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نه مستنطق حرِف  . فضای اتاق ِ تحقيق روز تا روز سرد تر شده ميرفت
گويی انبان  . تازه ای به پرسيدن داشت ونه من چيزی برای گفتن داشتم

سواالت مستنطق تکرار درتکرار و  . پرسش ھای حريف ته کشيده باشد
    !  به موازات آن جوابات من ھم قطعا ً چنگی به دل ِ او نمی زد

 . پيش ازپيش ميدانستم که چه ميخواھد بگويد، وقتی  مستنطق لب شورميداد
اين شناخت  . مين گونه نتيجۀ پاسخ نا گفته ام را  او می دانستبه ھ

  . درنتيجۀ ماه ھا زورآزمايی ومقابلۀ رو در رو بوجود آمده بود

ھردوطرِف مسابقه می کوشيديم تا ، ازآغاز پروسۀ تحقيق تا انجام آن 
دو کفه ترازو زمين موازنۀ  . حريف را اغفال وسرانجام شکست دھيم

 بدين . داشتن حق مساوی حرف پوچی بيش نبود . تتاآسمان فرق داش
ولی من حق نداشتم تا ، معنی که مستنطق حق داشت ھرسوالی ازمن بکند

  . بشنوم، جواِب ده ھا چرا را که برگردنش سنگينی می کرد از او
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مقابل ھم  ۀواکنش ھای دوطرف نيز در دونقط، پس از ھر سوال و جواب 
ولی  داغ يک بلی دردِل ، راضی بودم من ازپاسخ ھايم . قرارميگرفتند

وقتی ميديدم  پاسخ ھايم را با چين جبين  . تا آخر باقی ماند" خاد"مستنطِق 
  !  ازخوشی درپيراھن نمی گنجيدم، واعصاب خرابی تحويل ميگيرد

ازگيرنده ، درحاليکه معمول چنان است که ھرگاه به کسی چيزی بدھی
درينجا معادله  . اشته باشیانتظارخوشرويی ورضاييت خاطر را ميد

نميدانم اين  . من انتظاِر نارضايتی وبد ُخلقی طرف را داشتم . سرچپه بود
شايد به اين دليل بوده باشد که  . حالت استثنايی را چگونه ميشود بيان کرد 

مقام و ارزش پديده ھا  را تنھا ميتوان درچارچوِب شرايط زمان ومکان به 
  . سنجش گرفت

چيزی که برای  . چيزدرجای خودش ارزش گذاری ميشودميگويند ھر 
برای من نا خوش آيند شمرده می شد وآنچه برای ، خوشآيند بود" خاد"

ازھمين خاطربود که  . برای من زيانمند به حساب می آمد، دشمن مفيد بود
راستگويی وديگرمفاھيم و ، صداقت، تعريف وبرداشت من ازغيرت

حتی مفھوم کلمۀ ميھن . ق طلب ميکردغيرازآن بود که مستنط، کلمات
برای من مبارزۀ بی امان برضد  . دوستی ازنظر من و او فرق داشت

اما اوآشکارا اعالم کرده ، قوای روس نشانۀ وطنپرستی محسوب ميگرديد
  . دوستی با روس ھا معياِر وطندوستی می باشد: بود که

. ير قرارمی داداين چيزھا بود که ما را در دو قطِب مخالف و آشتی ناپذ
  .  .  . کردار ما ، اخالق، باورھا ومواضع سياسی ما، انديشه ھای ما

  . ازھمديگرمتفاوت بود

وھيچگاه مغشوش يا خيره  سعادتمندم که اين خط درشت وجلی ھرگز 
   . نگرديد

زيرا سواالت شفاھی  . خود را دربرابرسواالت تحريری راحت ترمی يافتم
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اما  دشنام والفاظ رکيک را نميتوانستند  . می بودبا کلمات  مستھجن آلوده 
  . بياورند) تحريری(در ستون سواالت کتبی

من ومستنطق ھردو می دانستيم که تقريبا ً تمامی جواب ھا دروغ ھای  
من با فريبکاری او دراين بود که من " دروغ"فرق  . مصلحت آميزميباشند
ستان وپنھان کردِن خود را ملزم به حفِظ  جان  دو، ازروی مسئوليت

اسرار ومعلوماتی که بمثابه مردمکِ چشم برايم  . ميدانستم سازمان اسرار
  . عزيزبودند وارزش شان را بخوبی درک ميکردم

درھمچو حالتی است که يک زندانی سياسی بايد موقف وموقعيت خود را  
  . ورنه امکان دارد که ھمه چيزازدست برود، بشناسد

شکرجراِر مقاومِت مستقل ِملی ومترقی بودم که من سرباِز سرسپردۀ ل 
مشروعيت مبارزه ما  . درمقابل تجاوز ارتش بيگانه سينه سپرکرده بود

شورش برحکومت ناصالح نه " : ازاين گفتۀ پرمعنی منشاء ميگرفت که
بنا بران برای يک لحظه " . تکليف ايشان نيزھست، تنھا حق مردم است

    . شک وترديد نکردم، ی راه دشمنھم به حقانيت راه خود ونادرست

  . واضح است که پازپرس درنقطه مقابل اين ھدف می جنگيد 

*  *  *  

درکل  . معلوم ميشد که پروسۀ تحقيقم به پايان خود نزديک است 
ولی نمی فھميدم  "  . ھيچ راھی نيست کو را پايانی نباشد"باورداشتم  که 

   . که انجام اين راه بکجا منتھی ميگردد

زندانيان خوشحالی ميکردند که پس ازانتقال درزندان بزرِگ پلچرخی  
گويا در آنجا آزادی ھايی وجود ، امتيازات را بدست خواھند آورد برخی
نوبِت رفتن به ، ھم چنان گفته می شد که پس از ختم کار تحقيق . دارد

حتا  . کند" دفاع"محکمه است وھرکس ميتواند درمحضرقضا ازخود 
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کرده وناکردۀ خود اعتراف ھم " گناھان"درجريان تحقيق به کسانی که 
می گفتند که درجلسه قضايی منکرمی شويم و ميگوييم که ، کرده بودند

  .  .  .  . ما مجبور به اعتراف گرديده ايم، بااالثر شکنجه

ولی درمورِد خودم حدس من اين بود که گپ تا پلچرخی ومحکمه نخواھد  
   . رسيد

يکی بيخبری من از : دليل دراين برداشت دخالت داشتندعمدتا ً دو تا 
وديگر چشمديد ھا وتجارِب تلخ " مرحله تکاملی انقالب"نيرنگ ھای جديِد 

وخونبار من ازآن اعمال شنيعی که منجربه درو شدن  يک نسل 
   . روشنفکرآزاده وھزاران فرزند بيگناه اين ميھن گرديد

بويژه مخالفين ( بت به مخالفيننس" حزب دموکراتيک خلق"برخورد شديد  
از ، اين درس را بمن داده بود که ھرآنکه سرش به تنش بيارزد) آگاه

باخود می   . نجات نخواھد يافت" حزب دموکراتيک خلق"ساطورخونريز
من ، سربه نيست کردند" گناھی"و" جرم"نيازهللا را که بدون کمترين : گفتم

   !  که ھيچ کاره ھم نيستم

زند فقيرترين خانوادۀ يکی از روستاھای سيدخيل واليت پروان نيازهللا فر 
من شاھدم که او با چه خون دلی مکتب را درليسه جبل السراج به  . بود

وقتی مادرم لباس ": صنف دھم مکتب بود که قصه ميکرد  . پايان رسانيد
  "  !  لباس خواھرم را می پوشم، ھای مرا ميشويد

دولِت " ل بود که اين جوان بينوا راکاب) دانشگاه(شامل پوھنتون  
  . بازداشت کرد وتا ايندم الدرک ميباشد" زحمتکشان

  ميدانيد که جرمش چه بود؟ 

در دوران قبل ازفتنه  . نيازهللا جوان ساده دل ولی بسياربا استعداد بود 
او را کانديد يک بورس تحصيلی به يکی ازکشورھای اروپای  ١٣٥٧ثور 
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درليليه پوھنتون کابل ناخودآگاه  . ه بودندکرد" سوسياليستی"شرقی
اززبانش برآمده بود که من به کشورھای سوسيال امپرياليستی به تحصيل 

باصطالح شنيده بود که علی آباد  . اوازسياست چيزی نميدانست . نميروم
 . را خبرچينی ميشنود) کلمه سوسيال امپرياليسم(اين سخن . شھريست

به قدرت " حزب دموکراتيک خلق"و ازقضای روزگارورق برميگردد
وارد معرکه ميشود ، جاسوس بچه ای که اين حرف را شنيده بود . ميرسد

   .  .  .  . و در نتيجه نيازهللا را از ليليه پوھنتون کابل ُبردند 

را  -جوان بيخبراز رمز و راز سياست  -نيازهللا   !  آری خواھروبرادرمن
زبان سرخ  . نامردانه کشتندپرياليسم فقط  به جرم گفتن کلمۀ سوسيال ام

   !  روحش شاد   !  سرسبز ميدھد برباد

حين تالشی ازاطاقش نسخۀ ، که مامورشاھراه سالنگ بودپسرخزانه دار
او را زيرخاک " جرم"فقط به ھمين  . تايپ شدۀ پنج دوره تاريخی را يافتند

  . کردند

شاگرد (حليم جانآيا . مراد ھيچگونه سابقۀ سياسی نداشتاين جوان نا 
را ازسرلين مکتب نبردند ؟ ) صنف دوازدھم ليسه سيدخيل واليت پروان

حاال کی ميتواند بگويد که او را دربدل چه گناھی کشتند؟  ھميشه باد 
   !  يادش

او را  . يادکنم) ازقريه عشق آباد جبل السراج(ازشھيداستاد شيراحمد 
چندی پس آن استاد اليق  . درقدم اول به يکی ازمکاتب پنجشيرتبديل کردند

وقتی او را به  . ووطنخواه را بواسطه موترجيب تا شھرچاريکارآوردند
، گروھی که ماموريت انتقال وی را داشتند، قاتالن ديگرمی سپردند

شايد  . درمالء عام دست وروی او را بوسيده به رفقای خود تسليم دادند
 . ن استاد فرزانه می باشدآنھا می دانستند که اين آخرين ديدارشان با اي

   !  يادش گرامی باد
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غرض انجام کاری روانه شھر  . ھنوززندگی مخفی اختيارنکرده بودم
ازقريه ابراھيم خان سيدخيل (داخل موتراستاد اکرام الدين . کابل بودم

وقی مرا ديد ازجا برخاست  . لباس سپيد برتن داشت . نشسته بود) پروان
" : خنديد وگفت" مثلی که عروسی کردی؟" : گفتمش . ودرکنارم نشست

مره " : گفت . ازحال واحوال او پرسيدم . "ازلباس ھايم فاميدی
او بچه متوجه باش که ازی " : گفتم " . ده آخرپنجشير . ُدورُدورتبديل کدن
بازی : گفتم " حالی خو ازنظرشان چپ استم" : گفت" . مردم اعتبارنيس

  " استینخوری که ھمونجه ھم زيرمراقبت 

جاسوس ھا  . وهللا روزمه ھم بد اس " : پرسيد که تو چه حال داری؟ گفتم
" پرسيد" . ولی مه نميخايم مفت خوده زيرتيغ شان پرتم . به تعقيبم استن
  " .شايد ای آخری روزھايی باشه که علنی می گردم": گفتم" چه فکرداری؟

بطرف اوازموترپياده شد تا . موترحامل ما به شھرچاريکاررسيد
سرنوشت ھردوی ما پس ازھمان  . با او خدا حافظی کردم . ربروديپنجش

چند روزبعد بنا به دستور زنده ياد عبدالمجيد کلکانی وارِد  . ديدارتغيرکرد
اما با دريغ ودرد اطالع گرفتم که . نيای رنگارنگِ زندگی مخفی شدمد

واسطۀ عمال زنده ياد استاد اکرام الدين ب، رفيق عزيز وھمصنفی نازنينم
   !  روانش شاد . رژيم کودتا ربوده شد و دوباره به خانه برنگشت

می بينی که قساوت تا چه اندازه ای عميق بوده است؟ اينھمه   !  ھموطن
  ...استاد ومحصل ومتعلم مکتب ومامور و کارگر ودھقان ومالی مسجد و

سجد دانشگاه ھا وادارات دولتی ودوکان وم، مکاتب( را ازجبھات گرم
اين ديگرچه جای انکاراست که  . بردند وزير زمين کردند) وسرراه

با ، سرچوک ويا از محلۀ چنداول، جوالی ھا را ازمندوی
بردند وتا امروزنشانی ازآنھا ، که درشانه شان بود) ريسمانی(سالحی

   !  نيست که نيست
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اين را بخاطری گفتم که ھنوزھم کسانی ھستند که با وقاحت تمام ازھمه 
شان انکارمی ورزند ويا با چشم پاره گی ادعا " شکوھمند"جنايات دوران 

خونخوارانی که (!  دارند که ھيچ کسی بدون موجب آزارواذيتی نديده است
  )!به جای شان، ھنوزھم عطش شان سيراب نگرديده است

   . به ھمين سبب بود که خوف و انتظارمرگ چون سايه بدنبالم می آمد

من اطالع  . داشت ھايم درست ازآب بيرون نشدبه ھرحال تمامی بر
جايش را به مرحلۀ باالترداده ، )!(نداشتم که شکوھمندی مرحلۀ اول انقالب

تشريفات  . ارگان ھا وادارات گسترده تری رويکارکرده بودند  !  بود
) درتاريکی ازبين بردن(جای شيوه ھای کھنۀ سرکوب، بيروکراتيک مدرن

، شيوه ھا، شکنجه و کشتن، بازجويی، ه دام انداختنبرای ب  . را گرفته بود
حتا زندانی  . ابزارھا وطريقه ھای نوين ومتکاملتری ابداع کرده بودند

 . نمايد )!(برسد وازخود دفاع" محکمه اختصاصی انقالبی" ميتوانست تا
   !  درآنجا څارنوال حضورميداشت وبه متھم حق نوشتن دفاعيه داده می شد

ميکرد که اگر ازڅارنوال گرفته تا قاضی ومحرر و دربان  حاال چه فرقی  
بودند ومانند تيشه ھمه " خاد" ھمه اعضای حزب وبخصوص، ودريور

بازھم چه عيبی داشت که اگر قاضی  . چيز را يکطرف می انداختند
ومحررو څارنوال وديگران دربرابرضجه وزاری متھمينی که ادعای 

عقلم قد نداد که اينھمه ( !  ود؟گوش ھای شان کرب، بيگناھی ميکردند
دوسيه سازی ودوسيه بازی ھا برای چه بود؟ اگراين دوسيه ھا 

پس چرا  به خروارھا دوسيه وپروتوکول واسناد را ، اعتبارحقوقی داشتند
   )آتش زدند؟

   !  راستی چسپاندن عکس متھم درپيشانی دوسيۀ او ازيادم رفت

بنا  . صغرازمنطقۀ پنجشير بودا . درھمينجا قصۀ جالب اصغربه يادم آمد
به زندان ) کجا(برادعای خودش به اتھام ارتباط سازمان کارگران جوان
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را نيز " حزب دموکراتيک خلق"او که درعين حال عضويت  . افتاده بود
درباره صالحيت وصداقت ، حين سوال وجواب قاضی محکمه، داشت

که توھم با من چه ميدانم ممکن است ": قاضی اعتراض کرده بود که 
  ". اشرار ارتباط داشته باشی

دست به جيب کرده کارت حزبی " محکمه اختصاصی انقالبی"قاضی  
نشان ميدھد وميگويد که حاال  خود را به او) حزب دموکراتيک خلق(

    !  ن شدی؟ئمطم

دشنام ودرپايان طبق روال ، سرزنش، آخرين استنطاق ھمراه با تھديد 
يکی را دوتن ازدرندگان وحشی رياست خشونت وبرخورد فز، ھميشگی
قاسم مشھوربه قاسم عينک معاون اول رياست امورتحقيق وشريفی ، تحقيق

  . پيش بردند، مديرقسم سوم رياست

) صفت جانوربه خوی وکرداراينھا کوتاھی می کند(اين دوجانور بيرحم 
ھده توبه وتسليم مشا، آمده بودند تا معلوم کنند که آيا درسيمای من آثاريأس

  ميشود يا نه؟

سرھای خام شانرا به صخرۀ ، ھردومقام بلند پايۀ رياست امورتحقيق 
  . سخت کوبيدند وبا مغزھای پاشان برگشتند

جسم ضعيفم ) واقعا ً سنگين(چه باک اگر رگبارمشت ھای سنگين شريفی 
  را خورد وخميرساخت ؟

ه  دوانگشت خودرا به دوگوش . قاسم عينک ھم دست زيراالشه ننشست 
  . دھنم داخل کرد ونزديک بود دھنم را پاره کند

حاال درِد مشت ھای شريفی را فراموش کرده ام ولی ھتاکی معاون اول  
  : رياست تحقيق که  گفت
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ھنوزاز ذھنم " داری مثل زنھای فاحشه صد ناُچو ناُچو ره ياد  ...تو  ..." 
  "پاک نشده است

   !  خم زبان نیز، زخم تبرميره: مردم ما چه زيبا گفته اند

من با يکی ازھمرزمانم  ازشھرک  . خورشيدی بود ١٣٧٥يا  ١٣٧٤سال 
فاصله ازبازارِک حيرتان تا  . بندری حيرتان راھی شھرمزار بوديم
 . پيشاپيش ما يک نفرراه ميرفت . ايستگاه موتر را بايد پياده طی ميکرديم

خته بود که درگردنش دستمال چارخانه اندا . پيراھن وتنبان بتن داشت
وارخطا وارخطا   . قسمت ھايی ازصورت خود را با آن می پوشاند

 . مثلی که دشمن ازھرطرف درکمين او نشسته باشد . ھرطرف را ميديد
به سرعت گام  . اين وضعيت ما را تحريک کرد تا بيشترمتوجه او شويم

آقای شريفی شکنجه گرمعروِف رياست   !  آری . ھای مان افزوديم
  . با ما ھمسفربودصدارت حقيق تعمومی 

وای وای " : گفت، وقتی فھميد که او کيست . رفيقم موضوع را پرسيد 
مديريک شرکت درشھرمزاراست ودفترشان  . ايره خو مه ھر روزميبينم

  ". ھم واقع دروازه شاديان مزارميباشد

اجازه بته که مه ايره کم " : گفت . زوری بود پر و رفيقم جوان دالور 
من به ، نی: گفتم" . چند قفاق ميزنم تا بفھمد که قفاق چقدردرد داردازکم 

   . انتقام کشی ھای فردی قطعا ً باورندارم

*  *  *  

پھره (بود که غفار) خورشيدی ١٣٦٠بيستم دلو( زمستان سرد ويخبندان
  : دروازۀ سلولم را بازکرده گفت) دار

  ". آمادگی برای رفتن بگير" 
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خدا " : ازيادم نرفته بود که روزی بمن گفته بودھنوزسخن معنی دارغفار 
  " !  بازدروازه وازکدن ره ميبينی، روزيشه بياره

" . چه قسم آمادگی؟ آمادگی تا آمادگی فرق می کند، غفارجان" : گفتمش 
نگاه دلسوزانه ای بطرفم افگند وبدنبال آن آه کوتاھی کشيد و با لھجه 

مه برت ، خدا نگاه دارت باشه، پلچرخی ميری" : شيرين ننگرھاری گفت
. سھووخطايی ازمه سرزده باشه ببخشبازام اگه کدام  . ايچ چيزکده نتانستم

"  

بايد گفت که برخورد عده ای ازسربازان کوته قلفی ھای صدارت با 
، اما اينھا ازترس مقامات بااليی آنچه دردل داشتند . متھمين دلسوزانه بود

    . نميتوانستند درعمل نشان دھند

فاصله ازسلول تا  . موترمخصوص بيرون ازحويلی ايستاده بود 
اين  . سربازان مسلح ھرطرف ايستاده بودند . موترحدود پنجاه متربود

جای برای ، وقتی داخل موترشدم . حالت فوق العاده را نشان ميداد
 . متھمين ايستاده بودند . شورخوردن نبود؛ ضمنا ًموترچوکی نداشت

بسته کردند وپشت ، را که درقسمت عقبی موتربود) رهپنج(دروازه آھنی
به غيرازيک سوراخ کوچکی که درقسمت بااليی  . پنجره محافظين نشستند

ازھمين سبب  . موترشيشه يا روزنه ديگری نداشت، موتر ديده ميشد
   . نام نھاده بودند" ديگ بخار"زندانيان بسياربجا اين موترھا را 

ھشت روز را در رياست ( . روز می گذشتازدستگيری ام شش ماه و ده 
 . )اول ششدرک وشش ماه ودو روز را درکوته قلفی ھای صدارت گذراندم
از ، بازھم چه چانس خوبی  که  پس از اين ھمه بزن وبکن ھا وقيل قال ھا

  . تاريکی خانه ھای رياست تحقيق بسوی قفس پلچرخی انتقال داده می شدم

يکی باالی ، برک ميگرفت وقتی موتر . فتادناله کنان براه ا" ديگِ بخار"
چيزی که ازخداوند پنھان نباشد از بندگان او چرا پت  . ديگرمی افتاديم
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تا  . حقيقت اين بود که ھيچکدام ما شيمۀ سرپا استاد شدن را نداشتيم . کرد
دروازه عقبی موتر را  . سرانجام اين تابوت متحرک به مقصد رسيد

ھمه ما را  . ن جنازه روان را گفتند که پايين شويدسرنشينان اي . بازکردند
باِد سرِد  . لباس گرم نداشتم . ھوا خيلی سرد بود . درقطاراستاده کردند

 . مثل برِگ بيد ميلرزيدم . دشت ھای بتخاک بدن نيمه جانم را قمچين ميزد
 . دندان ھايم بی اختياربھم ميخوردند ونغمۀ نا خوش آيندی را سرداده بودند

   . ميکردم که سردی ماه دلو تا مغزاستخوانم ميرسد حس

درھرموتر دوياسه  تن ازرفقای  . دراين ھنگام موترھای ديگرھم رسيدند
شريفی مديرقسم سوم شخصا ً اين ھمرزمان  . عزيزم را انتقال داده بودند

  . را ھمراھی ميکرد

 . ولی تکليف ما روشن نبود، دراولين فرصت ديگران راتقسيمات کردند 
  . ايستاده بوديم ومی لرزيديم) سرد" (آزاد"کماکان درھوای 

وقتی ازموترپايين  . من ھيچگاھی اززندان پلچرخی ديدن نکرده بودم 
َدوراَدور ما را ديوارھای بلنِد  . با ترس ولرز چارطرِف خود را ديدم، شدم

ھرسو که  . سنگی با برجھای مستحکم ونگھبانان بد خو احاطه کرده بود
سنگ وسمنت و دلھای سخت تراز ، يدی غيراز ميله ھای فوالدیميد

 . چيزی به چشم نميخورد، چھره ھای عبوس ورفتار ِ فرعونی، سنگ
يا برای مرگ " نافرمان"ھزاران انسان ، درميان اين حصار ِوحشتناک

لحظه شماری ميکردند ويا  تن وروان ِ زجرکشيده شان چارنعل به سوی 
   . پوسيدگی می شتافت

عالوه بر ديوارعمومی  . اززندان پلچرخی محافظت شديد بعمل می آمد 
 دور ھربالک را ديوارعليحده محصور، که بسيارضخيم ومستحکم بود

ما  . پيشروی دروازه آھنی بالک سربازان مسلح ايستاده بودند . کرده بود
دريچه ھای خورد اطاق  . را پيشروی ساختمان سه طبقه ئی ايستاده کردند
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را ميله ھای ضخيم ) پسان ھا فھميدم که بالک اول است(ين ساختمانھای ا
 . داخل محوطه جای برای گردش درنظرگرفته بودند . آھنی پوشانده بود

چمن کوچکی با سبزه ھای خشکيده وگلھای زمستان زده ھم داخل حويلی 
بعد ھا پی بردم که زندانبانھا درزندان ھم برای خود زمينه (  . ديده ميشد

  )!وسايل خوشگزرانی را مھيا ميکنند وھا 

شريفی  . صاحب منصبان بالک ھمراه با تعدادی عساکر دورما را گرفتند 
دوردورما ميگشت وبا چشمان ورم کرده و لب وروی ترش بطرف 

بحدی غضبناک بود که گمان ميکردی ما را خام  . ھرکدام ما ميديد
ف ما ميديدند وچھره ازافسرتا سرباز ھمه با تعجب وحيرت بطر . ميخورد

   . ھا وقد وقامت مارا ازنظرمی گذشتاندند

آخرماه ھا حرف راست وسخن انسانی  . تمام وجودم ازگپ لبريزشده بود 
دلم  . يرناياب مبدل شده بودسيدن ومحبت کردن به اکمحبت د . نشنيده بودم

ميخواست با درد آشنايی اين ھمه انباردرد وغصه وقصه خود را تقسيم کنم 
فقط  . اما برای ما مجال صحبت کردن نبود . اندوھنامۀ او را نيز بشنومو

    . ميتوانستيم دزدانه به سوی ھمديگرببينيم

ممانعت ازصحبت کردن وجدا سازی ھمرزمان بخاطری بود که مبادا 
ازجانب ديگرخود ما نيزازچوکات  . ميان خود اطالعات را تبادله کنيم

اثنا برادرکوچک شھيد محمد علی که يک  درھمين . احتياط خارج نميشديم
 . نترسی بود به شدت به زمين خورد وفرش زمين گرديد و جوان فداکار

  . اين حادثه را  ھرگزفراموش نمی کنم

 به اصطالح (.ما را يک يک نفرداخل ساختمان کردند، بنا به دستورشريفی
  ) زندان تقسيمات کردند

کم ، الغر، بی انرژی، افسردهديده می شد که رفقای اسير ما ھمه شان 
ريش ھای شان انبوه ، موھای سر شان دراز . خون وزرد وزار شده اند
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، شکنجه ھای وحشيانه، ماه ھا کوته قلفی . وناخن ھای آنھا درازشده بود
چه ارمغانی جز اين حالت ميتوانست درپی  .  .  . ھتک حرمت ، دشنام

   !  داشته باشد؟

اندن زمان طوال نی درسلول ھای مرگ آفرين آسيب ھايی که درنتيجۀ گذر
صدارت وتحمل فشاروشکنجه باالی جسم وروح  يک زندانی بوجود می 

خيلی ھا بزرگ است که متاسفانه ھيچ دانشمند افغانی درزمينۀ خاص ، آيد
  . پژوھش مشخصی انجام نداده است

 تحقيقات  نشاندھندۀ آنست که کسانی که درسلول ھای انفرادی گذرانده" 
پس ازمدتی محروم ازحس ميشوند وقدرت تشخيص شان را ازدست ، اند

 مورد اين آزمايش ھا قرارگرفتند دانشجويان امريکای شمالی  که . ميدھند
ساعت  ٧٢بيشترآنھا پس از) درسلول ھای يک نفری انداخته شدند(

شرايط اين آزمايشات برای  .  .  . ديگرقادربه ادامه دادن آن وضع نبودند
  ". غيرقابل تحمل بودآنھا 

ساعت شروع  ٣٠افرادی که درآزمايش بی بی سی شرکت کردند پس از
  ". کردند به قدم زدن درسلول ھا ی شان

برايان کينان که مدت چارسال را درلبنان دراسارت گذشتانده بود می "
من خاطرم ھست که يکبار بيدارشدم وصورت وسينه ام را می " : گويد

  "زنده ام؟ دم آيا من ھنوزفشردم وازخود می پرسي

ساعت ازسلول بيرون می آمد ميخواست مردی که  ٤٨آدام که پس از"
  ". دررا به روی او باز کرده بود ببوسد

مغزاو تصاويری را  . ساعت دچاراوھام وخياالت شد ٣٠آدام پس از"
نشان می داد؛ ازجمله او درخياالت خودآالت موسيقی را می ديد که 

  ". بلندترمی شدصدايشان بلند تر و
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ساعت توانستم آفتاب  ٤٨من وقتی بيرون آمدم پس از" : او می افزايد
  ". صدا وديد شده بود، حواس من مملو ازبو . وآسمان را ببينم

زندانيانی که ماه ھا درسلول ھا ی تاريک ونمناک زندان صدارت نشسته 
حرف     !چگونه امکان دارد ازاين گونه صدمات درامان مانده باشند؟، اند

کارگرفت  وآنھا  را " ترحم"برسر کسانی نيست که دشمن درحق شان از
آنھا تمامی عوارض ناشی از  . از رنج اضافی برای ھميش بيغم ساخت

  . تجريد وشکنجه را باخود زير خاک بردند زندان ِ

شکنجه  -ھردم وھرثانيه  -سخن اززنده به گور ھاييست که تا دم مرگ  
     !  اعدام ميشوندميبينند و ذره ذره 

قربانيان  . تجربه ای نيست که براحتی بتوان آن را فراموش کرد، شکنجه"
  ". شکنجه غالبا ً برای سالھای متمادی به حمايت پزشکی نيازدارند

مسئول مرکزروان درمانی ( برگيته برانت ويلھلمی روانشناس وروانکاو
، جارب دردناکمرورمدام ت" می گويد) برای قربانيان شکنجه کاريتاس

ترس ووحشت که به شکل ھای ، احساس بی تفاوتی وبی حوصله گی
، افسردگی، بی خوابی وکابوس ھای مداوم، مختلف خود را نشان ميدھد

ازجمله مشکالت قربانيان ، نا آرامی ومشکالت جنسی، تمايل به خودکشی
  ". شکنجه است

والنی اين مدت ھای ط) قربانيان شکنجه(آنھا  ..." او عالوه می کند
اين وضعيت به عواقب ديگری ازجمله . مشکالت را با خود حمل می کنند

  ". درروابط خانوادگی آنھا منجر می شود

  رھرو . نسيم   

  ١٣٨٦بيست وششم دلو  
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  زير درخت ُعناب
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در يک شب . زلی استخيلی شاعرانه و تغ، ايستادن در زير درخت عناب
مھتابی که گرد مھتاب از البالی برگ ھای عناب بر سر و دستت سرود 

مکالمۀ دو نفره در زير درخت عناب چه کيف و تاللؤيی ، عشق بپاشد
درخت محکومی  . مرا به درخت عناب بخشيد، سرنوشت. خواھد داشت

                                                  . که نمی توانست از من عاشقانه حمايت کند

ايستادن در زير درخت عناب خاطره ای تلخناکی است که شايد بتوان آنرا 
ترامايی که مانند برمه مرا ميکاود و مانند سايه مرا ، خواندترامای ثانی 

ق بيفتد اذيت کننده است اما در ميان ضربه به ھر شکلی که اتفا. ميبلعد
ضربه ھای جسمی و روحی بعضی از ضربه ھا فراموش ناشدنی و 

                              . باشند ماندگار می

آن درخت ، راستش که من تا آنوقت درخت عناب را نديده بودم و زندانيان
ت و من آن درخت را درخ ويلی تحقيق را درخت عناب ميگفتندروی ح

کردم  تصور می. درخت شکنجه درخت خون مينامم ، درخت آدمخور، غم
که درخت عناب درختی است که مانند شتر ديوانه باالی سرم شرارت می 

                                        . پاشد
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مرا از اتاق ، مستنطقين ساديست بعد از شکنجه ھای چند شبانه روزی
                            : بزير درخت عناب پرتاب نمودندبا قفاق و توھين ، برق و لگد

  ، چرچرک ۀچوچ
  ، اينجه تا وقتی که ُمردارشوی ايستاد شو، تو انسان نشدی

  و ھر وقت دلت به نوشتن شد به سرباز بگو 

با تمام کسالت و بی ، اشاره کرد من رفتم به گوشه ای که عسکر خاد 
، دلھره، تشويش، بی خوابی، خستگی. شيمگی بزير درخت ايستاد شدم 

تير ھايی بودند که پشتاره اش را با خود از اتاق استنطاق تا ... درد بدنی
. ھمۀ وجودم سرشار از تنفر گشته بود. زير درخت عناب آورده بودم 

ضمير آگاه و نا آگاھم توليد می  تنفر حس شکوھمندی بود که پی در پی در
تنفر از ، تنفر از مشاور، تنفر از اتاق شکنجه، تنفر از مستنطق . گرديد
، و حتا تنفر از وجودخود  ... تنفر از درخت عناب، تنفر از عسکر، رژيم

. اينھا چيز ھايی بودند که در قشر زخم خوردۀ مغزم ته نشين می شدند
از توھم و نفرت نجات بدھم ولی تداوم  ھمواره تالش می کردم که خود را

شکنجه و اسارت حافظۀ ماضی و مستقبلم را  بيشتر بسوی تنفر و توھم 
ھرگز اين فکر به من دست نميداد که نجات از توھم به معنی . سوق ميداد

جدا شدن از تنفر به معنی دور شدن از فضای ، رھا شدن از زندان باشد
حيفم می ، آن ھماليای رنج فاصله دارمھنوز که سی سال از . شکنجه باشد

                    . شکنجه و  آدم کشی پنھان نمايم، خيانت، آيد که نفرينم را عليه جنايت

ازان بزدل تور اند. درخت عناب در ده متری اتاق استنطاق ايستاده بود 
نکرده بودند از فرط  مراد را صيد  ماھیماھی  ، ه در داخل اتاق خونينک

غضب ميخواستند که با تغير شکنجه خود را دالور و کاردان جلوه بدھند 
                                                  : درآن واحد سه شکنجه را باھم ترکيب کنند

  



جنايات حزبی                                   ٢٥ 

 
 

  شکنجۀ بی خوابی
  نادتيسشکنجۀ ا

  شکنجۀ دشنام و تحقير عسکر

زخم ، برايم طاقت فرسايی ميکرد، ايستادن بی وقفه در زير درخت عناب
مھتاب ، چشمانم در شب. جديدی بود که باالی زخمھايم تل انبار گشته بود

و ستاره را نمی ديد و دستھايم در روز ھمديگر را نمی شناختند و بھم 
. ن ميگريختند گويی پاھايم ازخودم نبودندپاھايم  از م . کمک نمی توانستند

ساعت ايستادن و بی خوابی شروع به پنديدگی و التھاب  ٢٤پا ھا بعد از 
از مھربانی دايمی خود با من بی غم ، کفش ھايم بعد از پنديدن پا ھا. کردند
شايد ميخواستند بمانند ، بوتھايم ضمن الوداع از کنارم دور نمی شدند، شد

، رنوشت پا ھايم را برای رھروانی که بعد ازما در راه بودندو بيبينند تا س
نظارۀ ، قصه کنند بگويند که در زير درخت عناب عصارۀ ھزاران پا

                                                                          . ھزاران ماه دفن است

  : اين نکتۀ نيچهنکته مکانی دارد ولی  شنيده ايم که ھر سخن جايی و ھر

     "  کسی که چرايی زندگی را يافته است با ھر چگونه ای خواھد ساخت" 

در مکانی که من ايستاده بودم يعنی در فضای ورم کرده در زير درخت 
موقعيت من راھی بسوی زندگی . عناب کمی مضحک به نظر می رسد
تی بود بسوی مرگ و بن بس کوچۀ، نبود که چرايی آنرا کشف می کردم

ره و لحظه به لحظه با گوشت و پوست تجربه اش ذره ذمرگی که . توھم
احساس و  عقل جوانم اجازه نمی داد که در قيافۀ شخصيت ھای . می کردم

                                . ممتاز و آدم ھای اسطوره ای تبارز نمايم

يافته اند بتوانند در زير شکنجه شايد انسانھای ويژه که چرايی زندگی را 
اما من ِ بيست ساله که . ھای مستمر با ھر چگونه ای شجاعانه بسازند

ھنوز چرايی زندگی را نيافته بودم نمی توانستم که با ھر چگونه ای 
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                       . دالورانه بسازم و برايش در ذھنم راه حل ھای منطقی سراغ نمايم

ميدانستم که ايستادن در زير درخت عناب برايم عذاب چنداليه و متزايد  
درآن موقع بزرگترين رنجی که موجب تضعيف روانی من می شد  . بود

 نوع بعدی شکنجه و  زمان ختم شکنجه ھيچ نمی فھميدماين بود که دربارۀ 
د که و مستنطقين و مشاورين ھم بطرز کھنه پيخانه ای تالش ميکردن

شکنجه را بسيار متنوع و زنجيره يی و ختم شکنجه را اليتناھی جلوه 
ساطور پوالدينی بود که ھر قسمت روحم را بند بند جدا ، بدھند و اين ابھام

اھرنگی را اين ابھام به برمه ای ميماند که حفره ھای سي، می نمود
چه ندانستن تاريخ ختم شکنجه و اينکه . روحم ايجاد ميکرد  اعماقدر

وحشت چند اليه می  جسم و ذھنم را دچار، شکنجه ای بعد از اين می آيد
تجربه ام می  . ھايی که قابل شناخت و مھار شدن نبودند ساخت کابوس

، روز. گويد که زمان در زير شکنجه طوالنی تر از اوقات عادی است
شنيدن صدای ، دراز ترين روز  و شب خار دار ترين شب می شود

بعد از ظھر ھمانقدر آزار دھنده است که شنيدن صدای  مستنطق در يک
برای کسی که روزانه در زير . پای مستنطق در نيمه ھای  يک شب 

آفتاب بايستد و شب در زير مھتاب حروف توھين آميز عسکر خاد را 
ولو چريک و مجاھد و مبارز و مظاھره چی ھم باشد شب ، ترکيب کند

  د که بگوي برايش کيف شاعرانه ندارد

  شکوھمند شبا
  دير تر بپای

  چريک وادی زيتون
  . گذرد ز کوچه ھای گل افشان شرق می

ً عبدهللا کوھستانی که مرا در زير درخت عناب می  مستنطقين من خاصتا
بسويم ، ديد از دور چند تا دشنام  شرافتمندانه را مانند گلوله ھای مجانی

يد با زھر خندی فير مينمود و بی آنکه منتظر عکس العملم ديرتر بپا
بند ھای پا تا بزانو و پشت ھای ، ھر قدر زمان سپری می شد. ميگذشت
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از فرط ، نيمه ھای شب سوم بود. پاھايم ورمناکتر و پنديده تر می گشتند
خواب کله ام بی اختار به ھر سو می غلتيد وقتی که جتکه ميخوردم و 

چشمانم با . دمکمی قات می شدم دوباره خود را به حالت عمود قرار ميدا
راستش اين . وجود مقاومت ارادی ام پيھم بطور غير ارادی ُپت می شدند 

باخود . است که چيغ حاکمانۀ عسکر بود که پلکھايم را باز نگه ميداشت
من که . ؟می انديشيدم که آيا آدمی تا چند روز و چند شب می تواند نخوابد

دن  شده بودم کم کم تحقير شدن و بی خواب ش، وارد شب سوم ايستاد شدن
قبول می کردم که آدميزاد می تواند در برابر بی خوابی و ايستادن و 

بايد اضافه کنم که قدرت  . خود را به حيث سد و سپر برافرازد، تحقير
کسی يک شب بی خوابی را  . بدنی و روانی انسان ھا متفاوت است 

ه شب را پيھم ر کند که دحوصله نمی تواند و کسی می تواند خود را مجبو
مقاومت در زير شکنجه به چگونگی اناتومی و ارگانيزم و . نخوابد 

دالور ، با ھمت و بی ھمت، ساختار مغز تعلق دارد بی غيرت و با غيرت
به لحاظ معنی و . . . غافل و ھوشيار، متعھد و بی ايمان، و ترسو
سنتی و بيشترينه مقوله ھای ، واژه ھای بسته و معنا شده نيستند، موقعيت

چنين واژه ھايی را فقط می توان در خارج از حوزۀ تحقيق ، اخالقی استند
در حالی که چنين کلماتی در ، و شکنجه بطور غير منصفانه ای بکار برد

اتاق استنطاق و در زير درخت عناب و در کوته قلفی ھای استخوان شکن 
برد کار، برای شکنجه گرو شکنجه شونده و داوران غندی خير، روسھا

کسی که به حيث زندانی سياسی در . ھای جداگانه و معانی متفاوتی دارند
زير شکنجۀ چند روزه و چند ماھۀ خاد و مشاورين ک گ ب قرار گرفته 
باشد زخمھايش به اين حقيقت شھادت ميدھند که مقاومت پديده ای است 

تجربه . سيال و نسبی که نظر به موقعيت ذوجوانب زندانی شکل ميگيرد 
ا بيان ميدارند که مقاومت و ضعف زندانی مربوط به بسيار چيز ھای ھ

شناخته شده و ناشناخته ای است که به حيث يک مجموعۀ ديالک تيکی در 
ساختار بدنی و ساختار ذھنی زندانی بطور ديناميک و خودانگيخته عمل 

                                                                                         . کنند می
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در آن . و زبان عسکرھا مرا از  آدم بودنم پشيمان ساخته بوددرخت عناب 
 وحشتکده به زندگی عقابک ھای آزاد و آھو گک ھای کوھی حسرت می

من جابجا ايستاده بودم و عسکر ھای خاد جای و قيافۀ شان تبديل . خوردم 
که مال سايبريا  از مشاوری . ھمگی مرا به اسم و رسم ميشناختند. می شد

را مانند سوگلی ھای حرم به جغد  عسکری که روح خودبود تا مستنطق و
 . ھمۀ شان مرا بنام و نسب خودم تحقير ميکردند. سايبريايی بخشيده بودند

ولی من عسکر ھا و مستنطق ھا  و مشاور ھا را به اسم و رسم نمی 
درينجا الزم می افتد که عسکر خاد و مستنطق خاد و مشاور ک (م شناختن

من برای آنھا ، )جمع نمائيم" ھا"گ ب را به طرز اشياء بوسيلۀ عالمت 
. قابل شناخت و بی نقاب بودم ولی آنھا برای من مبھم و نقابدار بودند

تو طرفت را نشناسی و ، چقدر مشکل است که در زير يک سقف کوچک
سد چقدر رنج آميز است که تو در زير يک درختک عنابی طرف ترا بشنا

با نازنينی ايستاده باشی که جز در بارۀ دشنام و قھقه اش چيز ديگری 
در چنين فضايی ديالوگ بطور . درباره حنجره و سرود ھايش ندانی

عقالنی اتفاق نمی افتد بلکه مونولوگ است که بطرز خشونتبار شکل 
حقيق جريانی بوجود آورده می شود که در فضای شکنجه و ت. ميگيرد

مکالمۀ دوطرفه را ضربت ميزند و باعث حذف يک جزء مکالمه می شود 
به گوش شکنجه حذفی که به شقيقۀ شکنجه شونده شوِک برقی می کوبد و 

                         . گر صدای طنازی از بحيرۀ سياه يا سمرقند شريف ُپف می شود 

مان ودکا و ذوق نخره گر چگونه در زندگی مستنطق به واقعيت تبديل آر
می شد؟ کی و در چه موقعيتی با چک سفيد به سفر سمرقند و بحيرۀ سياه 
، ميرفت؟ آری مستنطقی که از يک زندانی چند زندانی می ساخت
، مستنطقی که مستطيل استعالم را به مستطيل مرگ تبديل می نمود

مستنطقی که ، را تا سرحد مرگ شکنجه می کردمستنطقی که زندانی 
مستنطقی که ھمسايه ھای ، عرق خايۀ مشاور را بجای عسل مينوشيد

مستنطقی که زندانی خندان را به ، زندانی را در پھلوی زندانی مينشاند
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مستنطقی که در بردگی رسالۀ فوق تخصص ، معيوب گريان تبديل ميکرد
برای اعدام به محکمۀ اختصاصی و مستنطقی که زندانی را فقط ، ميگرفت

اين چنين ... ، مستنطقی که در نقش جالد ظاھر ميگرديد، انقالبی ميفرستاد
مستنطقينی بعد از اجرای ماموريت به سوی خجند و سمرقند و اگر مھر 

درخشيد تا بحيرۀ سياه نيز پای بختش  مشاور بر جبينش عميقتر می
                                                                                        . ميرقصيد

  . درخت عناب و رنجھای عنابیزير بر گرديم به 

من در مکانی محکوم به ايستادن بودم  که عسکری ھی مرا به پھره دار 
اين تسليمی به شيوۀ عجيب يعنی طی مراسمی اجراء ، بعدی تسليمی ميداد

عسکر تسليم دھنده که پھره اش ختم شده با دادن چند تا وعظ و ، می شد
                                   . چند تا فحش و يک سلی آبدار از من خدا حافظی ميکرد

فشار خواب و بی حسی پا ھا چنان وجودم را بی حال کرده بود که تاب و 
لحظه به لحظه از خود بی . من بکلی سلب کرده بود توان ايستادن را از

وقتی که پيشانی ام بروی زمين کانکريتی اصابت کرد  . خود ميشدم 
زمانی که عسکر  . نميدانستم، دانستم که بزمين خورده ام ولی کدام زمين

د محکم به کله و زير بغلم زد فھميدم که در حويلی رياست عمومی گچند ل
پيش از آنکه بسوی شاخۀ دلگير عناب حرکت . م تحقيق خاد صدارت ھست

                            : گوشھايم  از زخم زبان عسکر لبالب گشت، کنم

  ، بی شرف   استاد شو  بخی 
  زورت که نميرسه  چرا ضد انقالب شدی
  مه واری خذمتگار حزب و دولت ميشدی

  سرباز انقالب می شدی    بی غيرت

اينکه چگونه ، که در زير غم مرا می خنداند واژه ای بود خذمتگار  
وضعيت جسمی و روانی ام بسيار فرسوده شده . ايستاد شدم از من نپرسيد 
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حيران بودم که از اين موقعيت مرگناک . تعادلم را ازدست داده بودم، بود
بعد از لحظاتی باز ھم کله ام خود را بروی . چگونه بيرون خواھم شد
ست و بی اختيار خم شد ولی خود را گرفتم تا گردنم محکم گرفته نتوان

اينکه بار دگر کله ام چنان بسوی پائين غلتيد که کمرم قات شد ھنوز کمرم 
از ، را راست نکرده بودم که سرباز انقالب با استفاده از ھمين حالت زارم

پشت سرم با تمام قوت خود با چيزی بر ناحيۀ پائينی کاسۀ سرم کوفت که 
حينی ، بر زمين افتيدم و پس از درنگ کوتاھی، ه خوردهمانند صيد گلول

که با زخمھای جديد با زخمھای فورانی از زمين خونآلود بلند می شدم 
                    : واژه ھايی  مانند برگ عناب يا گرد مھتاب به چار سويم پرتو  ميزد 

  امدفعه اگه َخو َت ُبرد  چوبه د کونت ميزنم
  اشرار 

  مره نشناختی
  طاقت که نداری  بخی برو  اقرار کو 

  خوب خوب آدما پيش مه قُر گفته  اقرار کده
  بخی که اتاق بريم  اقرار کو 
  چاره نداری که اقرار نکنی 

  بخی  که بريم  رفيق مستنطقه  خوش بساز  
  يت کنهم  که ايالمه ضمانت ميکن

با خشمی بر ، رنج دگر من اين بود که عسکر خاد با آن سواد خدا داد... 
انگار که فرمان حزب و . من حمله ميکرد که گويی مستنطق من باشد 

از جمالت عسکر فھميدم که اين ُمھرۀ . مشاور را باالی من تطبيق ميکند
ثۀ حزب و ادامۀ روح خبي. بی رحم ادامۀ استنطاق بشيوۀ ُدم بريده تر است

عذابی بود ، برای من تحقير و اذيت عسکر. دولت بطريق مسخره تر است
عسکر درد من اين بود که  . که با ھيچ ترازو و  وجدانی سنجش نمی شد

بی آنکه من و رژيم و شوروی را بشناسد باالی من با کمال خرسندی و 
 بسوی انقالب و شوروی، پند و اندرز ميداد . کرد قاطعيت قضاوت می
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 . از پايان ناپذيری شکنجه و حتميت اقرار سخن ميگفت، دعوتم ميکرد
تشويقش برای اعتراف کردن قلبم ، دشنامش مانند تير بر جگرم می خليد

اين . درخت عناب و عسکر برايم  آتش جھنم گشته بود . را می خشکاند 
در درونم مانند خذمتگار و انقالب آتش زمانی آتشين تر ميگرديد که واژۀ 
  . دو بشکه تيل سر بسر انداخته می شد

شکنجۀ عناب را می توان با تمام طول و عرضش يک حادثه ناميد و اين 
حادثۀ زير درختی را ترامای ثانی خواند ترامايی که زخمھايم را در 

ترامايی که بوسيلۀ دست و دھن عسکر خاد . اعماق شب چراغان کرد
کل است تا بداند در مغز برای روانشناس چقدر مش. توليد گرديده بود

عسکر خاد که ، عسکر خاد در حين اجرای شکنجۀ عنابی چه ميگذرد
، چگونه با ذھن خالی و احساس ُپر، دريشی سرباز انقالب را پوشيده است

شکنجه  . دست و دھنش را با شکنجه دادن پرخون و پرجنون می سازد
يا عسکر از شدن بوسيلۀ عسکر اين سؤال را در من بيدار می سازد که آ

تحقير و اذيت شدنم به حيث مريض روانی لذت ميبرد يا اينکه عادت داده 
آيا مانند سگ پاولوف ، شده که با ھمين شيوه  از حزب و دولت دفاع نمايد

بطرز شرطی عمل ميکرد يا حيوانی بود که به حکم غريزه شرط را به 
ز عسکر بطور به ھر دليلی که مدنظر باشد مغ نفع شرط آفرين می بلعيد ؟

اتوماتيک آماده بود تا ھر نوع گفتار و کردار خشونت آميز را طراحی 
عقل و عاطفۀ عسکر توانايی اين را داشت که حمالت بيرحمانه را ، کند

                                                                    . خلق و تطبيق کند

بی خوابی زمانی طاقت . می کشيددود از دماغم  ، بی خوابی ھای پياپی
فرسا می شد که عسکر انقالب از حنجرۀ خويش توھين ھايی را مانند 

بی خوابی دادن يکی از مجبورم تا بپذيرم که . ضربۀ کلشنکوف فير ميکرد
بی خوابی کشيدن با متعلقات آن يکی از دشوار . شکنجه ھای ارشد است

زندانی را در تداوم خود ، اين نوع شکنجه. ترين لحظه ھای شکنجه است
شايد در ھر جای . در سراشيب بيچارگی و بی انرژی شدن سوق ميدھد
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در . شکنجۀ بی خوابی کاربرد ممتاز داشته باشد، دنيا از جابلسا تا جابلقا
، در سودان، در بگرام، در گوانتانامو، زندانھای جمھوری اسالمی ايران

در ، در بالکان، روسيهدر ، در چين، در سومالی، در افريقای جنوبی
و ديروز در اردوگاھای کار اجباری و اتاقھای گاز   . . .  در، ابوغريب

                      . و آدم سوزی آشويتس 

ويکتور فرانکل به حيث زندانی آشويتس که سالھا در زندان بوده حق دارد 
معنای "که برمبنای تجربۀ خود و تجربۀ زندانيان آشويتس در کتاب 

  به اين نتيجه برسد" جکاویکن

ھمه کتابھای درسی دروغ است در کتابھا نوشته شده است بشر نمی " 
                    " تواند جز برای ساعات محدودی بی خواب بماند اين کامالً غلط است

شت اوالً به حيث يک زندانی حرف ميزند و ويکتور فرانکل درين بردا
بعداً به حيث يک روانشناس از تجارب خود و زندانيان زنده ماندۀ آشويتس 

فرانکل به اين باور ميرسد که جسم و ذھن بنی ، به نتيجه گيری می پردازد
آدم دارای آن توانايی ھای درخشانی است که روز بروز و اليه به اليه 

از تجربۀ زندانيانی استفاده می کند که بوسيلۀ فرانکل . فاش می شوند
                                           . دستگاه گشتاپو شکنجه شده اند

و تجربۀ ساير زندانيان خاد اين نکته را ثابت می سازند که روان قصۀ من 
و جسم بنی آدم توانايی ھای خارق العاده ای دارند که در وقت نياز خود 

قصه ھا و خاطرات فراوانی از . گر مدافعه بيدار می سازندرا در سن
شکنجه شدن در خاد وجود دارد که بيانگر بی خوابی ھای متداوم و 

سه چھار شب را ھر زندانی خادگزيده به چشم سر ديده و  . طوالنی است
زخمھای خفته و بيدار شھادت  . با کيف ناشناخته ای سپری کرده است

چند شب و ، سی می تواند با تمام ضعف و بی حالیميدھند که زندانی سيا
خاد و زندانيان ، کام، تجربۀ زندانيان اگسا. روز را بدون خواب زنده بماند
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اوين و ، ابوغريب، گشتاپو در آشويتس و اخيراً تجربۀ زندانيان گوانتانامو
بيانگر بی خوابی ھای پرابھت آنانی است که با رنج ، گوھردشت و بگرام

                                                               .ی در دنج زنجير زيسته اندسياس

  

  

        

  

  

              

  
  جنرال بوريس گروموف قومندان ارتش سرخ در افغانستان

 اسدهللا سروری رئيس اگسا
  رؤسای کام اسدهللا امين + عزيز اکبری 

  نجيب هللا رئيس عمومی خاد
  واد/ غالم فاروق يعقوبی وزير امنيت دولتی

  رئيس گشتاپوھاينريش ھيملر 

، مستنطق صدارت که وجدان عاريتی اش به خوابيدن عادت کرده بود
ژست استنطاق را با کشيدن فاژه ، جالب است که گاھی در نيمه ھای شب

در زير ھيوالی خواب قسماً طاقت  من که، ھای دنباله دار فراموش ميکرد
می آوردم دليلش اين بود که مغزم بناچار ھورمون ھايی را برای بيدار 
ماندنم ترشح ميکرد ولی معلوم می شود که مغز دستخوردۀ مستنطق قدرت 

اين چنين موجودات ضعيف اگر . ھر نوع ترشح را از دست داده بود
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ر شکنجه ای که خود خودشان يک شب چی که اگر چند ساعت محدود زي
به چه اعترافات درست و دروغينی روی ، قرار بگيرند، اختراع کرده اند
نه تنھا تاريخچۀ جاسوسی که ضمير ناخودآگاه شانرا بروی ، خواھند آورد

                                                                                 . تکانند کاغذ می

جنرال قادر ، جنرال رفيع، مانند اعترافات منتشر شدۀ سلطان علی کشتمند(
                      )در زندان اگسا... 

