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انتشارات دانشگاه



اهداء
ــه  ــان ب ــردی آن ــت و رادم ــه هم ــن ک ــپردۀ میه ــر س ــالتمند و راه روان س ــان رس ــه همرزم ب
مــن نیــرو و تــوان بخشــید تــا دشــواری هــای مبــارزه، شــکنجه هــای زنــدان و هــراس از 
ــا ارادۀ اســتوار اســتقبال نمایــم. بــه پــدر، مــادر و عــم بزرگــواری کــه  وحشــت اعــدام را ب
زبــان و کردارشــان بــه مــن درس علوهمــت و ایثــار آموخــت و تــا آخریــن لحظــات زندگــی، 
دســتان لرزانشــان بخاطــر زندگــی، ســامت و رهایــی مــن از زنــدان بــه بــارگاه ایــزدی )ج( 
ــه  ــات مظلومان ــوان و آن تضرع ــتان نات ــه آن دس ــد ک ــزرگ )ج( میدان ــدای ب ــود. خ ــد ب بلن

ســخت پــر برکــت و مؤثــر بــود.
بــه همســرم نــادره و فرزنــدان پــر مهــرم هــر یــک دوکتــور شــیا عثمــان، دوکتــور وحیــد 
ــای  ــی ه ــان در تنهای ــاالت ش ــه خی ــان ک ــت عثم ــان و زرلش ــد عثم ــور فری ــان، دوکت عثم
ــا مــن همــراه بــود و  ســلولهای زنــدان و در دشــواری هــای شــکنجه هــای غیــر انســانی ب
بــا جــرأت و شــهامت کــم نظیــر مشــقات روزگار و خشــونت هــای زمــان را صبورانــه و بــه 
ــرادرم دوکتــور محمــد طاهــر  ــه ب ــه یگان ــد. باالخــره ب آرزوی رهایــی مــن متحمــل گردیدن
ــد  ــه امی ــت و ب ــا نگذاش ــتکبار تنه ــتبداد و اس ــان اس ــگال اهریمن ــرا در چن ــه م ــمی ک هاش
رهایــی مــن از قربانــگاه جــادان بــی مــروت، بــدون هــراس از ســبعیت دشــمنان بــه وطــن 
برگشــت، مردانــه در کنــار مــن و فامیــل مضطــرب و پریشــان مــن قــرار گرفــت و از محبــت 

راســتین حســادت کــوردالن را برانگیخــت.
در نهایــت بــه ملــت مســلمان، ســتمدیده امــا قهرمــان کشــورم کــه بــا تقدیــم هــزاران هــزار 
ــن وطــن و کشــور  ــگ و شرمســاری را از جبی ــوغ اســارت را شکســت و داغ نن ــی، ی قربان

زدود.



اظهار امتنان
ــهء حقــوق  ــوم سیاســی فاکولت ــور محمــد طاهــر هاشــمی ســابق اســتاد عل ــرادرم دوکت از ب
ــی آن  ــهء کاپ ــد از مطالع ــم بع ــر تشــویق و ه ــن اث ــتن ای ــرا در نوش ــه م ــل ک ــون کاب پوهنت
ــان از پســرم  ــد و همچن ــای ســودمند شــان مســتفید ســاخته ان ــه ه ــا و توصی از مشــوره ه
دوکتــور فریــد عثمــان کــه در طبــع و نشــر ایــن مختصــر زحمــت زیــادی را متحمــل شــده 

اســت سپاســگذار میباشــم.

                                                                     دوکتور محمد عثمان هاشمی



تقریظ
ــده  ــه بن ــه ب ــر ک ــن اث ــدر ای ــمند و گرانق ــف دانش ــراوان از مول ــس ف ــان ب ــپاس و امتن س
ــد. و  ــرار دادن ــورد اســتفاده و اســتفاضه ام ق ــل از نشــر م ــاب را قب ــوده و کت مرحمــت فرم
بــاز هــم شــکران و ممنونیــت بــی پایــان از اینکــه بــا اغمــاض از نارســایی هــای اینجانــب 
در خواســت مــرا مبنــی بــر نوشــتن تقریــظ و اســتقبال از اثرشــان پذیرفتنــد. الحــق کــه مــن 
از مطالعــه کتــاب بــی نهایــت   حــظ بــردم زیــرا نشــر تألیفــات و آثــاری از ایــن گونــه در 
ــن  ــاالً در ذه ــن و احتم ــن م ــأ در ذه ــه متداوم ــه پرسشــی اســت ک ــر پاســخ ب ــت ام واقعی
هــزاران هموطــن همچــون مــن خطــور نمــوده و مینمایــد، و آن اینکــه: در شــرایط کنونــی 
ــربرآورده و  ــی س ــر طرف ــم از ه ــاب نویســان ه ــاب نویســی داغ اســت و کت ــازار کت ــه ب ک
ــری خواهــد شــد  جــاودان  ــد اث ــر صفحــهء ســپید بریزن ــد کــه هــر ســیاهی کــه ب میپندارن
ــک  ــتان تراژی ــی داس ــان واقع ــان، ای کاش قهرمان ــم زم ــت در چش ــد داش ــی خواه و جای
کشــور ســکوت بشــکنند و دســت بــه تألیــف آثــاری بزننــد کــه از یکطــرف غمنامــه دوران 
ــه  ــیله خــود ب ــن وس ــه ای ــد و از ســوی دیگــرو ب ــان کنن ــان بی ــه هموطن ــیاه کشــور را ب س
ــار ملــت  حیــث غنــای فرهنگــی و سیاســی کشــور جایــگاه واقعــی خــود را در تاریــخ پرب
مــا بگیرنــد، تــا آینــدگان دریابنــد کــه ایــن وطــن و ایــن ملــت فرزندانــی برومنــد تربیــت 
نمــوده کــه در راه حفــظ آبــرو و نوامیــس ملــی، رنــج هــا و مصائبــی را بــر خــود روا داشــته 
انــد ولــی ابــداً ســر بــه آســتان دشــمنان نســائیده انــد. و بــاز هــم در شــرایطی کــه کتــاب 
ــه  ــات را ب ــه الطای ــه و هــر گون ــرار گرفت ــکاران ق ــی وســیله ای در دســت ناب نویســی حت
ــروز  ــا دی ــه ت ــد. آنانیک ــذ میریزن ــا روی کاغ ــیاه کاری ه ــه و پوشــش س ــت ذم ــور برائ منظ
ــد و از عنایــت همــان  ــان احــزاب خــون آشــام خلــق و پرچــم بیــرون میکردن ســر از گریب
ــا نشــر  ــا اســتفاده از شــرایط ب ــک ب ــد این دارو دســته صاحــب دم و دســتگاهی شــده بودن
آثــار هزیــان گونــه بــروی همــه جنایــات پــرده میاندازنــد و بــا یــک چرخــش خــود را در 
صــف وطــن پرســتان جــا میزننــد. در چنیــن فرصــت میبایــد فرزنــدان صدیــق و آنانــی کــه 
در شــرایط نهایــت دشــوار ملــی بــه نــدای ملــت و مــا در وطــن پاســخ داده و بــرای نجــات 



کشــور جانبازانــه رزمیــده و بالمقابــل بــه شــکنجه، آزار، زنــدان و هــزار گونــه بــی حرمتــی 
کمونیســت هــای حزبــی و کمونیســت هــای اجرتــی روبــرو شــده انــد، بــا همــان شــهامت 
ــا  ــج خــود را کــه ت ــارزه و محنــت و رن ــد و داســتان هــای مقاومــت، مب ــه برخیزن ــا برهن پ
هنــوز ناگفتــه و نهفتــه مانــده اســت بنویســندتا بــه منزلــۀ گنجینــه هــای تاریــخ ملــت مبــارز 

ــد. ــرای آینــدگان باقــی بمان مــا و بحیــث میــراث ارزشــمندی ب
در پهلــوی آثــار انگشــت شــماری کــه هــر یــک بــه نحــوی پــرده از روی جنایــات رژیــم 
کمونیســتی بــر میــدارد، اثــر دســت داشــته بــه شایســتگی خاصــی بــه ایــن مأمــول دســت 

یافتــه اســت.
ــرات و  ــهء خاط ــا ارائ ــه ب ــمی ک ــان هاش ــد عثم ــو محم ــرات پروفیســور دوکت ــاب خاط کت
یادداشــت هــای دوران جوانــی و نوجوانــی آغــاز میگــردد بــا یــک نگــرش سوســیولوژیک 
ــواده مدرســه و همــه رده هــای اجتماعــی  ــرات اختنــاق سیاســی عصــر را در ســطح خان اث
بازگــو میکنــد و بــا بیــان  خاطــرات شــخصی، خواننــده را بــه عمــق ماهیــت رژیــم مختنــق 
ــه  ــان ب ــور جوان ــتی و ظه ــای سوسیالیس ــت ه ــاز فعالی ــنده آغ ــازد. نویس ــنا میس ــت آش وق
ــاز زوال  ــر پوســیدگی و آغ ــل ب ــلطنتی دلی ــم الیگارشــی س ــی را در بطــن رژی ــر انقاب ظاه
ــی  ــای دســت چپ ــش ه ــۀ جنب ــک جانب ــری ی ــوام گی ــًا موجــب ق ــم و نتیجت تدریجــی رژی
ــه  ــن مطلــب بحــث نهایــت دلپســند را ب ــه ای ــرای تبییــن و توجی ــد و ب در افغانســتان میدان

ــدارد. ــده عرضــه می خوانن
ــرایط  ــوده و ش ــت نم ــی زیس ــوار سیاس ــت ناگ ــرایط نهای ــت ش ــود در تح ــه خ ــف ک مؤل
ــرای آنکــه  ــود، ب ــه ســکوت و دوری از سیاســت محکــوم ســاخته ب ــاراً او را ب ماحــول اجب
ــد سیاســت  ــه کام دیگــر از گزن ــار و ب ــر کن عمــًا از سیاســت و فعالیــت هــای سیاســی ب
ــردم را از  ــه م ــت ب ــا عطــش خدم ــت روی آورد ت ــه طباب ــان باشــد ب اریســتوکراتیک در ام
طریــق مــداوای بیمــاران اطفــأ نمایــد. در مســلک طبابــت بــه افتخــارات علمــی نایــل گردیــد 
تــا جائیکــه زمینــه هــای تدریــس و طبابــت در خــارج از کشــور برایــش میســر بــود. ولــی 
ــود را در  ــی خ ــای علم ــه ه ــا اندوخت ــود روی آورد ت ــور خ ــه کش ــمی ب ــور هاش پروفیس



ــرد. ــه کار بگی ــی از بیمــاران مــردم خــودش ب دلجوی
بــا دســتیابی احــزاب خلــق و پرچــم بــر اریکــهء قــدرت، پروفیســور هاشــمی خــاف میــل و 
توقــع بــه سیاســت رو آورد و بــا ایــن عمــل نقــد جــان در کــف گرفــت و مردانــه بــه جنــگ 
دشــمنان دیــن و کشــور کمــر بســت. در آوانیکــه بســا از همقطــاران از امکانــات جدیــد در 
حــد نهایــی اســتفاده میکــرده و بــه منزلــت هــا و مقامــات جــای گرفتند، پروفیســور هاشــمی 
بــه پیشــکش هــای سیاســی تطمیــع نشــده و راه مــردم یعنــی راه مبــارزه بــرای نجات کشــور، 
دیــن و حفــظ نوامیــس ملــی را در پیــش گرفــت. هنگامیکــه عــده ای در تــاش بودنــد تــا 
در محــراق توجــه قدرتمنــدان نــو بنیــاد قــرار بگیرنــد و در ایــن راه از هیچگونــه مداحــی 
ــود کــه چــون  ــد پروفیســور هاشــمی در جســتجوی رادمردانــی ب و مداهنــه دریــغ نمیکردن
ــد و در راه حفــظ و صیانــت  خــودش باندیشــند یعنــی حــق مــا در وطــن را گرامــی بدارن
نوامیــس ملــی از مــرگ هراســی نداشــته باشــند. بــه زودی بــه ایــن امــر توفیــق یافــت حلقــه 
ــت  ــه حکوم ــی علی ــارزات مخف ــه مب ــوده و ب ــکیل نم ــده تش ــتان برگزی ــن پرس ای از وط
کمونیســتی آغــاز نمــود. دریغــا کــه ایــن نخســتین هســته مبارزیــن ملــی افشــا و بیرحمانــه 
ســرکوب گردیــد. اعضــای ایــن جمعیــت بــه حیــث اولیــن قربانیــان نجــات کشــور در زیــر 
ســاطور دژخیمــان و جــادان کمونیســت قــرار گرفــت. ولــی شــکنجه هــا آزارهــا و اذیــت 
هــای غیــر انســانی اثــری در ارادهء آنــان نداشــت. زیــرا نیــت آن بــود تــا متــاع دیــن و کشــور 

را بــه قیمــت جــان و زندگــی دریابنــد. 
کتــاب دســت داشــته بیــان فشــردهء دردهــا و شــکنجه هایــی اســت کــه پروفیســور هاشــمی 
در ازای وطــن پرســتی و ادای رســالت ملــی بــه آن محکــوم شــده بــود. صفحــات ایــن اثــر 
ــام  ــت و پی ــن واقعی ــه ای ــی ب ــران روس ــای چاک ــی ه ــل و دون صفت ــن افشــای خصای ضم
تأکیــد میــدارد کــه اگــر یــک مشــت ناخلفــان آبــروی کشــور و ملــت را رایــگان بــه پــای 
بیگانــگان ریختنــد، هســتند فرزنــدان صدیــق ایــن خطــهء مردخیــز کــه بــه قیمــت جــان در 

حراســت و حفاظــت آن اســتوار و پایــدار خواهنــد بــود.
دوکتور محمد طاهر هاشمی
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بسم هلل الرحمن رحیم
پیشگفتار

هنگامیکــه در پنجــۀ جــادان خلقــی و پرچمــی قــرار داشــته و در زیــر ضربــات وحشــیانۀ 
آنــان دســت و پــا میــزدم یعنــی زمانــی کــه ایــن خــون خــواران و آدم کشــان قــرن بیســتم را 
کــه ماســک از چهــره هــای واقعــی شــان برداشــته و بــه جــان مــن و هــزاران هموطــن مثــل 
مــن افتــاده بودنــد از نزدیــک مشــاهده میکــردم، بــا خــود عهــد بســته بــودم کــه اگــر بخــت 
یــاری کنــد واز چنــگ ایــن ســفاکان جــان بــه ســامت ببــرم بــا هــر کســی کــه بــر بخــورم 
داســتان دد منشــی هــای ایــن گــروه خــون اشــام را یکایــک بازگــو نمایــم و یــا اگــر شــرایط 
مهیــا گــردد آن را بــه گونــۀ داســتان ســفاکیت و وحشــت زمــان خــود بــه قیــد تحریــر آورده 
ــن کــه پــس از گذشــت ســالها  ــرار بدهــم. مســرورم از ای ــان خــود ق ــه دســت هموطن و ب
چنیــن فرصتــی دســت داد تــا ایــن آرزو را بــرآورده ســازم. ممکــن یــک عــده ای کــه بــه 
سرنوشــت مشــابه دچــار شــده بودنــد قبــًا بــه چنیــن اقدامــی متوســل شــده باشــند و عــده 
ای هنــوز هــم آن را در ســینه هــا داشــته باشــند، ولــی بــا آن هــم اگــر هــر فــردی از ایــن 
شــخصیت هــا بــه نشــر آنچــه بــر او تعمیــل شــده اســت بپــردازد، چیــز تکــراری نخواهــد 
ــر  ــا ب ــره ه ــره ای از چه ــع و ماســک از چه ــک گوشــۀ فجای ــرده از ی ــدام پ ــر ک ــود و ه ب
خواهــد داشــت، ولــی بــاز هــم داســتان واقعــی و مکمــل ایــن گــروه خــون خــوار را بازگــو 
ــه خــاک  ــا خــود ب ــرا هــزاران هموطــن دیگــر داســتانهای شــان را ب نخواهنــد توانســت زی
بردنــد و بــه ایــن ترتیــب هنــوز هــم بخشــی از فجایــع خلقــی هــا و پرچمــی هــا بــرای ابــد 
پوشــیده و مســتور خواهــد مانــد. آنچــه در ایــن مختصــر خدمــت هموطنــان تقدیــم میشــود 
پــرده از یــک گوشــۀ کوچــک ایــن فجایــع بــر خواهــد داشــت ولــی چــه بهتــر کــه همــۀ 
ــان گذشــته و آنچــه  ــای افغ ــوره هــای آتشــین مارکسیســت لینینیســت ه ــه از ک ــی ک آنهای
دیــده انــد بازگــو کننــد تــا باشــد کتــاب قطــوری بــه میــان آمــده و ایــن مختصــر بــه حیــث 
ــه ســیاه  ــد و افغانســتان را ب ــد. خلقــی هــا و پرچمــی هــا رفتن ــه شــمار آی بخشــی از آن ب
ــه جــا  ــز دیگــر ب ــی چی ــخ کشــور جــز ســیاه روی ــرای خــود در تاری روزی کشــانیدند و ب
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نگذاشــتند. افغانســتان را نــه تنهــا بــه غنــای مــادی نرســانیدند بلکــه بــه فقــر معنــوی هــم 
دچــار ســاخته و شــالودۀ اجتماعــی آن را از هــم پاشــیدند.

ــوۀ متضــاد، در  ــر دو ق ــی تحــت اث ــر مدت ــن اث ــر ای ــه در تحری ــد گذاشــت ک ــه نبای  ناگفت
ــا عــدم مهــارت در فــن  ــرا از یــک طــرف ب ــرار داشــتم زی ــی ق ــردد و دودل یــک حالــت ت
نویســندگی میترســیدم مــورد اعتــراض نویســندگان چیــره دســت میهــن خــود قــرار گیــرم و 
از جانــب دیگــر بــا خــودداری از آن نمیتوانســتم دیــن خــود را در مقابــل آن همســفرانی کــه 
سفرشــان را تــا نهایــت آن تعقیــب و مقــدرات در نیمــه راه مــا را از آنهــا جــدا ســاخته بــود 
ادا نمــوده باشــم بنــًا بــه امیــد آنکــه بیــان داســتان غــم انگیــز آنانــی کــه زندگــی شــان را بــه 
فجیــع تریــن شــکل در دســت جــادان خلقــی و پرچمــی از دســت داده انــد نارســایی هایــم 
را در فــن نویســندگی تحــت شــعاع قــرار داده و اهــل قلــم را بــدان وا دارد تــا بــا اغمــاض 

بــه ایــن نارســایی هــا بــه مــن خــورده گیــری ننماینــد، بــه چنیــن اقدامــی متوســل شــدم.
ــًا  ــمت اول عمدت ــت. قس ــده اس ــان عرضــه گردی ــه هموطن ــن مختصــر در دو قســمت ب ای
شــامل دوران تعلیمــات در لیســۀ اســتقال بــوده و بــه شــرایط سیاســی آن عصــر و عواملــی 
کــه در شــکل دادن شــخصیت، طــرز تفکــر و عقایــد مــن رول عمــده داشــته اســت روشــنی 
ــا مــرگ،  ــه ام را ب ــا مارکسیســم لینینیســم و مجادل ــارزه ام را ب ــدازد. قســمت دوم مب مــی ان
هنــگام افتــادن بــه چنــگ خلقــی هــا و پرچمــی هــا بازگــو میکنــد. ممکــن اســت بخــش اول 
ایــن خاطــرات کمتــر مــورد توجــه قارئیــن گرامــی قــرار گیــرد ولــی در واقعیــت امــر علــل 
و عوامــل آنچــه مــرا بــه مبــارزه علیــه خلقــی هــا و پرچمــی هــا واداشــت در داســتان هــای 
ــۀ ایــن داســتان هــا واضــح ســازم  ــا ارائ ــودم ب ــًا ناگزیــر ب دوران نوجوانــی نهفتــه اســت بن
کــه جبهــه گیــری مــن در برابــر دســتگاه خلــق و پرچــم صرفــًا جنبــۀ مقاومــت ومقابــل نــو 
آوری و تحــول نــه بلکــه بیشــتر نســبت نفــرت و انزجــار مــن از مارکسیســم لینینیســم بــوده 
اســت کــه از دوره هــای نوجوانــی آغــاز و بــه مــرور زمــان بــه جــای اینکــه انزجــار تحــت 
تبلیغــات پیشــروان ایــن اندیشــه بــه خوشــبینی مبــدل گــردد نفــرت و خــوف و هراســم از 
آن بیشــتر گردیــده بــود. تــا زمانــی کــه خلقــی هــاو پرچمــی هــا زمــام امــور را بــه دســت 
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نگرفتــه بودنــد مقابــل آنهــا بــا وجــود بدبینــی عقیــدوی کــدام جبهــه گیــری واضــح نداشــتم 
زیــرا آنهــا را اقلیتــی میپنداشــتم کــه بــرای ارضــای خواســته هــای مــادی و اطفــای نخــوت 
قــدرت طلبــی بــا اشــاره ســر انگشــت بیگانــگان بــه هــر دنائتــی تــن میدهنــد و یــا بــه جــز 
از راه انداختــن ســرو صــدا احتمــاالً کار دیگــری از آنهــا ســاخته نخواهــد بــود. بــا روی کار 
آمــدن غیــر مترقبــۀ خلقــی هــاو پرچمــی هــا اســتقال افغانســتان و آزادی هــای نســبی مــردم 
آن را معــروض بــه خطــر جــدی پنداشــته و از آن رو دســت بــه کاری زدم کــه محصــول آن 

در دو قســمت ایــن مختصــر گنجانیــده شــده اســت.
امیــدوارم قارئیــن گرامــی معذرتــم را نســبت نارســایی هــا و اشــتباهات طباعتــی بــه صــورت 

ــی بپذیرند. قبل
دوکتور محمد عثمان هاشمی
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عصر اختناق سیاسی
مــن محصــول عصــری بــودم کــه اختنــاق سیاســی بــه حــد اعــا سرتاســر مملکــت را فــرا 
گرفتــه بــود. هشــدار هــای مکــرر از تشــبث بــه مســائل سیاســی از زمــان طفولیت در گوشــم 
خوانــده شــده بــود. روزی کــه بــه مکتــب پــا میگذاشــتم اولیــن نصیحــت پــدرم همیــن بــود 
ــورد مســائل سیاســی حکومــت و اعضــای آن و مخصوصــًا  ــت و تبصــره در م ــا از صحب ت
خانــدان ســلطنتی جــداً خــودداری نمایــم. گرچــه مســائل فــوق از جملــۀ موضوعاتــی نبــود 
کــه در حلقــۀ اطفــال خوردســال مــورد بحــث قــرار گیــرد ولــی ایــن نصایــح در حقیقــت 
ترتیبــات مقدماتــی بــود کــه پــدرم از بــدو مرحلــه و بــا یــاد آوری هــای مکــرر میخواســت 
دوری از مســائل فــوق را جــزء عادتــم ســازد تــا هــم مــن و هــم خــود را از آســیب حکومت 
وقــت مصئــون نگــه دارد. از جانــب دیگــر ایــن همــه نصایــح بــه یــک طفــل نماینــده آن بــود 

کــه حتــی اطفــال خوردســال هــم نمیتوانســتند از مصئونیتــی برخــوردار باشــند.
محمــد هاشــم خــان صــدر اعظــم وقــت بــا ایجــاد چنیــن فضــا میخواســت ســلطۀ خاندانــش 
را در افغانســتان بــرای ابــد مســتحکم ســازد. او کــه قســاوت قلبــی اش از نداشــتن اوالد بــه 
حــد اعــا رســیده بــود، ماننــد موســولینی و حتــی بدتــر از آن فضــای خــوف و تــرور را در 
افغانســتان بــه وجــود آورده بــود. اگــر موســولینی بــا شــعار »همــه چیــز در داخــل دولــت، 
هیــچ مخالــف دولــت، و هیــچ خــارج از دولــت« و تولیــد فضــای خــوف و تــرور اجتمــاع 
را تابــع قانــون یــک پارتــی واحــد میســاخت، محمــد هاشــم خــان بــا شــعار مخفــی »همــه 
چیــز در داخــل فامیــل، هیــچ مخالــف فامیــل، و هیــچ خــارج از فامیــل« در پــی آن بــود تــا 
اجتمــاع را مطیــع قانــون یــک فامیــل واحــد ســاخته یــک دســپوتیزم مطلــق و دائمــی را در 

افغانســتان اســاس گــذارد.
ــرای  ــبی ب ــت نس ــکان مصئونی ــی ام ــه پارت ــتن ب ــا پیوس ــًا ب ــا اق ــر ایتالی ــم توتالیتی در رژی
ــدازه  ــا ان ــه ت ــه راه ک ــتان یگان ــپوتیک افغانس ــم دس ــی در رژی ــت، ول ــود داش ــخص وج ش
ــت و  ــق، اطاع ــت مطل ــته، قناع ــان بس ــا زب ــید همان ــت میبخش ــخص مصئونی ــرای ش ای ب

ــس. ــود و ب ــت ب ــت وق ــرا از حکوم ــون و چ ــی چ ــرداری ب فرمانب
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ــرام  ــق م ــرای تطبی ــود او ب ــی ب ــرک و آدم شناس ــیار زی ــخص بس ــان ش ــم خ ــد هاش محم
هایــش از اشــخاصی اســتفاده میکــرد کــه اوامــر  را بــدون چــون و چــرا و بــدون دغدغــه 
ــا کســی ســر زده شــود،  ــر میکــرد ت ــر محمــد هاشــم خــان ام ــد. اگ ــر اجــرا میکردن خاط
ــه  ــل آن شــخص را هــم ب ــزد بلکــه فامی ــا آن شــخص را ســر می ــه تنه ــادارش ن ــر وف چاک
ــه  ــی ب ــم ســلطۀ خاندان ــداد. هــدف عمــدۀ محمــد هاشــم خــان را تحکی تباهــی ســوق می
ــه  ــود تشــکیل میــداد، ســلطنت و حکومــت هــر دو را بدســت داشــت ن هــر قیمتــی کــه ب
شــاه را مجــال مداخلــه در امــور مملکــت بــود و نــه اعضــای کابینــه را صاحیــت و قدرتــی 
ــر باشــد. خــود صــدر اعظــم هــم بیشــتر وقتــش را صــرف  کــه در خــور شــأن یــک وزی
وارســی از راپــور هــای اســتخباراتی مینمــود و میتــوان گفــت کــه یگانــه قــدرت در دســت 
اراکیــن اســتخبارات بــود و آنهــا میتوانســتند هــر کــه را   خواســته باشــند از ســر راه خــود 
و دوســتان خــود برداشــته و بــه نابــودی ســوق دهنــد و هــر کــه را خواســته باشــند بــه نظــر 
صــدر اعظــم نیــک جلــوه داده و راه پیشــرفتش را مهیــا و یــا اقــًا از خطــرات مصئــون نگــه 
دارنــد. مأموریــن اســتخبارات هــم، روی اغــراض و منافــع شــخصی، میتوانســتند بــه آســانی 
بیگناهــی را بــه بایــی آغشــته ســازند ولــی نمیتوانســتند دوبــاره آن شــخص را از کام بــا 
ــی  ــدرت تخریب ــا از ق ــا و تنه ــارۀ دیگــر شــعبات اســتخباراتی تنه ــه عب ــا ب ــد ی ــه در آورن ب
برخــوردار بــود و بــس. داســتان زیــر کــه مرحــوم میــر محمــد صدیــق فرهنــگ در اثرشــان 
زیــر عنــوان » افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر« یــادآور شــده انــد مؤیــد ایــن ادعــا میباشــد.
ــی او و  ــه وقت ــت اســت ک ــان روای ــس آن زم ــۀ پلی ــی رتب ــن عال ــول یکــی از مأموری » از ق
ــم  ــا ه ــد ب ــم بودن ــدر اعظ ــژه ص ــاد وی ــورد اعتم ــر دو م ــه ه ــش ک ــر از همکاران ــک نف ی
ــات  ــه اثب ــی او ب ــه بیگناه ــان را ک ــن زندانی ــی از ای ــی یک ــازۀ رهای ــا اج ــتند ت ــرار گذاش ق
ــه در  ــد ک ــرض کردن ــه او ع ــنجیده و ب ــری س ــن تدبی ــد. بنابرای ــل کنن ــود، حاص ــیده ب رس
نتیجــه تحقیقــات معلــوم شــده کــه شــخص مذکــور بیگنــاه بلکــه طرفــدار حکومــت اســت و 
عوضــی زندانــی شــده اســت. صــدر اعظــم در جــواب ســکوت اختیــار کــرد، در پایــان کار 
جلســه، ایــن دو نفــر بــاز موضــوع را مطــرح ســاختند و اجــازه خواســتند تــا زندانــی مذکــور 
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ــار صــدر اعظــم برآشــفته گفــت: »عجــب مــردم احمقــی هســتید در  ــن ب ــد. ای را رهــا کنن
هنگامــی کــه دوســت مــن بــود او را توســط مــن زندانــی ســاختید، اکنــون کــه دشــمن مــن 
شــده میخواهیــد او را آزاد کنــم، مــن هرگــز ماننــد شــما احمــق نخواهــم شــد، بگذاریــد تــا 

در زنــدان بمیــرد تــا از شــرش آســوده باشــم.« 
ایــن گونــه فعالیــت هــای تخریبــی مخصوصــًا در مــورد روشــن فکــران و اصــاح طلبــان 
خیلــی کارگــر مــی افتــاد، چنانچــه اگــر بــه لیســت زندانیــان زمــان محمــد هاشــم خــان نظــر 
انداختــه شــود دیــده میشــود کــه از جملــه تعــداد انگشــت شــمار روشــن فکــران جامعــه 
ــه زنــدان هــای فاقــد هــر نــوع شــرایط صحــی، انســانی و  آن روز تعــداد بیشــترین آنهــا ب
بشــری بــه ســر میبردنــد و بســا از آنهــا در همــان شــرایط بــا زندگــی وداع گفتنــد و دوبــاره 

ــد. روی آزادی را ندیدن
ــی ســاختن روشــن فکــران  ــرو گرفــت و زندان ــا گی محمــد هاشــم خــان از یــک طــرف ب
جامعــه را از وجــود اشــخاص چیــز فهــم محــروم میســاخت از طــرف دیگــر در انکشــاف 
معــارف و تقدیــم عناصــر باســواد و تحصیــل کــرده بــه جامعــه خیلــی بــه کنــدی حرکــت 
میکــرد، چنانچــه در طــول هفــده ســال حکمروایــی وی تعــداد مکاتب در سراســر افغانســتان 
بــه 346 بــاب و تعــداد شــاگردان بــه 93000 میرســید. )م. فرهنــگ( کــه اگــر از ایــن ارقــام 
322 بــاب مکتــب و 51000 شــاگرد کــه قبــًا در زمــان امــان اهلل خــان وجــود داشــت )م. 
غبــار. افغانســتان در مســیر تاریــخ( وضــع گــردد، دیــده میشــود کــه تــاش هــا در تعمیــم و 

انکشــاف معــارف بــی انــدازه بطــی بــوده اســت.
روش محمــد هاشــم خــان نــه تنهــا ملــت را تحــت فشــار قــرار داده بــود بلکــه فامیل شــاهی 
را بــه شــمول شــاه نیــز بــه انــزوا ســوق داده بــود. البتــه دو بــرادرزاده عینــی محمــد هاشــم 
ــد و  ــر مســتثنی بودن ــن ام ــم خــان از ای خــان، هــر یــک محمــد داوود خــان و محمــد نعی
ــد.  ــده بگیرن ــه عه ــده را ب ــای عم ــت ه ــئولیت پس ــوان مس ــیار ج ــنین بس ــتند در س توانس
محمــد هاشــم خــان حاضــر نبــود دســت از صــدارت بــردارد امــا محمــد ظاهــر شــاه کــه 
از یــک طــرف بــه ســن ســی رســیده و بیشــتر تحمــل انــزوا و در حاشــیه قــرار داشــتن را 
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نداشــت و از جانــب دیگــر صاحیــت و قــدرت محمــد داوود خــان و محمــد نعیــم خــان 
ــد دیگــر  ــرار داشــت، بیشــتر میدی ــه پادشــاه و در رأس ســلطنت ق ــه خــود، ک را نســبت ب
ــاورده و مصمــم شــد عمــش را از عهــدۀ صــدارت ســبک دوش  ــی را نی تحمــل بیصاحیت
ســازد. گــر چــه در مــورد چگونگــی اســتعفای محمــد هاشــم خــان بیــن مرحــوم محمــد 
صدیــق فرهنــگ و جنــاب ســید قاســم رشــتیا تفــاوت نظــر موجــود اســت زیــرا بــه قــرار 
ادعــای مرحــوم فرهنــگ مکتوبــی کــه بــه احتمــال اغلــب اســتعفا نامــه بــوده اســت در نیمــه 
هــای شــب و آن هــم در حالــی کــه افــراد اردو قصــر صــدارت را احاطــه نمــوده بودنــد، بــه 
محمــد هاشــم خــان تســلیم داده شــد کــه نــام بــرده اوالً از گرفتــن آن خــودداری، ولــی بــا 
حصــول اطــاع از موجودیــت افــراد  اردو در اطــراف قصــر صــدارت مجبــور بــه اطاعــت 
گردیــد. در حالــی کــه جنــاب ســید قاســم رشــتیا اســتعفای محمــد هاشــم خــان را مســالمت 
آمیزتــر پنداشــته و آن را نتیجــه میانجیگــری محمــد داوود خــان و محمــد نعیــم خــان، بیــن 
شــاه و صــدر اعظــم پنداشــته و اســتعفای صــدر اعظــم را محصــول توصیــه هــای ایــن دو 
نفــر اخیــر الذکــر میپندارنــد و هــم عــاوه میدارنــد کــه نظــر بــه التفاتــی کــه محمــد هاشــم 
ــود اخیــر الذکــر را  ــه آقــای پــژواک پیــدا نمــوده ب خــان در دوره هــای اخیــر صدارتــش ب
بــه تهیــۀ مضمــون اســتعفای خویــش موظــف ســاخت. اســتعفا بــه هــر شــکلی کــه صــورت 
گرفتــه باشــد، خــواه مســالمت آمیــز و خــواه بــه شــکل نیمــه کودتــای فامیلــی یــک نکتــه از 
آن واضــح میگــردد کــه سیاســت محمــد هاشــم خــان نــه در بیــن مــردم طرفــداری داشــت 
ــودش  ــل خ ــن فامی ــه در بی ــواالت( و ن ــط اح ــت ضب ــن ریاس ــتثنای اراکی ــه اس ــن ب )ممک
ولــی انگیــزه هــا متفــاوت بــود زیــرا مــردم و ممکــن شــاه مطابــق ایجابــات عصــر خواهــان 
تخفیــف اختنــاق و حرکــت بــه ســوی دموکراســی بودنــد در حالــی کــه انگیــزۀ فامیلــی را 
ــت  ــه انتظــار نوب ــی کــه ب ــا آنان ــداد ت ــد تشــکل می تســریع در انتصــاب صــدر اعظــم جدی
خــود نشســته بودنــد زودتــر بــه آرزو برســند. بــا وجــودی کــه محمــد هاشــم خــان یــک 
فضــای اختنــاق را در مملکــت بــه وجــود آورده بــود نمیتــوان سیاســتش را از تمــام جهــات 
ــن  ــرا او در عی ــر دور داشــت زی ــرا از نظ ــت آن ــای مثب ــه ه ــرار داده و جنب ــاد ق ــورد انتق م
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زمــان توانســت قــوه هــای طرفــدار ملــوک الطوایفــی را بــه منظــور اســتحکام یــک حکومــت 
ــردارد و همچنــان دســت خوانیــن و روحانیــون را از مداخلــه در  مرکــزی از ســر راهــش ب
امــور دولــت دور ســازد. سیاســت محمــد هاشــم خــان در ایــن بخــش شــباهتی بــه سیاســت 
امیــر عبدالرحمــن خــان میرســاند کــه در تــاش اســتحکام یــک حکومــت مرکــزی قــوی 
دیکتاتــوری را تــا بــه ســر حــد غلــو کشــانیده بــود. محمــد هاشــم خــان هــم در ایــن مســیر 
راه افــراط در پیــش گرفــت و دامنــۀ دیکتاتــوری را بــه جایــی کشــانید کــه عناصــر روشــن 
فکــر و ترقــی خــواه بیشــترین ضــرر را متحمــل شــدند و جنبــه هــای مثبــت سیاســی وی 
ــده میتوانســت  ــاخته ش ــارز س ــذاری و متب ــران انگشــت گ ــن فک ــن روش ــه توســط همی ک
ــًا مســتور و  ــۀ روشــن فکــر کام ــه طبق ــی اعتمــادی ب ــق و ب ــن شــرایط مختن نســبت همی
ــود خــان در  ــاه محم ــرادرش ش ــد هاشــم خــان ب ــتعفای محم ــد از اس ــد.   بع ــیده مان پوش
ــی  ــا رهای ــر داد و ب ــعار دموکراســی را س ــه زد و ش ــه کرســی صــدارت تکی ــال 1946 ب س
یــک تعــداد محبوســین سیاســی عمــًا قدمــی در ایــن راه برداشــت. عــدم مداخلــۀ حکومــت 
در انتخابــات شــورای ســال 1949 و بعــض عائــم دیگــر تــا انــدازه ای مــردم را بــه آغــاز 
دموکراســی در مملکــت امیــدوار میســاخت. شــاه محمــود خــان در حقیقــت ترســان و لــرزان 
قدمــی از راه و روش محمــد هاشــم خــان بــه دور گذاشــته بــود بــدون آنکــه آن روش را در 

نظــر دور و یــا کامــًا متــرود شــمرده باشــد. 
ایــن روش شــاه محمــود خــان، آن هــم بــه تعقیــب یــک دورۀ اختنــاق، از طــرف مــردم بــه 
ــات  ــۀ حکومــت در انتخاب ــام اســتقبال شــد. عــدم مداخل ــۀ یــک دموکراســی عــام و ت منزل
ــردم را  ــای م ــدواری ه ــی در ســال 1950 امی ــر دولت ــد غی 1949 شــورا، اجــازۀ نشــر جرای
بــه ســوی یــک دموکراســی تقویــه مینمــود. فعالیــت هــای سیاســی در حلقــۀ روشــنفکران 
ــات کشــور  ــل و بعضــی والی ــی احــزاب در کاب تدریجــًا اوج گرفــت و هســته هــای ابتدای
اســاس گذاشــته شــد، محصلیــن پوهنتــون و متعلمیــن مکاتــب عالــی پایتخــت هــم اتحادیــۀ 
ــه رســمیت بشناســد. شــاه  ــا آن را ب محصلیــن را تأســیس و از حکومــت تقاضــا داشــتند ت
محمــود خــان کــه بــا رفــع قســمی فضــای اختنــاق اســتقبال نیــک مــردم را مشــاهده و بــه 
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ــود کــه  ــود چنیــن پنداشــته ب ــه ب ــرار گرفت ــدر دموکراســی مــورد مــدح و ســتایش ق ــام پ ن
دموکراســی بــه همیــن مرحلــۀ مــدح و ســتایش از وی باقــی خواهــد مانــد، ولــی بــه زودی 
مشــاهده نمــود کــه مــدح و ســتایش انتقــادات شــدید هــم در قبــال دارد. ایــن همــه تحوالت 
ــا پیــش از اینکــه  ــه یکبارگــی شــاه محمــود خــان را هراســان ســاخته و او را واداشــت ت ب
ــرادرش  ــه سیاســت ب ــا برگشــت ب کنتــرل اوضــاع کشــور از دســتش خــارج شــده باشــد ب
آرامــش، و یــا بهتــر گفتــه شــود خاموشــی مطلــق را دوبــاره در مملکــت حکــم فرمــا ســازد، 
چنانچــه در ســال 1950 دســتگیری یــک عــده اشــخاص مثــل ســید اســماعیل بلخــی خواجــه 
محمــد نعیــم قومنــدان امنیــۀ ســابق کابــل و یــک تعــداد همراهــان دیگرشــان، توقیــف جراید 
دولتــی در ســال 1951، مداخلــۀ حکومــت از طریــق ضبــط احــواالت در انتخابــات شــورای 
ــودی،  ــور محم ــل دوکت ــخاص مث ــده اش ــک ع ــاختن ی ــی س ــره زندان ــال 1951 و باالخ س
غبــار، فرهنــگ و یــک عــده منوریــن دیگــر، همــه آشــکار ســاخت کــه شــاه محمــود خــان 
ــود و از لقــب گرفتــن  ــرای مــدح و ســتایش از خــودش برگزیــده ب روش دموکراتیــک را ب
پــدر دموکراســی محظــوظ و متلــذذ  میگردیــد نــه آنکــه قلبــا« بــه دموکراســی معتقــد بــوده 
باشــد، زیــرا اگــر واقعــًا خواهــان دموکراســی میبــود ایــن نکتــه را از نظــر دور نمیداشــت کــه 
بعــد از یــک دورۀ اختنــاق شــدید قــدم گذاشــتن بــه راه دموکراســی خالــی از یــک سلســله 
زیــاده روی هــا نخواهــد بــودو بنــًا بــرای پذیــرش و هضــم آن آمادگــی قبلــی میداشــت و 
بــه زودی حوصلــه را از دســت نمیــداد و ایــن دروازه را بــه روی مــردم افغانســتان نمیبســت. 
همیــن خــوف و هــراس بــود کــه محمــد هاشــم خــان را بــه ایجــاد فضــای اختنــاق واداشــته 
ــه پذیــرش روش هــای دموکراتیــک  ــا عــدم آگاهــی ب ــود و همیــن خــوف و هــراس و ی ب
ــه نقطــۀ اول  ــه برگشــت ب ــود کــه شــاه محمــود خــان را در قــدم هــای اول هراســان و ب ب

وادار ســاخت.
صــدر اعظمــان وقــت محمــد هاشــم خــان و شــاه محمــود خــان هــم مــردم را از نعمــت 
دموکراســی محــروم داشــتند و هــم تیشــه بــه ریشــۀ خــود زدنــد. نارضایتــی هایــی کــه صرفًا 
جنبــۀ اصاحــی داشــت بــه نارضایتــی هــای تخریبــی مبــدل ســاختند. در آن زمان گــروپ ها 
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و دســته هــای فعــال سیاســی هنــوز بــه افــکار افراطــی چــپ و راســت گرایشــی نداشــتند و 
بیشــتر مشــروطه خواهانــی بودنــد کــه اعتراضاتشــان عمدتــًا متوجۀ نحــوۀ کار حکومــات بود 
و بــس و اگــر بــه ســلطنت هــم اعتراضــی راجــع میشــد بــه ارتبــاط اعتراضــات بــه حکومــت 
بــود نــه آنکــه موجودیــت ســلطنت مطــرح بحــث باشــد. متأســفانه روش صــدر اعضمــان 
چنــان بــود کــه بــه عــوض اســتفاده مثبــت از ایــن قــوه هــای ســازنده کــه بــر خــاف عقیــده 
ــد و  ــع و قمــع آنهــا پرداختن ــه قل ــه هــای مشــروطیت را اســتحکام میبخشــیدند ب آنهــا، پای
ــه  ــای ســازنده و اســتحکام بخــش مشــروطیت را در افغانســتان ب ــوه ه ــب ق ــن ترتی ــه ای ب
قــوه هــای ضــد ســلطنت و سیســتم آن مبــدل ســاختند. بــا آن هــم مــردم افغانســتان کــه دورۀ 
اختنــاق محمــد هاشــم خــان را پشــت ســر گذاشــته بودنــد هنــوز هــم دورۀ شــاه محمــود 
خــان را بــه منزلــۀ یــک دموکراســی اســتقبال مینمودنــد در حالــی کــه هنــوز بیگناهانــی در 
زندانهــا و تحــت نظــارت بــه ســر میبردنــد ولــی کســی زحمــت رســیدگی بــه قضیــۀ آنهــا را 
بــه خــود نمیــداد. حتــی ســالها بعــد، یعنــی زمانــی کــه دموکراســی تــا انــدازه ای بــه پختگــی 
هــم رســیده بــود، مرحــوم مــادرم آرزو داشــت تــا یکــی از خالــه زاده هایــش کــه مربــوط 
فامیــل غــام صدیــق خــان چرخــی بــود در محفــل عروســی مــن اشــتراک کنــد. آنهــا کــه 
تحــت نظــارت قــرار داشــته گشــت و گــذار و هــم رفــت و آمــد هایشــان بــا اقــارب نهایــت 
محــدود بــود بایــد هفتــه هــا قبــل از مقامــات دولتــی تقاضــای اجــازۀ اشــتراک در عروســی 
یکــی از اقــارب شــان را میکردنــد. ایــن کار را کردنــد و نمیدانــم بــا چــه زحمتــی توانســتند 

اجــازۀ چنــد ســاعته اشــتراک در محفــل عروســی را حاصــل نماینــد.
ــه  ــی ک ــم وقت ــان. آنه ــم خ ــد هاش ــد از محم ــی بع ــای دموکراس ــود از مثاله ــی ب ــن مثال ای
دموکراســی شــاه محمــود خــان بیســت ســالی از عمــرش را پیمــوده، پختــه و بــه ثمر رســیده 
بــه دســت محمــد داوود خــان رســیده بــود. بــه هــر حــال چــون مــردم یــک دورۀ اختنــاق 
و تــرور را پشــت ســر گذاشــته بودنــد، فرصــت یافتنــد تــا نفســی تــازه نماینــد و بــه آینــده 
ــاال،  ــات ب ــویق مقام ــر تش ــن در اث ــه و ممک ــن روزن ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــدواری بنگرن امی
ــن آغــاز نمــود.  ــاد کانفرانســهای متعلمی ــه انعق ــودم ب ــم آن ب ــن متعل ــه م لیســۀ اســتقال ک
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ایــن کانفرانســها کــه روزهــای پنجشــنبه در تــاالر کابــل ننــداری واقــع کــول لیســۀ اســتقال 
برگــذار میگردیــد، بــه متعلمیــن موقــع میــداد تــا پارچــه هــای ادبــی و تمثیلــی شــان را بــه 
ســمع دیگــران برســانند. بــرای یــک متعلمــی کــه وظیفــۀ همیشــگی اش را گــوش دادن بــه 
ــه  ــب، گــوش دادن ب ــم در مکت ــات معل ــه بیان ــه، گــوش دادن ب ــن در خان فرمایشــات والدی
هدایــات مــا در مســجد تشــکیل میــداد، ظاهــر شــدن روی ســتیژ و پارچــۀ را در محضــر 
جمــع کثیــری کــه ســر تــا پــا گــوش باشــند قرائــت کــردن بزرگتریــن افتخــار تلقــی میشــد. 
مــن هــم آرزوی چنیــن افتخــاری را داشــتم ولــی نمیدانســتم چــه بنویســم کــه از سیاســت 
ــود  ــه شــده ب ــم توصی ــد. برای ــق نکن ــم خل ــرای خــودم وفامیل ــه دور باشــد و دردســری ب ب
ــاخته  ــح نس ــم واض ــت را برای ــدود سیاس ــی ح ــی کس ــم ول ــبث نکن ــت تش ــه سیاس ــه ب ک
ــدی  ــم پارچــۀ کمی ــم گرفت ــه باشــم تصمی ــاط اعظمــی کار گرفت ــرای اینکــه از احتی ــود. ب ب
ای بنویســم. خــودم آنقــدر توانایــی نداشــتم. نوشــتن یــک پارچــۀ کمیــدی کــه شایســتگی 
قرائــت در یــک کنفــراس را داشــته باشــد از مــن ســاخته نبــود. در پــی آن شــدم تــا یکــی از 
پارچــه هــای کمیــدی کــه توســط مرحــوم غــام علــی امیــد تحریــر یافتــه بــود بــه حیــث 
ــک پارچــه ای  ــق شــدم ی ــردازم. باالخــره موف ــه نوشــتن بپ ــرار داده و ب ــش رو ق ــودل پی م
ــا  ــه ظاهــر کامــًا متفــاوت از پارچــۀ مرحــوم امیــد ولــی در حقیقــت عیــن نوشــتۀ وی ب ب
جمــات متفــاوت بــه قیــد تحریــر بیــاورم. مرحــوم عبدالتــواب لطیفــی هــم تبصــرۀ کمیکــی 
بــه آن پارچــه نوشــت. مطمئــن از اینکــه از سیاســت بــه انــدازۀ کافــی فاصلــه گرفته ام نوشــتۀ 
ــه ریاســت  ــر ک ــدی ظف ــه مرحــوم محمــد مه ــی ب ــۀ تبصــرۀ مرحــوم لطیف خــود را ضمیم
کنفرانســها را بــه عهــده داشــت ســپردم. از تبصــرۀ کمیــک مرحــوم لطیفــی یــک موضــوع کــه 
البتــه بــا جمــات متفــاوت بیــان گردیــده بــود تــا حــال در حافظــه ام باقــی مانــده اســت. او 
نوشــته بــود» فضــای اتحــاد و اتفــاق در بیــن مــا حکــم فرماســت. درســاعات تفریــح بــرای 
ــه میبریم،گــردن شــیردهن  ــاالی شــیر دهــن آب حمل ــع عطــش همــه دســت جمعــی ب رف
ــه  ــس ب ــم. «  کانفران ــی گردی ــف برم ــه صن ــاره ب ــب دوب ــه و تشــنه ل ــرا شکســته فاتحان آب
خوبــی گذشــت واز پارچــۀ کمیــک مــا هــم اســتقبال خوبــی بــه عمــل آمــد. ولــی در ختــم 
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ــم،  ــتیژ را خــوب هضــم نکــرده بودی ــر شــدن روی س ــوز افتخــار ظاه ــه هن ــس، ک کانفران
ــد  ــوم عبدالمجی ــم. مرح ــار گردیدی ــب احض ــه ادارۀ مکت ــر دو ب ــن ه ــی و م ــوم لطیف مرح
خــان تنومند،معــاون لیســه اســتقال بــا خشــونت مــا را نســبت تشــبث بــه مســائل سیاســی 
مــورد ســرزنش قــرار داده و اظهــار داشــت کــه چــون از موضــوع بــه وزارت معــارف اطــاع 
رســیده اســت و وزیــر معــارف دوکتــور عبدالمجیــد خــان خیلــی برآشــفته اســت لــذا بایــد 
منتظــر تصمیــم مقــام وزارت بنشــینیم و تــا آن وقــت حــق خــارج شــدن از اتــاق را نداریــم. 
در خــال ایــن انتظــار کــه هــر دقیقــۀ آن بــه طــول ســاعتی بــود پیشــتر بــه عکــس العمــل 
ــاال  ــا تصمیــم وزارت معــارف ب ــه سرکشــی از نصایحــش مــی اندیشــیدم ت پــدرم نســبت ب
ــه پایــان رســید. مرحــوم تنومنــد داخــل اتــاق شــده اظهــار داشــت کــه  خــره انتظــار مــا ب
ــر  ــا دادن تعهــد نامــۀ مــا مبنــی ب ــار وزارت معــارف از گنــاه مــا منصــرف شــده و ب ایــن ب
عــدم تشــبث بــه مســائل سیاســی در آینــده، اکتفــا مینمایــد. ولــی اگــر بــار دیگــر مرتکــب 
چنیــن اشــتباه شــدیم بــه ســنگین تریــن جــزا محکــوم خواهیــم شــد. آنچــه بــرای مــا دیکتــه 
شــد روی کاغــذ نوشــته و بعــد از گذاشــتن امضــأ در پــای آن راه خانــه در پیــش گرفتیــم. 
ــه  ــا ب ــا اینکــه ســرزنش م ــود، و ی ــفته شــده ب ــع و برآش ــارف مطل ــر مع ــًا وزی ــه واقع اینک
ابتــکار خــود تنومنــد صــورت گرفتــه بــود، بــرای هیچکــدام مــا واضــح نگردیــد. واقعیــت 
ــردد و آن  ــکار میگ ــوع آش ــک موض ــوق ی ــۀ ف ــال حادث ــد، از خ ــوده باش ــه ب ــر چ ــر ه ام
اینکــه نــه تنهــا مــن از تشــخیص حــدود سیاســت عاجــز بــودم بلکــه وزارت معــارف وقــت 
و یــا مدیریــت مکتــب هــم حــدود سیاســت را بــه خوبــی تشــخیص داده نتوانســته بودنــد. 
در همیــن ســالها بــود کــه مفکــورۀ مارکسیســت لینینیســتی راهــش را در بیــن جــوان هــا بــاز 
نمــوده و بــه اصطــاح مــد روز شــده بــود. سیســتم هــای ســرمایه داری مــورد تاخــت و تــاز 
قــرار میگرفــت، و از رژیــم هــای سوسیالیســتی تقدیــر و تکریــم بــه عمــل مــی آمــد. قابــل 
تعجــب ایــن بــود کــه مــا بــه مســائل بســیار پیــش پــا افتــاده هــم حــق تمــاس نداشــتیم، 
حتــی مضامیــن کمیــک مــا هــم تشــبث پوشــیده و مســتوری بــه سیاســت پنداشــته میشــد، 
ولــی یــک گــروپ ممتــاز واضــح و آشــکار آنچــه دلشــان میخواســت میگفتنــد، نــه از ادارۀ 
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مکتــب خــوف و هراســی داشــتند و نــه از کــدام مقــام دیگــر. ســخن از مارکــس و انگلــس 
بــود واز لنیــن و تروتســکی، ســخن از پرولتاریــا بــود و انقــاب اکتوبــر. ایــن گــروپ ممتــاز 
کــه بــا گــردن هــای شــخ ایــن طــرف و آن طــرف میرفتنــد، و خــود را از جملــۀ مترقیــون، و 
پیشــتازان اندیشــه هــای مارکــس و لینیــن در افغانســتان میپنداشــتند از موقــف هــای بســیار 
ــر  ــودم، نظ ــزء آن ب ــم ج ــن ه ــه م ــرا، ک ــم و عقبگ ــز نفه ــر، چی ــۀ بیخب ــک کتل ــه ی ــاال ب ب
انداختــه و بــه آنهــا فخــر فروشــی میکردنــد. مــن کــه شــخصًا خــود را مســتحق مداخلــه در 
ایــن موضوعــات نمیدانســتم، خــوش داشــتم اقــًا در حلقــۀ شــنوندگان باشــم تــا بــه نظــر 
ــا  ــدم. جمــات و ی ــزی نمیفهمی ــای چی ــت ه ــا از صحب ــم. ام ــوه نمای ــی جل دیگــران مترق
اصطاحــات مغلقــی بــه کار بــرده میشــد کــه بــرای مــن غیــر قابــل فهــم بــود. بــه هــر حــال 
چــارۀ دیگــر نبــود جــز گــوش دادن بــه همیــن نخبــه هــا، مطبوعــات زیــر سانســور شــدیدی 
قــرار داشــت و نشــراتی کــه بتوانــد در فهــم چنیــن موضوعــات بــا مــن کمــک کنــد نایــاب. 
باالخــره روزی فــرا رســید کــه نزدیــک بــود موقــف ســامع آزاد در ایــن حلقــه هــا هــم از 
مــن ســلب گــردد. زیــرا یکــی از مترقیــون وقتــی بــه اعتقــادات عمیــق دینــی مــن پــی بــرد، 
برایــم چنــد هفتــه ای مهلــت داد تــا ایــن نــوع اعتقــادات را کــه خاصــۀ جماعــات تاریــک و 
پــس مانــده اســت از ســر دور کنــم والــی افتخــار همصحبتــی آنــان را از دســت خواهــم داد.
از همــان آوان حکمروایــان آینــدۀ مملکــت را در وجــود همیــن مترقیــون میدیــدم. زیــرا فکــر 
میکــردم کــه یــا اوضــاع بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا میکنــد و مترقیــون بــا تکیــه بــر بــازوی 
پدرانشــان، هــم از خطــرات مصئــون خواهنــد مانــد و هــم روزی جــای پدرانشــان را اشــغال 
خواهنــد نمــود و یــا بــر عکــس انقابــی کــه خــود آن را طــرح ریــزی کــرده باشــند اتفــاق 
خواهــد افتــاد کــه در ایــن صــورت اخیــر بــا اســتفاده از شــانه هــای مــا بــه چوکــی پــدارن 
خــود تکیــه خواهنــد زد. در دورۀ دموکراســی شــاه محمــود خــان جمعیتــی بــه نــام اتحادیــۀ 
ــدر  ــری آن را ظاهــراً غــام حی ــود کــه رهب ــدام نمــوده ب ــز عــرض ان آزادی پشتونســتان نی
ــود. در ایــن  ــی بنیــان گــذار اصلــی آن محمــد داوود خــان ب ــه عهــده داشــت ول عدالــت ب
جمعیــت دو چهــرۀ مشــکوکی هــم عضویــت داشــتند کــه عبــارت بودنــد از ببــرک کارمــل 
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و دوکتــور محمــد حســن شــرق. طــوری کــه روش بعــدی ایــن دو نفــر نشــان داد ممکــن از 
همــان آغــاز مرحلــۀ نزدیکــی ایــن دو نفــر بــا محمــد داود خــان غیــر صادقانــه بــوده باشــد 
و هــر دو در تــاش هــا یشــان بــرای بــه قــدرت رســیدن محمــد داود خــان مــرام مرجــع 
دیگــری را بــرآورده مــی ســاختند. متعلمیــن ممتازیکــه در مکتــب بــدون خــوف و هــراس 
در مــورد سوســیالیزم و کمونیــزم صحبــت میکردنــد ممکــن مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــا 
اتحادیــۀ آزادی پشتونســتان بــی ارتبــاط نبــوده باشــند. همیــن اعضــای مشــکوک بــرای نــاکام 
ســاختن دموکراســی و بــه قــدرت رســیدن داود خــان حتــی بــه تــرور هــای سیاســی هــم 
متوســل میشــدند، چنانچــه پــان اختطــاف و از بیــن بــردن دوکتــور محمــودی، کــه در شــورا 
علیــه محمــد داوود خــان ســخنرانی نمــوده بــود توســط دکتــور محمــد حســن شــرق طــرح 
گردیــده بــود، ولــی پــان بــه ناکامــی مواجــه و دوکتــور محمــودی جــان بــه ســامت بــرد.
ــای  ــره ه ــن چه ــه همی ــد ک ــده ش ــداً دی ــر( بع ــرن اخی ــج ق ــتان در پن ــگ افغانس )م.فرهن
ــه  ــرورش یافت ــا پ ــه در خف ــر ک ــکوکتر دیگ ــای مش ــخصیت ه ــکاری ش ــا هم ــکوک ب مش
بودنــد، بــا اضافــۀ عناصــر ضعیــف االراده و فرصــت طلــب چطــور هــم محمــد داود خــان 
و هــم مملکــت را بــه تباهــی ســوق دادنــد. انحصــار ایــن ایدیولــوژی توســط یــک حلقــۀ 
ممتــاز و مصــون، تعرضــات شــدید بــه دیــن و اعتقــادات مذهبــی، مــرا قبــل از آنکــه در فهــم 
ایــن اندیشــه قدمــی بــه پیــش رفتــه باشــم، هــم مقابــل خــود اندیشــه و هــم مقابــل پیشــروان 

ــود. آن مشــکوک و مظنــون ســاخته ب
ــدم.  ــل گردی ــون کاب ــۀ طــب پوهنت ــان رســید و شــامل فاکولت ــه پای ــب ب باالخــره دورۀ مکت
ثقلــت درس هــا، محیــط جدیــد و بعضــًا جنجــال هــای دیگــر زندگــی مجــال آنــرا نمیــداد 

تــا بــه دیگــر مســائل عاقــه بگیــرم. 
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دورۀ خدمت زیر بیرق
در ســال فراغــت از فاکولتــۀ طــب، چــون میــل شــمول در کــدر علمــی فاکولتــه را نداشــتم، 
در امتحــان کانکــوری کــه بــه ایــن منظــور تــر تیــب یافتــه بــود اشــتراک نکــردم و بــا عــدۀ 

کثیــری از همصنفــان خــود بــه وزارت صحــت عامــه معرفــی گردیــدم.
ــه شــده  ــه هــا توصی ــه همــۀ وزارت خان ــود کــه ب ــا ســالی ب ــا مصــادف ب ســال فراغــت م
بــود تــا فــارغ التحصیــان پوهنتــون را قبــل از تقســیمات، بــه وزارت دفــاع  جهــت ســپری 
ــی  ــاط معرف ــورس احتی ــه ک ــه ب ــا هم ــًا م ــد. بن ــی نماین ــرق معرف ــر بی ــت زی ــودن خدم نم
ــه تشــکیل  ــام صنــف صحی ــه ن ــه ای ب ــران طــب صنــف جداگان ــم. از گــروپ داکت گردیدی
ــا هــم همصنــف گردیدیــم. ــار دیگــر ب ــه ایــن ترتیــب همــۀ همصنفــان یــک ب گردیــد و ب
روزی کــه بــه کــورس احتیــاط رســیدیم اولیــن کار توزیــع یونیفــرم عســکری بــود. بــه هــر 
ــه  ــود.  ب ــی در کار نب ــد. انتخاب ــوت داده میش ــا کاه و ب ــل ب ــرم مکم ــک یونیف ــا ی ــدام م ک
ــراف  ــد اعت ــد. بای ــع میگردی اســاس »هــر چــه پیــش آمــد خــوش آمــد« یونیفــرم هــا توزی
نمــود کــه در آن شــرایط جــز همیــن شــکل توزیــع چــارۀ دیگــری هــم نبــود. اکثــر مــا بــا 
ــه انــدام مــا بســیار فراختــر یــا تنــگ تــر  پوشــیدن یونیفــرم، یــا کاه یــا بوتــی کــه نظــر ب
بــود، شــباهت بــه »کلــون « هــای ســرکس پیــدا نمــوده بودیــم. در محیــط عســکری دیگــر 
از آزادی هــای زندگــی ملکــی اثــری نبــود. کــس نمیتوانســت هــر وقــت دلــش خواســت بــه 
بســتر رود و هــر وقتــی خواســت از آن بــه در آیــد، هــر وقــت دلــش خواســت غــذا بخــورد 
و هــر وقــت میــل چــای کــرد چــای بنوشــد. در محیــط عســکری زندگــی بــا تــرم تنظیــم 
میشــد،با تــرم بخــواب، بــا تــرم برخیــز، بــا تــرم غــذا بخــور، بــا تــرم چــای بنــوش، باتــرم 
ــای  ــه میــدان تعلیــم حاضــر شــو. معهــذا یکــی از مزای ــرم ب ــا ت ــرو و ب ــاق مذاکــره ب ــه ات ب
محیــط عســکری ایــن بــود کــه هــم انســان را بــه یــک نظــم و دســیپلین عــادت میــداد و 

هــم بــه تحمــل تکالیــف زندگــی آمــاده میســاخت.
ــای  ــت ه ــدت فعالی ــن م ــم. در ای ــپری نمودی ــل س ــار کاب ــاال حص ــی را در ب ــد ماه چن
مامشــتمل بــود بــه تمرینــات فزیکــی و دروس نظــری. گــر چــه دروس نظــری، آنچــه بــه مــا 
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تدریــس شــد، بیشــتر از ســه چهــار هفتــه ممکــن تمرینــات فزیکــی ایجــاب وقــت بیشــتری 
را مینمــود.

ــارغ  ــه ف ــی ک ــز، در حال ــوای مرک ــفاخانۀ ق ــه ش ــه ب ــف صحی ــار صن ــد از دورۀ باالحص بع
ــت  ــد. در حقیق ــی گردیدن ــکری معرف ــف عس ــات مختل ــه قطع ــا ب ــه ه ــان فاکولت التحصی
مقامــات وزارت دفــاع و کــورس احتیــاط، بــا صنــف صحیــه بــا مشــکلی مواجــه گردیــده 
ــه اختیارشــان  ــه یکبارگــی ب ــر طــب ب ــش از پنجــاه داکت ــه بی ــود ک ــاری ب ــن ب ــد. اولی بودن
ــه آمادگــی قبلــی بــرای پذیــرش ایــن تعــداد داکتــر نداشــتند. از  قــرار میگرفــت هیــچ گون
ــد  ــا مشــکاتی مواجــه بودن ــه هــا هــم ب ــارغ التحصیــان دیگــر فاکولت ــا ف جانــب دیگــر ب
زیــرا همــه همصنفــان پوهنتــون در عســکری هــم بــا هــم همصنــف و هــم کاغــوش شــدند 
و بــه شــوخی هــای دورۀ پوهنتــون خــود در محیــط عســکری هــم ادامــه دادنــد. مقامــات 
حربــی پوهنتــون بیــش از آنکــه بــی دیســیپلینی هــای کــورس احتیــاط بــه محصلیــن حربــی 
پوهنتــون هــم ســرایت کنــد بعــد از ســه مــاه بــا فرســتادن آنهــا بــه قطعــات و شــفاخانۀ قوای 
ــران  ــز داکت ــوای مرک ــفاخانۀ ق ــرد. مســئولین ش ــع ک ــه را از ســر خــود رف ــز، شــر هم مرک
احتیــاط را بــه ســرویس هــای مختلــف شــفاخانه هــای قــوای مرکــز و پــل محمــود خــان 
تقســیمات کردنــد. ورود ایــن داکتــران تــازه دم بــه عــوض اینکــه ســهولتی در کارهــا پیــش 
کــرده باشــد، بیشــتر ســبب ناراحتــی دوکتــوران موظــف عســکری گردیــد. زیــرا آمریــن هــر 
ســرویس مجبــور بودنــد داکتــران احتیــاط را از صبــح تــا شــام هــم مصــروف نگــه دارنــد 
و هــم پــا بنــد مقــررات و دیســیپلین عســکری. ایــن کار مصروفیــت آمریــن ســرویس هــا 
ــا  ــد و ب ــاد میســاخت. باالخــره مســئولین طبــی هــم چــاره ای پیــدا کردن ــه مراتــب زی را ب
فرســتادن چنــد چنــد نفــر از آنهــا بــه قطعــات مختلــف عســکری، شــر ایــن دوکتــوران تــازه 

دم را از ســر خــود کــم کردنــد.
بــه ایــن ترتیــب بعــد از یــک دوره کار تحــت نظــر دوکتــوران شــفاخانۀ قــوای مرکــز و پــل 
محمــود خــان صنــف صحیــه هــم رهســپار قطعــات گردیــد. مــن بــا ســه نفــر رفقــای دیگــر 
بــه فرقــۀ ریــش خــور معرفــی گردیدیــم. چــون نســبت بــه فــارغ التحصیــان دیگــر فاکولتــه 
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ــی  ــی خــود را تاف ــای تعلیم ــد پســمانی ه ــم، بای ــیده بودی ــه رس ــه فرق ــر ب ــت ت ــا ناوق ه
ــط مســتعجلی  ــه دســت ضاب ــن منظــور ب ــرای ای ــه ســویۀ آنهــا میرســانیدیم. ب و خــود را ب
ســپرده شــدیم. قومانــدان فرقــۀ ریــش خــور  جنــرال حســین خــان پــدر ببــرک کارمــل و 
ــط  ــم ضاب ــط مســتعجلی کــه تحــت نظــر وی پســمانی هــای خــود را تافــی مینمودی ضاب
ــاء  ــت ارتق ــی گارد جمهوری ــه قومندان ــای 26 ســرطان ب ــه بعــد از کودت ــود ک ــا خــان ب ضی

یافــت.
ــم  ــه تعلی ــن هــای فراخــی ســوق و ب ــه زمی ــح ب ــراد هــر روز صب ــۀ ریــش خــور اف در فرق
گماشــته میشــدند. مــا چهــار نفــر هــم در گوشــه ای گــوش بــه اوامــر ضیاخــان میبودیــم. 
حوالــی ســاعت 9 قبــل از ظهــر ترمــی نواختــه میشــد کــه از رســیدن ژنــرال حســین خــان 
بــه فرقــه اطــاع میــداد. همــۀ افــراد مکلــف بودنــد رو بــه  طــرف قوماندانــی فرقــه رســم 
تعظیــم بــه جــا آورنــد و بعــد دوبــاره بــه تعلیــم مشــغول گردنــد. تعلیــم مــا منحصــر بــود 
ــی  ــم خیل ــره« تعلی ــروت و غی ــش، پ ــارش، دری ــارش م ــن گــرس، م ــه »شــی گــرس، کی ب
یکنواخــت و خســته کننــده بــود. فهمیــده نشــد کــه هــدف از ایــن تعلیــم آن بــود کــه مــا 
دســت چــپ و راســت خــود را بشناســیم، و یــا بــه معنــی شــی و کیــن و مــارش و دریــش 
ــا از درک آن عاجــز  ــود کــه م ــه ب ــا هــم اینکــه در آن اســرار دیگــری نهفت ــم، و ی ــی ببری پ
بودیــم. فکــر میکنــم چنیــن تعلیمــی بــرای افــراد بیســواد پیــش بینــی شــده بــود و مــا هــم 
ناگذیــر از تعقیــب آن بودیــم. ضابــط ضیــا خــان کــه از تحــت فرمــان داشــتن چنــد داکتــر 
مســن تــر از خــود خیلــی راضــی و مفتخــر بــه نظــر میرســید اوامــرش را چنــان بــا جهــر ادا 
میکــرد کــه تصــور میرفــت گلویــش از چنــد جــا پــاره گــردد. تکــرار ایــن تعلیمــات خســته 
ــن  ــی از ای ــرای رهای ــاره ای ب ــا چ ــت ت ــا را وا داش ــزاج م ــوخ م ــای ش ــی از رفق ــن یک ک
عــذاب بســنجد. یکــی از روزهــا وقتــی مقابــل ضابــط ضیــا خــان قــرار گرفتیــم و او  باشــوق 
تمــام مصــروف نعــره زدن « تیارســی، و ســام کــی« بــود، رفیــق مــا ضمــن اجــرای اوامــر 
چشــمش را بــه چشــم ضیــا خــان دوختــه و بــا نــگاه هــای عجیــب و ناراحــت کننــده بــا او 
مینگریســت. رنــگ چهــره ی ضابــط ضیــا خــان قســمًا از اثــر نعــره های خــودش و قســمًا از 
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تاثیــر نــگاه هــای ناراحــت کننــدۀ رفیــق مــا هــر چــه بیشــتر بــه ســرخی میگرائیــد. گــر چــه 
او میکوشــید نگاهــش بــا نــگاه رفیــق مــا ماقــی نشــود ولــی ایــن کار ممکــن نبــود. وقتــًا 
فوقتــًا نــگاه هــا بــا هــم ماقــی میشــد و اثــر آن بــا تزایــد ســرخی چهــرۀ ضابــط ضیــا خــان 
بــر مــا میگشــت. نــگاه هــا باالخــره اثــر بخشــید و ضیــا خــان قبــل از وقــت امــر اســتراحت 
نیــم ســاعته را صــادر نمــود امــا رفیــق مــا بــا خواهشــات پــی هــم اســرار میورزیــد تــا بــه 
تعلیــم ادامــه داده شــود. ایــن اســرارها ضابــط ضیاخــان را هنــوز هــم بیشــتر از تعلیــم دلســرد 
میســاخت در روزهــای بعــدی آهســته آهســته از طــول وقــت تعلیــم کاســته و بــه اســتراحت 
افــزوده میگشــت .باالخــره کار بــه جایــی کشــید کــه پانــزده یــا بیســت دقیقــۀ اول صبــح را 
بــه تعلیــم و بقیــۀ وقــت را تــا هنــگام ظهــر در ســایه هــای پلــوان بــه اســتراحت میپرداختیــم.
ــخن در  ــد س ــود چن ــی ب ــد. کاف ــش میآم ــی خوش ــی خیل ــان از مداح ــین خ ــرال حس جن
مدحــش گفتــه شــود تــا خواســته هــا بــرآورده گــردد البتــه ایــن صفــت در پهلــوی جنبــه 
هــای مثبــت جنبــه هــای منفــی و خیلــی خطرنــاک هــم داشــت .اگــر چنــد جملــه مــدح و 
ســتایش میتوانســت او را بــه انجــام کارهــای مثبــت و پــر منفعتــی وا دارد، اســتفاده از همیــن 

ــه تباهــی هــم ســوق دهــد. جمــات میتوانســت او و دســتگاهش را ب
روزی در اثــر تقاضــای محصلیــن احتیــاط، جنــرال حســین خــان حاضــر شــد نماینــدۀ هــر 
صنــف را پذیرفتــه و تقاضاهــای شــان را مــورد بررســی قــرار دهــد. مــن از طــرف صنــف 
ــان  ــین خ ــور حس ــردم. در حض ــتراک ک ــر اش ــوف دیگ ــدگان صن ــۀ نماین ــه در جمل صحی
ــف و  ــدر تعری ــاز و آنق ــه ســخن آغ ــود ب ــف خــود ب ــدۀ صن ــه نماین ــم شــادان ک عبدالکری
توصیــف در مــورد فرقــه و قوماندانــی فرقــه بیــان نمــود کــه یقیــن دارم خــود حســین خــان 
هــم بــه حیــرت آمــده بــود کــه چطــور خــودش تــا حــال بــه ایــن صفــات متوجــه نشــده 
بــود. عبدالکریــم شــادان کــه ممکــن قبــًا از ایــن نقطــۀ ضعــف حســین خــان مطلــع بــود 
از آن بــه وجــه احســن اســتفاده کــرده و بــه ســهولت تقاضاهــای خــود را بــرآورده ســاخت.

ــه  ــی داشــتم، ن ــرش معلومات ــه از کرکت ــرال حســین خــان را میشــناختم، ن ــه جن ــه ن ــن ک م
زبانــم آنقــدر ورزیــده بــود تــا بــا ذهــن خالــی صدهــا صفــت را پشــت هــم گذاشــته نثــار 
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جنــرال حســین خــان ســازد، نــه اوصافــی را مشــاهده نمــوده بــودم کــه کریــم شــادان از آن 
ــه اســتثنای نظــم و دیســیپلین کــه فکــر میکنــم هــر قشــلۀ عســکری  ــود، ب ــادآور شــده ب ی
از آن برخــوردار بــود، باالخــره بــرای جلوگیــری از ضیــاع وقــت بیشــتر جنــرال، مســتقیمًا 
داخــل موضــوع شــده و تقاضاهــای صنــف صحیــه را بــه گــوش جنــرال رســانیدم. از آغــاز 
گفتــارم ناراحتــی در چهــرۀ حســین خــان هویــدا بــود. بــا مشــاهدۀ آن ناراحتــی پــی بــردم 
ــود  ــاره ای نب ــا چ ــم. ام ــته باش ــت داش ــواب مثب ــار ج ــود انتظ ــای خ ــه تقاض ــد ب ــه نبای ک
نمیتوانســتم ســخنم را نیمــه تمــام بگــذارم. بــه ســخن آغــاز نمــوده بــودم وبایــد تــا آخــر 
دوام میدادم.درختــم گفتــارم نــه تنهــا آنطوریکــه پیــش بینــی نمــوده بــودم بــه تقاضــا هایــم 
جــواب منفــی داده شــد، بلکــه در محضــر دیگــر رفقــا مــورد تمســخر و اســتهزا هــم قــرار 
گرفتــم. متأثــر از اینکــه وظیفــۀ نمایندگــی را طــور مطلــوب انجــام نــداده بــودم نــزد رفقــا 
برگشــتم. امــا آنهــا بــا بزرگــواری کــه داشــتند بــه عــدم موفقیتــم خــورده گیــری نکردنــد.

ــه  ــا بعــد از تعلیمــات عســکری مصروفیــت و وارســی از مریضــان شــفاخانه فرق وظیفــۀ م
بــود. آنچــه شــفاخانه نامیــده میشــد اتاقــی بــود حــاوی چنــد بســتر، و تفاوتــش از کاغــوش 
هــای عــادی ایــن بــود کــه چپرکــت هــای یــک منزلــه داشــت و کســانی کــه در آنجــا رفــت 
و آمــد داشــتند، یونیفــرم عسکریشــان بــا چپــن ســفیدی پوشــیده شــده بــود. ســاکنین ایــن 
اتــاق مجبــور نبودنــد بــا تــرم بسترشــان را تــرک گفتــه و بــه میــدان تعلیــم برونــد. از ادویــه، 
بــه جــز از چنــد مســکِن، اثــری نبــود. مریضــان شــفاخانه را کســانی تشــکیل میدادنــد کــه 
ــه  ــم محــدود ادوی ــد قل ــن مریضــان همــان چن ــرای چنی ــه ب ــی داشــتند. البت شــکایات جزئ
کافــی مینمــود. ممکــن مریضــان وخیــم یــا بــه شــفاخانه قــوای مرکــز انتقــال داده میشــدند 

یــا اصــًا تــا شــفاخانه نمیرســیدند.
یکــی از شــبهای زمســتان در شــفاخانۀ فرقــه نوکــری بــودم. فکــر میکنــم اولیــن بــاری بــود 
ــوال شــبانه برخــوردار میشــد. بعــد از صــرف  ــر نوکری ــه از داشــتن داکت کــه شــفاخانه فرق
غــذای شــب بــا دیگــر رفقــا روانــۀ اتــاق نوکریــوال شــدم. اتــاق نوکریــوال اتــاق کوچکــی 
بــود مجهــز بــا ســه یــا چهــار چپرکــت دو منزلــه و یــک پایــه بخــاری. یکــی از چپرکــت 
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هــا را بــرای خــود آمــاده ســاختم. هــوا فــوق العــاده ســرد بــود. بــه مشــکل توانســتم مــواد 
محروقاتــی را، نســبت بــه مرطــوب بــودن آن، در بخــاری آتــش بزنــم. وقتــی بــه ایــن کار 
موفــق هــم شــدم، تمــام مــواد بــه احتــراق رســید بــدون آنکــه بتوانــد حتــی خــود بخــاری 
ــاق. همــۀ کمپــل هــای موجــود  ــه گــرم ســاختن هــوای ات ــا چــه رســد ب را گــرم ســازد ت
ــدازه  ــه ان ــاالی خــود انداختــم. ب ــاق ، و حتــی دوشــک هــای چپرکــت هــای دیگــر را ب ات
ای ســنگین شــده بــودم کــه حتــی بــه ســهولت بــه انجــام حرکتــی قــادر نبــودم. ولــی هنــوز 
هــم میلرزیــدم و از ســرما زجــر میکشــیدم. یــک بــار تصمیــم گرفتــم بــه کاغــوش عمومــی 
بازگــردم امــا خــوف گشــت و گــذار گــرگ هــا در آن دشــت هــای فــراخ مــرا از ایــن عــزم 
منصــرف ســاخت. بــه خــواب رفتــن در آن شــرایط ناممکــن بــود و بیصبرانــه  انتظــار ختــم 
شــب را میکشــیدم. نمیدانــم شــب بــه کجــا رســیده بــود کــه متوجــه شــدم بــه دروازۀ اتــاق 
کوبیــده میشــود. وقتــی دروازه را گشــودم، عســکری کــه خــود را در کمپلــی پیچیــده بــود، 
مــرا از حالــت وخیــم دو نفــر از رفقایــش مطلــع ســاخت. مــن هــم کمپلــی بــه دور خــود 
پیچیــده و بــا وی بــه راه افتــادم. او بــه عــوض اینکــه مــرا بــه طــرف کاغوشــی راهنمایــی 
ــرد کــه در آن دو نفــر از رفقایــش چــون مــرده ای  ــه طــرف گاراژی ب کنــد، ســر راســت ب
ــوای کاغــوش  ــه ســردی ه ــه ب ــر ک ــن دو نف ــد. ای ــه بودن ــاده و از خــود رفت روی گاراژ افت
نســبت کمبــود مــواد محروقاتــی و کمپــل، تحمــل نیــاورده بودنــد، در پــی آن شــده بودنــد 
تــا بــا کار انداختــن ماشــین موتــر هــوای گاراژ را گــرم ســاخته و آنجــا اســتراحت نماینــد. 
در نتیجــه هــر دو مســموم و از خــود رفتــه بودنــد. در چنیــن حالتــی آن چهــار قلــم ادویــه 
ای کــه در شــفاخانه وجــود داشــت کافــی نبــود. هیــچ وســیلۀ دیگــری بــرای وارســی ازایــن 
ــه  ــود و ن ــک اکســیژنی ب ــه تان ــاد وجــود نداشــت. ن ــام نه دو نگــون بخــت در شــفاخانۀ ن
کــدام وســیله ای دیگــر. یگانــه چــاره ای کــه داشــتم ایــن بــود کــه بــه اســتثنای روی همــه 
وجــود آنهــا را در کمپــل هــا بپیچانــم، در هــوای آزاد قرارشــان دهــم و بــه شــفایابی شــان 
دعــا کنــم. ســردی هــوا از همــان ســردی هایــی بــود کــه زنــده را میکشــت و مــرده را زنــده 
میســاخت. دیــری نگذشــت کــه آن دو نفــر عســکر نیــم مــرده را نیــز زنــده ســاخت. آنهــا 
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اندکــی جــان گرفتنــد و شــکوه از ســرما ســر دادنــد. هــر دو را بــه قاغوششــان انتقــال دادیــم. 
فرحتــی از برگشــت دوبــارۀ ایــن دو جــوان، از مــرگ حتمــی بــه زندگــی برایــم دســت داده 
بــود، تحمــل ســردی هــوا را بــرای بقیــه شــب بــر مــن آســان ســاخت.  یــک عــده مریضانــی 
کــه بــه شــفاخانه مراجعــه میکردنــد در واقعیــت کــدام شــکایتی نداشــتند. ولــی بــرای گریز از 
کارهــای شــاقه و چنــد روز اســتراحت بهانــه میتراشــیدند تــا شــامل بســتر گردنــد. شــکایت 
اکثــر مریضــان واقعــی را تشوشــات هضمــی تشــکیل میــداد. کثــرت وقــوع ایــن تشوشــات 
فکــر مــا را بطــرف غــذا و مخصوصــًا آب آشــامیدنی، کــه از جــوی هــای ســر بــاز منطقــه 
ــه در تمــاس شــده تقاضــا  ــی فرق ــات عال ــا مقام ــم ب ــم گرفتی ــه میشــد، کشــانید. تصمی تهی
نماییــم تــا امکانیــت حفــر چــاه عمیــق را در فرقــه مــورد بررســی قــرار دهنــد. روی ایــن 
ــن  ــات تعیی ــت ماق ــد و وق ــل آم ــه عم ــه ب ــی فرق ــا قومندان ــات ب ــای ماق ــور تقاض منظ
ــرال حســین خــان مطــرح  ــا جن ــه چــه شــکل موضــوع را ب ــار میدانســتم ب ــن ب ــد. ای گردی
نمایــم. لــذا قبــل از ماقــات تمریــن بــه کار بــود تــا یــک سلســله تعریفهــا و توصیــف هــا را 
گــرد آورده و در روز ماقــات همــه را نثــار جنــرال حســین خــان ســازم. روز ماقــات فــرا 
رســید. بعــد از اینکــه جنــرال حســین خــان بــه مــن اجــازۀ ســخن داد، بلبــل وار بــه تعریــف 
و توصیــف پرداختــم و چنــان وانمــود کــردم کــه در فرقــۀ ریشــخور هیــچ گونــه نقــص و 
ــه از تشوشــات  ــی اســت ک ــرت مریضان ــه نقــص کوچــک کث ــی موجــود نیســت. یگان عیب
هضمــی شــکایت دارنــد. علــت اصلــی ایــن شــکایات را غــذا و یــا آب آشــامیدنی وانمــود و 
چــارۀ آن را هــم مراقبــت صحــی تهیــه غــذا و حفــر چــاه عمیــق در فرقــه پیشــنهاد کردیــم. 
ــق شــعبات  ــرال حســین خــان موضــوع را یادداشــت و از طری ــه جن ــا انتظــار داشــتیم ک م
ــه ســرعت امکانیــت حفــر چــاه  ــا ب ــا مراجــع مســئول در تمــاس شــود ت مربوطــه خــود ب
بررســی و هــر چــه زودتــر کار عملــی آن روی دســت گرفتــه شــود. آثــار رضایــت در چهــرۀ 
جنــرال حســین خــان بیشــتر و بیشــتر میشــد. در ختــم گفتــار مــا را مــورد تفقــد قــرار داده 
و توصیــه کــرد تــا در ایــن راه صــرف مســاعی نماییــم. جــرأت آن نبــود تــا حالــی ســازیم 
کــه ایــن کار از طریــق قوماندانــی فرقــه بهتــر و ســریعتر انجــام خواهدشــد. او رو بــه طــرف 
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صاحــب منصبــی کــه بــه حــال» تیارســی « ایســتاده بــود، کــرده امــر کــرد تــا بــه آمــر تولــی 
ــع روز کــه  ــه، در هــر موق ــا در فرق ــا از دخــول و خــروج م ــت داده شــود ت ــاط هدای انضب
باشــد ممانعــت نکنــد و هــم بــه مســئول امــور طباخــی توصیــه گــردد تــا همــۀ مطبــخ هــا 
قبــل از طبــخ غــذا و هنــگام طبــخ غــذا از نظــر مــا گذشــتانده شــود. دوبــاره رو بــه طــرف مــا 
کــرده اظهــار داشــت کــه در صــورت مشــاهدۀ ســهل انــگاری در مراعــات اصــول صحــی و 
یــا بــی توجهــی بــه تهیــه و طبــخ غــذا، موضــوع را بــه وی راپــور دهیــم تــا شــخص مســئول 
را مــورد بازخواســت قــرار دهــد. از آن روز بــه بعــد از »تیارســی هــا« و »ســام کــی« هــای 
ضابــط ضیــا خــان نجــات یافتیــم. هــر روزه از صبــح تــا ظهــر در مطبــخ هــا گشــت و گــذار 
ــه ماحظــه میرســید یادداشــت میکردیــم. و در بازگشــت نواقــص  داشــتیم. نواقصــی کــه ب
مشــاهده شــده را بــه کنــدک مربــوط راپــور داده و برایشــان حالــی میســاختیم کــه در مرتبــۀ 
اول از دادن راپــور بــه قوماندانــی فرقــه خــود داری میکنیــم ولــی اگــر نواقــص مکــرراً بــه 

مشــاهده برســد، آنــگاه بــه دادن راپــور بــه قوماندانــی فرقــه ناگزیــر خواهیــم بــود.
روزی هنــگام بــاز گشــت از مطبــخ هــا، بــا یادداشــت نواقصــی کــه در یکــی از مطبــخ هــا 
دیــده شــد بــود بطــرف قــرارگاه خــود روان بودیــم. در طــول راه بــا جنــرال حســین خــان 
کــه بــا یــک عــده صاحــب منصبــان پیــاده بــه ســمت مخالــف مــا روان بــود، مواجــه شــدیم 
بعــد از آنکــه رســم تعظیــم بــه جــا آوردیــم، جنــرال حســین خــان کــه دیگــر بــا مــا خیلــی 
مهربــان شــده بــود، صــدا زد »بچــه هایــم چــه مشــاهده نمودیــد؟« یکــی از رفقــای مــا کــه 
یادداشــت نواقــص مشــاهده شــده را در جیــب داشــت، بــرای ایــن کــه حســین خــان فکــر 
نکنــد مــا وظیفــۀ خــود را جــدی نگرفتــه ایــم، آن را بــدون کــم و کاســت بــه وی تقدیــم 
کــرد. بــا مشــاهدۀ لیســت نواقــص، او صاحــب منصــب مســئول همــان مطبــخ را احضــار و 
مقابــل نظــر مــا بــه مــارش مــارش هــا و دیــرش دیــرش هــای مکــرر واداشــته و مــا را مــورد 
تفقــد بیشــتر قــرار داد. مــا از آنچــه اتفــاق افتــاده بــود خیلــی متاثــر بودیــم ولــی شــخص 
ــادف  ــک تص ــه آن روز را ی ــت، حادث ــی داش ــا آگاه ــل م ــه از طرزالعم ــده ک ــازات ش مج
ناخوشــایند تلقــی نمــوده از مــا کــدام کدورتــی بــه دل نگرفــت. روشــی را کــه مــا در پیــش 
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گرفتــه بودیــم ســبب شــده بــود کــه صاحــب منصبــان فرقــه در مقابــل مــا پیــش آمــد بســیار 
دوســتانه داشــته باشــند.

راجــع بــه چــاه عمیــق نمیدانســتیم بــا کــدام مرجعــی در تمــاس شــویم. باالخــره یکــی از 
رفقــای مــا، کــه جســت و جــوی مرجــع مســئول را عهــده دار شــده بــود، اطــاع حاصــل 
کردکــه بایــد بــه پــروژۀ دهکــده مراجعــه شــود. ایــن کار را کردیــم و بــرای مــا وعــده داده 
ــا وقتــی کــه مــا از  ــی ت شــد کــه در مــورد اقدامــات روی دســت خواهــد گرفتــه شــد. ول
خدمــت زیــر بیــرق ترخیــص شــدیم بــه حفــر چــاه اقــدام عملــی صــورت نگرفتــه بــود. 
در خــال گشــت و گــذار هــای مــا درداخــل فرقــه، هنــگام رفتــن از یــک مطبــخ بــه مطبــخ 
دیگــر، بعضــًا چشــم بــه عــراده جاتــی مــی افتــاد کــه کامــًا جدیــد جلــوه مینمودنــد. وقتــی 
ــا را همراهــی میکــرد پرســیده شــد کــه چــرا ایــن  ــن تفتیــش هــا م از ضابطــی، کــه در ای
موتــر هــای جدیــد در چنیــن جاهایــی غیــر عــادی پــارک شــده انــد، او پــس از خنــدۀ قــه 
ــد. اینکــه  ــه اظهــار داشــت کــه عــراده جــات مذکــور از جایشــان حرکــت کــرده نمیتوان ق
ظاهرشــان چنیــن جدیــد جلــوه مینمایــد از ســببی اســت کــه در کارخانــه هــای مجهــز اتحــاد 
شــوروی رنــگ آمیــزی شــده انــد، ورنــه خــود عــراده جــات بــه گمــان اغلــب از بقایــای 
ــداری شــده  ــا اتحــاد شــوروی خری ــمالی م ــه از همســایه ش ــی دوم اســت ک ــگ جهان جن
اســت. او گفــت نــه تنهــا ایــن چنــد عــراده بلکــه بســیاری دیگــر در گاراژهــا از پــا افتــاده 
و از اســتفاده خــارج میباشــند. ایــن وســائل و ســاح ممکــن از قرضــه ای یکصــد میلیــون 
دالری تهیــه شــده باشــد کــه بولگانیــن و خروســچف هنــگام ســفر رســمی شــان  در ســال 
1955 بــرای افغانســتان منظــور نمــوده بودنــد. اتحــاد شــوروی ایــن مدافــع خلــق هــای رنــج 
ــود. یکــی اینکــه در مســابقات  ــرآورده ســاخته ب ــر دو هــدف را ب ــا یــک تی ــدۀ جهــان ب دی
تســلیحاتی،بعد از جنــگ جهانــی دوم، بــه ســرعت بــه پیــش میرفــت و دیگــر بــرای ســاح 
هــای کهنــه و فرســودۀ بقایــای جنــگ نــه مــورد اســتفاده ای قــرار داشــت و نــه جــای نگــه 
داری. امحــای آن هــم یقینــًا ایجــاب مصــارف گزافــی را مینمــود بایــک رنــگ آمیــزی هــم 
خــود را از شــر آن ســاح هــای فرســوده رهایــی بخشــید و هــم ممنونیــت یــک حکومــت 
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خارجــی را کمائــی کــرد. اینکــه  مــردم فقیــر یــک مملکــت زیــر بــار ایــن قرضــه خمیــده 
میگشــت و یــک نانشــان بــه نیــم نــان مبــدل میگشــت کوچکتریــن ناآرامــی وجدانــی بــرای 
قصــر نشــینان کرملــن بــه وجــود نمیــاورد. ایــن کــه هیئــت نظامــی افغانــی چطــور چنیــن 
ســاحی را انتخــاب نمــوده بــود، موضوعیســت کــه ممکــن جــز خــود هیئــت کــس دیگــری 
ــا آنچــه  ــا مقایســه ب ــم ب ــه چشــم میدیدی ــه آن دسترســی نباشــد. آنچــه را در عمــل ب را ب
ــتی  ــاب سوسیالیس ــداران انق ــان و طرف ــان حامی ــزم از زب ــم و کمونی ــف سوسیالیس در وص
ــه  ــه ب ــدم بلک ــر میش ــر و متنف ــتم منزج ــن سیس ــش از ای ــتر از پی ــا بیش ــه تنه ــنیدم، ن میش
ــوژی در افغانســتان هــم مشــکوک و  ــن ایدیول ــان ای ــش قدم ــت و وطــن دوســتی پی صداق

مظنــون میشــدم.
در یکــی از روزهــای زمســتان کــه بــرف زیــادی هــم باریــده بــود، هنــگام وارســی از مطبــخ 
ــر  ــم. آم ــده بودی ــد روزی در آن خوابی ــه خــود چن ــا از نزدیکــی کاغوشــی میگذشــتیم ک ه
ــته اســت.  ــوار نشس ــار دی ــاب کن ــه در آفت ــای برهن ــه پ ــم ک ــود را دیدی ــۀ خ ــی مربوط تول
چنــد قــدم دورتــر عســکری ،کــه احتمــاالً شــغل موچــی گــری داشــت، مصــروف ترمیــم 
بوتهایــش بــود. آمــر تولــی بعــد از قبولــی رســم و تعظیــم مــا، برســم زیــر دســت نــوازی 
ــوت ضــرورت  ــم ب ــم ضــرورت داشــته باشــد. ترمی ــه ترمی ــا ب ــوت هــای م پرســید اگــر ب
نبــود ولــی چنــد دقیقــه ای کنــار وی نشســته و بــه صحبــت پرداختیــم. ایــن آمــر تولــی آدم 
خوبــی بــود. او وقتــی بــاالی مــا قهــر میشــد دشــنام هــای رکیکــی بــه خــود حوالــه میکــرد. 
او کــه معلــوم میشــد اســتعمال چنیــن الفــاظ و دشــنام هــای رکیــک جــزء عادتــش شــده و 
ــراد عســکری اســتعمال نمــوده اســت، نمیتوانســت از اســتعمال آن  ــل اف ــرا مقاب همــواره آن
الفــاظ خــودداری کنــد. ولــی نظــر بــه احترامــی کــه بــه تعلیــم یافتــگان داشــت دشــنام هــای 
ــه ایــن ترتیــب هــم عطــش  ــه میکــرد. ب ــه خــود حوال ــی همــه را ب رکیــک را اســتعمال ول
دشــنام دادن وی فــرو مــی نشســت و هــم بــه کــس دیگــر آســیبی نمیرســید. حیــن صحبــت 
بــا آمــر تولــی دیدیــم کــه در بــام تعمیــری کــه روبــروی مــا قــرار داشــت، و ماننــد همــۀ 
تعمیــر هــای قشــله آهــن پــوش شــده بــود، عســکری مصــروف پــاک کاری بــرف هــای آن 
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میباشــد. ایــن برفپاکــی منظــرۀ عجیبــی داشــت. عســکر بیــش تــر از برفپاکــی بــرای زنــده 
ــاند  ــوش برس ــراز قیچــی پ ــر ف ــاش داشــت خــود را ب ــزد. او ت ــا می ــش دســت و پ ماندن
ولــی هــر بــار از نیمــۀ راه لغزیــده و دوبــاره بــه لبــۀ آهــن پــوش میرســید و یــک بــار دیگــر 
تاشــش را از ســر میگرفــت. بعــد از چندیــن تــاش هــا و لغزیــدن هــا موفــق میشــد  بــر 
فــراز قیچــی پــوش برســد و از آنجــا یــک بیــل بــرف را بطــرف پاییــن بلغزانــد. اکثــراً اتفــاق 
مــی افتــاد کــه بیــل بــرف پیــش و خــود عســکر از عقــب بــه لغــزش مــی افتادنــد. مــا کــه 
بــرای اولیــن بــار شــاهد چنیــن صحنــه ای بودیــم در هــر لغــزش عســکر بطــرف لبــۀ آهــن 
پــوش نفــس هــای مــا پــس زده و از جــا نیــم خیــز میشــدیم. امــا آمــر تولــی آنقدر خونســرد 
و بــی اعتنــا بــه ایــن منظــره نــگاه میکــرد گویــا جــز بــرف و بیــل انســانی بــر فــراز آهــن 
پــوش معــروض بــه خطــر نبــود. خوشــبختانه کــه لبــۀ آهــن پــوش طــوری بــود کــه عســکر 
میتوانســت بــا مهــارت پاهــای خــود را بــه آن اتــکا داده و از ســقوط خــود بــه پاییــن تعمیــر 
جلوگیــری کنــد عاقــه بــه زندگــی و خــوف از مــرگ بــه وی مهــارت میبخشــید. ولــی تــا 
چــه وقــت بخــت بــا وی همــراه بــود؟ ایــن عســکر جــوان و هــزاران دیگــر پــر ارزشــترین 
ــرای دفــاع از  ــا از آن ب ــد ت ــه اختیــار وزارت دفــاع قــرار میدادن ســالهای زندگــی شــان را ب
ــرف  ــه ب ــه اصــًا ب ــی ک ــی جاهای ــرف پاک ــرای ب ــه ب ــد ن ــتفاده نماین ــس اس ــن و نوامی وط
پاکــی ضــرورت نداشــت. کســی کــه او را بــه بــرف پاکــی چنیــن جــای خطرنــاک واداشــته 
بــود مگــر از یــاد بــرده بــود کــه آن عســکر هــم یــک انســان اســت. پــدر، مــادر، بــرادر و 
خواهــری دارد کــه بــه زندگیــش عاقــه مندنــد. او ممکــن زن و فرزنــدی داشــته باشــد، کــه 
در طــول مــدت عســکری وی مقــروض ایــن و آن گردنــد، ولــی زندگــی را، بــه امیــد اینکــه 
او روزی از عســکری بــاز گــردد، قرضــه هــا را ادا نمایــد و بــه زندگیشــان ســر و صــورت 
بهتــر بخشــد، بــه پیــش ببرنــد. اگــر ایــن عســکر از لبــۀ بــام بــه پاییــن ســقوط میکــرد، تلــف 
میشــد و یــا دســت یــا پایــش شکســته و معیــوب بــه خانــه اش بــاز میگشــت، امیــد هــای 
یــک فامیــل در بــدو زندگــی نقــش بــر آب و بدبختــی و تیــره روزی دامــن گیرشــان نمیشــد؟ 
آنچــه ظاهــراً دیــده میشــد زندگــی یــک فــرد عســکر چنــدان ارزشــی نداشــت. بیجــا نبــود 
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اگــر میگفتنــد، خــواه حقیقــت خــواه افــواه، کــه در قریــه جــات دور دســت وقتــی جوانــی 
بــه عســکری جلــب میگردیــد، فامیــل و اقاربــش فاتحــه اش را خوانــده و از زنــده بازگشــتن 
دوبــاره اش امیــد میبریدنــد. وزارت دفــاع کــه قســمت اعظــم بودجــۀ افغانســتان را میبلعیــد، 
فیصــدی قابــل ذکــر انــرژی بشــری را نیــز بــه اصطــاح خــاک و دود میســاخت. درحالــی 
ــه در دســترس  ــرژی بشــری ک ــوی تعلیمــات عســکری، از ان ــه شــده میتوانســت در پهل ک

داشــت اســتفاده هــای مثبــت و عــام المنفعــه دیگــر بــه عمــل آرد.
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شمول در کدر علمی فاکولته طب
دورۀ مکلفیــت عســکری بــه پایــان رســید. چــون آرزوی برگشــت بــه وزارت صحــت عامــه 
ــوژی  ــی فیزیول ــراز کرس ــرای اح ــه ب ــی فاکولت ــدر علم ــور ک ــان کانک ــتم، در امتح را نداش
ثبــت نــام نمــودم. مجموعــًا ســه نفــر داوطلــب یگانــه کرســی فیزیولــوژی بودیــم. یکــی از 
کاندیــدان دوکتــور صــادق علــی یــاری عضــو برجســتۀ شــعلۀ جاویــد، و از جملــه کاندیدانی 
کــه بــرای احــراز کرســی هــای دیگــر ثبــت نــام نمــوده یکــی هــم دوکتــور آناهیتــا راتبــزاد 
عضــو برجســتۀ حــزب پرچــم بــود. قــرار بــود امتحــان تحریــری شــعبات مختلــف، در عیــن 
ــه فاکولتــه طــب آغــاز گــردد. همــه کاندیــدان در دهلیــز فاکولتــه  وقــت در داخــل کتابخان
طــب انتظــار آغــاز امتحــان را میکشــیدیم. مــن هنــوز دورۀ عســکری را بــه پایــان نرســانده 
و هنــوز یــک مــاه یــا بیشــتر پیــش رو داشــتم. روز امتحــان را بــه بهانــۀ مریضــی مرحــوم 
مــادرم رخصــت گرفتــه بــودم. بــا ســر تراشــیده، ریــش رســیده، وضــع آشــفته بــه امتحــان 
حاضــر شــدم. تــا انــدازه ای متهیــج و نــاآرام هــم بــودم، زیــرا در شــرایط عســکری طــوری 
کــه بایــد وشــاید بــرای امتحــان آمادگــی گرفتــه نتوانســته بــودم. حالــت غیــر عــادی مــن 
توجــه دوکتــور صــادق علــی یــاری و دوکتــور آناهیتــا راتبــزاد را، کــه در گوشــه ای مصروف 
صحبــت بودنــد جلــب کــرد. آنهــا در حالــی کــه چشــم هایشــان بــه مــن دوختــه بــود، بــا 
هــم ســر گوشــی نمــوده و بعــد قــه قــه میخندیدنــد. مــن معرفــت قبلــی بــا هیچکــدام آنهــا 
را نداشــتم تــا اینکــه حرکــت آنهــا را بــه یــک شــوخی رفیقانــه عطــف کنــم. فکــر میکنــم 
هــدف آنهــا ایــن بــود تــا اعصــاب مــن را آنقــدر نــاآرام ســازند کــه یــا از شــمول در امتحــان 
صــرف نظــر نمایــم، و یــا تمرکــز فکــری ام آنقــدر مختــل گــردد کــه از عهــدۀ امتحــان طــور 
الزم بــر آمــده نتوانــم. ولــی مــن آنقــدر تحــت تاثیــر امتحــان قــرار گرفتــه و نــاآرام بــودم کــه 
ــا وقــت  ــن تمســخرها و اســتهزاها ت ــزوده نمیتوانســت. ای ــزی اف ــه آن چی اســتهزای آنهــا ب
دخــول بــه اتــاق امتحــان، و حتــی در داخــل اتــاق تــا زمــان توزیــع پارچــه هــای امتحــان 

ادامــه داشــت.
در ختــم امتحــان اســتادان شــعبۀ فیزیولــوژی اعــام داشــتند کــه کاندیــدان فیزیولــوژی در 
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ســاعت معیــن بعــد از ظهــر پروفیســر فیزیولــوژی )پروفیســر کاپــال از آلمــان( حاضــر شــده 
ــت  ــت ژوری و در موجودی ــر هیئ ــود را در محض ــای خ ــواب ه ــخصًا ج ــد ش ــر کاندی ه
ــت  ــت ژوری میتوانس ــم هیئ ــی ه ــکل ارزیاب ــن ش ــا ای ــد. ب ــت نمای ــر قرائ ــدان دیگ کاندی
ــای خــود را طــور  ــد میتوانســت جــواب ه ــم کاندی ــد و ه ــر قضــاوت نمای ــا را بهت جوابه

ــرار دهــد. ــی ق ــورد ارزیاب ــا دیگــران م مقایســوی ب
در ســاعات موعــود همــه بــه دفتــر پروفیســر کاپــال حاضــر شــدیم. هیئــت ژوری متشــکل 
بــود از پوهانــد دوکتــور محمــد نــادر عمــر، پوهانــد دوکتــور محمــد معصــوم و پروفیســر 

کاپــال. 
ــه قرائــت جــواب هــای  ــا اول مــن ب ــر آن شــد ت ــرار ب ــه چــه اساســی ق ــدارم ب ــاد ن ــه ی ب
خــود بپــردازم. البتــه پوهانــد دوکتــور محمــد معصــوم در اثنــای قرائــت پارچــۀ کاندیــد را 
ــم  ــه ای ک ــچ جمل ــده شــود و هی ــًا آنچــه درآن درج اســت خوان ــا واقع ــت مینمــود ت مراقب
و زیــاد نگــردد. وقتــی قرائــت پارچــۀ مــن بــه پایــان رســید یکــی از کاندیــدان بــه برتــری 
جــواب هــای مــن اعتــراف نمــوده از قرائــت جــواب هــای خــود صــرف نظــر نمــود. بعــد 
از مــن نوبــت بــه دوکتــور صــادق علــی یــاری رســید. او هــم جــواب هایــش را بــه ســمع 
هیئــت ژوری رســانید. در خاتمــه هیئــت ژوری جــواب هــای مــن را بهتــر تشــخیص داده و 
نــکات عمــدۀ برتــری جــواب هــای مــرا بــه دوکتــور صــادق علــی یــاری توضیــح نمودنــد، 
و در نتیجــه یگانــه کرســی فیزیولــوژی بــه مــن تعلــق گرفــت. چنــدی بعــد کرســی اضافــی 
در شــعبۀ فیزیولــوژی بوجــود آمــد و دوکتــور صــادق علــی یــاری بــه آن منصــوب گردیــد. 
بــه ایــن صــورت صــادق علــی یــاری و مــن در یــک دفتــر شــروع بــه کار نمودیــم. یــک 
بــار دیگــر زمینــۀ آن میســر شــد کــه بــا یکــی از مدافعیــن سرســخت مارکسیســم لینینیســم، 
کــه در زمینــه مطالعاتــی زیــادی داشــت هــم صحبــت شــوم. ایــن زمانــی بــود کــه فضــای 
ــات سیاســی و  ــکان جــر و بحــث را در موضوع ــع و ام ــتر رف ــدازه ای بیش ــا ان ــاق ت اختتن

فلســفی میســر ســاخته بــود.
ــان بــه  دوکتــور صــادق علــی یــاری ماننــد مارکسیســت هــای دورۀ مکتــب، هــر وقتــی زب
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ــن دو  ــاوت اینکــه ای ــا تف ــود ب ــزم ب ــدح سوســیالیزم و کمونی ســخن میگشــود ســراپا در م
اصطــاح بــا نــام اتحــاد شــوروی همــراه نبــود. او اکثــراً اصطــاح مائوئیــزم را بــکار میبــرد و 
اتحــاد شــوروی را مارکسیســت لینینیســت هــای فروختــه شــده و ریفورمیســت هــای خائــن 

بــه ایدیولــوژی مارکسیســم لینینیســم میپنداشــت.
تبلیغــات در محیــط راجــع بــه ایــن ایدیولــوژی، بــه اصطــاح مترقــی، بــه ســرعت پخــش 
میشــد. نوجوانــان کــه نظــر بــه ســن و ســال شــان آمــادۀ پذیــرش افــکار جدیــد و مــود روز 
ــه ازینکــه  ــان، ن ــه آن متمایــل میشــدند. حتــی فیصــدی بیشــتر جوان ــه ســهولت ب ــد، ب بودن
بــه برتــری ایــن ایدیولــوژی نســبت بــه دیگــران معتقــد بودنــد، بلکــه بــرای اینکــه بــه مــود 
روز برابــر و در صــف مترقیــون قــرار داشــته باشــند، بــه پیــروی از پیشــروان ایــن اندیشــه 
ــتان،  ــتی در افغانس ــت لینینیس ــوژی مارکسیس ــترش ایدیول ــا گس ــد. ب ــتان پرداختن در افغانس
مدافعیــن اســام هــم بــه فعالیــت خــود افــزوده وشــدیدا ، بــرای جلوگیــری از پیشــروی ایــن 
اندیشــه،به فعالیــت آغــار کردنــد. متأســفانه افغانســتان از داشــتن علمــای دینــی کــه واقعــًا 
هــم قــدرت مقابلــه بــا ایــن اندیشــه را و هــم مهــارت مبــارزه را داشــته باشــند محــروم بــود، 
ــود کــه صدایشــان بجایــی نمیرســید.  ــز ب ــا تعــداد چنیــن علمــا آنقــدر محــدود و ناچی و ی
)البتــه اکثــر اســتادان و محصلیــن فاکولتــۀ شــرعیات از ایــن امــر مســتثنی بودنــد. زیــرا آنها در 
جامعــه موقــف معــادل بــه مــا هــا و مولــوی هــا را نداشــتند. اینهــا را بــا همــه فهــم و دانــش 
ــه تــن و نــه  شــان کســی بنــام علمــای دیــن نمیشــناخت زیــرا نــه عبــا و قبــای خاصــی ب
ریــش انبوهــی و چشــمان پــر ســرمه داشــتند، و نــه از منبــر مســجد خطابــه ایــراد میکردنــد.( 
مــن کــه خــود شــخصًا بــه خطابــه هــای چنــد مولــوی مســاجد جامــع ســامع بــودم، از گفتار 
مولــوی چنیــن اســتنتاج میکــردم کــه اینهــا بــه عــوض جلوگیــری از بســط اندیشــه هــای 
ــان مــی بندنــد. اینهــا پــی هــم مشــکاتی را پیــش  کفــر والحــاد راه اســام را بــروی جوان
روی جوانــان قــرار داده ، واســام را انقــدر آســیب پذیــر جلــوه میدادنــد کــه اصــًا جــوان 
را بــه بنیــاد اســتوار و مســتحکم اســام مشــکوک میســاختند. از زبــان بســا مقتدیــان مســجد 
جامــع پــل خشــتی، کــه از بزرگتریــن و پرجمعیــت تریــن مســاجد جامــع بود، شــنیده میشــد 
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کــه مولــوی در خطابــه اش گفتــه اســت کــه اگــر کــس بــه تراشــیدن ریــش بپــردازد» زنــش 
طــاق میشــود« و یــا اگــر بــه چنیــن یــا چنــان کاری بپــردازد کافــر و از اســامیت خــارج 
میشــود، یــا بــه عبــارۀ دیگــر مولــوی صاحــب میفرمــود کــه ای اهــل جماعــت و ای پیــروان 
اســام ببینیــد اســام چقــد شــکنند و آســیب پذیــر اســت، چقــدر زود و بــه چــه آســانی از 
بیــن میــرود. برویــد و راه دیگــری در پیــش گیریــد کــه مســتحکم تــر و اســتوار باشــد بــه 
ــرود. در پهلــوی همــه مشــکاتی کــه در پیــش روی یــک جــوان  ــان ن آســانی از دســت ت
مســلمان قــرار داده میشــد، بــرای تحکیــم اعتقــادات مذهبــی هــم دالیــل و براهینــی بــه کار 
ــا  ــان ب ــی خطیب ــی آن راضــی میگشــت. ول ــه قبول ــر ب ــرده میشــد کــه عقــل و منطــق کمت ب
داســتان هایــی کــه بیشــتر شــباهت بــه ســاینس فکشــن Science fiction  داشــت، و اکثــراً 
از زبــان مداحــان روی ســرک شــنیده میشــد، اثبــات قــول میکردنــد. مــن خــود شــاهد چنیــن 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــر تاثی ــه ســخت زی ــان، ک ــک عــده از مقتدی ــۀ ی ــا و شــاهد گری داســتان ه
ــات و مبهــوت  ــان را م ــا در ســابق تمــام مقتدی ــه ه ــن خطاب ــوده ام. اگــر چــه ای ــد، ب بودن
میســاخت، امــروز بــا تعــداد روز افــزون جوانــان تحصیــل کــرده و مجهــز بــا علــوم معاصــر 
کــه در صــف مقتدیــان مســاجد عــاوه میگردیــد، نــه تنهــا فراهــم کننــده قناعــت نبــود بلکــه 
خلــق کننــده ســوال هــای متعــدد در ذهــن مقتــدی هــم میشــد. نــه تنهــا مقتــدی را گریــان 
نمیســاخت بلکــه بــه خنــده هــم وا میداشــت. ایــن نــوع خطیبــان و مولویــان بــه زعــم خــود 
بــه جهــاد مقابــل اندیشــه هــای الحــادی پرداختــه بودنــد ولــی در حقیقــت، بــا وجــود نیــت 
نیــک، نــه از فهــم کافــی برخــوردار بودنــد و نــه تاکتیــک هــای مبــارزوی موثــری را طــرح 

کــرده میتوانســتند.
امــروز علمــای دینــی مــا، گاه اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه را مســئول مســاعد ســاختن 
ــۀ انتشــار و گاه اجتمــاع را بطــور عــام مســئول گســترش کفــر و الحــاد در افغانســتان  زمین
میپندارنــد. اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه را بــا تعرضــات لفظــی و مــردم افغانســتان را بــا 
راکــت و تــوپ و تفنــگ مجــازات میکننــد. آنهــا اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه را نســبت 
اینکــه بــا گشــودن بیــش از پیــش مکاتــب )آنچــه را دیگــران هنــوز ناکافــی میپنداشــتند( و 
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ــان، آنهــا را مقابــل اســام بــی عاقــه امــا بــه  آمــوزش علــوم معاصــر و ســاینس بــه جوان
ــاد انتقــاد میگیرنــد. ولــی اینکــه  پذیــرش اندیشــه هــای الحــادی آمــاده ســاخته بــود، بــه ب
خــود آنهــا بــه خــود زحمتــی نــداده و در افزایــش اندوختــه هــای علمــی خــود نــه کوشــیده 
انــد، خــود را بــا دانشــی کــه در شــرایط امــروز بتوانــد اســام را از تعرضــات چــپ و راســت 
مصئــون نگــه دارد مجهــز نســاخته انــد، حرفــی بــه میــان نمــی آورنــد. یــا بــه عبــارۀ دیگــر، 
بعــوض اینکــه خــود را مجهــز ســازند، در مقابــل مخالفیــن اســام ســاح بــر زمیــن نهــاده، 
از دســتگاه حاکمــه توقــع داشــتند تــا اجتمــاع را بحالــت جهالــت و بــی ســوادی مطلــق نگــه 
دارد تــا آنهــا بتواننــد بــا خطابــه هــای اعصــار گذشــتۀ خــود مــردم را بــه پیــروی از اســام 

وادار ســازند.
ــه  ــود آورد. آن را انکشــاف داد و تقوی ــامی بوج ــق اس ــاق کفرمطل ــام از اعم پیشــوای اس
نمــود. ولــی پیشــروان و مســئولین دینــی امــروز نــه تنهــا از انکشــاف دادن اســام عاجزانــد 
بلکــه قــدرت محافظــه و نگــه داری آن را هــم ندارنــد. هیــچ یــک از مولــوی صاحبــان بــه 
خــود زحمــت نــداده اســت تــا در پهلــوی مطالعــات دینــی بــه فــرا گرفتــن اندکــی از علــوم 
ــش را  ــد و قناعت ــتدالل کن ــروزی اس ــوان ام ــان ج ــه زب ــد ب ــا بتوان ــردازد ت ــز بپ ــاینس نی س
فراهــم ســازد. اکثــر علمــای دینــی بــرای اینکــه زحمــت شــان را کــم ســاخته باشــند علــوم 

ســاینس را در قطــب مخالــف اســام قــرار داده و خــود را از شــر آن آزاد ســاختند.
افاناســیف، بــرای دفــاع و اثبــات بنیــاد اســتوار فلســفۀ ماتریالیســتی از کیمیــا و فزیــک ســخن 
میگویــد و از اتــوم و الکتــرون و پروتــون مثــال هــای ذکــر میکنــد و قناعــت جــوان معاصــر 
را فراهــم میســازد، در حالــی کــه علمــای دینــی مــا از آن خبــری ندارنــد والــی از آن اســتفاده 
شــایانی کــرده میتوانســتند. اجتمــاع پروتــون و نوتــرون در هســته و حرکــت الکترونهــا  در 
ــده یــک نظمیســت کــه کاشــفی آن را  ــه دور هســته همــه نشــان دهن مدارهــای مختلــف ب
کشــف، ولــی خالقــی از ابتــدای خلقــت آن را خلــق نمــوده اســت، و امــروز بعــد از میلیــون 
هــا ســال انســان قــادر بــه درک آن شــده اســت. ســاینس امــروزی هــر روز بــا اکتشــافات 
ــا  ــی م ــم دین ــا عال ــد. ام ــی افزای ــا م ــق یکت ــود خال ــات وج ــناد اثب ــه اس ــندی ب ــد س جدی
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زحمــت اســتفاده ازآن را بــه خــود نمیدهــد و بــه ایــراد خطابــه هائــی کــه صــد ســال پیــش 
ایــراد میشــد امــروز هــم اکتفــا مینمایــد.

ــی  ــرا، در رخصت ــدر مرحومــم م ــودم پ ــه مکتــب ب ــوف ابتدائی ــوز متعلــم صن هنگامیکــه هن
هــای زمســتانی، در جملــۀ یــک عــده شــاگردان دیگــر بــرای تمریــن مشــق و حســن خــط 
بــه نــزد شــخصی کــه متأســفانه اســمش بــه یــادم نمانــده اســت فرســتاد. آن شــخص کــه 

خــط زیبایــی داشــت در اولیــن سرمشــق چنیــن نوشــت : 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار                      هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

آن را بارهــا نوشــتم و تــا بــه امــروز در حافظــه ام حــک گردیــده اســت. ســاینس امــروزی 
ایــن دفتــر را گشــوده و در پیــش چشــم مــا قــرار داده اســت ولــی هنــوز هــم کســانی کــه 
بایــد از آن اســتفاده هــای شــایانی ببرنــد آن را نادیــده میگیرنــد. و بــه اســتدالل کهنــه و زبــان 
نــا آشــنا بــرای جــوان امــروزی بــه صحبــت میپردازنــد. برعکــس پیشــروان فلســفۀ الحــادی 
بــرای اثبــات عقایــد سســت بنیادشــان از آن اســتفاده اعظمــی بــرده و فلســفۀ نااســتواری را 
روی آن اســتوار میســازند. یــا بــه عبــارۀ دیگــر آنهــا بــه زبان جــوان امــروزی ســخن میگویند 
امــا علمــای دینــی مــا بــه زبــان کامــًا نــا اشــنا. علمــای دینــی مــا اگــر انــدک زحمــت را بــه 
خــود روا دارنــد و یــا انــدک معلوماتــی در علــوم ســاینس امــروزی خــود را مجهــز ســازند، 
از آن اســتفاده شــایان بــرده و دانــش خــود جــوان را وســیله تحکیــم اعتقــادات دینــی اش 

نیــز قــرارداده خواهنــد توانســت.
ــوع  ــه وق ــروز در افغانســتان ب ــۀ آنچــه ام ــه هم ــند ک ــت باش ــد ملتف ــا بای ــی م ــای دین علم
پیوســته اســت محصــول ناکامــی هــا و عــدم موفقیــت هــای ایشــان اســت. اینهــا از ســهولت 
هایــی کــه در دســترس داشــتند کوچکتریــن اســتفاده کــرده نتوانســتند. اینهــا زمینــه تبلیغــات 
ــود،  بســیار وســیعی در دســترس داشــتند. مســاجد در سرتاســر افغانســتان در اختیارشــان ب
ــرق  ــگان و ب ــه میشــد، حجــره ای رای ــان تهی ــط مقتدی ــگان توس ــان رای ــت غذایش ــه وق س
ــج  ــه پن ــان روزان ــت داشــتند و مقتدی ــی در خدم ــد طالب ــود، چن ــه دسترسشــان ب ــگان ب رای
بــار در پــای صحبتشــان حاضــر میشــدند. بــا وجــود ایــن همــه ســهولت هــا آنهــا نتوانســتند 
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ــل انتشــار مارکسیســم لینینیســم در افغانســتان باشــند. در قطــب  یــک ســد موثــری در مقاب
مخالــف علمــای دینــی مــا پیشــروان ایدیولــوژی مارکسیســت لینینیســتی قــرار داشــتند کــه با 
همــۀ محدودیــت در فعالیــت هایشــان آنقــدر موفقانــه پیــش میرفتنــد، کــه در انــدک وقت در 

عقــب علمــای دینــی بــه جــز از ســالخوردگان از جوانــان چیــزی باقــی نگذاشــتند.
 ایــن گــروه اخیــر همــه دروازه هــا را بــه روی جوانــان بــاز گذاشــته بودنــد در حالــی کــه 
علمــای دینــی همــۀ دروازه هــا را بــه رویشــان بســته بودنــد. ایــن هــا آنچــه را پیــش روی 
ــی آنچــه را پیــش روی  ــی علمــای دین ــا ول ــا و آزادی ه ــدواری ه ــان میگذاشــتند امی جوان
ــمار  ــا ی بیش ــرف امیدواریه ــک ط ــود. ی ــا ب ــد ه ــا و تحدی ــد ه ــتند تهدی ــان میگذاش جوان
بــود و طــرف دیگــر خــوف و هــراس بیــش از حــد. تمایــات نفســانی جــوان را بــه یــک 
طــرف میکشــانید و اعتقــادات مذهبــی اش بــه جانــب دیگــر. در پیــروی از تمایات نفســانی 
ملحدیــن کمکــش میکردنــد، امــا در عقایــد مذهبــی نــه تنهــا علمــای دینــی بــه وی کمکــی 
نمیرســاندند بلکــه بــا تهدیــد و تخفیــف ســاحه را برایــش تنــگ و تنــگ تــر هــم میســاختند. 
ــم  ــک تصمی ــا ی ــر ب ــت و اگ ــوۀ متضــاد میاف ــن دو ق ــک کشــاکش بی جــوان خــود را در ی
ــه کلــی از  ــان نمیبخشــید، احتمــال میرفــت کــه ســامت روانــی اش را ب ــه آن پای جــدی ب
دســت بدهــد. باالخــره از اینکــه جــوان، بــه اســاس گفتــار عالــم دیــن، در ظــرف بیســت و 
چهــار ســاعت، بیســت و چهــار مرتبــه خــود را در صــف کفــار میافــت، ترجیــح میــداد بــه 
یکبارگــی در آغــوش کفــر پنــاه ببــرد و خــود را از شــکنجه روحــی هــر روزه، نســبت لغــزش 
هــای مکــرر بطــرف کفــر نجــات بخشــد. علمــای دینــی مــا از نظــم و انســجام، از ارزیابــی 
فعالیــت هــای گذشــته، از طــرح پالیســی هــای جدیــد نظــر بــه تحــوالت محیــط و باالخــره 
از طــرح تاکتیــک هــای مؤثــر و بــرای جلوگیــری از کفــر و الحــاد خبــری نداشــتند. هــر کدام 
از خــود راهــی داشــت و هــر کــدام از خــود روشــی. یکــی بــه کفــر حکــم میکــرد و دیگــری 
بــه طــاق شــدن زن، یکــی تیــزاب پاشــی بــر روی خانــم هــا را برمیگزیــد و دیگــری بســتن 

دروازه ای مکاتــب را توصیــه مینمــود.
دورۀ تحصیل در فرانسه
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در اواخــر ســال 1965 یعنــی یــک ســال بعــد از روی کار آمــدن قانــون اساســی جدیــد، بــا 
ــه  ــدو شــمول در کــدر علمــی فاکولت ــا از ب ــدم. ام اســتفاده از بورســی عــازم فرانســه گردی
طــب کابــل تــا حرکتــم بــه ســوی فرانســه، نســبت کار در یــک دفتــر مشــترک بــا دوکتــور 
ــم  ــم لینینیس ــا از مارکسیس ــدح و ثن ــتماع م ــه اس ــوم ب ــواره محک ــاری، هم ــی ی ــادق عل ص
بــودم، متأســفانه نســبت نداشــتن معلومــات کافــی در ایــن موضــوع و مخصوصــًا در تفــاوت 
هــا و اختافــات نظــری کــه بیــن پیــروان اتحــاد شــوروی و مائویســت هــا موجــود بــود از 
ــودم. گرچــه  ــاع موقــف خــود عاجــز ب جــر و بحــث در ایــن موضــوع و مخصوصــًا از دف
ــون اساســی زمینــه بحــث و مذاکــره در موضوعــات سیاســی و  بعــد از روی کار آمــدن قان
فلســفی بیشــتر مســاعد گردیــده بــود ولــی مــن نتوانســته بــودم تــا آن موقــع از صحبــت بــا 
مخالفیــن ایــن اندیشــه مســتفید و قضــاوت خــود را روی دالیــل علمــی اســتوار ســازم. تــا آن 
زمــان جــز توصیــف و تعریــف در مــورد مارکسیســم لینینیســم چیــز دیگــری نشــنیده بــودم 
ــا ایــن فلســفه، آن هــم بــدون داشــتن دالیــل  و چنــان میپنداشــتنم کــه یگانــه کســی کــه ب
ــم در  ــگام اقامت ــن رو هن ــم. ازی ــن مبیاش ــه اســت م ــرار گرفت ــف ق ــی، مخال ــتند و علم مس
فرانســه هــر گاه فرصتــی دســت میــداد، بــا اســتفاده از مــواد و ســهولت دسترســی بــه آنهــا، 
ــازه آنوقــت  ــار ابتدایــی در مــورد مارکسیســم لینینیســم میپرداختــم. ت ــه مطالعــه بعــض آث ب
ــارۀ  آن جــز تعریــف و توصیــف  ــا آنوقــت درب ــوژی، کــه ت متوجــه شــدم کــه ایــن ایدیول
ــودم، هــدف انتقــاد یــک عــده از نویســندگان قــرار گرفتــه اســت. انقابیــون مــا  نشــنیده ب
کــه از خــال کتــب آن هــم محــدود و یــک جانبــه، فریفتــۀ ایــن ایدیولــوژی انقابــی شــده 
بودنــد، از فجایعــی کــه تطبیــق عملــی ایــن اندیشــه در چهــار گوشــه جهــان ســبب شــده 
ــن  ــرده از روی ای ــادی کــه پ ــار زی ــا از آن چشــم میپوشــیدند. آث ــری نداشــتند و ی ــود خب ب
ــن  ــه دی ــا ک ــر خــاف مارکسیســت لینینیســت ه ــید. ب ــه نشــر میرس ــع میبرداشــت ب فجای
ــد  ــه میخوان ــون جامع ــاب را افی ــد، »Raymond Aron  انق ــه میخواندن ــون جامع را افی
ــای  ــم ه ــایند رژی ــرۀ ناخوش ــرده از چه و Albert Camus در  L’homme revolte  پ
ــه،  ــت فرانس ــزب کمونیس ــادات ح ــن انتق ــۀ ای ــا هم ــت. ب ــتی میبرداش ــت لینینیس مارکسیس
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ــت  ــس مارکسیس ــرا برعک ــود زی ــوردار ب ــی برخ ــبتًا خوب ــف نس ــردم آن از موق ــزد م در ن
لینینیســت هــای افغــان )خلــق و پرچــم( کــه مملکــت و مــردم خــود را دو دســته بــه قــوای 
اشــغالگر و متجــاوز اتحــاد شــوروی تقدیــم مینمودنــد، کمونیســت هــای فرانســه در جنــگ 
جهانــی دوم،  در جبهــۀ مقاومــت مقابــل قــوای اشــغالگر ســهم فعــال گرفتــه و خوشــبینی 

مــردم فرانســه را بــه خــود جلــب نمــوده بــود. 
کمونیســت هــای افغــان همیشــه رژیــم هــای کاپیتالیســت غــرب را، نســبت بــی عدالتــی و 
ــر زرق  ــه زندگــی پ ــی ن ــد. ول ــل کارگــران تقبیــح مینمودن ــه شــان مقاب روش اســتثمار گران
ــه از زندگــی جهنمــی کارگــر غــرب خبــری داشــتند.  و بــرق کارگــر اتحــاد شــوروی، و ن
ــد و زندگــی  از خــال کتــب خاصــی زندگــی کارگــر غــرب را در تاریکــی مطلــق میدیدن
کارگــر اتحــاد شــوروی را در قطــب مخالــف آن تصــور میکردنــد. ولــی مــن کــه در آن زمــان 
زندگــی کارگــر جهــان غــرب را بــه چشــم میدیــدم، بــه بــی معلوماتــی و یــا تقلــب پخــش 

کننــدگان ایــن ایدیولــوژی در افغانســتان تأســف میکــردم. 
مــن در یــک آپارتمانــی کــه در مجــاورت آپارتمــان یــک کارگــر عــادی )خــاک روب( قــرار 
ــه  ــح از خان ــود صب ــر ب ــل الجزای ــه اه ــور ک ــر مذک ــن و کارگ ــردم. م ــی میک داشــت زندگ
خــارج میشــدیم او بــه خاکروبــی مبپرداخــت و مــن بــا موتــر ســرویس خــود را بــه فاکولتــه 
میرســاندم. شــام هــا مــن و خانمــم پــای پیــاده بــه مغــازه هــای نزدیــک خانــه بــرای خریــد 
مــواد غذایــی میرفتیــم، در حالــی کــه خاکــروب دریشــی منظمــی بــه تــن کــرده بــا خانــم  
اوالدهــا بــه مغــازه هــای بزرگتــری رهســپار میشــد. مــا نفــس ســوخته بــا یکــی دو خریطــۀ 
ــا آب  ــاز میگشــت. م ــوع ب ــه و متن ــو از موادمختلف ــر میگشــتیم، و وی باموترممل کوچــک ب
آشــامیدنی خــود را از نــل هــای عمومــی آپارتمــان میگرفتیــم در حالیکــه وی بوتــل هــای 

آب معدنــی ذخیــره داشــت.
ــود  ــای خ ــه ه ــۀ خان ــام روان ــرف طع ــت ص ــه جه ــه هم ــر ک ــگام ظه ــان روز، هن در جری
میشــدند، مــن در یــک کافــی ای کــه در نزدیــک فاکولتــه واقــع بــود یــک پیالــه قهــوه صــرف 
کــرده و بــا پرداخــت ده ســنت )نــادراً بیســت ســنت( تــپ بــه گارســون کافــی دوبــاره بــه 
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فاکولتــه برمیگشــتم. صبــح یکــی از روزهــا کــه رهســپار فاکولتــه بــودم در ایســتگاه انتظــار 
ســرویس شــهری را میکشــیدم، دیــدم موتــر ســپورتی ســفیدی از مقابــل ایســتگاه گذشــته 
و بــه فاصلــۀ دورتــری توقــف نمــود. صدائــی بــه گــوش میرســید کــه میگفت»بــه فاکولتــه 
میرویــد«. مــن متوجــه دور و بــر خــود شــدم تــا بدانــم مخاطــب کیســت. صــدا دوبــاره بلنــد 
شــدکه میگفت»دوکتــور شــما را میگویم«.بــه پیــش رفتــم دیــدم همــان گارسونیســت کــه از 
صبــح تــا شــام در کافــی مصــروف کار اســت و مــن روزانــه ده ســنتی بــه وی تــپ میدهــم.
ــود از زندگــی یــک کارگــر عــادی و ابتدایــی در جهــان کاپیتالیســتی کــه   ایــن مثالهایــی ب
ــی  ــه زندگ ــان ن ــه اکثرش ــانی ک ــات کس ــا فرمایش ــودم و ب ــاهده مینم ــم مش ــه چش ــن ب م
ــوکت  ــأن و ش ــر ش ــی پ ــه زندگ ــد و ن ــده بودن ــتی را دی ــان کاپیتالیس ــر جه ــی کارگ جهنم
جهــان سوسیالیســتی نــوع اتحــاد شــوروی را کامــًا مغایــرت داشــت. گــر چــه مــن شــخصًا 
زندگــی کارگــر اتحــاد شــوروی را ندیــده بــودم ولــی از زبــان بعضــی از دوســتان کــه بــه 
ــا شــنیده و  ــارۀ آنه ــتانهایی درب ــد داس ــت نمــوده بودن ــی اقام اتحــاد شــوروی ســفر و مدت
ــه  ــه را ب ــودم کــه یــک خان ــده ب ــل دی ــن اتحــاد شــوروی را در کاب هــم زندگــی متخصصی
کرایــه گرفتــه دو یــا ســه فامیــل مشــترکًا در آن زندگــی میکردنــد. گرچــه خانــه هــای کارتــۀ 
ــا آنهــم  ــه و نســبتًا بزرگــی بودنــد ولــی ب مأموریــن ) درجــوار ســیلو ( خانــه هــای دومنزل
گنجایــش دو ســه فامیــل را نداشــتند، جــز ایــن کــه همــه چیــز مشــترک باشــد و هیــچ فــرد 
ــه  ــنیده میشــد ک ــل ش ــته باشــد. در کاب ــی خصوصــی از خــود نداش ــچ زوجــی زندگ و هی
ــه( ــه اســتثنای خان اعضــای بلنــد پایــه خلــق و پرچــم هــم چنیــن زندگــی اشــتراکی را )ب
...................................            ........................................                 ...................................
گرچــه بــد بختــی هــای اخیــری کــه گریبــان گیــر مــا افغانهــا شــد تعــداد بســیار زیــاد هــم وطنــان مــا معلومــات بســیار جامــع تــری راجــع 
بــه زندگــی مــردم و کارگــر جهــان کاپیتالیســتی پیــدا نمــوده ومثالهــای مــن بــی مــورد جلــوه مینمایــد. ولــی آنچــه مــرا بــاز هــم بــه تذکــر 
از آن وا داشــت ایــن بــود کــه روزی در آمریــکا از زبــان خانمــی، کــه خــود مدعــی تحصیــل تــا درجــۀ لیســانس بــود و بیــش از پانــزده 
ســالی را در آمریــکا ســپری نمــوده بــود فقــط بــرای تخریــش مــا کــه بعــد از پانــزده ســال اقامــت در فرانســه جدیــداً بــه آمریــکا آمــده 
بودیــم شــنیدم کــه فرانســوی هــا در آپارتمــان هایشــان فاقــد آب جــاری بــوده و ماههــا  بــه شســتو شــوی جانهایشــان موفــق نمیشــوند. 
آنهــا اکثــراً بــوی بــد جانهــای ناشســتۀ شــانرا بــا اســتعمال عطرهــای مختلــف زایــل میســازند. ایــن موضــوع مــرا بــه یــاد مارکسیســت 
لینینیســت هــای کابــل انداخــت کــه بــه چــه آســانی میتوانســتند اشــخاصی ماننــد ایــن خانــم را تحــت تأثیــر قــرار داده و فریفتــۀ جهــان 

سوسیالیســتی شــان ســازند.
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ــی  ــور صــادق عل ــان دوکت ــون، بیشــتر از زب ــر انقابی ــان اکث ــد. از زب ــه بودن ــش گرفت در پی
ــه محصــول زحمــات  ــی« ک ــع کاپیتالیســتی »ارزش اضاف ــه در جوام ــودم ک ــاری شــنیده ب ی
کارگــران اســت، بــه عــوض اینکــه در جیــب کارگــر بیفتــد بــه جیــب کاپیتالیســت میــرود. 
ایــن بــی عدالتــی خاصــۀ جهــان ســرمایه داری و اســتثمارگر اســت. در حالــی کــه کارگــران 
اتحــاد شــوروی و چیــن از چنیــن بــی عدالتــی مصئــون هســتند. بــا کســب انــدک معلومــات 
در مــورد زندگــی کارگــر غــرب و زندگــی کارگــر اتحــاد شــوروی، از خــود میپرســیدم کــه 
ایــن ارزش اضافــی کــه بــه جیــب کارگــر اتحــاد شــوروی میفتــد چــه بهبــودی را در زندگــی 
روزمــره اش بــه وجــود آورده اســت و کارگــر جهــان کاپیتالیســتی بــا وجــود از دســت دادن 
ارزش اضافــی بــه نفــع ســرمایه دار، چــه چیــزی کمتــر از کارگــر جهــان سوسیالیســتی دارد.
از وقتــی کــه بــه فرانســه رســیده و بــا حلقــه هــای علمــی آن ســر و کار پیــدا کــردم، خــود 
و همــه کســانی کــه بــرای شــان امکانیــت تحصیــل در خــارج میســر گردیــده بــود خــوش 
چانــس میپنداشــتم. زیــرا بــرای تعــداد زیــاد از رفقــای مــا ایــن چنیــن چانســی هنــوز رخ 
نــداده بــود. آنهــا مجبــور بودنــد بــه انتظــار چنیــن روزی روز شــماری کننــد و مســاعدترین 
ــد. همیشــه در جســت و جــوی راهــی  ــت انتظــار بگذرانن ــه حال ــل خــود را ب ــام تحصی ای
بــودم کــه بتوانــم بــا هــم قطــاران خــود کــه منتظــر بــورس بودنــد، و ایــن انتظارشــان ممکــن 
ســالها طــول میکشــید، از نظــر علمــی کمکــی انجــام داده باشــیم. روی همیــن احســاس در 
زمــان تحصیــل آرزومنــد آن بــودم تــا بــرای کمــک بــه همقطــاران خــود در داخــل مملکــت 
و هــم بــرای رفــع مشــکات آنهایــی کــه جدیــداً بــه فرانســه مواصلــت میکردنــد تدابیــری 
ــن افغــان، کــه  ــه ای از محصلی ــا تشــکیل اتحادی ــا ب ــًا در فکــر آن شــدم ت اتخــاذ گــردد. بن
ــًا  ــر  میرســید و تقریب ــًا چهــل نف ــه تقریب ــون فرانســه تعدادشــان ب در آن وقــت در شــهر لی
همــه بــه اســتثنای یــک نفــر اسیســتانت فاکولتــۀ حقــوق، اسیســتانت هــای فاکولتــۀ طــب و 

فارمســی بودنــد. بــه انجــام کارهــای زیــر اقــدام نماییــم:
هــر یــک از اعضــای اتحادیــه ماهــوار مبلغــی بــه یــک حســاب بپــردازد تــا از آن   -1
ــورس هایشــان دچــار مشــکات اقتصــادی میشــوند،  ــا محصلینــی کــه از نظــر معطلــی ب ب
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و هــم بــرای قائــم نمــودن ارتبــاط بــا فاکولتــۀ طــب کابــل و تبادلــۀ مراســات اســتفاده بــه 
ــد. عمــل آی

ــۀ  ــل و تهی ــتۀ خــاص مصــروف تحصی ــک رش ــدام در ی ــر ک ــر عضو)چــون ه ه  -2
تیــزس دوکتــورا و تخصــص بــود و بــا مطالعــه نشــرات روز ســر و کار داشــت( در رشــتۀ 
اختصاصــی خــود یــک اثــری را بــه فارســی ترجمــه و بــه فاکولتــه جهــت نشــر بــه پشــتنی 
طبــی مجلــه بفرســتد. ایــن کار بــا آن عــده از همــکاران مــا کــه در کابــل بودنــد و مجــات 
و نشــرات خارجــی، نســبت قیمــت گــزاف، کمتــر بــه دستشــان میرســید زیــاد مفیــد واقــع 

میشــد.
ــرار نمــوده، و  ــاط برق ــل ارتب ــۀ طــب کاب ــا فاکولت ــا ب ــه ای موظــف گــردد ت کمیت  -3
ضمــن فرســتادن موضوعــات ترجمــه شــده اســم اعضــای کمیتــه را بــا نمــرۀ تیلفون شــان در 
پشــتنی طبــی مجلــه، جهــت آگهــی کســانی کــه احتمــاالً عــازم فرانســه میگردنــد بــه نشــر 
بســپارد. تــا هنــگام ورود همــکاران جدیــد بــه لیــون یــک نفــر آشــنا بــا محیــط و مقــررات 
بــا آنهــا کمــک نمــوده از مشــکات و شــوک هــای احتمالــی اول جلوگیــری نمایــد. روی 
ایــن اصــل در پــی آن شــدم تــا موضــوع را بــا دیگــر رفقــا مطــرح و نظــر آنهــا را در مــورد 

جویــا شــوم.
مــا وقتــی بــه طــرف فرانســه رهســپار گردیــده بودیــم کــه تــازه آوازۀ دموکراســی در محیــط 
بلنــد شــده بــود و اکثــر اشــخاص بــا نابــاوری بــه آن گــوش میدادنــد. خــوف و هــراس از 
تشــبث بــه مســائل سیاســی از دل بعضــی هــا هنــوز رخــت نبســته بــود و عــده ای دیگــر 
هــم اصــًا بــه سیاســت عاقــه ای نداشــتند. لــذا بایــد همــه اطمینــان حاصــل میکردنــد کــه 
هیــچ گونــه هــدف سیاســی زیــر بنــای تشــکیل اتحادیــه را نســاخته، و جــز اهــداف خیــر 
خواهانــه دیگــر هدفــی در آن نهفتــه نیســت. بــا رفقــا تمــاس حاصــل و قــرار گذاشــته شــد 
تــا یــک شــبی کــه بــرای همــه مســاعد باشــد، دور هــم جمــع شــده و در اطــراف موضــوع 
بــه بحــث بپردازیــم. در شــب موعــد همــه حضــور بــه هــم رســانیدند. وقتــی پیشــنهادات 
ــا  ــچ کــس، ت ــی از آن اســتقبال نمــوده و هی ــه گرم ــه اطــاع شــان رســانیده شــد همــه ب ب
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ختــم مجلــس، کــدام نظــر مخالفــی ابــراز نکــرد. ســؤال و جوابــی هــم اگــر پیــدا شــد راجــع 
ــه آســانی حــل گردیــد فیصلــه بــر آن شــد  بــه چگونگــی تطبیــق عملــی پــان بــود کــه ب
کــه پیشــنهادات بــه شــکل تحریــری تهیــه شــده، در جلســه دوم قرائــت و همــه در صــورت 

موافقــۀ نهایــی، در پــای آن امضــا نماینــد.
در وقفــۀ زمانــی کــه مــا بــرای جلســۀ دوم خــود آمادگــی میگرفتیــم اطــاع حاصــل نمــودم 
ــه  ــاش تشــکیل اتحادی ــس تشــریف داشــتند هــم در ت ــه در پاری ــی ک ــن افغان ــه محصلی ک
ای میباشــند. ایــن کــه اقــدام آنهــا قبــل و یــا بعــد از مــا آغــاز یافتــه بــود اطاعــی نــدارم، 
ولــی کامــًا مطمئــن بــودم کــه بیــن اهــداف مــا و اهــداف آنهــا هیــچ گونــه وجــه مشــترکی 
وجــود نــدارد. یکــی دو نفــر از رفقــای لیــون کــه خــود را بــه حلقــۀ پاریســی، نســبت بــه 
ــه  ــق انداخت ــه تعوی ــا فعالیــت هــای خــود را ب ــا م ــر میدانســتند آرزو داشــتند ت ــا، نزدیکت م
ــگاه درخواســت  ــد. آن ــه شــان را تشــکیل دهن ــس اتحادی ــای پاری ــا رفق ــم ت و منتظــر بمانی

عضویــت خــود را خدمــت شــان ارســال داریــم.
روزی قبــل از انعقــاد جلســۀ دوم، در یــک حلقــۀ محــدود چنــد نفــری ســخن از اتحادیــه ای 
کــه مــا در پــی تشــکیل آن بودیــم بــاال شــد بــرادر یکــی از همــکاران مــا کــه خود اسیســتانت 
فاکولتــۀ حقــوق کابــل بــود، ضمــن ابــراز نظــر در موضــوع اظهــار داشــت کــه » حــق گرفتــه 
ــرا  ــود زی ــل تعجــب ب ــرای مــن قاب میشــود، حــق داده نمیشــود« اظهــارات ایــن شــخص ب
هــدف مــا را کمــک بــه اسیســتانت هــا و احتمــاالً محصلیــن فاکولتــۀ طــب تشــکیل میــداد. و 
بــا کســی آرزوی بــه راه انداختــن دعــوای حقــی را نداشــتیم. چــون اظهــارات ایشــان خــارج 
ــا  ــن آق ــادا ای ــیدم مب ــود میپرس ــی از خ ــد. ول ــده نش ــی الزم دی ــر و بحث ــود، ج موضــوع ب
هــدف نهفتــۀ دیگــری داشــته باشــد. چنــد روز بعــد تصمیــم گرفتــه شــد تــا در همــان محــل 
اولــی اجتمــاع دوم خــود را تشــکیل دهیــم. انتظــار داشــتم بعــد از ایــن جلســه زمینــۀ تطبیــق 
ــا در  ــر رفق ــه اکث ــدم ک ــا تعجــب دی ــا ب ــردد. ام ــای طــرح شــده میســر گ ــان ه ــی پ عمل
بیاناتشــان تشــویش هــای گوناگــون ابــراز داشــته و گرمــی اولــی شــان بــه ســردی گرائیــده 
اســت. جلســۀ آن شــب بــه نتیجــه ای نرســید گــر چــه ادامــه جــر و بحــث بــه جلســۀ آینــده 
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ــم  ــیده و تصمی ــی اش را بخش ــر نهای ــن اث ــب در م ــان ش ــۀ هم ــا جلس ــد ام ــول گردی موک
گرفتــم از پیــروی موضــوع کامــًا صــرف نظــر نمایــم. شــب بعــد کــه تــازه بــه خانــه رســیده 
بــودم، دوکتــور میــر محمــد اعجــازی و دوکتــورس نوریــه صالحــی بــه ســراغم آمــده اظهــار 
داشــتند کــه همــه در محــل جلســه جمــع شــده انــد. از مــن خواهــش نمودنــد تــا بــا آنهــا 

یــک جــا بــه جلســه اشــتراک نمایــم. ولــی مــن تصمیــم نهایــی خــود را گرفتــه بــودم.
ــاره  بعــد هــا اطــاع حاصــل کــردم کــه اتحادیــه تشــکیل امــا بعــد از مــدت کوتاهــی دوب

ــد. پاشــان گردی
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ختم تحصیل و برگشت به وطن
در ختــم تحصیــل مصمــم شــدم تــا بــا موتــر راه بازگشــت بــه وطــن را پیــش گیــرم. بــرادر 
خانمــم کــه بــه دیــدن مــا بــه فرانســه آمــده بــود بــا خانمــم در یــک موتــر، مــن و اطفالــم 
ــورت  ــامبر ص ــاه دس ــا در م ــفر م ــاز س ــم. آغ ــاز نمودی ــفر آغ ــه س ــس ب ــه ب ــر نیم در موت
گرفــت و مســیر مــا تــا افغانســتان، از شــمال ایتالیــا، یوگوســاویا، بلغاریــا، ترکیــه و ایــران  
ــا  ــن ســگرت فرانســوی ب ــد کارت ــا چن ــود ت ــه نمــوده ب ــم توصی میگذشــت. یکــی از رفقای
ــا، بســا مشــکاتم  ــک سوسیالیســتی، چــون یوگوســاویا، بلغاری ــرا در ممال ــرم زی خــود بب
ــم توانســت. در طــول ســفر گرچــه  ــرده خواه ــک قطــی ســگرت حــل ک ــدای ی ــا اه را ب
هــوا ســرد بــود ولــی از بــارش بــرف و بــاران، بــه اســتثنای روز اول، خبــری نبــود. عبــور از 
گمــرکات ایتالیــا، یوگوســاویا و بلغاریــا بــدون مشــکات صــورت گرفــت. در هــر گمــرک 
وقتــی موظفیــن دروازۀ عقبــی موتــر را جهــت تفتیــش امــوال میگشــودند، بــا مشــاهدۀ اطفــال 
خردســال فــوراً دروازه را، بــه منظــور جلوگیــری از آســیب ســرما بــه اطفــال، میبســتند و بــه 
مــا اجــازۀ عبــور میدادنــد. وقتــی بــه نزدیکــی هــای گمــرک ترکیــه رســیدیم کامــًا مطمئــن 
ــا از روی ترحــم بشــری  ــدا، تنه ــر از خ ــر اســامی و منک ــک غی ــر در ممال ــه اگ ــودم، ک ب
نســبت موجودیــت اطفــال دردســری ایجــاد ننمودنــد، بعیــد بــه نظــر میرســید کــه موظفیــن 
گمــرک یــک مملکــت اســامی بــرای مــا مشــکلی خلــق نمایــد. امــا بــه زودی ثابــت شــد 
ــاز  ــه ب ــا ب ــه تنه ــه ن ــرک ترکی ــن گم ــود. موظفی ــت ب ــط و دور از حقیق ــًا غل تصــورم کام
نمــودن دروازۀ عقبــی موتــر اکتفــا نکردنــد بلکــه هدایــت دادنــد تــا همــۀ امــوال را از موتــر 
پاییــن آوریــم و بعــد بــه  آنهــا اطــاع دهیــم تــا آمــده و امــوال را تفتیــش کننــد. چانــه زدن 
فایــده نداشــت زیــرا مــن زبــان ترکــی نمیدانســتم و آنهــا یــا فرانســوی بلــد نبودنــد و یــا 
بــه نابلــدی تظاهــر میکردنــد. مجبــور بودیــم اطفــال را از موتــر خــارج و روی بــرف و یــخ 
منتظــر بنشــانیم و خــود مشــغول پاییــن آوردن امــوال )کــه بعضــی آنهــا ماننــد یخچــال و 
غیــره کافــی ثقیــل بودنــد( مــن و بــرادر خانمــم تنهــا بودیــم. دو ســه نفــری کــه معلوم میشــد 
ــد.  از کارگــران گمــرک باشــند در فاصلــۀ دور آتشــی افروختــه و دور آن جمــع شــده بودن
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اطفــال خردســالم کــه از شــدت ســرما دســت و روی و بینــی هــای شــان ســرخ گشــته بــود 
و میلرزیدنــد و میگریســتند ولــی کارگــران آنهــا را بــه نزدیکــی آتــش خــود نمیخواســتند.