نکتايی و از ، از دار پيرھن، شکنجه گران حزبی که برای خود از تازيانه
دشنام  دستمال دوخته اند به شکنجه کردن چنان خوی گرفته اند که ا مروز 

ذوق شتم و شکنجگی از سرھای ، از سپری شدن سه دھه و اندینيز بعد 
، فروخته شدۀ شان نرفته است و می خواھند در غياب وجدان با قيافۀ جعلی

                                                       . روح زخمی زندانيان را شکنجه نمايند

من که خوابھايم را در زير . درک رنج در زير شکنجه قابل فھم نمی باشد 
درخت عناب کاشته ام حاال ميدانم که پلکھايم چيزی را از دست داده اند 
که برای خودم شايد در جنم دگر نيز نمی توان در زير شگوفه ھای آن 

ان پای من که خاطرۀ پاھايم را در کنار خاطرات ھزار . ترانه خواند
بر نطع خونين حويلی مرگ ريخته ام حاال ميفھمم که روزی نی ، عاصی

من که شيرۀ شيرين چشمانم را به خاطر نغمه . روزی سبز خواھند شد
حاال درک ميکنم که آواز ھای گمشده ، ھای آزاديبخش به مھتاب بخشيده ام

روزی نی روزی با زيبايی شورانگيزی به دره ھای شاد و کوچه ھای 
               . بخت تبديل می شوندخوش
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  خواب 

  کردهبزير پای ورم 
  به مثل برگ عناب می غلتيد

  عناب
  بزير چکمۀ سرخ

  به روی خلوت خواب می لغزيد
  خوابی

  ، بدون چشم
  چشمی بدون آب

  

  

  بنی آدم 

  از سنگ سخترست و از گل نازکتر

  

شامه ای نبود تا عطر ، فۀ شکنجه شدۀ خويش را ميديدمآئينه ای نبود که قيا
المسه ای دَرک نداشت که ضخامت ، مرده را در وجود خود بوی ميکردم

گوشی نداشتم که صدای کرگدن را از صدای ، مزخم ھا را اندازه ميگرفت
حافظه ای نمانده بود که چيغ شغال و غرش ، ممی نمودنسترن تفکيک 

زمانی که عسکر يا ... وحشتناک ضبط ميکردمخرس را مانند سلایر ھای 
                                    : مستنطق يا مشاور می ُغريد

    ،قوارۀ بويناک و نجست را ببين
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درونم انسان است و . کردم که در وضع حيوانی قرار گرفته ام قبول می
و  حنجره ام انسان است، عقلم انسان است و پوستم حيوان. بيرونم حيوان

                                  . کرگدناست و نثرم  نسترنشعرم ، چيغ ھايم حيوان

تن مسخره و روح زخمی . شيرينی ميکرد باوجود آنھمنجات باقيماندۀ بدن 
اگرچه در وجودم . دو چيزی بودند که نمی توانستم خود را مالک آنھا بدانم

می دانم که چرا در تالش چيزی باقی نمانده بود که از دست بدھم  ولی ن
، مربع اتاق، مستطيل استعالم. بودم که استخوان و تشويشم را حفظ نمايم

من . موادی بودند که ھندسۀ مضحکم را تشکيل ميدادند، ذوزنقۀ عناب
. مجبور بودم که ذھن و بدنم را در حول ھمين شکلک ھا شکل ميدادم

                      . ذھنم را شکل ميدادنميدانم که ذھنم بدنم را رھبری ميکرد و يا بدنم 

، برد تن مسخره يگانه ثروتی بود که مرا پی در پی بسوی تيغ تاراج می
حافظۀ پاشان جواھری بود که مرا لحظه به لحظه بسوی طرح تاراج می 

من نميدانم که . ا نمی شناخت وجدان و عاطفه ر، دھن خونين خاد. کشيد
نطقين صدارت ھر لحظه حاضر بودند که بدون کوچکترين مستچرا 

بر بدن خونريز  . درنگ و تأملی بزير تزوير و تبسم مشاور برقصند
. بدنی که بخاطر نه گفتن به شوروی شقه شقه شده است . زندانی بخندند

                                              . بدنی که مانند چراغ در خون خويش ميدرخشد

  بدن مسخره
  عنبری است که در کاسۀ خون می پوسد

  بدن باقيمانده
  شمعی است که تا پای جنون می سوزد

ورزشکار بيست ساله در  يک جوان  ۀياکسی می تواند حدس بزند که قيافآ
اتاق استنطاق و  زير درخت عناب چگونه شکل و شمـــايلی داشته است ؟ 

  : بخوان که اينگونه بوده است، که آنگونهنگو  
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  دندان ھای بدون برس و مسواک و نمک شويی* 
  لباس زرد و چرکين يا مترسک تھوع آور * 
  ناخن ھای دراز و خونگرفته و حيوانی* 
   هردمو ھای نتراشيده و قيچی نخو* 
  اندام بدون جان شويی و حتا روی شويی* 
  الغر و ترسناک، بدن زخمی* 
  در خونريزی و کسر و التھاب شناور* 
  محکوم به فقر ويتامين و تغذيۀ صحی * 
  غرق در زندگی انفرادی و گله ای* 
  شنيدن توھين و تحقير دايمی* 
  قرار داشتن در فضای وحش و وحشت* 
  سرشار از مرگ تدريجی و ذوق مردن * 
  مملو ازحس اعدام و حس مرگ در زير شکنجه* 
  ر شکنجهشنيدن چيغ ھای زندانيان زي* 
  لبالب از عاطفه و مرگ عاطفه* 
  قطع ارتباط با موجودات بيرون و موجودات حويلی* 

رگھا و ، در تن زخمی ام جايی نمانده بود که تير تازه ای درآن اصابت کند
به مشکل می توانستند به قلبم مھربانی ، شرائينم که برادران ھمخون بودند

تی خورده بود که از ديدن ھر يوار کله ام آنقدر بديوار کانکري، نشان دھند
ديوار و صدای مستنطق دو ابژه ای ، سپيدی به شوک و کابوس ميرفت

  : است که ھميشه روبريم سبز می شدند

  بگو   بگو که ميکشمت    - 
  لبی برای گفتن نمانده

  سواله  بخان  که باز   د   زير افَتو   پوده می سازمت -
  چشمی برای ديدن نمانده

  يا اعتراف  يا   اعدام    انتخاب کو   بشنو   -
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  گوشی برای شنيدن ندارم 
  نمشته کو   که دستايته   مثل بادرنگ  ميُبرم   -

   کلکی برای نوشتن ندارم

    

شجاعتم بيادم نيست اما چيزی که به خاطرم . مرا برمه ميکرد، کو نمشته
بيباکانه چون رعدی ميگذرد اين است که در تنھايی خويش با تمامت دلھره 

مرگی که در چند متری ام روبرويم . در اتتظار مرگ نفس می کشيدم
خريدن رنج و درد قيمتی است که ترانه سازان کالسيک . ايستاده بود

برای رنج و عذاب نامش را ايثار گداشته اند و گرنه ايثارگر ميداند که 
  . تأويل واقعی تر خود به مقوله و عبارات جديد تری ضرورت دارد

  

 شاورم

  

ھگل را خدا بيامرزد که با طرح فلسفی خويش برای زندانيان صدارت 
گذشت  غمی که از نفی می، غم سه ضلعی. غم فلسفی. غم خلق کرد، نيز

  .آماسيد میميلوليد و نفی در نفی سوی و به 

  ،تز

  انتی تز

  و سنتز

  خوشه گندم –ساقه  –دانه گندم 
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، از فلتر قوانين، ه به ايدۀ مطلقھگل ھر پديده را در تاريخ تا رسيدن دوبار
نزد ھگل ھر واقعيتی عقالنی و ھر . و ديالک تيکش عبور ميدادمقوالت 

عقلی واقعی بود ھگل مانند ھر فيلسوفی نظريه اش را خالقانه با مقوالت 
تزئين کرده بود ھمانگونه که وطندار ، و زنجيره ای از نفی ِ در نفی ھا

ھای تا آنروز بشری را با مقوالت  ھمۀ دانايی، روشنگرش يعنی کانت
دوازده گانه خويش صيقل ميزد و از آن طريق به ھر تأويلی مھر تأئيد يا 

  .ابطال می کوبيد

آری ھگل رفت و غم سه ضلعی اش را بر شاخۀ خونين در خت عناب در 
  . حويلی رياست عمومی تحقيق خاد آويزان ماند

  اتاق استنطاق

  درخت عناب

  به اضافۀ مشاور بازھم اتاق استنطاق

  

  استنطاق ھا –درخت عناب  –استنطاق 

را برای اولين بار زمانی ديدم که نعشم را خودم از زير مشاور روسی 
به اين  ٥٨از سوم حوت . استنطاق انتقال دادم مغاکدرخت عناب تا 

طرف واژه ھايی در اعماق سينه ام رژه ميرفتند که اگر آنھا را اجازه 
چيزی شبيه به اين عبارات را ، م و به صدا بياورمميداشتم که ترکيب کن
  : خالصه می کردند

  مرگ بر متجاوزين روسی 

  از تانک و توپ روس نمی ترسم
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  با دست خالی و سينۀ پر عليه روس ايستاد می شوم

  

در مخيلۀ خويش آرزو ميکردم که آن لحظۀ شيرين فرا ، که آمدشش جدی 
زدم با پرتاب تف نه اگر گلوله  اشغالگر مقابل شوم و رسد که من با روس

شتم که آرزو دا. را عليه اشغالگر ابراز نمايم و مظاھره نفرت و احساسم
با روس چشم به چشم شوم و با نگاه ، روزی روبروی روس قدافرازم
ده ھا آرزو در ذھن جوانم می جوشيد ولی . الماسی چشمش را ُبرش نمايم

نه برای من نداد که از شرايط ھيچگاھی اين مجال را به طرز اصيال
ً در مسافۀ نيم متری با يک نفر ، موضع ايستادگی و اعتراض مستقيما

متجاوز روسی چشم به چشم شوم و چشمان آزاده ام چشمانش را بزير 
                   . اندازد

  . ولی نشد که نشد 

حاال ، سرنوشت اين آرزو را در حويلی صدارت بطريق دگر بر سرم آورد
، سرخ را ميبينم که بنام مشاور ک گ ب روبرويم ايستاده استيک الشۀ 

نام رسمی اش مشاور بود اما به خاديست ھا مشوره نميداد بل قاطعانه 
در خيالم تداعی . دستور ميداد و مانند سالطين تاجدار فرمان صادر ميکرد

می شد که ديروز من در صدد بودم که در مقابل روسی سبز شوم و اکنون 
                                       . ر روسی بود که در برابرم سبز گشته استاين مشاو

ميديدم که  يک مرد روسی . مثل نعش در حصار مستنطقين ايستاده بودم 
سگرت ِ ، با چشمھای آبی و دستھای کالن، با ھيکل الغر و قامت بلند

را در زير گلويم ميگذارد و مرا به لھجۀ فارسی تاجيکی اينگونه  روشن
                                                                             : تحقير می کند
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     چرا  آدرس اشخاص را اعتراف نمی کنی   -

  نمی فھمم    من آدرس اين آدمھا را مچسبا

   

نفسم تنگ شد ھنوز تازه نيم قات شده ، رديک مشت بزير قبرغه ام خو
مشت و لگد مشاور  چنان فنی  . بودم که لگدی نيز بر زنخم اصابت کرد

دلم ، جابجا شده بودند که در حالت غلتيده تاب ميخوردم و بخود می پيچيدم
 . را محکم گرفتم راستش که ھرچی تالش ميکردم نفس کشيده نمی توانستم 

پاھای ورم ، به مددم رسيد و نيرويم را صيقل زد نميدانم که چه غريزه ای
  . کرده ام انرژی گرفت و در برابر چشمان مشاور چشم به چشم ايستاد شدم

  سوسياليسم  نغز است يا اسالم    -

  نغز را نفھميدم

  

با ناخن ھای ، حينی که با يک دست سگرتش را بزير گلويم فشار ميداد
ی ام را با فشار ھولناکی انگشتان دست ديگرش گوش زخمی و تاريخ

                                        : ميخراشيد و می خنديد 

    رفيق برژنف    که  تو   مرگ بر    می گويد    مستنطق   فيقر -
  گفته ای 

  يادم نيست که به کی مرگ گفته ام 

   خلق   دموکراتيک     به حزب   چرا  که    بدانم  خواھم   می  -
  و نستان افغا
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  شوی؟   نمی  تسليم  سوسيالستی   جماھير شوری  اتحاد 

  واژۀ تسليم خوشم نمی آيد

چند شب را در سمفونی رقص و ودکای مستنطقين حزبی صبح کردم و 
بعداً بزير درخت عناب رفتم و اينک دوباره به ھمان خانۀ غم يعنی اتاق 

چينی بيشتر سخن ، روبروی مشاور روسی برای تحقير بيشتر، استنطاق
از ترامای خطکش به ترامای عناب و از عطر عناب به . ايستاده ام 

  . ترامای سگرت رسيده ام
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  ١خريطه ھای شماره دار  

  سبک اعدام در پلچرخی
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  مراسم اعدام  

ميان آزاده و جالدان شوروی زده ميدانند که خشن ترين و تحقيرآميز اعدا
ھشتم -١٣٥٧ھفتم ثور(ترين سبک اعدام طی چھارده سال آزگار

به . در زير سيطرۀ حزب دموکراتيک خلق اتفاق افتاده است) ١٣٧١ثور
در ، از کوته قلفی تا ميدان تيرباران ھمين خاطر است که مراسم اعدام

، کنجکاوی. ذره ذره مستلزم کنجکاوی و تحقيق است  ،تمامی اجزای خود
برای مغز ، برای حس ھايی که با قصه ھا اُنس تجربی دارند و تحقيق

خريطه ھای شماره دار چگونه  . ھايی که با تجربه ھا ُحب تحليلی دارند
                 اتفاق می افتند و مراسم اعدام را چگونه می توان در جزئياتش فھميد ؟   

يکی از برجسته ترين و ھولناکترين قسمت ھای ، نظام ِ اعدام در پلچرخی
خيانت آشکار و جنايت انسجام يافتۀ حزب دموکراتيک خلق را تشکيل می 

. دحزبی که با توسل به اعدام با زندانيان سياسی تسويۀ حساب می کن. دھد
پرچمی در يگانه جايی که خود را به حيث عقل و نبوغ /عقل و نبوغ خلقی
ھمانا در سيستم اعدام در پلچرخی و پوليگون ھای گمنام ، تثبيت کرده است

از ما ميطلبند تا با قصه ھای اتفاق ، بررسی و تحليل شب ھای اعدام. است
                                                          . افتيده بطور ھمه جانبه عجين بمانيم

مراسم اعدام از آن عناصر و اجزايی ترکيب يافته است که نمی توان به 
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شبکۀ اعدام شامل جلوه ھای . کليِت شبکه بندی شدۀ آن دسترسی پيدا کرد
برخی از اين اجزا را به علت علنيت آن . علنی و رويداد ھای پنھان است

اسيم و برخی از اين اجزا را به جز نتجزيه کنيم و بش، ممی توانيم حس کني
کس ، به چز شور مھتاب و شعور ستاره، اعدام شدگان و اعدام کنندگان

عناصری که ميکانيزم دردناک شب اعدام را در  . ديگری نمی تواند بداند
                   : مرحله به مرحله و ال در الست، پلچرخی و پوليگون طراحی می کنند

                                                          

  : مرحلۀ اول 

                                                                  خونينی اوليه و گامھا

چگونگی رفتار زندانبانان در خلق سازمانيافتۀ رعب و  تحقير در شب  -١
  اعدام 

  خواندن لست نام اعداميان بوسيلۀ جالدان  سبکِ -٢
  مکالمه بين جالد و اعدامی در فضای سلول -٣
  شيوۀ خروج و مراسم الوداع اعدامی از اتاق کوته قلفی -٤
طريقۀ وحشتناک انتقال اعدامی از اتاق تا دھليز ھای ترسناک منزل  - ٥

  بالک اول اول
  انتشخيص نامھا و موقف ھای حزبی و دولتی جالد - ٦
  کارکرِد مرگ آفرين مشاورين روسی  - ٧

  :  مرحلۀ دوم 

  خريطه پوشاندن لحظه ھای 

  شيوۀ بستن دھن و بستن دست ھای اعدامی در منزل اول  -٨
  نوعيت خريطه ھا و روش خريطه پوشاندن -٩
  ابالغ ايدئولوژيک ِ حکم اعدام در آخرين لحظات -١٠



جنايات حزبی                                   ٤٧ 

 
 

  ادامۀ ِاعمال اذيت بدنی و  اذيت روانی – ١١
اعدامی در داخِل موتر مخصوصی  ) تيله کردن( طريقۀ باال کردن -١٢

  . که اعدامی دست بسته و چشم بسته را تا قتلگاه انتقال ميدھد
  

  : مرحلۀ سوم

   از سلول تا پوليگون

  وضعيت سربسر انداختن اعداميان در درون موتر ھا -١٣
  احساس دريوران و تخيل و فکر جالدان در جريان راه-١٤
  نقش کنترول کنندۀ موتر ھای امنيتی روسی تا ميدان رگبار -١٥
  نقش موتر ھای حزبی و دولتی تا پوليگون -١٦
  

  : مرحلۀ چھارم

   اعدامی و گلوله باران

  ترتيب ايستاد کردن اعداميان بر زمين پوليگون -١٧
  صحنۀ تراژيک امر اور  و غلتيدن  در درون خندق -١٨
  تماشاگران  و فير کنندگان   ، حالت و ھويت دستوردھندگان -١٩
  ھردم شھيدی نعش ھا و مستی جنون آميز معاينه کننده ھا -٢٠
  ساختار گور دسته جمعی و صدای بولدوزر -٢١
  

  :  مرحلۀ پنجم

  پايکوبی ھای پس از مراسم اعدام

  جلسۀ ھيأت مشترک بعد از تيرباران -٢٢
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  مشاورين ، دولت، موقف و نام نمايندگان حزب -٢٣
  . . . ال مکتوب اجرای حکم اعدام به صدارت و کميتۀ مرکزیارس -٢٤
  

فوق العاده وحشتناک  نظامبه سبک ويژه ای در يک ، اين عناصر
من به آن بخشی از نظام ، درين قسمت. صورتبندی و طراحی شده اند
محکمۀ نمايشی و صدور حکم اعدام را ، اعدام که دوران شکنجۀ زندانی

زجر چند ساعتۀ زندانی بررسی من شامل .  نمی پردازم، دربر می گيرد
نظمی را به ، از خروج اعدامی تا تيرباران . است از پلچرخی تا پوليگون

بيان می آورد که بررسی آن ما را تا اعماق  ناشناختۀ جنايت حزبی 
، ميکانيزم شبکه بندی شدۀ اعدام در بالک اول پلچرخی . رھنمون ميسازد

ليگون نشان ميدھد که جانيان چگونه با به مسير راه و زمين خونآلود پو
در واقع وقت کمايی ميکنند که آخرين ضربه ھای ، تعويق انداختن مرگ

، اعدام کور و ايدئولوژيک. متوالی را بر روح و جسم اعدامی وارد نمايند
                        . ھرگونه انصاف و حقوق انسانی را به نفع سويتيزم  قربانی ميکند

سرش را با شھامت تمام زير تيغ ١٧٩٤ساله در سال  ٥١وقتی که الوازيۀ 
 سرش را تيغ در يک لحظه قطع کرد و، گذاشتانقالبی خونآلود گيوتين 

                           : پس از مرگش تا ھنوز زمزمه می شود اما

يکصد سال تنھا يک لحظه وقت برای بريدن آن سر صرف شد و شايد "
                                             "  زمان نتواند سر ديگری ھمانندش بوجود آورد

گوش لغمان که به امر از حادثۀ اعدام محمد عثمان خان پروانی در کله 
  : فقط يک جمله از حنجرۀ اعدامی بيادگار مانده است، جبيب هللا اجرا شد

  " زحمت مرگ ما لحظه ای بيش نيست اما محاسبه با شما ابدی است"  

مثل . بالذات به معنای گرفتن زندگی زندانی در چند ثانيه است، اعدام 
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مثل لحظه ھای فير ، ای لحظه ھای وارد شدن تيغ گيوتين بر گردن فرزانه
اما عمليۀ ... تفنگچه بر جمجمۀ گارسيا لورکا در زير درختی در اسپانيا

، اجرا نمی گردد، اعدام در پلچرخی و پوليگون با يک ضربت و چندثانيه
چون برای حزب . ضربت ھا و ثانيه ھا در ساعت ھا ذخيره می شوند

سياسی و آشتی غضب زندگی زندانی در تسويۀ حساب ، دموکراتيک خلق
ناپذيری مطلق به ظھور ميرسد از اينروست که برخورد ايدئولوژيک و 

به طوالنی شدن زجر و عذاب منجر ، سويتستی به لحظه ھای اعدام
نعيم اذھر شاعر و مبارز برجسته مانند گارسيا لورکا بجرم ... ميگردد

 شعر و عصيان خويش بايد اعدام می شد اما اين اعدامی با استعداد و
ارزشمند بخاطر رسيدن به يک مرمی ماه ھا انتظار کشيد و ھر روز و 
ھر ثانيه به اشکال مختلف اعدام می شد و مرمی ميخورد تا اينکه نه در 
خندقھای پوليگون که در داخل پلچرخی جانش را در چندين دقيقه  گرفتند 

 .                                                    

ساعاتی  . اه به صد ھا ضربت طويل شبکه بندی می شوديک ضربت کوت
اين لحظه ھا ، که فاصله بين سلول زندانی و حفرۀ پوليگون را پر می کند

. يکی از ھيبتناکترين و حساب شده ترين لحظه ھای ميکانيزم اعدام است
. لحظه ھايی که اعدامی را ثانيه به ثانيه تا ساعت ھا اعدام می کند

ساعاتی که بر مھتاب و ستاره . ا با نيمۀ شب گره ميزندساعاتی که شام ر
                                                       . رنگ قرمز می پاشد

قطعه قطعه گی اين لحظه ھا نه تنھا برای روانشناس و رمان نويس که 
ھر انسانی . برای ھر قلب و ھر عاطفه ای تکاندھنده و حائز اھميت است

بداند که در لحظه ھای اعدام در جسم و روح اعدامی چه  ميخواھد
رفتار ، عصيان اعدامی، اعدامی ۀمکالم، چيزھايی با چه ھولی ميگذرد

اعدامی به چه طريقی شکل ميگيرد؟ ھر انسانی ميخواھد بداند که درآن 
، انديشۀ جالد، خشم جالد، ذوق جالد، ديالوگ جالد، لحظه ھا رفتار جالد

                          نيزمی و با چه شدت و قساوتی به جريان می افتد؟در چه ميکا... 
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نظام به تکرار بايد گفت که مراسم اعدام را در پلچرخی بايد پراتيکی از 
آن مجموعه ای را ، چون مراسم اعدام از شروع تا پايان، ناميد اعدام

ھر جز رفتاری و فکری آن ، مانی و مکانی آناحتوا ميکند که ھر جزء ز
عنصر زمان در . نشان می دھد حساب شده و سيستماتيکخود را بطور 

شب اعدام برای ِاعمال زجر و عذاب بطور آگاھانه طوالنی ساخته می 
شناختی که از زيگزاک اين . اين لحظه ھا را بايد ذره ذره بشناسيم . شود

ا را در شناخت عميقتر جنايات حزب می تواند م، پديده بدست می آيد
حزبی که از رويکرد به اين . دموکراتيک خلق افغانستان کمک نمايد

ساعاتی که ابديت را در خود پنھان کرده است ، ساعات گريزان است
                . ساعاتی که زجر و عذاب زندانی را به بھترين شکل آن به بيان می آورد

کام و ، می خواھد بداند که شوھرش را چگونه از زندان اگسابيوۀ جوان 
بيوۀ غصه مند و زنجناک ميخواھد بداند که ، خاد بسوی اعدام برده اند

شوھرش در لحظه ھای اعدام  چقدر زجر کشيده است چگونه و کيھا 
بداند که گور شوھر ميخوھد . خريطۀ اعدام را بر سر شوھرش انداخته اند

نازنينش در کجای اين پوليگونھای گمنام است تا بر فراز اشتخوانھای 
که اکنون به جوانی رسيده است  يتيمی . سوراخ سوراخش شمع بيفروزد

می خواھد بداند که پدرش را جالدان خلقی و پرچمی چرا و چگونه از 
دناک می با کشش و عالقۀ در، پلچرخی و صدارت بسوی اعدام برده اند

يتيم . درش را جز به جز و مرحله به مرحله بداندپاعدام شدن خواھد 
ميخواھد بداند که پدرش در شب اعدام  با چه رنجی با پا ھای خود تا 

              . ميدان گلوله باران رفته است

که تا ھنوز منتظر است که روزی روی پسرش را می مادر ھردم شھيد 
مادر می خواھد . ا بروی پسرش باز می کندروزی باز دروازه ر، بوسد

با شنيدن اين قصه ھای تکاندھنده اشک بريزد و باور کند که پسرش را 
پسرش را دگر ھرگز ، حزب دموکراتيک خلق با اين خشونت کشته است

               . انا  و انا اليه راجعون بخواند، ميخواھد در البالی غصه و آه، نمی بيند
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، درد را برای بازماندگان قربانی ابدی می سازند، جانيان با عمليۀ اعدام
به طوالنی شدن رنج برای  النی سازی زجر در لحظه ھای اعدامطو

اگر وحشت ِ ثانيه ھای اعدام برای اعدامی به . پايان ميابد، وارثين شھيد
يتيمان و مادران و ، اين ساعت ھا برای بيوه ھا، ا تبديل ميگرددساعت ھ

                            . عزيزان به سالھای غم يعنی تا آخرين لحظات عمر ادامه ميابد

بيرحمانه کردن خشم و ، مطوالنی کردن درد ھا و اذيت ھای قبل از اعدا
خشن ، طوالنی کردن عذاب و تحقير ھای پيش از رگبار. خشونت است

 غبارسازی ضربت ھا و اختراع آن ميکانيزم اعدامی است که در کشور 
بوسيلۀ حزب دموکراتيک خلق تا ھنوز ثبت تاريخ جنايت گرديده ، ناھيدو 

، را بگيرد حزبی که در شب اعدام پيش از آنکه زندگی زندانی، است
ميخواھد با دادن زجر و شکنجه لحظه ھای پايانی عمر اعدامی را دچار 
وحشت نمايد و از اين طريق به اعدامی بفھماند که دارای قدرت مطلق و 

اين ھمه آزار و اذيت ھای پيش . سيستم برگشت ناپذير ايدئولوژيک است
را به  از تيرباران برای آن تطبيق ميگردد که منطق و ھيرارشی حزبی

جانبان حزبی ميخواھند آخرين قطرات  . گونۀ واقعی تر مجسم نمايند
شخصيت و عصيان اعدامی را بنوشند و آنچه که در جود قربانی نمانده 

حزب دموکراتيک خلق تالش می کند که اعدام . است را نيز سلب نمايند 
                                          . در چند ثانيه را به اعدام در چند ساعت تبديل کند

  

  خريطه سازان

. تاريخ زندان ھا و نظام اعدام ھاست، تاريخ حزب دموکراتيک خلق
، تاريخ چکمه ھا و چاکری ھاست. خاطرۀ تبر ھا و تيرباران ھاست
يک جملۀ بی نقطه است ، اين تاريخ. خاطرۀ گردن ھا و خريطه ھاست

چندين حفرۀ خون و چندين ، د جمالت کافکا که پيش از نقطه گذاشتنمانن
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                    . ضربۀ رعب انگيز خلق ميکند

من قلم ميگيرم و مينويسم تا تاريخ وحشت و خاطرۀ اعدامھا و گلوله ھا 
مينويسم تا مفھوم چاکری و جنايت از حاشيۀ فراموشی . جاودانه بمانند

مينويسم تا مسؤليت پنھان سينه ھا . آرشيف شوندالاقل در اعماق متن ھا 
به قصه می آيم تا عظمت ، را به مسؤليت تابناک انگشتان انتقال داده باشم
. بی شمع و بی تاللؤ نماند، اعداميان سياسی در سکوت شب ھای اعدام

ند و موصوع گذشته در حال نمسکوت نما، ھای خونينمينويسم تا گذشته 
                                                                                   . تکرار نگردد

اعدامی ميداند که چرا اعدام می شود ولی اعدامچی که ، در شب اعدام
فھم اعدامی از ھر . دچار ازخودبيگانگی است نميداند که چرا اعدام ميکند

درکی ست که سرانجام با اھدای خون به ، اشدعقيده ای که تراوش کرده ب
فھم جالد در ھر موقفی که باشد  . بيگانه زدايی و آزادمنشی منتھی ميگردد

سرانجام به نفع شوروی ، چون مستقيماً از پرستش شوروی منشاء ميگيرد
           . جنون منتج ميگرددحذف فزيکی ديگران و ، و اسارت پرستی

اطر آزادی ايستادگی و سرفرازی است و جالد زندانی ميفھمد که مرگ بخ
چاکرمنشی و ، ثوری نمی داندکه اعدام کردن بخاطر منافع بيگانه

اعدامی با وجود اينکه چشمان جسمش بسته است ھمۀ  . سرافگندگی است
زيبايی ھا را با تمام عظمت و شکوه ميبيند ولی قاتل با وجود اينکه 

تا ارتباط اش را با طناب اسارت چشمانش ظاھراً باز است ھيچ چيز را ح
دست ھای اعدامی در تاللؤی بسته بودن مانند دو شمع ، ديده نمی تواند

روشن در کنار ھم ميدرخشند ولی دستھای اعدامچيان جدا جدا در کنار ھم  
اعدامی سينه اش با تمام ابھت و ، بطور قات شده بروی نافھا می پوسند
حزبی ، ی سينه و انگشتان مامور خادروشنی آمادۀ تپيدن و رگبار است ول

، و مشاور روسی با تمام دنائت و لرزش در خروش گلوله ھای شبانه ھا
زندانی در لحظات اعدام مانند چشمه ی حماسه و . ذليالنه می خشکند
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غرور فوران ميزند و جالد مانند آتشفشان جنايت بر خاکستر جنايت 
                                                                             . خويش فرو ميريزد

پرسيدن و انديشيدن و نکتۀ زيبا و درخشان اينجاست که اعدامی به جرم 
انديشه و پرسش و ايستادگی را ، ميميرد و زندانبان قرمز چشمايستادن 

اعدامی بخاطری از . کندبطرز برده وار در گودال حماقت خويش دفن مي
قبالً معتقد شده و ، سؤال و رگبار نمی ترسد که درباره اش تا پذيرش مرگ

جالد حزبی بخاطری از سؤال و شليک ميترسد که ھرگونه ، انديشيده است
پرسيدن و انديشيدن و استقالل را به قيمت بدست آوردن يک کاسه شراب 

اعدامی ولو اعدامی  از ھمين روست که ھر. باخته است، چاکریو حق 
با مرگ شفاف خود ... ، خود انگيخته و بيسواد يا اعدامی متفکر و خالق

در مقام پرسشگر و انديشنده و مستقل ارتقا ميکند و جالد حزبی در ھر 
ناپرسا و نينديشا و غير ، موقفی که باشد با امضای اعدام و اجرای امر اور

عاصی ، ايل شد که ھر اعدامیچگونه به اين قناعت ن. مستقل باقی ميماند
و  انديشنده است و  چگونه به اين فھم رسيد که ھر جالدی در شب ھای 

ھمۀ اين چرا ھا و چگونه   !  بی انديشهچاکر است و ، ھولناک پلچرخی
قرائتی که بتواند فھم را  . ھا به خوانش قصه ھا و قرائت متن بر ميگردند

       . زداز درون بغرنج ھا و پرسش ھا بيرون بري

                                          

  خوانش نوين 

خوانش نوين از ما ميطلبد تا قصه ھای متن را بعد از پاشاندن و قطعه 
، اغوا و حضور سبز معانی، بدون درنظرداشت نيت مؤلف، قطعه کردن
به ھمانگونه خوانش نوين از ما ميطلبد تا نيت خود را  نيز  . قرائت نمائيم

در قرائت متن حلول ندھيم و از طريق بھم ريزی ، به حيث خوانندۀ متن
در قصۀ . بسوی فھم تازه پيش برويم، پيشداوری ھای از قبل آماده
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                                                          . تولد ميگردد، خواننده، اعدامی

مخزن ، و نوشته ھا گفته ھا، حادثه ھا و تجربه ھا، قصه ھا و خاطره ھا
از . آگاھی ھای پراگنده و ھکذا آگاھی ھای منسجم ما را تشکيل ميدھند

روی گفتارھا و نوشتارھای پيشين می توانيم به دريافت ھای جديد و فھم 
مھم اين است که يک قصۀ گفتاری را چگونه می . ھای تازه دست بيابيم

موقعيت ، ميکنيمشنويم و يا اينکه يک بحث نوشتاری را چگونه قرائت 
توليد حقيقت وتعين کنندۀ گراف فھم و  درجۀ رسيدن به ، شنونده و خواننده
درين ، يکی از فراز ھا يا فرود ھای موقعيت ِ مخاطب . متن برتر است

نکتۀ سپيد نھفته است که اين فرد به فضای نوشتار چگونه داخل می شود 
ی در خوانش متن و افق انتظار و ذخيره ھايش را چگونه و با چه شدت

                                                                                 . دخالت می دھد

قرائت يک متن ساده و غير مستحکم شايد به عرق ريزی فراوان 
ک ضرورت نداشته باشد و اما خوانش يک متن بعرنج و مستحکم که ي

سعی و ، )ھگل ميگفت وقتی که مينويسم عرق ميکنم(متن موزائيک است
                                   . فھم بغرنج رنج می خواھد . حوصلۀ زيادی را می طلبد

، و بھم ريزی است در نيابد پرسشرا که نوعی از  بغرنجخواننده تا آن 
اطالعات ت و فھمش در حدود آشنا شدن به فھمش را ضربت زده اس

گير ميماند و گراف دريافتھايش بسوی تکامل  و تازگی دگرگون ، ساده
                                                                                       . نمی گردد

يق رويکرد به قطعات متفاوت در يک مھم اين است که خواننده از طر
به پرسش ھای مضمر در متن دست پيدا کند نه به پاسخ ھای شفاف ، متن
پرسش ، پرسش است که بنی آدم را به سوی تفکر و انديشيدن ميبرد . آن

ھر متنی بطرز دوسويه . است که آدميزاد را برای پاسخ دادن تجھيز ميکند
ومات را انتقال ميدھد و از سوی از يک سو فاکت ھا و معل، عمل ميکند
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                    . کند ديگر پرسشھا را برای جستجوی پاسخ ھا وضع می

می توان موزائيک بودن و قطعه قطعه ، در ساده ترين متن ھای مستحکم
در شفاف ترين متنھای ماندگار ، شدگی ھای نوشتاری را مشاھده کرد

بامغز مسؤل  . جرقه ميزندنوعی از کاوش و نقب زنی بسوی بغرنجی ھا 
و پرحوصله می توان آن بغرنجی ِ پرسشگرانه را در اعماق يک متن پيدا 
نمود و از طريق حضور در پاشيدگی ھای ظاھری اش به فھم منسجم و 

ھميشه چيزھای شفاف و سر راست ، پرسش و بغرنجی. ارتقايی نايل شد
ی که در قطعات متن، چيز ھايی ھستند منتشر در پھنای متن، نمی باشند

مخاطب نه با عرقريزی ھگلی که اگر با گرمای . مختلف به انسجام ميرسد
               . فرايند فھم به انديشيدن رسيده است، با متن درگير شود، پيش از عرق نيز

بدبختی روشنفکر و تحصيل يافتۀ افغان در ھمين نکتۀ بسيار بسيار تمام 
ساده ، روشنفکر ما تيارخور و بی حوصله است. پنھان مانده است، ساده

با بغرنج و . با انتظار ديرمانده به ديدار متن ميرود، پسند و دير ُجنب است
ن به کشف و خودش نمی کوشد که از البالی مت، پرسش سروکار ندارد

پاسخ ھای ، منتظر است که بدون يک اينچ حرکت ذھنی، انتزاع برسد
روشنفکر اگر . . . مجانی مانند خوشۀ انگور پيش رويش آويزان گردد
کالفۀ ھيچ بغرنجی ، خود را از ساده انگاری فھم و انديشيدن بيرون نکشد

يايند که در چنين وضعيتی الاقل کسانی بايد بوجود ب . را باز نخواھد کرد
به ، نوشته ھا را بدون نيت مؤلف و بدون ُحب و بغض پيشداورانۀ خويش

قرائت کنند تا از اين طريق زمينه ای برای ، و غير منفعلشگرد مسؤالنه 
از چنگ ، متن ھای برجسته و ره گشا فراھم گردد و نسل ھای برومندتر

  .اراجيف نويسی و چرند خوانی ھای مروج نجات بيابند

  بر گرديم
  به شب اعدام 

  به خريطه ھای شماره دار 
  رگبار ياران سربدار از به مراسمی که می گويد از دار از
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  بالک اول پلچرخی

  
قلعه ای که ھم نماد پلشتی ، حمام گاز و کورۀ آدم سوزی است، بالک اول

بالک . ھا و چاکری ھا و ھم سمبول حماسه ھا و قھرمانی ھای گمنام است
بالک اول کانالی که شبانه به . ربانگاِه اعداميان استاول بالک تحقيق و ق

جھيل سرخ و ھيبتناکی ، جھيل خروشندۀ خون در پوليگون منتھی ميگردد
بالک اول . که از چشمه ھای خونين اتاق اتاق بالک اول سرچشمه ميگيرد

آتشکده ای است که کبريتش انگشت جالد و ھيمۀ سوختش را استخوان و 
                                                                 . دھد می روح زندانيان تشکيل

خريطه . بالک اول آخرين نطع پوالدين برای نعرۀ الوداع و پدرود است
ھای شماره دار در منزل اول ھمين بالک سر اعداميان را محکم می گيرد 

ا چھره ھای غضبناک گذارد که اعداميان در روشنايی گلوله ھ و نمی
چھره ھايی که می خواھند حتا در شب ھای اعدام ، را ببينندحزبی جالدان 

اگر خريطه ھای سياه ، بوسيلۀ اعداميان ديده نشوند يعنی زير پرسش نروند
باوجود اينکه از  ثوریجالدان ، بروی لشکری از زندانيان پوش نشود

توانند با ذھن آرام به  به لحاظ روانی نمی، کشتار مخالفين شاد می شوند
               . ايندفير نم، لحظه ای انديشيده باشند بی آنکه، سينه و شقيقۀ صد ھا زندانی

بالک اول اژدھای افتيده ای . گيرد صدا و جان زندانيان را می، بالک اول
خون ھزاران ھزار زندانی بی گناه را می ، دشت بتخاکاست که در 

در ھر اتاقش چيغ اعداميان موج ميزند و در ھر دھليزش صدای . نوشد
غم و درد از تمام بالک ھای پلچرخی  . پای جانباختگان نقش بسته است

اعدامی ھا را برای اعدام کردن ، در منظرۀ خونين بالک اول انتشار ميابد
از ، از صدارت. قھای ترسناک اين بالک جمع می کننداز ھر جايی به اتا

                                                        . زندانھای واليات و بالکھای پلچرخی
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به حيث شکنجه ، زندانيان را می گيرد آزادی، بالک اول به حيث حبسگاه
زندانيان را می  زندگی، ه حيث قربانگاهزندانيان را ميمکد و ب انرژی، گاه
بالک اول يگانه مکانی است که کميتۀ مرکزی و رھبری خاد ھر  . بلعد

بياد دارم که در  . ازگاھی برای ذخيره کردن لذت بديدنش می آمدند
در اتاقی ... داکتر نجيب، جنرال رفيع، سلطان علی کشتمند ١٣٥٩زمستان 

نپرس که ، احترام شان از جا بلند نشديم که من بودم داخل شدند و ما که به
قسمت تکاندھنده و خونچکان تاريخ پلچرخی را ... بعداً چيھا بر سر ما آمد

بالکی که ھر اتاقش مانند زيارت است ، اژدھای بالک اول تشکيل می دھد
در ھر اتاقش عطر خونين اعداميان پرتو ميزند بالکی که در روز خريطه 

                                                        . ی انداختميبافت و در شب خريطه م

  بالک اول  
  افعی داغ 
  ، معبد يأس
  ، سنگر راز

  .  خاموشی خريطه و آتشفشان خون و
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، خاکسترو در ضلع ديگرش  خوناين تعمير سه منزله که در يک ضلعش 
در منازل ديگرش سکوت محبوسين ، اقدر منزل اولش اتاقھای استنط

بالکی که . نامش بالک اول محبس مرکزی پلچرخی است، است
افعی خونآلودی است که به دو . مخصوص شکنجه و مراسم اعدام است

                        . قسمت يا به زبان زندانبانان حزبی از دو وينگ ترکيب يافته است

  وينگ شرقی

 وينگ غربی

درتصور ، بالک اول که شبھای اعدامش به علت حجم خون و پھنای رنج
اينک به حيث يک قصـه به حيث يک ، اين ھمه رنج، بنی آدم نمی گنجد

خود را بر تصور ، به حيث يک ارجاع به حيث نشانه شناسی ھا، تداعـی
ما نمی خواھيم که بسوی رنج برويم اين رنج است که . تحميل ميکند مان

فراموش شده بيدار زخمی و بسوی ما می آيد و خود را در خاطره ھای 
                                                                    . می سازد

وينگ شرقی دارای کوته قلفی ھای کوچک يک نفره و در صورت لزوم 
وينگ غربی کوته قلفی ھايی است برای  . چھار پنج نفره استباالجبار 

دونفر اما به علت صيقی جای از ده تا پانزده نفر را در خود با فشار تلنبار 
تا آنجا که ھزاران ، تا آنجا که طی دوازده سال من شاھد بوده ام. ميکند

که بوسيلۀ ھزاران ھزار انسان آزاديخواه ، ھزار زندانی شاھد بوده اند
يعقوبی دستگير و اعدام گشته اند در منزل اول / شبکۀ استخباراتی نجيب

دستھا و دھن ھا و چشمھای شان بسته شده و با انداختن ، ھمين بالک
                                                 . خريطه ھای سياه بسوی رگبار برده شده اند

وقتی که اعضای بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی حزب در برابر شبھای 
تيرباران با توطئه سيستماتيک سکوت کنند وقتی که اعدامچيان خاد و واد 

وقتی که کی جی بی و ارتش چھلم ، در برابر چنين شبھايی خاموش بمانند
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، مھتاب ِ نازنين به سخن می آيد، ی دھن ببندنددر برابر خندقھای زنجيره ا
مھتاب دلير و ستارگان سوگوار . ستاره ھای کريم به شھادت بر ميخيزند

به حال اعداميان ستند که بجای تمامی عاشقان عالم يگانه شخصيت ھايی ھ
                                                                . ھردم شھيد پلچرخی می گريند

  مھتاب ميگريد
  ستاره می نالد 

  نعش ھای مشبک
  در خاموشنای پوليگون 

  . . . متله چدر گودال ھای اساطيری 
در عقب ديوار ھای بلعنده و خونين پلچرخی آرميده ، در اتاق خونگيری

  . اند
  

  ١٣٦٢دوم قوس 

به ادامۀ اعدامھايی که بوسيلۀ روسھا و پرچمی ھا از شش جدی شروع 
اينک ، و بالانقطاع ادامه می يافت )به ادامۀ اعدام ھای خلقی ھا(ه بودشد

زندانيان پلچرخی شاھد عجيب ترين و تکاندھنده  ٦٢در شب دوم قوس 
ترين شبی می شوند که در تاريخ بالک اول با اين خونريزی اتفاق افتيده 

، کميتۀ مرکزی حزب دموکراتيک خلقدر آن شب گمان می شد که ، بود
مشاورين و شورای وزيران قتل عام زندانيان سياسی را ، انقالبی شورای

                                                                               . دستور داده باشند

اعدام فوق العاده گسترده ای را ثبت خاطره و تاريخ  ١٣٦٢شب دوم قوس 
را بعد از امضای  زندانی چندچھارصد يا چھارصد و به  يکنزد، کردند

يک  فقط در، فرمان بوسيلۀ کميتۀ مرکزی حزب و تأئيد مشاورين ارشد
ھيچ زندانی ی زنده مانده ای شايد رقم دقيق اعداميان . کردندشب اعدام 
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رھبری ، رھبری خاد، دوم قوس را نميداند به جز ھيأت رھبری زندان
، کميتۀ مرکزی، بری رياست عمومی تحقيقرھ، محکمۀ اختصاصی

شورای وزيران و مشاورين ارشد و اضافه بر ھمۀ اينھا پترويچ پليچکا 
                . سرمشاور ببرک کارمل

اعدامی و جالد ھای حزبی بطور دقيق ميدانند که در شب دوم قوس چه 
رھبری حزب دموکراتيک خلق ميداند که . اتفاق خونينی روی داده است

اعدامی با . در دوم قوس به چه تعداد زندانيان سياسی را اعدام کرده اند
سکوت ھای زالل به ابديت پيوسته است و وجود ندارد که از دھن بستن و 
خريطۀ سياه و رگبار قصه کند و جالدان حزب دموکراتيک خلق ھم از 

 ٦٢ترس و شرم به قصه وگفتار نمی آيند پس چه کسی ماجرای دوم قوس 
ه ما روايت کند؟زندانيان زنده مانده ای که داغ آنشب را با خود به را ب

                 . بيرون انتقال داده اند

  

  ړی بريدمن غالم سخی لوم

در منزل سوم ٦٢زندانی شوريده حال قندھاری در قوس، غالم سخی
وينگ غربی بالک اول پلچرخی در انتظار اعدام خويش لحظه شماری 

بقول خودش در چھارده قندھار عقب زيارت نافع آغا غالم سخی . ميکند
، اين افسر جوان پيش از زندانی شدن، چشم به دنيای حوادث گشوده است

به حيث آمر نقليۀ ميدان ھوايی قندھار در کنار مشاورين و قطعات محدود 
مصروف ذخيره کردن حوصله و شمردن جنايات مشاورين ،  !  شوروی

                                                                    . و مشاورپرستان بوده است

غالم سخی اينک به دوم ، با تمام ھيبت خود روی می دھدمراسم اعدام 
قوس که درب آتشين اعدام است داخل گشته است و مانند صدھا اعدامی 

. را تجربه ميکند ديگر دراتاق خود نشسته و اعدام شدن ِ پيش ازتيرباران
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شب دوم قوس که شب اعدام دسته جمعی است ھر زندانی حس ميکند که 
صدای پای چکمه داران مانند توته ھای بم در فضای اتاقھا و صحن بالک 

از ازدحام جالدان فھميده می شد که امشب کانال خونی  . منفجر شده است 
صدای . ه ميماندھيچ کسی اميد نداشت که زند. بسوی پوليگون باز می شود

                    . نعرۀ اعداميان و چيغ جالدان از دھليز و اتاق ھای پھلو شنيده می شد

شبی که چند ساعت به مرگت مانده باشد چی شبی می تواند باشد؟ وقتی که 
، را بسوی تيرباران ميبرندبفھمی چند لحظه بعد دروازه باز می شود و ت

در ذھنت چه ميگذرد؟ وقتی که يک جوان مجرد بداند که چشمش امشب 
برای ابديت بسته می شود چه احساسی ميداشته باشد؟ وقتی که يک 
اعدامی متأھل بسوی اعدام ميرود مگر عاجلترين تصويری که در خيالش 

والد ؟ غالم تصوير بيوگی زن يا يتيمی ا، نقش می بندد چه تصويری است
سخی که ميداند اعدام می شود درين شب در حافظه و قلب جوانش چه 

                    طوفانی برپاست؟

آمادگی الوداع و رفتن ، غالم سخی که صدای پای جالدان را شنيده است
فقط قلب و سينۀ زندانی ميداند که چه کشيده ، در چنين وضعيتی. ميگيرد
غالم ، بعد از اتاق پھلو نوبت به اتاق او ميرسدغالم سخی ميداند که ، است

سخی در ميان يازده زندانی ھمزنجير بر فرش اتاق نشسته است و منتظر 
             . است که دروازه باز شود

بعد از چند ، ھمينکه صدای اتاق پھلو خاموش گشت و دربش بسته شد
با چھره  لحظه ای دروازۀ اتاق غالم سخی باز شد و  جالدان يکه يکه 

بمجردی که چند تای آن با ھم  . ھای وحشتزده و درمانده داخل اتاق شدند
اگر برخسار شان ميديدی از چھره ھای شوم شان ، در يک صف ايستادند

فضا پر . زندانيان از جا برنخاستند. ترس و شرم بوضاحت پائين ميريخت 
ده بود تا کله ھای جانيان برای چند ثانيه خم مان. از سکوت و ھول بود

اينکه صدا ھای بی معنا و لرزانی از لب ھای کبود شان در ھوا پيچ 
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ھمۀ شان از انتقال اعداميان اتاقھای ديگر ماليخوليا و ھيستريک  ، خورد
گويی معلوم . جرئت ايستادن را بکلی از دست داده بودند. معلوم می شدند

                             . ندنبود که کدام يک شان درين اتاق لست اعداميان را می خوا

 )قومندان بالک اول(و شمس الدين) قومندان عمومی پلچرخی(خوجه عطا
دستھای شان را . در صف اول ايستاده بودند)آمر سياسی محبس(و رزاق

در آستين ھا و ، لکه ھای خون ترسناک تر از چيزی که بود نشان ميداد
گر لباس ھای شان نيز لکه ھای خون تازه بوضاحت ديده برخی نقاط دي

اين گونه خون ھا در نتيجۀ مقاومت اعداميان در حين دست بستن . می شد
                                       . ھا و خريطه اندازی ھا ايجاد ميگرديد

ھنوز ھر زندانی ، زندانی ھر زندانی منتظر نام خويش بود ١٢ھنوز از   
ين تصور مرگ و خود مرگ می جوشيد که اولين نام را قومندان در ب

  : فراموش ناپذير و لرزانی خواند ، وارخطا، شمس الدين با لحن کشدار

  سخی  م    غال   -
  : اعدامی با لحن آرام جواب داد 

  زه يم
  

در حالـی که ، شمس الدين بی آنکه به چشمان عقابناک غالم سخی ببيند
ستش را بر پتلون نظامی اش پاک می کرد لکۀ سرخ پشت دست را

  : گـلويش را چـند بار صاف نمود و آب دھنش را قرت نموده  گفت

  ايستاد        -
  شو        
  بگو    لو  لوده           ولد         و       ولد ولد  ولديتت   د ته          

. ين ادا شدبسيار زمان گرفت تا اين جملۀ کوتاه بوسيلۀ قومندان شمس الد
ترجيع ميدھد که با جالدانِ  ، غالم سخی حس می کند که بايد ايستاد نشود
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غالم سخی بی آنکه از جا تکان بخورد . زبون از حالت نشسته پرخاش کند
بی آنکه در لحنش خدشه ای نمايان شود بعد از پرخاش کوتاھی اسم پدر و 

                      ... کند  پدر کالنش را با آھنگ عجيب و غرور انگيزی زمزمه می 

از بس که اعداميان را از ، جنون زده و پريشان بود، جالِد لست خوان
دچار وھم و کابوس ، منزل دوم و منزل سوم به منزل اول انتقال داده بود

شمس الدين را به جانور بی ، تيربارانآماده کردن زندانی برای ، گشته بود
، شعور تبديل ساخته بود جانوری که حتا نطق و بيان را از دست داده بود

                                   : از ھمينروست که دھنش بطور غير ارادی باز می شود

  ول  -
  ول ولد                       

  يتت                         
  چچی چی چی بود ؟                           

  : غالم سخی با شجاعت پرابھتی تکرار ميکند

ږی يمگر دار ستا سترگی  و ړندی دی اعدام کيږم زه   ږ دیستا ژبه ري
  ته

سائر جالدان که ظاھراً عصبی تر و ھيستری تر از ، اينبار شمس الدين
ميخواست چيغ بزند که ، حينی که قلم سرخش را می جويد، معلوم می شد

ھمت و صدا برايش کمک نکرد و برای چند لحظه جا بجا ُچپ ماند و بعد 
خوجه عطا سکوت را شکست و مثل اينکه دھن جنازه را با فشار باز کنی 

               : دھنش باز شد 

  خا -
  م    نا، خا       خ خائن    

  ... يا غـغـغالم... پد  پد  پدر کالنته     صصحی بگو     ممحمد      
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انگشتان دست راستش را ، اعدامی در حالی که مانند اللۀ بھاری ميدرخشيد
برسم عصيان بسوی خوجه عطا باز کرد و نام  ولديتش را با صدای گيرا 

                                : و فوق العاده رسا و مستحکم  ادا کرد

  غازی     محمد     شريف خان

واژۀ غازی ، جالدان لرزان را منفجرتر ساخت، مانند بم اتوم غازیواژۀ 
برای چند لحظه ، ماتم تازه و عظيمی را برای ھيأت اعدام ايجاد کرد

، فضا ساکت و بی حال بود، اعدامچيان از گشودن لبھا باز ماندند
مانند ُبت ھای سرگينی بی صدا ، پک حک و، اعدامچيان جادو شده بودند

غالم سخی که با ، با سرھای غلتيده کنار ھم ايستاده بودند، و بی حرکت
شوروی پرستان را قبض روح ، ترکيب واژۀ غازی با نام پدرکالنش

ھنوز به چھره ھای زبون گشتۀ جالدان می خنديد که از ميان ، ساخته بود
، ست وحشت مصنوعی خلق کندآمر سياسی با صدايی که می خوا، جالدان

                                                   : مانند چوچۀ خرس به وغ وغ افتيد 

   غا -
  غا              

  غا                         
  ززز  زی        ننننه        ننه     نگو       غا                              
، شب عجيبی بود، ن آمر سياسی به خويش ميباليدغالم سخی از بندش زبا

، گويی که اعدامچی ھا ميخواستند که در پيشگاه غازی محمد شريف خان
                                    . در شرم و زبونی خويش يکه يکه بشارند

قومندان عمومی پلچرخی خوجه عطا که سرجالد جالدان بود و در بستن 
، پيھم اُف می کشيد، از فرط جنون، و خونينی داشت و کشتن تجربۀ ديرينه

و به يکی از عساکری که در دھليز ايستاده بودبا لحن خفه ای گفت که 
صاحب جان را صدا کن و در حالی که از لرزش لبھا و دستھايش 
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ميشرميد می خواست که وضعيت زبونانه و افتضاح آميز جالدان را 
                : رده ای لبش باز شد زور زد زور زد و با لحن م، بپوشاند

  د - 
  د             

  و                    
  و                          

  و      طـطـطنـــــــــ    فو  فو  فو     روشــــ                                

دھنش  غازیاما واژۀ ، شايد قومندان خوجه عطا ميخواست که فحش بدھد
بسته کرده بود که واژه ھايش نيز مانند توته ھای بم در ھوا را چنان 

آمر سياسی و شمس الدين در شرم قومندان . حرف حرف منفجر می ماندند
قومندان عطا جرئت و انرژی لگد زدن را نيز . عمومی دوباره ميشرميدند

از دست داده بود چون زمانی که پايش را بلند کرد که بروی غالم سخی 
ن گمان برد که پای روباه نمی تواند بر حريم ببر باال شود از ناگھا، بزند

                                . ھمينرو پايش دوباره از ھوا بطرز شرمنده ای بزمين غلتيد

مانند گرگ زخمی ، با وضع ظاھری شاد و خونين، درين اثنا صاحب جان
پيش آمد و بی آنکه از قومندان و ، داز پشت سر آمر سياسی جا باز کر

                            : آمر اجازه بگيرد رخ به غالم سخی چيغ زد

  و  -
  و               

  و   ظظيفففيته ببببگو    بی بی بی شرشر شر         ف                    

ه اعدامی که فضای اسارت را به نفع آزادی تسخير کرده بود و ميدانست ک
فحش جالدان مانند تف سرباال برخسار رنگ پريدۀ خودشان می افتد با 

                          : صدای رسا به صاحب جان جواب  می دھد

زما وظيفه  دقندھار دھوايی ميدان نقليه ... تاسو خپله بی شرف ياستی 
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  آمر 

قومندان شمس الدين که لست را بدست داشت  ديگر نه ولديت و نه ھيچ 
چيز ديگری را پرسان نکرد و در حالی که دستھايش ميلرزيد نه با 
انگشتان که قلم را در مشت گرفته و روی نام غالم سخی عالمت چليپا 

                      : کله اش را به عالمت قھر جنباند و  بعد از مکثی امر کرد، گذاشت

  بر  -
  بر             

  بر           بب   بب   بب                                

زنخ ھای شان بسوی زمين ، خوجه عطا و آمر سياسی از گپ مانده بودند
شمس الدين کاغذ و قلم را از يک دست بدست ديگر بی ، خم گشته بود

اعدامی ھنوز ايستاد نشده بود که نا گھان صدای دسته ، اراده حرکت ميداد
حب جان و داکتر غيرتمل و يک کس ديگر مانند صا، جمعی باال شد

                                          : ھوراھای دسته جمعی به کمک ھم به ناله افتيدند 

  بر   -
  بر                        

   بر                         
  بر                                 

  بر               آ آ آ آ              ی                                              

انگشتانش را ، اعدامی دلير بعد از زھر خندی استوارانه از جا بلند شد
او چنان از جا برخاست که گفتی درخت کاجی . برسم پيروزی مشت کرد

گفتی که ، گفتی که آفتابی از پشت کوه طلوع ميکند، برميخيزد از زمين
                                 . شط زاللين ميکوبد، آب نيلگون درياست که با اولين موج

غالم سخی زندانيان را يک به يک از زير چشم گذراند و مثل پھلوانان 
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، مانند ھمۀ آنانی که ميخواھند ايستاده بميرند . حماسی از جا برخاست
خوجه عطا خود را از صف . برای رفتن بسوی تيرباران ايستاد شد

جالدان پس کشيد و راه را برای غالم سخی خالی کرد مثل آنکه زاغ برای 
اعدامی جوان زمانی که اولين قدم را بسوی دروازه . عقاب جا باز کند

انداخت و بعد آخرين حرف ھايش را اول بسوی جالدان تف ، گذاشت
                                                 : بطرز جاودانه ای از گلويش بيرون ريخت 

  
  نر پسه دقربانی دپاره ده  

  مرگ په کارمل   مرگ په روسانو
  ورونو خدای پامان

  . . . ديدار 

  

بود که آمرسياسی   ديدارادا شد و ھنوز به  واژۀ وقتی جمالتش  تيز تيز 
با فحش تکه تکه اما جنون آميزی دھنش را با دستش محکم گرفت و آمر 
خاد که می خواست با لگد در پشتش بزند که از وحشت زياد خودش 

مدير صاحب جان به کمک يک عسکر ، صحنۀ عجيبی بود، بزمين خورد
غالم سخی درين اثنا از ، فتنددستھای غالم سخی را در پشتش محکم گر

                   : زير دروازه گردنش را به شدت دور داد و نعره زد

  ديدار  په آخرت کی

غالم . غالم سخی با ادای اين جمله ناپديد گرديد و  او را جالدان بردند
سخی به منزل اول بالک اول برده شد جايی که قبل از او از منازل وينگ 

ھا اعدامی ديگر نيز در منزل اول آورده شده بودند تا شرقی و غربی صد
يعنی مرحلۀ دست ، مرحلۀ دوم ميکانيزم اعدام باالی شان تطبيق گردد

بستن و چشم بستن و به موتر نشاندن و رفتن بسوی مرحلۀ سوم يعنی 
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غالم سخی را به اين منظور به منزل اول پائين کردند و غالم . تيرباران
                                         ، سخی

  زنان راِه خود گرفت  گام
  ھا دست

  در پِس ُپشت            
  ، به ھم درافکنده                         

  که در جاِن خويش يافت زحمی از
  سبک شد

  و چونان قويی مغرور
  *در زاللِی خويشتن نگريست   

   

ن اعدامی و جالد مصاف بي، تقابل بين سلب و اثبات، درين شب درين اتاق
در واقع تقابل بين حماسه وسقوط  بين فضيلت و رذيلت  بين آزادی و 
اسارت  بين عصيان و چاکری  بين افغان و روس  بين زيستن و مردن 

اعدامی با . بود که خود را بشکل تراژدی و مضحکه ثبت تاريخ ميکرد
خلق مرگ خود به زيستن ادامه ميداد و اعدامچی ھای حزب دموکراتيک 

حرکات و  . با زندگی ننگين خويش به مردن ادامه داده و ادامه ميدھند
حالت لرزنده و ، قيافۀ جالدان در شب دوم قوس با تمام ھورا ھای شادکننده

                    . مسخره ای داشت

مکالمه بين اعدامی و جالد در پلچرخی مکالمه ای است که در يکسو  
نمی تواند قدرت خود و نيروی  اکریچصدای جالد است که از فرط 

سيستم اش را تثبيت کند و در سوی ديگر فرياد رسای اعدامی است که می 
بر تناقض ھای حسی و فکری  آزادیتواند با پذيرش مرگ و اعتقاد به 

 انديشندهو  پرسنده درين نوع مکالمات اعدامی در مقام. خويش غلبه کند
ت بی شعور و يک ھستريست قيام ميکند و جالد در موقف يک ساديس
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                                                                                          . درمانده

زندگی معرفت اعدامی معرفت انسانی است معرفتی است که نه برای بقای 
يگران  شکل ميگيرد که برای بقای آزادی و دادخواھی و خوشبختی دخود 

، و معرفت جالد خباثتی است که با حس و مغز انسانی پيوندی ندارد
و بقای اسارت و خونريزی و بدن خود فرايندی است که برای حفظ 
        . بدبختی انسان بوجود می آيد

بين دو حس و  ، نا ھماھنگی بين دو معرفت، مکالمه بين جالد و اعدامی
مکالمات اتفاق افتيده در زندان پلچرخی نشان  . دو عاطفه را نشان می دھد

می دھند که گاھی جالدان در گرداب تناقض بين دو تصور و تناقض بين 
جالدانی که در کشتن انسان از انديشيدن دور می  . دو حالت گير ميمانند

با ازدست دادن ميکانيزم ھنجاری ، شوند و با ازدست دادن تعادل انسانی
ريختن خون برای شان به شرط ، ن خون خونبا غوطه در خو، مغز

         .زيستن و عادت تبديل می شود

نياز زندانی به بقا قوی تر از ميل به تنفر از شکنجه گر و جالدی است " 
  " **   که در او تناقض بوجود آورده است

  کشف روانشناسی سيندروم استھکلم

  پنجم قوس

سوم قوس  و چھارم ، لحظه ھای دوم قوس با تمامت رنج و دردش گذشت
قوس ھم با طنين و خاطرۀ تيرباران گذشت و اما در پنجم قوس ساعت ده 
صبح بود که در منزل اول وينگ شرقی بالک اول حادثۀ باور نکردنی 

کلۀ غالم سخی اعدامی در عقب کلکين باال شد که به ، ديگری اتفاق افتيد
     : د گوي تا زندانی به تفريح برآمده با آواز بلند می دو
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  نميفامم ھميقسم برم گفتن ، نام پدر کالنم غلط شده بود -

  از مه روسھا يک چند سوال ديگه ھم کدن

  پس تره ھمو شب کجا بردند؟

ھمو شو  که مره از اتاق کشيدن   ده  منزل اول بردند دانم را پلستر  -
  کدن   دستايم را پشت سرم با ريسپان ليلونی بسته کدن 

  و بعد چه شد؟ 

  به سرم انداختند بعد به من گفتن که تو امشو ١٣١اول خلطۀ سياه نمره  -

  . . . بجرم خيانت ملی و تخريب طيارات قوای دوست اعدام می شوی  

  شکر که اعدام نشدی ؟ -

امروز به مه ابالغ کدن که تو ھمو کس ھستی که بايد در دو قوس اعدام  -
ده است امشو اعدام می ميشدی به تمسخر گفتن که نام پدرکالنت صحيح ش

  شوی نمی فامم که خلطه نمره چنده بسرم کش ميکنن 

   !  خدا نکنه که اعدام شوی ؟

  نی
  نی

  برای ھميشه خدا حافظ
       برای ھميشه خدا حافظ                                                                    

ھمه کس بگوئيد که غالم سخی ره چرا اعدام کدن قصۀ  ياد تان نره که به
مره به ھمه بگوئيد                                                                               

  خدا حافظ
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ړی بريدمن غالم سخی خان قندھاری را نه در شب پنجم براستی که لوم
بسوی اعدام بردند و ديگر کلۀ  ١٣٦٢در روز پنجم قوس  قوس بلکه

سرفراز غالم سخی نه در ھمان روز که برای ھميشه از پشت ھيچ 
کلکينی ديده نشد و مانند مسافر از کاروان مانده به صف شھيدان دوم قوس 

                                         . پيوست

خريطه ھای شماره ت که ما را از چند جملۀ  اعدامی ی از اعدام مانده اس
با خبر می سازد که ما را به چگونگی دست بستن و دھن بستن آشنا دار 

جالدان . می سازد که ما را از ازدحام جالدان در شب اعدام مطلع ميکند
از قومندان محبس تا عضو کميته ، از عسکر گرفته تا جنرال، رنگارنگ
ز آمر خاد زندان تا سرطبيب ا، از آمر سياسی تا مشاور ارشد، مرکزی
از ببرک و نجيب و ، از مدافع انقالب تا عسکر روسی، بالک دو

                 . خريطه ھای شماره دار را می شناسند. . . صدراعظم تا پترويچ پليچکا

اما ھنوز خداحافظی غالم سخی از پشت کلکين بگوش ميرسد ھنوز قصه 
قصه ی تابناکی که او را به ، ر سينۀ ھمزنجيران زنجير ميکوبداش د

                         اين قصه از شبی آغاز می شود که ، پوليگون رساند

  ن سره بوتلهځانرسه له 

اين يک جملۀ عادی نبود زندگی و مرگ ، "زما قصه تولوته ورسوی"
اين واژه ھا غالم سخی مربوط به راز و رمز ھمين جملۀ کوتاه می شد 

آتشفشانی بود که آخرين حرف ھای دل شھيد غالم سخی را به سوی 
غالم سخی را بخاطر محتوای ھمين قصه اعدام  . آسمان فوران ميداد

قصۀ رازناک اين اعدامی جوان برخسار تاريکی ھای ميدان ، کردند
. قصه اش قصۀ منحصر به فرد است . ھوايی قندھار پرتو می افشاند 

پيش از اعدا م به ھمزنجيران اتاق گوشزد ميکرد که من صد شھيد سخی 
                 . فيصد کشته می شوم و روسھا را چنان جزا نداده ام که مرا اعدام نکنند
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  : با ھيجان و لحن غرورانگيزی قصه ميکرد 

ما ، ميدان به دست روسھا بود . ر نقليۀ ميدان ھوايی قندھار بودم آم" 
ھر روز روسھا را . افغانھا در کشور خود مانند اتباع بيگانه زندگی داشتيم

ميديدم ولی ھيچ وقت دربرابر شان دست به عکس العمل و تخريب نزده 
با وجود اينکه شوروی بدم می آمد ولی دلم نمی شد که وظيفه را . بودم

 . عضو کدام تنظيم نبودم يک مسلمان وطندوست و عادی بودم. ترک بگويم
يک شب نوکريوال ميدان بودم که يک عسکر ، سه ماه قبل از زندانی شدنم

                                  : گريه کنان نزدم آمد و با چيغی که ھيچ يادم نميرود  گفت

رس چيغ و فغان ميکد  مدير امنيت با يک ن، يک نرسه بردند! آمر صايب
روسی نرسه در جيپ از شفاخانه گرفتند و به او طرف بردند نرس چيغ 

                                                                           زد   می

ً دگرگون شدم نميدانم چگونه  وقتی گريه و احساسات عسکر را ديدم دفعتا
تمام وجودم از خشم ، س مرا نيز اينگونه آتشين ساختشد که چيغ نر

حوصله ام خالص شده ، ميلرزيد و به شکل عجيبی به ھيجان آمده بودم
بود با ھمو عسکر در موتر جيپ نشستم و بطرفی که مدير امنيت و 

رفتم و ھر چه تالش ، را بزور برای عياشی برده بودندافغان روسی نرس 
مؤفق نشدم در مديريت امنيت سر زدم اما نبودند کردم که آنان را پيدا کنم 

دلم می شد که ھمان شب نه ، و در چند شعبۀ ديگر نيز رفتم ولی پيدا نشدند
اول مغز مدير امنيت را باد باد کنم  و بعد ، با مکروفم بلکه با کلشنکوف

ولی نشد که نشد تا  . ھرچه روس پيش رويم بيايد با الی شان ضربه کنم 
پالن بودم که چگونه انتقام زن افغان را از مدير امنيت و نيمۀ شب در 

روس بگيرم زمين وزمان جايم نميداد ھزار ويک نقشه در ذھنم می آمد و 
فضا ُچپ و ساکت بود . من با تفنگچه ام اين طرف و آن طرف قدم ميزدم 

                      . اما در دلم ميگشت که امشب  يک طوفان آتشين اينجا بپا خواھد شد
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نميدانم که چرا نرس افغان برايم اينقدر مھم شده بود من روسھا را ھيچ 
وقت از زير دل دوست نداشتم و از روی زمانه خود را طرفدار نشان 

نرس که اصالً خويش و قوم من نبود ولی درين شب برايم مانند . ميدادم
چيغ و فغان نرس و  ننگ و ناموش شده بود ھر لحظه که در ذھنم، وطن

ھيچ . دستھای روسی مجسم می شد از غيرت ميکفيدم و منفجر می شدم
چيز در نظرم نمی آمد به جز مظلوميت نرس افغان و تجاوز مرد روسی 

معلوم نبود که اگر آنان را ميافتم اول روس را . با مرده گاوی مدير امنيت
ی نمی کرد روسی اگر مدير امنيت راه جور. می ُکشتم يا مدير امنيت را

مدير امنيت بود که دست . جرئت نمی کرد که باالی نرس افغان تجاوز کند
روسی و مدير امنيت به جنايتی دست ، روس را بدامن نرس آلوده ساخته

احساساتم لحظه . زده بودند که برای من قابل بخشش و فراموش کردن نبود
            . به لحظه بيشتر ميشد و من از کنترول می برآمدم

بعد از فکر ھای زياد به اين نتيجه رسيدم که بايد يک ضربۀ بسيار قوی به 
در ، بزودی در دل ِ ھمان شب، روسھا و مدير امنيت و کسان دگر بزنم

يک قسمت را تا آنجا که توانستم  مين کاری کردم ، ساحۀ طيارات روسھا
                                                . و بعداً با اعصاب آرام آن جا را انفجار دادم 

وقتی به چشم  . طوفان فرا رسيده بود آسمان ميدان پر از آتش و دود شد
خود ديدم که طيارات روسھا آتش گرفته اند يک مقدار عقدۀ دلم کم شد در 
آن شب ندانستم که چند طياره حريق شده است شعله ھای بزرگی که از 

                            . محوطۀ روسھا باال می شد برايم بسيار دلپذير و خوشايند بود 

البته حينی که به سوختن طيارات ميديدم مدير امنيت و قومندان ميدان ھم 
در ذھنم می آمد کوشش کردم که به جزای مدير امنيت اين چوکرۀ بی 

قومندان روس پرست را ھم زنده نمانم ولی  ھم برسم و، وجدان روس
دود در آسمان بود و صدای وارخطايی روسھا و صدای بدو  . مؤفق نشدم 

بدو حزبی گک ھا را ميديدم و در تمام حاالت بدنبال اين بودم که با 
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تفنگچه ام مغز چندتا روس و چند تا روس پرست را نيز منفجر کنم که 
د ھی تالش داشتم که آدمھا را به جزای فکر فرار ھيچ در ذھنم نبو. نشد

                         . اعمال شان برسانم و بس 

فروند  ٢٠ھمان شب دستگيرم کردند و در تحقيق خاد فھميدم که . . . 
طياره روسی را حريق کرده ام در حالی که در ميدان ھوايی قندھار پيش 

                         . می شد طياره زمزمه ١٦نابودی ، تا آن لحظات، از انتقالم

چيغ نرس يک چيغ عادی نبود پاسداری از عزت نرس برای من به قيمت 
 ١٦اعدام خودم تمام می شود و برای روس تجاوزگر به قيمت تخريب  

فروند طيارۀ جنگی و برای مدير امنيت و حزب دموکراتيکش به   ٢٠يا
                                                                           "  قيمت بدنامی ابدی 

  ، آری

قصۀ شھيد غالم شخی قصۀ حقيقتی است  که در آن يک افغان باشرف و 
. به نبرد روياروی  بر ميخيزند ١٣٦٢يک روس تجاوزگر در خزان سال 

د مقاومت يک غالم سخی درين نبرد به نما، شوروی–نبردی ميان  افغان 
نماد خشونت و تجاوز  را به ، افغان سنتی تحول ميابد و روس بلھوس

آگاھی ملی منصبدار جوان نه بر مبنای   . ت بنمايش ميگذاردبھترين صور
در مقابل روس بدفاع استوار  سنتی احساساتو  غريزۀ ملیکه به اتکای 
ايی قندھار بدفاع زنی که به حيث نرس در شفاخانۀ ميدان ھو، بر می خيزد

غالم سخی با ريختن خون  . مشغول تداوی زخميان حزبی و دولتی است
                           . خويش از بی غيرتی مدير امنيت و تجاوز روس انتقام ميگيرد 

در افغانستان اينک برای سخی در تجاوز جنسی يک  تجاوز ارتش روس
دفاع ، در جنگ آزاديبخش ملی . روس بر يک زن افغان استحاله می کند

پله ، حسی و عکس العمل غريزی نوعی از حرکت ھای خودانگيخته است
منتھا در چنين اتفاقاتی جای مبارزۀ  . ھای اوليۀ مبارزه بسوی آزادی است
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اگر برای غالم سخی زمينۀ . انتقام پر ميگرددآزاديبخش بوسيلۀ غريزۀ 
فرار از حادثه مھيا می شد و  پايش به قله ھای کوه و دامنه ھای تبعيد 

به ) غيرت سنتی(ميرسيد شايد بزودی از سطح مبارزۀ ابتدايی و غريزی
                                                . مرحلۀ نبرد آزاديبخش و آگاھانه ارتقا ميکرد

شھيد غالم سخی مانند ھزاران جوان پرشور اين سرزمين از غيرت  و 
گرفتار زنجير شد و در کنار چھار صد اعدامی ، شھامت قابل تحسينش

را پوشيد و در پنجم  ١٣١ديگر دريک شب دوم قوسی خريطۀ سياه شماره 
                                                                  . سوی پوليگون رفت قوس به

  مدير صاحب جان

زندانيان بالک اول بياد دارند که رھبری پلچرخی به علت کمبود 
عده ای از حزبی ھای دوآتشه را از کميتۀ ، اعدامچيان ايدئولوگ و عقيدتی

ر کابل به حيث مدافعين انقالب برای دست بستن و پوشاندن حزبی شھ
کسی که دست غالم ، خريطه ھای سياه در بالک اول جابجا کرده بودند

سخی را بسوی پشتش محکم گرفته بود صاحب جان مشھور به مدير 
برخی از اين . صاحب جان يکی از ھمين حزبی ھای مدافعين انقالب بود

ژورناليست و ، اکنون به حيث تحليل گرحزبی ھای مدافع انقالب ھم 
مشغول خريطه دوزی و ، يعنی از طريق اعدام با پخته، کارشناس سياسی

                                                                      . خريطه گردانی ميباشند

صاحب جان اين مدافع پرشور انقالب به حيث کادر حزبی در بالک اول 
در قيافۀ يک ، اين جانی جلوه فروش. ماموريت جالدی داشتپلچرخی 

ً بی عاطفه چکمه ھای روسی بلند می پوشيد و زندانيان را ، شخص مطلقا
از سر و صورت صاحب جان . دشمن ايدئولوژيک خويش تعريف ميکرد 

در روزھای عادی خلق تنگی و نکبت ميباريد و لی در شب ھای اعدام  
ريشش را ، در شبھای اعدام . ديل می شدبه شخصيت شاد و حقيقی تب
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صاف ميتراشيد لباس پاکيزه به تن ميکرد و از چشمانش شادی و از دھنش 
کسی بياد ندارد که مدير صاحب جان به جز در . قھقه  فوران می زد

در شبھای عادی خنده کرده باشد ؛ چشمانش بدون رگه ھای ، شبھای اعدام
پرتاب واژه ھای بی معنا و تحقير خون ديده شده باشد و لبھايش بدون 

                                   . آميز

، غالم سخی را مانند صدھا اعدامی ديگر، مديرصاحب جان با ھيأت اعدام
اتاق خون ، اتاق جلسات(به منزل اول انتقال ميدھند تا در اتاق مخصوص 

تطبيق مراحل مقدماتی اعدام را بااليش ) اتاق تشريفات اعدام، گيری
                                                                                            : نمايند

  دست ھايش

  را بر پشت ببندند

  دھنش را پلستر بزنند

  خريطۀ نمره دار را بر سر ش بياندازند

  

  ھيرارشی چھره ھا

که در دوم قوس بعد از خروج از کوته   چه کسی می داند و يا شنيده است
قلفی ھای بالک اول بر سر اعداميان چه ماجرای ھولناکی برپا گشته 
است؟ ھيچکس نميداند فقط خود اعدامی حس کرده است که مراحل 
. مقدماتی قبل از رگبار اينگونه تشريفات تحقيرآميز را دربر ميگيرد

انند که اين تشريفات اعدامی جوان و اعدامی پير ميد، اعدامی کودک
دور از انظار مردم ، در دل شب دوم قوسھيأت ويژه ای خونين بوسيلۀ 
                                          : ويژۀ اعدام و مجريان آری ھيأت ، برگذار گرديده



جنايات حزبی                                   ٧٧ 

 
 

  خواجه عطا محمد/ قومندان عمومی پلچرخی
Миха́йлович Грибоедов مشاور ارشد پلچرخی/  
  شمس الدين پنجشيری/  قومندان بالک اول

  مدير صاحب جان/مدافع انقالب
  سرور ھراتی/ قومندان بالک دو

  حنيف شاه خلقی/قومندان تولی اعدام
  عبدالرزاق عريف قبل از وی ھوتک/ آمر سياسی محبس
  داکتر غيرتمل خلقی/ سرطبيب پلچرخی

  سيد اکرام  و ... / آمر خاد بالک يک و دو 
  غفور پروانی و زمری از قره باغ کوھدامن/معاونين آمريت خاد

  نمايندۀ کميتۀ مرکزی حزب
  نمايندۀ شورای وزيران

  نمايندۀ محکمۀ اختصاصی
  نمايندۀ رياست عمومی خاد

  نمايندۀ رياست عمومی تحقيق
  

  : ضمايم اعدام
  

    عساکر و افسران امنيتی
  عساکر و افسران امنيتی روسی

  رگبارمخصوص ه گرو
  دريوران موتر ھای انتقال دھنده

  بولدوزر کاران در پوليگون

  

در قيافۀ ھيأت حزبی و دولتی در سيمای ، اين موجودات ھستريک
، بيشتر از چھارصد زندانی را ١٣٦٢در شب دوم قوس ، مامورين اعدام
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به جرم ، به جرم مخالفت با حضور شوروی، از شام تا نيمه ھای شب
زی و عدالتخواھی بعد از تطبيق مراحل تشريفات تحقيرآميز بيگانه ستي

ه ھای شانرا در چند دقيقه غرقه در قبسوی اعدام بردند و سينه ھا و شقي
                                                                              . خون ساختند

زندانيان  ،در آن شب) سمت شرقی و سمت غربی(از تمام بالک اول 
اعدامی ديگر را نيز  ٩از اتاق غالم سخی  . محدودی باقی مانده بودند

خريطه پوشانيده و به ديار پوليگون نشينان بردند و از دوازده زندانی فقط 
يکی دو نفر آن زنده مانده بود تا قصۀ شھامت غالم سخی ھا را به بيرون 

اختگان به بيرون می از تمام اتاقھای خالی شده عطر جانب. انتقال بدھند
صبح سوم قوس معلوم شد که اتاقھا ھمگی از حضور گرم بنی آدم . تراويد

مرگ چھارصد اعدامی را در البالی سطر ھا خواندن کار  . خالی شده اند
آسان است اما وقتی که چھارصد زندانی  را در زير يک گور خونين 

در روانشناسی  چھارصد نفره ببينی تا آخر عمر دچار کابوسی ميمانی که
                                                     . بنام ضربت بعد از سانحه ياد می شود  

  توئی که پشت تو ميلرزد از تصور مرگ
  منم که زندگی ديگری است

  اعدامم  

  

  جالد و اعدامی

تيرباران و آوای خواھد صدای  ما نسل زندان گزيده ايم نسلی که می
جالدان اگر ديروز تالش ميکردند که صدای . زنجيرش را به تاراج نبرند

امروز نيز تالش  ميورزند تا ، زندانيان را با گلوله ھا خاموش سازند
وقتی . صدای پوليگون نشينان و جرس گلوله باران را خاموش نگھدارند



جنايات حزبی                                   ٧٩ 

 
 

دموکراتيک جانيان حزب ، که يک قربانی صدای سينۀ خود را مينويسد
از مغاک ھای خونين بر ، وحشتناکتيره  و خلق مانند موميايی ھای 

ھنوز ، ميخيزند و با باز کردن دھان ھای خونآلود شان از خاطرۀ کشتار
ميخواھند گراف و ، ھم بی آنکه به اعتراف و عذرخواھی روی بياورند

                                                       . ھستريسم را تکميل می کننددايرۀ 

روانشناسی جالد بما تشريح می کند که جالِد شکست خورده ميل دارد تا 
ھمذات شدن جالد با . در ھمه جا در قيافۀ شھيد و معصوم ظاھر گردد

شھيد ھمان ترس و خشونتی است که از ذخيره ھای پرخون ماضی به 
ی ساليان دراز از سقوط جانيان ثور . ذخيره ھای متضاد آن سوق ميابد

بين شکنجه گر و زندانی ، ديريست که تفاوت بين جالد و اعدامی. ميگذرد 
نوشتن و نوشتن و فقط چاره ای نداريم مگر اينکه با . کمرنگ گشته است

بين شکنجه گر و ، در حريم متن نگذاريم که تفاوت بين جالد و اعدامی
                 . زندانی مخدوش بماند

که جانيان حزبی از بس که در تجربۀ شکنجه دادن و کشتن فراموش نکنيم 
ساختار  وجود شان فقط در ميکانيزم تعرضی و ، غوطه ور بوده اند

حاال ھم که اينجا و آنجا خود را در کرکتر ھای . خالصه ميشد، سالب
در واقع مرحلۀ ديگری از سلب حق و تجاوز ، جعلی به نمايش ميگذارند
                                         . کنند يوۀ نرمتر تکرار میبر حريم ديگران را به ش

ھر بعداز ظھر تحقير کند و ھر ، وقتی که يک حزبی ھر صبح شکنجه کند
ھر بعد ، وقتی که يک حزبی ھر صبح تصميم کشتن بگيرد، شب اعدام کند

، از ظھر اعدام را فيصله کند و ھر شب بر مکتوب اعدام امضاء نمايد
آدمی را به ، بخودی خود پيداست که اين تجربه و اين روزمره گی خونين

چنين استمرار و چنين تجربه ای حتا يک منصبدار . جالد تبديل می کند 
به قاتل يک عسکر بيسواد و يک حزبی بادآورده را نيز ، غير ايدئولوژيک

وقتی که جنايت کردن به کار روزمره  . و جنايتکار حرفوی تبديل ميکند
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روز بروز به ، مامورين تصميم گيرنده و اجرا کننده اش، تبديل شود
آدمھايی که ، ماموت ھای معتاد و ضحاک ھای مغز خور تبديل ميگردند

آھسته آھسته از آدميت فاصله گرفته و به جانوران خونريز تبديل 
                         ... ردندميگ

توھين کردن و ابالغ کردن ، خريطه پوشاندن، دست بستن، دھن بستن
ترکيبات متضادی است که در دو موقعيت به دو شکل درک ، حکم اعدام
                                    . موقعيت تدافعی و موقعيت تعرضی . ميگردند

. جالد حزب دموکراتيک خلق وقعيتو م اعداميی مخالف شورویموقعيت 
جانی با اجرای اين جنايت قھقۀ . موقعيت زندانبان و موقعيت زندانی

. انقالبی سر ميدھد و زندانی با پذيرش مرگ نعرۀ جاودانی حک می کند
زالل شدن در خويشتن خويش و رفتن بسوی ، معنای مرگ برای زندانی

ای جالد بيرون شدن از حماسه و آزادی است در حالی که اعدام کردن بر
                 . آدميت و  ورود به سرزمين بربريت و بربادی است 

 . موقعيت ھاست که خود را بدون دخالت جانبی در دل تاريخ تفسير ميکنند
بيشتر ، به لحاظ حجم و ارتفاع خشونت، اعدامھای مستمر و سيستماتيک

تان به سيطرۀ از ھر سلطنت و ھر جمھوريتی در قرن بيستم افغانس
مطالعۀ جز به جز . . . پرچمی تعلق ميگيرد/دستنشانده و خونين خلقی

تشريفات ھولناک اعدام  به سادگی می توانند وجدان ھر جنايتکار چنگ 
بروت و جنايتکار پيک طاليی را زير پرسش ببرد و ھر پرسشی نه مانند 

ميدۀ شمشير داموکلس که مانند شمشير مال مشک عالم بر گردن ھای خ
نه تنھا بازماندگان شھدا که نسل ھای برومند ، شان تا ابديت آويزان بماند

فردا نيز می خواھند بدانند که در شکنجه و اعدام مبارزين و گلھای 
، و حضوری که بطور مستقيم کدام نھاد ھا و چھره ھا، سرسبد اين مملکت

                                                      : درجه ای سھم داشته اند دبدبه و با چه 
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  دوکتور نجيب هللا/ رئيس عمومی خاد
  جنرال غالم فاروق يعقوبی/ وزير وزارت امنيت دولتی

  جنرال حسام الدين حسام / رئيس خاد نظامی
  نطقينحبيب هللا جاللزوی و مست/ رئيس تحقيق خاد نظامی

  جنرال اسدهللا سروری و مستنطقين/ رئيس عمومی اگسا
  اسدهللا امين و مستنطقين+عزيز احمد اکبری/ رئيس عمومی کام

  مديران /مديريت ھای واليتی اگسا و کام
  جنرال عبدالغنی عزيز/ رئيس عمومی تحقيق خاد و واد

جنرال قاسم عينک و / معاون اول رياست عمومی تحقيق خاد و واد 
  نطقينمست

  قاضی القضات کريم شادان و قاضيان/ رئيس محکمۀ اختصاصی انقالبی
  څارنوال حشمت کيھانی و څارنواالن/ څارنوال اختصاصی انقالبیلوی 

  رؤسا و مستنطقين/ رياست ھای خاد و واد
  مشاورين کی جی بی 

  تصميم گيرندگان اعدامھا 

  انقالبیيعنی کميته ھای مرکزی و کابينه ھای حزبی و شورا ھای 

   

  

  

  

، شادان، نجيب، کسانی که در زندان صدارت در زير قھقه ھای کشتمند
جنرال غنی و مشاورين بر سر زندانيان خريطه ھای سياه ، کيھانی

ميريختند و جالدانی که در پلچرخی در زير خنده ھای مرگ آفرين کميتۀ 
ی مرکزی و کی جی بی بر گردن ھای زندانيان خريطه ھای شماره دار م
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اينک زمان و مکان در زير پاھا و جسد ھای شان به جھنم  سرد ، انداختند
سرود سرنوشت در گوش ھر يک شان به ريتم دگر  . تبديل گشته است 

      . ُپف می شود

با چھارده سال ، بياد داشته باشيم که شرم بيشتر از خودشان عمر می کند
فاع چھارصد سال جنايت و خيانت اينک قيمتش را در ذھن عامه به ارت

طوالنی شدن شرم و رسوايی يگانه چيزھايی اند که . رسوايی می پردازند
جانيان حزب  ساکتِ  می توانند در لحظه ھای جاری بر سر و روی

             . دموکراتيک خلق موج بزنند

در حالی که ياسين  ١٣٧١حمل  ٢٧رئيس جمھور درشب /رئيس خاد
در بغل جيب مانده است درميدان  شريف را بجای برادران کارامازوف

                       . زخم ناسور ميخورد*** ھوايی کابل با خنجر خونين اسمردياکوف 

در ، حمل ٢٨وزير امنيت دولتی و معاونش جنرال باقی در جنرال يعقوبی 
با با تمام ذخيره ھای ذليل و ، سوگ قصاب خاد و رئيس جمھور فراری

                     . در نکتايی ھای بنفش به دار خودکشی آويخته می شونددستھای آشنا 

کريم شادان بعد از دوازده سال خريطه دوزی و امضای قاضی القضات 
دسِت بريده اش را در گلوی ، م اعدام اينک در زير کاج ھشت ثورحک

، ن باقيماندۀ اختصاصی اشکه قاضيا، ھورا گوی خويش چنان فشار ميدھد
يک بلست غار خيالی را به قيمت بی غيرتی و سر زير برف کردن 

                                  . ميربايند

 حشمت کيھانی که تمام عمر برخسار متھمين با چشم برژنفی می څارنوال
نکه به سيول برسد با خود کشی آبعد از اخراج از کانادا پيش از  ديد

ی سرخ و دعوا در واقع قيمت نعره ھا، در ھالند ١٩٩٦سال  خويش در
                          . تلويزيونی اش را بر دامن کی جی بی قی کرده است سياه ی ھا

 به نيابت از، حبيب هللا جاللزوی در زندان ھاگ و  الدين جنرال حسام
 ٢١، بجای شاه شجاع کوچک و پترويچ پليچکا، تواريش ھا و ريش ھا
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سال را قصيده پخته می کنند تا تفاوت بين نعرۀ تکبير و ھورای کبير را به 
                     . جھنم نشينان کميتۀ مرکزی بزبان دوزخيان روی زمين ترجمه نمايند

به پنھان ، ل است که در زندانھای زنجيره ایچندين سااسدهللا سروری 
کردن لست چھارده ھزار اعدامی در زير پکول خويش پرداخته و اينک 
در زندان صدارت جايی که ھزاران ھزار را خودش سربه نيست کرده 

کتاب کليله و دمنه را از زبان سانسکريت ، در انتظار پشم و پاداش، است
ا قاضی ھای دموکرات فرق بين باغ به رسم الخط اگسا ترجمه می کند ت

                             . وحش و باغ نعش را از اين بيشتر فراموش نکنند

بجای لميدن بر سرمه ريگ بحيرۀ  ١٩٩٢عزيز بعد از جنرال عبدالغنی 
اين شکنجه گر ، سياه اينک در شرارۀ شن ھای مونشن جرمنی لميده است

تالش دارد تا کتاب دوزخ دانته و  ،پير در زير سقف خاطرات ِ صدارت
  . ناپليون صغير ھوگو را بشيوه دوزخ سنايی منظوم گرداند

ستانی پارلمان اروپا در شھر در زير تعمير زمعزيز احمد اکبری   
بورگ با نام جعلی ُسرنای کارگری استخباراتی مؤسسه را برای آن اسستر

و کشتار ھای  از لب گشادش بگوش اسدهللا امين ُپف می کندکه ھويت
                                                     . حقيقی اش مانند زبان مرده در کام بماند

شرمی که . براستی که شرم نسبت به عمر شان بيشتر عمر خواھد خورد
يث شرم شرمی که به ح . يگانه دستآورد نبوغ شان را ثبت رسوايی ميکند

                            . در خويش ميشرمد که چرا بر سر چنين آدمھايی شرميده است

روشنفکری که امروزه ميخواھد خود را در زير قديفۀ قوم و زبان و 
فراموش نکند که ، مذھب و خرده ھويت ھايی از اين دست پنھان کند

ر درون يک ھويت د، قاتلين زندانيان سياسی در صدارت و پلچرخی
جانيان بدون درنظر داشت مليت و . . . بزرگتر دست به جنايت زده اند

اگر تيغ . مراسم اعدام را باالی اسيران تطبيق کرده اند، زبان و مذھب
، خونچکان جالدان حزبی قوميت و ھويت ھای کوچک را نمی شناخت
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ا اعداميان نيز بدون تفکيک قوم و زبان بی آنکه در خرده ھويت ھ
با صدای مشترک و با ھويت عمومی يعنی مقاومت در ، سرازير باشند

                                            . برابر بيگانگان بزير تيغ و گلوله باران رفته اند

جالد ، جالد پشتون، در زير سيطرۀ حزب دموکراتيک خلق جالد تاجيک
با ھويت ، دستھای مشترک ھمه گی باجالد ازبک جالد روسی ، ھزاره

زندانيان را به ، ھای مشترک با ذھن ھای مشترک و ھورا ھای مشترک
، شھيد ھزاره، شھيد پشتونگودالی که در آن . گودالھای مشترک ميغلتاندند

بروی ھم و برای ھم ، در کنار ھم شھيد بلوچ و شھيد تاجيک، شھيد ازبک
                                           . بطور مشترک سرازير بوده اند

امروز بيشتر از ھر کسی جالدان خلقی و پرچمی کاريکاتور ھای خونين 
بيشتر از ، خويش را در زير چتر قومی و سمتی و زبانی پنھان می سازند

اين ھزينه ھای ، ھر معصومی درفش قوم بازی را بر دوش گرفته اند
که ، پنھان بمانند، یدروغين را برای آن می پردازند که جنايات بيرق

که اگر بتوانند با پس زدن جنايات ، جنايات زمزمه دار مسکوت بمانند
                                            . حزبی به قوميت غير خزبی سقوط نمايند

حلول در خرده ھويت ھا به لحاظ روانی نوعی از جستجوی پناگاه ھای 
ھر شکستی موجبات ، ناھگاه اول استپناھگاھی که بديلی بر پ، تازه  است

ھويت ھای بزرگ را ويران می کند و آحاد جامعه را بسوی کوچک 
اما کوچک شدن حزبی ھای چنگ بروت و ، سازی ھويت ھا سوق ميدھد

پيک طاليی در درون ھويت ھای قومی از يک سو به حيث يک واکنش 
ا افکار ناخودآگاه روانی است و از سوی ديگر يک کنش آگاھانه است ت

ديريست که ذھن ، عامه را در پردۀ فراموشی و سکوت پوش نمايند
جنگزده و شکنجه شدۀ مان با حلول در قوم و زبان و سمت اينک بطرز 

                                                . ديگر مورد سانسور قرار داده می شود
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ايت حزبی بر ضد جن، نمی شناخت... قوم و زبان و ، ديروز جنايت حزبی
چون قصدش يکسان سازی ھويت ھا  . ھويت ھای کوچک عمل می کرد

جنسی و ، فکری، زبانی، مذھبی، درين تفکر گروه ھای قومی، بود
طبقاتی برمحور دستور حزب و فرمان مشاورين بسوی يک ھويت شدن 

ولی اينک که  . پيش ميرفتند "سويتست شدن"و  "حزبی شدن"يعنی 
خون ، به دريای خون منتھی شد" حزبی سازی جامعه ھويت کالن يعنی"

. آورانش دوباره به فکر حلول در ھويت ھای کوچک سرازير مانده اند
فراموش نکنيم که تمامی آنانی که بوسيلۀ گلوله و قمچين ھويت ھا و صدا 

با اندک تفاوتھايی در جای پای حزب ، ھای متفاوت را از بين ميبرند
                                                                  . ننددموکراتيک خلق پای ميما

امين در درون /اگر سيد عبداللۀ خلقی قومندان پلچرخی در زمان ترک
و  فرش اتاقدھليز ھای بالک دو با تفنگچه اش خون زندانيان را بر 

ن پرچمی در زمان دھليزميريخت اينک خوجه محمد عطا قومندا
نجيب در بالک اول خون اعداميان را برای تداوی زخمی ھای /ببرک

اگر کابينه و کميتۀ مرکزی خلقی . خالی شدۀ ودکا ميريزد  بوتلروسی در 
خيلی سازمانيافته به محکمه ھای صحرايی ، با پوزانوف و اگسا و کامش

نه و کابي، پرداخت و دست به سرکوب و کشتار ھای دسته جمعی برد
کميتۀ مرکزی پرچمی با جنرال گروموف و پترويچ و خاد و وادش به 

ھزاران ، ادامۀ جنايات خلقی با تطبيق سرکوب بی پھنا و سيستماتيک
. ھزار انسان عاصی و قيام کننده را به گور ھای دسته جمعی سوق داد

اينک پس از اين ھمه جنايت و کشتار وقتی که جغد ھای پير سکوت نمايند 
                                                   قابان جوان نبايد پرسيد؟ از ع

   !  عقابان کوچک
  من کجاست؟ شھدای  گور

  در دنبالۀ دامن من
  چنين گفت خورشيد
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  در گلوگاه من
  چنين گفت ماه
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  احمد شاملو –مرگ ناصری * 
  دکتر نور قھاری/ ٧ص /شکنجه و ناھماھنگی بين دو معرفت، انسان**  

اسمر دياکوف يکی از چھره ھای حرامزده  در رمان داستايوفسکی *** 
اين رمان زندگی ننگين فئودورکارامازوف را که يک مرد . است ) کارامازوف(

ک پسر حرامزاده و ي) ايوان و آليوشا، ميتيا(فاسد و ھرزه است با سه پسرش 
 . با تمام ريزه کاريھايش تشريح ميکند) اسمردياکوف(اش 
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مواجه ھستيد منتھا نه از طريق واژه  درين نوشتار با روانشناسـی شکنجه شما
ملموس و تجارب  زيسـته شدۀ  مسلکی و منسجم بل ازطـريق قصه ھای ھای

   خادخاطـراتی از تحقير و رنج در اتاق ھای تحقيق  گویقصه 

رويداد وحشتناک و لرزاننده است که در تجربۀ منحصر به  شکنجۀ خاد
ھرچند سخن زدن و يادآوری از شکنجه ھای . فرد خود را پنھان می سازد

برايم شکنجه شدن بطريق دگر است اما ، اتفاق افتيده در شکنجه زاران خاد
ه رنج ِ حماسی نمی گذارد که مانند شکنجه گر در بارۀ نه حماسۀ رنج ک

. حوادث بزرگی که در اتاق ھای کوچک روی داده است سکوت نمايم
قصه و رنجی است که در اتاقھای ، قصۀ يک صد و يک شب شکنجه

                                                  . استنطاق خاد در صدارت اتفاق افتيده است

به حيث  )دورۀ پرچمی(تا ھنوز شکنجه ھای دوازده سال و چھار ماِه خاد
روند ، پژوھش . قرار نگرفته است پژوھشيک پديدۀ ھولناک مورد 

سيستماتيک جمع آوری و تحليل و نقد داده ھا و معلومات است بشرطی که 
ل بخشد بطريقی تحليل فاکت ھا سطح دانايی در بارۀ پديدۀ معين را تکام

نگاه ھای تازه و  راه حل ھای ، که نتيجۀ مطالعۀ پژوھشی به کشفيات تازه
يک مسأله و يک پديده ای ، شکنجه در تاکوی ھای خاد. تازه منتھی گردد

معين است که روانشناسان می توانند با استفاده از رنج ھايی که زندانيان 
و حل بغرنجی  ت تازهدست به تحليل و سرانجام به کشفيا، قصه ميکنند
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                                                           . برسند ھای روانی

بعد از تجربۀ آدم سوزی ، شکنجه به حيث يک پديده در حوزۀ روانشناسی
به يک پژوھش نوين و دريافت ھای تازه تر تبديل ، گشتاپو در آشويتس

جه شناسی در مورد راز و رمز شکن، تا قبل از تجربۀ آشويتس. گشته است
بعداز ، مقاومت و ضعف روحی و بدنی زندانی چيز زيادی نمی فھميد

مانند مواد خام ، شکست ھتلر و نازی بود که زندانيان زنده ماندۀ آشويتس
مورد ، )از طريق مصاحبۀ مستقيم و از طريق مطالعۀ خاطرات شان(

فزيولوژست ھا  روانشناسان و، مطالعۀ شکنجه شناختی قرار گرفتند
اقدام ميکند که سطح  مغز زندانی به ترشحاتی، قع خطردريافتند که در موا

. انرژی ذھنی و انرژی بدنی باال ميرود و برای مقاومت آماده می شود
 ميکانيزم دفاع ازخوددريافتند که با قرار گرفتن زيرشکنجه ھای مرگبار 

مطالعه کردند که با   .زندانی بطور اتوماتيک جريان ميابد مغزچگونه در 
زندانی چه تعامالتی رخ  ذھندر ، وارد شدن اولين ضربه ھای مھلک

                                                                                            . ميدھد

ه يعنی شکنجه شناسی به ما تشريح می کند که در عمليۀ دو جانبۀ شکنج
چه ، در يک اتاق وحشتناک، در دو سوی زنجير، شکنجه کش/شکنجه ده

در مغز و عقل و عاطفۀ شکنجه گر چه ميگذرد و در مغز ، اتفاق می افتد
روانشناسی ، دو ذھن و احساس زندانی چه فعل و انفعاالتی روی ميدھ

شکنجه به مدد داده ھای فزيولوژی مغز به ما ميگويد که شکنجه گر 
وابستگی شرطی و ، مرگ ارزشھای انسانی، به مرگ عاطفه چگونه

ساديسم مزمن ميرسد و زندانی چگونه و چرا در برابر ضربات طاقت 
طاقت می آورد و با تالش زايدالوصفی به زيستن يعنی ، فرسا و ُکشنده