بعــد از آنکــه همــۀ امــوال از موتــر پاییــن آورده شــد کارگــران بــه مأمــور موظــف اطــاع 
دادنــد. وی کــه بعدهــا دانســتم عبــداهلل نــام دارد، نظــر ســطحی بــه امــوال انداختــه و بعــد 
رویــش را بــه طــرف مــن کــرده و گفــت »ویســکی ویســکی« مــن کــه ویســکی بــا خــود 
نداشــتم در عــوض کارتنــی از ســگرت فرانســوی برایــش عرضــه کــردم. ولــی او تحفــه ام را 
نپذیرفــت و بــا عصبانیــت برایــم حالــی ســاخت کــه یــا بایــد مبلــغ یکهــزار و پنجصــد دالــر 
تضمیــن بپــردازم کــه هنــگام خــروج از ســرحد، درصورتــی کــه امــوال را بــا خــود داشــته 
باشــم، دوبــاره برایــم مســترد خواهــد شــد و یــا اینکــه یــک نفــر از آنهــا را بــا خــود بــردارم 
ــا چیــزی از  ــد ت ــران همراهــی و مراقبــت نمای ــا ســرحد ای ــا مــرا در تمــام طــول ســفر ت ت
امــوال موتــر را بــه فــروش نرســانم. البتــه در طــول ســفر تمــام مصــارف هوتــل و غــذای 
آن شــخص بــه عهــدۀ مــن خواهــد بــود. مــن هــر دو پیشــنهاد را رد کــردم و عبــداهلل هــم 
حاضــر نشــد بــه توضیحــات مــن گــوش فــرا دهــد. بــه یکــی دو نفــری کــه در همیــن تعمیر 
دفتــری داشــتند مراجعــه نمــودم ولــی بــه مجــرد اینکــه داســتان خــود را شــروع میکــردم آنها 
بــه طــرف یــک دفتــر دیگــر اشــاره کــرده وبــا خشــونت نعــرۀ  ترجمــان ترجمــان را بلنــد 
مینمودنــد. هــدف ایــن بــود تــا مبلغــی بــه یکــی از همدســتان شــان بپــردازم تــا گفتــارم را 
ترجمــه نمایــد. مــن بــه گرفتــن ترجمــان حاضــر نمیشــدم و آنهــا از فهــم مشــکلم خــودداری 
ــز ســفید کمــی دور  ــر بن ــا آنهــا متوجــه شــدم کــه یــک موت ــد. حیــن جروبحــث ب میکردن
ــا کمــال احتــرام دروازۀ موتــر را گشــود. شــخص  تــر توقــف کــرده و یــک نفــر عســکر ب
ــوش  ــه باالپ ــر خــارج شــد. او ک ــپید از موت ــای س ــا موه ــی ب ــک اندام ــت و باری ــد قام بلن
ــه طــرف تعمیــر گمــرک روان شــد.  ــا اســتغنای خــاص ب ــه تــن داشــت ب شــتری رنگــی ب
چــون شــخص مقتــدری جلــوه مینمــود تصمیــم گرفتــم بــه  وی عــرض حــال نمایــم. خــود 
ــا  ــد ت ــر نگردان ــه نزدیکــی وی رســاندم. عــرض ســام کــردم، حتــی رویــش را هــم ب را ب
بدانــد مــن کــی یــا چــکاره هســتم. او پیــش و مــن از دنبــال روان و مشــکلم را برایــش بیــان 



40

میکــردم. ایــن شــخص بــدون آنکــه نگاهــی بــه مــن بینــدازد و یــا طــوری نشــان دهــد کــه 
اقــًا بــه ســخنانم گــوش میدهــد، بــه راهــش ادامــه میــداد. چــون داســتان مــن زیــاد طوالنــی 
ــدم  ــل نمیدی ــب مقاب ــی از جان ــچ عکــس العمل ــان میرســید. و چــون هی ــه پای ــود، زود ب نب
ــن  ــر را گشــود ای ــی درب یکــی از دفات ــم. باالخــره دربان داســتان را مکــرراً از ســر میگرفت
شــخص در آن داخــل و دروازه در عقــب وی بســته شــد. بــه مــن اجــازۀ دخــول داده نشــد و 
در نتیجــه مــن مانــدم و یــک دهلیــز طوالنــی و خامــوش. تصمیــم گرفتــم در همیــن دهلیــز 
بــه پیــش رفتــه و بــه جســتجو بپــردازم مگــر باشــد بــا شــخصی مواجــه گــردم کــه هــم رتبــه 
اش از عبــداهلل بلندتــر باشــد و هــم احســاس انســانی اش. ولــی رتبــه اش آنقــدر هــم بلنــد 
نباشــد کــه ماننــد ایــن مــو ســپید قامــت بلنــد از دیــدن انســان بــه روی زمیــن عاجــز باشــد. 
بــه پیمایــش دهلیــز دور و دراز پرداختــم تــا از مقابــل اتاقــی گذشــتم کــه درش بــاز بــود. 
اتــاق وســیع و در قســمت باالیــی آن یــک میــز بــزرگ کــه در عقــب آن شــخصی، کــه نظــر 
بــه جســامت بــا میــز در تــوازن قــرار داشــت، نشســته بــود. اتــاق وســیع، میــز بــزرگ، مأمــور 
چــاق و فربــه همــه را عطــف بــه بلنــدی رتبــۀ آن شــخص نمــوده و تصمیــم گرفتــم بــه وی 
عــرض حــال نمایــم، آهســته دق البــاب کــردم. اوکــه مصــروف مطالعــه کاغــذی بود ، ســرش 
را بلنــد کــرده و بــه اشــاره ســر برایــم اجــازۀ دخــول داد. نزدیــک میــز ایســتادم و داســتان 
خــود را یــک بــار دیگــر از ســر تــا پــا بیــان کــردم.او تــا ختــم گفتــارم ســرا پــا گــوش بــود. 
مــن از ایــن خــوش بــودم  کــه اقــًا یــک شــخصی پیــدا شــده کــه نعــرۀ ترجمــان ترجمــان 
ــان  ــان فرانســوی و پای ــه زب ــود کــه از دانــش وی ب را بلنــد نمیکنــد و ایــن خــود عامــۀ ب
مشــکل مــن مــژده میــداد. در ختــم گفتــارم قلــم برداشــته و چیــزی روی یــک پارچــه کاغــذ 
ــه صــدای  ــود ک ــاری ب ــن ب ــدهلل« اولی ــدهلل عب ــت »عب ــن داده و گف ــه م ــذ را ب نوشــت. کاغ
ــه و بعــد  ــد کاغــذ را گرفت وی را میشــنیدم و ملتفــت میشــدم کــه او هــم فرانســوی نمیدان
از تشــکری از اتــاق خــارج شــدم. نمیدانســتم عبــدهلل کیســت و دفتــرش کجاســت از یــک 
نفــری کــه در مدخــل تعمیــر روی یــک پتــۀ زینــه نشســته بــود پرســیدم عبــدهلل عبــدهلل. آن 
شــخص بطــرف همــان دفتــر و همــان نفــری کــه در بــدو مرحلــه از مــن ویســکی خواســته 
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بــود اشــاره نمــود. اولیــن بــاری بــود کــه دانســتم اســم آدم بــد روی و بــد خــوی ویســکی 
ــاره ای  ــه. چ ــا ن ــم ی ــش بده ــذ را برای ــرزۀ کاغ ــه پ ــودم ک ــردد ب ــدهلل اســت. مت ــب عب طل
نداشــتم جــز اینکــه چانــس خــود را یــک بــار دیگــر بــا ایــن پــرزۀ نــزد عبــدهلل آزمایــش 
کنــم. داخــل دفتــر شــدم و پــرزۀ کاغــذ را برایــش دادم بــه مجــرد مطالعــۀ کاغــذ خشــونتش 
دو چنــدان شــد. مفهــوم جماتــش را نمیفهمیــدم امــا خشــونت از لهجــه و ســر و صورتــش 
هویــدا بــود. دوبــاره از اتاقــش خــارج شــده و حیــران بــودم دیگــر چــه کاری کنــم و بــه کــی 
مراجعــه کنــم بــرای ده یــا پانــزده دقیقــه ای در همیــن افــکار غــرق بــودم کــه متوجــه شــدم 
یــک شــخص میانــه قــد چهــار شــانۀ ســر ســپید، قلــم و کاغــذی در دســت و بــاالی امــوال 
ــا عجلــه خــود را بــه وی رســانیدم. وقتــی متوجــه شــد  مــا مصــروف لیســت گیریســت. ب
مــن مالــک امــوال هســتم، در حالــی کــه تبســمی بــر لــب داشــت، چنــد جملــه ای گفــت 
کــه بــه مفهــوم یکــی آن هــم پــی نبــردم ولــی تبســم ایــن شــخص را فــال نیــک گرفتــه و 
بــه حــل مشــکل امیــدواری پیــدا کــردم. آرزویــم همیــن بــود کــه تــا ایــن شــخص از عبــدهلل 
بهتــر باشــد و دیگــر ســر و کارم بــا عبــدهلل نیفتــد. او بــه لیســت گیــری اش ادامــه داد و مــن 
منتظــر بــودم آخــر کار چــه خواهــد شــد. باالخــره لیســت گیــری بــه پایــان رســید و شــخص 
مذکــور بــه اشــاره برایــم فهمانــد تــا امــوال را دوبــاره بــه موتــر گذاشــته و خــود بــا وی بــه 
دفتــرش بــروم. دفتــر او هــم وســیع و دارای ســقف بلنــد بــود ایــن شــخص چنــد کتاکــی را 
از ایــن طــرف و آن طــرف جمــع آوری و در البــه الی آن شــروع بــه تجســس کــرد. او کــه 
بســیار چــای خــور بــود در هــر پنــج دقیقــه یــک پیالــه چــای صــرف و بــه مــن هــم تعــارف 
میکــرد. مــن کــه چــای خــور نبــودم دعوتــش را احترامانــه رد مینمــودم. ولــی ایــن چــای 
خــوری و عرضــۀ چــای آنقــدر تکــرار شــد کــه اثــر آن کمتــر از خشــونت عبــدهلل نبــود زیــرا 
همــۀ فامیلــم بیــرون از تعمیــر در ســرمای شــدید انتظــار میکشــیدند امــا ایــن مأمــور نســبت 

بــه کار وقــت بیشــتر را بــه چــای خــوری صــرف مینمــود.
فکــر میکنــم مــردم ترکیــه نســبت بــه هــر مملکــت دیگــر بیشــتر چــای خــور باشــند زیــرا در 
ترکیــه نــه تنهــا ماننــد دیگــر ممالــک چــای در جاهــای خــاص ماننــد خانــه، چــای خانــه و 
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رســتوران صــرف میشــود بلکــه در کوچــه و بــازار هــم چــای بــه راهــروان عرضــه میگــردد 
و هــر کــس میتواننــد ســر راه ایســتاده یــک پیالــه چــای خریــداری، آن را نوشــیده و دوبــاره 
بــه راه خــود ادامــه دهــد. چــای در ترکیــه در یــک پتنــوس، کــه پیالــه هــای پــر از چــای بــه 
شــکل معکــوس روی بشــقابها قــرار گرفتــه اســت، بفــروش میرســد. مزیــت قــرار دادن پیالــۀ 
پــر از چــای بــه شــکل معکــوس روی بشــقاب در آن اســت کــه چــای زود ســرد نمیشــود. 
خریــدار پیالــه را دوبــاره ســر راســت قــرار داده بشــقاب را از روی پیالــه برداشــته در تحــت 

آن قــرار میدهــد و بــه نوشــیدن چــای داغ میپــردازد.
ــاگ  ــه کت ــی ب ــگان نگاه ــور در خــال چــای خــوری ی ــه مأم ــدت انتظــار، ک در طــول م
ــودم. بــرق  ــه یــک وظیفــۀ آزار دهنــده ای توظیــف شــده ب هــم مــی انداخــت، مــن هــم ب
دفتــر مأمــور گمــرک نقصــی پیــدا کــرده بــود و برقــی را موظــف ســاخته بودنــد تــا آن را 
ترمیــم نماینــد. برقــی بیچــاره کــه تقریبــًا هیــچ وســیلۀ درســتی بــه دســترس نداشــت، بــاالی 
یــک میــز لــرزان، کــه خــود بــاالی میــز لــرزان بزرگتــری قــرار داشــت، بــاال شــده و خــود 
ــاط کار میکــرد و از حــرکات اضافــی  ــا احتی ــود. ب ــرق رســانیده ب ــه گــروپ ب را نزدیــک ب
خــود داری مینمــود زیــرا احتمــال آن میرفــت کــه در اثــر لــرزه هــای مکــرر میــز هــا  از هــم 
بپاشــند. مجبــور هــم بــود تــا هــر مرتبــه یــک بــار از میــز هــا پاییــن شــده و ســوچ را گل و 
روشــن، و از تأمیــن دوبــارۀ جریــان بــرق خــود را مطمئــن ســازد. چــون بــاال و پاییــن شــدن 
هــا احتمــال وقــوع حادثــۀ نامطلوبــی را بیشــتر میســاخت، لــذا برقــی مــرا زیــر دســت خوب 
و فرمــان بــرداری تشــخیص داده مکــرراً امــر گل کــن، روشــن کــن را بــه مــن صــادر مینمــود 
ــود مــن  ــوال ب ــن قیمــت ام ــی کــه مأمــور گمــرک مصــروف تعیی ــا وقت ــن ترتیــب ت ــه ای ب
مصــروف گــول و روشــن کــردن بــرق بــودم. باالخــره ســاعت چهــار یــا چهــار و نیــم بعــد 
از ظهــر قیمــت همــۀ امــوال تعییــن و از روی قیمــت مجموعــی تعییــن گردیــد کــه مبلــغ 
صــد دالــر تضمیــن بپــردازم و در وقــت خــروج از ســر حــد بــه طــرف ایــران، ایــن مبلــغ 
ــم و او آن را در یــک خریطــه  ــری پرداخت ــوت صــد دال ــاز یافــت دارم. یــک ن ــاره ب را دوب
کرباســی ماننــد کــه حــاوی اوراق دیگــر هــم بــود گذاشــت و رســیدی هــم بــه مــن ســپرد 
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جنجــال بــه پایــان رســید ولــی یــک روز مکمــل مــا در گمــرک ضایــع گردیــد.
از ایــن کــه امــوال مــا در طــول روز مقابــل چشــم مــردم قــرار گرفتــه بــود میترســیدم اگــر 
فاصلــه زیــادی بــروم مخصوصــًا کــه هــوا رو بــه تاریکــی گذاشــته بــود، مبــاد در دام کــدام 
راه گیــر شــب بیفتــم کــه بیرحــم تــر از ایــن راه گیــران روز باشــد. لــذا تصمیــم گرفتــم شــب 
را در هوتــل کــه در نزدیکــی ســر حــد واقــع بــود گذشــتانده و فــردا بــه ســفر ادامــه دهــم. 
ســفر مــا در ترکیــه نســبت ســردی هــوا و یــخ و بــرف، پانــزده روز را در بــر گرفــت. وقتــی 
بــه ســر حــد ترکیــه و ایــران رســیدیم همیــن کــه مطمئــن شــدم ســر و کارم بــا مأموریــن 
گمــرک ترکیــه بــه پایــان رســیده اســت بــه دفتــر مربــوط رفتــه و بــا ارائــه رســید تقاضــای 
اســترداد صــد دالــر خــود را نمــودم. بــا تعجــب دریافتــم کــه یــک مأمــور پاییــن رتبــه چنــد 
کلمــه محــدود فرانســوی میدانــد. او برایــم پیشــنهاد کــرد کــه چــون دالــر موجــود نیســت 
معــادل آن را بــه پــول ایرانــی برایــم تادیــه نمایــد. قبــول نکــردم و پــول خــود را بــه دالــر 
تقاضــا نمــودم. گــر چــه بــا داخــل شــدن بــه ایــران بــه پــول ایرانــی ضــرورت داشــتم، ولــی 
آنقــدر از مأموریــن گمــرک ترکیــه متــأذی بــودم کــه نخواســتم حتــی چنــد دالــرم بــه دســت 
آنهــا بیفتــد بــا یــک نظــر بــه خریطــه هایــی کــه روی میــز عقــب مأمــور گذاشــته شــده بــود 
خریطــه ای کــه نــوت صــد دالــری ام در آن قــرار داشــت شــناختم  و بــه مأمــور موظــف بــا 
اشــاره بــه آن خریطــه، گفتــم: نــوت صــد دالــری مــن در آن خریطــه گذاشــته شــده اســت. 
مأمــور آن خریطــه را روی میــز مقابــل خــود گذاشــت و یــک بــار دیگــر نیمــه بــا گفتــار و 
نیمــه بــا اشــاره برایــم پیشــنهاد کــرد کــه چــون بــه ایــران میــروم بــه پــول ایرانــی ضــرورت 
دارم و لــذا حاضــر اســت بــا قیمــت بلنــد تــر از نــرخ بانــک برایــم پــول ایرانــی بپــردازد. 
قبــول نکــردم و بــه پافشــاری ادامــه دادم تــا اینکــه مجبــور شــدم خریطــه را گشــوده و نــوت 
صــد دالــری ام را برایــم بســپارد. نــوت را گرفتــه و مقابــل چشــم مأمــور ترکــی، در شــعبۀ 
بانکــی طــرف ایــران بــه پــول ایرانــی تبدیــل نمــودم و بــا ایــن روش خواســتم نفــرت خــود 

را نســبت رفتــار بیرحمانــۀ مأموریــن گمــرک ترکیــه نشــان داده باشــم.
ــن گمــرک  ــه را برعکــس ماموری ــردم ترکی ــه م ــزده روزۀ خــود در ترکی در طــول ســفر پان
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آن مهمــان نــواز و خوشــرفتار یافتــم و لــذا آنچــه در ســر حــد ترکیــه بــه آن مواجــه شــدم 
معــرف تــرک هــا بــه طــور عــام شــده نمیتوانــد. طــوری کــه بعــد هــا بــه مشــاهده خواهــد 
ــده و  ــس مان ــک پ ــدات ممال ــر ح ــرک س ــن گم ــوص مأموری ــن روش مخص ــید، چنی رس
کــم انکشــاف اســت. در ایــن ممالــک چوکــی هــای گمــرک ســر حــدات اکثــراً خریــداری 
ــول بیشــتر را داد،  ــا وعــده پرداخــت پ میشــوند. هــر کــس قیمــت بیشــتری پرداخــت و ی
بــه ایــن چوکــی هــا دســت میابــد. وقتــی هــم بــه ایــن چوکــی رســید تــاش اعظمــی بــه 
خــرج میدهــد تــا نــه تنهــا همــۀ مصارفــش را در مــدت کوتــاه تافــی کــرده باشــد، بلکــه 
اندوختــۀ جانــداری هــم کنــار گذاشــته باشــد تــا مبــادا روزی آمــر مربوطــه تغیــر نمایــد و یــا 
داوطلــب دیگــر قیمــت بلنــد تــری بــرای احــراز آن چوکــی پیشــنهاد نمایــد مأمورینــی کــه 
تنهــا بــه معــاش مأموریــت قناعــت نماینــد نــه آرزوی رســیدن بــه چنیــن چوکــی هــا را در 
ســر میپروراننــد و نــه کســی ای چوکــی هــا را بــه آن هــا پیشــنهاد مینمایــد. در مــدت پانــزده 
ــردم  ــوازی م ــان ن ــاری و مهم ــوش رفت ــفانه خ ــم متأس ــپری نمودی ــه س ــه درترکی روزی ک
ترکیــه روش خشــن و بیرحمانــۀ عبــدهلل را از خاطــر مــا زایــل ســاخته نتوانســت بــا گذشــتن 
بــه طــرف ایــران بــا عیــن مشــکات مواجــه شــدیم. یعنــی یــا بایــد مبلــغ گزافــی تضمیــن 
میپرداختیــم و یــا یــک نفــر از مــأ موریــن گمــرک را بــا قبــول تمــام مصــارف وی تــا ســر 
حــد خروجــی بــا خــود میبرداشــتیم امــا ممکــن هــم ســر حــد بــودن بــا ایــران و یــا داشــتن 
زبــان مشــترک ســبب شــد کــه مشــکات بــه زودی حــل گــردد و مأموریــن گمــرک ایــران 
خشــونتی مشــابه خشــونت مأموریــن گمــرک ترکیــه نشــان ندهنــد. مجموعــًا یــک تــا یــک و 
نیــم ســاعتی راه در بــر گرفــت تــا از ســر حــد عبــور و داخــل خــاک ایــران گردیــم هشــت 
روزی را در ایــران ســپری نمودیــم و وقتــی بــه ســر حــد افغانســتان اســام قلعــه نزدیــک 
میشــدیم، از اینکــه ماجراهــای گمــرک ممالــک همســایه را پشــت ســر نهــاده و داخــل خــاک 
خــود میشــدیم احســاس خوشــی میکردیــم. یقیــن داشــتم کــه گمــرک افغانــی بــرای یــک 
ــه جــزء  ــداد ســامان مســتعمل ک ــک تع ــا ی ــل، ب ــد از شــش ســال تحصی ــه بع ــی ک محصل

اســاس البیتــش بــوده اســت، بــه وطــن برمیگــردد مشــکات زیــاد ایجــاد نخواهنــد کــرد.
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عصــر روز اخیــر دســامبر بــه ســر حــد اســام قلعــه مواصلــت نمودیــم. گــر چــه وقــت کار 
رســمی بــه پایــان رســیده بــود امــا مأموریــن گمــرک فــوراً خــود را بــه وظیفــه رســانیده و به 
وارســی از مــا پرداختنــد. دو نفــری کــه ســر و کار مــا بــا آنهــا افتــاد عبــارت بودنــد از مجیــد 
نــام کــه ســمت آمریــت گمــرک را بــه عهــده داشــت و از نشــو نمــای ناقصــی برخــوردار 
بــود. گــر چــه دســت هــا و پاهــا یــش نســبت نقــص نشــو نمــا، نســبت بــه تنــه اش کوتــاه 
تــر بــود، امــا همــان دســت هــای کوتــاه در دســت بــازی هــا صــد هــا دســت طویــل را از 
پشــت ســر میبســت. نفــر دوم کــه خــود را بــه گمــان اغلــب محــی الدیــن ) از اســم کامــًا 
مطمئــن نیســتم( و پســر مامــا یــا پســر عمــۀ یــک شــخصیت بســیار نیکــی معرفــی مینمــود 
)از ذکــر اســم ایــن شــخصیت نیــک از ســببی خــود داری کــردم کــه حتــی تذکــر اســم وی 
را در پهلــوی اســم محــی الدیــن مأمــور گمــرک برایــش کســر شــأن میپنداشــتم و هــم بــاورم 
نمیشــد قرابتــی بیــن ایــن دو نفــر موجــود بــوده باشــد ممکــن محــی الدیــن خــان میخواســته 
بــا ایــن ارتبــاط شــخصیتش را از بــی وزنــی مطلــق نجــات بخشــد( بــه هــر حــال ایــن دو 
ــا راه  ــه شــان را میشــکنند ت ــا مغــز و وکل ــه گوی ــد ک ــان وانمــود میکردن گــرگ ظاهــراً چن
حلــی بــرای پرابلــم ال ینحــل مــا پیــدا کننــد. مــن کــه از یــک طــرف بــه دادن رشــوه بلدیــت 
نداشــتم و از طــرف دیگــر تظاهــر بــه خیــر خواهــی آنهــا را میدیــدم، هــر نــوع پیشــنهاد پــول 
و یــا تحفــۀ دیگــر را اهانــت بــه شــخصیت ایــن دو نفــر میپنداشــتم. در حالــی کــه آن همــه 
چطــور بایــد شــودها؟ و چطــور بایــد کردهــا ؟ بخاطــری بــود کــه مــا را مواجــه بــا مشــکل 
عمــده ای جلــوه دهنــد و در موقفــی قــرار دهنــد تــا بــه آنهــا پیشــنهاد پولــی بنماییــم. ولــی 
زبانــی کــه آنهــا بــه آن صحبــت میکردنــد ممکــن بــرای یــک قاچاقبــر بــه ســهولت قابــل فهم 
بــود مگــر متأســفانه مــا بــه آن زبــان و طــرز بیــان بلدیتــی نداشــتیم. باالخــره چــون متوجــه 
شــدند کــه مــا از فهــم مطلــب عاجــز هســتیم و ســبب ضیــاء یکــی دو ســاعت وقــت آنهــا 
هــم گردیــده ایــم، تصمیــم گرفتنــد اوال همــه امــوال مــا را از هــر دو موتــر پاییــن آورده و 
در یــک هنگــری قــرار دهنــد، تــا بــه آن دسترســی نداشــته باشــیم و فــردا بــه آن رســیدگی 
نماینــد. امــا در مــورد موتــر هــر دو مصمــم شــدند تــا همــان شــب اوراق گمرکــی را تکمیــل 
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ــود،  ــو عیســوی ب ــاز ســال ن ــه آغ ــردا، ک ــه ف ــه اگــر آن را ب ــود ک ــن از ســببی ب ــد. ای نماین
موکــول میگذاشــتند در محصــول گمرکــی موتــر مســتحق پانــزده فیصــد تخفیــف میشــدم. 
ازیــن رو همــان شــب تــا ناوقــت هــای شــب، اوراق گمرکــی موتــر را تکمیــل ولــی وارســی 

از دیگــر امــوال را بــه فــردا موکــول کردنــد.
ــاق اجــاره  ــرار داشــت ات از گمــرک خــارج شــده و در هوتلــی کــه در نزدیکــی گمــرک ق
کردیــم. هوتــل نســبتًا بزرگــی بــود ولــی بــه جــز مــا مشــتری دیگــری نداشــت. گــر چــه در 
هــر اتــاق بخــاری نصــب شــده بــود ولــی از مــواد محروقاتــی اثــری نبــود و ایــن بــر اجــاره 
کننــده بــود تــا بــا پرداخــت پــول اضافــی مــواد محروقاتــی خریــداری نمایــد. یــک مقــدار 
کافــی چــوب خریــداری و بــه افروختــن بخــاری پرداختیــم. متأســفانه بخــاری اتــاق از نــوع 
بخــاری هایــی بــود کــه گرمــی را بــه خــارج و دود را بــه داخــل اتــاق ســوق میــداد. از یــک 
طــرف آزار ســرما از طــرف دیگــر دود کــه هــم چشــم هــا و هــم جهــاز تنفســی را تخریــش 
میکــرد مــرا مجبــور ســاخت تــا از آتــش کــردن در بخــاری صــرف نظــر کــرده و بــه محــی 
الدیــن خــان مراجعــه نمایــم تــا اجــازه دهــد از بیــن امــوال خــود تنهــا یــک بخــاری تیلــی 
خاکــی کــه از مــرز ایــران خریــداری نمــوده بــودم بــا خــود بــه هوتــل ببــرم. محــی الدیــن 
خــان هــم بعــد از تأمــل زیــاد باالخــره بــه درخواســتم موافقــه کــرد. بــه ایــن ترتیــب از آزار 
دود و ســرما خــود را نجــات دادیــم ولــی هنــوز از پنجــۀ آزار مجیــد خــان و محــی الدیــن 

خــان نجــات نیافتــه بودیــم.
فــردا وقتــی بــه گمــرک مراجعــه نمودیــم مجیــد خــان و محــی الدیــن خــان اظهــار داشــتند 
کــه چــون قیمــت اکثــر امــوال را نمیداننــد از تعییــن مبلــغ محصــول آن عاجــز میباشــند. و 
ــم.  ــه نمای ــرات مراجع ــه گمــرک ه ــا ب ــم میســپارند ت ــب و برای ــوال را ترتی ــذا لیســت ام ل
محصــول را در آنجــا پرداختــه و رســید آن را دوبــاره بــه اســام قلعــه بیــاورم و امــوال خــود 
را تســلیم شــوم. ایــن ممکــن پانــی بــود کــه مجیــد خــان و محــی الدیــن خــان مشــترکًا 
طــرح نمــوده بودنــد. آنوقــت متوجــه شــدم کــه عبــدهلل تــرک بــا همــه خشــونتش بــاز هــم 
ازیــن مجیــد ناقــص االعضــا و محــی الدیــن دیــده درا بهتــر بــود. متأســفانه مــن ویســکی 
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نداشــتم والــی ممکــن در گمــرک ترکیــه بــه هیــچ مشــکلی مواجــه نمیشــدم. امــا ایــن مجیــد 
و محــی الدیــن نــه خواســته شــان معلــوم بــود و نــه کار را منصفانــه انجــام میدادنــد و چــون 
چیــزی بــه جیبشــان نریختــه بــودم مــرا شــدیداً مجــازات میکردنــد. مگــر ایــن بــار دروطــن 
خــود بــودم، بــه زبــان خــود حــرف میــزدم و جرأتــم بیشــتر بــود. پیشــنهاد آنهــا را فــورا رد 
ــا مجیــد ناقــص االعضــا بــه جــر و بحــث پرداختــم در خــال جــر و بحــث و  نمــوده و ب
شــکایت از رفتارشــان بــا مســافرین گفتــم: عالمهــای قاچــاق الجــورد و غیــره از ســر حــد 
میگــذرد کــس بــه قاچاقبــران آنقــدر دردســر خلــق نمیکنــد. ولــی یــک محصــل کــه بعــد از 
چنــد ســال تحصیــل در خــارج بــا چنــد قلــم امــوال مســتعمل بــر میگــردد ایــن همه دردســر  
روا میدارنــد. گرچــه مــن از ایــن گفتــار و تذکــر نــام الجــورد هــدف خاصــی نداشــتم ولــی 
دیــدم کــه بمجــرد شــنیدن جملــۀ » قاچــاق الجــورد« مجیــد خــان مکثــی کــرده و بــا حالــت 
ــار  ــن تعجــب او متعجــب شــده، از گفت ــگاه میکــرد. مــن هــم از ای ــن ن ــه م تعجــب زده ب
متوقــف و بــه چشــمان وی متوجــه شــدم. فکــر کــردم ســخنانم زیــاد او را تخریــش نمــوده 
اســت. چــون غیــر از حالــت تعجــب دیگــر عکــس العملــی از وی ندیــدم دوبــاره بــه گفتــار 
ادامــه دادم. ولــی بعــد هــا در هــرات متوجــه گردیــدم کــه چنــدی قبــل یــک مقــدار الجــورد 
ــد روز بعــد  ــود. چن ــرار داده شــده ب قاچاقــی دســتگیر و در هنگــر گمــرک اســام قلعــه ق
وقتــی هیئــت مســئول بــه گمــرک مراجعــه مینمایــد بــا کمــال تعجــب در میابــد کــه ســنگ 
ــده اســت. واضحــًا اشــتباهات شــدید  ــدل گردی ــه ســنگ هــای عــادی مب هــای الجــورد ب
متوجــه موظفیــن گمــرک، مخصوصــًا مجیــد خــان آمــر و محــی الدیــن خــان همدســت اول 
او میشــود. تعجــب مجیــد خــان از اســتعمال جملــۀ »قاچــاق الجــورد« هــم از ســببی بــود 
کــه او فکــر میکــرد کــه مــن از موضــوع اطــاع دارم و متعجــب بــود کــه چطــور بــه ایــن 
ســرعت موضــوع بــه خــارج از مملکــت انتشــار نمــوده اســت. چــون مجیــد خــان هنــوز 
هــم نســبت موضــوع الجــورد تحــت تعقیــب قــرار داشــت چنــان تصــور نمــوده بــود کــه 
مــن بــا مســئولین تحقیــق کــدام ارتباطــی داشــته و از طریــق آنهــا در جریــان موضــوع قــرار 
گرفتــه باشــم. ایــن تذکــر قاچــاق الجــورد، تصادفــی امــا بــه جــا، اثــرش را بخشــید و بــدون 
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اینکــه جــر و بحــث بیشــتر در موضــوع صــورت گرفتــه باشــد مجیــد خــان و محــی الدیــن 
خــان حاضــر شــدند کــه امــوال را دوبــاره بــه خــودم بســپارند و لیســت آنــرا بــه گمــرک 
ــان هموطــن خــود هــم نجــات  ــدهلل صفت ــب از چنــگ عب ــن ترتی ــه همی ــل بفرســتند. ب کاب
یافتــه ســامت و ســالم بــه کابــل رســیدم. ولــی خاطــرۀ بســیار بــدی از مســئولین گمــرک 

ســرحدی، مخصوصــًا از گمــرک چیــان هموطنــم، تــا حــال در ذهنــم باقــی مانــده اســت.
ــا  ــه در آنج ــرحدی، ک ــهر س ــک ش ــل روزی از ی ــه کاب ــت ب ــد از مواصل ــاه بع ــن م چندی
مهمــان یکــی از اقــارب بودیــم، جهــت تفریــح بــه منطقــۀ گمــرک ســرحدی رفتیــم. در آنجــا 
شــخصی را کــه قبــل از عزیمــت بطــرف فرانســه بــا وی شــناخت کافــی داشــتم دیــدم کــه 
گــرم معاملــه بــا مراجعینــش بــود معهــذا فکــر میکــردم ایــن شــخص اقــًا مــا را بــه یــک 
پیالــه چــای، کــه قیمــت یــک چاینــک آن پنجــاه پــول بیشــتر نبــود، دعــوت خواهــد کــرد. 
ولــی بــا تعجــب دیــدم کــه نــه تنهــا یــک پیالــه چــای تعــارف نکــرد بلکــه از ســام علیکــی 
ــا یکــی از دوســتانم، کــه او را خــوب  ــا هــم طفــره رفــت. روزی ب ــا م ــی ب خشــک و خال
میشــناختم و بــرای مــن هــم تــا انــدازه ای معرفــی نمــوده بــود، از موضــوع یــادآور شــده و 
گلــه نمــودم. آن دوســت برایــم اطمینــان داد کــه طفــره رفتــن آن شــخص از تــرس یکــی 
ــک ســاعتی  ــر او ی ــه اگ ــوده اســت ک ــوده بلکــه از ســببی ب ــک چــای نب ــا ده چاین دو، و ی
بــا مــا مصــروف میشــد، مخصوصــًا در یــک موقعــی کــه بــازار رفــت و آمــد  در ســر حــد 
گــرم هــم بــود، ممکــن ســه چهــار هــزار افغانــی از عایــد روزمــره اش کاســته میشــد و ایــن 
مبلغــی بودکــه او بــرای کمائــی کــردن، و جلوگیــری از ضیــاع آن روی بســا چیزهــای دیگــر 

پــا میگذاشــت تــا چــه رســد بــه یــک آشــنایی.
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اشغال دوبارۀ وظیفه در فاکولتۀ طب
چنــد روز بعــد از مواصلــت بــه کابــل بــه فاکولتــۀ طــب رفتــم و در شــعبۀ فیزیولــوژی بــه 
کار آغــاز نمــودم. اینکــه در تثبیــت رتبــۀ علمــی خویــش بــا چــه مشــکات و بــی عدالتــی 
هــا مواجــه گردیــدم موضــوع جداگانــه ایســت کــه از توضیــح آن دریــن جــا صــرف نظــر 

میکنــم.
پوهنتــون، از آنچــه قبــل از عزیمــت جانــب فرانســه دیــده بــودم، کامــا متفــاوت بــود. قبــا 
قــوای پلیــس بــه حریــم پوهنتــون تجــاوز، محصلیــن و مخصوصــًا محصــات را وحشــیانه 
مــورد تعــرض و لــت و کــوب قــرار داده و پوهنتــون را، نســبت بــه یــک محیــط تعلیــم و 
ــود. احــزاب افراطــی  ــارزات سیاســی مبــدل نمــوده ب ــۀ مب ــه یــک صحن تحصیــل، بیشــتر ب
چــپ و راســت ازیــن اشــتباهات حکومــت بــه حــد اعظمــی بهــره بــرداری نمــوده محصلیــن 

بیطــرف و میانــه رو را هــم در صــف خــود کشــانیده بودنــد.
روز هــا و هفتــه هــا پــی هــم میگذشــت و مــن آهســته آهســته ایــن محیطــی را کــه برایــم 
کامــًا جدیــد و متفــاوت از گذشــته بــود کشــف میکــردم. ایــن تحــوالت جدیــد در پوهنتون 
ــه  ــه ای از بازگشــتم ب ــد هفت ــۀ خــوف و هــراس. چن ــود و هــم مای ــدواری ب ــۀ امی هــم مای
ــرای شــرفیابی  ــا خــود را ب ــم اطــاع داده شــد ت ــود کــه از پوهنتــون برای وطــن نگذشــته ب
بــه حضــور اعلیحضــرت آمــاده ســازم. ایــن شــرفیابی هــا بــرای هــر کســیکه بعــد از یــک 
دورۀ طوالنــی تحصیــل در خــارج دوبــاره بــه وطــن بازمیگشــت، معمــول بــود. بــرای مــن 
فرصــت خوبــی بــود تــا از یــک طــرف مســتقیمًا بــا شــاه مواجــه شــده و بــا صحبــت، ولــو 
بســیار کوتــاه، در مــورد شــخص شــاه و طــرز تفکــر وی در مــورد جوانــان تحصیــل یافتــه 
یــک مفکــوره ای قائــم نمــوده باشــم نــه آنکــه شــناختم از وی بصــورت تــام روی افواهــات 
محیــط اســتوار باشــد، و از جانــب دیگــر آنچــه در مــورد پوهنتــون و سیســتم تعلیمــی آن 
در نظــر داشــتم بــه ســمع شــان برســانم. در روز و ســاعات معیــن بــه قصــر گلخانــه حاضــر 
شــدم. چنــد نفــر دیگــر هــم قبــل از مــن رســیده بودنــد. همــه در یــک اطــاق انتظــار نســبتآ 
ــی قاضــی  ــم خــان ضیائ ــور عبدالحکی ــن دوکت ــد از م ــۀ بع ــیعی منتظــر نشســتیم. لحظ وس
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ــرت در  ــیدن اعلیحض ــا رس ــه و ت ــی رفت ــر منش ــر س ــه دفت ــتقیمًا ب ــید و مس ــات، رس القض
همانجــا مانــد. حوالــی ســاعت یــازده بجــه اعلیحضــرت بــه همراهــی صــدر اعظــم، مرحــوم 
ــه مصافحــه پرداخــت.  ــا هــر یــک ب ــاق انتظــار شــده و ب ــور احمــد اعتمــادی، داخــل ات ن
بعــد همــه را بــه اتــاق نــان، کــه در منــزل فوقانــی قــرار داشــت، بــرای صــرف غــذا دعــوت 
نمــود، غــذا بســیار ســاده بــود. دیــش اساســی آن مشــتمل بــود از زبــان گاو وکچالــو. بعــد 
ــذت  ــه آن ل ــی ب ــد از آن چائ ــه بع ــل و ن ــه قب ــبزی را ن ــان و چــای، چــای س از صــرف ن
خــورده ام، همــه دوبــاره بــه اتــاق انتظــار برگشــتیم. اعلیحضــرت بــه نوبــت هــر یــک را بــه 
دفتــر خــود پذیرفتــه و بــه مذاکــره میپرداخــت، تــا باالخــره نوبــت بــه مــن رســید. دفتــر را 
خیلــی ســاده یافتــم. گرچــه آنقــدر زیــر تاثیــر رفتــه بــودم کــه بــه جزئیــات چنــدان توجــه 
کــرده نمیتوانســتم امــا تــا انــدازه ای بــه یــادم اســت کــه در قســمت باالیــی یــک آرام چوکــی 
قــرار داشــت کــه خــود اعلیحضــرت در آن نشســته بــود. در ســمت راســت آرام چوکــی یــک 
کــوچ و در مقابــل کــوچ یــک میــز قــرار داشــت. زیــر میــز هــم یــک قالینچــۀ مــوری بســیار 
زیبــا انداختــه شــده بــود، اعلیحضــرت بــا تبســم بــه صحبــت آغــاز نمــود. او ممکــن انــدازۀ 
ــا ایــن تبســم و  ــود و ب ــرار داشــتم درک کــرده ب ناراحتــی و فشــاری کــه مــن تحــت آن ق
ــا  ــد ت ــع ده ــن موق ــه م ــن فشــار کاســته  ب ــدازه ای از ای ــا ان ــت میخواســت ت ــاز صحب آغ
راحــت تــر بــه صحبــت بپــردازم. شــاه بــا وجودیکــه از رشــته تحصیــل و مملکتــی کــه در 
آن تحصیــات خــود را بــه انجــام رســانیده بــودم کامــًا مطلــع بــود بــاز هــم بــه یــک تعــداد 
ســواالت دریــن مــورد پرداخــت. بعــد ازینکــه مختصــری از رشــتۀ تحصیــل و دورۀ تحصیلــم 
بــه عــرض رســانیدم خــود اعلیحضــرت رشــتۀ ســخن را گرفتــه و در مــورد نیــاز مملکــت 
ــورد انکشــافات  ــه وطــن، و هــم در م ــه ب ــل کــرده و خدمــت صادقان ــه اشــخاص تحصی ب
ــداد  ــی، تع ــای عمران ــروژه ه ــا  و پ ــان ه ــًا از پیشــرفت پ ــد. ضمن ــر توضیحــات دادن اخی
کیلومتــر ســرک هــا اســفلت شــده بــا مقایســه بــا ممالــک همســایه، و بــه اســتناد ارقــام و 

احصائیــه مفصــًا صحبــت نمودنــد.
ضمــن اینکــه بــه توضیحــات اعلیحضــرت گــوش میــدادم، بــا خــود میگفتــم آنچــه را بــه 
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چشــم میبینــم بــه گــوش میشــنوم کامــًا بــا آنچــه در مــورد شــاه از زبــان مــردم میشــنیدم 
مغایــرت دارد. نحــو صحبتشــان و ارائــه ارقــام و احصائیــه نشــان میــداد کــه برعکــس آنچــه 
در محیــط شــایع بــود امــور مملکــت را بــا عاقمنــدی تعقیــب مینماینــد. گفتارشــان همــه 
ــط  ــی در محی ــتند. ول ــه میداش ــور برایشــان ارائ ــه مســئولین ام ــود ک ــی ب ــه حقایق متکــی ب
ــن پخــش میشــد کــه  ــان داشــت و چنی قضــاوت هــای دور از واقعیــت در موردشــان جری
اعلیحضــرت همــۀ وقــت شــان را صــرف عیاشــی و خوشــگذرانی نمــوده و هیــچ عاقــه ای 
بــه امــور مملکــت ندارنــد. ممکــن عیاشــی جــز مصروفیــت هایشــان بــوده باشــد ولــی یقینــًا 
ــا  ــرو پ ــدازه ای کــه مخالفینشــان وانمــود میســاختند. یکــی از ایــن افواهــات و پ ــه ان ــه ب ن
گنــد هــای نادرســت، بــی حــد و حصــر نشــان دادن دارایــی  اعلیحضــرت بــود کــه ایشــان 
را در ردیــف بزرگتریــن ســرمایه داران جهــان قــرار میــداد. در حالــی کــه بعــد از کودتــای 
ــه  ــر ب ــی براب ــد کــه حت ــروز، از زندگــی ایشــان در روم همــه اطــاع دارن ــا ام داود خــان ت
ــن ســرمایه دار.  ــی بزرگتری ــه زندگ ــا چــه رســد ب ــم نیســت ت ــادی ه ــک ســرمایه دار ع ی
امــروز شــنیده میشــود کــه دارائــی آقــای حکمتیــار بیــش از بیلیــون، از آقــای ربانــی هفتصــد 
ملیــون و از آقــای صبغــت اهلل مجــددی، کــه بــی بضاعــت تریــن رهبــران جهــادی معرفــی 
شــده اســت، ســه صــد ملیــون دالــر میباشــد. اگــر ایــن ارقــام صحــت داشــته باشــد، میتــوان 
حــدس زد کــه یــک صــدم حصــۀ آنچــه را دیگــران در پانــزده ســاله حالــت ســفر اندوختنــد، 
اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه در چهــل ســاله ســلطنت و حالــت حضــر اندوخته نتوانســته 
اســت. اگــر یکــی از عمــده تریــن اتهامــات در مــورد اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه غلــط 
ــًا واضــح و مشــهود  ــه کام ــی ک ــات دیگــر هــم، در صورت ــورد اتهام ــد، در م از آب بدرآم

نباشــد، میتــوان شــک و تردیــد داشــت.
ــه  ــای دو روزه هم ــی روء س ــا، بعض ــعله ای ه ــا، ش ــی ه ــا، اخوان ــی ه ــا، پرچم ــی ه خلق
انتقاداتشــان را متوجــه شــخص اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه ســاخته او را مســئول همــه 
بدبختــی هــا قلمــداد میکننــد. آنهــا در تعرضــات و انتقــادات، بجــا یــا بــی جایشــان، آنقــدر 
زیــاده روی کــرده انــد کــه نــه تنهــا چهــل ســاله پادشــاهی، بلکــه حرمــت ریــش ســپیدی 
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ایشــان را هــم از یــاد بــرده انــد. ایــن انتقــادات نــه تنهــا منحصــر بــه شــخص مانــده اســت 
بلکــه کلمــات و جماتــی در آن بــه کار بــرده شــده اســت کــه بــه گونــه ای وحــدت ملــی 

مــا هــم از آن متاثــر خواهــد گردیــد.
مــن در عهــد اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه بــه کــدام مقامــی منســوب نبــوده، حتــی مــورد 
بــی عدالتــی هــم قــرار گرفتــه بــودم. ولــی میدانســتم چــه کســانی در حــق مــن بــی عدالتــی 
روا داشــته انــد. اگــر انتقــادی هــم داشــتم از مســئولین مســتقیم و دخیــل در موضــوع بــود 
ــه  ــرود اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه ب ــه از شــخص درجــه اول مملکــت. گمــان نمی ن
مجیــد خــان آمــر گمــرک اســام قلعــه توصیــه نمــوده باشــد تــا بــرای مــن، و ماننــد مــن 
ــه قاضــی و مفتــی  صدهــا نفــر دیگــر، دردســر ناحــق خلــق نمایــد. گمــان نمیــرود شــاه ب
محکمــه هدایــت داده باشــد، تــا در پــای ســند جعلــی مهــر نماینــد و شــخصی را بــه ناحــق 
مقــروض شــخص جعــل کاری وانمــود ســازد. گمــان نمیــرود شــاه بــه هیئــت خریــداری 
اســلحه توصیــه نمــوده باشــد تــا اســلحۀ فرســوده و از کار افتــاده را خریــداری نمایــد. گمــان 
نمیــرود شــاه بــه قاضــی محکمــه امــر نمــوده باشــد تــا طــاق خــط زن شــوهرداری را بــدون 
اطــاع شــوهرش مهــر نمایــد. گمــان نمیــرود شــاه بــه ببــرک کارمــل، ترکــی، امیــن، نعمــت 
اهلل پــژواک و دیگــر دار و دســتۀ شــان توصیــه نمــوده باشــد تــا طــوق غامــی روســها را بــه 

گــردن انداختــه وطنشــان را بــه آنهــا بفروشــد.
آن زمانــی کــه بدبختــی هــای اخیــر دامنگیــر افغانســتان گردیــده اســت بــه کثــرت انتقاداتــی 
ــی  ــت. از بعض ــیده اس ــر رس ــه نش ــاه ب ــر ش ــد ظاه ــرت محم ــخص اعلیحض ــورد ش در م
ــان برمیایــد کــه همــه امــور افغانســتان توســط شــخص اعلیحضــرت محمــد  انتقــادات چن
ظاهــر شــاه کنتــرول و اداره میشــد و امــروز یگانــه شــخص مســئول او میباشــد و بــس. روی 
ــه مــورد  ــه ســلطنت گذشــته و مــو ســپیدی شــخص بیرحمان ــرام ب ایــن اصــل حــدود احت
ــول  ــر قب ــود. اگ ــده نمیش ــئولی دی ــر مس ــز از او دیگ ــده و بج ــرار داده ش ــی ق ــاوز لفظ تج
ــران  ــران، انجنی ــگان، داکت ــم یافت ــراالن، تعلی ــا وجــود صدراعظمــان، وزرا، جن ــه ب ــم ک نمایئ
واســتادان بــاز هــم یــک شــخص واحــد اراده اش را بــه همــه تحمیــل میکــرد. در آنصــورت 
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مــن شــخصًا، قبــل از انتقــاد بــه هــر کــس دیگــر بــه حــال خــودم تأســف خواهــم خــورد و 
خــود را مســتحق سرنوشــت بهتــر از ایــن نخواهــم پنداشــت. زیــرا اگــر شــخص واحــدی، 
ــه و  ــه حــال کتل ــاد از آن شــخص ب ــد، پیــش از انتق ــه یــک انگشــت بچرخان ــه ای را ب کتل
ناتوانــی آن بایــد دلســوزی نمــود. مــن بــه ایــن عقیــده هســتم کــه مــا هــر یــک بــه جــای 
ــا  ــت ت ــن مأموری ــت از کوچکتری ــور مملک ــود در ام ــری خ ــدازۀ حصــه گی ــه ان ــود و ب خ

باالتریــن، در ایــن مســئولیت شــریک میباشــیم.
مرحــوم میــر محمــد صدیــق فرهنــگ در اثــر پــر بهایشــان »افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر« 
جلــد اول قســمت دوم صفحــۀ 757 مینویســد »معلــوم نیســت کــه خــودداری شــاه از توشــیح 
قانــون مذکور)قانــون احــزاب( تــا کجــا از اراده شــخصی او نشــئت میکــرد و تــا کجــا بــه 
ــه صــدر  ــر واضــح اســت ک ــن ام ــی ای ــود، ول ــوط ب ــت مرب ــان وق مشــورت صــدر اعظم
ــه  ــع موظــف شــدن ب ــود، میتوانســت در موق ــد میب ــه من ــه عاق ــه توشــیح وظیف اعظمــی ب
ــدم  ــت ع ــه عل ــداً ب ــا بع ــد و ی ــرار ده ــه ق ــی وظیف ــرط قبول ــت آن را ش ــکیل حکوم تش
ــس از آن در  ــه پ ــی ک ــک از صدراعظمان ــچ ی ــه مســتعفی شــود. چــون هی توشــیح از وظیف
ــد از مســئولیت سیاســی عــدم توشــیح  ــد نمیتوانن ــدام نکردن ــه ایــن کار اق ــد ب ــه آمدن صحن
مبــرا شــمرده شــوند.« بــه اســاس همیــن اســتدالل میتــوان مدعــی شــد کــه اگــر صدراعظمــی 
ــه مقابــل صدراعظــم و  ــه مقابــل شــاه، وزیــری جــرأت »نــی« گفتــن را ب »نــی« گفتــن را ب
باالخــره معیــن و رئیســی جــرأت »نــی« گفتــن را بــه مقابــل وزیــری میداشــت ممکــن امــور 
شــکل دیگــری بــه خــود میگرفــت. ولــی اگــر کتلــه ای بــه آقــا بلــی مبــدل شــده باشــد، پــر 
واضــح اســت کــه آنکــه در رأس قــرار دارد بــه نبــوغ خــود و عجــز دیگــران اطمینــان پیــدا 
ــوه کــرد آن را در عمــل  ــه نظــرش معقــول جل کــرده، آنچــه در دماغــش خطــور کــرد و ب
پیــاده مینماینــد و از کــف زدن هــای آنانــی کــه، بیشــتر از مســئولین امــور، خــود را ناظریــن 

بیتفــاوت بــه صحنــه میپندارنــد متلــذذ هــم میشــود.
مــن گذشــته هــا را عــاری از انتقــاد  نمیدانــم. برعکــس انتقــادات موجــه بســیار زیــاد اســت. 
ولــی ایــن انتقــادات همــه اوال بــه یــک تیــم راجــع میشــود نــه بــه یــک شــخص، و ثانیــًا 
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اگــر انتقــادات بــه شــخص هــم راجــع باشــد نبایــد از ســاحه انتقــاد فرارفتــه جنبــۀ توهیــن 
و تحقیــر را بــه خــود بگیــرد. اشــتباهات و ســهل انــگاری هــا را نمیتــوان بــا خیانــت ملــی 
و وطــن فروشــی در عیــن صــف قــرار داد. مخصوصــا انتقــادات از جانــب کســانی کــه بــه 
ــه سیاســت  ــۀ خــود ب ــدم موافق ــه، نســبت ع ــدون آن ک ــد منصــوب و ب ــای بلن ــی ه چوک
نادرســت حکومــت وقــت، از قبولــی آن خــودداری نمــوده باشــند و یــا کوچکتریــن شــرطی 
را در بیــن گذاشــته باشــند و بــه خوشــی آن را قبــول نمــوده انــد، ولــی مدتــی بعــد بــدون 
ــد، خیلــی تعجــب آور  ــده ان آنکــه خــود از آن عهــده اســتعفا نمــوده باشــند معــزول گردی
ــد واقعیــت داشــته باشــد  ــروز میفرماین ــرا اگــر آنچــه ام ــه نظــر میخــورد. زی و مشــکوک ب
ــا ایــن همــه احســاس نیــک چطــور حاضــر شــدند بــه چرخانــدن آن چــرخ شــانه  پــس ب
ــره ســاختن اوضــاع  ــر از تی ــع حســاس کــه غی ــادات، آن هــم در یــک موق ــا انتق ــد. آی دهن
دیگــر مفــادی در آن متصــور هــم نیســت از وطــن دوســتی منشــأ میگیــرد و یــا از واســوختی 
و انتقــام کشــی نســبت عقــده هــای شــخصی. مــن شــخصًا در انتقــاد انتقــادی نــدارم ولــی 
انتقــادم در نحــو انتقــاد و موقــع انتقــاد اســت. زیــرا اگــر در مواقــع  مناســب جنبــۀ مثبــت و 
اصاحــی دارد، در مواقــع نامناســب نتایــج بــس ناگــواری در قبــال خواهــد داشــت. جــای 
ــان ســلطنت اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه  ــن در زم ــه بعضــی منتقدی ــر آن اســت ک تاث
ــد  ــدون م ــروز ب ــی ام ــد. ول ــاد خــودداری میورزن ــوع انتق ــع شــخصی از هــر ن نســبت مناف
نظــر داشــت منافــع ملــی بــه عقــده گشــایی هایــی کــه اثــرات ناگــوار آن بــه مراتــب بیــش 

از اثــرات مثبــت آن میباشــد میپردازنــد.
ــه حضورشــان باریــاب گــردم  ــار دیگــر ب ــا ب ــه کــرد ت هنــگام مرخصــی شــاه برایــم توصی
و در مــورد موضوعــات مشــخص تــر، فاکولتــۀ طــب و پوهنتــون صحبــت نمایــم. بــا ایــن 
هدایــت شــاه برایــم امیــدواری پیــدا شــد مبنــی بــر اینکــه اگــر در ایــن باریابــی بــه عــرض 
ــی ایــن زمینــه  ــه یــک ریفــرم در پوهنتــون موفــق نشــدم در ماقــات ثان نظریاتــم راجــع ب

برایــم میســر خواهــد گردیــد.
چنــد مــاه بعــد وقتــی از داراالنشــاء تقاضــای شــرفیابی بــه حضــور اعلیحضــرت را نمــودم، 
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بعــد از مــدت طوالنــی آن هــم در اثــر استفســار تیلفونــی خــودم، ســر منشــی حضــور برایــم 
ــش  ــان پی ــه حضورش ــه ب ــمائی ک ــت اس ــرت در لس ــور اعلیحض ــه حض ــتند ک ــار داش اظه
شــده اســت، مقابــل اســم مــن کــدام نشــانی نگذاشــته انــد. ایــن کــه واقعــا حضــور شــاه 
نشــانی مقابــل نــام مــن نگذاشــته بودنــد و یــا اینکــه نــام مــن اصــا درج لســت نگردیــده 
ــته و از  ــن نشــانی نگذاش ــام م ــل ن ــر مقاب ــر حــال اگ ــه ه ــدارم. ب ــی ن ــدام معلومات ــود ک ب
پذیرفتنــم امتنــاع ورزیــده هــم باشــند، انتباعــی را کــه مــن از شــرفیابی اول برداشــته بــودم 
متاثــر نســاخته در خــوش بینــی مــن بــه شــخص اعلیحضــرت تغییــری وارد نکــرد. شــناخت 
اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه از مردمــش، مخصوصــًا طبقــه جــوان و تحصیــل کــرده، از 
طریــق مردمانــی بــود کــه بــه دور وی حلقــه زده بودنــد. ایــن حلقــه روابــط متقابــل پادشــاه 
و مــردم را طبــق دلخــواه خــود منعکــس میســاختند کــه در نتیجــه آن هیچکــدام، نــه پادشــاه 
ونــه مــردم، شــناخت درســتی از هــم دیگــر داشــتند. مــن خــود زیــر تاثیــر همیــن افواهاتــی 
ــی  ــودم، ول ــن ب ــد بی ــه شــاه ب ــود شــدیداً ب ــط پخــش شــده ب ــه شــاه در محی کــه راجــع ب
بعــد از اینکــه تقریبــًا یــک ســاعتی را در پــای صحبتشــان نشســتم و از امیــدواری هایشــان 
بــه آینــده، و آرزومنــدی شــان بــه ســهم گیــری فعاالنــه جوانــان در امــور مملکــت مطلــع 
گردیــدم، قضــاوت شــخصی ام در مــورد شــخص شــاه کامــًا تغییــر نمــود و مطمئــن بــودم 
اگــر جوانــان بتواننــد ذهنیــت نادرســتی کــه از آنهــا بــه شــاه داده شــده اســت خنثــی ســاخته 
ــرز  ــت و ط ــی در دول ــای عمیق ــی ه ــد، دگرگون ــب نماین ــود جل ــه خ ــاه را ب ــاد ش و اعتم

حکومــت رو نمــا خواهــد گردیــد. 
ــی  ــردار بعض ــود، روش و ک ــوده ب ــد نم ــردم تجری ــاه را از م ــه ش ــه ای ک ــوی حلق در پهل
ــه  ــن چهــرۀ منفــی، از شــاه ب ــدان ســلطنتی هــم در انعــکاس ای ــن خان منســوبین و مربوطی
طــرف مــردم رول بســیار عمــده ای داشــت. مخصوصــًا آن عــده از منســوبین کــه خــود را بــه 
فامیــل شــاهی مقــرب تــر پنداشــته ولــی نــه متانــت شــاهانه ای داشــته انــد و نــه روش آن 
را. بــا چــرب زبانــی هــا، دورویــی هــا، چــال بــازی هــا، نــه تنهــا از حیثیــت و مقــام خــود در 
نــزد مــردم کاســته انــد، بلکــه پــرو پاگنــد هــای منفــی را نیــز، در مــورد اعلیحضــرت محمــد 
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ظاهــر شــاه تقویــه نمــوده انــد. امــروز بیــان یــک سلســله واقعیــت هــا کــه توســط اشــخاصی 
ــرا از صحــت برداشــت و قضــاوت آن در  ــد م ــوده ان ــور شــامل ب ــان ام کــه خــود در جری
مــورد شــخص اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه و هــم در مــورد میــان وی بــه دیموکراســی 
و تکیــه زدن بــه شــانه هــای مــردم مطمئــن تــر میســازد. مرحــوم فرهنــگ در اثــر خویــش 
ــگارد« محمــد  ــد اول قســمت دوم- صفحــۀ 712 مین ــر- جل ــرن اخی ــج ق »افغانســتان در پن
ظاهــر شــاه کــه جــاه طلبــی او را )محمــد داود خــان( نداشــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــاز  ــان از طریــق دیموکراســی ب ــراز احساســات و اندیشــه هــای جوان اگــر راهــی جهــت اب
ــه تروریســم و دیگــر حــرکات افراطــی روی آورده و شــاید  ــان خــواه ناخــواه ب نشــود، این
صحنــه هــای خونیــن عصــر پــدرش محمــد نــادر شــاه را تکــرار کنــد.... اساســًا فکــر انتقــال 
وظیفــۀ صــدارت بــه افــراد غیــر خانــواده نــزد شــاه تازگــی نداشــت و پیــش از ایــن هــم در 
مراحــل جداگانــه آن را بــا بعضــی از اشــخاص در میــان گذاشــته بــود. امــا کســانی را کــه 
وی بــرای ایــن کار در نظــر داشــت، خــواه بــه علــت بــی اعتمــادی بــه تصمیــم شــاه و خــواه 
بــه علــت تــرس از اعضــای خانــواده او بــه پیشــنهاد او در ایــن بــاره پاســخ مثبــت ندادنــد. 
تــا جایــی کــه نویســندۀ ایــن ســطور آگاهــی دارد، شــاه در دوره صــدارت شــاه محمــود خان 
در ایــن بــاره بــا دو نفــر از مأموریــن بلنــد رتبــۀ وقــت علــی محمــد خــان وزیــر خارجــه و 
عبدالحــد خــان ملکیــار وزیــر داخلــه تمــاس گرفــت، امــا هــر دو از قبولــی وظیفــه مذکــور 
معــذرت خواســتند.... پــس از اســتعفای محمــد داود خــان، شــاه نخســت وظیفــه صــدارت 
ــور   ــه دوکت ــا چــون وی هــم عــذر پیــش آورد، ب ــر عبدالظاهــر پیشــنهاد کــرد ام ــه دکت را ب
محمــد یوســف رجــوع کــرد و ایــن یــک آمادگــی اش را بــرای آن ابــراز داشــت « از خــال 
ــود. از یــک طرفــی فشــار مــردم  ــده ب ــر میآیــد کــه شــاه در میــان تنهــا مان ایــن توضیــح ب
کــه خواهــان تحــوالت عمــده در دســتگاه بودنــد، از جانــب دیگــر فشــار اعضــای خاندانــی 
ــاش داشــتند.  ــزوی ســاختن شــاه ت ــه من ــدرت و صاحیــت خــود ب ــه در راه توســعۀ ق ک
ــم داده و  ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ــاه هم ــه ش ــک ب ــه نزدی ــکاری حلق ــدم هم ــره ع و باالخ
ــا انتصــاب دوکتــور محمــد  ــود. باالخــره ب ــه دیموکراســی را مســدود ســاخته ب راه عبــور ب
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یوســف بــرای اولیــن بــار راه احــراز چوکــی صــدارت بــروی مــردم بــاز گردیــد.  تصویــب 
قانــون اساســی ســال 1964 قــدم مثبــت دیگــری بــود کــه بــه طــرف دیموکراســی برداشــته 
میشــد. مرحــوم محمــد صدیــق فرهنــگ کــه خــود عضــو کمیتــۀ تســوید ایــن قانــون اساســی 
بــود در صفحــۀ 717 و 718 افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر جلــد اول قســمت دوم مینویســد: 
ــۀ  ــه )کمیت ــت کمیت ــه عضوی ــب ب ــن جان ــدن ای ــن ش ــس از تعیی ــه پ ــی ک ــاه در صحبت »ش
تســوید قانــون اساســی( بــا مــن داشــت )و ایــن اولیــن گفتگــوی مــا بــا یکدیگــر بــود( بــه 
ــارۀ تطبیــق دیموکراســی قســمًا از برنامــۀ درازمــدت خــود و  مــن گفــت کــه اقــدام او درب
پــدرش راجــع بــه وارد نمــودن تحــوالت تدریجــی در اداره صــورت میگیــرد و قســمًا مربوط 
بــه خواســته هــای قشــر جــوان و روشــن فکــر در تاریــخ معاصــر میباشــد. دریــن ماقــات 
وماقــات هــای بعــدی، وی هیچــگاه ســفارش خاصــی دربــارۀ احــکام قانــون اساســی بــه 
مــن نکــرد و یگانــه ســفارش او ایــن بــود کــه وظیفــۀ خــود را آگاهانــه و بــا در نظــر گیــری 
واقعیــت اوضــاع اجــرا نمائیــم.  تــا جاییکــه در جریــان کار دریافتــم، رئیــس و ســایر اعضــا 
هــم در جریــان وظیفــه شــان آزادی داشــتند و میتوانســتند بــدون احســاس فشــار از بــاال در 
مســائل تصمیــم بگیرنــد. پــس اگــر نواقــص و اشــتباهاتی در کار نــگارش قانــون اساســی رخ 
داده اســت، مســئول آن مــا اعضــای کمیتــه بودیــم والغیــر.« دریــن جــا قابــل یادآوریســت 
کــه مرحــوم فرهنــگ صادقانــه مســئولیت وظیفــه ایکــه انجــام داده اســت بــه عهــده میگیــرد 
و هــم بــا ذکــر ایــن موضــوع واضــح میســازند کــه بــر خــاف آنچــه در محیــط شــایع بــود 
شــاه در امــور محولــه بــه اراکیــن دولــت کــدام مداخلــه ای نداشــته اســت. همچنــان مرحــوم 
فرهنــگ در صفحــۀ 718 و 719 چنیــن مینــگارد: » در جریــان کار تســوید، شــاه نقــل مســوده 
را بــه ســردار محمــد داود وســردار محمــد نعیــم ســپرده و نظــر شــان را در آن بــاره طلــب 
ــای اعمــام صــورت گرفت،شــایعۀ  ــن ابن ــی بی ــگام چــه گفتگوی ــن هن ــم در ای ــرد. نمیدان ک
محیــط ایــن بــود کــه بــرادران بــه علــت مــواد مربــوط بــه خانــوادۀ شــاهی بــه خصــوص 
مــادۀ 24 کــه بــر احــراز مقامــات باالیــی دولــت از جملــه صــدارت اعظمــی توســط ایشــان 
ــا شــاه  ــد. ام ــرده بودن ــا او قطــع ک ــد مناسباتشــان را ب ــد میگذاشــت، از شــاه آزرده بودن قی
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تــاش داشــت کــه مناســبات را ولــو در ســطح پاییــن بــا ایشــان حفــظ کنــد و ارائــۀ متــن 
ــک روز  ــال ی ــر ح ــه ه ــت. ب ــور صــورت گرف ــن منظ ــرای همی ــز ب ــان نی ــه ایش مســوده ب
رئیــس کمیتــه اوراقــی را بــه مجلــس ارئــه کــرده اظهــار داشــت کــه حــاوی پیشــنهاد متقابــل 
ســرداران دربرابــر مســودۀ کمیتــه میباشــد و شــاه میخواهــد کــه کمیتــه نظــرش را در آن بــاره 
ــن اصلــی  ــود، چهــار چــوب مت ــق نب ــاد و دقی ــن کــه محصــول کار زی ــن مت اظهــار دارد ای
ــدف  ــه ه ــود ک ــی در آن وارد مینم ــاص تعدیات ــوارد خ ــا در م ــت، ام ــا میگذاش ــه ج را ب
ــه مقــام قــدرت و محــدود ســاختن آزادی  ــاز نمــودن راه جهــت برگشــتن ســرداران ب آن ب
ــن نتیجــه رســید  ــۀ تســوید متــن مذکــور را بررســی نمــود و ای ــود. کمیت هــای شــخصی ب
کــه تعدیــات منــدرج در آن بــا روحیــۀ مشــروطیت کــه مســودۀ کمیتــه بــر آن متکــی بــود، 
ســازگار نیســت دالیــل مبنــی بــر رد پیشــنهاد در قیــد تحریــر آمــده و بــه شــاه ســپرده شــد. 
ــه  ــای ســرداران پذیرفت ــه بعضــی از خواســته ه ــه شــاه میخواســت ک ــداً شــنیده شــد ک بع
شــود و بــر ایــن نکتــۀ بخصــوص اصــرار داشــت کــه قیــود وضــع شــده بــر افــراد خانــواده 
شــاهی در حالــت اضطــرار کنــار گذاشــته شــود تــا افــراد مذکــور بتواننــد در چنیــن حــاالت 
زمــام امــور را بــه دســت گیرنــد. امــا نظــر کمیتــه ایــن بــود کــه وارد نمــودن چنیــن اســتثنا 
ممکــن اســت اعضــای جــاه طلــب خانــواده را تشــویق کنــد تــا حالــت اضطــرار را بــه گونــۀ 
ــه دســت  ــاره قــدرت را ب ــۀ رفــع بحــران دوب ــه بهان ــا ســاخته و ب مصنوعــی در کشــور برپ
آرنــد و اعــان دیکتاتــوری کننــد. دریــن موضــوع مباحثــی بیــن شــاه و نــور احمــد اعتمــادی 
کــه طرفــدار پیشــنهاد ســرداران بــود از یــک ســو و صــدر اعظــم و رئیــس و معــاون کمیتــه از 
ســوی دیگــر صــورت گرفــت و در آخــر کار شــاه نظــر کمیتــه را تائیــد نمــوده و مناســبات 
ــا  ــه ب ــازد ک ــوق واضــح میس ــد. توضیحــات ف ــع ش ــی قط ــکل نهای ــه ش ــرداران ب ــا س او ب
وجــودی کــه شــاه میخواســت کــه بعضــی از خواســته هــای ســرداران پذیرفتــه شــود ولــی 
بــرای ایــن کار هیــچ گونــه فشــاری بــاالی کمیتــه وارد نســاخت و در نتیجــه یــک بــار دیگــر 
از فامیــل خــود رو برگردانــد و بــه ملــت رو آورد. همچنــان جنــاب ســید قاســم رشــتیا کــه 
خــود نیــز ماننــد مرحــوم فرهنــگ در کمیتــۀ تســوید قانــون اساســی عضویــت داشــتند در 
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ــی از  ــه یک ــن جمل ــند: »در ای ــن مینویس ــان چنی ــی ش ــرات سیاس صفحــۀ 177 و 178 خاط
مســائل بســیار حســاس انــدازه صاحیــت شــخص شــاه بــود کــه کمیتــه بیشــتر بــر اســاس 
قوانیــن اساســی ســایر کشــور هــا، چــه شــاهی و چــه جمهــوری، فهرســت ایــن صاحیــت 
هــا را ترتیــب نمــوده بودنــد. اعلیحضــرت فهرســت مذکــور را بــه حضــور خــود خواســته 
ــان  ــرداران نش ــه س ــته ب ــل گذش ــه آن را مث ــد ک ــوم میش ــتند، و معل ــه داش ــد روزی نگ چن
میدهنــد. پــس از چنــد روز اعلیحضــرت بــرای دوکتــور محمــد یوســف خــان اطــاع دادنــد 
کــه صاحیــت هــا زیــاد  اســت و بایــد مــورد تجدیــد نظــر قــرار گیــرد. دوکتــور محمــد 
یوســف خودشــان بــه کمیتــه حضــور بــه هــم رســانیده موضــوع را مطــرح نمودنــد. چــون 
در فهرســت اختیاراتــی کــه بــرای دیگــر شــاهان و رؤســای دولــت در سیســتم هــای مختلف 
موجــود بــود. مــا چیــز دیگــر اضافــه نکــرده بودیــم، موضــوع را برایشــان توضیــح و قوانیــن 
ــم و  ــکا و انگلســتان را برایشــان نشــان دادی ــد و امری ــه هن ــن کشــور منجمل اساســی چندی
ــراً طــرف  ــه ظاه ــم ک ــح نمودی ــا توضی ــت ه ــن صاحی ــظ همی ــرای حف ــل خــود را ب دالی
قناعتشــان قــرار گرفــت، و نیــز دربــاره مــادۀ 24 کــه اشــتراک اعضــای خانــوادۀ شــاهی را در 
سیاســت دولــت منــع مینمــود، دالیــل ایــن کار را بــا جنبــه هــای مختلــف آن بــه حضورشــان 
شــرح دادیــم کــه آن هــم طــرف قبــول واقــع گردیــد. امــا وقتــی کــه مســودۀ فصــل شــاه 
کــه یکــی از فصــول اولیــۀ قانــون اساســی بــود، تکمیــل و بــرای مطالعــه بــه حضــور شــاه 
تقدیــم شــد، ایــن دفعــه عیــن همــان توصیــه در مــورد تجدیــد نظــر در صاحیــت هــای 
مقــام ســلطنت بــه فرمــان ســلطنتی بــه حکومــت و بــه سلســلۀ حکومــت بــه کمیتــه ابــاغ 
گردیــد... «ایــن همــه نماینــدۀ آن اســت کــه اعلیحضــرت محمــد ظاهــر شــاه بــا وجــود در 
دســت داشــتن قــدرت نمیخواســت صاحیــت هــای گســترده ای را بــرای خــود تخصیــص 
دهــد، چیزیکــه دیگــران بــرای بدســت آوردن آن از فــروش مملکــت بــه بیگانــگان، کشــتار 

هــزاران بیگنــاه، ویرانــی هــا و ســوق دادن مملکــت بــه تباهــی مطلــق دریــغ نمیکننــد.
ــاهد  ــا ش ــع داد ت ــن موق ــه م ــد ب ــا گردی ــر افغانه ــان گی ــه گریب ــای اخیریک ــدری ه در ب
جریانــات رژیــم شــاهی دیگــر بــا ظاهــر کامــًا دموکراتیــک نیــز باشــم ولــی آنچــه مشــاهده 



60

مینمــودم بــه ایــن عقیــده میرســیدم کــه پادشــاه افغانســتان فرشــته ای بــود کــه متاســفانه مــا 
ــده نتوانســتیم. ــدر وی را فهمی ق

قانــون اساســی ســال 1964 نشــان دهنــدۀ آن بــود کــه اعلیحضــرت متمایــل اســت خــود را 
از انحصــار حلقــه هــای فامیلــی و حلقــه هــای دیگــر رهــا کــرده بــر شــانۀ مــردم، مخصوصــًا 
جوانــان تحصیــل کــرده، کــه عطــش شــدید بــه پیشــرفت و تعالــی مملکــت داشــتند، تکیــه 
نمایــد. ولــی همیــن شــناخت منعکــس شــده و نادرســت بــود کــه جــرأت توشــیح قانــون 

احــزاب را از او ســلب میکــرد.
ــرون آب  ــه ریشــه اکثرشــان از بی ــای متشــکل افراطــی ک ــه اســتثنای گــروه ه ــط ب در محی
ــم و نامتشــکل  ــد، گــروه عظی ــدرت بودن ــم و غصــب ق ــن رژی ــی برانداخت میخــورد و در پ
دیگــری وجــود داشــت کــه رژیــم شــاهی موجــود را حافــظ وحــدت ملــی و حافــظ نظــم 
اجتماعــی موجــود آن زمــان میدانســتند، امــا نارضایتــی هایــی از بــی عدالتــی هــا، طــرز کار 
و اداره حکومــات وقــت داشــتند. ایــن نارضایتــی آنهــا از طــرف حلقــه هــای دور و پیــش 
پادشــاه، ضدیــت مقابــل ســلطنت و شــاه جلــوه داده شــده، شــاه را انقــدر هراســان ســاختند 
تــا از توشــیح قانــون احــزاب خــود داری نمایــد ایــن خــودداری از توشــیح، از یــک طــرف 
ســبب شــد کــه کتلــۀ عظیــم و نامتشــکل بــه مســائل بــی عاقــه تــر گردنــد و یــا بــه حلقــه 
ــبتًا  ــت نس ــال فعالی ــا ح ــه ت ــی ک ــروه های ــر گ ــرف دیگ ــد، و از ط ــف بپیوندن ــای مخال ه

مخفیانــه داشــتند، آزادتــر و شــدید تــر بــه فعالیــت بپردازنــد.
مینویســد   Holy war unholy victory عنــوان  زیــر  اثــرش  در    Kurt Lohbeck

»دیموکراســی کــه بــه ابتــکار خــود شــاه روی کار آمــده بــود از هیــچ نــوع پشــتیبانی، داخلــی 
  Leo Poullada ــان ــد« همچن ــد نشــد و در نیمــه راه متوقــف گردی ــا خارجــی، بهــره من ی
ــا چــه  ــم اینکــه کمونیســت ه ــگارد »فه ــن مین ــکا چنی ــور stat department   امری مأم
فعالیتــی دارنــد، بــرای مصئونیــت آمریــکا ارزشــمند بــود و بایــد آمریکا اساســات دموکراســی 
را در افغانســتان پشــتیبانی و معاونــت میرســاند، ولــی سیاســت آمریــکا بــار دیگــر فرصــت را 
از دســت داد، زیــرا در هــر ســال امتحــان دیموکراســی در افغانســتان کمــک هــای اقتصــادی 
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ــی  ــار کمک ــارج انتظ ــود از خ ــده ب ــا مان ــاه تنه ــه ش ــد« در نتیج ــر میش ــم و کمت ــکا ک امری
ــاه  ــه آن پن ــود، صــف مــردم کــه میخواســت ب نداشــت، صــف فامیلــش را از دســت داده ب
ببــرد برایــش دشــمنان خطرناکــی جلــوه داده شــده بــود و لــذا مجبــور بــود بــه همــان حلقــۀ 
محــدودی کــه بــه دورش حصــار بســته بــود بســازد و بــرای تطبیــق دیموکراســی هــم دســت 
طلــب کمکــش از همــان حلقــه فراتــر نــرود. پادشــاهی را کــه از فامیلــش بریــده و صــف 
مــردم را برگزینــد، پادشــاهی را کــه بــه عــوض بســط، در پــی محــدود ســاختن صاحیــت 
هایــش باشــد آیــا میتــوان در صــف شــاهان خــود رأی و مطلــق العنــان قــرار داد؟ پادشــاهی 
کــه از همــکاری هــای الزمــۀ همکارانــش بنــا بــر ملحوظاتــی محــروم باشــد، پادشــاهی کــه 
طبقــه فعــال مملکــت، یعنــی جوانــان، برایــش دشــمنان سرســختی جلــوه داده شــده باشــد 
آیــا خواهنــد توانســت بــه جــرأت قــدم در راه بــرآورده شــدن خواســته هــای مــردم بــردارد؟ 
مــاه هــا ســپری شــد ولــی مشــکات تثبیــت رتبــۀ علمــی مــن رفــع نگردیــد و بــا وجــود 
صراحتــی کــه در قــرارداد همــکاری تخنیکــی بیــن افغانســتان و فرانســه وجــود داشــت پــی 
هــم مشــکاتی در ســر راه تثبیــت رتبــۀ علمــی ام خلــق میشــد. حتــی بعضــی هــا در محیــط 

افواهاتــی مبنــی بــه جعلــی بــودن اســنادم پخــش نمــوده بودنــد.
روزی مکتوبــی از یکــی از یونیورســیتی هــای فرانســه دریافــت کــردم کــه در آن تذکــر رفتــه 
ــود کــه یــک کرســی پروفیســور اگریــژی در رشــتۀ فیزیولــوژی در یکــی از یونیورســیتی  ب
ــه در  ــفارت فرانس ــه را در س ــم فورم ــل باش ــر مای ــت، اگ ــده اس ــی مان ــه خال ــای فرانس ه
کابــل خانــه پــری نمــوده برایشــان بفرســتم بــا مکتــوب فــوق نــزد رئیــس پوهنتــون وقــت، 
پوهانــد دوکتــور عبدالقــادر بهــا، رفتــه و بــه عــرض رســانیدم کــه اگــر پوهنتــون کابــل بــه 
مــن ضــرورت نداشــته باشــد برایــم اجــازه دهــد تــا دوبــاره بــه فرانســه برگــردم. چنانچــه 
ــوژی  ــتۀ فیزیول ــن در رش ــوژی و م ــتۀ پتول ــال، او در رش ــن س ــه در عی ــم ک ــی از رفقای یک
امتحــان اگریگاســیون را گذشــتانده بودیــم، بیــش از شــش ماهــی بــه مقابــل مشــکل تراشــی 
هــا تــوان نیــاورده دوبــاره بــا فامیلــش بــه فرانســه برگشــت و امــروز از جملــه پروفیســوران 
یونیورســیتی لیــون فرانســه میباشــد. روزهــا و هفتــه هــا ســپری میشــد و مــن انتظــار ختــم 
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ــاح  ــور عبدالفت ــد دوکت ــون را میکشــیدم. روزی مرحــوم پوهان ــای پوهنت مشــکل تراشــی ه
همــراه از مــن دعــوت نمــود تــا شــب، جهــت صــرف طعــام بــه خانــه شــان حاضــر گــردم. 
شــام اندکــی ناوقــت تــر بــه منــزل آن مرحــوم رســیدم. دیــدم موتــر هــای زیــادی پشــت ســر 
هــم قــرار گرفتــه اســت. درون منــزل شــده و بــا مدعویــن، کــه بــا بعضــی از آنهــا معرفــت 
قبلــی داشــتم و بعضــی دیگــر را جدیــداً میدیــدم معرفــی شــدم. مدعویــن عبــارت بودنــد از 
پوهانــد دوکتــور محمــد رشــید آمر شــعبۀ فیزیولــوژی، پوهانــد دوکتــور عبدالواحد رشــیدی، 
پوهانــد دوکتــور جــان محمــد فیضــی ســکندر، کــه همــه از جملــۀ اســتادانم بودنــد، دوکتــور 
ــۀ  ــتادان فاکولت ــژواک اس ــی پ ــل رب ــد و فض ــم صاع ــد هاش ــور محم ــدر، دوکت ــد حی محم

حقــوق و علــوم سیاســی.
ــور فیضــی ســکندر  ــاب دوکت ــی جن ــت تعارف ــه احــوال پرســی و صحب ــد دقیق ــد از چن بع
ــون اســاس گذاشــته  ــداً در پوهنت ــۀ اســتادان کــه جدی ــه اتحادی ــا ب ــن دعــوت نمــود ت از م
شــده بــود بپیونــدم. چــون هنــوز اوضــاع پوهنتــون برایــم واضــح نبــود و در مــورد اتحادیــۀ 
اســتادان هــم کــدام معلوماتــی نداشــتم از موافقــه بــه پذیرفتــن عضویــت ایــن اتحادیــه امتناع 
میورزیــدم. جنــاب دوکتــور فیضــی ســکندر جــداً بــه مــن توصیــه پذیرفتــن عضویــت میکرد 
و مــن آن را تــا حصــول اطــاع مکمــل در مــورد ماهیــت اتحادیــه معطل میگذاشــتم. سلســلۀ 
صــرار و انــکار بــه جائــی کشــید کــه آثــار عصبانیــت در لهجــه هــا هویــدا بــود.  باالخــره 
اقــای فضــل ربــی پــژواک بــرای اینکــه از تیرگــی بیشــتر جلوگیــری نمــوده باشــد، مداخلــه 
ــرده  ــب وانمــود ک ــه جان ــا را نیمــه حــق ب ــدام م ــر ک ــخ ه ــی از تاری ــد مثال ــا چن نمــوده ب
دوبــاره فضــا را آرام ســاخت بعــد از آن صحبــت در اطــراف ایدیولــوژی هــای مختلــف و 
مخصوصــًا ایدیولــوژی چپــی میچرخیــد کــه بعضــی از حاضریــن اصــا در آن مــورد ابــراز 
نظــر نمیکردنــد و بعضــی هــم مفکــوره هــای چپــی را تعریــف و تمجیــد مینمودنــد و بــه 
مــن در بدبینــی و مخالفــت خــود بــا ایــن ایدیولــوژی پــا فشــاری مینمــودم. ایــن اختــاف 
ــرا  ــف م ــتادان موق ــۀ اس ــت اتحادی ــن عضوی ــودداری از پذیرفت ــًا خ ــا و مخصوص ــر ه نظ
نــزد همــه و یــا ممکــن عــده ای از مدعویــن پایــان آورده و بــه غیــر قابــل اصــاح بودنــم 
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اطمینــان حاصــل کــرده بودنــد.
ــا  ــه دیگــر ت ــور فیضــی ســکندر ک ــای دوکت ــرا رســید. اق ــت وداع ف ــان و وق ــه پای شــب ب
ــود را  ــه خ ــر توصی ــار دیگ ــک ب ــود ی ــرده ب ــدل نک ــخنی ردوب ــن س ــا م ــس ب ــم مجل خت
تجدیــد نمــود ولــی مــن هنــوز هــم تغییــر عقیــده نــداده بــودم. باالخــره، فکــر میکنــم دیگــر 
مدعویــن اشــارتًا بــه پوهانــد دوکتــور فیضــی ســکندر تفهیــم نمودنــد کــه از اصــرار بیشــتر 
دســت کشــیده بگــذارد تــا راه خــود را در پیــش گیرنــد و موتــر خــود را از مدخــل حویلــی 

بیجــا ســازم تــا راه دیگــران بازگــردد.
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کودتای داود خان و آغاز جمهوریت
ــه  ــه و 30 دقیق ــاعت 7 بج ــول س ــق معم ــوالی 1973( طب ــرطان 1352 )18 ج روز 27 س
صبــح بــا اوالد هایــم از خانــه خــارج شــدم تــا آنهــا را بــه مکتــب هــای مالــی و اســتقال 
ــنگی  ــه س ــه در کوت ــون خان ــردم. چ ــب برگ ــۀ ط ــه ام در فاکولت ــه وظیف ــود ب ــانیده خ رس
ــک،  ــر ترافی ــام کمت ــاال، نســبت ازدح ــاغ ب ــیلو و ب ــق س ــًا از  طری ــت داشــت، عموم موقعی
رهســپار شــهر میشــدیم. وقتــی در گردنــۀ بــاغ بــاال رســیدیم یــک گــروپ کوچــک نظامیــان 
موتــر مــا را متوقــف و بــا خــوش رویــی توصیــه کردنــد تــا دوبــاره بــه خانــه هــای خــود 
ــه ممکــن  ــودم ک ــر ب ــن فک ــوز موضــوع را درســت درک نکــرده و دری ــن هن ــم. م برگردی
حادثــۀ ترافیکــی، در کــدام قســمت راه اتفــاق افتــاده و موقتــًا ترافیــک را در آن منطقــه قطــع 
نمــوده انــد. بــه عســکر موظــف، کــه معلــوم میشــد ســرکردگی گروپــش را بــه عهــده دارد، 
ــاز شــدن آن منتظــر بمانیــم تــا  ــاره ب گفتــم اگــر بنــدش راه موقتــی باشــد میتوانیــم تــا دوب
اطفــال، ولــو ناوقــت تــر، بــه دروس خــود حاضــر شــده بتواننــد. عســکر یــک بــار دیگــر بــه 
خوشــروئی و مؤدبانــه اظهــار داشــت کــه خاطــر جمــع بــه خانــه برگردیــد، امــروز درس و 
مکتبــی نخواهــد بــود. آنــگاه درک کــردم کــه در اتفــاق افتــادن حادثــه شــکی نیســت ولــی 
حادثــه ای کــه بســیار باالتــر از حادثــه ترافیکــی طــول راه خواهــد بــود. دوبــاره بــه خانــه 
برگشــتیم. دوکتــور محمــد رحیــم خوشــدل اســتاد فاکولتــۀ فارمســی کــه در همســایگی مــا 
ــدن  ــا دی ــی میکــرد، ب ــرون را ارزیاب ســکونت داشــت و از دهــن دروازه منزلــش اوضــاع بی
مــا پرســید  کــه از آنچــه اتفــاق افتــاده خبــر دارم یــا نــه؟ چــون اظهــار بــی اطاعــی کــردم 
برایــم توضیــح نمــود کــه محمــد داود خــان دســت بــه کودتــا زده و چنــد دقیقــه پیــش ختــم 
دورۀ ســلطنت و آغــاز جمهوریــت از طریــق رادیــو اعــان گردیــد. بــه خانــه برگشــته و بقیــه 

اوضــاع را از طریــق رادیــو تعقیــب نمودیــم. 
ــر  ــده بهت ــه آین ــدوار ب از اعــان جمهــوری داود خــان بعضــی هــا راضــی و خشــنود و امی
بودنــد و بعضــی دیگــر هــم نــاراض و هراســان از آینــده. از خوشــبینان شــدید جمهوریــت 
داود خــان گــروه ســازمان یافتــۀ پرچــم بــود کــه بــا تبلیغــات دامنــه داری اذهــان را بــه نفــع 
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داود خــان تغییــر میــداد. طوریکــه بعــد هــا بــه همــه واضــح گردیــد جــد و جهــد پرچمیــان 
ــتحکام و  ــرای اس ــتر ب ــه بیش ــه بلک ــان ن ــر گل روی داوود خ ــه بخاط ــر عام ــب نظ در جل
توســعۀ قــدرت پرچمــی هــا در دســتگاه دولــت بــود. پرچمــی هــا و بادارانشــان ممکــن بــه 
ایــن نظــر رســیده بودنــد کــه در یــک مملکــت کــه اعتقــادات مذهبــی مســتحکم و رژیــم 
شــاهی ریشــه هــای عمیــق داشــته باشــد، تبدیلــی آن بــا یــک کودتــا )انقــاب تقلبــی( بــه 
ــا یــک دردســر دوامــدار  ــی از خطــر ناکامــی و یادرگیــری ب یــک رژیــم سوسیالیســتی خال
نخواهــد بــود. بــه ایــن اســاس خواســتند پــان شــوم شــان را در دو مرحلــه تطبیــق نماینــد، 
ازیــن قــرار کــه اوال رژیــم شــاهی را بــا رویــکار آوردن داود خــان چنــان از بیــن بردارنــد 
کــه در انظــار عامــه حکــم پادشــاه گردشــی را، کــه تاریــخ مــا شــاهد چنیــن اتفاقاتــی بــوده 
اســت، داشــته باشــد و بعــدا زیــر چتــر داود خــان مقامــات عســکری و دولتــی را در مرکــز 
ــد. در مرحلــه دوم تطبیــق  ــه اشــغال اعضــای خلــق و پرچــم درآورن نســل هــای بعــدی، ب
ایــن پــان کــه ممکــن چندیــن ســال را در بــر میگرفــت یــا داود خــان بــه مــرگ طبیعــی 
ــگاه  ــه عمــرش خاتمــه میبخشــید. آن ــی ب ــۀ ظاهــراً اتفاق ــا اینکــه حادث ــت و ی ــن میرف از بی
گــروه پرچــم بــه حیــث یگانــه قــدرت در صحنــه باقــی میمانــد و بــه هیــچ تغییــر تبدیلــی 

در دســتگاه دولتــی کــه نارضایتــی هــا را فراهــم نمایــد، نمیبــود.
بعــد از کودتــای 26 ســرطان پوهانــد دکتــور عبداالحمــد جاویــد کــه از انتخابــش بــه مقــام 
ریاســت پوهنتــون دیــری نمیگذشــت و وظیفــه اش را موفقانــه بــه پیــش میبــرد،  از عهــده 
اش بــدون کــدام علتــی، برکنــار گردیــد. طبــق معمــول آوازه انتصــاب اشــخاص مختلــف، 
بــه مقــام ریاســت پوهنتــون در محیــط پوهنتــون پخــش گردیــد. از جملــه اســم زرجــان بهــا 
اســتاد فاکولتــۀ انجینیــری، اینجانــب و یــک نفــر دیگــر کــه بیــادم نمانــده اســت ازینطــرف 

و آن طــرف شــنیده میشــد. 
ــه کــه در محــل  ــه ســیزده منزل ــر مشــهور ب ــع در تعمی ــروش واق روزی در دوکان عینــک ف
ســینمای پامیــر ســابق بنــا یافتــه بــود بــا پوهانــد دوکتــور عبداالحمــد جاویــد مواجــه شــدم. 
وی ضمــن احوالپرســی، از انتصابــم بــه ریاســت پوهنتــون و اعــان عنقریــب آن از طریــق 
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کابــل رادیــو اظهــار و برایــم تبریکــی داد امــا برعکــس شــب کابــل رادیــو ضمــن پخــش 
اخبــار، خبــر مقــرری دوکتــور محمــد حیــدر اســتاد فاکولتــۀ حقــوق و علــوم سیاســی را بــه 
حیــث رئیــس پوهنتــون اعــان نمــود. بــه مجــرد شــنیدن ایــن خبــر بــه یــاد دعــوت خانــۀ 
ــادم و چــون در آن شــب خاطــرۀ خوشــی  ــاح همــراه افت ــور عبدالفت ــد دوکت مرحــوم پوهان
بــرای مدعویــن بــه جــا نگذاشــته بــودم، بــه ایــن فکــر افتــادم کــه ممکــن دوکتــور محمــد 
حیــدر بــه ادامــه وظیفــه ام در پوهنتــون موافقــه نکــرده و مــرا از پوهنتــون اخــراج نمایــد.

ــه فاکولتــه میرفتــم فکــر میکــردم  بعــد از تقــرری دوکتــور محمــد حیــدر هــر روزی کــه ب
ــم  ــۀ طــب برای ــه روزی ریاســت فاکولت ــن ک ــا ای ــد. ت ــون باش ــن روزم در پوهنت ــه آخری ک
اطــاع داد کــه رئیــس پوهنتــون مــرا بــه دفتــرش خواســته اســت. بــا خــود گفتــم باالخــره 
روزی کــه انتظــار آنــرا میکشــیدم فــرا رســید. ممکــن دوکتــور محمــد حیــدر بــرای اینکــه 
ــا اســتعفای خــود را  ــود ت ــد نم ــه خواه ــد توصی ــون اخــراج نمای ــه از پوهنت ــرا آبرومندان م
ــن  ــون رســیدم دماغــم چنی ــرات پوهنت ــر تحری ــه دفت ــه ب ــی ک ــا وقت ــم دارم. ت ــش تقدی برای
ــس  ــه رئی ــرات ب ــر تحری ــن مدی ــدن م ــه مجــرد دی ــاال مینمــود. ب ــه و ب ــی را ت ــه های فرضی
ــار  ــه انتظ ــن ک ــت م ــرش خواس ــه دفت ــرا ب ــه م ــدون وقف ــم ب ــاع داد و او ه ــون اط پوهنت
داشــتم رئیــس پوهنتــون بــا چهــرۀ گرفتــه و لهجــۀ ســرد از مــن پذیرایــی کنــد بــر عکــس 
وی بســیار بشــاش و بســیار صمیمانــه بــا مــن احــوال پرســی نمــود. بعــد از انــدک صحبــت 
بــه اصــل موضــوع تمــاس گرفتــه و برایــم پیشــنهاد کــرد تــا بــا وی همــکاری نمایــم، و ایــن 
همــکاری خــود را بــا قبولــی ریاســت فاکولتــۀ طــب ننگرهــار برایــش اعــام دارم. مــن کــه 
کامــًا غافلگیــر شــده بــودم بعــرض رســانیدم کــه چــون جدیــداً از تحصیــات فــارغ شــده 
و هیچگونــه تحربــۀ اداری نــدارم، یقیــن نــدارم کــه از عهــده چنیــن کاری برآمــده بتوانــم. 
ــاد آور  ــودم ی ــه از فرانســه بدســت آورده ب ــدر از یکــی دو اســنادی ک ــور محمــد حی دوکت
شــده و اظهــار داشــت کــه اگــر در بدســت آوردن آن اســناد موفــق شــدم، امیــدواری زیــاد 
موجــود اســت کــه در پیشــبرد امــور فاکولتــه طــب ننگرهــار نیــز موفــق گــردم. مــن بیشــتر 
بــه ایــن عقیــده بــودم کــه فاکولتــۀ طــب ننگرهــار یــک فاکولتــۀ جــوان اســت کــه تــازه در 
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اثــر زحمــات اســتادان باتجربــه ام، پوهانــد دوکتــور عبــدهلل واحــدی و پوهانــد دوکتــور ســید 
ــدازه ای انکشــاف نمــوده اســت. اگــر دریــن موقــع اداره آن بدســت  ــا ان عبدالقــادر بهــا، ت
یــک شــخصی کــه از تجربــۀ کافــی برخــوردار نیســت گذاشــته شــود نــه تنهــا خطــر توقــف 
انکشــاف بیشــتر آن متصــور اســت، بلکــه احتمــال آن موجــود اســت کــه زحمــات متقدمیــن 
هــم ضایــع گــردد. ولــی از جانــب دیگــر ارائــه جــواب منفــی بــه پیشــنهاد دوکتــور محمــد 
حیــدر، کــه از اعتمــاد وی بــه مــن نشــئت میکــرد چنــدان برایــم خوشــایند نبــود. لــذا بــرای 

ارائــه جــواب قطعــی یــک روز مهلــت خواســته از حضورشــان مرخــص گردیــدم.
شــب هنــگام موضــوع را بــا پــدر مــو ســپیدم در میــان گذاشــتم. وی کــه شــخص مســنی بود 
و خاطراتــی از حکومــات گذشــته، محمــد هاشــم خــان، شــاه محمــود خــان، و محمــد داود 
خــان داشــت، بــرای اینکــه بــا امتنــاع از قبولــی مــورد کــدام ســوءظن و دردســر هــای آینــده 

قــرار نگیــرم بــه قبولــی پیشــنهاد تشــویقم نمــود.
فــردای آن روز قبولــی خــود را بــه اطــاع رئیــس پوهنتــون رســانیدم.خلص ســوانحم ترتیــب  
ــم  ــه مجلــس وزرا تقدی ــژواک، جهــت پیشــنهاد ب ــت نعمــت اهلل پ ــر معــارف وق ــه وزی و ب

گردیــد.
ــه یــاد نــدارم، یــک یــا دو روز بعــد از ترتیــب پیشــنهاد رئیــس پوهنتــون برایــم  درســت ب
ــه ســاعت  ــد ب ــه اســت و بای ــات گرفت ــم وقــت ماق ــت برای ــه از رئیــس دول اطــاع داد ک
معیــن خــود را بــه ارگ جمهــوری برســانم. وقتــی بــه ارگ جمهــوری رســیدم اتــاق انتظــار 
مملــو از منتظریــن بــود. کســانی را کــه بــه چهــره، نســبت انتشــار عکــس هایشــان در جراید، 
میشــناختم عبــارت بودنــد از دوکتــور محمــد حســن شــرق، غــوث الدیــن فایــق، عبدالحمیــد 
محتــاط، عبدالقیــوم وردک ویــک تعــداد اشــخاص دیگــر کــه برایــم کامــًا ناآشــنا بودنــد. 
دوکتــور عبدالقیــوم وردک  کــه وزارت معــادن و صنایــع را بــه عهــده داشــت یــک دوســیه را 
زیــر بغــل زده و یــک خریطــۀ چرکیــن ســانی، کــه ممکــن حــاوی ســنگ هــای قیمتــی بــوده 
باشــد، روی زانوانــش قــرار داده و چنــان بــا چشــم هــا دور و پیشــش را مراقبــت مینمــود 
کــه گویــا میترســید مبــادا یکــی از اشــخاص موجــود در اتــاق خریطــه را از روی زانوانــش 
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بربایــد. وقتــی ضابــط اتــاق انتظــار از صحبــت، بــا نفــری کــه قبــل از مــن رســیده بــود فــارغ 
ــا رئیــس  شــد، بــه مــن اظهــار داشــت کــه چــون منتظریــن زیــاد اســت امــکان ماقــات ب
دولــت بــرای مــن در قبــل از ظهــر بعیــد بــه نظــر میرســد و لــذا میتوانــم دوبــاره بــه فاکولتــه 
ــم.  ــه ارگ جمهــوری مراجعــه نمای ــی ســاعت ســه بعــد از ظهــر واپــس ب برگشــته و حوال
دوکتــور حســن شــرق کــه در نزدیکــی مــا ایســتاده و ســخنان ضابــط امــر را میشــنید، بــه 
ســاعت خــود نظــر انداخــت و بــه ضابــط امــر گفــت، ســاعت یــازده و نیــم بجــه روز اســت، 
ممکــن همانقــدر وقــت پیــش رو داشــته باشــد کــه تنهــا بــرای رفــت و آمــد کفایــت کنــد و 
لــذا بهتــر خواهــد بــود غــذای ظهــر را همینجــا صــرف کــرده و منتظــر نوبــت باشــد. حســن 
شــرق ایــن هدایــت را بــه ضابــط امــر میــداد بــدون آنکــه مســتقیمًا بــا مــن هــم ســخن شــده 
باشــد. ضابــط امــر اختیــار را بــه خــودم گذاشــت و مــن هــم ترجیــح دادم همانجــا بمانــم. 
ــذای چاشــت  ــان شــدیم. غ ــاق ن ــن دیگــر رهســپار ات ــده مدعوی ــک ع ــا ی ــر ب ــگام ظه هن
عبــارت بــود از مــاش پلــو )داوود خــان مصــرف گوشــت را در هفتــه ســه روز تعیــن نمــوده 
بــود( از جملــه کســانیکه بــه دور میــز نــان حاضــر بودنــد بــه اســتثنای مرحــوم محمــد اکبــر 
رئیــس دفتــر بــا کــس دیگــر معرفتــی نداشــتم. بعــد از صــرف نــان و اندکــی صحبــت بــا 
رئیــس دفتــر دوبــاره بــه اتــاق انتظــار برگشــتیم. نوبــت بــه مــن رســید. داخــل دفتــر مرحــوم 
داود خــان شــده و در چوکــی ایکــه در کنــار میــز کارش قــرار داشــت نشســتم. مرحــوم داود 
خــان بعــد از احــوال پرســی مختصــر، مســتقیمًا بــه موضوعاتــی تمــاس گرفــت کــه مطمئــن 
ــا  ــوی معرفــی، و هــم از مشــکاتی کــه ت شــدم رئیــس پوهنتــون هــم خــودم را مفصــًا ب
آن زمــان بــه آن مواجــه بــودم بــا همــه جزئیــات بــا وی صحبــت نمــوده اســت. او گفــت 

شــنیدم در محیــط آوازه پخــش نمــوده انــد کــه اســنادت واقعــی نیســت؟
گفتم چنین آوازه ای واقعیت دارد.

گفت برایشان میگفتی تا از سفارت فرانسه در کابل معلومات اخذ کنند.
گفتــم وزارت خارجــه نقــل مکتــوب یونیورســیتی فرانســه را راجــع بــه چگونگــی تحصیاتم  
ــت. وزارت  ــتاده اس ــتان فرس ــۀ افغانس ــه وزارت خارج ــت آورده ام ب ــه بدس ــنادی ک و اس
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ــون فرســتاده اســت در دوســیه ام  ــه پوهنت خارجــه افغانســتان هــم مکتــوب را ترجمــه و ب
قیــد میباشــد. عاوتــًا فوتوکاپــی اخبــار رســمی فرانســه کــه در آن اســم بنــده بــا ســندی کــه 
بدســت آورده ام درج میباشــد نیــز در دوســیه موجــود اســت. گفــت پــس مشــکل تراشــی 

بــرای چــه؟
این سوالی بود که من هم جوابی برایش جستجو میکردم.

بعــد از یــک سلســله ســواالت دیگــر در مــورد درس و شــرایط زندگــی محصلــی و غیــره 
ماقــات بــه پایــان رســید و از حضــور داود خــان مرخــص گردیــدم.

چنــد روزی پیــش از تقدیمــی پیشــنهاد نعمــت اهلل پــژواک نگذشــته بــود کــه روزی دوکتــور 
ســید احمــد، اسیســتانت شــعبۀ طــب وقایــوی فاکولتــۀ طــب کــه از پرچمیــان مشــهور بــود 
بــرای اولیــن بــار، در طــول اشــغال وظیفــه ام، بــه دفتــرم آمــده و ســاعتی بــا هــم بــه صحبت 
پرداختیــم. صحبــت هــم عمدتــًا بــه دور اوصــاف مــن میچرخیــد. از قبیــل اینکــه همیشــه در 
فاکولتــه حاضــر میباشــم. هــر روز بــه ســاعت هشــت بــه فاکولتــه حاضــر میشــوم، هیچــگاه 
ــه را  ــن، فاکولت ــم رســمی کار ماموری ــی خت ــد از ظهر،یعن ــم بع ــار و نی ــل از ســاعت چه قب
ــا یــک شــب  ــره... در ختــم صحبــت از مــن دعــوت کــرد ت ــره و غی ــم و غی تــرک نمیگوی
جهــت صــرف غــذا مهمانــش باشــم. ایــن دعــوت برایــم تــا انــدازه ای تعجــب آور بــود زیرا 
دوکتــور ســید احمــد کــه در طــول وظیفــه اش نــه تنهــا هیچــگاه بــه دفتــرم داخــل نشــده 
ــر  ــه طــب فرات ــکاری در فاکولت ــک ســام علیکــی، نســبت هم ــا از ی ــۀ م ــه رابط ــود بلک ب
نرفتــه بــود، بــه یکبارگــی هــم بــه دفتــرم مــی آمــد و هــم در اولیــن ماقــات مــرا بــه صــرف 
ــه  ــه اش دعــوت مینمــود. دعــوت را قبــول کــردم و در شــب معیــن ب طعــام شــب در خان
همراهــی یــک همصنــف دورۀ مکتبــم، دوکتــور محمــد ظاهــر ســلطان کــه اسیســتانت شــعبۀ 
فارمکولــوژی فاکولتــۀ طــب بــود، بــه خانــه دوکتــور ســید احمــد خــان رفتیم.صحبــت هــا 
از موضوعــات فاکولتــه شــروع و آهســته و آهســته بــه طــرف توصیــف و تمجیــد از سیســتم 
هــای سوسیالیســتی و مخصوصــًا اتحــاد شــوروی کشــانیده شــد. مــن کــه در مــورد نظــر 
ــودم، از تاجــران و  ــون ب ــه افغانســتان شــدیداً مشــکوک و مظن دوســتانه اتحــاد شــوروی ب
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باغــداران انگــور یــادآور شــدم، کــه در همــان نزدیکــی هــا نســبت عــدم مراعــات مــواد قــرار 
دادی کــه بــا شــوروی هــا عقــد گردیــده بــود، شــدیداً صدمــه دیــده و اکثــراً مقــروض و بــه 
افــاس ســوق یافتــه بودنــد. همچنــان از اینکــه ســالها گاز افغانســتان را بــه قیمــت پائینتــر از 
نــرخ بیــن المللــی خریــداری و هــم میتــر گاز را تحــت کنتــرول خــود گرفتــه بودنــد یــاد 
ــدون  ــی ب ــا حت ــا هســتند، و ی ــًا دوســت م ــه اگــر روســها واقع آور شــده، از او پرســیدم ک
دوســتی اگــر اقــًادر روابطشــان بــا مــا معاملــه صادقانــه دارنــد پــس چطــور میتواننــد چنیــن 
ــال محدودیســت  ــد مث ــن چن ــد. ای ــا روا دارن ــر م ــه را ب ــه و تقلــب کاران ــر عادالن روش غی
ــۀ دیگــری داشــته  ــات نهفت ــی ممکــن بســا تقلب ــم ول ــده ای ــع گردی ــا هــم از آن مطل ــه م ک
باشــند کــه همــه مــا و شــما از آن بــی خبــر باشــیم. دوکتــور ســید احمــد تــا جائیکــه ممکــن 
بــود بــه دفــاع پرداخــت ولــی دالیلــی کــه پیشــکش نمــود نــه بــرای مــن قانــع کننــده بــود 
و نــه خــودش بــه بنیــاد اســتوار دالیلــش ایمــان داشــت. زیــرا وقتــی جــر و بحــث بــه درازا 
ــه کــدام دلیــل قانــع کننــده ای دســت نیافــت، برایــم اظهــار داشــت کــه چــون  کشــید و ب
ــذا  ــا مــن معرفــی گــردد، ل ــۀ خــودش رفیــق کارمــل( آرزو دارد ب ــه گفت ببــرک کارمــل ) ب
میتوانیــم موضــوع را بــا وی مطــرح نمــوده جــواب قناعــت بخــش بشــنویم. البتــه هــر وقتــی 
کــه خواســته باشــم او میتوانــد زمینــه ایــن ماقــات را فراهــم ســازد. در عیــن زمــان رســالۀ 
کوچکــی را از آثــار افاناســیف، کــه در ایــران بــه فارســی ترجمــه شــده بــود، برایــم داد تــا 
ــاند  ــن خــود میرس ــم. ای ــادل نظــر نمای ــورد آن تب ــده در م ــت آین ــه و در صحب آن را مطالع
کــه صحبــت هــای دیگــر هــم درقبــال صحبــت هــای فعلــی زیــر نظــر اســت. رســاله را از 
ــراز  ــا ببــرک کارمــل بــی عاقگــی خــود را برایــش اب او گرفتــم ولــی در مــورد ماقــات ب

داشــتم. بــا وی خداحافظــی نمــوده و مرخــص شــدیم.
هفتــه هــا پــی هــم میگذشــت و در هــر هفتــه فیصلــه هــای مجلــس وزرا گــوش میــدادم 

ولــی از مقــرری مــن خبــری نبــود.
چنــد هفتــه بعــد بــاز هــم دوکتــور ســید احمــد خــان بــه ســراغم آمــده و مجــدداً از مــن 
دعــوت بــه عمــل آورد. و مــن هــم قبــول کــردم. بــاز هــم بــا همــان رفیــق قبلــی دوکتــور 
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ــان رفتیــم. ــه ســید احمــد خــان واقــع مکروری ــه خان محمــد ظاهــر ســلطان، ب
در ایــن شــب دو نفــر دیگــر را کــه عبــارت از همشــیره و شــوهر همیشــرۀ ســید احمــد خــان 
باشــد نیــز معرفــی شــدیم. بــاز هــم بعــد از احوالپرســی مختصــر صحبــت در اطــراف عیــن 
موضوعــات قبلــی آغــاز یافــت. باالخــره دوکتــور ســید احمــد خــان نظــرم را دربــارۀ رســالۀ 
افــا ناســیف، کــه در دعــوت قبلــی جهــت مطالعــه برایــم ســپرده بــود، جویــا شــد. برایــش 
اظهــار داشــتم کــه قســمت اعظــم رســاله را موضوعــات ســیانتیفیک عــادی از قبیــل مثــال 
هــای کیمیــا و فزیــک، مولیکــول، اتــوم، الکتــرون و پروتــون و غیــره تشــکیل میدهــد کــه 
هیچکــس از آن انــکار نــدارد. ولــی اختــاف نظــر از جایــی پیــدا میشــود کــه افاناســیف از 
ایــن مثــال هــا بــرای اثبــات اصالــت مــاده اســتفاده مینمایــد. او وقتــی از حرکــت ذرات بــه 
ــد. اگــر  ــی مینمای ــاده معرف ــد، حرکــت را شــرط وجــود م مدارهــای مختلــف ســخن میران
بــه اســاس اظهــارات افاناســیف مــاده اصــل اســت، در آنصــورت بایــد بــا لــذات موجــود 
ــاده را  ــود م ــرط وج ــت ش ــر حرک ــد. اگ ــان نباش ــودش در می ــرای وج ــرطی ب ــد و ش باش
تشــکیل میدهــد پــس حرکــت نبایــد مــاده باشــد زیــرا نمیتــوان ادعــا کــرد کــه مــاده شــرط 
ــاده میباشــد  ــاوت از م ــه حرکــت متف ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــس میت ــاده اســت. پ ــت م موجودی
ــن  ــر عکــس آن، چنی ــه ب ــد، ن ــاده را تشــکیل میده ــت م ــت شــرط موجودی و چــون حرک
ــازد  ــت میس ــری را ثاب ــز دیگ ــت چی ــًا اصال ــیف عجالت ــالۀ افاناس ــه رس ــتنباط میشــود ک اس
نــه اصالــت مــاده را. و باالخــره چــون در اســتدالل افاناســیف اصــل بــه صــورت اشــتباهی 
انتخــاب شــده اســت همــه اســتداللی کــه روی آن اســتوار باشــد مــا را بــه عــوض اینکــه بــه 

حقیقــت نزدیــک بســازد از آن دورتــر خواهــد بــرد.
جــر و بحــث آن شــب مــا بــاز هــم بــه جایــی نرســید، نــه بــه فلســفه ماتریالیســتی عاقــه 
پیــدا کــردم و نــه بدبینــی ام بــه اتحــاد شــوروی بــه خوشــبینی تبدیــل شــد. در ختــم شــب 
دوکتــور احمــد خــان یــک بــار دیگــر پیشــنهاد ماقــات بــا ببــرک کارمــل را تجدیــد نمــود 
ــۀ ســید  ــه خان ــود کــه ب ــود. آن شــب اخریــن شــبی ب ــاز هــم جــواب مــن منفــی ب ــی ب ول
ــه  ــود و ن ــی ب ــه دیگــر دعــوت نان ــرا بعــد از آن شــب ن احمــد خــان دعــوت میشــدم، زی
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پیشــنهاد ماقاتــی بــا ببــرک کارمــل.
هفتــه هــای دیگــر هــم گذشــت ولــی مجلــس وزرا در مــورد مــن هیــچ تصمیمــی اتخــاذ 
ــم  ــوع را برای ــی موض ــد چگونگ ــا باش ــم ت ــون رفت ــس پوهنت ــدن رئی ــه دی ــرد. روزی ب نک
روشــن ســازد. رئیــس پوهنتــون هــم بــا تعجــب اظهــار داشــت کــه هــر بــاری کــه بــه دفتــر 
ــی جــای پیشــنهاد در روی  ــد. حت ــز او میاب ــرود، پیشــنهاد را روی می ــژواک می نعمــت اهلل پ
میــز هــم تغییــر نمیخــورد. الزم ندیــدم از رئیــس پوهنتــون بپرســم کــه آیــا علــت عــدم ارائــه 

پیشــنهاد را بــه مجلــس وزرا، از نعمــت اهلل پــژواک جویــا شــده اســت یــا خیــر.
مــدت دیگــری بــه انتظــار بــه ســر بــردم. باالخــره نعمــت اهلل پــژواک تبدیــل و بــه عوضــش 
دوکتورعبدالقیــوم وردک بــه وزارت معــارف منصــوب گردیــد. اخیرالذکرهــم ماننــد پــژواک 
از رائــه پیشــنهاد بــه مجلــس وزرا خــود داری نمــود. در آن وقــت در مغــزم خطــور نمیکــرد 
ــان  ــوم داود خ ــه مرح ــوم وردک، ب ــژواک و عبدالقی ــت اهلل پ ــی نعم ــر، یعن ــن دو نف ــه ای ک
ــرک  ــه بب ــه ای ب ــن بیعــت نام ــل باشــند. م ــرک کارم ــردار بب ــر فرمانب ــرده و نوک ــت ک خیان
کارمــل تقدیــم نکــرده و از شــرفیابی بــه حضــورش ســر بــاز زدم، و ایــن دو وزیــر، خدمــت 
گــذاران ببــرک کارمــل، از ارائــه پیشــنهاد بــه مجلــس وزرا خــودداری کردنــد. ایــن وفــاداری 
ــرا  ــب مینمــود. زی ــوم وردک عجی ــور عبدالقی ــل مخصوصــًا از طــرف دوکت ــرک کارم ــه بب ب
ــه اعتمــاد اعلیحضــرت محمــد  ــار ب ــر داخلــۀ دوران شــاهی یــک ب نعمــت اهلل پــژواک وزی
ظاهــر شــاه خیانــت کــرده و نمکــدان را شکســته بــود، یــک نمکــدان دیگــر شکســتن و بــه 
خاطــر گل روی ببــرک کارمــل و بریژینــف بــه اعتمــاد داود خــان هــم خیانــت کــردن بــرای 
او کار ســاده ای بــود امــا خیانــت عبدالقیــوم وردک بــه داود خــان کــه از وی وزیــری ســاخته 
ــرورده شــده  ــگان پ ــان بیگان ــری از یــک شــخصی کــه در دام ــان ب ــرای فرم ــود آن هــم ب ب
ــاور مینمــود. ممکــن در ایــن تمایــل عبدالقیــوم وردک  ــل ب ــود بســیار عجیــب و غیــر قاب ب
بــه خلقــی هــا و پرچمــی هــا صدیــق محبــی بــی تأثیــر نبــوده باشــد. بــه هــر حــال ضمــن 
همیــن گیــرو دارهــا رتبــۀ علمــی بنــده هــم بعــد از جنجــال زیــاد پوهنــوال تثبیــت گردیــده 
بــود. و بایــد اثــر تحقیقــی ای بــه نشــر میرســانیدم تــا بــه رتبــۀ پوهانــد ارتقــا میکــردم. هــر 
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ســال فورمــۀ ترفیعــات علمــی بــه آمــر شــعبۀ فیزیولــوژی، پوهانــد دوکتــور محمــد رحیــم 
رشــیدی، میرســید تــا راجــع اســتحقاق و عــدم اســتحقاق مــن بــه رتبــۀ پوهانــد ابــزار نظــر 
ــریف و  ــم، ش ــیار حلی ــه شــخصی بس ــیدی ک ــم رش ــد رحی ــور محم ــد دوکت ــد. پوهان نمای
نجیبــی بــود نمیخواســت بــه ناحــق مــرا مســتحق ترفیــع وانمــود ســازد ولــی در عیــن زمــان 
نمیخواســت مــرا متاثــر هــم ســازد و میترســید  از اظهــار واقعیــت مــن آزرده خاطــر گــردم. 
موضــوع را بــا خــودم مطــرح کــرده و میگفــت نمیدانــد چــه بنویســد. مــن کــه مشــکل شــان 
را درک میکــردم، خــود در ســتون خــاص مینوشــتم »چــون شــرایط را تکمیــل ننمــوده اســت 
ــرورت،   ــی ای ض ــر و تحقیق ــر بک ــک اث ــه ی ــع تهی ــرای ترفی ــد.« ب ــع نمیباش ــتحق ترفی مس
ونوشــتن چنیــن اثــر در شــرایط فاکولتــۀ طــب کابــل کامــا ناممکــن بــود. در همیــن روزهــا 
یــک تعــداد بــورس از طــرف حکومــت فرانســه بــه دســترس فاکولتــه طــب کابــل گذاشــته 
شــد. مــن کــه دیگــر از ایــن روش ســردرگم وزارت معــارف خســته شــده بــودم خواســتم 
موضــوع را بــرای خــود روشــن ســاخته و در صورتــی کــه وزارت معــارف هنــوز هــم بــه 
ارائــه پیشــنهاد بــه مجلــس وزرا مطمئــن نباشــد، از یکــی از ایــن بورســها اســتفاده نمــوده 
ــه  ــم، البت ــم گرفت ــن رو تصمی ــازند از ای ــا س ــد مهی ــۀ پوهان ــه رتب ــا خــود را ب ــرایط ارتق ش
ــه دوکتــور عبدالقیــوم وردک مراجعــه و گفتــم کــه اگــر  ــا ب ــه مشــوره رئیــس پوهنتــون ت ب
ــه  ــورس فرانس ــک ب ــتفاده از ی ــا اس ــن ب ــد م ــوم نباش ــم معل ــوز ه ــنهاد هن ــت پیش سرنوش
بــرای تکمیــل شــرایط ترفیــع علمــی خــود اســتفاده نمایــم، وزیــر معــارف بــدون اینکــه از 
کــدام علتــی، بــرای عــدم ارائــه پیشــنهاد بــه مجلــس وزرا یــاد آور شــده باشــد برایــم گفــت 
»شــما فعــا از همیــن بــورس اســتفاده نمائیــد« مطمئــن شــدم کــه علــت نهفتــه ای وجــود 
ــار ببــرک کارمــل ارتبــاط داده  ــه درب ــه سرکشــی از باریابــی ب دارد ولــی هنــوز هــم آن را ب
نمیتوانســتم. زیــرا بــاورم نمیشــد کــه دوکتــور عبدالقیــوم وردک در حــق مرحــوم داود خــان 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــرد ب ــرار گی ــل ق ــرک کارم ــان بب ــن ناسپاســی روا دارد و تحــت فرم چنی
ــی  ــی اول ــان مؤسســه علم ــودم و در هم ــفر نم ــه فرانســه س ــال 1975 ب ــا در س ــورس ه ب
ریســرچی را روی دســت گرفتــم. در ترفیعــات ســال بعــدی چــون اثــر در یکــی از مجــات 
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فرانســوی بــه نشــر رســیده بــود، مســتحق ارتقــا بــه رتبــۀ پوهانــد شــناخته شــدم. در ایــن 
ــق  ــام صدی ــه ن ــخصی ب ــون ش ــت پوهنت ــدر را در ریاس ــد حی ــور محم ــای دوکت ــت ج وق
محبــی آشــغال نمــوده بــود صدیــق محبــی از تحصیــل یافتــگان اتحــاد شــوروی بــود و بــه 
اخــذ تقدیــر نامــه هــا و افتخــارات زیــادی از طــرف آن مملکــت نائــل شــده بــود. او کــه در 
یکــی از فاکولتــه هــا بــه تــدرس مشــغول بــود بنــا بــه علتــی کــه بــرای بنــده واضــح نیســت، 
از آن فاکولتــه اخــراج و مدتــی بــی کار اینطــرف و آنطــرف گشــت و گــذار داشــت. بــه هــر 
ــا اینکــه  ــی جــواب منفــی شــنید. ت ــکان داشــت درخواســت کار داد ول ــه ام ــه ای ک فاکولت
پوهانــد دوکتــور محمــد نــادر عمــر رئیــس فاکولتــه طــب وقــت، کــه شــخصی بــا احســاس 
و عاقــه منــد بــه تحصیــل کــردگان اســت، بــه حــال صدیــق محبــی دل ســوخت و او را از 
ــه حیــث اســتاد در رشــتۀ بیوفیزیــک فاکولتــه طــب مقــرر نمــود  روی ســرک برداشــته و ب
صدیــق محبــی نظــر بــه اعتبــارش در نــزد شــوروی هــا، یکــی از اعضــای بــا رســوخ حــزب 
خلــق بــود او وقتــی بــه ریاســت پوهنتــون رســید، و امــکان پیشــرفتش در مقامــات دولتــی 
مهیــا گردیــد در محیــط آوازه ای پخــش شــد کــه محبــی از عضویــت حــزب خلــق اســتعفا 
نمــوده اســت. اســتعفای وی از حــزب خلــق ممکــن در اثــر هدایــت بادارانــش بــوده باشــد 
تــا راه پیشــرفتش در مقامــات بلندتــر دولتــی بــاز گــردد چنانچــه دیــری نگذشــت کــه وی از 
مقــام ریاســت پوهنتــون بــه وزارت تعلیمــات عالــی ارتقــا یافــت. صدیــق محبــی وقتــی بــه 
ریاســت پوهنتــون رســید خواســت نمکشناســی اش را بــه فاکولتــه طــب و پوهانــد دوکتــور 
محمــد نــادر عمــر نشــان دهــد. او بــرای اینکــه بــه پوهانــد محمــد نــادر عمــر صدمــه ای زده 
باشــد حتــی از صدمــه زدن بــه فاکولتــۀ طــب بــه صــورت مجموعــی هــم دریــغ نمیکــرد .
مــن همیشــه آرزومنــدی یــک ریفــورم جــدی را در فاکولتــۀ طــب در ســر میپرورانیــدم. زیــرا 
فکــر میکــردم کــه چــون اســاس فاکولتــه طــب توســط تــرک هــا و فرانســوی هــا گذاشــته 
شــده اســت آنهــا عیــن پروگــرام تعلیمــی فاکولتــه خــود را حتــی ممکــن بــه شــکل منقبــض 
تــر در افغانســتان هــم تطبیــق نمــوده باشــد آن پروگرامهــا کــه ممکــن جوابگــوی نیازمنــدی 
ــد  ــی قســمی خواه ــن جــواب گوی ــتان ای ــد، در افغانس ــوده باش ــان ب ــط خودش ــای محی ه
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بــود. زیــرا آنهــا پروگــرام هــای درســی فاکولتــۀ طــب خــود را یقینــًا از روی احصائیــه هــا و 
اهمیــت شــیوع هــر مــرض در محیطشــان ترتیــب نمــوده بودنــد. ولــی چــون پرابلــم هــای 
صحــی مــا صــد فیصــد مشــابه پرابلــم هــای آنهــا نبــود، لــذا محصــول تطبیــق آن پروگــرام 
هــا در محیــط مــا، جــز قســمی طــور دیگــری نمیتوانســت باشــد دوکتورانــی کــه در اوایــل 
ــا  ــرای پرکتــس در فرانســه و ی ــی ب ــران خوب ــارغ میشــدند ممکــن داکت ــه ف تاســیس فاکولت
ترکیــه بودنــد، ولــی در محیــط خــود بــدون مشــکات نبودنــد. آهســته آهســته تــرک هــا 
ــه  ــاد. از آن ب ــا افت ــود افغانه ــت خ ــه دس ــور ب ــتند و ام ــفر بس ــت س ــا رخ ــوی ه و فرانس
ــود کــه در  ــی ب ــی وارد هــم آمــد بیشــتر تعقیــب تغییرات بعــد اگــر در پروگــرام هــا تغییرات
یونیورســیتی هــای دیگــر بــه میــان مــی آمــد نــه احتیــاج و نیازمنــدی هــای محیــط خــود 
مــا. بــه یــاد دارم کــه در صنــف ســوم فاکولتــۀ طــب یکــی از اســتادان مــا تقریبــًا ســه مــاه 
ســاعات درســی اش بــه تدریــس یــک نــوع ســرطان، کــه در آن وقــت ســر زبــان هــا بــود، 
ــرای تدریــس  ــن تعــداد ســاعات درســی را ب ــًا عی ــا تقریب صــرف نمــود. و اســتاد دیگــر م
مجمــوع امــراض انتانــی صــرف نمــود. در حالــی کــه مــا در آن زمــان، نــه از نظــر ذهنیــت 
و نــه از نظــر اقتصــادی بــه آن ســویه ای بودیــم، کــه همــه و یــا اکثریــت اشــخاص معاینــات 
صحــی منظمــی را تعقیــب نماینــد،  و نــه شــفاخانه هــای مــا آنقــدر مجهــز بــود تــا امــراض 
ــد.  ــداوی نمای ــخیص و ت ــودن آن تش ــاج ب ــل ع ــه قاب ــاج را در مرحل ــل ع ــرطانی قاب س
تشــخیص ســرطانی اگــر هــم صــورت میگرفــت در مرحلــه ای میبــود کــه دوکتــور معالــج 
دســت زیــر االشــه نشســته و انتظــار مــرگ مریــض را میکشــید  ولــی در طــول ایــن مــدت 
کــه طبیــب در جســت و جــوی تشــخیص ســرطانی بــود، ممکــن یــک تعــداد قابــل ماحظــه 
ــا انــدازه ای ســاده تــر تشــخیص شــده میتوانســت  مریضــان از امــراض انتانــی، کــه هــم ت
و هــم قابلیــت تــداوی را داشــت، نســبت بــی اعتنایــی بــه ایــن امــراض در پروگــرام هــای 
ــه عــوض  ــه در الیحــۀ ترفیعــات ب ــودم ک ــده ب ــن عقی ــه ای ــن ب درســی، تلــف میشــدند. م
ــر کــه همــه میدانســت در شــرایط افغانســتان، و مخصوصــا در  تقاضــای نشــریه بکــر کارب
بعــض رشــته هــا، ناممکــن بــود. از اسیســتانت هــا تقاضــا شــود تــا  بــرای ترفیــع علمــی 
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خــود بــه تهیــه احصائیــه امــراض مختلــف،  در شــفاخانه هــای مرکــز و والیــات، بپردازنــد 
تــا مــوادی بــه دســت آیــد کــه بــه اســاس آن بتوانیــم امــراض را نظــر بــه اهمیــت شــیوع آن 
در محیــط، در پروگــرام هــای تدریســی بگنجانیــم. و هــم بــه عــوض کارهــای بکــر ناممکــن، 
اسیســتانت هــا، نظــر بــه رتبــۀ علمــی شــان موظــف گردنــد تــا بــرای ترفیــع علمــی خویــش 
یــک کتــاب کاســیک رشــته اختصاصــی خــود را بــه صــورت مکمــل و یــا قســمی )نظــر 
بــه حجــم( ترجمــه نماینــد. ایــن روش، کــه یقینــًا کار و مســئولیت هــای پوهانــد هــای هــر 
ســرویس را کافــی ثقیــل میســاخت، از یــک طــرف در دانــش اسیســتانت، و هــم در رشــتۀ 
اختصاصــی اش و هــم در یــک لســان خارجــی، کمــک میکــرد، و هــم محصــول کارش از 
طــرف دیگــر همــکاران و مخصوصــًا محصلیــن مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت. بــه عقیــده 
بنــده چنیــن یــک کاری بــه مراتــب مفیــد تــر از کار بکــری بــود کــه تهیــه گــردد و در طــاق 
بلنــد گذاشــته شــود و کســی را امــکان اســتفاده از آن نباشــد. آرزو داشــتم پیشــنهادات خــود 
را مبنــی بــر تغییــر پروگــرام هــای درســی بــه مقــام بــا صاحیتــی برســانم در ایــن مــورد 
فامیــل مرحــوم امــان اهلل حیــدری ســابق رئیــس ترافیــک، نظــر بــه صمیمیــت فامیلــی کــه 
بیــن آنهــا و فامیــل داود خــان بــود بــه مــن کمــک و زمینــۀ ماقاتــم را بــا داود خــان فراهــم 
ــور  ــه حض ــه ب ــود ک ــاری ب ــن ب ــن دومی ــانم. ای ــمعش برس ــه س ــم را ب ــا نظریات ــاخت ت س
ــا گرمــی از طــرف آن مرحــوم پذیرفتــه میشــدم. وقتــی نظریاتــم را  داود خــان مشــرف و ب
برایشــان بیــان میداشــتم، ســراپا گــوش بودنــد و در تمــام طــول گفتارحتــی یــک مرتبــه هــم 
مــرا متوقــف نســاختند. از وجناتشــان پیــدا بــود کــه گفتــارم مــورد پسندشــان واقــع شــده 
باشــد. وقتــی توضیحاتــم بــه پایــان رســید، بــه پیشــنهاداتم عاقــه منــدی زیــاد نشــان داده و 
پرســیدند آیــا نظریاتــم را بــا وزیــر تعلیمــات عالــی، یعنــی صدیــق محبــی در میــان گذاشــته 
ام یــا خیــر؟ چــون جــواب منفــی شــنید برایــم اطمینــان داد کــه بــه وزیــر تعلیمــات عالــی 

هدایــت خواهــد داد تــا بــا مــن در تمــاس شــده و در موضــوع مذاکــره نمایــد.
دو ســه هفتــه ای از ماقــات مــن بــا مرحــوم داود خــان گذشــته بــود کــه روزی از وزارت 
تعلیمــات عالــی اطــاع رســید تــا تمــام محتویــات پروگــرام درســی فاکولتــۀ طــب در ظــرف 
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مــدت معینــی بــه آن مرجــع ارســال گــردد. از ایــن تقاضــای وزارت مطمئن شــدم کــه مرحوم 
داود خــان موضــوع را بــه وزیــر تحصیــات عالــی مطــرح نمــوده اســت. ولــی از ایــن هــم 
مطمئــن شــدم کــه یــا وزیــر تعلیمــات عالــی موضــوع را خــوب درک نکــرده اســت، و یــا 
ایــن کــه مانــوری موقتــی بــه کار میبــرد تــا آنکــه داود خــان موضــوع را فرامــوش نمایــد. 
ــا آنچــه مــن پیشــنهاد نمــوده ام ارتباطــی  در غیــر آن آنچــه او روی دســت گرفتــه اســت ب
وجــود نــدارد. از طــرف دیگــر آنچــه مــن پیشــنهاد کــرده بــودم کار ی بــود کــه تنهــا و تنهــا 
خــود اســتادان فاکولتــۀ طــب از عهــدۀ آن برآمــده میتوانســت. وزارت تعلیمــات عالــی جــز 
ــت، حــل  ــرار میگرف ــورم ق ــن ریف ــق ای ــر راه تطبی ــه س ــی و اداری ک ــه مشــکات مال اینک
ــا از  ــت. ام ــی داش ــه صاحیت ــه در زمین ــود و ن ــاخته ب ــی از آن س ــه کمک ــر ن ــد، دیگ نمای
ایــن اقــدام وزارت تعلیمــات بیشــتر بــوی تقلــب کاری بــه مشــام میرســید. پروگــرام هــای 
درســی فاکولتــۀ طــب بــه دســترس وزارت تعلیمــات عالــی گذاشــته شــد ولــی ازاقداماتــی 
کــه روی دســت گرفتــه شــده بــود تــا ختــم زمــام داری مرحــوم داود خــان اطاعــی حاصــل 
نشــد. ممکــن صدیــق محبــی از نیــات خبیثــۀ حــزب و بادارانــش در مــورد پایــان زمامــداری 
مرحــوم داود خــان مطلــع بــود و در امــور وزارت تعلیمــات عالــی هدایــات داود خــان را بــا 

چنیــن مانورهایــی بــه تعویــق انداختــه و بــه اصطــاح وقــت کمایــی مینمــود.
ــادر عمــر، کــه بعــد از  ــد دوکتــور محمــد ن در اواخــر بعــد از ظهــر یکــی از روزهــا پوهان
انتصــاب پوهانــد دوکتــور خیــر محمــد ارســا بــه ریاســت فاکولتــۀ طــب، بــه وظیفۀ اســتادی 
ــواری  ــه از لطــف و بزرگ ــن همیش ــتغال داشــت وم ــب اش ــۀ ط ــوژی فاکولت ــعبۀ بیول در ش
ــم  ــور عبدالحکی ــه دوکت ــار داشــتند ک ــده و اظه ــرم آم ــه دفت ــوده ام، ب هایشــان برخــوردار ب
خــان کریــم بــه معاونیــت علمــی فاکولتــۀ طــب تعییــن گردیــده وخبــر آن امشــب از طریــق 

رادیــو پخــش خواهــد گردیــد.
ــفاخانۀ  ــرش در ش ــه دفت ــم، ب ــا وی داری ــتری ب ــناخت بیش ــکاری ش ــاوۀ هم ــر ع ــون ب چ
علــی آبــاد جهــت عــرض تبریکــی برویــم. مــن پافشــاری داشــتم تــا عــرض تبریکــی را تــا 
فــردا معطــل بگذاریــم. ازیــن پیشــنهاد مــن پوهانــد دوکتــور عمــر چنیــن اســتنباط نمودنــد 
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ــرای اطمینــان  ــذا ب کــه ممکــن کــه مــن در تقــرر عبدالحکیــم خــان کریــم شــک دارم، و ل
ــم  ــان کری ــم خ ــور عبدالحکی ــود دوکت ــه خ ــوع ب ــه از موض ــتند ک ــار داش ــن اظه ــر م خاط
ــرش  ــوازم  شــخصی اش را از دفت ــان وی ل ــن اطمین ــده اســت، و روی همی ــاع داده ش اط
جمــع و بــا همــکاران خداحافظــی نمــوده اســت. بــاز هــم اصــرار ورزیــدم کــه فــردا اولیــن 
اشــخاصی خواهیــم بــود کــه بــه عــرض تبریکــی خدمتــش برســیم. پوهانــد دوکتــور عمــر 
بــا بزرگــواری ای کــه دارنــد بــه  کان کاری ام خــورده گیــری نکــرده و موافقــه کردنــد تــا 

فــردا بــه تبریکــی برویــم .
همــان شــب در اتــاق دیگــری دورتــر از تیلفــون مصــروف صحبــت بودیــم. اســتماع اخبــار 
ــه گــوش مــا  ــم. از زنگهــای مکــرر تیلفــون باالخــره یکــی ب رادیــو را هــم فرامــوش کردی
ــکوه از  ــد از ش ــه بع ــنیدم ک ــتان را ش ــی از دوس ــدای یک ــته و ص ــی را برداش ــید. گوش رس
تأخیــر در برداشــتن گوشــی تیلفــون، مقــرری ام را بــه معاونیــت علمــی فاکولتــۀ طــب کابــل 
ــاورم نمیشــد و فکــر میکــردم آن دوســت اشــتباه کــرده باشــد و اســم  تبریکــی میگفــت. ب
ــا تیلفــون هــای بعــدی  ــه باشــد. ام ــام مــن عوضــی گرفت ــا ن ــم را ب ــم خــان کری عبدالحکی
مــرا از صحــت خبــر مطمئــن ســاخت. یکــی از تیلفــون هــا هــم از پوهانــد دوکتــور عمــر 
ــود کــه مــن از موضــوع  ــداد. او پنداشــته ب ــه مــن تبریکــی می ــه ب ــا لهجــۀ گرفت ــود کــه ب ب
ــه  ــه عــرض تبریکــی ب ــود ک ــن ســبب ب ــان داشــته ام و از همی ــی از او پنه ــع ول ــًا مطل قب
عبدالحکیــم خــان کریــم را بــه روز بعــد موکــول میکــردم. زیــاد تــاش کــردم تــا جنــاب 
شــان را از صــدق گفتــارم مطمئــن ســازم، ولــی بــه ایــن کار موفــق نمیشــدم زیــرا دلیــل قانــع 
کننــده ای ارائــه کــرده نمیتوانســتم. فــردای آن روز وقتــی بــه فاکولتــه رفتــم، شــیر آقــا مدیــر 
ــم  ــی ســاعت چهــار و نی ــل حوال ــار داشــت کــه روز قب ــۀ طــب اظه ــی اداری فاکولت عموم
روز، کــه دیگــر ماموریــن وظایــف را تــرک گفتــه بودنــد، صدیــق محبــی، وزیــر تعلیمــات 
عالــی نفــس ســوخته از مجلــس وزرا بــه فاکولتــۀ طــب آمــاده و بــه شــیرآقا خــان امــر نمــوده 
ــه تعقیــب  ــده را ترتیــب و برایــش بســپارد. ب ــه اســرع وقــت خلــص ســوانح بن ــا ب ــود ت ب
ایــن توضیحــات عمومــی اداری، پوهانــد دوکتــور عمــر بــه صــدق گفتــارم در بــی اطاعــی 
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ــد. ایــن مقــرری مــن ســنگ دیگــری  ــاور نمــوده مــرا مــورد عفــو قــرار دادن از موضــوع ب
بــود کــه بــه فــرق صدیــق محبــی فــرود مــی آمــد. زیــرا اول اینکــه بــه ببــرک کارمــل ســر 
ــل  ــی خــاف می ــدون مشــورۀ خــودش، و حت ــودم، دوم اینکــه ب ــاورده ب ــرود نی اطاعــت ف
خــودش بــه معاونیــت علمــی فاکولتــۀ طــب مقــرر میشــدم و ســوم اینکــه دوســت صمیمــی 
پوهانــد عمــر بــودم. لــذا دالیــل کافــی وجــود داشــت تــا صدیــق  محبــی بــرای تخریــب 
مــا حتــی بــه تخریــب فاکولتــۀ طــب بپــردازد. عاوتــًا از جریــان واضــح میشــد کــه رئیــس 
ــن ترتیــب عــدم  ــه ای ــود رد و ب ــی پیشــنهاد نمــوده ب ــق محب ــت شــخصی را کــه صدی دول
اعتمــاد خــود را بــه وزیــر تعلیمــات عالــی ابــراز داشــته بــود. صدیــق محبــی کــه تمایــل داود 
خــان را بــه ریفــورم هــای تعلیمــی در پوهنتــون درک کــرده بــود، در پــی آن شــد تــا ریفــورم 
را بــا تطبیــق سیســتم سمســتر بــه تمــام فاکولتــه هــا عملــی نمایــد. درســت معلومــات نــدارم 
کــه چنــد فاکولتــه ای قبــل از اقــدام صدیــق محبــی بــه تطبیــق سیســتم سمســتر آغــاز و چــه 
تعــداد دیگــر در اثــر اقــدام وی بــه تطبیــق ایــن سیســتم آغــاز نمودنــد، امــا در فاکولتــۀ طــب، 
نســبت مشــکات در تطبیــق سیســتم سمســتر، همــان سیســتم کاســیک مرعــی االجــرا بــود.
قبــل از تقــرر مــن بــه معاونیــت علمــی، مکتوبــی از وزارت تعلیمــات عالــی، کــه در آن بــه 
ــس  ــی مجل ــت، ول ــود مواصل ــر داده شــده ب ــۀ طــب ام ــق سیســتم سمســتر در فاکولت تطبی
اســتادان فاکولتــۀ طــب بــه آن، بــا ذکــر مشــکاتی کــه تطبیــق ایــن سیســتم را در فاکولتــۀ 
طــب ناممکــن میســازد، جــواب رد داده بودنــد. ولــی بــاز هــم، هنگامیکــه مــن بــه معاونیــت 
فاکولتــه اشــتغال داشــتم، مکتــوب دیگــری از آن مقــام و اصــل و مکــرراً عیــن هدایــت را بــه 
فاکولتــه صــادر، و در عیــن زمــان بفکــر اینکــه ممکــن اســتادان فاکولتــۀ طــب بــه سیســتم 
سمســتر بلدیتــی ندارنــدو یــا از همــکاری بــا پوهنتــون بــا بهانــه تراشــی خــودداری میکننــد، 
توصیــه نمــوده بــود تــا چنــد نفــری از اســتادان فاکولتــه هــای دیگــر )یعنــی نماینــده هــای 
شــخص محبــی( در مجلــس اســتادان فاکولتــۀ طــب اشــتراک نمــوده و بــه زعــم خودشــان، 
ــد. در روز  ــب بیاموزن ــۀ ط ــتادان فاکولت ــه اس ــق آن را ب ــی تطبی ــتر و چگونگ سیســتم سمس
ــن  ــی تعی ــات عال ــرف وزارت تعلیم ــه از ط ــب، اشــخاصی ک ــۀ ط ــتادان فاکولت ــس اس مجل
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شــده بودنــد  در مجلــس اشــتراک ورزیــده ولــی متأســفانه آنهــا نیــز راه حلــی بــرای مشــکل 
تطبیــق سیســتم سمســتر پیــدا کــرده نتوانســتند. درختــم مجلــس یــک بــار دیگــر مکتوبــی بــا 
ذکــر دالیلــی کــه مانــع تطبیــق ایــن سیســتم در فاکولتــۀ طــب میشــد، بــه جــواب مکتــوب 
پوهنتــون ارســال گردیــد. ولــی صدیــق محبــی بهتریــن دســتاویزی یافتــه بــود تــا بــه وســیلۀ 
آن اهــداف شــوم خــود را در فاکولتــۀ طــب بــرآورده ســازد. و لــذا یــک بــار دیگــر رئیــس 
ــه تطبیــق  ــا توســط مکتــوب دیگــری فاکولتــۀ طــب را جــدا ب پوهنتــون را وادار ســاخت ت
ــه پافشــاری،  ــن هم ــا مشــاهدۀ ای ــۀ طــب ب ــتادان فاکولت ــد. اس سیســتم سمســتر وادار نمای
کمیتــه ای را تعیــن و هدایــت دادنــد تــا راه حلــی بــرای معضلــه پیــدا و نتیجــه را بــه مجلــس 
آینــدۀ اســتادان ارائــه دارنــد. اعضــای کمیتــه عبــارت بودنــد از پوهانــد دوکتــور عبدالحمیــد 

دوکتــور گــوش و گلــو، پوهانــد دوکتــور ولــی عصیــم دوکتــور جراحــی و اینجانــب.
در فاکولتــۀ طــب هــر مضمــون دو قســمت داشــت، یکــی قســمت نظــری و دیگــر قســمت 
ــوار هــای  ــن بیزیــک ســیانس Basic sciences  در البرات ــی مضامی ــی. کارهــای عمل عمل
فاکولتــه و قســمت عملــی مضامیــن ســریری Clinic  در شــفاخانۀ علــی آبــاد و مســتورات 
ــریری،  ــن س ــه مضامی ــاینس و چ ــک س ــن بیزی ــه مضامی ــات، چ ــد.در امتحان ــام میش انج
ــود. از  ــده ب ــص داده ش ــی تخصی ــمت عمل ــه قس ــری و 20% ب ــمت نظ ــه قس ــره ب 80% نم
جانــب دیگــر نســبت محدودیــت تعــداد بســتر در ســرویس هــای مختلــف شــفاخانه، همــه 
ــم  ــک سمســتر را در خت ــن ی ــه مضامی ــی هم ــن نمیتوانســتند دروس نظــری و عمل محصلی
همــان سمســتر بــه پایــان برســانند. بطــور مثــال همــۀ محصلیــن مضامیــن نظــری را در ختــم 
سمســتر همزمــان تکمیــل مینمودنــد ولــی ســتاژ عملــی، تقریبــًا پنجــاه فیصــد محصلیــن، در 
سمســتر دوم صــورت میگرفــت. و لــذا درختــم سمســتر اول نتایــج نهائــی آنهــا اعــا ن شــده 
نمیتوانســت. اعضــای کمیتــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اگــر ســتاژها را از مضامیــن نظــری 
جــدا ســازیم، بطــور مثــال امــراض داخلــۀ نظــری را منحیــث یــک مضمــون مســتقل و ســتاژ 
آنــرا یــک مضمــون مســتقل جداگانــه قبــول نمائیــم، نــه تنهــا ســهولتی بــرای تطبیــق سیســتم 
سمســتر پیــدا میشــود. بلکــه اثــر مثبــت دیگــری هــم در قبــال خواهــد داشــت. زیــرا عادتــًا 
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ســتاژ، کــه از هشــت بجــۀ صبــح تــا ظهــر  دوام میکــرد، در امتحانــات تنهــا بیســت فیصــدی 
نمــره را فراهــم میســاخت و لــذا اکثــر محصلیــن میکوشــیدند تــا حــد امــکان وقــت ســتاژ را 
وقــت آمادگــی دروس نظــری شــان ســازند. در نتیجــه بــا اندوختــۀ عملــی ناکافــی از فاکولتــه 
فــارغ و در صحنــۀ عمــل، بــا وجــود فهــم تئوریــک کافــی، بــا مشــکاتی مواجــه میگردیدنــد 
کــه هــم بــه ضــرر خودشــان و هــم بــه ضــرر مریــض تمــام میشــد. مخصوصــًا آنانــی کــه 
بــه وزارت صحــت عامــه معرفــی میگردیدنــد. بنــا بــر آن اگــر ســتاژ منحیــث یــک مضمــون 
مســتقل معرفــی شــده و ماننــد دروس نظــری از صــد نمــره داده میشــد، از یــک طــرف در 
ــد و  ــی نمیمان ــوا باق ــا در ه ــق و پ ــن معل ــم سمســتر نتیجــۀ نصــف محصلی ــات خت امتحان
از طــرف دیگــر محصــل وقــت اســتاژش را صــرف دروس نظــری نکــرده و در نتیجــه در 
ــه را  ــه عمــل مــی آمــد. مجلــس اســتادان پیشــنهاد کمیت ــز افزایــش ب ــۀ عملــی اش نی تجرب
مــورد جــر و بحــث جــدی و همــه جانبــه قــرار داده و وقتیکــه قناعــت همــه حاصــل گردیــد 
ــۀ  ــون میتوانســت از ســر راه فاکولت ــا پوهنت ــه تنه ــراز، و مشــکاتی را ک ــۀ خــود را اب موافق
طــب مرفــوع ســازد، مــاده وار ذکــر کــرده و خاطــر نشــان ســاختند کــه اگــر پوهنتــون آن 
مشــکات را رفــع نمایــد فاکولتــۀ طــب  بــه تطبیــق سیســتم سمســتر  اقــدام خواهــد کــرد.
بــه زودی پوهنتــون، بعــد از طــرح موضــوع  در مجلــس رؤســا، کتبــًا از قبولــی پیشــنهادات 
فاکولتــۀ طــب اطــاع داده و عــاوه نمــوده بــود کــه چــون ســال تعلیمــی بــه نصــف رســیده 
اســت بهتــر اســت سیســتم سمســتر از شــروع ســال تعلیمــی آینــده در معــرض تطبیــق قــرار 

داده شــود.
ــۀ طــب  ــرای اســتادان فاکولت ــری و ایجــاد دردســر ب ــام گی ــی اتنق ــی کــه در پ ــق محب صدی
برآمــده بــود، تــا زمــان تطبیــق سیســتم سمســتر و ظهــور پرابلــم هــای آن کــه خــود انتظــار 
داشــت و پــان هــای دقیقــی بــرای آن طــرح نمــوده بــود آرام ننشســته و در هــم شکســتن 
ــت  ــا آن وق ــده، و ت ــب گردی ــۀ طــب ترتی ــدای تأســیس فاکولت ــه از ابت تشــکیاتی شــد، ک
هیچیــک از رؤســای پوهنتــون بــه تغییــر و تعدیــل آن نپرداختــه بودنــد. هنگامــی کــه پوهانــد 
دوکتــور خیــر محمــد ارســا رئیــس فاکولتــۀ طــب بــه خــارج ســفر نمــوده و امــور فاکولتــه 
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کامــًا بــه دوش مــن بــود، صدیــق محبــی مــرا بــه مجلــس محــدودی دعــوت نمــود کــه 
ــی مشــاور  ــم ضیائ ــور عبدالعظی ــد دوکت ــی، پوهان ــد از خــود محب ــارت بودن اعضــای آن عب
پوهنتــون، مرحــوم دوکتــور ضامــن علــی غرجــی معــاون اداری پوهنتــون، و احســان اهلل زارع 
مدیــر عمومــی تدریســی فاکولتــۀ طــب )آقــای زارع در شــعبۀ بیوفیزیــک اسیســتانت صدیــق 
محبــی بــود. وقتــی صدیــق محبــی بــه ریاســت پوهنتــون انتصــاب شــد، آقــای زارع را بــه 
عــوض مرحــوم دوکتــور غــام جیانــی پژمــان، بــه حیــث مدیــر عمومــی تدریســی فاکولتــۀ 
طــب مقــرر نمــود و ایــن اولیــن بــاری بــود کــه امــور تدریســی فاکولتــۀ طــب بدســت یــک 
شــخصی کــه خــود طبیــب نبــود ســپرده میشــد.( از اوضــاع چنــان بــر مــی آمــد کــه همــه 
اعضــای مجلــس از موضــوع مطلــع مــی باشــد بــه اســتثنای مــن. درغیــر آن ممکــن قبــل از 
اشــتراک در مجلــس نظریــۀ بعضــی اســتادان بــا تجربــه را در زمینــه جویــا میشــدم و یــا در 
صــورت عــدم آمادگــی، بــه بهانــه ای از اشــتراک در آن مجلــس خــود داری میکــردم. هــدف 
محبــی ایــن بــود تــا هــم بودجــۀ ریاســت فاکولتــۀ طــب را کــه از ابتــدای تأســیس بودجــۀ 
ــه طــب  ــون مدغــم ســازد و هــم مؤسســات صحــی را از فاکولت ــه پوهنت مســتقل داشــت ب
مجــزا و مســتقل ســازد. مــن در ایــن اقــدام از هیــچ نقطــه نظــر کوچکتریــن عامــۀ مثبــت 
ــۀ طــب و ریاســت موسســات صحــی  ــدم جــز اینکــه انتقــال بودجــۀ فاکولت ــد نمیدی و مفی
بــه پوهنتــون مــورد عاقــۀ محبــی بــوده باشــد. زیــرا فکــر میکنــم وزارت تعلیمــات عالــی 
کــدام بودجــۀ مســتقل نداشــته و روی بودجــۀ ریاســت پوهنتــون ســابق اســتوار بــود. دریــن 
مجلــس دفــاع مــن کافــی نبــود زیــرا از یکطــرف غافلگیــر شــده و خالــی ذهــن در مجلــس 
اشــتراک کــرده بــودم، دوم اینکــه تنهــا و منفــرد در مقابــل هــم قــرار گرفتــه بــودم و ســوم 
اینکــه از طــرف محبــی کــه ریاســت مجلــس را بــه عهــده داشــت کمتــر موقــع ابــراز نظــر 
ــه  ــس خاتم ــه مجل ــاغ و ب ــل خــود را اب ــق می ــۀ مطاب ــن داده میشــد. باالخــره فیصل ــه م ب
بخشــید. بــا خــروج از مجلــس خیلــی ناراحــت بــودم و نمیدانســتم از کجــا کمــک بخواهــم 
و از کــی مشــوره بگیــرم چــون اواخــر بعــد ظهــر بــود بــه یگانــه کســیکه توانســتم متوصــل 
ــی  ــق محب ــدام صدی ــن اق ــم از ای ــود. او ه ــا ب ــادر به ــید عبدالق ــور س ــد دوکت ــوم پوهان ش
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تعجــب کــرده و اظهــار داشــت کــه حتمــًا موضــوع بــه پوهانــد ضیائــی طــور دیگــر جلــوه 
داده شــده اســت والــی ممکــن او در مقابــل چنیــن فیصلــه مقاومــت میکــرد. در عیــن زمــان 
برایــم توصیــه کــرد تــا هــر چــه زودتــر از پوهانــد ضیائــی وعــدۀ ماقــات گرفتــه و موضــوع 

را برایــش مفصــًا توضیــح نمایــم.
فــردای آن روز از پوهانــد ضیائــی وقــت گرفتــه و بــه ماقاتــش رفتــم. برایــش بــه عــرض 
رســانیدم کــه موسســات صحــی پوهنتــون در حقیقــت یــک جــزئ از البراتوارهــای فاکولتــۀ 
ــده  ــا گردی ــۀ طــب بن ــن فاکولت ــی محصلی ــه منظــور انجــام ســتاژ عمل ــه ب طــب میباشــد ک
ــه  ــره نســبت ب ــت مریضــان، نرســها و غی اســت، گــر چــه از نظــر اداری، نســبت موجودی
فاکولتــۀ طــب وســعت بیشــتر پیــدا نمــوده اســت، ولــی همیــن ارتبــاط آن بــا فاکولتــۀ طــب 
اســت کــه آن را بــه پوهنتــون مربــوط ســاخته اســت. اگــر از فاکولتــۀ طــب جــدا میگــردد ، از 
یــک طــرف دلیلــی بــرای موجودیتــش در چــوکات پوهنتــون باقــی هــم نمانــده تنظیــم امــور 
ــور  ــات و ســکتگی هــا را در ام ــه جــز اینکــه تصادم درســی و ســتاژ از دو مرجــع جداگان
درســی محصلیــن ســبب شــود دیگــر مفــادی در آن متصــور نیســت. پوهانــد ضیائــی کــه از 
نیــت شــوم صدیــق محبــی در تمــاس شــده و اضــرار احتمالــی چنیــن تصمیــم را اظهــار و 
عــاوه نمــود کــه در صورتیکــه فعــًا کــدام پرابلمــی بیــن فاکولتــۀ طــب و موسســات صحی 
موجــود نباشــد و در جــدا ســاختن ایــن دو موسســه هــم کــدام مفــادی متصــور نباشــد پــس 
چــرا بــا چنیــن تصمیمــی زمینــۀ ظهــور پرابلــم هــای احتمالــی را فراهــم ســازیم. گــر چــه 
صــدای محبــی را نمیشــنیدم ولــی از طــرز صحبــت پوهانــد ضیائــی هویــدا بــود کــه محبــی 
تصمیمــش را گرفتــه اســت و راه برگشــت موجــود نیســت. پوهانــد ضیائــی خبــر نداشــت 

کــه محبــی در پــی خلــق کــردن پرابلــم اســت نــه در پــی حــل پرابلــم.  
تپیدن ها به جایی نرسید و محبی مرام خود را برآورده ساخت.

ســال تعلیمــی بــه پایــان رســید، تغییــرات سیســتم درســی وتطبیــق سیســتم سمســتر بــرای 
محصلیــن اعــان و تطبیــق آن در شــروع ســال تعلیمــی جدیــد آغــاز گردیــد. همزمــان بــا 
ــه دعــوت یکــی از یونیورســیتی  ــا ب ــور ارســا بن ــد دوکت ــه پوهان ــاز درس هــای فاکولت آغ
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هــای انگلســتان عــازم آن مملکــت گردیــد و یــک بــار دیگــر مــن مانــدم و امــور فاکولتــه و 
احتمــال حملــۀ دیگــر صدیــق محبــی، زیــرا او همیشــه فاکولتــۀ طــب را وقتــی مــورد حملــه 
قــرار میــداد کــه مــن تنهــا باشــم و احتمــال دسترســی بــه کمکــی برایــم نباشــد. مــن کــه در 
چنــد کمیتــۀ پوهنتــون از طــرف فاکولتــۀ طــب نمایندگــی داشــتم، روزی در دفتــر  مرحــوم 
ضامــن علــی غرجــی معــاون اداری پوهنتــون در جلســۀ کمیتــۀ تثبیــت رتــب علمــی مشــغول 
کار بــودم کــه رئیــس پوهنتــون عاجــًا مــرا احضــار داشــت. ناگفتــه نمانــد کــه بعــد از آنکــه 
ــی یکــی  ــد، عبدالســام عظیم ــی منصــوب گردی ــات عال ــه وزارت تعلیم ــی ب ــق محب صدی
ازاســتادان فاکولتــه شــرعیات را بــه حیــث ریــس پوهنتــون مقــرر نمــود عبدالســام عظیمــی  
ــی  ــن صاحیت ــا از کوچکتری ــود ام ــی ب ــورد اعتمــاد محب ــک و م گــر چــه از دوســتان نزدی
ــب  ــۀ ط ــای فاکولت ــال ه ــاد جنج ــتقیمًا در ایج ــوان ا و را مس ــذا نمیت ــود، و ل ــوردار نب برخ
دخیــل دانســت. او چــون آلــه ای در دســت محبــی قــرار گرفتــه بــود و بــا وجــود وقــوف 
از نیــت شــوم صدیــق محبــی، تطبیــق پــان هــای وی را در فاکولتــۀ طــب قــدم بــه قــدم بــه 
معــرض اجــرا میگذاشــت. وقتــی بــه دفتــر رئیــس پوهنتــون رســیدم او را اندکــی پریشــان 

یافتــم و قبــل از آنکــه مــن لــب گشــوده باشــم اظهــار داشــت:
»در فاکولتــۀ طــب چــه اتفاقــی افتــاده اســت، همــۀ محصلیــن از صنــف اول تــا صنــف پنجــم 
ــه  ــه فاکولت ــد. مــن همــۀ شــان را ب ــه بودن ــده و هــرج و مرجــی راه انداخت ــون آم در پوهنت

فرســتادم. خــودت بــه فاکولتــه بــرو و بــه حــل مشکلشــان بپــرداز.«
رئیــس پوهنتــون کــه حتمــا شــکایت محصلیــن را جویــا شــده و از تقاضاهــای آنهــا بــا خبــر 
بــود بــه مــن کلمــه ای هــم در مــورد نگفــت. او را تــرک گفتــه و بــه طــرف دفتــر خــود کــه 
در منــزل فوقانــی فاکولتــۀ اقتصــاد واقــع بــود روان شــدم. وقتــی بــه تعمیــر فاکولتــه رســیدم 
دیــدم دهلیــز فاکولتــۀ اقتصــاد، زینــه هــا و دهلیــز هــای مربــوط فاکولتــۀ طــب همــه توســط 
محصلیــن اشــغال گردیــده اســت. چــون صحبــت بــا همــه محصلیــن ناممکــن بــود از آنهــا 
تقاضــا نمــودم تــا از هــر صنــف دو دو نفــر نماینــده تعیــن نمــوده بــه دفتــرم بفرســتند تــا در 
مــورد مشــکل شــان مذاکــره نمائیــم. پیشــنهادم را قبــول و نماینــده هــای خــود را بــه دفتــرم 
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فرســتادند. در جملــۀ نماینــدگان دوکتــور نجیــب، کــه بعــد هــا بــه ریاســت خــاد و ریاســت 
ــود. جــر و بحــث و  ــده شــامل ب ــه حیــث نماین ــز ب ــم کمونســتی رســید، نی جمهــوری رژی
ســوال و جــواب تــا حوالــی ظهــر ادامــه پیــدا کــرد. باالخــره قناعــت محصلیــن فراهــم شــد 

و همــه وعــده دادنــد کــه فــردا دروس شــان را بصــورت عــادی تعقیــب خواهنــد نمــود.
فــردا صبــح یکــی از ماموریــن تدریســی را موظــف ســاختم تــا در تعمیــر ســابقۀ فاکولته،کــه 
بعضــی صنــوف درســی در آن جــا واقــع بــود و وقتیکــه شــاگردان همــه بــه صنــوف درســی 
رفتــه و دروس آغــاز گردیــد دوبــاره بــه دفتــر بــر گــردد. بــه ســاعت هشــت مامور تدریســی 
برایــم تیلفونــی اطــاع داد کــه اســتادان همــه حاضــر ولــی محصلیــن از رفتــن بــه صنــف 
خــوددداری میکننــد. بــه مامــور تدریســی گفتــم تــا بــرای محصلیــن ابــاغ نمایــد کــه اگــر 
ــد خــود را  ــده هــا ی جدی ــا نماین ــروز وی ــده هــای دی ــاز هــم مشــکلی باشــدهمان نماین ب
بفرســتند تــا یــک بــار دیگــر بــه هــم مذاکــره نمــوده و حــل مشــکل نمائیــم. لحظــۀ بعــد 
ــه  ــده  میفرســتند و ن ــه نماین ــد ن ــن میگوین ــه محصلی ــم اطــاع داد ک ــور تدریســی برای مام
ــا  ــرار دادن سیســتم سمســتر اســت، ب ــد لغــو ق ــه مذاکــره میباشــند. آنچــه میخواهن ــل ب مای
ضمایــم آن، و بــس. بــا شــنیدن چنیــن جــواب قطعــی، مجبــور شــدم موضــوع را تیلفونــی بــه 
ســمع رئیــس پوهنتــون برســانم. رئیــس پوهنتــون هدایــت داد تــا بــا مدیــر عمومــی تدریســی 
ــزد وزیــر تعلیمــات عالــی، صدیــق  ــا خــود وی یکجــا ن ــه دفتــرش رفتــه و ب آقــای زارع ب
محبــی، رفتــه او  را از موضــوع مطلــع ســازم. گــر چــه در آنوقــت آنقــدر متوجــه نشــدم ولــی 
بعدهــا ســوالی نــزدم پیــدا شــد کــه چــرا رئیــس پوهنتــون آقــای زارع را نیــز خواســت تــا بــا 
مــا یکجــا بــه نــزد محبــی بــرود و بنــًا بــه اعتمــاد رئیــس پوهنتــون و صدیــق محبــی نســبت 
بــه شــخص خــود ، و هــم اینکــه زیــر کاســه نیــم کاســه ای خواهــد بــود مشــکوک گردیــدم. 
تــا رســیدن مــا بــه پوهنتــون، رئیــس پوهنتــون وزیــر تعلیمــات عالــی را در جریــان موضــوع 
گذاشــته بــود. وقتــی بــه دفتــر رئیــس پوهنتــون رســیدیم او بــدون معطلــی مــا را بــه اتــاق 
محبــی راهنمائــی کــرد. بعــد از آنکــه موضــوع را بــه اطــاع محبــی رســانیدم، او هدایــت داد 
تــا بــه صــورت عاجــل مجلــس اســتادان را دایــر و موضــوع را در آن مجلــس مطــرح نمایــم. 
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ــار هــر اســتاد را در مجلــس یادداشــت  ــا گفت ــای زارع هدایــت داد ت ــه اق ــان ب ــن زم در عی
نمایــد. ایــن هدایــت محبــی بــه اقــای زارع مــرا در مــورد محبــی هنــوز هــم بیشــتر مشــکوک 
ســاخته و بــه فکــر افتــادم، مبــادا محبــی نیــت بســیار شــومی در مــورد اکثــر اســتادان فاکولتــۀ 
طــب داشــته باشــد، در غیــر آن آنچــه مهــم بــود فیصلــۀ مجلــس اســتادان بودنــد گفتــار و 
ــی بیشــتر واضــح  ــت او را اندک ــه نی ــرای اینک ــس، ب ــان مجل ــتاد در جری ــر اس ــتدالل ه اس
ســاخته باشــم، پرســیدم» اگــر اســتادان هــم بــه لغــو سیســتم سمســتر رأی بدهنــد چــه بایــد 
کــرد؟« محبــی در جــواب اظهــار داشــت »خــدا کنــد چنیــن رأی بدهنــد، مــن ایــن را از خــدا 
میخواهــم« بــا شــنیدن ایــن جــواب متیقــن شــدم کــه اشــتباه نکــرده ام. صدیــق محبــی نیــت 
بســیار شــومی در مــورد اســتادان فاکولتــۀ طــب دارد. او ممکــن میخواهــد بــه بهانــه هــای 
مختلــف اســتادان فاکولتــۀ طــب و دیگــر فاکولتــه هــا را تدریجــًا اخــراج و بــه جــای شــان 
اعضــای خلــق و پرچــم و یــا کســانی را کــه حاضــر شــود بــه نــور محمــد ترکــی و یــا ببــرک 
کارمــل ســر تســلیم فــرود آورد، مقــرر نمایــد. او بهتریــن فرصتــی بــه دســت آورده بــود و از 
خداونــد میخواســت تــا اســتادان فاکولتــۀ طــب هــم بــه الغــای سیســتم سمســتر رأی دهنــد 
تــا او دســت آویــزی پیــدا و یــک عــده اســتادان را بــه جــرم تحریــک محصلیــن از فاکولتــه 
منفــک نمایــد. وقتــی از نــزد محبــی مرخــص میشــدیم بــا خــود میگفتــم تــا جــان دارم از 

رســیدنش بــه ایــن مــرام جلوگیــری خواهــم نمــود.
وقتــی از رئیــس پوهنتــون جــدا میشــدم برایــم گفــت تــا از فیصلــۀ مجلــس اســتادان در هــر 

موقــع شــب کــه باشــد برایــش اطــاع بدهــم.
بــه فاکولتــه برگشــتم و بــا فرســتادن کارت هــا بــه اســتادان، از انعقــاد مجلــس عاجــل بــه 
ســاعت هشــت شــب آنهــا را مطلــع ســاختم. ســاعت هشــت شــب مجلــس دایــر گردیــد. 
وقتــی موضــوع بــه اطــاع شــان رســانیده شــد، یــک عــده اســتادان، بــه همــان انــدازه ایکــه 
در ابتــدا برضــد سیســتم سمســتر پافشــاری میکردنــد، بعــد از آنکــه قناعــت شــان حاصــل  
وبــه تطبیــق آن رأی دادنــد حــال جــداً از آن دفــاع مینمودنــد و تقاضــا داشــتند تــا محصلیــن 
ــتادان  ــده اس ــک ع ــر عکــس ی ــه و مجــازات شــوند. ب ــرار گرفت ــق ق محــرک تحــت تحقی
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دیگــر کــه میخواســتند ســر و صــدا هــر چــه زودتــر خامــوش گــردد و فکــر میکردنــد بــا 
الغــای سیســتم سمســتر فاکولتــۀ طــب هــم از شــر محصلیــن و هــم از شــر پوهنتــون رهائــی 
مــی یابــد، بــه الغــای ایــن سیســتم پافشــاری داشــتند. مــن کــه از نیــت شــوم محبــی اطــاع 
ــه  ــب ب ــۀ ش ــک بج ــاعت ی ــره س ــردم. باالخ ــداری میک ــدیداً طرف ــتۀ اول ش ــتم از دس داش
فیصلــه رســیدیم و مجلــس اســتادان، تطبیــق سیســتم سمســتر را بــا همــان شــرایطی کــه ذکــر 
شــده بــود یــک بــار دیگــر تأئیــد نمــوده و محصلیــن محــرک را مســتحق مجــازات دانســتند. 
نتیجــه را بــه رئیــس پوهنتــون تیلفونــی اطــاع دادم و یقینــًا او هــم در همــان وقــت شــب، و 

یــا در اول صبــح محبــی را در جریــان گذاشــته باشــد.
روز بعــد بــه مجــرد رســیدن بــه فاکولتــه رئیــس پوهنتــون از هدایــت وزیــر تعلیمــات عالــی 
ــه  ــود ک ــان مینم ــاع داد. چن ــم اط ــتادان برای ــس اس ــارۀ مجل ــاختن دوب ــر س ــر دای ــی ب مبن
فیصلــۀ مجلــس اســتادان مطابــق میــل محبــی نبــوده و زمینــۀ تطبیــق پــان شــومش را فراهــم 
نمیســازد. یــک بــار دیگــر مجلــس اســتادان بــه صــورت عاجــل بــه ســاعت دو بجــۀ ظهــر 
دایــر گردیــد. در ایــن مجلــس جــر و بحــث جــدی تــر و پرســر و صداتــر بــود. یــک عــده 
از اســتادان کــه در مجلــس اول بــه تطبیــق سیســتم سمســتر پافشــاری داشــتند، از هدایــت 
ــد  ــن اســتنتاج نمــوده بودن ــارۀ مجلــس چنی ــر ســاختن دوب ــه دای ــی ب وزارت تعلیمــات عال
ــورد سیســتم سمســتر منصــرف شــده و  ــی گیریــش در م ــی از پ کــه وزارت تعلیمــات عال
میخواســتند هــر چــه زودتــر ســر و صــدای محصلیــن فاکولتــۀ طــب خامــوش، و از ســرایت 
بینظمــی در دیگــر فاکولتــه هــا جلوگیــری بــه عمــل آیــد، و لــذا موقــف خــود را تغییــر داده 
ــی یــک عــده دیگــر  ــرار دادن ایــن سیســتم پافشــاری داشــتند. ول ــه ملغــی ق ــار ب و ایــن ب
ثابــت و پابرجــا مانــده سیســتم را قابــل تطبیــق و محصلیــن محــرک را مســتحق مجــازات 
میدانســتند. پافشــاری شــدید مــن بــه تأئیــد فیصلــۀ قبلــی مجلــس یکــی از اســتادانم پوهانــد 
دوکتــور ســید عبدالقــادر بهــا را آنقــدر برآشــفته ســاخت کــه مجلــس را آزرده خاطــر تــرک 
گفــت. باالخــره بعــد از جــر و بحــث پــر ســروصدا فیصلــۀ مجلــس قبلــی یــک بــار دیگــر 

تأئیــد و نتیجــه بــدون معطلــی بــه ریاســت پوهنتــون اطــاع داده شــد.
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بعــد از ختــم مجلــس بــه ســراغ اســتادم، کــه برآشــفته مجلــس را تــرک گفتــه بــود رفتــم. 
وقتــی از عایمــی کــه نیــت شــوم محبــی را هویــدا میســاخت یــاد آور شــده و گفتــم محبــی 
آنقــدر هــم بــه تطبیــق سیســتم سمســتر عاقــه نــدارد. امــا چــون مقاومــت اســتادان فاکولتــۀ 
طــب را میدیــد بــا مکاتیــب پــی هــم تطبیــق آنــرا بــه فاکولتــۀ طــب جــداً هدایــت میــداد 
ــام  ــه اته ــۀ طــب را ب ــتادان فاکولت ــده اس ــک ع ــی ی ــد مکتوب ــۀ  چن ــد از تبادل ــا اینکــه بع ت
ــه  ــی از فاکولت ــات وزارت تعلیمــات عال ــم و مقاومــت و سرکشــی از هدای ــا رژی ضدیــت ب
ــه تطبیــق ایــن سیســتم راضــی شــدند،  اخــراج نمایــد. حــال کــه اســتادان فاکولتــۀ طــب ب
ــۀ دســت جمعــی اســتادان  ــه تصفی ــه اســتناد آن ب ــد ب ــی بتوان ــه محب ــه ای، ک و دیگــر بهان
ــه و  ــن پرداخت ــه تحریــک محصلی ــن دارم خــود ب ــد، یقی ــی نمان ــردازد باق ــۀ طــب بپ فاکولت
آنهــا را بــه اعتصــاب واداشــته اســت. تــا زیــر فشــار اعتصابــات محصلیــن اســتادان فاکولتــۀ 
طــب را مجبــور بــه الغــای سیســتم سمســتر ســازد و آنــگاه بــاز هــم اســتادان را بــه اتهــام 
اینکــه چــون مقاومتشــان بــه مقابــل هدایــت وزارت تعلیمــات عالــی بــه جائــی نرســید و بــه 
تطبیــق ایــن سیســتم وادار ســاخته شــدند بنــًا بــه تحریــک محصلیــن پرداختنــد و میخواهنــد 
توســط محصلیــن آن را دوبــاره ملغــی قــرار دهنــد. چــون در مجلــس اول ایــن ارزوی محبــی 
بــرآورده نشــد، فــوراً امــر انعقــاد مجلــس دوم اســتادان را صــادر نمــود. غیــر از آنیکــه زیــر 
کاســه نیــم کاســه ای نهفتــه باشــد دیگــر دلیــل موجهــی بــرای انعقــاد مجلــس دوم اســتادان 
ــن  ــن، در بی ــد. چنانچــه بعــد هــا اطــاع حاصــل نمــودم کــه یکــی از محرکی ــی نمیمان باق
محصلیــن، بــرادرزاده و یــا خواهــر زاده محبــی بــود کــه در لیلیــۀ پوهنتــون زندگــی میکــرد. 
فیصلــۀ مجلــس دوم هــم بــه اطــاع رئیــس پوهنتــون رســانیده شــد. فــردا وقتــی بــه وظیفــه 
حاضــر شــدم اطــاع یافتــم کــه وزارت تعلیمــات عالــی مکتــوب توهیــن آمیــزی عنوانــی 
اســتادان فاکولتــۀ طــب نوشــته و بــه عــرض اینکــه از طریــق نورمــال آن را بــه ادارۀ فاکولتــۀ 
طــب بفرســتد، در تابلــوی اعانــات تعلیــق نمــوده اســت. محبــی کــه در رســیدن بــه هــدف 
شــوم خــود نــاکام شــده بــود، شــب هنــگام بــا چنــد نفــر محــدود از همدســتان خــود، از 
ــوب شــدیداللحن و  ــه مشــورۀ هــم مکت ــه هــا، مجلســی ترتیــب و ب ــرۀ روســای فاکولت زم
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توهیــن آمیــزی عنوانــی اســتادان فاکولتــۀ طــب نوشــته و شــبا شــب بــه تابلــوی اعانــات 
فاکولتــۀ طــب تعلیــق نمــوده بــود. در ایــن مکتــوب محبــی بــر عــاوۀ توهیــن بــه اســتادان 
فاکولتــۀ طــب، خــود شــخصًا سیســتم سمســتر را نیــز ملغــی اعــان نمــوده اســت. بــا وقــوف 
از متــن مکتــوب در پــی آن شــدم تــا یــک بــار دیگــر مجلــس اســتادان را دایــر نمایــم تــا 
اینبــار لجــام گســیختگی هــای محبــی و همدســتانش را مــورد غــور قــرار دهنــد. و اگــر الزم 
ــل ایــن روش خــارج از آداب محبــی و همدســتانش  ــه عنــوان احتجــاج مقاب دیــده شــود ب
دســت بــه اعتصــاب زننــد. امــا هنــوز در مــورد اقدامــی نکــرده بــودم کــه از پوهنتــون برایــم 
اطــاع رســید تــا فــردا در مجلــس روســا، کــه موضــوع فاکولتــۀ طــب را مــورد بررســی قــرار 
میدهــد اشــتراک ورزم، مــن کــه دیگــر بــه وزیــر تعلیمــات عالــی، رئیــس پوهنتــون، و حتــی 
بعــض ماموریــن فاکولتــۀ طــب اعتمــادی نداشــتم، ســه مکتــوب پــی در پــی پوهنتــون را کــه 
ــۀ  ــه هــای فاکولت ــۀ طــب پافشــاری مینمــود و جوابی ــه تطبیــق سیســتم سمســتر در فاکولت ب
ــه مشــکات تطبیــق ایــن سیســتم، همــه را فوتوکاپــی کــرده اصــل را در  طــب را راجــع ب
منــزل خــود محفــوظ نگــه داشــتم و کاپــی هــا را جهــت ارائــه بــه مجلــس روســا بــا خــود 
گرفتــم. در مجلــس روســا اولیــن کســیکه رشــتۀ ســخن را بدســت گرفــت رئیــس فاکولتــۀ 
ســاینس بــود کــه متأســفانه اســمش را فرامــوش کــرده ام. گــر چــه قــرار اطــاع چنــد نفــر 
دیگــر هــم، بــا وزیــر تعلیمــات عالــی، در تهیــۀ آن مکتــوب حصــه گرفتــه بودنــد ولــی در 
ــه  ــاداری اش را ب ــر از همــه وف ــا اولت ــۀ ســاینس خواســت ت مجلــس روســا، رئیــس فاکولت
ــرار  ــاز شــدید ق ــۀ طــب را مــورد تاخــت و ت ــرده اســتادان فاکولت محبــی نشــان دهــد. نامب
داده و تقریبــًا عیــن اتهاماتــی را بــه اســتادان فاکولتــۀ طــب نســبت داد کــه در مکتــوب وزیــر 
تعلیمــات عالــی هــم تذکــر رفتــه بــود. ایــن خــود اشــتراک وی را در هئیــت تســوید و تحریر 
مکتــوب واضــح میســاخت. در جریــان اینکــه او مصــروف تاخــت و تــاز بــه اســتادان فاکولتۀ 
ــۀ  ــس فاکولت ــار رئی ــم گفت ــا در خت ــت خواســتم ت ــون نوب ــس پوهنت ــن از رئی ــود، م طــب ب
ــه  ــی ب ــا جمــات خــودش ول ــه ب ــارش را البت ــه باشــم. او گفت ــه جــواب پرداخت ســاینس ب

مفهــوم زیــر خاتمــه بخشــید:



90

»اســتادان فاکولتــۀ طــب کلــوخ مانــده  از آب گذشــته انــد و ادعــای محصلیــن کامــًا معقــول 
اســت پیشــنهاد اســتادان فاکولتــۀ طــب در مــورد تطبیــق سیســتم سمســتر در آن فاکولتــه بــا 

الیحــۀ پوهنتــون مطابقــت نــدارد«
گفتــارش را ختــم کــرد و چــون میدانســت ســخنان مــن متوجــه او میباشــد، بمجــرد ختــم 
ــد.  ــًا مجلــس را تــرک گوی ــۀ تشــناب میخواســت موقت ــه بهان ــار از جــا بلنــد شــده و ب گفت
مــن از وی  تقاضــا نمــودم کــه چــون معروضــه اینجانــب بــه جــواب بیانــات ایشــان میباشــد 
ــا برگشــت  ــود را ت ــۀ خ ــه جوابی ــا اینک ــینند و ی ــاره بجــای خــوب بنش ــد دوب ــا بای ــذا ی ل
ــود  ــناب نب ــن تش ــه رفت ــی ب ــرورت واقع ــدام ض ــون ک ــذارم. چ ــل میگ ــان معط ــارۀ ش دوب
ــۀ طــب  ــه پیوســته فاکولت ــون ک ــب پوهنت ــه اســتناد مکاتی ــن ب ــش نشســت، م ــاره بجای دوب
ــا  ــه، ب ــب ک ــۀ ط ــای فاکولت ــه ه ــود، و جوابی ــه مینم ــتر توصی ــتم سمس ــق سیس ــه تطبی را ب
ذکــر دالیــل تطبیــق ایــن سیســتم را در فاکولتــۀ طــب ناممکــن میخواندنــد و همچنــان بــه 
ــنهاد و  ــتم پیش ــن سیس ــق ای ــت تطبی ــرایطی را جه ــتادان ش ــه اس ــوب اخیریک ــتناد مکت اس
ریاســت پوهنتــون و مجلــس روســا از قبولــی آن بــه فاکولتــۀ طــب اطمینــان دهــد و تطبیــق 
ــد، تقاضــا داشــتم کــه چــون اســتادان  ــو تعلیمــی هدایــت داده بودن آن را در آغــاز ســال ن
ــرار  ــر ق ــی جهــت مــورد توهیــن و تحقی ــۀ طــب کوچکتریــن تقصیــری نداشــته و ب فاکولت
ــه ای  ــذرت نام ــت مع ــته اس ــی را نوش ــن مکتوب ــه چنی ــی ک ــد مرجع ــذا بای ــد، ل ــه ان گرفت
عنوانــی اســتادان فاکولتــۀ طــب نوشــته و بــه تابلــوی اعانــات فاکولتــۀ طــب تعلیــق نمایــد. 
زیــرا بــر خــاف ادعــای رئیــس فاکولتــۀ ســاینس کــه اســتادان فاکولتــۀ طــب را بــه کلــوخ 
مانــدن و از آب گذشــتن متهــم میســاخت، اســتادان فاکولتــۀ طــب وظیفــه خــود را بــه وجــه 
بســیار احســن  انجــام داده بودنــد. آنهــا میدانســتند کــه دو مشــکلی در ســر راه تطبیــق ایــن 
سیســتم وجــود دارد. یکــی آن عبــارت از مشــکل دروس نظــری وســتاژ عملیســت کــه همــه 
محصلیــن نمیتواننــد در ختــم سمســتر هــردو قســمت نظــری و عملــی را تکمیــل نماینــد. 
ــا مســتقل ســاختن ســتاژ عملــی از دروس نظــری پرداختنــد،  ــه حــل آن مشــکل ب وقتــی ب
مشــکات الیحــوی ســر راهشــان عــرض انــدام نمــود. چــون تعدیــل الیحــه از صاحیــت 
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اســتادان فاکولتــۀ طــب نبــود لــذا مشــکات الیحــوی را مــاده وار ذکــر و رفــع آن را شــرط 
تطبیــق سیســتم سمســتر در فاکولتــۀ طــب بــه پوهنتــون اطــاع دادنــد. دیــری نگذشــت کــه 
پوهنتــون بــه اســاس فیصلــۀ مجلــس روســا از قبولــی شــرایط بــه فاکولتــۀ طــب اطــاع داده  

تطبیــق ایــن سیســتم را بــه ســال نــو تعلیمــی توصیــه نمــود.
ــدن  ــوخ مان ــه کل ــۀ طــب را ب ــه اســتادان فاکولت ــۀ ســاینس، آنطــوری ک ــس فاکولت اگــر رئی
ــوخ نمیگذاشــت و از آب نمیگذشــت،  و از آب گذشــتن متهــم میســاخت، خــود واقعــا کل
ــا  ــق داده شــود و ی ــا الیحــه تطاب ــل  و ب ــر شــده تعدی ــا شــرایط ذک ــا پیشــنهاد میکــرد ت ی
ــه  ــر ب ــه تظاه ــب را ب ــۀ ط ــگاه فاکولت ــا هیچ ــرد، ام ــنهاد میک ــری پیش ــل دیگ ــه راه ح اینک
قبولــی شــرایط، در مقابــل چنیــن مشــکلی قــرار نمیــداد. ولــی چــون او بیشــتر از همــه چیــز 
عاقــه بــه خاطــر خواهــی محبــی داشــت، لــذا بــرای تحقــق بخشــیدن نیــات شــوم محبــی 
در مــورد فاکولتــۀ طــب کمــر همــت بســته بــود. او تضــاد شــرایط پیشــنهاد شــدۀ فاکولتــۀ 
ــه بعــداً، بلکــه ایــن محصلیــن  ــود و ن ــًا درک کــرده ب ــه قب ــون ن ــا الیحــه پوهنت طــب را ب
بــود کــه جنــاب رئیــس فاکولتــۀ ســاینس را بــه متــون الیحــه آشــنا ســاخته بودنــد. یــاران 
ــه  ــی ب ــی یکجــا شــده و تحــت ریاســت محب ــات عال ــبانگاه در وزارت تعلیم همســنگر ش
نوشــتن مکتــوب توهیــن آمیزشــان عنوانــی اســتادان فاکولتــۀ طــب پرداختنــد. آنهــا سیســتم 
سمســتر را، کــه بــه آن پافشــاری هــا داشــتند  بــدون مذاکــره بــا اســتادان فاکولتــۀ طــب و 
جســتجوی راه خــروج از ایــن مشــکل ملغــی قــرار داده و بــا تعرضــات دور از انصــاف بــه 
اســتادان فاکولتــۀ طــب الغــای سیســتم سمســتر را بــه اطــاع محصلیــن رســانیدند. بــا تعلیــق 
چنیــن مکتــوب بــه تابلــوی اعانــات فاکولتــه چنــان وانمــود کردنــد کــه اســتادان فاکولتــه 
ــی  ــات عال ــون و وزارت تعلیم ــی پوهنت ــن ول ــکات محصلی ــش مش ــدد افزای ــب در ص ط
ــات  ــوب نامناســب در تابلــوی اعان ــن مکت ــق ای ــن آنهــا میباشــند. در حقیقــت تعلی مدافعی
بــدون آنکــه از طریــق نورمــال بــه فاکولتــۀ طــب ارســال گــردد، سپاســگذاری ای بــود کــه 
محبــی از همشــیره زاده اش و دیگــر محصلیــن خلقــی، کــه در تحریــک محصلیــن حصــه 
گرفتــه بودنــد، ابــراز داشــته بــود. مجلــس بــدون آنکــه بــه کــدام نتیجــه ای برســد، خاتمــه و 
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دنبالــۀ جــر و بحــث بــه مجلــس آینــده موکــول گردیــد. مجلــس آینــده ای کــه هزگــر انعقــاد 
نیافــت. زیــرا تاریــخ شــوم هفتــم ثــور مقــدم تــر بــر آن واقــع شــد و محبــی و همدســتانش 
نــه تنهــا فاکولتــۀ طــب بلکــه مملکــت را بــه طــور مجموعــی تخریــب و بــه خــاک برابــر 
ســاختند. ایــن کــه رئیــس فاکولتــۀ ســاینس بــه صــورت مخفــی بــه عضویــت حــزب خلــق 
درآمــده بــود و یــا اینکــه خــوش خدمتــی هایــش بــه محبــی بــرای حفــظ چوکــی و مزایــای 

آن بــود اطاعــی نــدارم.
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کودتای هفتم ثور
تاریک ترین روز در تاریخ افغانستان

روز پنجشــنبه هفتــم ثــور آغــاز ویرانــی افغانســتان و تیــره روزی مــردم آن بــود. در ایــن روز 
آثــار طوفانــی، کــه بعــد از یــک ســکوت مــرگ بــاری بــه وقــوع میرســد، ظاهــر میگشــت. 
چنــد روز قبــل دوکتــور محمــد معصــوم، کــه در دفتــرش بــا هــم گــرم صحبــت بودیــم، مــرا 
متوجــه ایــن ســکوت هولنــاک ســاخت. او کــه از کلکیــن بــه بیــرون نــگاه میکــرد، خطــاب 
بــه مــن گفــت: داکتــر متوجــه هســتی فضــا چقــدر گرفتــه و خفــه کــن اســت؟ تــازه آنوقــت 
متوجــه شــدم کــه واقعــًا همــه جــا را ســکوت مرگبــاری فــرا گرفتــه اســت. و چنــان مینمــود 
کــه گویــی از زمیــن و آســمان و آنچــه در بیــن هــر دو اســت غــم و ماتــم تــراوش میکنــد. 
از توجــه بــه ایــن فضــا تــرس و وهــم بــر وجــود مســتولی میگشــت، ولــی ظاهــراً علــت 
ــن احســاس وهــم  ــن همــه گرفتگــی هــوا و فضــا و ای ــا ای ــه نظــر نمیخــورد ت موجهــی ب
داخلــی توجیــه گــردد. گــر چــه صحبــت در اطــراف ایــن موضــوع بیــش از دو ســه دقیقــه 
ای دوام نکــرد ولــی تاثیــر آن آنقــدر عمیــق بــود کــه بــه وقفــه هــای  کوتــاه فکــرم بــه آن 
معطــوف، و خــوف  وهــراس مجهولــی ســراپایم را فــرا میگرفــت. بــا نیافتــن علــت موجــه 
ــارۀ آن در  ــت دوب ــی از بازگش ــاختم ول ــود دور میس ــی را از  خ ــم داخل ــرس و وه ــن ت ای
وقفــه هــای نســبتًا کوتــاه جلوگیــری کــرده نمیتوانســتم. دوســه روز انتظــاری در کار داشــت 
تــا آثــار طوفانــی، کــه هســت و بــود افغانهــا را بــه تــاراج بــرد ظاهــر گــردد و توجیهــی بــه 
فضــای غــم زده و ماتــم زدۀ آن روز فراهــم گــردد. آن روز، پــدر وطــن بــه ناسپاســی هــای 
یــک گــروپ فرزنــدان نــا اهلــش میگریســت. آن روز ممکــن فرزنــدان فروختــه شــده اش 
در مخفــی گاه هــا ســند فروشــش را بــه اجانــب امضــا میکردنــد.  آن روز ممکــن یــک عــده 
دون همتــان، بــه روی پــدر وطــن پــا گذاشــته و طــوق غامــی اجانــب را بــه گــردن مــی 
انداختنــد. آن روز پــدر وطــن بــه حــال خــودش میگریســت. آن روز پــدر وطــن بــه فرزنــدان 
نــا ســپاس، بــه فرزنــدان نــا اهــل، بــه فرزنــدان نمــک ناشــناس، بــه فرزنــدان فاقــد همــت و 
فاقــد غیــرت و شــهامتش نفریــن میفرســتاد و هــر نــوع عایقــش را بــا ایــن نمــک ناشناســان 



94

ــی روز پنجشــنبه  ــد روز بعــد یعن ــاک چن ــد قطــع میکــرد. علــت آن ســکوت هولن ــرای اب ب
هفتــم ثــور آشــکار میگشــت. دریــن روز در دفتــر کارم بــا آقــای احســان اهلل زارع مصــروف 
صحبــت، و ازینکــه در محیــط و مخصوصــًا داخــل شــهر چــه میگذشــت هــر دو کامــًا خبــر 
بودیــم. ماموریــن ســاعت دوازده ظهــر وظایــف شــان را تــرک گفتــه بودنــد. مــن و آقــای 
زارع هــم بعــد از وارســی بعضــی موضوعــات و اندکــی صحبــت دربــارۀ امــور هفتــۀ آینــده، 
فاکولتــه را بســاعت یــک بعــد از ظهــر تــرک گفتیــم. جــاده هــا ظاهــراً آرام معلــوم میشــد 
ولــی ایــن آرامــی بیشــتربه یــک آرامــی ظاهــری شــباهت داشــت تــا یــک آرامــی واقعــی. 
ــا  ــه مــن هــم دســت داد، کــه ب ــا حرکــت بــه طــرف شــهر احســاس ناآرامــی مجهولــی ب ب
تقــرب بــه شــهر بیــش و بیشــتر میشــد. زیــرا بــر خــاف معمــول، کــه توازنــی بیــن کســانیکه 
بطــرف شــهر میرفتنــد و کســانیکه از شــهر خــارج میشــدند موجــود بــود، امــروز ایــن تــوازن 
کامــًا بــر هــم خــورده و فکــر میکنــم مــن یگانــه کســی بــودم کــه جــاده خلــوت مشــرف 
بــه مرکــز شــهر را میپیمــودم، امــا جــادۀ ســمت مخالــف آن بیــش ار حــد معمــول مزدحــم، 
و بــر عــاوۀ تعــداد زیــاد وســایل نقلیــه دســت جمعــی، کثــرت پیــاده رو و بایســکل ســوار 
کــه شــتابزدگی هــم در حــرکات شــان هویــدا بــود، جــاده را بیــش از حــد مزدحــم ســاخته 
بــود. گــر چــه در طــول راه یــگان تانــک عســکری کــه بــه ســرعت بطــرف کوتــۀ ســنگی 
در حرکــت بــود، هــم بــه نظــر میخــورد امــا ایــن تانکهــا بــه عــوض اینکــه مایــۀ ناآرامــی 
بیشــتر گردنــد تــا انــدازه ای ســبب آرامــش و اطمینــان خاطــر میگردیــد. زیــرا بعــد از اعــان 
پــر طمطــراق گرفتــاری ســران احــزاب خلــق و پرچــم فکــر میشــد حکومــت وقــت، وزارت 
داخلــه و وزارت دفــاع، تدابیــر الزمــه بــرای جلوگیــری از بــروز خطــرات احتمالــی اتخــاذ 
نمــوده باشــند و ایــن تانــک هــا  هــم عائمــی از همیــن تدابیــر خواهــد بــود. غافــل از اینکــه 
ــرای گریــز از  ایــن تانکهــا خــود عائــم بیخبــری وزارت دفــاع را تشــکیل میــداد. بعضــًا ب
واقعیــت هــای تلــخ انســان در پــی آن میشــود تــا هــر نــوع عائمــی را طــور دلخــواه خــود 
تعبیــر و تفســیر نمــوده از قبــول واقعیــت طفــره رود و در حقیقــت خــود را فریــب دهــد. 
غافــل از آنکــه دیــر یــا زود رودر روی آن واقعیــت قــرار خواهــد گرفــت و تلخــی آن را تلــخ 
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تــر از تلخــی واقعــی آن احســاس خواهــد نمــود. تعبیــر مــن هــم از گشــت و گــذار تانکهــا از 
همیــن نــوع تعبیــر و تفســیری بــود. وقتــی بــه جــادۀ میونــد رســیدم همــۀ دوکان هــا را بســته 
یافتــم. وحشــت زدگــی مــردم سلســلۀ دلیــل و برهــان را در مــورد گشــت و گــذار تانــک 
هــا در ذهنــم متوقــف ســاخته و جــای آن را هــراس حــدوث حادثــۀ ناگــواری اشــغال نمــود. 
مســتخدم معاینــه خانــۀ مرحــوم دوکتــور عبدالفتــاح همــراه کــه در مدخــل اپارتمــان اســتاده و 
وحشــت زده بــه چــپ و راســت نظــر مــی انداخــت، چــون نظــرش بــه مــن افتــاد بــا تعجــب 
پرســید در چنــان روزی در مرکــز شــهر چــه میکنــم. وقتــی علــت را جویــا شــدم، از چنــد 
ــب  ــۀ باالحصــار و تخری ــا حادث ــه تنه ــه از آن جمل ــادآور شــد ک ــۀ انگشــت شــمار ی حادث
دیــوار محوطــۀ وزارت دفــاع توســط تــوپ بیــادم مانــده اســت. بــا وقــوف از آنچــه اتفــاق 

افتــاده بــود ســمت حرکــت را تغییــر داده مــن هــم جــزء تارکیــن شــهر گردیــدم.
هنــوز یــک ســاعتی از رســیدنم بــه منــزل ســپری نگردیــده بــود کــه صــدای فیرهــای تــوپ 
از ســمت قرغــه بلنــد شــد. و ایــن خــود عامــه ای  بــود کــه امیــد برگشــت اوضــاع را بــه 
حــال عــادی کــم و کمتــر میســاخت. بــه فیرهــای تــوپ فیــر هــای ماشــین دار هــم عــاوه 
گردیــده و چنــان مینمــود کــه ســاحۀ برخــورد هــا وســعت کســب نمایــد. تصمیــم گرفتــم 
ــوال  ــود را از اح ــردد خ ــن گ ــزل ناممک ــر و خــروج از من ــم ت ــه اوضــاع وخی ــش ازینک پی
ــد از  دو فامیلــی کــه مواقــف حساســی داشــتند مطلــع ســازم. ایــن دو فامیــل عبــارت بودن
ــل  ــان و فامی ــوم داود خ ــۀ مرح ــت در کابین ــر دول ــان وزی ــد خ ــور عبدالمجی ــوم دوکت مرح
مرحــوم امــان اهلل حیــدری ســابق رئیــس ترافیــک، وقتــی بــه خانــۀ عبدالمجیــد خــان رســیدم 
خانــم و دخترانــش دور هــم جمــع و آنقــدر پریشــان بنظــر نمیخوردنــد. علــت هــم ایــن بــود 
کــه مدیــر قلــم مخصــوص در وقفــه هــای کوتــاه ازینکــه همــه وزرا در درون قصــر بــوده و 
مصئــون میباشــند، برایشــان اطمینــان میــداد. چنانچــه تــا وقتــی کــه مــن بــا آنهــا بــودم چنــد 
تیلفــون اطمینانیــه برایشــان مواصلــت کــرد. ایــن تیلفــون هــا ضمــن اینکــه از طــرف شــخص 
مرحــوم عبدالمجیــد خــان اطمینــان میــداد تــا انــدازه ای حاکــی از امــکان تســلط حکومــت 
وقــت بــر اوضــاع هــم بــود. در حــدود کمتــر از یــک ســاعت بــا آنهــا مانــده و بعــد ســراغ 
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فامیــل مرحــوم حیــدری رفتــم. آنهــا کــه اکثریــت اقاربشــان وظایــف مهــم عســکری داشــتند 
ــتند.  ــتان خــود نداش ــورد دوس ــی در م ــاع موثق ــدام اط ــچ ک ــد و هی ــی ناراحــت بودن خیل
تقریبــًا نیــم ســاعتی را بــا آنهــا ســپری نمــوده و بــرای اینکــه بیشــتر مزاحمتــی بــه آنهــا خلــق 

نکــرده باشــم، دوبــاره راه منــزل در پیــش گرفتــم. 
ــه  ــر و ب ــوا ظاه ــارات در ه ــه طی ــود ک ــته ب ــزل نگذش ــه من ــتنم ب ــه ای از برگش ــد دقیق چن
ــرده  ــک ک ــر نی ــم تعبی ــاز ه ــاع را ب ــد در اوض ــول جدی ــن تح ــد. ای ــاز کردن ــان آغ بمباردم
ــه اســت.  ــان گرفت ــر بمباردم ــی اغتشاشــیون را زی ــای دولت ــاره ه ــه طی ــان پنداشــتم ک و چن
مخصوصــًا کــه طیــارات در عقــب کــوه آســمائی پیکــه میکــرد )بــا مشــاهده از کوتــه ســنگی( 
ــا نواحــی ارگ شــاهی و استیشــن  ــه ممکــن ت ــه اغتشاشــیون، ک ــه میشــد ک ــن توجی و چنی
رادیــو تلویزیــون خــود را رســانیده بودنــد، زیــر بمباردمــان طیــارات قــرار گرفتــه، عنقریــب 
تارومــار و اوضــاع دوبــاره بــه حــال نورمــال بــر خواهــد گشــت. ولــی لحظــۀ بعــد بــاز هــم 
ــو  ــواج رادی ــا را از خــال ام ــت کودت ــیده و موفقی ــت را چش ــم تلخــی واقعی ــور بودی مجب

بشــنویم.
ــه  ــل رســیدند و بقی ــه قت ــل رســیدند، بعــض وزرا ب ــه قت داود خــان و فامیلــش وحشــیانه ب
همــه، بــه اســتثنای محمــد خــان جالــر، صدیــق محبــی و نعمــت اهلل پــژواک زندانــی شــدند. 
اینکــه ایــن ســه وزیــر در آن روز شــوم در مجلــس وزرا اشــتراک داشــتند یــا خیــر اطاعــی 
نــدارم. اگــر در مجلــس وزرا حضــور نداشــته انــد معلــوم میشــد بــاداران شــان قبــًا آنهــا را 
از آنچــه در آن روز اتفــاق افتادنــی بــود بــا خبــر ســاخته بودنــد، تــا بــا حیلــه ای خــود را از 
ســاحۀ خطــر بــه درون نگــه دارنــد و اگــر در مجلــس وزرا حضــور داشــتند معلــوم میشــود 
کــه هنــگام انتقــال دیگــر وزرا بســوی محبس،ایــن ســه نمــک ناشــناس بــه عــزت و احتــرام 
بــه خانــه هایشــان منتقــل گردیــده باشــند زیــرا از حضــور آنهــا در محبــس حتــی بــرای یــک 
شــبی اگــر هــم بــوده باشــد، از کســی نــه شــنیده ام  و نــه خــود هنگامیکــه زندانــی شــدم 

آنهــا را در جملــۀ دیگــر وزرای محبــوس دیــدم.
ــث  ــتان منحی ــخ افغانس ــم در تاری ــق و پرچ ــروه خل ــه گ ــت ک ــکی نیس ــای ش ــن ج دری
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منفورتریــن و مردودتریــن فرزنــدان نــا اهــل، فاقــد غیــرت و شــهامت وطــن ثبــت نــام کــرده 
انــد. ولــی بــاز هــم از اینکــه بــه نــام وطــن فــروش و از جبهــۀ وطــن فروشــان و از مقابــل 
وطــن و وطنــداران شــان را مــورد تعــرض قــرار دادنــد نســبت بــه ایــن ســه وزیــر، کــه دو 
نفــر آنهــا یعنــی محمــد خــان جالــر و نعمــت اهلل پــژواک، کــه هــم بــه اعتمــاد اعلیحضــرت 
محمــد ظاهــر شــاه و هــم بــه اعتمــاد مرحــوم محمــد داود خــان خیانــت کــرده نمکــدان را 
شکســتند و بــه اصطــاح ناجوانمردانــه آنهــا را از عقــب مــورد حملــه قــرار دادنــد، و صدیــق 
محبــی کــه عیــن خیانــت و ناجوانمــردی را در حــق مرحــوم داود خــان روا داشــت بــاز همــه 

حایــز کریــدت میباشــند.
آشــکار شــدن ماهیــت کودتــا و هویــت کودتــا کننــدگان حاکــی از یــک آینــدۀ ناخوشــایند 
ــا  ــه یغم ــان را ب ــده  دار و ندارش ــتان ش ــردم افغانس ــر م ــه دامنگی ــود ک ــی ب ــر ماجرای و پ
ــادی از  ــع م ــود وض ــدۀ بهب ــا وع ــان را ب ــن و مذهبش ــهامت، دی ــرور و ش ــرد. آزادی، غ میب
ــی،  ــی، زبان ــه، طبقــات دیگــر قوم ــدون طبق ــا شــعار ایجــاد جامعــۀ ب اوشــان میســتانید و ب
مذهبــی بــه آن مــی افــزود. آنهــا وعــده تقســیم عادالنــه ثــروت را در مملکتــی میدادنــد کــه 
یگانــه ثروتــش را غربــت تشــکیل میــداد. شــام روز جمعــه حکومــت جدیــد اعــان نمــود 
ــنبه  ــد. روز ش ــان حاضــر گردن ــف ش ــاالی وظای ــادی ب ــور ع ــنبه ط ــروز ش ــن ب ــا ماموری ت
وقتــی بــه پوهنتــون رســیدم بــه اســتثنای خلقــی هــا و پرچمــی هــا و فرصــت طلبانــی کــه 
میخواســتند از آن هــرج و مــرج بهــره بــرداری الزم را بنماینــد، همــه را غمــزده و پریشــان 
یافتــم. در نزدیکــی فاکولتــۀ اقتصــاد، کــه فاکولتــۀ طــب در منــزل فوقانــی آن قــرار داشــت، 
بــا دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم رئیــس فاکولتــۀ اقتصــاد کــه رفاقــت مــا از صمیمیتــی هــم 
برخــوردار بــود، مواجــه شــدم. بــا دیــدن وی ماننــد کســی کــه خــود را بــه تنهایــی مواجــه 
ــه یــک دوســت صمیمــی اش بیفتــد و  ــی بیکبارگــی چشــمش ب ــه خطــر فکــر میکنــد ول ب
مطمئــن گــردد کــه تنهــا نــه بلکــه همــراه مطمئنــی بــا خــود دارد، شــاد و مســرور گردیــدم. 
ــکان  ــورت ام ــم و در ص ــت کن ــراس صحب ــدون ه ــرده و ب ــی پ ــا وی ب ــتم ب ــرا میتوانس زی
مشــترکًا بــه اقدامــی متوصــل گردیــم. افــکارم بــه آنچــه اتفــاق افتــاده بــود چنــان مشــغول 
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بــود کــه بــه شــخصی کــه بــا دوکتــور کاظــم گــرم صحبــت میکــرد چنــدان توجهــی نکــردم 
و حتــی امــروز بیــادم نمانــده کــه آن شــخص کــی بــود. امــا یقینــًا شــخص قابــل اعتمــادی 
بــوده باشــد زیــرا در غیــر آن ممکــن از موضوعــی کــه بــا دوکتــور کاظــم مطــرح کــردم خــود 
داری میکــردم. بعــد از احــوال پرســی و صحبــت مختصــر در مــورد آنچــه اتفــاق افتــاده بــود، 
ــل  ــور کاظــم مث ــی دوکت ــرد. ول ــد اقدامــی صــورت گی ــم حــال بای ــور کاظــم گفت ــه دوکت ب
آنکــه پیشــنهادم را نشــنیده باشــد پرســید چــی؟ ایــن جــواب دوکتــور کاظــم نمیتوانســت از 
ســه احتمالــی خــارج باشــد. یــا واقعــًا پیشــنهادم را نشــنیده بــود، یــا نمیخواســت خــود را 
بــه خطــری مواجــه ســازد، یــا باالخــره بــاالی مــن یــا شــخصی کــه همراهــش بــود اعتمــادی 
نداشــت، و لــذا بــدون آنکــه پیشــنهادم را تکــرار کــرده باشــم بــا آنهــا خداحافظــی کــرده و 
راه دفتــرم را در پیــش گرفتــم. در طــول راه خــود را ازینکــه بــی پــرده موضــوع را مطــرح 
نمــوده بــودم مــورد مامــت قــرار داده و بــا خــود میگفتــم مبــادا دوکتــور کاظــم میــان چپــی 
ــن میــان  ــا آن لحظــه کوچکتری ــر خوشــبین باشــد. گــر چــه ت ــه تحــوالت اخی داشــته و ب
چــپ گرایانــه ندیــده بــودم ولــی بــاز هــم شــرایط طــوری آمــده بــود کــه کوچکتریــن اثــری 
ــده نمیشــد  ــان دی ــوژی نزدش ــن ایدیول ــه ای ــکار ب ــی آش ــا خــوش بین ــی و ی از چــپ گرائ
ــان میکشــیدند. از آن  ــا خلقــی هــا و پرچمــی هــا ســر از یــک گریب ــا ب ــی بعــد از کودت ول
روز بــه بعــد صحبتــم بــا دوســتان بیشــتر جبنبــۀ کنجــکاوی داشــت تــا نظرشــان و انــدازۀ 
خوشــبینی و بدبینــی شــان را راجــع بــه تحــوالت جدیــد بــه خــود معلــوم نمــوده و باالخــره 
بــا کســانیکه بیشــتر بــا هــم همنظــر باشــیم گــرد هــم جمــع شــده روش خــود را در مقابــل 
رژیــم جدیــد تعیــن نمائیــم. البتــه موضــوع را بــا کســانی مطــرح بحــث قــرار میــدادم کــه 

99% بــه آنهــا اطمینــان داشــتم.
در روزهــای ســوم و چهــارم بعــد از کودتــا در دفتــر خــود مصــروف کار بــودم کــه دروازه 
گشــوده و ســه نفــری کــه دوی آنهــا قدهــای کوتــاه انــدام ریختگــی و بــروت هــای غلــو، 
ــار  ــاق شــده و اظه ــود داخــل ات ــروت ب ــدون ب ــد و ب ــد ق ــدام بلن ــر ان ــر آن الغ ــک نف و ی
ــه اصطــاح خودشــان،  ــی عکــس هــای، ب ــت شــورای انقاب ــه هدای ــق ب داشــتند کــه مطاب
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»داود خائــن« بایــد از دفاتــر رســمی برداشــته شــود. بــا ادای ایــن جمــات یکــی از کوتــاه 
قــدان بطــرف چوکــی ای رفــت تــا آن را زیــر پایــش گذاشــته و عکــس مرحــوم داود خــان را 
از دیــوار بــه پائیــن آرد. برایشــان حالــی ســاختم کــه هنــوز وظیفــۀ معاونیــت بــه عهــدۀ مــن 
میباشــد و کــدام فرمــان بــر طرفــی برایــم نرســیده اســت و لــذا اجــازه نمیدهــم کــه کســی 
ــا چیــزی را بیجــا نمایــد. شــخص بلنــد قامــت  ــه چیــزی تمــاس و ی ــر ب در بیــن ایــن دفت
کــه بــه گمــان اغلــب از فاکولتــۀ طــب بــوده و چنــان مینمــود کــه ســمت آمریــت گــروپ 
ــه آن رفیــق خــود گفــت »هــر طــوری کــه اســتاد امــر میکنــد همانطــور  را داشــته باشــد ب
شــود« و رفیــق خــود را از بــاال شــدن روی چوکــی مانــع شــد. روی خــود را بطــرف مــن 

کــرده گفــت:
»چــون امــر مقامــات باالســت بایــد ایــن عکــس هــا از دیوارهــای دفاتــر رســمی برداشــته 
شــوند« بــه جــواب گفتــم: »اگــر امــر مقامــات باالســت مــن خــود ایــن کار را میکنــم ولــی 
در بیــن دفتــر خــود بــه کــس دیگــر اجــازه چنیــن کاری را نمیدهــم« آنهــا قناعــت کردنــد و 
حتــی بــدون آنکــه خــود را از اجــرای آن کار مطمئــن ســازند، راه خــود را در پیــش گرفتــه 
و رفتنــد. مــن هــم بــه خانــه ســامان هدایــت دادم تــا عکــس را از دیــوار پاییــن و آن را در 

جــای مناســب حفــظ نمایــد.
هنــوز بــا چنــد نفــری بیــش تمــاس نگرفتــه بــودم کــه روزی دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم 
بــه دفتــرم آمــده و از تصمیــم یــک عــده از دوســتان همــکارش مبنــی بــر ضدیــت بــا رژیــم 
ــه اســت  ــه رفقایــش گفت دســت نشــاندۀ اجنبــی مــرا مطلــع ســاخته واظهــار داشــت کــه ب
کــه چــون ایــن جانــب، دوکتــور محمــد عثمــان هاشــمی، اولیــن کســی بــوده ام کــه در ایــن 
مــورد بــا وی صحبــت نمــوده ام لــذا میخواهــد اولتــر موضــوع را بــا مــن مطــرح نمایــد. بــا 
ــه نشــنیدن پیشــنهادم در روز اول  ــن شــدم ک ــور کاظــم مطمئ ــب از دوکت ــن مطل شــنیدن ای
نــه تظاهــری بــه ضعــف شــنوائی بــوده، و نــه تــرس اشــتراک در تصامیــم خطرنــاک. و لــذا 
ــی  ــراه آن روزه اش تلق ــه هم ــاد وی ب ــدم اعتم ــاالً ع ــن او را احتم ــره رفت ــت طف ــه عل یگان
کــردم بــه دوکتــور کاظــم گفتــم کــه بــه پیشــنهاد روز اول خــود کامــًا ثابــت قــدم بــوده و 
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حاضــرم هــر وقتــی کــه بــه رفقــای فاکولتــۀ اقتصــاد مناســب باشــد بــا اوشــان معرفــی و در 
مــورد بــا هــم بــه مذاکــره بپردازیــم. دوکتــور کاظــم در جــواب اظهــار داشــت کــه دوکتــور 
ــا وی معرفــی  ــه دفتــر خــود حاضــر بــوده و میتوانــم همــان لحضــه ب غــام محمــد نیــاز ب
گــردم. هــر دو از اتــاق خــارج شــده، او بطــرف دفتــر کارش و مــن بــه طــرف دفتــر دوکتــور 
ــا یــک چهــرۀ آشــنا مواجــه  ــاز شــدم، ب ــور نی ــر دوکت ــی داخــل دفت ــاز روان شــدیم. وقت نی
میشــدم کــه ســالها قبــل او را در لیســۀ اســتقال دیــده بــودم و ماننــد همــۀ متعلمیــن صنــوف 
بــاال مــورد احتــرام و اکــرام مــا قــرار داشــت. او بــا محبــت و تواضــع از مــن پذیرائــی نمــوده 
و بعــد از احوالپرســی مختصــر، بــدون ضیــاع وقــت، بــه اصــل موضــوع داخــل شــدیم. در 
ــه  ــداد ور ن ــا همدیگــر تشــکیل می ــت ب ــا معرف ــا را تنه ــات ه ــن ماق ــت منظــور ازی حقیق
هــدف بــه همــۀ مــا واضــح بــود. در روزهــای بعــدی بــا دیگــر رفقــا هــم معرفــت حاصــل و 
مجموعــًا یــک حلقــۀ هشــت نفــری کــه مشــتمل بــود بــر دوکتــور محمــد اختــر مســتمندی 
و دوکتــور ضامــن علــی غرجــی و اینجانــب اســتادان فاکولتــۀ طــب، دوکتــور غــام محمــد 
نیــاز، دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم، دوکتــور میــر محمــد امیــن فرهنــگ، دوکتــور عزیــزاهلل 
ــی  ــه اســم نهضــت وحــدت مل ــۀ اقتصــاد، تشــکیل و ب ــار اســتادان فاکولت ــن و داود ی لودی

مســمی گردیــد.
شــرایط طــوری بــود کــه بایــد خیلــی محتاطانــه حرکــت میشــد، ولــی در عیــن زمــان عجلــه 
ای در کار بــود زیــرا بــا گذشــت زمــان امــکان تســلط بیشــتر کودتاچیــان بــر اوضــاع و ظهــور 
مشــکات در راه فعالیــت هــای گــروپ هــای مختلــف متصــور بــود. بــرای اینکــه صدمــات 
وارده، در صــورت اطــاع شــعبات اســتخباراتی دســتگاه حاکمــه، محــدود و منحصــر مانــده  
بــه همــه اعضــا ســرایت ننمایــد، چنیــن فیصلــه شــده بــود تــا هــر یــک ازیــن هشــت نفــر، از 
اعضــای جدیــد دعــوت بــه عمــل آورد ولــی در جلســات هشــت نفــری بــه اســتثنای تعــداد 
ــه خــود از  ــه نوب ــد ب ــان عضــو جدی ــه ننمائیــم. همچن ــد، از کســی نامــی ارائ اعضــای جدی
اعضــای جدیــد دعــوت بــه عمــل آرد بــدون آنکــه اســم عضــوی کــه خــودش را جــذب 
نمــوده اســت افشــا ســازد. دو هفتــه ای، یــا بیشــتر، از کودتــا گذشــته بــود کــه دوکتــور ســید 
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احمــد )شــخصی کــه در زمــان داود خــان مــرا بــه ماقــات بــا ببــرک کارمــل دعــوت نمــوده 
ــۀ طــب  ــس فاکولت ــث رئی ــه حی ــر محمــد ارســا ب ــور خی ــد دوکت ــه عــوض پوهان ــود( ب ب
مقــرر گردیــد. امــا مــن هنــوز وظیفــۀ معاونیــت علمــی فاکولتــۀ طــب را بــه عهــده داشــتم. 
ــی  ــای زارع و مــن غــذای ظهــر را در یــک اتاق ــور ارســا، اق ــد دوکت ــا پوهان ــل از کودت قب
کــه در مجــاورت ریاســت قــرار داشــت بــا هــم یکجــا صــرف مینمودیــم.   بعــد از انتصــاب 
دوکتــور ســید احمــد بــه ریاســت فاکولتــه، مــن از حضــور در آن اتــاق خــودداری میکــردم. 
ــه  ــور ســید احمــد ب ــر مــن در صــرف غــذای ظهــر، دکت دو ســه روز بعــد از غیبــت متوات
دفتــرم آمــده و از عــدم حضــورم در صــرف غــذای چاشــت گلــه نمــود. چــون ایــن گلــه در 
هنــگام چاشــت مطــرح گردیــده بــود واضحــًا ختــم صحبــت بــا آغــاز نــان چاشــت مصــادف 
میگشــت، و لــذا بایــد بــا هــم یکجــا روانــۀ نــان میشــدیم. حیــن صــرف نــان دوکتــور ســید 
ــار  ــن کوچــک پنداشــته، و اظه ــرای م ــۀ طــب را ب ــت علمــی فاکولت احمــد چوکــی معاونی
ــره. ایــن طــرز  ــره و غی ــد میباشــم و غی داشــت کــه مــن مســتحق چوکــی هــای بســیار بلن
ــرا در تحــت  ــا موقــف م ــوده باشــد ت ــه نســبتی ب ــور ســید احمــد ممکــن ب صحبــت دوکت
شــرایط جدیــد بــه خــود معلــوم نمــوده و بدانــد کــه اگــر در زمــان داود خــان از حضــور 
بــه دربــار ببــرک کارمــل خــودداری مینمــودم، آیــا بعــد از تحــوالت جدیــد و چانــس احــراز 
کرســی هــای بلنــد آمــادۀ تغییــر موقــف هســتم یــا خیــر. دوکتــور ســید احمــد بــه اســتناد 
ــی  ــک چوک ــراز ی ــرای اح ــه ب ــناخت ک ــانی را میش ــود و کس ــوده ب ــل نم ــه ای حاص تجرب
ــره هــای  ــا چه ــد از کودت ــی بع ــد. او حت ــل شــده بودن ــرک کارم ــوس بب ریاســت آســتان ب
جدیــدی را کشــف نمــوده بــود و میگفــت کســانی را میبینــد کــه انقابــی تــر از انقابیــون 
انــد، در حالــی کــه تــا یــک روز پیــش هیــچ یــک از آنهــا را نمیشــناخت. مــن از حســن نظــر 
وی ابــراز امتنــان کــرده برایــش گفتــم کــه حتــی برآمــدن از عهــده همیــن چوکــی کوچــک 
معاونیــت بــرای مــن مشــکل میباشــد تــا چــه رســد بــه چوکــی هــای بلنــد تــر. چــون در دو 
مرتبــه ای کــه در زمــان داود خــان مــرا بــه خانــه خــود دعــوت نمــوده و از جزئیــات نظــرم 
راجــع بــه کمونیــزم، کمونســتها، و اتحــاد شــوروی اطــاع مکمــل داشــت، یقیــن داشــتم کــه 
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بــا بــی پــرده صحبــت کردنــم چیــز جدیــدی را کشــف نخواهــد کــرد. لــذا برایــش گفتــم 
»چانــس موفقیــت شــما در تطبیــق پــان هــای طــرح شــده تــان بمراتــب بیشــتر از حکومــات 
گذشــته اســت. شــما در داخــل یــک گــروپ و بــرای پیشــبرد یــک مفکــورۀ واحــد جمــع 
شــده ایــد. ماهیــت مفکــوره هــر چــه باشــد همــه بشــکل یــک تیــم واحــد فعالیــت هــای 
خــود را در مســیر تطبیــق موفقانــۀ آن متمرکــز ســاخته ایــد. اگــر بــه اشــخاصی ماننــد مــن 
کــه بــا شــما هــم مفکــوره نیســتم رو آوریــد، هدفــی را کــه انتظــار داریــد بــرآورده نخواهــد 
گردیــد. یکــی از نواقــص دســتگاه هــای ســابق همیــن بــود کــه همــه بــه دور یــک شــخص 
ــل  ــخصی را تمثی ــن و مش ــورۀ معی ــک مفک ــه ی ــخصی ک ــم ش ــد، آن ه ــده بودن ــع ش جم
ــا طــرز تفکــر مختلــف و حتــی بعضــًا مخالــف در داخــل یــک تیــم  نمیکــرد. اشــخاصی ب
شــروع بــه کار میکردنــد و اکثــراً اتفــاق مــی افتــد کــه بــه عــوض اینکــه ممــد هــم واقــع 
ــی را  ــود و بطائت ــا رک ــت ه ــا و رقاب ــا کار شــکنی ه ــور ســرعت بخشــند، ب ــه ام شــده و ب
ســبب میشــدند. موضــوع دیگــری کــه همیشــه نــزد مــن در گذشــته مــورد ســوال بــود ایــن 
بــود کــه چــرا در رأس هــر پــروژه ای کــه روی دســت گرفتــه میشــد همیشــه متخصصیــن 
خارجــی قــرار میگرفــت و متخصصیــن افغــان کــه ممکــن تحصیــات معــادل متخصصیــن 
خارجــی را داشــت، بــه حیــث پایــدو و ترجمــان زیــر دستشــان گماشــته میشــدند. اگــر بــه 
متخصصیــن خــود اعتمــاد نداشــتیم و از آنهــا اســتفاده نمیکردیــم، پــی چــرا در عالــم هــای 
بیچارگــی صدهــا هــزار افغانــی را بــرای تعلیــم و تربیــه آنهــا بــه مصــرف میرســانیدیم. اگــر 
علــت نداشــتن تجربــۀ عملــی آنهــا بــوده شــاید، پــس در صورتــی کــه مــا هیــچ کاری  را بــه 
آنهــا اعتمــاد نکنیــم چــه وقــت و در کجــا تجربــۀ عملــی حاصــل کــرده خواهنــد توانســت؟ 
ــا افتــادن قــدرت بــه دســت شــما و بــه اســاس بیانیــه هــا و وعــده هائیکــه داده میشــود،  ب
فکــر میکــردم شــما بیشــتر کارهــا را بــه افغانهــا ســپرده و تعــداد متخصصیــن و مشــاورین 
خارجــی را بــه حداقــل تقلیــل خواهیــد داد. ولــی بــا کمــال تاســف دیــده میشــود کــه تعــداد 
آنهــا نســبت بــه ســابق مراتــب بیشــتر و اعتمــاد بــه افغانهــا هنــوز هــم کمتــر گردیــده اســت. 
ــر  ــه خب ــای احســان اهلل زارع ک ــان خــارج شــدیم آق ــاق ن ــارغ و از ات ــت ف ــی از صحب وقت
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نداشــت دوکتــور ســید احمــد قبــًا از نظریــات مــن راجــع بــه ایدیولــوژی و حزبــش کامــًا 
مطلــع میباشــد، برایــم هوشــدار داد کــه بــا ایــن بــی احتیاطــی هــا ممکــن بــه زودی خــود 
را بــه کشــتن بدهــم. واقعیــت هــم همیــن بــود زیــرا اگــر از طــرف مخالفیــن دردســرهای 
برایشــان خلــق نمیشــد، پــان شــوم خــود را بــا بســیار ســهولت و بــه وجــه احســن تطبیــق 
مینمودنــد. زیــرا آنهــا بــه دور یــک مفکــوره جمــع شــده بودنــد کــه همیشــه وجــود داشــت 
نــه بــه دوریــک شــخص کــه امــروز باشــد و فــردا نــی . گرچــه در بیــن خــود اختافاتــی 
داشــتند کــه تــا انــدازه ای ســبب ضعفشــان میگردیــد، ولــی بــاز هــم نســبت بــه گــروه هــای 
متشــتت و پراگنــده، کــه هــر کــدام بــراه خــود روان و بــه همدیگــر اعتمــادی نداشــتند، از 
مزایــای زیــادی برخــوردار بودنــد. بــه طــور مثــال اگــر بــه حکومــات ماقبــل متوجــه گردیــم 
در کابینــه هــای زمــان شــاهی نعمــت اهلل پــژواک و محمــد خــان جالــر عضویــت داشــتند، 
و همــه دیدنــد کــه چطــور ایــن دو نمــک ناشــناس بــه اعتمــاد شــاه خیانــت کــرده و چهــرۀ 
واقعــی خــود را ظاهــر ســاختند. گمــان نمیــرود ایــن دو ناســپاس در طــول ماموریــت خــود 
جــز خدمــت بــه ک، ژ، ب دیگــر کــدام کار عــام المنفعــۀ را انجــام داده باشــند. در حکومــت 
داود خــان بــاز هــم ایــن دو نفــر فروختــه شــده بــا اضافــۀ حســن شــرق و صدیــق محبــی 
ــه اعتمــاد داود خــان خیانــت کــرده  ــار دیگــر ایــن ناسپاســان ب عضویــت داشــتند و یــک ب
و کار مملکــت را بــه جائــی کشــانیدند کــه بــر همــگان روشــن اســت. اگــر در یــک مــدت 
ــد  ــتان ص ــۀ افغانس ــل کابین ــش را در داخ ــاش خواران ــداد مع ــت تع ــاه ک، ژ، ب توانس کوت
فیصــد افزایــش داده از دو بــه چهــار برســاند، میتــوان حــدس زد کــه اگــر کودتــای هفتــم 
ثــور اتفــاق نمــی افتــاد ممکــن در ظــرف چندیــن ســال آینــده همــۀ وزرای کابینــه افغانســتان 
را اعضــای ک، ژ، ب تشــکیل میــداد و افغانســتان بــدون مشــکات بــه حیــث جمهوریتــی در 
لیســت جمهوریــت هــای اتحــاد شــوروی عــاوه میگردیــد. از ایــن رو بعضــًا بــرای انســان 
ســوالی پیــدا میشــود کــه وقــوع کودتــا، بــا وجــود همــۀ فجایــع و تلفــات بشــری و مالــی 
آن، ممکــن بــه خیــر افغانســتان بــوده و مانــع انضمــام مخفیانــه افغانســتان بــه خــاک اتحــاد 

شــوروی شــده باشــد.
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بعــد از ســبک دوشــی از معاونیــت علمــی روزی در دهلیــز فاکولتــۀ طــب بــا پوهانــد دوکتور 
محمــد نــادر عمــر کــه قبــًا بــا وی در مــورد فعالیــت هــای ضــد دولتــی و تشــکیل نهضــت 
ــودم، مواجــه شــدم. ایشــان مــرا از تشــکیل حلقــۀ دیگــر  وحــدت ملــی صحبــت نمــوده ب
کــه بــر ضــد رژیــم فعالیــت داشــت مطلــع ســاخته و اظهــار داشــتند کــه میــر علــی اکبــر 
ــا مــن در تمــاس شــده و در موضــوع  ــا ب ــوط میباشــد آرزو دارد ت ــه ایــن حلقــه مرب کــه ب
ــی  ــه چهــره میشــناختم ول ــر را ب ــر علــی اکب ــور می ــد. گــر چــه مرحــوم دوکت مذاکــره نمای
نامــش در گوشــم نــا آشــنا بــود. امــا بــا آن هــم از یکطــرف نســبت  اینکــه توســط پوهانــد 
دوکتــور محمــد نــادر عمــر بــا وی معرفــی میشــدم و از طــرف دیگــر نظــر بــه عجلــه ای کــه 
داشــتیم پیوســتن بــه یــک حلقــۀ متشــکل را نســبت بــه دعــوت اشــخاص انفــرادی موثرتــر 
میدانســتم، ازیــن رو بــدون تــردد بــه پوهانــد عمــر اطمینــان دادم کــه هــر وقتــی کــه بــرای 
دوکتــور میــر علــی اکبــر مســاعد باشــد مــن آمــادۀ مذاکــره بــا وی میباشــم. از پوهانــد عمــر 
جــدا شــده و بــه دفتــر خــود مراجعــه نمــودم. مثــل اینکــه ارتباطــم بــا فاکولتــۀ طــب در حال 
قطــع شــدن باشــد، بــه جمــع وجــور کــردن دفتــر خــود پرداختــم، کتــب شــخصی ام را کنــار 
گذاشــتم تــا بــا خــود بــه منــزل ببــرم، روک هــای میــزم را از هــر نــوع کاغــذ و یادداشــت 
چنــان پــاک کــردم کــه هــر لحظــه ای میتوانســتم دفتــر را تــرک بگویــم بــدون آنکــه کوچــک 

تریــن چیــزی از خــود در قبــال گذاشــته باشــم.
فــردای آن روز یــا یــک روز بعدتــر پوهانــد عمــر برایــم اطــاع داد کــه میــر علــی اکبــر بــه 
ــو منتظــرم  ــع شــهر ن ــد واق ــۀ حبیــب لمت ســاعت ســه بجــۀ بعــد از ظهــر در تجــارت خان
میباشــد. مــن کــه شــب را از درد دنــدان نخوابیــد بــودم، اوالً بــه کلینیــک دنــدان، واقــع پــل 
بــاغ عمومــی رفتــم و خــود را از شــر دنــدان معیــوب خــاص کــردم. تقریبــًا نیــم ســاعت 
قبــل از وقــت ماقــات موتــر خــود را در نزدیکــی هــای پــارک شــهر نــو گذاشــته و خــود 
ــه محــل ماقــات نزدیــک ســاختم،  ــه آن کوچــه آهســته آهســته خــود را ب ازیــن کوچــه ب
وقتــی کــه بــه حبیــب لمتــد رســیدم مطابــق بــه فرمایــش پوهانــد عمــر، مرحــوم میــر علــی 
ــدون  ــا هــم احوالپرســی مختصــری نمــوده و ب ــود. ب ــه منتظــر ب ــر در مدخــل تجارتخان اکب
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وقفــه داخــل ســرائی شــدیم کــه دفاتــر در داخــل آن قــرار داشــت. او مــرا بــه داخــل دفتــری 
ــس دیگــری در آن حضــور نداشــت.  ــن ک ــتثنای خــودش و م ــه اس ــه ب ــرد ک ــی ک راهنمائ
ــًا متوقــف ســاخت، امــا بعــد  ــا آوردن چــای صحبــت را موقت ــار پیشــخدمتی ب تنهــا یــک ب
از آن هیــچ کــدام وقفــه ای در جریــان صحبــت پیــدا نشــد. امــکان ســخن زدن بــرای مــن، 
نســبت کشــیدن دنــدان کمتــر بــود و لــذا بــه گفتــار میــر علــی اکبــر ســراپا گــوش بــودم. 
او اظهــار داشــت کــه بــا حلقــه هایــی کــه فعالیــت هــای ضــد دولتــی دارنــد از نزدیــک بــه 
تمــاس میباشــد. دریــن حلقــه هــا تعــداد زیــاد صاحــب منصبــان اردو، و یــک عــده آمریــن 
ماموریــت هــای پولیــس شــهر کابــل شــامل میباشــند. عاوتــًا او اظهــار داشــت کــه بــا تنظیــم 
هــای پشــاور )بــدون آنکــه از تنظیــم خاصــی نــام بــرده باشــد( نیــز ارتبــاط قایــم نمــوده انــد. 
و از اختــاف نظــری کــه بیــن آنهــا را جــع بــه تاریــخ آغــاز کودتــا پیــدا شــده بــود یــا آور 
شــده )درســت بیــاد نــدارم کــه تنظیــم مقیــم پاکســتان تاریــخ آغــاز کودتــا را بیســت و دوم 
رمضــان تعییــن کــرده بــود و یــا حلقــۀ مقیــم کابــل و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــه زودی 
بــه توافــق نظــری برســند. در اخیــر بیانــات وی گفتــم کــه مــن هــم بــه حلقــه ای مربــوط 
میباشــم معهــذا خاطــر نشــان ســاختم کــه ماقاتــم بــا وی هنــوز جنبــۀ شــخصی داشــته و لذا 
تــا دیگــر رفقــا را در جریــان نگذاشــته و موافقــۀ آنهــا را حاصــل نکــرده ام هیچگونــه وعــده 
و تعهــدی بــوی داده نمیتوانــم و عــاوه نمــودم کــه قبــل از آنکــه بــه فعالیــت هــای مشــترک 
آغــاز نمائیــم بایــد روی روشــی کــه در آینــده، در صــورت موفقیــت کودتــا، در پیــش گرفتــه 
میشــود هــم بــه توافــق برســیم تــا نشــود مشــکات بعــدی اتحــاد مــا را مختــل ســازد. وعــده 
دادم تــا بــه زودتریــن فرصــت موضــوع را بــا دیگــر رفقــا مطــرح و نتیجــه را بــه وی اطــاع 
دهــم. در صورتــی کــه موافقــه آنهــا حاصــل گــردد، گــروه صاحــب منصبــان مربــوط خــود 
ــا ایــن  ــد. ب ــا همــکاری نماین ــا هــم در ترتیــب پــان کودت ــا ب ــم ت ــا هــم معرفــی نمائی را ب

جمــات صحبــت بــه پائیــن رســید و خداحافظــی نمــو ده از هــم جــدا شــدیم. 
فــردای آن روز بــا رفقــای دیگــر در تمــاس شــدم. نظــر بــه موقعیــت فاکولتــۀ طــب و اقتصاد، 
ــدون  ــهولت و ب ــه س ــا ب ــاس ه ــی، تم ــزل تحتان ــری در من ــی و دیگ ــزل فوقان ــی در من یک
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جلــب توجــه صــورت گرفتــه میتوانســت. فیصلــه بــر ایــن شــد کــه شــب در منــزل دوکتــور 
غــام محمــد نیــاز گردهــم جمــع شــویم. مــن عهــده دار شــدم تــا پوهانــد دوکتــور محمــد 
اختــر مســتمندی و دوکتــور ضامــن علــی غرجــی را کــه در شــفاخانۀ مســتورات مصروفیــت 
داشــتند از تصمیــم مطلــع ســازم. دوکتــور غرجــی نســبت مصروفیتــی نمیتوانســت در جلســه 

اشــتراک نمایــد امــا پوهانــد دوکتــور محمــد اختــر مســتمندی وعــدۀ حضــور داد.
چنیــن قــرار گذاشــته شــده بــود تــا هــر کــدام موتــر هــای خــود را در نقــاط دور و مختلفــی 
پــارک نمائیــم، تــا ازدحــام موتــر هــا مقابــل خانــۀ دوکتــور نیــاز جلــب مترصدیــن دولتــی را 

نکنــد و هــم تــک تــک بــه وقفــه هــا داخــل خانــه شــویم.
وقتــی داخــل خانــۀ دوکتــور نیــاز شــدم حضــور داکتــر رومــان کــه یــک داکتــر طــب بــود و 
بــه چهــره او را میشــناختم، مــرا اندکــی تــکان داد. وی کــه توســط اقــای داود یــار به پیوســتن 
ــور  ــا دوکت ــود ب ــه نهضــت وحــدت ملــی و حضــور در جلســه آن شــب دعــوت شــده ب ب
ســید عبــداهلل کاظــم از جملــۀ اولیــن کســانی بودنــد کــه حضــور بــه عمــل رســانیده بودنــد. 
درســت بــه یــاد نــدارم دوکتــور کاظــم و یــا دوکتــور نیــاز کــه متوجــه ناراحتــی مــن شــد 
برایــم اطمینــان داد کــه آقــای رومــان شــخص قابــل اعتمــادی میباشــند و لــذا میتوانــم آزادانــه 
صحبــت نمایــم. مــن بــا همــۀ رفقائــی کــه دور هــم جمــع شــده بودیــم بــه صــورت مســتقیم 
ــا تشــکیل  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــار ب ــای داود ی ــا آق ــی ب ــی داشــتم ول ــر مســتقیم معرفت ــا غی ی
نهضــت وحــدت ملــی معرفــی میشــدم. آقــای رومــان کــه از جملــۀ اعضــای موســس نبــود، 
نبایــد در جلســۀ آن شــب اشــتراک میداشــت امــا چــاره ای نبــود، او حضــور بــه هم رســانیده 
بــود. کســیکه او را دعــوت نمــوده بــود بایــد قبــًا موافقــۀ دیگــر اعضــا را در مــورد حضــور 
دوکتــور رومــان در جلســۀ آن شــب حاصــل میکــرد و اگــر نســبت ضیقــی وقــت حصــول 
موافقــۀ دیگــر اعضــا ناممکــن بــود اصــًا از دعــوت وی در جلســه خــودداری میکــرد زیــرا 
ــزام و  جلســۀ آن شــب بــدون حضــور دوکتــور رومــان هــم صــورت گرفتــه میتوانســت. ال
عجلــه ای در دعــوت از دوکتــور رومــان در جلســۀ آن شــب وجــود نداشــت. مخصوصــا کــه 
دوکتــور رومــان عضــو موســس هــم نبــود ولــی اقــای داود یــار همــه را در مقابــل امــر انجــام 
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ــه هــم رســانیدند و جلســه  ــود. بعــد از اینکــه همــه اعضــا حضــور ب شــده ای قــرار داده ب
آغــاز گردیــد، مــن آنچــه را از مرحــوم میــر علــی اکبــر شــنیده بــودم بــدون کــم و کاســت 
بیــان داشــتم ولــی از ذکــر نــام وی بــه صــورت قطــع خــودداری نمــودم. بعــد از آن هــر یــک 
بــه نوبــه اگــر گفتنــی داشــت، در مــورد ابــراز نظــر نمــوده و باالخــره فیصلــه بــر ایــن شــد 
تــا مــا حلقــۀ مربــوط بــه میــر علــی اکبــر را از نقــاط نظــر خــود مطلــع ســازیم و در صورتــی 
کــه بــا مــا اختــاف نظــری نداشــته باشــند فعالیــت هــای خــود را مدغــم نمائیــم. بــا اســتفاده 
از ماشــین تایــپ دوکتــور نیــاز یــک کاپــی از روی نســخه قلمــی اساســنامۀ نهضــت وحــدت 
ملــی کــه بــه اشــتراک همــه اعضــا و بــا جمــع آوری نظریــات همــه و بعــد از جــر و بحــث 
مفصــل روی هــر یــک از مــواد آن ترتیــب گردیــده بــود، تهیــه و بــه مــن ســپرده شــد تــا 
آن را بــه مرحــوم دوکتــور میــر علــی اکبــر برســانم. جلســه بــه پایــان رســید و قبــل از انفــاذ 
قیــود شــبگردی هــر یــک بــه وقفــه هــا از منــزل دوکتــور نیــاز خــارج شــده و راه خانــه هــای 

خــود را در پیــش گرفتیــم.
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بازداشت من
فــردای آن شــب نقــل اساســنامه را در بیــن مجلــه ای قــرار داده و بــه پوهانــد دوکتــور محمــد 
نــادر عمــر ســپردم تــا آن را بــه دوکتــور میــر علــی اکبــر بســپارد و خــود در امتحــان تقریــری 
محصلیــن طــب، کــه قبــا توســط پوهانــد دوکتــور محمــد رحیــم رشــیدی و پوهانــد دوکتور 
محمــد معصــوم آغــاز گردیــده بــود اشــتراک ورزیــدم. نزدیــک هــای ظهــر دوشــیزه شــکیبا 
کــه بعــد از کودتــای هفتــم ثــور از وظیفــۀ ســکرتریت ریاســت فاکولتــه ســبکدوش و ســمت 
تکنشــینی البراتــوار فیزیولــوژی را بــه عهــده داشــت، از یــک نــوع ناآرامــی و احســاس خطــر 
بــدون علــت ودلیلــی یــاد آور شــده و اظهــار داشــت کــه شــدیداً احســاس جگــر خونــی و 
ــاره آغــاز یافــت.  ناراحتــی میکنــد. بعــد از وقفــۀ ظهــر ســاعت یــک و نیــم امتحانــات دوب
هنــوز نیــم ســاعتی از آغــاز امتحــان نگذشــته بــود کــه ســر و کلــۀ پیشــخدمت ریاســت پیــدا 
شــده و بــه اســاس هدایــت رئیــس فاکولتــه از موجودیــت مــن در وظیفــه خــود را مطمئــن 
ســاخت. هنــوز پنــج دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه دوبــاره ســر و کلــه اش ظاهــر و ایــن بــار 
پرســید تــا ســاعت چنــد بعــد از ظهــر بــاالی وظیفــه حاضــر خواهــم بــود؟ برایــش گفتــم 
کــه رئیــس فاکولتــه را از حضــورم در فاکولتــه تــا ســاعت چهــار و نیــم بعــد از ظهــر کامــًا 
مطمئــن ســازد. او دوبــاره بــه طــرف ریاســت فاکولتــه روان شــد و مــن چنــد لحظــه بعــد 

بــرای ایــن کــه دســت و رو تــازه کــرده باشــم بطــرف تشــناب روان گشــتم.
البراتــوار فیزیولــوژی تشــناب خــاص خــودش را داشــت و کلیــد آن در جــای معینــی تعلیــق 
ــد  ــودن کلی ــودن تشــناب و نب ــارغ ب ــش مفهــوم ف ــد در جای ــودن کلی ــود. موجــود ب شــده ب
ــذا هیــچ یــک از منصوبیــن  در جایــش حاکــی از آن بــود کــه کســی در تشــناب اســت و ل
ــوز  ــد. مــن هن ــاب نمیکردن ــه و دق الب ــوژی در پشــت دروازه تشــناب نرفت ــوار فیزیول البرات
مصــروف شســتن دســت هــا بــودم کــه بــاز هــم بــا شــدت و دوام بیشــتر، کوبیــدن دروازه از 
ســر گرفتــه شــد. حــدس زدم حادثــه ناگــواری در شــرف وقــوع باشــد. پرســش هــای رئیــس 
فاکولتــه راجــع بــه حضــورم در فاکولتــه، ایــن کــه تــا ســاعت چنــد در فاکولتــه میمانــم، و 
باالخــره کوبیــدن بــه دروازۀ تشــناب، آن هــم بــه ایــن شــدت، هیچکــدام نمیتوانــد عامــه 
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ــۀ  ــه بهان ــرده و ب ــی ب ــه موضــوع پ ــن ب ــد ممکــن م ــرده بودن ــر ک ــا فک ــد. آنه ــی باش خوب
تشــناب راه فــرار در پیــش گرفتــه ام. اگــر دروازه را بــه زودی نمیگشــودم امــکان داشــت بــه 
شکســتاندن دروازه تشــناب متوصــل و هــم راه منزلــم را در پیــش میگرفتنــد تــا از فامیلــم در 

پیــدا کــردن مــن طلــب کمــک نماینــد. 
ــور ســید احمــد رئیــس  ــاد. یکــی دوکت ــر افت ــه ســه نف ــی دروازه را گشــودم چشــمم ب وقت
فاکولتــۀ طــب، یــک صاحبمنصــب عســکری بــه رتبــۀ دگــروال و نفر ســوم همان پیشــخدمت 
ــود.  ــده ب ــه موظــف گردی ــن در فاکولت ــت م ــان از موجودی ــه حصــول اطمین ــه ب ریاســت ک
دوکتــور ســید احمــد طبــق عــادت، مودبانــه بــا مــن احــوال پرســی نمــوده و اظهــار داشــت 
کــه دگــروال صاحــب آرزو دارنــد بــا مــن صحبتــی داشــته باشــند. بعــد از ســام علیــک و 
ــور ســید احمــد  ــم. دوکت ــه راه افتادی ــه اشــارۀ وی هــر دو ب ــا دگــروال، ب دســت فشــردن ب
خداحافظــی نمــوده و بــا قــدم هــای ســریع تــر طــرف ریاســت روان شــد. مــن و دگــروال 
ــم ردو  ــا ه ــی ب ــه حرف ــک کلم ــه ی ــدون آنک ــم ب ــم روان بودی ــوی ه ــز پهل ــول دهلی در ط
ــا  ــه دگــروال پیشــنهاد کــردم ت ــرم رســیدیم ب ــه نزدیکــی دفت ــی ب ــدل نمــوده باشــیم. وقت ب
اگــر خواســته باشــد در داخــل دفتــرم بــه صحبــت بپردازیــم. در حقیقــت بــاز هــم از قبولــی 
ــود کــه صحبتــی در کار  واقعیــت میخواســتم طفــره روم والــی عایــم همــه حاکــی از آن ب
ــه شــکل دیگــر  ــا شــخص دیگــر و ب ــی هــم باشــد در جــای دیگــر ب نیســت. اگــر صحبت
خواهــد بــود. دگــروال پیشــنهادم را رد و اظهــار داشــت کــه بــه راه خــود ادامــه داده بــا هــم 
صحبــت مینمائیــم. صحبتــی کــه تــا آن لحظــه آغــاز نیافتــه بــود و بعــد از آن هــم، تــا رســیدن 
بــه منــزل مقصــود آغــاز نیافــت. بــه اجــازه دگــروال کرتــی ام را از دفتــر گرفتــه و بــا وی 
بــه راه افتــادم. دیگــر نــه مــن ســوالی کــردم نــه او میــل بــه صحبتــی نشــان داد. زیــرا مــن 
میدانســتم او چــه ماموریتــی دارد، و او هــم میدانســت کــه مــن بــه آنچــه او موظــف گردیــده 
ــا اســتفاده از  ــۀ اقتصــاد ب ــن فاکولت ــن شــدیم. محصلی ــا پائی ــه ه ــرده ام. از زین ــی ب اســت پ
وقفــۀ بیــن دروس، در مدخــل تعمیــر فاکولتــه و دهلیــز هــا مصــروف صحبــت و دود کــردن 
ــا دگــروال عســکری توجــه محصلیــن را جلــب  ــد. همراهــی مــن ب ســگرت هایشــان بودن
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و هــر کــدام بــا نــگاه هــای اســتفهام آمیــزی بــه مــن و دگــروال مینگریســتند. آنهــا ممکــن 
هنــوز نمیدانســتند کــه هــر گامــی کــه مــن بــر میــدارم مــرا آهســته  آهســته بــه دوزخــی کــه 
کمونســت هــا بنیــان گذاشــته انــد نزدیــک میســازد. ممکــن بســیاری ازیــن محصلیــن بیگنــاه 
هــم روزی گامهائــی در همیــن ســمت برمیداشــتند. همراهــی یــک اســتاد پوهنتــون بــا یــک 
ــه نظــر نمــی رســید. ممکــن  ــدان عــادی ب صاحبمنصــب عســکری در شــرایط آنوقــت چن
ــر نمــوده باشــند. ممکــن  ــم وقــت تعبی ــه رژی ــم ب ــه مقــرب بودن ــن آن را ب بعضــی محصلی
بعضــی دیگــر بــه واقعیــت پــی بــرده بــه روحــم دعــا و فاتحــه ام را قبــًا خوانــده باشــد. 
ــود  ــا ب ــی کــه در انتظــار م ــر جیپ ــه موت ــه خــارج شــدیم چشــمم ب ــر فاکولت ــی از تعمی وقت
ــه معاونیــت علمــی فاکولتــۀ طــب از  ــود کــه هنــگام اشــتغالم ب ــاد. ایــن همــان جیپــی ب افت
آن اســتفاده میکــردم. مــن در تمــام طــول راه تارســیدن بــه موتــر کــه  فاصلــۀ کوتاهــی بــود 
امــا بــه نظــر مــن الیتناهــی مینمــود ســراپا ســوال بــودم و از خــود میپرســیدم مــرا بــه کجــا 
ــاز داشــت  خواهنــد بــرد؟ بازداشــت منحصــر بــه مــن خواهــد مانــد و یــا فامیلــم را نیــز ب
خواهنــد نمــود؟ وقتــی بــه نزدیکــی موتــر رســیدیم دگــروال اوالً از مــن دعــوت کــرد تــا بــه 
موتــر بــاال شــوم و بعــد خــود در کنــار در ســیت عقبــی موتــر جــای گرفــت. او بــه دریــور 
امــر حرکــت داد بــدون اینکــه از کــدام جائــی نــام بــرده باشــد. مثــل اینکــه دریــور میدانســت 
مــا را بــه کجــا ســوق دهــد. قبــا شــنیده بــودم کــه از اشــخاص توقیــف شــده در دو محلــی 
اســتنطاق بــه عمــل میایــد، یکــی در صــدارت و دیگــر در وزارت داخلــه. مســتنطقین صدارت 
در وحشــت و بربریتشــان در محیــط شــهرت زیادتــر پیــدا نمــوده بودنــد. مــن منتظــر بــودم 
ــک  ــی آورد. در طــول راه ی ــن دو محــل رو م ــک از ای ــدام  ی ــه ک ــا  ب ــل م ــر حام ــه موت ک
جملــه ای هــم بیــن مــن و دگــروال ردوبــدل نشــد. هــر کــدام غــرق در افــکار خــود بودیــم. 
ممکــن آن دگــروال هــم صرفــًا وظیفــه اش را انجــام میــداد ولــی قبــا از آنچــه در انتظــار 
ــار وحشــیانۀ  ــه و از رفت ــم و مودبان ــا مــن بســیار مای ــارش ب ــج میکشــید. رفت ــود رن مــن ب
خلقیــان کامــًا متفــاوت بــود. از حــرکات و اطــوارش معلــوم میشــد کــه بــه هیچکــدام ازیــن 
احــزاب کثیــف و وطنفــروش خلــق و پرچــم ارتباطــی نداشــته باشــد. ممکــن او خــود بــه 
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یکــی از حلقــه هــای ضــد وطــن فروشــان شــامل و فعالیــت هــای پنهانــش بــا فعالیــت هــای 
آشــکارش کامــًا در تضــاد بــوده باشــد. 

ــوم، و  ــع نامعل ــوی مرج ــه س ــرا ب ــود و م ــر راه میپیم ــت. موت ــدی میگذش ــه کن ــق ب دقای
سرنوشــت نامعلــوم تــر از آن ســوق میــداد. نمیدانســتم چــه سرنوشــتی در انتظــارم اســت، 
بــه چــه اتهامــی مــرا بــاز داشــت خواهنــد کــرد؟ بــا چــه قبیــل اشــخاص مواجــه خواهــم 
شــد و شــیوۀ برخوردشــان بــا مــن چســان خواهــد بــود؟ بــاز داشــتم را بــه علــل مختلفــی 
ــه ایــن ســرعت  ــاورم نمیشــد مقامــات ب ــه جلســۀ شــب قبــل. هیــچ ب ــی ب ربــط میــدادم ال

ــا را کشــف نمــوده باشــند.  جلســۀ آن شــب م
ــا مــن بســا احتمــاالت را از نظــر گذشــتاندم ولــی وحشــتی کــه  در مــورد روش دســتگاه ب
بعــداً بــه آن روبروشــدم تصــورش را هــم نکــرده بــودم. بــاور نمیکــردم انســان، ایــن وجــود 
کــه اشــرف مخلوقاتــش خواننــد تــا ســویۀ پائیــن تــر از حیــوان وحشــی تنــزل نماید.باالخــره 
ــن و از  ــر پائی ــود از موت ــور ب ــف نمــود. دگــروال مجب ــار دروازه صــدارت توق ــر در کن موت
ــه تمــاس شــده اجــازۀ دخــول حاصــل  ــوط ب ــام مرب ــا مق ــی ب ــظ دروازه تیلفون ــر محاف دفت
نمایــد. ولــی در عیــن زمــان مشــوش از ایــن بــود کــه مبــادا مــن از همیــن فرصــت اســتفاده 
ــرار  ــه ف ــر خــودش شــخصًا زمین ــه اگ ــرم. او نمیدانســت ک ــش گی ــرار در پی ــرده و راه ف ک
ــرا  ــن کاری متوصــل نمیشــدم زی ــه چنی ــن ب ــم م ــاز ه ــم میســاخت، ب ــم مســاعد ه را برای
میدانســتم بــا چنیــن کاری ممکــن خــود را از چنــگال ایــن ســفاکان نجــات دهــم ولــی فامیــل 
را شــدیداً معــروض بــه خطــر خواهــم ســاخت. او جــرأت نکــرد از مــن زیــاد فاصلــه گرفتــه 
بــه داخــل دفتــر بــرود و از آنجــا بــه درون قصــر تیلفــون را بــه وی ســپرده تــا بــا مقامــات 
داخــل قصــر در تمــاس شــود. در تمــام مدتــی کــه بــه تیلفــون مصــروف بــود، زیــر چشــمی 
از مــن مراقبــت مینمــود. در همیــن موقعــی کــه دگــروال بــه تیلفــون مصــروف بــود، صــدای 
نســبتًا خفــه ای بــه گوشــم رســید کــه میگفــت: »معــاون صاحــب خداونــد خیــر کنــد.« تــازه 
آنوقــت متوجــه شــدم کــه صــدا از دریــور اســت و دریــور هــم همــان دریوریســت کــه بــا 
ــازه  ــد از حصــول اج ــروال بع ــود. دگ ــن ب ــت م ــم، در خدم ــگام ماموریت ــر، هن ــن موت همی
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بــه موتــر بازگشــت. موتــر بــه راه افتــاد و بعــد از طــی فاصلــه ای در مقابــل تعمیــری کــه 
نســبت بــه دیگــر تعمیرهــای داخــل محوطــۀ صــدارت جدیدتــر مینمــود، توقــف کــرد. بــه 
امــر دگــروال از موتــر پائیــن شــدم. مــن دیگــر از خــود اراده ای نداشــتم هــر نــوع حــق و 
هــر نــوع آزادی را از خــود ســلب شــده میدیــدم. وظیفــه ام را اطاعــت از اوامــر، و کشــف 
قــدم بــه قــدم آنچــه سرنوشــت پیــش را هــم قــرار داده بــود تشــکیل میــداد. از وحشــت و 
بربریــت دســتگاه پولیــس رژیــم هــای کمونســتی، از کارهــای شــاقۀ ســایبریا، و از شــفاخانه 
هــای عقلــی و مریضــان آن حکایــه هــا شــنیده بــودم. از روش رژیــم دســت نشــانده هــم، بــا 
وجــود عمــر کوتــاه آن حکایــه هائــی بــه گــوش میرســید.اینها حتــی نســبت بــه بادارانشــان 
هــم قســی القلــب تــر و خونخــوار تــر جلــوه مینمودنــد. زیــرا از یــک طــرف مســتی بــادۀ 
موفقیــت، و از طــرف دیگــر تــرس از دســت دادن آن، همــۀ شــان را بــه مراتــب زننــده تــر 
از آنچــه بودنــد، ســاخته بــود. آنهــا انتظــار داشــتند تــا بــه مجــرد رسیدنشــان بــه قــدرت، بــه 
اســتناد وعــده هــای میــان خالــی ایکــه داده بودنــد در سرتاســر مملکــت جشــن هــای شــادی 
و خوشــنودی برپــا گــردد. امــا هیچــگاه انتظــار آن همــه بــی عاقگــی را از طــرف مــردم و 
مخصــوًص فعالیــت هــای ضــد دســتگاه شــان را نداشــتند، و لــذا در مقابــل مخالفیــن روش 
ــدازه ای  ــا ان ــوع میتوانســتم ت ــن مجم ــًا از ای ــد. بن ــوده بودن ــار نم ــه را اختی بســیار بیرحمان
آنچــه در انتظــارم بــود حــدس بزنــم. تــا رســیدن بــه صــدارت دیگــر در مــورد مرجعــی کــه 
بــا آن ســرو کار داشــتم شــک و تردیــدی نمانــده بــود. از آن بــه بعــد ســوال هائیکــه در ذهنــم 
خطــور میکــرد بیشــتر راجــع بــه شــخصی بــود کــه بــا وی ســرو کار پیــدا مینمــودم. خاطــره 
بســیار مغشوشــی از مدخــل تعمیــر و زینــه ای کــه در آن بــاال شــدیم در ذهنــم مانــده اســت 
پلــه هــای زینــه در یــک دهلیــز نســبتًا طوالنــی ختــم میشــد. بعــد از آنکــه چنــد قدمــی در 
دهلیــز پیــش رفتیــم، بــه یکــی از اتــاق هائــی کــه بــه طــرف دســت راســت مــا قــرار داشــت 
ــز کار بزرگــی  ــل دروازۀ درآمــد یــک می ــۀ مقاب ــود. در زاوی ــاق وســیعی ب داخــل شــدیم. ات
قــرار داشــت کــه در عقــب آن کســی دیــده نمیشــد. بــه امتــداد میــز کــوچ هــا پهلــوی هــم 
قــرار داده شــده و دو ضلــع اتــاق را پــر ســاخته بودنــد در حالــی کــه دو ضلــع باقــی مانــده 
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اتــاق توســط چوکــی هــای عــادی یــک نفــری پــر ســاخته شــده بــود. بــه اســتثنای دو ســه 
چوکــی در نزدیکــی دروازۀ در آمــد باقــی همــه چوکــی هــا توســط مامورینــی کــه هــر یــک 
دوســیه ای زیــر بغــل داشــت اشــغال شــده بــود. دگــروال از مــن دعــوت کــرد تــا در یکــی 
از ایــن چوکــی هــا بنشــینم و خــود هــم در کنــار روی چوکــی دیگــری نشســت. ماموریــن 
تقریبــًا همــه متوجــه مــن بودنــد. آنهــا ماموریــن صــدارت و مربــوط شــعبۀ ضبــط احــواالت 
ــاده  ــی را اف ــد و میدانســتند احضــار شــخصی تحــت آن شــرایط چــه مفهوم ــا خــاد بودن ی
ــه مــن  ــا نــگاه هــای تنفــر آمیــز ب ــه حــزب وابســته بودنــد ممکــن ب میکنــد. آنهائــی کــه ب
مینگریســتند. ولــی یقیــن دارم تعــداد چنیــن اشــخاص محــدود بــود. امــا بــر عکــس ممکــن 
ــه  ــی، در حلق ــای اطاعات ــت ه ــه ماموری ــا وجــود اشتغالشــان ب ــن، ب ــن ماموری ــت ای اکثری
هــای مقاومــت شــامل و نســبت بــه گــروه اول، بــه مــن نظــر دوســتانه داشــته بــوده باشــند.
بیــش از پنــج دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه ســر و کلــۀ یــک شــخص نســبتًا بلنــد قامــت و 
بدبروتــی در چــوکات دروازۀ ظاهــر گشــت. او کــه از نــگاه هایــش  وحشــت تــراوش میکــرد 
چشــم بــه دگــروال دوختــه بطــرف مــا نزدیــک میشــد. دگــروال از جــا بلنــد شــده و بعــد 
از ادای رســم تعظیــم اظهــار داشــت »اینــک اســتاد را طبــق هدایــت شــما احتــرام کارانــه بــه 
حضــور شــما حاضــر ســاختم« او از دگــروال تشــکر کــرد، بــا مــن بــه احوالپرســی پرداخــت 
دســتم را فشــرد. بــا ماحظــۀ ایــن روش مطمئــن گردیــدم کــه بــا وجودیکــه از چشــمان ایــن 
شــخص وحشــت میبــارد بــا آن هــم آنقــدر وحشــی نخواهــد بــود. در غیــر آن ممکــن بــه 
دگــروال هدایــت روش محتــرم کارانــه را بــا مــن نمیــداد، و یــا بــا مــن بــه احــوال پرســی 
ــه بــه  و دســت فشــردن نمیپرداخــت. امــا بعــد هــا دیــدم کــه هدایــت رفتــار محتــرم کاران
دگــروال، احــوال پرســی و دســت فشــردن بــا مــن همــه جــز تظاهــر و منافقتــی بیــش نبــود. 
ــار دســتگاه منفورشــان حتــی  ــه حاضریــن چنیــن وانمــود میســازد کــه رفت او میخواســت ب
ــه میباشــد. در حقیقــت از دگــروال  ــرام کاران ــًا انســانی و احت ــل دشــمنان هــم کام در مقاب
و دیگــر ماموریــن حاضــر در آن صحنــه منحیــث وســیله تبلیــغ از رفتــار انســانی خــود، در 
محیــط اســتفاده مینمــود. زیــرا اینهــا بــا خاطــره ای از همیــن صحنــه مــا را تــرک میگفتنــد 
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و امکانیــت دیــدن دوبــارۀ مــن، بعــد از آنچــه آن وحشــی مــرا بــه آن معــروض میســاخت 
بــرای هیچکدامشــان میســر نبــود. ایــن انســان وحشــی کــه بعــد هــا اســمش را دانســتم اســد 

اهلل ســروری رئیــس اکســا بــود. او رویــش را بــه طــرف مــن کــرده پرســید:
»با دوکتور عبدالمجید وزیر دولت چه ارتباطی داری؟«

در جواب گفتم:
او کاکای خانمم میباشد.

مثــل اینکــه اطمینانــش حاصــل گردیــد کــه نفــر مطلــوب میباشــم و اشــتباهی در بیــن نیســت. 
رویــش را بطــرف دگــروال کــرده بعــد از تشــکری بــوی اجــازۀ مرخصــی داد. و همچنیــن 
خطــاب بــه دیگــر حاضریــن اظهــار داشــت :»برادرهــا چــون فعــا کار عاجلــی برایــم پیــش 
شــده اســت نمیتوانــم بــه کارهــای شــما رســیدگی نمایــم. شــما میتوانیــد بــه دفاتــر خــود 
برگردیــد. فــردا مــا و شــما بــا هــم خواهیــم دیــد. »بــا اســتماع ایــن جملــه همــۀ حاضریــن 
از جــا بلنــد شــده، بــه تعقیــب دگــروال، بــه طــرف در خروجــی روان شــدند. اینهــا همــه 
از مقابــل مــن، کــه در نزدیکــی دروازه قــرار داشــتم گذشــته، بعضــی از آنهــا نــگاه گذرائــی 
بــه مــن انداختــه و از مقابلــم رد میشــدند، بعضــی دیگــر حتــی از نــگاه کــردن بطــرف مــن  
خــودداری میکردنــد. مثــل اینکــه مــن از همــان لحظــه بــه یــک چیــز نامیمونــی تبدیــل شــده 
ــه انــواع بدبختــی هــا و نامایمــات  بــودم کــه حتــی یــک نگاهــی بطــرف مــن بیننــده را ب
مواجــه میســاخت.  فکــر میکنــم آنهــا همــه از آنچــه مــن نمیدانســتم بــا خبــر بودنــد. نــگاه 
هــای هــر یــک از آنهــا نــگاه هــا ی معنــی داری بــود کــه مــن از درک معنــی آن عاجــز بــودم. 
ــم هیــچ کــدام  ــاد آن روز مــی افت ــه ی امــروز بعــد از بیســت ســال وقتــی چشــم بســته و ب
از آن چهــره هــا در نظــرم مجســم نمیشــود بــه اســتثنای دو چشــمی کــه بلنــد شــده نــگاه 
معنــی داری بــه مــن مــی انــدازد و بعــد دوبــاره بــه ســوی زمیــن پائیــن شــده و از مقابلــم 
رد میشــد. ماموریــن رفتنــد. اتــاق وســیع مانــد و اســداهلل ســروری و مــن. او مــرا بــه کوچــی 
ــم در ســمت راســت  ــرد. خــود ه ــوت ک ــود دع ــده ب ــته ش ــاق گذاش ــرف ات ــه یکط ــه ب ک
در کنــارم نشســته و گفــت: »اســتاد قلــم و کاغــذ برایــت میدهــم، جریــان را بــدون کــم و 
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کاســت برایــم بنویــس.« ایــن فرمایــش اســداهلل ســروری شــبیه بــه ســوال یکــی از مســتنطقین 
روســی، یعنــی بــاداران خلــق و پرچــم بــود کــه سولژنیتســین از آن چنیــن حکایــه میکنــد. 