                                                  . مرگ تدريجی خويش خوی می گيرد

نوعی از گذار مستمر به سوی گذشته ھای غم آلود است و گويی ، یزندان 
که مانند خوشۀ خشک شدۀ انگور بر تاک ماضی ھای بعيده آويزان مانده 
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از ھمينروست که زندانی زند و پازند زندگی است نه خود زندگی ، است
ميخواھددربارۀ اسکليت نئندرتال و ، مثل يک نقاشی خوشرنگ مغاره

نی ازند. حرف ھای پنھانی و اوليه را بازگو نمايد ماموت ھای مدرن
ميخواھد به حيث تجربه ھای پرپر شده چيغ بزند که شکنجه کردن و 

فقدان ، نتيجۀ فقر آگاھی، مخالفين سياسی زندانی ساختن و اعدام کردن
با ، انديشيدن و فرط بردگی در ھمۀ رژيم ھايی است که با ُجبن و جنون

       . سرب و سکوت ميريزند ، ی شاد و آزاديبخشگرز و گلوله برحنجره ھا

زنجير بزودی ازبين نميروند تا طوق و طبقات وجود اثرات و شکنجه 
دارد تا تضاد بر مراتع و منافع وجود دارد تا آشغال و ِاشغال وجود دارد تا 
صدور چاک و ِچک و چاکر وجود دارد تا روئيدن آزار و دوشيدن بازار 

سالطين سنگ و ساطور وجود دارد تا عزم فرومايه وجود دارد تا سلطۀ 
. و عقل َسرمايه وجود دارد تا مرگ مقاومت و قھقۀ بيداد وجود دارد و تا  

و بشر بطرق مختلف به حيث مواد خام  شکنجه وجود خواھد داشت... 
تا ما اينگونه که ھستيم باشيم شکنجه . برای شکنجه شدن استفاده خواھد شد

شکنجه مانند اکسيجن و پرستامول . دست نخواھد کشيدھمچنان از سر ما 
                               . نياز اوليۀ ما خواھد ماند، ونصوار

چه نوع شکنجه شناسی و روانشناسی ی خواھد  افغانی شکنجه شناسی
بود؟آيا دانشمندان حوزۀ روانشناسی ما گاھی فکر کرده اند که پژوھشی را 

وع افغانی روی دست بگيرند و با استفاده از درمورد شکنجه شناسی ن
، خاد، کام، اگسا، ضبط احواالت*ھزاران ھزار محبوسی که از شکنجۀ 

زندانھای مخفی و ، بگرام، گوانتانامو، امربالمعروف، امنيت ملی، واد
نيمه جان گذشته و نعش خود را خود بسوی شما کش کرده ... امنيت ملی

 . ه به کشفيات جديد ثبت تاريخ دانايی نمايندمطالعۀ نوينی را در رابط، اند
                           . و از اين طريق در کنار توليد ھيروئين به توليد دانايی بپردازند

اگر تجربۀ خونين سی و دوسالۀ ما را يک ملت مدرن و ھوشمند ميداشت 



٩٢ 

 
 

اين ھمه فاکت ھا و داده ھا شايد دانشمندانش ده ھا کتاب روانشناسانه در  با
، و اين ما يعنی مای ساکت . قلمرو شکنجه شناسی و خشونت مينوشتند

مای شکنجه ، مای تماشاگر و مصرف کننده، و غير علمیمای منفعل 
که خود مخزن ، مای سلطه پذير و سيطره گر، خوی و شکنجه بوی

فاکت ھا ھستيم ھمۀ ذخاير ارزشمند را دست ناخورده به تجارب و معدن 
وظيفۀ زندانی . فراموشخانۀ تاريخ بزير انتقاد جوندۀ موشھا می سپاريم 

نگاشتن زخم ھا و گفتن قصه ھاست اين دانشمند متخصص است که زخم 
به کشفيات تازه دست . ھا و قصه ھای پاشان را به انسجام علمی تبديل کند

باشيم برای پژوھش ھای  حقيقتیسوژه و ، ينويسيم که فاکتما م. پيدا کند
بوديم برای شکنجه ھا در  واقعيتیابژه و ، ھمانگونه که ديروز فاکت. شاد
زندانيان در دورن فتيله ھای خويش می سوزند تا ديگران چراغ . خاد
                                                                                            . شوند

من تنھا از يک چيز می ترسم و آن اينکه شايستگی رنجھايم را نداشته " 
شايستگی ِ رنج اصطالحی است که داستايوفسکی به ما ياد داده " باشم
سلول ھای تنگ استنطاق در صدارت مغاک ھای تيره ای است که ، است

                                       . ھام رنج مخدوش می سازدشايستگی رنج را در ازد

از رنج ھا و اذيت ھايی مينويسم که يادآوری آن مانند درين نوشتار 
نميدانم که من ، ستون فقراتم را دانه دانه ميريزاند، غلتيدن خوشه از تاک

. ه رنج و عذاب را داشته بودمدر آن بيست سالگی چقدر شايستگی اين ھم
ما زمانی نرخ رنج و گراف شايستگی را دقيقتر ميفھميم که موقعيت و 

زندانی نه به لحاظ آنچه که بعد  . روانشناسی زندانی را دقيقتر فھميده باشيم
، از شکنجه ميگويد بل بوسيلۀ آنچه که در زير شکنجه از خود نشان ميدھد

ی نيز مانند شکنجه گر نمی خواھد دست گاھی زندان. خود را ميشناساند
بنوشتن حقيقت بزند و خود را آنگونه که روی داده است برجدار حقايق بر 

يا در سکوت خويش احساس شرم ناشی از اعتراف ميکند و يا . افرازد
خودرا به حيث اسطورۀ مقاومت می بيند و منتظر است که ديگران برايش 
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سد که با گفتن حقيقت زير شکنجه ھای حماسه بنويسند و  يا ھنوز ھم ميتر
                                                                . نوين نرود

از الف ، شکنجه و اتاق استنطاق تفاوت را برسميت نمی شناسد، مستنطق
اين ما ھستيم که بنا بر موقعيت  . تا يا را با چشمان سبز تواريش می بيند

شکنجه يگانه حلقۀ مشترکی . ت را برسميت ميشناسيم تفاو، ھای متفاوت
               . بھم زنجير می سازد، مانند ياقوت ھای تر است که زندانيان رنگارنگ را

تفاوت بين ، تفاوت بين زندانی ريشدار و زندانی ريش کلدر زير شکنجه 
تفاوت بين زندانی آگاه و ، رزندانی چادری پوش و زندانی جاکت دامن دا

و ضد  کودتاچريک گلوله زن محو ميگردد و ھمه گی در لقای ضد 
دموکرات ، چپ، روشنفکرملی . سويتيزم بزير برق و تحقير و لگد ميروند

بدون درنظرداشت عقيده و آرمان بزير ، عادی و جھادی، و زندانی مذھبی
شکنجه می شود که روشنفکر ملی ھمانقدر  . شکنجه ھای مشترک ميروند

روشنفکر چپ و دموکرات به آن ميزانی بزير ، زندانی عادی و مذھبی
ه و قيام نی جھادی و يک تودبيخوابی و برق و تحقير می غلتد که يک زندا

يک زندانی ميانسال و پير ھمانقدر زجر و زخم و زقوم ، سه حوتی کنندۀ
ولی مھم ... داده می شود که يک متعلم مکتب يا يک محصل مظاھره چی 

اين است که چرا گراف اعتراف و مقاومت زندانی بجای اينکه به آرمان و 
تعھد و عقل و درجه تحصيل و سن متعلق باشد به چگونگی سياليت و 

کسی لبش را تا آخر ميبندد و کسی  . ذخايرناشناختۀ مغزش وابسته ميماند
 رت ميکندحرف ق، يکی  اُف می کشد. دھنش را در نيمۀ راه باز می کند

می کشد و حرف می اندازد يکی تف قرت می کند و اُف بيرون و ُتف 
                                                                               . می اندازدبيرون 

مستنطق خاد از زندانی سياسی ميخواھد که صندوق رازناک سينه اش را 
وشد تا با شاه کليد زبان زندانی صندوق را خانه به مستنطق ميک. باز کند

خانه باز کند و اگر زندانی کليد را نداد آنوقت مستنطق اين صندوق آھنين 
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را با ارۀ آھن ُبر بند بند ميبرد و اگر اره کار نداد با ديناميت تواريش 
برای رفيق مستنطق و تواريش مشاور مھم نيست که . منفجرش می سازد

سربسته روح يک افغان ملتی پنھان است يا روان يک درين صندوق 
در صندوق تاج يک سلطنت طلب ميدرخشد يا نان خشک ، یولسی ملت

در صندوق صدای يک مظاھره چی دانشگاھی ، يک دھقان بچۀ مجاھد
در صندوق ياسين ، پنھان است يا گلوی يک هللا و اکبر گوی سه حوتی

مستنطق . . . ک شعله ایاست يا دموکراسی نوين ي اخوانیشريف يک 
اين را نپرسيد که زندانی چگونه . اعتراف می خواھد اعتراف به ھر قيمت

ببينيد که چگونه . اعتراف نمی کند و يا چگونه مجبور به اعتراف می شود
                                       . ھا به چه طريقی و در چه وضعيتی شکل می گيرند

ديدم که اعضای ده ھا گروه سياسـی در حويلی نظارتخانه  می١٣۵٩ر د 
برای درک منسجم تر کارکرد . و حويلی استنطاق تل انبار گشته اند

در زير شکنجه می توان درجۀ اعتراف و مقاومت را مقاومت و اعتراف 
  : به دو روش مورد برسی قرار داد

  برسی عام

  برسی خاص

. وھشگر را به عمق مسأله درگير نمايدبرسی خاص خوبتر می تواند پژ
بطور مثال در درون يک گروه سياسی معين به مطالعۀ يک واحد 

مھم اين نيست که . کوچکتر يعنی يک واحد ھمدوسيه شده پرداخته شود
برای مطالعۀ دقيق می . اين واحد ھمدوسيه مربوط به چه گروھی است 

حرکت **نيان مربوط به مثالً زندا. توان از زندانيان سمپل برداری کرد
، حرکت انقالب اسالمی، جمعيت اسالمی، نصر، حزب اسالمی، اسالمی
نجات ، محاذ ملی، دستۀ پيشرو، راوا، پيکار، ساوو، اخگر، رھايی، ساما
جبھه ، مساوات، جبھه متحد ملی، افغان ملت، جوانمردان خراسان، ملی
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مجاھدين ، اسالمیشورای اتفاق ، جبھه مبارزين مجاھد، آزاديبخش نيمروز
ده ده نفر ھمدوسيه ھا  . . ، ، شاه طلبان، حزب آزادی، ولسی ملت، آزاد

را از تمام گروه ھای سياسی بگيريم و گراف مقاومت و ضعف شان را 
برسی کنيم ديده می شود که دربين اين واحد ھای ھمگون ده نفره درجه 

فتاد فيصد ھ، در يک واحد. ھای متفاوت مقاومت و ضعف سرباال ميکند
مقاومت ميکند و سی فيصد اعتراف و در واحد ديگر سی فيصد مقاومت 

اين سمپل برداری را می توان گسترش ، می کند و ھفتاد فيصد اعتراف
اين مقايسۀ . ارتقا داد) تا سطح برسی عام(بخشيد و به آحاد زندانيان 

آدم   تطبيقی نشان خواھد داد که ھنوز چيز ھای ناشناخته ای در مغز بنی
وجود دارند که باعث اعترافات تباھی آفرين و مقاومت ھای اسطوره ای 

من ديده ام و شاھد بوده ام که در يک زمان مثالً يک مبارز . ميگردند
بيسواد در زير شکنجۀ خاد مقاومت کرده است نه راز ھا را افشا کرده و 

ا ديده نه ياران خود را قلمداد کرده است ولی برعکس يک تحصيل يافته ر
ام که با اندک فشار در زير تحقيق لب به قلمداد و افشاگری باز کرده 

                                 ... است

، پژوھشگر توجه کندکه چرا در ميان ھمدوسيه ھای ھم سطح و ھمگروه
يک عضو در جھيل اعتراف شناور می شود و عضو ديگرش از آبگينۀ 

جه حتا صدای دستھا و پا ھای بعيده يکی در زير شکن، کوچک نمی گذرد
را نيز ترسيم می کند و ديگری از شبنامه ھای قات شده و آواز ھای 

يک انسان با تمام ابھت و بزرگی از سازمان . گمشدۀ خويش انکار ميکند
خود و آرمان ھای آزاديبخش مردم با نفی اشغال شوروی با پذيرش اعدام 

زمان و آرمان ھای آزاديبخش مردم بدفاع بر ميخيزد و انسان ديگر از سا
يکی از اعدام خويش مانند برگ درخت ميلرزد يکی . بدفاع بر نمی خيزد

بنی ادم عجيب . جشن ميگيرد، روز اعدامش را در انتظار اصابت مرمی
، ترکيب شکوھمندی است از نيرومندی و ضعف، موجود متناقضی است
    . تلفيقی از عشق و نفرت
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بسياری زندانياِن به ظاھر زبده و آرمانگرا در  تجربه ثابت ساخته که
مغز ھای شان نتوانسته اند که ، اولين شب ھای بی خوابی و برق و دشنام

را بوسيلۀ غده ھای ھورمون زای خويش ايجاد کنند  ميکانيزم دفاع از خود
و به ھمين خاطر است که مثالً يک روشنفکر تحصيل يافته در زير 

                  . مقاومت کرده است، عيارانه، ی يک معمارشکنجه ضعف نشان داده ول

شھيد کاکا خال محمد پنجشيری يک تن از عياران مکتب نرفته اما باسواد 
و کتابخوانی بود که در زير شکنجه ھای طوالنی خاد باوجود داشتن ده ھا 

و صدھا راز اصالً دست به اعتراف نُبرد و بقول خودش که لب تر رمز 
شريف و ارزشمندی بود تا ھنوز اين جمله زيبای ، کاکا کاکۀ  دالور. نکرد

او در ديواره ھای ذھنم  حک مانده است که روزی در پلچرخی برايم تبسم 
                                                          : کنان گفت 

بين ، روشنفکر افغانستان تا ھنوز فرق بين مخفی کاری و محافظه کاری" 
کار مردمی و کار روشنفکرانه را درست درک نکرده است و تا جايی که 

                                   " من ميبينم نمی خواھد که درک ھم کند

ران قديمی و کاکا امان هللا پغمانی اين معمارباشی آزاده و عيار يکی از يا
قتی که دستگاه خونريز و. ديک شھيد عبدالمجيد کلکانی بودبسيار بسيار نز

ھر کس می تواند ، او را به حيث دريور عبدالمجيد کلکانی دسگير کرد کام
خلقی ھا . تصور کند که کاکا امان هللا را کام امينی چقدر شکنجه داده باشد

گيرند اين مرد سرفراز که می خواستند که آدرس شھيد کلکانی را از وی ب
آدرس ، صندوق سينه اش را باز نکرد، روشنفکر و تحصيل يافته ھم نبود

اما بطرز عجيبی مقاومت کرد ، چی که آدرس ھای شھيد مجيد را ميدانست
                                  . و آدرس قھرمان اسطوره ای خو د را به جالدان کام نداد

                                                                                    

شخص الف با تمام ادا و اطوار گل ھای کبود اعتراف کاشته است و 
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شخص ب که فاقد مدعاست از سکوت تابان خويش گل آفتابگردان چيده 
ارد که مقدار آگاھی و مقدار تجربۀ اين مسأله به تحقيق ضروت د. است

اگر  . زندانی چه نقشی می تواند در وقوع سکوت و اقرار داشته باشند
زندانی آگاه و باتجربه ای که زنجير را برای قھرمان و شھيد را قلب تپندۀ 

در زير شکنجه تن به اعترافی بدھد که ھم خود و ھم ، تاريخ ميداند
نصورت در زير شکنجه چه تعامالتی در درآ، ديگران را به تباھی بکشاند

مغز چنين آدمی روی داده است که با تيشۀ خونين ُبت ھای نازنين را 
  شکسته است؟                                                                               

کسی که شکنجۀ خاد و يا شکنجه ھای وحشتناک را نديده است و شکنجه 
يک مقوله از روی فلم ھای مستند يا فلم ھای ھنری می شناسد  را به حيث

بی انصافی خواھد بود ، و يا با مقولۀ شکنجه از روی کاغذ آشنا شده است
بر ضعف يکی بخندد و بر ، که کسی با چنين شناخت غير تجربی و ابتر

بر سکوت يکی گل ھای . حماسه ديگری از غندی خير صلوات بفرستد
آری گفته اند کسی می . اعتراف ديگری صد سير ميخميخک بريزد و بر 

از ھمين روست که شکنجه شده و ، سوزد که بر آتش نشسته است
با دقت حساب شده و اندوه زنجيره ای ، روانشناس مجرب به پديدۀ شکنجه

مالمت . البته دومی بر اساس گنج و اولی بر مبنای رنج  . برخورد ميکنند
کار تمامی آنانيست که نه از سنگر ، تبدار کردن زندانی با يک چند جمله

شکنجه گر که از سنگر  رنجھای زندانی بر زخمھای زندانی نمک می 
                                                                             . پاشند

  ، وای 

  وای که بی غم لميده ای بر گنج يا بر دنج 

  ميزنی تير 

  بر رنج ه بر ترانه بر شکنج
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خاطرۀ زخمھايی ، قصۀ رنج ھايی است که بر بدنم حک ماندهنوشتۀ من 
شما درين قصه به لحاظ ساختار با . است که بر اعماق روحم خليده است

قصه ھايی که ، مواجه ميگرديد، نوعی از قصه ھای تکه تکه و کوتاه
ازگو کليت قصه ھا و شکنجه ھايم را احتوا نمی کنند بل قسمتی از آنرا ب

درين ُبرش به شب ھايی درگير می شويم که در مدت چــند روز . ميکنند
اتفاق می افتند بلی  در  استنطاق اتاقمحدود اما متمادی در اتاق و حول 

                 . ١٣۵٩حويلی چارکنج رياست عمومی تحقيق خاد صدارت در تابستان  

                                                       

  نه بر يأسم
  نه بر زخمم

  نه بر خشمم 
  . که بر ُشکوِه تنھايی خويش آويزان ميماندم 

  
  نه بر تحقير
  نه بر زنجير

  تخديرنه بر 
  که بر چراغ تکيدۀ زخمھای خويش آويزان ميماندم

  
  

  اولين ضربه

استنطاق ، باشد کسی که اگسا و کام و خاصتاً خاد را به حيث زندانی نديده
کند که برای زندانی شکنجه  در صدارت برايش آن معنايی را پيدا نمی

برای مخاطب زندان نديده الزم است تا در نخست . شده پيدا کرده است
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بداند که ساختار رياست عمومی تحقيق خاد در صدارت از چی اجزای 
             : مخوفی تشکيل يافته بود 

  کوته قلفی
  نظارتخانه

  اق استنطاقات
  

ھای صدارت درين زمان ده اتاق کوچک دارد که به دليل کوته قلفی 
يا کوته قلفی روسھا شھرت پيدا کرده  Uنوعيت ساختمانش بنام کوته قلفی 

ده تا کوته قلفی در صدارت موزيم کوچکی است که ھر اتاق آن به . است 
ی را بار جنايت و استعمار شورو، حيث يک نشانه می تواند تاريخ اشغال

درين مستطيل ھای کوچک مرگ که مستقيماً زير نظارت ، بار قرائت کند
کادر ھا و رھبران و شخصيت ، و پھره داری افسران روسی قرار داشت

                               . ملی و جھادی را نگھداری ميکردند ، ھای مھم روشنفکری

نی است که بوسيلۀ آن می شود استبداد صدارت نمايشگاه حزي نظارتخانۀ
نظارتخانه . يک حزب شکنجه گر را بطور فسيل شناسيک مطالعه کرد

حصار تنگ و  وحشتناکی بود که در سه سوی آن چند تا اتاق بھم چسپيده 
نفس گله وار آن با ساير زندانيان بطور  ٧قرار داشت که من در اتاق 

کام به ن از اگسا به کام و از اين حويلی به حيث ميراث خوني، ميکشيدم
به علت حجم  ۵٩البته بعد از سال ، ه بودتخاد دست به دست گش

به فرمان مشاورين سبز چشم تعميرک ھای مستحکم ، روزافزون زندانيان
                       . تری را به حيث نظارتخانۀ خاد در دل صدارت باال و پائين کردند

جھنم مختصر و سوزانی است ، در نمای حويلی مرگاتاقھای استنطاق 
که می توان ذريعۀ آن چشم ھای خونريز شکنجه گران خاد و دھن ھای 

اتاق ھای استنطاق . جراحی شدۀ زندانيان شکنجه شده را بازشناسی کرد
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يوۀ سوختن و فقط گداختن و آختن را بش، مانند شعبات فابريکۀ ذوب آھن
                . ساختن  توضيح ميکنند

                                                                      

  

  

  

  

  

  

 - کابل/نمای بيرونی درب و ديوار رياست عمومی تحقيق خاد صدارت 
  افغانستان

  که ھزاران زندانی از ھمين دروازۀ کوچک  
  در شکنجه گاه ھای بزرگ

  استنطاق ديده اند
  از ھمين درب

  . ھزاران سينه بسوی رگبار رفته اند

  

، زندانيان از چند درب صدارت به داخل شکنجه گاه خاد آورده می شدند
اکثر زندانيان با چشمھای بسته در نيمه ھای شب با موتر ھای مخصوص 

يان در ھنگام ورود وارد صدارت ساخته می شدند از ھمينروست که زندان
به صدارت اصالً نمی فھميدند که اينجا خاد صدارت است پس از آنکه در 
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آنگاه از طريق زندانيان سابقه ، اتاق ھای نظارتخانه تل انبار می شدند
                       . درک ميکردند که به بالين رياست عمومی تحقيق خاد تکيه زده اند

  ٥٩١٣و  ٥٨١٣ در سالصدارت نمای رياست عمومی تحقيق خاد 

 

کوته قلفی ده سلولۀ روسھا که رھبران و کادر ھای سازمان ھا و =  ١
مانند  uاين محل ، گروه ھای سياسی را در آن جا نگھداری ميکردند
بسياری از . گرديد  بوسيلۀ افسران عاليرتبۀ روسی پھره داری می

کردند و کا جی بی زادگان  مھم را فقط روسھا تحقيق میای ھشخصيت 
به استثنای رئيس عمومی (حزبی را مجال رويارويی با آنھا را نميدادند

اين ساختمان با سالح ھای غول پيکر ، ). . .معاون رياست تحقيق، تحقيق
                                                                            . گرديد محافظت می

صد ، نظارتخانۀ صدارت با داشتن اتاقھای کم  و تشناب ھای وطنکی=  ٢
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زندانيان تازه وارد و زندانيان شکنجه  .کرد  ھا زندانی را نگھداری می
داخل اتاقھايش با يک تشتی . شده در آن محکوم به مرگ تدريجی بودند

چون تشناب رفتن مطابق تقسيم اوقات  . می بود برای رفع حاجت مزين
ديزاين شده بود بنا به کمبود تشناب رفتن مجبور بودند که در وقت 

              . ضرورت از امکانات داخل اتاق برای رفع حاجت استفاده ميکردند

مخوف ترين قسمت رياست عمومی تحقيق خاد در ، اتاقھای استنطاق=  ٣
در اين حويلی در سه طرف آن اتاقک ھايی . صدارت را تشکيل ميداد

برای شکنجه و فرياد وجود داشت که شب و روز پر از چيغ زندانيان می 
                                              . اين اتاق ھا زود زود پر و خالی می شد . بود

  

   اولين ضربه 

  د؟کی و درکجا اتفاق افتي، چگونه

شب اولم را در نظارتخانۀ صدارت در اتاق ھفت سپری ١٣۵٩در تابستان 
ميکردم اتاقی که برای چھار زندانی بود و ما در آن چھل زندانی گله وار 
، درد می کشيديم نيمه ھای شب اسمـم را با ولدم به صــدای بلند شنيدم
. دم اولين بار بود که از شنيدن نام خويش اينگونه وارخطا و لرزان ش

زمانی که مرا از اتاق نظارتخانه بسوی  . ضربان قلبم به شدت می تپيد
اينکه در مسير کوتاه راه با چه استرسی می تپيدم و ، اتاق استنطاق ميبردند

من که نام . نميفھمم ، در مغزم چه تعامالتی و با چی سرعتی روی ميداد
زھای فوق چي، خاد را شنيده بودم و ھنوز شکنجه اش را نچشيده بودم

الت و دستگيری رفقا و االعاده مبھمی مرا گيچ کرده بود شايد ترس از سؤ
دلم در ، خانواده ام يا چيز ھای ناشناختۀ ديگری پاھايم را می سوزاند

راستش اينست که ، ضمير پنھان خويش بطرز ناشيانه ای ُدک ُدک ميکرد
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. بوددر آن لحظه وضعيت بدنی و روحی ام دچار ضعف و بحران گشته 
زبان به دليل نداشتن برخی کلماِت ، تفسير اين چند دقيقه کار آسانی نيست

. نمی تواند بسياری از حاالت آدمی را بطور واقعی بازگو نمايد، الزمه
حس ميکردم که شانه ھايم سنگين گشته ، راه را با عسکر خاد می پيمودم

ه صوب اند تصور  ميکردم که تنۀ درخت کاج را بردوش گرفته ام و ب
                                                 . حويلی مرگ پيش ميروم آری حويلی مرگ

چند نفر شکنجه گر مانند گرگ ھای ، به اتاق استنطاق داخلم ساختند
ز ميکوشيدم ھنو، گرسنه يا به تعبير دگر مثل آدمھای خاردار منتظرم بودند

که خودرا جمع و جور و سرحال نشان بدھم که بالدرنگ در زير رگبار 
                                : نعره ھای مست و انقالبی به حيوان غير ناطق تبديل شدم 

                                                                  

  بگی و مثل بچه آدم جواب بنويسقلمه   !  چوچه خر -
  چی ره -
  کثيِف خائن  خوده  د  تکی نزن   بگی نوشته کو -
  گناھی نکرده ام که بگويم -
  ضد انقالب و ضد شوروی شدن بنظرت گناه نيست -
  جرمی را انجام نداده ام -
  عليه حاکميت انقالبی استاد شدن  جرم است جرم، کليته  واز کو   احمق -

حس ميکردم که ذھن و بدنم از خودم ، بگومگوی اوليه ھنوز در فضای
پيش از آنکه چيزی بنويسم  جسمم در ، خودم مالک خويشتن خويشم، ھست

مستنطقين در چارسويم مانند  . چنگ خودم و روحم در چنگال دشنام بود
                                  : چيغی از پشِت سرم به ھوا باال شد، حصار ايستاده بودند

  اعتراف نميکنه؟
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ھنوز جواب نداده بودم که ضربۀ ُبرنده ای مانند الماسک از شقيقه ام 
وقتی پلکھايم را باز کردم ديدم که خط . گذشت چشمانم بی اراده ُپت شد

کش آھنينی از يک زاويۀ نا معلوم به پشت گوشم اصابت کرده است و من 
نه در خود پيچيدم و به چه دليلی برزمين ندانستم که با چی حالتی و چگو

با اين مقدار خون ، اولين بار بود که چشمانم بعد از سوم حوت. غلطيدم 
لباس زردم سرخ ، ازبغل گوشم خون فوران ميزد، رقيق و تازه آشنا ميشد

رسماً ، فانوس شکنجه، گشته بود دانستم که با فرود آمدن ناگھانی خط کش
                     . روشن گشته است

بسادگی  می افتيدم و به ، بعد از آن من در زير مشت و لگد و خط کش
پديده ای که ، بدن و روحم به پديدۀ جديدی مواجه بود... سختی باال ميشدم 

در بيداری دچار . می شود آنرا فقط در کابوس ھای ھولناک مشاھده کرد
ؤاالت اطراق کابوسی که به روی استعالم س. وحشت و کابوس شده بودم

                                 . کرده بود

  کابوس ذھن
  ، آبنوس تن
  نايره باران شد                        

شبی که ، قھر نازنين بود و برای من قعر سافلين، اين شب برای مستنطق
، با شکنجه آغاز شد و تا وقتی که ھنوز نور به چھرۀ تپنده دم می تابيد

از بس که . ه ھای مختلفه منجمله شکنجۀ برقی ادامه داشتشکنجه به شيو
اتاق . احساس زخم و خون ميکردم اتاق بنظرم حمام خون را تداعی ميکرد

استنطاق به مربع رگ ُبری تبديل گشته بود و اين نوع رگ بری فرقش با 
رگبری ھای پار و پارين درين بود که مستنطقين خاد عالوه بر بريدن 

رگبران قديمی رگت را ميبريدند و . ھا را ھم ميبريدنداستخوان ، رگھا
درظرف چند لحظه و چند ساعت روح را از بدنت جدا ميکردند و اما 
رگبر ھای صدارت رگ ھايت را چنان ماھرانه ميبريدند که نه لحظه ھا و 
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روح را از بدنت . ساعت ھا بلکه ماه ھا و سال ھا در خونت شط بزنی
زخم روح را با  . ت را از بدن بيگانه می ساختندجدا نمی کردند بلکه روح

                                                                . زخم بدن ميدوختند

شکنجه گران خاد که به اسم مستعار آدميزاد شير آدم خورده شباھت داشتند 
با تطبيق شکنجۀ ، می کوشيدند به نفع حزب دموکراتيک خلق افغانستان

زندانی را در اولين رويارويی خورد و خمير کنند و با نشان ، يستماتهس
زندانی را ھيچ و پوچ جلوه بدھند و با کارد ، دادن ضرب شصت مشاور

شکنجه گران خاد که به . سرخ لب ھای گالبی زندانی را باز کنند
در سدد بودند تا بطور ، کاريکاتور انسان و چيغ کرگدن شباھت داشتند

. ينقطع به زندانی ضربۀ جسمی و ضربۀ روحی وارد نمايندمستمر و ال
شکنجه گران آن حالت کشنده ای را خلق می کنند که صدھا روانشناس 

از . نتوانند ضخامت زخم و ارتفاع ضربات شان را اندازه گيری کنند
برکت ھمين شکنجه گران است که روانشناسی روز بروز وارد حوزه 

به قيمت ، تھا به قيمت رنجھای مقدسمن. ھای ناشناخته تری می شود
                                                                           . ضربه ھای جاودانه

                                                                                       

می  Trauma جسمیھر نوع ضربۀ خطرناک روحی و روانشناسان به  
   .گويند

تراما ضربۀ ھولناکی است که بر پيشانی . زخم دايمی ِ روح است  تراما
سرطانی است که در شکنجه شده تا . زندانی حک جاودانه ميماند

ترامايی که . ترامای من ترامای شکنجه است . غيرالنھايه استمرار ميابد
دارت سالگی برای من در اتاق استنطاق ص ٢٠سن در ١٣۵٩در اسد 
ترامايی که ناگھانی و غافلگيرانه بود ضربه ای که روح و . دھد روی می

بدنم برايش آمادگی قبلی نداشت ترامايی که قشر خاکستری مغزم آنرا نمی 
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شاخت و به ھمين خاطر بود که مغزم تالش ميکرد تا ميکانيزمی را برای 
را در ضمير ضربۀ اوليه ، مغز در چنين حاالتی. دفاع از خود ايجاد نمايد

ناشناختۀ خويش به حيث يک ميراث ِ پايدار انتقال می دھد تا جا را برای 
                                                  . پذيرش آگاھانۀ ضربه ھای بعدی خالی کند

اگرچه بعد از آن . شکنجه در شب اول برای من ضربۀ استثنايی بود
ب بيشتر از شب اول شکنجه شدم ولی درد ھای حساب ناشده را با بمرات

عادت کردن به شکنجه باعث اعتالی دفاع از  . خود کمتر حمل می کردم
ضربات شکنجه کم کمک بی ، در درون شکنجه زيستن، خود می شود

شکنجه گر با ذخيره شدن تجربۀخونين استنطاق . رنگ و کم تأثير ميگردد
من . دھد  ابھت و لرزانندگی خود را از دست می زندانینزد  شکنجهو 

آن ترس خلنده ای را که شب اول از خط کش زدن جنرال عبدالغنی رئيس 
پسانھا در برابر خطکش نه قلبم به آن درشتی ، عمومی تحقيق خاد داشتم

ضربان ميزد و نه پاھايم به آن بی شيمگی ميلرزيدچون خط کش در 
حادثۀ خطکش شايد ، يرۀ شکنجه ھايمدر زنج. ناخودآگاھم نشسته بود

                     . شمرده شودترامای اول 

  ، شکنجه  شکنجه
  شکنجه                   

  ، شب شکنجه می شدم
  برای تو                                 

  ، صبح شکنجه می شدم
  برای او                                

  ، بعد از ظھر شکنجه می شدم
  برای خود                                        

  ای بدن
  .سالم بر سکوت زخمھايت
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 برزخ بين دو شکنجه 

بی آنکه مرا به نظارتخانه انتقال بدھند در اتاق ، چندين  شب چندين روز
خواب را برسرم . ته بودماستنطاق در خون خويش بروی زخمھايم نشس

ھی شکنجه ميدادند و می پرسيدند در زير ھر پرسشی . حرام کرده بودند
از آنجا که ماموريت شکنجه گر و  . ھزار پرسش تازه تری پنھان می بود

حس و عاطفه ی شان نيز در دو جانب ، شکنجه بر باھم تفاوت دارد
و حجم زخم ھايم  من بعد از ھرشکنجه ای مقدار درد. متفاوت سير ميکند

را برای آن اندازه ميگرفتم تا قدرت مقاومت خود را در برابر شکنجۀ 
و مستنطق نيز مقدار عذاب و حجم زخمھايم را می ، ديگر سنجيده باشم

سنجيد تا مبتنی برآن شيوۀ درد آفرينی و زخم زدن خود را بنحو تأثيرگذار 
چند ، بين دو شکنجه در خالی، من بعد از ھر پريود شکنجه. تر تغير بدھد

تعداد دشنام و ، دقيقه يا چند ساعتی که تنھا با زخمھای خود می بودم
گراف چيغ مستنطقين را از طريق تداعی و حس درونی بر جدار 

                                                     . کردم  خاکستری مغز خويش ترسيم می

نه تنھا برای روانشناس که برای افراد عادی نيز شگفتيز  شايد اين پرسش
آيا مغز ، باشد که در مغز يک زندانی در مسافه بين دو شکنجه چه ميگذرد

ضربآھنگ و نوعيت ، با مراجعه به خاطرات وحشتناک چند لحظه پيشتر
، شکنجه ھا را به ترتيبی که ھورمون ھای ترشح شده اجازه ميدھند

                            کند؟   ير وبم آواز مستنطقين را ترسيم میآرشيف ميکند و يا ز

، حالتی است که زندانی بدون حضور شکنجه گربرزخ بين دو شکنجه 
ھميشه در ، من اگر از تجربۀ خويش حرف زده باشم. شکنجه می شود
از طريق رجوع ذھنی به سؤاالت و جوابات اتفاق ، نجهبرزخ دو شک

بجای اينکه به التيام ، با استرس وصف ناپذيری شکنجه می شدم، افتاده
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به  . زخم و زيستن می انديشيدم به تداعی حرف ھا و چيغ ھا می پرداختم 
  سؤال و جوابی درگير می شدم که اتفاق افتاده بود و سؤال و جوابی که 

و . سؤالت کھنه مرا ميکاويد و می بلعيد، ه روی ميداددر لحظات آيند
 . وضعيت بعدی نيز پيش از وقوع مرا خورد ميکرد و بيشتر ميخورد

حالت شکنجه آلودی بود از يکسو در آتش پرسشھايی که در ، برزخ
انتظارش بودم می سوختم و از سوی دگر در آتشفشان پاسخ ھايی که بايد 

                           . می ساختم آب می شدم

خلوتی که مساعد می شد سوال ھا را دانه دانه ، مستنطقين که گم می شدند
و جز به جز باز می کردم و تا جايی که حافظۀ ضربت خورده کمکم 

ھمان  . ميکرد به جواب ھای خود نيز دانه دانه و جز به جز می انديشيدم
می در زير شکنجه گونه که برای مستنطق مھم اين نيست که به چه اتھا

برايش مھم اين است که لبھايت را به نفع حزب خويش ، قرار گرفته ای
برای زندانی نيز . باز کند و به ھر طريقی که می شود اعترافت را بگيرد

حاال به ھر دليلی که بوده ، مھم اين نيست که به چه اتھامی آورده شده است
برايش ، رده شده استبه حيث زندانی سياسی و ضد سويتيزم و اشغال آو

ھم خود و ھم ديگران را تباه و ، مھم اين است که با يک اعتراف کوچک
پای خود را با قبول عذاب ذوب کند و دست ديگران را در . برباد نسازد

            . حوض تيزاب نشاراند

من از تجربۀ خود ميدانم که بسياری چيز ھادر مراحل تبدار تحقيق به 
ه فرِد زندانی باقی ميمانند و روانشناسان با حلول حيث تجارب منحصر ب

در اعماق اين تجربه ھای پراگنده و پاشان است که به کشف نکات جديد 
يک مشکل برای پژوھش علمی در بارۀ شکنجه اين . علمی نايل می گردند

دست به بيرون ) شکنجه بر+شکنجه گر(است که ھر دو طرف شکنجه 
شکنجه گران ھيچگاھی تجارب شگنجه . نددادن صادقانۀ فاکت ھا نمی زن

دادن خويش را نمی نويسند تا پژوھشگر دريابد که در حين شکنجه در 
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فقط زندانيان اند که در بارۀ . مغز شکنجه گر چه طوفانی ميگذشته است
شکجه گر چه در زمان پاچايی و مستی چی . زخمھای روح شان مينويسند
نه تنھا از احساس ، وجد و وجدان به دليل فقر، در ھنگام رسوايی و پستی

و عاطفۀ خود در باب شکنجه دادن حرف نميزند که از شکنجه گر بودن 
ديروز در درون اتاقھای استنطاق در برابر  . خويش نيز انکار ميکند

زندانی از بزدلی و بردگی با نقاب و نام مستعار ظاھر می شد و حاال در 
با نام ، جدانی و بزدلی مضاعفنيز به دليل عذاب و، يا وطنمحيط غربت 

اگر شکنجه گران  . حق السکوت وجدان می پردازد، جعلی و نقاب مندرس
اگسا و کام و خاد به قصه بيايند و يا به قصه آورده شوند و قصه ھای 

درآنصورت ، صدھزار و يک شب شان را يک به يک  بنويسند
ر ميگردند که روانشناسان بيدار چه که روانشناسان خوابزدۀ ما نيز قاد

تا . رگه ھای چشم و کف دست شکنجه گران را بخوانند، فزيولوژی مغز
ھنوز شايد کسی مغز جالد خاد را مورد مطالعۀ روانکاوانه و کلينيکی 
قرار نداده باشد چون جالد حاضر نيست که قصه ھا و استرس ھای 
يد وجدانی خود را نه به محکمۀ ھاگ که به کلينيک ھای روانی ھم نمی گو

و اما اعدامی نيز وجود ندارد که در بارۀ حالت چشم و سرعت انگشتان 
شھيدی وجود ندارد که در مورد جمله ھای پسينی که ، جالد چيزی بگويد

آيا کسی که . قصه کند، جالد خاد در پوليگون خطاب به اعدامی گفته است
اتفاق اعدامی را از کنارش برده اند می تواند حالت اعدامی را آنگونه که 

                                                       افتيده است ترسيم نمايد؟

اگر نمی داند ولی آيا کسی ميداند وقتی که نام اعدامی خوانده می  اعدامی
شود در مغز و قلب اعدامی چه غوغا و جرياناتی ميگذرد؟اعدامی شھيد 

درب زندان تا ميدان ز ميگردد و مجال ندارد که احساس و فکر خود را ا
اعدامی نمی تواند تا بگويد که درين چند دقيقه در قلب و  . کند  بيانرگبار 

آيا فزيولوژست يا روانشناسی ميداند که . مغزش چی قيامتی برپا بوده است
قشر خاکستری مغز اعدامی در لحظات پسين شھادت کدام ھورمون ھا را 
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يکند؟ ھنگامی که مغز در زير به چه مقداری برای چه وظيفه ای ترشح م
برای آنست که ، استرس و شکنجه ھورمون مثالً آدرنالين را ترشح ميکند

توليد ھورمون آدرنالين بدن را کمک ، ميکانيزم دفاعی بدن را سامان دھد
، ميکند تا در مقابله با شرايط ھولناک انرژی پنھانی و چاره ساز پيدا کند

ترشح ، ند لحظه بعد کشته می شودولی وقتی که اعدامی ميداند که چ
                ... ھورمون دفاعی مثالً اگر از جنس آدرنالين باشد به چه دردی ميخورد؟

                                                                                 

  حادثۀ اعدام

  که مرا نيز با خود به اعدام ُبرد                  

در منزل سوم وينگ غربی بالک  ١٣۶٠خوب بيادم ھست که در تابستان 
درب اتاق ما باز ، اول زندان پلچرخی بودم که يک شب قيامتی برپا گشت

... مندان بالک اول و شمس الدين پنجشيری قو. شد و چکمه دارانی مانند 
ھنگامی . داخل اتاق شدند و از روی لست نام دو نفر اعدامی را خواندند

که نوبت به تلفظ اسم آن اعدامی جوانی رسيد که در منزل دوم چپرکت 
                                                     : خود بيخود نشسته بود

  و ولديتت را بگو   ولد

شنيدن نام خويش دفعتاً خشک شد و زبانش در ادای ولد و  دھن زندانی از
اصالً به ، دلخراش و لکنت آلود گرديد، ولديت دچار زير و بم ھای گنگ

گمان نميکرد که شبی نامش را به اين صورت  نداشت اعدام شدن آشنايی
جوان اعدامی دلش غصه کرد و با خويش به بطرز ترحم . نيز می شنود

شايد ميخواست التماس کند که مرا اعدام نکنيد ولی . فتيدآميزی به ُغم ُغم ا
اين صحنه زمانی به من . ی را از دھن بيرون کندينتوانست ھيچ عباره 

حالت حک شده و تراژيک  داد که آمرسياسی محبس چيغش ھمۀ ما را 
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                : دوباره ترساند

  ، از چپر کت پائين شو    مرتجع
  انتظار  بکشيمنوکر ننيت نيستيم  که  

  دشمنی کده  ميتانی   اعدام  شده     نميتانی ؟
  خيز بزن  کثيف

اعدامی که می خواست از چپرکت پائين شود چشمانش برای من حالت 
پلک نميزد در کاسۀ چشمش حرکتی ديده نمی ، تکاندھنده و عجيبی داشت

دستھايش ، ھر چه زور زد  زور زد. ارتباط لبھايش قطع شده بودند، شد
                                                  . نتوانستند که آھن چپرکت را محکم بگيرند

  اصالح نميشی   خيز بزن  

  د ھمينجه  اعدامت  ميکنم  

  دشمن زبون      اشرار

اعدامی جوان بی آنکه بروی فرش پائين شود از وارخطايی و استرس از 
پرکت دومنزله به پائين غلتيد و ھر قدر به ذريعۀ انرژی و ھمت باالی چ

در حاليکه رنگش ، خود تالش کرد که از فرش برخيزد اما بر نخواست
پاھايش را ، سفيد گشته بود و آبی که در دھن نداشت پيوسته قرت ميکرد

                                                 . آھسته آھسته بطور غير ارادی شور می داد

قھقه و تمسخر دسته جمعی يگانه صدای حزينی بود که در فضای کوچک 
گمان ميکردی که آدم کشی برای ، اتاق  مانند بم خوشه يی منفجر می شد

تپش  من درآن شب کوشش ميکردم تا صدای. شان مثل ودکا نوشيدن باشد
اعدامی . قلب و قرت کردن آب دھن خود را از انظار جالدان پنھان نمايم

ھنوز از وحشت زياد به حالت سجده بود و قدرت برخاستن را نداشت که 
                               : صدای دلخراشی به ھوا منتشر گرديد
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  پيش خدايت نميری؟، چطور اس
  کده شوروی زور زده ميشه ؟

  داشتی   نميکدی   خائنزورشه که ن
  بخيزانش 
  بخيزانش

در آن لحظه چشم ، اعدامی را به کمک صدا و دستھای خود ايستاده کردند
اعدامی به چشم آدم زنده نمی ماند من متوجه بودم که اعدامی ميخواست 
چيزی بگويد اما نمی توانست لبھايش را برای آخرين جمله و آخرين پاسخ 

                                                                               . مقدسش باز نمايد

خوب بيادم ھست ھمينکه زندانی را جالدان گرفتند و بپای خود رھايش 
ميديدم که نسبت به ھرجايش  زانو ، تا بپای خود بسوی اعدام برود، کردند

از . ساختگی دوباره بزمين غلطيدھايش بيشتر لرزيدن گرفت و مانند آدم 
. چشمانش چنان ترسی تشعشع ميزد که ساکنان اتاق را نيز ترسانيده بود
 !  اعدامی از مرگ ملموس خويش ميترسيد و من از حالت ھولناک اعدامی

تصور ميکردم که ، او که چند لحظه بعد از رنج زندگی بکلی نجات ميافت
خيلی وحشتناک بود که . ن ميبردنعش زندانی مرا نيز با خود به پوليگو

پيش از ايستادن بر زمين پوليگون طعم ، اعدامی پيش از شليک و رگبار
اعدامی  در واقع سه بار اعدام می  . تلخ اعدام شدن و غلتيدن را می چشيد

                                                                                              شد   

  ھنگامی که نام خود را به حيث اعدامی می شنيد  اول 
  رگبار جمالت تحقير آميز جالدان قرار می گرفت زمانی که در زير  دوم 

  سوم  وقتی که بر زمين پوليگون می غلتيد

صحنۀ عجيبی بود اعدامی . اعدامی پيش از مردن جانکنی ميکرد
اليد و اعدامچی مستانه بااليش خاموشانه در ھردم شھيدی خويش گور می پ
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                                                                                . غر ميزد

  کش  کده  ببرينش

  دشمن   بی غيرته  کش کده  ببرين 

چه کسی خواھد فھميد که در مغز و روح و قلب اين اعدامی جوان که 
دقيقه چی گذشته است؟ آيا اين  درين چند، حدود سی سال عمر داشته

اعدامی اتاق را مثل گور دسته جمعی نمی ديد؟ آيا نمی خواست که 
مايل ، چپرکت به تابوت آھنينش تبديل شود؟آيا بحکم تعامالت درونی اش

نبود که ھمين لحظه چشمش باز نشود و بميرد تا از عذاب چشم بستن و 
ن بماند؟ آن ثانيه دھن بستن و صدای موتر و صدای کلشنکوف در اما

چه احساسی در سينه و ، ھايی که زندانی نام خود را به حيث اعدامی شنيد
جگرش تير ميزد؟ چه مقدار ھورمون ھای متنوع از مغزش بخاطر ھيچ 

ساکنان باقيماندۀ  ترشح کردند؟اعدامی در دل يک شب مھتابی گم شد و
                                        . ره بياد آن خاطره اعدام ميگردندذره ذاتاق تا ھنوز 
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     ٢ خريطه ھای شماره دار
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  شش جدی که می آيد
  حافظه ھا بسوی خورشيد ميروند
  شش جدی که ميگذرد دغدغه ھا ھم  دسته جمعی غروب می کنند

  

  

  کاشفين رگبار

  

  درمانده ای چون آيينه ھا ھستيم
  که بازتاب می دھند بی آنکه توان ديدن داشته باشند
  ھا چشمم چون اين آيينه ھا تھی است و ھمچون آن

  غياب تو مسکن اوست
  *غيابی که نيست مگر کوری آن 

  

مغزم توانايی ضبط حوادث را ازدست داده ، در بالک اول زندان پلچرخی
تالش می ، ھی تالش می کردم که درد و خاطرۀ درد را فراموش کنم، بود

تالش می . کردم که تصاوير ھولناک شبھای متوالی اعدام را فراموش کنم
                                      . د و شوِک شکنجه گر را از ياد ببرمکردم که جثۀ جال
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تالش می کردم که چشمھای پر حرف . حافظه ام در زير غبار غم ميترکيد
تالش ميکردم که  لحظه ھای ، ھزاران ھزار اعدامی را فراموش کنم

اتی که ھرگز رھايم نمی لحظ، زمان ماضی را از تقويم خونينم خط بزنم
. کرد و ھر لحظه اش بزودی به يک ماضی زننده و دردناک تبديل می شد

تالش ميکردم که ھويت و حيثيتم را با حضور در زمان حال پاسداری 
        . تالش ميکردم که ضخامت زخم و تنگنای دخمه را فراموش کنم، نمايم

فراموشی . ستن بوددر کوته قلفی ھای پلچرخی نوشداروی زي، فراموشی
اگر نمی توانستی که حس ِ تصوير ھا و ، متکای صبر و ايستادن بود

يا ، پس از ديدن چند تا مراسم اعدام، حادثه ھا را به فراموشی بسپاری
، در گوشه ھای خونين سلول، ديوانه می شدی يا مانند يک جسد بی گور

                                 ... گور  کوچک خود را ھر لحظه بدست خويش می کندی

تالش می کردم که لحظه ھای ديشب اعدام را فراموش کنم تا در ذھنم نه 
تالش  . برای امشب که جايی برای تصوير ھای فرداشب اعدام خالی شود

                      . لقه فراموش کنمميکردم که ھر حلقۀ زنجير را حلقه ح

ديروز در درون زندان بخاطر گريز از محاصرۀ درد و رنج تالش 
ديروز تالش می کردم که ، ميکردم که صفحۀ ذھن را سفيد بسازم

ديروز ، سپرحافظه را در برابر يورش خنجرھای متقاطع صيقل بزنم
اشک گرداب  خون ياتالش می کردم که لست اعداميان را در اقيانوس 

                                                  . بريزم

امروز که درد جسم ، و اما امروز که در شوکران تبعيد غوطه ور گشته ام
و زخم روح به رفيق ھميشگی من تبديل گشته اند و نه خاطرۀ رنج که 

و ردنويسان ميخواھم به د، خوِد رنج لحظه ای از سرم دست بردار نيستند
که ھرگز نمی توان درد استخوان و زخمھای روح خوانندگان درد بگويم 

فراموش ، بدون محاسبۀ دقيق عقلی، را بدون شناختن و برخورد انتقادی
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اگر شعور آگاه بازھم تالش ورزد که تجربه ھای تلخ را بی باکانه ، کرد
، ضمير ناخودآگاه ھرگز نمی تواند خود را در جھيل خون، فراموش کند

ھر که ، شايد ھرکه از دھليز ھای بالک اول تير شده باشد. ک نگھداردخش
معنای انسان و دريا در حافظۀ غبار ، زجر و شکنجۀ خاد را چشيده باشد

گرفته اش به فوسيل نئندرتال و فقرات منقرض گشتۀ ماموت نزديک می 
                      . گردد

، وانم به حيث يک نويسندهمی توانم به حيث يک زندانی ببخشم اما نمی ت
. بخشيدن چه آسان است و فراموش کردن چه مشکل. فراموش نمايم

تالش ميکنم که ضخامت . امروز تالش ميکنم که بسوی فراموشی نروم
زخم و پھنای درد را با متر عقل و براه اندازی گفتمان جنايت اندازه 

ھا برايم روزگاری بود که به فراموشی سپردن راز ھا و درد . بگيرم 
نوعی از مبارزه تلقی می شد و اينک گمان ميکنم که مقابله و ايستادگی در 

مبارزه عليه جناياتی که در غبار . نوعی از مبارزه است، برابر فراموشی
 در ھيکل اشباح ظاھر می شکنجه و جناياتی که در ھمه جا. نشسته است

. کرده اند جناياتی که عاملينش خود را در صف معصومين پنھان، گردد
، می نشيند  بر ويرانه ھای ذھن اين اشباح در ھمه جا مانند جغد ِ سانسور
بر حافظۀ پاره پاره و انفرادی ، بر حافظۀ جمعی و تاريخی پر ميتکانند

در چھرۀ ، اشباح در ھمه جا در قيافۀ ناشناخته و غايب، خموشی ميريزند
                                                        . خبرچين و خبرخور جلوه نمايی دارد