مستنطق: اسمت چیست؟
متهم: اسمم ایکس 

مستنطق:وظیفه ات در فابریکه چیست؟
متهم: آمریت پان فابریکه 

ــه  ــان را در فابریک ــق پ ــی تطبی ــازی و چگونگ ــان س ــر، پ ــذ را بگی ــم و کاغ ــتنطق: قل مس
مفصــًا تشــریح کــن، تــا بعــد از آن برایــت بگویــم چــرا توقیــف شــده ای. یــا بــه عبــارۀ 
دیگــر انــدازۀ قــد  و اندامــت را بــده تــا لباســی مطابــق قــد و اندامــت برایــت تهیــه نمایــم. 
ســوال مســتنطق روســی اقــًا محــدود و منحصــر بــه پــان ســازی بــود ولــی ســوال اســداهلل 
ســروری حــد و حــدودی نداشــت. بایــد جریــان را ســر تــا پــا، آن هــم بــدون کــم و کاســت 
ــزد وی  ــان چیســت. ممکــن ن ــی نمیدانســتم هــدف اســداهلل ســروری از جری مینوشــتم. ول
»جریــان« یــک موضــوع محــدود و مشــخصی را افــاده میکــرد و یــا بــه فکــر اینکــه بــا طــرح 
ــر عــاوۀ موضوعیکــه برایــش راپــور داده شــده بــود، بــه کشــف  چنیــن ســوالی میتوانــد ب
فعالیــت هــا ی احتمالــی دیگــر مــن نیــز دســت یابــد. بــرای ایــن کــه ســوال را بــرای خــود 
ــه  ــن جمل ــه مجــرد ادای ای ــان را ؟ ب ــدام جری ــر ســاخته باشــم، از او پرســیدم: ک واضــح ت
اســداهلل ســروری گفــت: بــه طــرف مــن بــد بــد میبینــی؟ و بــا ادای ایــن جملــه مشــتش را 
پــس بــرده و چنــان بینــی و دهنــم را کوبیــد کــه بــه اصطــاح ســتاره هــا در روز روشــن در 
نظــرم مجســم گردیــد. ضربــه آنقــدر شــدید بــود کــه بــا وجــود شکســتن بینــی درد آن را 
ــًا  ــم را کام ــان خــون از آن، پیراهــن و پتلون ــی جری در همــان لحظــه احســاس نکــردم ول
آلــوده ســاخت. بعــد از آن اســداهلل ســروری ماننــد رهزنانــی کــه بــه عجلــه و قبــل از رســیدن 
کمکــی دارو نــدار شــخصی را بــه یغمــا ببــرد، بــه جانــم افتــاد. اوال ســاعت ســیکو کــه در 
دســت داشــتم و از طــرف یکــی از دوســتان بســیار صمیمــی ام برایــم تحفــه داده شــده بــود 
از دســتم کشــید. بــه تعقیــب آن ســه عــدد قلــم خــود رنــگ، دو »شــیفر« و یــک »مانتبانــک« 
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کــه همــه تحایفــی از دوســتانم بــود از جیــب هایــم گرفتــه و تصاحــب نمــود. بــه تجســس 
در جیــب هــای کرتــی ام ادامــه داده و وقتــی بــه بکــس جیبــی ام دســت یافتــه و چشــمش 
بــه پــول نقــد افتــاد، بانــگ ســر داد کــه برویــد ریســمان آورده و دســت و پایــش را ببندیــد. 
ــا اینکــه دیــدن پــول نقــد، آن  ــم مفکــورۀ ریســمان قبــا نــزدش وجــود داشــت و ی نمیدان
هــم بــه انــدازه نســبتًا کافــی )زیــرا بــر حســب تصــادف پــول محصــول تیلفــون، محصــول 
ــودم(  ــته ب ــا خــود برداش ــداری میشــد ب ــغ جان ــًا مبل ــه جمع ــان را ک ــه آپارتم ــرق، و کرای ب
ســبب شــد تــا اســداهلل ســروری خریــداری ریســمان را بــرای بــرآوردن پــول نقــد از جیــب 
مــن و درآوردن آن در جیــب خــودش بهانــه ســازد. مبلــغ ناچیــزی را بــرای خریــد ریســمان 
پرداخــت و بقیــه را در جیــب گذاشــت، ولــی ظاهــراً بــه زیــر دســتان چنــان وانمــود کــرد که 
همــۀ پولــم را بــرای خریــداری ریســمان پرداختــه اســت. قــرآن پــاک را کــه در پــوش طــای 
نقــش کاری شــده قــرار داده شــده بــود، بــا زنجیــر طــای آن، کــه همیشــه بــا خــود داشــتم از 
بکــس جیبــی ام گرفتــه و تصاحــب نمــود. اســداهلل ســروری کامــًا بــه یــک حیــوان وحشــی 
شــباهت پیــدا نمــوده بــود کــه مسلســل کرتــی مــرا چــون جســد شــکاری مــورد حملــه قــرار 
ــه جیــب دیگــر دســت  ــه یــک جیــب و گاه ب میــداد و از یــک پهلــو دیگــر انداختــه، گاه ب
ــم  ــرد و ک ــرو میب ــش ف ــا ارزش آن را درجیب ــرون آورده، ب ــوی آن را بی ــرد و محت ــرو میب ف
ارزش را ماننــد قلــم خــود کار، کلــی موتــر، و قطــی ســگرت روی میــز میگذاشــت. مــن بــا 
بینــی شکســته و خــون چــکان شــاهد ایــن صحنــه بــودم ولــی اســداهلل ســروری کوچکتریــن 
اعتنائــی بــه مــن نداشــت و از ایــن رفتــار رهزنانــه اش خجالــت نمیکشــید. او مطمئــن  بــود 
ــا روزی آن همــه ســرقت  ــرد ت ــه در نخواهــم ب ــگال وحشــتناکش جــان ســالم ب ــه از چن ک
هایــش را برویــش بــاز کشــم و یــا بــه دیگــران بازگــو کنــم. ممکــن قبــل از جیبهــای مــن 
جیــب هــای بیگناهــان دیگــر را خالــی نمــوده و خودشــان را روانــۀ دیــار عــدم نمــوده بــود. 
او لــذت ایــن نــوع دزدی هــا را قبــا چشــیده و مطمئــن بــود کــه ماننــد آن بیگناهــان دیگــر 
ــی و  ــرۀ واقع ــته و چه ــذا ماســکش را از رو برداش ــد شــد. و ل ــرو نخواه ــم روب ــن ه ــا م ب
شــخصیت واقعــی اش را کــه مجموعــی از وحشــت، بربریــت، دزدی و راهزنــی بــود ظاهــر 
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ســاخته بــود.
ــاداران و  ــی ب ــوروی یعن ــاد ش ــتخباراتی اتح ــتگاه اس ــه دس ــد ک ــه میکن ــتین حکای سولژنیس
اســتادان اســداهلل ســروری بعــد از توقیــف » گ. کوپریانــوف« بــه کشــیدن دنــدان هــای وی 
پرداختنــد. التبــه بعضــی دنــدان هــا عــادی و فاقــد کــدام ارزش، ولــی بعــض دیگــر پوشــیده 
از طــا و بــا ارزش بودنــد. بــه وی اطمینــان دادنــد کــه دندانهــای طــا متعلــق بــه خــودش 
میباشــد و رســیدی هــم برایــش دادنــد. امــا بعــدا رســید را دوبــاره از وی گرفتــه و دندانهــا را 
خــود تصاحــب نمودنــد. خوشــبختانه اســداهلل ســروری متوجــه نشــد کــه یــک دنــدان مــن 
هــم پــوش طــا دارد ور نــه ممکــن یــک مقــدار پــول را بــرای خریــد انبــور دنــدان کشــی 

نیــز میپرداخــت.
از همــه آنچــه داشــتم فقــط یــک ا نگشــتر فیــروزه، کــه اســداهلل ســروری بــه آن متوجه نشــد، 
ــه شــمول قوطــی پــر از ســگرت، و ســگرت  دیگــر هیــچ چیــزی برایــم باقــی نگذاشــت ب
الیتــر قیمتــی، کــه آن هــم توســط یــک دوســت بســیار صمیمــی ام برایــم تحفــه داده شــده 
بــود. اگــر مطمئــن باشــم کــه در دوران حیــات مــن، چشــم اســداهلل ســروری بــه ایــن ســطور 
خواهــد افتــاد، از وی تقاضــا خواهــم کــرد تــا همــه آنچــه از مــن اســتماک نمــوده اســت در 
بــدل قیمــت برایــم مســترد نمایــد. زیــرا غیــر از قیمــت مــادی، آن اشــیا قیمــت دیگــری هــم 
دارنــد کــه ماتریالیســت هــا از فهــم و درک آن عاجزنــد. ریســمانی کــه فرمایــش داده شــده 
بــود چنــان بــه ســرعت رســید کــه فکــر میشــد اســداهلل ســروری بــازار ریســمان فروشــی را 
گــرم دیــده وپــول بــاز کــردن دوکان ریســمان فروشــی را در داخــل صــدارت نیــز پرداختــه 
ــا یــک جهــان  ــا پارچــه دیگــر دســتهایم را ب ــم، و ب ــا یــک پارچــه ریســمان پاهای اســت. ب
درشــتی و خشــونت بســت. در اثنایــی کــه دســت هــا و پاهایــم را میبســت، صــدای خرخــر 
ماننــدی از وی بــه گــوش میرســیدکه، اگــر انســان متوجــه روی و نگاهایــش نمیشــد، بیشــتر 
ــه  ــی اگــر ب ــاده باشــد. ول ــه جــان شــکارش افت ــی داشــت کــه ب ــه غــرش حیوان شــباهت ب
چشــمهایش توجــه میشــد، آن غــرش هــا نوعــی از قصــور خوانــی بــود کــه انــدازۀ غضــب 
و نفــرت اســداهلل ســروری را در مقابــل مــن آشــکار میســاخت. بعــد از آنکــه دســتهایم را از 
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پشــت ســر بســت، از جایــش بلنــد شــده و در مقابلــم قــرار گرفــت. فکــر کــردم شــکنجه اش 
را بــا نواختــن مشــت و ســلی بــه ســر و صورتــم آغــاز مینمایــد. در فکــر آن بــودم کــه بــا 
دســت هــای بســته، چطــور ســر و روی، مخصوصــًا بینــی شکســته خــود را از حمــات ایــن 
وحشــی محافظــه خواهــم توانســت. او کــه در مقابلــم، ماننــد پلنگــی کــه در چنــد قدمــی 
شــکارش توقــف و بــرای اخریــن جســت بــاالی شــکارش آمادگــی میگیــرد، ایســتاده و تنــد 
بــه مــن مینگریســت، بــه یکبارگــی خــم شــده از دو پایــم گرفــت و بــه شــدت مــرا از کــوچ 
بــه پائیــن کشــانید. بــا دســت هــای بســته نتوانســتم از شــدت تصــادم وجــودم بــا ســنگفرش 
اتــاق جلوگیــری کنــم و در نتیجــه فقــره ای از ســتون فقــرات شــدیداً صدمــه دیــد، کــه تــا 
امــروز، یعنــی بیســت ســال بعــد از آن حادثــه، بــا ســردی و رطوبــت هــوا، درد هــای آزار 
دهنــده ای در ســتون فقــرات احســاس مینمایــم. مــن دیگــر بینــی شکســته و خــون چــکان 
را فرامــوش کــرده بــودم. در اول فکــر میکــردم کــه حتــی شکســتن بینــی ام غیــر قصــدی و 
تصادفــی بــوده باشــد. ممکــن او میخواســت تنهــا مــرا تخویــف نمــوده اقــرار الزمــه از مــن 
بدســت آرد ولــی شــدت ضربــه را کنتــرول نتوانســته در نتیجــه بینــی ام را شکســته اســت. 
انتظــار داشــتم بعــد از آن قلــم و کاغــذی در بیــن گذاشــته شــود و ســوال و جوابــی آغــاز 

گــردد. امــا بســتن دســت و پــا حاکــی از روش دیگــر و شــرایط ناگوارتــری بــود.
ــای وی  ــن تقاض ــد. از ای ــون را بیاوری ــه تیلف ــرآورد ک ــگ ب ــم بان ــاز ه ــروری ب ــداهلل س اس
ــتفاده  ــت از آن اس ــت، او میتوانس ــرار داش ــز کار ق ــی روی می ــرا تیلفون ــدم زی ــب ش متعج
ــی در  ــدام شــخصی تیلفون ــا ک ــن ب ــد م ــه ممکــن میخواه ــردم ک ــر ک ــم فک ــاز ه ــد. ب نمای
تمــاس شــوم، و چــون بــا دســت و پــای بســته رفتــن مــن تــا تیلفــون ناممکــن اســت، او 
میخواهــد تیلفــون را نزدیــک مــن بیاورنــد. ولــی پیــش از اینکــه تیلفــون برســد و یــا مــن 
ــم  ــه جان ــش ب ــا لگــد های ــل احضــار تیلفــون را درک کــرده باشــم، اســداهلل ســروری ب دلی
ــت  ــته از اصاب ــای بس ــت و پ ــا دس ــم« ب ــان میده ــت نش ــال برای ــزد »ح ــگ می ــاده و بان افت
لگدهــای وی بــه قســمت هــای حســاس بــدن جلوگیــری کــرده نمیتوانســتم امــا بــا آن هــم 
تقلــی داشــتم تــا اقــًا روی و بینــی شکســته خــود را از لگــد هــای بیرحمانــه وی محفــوظ 
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دارم و بنــًا متواتــر از یــک پهلــو بــه پهلــوی دیگــر میغلتیــدم تــا بیشــترین لگدهــا را بــا جســم 
و قســمت هــای دیگــر ســر خــود دفــع نمــوده باشــم. او واقعــا وحشــت و بربریتــش را، بــه 
وضاحــت برایــم نشــان میــداد، و دلچســب تــر اینکــه بــه آن افتخــار هــم داشــت. باالخــره 
ــتان  ــر دس ــی از زی ــط یک ــت توس ــون نداش ــه تیلف ــباهتی ب ــدان ش ــه چن ــه ای، ک صندوقچ
ــن صندوقچــه  ــد. ای ــرار داده ش ــوری ق ــای خ ــای چ ــی از میزه ــروری آورده و روی یک س
ــد، بســیار ســاده و بســیط معلــوم میشــد. آنچــه  کــه اســداهلل ســروری آن را تیلیفــون مینامی
از موقعیــت مــن قابــل رویــت بــود ایــن صندوقچــه فقــط یــک دســته داشــت کــه هنــگام 
شــکنجه چرخانیــده میشــد و دو عــدد ســیم هــای طویلــی کــه نهایــات آن بــه قســمت هــای 
مختلــف وجــود متهــم وصــل میگشــت. اســداهلل ســروری چــون شــتری بــه زمیــن زانــو زد 
تــا ســیم هــای، بــه گفتــۀ خــودش، تیلیفــون را در پاهــای مــن ببنــدد. مــن کــه اولیــن بــاری 
بــود کــه چنیــن وســایلی را میدیــدم غافــل از آنکــه اســداهلل ســروری بــا ایــن تیلیفــون چــه 
شــکنجه و عذابــی را بــر مــن تحمیــل مینمایــد، بــا بــی اعتنائــی ناظــر آمادگــی و ترتیبــات 
ــودم، مثــل  ــودم. مــن حیثیــت شــخص ثالثــی را پیــدا نمــوده و دقیقــا ناظــر صحنــه ب وی ب
ایــن کــه پاهــا از مــن نباشــد و یــا اینکــه او ســیم هــا را بــه پارچــه چوبــی ببنــدد کــه از آن 
هیــچ ناراحتــی عایــد مــن نگــردد. اصــًا کاری از مــن ســاخته نبــود. او مــرا در عالــم بــی 
دســت و پایــی، بــی دســت و پاتــر ســاخته بــود. آنهــا دســتها و پاهــا را میبســتند و صداهــا را 
یکــی بعــد از دیگــر خفــه میکردنــد تــا تاشــی بــر ضدشــان صــورت نگیــرد و صدایــی بــر 
ضــد شــان بلنــد نگــردد. ولــی چقــدر دســت و پایــی را میتوانســتند ببندنــدو چقــدر صدائــی 
ــه  ــه لحظ ــه ب ــش لحظ ــم و غضب ــه خش ــروری ک ــداهلل س ــد. اس ــه نماین ــتند خف را میتوانس
ــم را  ــش گلوی ــا دو چنگال ــه نمــوده  و ب ــای وحشــی حمل بیشــتر میشــد، چــون خــرس ه
گرفــت و بــا دو شــصتش، بــروی مجــرای تنفســی، طــوری بــه فشــردن پرداخــت کــه تنفســم 
تدریجــًا مشــکل و مشــکل تــر گــردد. او بــا ایــن کارش تلخــی عــذاب جــان کنــدن را بــه 
مــن میچشــانید. مــن بــا دســت و پــای بســته بــه روی زمیــن افتــاده و اســد اهلل ســروری بــه 
ــه  ــه مــرور زمانیکــه او ب ــه فشــردن گلویــم میپرداخــت ب ــه ب روی ســینه ام نشســته بیرحمان
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ــر و چهــرۀ اســداهلل  ــاق در نظــرم تاریــک و تاریکت ــداد فضــای ات ــه می ــم ادام فشــردن گلوی
ــه  ــر میگشــت. وجــودم رو ب ــاک ت ســروری مغشــوش و مغشوشــتر و بیشــتر از پیــش هولن
ــن در  ــتم. م ــی داش ــه ارادۀ تقای ــودم و ن ــت ب ــه حرک ــادر ب ــه دیگــر ق ــت. ن ــی میرف کرخت
مرحلــۀ تســلیمی مطلــق رســیده بــودم و یــا بیحرکتــی و عــدم مقاومــت ایــن تســلیمی را بــه 
قاتــل خــود ابــراز میداشــتم. قــادر بــه دیــدن چیــزی نبــودم پیــش چشــمانم پــرده ای کامــًا 
ــرۀ منحــوس اســداهلل ســروری آن  ــه از ورای آن جــز چه ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــار ق ــره و ت تی
هــم بســیار مغشــوش چیــز دیگــری را نمیدیــدم. هنــوز چهــرۀ منحوســش از نظــرم کامــًا 
زایــل نگردیــده بــود کــه احســاس کــردم فشــار دســتهایش از گلویــم رفــع گردیــد. چشــم 
هایــم را بســتم و بــه کشــیدن نفــس هــای عمیــق پرداختــم. نمیدانــم ایــن حالــت چقــدر بــه 
طــول انجامیــد از آن جــز یــک خــا چیــزی بــه یــادم نمانــده اســت. وقتــی دوبــاره چشــم 
گشــودم دیــدم اســداهلل ســروری هــم ماننــد پلنگــی نفــس زنــان روی کــوچ لمبیــده و چشــم 
بــه شــکارش دوختــه اســت. وقتــی دیــد مــن چشــم گشــوده ام، تبســم کریهــی در چهــرۀ 
غضــب آلــودش نمایــان گشــت. تبســمش ممکــن از ســببی بــوده باشــد کــه هنــوز جانــی در 
وجــود شــکار باقــی مانــده و او کــه بکلــی از خــود بیخــود شــده بــود میتوانســت لحظــات 
دیگــر هــم بــه رفــع عطــش حیوانــی اش ادامــه دهــد. از جایــش بلنــد شــده غــرش کنــان بــه 
دورم میچرخیــد و لگدهــای حوالــۀ ســر و بدنــم مینمــود. دســت هــا و پاهایــم بســته بــود و 
نمیتوانســتم صورتــم را از ضربــۀ لگــد هــا مصئــون ســازم، مخصوصــًا بینــی ام را کــه  قبــًا 
شکســته و جریــان خــود از آن، در اثــر فشــردن گلویــم، شــدت کســب نمــوده بــود. ولــی 
تصــادف بــود و یــا احتیــاط شــخص ســروری، لگــدی مســتقیمًا بــه صورتــم اصابــت نکــرد. 
ــن نشــانت میدهــم«  ــزد: »م ــگ می ــم بان ــد و پیه ــد و میغری ــه دورم میچرخی ــه وار ب او دیوان
ــا، تعــب و خســتگی  ــا و لگــد زدن ه ــدن ه ــا، غری ــدن ه ــه چرخی ــر آن هم باالخــره در اث
ــون  ــه اصطــاح خــودش، تیلف ــتۀ، ب ــه دور دادن دس ــد و ب ــوچ لمبی ــد. در ک ــرش ش دامنگی
پرداخــت. تیلفــون اســداهلل ســروری عبــارت از الــه ای بــود کــه بــرق را در وجــود متهمیــن 
جریــان داده و از شــدت درد، فریــاد و فغــان آنهــا را بلنــد میســاخت و اســداهلل ســروری از 
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آن لــذت میبــرد. او تازمانــی کــه خســتگی اش رفــع گردیــد روی کــوچ لمبیــده و بــه وقفــه 
ــد شــده و  ــش بلن ــد از آن از جای ــون پرداخــت. بع ــدن دســتۀ تیلف ــه چرخان ــاه ب ــای کوت ه
ــره  ــا پوســت تی ــدام ب ــک ان ــود کــه شــخصی باری ــه ای نگذشــته ب کســی را صــدا زد. دقیق
رنــگ داخــل اتــاق شــد. او را اشــاره بــه نشســتن روی کــوچ نمــوده و خــودش روی شــکم 
مــن بــاال شــده و بــه لگــد کــردن پرداخــت. ایــن کــه چطــور توانســتم وزن دیــو آســای ایــن 
وحشــی را روی شــکم تحمــل کنــم خــود هــم نمیدانــم. ممکــن ســپورت تقویــه عضــات 
شــکمم، کــه از مــدت هــا بــه ایــن طــرف عملــی مینمــودم ایــن تحمــل را بــه مــن داده باشــد. 
وقتــی از رقــص شــیطانی اش روی شــکم فــارغ گردیــد، پاهایــش را طــوری بــاالی زانوانــم 
قــرار داد تــا از قبــض آنهــا هنــگام جریــان بــرق جلوگیــری نمایــد. بــه شــخص جدیدالــورود 
ــان  ــگام جری ــه چــرخ آورد. ممانعــت از قبــض پاهــا هن ــا دســتۀ تیلفــون را ب هدایــت داد ت
بــرق شــدت احســاس درد را دو چنــدان میســاخت. فریــاد و فغــان فایــده ای نداشــت بلکــه 
هنــوز بیشــتر اســداهلل ســروری را مســت و متهیــج میســاخت. ولــی کاش جلوگیــری از فریــاد 
و فغــان ممکــن میبــود تــا میشــد از لــذت بــرداری ســروری کاســت. شــدت درد بــه انــدازه 
ای بــود کــه خــود داری از فریــاد و فغــان را ناممکــن میســاخت. امــا دیــری نگذشــت کــه 
ــوی  ــن جل ــه م ــه اینک ــد نشــد. ن ــن بلن ــی از م ــم فرونشســت و دیگــر صدائ ــاد و فغان فری
فریــاد و فغــان را گرفتــه باشــم، بلکــه قــدرت فریــاد کشــیدن از مــن ســلب، و انــرژی ام بــه 

تحلیــل رســیده بــود.
ــرق همــه وجــودم متشــنج میگشــت  ــان ب ــا جری چشــم بســتم و خاموشــانه درد کشــیدم. ب
ولــی صدائــی از مــن بلنــد نمیشــد اولیــن بــاری بــود کــه متوجــه مــرگ شــدم. خاموشــانه 
درد میکشــیدم و خاموشــانه آرزوی مــرگ میکــردم. مــن در موقفــی قــرار گرفتــه بــودم کــه 
ــرده  ــب کمــک بســویش دراز ک ــرگ را فرشــته نجــات میپنداشــتم و دســت طل ــوالی م هی
بــودم. ارزو میکــردم در اثــر یکــی از شــوک هــای برقــی قلبــم از حرکــت بیفتــد و از زندگــی 
ــه  ــد کــه مــن از خــود رفت ــاده بودن ــه ایــن فکــر افت ــم ب ــم. جادان و عذابهایــش نجــات یاب
ــان. بلکــه  ــه چن ــود و ن ــن شــده ب ــه چنی ــی ن ــه حــق تســلیم نمــوده ام، ول ــا جــان ب ام و ی
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ــود. مــن  ــاد ب ــه ســراپای وجــودم فری ــرآورم، ورن ــاد ب ــا فری ــوان نداشــتم ت ــرژی و ت مــن ان
بــه فریــاد خموشــی تبدیــل شــده بــودم کــه جــز خــودم کــس دیگــر قــادر بــه شــنیدن آن 
نبــود. بــا مشــاهده ایــن حالــت شــکنجه گــران موقتــا مــرا بــه حــال خــودم گذاشــتند، و از 
شــکنجه ام دســت کشــیدند. ولــی دیــری نگذشــت کــه گاه گاه سوزشــی درپاهــا احســاس 
ــًا  ــًا فوقت ــم داده و وقت ــدم معــاون اســداهلل ســروری در کــوچ ل میکــردم. چشــم گشــودم دی
دســتۀ تیلفــون را خفیفــًا میچرخانــد. از ایــن کــه چشــم گشــودم اثــار رضایــت در چهــره اش 
آشــکار گشــت. ایــن رضایــت نــه از ســببی بــود کــه مــن منحیــث زنــده جــان در نظرشــان 
اهمیــت داشــتم بلکــه مــن بهتریــن وســیله ارضــای غرائــض وحشــت و بربریتشــان بــودم و 
نمیخواســتند بــه ایــن آســانی از دســت شــان نجــات یابــم. ممکــن بیــش از ده پانــزده دقیقــه 
ــد.  ــه جــان مــن افتادن ــار دیگــر ب ــود کــه هــر دو جــاد یــک ب ای از اســتراحتم نگذشــته ب
ــه  ــه خان ــود. ماموریــن ب هــوا دیگــر تاریــک، و خاموشــی شــب همــه جــا را فــرا گرفتــه ب
هــای خــود برگشــته بودنــد و جــادان بــا خاطــر آســوده تــر مصــروف هنرنمائــی شــدند. 
باالخــره یــک بــار دیگــر فعالیــت هــا متوقــف گردیــد. اســداهلل ســروری از اتــاق خــارج و 
ــا ممکــن بیشــتر، اثــری از وی معلــوم نشــد. در خــال ایــن  ــرای چهــار پنــج دقیقــه، و ی ب
مــدت مــن توانســتم نفســی تــازه نمایــم. ولــی دیــری نگذشــت کــه ســر و کلــه اش دوبــاره 
ظاهــر و بــا خشــونت از مــن پرســید: »بــا ولیــد حقوقــی چــه پانــی را طــرح نمــوده بودید؟« 
ایــن ســوال، بعــد از ســوال اول مبنــی بــر »قلــم و کاغــذ برایــت میدهــم جریــان را بــدون 
کــم وکاســت تــا اخــر بنویــس« دومیــن ســوالی بــود کــه از مــن پرســیده میشــد، بقیــۀ وقــت، 
ــردن  ــه ک ــه حوال ــا تاریکــی شــب همــه ب ــر آن روز ت ــد از ظه ــم بجــه بع ــی از دو و نی یعن
ــی  ــد حقوق ــود. مــن واقعــا ولی ــی ســپری شــده ب مشــت، لگــد، خفــه کــردن و شــوک برق
ــا  ــه شــهرت وی در زمــان شــاهی ب ــا وی معرفتــی نداشــتم. تنهــا نظــر ب را نمیشــناختم و ب
نامــش از طریــق رادیــو و اخبــار آشــنائی پیــدا کــرده بــودم. وقتــی ایــن واقعیــت را به اســداهلل 
ســروری بیــان داشــتم او یــک بــار دیگــر مشــت و لگــد بجانــم افتــاد و بــه ســر و تنــم آنقــدر 
ــه نمــود کــه ممکــن خــودش هــم از درد پاهــا عــذاب کشــیده باشــد.  مشــت و لگــد حوال
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سلســلۀ شــوک هــای برقــی دوبــاره آغــاز یافــت و یــک بــار دیگــر رقــص شــیاطین بــه دور 
مــن بــر پــا شــد. مــن درد  میکشــیدم، آنهــا لــذت میبردنــد و از مشــاهدۀ فرحــت و لــذت 
آنهــا درد مــن دو چنــدان میشــد. وجــود مــن جــز مفروشــات اتــاق شــده بــود. قالینچــه ای 
بــود کــه اســداهلل ســروری بــا رفــت و آمــدش در آن اتــاق بــوت هایــش را بــه آن پــاک و 
منــزه و یــا بــا هــر تــه و بــاال رفتــن هــا، بــا نواختــن چنــد لگــدی بــه آن، خســتگی و کوفــت 
پاهایــش را مرفــوع میســاخت. بعــد از یــک سلســله هنرنمائــی هــا اســداهلل ســروری یکبــار 
دیگــر اتــاق را تــرک گفــت و بــرای چنــد لحظــه ای غایــب گردیــد. همــکارش هــم روی 
کــوچ بــه اســتراحت پرداخــت. در ایــن مرتبــه از چرخانــدن دســتۀ تیلفــون خــودداری کــرده 
ــی  ــوز از آن لحظــه اســتراحت کاف ــود. هن ــم آرام گــذ اشــته ب ــا زخــم هــا و درد های ــرا ب م
لــذت نبــرده بــودم کــه اســداهلل ســروری بــا یکنفــر دیگــر داخــل اتــاق شــدند. فکــر میکــردم 
اســداهلل ســروری پــان شــکنجه دیگــری را طــرح نمــوده اســت و ممکــن بــرای تطبیــق آن 
بــه کمــک یکنفــر اضافــی ضــرورت دارد. وقتــی هــر دوی آنهــا در ســاحۀ دیــد مــن داخــل 
شــدند، دیــدم نفــر دومــی دوکتــور میــر علــی اکبــر اســت. از ســرو روی وی اثــار شــکنجه 
کامــا مشــهود بود.ممکــن او قبــل از مــن تحــت شــکنجه وحشــیانه ایــن خونخــواران قــرار 

گرفتــه بــود. میــر علــی اکبــر کــه ماننــد مــن تحمــل را از دســت داده بــود اظهــار داشــت:
»ایــن شــخص دوکتــور محمــد عثمــان هاشمیســت. بــا ولیــد حقوقــی پــان کودتــای را طرح 
ــه حیــث  ــد حقوقــی ب ــد ولی ــم جدی ــرده و رژی ــم فعلــی را از بیــن ب ــا رژی ــد ت نمــوده بودن
رئیــس جمهــور و محمــد عثمــان هاشــمی بــه حیــث معــاون اجــرای وظیفــه نمایــد. عثمــان 
هاشــمی از مــن هــم دعــوت نمــود تــا بــه آنهــا بپیونــدم. »در همیــن موقــع زنــگ تیلفــون 
بــه صــدا درآمــد و اســد اهلل ســروری بــه تیلفــون مصــروف گردیــد. مــن بــه مرحــوم میــر 
علــی اکبــر کــه چنــد قــدم دورتــر از مــن ایســتاده بــود، گفتــم »آنچــه واقعیــت اســت بگــو 
ولــی بــه مســائل ناحــق مــرا متهــم نســاز« او بــه طــرف آثــار شــکنجه در وجــودش اشــاره 
نمــوده و چنــان وانمــود کــرد کــه دیگــر تحمــل شــکنجه و عــذاب کشــی برایــش نمانــده 
ــان  ــه شــکنجه و عذابــی کــه جانی ــود. اگــر خــود شــخصًا ب ــه جانــب هــم ب اســت. حــق ب
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ــه  ــان ب ــه متهمیــن روا میداشــتند، معــروض نمیبــودم ممکــن امــروز زب خلقــی و پرچمــی ب
شــکوه از مرحــوم میــر علــی اکبــر میگشــودم. او ممکــن هــدف عالــی تــری داشــته اســت. 
ــاری بــه صحبــت پرداختــه بــود و در آن صحبــت هــم، مــن ســراپا گــوش  ــا مــن یــک ب ب
بــودم و زیــاد ســخن نگفتــم تــا وی از خــال آن بــه وســعت شــبکۀ مــا پــی بــرده بتوانــد. 
ممکــن او میخواســته اســت بــا قربانــی خــود و مــن و گروپــی کــه مــن بــه آن مربــوط بــودم، 
گــروپ دیگــری را کــه خــود بزرگتــر و موثرتــر بــرای رهائــی مملکــت از چنگ وطنفروشــان 
ــن چــه  ــه م ــن ک ــه ای ــر ب ــی اکب ــر عل ــود، نجــات دهــد. شــهادت دادن می تشــخیص داده ب
پانــی داشــته ام و بــا چــه کســانی در ارتبــاط میباشــم کوچکتریــن کمکــی بــه خــودش شــده 
ــود نجــات داده نمیتوانســت و او خــود  ــی کــه در انتظــارش ب نمیتوانســت  و او را از عواقب
هــم کامــًا بــه ایــن امــر ملتفــت بــود. ولــی شــده میتوانســت وی بــا ایــن اظهاراتــش مســیر 
ــن ترتیــب شــبکۀ مهــم دیگــری را کــه  ــه ای توجــه مقامــات را بطــرف دیگــری ســوق و ب
هنــوز نامشــان بــر ســر زبــان هــای دســتگاه پولیــس وطنفروشــان نیفتــاده بــود حمایــه نمایــد. 
ایــن کاری بــود موافــق بــا منافــع مملکــت و او منافــع مملکــت را باالتــر ار منافــع شــخص 

و گــروپ قــرار داده بــود. 
دوکتــور میــر علــی اکبــر را دوبــاره از اتــاق خــارج ســاختند و یــک بــار دیگرمــن مانــدم و 
دوغــول وحشــی. سلســلۀ شــوکهای برقــی و مشــت و لگــد هــا دوبــاره آغــاز یافــت. ولــی 
ــان مــی آورمــت« تعویــض  اینبــار جملــۀ » مــن نشــانت میدهــم« بــه جملــۀ » مــن ســر زب
ــد  ــور ولی ــا دوکت ــاط ب ــام ارتب ــه اتم ــر شــده و ب ــردم کارم مشــکل ت ــود. فکــر ک ــده ب گردی
ــه شــدت  ــر ب ــی اگ ــد. حت ــد گردی ــزوده خواه ــا اف ــه شــدت و دوام شــکنجه ه ــی ب حقوق
شــکنجه هــا افزایشــی بــه عمــل نمــی آمــد، وجــودم آنقــدر حســاس و آســیب پذیــر شــده 
بــود کــه حتــی بــا کوچکتریــن تمــاس هــم موجــی از درد ســراپای وجــودم را فــرا میگرفــت 
تــا چــه رســد بــه مشــت و لگــد هــای ســروری. یــک بــار دیگــر از خداونــد آرزوی مــرگ 
ــه از شــکنجه و عــذاب  ــن ک ــرآورده میشــد. یکــی ای ــم ب ــرگ دو آرزوی ــا م ــرا ب ــردم، زی ک
نجــات میافتــم و دوم اینکــه بــه خوشــی و فرحــت آنهــا پایــان بخشــیده و بــه ایــن صــورت 
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بــا مــرگ خــود از آنهــا انتقــام میکشــیدم. ولــی در آن شــرایط مــرگ هــم گنجینــه ای بــود 
کــه کلیــد آن در دســت همیــن وحشــی هــا قــرار داشــت. 

اســداهلل ســروری لحظــه ای شــکنجه را متوقــف ســاخته و اظهــار داشــت کــه اگــر خواســته 
ــه  ــه فعالیــت هــای ضــد دولتــی قناعــت او را فراهــم نمایــم ب ــا انــکار از تشــبث ب باشــم ب
ــی  ــن داشــته و حت ــت هــای م ــورد فعالی ــی در م ــات مفصل ــرا او معلوم ــه ام. زی اشــتباه رفت
عکــس هائــی، از خــودم و از موتــرم، در جاهایــی دارد کــه شــواهد انــکار ناپذیــری از ایــن 
ــودم  ــان خ ــات را از زب ــد جزئی ــی میخواه ــد. ول ــکیل میدهن ــرا تش ــای م ــت ه ــوع فعالی ن
ــل ماحظــه ای در مجــازات خــود برخــوردار  ــم از تخفیــف قاب ــن کار میتوان ــا ای بشــنود. ب
گــردم. در غیــر آن شــواهد اثبــات جرمــم موجــود بــوده و بــه اســتناد آنهــا بــه ســخت تریــن 
ــی در  ــد حقوق ــا ولی ــم ب ــتثنای ارتباط ــه اس ــا حــال ب ــم ت ــم شــد. گفت جــزا محکــوم خواه
موضــوع مشــخصی از مــن ســوال نشــده اســت تــا جوابــی ارائــه دارم و یــا صحــت و ســقم 
جوابــم مطــرح بحــث باشــد. جوابــی کــه در مــورد ارتبــاط بــا ولیــد حقوقــی گفتــم کامــا 
صحــت دارد واقعــًا نــه بــا ولیــد حقوقــی کــدام معرفتــی دارم و نــه بــا وی در تمــاس شــده ام 
اســداهلل ســروری خنــدۀ اســتهزا آمیــزی کــرده و گفــت در دیگــر فعالیــت هــای ضــد دولتــی 
هــم یقینــًا هیــچ حصــه نداشــته ایــد. گفتــم گــرد همایــی چنــد دوســت و رفیــق بــه معنــی 
ضدیــت بــا رژیــم نخواهــد بــود. مــا درســت وقتــی اجتمــاع نمودیــم کــه ترکــی )در آنجــا از 
تــرس جــان مجبــور بــودم رئیــس صاحــب شــورای انقابــی بگویــم( در یکــی از بیانیــه هــای 
تلویزیونــی اش آزادی فعالیــت را بــرای احــزاب دیگــر، در آینــده وعــده دادنــد. به اســاس آن 
مــا هــم گــرد هــم جمــع شــده  و هســتۀ ابتدائــی یــک حزبــی را گذاشــتیم ولــی فعالیــت های 
خــود را تــا اعــان رســمی حکومــت مبنــی بــر آزادی فعالیــت بــرای احــزاب دیگــر معطــل 
گذاشــتیم. ســروری گفــت چــرا ایــن گردهمایــی را نیــز تــا زمــان اعــان حکومــت معطــل 
ــم وانســجامی  ــا تشــکیات و نظ ــی ب ــًا احزاب ــه چــون قب ــم ک ــتید. در جــواب گفت نگذاش
وجــود داشــته و یقینــًا بعــد از اعــان حکومــت بــه فعالیــت آغــاز خواهنــد نمــود، مــا هــم 
بــرای اینکــه یــک انــدازه وقــت کمائــی کــرده و یــک قدمــی دریــن راه بــه پیــش رفته باشــیم، 
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اســاس حــزب را گذاشــته ولــی فعالیــت آن را معطــل گذاشــتیم. ایــن ســوال و جــواب هــا 
همــه شــفاهی بــود، نــه کســی از آن نــوت میگرفــت و نــه الــۀ ضبــط صوتــی بــه کار انداختــه 
شــده بــود، غیــر از اینکــه دور از ســاحۀ دیــد مــن صــورت گرفتــه باشــد. اســداهلل ســروری 
یــک بــار دیگــر پرســید: » اگــر تصمیــم بــه فعالیتــی نداشــتید، منظــور از تمــاس بــا میــر علــی 
اکبــر چــه بــود؟« گفتــم مــن در ایــن تمــاس پیــش قــدم نبــوده ام، او خــود تیلفونــی بــا مــن 
بــه تمــاس شــده و خواهــش نمــود تــا بــا هــم ببینیــم. چــون موضــوع صحبــت معلــوم نبــود 
مــن پیشــنهادش را قبــول کــردم. مگــر در روز ماقــات ملتفــت شــدم کــه صحبــت در اطراف 
ــت  ــکاوی و صحب ــه و از کنج ــه نگرفت ــه آن عاق ــد، ب ــا میچرخی ــت ه ــلۀ فعالی ــک سلس ی
ــی  ــر عل ــم مرحــوم می ــدم. چــون اس ــرده از وی جــدا ش بیشــتر در موضــوع خــودداری ک
اکبــر را بــه هیــچ یــک از رفقایــم نگفتــه بــودم، مطمئــن بــودم کــه اگــر از آنهــا ســوال شــود 
همــه یکســر از تمــاس بــا میــر علــی اکبــر انــکار کــرده و بــه اینصــورت ممکــن جــادان بــه 
صحــت گفتــارم بــاور نماینــد، و مــا از گــروپ مرحــوم میرعلــی اکبــر، کــه نمیدانســتم تــا 
چــه انــدازه در ایــن منجــاب فرورفتــه انــد مجــزا گردیــم. بــا وجودیکــه مــن در اعترافاتــم 
از هشــت نفــری کــه در آن شــب اجتمــاع نمــوده بودیــم تذکــر دادم ولــی اســداهلل ســروری 
کوچکتریــن ســوالی در مــورد آنهــا و در مــورد جلســات احتمالــی دیگــر مــا از مــن ننمــود. 
بلکــه همــه ســوالهایش در مــورد ارتبــاط مــن بــا ولیــد حقوقــی میچرخیــد. ایــن ممکــن از 
ــوده باشــد کــه دیگــر رفقــا هــم هــر کــدام جــز از همــان هشــت نفــر مشــمولین  ســببی ب
جلســۀ آن شــب، منعقــدۀ منــزل دوکتــور نیــاز، از کــس دیگــر نــام نبــرده بودنــد. اســمای ایــن 
هشــت نفــر بــا لیســتی اســمائیکه از طــرف مخبــر بــه اســداهلل ســروری داده شــده بــود کامــًا 
ــوده و  ــه محــدود ب ــن حلق ــه ای ــود ک ــن شــده ب ــت داشــت. اســداهلل ســروری مطمئ مطابق
هنــوز بســط نیافتــه اســت. امــا چــون مــن در اجتمــاع منعقــدۀ منــزل دوکتــور نیــاز از تمــاس 
ــن تذکــر  ــر هــم ای ــودم و مخب ــاد آورده ب ــام، ی ــدون ذکــر ن ــا یــک حلقــۀ دیگــر، ب خــود ب
را درج اطاعیــه اش نمــوده بــود، اســداهلل ســروری در پــی آن بــود تــا خــود را از ارتبــاط 
مــن بــا گــروپ دیگــر، کــه خــود آن را گــروپ مربــوط بــه ولیــد حقوقــی پنداشــته بــود، و 
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یــا احتماالبعضــی حلقــه هــای ســری دیگــر مطمئــن ســازد. بــه ایــن منظــور دم بــه دم بــه 
شــدت شــکنجه هایــش مــی افــزود و ســوالهایش در اطــراف ارتبــاط مــن بــا ولیــد حقوقــی 
ــم  ــار دیگــر در نزدیــک پاهای ــد شــده و یــک ب ــد. اســداهلل ســروری از جایــش بلن میچرخی
ــه تعقیــب آن ریســمان را از  ــم برطــرف نمــود. ب ــرق را از پاهای ــو زد. اوال ســیم هــای ب زان
پاهایــم گشــود و امــر بــه برخاســتن داد. چــون از یکطــرف دســتهایم هنــوز بســته بــود و از 
طــرف دیگــر پاهایــم فــوق العــاده دردنــاک وتحمــل وزن وجــودم را نداشــت بنــًا برخاســتن 
از جــا برایــم ناممکــن بــود. اســداهلل ســروری بــا معاونــش از شــانه هایــم گرفتــه و مــرا روی 
دو پــا قــرار دادنــد. بــه مجــردی کــه کــف پاهایــم بــه زمیــن تمــاس و تحــت فشــار قــرار 
ــرق ســرم میرســند.  ــا ف ــه و ت ــم فرورفت ــن در پاهای ــی از زمی ــد فکــر کــردم خنجرهائ گرفتن
اســداهلل ســروری بــه معاونــش هدایــت داد تــا مــرا بــه اتــاق دیگــر رهنمائــی کنــد. ســرم بــه 
دوران افتــاده بــود و موازنــۀ خــود را حفــظ نمــوده نمیتوانســتم. عاوتــًا نســبت بــه درد پاهــا 
نمیتوانســتم بــه ســهولت حرکــت نمایــم در نتیجــه معــاون اســداهلل ســروری مجبــور شــد تــا 
ــا  ــا اســتفاده از موقــع و ب از یــک بازویــم گرفتــه واز ســقوطم جلوگیــری کنــد. مــن هــم ب
اتــکا بــوی تــا انــدازه ای از فشــار روی پاهــا کاســته، بــا عالمهــای مشــکل و بــه آهســتگی 
بــراه افتــادم. از اتــاق خــارج و در ســمت دســت چــپ دهلیــز روان گشــتیم. متعاقبــًا زاویــه 
ــی مفشــن داخــل  ــر خیل ــک دفت ــه ی ــه ای ب ــد از فاصل ــرف راســت دور زده و بع ای را بط
شــدیم. او مــرا در یکــی از آرام چوکــی هــا نشــانده و بــا پارچــۀ ریســمان کــه بــا خــود آورده 

بــود دوبــاره پاهایــم را بســت. او رفــت و مــرا در آن دفتــر تنهــا گذاشــت.
ــا دوکتــور ولیــد حقوقــی دریافتــم کــه در  بعــداً در زنــدان پــل چرخــی  ضمــن صحبــت ب
آن موقعــی کــه مــرا بــه اتــاق دیگــر منتقــل ســاختند، ولیــد حقوقــی را تحــت شــنکجه هــای 

شــدید قــرار داده بودنــد.
ــیان،  ــن وحش ــت و آزار ای ــال اذی ــل و احتم ــه فامی ــودم ب ــه ب ــت یافت ــازه فرص ــه ت ــن ک م
بــه آنهــا، بیندیشــم، دروازه بــاز و شــخصی داخــل اتــاق شــد. ایــن شــخص کــه بــا چهــرۀ 
منحــوس وی آشــنا بــودم، اســداهلل امیــن بــرادرزادۀ حفیــظ اهلل امیــن ســفاک بــود کــه ماننــد 
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دوکتــور نجیــب ســمت شــاگردی مــارا در فاکولتــۀ طــب داشــت. بــا کراهــت و بــا چشــمان 
پــر از نفــرت بمــن نــگاه کــرده و ســرش را بســیار خفیــف جنبانــد کــه فهمیــده نتوانســتم بــر 
ســبیل احتــرام بــود و یــا قصــور خوانــی. لحظــه ای پشــت میــز کار ایســتاده و بــه مکاتیــب 
نظــر انداخــت و بعــد دوبــاره بــدون آنکــه حرفــی بــا مــن رد وبــدل نمــوده باشــد از دروازه 

خــارج و ناپدیــد گشــت.
چشــمم بــه ســاعت دیــواری افتــاد کــه گذشــته از یــک شــب را اعــام میداشــت. یــک بــار 
ــز  ــا را نی ــادا آنه ــم راســت شــد ازینکــه مب ــر اندام ــوی ب ــادم  م ــل افت ــه فکــر فامی دیگــر ب

توقیــف نمــوده باشــند.
ــن  ــن روی ای ــه م ــال ک ــن ح ــا همی ــند و ی ــوده باش ــکنجه نم ــن ش ــد م ــا را مانن ــادا آنه مب
ــکار زجــر  ــن اف ــوراً ای ــی ف ــرار داشــته باشــند. ول ــر شــکنجه ق ــا زی چوکــی نشســته ام آنه
دهنــده را از خــود دور ســاخته و بــا خــود گفتــم کــه آنهــا قصــوری ندارنــد، اگــر بــه اذیــت 
و ازار آنهــا هــم بپردازنــد بــرای گرفتــن اعتــراف دلخواهشــان از مــن خواهــد بــود. چــون 
تــا حــال از فامیلــم حتــی نامــی نبــرده انــد گمــان نمیــرود دامنــۀ بربریــت شــان تــا بــه آنهــا 
رســیده باشــد. ایــن نــوع تعبیــر و تفســیر هــم در حقیقــت جــز خوشــباوری و یــا گریــز از 
ــه  ــودم ب ــه آن معــروض ب ــی از آنچــه خــود ب ــود وال ــز دیگــری نب واقعیــت هــای تلــخ چی
آســانی اســتنباط شــده میتوانســت کــه روش ایــن گــروه وحشــی روی هیــچ پرنســیپی اســتوار 
نبــوده و دامنــۀ وحشــت شــان حــدو حــدودی نمیشناســد. غــرق در ایــن افــکار بــودم کــه 
دروازه بــاز و همــکار اســداهلل ســروری در حالیکــه کرتــی ام، کــه جیــب هــای آن کــه قبــًا 
توســط اســداهلل ســروری خالــی شــده بــود، و بــوت هایــم را در دســت داشــت داخــل اتــاق 
شــد. او ریســمان را از دســتها و پاهایــم گشــود، کرتــی ام را بــه دســتم داد  و بــوت هایــم را 
پیــش پایــم گذاشــت و هدایــت داد تــا آنهــا را بــه تــن کــرده عقــب وی بــه راه بیفتــم. پاهایــم 
کــه در اثــر جریانــات برقــی هــم جریحــه دار و هــم شــدیداً متــورم شــده بــود، از گنجایــش 
در بــوت هــا خــارج بــود. از بینــی شکســته ام هــم خــون بــه انــدازه کافــی ضایــع گردیــده 
ــًا دوازده  ــود. دســتهایم کــه تقریب ــوده ســاخته ب ــه خــون آل ــًا ب ــم را کام و پیراهــن و پطلون
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ســاعت در عقبــم بســته بــود کامــًا کرخــت و بــه مشــکل میتوانســتم از آنهــا اســتفاده کنــم.
لــذا بــه مشــکل بــوت هــا را بــه یــک دســت و کرتــی را بــه دســت دیگــر گرفتــه خواســتم 
بــراه بیفتــم ولــی بــاز هــم پاهــا وزن وجــودم را تحمــل نتوانســته و معــاون اســداهلل ســروری 
مجبــور شــد تــا یــک بــار دیگــر برایــم رول عصــا را بــازی نمایــد. بــا هــم بــه آهســتگی بــه 
طــرف در خروجــی روان شــدیم. وقتــی بــه دهلیــز رســیدیم مرحــوم میــر علــی اکبــر هــم 
بــه مــا پیوســت. معــاون اســداهلل ســروری دســتم را رهــا کــرده خــود در پیــش و مــا دو نفــر 
ــم.  ــه راه افتادی ــز، لنگیــده و درد کشــیده ب ــه دیوارهــای دهلی ــه دادن ب ــا تکی در عقــب وی ب
زینــه هــا را بــا هــزار مشــکل پائیــن شــدیم. موتــر والــگا در نزدیکــی مدخــل تعمیــر انتظــار 
مــا را میکشــید. معــاون ســروری دروازۀ عقبــی موتــر را گشــوده بــه مــن و میــر علــی اکبــر 

هدایــت داد تــا در ســیت عقبــی موتــر جــای گیریــم.
او دروازۀ موتــر را دوبــاره در عقــب مــا بســته و خــودش در پهلــوی دریــور نشســت و موتــر 
بــراه افتــاد. نمیدانســتیم بــه کجــا میرویــم، حتــی بــه آن فکــر هــم نمیکردیــم. در تمــام طــول 
ــم. دســتها و پاهــای مــا آزاد  ــود کــه از آن حــظ میبردی ــه لحظــۀ آرامــی ب آن روز ایــن یگان
بــود، نــه بســته- روی چوکــی راحتــی نشســته بودیــم، نــه افتــاده روی زمیــن ســنگفرش- و 
باالخــره از مشــت و لگــد زدنهــا، از بــرق دادنهــا، از خفــه کردنهــا، و از روی شــکم زدنهــا 
اثــری نبــود. در عمــرم از چنیــن راحتــی بــه یــاد نداشــتم و در عمــرم از یــک لحظــه راحــت 
چنیــن لذتــی نبــرده بــودم. ولــی راحتــی بــود زودگــذر کــه بــا رســیدن بــه وزارت داخلــه 
پایــان یافــت. موتــر در مدخــل تعمیــری توقــف نمــود. یــک بــار دیگــر بایــد زینــه ای را بــاال 
شــده خــود را بــه منــزل باالئــی میرســانیدیم. بــا بــاال شــدن بــه هر پتــۀ زینــه در تمــام وجودم 
احســاس درد شــدید مینمــودم. مخصوصــًا در پاهــا کــه بعــد از یــک لحظــه اســتراحت، درد را 
هنــوز بــا شــدت بیشــتر احســاس مینمــود. آنچــه از درد کشــی در مــا ظاهــر میگشــت فقــط 
ــا نالــش خفیــف و نســبتًا بــی صدائــی همراهــی میشــد. باالخــره  افــادۀ وجهــی بــود کــه ب
بــه منــزل بــاال رســیده و بــه دهلیــز طوالنــی ای داخــل شــدیم. در دو طــرف آن اتــاق هایــی 
قــرار داشــت کــه ممکــن شــکنجه گاههائــی بــوده باشــند، و یــا دفاتــر، و یــا مخلوطــی از هــر 
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دو. دروازۀ یکــی از ایــن اتاقهــا، در ســمت دســت چــپ، گشــوده شــد و مــن بــه داخــل آن 
راهنمائــی شــدم در حالیکــه مرحــوم میــر علــی اکبــر مجبــور بــود هنــوز هــم بــه راهپیمائــی 
در دهلیــز ادامــه دهــد تــا بــه اتاقــی کــه برایــش تخصیــص داده شــده بــود برســد. اتاقــی کــه 
ــه آن داده  ــر ب ــا شــکنجه گاهــی کــه شــکل دفت ــود، )و ی مــن در آن قــرار گرفتــم دفتــری ب
شــده بــود( بــه طــول چهــار الــی چهــار و نیــم و عــرض ســه الــی ســه و نیــم متــر. کلکینــی 
هــم، مشــرف بــه صحــن وزارت، در ســمت مقابــل دروازۀ درآمــد قــرار داشــت. فرنیچــر ایــن 
دفتــر مشــتمل بــود بــر یــک میــز کار، ســه پایــه چوکــی عــادی، یــک پایــه چوکــی بــازو دار 

و یــک المــاری فلــزی کــه مقابــل دروازۀ درآمــد، در پهلــوی کلکیــن قــرار داده شــده بــود.
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شب اول در وزارت داخله
خــود را بــه یکــی از چوکــی هــا رســانده و روی آن نشســتم. بــا خــود مــی اندیشــیدم کــه 
ــا چهــرۀ نحــس و  ــاز هــم ب دیگــر چــه بائــی را، در ایــن اتــاق بــر ســرم خواهنــد آورد. ب
وحشــتناک اســداهلل ســروری روبروخواهــم شــد؟ و یــا اینکــه جــادان دیگــری در ایــن جــا 
مســئول وارســی از مــن خواهنــد بــود؟ ولــی چــه فرقــی میکــرد اســدهلل ســروری و امثــال 
او همــه، مســت از بــادۀ وطــن فروشــی، بــا انســان نــا آشــنا  از انســانیت مبــرا شــده بودنــد. 
ــا در مســابقات  ــود ت ــاش ب ــدام در ت ــر ک ــود. ه ــر از دیگــرش ب ــار یکــی وحشــیانه ت رفت
وحشــی گــری ســرآمد همقطــاران خــود قرارگرفتــه، نظــر نیــک بادارانــش را بطرفــش جلــب 
نمایــد. آهســته آهســته بینــی ام از کرختــی برآمــده و بــه درد آغــاز کــرد. ممکــن درد قبــًا 
هــم موجــود بــوده باشــد ولــی صحنــه هــای وحشــت انگیــزی کــه بــه آن ســرو کار داشــتم، 
ــر  ــر دیگ ــای متوات ــه درد ه ــدر ب ــت آنق ــم. در حقیق ــاس نمای ــا آن را احس ــد ت ــع میش مان
معــروض میگشــتم کــه فرصــت احســاس درد بینــی را نداشــتم. اســتخوانهای ســر، وجــود و 
همــۀ عضــات بدنــم بــه درد آمــده بــود. حرکاتــم نســبت شــخی عضــات بســیار محــدود 
و درد آور شــده بــود. جریــان خــون از بینــی متوقــف و علقــۀ ضخیــم خــون ســوراخ بینــی 
ــدم اســداهلل ســروری از  ــا میدی ــود ت ــه ای موجــود نب ــود. گرچــه آئین را مســدود ســاخته ب
مــن چــه ســاخته اســت، ولــی احســاس میکــردم کلــه ام نســبت بــه حالــت عــادی دو چنــد 
ــورم، خشــک و  ــدازه ای مت ــه ان ــم ب ــر، و پوســت روی آن کشــیده شــده اســت. لبهای بزرگت
ترکیــده بودنــد کــه حتــی دهــن گشــودن هــم بــرای مــن یــک عمــل فــوق العــاده دردآور 
ــع  ــاده و رف ــه ای روی آن افت ــا لحظ ــود ت ــود میب ــتری موج ــردم بس ــود. آرزو میک ــده ب ش
خســتگی میکــردم. نمیدانســتم تــا چــه وقــت دریــن اتــاق میمانــم. ولــی مطمئــن بــودم کــه 
بــرای آنشــب جــادان از مــن دیگــر خبــری نخواهنــد گرفــت. کرتــی ام را پیچیــده، از آن 
ــی  ــا بین ــرار دادم ت ــوری ق ــانی ام را روی آن ط ــتم. پیش ــز گذاش ــاختم و روی می ــی س بالش
و دیگــر قســمت هــای رویــم بــه چیــزی تمــاس نداشــته باشــد. بــه ایــن ترتیــب خواســتم 
ــه اســتراحت بپــردازم. امــا تــکان هائــی کــه گاه در پاهــا، گاه در دســتها، و گاه  لحظــه ای ب
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ــم.  ــی اســتراحت نمای ــت اندک ــن وضعی ــع آن شــد تادری ــع میشــد مان ــام وجــود واق در تم
دوبــاره نشســته و بــه چوکــی تکیــه زدم. آرزو داشــتم بدانــم شــب بــه کجــا رســیده اســت 
ــن  ــه کلکی ــرار داشــت. چشــم ب ــروری ق ــداهلل س ــب اس ــه در جی ــاعتم در آن لحظ ــی س ول
ــن  ــرای م ــت ب ــی میتوانس ــه ارمغان ــا روز چ ــتم. ام ــیدن روز نشس ــرا رس ــر ف ــه منتظ دوخت
ــرار  ــا آمــدن روز کــدام مشــکلم میتوانســت حــل گــردد؟ حالتــی کــه مــن در آن ق آورد؟ ب
ــود  ــم. واقعیتــی ب ــا آمــدن روز از شــر آن نجــات میافت ــا ب ــود ت ــا نب ــا روی داشــتم خــواب ی
ــد.  ــن پندارن ــداری ناممک ــواب در بی ــز در خ ــوع آن را ج ــن وق ــخاص ممک ــا اش ــه بس ک
ولــی آن صحنــه هــا همــه واقعیــت داشــت. مــن شــاهد آن بــودم و بــاالی خــودم تعمیــل و 
تحمیــل میشــد. ممکــن اســداهلل ســروری و همــکاران و همقطارانــش مطمئــن بودنــد کــه از 
شــکنجه گاه هایشــان جــان بــه ســامت نبــرده، داســتان فجایــع شــان را بــا خــود بــه خــاک 
خواهیــم بــرد. ولــی خداونــد مــن، و ماننــد مــن صدهــا نفــر دیگــر را، از بیــن صدهــا هــزار، 
از چنگالشــان نجــات داد تــا افســانۀ فجایــع آنهــا را بــه دیگــران بازگــو کنیــم. مــن بارهــا از 
فــرط شــکنجه ارزوی مــرگ میکــردم ولــی در عیــن زمــان آرزوی شــدید داشــتم تــا بتوانــم 
اقــًا همانقــدر فرصتــی برایــم میســر گــردد تــا پــرده از یــک گوشــۀ کوچــک فجایــع ایــن 
خــون خــواران برداشــته باشــم. وقتــی مرحــوم محمــد هاشــم میونــدوال زیــر شــکنجۀ صمــد 
ــان آوازۀ انتحــار آن مرحــوم را در  ــان و پرچمی ــود، خلقی ــه حــق تســلیم نم ــر جــان ب از ه
ــر  ــی اگ ــاور نکــرد، ول ــچ کســی ب ــا را هی ــن دروغ آنه ــر چــه ای ــد. گ ــط پخــش کردن محی
فــرض کنیــم مرحــوم میونــدوال دســت بــه خودکشــی هــم زده باشــد، ایــن عمــل وی بــه 
هیــچ صــورت از ثقلــت مســئولیت صمــد از هــرو دارودســته اش نمیکاهــد. زیــرا بعــد آنکــه 
مرحــوم میونــدوال چهــره هــای بــدون ماســک ایــن وحشــیان را دیــده و شــکنجه و عــذاب 
دور از انســانیت آنهــا را چشــید. و از مشــاهدۀ کوچکتریــن عامــۀ انســانیت، و ناچیــز تریــن 
احســاس بشــری نــزد جــادان معــروض ســاختن آن مرحــوم بــه مــرگ تدرجیســت، ممکــن 
دســت بــه دامــان مــرگ دراز کــرده هــم بــه عــذاب بــی پایــان خــود پایــان بخشــیده باشــد 
و هــم جــادان خــود را از سلســلۀ لــذت کشــی هــای شــان محــروم ســاخته باشــد. او بــا 
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مرگــش از وحشــیان خلقــی و پرچمــی انتقــام کشــید. خودکشــی مرحــوم میونــدوال خــود 
ســند عمــدۀ وحشــت و بربریــت غیــر قابــل بــاور گــروه خلــق و پرچــم را تشــکیل میدهــد. 
مــن کــه دیگــر خــواب از چشــمانم گریختــه و چشــم بــه کلکیــن دوختــه منتظــر روز نشســته 
بــودم، متوجــه شــدم کــه آهســته آهســته از تاریکــی شــب کاســته میشــود. روزی کــه انتظــار 
رســیدن آن را میکشــیدم، وقتــی باکاهــش تاریکــی شــب از رســیدنش مطمئــن شــدم، خــوف 
و هراســی بــر اندامــم مســتولی شــد. زیــرا مطمئــن بــودم کــه بــاز هــم صحنــه هــای دیــروزی 
ــا در  ــی ه ــا و پرچم ــی ه ــه خلق ــردم ک ــر میک ــد. فک ــم ش ــر از آن مواجــه خواه ــا بدت و ی
اوج مســتی خــود هســتند و مــا را منحیــث دشــمنان انقــاب مســتحق زندگــی نمیشــمارند. 
ــق  ــا تطبی ــان ب ــت و بربریتش ــش وحش ــند عط ــاخته باش ــود س ــا را ناب ــه م ــل از آنک ــا قب ام
ــد  ــور ســید احم ــاد ســخنان دوکت ــه ی ــد نشــاند. ب ــرو خواهن ــا ف ــر م ــا ب ــواع شــکنجه ه ان
افتــادم کــه میگفــت: )زمانــی کــه مــن هنــوز بــه وظیفــۀ معاونیــت علمــی فاکولتــه اشــتغال 
داشــتم( »داکتــر صاحــب انقابیونــی را میبینــم کــه بمراتــب انقابــی تــراز مــا هســتند ولــی 
ــود و  ــن ب ــم همی ــت ه ــا را نمیشــناخت« واقعی ــاب، کســی آنه ــش از انق ــد روز پی ــا چن ت
مــن از چنیــن انقابیــون، نســبت بــه خلقــی هــا و پرچمــی هــا، بــه مراتــب بیشــتر خــوف و 
هــراس داشــتم. زیــرا خلقــی و پرچمــی مدتــی در ایــن مســیر راه پیمــوده بــودو بــه اصطــاح 
مراحــل امتحانــی را قبــا پیمــوده بــود و ضرورتــی احســاس نمیکــرد تــا کســی را بــه خلقــی 
بــودن و یــا پرچمــی بودنــش متقاعــد ســازد. حــرکات و اعمالــش هــم تبــارزی از طبیعــت 
ــی  ــت حیوان ــن طبیع ــه عی ــون کاذب ک ــا انقابی ــس. ام ــود و ب وحشــیانه و ددمنشــانه اش ب
خلقــی و پرچمــی را داشــتند، در عیــن زمــان بــه صفــت ابــن الوقتــی نیــز متصــف بودنــد. 
اینهــا بعــد از کودتــای هفتــم ثــور از یکطــرف زمــان مناســب و زمینــۀ خوبــی بــرای ارضــای 
غرائــض وحشــت و بربریــت خــود یافتــه بودنــد، و از طــرف دیگــر بــا مبالغــه و زیــاده روی 
در ایــن روش هــای غیــر انســانی میخواســتند اطمینــان دیگــر اعضــای حــزب را بــه صــادق 
بودنشــان جلــب نماینــد. افتــادن بــه دســت چنیــن اشــخاصی بمراتــب خطرناکتــر از افتــادن 
ــد و  ــود ایــن واقعیــت را بعــد هــا همــه درک کردن ــه دســت خلقــی و پرچمــی واقعــی ب ب
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دیدنــد کــه کســانی کــه حتــی فکــر میشــد سرســخت تریــن دشــمن خلــق و پرچــم باشــند 
ــد. همــه  ــرون کردن ــا بی ــان خلقــی هــا و پرچمــی ه ــه چــه زودی ســر از گریب چطــور و ب
دیدنــد کــه بعضــی هــا ماننــد صدیــق محبــی، نعمــت اهلل پــژواک، حســن شــرق و محمــد 
ــا زاده ای را  ــا کجــا کشــانیدند، و اق ــۀ ناسپاســی و نمــک ناشناســی را ت ــر دامن خــان جال
هــم دیدنــد چطــور بــروی مــردم افغانســتان و بــروی خــاک و خــون مرحــوم میونــدوال، کــه 
روزی از گوشــهایش گرفتــه از عمــق جامعــه بــه چوکــی وزارت نشــانده بــود، پــا گذاشــته 
و خلقــی و پرچمــی را بــر ســر نهــاد تــا دروازۀ ســفارتی برویــش گشــوده گــردد. نامردانــه 
ــه شــان کمــر  ــاداران روســی شــان در حمای ــن از اینکــه ب ــه زد و مطمئ ــه آن چوکــی تکی ب
بســته انــد، توکلــش را از خداونــد)ج( بریــد و بــه کرملــن بســت. ایــن پروفیســور شــتابزده 
کــه حتــی محیــط و مردمــش را هــم بــه خوبــی نمیشــناخت ولــی یقیــن دارم انقــاب کبیــر 
فرانســه را از بــر خواهــد داشــت، منتظــر یــک انــدازه ارامــش نســبی هــم نــه نشســت. امــا 
وقتــی پلــه تــرازو بــه نفــع مــردم افغانســتان ســنگینی کــرد، از حکومــت کمونســتی هــم بریــد 
ــاداران  ــت ب ــرای رضای ــش آن کشــور را ب ــد روز پی ــه ممکــن چن ــی، ک ــان مملکت ــه دام و ب
ــت در  ــه از راه رشــوت  خیان ــا آن دزدی ک ــده شــد. و ی ــد، پناهن خــود امپیریالیســت مینامی
کمتریــن مــدت ملیــون هــا افغانــی کنــار گذاشــته و بــه نــام مــرد چنــد ملیــون افغانیگــی در 
ــه راه افتــاده بــود، ولــی  پیشــاپیش متملقینــی کــه ایمانشــان را بــه دود کبــاب میفروختنــد ب
بعــد از کودتــای نحــس هفتــم ثــور ســر از گریبــان انقابیــون کاذب بیــرون کــرده و بــا ســواد 
ــن محــل  ــرای دیگــر ماموری ــه تدریــس مارکسیســم  لینینیســم ب ــدی کــه داشــت، ب ــم بن نی
کارش آغــاز کــرد. او کــه نــه تنهــا کــدام تخصصــی در مارکسیســم لینینیســم نداشــت، بلکــه 
ــه صفــت ابــن  ــا یگان ــود، ب از داشــتن اندکتریــن معلومــات هــم در ایــن اندیشــه محــروم ب
الوقتــی و تملقــی کــه داشــت توانســت رول معلــم و مبلــغ ایدیولــوژی مارکسیســم لینینیســم 
را بــه عهــده بگیــرد تــا مــورد الطــاف خلقیهــا و پرچمــی هــا قــرار گیــرد. ولــی اقــای راشــی 
هــم وقتــی بــه موقعیــت متزلــزل رژیــم فروختــه شــده پــی بــرد اندوختــه هــا را بــه کمــر 
بســته و بــا مقــداری از آثــار انتیــک و مســروقه موزیــم کابــل بــا قــدم کثیفــش راه هجــرت 
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هــزاران بیگنــاه و فرزنــدان صــادق بــه وطــن را آلــوده ســاخت.
باالخــره روز فــرا رســید. آهســته آهســته ســر و صــدا از صحــن وزارت بــه گــوش میرســید. 
نمیدانســتم امــروز چــه بایــی را بــر ســرم مــی آورنــد. بــا وجودیکــه حتــی تصــور آن مــو 
بــر اندامــم راســت میســاخت بــاز هــم آرزو میکــردم زودتــر بــه وارســی از مــن بپردازنــد. 
ــم سلســلۀ  ــر شــعوری، میخواســتم بدان ــه صــورت غی ــن آرزو، ب ــا ای در حقیقــت ممکــن ب
ــات  ــا اینکــه تحقیق ــا از آن کاســته میشــود؟   و ی ــرود و ی ــه وخامــت می شــکنجه هــا رو ب
بــا همــان چنــد ســوال و جــواب شــفاهی اســداهلل ســروری پایــان یافتــه در حــال در مــورد 
سرنوشــتم، کــه چنــدان امیــدوار کننــده معلــوم نمیشــد، تصمیــم اتخــاذ میکننــد و یــا اینکــه 
ــرح  ــکار و ط ــن اف ــرد؟ ای ــد ک ــدا خواه ــه پی ــم ادام ــوز ه ــکنجه هن ــق و ش ــلۀ تحقی سلس
ــود و  ــم عایــد شــده ب ــود کــه در ایــن وقفــه انتظــار برای ســوال ممکــن واهمــه و ترســی ب
بــه اصطــاح از بیــم بــا بــودن ترجیــح میــدادم در بیــن بــا باشــم. ســر و صــدا در صحــن 
وزارت بیــش و بیشــتر میشــد. اینهــا همــه کســانی بودنــد کــه بــه شــعبات مختلــف وزارت 
داخلــه ســروکار داشــتند و در طــول صبــح در صحــن وزارت ازدحامــی را بــه راه انداختــه 
بودنــد. خواســتم تــا بــه کلکیــن رفتــه نظــری بــه صحــن وزارت بینــدازم. ولــی تاشــم بــی 
ــا احســاس میکــردم  ــن فشــار شــدیدترین درد در وجــود و پاه ــا کوچکتری ــد. ب نتیجــه مان
عاوتــًا پاهــا آنقــدر متــورم بودنــد کــه قبــض و بســت آن بــه ذات خــود شــکنجه ای بــود. از 
اتاقــم بــه کلکیــن و تماشــای بیــرون صــرف نظــر کــردم. از چــای صبــح اثــری نبــود. ولــی 
هنــگام ظهــر یــک بشــقاب چلــو کــه ســالن آن را بادنجــان ســیاه تشــکیل میــداد، پیــش رویــم 
گذاشــته شــد. از شســتن دســت هــا و روی خبــری نبــود. شــکنجه هــای متواتــر وفاقگــی 
ــا اشــتهای تــام لقمــه ای بــه طــرف  زحمــت تشــناب رفتــن را نیــز مرفــوع ســاخته بــود. ب
دهــن بــردم ولــی چنــان ســوزش شــدید در لبهــا دهــن گشــودن را بــه کلــی ناممکــن ســاخته 
ــا لقمــه هــای بســیار کوچــک،  ــه جایــش گذاشــته ب ــاره ب ــود. مجبــور شــدم لقمــه را دوب ب
بــه تعــداد چنــد دانــۀ برنــج، چانــس خــود را آزمایــش کنیــم. ایــن کار هــم عــاری از درد و 
ســوزش نبــود. امــا بــا آن هــم توانســتم چنــد عــدد برنجــی را بــه دهــن بگــذارم. جویــدن 
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آن چنــد دانــه برنــج هــم وقــت کافــی بــه کارداشــت، زیــرا نســبت درد و ســوزش در لبهــا 
حــرکات دنــدان هــا نیــز محــدود بــود. بعــد از جویــدن کافــی آن چنــد دانــه برنــج وقتــی 
خواســتم آنچــه در دهــن داشــتم ببلعــم، درد و ســوزش غیــر قابــل تحمــل در گلــو احســاس 
ــه آنچــه را در گلــو  ــه کلــی از جویــدن مانــدم. ن ــه انــدازه ای بــود کــه ب کــردم. ســوزش ب
فــرو بــرده بــودم کامــا بلعیــده و تــا معــده رســانیده میتوانســتم و نــه آن را دوبــاره بــه دهــن 
برگشــتانده میتوانســتم. خواســتم بــا جرعــه آبــی از ســوزش گلــو کاســته آنچــه را تــا نیمــه 
راه رســانیده بــودم تــا معــده برســانم.اما بــه مجــرد رســیدن آب در گلــو فکــر کــردم تیــزاب 
نوشــیده ام. از خــوردن و نوشــیدن هــر دو منصــرف شــدم. بعــد از آن وقتــی کــه بشــقاب 
برنــج روز میــز قــرار داشــت انگشــتانم در اثــر روغــن تــه بشــقاب آلــوده ســاخته و بــا آن 
لبهــای خــود را چــرب مینمــودم تــا باشــد عذابــم از بــاز کــردن دهــن کمتــر گــردد. همــه 
چیــز برایــم بــه آلــۀ شــکنجه مبــدل گردیــده بــود. تنهــا بــه عــذاب آالت شــکنجه خلقیــان 
معــروض نبــودم بلکــه وســایل حیاتــی از قبیــل نــان و آب مشــروب هــم بــه آالت شــکنجه 

مبــدل گردیــده بــود. 
ــا  ــز برداشــته ب ــج و گیــاس آب را از روی می باالخــره پولیــس موظــف آمــده بشــقاب برن
خــود بــرد و دروازه را در عقبــم قفــل نمــود. یکبــار دیگــر مــن مانــدم و تنهائــی و ســوالهائی 
در مــورد اینکــه چطــور تــا حــال بــه ســراغم نیامــده انــد. ایــا هنــوز هــم بــه تحقیقــات از من 
ادامــه خواهنــد داد؟ اگــر چنیــن باشــد روز میــرود کــه بــه پایــان برســد. پــس چــه وقــت بــه 

ســراغم خواهنــد آمــد؟
آیــا تمــام تحقیقاتــم ماننــد دیــروز شــفاهی خواهــد بــود و یــا ســوال و جــواب تحریــری هــم 
از مــن صــورت خواهــد گرفــت؟ آیــا تحقیــق ختــم و دربــارۀ سرنوشــتم تصمیــم میگیرنــد؟ 
یقیــن داشــتم اگــر تصمیمــی اتخــاذ نماینــد از دو حالــت خــارج نخواهــد بــود، بــه احتمــال 
ــار  ــتند آث ــا نمیخواس ــرا آنه ــل المــدت. زی ــس طوی ــر حب ــال کمت ــه احتم ــدام و ب ــب اع اغل
ــا  ــه بیــرون ببــرم. و ی ــوار، ب وحشــت و بربریــت شــان را در وجــود خــود، از آن چهــار دی

داســتانی از همــه آنچــه دیــده بــودم بــه ســمع دیگــران برســانم.
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ــه نظــر خلقــی هــا و پرچمــی هــا  ــه، ب ــوغ بیگان ــه ی ــه نهــادن ب وطــن دوســتی و گــردن ن
ــا  ــتند. آنه ــوع مجــازات میدانس ــر ن ــه مرتکــب آن را مســتحق ه ــود ک ــاه نابخشــودنی ب گن
اتحــاد شــوروی پرســتی را شــرط وطــن پرســتی قــرار داده بودنــد یــا بــه عبــارۀ دیگــر وطــن 
فروشــی را وطــن پرســتی میپنداشــتند. تــا پیــش از آن بــه دام ایــن جــادان بیفتــم در محیــط 
پوهنتــون صفــت وطــن پرســت را بــه جــز از زبــان اعضــای حــزب خلــق و پرچــم کــه بــه 
خــود هــا نســبت میدادنــد، از زبــان هیــچ کســی نشــنیده بــودم. آنهــا بودنــد کــه اصطاحــات 
وطــن پرســت، مــا وطــن پرســتان، رفقــای وطــن پرســت  وغیــره را در مــورد خــود بــکار 
میبردنــد. مثــل اینکــه صدائــی از اعمــاق وجودشــان خــود شــان  را وطــن فــروش خطــاب 
کنــد و آنهــا بــا تکــرار اصطــاح وطنپرســت در پــی آن باشــند تــا آن صــدا را خامــوش و یــا 

اثــر آن را در خــود خنثــی ســازند.



138

شب دوم در وزارت داخله
ــته از  ــته آهس ــن وزارت آهس ــد. صح ــه نش ــری گرفت ــن خب ــید و از م ــان رس ــه پای روز ب
ــا  ــه تاریکــی میرفــت. ب ــر میشــد. هــوا هــم رو ب ــی، و ســروصدا کــم و کمت مراجعیــن خال
خــود گفتــم امــروز بــدون شــکنجه گذشــت دیــده شــود فــردا چــه ارمغانــی خواهــد داشــت. 
دروازۀ اتــاق بــاز شــد و بــاز همــان پولیــس بشــقاب برنــج و گیــاس آب بــه داخــل آمــد. از 
او پرســیدم ســاعت چنــد بجــه اســت؟ گفــت هفــت بجــه، بشــقاب برنــج و گیــاس را روی 
ــاز هــم بــه همــان مشــکل  میــز گذاشــت و خــود از اتــاق خــارج شــد. در غــذا خــوردن ب

دهــن گشــودن، جویــدن و بلعیــدن مراجــه بــودم.
بــا هــزار زحمــت و صــرف وقــت طوالنــی توانســتم بــا معــادل دو لقمــۀ عــادی غــذا صــرف 
نمایــم. یــک بــار دیگــر انگشــتان را در روغــن تــه بشــقاب آلــوده و بــه چــرب کــردن لبهــا 
پرداختــم. ایــن کار را بــه وقفــه هــای کوتــاه تــا وقتــی کــه بشــقاب در پیــش رویــم قــرار 
داشــت تکــرار کــردم. لحظــۀ بعــد پولیــس موظــف آمــده بشــقاب برنــج و گیــاس آب را از 
پیــش رویــم برداشــت. او تاحــد تــوان میخواســت بــا مــن هــم چشــم نشــود تــا چــه رســد 
ــا هــم مواجــه شــدیم  ــه ای کــه ب ــد. در دو مرتب ــاز نمای ــا مــن ســر صحبــت ب ــه اینکــه ب ب
تنهــا یــک جملــه ای بیــن مــن و او ردوبــدل شــد و آن هــم وقتــی بــود کــه مــن ســاعت را 
از وی پرســیدم. حــق بــه جانــب هــم بــود زیــرا مــا دیگــر بــه آفــت زدگانــی تبدیــل شــده 
بودیــم کــه هــر کســی بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه عیــن افــت، بایــد جــداً از مــا دوری و 
از صحبــت بــا مــا خــودداری میکــرد. پولیــس بــا بشــقاب برنــج از اتــاق خــارج شــد و در 
اتــاق را از پشــت بســت. خــوش بــودم ازینکــه روز بــه خیــر گذشــته و از جــادان کســی بــه 
یــاد مــن نیفتــاد. بــا خــود گفتــم، اگــر تــکان هــای وجــود و دســت هــا و پاهــا مهلــت دهنــد 
امشــب تــا انــدازه ای بیخوابــی دیشــب را تافــی خواهــم نمــود. در فکــر فــرو رفتــم تــا بــا 
مــد نظــر داشــت حالــت خــودم و وســایل دســت داشــته راحــت تریــن طــرق خوابیــدن را 
انتخــاب نمایــم. و لــذا متــردد بــودم کــه آیــا بــه عیــن شــکل دیشــب بخوابــم؟ و یــا اینکــه 
ســه عــدد چوکــی بــی بــازو را پهلــوی هــم قــرار داده و روی آن بخوابــم؟ و یــا باالخــره روی 
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میــز کار، کامــا پــاک و صــاف بــود کرتــی را زیــر ســرقرار داده و بــه خــواب بــروم. هنــوز 
بــه انتخابــی موفــق نشــده بــودم کــه دروازه بــاز و ســه نفــر پشــت هــم داخــل اتــاق شــدند. 
یکــی از آنهــا باریــک انــدام، بلنــد قــد )البتــه نســبت بــه آن دو نفــر دیگــر( و دارای جلــدی 
خفیفــًا تیــره رنــگ بــود. دومــی هــم جلــدی نســبتًا تیــره رنــگ امــا قــد متوســط داشــت. نفــر 
ســومی قــدی کوتــاه، جلــدی گنــدم رنــگ، بــروت هــای انبــوه و موهــای چنــگ خــورده ای 
داشــت. از دوســیه هــای زیــر بغــل آنهــا حــدس میــزدم کــه ممکــن مســئول تحقیــق از مــن 
باشــند. آنهــا بــه میــز کاری کــه در مقابــل مــن قــرار داشــت نزدیــک شــده، و چــون چوکــی 
بــازو دار را مــن قبــًا اشــغال نمــوده بــودم، هــر کــدام یکــی از چوکــی هــای باقــی مانــده 
را اشــغال و در آن اطــراف میــز مقابــل مــن قــرار گرفتنــد. چــون تــا اخیــر اقامتــم در وزارت 
داخلــه بــه نامهــای آنهــا آشــنائی میســر نشــد بنــًا هــر وقــت از آنهــا صحبتــی در میــان آیــد 

بــه نامهــای بلنــد قــد، میــان قــد، و کوتــاه قــد یــاد خواهنــد شــد.
دوســیه هایشــان را گشــوده و بــه تــه و بــاال کــردن اوراق پرداختنــد. هیــچ جملــه ای بیــن 
مــن و آنهــا ردوبــدل نشــد. باالخــره اندکــی بــا هــم سرگوشــی نمــوده و بعــد بلنــد قــد قلــم 
برداشــته روی صفحــه کاغــذی بــه نوشــتن آغــاز کــرد. وقتــی از نوشــتن فــارغ شــد کاغــذ را 
بــا قلــم دســت داشــته اش بــه مــن داده اظهــار داشــت: »کوشــش کنیــد حقیقــت را بنویســید« 
اولیــن ســوال هــا عبــارت از اســم، ولدیــت، ســکونت، شــغل، و اســم مســتعار بودنــد. قبــل 
از آنکــه مــن خوانــدن ســوال هــا را بــه پایــان رســانیده باشــم »بلنــد قــد« قطــی ســگرتش 
ــرای آتــش زدن ســگرتی آمادگــی گرفــت. مــن کــه بیــش از ســی  را از جیــب کشــیده و ب
ســاعت از ســگرت محــروم بــودم و عطــش شــدید، حتــی شــدیدتر از میــان بــه آب و نــان، 
بــه دود کــردن یــک ســگرت داشــتم، همــه چیــز را از یــاد بــرده و ســراپا متوجــه آمادگــی 
ــه  بلنــد قــد بــه آتــش زدن ســگرت شــدم. قطــی ســگرت را میدیــدم کــه از ایــن دســت ب
آن دســت و از ایــن پهلــو بــه آن پهلــو چرخانیــده میشــد ولــی هنــوز جلــوه ســگرتی از آن 
نمایــان نمیگشــت. حــرکات وی درنظــرم آنقــدر بطــی بــود  کــه اگــر قــدرت میداشــتم از جــا 
برخاســته بــه ســرعت ســگرتش را بلبــش گذاشــته و آن را آتــش میــزدم. لحظــه ای را، کــه 
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در نظــر مــن بــی پایــان مینمــود، در برگرفــت تــا او ســگرتی رااز قطــی اش بیــرون آورد. بــا 
هــر حرکــت وی موجــی از خوشــی دلــم را فــرا میگرفــت زیــرا متیقــن بــودم لحظــه ی بعــد 
بــه ســگرت آتــش زده شــده و مــن از استشــمام دود آن محظــوظ خواهــم شــد. او ســگرت 
را در کنــج لبانــش قــرار داده و یــک بــار دیگــر بــا دســت هایــش همــان حــرکات بطــی را 
بــا الیتــرش از ســر گرفــت. باالخــره انتظــارم بــه پایــان رســید و دامــن ســگرت بــه آتــش 
کشــانیده شــد. دود غلیظــی رقــص کنــان از نهایــت ســگرت بــه هــوا برخاســته و نزدیــک 
ــۀ مهــم و تاریخــی  ــل اینکــه حادث ــردازم. مث ــه کــف زدن بپ ــود مــن از منتهــای خوشــی ب ب
اتفــاق افتــاده باشــد. اســتعام و جــواب گفتــن بــه ســوالها را بــه کلــی فرامــوش کــرده بــودم. 
چشــمم بــه مــوج هــای دودی دوختــه شــده بــود کــه رقــص کنــان از نهایــت ســگرت بــه 
هــوا بلنــد میشــد. مشــاهده ایــن صحنــه اشــتهای ســگرت بیشــتررا در مــن تحریــک میکــرد. 
متــردد  بــودم از مــرد بلنــد قــد ســگرتی تقاضــا کنــم یــا نــه. باالخــره بــا خــود گفتــم لــت 
و کــوب و شــکنجه و عــذاب همیــن بــود کــه باالیــم تطبیــق نمودنــد و ممکــن در روزهــای 
بعــدی هــم از آن مصئــون نباشــم. اینکــه از آنهــا ســگرتی بخواهــم یــا نخواهــم کــدام تغیــری 
مهمــی در سرنوشــتم رو نمــا نخواهــد گردیــد. و لــذا بــدون آنکــه توجهــی بــه »میــان قــد« و 

»کوتــاه قــد« کــرده باشــم، بــه مــرد »بلنــد قــد« گفتــم:
آیا میتوانم سگرتی از شما تقاضا نمایم؟

او مثــل اینکــه انتظــار چنیــن تقاضائــی را داشــته بــوده باشــد، بیدرنــگ دســتش را بــه جیبــش 
ــه ســگرت و دود  ــن ب ــق م ــرون آورد. ممکــن از توجــه عمی ــرده و قطــی ســگرتش را بی ب
ــه  ــی کــه ســگرتی ب ــود. در حال ــرده ب ــه ســگرت پــی ب ــه عطــش شــدید مــن ب ســگرت، ب
مــن پیــش میکــرد، گفــت: »بــه شــرطی کــه بــه ســوالها جــواب هــای درســتی بنویســی« بــا 
الیتــرش بــه ســگرتم آتــش زد و خــود دوبــاره بــه چوکــی تکیــه داد و بــا ســگرتش مشــغول 
شــد. مــن ســگرت میکشــیدم و از آن لــذت میبــردم. همــه افــکارم متوجــه ســگرتم بــود و 
ــرار داشــت  ــم ق ــه اســتعامی کــه در پیــش روی ــردارم. ب ــذت اعظمــی ب میخواســتم از آن ل
کمتــر فکــر میکــردم. اصــا ورق اول اســتعام حــاوی ســوال هایــی بــود کــه بــه تفکــر زیــاد 
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ضــرورت نداشــت. اگــر فکــری هــم میکــردم بیشــتر بــه ایــن بــود کــه بقیــۀ شــب، فــردا، 
پــس فــردا و روزهــای بعــدی را بــدون ســگرت چطــور ســپری خواهــم نمــود. ایــن شــخص 
هــم ممکــن دیگــر حاضــر نشــود بــار دیگــر ســگرتی بدهــد. زیــرا بــا عرضــۀ مکــرر ســگرت 
بــه یــک متهــم خــود را بــه خطــر مواجــه خواهــد ســاخت و میــان قــدو کوتــاه قــد بــوی 

مظنــون خواهنــد گشــت.
ــراف  ــوم در اط ــور عم ــا بط ــده اســت ام ــادم نمان ــه ی ــه صــورت مشــخص ب ــا ب ــوال ه س
ارتباطــم بــا دوکتــور میــر علــی اکبــر دوکتــور ولــی حقوقــی میچرخیــد. مــن از تمــاس بــا 
ــر، و هــم ازاینکــه دیگــر  ــی اکب ــر عل ــا می ــه تمــاس ب ــی ب ــکار، ول ــًا ان ــی کام ــد حقوق ولی
رفقایــم از ایــن تمــاس مــن بــا میرعلــی اکبــر کامــًا بیخبرنــد، اعتــراف نمــودم. واقعیــت هــم 
همیــن بــود. مــن بــا مرحــوم ولیــد حقوقــی هیــچ تماســی نگرفتــه بــودم، و بــه هیچیــک از 
رفقــای خــود نامــی از میــر علــی اکبــر نبــرده بــودم. بــا تبادلــۀ ســه چهــار اســتعام خشــونت 
ــن خشــونت  ــد. ای ــدی میگرائی ــه تن ــر و لهجۀصحبتشــان ب ــت در مســتنطقین ظاه و عصبانی
ــد  ــرد بلن ــود. م ــر ب ــارز ت ــد متب ــاه ق ــد و کوت ــان ق ــزد می هــا و عصبانیــت هــا مخصوصــًا ن
قــد اســتعام دیگــری را بــه مــن ســپرده و بــا لهجــۀ تنــد و خشــونت بــاری اظهــار داشــت: 
»اینــک بــرای اینکــه خــوب فکــرت را جمــع کــرده و همــۀ واقعیــت هــا را بنویســی ایــن 
ســگرت را هــم برایــت میدهــم.« تــازه آنوقــت فهمیــدم کــه مــرد بلنــد قــد بــا همــه خشــونتی 
ــه  ــان وج ــن فروش ــا وط ــت. او ب ــی نیس ــد، آدم خشــن و بیرحم ــارز میده ــود تب ــه از خ ک
مشــترکی نداشــته از گرمــی انســانی و ترحــم بشــری برخــوردار اســت . بــا وجودیکــه امــروز 
در آنطــرف میــز نشســته اســت ولــی ممکــن جــای اصلــی خــود را دریــن طــرف میــز و در 
کنــار مــن میبینــد. او جســمًا در آنطــرف میــز، ولــی معنــًا در اینطــرف میــز قــرار دارد. احتمــال 
زیــاد موجــود اســت کــه روزی وطنفروشــان او را جســمًا هــم در اینطــرف میــز قــرار دهنــد. 
ــردم را احســاس نمــوده  ــی خشــم و غضــب م ــان نهان ــار غلی خلقــی هــا و پرچمــی هــا اث
ــه اوج خــود رســیده و چــون  ــن خشــم و عضــب روزی ب ــه ای ــد و ایمــان داشــتند ک بودن
ــه  ــن روزی ب ــد ســاخت. واهمــۀ چنی ــود خواهن ــن نیســت و ناب ــخ و ب ــا را از بی ســیلی آنه
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دســتپاچگی آنهــا مــی افــزود، و ایــن دســت پاچگــی خــود از عمرشــان میکاســت. چنانچــه 
همــۀ مــا شــاهد ایــن دســت پاچگــی شــان بودیــم و دیدیــم کــه چطــور آنهــا روزی ســر 
از پــا نشــناختند، بیرحمانــه ســر ریختنــد و حلقــه را بــه دور خــود تنــگ و تنگتــر ســاختند. 

ــره نقــاط مملکــت( ــداول و غی ــل عــام هــرات، چن )قت
ســگرت را گرفتــم. خــوش بــودم از اینکــه از یکطــرف ســگرت دیگــری برایــم رســیده بــود 
ــا اقــًا یکنفــری کــه  و از طــرف دیگــر تنهــا نبــودم، در صــف دشــمنانم یــک دوســتی و ی
بــه مــن دشــمنی نمیورزیــد، هــم داشــتم. وقتــًا فوقتــًا فریــاد و فغــان دلخراشــی از اتاقهــای 
دیگــر بــه گــوش میرســید. مــن هــم انتظــار داشــتم دیــر یــا زود بــه سرنوشــت آن اشــخاص 

دچــار گــردم.
ــوز  ــن هن ــی م ــید ول ــان میرس ــه پای ــته ب ــته آهس ــت، و شــب آهس ــش میرف ــه پی ــق ب تحقی
بــه شــکنجه ای معــروض نگردیــده بــودم. مســتنطقین بعضــًا عیــن ســوال را دو مرتبــه، بــا 
جمــات متفــاوت مطــرح میکردنــد و مــن عیــن جــواب را دو مرتبــه بــا جمــات متفــاوت 
ــرا دیــدم  ــان یافــت زی ــه میکــردم. باالخــره سلســلۀ ســوالها و جــواب هــا پای برایشــان ارائ
بــا آخریــن جوابــم هــر ســه بــا سرگوشــی مختصــر، در پــی جمــع و جــور کــردن دوســیه 
هــای خــود شــدند. چشــمم بــه ســاعت بنــد دســت مــرد بلنــد قــد افتــاد کــه ســاعت چهــار 
ــر بغــل زده از  ــداد. هــر ســه نفــر از جــا برخاســتند و دوســیه هــا را زی ــح را نشــان می صب

اتــاق خــارج شــدند.
مــن کــه بیــش از بیســت و چهــار ســاعتی روی چوکــی نشســته بــودم، خــود را بــی انــدازه 
خســته و ناراحــت احســاس میکــردم. نــه بســتری بــود تــا روی آن بخوابــم، نــه پاهــا تــوان 
آن را داشــت تــا در روی اتــاق چنــد قدمــی برداشــته و از شــخی کمــر، کــه درد آن نســبت 
حفــظ یــک وضعیــت تقریبــًا ثابــت بــرای تقریبــًا بیــش از بیســت و چهــار ســاعت شــدت 
کســب نمــوده بــود، بکاهــم. تصمیــم گرفتــم تــا چوکــی هــا را پهلــوی هــم قــرار داده و روی 
ــردم.  ــا احســاس ک ــی شــدیدترین دردی در کــف پاه ــد شــدم ول ــم. از جــا بلن ــا بخواب آنه
ــه حــال بســط  ــو ب ــًا نســبت تــورم شــدید و درد در پاهــا قــادر نشــدم پاهــا را از زان عاوت
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تــام آورده و راســت بایســتم. بــا مشــکات زیــاد از چوکــی پائیــن شــده و بــه روی زمیــن 
نشســتم و خــود را بــه زمیــن لغزانــده بــه آن طــرف میــز رســانیدم. چوکــی هــا را از آن طــرف 
بــه ایــن طــرف میــز لغزانــده همــه را پهلــوی هــم قــرار دادم و تخــت خوابــی بــرای خــود 
آمــاده ســاختم. ایــن کار ظاهــراً ســاده، بــرای مــن آنقــدر آســان نبــود. بــا مشــکات زیــاد و 
صــرف وقــت باالخــره بــه ایــن کار موفــق شــدم. کرتــی ام را پیچیــده زیــر ســر گذاشــتم و 
بــه اســتراحت پرداختــم. بصــورت بســیار متقاطــع و بــه وقفــه هــای بســیار کوتــاه بــه خــواب 
میرفتــم. زیــرا درد پــا، کمروبینــی، کــه دریــن وضعیــت جدیــد شــدت کســب نمــوده بودنــد، 

و عاوتــًا تکانهــا و تقلصــات عضلــی از خــواب دوامــدار و پیگیــر جلوگیــری مینمودنــد.
ــه گــوش  روشــنی روز همــه جــا را فراگرفتــه و ســروصدای مراجعیــن از صحــن وزارت ب
میرســید. از جــا بلنــد شــده روی چوکــی نشســتم. بــاز هــم نــه از دســت و رو شســتن خبــری 
بــود نــه از چــای صبــح اثــری. اشــتهائی بــرای چــای صبــح هــم نداشــتم زیــرا از ســالها بــه 
اینطــرف ایــن عــادت را از دســت داده بودم.ولــی بزرگتریــن عذابــم محرومیــت از ســگرت 
بــود. بــا خــود میگفتــم اگــر اســداهلل ســروری پولهایــم را نمیگرفــت، میتوانســتم بــا عرضــۀ 
پــول بــه پولیــس قطــی ســگرتی بــرای خــود تهیــه بــدارم. اگــر اســداهلل ســروری قلــم هایــم 
ــر  ــروری دیگ ــداهلل س ــر اس ــت، اگ ــاعتم را نمیگرف ــروری س ــدهلل س ــر اس ــت، اگ را نمیگرف
ــم.  ــه نمای ــا ســگرت تبادل ــا را ب ــروز آنه ــت ممکــن میتوانســتم ام ــم را نمیگرف اشــیای جیب
ــه آن اعتقــادی هــم  ولــی اســداهلل ســروری همــه چیــزم را گرفــت حتــی قــرآن پاکی،کــه ب
نداشــت، از مــن گرفــت. غــرق همیــن افــکار بــودم کــه دروازۀ اتــاق گشــوده شــد و پولیــس 
موظــف بــا بشــقاب برنــج ظاهــر گشــت. بشــقاب را پیــش رویــم گذاشــت و طبــق عــادت 
بــدون آنکــه بــه مــن نگاهــی کــرده باشــد و یــا ســخنی گفتــه باشــد از اتــاق دوبــاره خــارج 
شــد. مــن هنــوز بــه مشــکل دهــن گشــودن، جویــدن و بلعیــدن مواجــه بــودم. حتــی تصــور 
در دو ســوزش کــه از دهــن گشــودن و بلعیــدن برایــم دســت میــداد، اشــتهایم را بــه کلــی 
زایــل میســاخت. بــاز هــم مجموعــًا بیــش از دو لقمــۀ عــادی غــذا صــرف کــرده نتوانســتم. 
ــه  ــه روغــن ت ــۀ شــدیدی ب ــر  عکــس عاق ــدان گرســنگی احســاس نمیکــردم. ب اصــًا چن
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ــه  ــرار داشــت، انگشــتانم را ب ــم ق ــش روی ــه بشــقاب در پی ــی ک ــا وقت بشــقاب داشــتم و ت
ــا  ــه ای نداشــتم تاببینــم لبهــا و ی ــم. آئین ــه چــرب کــردن لبهــا پرداخت ــوده و ب روغــن آن آل
تمــام ســروصورتم در چــه حالتــی قــرار دارد، ولــی بــا لمــس بــا انگشــتان، تــورم، خشــکی 

و درشــتی آنچــه بــه ار چــق شــباهت داشــت، حــس میکــردم.
پولیــس موظــف برگشــت و چــون دیــد از صــرف غــذا فــارغ شــده ام بشــقاب را از روی میــز 
برداشــت و پرســید: »صبــا رمضــان اســت، روزه میگیــری یانــی؟ اگــه روزه میگیــری نامتــه 
ده لســت پسشــوی خــورا بتــم« گفتــم اری روزه میگیــرم. بــا شــنیدن جــواب از اتــاق خــارج 
شــده وتــا هنــگام غــذای شــب ازاو ســراغی نشــد. گــر چــه درد بینــی و کمــر آزار دهنــده 
بــود ولــی فکــر اینکــه تحقیــق دیشــب نــه تنهــا شــکنجه ای همــراه نداشــت بلکــه چانــس 
دود کــردن دو ســگرتی را هــم برایــم فراهــم نمــوده بــود، هــم تحمــل درد را تــا انــدازه ای 

آســان میســاخت و هــم از نگرانــی ام بــرای تحقیــق شــب آینــده میکاســت.
بســیار میــل داشــتم ببینــم در صحــن وزارت چــه میگــذرد، ولــی بــا پــای دردنــاک، متــورم، و 
نیمــه قبــض درد از چوکــی بــروی زمیــن نشســتم. خــود را اندکــی بــه پیــش لغزانــدم. بعــد از 
پایــۀ چوکــی گرفتــه آن را بــه خــود نزدیــک ســاختم. ایــن حــرکات را چندیــن بــار تکــرار 
نمــودم تــا باالخــره خــود و چوکــی را بــه نزدیکــی کلکیــن رســانیدم. بــا همــان زحمتــی کــه 
از چوکــی پائیــن شــده بــودم دوبــاره روی چوکــی نشســته و از کلکیــن بــه تماشــای مردمــی 
کــه در صحــن وزارت جمــع شــده بودنــد پرداختــم. کســی در گوشــه ای تنهــا نشســته و بــه 
فکــر فرورفتــه بــود، کســی در حلقــه ای مصــروف گفتگــو بــود، کســی مصــروف نوشــتن 
ــا  ــن و آن مینگریســت. آنه ــن ای ــه ده ــانه ب ــم خاموش ــود، و کســی ه ) ممکــن عریضــه( ب
نمیدانســتند کــه در اتاقهــای باالئــی ایــن تعمیــری کــه آنهــا در زیــر آن جمــع هســتند، چقــدر 
ــی  ــوف و هراس ــه خ ــا چ ــد، روز را ب ــروف ان ــان مص ــار داری زخمهایش ــه تیم ــی ب بیگناه
ــه  ــانند. کســی نمیدانســت ک ــان میرس ــه پای ــل میشــود، ب ــاالی شــان تعمی ــبها ب از آنچــه ش
ــاد  ــد. چــه فری ــی راه میافت ــبانه چــه وحشــت و بربریت ــوش ش ــراً خام ــای ظاه ــن اتاقه دری
ــد میگــردد  ــبها محــو و ناپدی ــه زودی در تاریکــی ش ــه ب ــی ک ــد میشــود. فغان ــی بلن و فغان
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بــدون آنکــه راهــش را در گــوش انســانی بــاز کــرده باشــد. کســی نمیدانســت شــبها چقــدر 
ــان  ــد و جسدش ــان میبندن ــم از جه ــادان چش ــکنجۀ ج ــیله ش ــا بوس ــن اتاقه ــی دری بیگناه
طعمــۀ گورهــای گمنــام میگــردد. از ایــن مردمــان، کــه در جســتجوی گمشــده هــای شــان 
ایــن دروازه و آن دروازه ای را در وزارت داخلــه میگشــایند، و عرایضــی بــه ایــن مقــام و آن 
مقــام میســپارند، ممکــن بســیار شــان دوبــاره چشــم بــه دیــدار گمشــدۀ شــان روشــن کــرده 
نتواننــد. اینهــا ممکــن در جســتجوی کســانی باشــند کــه اجســاد آنهــا در تاریکــی گــور هــای 
دســته جمعــی معــروض بــه پوســیدن باشــد، و یــا اگــر زنــده هــم باشــند، در ســکوت غــم 

انگیــز یکــی از ایــن اتــاق هــا بــه تیمــار داری از زخــم هایشــان مشــغول باشــند.
ــن وزارت  ــتم ای ــا میدانس ــود ت ــاده ب ــه نیفت ــه وزارت داخل ــرو کارم ب ــت س ــا روز بازداش ت
قبــًا هــم بــه همیــن انــدازه مزدحــم و پــر ســروصدا بــود و یــا اینکــه خلقیــان و پرچمیــان از 
ازدحــام در خانــه هــا کاســته و بــه ازدحــام در وزارت داخلــه و صــدارت و محابــس افــزوده 
بودنــد. از وضــع لبــاس مراجعیــن چنــان مینمــود کــه اکثریــت اهــل کســبه و کارگــر باشــند. 
ــن طبقــه میبرداشــتند.  ــن قدمهــا را در راه وارســی از ای خدمــت گــذاران طبقــۀ کارگــر اولی
کمونســتان افغــان بــا فورمــول خــاص خــود میخواســتند قبــل از هــر جامعــۀ دیگــر، جامعــۀ 
ــان  ــه جه ــن راه ب ــان را در ای ــوغ ش ــود آورده و نب ــتان بوج ــه ای را در افغانس ــدون طبق ب
وجهانیــان ثابــت ســازند. اینهــا اگــر نمیتوانســتند گلیــم غربــت را از افغانســتان جمــع کننــد 
ــن ترتیــب تدریجــًا از تعــدد  ــه ای ــد و ب ــم غریــب را جمــع نماین ــا گلی ــد ت ــی آن بودن در پ
طبقــات بکاهنــد تــا اینکــه طبقــۀ واحــدی در صحنــه باقــی بمانــد. و مفکــورۀ جامعــۀ بــدون 

طبقــه تحقــق پذیــرد. 
آهســته آهســته روز بــه پایــان میرســید و ازدحــام در صحــن وزارت کــم و کمتــر میشــد. وقت 
آن فــرا رســیده بــود تــا بــا هموطنــان آزاد خــود وداع کــرده و بــه جــای خــود بــاز گــردم. 
ولــی بــه مشــکل میتوانســتم از آنهــا دل کنــده و یــک بــار دیگــر دماغــم را جوالنــگاه افــکار 

تلــخ و ناخوشــایند ســازم. 
ــرار داشــتم ســاحۀ محــدودی از صحــن وزارت و کــوه  ــن اتاقــی کــه مــن در آن ق از کلکی
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ــه  ــا روزی ب ــیدم آی ــود میپرس ــره از خ ــن منظ ــای ای ــا تماش ــود. ب ــت ب ــل روی ــمائی قاب آس
ــن  ــه ای ــا اینک ــد؟ و ی ــم ش ــق خواه ــود موف ــهر خ ــری از ش ــای دیگ ــمت ه ــای قس تماش
آخریــن منظــره ایســت کــه پیــش از تــرک جهــان از دیــدن آن محظــوظ میگــردم. آیــا روزی 
چشــمم بــه دیــدار دوســتان روشــن خواهــد شــد؟ و یــا اینکــه نگاهــی دوختــه بــه چهــرۀ 

ــان خواهــم پوشــید. منحــوس وطنفروشــان چشــم از جه
روزی از مــو ســپیدی شــنیده بــودم کــه میگفــت: »اگــر یــک پاکــت بــادام را صــرف کنــی 
ــوده  ــادام تلــخ باشــد چنــان میپنــداری کــه همــه بادامهــای پاکــت تلــخ ب ــۀ ب و آخریــن دان
ــادم و  ــی افت ــپید م ــار آن موس ــاد گفت ــه ی ــالها ب ــد از س ــه بع ــود ک ــاری ب ــن ب ــت« اولی اس
ــم  ــن خواه ــم چنی ــان بپوش ــم از جه ــرایط چش ــن ش ــر در همی ــه اگ ــم ک ــود میگفت ــا خ ب
پنداشــت کــه همــۀ عمــرم را بــه همیــن رنــج و عــذاب و بیدســت و پائــی بــه ســر رســانیده 
ــرنگونی  ــاهد س ــا، ش ــی ه ــا- پرچم ــدان خلقیه ــن زن ــو در همی ــردم روزی، ول ام. ارزو میک
ایــن وطنفروشــان باشــم. تــا اگــر بدســت شــان کشــته هــم شــوم، فرحــت ســرنگونی شــان 
ــوش و  ــوۀ خ ــر، جل ــای اخی ــذاب روزه ــکنجه و ع ــمول ش ــه ش ــته ام را، ب ــی گذش زندگ

آرامــش بخــش دهــد.
روشــنی روز آهســته و آهســته رو بــه تاریکــی میرفــت. در صحــن وزارت چنــد نفــر محــدود 

بــا امیــدواری مجهولــی هنــوز هــم حاضــر نبودنــد از انتظــار دســت بردارنــد. 
از چوکــی بــه مشــکل پائیــن و بــه زمیــن نشســتم. بــاز هــم عیــن مانورهــا را بــکار بــردم تــا، 

بــا زحمــت زیــاد، خــود را بجــای اولــی در عقــب میــز رســانیدم.
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شب سوم در وزارت داخله
لحظــه ای بعــد از آنکــه دوبــاره در پشــت میــز قــرار گرفتــم، پولیــس موظــف طبــق معمــول 
بــا بشــقاب برنــج و گیــاس آب داخــل اتــاق شــد. بشــقاب و گیــاس را مقابلــم روی میــز 
گذاشــت و خــود بــدون کامــی و یــا بــدون آنکــه حتــی نگاهــی بــه مــن انداختــه باشــد از 

اتــاق خــارج شــد. 
ــوز هــم همــان  ــدن هن ــی در بلعی ــاز کــرده میتوانســتم ول ــم را اندکــی بیشــتر ب امشــب دهن
ــا  ــودی احســاس نمیکــردم. اســداهلل ســروری ب ــن بهب مشــکل ســابق را داشــتم و کوچکتری
ــم از دو  ــاز ه ــود. ب ــم را ســخت جریحــه دار ســاخته ب ــش گلوی ــوان صفت ــای حی پنجــه ه
ســه لقمــه ای بیشــتر غــذا صــرف کــرده نتوانســتم، چــون لــب چــرب کــردن هــا تــا انــدازه 
ــع  ــًا در وقــت توزی ــم. عموم ــه چــرب کــردن لبهــا پرداخت ــود، مکــرراً ب ــر بخشــیده ب ای اث
غــذا در دهلیــز تــا انــدازه ای ســرو صــدا بلنــد میشــد. ولــی همینکــه غــذا صــرف و ظــروف 
مســتعمل جمــع آوری میگردیــد، یــک بــار دیگــر ســکوت ســهمگینی در دهلیــز حکــم فرمــا 
میشــد. ســکوتی کــه بــا فــرا رســیدن هیــأت تحقیــق و شــکنجه در هــم میشکســت و جــای 
آن را نالــه هــا و فریــاد هــای دلخــراش وغــم انگیــز مملــو میکــرد. ســرو کلــه پولیــس دوبــاره 
ظاهــر گشــت. بشــقاب و گیــاس را ار روی میــز برداشــته و بــا خــود بــرد. دیــری نگذشــت 
ــود کــه  ــه ای ب ــن عام ــرو رفــت. ای ــز در ســکوت ناخوشــایندی ف ــار دیگــر دهلی کــه یکب
از عواقــب ناگــواری خبــر میــداد و مســکونین همــۀ اتــاق هــا بــه آن آشــنائی داشــتند. اگــر 
ــاق  ــزد مســکونین ات ــن شــکل انعکاســات شــرطی را ن ــات میداشــت بهتری »Pavlov « حی
ــم  ــق ه ــکوت مطل ــک س ــور ی ــه چط ــد ک ــرد، و میدی ــاهده میک ــه مش ــای وزارت داخل ه
 Pavlov .میتوانســت مــو بــر انــدام اشــخاص راســت ســازد و بــه تپایــش قلبهایشــان بیفزایــد
کــه قبــل از ارائــۀ غــذا بــرای حیــوان تحــت تجربــه زنگــی را بــه صــدا مــی آورد، بعــد از 
تکــرار چندیــن بــار ایــن عمــل مشــاهده مینمــود کــه صــدای زنــگ بــه تنهائــی بــدون آنکــه 
بــا غــذا همــراه باشــد میتوانــد افــرازات معــدوی حیــوان را باعــث گــردد. بــر عکــس نــزد مــا 
عرضــۀ غــذا کــه هــر بــار بــا یــک ســکوت، و متعاقبــًا بــا ورود هیئــت شــکنجه و تحقیــق 
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و صحنــۀ شــکنجه هــای وحشــیانه تعقیــب میشــد، عیــن تاثیــر را ولــی در جهــت معکــوس 
وارد مینمــود یعنــی غــذا بــه عــوض اینکــه افــرازات معــده را تحریــک نمایــد آن را متوقــف 
میســاخت و در عــوض ضربــان قلــب مــا را ســرعت میبخشــید، ســکوت بعــد از غــذا هــم 
عیــن تاثیــر را داشــت و بــه عــوض یــک آرامــش مــو بــر انــدام مــا راســت میســاخت. نیــم 
ســاعت یــا چهــل دقیقــه بعــد از برداشــتن بشــقاب و گیــاس، دروازه گشــوده، و بلنــد قــد 
بــا میــان قــد و کوتــاه قــد داخــل شــدند. در جاهــای خــود در آنطــرف میــز قــرار گرفتنــد وبه 
گشــودن دوســیه هــا پرداختنــد. آنهــا همیــش قبــل از آنکــه بــه نوشــتن ســوال آغــاز کننــد بــا 
هــم نزدیــک شــده، جماتــی بــا همدیگــر رد وبــدل میکردنــد کــه مــن از شــنیدن آن عاجــز 

بــودم، و بعــد بــه نوشــتن اســتعام آغــاز میکردنــد.
ــاب و درشــتی آن  ــا عت ــل، ب ــه نوشــتن اســتعام پرداخــت و بعــد از تکمی ــد ب ــد ق مــرد بلن
را بــه مــن داده و گفــت اینســت ســوالها، کوشــش کــن جــواب هــای واضــح و واقعیــت را 
بــدون کــم و کاســت بنویســی. از بــه عهــده داشــتن، طــرح و نوشــتن ســوالها، و هــم از داد 
زدنهــا معلــوم میشــد کــه مــرد بلنــد قــد ســمت ریاســت هیئــت را بــه عهــده داشــته باشــد. 
ــه آن دو نفــر دیگــر،  ــۀ ماموریتــش، نســبت ب ــدی رتب ــه ســبب بلن ــن ســمت ممکــن ب و ای
برایــش داده شــده بــود . عتــاب ودرشــتی امشــبش مــرا پریشــان ســاخت زیــرا فکــر کــردم 
ممکــن اشــاره ای برایــش رســانیده باشــند و یــا اینکــه خــودش متوجــه بــازی خطرناکــش 
شــده و تصمیــم گرفتــه اســت تــا خــود، و یــا خــود مربوطیــن خــود را بــه خطــری معــروض 
نســازد. او ممکــن امشــب نســبت بــه دیگــران خشــونت بیشــتر بــه مــن نشــان دهــد تــا بــه 
ایــن ترتیــب هــر نــوع ســوظن دیگــران را از خــود رفــع نمــوده باشــد. ولــی متعاقبــًا ســگرتی 
برایــم تعــارف و اظهــار داشــت، اینهــم یــک ســگرت تــا در تمرکــز فکــری همرایــت کمــک 
نمایــد. تعــارف ســگرت واضــح ســاخت کــه توجیهاتــم همــه اشــتباهی بیــش نبــود. زیــرا 
اگــر تصــورات مــن واقعیــت میداشــت دیگــر دلیلــی بــرای تعــارف ســگرت باقــی نمیمانــد. 
سلســلۀ ســوال هــا و جوابهــا ادامــه پیــدا کــرد. در هــر ســوال و جــواب داد و فریــاد مــرد 
بلنــد قــد بیــش و بیشــتر میشــد. ولــی مــن میدانســتم کــه آن همــه داد و فریــاد هــا مقدمــه ای 
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بــرای رســاندن ســگرت دومــی اســت. در یــک مرحلــه ای »کوتــاه قــد« کلــه اش را بــه بلنــد 
قــد نزدیــک ســاخته و بــه صحبــت، کــه مــن از آن چیــزی نمیشــنیدم پرداخــت. بــه زودی 
کلــۀ میــان قــد هــم بــه آنهــا نزدیــک شــده و هــر ســه بــه سرگوشــی پرداختنــد. بعــد هــر 
ــا  ســه از جابــر خواســته و از اتــاق خــارج شــدند. ایــن حرکتشــان، چــون دوســیه هــا را ب
خــود نبــرده بودنــد، نمیتوانســت دال بــر ختــم تحقیــق باشــد. لــذا یگانــه تعبیــر مــن از ایــن 
ــرای  ــد، ب ــرار میدهن ــود کــه چــون موضــوع ســری ای را مــورد بحــث ق ــن ب حرکتشــان ای
جلوگیــری از وقــوف مــن، ترجیــح داده انــد تــا در خــارج از اتــاق بــه مذاکــره در موضــوع 
ــا  ــدون آنکــه از موضــوع مذاکــره شــان آگاهــی داشــته باشــم احســاس ن ــی ب ــد. ول بپردازن
آرامــی میکــردم. مذاکــره آنهــا در وســط تحقیــق نمیتوانســت جــز بــه موضــوع تحقیــق مــن 
بــه کــدام موضــوع دیگــر ارتبــاط داشــته باشــد. آنهــا بارهــا در حضــور مــن بــا هم سرگوشــی 
نمــوده بودنــد بــدون آنکــه مــن چیــزی فهمیــده باشــم، امــا ایــن بــار مذاکــره شــان در خــارج 
از اتــاق جــز عامــۀ وخامــت موضــوع چیــز دیگــر نمیتوانــد باشــد. میترســیدم کوتــاه قــد و 
میــان قــد مــرد بلنــد قامــت را نســبت تعارفــات ســگرت بــه مــن مــورد اعتــراض قــرار داده 
و مــرا از یگانــه نعمــت هــم محــروم ســازند. هنــوز چنــد دقیقــه ای از خــارج شــدن آنهــا 
نگذشــته بــود کــه ســه نفــر ناآشــنا داخــل اتــاق شــدند. یــک نفــر آنهــا کــه دریشــی منــزه، 
پیراهــن پــاک و اتــو شــده، نکتائــی هماهنــگ بــا رنــگ کرتــی، پتلــون اتــو شــده، بــوت هــای 
رنــگ شــده، موهــای چــرب شــده و جــا دار داشــت، الــه ای را، کــه اســداهلل ســروری آن 
را تیلفــون مینامیــد بــه شــانه اش آویختــه و چوبــی هــم در دســت گرفتــه بــود. نفــر دوم و 
ســوم چنــدان منــزه نبودنــد، مخصوصــا از آنهــا کــه میتــوان گفــت کثیــف هــم بــود. یکــی از 
ایــن دو نفــر یعنــی همــان شــخص کثیــف تریــن گــروپ، بــه یــک دســت چنــد عــدد چوبــی 
ــزی را در آســتین پنهــان کــرده باشــد.  ــوم میشــد چی ــه یــک دســت دیگــر معل داشــت و ب
نفــر ســومی هــم چنــد انبــوری بــا خــود حمــل میکــرد کــه شــباهت زیــاد بــه انبــور دنــدان 
کشــی داشــت. دو نفــری کــه تیلفــون و انبورهــا را حمــل میکردنــد، در مقابلــم آن طــرف میــز 
نشســته، تیلفــون و انبورهــا را روی میــز گذاشــتند. آن کثیفــی کــه چــوب در یــک دســت و 
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الــه ای را در آســتین پنهــان کــرده بــود در عقــب چوکــی مــن ایســتادند. آن کــه ســرو لبــاس 
منــزه داشــت شــروع بــه نصیحــت کــرده اظهــار داشــت چــرا کارم را مشــکل میســازم و از 
اظهــار واقعیــت خــودداری میکنــم او هنــوز مصــروف گفتــارش بــود کــه ســوزش شــدیدی 
ــف  ــرد کثی ــی رو برگشــتاندم م ــردم. وقت ــی در تمــام وجــودم احســاس ک در گــردن و تکان
یــک دســتش را کــه یقینــًا الــۀ شــکنجه را احتــوا میکــرد، پشــت ســرش قــرار داده بــا یــک 
خنــدۀ نفــرت انگیــزی بــه طــرف مــن نــگاه میکــرد. هنــوز از نظــارۀ چهــرۀ منحــوس اقــای 
کثیــف فــارغ نشــده و رو برنگشــتانده بــودم کــه شــخص ظاهــراً منــزه کــه باطــن فــوق العــاده 
ــه  ــی ک ــا جائ ــا دســت هــا ت ــه ســروصورتم پرداخــت. ب ــه چــوب زدن ب کثیــف داشــت، ب
ممکــن بــود ســرم را میپوشــانیدم ولــی ناممکــن بــود از اصابــت چــوب هــا بــه  ســرم کامــًا 
ــه  ــم. باالخاصــه وقتــی کــه آن کثیفــی کــه در عقــب چوکــی ام جــای گرفت جلوگیــری نمای
بــود هــم بــه زدن چــوب آغــاز کــرد. آن کــه در اســتعمال انبــور تخصــص داشــت آرام در 

جایــش نشســته و ناظــر صحنــه بــود.
ایــن چــوب زدن هــا و توصیــه بــه واقعیــت گوئــی هــا، آن هــم واقعیتــی کــه بــه میــل آنهــا 
برابــر باشــد کافــی طــول کشــید. باالخــره هــر ســه نفــر بــا نــگاه هــای نفــرت آمیــز بــه مــن 
اتــاق را تــرک گفتنــد. گــر چــه کافــی عــذاب دیــده بــودم ولــی بــاز هــم خــوش بــودم از 
اینکــه انبورهــا را باالیــم آزمایــش نکردنــد. قبــًا شــنیده بــودم کــه در زمــان داود خــان صمــد 
ازهــر از ایــن انبورهــا بــرای کشــیدن ناخــن هــای متهمیــن اســتفاده میکــرد. میترســیدم در 
مــورد مــن هــم از ایــن انبورهــا چنیــن اســتفاده ای بــه عمــل آرنــد. ولــی خوشــبختانه کــه 
ایــن مرتبــه تنهــا چــوب و دنــده ی برقــی را بــه کار بردنــد و از انبورهــا اســتفاده نکردنــد. 
از خــود میپرســیدم کــه ایــن جوانهــا، خاصتــًا آن کــه ســرو وضــع منظــم و منــزه ای داشــت 
ــه وارســی از  ــتانده ب ــه گذش ــل آئین ــا بیشــتر را در مقاب ــاعت ی ــک س ــح ی ــر صب ــًا ه و یقین
ســروصورت و لبــاس میپرداخــت، یــک بــاری هــم از خــود میپرســید کــه ایــن ســرو صورت 
ــا  ــان میرســاند؟ شــبها ی ــه پای ــه انجــام چــه وظیفــه ای ب ــرای چــه؟ روز را ب آراســتن هــا ب
روزهــا وقتــی از کار بــه خانــه بــاز میگــردد لحظــه ای بــه آنچــه در محــل وظیفــه اش انجــام 
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داده اســت مــی اندیشــد؟ بــه ازار و اذیتــی کــه بــه یــک تعــداد هموطنــان و همنوعــان خــود 
تعمیــل نمــوده اســت فکــر میکنــد؟ نالــه هــا، فریــاد هــا، فغانهــای متهمیــن، کــه او از شــروع 
ــاآرام نمیســازد؟  ــش را ن ــا آن ســروکار دارد، شــبها چــون کابوســی خواب ــم کارش ب ــا خت ت
ــه  ــا انجــام چــه کاری ب ــا فامیلــش صــرف مینمایــد، ب ــا فکــر میکنــد پــول غذائــی کــه ب آی
دســت آورده اســت؟ یقیــن دارم کــه اگــر چنیــن ســوال هــا در ذهنــش مطــرح میگشــت و 
کوچکتریــن احســاس انســانی میداشــت، میفهمیــد کــه آنچــه میبلعــد گوشــت و خــون بــرادر، 
هموطــن و هــم نوعــش اســت. ممکــن یــک لقمــه نانــی کــه از ایــن راه بدســت مــی آورد 
از گلویــش فــرو نمیرفــت. ولــی افســوس کــه اینهــا انســانیت، افغانیــت، شــهامت، غیــرت، 
هموطنــی، هــم نوعــی، همــه و همــه را زیــر پــا گذاشــته بودنــد. در خدمــت اجنبــی قــرار 

داشــتند و ماشــین وار بــه آنچــه برایشــان هدایــت داده میشــد عمــل مینمودنــد.
اندکــی بعــد از خــروج آنهــا، گــروپ مســتنطقین دوبــاره داخــل اتــاق شــده و بــه جاهایشــان 
ــد آمیــزی  ــا لهجــۀ تهدی ــه ســخن آغــاز و ب ــر ب ــد از همــه پیــش ت ــاه ق ــد. کوت ــرار گرفتن ق
اظهــار داشــت تــا بــا خــودداری از اعتــراف آنهــا را مجبــور بــه اســتفاده از طــرق ناخوشــایند 
نســازم. اگــر بــه جــرم خــود بــدون هــر نــوع مقاومــت اعتــراف نمایــم نــه تنهــا کار آنهــا را 
آســان میســازم بلکــه مانــع وقــوع آنچــه چنــد لحظــه پیــش اتفــاق افتــاده بــود نیــز خواهــم 
ــم ســبب  ــل ماحظــه ای را در مجازات ــف قاب ــت تخفی ــدون مقاوم ــراف ب ــًا اعت شــد. عاوت
ــرد  ــر مــی آمــد کــه او از طــرز پیــش ب ــن ب ــد چنی ــاه ق ــار کوت خواهــد شــد. از لهجــۀ گفت
تحقیــق هــم نــاراض بــوده و آن را فاقــد خشــونت الزم میدانــد. او بــا ایــن طــرز بیــان خــود 
ــداد. آنهــا  ــد هــم هوشــدار می ــد ق ــه بلن ــد میکــرد، بلکــه ب ــرا تهدی ــا م ــه تنه در حقیقــت ن
توقــع داشــتند تــا بــه ارتبــاط خــود بــا دوکتــور ولیــد حقوقــی هــم ترتیــب پــان کودتــا علیه 
دولــت اعتــراف نمایــم. مــرد بلنــد قــد بــاز هــم اســتعامی تهیــه و بــا لهجــۀ تندتــر از پیــش 
ــت  ــود. در حقیق ــت تشــویق نم ــار واقعی ــه اظه ــرا ب ــرده و م ــد ک ــد را تأئی ــاه ق ــار کوت گفت
بــا وجــود لهجــۀ تنــدو شــدید مــرد بلنــد قــد مــرا بــه مقاومــت تشــویق میکــرد. زیــرا بــر 
عکــس کوتــاه قــد کــه بــه مــن توصیــۀ اعتــراف، یعنــی بلــی گفتــن بــه هــر اتهــام را میکــرد. 
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بلنــد قــد بــه اظهــار واقعیــت یعنــی نــی گفتــن بــه آنچــه از آن بیخبــرم توصیــه میکــرد. او 
بــاز هــم بــه بهانــۀ اینکــه بــا فکــر جمــع بــه نوشــتن واقعیــت بپــردازم ســگرتی را هــم همــراه 
بــا اســتعام برایــم ســپرد ایــن ســگرت بعــد از آن همــه وحشــت و بربریــت تیــم شــکنجه، 
کیفیــت خاصــی داشــت. در جــواب نوشــتن کــدام مشــکلی نبــود زیــرا گردهــم جمــع شــدن 
بــا هفــت نفــر اســتادان پوهنتــون بــا اضافــۀ دوکتــور رومــان، هســتۀ حزبــی را بنــا گذاشــتن، 
تمــاس شــخصی بــا مرحــوم میــر علــی اکبــر موضوعاتــی بــود کــه بــه آن ارتبــاط داشــتم و 
ســوال هــای مربــوط بــه آن ایجــاب یــک انــدازه تفکــر را مینمــود ولــی خــارج از آن، از هــر 
نــوع فعالیــت یــا تمــاس بــا اشــخاص دیگــر مطلقــًا انــکار داشــتم . ســوال هــای آن مســتلزم 
ــورد هشــت  ــی در م ــه کار نداشــت ول ــم ب ــاد تفکــری ه ــود، و در نتیجــه زی توضیحــی نب
ــای تحقیــق  ــا پ ــم از ســر ت ــاز اجتمــاع نمــوده بودی نفــری کــه شــبانه در منــزل دوکتــور نی
ــا دوکتــور  بیــش از چنــد ســوالی مطــرح نشــد. همــه ســوال هــا در اطــراف ارتبــاط مــن ب

میــر علــی اکبــر و مخصوصــًا دوکتــور ولیــد حقوقــی میچرخیــد.
تــا هنــوز بــه جــواب ســه یــا چهــار اســتعام دیگــر نپرداختــه بــودم کــه پولیــس موظــف بــا 
گیــاس شــیر و یــک پارچــه نــان ســیلو داخــل اتــاق شــد. از وضــع پولیــس چنیــن معلــوم 
میشــد کــه او انتظــار نداشــت هئیــت تحقیــق را هنــوز هــم در اتــاق و مصــروف تحقیــق بیابد. 
در جایــش میــخ کــوب مانــدو نمیدانســت دوبــاره بــا گیــاس شــیر و نــان ســیلو برگــردد، و 
یــا اینکــه گیــاس و نــان را در کــدام جائــی گذاشــته و خــود عقــب کارش رود. مــرد بلنــد 
ــز بگــذارد.  ــان را روی می ــاس و ن ــا گی ــود ت ــاره نم ــردد کشــیده اش ــت ت ــد او را از حال ق
داخــل شــدن غیــز مترقبــۀ پولیــس در اتــاق ســبب شــد تــا هئیــت تحقیــق هــم متوجــه ختــم 

شــب و آغــاز روز گردیــده دوســیه هــا را جمــع و از اتــاق خــارج گردنــد.
ــان ســیلو. بعــداز آن همــه شــکنجه و عــذاب هیــچ میلــی  ــدم و گیــاس شــیر و ن مــن مان
بــه صــرف غــذا نداشــتم امــا اولیــن بــاری بــود کــه یــک گیــاس شــیر برایــم میســر شــده 
بــود فکــر کــردم صــرف آن بــرای صدماتــی کــه از دســت اســداهلل ســروری و هــم از لــت 
و کــوب امشــب برایــم حاصــل شــده اســت خالــی از فایــده نباشــد. گرچــه گلویــم اندکــی 
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بهبــود یافتــه بــود، ولــی بلعیــدن غــذا هنــوز همــه برایــم شــدیداً آزار دهنــده بــود. گیــاس 
شــیر را جرعــه جرعــه و بــا تحمــل ســوزش شــدید در گلــو نوشــیدم، امــا از خــوردن نــان 
ســیلو خــودداری نمــودم. لحظــۀ بعــد پولیــس موظــف بــرای برداشــتن گیــاس خالــی داخل 
اتــاق شــد. از او خواهــش نمــودم تــا تشــناب را برایــم نشــان دهــد. بــا اشــارۀ دســت برایــم 
تفهیــم نمــود تــا او را تعقیــب نمایــم. از جــا برخاســتم ولــی احســاس درد بســیار شــدیدی 
ــازوی چوکــی  ــز و ب ــه می ــه یکبارگــی بایســتم. دســت هــا را ب ــا ب ــع آن شــد ت در پاهــا مان
ــه  ــته باشــم. لحظــه ای جابجــا ب ــی کاس ــا اندک ــر پاه ــت وزن وجــود ب ــااز ثقل ــکا دادم ت ات
حــال نیــم خیــز مانــدم و بعــد بــا قدمهــای آهســته و پاهــای خفیفــًا منقبــض ودردنــاک در 
ــراه افتــادم. خمیــده و لنگیــده، آهســته و درد کشــیده بطــرف تشــناب کــه  عقــب پولیــس ب
دو دروازه پائیــن تــر ســمت مقابــل اتــاق مــن قــرار داشــت، روان شــدم. در تشــناب بــا یــک 
نفــر خارجــی مــو دراز کــه معلــوم میشــد از ممالــک اروپائــی باشــد مواجــه شــدم. او کــه 
ــه  ــه مــن انداخت ــی ب ــگاه گذرائ ــود، ن نزدیــک دستشــو ایســتاده مصــروف شســتن دســتها ب
بــه طــرف در خروجــی روان شــد. در تشــناب وقتــی بــرای اولیــن بــار مقابــل آئینــه قــرار 
گرفتــم، متوجــه شــدم کــه اســداهلل ســروری از مــن کــس دیگــری ســاخته اســت کــه بــا مــن 
هیــچ شــباهتی نــدارد. بینــی در اثــر شکســتگی فــوق العــاده متــورم، کبــود، و حــدودش بــا 
رخســارها کامــًا نامشــخص بــود. دور چشــمها هــم خیلــی متــورم و بــه رنــگ کبــود مایــل 
بــه ســیاهی در آمــده بــود و چشــم هائیکــه خــود را بــا آنهــا میدیــدم خــود بــه مشــکل قابــل 
ــن  ــر م ــاعتی ب ــد. اســداهلل ســروری شــکنجۀ دوازده روزه را در ظــرف دوازده س ــد بودن دی
ــود. پولیــس موظــف کــه منتظــر  تطبیــق نمــوده و چهــره ام را بکلــی از شــناخت کشــیده ب
نشســته بــود بــا مــن یکجــا بــا قــدم هــای آهســته بــراه افتــاد. زیــاد خســته و مانــده شــده 
بــودم. فکــر میکــردم کیلومتــر هــا فاصلــه را پیمــوده ام. عجلــه داشــتم تــا زود تــر بــه اتــاق 
و چوکــی خــود رســیده و بــه اســتراحت بپــردازم. پلیــس مــرا بــه اتــاق راهنمائــی و خــود 
دروازه را از عقــب بســته و رفــت. نفــس زنــان روی چوکــی نشســتم. فکــر میکــردم روزهــای 
اخیــر زندگــی ام باشــد و بــا ضعــف و خســتگی ایکــه احســاس میکــردم، مطمئــن بــودم زیــر 
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یکــی از شــکنجه هــا قلبــم از حرکــت بــاز خواهــد افتــاد و از زندگــی، بــا همــه نامایماتــش 
رهائــی خواهــم یافــت. ممکــن پــان دســتگاه پولیــس همیــن بــوده باشــد تــا شــکنجه هــا 
ــان برســد. چشــم از جهــان بپوشــم و افســانه  ــه پای ــم ب ــد کــه تحمل ــی دوام دهن ــا وقت را ت
هــای وحشــت و بربریــت شــان را بــا خــود بــه زیــر خــاک ببــرم. کشــتن مــن بــرای آنهــا 
ســاده تــر از کشــتن یــک مــور بــود. آنهــا بــه کســی حســاب دهــی نداشــتند تــا از آن بابــت 
ــع وحشــت و بربریتشــان گــردد.  ــا تــرس خــدا مان ــد ت نگــران باشــند. از خــدا منکــر بودن
وجــدان را زیــر پــا گذاشــته بودنــد تــا روزی صــدای وجــدان بــه ســوی انســانیت و بشــریت 
دعوتشــان کنــد. یگانــه حســابدهی بــه بــاداران روســی خــود داشــتند. آن هــم نــه از اینکــه 
چــرا بــه کشــتن تعــداد کثیــری از بیگناهــان پرداختــه انــد بلکــه نســبت اینکــه چــرا تعــداد 
کشــتگان معــادل بــه تعــدادی نیســت کــه در پــان طــرح شــدۀ کرملــن پیشــبینی شــده اســت. 
اینهــا بــه اســاس هدایــت بــاداران شــان مارکسیســم لینینیســم را در افغانســتان بنیــان گــذاری 
میکردنــد و ســنگ تهدابــش را از اجســاد مخالفیــن خــود و مخالفیــن روش هــای اســتعماری 
جدیــد میگذاشــتند. از خــود میپرســیدم چنــد روز دیگــر زنــده خواهــم مانــد؟ درهمیــن اتــاق 
چشــم از جهــان خواهــم پوشــید و یــا در جــای دیگــر و بــا مراســم دیگــر. بــا همیــن ســوالها  
آهســته آهســته گرنگــی در چشــم هــا احســاس کــردم. چوکــی هــا را پهلــوی هــم و کرتــی 
را زیــر ســر گذاشــته چشــم بســتم تــا باشــد لحظــه ای بــه خــواب رفتــه دماغــم از طــرح 
ســوال هــای ناخوشــایند فــارغ گــردد. بــر عــاوۀ درد کمــر و همــۀ وجــود، درد بینــی هــم 
خیلــی شــدت کســب نمــوده بــود. گــر چــه هنــگام چــوب کاری تــا حــد تــوان کوشــیدم 
رویــم را بــا دســتها پوشــانیده و از اصابــت چــوب بــه روی و بینــی جلوگیــری کنــم، ولــی 
ــزوده  ــی هــم اف ــه شــدت درد بین ــا آنهــم اصابــت چوبهــا در دیگــر قســمت هــای ســر ب ب
بــود. وضــع بینــی، نگرانــی دیگــری برایــم تولیــد نمــوده بــود. زیــرا میترســیدم زخــم بینــی 
بــدون وارســی، در شــرایط غیــر صحــی و ضعــف تدریجــی وجــود منتــن گردیــده و پیــش از 
خلقیهــا و پرچمیهــا بــه حیاتــم خاتمــه بخشــد. بهــر حــال بــه وقفــه هــا و بصــورت متقاطــع 

اندکــی خوابیــدم.
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ــاز  ــا از روی آن وقــت را حــدس میــزدم. ب امــروز دیگــر غــذای ظهــری وجــود نداشــت ت
ــه تماشــای منظــرۀ صحــن وزارت  ــه نزدیکــی کلکیــن رســانیده و ب ــه زحمــت خــود را ب ب
پرداختــم. بــه تماشــای مردمــان آزاد پرداختــم کــه آزادی شــان آســیب پذیرتــر از هــر وقــت 
دیگــر شــده بــود. بــه تماشــای مردمانــی پرداختــم کــه در دام دســتگاه دروغ پراکنــی خلقیــان 
ــه  ــانیدند. ب ــر میرس ــی بس ــردد و دودل ــای کاذب، ت ــا امیده ــاده و روز را ب ــان افت و پرچمی
تماشــای مردمانــی پرداختــم کــه دیــر یــا زود بــه سرنوشــت مــن و امثالــم، و یــا بدتــر از آن 
ــردا  ــا وعــدۀ ف ــد شــد. آنهــا هــر روز در صحــن وزارت حاضــر میشــدند و ب دچــار خواهن
آنجــا را تــرک میگفتنــد تــا فــردا دوبــاره حاضــر شــوند و بــه فــردای دیگــر محــول گردنــد. 
آنهــا هنــوز بــه فردائیکــه از پیــش روی مــا برداشــته شــده بــود معتقــد بودنــد. غافــل از اینکــه 
مــا دیگــر فردائــی نداشــتیم، و بــه گفتــۀ حاجــی کامــران زمــان بــرای مــا توقــف نمــوده بــود.
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شب چهارم در وزارت داخله
روز پایــان یافــت و صحــن وزارت از مراجعیــن و دفاتــر از ماموریــن تهــی گردیــد. مــن هــم 
چــون کوچیــان تدابیــر ســفر بــه آنســوی اتــاق را گرفتــم. ولــی اینبــار نــه بــا نشســتن بــروی 
اتــاق و کشــاندن خــود و چوکــی بطــرف میــز، بلکــه از چوکــی چــون عصــا اســتفاده نمــوده 
ــه انتظــار شــکنجه و  ــا قــدم هــای آهســته خــود را در پشــت میــز همیشــگی رســانده و ب ب

عــذاب شــبانه ام نشســتم.
هنــوز هــوا روشــن بــود و وقــت افطــار دور. نمیدانســتم وقــت را چطــور بگذرانــم. محصــور 
در یــک اتــاق، محــروم از صحبــت، محــروم از مطالعــه مفهــوم کمتــر از محرومیــت از زندگی 
ــد ســاعتی را،  ــود. چن ــی ب ــن در صحــن وزارت ســرگرمی خوب را نداشــت. وجــود مراجعی
در عالــم خیــال، بــا تخمیــن کــردن پرابلــم یکــی راه حــل پرابلــم دیگــر ، و الینحــل بــودن 
ــی از  ــه تعقیــب آن صــرف غــذا، و باالخــره وقــت پذیرائ ــم آن دیگــر میگذشــتاندم. ب پرابل
هیئــت تحقیــق و شــکنجه فــرا میرســید. چنــدان وقفــه  بیــن ایــن همــه مصروفیــت هــا باقــی 
ــن وزارت  ــروز صح ــی ام ــم. ول ــاس نمای ــی را احس ــدۀ تنهای ــت آزار دهن ــا ثقل ــد ت نمیمان
بســیار وقــت تــر از روزهــای دیگــر تخلیــه گردیــد. وقــت کافــی پیــش رویــم باقــی مانــد 
تــا بــه خیــاالت تاریــک فــرو روم. شــنیده بــودم کــه تجریــد محکومیــن در محــل مســکوت، 
ــًا  ــه بعض ــت ک ــکل جزائیس ــن ش ــه بدتری ــت و مطالع ــان از صحب ــت دراز مدتش و محرومی
دســتگاهای شــکنجه در حــق انســانها وا میدارنــد. چــه بســا محکومینــی کــه بــه همیــن شــکل 
ــده باشــند.  ــی محــروم گردی ــه و در نتیجــه از ســامت روان ــا وارســی صــورت گرفت از آنه

امــروز مــن هــم در موقفــی قــرار گرفتــه بــودم تــا ثقلــت درد تنهائــی را احســاس نمایــم.
روز بــه پایــان و وقــت افطــار فــرا رســید. بــاز هــم بشــقاب برنــج و گیــاس آبــی روی میــز 
ــا مشــکات همیشــگی توانســتم چنــد لقمــۀ محــدود غــذا صــرف نمایــم.  قــرار گرفــت. ب
ــادۀ  ــه بشــقاب چــرب کــرده و خــود را آم ــا روغــن ت ــار ب ــن ب ــق عــادت لبهــا را چندی طب
ــه ســاعت هشــت شــب  ــا ب ــق عموم ــق و شــکنجه ســاختم. تحقی ــت تحقی ــی از هیئ پذیرائ
آغــاز میافــت. ســاعت هشــت شــب بــا وجودیکــه مــو بــر اندامــم راســت میســاخت ولــی در 
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عیــن زمــان، بــه صــورت غیــر شــعوری، آرزوی فرارســیدن هــر چــه زودتــر را هــم داشــتم. 
زیــرا ســاعت هشــت شــب بــه مــن وعــدۀ ســگرت میــداد. در ســاعت هشــت شــب نــه تنهــا 
غــول صفتــان خلقــی و پرچمــی، بلکــه انســانی کــه هــم انســانیت و هــم افغانیتــش را حفــظ 
نمــوده بــود نیــز بــه ســراغم مــی آمــد. موجودیــت وی در هیئــت تحقیــق، بــرای مــن تقویــۀ 
ــان رســید و مســتنطقین یکــی پشــت دیگــر داخــل  ــه پای ــود. انتظــارم ب ــی ب ــوی بزرگ معن
اتــاق شــده و بــه جاهــای خــود قــرار گرفتنــد. هنــوز دوســیه هایشــانرا نگشــوده بودنــد کــه 
چشــم مــن بــه جیــب مــرد بلنــد قــد دوختــه شــد. منتظــر بــودم چــه وقــت قطــی ســگرتش 
ــه آن آســانی انجــام شــده نمیتوانســت.  ــم ب ــا ه ــی ســگرت دادن ه ــی آورد.ول ــرون م را بی
ترتیبــات مقدماتــی ای بــکار بــود. شــده نمیتوانســت کــه مــرد بلنــد قــد قطــی ســگرتش را 
گشــوده یــک ســگرت را خــود آتــش زنــد و یکــی را هــم بــه مــن تعــارف کنــد. اوال بایــد 
ــا مــد نظــر داشــت مــزاج دو نفــر  ــدل میشــد، و ب چنــد ســوال و اســتعامی بیــن مــا ردوب
همــکارش، مــرد بلنــد قــد تدریجــًا قیافــۀ عصبانــی را بــه خــود گرفتــه وبــا چنــد داد و فریــاد 
ــر خلقــی – پرچمــی، از اینکــه  ــا قناعــت آن دو نف ــن برســاند ت ــه م باالخــره ســگرتی را ب
ســگرتها بــرای تمرکــز فکــری و نوشــتن جــواب هــای درســتی برایــم داده میشــود نــه بــه 
صبغــۀ دوســتی، حاصــل گــردد. بعضــًا خشــونت هــای میــان قــد و کوتــاه قــد بــه مــرد بلنــد 
قــد ممــد واقــع میشــد زیــرا بــه بــه زودی رشــتۀ ســخن را از آن دو نفــر قاپیــده و بــا چنــد 
ــه خشــونت هــای  ــم ســگرتی میرســاند و هــم خشــونت هــای واقعــی را ب پتکــه هــم برای

تصنعــی معاوضــه مینمــود.
امشــب صــدای فریــاد و فغــان از اتــاق هــای دیگــر بیشــتر بــه گــوش میرســد. امشــب بــه 
شــکنجه هایــم شــکنجۀ دیگــر و روح آزارتــری افــزون شــده بــود. ایــن شــکنجۀ روح آزار 
کــه انســان را تــا بــه ســر حــد انحطــاط میرســانید همانــا داد و فریــاد یــک هموطــن دیگــر 
ــۀ  ــادان درج ــه ج ــود ک ــا ب ــر م ــرزم دیگ ــک هم ــر و ی ــوع دیگ ــک همن ــیون ی ــان  ش فغ
وحشــت و بربریــت شــان را بــاالی او مــی آزمودنــد. وقتــی خــود زیــر شــکنجۀ وطنفروشــان 
قــرار داشــتم فقــط از درد هــای فزیکــی رنــج میکشــیدم و بــا ختــم شــکنجه، گــر چــه بقایــای 
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درد را بــا خــود میداشــتم ولــی آن را نســبت بــه رنــج روحــی حاصلــه از داد و فریــاد یــک 
هموطــن دیگــر کــه زیــر شــکنجه قــرار داشــت، آزاردهنــده تــر نمیافتــم. شــب و تحقیقــات 
آن بــه پایــان میرســید ولــی طنیــن فریــاد هــای دلخــراش هنــوز در گوشــم میبــود و هنــوز بــه 
همــان شــدت اولــی از آن متاثــر و متألــم میشــدم. دلــم میخواســت گریبــان بــدرم و ســربر 
میــز و دیــوار و زمیــن بکوبــم و بــه جــادان بگویــم بــس اســت هــر چــه دلتــان میخواهــد 
بنویســید و هــر اعترافــی کــه آرزو داریــد از زبــان مــن بنویســید تــا در پــای آن امضــا نمایــم 

و لــی دیگــر از ســر مــا از ســر هموطنــان مــا دســت برداریــد. 
امشــب آن دو منحــوس خلقــی و پرچمــی بســیار خلــق تنــگ بودنــد. نــگاه هایشــان کینــه 
ــرای وارســی  ــه ب ــم شــکنجه را دو مرتب ــر مینمــود. امشــب تی ــز ت ــر و دندانهایشــان تی توزت
ــی  ــدۀ برق ــا از چــوب و دن ــن تنه ــاالی م ــا ب ــه قب ــم شــکنجه هــم ک از مــن خواســتند. تی
اســتفاده نمــوده بــود امشــب تیلفــون را نیــز مــورد آزمایــش قــرار داد. دردی کــه امشــب از 
اســتعمال تیلفــون احســاس میکــردم بســیار شــدید تــر از دردی بــود کــه از تیلفــون اســداهلل 
ســروری احســاس کــرده بــودم. ایــن بــه نســبتی بــود کــه امشــب پاهــای ســالمی نبــود کــه 
بــه شــکنجۀ تیلفــون معــروض میشــد، بلکــه پاهائــی بــود کــه قبــًا تیلفــون اســداهلل ســروری 
آنهــا را خیلــی متــورم و حســاس ســاخته بــود. تــا وقتــی کــه خــود بــه شــکنجه معــروض 
بــودم، بــه جــان خــود بــودم و از همــه چیــز بــی خبــر، ولــی وقتــی خــود از شــکنجه رهائــی 
ــراغم  ــران س ــان دیگ ــاد و فغ ــی از فری ــی، ناش ــدیدتر از درد فزیک ــری ش ــم درد دیگ میافت
ــی  ــم باق ــج و درد برای ــدون رن ــه ای ب ــک لحظ ــب و روز ی ــان ش ــذا در جری ــید. و ل میرس
ــه از درد  ــت، ن ــه از آزار و اذی ــم، ن ــود کــه خواســتم بگری ــاری ب ــن ب ــد. امشــب اولی نمیمان
ــدی،  ــی، از ناامی ــی دســت و پائ ــی، از ب ــه از ناتوان ــی، بلک ــرگ احتمال ــه از م ــکنجه، ن و ش
از اینکــه چطــور عــده افغانهــا بــه آن درجــه ای تنــزل نمــوده انــد کــه در وطــن خــود و در 
خــاک خــود و در خانــۀ خــود تــن بــه نوکــری روســها داده انــد. پــای روس هــا را بــه فــرق 
ســر نهــاده و بــه یــک اشــارۀ آنهــا هــزاران بــرادر، هموطــن، و همنــوع خــود را بــا فجیعتریــن 
شــکنجه هــا معــروض و بــه حیاتشــان پایــان میبخشــند. آن شــب میخواســتم بگریــم ولــی 
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اشــک در چشــمانم ظاهــر نمیگشــت. چشــمانم خشــکیده بــود. گویــا وطنفروشــان مــا را از 
چنــد قطــره اشــکی کــه بتــوان در ماتــم از دســت دادن وطــن و در ماتــم مــرگ هموطــن از 

دیــده هــا ســرازیر کنیــم، هــم محــروم ســاخته بودنــد.
سلســلۀ ســوالها و جــواب هــا و شــکنجه هــا بــه پایــان رســید و مســتنطقین بــه جمــع آوری 
دوســیه هــای شــان پرداختنــد. دیــده میشــد مــرد بلنــد قــد ماننــد آن دو نفــر دیگــر در جمــع 
ــم بطــی  ــادی ه ــت ع ــی از حال ــد. حت ــه ای از خــود نشــان نمیده ــیه اش عجل آوری دوس
تــر میجنبــد. کار آن دو نفــر تمــام شــد ولــی مــرد بلنــد قــد هنــوز مصــروف بــود و چنــان 
وانمــود میکــرد کــه آمــادۀ حرکــت اســت. او بــا ایــن حرکــت خــود میخواســت تــا آن دو 
فروختــه شــده را پیــش از خــود وادار بــه خــروج از اتــاق ســازد. باالخــره در تاشــش موفــق 
شــد، میــان قــد و کوتــاه قــد صحبــت کنــان از اتــاق خــارج شــدند و مــرد بلنــد قــد توانســت 
چنــد ثانیــه ای بــا مــن تنهــا بمانــد. بــه مجــرد خــروج آن دو نفــر، مــرد بلنــد قــد بــه عجلــه 
قطــی ســگرت را از جیبــش بیــرون آورده و از آن ســه عــدد ســگرت روی میــز گذاشــت. بــا 
همــان عجلــه پرســید گوگــرد دارم یــا خیــر؟ گــر چــه گوگــرد نداشــتم ولــی بــرای اینکــه 
جهــت حــل مشــکل گوگــرد او را بیشــتر بــه خطــر مواجــه نســاخته باشــم، جــواب مثبــت 

دادم و او بــه ســرعت از اتــاق خــارج شــد.
کمــک و تقویــه روحــی بیشــتر از ایــن شــده نمیتوانســت. بــه همــان انــدازه ایکــه دو نفــر 
ــی  ــرت وشــدت شــکنجه ام م ــه کث ــم، ب ــی از جوابهای ــران روس، در صــورت نارضایت چاک
ــا  ــد ب ــد ق ــرد بلن ــدازه م ــان ان ــه هم ــد، ب ــان میدادن ــت نش ــونت و عصبانی ــد و خش افزودن
الطافــش بــه مــن مــی افــزود. نــه تنهــا در طــول اســتنطاق برایــم ســگرت میرســاند، بلکــه 
ــم  ــم فراه ــۀ شــب و روزم ه ــرای بقی ــرد ب ــه ســگرت و گوگ ــره انداخت ــه مخاط خــود را ب
میســاخت. ســگرت هــا را در روک میــز گذاشــتم وخــود، بــه اســتناد یــک سلســله عایمــی 
کــه آنشــب توجهــم را جلــب نمــوده بــود، ســوال هائــی مطــرح میکــردم مبنــی بــر اینکــه 
چــرا چاکــران روســها وحشــی تــر و زننــده تــر از شــبهای دیگــر شــده بودنــد؟ چــرا تیــم 
شــکنجه هــم بیرحمانــه تــر رفتــار کــرده و بــه آالت شــکنجۀ شــبهای قبــل تیلفــون را نیــز 
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عــاوه کــرده بــود؟ وقتــی همــۀ عائــم آن شــب را، ماننــد فریــاد و فغــان بیشــتر بیگناهــان 
ــاه قــد، وحشــت  ــان قــد و کوت ــه شــکنجه، خشــونت، ناآرامــی و عصبانیــت می معــروض ب
و بربریــت بیــش از حــد گــروه شــکنجه و جــرأت بیــش از پیــش مــرد بلنــد قــد، همــه را 
ــه میــزد. و چنیــن میپنداشــتم کــه ممکــن  ــم جوان پهلــوی هــم میگذاشــتم، امیدهایــی در دل
حادثــه و یــا حوادثــی در محیــط اتفــاق افتــاده باشــد کــه دون همتــان وطنفــروش را دســت 
پاچــه، و بــه فرزنــدان صالــح وطــن جــرأت بیشــتر اعطــا کــرده باشــد. ســرو صــورت کوتــاه 
قــد و میــان قــد امشــب واضحــًا ماتــم زده بــود. آنهــا امشــب بلنــد قــد را محــرم راز خــود 
نمیدانســتند. از آن رو صحبــت کنــان از اتــاق خــارج شــدند بــدون آنکــه مراقــب بلنــد قــد 
باشــند و نگذارنــد او لحظــه ای بــا مــن تنهــا بمانــد. امشــب شــب بســیار نیکــی بــود زیــرا از 
یکطــرف دشــمنان غمــزده وماتــم زده و دوســتان شــاد و اســتوار بودنــد، و از طــرف دیگــر 
بــر عــاوۀ دو ســگرتی کــه در جریــان تحقیــق دود نمــوده بــودم،  ســه عــدد ســگرت ذخیــره 
هــم داشــتم تــا بــا خاطــر آســوده و بــدون آنکــه اســتعامی در پیــش رو داشــته باشــم، آن 

ــم. را دود نمای
ــا  ــاق شــد. ب ــان ســیلو داخــل ات ــاس شــیر و ن ــا گی ــس موظــف ب دروازه گشــوده  و پولی
ورود پولیــس متوجــه شــدم کــه امشــب هیئــت تحقیــق هــم، نســبت بــه شــب هــای دیگــر 
وقــت تــر از مــن دســت بــردار شــده بودنــد. ایــن عامــه را نیــز در پهلــوی عائــم قبلــی 
قــرار داده، بــه امیــدواری خــود افــزودم. از برکــت مــاه مبــارک رمضــان هــر شــب بعــد از 
تحمــل شــکنجه هــای وحشــیانه یــک گیــاس شــیری هنــگام ســحری برایــم میســر میشــد 
ــت  ــس جه ــی پولی ــرد. وقت ــک میک ــن کم ــه م ــود ب ــت وج ــع کوف ــدازه ای در رف ــه تاان ک
ــگرتم  ــه س ــا ب ــردم ت ــرد ک ــای گوگ ــرد، از او تقاض ــه ک ــاره مراجع ــاس دوب ــتن گی برداش
آتــش زده بــا ســگرت و دود ســگرت خــود خلوتــی بــر پــا کنــم و بــه افــکار و تخیــات 
امیــدوار کننــدۀ خــود  جــوالن بیشــتر دهــم. ولــی پولیــس ضمــن انــکار از داشــتن گوگــرد 
پیشــنهاد کــرد کــه اگــر خواســته باشــم او میتوانــد ســگرت را بــا خــود ببــرد وآن را آتــش 
زده دوبــاره بــاز گردانــد. متــردد بــودم ایــن پیشــنهاد را قبــول کنــم یــا نــه. چطــور میتوانســتم 
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ــر  ــک نف ــه ی ــم ب ــم. آن ه ــاد کن ــناس اعتم ــر ناش ــک نف ــه ی ــی خــود را ب ــوم دارائ ــک س ی
پولیــس کــه ســمت باالتــر از آمریــت را بــر مــن داشــت. او میتوانســت مــرا از بســا چیزهــا 
محــروم ســازد. میتوانســت ســگرت هایــم را ضبــط کنــد بــدون آنکــه مــن قــادر بــه شــکایت 
ــه ســخنان یــک نفــر  ــا ب ــم و مرجعــی باشــد ت و دادخواهــی باشــم. اگــر شــکایتی هــم کن
محبــوس بــی دســت و پــا و فاقــد هــر نــوع حقــوق گــوش دهــد، گمــان نمیــرود ســخنان 
مــن از عیــن وزن ســخنان پولیــس برخــوردار باشــد. نــه تنهــا حــق خــود را بدســت آورده 

نخواهــم توانســت بلکــه بــه بــی عدالتــی هــای بیشــتر معــروض هــم خواهــم گردیــد.
»مره نی سگرت ته که برت در بتم«

بــا ایــن جملــۀ پولیــس از تخیــات دوبــاره بــه عالــم واقعیــت برگشــتم و تصمیــم گرفتــم 
ســگرت را برایــش بدهــم ولــی منتظــر نباشــم تــا آن رادوبــاره بــه مــن بازگردانــد. اگــر خــود 
انصافــی داشــت و ســگرتم را آتــش زده، بــاز گردانــد فبهــا، ولــی اگــر بــا ســگرت رفــت و 
دیگــر بــاز نیامــد، حتــی ســوالی هــم در مــورد آن مطــرح ننمایــم. ســگرت را بــا تــردد بــه 
او دادم. او رفــت و مــن چشــم بــه دروازه منتظــر بــاز گشــتش نشســتم. انتظــارم نســبتًا طــول 
کشــید تــا اینکــه ســرو کلــۀ پولیــس دوبــاره ظاهــر گشــت. از ســگرت آنچــه باقــی مانــده 
ــار پولیــس کــردم  ــدی نث ــد. چنــد دوعــای ب ــم داد و خــود بیدرنــگ غایــب گردی ــود برای ب
زیــرا از یــک ســگرت مکمــل تنهــا یــک ســوم آن را برایــم بــاز گردانیــده بــود. پولیــس بــی 
انصــاف بهــای آن ســگرت را نمیدانســت. آن ســگرت از جملــۀ ســگرت هــای عــادی نبــود. 
ــی  ــی بهای ــی ارزش داشت.ســگرت ب ــر از ســگرتهای معمول ــه بســیار باالت ــود ک ســگرتی ب
ــه یــک انســان بیدســت و  ــه مخاطــره انداختــن جــان و آزادی اش ب ــا ب ــود کــه انســانی ب ب
پائــی عرضــه کــرده بــود. ســگرتی بــود کــه از دســت انســان بلنــد همتــی بــه یــک متهمــی 
ــک  ــات ی ــود. آزادی وحی ــیده ب ــت، رس ــش را نداش ــد روزی بی ــی چن ــال زندگ ــه احتم ک
انســانی کــه هــم وطنــش را دوســت میداشــت و هــم وطنــدارش را گرامــی میشــمرد، در آن 
ســگرت خاصــه میشــد. ســگرت را بــه پایــان رســانیدم و بــا اعصــاب نــاارام و متهیــج، از 
بــی انصافــی پولیــس، چوکــی هــا را پهلــوی هــم گذاشــته بســتر خوابــم را آمــاده ســاختم. 
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کرتــی ام را زیــر ســر گذاشــته وعــزم خــواب کــردم.
وقتــی از خــواب بیــدار شــدم کــه هــوا کامــًا روشــن، و ســروصدای مراجعیــن در صحــن 
ــودم. ممکــن  ــده ب ــر خوابی ــه همــه شــبهای دیگــر بهت ــود. امشــب نســبت ب ــد ب وزارت بلن
امیــدواری هــای شــب گذشــته تــا انــدازه ای برایــم آرامــش وخوابــم را بهبــود بخشــیده بــود. 
یــا اینکــه ممکــن از خســتگی هــای حاصلــه از شــکنجه در چنــان حالتــی قــرار گرفتــه بــودم 
کــه آن را خــواب میپنداشــتم. بــه هــر حــال تــا همــان لحظــه، علــت هــر چــه بــوده باشــد، 
از محیــط مــا حــول خــود کامــًا بــی خبــر بــودم و تــازه متوجــه میشــدم کــه هــوا روشــن 
ــای دیگــر  ــد روزه ــازه ســاختن مانن ــر سروصداســت. از دســت و رو ت و صحــن وزارت پ
خبــری نبــود. در حقیقــت از روز بازداشــتم تــا همــان لحظــه بــه اســتثنای یــک بــاری کــه 
تنهــا دســت هــا را بــا آب خالــی شســته بــودم دیگــر آب در وجــودم تمــاس نکــرده بــود. بــا 
پیراهــن و پتلونــی کــه کامــًا بــه خــون آلــوده و قــاق شــده بودنــد و وجــودی کــه پوشــیده 
از خــون خشــکیده بــود عــادت کــرده بــودم. خــود چنــدان ناراحتــی حــس نمیکــردم ولــی 
اینکــه از مشــاهده و همنشــینی کــه بــا مــن بــه دیگــران چــه حالتــی دســت میــداد، از تخمیــن 
ــه کجــا رســیده اســت. ســاعت  ــا میدانســتم روز ب ــود ت ــاق نب ــاعتی در ات ــودم. س عاجــز ب

خــودم را چنانچــه قبــًا بــه عــرض رســید اســداهلل ســروری تصاحــب نمــوده بــود. 
ــن و تماشــای  ــه کلکی ــن ب ــد از رفت ــاک بودن ــورم و دردن ــش مت ــش از پی ــم بی ــروز پاهای ام
ــر آرزو  ــای دیگ ــتر از روزه ــروز بیش ــه ام ــا وجودیک ــردم ب ــر ک صحــن وزارت صــرف نظ
ــن وزارت، در  ــیمای مراجعی ــد در س ــر باش ــا مگ ــردازم ت ــرون بپ ــای بی ــه تماش ــتم ب داش
ــتها ،  ــد. دس ــای دیشــبم بیفزای ــدواری ه ــه امی ــه ب ــم ک حــرکات و اطوارشــان عائمــی ببین
شــانه هــا، ســر، بینــی، کمــر، و پاهــا همــه درد داشــت. اگــر درد پاهــا بــا فشــار یــا حرکــت 
ــه  ــه محرکــی ضــرورت نداشــت و ب تحریــک میشــد، برعکــس درد بینــی و ســر و کمــر ب
ــورد  ــر در م ــه تفک ــز و ب ــت می ــۀ روز را پش ــرد. هم ــت میک ــرا اذی ــت م ــورت یکنواخ ص
عائــم دیشــب گذشــتاندم. فکــر میکــردم همــه آن عائــم بــه اتفــاق نیکــی گواهــی میدهــد 
تعبیراتــم هــر چــه بیشــتر در ایــن مســیر بــه پیــش میرفــت بــه همــان انــدازه احتمــال را بــه 



163

یقیــن نزدیکتــر میافتــم و بــه بنیــاد و منطــق اســتوار تعبیراتــم اطمینــان پیــدا میکــردم. وقــوف 
بعــدی از وقــوع حــوادث بیــرون در آن وقــت مــرا امــروز بــه بنیــاد اســتوار تعبیــرات آنوقتــم 
مطمئــن میســازد ولــی در آن زمــان کــدام عامــه بســیار واضــح و مطمئنــی موجــود نبــود تــا 
واقعــًا مؤیــد تعبیراتــم گــردد. ممکــن نــا امیــدی هــا، انحطــاط روحــی، بــی دســت و پائــی 
هــا بــه ســر حــدی رســیده بودنــد کــه تعبیــرات آن شــبم، جــز تــاش غیــر شــعوری بــرای 
گریــز از واقعیــت هــا چیــز دیگــری نبــوده باشــد. پیگیــری از چنیــن تعبیــرات و ســاعاتی را 
بــه آن صــرف کــردن بیشــتر از ســبب گــوارا بــودن آن بــود نــه منطقــی بــودن آن. غــرق شــده 
ای کــه بــه یــک خــس روی آب دســت انداختــه و میخواهــد بــا اســتناد بــه آن خــودش را 
در ســطح آب نگــه دارد، چنــدان بــه معقــول بــودن و منطقــی بــودن حرکتــش نمــی اندیشــد.
روز را بــا اندیشــه هــای خوشــایندی بــه ســر رســانیدم. چشــم بــه دروازه دوختــه بــودم تــا 
چــه وقــت پولیــس موظــف بــا بشــقاب برنــج و گیــاس آب بــه دروازه ظاهــر میشــود. ایــن 
ــه ســببی بــود کــه امشــب از  انتظــارم از ســبب گرســنگی یــا تشــنگی نبــود بلکــه بیشــتر ب
خــود ســگرتی داشــتم  مجبــور نبــودم تــا رســیدن هیئــت تحقیــق منتظــر بنشــینم. میتوانســتم 
ــدن چهــره  ــه عــوض دی ــرم، و ب ــذت بب ــش زده از آن ل ــورا بعــد از افطــار ســگرتی را آت ف
ــچ  ــا، و خــم و پی ــص ه ــاره رق ــه نظ ــی ب ــی و پرچم ــتنطق خلق ــای منحــوس آن دو مس ه
امــواج دودی کــه از نهایــت ســگرت خــودم بــه هــوا بلنــد گــردد بپــردازم. ولــی آنچــه ایــن 
تخیــات شــیرین را مختــل میســاخت همانــا بــی انصافــی پولیــس بــود کــه مجبــور بــودم 
ــش  ــد شــب گذشــته، بی ــاز هــم، مانن ــه وی بســپارم و او ب ــش زدن ب ســگرت را جهــت آت
ــه  ــد ب ــا بای ــد. چــاره ای نداشــتم ی ــاز نخواهــد گردانی ــن ب ــه م ــک ســوم ســگرت را ب از ی
یــک ســوم ســگرت اکتفــا میکــردم و یــا تــا آمــدن هیئــت تحقیــق منتظــر میمانــدم. باالخــره 
تصمیــم گرفتــم بــا یــک ســوم ســگرت قناعــت کنــم. و لــذا یــک ســگرت مکمــل را جهــت 

آتــش زدن بــه پولیــس دادم تــا او طبــق عادتــش یــک ســوم آن را بــه مــن بازگردانــد .
 امشــب بــی صبرانــه تــر انتظــار ورود هیئــت تحقیــق را میکشــیدم. ســیما، حــرکات و اطــوار 
هــر کــدام آنهــا بــرای مــن حیثیــت »حادثــه ســنجی« را پیــدا نمــوده بــود کــه از روی آن تــا 
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ــا ســوال هــا و  ــد محیــط را تخمیــن مینمــودم. آنهــا ب ــدازه ای وقــوع حــوادث نیــک و ب ان
جــواب هــا میخواســتند راه در افــکار مــن بــاز نماینــد، و مــن بــا تحلیــل و تجزیــۀ گفتــار و 

کــردار آنهــا در پــی آن بــودم تــا بــه هیجــان و اضطــراب نهانــی شــان آگاهــی یابــم.
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شب پنجم در وزارت داخله
ــه  ــاق شــده و ب ــق یکــی پشــت دیگــری داخــل ات ــان رســید و هیئــت تحقی ــه پای انتظــار ب
جاهــای معیــن خــود قــرار گرفتنــد. دو نفــر خلقــی- پرچمــی ماننــد شــب گذشــته بــدرو و 
بــد خلــق بودنــد. امــا مــرد بلنــد قــد تــازه آرام و ســرحال معلــوم میشــد. دوســیه هایشــان را 
گشــودند. ولــی قبــل از آنکــه در مــورد طــرح ســوال بــا همدیگــر مشــوره نماینــد مــن بــه 
ســخن آغــاز نمــوده، و چــون از درد بینــی ســخت بــه تکلیــف بــودم از آنهــا تقاضــا نمــودم 
تــا داکتــری را بــرای وارســی از بینــی شکســته ام احضــار نماینــد در غیــر آن ممکــن زخــم 
بینــی منتــن و نســبت نزدیکــی بــه دمــاغ حیاتــم را بــه خطــر جــدی مواجــه ســازد هــر ســه 

نفــر بــه طــرف همدیگــر دیــده و باالخــره »میــان قــد« تبســم کنــان اظهــار داشــت:
»حتمًا داکتری برایت احضار میکنیم«

تبســم و طــرز گفتــار »میــان قــد« بســا مفاهیــم دیگــر را افــاده میکــرد بــه اســتثنای احضــار 
ــرا  ــوده باشــد، زی ــن ب ــاوری م ــر.  تبســمش ممکــن نســبت ســاده لوحــی و خــوش ب داکت
ــکنجه  ــه ش ــم ب ــی ه ــه پ ــتم. از آنانیک ــری داش ــانی و بش ــاس انس ــع احس ــادان توق از ج
معــروض و بــه دردم مــی افزودنــد توقــع داشــتم تــا در رفــع درد بــه مــن کمــک نماینــد. و 
یــا بــا احضــار داکتــر بــر بالیــن مــن، شــاهدی بــرای روش وحشــیانه و غیــر انســانی خــود 
فراهــم ســازند. او بــه ســاده لوحــی مــن میخندیــد، زیــرا هنــوز هــم فکــر میکــردم زندگــی 
مــن بــرای آنهــا ارزشــی دارد. هنــوز هــم بــه ایــن فکــر بــودم کــه دشــمنی آنهــا بــا مــن در 
چــوکات انســانیت و بشــریت قــرار دارد. هنــوز درک نکــرده بــودم که مارکسیســت لینینیســت 
هــای افغــان و ممکــن همــه مارکسیســت لینینیســت هــا، جانیــان تشــنه بــه خــون انــد کــه 
ــرده و عطــش  ــذت ب ــانها ل ــان انس ــاد و فغ ــدن خــون و از فری ــذاب، از دی ــکنجه و ع از ش
حیوانــی شــان را فــرو مینشــانند. انتخــاب رنــگ ســرخ و داس و چکــش توســط پیشــروان 
مارکسیســت لینینیســت هــا ممکــن تصادفــی نبــوده باشــد. خــون ســرخ از وجــود مخالفیــن 
ــن  ــرق مخالفی ــر ف ــا چکــش ب ــدن و ب ــن را از ریشــه دروی ــا داس مخالفی ســرازیر کــردن، ب
کوبیــدن، فلســفه اجتمــاع رنــگ ســرخ و داس و چکــش را تشــکیل داده خواهــد بــود و بــا 
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کار و کارگــر کــدام ارتباطــی نخواهــد داشــت. بــا همیــن خــون ریــزی هــا و خــون خــواری 
هــا بــود کــه اســتالین رژیمــش را اســتحکام بخشــید . و روشــش را سرمشــق پیــروان ایــن 
اندیشــه ســاخت. مخصوصــًا ســر مشــق آنانیکــه، چــون اســداهلل ســروری، و یــا تیــم شــکنجۀ 
وزارت داخلــه، طبیعتــًا وحشــی مــزاج هــم بودنــد. از طــرز جــواب در همــان لحظــه مطمئــن 
شــدم ک نبایــد انتظــار داکتــر و دوایــی را داشــته باشــم. چنانچــه همیــن طــور هــم شــد وتــا 

اخیــر از داکتــر ســراغی ندیــدم.
سلســلۀ ســوالها و جوابهــا آغــاز یافــت ولــی مــن بیشــتر متوجــه ســیمای میــان قــد و کوتــاه 
ــدواری،  ــد امی ــا تزئی ــدس زده و ب ــان را ح ــانی ش ــدت پریش ــانی و ش ــا پریش ــودم ت ــد ب ق
تحمــل دردو رنــج را بــه خــود آســان ســازم. زیــرا شــدت و کثــرت مجــازات مــن تناســبی بــا 
درجــۀ خلــق تنگــی آنهــا داشــت. وقتــی غــم و ماتــم شــان بیشــتر میبــود، بیشــتر دســت بــه 
دامــان وحشــیان تیــم شــکنجه میزدنــد. و تیــم شــکنجه هــم بــه شــدت وحشــت خــود مــی 
افــزود. ســوالها طبــق معمــول در اطــراف ارتبــاط مــن بــا دوکتــور میرعلــی اکبــر و دوکتــور 
ولیــد حقوقــی میچرخیــد. ولــی امشــب ارتباطــم بــا دو نفــر دیگــر نیــز مــورد بــاز خواســت 
قــرار گرفــت. یکــی اینکــه هدفــم از رفتــن بــه خانــۀ مرحــوم عبدالمجیــد وزیــر دولــت چــه 
بــوده اســت، دوم اینکــه بــا دوکتــور ســیداالف شــاه  غضنفــر چنــد بــار دیــده ام و منظــورم 

از ایــن دیــدار هــا چــه بــوده اســت.
قبــل از آنکــه بازداشــت شــوم، چــون مرحــوم دوکتــور عبدالمجیــد از زنــدان پل چرخــی آزاد 
گردیــده بــود، نســبت قرابــت فامیلــی کــه بــا ان مرحــوم داشــتم بــه دیدنــش رفتــم. لحظــه 
ــن  ــن همی ــد. ممک ــریف ندارن ــه تش ــدم در خان ــن ش ــا مطمئ ــدم ت ــب دروازه مان ای در عق
توقــف چنــد دقیقــه توجــه جاسوســانی کــه خانــه آن مرحــوم را زیــر مراقبــت داشــنتد جلــب 
نمــوده باشــد. زیــرا بــه اســتثنای همیــن یــک بــار نــه دیگــر بــه خانــۀ دوکتــور عبدالمجیــد 
رفتــه بــودم و نــه شــخصًا بــا وی در تمــاس شــده بــودم. مرحــوم دوکتــور عبدالمجیــد خــان 
چنــد روزی بیــش آزاد نمانــد و دوبــاره بــه زنــدان پــل چرخــی انتقــال داده شــد. همچنــان 
هنگامــی کــه از معاونیــت علمــی فاکولتــه برطــرف ولــی هنــوز بــه وظیفــۀ اســتادی اشــتغال 



167

داشــتم، روزی در موقــع امضــای حاضــری بــا دوکتــور الــف شــاه غضنفــر مواجــه شــدم. بعد 
از ســام و احوالپرســی، کــه بیــش از دو ســه دقیقــه ای را نگرفــت، از همدیگــر جــدا و تــا 
وقتــی کــه بــه دام خلقیهــا پرچمــی هــا افتــادم دوبــاره بــا وی مواجــه نشــدم. ایــن واقعیــت 
ــرده نتوانســتم.  ــم ک ــی قناعــت مســتنطقین را فراه ــه جــواب نوشــتم، ول ــه ب ــود ک ــی ب های
زیــرا آنهــا واقعیــت را کار نداشــتند. آنچــه میخواســتند جــواب هایــی بــود کــه بــه اســاس 
آن بتواننــد مــرا بــه ســنگین تریــن جــزا محکــوم ســازند. گرچــه بــه کــدام ســندی احتیــاج 
نداشــتند و مرجعــی نبــود تــا اعمــال آنهــا را مــورد بــاز خواســت قــرار دهــد، ولــی بــاز هــم 
د رپــی آن بودنــد تــا دســتاویزی بــرای خــود تهیــه بدارنــد و بــه اســتناد آن اعمــال وحشــیانه 
خــود را، اقــًا در نظــر منابــع خارجــی موجــه نشــان دهنــد. اعتــراف و عــدم اعتــراف مــن 
ــا کــرده، از  د رمجازاتــم کوچکتریــن تاثیــری نداشــت، ولــی اعترافــم بــه گنــاه، کــرده یــا ن
ــد کــه ایــن اعترافــات  ــًا فکــر میکردن ــا اق ــدۀ آنهــا میکاســت. وی احتمــال مســئولیتهای آین
از مســئولیت هــای آینــده شــان در نــزد مــردم خواهــد کاســت وبــا نشــر چنــد اعترافــی از 
زبــان عــده ای از بــاز داشــت شــده گان، کشــتار هــزاران بیگنــاه را موجــه جلــوه خواهنــد داد.
هیئــت تحقیــق بــا هــم بــه ســر گوشــی پرداختنــد. مــن عواقــب چنیــن ســر گوشــی هــارا 
میدانســتم و لــذا خــود را  امــادۀ پذیرایــی از تیــم شــکنجه ســاختم. هیئــت تحقیــق یــک یــک 
از اتــاق خــارج شــدند. مدتــی طــول کشــید تــا ســرو کلــۀ تیــم شــکنجه نمایــان گشــت. از 
ســر و وضــع و مخصوصــًا نــگاه هــای پــر از کینــه و نفرتشــان چنیــن اســتنباط میشــد کــه 
تــازه از شــکنجۀ بــی گنــاه دیگــر، یــا بــه زعــم خودشــان مقصــر دیگــر، فــارغ شــده باشــند. 
ــوده باشــد. امــا در  ممکــن علــت معطلــی شــان در وارســی از مــن هــم از همیــن ســبب ب
همیــن وقفــه ای کــه انتظــار تیــم شــکنجه را میکشــیدم فریــاد و فغانــی بــه گوشــم نرســید و 
لــذا فکــر کــردم کــه آنکــه معــروض بــه شــکنجه بــوده اســت، یــا بــه کلــی انــرژی اش بــه 
پایــان رســیده و تــوان عکــس العملــش را کــه عبــارت از فریــاد و فغــان باشــد از دســت داده 
اســت. و یــا اینکــه بــر عکــس آنچــه فکــر میکــردم، همــه بــاز داشــت شــدگان را مســکونین 
ــداده بلکــه ممکــن  ــرار داشــت، تشــکیل ن ــن در آن ق ــاق م ــه ات ــز، ک ــن دهلی اتاقهــای همی
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ــگام  ــه هن ــد ک ــی باش ــر از بیگناهان ــۀ وزارت، پ ــار گوش ــر، در چه ــای دیگ ــاق ه ــیار ات بس
شــکنجه نالــه و فریادشــان تــا گوشــهای ماهــم رســیده نتوانــد.

بــه مــن هدایــت داده شــد تــا از  چوکــی برخاســته و بــه زمیــن بنشــینم. یکــی در عقبــم قــرار 
گرفــت و دیگــری بــه بســتن ســیمهای بــرق در پاهایــم مشــغول گردیــد. ســومی انبورهایــش 
را روی میــز قــرار داده و کنــار میــز بــه تماشــای صحنــه مصــروف گردید.مــن هــم گــه بــه 
چــپ و گــه بــه راســت و گــه بــه ایــن وحشــی و گــه بــه آن وحشــی مینگریســتم، و منتظــر 
بــودم ترتیبــات چــه وقــت بــه پایــان رســیده و دردهــای وجــودم یــک بــار دیگــر تحریــک 
میگردنــد. تــپ و تــاش و مقاومــت فایــده ای نداشــت. بازیچــه ای بــودم کــه بــا منتهــای 
بــی دســت و پایــی در دام جــادان افتــاده بــودم، آنهــم جادانــی کــه عمــری را تشــنه بــه 
ــن شــان فراهــم  ــرو نشــینی عطــش دیری ــۀ ف ــروز زمین ــدو ام ــه ســر رســانیده بودن خــون ب
گشــته بــود. خــون جلــو چشمشــان را گرفتــه  و از همــه احســاس محرومشــان ســاخته بــود. 
انســانیت، افغانیــت، همنوعــی، هــم وطنــی، اصطاحاتــی بــود کــه از قاموسشــان حــذف و 
ــا  ــا اصطاحــات وحشــت، بربریــت، چاکــری و بیگانــه پرســتی تعویــض گردیــده بــود. ب ب
بــرق و چــوب بــه جانــم افتادنــد. از شــدت درد بــه خــود مــی پیچیــدم و از فریــاد و فغــان 
خــودداری نمــی توانســتم. گرچــه میدانســتم نالــه و فریــاد مــن اثــری در دل آن موجــودات 
ــت.  ــد داش ــکنجه نخواه ــدت ش ــی در ش ــه کاهش ــث هیچگون ــدارد، و باع ــاس ن ــی احس ب
ولــی واقعیــت یــا تصــور، فکــر میکــردم بــا نالــه و فریــاد در احســاس درد از ضربــات چــوب 
ــرای جلــب ترحــم  ــه ب ــاد مــن ن ــه و فری ــًا نال ــرق کاهشــی رو نمــا میگــردد. بن ــان ب و جری
انســانهای فاقــد ترحــم بــود بلکــه یگانــه مســکنی بــود کــه بــه ســهولت و رایــگان بــه آن 
دسترســی داشــتم. باالخــره مرحلــه ای رســید کــه احســاس میکــردم وجــودم کامــًا کرخــت 
ــه گوشــم میرســید  ــه ســر و وجــودم تنهــا یــک صــدا ب ــات چــوب ب شــده اســت. از ضرب
ولــی دیگــر دردی احســاس نمیکــردم. مــن خــود ســراپا بــه درد مبــدل شــده بــودم. خــود 
ــا  ــا امــواج برقــی بــه موجــی مبــدل میشــدم کــه ب درد بــودم و از احســاس آن مبــرا. مــن ب
پیــچ و تــاب بــه ایــن طــرف و آن طــرف بــه تپایــش مــی افتــاد. مــن خــود بــه آلــۀ شــکنجه 
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ای تبدیــل شــده بــودم کــه فریــاد و فغانــم هموطــن دیگــرم را کــه اتــاق مجــاور و یــا چنــد 
اتــاق آن طــرف تــر بــه ســر میبــرد بــه رنــج و عــذاب روحــی کــه بــه مراتــب آزار دهنــده تــر 
از ایــن شــکنجه هــای فزیکــی بــود، معــروض میســاختم. باالخــره جــادان اندکــی تســکین 
گردیدنــد. چــوب زدن و جریــان بــرق را توقــف دادنــد. ســیم هــا ار از پاهایــم برطــرف و 
ــا  ــده ب ــد. خســته و مان ــاق ار تــرک گفتن ــه چوکــی نشــاندند و خــود ات ــاره ب خــودم را دوب
تــن پــر از درد بــه روی چوکــی قــرار گرفتــم. فکــر کــردم شــبهای بســیاری از چنیــن شــبها 
در پیــش رو خواهــم داشــت. هنــوز بــه اســتعمال انبورهــا آغــاز نکــرده انــد. ممکــن وســایل 
شــکنجۀ دیگــری داشــته باشــند کــه تــا حــال بــاال ی مــن امتحــان نگردیــده اســت. خــود را 
بــی انــدازه خســته و مانــده احســاس میکــردم و آرزو داشــتم بقیــۀ تحقیــق را بــه فردابگذارنــد 
تــا بــا اســترخای تــام، روی چوکــی بــه اســتراحت بپــردازم ویــا اقــًا یــک ســاعتی بــه مــن 
مهلــت دهنــد تــا از آن رخــوت عضلــی و کیفیــت اســتراحت روی چوکــی، کــه بــرای بــار 
اول بــه آن متوجــه میشــدم لحظــه ای محظــوظ گــردم، سوزشــی در ســرم احســاس کــردم، 
بــا انگشــتان در البــه الی موهــای درهــم و برهــم و بــه هــم چســبیده )بــا خــون خشــکیده( 
بــه تجســس پرداختــم. انگشــتانم خــون آلــود گشــت و ســوزش هــم تشــدید گردیــد. ســرم 
جرحــه برداشــته بــود، ولــی آنقــدر خــون دهنــده نبــود. ممکــن اصابــت چوبــی بــه ســر ویــا 
اصابــت ســرم بــه کــدام چیــز دیگــر هنــگام پیــچ وتــاب هــای حاصلــه از جریــان بــرق، آن 
جرحــه را بــه وجــود آورده بــود. ممکــن ایــن اولیــن جرحــه ای نــه بلکــه ســرم جراحــات 
متعــددی برداشــته بــوده باشــد کــه مــن متوجــه آن نشــده باشــم. زیــرا اســداهلل ســروری بــه 
ــکنجه وزارت  ــم ش ــای تی ــا چوبه ــم بس ــود و ه ــرده ب ــرم ک ــۀ س ــد حوال ــی لگ ــدازۀ کاف ان

داخلــه بــه ســرم اصابــت کــرده بــود.
بعــد از خــروج تیــم شــکنجه، دیــری نگذشــت کــه هیئــت تحقیــق دوبــاره داخــل اتــاق شــد 
ــه  ــا ب ــه شــد ام ــر هــم زد. سلســلۀ ســوال و جــواب از ســر گرفت و کیفیــت اســتراحتم را ب
زودی دوبــاره قطــع گردیــد. زیــرا صاحــب منصــب پولیســی کــه دریشــی منــزه ای بــه تــن، 
و ســر برهنــه داشــت داخــل اتــاق شــد. هیئــت تحقیــق بــه احترامــش از جــا برخاســتند. ایــن 
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ــان برجســته و مقتــدر  شــخص کــه نامــش را بعدهــا دانســتم، ســید داود تــرون، و از ملعون
خلــق و پرچــم بــود. بــه مــن امــر کــرد تــا از جــا برخاســته و اورا تعقیــب نمایــم. بــه مشــکل 
از جــا برخاســتم ولــی تحمــل ایســتادن و مخصوصــًا راه رفتــن را نداشــتم. موازنــۀ خــود را 
ازدســت داده نزدیــک بــود بــر زمیــن بیفتــم ولــی بــا اتــکا بــه میــز توانســتم از ســقوط خــود 
جلوگیــری کنــم. ســید داود تــرون کــه مــرا از راه پیمــودن عاجــز یافــت، پولیســی را احضــار 
و بــه وی امــر داد تــا بــه مــن کمــک نمایــد. بــا آنکــه بــه پولیســی کــه زیــر بازویــم قــرار 
ــم. در  ــی را پیمودی ــز طوالن ــی او روان شــدیم. دهلی ــود آهســته و درد کشــیده از پ ــه ب گرفت
انتهــای دهلیــز او دروازۀ اتاقــی را کشــوده و مــرا بــه درون اتــاق هدایــت کــرد. ایــن اتــاق 
کامــًا بــه اتاقــی کــه مــن بــه ســر میبــردم شــباهت داشــت. در وســط یــک میــز کار قــرار 
داشــت کــه در یــک طــرف آن دوکتــور میرعلــی اکبــر و در طــرف دیگــر آن هیئــت تحقیــق 
ــه  ــود. ب ــز گذاشــته شــده ب ــد. چوکــی اضافــی هــم در نزدیکــی می ــه جــا شــده بودن جــا ب
مــن امــر شــد تــا در آن چوکــی بنشــینم. ســید داود تــرون بــه صــورت شــفاهی، راجــع بــه 
وســیلۀ ارتباطــم بــا دوکتــور میرعلــی اکبــر از مــن ســوال نمــود. مــن هــم همــان طــوری کــه 
ــه ســید داود تــرون  ــودم ب ــه اســداهلل ســروری وســیلۀ ارتبــاط را تیلفــون وانمــود کــرده ب ب
هــم عیــن جــواب را تکــرار کــردم. نمیتوانســتم آنچــه را کــه قبــًا گفتــه بــودم نفــی کنــم. 
ــا اشــارۀ ســر عیــن  ســید داود تــرون رویــش را بــه طــرف دوکتــور میرعلــی اکبــر کــرده ب
ــی متفــاوت از آنچــه  ســوال را تکــرار کــرد. دوکتــور میرعلــی اکبــر هــم نمیتوانســت جواب
ــادر  ــور محمدن ــد دوکت ــط پوهان ــه توس ــت ک ــار داش ــذا اظه ــه دارد ل ــود ارائ ــه ب ــًا گفت قب
عمــر وی از وقــت و محــل ماقــات اطــاع داده ام. ایــن جــواب بســیار بــه میــل ســید داود 
تــرون بــود. زیــرا بــا آن میتوانســت صیــد دیگــری را بــه دام انــدازد. خلقیهــا پرچمــی هــا در 
پهلــوی اینکــه طبیعتــًا وحشــی و خونخــوار بودنــد، موقــف ضعیــف خــود را نیــز درک کــرده 
بودنــد. در چهــار طــرف خــود جــز دشــمن دوســتی نمیدیدنــد و ســراپای شــان را تــرس و 
وهــم فراگرفتــه بــود. ایــن تــرس و هــراس آنهــا را بــه مراتــب زننــده تــر و قســی القلــب تــر 

ســاخته بــود و فقــط بهانــه ای بــه کار داشــتند تــا بگیرنــد و ببندنــد و نابــود ســازند. 
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ــر و  ــش قه ــگاه های ــه از ن ــرده و در حالیک ــن ک ــه م ــش را ب ــاره روی ــرون دوب ــید داود ت س
ــه هــر وســیله ای کــه  ــا خشــونت گفــت کــه واقعیــت هــا را، ب غضــب تــراوش میکــرد، ب
ــذا  ــت. و ل ــد گرف ــن خواهن ــد از م ــه ایجــاب نمای ــی ک ــدر وقت ــر ق ــا صــرف ه باشــد و ب
بهتــر اســت بیــش از خــود را بــه ایــن طــرف و آن طــرف نــزده آنچــه واقعــًا اتفــاق افتــاده 
اســت بیــان دارم و الــی تکــه تکــه و پارچــه پارچــه خواهــم شــد. مجبــور بــودم بــه دروغ 
ــده  ــن موضــوع عم ــه نظــر م ــه ب ــم ک ــرده و بگوی ــاوه ک ــز ع ــدی را نی ــت بع ــی واقعی قبل
تمــاس مــن بــا دوکتــور میرعلــی اکبــر بــود. مــن از آن انــکار نکــرده ام. و هــم وســیله ای 
ــح  ــی تیلفــون، توضی ــه اســت، یعن ــا مــن تمــاس گرفت ــور موصــوف توســط آن ب کــه دوکت
کــرده ام. امــا اینکــه وســیلۀ ثانــوی دیگــری هــم در ایــن تمــاس وجــود داشــته اســت بــه 
ــارۀ موجودیــت وســیلۀ ارتباطــی  ــا حــال درب نظــرم آنقــدر مهــم جلــوه نمیکــرد. وکســی ت
دیگــر بــه مــن ســوالی راجــع نســاخته اســت. درســت اســت کــه بعــد از تمــاس تیلفونــی 
ــا  ــۀ طــب ب ــز فاکولت ــات، در دهلی ــت و محــل ماق ــن وق ــر و تعی ــی اکب ــور میرعل ــا دوکت ب
پوهانــد دوکتــور محمــد نــادر عمــر، مواجــه گردیــدم. نامبــرده اظهــار داشــت کــه دوکتــور 
ــًا  ــان دادم کــه قب ــا مــن دارد و مــن هــم برایــش اطمین ــر آرزوی ماقــات را ب میرعلــی اکب
ــا دوکتــور موصــوف تمــاس تیلفونــی حاصــل شــده اســت. ســید داود تــرون در حالیکــه  ب
تبســم مظفرانــه ای بــر لــب داشــت، یــک بــار تهدیــدش را تجدیــد نمــوده و بــه مــن امــر 
برگشــت بــه اتاقــم را داد. جالــب اینکــه مــن و دوکتــور میرعلــی اکبــر موقــف هــای خــود 
را تغییــر نــداده بودیــم. او مــرا در تقاضــای ماقــات بالوســیلۀ پوهانــد دوکتــور محمــد نــادر 
عمــر پیــش قــدم میدانســت و مــن او را. ولــی چنــان معلــوم میشــد کــه موضــوع پیــش قــدم 
بــودن در تقاضــای ماقــات دیگــر اهمیتــی نداشــت مــا هــر دو بــه عیــن سرنوشــت محکــوم 
ــا آورده نمیتوانســت.  ــری در سرنوشــت م ــدام تغیی ــودن ک ــا نب ــودن ی ــدم ب ــش ق ــم. پی بودی
امــا آنچــه بــرای ســید داود تــرون مهــم بــود داخــل ســاختن پــای شــخص دیگــری در ایــن 
موضــوع بــود و بــا اظهــارات مــن و دوکتــور میرعلــی اکبــر، دو نفــر شــاهدی بــرای دخیــل 
ســاختن پــای پوهانــد دوکتــور محمدنــادر عمــر در قضیــه فراهــم میگــردد. در بازگشــت یک 
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ــم همراهــی نمــود. هیئــت  ــا اتاق ــرا ت ــر م ــور میرعلــی اکب عضــو دیگــر از مســتنطقین دوکت
تحقیــق هنــوز منتظــرم بــود. دوبــارۀ سلســلۀ ســوال و جوابهــا آغــاز گردیــد. مــرد بلنــد قــد 
امشــب مجموعــًا ســه ســگرت را در مواقــع مناســب برایــم داده توانســت. از ســیمایش چنــان 
اســتنباط میشــد کــه از شــکنجۀ امشــبم زیــاد متاثــر اســت. ممکــن او هــم بــه ایــن عقیــده 
بــود کــه تیــم شــکنجۀ آنشــب مــرا بســیار بیرحمانــه تــر از شــبهای قبــل شــکنجه و اذیــت 
نمــوده بــود. فکــر میکنــم بــه جــواب بیــش از دو ســوالی نپرداختــه بــودم کــه گیــاس شــیر 
و نــان ســیلو پیــش رویــم قــرار گرفــت. ایــن خــود ختــم تحقیــق و شــکنجه را برای آن شــب 
اعــام میداشــت. هیئــت تحقیــق دوســیه هایشــان را بســته و از اتــاق خــارج شــدند. گیــاس 
ــم.  ــرای اســتراحت آمادگــی گرفت ــان ســیلو صــرف و ب ــا یــک پارچــۀ کوچــک ن شــیر را ب
ــر احســاس کــرده و شــدیداً  ــه شــبهای دیگــر خــود را بســیار خســته ت آن شــب نســبت ب
ــه اســتراحت داشــتم. تصمیــم گرفتــم بــه عــوض پهلــوی هــم قــرار دادن چوکــی  میــان ب
هــا، روی میز،کــه نســبت بــه چوکــی هــا عــرض بیشــتری داشــت، بخوابــم. بســتر آن شــبم 
خیلــی راحــت بــود. بــه آســانی، در صورتــی کــه درد اعضــا اجــازه میــداد، میتوانســتم از یــک 
پهلــو بــه پهلــوی دیگــر بغلطــم. درد بینــی بــه صــورت یکنواخــت آزارم میــداد ولــی بــه آن 
عــادت کــرده بــودم، ویــا اینکــه چنــدان بــه دردهــای ناگوارتــر دیگــری معــروض میشــدم 
کــه تحمــل درد بینــی را بــه مــن آســانتر میســاخت. بــه وقفــه هــا نســبت درد یــا تکانهــای 
ــی از روز  ــه برخ ــی، ک ــک موقع ــم. ی ــواب میرفت ــه خ ــاره ب ــدم و دوب ــدار میش ــی بی عضل
گذشــته و صحــن وزارت پــر از مراجعیــن شــده بــود، نیمــه خــواب نیمــه بیــدار موجودیــت 
شــخص دیگــری را در اتــاق احســاس کــردم. چشــم گشــودم دیــدم شــخصی بــه نزدیکــی 
میــزی کــه مــن روی آن خوابیــده ام رســیده اســت. از جــا بلنــد شــدم امــا فرصــت پاییــن 
شــدن از میــز را نداشــتم. بــه لبــۀ میــز نشســته و متوجــه شــخص تــازه وارد شــدم. شــخص 
نــو وارد کــه متوجــه ناآرامــی مــن گردیــد، بــرای اینکــه زودتــر مــرا از شــک و تردیــد بیــرون 

ســاخته باشــد، پرســید:
»حاجی عبدالقیوم را میشناسید«



173

ــورد  ــرده م ــا نامب ــی از اینکــه چــرا رابطــه ام ب ــم میشــد، ول ــوم پســر مامای حاجــی عبدالقی
عاقــۀ مقامــات قــرار گرفتــه اســت و هــم از اینکــه مبــادا ماننــد پوهانــد دوکتــور محمدنــادر 
عمــر پــای وی نیــز بــه قضیــه کشــانیده شــده و بــه وی ازیــن رهگــذر اذیــت و آزاری برســد، 

بــا تــردد پرســیدم :
» کدام حاجی عبدالقیوم«

گرچــه بیــش از یــک حاجــی عبدالقیــوم نمیشــناختم، ولــی ایــن ســوال بــی مفهــوم و عــاری 
از منطــق را صــرف بــرای کمایــی کــردن یــک انــدازه وقــت و روشــن شــدن موضــوع مطــرح 
کــرده بــودم. او فــوراً تــرددم را درک کــرده و بــرای اینکــه اعتمــادم را جلــب نمــوده باشــد، 
عــاوه کــرد مشــوش نشــوید اســم مــن همایــون اســت و یکــی از رفقــای حاجــی عبدالقیــوم 
میباشــم. او و فامیلتــان نســبت اینکــه از شــما هیــچ اطاعــی ندارنــد خیلــی پریشــان میباشــند. 
ــا  ــت دارم تقاضــا نمــوده اســت ت ــن وزارت ماموری ــه در همی ــن ک ــوم از م حاجــی عبدالقی
بــه جســتجوی شــما پرداختــه و در صــورت موجودیــت تــان دریــن وزارت بــه وی اطمینــان 
ــودن شــما، و اگــر هــم  ــده ب ــد کــه از موجودیــت و زن ــذا یــک نشــانی ای بگویی بدهــم. ل
ــدازه  ــا ان ــد. ت ــا تهیــه بدارن ــه چیــزی ضــرورت داشــته باشــیدنیز برایشــان اطــاع دهــم ت ب
ــًا خواهــش نمــودم تــا ضرورتــم را  ای اطمینانــم حاصــل و نشــانی ای برایــش دادم و ضمن
ــا خــون خشــکیده قــاق شــده  ــاک، )لباســهایم کامــًا ب ــه پــول نقــد، ســگرت، و لبــاس پ ب
ــاده  ــه ســگرت کار س ــار داشــت ک ــاند. او در جــواب اظه ــم برس ــه اطــاع فامیل ــد( ب بودن
اســت و همیــن حــال میتوانــد برایــم تهیــه بــدارد، و باقــی احتیاجاتــم را بــه ســمع برســاند. 
در آن زمــان یگانــه بــرادرم دوکتــور محمــد طاهــر هاشــمی اســتاد فاکولتــۀ حقــوق و علــوم 
سیاســی، قبــل از کودتــای هفتــم ثــور بــه امریــکا عزیمــت نمــوده بــود. اطفالــم خــورد ســال، 
ــذا از حاجــی  ــود. و ل ــن عاجــز ب ــم ســالخورده و از تفحــص و تجســس م ــدر مرحوم و پ
عبدالقیــوم پســر مامایــم کــه هــم حیثیــت بــرادر بزرگتــر و هــم محبــت یــک بــرادر را بــه 

مــن داشــت تقاضــا نمــوده بودنــد تــا بــه جســتجوی مــن بپــردازد.
ــیدن  ــت. از رس ــرد بازگش ــگرت و گوگ ــی س ــا قط ــد ب ــۀ بع ــت و لحظ ــون رف ــای همای آق



174

عنقریــب پــول و لبــاس هــم برایــم اطمینــان داده و خداحافظــی نمــود. او رفــت و مــن بقیــه 
روز را بــا یــک سلســله افــکار جدیــد، مربــوط بــه عــدم اطــاع فامیلــم از اینکــه مــن زنــده 
هســتم یــا خیــر، در کجــا و بــه چــه شــکلی بــه ســر میبــرم، بــه چــه سرنوشــتی دچــار شــده 

و یــا دچــار خواهــم شــد بــه ســر رســانیدم.
در خــال ایــن افــکار بعضــًا خوشــی مجهولــی برایــم دســت میــداد. زیــرا از یــک طــرف از 
مصئونیــت فامیلــم اطمینــان حاصــل نمــوده بــودم و از طــرف دیگــر آن شــب از خــود هــم 
ســگرت داشــتم هــم گوگــرد. ســگرتم را میتوانســتم بــا گوگــرد خــود آتــش بزنــم و نگــذارم 
ــل را،  ــک ســگرت مکم ــدزدد. امشــب میتوانســتم ی ــن ب ــس از م ــث ســگرتم را پولی دو ثل
حتــی دو ســگرت را پشــت هــم دود کنــم و از آن لــذت ببــرم. آنقــدر بــه فکــر ســگرت و 
گوگــرد خــود غــرق بــودم کــه تحقیــق و شــکنجه هــای شــبانه را راهــی در افــکارم نبــود.
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شب ششم در وزارت داخله
شــام فــرا رســید و بشــقاب برنــج و گیــاس آب روی میــز پیــش رویــم قــرار گرفــت. شــوق 
ســگرت امشــب بــه انــدازه ای بــود کــه حتــی متوجــه نشــدم چــه مقــدار برنــج را صــرف 
کــردم. از غــذا دســت کشــیدم. بــه اولیــن ســگرتم آتــش زده، چشــم بســتم و بــا هــر حجــرۀ 
وجــودم از آن لــذت بــردم. بــا درنــگ بــه ســگرت دومــی آتــش زدم و دو ســگرت را پشــت 
هــم دود کــردم. بعــداز آنکــه عطــش ســگرت رفــع گردیــد، یــک بــار دیگــر بــه فکــر هیئــت 
ــم  ــود میگفت ــا خ ــادم. ب ــیدند افت ــراغم میرس ــه س ــب ب ــه عنقری ــکنجه، ک ــم ش ــق و تی تحقی
امشــب چــه حالــی بــر ســرم خواهنــد آورد؟ بــاز بــه ارتبــاط بــا چــه کســی مــرا متهــم، و 
بــا کــدام شــخص مــرا رو بــه رو خواهنــد ســاخت؟ تیــم شــکنجه چــه وقتــی بــه اســتفاده 
ــود کــه دروازه کشــوده و  ــن ســوالها ب ــم مصــروف همی از انبورهــا خواهــد پرداخــت؟ ذهن
هیئــت تحقیــق یکــی پشــت دیگــر بــه اتــاق داخــل شــدند. دیگــر نمیخواســتم حتــی از روی 
کنجــکاوی هــم بــه روی دو نفــر خلقــی پرچمــی نــگاه کنــم. روی منحــوس آنهــا را  بیــش 

از حــد دیــده، و از آن بــی انــدازه خســته و متنفــر شــده بــودم.
بــه جاهــای معیــن خــود نشســته و سلســلۀ ســوالها و جوابهــا را از ســر گرفتنــد. در نوشــتن 
ــر  ــت عــادی هــم بطــی ت ــی میکوشــیدم از حال ــدادم. حت ــه خــرچ نمی ــه ای ب جوابهــا عجل
بنویســم. کوشــش داشــتم بیشــتر وقــت تلــف کنــم و بــا کمتریــن تعــداد ســوال و جــواب 

شــب را بــه پایــان برســانم.
ــاق خــارج  ــق از جــا برخاســته و از ات ــت تحقی ــد ســوال محــدود اعضــای هیئ ــد از چن بع
شــدند. ایــن حرکــت آنهــا بــرای مــن چیــز جدیــدی نبــود و از آنچــه در قبــال داشــت مطلــع 
بــودم. مــو بــر اندامــم راســت شــد زیــرا امــروز بیشــتر بــه یــاد انبــور مــی افتــادم و میترســیدم 
امشــب در شــکنجه ام از آن اســتفاده نماینــد. بــا خــود میگفتــم کــه اگــردر شــکنجۀ شــبهای 
قبــل انبورهــا را پیــش چشــمم قــرار داده ولــی از آنهــا اســتفاده نمــی نمودنــد، دلیلــی نیســت 
کــه روزی از آن هــم اســتفاده ننماینــد. هــر بــاری کــه انبورهــا را پیــش چشــمم میگذاشــتند 
در حقیقــت اخطــاری بــود تــا برایــم تفهیــم نماینــد، کــه اگــر جوابهایــم مطابــق میــل شــان 
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نباشــد  بــه اســتفاده از وســایل شــکنجۀ دیگــر، انبــور هــم عــاوه خواهــد گردیــد. امشــب 
ممکــن حوصلــۀ آنهــا بــه ســر رســیده باشــد و ایــن وســیلۀ شــکنجۀ جدیــد را هــم مــورد 
اســتفاده قــرار دهنــد. بــا نــا آرامــی انتظــار میکشــیدم تــا چــه وقــت ســرو کلــۀ تیــم شــکنجه 
ظاهــر میگــردد. کافــی وقــت ســپری شــد ولــی از تیــم شــکنجه خبــری نبــود. انتظــاری بــود 
بســیار آزار دهنــده. آرزو میکــردم هــر چــه زودتــر ســرو کلــۀ شــان نمایــان گــردد. وظیفــۀ 
کثیــف شــان را بــه پایــان رســانند و مــرا ازیــن دلهــرۀ زجــرآور رهایــی بخشــند. امشــب تیــم 
شــکنجه از هــر شــب دیگــر تــرس آور تــر شــده بــود. ماتــم زدگــی شــان ارتبــاط مســتقیم 
بــا درجــۀ وحشــت وبربریــت شــان داشــت و چــون دریــن دو شــب اخیــر خلــق تنــگ تــر 
و ماتــم زده تــر شــده بودنــد بایــد انتظــار شــدت عمــل را از طــرف آنهــا میداشــتم. از همیــن 
ســبب فکــر میکــردم امشــب دســت بــه اســتعمال از انبورهــا نیــز خواهنــد زد. آرزوی زود 
ــان از  ــعوری، آرزوی اطمین ــر ش ــورت غی ــه ص ــت، ب ــم در حقیق ــکنجه ه ــم ش ــیدن تی رس
اســتعمال یــا عــدم اســتعمال انبــور در شــکنجۀ امشــبم بــود. تأخیــر در ورود تیــم شــکنجه در 
عیــن زمــان امیــدواری هایــی را در دلــم زنــده میســاخت و چنیــن میپنداشــتم کــه حــوادث 
ــایل  ــود وس ــه کمب ــم ب ــتگاه را ه ــه دس ــت، ک ــه اس ــط یافت ــدر بس ــی آنق ــات محیط و اتفاق
شــکنجه و هــم بــه کمبــود پرســونل شــکنجه مواجــه ســاخته اســت. ایــن چنیــن تعبیــرات 
برایــم خیلــی گــوارا و امیــدوار کننــده بــود . و قتــی هــم افــکارم در ایــن مســیر بــه جــوالن 
مــی افتــاد، کمتــر بــه معقــول بــودن و منطقــی بــودن آن مــی اندیشــیدم. زیــرا چنیــن افــکار 

گــوارا تحمــل لحظــات فــوق العــاده ناگــوار را بــه مــن آســان میســاخت.
ــارۀ ســروکلۀ هیئــت تحقیــق  ــه عــوض تیــم شــکنجه دوب باالخــره دروازه گشــوده شــد و ب
نمایــان گشــت. ایــن برگشــت غیــر منتظــرۀ هیئــت تحقیــق مــرا متعجــب ســاخت. تعجبــم 
وقتــی بیشــتر گردیــد کــه آنهــا بــه عــوض از ســر گرفتــن دوبــارۀ ســوال و جــواب بــه جمــع 
آوری دوســیه هایشــان پرداختنــد. ایــن اولیــن بــاری بــود کــه چنیــن اتفاقــی دســت میــداد 
ــر  ــد. گاه فک ــف میدادن ــب توق ــه ش ــه راه و نیم ــان را در نیم ــه ش ــق وظیف ــت تحقی و هیئ
میکــردم تحقیــق بــه پایــان رســیده اســت. و یــا اینکــه تحقیــق را زایــد پنداشــته و بــه ایــن 
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فیصلــه رســیده انــد تــا بــه مجــرد بازداشــت، بــدون اتــاف وقــت بــه تحقیقــات متظاهرانــه 
جــزای متهــم را تعییــن و باالیــش تطبیــق نماینــد. دوســیه هــا جمــع و هــر ســه نفــر از اتــاق 
خــارج شــدند. دلــم خواســت ســگرتی را در ایــن وقفــه آتــش بزنــم. ولــی نــا آرامــی اینکــه 
بعــد از ایــن توقــف غیــر منتظــرۀ تحقیــق چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد، مــرا از ایــن تصمیــم 
منصــرف ســاخت. از خــارج شــدن هیئــت تحقیــق دیــری نگذشــته بــود کــه دروازه دوبــاره 
کشــوده و ســه نفــری داخــل اتــاق شــدند. اینهــا نــه هیئــت تحقیــق بودنــد نــه تیــم شــکنجه 
و ســه چهــره ای بــود کــه همــه در نظــرم آشــنا و بعضــی هــم خــوب آشــنا بودنــد. یکــی از 
ایــن ســه نفــر اســلم وطنجــار بــود کــه عکــس وی را چندیــن بــار در اخبــار دیــده بــودم. 
نفــر دوم اســداهلل ســروری بــود کــه در روز اول بازداشــتم از مــن رســیدگی کــرده و چهــرۀ 
واقعــی یــک خلقــی پرچمــی وطــن فــروش را برایــم معرفــی، و هــم بــا تصاحــب همــۀ آنچه 
ــا  ــه انقــاب آنه ــود ک ــره نشــان داده ب ــم و غی ــول، ســاعت، قل ــل پ ــا خــود داشــتم از قبی ب
چطــور ارزش اضافــی را از جیــب ســرمایه داران بــه جیــب پرولتاریــا میریــزد. نفــر ســومی 
ــتم.  ــاد داش ــه ی ــۀ طــب ب ــم از فاکوات ــرۀ نحــس وی را ه ــه چه ــود ک ــن ب ــم اســداهلل امی ه
ــود ازینکــه  ــق را اشــغال نمــوده ب ــن ســه نفــر وطــن فــروش عمــده جــای هیئــت تحقی ای
جــای دو وطنفــروش خشــره را دو وطنفــروش عمــده اشــغال نمــوده بــود پروایــی نداشــتم. 
ولــی تأســفم از آن بــود کــه در جــای مــرد بلنــد قــد کــه بــا مــا بــود و از مــا بــود، ولــو در 
ــی نشســت. اســلم وطنجــار  ــک دون همــت وطنفــروش م ــرار داشــت، ی ــز ق آن طــرف می
ــه تــن داشــت، اســداهلل ســروری هــم ملبــس  ــا منظــم و تاریــک رنگــی ب دریشــی ســرتا پ
بــا دریشــی فــوالدی شــکل ولــی بــدون نکتایــی بــود. تنهــا اســداهلل امیــن پیراهــن و تنبــان 
بــه تــن کــرده بــود. اســلم وطنجــار و اســداهلل ســروری در یــک طــرف میــز و اســداهلل امیــن 
ــۀ  ــک زاوی ــل ی ــده و مقاب ــن لغزان ــا، نشســت. چوکــی م ــل آنه ــز، مقاب ــه طــرف دیگــر می ب
میــز قــرار داده شــد. اســداهلل امیــن کــه بــا پیراهــن و تنبــان نســبت بــه دیگــران آزادتــر بــود 
ــا خــود نداشــتند.  چهارزانــو روی چوکــی نشســت. هیچکــدام از آنهــا دوســیه و کاغــذی ب
ــه فعالیتهــای گذشــته  ــه ســوال و جوابهــای شــفاهی پرداختنــد. کنجــکاوی شــان بیشــتر ب ب
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ــبینی و  ــتم، خوش ــی داش ــه فعالیتهای ــون چ ــه در پوهنت ــل  اینک ــت. از قبی ــاط میگرف ام ارتب
ارتباطــم بــه کــدام احــزاب بــود و غیــره.... بــاری هــم اســداهلل ســروری از دســت داشــتنم در 
موضوعــی، کــه بــه یــادم نیســت ولــی بــه حادثــۀ ســوم عقــرب ارتبــاط میگرفــت، جویــای 
معلومــات شــد. امــا قبــل از آنکــه مــن جوابــی ارائــه کــرده باشــم. اســداهلل امیــن کــه خــود 
ــه جــواب پرداختــه اظهــار داشــت کــه مــن در  ــود ب در آن وقــت محصــل فاکولتــۀ طــب ب
آن وقــت در فرانســه بــوده و از موضــوع مطروحــه بــی خبــر خواهــم بــود. ســوال و جوابهــا 
خاتمــه یافــت و اســلم وطنجــار، کــه ممکــن نســبت ســابقه داری اش، یعنــی اشــتراکش در 
کودتــای مرحــوم محمدداودخــان، و بــاز اشــتراک دوبــاره اش در کودتــای شــوم هفتــم ثــور 
یعنــی نســبت نمکــدان شــکنی هــای پــی در پــی اش ســمت کان و کان کار گــروپ را بــه 
عهــده داشــت، بــه ســخن آغــاز و اظهــار داشــت: »تــو خــود را بــه کشــتن دادی. محکمــۀ 
ــرای مملکــت یــک ضایعــه  ــو ب ــی حکــم اعدامــت را صــادر نمــوده اســت. اعــدام ت انقاب
اســت. عالمهــای پــول مصــرف شــد تــا تــو بــه ایــن درجــۀ تحصیــل رســیدی و حــال بــا 
اعدامــت گویــا همــۀ آن پولهــا بــه هــدر رفتــه اســت. مــا چقــدر پــول دیگــر مصــرف نماییــم 
تــا یــک نفــری بــه درجــۀ تحصیــل تــو تربیــه نماییــم.« در جریــان گفتــار اســلم وطنجــار، 
اســداهلل ســروری، در حالیکــه تبســمی بــر لــب داشــت بــه طــرف مــن نــگاه میکــرد. ولــی 
اســداهلل امیــن ســرخمیده چشــمش را بــه میــز دوختــه بــود و حتــی یــک بــاری هــم ســرش 
را بلنــد نکــرد تــا بــه روی مــن بنگــرد و یــا بــا مــن چشــم بــه چشــم شــود. ســراپا گفتــار 
اســلم وطنجــار مــن ســراپا ســوال بــودم و از خــودم میپرســیدم آیــا ایــن شــخص بــه آنچــه 
ــد پــی میبــرد؟ نمیدانســتم منظــورش از  ــه مفهــوم آنچــه میگوی ــا ب ــد ایمــان دارد؟ آی میگوی
ــوده باشــد، آن وقــت دیگــر افغانســتانی  ــود. اگــر منظــورش افغانســتان ب »مملکــت« چــه ب
وجــود نداشــت. زیــرا خــود او بــا دار و دســتۀ وطنفروشــش، یعنــی خلقــی هــا و پرچمــی 
ــد. و اگــر منظــورش از »مملکــت« اتحــاد  ــه روســها ســپرده بودن ــۀ افغانســتان را ب هــا، قبال
ــه  ــود ن ــرای شــوروی یــک موفقیــت ب ــوده باشــد، در آن صــورت اعــدام مــن ب شــوروی ب
یــک ضایعــه. از جانــب دیگــر احســاس اســلم وطنجــار قابــل تعجــب بــود زیــرا از اینکــه 
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چنــد هــزار افغانــی و یــا چنــد صــد هــزار افغانــی مملکــت بــا اعــدام مــن ضایــع میگردیــد 
ــیدند  ــوروی میبخش ــاد ش ــه اتح ــتان ر اب ــته اش افغانس ــا دار و دس ــه ب ــی از اینک ــر، ول متاث

مفتخــر بــود.
ــه  ــی ک ــود خطای ــا وج ــم ب ــاز ه ــر ب ــت: »اگ ــه داده گف ــخنانش ادام ــه س ــار ب ــلم وطنج اس
مرتکــب شــده بــودی واقعیــت هــارا طــوری کــه اتفــاق افتــاده بــود بیــان میداشــتی، ممکــن 
اقــًا از اعــدام نجــات مــی یافتــی. اگــر امــروز بــه اعــدام ســوق میشــوی از دســت خــودت 

اســت.«
ــا اســتماع حکــم اعــدام  اگــر قبــًا خــوف و هراســم مانــع ابــراز بعضــی ســخنان میشــد، ب
دیگــر چیــزی نمانــده بــود کــه از آن هراســان میبــودم. یــا بــه عبــارۀ دیگــر صــدور حکــم 
ــذا در جــواب گفتــم: »همــۀ آنچــه  ــدازه ای جرأتــم را بیشــتر ســاخته بــود و ل ــا ان اعــدام ت
ــما  ــت. ش ــر اس ــز دیگ ــت چی ــد واقعی ــر میکنی ــما فک ــر ش ــت . اگ ــت اس ــته ام واقعی نوش
بنویســید مــن در ذیــل آن امضــا میکنــم.« از ارائــه ایــن جــواب انتظــار داشــتم اســلم وطنجار، 
یــا آن دو وطنفــروش دیگــر شــدیداً برآشــفته و عصبانــی شــوند. ولــی بــا تعجــب دیــدم کــه 
اســداهلل ســروری و اســداهلل امیــن هیــچ عکــس العملــی نشــان ندادنــد و اســلم وطنجــار تنهــا 
بــا اظهــار اینکــه بــه آنهــا توهیــن میکنــم، و ایــن شــیوۀ تحقیــق آنهــا نیســت، اکتفــا نمــود. 
ممکــن آنهــا از ســببی عکــس العمــل نشــان نــداده باشــند کــه مــرا، نســبت اســتماع حکــم 
اعــدام موقتــًا فاقــد تمرکــز فکــری، تعقــل و تفکــر درســت تشــخیص داده بودنــد. ممکــن 
ــم آن جــواب را  ــم نمیدان ــروز خــود ه ــد. ام ــوده باش ــم ب ــا درســت ه ــن حــدس آنه چنی

ســنجیده گفتــم و یــا فقــط بــرای اینکــه چیــزی گفتــه باشــم.
»حکــم اعدامــت صــادر شــده اســت« جملــه ای بــود کــه مکــرراً در مغــزم طنین مــی انداخت.  
وقتــی ایــن جملــه را بــرای اولیــن بــار از زبــان اســلم وطنجــار شــنیدم، آن را آنقــدر جــدی 
نگرفتــه و اثــر آنــرا عمیــق احســاس نکــردم. تهدیــدی پنداشــتم و بــرای آن اهمیتــی بیــش از 
تهدیــدات قبلــی قایــل نشــدم... ولــی دوران مکــرر ایــن جملــه د رمغــزم وخامــت آن را هــر 
چــه بیشــتر واضــح وخــوف و هراســم را تشــدید میکــرد. بــه تعقیــب بــی اعتنایــی، سســتی، 
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ــی  ــد توجه ــه آنچــه میگفتن ــر ب ــت. دیگ ــرا گرف ــراپای وجــودم را ف ــی س رخــوت و کرخت
نداشــتم. بــرای کســیکه از مــرگ حتمــی اش مطمئــن اســت شــنیدن کــدام جملــه ای میتوانــد 
خــوش آینــد باشــد تــا خــوف و هــراس مــرگ را از دلــش بزدایــد و یــا وحشــتناک تــر از 
ــودم و آواز ســه  ــه مرگــش راضــی ســازد. مــن دیگــر در جهــان خــود ب ــا ب مــرگ باشــد ت
وطنفروشــی کــه در مقابلــم نشســته بودنــد، از فرســخها دور بــه گوشــم میرســید. همــه چیــز 
را مثــل اینکــه از ورای پــرده ای ببینــم خیــره و مغشــوش میدیــدم. اتاقــی کــه در آن تقریبــًا 
یــک هفتــه را ســپری نمــوده بــودم برایــم کامــًا ناآشــنا مینمــود. گوشــهایم ســنگین و آوازهــا 
را خــوب تشــخیص داده نمیتوانســت. بــرق اتــاق روشــنی ســابقش را نداشــت. فکــر میکــردم 
ــن وداع  ــا م ــنوایی ب ــی و ش ــد بینوای ــدام نماین ــم اق ــه اعدام ــان ب ــه وطنفروش ــل از آنک قب
ــم هیــچ حرکــت  ــودم. فکــر میکن ــه ب ــرار گرفت ــد. بیحــس و کرخــت روی چوکــی ق مینمای
نمیکــردم و یــا اینکــه ملتفــت حرکاتــم نمیشــدم. اگــر در آن لحظــه هیــچ چیــزی برایــم تلــخ 
تــر از اعــدام جلــوه نمیکــرد، بیســت ســال زندگــی، بعــد از آن تاریــخ، برایــم ثابــت ســاخت 
کــه حاالتــی تلــخ تــر از اعــدام هــم وجــود داشــت و بایــد اعــدام خــود را در آن زمــان نیــک 
ــاز اســتقبال میکــردم. بیســت ســالی کــه ملیــت نداشــتم و نــدارم.  ــه آغــوش ب پنداشــته و ب
بیســت ســالی کــه ملیتــم زیــر شــعاع پنــاه گزینــی قــرار گرفتــه اســت. بیســت ســالی کــه 
ــا آواره و ســرگردان هســتم.  ــه آن گوشــۀ دنی ــا ب ــن گوشــۀ دنی ــدری بدســت ازی ســند درب
بیســت ســالی کــه گاه نــگاه هــای نفــرت آمیــز و گاه نــگاه هــای ترحــم آمیــز جهانیــان را 
تحمــل میکنــم. بیســت ســالی کــه ماننــد غــرق شــده ای تنهــا توانســته ام ســر خــود را از آب 
بیــرون نگــه دارم. بیســت ســالی کــه حــق الزحمــۀ کار و زحمتــم را هــم نســبت بــی وطنــی، 
بــه صبغــۀ اعانــه و کمــک برایــم میدهنــد. بیســت ســالی کــه پشــتارۀ یــأس و ناامیــدی هایــم 
ــا مرئــی  ــه تیمــار داری زخــم هــای ن روز بــه روز وزیــن تــر میشــود. بیســت ســالی کــه ب
میپــردازم، ولــی یــک زخمــی التیــام نیافتــه صدهــای دیگــر بــه آن افــزود میگــردد. بیســت 
ســالی کــه هــر روزش را بــه امیــد فــردای نامطمئنــی بســر میبــرم. بیســت ســالی کــه درخــت 
عمــرم جــز نــا امیــدی ثمــر دیگــری نــدارد . بلــی امــروز بــا ارزیابــی زندگــی بیســت ســالۀ 
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دربــدری، یأســها و ناامیــدی هــا بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه چیــزی تلــخ تــر از حکــم اعــدام 
هــم وجــود داشــت، و آن را زندگــی بیســت ســال اخیــر برایــم آموخــت. اعــدام آن زمــان 
میتوانســت مــرا از بیســت ســاله آزار کــه محصولــش جــز یــأس و ناامیــدی چیــز دیگــری 
نبــود، نجــات دهــد. بــا اعــدام آن روز میتوانســتم بــا امیــدواری چشــم از جهــان بپوشــم ولــی 
امــروز بعــد از آنچــه دریــن بیســت ســال دیــدم و درد و رنجــی کــه هنــوز هــم شــاهد آن 
خواهــم بــود، آخریــن نفســها را هــم بــا یــأس و ناامیــدی بــه حــق تســلیم خواهــم نمــود. 
یــک وقتــی متوجــه شــدم کــه در اتــاق تنهــا هســتم. وطنجــار، ســروری و امیــن هــر ســه 
رفتــه انــد. هنــوز هــم سســت و کرخــت بــودم. و بــه یگانــه چیــزی کــه فکــر میکــردم اعــدام 
بــود و بــس. آرزو میکــردم کاش هــم اتاقــی میداشــتم تــا بــا صحبــت بــا او لحظــه ای فکــر 
اعــدام از ســرم دور میشــد. یگانــه همراهــی کــه داشــتم ســگرت بــود. ســه یــا چهــار ســگرت 
را پشــت هــم آتــش زدم و در فکــر اعــدام خــود غــرق بــودم. امشــب جــادان بســیار وقــت 
تــر از ســرم دســتبردار شــده بودنــد. هنــوز شــیر ســحری توزیــع نشــده بــود. وقــت کافــی در 
پیــش رو داشــتم تــا ســگرت دیگــری را آتــش بزنــم. امــا فکــر اینکــه ممکــن اعدامــم بــه این 
زودی هــا انجــام نشــود و هنــوز هــم چنــد روزی در پیــش رو داشــته باشــم، و هــم اینکــه 
فامیلــم دیگــر ســراغم را پیــدا کــرده نتوانــد تــا ســگرتی برایــم تهیــه بــدارد، تصمیــم گرفتــم 

در مصــرف ایــن یگانــه همــراه، و بــه اصطــاح غــم غلــط از اقتصــاد کار بگیــرم.
ــی اشــتها آن  ــم گذاشــت. ب ــش روی ــان ســیلو را پی ــاس شــیر و ن ــس گی ــد پولی لحظــۀ بع
را صــرف کــردم و بــه اســتراحت پرداختــم. وقتــی از خــواب بیــدار شــدم، مثــل روزهــای 
دیگــر ســرو صــدا از صحــن وزارت بــه گــوش میرســید. مــن امــروز بــه ایــن ســرو صــدا 
بــی عاقــه شــده بــودم. آرزوی رفتــن بــه کلکیــن و تماشــای بیــرون را نداشــتم. مــن دیگــر 
موقتــًا جــزء زنــدگان بــودم. فکــرم بیشــتر بــه جهانــی کــه بــه آن رفتنــی بــودم و مردمانــی 
کــه قبــل از مــن رفتــه بودنــد، متوجــه بــود. بــه فکــر خواهرانــم افتــاده کــه، هنگامیکــه مــن 
طفــل کوچکــی بــودم بــه رحمــت حــق پیوســته بودنــد. بیــاد دوســتانم کــه زندگــی را تــرک 
ــل از  ــودم و عایقــم را قب ــان آن جهــان ب ــه فکــر مردم ــادم. همــه روز را ب ــد افت ــه بودن گفت
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اعــدام از جهــان و آنچــه در آن اســت قطــع کــرده بــودم. مــن بــه جایــی میرفتــم کــه کســی 
مــرا بــه ایــن محکمــه و آن محکمــه نمیکشــانید،  بــه جــرم انــکار از روس پرســتی بازداشــتم 
نمیکــرد و بــرای تصاحــب ملکیتــم اذیــت و آزارم نمیکــرد. مــن در جایــی میرفتــم کــه دزد در 
لبــاس صــادق، هنــدو در لبــاس مســلمان، و وطنفــروش در لبــاس وطنپرســت تظاهــر کــرده 

نمیتوانســت. مــن از جهــان بــی عدالتــی بــه دنیــای عدالــت میرفتــم.
اینهــا همــه تیــره هــای دماغــی غیــر شــعوری ای بــود کــه مــرا بــه قبولــی مــرگ آمــاده، وتــا 
ــدل  ــه فرشــتۀ نجــات مب ــم ب ــرگ را برای ــوالی م ــرگ میکاســت. هی ــدازه ای از واهمــۀ م ان
میســاخت کــه مــرا از دســت هیوالهــای چــون اســداهلل ســروری، تیــم شــکنجه، و صــد هــای 
دیگــر از ایــن قمــاش نجــات میبخشــید. امــروز ماننــد روزهــای دیگــر بــود ولــی در نظــر 
مــن تاریکتــر و دلگیرتــر جلــوه میکــرد. دنیــا را از ورای پــرده ای میدیــدم کــه واهمــۀ مــرگ 
ــردم. روز را در  ــود و احســاس درد نمیک ــود. وجــودم کرخــت ب ــو چشــمانم کشــیده ب جل
پشــت میــز بــا افــکار ناخوشــایند بســر رســانیدم. برعکــس روزهــای قبــل کــه بــا گذشــت 
وقــت خــود را بــه تحقیــق و شــکنجه نزدیــک میدیــدم، امــروز خــود را بــا مــرگ نزدیــک و 

نزدیکتــر مــی یافتــم.
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شب هفتم در وزارت داخله
ــرار  ــم ق ــش روی ــاس آب، پی ــج و گی ــگی، برن ــذای همیش ــید و غ ــرا رس ــار ف ــت افط وق
گرفــت. از وقتــی کــه اصــدار حکــم اعــدام برایــم ابــاغ گردیــده بــود همــه چیــز را آخریــن 
ــود.  و نهایــی میپنداشــتم. شــب، شــب آخریــن زندگــی، و غــذا، غــذای آخریــن زندگــی ب
فکــر نمیکــردم آن شــبم شــب دیگــر، و آن غذایــم غــذای دیگــری در پــی داشــته باشــد. چند 
لقمــه ای، بــی اشــتها، از آن برنــج صــرف کــردم، ســگرتم را آتــش زدم و بــه انتظــار نشســتم. 
انتظــار هیئــت تحقیــق؟ انتظــار تیــم شــکنجه؟ انتظــار گروهــی کــه مــرا بــه کشــتارگاه ســوق 
دهــد؟ خــود هــم نمیدانســتم بــه انتظــار چــه کســی و یــا چــه اتفاقــی بنشــینم. انتظــارم طــول 
ــود  ــن کاری نب ــاق شــد. ای ــرای جمــع آوری بشــقاب و گیــاس وارد ات نکشــید. پولیــس ب
کــه تنهــا آن شــب انجــام میشــد، کار معمــول هــر شــب بــود. ولــی آنچــه امشــب بــه ایــن 
ــود کــه  ــی ب ــا حمــل بســتنی ای از چوبهای ــداد همان ــی می کار همیشــگی پولیــس خصوصیت
ــا و از درد آن از دوران  ــن چوبه ــن از ای ــد. م ــه میکردن ــی تهی ــرای چــوب زن مخصــوص ب
مکتــب، هنگامــی کــه متعلــم صنــوف ســه و چهــار بــودم خاطراتــی داشــتم. ایــن خاطــرات 
ــا اســتعمال چوبهــای مشــابه توســط تیــم شــکنجه دوبــاره زنــده شــده بــود. بــا ماحظــۀ  ب
بســتنی جانــداری از ایــن چوبهــا، احســاس خشــکی در دهــن عکــس العمــل عــادی ای بــه 
ــدن  ــش از آم ــاز شــب و پی ــم در آغ ــداد چــوب، آن ه ــۀ آن تع ــا ماحظ ــت. ب ــمار میرف ش
ــم صــادر  ــن نتیجــه رســیدم کــه چــون حکــم اعدام ــه ای ــم شــکنجه ب ــق و تی ــت تحقی هیئ
ــا تیــم شــکنجه  شــده اســت دیگــر تحقیقاتــی در بیــن نیســت و ســرو کارم امشــب تنهــا ب
خواهــد بــود. ممکــن چنــد نفــر وحشــی صفــت گــرد هــم جمــع شــده و از شــکنجه و آزار 
مــن نمایشــی بــه راه اندازنــد. امشــب ممکــن روش بســیار خشــن تــر و بیبــاک تــر از شــبهای 
گذشــته داشــته باشــند. امشــب ممکــن تحمــل مــن هــم بــه شــکنجه تقلیــل یافتــه باشــد زیــرا 
امیــدواری بــه زندگــی، خــود تــا انــدازه ای در تحمــل مشــقات کمــک میکــرد ولــی امــروز 
ــه کــدام  ــه چــه چیــزی و امیــدواری ب ایــن امیــدواری هــم از بیــن رفتــه اســت. دلبنــدی ب
روزی میتوانســت مــرا در تحمــل درد و آزار کمــک کنــد. بــا خــود میگفتــم اگــر مصمــم انــد 



184

مــرا از زندگــی محــروم ســازند دیگــر چــه احتیاجــی بــه شــکنجه و عــذاب مــن دارنــد. چــه 
عذابــی میتوانــد از عــذاب مــرگ وهمنــاک تــر باشــد. امــا در محیطــی کــه وطــن بــه تاخــت 
و تــاز بیگانــگان ســپرده شــود، دیــن افیــون جامعــه پنداشــته شــود، و اطفــال بــه جاسوســی از 
والدیــن شــان تشــویق شــوند، یــا بــه عبــارۀ دیگــر واالتریــن ارزشــهای یــک اجتمــاع، یعنــی 
حــب وطــن، ایمــان بــه خــدا، احتــرام بــه والدیــن جــرم پنداشــته شــود، و گروهــی در پــی 
آن باشــد تــا بــا زیــر پــا گذاشــتن ایــن ارزشــها، اجتماعــی از انســانهای بــی ارزش پــی ریــزی 
نماینــد، مــرگ بــا همــۀ واهمــه اش وهمناکتــر از زندگــی در چنیــن اجتماعــی نخواهــد بــود.
مــن محکــوم بــه اعــدام بــودم و از زندگــی امیــد بریــده بــودم. بــه آنچــه کــه فکــر میکــردم 
و دالیلــی کــه مطــرح میکــردم در حقیقــت در مســیری بــود تــا تــرس از مــرگ را از دل دور 
ســاخته و از قباحــت مــرگ بکاهــم. ورنــه از زندگــی امیــد بریــدن و بــه مــرگ تســلیم شــدن 
ــه تنهــا پانهــای شــوم آنهــا را خنثــی نمیســاخت بلکــه ممــد موفقیــت شــان هــم واقــع  ن

شــده میتوانســت.
 داخــل شــدن پولیــس بــا گیــاس شــیر و نــان ســیلو، در اتــاق مــرا از آن افــکاری نــه چنــدان 
خــوش آینــد بیــرون آورده و متوجــه ختــم شــب ســاخت. شــب بــه پایــان رســیده بــود ولــی 
هیئــت تحقیــق و تیــم شــکنجه هنــوز بــه وارســی از مــن آغــاز نکــرده بودنــد. پولیــس شــیر 
ــاق  ــرد از ات ــود بب ــا خ ــا را ب ــه چوبه ــدون آنک ــود ب ــته و خ ــم گذاش ــیلو را مقابل ــان س و ن
خــارج شــد. مطمئــن شــدم کــه امشــب بــا ختــم شــب جنجــال مــن خاتمــه نیافتــه اســت. 
ورنــه همــان طــوری کــه پولیــس در اول شــب چوبهــا را باخــود آورده بــود در ختــم شــب 
هــم چوبهــا را بــا خــود میبــرد. و لــذا دیــر یــا زود ســرو کلــۀ تیــم شــکنجه آشــکار خواهــد 
شــد. فکــر کــردم کــه چــون حکــم اعدامــم صــادر شــده اســت، رفتــار تیــم شــکنجه امشــب 
بــا مــن شــباهتی بــه رفتــار بــا زنــده جــان را نخواهــد داشــت. شــدیدتر و بیرحمانــه تــر از 
شــبهای دیگــر رفتــار خواهنــد کــرد. بنــا بــر آن بهتــر خواهــد بــود تــا گیــاس شــیر را از 
روی میــز برداشــته در جــای امنــی قــرار دهــم، تــا بــا ضربــۀ تصادفــی چوبــی تلــف نگــردد 

و در ختــم لــت و کــوب بتوانــم بــا نوشــیدن آن اندکــی از کوفــت وجــودم بکاهــم.
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ــرار داشــت،  ــاق ق ــج ات ــه در کن ــزی ک ــاری فل ــاالی الم ــرده و ب ــگان ب ــگ لن ــاس را لن گی
ــار کشــیدم.  ــه ای انتظ ــد دقیق ــم. چن ــرار گرفت ــه جــای خــود ق ــاره ب ــته و خــود دوب گذاش
ــم.  ــادان را بکش ــار ج ــم انتظ ــوز ه ــا هن ــردازم و ی ــحری بپ ــرف س ــه ص ــودم ب ــردد ب مت
میترســیدم وقــت صــرف ســحری قضــا گــردد. باالخــره مصمــم شــدم تــا بیــش از آن منتظــر 
ــن روز  ــدن روزۀ اخری ــد ش ــت از فاس ــای وق ــش از قض ــحری، پی ــرف س ــا ص ــده و ب نمان
زندگــی جلوگیــری کنــم. امــا هنــوز بــرای دوبــاره گرفتــن گیــاس شــیر از بــاالی المــاری از 
جــا بلنــد نشــده بــودم، کــه شــخصی، کــه بــرای اولیــن بــار او را میدیــدم، داخــل اتــاق شــد. 
او قــدی متوســط، جلــدی گندمــی، و خفیــف داغهــای چیچــک بــه روی داشــت. بــا پیراهــن 
ســفید بــدون نکتایــی، و پتلونــی بــه رنــگ نصــواری ملبــس بــود. او اولیــن کســی بــود کــه 
بــا مــن بعــد از ادای ســام داخــل صحبــت میشــد. و صحبتــش هــم لهجــۀ بســیار مایمــی 
داشــت. فکــر کــردم ایــن روش او از ترحمــش بــه حــال یــک نفــر محکــوم بــه اعــدام نشــئت 
میکنــد. ولــی روش آن لحظــه اش، چــه از ترحمــش بــه حــال محکــوم بــه اعدامــی نمایندگی 
میکــرد و یــا از روش عــادی و همیشــگی اش، یــک چیــزی را آشــکار میســاخت و آن اینکــه 
او نمیتوانســت بــه دار و دســتۀ خلقــی پرچمــی ارتبــاط داشــته باشــد. زیــرا آنهــا از مایمــت 
بیخبــر و بــا ترحــم ناآشــنا بودنــد. مخصوصــًا در مقابــل کســانی کــه در صــف مخالفانشــان 
قــرار میداشــت. او در آن طــرف میــز قــرار گرفــت و بــه ســوال و جــواب شــفاهی پرداخــت. 
ــز  ــوالهای او چی ــت. س ــی انداخ ــر م ــت نظ ــت داش ــه در دس ــذی ک ــه کاغ ــم ب گاه گاه ه
جدیــدی را احتــوا نمــی کــرد، و یــا ســوالهای جدیــدی نبودنــد بلکــه بیشــتر توضیحــات و 
ــه جوابهــای خــود آنقــدر توجــه  ــود. ب ــدازی در اطــراف جوابهــای قبلــی مــن ب روشــنی ان
ــرا از  ــد سرنوشــت م ــا شــاهدی بتوان ــی، توضیحــی، ی ــاور نمیکــردم جواب ــرا ب ــتم زی نداش
مســیری کــه در آن ســوق شــده اســت، تغییــر ســمت دهــد. اگــر بــه ســوالها توجهــی هــم 
میکــردم بیشــتر بــرای ایــن بــود تــا احتمــاالً بتوانــم تعــداد روزهــای باقــی مانــده از زندگــی 

ام را از خــال آنهــا حــدس بزنــم.
ــت از  ــر نگرف ــه ای را در ب ــج، ده دقیق ــش از پن ــًا بی ــه مجموع ــم ســوال و جــواب ک در خت
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جــا برخواســته و عــزم رفتــن کــرد و بســتنی چوبهــا را هــم زیــر بغــل زد تــا بــا خــود ببــرد. 
فکــر کــردم اگــر چوبهــا را  ببــرد و تیــم شــکنجه کــه ایــن همــه ترتیبــات را  بــرای شــکنجۀ 
مــن  تــدارک دیــده انــد اثــری از ایــن آلــۀ شــکنجۀ خــود نیابنــد، برمــن مشــکوک شــده و بــه 
گنــاه ناکــرده ای ممکــن مــورد آزار و اذیــت بیشــتر قــرارم دهنــد، و لــذا از او خواهــش کــردم 
ــر نســازد. او در جــواب  ــه جایشــان گــذارد و مشــکلم را مشــکل ت ــاره ب ــا چوبهــا را دوب ت
اظهــار داشــت: »گمشــکو دیــدن آنهــا چنــدان خــوش آینــد نیســت« ایــن جملــه را اظهــار و 
بــا چوبهــا از اتــاق خــارج شــد. خــوش بــودم از اینکــه در روز یــا روزهــای اخیــر زندگــی 
بــا بعضــی چهــره هــای انســانی نیــز مواجــه میشــدم. او رفــت ومــن از خــود میپرســیدم آیــا 
هــدف او از »دیــدن آنهــا چنــدان خــوش آینــد نیســت« چــه بــوده اســت؟ آیــا منظــورش از 
»آنهــا« چوبهــا بــوده اســت و یــا خلقیهــا پرچمــی هــا؟ ولــی منظــورش هــر چــه بــوده باشــد 
جملــه اش بــرای مــن خــوش آینــد بــود. زیــرا واقعــًا نــه دیــدن چوبهــا خــوش آینــد بــود 
نــه دیــدن خلقیهــا پرچمــی هــا. بــا خــروج وی از اتــاق مطمئــن شــدم کــه دیگــر تــا شــب 
آینــده از دیــدن چهــره هــای منحــوس آنــان مصئــون خواهــم بــود زیــرا در جریــان روز بــه 
ســراغم نخواهنــد آمــد. الــی اینکــه اعدامــم را در روز انجــام دهنــد. از روشــنی هــوا معلــوم 
ــا آن هــم گیــاس شــیر را ســر کشــیدم.  ــی ب میشــد کــه وقــت ســحری گذشــته باشــد ول
یکبــار دیگــر مــن مانــدم و ان اتــاق دلگیــر و فکــر اعــدام. هــر قــدر میکوشــیدم ایــن افــکار 
آزار دهنــده را از ســر دور ســازم، موفــق نمیشــدم. عمومــًا افــکار آزار دهنــده را بــا امیــدواری 
ــه آینــده میتــوان از ســر  ــرای آینــده، و اعتمــاد ب ــه آینــده، طــرح پــان و پــروژه ای ب هــا ب
دور ســاخت. ولــی مــن آینــده ای در پیــش رو نداشــتم تــا بــرای آن پــان و پــروژه ای مــی 
ســنجیدم و یــا بــه آن دل بســته و امیــدوار میبــودم. مــن مــرگ در پیــش رو داشــتم . مــرگ 
یــک کلمــه بــود کــه تنهــا منحیــث یــک کلمــه آنــرا میشــناختم. مــن درد، رنــج، غــم و انــدوه 
را میشــناختم و هــر کــدام تجربــه ای بــود کــه در زندگــی ام بارهــا تکــرار شــده بــود. ولــی 
مــرگ کلمــه ای بــود کــه شــنیده بــودم و یــا وقــوع آنــرا بــاالی دیگــران دیــده بــودم، مگــر 
ــتم.  ــل میتوانس ــور وتخی ــدوه را تص ــم وان ــتم. درد را غ ــه ای نداش ــچ تجرب ــود از آن هی خ
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ولــی از تصــور و تخیــل مــرگ عاجــز بــودم. و ایــن بــه ذات خــود مــرگ را وهمنــاک تــر 
وترســناکتر از هــر چیــز دیگــر میســاخت. کوشــیدم فکــر خــود را بــه عــوض آینــده ای کــه 
نداشــتم بــه گذشــته ای کــه داشــتم متوجــه ســازم. ولــی گذشــته هــم از آنچــه بتوانــد تلخــی 
آن لحظــه را بزدایــد، عــاری بــود. امــروز بــا زندگــی اضافــی ایکــه بعــد از آن تاریــخ نصیبــم 
گردیــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه مــرگ در همــان موقــع بمراتــب مرجــح تــر 
از ســالهای اضافــی زندگــی بــود، کــه بعــد ازآن تاریــخ بــا دســت و گریبــان بــودن بــا مــرگ 
ــف، ناســپاس،  ــدان ناخل ــا را فرزن ــا و پرچمــی ه ــا خلقیه ــان تنه ــد. در آن زم ســپری گردی
و نمــک حــرام، و باقــی همــه را متحــد و در صــف مقابــل ایــن ناسپاســان میپنداشــتم و بــا 
امیــدواری بــه آینــده مینگریســتم. ولــی بیســت ســال زندگــی بعــد از آن تاریــخ چهــره هــای 
دیگــری را، بــا رنــگ دیگــر ولــی بــا عیــن ماهیــت چهــره ای خلقــی پرچمــی برایــم برمــا و 
بنیــاد امیــدواری ام را سســت وسســت تــر ســاخت. امــروز بــه ایــن امــر متوجــه گردیــده ام 
کــه در همــان موقــع بــا امیــدواری چشــم از جهــان پوشــیدن بمراتــب مرجــع تــر از بیســت 
ســال زندگــی اضافــی ای بــود کــه حاصــل آن جــز چشــم پوشــی از جهــان بــا ناامیــدی چیــز 
دیگــری نباشــد. زندگــی کــه بــه آن شــدیداً دلبســتگی داشــته و حتــی فکــر از دســت دادن 
آن برایــم غیــر قابــل تحمــل مینمــود، چنــان گوشــۀ نامیمــون چهــره اش را از خــال بعضــی 
چهــره هــا آشــکار ســاخت کــه امــروز بــه عــدم اجــرای حکــم اعدامــم در آن زمــان تأســف 
میکنــم. اگــر توشــۀ راه آنــروزم عالــم هــای امیــدواری بــود، امــروز پشــتارۀ ناامیــدی هــا بــه 
شــدت تلخــی ســالهای اخیــر زندگــی آواره گــی ام بیشــتر از پیــش مــی افزایــد. بــا ناراحتــی 
ــی چشــم از خــواب گشــودم هــوا روشــن و  ــم و وقت ــه خــواب رفت ــا ب هــا و دلواپســی ه
ــه  ــم یگان ــود. فکــر میکن ــد ب ــن بلن ــر روز ســروصدای مراجعی ــد ه در صحــن وزارت، مانن
گوشــۀ خامــوش در جریــان روز، دهلیــزی بــود کــه اتاقهــای مــا در آن قــرار داشــت. در ایــن 
دهلیــز شــبانه ســروصدا بلنــد میشــد. ســروصدائی کــه از ســروصدای صحــن وزارت کامــًا 
متفــاوت بــود. ســروصدائی بــود کــه رگ رگ یــک انســان بــا احســاس را، کــه از کوچکتریــن 
احســاس بشــری برخــوردار میبــود بــه رعشــه مــی آورد. نالــه هائــی کــه از درد، از ناامیــدی، 
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از بیدســت و پائــی، از بــی دادخواهــی، هــر شــب از زمیــن بــر آســمان بلنــد بــود. ولــی جــز 
خــدا)ج( و خلقــی پرچمــی، بشــر بــا احساســی را از آن آگاهــی نبــود.

ــرگ  ــه مجــرد چشــم گشــودن از خــواب خــوف م ــم. ب ــه بگذران نمیدانســتم روز را چگون
ســراپای وجــودم را فــرا میگرفــت. دیگــر از فکــر کــردن بــه آن خســته شــده بــودم. میرفــت 
کــه تحمــل را از دســت بدهــم و فریــاد بــرآرم کــه ای وطنفروشــان آیــا سرکشــی از گــردن 
ــه  ــا هم ــانی را ب ــه انس ــش آن را دارد ک ــا گنجای ــت؟ آی ــاه اس ــی گن ــوغ اجنب ــه ی ــادن ب نه
ــالخورده ای  ــادر س ــدر و م ــم، پ ــی را یتی ــوه، طفل ــی را بی ــد، زن ــن ببری ــش از بی آرزوهای
ــما  ــه ش ــم ک ــان بگوی ــه وطنفروش ــانید؟ ب ــم بنش ــدار و در مات ــان داغ ــرگ فرزندش ــه م را ب
ــی را کــه آزادی و آزادگــی در رگ و خــون  ــاداران خــود یــک ملت ــت ب ــه هدای ــد ب نمیتوانی
ــه غامــی دهــد وچــون شــما  ــن ب ــا ت ــور ســازید ت ــه اســت، مجب و خــاک و گلــش آمیخت
جیــره خــوار اجنبــی گــردد. اینهــا کســانی نیســت کــه انگشــت شــمار بــه مقابــل ارادۀ ملــت 
بــه پــا خواســته باشــند، اینهــا کســانی انــد کــه در صــف ملــت خــود قــرار داشــته بــا شــما 
ــاداران ابــر قــدرت تــان دســت و پنجــه نــرم میکننــد. اگــر هــزاران آنهــا را ســر بزنیــد  و ب
هــزاران دیگــر بــه مقابلتــان قیــام خواهنــد کــرد. بیائیــد و بــه مــردم خــود بپیوندیــد دســتگاه 
را از داخــل منفلــق ســازید و لکــۀ بــد نامــی و وطــن فروشــی کــه هنــوز  در دامــن تــان بــه 
ــاره زایــل ســازید. بیائیــد پیــش از آنکــه راه برگشــت مســدود  پختگــی نرســیده اســت دوب
گــردد از صــف بیگانــگان و بیگانــه پرســتان خــارج و بــه صــف مــردم خــود بــاز گردیــد، 
زیــرا موفقیــت ایــن ملــت و شکســت شــما و بادارتــان حتمیســت. بیائیــد و بــه زندگــی پــر 
زرق و برقــی کــه برایتــان وعــده داده شــده اســت پــا بزنیــد و فریــب مکــر مــکاران شــناخته 
ــر  ــه غامــی در تمــول مرجــح ت ــی را در مســکنت نســبت ب ــد آقائ ــد. بیائی شــده را مخوری

دانیــد و در صفــی کــه پــدر، مــادر، بــرادرو خواهرتــان اســتاده انــد بــاز گردیــد. 
ــتگی  ــه شکس ــود، ب ــای وج ــم ه ــه زخ ــودم، ب ــده ب ــا ش ــی اعتن ــز ب ــه چی ــه هم ــروز ب ام
بینــی، بــه تــورم پاهــا... دیگــر ناآرامــی ای از عــدم احضــار داکتــر و احتمــال منتــن شــدن 
شکســتگی بینــی نداشــتم. زیــرا نــه وجــود و نــه اعضــای آن بیــش از چنــد ســاعت یــا چنــد 
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روزی بــه مــن تعلــق داشــت. برخــاف آنکــه بعــد از اســتماع حکــم اعــدام بیــاد مردمــان آن 
جهــان و کســانیکه قبــل از مــن چشــم از جهــان بســته بودنــد، افتــاده بــودم، امــروز بیشــتر 
بــه یــاد کســانی مــی افتــم کــه زنــده بودنــد و مــن از آنهــا جــدا میشــدم. بــه یــاد  پــدر و 
مــادرم و کاکایــم افتــادم. میدانســتم از اینکــه بــه دســت جــادان افتــاده ام ســخت پریشــان 
و دلگیــر هســتند. ولــی اگــر از تصمیــم ایشــان راجــع بــه اعدامــم بــا خبــر گردنــد یقیــن دارم 
دیگــر تــاب نیــاورده قبــل از مــن جهــان را تــرک خواهنــد گفــت همینطــور هــم شــد. مــادر 
مرحومــم حتــی بازداشــتم را در آن شــرایط تحمــل نتوانســت و تــا ختــم رمضــان فرزنــد گویا 
جــان بــه حــق تســلیم نمــود. او بــه رحمــت حــق پیوســت بــدون آنکــه چشــمش بــه روی 
ــکا اقامــت  ــزاران فرســخ دور و در امری ــدش از او ه ــک فرزن ــد. ی ــش بیفت یکــی از فرزندان
ــرگ  ــه داغ م ــود. او ک ــاده ب ــروش افت ــیان وطنف ــه دام وحش ــه ب ــری بیرحمان ــت، ودیگ داش
ــود، تحمــل  ــر خــودش همــوار ســاخته ب ــد ب ــت فرزن ــه محب ــا دل بســتن ب ــش را ب دختران
داغ دیگــری را نداشــت. دیگــر نمیتوانســت شــاهد مــرگ یکــی از فرزندانــش نیــز باشــد. او 
میخواســت در آخریــن لحظــات زندگــی دو فرزنــد خــود را بــر بالیــن داشــته باشــد تــا در 
آغــوش گــرم از محبــت آنهــا تلخــی جــان کنــدن را بــر خــود همــوار ســازد. اوبــه مــن و 
بــرادرم همیشــه توصیــه میکــرد تــا بعــد از مــرگ در جــوار مقبــرۀ دختــر جوانمرگــش بــه 
ــه  ــود کــه در روزهــای اخیــر زندگــی اش ب ــی مقــدرات طــوری ب خــاک ســپرده شــود، ول
هــر طرفــی کــه چشــم گشــتاند از فرزنــدان خــود اثــری ندیــد. مأیــوس و ناامیــد، واز دیــدن 
دنیائــی کــه نادیدنــی شــده بــود چشــم بســت و برحمــت حــق پیوســت. بیــاد اطفــال خــورد 
ســالم و آینــدۀ نامعلــوم شــان افتــادم گــر چــه هنــوز متعلــم مکتــب بودنــد ولــی از گزنــد 
ــوز آزاد و ســرگرم  ــودم کــه هن ــوده نمیتوانســتند. مطمئــن نب دســتگاه چاکرمنــش مصئــون ب
ــد کــه بیشــتر از هــر طبقــۀ دیگــر مــورد توجــه  تعلیــم شــان باشــند. آنهــا نوجوانانــی بودن
دســتگاه قــرار داشــتند یــا بایــد بــراه منحــرف دســتگاه فروختــه شــده قــدم میگذاشــتند و یــا 
بــا زندگــی وداع میگفتنــد. بیــاد یگانــه بــرادرم دوکتــور محمــد طاهــر هاشــمی افتــادم. اینکــه 
در آمریــکا  دور از آســیب چاکــران روســها قــرار داشــت مایــۀ تســلیتم بــود ولــی متاثــر بــودم 
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ــه  ــان داده نمیتوانســتم. مــن ب از اینکــه در روزهــای اخیــر زندگــی از محبتــم برایــش اطمین
محبــت او نســبت بــه خــود ایمــان کامــل داشــتم، در غیــر آن ممکــن مغروضیــن بــه روی 

ایمــان و وجــدان خــود پانگذاشــته در زدودن محبــت وی از مــن، آنقــدر تــاش نمیکــرد.
بیــاد رفقــا، دوســت نمایــان افتــادم. حتــی بــه یــاد دشــمنانی افتــادم کــه دیگــر آنهــا را دشــمن 
نمیپنداشــتم زیــرا در آن شــرایط جــز آنانیکــه دشــمنان دیــن و وطــن و هموطنــان مــا بودنــد، 

دیگــر دشــمنی ســراغ نمیشــد.
شــام فــرا رســید و طبــق معمــول بشــقاب برنــج و گیــاس آب روی میــز قــرار گرفــت. چنــد 
لقمــۀ محــدود از آن برنــج، بــا منتهــای بــی اشــتهائی صــرف کــردم و فــوراً بــه تعقیــب آن بــه 
دود کــردن ســگرت پرداختــم. اســتماع صــدور حکــم اعــدام اگــر از اشــتهایم بــه غــذا کاســته 
بــود بــر خــاف بــه شــدت اشــتهایم بــه ســگرت افــزوده بــود. بــا ســگرت و دود ســگرت 
ــا خــود  ــۀ شــکنجه را ب ــدام ال ــاز ک ــا ب ــودم ت ــس ب خــود را مصــروف ســاخته منتظــر پولی
ــه  ــا خــود آورد و ن ــه بســتنی چوبــی ب خواهــد آورد. امــا خــاف انتظــار امشــب پولیــس ن
کــدام الــۀ شــکنجۀ دیگــر. بشــقاب و گیــاس را بــا خــود بــرد و دروازه را از عقــب بســت. 
ــر  ــن حاضــر نشــد. فک ــی از م ــه وارس ــی کســی ب ــد ول ــپری ش ــی س ــبتًا طوالن ــۀ نس لحظ
ــا تغییــر طــول روزهــا وقــت افطــار هــم تغییــر وقفــۀ بیــن افطــار و آغــاز  کــردم ممکــن ب
تحقیــق، یعنــی ســاعت هشــت شــب طویــل تــر شــده اســت. امــا بلنــد شــدن فریــاد و فغــان 
از اتــاق هــای مجــاور نشــان داد کــه تحقیــق قبــًا آغــاز یافتــه اســت. ســوال و جوابهائــی 
رد و بــدل و حتــی نوبــت بــه هنرنمائــی هــای تیــم شــکنجه هــم رســیده اســت. مــن دیگــر 
ــم  ــرار داشــتم کــه هــم آمــدن و وارســی شــان از مــن، و هــم نیامدنشــان برای ــی ق در حالت
اســباب نگرانــی بــود. اینکــه امشــب حتــی بــا بســتنی چــوب و یــا آلــۀ شــکنجۀ دیگــری هــم 
یــادی از مــن نکردنــد، جــز اینکــه عامــۀ اجــرای عنقریــب حکــم اعــدام باشــد بــه دیگــر 
ــه پایــان نرســیده و  چیــزی عطــف شــده نمیتوانــد.از خــود میپرســیدم کــه هنــوز تحقیــق ب
تایــک شــب قبــل هنــوز هــم سلســلۀ ســوال و جــواب ادامــه داشــت، چطــور بــه یکبارگــی 
محکمــه حکــم اعدامــم را صــادر نمــود. ایــا ســوالها و جــواب هــا تحلیــل و تجزیــه ای را 
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قبــل از قضــاوت نهائــی و صــدور حکمــی ایجــاب نمیکــرد. نالــه و فغانــی کــه از اتــاق هــای 
ــرا  ــر مــن آســان میســاخت، زی ــه گــوش میرســید، تحمــل اعــدام را ب ــًا ب ــًا فوقت دیگــر وقت
ــادو فغــان بیگناهــی را کــه از طــرف  ــود، فری ــل شــده ب ــاالی مــن تعمی ــن همــۀ آنچــه ب ای
قســی القلــب تریــن انســان نماهــا معــروض بــه شــکنجه باشــد،غیر قابــل تحمــل تــر از همــه 
تشــخیص داده بــودم. بــا خــود مــی اندیشــیدم کــه ممکــن در همیــن لحظــه ایکــه خلقیهــا 
ــاداران  ــد، ب ــرو میبرن ــرادرو هموطــن خــود ف ــه گوشــت ب ــدان ب ــا وحشــیانه دن پرچمــی ه
روســی شــان )مشــاورین( چنــد اتــاق دورتــر دور هــم جمــع و مجلــس عیشــی بــه پــا کــرده 
ــه خــون  ــود ب ــدان خــون آل باشــند و منتظــر باشــند چــه وقــت خلقــی پرچمــی، لــب و دن
بــرادر و هموطنــش بــرای اخــذ هدایتــی مراجعــه میکنــد تــا آنهــا بــا نوازشــی دندانهایــش 
ــه فکــر اعــدام خــود  افتــادم  ــاره ب ــا هدایتــی وحشــتش را بیشــتر ســازند. دوب را تیزتــر، وب
و مــوج ســردی ســرا پایــم را عبــور نمــود. هــر لحظــه ای فکــر میکــردم دروازه گشــوده و 
ــان قلبــم شــدیدتر و  ــد. ضرب ــه کشــتارگاه میبرن ــا خــود ب چنــد نفــر خلقــی پرچمــی مــرا ب
رخــوت و کرختــی ام بیشــتر میشد.نمیدانســتم چــه کاری کنــم. هیــچ کاری از مــن ســاخته 
نبــود. بیدســت و پائــی همیــن حالتــی بودکــه مــن در آن قــرار داشــتم. لحظــات تلخــی را 
میگذشــتاندم کــه بــا شــنیدن فریادهــا ، ازیــن طــرف و آنطــرف تلــخ تــر و غیــر قابــل تحمــل 
تــر میشــد. آرزو میکــردم هــر چــه زودتــر بــه اعدامــم بپردازنــد و از ایــن عــذاب جانــکاه 

انتظــار نجاتــم بخشــند.
خاطــرات آن روز در مــن اثــری گذاشــته اســت کــه تــا هنــگام مــرگ مــرا همراهــی خواهــد 
ــه  ــن ک ــتم. م ــودم، نیس ــدام ب ــم اع ــتماع حک ــل ار اس ــه قب ــانی ک ــر آن انس ــن دیگ ــرد. م ک
دیــروز )قبــل ار حکــم اعــدام( در زندگــی بــا اطمینــان بــه پیــش میرفتــم، امــروز بــا تــردد 
ــز  ــروز از همــه چی ــم راه نداشــت، ام ــروز هراســی در دل ــروم. دی ــش می ــه پی ــن ب و نامطمئ
ــه خــوف  ــه امیــد فــردای بهتــری میگذشــتاندم، امــروز روز را ب هراســانم. دیــروز، روز را ب
از فــردای بدتــری بســر میرســانم. دیــروز امیــدوار بــودم، امــروز نــا امیــد. دیــروز  زندگــی 
ــاغ حکــم  ــا اب ــا ب ــا- پرچمــی ه ــم. خلقیه ــک میبین ــروز ســراپا تاری ــی ام را درخشــان، ول
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اعــدام اگــر از نــگاه فیریکــی مــرا معــدوم نســاختند معنــًا بــه عمــرم خاتمــه بخشــیدند. ایــن 
دردیســت کــه تنهــا خــودم میدانــم و هــر کــس دیگــر از درک آن عاجــز اســت.

ــان شــکنجه شــوندگان میگذشــت و  ــاد و فغ ــا تسلســل لحظــات خاموشــی و فری ــت ب وق
ــق؟ شــکنجه؟  ــار چــه چیز؟تحقی ــردم. انتظ ــه ســر میب ــار ب ــت انتظ ــم در حال ــوز ه ــن هن م
اعــدام؟ خــود هــم نمیدانســتم. نمیدانــم چــه وقــت شــب بــود، بــه احتمــال اغلــب از نیمــه 
ــکار  ــرا از اف ــدیدی م ــکان ش ــا ت ــوده و ب ــدت گش ــه ش ــاق ب ــه دروازۀ ات ــود ک ــته ب گذش
وتخیاتــم بیــرون آورد. گــر چــه قبــل از دخــول در اتــاق محبــوس یــا متهمــی دق البــاب 
ــن  ــت. ای ــن شــدت هــم صــورت نمیگرف ــه ای ــًا گشــودن دروازه ب ــی عادت ــود، ول ــج نب رای
اولیــن بــاری بــود کــه بــا گشــایش دروازه از جــا میپریــدم. از جــا پریدنــم مشــابه شــخصی 
بــود کــه در جــای خوفناکــی بــه پیــش بــرود، فضــا در ســکوت مطلــق فــرو رفتــه باشــد، 
تــرس بــر ســراپایش مســتولی و خــون در رگهایــش منجمــد شــده باشــد ولــی بــه یکبارگــی 
صدائــی آن ســکوت را در هــم بشــکند. مــن هــم در افــکار هولناکــی از قبیــل شــکنجه هــای 
وحشــیانه، چهــره هــای خشــن، اعــدام قریــب الوقــوع و غیــره چنــان فــرو رفتــه بــودم کــه 
محیــط و ماحــول خــود را بــه کلــی فرامــوش کــرده بــودم. ایــن شــدت گشــایش دروازه بــود 
کــه مــرا بــا تــکان شــدیدی از تخیــات هولنــاک بــه جهــان واقعیــت هایــی کــه بــه مراتــب 
هولناکتــر از آن بــود کشانید.شــخصی کــه تکــه ســیاهی در دســت داشــت و بــرای اولیــن بــار 
ــم. مــن  ــا وســایل خــود را جمــع کن ــه مــن امــر کــرد ت ــاق شــده و ب میدیدمــش داخــل ات
چیــزی نداشــتم کــه جمــع کــردن آن وقــت زیــادی بــه کار داشــته بــوده باشــد همــه دارائــی 
ام بــه یــک کرتــی، قطــی ســگرت، گوگــرد، بوتهایــم خاصــه میشــد. کرتــی ام را بــه جــان 
کــردم، قطــی ســگرت و گوگــرد را بــه جیــب انداختــم و بــوت هــا را نســبت اینکــه پاهــا 
ــه آن شــخص  ــه چشــم ب ــود، بدســت گرفت ــوز متــورم واز گنجایــش در بوتهــا خــارج ب هن
دوختــه جابجــا ایســتادم و آمادگــی خــود را بــرای اجــرای اوامــر بعــدی نشــان دادم. پاهایــم 
خیلــی دردنــاک بــود ولــی افــکارم چنــان بــا اعــدام، نحــوۀ اعــدام و وقــت اعــدام مشــغول 
بــود کــه درد پاهــا را کامــًا فرامــوش کــرده بــودم. حرکاتــم همــه بصــورت اتوماتیــک انجــام 
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میشــد و فکــر کردنــی در کار نبــود. اصــًا مــن قــادر بــه فکــر کــردن نبــودم. مغــز در کلــه 
ــه هیئــت  ــه ب ــن شــخص ناشــناس کــه ن ــود. ای ــًا منجمــد شــده ب ــم کام وخــون در رگهای
ــادر  ــی را او ص ــن ترتیبات ــاذ چنی ــر اتخ ــکنجه وام ــم ش ــه تی ــه ب ــت ن ــاط داش ــق ارتب تحقی
میکــرد، جــز عضــوی از جوقــۀ اعــدام کــس دیگــری نمیتوانســت باشــد. او وقتــی آمادگــی 
ــده و تکــه ســیاهی کــه  ــه پیــش آم ــد قدمــی ب ــد، چن ــر بعــدی دی ــرای اجــرای اوام ام را ب
در دســت داشــت و در حقیقــت خریطــه ای بــود، بــه ســروصورتم کشــید. دیگــر قــادر بــه 
دیــدن دوروبــر خــود نبــودم. در تاریکــی مطلــق قــرار داشــتم و فکــر میکــردم ایــن خریطــه 
برایــم حیثیــت کفــن را داشــته باشــد و دیگــر از رویــم برطــرف نگــردد بــا حفــظ ایــن پــردۀ 
ســیاه بــر ســرو صــورت هــدف مرمــی هــای جوقــۀ اعــدام قــرار خواهــم گرفــت تــا مــن 
از دیــدن چهــره هــای قاتلیــن خــود و جوقــۀ اعــدام از پــی بــردن بــه هویــت مــن محــروم 
ماننــد. ضــرورت بــه راهنمائــی داشــتم تــا در هــر قــدم مــرا راهنمائــی کنــد. خود آن شــخص 
عهــده دار ایــن کار نیــز گردیــد و مــن گامــی نبــود کــه بــدون هدایــت او بــه پیــش بگــذارم. 
در حقیقــت جــادم عصــای آخریــن لحظــات و آخریــن قــدم هــای زندگــی ام نیــز شــده 
بــود. وظیفــۀ راهنمائیــش را بــه کمــال دقــت انجــام میــداد و از افتــادن و جرحــه برداشــتنم 
جلوگیــری میکــرد، تــا قــدم بــه قــدم مــرا بــه مــرگ نزدیــک و صحیــح و ســالم بــه کام مــرگ 
بســپارد. ایــن تدابیــر شــبیه بــه صحنــۀ اعــدام محکومیــن بــه مرگــی بــود کــه اعدامشــان بــه 
زرق ادویــۀ کشــنده انجــام میشــد ولــی شــخصی کــه ایــن عمــل را انجــام میــداد اوالً ناحیــۀ 
تزریــق را بــا الکهــول دقیقــًا پــاک مینمــود تــا میکروبــی داخــل وجــود  محکــوم بــه مــرگ 
ــود  ــن ب ــال م ــه کــدام مریضــی مصــاب نســازد. شــخصی کــه مســئول انتق نشــده و او را ب
هــم از چنیــن احتیاطــی کار میگرفــت. او دســتم را گرفتــه بــه حرکــت افتــاد. مطمئــن شــدم 
کــه ایــن همــه ترتیبــات اعــدام اســت. امشــب شــب آخریــن زندگــی ام اســت کــه فردائــی 
در پــی نــدارد. ممکــن آنچــه از جهــان در ایــن لحظــات اخیــر میبینــم همیــن پــردۀ ســیاهی 
ــز  ــرگ متمرک ــه م ــا ب ــا و تنه ــم را تنه ــود. دماغ ــرار داده شــده ب ــم ق ــش روی ــه پی باشــد ک
میســاخت و از تفکــر بــه هــر چیــز دیگــر بــاز میداشــت. بیــاد نــدارم در آن لحظــات فکــرم 
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ــود.  ــه آنچــه مــی اندیشــیدم مــرگ ب ــز دیگــری معطــوف شــده باشــد. ب ــا چی ــه کســی ی ب
ولــی مــرگ هــم برایــم جــز یــک کلمــه ای بیــش نبــود. تصــور و تخیــل آن برایــم ناممکــن 
بــود. در حقیقــت در آن لحظــه دماغــم کامــًا خالــی بــود و تفکــرم هــم در اطــراف مــرگ، 
یعنــی هیــچ میچرخیــد. اینجــا دروازه اســت، اینجــا بــه طــرف راســت میچرخیــم، اینجــا زینــه 
اســت و غیــره و غیــره..... اینهــا کلماتــی بــود کــه پــی هــم و پــی هــم میشــنیدم و طنیــن آن 
در مغــزم چنــان میپیچیــد کــه از فــرط اذیــت آن میخواســتم فریــاد بــرآرم و آن شــخص را 
بــه ســکوت وا دارم. برایــش بگویــم کــه بــس اســت، از آخریــن اذیــت و آزار قبــل از مرگــم 
دســت برداریــد. بگذاریــد تــا آخریــن دقایــق زندگــی ام را بــا ســکوت ســکر مــرگ بســر 
برســانم. ولــی در عیــن زمــان میکوشــیدم تــا احتمــاالت دیگــر را غیــر از مــرگ، نیــز در نظــر 
ــت،  ــکار از واقعی ــا ان ــوده ب ــاغ ب ــر شــعوری دم ــن در حقیقــت پروســۀ غی داشــته باشــم. ای
تلخــی آن لحظــه را بــر مــن همــوار میســاخت. امیــدی بــود در منتهــای ناامیــدی و تاشــی 

بــود در منتهــای بیدســت و پائــی.
بــا احســاس هــوای تــازه دانســتم کــه از تعمیــر خــارج شــده ایــم. بعــد از طــی چنــد قــدم 
برایــم امــر توقــف و بــاال شــدن در موتــر داده شــد. بــا وجــود همــۀ طفــره رفتــن از واقعیــت 
هــا هرگامــی کــه آن شــب مــی برداشــتم،  و هــر هدایتــی کــه بــه مــن داده میشــد اطمینانــم 
را بــه اجــرای حکــم اعــدام ، بیشــتر و بیشــتر میســاخت. امــر بــاال شــدن بــه موتــر هــم یکــی 
از چنیــن عایمــی بــود. وقتــی در بیــن موتــر قــرار گرفتــم، خریطــۀ ســیاه از رویــم برداشــته 
شــد. متوجــه شــدم کــه در موتــر تنهــا نیســتم چهــار یــا پنــج نفــر دیگــر نیــز قبــل از مــن 
در موتــر جابجــا شــده انــد. موتــر از نــوع موتــر هــای نیمــه بــس بــدون کلکیــن و کامــًا 
پوشــیده بــود. ارتباطــی بیــن ســیت پیــش روی، کــه دریــور در آن قــرار داشــت و قســمتی 
ــه مدخــل موتــر  ــود، وجــود نداشــت. یگان ــرای بقیــۀ راکبیــن تخصیــص داده شــده ب کــه ب
ــداد. وقتــی در یکــی از ســیتها جابجــا شــدم دیــدم دو نفــر  را دروازۀ عقبــی آن تشــکیل می
رفقایــم، دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم و دوکتــور لودیــن مقابــل مــن کنــار هــم نشســته انــد. 
ــی از آنهــا کوچکتریــن عکــس العملــی  ــرام کــردم. ول ــه آنهــا عــرض احت ــا اشــارۀ ســر ب ب
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ندیــدم. فکــر کــردم ممکــن در حضــور دیگــران نمیخواهنــد معرفــت خــود را بــا مــن افشــا 
ــم  ــا از ه ــد ت ــاب میکن ــن ایج ــر جانبی ــت و خی ــری اس ــوظ دیگ ــه ملح ــا اینک ــازند و ی س
ــا  ــرای آغــاز صحبــت ب فاصلــه داشــته باشــیم. در گوشــۀ خــود نشســته و دیگــر تاشــی ب
ــاد. ار  ــه حرکــت افت ــه آهســتگی ب ــر ب ــر بســته شــد و موت ــی موت ــا نکــردم. دروازه عقب آنه
ســروصدای بیــرون چنیــن اســتنباط میشــد کــه موتــر دیگــری هــم، مملــو از بــه ا صطــاح 
ــه از صــدور  ــه آهســتگی حرکــت میکــرد. مــن ک ــر ب ــا همــراه میباشــد. موت ــا م ــن ب متهمی
حکــم اعــدام خویــش قبــآ اطــاع حاصــل نمــوده بــودم هــر قدمــی را گامــی بســوی مــرگ 
میپنداشــتم. ممکــن دیگــران هــم در عیــن موقــف مــن بــوده یــا صــدور حکــم اعــدام خــود 
ــتجوی  ــاش جس ــاده و در ت ــر افت ــن فک ــه ای ــازه ب ــه ت ــا اینک ــند و ی ــوده باش ــنیده ب را ش
عایمــی بودنــد تــا اقــًا از واقعیــت حدســی داشــته باشــند. مــن کــه از اعــدام خــود مطمئــن 
بــودم هنــوز هــم نمیدانــم کــه در جســتجوی چــه عایمــی بــودم. عایمــی کــه مــرا از عملــی 
ــی  ــه زندگ ــدواری ام را ب ــه امی ــی ک ــازد؟ عایم ــن س ــدام مطمئ ــم اع ــب حک ــدن عنقری ش
ــن  ــا همی ــدام م ــر ک ــاش ه ــدواری نداشــت. ت ــگ امی ــه ای رن ــچ عام ــازد؟ هی ــتر س بیش
بــود تــا بدانیــم در بیــرون از موتــر چــه میگــذرد. بــه ســوراخ هــای بســیار کوچکــی کــه در 
بدنــۀ موتــر وجــود داشــت، چشــم چســبانده و بــه ترصــد از بیــرون میپرداختیــم. موتــر بــه 
همــان ســرعت کمــی کــه آغــاز کــرده بــود بــه پیــش میرفــت تــا اینکــه بــه دروازۀ خروجــی 
ــود  ــا روان ب ــر م ــب موت ــه تعقی ــرد و از موتریکــه ب ــف ک ــر توق ــه رســید. موت وزارت داخل
ــه تعمیــری داخــل شــد. دیــری نگذشــت کــه چــراغ اتاقــی روشــن و  شــخصی پائیــن و ب
چنــان مینمــود کــه فعالیــت شــدیدی بــه راه افتــاده باشــد. ایــن توقــف کــه ممکــن وقــت 
کمتــری دوام نمــوده باشــد در نظــر مــن نیــم ســاعت تــا چهــل دقیقــه را در بــر گرفــت تــا 
باالخــره ده الــی دوازده نفــر عســکر مجهــز بــا تفنگهایشــان خــارج و در عقــب موتــر حامــل 
ــب  ــت را در عق ــن موقعی ــه آخری ــری ک ــا در موت ــًا آنه ــد. یقین ــب گردیدن ــر غای ــا، از نظ م
موترهــای حامــل مــا اشــغال کــرده بــود، جابجــا شــده باشــند. اندکــی بعــد موترهــا دوبــاره 
بــه حرکــت افتــاده و از وزارت داخلــه خــارج گردیدنــد. ایــن همــه تدابیــر عایمــی بــود کــه 
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داللــت بــر اجــرای حکــم اعــدام مینمــود. ایــن نــه تنهــا تعبیــر مــن بــود بلکــه همــۀ راکبیــن 
چنیــن برداشــتی داشــتند و بــه اعــدام خــود در آن شــب مطمئــن شــده بودنــد. دیگــر کــدام 
ــا  ــم. ب ــد زندگــی را در دل بپرورانی ــم امی ــوز ه ــه آن دل بســته و هن ــه ب ــود ک ــه ای نب عام
حصــول اطمینــان قطعــی از مــرگ همــۀ خــوف و هــراس کــه تــا آن وقــت بــر دلــم مســتولی 
بــود، بــه یکبارگــی زایــل گردیــد. نــه احســاس رخــوت و کرختــی میکــردم، نــه خــوف و 
هراســی در دلــم راه داشــت، و نــه از چیــزی تاثــر و تاســفی داشــتم. بــر عکــس یــک نــوع 
خوشــی احســاس میکــردم کــه بــرای آن هیــچ علتــی نمــی یافتــم. خوشــی ای بــود مشــابه 
ــاره بطــرف منزلــش روان و دلــش مملــو  خوشــی مســافری کــه بعــد از ســالهای ســفر دوب
از خوشــی ای باشــد کــه از دیــدار عنقریــب فامیــل و عزیزتریــن دوســتانش برایــش دســت 
خواهــد داد. دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم و دوکتــور عزیــزاهلل لودیــن، کــه هــر دو از تحصیــل 
یافتــگان آلمــان بودنــد، بــه لســان آلمانــی بــا هــم صحبــت مینمودنــد کــه مــن از آن چیــزی 
نمیفهمیــدم. مــن دیگــر بــه هیــچ چیــز اعتنائــی نداشــتم. بــه قرائــت ســوره هــای قــرآن پــاک 
میپرداختــم و همــۀ آنچــه را از بــر داشــتم قرائــت میکــردم. در ختــم آن بعضــًا ناخــودآگاه بــه 
زمزمــۀ بیتــی مشــغول میشــدم کــه امــروز هــر قــدر میکوشــم دوبــاره آن بیــت را بــه خاطــر 
ــاره بــه خــود آمــده و قرائــت ســوره هــای پــاک را از  آورده نمیتوانــم. ولــی بــه زودی دوب

ســر میگرفتــم.
ــتثنای  ــه اس ــود. ب ــرق ب ــد خــود غ ــکار ناخــوش آین ــدام در اف ــر ک ــود و ه ــر راه میپیم موت
ــی  ــد. ول ــت میپرداختن ــه صحب ــی ب ــه آلمان ــه بعضــًا ب ــن ک ــور لودی ــم و دوکت ــور کاظ دوکت
ــای  ــه ه ــه دوام لحظ ــته و ب ــود کاس ــای خ ــت ه ــول صحب ــم از ط ــا ه ــته آنه ــته آهس آهس
ــار توســط  ســکوت و تفکــر در مــورد آنچــه پیــش رو داشــتند پرداختنــد. موتــر چندیــن ب
عســاکر متوقــف و بعــد از دادن نــام شــب دوبــاره بــه راهــش ادامــه داد. باالخــره بــه جائــی 
رســیدیم کــه ســکوت فضــای خارجــی حتــی در داخــل موتــر سربســته نیــز محســوس بــود. 
ایــن عامــۀ دیگــری بــود کــه بــه عایــم ناخــوش آینــد قبلــی عــاوه میگردیــد. یقینــًا حتــی 
تــردد آنانــی کــه هنــوز هــم در مــورد اعــدام شــان شــک و تردیــدی داشــتند بــه یقیــن مبــدل 
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شــده بــود. چنانچــه دوکتــور کاظــم و دوکتــور لودیــن هــم هــر نــوع احتیــاط اضافــی را بــی 
لــزوم دانســته و از صحبــت بــه آلمانــی دســت کشــیدند. بــه یــاد نــدارم کــه دوکتــور کاظــم و 
یــا دوکتــور لودیــن پرســید، دوکتــور هاشــمی کجاســت؟ آنــگاه متوجــه شــدم کــه خــودداری 
آنهــا از صحبــت بــا مــن نــه از روی احتیــاط بــوده اســت و نــه روی کــدام ملحــوظ دیگــر. 
بلکــه روشــنی ناکافــی داخــل موتــر و تغییــر قیافــۀ مــن در لــت و کــوب، هــر دو دســت بــه 
دســت هــم داده چهــرۀ مــرا از شــناخت کشــیده اســت. در جــواب آنهــا گفتــم اگــر ســراغ 
ــو هســتی؟  ــن ت ــیدند ای ــا تعجــب پرس ــل شــما نشســته ام. ب ــک در مقاب ــد این ــرا میجویی م

آنــگاه دوکتــور کاظــم، در حالیکــه ســرش را بــه صبغــۀ تاثــر حرکــت میــداد، گفــت: 
»ما و شما را کشتند«

در جواب گفتم: »همینطور معلوم میشود«
ایــن آخریــن کلماتــی بــود کــه بــا هــم ردو بــدل کردیــم و بعــد هــر کــدام در افــکار وهمناک 
خــود غــرق شــدیم. یــک بــار دیگــر بــه قرائــت آنچــه از قــرآن پــاک بیــاد داشــتم پرداختــم. 
زمزمــۀ بیــت فرامــوش شــده هــم از ســرم دســت بــردار نبــود. ولــی هــر آنچــه میخوانــدم و 
زمزمــه میکــردم همــه بــا زبــان دل بــود، زیــرا در لــب و زبانــم حرکتــی دیــده نمیشــد. دیگــر 
ــرم  ــاغ حکــم اعــدام توســط اســلم وطنجــار دامنگی از آن تــرس و هراســی کــه پــس از اب
شــده بــود، اثــری هــم باقــی نمانــده بــود. مکــرراً مــوج خوشــی بــدون علــت ســراپایم را فــرا 
گرفــت. ممکــن رهائــی از عــذاب هــای فزیکــی و معنــوی، نجــات از عــذاب دیــدن روی 
خلقــی - پرچمــی، رهائــی از فرمــان بــری از اجانــب و وطنفروشــان، و یــا دوعــای هموطنــان 
را بدرقــۀ راه داشــتن، و یــا باالخــره جــان خــود را در راه مبــارزۀ حــق مقابــل باطــل از دســت 
دادن علــت ایــن خوشــی مجهــول را تشــکیل میــداد. ممکــن چنیــن احساســی، هنــگام مــرگ 
بــه یــک خلقــی - پرچمــی رخ ندهــد. ختــم زندگــی و خواهشــات آن مــرا در مرحلــۀ صلــح 

وآرامــش روحــی ای مشــابه بــه آنچــه بــودا آن را نیروانــا میخوانــد، قــرار داده بــود.
موتــر راه میپیمــود و هــر کــدام در افــکار خــود غــرق بــود. مــن تــا آنوقــت فکــر میکــردم 
کــه مــن تنهــا بــه اعــدام ســوق خواهــم شــد. دســتها و چشــم هایــم را خواهنــد بســت و در 
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پــای دیــوار یــا لبــۀ جــری قــرارم داده و ســینه ام را بــا فیــر مسلســل خواهنــد شــکافت، ولــی 
میبینــم کــه دریــن لحظــات آخریــن تنهــا نیســتم. یــک عــده همرزمــان شــناخته و ناشــناخته 
امشــب بــا مــن یکجــا چشــم از جهــان میپوشــند. امشــب نــه تنهــا چهــار طفــل، خانــم، و 
پــدر و مــادر مــن، بلکــه ده هــا طفــل از پــدران خــود، و ده هــا پــدرو مــادری از یکــی از 
فرزنــدان خــود، و ده هــا خانمــی از شــوهران خــود بــرای ابــد محــروم میشــوند. امشــب بــاز 
خلقیهــا - پرچمــی هــا بــه گــروه یتیمــان و داغــداران افــزوده و ده هــا فامیلــی را دســتخوش 

خوابهــای پریشــان میســازند.
ــی و همنوعــی را  ــا ترحــم، همبســتگی، هموطن ــد ت ــزل نمای ــدام درجــه ای تن ــا ک انســان ت
زیــر پــا گذاشــته بــا ریختــن خــون بــرادرش قــدوم بیگانــگان را خیــز مقــدم گویــد. تــا چــه 
ــۀ پــدر، مــادر، بــرادر، و  ــا خونریــزی بیرحمان انــدازه ای از غیــرت و شــهامت بکاهــد تــا ب
خواهــرش جائــی در صــف چاکــران بــرای خــود کمائــی نمایــد.  انســان واقعــی حتــی بــه 
کشــتن دشــمنش چنــان بــی باکــی ای نشــان نمیدهــد کــه خلقــی و پرچمــی بــرای رضــای 
خاطــر بــاداران شــان بــرادر و هموطنشــان را بیباکانــه ســر میزننــد. مــا در دســت اشــخاصی 
افتــاده بودیــم کــه احســاس در آنهــا کشــته، تفکــر متوقــف، و ترحــم از دلهایشــان رخــت 
بــر بســته و بــه جادانــی مبــدل شــده بودنــد کــه قتــل هموطــن برایشــان حیثیــت عبــادت را 
پیــدا نمــوده بــود. چــه بســا بــرادران و همرزمــان مــا کــه چانــس مــا را نداشــتند و از دم تیــغ 
جــادان جــان ســالم بــرده نتوانســتند تــا پهنــای وحشــت و بربریــت خلقیها-پرچمــی هــا را، 
بــا برداشــتن پــرده از یــک گوشــۀ دیگــر فجایــع ایــن گــروه خــون آشــام آشــکار تــر ســازند.
موتــر یکنواخــت راه میپیمــود ولــی ایــن ســفر اجبــاری مــا پایانــی نداشــت، ســکوت داخــل 
موتــر، ســکوت فضــای خارجــی را هنــوز ســنگین تــر و ســهمناک تــر میســاخت. هــر لحظــه 
فکــر میکــردم کــه در بیــن موتــر بــه بســتن دســتها و چشــم هــای مــا پرداختــه و نخواهنــد 
گذاشــت کشــتارگاه خــود را بــه چشــم ببینیــم. ممکــن لحظــۀ بعــد همــۀ مــا را پهلــوی هــم 
قــرار داده و بــا فیــر ماشــیندار بــه ســفر مــا دریــن موتر و ســفر مــا در زندگــی پایان ببخشــند. 
لحظــه ای بــه یــاد مــرد بلنــد قــد افتــادم. زیــرا در روزهــای اخیــر زندگــی، در بیــن انســان 
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نماهــا او یگانــه انســانی بــود کــه بــا وی ســروکار داشــتم. یقینــًا بــه تحقیــق متهــم دیگــری 
موظــف خواهــد گردیــد. عضویــت ایــن شــخص در هیئــت تحقیــق بزرگتریــن تقویــۀ معنوی 
بــرای متهــم بــه شــمار میرفــت. ممکــن بعضــی هــا حصــه گرفتنــش را در هیئــت تحقیــق 
مــورد انتقــاد قــرار داده و بــه همــکاری بــه خلقیها-پرچمــی هــا متهمــش ســازند، ولــی مــن 
کــه خــود در موقعیــت متهــم قــرار داشــتم اثــرات مثبتــی کــه موجودیــت ایــن شــخص در 
ــودم. بســا اشــخاص دیگــر  ــه ب ــه جــا میگذاشــت، بســیار ارزشــمند یافت ــات متهــم ب معنوی
ــًا  ــه نمیتوانســتند ان ــد ک ــاده بودن ــا افت ــا- پرچمــی ه ــه یکبارگــی در دام خلقیه ــد وی ب مانن
دســت از کار کشــیده و بــه فعالیــت بــر ضــد رژیــم بپردازنــد. آنهــا مجبــور بودنــد تــا زمــان 
دســتیابی بــه یــک فرصــت مناســب، بــه همکاریشــان بــا دســتگاه حاکمــه ادامــه دهنــد. حتــی 
همیــن همــکاری ظاهــری شــان نســبت بــه ضدیــت علنــی و آشکارشــان بــا دســتگاه، بعضــًا 
بــرای پیشــبرد مرامهــای ملــی بســیار مفیــد تــر واقــع میشــد. مخصوصــًا فضــای بــی اعتقــادی 
ــاح  ــاح ترکــی و جن ــق جن ــن اعضــای خل ــق و پرچــم، و هــم بی ــن اعضــای خل ــه بی ای ک
امیــن بوجــود آمــده بــود، زمینــۀ اســتفاده هــای شــایانی را بــرای جبهــۀ مخالفشــان، یعنــی 
عناصــر ملــی و وطــن دوســت بمیــان آورده بــود. و همیــن اشــخاص ملــی داخــل دســتگاه بــا 
اســتفاده از آن فضــا، میتوانســتند جریانــات را در مســیر منافــع ملــی ســوق و زمینــه را بــرای 
موفقیــت پــان هــای تخریبــی، مقابــل دشــمنان وطــن و مــردم مــا فراهــم ســازند. ناگفتــه 
نبایــد گذاشــت کــه ایــن اشــخاصی کــه در داخــل دســتگاه چاکــر منــش، دســت همــکاری 
ــگ زدن  ــور چن ــه منظ ــه ب ــا اپورتونیســت هائیک ــد ب ــد، نبای ــتگاه داده بودن ــا دس ــری ب ظاه
بــه مقــام باالتــر و یــا اندوختــن ثروتــی از آن حالــت در هــم و برهــم متملقانــه بــه خــوش 
خدمتــی دســتگاه میپرداختنــد، مغالطــه نمــود. ایــن عناصــر ملــی در داخــل دســتگاه مبــارزۀ 
خطرناکــی در پیــش رو داشــتند. آنهــا بــه اصطــاح در انبــار بــاروت بــا آتــش بــازی داشــتند 
و هــر لحظــه احتمــال آن میرفــت کــه خــود و فامیلشــان در کام بــا فــرو رونــد. مــرد بلنــد 
ــه مــن چنــد ســگرتی تعــارف کنــد و  قــد در بیــن هیئــت تحقیــق گرچــه تنهــا توانســت ب
برایــم تفهیــم نمایــد کــه دوســتی در لبــاس دشــمن، در صــف دشــمنانم نشســته اســت. ولــی 
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ارزش و تاثیــر مثبــت ایــن حرکــت او را مــن و امثــال مــن کــه در موقعیــت بســیار خــاص 
و ناامیــد کننــده ای قــرار داشــتیم، بهتــر از هــر کــس دیگــر حــدس زده خواهیــم توانســت. 
عاوتــًا گمــان نمیــرود ایــن یگانــه قدمــش در راه کمــک بــه عناصــر ملــی بــوده باشــد. یقیــن 
کامــل اســت کــه بــا دیگــر عناصــر ملــی و ضــد دولتــی نیــز دســت همــکاری داشــته اســت. 
ســربازی چنیــن اشــخاص کــه بعضــًا تــا اخیــر در خفــا مانــد و توجــه کســی بــه آن معطــوف 
نشــد، نبایــد از دیــده هــا دور مانــد و یــا نبایــد ایــن ســربازی آنهــا را نادیــده گرفتــه و آنهــا 
را در صــف ابــن الوقتانــی قــرار داد کــه بــرای رســیدن بــه چوکــی ریاســت، ســفارت، و یــا 
وزارتــی بــروی مــردم خــود پــا گذاشــته از دل و جــان بــه چاکــری چاکــران در آمــده بودنــد. 
همــه بــه یــاد دارنــد کــه چــه قریــه هائــی توســط رژیــم ددمنــش بــه خــاک و خــون کشــانیده 
شــد و بــه چــه تعــداد زن و مــرد و طفــل در آن واحــد بــه دیــار عــدم ســوق شــدند. ایــن 
ــی  ــن واقع ــده اســت، مجاهدی ــا ش ــا اعط ــه آنه ــهید ب ــوان ش ــا عن ــه تنه ــام ک ــهدای گمن ش
ــدان  ــود و فرزن ــای خ ــینه ه ــی س ــت خال ــلح دس ــن مس ــس مجاهدی ــه برعک ــد ک ای بودن
ــد کــه ســرهای شــان  ــال شــان را ســپر اســلحۀ دشــمن میســاختند. آنهــا بودن و اهــل و عی
ــد  ــد. آنهــا بودن ــا خاســته بودن ــه پ ــه دفــاع از وطــن و نوامیــس شــان ب را در کــف نهــاده ب
ــان،  ــه جاتش ــلح در قری ــن مس ــۀ مجاهدی ــتن، و تغذی ــه داش ــی نگ ــا دادن، مخف ــا ج ــه ب ک
زمینــه فعالیــت هــای تخریبــی آنهــا را در مقابــل دســتگاه فروختــه شــده فراهــم میســاختند. 
مجاهدیــن مســلح بعــد از تطبیــق پــان هــای تخریبــی، دوبــاره بــه ســنگرهای نســبتًا امنشــان 
ــل مرمــی و راکــت هــای  ــی قریــه ســینه هــای شــان را مقاب ــاز میگشــتند در حالیکــه اهال ب
انتقــام جویانــۀ روســها و چاکــران افغانــی شــان ســپر ســاخته، بهــای مانورهــای مجاهدیــن 
مســلح را بــه قیمــت جانهــای خــود و زنــان و فرزنــدان خــود میپرداختنــد. )روحشــان شــاد 
ــود ممکــن  ــان ســر ســپرده و وطــن دوســت نمیب ــن مردم ــای همی ــر همــکاری ه ــاد( اگ ب
مجاهدیــن مســلح بــه ســهولت پانهــای ضــد دولتــی شــان را عملــی ســاخته نمیتوانســتند. 
ــا وجــود وقــوف از آنچــه بســر خــود  امــروز از چنیــن فامیــل هــا و از آن خانــم هائیکــه ب
شــان و اطفالشــان آمدنــی بــود، غــذا تهیــه میدیدنــد و بــه خــورد مجاهدیــن مســلح میدادنــد 
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کمتــر یــا آوری میشــود. تعــداد خانمهائیکــه در راه وطــن جــام شــهادت نوشــیده انــد بســیار 
ــا  ــی آنه ــد ول ــد نمیباش ــده ان ــار ش ــت دچ ــن سرنوش ــه عی ــه ب ــی ک ــداد مردان ــر از تع کمت
ــا کســب شــهرت  ــرام خــاص و ی ــی م ــه در پ ــد و ن ــام کــرده بودن ــت ن ــه در تنظیمــی ثب ن
بودنــد،  بلکــه مســئولیت وجدانــی خــود را انجــام میدادنــد و انتظــار پــاداش از کــدام مقامــی 
نداشــتند جــز بــارگاه خداونــد )ج(. مبــارزات خانــم هــای افغــان در مقابــل دشــمن مــوازی 
بــا مبــارزات بــرادران شــان آغــاز یافتــه اســت کــه ایــن بزرگتریــن افتخــار جامعــۀ افغانــی را 
تشــکیل میدهــد. و ایــن برجامعــۀ افغانیســت تــا یــاد خواهــران مبارزشــان را گرامــی داشــته 
و نامهــای نامــی شــان را زینــت افتخــار مبــارزات مــردم افغانســتان در مقابــل اســتعمار گــران 

ســازند.
موتــر یکنواخــت راه میپیمــود و سرنشــینانش را بطــرف سرنوشــت نامعلــوم بــه پیــش میبــرد. 
امشــب دیگــر گیــاس شــیر و نــان ســیلو در قســمتم نبــود. روزی مــا از دنیــا قطــع شــده 
ــه  ــان ب ــذا می ــع غ ــل از قط ــا قب ــردم. گوی ــم نمیک ــنگی و تشــنگی ه ــود. احســاس گرس ب
ــر  ــتم. باالخــره از ســرعت موت ــم نداش ــه ســگرت ه ــل ب ــود. می ــل شــده ب ــا زای ــذا از م غ
کاســته شــد و ایــن عامــه ای کــه بــه نزدیــک شــدن بــه کشــتارگاه گواهــی میــداد. همــه بــه 
طــرف همدیگــر نظــر انداختــه و خاموشــانه بــا نــگاه هــا بــا همدیگــر وداع و خــود را آمــادۀ 
پذیــرش سرنوشــتی کــه در انتظــار مــا بــود ســاختیم. نــگاه هائــی کــه دیگــر درخشــش نــگاه 
هــای زنــده جــان را نداشــت گاه بــه ایــن و گاه بــه آن متوجــه شــده و بعــد بــه طــرف دروازۀ 
عقبــی موتــر میچرخیــد. وقــت بــه کنــدی میگذشــت و مــن ســراپای زندگــی ام را یــک بــار 
دیگــر مــرور نمــودم. عایقــم بــا زندگــی و آنچــه بــه آن مربــوط میشــد قطــع گردیــده بــود 
بــه خــود و آنچــه در پیــش رو داشــتم مــی اندیشــیدم. موتــر توقــف کوتاهــی کــرد و دوبــاره 
بــراه افتــاد، امــا نــه بــه ســرعت قبلــی. بــرای اخریــن بــار بــه قرائــت ســوره هــای قــرآن پــاک 
آغــاز و تصمیــم گرفتــم کــه تــا هنــگام اجــرای حکــم اعــدام و تــا وقتــی کــه شــعورم را از 
دســت نــداده باشــم از قرائــت دســت نکشــیده و بــه هیــچ چیــز دیگــر فکــر نکنــم. لحظــه 
ــاد. چشــم هــا  ــراه افت ــر ب ــی در خــارج از موت ــاره توقــف کــرد و فعالیت ــر دوب ای بعــد موت
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همــه متوجــه دروازۀ عقبــی موتــر گردیــد. اینکــه در چــه حالتــی قــرار داشــتم، بــه قرائــت 
ســوره هــای قــرآن پــاک ادامــه میــدادم یــا خیــر، هیــچ چیــزی بــه یــاد نــدارم، از آن لحظــات 
در حافظــه ام جــز یــک خــای مطلــق دیگــر چیــزی نمانــده اســت. باالخــره دروازۀ عقبــی 

موتــر گشــوده و بــه مــا هدایــت فــرود آمــدن داده شــد.
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بالک اول زندان پل چرخی
سلول نمبر هشت

وقتــی پــا بــه زمیــن نهــادم، چشــمم بــه تعمیــری افتــاد کــه از کلکیــن هــای ماقــی آن معلــوم 
میشــد زنــدان باشــد. امــا هنــوز نمیدانســتم کــه ایــن همــان زنــدان مشــهور پــل چرخیســت 
کــه بعدهــا شــهرت آن از مرزهــای افغانســتان گذشــته شــهرت جهانــی پیــدا نمود. از روشــنی 

چــراغ بعضــی از اتــاق هــای هویــدا بــود کــه اکثــر اتاقهــا هنــوز بــی سرنشــین میباشــند.
ــه از آن  ــودم ک ــن  ب ــود و مطمئ ــاغ شــده ب ــم اب ــه صراحــت برای ــم ب گرچــه حکــم اعدام
رهائــی نــدارم، اماازایــن انتقــال  مــا بــه زنــدان چنــان مینمــود کــه اجــرای حکــم، در ایــن 
نزدیکــی هــا تعییــن نگردیــده اســت.و لــذا هنــوز قبــل از اعــدام چنــد روز چنــد هفتــه و یــا 
چنــد  ماهــی در پیشــرو خواهیــم داشــت. ایــن امیــدواری بــه زندگــی چنــد روزی بیشــتر، 
یکبــار دیگــر حــب زندگــی و خــوف از مــرگ را در دلــم زنــده ســاخت. ایــن بــار ترســم 
از مــرگ بمراتــب بیشــتر از روزهایــی بــود کــه تــازه حکــم اعــدام برایــم ابــاغ شــده بــود. 
همانطــور کــه شــکنجه هــای یــک روز وجــودم را در مقابــل شــکنجه هــای روزهــای بعــدی 
حســاس تــر و دردناکتــر میســاخت، امیــدواری دوبــاره زندگــی هــم پــس از اســتماع حکــم 
ــه زندگــی مزیــد تــر و خــوف و هراســم را از مــرگ بمراتــب بیشــتر  اعــدام عاقــه ام را ب

ســاخته بــود.
ــر  ــود. ه ــل چرخــی ب ــدان پ ــاک اول زن ــرار داشــت، ب ــا ق ــش روی م ــه در پی ــری ک تعمی
کــدام، در حالــی کــه بــا یــک پلیــس محافــظ همراهــی میشــدیم، بطــرف مدخــل تعمیــر روان 
گشــتیم. از زمانــی کــه در دام خلقیهــا پرچمــی هــا افتــاده بــودم، زندگــی ام چــون صحنــه 
هــای فلــم، در نظــرم جلــوه میکــرد. صحنــه هــای شــکنجه کــه در بعــض فلــم هــا مشــاهد 
کــرده و آن را مبالغــۀ تــام بــرای دلچســب کــردن فلــم پنداشــته بــودم، بــا در افتــادن در دام 
خلقیهــا – پرچمــی هــا، مطمئــن شــدم کــه نــه تنهــا آن صحنــه هــا مبالغــه نــی بلکــه گرداننده 
آن فلــم هــا هنــوز هــم در تبــارز دادن وحشــت بعضــی گــروه هــا کامــًا موفــق نبــوده انــد. 
آنهــا داســتانهایی شــنیده و صحنــه ای پــی ریــزی نمودنــد ولــی خــود تحــت چنیــن شــرایطی 
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قــرار نگرفتــه انــد والــی ممکــن صحنــه هــای فلــم شــان را هنــوز هــم وحشــتناکتر و تــرس 
آورتــر پــی ریــزی مینمودنــد.