اشباحی که بر شال قرمز قديفۀ سبز ، مسکن اشباح است، غياب قربانی
ريش مانده و بجای کاله ، اشباحی که بجای بروت انقالبی. انداخته است

 ھجایاشباحی که بجای تلفظ انقالب به . خريده استاسالمی پکول  ليننی
                                                               . و کودتا خوی گرفته است قيام 

، گلشن او ست، سکوت تو. مغاک دروغ و نيرنگ است، فقدان حقيقت
ديوار ھايی ، غفلت او، بی تفاوتی تو، کوری من. زخم تو زھرخند اوست
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عصيان ، اعتراض من. قلعۀ پوالدين ساخته است، کاراست که برای جنايت
لبھای ، استو جنايت فروريزی برج و باروی جانيان ، فرياد او، تو

التيام دھنده ای زخمھای ، رسواگر جھالت جنايتکاران است، بازشده
خود ِ قربانی به ، برای آنکه زير عنوان برسی جنايت. قربانيان است

، برای اينکه قربانی و منتقد، ثل نغلتدانتقامجويی و تسويۀ جسدی بالم
جنايات حزبی را  ه و متنميبائيست فلسف، اشباح تبديل نشود خودش به

واژه به واژه مورد ساخت شکنی  غير پيشداورانه قرار ، سطر به سطر
رھبری يک ، يک حزب رھبریجناياتی را برجسته کرد که از طرف . داد

تيک و مستمر طراحی و عملی بطور سيستما، مبتنی بر دگرآزاری، دولت
                                                                                  : شده است 

  تعقيب حزبی
  تالشی حزبی

  گرفتاری حزبی
  زندان حزبی
  شکنجۀ حزبی
  محکمۀ حزبی

  څارنوالی حزبی
  اعدام  حزبی
  حبس حزبی

  مغزشويی حزبی
  دساتير حزبی
  قاطعيت حزبی
  ممنوعيت حزبی

  
می ، چند تا جنايت سيستماتيک ديگر را که خارج از حوزۀ بحث من است

  : توانيد در ذھن تان به آن بيفزائيد
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  جلب و احضارحزبی
  ھای حزبیبمباردمان 

  کوچانيدن سازمانيافته
  نسل کشی ايدئولوژيک

خواننده بر حسب موقعيت ذھنی خويش می تواند اگر مايل باشد بجای 
را بگذارد مثل شکنجۀ "ايدئولوژيک"در ھمه جا مقولۀ " یحزب"مقولۀ 

جنايات حزبی نه در ھمۀ صَور خود بل در اليه ھای . . . ايدئولوژيک
بااليی خود بطور خوفناک و ديوانه وار ھمواره نشۀ ايدئولوژيک را در 

    . شيشۀ دستور و فرمان ريخته است

آھسته ، ويده شوداگر فلسفۀ جنايات حزبی بطرز صبرمند و ريشه يی کا
ھيرارشی ، آھسته به اين درک ميرسم که در سيطرۀ کودتاچيان سويتست

                      : اتفاق افتيده استھای جنايات  نظامجنايت بشکل 

                                             

  نظام تعقيب
  نظام تالشی 

  نظام گرفتاری 
  نظام زندان 
   هنظام شکنج
   همنظام محک

  نظام اعدام  
  نظام حبس 

  نظام مغزشويی 
  نظام بمباردمان 
  نظام کوچانيدن 
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  نظام نسل کشی 

و ھا بطور نظام مند  حزب دموکراتيک خلق در تطبيق تمامی اين نظام
کنترول ، ھا کوشيده است و ھدفش از ترکيب وحشتناک اين نظامسامانيافته 

کنترول استبدادی و ، ه استآحاد جامعه بودکردن افکار و تغير دادن رفتار 
يکدست سازی فاشيستی چيزھايی بود که حزب مزدور و دولت دستنشانده 

                  . ھای جنايت برد را بالدرنگ و الينقطع بسوی ايجاد و شبکه بندی نظام

، و قمچين بدستان حزب دموکراتيک خلق به حق می توان به باال نشينان
وقتی که اين مدال . خونينی بنام مداِل کاشفين رگبار مدال، مدالی اھدا کرد

ھای خونين بر گردن ھای خميدۀ کميتۀ مرکزی و جانيان حزبی آويزان 
نميدانم که ھموطنان درد مند با چه عاطفه و درکی به چنين تابلوی ، گردد

ولی اينقدر ميدانم که تماشاگران تئاتر ، دنگرن مضحک و زننده ای می
با تماشای چنين مدالھا و چنين گردنھايی فی البديھه بياد ، برلين و سلواک

  .کافکا می افتند" گروه محکومين" مخترع ماشين اعدام در داستان 

            نمی افتند؟                                                                             
   مگر براستی غياب تو                                                                        

                    مسکن مؤقتی برای دستی آغشته به ساطور خونينی نيست؟             
      مدار تو                                                                         سکوت زخ

       صدای خفه شده                                                                           
                                                         موزيمی برای نگھداری چيغھا         

             چخماقی برای انبار تداعی ھاست                                                 
  نيست؟   
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  قانون حمورابی

بشکل جالد ِ چپ  ١٣٥٧حزب دموکراتيک خلق در روز اول کودتای ثور 
حزب کودتاچی در شام ھفتم ، و شکنجه گر قرمزين به ظھور می رسد
اِد وحشتناک را اعالم استبد، ثور در اولين اعالميۀ سرکوبگرانۀ خود

                                                                                           ، ميدارد

  بر ھر جملۀ اولين اعالميه   و

  سرھا بريده بينی بی جرم و بی جنايت 

 واژه واژۀ اولين اعالميه کلۀ بريدۀ بنی آدم میتوجه شود که چگونه از 
                                    : ريزد 

                                                                                                 

  گرانو وطنوالو" 

خبر ورکوی ھر ، تاسو ولسی دولت چه دانقالبی شورا په الس کی دی
ړی چه وغواړی چه دانقالبی شورا دھدايت او مقرراتو ضد انقالبی س

"                  څخه  سر وغړوی ژر تر ژره يی دنظامی انقالبی مراکزو ته وسپاری 

                                                                              اولين اعالميه       
  به صدای وطنجار، راديو کابل، ١٣٥٧ ھفتم ثور

 
http: //www. youtube. com/watch?v=OwFxomU-GBg  

   

اين . با تمام صراحت تاريخ جنايت حزبی را بر مال می سازد، اهمتن کوت
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را  حزب دموکراتيک خلقخونآلود مانند لباس پيکر متن کوچک است که 
متن اعالميه به ھـر طــريقی که قرائت شود به ھر نيتی که . پوـشانده است
  . تأويل خونينی از آن فوران ميزند، قرائت گردد

به حيث دژخيم مشاور  ١٣٥٨ششم جدی  حزب دموکراتيک خلق بعد از
جالد ، )يعنی به ميدان آورده می شود(دار و  جالد تکاملی به ميدان می آيد

+ مضحکه = گروتسک (و دژخيمی که ظھورش بطرز گروتسک 
اتفاق می افتد و سقوطش با شرم قرمز و سرافگندگی سبز يعنی )وحشت
سازمانيافته  بطوراعالميه ت از اولين يعکه با تب حزبی . پايان ميابد، سياه

بطور نطام مند شکنجه داد و به طرز سيستماتيک سرھای ، دستگير کرد
حزبی که به ادامۀ اولين اعالميه در اولين شام . شوريده را به اعدام سپرد

              : شش جدی دومين اعالميه را در زير سايۀ تانکھای شوروی  ابالغ ميدارد

و خارجی مقامات بلند  دشمنان داخلیبه ھدف مبارزات عادالنه برضد " 
پايۀ دولتی و حکومتی جمھوريت دموکراتيک افغانستان بظور  ذيل 

 اسدهللا سروریببرک کارمل رئيس شورای انقالبی و : تصويب ميگردد
                                                                   " . . . معاون شورای انقالبی

  اولين اعالميه ١٣٥٨جدی  ٦

  

جنايت حزبی می ، زادروز کودتا مانند اولين اعالميۀ، از اين اعالميه نيز
عباره ای است که عمق جنون و ، تسويۀ حساب با دشمنان داخلی. بارد

بدترين خيالی ، حذف ديگران زير نام دشمن. ی سازدجنايت را برمال م
   . بدون تأمل و انقطاع ادامه دادند، بود که حزبی ھای پرچمی مانند خلقی ھا

استراتژی خودرا تسويۀ ، يلۀ روسھاحزبی که بعد از اشغال کشور بوس
ساب با دشمنان داخلی تعين ميکند و بخاطر ارضای جھانگستری روسھا ح
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بيشرمانه ببرک کارمل ، ی نيز دندان خايی می کندبرضد دشمنان خارج
حاضر می شود تا ھر افغان غير آتشينی که شوروی را نپذيرد از لست 

                : افغان بودن خط بزند 

                                                                                          !  رفقا" 
                                                 : بايد به صراحت به شما خاطر نشان بسازم 

        کی  کيست؟                                                                              
                                                                         چگونه بايد شناخت؟    

            افغان وطن پرست کيست؟                                                          
                                            افغان نوين کيست؟     انسان ، وطن پرست آتشين

                                           . شوروی باشد –کسی که وفادار به دوستی افغان 
  "اين مالک عمل است 

  چک چک حزبی ھا 

http: //www. youtube. com/watch?v=n٤ec٤kBzpNA  

  

اينک که سی و دو سال از خونريزی اولين اعالميه و رسوايی دومين 
ھنوز ھم اين جانيان چند ، اعالميه و بيرحمی مالک عمل می گذرد

فرکسيونۀ حزبی نه تنھا دربرابر قربانيان و جمجمه ھای خفته در گور 
، ھای دسته جمعی سر تعظيم فرود نمی آورند که در ويرانۀ اوضاع

ی کنند و از مقايسۀ جنايت و خيانت چھارده سالۀ خويش جغدآسا سکوت م
لذت و قساوت را برای ، با جنايات پراگنده و غير سيستماتيک پساثوری

                                         . شبھای ھولناک و گلوله زاران دگر ذخيره می کنند

سرخ خريطۀ سياه را بر فرق اعدامی می پوشاند  جالد سويتست با برنامۀ
و زندانی با دھن و دستھای بسته می پذيرد که بر حريم ذھنش تجاوز شده 
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اعدامی که حقش با . و چيزی سرش را برای آخرين بار محکم گرفته است
بسته شدن دستھايش سلب شده است نمی تواند خريطۀ سياه را از گردن 

                 . خويش دور کند

بر سرش اصابت  حزبی سرببخاطری گلولۀ ، اعدامی در زندان پلچرخی
" څخه سرغړوی ده چه دانقالبی شورا د ھداياتو او مقرراتو " می کند 

طۀ روسی فرود در بالک اول پلچرخی بر سرش خري اعدامی بخاطری
شوری -وطن پرست آتشين و وفادار به دوستی افغان" می آيد که ھنوز 

                        "  نشده است

را شوروی -وفاداری به دوستی افغانو فصل سرپيچی از مقررات ما که 
کرده ايم و قيمت آنرا با رفتن ھای دسته جمعی بسوی رگبار و  تجربه

نشستن در درون پنجره ھای آھنين پرداخته ايم حاال کسانی که بعد از ما 
دھندۀ مانرا تحليل نمايند تا تجربه ھای قيمتی و نوشته ھای تکان می آيند بايد

                                       .  بفھمندفلسفۀ زخمھای ماضی را فلسفی تر و دقيقتر 

دوباره بينديشند و ببينندکه ديکتاتوری قدرت و مجازات در بارۀ مقوالت 
رچمی در مورد مجازات مخالفين سياسی نه برمبنای قانون پ/خلقی

ھورا و ، "انقالبی"دموکراتيک و قوانين سلطنتی که بر شالودۀ حمق 
ھرکه را که دلشان خواسته تيرباران کرده و ھر که را  . ساطور کشيده اند

، خلقی، که نخواسته مرمی باران شود از ھليکوپتر به دريا بخشيده اند
متھم ضد ، ا بدون محاکمه به خندق می سپرد و پرچمیمخالف کودتا ر

                   !  انقالبی به گودال می انداخت اختصاصی شوروی را با تدوير محکمۀ

ھر نوع مخالف ، حزب دموکراتيک خلق و جمھوری دموکراتيک خلق
نظامی و مالکھای سويتستی به  سياسی را متکی به ذخيره ھای مراکز

فردی که حق زيستن و ، تعريف می کردفرد مطرود و بدرد نخور عنوان 
از دست ، ھر نوع مبارزه را در زير سلطۀ شان به قيمت ازدست دادن سر
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فرد شناخته شدۀ ضد شوروی و ضد کودتا يا بايد کشته می شد يا به ، ميداد
              . ھای تبعيد ميگريخت سوی دامنه ھای گرم ميدويد و يا تا وادی

دموکراتيک را برسميت نمی  قانون اساسی  و قوانين کوچکرژيم کودتا 
فرامين ، دوران  خلقی دوران اعالميه ھای شورای نظامی، شناخت
و ھورا ھای قی شده از الی بروت ھای کام  دساتير خونچکان، ھشتگانه

زله در حرمسرای دوران پرچمی مرحلۀ رقصيدن و مغا، و اگسا بود
، درين زمان برنامۀ حزب. بودو تواريش خونريز کی جی بی و مشاور 

امضای شورای انقالبی و مشاوريت اعلی ، و کميتۀ مرکزی تصاميم کابينه
در زير تيغ چنين . اعالم گرديد قانون اساسی روزگار به حيث عاليترين

                          . فتقانونی بود که تفاوت بين باغ وحش و قصر گلخانه از بين ر

حزب دستنشانده در حمل . بميدان آمدند تيزس ھا و اصول ھاپرچمی ھا با 
اصول اساسی جمھوری دموکراتيک "طومار منحطی را بنام ١٣٥٩

روی گرا و مطلقاً که يک شورای شو" شورای انقالبی"بوسيلۀ " افغانستان
اصولی که از طرف يک حزب . ماده بتصويب رساند ٦٨حزبی بود در 

و آحاد جامعه و عمدتاً بر گروه ھای سياسی ، برضد تمام  طبقات اجتماعی
معيار وطندوستی و  اصولدرين . ضد مخالفين سياسی تھيه شده بود

 . دآذين يافته بو، و حذف شرافت با معيار شوروی پرستی و غيرآزاری
روسھا و پرچمی ھا ھزاران ھزار زندانی را مطابق ھمين اصول اساسی 

اصولی که نمی توان . به قتلگاه ھای علنی و گودال ھای گمنام فرستادند
. آنرا با بربری ترين و کھنه ترين کتيبه ھای سنگی مقايسه کرد

اصولسازان قرن بيستمی را نمی توان با شاھان قبل از ميالد مثالً با 
و حمورابی شاه )قبل از ميالد ٤٥٠(لس آن رئيس دموکرات آتنی پريک

مقايسۀ اصول پرچمی . مقايسه کرد) قبل از ميالد ١٧٩٠(برده دار بابلی 
با قانون حمورابی و قانون پريکلس مانند مقايسۀ مغيالن با گل آفتابگردان 

                                                                    . و گل ابريشم است
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حزب يکی از مسؤلين ، پريکلس به حيث رئيس جمھور و خطيب خردمند
بمفھوم ، آزادی مدنی، در زير سيطره مشروطيت آتن، بوددموکراتيک آتن 

، سوفوکل، فيلسوفان و ھنرمندانی مانند آناگساگور. موج ميزد  آنزمان
ادانه فکر توليد آزادانه قلم ميزندند و آز. . . فيدياس ، ھرودوت، سقراط
ده ، که به دموکراسی اعتقاد نداشتحزب دموکراتيک خلق ولی . ميکردند

ھنرمند و سياستمدار نامی مملکت را زبان بريد و ، ھا و صد ھا دانشمند
برای ترساندن ، جسد ھای مرمی خوردۀ شانرا در گورستانھای گمنام

                               . ذخيره کرد، ديگران

عمق بينش و بيغرضی و ازخود ، يکلس ببرکت سجايای عالی خودپر" 
او درحالی . گذشتگی بی حد وحصرش تسلط بی چون و چرا بر آتن داشت

در يک کلمه که ، که جماعت را رھبری می کرد آزاد باقی ماند
ولی در واقع حکومت به نخستين ، دموکراسی با نام او پيوند يافت

          " ھمشھری تعلق داشت

  **            توسيديد                                                                        

سال  ٣٨٠٠يعنی قانونی که ، از قانون حمورابی سی و ھشت قرن ميگذرد
ماده به خط ميخی  ٢٨٢پيش از کودتای ثور در عصر برده داری در 

ولين قانون مکتوب در اين قانون به حيث ا . بروی سنگ نوشته شده است
اما توجه بايد کرد که . حافظۀ تاريخی و در سينۀ سنگ حک مانده است 

ً عناصر  در قانون  دستگيری و اعدام، اتھامچگونگی مجازات خاصتا
قانونی تر و انسانی تر از اصول ، جزای حمورابی بمراتب شاعرانه تر

                                          : اساسی جمھوری دموکراتيک خلق به نظر ميرسد

کند و متھم شده به رودخانه برود و در آب  متھماگر کسی شخصی را "
. شود درست بوده و اتھام زننده خانٔه متھم را صاحب میاتھام ، غرق شود

، اگر رودخانه بی گناھی متھم را ثابت کند و او بدون آسيب بيرون بيايد
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محکوم است و متھم خانٔه اتھام زننده را صاحب  مرگه به اتھام زنند
، کند اثباتبياورد و نتواند  پيراناگر شخصی اتھام جرمی را نزد . شود می

                               "اگر اتھام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است

باالی کودتاچيان حزب ، اگر اين فقرۀ کتيبه سنگی قانون حمورابی را
ً باالی رھبری حزب و مامورين اگسادم ، کام، وکراتيک خلق و خاصتا
واد و محکمۀ اختصاصی انقالبی تطبيق کنيم درينصورت ھمۀ شان ، خاد

اينان به . اموال منقول و مالکيت ھای غير منقول شانرا از دست می دھند
اشرار و ، مرتجع، دليل اتھامات و تاپه ھای دروغينی که بنام ضد انقالب

در صورت وقوع دادخواھی و در ، امپرياليسم بر متھمين زده اندنوکر 
 سيطرۀجمھوری  پريکلس يا "صورت بوجود آمدن يک دولتی مانند 

اگر قرار  . از دست ميدھند  پيرانجانھای شرميدۀ شانرا نزد ، "حمورابی
تمام ، باشد که متجاوزين به خانه ھای مردم در ھمان سوراخ ھا دفن شوند

فتاری و گروپ ھای تالشی مربوط به اگسا و کام و خاد که گروپ ھای گر
در ھمان ، در نيمه ھای شب از ديوارھا و بام ھا به خانه ھا باال شده اند

                                              . ديوار ھا و بامھا دفن می شوند

و جبران  واقعیاتھامات ، قانون برده دارانۀ حمورابی صاف و ساده
را مطرح می کند چيزی که در اصول اساسی جمھوری برده  ساراتخ

پريکلس برای آن پدر . مسِت حزب ِ دموکراتيک خلق مطرح نشده است
دموکراسی ناميده می شود که به آزادی بيان و آزادی عقيده اعتقاد قابل 

ھای وطنی ما که ادعای باالتر از  يتستتحسين داشت و ولی سو
عمل ساده ترين معيارات دموکراتيک و انسانی  دموکراسی را داشتند در
                                                                    . را مراعات کرده نتوانستند

، فراموش نکنيم که ما درحين نوشتن، ما مينويسيم که جنايت تکرار نشود
ھمين لحظه ھايی که مينويسيم و نوشته می  در. خود نيز نوشته می شويم

اگرچه اين جنايات ، شويم ھزاران نوع جنايت در افغانستان روی می دھد
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اما ، با جنايات سيستماتيک حزب دموکراتيک خلق تفاوت بنيادين دارند
چه در زير بروت ، جنايت جنايت است چه سرخ باشد چه سبز و چه بنفش

چه در گرماگرم ، مۀ خونريز پرجمیخلقی اتفاق بيفتد چه در زير چک
ھورا ھای سوسياليستی انجام پذيرد چه در زير نعره ھای هللا و اکبر 

چه در زير جمھوری نئوليبرال شکل بگيرد چه در زير چکمه ، اسالمی
                                                                       . ھای دموکراتيک ناتو 

                                                                            ت است  جنايت جناي 
  جنايت بازھم جنايت است                                                                    

                                      . چه در جام شوکران خورانده شود چه در پيالۀ شکر 

افغانستان ھنوز صدای ، مردم افغانستان حنجرۀ ملی نداشته و ندارد
دستھای معترض يکه يکه در زير االشه ، مشخص و دادخواھانه ندارد

چشمھای منتقد حلقه حلقه به داربست تنھايی خويش حلق آويز ، مانده اند
عاملين جنايت ھميشه در خلق جنايت بطور منسجم عمل می کنند . گشته اند

پراگنده و ، انگشتان معترض برای شناساندن جنايت، ی منتقدين جنايتول
درد ِ خاطرات را در فضای درد ، قربانيان . بی انسجام قلم می سايند
چون جنايت و خيانت و ھرزگی محصوالتی . خطرات فراموش کرده اند

وضعيت گلو  . استند که در چار فصل کشور ھنوز ھم پيھم کشت می شوند
و چشمھا را چنان ماھرانه ديزاين کرده اند که صدای ھر  ھا و گوش ھا

صدا صدای جانيان ، موجودی پيش از رسيدن به گوشی در گلو ذوب گردد
است که در پوشش ھورا ھای کبير و نعره ھای تکبير به گوشھای زخمی 

                               . ناخواسته چکانده می شوند ، و سرگردان
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  مردمداربست ِ آِه 

جالدان حزب دموکراتيک خلق در شامھای مراسم اعدام آنقدر در بادۀ 
چاکری ته نشين می شدندکه به ھيچ چيزی جز پيروزی شوروی به ھر 

مانند بردگان ُمھرشده و  زرخريد حاضر بودند . قناعت نمی کردند ، قيمت
 که ھمۀ مردم را در زير پای مشاورين روسی اعدام نمايند تا اربابان شان

دست بيابند و خود شان به ساحل ھای آفتابی دريای  گرمبه آنسوی دريای 
                                                                 . سياه لوت بزنند

برای شان آسانتر ، ھای خاموش و مأيوسزندانی در شب  ھزاراناعدام 
موجودات ِ از درآنزمان اين . از نوشيدن يک پيک ودکای سمينروف بود

اصالً نمی انديشيدند و با مستقل انديشيدن و مستقل حس ، مغاک برآمده
انديشيدن شان با  . نداشتند آشنايی درونی، کردن و مسقل عاطفه داشتن

از ھمينروست که  . مغز و اشارۀ چشم  مشاورين صورت می پذيرفت
 ايیدريشی و نکتاز پوشيدن (حزب دموکراتيک خلق از ديروز تا امروز 

فاقد انديشيدن متکی بخود ميماند و تفکرش جنبۀ )تا پوشيدن لنگی و پکول
شرطی شده گی غالمانه اش را در ھمه چيز رسوخ ميدھد و در ھمه حال 

                      . بصورت تک ُبعدی و غير انديشنده نگھميدارد

 ھنوز ھم وقتی که اينان دست ھای خونين و گردن ھای افتيدۀ خود را در
، قارييف ھا، مايوروف ھا، گروموف ھا، آثار و خاطراِت متروخين ھا

پس از ھزار گوشمالی ، زبون شده و قی شده می بينند... پليچکا ھا 
جبن و برده صفتی شان برای شان اجازه نمی ، ھنوز ھم عادت، افشاگر

نام متروخين و گروموف و " تواريش"دھد که بدون پيشوند احترامانۀ 
                                                          . ا بگيرند ر... پليچکا

کسی که نتواند با لبھای خود ، کسی که نتواند از چشم خود اشک بريزد
کسی که نتواند با اراده و ، کسی که نتواند با انگشت خود بنويسد، بخندد
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، شدکسی که نتواند با مغز خود بيندي، نگرش خود دوستی و دشمنی کند
سرنوشتش به وضعيت شرم آميزی ميرسد که امروز جانيان حزب 

سرنوشتی که ھر مزدوری بعد از حفر  . دموکراتيک خلق به آن رسيده اند
عاقبت ننگينی که الاقل در ضمير ، گور ھای دسته جمعی به آن می رسد

                                        . ھای گمشدۀ خويش با شرم و شوک آن آلوده ميمانند

تواند  بزرگترين درسی که در زندگی گرفتم اين بود که ھيچ کشوری نمی"
                     "   به اتکای نيروی خارجی به آزادی و استقالل و پيشرفت دست يابد

  حيرتان   /ببرک کارمل   

  ١٩٩٥ی س مصاحبه با مصطفی دانش خبرنگار بی بی

. پسزدن شرم و سرافگندگی به معنای فقدان شرم و سرافگندگی نيست 
قبول نکردن جنايات سازمانيافته به مفھوم  برائت گرفتن از دادگاِه خلق و 

اگر کسی پيدا شود که از کشتمند و نور و . پريدن از آه مردم نيست 
شما بپرسد که مثالً چرا ... يق و بارق و چند ِاق ديگر کاويانی و ال

، مخالفين سياسی را در زندان می انداختيد و بعد از شکنجه ھای بيرحمانه
، را بجرم مخالفت با رژيم دستنشانده و ارتش اشغالگر شورویآنان 
و گاھی لست اعداميان را از طريق راديو کرديد؟ می اعدام  اھنگامشب

اعالم ھم می کرديد؟                       ، رای ضرب شصت نشان دادنتلويزيون تان  ب

  : ه جواب ميدھندمعصومان

در دورۀ مااتفاق  ھايی اصالً چنين اعدام، دام نکرده ايماع ماخدا نکند 
آنوقت ، تر و عميقتر مطرح نمايی نيفتيده است اگر پرسش را مستند

فرو  مندر مغاک  ماميريزند و از موضع  فردرا بر دوش  جمعیجنايات 
                                                                                        : می روند

به ، حيث عضو کميتۀ مرکزیشايد چنين اعدامھايی شده باشد ولی من به 
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... به حيث صدراعظم  و و و در چنين جناياتی دخيل نبوده ام، حيث وزير
جانيان فرمان نويس تالش ميورزند که اعدام ھزاران ھزار انسان را با 

                                            . سکوت مزمن يا ديده درايی مسخره انکار نمايند

اگر پرسيده شود آن جنايات خونين و اعدامھايی را که با کشيدن پای خود 
                              مگر مسؤليتش به عھدۀ کيست ؟    ، تأئيدش ميکنيد

مگر مسؤليت اصلی اعدامھا به گردن رھبران حزبی و رھبران دولتی 
                                            است يا به گردن سربازان تيرباران کننده؟        

                                              : با سر ھای خميده جواب ميدھندکميتۀ مرکزی 
محکمۀ اختصاصی و ، رياست عمومی تحقيق، رياست عمومی خاد

                              رھبری محبس مرکزی و شخص بب   بب   تته    ، ، انقالبی
          و و و                                                                                   

                                                                    مش                            
          مش                                                                                      

                                                                              ... مش آ و  ر  ين 
درين حالت افتضاح آميز اگر کسی پيدا شود که از رھبری رياست ھای 

به اعدام  رھبری زندان پرسان کند که چرا  و از خاد و تحقيق  عمومی
  ســـــازمانيافته و ھولناک دست برده ايد؟ھای 

                                                             : اب ميدھند بطور دسته جمعی جو
اجرا ھا را اعدام  از باال می آمد و ما  بود کهھا  يهامرما چه کاره ھستيم ؟

  : می کرديم 

  کميتۀ مرکزی حزبو امضای امر 

   رشدا ينمشاورو امضای امر 

  بی و شورای وزيران شورای انقال و تأئيديۀ امر
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سرب و سـکوت جابجا ، در درون جمجمه ھايی که بجای مغز و سرود
شده باشد نمی توان انتظار جواب ھايی مانند زمزمه ھای اساطيری يا ترنم  

   . ھای دريايی را داشت

 انديشيدنھمانگونه که تا ديروز از مستقالنه ، ميترسند پرسيدناينان از 
و ھر چگونه ای ميترسند ھمانگونه که از ھر  از ھر چرا. می ھراسيدند

ھر اعدام در ھای ھيأت . پاسخ و از ھر عکس العمل مستقالنه ای ميشرمند
ھر پرزه ، مانند ھر ھيأتی ساختار شبکه يی و پيچ در پيچ داشته شب اعدام

ھمانگونه ، و ھر عضوش به حيث يک جزء منفرد از گفتن حقيقت ميلرزد
شان از تداعی بالک اول پلچرخی و خندق که ذھن دستخوردۀ ھر يک 

ھای پوليگون دچار کابوس ھای خونين می گردد به ھمان ميزان از نوشتن 
نوشتن در بارۀ . خاطرات شھيدان دچار حقارت و فقدان قناعت می گردند

ابھت جانباختگان فضايی می شود که طنطنه ھای وابسته وکاذب ھر کدام 
ور بدستان حزبی را در ميان سطور شانرا روز بروز ذوب ميکند و ساط

 پوالدين خويش محکم ميگيرد و با عبور از آِه مردم بعد از مرگ نيز در
                        . عمرقيد می سازدميان سطر ھا 

جانيان حزبی تا ھنوز درک نکرده اند که سطور حقيقت قوی تر از 
ھمت را داشتند  زندانيان اين. ساطور ھای پوالدين و قفس ھای آھنين است

از ، که با پوشيدن خريطه ھای سياه يا با سپری کردن حبس ھای طويل
قفس ھای آھنين جدا شوند ولی جزب دموکراتيک خلق به حيث يک جالِد 

نمی تواند از البالی خطوط  حقيقيت و سينه ھای مردم رھايی ، نمادين
ا ترسيم سطر ھا و سينه ھا برای جانيان حکم قفس ھای جاودانه ر، يابد

سال ميگذرد ولی  ١٧٢ھمانگونه که از رسوايی شاه شجاع . کرده است
و عامۀ مردم ھنوز ھم نقل مجلس دود چراغ خوردگان و شب زنده داران 

                                                                                . مانده است

ونه با يک امضاء دريای حزب دموکراتيک خلق بايد درک کند که چگ
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بايد بداند که چگونه با گذاشتن يک نقطه در ، وحشت را سرازير ميکرد
اينک . عالمی را در خون غوطه ور ميساخت ، حاشيۀ دساتير و مکاتيب

در درون ، بدون آنکه دولت يا حزبی آسياب خون را باالی شان جاری کند
   . متن ھا و نوشته ھا قفس بند گشته است

لست چھارده ھزار اعدامی را بر پيشانی ، سفاک با يک خنده اگر امين
وزرات داخله آويخت اينک چوچه ھای تکاملی با يک امضاء و يک 

در خندق ھای  زندانی را اجساد چھل ھزار، و يک لبخند مشاورشست 
جانيانی که با يک امضا و يک شست .  پلچرخی و چمتله واريز ميکنند

کرده اند اينک در ميان ھزاران شست و  رانتيرباھزاران ھزار شقيقه را 
مالی کاغذ ھا و  در، پيشگاه چشم ھا و خشمھاھزاران ھزار امضاء در

                                                                  . ميگردندتف باران شيشه ھا 

ميکنند که از فيض اوضاع نه به محاکمه  جنايتکاران حزبی دل خوش
نه به اعتراف آمدند و نه ، کشيده شدند و نه ممنوع الخروج اعالم گرديدند

ھمۀ شان مانند سالطين بی   !  به جبران خساره و نه ھم به معذرتخواھی
لوليده در غزب امپريالستی عاج می چينند و در خفا باج پشيمانی قی ، تاج

اين اعدامچی ھای پرخاطره ھر روزه در پژوھش ھا و  نميدانند که. ميکنند
چھارسوق تاريخ آويزان بر  . خاطره ھا و ناله ھای مردم محکوم ميگردند

سختر از  به داربست آه مردم آويزان ماندن، شرم جاودانه است ماندن
نشستن در پشت قفس ھای پلچرخی يا ميله ھای طاليی محبس ھاگ 

                                                                         . است

از ، کميتۀ مرکزی ھر جنايتی را که انجام داد زير پوشش ايدئولوژی بود
. قلع و قمع فئودال و سرمايدار تا کشتار آسيابان و روشنفکر ضد سويتيزم 

کميتۀ مرکزی  و کابينۀ سويتيست فرمان قتل يک و نيم مليون افغان را 
مليون افغان را  ٦از انترناسيوناليسم و سوسياليسم صادر کرد و  بنام دفاع

سؤال اينست . و مبارزۀ طبقاتی مھاجر ساخت شوروی -دوستی افغانبنام 
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معنای ايدئولوژی را چگونه می و بی لوژی که آيا اين موجودات بی ايده 
                                                                                         فھميدند؟  

  . تاريخ بيرحمانه قضاوت ميکند

قضاوتی که  . قضاوتی از جنس زنجير و زندانی، من نيز قضاوت ميکنم
نه تنھا انگشتانم در حين نگارش که سلول سلول وجودم که ذره درۀ روحم 

   . بر ميخيزندو دادخواھی بر جنايات حزب دموکراتيک خلق به گواھی 
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  نظام زندان

مطالعۀ زندان به تنھايی می تواند ما را به ميکانيزم جنايات سيستماتيک و 
برای شناخت . جنايات غير نظام مند يک رژيم و يک حزب رھنمون سازد

حزب و رژيم ھتلر و موسولينی چاره ای نداريم مگر اينکه ببينيم در 
سيطرۀ خونريز ... ه است زندان ھای آشويتس و داخاو  و روم چه گذشت

سالطين نادان افغانستان زمانی بخوبی قابل درک می گردند که کارکرد 
شکنجه و زندان به حيث يک حلقۀ زنجير در مجموعۀ فکر و عمل شاھان 

                                                     . و ديکتاتوران مورد مطالعه قرار بگيرد

، از امير عبدالرحمن تا امير حبيب هللا، از امير دوست محمد تا شاه شجاع 
از نادرشاه و ظاھرشاه تا سردار داؤد را زمانی عميقتر ميشناسيم که 

دقيقتر  حنجره ھای مخالفين و دستھای معترضبرخورد شانرا در برابر 
ندان نظام زبرای پژوھنده چاره ای نمی ماند مگر اينکه چگونگی . بفھميم 

 در زير سيطره ھای جاھل و استبداد ھای، را به حيث يک حلقۀ مھم
                                                                        . بکاود سياسی

، از زندان باال حصار تا زندان دھمزنگ، از زندان ارگ تا زندان شيرپور
ای بقای پادشاھی استفاده به حيث ابزار اختناق و ماشين سرکوب بر. . . 

، تيل داغ کردن، در درون نظام زندان است که توپ پراندن . شده است
نظربند و تبعيد معنای سياسی و اجتماعی ، چنواری، غرغره، سوزاندن

ھمۀ اين جنايات بخاطر خوشگذرانی چند تا جاھل زنباره . کسب ميکند
ھا جاری می خون، تمدن می گريخت، تاريخ می ايستاد، صورت ميگرفت

شد و کله ھا منار می گرديد تا چند تا امير و سلطان با فرو رفتن در حرم 
در انظار ، ھای کردگار به حيث ظل، و گام زدن در شکارگاه ھای فصلی

                                              . پر برکت و مقدس باقی بمانند، عامه

قتی فھميده شد که در گرداب و، در درون زندان ھا چه غوغايی برپاست
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از اين فھم ، زندانھا چه طوفان خونينی و چه آتشفشان رنگينی موج ميزند
                   . به درک مجموعۀ اختناق و سرکوب نايل خواھم گشت

در ماضی ھای نه چندان دور مثالً اختناق دورۀ نادر و ظاھر و داؤد را 
و دھمزنگ شان به ... عۀ موتی نيز می توان از روی زندانھای ارگ و قل

شناختی که از فيض صدای اعداميان و شکنجه شدگان و  . شناخت درآورد
                                                                    . حبس ديدگان بدست می آيد

رقند و چند قند اختناق پکت وارسا را از روی زندانھای سايبريا و سم
، ديگر می شناختند و ھکذا اختناق ناتو را از روی برسی گوانتانامو

                                  . ابوغريب و بگرام به معرفت حقيقی تبديل می کنند

در زير ھر شمشير و ھر استبدادی به حيث يک حلقۀ خونين و نظام زندان 
ن است که دايرۀ نظام قدرت را به کارکرد نظام زندا، پرطنين تبارز ميکند

حاال برای شناخت جنايات سازمانيافتۀ حزب دموکراتيک . بيان می آورد
کافی است که رويداد ھا و ماجرا ھای درون زندانھای دولت تک ، خلق

اگر جانيان حزبی ھمۀ . حزبی و دست نشانده را مورد برسی قرار داد
، تماتيک نابود کرده باشنداسناد و مدارک جرمی را بطور آگاھانه و سيس

حضور سنگين و آھنين زندانھا و خاطرات زخمی زندانيان به تنھايی می 
توانند جنايات حزب دموکراتيک خلق را اليه به اليه و جز به جز تفسير 

                                      . نمايند و به اثبات برسانند

خاد ، خاد داراالمان، درکخاد شش(شکنجه گاه ھای رياست ھای خاد کابل
نظارتخانۀ ، و اتاقھای نمناک خاد ھای واليات ). . .بی بی مھرو 

زندان ھای گمنام و سرانجام زندان خوفناک پلچرخی ھر کدام ، صدارت
بيانگر اعمال نظام مندی است که فکر ، بعنوان يک ستون اختناق و جنايت

ر ھا گفته ام که حزب من با. فکر شدۀ جانيان حزبی را به بيان می آورند
دموکراتيک خلق قدرت پرسيدن و انديشيدن را نداشته اند ولی در يگانه 
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در زير سقف ھای کوچک ، جايی که تا آخر پرسيده اند و انديشيده اند
                                                 . شکنجه و دشتھای کالن تيرباران بوده است

از گستردگی زندانھا درک ميکنيم که حزب دموکراتيک خلق ديگر ھيچ 
کاری نداشته است به جز بدام انداختن و زندانی کردن و اعدام کردن 

رژيم بخاطر ١٣٦٦بيادم ھست که در زمستان سال . مخالفين خويش
به خروج وادار ١٣٦٧در زمستانکه (پرکردن جای خالی ارتش شوروی

طی يک فرمان گويا ھزاران زندانی را به سوی عسکری سوق داد و  )شد
ديدم که بزودی در ، من که کرايه نشين دايمی قفس ھای پلچرخی بودم

بطرز معجزه ، جای خالی زندانيان عسکر شده١٣٦٨بھار و تابستان سال 
صليب سرخ بين وقتی که  ٦٨سال آغاز در. آسايی در پلچرخی پر شد

اجازۀ مالقات با زندانيان سياسی را ، المللی بعد از فرار ارش شوروی
ھيأت صليب داخل پلچرخی شد و درآن زمان صليب گمان ميکردکه ، يافت

پلچرخی خالی خالی باشد اما وقتی که مامور صليب سرخ بعد از يک 
ارۀ مصاحبه به من کارت راجستر شدن را داد ديدم که در بغل کارتم شم

درين زمان من در بالک پنجم زندان پلچرخی . نقش گرديده است  ١٢١١٣
از بس ، اقامت داشتم و اتاقھا ھمگی پر از سکوت و صدای زندانيان بود
                    . که اتاقھا پر بود من اصالً رھاشدن زندانيان را احساس نمی کردم

رای حزب خوب بيادم ھست زمانی که ملوک الطوايفی ھای تبارگ
در وجود تنظيم ھای ١٣٧١دموکراتيک خلق در پايان دورۀ نجيب در ثور 

، قومندانان، نظام زندان شان نيز از ھم پاشيد، تبارگرا ذوب و زايل گرديد
بی آنکه ما زندانيان  ٧١در ھفتۀ اول ثور ... آمرين خاد و آمرين سياسی

بياد دارم ، ه بودنددانه دانه در تاريکی ھای شب فرار کرد، خبر بوده باشيم
که من با ھزاران ھزار زندانی چگونه با سکوت ھا و يأس ھای متفاوت 
از درب بالک ھا و دروازۀ عمومی و خونين پلچرخی بدون صدور کدام 

گويی که فرمان رھايی خويش را خودمان صادر کرده ، سربخود، فرمانی
خونآلود مارش شکسته ای را نه بسوی پيروزی بل بسوی دشتھای ، باشيم
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، دشتھايی که صدای پاھای مانرا می شناختند، پلچرخی بجا آورديم
دشتھايی که در وجب وجب خاک آن جمجمه ھای سوراخ شدۀ زندانيان 

                                                   . پنھان بود 

پرچمی الاقل /شايد در زندانھای خلقی ٧١تا ھشتم ثور  ٥٧از ھفتم ثور 
لست چھارده ھزار . ھزار انسان بجرم سياسی زندانی شده باشند صد ھا

و اعدامی را که امين جالد افشا کرد بيانگر قطره ای از دريای جنايت 
در دورۀ پرچم در ھر فرمانی صدھا و گاھی  . استحجم اعدام شدگان 

ھزاران زندانی بنام عفو به خط اول جبھه سپرده می شد که خود شطی از 
تثبيت ، و نظام زندان را بر مبنای اعالن تلويزيون دولتی اقيانوس حبس

                                                                                          . می کند

شايد ھيچ دولتی در افغانستان قرن بيستم به شيوه و مقياس سيطرۀ 
ه است و ھيچ دولتی به زندانی سياسی نداشت ،حزب دموکراتيک خلق

توجه  . تر و خشک را اعدام نکرده است، لقی و پرچمیخوسعت رژيم 
نظام زندان شود که تأکيد من درين بحث فقط روی چگونگی قدرت در 

يعنی مطالعۀ آن روشھا و ، ر حوزه ھای جنايت و خيانتئاست نه در سا
ساختن و اعدام کردن بکار نگرشھايی که مستبدين در قلمرو زندانی 

روی شدت و درجۀ ، نگرۀ من درينجا روی روش و نگرش. بسته اند
                                    . زند جنايت سازمانيافته بر محور نظام زندان چرخ می

  نرخ دستگيری

  گراف اعدام

سال  ٧٧طی اين  ١٩٧٨يعنی از دورۀ امير حبيب هللا تا اپريل  ١٩٠١از 
ماھۀ حزب  ٧٧به اندازۀ سيطرۀ ، گيرد که شش پادشاھی را دربر می

و  پوليگون باالی دستگيری و گراف ايدئولوژيکنرخ ، دموکراتيک خلق
                                                                            . تيرباران  نداشته اند



جنايات حزبی                                   ١٤١ 

 
 

  چرا چنين بوده است؟

مشروطۀ اول را با خشونت ، فرزند امير عبدالرحمن جالداميرحبيب هللا 
مشروطه خواھان را دستگير کرد و شماری را به . شاھانه سرکوب کرد

محکوم نمود و  دھانۀ توپ سپرد و اکثريت متھمين را به حبس ھای طويل
اعدام زندانيان مشروطه خواه و استقالل طلب دورۀ . به زندان انداخت

امير را نمی توان بلحاظ روش و پھنا با اعدام لجام گسيختۀ ھجده سالۀ 
يورش امير جبيب هللا خيلی . اميران خلقی مقايسه نمودھجده ماھۀ دورۀ 

و تيل داغ و اگر ذھن و جسم مشروطۀ اول را بوسيلۀ توب ، کاری بود
ما اينک در آغاز قرن بيست و ، سلول ھای نمناک خاموش نمی ساخت

يکم مانند انسانھای عصر گيلگمش و پلنگينه پوشان عصر کيومرث زندگی 
، بجای شيرۀ گل توره بورهکودکان ما در دامنه ھای واخان و . نمی داشتيم

             . علف نمی خوردند

از شام اول ، بدادش لحظه ای آرام ننشستطی چھار سال استنادرشاه جالد 
پادشاھی خود بجای فکرکردن به تعالی مملکت در فکر تسِويۀ حساب با 

و مشروطه خواھان  روشنفکران معترض، متنفذين، شخصيت ھای ملی
نادر بشمول کابينه و ، استبداد نادری با دستگيری و اعدام آغاز يافت. شد

گلھای سر سبد مشروطۀ دوم و  عده ای از، روابط جبيب هللا کلکانی
به زندان انداخت و به ، شخصيت ھای سرشناس و ملی را دستگير کرد

                                                   .  ). . .لودين و چرخی و (سوی اعدام برد

ً ، رماز فرط گمگشت در ح، سال خور و خواب ٤٠طی  ظاھرشاه  خاصتا
) ھاشم جالد و استبداد شاه محمودجنايات دورۀ (در مراحل اوليۀ پادشاھی 

. با شيوه ھای خونين به سرکوب ايله جار و بيرحمانۀ مردم پناه برد
نظام اعدام را به ، سلطنت نتوانست به علت نداشتن يک حزب ايدئولوژيک

                                                        . پرچمی به سامان برساند/روش خلقی
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محمد ھاشم ، سرور جويا، عبدالھادی داوی، عبدالملک عبدالرحيم زی
، عبدالرحمن محمودی، خانوادۀ چرخی، محمد حسن خان، زمانی

ث مخالفين سلطنت به حي... ، ميرغالم محمد غبار، محمداسماعيل بلخی
اگر که يک لحظه در ذھن تان تصور کنيد . دستگير شدند اما اعدام نشدند

يک ، اين آدمھا به حيث مخالفين رژيم خلقی و پرچمی دستگير می شدند
                                                               زنده ميماندند؟ ساعت ھم 

بزرگتر ھا باشد که ظاھرشاه در سال ھای من بيادم نيست اما شايد بياد 
موج جديد زندانيان سياسی را اعدام نکرد اين زندانيان که  ٤٩و  ٤٨

، اخوانی، خلقی، پرچمی، ھمگی رھبران و کادرھای برجستۀ شعله يی
را تشکيل ميدادند بی آنکه  ... ناسيوناليست و ، ليبرال، ستمی، افغان ملتی

اش روزانه به قلعۀ کرنيل استثنا با مدد معبدون ، به چوبه ھای دار بروند
ميدانم که اگر ظاھر خان آدم ھا را بوسيلۀ گلوله و . انداخته شدند دھمزنگ

ريسمان نکشت جامعۀ ما را به مدت چھل سال تمام از تمامی مظاھر ترقی 
و تمدن تا آنجا دور نگھداشت که انسانھای امروزی مجبورند که با خوردن 

گرايی ھای ظاھرخان را از خورجين سکوت  نان عدس قيمت حرم 
                                                                                          . بپردازد

بسوی ، با جمھوريت تاجدارش طی پنج سال استبداِد مقدماتیداؤد  سردار
داؤد تالش داشت تا به ، ش رفتغيرآزاری سياسی و تک حزبی شدن پي

نظام دستگيری و نظام اعدام  را بطور ، اتکای نبوغ جالدان پرچمی
اعمار زندان پلچرخی بيان مسکوت تسويۀ . خشدبسيستماتيک شکل ب

ھر چند داؤد . حساب با مخالفين سياسی در چنبرۀ وسيع نظام اعدام بود
کشانده می شد  بسوی دستگيری ھای ديوانه وار و اعدامھای حساب شده

ولی به دليل کمبود وقت و خامی حزب نوبنيادش نشد که نظام تعقيب و 
سروسامان ، آنگونه که متحدين پرچمی اش می خواستند، نظام اعدام را

                                                                                            . بدھد
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درواز بعد  ١٣٥٤که در قيام . . . يظ اھنگرپور گروه موالنا باعث و حف
داود آنان را ، از يک حرکت چريکی عليه رژيم سردار دستگير گرديدند

تذکر دادم که اگر چنين آدمھايی  من قبالً ، به جرم قيام مسلحانه اعدام نکرد
به چنگ اگسا و کام و خاد می افتاد بدون لحظه ای درنگ بکام مرگ 

ه ديده شد گروه موالنا باعث که در دھمزنگ سپرده می شدند چنانچ
زندانی سياسی بودند بعد از کودتای ثور بدون مراعات ھيچ اصول و 

اعدام  حزب دموکراتيک خلق بدون ھيچ جرمیبوسيلۀ جالدان ، ميثاقی
                     . پرچمی اعدام شان کرد/داود آنانرا نکشت اما جالدان خلقی، گرديدند

ھنوز نظام اعدام به سيستم تبديل نشده بود و ساختن ، در استبداد داؤدی
زندان آھنين پلچرخی و تقويت استخبارات بشارت اين بود که داؤد خان به 
ھمکاری حزب دموکراتيک خلق بسوی دستگيری سيستماتيک و نظام 

مجموعۀ زندانيان اعدام شده در استبداد پنجسالۀ . ه می شوداعدام کشيد
 . پرچمی نبوده است/داود خان به اندازۀ اعدام  پنج روزۀ دوران خلقی

اعدام دو سه نفر از رھبران ، اعدام چندنفر منصبدار اردو، اعدام ميوندوال
که ھيچ کدام شان کدام . . . اخوان المسلمين و شايد اعدام چند تای ديگر 

سرآغازی بوده برای رفتن بسوی ، را مرتکب نشده بودند جنايتی
                                                            . سيستماتيزه کردن اعدام

به استبداد سويتستی مايل نمی شد و ، اگر داؤد خان به حيث ديکتاتور پير
حين چرخش ھرگز در ، آزادی ھای نيم بند سلطنتی را سرکوب نمی کرد

سويتيزم از سوی نوکران خانه زاد خويش خنجر نمی خورد و  مسيراز
                               . مملکت آزادگان اينگونه در آتش و خون سرازير نمی گشت

ساله را اگر بتوانم بکاوم به اين نتيجۀ شتابنده ميرسم که  ٧٧سراپای تاريخ 
 - دموکراسی و سوسياليسم  -و اعداميان در دورۀ  گراف و نرخ زندانيان

حزب دموکراتيک خلق آنقدر تکاندھنده و باالست که روی ھرچه سلطنت 
و امارت و جمھوريت معاصر را سفيد ميکند و دست ھر چه شحنه و 
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محتسب و جالد و امر بالمعروفی و ضبط احواالتی را از پشت بسته می 
                                                                 . کند

، من حزب دموکراتيک خلق را از روی کارکرد نظام زندانش ميشناسم
رژيم . زندانھايی که برای بقای استبداد مورد استفاده قرار گرفته است

کودتا عالقه داشته تا وجب وجب افغانستان را به قفس ھای آھنين تبديل 
ا پوشاندن لباس ھای ھمرنگ فکر ھا را نيز به قفس ھايی که بتوانند ب، کند

زندان دھمزنگ و زندان پلچرخی ، زندان صدارت. ھمرنگ بسازند
ميراثی است که از خزانۀ سلطنت و جمھوريت به کودتاچيان خلقی و 

                                                                            . پرچمی رسيده است

  .معماری دايروی زندان اختراع قرن ھجدھم است

ولی داؤد خان اين معماری را در ربع آخر قرن . اختراع مغز اروپايی  
زندان ، نگ ملیځحزب غور . بيستم در پايتخت افغانستان تطبيق می کند

حزب دموکراتيک ھيبتناک پلچرخی را بطور دايروی اعمار می کند تا 
قسمت دايروی  . آنرا به آسانی از خون بنی آدم پر و خالی بسازدق خل

اين دايره دارای ھشت ، زندان خونريز پلچرخی خيلی بزرگ و با پھناست
يک ضلع خورد و يک ضلع . و ھر بالک دارای دو ضلع، بالک است

                                                             . طويل

 . بالک زون و دو بالک ديگر ٨بالک  ٧بالک  ٦بالک  ٥ک بال ٣بالک  
داخل اين جھنم دايروی نيست بل در دو  ٤و بالک  ٢بالک  ١البته بالک 

زندان  ٤در خريطۀ خاد بالک . سوی شرقی و غربی اين دايره افتيده اند
                                               . جنايی است بقيه تمام بالک ھا زندان سياسی 

ھر بالک دوضلعه چھار منزل دارد و ھر منزل ، در بالک ھای دايروی
زندانی را با فشار  ٣٠٠ – ٢٠٠از سه اتاق کالن تشکيل يافته و ھر اتاق 
خواننده نيز می تواند تصور . در قفس ھای داخلی خود جابجا می سازد
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ھر . دانی نگھداری می شده استکند که جمعاً درين جھنم دايروی چقدر زن
زندانی مدنظر بگيريم درين  ٢٥٠اتاق را اگر با حد اوسط آن يعنی 