امشــب صحنــۀ داخــل شــدن در تعمیــر زنــدان، یکبــار دیگــر صحنــه هــای وحشــتناک فلــم 
ــا صــدای خشــک و  ــن ب ــر دروازۀ آهنی ــا را در نظــرم مجســم ســاخت. در مدخــل تعمی ه
ــز دق و دلگیــری و  ــه دهلی ــد. از دروازه گذشــته ب ــاز گردی ــا ب ــل م گــوش خراشــی در مقاب
هولناکــی داخــل شــدیم.دهلیز خلــوت و خاموشــی بــود. طنیــن صــدای پــای پولیــس دهلیــز 
ــه مقابــل دروازۀ  ــا ب را هنــوز هولناکتــر میســاخت. فاصلــه ای را در ایــن دهلیــز پیمودیــم ت
آهنیــن دیگــر، کــه در ســمت چــپ مــا قــرار داشــت، رســیدیم. ایــن دروازه هــم بــا همــان 
صــدای خشــک، خشــن و گــوش خراشــش بــاز گردیــد، و بــه دهلیــز نســبتًا باریکــی کــه 
ــای  ــز دروازه ه ــن دهلی ــرف ای ــدیم. در دو ط ــت ش ــود هدای ــدود ب ــر آن مس ــت دیگ نهای
آهنینــی بــه مشــاهده میرســید. هــر دروازه بــا کلکینچــۀ آئینــه داری مجهــز بــود کــه از ورای 
آن داخــل اتاقهــا زیــر نظــارت گرفتــه شــده میتوانســت. دروازه هــا بــاز و هــر کــدام مــا در 
یــک ســلول راهنمائــی شــدیم و دروازه در عقــب مــا قفــل گردیــد. هنــوز چنــد دقیقــه ای 
نگذشــته بــود کــه صــدای قیــل و قالــی بلنــد شــد و چنــان مینمــود کــه شــخصی تحــت لــت 
و کــوب قــرار گرفتــه باشــد. بعــد اطــاع حاصــل کردیــم آن شــخص ولیــد حقوقــی بــود و از 
جملــۀ راکبیــن موتــری بــود کــه بــه تعقیــب موتــر مــا بــراه افتــاده بــود و قومانــدان محبــس 
نســبت کــدورت شــخصی ایکــه بــا دوکتــور حقوقــی داشــت از فرصــت اســتفاده کــرده او را 

زیــر لــت و کــوب گرفتــه بــود.
ســلول هــای مــا کــه در منــزل زیریــن تعمیــر قــرار داشــت مخصــوص محبوســین محکــوم 
بــه اعــدام بــود و در هــر اتــاق بیشــتر از یــک نفــر را جــا نمیدادنــد. مــن در ســلول نمبــر 
هشــت راهنمائــی شــدم ودروازه در عقبــم قفــل گردیــد. بــه مجــرد داخــل شــدن در ســلول، 
بــدون آنکــه بــه ارزیابــی اتاقــی در آن روزهــای اخیــر حیــات را بســر مــی رســاندم بپــردازم، 
در عقــب کلکینچــۀ دروازه قــرار گرفتــه و بــه تماشــای دهلیــز مصــروف شــدم، تــا بدانــم در 
ایــن دهلیــز تنــگ و دلگیــر دیگــر چــه میگــذرد. صــدای پــا و بعضــًا ســخنان پلیــس هــای 
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موظــف بــه گوشــم میرســید. امــا چــون خــارج از ســاحۀ دیــد مــن قــرار داشــتند بــه دیــدن 
ــاز  ــور نی ــاق خــود دوکت ــل ات ــر در ســمت مقاب ــن ت ــاق پائی ــک ات ــق نمیشــدم. ی ــا موف آنه
ــز  ــن در پشــت کلکینچــۀ اتاقــش اســتاده و مصــروف تماشــای دهلی ــد م ــه مانن ــدم ک را دی
میباشــد. دیــری نگذشــت کــه از موجودیــت دوکتــور کاظــم، در مجــاورت ســلول خویــش، 
ــور کاظــم،  ــردر مجــاورت ســلول دوکت ــن ت ــاق پائی ــک ات ــن ی ــور لودی ــت دوکت و موجودی
مطلــع گردیــدم. باالخــره یــک بــار دیگــر صــدای گــوش خــراش دروازۀ دهلیــز بلنــد شــد 
ــاز یافــت. لحظــۀ دیگــر در  ــاره خاموشــی خفقــان آورش را ب ــه  تعقیــب آن دهلیــز دوب و ب
پشــت کلکینچــه مانــدم ولــی دهلیــز جنــب و جوشــش را از دســت داده بــود و فعالیتــی در 
آن صــورت نمیگرفــت تــا حــس کنجــکاوی را تحریــک نمایــد. برگشــتم تــا بــا ســلول یــا 
آخریــن ایســتگاه زندگــی خــود آشــنائی پیــدا کنــم. ســلول کوچکــی بــود کــه بــرای یــک 
ــه خوبــی گنجایــش دو نفــر را نیــز  ــود و در صــورت ضــرورت ب نفــر پیــش بینــی شــده ب
ــاق  ــن ات ــت. زمی ــش میاف ــا تعــداد بیشــتر سرنشــین مشــکات متناســبًا افزای ــا ب داشــت. ام
کــدام فرشــی نداشــته و خــاک آلــود بــود. در یــک گوشــۀ ســلول شــطرنجی ای کــه طــول 
ــتر،  ــی بیش ــا اندک ــر، و ی ــک مت ــدود ی ــی در ح ــا عرض ــن و ب ــت م ــه قام ــادل ب ــًا مع تقریب
گســترده شــده بــود. دو عــدد کمپــل عســکری هــم در روی شــطرنجی قــرار داشــت. تمــام 
ــه همیــن شــطرنجی و دو عــدد کمپــل خاصــه میشــد. در نزدیکــی مدخــل  ــاق ب فــرش ات
ســلول بــه طــرف چــپ دروازۀ درآمــد دروازۀ آهنیــن دیگــر مشــابه دروازۀ درآمــد، امــا بــدون 
کلکینچــه آئینــه دار قــرار داشــت. فکــر میکــردم دروازۀ اتصالــی ای باشــد کــه ارتبــاط بیــن دو 
ســلول برقــرار نمایــد و در شــرایط فعلــی قفــل شــده خواهــد بــود. بــا کنجــکاوی دســتگیرۀ 
دروازه را چرخانــدم و بــا تعجــب دیــدم کــه دروازه بــه بســیار ســهولت بــاز گردیــد. اماهنــوز 
بــه چــار دیــوار اتــاق نظــر نینداختــه بــودم کــه دوش دوش موشــها و مــادر کیــکان و ممکــن 
ــوری دروازه نمــود. دروازه را بســتم و  ــه بســتن ف ــرا وادار ب ــده هــای دیگــر م بعضــی خزن
دســت از کنجــکاوی کشــیدم. تصمیــم گرفتــم دیگــر هرگــز بــه آن دروازه دســتی نزنــم. از 
ایــن کنجــکاوی خــود چنیــن نتیجــه گرفتــم کــه مــن اولیــن باشــندۀ آن اتــاق میباشــم. دروازه 
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ــه تشــناب  ــت دروازه مشــرف ب ــاره آن منصــرف شــدم در حقیق ــردن دوب ــاز ک ــه از ب ای ک
همیــن ســلول بــود. چــون تشــناب ناتکمیــل و حتــی هنــوز کار در آن آغــاز نگردیــده بــود، 
ســنگ و خــاک روی آن جــای مناســبی را بــرای رهایــش خزنــده هــا تشــکیل داده بــود. در 
دیــوار مقابــل دروازۀ درآمــد دو کلکیــن ماقــی تعبیــه شــده بــود. ایــن کلکیــن هــا به قســمتی 
از صحــن زنــدان کــه مدخــل عمومــی بــاک اول در آن قــرار داشــت، مشــرف بــود. تنهــا 
روشــنی روز از ورای ایــن کلکیــن هــا در اتــاق نفــوذ میکــرد، ولــی از طریــق آنهــا، بــرای 
ســاکنین اتــاق دیــدن صحــن محبــس ممکــن نبــود. جــز اینکــه میــز یــا چوکــی ای زیــر پــا 
گذاشــته میشــد و بدیهــی ســت کــه ســلول هــای زنــدان از داشــتن چنیــن وســایلی کامــًا 

عــاری بــود.
از درد و تــورم پاهــا تــا انــدازه ای کاســته شــده بــود. دور اتــاق را چندیــن مرتبــه پیمــودم.
بــا خــود میگفتــم بیــش از دو احتمــال در پیــش رو نــدارم. 99 فیصــد چانــس اســت کــه بــه 
جوقــۀ اعــدام ســپرده شــوم. اگــر یــک فیصــد چانــس زنــده مانــدن هــم داشــته باشــم، عمــر 
ــم رســانید. شــب  ــان خواه ــه پای ــن ســلول ب ــه در گوشــۀ همی ــود ک ــد ب ــی ای خواه اضاف
بــه همیــن افــکار بــه پایــان، و وقــت ســحری فــرا رســید. درســت بــه یــاد نــدارم آن شــب 
چیــزی بــه خــوردن مــا دادنــد یــا نــه ولــی بــه یــاد دارم کــه احســاس تشــنگی نســبتًا شــدید 
ــدم.  ــه دروازه کوبی ــردازم. ب ــع عطــش بپ ــه رف ــت ب ــوت وق ــل از ف ــتم قب ــتم و میخواس داش
لحظــۀ گذشــت ولــی جوابــی نشــنیدم. مکــرراً چندیــن بــار ایــن حرکــت را تکــرار کــردم تــا 
ــا خشــونت پرســید چــه میخواهــم. گفتــم:  اینکــه پولیــس موظــف عقــب دروازه آمــده و ب
»تشــنه هســتم لطفــًا یــک گیــاس آب برایــم بیــاور« او جــواب گفــت: »گیاســته بتــی تــا 

بــرت او بیــارم« 
ــه عهــدۀ  ــۀ گیــاس را هــم ب ــزی نداشــتم، تهی ــچ چی ــا گیــاس بلکــه هی ــه تنه ــه ن ــن ک م
ــس  ــونت پولی ــوس خش ــک محب ــرف ی ــات از ط ــاده روی در توقع ــن زی ــتم. ای وی گذاش
ــه و  ــان راهــش را در پیــش گرفت ــم کن ــم ُغ ــدان ســاخت، و ســبب شــد کــه او ُغ را دو چن
ــم و  ــه غضــب پولیــس بیفزای ــه دروازۀ آهنیــن هــم ب ــا کوبیــدن ب ــرود. دیگــر نخواســتم ب ب
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ــم. از نوشــیدن آب صــرف نظــر کــرده روی  هــم رفقــای دور و پیــش خــود را اذیــت نمای
بســتر نشســتم و بــه تفکــر بــه روزهــای بدتــری کــه در پیــش رو داشــتم پرداختــم. بعــد از 
یــک وقفــۀ طوالنــی دیــدم دروازه گشــوده و پولیــس بــا یــک پیالــۀ چــای خــوری پــر از آب 
ــی نداشــتن گیــاس و  ــود ول ــی ب ــًا ناکاف داخــل ســلول شــد. آب را نوشــیدم. گرچــه کام
خشــونت پولیــس ســبب شــد تــا از تقاضــای گیــاس دومــی صــرف نظــر نمایــم. پولیــس 
دوبــاره از اتــاق خــارج و دروازه را از عقــب قفــل نمــود. چــون هــوا گــرم بــود مــن هــم هــر 
دو کمپــل را دوشــک وار زیــر پــا و کرتــی را زیــر ســر نهــاده عــزم خــواب کــردم. امشــب 
ــه خــواب رفتم.بعــداز یــک هفتــه خــواب روی چوکــی هاامشــب  زودترازهرشــب دیگــر ب
اولیــن بــاری بــود کــه بســتر راحتــی برایــم میســر شــده بــود. مــن کــه فکــر میکــردم امشــب 
را در بســتر ابــدی و بــه خــواب ابــدی خواهــم پرداخــت امــا برعکــس بــاز هــم در بســتر 

دنیائــی بــه خــواب موقــت میپرداختــم.
ــود. حســاب ســال و مــاه در آن گنجایــش نداشــت. مــن در  زندگــی مــن، روزاروز شــده ب
دو زمــان جداگانــه زندگــی میکــردم. یکــی آن بیــن مــن و دیگــران مشــترک بــود و بــه ســال 
و مــاه حســاب میشــد و دیگــر زمــان خــاص خــودم بــود کــه بــه روز و ســاعت و دقیقــه 
محاســبه میشــد. ایــن زمــان دومــی در نظــرم بمراتــب طوالنــی تــر جلــو مینمــود. زیــرا ایــن 
زمانــی بــود کــه در آن بســر میبــردم و دقایــق بــی انتهایــش را در انتظــار جانکاهــی ســپری 
میکــردم. مــن کامــًا در همیــن زمــان دومــی یعنــی زمــان خــاص خــودم بســر میبــردم و از 
زمــان مشــترک بــا دیگــران بریــده بــودم. زیــرا ارتباطــم بــا دیگــران کامــًا قطــع شــده بــود 
ــاری  ــن ب ــن دومی ــودم. ای ــت محــروم ب ــم صحب ــتن ه ــاز داش ــت، و امتی و از نعمــت صحب
ــل در  ــگام تحصی ــار هن ــک ب ــدم، ی ــت میش ــت ملتف ــتن همصحب ــه ارزش داش ــه ب ــود ک ب
فرانســه کــه بــا یــک تعــداد محصلیــن فرانســوی بــرای ســتاژ در یــک شــهر دیگــر ســفر، و 
ــه  ــان عطشــی ب ــودم. در بازگشــت چن ــده ب از صحبــت رفقــای هموطــن خــود محــروم مان
صحبــت رفقــای هموطنــم احســاس میکــردم کــه همــه خســتگی فزیکــی ســفر و راهپیمائــی 
ــه  ــم، ب ــته باش ــاق گذاش ــی داخــل ات ــه قدم ــدون آنک ــفر را، ب ــرده بکــس س ــوش ک را فرام
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ــا از  ــه تنه ــار ن ــی اینب ــم. ول ــا رفت ــتابان ســراغ رفق ــاب نمــوده و خــود ش ــاق پرت داخــل ات
ــران،  ــا دیگ ــت ب ــام از صحب ــه صــورت ت ــه ب ــودم بلک ــن محــروم ب ــا هموط ــت ب همصحب
چــه بــه زبــان مــادری و چــه بــه زبــان خارجــی، محــروم مانــده بــودم. چنیــن محرومیــت 
ــه شــکنجه و آزار اســداهلل ســروری و همکارانــش، دردآورتــر و آزاردهنــده  حتــی نســبت ب
تــر مینمــود. مخصوصــًا کــه خــوف مــرگ و چگونگــی اعــدام فکــر و خیالــم را بــه خــود 

معطــوف نمــوده بــود.
وقتــی چشــم از خــواب گشــودم کــه روز بــه نیمــه رســیده بــود. در دهلیزیکــه اتــاق هــای 
مــا بــه آن مشــرف بــود خاموشــی مطلــق حکمفرمائــی داشــت، امــا از دهلیــز هــای دیگــر گاه 
گاه ســروصدائی بــه گــوش میرســید. ایــن ســر صــدا از محبوســینی بــود کــه بــدون داشــتن 
جرمــی در روزهــای اول کودتــا بــه زنــدان پــل چرخــی آورده شــده، و مشــتمل بودنــد بــر 
اعضــای خانــدان شــاهی، اعضــای حکومــت مرحــوم داوود خــان) بــه اســتثنای محمــد خــان 
جالــر، صدیــق محبــی، و نعمــت اهلل پــژواک( والــی هــا و ســران قومــی. اینهــا اجازه داشــتند 
ــر در  ــد از ظه ــرف بع ــاعتی از ط ــح و یکــی دو س ــرف صب ــاعتی از ط ــه یکــی دو س روزان
صحــن محبــس بــه گشــت و گــذار بپردازنــد. بــا اســتفاده از ایــن وقــت میتوانســتند لحظــه 
ــو و  ــره وض ــد و باالخ ــا بپردازن ــخی اعض ــع ش ــه رف ــد، ب ــمام نماین ــازه استش ــوای ت ای ه
طهــارت کــرده خــود را بــرای ادای فریضــه هــای دینــی آمــاده ســازند. مــا از چنیــن آزادی 
محــروم بودیــم. بــه نظــر مقامــات مــا بــا ضدیــت بــا آنهــا مســتحق محرومیــت از هــر نــوع 
حقــوق مدنــی و طبیعــی شــناخته شــده بودیــم. تصمیــم داشــتند عنقریــب مــارا از یگانــه حــق 
طبیعــی ایکــه هنــوز در اختیــار مــا قــرار داشــت، یعنــی حــق تنفــس نیــز محــروم ســازند. 
و تازمانــی کــه بــه زندگــی مــا نکتــۀ نهائــی بگذارنــد، مجبــور بودیــم پشــت دروازه هــای 
قفــل شــده بســر ببریــم. تنهــا بــرای رفــع ضرورتــی میتوانســتیم از ســلول خــارج شــویم. ولی 
آن هــم کار ســاده ای نبــود. بایــد بارهــا بــه دروازۀ ســلول میکوبیدیــم تــا پولیــس مؤظــف 
در صورتــی کــه دلــش میخواســت، آمــده و مــا را همراهــی کنــد، و بــاز دوبــاره بــه ســلول 
انداختــه ودروازه را در عقــب مــا قفــل نمایــد. کمتــر اتفــاق مــی افتــاد کــه بــا دو ســه بــار 
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کوبیــدن بــه دروازه کســی ســراغ مــا برســد. اکثــرا بایــد بارهــا بــه دروازه کوبیــده میشــد تــا 
باالخــره ســرو کلــۀ پولیــس نمایــان میگشــت. مصلحــت در آن بــود کــه ده الــی پانــزده دقیقــه 
بعــد از برگشــت بــه اتــاق، بــا وجــود اینکــه ضرورتــی محســوس نباشــد، کوبیــدن بــه دروازه 
از ســر گرفتــه شــود، زیــرا چانــس زیــاد بــود کــه تــا زمــان رســیدن پولیــس ضــرورت هــم 
احســاس گــردد. بــه محنــت کشــی هــا و ســرزنش هــا عــادت کــرده بــودم. هیــچ وقتــی نبــود 
کــه پولیــس مــرا  نســبت در کوبیدنهــا کــم و بیــش مــورد مامــت و ســرزنش قــرار ندهــد. 
ولــی بــه آن اعتنائــی نداشــتم. کوچکتریــن عکــس العملــی نشــان نمیــدادم زیــرا همــه اختیــار 
بدســت همیــن پولیــس بــود و او میتوانســت از یگانــه حقــی کــه برایــم باقــی مانــده بــود، 
ــرا محــروم  ــد هموطــن از دور هــم م ــدن چن ــه تشــناب و در خــال آن، دی ــن ب ــی رفت یعن
ســازد. مصلحــت در آن بــود تــا ایــن  آمــر خــود را آزرده خاطر نســازم. شــب و روز را پشــت 
دروازه هــای قفــل شــده دقیقــه شــماری داشــتم تــا چــه وقــت جــادان بــا شــکافتن ســینه 
ام، عطــش شــان را بــه خــون ارضــا خواهنــد ســاخت. هیــچ وســیله دیگــری جــز خوابیــدن 
روی بســتر و قــدم زدن روی ســلول، بــرای گذشــتاندن وقتیکــه دقایــق آن بــه نهایــت کنــدی 
ــودم.  ــان ب ــت و گریب ــده ای دس ــیار آزار دهن ــار بس ــت انتظ ــا حال ــتم. ب ــت  نداش میگذش
تحمــل چنیــن حالتــی آنقــدر درد آور و زجــر آور بــود کــه مــن خــود، نســبت بــه جــادان 
عجلــۀ بیشــتر داشــتم تــا حکــم محکمــۀ نــام نهادشــان را در مرحلــۀ اجــرا بگذارنــد. فکــر 
میکــردم خداونــد )ج(، قبــل از گرفتــن جــان بندگانــش، آنهــا را در شــرایطی قــرار میدهــد 
ــه خــرج هــم  ــه ب ــه آن عجل ــرای دســتیابی ب ــرگ خــود راضــی شــده و ب ــه م ــه خــود ب ک
ــن  ــد م ــد، آنانیکــه مانن ــه خــود میپیچن ــکاه ب ــد. آنانیکــه در بســتر بیمــاری از درد جان بدهن
در انتظــار زجــر دهنــده ای بســر میبرنــد، آنانیکــه زیــر چــرخ هــای زندگــی خــورد و ریــز 
میشــوند، آنانیکــه ناامیــدی هــای زندگــی دامنگیرشــان میشــود، آنانیکــه از همــه چــاره هــا 
بیچــاره میشــوند، همــه از امیدهــای شــان را بــه یــک چیــز میبندنــد، و چشــم بــه چــاره ای 
میدوزنــد کــه در دســترس هــر بیچــاره ای قــرار دارد. مــن هــم در ردیــف همیــن اشــخاص 
قــرار داشــتم. و میخواســتم مــرگ آنــی بــه شــکنجۀ انتظــار جانکاهــم خاتمــه بخشــد. مــرده 



210

بــه گــور رفتــن از زنــده بــه گــور بــودن مرجــح تــر بــود. مــن زنــده بــه گــوری بــودم کــه 
تفاوتــم از مــرده بــه گــوری در آن بــود کــه مــن همــه آالم گــور خــود را احســاس میکــردم 
در حالیکــه مــرده بــه گــور ممکــن از احســاس ایــن آالم مصئــون بــوده باشــد. از صحبــت 
مــا بــا دیگــر محبوســین شــدیداً جلوگیــری میشــد. از اوضــاع چنــان بــر مــی آمــد کــه مــا 
اولیــن گروپــی باشــیم کــه بــه اتهــام مخالفــت بــا رژیــم دســتگیر و بــه بــاک اول زنــدان پــل 
چرخــی آورده شــده باشــیم. مقامــات مســئول هــراس داشــتند مبــادا مــا بقیــه محبوســین را 
ــودم، آوازۀ  ــوز آزاد ب ــی کــه مــن هن ــر ســازیم. گرچــه وقت ــی باخب از وقــوع حــوادث بیرون
یــک سلســله گرفتــاری هــا در محیــط پخــش گردیــد. امــا ممکــن آنهــا بــه جــای دیگــری 
انتقــال داده شــده بودنــد. و یــا اینکــه خلقیهــا و پرچمــی هــا بــه فکــر اینکــه یــک گــروپ 
کوچــک و مجــردی دســت بــه چنیــن جســارت زده اســت، و بــا از بیــن بــردن آنهــا از یــک 
ــرد و از طــرف دیگــر جــرأت  طــرف یــک گــروپ از دشــمنان خــود را از بیــن خواهنــد ب
دشــمنان بالقــوه خــود را ســلب و از تبــارز مکــرر چنیــن ضدیــت هــا جلوگیــری خواهنــد 
نمــود، بنــًا آنهــا را بــه هیــچ جائــی انتقــال نــداده بلکــه بــه مجــرد دســتگیری بــه شــهادت 
رســانیده باشــند. بــه هــر حــال مــا اولیــن گروپــی بودیــم کــه بــه جــرم فعالیــت هــای ضــد 
دولتــی بازداشــت، و بــه بــاک اول زنــدان پــل چرخــی انتقــال داده شــده بودیــم. در بــاک 
اول زنــدان دو نــوع ســلول هــا مــد نظــر گرفتــه شــده بــود. یکــی ســلول هــای بــه اصطــاح 
ــا ممکــن دو نفــر پیشــبینی، و تشــناب مخصــوص خــودش را  ــرای یــک و ی لوکــس کــه ب
داشــت. و دیگــر ســلول هــای عــادی کــه گنجایــش تعــداد بیشــتر محبوســین را داشــت. و 
ســاکنین آن مجبــور بودنــد از تشــنابهای مشــترکی کــه در دهلیزهــا موقعیــت داشــت اســتفاده 
نماینــد. چــون تعمیــر هنــوز بــه پایــۀ اکمــال نرســیده و تشــناب هــای آن فعــال نشــده بــود، 
مقامــات خلقــی – پرچمــی نســبت رفــع مشــکات فزاینــدۀ محبوســین، کــه بــه تعدادشــان 
ــه روز افــزون میگشــت چاهــی در صحــن زنــدان حفــر، و روی آن غرفــه  در زنــدان روز ب
هــای چوبــی را قــرار داده بودنــد. در حقیقــت خلقیهــا پرچمــی هــا تشــناب هــای اشــتراکی 
ســاخته بودنــد کــه از هیــچ نــوع ســتری برخــوردار نبــود. ایــن دیگــر بــر محبوســین بــود 
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تــا بــا بســتن چشــمها، فقــدان ســتر تشــنابها را تافــی نماینــد. خلقیهــا پرچمــی هــا اگــر در 
اشــتراکی ســاختن جامعــه بــه مشــکات مواجــه بودنــد، بــه ســهولت توانســتند تشــناب هــای 
اشــتراکی در زنــدان پــل چرخــی اعمــار نماینــد. عاوتــًا زنــدان فاقــد آب جــاری و حتــی 
ــرای رفــع ضــرورت آب بیــرل هــای ســرباز،  ــود. ب ــی آن هنــوز آغــاز نگردیــده ب ــل دوان ن
بمنظــور ذخیــرۀ آب در صحــن زنــدان گذاشــته شــده بــود. موتــر تانــک روزانــه دو مرتبــه 
ــای  ــرل ه ــن بی ــد از همی ــور بودن ــین مجب ــر از آب میســاخت. محبوس ــا را پ ــرل ه ــن بی ای
ســرباز هــم آب آشــامیدنی و هــم آب وضــو و طهــارت خــود را بــه دســت آورنــد. بعــد از 
ظهرهــا همــه محبوســین منتظــر میبودنــد تــا بــه مجــرد رســیدن تانــک، آب آشــامیدنی خــود 
را، قبــل از آنکــه آب در بیرلهــا  تخلیــه گــردد مســتقیمًا از تانــک بدســت آرنــد. زندگــی در 
چنیــن شــرایط فــوق العــاده مشــکل و رنــج آور اســت. اگــر خداونــد بــه بندگانــش قــدرت 
فــوق العــاده تطابــق ارزانــی نمیداشــت،کمتر محبوســین میتوانســتند در آن شــرایط ســامت 
جســمی و روحــی شــان را حفــظ نمایند.یکــی از عوامــل دیگــری کــه بــه گمــان اغلــب در 
تحمــل و تطابــق ســریع تــر بــه آن شــرایط بــه مــن کمــک زیــاد نمــود همانــا ســپری نمــودن 
مکلفیــت عســکری بود،کــه تــا انــدازه ای بــه مقاومــت مــن در تحمــل چنیــن شــرایط افــزوده 

بــود.
ــاد، مــرا در وزارت داخلــه پیــدا نمــوده  ــر بعــد از زحمــت زی فامیلــم کــه در روزهــای اخی
بودنــد ولــی بــا انتقالــم بــه پــل چرخــی، یــک بــار دیگــر رد پایــم را گــم کردنــد و تجســس 
شــان را از ســر گرفتنــد. آنهــا نمیدانســتند کــه مــن در زنــدان پــل چرخــی بــدون پــول بــدون 
ــر  ــی بس ــاس آب نوش ــدان و گی ــرس دن ــدون ب ــی ب ــی حت ــایل ابتدائ ــدون وس ــگرت ب س
میبــرم. حتــی از زنــده بودنــم هــم اطمینــان نداشــتند. ولــی ممکــن نمیخواســتند سرنوشــتم 
را تاریــک ببیننــد. دوبــاره بــه تجســس پرداختــه بودنــد و امیــدوار بودنــد تــا مــرا زنــده در 

یکــی از زندانهــا بیابنــد.
محبوســین ســابقه دار بــاک اول پــل چرخــی خیلــی کنجــکاو بودنــد. آنهــا کــه تماسشــان 
بــا محیــط خــارج زنــدان کامــًا قطــع و از کتــاب، قلــم، رادیــو و جرایــد محــروم بودنــد بــه 
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ــد  ــه خــرج میدادن ــدان میشــد کوشــش اعظمــی ب ــدی وارد زن مجــردی کــه محبــوس جدی
ــر آنچــه  ــای همدســتش، و ه ــداد رفق ــاری، تع ــت گرفت ــه تمــاس شــده، ازعل ــا وی ب ــا ب ت
میتوانســت در تحلیــل اوضــاع مملکــت بــه آنهــا کمــک نمایــد، جویــا شــوند. ولــی هیچــگاه 
کنجــکاوی شــان را تــا ســر حــدی کــه بــه محبوســین جدیــد الــورود تولیــد خطــر نمایــد بــه 
پیــش نمیبردنــد. یکــی از ایــن شــخصیت هــا هــم دوکتــور عبدالغفــور روان فرهــادی بــود.
صبــح روز دوم، یــا ســوم بــا پولیــس موظــف رهســپار تشــناب بــودم، دیــدم گــروپ چنــد 
نفــری در صحــن محبــس نزدیــک مدخــل تعمیــر زنــدان، مصــروف صحبــت میباشــند. وقتــی 
ــه  ــی ک ــا و دریچــه های ــدم، از ســوراخ ه ــتر گردی ــد س ــای فاق داخــل یکــی از تشــناب ه
صحــن زنــدان از ورای آنهــا واضــح معلــوم میشــد دیــدم دوکتــور روان فرهــادی بــه ترتیبــی 
کــه توجــه پولیــس را جلــب نکــرده باشــد، مصــروف انجــام بعضــی حــرکات و اشــارات 
میباشــد. لحظــه ای بعــد از بیــن آن گــروپ یــک نفــر، کــه بعــد هــا دانســتم علــی شــیرزاد، 
پســر مرحــوم غــام محمــد شــیرزاد میباشــد بطــرف تشــناب هــا روان شــد. او در دهلیزیکــه 
مدخــل تشــنابها بــه آن مشــرف بــود داخــل شــد ولــی بــا وجــود فــارغ بــودن چندین تشــنابی 
کــه مــن از اشــغال آنهــا خــودداری کــرده منتظــر مانــدم تــا تشــنابی در جــوار تشــنابی کــه 
ــه مجــردی کــه یکــی از تشــناب هــای مجــاور  ــارغ گــردد. ب ــودم، ف مــن اشــغال نمــوده ب
فــارغ گردیــد، او فــوراً آن را اشــغال و بــه ســواالتش مبنــی بــر اینکــه کــی هســتم؟ چــه کاره 
هســتم؟ بــه چــه علتــی دســتگیر شــده ام؟ و غیــره.... پرداخــت. بعــداز آنکــه تحقیقاتــش را به 
پایــان رســانید تشــناب را تــرک گفتــه دوبــاره خــود را بــه نزدیکــی گــروپ خــود رســانید. از 
حرکاتــش چنــان معلــوم میشــد کــه مصــروف راپوردهــی بــه دوکتــور روان فرهــادی باشــد. 
مــن بــا دوکتــور روان فرهــادی معرفــت قبلــی نداشــتم. البتــه بصــورت غیــر مســتقیم نظــر بــه 
شــهرتی کــه نامبــرده در حکومــات گذشــته، شــاهی و جمهــوری داشــت بــا نــام و شــهرتش 
آشــنا بــودم. ولــی او ازینکــه مــن کیســتم و چــه کاره هســتم معلوماتــی نداشــت. دوبــاره بــه 
ــه  ــه آفتاب ــم. ن ــازه نمای ــودم چطــور دســت و رو ت ــران ب ــی حی صحــن محبــس برگشــتم ول
ای داشــتم و نــه کــدام وســیلۀ دیگــر. یکــی از محبوســین کــه مشــکلم را درک کــرده بــود 
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ــه طــرف بیــرل  ــۀ طلبــی ب ــا آفتاب ــا الوســیلۀ پولیــس در اختیــارم قــرار داد. ب ــه اش را ب آفتاب
هــای آب رو آوردم. وقتــی کــه بــه نزدیکــی بیــرل هــا رســیدم، مرحــوم دوکتــور عبــداهلل عمر 
وزیــر صحــت عامــه در کابینــۀ داوود خــان کــه بــا وی هــم مســتقیم از زمانیکــه در فاکولتــۀ 
طــب ســمت اســتادی ام را داشــت، و هــم غیــر مســتقیم از طریــق اســتاد بزرگــوارم پوهانــد 
دوکتــور محمــد نــادر عمــر معرفــت کافــی داشــتم، نیــز خــود را بــه  نزدیکــی بیــرل جهــت 
اخــذ آب رســانید. معلــوم میشــد کــه او مدتــی انتظــار چنیــن فرصــت مناســبی را کشــیده 
ــر از آب ســر راهــش قــرار داشــت، از  ــا وجــود اینکــه چنــد بیــرل دیگــر پ ــرا ب اســت. زی
همــۀ آنهــا گذشــته خــود را بــه همــان بیرلــی رســانید کــه مــن مصــروف آب گرفتــن از آن 
بــودم. عضویــت مرحــوم دوکتــور عبــداهلل عمــر در کابینــۀ داود خــان کــه یقینــًا موقــف ضــد 
ــان  ــد خ ــد محم ــدگان » ک.ژ.ب« مانن ــه نماین ــی اش را ب ــی پرچم کمونیســتی و ضــد خلق
ــق و پرچــم  ــران خل ــه س ــا ب ــق آنه ــژواک، و از طری ــت اهلل پ ــی، نعم ــق محب ــر، صدی جال
واضــح ســاخته بــود از یکطــرف و تاشــش در تمــاس بــا کســی کــه بــه جــرم ضدیــت بــا 
رژیــم متهــم وهنــوز عمــق درگیــری اش بــا پرابلــم هــای ضــد دولتــی و ارتباطاتــش بــا دیگر 
عناصــر ضــد دولتــی واضــح هــم نبــود از طــرف دیگــر، فکتورهــای بــود کــه آن مرحــوم را 
شــدیداً بــه خطــر مواجــه میســاخت. ولــی بــا وجــود ایــن خطــرات خــود را بــه نزدیکــی 
مــن رســانیده از احوالــم جویــا شــد. چــون از ارتباطــم بــا مرحــوم دوکتــور عبدالمجیــد خــان 
وزیــر دولــت در کابینــۀ داود خــان مطلــع بــود، پرســید آیــا میخواهــم نامبــرده را از ورودم 
ــوده وقــاق شــده  ــه خــون خــودم آل ــم ب در زنــدان مطلــع ســازد؟ مــن کــه پیراهــن و پتلون
ــا همیــن لبــاس کثیــف و خــون  ــودم ب ــور ب ــی نســبت نداشــتن لبــاس دیگــر مجب ــود، ول ب
آلــود بســازم، بــه ایــن پیشــنهاد بــا خوشــی جــواب مثبــت دادم. تــا هــر چــه زودتــر فامیلــم 
ــم  ــاس ودیگــر اشــیای مــورد ضرورت ــده لب ــل چرخــی مطلــع گردی ــدان پ ــه زن ــم ب از انتقال
را فراهــم نماینــد. از مرحــوم دوکتــور عبــداهلل عمــر تشــکر کــرده و هــر کــدام راه خــود را 
در پیــش گرفتیــم. وقتــی بــا خــود محاســبه کــردم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ممکــن چنــد 
هفتــۀ دیگــر را نیــز بــا همیــن البســه و همیــن شــرایط بــه ســر ببــرم. زیــرا در آمــدن اولیــن 
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پایــواز دوکتــور عبدالمجیــد خــان خواهــد توانســت تنهــا فامیــل خــود را از موجودیتــم بــه 
زنــدان پــل چرخــی مطلــع ســازد. و تنهــا در روز پایــواز بعــدی فامیلــم خواهــد توانســت بــه 
تهیــۀ ضروریاتــم بپــردازد. دوبــاره بــه ســلولم برگشــتم و پولیــس موظــف دروازۀ ســلول را 
درعقبــم قفــل نمــود. لحظــه ای روی شــطرنجی نشســتم و بعــد بــه پیمایــش طــول و عــرض 
ســلول پرداختــم. پیمایــش طــول ســلول هــم بــرای چندیــن مرتبــه ســبب تولیــد دوران ســر 
میگردیــد زیــرا طــول ســلول بیــش از ســه چهــار قدمــی نبــود و دور زدن بعــد از هــر ســه 
چهــار قــدم بــه زودی تولیــد ســر چرخــی مینمــود. ناچــار بعــد از چنــد دورۀ ســلول، پشــت 
ــز  ــم. آن دهلی ــز پرداخت ــای دهلی ــه تماش ــه دار ب ــۀ آئین ــق کلکینچ ــتاده واز طری دروازه ایس
دلگیــر وتاریــک بــرای مــن تفریحگاهــی شــده بــود کــه بــه وقفــه هــای کوتــاه از ورای آئینــه 

بــه تماشــای آن میپرداختــم.
محیطــم نســبت بــه وزارت داخلــه کوچکتــر شــده بــود. در آنجــا از طریــق یــک کلکیــن بلنــد 
و عریــض بــه تماشــای منظــرۀ بیــرون پرداختــم، در حالیکــه در ایــن جــا از طریــق کلکینچــۀ 
کوچکــی بــه تماشــای دهلیــز تنــگ و تاریکــی میپرداختــم. در آنجــا بــا دیــدن مردمــان آزاد 
ــگ و  ــز تن ــز دهلی ــا ج ــی در اینج ــردم، ول ــر میک ــا و آزاد فک ــرۀ آنه ــود را در زم ــًا خ موقت

تاریــک و بعضــًا روی پولیســان بــد رو، چیــز دیگــر نمیدیــدم.
شــام فــرا رســید و پولیســان بــه توزیــع غــذای شــب، یعنــی افطــاری، آغــاز نمودنــد. دروازۀ 
ــزرگ گوشــت و  ــا یــک پارچــۀ ب ــر از شــوربا، ب ــاق مــن هــم گشــوده و کاســۀ فلــزی پ ات
یــک پارچــۀ نــان ســیلو پیــش رویــم گذاشــته شــد. وقتــی کــه بــه صــرف غــذا آغــاز کــردم 
متوجــه شــدم کــه پارچــه گوشــت در حقیقــت گوشــت نــه بلکــه پارچــۀ بــزرگ بادنجــان 
ســیاه بــود کــه مــن اشــتباهًا آن را گوشــت پنداشــته بــودم. همچنــان شــوربا چــون آب چــرک 
ــن  ــی از روغ ــه نمایندگ ــانی ک ــک درخش ــه در روی آن ذرات کوچ ــود ک ــش نب ــودی بی آل
ــود  ــی ب ــه خــورد مــا داده میشــد در حقیقــت آب میکــرد، شــناوری داشــت. شــوربائی کــه ب
کــه دو صفــت، یعنــی بیرنگــی و بــی بوئیــش را از دســت داده و یگانــه صفــت بــی ذایقــه 
گیــش را حفــظ نمــوده بــود. امــا نــان ســیلو بــا ترشــی بادنجــان رومــی ماننــدش میتوانســت 
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بــه شــوربا ذایقــه ای ارزانــی و در بلعیــدن آن بــا محبــوس کمــک رســاند. مــن قبــًا در دورۀ 
خدمــت عســکری از ایــن نــان خــورده واز لــذت آن اطــاع داشــتم.

ــل موجــه،  ــدام دلی ــدون داشــتن ک ــودم، ب ــل چرخــی رســیده ب ــدان پ ــه زن ــه ب ــی ک از زمان
چنــان فکــر میکــردم کــه دیــر یــا زود ممکــن بــه یــک محرومیــت غذائــی مواجــه شــویم، 
از آن رو هــر آنچــه بــه خــوردم میدادنــد ذره ای از آن باقــی نمیگذاشــتم. محــرک اشــتهایم 
خــوف محرومیــت بــود نــه بــوی و طعــم غــذا. غــذای مــا همیــش در کاســه هــای فلــزی 
توزیــع میشــد. ایــن کاســه هــا کــه نســبت قلــت آب نــادراً بــه درســتی شســته میشــد، چربــی 
چندیــن ماهــه اش را حفــظ مینمــود. و لــذا اگــر شــوربای یــک شــب هــم از چربــی عــاری 
میبــود، بــا داشــتن یــک انــدازۀ حــرارت، میتوانســت یــک مقــدار چربــی از جدارهــای کاســه 
جــدا نمایــد و روی آب چرکیــن را بــا ذرات درخشــانی مزیــن ســازد. ایــن یــک نــوع تکنیک 
خــاص زنــدان پــل چرخــی بــرای چــرب ســاختن اتوماتیــک شــوربا بــود. آب چرکیــن را تــا 
آخریــن قطــره بــا پارچــۀ مکمــل نــان ســیلو صــرف کــرده و در پــی آن شــدم تــا ســگرتی 
ــود  ــده ب ــی نمان ــا چهــار ســگرتی باق ــم. قطــی ســگرت را گشــودم. بیــش از ســه ی دود کن
تصمیــم گرفتــم در یــک شــب بیــش از یــک ســگرتی مصــرف نکنــم. ســگرت راآتــش زدم و 
بعــد از دونفســی آن را دوبــاره خامــوش ســاخته و بــرای بقیــۀ شــب کنــار گذاشــتم. ولــی بــا 
خــود مــی اندیشــیدم آیــا فــردا شــبی پیــش رو دارم تــا ســگرتی بــرای آن پیشــبین باشــم؟ آیــا 
همیــن امشــب بــه زندگــی مــن و یــا بــه زندگــی مــن و رفقایــم پایــان نخواهنــد بخشــید؟ 
مقامــات خلقــی – پرچمــی میخواســتند مــا را بــا ایــن حالــت انتظــار زجــر دهنــده بــه شــدید 
تریــن عــذاب قبــل از اعــدام، معــروض ســازند. آنهــا از بــاداران روســی خــود آموختــه بودند 
کــه چطــور محکــوم بــه اعدامــی را قبــل از اعــدام روحــًا معــدوم ســازند. ایــن کار را ماهرانــه 
ــد. بدتــر از همــه اینکــه قــدرت حاکمــه متشــکل از دو  تــر از اســتادان خــود انجــام میدادن
بخــش پیــرو خــط ماســکو بــود کــه هــر کــدام بــرای جلــب نظــر بــاداران روســی شــان در 
شــکنجه و آزار مــردم افغانســتان ابتــکارات خاصــی بــه خــرچ میدادنــد. آنهــا بــا قــرار دادن 
ــا در  ــد ت ــی آن بودن ــوع مصروفیــت، در پ ــدون هــر ن ــان در یــک ســلول در بســته، ب زندانی
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پهلــوی جراحــات جســمی ایکــه بــه آنهــا وارد نمــوده بودنــد ســامت روحــی شــان را نیــز 
ســلب نماینــد. خــواب و بیــداری هــم بــا شــب و روز ارتباطــی نداشــت. اصــًا بیــن خــواب 
و بیــداری تفــاوت زیــادی دیــده نمیشــد. همــه روز را روی بســتر افتــاده و بــی حرکت چشــم 
بــه ســقف دوختــه بــودم. چشــم بــاز معنــی بیــداری و چشــم بســته معنــی خــواب را داشــت 
و بجــز ایــن، دیگــر عامــۀ فارقــه بیــن خــواب و بیــداری دیــده نمیشــد. دوبــاره تــرس از 
اعــدام بــر مــن چیــره شــده بــود. دیگــر آن بــی تفاوتــی بــه مــرگ، کــه در حالــت اطمینــان 
کاملــم بــه اعــدام برایــم عایــد شــده بــود زایــل و تــرس از مــرگ متناســب بــه امیــدواری بــه 

زندگــی، در مــن کســب شــدت میکــرد.
ــه  ــود کــه ب ــودن دروازه و کلکیــن هــای ماقــی شــکنجۀ دیگــری ب گرمــی هــوا و بســته ب
شــکنجه هــا افــزوده میگشــت. مثــل اینکــه عامــل همــه دســت بــه دســت هــم داده و در پــی 

آزار مــا افتــاده بــود تــا مــا را بــه تســلیمی مطلــق وادار ســازد.
ــم.  ــود میپرداخت ــی خ ــی دســت و پائ ــی و ب ــی ناتوان ــه ارزیاب ــه ب ــقف دوخت ــه س ــم ب چش
گذشــته هــا در نظــرم مجســم و بــا خــود مــی اندیشــیدم کــه جوانــی، غــرور، غفلــت و یــا 
هــر انگیــزۀ دیگــری چنــان پــرده ای پیــش چشــمم افراشــته بــود کــه فکــر نمیکــردم روزی 
ــادم کــه ســالها  ــه ای افت ــاد صحن ــد. بی ــر شــده بتوان ــی هــم دامنگی ــی دســت و پائ ــن ب چنی
قبــل در تلویزیــون در فرانســه دیــده بــودم. در ایــن صحنــه، پلنــگ وحشــی و گرســنه ای بــه 
تعقیــب یــک آهــو پرداختــه بــود. تعقیــب بــه درازا کشــید. دو ســه بــار پلنــگ بــا دســتهایش 
آهــو را بــی موازنــه ســاخته و بــه زمیــن انداخــت، ولــی آهــو توانســت دوبــاره برخیــزد و 
ــان  ــده ماندنش ــرای زن ــر دو ب ــود. دو موجــود، ه ــی ب ــۀ عجیب ــد. صحن ــه ده ــه دوش ادام ب
ــان  ــی اش پای ــه زندگ ــام ب ــه در انج ــنگی ک ــز از گرس ــرای گری ــی ب ــد، یک ــاش بودن در ت
میبخشــید، و دیگــری بــرای گریــز از شــر پلنگــی کــه در پــی گرفتــن جانــش افتــاده بــود. 
پلنــگ از تعقیــب آهــو دســت بــردار نبــود و چالــش را مکــرراً بــه کار میبــرد تــا باالخــره آهو 
بــه زمیــن افتــاد. قوایــش بــه تحلیــل رســیده بــود. دیگــر انــرژی ای در خــود ســراغ نداشــت 
تــا آن بــرای نجــات جانــش بــکار انــدازد. تاشــی بــه خــرچ نــداد. پلنــگ دندانهــا یــش را در 



217

ران آهــو فروبــرده و او را بــی حرکــت نگــه داشــته بــود. آهــو در حالــی کــه تــرس، یــأس، 
ــراوش  ــش ت ــه از نگاه ــم آمیخت ــا ه ــه ب ــرت هم ــب، نف ــر، غض ــدوه، قه ــم، ان ــدی، غ ناامی
میکــرد، ســرش را بــروی زمیــن گذاشــت و بــا ایــن حرکــت تســلیمی مطلقــش را بــه پلنــگ 
ابــاغ داشــت. پلنــگ هــم ران شــکارش را رهــا کــرده دندانهایــش را درگلــوی آهــو فــرو 
بــرد و تــا وقتــی بــه فشــردن ادامــه داد کــه آثــار حیــات در وجــود آهــو باقــی نمانــد. آنــگاه 
گلــوی آهــو را رهــا کــرده بــه تنــاول گوشــتش آغــاز کــرد. ایــن صحنــه کــه مجموعــًا ممکــن 
بیــش از چنــد دقیقــه ای دوام نکــرده باشــد خیلــی تاثــر آور بــود. ولــی میدیــدم کــه خــود 
در حالــت تاثــر آورتــری قــرار گرفتــه بــودم. آن آهــو نســبت بــه مــن خــوش چانــس تــر 
بــود. زیــرا پلنــگ بــا همــه وحشــتش تــا وقتــی کــه آهــو زنــده بــود بــه خــوردن گوشــتش 
آغــاز نمیکــرد. تاشــش در آن بــود تــا هــر چــه زودتــر جــان از بــدن آهــو بــرآرد بعــد بــه 
تنــاول گوشــتش بپــردازد و بــه ایــن ترتیــب از شــکنجه و عــذاب آهــو بکاهــد. ولــی پلنــگ 
هــای انســان خــواری، از قمــاش اســداهلل ســروری و امثالــش کــه بــه جــان مــا افتــاده بودنــد 
در پــی آن بودنــد تــا همــه عــذاب هــا و شــکنجه هــا را تاوقتــی کــه مــا زنــده هســتیم بــر مــا 
تطبیــق نماینــد و بــا مــرگ مــا دســت از اذیــت و آزار مــا بردارنــد. یــا بــه عبــارۀ دیگــر بــر 
عکــس پلنــگ آهــو خــوار ایــن وحشــیان آدم خــوار تــا وقتیکــه جــان بــه تــن شکارشــان 
باقــی بــود بــه خــوردن گوشــتش میپرداختنــد. اینهــا قــادر بودنــد تــا بــرای آن پلنــگ آهــو 
خــوار ســالهای دیگــر درس وحشــت بیاموزنــد. مــن هــم مثــل آن آهــو خســته شــده بــودم. 
جســمًا و روحــًا خســته شــده بــودم. از دســت و پــا زدن افتــاده و از زندگــی مأیــوس شــده 
ــودم. مــن وحشــت را در چشــم اســداهلل  ــده ب ــودم. مــن وحشــت را در چشــم انســان دی ب
ســروری دیــده بــودم، مــن وحشــت را در چشــم خلقــی – پرچمــی هــای تیــم شــکنجه و 
تیــم تحقیــق دیــده بــودم. کســانیکه ســرو کارشــان بــا ایــن وحشــیان افتــاده باشــد، اعتــراف 

خواهنــد کــرد کــه پلنــگ آهــو خــوار هنــوز از وحشــت چیــزی نیاموختــه اســت. 
 در دهلیــزی کــه اتــاق هــای مــا در آن قــرار داشــت بــه اســتثنای اوقــات توزیــع غــذا دیگــر 
هیــچ ســرو صدایــی نبــود تــا اقــًا مــا را از آن ســکوت مطلــق نجــات میــداد. شــنیدن صــدای 
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ــه زنــده بــودن در بیــن زنــدگان قــرار داشــتن  یــک انســان نعمتــی بــود کــه مــا را هنــوز ب
ــه دهــن وی  ــس داخــل ســلول میشــد چشــمم ب ــه پولی ــی ک ــر گاه ــن میســاخت. ه مطمئ
دوختــه بــود تــا باشــد ســخنی بــا مــن ردوبــدل نمایــد. ولــی پولیــس نــه تنهــا بــا مــن ســخن 
نمیگفــت بلکــه از دیــدن بطــرف مــن هــم خــودداری میکــرد. مــن دیگــر بــه چیــز نامیمونــی 
مبــدل شــده بــودم کــه حتــی حــرف زدن بــا مــن بارآورنــدۀ هــر نــوع بدبختــی بــود. پولیــس 
ممکــن طبیعتــا انســان بــدی نبــوده باشــد  امــا نمیتوانســت بــا چنــد ســخنی بــا مــن جــان 

خــودش را بخطــر بینــدازد.
مــن محکــوم بــه اعــدام بــودم. مراحــل مختلــف شــکنجه و عــذاب را پشــت ســر گذاشــته 
بــودم و حــال بــرای اعــدام قریــب الوقــوع خــود دقیقــه شــماری داشــتم. امیــدم بــه زندگــی 
ــا  ــودم. ام ــود، شــده ب ــه در انتظــارم ب ــرش سرنوشــتی ک ــادۀ پذی ــدازه ای آم ــا ان ــز و ت ناچی
ــه آینــده  ــا امیــدواری ب ــد میتوانســتند ب ــه کــدام گناهــی متهــم هــم نبودن ــا آنهائــی کــه ب آی
بنگرنــد؟ یــا بــه زنــده مانــدن و رهایــی خــود از محبــس امیــدوار باشــند؟ خلقیهــا و پرچمــی 
هــا  در وجــود ایــن محبوســین دشــمنان بالقــوه  وبالفعــل خــود را میدیدنــد. آنهــا قبــل از 
مــا اشــخاصی را از قبیــل محمــد موســی شــفیق آخریــن صدراعظــم عهــد شــاهی و محمــد 
ــم خلقــی  ــا رژی ــی ب ــوز کوچکتریــن ضدیت ــر مرحــوم داوود خــان کــه هن ــر رئیــس دفت اکب
پرچمــی از خــود نشــان نــداده بودنــد، نیســت و نابــود ســاخته بودنــد. و لــذا بــا، یــا بــدون 
ــت  ــی مصئونی ــه هیچکس ــۀ محکم ــا فیصل ــق ی ــدام تحقی ــدون ک ــا ب ــا ، ی ــرم، ب ــتن ج داش
نداشــت. اگــر بعضــی اســتثناآت کنــار گذاشــته شــود، آنهــا تصمیــم نداشــتند تــا احــدی از 
زندانیــان را دوبــاره رهــا ســازند زیــر هــر محبوســی چهــره هــای واقعــی  ایشــان را دیــده 
و وســعت وحشــت شــان را درک کــرده بــود. حتــی آنانیکــه تحــت کــدام شــکنجه ای قــرار 
هــم نگرفتــه بودنــد، در دورۀ اقامتشــان در زنــدان پــل چرخــی از رفتــار و کــردار و بعضــًا 
هــم از گفتــار ســید عبــداهلل، قومانــدان محبــس، انــدازۀ وحشــت وتــرور رژیــم را حــدس زده 
میتوانســتند. ایــن موضــوع را دســتگاه بــه خوبــی درک کــرده و مطمئیــن بــود کــه هیچکــدام 
از محبوســین، نــه تنهــا بــا آنهــا کنــار نخواهنــد آمــد بلکــه بمجــرد رهائــی در صــف دشــمنان 
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شــان پیوســته و بــه مقابــل شــان سرســختانه مبــارزه خواهنــد نمــود. عاوتــًا خلقــی هــا و 
پرچمــی هــا تحــت فرمــان مشــاورین روســی قــرار داشــتند و ایــن مشــاورین درســهایی از 
رهبــران شــان مخصوصــًا ســتالین بیــاد داشــتند و میدانســتند تــا محبــوس خــوب )آنچــه را 
خــود خــوب میپنداشــتند( و محبوســین بــد چــه روشــی را در پیــش گیرنــد. بیــن خــوب و 
بــد یگانــه تفــاوت ایــن بــود تــا بــد بــه مــرگ آنــی و خــوب بــه مــرگ تدریجــی معــروض 
ــا اعضــای  ــه ت ــل شــاهی گرفت ــد، از فامی ــس بســر میبرن ــه در محب ــًا از کســانی ک گــردد. بن
کابینــۀ مرحــوم داود خــان، والــی هــا و جنراالنــی کــه در آغــاز کودتــای شــوم هفتــم ثــور 
ــت هــای ضــد  ــداً نســبت فعالی ــد، و آنهائیکــه بع ــی شــده بودن ــدم زندان ــرای حفــظ ماتق ب
رژیــم دســتگیر، شــکنجه و حبــس شــده بودنــد همــه و همــه بــه عیــن سرنوشــت معــروض 
بودنــد. بــا تفــاوت اینکــه یکــی بــه مــرگ آنــی محکــوم میشــد و دیگــری بــه عــذاب مــرگ 
تدریجــی معــروض میگشــت. یقیــن دارم همــۀ محبوســین بــه ایــن موضــوع متوجــه بــوده و 

یگانــه راه نجــات را در ســرنگونی رژیــم میدیدنــد و بــس.
Edvard Radzinsky  در اثرش تحت عنوان »استالین« مینویسد:

ــود،  ــیده ب ــی رس ــد اعل ــه ح ــتی ب ــای تروریس ــت ه ــه فعالی ــت 1938 وقتیک »در 25 اگوس
هیئــت رئیســه در مــورد رهائــی قبــل از وقــت محبوســینی کــه خــود را از دیگــران متمایــز 
ــم  ــا نمیتوانی ــار داشــت: *آی ــتالین اظه ــا اس ــه جــر و بحــث پرداخــت. ام ــد ب ســاخته بودن
بــرای انهــا راه دیگــر ابــراز رضایــت جســتجو کنیــم؟ از نقطــه نظــر اقتصــاد ایــن مفکــوره 
چنــدان مناســب نیســت.... خــوب هــا آزاد و بدهــا میماننــد *« در ســال 1939 او فرمانــی از 
طریــق شــورای هیئــت رئیســه صــادر و هدایــت داده بــود تــا متهمیــن بــه جــزای اعظمــی 
محکــوم گردنــد. یعنــی بــه عــوض اینکــه خــوب هــا آزاد و بدهــا محبــوس بماننــد، بدهــا 
ــرود.  ــن ب ــرگ تدریجــی از بی ــه م ــا ب ــوس نگــه داشــته شــوند ت ــا محب ــدام و خــوب ه اع
ــد  ــی آن بودن ــا مــد نظــر داشــت فکتورهــای اقتصــادی در پ خلقیهــا - پرچمــی هــا هــم ب
ــرده از مصــارف نگــه داری آنهــا بکاهنــد و خــوب هــا را در حصــار  ــا بدهــا را از بیــن ب ت
پــل چرخــی بــه مــرگ تدریجــی معــروض دارنــد. بنــا بــر آن گرچــه مــن بــه جــزای اعظمــی 
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اعــدام محکــوم بــودم  امــا آنهائیکــه بــه چیــزی متهــم نبودنــد هــم، سرنوشــت بهتــر از مــن 
ــد.  ــم، روان بودن ــی بودی ــا رفتن ــه م ــی ک ــه طرف ــی ب ــته و تدریج ــم آهس ــا ه ــتند. آنه نداش
شــب بــه پایــان رســید. بــه کوبیــدن دروازه آغــاز کــردم. طبــق معمــول بعــد از چندیــن بــار 
کوبیــدن بــه دروازه باالخــره ســروکلۀ پولیــس کــه آثــار عصبانیــت از چهــره اش آشــکار بــود، 
نمایــان گشــت. بــاز هــم ســوال و جــواب چنــدان دوســتانه نبــود. امــا ایــن بــار اول صبــح 
ــوده باشــند،  ــرای محبــوس کوچکتریــن حــق را قایــل ب ــود و مطلقــًا حــق داشــتم، اگــر ب ب
یــک بــاری بــرای دســت ورو تــازه ســاختن از ســلول خــارج شــوم. بــا همراهــی پولیــس 
بــه صحــن محبــس رســیدم. بــاز هــم منتظــر بــودم تــا چــه کســی آفتابــه اش را در اختیــارم 
میگــذارد. چــون گدایــی در صحــن محبــس ایســتادم. گرچــه دســتم دراز نبــود ولــی تقاضایــم 
را همــۀ محبوســین درک میکردنــد. میدیــدم چطــور محبوســین بــا احســاس چندیــن نفــر در 
عیــن زمــان بــه طــرف پولیــس روان میشــدند تــا آفتابــه شــان را بوســیله پولیــس در اختیــارم 
بگذارنــد. دیــدن ایــن منظــره کــه ممکــن بــرای کســانیکه در موقــف مــن قــرار نگرفته باشــند 
بســیار عــادی جلــوه نمایــد، ولــی بــرای مــن در آن شــرایط بزرگتریــن تقویــۀ معنــوی بــود. 
ــاری  ــک ب ــی در زندگــی ممکــن ی ــی نداشــتند، و حت ــن معرفت ــن کوچکتری ــا م کســانیکه ب
ــًا  ــد کــه موقت ــان محبــت و همــدری نشــان میدادن ــد چن ــا مــن مصــادف نشــده بودن هــم ب
زنــدان را بــا همــه مصائــب آن فرامــوش میکــردم. در دســت رو تــازه کــردن بســیار بطــی و 
آهســته  میجنبیــدم تــا وجــود محرومیــت از صحبــت بــا دیگــر محبوســین، لحظــۀ بیشــتر در 
بینشــان قــرار داشــته، صــرف از دیدنشــان محظــوظ گــردم. ولــی کســان دیگــر ممکــن قبــل 
از مــن بــه ایــن نیرنــگ متوصــل شــده بودنــد و پولیــس موظــف در ایــن مــورد تجربــۀ کافــی 
ــه ســرعت عمــل وا میداشــت.  ــردار نبــود و مسلســًا مــرا ب ــذا از ســرم دســت ب داشــت. ل
ــه پولیــس بســپارم و راه ســلول در پیــش گیــرم.  ــاره ب ــه را دوب باالخــره مجبــور شــدم آفتاب
دروازه دوبــاره در عقبــم قفــل شــد. روی بســتر افتــاده و بــه تماشــای ســقف ســلول پرداختم. 
ســقفی کــه همــه روزه بــرای ســاعات متمــادی بــه آن چشــم میدوختــم. تصمیــم گرفتــم تــا 
بــه منظــور خــارج شــدن از ســلول بــه عــوض تقاضاهــای وقــت و ناوقــت، ایــن تقاضــا را در 
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مواقعــی کــه دیگــر محبوســین بــا اســتفاده از آزادی یــک ســاعتۀ شــان در صحــن بــه گشــت 
و گــذار میپردازنــد، بعمــل آرم. گــوش بــه آواز بــودم چــه وقــت دیگــر محبوســین بــه پائیــن 
شــدن بــه صحــن محبــس آغــاز مینماینــد تــا مــن هــم بــه کوبیــدن بــه دروازه آغــاز، و قبــل 
از آنکــه وقــت برگشــت آنهــا بــه ســلولهای شــان فــرا رســد چنــد لحظــه ای از دیدنشــان 
محظــوظ گــردم. چــون ســلول مــن بــه طــرف صحــن محبــس کــه محبوســین حــق گشــت 
و گــذار در آن نداشــتند، واقــع بــود، ســروصدای محبوســین هنــگام گشــت و گذارشــان در 
ــه آواز  ــذا بایــد دقیقــًا گــوش ب ــه گــوش مــن نمیرســید و ل ــه ســهولت ب صحــن محبــس ب
میبــودم. امــا یقینــًا دیگــر رفقــا کــه در ســلول هــای همیــن دهلیــز بــه ســر میبردنــد ماننــد 
مــن آرزو داشــتند تــا لحظــه ای خــود را در بیــن دیگــر محبوســین بیابنــد. و لــذا هــر وقتــی 
آنهــا بــه کوبیــدن بــه دروازه آغــاز میکردنــد، میدانســتم کــه محبوســین بــه صحــن محبــس 
رســیده انــد و لــذا مــن هــم بــه کوبیــدن دروازه میپرداختــم تــا بعــد از نیــم ســاعت یــا چهــل 
دقیقــه ای نوبــت بــه مــن رســیده و پولیــس بــه ســراغم برســد. باالخــره وقــت دومیــن آزادی 
روزانــۀ محبوســین فــرا رســید. مــن هــم بعــد از کوبیــدن هــای متواتــر بــه دروازه توانســتم 
موافقــۀ پولیــس را بــرای خــارج شــدن از ســلول حاصــل نمایــم. در صحــن محبــس مرحــوم 
دوکتــور عبــداهلل عمــر یــک بــار دیگــر خــود را بــه مــن نزدیــک ســاخته و اظهــار داشــت کــه 
دوکتــور عبدالمجیــد خــان تــا حــال چندیــن بــار بــه عــزم دیــدن مــن بــه صحــن محبــس 
ــب  ــه مراق ــف ک ــس موظ ــردد. پولی ــه گ ــن  مواج ــا م ــد ب ــه بتوان ــدون آنک ــده اســت، ب آم
احــوال بــود فــورا بــه مــن هدایــت داد تــا عجلــه بــه خــرچ داده و بــه ســلول خــود بازگــردم 
ــدون  ــود و ب ــاره ای نب ــازم. چ ــم نس ــلول ک ــدن از س ــارج ش ــرای خ ــود را ب ــس خ و چان
آنکــه بتوانــم کــدام پیغامــی بفرســتم راه ســلول در پیــش گرفتــم. بــروی بســتر افتــاده و بــه 
محاســبۀ لکــه هــای ســقف ســلول پرداختــم تــا آنکــه شــام و وقــت افطــار فــرا رســید. بــاز 
هــم کاســۀ شــوربا و نــان ســیلو پیــش رویــم قــرار گرفــت. شــوربائی کــه دو وظیفــه را در 
عیــن حــال انجــام میــداد. یعنــی بــا خاصیــت آب ماننــدش تــا انــدازه ای بــه رفــع تشــنگی، 
و بــا رقیــق ســاختن و کاســتن از ترشــیی نــان ســیلو، در بلعیــدن آن کمــک رســانیده و بــه 
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رفــع گرســنگی میپرداخــت. امــا شــوربا بــه تنهائــی بــرای رفــع تشــنگی کافــی نبــود. گرمــی 
ــب  ــه مرات ــذا ب ــه غ ــه آب نســبت ب ــای رمضــان ضــرورت انســان را ب ــوا و طــول روزه ه
بیشــتر میســاخت. مجبــور بــودم بعــد از صــرف غــذا از پولیــس موظــف مکــرراً خواهــش 
کنــم تــا از یکــی از ســلول هــا گیاســی طلــب و یــک مقــدار آب برایــم تهیــه بــدارد. ایــن 
یــک مشــکل دیگــری بــود کــه بعــد از افطــاری دامنگیــرم میشــد. در مقابــل پولیــس موظــف 
حیثیــت ســائلی را پیــدا میکــردم کــه پــی هــم تقاضایــش را تکــرار و شــخصی را جبــراً بــه 
ســخاوت وا دارد. بعــد از ســر کشــیدن کاســۀ شــوربا و یــک گیــاس آب ناکافــی، بــه یگانــه 
ســگرتی کــه برایــم باقــی مانــده بــود آتــش زدم. ولــی بعــد از کشــیدن دو دودی دوبــاره آن 
را خامــوش و بــرای بقیــۀ شــب گذاشــتم. کشــیدن دو دود ســگرت بعــد از پانــزده یــا شــانزده 
ســاعت کامــًا ناکافــی بــود. شــدیداً آرزو داشــتم تــا دوبــاره بــه ســگرت آتــش بزنــم. امــا 
ــه  تــرس محرومیــت بعــدی ایــن جــرأت را از مــن ســلب میکــرد. روی بســتر نشســته و ب
دیــوار تکیــه داده بــودم دماغــم ازینکــه بــه ســگرت دوبــاره آتــش بزنــم یــا خیــر، شــدیداً 

دچــار کشــمکش بــود. 



223

ورود محبوسین جدید
هنــوز در مــورد دوبــاره آتــش زدن ســگرت بــه تصمیــم قطعــی نرســیده بــودم، کــه پولیــس 
دروازه را گشــوده و شــخصی را بــه درون ســلول هدایــت کــرد. ایــن شــخص کــه دریشــی 
منظمــی بــه تــن و بکــس دســتی بــه دســت داشــت بــا پیشــانی برافروختــه داخــل اتــاق شــد. 
بــا ســر اشــارۀ خفیفــی بطــرف مــن انجــام داده و بــه پیمایــش طــول اتــاق پرداخــت. از ســر 
وضــع آن شــخص چنــان حــدس زدم کــه او مســئول تحقیــق دوبــاره، و یــا تکمیــل تحقیــق 
قبلــی باشــد. و یــا اینکــه ممکــن کســی باشــد کــه در مراســم اجــرای حکــم اعــدام حاضــر 
و در ختــم تطبیــق حکــم، مــرگ قطعــی ام را اعــام و تصدیــق نمایــد. مــات و مبهــوت، بــا 
چشــم ایــن شــخص را تعقیــب، ولــی جــرأت نمیکــردم بــاب مکالمــه را بــا وی بــاز نمایــم. 
زیــرا نمیدانســتم او کســیت؟ چــه کاره اســت؟ و در چــه موقفــی قــرار دارد؟ فکــر ســگرت 
و همــه افــکار دیگــر از ســرم فــرار کــرده بــود. فقــط بــه ایــن شــخص و وظیفــه ای کــه بــه 
وی ســپرده شــده بــود مــی اندیشــیدم. تــه و بــاال رفتــن هــا ی وی بســیار بــه طــول انجامیــد. 
او پــی هــم ســگرت میکشــید و بــدون آنکــه نظــری بــه مــن انداختــه باشــد، پــی هــم طــول 
اتــاق را میپیمــود. فضــای اتــاق پــر از دود ســگرت شــده بــود. مــن هــم بــا اســتفاده ار موقــع 
ــردم.  ــرو میب ــها ف ــه شش ــت دوم را ب ــه و دود دس ــق پرداخت ــای عمی ــس ه ــیدن نف ــه کش ب
میخواســتم از ایــن دود دســت دوم آنقــدر در شــش هــا فــرو ببــرم کــه عطــش آنشــبم را بــه 
ســگرت کامــًا فــرو نشــانده، و نیمــه ســگرتی کــه برایــم باقــی مانــده اســت، بــرای شــب 
آینــده، اگــر احتمــاالً شــب آینــده ای در پیــش رو داشــته باشــم، بگــذارم. روی ســلول، بــه 
اســتثنای بســتر مــن از هــر گونــه فرشــی عــاری بــود. تــه و بــاال رفتــن هــای ایــن شــخص 
هــم پایانــی نداشــت. گرچــه وضــع ظاهــری اش منظــم و آراســته بــود، یعنــی پیرهــن پــاک 
و نکتائــی، کرتــی چرمــی، پتلــون نســبتًا صــاف و بــدون چمبلکــی و لکــه ببــرو بوتهائیکــه 
هنــوز بــه رنــگ کــردن ضــرورت پیــدا نکــرده بــود بــه پــا داشــت و نســبت بــه مــن، کــه 
ســراپا در خــون قــاق شــده ای پیچیــده بــودم حیثیــت شــهزاده ای را داشــت، ولــی طــرز نگاه 
ــه  ــره ب ــاخت. باالخ ــکار میس ــی اش را آش ــی درون ــراب و ناراحت ــیمایش اضط ــی س گرفتگ
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خــود جــرأت داده از وی دعــوت کــردم کــه در صورتــی کــه میــل داشــته باشــد میتوانــد در 
گوشــۀ بســتر مــن نشســته و رفــع خســتگی نمایــد. او هــم کــه خســته شــده بــود، دعوتــم 
ــا  ــا شــد. ام ــار از احــوال مــن جوی ــن ب ــرای اولی ــه و در گوشــۀ بســتر نشســت. ب را پذیرفت
هنــوز نــه خــود را بــه مــن معرفــی نمــوده بــود و نــه از اســم و شــهرت مــن جویــا شــده 
بــود. در حالتــی کــه مــا قــرار داشــتیم نــام و شــهرت چنــدان مهــم نبــود. تنهــا یــک نمبــری 
بودیــم کــه در یــک ســلول، کــه آن هــم نمبــر خــودش را داشــت بســر میبردیــم. آنچــه مهــم 
ــه آن محکــوم شــده  ــود کــه ب ــه اتهــام آن بازداشــت و جزائــی ب ــود کــه ب ــود قضیــه ای ب ب
بودیــم. ضمــن صحبــت ســگرتی بــه مــن تعــارف کــرد. ســگرت را از اینکــه مبــادا تعــارف 
ســطحی باشــد و یــا او فکــرش را تغییــر دهــد بــا چنــان عجلــه ای قاپیــدم کــه ممکــن ســبب 
تعجــب وی هــم شــده و انــدازۀ عطشــم را بــه ســگرت حــدس زده باشــد. ســگرتم را روشــن 
کــردم و بــه گفتــار وی کــه چگونگــی گفتــار اش را بیــان میداشــت، گــوش داده بــودم. اســم 
وشــهرتش را بــا داســتان گرفتــاری اش چنــان در هــم آمیختــه بــود کــه تنهــا درختــم داســتان 

توانســتم شــناختم را در مــورد اســم و شــهرتش تکمیــل نمایــم.
او جگــرن عبدالرشــید، بــرادرزادۀ جنــرال عــارف خــان وزیــر دفــاع ســابق بــود. چنــد روز 
قبــل در وزارت دفــاع توقیــف، ولــی تحــت شــکنجه و تحقیــق قــرار نگرفتــه بــود. فامیلــش 
ــر  ــگرت و دیگ ــاس، س ــول، لب ــده پ ــاس ش ــه تم ــا وی ب ــاع ب ــود در وزارت دف ــته ب توانس
اشــیای مــورد ضرورتــش را فراهــم ســازند. جگــرن عبدالرشــید ضمــن صحبــت از بکــس 
ــه خــوردن  ــپرد و خــود ب ــن س ــه م ــرون آورده یکــی آن را ب ــیب بی ــه س ــتی اش دودان دس
ــی خاموشــانه آرزو میکــردم، کاش  ــم ول ــادل از او گرفت آن دیگــر پرداخــت. ســیب را دل ن
ــی جــرأت  ــم تعــارف میکــرد. اگــر کاف ــک عــدد ســگرت دیگــر برای ــه عــوض ســیب ی ب
میداشــتم ممکــن از وی تقاضــا میکــردم تــا ســیبم را بــا ســگرت تعویــض نمایــد. ولــی ایــن 
ــه آن  ــای روزگار ب ــوز جف ــه  هن ــی خاصــی کار داشــت ک ــده درائ ــی و دی کار جــرأت کاف
مرحلــه ام نرســانیده بــود. مــن هــم بــه تعقیــب وی بــه خــوردن ســیب آغــاز کــردم و بــرای 
اولیــن بــار متوجــه لــذت واقعــی ســیب شــدم. یــک عمــری ســیب خــورده بــودم. و نســبت 
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داشــتن بــاغ پــر از اشــجار مثمــر، گفتــه میتوانــم کــه کافــی هــم ســیب خــورده بــودم، ولــی 
نــه بــه لــذت ســیب آن شــب بعــد از آن هــم ســیبی بــه آن لــذت نخــوردم. متوجــه شــدم کــه 
بــرای لحظــه ای فکــر اعــدام از مغــزم خــارج شــده اســت. خــوش و ســرحال بــودم. چندیــن 
ســگرت تعارفــی را دود کــرده، و ســیبی را هــم صــرف نمــوده بــودم. شــخص مذکــور نــه 
محققــی بــود نــه مصــدق مرگــم. باالخــره بعــد از مدتــی همراهــی پیــدا کــرده بــودم. مــن 
کــه تقریبــًا بیــش از پانــزده روز را بــه تنهائــی مطلــق متقاطــع بــا لحظــات شــکنجه و عــذاب 
بســر بــرده بــودم، قــدر ایــن نعمــت را بــه درســتی درک میکــردم. مــن همراهــی پیــدا کــرده 

بــودم کــه مــرا از ســکوت و خاموشــی دیوانــه کننــدۀ ســلول نجــات میبخشــید.
دروازۀ ســلول بــاز هــم گشــوده و بســتری مشــابه بســتر مــن بــه جگــرن عبدالرشــید خــان 
ــه آن ســادگی بیــش از دو دقیقــه ای ضــرورت  ــاده ســاختن بســتری ب تســلیم داده شــد. آم
نداشــت امــا جگــرن عبدالرشــید کافــی بــرای آمــاده ســاختن بســترش صــرف نمــود. یــک 
ــای زندگــی عســکری و دیســیپلینی کــه در زندگــی روزمــره از آن  ــار دیگــر متوجــه مزای ب
بجــا میمانــد گردیــدم. جگــرن عبدالرشــید چندیــن بــار پشــت و روی شــطرنجی را از نظــر 
ــن  ــد. عی ــرار ده ــن ق ــدام روی آن را بطــرف زمی ــم گشــت ک ــا باالخــره مصم ــتاند ت گذش
دقــت را در گســتردن کمپــل هــا بــه کار بــرد تــا بســترش آمــاده گردیــد. هــر یــک روی بســتر 
خــود افتــاده و بــه صحبــت ادامــه دادیــم. بــا ســوال و جــواب هــا شــناخت مــا از همدیگــر 
ــرا  ــم م ــاری ه ــک ب ــید، ی ــگرت میکش ــاد س ــه زی ــد. او ک ــل میگردی ــتر تکمی ــش و بیش بی
فرامــوش نمیکــرد. یــک ســگرت را خــود زیــر لــب میگذاشــت و یکــی را بــه مــن تعــارف 
میکــرد. از ســخاوت و اشــخاص ســخی مشــرب زیــاد شــنیده بــودم ولــی اولیــن بــاری بــود 
کــه بــا یــک شــخص واقعــًا ســخی مواجــه میشــدم. بخشــایش از دارائــی اضافــی و وفــرت 
مــال و منــال ، و مطمئــن بــودن از یــک آینــده مصئــون، معــرف یــک نــوع ســخاوت اســت. 
ــه آن شــدیداً ضــرورت  ــم ب ــم محدودباشــد، ه ــردن آنچــه ه ــی بخشــایش و تقســیم ک ول
باشــد و از دســتیابی بــه آن در آینــده اطمینانــی هــم نباشــد، ســخاوت دیگریســت کــه همــه 
ســخاوت هــا را تحــت شــعاع قــرار خواهــد داد. جگــرن عبدالرشــید از همیــن ســخاوت نــوع 
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دوم برخــوردار بــود. او مطمئــن نبــود کــه فامیلــش بــه زودی ســراغش را پیــدا نمــوده بتوانــد 
و یــا مــواد مــورد ضرورتــش را فراهــم نمــوده بتوانــد. امــا بــا وجــود آن هــم او نــه تنهــا وقتــًا 
فوقتــًا بــه مــن ســگرت و یــا ســیبی تعــارف میکــرد، بلکــه هــر بــاری کــه خــود بــه ســگرت 
و یــا ســیبی دســت میبــرد مــرا از یــاد نمیبــرد. او عمــًا مــرا در آنچــه داشــت شــریک ســاخته 
بــود. از همــۀ آنچــه داشــت مناصفــۀ آن را بــه مــن تخصیــص داده بــود. تــا ناوقتهــای شــب 

بــه صحبــت پرداختــه و بعــد بــه خــواب رفتیــم.
فــردای صبــح  وقتــی از خــواب بیــدار شــدم بــه عــوض اینکــه، ماننــد هــر روز دماغــم را 
خــوف مــرگ اســتیا نمــوده باشــد، اولیــن احساســم خوشــی ای بــود کــه از داشــتن یــک 
هــم ســلول و همصحبــت برایــم دســت میــداد. از اینکــه چــه آینــده ای در انتظــارش خواهــد 
ــه  ــال ب ــا ح ــر ت ــش نداشــت. اگ ــی در پی ــدۀ خوب ــًا آین ــا یقین ــودم، ام ــر ب ــی متأث ــود خیل ب
تحقیــق و شــکنجه ای معــروض نشــده بــود بــه مفهــوم آن نبــود کــه مشــکاتش بــا توقیفــش 

در گوشــۀ یــک ســلول پایــان یافتــه باشــد.
او یــک عســکر و دارای رتبــۀ نســبتًا بلنــدی بــود. وحشــیان خلقی-پرچمــی در مقابــل وی 
ــک  ــا ی ــه تنه ــرا او ن ــد. زی ــاذ میکردن ــری را اتخ ــه ت ــر و بیرحمان ــیانه ت ــًا روش وحش یقین
صاحبمنصــب بــود بلکــه منســوب بــه یــک فامیلــی بــود کــه یــک عضــو آن در رژیــم هــای 
گذشــته مقــام وزارت دفــاع داشــت و از نفــوذ کافــی در بیــن نظامیــان برخــوردار بــود. امــا 
در آن لحظــات ممکــن خــود خواهــی ام بــر دیگــر احساســاتم غلبــه میکــرد و بــه عــوض 
ــم  ــن ه ــه م ــی ام از اینک ــاس خوش ــت، احس ــش رو داش ــه او در پی ــر از آنچ ــاس تأث احس

صحبتــی پیــدا کــرده بــودم، بیشــتر بــود.
جگــرن عبدالرشــید کــه فقــر مطلقــم را از دارائــی دنیائــی، در ظــرف یــک شــب درک کــرده 
ــاس  ــدد گی ــدان دو ع ــن زن ــا از کانتی ــول داد ت ــس موظــف پ ــه پولی ــح ب ــود، در اول صب ب
آبخــوری، دو آفتابــه، دو بــرس دنــدان و دوتیــوب کریــم دنــدان بــرای مــا خریــداری نمایــد. 
ناراحتــی مــن باطنآازیــن ناتوانــی واحتیاجــی ومحتاجــی ام شــدت کســب میکــرد. بــا خــود 
میگفتــم اگــر اســداهلل ســروری پــول هــای نقــدم را در جیبــش نمیگذاشــت، اگــر  ســاعت بند 
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دســتم را تصاحــب نمیکــرد، اگــر قلــم هایــم را یکســره مــال خــودش نشــمرده و در جیبــش 
ــی انقــاب اســداهلل  ــدازه تهــی دســت نمیبــودم. ول ــه ایــن ان نمیگذاشــت، ممکــن امــروز ب
ســروری شــکل و خصوصیــات خــودش را داشــت. جگــرن عبدالرشــید بــا یــا بــدون درک 
ایــن ناآرامــی در مــن اظهــار داشــت: »داکتــر آغــا، تاوقتــی کــه ایــن پولهــا را در جیــب دارم 
از آن مشــترکًا مصــرف مینمائیــم. روزیکــه پولهــای مــا کامــًا بــه مصــرف رســید، در همــان 
روز دربــاره اش فکــر میکنیــم. جگــرن عبدالرشــید فرشــته ای بــود کــه خداونــد )ج( بــه ســر 
وقــت مــن رســانیده بــود تــا مــرا هــم از احتیاجــات مــادی فــارغ ســازد و هــم بــا صحبــت 
هایــش از فکــر دایمــی مــرگ و اعــدام بــاز دارد. همــۀ احتیاجاتــم بــرآورده شــده بــود. همــه 
ــه ایکــه بعــد از دســت و رو  ــز داشــتم، هــم گیاســی کــه در آن آب بنوشــم، هــم آفتاب چی
تــازه کردنهــا در آن آب آشــامیدنی ذخیــره کــرده و هــر وقتــی دلــم خواســت آب بنوشــم. از 
شــکنجۀ عطــش بــه آب و عطــش بــه ســگرت نجــات یافتــه بــودم. از ضروریــات زندگــی 
ــن  ــر م ــی ســلول را ب ــت تنهائ ــم تحمــل ثقل ــی ه ــًا همصحبت ــز را داشــتم. عاوت ــه چی هم
آســان ســاخته و از فکــر متــداول مــرگ و اعدامــم کاســته بــود. ایــن همــه خوشــبختی هــا 
بــه یکبارگــی در ظــرف یــک شــب نصیــب مــن شــده بــود. جگــرن عبدالرشــید عاوتــًا آواز 
ــی نمــوده اســت. بســا کمپوزهــای  ــن آواز خوان ــاد تمری ــی داشــت. معلــوم میشــد زی گیرائ
افغانــی و هنــدی را بســیار ماهرانــه میســرائید. وقتــی صحبــت هــا بــه پایــان میرســید او بــه 
آوازخوانــی میپرداخــت. اکثــراً میپرســید کــدام خوانــدن را خــوش دارم،  و آن را بــا کیفیــت 
خاصــی میســرائید. تغییــر عمــده ای در زندگــی روزمــره ام پیــدا شــده بــود. روحــًا اســتوارتر 
ــردار  ــًا از ســرم دســت ب ــدام کام ــی فکــر اع ــم فکــر میکــردم. ول ــه اعدام ــر ب ــودم. کمت ب
نبــود. فکــر اعــدام فکــری نبــود کــه بتــوان بــه آســانی آن را از ســر بــدر کــرد. اقــًا لحظــه 
هــای کوتاهــی کــه ایــن فکــر را بــا صحبــت بــا جگــرن عبدالرشــید از ســر بــه در میکــردم، 
ــر واقــع میشــد. بعضــًا  ــه یــک انحطــاط روحــی خیلــی مؤث ــری ام ب ــری از درگی در جلوگی
صحبتــم بــا جگــرن عبدالرشــید در اطــراف اعــدام و اعــدام شــوندگان میچرخیــد. همانقــدر 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــس ب ــر عک ــود ب ــر ب ــن مؤث ــی م ــۀ روح ــید درتقوی ــرن عبدالرش ــه جگ ک
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ممکــن صحبــت هــای مــن بــرای وی انحطــاط آور بــوده باشــد زیــرا پــی هــم موضــوع را 
بــه اعــدام و چگونگــی اعــدام میکشــانیدم و ایــن بــه نســبتی بــود کــه مکــرراً موضــوع اعــدام 
ــه آن معــروض  ــرا میگرفــت. مــن از اعــدام بطــور عــام، کــه  هــر محبوســی ب دماغــم را ف
بــود صحبــت مینمــودم نــه از اعــدام خــود بطــور خــاص، زیــرا بــه جگــرن عبدالرشــید از 
ــا وجــود  ــود کــه ب ــودم و آن هــم از ســببی ب ــه ب ــزی نگفت صــدور حکــم اعــدام خــود چی
تفکــر مکــرر در ایــن موضــوع، از بــر زبــان رانــدن کلمــۀ اعــدام خــودداری کــرده و فکــر 
میکــردم اگــر ایــن موضــوع را خــود بــه زبــان برانــم در آن صــورت وقــوع اعدامــم حتمــی 
خواهــد گردیــد. جگــرن عبدالرشــید هــم اعــدام بســیاری از محبوســین را حتمــی میپنداشــت، 
بــه شــمول خــودش، ولــی او هــم در مــورد اعــدام بطــور عــام صحبــت مینمــود بــدون آنکــه 
بطــور خــاص اعــدام خــود را بــر زبــان آورده باشــد. او اعــدام را طــوری ترســیم میکــرد، و 
چنــان زود گــذر و بــی درد جلــوه میــداد کــه بــه مــرور زمــان فکــر کــردن بــه اعــدام برایــم 
کمتــر آزاردهنــده مینمــود. او میگفــت اعــدام یــک آن، یــک لحظــه، یــک نفــس بــاال کشــیدن 
اســت. اصابــت مرمــی در وجــود مشــابه بــه آن اســت کــه آب ســرد بــاالی شــخص بیخبــری 
پاشــیده شــود. یــک تــکان، یــک نفــس بــاال کشــیدن، کار تمــام اســت. دیگــر نــه دردی اســت 
ــی  ــه جهــان آرامــش و جهــان خاموشــی، جهان ــه احساســی. سفریســت ب ــه رنجــی و ن و ن
ــالی  ــت س ــد از بیس ــروز بع ــج. ام ــی از درد و رن ــی خال ــش و آرزو، جهان ــاری از خواه ع
فکــر میکنــم جگــرن عبدالرشــید خــود بــا ایــن افــکار تلــخ اعــدام دســت و گریبــان بــود و 
اعدامــش را حتمــی میپنداشــت و آنچــه بــه مــن میگفــت در حقیقــت هدفــش ممکــن جــز از 
کاســتن خــوف و هــراس خــودش چیــز دیگــری نبــوده باشــد. ولــی او هــر آنچــه در مــورد 
اعــدام میگفــت مــرا هــم تــا انــدازه ای آمــادۀ پذیــرش ایــن واقعیــت تلــخ میســاخت. آنچــه 
را جگــرن عبدالرشــید میگفــت خــود هــم میدانســتم. میدانســتم  کــه درد اصابــت یــک یــا دو 
مرمــی آزاردهنــده تــر از چرخــش دســتۀ تیلفــون اســداهلل ســروری، بــرای دقایــق متمــادی، 
ــان شــخص دیگــری بشــنوم.  ــاز هــم ضــرورت داشــتم همــه را از زب ــود. امــا ب نخواهنــد ب
ــه چنــد  همــه اســتداللی کــه خــود در اطــراف اعــدام و مــرگ میکــردم، آرامشــی معــادل ب
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ــم فراهــم کــرده نمیتوانســت. آنچــه خــود فکــر میکــردم و  جملــۀ جگــرن عبدالرشــید برای
آنچــه جگــرن عبدالرشــید برایــم میگفــت، همــه تــا انــدازه ای قبولــی مــرگ را بــر مــن آســان 
ــم را از زندگــی قطــع نمیکــرد.  ــی عایق ســاخته و اندکــی از واهمــۀ مــرگ میکاســت، و ل
ــن جــرم و آن  ــه ای ــق ب ــرم، از تحقی ــذت بب ــم. از زندگــی ل ــده بمان شــدیداً آرزو داشــتم زن
جــرم مصئــون، و از کشــانیده شــدن بــه ایــن محکمــه و آن محکمــه در امــان باشــم. ولــی آیــا 

دشــمنان مرئــی و نامرئــی خواهنــد گذاشــت بــه چنیــن زندگــی ای دســت یابــم؟
ــش  ــوازم ری ــن ل ــه م ــید، متوجــه شــد ک ــید هنگامیکــه ریشــش را میتراش جگــرن عبدالرش
ــت  ــن وق ــردازد. مگــر در ای ــز بپ ــۀ آن نی ــه تهی ــا ب ــی آن شــد ت ــدارم و در پ ــم ن تراشــی ه

ــتم آن را بتراشــم. ــم نداش ــود و تصمی ــیده ب ــی رس ــدازۀ کاف ــه ان ریشــم ب
باالخــره روز پــای واز فــرا رســید. مرحــوم عبدالمجیــد خــان توانســته بــود پایــواز خــود را 
از وجــود مــن در بــاک اول زنــدان پلچرخــی مطلــع ســازد. جنــب وجوشــی در دهلیزهــا 
بــر پــا بــود و پولیــس هــا ضمــن اینکــه اســم محبوســین را بــرای دریافــت اموالیکــه پــای 
وازهایشــان فراهــم نمــوده بودنــد، صــدا میــزد، مــن هــم نــام خــود را از زبــان یکــی از پولیس 
هــا شــنیدم. از عقــب دروازۀ قفــل شــده بــه جهــر گفتــم: »مــن در ســلول نمبر هشــت هســتم« 
پولیــس آمــد و تنهــا یــک نــوت پنجــاه افغانیگــی را ضمیمــۀ یــک پــرزه خــط بــه مــن تســلیم 
، و تقاضــا نمــود تــا رســیدی برایــش بســپارم. )آنوقــت دادن رســید مجــاز بــود ولــی بعــد 
هــا ممنــوع قــرار داده شــد.( مــن از اینکــه بعــد از مــدت طوالنــی فامیلــم تنهــا پنجــاه افغانــی 
ای برایــم فرســتاده بــود نهایــت متأثــر بــودم. میترســیدم دامنــۀ تیــره بختــی تــا فامیلــم هــم 
رســیده باشــد. آنهــا نیــز بــاز داشــت و در گوشــۀ کــدام زندانــی بســر برنــد و ایــن پنجــاه 
افغانــی را پایــواز مرحــوم دوکتــور عبدالمجیــد خــان روی ترحــم برایــم فرســتاده باشــد و یــا 
ممکــن کــه دارائــی مــا همــه ضبــط و فامیلــم را چنــان در مضیقــۀ اقتصــادی قــرار داده باشــد 
کــه بــا قــرض و وام پنجــاه افغانــی ای بــرای کمــک بــه مــن تهیــه دیــده باشــند. بعــد از آنکــه 
پــرزه را گشــودم، متوجــه شــدم کــه ایــن پنجــاه افغانــی توســط پایــواز مرحــوم عبدالمجیــد 
ــره بختــی هــای  ــذا مفکــورۀ اینکــه فامیلــم هــم در دام تی ــم فرســتاده شــده اســت. و ل برای



230

مشــابه بــه مــن افتــاده باشــند در ذهنــم اوج گرفــت. پنجــاه افغانــی را گرفتــم و رســیدی بــه 
ــی  ــه چــه نامایمت ــم ب ــکار دردآوری نســبت اینکــه فامیل ــی خــود در اف پولیــس ســپردم ول
دســت و گریبــان خواهنــد بــود فرورفتــم. لحظــه ای فکــر اعــدام را کامــًا فرامــوش کــردم. 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــود. ی ــوده ب ــتیا نم ــم اس ــورد فامیل ــدی در م ــکار ناخــوش آین ــم را اف ذهن
هیــوالی مــرگ بــه فرشــته ای مبــدل گشــته بــود کــه رســیدن هــر چــه زودتــر آن را آرزو 
میکــردم و نمیخواســتم شــاهد اخبــار ناخــوش آینــدی در مــورد فامیلــم باشــم. صحبــت های 
جگــرن عبدالرشــید هــم در ایــن مرحلــه بــی تاثیــر شــده بــود و همانطوریکــه خــوف مــرگ 
را در مــن تقلیــل میبخشــید از درد و رنــج مصائــب احتمالــی بــه فامیلــم کاســته نمیتوانســت. 
مــن  دیگــر در گوشــه ای نشســته و بــه افــکار زجــر دهنــدۀ خــود دســت و گریبــان بــودم. 
ــود از  ــر پنداشــته ب ــی اث جگــرن عبدالرشــید هــم کــه صحبــت هــای تســلیت آمیــزش را ب
تــاش در ایــن راه دســت برداشــته و مــرا بــه حــال خــودم گذاشــت. در نیمــۀ دوم بعــد از 
ظهــر همــان روز یــک بــار دیگــر اســمم صــدا زده شــد. اینبــار پولیــس بــه عــوض اینکــه 
چیــزی را بــه مــن بســپارد، دروازۀ ســلول را گشــود و مــرا ماننــد دیگــر محبوســین بــه اتــاق 
ــص داده  ــترداد البســۀ مســتعمل تخصی ــاک و اس ــت البســۀ پ ــرای دریاف ــه ب مخصوصــی، ک
ــی توســط  ــه در فرســتادن پنجــاه افغان ــگاه متوجــه شــدم ک ــرد. آن ــی ک ــود، راهنمائ شــده ب
پایــواز مرحــوم دوکتــور عبدالمجیــد خــان هــدف ایــن بــوده اســت تــا مطمئــن گردنــد کــه 

در طــول ایــن مــدت مــن از بیــن نرفتــه و هنــوز زنــده در زنــدان میباشــم.
اولیــن بــاری بــود کــه زنــده در ایــن اتــاق، بــه دیــدن چهــرۀ منحــوس یــک وحشــی دیگــر 
ــل  ــس پ ــدان محب ــن قومان ــی تری ــداهلل وحش ــید عب ــی س ــروری، یعن ــداهلل س ــاش اس از قم
ــدم.  ــلیم ش ــود تس ــده ب ــم آورده ش ــه برای ــدی ک ــول نق ــه و پ ــل میشــدم. البس ــی نای چرخ
لباســم را عــوض و البســۀ مســتعمل را بــا رســیدی بــه پولیــس تســلیم دادم. گرچــه جگــرن 
عبدالرشــید طرفــدار نبــود تــا آن کاالی آلــوده بــه خــون وقــاق شــده را بــه فامیــل بفرســتم. 
ولــی مــن میخواســتم آن لبــاس را نمونــۀ وحشــت خلقیهــا- پرچمــی هــا نگــه داشــته، بعــد 
از ســرنگونی شــان، کــه بــه آن یقیــن کامــل داشــتم، و در صورتــی کــه معجــزه آســا از چنــگ 



231

شــان جــان ســالم بــه ســامت ببــرم، بــرخ همــه شــان و مخصوصــًا اســداهلل ســروری بکشــم.
از آن روز بــه بعــد مــن شــخص منزهــی شــده بــودم. لباســم مایــم واز خــون قــاق شــده 
ــی لبــاس منــزه و پاکــی آن را از انظــار پوشــانیده  ــود ول نبــود. گرچــه وجــودم خشــکیده ب
بــود. عاوتــًا روی پاکــی هــم پیــدا نمــوده بــود تــا آن را بــه ســر انداختــه و روی خــود را، 
کــه نســبت بینــی شکســته و عایــم مشــت و لگــد اســداهلل ســروری و تیــم شــکنجۀ وزارت 

داخلــه متــورم و بــد شــکل شــده بــود، تــا انــدازه ای از انظــار پوشــانیده باشــم.
ــه ســمتی واقــع  روزهــا پشــت هــم میگذشــت و از اعــدام مــن خبــری نبــود. ســلول مــا ب
ــذار  ــرای گشــت و گ ــه ب ــس ک ــه صحــن دیگــر محب ــی آن ب ــای ماق ــن ه ــه کلکی ــود ک ب
محبوســین کامــًا ممنــوع بــود، مشــرف میشــد. جگــرن عبدالرشــید در مواقعــی کــه در ایــن 
صحــن محبــس کــه مدخــل بــاک اول هــم در آن واقــع بــود ســروصدایی میشــنید، هــر چــه 
بــه دســتش مــی افتــاد زیــر پاگذاشــته و از طریــق کلکیــن هــا بــه تماشــای صحــن محبــس 
ــه  ــته و متوج ــر داش ــر نظ ــد را زی ــین جدی ــا ورود محبوس ــب م ــن ترتی ــه ای ــت. ب میپرداخ
بودیــم کــه هــر شــب بــه تعــداد زیــاد محبوســین جدیــد بــه زنــدان آورده میشــوند. دیــری 
نگذشــت کــه قلــت جــا محســوس و محســوس تــر و بــه تعــداد محبوســین در هــر ســلول 

بــه انــدازه ایکــه از گنجایــش هــر ســلول بســیار باالتــر بــود، افــزود میگشــت.
نیمــۀ یکــی از شــبها کــه مــا هنــوز بــه خــواب نرفتــه بودیــم دروازه گشــوده و جــوان 23-
24 ســاله ای بــه داخــل ســلول هدایــت شــد. او جــوان بلنــد قــد و خــوش اندامــی بــود. از 
حالــت دســتها و پاهایــش معلــوم میشــد کــه شــکنجۀ خلقیهــا و پرچمــی هــا را دیــده اســت. 
ــر  ــرای ه ــوری را ب ــت ف ــۀ معرف ــینان آن زمین ــت سرنش ــلول و معدودی ــط کوچــک س محی
جدیــد الــورودی فراهــم میســاخت. کافــی بــود یــک ســاعتی ســپری شــود تــا تصــور شــود 
کــه باشــندگان ســلول بــا هــم معرفــت چندیــن ســاله ای دارنــد. مخصوصــًا کــه همــه بــا هــم 
درد مشــترک، دشــمن مشــترک، و آرزوی مشــترک داشــته باشــند. در ســلول مــا هــم بعــد از 
ســاعتی آن جــوان کســی نبــود کــه همــان شــب رســیده باشــد. صحبــت هــا طــوری بــود کــه 

معرفــت طوالنــی را هویــدا میســاخت.
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آن جــوان کــه متأســفانه اســمش فراموشــم شــده اســت، عســکری بــود مربــوط غنــد کماندو. 
ــا احساســات  ــر از آرزو. ب ــد و پ ــر از امی ــر از زندگــی، پ ــرژی و پ ــر از ان ــود پ ــی ب او جوان
صحبــت میکــرد. از آینــده ســخن میگفــت. از پــان هــا و پــروژه هایــش ســخن میگفــت. 
جــز بــه زندگــی و نعماتــش بــه دیگــر چیــزی نمــی اندیشــید. او از پــدر و مــادرش ســخن 
میگفــت، از قدســیت روابــط فامیلــی ســخن میگفــت. از مشــکات تعلیمــات کماندوئــی اش 
ــی در کــوه هــا  ــه منظــور تعلیمــات کماندوئ ــا غــرور از روزهائیکــه ب ســخن میگفــت. او ب
ســپری و نســبت ممنوعیــت تــرک محــل، گرســنگی و تشــنگی اش را بــا خــوردن گوشــت 
مــار و نوشــیدن عصــارۀ گیاهــای کوهــی فرونشــانده اســت، ســخن میگفــت. او بــه زندگــی 
امیــدوار و هنــوز بــه عدالــت بشــری بــاور داشــت. او در ســلول تنــگ و تاریــک و خفــه کــن 
زنــدان زندگــی آورده بــود، امیــد و آرزو آورده بــود. مــرگ را در قاموســش جــای نبود.هرچــه 
ــروژه  ــود و پانهــا و پ ــود و  امیدهــا، زندگــی ب ــود و صحبــت از زندگــی ب ــود زندگــی ب ب
هــا، زندگــی بــود و تاشــها.... ولــی.... ولــی بــه آنچــه کــه فکــر نمیکــرد، آنچــه کــه زبانــش، 

فکــر و دماغــش بــه آن آشــنا نبــود بســراغش رســید.
ــاد رفــت تاشــها ناتمــام مانــد و پــان هــا و پــروژه هــا نقــش بــر آب شــد.  امیدهــا بــر ب
شــبی، کــه مــن بــه ســلول دیگــری انتقــال یافتــه بــودم، مــرگ در قالــب خلقــی- پرچمــی بــه 
ســراغش رســید. او را بــا خــود بردنــد، صدایــش را بــرای همیــش خامــوش و جســدش را 
بــا آرزوهایــش در گــودال نامعلومــی نیســت و نابــود ســاختند. او را از خدمــت بــه وطنــش 
ــل  ــی متاه ــه حت ــش ک ــش، یکــی از آرزوهای ــه والدین ــت ب محــروم ســاختند، او را از خدم
شــدنش را بــه همیــن منظــور بــه تعویــق انداختــه بــود، محــروم ســاختند. او کســی بــود کــه 
بــه اســتثنای شــکنجه هــای اولــی، تحقیقــی از وی نشــده بــود. محکمــه ای، از محاکــم نــام 
نهــاد خلقــی - پرچمــی، در مــوردش حکمــی صــادر نکــرده بــود. او بــا خوشــباوری منتظــر 
بــود تــا خلقیهــا پرچمــی هــا بــه محاکمــه اش آغــاز و درک نماینــد کــه او بــه خاکــش و بــه 
مردمــش خیانــت نکــرده اســت. امــا او هنــوز درک نکــرده بــود کــه بــه جــرم وطندوســتی باز 
داشــت شــده اســت. او هنــوز درک نکــرده بــود کــه او خــار چشــم وطنفروشــان و بــاداران 
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استعمارگرشــان قــرار گرفتــه اســت. او بــه زعــم خلقیهــا پرچمــی هــا بــا ضدیتــش بــا روســها 
در اشــغال وطنــش، بزرگتریــن خیانتــی را مرتکــب شــده اســت و خــود را مســتحق جــزای 

اعظمــی ســاخته اســت.
آن مــن بــودم کــه اســلم وطنجــار در حضــور اســداهلل ســروری و اســداهلل امیــن، محکومیتــم 
را بــه اعــدام اعــام نمــوده بــود. مــن بــه مــرگ فکــر کــرده بــودم. مــن بــه مــرگ آمادگــی 
ــرده  ــدا ک ــرگ جــرأت پی ــی م ــه قبول ــه کمــک جگــرن عبدالرشــید ب ــن، ب ــودم. م ــه ب گرفت
بــودم. مــن مــرگ را، هــر روز یــک قــدم بــه خــود نزدیکتــر میدیــدم. ولــی آن جــوان جــز 
بــه زندگــی بــه مــرگ فکــر نمیکــرد. او بــه زندگــی بــه زیبایــی هــای زندگــی مــی اندیشــید. 
ــش را  ــی پرچمــی، امیدهای ــب خلق ــرۀ خشــنش در قال ــا آشــکار ســاختن چه ــان ب ــا جه ام
ــت و  ــی نیس ــته جمع ــتان دس ــدل و در گورس ــأس مب ــه ی ــش را ب ــدی، آرزوهای ــا امی ــه ن ب
ــد  ــک فرزن ــت را از ی ــاند و مملک ــوگواری نش ــه س ــادری را ب ــدرو م ــاخت. پ ــودش س ناب
ــود ومــن  ــح محــروم ســاخت. شــبی کــه هنــوز آن جــوان در قیــد حیــات ب صــادق و صال
هــم هنــوز در همــان ســلول بســر میبــردم، بازهــم دروازۀ ســلول کشــوده و چهــرۀ آشــنایی 
ــم و  ــاورم نمیشــد. فکــر میکــردم در خــواب میبین در چــوکات دروازه ظاهــر گشــت. اول ب
یــا اینکــه چهــره را عوضــی گرفتــه ام. ولــی بــه زودی متوجــه شــدم کــه اشــتباهی نیســت. 
آنچــه میبینــم واقعیــت اســت. کســی را کــه در چــوکات دروازه میبینــم خــود دوکتــور ســید 
الــف شــاه غضنفــر، یکــی از اســتادان فاکولتــۀ طــب میباشــد. از وضعــش چنــان معلــوم میشــد 
کــه او هــم از دیــدن مــن بــه تعجــب افتــاده اســت. و متــردد اســت بــه ســلول داخــل شــود 
یــا نــه. معرفتــش را بــا مــن آشــکار ســازد و یــا اینکــه چــون ناآشــنایی از هــر نــوع احــوال 
پرســی بــا مــن خــودداری نمایــد. مــن هــم متحیــر بــودم کــه دوکتــور عضنفــر کــه بــا هــم 
ــوت  ــات و مبه ــن م ــرا چنی ــتیم، چ ــی داش ــت کاف ــوده و معرف ــکار ب ــب هم ــۀ ط در فاکولت
بــه مــن نــگاه کــرده نــه تنهــا از دیــدن مــن احســاس خوشــی نمیکنــد بلکــه اگــر برایــش 
میســر باشــد از داخــل شــدن در ســلول و مصافحــه بــا مــن خــودداری هــم خواهــد کــرد. 
ــه آنچــه  ــه دســت او نبــود. ب ــا داخــل نشــدن در ســلول ب ــی انتخــاب داخــل شــدن و ی ول
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امــر شــده بــود بایــد اطاعــت میکــرد. در ســلول داخــل شــد و بــا هــم بــه احــوال پرســی 
پرداختیــم. در دســتها و پاهایــش آثــار شــکنجۀ شــدید بــه مشــاهده میرســید. بعــد از لحظــه 
ای کــه صــرف معرفــت وی بــا جگــرن عبدالرشــید و جــوان کمانــدو گردیــد، بــه صحبــت 
در اطــراف موضــوع مــورد دلچســپی همــه، یعنــی علــت گرفتــاری، چگونگــی گرفتــاری، و 
باالخــره روش و تصمیــم دســتگاه منفــور در مقابــل وی جویــا شــدیم. البتــه نظــر بــه معرفــت 
قبلــی ســوالها بیشــتر از طــرف مــن مطــرح میگردیــد. در مقابــل اولیــن ســوالم، یعنــی علــت 
بازداشــتش بــا تعجــب بــه مــن  نگریســته و اظهــار داشــت: »تــو خبــر نــداری؟« ایــن ســوال 
او مــرا بــه تعجــب انداخــت. زیــرا قبــل از گرفتــاری مــدت طوالنــی بــا وی مصــادف نشــده 
بــودم و هــم در مــورد فعالیــت هــای خــود بــا وی بــه مــن ارتباطــی داشــته باشــد و یــا مــن 
از علــت بازداشــتنش اطــاع داشــته باشــم. برایــش گفتــم: »نــه مــن خبــر نــدارم. در جریــان 
ــا  ــده ام و ب ــار دی ــن ب ــرای آخری ــما را ب ــت ش ــه وق ــه چ ــما، ک ــورد ش ــا در م ــق تنه تحقی
هــم چــه ارتباطــی داریــم، ســوالی مطــرح نمودنــد. و مــن در جــواب آنچــه واقعیــت بــود 
نوشــتم، یعنــی اینکــه بعــد از مــدت هــا، چنــد روز قبــل از گرفتــاری بــا شــما هنــگام امضــای 
حاضــری مصــادف شــده و بعــد از احوالپرســی مختصــر دوبــاره از هــم جــدا و دیگــر قطعــًا 
ــن  ــورد شــما از م ــک ســوال دیگــر در م ــن ی ــه اســتثنای ای ــا شــما مصــادف نشــده ام. ب ب
ــا وی هــم مطــرح نمــوده  ــوق را ب ــد. »او اظهــار داشــت کــه ســوال ف کــدام ســوالی نکردن
انــد. ولــی بــا عیــن جوابــی کــه او هــم اظهــار داشــته اســت قناعــت هیئــت تحقیــق فراهــم 
نشــده و ســوالهای متعــدد دیگــر در ایــن مــورد، آمیختــه بــا شــکنجه و آزار مطــرح نمــوده 
انــد. مقامــات خلقــی و پرچمــی در پــی آن نبودنــد تــا دوکتــور غضنفــر واقعیــت را طــوری 
کــه اتفــاق افتــاده بــود بیــان دارد. آنهــا میخواســتند آنچــه را خــود واقعیــت تصــور نمــوده 
ــد کــه مــن بالوســیلۀ  ــه ایــن عقیــده بودن ــان دوکتــور غضنفــر بشــنوند. آنهــا ب ــد از زب بودن
خانــم آمریکائــی دوکتــور غضنفــر بــا ســفیر امریــکا بــه تمــاس شــده و پــان کودتــا را بــر 
ضــد رژیــم خلقــی - پرچمــی، بدســت آورده ام. جــواب هــای دوکتــور غضنفــر را، مبنــی 
بــر اینکــه او مدتیســت از خانــم امریکائیــش جداشــده اســت و خانــم مذکــور مدتهــا قبــل 
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ــا  ــا ب ــد ت ــی آن بودن ــه و در پ ــاز گشــته اســت، ناشــنیده گرفت ــکا، ب ــی امری ــه وطنــش یعن ب
انــواع شــکنجه و عــذاب او را بــه اعتــراف بــه آنچــه کــه محصــول تصــور و تخیــل خودشــان 
بــود وادارنــد. دوســیۀ مــرا ســنگین تــر ســازند و اعدامــم را مواجــه نشــان دهنــد. در غیــر آن 
صحــت و ســقم بیانــات دوکتــور غضنفــر بــه ســهولت معلومــات شــده میتوانســت. اینکــه 
چــرا و بــه اســتناد کــدام ســند و شــواهدی موضــوع مــرا بــا دوکتــور غضنفــر ارتبــاط داده 
ــه  ــم ب ــن و ه ــه م ــم ب ــی حاصــل نکــرده ام. باالخــره موضــوع ه ــروز اطاع ــا ام ــد ت بودن
دوکتــور غضنفــر واضــح گردیــد. و مــن در ســلول زنــدان، آن هــم بعــد از آنکــه محکمــۀ نــام 
نهــاد حکــم اعدامــم را صــادر نمــوده بــود، توســط دوکتــور غضنفــر مطلــع میشــدم کــه بــه 
اتهــام دیگــری یعنــی تمــاس گرفتــن بــا ســفیر امریــکا و بدســت آوردن پــان کودتــا از وی، 

کــه از خــودم در مــورد کوچکتریــن ســوالی نشــده بــود، نیــز متهــم میباشــم.
در سلولیکه برای دو نفر پیشبینی شده بود، چهار نفر به گذاره پرداختیم.

ــداد  ــت را از تع ــن وخام ــا ای ــت. م ــت میرف ــه وخام ــت رو ب ــر مملک ــاع در سرتاس اوض
محبوســین جدیدالــورود بــه خوبــی حــدس زده میتوانســتیم. دیــری نگذشــت کــه بــه تعــداد 
سرنشــینان ســلول مــا هــم افزایــش بعمــل آمــد و تعــداد مــا بــه شــش یــا هفــت نفــر رســید. 
از ســلول کوچــک، سرنشــین زیــاد، گرمــای تابســتان، و دروازه و کلکیــن بســته مشــکات 

زندگــی در دوزخ را بــه خوبــی میتــوان حــدس زد.
ــن  ــه کوچکتری ــد ک ــدان آورده میشــدند کســانی بودن ــه زن ــداً ب ــه جدی ــینی ک ــر محبوس اکث
تحقیقــی از آنهــا بــه عمــل نیامــده بــود. بســیاری از آنهــا حتــی نمیدانســتند بــه چــه جرمــی 
بازداشــت شــده انــد. زیــرا نــه بــا کــدام گــروپ ضــد دولتــی بــه تمــاس بودنــد و نــه کاری 
ــه  ــن ب ــد. ای ــوه نمای ــًا در نظــر خودشــان، موجــه جل ــاری شــان اق ــد کــه گرفت کــرده بودن
ذات خــود دســپاچگی شــدید دســتگاه را آشــکار ســاخته، امیــدواری هایــی را ســبب میشــد.
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تغییر سلول زندان
روزهــا پشــت هــم میگذشــت ولــی هنــوز از اعــدام مــن خبــری نبــود. انتظــاری بــود شــدیداً 
ــه  ــه ب ــم در وزارت داخل ــای اقامت ــد روزه ــدت را مانن ــن م ــر ای ــکاه. اگ ــده و جان آزار دهن
تنهایــی و بــدون همصحبــت بــه ســر میبــردم، یقیــن کامــل اســت کــه هــم ســامت جســمی 
ــای جگــرن عبدالرشــید  ــدادم. خوشــبختانه صحبته ــم ســامت روحــی را از دســت می و ه
و دیگــر همراهــان ســلول بــود کــه مــرا از فــرو ررفتــن در عمــق افــکار مربــوط بــه اعــدام 
ــر  ــر ورود پیهــم زندانیــان جدیــد کامــًا ب ــدان در اث ــاز میداشــت.  نظــم ونســق دفاتــر زن ب
هــم خــورده بــود. در اثــر هجــوم محبوســین جدیــد آمریــت زنــدان در پــی آن شــد تــا از 
ســلولهای مخصــوص محکومیــن بــه اعــدام، کــه در آن ســلول هــا نــه تنهــا محکومیــن بــه 
اعــدام بلکــه کســانیکه حتــی از آنهــا تحقیقــی هــم نشــده بــود جــا داده شــده بودنــد، یــک 
ــم  ــه زع ــه ب ــد ک ــین جدی ــرای محبوس ــال داده و ب ــزل دوم انتق ــه من ــین را ب ــداد محبوس تع
آنهابــا یــا بــدون تحقیــق، وبــا یــا بــدون گنــاه مســتحق اعــدام شــناخته شــده بودند،جافراهــم 
ــدام  ــه اع ــی ب ــه حت ــین ک ــداد محبوس ــک تع ــه ی ــد ک ــبب ش ــل س ــرو تبدی ــن تغی نمایند.ای
ــزل دوم انتقــال داداه شــوند،  و  ــه یکــی از ســلول هــای من ــد مــن ، ب ــد، مانن محکــوم بودن
ــود در  ــت ب ــان ثاب ــه جرمش ــود و ن ــده ب ــی ش ــا تحقیق ــه از آنه ــه ن ــی ک ــس آنهای ــر عک ب
همــان ســلولهای محکومیــن بــه اعــدام باقــی بماننــد. چــه بســا از ایــن اشــخاص کــه فقــط 
موجودیــت شــان در همیــن ســلولها ســبب شــده باشــد تــا جــادان بــدون دغدغــۀ خاطــر 
ــزد مســئولین  ــه مســائل ن ــود ک ــدۀ آن ب ــن خــود نشــان دهن نیســت ونابودشــان ســازند. ای
زنــدان کامــًا مغشــوش میباشــد. بــا گنــاه و بــی گناهــی در کار نبــود. فقــط میخواســتند بــا 
حبــس هــا وکشــتارهای پــی در پــی چنــان خــوف و تــرور را در محیــط پخــش نماینــد کــه 
کســی جــرأت تشــبث بــه مســائل مربــوط بــه سرنوشــت خودشــان و مملکــت شــان نباشــد.
در اثــر ایــن نقــل و انتقــاالت دوکتــور ســید الــف شــاه غضنفــر و مــن بــه یکــی از ســلول 
هــای منــزل دوم انتقــال یافتیــم. در ایــن ســلول بــا دوکتــور غــام محمــد نیــاز، کــه او هــم 
ــود، جگتــورن ســیف الرحمــن و  ــه اعــدام ب یکــی از باشــندگان ســلول هــای محکومیــن ب
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جگــرن شــعیب یــک جــا شــدیم.
ــل  ــدیداً مقاب ــه ش ــود ک ــلمانی ب ــادق، ومس ــاف، ص ــان ص ــن انس ــیف الرحم ــورن س جگت
خلقیهــا پرچمــی هــا، حســاس و از آنهــا متنفــر بــود. او حکایــه میکــرد کــه هنــگام کودتــای 
خلقــی پرچمــی او بــا یــک عــده از رفقایــش در میــدان هوایــی بگــرام بــه مقاومــت پرداختــه 
و موفقیــت نســبی ای هــم بــه دســت آورده بودنــد. ولــی نظــر بــه خــوش بــاوری بعضــی 
از رفقایشــان و منافقــت هــای اعضــای خلــق و پرچــم تاشــهای شــان بــی نتیجــه مانــد. او 
از ایــن شکســتی کــه در یــک قدمــی موفقیــت نصیــب شــان شــده بــود ســخت متأثــر بــود و 

خــود را مــورد مامــت قــرار میــداد.
اکثــر کســانیکه بــا جگــرن شــعیب، صاحــب منصــب دیگــری کــه بــا مــا هــم ســلول شــده 
بــود، معرفــت داشــتند، بــه شــمول جگتــورن ســیف الرحمــن، نامبــرده را پرچمــی قلمــداد 
کــرده و بــه مــا توصیــه میکردنــد تــا در صحبــت هــای خــود در حضــور وی، محتــاط باشــیم. 
جگــرن شــعیب هــم در مقابــل ســوالهای کنجکاوانــۀ مــا چنــان مجمــل صحبــت میکــرد کــه 
شــک و تردیــد را هنــوز هــم بیشــتر میســاخت. او بــرادرش را خلقــی متنفــذی قلمــداد کــرده 
و بــه بــاد دشــنام و ناســزا میگرفــت کــه چــرا از وی در محبــس خبــر گیرائــی نکــرده اســت. 
او ممکــن منحیــث یــک پرچمــی، بــه اســتناد اینکــه خلــق و پرچــم بــا هــم ائتــاف نمــوده 
بودنــد توقــع داشــت تــا بــرادر خلقــی اش بــه احــوال وی رســیدگی نمایــد. او ممکــن ماننــد 
مــا هنــوز از تیرگــی دوبــارۀ روابــط خلــق و پرچــم اطاعــی نداشــت. ورنــه چنیــن شــکوه ای 
را از بــرادر خلقــی اش بــه راه نمــی انداخــت بلکــه بــر عکــس انتظــار میداشــت کــه روزی 

اولیــن مرمــی ایکــه ســینه اش را بشــکافد از تفنــگ بــرادر خلقــی اش باشــد.
در ایــن ســلول جدیــد آزادی بیانــی را کــه درســلول قبلــی خــود از آن بــر خــوردار بودیــم، 
ــط  ــت و رواب ــه صحب ــم. محتاطان ــت داده بودی ــعیب از دس ــرن ش ــت جگ ــبت موجودی نس
عــادی را بــا جگــرن شــعیب حفــظ میکردیــم. جگــرن شــعیب بــا جگتــورن ســیف الرحمــن 
ــط  ــود کــه از یــک طــرف ســیف الرحمــن از رواب ــن از ســببی ب ــی نداشــت. ای ــۀ خوب میان
شــعیب بــا پرچمــی هــا نســبت بــه هــر کــس دیگــر مطمئــن تــر بــود  و پیوســته دیگــران 
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ــا جگــرن شــعیب همــه در  ــداد، و از طــرف دیگــر ســوالها و قصــه هایــش ب را هشــدار می
ســمتی بــود تــا چلوصــاف او را از آب بــه در آورد. گرچــه جگــرن شــعیب کدورتــش را بــا 
ســیف الرحمــن آنقــدر ظاهــر نمیســاخت، ولــی از رفتــار و گفتــارش بــا ســیف الرحمــن و 
دربــارۀ ســیف الرحمــن، کــدورت باطنــی اش بــه خوبــی آشــکار بــود. بــا وجــود ایــن همــه 
ــت جگــرن شــعیب،  ــا دیگــر هــم ســلوالن نســبت موجودی ــت ب ــا در صحب ــت ه محدودی
بازهــم ایــن ســلول نســبت بــه ســلول قبلــی دارای مزایــای بســیاری بــود. پولیــس مؤظــف 
زودتــر بــه تقاضــا جــواب میگفــت. رفتــار و گفتــار خشــونت آمیــز نداشــت. هنــگام توزیــع 
ــاز گذاشــته میشــد کــه هــم امکانیــت  غــذای چاشــت و شــب دروازۀ ســلولها لحظــه ای ب
ورود یکمقــدار هــوای نســبتًا تــازه و هــم زمینــۀ تبادلــۀ چنــد کلمــه ای بــا ســاکنین ســلول 
ــک  ــر و ی ــل از ظه ــرف قب ــاعتی از ط ــک س ــًا ی ــاخت. عاوت ــر میس ــاور را میس ــای مج ه
ســاعتی هــم از طــرف بعــد از ظهــر حــق گشــت و گــذار در صحــن محبــس را پیــدا نمــوده 
ــر روز  ــت. ه ــس را داش ــی از محب ــت رهای ــن حیثی ــرای م ــود ب ــه ذات خ ــن ب ــم. ای بودی
بیصبرانــه انتظــار یــک ســاعت آزادی را میکشــیدیم تــا بــا وجــود قدغــن بــودن از صحبــت 
بــا دیگــران، تنهــا از دیــدن انهــا و خــود را در جمعیتــی احســاس کــردن، رنــج دورۀ تجــرد در 
یــک ســلول را بــا همــه افــکار آزار دهنــدۀ آن موقتــًا از ســر بــه در کنــم. مزیــت دیگرســلول 
جدیــد ایــن بــود کــه بــر عکــس ســلول قبلــی، کــه تشــناب آن بــه قــرار گاه خزنــده هــا و 
گزنــده هــا مبــدل گشــته بــود، تشــناب ایــن ســلول نســبتًا بهتــر و بــا اندکــی زحمــت کشــی 
بــرای رهایــش یکنفــر آمــاده ســاخته شــده میتوانســت. چنانچــه ســیف الرحمــن میخواســت 
خــودش را ولــو بــه قــدر یــک ســانتی متــری از جگــرن شــعیب دور ســازد، تشــناب را آمــاده 

و بســترش را بــه آنجــا انتقــال داد.
ــدن را  ــۀ شســت و شــوی ب ــن زمین ــرای م ــد ب ــن ســلول جدی آزادی هــای یــک ســاعته ای
فراهــم نمــوده بــودو بــا اســتفاده از آن خواســتم خونهــای خشــکیده در بدنــم را بــرای اولیــن 
ــد بســا محبوســین دیگــر در یــک  ــادۀ وضــو و نمــاز ســازم. مانن ــار شســته و خــود را آم ب
ــه شســت و شــوی وجــود  ــا اســتفاده از یــک ســطل آب ب گوشــه ای از صحــن محبــس ب
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آغــاز و در عیــن زمــان بــه تماشــای گشــت و گــذار محبوســین دیگــر پرداختــم. محبــس از 
داشــتن تشــناب بــا پــرده ای کــه محبوســین بتواننــد بــا خاطــر آســوده بــه شســت و شــوی 
جانهایشــان بپردازنــد، کامــًا عــاری بــود. هــر وقــت بــه شســت و شــوی جــان ضــرورت 

مــی افتــاد، یگانــه امکانیــت حمــام گرفتــن در هــوای آزاد و در محضــر عــام بــود.
ــواز  ــی کــه پای ــا اســتفاده از پول ــری ســابق را نداشــت. ب ــت و دلگی روزهــا، دیگــر آن طوال
بــرای هــر کــدام مــا آورده بــود، بعضــی مــواد مــورد ضــرورت خــود را از کانتیــن محبــس 
تهیــه میکردیــم. البتــه خــود شــخصًا بــه رفتــن کانتیــن اجــازه نداشــتیم. همــه مایحتــاج خــود 
را بایــد بالوســیلۀ پولیــس موظــف درهــر دهلیــز، تهیــه میکردیــم. مــوادی کــه از کانتیــن آورده 
میشــد عمومــًا در کاغذهایــی کــه از خریطــه هــای ســمنت بدســت آمــده بــود، پیچیــده مــی 
بودنــد. از همیــن کاغذهــا و از دو یــا ســه نیچــۀ قلــم خــودکار کــه نمیدانــم چطــور راهشــان 
را در ســلول مــا بــاز نمــوده بــود، اســتفاده کــرده و بــه تمریــن ســوالهای ریاضــی و فزیــک، 
ــدام  ــر ک ــا ه ــم ت ــم گرفتی ــًا تصمی ــم. عاوت ــت دماغــی میپرداختی ــری از عطال ــرای جلوگی ب
مــا روزانــه بــرای نیــم ســاعت یــا بیشــتر در رشــتۀ اختصاصــی خــود معلوماتــی کــه بتوانــد 
ممــد انکشــاف معلومــات آفاقــی دیگــران باشــد، ارائــه داریــم. بــا ایــن همــه مصروفیــت هــا 
ــه فکــر اعــدام مــی افتــادم. دیگــر فکــر  وخــوش چانســیهای کــه نصیبــم شــده بودکمتــر ب
اعــدام یگانــه فکــری نبــود کــه هــر صبــح بــا چشــم گشــودن از خــواب بــه ســراغم رســیده و 
شــب بــا چشــم بســتن و بــه خــواب و رفتــن، دســت از ســرم بــردارد. امــا هــر باریکــه روزانه 
ویــا شــب هنــگام رفتــن بــه بســتر بــه فکــر اعــدام مــی افتــادم، خــوف و هراســی بــه مراتــب 
بیشــتر از روزهــای اول احســاس میکــردم. و ایــن ممکــن از ســببی بــود کــه هــم از حالــت 
ــه  ــا الفــت ب ــودم. ب ــه زندگــی امیــدوار شــده ب ــاره ب ــودم و هــم دوب ــه ب تجــرد نجــات یافت
رفقــای هــم ســلولم بــا زندگــی الفــت گرفتــه بــودم. اگــر در روزهــای اول فکــر مــرگ برایــم 
آنقــدر آزار دهنــده نبــود، از ســببی بــود کــه بــا مــرگ از شــکنجه هــای اســداهلل ســروری و 
ــا مــرگ از آزار و اذیــت تنهایــی نجــات مــی یافتــم،  دار و دســته اش نجــات مــی یافتــم، ب
بــا مــرگ از درد بــی دســت و پایــی نجــات مــی یافتــم. امــا حــال بــا داشــتن هــم ســلوالن 
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ــم  ــروری، تی ــداهلل س ــوس اس ــای منح ــره ه ــدن چه ــه و از دی ــات یافت ــی نج از آزار تنهای
شــکنجه و تیــم تحقیــق محفــوظ و ایمــن گشــته  بــودم. ولــی فکــر اعــدام فکــری نبــود کــه 
بــه آنــی از ســرم کامــًا دســت بــردار باشــد. خلقیهــا پرچمــی هــا خــواه قصــدی و خــواه در 
اثــر بــی نظمــی و دســت پاچگــی شــرایطی را بــه وجــود آورده بودنــد کــه محبوســین حتــی 
آنهائیکــه بــه اعــدام محکــوم هــم نبودنــد نتواننــد افــکار شــوم مــرگ و اعــدام را از ســر دور 
ســازند. اگــر قبــًا محکومیــن بــه اعــدام را تنهــا در ســلولهای منــزل تحتانــی کــه مخصــوص 
محبوســین محکــوم بــه اعــدام بــود، جســتجو میکردنــد، بعــد از تغییــر و تبدیــل کورکورانــه 
و بــی نظــم و نســق ســلولهای محبوســین، بــرای دســتیابی بــه یکــی از محکومیــن بــه اعــدام 
مجبــور بودنــد بــه همــه ســلولهای زنــدان ســر بزننــد و بــا ایــن عمــل خــود همــۀ محبوســین 
را بــدون اســتثنا تــکان داده و همــه را دســته جمعــی اذیــت نماینــد. شــبها ناوقــت، هنگامــی 
ــدت  ــه ش ــلول ب ــد، دروازۀ س ــه میبودن ــرو رفت ــی ف ــواب عمیق ــه خ ــین ب ــا محبوس ــه بس ک
وحشــیانه ای گشــوده میشــد و چنــد نفــری، بــا بروتهــای کلفــت شــان داخــل ســلول شــده 
و بــه خوانــدن نامهائیکــه در لیســت دســت داشــتۀ شــان درج بــود، میپرداختنــد. آنهــا بــا ایــن 
حرکــت خــود از یــک طــرف هــر ســر نشــین ســلول را تــا ختــم لیســت بــه لــرزه و دلهــره 
نگــه میداشــتند، و از طــرف دیگــر بــرای محبوســین میفهماندنــد کــه کــدام شــخص آن شــب 
بــا زندگــی وداع خواهنــد گفــت. بــه ایــن ترتیــب هــر محبــوس لحظــه ای را در غــم خــود 
و بقیــۀ شــب را در غــم یــک بــرادر و همــرزم شــناخته یــا نــا شــناخته اش بــه ســر میرســانید 
ــان جــادان خواهــد شــنید،  ــام خــودش را از زب ودراندیشــه اینکــه کــدام شــبی از شــبها ن

چشــم بســته و بــه خــواب میرفــت.
چنــد هفتــه بعــد از انتقــال بــه ســلول جدیــد، بــه دوکتــور غضنفــر اطــاع رســید کــه امــر 
رهائــی اش از طــرف مقامــات صــادر، و بــه قوماندانــی محبــس رســیده اســت. او باالخــره 
ــه خطــر  ــا نهــاد و ب ــری پ ــدان وســیع ت ــه زن ــی ب ــرد ول ــه ســامت ب ــدان جــان ب ــن زن ازی
بیشــتری معــروض گردیــد. زیــرا بــر خــاف آنچــه تصــور میشــد، آنانیکــه آزاد بودنــد و بــه 
مصروفیــت هــای روزمــرۀ شــان اشــتغال داشــتند بــه مراتــب نســبت بــه محبوســین زنــدان 
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پــل چرخــی معــروض بــه خطــر و مخصوصــًا خطــر مــرگ بودنــد. زیــرا در اثــر دســتپاچگی 
ــت و  ــد، وحش ــت میش ــزدور صف ــم م ــن رژی ــر اراکی ــش دامنگی ــتر از پی ــر روز بیش ــه ه ک
ــان ازینکــه یــک عــده  ــا اطمین بربریتشــان نیــز افزایــش مــی یافــت. خلقیهــا پرچمــی هــا ب
ــی  ــد محبوســین پلچرخــی و دیگــر محابــس در حصــار خــود داشــته و هــر وقت ای را مانن
خواســته باشــند بــه حســاب شــان رســیدگی خواهنــد توانســت، چهــار چشــم مردمانــی را 
ــن اشــخاص  ــد. چنی ــد بودن ــام آزادی بهــره من ــر چشــم مراقبــت داشــتند کــه فقــط از ن زی
اکثــراً بــه کوچکتریــن اشــتباهی بازداشــت میشــدند و نســبت مشــبوع بــودن محابــس  و قلــت 
ــان بخشــیده میشــد. چنانچــه مرحــوم دوکتــور ضامــن علــی  ــه حیاتشــان پای جــای فــوراً ب
ــذا دل شــاد  ــه شــهادت رســید. و ل ــه همیــن ترتیــب ب غرجــی یکــی از اعضــای نهضــت ب

ــا رهایــی از محبــس اشــتباهی بیــش نبــود. ســاختن ب
بعد از رهایی دوکتور غضنفر سلسلۀ تمرینات ریاضی و فزیک هم خاتمه یافت.

ــی  ــی پرچم ــای خلق ــره ه ــن چه ــی تری ــی از وحش ــس یک ــدان محب ــداهلل قومان ــید عب س
توانســته بــود بــه زنــدان پلچرخــی چهــرۀ هولناکــی کــه حتــی شــهرتش تــا خــارج مرزهــای 
افغانســتان هــم رســیده بودبدهــد. یکــی از روزهــا نزدیــک هــای نمــاز شــام مــن در ســلول 
مشــغول تــاوت قــرآن پــاک بــودم. دیگــر محبوســین تقریبــًا همــه بــا اســتفاده از یکــی دو 
ســاعت آزادی بــه گشــت و گــذار در صحــن محبــس پرداختــه بودنــد. بــه یکبارگــی دویــدن 
دویــدن در صحــن محبــس آغــاز گردیــد و صدایــی بــه گــوش میرســید کــه میگفــت »وهــه، 
وهــه« ایــن روزی بــود کــه ســید عبــداهلل از موجودیــت رادیــو در بعــض ســلول هــای اطــاع 
حاصــل نمــوده بــود. او قبــل از ایــن کــه در مــورد دارنــدگان رادیــو تصمیمــی گرفتــه باشــد 
از مجــازات عمــوم محبوســین آغــاز نمــوده بــود. جگــرن شــعیب کــه یــک پایــش چپلــک 
ــود،  ــاه ب ــش افت ــی از پای ــدام جای ــز و دوش در ک ــگام گری ــرش هن ــک دیگ ــت و چپل داش
ــورن  ــاز و جگت ــور نی ــب وی دوکت ــه تعقی ــد. ب ــلول ش ــل س ــان داخ ــده و هراس ــگ پری رن
ــش مشــتعل شــده  ــار وحشــت و بربریت ــه انب ــیدعبداهلل ک ــیدند س ــز رس ــن نی ســیف الرحم
بــود، اوالً دو نفــر عســکر را بــه دهــن دروازه مدخــل عمــارت گماشــته و هدایــت داده بــود 
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تــا محبوســینی کــه داخــل عمــارت میشــوند بیرحمانــه بــا قنــداق تفنــگ هــدف قــرار دهنــد. 
بعــد از آن خــود بــا بقیــۀ پلیســان، باقــی مانــدۀ »وهــه وهــه« بــا ســنگ هــای صحــن محبــس 
و بــا مشــت و لگــد، قنــداق تفنــگ بــه جــان محبوســین افتادنــد. محبوســین جهــت رهایــی 
ازیــن صحنــۀ وحشــت بــه طــرف مدخــل عمــارت هجــوم میبردنــد. ولــی وقتــی بــه نزدیکــی 
دروازه میرســیدند، دو نفــر عســکر را بــا تفنــگ هایشــان آمــادۀ حملــه مــی یافتنــد. برگشــته و 
بــه طــرف صحــن محبــس روی مــی آوردنــد. ولــی بــا چشــم هــای وحشــت زده مشــاهده 
میکردنــد کــه وحشــت در صحــن محبــس بــه مراتــب شــدیدتر اســت و احتمــال آن موجــود 
اســت کــه ســنگی بــه ســر، چشــم و یــا دیگــر قســمت هــای حســاس وجــود اصابــت کنــد 
کــه یــا بــه زندگــی خاتمــه بخشــد و یــا معیوبیــت همیشــگی را ســبب شــود. و لــذا یــک 
بــار دیگــر مسیرشــان را تغییــر داده و بــه قبولــی ضربــۀ چنــد قنــداق تفنــگ داخــل تعمیــر و 
رهســپار ســلول هایشــان میشــدند. در بیــن محبوســین اشــخاص مســن، مریــض و ناتوانــی 
هــم موجــود بــود کــه یــا بــه ســرعت الزم دویــده نمیتوانســتند و یــا دویــدن بــه ذات خــود 
خالــی از خطــرات جانــی برایشــان نبــود. ایــن چنیــن اشــخاص مجبــور بودنــد تــا رســیدن 

بــه داخــل تعمیــر، نســبت بــه دیگــران ضربــات بیشــتری را تحمــل نماینــد.
ســید عبــدهلل بــه ایــن اکتفــا نکــرده وقتــی صحــن زنــدان را از محبوســین تهــی یافــت، بــه 
ــرم و موســپید را کــه  ــی شــخص محت ــز داخــل شــده و مرحــوم روشــن دل خــان وال دهلی
نســبت کبــر ســن و مریضــی آهســته تــر از دیگــران حرکــت میکــرد مــورد حملــه قــرار داد. 
ــۀ روشــندل ســاخت کــه او  ــه کمــک چنــد عســکر، آنقــدر لگــد و مشــت حوال خــودش ب
ــد. روشــندل خــان شــخص محتــرم و  ــاز مان ــاد و فغــان ب ــه کلــی از خــود رفتــه و از فری ب
موســپیدی بــود کــه بــه ســن و ســال ســید عبــدهلل فرزندانــی داشــت. ولــی ســوال در ایــن 
ــزی در گوشــش  ــه موســپیدان چی ــرام ب ــدری داشــت؟ از احت ــدهلل پ ــا ســید عب ــه آی ــود ک ب
خوانــده شــده بــود؟ آیــا وجدانــش هنــوز توانایــی آن را داشــت تــا بــر او نهیــب زنــد و از 
کاریکــه بــا هــر نــوع پرنســیب هــای انســانی و وجدانــی در تضــاد بــود بــازش دارد؟. آنچــه 
در چهــره و ســیمای ســید عبــدهلل بــه مشــاهده میرســید، نماینــدۀ آن بــود کــه حتــی پــدرش 
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ــن سرنوشــت دچــار میســاخت. خلقیهــا  ــه همی ــد ب ــدون تردی ــز ب را، کــه داشــته باشــد، نی
پرچمــی هــا بــاالی همــه ارزش هــا پــا گذاشــته بودنــد. آنهــا در پــی تعویــض ارزش هــای 
ــادرت  ــی مب ــه اعمال ــی ب ــد. حت ــده بودن ــارج برآم ــهای وارده از خ ــا ارزش ــان ب ــاع ش اجتم

میورزیدنــد کــه در هــر اجتمــاع دیگــر نیــز منفــور و مــردود بــود. 
والــی صاحــب روشــندل خــان ســاعت هــا بــی حرکــت و بــی هــوش در دهلیــز افتــاده بــود 
ــره  ــند. باالخ ــود راه داده باش ــه خ ــی ب ــن نگران ــس کوچکتری ــی محب ــه قوماندان ــدون آنک ب
محبوســین بــا اســتفاده از موقــع مناســب و کمــک همدیگــر او را تــا ســلولش انتقــال دادنــد. 

او مدتهــا در ســلولش مانــد و از برآمــدن بــه بیــرون عاجــز بــود. 
دوکتــور عبدالرحیــم نویــن وزیــر اطاعــات و کلتــور در حکومــت داود خــان زجــر دیــدۀ 
ــًا آرام،  ــود. او کــه طبیعت ــود کــه جســمًا و روحــًا شــدیداً اذیــت و آزار کشــیده ب دیگــری ب
اجتماعــی، خــوش صحبــت و بشــاش بــود، بــه یــک انســان خامــوش کــم ســخن و گوشــه 
ــه صحــن  ــر ب ــر اوقاتــش را در ســلول ســپری میکــرد و کمت ــود. اکث گیــری تبدیــل شــده ب
محبــس ظاهــر میشــد. وقتــی بــرای اولیــن بــار در زنــدان بــا وی مواجــه شــدم بــاورم نمیشــد 
کــه ایــن همــان دوکتــور نویــن و همــان  اســتاد فعــال و خنــدان مــا باشــد. زرد و زار، لــب 
ــاره راه  ــه دوب ــر گرفت ــارت میپرداخــت و دســت در کم ــه وضــو و طه ــوش ب بســته و خام
ــه  ــه ن ــد ک ــت و کــوب و شــکنجه داده بودن ــدر ل ــت. او را آنق ــش میگرف ســلولش را در پی
ــه آرزوی آن را. او دیگــر آن خــوش صحبتــی نبــود کــه  تــوان گــردش زیــاد را داشــت و ن
بــه دورش حلقــۀ از دوســتان تشــکیل داده باشــد. او امیــدش را از زندگــی قطــع کــرده بــود. 
ــد. از  ــی از زندگــی در وجــودش چیــزی باقــی نگذاشــته بودن ــود ول ــده ب ــده مان گرچــه زن
نــگاه هایــش غــم و انــدوه، تأثــر و تأســف میباریــد و چنــان مینمــود کــه دیگــر بــه زندگــی 
ــه وطــن  ــه ب ــت صادقان ــه عمــرش را در خدم ــن ک ــور نوی ــه ای نداشــته باشــد. دوکت عاق
صــرف و هــر وظیفــه ای کــه بــه وی ســپرده شــده بــود بــه کمــال صداقــت و ایمانــداری بــه 
انجــام آن همــت گماشــته بــود، امــروز پــاداش آن همــه خدماتــش را از دســت یــک گــروه 
وحشــی و وطــن فــروش میچشــید. وحشــیان خلقــی پرچمــی چــون گــرگان درنــده دنــدان 
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ــتش  ــت و پوس ــدن گوش ــه کن ــرده و ب ــرو ب ــن ف ــور نوی ــدۀ دوکت ــود زن ــان ر در وج هایش
پرداختــه بودنــد. کاری کــه حیــوان وحشــی از آن عــار دارد.

وقتــی از زنــدان آزاد شــدم، بــا یکــی از دوســتان در مــورد آنچــه بــاالی دوکتــور نویــن آورده 
ــور نویــن  ــت و کــوب دوکت ــود کــه ل ــده ب ــه ایــن عقی ــد صحبــت میکــردم. دوســتم ب بودن
ممکــن بیشــتر جنبــۀ انتقــام کشــی داشــته بــوده باشــد. زیــرا در عهــد داود خــان کــه خلقیهــا. 
پرچمــی هــا در دســتگاه یــد طوالیــی داشــتند اکثــر اعضــای آشــکار و ماســک پــوش خــود 
را بــه مقــام هــای بلنــد و ریاســت هــا میگماشــتند. توســط همیــن نیرنگهــا توانســته بودنــد 
ــب  ــت نص ــای ریاس ــی ه ــه چوک ــم ب ــور ه ــات و کلت ــان را در وزارت اطاع ــد نفرش چن
نماینــد. روزی آوازه ای در محیــط پخــش میشــود. بــا پخــش ایــن آوازه چنــد رئیســی کــه بــا 
چــال و نیرنــگ و بــا ارتبــاط نهانــی بــه حــزب پرچــم بــه چوکــی هــای ریاســت تکیــه داده 
بودنــد، فــوراً در حالــی کــه دوکتــور نویــن هنــوز بــه جایــش قــرار داشــت، پــت پیــزار بــاال 
نمــوده و غــرض تبریکــی نــزد جانشــین احتمالــی وی مــی شــتابند. آن شــخص کــه ناسپاســی 
ایــن روســا را  میبینــد فــوراً تیلفونــی دوکتــور نویــن را در جریــان میگــذارد. دکتــر نویــن بــا 
تأثــر ازینکــه اعتمــادش را بــه یــک عــده جوانــان ناســپاس و ماســک پــوش گذاشــته اســت، 
ــن  ــه ای ــتان ب ــن داس ــوف از ای ــا وق ــتم ب ــزول میســازد. دوس ــا را از پســت هایشــان مع آنه
عقیــده بــود کــه لــت و کــوب دوکتــور نویــن اقــًا قســمًا جنبــۀ انتقــام نیــز داشــته اســت در 
غیــر آن روش دســتگاه در مقابــل دوکتــور نویــن متفــاوت از روش آن در مقابــل دیگــر وزرای 
کابینــۀ داوود خــان نمیبــود. بــا اســتماع داســتان دوســتم، بــه یــاد داســتان دیگــری افتــادم کــه 
خــود شــاهد آن بــودم و مــرا هــم تــا انــدازه ای بــا دوســتم هــم عقیــده میســاخت. داســتان 
ــز  ــک سلســله جوای ــرای تشــویق نویســندگان ی ــه در عهــد داود خــان، ب ــود ک ــراری ب از ق
ــود. روزی یکــی از دوســتانم  ــده ســال در نظــر گرفتــه شــده ب ــار برازن ــرای آث مطبوعاتــی ب
ــیده  ــم رس ــی برای ــه و ارزیاب ــت مطالع ــات جه ــری از وزارت مطبوع ــدام اث ــا ک ــید آی پرس
اســت؟ چــون اظهــار بــی اطاعــی کــردم، او دربــاره جوایــز مطبوعاتــی توضیحــات داده و 
بعــد اظهــار داشــت کــه ممکــن یــک اثــر وی جهــت ارزیابــی بــه مــن فرســتاده شــود. ضمنــًا 
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خواهــش نمــود تــا نظــر موافقــی در مــورد بنویســم. معلــوم میشــد ایــن دوســتم بــا مســئولین 
ــدام  ــه ک ــی ب ــت ارزیاب ــرش جه ــه اث ــًا از اینک ــوده و قب ــاط ب ــی در ارتب ــز مطبوعات جوای
ــه  ــی ضمیم ــد مکتوب ــد روز بع ــود. چن ــتاده میشــود اطــاع حاصــل نمــوده ب شــخص فرس
یــک پاکــت بــزرگ از وزارت اطاعــات و کلتــور دریافــت کــردم. در مکتــوب تقاضــا شــده 
بــود تــا اثــر را مطالعــه و نظــر خــود را منصفانــه در مــورد ابــراز دارم. همچنــان در مکتــوب 
ــر را مطالعــه کــرده  از ایــن کــه نظریــات کامــًا ســری میباشــد اطمینــان داده شــده بــود. اث
و تمــام نــکات مثبــت و منفــی آن را بیــرون نویــس کــردم تــا بتوانــم قضــاوت عادالنــه ای 
در مــورد اثــر ارائــه دارم. متأســفانه کــه اثــر را متوســط یافتــم و نظــر خــود را بــا اطمینــان 
بــه ســری بــودن آن، ایمانــًا و وجدانــًا و بیطرفانــه بــه وزارت مطبوعــات نوشــتم. چنــد روز 
بعــد مکــرراً بــا دوســتم مواجــه شــدم. او در حالــی کــه یــک انــدازه گرفتــه معلــوم میشــد، 
پرســید آیــا اثــر را مطالعــه نمــوده ام. جــواب مثبــت دادم. او از چگونگــی نظــرم جویــا شــد. 
چــون نمیخواســتم او را بــر آشــفته ســازم در جــواب گفتــم کــه نظــر خــوب نوشــته ام. او در 
حالــی کــه تبســم تلخــی بــر لــب داشــت گفــت چیزهــای خرابــی هــم نوشــته باشــی. از ایــن 
جــواب رفیقــم متیقــن شــدم کــه او از موضــوع مطلــع گردیــده اســت و هــم مطمئــن شــدم 
کــه کســی در وزارت اطاعــات و کلتــور بــا ایــن دوســتم رابطــۀ نزدیکــی دارد کــه او را هــم 
از اینکــه اثــر بــه کــدام شــخص جهــت ارزیابــی فرســتاده میشــود، و هــم حــال از نظــری کــه 
در بــارۀ اثــر ابــراز گردیــده بــا خبــر ســاخته اســت و لــذا بهتــر دانســتم تــا واقعیــت را برایش 
بیــان دارم. برایــش گفتــم: دوســت عزیــز هنــگام مطالعــۀ اثــر یکطــرف رفاقــت خــودت را 
ــا گذاشــتن روی وجــدان  ــه پ ــادر ب گذاشــتم و در طــرف دیگــر وجــدان خــود را. چــون ق
خــود نبــودم، ناچــار و بــا تأســف روی رفاقــت خــودت پــا گذاشــتم. گرچــه همــان لحظــه 
رفیقــم خیلــی متأثــر از مــن جــدا شــد ولــی روش بعــدی وی برایــم ثابــت ســاخت کــه کینــه 
ــر افشــاگری  ــا ب ــی موجــب و بن ــه  اســت. از اینکــه یــک دوســتم ب ــدل نگرفت ای از مــن ب
وزارت اطاعــات و کلتــور از مــن آزرده خاطــر گردیــده بــود، ســخت متأثــر شــده و تصمیــم 

گرفتــم موضــوع را بــا دوکتــور نویــن مطــرح و از وی گلــه نمایــم.
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ــه  ــت ب ــردم، در بازگش ــتقال میب ــی و اس ــب مال ــه مکات ــم را ب ــر روز اطفال ــه ه ــن ک م
ــود.  ــه وظیفــه حاضــر نشــده ب ــن ب ــور نوی ــوز دوکت ــور توقــف نمــودم. هن اطاعــات و کلت
لحظــه ای منتظــر مانــدم. ســاعت هشــت موتــر نویــن در مقابــل وزارت توقــف کــرد. بمجــرد 
پاییــن شــدن از موتــر چشــمش بمــن افتــاد و بــا خوشــروئی پرســید:» دریــن صبــح وقــت 
طرفهــای مــا چــه میکنــی .« در جــواب گفتــم بــرای شــکایت آمــده ام. بــا هــم بــه احــوال 
پرســی پرداختیــم. از بازویــم گرفتــه و هــر دو بــه طــرف مدخــل وزارت روان شــدیم. وقتــی 
بــه دفتــرش رســیدیم پرســید:» حــال از شــکایتت بگو.«مــن انچــه اتفــاق افتــاده بــود برایــش 
عــرض کــرده و عــاوه کــردم کــه مــا در مقابــل مطالعــۀ اثرحــق الزحمــه ای دریافــت نمــی 
ــا  ــا را از م ــتان م ــات، دوس ــودن نظری ــا نم ــا افش ــد ب ــم نبای ــات ه ــم، وزارت مطبوع داری
ــود  ــر شــده ب ــن کــه از شــنیدن موضــوع ســخت متاث ــور نوی ــده خاطــر ســازند. دوکت رنجی
برایــم وعــده داد کــه از موضــوع جــداً رســیدگی خواهــد نمــود. بــا هــم خداحافظــی نمــوده 

ــدم. و از حضــورش مرخــص گردی
چنــد مــاه بعــد در مشــایعت جنــازه ای اشــتراک کــرده و در موتــر ســرویس کنــار شــخصی 
نشســته بــودم کــه بــرای اولیــن بــار او را میدیــدم. وقتــی بــا همدیگــر بــه صحبــت پرداختیــم، 
متوجــه شــدم کــه ایــن شــخص دوســت مــن کــه اثــرش را مطالعــه نمــوده بــودم، میباشــد. 
او ضمــن صحبــت  میگفــت کــه در وزارت اطاعــات و کلتــور مقــام بلنــدی داشــته اســت، 
ــبکدوش  ــه س ــد از وظیف ــت را بدان ــه عل ــدون آنک ــرف ب ــن ط ــه ای ــی ب ــد ماه ــی از چن ول
شــده اســت. از شــنیدن داســتان ایــن شــخص، کــه رفیــق صمیمــی آن دوســتم نیــز میباشــد 
خواهــد بــود. مرحــوم دوکتــور نویــن بــه وعــده وفــا کــرده و دســت افشــاگر رازهــای وزارت 
اطاعــات و کلتــور را کوتــاه ســاخته بــود. امــکان دارد ایــن شــخص ارتبــاط بــا حلقــه خلــق 
ــور  ــب دوکت ــه تعص ــور ب ــات و کلت ــی اش را از وزارت اطاع ــر طرف ــته و ب ــم داش و پرچ
نویــن مقابــل ایــن دو گــروه جلــوه داده و آنهــا هــم بــه ایــن ترتیــب از دوکتــور نویــن انتقــام 

کشــیده باشــند.



247

ماجرای رادیو 
در ســلول مــا جگــرن شــعیب توانســته بــود رادیــوی ترانزیســتوری را بــا خــود بــه داخــل 
ــن کار  ــی ای ــود، ول ــته ب ــان داش ــا پنه ــو اش را از م ــه در اول او رادی ــاورد. گرچ ــدان بی زن
ــا ممکــن مینمــود.  ــرای مــاه هــا و ممکــن ســالهای متمــادی ایکــه در پیــش رو داشــتیم ن ب
ــه راز داری مــا مطمئــن گردیــد، راز داشــتن رادیــو اش  ــذا وقتــی کــه مــا را شــناخت و ب ل
ــل و  ــو کاب ــار رادی ــات پخــش اخب ــش در اوق ــد از آن همی ــان گذاشــت. بع ــا در می ــا م را ب
بــی . بــی . ســی، در حالیکــه بقیــه ســه نفــر مراقــب میبودیــم او بــا خاطــر آســوده بــه زیــر 
روجائــی اش درآمــده و بــه اخبــار گــوش میــداد. در ختــم اخبــار هــر آنچــه شــنیده بــود بــه 
مــا حکایــه میکــرد. در مجــاورت ســلول مــا دوکتــور عزیــزاهلل لودیــن بــا چنــد نفــر دیگــر 
اقامــت داشــتند. ســلول هــا طــوری قــرار گرفتــه بــود کــه تشــنابهای هــر دو ســلول توســط 
دیــوار مشــترکی از همدیگــر جــدا میشــد. در دیــوار مشــترک بیــن دو تشــناب ســوراخی بــه 
قطــر تقریبــًا 10 ســانتی متــر جهــت عبــور نــل هــای آب تعبیــه شــده بــود. مقامــات زنــدان یا 
در اثــر بــی توجهــی یــا نســبت نداشــتن وقــت بــه مســدود ســاختن آن اقــدام نکــرده بودنــد. 
ایــن ســوراخ ارتبــاط بیــن باشــندگان دو ســلول را ممکــن میســاخت و میتوانســتیم خاصــۀ 
اخبــار رادیــو را از طریــق همیــن ســوراخ بــه ســمع دوکتــور لودیــن نیــز برســانیم. در جملــۀ 
هــم ســلوالن دوکتــور لودیــن یــک نفــر کــه همــه دندانهایــش را بــا طاپوشــانیده بــود نیــز 
ــۀ محبوســین  ــۀ خــاص خــود را داشــته و در جمل ــه قضی ــن شــخص ک وجــود داشــت. ای
سیاســی حســاب نمیشــد، بــه نــام مدیــر صاحــب شــهرت پیــدا نمــوده بــود. مدیــر صاحــب 
، از مشــاهدۀ آنچــه بــر محبوســین سیاســی میگذشــت و از مشــاهدۀ اینکــه شــبها یــک تعــداد 
ازیــن محبوســین بــه طــرف سرنوشــت نامعلومــی رهســپار میشــدند، چنــان ازنــام محبــوس 
سیاســی متنفــر و منزجــر شــده بــود کــه بــه هــر وســیله ای میخواســت خــود را از محبوســین 
سیاســی مجــزا وانمــود کنــد. او بــه آواز بلنــد خــود را محبــوس جنائــی میخوانــد و بــه ایــن 
ترتیــب میخواســت تــا موضــوع جنائــی بــودن قضیــه اش را در ذهــن مقامــات زنــدان تــازه 
نگــه دارد. تــا نشــود شــبی او را اشــتباهًا محبــوس سیاســی پنداشــته و بــه سرنوشــت محبوس 
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سیاســی دچــار ســازند. از جانبــی هــم، او آنقــدر اعمــال جنایــت کارانــۀ مســئولین امــور را 
دیــده بــود کــه فکــر میکــرد ممکــن در آن شــرایط، محبــوس جنائــی مــورد تفقــد مقامــات 
قــرار گرفتــه و حتــی مســتحق مکافــات نیــز شــناخته شــود. او بــه قــرار گفتــۀ خــودش، در 
زمــان داود خــان در وزارت مالیــه مدیریــت شــعبه ای را بــه عهــده داشــت و بنــا بــر اختــاس 
از مأموریــت برطــرف و در محبــس دهمزنــگ زندانــی شــد. بعــد از کودتــای هفتــم ثــور بــه 
محبــس پــل چرخــی انتقــال و در جمــع محبوســین سیاســی قــرار گرفــت. مدیــر صاحــب 
بســیار خــوش داشــت تــا یــک تعــدادی در عقبــش روان و یــا اینکــه بــه گفتــارش ســراپا 
گــوش باشــد. چــون عطــش محبوســین سیاســی را بــه اخبــار داخــل و خــارج مملکــت درک 
کــرده بــود، میخواســت در محبــس چنــان وانمــود کنــد کــه گویــا رادیــو در اختیــار دارد و 
ــار،  ــبانه دوب ــر صاحــب ش ــد. مدی ــار اطــاع حاصــل میکن ــن اخب ــازه تری ــق آن از ت از طری
حتــی پیشــتر از دوکتــور لودیــن کنــار ســوراخ حاضــر و طالــب اخبــار میگردیــد. بــه مجــرد 
اســتماع اخبــار رادیــو کابــل، آفتابــۀ وضویــش را برداشــته و روانــۀ صحــن زنــدان میشــد و به 
حلقــۀ محبوســینی کــه منتظــرش نشســته بودنــد، میپیوســت. بــا تبختــر و اســتغنا اخبــار را بــه 
گــوش آنهــا رســانیده و خــود دوبــاره بــه ســلولش بازمیگشــت و در آن طــرف ســوراخ منتظر 
ــدان در  ــار بــی. بــی. ســی.  مینشســت. بعــد از اســتماع آن یکبــار دیگــر راه صحــن زن اخب
پیــش میگرفــت و بــه حلقــه ای کــه هنــوز منتظــرش نشســته بودنــد میپیوســت. تــا اینکــه بــا 
وجــود همــه تدابیــر وقایــوی قومانــدان محبــس از وجــود رادیــو در بعــض ســلولها اطــاع 
ــاق هــای مشــکوک را تاشــی، رادیــو را ضبــط و متخلفیــن را  یافــت و تصمیــم گرفــت ات

مجــازات نمایــد.
ــاند،  ــس میرس ــی محب ــه قوماندان ــین ب ــی از محبوس ــن اطاعات ــه مخبری ــوری ک ــان ط هم
اشــخاصی هــم وجــود داشــت کــه اطاعــات را ازقوماندانــی محبــس بــه محبوســین برســاند. 
و لــذا قبــل از آنکــه قومانــدان تاشــی اش را آغــاز کنــد محبوســین از ارادۀ قومانــدان محبــس 
ــه پنهــان ســاختن رادیــو هایشــان در جاهــای خــاص پرداختنــد.  اطــاع حاصــل کــرده و ب
ــواش را در کــوت ریگــی کــه در صحــن محبــس انباشــته شــده  جگــرن شــعیب هــم رادی
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بــود پنهــان ســاخت. شــب فــرا رســید و ســید عبــداهلل بــه تفحــص و جســتجو در اتــاق هــای 
مشــکوک آغــاز کــرد. در ســلول مجــاور مــا داخــل شــده و از مدیــر صاحــب تقاضــا کــرد تــا 
رادیــو اش را تســلیم بدهــد. مدیــر صاحــب از داشــتن رادیــو انــکار کــرد. ولــی ســید عبــداهلل 
کــه از موجودیــت رادیــو در آن ســلول مطمئــن بــود، بــه انکارهــای مدیــر صاحــب وقعــی 
نگذاشــته وی را پیهــم لــت و کــوب میکــرد. امــا مدیــر صاحــب کــه واقعــًا رادیــو نداشــت از 
داشــتن رادیــو انــکار مینمــود. مدیــر صاحــب کــه دروغهایــش بــه آســانی توســط محبوســین 
ــه مشــکل مواجــه  ــدان محبــس ب ــه قومان ــت ب ــدن واقعی ــا قبوالن ــک ب ــود این ــول شــده ب قب
شــده بــود. بعــد از لــت و کــوب مدیــر صاحــب کــه مــدت کافــی دوام کــرد، ســیدعبداهلل 
بــه ســلول مــا داخــل شــده و مســتیمًا بــه طــرف جگــرن شــعیب روان شــد. دوکتــور نیــاز 
و مــن کــه بــه جاهــای خــود افتــاده بودیــم فرامــوش کردیــم کــه بــه احتــرام قومانــدان از 
جــای خــود بلنــد شــویم یــا اقــًا بــه جــای خــود بنشــینیم. ســیدعبداهلل تقاضــای رادیــو کــرد 
ــاره تکــرار  ــد. ســیدعبداهلل ســوالش را دوب ــکار ورزی ــو ان و جگــرن شــعیب از داشــتن رادی
نکــرده اوالً لگــدی و بــه تعقیــب آن مشــتی و بازهــم لگــدی حوالــۀ جگــرن شــعیب کــرد. 
جگــرن شــعیب مقاومــت بیشــتر را بــی لــزوم دانســته و اعتــراف کــرد کــه رادیــو دارد ولــی 
ــیدعبداهلل  ــاخته اســت. س ــان س ــرا در جــای دیگــری پنه ــه آن ــاق موجــود نیســت بلک درات
پولیســی را بــا وی همــراه ســاخت تــا رادیــو را از پنهانــگاه بــه در آرد وخــود روانــۀ ســلول 

مشــکوک دیگــری شــد.
قــرار حکایــۀ بعضــی از محبوســین کــه جگــرن را هنــگام جســتجوی رادیــو دیــده بودنــد، 
وی همــه جوانــب کــوت ریــگ را مــورد بررســی قــرار داد بــدون آنکــه اثــری از رادیــو پیــدا 
ــد. تجسســش  ــی نتیجــه ای بدســتش نیام ــرد ول ــار تکــرار ک ــن ب ــد. تفحصــش را چندی کن
ــا وقتــی دوام داد کــه حتــی پولیــس همراهــش هــم مطمئــن شــد کــه جگــرن شــعیب  را ت
راســتش را گفتــه اســت ولــی حــال بنــا بــه دســتپاچگی قــادر بــه یافتــن آن نیســت. ممکــن 
ــا احتمــال آن هــم موجــود اســت کــه شــخص دیگــری، کــه  ــوده باشــد ام ــن ب واقعــًا چنی
سلولشــان تحــت اشــتباه نبــوده و مــورد بررســی ســید عبــداهلل قــرار نمیگرفــت، از بیــم آنکــه 
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مبــاد جگــرن شــعیب زیــر لــت و کــوب حاضــر بــه تســلیمی رادیــو شــده و محبوســین را 
از یــک منبــع خبــری محــروم ســازد، آن را برداشــته و در جــای دیگــر پنهــان نمــوده باشــد.
بــه هــر حــال رادیــو پیــدا نشــد و جگــر ن شــعیب کــه اعتــراف نمــوده ولــی بــه پیــدا نمــودن 

رادیــو از پنهانــگاه موفــق نشــده بــود، مــورد تعقیــب بیشــتر ســید عبــداهلل قــرار نگرفت.
ســیدعبداهلل کــه حتــی بــاال دیــدن یــک محبــوس را تحمــل نداشــت و بــه کوچکتریــن بــی 
احترامــی محبــوس را بــه شــدید تریــن شــکلی مجــازات میکــرد، آنشــب بــه بــی اعتنایــی 
دوکتــور نیــاز و مــن متوجــه نشــده و بــدون توجــه بــه مــا از ســلول خــارج شــد. بعــد از 
خــروج وی متوجــه وخامــت موضــوع شــده و از اینکــه از شــر آن خلقــی لجــام گســیخته 

مصئــون و محفــوظ مانــده بودیــم شــکرانۀ خداونــد )ج( بجــا آوردیــم.
فــردای آن شــب خبــر شــدیم کــه چنــد نفــر دیگــر هــم در ســلولهای جنــاح دیگــر زنــدان، 
نســبت داشــتن رادیــو مجــازات شــده بودنــد. یکــی از آن جملــه خلیــل اهلل کــرزی بــود کــه 

آثــار لــت و کــوب در ســیمایش آشــکار بــود. 
یکــی از جملــه کســانیکه نســبت داشــتن رادیــو مــورد اســتنطاق قــرار گرفتــه بــود خــورد 
ضابطــی بــود بــه نــام اســراراهلل. ایــن شــخص کــه از بدخشــان بــود، پایــوازی نداشــت و از 
نظــر اقتصــادی بــه مشــکات مواجــه بــود. بــر عــاوه او بــه دود کــردن چــرس هــم عــادت 
ــی  ــول اضاف ــه پ ــی او ب ــد ول ــغ نمیکردن ــا وی دری ــک ب ــین از کم ــه محبوس ــت. گرچ داش
ــر  ــه دیگ ــات ب ــام بعضــی خدم ــا انج ــأ ب ــم ضــرورت داشــت. بن ــه چرســش ه ــرای تهی ب
محبوســین، مثــل لبــاس شــویی یــک انــدازه پــول اضافــی نیــز بــه دســت مــی آورد. بــا ایــن 
همــه مشــکات بعیــد بــه نظــر میرســید کــه او رادیــو ای هــم بــه اختیــار داشــته باشــد. ولــی 
مخبــر بــی انصــاف نــام او را نیــز در جملــۀ دارنــدگان رادیــو بــه قوماندانــی معرفــی نمــوده 
بــود. انــکار ایــن شــخص از داشــتن رادیــو ســیدعبداهلل را واداشــته بــود تــا او را بــه مجــازات 

شــدیدتری معــروض ســازد. داســتانش را خــود اســراراهلل چنیــن حکایــه میکــرد:
»مــن تــازه چــرس خــود را دود نمــوده بــودم کــه قومانــدان محبــس آمــده از مــن جویــای 
رادیــو شــد. ولــی چــون رادیــو نداشــتم معلــوم دار از داشــتن آن انــکار کــردم. قومانــدان بــه 
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گفتــه ام اعتبــار نکــرده و مــرا زیــر لــت وکــوب گرفــت. چــون بــه تکــرار از داشــتن رادیــو 
انــکار میکــردم او مــرا تهدیــد کنــان بــه دفتــرش بــرد. ســیمهای بــرق رادر پاهایــم بســت و 
خــودم را روی چوکــی نشــاند. خــودش پشــت میــز کارش نشســت و بــه ســوال و جــواب 
ــزش مصــروف  ــه اوراق کاغــذ روی می ــو پرداخــت. ضمــن ســوالها بعضــًا ب ــورد رادی در م
میشــد. ســیمها در پاهایــم بســته بــود ولــی هیــچ دردی احســاس نمیکــردم. بــا خــود گفتــم 
ــرا  اســراراهلل بــرق در وجــودت جریــان دارد ولــی چــون زیــر تأثیــر چــرس هســتی درد آن
احســاس نمیکنــی و اگــر همیــن قســم آرام بنشــینی ممکــن ایــن ظالــم خدانتــرس بــرق داده 
بــه کلــی نیســت و نابــودت ســازد. لــذا تصمیــم گرفتــم کــه دادو فریــاد بلنــد ســازم بــرق را 
قطــع نمایــد. بــه یــک بارگــی هــای و واویــا گفتــه و قیــل و قــال بــه راه انداختــم. از ایــن 
داد و فریــادم قومانــدان متعجــب شــده از جــا بلنــد شــد ومشــت  و لگــد جانانــه ای حوالــه 
ام کــرده گفــت هنــوز بــرق جریــان داده نشــده و تــو از درد نالــه میکشــی. آنوقــت متوجــه 
شــدم  تأثیــر چــرس نــه، بلکــه اصــًا بــرق جریــان نیفتــاده بــود. ومــن بــا ایــن داد و فریــاد 
ــه عــوض اینکــه از درد خــود کاســته باشــم چنــد مشــت و لگــد اضافــی را هــم نصیــب  ب

شــدم.«
ــه نظــر  ــاده راضــی ب ــوق الع ــود ف ــه آنشــب نشــان داده ب ــس از وحشــتی ک ــدان محب قومان
میرســید. زیــرا از یــک طــرف طبیعــت اصلــی خــود را ظاهــر و از عطــش حیوانیــت خــود 
کاســته بــود و از طــرف دیگــر، بــه زعــم خــودش گلیــم رادیــو را از محبــس برچیــده بــود. 
غافــل از آنکــه یــک تعــداد اشــخاص بــا وجــود رفتــار وحشــیانۀ وی از داشــتن رادیــو انــکار، 

ولــی در حقیقــت از تحویلــی رادیــو خــودداری نمــوده بودنــد.
ســیدعبداهلل در داخــل محبــس چهــرۀ واقعــی یــک خلقــی را بــا همــۀ خصوصیاتــش آشــکار 
ســاخته بــود. بــاک اول محبــس پــل چرخــی متشــکل از دو جنــاح بــود. در جنــاح غربــی آن 
خانــم هــای مربــوط بــه خانــدان ســلطنتی بــا اطفالشــان، و در جنــاح شــرقی مــردان مربــوط 
فامیــل شــاهی، اعضــای کابینــه داود خــان )بــه اســتثنای صدیــق محبــی، محمــد خــان جالــر، 
ــا رهایــش  ــی نمــک خــوران و نمکــدان شــکنان داود خــان( و م ــژواک. یعن و نعمــت اهلل پ
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داشــتیم. در ســمت غربــی صحــن محبــس، در اوقــات معیــن خانــم هــا بــا اطفالشــان، و در 
ســمت شــرقی مردهــا بــه گشــت و گــذار میپرداختنــد.

ســیدعبداهلل کــه فکــر میکنــم بایســکلی را هــم جــز در خــواب در بیــداری ندیــده بــود، ولــی 
امــروز در بیــداری موتــر جیپــی را زیــر پــای خــود میدیــد، بــه آن بــاورش نشــده و آن را هــم 
خــواب و رویــا میپنداشــت. بــرای اینکــه خــودش را از ایــن شــک و تردیــد کشــیده باشــد، 
در مواقعــی کــه ازدحــام مــرد و زن و طفــل در صحــن محبــس زیــاد میبــود موتــرش را، در 
حالــی کــه تنهــا در پشــت اشــترنگ قــرار گرفتــه بــود بــه ســرعت اوالً بیــن مردهــا و متعاقبــًا 
از بیــن خانــم هــا و اطفــال بــدون آنکــه اندکــی از ســرعتش کاســته باشــد، عبــور داه و از 
معبــر جنــاح دیگــر دوبــاره خــارج میشــد. ایــن بــر محبوســین بــود تــا جــان خــود را حمایــه 
کننــد، و هــر محبــوس بــه هــر طرفــی کــه ممکــن باشــد خــود را پرتــاب نمــوده و از مســیر 
ــد دیگــر خلقیهــا پرچمــی هــا ارزش زندگــی یــک  ــداهلل دور ســازد. او مانن ــر ســید عب موت
انســان را نمیدانســت. او بــا انســان و انســانیت نــا آشــنا بــود. او نهالــی بــود کــه ریشــه اش 
یــک عمــر ازچشــمۀ وحشــت خلقیــان آب خــورده بــود. او کــه در جهــان انســانیت جایــی 
ــود.  ــده ب ــت برآم ــان بربری ــی در جه ــب مقام ــاش کس ــت، در ت ــراغ نداش ــود س ــرای خ ب
اســتعدادش د رمســیر طبیعــی اش بــه جــوالن افتــاده بــود. دریــن راه بــه ســرعت بــه پیــش 
میرفــت و بــه غنــای جهــان بربریــت مــی افــزود. او مطمئــن بــود کــه در نظــام وحشــت و 
دهشــت آنهــا زندگــی یــک محبــوس کوچکتریــن ارزشــی نداشــته و بــا خــورد نمــودن دو 
یــا ســه نفــراز آنهــا در زیــر تایرهــای موتــرش مــورد بازپــرس کــدام مقامــی قــرار نخواهــد 
گرفــت. دفاتــر زنــدان هــم کامــًا درهــم و برهــم بــود. نــه قوماندانــی زنــدان و نــه مقامــات 
ــد،  ــه صــورت دقیــق نمیدانســتند چــه کســانی را اعــدام نمــوده ان باالتــر از آن هیچکــدام ب
چــه کســانی را محبــوس نمــوده انــد و در کــدام بــاک زنــدان جابــه جــا گردیــده انــد. روی 
ــد،  ــداد اشــخاص میگرفتن ــک تع ــدام ی ــه اع ــم ب ــی تصمی ــه وقت ــود ک ــی نظمــی ب ــن ب همی
ــد و  ــدان ســر میزدن ــه هــر ســلول زن ــب گذاشــته، ب لســت اســمای آن اشــخاص را در جی
بــه قرائــت لیســت میپرداختنــد. ایــن حرکــت وحشــیانه کــه خــواه قصــدی بــود یــا از بــی 
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ــرگ میکشــانید،  ــا ســرحد م ــان را ت ــۀ زندانی ــدان، هم ــور زن ــی نظمــی در ام تجربگــی و ب
قلبهایشــان بــه تنــدی حرکــت میکــرد و خــون در رگهایشــان منجمــد میشــد. دهــن و گلــو 
ــا شــنیدن هــر اســمی، هرکدامشــان فکــر میکــرد  خشــک و نفســها بــه شــمار مــی افتــاد. ب
ــد، و  ــی بودن ــی حرکــت م ــا کرخــت و ب ــد کالبده اســم بعــدی از آن خــودش باشــد. مانن
ــد. اگــر اســم یکــی از  ــه حــق تســلیم نمــوده ان ــد کــه جانهایشــان را ب چنــان فکــر میکردن
آنهــا خوانــده میشــد آن شــخص میدانســت متعاقبــًا چــه اتفاقــی مــی افتــد. بــه فکــر کــردن 
اگــر قــادر میبــود، ضــرورت نداشــت زیــرا بــار بــار بــه آنچــه در چنیــن مواقــع اتفــاق مــی 
افتــد فکــر کــرده بــود. بــا شــنیدن اســم خــود بایــد اولیــن گام راعمــًا، در مســیری کــه قبــًا 
بــه آن زیــاد فکــر کــرده بــود، میبرداشــت. آنچــه را تــا حــال تصــور و وقــوع آن را محتمــل 
میشــمرد بــه حقیقــت میپیوســت و قــدم بــه قــدم در عمــل تطبیــق میشــد. هــر محبــوس در 
عیــن زمانــی کــه بــه صــدای صاحــب منصــب، کــه فکــر میکــرد از فاصلــه هــای خیلــی دور، 
گویــا از جهــان دیگــر بــه  گوشــش میرســد، گــوش میــداد، زندگــی خــودش را در یــک آن از 
گذشــته هــای دور، از آنجایــی کــه حافظــه اش میتوانســت بــه خاطــر آورد تــا همــان لحظــۀ 
مدهــش آخریــن از پیــش چشــمهایش میگذشــت. چشــمها همــه متوجــه صاحــب منصــب 
ولــی صــدا دیگــر صــدای صاحــب منصــب نبــود. محیــط و ماحــول همــه بــه یــک صــدای 
پــر طنیــن و خوفناکــی تبدیــل شــده و بــدون آنکــه منشــأ آن معلــوم باشــد فضــا را پیچانــده 
بــود. صــدا از شــش جهــت، زمیــن ســقف و چهــار دیــوار بــه گــوش میرســید. هــر محبــوس 
خــود را مثــل ذره ای در یــک فضــای الیتناهــی، امــا کامــًا تاریــک و تــاری تصــور میکــرد 
کــه در آن جــز طنیــن یــک آواز، یــک آواز ســهمناک و تهدیــد کننــده دیگــر خاموشــی مطلــق 
حکمفرماســت. تــازه وقتــی لیســت بــه پایــان میرســید و محبوســی از ان ســلول جــزء لیســت 
ــره  ــی در چه ــار زندگ ــاد. آث ــی افت ــان م ــه جری ــا ب ــون در رگه ــته خ ــته آهس ــود، آهس نمیب
هــا نمایــان میگشــت. آهســته آهســته حــرکات ظاهــر میگشــت. ســرها بــه طــرف یکدیگــر 
میچرخیــد، و نــگاه هــای اســتفهام آمیــز بــا هــم ماقــی میشــد. نگاههایــی کــه در آنهــا غــم 
و شــادی، ســوال و جــواب، و هــزاران حالــت دیگــر نهفتــه بــود. قبــل از آنکــه بــا یکدیگــر 
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بــه صحبــت بپردازنــد، همــه بــه دیوارهــای ســلول تکیــه داده و ماننــد کارگرانــی کــه خســته 
و تعبــان از کارهــای فــوق العــاده شــاقه برگشــته باشــند، لحظــه ای بــه رفــع خســتگی مــی 
پرداختنــد. آنــگاه صحبــت درمــورد کســانیکه نامهایشــان درج لیســت بــود آغــاز میگردیــد، 
خوشــی نجــات یافتــن از مــرگ بــا  غــم از دســت دادن یــک هــم وطــن و همــرزم درهــم 
ــل  ــان پ ــد. زندانی ــی آم ــان م ــه می ــی ب ــل وصف ــر قاب ــت غی ــک حال ــی آمیخــت و از آن ی م
چرخــی بــا قرارگرفتــن مکــرر در چنیــن صحنــه هــا، در حقیقــت چندیــن بــار کشــته شــده 

انــد ولــو کــه امــروز در بیــن زنــدگان قــرار هــم داشــته باشــند.
ــی را  ــوان وحش ــی حی ــد حت ــده میش ــا دی ــی ه ــا پرچم ــه در خلقیه ــی ک ــت وبربریت وحش
هــم بــه حیــرت وا میداشــت. یــک حیــوان وحشــی وقتــی بــه شــکار میــرود کــه احســاس 
ــر  ــودش در اث ــان خ ــه ج ــدرد ک ــینه می ــری را س ــان دیگ ــده ج ــی زن ــد. وقت ــنگی کن گرس
گرســنگی، معــروض بــه خطــر باشــد. و باالخــره وقتــی رفــع گرســنگی کــرد تــا احســاس 
دوبــارۀ آن از قتــل و آزار دیگــر زنــده جــان هــا خــودداری میکنــد. او بــرای زنــده ماندنــش 
میکشــد. و ایــن قانــون قبــول شــدۀ محیــط زیســتش بــه شــمار میــرود. امــا خلقیهــا پرچمــی 
ــذت  ــانها ل ــتار انس ــد و از کش ــتن میپرداختن ــه کش ــگذرانی ب ــح  و خوش ــرای تفری ــا ب ه
ــودم، و آنچــه  ــده ب ــه دی ــم شــکنجۀ وزارت داخل ــد. آنچــه از اســداهلل ســروری و تی میبردن
از خلقیهــا پرچمــی هــای زنــدان پــل چرخــی میدیــدم، بارهــا مــرا بــه یــاد همــان صحنــه 
ــر  ــودم، و ســخت در مــن اث ــده ب ــون فرانســه دی شــکار آهــو توســط پلنــگ کــه در تلویزی
گذاشــته بــود، مــی انداخــت. فکــر نکنــم آن حکایــت از دیــار وحشــت و حیوانیــت بتوانــد 
ســبعیت خلقیهــا پرچمــی هــا و دد منشــی ســیدعبداهلل را تمثیــل کنــد معهــذا ایــن واقعیــت 
ــا از دســت دادن صفــات  ــات ب ــن اشــرف مخلوق ــه انســان، ای ــد کــه چگون را ترســیم میکن
ــا از زجــر و آزار  ــی ه ــا پرچم ــردد. خلقیه ــوان وحشــی میگ ــر از حی ــده خوت انســانی، درن
ــد و از آن  ــش میکردن ــذاب ک ــان را ع ــا شکارش ــد، آنه ــود حــظ میبردن ــکار خ ــدار ش دوام
لــذت اعظمــی میبردنــد. هــر چــه بیشــتر میکشــتند زنندتــر و بــه خــون تشــنه تــر میشــدند. 
ــه  ــی کــه خلقیهــا پرچمــی هــا ب حیــوان وحشــی از کشــتن هــم نوعــش عــار دارد، در حال
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کشــتن هــم نوعشــان افتخــار داشــتند. هــدف در اینجــا از توهیــن و تحقیــر خلقیهــا پرچمــی 
هــا نیســت بلکــه هــدف جــداً دفــاع از مقــام انســان وانســانیت اســت. خلقیهــا و پرچمــی هــا 
آن همــه جنایــت را زیــر نــام انســان مرتکــب میشــدند. آنهــا بــا روش خاصــی کــه داشــتند 
تعریــف انســانرا بــه حیوانــی ناطــق کــه روی دو پــا حرکــت نمایــد خاصــه نمــوده بودنــد. 
غافــل از آنکــه یــک سلســله اوصافیســت کــه بــه یــک ســاختمان اناتومیــک خــاص لقــب 
ــه آن ســاختمان اناتومیــک خــاص. خلقیهــا پرچمــی  انســان را از حیــوان متمایــز میکــرد  ن
هــا کــه فرصــت برایشــان میســر شــده بــود، چهــرۀ واقعــی شــان را بــه همــه آشــکار ســاخته 
و نشــان دادنــد کــه از جهــان انســانیت فقــط همیــن ســاختمان اناتومیــک را بــه میــراث بــرده 
انــد و بــس. ولــذا کســانیکه در پــی ضدیــت بــا آنهــا برآمــده بودنــد در حقیقــت بــرای دفــاع 

از ســه اصــل عمــدۀ وطــن، آزادی و انســانیت بپاخاســته بودنــد.
ــرش نشســته از  ــن موجــودات خــاص را کــه پشــت اشــترنگ موت ــد یکــی ازای تصــور کنی
صحــن مزدحــم محبــس، کــه در یکطــرف آن خانــم هــا و اطفــال و در طــرف دیگــر آن مردان 
پیــر و جــوان در گشــت و گــذار میبودنــد، بــی لــزوم و بــه ســرعت زیــاد بگــذرد و اینکــه 
ــن  ــن انســانها محتمــل اســت کوچکتری ــی ازی ــد تن ــا چن ــک ی ــل ی ــا قت ــکان جراحــت ی ام
اندیشــه ای بــدل راه ندهــد، آیــا چنیــن موجــودی را تنهــا بــه اســتناد ســاختمان اناتومیکــش 
ــده  ــک ع ــه در محضــر ی ــدان ک ــل قومان ــل خلی ــا موجــودی مث ــد؟. آی ــان نامی ــوان انس میت
مردمــان از اینکــه بــه چــه تعــداد مردمــان را نیســت ونابــود و بــه چــه تعــداد دختــران را بــی 
عفــت ســاخته بــود مفتخرانــه معتــرف میشــد، معــرف یــک انســان شــده میتواند؟آیــا اعمــال 
حفیــظ اهلل امیــن را کــه قــرار حکایــه بــا وجــود مصروفیــت هــای روزانــه، شــب هنــگام بــا 
چنــد جــاد پختــۀ دیگــرش از قصــر خــارج شــده و چنــد نفــر از متهمیــن دســت و پــا بســته 
را بــه دســت خــود بــه قتــل میرســانید، جــز بــه ارضــای تمایــات وحشــیانه و بربرمنشــانه به 
چیــز دیگــری میتــوان عطــف نمــود، آیــا آن خلقــی را کــه از کشــتار در چنــداول بازگــردد، 
بوتهــای ســاق دارش تــا نیمــه در خــون انســانهای بیگنــاه آغشــته باشــد، و بــا افتخــار تعــداد 
انســانها اعــم از مــردو زن و طفــل را کــه خــود بــه قتــل رســانیده اســت برشــمرد بــه چــه 
نامــی میتــوان یــاد کــرد؟ انســان؟ حیــوان؟ خلقــی پرچمــی؟ یقینــًااز پذیرفتــن شــخصی در 
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حلقــۀ خــود هــم انســان احتجــاج خواهــد کــرد و هــم حیــوان.
 اکثــر خلقیهــا پرچمــی هایــی کــه شــب در میــان مقامــات خیلــی بــاال تــر از مقــام اصلــی 
شــان و خیلــی هــم بــاال تــر از اهلیــت و لیاقــت و کفایــت شــان رســیده بودنــد، خــای باطنی 
ای کــه در خــود ســراغ داشــتند بــا شــدت هــر چــه بیشــتر احســاس میکردنــد. بــه انــدازه ای 
کــه بــه خــود و بــه جــاه و مقامــی کــه برایشــان تفویــض گردیــده بــود مشــکوک میشــدند. 
لــذا در پــی آن میشــدند تــا خــود را از شــک و تردیــد برهاننــد و قــدرت و مقــام خــود را تــا 
انــدازه ای قابــل لمــس بســازند. ســید عبــداهلل بــا موتــر دوانــی در صحــن مزدحــم محبــس 
ــه قناعــت خــود میپرداخــت. بعضــی دیگــر نیمــه  و اذیــت و آزارهــای مکــرر محبوســین ب
شــبها دریشــی پوشــیده و راه زنــدان پــل چرخــی را در پیــش میگرفــت. در دهلیزهــای زنــدان 
بــا مشــاهدۀ اینکــه بــا نزدیــک شــدن وی بــه دروازۀ ســلول، پولیــس موظــف رســم تعظیــم 
بــه جــا آورده و دروازۀ ســلول را برویــش میگشــاید، و در حالــی کــه قومانــدان محبــس بــه 
تیارســی در عقبــش ایســتاده اســت، چنــد محبوســی کــه همــه انجینیــر و داکتــر بودنــد و یــا  
والیــات و وزارتــی را گذشــتانده بودنــد بــه پــا مــی ایســتند، بــه خــود میبالیــد و از اقتــدار 
خــود مطمئــن میشــد. او بــدون ادای یــک کلمــه ای، بــا پیشــانی قــاش خــورده، نگاه وحشــت 
زایــی نثــار همــه محبوســین نمــوده و بعــد رهســپار ســلول دیگــری میشــد. هــر قــدر ســلولی 
ــا اینکــه یقینــش کامــل میشــد کــه دیگــر شــخصی  کــه میــل داشــت از نظــر میگذشــتاند ت
ــانیده و  ــان رس ــه پای ــش را ب ــدر اســت. تفتی ــام و مقت ــی مق ــه عال ــه بلک ــش ن ــد روز پی چن
دوبــاره راه خانــه در پیــش میگرفــت. امــا یقیــن دارم کــه قبــل از رســیدن بــه خانــه، احســاس 
خــای باطــن یــک بــار دیگــر بــه ســراغش میرســید. او از درک ایــن حقیقــت کــه خایــی 
کــه احســاس میکنــد خائیســت در انســانیت در شــخصیت و در اهلیــت و لیاقــت خــودش 
کــه بــا تصاحــب ور بــودن جــاه و مقــام پــر نمیشــد عاجــز بــود. بــه سلســلۀ همیــن شــب 
گردیهــای بــی مفهــوم، شــبی هــم ســید داود تــرون بــه زنــدان آمــده و از ســلول هــا دیــدار 
بــه عمــل آورد. او کــه از زمــان تحقیــق در وزارت داخلــه مــرا میشــناخت بــا دیدنــم ابروهــا 

را بــاال انداختــه و اظهــار داشــت:
»تــو دریــن جــا هســتی. خــوب چــاق شــده ای. مثلــی کــه نــان محبــس بــه جانــت افتــاده 
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ــه  ــدازه وزن هــم باخت ــودم بلکــه یــک ان ــه تنهــا چــاق نشــده ب اســت.« در حقیقــت مــن ن
بــودم. ولــی او چــون گــرگ گرســنه هــر شــکاری را چــاق میدیــد. ممکــن انتظــار نداشــت 
مــرا زنــده ببینــد. در حقیقــت جملــۀ »خــوب چــاق شــده ای« نــزد او مفهــوم »توهنــوز زنــده 
ــا خــود مــی اندیشــیدم کــه ایــن همــه جاروجنجالهــای  هســتی« را داشــت. اکثــر اوقــات ب
ــدام  ــدون ک ــردن ب ــدار ک ــا، محبوســین را از خــواب بی ــه ســلول ه نیمــه شــب، ســرزدن ب
ــورد  ــا در م ــی پرچمــی ضــرورت داشــت ت ــا خلق ــی آی ــرای چــی؟ ول هــدف مشــخص ب
عملــش فکــر کنــد و هدفــش را تعییــن نمایــد؟ او پخــش کننــدۀ وحشــت و دهشــت بــود 
ــن  ــی گرفت ــردن و آمادگ ــر ک ــه فک ــن راه ب ــداد. او دری ــام می ــی انج ــه خوب ــن کار را ب و ای
ضــرورت نداشــت. طبیعــت ایــن خصلــت را برایــش ارزانــی نمــوده بــود. کفایــت میکــرد 
ــرور در  ــت و ت ــا وحش ــد ت ــام ده ــی انج ــا حرکت ــاید و ی ــان بگش ــی زب ــی پرچم ــه خلق ک
محیــط پخــش گــردد. همــان طــور کــه مــواد گندیــده مولــد تعفــن اســت و بــا هــر حرکــت 
ــود از جــا حرکــت  ــی ب و شــورانیدن فضــا را متعفــن میســازد، خلقــی و پرچمــی هــم کاف

نمایــد تــا وحشــت و تــرور در محیــط پخــش گــردد.
ــوژی  ــه ایدیول ــاد ب ــن اعتق ــا ای ــه آی ــود ک ــن ب ــتم ای ــود داش ــه از خ ــری ک ــش دیگ پرس
مارکسیســم لینینیســم اســت کــه یــک عــده ای را دور هــم جمــع نمــوده اســت یــا اســتعداد 
طبیعــی شــان در وحشــت و بربریــت؟ آیــا ایــن گــروه پــی دشــمنی بــا کســانی برآمــده انــد 
ــا انســان، انســانیت و بشــریت.  ــی دشــمنی ب ــا پ ــا داشــت، و ی ــاوت از آنه ــد متف ــه عقای ک
چــه انســانهای نیــک، بــاارزش، بــا اهلیــت و لیاقــت کــه توســط ایــن وحشــیان از بیــن بــرده 
شــدند. ایــن زورگویــان نــه تنهــا مملکــت را بــه غنــای مــادی رســانیده نتوانســتند بلکــه بــه 
فقــر معنــوی شــدیدی هــم دچــار ســاختند. کــه بــا ضمیمــۀ آنچــه بعــد از ســرنگونی خلــق 
و پرچــم بــه وقــوع پیوســت، بیــش از قرنــی بــه کار اســت تــا افغانســتان دوبــاره بــه حالــت 

قبــل از کودتــای هفتــم ثــور برگــردد.
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اعدام یک نو بالغ
در یکــی از ســلول هــا پســرنوبالغی، از اهالــی ســمت شــمال بــه علــت نامعلومــی یــا بهتــر 
گفتــه شــود ماننــد هــزاران نفــر دیگــر، بــدون علــت زندانــی شــده بــود. ایــن نــو بالــغ کــه 
خداونــد در طفولیــت از نعمــت داشــتن پــدر محرومــش ســاخته بــود، از عایــد نــوک ســوزن 
مــادرش پــرورش یافتــه بــود. مــادری کــه بــا درآمــد ناچیــز از دســت دوزی هایــش، حداقــل 
شــرایط را مهیــا میســاخت تــا یگانــه پســرش بتوانــد بــه تعلیــم و تحصیــل پــردازد. اینــک 
ــر  ــه چشــیدن ثم ــادر خــود را ب ــن، م ــر باخت ــور نظ ــالها خــون دل خــوردن و ن ــد از س بع
ــری  ــک و بهت ــدۀ نزدی ــه آین ــود و ب ــد. خــوش ب ــک میدی ــن ســاله اش نزدی زحمــات چندی
ــادر خوشــبختی  ــت و خــود را م ــرو میرف ــات فرحــت بخشــی ف ــا در تخی ــدوار. روزه امی

تصــور میکــرد.
او بــا یگانــه فرزنــدش پانهــای زندگــی آینــده شــان را طــرح میکــرد. بــه وجــود فرزنــدی 
ــود و در قریــه اش و  ــود و از اخــاق حمیــده برخــوردار، شــاد ب کــه در تعلیمــش کوشــا ب
ــا افتخــار میزیســت. ســاعتها را در تخیــل اینکــه عنقریــب پســرش  در میــان همســایه هــا ب
تعلیــم و تحصیــل را بــه پایــان رســانیده شــامل مأموریــت میگــردد بــه پایــان میرســانید. او 
بعــد از ســالها زحمــت، منــت کشــی و محنــت کشــی، خــواب راحــت میدیــد و آرزو داشــت 
ــا نواســه اش مشــغول گــردد و ســوزنش را  ــاورد. ب ــه بی ــه خان ــدش عروســی ب ــرای فرزن ب
ــه هــم  ــی در ظــرف یــک روز همــۀ پانهایــش ب ــاق بلنــد بگــذارد. ول ــرای همیشــه در ات ب
خــورد، همــۀ آرزوهایــش بــر بــاد رفــت و همــۀ امیدهایــش بــه ناامیــدی مبــدل گشــت. نــه 
تنهــا امیــدواری زندگــی مــادی بهتــر را از دســت داده بــود، بلکــه غــم  از دادن پســر ســامت 
جســمی و عقلــی اش را نیــز بــه مخاطــره انداختــه بــود. مــادری کــه هنــوز نمیدانســت بــه 
چــه گناهــی یگانــه فرزنــدش را از نــزدش ربــوده انــد. او هنــوز نمیدانســت کــه نــزد مشــتی 
ــه پرســتی وجــود  ــر از وطــن دوســتی و سرکشــی از بیگان ــاه بزرگت ــه شــدگان گن از فروخت
ــاز  ــا از پیوســتن بــه صــف شــان ســر ب ــدارد. هــر کســی کــه در صــف شــان نیســت و ی ن
ــی  ــه دروغ  پراگن ــوز ب ــی میباشــد. او هن ــه جزای ــد، دشــمن پنداشــته شــده و محکــوم ب زن
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هــای دســتگاه بــاور داشــت و بــا بــه قــدرت رســیدن آنهــا خوشــبختی  را هنــوز بــه خــود 
یــک قــدم نزدیکتــر میدیــد. پســری کــه جدیــداً پشــت لــب ســیاه کــرده و از زندگــی هنــوز 
ــار  ــه رفت ــل چرخــی و مواجــه ب ــدان پ ــه یکبارگــی خــود را در زن ــده اســت، ب ــزی ندی چی
وحشــیانۀ یــک گــروه وطنفــروش و بــی رحــم میابــد. او انســان صــاف و بــی آالیشــی اســت 
ــا و  ــی ه ــدان خلق ــداده در زن ــه خــود راه ن ــان دارد، تشویشــی ب ــی خــود ایم ــه بیگناه و ب
پرچمــی هــا خــواب آزادی میبینــد امــروز را بــه امیــد رهایــی فــردا بــه ســر میرســاند. پســر 
بــا ادبــی اســت و بــه زودی محبــت هــم ســلوالن خــود را بــه خــود جلــب مینمایــد. روزهــا 
پــی هــم میگــذرد و هــم ســلوالنش بــا ایــن پســر نــو بالــغ، بــا درک اینکــه ایــن نوجــوان 
ــی  ــدری ارزان ــت پ ــه محب ــادل ب ــت مع ــت از دســت داده اســت، محب ــدرش را در طفولی پ
میدارنــد. او هــم نســبت اینکــه بــرای اولیــن بــار از محبــت معــادل محبــت پــدری برخــوردار 
میگــردد، بــه هــم ســلوالنش انــس میگیــرد. بــا بــی آالیشــی بــا آنهــا صحبــت میکنــد. از قریــه 
اش ســخن میگویــد، از مکتــب و معلمــش ســخن میگویــد، از مــادرش و از پــان هایــی کــه 
مشــترکًا بــرای آینــدۀ خــود طــرح نمــوده انــد ســخن میگویــد. او بــه هــم ســلوالنش از بــی 
گناهــی اش اطمینــان داده و زندانــی شــدنش را اشــتباه میپنــدارد و روزهــا را بــه امیــد آزادی 

بــه ســر میرســاند.
امــا شــبی مشــتی از جــادان بــا لیســت ســیاه شــان بــه زنــدان میرســند. چهــره هــای منحوس 
شــان در ســلولی کــه ایــن نوبالــغ رهایــش دارد ظاهــر میگــردد. بــه او هدایــت جمــع آوری 
کاالهایــش را میدهنــد. او از یــک طــرف بــا امیــدواری شــدید بــه رهایــی و از طــرف دیگــر با 
واهمــه از وحشــت خلقیهــا پرچمــی هــا، کــه داســتان هــای در آن بــاره از زبــان هــم ســلوالن 
ــدد،  ــه ســر میبن ــردازد. دســتارش را ب ــه جمــع آوری لباســهایش میپ خــود شــنیده اســت، ب
ولــی مثــل اینکــه دســتهایش از کار افتــاده باشــد بــه بســتن دســتار طوریکــه بایــد و شــاید 
ــه پیــش  ــی هنــوز قدمــی ب ــراه مــی افتــد ول موفــق نمیشــود. پنــدک لبــاس را برداشــته و ب
نرفتــه اســت کــه دســتار حلقــه حلقــه بــه گردنــش مــی افتــد. بســتنی لباســش را میگــذارد. 
از چشــمهایش از نگاهــش خــوف و هــراس هویداســت. بــه هــم ســلوالنش، کــه همــه بــا 
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نــگاه هــای ترحــم آمیــز بــوی مینگرنــد لبخنــد زده، گویــا از آنهــا نســبت بــی مهارتــی اش در 
بســتن دســتار معــذرت میخواهــد و دوبــاره بــه بســتن دســتارش میپــردازد. بســتنی لباســش 
را بــر میــدارد ولــی هنــوز حرکــت نکــرده اســت کــه دســتار بــاز هــم حلقــه حلقــه بــه دور 
ــه  ــا دســت ب ــای دســتار را ب ــه ه ــد. حلق ــی نمیکن ــار دیگــر اعتنای ــد. اینب ــی افت ــش م گردن
طــرف پاییــن مــی کشــاند تــا دهنــش را آزاد ســازد. دهنــی کــه از تــرس و وحشــت خشــک 
شــده و قــدرت ادای ســخن را نــدارد. بــه هــم ســلوالنش مینگــرد. چشــمهایش را بــه طــرف 
ــا ایــن حرکــت دعــای هــم ســلوالنش  ــه رو میکشــد. او ب ــد میکنــد و دســتی ب آســمان بلن
را تمنــا میکنــد. او جــز یــک مــادر کــس دیگــر نــدارد. ولــی مــادرش از او فرســخ هــا دور 
ــادل  ــی مع ــلوالنش محبت ــم س ــدان ه ــش در زن ــول اقامت ــی در ط ــدارد ول ــدری ن ــت. پ اس
محبــت پــدری برایــش ارزانــی داشــته انــد. او از هــر کــدام آنهــا آرزوی دعایــی دارد. در هــر 

قــدم یــک بــار بــه عقــب مینگــرد و چشــمها را بــه طــرف آســمان بلنــد میســازد.
ــدون بازگشــت. او امشــب  ــی و ب ــری، طوالن ــفر دارد. ســفر جب ــزم س ــی ع امشــب نوجوان
مــادرش را تــرک میگویــد و بــه آغــوش پــدر میشــتابد. او از دنیایــی کــه مــادرش در آن قــرار 
دارد و مشــتی وحشــی و وطــن فــروش چهــرۀ منحــوس و نادیدنــی بــه آن بخشــیده انــد، بــه 
دنیــای آرامــش کــه پــدرش در آن قــرار دارد ســفر میکنــد. او میــرود و بــا گذشــتن از دروازۀ 
ســلول بــه دهلیــز، گویــا مســافۀ ایــن جهــان تــا آن جهــان را پیمــوده و بــه جهــان دیگــر پــا 
مینهــد. او نمیدانــد بــه کجایــش میبرنــد و چــه سرنوشــتی در انتظــارش اســت. غافــل از اینکه  
یــک گــروه خونخوارعنقریــب زندگــی اش راگرفتــه و با همــۀ آرزوهــا و امیدهــای معصومانه 
هــاش رهســپار جهــان دیگــرش خواهنــد ســاخت، در پهلــوی جادانــش بــه راه مــی افتــد. او 
میــرود، از خــود مقاومتــی نشــان نمیدهــد. داد و فریــاد بــه راه نمــی انــدازد. تضــرع نمیکنــد. 
بــا قــدم هــای آرام بــا جــادان قــدم بــر میــدارد و ســوی قربانــگاه روان میشــود. اینکــه بــه 
ــد،  ــد و خــدا دان ــان بخشــیده شــده باشــند، خــودش دان ــه زندگــی اش پای چــه وحشــتی ب
ــد. جــای  ــدش را از دســت میده ــه فرزن ــادری یگان ــی پرچمــی. امشــب م و جــادان خلق
تخیــات فرحــت بخشــش را تخیــات تــرس آور میگیــرد و بــه جــای رویاهــای شــیرین، 
خوابهــای پریشــان و هولناکــی دامنگیــرش میشــود. امشــب او یگانــه فرزنــدش را از دســت 
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ــی  ــج ب ــه رن ــر خــاک میشــوند. ب ــی زی ــه یکبارگ ــه ب ــش هم ــش، امیدهای ــد. آرزوهای میده
شــوهری اش داغ بــی پســری عــاوه میگــردد. امشــب جهــان بــی کســی اش بــی کــس تــر و 
خالیتــرو خانــۀ خاموشــش خامــوش تــر میشــود. اشــک ا زچشــمانش ســرازیر میشــود ولــی 

او نمیدانــد کــه ایــن اشــکها پســر نــو بالغــش را در ســفر ابــدی اش همراهــی میکنــد.
هنگامــی کــه روابــط شــاگرد و اســتاد بــه تیرگــی گراییــد، و خلقــی هــای شــاگرد بــه جــان 
خلقــی هــای اســتاد افتادنــد، یــک از خلقــی هــای اســتاد دربــاک اول زندانــی گردیــد. او کــه 
از دیگــر خلقیــان کمتــر غبــی نبــود، هنــوز درک نکــرده بــود کــه نــه تنهــا خلقیهــای مربــوط 
بــه اســتاد بلکــه همــۀ خلقیهــا  و پرچمــی هــا در شــاهراه نابــودی وتباهــی قرارگرفتــه انــد. 
بــا غــرور در صحــن زنــدان گشــت و گــذار میکــرد و بــه همــه محبوســین، مخصوصــًا بــه 
ــدان فخــر فروشــی میکــرد. آدم چهــار  ــل قومان ــن تهذیــب، خلی ــق، نظــام الدی ســلیمان الی
ــم  ــه ه ــدان ب ــل قومان ــل خلی ــش، مث ــا و جنایات ــتار ه ــار از کش ــه افتخ ــود و ب ــانه ای ب ش
ــه  ــید ک ــرا رس ــید. روزی ف ــم میرس ــران ه ــوش دیگ ــه گ ــه ب ــت ک ــتان میگف کیشــانش داس
ــه  ــی ک ــان جای ــه هم ــز ب ــا او را نی ــیدند ت ــراغش رس ــه س ــش خــودش ب ــم کی جــادان ه
هــزاران بیگنــاه دیگــر را رهســپار ســاخته بودنــد، ســوق دهنــد. آنوقــت محبوســین شــاهد 
ــن  ــگ انداخت ــوار چن ــه در و دی ــی گناهــی، تضــرع، ب زارنالگــی هــا، مقاومــت ها،ادعــای ب
هــای ایــن بــی ایمــان فاقــد غــرور و شــجاعت بودنــد. ولــی دیگــر وقــت از وقــت گذشــته 
ــود در چشــم هــم کیشــانش  ــود. او جنــون وحشــت را کــه خــود هــم از آن برخــوردار ب ب
میدیــد. وحشــتی کــه تــا آن روز بــه آن مواجــه نشــده بــود. وحشــتی کــه حتــی در چشــم 

حیــوان وحشــی هــم ندیــده بــود.
ــه  ــاهد دو صحن ــت ش ــت و دهش ــۀ وحش ــزاران صحن ــوی ه ــی در پهل ــل چرخ ــدان پ زن
ــیون و  ــدون ش ــت، ب ــدون مقاوم ــتوار، ب ــای اس ــدم ه ــا ق ــی ب ــه در یکــی نوبالغ ــود ک ای ب
فغــان و بــدون تضــرع در پهلــوی جادانــش قــدم بــر میداشــت و سرنوشــتش را بــا جبیــن 
گشــاده اســتقبال مینمــود، و در دیگــری ایــن چهــار شــانۀ بــی ایمــان کــه پیــش چشــم همــه 
ــاد و تضــرع  ــه داد و فری ــه شــده اش ب ــم کیشــان فروخت ــل چشــم ه و مخصوصــًا در مقاب
ــن دیگــر  ــه شــهادت میرســید، و ای ــود و ب ــود. آری آن یکــی راهــرو راه حــق ب ــه ب پرداخت
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گمــراه و پاســدار راه باطــل و عنقریــب مــردار میشــد. آن یکــی را درخشــش جهــان شــهادت 
بــه خــود میکشــانید، اســتقامت و شــکیبایی میبخشــید، و ایــن دیگــر را شــعله هــای دوزخ 
بــه وحشــت مــی انداخــت و از همــت و شــجاعتش میکاســت. آن یکــی میرفــت و بــا دعــای 
ــال  ــه دنب ــش را ب ــت همیشــگی مردم ــتارۀ لعن ــر پش ــن دیگ ــی میشــد، و ای رحمــت همراه

داشــت.
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                       قتل بیش از صد نفر در صحن زندان 
در یکــی از شــبها بــا صداهــای عجیبــی از خــواب بیــدار شــدیم. صداهایــی کــه شــباهت بــه 
باریــدن ژالــه و اصابــت آن روی آهــن پوشــها داشــت. همــه از جــا برخواســته در جاهــای 
خــود نشســتیم و بــه دقــت بــه گــوش دادن پرداختیــم. صــدای پــای پولیــس در دهلیز شــنیده 
ــش  ــود، تفتی ــل ب ــًا همیشــه قف ــه عادت ــا را، ک ــای ســلول ه ــه دروازه ه ــا عجل ــه ب میشــد ک
ــًا از خــواب الودگــی  ــی کام ــن میســاخت. وقت ــودن آن خــود را مطمئ نمــوده و از بســته ب
ــی بلکــه فیرهــای ماشــیندار و  ــه ن ــدن ژال ــم متوجــه شــدیم کــه ســرو صــدا از باری برآمدی
تفنــگ اســت کــه بــا اصابــت مرمــی هــا بــه دروازه هــای آهنیــن زنــدان چنیــن ســروصدا بــه 
راه مــی انــدازد. همزمــان بــا ایــن فیرهــا نعــره هــای تکبیــر هــم بــه گوش میرســد و اشــعاری 
هــم خوانــده میشــد. شــعارهای ضــد رژیــم بلنــد و از عســاکر و پولیســان تقاضــا میشــد تــا از 
جبهــۀ ملحدیــن بریــده و بــه آنهــا بپیوندنــد. تکبیرهــا و شــعارها چنــان مینمــود کــه از فاصلــه 
ــه گــوش برســد. در صحــن حویلــی داخلــی محبــس فعالیــت هــای شــدیدی  هــای دور ب
جریــان داشــت. صــدای پاهــا کــه از دویــدن دویدنهــا از صحــن جنوبــی یــا داخلــی محبــس 
بــه طــرف صحــن خارجــی یــا شــمالی محبــس، کــه بــه میــدان جنــگ مبــدل شــده بــود بــه 
طــرف حویلــی ســمت جنــوب فــرار میکردنــد. چــون کلکیــن هــای ماقــی ســلول مــا بــه 
صحــن جنوبــی بــاک مشــرف بــود، صداهــا و اوامــر صاحــب منصبــان را کــه پولیســها و 
عســاکر را امــر حرکــت بــه طــرف صحــن شــمالی میدادنــد واضــح تــر میشــنیدیم. عســاکر 
ــن عمــل  ــه ای ــن ک ــرای ای ــاک هجــوم آورده و ب ــی ب ــه طــرف صحــن داخل و پولیســان ب
خــود را بــه نظــر صاحــب منصبــان موجــه نشــان دهنــد، در پــای دیوارهــای بــاک ایســتاده 
و بــه رفــع حاجــت میپرداختنــد. اگــر صاحــب منصبــی نیامــده و آنهــا را دوبــاره بــه صحــن 
شــمالی بــاک ســوق نمیــداد، ممکــن قضــای حاجــت شــان ســاعت هــا طــول میکشــید. در 
ــاره بــه صحــن شــمالی ســوق داده میشــدند،  اثــر اوامــر مکــرر صاحــب منصــب همــه دوب
ــه وقفــه  ــوار صــف میبســتند. ایــن عمــل ب ــای دی ــاره در پ ــری نمیگذشــت کــه دوب ــا دی ام
هــای کوتــاه تکــرار میشــد. از اوضــاع چنــان بــر مــی آمــد کــه صاحــب منصــب هــم ایــن 
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ــۀ برخــورد،  ــه صحن ــراد ب ــۀ ســوق اف ــه بهان ــرا او هــم ب ــًا میپســندد. زی ــراد را باطن عمــل اف
موقتــًا خــود را از آن صحنــه دور میســاخت. اکثــر آنهــا میدانســتند، بــه اســتثنای افــرادی کــه 
فهمیــده یــا نــا فهمیــده بــه وطــن فروشــان دل بســته بودنــد، کــه مقامــات زنــدان جانهــای 
شــان را نــه تنهــا بــرای دفــاع از باطــل مقابــل حــق بــه خطــر میانــدازد بلکــه دســت شــان را 
بــه خــون برادرشــان آلــوده هــم میســازد. و لــذا بهانــه ای بــه کار داشــتند تــا هــر چــه بیشــتر 
وقــت شــان را بــه خــون برادرشــان آلــوده هــم میســازد. و لــذا بهانــه ای بــه کار داشــتند تــا 
هــر چــه بیشــتر وقتشــان را دور از صحنــۀ کشــتار ســپری نماینــد. مــا کــه از اصــل موضــوع 
ــم  ــزی میکردی ــر نمــوده و داســتانی پیری ــن برخــورد را خوشــبینانه تعبی آگاهــی نداشــتیم ای
ــور  ــن تص ــم. چنی ــود دادی ــه آن ب ــل ب ــا متمای ــن م ــبینی،که ذه ــی از خوش ــه آن  پرداس و ب
مینمودیــم کــه مجاهدیــن شــهر کابــل را تحــت محاصــره قــرار داده وممکــن عنقریــب رژیــم 
خلقــی پرچمــی را ســرنگون و قــدرت را بــه دســت آورنــد و در عیــن زمــان بــرای اینکــه 
محبوســین سیاســی را از خطــرات احتمالــی مصئــون داشــته باشــند، زنــدان پــل چرخــی را 
نیــز تحــت محاصــره گرفتــه ولــی زنــدان را از ســببی شــدیداً تحــت فشــار قــرار نمیدهنــد تــا 
تلفــات افــراد بیگنــاه و یــا محبوســین سیاســی را زیــاد نســاخته باشــند. بــا قبــول ایــن داســتان 
خــود ســاخته پشــت دروازه هــای قفــل شــده بــه دعــای موفقیــت مجاهدیــن پرداختیم. شــب 
آهســته آهســته بــه صبــح نزدیــک میشــد ولــی فیرهــا، شــعارها و تکبیرهــا ادامــه داشــت. بــا 
تفــاوت اینکــه هــم شــعارها از فاصلــۀ دورتــری بــه گــوش میرســید، و هــم از تعــداد شــعار 
دهنــدگان و کثــرت فیرهــا کاســته میشــد. بــه اســتناد ایــن عایــم، دنبالــۀ داســتان ســاخته و 
پرداختــۀ خــود را چنیــن ادامــه دادیــم. امشــب مجاهدیــن موفــق نشــدند مقاومــت زنــدان را 
د رهــم شــکنند. آنهــا رهســپار جاهــای امنــی شــدند تــا پــان دیگــری بــرای فتــح زنــدان 
ــه  ــر ب ــۀ دورت ــد صدایشــان از فاصل ــه میگیرن ــدان فاصل ــد. چــون تدریجــًا از زن طــرح نماین

گــوش میرســد و هــم از تعــداد فیرهایشــان کاســته میشــود.
 شــب آهســته آهســته جایــش را بــه روشــنی روز میگذاشــت. وقــت نمــاز صبــح فــرا رســیده 
ــعارهای  ــم ش ــوز ه ــتیم. هن ــده قرارداش ــل ش ــای قف ــوز پشــت دروازه ه ــا هن ــی م ــود ول ب
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خفیــف بــه گــوش میرســید. لحظــه ای بعــد صــدای انفجــار شــدیدی بلنــد شــد. انفجــاری 
کــه بــه همــه چیــز خاتمــه بخشــید. دیگــر نــه فیــری بــود و نــه شــعار و تکبیــری. زنــدان 
درســکوت هولنــاک و ســهمگینی فــرو رفــت. زمیــن و آســمان رنــگ عــزا بــه خــود گرفتــه 
ــه همدیگــر مینگریســتیم.  ــود. از در و دیــوار غــم و ماتــم میباریــد. مــا همــه خاموشــانه ب ب
کســی جــرأت حــرف زدن نداشــت. داســتان مــا نیمــه تمــام مانــده بــود و قهرمانــان داســتان 
ــم  ــور بودی ــه شکســت مواجــه شــده و مجب ــب ب ــت قری ــد. موفقی ــه بودن ــی کارشــان رفت پ
ــن را  ــۀ مجــدد مجاهدی ــار حمل ــم و انتظ ــل نمائی ــدان را تحم ــل زن ــم شــرایط ثقی ــوز ه هن
بــرای شــب و یــا شــبهای آینــده بکشــیم. بعــد از وقفــه ای، کــه نمیدانــم  چــه انــدازه طــول 
ــدان  ــه راه صحــن زن ــا عجل ــین ب ــد. و محبوس ــا گشــوده ش ــلول ه ــای س کشــید دروازه ه
در پیــش گرفتنــد تــا هــر چــه زودتــر بــه واقعیــت آنچــه اتفــاق افتــاده بــود پــی ببرنــد. از 
ــا رنــگ هــای پریــده، لبهــای خشــک و چشــم هــای  هــر ســلول کالبــدی بیــرون میشــد. ب
ــه همدیگــر مــی نگریســتند و در دل میگریســتند. لحظــۀ بعــد  ــه ب وحشــت زده و فــرو رفت
صحــن زنــدان از کالبدهــا مملــو بــود. حلقــه هــای تشــکیل، و بــا احتیــاط از اینکــه توجــه 
مســئولین زنــدان را جلــب نکــرده باشــند، بــه توضیحــات آنانیکــه از اصــل موضــوع مطلــع 
و قســمتی از صحنــه را نســبت موقعیــت هــای ســلول شــان بــه چشــم دیــده بودنــد، گــوش 

فــرا داده بودنــد.
ــا  ــه تنه ــب ن ــود. آنش ــت دور ب ــط و از حقیق ــراپا غل ــا س ــۀ م ــاخته و پرداخت ــتان س داس
ــه  ــود، بلک ــاده ب ــاق نیفت ــده ای اتف ــدوار کنن ــۀ امی ــم حادث ــرده بودی ــر ک ــا تعبی ــه م آنطوریک

ــود. ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــزی ب ــم انگی ــک و غ ــس تراژی ــۀ ب حادث
آنشــب بــاک اول زنــدان پــل چرخــی شــاهد غــم انگیزتریــن، فجیــع تریــن، و دردآور تریــن 

صحنــه ای بــود کــه وطنفروشــان خلقــی پرچمــی از خــود بــه یــادگار گذاشــتند.
داســتان واقعــی چنیــن بــود کــه یــک عــده محبوســین جــوان، کــه  قبــل از کودتــای شــوم 
هفتــم ثــور بــاز داشــت و بــه حبــس محکــوم شــده بودنــد، بعــد از کودتــای هفتــم ثــور بــه 
زنــدان پــل چرخــی انتقــال یافتنــد. حکومــت خلقــی پرچمــی کــه حــال از مشــاهدۀ قیــام 
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ــی  ــه هــر طرف ــود، وب ــار مملکــت دســت پاچــه شــده ب ــج وکن ــه خــود در هــر کن ــا علی ه
ــه  ــر ب ــه ت ــی رحمان ــر و ب ــد، وحشــیانه ت ــد جــز دشــمن دوســتی نمیدی ــه روی میگردانی ک
کشــت و کشــتار میپرداخــت. دیگــر جرمــی در کار نبــود زیــرا بــه نظــر آنهــا همــه مجــرم 
بودنــد یــا بالفعــل یــا بالقــوه روی ایــن اصــل در پــی آن شــدند تــا 117 نفــری کــه در رژیــم 
قبلــی محبــوس و آخریــن مــاه هــای میعــاد حبــس خــود را میگذشــتاندند، دســته جمعــی 
بــه پولیگــون یــا کشــتارگاه ســوق و در یــک لحظــه خطــر همیشــگی آنهــا را از ســر خــود 
ــرار داشــتند و  ــق ق ــا در تضــاد مطل ــا و پرچمــی ه ــا خلقــی ه ــن گــروه  ب ــم ســازند. ای ک
در ســابق هــم بــا آنهــا برخوردهایــی کــرده بودنــد. اگــر ایــن گــروه، کــه وحشــت و تــرور 
خلقــی هــا پرچمــی هــا را بــه چشــم ســر در طــول اقامتشــان در زنــدان پــل چرخــی دیــده 
بودنــد، مطابــق بــه فیصلــۀ محکمــه آزاد میگردیدنــد دردســر شــدیدی بــرای دســتگاه حاکمــه 
ایجــاد میکردنــد. و لــذا خلقیهــا و پرچمــی هــا در آن شــب ایــن 117 نفــر را کــه در بــاک 
ــه صحــن شــمالی بــاک  ــه داخــل سرویســها گنجانیــده و ب ــد، ب ــی بودن هــای دیگــر زندان
اول انتقــال دادنــد. وقتــی بــه بســتن چشــمها و دســتهای آنهــا آغــاز کردنــد یکــی از آنهــا از 
جــا پریــده و ماشــینداری را از دســت یکــی از محافظیــن زنــدان قاپیــده و بــا یــک همــراه 
دیگــرش بــه اتاقــی از اتــاق هــای نزدیــک پنــاه میبــرد و از آنجــا بــا محافظیــن زنــدان بــه 
ــد از هــر وســیله  ــن بودن ــه از مــرگ حتمــی خــود مطمئ ــردازد. دیگــران هــم ک ــه میپ مقابل
ــر، شــعارها،  ــا نعــرۀ تکبی ــد. ب ــن برخــورد اشــتراک میورزن ــی اســتفاده کــرده و دری و امکان
دعــوت از افــراد عســکر و پولیــس، و احتمــاالً دیگــر محبوســین، میخواســتند صــف شــان را 
تقویــه نماینــد. غافــل از آنکــه دیگــر محبوســین در پشــت دروازه هــای آهنیــن قفــل شــده 
محصــور بودنــد. 117 نفــر بــدون ســاح بــی دســت و بــی پــا ماننــد رمــۀ گوســفندان کــه 
ــد.  ــن طــرف و آن طــرف میدویدن ــه ای گــرگان در آن داخــل شــده باشــند، وحشــت زده ب
نــه پناهگاهــی مــی یافتنــد ونــه حتــی ســنگی کــه بــه ســوی دشــمن پرتــاب کننــد. تکبیــر 
میگفتنــد و از یــک طــرف بــه طــرف دیگــر میدویدنــد . در هــر لحظــه گلولــه ای ســینۀ یکــی 
از آنهــا را میدریــد. جســدی خســته و تعبــان بــه زمیــن مــی افتــاد . از ســرعت نفســهایش 
کاســته میشــد. چشــمهایش بــه ســتاره هــای شــب دوختــه و آثــار حیــاط از وجــودش رخــت 
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ــزود  ــن اف ــه اجســاد روی زمی ــف میکــرد. در هــر لحظــه جســدی ب میبســت و تنفــس توق
میگشــت. یــک شــعار، یــک نعــرۀ تکبیــر کمتــر میشــد و شــهیدی در جمــع شــهدا افــزود 
ــه فجیــع تریــن شــکلی از دســت  میگشــت. در هــر لحظــه فامیلــی یکــی از عزیزانــش را ب
میــداد. ایــن ســر ســپردگان راه آزادی هنــوز امیــد را از دســت نــداده و بــه دشــمنان تســلیم 

نمــی شــدند و بــه مقابلــه ادامــه میدادنــد.
وقتــی کــه آخریــن نفرهــا در صحــن زنــدان هــدف گلولــه قــرار گرفتنــد و اجســاد خونیــن 
شــان نقــش زمیــن شــد، دو نفــری کــه بــه اتاقهــا پنــاه بــرده بودنــد هنــوز هــم بــه مقاومــت 
ــد و  ــعار میدادن ــوز ش ــیدند. هن ــی را میکش ــک نامعلوم ــار کم ــد و انتظ ــه میدادن ــان ادام ش
تکبیــر میگفتنــد. چــون از داخــل اتــاق بــه دادن شــعار مصــروف بودنــد، مــا صــدای شــان را 
از فاصلــۀ دور پنداشــته و بــه عقــب نشــینی شــان عطــف نمــوده بودیــم. صبــح فرارســید و 
بــه اســتثنای آن دونفــر، همــه جــام شــهادت نوشــیده بودنــد و بــه خوابهــای ابــدی فــرو رفتــه 
بودنــد . مســئولین زنــدان کــه خــود را ازوجــود دیگــران فــارغ ســاخته بودنــد، همــه توجــه 
ــس  ــدان محب ــیدعبداهلل، قومان ــد. س ــته بودن ــوف داش ــور معط ــر محص ــه آن دونف ــان را ب ش
ــاب  ــاق پرت ــه داخــل ات ــا از طریــق کلکیــن ب ــه یکــی از ضابطانــش ســپرد ت نارنجکــی را ب
ــه وقــوع پیوســت و آخریــن دو نفــری از آن گــروه 117 نفــری  ــد. انفــاق شــدیدی ب نمای
ــدان در ســکوت  ــوش شــدند و زن ــه خام ــا هم ــید. شــعارها، تکبیره ــه شــهادت رس ــم ب ه
مرگبــاری فــرو رفــت. آن شــب وحشــیان خلقــی پرچمــی 117 نفــر را بیرحمانــه و بــه فجیــع 
ــام خــود را در لیســت جــادان عصــر و آدم کشــان قــرن بیســت  تریــن شــکل کشــتند و ن

ــد. درج نمودن
بعــد از قتــل آن دو نفــر محصــور پولیســان زنــدان موظــف شــدند تــا اجســاد شــهدا را، کــه 
ــه گــودال  ــا ب ــد ت ــا حمــل نماین ــر ه ــه موت ــود، ب ــده ب ــدان پراگن در هــر طــرف صحــن زن
ــریت و  ــانیت و دور از بش ــۀ دور از انس ــاهدۀ آن صحن ــد. مش ــاک گردن ــر خ ــی زی نامعلوم
روی هــم انبــار کــردن اجســاد پــر خــون جوانــان کــه ممکــن جســد بســیاری از آنهــا هنــوز 
بــه ســردی نگرائیــده بــود در پولیســان بــی احســاس اثــرات نــا مطلوبــی بــه جــا گذاشــته 
بــود. اکثــر ایــن پولیســان شــب هنــگام بــا داد و فریــاد از خــواب بیــدار میشــدند. آن شــب 
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117 فامیــل عزیزانشــان را از دســت داده بودنــد. ولــی بــی خبــر از آنچــه اتفــاق افتــاده بــود، 
ــم شــاهد یکــی از وحشــت  ــا ه ــی شــان را میکشــیدند. آن شــب م ــه انتظــار رهای بیصبران
ــۀ  ــد. هــزاران صحن ــا کــرده بودن ــه ای بودیــم کــه خلقیهــا پرچمــی هــا برپ آورتریــن صحن
ــه  ــع دیگــری ک ــه هــای فجی ــود و چــه بســا صحن ــد ب ــرا دیگــران شــاهد خواهن مشــابه آن

شــاهدی هــم از آن باقــی نمانــده باشــد.

آیــا آنانــی کــه امــروز لبــاس هــای کرباســی و پاهــای برهنــه شــان را بــه رخ مــردم میکشــند، 
میتواننــد بــا ایــن حیلــه گریهــا لکــۀ خــون آن 117 نفــر و هــزاران هــزار دیگــر را از دامــن 
خــود بزداینــد؟ کتــاب کربــاس پوشــان برهنــه پــا اثــر شــرم آور داکتــر حســن شــرق دیــده 
شــود تــا بــه درســتی ماهیــت وجــدان خفتــۀ یــک خلقــی پرچمــی پــی بــرده شــود. دیــده 
درآیــی ازیــن هــم بیشــتر شــده میتوانــد کــه قاتلیــن، یعنــی خلقیهــا پرچمــی هــا، از ورثــۀ 
ــه  ــاس پوشــی و برهن ــا در غــم کرب مقتولیــن سراســر افغانســتان انتظــار آن داشــته باشــند ت
پایــی شــان اشــک تأثــر بریزنــد؟ آقــای کربــاس پــوش برهنــه پــا کــه از حلقــۀ صاحبمنصبــان 
اردو وابســته بــه پرچــم، اطــاع داشــته و آنهــا را بــه مرحــوم داود خــان معرفــی کــرد، بــه 
ــه  ــا ک ــه پ ــوش برهن ــاس پ ــای کرب ــر؟ آق ــا خی ــی اندیشــید ی ــن عمــل خــود م ــب ای عواق
ــه بــه حــزب پرچــم پیوســته بــود  روی هــر پرنســیپ و هــر ارزشــی پــا گذاشــته و مخفیان
ــه دور وی  و از اعتمــاد مرحــوم داود خــان  ســوء اســتفاده کــرده از رفقــای پرچمــی اش ب
حصــاری ســاخته بــود، آیــا بــه دیگــر برهنــه تنــان و برهنــه پایــان مــی اندیشــید؟  او هنگامــی 
کــه زیــر چتــر مرحــوم داود خــان بــرای رفقــای پرچمــی اش بنــام ســمینارهای علمــی محــل 
امــن و زمینــۀ مســاعدی بــرای طــرح پانهــای شــوم شــان فراهــم نمــوده بــود بــه بایــی کــه 
ــاس  ــای کرب ــود؟ آق ــار میســاخت لحظــه ای تفکــر نمــوده ب ــردم آن را گرفت افغانســتان و م
ــردم  ــاس پوشــی اش چــه انتظــاری داشــت؟ انتظــار اینکــه  م ــا نشــر داســتان کرب ــوش ب پ
ــد؟ خــون هــزاران هــزار شــهید را  ــر بریزن ــارش اشــک تأث ــت ب ــه گذشــتۀ رق افغانســتان ب
ــه وی اعتمــاد مطلــق داشــت،  ــه مرحــوم داود خــان، کــه ب بــر وی ببخشــند؟ خیانتــش را ب
ببخشــند؟ آقــای کربــاس پــوش برهنــه پــا یــک بــار بــه وجــدان خــود مراجعــه کنــد و ببینــد 
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از فجایعــی کــه در طــول زندگــی بــه آن دســت داشــته اســت، کــدام یــک را وجدانــش بــر 
وی خواهــد بخشــید. آیــا میتــوان ملتــی را، نســبت اینکــه آقــازاده ای کربــاس پوشــیده و پــای 

برهنــه داشــته اســت ، بــه تباهــی ســوق داد.
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مشکل تراشی های قوماندان محبس
مصروفیت محبوسین

ســید عبــداهلل زندگــی و مــرگ همــه محبوســین را در اختیــار داشــت. مقرراتی که میخواســت 
ــه پرنســیپ هــای  ــان تحمیــل میکنــد موافــق ب ــه زندانی وضــع مینمــود، و از اینکــه آنچــه ب

انســانی و بشــری اســت یــا خیــر تشویشــی بــه خــود راه نمیــداد.
محبوســین هــم بــرای حفــظ حیثیــت و آبــروی خــود تــا حــد تــوان میکوشــیدند از مقــررات 
سرکشــی نکــرده، دردســری بــرای خــود یــا بــرای دیگــران خلــق نکننــد. ولــی انفجــارات 
مزاجــی ســیدعبداهلل بعضــًا علــت خارجــی نداشــت. هــر وقــت دلــش میخواســت بهانــه ای 
میتراشــید و بــه اذیــت و آزار محبوســین میپرداخــت. او گاه نــاگاه کــه ســرحال میبــود بیانیــه 
هایــی هــم ایــراد میکــرد. در خــال گفتــار بــه نکاتــی تمــاس میگرفــت کــه محبوســین بــه 
ســهولت از خــال آن بــه واقعیــت هــای محیــط پــی میبردنــد. و از اینکــه او منبــع خــوب 
اطاعاتــی بــرای محبوســین شــده میتوانســت، از وی تقاضــا میکردنــد تــا بــه تعــداد بیانیــه 
ــه آنچــه برایــش  ــه عمــل آرد. او هــم ب ــر اذهــان محبوســین افزایــش ب هایــش جهــت تنوی
گفتــه میشــد بــاور کــرده و خــود را نابغــۀ دیگــر در پهلــوی ترکــی میپنداشــت. امــا ممکــن 
مقامــات بــاال ملتفــت یــاوه ســرایی هــای وی شــده، او را ازیــن بیانیــه هــای عالمانــه اش)!( 

بــاز داشــتند. زیــرا بــه زودی سلســلۀ بیانیــه هایــش قطــع گردیــد.
محبوســین سیاســی در یــک حالــت بــی مصروفیتــی تــام قــرار داده شــده بودنــد تــا اینکــه 
بــه اصطــاح مغزهــای شــان از هــر اندوختــه ای خالــی و ســهولتی بــه تزریــق افــکار جدیــد 
فراهــم گــردد. و یــا تحــت فشــارها چنــان خــورد و ریــزه گردنــد کــه قــدرت تفریــق خــوب 
ــا آن همــه بــی مصروفیتــی، گذشــتاندن وقــت خــود  ــه کلــی از ایشــان ســلب گــردد. ب و ب
ــه ســنگ دیگــر  ــا ســائیدن ســنگی ب ــود. روزی یکــی از محبوســین ب ــه شــده ب یــک معضل
ــن کار  ــد. ای ــک نمای ــم اهلل )ج( ح ــی اس ــا میخ ــکل داده و روی آن ب ــه آن ش ــت ب توانس
ــود، توجــه دیگــر محبوســین را جلــب و  ــه ب ــه شــکل آرتیســتیک انجــام یافت ــًا ب کــه تقریب
دیــری نگذشــت کــه عــدۀ کثیــری بــه ایــن کار خــود را مصــروف ســاخته و رقابــت هــای 
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آرتیســتیک آغــاز یافــت. هــر روز یــک شــاهکاری، البتــه در شــرایط محبــس و فقــدان هــر 
ــه دســت میگشــت و مــورد تمجیــد دیگــر محبوســین قــرار  نــوع وســایل الزمــه، دســت ب
ــه  ــدان ب ــج زن ــه و چــون تحفــۀ کن ــی تهی ــر محبوســین توانســتند الکــت های میگرفــت. اکث
فامیــل هایشــان بفرســتند. بعضــی محبوســین باالخــره ازحبــس رهــا وتوانســتند تحفــه هــای 
ــه  ــه جمعــی دیگــر ب ــی ک ــد، در حال ــزان شــان ببینن دوران اســارت شــان را در گــردن عزی
کشــتارگاه ســوق داده شــدند و تحفــه هــای کنــج زنــدان شــان را منحیــث یــادگار آخریــن 
روزهــای زندگــی بــه فامیــل هــای عزیزشــان بــه یــادگار گذاشــتند. چــون شــغل حکاکــی 
اوج گرفــت، اکثــر محبوســین بــرای ســائیدن ســنگ از دیــوار کانکریتــی بــاک نیــز اســتفاده 
ــه  ــه خــود گرفت ــی ب ــاک شــکل کریه ــوار ب ــه دی ــی روزی متوجــه شــدند ک ــد. ول میکردن
اســت. چــون صحــن خشــک محبــس یگانــه تفریــگاه محبوســین بــود و دیــدن دیــواری بــه 
آن کراهــت نــه چنــدان خوشــایند، همــه محبوســین بــا هــم دســت و آســتین بلنــد نمــوده و 
بــه شســتن دیوارهــا پرداختنــد. نــه تنهــا دیــوار هــا را دوبــاره پــاک ســاختند بلکــه صحــن 
محبــس را از ســنگهایی کــه بــرای گشــت و گــذار کننــده گان آزار دهنــده بــود، نیــز پــاک 
ســاختند. یکــی از زندانیــان توانســته بــود بتــۀ کوچکــی را، کــه نمیدانــم چطــور بــه دســت 
آورده بــود در صحــن محبــس غــرس از آن غــم خــوری نمایــد. ایــن بـــتۀ کوچــک بــاغ و 

بوســتان محبوســین و یگانــه سرســبزی محبــس را تشــکیل میــداد.
اگــر تلخــی هــا ناگــواری هــا و دیگــر جنبــه هــای منفــی زنــدان یکطــرف گذاشــته شــود، 
ــیار  ــط بس ــودم محی ــاهد آن ب ــن ش ــه م ــی ک ــل چرخ ــدان پ ــاک اول زن ــت ب ــوان گف میت
ــا فهــم و دانــش از زشــتی محیــط  ــا انســانهای  ب خــوش آینــدی نیــز بــود. هــم صحبتــی ب
ــه و  ــده، و روشــها گــرم، برادران ــود. صحبــت هــا نیــک، صمیمــی و آموزن ــدان کاســته ب زن
ــن حصــاری  ــه در بی ــد ک ــوش کن ــا انســان فرام ــن ســبب میشــد ت ــود. و ای ــه ب احترامکاران

ــرار دارد. ق
دوکتــور عبدالصمــد حامــد کــه میترســید شــرایط زنــدان بــا فقــدان قلــم و کاغــذ و کتــاب، 
دمــاغ هــا را بــه عطالــت و حافظــه هــا را بــه بطائــت دچــار ســازد، روزانــه در پهلــوی گشــت 
و گــذار بــه بحــث دربــارۀ بعضــی موضوعــات علمــی نیــز میپرداخــت. ســاعتی بــا هــم بــه 
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گشــت و گــذار پرداختــه و بــه توضیحــات وی در مــورد اگزیستانسیالیســم گــوش میــدادم. 
انتخــاب ایــن موضــوع نــه از ســببی بــود کــه مــا فریفتــۀ ایــن فلســفه بودیــم، بلکــه تنهــا آن 
را بــرای جمناســتیک دمــاغ انتخــاب نمــوده بودیــم و الــی نظــر بــه اعتقــادات مذهبــی خــود، 
مــا در قطــب مخالــف ایــن فلســفه قــرار داشــتیم. راجــع بــه وحشــت هــای ســیدعبداهلل، هــم 
خــود از زمــان ورودم بــه محبــس شــاهد بــودم و هــم از زبــان محبوســین ســابقه دار داســتان 
هایــی شــنیده بــودم. شــنیده بــودم او چطــور آقــای یاســین مایــل را کــه شــخص موســپیدی 
بــود بــه جــرم اینکــه بــه طــرف اتــاق وی نظــر انداختــه اســت، زیــر لــت و کــوب گرفتــه 

بــود.
مــن هــم ســه بــار جــرم هایــی را مرتکــب شــدم کــه بــا مقایســه بــا جــرم آقــای مایــل بســیار 

بزرگتــر و از نظــر ســید عبــداهلل نابخشــودنی بــود.
مرتبــۀ اول هنــگام تجســس رادیــو وقتــی او وحشــیانه داخــل ســلول مــا شــد، دوکتــور نیــاز 
و مــن فرامــوش کردیــم بــه احتــرام وی از جــا بلنــد شــویم. نــه تنهــا از جــا بلنــد نشــویم 
بلکــه بــه خــود ایــن زحمــت را هــم ندادیــم تــا اقــًا از حالــت خوابیــده بحــال نشســته در 
آئیــم. ولــی ممکــن زیــر تاثیــر عصبانیــت و بــر آشــفتگی ملتفــت ایــن بــی اعتنایــی مــا نشــده 
باشــد. او کــه زنــدان را تحــت کنتــرول مطلــق خــود میدانســت، اطــاع ازینکــه رادیوهایــی 
بــه زنــدان رســیده و مــورد اســتفادۀ محبوســین قــرار دارد آنقــدر برآشــفته بــود کــه نــه تنهــا 

ملتفــت بــی اعتنایــی مــا، بلکــه ممکــن ملتفــت وجــود مــا در آن ســلول هــم نشــده باشــد.
ــه  ــه اســتراحت پرداخت ــر محبوســین ب ــۀ دوم در بعــد از ظهــر یکــی از روزهــا کــه اکث مرتب
ــا داخــل شــدن  ــدان روان شــدم. ب ــه طــرف صحــن زن ــارت ب ــرای وضــو  و طه ــد، ب بودن
ــه  ــه متوج ــز، ک ــپ دهلی ــرف چ ــه ط ــه ب ــش از آنک ــی، پی ــزل تحتان ــی من ــز عموم در دهلی
صحــن محبــس بــود چرخیــده و بــه راه خــود ادامــه بدهــم نظــری بــه طــرف راســت دهلیــز 
انداختــم. ســید عبــداهلل کــه از نهایــت دیگــر دهلیــز داخــل شــده بــود نیــز بــه طــرف صحــن 
محبــس روان بــود. بــه مجردیکــه چشــمم بــه ســیدعبداهلل افتــاد فــوراً رو برگردانیــده و بــدون 
ــه طــرف صحــن محبــس ادامــه دادم.  ــه راه خــود ب ــه وی اعتنایــی نمــوده باشــم، ب آنکــه ب



273

ایــن حرکتــم کامــًا غیــر قصــدی و بــدون تفکــر بــود و الــی بــا مدنظــر داشــت وحشــت 
ســیدعبداهلل بــرای اینکــه خــود را از شــر وی مصئــون داشــته باشــم هرگــز بــه چنیــن بــی 

اعتنایــی مبــادرت نمیکــردم.
در طــول دهلیــز مــن پیــش و ســیدعبداهلل در عقــب در حرکــت بودیــم. هــر لحظــه انتظــار 
داشــتم بــه مــن امــر توقــف دهــد. صــدای پایــش را میشــنیدم و گــوش بــه آواز بــودم چــه 
وقــت بــه مــن امــر توقــف میدهــد، و یــا اینکــه بــدون توقــف همانطــوری کــه بــه آقــای 
یاســین مایــل حملــه نمــوده و او را زیــر لــت و کــوب گرفتــه بــود مــرا نیــز از عقــب مــورد 
حملــه قــرار میدهــد.  دهلیــز بــه پایــان رســید و از وی نــه کــدام حملــۀ ناگهانــی دیــدم و 
نــه کــدام امــر توقــف شــنیدم. ولــی هنــوز بــه رهایــی خــود از خطــر مطمئــن نبــودم. فکــر 
میکــردم ممکــن او پــان وحشــیانه تــری در مــورد مــن در نظــر داشــته باشــد. زیــرا ممکــن 
در شــب جمــع آوری رادیــو هــا او بــه بــی اعتنایــی دوکتــور نیــاز و مــن هــم ملتفــت شــده 
ــی اعتنایــی مکــرر  ــار نســبت ب ــداده باشــد. و ایــن ب ــًا عکــس العملــی نشــان ن ــی عجالت ول
چنــان از مــن رســیدگی خواهــد کــرد کــه انتقــام بــی اعتنایــی قبلــی را هــم کشــیده باشــد. بــه 
تشــناب رفتــم و از خــال درزهــا و مجراهــا کــه تعدادشــان در دیوارهــای تشــناب کــم نبــود 
بــه ترصــد از صحــن زنــدان پرداختــم. دیــدم ســرو کلــۀ ســیدعبداهلل کــه بــه ســمت غربــی 
ــه وی هدایتــی داد و خــود  ــاره پیــدا شــد. پولیســی را صــدا زد و ب ــود دوب ــه ب محبــس رفت
بــه داخــل دهلیــز ناپدیــد گشــت. پولیــس در مدخــل دهلیــز موضــع گرفــت. مرحــوم نــور 
احمــد اعتمــادی از یکــی از تشــنابها خــارج شــده آفتابــۀ وضــو بــه دســت بــه طــرف مدخــل 
بــاک روان شــد. پولیــس موظــف از دخــول وی بــه بــاک ممانعــت کــرد. آن مرحــوم در 
همانجــا کنــار دیــوار منتظــر مانــد. مــن کــه تدریجــًا بــا مشــاهدۀ ایــن عائــم بــه نیــت شــوم 
ســیدعبداهلل بیشــتر مطمئــن میشــدم تشــناب را بهتریــن جایــی بــرای کشــف واقعیــت و تفکــر 
در مــورد ســوالهایی کــه احتمــاالً ســیدعبداهلل از مــن بــه عمــل خواهــد آورد، تشــخیص داده 
بــودم. و لــذا حاضــر نبــودم تشــناب را بــه زودی تــرک گویــم. از خــال درزهــا بــه ترصــد 
ادامــه دادم. یــک تعــداد اشــخاص دیگــر هــم کــه از تشــناب هــا فــارغ و عــازم ســلول هــای 



274

شــان بودنــد، در مدخــل بــاک توســط پولیــس متوقــف ســاخته شــدند. مطمئــن شــدم کــه 
ســیدعبداهلل نســبت کــدام مصروفیــت دیگــر آنــًا از مــن رســیدگی نکــرده و میخواهــد وقتــش 
را گرفتــه و بــا فرصــت انتقــام گذشــته و حــال را از مــن بگیــرد. او بــه پولیــس امــر کــرده تــا 
همــه کســانی کــه بــه بــاک داخــل میشــوند متوقــف ســازد تــا خــود بعــد از فراغــت آمــده 
و مــرا از بیــن آنهــا پیــدا کــرده و دیگــران را مرخــص ســازد. درنــگ بیشــتر را بــه تشــناب 
هــا بیهــوده پنداشــته مــن هــم رفتــم بــه گــروه متوقــف شــدگان پیوســتم. از هــر کســی علــت 
را جویــا شــدم ولــی هیچکــس نمیدانســت بــه چــه علتــی همــه در مدخــل بــاک متوقــف 
شــده انــد. ایــن بــی اطاعــی دیگــران از علــت توقــف، مــرا بیشــتر بــه تعبیــر خــودم مطمئــن 
میســاخت، ولــی از اظهــار آن بــه دیگــران خــودداری میکــردم. همــه مشــوش ومــن مشــوش 
تــر از همــه بــه انتظــار نشســتیم. باالخــره بعــد از ســاعتی بــرای همــۀ مــا اجــازۀ دخــول بــه 
ــه  ــاورم نمیشــد ب ــوز هــم ب ــی هن ــه طــرف ســلول خــود روان شــدم ول ــاک داده شــد. ب ب
ایــن ســادگی از چنــگ ســیدعبداهلل رهایــی پیــدا کنــم. هــر لحظــه انتظــار ندایــی را داشــتم 
کــه مــرا بــه ســمت دیگــری، ســمتی کــه بــه شــکنجه گاهــی بیانجامــد، هدایــت کنــد. بــه 
ســلول رســیدم امــا ندایــی نشــنیدم. و از اینکــه یکبــار دیگــر از چنــگال وحشــی صفتــی وا 
رهیــده بــودم، شــکرانه بــه جــا آوردم. بعدهــا اطــاع یافتــم کــه هیئتــی، بــدون اطــاع قبلــی 
ســیدعبداهلل بــه محبــس آمــده بــود. او کــه عادتــًا بــا داشــتن اطــاع قبلــی از ورود هیئــت و 
اشــخاص بلنــد پایــه محبوســین را بــرای ســاعت هــا کوتــه قفلــی مینمــود، فرصــت چنیــن 
ــرار داشــتند و ممانعــت از  ــا ق ــی آنانیکــه داخــل ســلول ه ــه قفل ــا کوت ــه و ب کاری را نیافت
دخــول کســانیکه بــه صحــن زنــدان بودنــد کوشــیده بــود دهلیزهــا را آرام و عــاری از رفــت 
ــدان  ــیپلین در زن ــم و دس ــن نظ ــت را از تأمی ــب هیئ ــن ترتی ــه ای ــد. و ب ــوه ده ــد جل و آم

مطمئــن ســازد.
ــه  ــود ک ــی ب ــدم و آن وقت ــه گردی ــر مواج ــه خط ــوم ب ــه س ــرای مرتب ــتان ب ــاز زمس در آغ
ــه و  ــا هــم بخــاری خــود را گرفت ــا پرداخــت. م ــع بخــاری ه ــه توزی ــس ب ــی محب قوماندان
بــه نصــب آن آغــاز نمودیــم. امــا چــون تعمیــر محبــس بــرای نصــب مرکــز گرمــی پیــش 
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بینــی شــده بــود، نصــب بخــاری هــای آتشــی ایجــاب بعضــی تعدیــات را مینمــود. )ایجــاد 
ســوراخی در کلکلیــن ماقــی جهــت عبــور دودکــش بخــاری( ایــن کار خالــی از مشــکات 
نبــود. ولــی توانســتیم تــا ســاعت دو یــا ســه بعــد از ظهــر کار نصــب را بــه پایــان برســانیم. 
مقــدار کــم ذغــال ســنگ نمنــاک بــا چنــد پارچــۀ کوچــک تختــه چــوب بــه عنــوان درگــران 
نیــز بــرای مــا داده شــد. بعــد از فراغــت از نصــب بخــاری، دیگــر رفقــا بــرای گــردش روانــۀ 
صحــن زنــدان شــدند. مــن کــه در ســلول تنهــا مانــده بــودم، درجــن قطعــه ای کــه بــا خــود 
در ســلول پنهــان داشــتیم بیــرون آورده و بــه فکــر ایــن کــه دیگــر خطــرات احتمالــی آمــدن 
ــازی هــای  ــه منظــور یکــی از ب ــده اســت آن را ب ــع گردی ــه ســلولها رف ــدان ب مســئولین زن
ــلول  ــًا دروازۀ س ــه دفعت ــودم ک ــازی ب ــرگرم ب ــودم. س ــن نم ــود په ــتر خ ــرادی روی بس انف
ــود. مجــال آن  ــان گشــت. دیگــر کار از کار گذشــته ب گشــوده و ســروکلۀ ســیدعبداهلل نمای
ــن راه جــز اینکــه بیشــتر  ــاش دری ــوع ت ــر ن ــردازم. ه ــه بپ ــه جمــع آوری قطع ــا ب ــود ت نب
ســبب جلــب توجــه ســیدعبداهلل گــردد، دیگــر فایــده ای نداشــت. قطعــه هــا را بــه همــان 

حــال پراکنــده گذاشــته و خــود از جــا بلنــد شــدم.
او در حالیکه قطعه ها در پیش رویش پراکنده بود، کنار بخاری ایستاده و پرسید:

»بخاری تان را نصب کردید؟«
گفتم :»بلی«

»در آن آتش نکرده اید؟«
گفتم :»نه«

»چرا«
ــرای  ــال ســنگ و چــوب  را ب ــده نیســت، ذغ ــوز ســردی آزاردهن جــواب دادم:» چــون هن

ــم.« ــره مینمائی ــای بســیار ســرد ذخی روزه
ایــن ســوال و جــواب در حالــی صــورت میگرفــت کــه قطعــه هــا پیــش روی ســیدعبداهلل 
پراکنــده بــود. و جــز اینکــه یــک شــخص کــور میبــود، قطعــه هــا بــه آن پراکندگــی از چشــم 
بینایــی نادیــده باقــی نمــی مانــد. او از اتــاق خــارج شــدو مــن از آنچــه احتمــال وقــوع آن 
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میرفــت بــه لــرزه افتــادم. هــر بــاری کــه بــه یــاد آن صحنــه مــی افتــادم و تصــور اینکــه بــه 
چــه شــکنجه و عذابــی معــروض میگشــتم مــو بــر اندامــم راســت میگشــت.

ــان  ــه پای ــا ب ــی م ــرۀ غذای ــه ذخی ــبها، ک ــض ش ــد بع ــا نصــب گردی ــاری ه ــه بخ از زمانیک
ــا خلقیهــا پرچمــی هــا آوردن مــواد غذایــی را توســط پایوازهــا قدغــن قــرار  میرســید، و ی
ــم  ــداری میکردی ــن خری ــه از کانتی ــن تخــم، ک ــه پخت ــا ب ــن بخــاری ه ــد، روی همی میدادن
پرداختــه و بــه عــوض آب گــرم چــرک آلــود محبــس مصــرف میکردیــم. در حالــی کــه قبــل 
ــی کنســرو روی شــعلۀ شــمع مــی  از نصــب بخــاری هــا تخــم هــا را در قطــی هــای خال
پختیــم. ایــن نــوع طباخــی روی شــعلۀ شــمع وقــت زیــادی بــه کار داشــت ولــی مــا یگانــه 
چیــزی کــه در محبــس بــه انــدازۀ کافــی در دســترس داشــتیم وقــت بــود و بایــد مجــرای 
مصرفــی بــرای آن پیــدا میکردیــم. یکــی از طــرق وقــت گذاشــتن هــم همیــن پختــن تخــم 

ــود. روی شــعلۀ شــمع ب
خلقیهــا پرچمــی هــا در یــک موقــع تصمیــم گرفتنــد از ورود مــواد غذایــی توســط پایوازهــا 
جلوگیــری کننــد. ایــن تصمیــم شــان کــه ممکــن از طبیعــت بــد اندیــش شــان بــه منظــور 
ــن اتخــاذ شــده  ــد کانتی ــردن عوای ــد ب ــه منظــور بلن ــا ب آزار محبوســین نشــأت میکــرد، و ی
ــرای  ــًا ب ــن عموم ــواد مواجــه میســاخت. م ــت بعضــی م ــه قل ــین را ب ــود، بعضــًا محبوس ب
ناشــتای صبــح از کانتیــن روت ســیلو خریــداری میکــردم. امــا بنابــر علتــی بــرای روزهــای 
متمــادی روت ســیلو بــه کانتیــن نرســید بعــد از ظهــر یکــی از روزهــا همــه بــه اســتراحت 
پرداختــه بودیــم. مــن کــه بــه خــواب عمیــق رفتــه بــودم، در اثــر صحبــت دیگــران بیــدار 
شــدم. دیــدم پولیــس بــه دهــن دروازه ایســتاده و دوکتــور نیــاز بــه وی هدایــت میــداد تــا 
برایــش یــک عــدد بیــاورد. جگــرن شــعیب هــم یــک عــدد فرمایــش داد. مــن کــه چندیــن 
روز انتظــار روت ســیلو را کشــیده بــودم و میترســیدم بــاز هــم چنیــن قلتــی رونمــا گــردد، 
ــا تعجــب پرســید : »ده  ــرای مــن ده عــدد بیــاورد. پولیــس ب ــا ب ــه پولیــس هدایــت دادم ت ب
عــدد؟« گفتــم بلــی ده عــدد. پولیــس خامــوش مانــد متعاقبــًا دوکتــور نیــاز بــا تعجــب بیشــتر 
پرســید : »فکــر نمیکنیــد ده عــدد زیــاد باشــد؟« جــواب دادم »نــه زیــاد نیســت. مــن ده عــدد 
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بــه کار دارم« دوکتــور نیــاز متفکرانــه بــه مــن میدیــد. یقینــًا در پــی آن بــود بدانــد بــا ده عــدد 
چــه پانــی را میخواهــم عملــی نمایــم. دریــن وقــت صــدای جگــرن شــعیب بلنــد شــد کــه 
میگفــت :»داکتــر صاحــب ده عــدد بــه درد نمیخــورد.« اندکــی بــی حوصلــه شــدم. برایشــان 
گفتــم :»شــما لطفــًا بــه تعــدادی کــه ضــرورت داریــد فرمایــش بدهیــد و بگذاریــد مــن بــه 
ــه همدیگــر دیــده و گفتنــد، خــوب  ــا تعجــب ب تعــدادی کــه میخواهــم فرمایــش دهــم.« ب
اســت خــود بهتــر میدانیــد. امــا یقینــًا فکــر میکردنــد، یــا از خــواب کامــًا بیــدار نشــده ام یــا 
اینکــه ایــن اولیــن عائــم مریضــی ایســت کــه شــرایط زنــدان عایــد حالــم ســاخته اســت. 
ــن دارم  ــود. یقی ــن نب ــدد در بی ــدد و ده ع ــک ع ــارۀ ی ــی درب ــت و دیگــر صحبت ــس رف پولی
تــا برگشــت دوبــارۀ پولیــس رفقایــم بــا وجــود صحبــت در اطــراف موضوعــات دیگــر، بــه 
مریضــی کــه گریبــان گیــر مــن شــده بــود فکــر میکردنــد و یقینــًا در خــال صحبــت در پــی 
کشــف عائــم بیشــتری  کــه احتمــال را بــه یقیــن مبــدل ســازد بودنــد. همــه بــا هــم گــرم 
صحبــت بودیــم کــه پولیــس داخــل ســلول شــد. یــک مگــس کــش را بــه دوکتــور نیــاز و 
یــک مگــس کــش را بــه جگــرن شــعیب، وباقــی مانــده ده عــدد را بــه مــن ســپرد.  آن وقــت 
ــن آن را  ــوده و م ــورد مگــس کــش ب ــدد و ده عــدد همــه در م ــک ع ــه ی متوجــه شــدم ک
روت ســیلو تصــور نمــوده ام. در تمــام جــرو بحــث حتــی یــک نفــر یــک بــاری هــم نــام 
شــی مــورد فرمایــش را بــر زبــان نرانــد. صحبــت فقــط دربــارۀ یــک عــدد و ده عــدد بــود و 
بــس. از پولیــس معــذرت خواســته و یــک مگــس کــش را گرفتــم و بقیــه را مســترد نمــودم.
ســوء تفاهمــی کــه رخ داده بــود از اصطــاح بایپاســنگ، کــه در علــم کمونیکیشــن مســتعمل 
اســت و اکثــراً ســبب ســوء تفاهمــات میشــود، نیــز فراتــر رفتــه بــود. در بایپاســنگ دو نفــر 
عیــن اصطــاح را بــه کار میبندنــد ولــی هــر کــدام بــه آن مفهــوم جداگانــه ای قایــل میشــوند. 
ــی در مفهــوم  دریــن صــورت در ســطح بیــن دو نفــر توافــق نظــر کلــی موجــود اســت ول
ممکــن هــر دو نفــر در تضــاد قــرار داشــته باشــند و یــا اینکــه دو نفــر دو اصطــاح جداگانــه 
ــا وجــود اختــاف نظــر در ســطح در  ــد. در صــورت دوم ب ــکار میبرن ــه عیــن مفهــوم ب را ب
عمــق توافــق نظــر موجــود اســت. ولــی در آنچــه مــا دســتخوش آن شــده بودیــم اختــاف 
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نظــر هــم در ســطح و هــم در عمــق موجــود بــود. مــا در پــی رفــع اختــاف نظــر در ســطح 
ــر از  ــک نف ــر ی ــد. اگ ــی مان ــود باق ــال خ ــه ح ــق ب ــاف در عم ــه اخت ــی ک ــم در حال بودی
شــی مــورد فرمایــش نــام میبــرد در آن صــورت ســوء تفاهــم رفــع و همــه بــه توافــق نظــر 

میرســیدیم.
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تشدید دوبارۀ خوف از اعدام
در صحــن محبــس مشــغول گــردش بــودم کــه چشــمم بــه میــر علــی اکبــر افتــاد. بــا هــم بــه 
احــوال پرســی پرداختیــم. او مدتــی بعــد بــه زنــدان آورده شــده بــود. ممکــن در طــول ایــن 
مــدت بــه جــای دیگــر و یــا ایــن مــدت را هنــوز هــم مهمــان وزارت داخلــه بــوده باشــد. 
ــب  ــه عنقری ــداد ک ــان می ــن اطمین ــه م ــود. پیوســته ســخن میگفــت و ب ــًا ســر حــال ب کام
ــد  ــم مانن ــودم. او ه ــت داده ب ــدوای را از دس ــن امی ــن ای ــا م ــویم. ام ــا میش ــدان ره از زن
ــده  ــده مان ــوز زن ــرده و هن ــامت ب ــه س ــان ب ــروری ج ــداهلل س ــای اس ــکنجه ه ــن از ش م
ــا وی همراهــی داشــت. از زمانیکــه  ــا چــه وقــت ب ــن زندگــی ت ــود ای ــوم نب ــا معل ــود، ام ب
شــرایط تمــاس بــا دیگــر محبوســین برایــم فراهــم شــده بــود بــا هــر کســی کــه برمیخــوردم 
ــی  ــت زندان ــه عل ــی هم ــراد ملک ــه اف ــس و چ ــدان پولی ــه قومان ــب چ ــب منص ــه صاح چ
شــدن شــان را ارتبــاط بــا میرعلــی اکبــر وانمــود میکردنــد. ایــن همــه مؤیــد آنچــه دوکتــور 
میرعلــی اکبــر در روز ماقــات برایــم گفتــه بــود قــرار میگرفــت. او همانطــوری کــه مدعــی 
ــراد  ــس و اف ــکری و پولی ــان عس ــب منصب ــکل از صاح ــیع متش ــبکۀ وس ــا ش ــًا ب ــود واقع ب
ملکــی در ارتبــاط بــود. آن روز بــرای اولیــن بــار وقتــی بــا دوکتــور میرعلــی اکبــر در مــورد 
ســوالهای اســداهلل ســروری ســر صحبــت بــاز نمــودم، بعضــی از رفقــای نهضــت وحــدت 
ــور  ــا دوکت ــاط مــن ب ــار از ارتب ــرای اولیــن ب ملــی کــه در ایــن صحبــت حضــور داشــتند ب
میــر علــی اکبــر اطــاع حاصــل میکردنــد. زیــرا بــا هیــچ یــک از اعضــای گــروپ نهضــت 
وحــدت ملــی راجــع بــه دوکتــور میــر علــی اکبــر نــه قبــًا و نــه در طــول مدتــی کــه بــه 
ــه  ــود ک ــاری ب ــن ب ــودم. اولی ــاز نمــوده ب ــت ب ــم، ســر صحب ــال داده شــده بودی ــدان انتق زن
آنهــا بــه وخامــت موضوعــی کــه بــه آن متهــم بودیــم پــی بــرده و دانســتند کــه گروپــی را 
کــه دربــارۀ آن بــا ایشــان صحبــت نمــوده بــودم، همیــن گــروپ متعلــق بــه میرعلــی اکبــر 
اســت. دوکتــور میرعلــی اکبــر پیهــم از رهایــی صحبــت میکــرد ولــی واضــح نمیســاخت ایــن 
رهایــی بــه چــه ترتیــب صــورت خواهــد گرفــت. ایــا  تضادهایــی کــه در داخــل دســتگاه 
پیــدا شــده بــود زمینــۀ رهایــی مــارا فراهــم میســاخت و یــا اینکــه اتفــاق دیگــری را پیــش 
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بیــن بــود کــه هــم دســتگاه را ســرنگون ســازد و هــم حصــار را از دور مــا بــردارد؟ بــه هــر 
حــال امیــدواری هایــی کــه مرحــوم دوکتــور میرعلــی اکبــر برایــم میــداد چنــدان قناعتــم را 
فراهــم نمیســاخت. مــن از روزی کــه او بــه زنــدان آمــده بــود مــرگ را بــه خــود نزدیکتــر 
میدیــدم. بــه اعــدام خــود نزدیــک تــر میدیــدم. بــه اعــدام خــود و وقــوع عنقریــب آن مــی 
ــد و  ــوده باش ــر ب ــی اکب ــبب میرعل ــن از س ــدام م ــی در اع ــردم معطل ــر میک ــیدم. فک اندیش
ــق و شــکنجه نمــوده  ــف تحقی ــان توقی ــه همزم ــا را ک ــر دوی م جــادان مصمــم باشــند ه
ــه اعــدام ســوق هــم دهنــد. گرچــه مــن ظاهــراً خــود را اســتوار نشــان  ــد، همزمــان ب بودن
داده و ســخنان میرعلــی اکبــر را تائیــد میکــردم، ولــی در باطــن بــا خــوف و هــراس شــدید 
ــا بعضــًا فکــر  ــد میکــردم. ام ــر را تمجی ــی اکب ــآ جــرأت میرعل ــودم. قلب ــان ب دســت و گریب
میکــردم ممکــن جــرأت او هــم مثــل مــن ظاهــری بــوده، باطنــًا بــا خــوف و هــراس بیشــتر 
از مــن دچــار باشــد. مــرگ چیــزی نیســت کــه انســان بتوانــد آن را بــدون دغدغــۀ خاطــر 
و بــدون هــر گونــه خــوف و هــراس قبــول نمایــد. تــا وقتــی کــه کوچکتریــن امیــدی بــه 
ــی انســان را  ــا وقت ــا انســان همــراه اســت و ت ــرس از مــرگ شــدیداً ب زندگــی باقیســت، ت
همراهــی میکنــد کــه حالــت تــردد بــه یقیــن کامــل مبــدل گــردد. یعنــی یــا خطــر مــرگ بــه 
کلــی زایــل گــردد ویــا امیــد بــه بــه زندگــی بــه صــورت قطــع از بیــن بــرود. آنچــه را مــن 
عمــًا در شــب انتقالــم از وزارت داخلــه بــه زنــدان پــل چرخــی احســاس میکــردم. دوکتــور 
میرعلــی اکبــر هــم در همیــن حالــت تــردد قــرار داشــت. مــرگ؟ زندگــی؟ ولــی او بیشــتر 
متمایــل بــود تــا امیــدواری بــه زندگــی را در ذهنــش آنقــدر پــرورش داده و تقویــه نمایــد 
تــا خــوف مــرگ را بــه کلــی تحــت شــعاع قــرار دهــد. او ماننــد دیگــر مبارزیــن در پهلــوی 
آرزوهایــی کــه داشــت، عمــده تریــن آرزویــش را ســرنگونی رژیــم دســت نشــاندۀ اجنبــی 
ــداد. روی همیــن آرزو جانــش را  ــارۀ مملکتــش تشــکیل می )خلقــی پرچمــی( و آزادی دوب
ــه شــود  ــود پیــش از آنکــه خونبهایــش پرداخت ــود و حاضــر نب ــه خطــر مواجــه ســاخته ب ب
چشــم از جهــان بپوشــد. ســرنگونی رژیــم خلقــی پرچمــی، و افتــادن ارادۀ افغانســتان دوبــاره 
بــه دســت افغانهــا ممکــن تحمــل مــرگ را برایــش آســان تــر میســاخت. ولــی تــا آن وقــت، 



281

تــا حصــول ظفــر بــر دشــمنان مــردم و ملــت خــود آمــادۀ پذیــرش مــرگ نبــود. امــا مقــدرات 
طــور دیگــر بــود. آرزوهــا و امیدهایــش نیمــه تمــام مانــد. یکــی از نیمــه شــبها بــه ســراغش 
رســیدند، او را بــا خــود بردنــد. نــه تنهــا از زنــدان پــل چرخــی، نــه تنهــا از زنــدان خلقــی 
ــود، آزادش  ــه ب ــه خــود گرفت ــی را ب ــه شــکل هولناک ــی ک ــدان زندگ ــه از زن ــی، بلک پرچم

ســاختند. بعــد از اعــدام وی بــه اعــدام عنقریــب خــود کامــًا متیقــن شــدم.
صحــن زنــدان محــل عجیبــی بــود. هــر صبــح وقتــی بــه طــرف صحــن زنــدان روان میشــدم، 
ــار نیــک  ــدان محــل اطــاع از اخب ــوع دلواپســی و هــراس احســاس مینمــودم. صحــن زن ن
و بــد بــود و بدبختانــه اخبــار نــا خوشــایند بیشــتر بــه گــوش میرســید تــا بــه اخبــار نیــک. 
انســان تقریبــًا هــر روز یــا بــا چهــرۀ جدیــدی روبــرو میشــد کــه بــا اخبــار نــا خوشــایندی 
جدیــداً بــه زنــدان آورده شــده بــود و یــا از الدرکــی کســی کــه تــا دیــروز در صحــن زنــدان 
ــچ محبوســی احســاس  ــع میگشــت. هی ــود مطل ــذار ب ــا دیگــر محبوســین در گشــت و گ ب
ــا آنکــه  ــود ب ــرگ نداشــت. موقــف آنکــه حکــم اعدامــش صــادر نشــده ب ــت از م مصئونی
چنیــن حکمــی در مــوردش صــادر شــده بــود، تفاوتــی نداشــت. هــر محبوســی مرگــش را 
ــار ورود جــادان و  ــه انتظ ــات شــب، و شــب را ب ــۀ اتفاق ــد. روز را در واهم ــک میدی نزدی
ــا دیگــر  پایــان زندگــی اش بــه ســر میرســاند. هیــچ محبوســی از هــم صحبتــی فردایــش ب

محبوســین مطمئــن نبــود.  هــر روز را آخریــن روز زندگــی اش میپنداشــت.
در یکــی از روزهــا وقتــی بــه صحــن زنــدان رســیدم، دیــدم نــورگل حاجــی مالــک ســینمای 
آریــوب بــا  پســر و بــرادرش هــر دو از تشــناب هــا خــارج و بــا همراهــی پولیــس روانــۀ 
ــن  ــر م ــه ب ــرس و واهم ــر ت ــار دیگ ــک ب ــا ی ــاهدۀ آنه ــا مش ــدند. ب ــان ش ــای ش ــلول ه س
مســتولی گردیــد. او کــه بــا مــن ارتبــاط و همــکاری داشــت، میترســیدم هنــگام تحقیــق از 
مــن نامــی بــرده باشــد. زیــرا اگــر چنیــن اتفــاق افتــاده باشــد، جــادان خلقــی پرچمــی بــه 
هیــچ یــک از آنچــه در تحقیــق گفتــه بــودم اعتبــار نکــرده یــا تحقیــق و شــکنجۀ مــرا از ســر 
خواهنــد گرفــت و یــا اینکــه بــه یــاد مــن افتــاده اجــرای حکــم اعدامــم را زودتــر عملــی 

خواهنــد نمــود.
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مــن بــه اعــدام خــود مطمئــن بــودم. اســلم وطنجــار در حضــور اســداهلل ســروری و اســداهلل 
امیــن ایــن حکــم را برایــم ابــاغ نمــوده بــود. آنهــا کــه هــزاران نفــر را بــدون محاکمــه بــه 
اعــدام ســوق داده بودنــد، بعیــد بــه نظــر میرســید کــه در مــورد مــن تغییــر عقیــده دهنــد. 
ــرا  ــد هــم م ــه بتوان ــوع معجــزه ای را داشــتم. معجــزه ای ک ــر روز انتظــار وق ــن ه ــی م ول
و هــم هموطنانــم رااز ایــن منجــاب بدبختــی نجــات بخشــد. هــر روز بــه جــای خــودش 
اهمیــت داشــت و میتوانســت روز آغــاز معجــزه ای باشــد. یــک روز معطلــی، امیــد نجــات 
ــانیدم.  ــردا بســر میرس ــد معجــزۀ ف ــه امی ــر روز را ب ــن ه ــال داشــت و م ــدام را در قب از اع
ولــی اعــدام مرحــوم میرعلــی اکبــر، بازداشــت نــورگل و پســرش،  همــه عایمــی بــود کــه 
ــورگل  ــدن ن ــی کــه در پیــش رو داشــتم، میکاســت. از دی از تعــداد روزهــای معجــزه آفرین
بــی انــدازه ناراحــت بــودم زیــرا از یکطــرف خــودش و فرزنــد و بــرادرش بــه سرنوشــت 
شــومی معــروض بودنــد، و از جانــب دیگــر احتمــال تســریع اجــرای حکــم اعــدام مــن هــم 

متصــور بــود.
نــورگل و پســر و بــرادرش از تمــاس بــا دیگــر محبوســین قدغــن بودنــد. همیــش بــا پولیــس 
همراهــی میشــدند و حــق نداشــتند بــا کســی مکالمــه نماینــد. مــن شــدیداً تــاش داشــتم 
تــا از علــت گرفتــاری، تحقیــق و اعترافــات وی اطــاع حاصــل نمایــم. اکثــر وقــت را بــه 
صحــن محبــس میگذشــتاندم تــا باشــد فرصــت مناســبی دســت دهــد و از نــورگل کســب 
معلومــات کنــم. بعــد از دو ســه روز تــاش کــه در حکــم دو ســه ســالی بــود، روزی متوجــه 
شــدم کــه نــورگل در گوشــه ای از صحــن زنــدان کــه مصــروف وضــو ســاختن اســت. بــا 
احتیــاط و بــدون آنکــه توجــه پولیــس را جلــب کــرده باشــم در نزدیکــی وی بــه ســاختن 
وضــو پرداختــم. دزدانــه از احوالــش جویــا شــدم. او برایــم اطمینــان داد کــه نــه از خــودش 
و نــه از پســر و بــرادرش از هیچکــدام شــان تحقیقــی بعمــل نیامــده اســت. آنهــا را دســتگیر 
و مســتقیمًا بــه زنــدان انتقــال داده انــد. او ضمــن معلومــات دربــارۀ اوضــاع محیــط، از وقــوع 
حریــق در محلــی کــه دوســیه هــای یــک عــده زندانیــان انباشــته شــده بــود برایــم اطــاع 
ــق شــده باشــد و طــوری  ــدواری کــرد کــه دوســیه مــن هــم طعمــه حری داده و اظهــار امی
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وانمــود کــرد کــه حریــق عمــدی و خــود او بــه علــت آن بیگانــه نبــوده باشــد.
بعــداز تمــاس بــا نــورگل از تشویشــم اندکــی کاســته شــد، ولــی خــوف و هراســم بــه کلــی 
رفــع نگردیــد. حکــم اعــدام کــه تــا انــدازه ای آن را از نظــر دور ســاخته بــودم دوبــاره بــه 
ســراغم آمــده بــود و مشــکل بــود بــه ایــن زودی از ســرم دســت بــردار شــود. هــر روز بــا 
فــرا رســیدن شــب ترســم تشــدید میگردیــد. زیــرا شــبها ناوقــت جــادان بــا لیســت ســیاه 
ــن  ــوم نمیشــد و م ــری معل ــا اث ــان میرســیدند. بعضــی شــبها از آنه ــه  ســراغ زندانی شــان ب
ــه ســحر میرســانیدم. شــبهایی کــه ســرو کلــۀ شــان  ــا همــان خــوف و هــراس شــب را ب ب
ــًا از تــرس و هــراس  ــا خــود میبردنــد، گــر چــه موقت نمایــان میشــد و بیگنــاه دیگــری را ب
همــان شــب رهایــی میافتــم ولــی انــدوه مــرگ بیگنــاه دیگــری کــه یــک شــب پیشــتر، در 
راهــی کــه مــن رفتنــی بــودم قــدم گذاشــته بــود گلویــم را میفشــرد. بــه هــر حــال ناراحتــی 
هاییکــه از آن تدریجــًا کاســته میشــد، یــک بــار دیگــر تــازه گردیــده بــود. نــورگل و پســرش 
در ســلولهای مخصــوص محکومیــن بــه اعــدام، ســلولهایی کــه در هفتــه هــای اول اقامتــگاه 
مــن موجــود بــود، کوتــه قفلــی بودنــد. بــه اســتثنای مواقــع ضــرورت حــق خــارج شــدن و 

گشــت و گــذار را نداشــتند.
اقامتشــان در زنــدان طــول نکشــید و روزی از نــورگل و پســرش اثــری دیــده نشــد. جــادان 
خلقــی پرچمــی در یکــی از نیمــه شــبها بــه ســراغ آنهــا آمــده، پــدر و پســر و بــرادر را بــا 
خــود بردنــد. در آن شــب پــدری را شــاهد مــرگ فرزنــد جوانــش ســاختند، کــه بــه جــرم 
ــل  ــه قت ــمانش ب ــل چش ــتی در مقاب ــی از روس پرس ــی و سرکش ــتی، آزاد منش ــن دوس وط
ــد نوجوانــش را  ــن لحظــات زندگــی داغ مــرگ فرزن ــدری کــه در آخری رســانیده میشــد. پ
میچشــید و خــود بــه انتظــار مرگــی کــه بــرای رهایــی از غــم طاقــت فرســای مــرگ پســر، 
از دل و جــان آن را آرزو میکــرد، دقیقــه شــماری داشــت. پــدری کــه حاضــر بــود جانــش 
را بــرای نجــات جــان پســرش بــه دســترس جــادان خلقــی پرچمــی گــذارد. ولــی جــان او 
هــم دیگــر قیمتــی نداشــت. زیــرا بــه مهــر بندگــی و اطاعــت روســها و بیعــت بــه کرملــن 
نشــینیان آراســته نشــده بــود. یقینــًا ددمنشــان خلقــی پرچمــی آنهــا را بــه یکبارگــی نکشــته 
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ــه قتــل رســانیده باشــند و هــم ددمنشــی  و تــک تــک یکــی را در مقابــل چشــم دیگــری ب
خودشــان را بــه شــکل بهتــر ارضــا ســاخته باشــند.