                  : صورت ھر بالک چھار منزل دارد و ھر منزل سه اتاق 

                                                                                    

  زندانی ٢٥٠يک اتاق 
  زندانی ٧٥٠ک منزل سه اتاقه  ي

  زندانی ٣٠٠٠يک بالک چھار منزله  
   . زندانی  ٢٤٠٠٠= ھشت بالک دايروی 

  ضلع ھای اضافی ھم مد نظر گرفته شود 
  

  زندانی ٣٠٠٠= چھار منزل بالک دو 
  زندانی ٣٠٠٠= چھار منزل بالک چار 

  زندانی  ٥٠٠=  سه منزل بالک اول  

  

اتاق يک قفس کالن و آھنين وجود دارد که در جھنم دايروی در داخل ھر 
و پھره ، زندانيان در داخل قفس در کنار ھم می نشستند و می خوابيدند

زمانی که چپرکت . داران در چھارگرد قفس اشپالق زنان پھره ميکردند
زندانيان بياد دارند که چگونه ، ھای دومنزله داخل پنجره ھا نشده بود

ھر زندانی مکلف بود تا در ميان . يديمسه نفر ميخواب، بروی دو دوشک
چھار دانه پای بخوابد و از سر شب تا دم دم صبح عطر دوجوره پای را 

                                                                                         . بوی کند

وی موجوداتی از جنس خوشبختانه در ھمين دوزخ داير،دوتوشک سه نفر
زندانبانان وجود داشت که لبھای زندانيان را ھر ازگاھی بسوی خنده و 

در بالک سوم يک ضابط دوآتشۀ حزبی بود بنام . کرد دلخوشی باز می
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که بطرز وحشتناک بی عقل و بی مايه بود گمان نمی کنم که ، قربان سعيد
ذخيرۀ  . ته باشدھيچ زندانی خاطرۀ جمالت قربان سعيد را با خود نداش

لغات اين مدافع انقالب بسيار ناقص و فوق العاده پائين بود و تمام زير 
وقتی که . وبمھای زندان را با يکی دو جمله و يکی دو نام تير کرده بود 

قربان سعيد با چکمه ھای روسی داخل پنجره می شد با مورد و بی مورد 
                                                               : با لحن قومنده آلودی چيغ ميزد

  سه نفر  دو توشک       

  : زندانيان به ريشخندی می پرسيدند که ضابط صايب 

  نمی شه  سه نفر          دو توشک

قربان سعيد که معنای گپ را نمی فھميد و ديگران را سرکش و گپ ناشنو 
  :  کرد باز به سبک خود فرياد ميکشيد فکر می

  نميشه    نی  نی

   اس امر  حزب   و   دولت 

  فقط 

  دو توشک         سه نفر

قربان سعيد که زندانبان محبس سياسی بود تا آخر نفھميد که فرق بين دو 
توشک و سه نفر  با سه نفر و دو توشک  چيست؟ حزب دموکراتيک خلق 

ين دو زندانبانانش رابطه ب، زد که از تسويۀ حساب ايدئولوژيک دم می
زندانبانان اکثراً جاھلترين و قسی ترين . دوشک و سه نفر را نمی فھميدند

ھزاران ھزار زندانی را تحقير و ، افرادی بودند که با چند واژه و چند فاژه
لگدکوب کرده اند و ھزاران زندانی را بنام ضد انقالب تا دشتھای 
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                                                                        . تيرباران انتقال داده اند

                                           

يک ضابط حزبی در بالک . جھنم دايروی ھم چه موجوداتی عجيبی داشت
در درون ، پنج بود و نامش را حکومتی ھا گل نظير صدا می کردند

ھم نمی توانستی ذره ای عقل و اخالق را جمجمه اش با چراغ ھستوی 
ھيچ يادم نمی رود ھمين ضابط ماشينی بيست ساله يک روز باالی ، ببينی

کنم که  گمان می . قيامت کبرا برپا کرد )زندانی(دگرمن صاحب بھادری
دگرمن بھادری از گلبھار پروان بود و به اتھام عضويت در جمعيت 

گناه دگرمن صاحب اين بود . بوداسالمی در بالک پنجم پلچرخی نشسته 
بر ، را که تازه ھمان روز در مالقاتی برايش آورده بودند که کرتی خود

گل نظير که کرتی را از دور ديده بود ، ميلۀ بااليی پنجره آويخته بود
                                                               : ناگھان از پشت ميله ھا چيغ زد

  کرتی از کيست؟

  : دگرمن صاحب ايستاد شد و با ريش سفيدش عاجزانه گفت

  ضابط صاحب از من است

گل نظيرکه ھميشه با اضطراب و بی تابی،پشت شکارمی گشت،با گامھای 
دونده و چابک ،در حينی که با صدای بلند فحش و ناسزاگويی را به ھوا 

  .می پراگند،داخل پنجره شد

حب را زده زده بسوی دگرمن صاروياروی ، با فحش و توھينھم باز 
پسانھای شب دگرمن صاحب با سر و روی خونألود دوباره .قومندانی برد

  .به اتاق برگشت
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و  مستطيله  ثلثه و دايروی پلچرخی از زندان ھشت شايد زندان ھشت م
، ١٧٧٣زندان دايروی فرانسه در سال (دايروی فرانسوی کاپی شده باشد

                       . ) کتاب تولد زندان ميشل فوکو ٢١١گرفته شده از صفحۀ 

کابل را با اين ، ١٩٧٣سال يعنی در  ٢٠٠سردار تاجدار افغانستان بعد از 
ن کرد با اين تفاوت که بجای ھشت تا مستطيل خورد و بزرگ نقشه مزي

پيش از  . داخل دايرۀ وحشت جابجا نمودھشت تا مثلث ھمشکل را در 
به سر ِ  دار  سردار آنکه خودش در لقای زندانبان پلچرخی به ظھور برسد

رفت و در قيافۀ شھيد در پوليگون اين زندان دفن شد و نوکران خانه 
بنام اعدام و قتل غام ، ندانش را در غياب رئيس جمھورزادش کليد درب ز

به چرخش بوسيلۀ قومندان عبدهللا فرزندان مبارز و آزاديخواه اين سرزمين 
                             . درآوردند

تا عسکر پير تر ازخود در  ٨٢مارکی دولونای قومندان زندان باستيل با 
زمانی که . اريس فتح گرديدبوسيلۀ مردم نعره زن پ ١٧٨٩جوالی  ١٤
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فتح باستيل به نماد . تا زندانی در آن باقی مانده بود ٧باستيل فتح شد فقط 
فتح باستيل به حيث  . آزادی و آغاز انقالب کبير فرانسه تبديل گشت

سمبول سرنگونی استبداد سلطنتی در سينه ھا جا گرفت و آزادی به حيث 
مارکی دولونای قومندان . اندنماد روشنگری در تفکر فرانسوی باقی م

باستيل بر فراز خاطرات فرھنگ روشنگری چون تنديس گيوتين و جنايت 
عصری که باستيل را فتح کرد عصر تفکر و . تا ھنوز آويزان مانده است

عصری که آزادی را به حيث آگاھی تا اعماق ، انديشيدن فرانسه بود
... يدن به آزادی استتسخير زندان به معنای رس. جامعه درونی کرده بود

روشنفکر و مردم فرانسه آنرا ، سال از فتح باستيل ميگذرد ٢٢٠اينک که 
اعدام و زندانيان آن ، شکنجه، فراموش نکرده اند و تا ھنوز در بارۀ باستل
روشنفکر فرانسه مينويسد تا بما . فلم می سازند و مقاله و شعر می نويسند
                       . شان را فراموش نکرده اندگفته باشد که جنايت و عصيان تاريخی 

اما در افغانستان که زندان پلچرخی خون ھزاران ھزار زندانی سياسی را 
. سال که ھمين اکنون فراموش گشته است ٢٢٠نه بعد از ، بلعيده است

چرا ما . ان اين پرسش يک پرسش وحشتناک استبرای روشنفکر افغانست
                                                  گذريم؟ با اين بی تفاوتی از کنار جنايات می

ده ھا و صدھاھزار زندانی طی چھارده سال در زندانھای اگسا و کام و 
ه گر مانند جغد ھای مھاجر در افق صد ھا جالد و شکنج، خاد سائيده شدند

نه تنھا کسی ، چشمان خلق هللا اين سو و آنسو ميخزند و گاھی ھم ميخرامند
که با اينان تسويۀ حساب کند که با شعار گذشته را "يافت می نشود "

تصوير مارکی . دنزمينۀ فراموشی تاريخی را فراھم می ساز، صلوات
يخی فرانسوی ھا آويزان مانده دولونای قومندان باستيل در حافظۀ تار

و قومندان  کوھدامنی اما قومندان عبدهللا و قومندان خوجه عطا، است
سردار جاجی که اولی در دورۀ خلقی و دو تای ديگر در دورۀ پرچمی 

ما نه تنھا . کسی آنان را نمی شناسد، مسؤلين درجه يک پلچرخی بوده اند
                          . نيز برباد رفته استحافظۀ تاريخی نداريم که حافظۀ منفرد مان 
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 ترجمان ايرانی ٣نويسندۀ روسی و  ٥از ، تاريخ جھان باستان** 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



جنايات حزبی                                   ١٥١ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن ماهثور بی رحم تري
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  ثور بی رحم ترين ماه
  يأس ھا را از خاک ُمرده می روياند
  *خاطره و اشتياق را به ھم می آميزد 

  

  

 /را با عصر انحطاط خلقیيونانی آيا می توان عصر ُپردرخشش پريکلس 
حزب دموکراتيک پرچمی مقايسه کرد ؟ آيا می شود که سی سال حاکميت 

حزب  چھارده سالۀ کتاتوریرا با نصف سی سال يعنی دي يونان
                                                   مقايسه نمود ؟، دموکراتيک خلق افغانستان

يک نوع مراجعۀ تطبيقی ، يک نوع ديالوگ با تاريخ است، مقايسه کردن 
فاصلۀ   اگرچه . احزاب و انديشه ھاست ، يک نوع نگاه به آدمھا، است

حزب دموکراتيک خلق  - و  يونانتاريخی بين حزب دموکراتيک 
دو ھزار و چھارصد و چھل و چند سال است و اما شايد  -افغانستان 

بسيار زياد نباشد شايد به بلندی ستون ، فاصلۀ عقلی بين اين دو حزب
                                   . فقرات ماموت يا درازی گردن يک زرافه باشد 

خواھد که اينبار به ثور و ميراث ھای آن به نگرۀ دگر و شيوۀ  دلم می 
آنچه را که کوشيده ام در مورد فضای ذھنی فاجعه آفرينان ، دگر بنگرم

اراده و نداشتن ( به بحث بکشم " جنايات حزبی " جلد اولدر کتاب ، ثور
ين و نداشتن ظرفيت برای برسميت شناختن مخالف، صداقت برای انديشيدن

اينک ) ھای انسانی برای توليد انديشه عقلنداشتن ھکذا دگر پذيری و 
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                       . بطريق بی طريقه ای بحث و پرسشم را دنبال ميکنم 

      دموکراسی پريکلسی مبتنی بر ديالوگ و مباحثه و انديشيدن است        
  شيدن استو نيندي غالطهدموکراسی سويتستی مبتنی بر مونولوگ و م

عاليترين و ،نظريه پردازان معاصر از مؤرخين يونانی تا مؤرخين و
مترقی ترين دورۀ دموکراسی در آتن را دموکراسی عصر پريکلس دانسته 

دموکراسی را در آتن ، دپريکلس در ميانۀ قرن پنجم قبل از ميال.اند 
دوباره سازی ) ھخامنشيان استپلوپونز وجنگ با مقصد ازجنگ (جنگزده

اين ، تار و پود جامعه مستقر می سازد يکند و به شگرد تازه تر برم
مذھب و مجموع ميکانيزم ، قدرت، رابطۀ شھروند را با حق، دموکراسی
در نماد کاملترين نوع مشروطۀ دموکراسی برده دار به بيان ، دولت داری

در جمھوری آتن تقسيم قدرت و چگونگی ِاعمال قدرت بشيويۀ  . می آورد 
قدرت اصلی به ساختارھای اساسی ذيل .اتيک صورت می پذيرد دموکر

                                                                                 : گيرد  تعلق می

  مجمع مردم
  شورای پنجصد نفره
  و ساختار پان ھلنيسم

لی و عياشی شاھانه دموکراسی عصر پريکلس از خور و خواب و بی عق
و بی  و حرم زدگی آنگونه خور و خواب و عياشی( ، بوجود نيامده است

عقلی مفرطی که در سالطين نادان شرق و منجمله مملکت ما مروج بوده 
از ، و فيصله ھای مھم در ارگانھای قدرت... گزينش مقام  داران  )است

 می با بلند کردن  دست صورترأی گيری مستقيم و علنی طريق 
نکتۀ اساسی درين است که پريکلس که خود يک خطيب و انديشه . پذيرفت

ميدانست که تطبيق دموکراسی در نظام برده داری ، ورز برجسته بود
شھر و ھکذا بدون  –بدون رونق ِ دولت ، بدون ترقی اقتصادی و نظامی
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، رشد ذھن افراِد آزاد و بدون ايجاد فضا برای انديشيدن و آئين مکالمه
بدون برسميت شناختن آرای ديگران ، ون رونق يافتن بحث و جدلبد

 –دولت درين عصر به اين درک رسيده بودند که  . امکان پذير نيست 
زمانی بوجود آمده می تواند که شھروندش  صاحب انديشه و مکالمه شھر 

طبقۀ برده دار و طبقۀ متوسط و پيشه ورش دارای فرھنگ  . ی آزاد باشد 
دھقانان به علت سکونت در روستا و داشتن فاصله با ( . شھری باشد

نفرۀ آتن نمايندۀ زياد و فعال  ٥٠٠نمی توانستند که حتا در شورای ، شھر
مشکالت رفت و آمد باعث دورماندن دھقانان و عدم استفاده ، ندشابداشته 

از ھمينروست که مجموعه ای از ) از حقوق سياسی شھروندی ميشد
جمھوری دموکراتيک آتن را به مرکز ، فيق خويشعناصر است که با تل

                               . تبديل ميسازند  انديشيدن و توليد علم و ھنر و فلسفه، عقل

رسم  سقراطی و شيوۀ (  و مکالمه گرايی ديالوگ و مباحثه و نطق
ر دولت برده دار آتن تشکيل ستون فقرات زندگی ذھنی را د) سوفسطايی

اين رسم يعنی مکالمه و جدل فکری نه تنھا که در حوزۀ سياست  . ميداد 
در فلسفه تا منطق روزمرگی افراد انتشار يافته بود ، در تياتر، که در شعر

ديالوگ و لوگوس آتنی انگيزه و محرک انديشيدن و توليد انديشه است  . 
ما ھنوز به منطق  . نرسيده ايم ، آن چيزی که ما تا ھنوز به درک واقعی

اعتقاد درونی نيافته ، به منطق برسميت شناختن طرف، بحث و ديالوگ
                                . ايم 

اگر ميراث ھای خونين دولت چھارده سالۀ حزب دموکراتيک خلق را به 
فضا و ايجاد جامعۀ مدنی ، لحاظ انديشيدن و رابطه اش با شھروندان آزاد

با شيوه و ميراثھای آتنی ... فلسفی، ھنری، ی توليد انديشه ھای علمیبرا
و حزب يکه تاز ، مجمع مردممقايسه کنيم  می بينيم که رژيم ثوری بجای 

و بجای پان شورای انقالبی پنجاه نفره ، بجای شورای پنجصد نفره
. ان شکنی قومی را  ثبت تاريخ کردو استخو سويتيسم پان، ھلنيسم
از بسياری جھات نسبت به   از امروز سال پيش ٢٤٠٠ آتن در ھوریجم
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 . بوده است مترقیچندين بار ، پرچمی/جمھوری قرن بيستمی خلقی
جمھوری پريکلس مخالفين سياسی و دينی خود را مجال انديشيدن و بيان 
عقيده ميدھد و حزب دموکراتيک خلق دھان ھرنوع مخالفين را با گلوله 

                                             . ش برای ھميشه خاموش گردد بندد تا صداي می

 -ببرک -امين - تره کیمحاکمۀ پريکلس بمراتب انسانی تر از محاکمۀ 
قضای آتنی به ھر نوع متھم حق دفاع از خود  . معلوم می شود نجيب 

مرئی االجرا پنداشته ، شورای غير حزبیی بعد از رأی ميدھد و حکم قاض
اختصاصی و انقالبی ، می شود در حاليکه محاکمۀ حزب دموکراتيک خلق

است و پيش از پيش به متھم نه بمثابۀ اتباع يا شھروند که به ديدۀ دشمن و 
حزبی و  قاضینگاه می کند و اصدارحکم به  )باسمچ(ضد انقالب و اشرار

نه به کدام شورای غير حزبی و ، تعلق ميگيرد تواريشکميتۀ مرکزی و 
                           . ملی 

، دولت پريکلس چنان فضايی را خلق ميکند که در آن فضا فيلسوفان
ھنرمندان و دانشمندان با آزادی حنجره و انگشت به توليد ھنر و علم و 

ن و خانۀ شخصی پريکلس مھمانخانۀ متفکري، زنند فلسفه دست می
از ، درين عصر است که از برکت انديشيدن و گفتگو . ھنرمندان آتن بود

آتن مرکز فرھنگی يونان و ، لوگوسآزادی عقل و برکت رويکرد به 
ببرکت آزادی بيان و در ھمين عصر طاليی است که  . گردد  جھان می

 ه ھای گوناگونزمين ميدرخشند و دراستعداد ھا در کنارھم ، آزادی عقيده
                             :  زنند ن میفورا

  مکالمه گراگفتاری و  فيلسوف سقراط
   فيلسوف نويسنده وامپدوکل  
  پدر تاريخ  ھرودوت
  تراژدی نويس  سوفوکول
  تراژدی نويس اورپيدوس
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  کميدی نويس  اريستوفان
  شاعر غزل سرا پيندار
  پيکرتراش بزرگ   فيدياس

  معمار نامی آتن ھيپوداموس
  . . . . ووو 

گفته می شود که ھيپو داموس کسی است که نقشۀ شھر آتن را بھم ريخت 
و ساختمانھايش را با خط مستقيم و زاويۀ قايمه چنان معماری کرد که به 

و فيدياس کسی است که به دستور  . تمام ساختمان ھا نور يکسان برسد 
                     . پريکلس تنديس بزرگ زئوس و نيايشگاه آتنه را طرح و ايجاد کرد 

به تحقق دولت  -شھرو آنجا بود که از برکت معماری جديد رويای 
بقول پلوتارک مؤرخ يونانی که معماری ھا و ساختمانھای  . ميرسيد 

ھريک از اين آثار ھنوز تمام نشده بود که بسبب زيبائی " : عصر پريکلس
تمام ، اين ھمه آنھا امروز تمام طراوت با، اش خصلت عتيق ميافت

و ، اما اين ھمه بسيار گران تمام می شد، را دارند درخشش جوانی خود
                                               " اين ھفت برابر خرج ساالنۀ دولت بود 

تا شھر نباشد انديشه و اخالق ، بوجود نمی آيد شھروندتا شھر نباشد 
، بوجود آمده نمی تواندشھر  –دولت تا شھر نباشد ، ی شودشھری خلق نم

در تمامی ارکان اجتماع جاری  عتيقهشھر اگر نباشد فرھنگ روستايی و 
شھر اگر نباشد ذوق و عقل دھکده در قلب و دماغ مستولی ميماند ، ميماند

 .                                 

شھری ساخت و ، جديدعصر پريکلس سيمای فزيکی آتن را با معماری 
آيا  . شھر شد و انديشه ھا را درخود جای داد  –اين شھر بود که دولت 

باور ميکنيد که شبانه بسياری سرکھای مھم و مکان ھای اساسی آتن 
در ھمان وقت معماران در فکر به  . بوسيله مشعل ھا چراغان می بود 
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يزی که ما ودند چاصطالح کاناليزاسيون و پاکيزگی و سرکسازی شھر ب
 ٥٠٠٠ملنگ ھای پلنگينه که طی يا بقول برخی از ( سال ٢٤٠٠طی اين 

تا ، تبديل کنيم شھرال اقل کابل را به نتوانستيم ، تا قرن بيست و يکم) سال
وجود  شھرموجود است اما  َونددر کابل ، در درونش شھروند برويد

  !  نجات بدھيم ؟کابل را از شر فاضالب بيت الخالء ھا ما نتوانستيم . ندارد
                                           !  مردم را از مغاک ھای کوه بروی زمين بياوريم

  : نويسد می** توسيديد مؤرخ يونانی 

عمق بينش و بيغرضی و از خود ، پريکلس ببرکت سجايای عالی خود" 
او در  . ن و چرا بر آتن داشت گذشتگی بی حد و حصرش تسلطی بی چو

در يک کلمه که ... ، آزاد باقی ماند، حالی که جماعت را رھبری می کرد
دموکراسی با نام او پيوند يافت ولی در واقع حکومت به نخستين ھمشھری 

                      " تعلق داشت 

جمھوری دموکراتيک آتن در پنجصد سال قبل از ميالد به دليل خالقيت 
به دليل گسترۀ ، دی و معنوی و ھمچنان به دليل آزادی فرد در انديشيدنما

جمھوری نسبت به  به مراتب، به دليل برسميت شناختن ديگران، مکالمات
. است دموکراتيک تر و کمال يافته تر بوده، پرچمی/دموکراتيک خلقی

مستقالنه انديشيدن و مکالمات ، ھر نوع آزادیجمھوری خلقی و پرچمی 
اين جمھوری به گورستان جامعۀ مدنی و  . بيخ و ُبن ويران ميکرد  را از

ديالوگ و مکالمه و ، درين جمھوری دموکراتيک. احزاب مخالف تبديل شد
رأيگيری که اساس دموکراسی آتن بود به دمو زدايی منجر ميگردد و 

ھمان گونه که کمونيست  .  ددموکراسی خلقی به دمون کراسی تبديل ش
                                                                 . مونيست تبديل شدشان به کاه 

  آتن درين زمان مرکز فرھنگی دنياست
  کابل درين زمان مرکز  فرنگی دنيا
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  نماد دموکراسی است، آتن در وجود نظام بردگی
  کابل در وجود عصر دموکراسی نماد بردگی 

  دن و توليد انديشه استآتن عصر انديشي
  کابل عصر نينديشيدن و سرکوب انديشه  

  شھر مستقل بود –آتن انعکاس دولت 
  شر  وابسته –کابل انعکاس دولت 

جمھوری آتن محصول برسميت شناختن حق فکر و حق رأی شھروندان 
  بود

و  جمھوری دمون کراتيک خلق نماد لغو ھرگونه حقوق شھروندی
  برسميت شناختن ديگران

  تن با پاھای خود ايستاده بودآ
  کابل با چوب ھای زير بغل 

  آتن فلسفی و ھنری می انديشيد
  جنايیکابل سفسطی و بربری و 

  آتن مھد پرورش ماھی ھای سخنگوست
  کابل جايگاه افعی ھای دوسره

  ديفيلسوف و پيکره تراش ميزاي، نويسنده، آتن شاعر
  رداش ميکيسنده و پيکرتراش را ترنو، فيلسوف، کابل شاعر

  آتن به پايتخت دموکراسی تبديل شد
  کابل به گورستان دموکراسی

  

* * *  

به دليل فقدان ، نا گفته نماند که ما به دليل سطحی نگری و منم گويی ھا
به دليل پافشاری بر مسلک خود و فسخ مسلک ديگران ، انديشه و صداقت
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گرفتن به نقادی به دليل خو ن، به دليل باور به جانشينی بجای ھمنشينی... 
، از ھيچ درسی... به دليل سلطه خواھی ، و عادت به دشنام دادن و توھين

          . عبرتی نگرفته ايم 

بی  پرچمیخون ريخت و شکنجه کرد و خشکاند و رفت  و ، آمد خلقی
 آنکه دلش از خون سير شده باشد و خونريزی و جنايت خلقی را انتقاد کند

ريزی و سفاکی مبادرت ورزيد و به دبل جنايت خود به خون، و پند بگيرد
شوروی را به شانه حزبی خود سوار کرد و ھی ميدان و ، کار تبديل شد

خون ريختاند و گردن زد و کلۀ مخالف را زير  ١٣٧١طی ميدان تا ثور 
آمد بی آنکه مانند اوالد بنی آدم بر  تنظيم، پرچمی که رفت، انداختپايش 

، عدالت انتقالی را عادالنه ِاعمال کند ،زخمھای جنگ مرحم بگذارد
بزودی يعنی در شام فردای قدرت خاک و تن کابل و کابليان را به توبره 

استخوان شکنی قومی را  با ، کشيد و مردم را در جھنم جھادی انداخت
تا جنگ ھای کوچه به کوچه و بام به بام ، گفتن بسم هللا و نعرۀ تکبير

طالبی که پروژۀ ھمسايه و ، آمد طالبل يافت تنظيم که زوا . ترويج فرمود
استخبارات انگلو ساکسون بود نه انديشه ای برخاسته از مدارس مستقل 

از درون ، ھا در دھۀ چھلتنظيم برخی ازآنگونه که (مذھبی افغانستان
طالب )نده اپوھنتون و نھاد ھای تحصيالت عالی افغانستان سر برآورد

با کيبل و تبرزين ھرنوع ، تازه ريختبروی خونھای ديرمانده خونھای 
گفتگو و مباحثه و رأی که اساسات  . صدا و ديالوگ را خفه کرد 

دموکراسی عتيقه و مدرن پنداشته ميشد بوسيلۀ خشم تعبيه شدۀ طالبی بکلی 
پرچمی در مورد برچيدن گليم انديشيدن و / خلقی ( از کشور برچيده شد 

نوع  ديگری از ، دارند يعنی طالبدگر انديشی با طالبان چندان فرقی ن
ريشه ھای  منداولی بطريق الحادی و بروت، ستپرچمی ا/ خلقی 

دومی بطريق فقھی و ريشدار عين ، را خشکاندو جامعۀ مدنی دگرانديشی 
و چپن ، طالب که از سوی سازندگان خويش رانده شد) کار را انجام داد

قل بنمايش گذاشت و  آمد و دموکراسی را در زير ابريشم و قرهنکتايی 
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و خالصه جامعۀ مدنی و  ديالوگ و مباحثه و آزادی بيان  و مطبوعات
نفس تنگی اختالل و ، وفور دچار، را از وفور چکمه ھای بيگانهاحزاب 

                          ... کرد 

ال اقل تجربۀ سی و يکساله نشان ميدھد که افراد در درون خود و گروه 
ما اصال ، ھيچ پيشرفت مثبتی نداشته اند، ون از خودھای سياسی در بير

ھيچ درسی بمفھوم عميق آن نگرفته ايم و اصال برسميت شناختن  خودرا 
حقيقت را از طريق گفتگو و مباحثه پيدا ، در ديگريت جستجو نميکنيم

کنيم و برای نقد ديگران مشتھای  خود را ھرگز قبول نمیانتقاد از، نميکنيم
مرغ ما ھمچنان مانند پار و پارين يک لنگ دارد و ، تما ھميشه باالس

                                                                            . چشم ھا يک عينک

از اينقدر نوشتن چه فايده ای نصيب ما و اوالد امروز و آيندۀ وطن خواھد 
و فجايع بعد از ثور چه ميخواھيم ، دربارۀ فاجعۀ ثور اينھمه نوشتن شد ؟ با

چه ، انجام بدھيم ؟ سرانجام ميخواھيم که  در بحث حزب دموکراتيک خلق
اعضای بيروی (ای در دماغ  عقلی يا دماغ وجدانی مسؤلين ثور تکانه 

ايجاد گردد ؟ ) و استخباراتی سياسی و کميتۀ مرکزی و درجه داران دولتی
نوشته ھای علمی و غير علمی ميخواھيم که بين خائنين و مگر با تلی از 
پرچمی و صفوف غير خائن و غير جانی آن خط فاصل /جنايتکاران خلقی

بکشيم ؟ آيا ميخواھيم که با نوشتار خود به مؤرخين آينده فکت و مواد 
پژوھشی تھيه نمائيم ؟ آيا ميخواھيم تا بنيان گذاران حزب و بانيان فاجعۀ 

ن ششم جدی به اعتراف روی بياورند ؟ يا مينويسيم برای آنکه ثور و خائني
وجدانشان کمی تکان ، اين تابوت ھای روان در حين امتناع از اعتراف

بخورد ؟ يا مينويسيم که وجدان را راحت  و روان آشفتۀ خود را آرام 
                                                                                   ساخته باشيم ؟ 

ثور را ثابت  گی و جنايتبار بودنکنند که فاجعه بود نويسندگان تالش می
ر آوردن شوروی به کنند که خيانت حزب را د نويسندگان تالش می، نمايند
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پرچمی را بر /گيرد که جنايات خلقی تالش صورت می، اثبات برسانند
اگر ما نتوانيم اين ... د و غير وذالک مبنای شواھد و چشم ديدھا رقم بزنن

، نوشته ھا را به متن ھای مؤلد تبديل نمائيم و چيز بدربخور را شکل بدھيم
بازی ، اصلیدر بھترين صورت خواسته ايم نقش پيشامتن را برای متن 

                                                                                    . نموده باشيم 

، نويسد ھمه کس قلم گرفته است و بی آنکه نوشتن را بلد باشد مستانه می
قربانی ، نويسد قاتل می، نويسد شکنجه بر نيز می، نويسد شکنجه گر می

 اخوانی و تنظيمی نيز می، نويسد خلقی و پرچمی می، نگارد نيز می
 دموکرات می، نويسد تمی نيز مینويسد و س افغان ملتی می، نويسد
طالب طلب نيز ، نويسد شاه طلب می، نويسد شخصيت ملی نيز می، نويسد

و ھزاران آدم و ... . شعله يی نيز مينويسد، شاعر می نويسد، می نويسد
دھا گروه و مسلک ديگر به سليقه ھای قبال ته نشين شده  به ھمين گونه ھا 

کنيم اما اگر  ر يک روز  ُپر میھزاران ھزار صفحه را د، نويسند می
 فايده و رھگشايی از آن نميريزد  آنرا مثل ليمو بفشاريم يک قطره

، اگر عميقتر نجنبيم، وضعيت واقعی ما نويسندگان ھمين است که گفتم
ارزش و زيبايی خلق ، مليون صفحۀ ما به حد يک مصرع شعر بزرگان

 آشغال می م برایشغل و شغال و سرانجا نخواھد کرد و گويا ما برای
                                                                                          . نويسيم 

؟ چرا خلقی ھا تالش نويسيم  درمورد ھفت ثور و شش جدی میاينقدرچرا 
ن پرچمی ھا را کالً بگرد خونين شاننويسند تا جنايات  کنند و می می

نويسند تا ثابت کرده باشند که خلقی ھا علت  بياندازند ؟ چرا پرچمی ھا می
العلل بدبختی و خونريزی مملکت اند ؟ چرا کارملی ھا ورق ھا را سياه 

تا  . کنند تا گفته باشند که نجيبی ھا خائن و مزدوران گورباچوفی اند  می
                        . گفته باشند که نجيبی ھا کودتا چی و غاصب اند 

مراسم جلوس نجيب بجای  ١٣٦٥ثور  ١٤ گفتار ببرکی ھا در اشاره به( 
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  )استادش

کنند تا ثبوت کرده  زنند و فلمھای مستند پخش می چرا نجيبی ھا جار می
. . .اشاره به بيروی سياسی حزب وطن ( تاچی اندباشند که کارملی ھا کود

ثور  ٥در با شورای نظار را که پروتوکول تسليمی حزب و دولت 
کشند که چرا  اين  چيغ می) و ھکذا با حزب اسالمی امضا کرده اند١٣٧١

به تنظيم به دستور روسھا حزب و دولت را ، حزبی ھای پکول پرست
                                                           . اشرار تسليم نمودند 

کيل عضو بيروی سياسی و وزير خارجۀ کشند که چرا رفيق عبدالو آه می
 عريضۀ با جمعی از رفقای عاليرتبۀ ملکی و نظامی ، دولت انقالبی

و را در چاريکار امضا و جنرال ھای سرخ حزب و دولت تسليمی 
شب و روز با يونيفورم ، ما در گارنيزيون کابل به احترام اشرارچندستارۀ 

يارسی و سالمی ايستاد بوده ت به حالتو دو ستاره چارستاره و سه ستاره 
                                                                              ؟اند

برببرکی ھا اعتراض می کنند که آنان دولت سرخ و انقالبی را  ھا نجيبی
پيروان نجيب که اکثراً بخشی از  . اند  به ارتجاع سبز تسليم کرده 

عفت (با کلمات بسيار خشن وتحقير آميز، نددھ میخاديست ھا را تشکيل 
از دھان  را جناحیبرای من اجازه نمی دھد که حتا آن دشنام ھای  نوشتن

اين تنھا دستۀ نجيب نيست که دار ، به حيث نقل قول بياورم آنان درين متن
خائن و قوم گرا و تسليمی ميداند بلکه ھر جناحی جناح و دستۀ ببرک را 

نايتکار و مزدور روس ميداند و خود را پاکيزه و ديگر را خائن و ج
. رفقای حزبی شان را مورد حذف وشماتت قرار ميدھند)مستقل و انقالبی

يات حزبی و شاخه ھای مختلفۀ حزب دموکراتيک خلق بی آنکه به جنا
به ھرنوع چاکری و مزدور ، اعتراف نمايند، خيانت ھای دولتی خويش

، استخوان شکنی ھای درون حزبی ھنوز ھم در بستر، منشی بتازند
شکست و فروپاشی حزب و دولت . مصروف جنگ تن به تن با خود اند
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عضوکميتۀ مرکزی می اندازند که تا را به گردن چند تا منصبدار و چند 
رفقای تسليمی خود ، جانيان بزرگ. به اشارۀ روسھا تن به تسلمی داده اند

، اصيل، که خود را مستقلنمايند  تالش می. نامند را جانيان کوچک می
، جنايتکار، و انقالبی نشان بدھند و رقبای حزبی خود را تسليمیسرخ 
                           : و خائن سبز

  عبدالوکيل عضو بيروی سياسی و وزير خارجه
  محمود بريالی عضو بيروی سياسی و معاون صدراعظم

  نجم الدين کاويانی عضو بيروی سياسی
  بيروی سياسیفريد مزدک عضو 

  شفيق هللا توده ای عضو کميتۀ مرکزی
  جنرال نبی عظيمی قومندان گارنيزيون و معاون وزير دفاع

  جنرال آصف دالور معاون وزير دفاع
  جنرال يارمحمد  معين وزارت امنيت دولتی
  جنرال باقر فرين  معين وزارت امنيت دولتی

  جنرال سيداعظم سيد قومندان گارد
  در شمال وستم قومندان فرقهجنرال عبدالرشيد د

  جنرال نورالحق علومی قومندان زون جنوب
  جنرال عبدالحق علومی
  جنرال عزيز حساس

  جنرال بابه جان
  جنرال عبدالرزاق
  جنرال امير محمد

گمان می کنند که مرتکبين ، تجاھل عارفانهمضحکترين نوع  ان باينا
 طی چھارده سال حاکميتو خيانت ملی اصلی جنايات حزبی 

که فيلمھای شان بازار يو نفر است  ھفدهفقط ھمين )١٣٧١-١٣٥٧(حزبی
بقية السيف  و ترا گرم ساخته اس و افکار عامه تيوب و دی وی دی ھا
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                                    . دست شان به جنايت و خيانت سرخ نگشته است، حزب

اعضای شورای انقالبی و ، کابينه وزيرانکميتۀ مرکزی و  ایعضامگر
مسؤلين کميته ھای حزبی در ، امنيه ھای و قومندانھا والی ، تواريش ھا

 نرنواالڅاو  انقاضي، خاد و واد و شکنجه گران رؤسا، والياتکابل و 
.. . ،اعدامچيانو  انبان دانزن، رنوالی اختصاصیڅا محکمۀ اختصاصی و

اند و در قتل دوميليون انسان  مگر اينان فرشتگان  و معصومين بودهوو و
شش ميليون مھاجر نقش  نويران کردن پانزده ھزار قريه و کوچاندو 

                                                                                        نداشته اند؟

بی آنکه با عقل انتقادی به نقد ِ بردگی و خيانت ، صفوف حزب ھنوز
بجای اينکه علل فکری و استعماری ، بپردازند و مسؤلين جنايات رھبران

گلوله ، بروی رفقای خود با نيت باندبازی و قوم بازی، فاجعه را بشگافند
وار برده ھنوز ھم ، حاال پس از تجارب خونين. ھای مجانی می بارند

با گردن ... چرا فالنی ھاد که ی کشنخورند و چيغ بنفشی م افسوس می
قبول  باپوشيدن پکول و زدودن حق ارشديت  بخاطر، پتی ھای شرم آور

ھشت را جانشين ھفت ھفت را سرچپه کردند،يعنی ، برگشت پذيری انقالب
                                                              ساختند ؟

٧  

٨  

  سرچپه شد؟،چگونه رقم ھفت با يک حرکت 
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ھنوز ، پرچمی/کسی شايد بپرسدکه آيا حزب خونريز و رسوای خلقی
ريخ شانسی دارد که چيزی برای تسويۀ وجدانی خود به خلق هللا و تا

، اليق، پنجشيری، زيری، مثل کشتمند( مگر رھبران پير  !  تحويل دھد ؟
، گالبزوی، و جنگسالرانی مانند رفيع، شاولی، جليلی ،ميثاق، نور، بارق

که )ھاتواريش + ... وعظيمی ، امام الدين، مزدوريار، قادر، سروری
مؤلدين اصلی فاجعه اند و اينک از فقر انديشه و فقدان عطف و عاطفه به 

چرا جوانتر ھای حزبی به نقد ، انفعال و تزوير خفته اند، زير سکوت
می آورند و ھنوز ھم عقل خود را در ُدم سران کوبندۀ گذشته روی ن

جنايتکار حزبی بسته اند ؟ چرا جوانتر ھايی که مقروض حق العبد نيستند 
ميخواھند مانند رھبران شان ناگفته و ناجويده پير شوند و در ھنوز ھم 

                                              زير آوار نقادی ھای مستمر تاريخ بپوسند ؟   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اليوت . اس. تی: شعر از* 

  يونان ، جلد دوم، تاريخ جھان باستان** 
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  سال تبعيد١٢سال زندان  ١٢    
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  زيستن استمرگ و رباعی  زندان
  تجربۀ منحصر به فرد استزندان 

  شايد حصاری است به سـوی آزادی 
  موھبتی است برای به خويش آمدن

  نوعی از آگاھـی مبھم بخاطـر ادراکِ 
  ١٩٩٢           ١٩٨٠              خ سلطه و ســرکـوبجـرثومه ھای تل

  سرود سبز تنھايی است، با تمام ازدحام صدا ھای مست و مغرورش زندان

آغاز می گردد و ١٩٨٠پلچرخی برای من از زندان صدارت و کوته قلفی 
  به پايان ميرسد ١٩٩٢در 

  

  

  سال زندان ١٢

آغازی که اولين تجربۀ درد و آگاھی ، جوانی من از زندان آغاز می گردد
ی حماسی  زندان بود که با حماسه ھا و در فضا . را در من ذخيره کرد

شرنگ شرنگ زنجير ... کرکتر ھا و انديشه ھای متفاوت درگير گرديدم
برايم آموختاند که آزادی و عدالت و مشروطه و انقالب در ھر جايی 

ھمانگونه که ، فرزندان زندان اند و فتح زندان نقبی است بسوی سپيده دم
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 عصر ی استبداد فئودلی و پيروزینمادی شد برای سرنگون، فتح باستيل
                                                                          . نقالب اروشنگری و 

اشک و دردِ   . زندان در کشور ما لوکوموتيف مشروطه خواھی است
صيت شخ. گيرد زندان سرچشمه میسيه چال تاريخ تجدد افغانستان از 

ھای شأندار مشروطيت اول و ادامه دھندگان تابان شان از دھليز ھای 
از مولوی محمدسرور ، سياھرنگ زندان و دھانۀ توپ عبور کرده اند

از مير غالم محمد غبــار تا ، واصف تا عبدالرحمن کبريت لودين
، سيد اسماعيل بلخی تا عبدالھادی داویاز ، داکترعبدالرحمـــــن محمودی

درين فضا بيانگر . . . ، د ھاشــــم زمانی تا عبدالمجيد کلکانیمحماز 
مبارزه ی نظام مندی است که در شرقی ترين ديکتاتوری ھای تاجدار 

                                                                   . اتفاق افتيده و اتفاق می افتد

به خانۀ شخصی و يا منزل ، شروطه خواھیزندان در کشور ما از آغاز م
قيمت مبارزه عليه بيداد بسيار گران . کرايی مبارزين تبديل گشته است

دموکراسی و عدالت اجنماعی بدون سپری ، آزادی و مشروطه. است 
کردن ھزاران سال حبس و ھزاران گردن برای دار و ھزاران سينه برای 

                  . بدست نمی آيد، رگبار

در دوازده سالی که . زندان در دوره و نسل من ادامۀ دوره ھای قبلی است
می چيدم شايد  و گلھای کبود من در قفس ھای صدارت و پلچرخی ُگل الله

ده ھا ھزار محبوس ضد )طی دوره ھای مختلفه(در آن زمان پلچرخی 
بياد  . شوروی و ضد استبداد دستنشانده را در خود تل انبار ساخته بود 

ارم و بياد دارند و بياد داريد که ھزاران ھزار زندانی در نيمه ھای شب د
برای اعدام شدن بسوی پوليگون برده شده اند و ھزاران ھزار ديگر با 

اگر ، حبس ھای کوتاه و طويل را گذرانده اند، تمام  صالبت و شکوه
بطور نمونه فقط مقدار حبس و مقدار خون پنجاه ھزار زندانی را با جبس 

  سال و پنج ليتر خون مد نظر بگيريم در آنصورت ٨اوسط 
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  سال حبس ١٦٠٠٠٠٠= زندانی  ٢٠٠٠٠٠× سال حبس  ٨

  ليتر خون  ٢٥٠٠٠٠= اعدامی  ٥٠٠٠٠×  ليتر خون   ٥

، صدھزارسال حبسشش يک ميليون و دوصد پنجاه ھزار ليتر خون و
ۀ طی چھارده سال حاکميت دستنشاندبھايی بوده که فرزندان اين ملت 

دموکراسی و عدالت اجتماعی ، آزادی، استقالل، بخاطر شرف، شوروی
 یم و زندانھاخندق ھای گمنا(. از طريق زندان پلچرخی پرداخته اند
فلسفه و ، برای پژوھشگر تاريخ)واليات در جای خود قابل تحقيق است

علوم اجتماعی ذخيرۀ حبس در قتلگاِه پلچرخی و ذخيرۀ خون در جھيل 
قدرت  و حماقت را با ، وعی است که رابطۀ استبدادموض، پوليگون
                                     . دھد سيطره و آگاھی مورد بررسی قرار می، مقاومت

                          

١٩٩٢ – ١٩٨٠   

وقتی در جون ، دانستم انی شدنم چيز زيادی در بارۀ زندان نمیقبل از زند
وزير فعالين حزبی از روی سرک بوسيلۀ خاد اختطاف شدم و در  ١٩٨٠

قسمتی از معنای ، نرمم ساختند، اکبرخان با لت و کوب بالنسبه انقالبی
رياست خوانی کردم و اما ھنگامی که به  اشغال و سرکوب را ابجد، قدرت

، نظارتخانه، معنای قدرت، در صدارت انتقالم دادندق خاد عمومی تحقي
فھميدم . در ذھن جوانم رو به تعالی يا تکامل رفت، شکنجه و زندانی بودن
عدالت طلبی و آزادی خواھی و مبارزه عليه اشغال ، که مشروطه خواھی

 شيرۀ جان و عصارۀ بدن می، بيگانه کار آسانی نيست و از آدميزاد
روز و  . کند را طلب می شببانه و شکنجه در رگبار ش. خواھد

                                                 . روزگارت را در مربع شب چارميخ ميکند 

برای يکی حس تغزلی و ، شب که خاصيت متضاد و دوگانه ای دارد
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رای يکی حس ب، مھتابی ميآفريند و برای دگری حس چريکی و حماسی
در قصايد ... مستی و زيستن می بخشد برای دگری حس سستی و مردن 

شب و نيمه ھای شب را عجب زيبا و با ، و غزليات کالسيکِ خراسان
شب در درون مصرع ھا و ابيات به احساس تغزلی و ، صالبت آفريده اند
، شب سمبول عشق و نوازش و تغزل است. گردد لذتبخش تبديل می

                                                     . ع و  آرامش و  زيبايی استاستعارۀ شم

                                                                                       

  شبی گيسو فرو ھشته به دامن 
  رزنگپالسـين معجر و قيرينه 

  فکنده  سرخشعنان بر گردن 
  چو دو مار سيه بر شاخ چندن

  سر از البرز برزد قرص خورشيد
  چو خون آلوده دزدی  سر زممکن

   

. ..، ولی احساس شب درمن ِ زندانی بطرز گيسوی فروھشته روی نميداد
خوب بيادم ھست که نيمۀ شب مرا از نظارتخانۀ صدارت به حويلی تحقيق 

حس ، ده و دھشتناک حس کردمشب را فوق العاده خلن، در آن لحظه، بردند
بزودی به دربار . ناشناخته حسی که سينه ام را تا اعماق قلبم برمه ميکرد 

مستنطق رسانده شدم و ھنگامی که ھنوز بر چوکی استنطاق عيش نکرده 
صدايی سرشار از شھد و ، بودم که دستی مملو از فيض و طراوت

                                                  : اينگونه شيرين و تابناکم ساخت ، صميميت

  ، کثيف ِ ضد انقالب

  مزدور آمپرياليزم



جنايات حزبی                                   ١٧٥ 

 
 

  بگو

  . . . بگو که زير برق و لغد ذوبت ميسازم 

کردم که از شش جھت  ھنوز سکوتم را برای وجدان خود ترجمه می
 مورد تھاجم بدنی و روانی قرار گرفتم آنقدر در زير ضربات متناوب له

من بيھوشی . شدم که معنای بيھوشی و کوما و مردن برايم تمسخرآميز آمد
اما در ، و کوما را چيز انسانی ميدانستم و مردن را پديدۀ نورمال و طبيعی
به تجربۀ ، زير برق و قفاق و دشنام در اتاقک رياست عمومی تحقيق خاد

رگز نوعی که ھ . جديدی در مورد بيھوشی و کوما و نوع مردن رسيدم 
                                                       . به طعم و تاللؤی انسان شباھت نداشت

تجربۀ کوچک و کوتاه من نشان ميدھد که انسان شکنجه شونده ھزار بار 
کاش . ترجيع ميدھد که کاش بعد از بيھوشی چشمانم برای ابديت باز نشود

کاش پرندۀ جادويی شوم و بسوی افق ، ن جالد نيفتددگر چشمم به چشما
از اينروست که ميگويم ... ، ھای سرخ تا کرانۀ خورشيد پرواز کنم

ھر زندانی تجربۀ متفاوتی را با خود ، شکنجه تجربۀ منحصر به فرد است
يکی را مستی و ھوشياری می بخشد يکی را سستی و . حمل می کند

يکی از . برای ديگری تاراج تن  برای يکی تاراج روح است و، جنون
درخشد يکی از فرط درد و زخم در خود چون فرد  غرور و پايداری می

                                                              . خروشد  پشيمان می

و قبالً مرده است فرد شکنجه شونده اگر محکوم به زيستن ھم باشد  
قھای تحقيق و کوته قلفی ھای گمنام گذاشته خاطرۀ زندگی خويش را در اتا

و اينک در صدبار مرده است شکنجه شدۀ زنده مانده کسی است که . است
، زيستن برايش خاطره ای بيش نيست . چھرۀ زندگان نقش بازی ميکند

  . زيستن برايش از طريق شبيه سازی و تداعی صورت می پذيرد 
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  ھفت سالم بسود سو و َدَھک

  پس از آنم سه سال قلـعۀ نای

از قديم سروده اند ، دشنام ھای ترکيبی ترجيع بند مستنطقين صدارت بود
وزد و در ناخودآگاه  کند اما زخم زبان می که زخم تن می آيد و پرواز می

ته نشين  مانند يک بم خوشه ای، ک ترامای مدھشذھن و خاطره مانند ي
وقتی قامت شاد زندانی از روزنۀ يکی از دروازه ھای سه گوش . ميماند

بزودی گوشت و پوستش را ، شد صدارت وارد رياست عمومی تحقيق می
اسکليت پشم آلودی بنام زندانی ، ميتکاندند و بعد از اتمام پروسۀ تحقيق

                  . افتي بسوی پلچرخی انتقال می) تر جنازهمو( بوسيلۀ موتر ديگ بخار 

                                                                                             

قابل يادآوری است که (محصل فاکولتۀ طب بودم ١٩٨٠من که در 
ل ما قد نميداد که واژه ھا را به نرخ درآنزمان ھنوز ياد نگرفته بوديم و عق

دانشکدۀ بگوئيم يا ځی طب پوھنزمانه استعمال نمائيم ھنوز نميدانستيم که 
، بچه ھا و دوشيزگان ھمه گی بی توجه به روانشناختی کلمات، پزشکی

سی سال ، فاکولتۀ طب ميگفتيم و از عقل قاصر خويش راضی وشاد بوديم
ځی يا ھنفھميده ايم که چرا پوھنتون و پوبعد فھميديم يا شايد ھنوز ھم ن

دانشگاه و دانشکده يا فاکولته و يونيورستی را بدون دغدغۀ تباری و 
ھنوز ھم نفھميده ايم که چرا با ، بکار ميبرديم، تفکيک فوسيل شناسانه

تبرزين بسوی عزم و آذين نميرفتيم و چرا گاديوار به پشت زين نمی 
نه مانند جسد مرده بر ميز مستنطق و بخوبی ميدانستم که چگو) دويديم
ذره ذره ، در درون لحظه ھای بسته، گردم شبانه سالخی می، مشاور

پرسشھای پی در پی مانند خنجر ھای آتشين بر . بسوی مرگ پرتاب ميشدم
مستنطق خاد رسالت حود ميدانست که از يک ، باريد میدوسره سرم تيغ 

فورمول مشاورين  ...ه و چھاری بسازد و به ھمين طور سزندانی دو زندان
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                                . صد زندانی کشيده شود، بود که از درون ھر زندانی

بدون توجه به موقعيت ، مستنطق بدون در نظر داشت نوع اتھام و جرم
کرد تا زندانی  شکنجه می کرد شکنجه می، سياسی و طبقاتی، شغلی، سنی

را قلمداد کند و دھن خونين خاد طعمه ھای چند تا آدم جديد ولو ھمسايه 
سره قرار داشتم شش من که در زير ماشين ارۀ . نوين را شبانگاھان ببلعد

ھی برسرم چيغ می آمد که نشانی ، و بند بند وجودم ملتھب و پريشان بود
                   : خانۀ اين آدمھا را از مغزت بيرون ميکشيم

  . . . عليم ، شفيع ،حميدهللا، خليفه کبير، ُپردل

کسی که در کام و اگسا و خاد تحقيق نداده باشد معنای شکنجه را بطور 
. حسی نميداند و شايد درک شکنجه برايش تخيل چند جانبه ای را توليد کند

، شھيد حفيظ شفيع، شھيد خليفه کبير، من که به واقعيت خانۀ شھيد پردل
و اين ندانستن ، ن را نميدانستمنيمه شھيد استاد حميدهللا و شھيد عليم طغيا

کردند و تالش داشتند به ھر  کله شخی و سرسپردگی معنا می، را پختگی
شکلی که می شود چند تا آدم را که نام ھای شان بشکلی از اشکال حروف 

                                               . را داشته باشد قلمداد نمايم ع ، ش، ح، خ، پ

تجربۀ من برای ھر زندانی رياست تحقيق ظاھراً تکرار گشته است و من 
نوعيت و موضوعيت اين تجربۀ تلخ را از سائر زندانيان پلچرخی بار بار 

بيادم ھست که تأثيرات مرگبار شکنجه به چه طرزی بر بدن ھا ، شنيده ام
، ندپوالدين برجسم و روح حک ميما داغ وگرديد و مانند ُمھر تکثير می

از آن خاطره ھا سی ، چگونه آدمھا در يک زنجير طويل بسته می شدند
گذرد اما بيادم ھست که چگونه با انسانھای شريف و آزاده ای در  سال می

ريشسفيد پدر ، با شھيد قاضی احمد ضياء، يک زنجير ھمزنجير شده بودم
شھيد ، حسيب مومندشھيد، جگړن احمدجان بزرگوار قاضی احمد ضياءو 
تورن ، انجنير محمد زمان، استاد رسول، شھيد غالم دستگير، م اکبرغال
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ھرکس که . قادر و انجنير شفيق مومندعبدالاستاد ، خان محمد، فدا محمد
داخل اتاق ھای تحقيق صدارت می شد خواھی نخواھی با چند نفر 

                                                 . ھمدوسيه ساخته می شد

عالوه بر ، سيه داشتن رنج شکنجه و تحقيق را دوچندان می سازدھمدو
مقابلۀ ، انتقال حرفھای دروغين به ھمدوسيه ھا، شکنجه ھای بالفعل

. رويداد ھايی اند که فرد را از فرديت خالی ميکند... ، ھمدوسيه ھا
                                                      . ھمدوسيه را از ھمدوسيه بيزار ميسازد

 نميدانم که چگونه شد که خاد مرا با دوسيۀ استاد نسيم رھرو که کاکايم می

تنھايی  و تازيانه را ، در کوته قلفی ھای صدارت ١٣٦٠شد و در تابستان 

ر سال را مانند او د١٠و گرنه ميباييست  . ددنارتباط ندا، کرد تجربه می

به شنيدن لست شبانۀ ، انتظار اعدام خويش در کوته قلفی ھای بالک اول

اعداميان محکوم ميماندم و تعداد رفتگان را با خون جگر بر ديوار انتظار 

   . می نوشتم

  گوری است سياھرنگ دھليزم   

  دربانمخوکی است کريه روی 

ا عمر تغزلی ي، قسمتی از عمرم را تشکيل ميدھددوازده سال زندان 
نميگويم که زندان ، حماسی که پاره ھايی از شخصيتم را دوباره رقم زد

مرا نلسن مانديال ساخت نميگويم که پلچرخی مرا آنتونيو گرامشی کرد و 
گويم که اگر پلچرخی و  ولی می، دفترچه ھای زندانم دنيا را تکان داد

می ن، من آنچه که امروز ھستم  و می نويسم، نظارتخانۀ صدارت نمی بود
من ھميشه ال  . داشت يعنی اين ھستن و نوشتن رنگ ديگری می . بودم

سال زندان در عمرم حساب  ١٢اقل برای فرزندان و ھمسرم گفته ام که 
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حفر  غرب به عمر نمی ماند بل بهمی شود بقيۀ عمرم خاصتاً زندگی در 
                                                                               . ميماند

مرحلۀ سفر بسوی ، دورۀ زندان دورۀ اعتالی روحيه و تجربۀ تنھايی بود
زندان مرحلۀ . دورۀ انتقال من ھای سرکوب شده به وادی ادراکات. درون 

دوره ای بود که ، دورۀ فداکاری و ايثار، مستی و مقاوتم در برابر بيداد
ً با لبھای دوخته می بروی استعمارشوروی و دولت دست نشانده مستقي ما

بی آنکه به روس و خاد تسليم ، کردم خنديدم و با بالھای بسته پرواز می
دورۀ زندان ... بردم  شوم از زندگی و مرگ خود سرفرازانه لذت می

من با مطالعۀ ، مرحلۀ مطالعه کردن کتابھای کاغذی و کتابھای گوشتی بود
ه اند و با برخورد با کتيبه آثار خطی می آموختم که ديگران چگونه انديشيد

ھای استخوانی می آموختم که اينان چگونه دربارۀ خود و دربارۀ ديگران 
                   . کرد ھر چيز برايم تازگی و شور آفرينی و دلبرنمايی می، می انديشند

کردم با آنکه در زير  با آنکه در قفس نشسته بودم ولی احساس آزادی می
. شکنجه بودم ولی در ناخودآگاھم احساس آرامش و غرور دست ميداد

دورۀ بنفش ، دورۀ زندان دورۀ سبز تنھايی است دورۀ سرخ آفتابی است
زندان . زيبايی است شايد نوعی از ادراِک مشروطه و رسم آبايی است

خلوت فورانگاھی برای ، کھکشان آرامی ست برای کشيدن  فرياد ھای بلند
                                                           . تفکربرای ، کردن باخود

را برای آن  گرامشیفيلسوف جوان يعنی ، موسولينی ديکتاتور فاشيست
ولی گرامشی "نبايد بگذاريم که اين مغز ديگر فکر کند" بزندان انداخت که 

 گمان میزندانبان در ھر جای دنيا ، فکر کرد و دفترچۀ زندان را نوشت
کند که زندان ھميشه جای توبه و تسليمی است اما گرامشی و لورکا با 

ثابت ... نھرو و مانديال با نامه ھای زندان ، رساله ھا و ترانه ھای زندان
کردند که زندان می تواند سنگری باشد که با توپخانه اش می شود دنيا را 

نده با ُتف ارباب که رژيم دستنشا ١٣٧٠تا  ١٣٦٨من از سالھای . لرزاند
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قسماً و، مواجه بود و ميدانست که در پرتگاه رسوايی و تباھی قرار دارد
از يکسو روسھا با خروج ، از دست داده بود بر اوضاعکنترول خود را 

شان از کمک و حمايت امتناع ورزيدند از سوی ديگر باند ببرک و دستۀ 
جود آورده شھنواز تنی درد سرھای زيادی را برای حکومت نجيب بو

من نيز در چنين . ديوار ھای ريگی رژيم در حال فرو نشستن بود، بودند
از طريق بطور مخفی را  مقاالتماشعار و، فضا و شرايطی برخی از نقد ھا

" زير نام ھای مستعار ميفرستادم و از زندان به بيرون ، پايواز فاميلی
که در کابل ی غير حزبدر يکی از جريده ھای " کبير و اورياخيل، فرھود

نقدی بر سلایر : مانند(. انتشار می دادم، آن سال ھا تازه سربرآورده بودند
                         ). . .و  ، نقد فيلم انکور، شعر در آيينۀ زنجير، فيلم دکوندی زوی

             تيره و صعب                                        زمن مجوی مگر شعر ھای 
  که شــعـر زندان  مولود رنج  زندان  بود

سال  دوازده، سال درد و غم و اندوه است دوازدهسال زندان اگرچه  ١٢
سال شکنجه و بيداد و تنھايی است  دوازده، زخم و دشنام و سرکوب است

سال اذيت روح و ھدر دادن انرژی تن و بربادی جوانی من  دوازده
سال زندان برای من شاد و پربار و آزاديبخش  دوازدهاما نتيجۀ ... است
زندان برای من تجربۀ ، زندان برای من تجربۀ پرواز و آزادی است. است
وابستگی و و دريافت از  سال شناختدوازده ، نگاه و آگاھی است رشد

، دوازده سال نفرت از استبداد وچاکر منشی است، دستنشاندگی است
دوازده سالی که بطور متوالی جنايات را می ديدم و مورد برسی حسی و 

سال زندان آموزه ای شيرينی بود برای  دوازده... عقلی قرار می دادم
ديالوگ ، گوش دادن به ديگران، بيرون شدن از  خود و زيستن با ديگران

 ٢٥٠در يک اتاق عمومی (ختن خود و ديگرانبرسميت شنا، با ديگران
اين ، زندانيان رنگارنگ، زندانی در درون يک قفس زندگی می کرديم

... )وضعيت اجباری ما را به آيين گفتگو و کنار ھم نشستن خوی می داد
سال زندان فرياد ھا و  صدا ھای متفاوت را در من ذخيره کرد تا  دوازده
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. و متفاوت پرواز نمودن زيبا و دآلراست قبول نمودم که در فضای متنوع 
سال زندان صدا ھای ھمصدا و رنگ ھای رنگارنگ را از  دوازده 

ترانه کرد و برای من  قرائت کردن و ، حنجرۀ ققنوس و گلوی سيمرغ
دوازده سال زندان را ھميشه و بطور مستمر شکنجه ، طرز شنيدن آموخت

                          . وکتاب خواندمديالوگ کردم ، وبطور مستمر ورزش کردم، شدم

کابل به زندان صدارت ھمان در  ١٩٨٠در کابل تولد شدم در  ١٩٦٠در 
رھا و پلچرخی از زندان کوچک  ١٩٩٢رخی زندانی شدم و در سال چو پل

جنگ ھای داخلی پرتاب شدم  و سرانجام محبس  به زندان بزرگ يعنی 
  . مه ادمانزندانی  تا ھنوز، تبعيدسيه چال بنام  ديگریدر زندان 

  زندانی کردن بيان استبداد و تکصدايی و سلطه گری و جاھليت است
ايستادگی دربرابر و استبداد زندانی شدن بيان گسستن از  سلطه پذيری و 

  جنايت است  
  زندان 

  حوضی است که با خون دل زندانی ُپر می شود 
  با سکوت زندانی 

  .زند بستۀ خويش موج میبر مدار 
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  سال تبعيد ١٢

٢٠١٠ -١٩٩٨    

  تبعيد محبسی از نوع انجير است
  تبعيدحلقه ی طاليی زنجير است

 بربادی است  تبعيدسروِد ســـرد
                               تبعيد وداع با خصــم آزادی است

                                                    ٢٠١٠              ١٩٩٨  
    

         
             تبعيد برای من نه حماسۀ آفتاب است و نه تغـزلی  از جنس ماه و مجرم  

 توليد میبازتبعيد مصرف کردن زمانه ھای ماضی است که بشکل خصم 
 .گردد

لی را خود انتخاب برای من زندان ثانی است اما با اين تفاوت که او تبعيد
اولی برای من چشمه ی . کرده بودم و دومی را برای من انتخاب کرده اند

اولی راھی بسوی سپيده بود  . قند بود و دومی چشمه ی شوک و شوکران
اولی الله زار مشبک و آھنگين بود و . و دومی غلطيدن در کاِن نمک 

سوی ايستادن پلچرخی چرخشی بود ب. رمق و بی تمکين  دومی لجنزار بی
 . و چرخيدن و تبعيد تبصره ای است بر طرز تبار و طرز تب داشتن

اولی حصار نای بود که حنجرۀ ققنوس را با صدای اعداميان صيقل ميزد 
و دومی حصار ناپلئون است که پنجره و کارطوس را به سبک نقدينه 
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            . مشوش و اضطراب آفرين است باستيل، تبعيد کده. صيقل ميزند

اه رنسانس و روشنگری و اگرچه خواستگ، سرزمين غربت بويژه اروپا
 دکارت، بيکن ...حوزۀ صرفاً فلسفی مثالً ت ودرپست مدرنيته اسمدرنيته و

، ھيوم، آدام اسميت، داالمبر، مونتسکيو، ديدرو، روسو، ولتر، الک، ھابز،
، نويتگنشتاي، ھايدگر، نيچه، مارکس، سيمون سن، فويرباخ، ھگل، کانت
، آلتوســـر، بارت، سارتر، پوپر ،وبر ،اسپنســـــر،راسل، گرامشی، کاچلو

، باوم، رورتی، چامســـــــکی، گادامر، ھابرماس، آدرنو، همارکوز، فوکو
چگونه می شود ، را در خود پرورده است... ، ليوتار، بودريار، دلوز

شگوفا  ھنری را اينگونهعلمی وسرزمين شانرا که خالقيت ھای فلسفی و 
                                         . تيزابی و شوکرانی اش خواند، ساخته است

اما برای شرقی ترين و روستايی ترين تبعيدی که طعم تلخ استعمار و 
غرب برايش ويکتوريا ھا و ، تجاوز بيگانه را در خاک خود چشيده باشد

است و ... بوش ھا وبرژنف ھا  و موسولينی ھا و ناپلئون ھا و ھتلر ھا
چون مزۀ نوابغ فلسفی و ھنری و علمی غرب را بطرز ھومانيستی و 
، آزاديبخش نچشيده و از آنجا که ھميشه در تيزاب نوابغ جنگ و جنايت

. آرا می بيندنيش تبعيدکده را با حسی از حصار طاليی و ، تکيده است
ی به حيث ھميشه خود را بطور مقايسو، تبعيدی شرقی آنھم افغان دربدر

            . انسان ھای درجه چندم فکر می کند

حضور تنھايی در تبعيد با  . تبعيد مانند زندان جايگاِه تنھايی است
متافزيک ِ درد  برگذار ميگردد و حضور تنھايی در زندان با ديالک تيک 

در تبعيد با نکتايی ِ تنھايی از خود و مملکت آبايی کنده می شوی و  . غم
در زندان در پيراھن تنھايی با عشق ملموس ميھن ، ويزان ميمانیدر خود آ

   . ميمانیمی سوزی و در عنبر خويش مست و خوشبو 
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  ترسيدم و پشت بر وطن کردم
  ـــارمگفتم من و طالع نگونســـ

لبخند ستاره بود که مرا روشن کرد و تبعيد الماس آذرخش است که  زندان
زندان زند و پازندی بود که ، مرا دوباره تاريک قطعه قطعه کرده است

نگاه ِخودم را برای ذھن خودم تأويل می کرد و تبعيد ھر لحظه بجای 
                                    . زندان خودم بودم و تبعيد سايه ام  . تأويل مرا می بلعد

                                                                    

  زندان اتاق حبس و تحقيق است
  تبعيد نيز اتاق حبس و تحقيق است

اگرچه زندان برای من از تحقيق و شکنجه آغاز شد اما آغازی که ھم 
                  . ..رنگ و فرھنگھم شرنگ شرنگ داشت ھم ت، شور داشت ھم شعور

شور داشت  ديد اما استنطاقی که نهنيز برای من از استنطاق آغاز گر تبعيد
درآنجا وفور موج . فرنگ بود نه فرھنگ  ه اشظاھراً مز، و نه شعور

مگر زندان با تبعيد چی رابطه ای دارد؟مگر تبعيد . درينجا فقدانميزد و 
ادامۀ زندان نيست مگر تبعيد ادامۀ مخملين و شھدآلود سرکوب نيست ؟ 
 زندان از اتاق تحقيق شروع می شود و تبعيد نيز از اتاق تحقيق آغاز می

 مقولۀ تحقيق است که زندان وتبعيد را بھم گره ميزند منتھا بلحاظ . گردد
می گويند و در دومی  واژک شناسی در اولی تحقيق را بی شرمانه تحقيق

  تحقيق را                       

Interview  

، سال قبل برای اولين بار روبروی مستنطقين خاد ايستادم ٣٠وقتی که 
من ميدانم و مستنطقينم ، زشت و جنايی معلوم شد، دنيای زيبا برايم کوچک
ً در زير آتش متقاطع  ميدانند که چگونه پيش از سالم و عليک دفعتا
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چگونه چوببست ِ کلکھايم مانند ده شمع ، پرسشھای برمه يی قرار گرفتم
فروزان قطرات خون را دانه دانه بروی چکمه ھای نوک تيز مستنطقين 

چگونه دفعتاً ماموريت گوشھا و چشمانم دگرگون شد چشمانم  . می چکاند
از آنزمان يگانه خاطره ای که تا  . بازماند از ديدن و گوشھايم از شنيدن

کند خاطرۀ اتاق و استنطاق و چند تا  ھنوز در درونم مستانه مستی می
                                                                         . چتاق است

سال پيش  دوازدهگردد و ھنگامی که  زندگی بشيوۀ ديگر تکرار می 
مۀ پناھندگی بعد از سالم و عليک رسمی روبروی خانم ُھلندی بخاطر اقا

به نشستن دعوت شدم بزودی در زير پرسش ھای متقاطع و اکتشافی قرار 
، درينجا گوشھايم خودم را فريب ميداد و چشمانم ھردوی ما را . گرفتم 

. کارکرد چشم و گوشم بکلی به نفع سرنوشت موھوم دگرگون گشته بود 
استنطاقی از نوع رعد ِ ، که آنرا انتريو ميناميدند در فضای شيری ِ

خوب بياد دارم و خوب بياد دارد که استنطاق . ابريشمين می خروشيد
لی و دشنام ھای يچگونه شروع خود را با تبسم آغاز کرد نه با برق و س

آمادگی خود را ، من نيز که در دلم ابھام و اضطراب می جوشيد. ھم قافيه 
                                 . با تبسمی از جنس مصنوعی ابراز نمودم برای پاسخ دادن

  لطفاً داستان راھت را قصه کن ؟

گمان کردم که او فھميده است که ھر تبعيدی و ھر مھاجری برای آمدن 
کمی " انتداس"از بکاربرد مقولۀ  . خود يک خريطۀ ساختگی در بغل دارد

خوردم ولی ناگزير بودم که چيزی دربارۀ ھی ميدان و طی ميدان  تکان
سايه ای که ھميشه ، خويش بگويم و دل بدريا زده مطابق مشورۀ سايه ام

            : گفتم ، مرا ميبلعد

من از دريای جيحون با زورق َمشکی قاچاقبر گذشتم  تا اينجا را فھميدم 
انه شدم ھوش از سرم رفت که جيحون است اما و قتی که وارد خاک بيگ

                       . نه پايتخت شھر ھا را دانستم و نه سلطان ممالک را 
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  چرا نفھميدی آقا ؟

  چونکه استرس داشتم

  استرس با چشم و عقل چه ارتباطی دارد؟

  کمی سکوت و بعد گفتم ھدفم از استرس گنگسی و سرگيچه بودن است

                                                                                 !  عجب است آقا
از روی خريطه بر عليه ابر قدرت ھا مبارزه کرده ای ولی حاال نقشه ی 

نمی فھمی که کشورت با کدام ، کوچک راه سفر خويش را نمی فھمی
  ممالک ھم سرحد است و از کدامش تو عبور کرده ای ؟

   !  در فرھنگ ما نافھمی عيب نيست خانم

  مگر نفھميدی که از کدام ميدان ھا به صوب ُھلند پرواز کردی ؟

  ندانستم خانم؟، پروازھايم ھمگی شبانه بود و من به دليل شب کوری

  : تبسم کرد و افزود 

  پس بگو که دليل آمدنت به ُھلند چيست؟

  يد خطر بودم و سايه ام مرا می بلعخطبه و زير خط و

سايه را نفھميدم اما خطر نزد ما حالت دوگانه  خطبه، و بلعيدنزير خط و
  ھم تصور مرگ را بيان ميدارد و ھم تصور زنده ماندن را آقا ؟، دارد

   !  تصور اول تان درست است

  پس موضوع سايه؟

  عادت داريم که به شفر و دورانداخته صحبت ميکنيم افغانھا ما 
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  آقا؟ چرا ُھلند را انتخاب کردی

  بخاطر محکمۀ ھاگ و الله ھای ترد و تابناک

  

سال آن در صدارت  ١٢اگر با زمان ھای خطی بسنجم  سال عمرم را ٥٠
سال آن نو جوانی ھای قبل از  ٢٠، سال آن تبعيد در ُھلند ١٢، و پلچرخی

اينکه کجای . سال آن بعد از زندان در کابل و مزار ٦زندان در کابل و 
تبخش و آزاديبخش بوده است به حالت ھا و موقعيت اين مقاطع زندگی لذ

ھايی تعلق ميگيرد که من درآن با آگاھی ھا و حس ھای معين نفس کشيده 
                                                                     . ام

مسافه ای ، پرتاب شدن از جبھه به پشت جبھه است، دوازده سال تبعيد
حفره ای است ، ميھن بيان ميداردرا از مردم و فرھنگ  ت که دورشدناس

جداشدن از ، که نوعی دورشدن از جنگ و فقر و سرکوب را نمايش ميدھد
بمعنای جدايی مطلق و جدايی ، که افغانستانش مينامند یجھيل خو ن و آتش

از ھمينروست که اين جدايی . جدايی اجباری و بالتبع است ، بالذات نيست
اين  . را در بازسازی و تداعی  تاريخی بيدار ميسازد دجغرافيايی خو

از روزنۀ جسم به . را بشيوۀ دگر بازسازی و تکميل ميکند  خود، فقدان
       . درون روح و تفکر ُپل ميزند 

، سرگردان شدن واقعی بسوی نان و گور و باران بود، دوازده سال تبعيد
ز مردن ميبائيست ذره پيش ا، دوازده سالی که به جستجوی يک بلست گور

. خانۀ تبعيد خانه ای است که حصار پالتينی و قفل طاليی دارد  . ذره ُمرد
حصاری که پالتينش متعلق به تابوت فروش  است و قفلی که طالی آن 

تبعيد کارد الماس يا دشنۀ دشنام است که روح و نيروی . مربوط به قبرکن 
ازار آزاد آويزان تر کند و تن را به داربسِت ب کاری را مثله می

                                                                                       . نگھميدارد
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، درگيری بالفعل با خاطرۀ جغرافيا و درگيری فکری با تفکر تاريخ
، ه ميزندرا در گم شدگی و بی ھويتی تبعيدی گر تناقضی است که خود

با ميھن متناسب و بارآور سال تبعيد برايم آموختاند که با درگيری  دوازده
می توانم از رنج تبعيدم ، با ھموطن و انديشه ھای روزگار، و فرھنگ اش

، بکاھم و شوکران تبعيد را نه در جام مقدس که در جمجمۀ شک و نبرد
                                                                              . بنوشم 
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  ٨٣سلول شماره 
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پلچرخی يک قصۀ  . رانروايت خون و تيربا، پلچرخی يک روايت است
جمجمه ھای ، ھولناک است قصه ای که از ھر خط و ھر پراگرافش

، وقتی از پلچرخی سخن بميان می آيد. سوراخ شدۀ اعداميان می ريزد
                                                        . سخن از مرگ و بربادی آدميان است

 . قصۀ پی در پی چشم بستن و گلوله باران است، قصۀ بالک اول پلچرخی
، روسھا و جانيان حزبی شان. قصۀ پوليگون و خندقھای دسته جمعی است

محکومين به اعدام را در بالگ اول نگھداری می کردند و بعضی اوقات 
ه متھمين قابل کشتن را از بالک دوم و بالک سوم نيز ب، در شبھای اعدام

اين بالک می آوردند و صف ھای طويلی از چشم بستگان و دست بستگان 
   . را از دروازۀ خونين بالک اول به سوی پوليگون انتقال می دادند

                                                                                                    

  اعدامی مراھق

شام شام به رگبار بستن زندانيان ، باز نوبت قتل دسته جمعی فرا رسيده بود
واقع  ٨٣اتاق نمبر ، قومندان بالک اول که به اعدامچی معروف بود، بود

اين بار برخالف . در منزل سوم را حسب عادت به ضرب لگد باز کرد
                                                            : معمول با صدای موذيانه ای گفت

 غالمغال نکنيد که مشاور صايب امشب اتاق ھا را خودش کنترول می کند"
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  : پس از مکث نا شناخته ای کمی دلخراش تر عالوه کرد "

  " کجاست؟  ُحرمت" 

زندانيان بی آنکه از جا بجنبند با چشمان پرحادثه از روی چپرکت ھای 
بطور محتوم ، می انديشيدند که چند لحظه بعد فلزی به سرنوشت روشنی

                                                              . اتفاق می افتاد

از ھجوم گامھا و الپتگی گزمه ھا فھميده شد که قومندان به اتاق شماره 
از تشناب جان شويی برگشت و " حرمت "رفته است و پس از دقايقی  ٨٢

نو کوچک و و خامکدوزی اش را به تن کرد و مانند عقاب لباس سپيد 
جوان از پنجرۀ کوچک سلول به سوی ديوار احاطۀ بالک که بر دو کنجش 

چشم دوخت و امواج موسيقی را با وسوسه و ، الدسپيکر ھا نصب بود
                                  . دقت لرزاننده ای لحظه شماری می کرد

شبی که صدای موزيک و آواز از ديوار ھا باال ، سو از چندين سال بدين
موسيقی شبانگاھی ، بردند محکومين به اعدام را نيز به قتلگاه می، می شد

اين موسيقی روح زندانيان را تا . به نشانه و نماد مرگ تبديل شده بود
فقط کاويدن خاطرات بود که ، در چنين وضعيتی. اعماق برمه می کرد

                     . ی حافظۀ اعداميان را بيشتر و بيشتر بر می آشفتانتظار تکاندھنده 

حرمت بدون آنکه چشمانش را از پنجره برگرداند با لحن سنگين و بغض 
  : گرفته ای گفت

مالوم که غير از مه دگه کی به خدا ، به خدا باز صدای خان قره باغی س"
  " ره ميبرن ؟ د دلم ميگرده که مره امشو ميکُشن 

در حالی که به دھنش نصوار ، مردی که تازه نمازش را به پايان برده بود
  : می انداخت به آھستگی حزن آوری ناليد
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ھنوز خط بروت . . . ، اعدام نميشی... . تو ھنوز اُشتک ھستی ، ُحرمت"
  "مره امشو ميبرن ... مگم دلم گوايی ميته  .... نياورده ای 

  : ناگھان ساکت شد چيزی گلويش را بند ساخت ولی بزودی ادامه داد

  "کاريگر بودم  از حق حالل نان ميخورُدم ... زنم ... اوالدايم " 

ريخت و ناله  اين قطرات تلخ اشک بودند که مانند کلمات در کنار ھم می
سرود واپسين يک اعدامی نامراد را در  ھا و جمالتش را تکميل ميکرد و

در چشمان حرمت ، شک آورادر سکوت . گذاشت پشت پنجره بيادگار می
نيز آب می جوشيد و بياد مادر بيوه اش افتاد که در پايوازی يک ماه قبل  

                                                     : چگونه در ميان اشکھا و ناله ھاگفته بود

  ، بچه جان ُگلم" 

  ماکمه  گفته که مراھق اعدام نميشه

  "تو ھنوز دانت بوی شير ميته  تره کس نمی کشه  بچه گلم 

ھر کلمۀ اين جمالت مانند مرثيه ای فضای ذھن حرمت را از تسال و 
زندگی گير مانده حرمت در ميان کورۀ مرگ و . اضطراب پر می ساخت

  . بود

آخرين پيامھای ، حرمت از حس احترام و دلبستگی به اعداميان ھم اتاقی
را به حافظۀ جوانش می سپاريد تا بعد از رھايی قصه  ٨٣زندانيان سلول 

                                . ھای تلخ را به بازماندگان شھيدان برساند

تحويل داده نمی شد و ھمگی در شام می گذشت ولی برای زندانيان غذا 
حالت . گرسنگی را فراموش کرده بودند، ميان امواج بد آھنگ موسيقی

                                     . وحشتناکی بود ھمگی در انتظار مرگ
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ناگھان دھليز منزل سوم در خاموشی سوگمندانه ای فرو رفت و پس از 
ت که گوشش را به سوراخ حرم، لحظه ای صدای گامھا نزديکتر گرديد

                 : در حينيکه تمام بدنش می لرزيد به ھم اتاقی ھا گفت، درب چسپانده بود

  "روسی گپ ميزنن " 

ً دروازۀ اتاق به شدت باز گر قومندان ، ديد و حرمت بزمين خوردو دفعتا
بالک اول با ساير مامورين اعدام منجمله مشاور روسی که لباس نظامی 

داخل سلول گرديدند و آمر سياسی محبس پلچرخی بخاطری ، به تن داشت
را تا منزل اول جھت  ٨٢کمی پسانتر رسيد که اعداميان سلول شماره 

                                        . دخودش ھمراھی کرده بو، دست بستن و دھن بستن

قومندان که از طريق نشان دادن نبوغ در شليک ماشيندار بر سينۀ 
و پيشخدمتی ويژه به روسھا به مقام مسؤل بالک اعداميان نايل ، زندانيان
                                                             : به سخن آمد، گشته بود

  ". . . از ای اتاق " 

آمر سياسی که نزد مشاور در مقام ُدم بود به لحن کسی که فرمانده 
  : با کلمات خونين گفت، سربريدن باشد

  . . . مره مثل اتاقای منزل دو  ... چند گپه گوش کنی " 

  . . . پيش مشاور صايب ريشخن نسازی 

  بدون  بدون  بدون استدالل   م کسی ره که ميخوانم بدون تال دادن نا

  . . . گفتم بدون تال دادن  و استدالل 

  " ھمراه رفقای مؤظف  به منزل اول برود 
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شايد در زير لب دعا ، زندانی ِ ميانه سالی که دھنش پيھم می جنبيد
ات را ھنوز دھنش کلم، می خواست چيزی بگويد يا چيزی بپرسد، ميخواند

ادا نکرده بود که از طرف آمر سياسی با مشت غير مترقبه ای ساکت 
                                                                                       : ساخته شد

  ، ُچپ باش لوده" 

  ھنوز ام گپ ميزنی ؟ ، کثيف راشرا

  . . . گپ نزنيد  نگفتم که مشاور صايب اس

  ، با خواندن اسم

  "بگويی  و بی سر و صدا  از اتاق خارج شويد  انهتنام پدر و پدر کالن

خاموشانه به قيافۀ ، حرمت، کرد ھنگامی که آمر سياسی سخنرانی می
  . دنموزندانبان روسی نگاه می 

دوسيه باز شد و پيش از آنکه لست محکومين به اعدام را بخواند بسوی 
  : ديد و  غالموار افزودمشاور 

ولد و ولديت و نوع جرم و شغل قبلی را شما خود ، نام را من ميخوانم" 
  ، مثل ھفتۀ پيشتر نشه که دو نفر ناق اعدام شد، تان بگوئيد

  " ولد و ولديت شان يک قسم بود ، اسم

در ھر جمله ، مادامی که آمر سياسی حرف می زد مشاور نيز بعنوان تأئيد
اولين نام اعدامی را ، آمر سياسی به دستور مشاور. د سر می جنباني

                                                                          : خواند

  نصرت هللا
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  : اعدامی با صدای کنده کنده جواب داد

  هللا ... . . . . . . .  . . . . . . . . . . .ھدايت   ... . ولد ِ  

  : باز پرسيده شد

  نوع جرم ؟

  : اعدامی جواب داد

نقالب   ععبالغم     ميگن  که   ضد  مه  خو    سواد    نداُرم    د پارچه
  ُنُمشته  اس

  : بست و پرسيد، آمر سياسی چشمانش را به عالمت ھستريسم و لذت

  د کدام باند ھستی ؟

  صايب  مه  د کدام  بانک  نيسُتم 

  : باز  به لفظ و قلم پرسيد

  ونت قبلی ؟ شغل و سک

  : اعدامی جواب داد

  ديقان استم    شغل ندارم  

ناگھان ضمن اينکه دربرابر ، آمر سياسی که مست مسلسل و رگبار بود 
  : با لحن پيروزمندانه ای گفت، نام نصرت هللا با قلم سرخ نشانۀ چليپا کشيد

   !  دھقان بی شرف
  ما انقالب کديم  و تو عليه ما تفنگ گرفتی 

  کااجير امري
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  تره مه امشو  جنت  روان  ميکنم
  فاميدی  يا نی ؟ 

  مرتجع    ايستاد  شو  ، بخی
  "ببرينش 

با لحن متشنج به ، آمر سياسی که چشمانش در کاسۀ خون می جوشيد
  : خواندن لست اعداميان ادامه داد

   !  ؟ ُحرمت

فضا دوباره در ماتم ديگر فرو رفت ھيچ کس انتظار نبود که نام حرمت  
حرمت نيز ساکت مانده بود و برای چند ، در لست اعدام باشدان نوجو

صدای آمر سياسی  . لحظه ای چشمان حرمت از پلک زدن باز مانده بود
  : باز بلند شد

   !  گفتم  حرمت

  : حرمت جواب داد

  مه  اعدامی  نيستم

  : آمر چيغ زد

بوط اعدامی ھستی  نيستی  بما مر گپ نزن   اعتراض نکو   نگفتم نگفتم  
  فقط نام پدرته  بگواست         

  : حرمت تضرع کنان ناليد

  صايب مه مراھق استم   مراھق اعدام نميشه

  : آمر سياسی با لگد به بغل حرمت زده گفت
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  لوده   مراھق   پدر لعنت، بخی
  مزدور بيگانه  

  مه تره ميشناسم 
    مرگ به شوروی گفتن آسان نيست    مظاھره چی تو مظاھره چی ھستی  

واژۀ ، مانند بمبی در خود منفجر گرديد، حرمت در ميان يأس و  وحشت
اعدامی نوجوان را چنان نيرو بخشيد که گويی سيمرغ ، مظاھره چی

  . در قفس نشسته است، کوچکی بتازگی از فراز کوه البرز

  : جواب می دھدبطرز انفجاری حرمت 

  آ  آ   مظاھره چی استم

  روسھاره نميخايم

آمر سياسی به دھن حرمت اصابت کرد و شبکۀ خون از مشت خاديستی 
روی پيراھن خامکدوزی اش پائين می شد و تماشای خون فرياد سوزناک 

  : حرمت را دوچندان ساخت

  او نامردا
  او  خاينا

  مه از يکساعت پيش  منتظر تان بودم
  خواندمآيت 

  غسل کدم
  کاالی نو پوشيُدم

  ک زنده نمی مانیمه ميفاميُدم که شما امشو ھيچ کسه دبال
  بکُشيد بکُشيد د  شيمره ھم بکُ

غرور وطنينی را بر ، ادای واژۀ کشتن در امواج درخشان خون ُحرمت
  . روياند می انگيخت که در زير گامھايش افسانه ھا و ياد ھا را می
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  . صادر شد، دستور بردن حرمت

  . و ياران حرمت را نيز يک به يک بردند 

غربی بالک قرار داشت و حدوداً تا دوازده  که در سمت ٨٣اتاق شماره 
بکلی از نفس ھای زندانيان تھی شد و سينه ، زندانی را در خود می فشرد

  .ھای تمام شان در عقب ديوار ھای پلچرخی مشبک گرديد

گاھی در شبھای اعدام،صدای فيرو رگبار،از پشت ديوار ھای محبس 
پشت ديوار ھا،گلوله بگوش ميرسيد و تصور می شد که زندانيان را در 

پلچرخی که  پوليگوندر حالی که اغلباً اعداميان را بسوی .باران می کنند
  .در عقب حربی پوھنتون واقع بود،انتقال می دادند

کاروان "عبدالحی خاکروب مؤلف کتاب .است اينجا پوليگون پلچرخی
برای اثبات و برای بتاريخ سپردن جنايات حزب دموکراتيک خلق * " نور
پوليگون رفته است و عکس ھای زيادی از اسکليت و جمجمه ھای  ،به
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   . شھيدان گرفته است

  ، ساعتی بعد

خاموش گرديد و مراسم خونچکان اعدام با آخرين فير ماشيندار ، موسيقی
  . پايان يافت

بخاطر بدست آوردن ، پھره دار منزل سوم که از نسل دفاع ِ انقالب بود
تاق ھای خالی را پيھم تالشی می کرد و ا، در حين اشپالق زدن، غنيمت

  . گويی برايش حادثه ی مھمی رخ نداده است 

معلوم می شد که شب ھای اعدام را ، از بی تفاوتی پھره دار منزل
  *. ضمانتی برای حفظ انقالب شکوھمند ثور می پنداشت

  ١٩٩٨نومبر   ، ھالند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٣عبدالحی خاکروب،کاروان نور ،ص * 

در مورد پوليگون پلچرخی،پژوھش ھای زيادی از طرف نھاد ھای بين 
بعد از فروپاشی  ١٩٩٢سال .المللی و مؤلفين داخلی صورت گرفته است

مردم در  ھجومبا .سرپوش خندق ھای سرخ برداشته شدرژيم مزدور،
بزير جنايات شبانگاھی ،پردۀ راز و نقاب )ن نيز رفته امم(ساحات پوليگون

  . افتيد

  ياد آوری و سپاس* * 

يعنی در پايان قرن بيستم به جناب صديق  ١٩٩٨اين نوشته را در سال  
من که از نسل سرگردان . مصدق بخاطر ترجمۀ ھالندی سپرده بودم

وزی در قرن ر، ترينانم و نوشته ھا را بشيوۀ بھتر آرشيف کرده نمی توانم
  : بيست و يکم از آقای مصدق پرسيدم 
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  ؟! سال قبل برايت داده بودم ١٣بيادت ھست که يک نوشته را 

  : مصدق خنديد 

   !  ھنوز آنرا در فالپی دارم

برايم  با ترجمۀ ھالندی آن را  " ٨٣سلول شماره "آقای مصدق نوشتۀ 
   . تسليم کرد
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 دو حنجره از يک پنجره      
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تنديسۀ خونين عبدهللا را بر زانوی عروس ، از قفس تا قاف را بايد شنيد

بايد آشنا ، با صدای دوحنجره از يک پنجره، دالوری بنام زھره بايد ديد

در ، در وضعيت مخاطب عادی و يا منتقد ساختار شکن، واين آشنايی، شد

تقابل با ، در ھر حالتی اين آشنايی، ا تآويلگر متنمقام خوانندۀ صميمی ي

با خون دل و نوک زخمی ، شعر مقاومتی است که در ميانۀ دھۀ شصت

از دوحنجرۀ پرخاشگر در يک پنجرۀ غوغاگرحک گرديده است ، انگشتان

 .  

، است يکی از اجزای متشکلۀ شعرمقاومت افغانستان، شعر در آيينۀ زنجير

يکی از حاالت مقاومت  پلچرخیدرشعرزايش ، شورویدر دوران اشغال 

پنجره ھای سرد پلچرخی با تمام ، است و يکی از اشکال ادبيات مقاومت

ھيبت و اخافۀ خود در زير نفس ھای گرم و صميمی شاعران عاصی به 

  . حصار نای و تبعيدگاِه يمگانی تبديل گشته بود 

زدند و  مت ميدست به مقاو، اين يگانه سالح ممکن، شاعران فقط با شعر

پنجره به ، اتاق به اتاق، اشعار شان مانند شبنامه ھا ی شوروی شکن

گفته ميتوانم که مطالعه و نقد شعر  . کشيد  بالک به بالک ره مي، پنجره

دارای چند ويژگی درخشان است که ، شعر مقاومتپلچرخی در حوزۀ 
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  : شعر مقاومت بيرون از زندان را از آن متمايز ميسازد 

، بود و اسناد جرمی هممنوعاشيای از ر زندان پلچرخی قلم و کاغذ د – ١

( گرديدند يعنی کوته قلفی  و مرتکبين آن به اشد مجازات محکوم مي

داشتن يک توته کاغذ ، . . . . با لت و کوب  )چندين روز در تشناب ماندن

يا به شکافتن کوه  ارتش گروموفو يک تا قلم در آن حوالی به تسخير 

در ، و نوشتن در چنين فضايی است که اھميت شعر . اھت داشت قاف شب

  . پلچرخی برجسته ميشود 

آمريت سياسی و قومندانی که خاد و دانستندشاعران پنجره نشين مي – ٢

و اين اما را ( ھمگی پرچمی ھای کمسواد و بيسواد ھستند و اما ، محبس

ھستريسم و  )دانفقط زندانيان ميدانند نه منتقد ين بيرون از زنجير وزن

به طرف ، در قفسگرديد که شعر ساديسم تجربه شدۀ آنان باعث مي

و شايد به ھمين دليل است که شاعران . برود  ابھام و اسطورهو  سمبول

را با استعارات مبھم و حلول دادن  ايستادگی و عصيان خود، زندانی

ی شعر به اين تعريف قديم . به بيان مياوردند ، سمبول ھا دراسطوره ھا

و وفادار ميماندند که شعر ارايۀ چيزی است با مراد و مقاصد غير از آن 

  . عاليترين شکل ارائه ھمان ارائۀ نمادين است، يا به تعبير سمبوليست ھا

بالذات بسوی شعار و برھنگی ميالن ، شعر مقاومت بر مبنای اجبار –٣

نگر س، رويارویحاالت مخاطبان مقطعی شعر در جبھۀ گرم و ، دارد

که  )اشکال جنگ ضد روسی در داخل افغانستان( اعتصاب و مظاھره 

در چنين ، گيرد را دربر مي عملیھمه اين شکل ھای مبارزاتی کارکرد 

شود که صاف  ی ضرورت احساس ميشعروضعيتی متناسب به تقاضا به 
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تھيج و  )و آزادیو دين خاک و ناموس ( و پوست کنده دربارۀ دشمنان 

  . ايجاد کند  و پرخاشگریۀ مقاومت روحي

، است اجرای زبانیو اما شعر پلچرخی با بيان ويژه ای که نوعی از  –٤

که فارغبال ، ميدانھای نبرد عملی و تبعيد( بدور از برھنگی ھای محتوم 

است که  ساختار متننوعی از  . برگذار ميگردد) از خطر و سانسور اند

شعر زندان شعر  . رد روانی شکل ميگي –يک ساختار فکری  دروندر 

است و اگر پلۀ مقاومت بلرزد پلۀ  مقاومتچون زندان جای ، مقاومت است

. گردد سنگين می شود و شعر به چاپلوسی و تملق تبديل مي انقياد

  . داللتی برای زيستن است، مقاومت

شاعران ، دھۀ ايجاد شعر پرخاشگر در پلچرخی بود، دھۀ شصت شمسی

به ، شاعران نشسته در انتظار مرگ تدريجی نشسته در انتظار اعدام و

شاعران نامدار ، شعر مقاومت رنگ و ساختار ايثارگرانه ای می بخشيد ند

آسمان مثلثی و ساکت و بال شکن زندان ، پلچرخی به لحاظ کمی و کيفی

از جمع شعرسرايان تا آنجا که  . را به پروازگاه جليل تبديل کرده بودند 

  : بيادم ھست 

) در پلچرخیاعدام شدگان ( نعيم ازھر شھيد ، آزاد کلکانی انيسشھيد 

 شھيد، خراسانی انور، بورهللا سياسنگص، فاروق حقبين، فاروق فارانی

، اسدهللا شعور، پرتو نادریتصرهللا ، )در پاکستانشده ترور(سلطان احمد

   . ..، اسدهللا ولوالجی، رزاق مامون، حسيب هللا مھمند، مضطرب باختری

 .  



٢٠٨ 

 
 

در بالک ، يان شاعرانی که زند گی را قطره قطره اعدام ميگشتنددر م

، بود )خطرناک ھا(ششم پلچرخی در پنجره ای که موسوم به اتاق ليدر ھا 

در ھمين شرايط است ، دو حنجره . جزايی بودند پنجره در يک دو حنجره

 را مي* " از قاف تا قفس " منظومۀ از آنان که يکی  )وضعيت جزايی( 

ھردو منظومه  . را ** " زھره و عبدهللا " ديگری منظومۀ  سرايد و

  . اسطوره نگاری شده است 

از حنجرۀ شاعر و مبارز نامدار "  از قاف تا قفس" منظومۀ حماسی 

 زھره و عبدهللا" کشور فاروق فارانی زمزمه می شود و منظومۀ حماسی 

   دوکتور.يھن فاروق حقبينشاعر و مبارز پرخاشگر م ازحنجرۀ"

از ، در توضيح و نقد منظومۀ استاد فارانی) مترجم، نويسنده( حميد سيماب

و ھای ھای شالق داران خاد  درون پنجره در زير شرنگ شرنگ زنجير

  : شمسی مينويسد  ١٣٦٥در 

درين مدت شش سالی که در قفس گذرانده ام ھمواره در دلم اين ھوس " 

ان خود و ياران خود جاداشته است که روزی ماجرای آرزو و اميد و آرم

که من " مايی " ين با من و يا را برای شما که آنان را نمی شناسيد و بنابر

قصه کنم و آن چشمۀ زالل و جوشان نيرو را ، ی از آنم بيگانه ھستيدئجز

که شمع زندگی ما را روشن و زنده نگھداشته و مارا در ره پويی به سوی 

تعلق و آرزوی زندگی  مقصود و سبک ساختن شانه ھای خود از بار

اين استاد فاروق فارانی در " . . . نشان دھم ، مرغانچه يی قوت می بخشد

. ديدگاه يک زندانی نشان داده است را از منظومه اين آرزوھا و آرمانھا

  . براستی که شالق خالق است
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مصراع در قالب چارپاره در سلول  ١١٤٤در " از قاف تا قفس " منظومۀ 

شعر ، به قيمت مرگ، شعر مقاومت يعنی اين، ده استپلچرخی فرياد ش

مرگ و ، فارانی در بدل شعر خود، است مقاومت کردنسرودن به معنای 

  . انسان يعنی مقاومت ، شالق و توھين را برای آن می پذيرد که گفته باشد

  

  ھوايی غرق دود و ظلم و ظلمت

  زمينی رفته در کام تباھی

  سراسر مسلخ و ميل قفس ھا

  ر سرنوشت مرگ راھیھمه د

  

  لرزان، ھمه مرغان خاک آلود

  زخاطر ھای شان پرواز رفته

  ُسرود شاد روی شاخساران

  به دل ھای اسير شان نھفته

  

  به سر ھای بريده پا نھادن

   ميان خون ياران دانه چيدن

  به چشم خويش برق تيغ ديدن

  صدای نالۀ مرغان شنيدن

د و ياد خاطرات مرغان را خور منظومه با سمبولھای اسطوره ای گره مي

، عطار و سيمرغ کوه البرز فردوسی بيدار ميسازد منطق الطيردر 
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قصه مرغان رنگارنگ و با توانايی ھای متفاوت است که بسوی ، منظومه

ھر زندانی درين منظومه يک ، روند رھبری ايد ه آل سيمرغ پيش مي

، جی، کا مرغ نشسته در قفس توليد شده بوسيلۀ حزب دموکراتيک خلق و

است که تسليم شدن را پذيرا نمی گردد و ھنوز ھم درپی آزادی و ، بی

  . خوشبختی انسان است 

، رسا و خيلی شاد و شاعرانه است، پخته، ساختار شعر درين منظومه

اگر کليت ، استعارات و نماد ھا در درون فضای اسطوره يی سير کرده اند

، ساختار تکه تکه ی خودھر جز در ، شعر در بند اسطوره ھای آشناست

لبالب از زيبايی ، ھم به لحاظ بافت ھای تازه و ھم به لحاظ جوھرۀ ھنری

  . ھا و گفتنی ھای تازه است 

، زيبايیبا خوانش اين منظومه به اين درک و حس نزديک می شويم که 

درين ، پديدۀ انتزاعی و قراردادی نيست بل از ذات موقعيت فوران ميزند

فی ی دگرگون شده است و چيزھايی که ختيبايی شناچارپاره ھا حس ز

  . به چيز ھای بالنفسه انتقال ميابند، نفسه زيبا يا زشت پنداشته می شوند

  به کوه قاف سيمرغی نباشد

  سفر سيمرغ سازد بی شماره

  شدی سيمرغ زآسودن بپرھيز

  که می گردی ھمان مرغ دوباره

  

  شما سيمرغ ھای جاودانيد

  باز است که زير سايۀ تان راه
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  چراغ خون تان شب سوز فرداست

  سرود يادتان آينده ساز است

  

  به پرواز شما سوگند سوگند

  که لوح يادتان گردد زمانه

  ھزاران مشعل تابان فردا

  زخون سرخ تان باشد نشانه

  

اوراق قطعی ( که بر پاپيروس "  زھره و عبدهللا" و منظومۀ حماسی 

جايگاه بلندی را در ، آمده استبا ذوق اساطيری به نگارش  )پودر برف

  . شعر مقاومت اشغال ميکند

شالق خالق است و انگشتان ، زايد و چشم خشم حنجره مي، پنجره

نيز در حوزۀ شعر مقاومت مطالعه و " زھره و عبدهللا " منظومۀ ، قندستان

اين منظومه را فاروق حقبين در بالک ششم پنجرۀ سوم  . نقادی ميگردد 

از قاف " در ھمان اتاقی که منظومۀ ، د سرودن در مياوردپلچرخی به انقيا

   . نوشته شده است " تا قفس 

حقبين از مبارزين نترسی بود که در زير چکمه ھای ميخی روسھا در 

مقاومت يعنی خنديدن  . خنديد  مي، کوته قلفی ھای ده شماره ای صدارت

ومت از شعر مقا . در برابر خشم مستنطق روسی و جنرال غنی زنبور 

شعر مقاومت از دھن ھای ، زند زير پوست ھای ملتھب و کبود فوران مي

  . دوخته شده زمزمه می شود 
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، اسطوره نگاری شده است، منظومۀ زھره و عبدهللا به طور نمادين

انعکاس مقاومت دليرانه و اسطوره يی عبدهللا با صبر ملکوتی وخارق 

عبدهللا درين ، ديده استالعادۀ زھره دربرابر عساکر انگليس عجين گر

منظومه نماد عاشقانۀمقاومت در برابر اشغال است و زھره سمبول صبر 

  . و عشق و تشويق و فداکاری 

مصراع  ٧٧٠اين منظومه حماسی در وزن مثمن متقارب مقصور از 

تغزل و حماسه گره ، در بافت دراماتيک منظومه، ترکيب يافته است

با حماسه  )شب عروسی زھره تمثيل عشق وشور و(تغزل ، ميخورد

يکی از ويژگی  . اميزد بھم مي )جنگ و قھرمانی وجنازۀ پرخون عبدهللا(

تلفيق حس و عاطفه ی تغزلی است که با ، ھای برجستۀ اين حماسۀ شعری

  . منطق شمشير به چکاچاک برميخيزد 

  صدای کف و دف بلند آمده

  که در عرف آنگه سپند آمده

  يکی محفل باشکوه و ُسرور

  به َدور وبر زھره ھمچو ُحور

  به وجد آمده مرد و زن يکسره

  چو اسپند پاشيده بر مجمره

  سرود روان بخش آستابرو

  زحسرت گره بسته در ھرگلو

  اگر لشکر خلق خيزد به پا

  نه خسرو بماند نه اورنگ و گاه
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  يکی تازه داماد و شاه زفاف

  که در جنگ ُبد ماھرو پرکفاف

  مارپس از محو انگريزيان بی ش

  يکی ُسرب داغی زدش در کنار

  جلو چارپايی پرخون شاه

  تن الله گون شھيد عبدهللا

  مرا گلبن عشق پژمرده شد

  گۀ کامرانی ام افسرده شد

و  )استفاده از تکنيک بافيدن تغزل با حماسه( اين يک پھلوی شعر است 

کشور . شعر است  تطبيقیو  سمبوليکنمايش ، اما ُبعد ديگر اين منظومه

که بوسيلۀ قوای شوروی اشغال گرديده است و کشورعبدهللا و زھره  شاعر

در يک فضای ھمگون و ھمزنجير ، که با عساکر انگريز اشغال گشته بود

در ( مقاومت حماسی عبدهللا و زھره در وضعيت جديد ، طراحی می شود

  .  انطباق داده می شود )شمسی ١٣٦٤موقعيت شاعر يعنی سال 

خواھد بگويد که صدھا عبدهللا ھم اکنون در شاعر درين منظومه مي

با سينه ھای عاشق چاندواری شده " حزب دموکراتيک خلق " پوليگون 

به خاطر شرکت در جنگ مقاومت ، ھزاران تازه عروس مانند زھره، اند

شاعر با استفادۀ  . در نوجوانی بيوه و سياپوش گشته اند ، ضد روسی

رات يک جفت قھرمان را تمثيلی خواسته است که از يکطرف خاط

زمان  قھرمانان را در وجود قھرمانیقھرمانی ببخشد و از سوی ديگر 

  . حال انتشار بدھد 
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  بشد نام افغان ستان زير خاک

  زن و مرد اين کشور اندوھناک

  به جنگ فرنگی کمر بسته باد

  دل از جان و از مال برکنده باد

  به شرقش گذرگاه ابريشم است

  نجم استکه آوازه اش شھرۀ ا

  به غربش ھمان آسمايی ستيغ

  که چون دشنه ھمواره اندر به ميغ

  شمالش دريغا نُبد نيک نام

  که چندی در آن خرس را ُبد کنام

  از آن مردمش خرس خانه بگفت

  کز آزار او کس نه آسوده خفت

  وليکن به شمشير آزادگان

  به خيرخانه آمد بدل نام آن

  به قلب چنين شھر ُگرد آفرين

  زپارينه دوران قرينبه شھرت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :دو دفتر شعر که در پلچرخی سروده شده اند

  فاروق فارانی –از قاف تا قفس  –دفتر شعر *  

  فاروق حقبين –زھره و عبدهللا  –دفتر شعر **   
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  چھار مقاله 

  در حوزۀ جنايت شناسی 
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مستلزم ) حزب دموکراتيک خلق افغانستان(مطالعه و قرائت جنايات حزبی 
اين مطالعه ميبائيست بوسيلۀ ، فلسفی است –تحقيقات ھمه جانبۀ علمی 

انجام  پژوھشگران متفاوت و نويسندگان مخنلف الفکر در ابعاد گوناگون
، روانی، تاريخی، برخی از پژوھشگران در حوزۀ مطالعات حقوقی. پذيرد
تا ھنوز گوشه ھايی از جنايات عديده را به ، فلسفی، خاطراتی، سياسی

گفتمان جنايت حزبی در  . زير پرسش برده و به بحث کشانيده اند 
به صورتبندی سامانيافته ای ضرورت ، افغانستان در قلمرو تفکر و متن

برسی ، از عھدۀ آن بر خواھند آمد، ارد که فقط نسل دانشمندان دليرد
نمی تواند کار فرد ، بدليل گسترۀ خونين آن، جنايت حزب دموکراتيک خلق
ھمان گونه که جنايات نازی در آشويتس به ، و يا افراد انگشت شمار باشد

پرچمی نيز به جنبش /جنايات خلقی، جنبش تحقيقاتی تبديل گشته است
                                                .  ھشی تبديل خواھد شدپژو

نه تنھا که جنايت را منفجر ميسازد که ، برخی از مقاالت مانند بم است
  .کند جانی بی جان را نيز منفجر می

عده ای از مترجمين درين اواخر نيز، به ادامۀ کالبد شگافی جنايات حزبی
و ک جی  کام، اکسا، واد، خاد(سير جنايات به شرح و تف، گاننويسندو 
پرداخته اند که درين ميان به تازه ترين کارھای نويسندگان و ) بی

مترجمين دليری بر ميخوريم  که انگشت حيرت را تا منخرين  خاديسم و 
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                  . ساديسم فرو برده اند 

دست يازده  نفر به  چھار مقالۀ انفجاریچھار ، در منظومه جنايت شناسی
 )پرچمی -خلقی( اند که ھر کدام بنوبۀ خود بخش ھايی از جنايات حزبی 

نويسندگان چھار مقاله ھمۀ شان سالھای طويلی را در ، را برمال ميدارند
به مقاومت و  ). . .در صدارت و پلچرخی و ششدرک ( زير شکنجۀ خاد 

                                      : مقاله آرايان چھارگانه ، ايستاده مردن عادت کرده اند

                                                                                                

  ترجمۀ کی جی بی در افغانستان/  حميد سيماب .  ١
  رنج ھای مقدسبياد /    نسيم رھرو .  ٢
  عصر خود کشی/  رزاق مامون .  ٣
  وآن گلوله باران بامداد بھار/  سنگه صبور سيا .  ٤
  

داکتر سيماب به حيث يکی از چھره ھای مستعد و خوشنام کشور که . ١
دارای سابقۀ درخشان مبارزاتی است و سالھای طوالنی به خاطر دفاع از 

 زندان صدارت و شوروی به عدالت  و آزادی برضد اشغالگران، استقالل
را در افشای  نقش خود، اينک با يک اقدام تاريخی، پلچرخی رفته است

                           . جنايات و خيانات حزب دموکراتيک خلق بار دگر ايفاء ميکند 

ابی است که بوسيلۀ واسيلی متروخين نام کت" در افغانستان کی جی بی " 
است و نوشته شده  بزبان انگليسی ٢٠٠٢در سال  بايگان ارشد کی جی بی

از روی متن انگليسی به دری ترجمه  ٢٠٠٩در سال  آنرا اب داکتر سيم
به چگونگی کتابی که ، اين کتاببا درک اھميت سيماب . کرده است

پرداخته ، خلق دموکراتيکجناح ھا در حزب استخباراتی  ۀتأسيس و تعبي
رھبری خلق و پرچم در سازمان کی  عضويت برخی از اعضایاز . است
ارھای دسته تکش، فاجعۀ  کودتای ثورکتابی که ، پرده برداشته استبی جی 
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و مسايل ديگر را اشغال افغانستان ، بيرحمانۀ زندانيانشکنجه ھای ، جمعی
                                                              . افشا می کند

در سايت ھا نمايان نگشته بود که خاديسم ، ھنوز دو سه قسمت آن ترجمه
و ساديسم به پشت توپخانه ھای توطيه  قرار گرفتند و از سنگر کاغذين و 
رسوا  به مرد فوالدين قلم به رگبار دست زدند و داکتر سيماب نيز طی 

پرداخت و  ھستريزم مزمن شانو  تھال به جواب خاديسيک مقالۀ مفص
که دشنام و توطيۀ تان  مودنل خاد و واد و اکسا و کام را مجدداً مدل

اين ما ، ايات و جاسوسی تانرا قطع نمايدنميتواند جريان ترجمۀ طومار جن
ارشد کنيم بلکه اين بادار يعنی تواريش  نيستيم که شما را اينگونه افشا می
جی بی در افغانستان کرکتر و کارکرد خود تان است که در کتاب کی 

    . حزب و شخصيت ھای کليدی تان را رسوا می سازد

                        

و  عضويت در سازمان آزاديبخش مردم افغانستان جرمب نسيم رھرو.  ٢
بعد از شکنجه و آزار در . دستگير می گردد، رفاقت با عبدالمجيد کلکانی

به پلچرخی انتقال  جثۀ استخوانی اش، ترخاد ششدرک و شکنجه گاه صدا
انتظار در، باری مرگاعماق کوته قلفی ھاده سال تمام در . داده می شود

نسيم رھرو را زندانيان . گردد شکنجه میپی در پی ، و گلوله باراناعدام 
              . دانند  و ھمرزمانش  يکی از اسطوره ھای درخشان مقاومت می

بياد " دست به نگارش) ٢٠٠٠سال از(ن طرفرھرو از ساليان به اي
خوشبختانه که مقاالت اين مرد صبور از ، زده است" رنجھای مقدس 
مورد استقبال ويژه قرار ، زندانيان و خانواده ھای شھدا، سوی ھموطنان

بياد رنجھای مقدس آن تجربه ھا و چشمديدھايی است که با  . گرفته است 
فرو  خاد جناياتاتيک خلق و خاصتاً گفتن آن نقاب از چھرۀ حزب دموکر

                                                                  . ميريزد 
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نه تنھا که منتظر نمی ، نويسد وقتی که يک زندانی و يا يک قربانی می
سا بر سر و گردنش ُگـل گباشد که جاسوسان و شکنجه گران خاد و ا

که جانيان کوچک دوباره بر سرش شتم و بلکه منتظر ميباشد ، بريزند
                                                                                 . شمشير بکشند 

بياد " جانيان ِ حزب دموکراتيک خلق با استعالم و توطيه بر مقاالت  
ه ھای رسوايی  بيرون کردند و خواستند سر از موريان" رنجھای مقدس 

دوباره شکنی نمايند و ، که قلم و زبان استاد رھرو را با تيغ از دست افتيده
سلسلۀ نگاشتن رنجھای مقدس ھمچنان ادامه يافت و ادامه ، اما نشد که نشد

بياد رنجھای مقدس ، ادامه خواھد يافت ھنوز ھم ادامه دارد و يافت و
بارۀ پوليگون نشينان و شکنجه شدگان در دورۀ شاه سلایر مستندی است در

                                                                                     .  شجاع ثانی

                                                                                                    

رزاق مامون ھنوز در پلۀ نوجوانی بود که سرنوشتش با شکنجه شدن .  ٣
رزاق مامون در زندان پلچرخی در ميان  . و پلچرخی رفتن گره خورد 

 خاد شکنجه و اذيت شدن به جوانی رسيد و در زندان بود که معنای جنايت
ل ھا با سپری کردن سا، و خيانت حزب دموکراتيک خلق را حس کرد

حبس وقتی که از زندان بيرون شد در آغاز دھۀ ھفتاد بود که دست به 
                                                   .  نوشتن رمان عصرخود کشی زد

اولين رمان در (در واقع اولين ضربۀ ھنری" عصر خود کشی " رمان 
حزب و  شوروی، ر پيکر خادب )رابطۀ جنايات حزب دموکراتيک خلق

درين رمان نقاب ، انجام دادھنرمندانه ه مامون ماموريتش را بود ک مزدور
پاره می شود و خواننده تا " دولت و شوروی ، حزب" ضخيم و پوست 

                                      . دعوت ميگردد شناسی و خيانتشناسی اعماق جنايت 

اينک رزاق مامون باب جديدی را برای افشای جنايات خاد باز کرده 
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را مينگارد و با "  نادر علی پويا مرد آھنين ساما"  مقالۀ زير نام ، است
خوشبختانه باالثر سعی و تالش يک (استفاده از دوسيۀ شھيد نادرعلی پويا 

که ، ندانيان اعدام شدهھم اکنون چند جلد دوسيۀ ز، }ک. ج{انسان مدبر
محصول جريان استنطاق در رياست عمومی تحقيق خاد صدارت بوده 

، نادر علی پويا که در پلچرخی اعدام گرديدانجنير منجمله دوسيۀ ، است
مقاومت و استبداد را مستند  )بدست نويسندگان و پژوھشگران رسيده است

                                 . سازی ميکند 

، داند که افشای خاد و  مزدور منشی حزب دموکراتيک خلق ن میمامو
چون نوشتن در بارۀ جنايت يک ُرخ مسأله است و ، خواھد جسارت می

رزاق مامون با . ُرخ ديگر آن ايستادن در برابر جنگ روانی است 
ده بار طويلتر از مقاله اش مورد شتم و شالق خاد ، نگارش اين مقالۀ کوتاه

که خوشبختانه خاد ، شدۀ حزب مزدور قرار گرفته استو اعضای شفتر 
نميداند که صدارت و پلچرخی ديدگان ھرگز از تپ تپ جانيان نمی ترسند 

   . و رسالت نگارش را به تعويق نمی اندازند 

                                                                              

، سبکگ به حيث يکی از نويسندگان صاحب داکتر صبورهللا سياه سن.  ٤
يت عضوجرم ب، در وبسايت کابل ناتکه مطابق بيوگرافی منتشرشده اش 

بجرم آزاديخواھی و ، )ساما( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان در
شکنجه شده و سالھای ، بوسيلۀ خاد، ايستادگی دربرابر اشغالگران شوروی

                                                    .است  سپری کردهطويلی را در پلچرخی 

سياه سنگ به سلسلۀ داستانھای کوتاه و اشعارش که ھر کدام قسمتی از 
و " اينک با نگارش ، عاطفی زندان را بيان ميدارند –تجربه ھای حسی 

حزب نقاب اولين جنايت و خيانت " ران بامداد بھار آن گلوله با
پرچمی  /خلقیدموکراتيک خلق يعنی نقاب اولين قتل دسته جمعی  بوسيلۀ 
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                      . پايين ميريزد  را

بزودی از طرف خادی ھا و اکسايی ھا و ، سياه سنگ با نگارش اين اثر
جاسوسان ميخواستند  ارتش، ورد پيگرد و بازپرسی قرار گرفتکامی ھا م

که سياه سنگ را بچه ترسانک نموده و کاری که شروع گشته بود در 
فھميد که دندانھای  گرديد و اما اين مرد خاد گزيده می نطفه خنثی می

                . زھردار خاد ريخته اند و آنان حلوای واژگان را خوابيده نشخوار ميکنند 

سياه سنگ  بی آنکه از ُغر و فش قمچين بدستان از کارش کناره گيری 
، ادامه داد، ادامه داد" و آن گلوله باران بامداد بھار " سنگينانه به ، کند

ادامه داد  تا اينکه استخوانھای رييس جمھور و خانواده اش را از زير 
نوشتۀ ، رخی به گورستان مخصوص انتقال بخشيدخاکھای پوليگون پلچ

سياه سنگ از يکسو سندی شد برای تثبيت جنايات حزب دموکراتيک 
تقاضای  و قربانيان و از سوی ديگر مدرکی شد برای دادخواھی ، خلق

                                                                                  . عدالت انتقالی 

به چھار سرنوشت ، پس از عمليۀ نگاشتن، نويسندگان چھار مقالۀ انفجاری
                                                         : ھمگون و متضاد مواجه گرديده اند 

انندگان از افشای جنايات حزبی بوسيلۀ آنان استقبال صف عظيمی از خو
کرده و ادامه کاری را آرزو برده اند و صف عليل و ديرمانده ای نيز از 
افشا شدن جنايات و خيانات  به ماتم نشسته و از ھر امکانی برای ساقط 

                                        . کردن نويسندگان و عمليۀ نگارش  استفاده برده اند 

، در يک فضای بحرانی به وقوع می پيوندد، دو متن، دو صدا، دو صف
و دروغين دفاع  مستعارت در زير نام  ھای اصفی که از جانيان و جناي

از بيان حقيقت و عدالت لذت  اصلیند و صفی که دليرانه با نام ھای نميک
                                                                                        . د نبر می
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قوغين ھنگامی که اجاقھای نوشتن گرم و ، فراموش نگردد که درين ميانه
اليه ھای ترسو و زبونی نيز که ھيچگاه جسارت بلند شدن و ، است

و يا نامھای نيمه مستعار  گرانديدر زير نام ، را نداشته اندايستاده مردن 
 . کنند  دغل آرايی می، کنند و خود را به حيث يک صف مشق دلربايی می

واه واه و ، گاھی به نويسنگان دلير . ھم در نعل ميزنند و ھم درميخ 
از ، کنند که بوسيلۀ اين دليران صدآفرين می بخشند و گاھی تالش می

ن که قصد شان به ھيچوجه اينا. ب دموکراتيک خلق انتقام بکشند حز
، با ُمردار کردن خود و قلم، جنايت شناسی و روشن شدن حقايق نمی باشد

با  آب را ، با توسل به دشنام زنی و روباه صفتی، با فتنه گری و تفتين
جھيل و رزمناو  ، باتالق يک وجبی را، خت کردن و شخصيت زدايی ھا

ناه به خوردن عسل و در کنار قورباغه ھای بيگو در خلوت ، پنداشته
                                    . پراته و قھقه مصروف ميمانند 

، با خاموشی خود در برابر جنايات حزبی) خلق /پرچم(حزب دموکراتيک 
رھبری ديرمانده و ، را از دست داده است تمام شانس ھای بشری خود

ارۀ جنايات شان به مرگ طبيعی سرازير ميباشند و پشت، به لحاظ سنی، پير
                                                        . به نسل دوم حزب منحله انتقال ميابد 

آنانی که تاپۀ منسوبين دولتی را ، صفوف پائين رتبه، آن نسل جوان حزبی
در ، کودتاخون و که دست شان در آنانی ، بر پيشانی ھای خويش دارند

در ، اشغال کشور در صاف کردن جاده برای، و شکنجه اعدام و کشتن
در ، در کوچاندن مردم، در نسل کشی، فرامين و دساتير مرگبار

 –دخيل نيست و به علت مقام پايين حزبی  بمباردمان شھر ھا و دھکده ھا
و تا زنده ، کشند دولتی اينک بار جنايات رھبری را معصومانه بدوش می

پيشروی شان  ، ام به جنايت و نقض حقوق بشر نجات ندارندھستند از اتھ
            : چند گزينۀ مرکب وجود دارد 
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  اعتراف به خيانت ملی و جنايات حزبی  -
    عذر خواھی از مردم و قربانيان  -
    ھفتم ثور و ششم جدیجدی نقد   -
   طرد و افشای رھبری و جانيان حزبی  -
  تن دادن به عدالت انتقالی  -
 

 
                                      ٢٠٠٩جون 

                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



جنايات حزبی                                   ٢٢٥ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعترافات
  

  

  

  



٢٢٦ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



جنايات حزبی                                   ٢٢٧ 

 
 

  

  

  

  

  اسير جنگی 

ھات در جب ١٣٦١دھقان بچۀ فقير و بيسوادی را در سال ، وانچريک ج
با روس ھا يک چشمش را باالثر  ۀ گرمجنوب نواحی کابل در يک مقابل
اين جنگجوی نستوه باالثر خونريزی ، اصابت چرۀ بم از دست می دھد

اسير جنگی چشم و سرانجام بيھوشی به چنگ روسھا می افتد و به حيث 
بعد از سپری . پلچرخی بسته می شود  ير زندان ه و رنجبه ذوالن پايش

کردن تحقيق و گرفتن صورت دعوا در انتظار محکمۀ اختصاصی و 
                                                                . انقالبی لحظه شماری می کند 

  : ميکند اسير جنگی پيش از محکمه در بارۀ خود قضاوت

چون درآن جنگ  که مه دستگير شدم ، مه فکر می کنم که کشته نخاد شدم
بااليم ، به غير از تفنگ، فکر ميکنم که از روسھا و دولت کسی کشته نشده

  کدام ثبوتی ندارن  خدا مھربان اس  نخاد کشته شوم 

اسير وادی عصيان به حيث يک انسان عادی به محکمه برده می شود و 
 . زندانی غير عادی دوباره به پلچرخی آورده می شود  به حيث يک

، اعدام کندشکنجه وروشن است که ھيچ مرجعی حق ندارد اسير جنگی را 
بحث من درين مثال بر محور چرايی اعدام کردن اسير جنگی بوسيلۀ 

عکس العمل عقلی و ، بربحث من ، دموکراتيک خلق نمی چرخدحزب 
، گدرد ير جنگی در درون محکمه میآنچه که در مغز اسغريزی يعنی  
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انديشيدن و ايستادن ، عصيان، پرسيدننطفه ھای شکل گيری . چرخد می
                                  . است که دھقان بچه را برای دفاع از خود آماده می سازد

  : مکالمه اش را با قاضی قصه می کند، مهدھقان بچه پس از محک

  : زد   َدو  مره  قاضی بمجردی که داخل شد و سر چوکی ِششت   -

  کته روسھا جنگ ميکنی، اشرار کثيف 

  : مه عاجزانه گفتم 

  ، نی صايب مه کده روسھا جنگ نکديم -

  : قاضی پتکه کد

غ تره يک روسی کته تفنگ گرفته روسی درو، تفنگ از شوی ننيت ھست
  ميگه؟

  : مه گفتم

اونجه تير ميشدم که چشمم چره  قاضی صايب تفنگ از مه نيس  مه د -
  خورد و بيھوش شدم و گپم  د زندان رسيد

  : قاضی باز َدو  زد

بگو ، گوشھايته واز کو   استدالل نکو، اصالح نمی شی، کور بی شرف 
    که

  تسليم ھستی و سوسياليزم    پشيمان ھستی  و به حزب و دولت

  : به سوی قاضی َسيل کدم و گفتم

  مه کدام گنايی نکديم که پشيمان باشم -
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  : قاضی چيغ زد

تفنگ از توست و  بگو که شوروی برادران ، بگو که فريب خورده ای
  ماست 

  : گفتم

  تفنگ از مه نيس -

  : امدفه قاضی باز َدو خطرناک زد

گه تره يک رفيق روسی با تفنگ گرفته  روسی دروغ مي، بی ناموس
  ماست يب خوردی  نميگی که شوروی برادرپشيمان نيستی   نميگی که فر

دفعتاً از بی ناموس گفتن و کلمۀ فريب و شوروی   نميفامم که چطو شد  
  : بسيار بی تاب شدم  و روبروی قاضی  به صدای بلند گفتم 

بی ناموس خودت ھستی   مه فريب نخورديم   تو فريب خوردی  که  -
  ر زنت آورده ایشوروی ھا ره س

  : قاضی ايستاد شد و با عصبانيت گفت

دستھای کثافته  بسته کنين    فکر می کديم که توبه ميکنه و اليق اعدام 
شدنه نداره  تو کثيف بجرم  جنگ با شوروی  به اشد مجازات يانی اعدام 

  محکوم ھستی     

از عسکر دويد و دستھايم را اولچک زد و مه که روبروی قاضی بودم  -
بس که دلم زياد کوفت کده بود يک پخصه تف بروی قاضی انداختم و مه 

  ره  زده زده از اتاق بيرون کشيدن
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حضور شوروی ، تفنگديده می شود که چريک زخمی و بيسواد با گرفتن 
می برد و با گفتن  پرسشابتدايی و عملی زير ، را بطور خودانگيخته

بی ناموس خودت . . . ردی مه فريب نخورديم و تو فريب خو"جمالت 
خود را در درون تقابلھای مکالماتی به " ھستی  که شوروی ره آورده ای

به سوی اعدام پرتاب می ، مستقل و دگرانديش، عاصیحيث يک شخص 
جان و زندگی يگانه چيزی است که اسير جنگی با ادای چند جمله . کند

انسان بخاطرش چه چيزی باالتر از جان است که . دھد آنرا از دست می
دھد؟مقاومت بخاطر عقيده و آبرو چيز ھايی ھستند  جان را از دست می

توھم در عصيان و مقاومت  . برد که اسير جنگی را تا چوبۀ دار می
دھقان بيسواد يک نوع ايستادگی روشن و انديشۀ مبھمی دفاع زدايی نشدۀ 

                 . از خود نطفه می بندد

ھوش شدن از جبھه دستگير شده بود بعد از چند مجاھدی که به علت بي
                               . ھفته انتظار در دل يک شب به جانباختگان گمنام می پيوندد

عصيان و انديشيدن را در درون يک متن نوشتاری می توان ، پرسيدن
عاصی و انديشنده را از روی جمالت يعنی از روی ، و پرسنده، فھميد

                            . گفتاری که در متن روی ميدھد می توان تشخيص کرد

  

  مه فريب نخورديم
  مه پشيمان نيستم

  خودت بی ناموس ھستی
  خودت فريب خورده ای
  شوروی ره تو  آورده ای

برای ، قضاوت دست ميزنمو تأويل از روی اين جمالت است که من به 
من  اسير بيسواد جنگی که در درون محکمۀ نمايشی و استبدادی می ايستد 
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و به قيمت خون خويش از  عزت خود و آبروی سرزمين خويش دفاع می 
است و لو پرسنده و عصيانگر ابتدايی و ھنگامی عصيانگر و پرسنده ، کند

و  در قيافۀ قاضی ش که اينکانکه در برابر شوروی و حرفھای مزدور
انديشنده در لقای ، کوبد متقابالً دست رد می، دندلقک نمايی دار، څارنوال
 اما و . کند ولو انديشندۀ خود انگيخته و غريزی تبارز می ی مستقل
در فضای محکمۀ ، که با ھزار و يک دغلکاری و دشنام څارنوال قاضی و

، وش بفرمان روسدر واقع به حيث مزدوران گ، نمايشی ظاھر می گردند
بنمايش می آيند و در مطالعات غير انديشنده به حيث آدمک ھای کوکی و

در قيافۀ يک برده و يک چاکر مورد بررسی قرار می ، سياسی و تاريخی
                                                          .  گيرند 

  

  امتناع 

ت دارد و ھرگز در شکنجه گر به اعتراف گرفتن و توليد رنج عاد 
موقعيتی قرار نمی گيرد که خود به گفتار بيايد و شکنجه دادن ھای خود را 

جالد به رگبار و گردن بريدن ھای نيمه شبی معتاد است و . اعتراف کند
در بروی کاغذ يا ھرگز نمی خواھد نام مقتولين و اعدام شدگان خويش را 

در ذھن و ، ن و شکنجهعادت و اعتياد به خو. مالی عام به بيان آورد
شکنجه گران و  . روان جالد و شکنجه گر تا لحظه ھای مرگ تداوم ميابد

جالدان حزبی مخزن خاطرات خونين ھستند و اگر دھانۀ خاطرات را باز 
ھمانگونه که نويسندگان . دی آدم از آدميت خود پشيمان می شوبن، کنند
گويند  رسند می وقتی به بررسی آشويتس می ديالکتيک روشنگری کتاب

بايدھمه انديشه ھای متمدنانه و مدرنيته يی را در آشغال ، با  وقوع آشويتس
اينک نيز وقتی نويسندگان و پژوھشگران در بررسی جنايات . ريخت
می گويند با ، پوليگون و گور ھای دسته جمعی می رسند پرچمی به/خلقی

موکراتيک خلق بايد انديشه ھای حزب د، وقوع پوليگون و خندقھای گمنام
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                                                         . را به آشغال شرم و رسوايی انداخت

نه بسويۀ جمعی و ، شنه رھبری و نه پائين رتبگان(حزب دموکراتيک خلق
بطور  حزب را اگر. عتراف نزده استتا ھنوز دست به ا) نه بسويۀ فردی
اين جالد و اين شکنجه گر ھرگز ، جالد و شکنجه گر بناميم، کلی و نمادين

چون . به اعتراف و معذرتخواھی روی بياوردنمی شود که نشده و حاضر 
جانيان نيز با استفاده از ، تنور بی بازخواستی و تداوم جنايت گرم است

اعتراف کردن و . داع می ورزنھمين فضا از ھرنوع اعتراف امتن
اين جالد و اين ، از تکامل و احساس آدميت است معذرتخواھی مرحله ای

شکنجه گر ھنوز از خيرات اوضاع  به اين مرحله نرسيده است که به 
بنابرين نه می خواھد و ھکذا بايد . روی بياوردروشن و زاللين اعتراف 

پيآمد ھای تباه کننده اش  وکودتا خونين فاجعۀ به گفت که نه می تواند 
و اعدام سيستماتيک ھزاران ھزار  شکنجه، به دستگيری . اعتراف کند

، به جنايت ثور و خيانت شش جدی اعتراف کند. انسان بيگناه اعتراف کند
به تبعيد و کوچاندن و مخالف ، به چاکری و مشاور پرستی اعتراف کند

به توطئه و رفيق ، کند به انھدام جامعۀ مدنی اعتراف، کشی اعتراف کند
تسليم شدن  به تبار گرايی مزمن و. و انفجارات درونی اعتراف کندکشی 

برف بام خود به شانۀ ديگری  به، به تنظيمھای اسالمی اعتراف کند
                  ... . .  اعتراف کند و بهانداختن 

با خنديدن بھتر از ھر کس خودش ميداند که ، پرچمی/شکنجه گر خلقی
زندانی سياسی را برای ، و اعالميۀ حقوق بشرروی ميثاق منع شکنجه ب

شکنجه می داد و تا آنجا که زندانی يا در زير شکنجه می ، گرفتن اعتراف
اعتراف و مردن دو ، شد می ندهُمرد يا به اعتراف حقيقی و کاذب پناھ

                                            . کرد حالت زندانی را در زير شکنجه ترسيم می

يک شکنجه گر ، گفتم که حزب دموکراتيک خلق به حيث يک واحد کل
، ورزد شکنجه گری که از اعتراف به شکنجه دادن امتناع می، است
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ن خونين رھبرا. ردگي امتناعی که از چاکری و فقدان تفکر سالم منشا می
                             ورزند؟ حزب چرا از اعتراف امتناع میچشم ن سرگيدست و 

. نوعی از پرسيدن است، کردن درين بحث نوعی انديشيدن است اعتراف
اعتراف کردن ، نوعی از بخويش آمدن و حضور در درون وجدان است

، اعتراف. نديشيده و انديشه ھای پرسشگر استگذار بسوی پرسش ھای ا
و  جنايتبارھايی است که در گذشته به نحو  روايتسی کردار و ربرآيند بر

اعتراف ابھتی است که به انديشيدن ضرورت دارد  . خونين اتفاق افتيده اند
مغزی که نتواند  . به ذھن کنجکاو و پرسنده و باوجدان نيازمند است

شعوری که ، نه می تواند به اعتراف روی بياوردمسؤالنه بينديشد چگو
اعتراف . نتواند بپرسد چگونه می تواند عظمت اعتراف را درک نمايد

ژست اخالقی يا عطر . کردن تخليۀ روانی نيست بل تسويۀ وجدانی است 
 باسی و ديرمانده در درون طرح و تفکرواقعبينانه تابوت نيست بل جھشی 

                                   . است

  : را به سه مرحله تقسيم کنيم )پرچم/خلق(اگرگفتار و نوشتارحزب

  مرحلۀ پيش از کودتای ثور

   چھارده ساله دکتاتوریمرحلۀ 

   مرحلۀ فروپاشی و رسوايی

، تزس ھا، فرامين، اطالعيه ھا، سخنرانی ھا، مقاله ھاديده می شود که 
  . ندمتفاوت انوع کارکرد و سه دارای سه رنگ ، در سه مرحله...  دساتير

                                                                                            

ھمه چيز  درين مرحله، را احتوا می کند ١٣٥٧ تا ١٣٤٣از، مرحلۀ اول
در مظاھرات و جريده ، گردد انقالبی ظاھر میتوده گرا و، با التباس سرخ
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از ُسرنای . و سوسياليم داده می شود عدالت، دۀ دموکراسیھا به مردم وع
مرحلۀ ، حزب سازھای رنگين مثل  نان و خانه و لباس نواخته می شود

  . رتشيفتگی به انقالب وشيفتگی به ليننيزم و شيفتگی به قد

                                                                                               

که ، که دوران وفا کردن به وعده ھاست١٣٧١-١٣٥٧از ، مرحلۀ دوم
که دوران نشان دادن ، مرحلۀ عملی کردن الف ھا و گزافه ھاست

حزب بجای انقالب به کودتا روی ، درين دوره، است و نان دموکراسی
مردم و . تکيه ميزندو انترناسيوناليزم بجای لننيزم به سويتيزم ، می آورد
جالد چيزی بنام با نه با حزب دموکراتيک که  دگرانديشران روشنفک

، ھمۀ صدا ھا و مانيفست ھای وعده داده شده. دنمواجه می گردجانی و
به حيث پرچم /خلق. دنميريزپائين جالد دو دژخيم و دستان  دو گلویاز

نشان ميدھند که غير دموکراتيک در پراتيک درين دوره ، افعی دوسره
  . عالم بوده اندترين دولت اندۀ ترين حزب و دستنش

                                             

و  وحشتناک، اين مرحله بسيار مضحک، تا امروز١٣٧١از ، مرحلۀ سوم
. مرحلۀ فروپاشی و مرحلۀ رسوايی، یمرحلۀ تسليم، ستمترسک نما

دورۀ ، حزبی استعملی درين مرحله که دورۀ بازنشستگی از جنايات 
، بطريق دگر يعنی بطريق جعل نويسی و گريز از مسؤليتت فردی جنايا

خاصتن بوسيلۀ جانيان رده ١٣٧١ زبعد ااگر اراجيفی که . آغاز می گردد
ديده ، مورد تحليل و بررسی قرار بگيرند، ھای بااليی حزب نوشته شده اند

جاسوس در نوشته ھای خود فقط و فقط تالش ھرمی شود که ھر جانی و 
تا کوه جنايت حزبی را از شانۀ خود بردارد وبرشانۀ رقيب  کرده است

تالش کرده است که جنايت و خيانت را . خود بگذاردو رقيب قومی حزبی 
سياست از نبی  و اردو: مانند(رنگ فرکسيونی و رنگ انفرادی ببخشد
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نگاھی بتاريخ حزب ، از دستگير پنجشيری ظھور و زوال، عظيمی
ياداشتھای سياسی و رويدادھای ، بندیاز قدوس غور دموکراتيک خلق

، آخرين مصاحبۀ کارمل با مصطفی دانش، از سلطان علی کشتمند تاريخی
درين نوشته ھا تمامی اتفاقات  ). . .، از فقير محمد ودان دشنه ھای سرخ

به بھترين شکل امتناع از اعتراف جعل می گردند و و انديشه ھا پيوسته 
                                                            . در ميان اوراق به ظھور می رسد

حزب دموکراتيک خلق و جانيان رھبران . ادامه دارد، اعترافامتناع از 
که طی چھارده سال حسب معمول بجای مغز شان مشاورين روسی می 

ظرفيت پرسيدن را از باالجبار قدرت تفکر و و در آنزمان ، انديشيدند
 گوشمالی ھا، و اينک که با سيمای شکسته در تشت حال، دست داده بودند
، قی می کنند) نجيب، ببرک، امين، ترک: مانند(ی ماضی راو سرخمی ھا

ست که و ھمان ھستری ھا ت و ھمان شرط ھااباز ھم برشالودۀ ھمان عاد
نه ذھن ، کند قشر خاکستری مغز شان کار نمی، بدون دخالت مغز ارباب

سنتی که ذھن اشغال شده و عادتی شان است که از مستقالنه انديشيدن و 
چاکرمنشی ، سکوت مرگبار فعلی شان . ورزند امتناع می، اعتراف کردن

                                                . به بيان ميآورد را در زمان حال گذشتهھای 

به ذھن و شعوری تعلق ميگيرد که نخست تراف کردن و اع معذرتخواھی
را در خود  يدنو پرس يدنباشد و شرايط و زمينه ھای انديش متکی بخود

پرجمی که سالھا در قشر آگاه و ناآگاه /پرورده باشد و اينک رھبران خلقی
ھرگز نمی ، مغز خويش تصاوير و مفاھيم جنايت و خيانت را پرورده اند

ت و خيانت روی بياورند يا بکالم ديگر که اصال نمی توانند به نقد جناي
  .توانند جنايت و خيانت حزبی خويش را زير پرسش ببرند

 اتمعذرتخواھی با پس زدن حقيقت يکی نيست،معذرتخواھی از اعتراف
برخی از درجه داران .منشاء می گيرد نه از ماست مالی جنايات،روشن

و سخن ھای با مسؤليت وراق ،نه در ميان احزبی اگر بسيار مجبور شوند
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در مکالمات حزبی ، ،و تلويزيونی  در مصاحبه ھای راديويی بلکهو جدی 
رمانتيک زمزمه می با آه و افسوس و  سرپوشيدهچيز ھايی را بطور 

ھرگز تن ،ھرگز بسوی تشريح خيانت و تفسيرجنايت پيش نمی روند،کنند
بھترين صورت، به اعتراف و معذرتخواھی نمی دھند،حرف ھای شان در 

  :دگردمی  منجرنوستالوژيک و غوغای به حيث يک تخليۀ کاذب،به جعل 

من کامال متأسف و شرمنده ھستم که در آن جريان ھا دست داشتم يا " 
حزب دموکراتيک خلق افغانستان با اشغال قدرت، مرگ ...شرکت داشتم

ھای  تدريجی خود را آغاز کرد، با اشغال قدرت لگد زد به تمام آن چيزی
حزب ما يک حزب ،بودکه به مردم به مثابه آرمان خود وعده داده 

  " دموکراتيک نبود يک حزب اقتدار گرا و وابسته بود

   www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/٢٠١٢/٠٥/١٢٠٥٠٤_zs_mazdak_sound_bbc   

                                                          

راتيک خلق چرا به اعتراف و معذرتخواھی روی نمی رھبران حزب دموک
آورند؟ اين رھبران که اکثراً با التر از ھفتاد و پنج سال عمر شان به 

ھنوز ، پا برلب گور می باشند اکنون و، رسوايی و خونريزی گذشته است
ترجيع می دھند که با ، صداقت و به دليل جبن و ترسبه دليل نداشتن 
در مالی عام بر تختۀ ننگ تاريخ  روند وبسوی گور بسکوت خويش 
                                                                           . چارميخ بمانند

صفحۀ سرخ حافظۀ رھبران و ھمۀ جانيان حزبی مانند تابلوی گرانيکای 
توته ھای  بامعلق کشيده شده و پيکاسو است پر از خون و چشم ھای 

پر از گلوله و ، پر از چاکری و دست بوسی مشاورين. آدم  گوشت بنی
پر از ميمون و روباه و ، پر از کودتا و توطئه و نيرنگ، چيغ و رگبار

رھبرانی ... پر از ريسمان و نطع و دار. پر از تيغ و تبر و تبردار، گاو
که ذھن و خاطرۀ شان را ھزاران تصوير سرخ و ھزاران واژۀ خونين 
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اھيان پين تصاوير و اين واژه ھا مانند ساشند و ھر لحظه امحاصره کرده ب
چگونه می  توانند با چنين ، ارتش چھلم بر چار سوی شان حصار شوند

پشتارۀ حزين و تراژيک به سوی زيبايی ھای اعتراف و معذرتخواھی 
           ؟رھنمون گردند

و جنايتکاران ، در مورد جنايات حزبیبا درنظر داشت تأويلی که من 
تی را بر می سؤاال، در کليت خود، مه اپيشکش نمود ناقضين حقوق بشر

آوردن رھبران در مورد اعتراف و به تفکر آمدن يا به تفکر  که انگيزد
رده ھای و يا مجموعه ای از جانيان و تبھکاران حزب دموکراتيک خلق 

ند بلکه اين پرسش ھا و اين بغرنج ھا می توان، نمی باشد، باال و پائين آن
 . زمينه ھای کاوش ھا و دريافت پاسخ ھا رابرای آيندگان  فراھم سازد 

در ميان اقيانوس که بدھند ترجيع  ز ھمھنو مھم اين نيست که جانيان حزبی
بل مھم اين است که ، به رسوايی و مرگ فزيکی برسندقطره قطره ، خون

شرم و رسوايی شان قبل از ھر امتناعی به اعتراف و معذرتخواھی 
                                                                           . رازير گشته است س

نمی تواند راه حل معضلۀ جنايات ، "تير په ھير"وتالش برای فراموشی
اعتراف و معذرتخواھی يگانه راھی است که . سازمانيافتۀ حزبی باشد

گردد  حاال پرسش من بر می. عضای حزب به آن تن بدھدسرانجام بايد ا
به آن عده اعضا و کادر ھای جوانی که ديروز دردرون سيمھای خاردار 

شدند و  نفس می  حزب دموکراتيک خلق و اتمسفير روسی تغذيه می
ديروزخونريزی و صدھا جنايت و خيانت حزب را می ديدند ولی ، کشيدند

، مانند آدمھای کر وچشم بستهديروز ، سر در حريم سکوت فرو ميبردند
 ثور ديروز در برابر جنايت، تواريش زده و پرستندۀ رھبران بودند

ديروز از امتيازات ، زدند در خاموشی مطلق غوطه میکشور اشغال و
با وجود ... استفاده می کردندحزبی و دولتی مانند غنيمت ھای بادآورده 

، تان شان خون بنی آدم نمی چکدآنانی که از نوک انگش، اينگونه تعلقات
، اعضايی که در دستگيری و محاکمه و شکنجۀ زندانيان دست نداشته اند
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می ... افرادی که در ويرانی قريه ھا و کوچانيدن مردم نقش نداشته اند
با  و يدن بيايندبه انديش، خائن و جنايتکارتوانند به نيابت از رھبران 

 و انتقاد ازخود  و معذرتخواھیراف اعت مراجعه به مردم و قربانيان به
                                                                                   . روی بياورند

ھشتم تا  ٥٧ر از ھفتم ثوسيستماتيک عه و جنايات بياد بايد داشت که فاج
دستنشانده مرتکب ن جنايات را يک حزب و اي اتفاق افتيده است ٧١ثور 

نيز حزب شما کادر ھا و اعضای جوانتر  نبايد فراموش کرد که. شده است
، به حيث پرزه ھای غير کليدی در ماشين جنايت به حرکت درآمده ايد

بھوش باشيد که بيست سال بعد نيز نسل ديگر به حيث وارثين شھدا و 
دربرابر شما می ايستند و شما را ، به حيث مؤرخين و منتقدين، قربانيان

 به حيث بازماندگان حزب دموکراتيک خلق به محاکمۀ روياروی می
چنانچه محاکمۀ رھبران و تبھکاران معلوم الحال حزب ، کشانند

اين ، در روزمره گيھای مردم داير می گرددھمه روزه ، دموکراتيک خلق
، خاطره ھا، اداستان ھ، مصاحبه ھا، مقاله ھا، در ترانه ھامحاکمه 
    . برگذار می گردد بشکل فراموش ناشده و تابان... ، پژوھش ھا

  . موتور اعتراف و معذرتخواھی است، وجدان

  .به حقيقت است بسویروزنه ی ، انديشيدن

. با درون خالی و مغز دستبرد شده نمی توان چراغ اعتراف را روشن کرد
ی ريخته را به گلھای نمی توان خون ھا، نمی توان نقبی بسوی حقيقت زد

   . نسترن تبديل کرد

وقوع جنايت به طرز ، رھبران در برابر جنايات اتفاق افتادۀ حزبی سکوت
ه نويسان قاتل با نگارش ھای خاطربه تکرار بايد نوشت که . ديگراست 

 انتقال می دھند منفرد وغير حزبیت ارا به جنايات حزبی جناي، وارونه
ه کادر ھای درجه پائين حزب دموکراتيک تفکر درست اين خواھد بود ک
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قلم بردارند و پس از ، آنانی که دستی در جنايت و خيانت نداشته اند، خلق
و  خود را به نيابت رھبران مرده، پرسيدن و نقد کردن، انديشيدن
برافرازند و با اعتراف به جنايت و خيانت حزب دموکراتيک ، سرنگون

د و با تمام خضوع از مردم و نسل مبارز فردا را صيقل بزنن، خلق
                                                             . قربانيان معذرتخواھی نمايند

بجای امضاء کنندگان ، و شورای انقالبیمرکزی  ۀاگر تبر بدستان کميت
ً نقاشان حرم، دساتير کشتار دستھای خونچکان و ، ندشدمی  سراتصادفا

 نقاشی می، عصر حجرخود را مانند قيافۀ جالدان ۀ خونگرفتچھره ھای 
جالدانی که در دست چپ شان کلشنکوف و در دست راست شان . کردند

 پرخاشگرانروسی سينۀ دستھايی که با ماشيندار . می درخشيد، سويتيزم
                                                        . د روسی را می شگافتندض

، اليق، بارق، نور، کشتمند خواھد بود اگر تصور شود کهتوقع کاذب  
، زيری، ميثاق، پنجشيری... ، غنی، وکيل، کاويانی، عظيمی، قادر، رفيع
گروموف ھا جليلی و ، سروری، مزدوريار، گالبزوی، شاولی، سوما

خيزند از اھرام ھای رسوايی بر ديرماندهاين موميايی ھای ... ، ھا وپليچکا
جنايات ھای جنون آميز و قرن بيست و يکمی آدم کشی  و مانند آدمھای

، دو دھه سکوتتجربۀ . دنمايناعتراف  حزب دموکراتيک خلق را گستردۀ
صد سير باروت  را باعتيقه  خونين اين افليج ھایياداشتھای ثابت کرد که 

ً در . ساختمنفجر  وطنی ھم نمی توان خاطره نويسان حزبی اگر تصادفا
انند به اعترافات کاذب و  پل گم کن دست ميزنند و تلک اعتراف گير بم

                              . کوچک و تصادفی و انفرادی نشان می دھند حجم جنايات را

خون ھزاران ھزار انسان ، جناح تره کی/ساطور بدستان چنگ بروت
جناح شاگرد وفادار می آويزند و باند امين  ضدثوری را بر طناب خونآلود

روی استاد و نابغه پرستان شرق را ، با آويختن لست چھارده ھزار اعدامی
سر  سرخبا صد کرشمۀ ، شاه شجاع کوچک. سازند سياه تر میه وسي
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کند و  ذبح می" عجوزۀ ھزارداماد"ھزاران انسان ضد روسی را در پای 
طعم خيانت ملی و عطر ، انیرئيس عمومی خاد در لقای شاگرد ث

پرچمی کاله . اعدامھای نيمه شبی را در پيراھن دريدۀ ببرک پاک ميکند
ماند  پکول می پوشد و خلقی را  زند  ريش می لنينی را بر زمين می

داند و خلقی نيز بروت ھای  و قبيله گرا و جنايتکار میبيسواد کمونيست 
کند و با  د  لنگی سياه بسر میتراش آويزانش را با تيغ فرامين ھشتگانه می

سويتست و ، ملحد، پرچمی را، بالمعروفشو با امر بسم هللاغليظ ی ااد
و ھمين درامۀ ننگين در درون . ..می خواندبرژنف و گرباُچف مزدور 

تره کی خواه ھا امينی ھا را . گردد ھر فرکسيون کوچک حزبی تکرار می
کنند و امينی  ين جالد بار میکوبند و بار جنايات را به گردن باند ام می

کنند و بار جنايات را به گردن تابوت ھای  پرستان را مالمت می هھا نابغ
به ھمين طور  ... . و طنجار  و سروری می خوابانند، ثالثه يعنی گالبزوی

گارنيزيونی ھا و مليشه ھای کارملی با دريش دادن نجيب در ميدان ھوايی 
شند و نجيبی ھا تمام مزدور منشی و تسليمی کابل از نجيبی ھا انتقام می ک

به گردن ھای ، و جنايات را با نمايش دادن فلم ھای مستند در يو تيوب
، درين گونه شاخ جنگی ھای جناحی. . . کنند خميدۀ کارملی ھا آويزان می

تنھا مردم و قربانيان ھستند که تمامی جناحھای حزب دموکراتيک خلق 
               . دانند حجله آرايان عجوزه ھای ھزار داماد میو افغانستان را جنايتکاران 

  

  اعتراف گيران به اعتراف نمی آيند

مانند وريترا در شکم خود رودخانه ھا را ذخيره ، حزب دموکراتيک خلق
ھفت رودخانۀ ) ی رامايانانام اژدھا در سرود ھا( منتھا وريترا ، دارد

دموکراتيک دو سره و ضد و حزب  و در شکم ذخيره کرد زمين را بلعيد
و برای روز ھای  نوشيدھفت بار را  ھفت رودخانۀ خون، خلقو ضد 

                                   . کرد پس اندازرسوايی ، خود را درھشت، 
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  ميخک گل   براستی من نميدانم چه رنگ دارد گل مرسل
  کدام گل بر سر سينه کدام گل بر سر گورست 
  ، کدام گل بر شھيد زيبد
  کدام گل بر شب خينه

  رنگستسوادم وحشت 
                                                              خودجنون در

  .حضور شيشه در سنگست
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،فضای تيره و ناشناخته ای است که احساس وعواطف ی فراتر از دردحس
ھايی است که تراکم وحشتفشار واين اختالل ناشی از .را مختل می سازد

زندانی بر روح زخم خوردۀ زندانی ذخيره شده است، حفره ھای روانی، 
ھای سرد بسوی بی تفاوتی ...برد  عاطفه میحس و مرگ را بسوی مرگ 

  . اجباریو 

زندانی ، خواند را میب نام اعدامی ، الف وقتی از کنار زندانی ب اعدامش
بل بخاطر  مرگ ھم اتاقی،نه از برای  اما بيشترينه  خورد تکان میالف 

وقتی زندانی می بيند که ھمزنجيرش در زير ...شنيدن نام خودانتظار در
شکنجه جان کنی دارد،با گريز از شبيه سازی،بدفاع از خود برمی 

 .د،درد ديدن و شنيدن را با نفی تصوير و تصور،زايل می سازدخيز
به معنای نوع ديگری از مرگ عاطفه ، گرفتن تحفه و يادگاری از اعدامی

ھم سلول اعدام می شود و زندانی زنده مانده متوصل به گرفتن ،ھاست
                                                  . ..پتو، بکس، پول، ساعت: يادگار می شود



٢٤٦ 

 
 

کند درخود اگر  وقتی می بيند که عسکر نعش زندانی را کش میزندانی 
من خودم . ...لرزد بخاطر نعش خود اوست نه نعش بيرون از خودش  می

کش  خادنعشی را ديدم که عسکر، در درون حويلی اتاقھای تحقيق صدارت
تکان نخوردم و ،نه که الزمۀ يک انسان نورمال استآنگوکرد و من  می

بی عاطفگی و بی " . . . از نظرم گم شدنۀ تئاترمانند صحنعش کشی 
احساس و .را شکل می بخشد" احساسی  ميکانيزم ضروری دفاع از خود 

تنھايی و ترس ،دو .عاطفۀ زندانی در مراحل استنطاق،زخمی می گردد
است،زندانی در درون تنھايی و ترس امکان ھميشه موجود برای زندانی 

از ھمين خاطر است که ھر زندانی در جريان تحقيق ترجيع .نفس می کشد
                    .می دھد که بعد از ھر ضربتی ديگر چشمانش برای ھميشه بسته بماند

  : مرحله را طی ميکند سه ھر زندانی درزير دندانه ھای ماشين خونين خاد

  همرحلۀ شکنج ١
  مرحلۀ اعدام ٢
  مرحلۀ حبس  ٣

زندانی متناسب به عمق ضربات و حجم فشار ھايی که در ذھن و جسمش 
پرتاب می  سوم اول به مرحلۀ دوم يا مرحلۀ مرحلۀاز ، حک مانده است

ھنوز ما از تجربۀ اعدامی ، ھر مرحله تجربۀ منحصر به فرد است. شود
قصه ای وجود داشت که در پلچرخی . در ميدان تيرباران چيزی نميدانيم

گويا در زمان خلقی ھا يک بندی از گور دسته جمعی با آنکه بولدوزر 
. زنده مانده و از خندق گريخته بود، ھموار کرده بود،خاک را باالی اجساد

اما متأسفانه که آن شھيد زنده در مورد خاطرۀ آن تراژدی خونين چيزی 
گلوله و خوابيدن در زير  ننوشته است تا ما ميفھميديم که بعد از خوردن

اگر زنده مانده باشی در حس و عقلت چه ميگذرد؟کاش زندانی زير ، خاک
خاک بما مينوشت که حزبی ھا در شب ھای اعدام در زمين سرخ 

کاش برای ما کسی  پوليگون با چه احساس و دبدبه ای ظاھر می گشتند؟
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ند و حکم حزبی ھا چگونه شعار می داد،بنويسد که در شب گلوله باران
فرمان اور چگونه ادا  را با چه لحن و چه ادبياتی ابالغ می کردند؟ اعدام 

                می گرديد؟

  

انواع درد و انواع سياسی زندانی . مقولۀ درد نمی تواند درد را بيان کند
انواع بربادی را در اعماق روح و انواع تنھايی. کند تجربه میرنج را 

روست که در درون روح ھر زندانی کوھی از از ھمين. ذخيره می کند
کرستل تيزاب است که قطره قطره آب می گردد و با ھر قطرۀ خود روح 

 اين تجربه ھاست که زندانی . و جسم زندانی را با خود ذوب می سازد
                                        . بسوی اختالل استرس بعد از ضربه کشيده می شود

شايد انسانی که شکنجه نشده باشد ، مقولۀ غم بيانگرغم شده نمی تواند
زندانی خوابيده در زير شکنجه ، چيزی نداند تندربارۀ زخم روح و زخم 
به ، به مدد حلول در خاطرات بيرون از زندان، و نشسته در کوته قلفی

گذار از زمان حال به زمان ماضی به نفع زندانی . بخشد یخود انرژی م
. مرحمی می شود بروی زخمھای جاریکند و ياد ھای گذشته  عمل می

گيرد و روح  اين گذار  چرخشی است که در حوزۀ دفاع ازخود شکل می
                                                          . را عاشق و جسم را شاد نگھميدارد

زندانی که از زندان بيرون می شود و در فضای خارج از پنجره و قفس 
و  در حرکت است گذشتهبازھم بسوی .  گيرد در ميان اجتماع قرار می

گذار از فضای عادی و نورمال . خواھد در خاطرات زندان زندگی کند می
ھای روانی و از فشار ، زندگی بسوی ماضی ھای پر درد و رنج آور

چرخش بسوی . گيرد که در گذشته ھا اتفاق افتيده است ضرباتی منشا می
رويکرد بسوی زخمھای ماضی بمعنای جدا شدن از ، تاريکگذشته ھای 

و  واقعی بمعنای خاموش کردن فانونس، روزمره گيھاستو  حال زمان
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  .استھای مخيل تاريکی ھمان رفتن بسوی 

ن معترض و منتقد را از کانال ديالک حس فراتر از درد است که انسا
   .تيک روشنگری عبور می دھد
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