آن شــب بــرادری شــاهد مــرگ بــرادرش میشــد. نزدیکتریــن دوســتان شــاهد مــرگ همدیگــر 
بودنــد. در گوشــۀ تاریــک و ناآشــنا و در ســکوت مطلــق نیمــه شــبها صــدای فیــر ماشــین 
دار ترانــۀ دنیــای دیگــر را در گــوش شــان زمزمــه میکــرد. در آخریــن لحظــات زندگــی نــگاه 
هایشــان نــه تنهــا بــه چهــره هــای ناآشــنا بلکــه بــه چهــره هــای منحــوس جــادان خلقــی 
ــرگ  ــرگ پســر، پســر داغ م ــدر داغ م ــد. پ ــان وداع مینمودن ــا جه ــه ب پرچمــی شــان دوخت
ــرادر را چشــیده چشــم ازجهــان میبســتند. دیــدن چنیــن صحنــه  ــرادر داغ مــرگ ب پــدر، وب
ای از تحمــل بیــرون و غــم و انــدوه آن از تصــور بیــرون اســت. ولــی خلقیهــا پرچمــی هــا 
از چنیــن صحنــه هــا لــذت میبردنــد. نــورگل  پســرش و ماننــد آنهــا هــزاران هــزار دیگــر 
ــا وطنشــان را کــه  ــدم در راهــی گذاشــتند ت ــراق شــان ق ــوت هــای ب ــر و ب ــاس حری ــا لب ب
ــه اجانــب  ــه کشــمیره ب ــا و تبدیــل لبــاس کرباســی شــان ب دون همتــان در بــدل پوشــش پ
ــزار دیگــر جانهایشــان را از  ــزاران ه ــورگل و ه ــد. ن ــاره بدســت آورن ــد دوب ــه بودن فروخت
دســت دادنــد، فرزنــد نوجوانــش بــا هــزاران هــزار نوجــوان دیگــر آرزوهــا و امیدهایشــان 
را بــه خــاک بردنــد، ولــی مردانــه وار مقابــل وطنفروشــان جبهــه گرفتنــد و هدفشــان را تــا 
پــای جــان تعقیــب نمودنــد. آنهــا بــه گــروه وطــن فروشــان خلــق و پرچــم، و مخصوصــًا 
بــه آنانیکــه شــب در میــان بــرای رفــع عطــش جــاه طلبــی شــان رنــگ انقابــی بــه خــود 
ــد  ــان آموختن ــه دون همت ــا ب ــد. آنه ــرت و شــجاعت آموختن ــد، درس همــت و غی زده بودن
ــه  ــا ن ــب . زندگــی شــیرین اســت ام ــه در بندگــی اجان ــی ن کــه زندگــی خــوش اســت ول
درخدمــت  اجانــب. زندگــی در آزادی و آزاد زیســتن اســت، نــه در تبدیــل لبــاس کرباســی 
ــاس  ــراق لب ــوت ب ــا حاضــر شــدند ب ــراق. آنه ــوت ب ــا ب ــا ب ــر وپوشــیدن پ ــاس حری ــه لب ب
حریرشــان را از دســت بدهنــد ولــی آزادی شــان را حفــظ نماینــد. آنهــا قــدر آزادی ای کــه 
ــه  ــان ب ــل اســتعمار جوی ــن خــون و از دســت دادن جانهایشــان در مقاب ــا ریخت پدرانشــان ب
دســت آورده بودنــد بــه خوبــی دانســته و بــرای حفــظ آن حاضــر بــه فــدا ســاختن جانهــای 
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خودشــان و فرزنــدان شــان گردیــده بودنــد. در آن مرحلــه ای کــه نــور گل و هــزاران هــزار 
فرزنــد صــادق وطــن جانهایشــان را بــه منظــور حفــظ آزادی و حریــت ملــت و میهــن شــان 
از دســت میدادنــد، یــک تعــداد اپورتونیســت هــا کــه بــه گفتــه دوکتــور ســید احمــد انقابــی 
ــاش  ــته در ت ــا گذاش ــهامت پ ــرت و ش ــد، روی غی ــا مینمودن ــی ه ــا و پرچم ــر از خلقیه ت
ــه هــای  ــاد نگذشــته و پای ــام نه ــدی از انقــاب ن ــوز چن ــد. هن ــی بودن کســب جــاه و مقام
آن اســتواری الزم را نیافتــه بــود کــه عشــوه نمایــی هــای یکــی از ایــن ابــن الوقتــان کارگــر 
افتــاد، و بــه افتخــار وزارت دو روزۀ ســابقه اش، ننــگ ســفارت چهــار روزۀ دوران وحشــت و 
بربریــت نیــز عــاوه گردیــد. او بــرای دســت یابــی بــه ایــن افتخــار ننگیــن هــم دیــن و هــم 
ایمــان را، اگــر دیــن و ایمانــی داشــته بــوده باشــد، فروخــت. بــروی مــردم افغانســتان، بــه 
روی خــون شــهدای پاکــی کــه در راه اعــادۀ حیثیــت افغانســتان و مــردم آن جانهــای خــود 
ــر ســر نهــد و دروازۀ  ــا بتوانــد پــای وطنفروشــی را ب ــا گذاشــت، ت ــد پ را فــدا نمــوده بودن

ســفارتی را بــه رویــش بکشــاید.
ــن  ــه ت ــوت براقــی کــه ب ــر و ب ــاس حری ــه آن لب ــا، لعنــت ب ــه پ ــاس پــوش برهن ــای کرب آق
کــردی آیــا ملتفــت هســتی بهــای آنــرا چــه گــران پرداختــه ای؟ آیــا گنجایــش داشــت بــه 
ــه پــا؟  روی همــه ارزشــها پــا بگــذاری تــا لبــاس حریــری بــه تــن کنــی و بــوت براقــی ب

ــراق دیگــر چــه داری؟ لطفــًا بگــو کــه امــروز غیــر از لبــاس حریــرو بــوت ب
آقــای ســفیر لعنــت بــه آن چوکــی چهــار روزۀ ســفارت کــه در پــس پیــری هــم از خــدا )ج( 
بریــدی و هــم از مردمــت تــا  بــه آن دســت یافتــی. آیــا واســوختی وزارت دو روزه آنقــدر 
شــدید بــود کــه تــو را واداشــت تــا جوهــر همــت را زیــر پــا بگــذاری و پــای خلــق و پرچــم 
را بــر فــرق ســر، تــا برایــت دو روزه ســفارتی دســت و پــا کنــی. آقــای ســفیر اگــر ســفارتت 
ــدی خواهــد  ــگ اب ــه بدنامــی ات رن ــخ ب ــاش کــه تاری ــن ب چهــار روزی دوام نکــرد، مطمئ
ــا تــو همــراه خواهــد  ــده باشــی نفریــن روح موالیــت ب ــا زن ــاش کــه ت بخشــید. مطمئــن ب
بــود. او کــه از گوشــهایت گرفتــه و تــورا بــه چوکــی وزارت نشــانده بــود، باالخــره در بــدل 

چوکــی ســفارتی روی خــاک وی پــا گذاشــتی و بــا قاتلینــش هــم پیمــان شــدی.
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ــی  ــه درس دون همت ــودی ک ــرده ب ــه ک ــم تربی ــاگردی ه ــو ش ــار روزه ت ــفیر چه ــای س آق
خــودت بــا طبیعــت جــاه طلبانــۀ وی ســازگار افتــاده و دریــن راه گامــی از تــو هــم فراتــر 
ــان میپرداخــت  ــان و پرچمی ــه پابوســی خلقی ــه ب ــو مخفیان ــد ت ــا مانن ــه تنه ــود. او ن ــاده ب نه
ــردم خــود ســازد. او از  ــۀ م ــرای کســب مقامــی حوال ــود ســیلی ای هــم، ب بلکــه حاضــر ب
طریــق تلویزیــون آن عــده از هــم وطنانــی کــه اجبــاراً وطنشــان را تــرک گفتــه بودنــد، بــه 

ــت متهــم میســاخت. ــه خیان ــه و ب ــاد انتقــاد گرفت ب
آقــای ســفیر، جنــاب رئیس،آنهایــی کــه فــرار را بــر قــرار ترجیــح داده بودنــد، کســانی بودنــد 
ــا بیشــتر از اعضــای فامیلشــان را نیســت  ــاداران خلقــی پرچمــی شــما یکــی، دو، وی ــه ب ک
و نابــود ســاخته بودنــد. آنهــا نــه دیگــر تحمــل دیــدن خلقیهــا پرچمــی هــا را داشــتند، نــه 
ــا و  ــت ه ــن الوق ــدن اب ــل دی ــم تحم ــه ه ــرور را، و ن ــر از وحشــت و ت ــای پ ــل فض تحم
ــا فصاحــت  فرصــت طلبــان چــون شــما را. آقــای ســفیر، مــن کــه بیانیــۀ شــاگردت، کــه ب
و باغــت خــاص و بــا جدیــت تــام ایــراد میشــد گــوش داده بــودم، میشــنیدم کــه چطــور 
فامیــل هــای شــهدای پــاک را، ویــا آنهایــی کــه از همــکاری بــا رژیــم وحشــت و تــرور در 
گریــز بودنــد بــه بــاد انتقــاد میگرفــت کــه چــرا از همــکاری بــا قاتلیــن برادرهایشــان دریــغ 
ــع  ــناخت توق ــا نمیش ــر از پ ــت س ــی ریاس ــوختی چوک ــه از واس ــما ک ــاگرد ش ــد. ش میکنن
داشــت تــا همــه فامیــل هــا روی خــون فرزنــدان و برادرانشــان پاگذارنــد و از جــا نجنبنــد، 

تــا زمینــۀ تکیــه زدن بــه چوکــی ریاســت بــرای جنــاب شــان مهیــا گــردد.
آقــای ســفیر، آنهایــی کــه راه فــرار در پیــش گرفتــه بودنــد، کســانی بودنــد کــه وطــن شــان 
را دوســت داشــتند و تحمــل نداشــتند تــا شــاهد حکمروایــی بیگانــه گان در ســرزمین آبایــی 

شــان باشــند.
تــا قبــل از تاریــخ شــوم هفتــم ثــور در هــر گوشــۀ دنیــا تعــداد زیــاد مهاجریــن از هــر ملیتــی، 
بــه نظــر میخــورد، ولــی بــه اســتثنای ماموریــن و محصلیــن، افغانــی بنــام مهاجردیده نمیشــد. 
ایــن خــود نماینــدۀ آن بــود کــه افغانهــا وطــن شــان را دوســت داشــتند. بــا غربــت میســاختند 
ولــی منــت بیگانــه نمیکشــیدند. اینهــا پادشــاهی در کلبــۀ ویرانــۀ خــود را نســبت بــه غامــی 
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در قصرشــاهی دیگــران ترجیــح میدادنــد و در وطــن خــود و بــا مــردم خــود میزیســتند. اکثــر 
ــا وجــود  ــان میرســانیدند، ب ــه پای ــات شــان را در خــارج از وطــن ب ــه تحصی ــن ک محصلی
اینکــه در مملکتــی کــه تحصیــل نمــوده بودنــد زمینــه کار و زندگــی مرفــه مــادی برایشــان 

مهیــا هــم بــود، ولــی بــه همــه چیــز پشــت پــا زده و دوبــاره راه وطــن در پیــش میگرفتنــد.
ــدۀ  ــن همــه نشــان دهن ــه ای ــس تکــراراً خاطــر نشــان میســازم ک ــاب رئی ــای ســفیر، جن آق
آنســت کــه افغانهــا وطــن شــان را دوســت داشــتند و حاضــر نبودنــد دور از آن بســر برنــد. 
امــا وقتــی کــه بــاداران شــما عرصــه زندگــی را بــه آنهــا تنــگ ســاخت،  و هــر فــرد جــان 
ــش  ــد، راه مهاجــرت در پی ــه خطــر دی ــل و نامــوس خــود را مواجــه ب ــد، فامی خــود، فرزن
گرفــت. ولــی شــاگرد شــما کــه چــون خــود شــما، خــود را دوســت داشــت و جــز خــود 
بــه کــس دیگــر نمــی اندیشــید، و بــرای بدســت آوردن مقــام کــم اهمیــت و نــا اســتواری 
ــن  ــۀ ای ــی اش را حوال ــای زبان ــم ه ــن زخ ــد، آخری ــن ده ــی ت ــر ذلت ــه ه ــود ب ــر ب حاض
ــه  ــن ب ــۀ توهی ــی کــه بیانی ــه آن فصاحــت و باغت داغــداران راه هجــرت میســاخت. کاش ب
همطنانــش را از طریــق تلویزیــون ایــراد میکــرد، در پهلــوی مــردم خــود مــی ایســتاد و بــر 
ضــد اشــغالگرن و چاکــران شــان بیانیــه میــداد تــا هــم روح شــهدا را شــاد میســاخت، هــم دل 
مردمــش را بدســت مــی آورد، و هــم طنیــن آوازش بــرای ابــد در فضــای وطنــش میپیچیــد. 
ــاداران روســی شــان بالوســیلۀ  ــی نداشــتند، ب ــۀ کاف ــر خــود تجرب ــا اگ ــا پرچمــی ه خلقیه
مشــاورین تجــارب خــود را بــه اســتفادۀ شــان گذاشــته بودنــد. بــرای شــان آموختــه بودنــد از 
فرصــت طلبــان و ابــن الوقتــان چطــور اســتفاده نمایند.آنهاشــاگرد شــما را بــه وعــدۀ مقامــی 
وادار ســاختند تــا بــه روی مــردم خــود ســیلی بزنــد. وقتــی هــم کــه مــرام شــان بــر آورده 
شــد ســیلی نافرمانــی بــروی شــاگردتان نواختنــد و از مملکــت خارجــش ســاختند تــا بقیــه 
عمــرش را، خجلــت زده و شرمســار در بیــن کســانی، کــه روزی از ســکوی قــدرت آنهــا را 
بــه بــاد انتقــاد شــدید گرفتــه بــود، بســر ببــرد. بــا آمــدن خــود شــما هــم، مــردم مملکتــی 
ــم خــون آشــام و دســت  ــا رژی ــان ب ــد نســبت همــکاری هایت کــه فعــًا در آن اقامــت داری
نشــانده اجنبــی شــدیداً احتجــاج کردنــد. ولــی جنــاب شــما بــروی خــود نیاوردیــد. مثــل 
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حادثۀ مجروح شدن سید عبداهلل
قوماندان محبس

اعــدام محبوســین زنــدان عمومــًا از طــرف شــب انجــام میشــد. بعــد از برخوردیکــه در موقــع 
انتقــال 117 نفــر بطــرف کشــتارگاه در صحــن بــاک اول زنــدان اتفــاق افتــاد مســئولین را 

واداشــت تــا اعدامهــای دســته جمعــی را بجــای شــب از طــرف روز انجــام دهنــد.
بعــد از ظهــر یکــی از روزهــا دروازه هــای ســلول هــا در عقــب محبوســین قفــل گردیــد. ) 
هــر وقــت هیئتــی بــه زنــدان مــی آمــد، و یــا محبوســین جدیــد را بــه زنــدان مــی آوردنــد، 
دروازۀ ســلول هــا قفــل و حــق خــارج شــدن از محبوســین کامــًا ســلب میگردیــد.( چــون 
ــه  ــه قفلــی آن روز را همــه ب ــا آن روز اعــدام هــا از طــرف شــب صــورت میگرفــت کوت ت
آمــدن هیئتــی و یــا ورود زندانیــان جدیــد عطــف و تبصــره هــا در اطــراف همیــن دو احتمــال 
ــی ســاخت کــه  ــه همــه حال ــا آنکــه بلنــد شــدن صــدای فیــر از بــاک دوم ب میچرخیــد، ت
حادثــۀ مهمتــر از آمــدن هیئــت و یــا زندانیــان جدیــد، در شــرف وقــوع میباشــد. چــون بــه 
اســتثنای اعضــای خلــق و پرچــم دیگــران اکثــراً فاقــد اســلحه بودنــد چنــان تصــور میشــد 
کــه یــا وطــن فروشــان در بیــن خــود ناســازگار شــده و همدیگــر را هــدف مرمــی قــرار داده 
انــد و یــا اینکــه محبوســین نســبت جرمــی هــدف گلولــه قــرار گرفتــه اســت. بــه تعقیــب 
ــا  ــد. لحظــۀ بعــد صــدای آمبوالنــس بلنــد شــد کــه ب فیــر دویــدن دویــدن هــا آغــاز گردی
ــا در  ــه تبصــره ه ــا ب ــه تنه ــا آن لحظ ــه ت ــین ک ــد. محبوس ــاک دوم گردی ــتاب داخــل ب ش
ــن  ــا ترصــداز ورای کلکی ــی آن شــدند تاب ــد. در پ ــه بودن ــه قفلــی پرداخت مــورد علــت کوت
هــای ماقــی و گــوش دادن دقیــق بــه ســروصدای بیرونــی از واقعیــت آنچــه اتفــاق افتــاده 
بــود زود تــر خــود را واقــف ســازند. لحظــۀ بعــد از ورود امبوالنــس صــدای فیــر ماشــیندار 
از بــاک دوم بــه گــوش رســید و باالخــره آمبوالنــس بــا همــان عجلــه دوبــاره بــاک دوم را 
تــرک گفــت. موضــوع نــزد همــه مغشــوش گردیــد. هیــچ عامــه ای بــه آمــدن هیئــت و یــا 
ورود زندانیــان جدیــد داللــت نداشــت. تفاســیر متنــوع بــود ولــی همــه از حقیقــت دور. تنهــا 
بــا پایــان یافتــن بندیــز، و کنجــکاوی در صحــن زنــدان توانســتیم بــه واقعیــت آنچــه اتفــاق 
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افتــاده بــود پــی ببریــم.
ــه  مســکونین ســلول هــا ییکــه در منــزل ســوم ســمت شــمالی واقــع، و کلکیــن هایشــان ب
صحــن حویلــی شــمال بــاک اول متوجــه بــود ناظــر اتفاقــات حویلــی شــمال بــاک اول، 
ــر  ــود قســمًا ناظ ــع ب ــاک اول واق ــوب ب ــان در ســمت جن ــای ش ــلول ه ــه س ــی ک و آنهای

ــاد. ــد کــه در حویلــی شــمالی بــاک دوم اتفــاق افت ــی بودن حوادث
ــه  ــی ک ــاک اول، و اطاعات ــی ب ــمالی و جنوب ــین ســمت ش ــام مشــاهدات محبوس از انضم
ــاق  ــه اتف ــتان آنچ ــره از داس ــرد، باالخ ــت میک ــاک دوم مواصل ــس از ب ــراد پولی ــط اف توس

ــم. ــود بصــورت مکمــل اطــاع حاصــل نمودی ــاده ب افت
ــود،  ــع ب ــاک اول واق ــمالی ب ــمت ش ــوم س ــزل س ــلولش در من ــه س ــندل ک ــوم روش مرح
مشــاهدات خــود را دربــاره حادثــۀ آن روز مفصــل تــر در اثــر خــود تحــت عنــوان »بیســت 

ــدارد: ــان می ــن بی ــل چرخــی« چنی ــدان پ ــاه در زن م
»در موتــر هــای تیــز رفتــار کــه یــک هیئــت آمــده بــود تقریبــًا بیســت دقیقــه بــا ســیدعبداهلل 
ــه جمــع کــردن  ــا فرســتاده ب ــاق ه ــه ات ــد. بعــدآ ســیدعبداهلل را ب ــات کردن در اتاقــش ماق
زندانیــان مطلــوب شــروع کــرده و خودشــان در دهلیــز برآمــده بــه چوکــی نشســتند. میگفتنــد 
در رأس ایــن هیئــت شــخص اســداهلل ســروری قــرار دارد. ســید عبــداهلل تیــز تیــز مــی رفــت 
ــک  ــک ی ــت ی ــرد. هیئ ــتاده میک ــت ایس ــزد هیئ ــه ن ــی آورد و ب ــان را م ــداد زندانی ــک تع ی
نفرشــان را میخواســت. چنــد چنــد کلمــه گــپ بــه اوشــان میزدنــد و بــه محافظیــن مربوطــه 
حوالــه میکــرد تــا دســتها و چشــم هایشــان را بســته کننــد و بــه موترهــا بــاال کننــد. بعضــی 
گــپ هایشــان در اتــاق هــای مــا شــنیده میشــد.  زندانیــان بیچــاره میپرســیدند: » آخــر مــا را 
کجــا میبریــد؟« هیئــت میگفــت: »شــما رهــا شــده ایــد« اوشــان میگفتند:»خیــر چــرا دســتها 
و چشــمان مــا را بســته میکنیــد« اوشــان بیشــرمانه دروغ میگفتنــد: » ایــن مقــررات محبــس 
ــته  ــان بس ــتها و چشمانش ــوالً دس ــود معم ــارج میش ــدان خ ــه از زن ــی ک ــر زندان ــت. ه اس
میشــود« محبوســین بیچــاره میگفتنــد »قــول بدهیــد کــه مــا را بــرای کشــتن نمیبریــد؟« بــاز 

ظالــم دســت میــداد و قــول میکرد»کــه نــه خــاص شــدید بــی غــم باشــید«
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چهــره هــای نفــری مذکــور کــه در پایــان اســتاده میکردنــد از اتــاق هــای مــا شــناخته میشــد 
بعضــی از رفقــای مــا آنــرا شــناختند کــه از باقــی مانــدۀ آن 117 نفــر زندانیــان سیاســی انــد 

کــه ســه روز پیشــتر قربانــی شــدند
»ســید عبــداهلل شــخصًا محبوســین محکــوم بــه اعــدام را از بــاک هــا جمــع آوری میکــرد. 
ــه همــان گــروپ  ــود کــه خــود را ب ــه ب ــه جمــع آوری محبوســینی پرداخت ــًا ب چــون خاصت
117 نفــری، کــه ســه روز قبــل بــه شــکل فجیهــی در صحــن بــاک اول بــه قتــل رســانیده 
شــده بودنــد، متعلــق میدانســتند، بنــًا همــه بــه سرنوشــتی کــه در انتظــار شــان بــود مطمئــن 
شــدند. یکنفــر بنــام ســید اکبــر کــه متعلــق بــه همیــن گــروپ بــود، نخواســت خونــش را 

بــدون پرداخــت بهــا بریزنــد.
ــازی هــم خــود را  ــوان غ ــه عن ــه صــف شــهدا ب ــل از پیوســتن ب ــا قب ــی آن شــد ت او در پ
مفتخــر ســازد. وبــرای  نیــل بــه ایــن هــدف یگانــه اســلحۀ دســت داشــته، یعنــی کاردی را 

کــه خــود پنهــان داشــت، مــورد آزمایــش قــرار دهــد.
ــا بقیــۀ محبوســین محکــوم بــه  ســید عبــداهلل زیــر دســتان خــود را موظــف ســاخته بــود ت
ــد. ســید اکبــر کــه ســلولش را بهتریــن محــل  ــه بــاک اول بیاورن اعــدام را از بــاک دوم ب
ــه آنجــا  ــداهلل را ب ــه ســید عب ــود ک ــی آن ب ــود در پ ــش تشــخیص داده ب ــق پان ــرای تطبی ب
ــید  ــا س ــود ت ــودداری، و تقاضــا نم ــیدعبداهلل خ ــتان س ــر دس ــا زی ــن ب ــًا از رفت ــاند. بن بکش
عبــداهلل شــخصًا انتقــال وی را عهــده دار شــود. ســید عبــداهلل مغــرور کــه چنیــن جســارتی را 
از طــرف یــک محبــوس آن هــم در موجودیــت هیئــت بــه خــود توهیــن میپنداشــت، نهایــت 
ــۀ یکــی از محبوســین،  ــرار حکای ــرد.  ق ــش میگی ــاک دوم در پی ــی راه ب برآشــفته و عصبان
ــه  ــد، خــود را محکــوم ب ــی گردی ــر رفیقــش عمل ــاالی 117 نف ــد از آنچــه ب ــر بع ســید اکب
ــا  ــداً ب ــا اینکــه جدی ــه خــود داشــت، و ی ــًا کاردی را ب ــد. او کــه قب ــن سرنوشــت میدی عی
همــکاری محافظیــن پولیــس ضابــط یــا افــراد، تهیــه دیــده بــود در جورابــش پنهــان و بــه 
انتظــار ورود ســید عبــداهلل نشســت. ســید اکبــر هــم ســلوالنش را وا میــدارد تــا در قســمت 
باالئــی ســلول روبــروی دروازۀ درآمــد جابجــا گردنــد، وخــود در پائیــن ســلول کنــار دروازه 
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اخــذ موقــع مینمایــد. ســید عبــداهلل کــه از فــرط عصبانیــت دســت از پــا نمیشناســد، داخــل 
ســلول شــده و مســتقیمًا بطــرف جمعیتــی کــه در قســمت باالئــی ســلول نشســته انــد روان 
میشــود تــا ســید اکبــر را از بیــن آنهــا بــا خــود ببــرد. در همیــن لحظــه شــهید ســید اکبــر بــه 
وی حملــه نمــوده و قبــل ازآنکــه ســید عبــداهلل از تفنگچــۀ دســت داشــته اش اســتفاده نمایــد، 
ــف وجــودش  ــای مختل ــه قســمت ه ــر ب ــای دیگ ــه ه ــًا ضرب ــدرد، و متعاقب شــکمش را می
ــًا نکشــت،  ــداهلل را آن ــید عب ــر س ــه اگ ــود ک ــدر کاری ب ــات کارد آنق ــد. ضرب ــه مینمای حوال
امیــدش را بــه شــفا یابــی و برگشــت دوبــاره بــه زندگــی نورمــال بکلــی از بیــن بــرد. فیــر 
اولــی کــه بــه گــوش محبوســین رســید همانــا از تفنگچــۀ ســید عبــداهلل بــود. او هنگامیکــه 
ــود.  ــوده ب ــر نم ــتفاده وفی ــرار داشــت از تفنگچــه اش اس ــر ق ــید اکب ــات کارد س ــر ضرب زی
ولــی ضربــات کارد ودســت پاچگــی برایــش مجــال هــدف گیــری درســت را نــداده بــود. 
محافظیــن ســید عبــداهلل را از چنــگ ســید اکبــر نجــات دادنــد. لحظــه ای بعــد وزیــر داخلــه 
ــازی را  ــر غ ــید اکب ــتاد و س ــفاخانه فرس ــه ش ــداهلل را ب ــید عب شــخصًا در محــل حاضــر، س

جابجــا بــا فیــر ماشــیندار بــه درجــۀ شــهادت نایــل ســاخت.
ــاده باشــد، نتیجــۀ آن  ــه هــر شــکلی کــه اتفــاق افت ــه ب ــوده باشــد و حادث علــت هــر چــه ب
ــود. آنهــا دیگــر ســیر تســلیم  نمایانگــر عقبگرائــی رژیــم چاکــر مشــرب خلقــی پرچمــی ب

ــد. ــری پرداختن ــه مایمــت ظاه ــتند و ب ــد.  از وحشــت کاس ــرود آوردن ف
ــود را  ــرزم خ ــزاران هم ــان ه ــا ج ــت داد، ت ــش را از دس ــهید جان ــازی و ش ــر غ ــید اکب س
ــزش در محضــر  ــد آمی ــای تهدی ــه ه ــه در بیانی ــداهلل ک ــید عب ــد. س ــی برهان ــذاب دایم از ع
محبوســین انقــاب نــام نهــاد خــود را برگشــت ناپذیــر خوانــده و ادعــا میکــرد کــه در صــف 
دشــمنان خــود پشــه ای را هــم بــا فیــر تــوپ نابــود خواهنــد ســاخت، بــر عکــس پشــه ای 
بــا یــک کارد کوچــک توانســت چنــان روده و معــده اش را بــدرد کــه نــه تنهــا از تــوپ بلکــه 

از تفنگچــۀ دســت داشــته اش هــم اســتفاۀ درســت بــرده نتوانــد.
قومنــدان جدیــد، کــه بــه زودی جــای ســید عبــداهلل را اشــغال کــرد، از همــان روز اول آثــار 
خــوف و هــراس در ســیمایش آشــکار بــود.  او در محضــر محبوســین مســئولیت همــۀ آنچــه 
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در زنــدان پــل چرخــی اتفــاق افتــاده بــود بــه دوش ســید عبــداهلل انداختــه و خــود وعــده 
داد کــه روش وحشــیانۀ ســید عبــداهلل دوبــاره در زنــدان تکــرار نخواهــد شــد او واقعــا بــه 
ــی او یــک  ــه وجــود آمــد. ول ــدان ب ــا کــرد. تغییــر کلــی در زن ــود وف آنچــه وعــده کــرده ب
خلقــی بــود از جنــاح ترکــی. بعیــد بــه نظــر میرســید کــه واقعــًا، آن طــور کــه جلــوه میــداد 
آدم اهلــی باشــد والــی صــف وحشــیان وطنفــروش را انتخــاب نمیکــرد. آنهــا دیگــر پایــداری 
ــن  ــه ای ــد ک ــرده بودن ــی ب ــت پ ــن حقیق ــه ای ــد. ب ــرده بودن ــه ک ــن راه حــق را تجرب مبارزی
انقــاب پــوچ و نــام نهــاد آنهــا نــه بلکــه ایمــان و ارادۀ مــردم غیــور و مســلمان افغانســتان 
اســت کــه شکســت ناپذیــر میباشــند. مــردم بــا شــهامت افغانســتان بــرای جهــان و جهانیــان 
ثابــت ســاخت کــه آنچــه تــا امــروز بــه جهانیــان شکســت ناپذیــر و برگشــت ناپذیــر جلــوه 
داده شــده بــود، در مقابــل ایمــان ارادۀ مــردم افغانســتان بــه زودی از خــود عایــم برگشــت 
پذیــری و شکســت پذیــری آشــکار ســاخته و عنقریــب بــه شکســت قطعــی مواجــه خواهــد 
گردیــد. تــا قبــل از اســتیای افغانســتان اتحــاد شــوروی بــه هــر جایکــه پــا گذاشــته بــود 
ــود.   ــم نمــوده ب ــم قای ــرای دای ــه زودی درهــم شکســته و ســلطه اش را ب مقاومــت هــا را ب
بهارپــراگ را بــه ســهولت بــه ناکامــی مواجــه ســاخته و مقاومــت مــردم چکوســلواکیا را در 
ظــرف دو هفتــه ای در هــم شکســته بــود.  اعتقــاد بــه همیــن شکســت ناپذیــری و برگشــت 
ناپذیــری انقابــی بــا پشــتوانۀ قشــون ســرخ بــود کــه عــده ای از اپورتونیســت هــا، کــه در 
تــاش جــاه و مقــام بودنــد، ســلطۀ خلقیهــا و پرچمــی هــا را قطعــی و دایمــی پنداشــته و 

سراســیمه خــود را بــه دامــان خلــق و پرچــم انداختنــد.
ــام داشــت، نمونــۀ زنــدۀ از تســلیمی قســمی رژیــم  قومانــدان جدیــد کــه محمــد رســول ن
ــس  ــز محب ــر دهلی ــا در ه ــون ه ــه تلویزی ــدی نگذشــت ک ــود. چن ــین ب ــل محبوس ــه مقاب ب
ــم  ــای رژی ــاوه ســرائی ه ــا ی ــون ه ــن تلویزی ــد. ای ــتفادۀ محبوســین نصــب گردی ــرای اس ب
را کــه دســت کمــی از بیانیــه هــای ســید عبــداهلل نداشــت، پخــش و وســیلۀ مهــم کشــف 
واقعیــت هــای محیــط شــده بــود. کفایــت میکــرد خبرهــا معکوســًا تصــور شــود تــا واقعیــت 
از آن اســتنباط گــردد. خبــری حاکــی از تظاهــرات بــه پشــتیبانی از رژیــم در یــک محــل، در 
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حقیقــت مقاومــت هــا و قیــام هــا علیــه رژیــم خلقــی پرچمــی را در آن محــل مــژده میــداد. 
از خــال همیــن تلویزیــون هــا بــود کــه محبوســین از تظاهــر بــه مســلمانی اراکیــن بــزرگ 
ــد.  ــتان درک کردن ــلمان افغانس ــردم مس ــل ارادۀ م ــا را در مقاب ــف آنه ــع و ضع ــت مطل دول
ملحدیــن بــا اشتراکشــان در نمازهــای جماعــت و پخــش آن از طریــق تلویزیــون میخواســتند 
ــود  ــودن خودهــا متقاعــد ســازند. ایــن درســت وقتــی ب ــه مســلمان ب مــردم افغانســتان را ب
کــه یــک تعــداد ابــن الوقــت هــا، بــرای بــه دســت آوردن ســفارت و ریاســت، راه کفــر را 

در پیــش گرفتــه بودنــد.
بــر عــاوۀ اســتفاده از تلویزیــون محبوســین از بندیزهــا نیــز رهایــی یافتنــد. رفــت و آمــد بــه 
دیگــر ســلولها، اســتفاده از قطعــه و شــطرنج، و صحبــت بــا دیگــر محبوســین مجــاز قــرار 
ــان ســیلو دانــه هــای آن را  داده شــد. اکثــر محبوســین از کاغــذ تختــۀ شــطرنج و از مغــز ن
تهیــه و بــه بــازی و مســابقات شــطرنج پرداختنــد. گشــت و گــذار هــا در صحــن محبــس 
ــه  ــه ب ــس رفت ــن محب ــه صح ــد ب ــه بخواه ــی ک ــر وقت ــت ه ــوس میتوانس ــر محب آزاد و ه
ســپورت و یــا گــردش بپــردازد. ایــن امتیــازات گــر چــه ناچیــز و جزئــی بــود، ولــی بــرای 
محبوســین در آن شــرایط و بــه تناســب زمــان ســید عبــداهلل، فــوق العــاده بــا ارزش مینمــود. 
ارزش خــاص ایــن امتیــازات در ایــن بــود کــه بــه بهــای خــون مرحــوم ســید اکبــر شــهید 

بدســت آمــده بــود.
قومنــدان جدیــد محبــس در پــی آن بــود تــا برعکــس روش ســیدعبداهلل بــا محبوســین تماس 
نزدیــک داشــته باشــد. او بعضــی اوقــات بــه دهلیــز هــای بــاک هنگامــی کــه همــه مصــروف 
ــن  ــا میشــد. در خــال همی ــه، و از احــوال محبوســین جوی ــد رفت ــون بودن تماشــای تلویزی
گــردش هــا شــبی هــم بــه دهلیــز مــا آمــد و از جملــۀ محبوســین، دوکتــور عبدالقیــوم وردک 
و زیــر کابینــه داود را مــورد تفقــد خاصــی قــرار داده و از وی نســبت اینکــه در زمــان تصــدی 
وزارتــش بــا آنهــا یعنــی خلقــی هــا کمــک هــای زیــادی نمــوده بــود اظهــار امتنــان نمــود. 
آنچــه از قومنــدان محبــس میشــنیدم بــرای مــن تعجــب آور نبــود زیــرا قبــًا در مــورد وی 
مشــکوک بــودم. ولــی تعجبــم از ایــن بــود کــه دوکتــور عبدالقیــوم وردک کوچکتریــن جملــه 
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ای کــه بتوانــد شــکاکیت دیگــر محبوســین را در مــورد وی مرفــوع ســازد، بــر زبــان نرانــد. 
ــت  ــه میگذاش ــس صح ــدان محب ــار قومن ــه گفت ــوم وردک ب ــور عبدالقی ــکوت دوکت ــن س ای
والــی میتوانســت بــا اظهــار اینکــه وظیفــه اش را ایمانــًا و وجدانــًا انجــام داده و اجــرا آتــش 
روی کــدام هــدف خاصــی اســتوار نبــوده اســت هــم ســؤظن محبوســین را مرفــوع ســازد 
ــه  ــادم ک ــی افت ــاد زمان ــراز دارد. بی ــان اب ــا و رژیمش ــه آنه ــود را ب ــی خ ــی عاقگ ــم ب و ه
بعــد از نعمــت اهلل پــژواک دوکتــور عبدالقیــوم وردک ســمت وزارت معــارف را عهــده دار 
ــه مجلــس  ــب ب ــه پیشــنهاد مقــرری اینجان ــژواک از ارائ ــد نعمــت اهلل پ شــد، و او هــم مانن
وزرا خــودداری نمــود.  مــن بــه صحبــت بــا ببــرک کارمــل حاضــر نشــدم و او پیشــنهاد را 
نــزد خــودش نگــه داشــت. آیــا او یــک خلقــی اســت؟ آیــا رفاقــت نزدیــک او بــا صدیــق 
ــد و  ــار نمای ــای وی رفت ــوره ه ــق مش ــور وزارت مطاب ــا در ام ــود ت ــده ب ــبب ش ــی س محب
دروازۀ مقــرری هــا را، جــز بــه روی خلقیهــا پرچمــی هــا و آنانیکــه بــه آســتان بوســی ببــرک 
کارمــل یــا ترکــی حاضــر میشــدند، بــروی دیگــران ببنــدد؟ دوکتــور عبدالقیــوم وردک کــه از 
گمنــام تریــن اســتادان پوهنتــون بــود، و هیچکــدام برازندگــی خاصــی نداشــت، چطــور بــه 
یکبارگــی بــه وزارت رســید. آیــا او خــود تعهــد تــازه ای بــه پرچمــی هــا کــه مرحــوم داود 
خــان را احاطــه نمــوده بودنــد، نــه ســپرده بــود؟ کــی ایــن دروازه را برویــش گشــوده بــود 

صدیــق محبــی؟ دیگــر خلقــی هــا؟ پرچمــی هــا؟
بــه هــر حــال اظهــارات قومنــدان محبــس از یــک طــرف، ســکوت دوکتــور عبدالقیــم وردک 
ــه  ــه اینک ــرا ب ــتم، م ــن داش ــورد وی در ذه ــًا در م ــه قب ــۀ آنچ ــا اضاف ــر، ب ــب دیگ از جان
ــر  ــع ت ــش مرج ــف مردم ــه ص ــبت ب ــان را نس ــف وطنفروش ــوم وردک ص ــور عبدالقی دوکت

ــن ســاخت. دانســته اســت مطمئ
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تغییر و تبدیل سلول ها
هنگامــی کــه کشــیدگی بیــن دو جنــاح خلــق و پرچــم اوج گرفتــه و جنــاح خلــق بــه جــان 
ــه  ــا ب ــت داد ت ــرقی هدای ــاح ش ــین جن ــده محبوس ــک ع ــه ی ــود، روزی ب ــاده ب ــم افت پرچ
ســلولهای غربــی نقــل مــکان نماینــد. ایــن خــود واضــح میســاخت کــه مهمانــان جدیــد در 
شــرف ورود میباشــند. و لــذا همــه حادثــۀ مهمــی را پیــش بینــی و اوضــاع را بــا کنجــکاوی 

مراقبــت مینمودنــد.
دیــری نگذشــت کــه آوازه ورود پرچمیــان برجســته در زنــدان پخــش و بــه تعقیــب آن یــک 
تعــداد وزرای مربــوط جنــاح پرچــم بــه زنــدان منتقــل و در ســلول هــای ســمت شــرقی کــه 
قبــًا آمــاده گردیــده بــود، جابجــا گردیدند.گرچــه قبــآ چنــد پرچمــی ، ماننــد ســلیمان الیق، 
نظــام الدیــن تهذیــب و خلیــل قومانــدان  بــه بــاک اول آورده شــده و بیشــرمانه در صحــن 
زنــدان بــا دیگــر محبوســین بــه گشــت و گــذار میپرداختنــد )ســید عبــداهلل، قومنــدان محبــس 
بعضــًا آنهــا را پــر از چــم خطــاب مینمــود(، ولــی ایــن بــار هــم اشــخاص عمــده تــر، از قبیل 
ــد. یــک  ــدان ســاخته بودن کشــتمند و رفیــع و غیــره، و هــم تعــداد بیشــتری را رهســپار زن
ــا راه و رفــت و آمــد  تعــداد آنهــا کامــا تجریــد و در ســمت غربــی در اتاقهــای خاصــی ب
جداگانــه، و بقیــه در ســلولهای منــزل تحتانــی ســمت شــرقی یعنــی همــان ســلول هائیکــه 
در مــاه هــای اول ورود بــه زنــدان مــا در آن بســر بــرده بودیــم، جابجــا گردیدنــد، آنهــا از 
آزادی هائیکــه دیگــر محبوســین داشــتند، محــروم بودنــد. بعضــی محبوســین هنــگام گشــت 
و گــذار در صحــن محبــس، زیــر کلکیــن هــای ایــن تــازه واردان رفتــه و از لــذت زندانــی 
ــا  ــا میشــدند ت ــادن جوی ــده هــای وحشــی افت ــگ درن ــت از آزادی و در چن ــودن، محرومی ب
آنکــه شــکایت بــه قومندانــی محبــس بردنــد، و در اثــر آن نزدیــک شــدن دیگــر محبوســین 

بــه کلکیــن هــا ممنــوع قــرار داده شــده بــود.
در اثــر ایــن تغیــرات مــن هــم از ســلول چهــار نفــری منــزل دوم ســمت شــرقی بــه ســلول 
هشــت نفــری بــه منــزل تحتانــی جنــاح غربــی نقــل مــکان نمــوده بــا رفقــای جدیــد هــم 
ــا،  ــد از حاجــی محمــد اکبــر تاجــر، ســلطان عزیــز ذکری ســلول شــدم. آینهــا عبــارت بودن
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ــب  ــن صاح ــادی، بهاوالدی ــور روان فره ــتاخیز، دوکت ــداهلل رس ــورش، عبی ــم ی ــور کری دوکت
منصــب پولیــس و قــدرت اهلل حــداد.

بــا گذشــت زمــان، تغییــرات شــرایط، و اتفاقــات جدیــد از تفکــر دربــارۀ اعــدام خــود کاســته 
و کمتــر بــه آن مــی اندیشــیدم.  از موجودیــت دوکتــور روان فرهــادی اســتفاده و بــه آمــوزش 

ــان انگلیســی پرداختم. زب
ــه نابســامانی بــود. بــر عــاوۀ برخوردهــای خلــق و  وضــع در داخــل دســتگاه دولــت رو ب
پرچــم، کشــیدگی بیــن خلقــی هــای جنــاح ترکــی، و خلقــی هــای جنــاح حفیــظ اهلل امیــن 
ــه ذات خــود ســبب  ــن ب ــد و ای ــاده بودن ــم افت ــه جــان ه ــرگان ب ــود. گ ــه ب ــز اوج گرفت نی
ــن حــزب،  ــای بی ــته شــود. برخورده ــدان کاس ــای داخــل زن ــا از وحشــت ه ــود ت شــده ب
ــی  ــود آورده و آوازۀ رهای ــی را بوج ــبینی های ــدان، خوش ــاق در زن ــای اختن ــف فض و تخفی

ــه گــوش میرســید. بعضــی محبوســین ب
ــان  ــدم یکــی از صاحبمنصب ــودم. دی ــس ب روزی مصــروف گشــت و گــذار در صحــن محب
ــک  ــی نزدی ــن روان اســت. وقت ــه دســت داشــت بطــرف م ــس، در حالیکــه کاغــذی ب پولی
مــن رســید اوالً از اســم و تخلصــم خــود را مطمئــن ســاخته و بعــد کاغــذ اســتعامی کــه 
بــه دســت داشــت بــه مــن نشــان داد کــه در آن از موجودیــت و عــدم موجودیــت مــن، در 

زنــدان پــل چرخــی، معلومــات خواســته شــده بــود.
بــرادرم دوکتــور محمــد طاهــر هاشــمی اســتاد فاکولتــۀ حقــوق وعلــوم سیاســی، کــه قبــل 
از کودتــای هفتــم ثــور بــا اســتفاده از فیلوشــپی عــازم آمریــکا شــده بــود، بعــد از اطــاع از 
آنچــه بــر فامیــل اتفــاق افتــاده بــود دوبــاره راه وطــن در پیــش گرفتــه و عریضــه ای در مــورد 
ــه  ــود. وزارت داخل ــلیم داده ب ــه تس ــه وزارت داخل ــن ب ــیۀ م ــی از دوس ــی و وارس چگونگ
کــه نتوانســته بــود در آرشــیفش کــدام ســندی در مــورد مــن پیــدا نمایــد، موضــوع را طــی 
ــا خــود را از موجودیــت  ــود ت ــا شــده ب اســتعامی از قومندانــی محبــس پــل چرخــی جوی
و عــدم موجودیــت مــن مطمئــن ســاخته و بعــد بــه جــواب عریضــۀ بــرادرم بپــردازد. ایــن 
موضــوع ســخن نــور گل را در مــورد حریــق دوســیۀ تحقیقاتــی مــن یــک بــار دیگــر تائیــد 
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مینمــود. بعدهــا وقتــی از زنــدان رهــا شــدم اطــاع حاصــل نمــودم کــه وزارت داخلــه مــدت  
هــا قبــل اســم مــرا در جملــۀ اعــدام شــدگان اعــان نمــوده بــود. حتــی رفقایــم هــم در کابــل 
و هــم در فرانســه از اعدامــم مطلــع شــده بودنــد. ولــی فامیلــم هنــوز از موضــوع بــی خبــر 

و رفقایــم هــم نخواســته بودنــد آنهــا را مطلــع ســازند. 
ایــن اســتعام تــا انــدازه ای بــه امیــد واری ام بــه زندگــی افــزود. زیــرا مطمئــن شــدم دوســیه 
ام طعمــۀ حریــق شــده اســت. گــر چــه خلقیهــا پرچمــی هــا وقتــی بــه اعــدام کســی تصمیــم 
ــی  ــم شــان وارد نمیکــرد، ول ــد داشــتن و نداشــتن دوســیه کــدام تغییــری در تصمی میگرفتن
ــا آن هــم از بیــن رفتــن دوســیه ایکــه در آن حکــم اعــدام درج شــده باشــد، از فیصــدی  ب
احتمــال اعــدام کاســته و چانســم را بــا دیگــران معــادل میســاخت. بــه اســتعام جــواب گفتــه 

شــد و دیگــر ســراغی از آن معلــوم نشــد.
بــه تعقیــب برخــورد بیــن خلــق و پرچــم کــه بــه همــه و مخصوصــًا بــه محبوســین ســبب 
ــده و خلقــی  ــر خلقــی هــا  گردی ــان گی ــود، ازهــم پاشــی دیگــری گریب ــدواری شــده ب امی
هــای پیــرو اســتاد )ترکــی( بــا خلقــی هــای پیــرو شــاگرد )حفیــظ اهلل امیــن( بــه زورآزمائــی 
ــت.  ــه روز بیشــتر اوج میگرف ــق روز ب ــاح خل ــن دو جن ــن ای ــا بی ــد. برخورده ــاز نمودن آغ
ایــن برخوردهــا دیگــر جــزء اســرار نبــود، خلقــی هــای جنــاح ترکــی پشــت هــم بــه زنــدان 
انداختــه میشــدند. محبوســین زنــدان پــل چرخــی بــا مســرت شــاهد ایــن تحــوالت جدیــد 
بودنــد و بیــش از پیــش بــه آینــده امیــدوار میشــدند. تــا اینکــه گیــر و گرفــت اعضــای عمــدۀ 
جنــاح ترکــی آغــاز گردیــد و فامیــل هــای اســد اهلل ســروری و اســلم وطنجــار بــا اطفالشــان 
وارد زنــدان شــدند، در حالیکــه خــود ایــن خائنیــن بــه ســفارت بــاداران شــان یعنــی اتحــاد 
ــز از آزادی هایکــه دیگــر محبوســین داشــتند محــروم  ــا نی ــد. آنه ــرده بودن ــاه ب شــوروی پن
بودنــد.  بعضــًا یــک طفــل پنــج یــا شــش ســاله ای کــه محصــور بــودن در یــک ســلول تقریبًا 
بــدون مجــرا برایــش غیــر قابــل تحمــل بــود، بــه صحــن زنــدان پائیــن میشــد و از طــرف 
محبوســین کــه همــه در اشــتیاق دیــدار فرزنــدان و یــا نواســه هــای خــود میســوختند، مــورد 
محبــت خاصــی قــرار میگرفــت. او از یــک آغــوش بــه آغــوش دیگــر میرفــت و بــا شــیرین 
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زبانــی هــای طفانــه اش از خفگــی فضــای زنــدان میکاســت. مــادرش کــه از فجایــع و آدم 
کشــی شــوهرش بــا خبــر بــود بــه فرزنــد خــود توصیــه نمــوده بــود تــا نــام پــدرش یعنــی 
ــل  ــه قت ــه توســط محبوســین ب ــه دیگــر محبوســین افشــا نســازد ورن اســداهلل ســروری را ب
خواهــد رســید. آن طفــل معصــوم هــم توصیــه هــای مــادرش را بــه دیگــر محبوســین حکایــه 
ــردم  ــت داده و همــه م ــه اوصــاف شــوهرش را عمومی ــم اســداهلل ســروری ک میکــرد.  خان
را ماننــد شــوهرش وحشــی، قســی القلــب و بــی عاطفــه میپنداشــت میترســید تــا طفــل از 
طــرف محبوســین بــه جــرم و وحشــت هــا و آدم کشــی هــای پــدرش هــدف انتقــام کشــی 
قــرار گیــرد. محبوســین برایــش اطمینــان داده و میگفتنــد تــا بــه مــادرش هــم اطمینــان داده و 
حالــی ســازد کــه همــۀ محبوســین انســانهای بــا احســاس بــوده وهیچــگاه انتقــام وحشــت و 
بربریــت پــدر را از فرزنــد، آن هــم فرزنــد خوردســال نخواهنــد کشــید. واقعــا بــا وجودیکــه 
هویــت آن طفــل هویــدا هــم گردیــد، از محبــت محبوســین نســبت بــه او کاســته نشــد. در 
حالــی کــه خلقــی هاپرچمیهــا بــا همــه وحشــت بــه جــان مــردم افتــاده، بیــن پیــر و جــوان، 
زن و مــرد و طفــل تفاوتــی قائــل نمیشــدند زیــرا از احســاس انســانی و بشــری در دل ایــن 

آدم کشــان قــرن بیســتم چیــزی باقــی نمانــده بــود.
باالخــره شــبی همــه زندانیــان بــاک اول شــاهد رســیدن فامیــل ترکــی بــه زنــدان پــل چرخی 
ــدر ســازد، و حــال  ــه ب ــود پاســداران ترکــی را از صحن ــد. حفیــظ اهلل امیــن توانســته ب بودن
موقــع آن رســیده بــود تــا دندانهایــش را بــه گوشــت اســتادش فروبــرد. تصادفــًا ســلولیکه 
بــرای فامیــل ترکــی تخصیــص داده شــده بــود، در بــاالی ســلول مــا قــرار داشــت. چــون در 
گوشــه ای از ســلول مجرائــی بــرای عبــور نــل بیــن منــزل بــاال و پائیــن تعبیــه شــده بــود، از 
خــال آن بعضــی ســخنان آنهــا بــه گــوش میرســید.  وقتــی بــرای اولیــن بــار داخــل ســلول 
شــدند بیشــتر خــود را، زندانــی نــه بلکــه مهمــان و آن هــم مهمــان عالــی قــدر مــی شــمردند. 
بــا شــور و هلهلــه و بــا ســروصدا داخــل ســلول شــدند. صــدای پســر جوانــی بــه گــوش 
میرســید کــه میگفــت: »صبــر کنیــد مــن برایتــان چنــان دیکــور کنــم کــه .....« آنهــا هنــوز بــه 
واقعیــت پــی نبــرده بودنــد. هنــوز هــم هــوای اقامــت چنــد روزۀ ارگ شــاهی در سرشــان 
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ــۀ خلــق واقعــی  ــه خان ــام نهــاد شــان ب ــۀ خلــق ن ــود. هنــوز باورشــان نمیشــد کــه از خان ب
کــه در آن همــه وطندوســتان و فرزنــدان راســتین آزاد منــش افغانســتان جبــراً اقامــت گزیــده 
ــر واســتاد خــود  ــن ترکــی را رهب ــظ اهلل امی ــه اینکــه حفی ــوز هــم ب ــد. هن ــا میگذارن ــد، پ ان
ــال شــان  ــاور داشــتند. حتمــًا انتق ــل اســت ب ــرام قای ــه خــودش و فامیلــش احت دانســته و ب
بــه زنــدان جــزء تدابیــر امنیتــی و بــرای حفــظ جــان شــان از خطــرات احتمالــی جلــوه داده 
شــده بــود. آنهــا بــا فراغــت خاطــر زندگــی شــان را در ســلول زنــدان بــه پیــش میبردنــد و 
همیــش گــرم صحبــت بودنــد و چنیــن معلــوم میشــد کــه زنــدان را جــز تفریــح گاه موقتــی 
چیــز دیگــر نمیپنداشــتند. نــزد آنهــا ایــن ســوال کــه چــرا حفیــظ اهلل امیــن ایــن الطــاف را 
بــه فامیــل ترکــی روا داشــته ولــی فامیــل خــود را از آن محــروم داشــته اســت مطــرح نبــود. 

فامیــل ترکــی هــم از گشــت و گــذاری در صحــن محبــس محــروم بــود.
صحبــت هــای گــرم و ترتیبــات دیکــور ســلول زنــدان دیــری دوام نکــرد و یکــی از شــبها 
تلویزیــون خبــر اســتعفای ترکــی را از مقامــش نســبت مریضــی، و تقــرر حفیــظ اهلل امیــن را 
بــه جــای وی اعــان نمــود. بعــد از پخــش ایــن خبــر صحبــت هــای گــرم منــزل باالیــی بــه 
ســکوت و خاموشــی مبــدل گردیــد. دیگرنــه از آن صحبــت هــا و خندیــدن هــا اثــری بــود 

و نــه بــرای دیکــور ســلول تاشــی.
حفیــظ اهلل امیــن بــا شــعار قانونیــت، مصئونیــت، عدالــت در صحنــه ظاهــر و چنــان وانمــود 
ــان  ــه پای ــود، ب ــئول آن ب ــی مس ــد ترک ــور محم ــه ن ــت ک ــت و بربری ــه وحش ــاخت ک میس

ــه اســت.  ــت گرفت رســیده اســت و جــای آن را قانونیــت مصؤنیــت و عدال
ــه  ــار، هم ــیرجان مزدوری ــروری، ش ــداهلل س ــد گاب زوی، اس ــید محم ــار، س ــلم وطنج اس
ــدی  ــان چن ــد. همچن ــرده بودن ــاه ب ــی شــان در ســفارت روســیه پن ــاداران اصل ــار ب ــه درب ب
قبــل شــایعه ای مبنــی بــه زخمــی شــدن اســداهلل امیــن، بــرادر زاده ودامــاد حفیــظ اهلل امیــن 
ــا یــک سلســله  در حادثــۀ ســوء قصــدی پخــش گردیــده بــود. ایــن ســوء قصــد مــوازی ب
کشــیدگی هــای داخــل حزبــی، فکــر را بیشــتر بــه طــرف یــک ســوء قصــد داخــل حزبــی 
ــه اینکــه  ــذا امیــدواری هــای زیــاد ب میبــرد تــا بــه یــک ســوء قصــد خــارج از حــزب. و ل
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حــزب از داخــل منفلــق شــده و پارچــه پارچــه گــردد پیــدا شــده بــود. دســتگاه روز بــه روز 
ضعیــف و ضعیــف تــر میشــد. حتــی روســها هــم راه شــان را گــم کــرده بودنــد و نمیدانســتند 
بــا کــدام یــک ازیــن دغابــازان کنــار بیاینــد تــا از کشــیدگی هــا و بــی اعتمــادی هــای درون 
دســتگاه کاســته و بــه حســاب مجاهدیــن، کــه آنهــا هــم بــا اســتفاده از موقــع بــه فعالیــت 

هــای شــان افــزوده بودنــد، رســیدگی نماینــد.
حفیــظ اهلل امیــن کــه هــم حزبــش را پارچــه پارچــه میدیــد و هــم بــی اعتمــادی بادارانــش 
را نســبت بــه خــود درک کــرده بــود، در بیانیــه هــای تلویزیونــی اش بــه هــر نــوع دنائتــی 
ــد.  ــل نمای ــاره حاص ــود را دوب ــاداران خ ــۀ ب ــت رفت ــاد از دس ــا آن اعتم ــد ت ــل میش متوص
ولــی در عیــن زمــان از ایــن آســتان بوســی هــا انتظــار نتیجــه ای را هــم نداشــت. بنــًا پیهــم 
ــغ مجموعــی  ــاغ مبل ــا اب ــم میگذاشــت و ب ــام ه ــه لی ــون ب ــق تلویزی افغانســتان را از طری
ــه » کــی حاضــر میشــود  ــد ک ــو میدری ــره میکشــید و گل کمــک هــای اتحــاد شــوروی، نع
چنیــن کمکــی را بــه افغانســتان بنمایــد؟« گویــا اینکــه اگــر کســی حاضــر شــود و آن مبلــغ 
را برایــش پیشــنهاد کنــد، او حاضــر اســت از اتحــاد شــوروی رو گشــتانده و افغانســتان را 
در بــازار دیگــری بــه فــروش برســاند. او آنچــه میخواســت قــدرت بــود، و بــرای رســیدن 
ــر  ــد اکث ــردازد. او مارکسیســم لینینیســم را، مانن ــه را بپ ــود هــر بهــای ممکن ــه آن حاضــر ب ب
انقابیــون پیــرو ایــن اندیشــه، وســیلۀ نیــل بــه هــدف اصلــی اش یعنــی قــدرت ســاخته بــود 
نــه اینکــه فریفتــۀ ایــن ایدیولــوژی بــوده باشــد. چــون قدرتــش را مواجــه بــه خطــر میدیــد 
بــه جســتجوی خریــدار جدیــد افتــاده بــود پیشــنهادش را بــا شــفرهای خــاص بــه گــوش 
رقیبــان اتحــاد شــوروی میرســانید. ولــی کســی بــه شــفر هایــش پــی نبــرد و یــا بــه آنچــه او 
در حالــت نــزع عرضــه میکــرد عاقــه نگرفــت. در نتیجــه او مانــد و همــان بــادار قدیمــش. 
حفیــظ اهلل امیــن اعتبــارش را هــم نــزد تقریبــًا 75% حزبــش، هــم نــزد مردمــش، هــم نــزد 
بادارانــش در کرملــن و هــم نــزد ملــل دیگــر از دســت داده بــود. بــه هــر طرفــی دســت و پــا 

میــزد ولــی تاشــش بجائــی نمیرســید.
حفیــظ اهلل امیــن کــه اوالً 50% حــزب را )پرچمــی( و در قــدم دوم از 50% باقیمانــده )خلقــی 
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هــا( 25% آن را )جنــاح ترکــی( از صحنــه بــدر کــرده بــود، نمیتوانســت هنــوز هــم اتحــاد 
ــی  ــد نام ــه ب ــر اتحــاد شــوروی نمیتوانســت ب ــه دارد. زی ــوی خــود نگ شــوروی را در پهل
ــرده  ــی ک ــی کمای ــن الملل ــۀ بی ــتان در صحن ــه افغانس ــیده اش ب ــرض پوش ــه نســبت تع ایک
بــود بدنامــی شکســت و عــدم موفقیــت نیــز عــاوه گــردد.  لــذا در پــی آن شــده بــود تــا 
ــع دیگــر را در پشــت  ــا گذاشــته، ســه رب ــع خلقــی هــا پ ــن و یــک رب ــظ اهلل امی روی حفی
وطنفــروش ســابقه دار و پختــه کار دیگــر، ببــرک کارمــل، بســیج دهــد و از شکســت حتمــی 

ــام نهــاد شــان جلوگیــری کنــد. انقــاب ن
ــت  ــا در نهای ــون ه ــود. تلویزی ــده ب ــین ش ــرای محبوس ــت ب ــن مصروفی ــون مهمتری تلویزی
دهلیــز طویــل، کــه تقریبــًا نیــم متــر عــرض داشــت، گذاشــته شــده بــود. اکثــر محبوســین 
دوشــکچه هــای خاصــی تهیــه دیــده بودنــد. بعد از صــرف غــذای شــب و آغــاز پروگرامهای 
ــته  ــم نشس ــوی ه ــز پهل ــرف دهلی ــده و در دو ط ــارج ش ــان خ ــلول هایش ــون از س تلویزی
ــه ذات خــود  ــون ب ــرام هــای تلویزی ــد. گــر چــه پروگ ــون میپرداختن ــه تماشــای تلویزی و ب
آنقــدر دلچســب نبــود ولــی انگیــزۀ دیگــری، یعنــی کشــف واقعیــت هــای محیطــی از طریــق 

تلویزیــون محبوســین را شــدیداً بــه تلویزیــون عاقمنــد ســاخته بــود.
ــه شــکل  ــی ب ــرگ ترک ــاگاه خبرم ــد. ن ــون بودن ــه همــه مصــروف تماشــای تلویزی شــبی ک
یــک خبــر عــادی از طریــق تلویزیــون اعــان گردیــد. بــه مجــرد اعــان ایــن خبــر غریــو و 
داد فریــادی در ســلول فوقانــی بلنــد شــد. بــر عــاوۀ داد وفریــاد، دویدنهــا و دروازه کوبیــدن 
هــا نیــز آغــاز گردیــد. دیــری نگذشــت کــه چنــد نفــری از آنهــا بــه شــمول خانــم ترکــی 
کــه در محبــس بــه نــام پنبــه گل شــهرت یافتــه بــود از زینــه پائیــن شــده و فریــاد میزدنــد 
کــه:  »اومــردم برخیزیــد کــه رهبرتــان را کشــتند.« پنبــه گل و همرهانــش هنــوز هــم ســاده 
لوحانــه بــه مقــام رهبــری ملــی ترکــی بــاور داشــتند. و انتظــار داشــتند کــه محبوســین بــه 
پشــتیبانی از ترکــی بــه قیامــی دســت زننــد. ولــی در نیمــۀ زینــه پولیــس هــا، بــه هدایــت 
ــه داخــل  ــاره ب ــا را دوب ــان آنه ــت شــان رســیده چــوب زن ــه ســر وق ــس ب ــدان محب قومان
ســلول رهنمائــی و دروازه را عقــب شــان قفــل نمودنــد. آن شــب آنهاییکــه هــزاران فامیــل 
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را بــه ماتــم نشــانده بودنــد، خــود در ماتــم نشســتند. همانطــور کــه نالــه و فریــاد دیگــران در 
گــوش شــان بــی اثــر بــود، شــاهد بــی اثــری فریــاد و فغــان خــود در گــوش دیگــران بودنــد. 
ــرای شــان  ــان میباشــند. و آنچــه ب ــد کــه جــزء زندانی ــی بردن ــار پ ــن ب ــرای اولی آن شــب ب
جلــوه داده شــده بــود حیلــه و مکــری بیــش نبــود. شــاگرد وفــادار باالخــره موفــق شــده بــود 
تــا پشــت اســتاد را بــه زمیــن گــذارد و بــوی ازینکــه درس ناسپاســی اش را خــوب آموختــه 

اســت اطمینــان دهــد. 
ــت  ــعار قانونی ــدن ش ــد ش ــن، بلن ــظ اهلل امی ــط حفی ــش توس ــغال مقام ــی، اش ــرگ ترک م
مصئونیــت و عدالــت، اکثــر محبوســین را بــه ایــن بــاور ســاخت کــه ممکــن واقعــًا دامنــۀ 
ــری و  ــه و ناحــق جلوگی ــای کورکوران ــدام ه ــد. از اع ــده باش ــده ش ــرور برچی وحشــت  ت
عدالــت نســبی اســتقرار خواهــد یافــت. چنیــن فکــر میشــد کــه حفیــظ اهلل امیــن در طــول 
ایــن مــدت پــان هــای شــومش را زیــر پــرده عملــی ســاخته اســت و همــه کســانیرا کــه 
ــه  ــا ب ــدان انداخــت و ی ــه زن ــا ب ــود، ی ــاک تشــخیص داده ب ــم خــود خطرن ــه خــود و رژی ب
ــه حداقلــی  ــه زعــم خــودش، ب کشــتارگاه هــا ســوق داد. حــال کــه خطــرات داخلــی را، ب
رســانیده اســت، ترکــی را از میــان برداشــته و بــا نســبت دادن همــۀ فجایــع بــه ترکــی، نفــرت 
ــا ماســک فرشــتۀ نجــات و شــعار عدالــت، قانونیــت  مــردم را متوجــه او ســاخته و خــود ب
ــی بعدهــا  ــد. ول ــه خــود جلــب نمای ــه و ســمپاتی مــردم را ب و مصئونیــت، میخواهــد عاق
ــد کــه مشــکل هنــوز پابرجاســت. وحشــت و تــرور کــه جــان و مــال مــردم  واضــح گردی

ــر داده اســت. ــه، بلکــه تنهــا شــکلش را تغیی ــن نرفت ــد مینمــود، از بی افغانســتان را تهدی
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اعدامها تحت شعار
قانونیت، مصئونیت و عدالت

ــاح  ــاک کاری دســتگاه مخصوصــًا پســت هــای حســاس از خلقــی هــای جن ــه سلســلۀ پ ب
ــرف و  ــر ط ــود ب ــی ب ــاح ترک ــب از جن ــان اغل ــه گم ــه ب ــم ک ــس ه ــدان محب ــی قومان ترک
جایــش را یکنفــر بنــام شایســته خــان اشــغال نمــوده بــود. شایســته خــان بــه اســاس خــوش 
خدمتــی هایــش بــه حفیــظ اهلل امیــن یــک سلســله نــوآوری هــا را در زنــدان پــل چرخــی 
روی دســت گرفــت. او محبوســین را مجبــور بــه تعقیــب درســهای سیاســی میســاخت و بــه 
ایــن منظــور یــک پایــه بلنــد گــوی رادیــو را کــه از خــال آن یــاوه ســرایی هــای اســتادش 
حفیــظ اهلل امیــن را بــه ســمع محبوســین میرســانید، در صحــن محبــس تعبیــه نمــود. همچنــان 
بــه محبوســین توصیــه مینمــود تــا پولهایشــان را در کانتیــن محبــس بــه جریــان اندازنــد. ولــی 
بــه جــز از چنــد نفــر محــدود، آن هــم بــرای جلوگیــری از دردســرهای احتمالــی، هیچکــس 
حاضــر نبــود بــه وی و کانتینــش اعتمــاد کنــد. در پهلــوی ایــن کارهــای بکــر دو پایــه میــز 
کوچــک رادر وســط یــک اتــاق بــزرگ گذاشــته و رســاله هــای پشــتی ســرخی راکــه حــاوی 
جفنــگ هــای حفیــظ اهلل امیــن بــود، روی آن قــرار دارد. اتــاق بــه نــام کتابخانــه مســمی و 
محبوســین بــه خوانــدن آثــار حفیــظ اهلل امیــن تشــویق شــدند. محبوســین کــه در یــک حالــت 
تــردد مطلــق قــرار داشــتند در پــی کشــف عایمــی بودنــد کــه مؤیــد صحــت گفتــار حفیــظ 
اهلل امیــن و شــعار هــای قانونیــت، مصئونیــت و عدالــت باشــد، ولــی چنیــن عامــه بــه نظــر 
نمیخــورد. بــر عکــس کشــتارهای شــبانه کمافــی الســابق ادامــه داشــت. نیمــه هــای شــب 
جــادان راه زنــدان پــل چرخــی در پیــش میگرفتنــد و چنــد شــهیدی بــه شــهدای راه حــق 

مــی افزودنــد.
محبوســین منــزل تحتانــی اکثــراً بــا گذاشــتن ســر روی بالــش، صــدای ماشــین موتــر را از 
ــدان پــل  فاصلــه هــای دور میشــنیدند و چــون در نیمــه هــای شــب، آن هــم در ســاحۀ زن
چرخــی بــه جــز از موتــر هــای رســمی دیگــر موترهــا مجــال نزدیــک شــدن نداشــت، طــی 
طریــق ایــن موتــر هــا بطــرف زنــدان پــل چرخــی جــز بــه منظــور اجــرا نقشــۀ شــومی بــه 
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چیــز دیگــر عطــف شــده نمیتوانســت. بــه مجــرد شــنیدن چنیــن صداهــا خــواب از چشــمان 
محبوســین فــرار نمــوده هــر یــک در جایــش، در حالیکــه قلبــش بــه ضربــان شــدید افتــاد 
بــود وقــوع حادثــۀ شــومی را انتظــار میکشــید. بعضــی هــا ســرش را بلنــد نمــوده اطرافیانــش 
ــد  ــان میبودن ــا خــوف و هــراس دســت و گریب را، کــه آنهــا خــود هــم صــدا را شــنیده و ب
ــد  ــراً چن ــا اکث ــک ی ــید و ی ــدان میرس ــه زن ــر ب ــع میســاخت. باالخــره موت از موضــوع مطل
ــزود.  ــی اف ــه صــف شــهدا م ــرده از صــف محبوســین میکاســت و ب محبوســی را باخــود ب
ــد،  ــش میگرفتن ــون در پی ــه و راه پولیگ ــرک گفت ــدان را ت ــان زن ــا شکارش ــی جــادان ب وقت
ــا غــم و شــادی چشــم میبســتند تــا خــواب بــه ســراغ  بقیــۀ محبوســین باحالتــی آمیختــه ب
شــان میرســید. خوابــی کــه بارهــا بــا ســیر و ســفر موشــها و مــادر کیــکان قطــع میگردیــد. 
از وقتــی کــه بــه ســلول منــزل تحتانــی نقــل مــکان نمــوده بــودم، شــبانه چندیــن بــار یــا در 
اثــر گــردش مــادر کیــکان بــه ســروصورتم و یــا در اثــر جســت و خیــز موشــها بــاالی بســترم 

از خــواب پریــده و در نتیجــه از خــواب یکنواخــت شــب محــروم بــودم.
روزهــا را بــه امیــد بــروز عامــه ای از قانونیــت و مصئونیــت و عدالــت بســر میرســاندیم، 
ــرا  ــتر ف ــراس بیش ــا خــوف و ه ــت شــب ب ــۀ مثب ــن عام ــی بجــای مشــاهدۀ کوچکتری ول
ــرا میترســیدم حفیــظ اهلل امیــن کــه فکــر میکــرد محیــط را از دشــمنانش پــاک  میرســید. زی
ــه  ــه بهان ــای دســت پاچگــی ب ــه اســت از منته ــدان انداخت ســاخته و همــه را در گوشــۀ زن
ای متوصــل و بــه از بیــن بــردن دســته جمعــی آنهــا متوصــل شــود. روزهــا را بــا بحــث و 
مذاکــره دراطــراف شــعار هــای قانونیــت مصئونیــت و عدالــت و آنچــه در انتظــار مــا بــود 

ــه پایــان میرســانیدیم. ب
ــای  ــه ســلول ه ــاره ب ــون همــه دوب ــد از صــرف غــذا و مشــاهدۀ تلویزی یکــی از شــبها بع
خــود برگشــتیم. کســی روی بســترش دراز کشــیده و کســی هــم روی آن نشســته و بــه تعبیــر 
ــت،  ــادی صــورت میگرف ــوران فره ــًا از طــرف دوکت ــه عموم ــون ک ــار تلویزی و تفســیر اخب
ــرار  ــار راســت بســتر مــن ق ــد اهلل رســتاخیز کــه بســترش در کن ــود. عبی ــرا داده ب گــوش ف
داشــت، دســت هــا را زیــر ســر نهــاده و روی بســترش افتــاده بــود. چشــمهایش بــه نکتــه ای 
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در ســقف اتــاق دوختــه و چنــان بــه تفکــر فــرو رفتــه بــود کــه محیــط و مــا حولــش را بــه 
کلــی از یــاد بــرده بــود. دوکتــور عبدالکریــم یــورش کــه بســتر او هــم کنــار چــپ بســتر مــن 
قــرار داشــت، روی جایــش نشســته بــود. وقتــی همــه از اســتماع تفســیر اخبــار تلویزیــون 
فــارغ شــدیم، دوکتــور یــورش متوجــه رســتاخیز شــده و تبســم کنــان بــا اشــاره ای بطــرف 
وی مــرا نیــز متوجــه رســتاخیز ســاخت. چــون هنــوز میــل خــواب نبــود دوکتــور یــورش بــه 
مــن پیشــنهاد کــرد تــا اندکــی بــا هــم بــه بــازی قطعــه بپردازیــم. دوکتــور یــورش بــر عکــس 
رســتاخیز بســیار ســر حــال معلــوم میشــد. پــی هــم میخندیــد و بــا بردهــای مکــررش بیشــتر 
از پیــش خنــدان میشــد. ولــی رســتاخیز چنــان در افــکارش عمیــق رفتــه بــود کــه خنــده ها و 
طنــز گویــی هــای دوکتــور یــورش هــم نمیتوانســت رشــتۀ افــکارش را بــر هــم زند. ســاعتی 
بــه بــازی قطعــه مصــروف بودیــم. حوالــی دوازده بجــۀ شــب بــازی را توقــف داده و آمادگــی 
خــواب گرفتیــم. همــه بــه جاهــای خــود افتادیــم. ولــی هنــوز کســی بــه خــواب نرفتــه بــود 
کــه شــنیدن آواز ماشــین موتــری بــا ایجــاد دلهــره و دل واپســی خــواب را از چشــمان همــه 
ربــود. آواز موتــر بــه مــرور زمــان نزدیــک و نزدیکتــر میشــد، و ضربــان قلــب مــا و کســان 
دیگــری کــه متوجــه ایــن آواز دلخــراش شــده بــود هــم تنــد و تندتــر میگردیــد. ایــن نــوع 
کشــتارها نــو نبــود. در طــول اقامــت مــا در زنــدان بارهــا و بارهــا اتفــاق افتــاده بــود. ولــی 
ــوه  ــرس آور جل ــت ت ــت و عدال ــت و مصئونی ــعار قانونی ــت ش ــتارهای تح ــدازۀ کش ــه ان ب
نمیکــرد. تقریبــًا بــه آن خــو گرفتــه بودیــم. متیقــن بودیــم روزی نوبــت مــا هــم فــرا خواهــد 
رســید. ممکــن همیــن ایقــان بــه مــرگ و قطــع امیــد از زندگــی از تــرس و هــراس مــا مقابــل 
مــرگ و گــذر شــبانۀ جــادان بــه محبــس کاســته بــوده باشــد. ولــی حــال بــا اســتماع شــعار 
ــود.  و از همیــن  ــه زندگــی بیشــتر شــده ب قانونیــت، مصئونیــت و عدالــت امیــدواری مــا ب
ســبب دوبــاره تــرس از دســت دادن آن را بــا همــۀ شــدت حــس میکردیــم. مخصوصــًا مــن 
کــه بــا حریــق دوســیۀ تحقیقاتــی حــاوی حکــم اعدامــم چانــس رمیــدن ازکام مــرگ را پیــدا 
ــر  ــر واضــح و واضحت ــود. آواز ماشــین موت ــم میســر شــده ب ــاره برای ــۀ زندگــی دوب و زمین
شــنیده میشــد تــا اینکــه بــه کلــی خامــوش گردیــد. موتــر بــه داخــل محبــس رســیده بــود، 
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ــا  ــا پرچمیه ــای ســهمناکتر و دلخراشــتری را از حنجــرۀ خلقیه ــد انتظــار آواز ه و حــال بای
ــا  ــاط آن ب ــه ارتب ــود، ک ــی ب ــی مفهوم ــر یــک آواز خشــک و ب میکشــیدیم آواز ماشــین موت
نیــت شــوم جــادان آن را تــرس آور و دلخــراش ســاخته بــود. ولــی آواز خلقیهــا پرچمــی 
ــم آواز  ــر انســانی. خت ــد و غی ــک احســاس شــوم و پلی ــود، ی ــک احســاس ب ــا بیانگــر ی ه
ــا آغــاز آواز نحــس جــادان تعقیــب و ایــن آواز نحــس بــه گــوش کســی  ماشــین موتــر ب

میرســید کــه بــه زندگــی خــودش و یــا یکــی از همســلوان اش پایــان بخشــیده میشــد. 
چنــد دقیقــه بعــد از رســیدن موتــر بــه محبــس صــدای پــا در دهلیــزی کــه ســلول مــا در آن 
قــرار داشــت، بلنــد شــد. حــرکات قلــب هنــوز هــم تندتــر گردیــد بــه ترتیبــی کــه هــر یــک 
خــود قــادر بــه شــنیدن آواز قلــب خــودش بــود. و هــر حرکــت قلــب در جمجمــه چنــان 

پیچیــده وطنیــن مــی انداخــت کــه هــر لحظــه فکــر میشــد جمجمــه منفلــق گــردد.
ــا  ــتیم ت ــوف میداش ــتر معط ــت بیش ــا دق ــدای پ ــه ص ــد ب ــرا بای ــم، زی ــوش بودی ــه خام هم
نزدیــک شــدن آن را بــه ســلول خــود و یــا ســلول دیگــری دقیــق تــر حــدس بزنیــم. هــر 
کــدام بــه جایــش افتــاده کرخــت و بــی حرکــت، رنــگ پریــده و بــا چشــمهای وحشــت زده 
گــوش بــه آواز بــود. صــدای پــا در دهلیــز میپیچیــد و آزار و اذیــت آن در گــوش مــا پایانــی 
نداشــت. فکــر میکردیــم صــدای پــا ســاعت هاســت در دهلیــز چنیــن طنیــن انــداز اســت و 
هنــوز هــم ســاعات دیگــر ادامــه خواهــد داشــت. دقایــق بــه کنــدی میگذشــت و قــدم هــا 
بــه آهســتگی بــه مــا نزدیــک میشــد. همــه چیــز بطــی شــده بــود بــه اســتثنای قلبهــای مــا کــه 
دیوانــه وار حرکــت میکــرد. صــدای پــا در عقــب دروازۀ ســلول مــا خامــوش گردیــد. همــه 
ــن  ــم. متیق ــر میدیدی ــده و وحشــت زده گاه بطــرف دروازه و گاه بطــرف همدیگ ــگ پری رن
ــا یــک چنــد همــراه و همســلول  ــۀ کشــتارگاه خواهیــم شــد و ی شــدیم کــه یــا خــود روان
خــود را امشــب از دســت خواهیــم داد. امــا هــر کــدام مــا بیشــتر خــود را معــروض بــه خطــر 
میدیدیــم. همــه چشــم هــا بــه طــرف دروازه دوختــه شــده بــود تــا اینکــه دروازه گشــوده 
ــاق  ــه چهــار طــرف ات ــط پولیســی در چــوکات دروازه ظاهــر گشــت. نظــری ب شــد و ضاب
انداخــت. بعــد بــا ســر بــه طــرف مــا اشــاره کــرده و گفــت: »داکتــر صاحــب بســتره تــان را 
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جمــع کنیــد«
در میــان محبوســین بعضــی از دوســتان مــرا بنــام داکتــر، و بعضــی هــم بنــام اســتاد خطــاب 
مینمودنــد.  از ایــن رو بــه مجــرد شــنیدن نــام داکتــر از جــا نیــم خیــز شــدم تــا بــه جمــع 
نمــودن بســتر بپــردازم. بــدون آنکــه فکــر کــرده باشــم داکتــر دیگــری هــم دریــن گوشــۀ 
اتــاق موجــود اســت. امــا قبــل از آنکــه بــه جمــع کــردن بســتر آغــاز کــرده باشــم، دوبــاره 
صــدای ضابــط  پولیــس بــه گــوش رســید »نــه، شــما نــی« و ضمــن اشــاره بــا دســت بطــرف 

دوکتــور یــورش میگفــت:
»داکتر صاحب شما را میگویم«

داکتــر یــورش، کــه او هــم ماننــد مــن در صــدای اول ضابــط پولیــس از جــا نیــم خیــز شــده 
بــود، بــه جایــش نشســته و بــه جمــع کــردن بســترش پرداخــت.

متعاقبــًا یــک بــار دیگــر صــدای ضابــط پولیــس بــه گــوش رســید کــه بــاز هــم بــا ســرش 
بــه مــا اشــاره کــرده میگویــد:

»استاد شما هم بستر خود را جمع کنید.«
اینبــار بــاز هــم امــر را متوجــه خــود ســاختم. ولــی قبــل از آنکــه مــن از جــا جنبیــده باشــم، 
ــط پولیــس اعتراضــی  ــه جمــع آوری البســه و بســترش آغــاز کــرد. چــون ضاب رســتاخیز ب
ــه مــن. امــا هنــوز هــم انتظــار  ــوده اســت ن نکــرد، مطمئــن شــدم کــه هدفــش رســتاخیز ب
داشــتم کــه نفــر ســوم مــن خواهــم بــود اینبــار بــه مــن امــر جمــع کــردن بســتر داده خواهــد 
ــتاخیز  ــورش و رس ــور ی ــه دوکت ــانه متوج ــس خاموش ــب پولی ــدم صاحبمنص ــی دی ــد ول ش
ــم جــان  ــی از غ ــازه وقت ــد. ت ــردم بســتر نمیده ــه جمــع ک ــر ب اســت و دیگــر کســی را ام
خــود رهایــی یافتــم غــم از دســت دادن دو هــم ســلول، دو جــوان و دو همســایۀ نزدیــک 
بــه بســتر ســراپایم فــرا گرفــت. ایــن دو رفیــق و همســلول، امشــب بــا مــا و بــا زندگــی و 
ــه در گوشــۀ  ــد. آنهــا از زندگــی چشــم میپوشــیدند ولــی ن همــه نامایماتــش وداع مینمودن
ــز  ــگاه هــای محبــت آمی ــا بتواننــد از گرمــی ن ــزان ت آرام بســتر و در حلقــۀ دوســتان و عزی
آنهــا تلخــی جــان دادن را بــر خــود همــوار ســازند. آنهــا میرفتنــد و در گوشــۀ تاریــک و نــا 
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آشــنا توســط چهــره هــای نــا آشــناتر از آن هــدف مرمــی قــرار میگرفتنــد و بــه خــواب ابــدی 
فــرو میرفتنــد. امشــب آنهــا فردایــی در قبــال نداشــت. آفتــاب فــردا بــه عــوض وجودشــان 

بــر خــاک مزارشــان تابیــدن خواهــد گرفــت.
ــه جمــع کــردن  ــدون دســت پاچگــی  ب ــت ب ــا متان ــورش و رســتاخیز هــر دو ب ــور ی دوکت
بســتر خــود پرداختنــد. دوکتــور یــورش تبســم خفیفــی بــر لــب داشــت در حالیکــه رســتاخیز 
ماننــد آغــاز شــب متفکرانــه بــه جمــع کــردن بســتر ادامــه میــداد. همــۀ مــا بــا تاثــر و انــدوه 
چشــم بــه ایــن دو جــوان دوختــه بودیــم.  دو جوانــی کــه بیــش از چنــد دقیقــه ای مهمــان 
مــا نبودنــد. آنهــا تــدارک ســفری را داشــتند کــه برگشــت از آن ناممکــن بــود. همــه در پــی 
ــرای اکمــال  ــدان پــل چرخــی ب ــه ایــن نظــر کــه انتقــال آنهــا از زن ــا آنهــا را ب آن بودیــم ت
تحقیــق آنهاســت نــه بــه کــدام منظــور دیگــر، متقاعــد ســازیم. امــا امــروز وقتــی بیــاد آنشــب 
ــاور داشــتم؟  ــه آنهــا میگفتیــم واقعــًا خــودم ب ــه آنچــه ب مــی افتــم از خــود میپرســم، آیــا ب
ایــا آنچــه بــه آنهــا میگفتــم جــز آرزوی نهائــی خــودم چیــز دیگــری کــه بــه واقعیــت قریــن 
باشــد، بــوده میتوانســت؟ مــا همــه بصــورت غیــر شــعوری و یــا بعضــی هــا ممکــن شــعوری 
در پــی آن بودیــم تــا آرزوی باطنــی خــود را بــه شــکل واقعیتــی تبــارز داده و بــه ایــن ترتیــب 
ــاره آنهاســت، نــه  آنهــا را متقاعــد ســازیم کــه ایــن همــه ترتیبــات بــه منظــور تحقیــق دوب
اعــدام. هیــچ دلیلــی کــه بــه اســتناد آن بتوانیــم صحــت گفتــار خــود را ثابــت ســاخته خــود 
و یــا آنهــا را قانــع ســازیم، ارائــه کــرده نمیتوانســتیم. انتقــال دو محبــوس در نیمــه های شــب 
از محبــس جــز بــه اعــدام بــه چیــز دیگــری نمیتوانســت داللــت کنــد. ایــن کاربارهــا و بارهــا 
در نیمــه هــای شــب اتفــاق افتــاده بــود، ایــن بارهــم اســتثنا بــوده نمیتوانســت. بــرای تحقیــق 
دوبــاره، بــه عــوض نیمــه شــب شــده میتوانســت آنهــا را در اثنــای روز منتقــل ســازند. حتــی 
اگــر انتقــال شــان در اثنــای روز هــم صــورت میگرفــت، بــاز هــم کســی اززنــده مانــدن شــان 
مطمئــن بــوده نمیتوانســت. مرحــوم نــور احمــد اعتمــادی در اثنــای روز و بــه شــکلی کــه 
بســیار قریــن بــه رهایــی بــود، از زنــدان پــل چرخــی کشــیده شــد و ســلطان عزیــز ذکریــا 
روزی بــا شــادمانی اظهــار داشــت کــه وی ترمــوزی کــه ملکیــت مرحــوم اعتمــادی بــود نــزد 
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ــواز بعــدی شــخصی را جهــت  ــود کــه در پای ــه ب ــه آن مرحــوم گفت خــود نگــه داشــته و ب
ــوز  ــت ترم ــرای دریاف ــخصی ب ــا ش ــۀ پایوازه ــروز در جمل ــتد. ام ــوز بفرس ــت ترم ــاز یاف ب
آمــده بــود. چــون از موضــوع ترمــوز بــه اســتثای خــود وی و مرحــوم اعتمــادی کســی دیگــر 
اطــاع نداشــت، بنــًا ســلطان عزیــز ذکریــا چنیــن اســتنتاج میکــرد کــه مرحــوم نــور احمــد 
اعتمــادی صحیــح و ســالم بــه خانــه اش رســیده اســت. بــه ایــن ترتیــب همــه بــه زنــده بودن 
اعتمــادی مطمئــن بودیــم. ولــی بعــد از فــوت ســردار احمدعلــی خــان وزیــر دربار ســابق در 
زنــدان پــل چرخــی، پســرش عبدالعلــی ســلیمان، کــه بــا مشــایعت جنــازه بــرای ســه روز 
بــه خانــۀ خــود رفتــه بــود، دربازگشــت، گرچــه جملــه ای هــم در مــورد الدرکــی مرحــوم 
اعتمــادی بــر زبــان نرانــد، ولــی محبوســین از وضعــش درک کردنــد کــه اعتمــادی بــه خانــه 

اش نرســیده و الدرک میباشــد.
یقیــن دارم کــه دوکتــور یــورش و رســتاخیز بــه گفتــار مــا اعتنایــی هــم نداشــتند. آنهــا هــم 
از جملــۀ محبوســین ســابقه دار بودنــد صحنــه هــای مشــابه را دیــده و یــا از دیگــران شــنیده 
بودنــد و از آنچــه پیــش رو داشــتند و بــه جایــی کــه رفتنــی بودنــد بــه خوبــی  میدانســتند. 
ایــن را هــم میدانســتند کــه اشــخاصی کــه در موقــف مــا قــرار داشــته باشــند از اظهــار چنــد 
جملــۀ تســلی آمیــز خــود داری کــرده نمیتواننــد حتــی اگــر گفتارشــان روی کــدام منطقــی 
اســتوار نبــوده و مزخــرف و خنــده آور نیــز باشــد. مــا واقعــًا در چنیــن موقفــی قــرار داشــتیم. 
بایــد چیــزی میگفتیــم. خامــوش نشســتن و بــه صحنــه نظــارت کــردن گنــاه بــود. دو جــوان 
ــا  ــدن دوبارۀآنه ــد دی ــی وداع میگفتن ــا زندگ ــا و ب ــا م ــتند و ب ــر میبس ــت ب ــی رخ از زندگ
بــرای مــا دیگــر میســر نمیشــد و آوازشــان دیگــر بــه گوشــهای مــا نمیرســید. در تاریکــی  و 
ســکوت شــب و دور از انظــار، در پولیگــون یــا کشــتارگاه مشــهور خلقیهــا پرچمــی هــا جــان 
هایشــان هــدف مرمــی هــای وطنفروشــان قــرار میگرفــت و آخریــن فریادشــان در تاریکــی 
شــب و در ســکوت دامــان کوهســار همزمــان بــا زندگــی شــان محــو و نابــود میگشــت. مــا 
بایــد دریــن لحظــات اخیــر بــا آنهــا ســخن میگفتیــم. مــا در انتهــای بــی دســت و پایــی قــرار 
داشــتیم و چنــد جملــه ای و لــو بــی محتــوی نثــار دو هــم ســلول ســاختن یگانــه وســیله ای 
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بــود کــه بــه آن دسترســی داشــتیم.
دوکتــور یــورش تــا اخــر تبســم بــر لــب داشــت. او بــر چهــرۀ منحــوس دنیــا میخندیــد؟ و 
یــا بــه ســاده لوحــی و خــوش بــاوری مــا کــه اعــدام را تحقیــق دوبــاره جلــوه میدادیــم؟ او 
تبســمش را لحظــه ای از لــب دور نداشــت معنویاتــش قــوی و چنــان مینمــود کــه بــا نــگاه 
هایــش بــه مــا تســلیت میدهــدو بــه صبــر و شــکیبایی توصیــه میکنــد. مــن میدانســتم کــه او 

از مرگــش مطمئــن اســت و بــه پذیــرش آن کامــًا آمــاده میباشــد.
عبیــداهلل رســتاخیز کــه از اول شــب بــه تفکــر فــرو رفتــه بــود، هنــوز هــم متفکرانــه بــه جمــع 
ــه  ــه ای ک ــان وقف ــا در جری ــردم ت ــول ک ــه او پیشــنهاد پ ــداد. ب ــه می ــردن لباســهایش ادام ک
فامیلــش دوبــاره ســراغش را پیــدا نمــوده بتوانــد، رفــع احتیــاج نمایــد. ولــی او بــا لبخنــدی 
پیشــنهادم را رد کــرده اظهــار داشــت کــه در جایــی کــه او میــرود پولــی در کار نیســت. او 
حتــی جمــع آوری لباســهایش را هــم اضافــی میدانســت. او هــم کوچکتریــن دســت پاچگــی 
ــط  ــود. ضاب ــردن بســترش مشــغول ب ــه جمــع ک ــت ب ــا متان ــداد و ب ای از خــود نشــان نمی
پولیــس کــه بــه گمــان اغلــب حیــات اهلل نــام داشــت بیصبرانــه انتظــار میکشــید تــا هــر چــه 
ــری  ــن و سرکشــی از فرمانب ــه وط ــه ب ــه جــرم عاق ــه ب ــی ک ــر دو جــوان، دو بیگناه زودت
اجانــب زندانــی شــده بودنــد، هــر چــه زودتــر بــه دســت جــادان بســپارد. باالخــره لباســها 
جمــع شــد. پنــدک هــا بســته و بــه شــانه هــا آویختــه شــد. بــه طــرف دروازۀ اتــاق، آنجــا 
ــه دهــن دروازه رســیدند  ــی ب ــا را میکشــید، روان شــدند. وقت ــس انتظارانه ــط پولی ــه ضاب ک
ــر  ــا ه ــتانده ب ــر گذش ــان را از نظ ــی ش ــان زندگ ــن همره ــد. آخری ــتاده و رو برگرداندن ایس
کــدام خداحافظــی و از هــر کــدام توقــع دعــا نمودنــد. فضــای ســلول مــا در آن شــب بــه 
مجلــس فاتحــه گیــری شــباهت داشــت. بــا تفــاوت اینکــه بــه عــوض اقــارب امــوات خــود 
امــوات تســلیت میشــنیدند و دعــا میگرفتنــد. آنهــا در ایــن لحظــات اخیــر از دیــدن فرزنــد 
ــر  ــد. فامیلشــان را در لحظــات اخی ــدرو مادرشــان محــروم بودن ــدن پ و اطفــال شــان، از دی
زندگــی چهــره هــای تشــکیل میــداد کــه سرنوشــت مشــترک از چهــار گوشــۀ مملکــت گــرد 
هــم جمــع کــرده بــود. آن شــب زنــدان پــل چرخــی دو قربانــی دیگــر را بــرای رفــع عطــش 
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جــادان خــون آشــام خلقــی پرچمــی بــه کشــتارگاه میفرســتاد. دوکتــور یــورش و رســتاخیز 
ــه  ــن پای ــل از خــود، زحمــت گرفت ــد هــزاران شــهید قب ــد کــه مانن دو شــهید دیگــری بودن
هــای چهارپایــی شــان را هــم بــه دوســتان و اقــارب شــان روا نداشــتند. آنهــا رفتنــد و حتــی 
دو متــر ســان  را هــم کفــن گویــا بــا خــود نبردنــد و گذاشــتند تــا تــن کربــاس پوشــان برهنــه 
پــا بــا آن ملبــس گــردد. آنهــا بــا پــای خــود بــه آرامــگاه ابــدی شــان رفتنــد، و بــه صــف 
شــهدا پیوســتند. روح و روانشــان، بــا جملــه شــهدای واقعــی راه آزادی افغانســتان شــاد بــاد.
ــا  ــان پ ــهدا روی خــون عزیزانش ــن ش ــای چنی ــل ه ــتندتا فامی ــع داش ــا توق اپورتونیســت ه
گذارنــد بــا رژیــم فروختــه شــده دســت همــکاری پیــش کننــد تــا یــک آقــا زاده بــه چوکــی 
ریاســت و دیگــری بــه چوکــی ســفارت تکیــه زنــد و درمانــدۀ دیگــری لبــاس حریــر بــه تــن 

کنــد وپــای برهنــه اش پوشــیده گــردد.
کشــتارها تحــت شــعار قانونیــت مصئونیــت و عدالــت ادامــه داشــت و یــک بــار دیگــر مــردم 
افغانســتان چهــرۀ رســوا شــدۀ خلقیهــا پرچمــی هــا را بــی پــرده تــر مشــاهده نمودنــد. و بــه 
ایــن متیقــن شــدند کــه نوعیــت شــعار هــر چــه باشــد، آنچــه از ایــن گــروه خــون خــوار 
ســاخته اســت تنهاکشــتارو خونریــزی اســت و بــس. همــه بــه ایــن متیقــن شــدند کــه حــزب 
خلــق و پرچــم جــز مجموعــی از چهــره هــای دروغیــن، وعــده هــای دروغیــن و شــعارهای 

دروغیــن چیــز دیگــری نیســت.
ــتثنای  ــه اس ــتان، ب ــردم افغانس ــۀ م ــین هم ــود و محبوس ــته ب ــان کاس ــت ش ــعارها از اهمی ش
ــه روی  ــه و ب ــن و ایمانشــان را فروخت ــی ســفارت و ریاســت دی ــه عطــش چوک آنانیکــه ب
مــردم افغانســتان و بــه روی خــون پــاک شــهدای راه آزادی افغانســتان پــا گذاشــته بودنــد، 
همــه بیصبرانــه انتظــار میکشــیدند تــا چــه وقــت گرگانــی کــه بــه جــان هــم افتــاده بودنــد 

خــود بــه نابــودی ســوق مــی یابنــد.
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آخرین روزهای حفیظ اهلل امین
ــتقبال  ــی اس ــۀ تصنع ــا هلهل ــت و ب ــر میگش ــون ظاه ــه تلویزی ــم ب ــی ه ــن پ ــظ اهلل امی حفی
میشــد. اعضــای خلــق و پرچــم خانــم هــا و دختــران شــان را بــه بهتریــن لباســها ملبــس و 
از دروازۀ ورودی تــا روی ســتیژ در دو طــرف معبــر حفیــظ اهلل امیــن جــا بــه جــا مینمودنــد 
تــا چــک بزننــد و در قــدوم حفیــظ اهلل امیــن گل بریزنــد. حفیــظ اهلل امیــن روی ســتیژ ظاهــر 
میگشــت بــه پخــش جفنگهایــش میپرداخــت و بــا کــف زدن هــای تصنعــی بدرقــه میشــد. 
او دیگــر بــه اکثریــت اعضــای حزبــش اعتبــار نداشــت، زیــرا میدانســت اعضــای حــزب بــه 
ــول آب چــکان فرســتاده  ــه ق ــت ســاخته و اســتادش را ب ــا سپاســی اش را ثاب ــه ن کســی ک
ــودش را  ــتحکم و خ ــش را مس ــت موقف ــود. او میخواس ــد نم ــار نخواهن ــر اعتب ــت دیگ اس
ــه غــرق شــده ای  ــن همــه تاشــها او را بیشــتر ب ــی ای ــد ول ــر اوضــاع نشــان ده ــم ب حاک
ــک  ــار کم ــه انتظ ــرش را ب ــا س ــد ت ــی آن باش ــاش در پ ــام ت ــا تم ــه ب ــداد ک ــباهت می ش
موهومــی بیــرون از آب نگــه دارد. عائــم ضعــف دولــت هــر روز بیشــتر آشــکار میگشــت و 
اخبــار وارده از بیــرون توســط افــراد پولیــس هــم مؤیــد ایــن نظــر بــود. محبوســین کــه ســابق 
تنهــا بــا تعبیــر و تفســیر اخبــار تلویزیونــی تــا انــدازه ای بــه درک حقایــق دســت مــی یافتنــد، 
حــال بــه تلویزیــون بیشــتر عاقــه منــد شــده بودنــد. زیــرا اخبــار بســیار تعبیــر و تفســیر بــه 
کارنداشــت. واقعیــت هــا مســتقیمًا انتشــار مــی یافــت و خوشــی و فرحــت محبوســین را 
فراهــم مینمــود. اوالً خلــع ترکــی، بعــد خفــه کــردن وی، فــرار یــک عــده وطنفروشــان بــه 
ســفارت روســیه همــه عایمــی بــود کــه بــه دســت پاچگــی بیــش از پیــش دولــت، فاصلــه 
گیــری اتحــاد شــوروی از یــک گــروپ چاکرانــش داللــت میکــرد. حالــت چنــد وطنفروشــی 
کــه بــه ســفارت اتحــاد شــوروی پناهنــده شــده بودنــد میتــوان تصــور نمــود کــه بــه چــه 
ــی را از  ــدر محنت ــند، چق ــده باش ــر ش ــرحد تحقی ــدام س ــا ک ــند و ت ــه باش ــی پرداخت تضرع
ــه پابوســی چنــد نفــر از کارکنــان ســفارت  طــرف کوچکتریــن کارگــر ســفارت متقبــل و ب
پرداختــه باشــند تــا دروازۀ ســفارت بــه رویشــان کشــوده گــردد. حیوانــات وحشــی بــه جــان 
هــم افتــاده بــود و آنکــه درنــده تــر از همــه بــود دیگــران را  از صحنــه یکایــک بــدر میکــرد. 
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ایــن نــوع اخبــار اگــر از یــک طــرف خوشــی و مســرت محبوســین را فراهــم میســاخت، از 
طــرف دیگــر خالــی از خــوف و هــراس هــم نبــود. زیــرا وحشــیانی کــه در  حالــت عــادی 
بــه وحشــیانه تریــن کشــتارها میپرداختنــد، حالــت دســت پاچگــی هنــوز هــم بــه وحشــت 
شــان افــزوده و احتمــال کشــتارهای وحشــیانه را مخصوصــًا در بیــن محبوســین زنــدان پــل 

چرخــی نیــز بیشــتر میســاخت.
خبــری کــه زوال حتمــی حفیــظ اهلل امیــن و دار و دســته اش را مــژده میــداد، همانــا انتقــال 
مقــر کمیتــۀ مرکــزی و محــل رهایــش منشــی حــزب ازارگ بــه تپــۀ تــاج بیــگ بــود. در آن 
ایامــی کــه حــزب نــه تنهــا در شــرف پارچــه شــدن بلکــه اعضــای آن بــه جــان هــم افتــاده 
بودنــد و حصــار بــه دور دولــت خلقــی پرچمــی تنــگ و تنگتــر میشــد، چنیــن تغییــر مــکان 
جــز اینکــه برمــا کننــدۀ نقشــۀ شــومی در مقابــل حفیــظ اهلل امیــن و دار ودســته اش باشــد، 
چــه چیــز دیگــری تعبیــر شــده نمیتوانســت. بــاداران حفیــظ اهلل امیــن از عیــن مکــری کــه 
خــود وی در مــورد فامیــل ترکــی بــه کار بــرده بــود اســتفاده نمــوده و او را  در گوشــه ای 

تجریــد و زمینــۀ تطبیــق پــان هــای شــوم شــان را فراهــم ســاخته بودنــد.
ــه  ــود ک ــه ب ــان نیافت ــه پای ــر مترقب ــل غی ــر مح ــن تغیی ــورد ای ــیر در م ــر و تفس ــوز تعبی هن
ــرم  ــم گ ــوز ه ــر و تفاســیر را هن ــازار تعابی ــر گشــت و ب ــادی دیگــری ظاه ــر ع ــۀ غی عام
ــود  ــری ب ــول پیک ــارات غ ــۀ طی ــم و باالوقف ــارت از ورود پیه ــاخت. و آن عب ــر س و گرمت
ــه  ــاره ب ــک طی ــه ی ــر دقیق ــرای ســه روز مسلســل در ه ــس گذشــته و ب ــاالی محب ــه از ب ک
میــدان هوایــی مینشســت. بــا ایــن عامــۀ جدیــد کنجــکاوی هــا بیشــتر و بیشــتر گردیــد. بــا 
ظهــور کوچکتریــن عامــۀ جدیــد حلقــه هــا تشــکیل و جــر و بحــث در اطــراف آن آغــاز 
مــی یافــت. هــر کــدام میکوشــید عایــم را بــا هــم ارتبــاط داده و از آن احتمــال اتفاقــی را 
پیشــبینی نمایــد. از ورود ایــن طیــارات کــه جــز بــه انتقــال ســاح یــا افــراد نظامــی اتحــاد 
ــان پنداشــته میشــد کــه موقــف  ــز دیگــری عطــف شــده نمیتوانســت، چن ــه چی شــوروی ب
حفیــظ اهلل امیــن میــرود کــه مســتحکمتر گردیــده و اتحــاد شــوروی عمــًا و بــه طور مســتقیم 
در پــی تقویــۀ وی برخاســته باشــد. هنــوز یــک روزی از ختــم قافلــۀ طیــارات نگذشــته بــود 
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کــه ظهــر یکــی از روزهــا هنگامــی کــه اکثریــت محبوســین مشــغول صــرف طعــام بودنــد، 
ــا اســتفاده از خلــوت تشــنابها  ــه صــرف غــذای ظهــر و ب و مــن نســبت نداشــتن عــادت ب
مصــروف ســاختن وضــو بــودم، اعانــی از طریــق بلنــد گویــی کــه درصحــن محبــس تعبیــه 
شــده بــود پخــش گردیــد کــه ایــراد بیانیــۀ حفیــظ اهلل امیــن را بــه ســاعت یــک بعــد از ظهــر 
از طریــق رادیــو، ابــاغ مینمــود. ایــن اعــام بــه نوبــۀ خــود عامــۀ غیــر عــادی بــود. نــه از 
ــود کــه ایــراد  اینکــه ایــراد بیانیــه غیــر عــادی مینمــود، برعکــس حفیــظ اهلل امیــن کســی ب
ــود. او خــوش  ــه در بیــن هلهلــه و کــف زدن هــای ســامعین یکــی از شــوق هایــش ب بیانی
ــش  ــی در قدوم ــی پرچم ــران خلق ــان دخت ــردد زن ــر گ ــون ظاه ــش در تلویزی ــت همی داش
ــه  ــود ک ــن ب ــود ای ــادی  مینم ــر ع ــد. آنچــه غی ــه نماین ــه از او بدرق ــا هلهل ــد و ب گل بریزن
چطــور او حاضــر شــده اســت تــا روی ایــن شــوقش پــا گذاشــته و بیانیــه اش را از طریــق 
رادیــو ایــراد نمایــد. در حالــی کــه بیــن ســاعت یــک روز و آغــاز پروگرامهــای تلویزیونــی 
فاصلــه زمانــی بیــش از چنــد ســاعتی نبــود. ولــی از ایــن اعــام رادیــو چنــان بــر مــی آمــد 
کــه حفیــظ اهلل امیــن همیــن چنــد ســاعت را هــم در پیــش رو نداشــت. دوبــاره بــه ســلول 
برگشــته و دیگــر رفقــا را از موضــوع مطلــع ســاختم. موضــوع بیــش از پیــش نــزد محبوســین 
مغشــوش گردیــد. همــه پیــش از ســاعت یــک در پــای بلنــد گــوی رادیــو حاضــر و اخــذ 
موقــع نمودنــد. ســاعت یــک از بیانیــه اثــری نبــود. بــه ســاعتهای خــود مشــکوک شــدیم و 
ــه خــود مشــکوک  ــزده دقیقــه ای از یــک گذشــت، ب ــه انتظــار ادامــه دادیــم. وقتــی ده پان ب
شــدیم و چنــان پنداشــتیم کــه اشــتباهًا ســاعت دوی بعــد از ظهــر را ســاعت یــک شــنیده 
ایــم. اگــر اعــان رادیــو را غیــر از مــن کــس دیگــر هــم شــنیده نمیبــود ممکــن بــه حــس 
ســامعۀ خــود مشــکوک میشــدم امــا چــون اشــخاص دیگــری هــم اعــان را شــنیده بودنــد 
ــوم  ــه معل ــری از بیانی ــاز هــم اث ــه ســاعت دو ب ــم. ب ــه دادی ــه انتظــار ادام ــوز هــم ب ــذا هن ل
نشــد. آنــگاه شــکاکیت مــا در مــورد خــود مــا و ســاعت مــا مرفــوع گردیــد، ولــی در مــورد 
ــار  ــین انتظ ــدیم. محبوس ــکوک ش ــاع مش ــر اوض ــش ب ــت حاکمیت ــن و صح ــظ اهلل امی حفی
بیشــتر را الزم ندیــده بعضــی هــا بــه طــرف سلولهایشــان روان شــدند و بعضــی دیگــر حلقــه 
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هــای کوچکــی تشــکیل داده و در پــی تعبیــر و تفســیر ایــن عامــۀ غیــر مترقبــه برآمدنــد. 
مخصوصــًا کــه رادیــو حتــی در مــورد تأخیــر ایــراد بیانیــه هــم کوچکتریــن اشــاره ای نکــرد.

مباحثــات بعــد از ظهــر آنــروز همــه در اطــراف همیــن موضــوع میچرخیــد. ســوالهای عمــده 
هــم همیــن بــود کــه چطــور حفیــظ اهلل امیــن حاضــر شــده اســت شــوق همیشــگی اش را 
کنــار گذاشــته بــه ایــراد بیانیــه از طریــق رادیــو بپــردازد؟ چــرا ایــراد بیانیــه در موقــع معینــۀ 
آن صــورت نگرفــت؟ چــرا رادیــو راجــع بــه تعویــق بیانیــه ســخنی بــه میــان نیــاورد و وقــت 
ــاز  ــار آغ ــه انتظ ــی صبران ــه ب ــید و هم ــرا رس ــام ف ــرد؟ ش ــان نک ــرای آن اع ــری را ب دیگ
پروگــرام هــای تلویزیــون را میکشــیدند. هنــوز هــم امــکان ایــراد بیانیــه از طریــق تلویزیــون 
ــون ممکــن سررشــته ای از  ــق نشــرات تلویزی ــا اینکــه از طری محتمــل شــمرده میشــد. و ی
علــت عــدم ایــراد بــه موقــع بیانیــه بــه دســت مــی آمــد. بــازار تعابیــر و تفاســیر گــرم شــده 
ــه دســترس  ــرای ایــن کار  ب ــار و مشــاهدات چنــد روز اخیــر هــم مــواد کافــی ب ــود. اخب ب
میگذاشــت. امیــدواری هــا و همزمــان بــا آن خــوف  و هــراس تدریجــًا اوج میگرفــت. ایــن 
ــا خــوف و هــراس خــود کیفیتــی داشــت کــه در تعریــف  نــوع امیــدواری هــای آمیختــه ب
نمیگنجــد. دیگــر آن انتظارهــای منفعانــه بــرای فــرو رفتــن بــه کام مــرگ تدریجــًا از بیــن 
میرفــت. خطــر مــرگ بــه همــان شــدت و حتــی بیشــتر از پیــش محبوســین را تهدیــد میکــرد 
ــا زدن هــم  ــرای دســت و پ ــی ب ــرای هــر یــک احتمــال فراهــم شــدن فرصت ــی اینکــه ب ول
متصــور بــود، بــه خــوف  وهــراس مــرگ کیــف دیگــری میبخشــید. غــذای شــب بــا عجلــه 
ــق  ــد از طری ــا باش ــد ت ــا گردیدن ــه ج ــا ب ــز ج ــرف دهلی ــه در دو ط ــد و هم ــرف گردی ص
تلویزیــون بــه بیانیــه حفیــظ اهلل امیــن گــوش دهنــد و یــا در صــورت عــدم ایــراد بیانیــه بــه 

عایــم دیگــری دســت یابنــد تــا بــه تعابیــر و تفاسیرشــان ســمتی داده بــا شــند.
تلویزیــون طــور عــادی بــه پخــش پروگرامهایــش آغــاز نمــود. هنــوز از حفیــظ اهلل امیــن و 
ــه صــورت آنــی  بیانیــه اش ســخنی در میــان نبــود. بعــد از لحظــه ای نشــرات تلویزیــون ب
قطــع گردیــد. کنجــکاوی هــا بــار دیگــر تحریــک  شــد. اوالً فکــر کردیــم نقــص در خــود 
تلویزیــون اســت ولــی بعــد از حصــول اطــاع از اینکــه تلویزیــون هــای دیگــر دهلیــز هــا 
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هــم بــه عیــن سرنوشــت تلویزیــون مــا دچــار شــده انــد، مطمئــن شــدیم کــه نقــص در خــود 
ــه ذات  ــن ب ــده اســت. ای ــز پخــش آن رونمــا گردی ــه ای در مرک ــه بلکــه حادث ــون ن تلویزی
خــود عامــۀ دیگــری بــود کــه حــس را بــه کنجــکاوی بیشــتر وادار میســاخت. یــک عــده 
ــتجوی  ــین در جس ــر محبوس ــد دیگ ــه مانن ــان اردو ک ــب منصب ــًا صاح ــین خصوص محبوس
ــۀ  ــتماع دقیقان ــه اس ــده و ب ــک ش ــی نزدی ــای ماق ــن ه ــه کلکی ــد، ب ــدی بودن ــم جدی عای
محیــط خــارج از زنــدان پرداختنــد. دیــری نگذشــت کــه بــه تشــخیص صــدای فیــر هــای 
دور دســت موفــق گردیدنــد. بعــد از ایــن عامــۀ جدیــد دهلیــز هــا در ســکوت مطلــق فــرو 
رفــت و همــه گــوش بــه آواز شــدند. صــدای فیــر هــا آهســته آهســته واضــح تــر گردیــد و 
بعضــی صاحــب منصبــان حتــی توانســتند نوعیــت ســاح اســتعمال شــده را هــم تشــخیص 
دهنــد. دیگــر کســی مجبــور نبــود بــرای شــنیدن صــدای فیــر هــا گــوش بــه کلکیــن هــای 
ماقــی بچســباند. صــدای فیــر هــا نــه تنهــا بــه وضاحــت شــنیده میشــد بلکــه بــرای گوشــها 
ــی  ــل چرخ ــدان پ ــی زن ــا در نزدیک ــر ه ــدای فی ــره ص ــود. باالخ ــده ب ــم ش ــده ه آزار دهن
بلنــد شــد. محافظیــن محبــس بــه دفــاع پرداختنــد. مقابلــه تدریجــًا شــدت کســب میکــرد. 
محبوســین وحشــت زده بــه همدیگــر نگریســته، از وقــوع اتفــاق ناگــواری هراســان بودنــد. 
مــا کــه طــرف مقابــل را مجاهدیــن و یــا کودتــا کنندگانــی پنداشــته بودیــم کــه در داخــل 
دســتگاه موفــق بــه متاشــی ســاختن رژیــم خلقــی پرچمــی شــده باشــند بــاز هــم آمیختــه 
ــه در  ــت ک ــال آن میرف ــرا احتم ــم. زی ــاس مینمودی ــراس احس ــوف و ه ــرور و خ ای از س
صــورت عجــز از مقاومــت مقابــل مهاجمیــن، و یــا بــر ســبیل انتقــام گیــری در اثــر هدایــت 
مقــام باالتــر کــه خــود را در ورطــۀ زوال احســاس کنــد قوماندانــی محبــس بــه قتــل عــام 
ــده و  ــگ هــا پری ــم. رن ــه جاهــای خــود نشســته بودی ــردازد. همــه ب محبوســین سیاســی بپ
قلبهــا در طپایــش و دهانهــا خشــک بودنــد. کمتــر ســخن میگفتیــم و گــوش بــه شــلیک هــا 
داده بودیــم. مــن قــرآن پــاک را روی ســینه گرفتــه و منتظــر مــرگ احتمالــی نشســته بــودم. 
دیگــر هــم ســلوالنم هــم رنــگ پریــده بــه جاهایشــان نشســته و منتظــر بودنــد کــه سرنوشــت 
بــه کــدام طــرف شــان خواهــد کشــید. یــک بــار دیگــر بــه یــاد حکــم اعــدام خــود افتــادم. 
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بــه مــرگ حتمــی خــود مطمئــن شــدم زیــرا در روزهــای اخیرکــه تــا انــدازه ای مــرگ را از 
خــود دورتــر و بــا اندکــی امیــد چشــم بــه زندگــی دوختــه بــودم اینــک بــار دیگــر مــرگ 
را در دو قدمــی خــود احســاس میکــردم. بــا ایــن تفــاوت کــه مــرگ امشــب را نســبت بــه 
اجــرای حکــم اعــدام توســط خلقیهــا پرچمــی هــا کمتــر هولنــاک تشــخیص میــدادم. امشــب 
ــه  ــم و خــود ب ــه راه بیفت ــار آنهــا ب ــا کن ــه دســت یــک گــروپ جــاد ســپرده نمیشــدم ت ب
پــای خــود بــه طــرف کشــتارگاه بــروم. کنــار کســانی راه بیفتــم کــه آنهــا بــا خاطــر آســوده 
راه بپیماینــد و مــن در کنارشــان بــا خــوف و هــراس مــرگ دســت و گریبــان باشــم. دســت 
و پایــم را ببندنــد و چشــمهای وحشــت زدۀ مــن شــاهد تبســم هــای مظفرانــۀ آنهــا باشــد. 
ــه  ــود ن ــه خ ــا وجودیک ــود. ب ــد ب ــارزه خواه ــدان مب ــوم در می ــم ش ــته ه ــر کش ــب اگ امش
ــی پاهــا و دســتهایم  ــرار دارم، ول ــارزه ق ــه در صــف اول مب ــه دســت دارم و ن اســلحه ای ب
هــم بســته نیســت. آزادی دســت و پــا زدنــی برایــم میســر اســت. اگــر بــه دســت خلقیهــا 
پرچمــی هــا کشــته هــم شــوم، بــا تبســم مظفرانــه ای زندگــی ام را از مــن گرفتــه نخواهنــد 
توانســت بلکــه چشــم هــای آنهــا را وحشــت زده تــر از چشــم هــای خــود خواهــم یافــت.
محاربــه بــه شــدت اعظمــی خــود رســیده و مرمــی هــا پــی هــم بــه دیــوار بــاک اصابــت 
میکرد.بعضــآ مرمــی از کلکیــن ماقــی بــه داخــل ســلول گذشــته و دیــوار اصابــت میکــرد.  
چنانچــه یکــی از مرمــی هــا بــه کرتــی یــک محبــوس کــه بــه دیــوار ســلول آویختــه شــده 
بــود، اصابــت و آن را ســوراخ نمــود. مهاجمیــن هــم بــه گمــان اغلــب از تــرس اینکــه مبــادا 
آمریــت زنــدان، در نهایــت دســت پاچگــی بــه قتــل محبوســین سیاســی اقــدام نمایــد، روش 
محتاطانــه در پیــش گرفتــه بودنــد. احتمــاالً از ســاح هــای ثقیلــۀ شــان هــم، نســبت اینکــه 
خــود تلفاتــی را در بیــن محبوســین سیاســی باعــث نشــده باشــند، کمتــر اســتفاده میکردنــد. 
ــین سیاســی  ــات محبوس ــری از تلف ــرای جلوگی ــًا ب ــه واقع ــد ک ــام کار واضــح گردی در انج
ــه خاطــر محبوســین  ــن ب ــی ای ــد، ول ــه بودن ــش گرفت ــه ای در پی ــار محتاطان ــن رفت مهاجمی
ــک  ــه ی ــرد ب ــغال میک ــن را اش ــظ اهلل امی ــای حفی ــه ج ــود. آنک ــام نب ــور ع ــه ط ــی ب سیاس
عــده وطنفــروش ضــرورت داشــت. زیــرا بــا وجــودی کــه امــور مملکــت توســط مشــاورین 
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روســی پیــش بــرده میشــد امــا بــرای اغفــال مــردم بــه ســویۀ ملــی و بیــن المللــی بایــد چنــد 
ــد. چــون یــک  ــه چوکــی هــای وزارت و ســفارت و ریاســت نصــب میگردی افغــان نمــا ب
عــده از ایــن اشــخاص در زمــان حفیــظ اهلل امیــن بــه زنــدان پــل چرخــی آورده شــده بودنــد، 
لــذا مهاجمیــن حــد اکثــر توجــه بــه خــرج میدادنــد تــا ایــن آســتان بوســان کرملــن و کرملــن 
پرســتان تلــف نگردنــد و آســیبی نبیننــد. اگــر بــه خاطــر همیــن گــروه چاکرمنــش نمیبــود، 

ممکــن مهاجمیــن هــم خیرشــان را در امحــای تــام محبوســین سیاســی میدیدنــد.
باالخــره فیــر نهایــت شــدیدی بــاک زنــدان را بــه لــرزه انداخــت. دروازۀ زنــدان را شکســت 
ــلیم  ــیده و تس ــت کش ــت از مقاوم ــن دس ــد. محافظی ــدان ش ــن زن ــی وارد صح و زره پوش
شــدند. شایســته خــان قومانــدان محبــس را از بیــن بیلــر خالــی کــه بــرای ذخیــرۀ آب مــورد 
ضــرورت محبوســین در صحــن محبــس گذاشــته شــده بــود بیــرون آوردنــد. معلــوم نشــد 
کــه شایســته خــان از شــروع برخــورد گوشــۀ بیلــر را انتخــاب نمــوده بــود و یــا اینکــه بعــد 
ــر  ــه آن بیل ــده نشــد ک ــارۀ دیگــر فهمی ــه عب ــا ب ــود. و ی ــرده ب ــاه ب ــه آنجــا پن از شکســت ب
ــن  ــا کــه از یــک طــرف مهاجمی ــا پنهــان گاهــش. م ــود و ی ــی ســنگر شایســته خــان ب خال
را مجاهدیــن فکــر کــرده بودیــم  و از طــرف دیگــر از صحنــۀ محاربــه بیــن دو قــوا جــان 
ــم. مرحــوم خلیــل کــرزی کــه در آغــاز  ــرده بودیــم خــوش و شــادمان بودی ــه ســامت ب ب
شــب بــه ســلول مــا آمــده و همانجــا مانــده بــود، بــرای کســب اطــاع درمــورد چگونگــی 
اوضــاع از ســلول خــارج شــد. امــا دیــری نگذشــت کــه بــا رنــگ پریــده و حالتــی کــه کــم 
از گریــه نبــود برگشــته و اظهــار داشــت کــه مهاجمیــن همــه روس انــد و از افغــان و مجاهــد 
خبــری نیســت. شــنیدن ایــن خبــر بــه خوشــی هــا پایــان بخشــید. مــا کــه خــودرا از مــرگ 
حتمــی خــود نجــات یافتــه و آزادی خــود و مملکــت را از بیگانــگان و بیگانــه پرســتان قریــن 
میدیدیــم، بــا وقــوف از ماهیــت حادثــۀ آنشــب بــا غــم وســودای آینــدۀ تاریــک تــری بــرای 
خــود و بــرای مملکــت، دســت و گریبــان گردیدیــم. محافظیــن محبــس دســتها بــاالی ســر، 
در کنــاری صــف بســته و از طــرف عســاکر روســی مراقبــت میشــدند درحالــی کــه گشــت و 
گــذار محبوســین در داخــل محبــس کامــًا آزاد گذاشــته شــده بــود . آنهایــی کــه زبان روســی 
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ــت  ــه وق ــه چ ــود ک ــن ب ــی همی ــان روس ــب منصب ــان از صاح ــن سوالش ــد، اولی ــد بودن بل
آنهــا بــه وطنشــان برمیگردنــد. صاحــب منصبــان روســی اقامتشــان را در افغانســتان موقتــی 
خوانــده و اظهــار میداشــتند کــه در ظــرف دو هفتــه دوبــاره رهســپار وطنشــان خواهنــد شــد. 
البتــه ایــن جــواب از طــرف محبوســین بــا شــک و تردیــد قبــول میشــد. زیــرا روســها ماننــد 
دیگــر قــدرت هــای اســتعماری خدعــه و فریــب را اســاس کشــور گشــایی هایشــان ســاخته 
بودنــد و از ایــن جوابشــان هــم بــوی صداقــت بــه مشــام نمیرســید. همیــن هــا بودنــد کــه بــه 
نــام دوســت و رفیــق افغانســتان و مــردم رنــج دیــدۀ آن اعتمــاد افغانهــا را بــه خــود جلــب 
ــد. در طــول ســالها گاز و پنبــه و  ــه اســتفاده کردن ــی ازیــن اعتمــاد بســیار ناجــوان مردان ول
دیگــر پیــداوار مملکــت مــا را تحــت کنتــرول خــود داشــتند و تــا اخیــر بــه دزدی هایشــان 
ادامــه دادنــد. وجدانــی نبــود تــا روش غیــر انســانی شــان را مــورد ســوال قــرار دهــد. چــون 
دزدی در لبــاس دوســت راهشــان را در خانــۀ همســایه بــاز نمودنــد و تــا توانســتند دزدینــد 
ــد  ــتفاده از چن ــا اس ــینان آن را ب ــد و سرنش ــز برآمدن ــه نی ــب خان ــی تصاح ــره در پ و باالخ
ــی  ــد ول ــون میتپی ــاک و خ ــی در خ ــد. مردم ــوم نمودن ــام محک ــل ع ــه قت ــده ب ــه ش فروخت
ــه  ــا احســاس، راســت و راستگو،بیشــرمانه ب کرملــن نشــینان در لبــاس انســانهای صــادق، ب
ســویۀ بیــن المللــی، دروغ میگفتنــد. رفتارشــان را در افغانســتان موجــه نشــان میدادنــد و در 
ــی  ــد. ول ــا امضــا مینمودن ــه اروپ ــل صــدور گاز ســایبریا ب ــی مث ــرار دادهــای تجارت ــای ق پ
اینکــه ایــن راســت گویــان و راســت کاران متاعشــان را مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم از کجــا 
و بــه چــه بهایــی بــه دســت آورده بودنــد، بــرای کســی مطــرح ســوال نبــود. صــدای مــردم 
افغانســتان و بعضــی مردمانــی کــه دریــن گوشــه و آن گوشــۀ جهــان از ایــن بــی عدالتــی هــا 
فغــان میکشــیدند بــه گــوش کــس نمیرســید ورنــه اتحــاد شــوروی بــه اســتناد بشــر دوســتی 
نــه پطــرول دوســتی و نــه گاز دوســتی، اگــر بــه عیــن سرنوشــت عــراق مواجــه نمیشــد اقــًا 
بــه مشــکات زیــادی مواجــه شــده میتوانســت. و لــذا بــه قــول چنیــن مردمــی بــه مشــکل 
ــور حــل نشــده بلکــه  ــم هن ــود. پرابل ــر جــا ب ــا ب ــا پ ــدوه م ــر و ان میشــد اعتمــاد کــرد. تأث
بازهــم تغییــر شــکل داده بــود. ایــن تغییــر شــکل هــم در ســمتی بــود کــه آینــدۀ بدتــری از 
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خــال آن پیشــبینی شــده میتوانســت. فــردای آن ببــرک کارمــل بــه شــانه هــای قشــون ســرخ 
وارد کشــور مــا شــد ولــی قبــل از ورود بــا بیانیــۀ پــر طمطراقــی از طریــق رادیــوی بادارانش، 
مســئولیت همــه کشــتارها را بــه گــردن حفیــظ اهلل امیــن انداختــه و خــود را فرشــتۀ نجــات 
وانمــود ســاخت. او بیانیــه اش را چنــان بــا هیجــان ایــراد میکــرد کــه فکــر میشــد قهرمانــی 
ــا وطــن و مردمــش را از  ــق شــده اســت ت ــداکاری باالخــره موف ــار و ف ــا یــک جهــان ایث ب
چنــگ بیگانــگان و بیگانــه پرســتان نجــات دهــد. او انتظــار داشــت مــردم افغانســتان از بیانیــه 
اش بــا هلهلــه و شــادمانی اســتقبال و قدومــش را گرامــی دارنــد. در حالــی کــه مــردم رنــج 
دیــدۀ و ســتم کشــیده در پیــش رادیوهایشــان در غــم آینــدۀ خــود و وطنشــان اشــک میریختند 
ــد و شــرط  ــدون قی ــی ب ــی و رهای ــو عموم ــتادند. او عف ــن میفرس ــده نفری ــه دهن ــه بیانی و ب
محبوســین سیاســی را وعــده و بــه آن عمــل هــم نمــود. ولــی او فرامــوش کــرده بــود کــه 
مــردم افغانســتان گنــاه اخیــرش را یعنــی آمــدن دوبــاره اش را روی شــانه هــای قشــون ســرخ 
ابــداً نخواهنــد بخشــید. محبوســین سیاســی هــم میدانســتند کــه ایــن تصامیــم روی منافقــت 
ــی  ــد شــد، ول ــدان خــارج خواهن ــک دروازۀ زن ــروز از ی ــی اســتوار اســت. ام و عــوام فریب
فــردا از دروازۀ دیگــر دوبــاره بــه همیــن زنــدان برخواهنــد گشــت. و یــا کشــور در مجمــوع 
بــه زندانــی مبــدل خواهــد شــد کــه آزادی پســندان را درآن جایــی نخواهــد بــود. محبوســین 
سیاســی گناهــی را مرتکــب نشــده بودنــد کــه محتــاج عفــو باشــند. بــه اســاس کــدام جــرم 
و جنایتــی زندانــی نشــده بودنــد کــه از آن نــادم و بــا رهایــی از زنــدان دلشــاد ســازند. ایــن 
هــا همــه مردمانــی بودنــد کــه بــه جــرم وطــن دوســتی، آزاد منشــی و سرکشــی از بیگانــه 
ــد در کــدر  ــن تحــول جدی ــا ای ــه آن افتخــار داشــتند و ب ــد و ب ــی شــده بودن پرســتی زندان
رهبــری، وظیفــۀ خــود را هنــوز ختــم شــده نپنداشــته و امکانیــت برگشــت دوبــارۀ خــود را 
ــا  ــن میپنداشــتند کــه ب ــدان از نظــر دور نمیداشــتند. ببــرک و همکارانــش چنی در همیــن زن
رهایــی محبوســین سیاســی ســمپاتی محبوســین سیاســی و فامیــل هایشــان را آنهــم بعــد از 
ــرای  ــن آنهــا ب ــا در بی ــد آورد ت ــه دســت خواهن ــه آســانی ب ــرور ب یــک دورۀ وحشــت و ت
ــردم افغانســتان  ــناخت م ــر در ش ــل اگ ــرک کارم ــد. بب ــا نماین ــی دســت و پ خــود همکاران
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مشــکاتی داشــت، برعکــس در شــناخت جــاه طلبانــی کــه بــرای احــراز چوکــی مناســبی 
حاضــر بــه قبولــی هــر گونــه ذلــت و حقــارت بودنــد، یــد طوالیــی داشــت زیــرا او خــود از 
همیــن قمــاش بــود. او در زمــان مرحــوم داود خــان یــک عــده ازیــن اشــخاص را شــناخته 
بــود. بســا اشــخاص از تقدیــم بیعــت نامــه ای بــه او توانســته بودنــد راهشــان را بــه مقامــات 
بلنــد بــاز نماینــد. ببــرک کارمــل توانســته بــود رئیــس، ســفیر و وزیــری از بیــن ایــن مردمــان 
کــه تــا چنــد روز پیــش کســی بــه ایــن صفــت آنهــا را نمیشــناخت، بــا خــود همــراه ســاخته 

و چهــره هــای واقعــی آنــان را بــر مــا ســازد.
رفــت و آمــد ژورنالیســتان و تیــم هــای تلویزیونــی در محبــس آزاد گردیــد. راپورتاژهــا تهیــه 
و مصاحبــه هــا انجــام شــد. پروگــرام رهایــی محبوســین طــوری تــدارک دیــده شــد کــه از آن 

هــم بــه ســویۀ ملــی و هــم بــه ســویۀ بیــن المللــی بهــره بــرداری اعظمــی گــردد.
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رهایی از محبس
روز شــانزدهم جــدی 1358 بــه اســتثنای یــک عــده اشــخاص مثــل افــراد فامیــل شــاهی، وزرای 
کابینــۀ داود خــان، بعــض والــی هــا و شــخصیت هایــی مثــل دوکتــور عبدالغفــور روان فرهــادی، 
ــا  ــه آنه ــر ک ــخاص دیگ ــده اش ــک ع ــی و ی ــد حقوق ــور ولی ــد، دوکت ــد حام ــور عبدالصم دوکت
هــم چنــد روز بعــد آزاد گردیدند،بــه دیگــر محبوســین هدایــت داده شــد تــا در صحــن بــاک 
دوم زنــدان برونــد. محبوســین بــاک اول بســترها را برداشــته و روانــۀ بــاک دوم شــدند. دیــری 
ــه اصطــاح  ــد کــه ب ــا گردی ــر پ ــان ازدحامــی ب ــدان چن ــاک دوم زن نگذشــت کــه در صحــن ب
ــتند و  ــذار داش ــت و گ ــین گش ــن محبوس ــتان در بی ــد. ژورنالیس ــی نمان ــم باق ــوزن ه ــای س ج
مصاحبــه هایــی انجــام میدادنــد. بعضــی ژورنالیســتان خارجــی هــم بــا احتیــاط و دزدانه ســوالهایی 
ــا در  ــد ت ــوت میکردن ــران دع ــین از دیگ ــد. بعضــی از محبوس ــرح مینمودن ــین مط ــا محبوس را ب
ــود  ــکیده ب ــوار خش ــه روی دی ــهید را ک ــر ش ــید اکب ــون س ــه و خ ــاک رفت ــل ب ــی مدخ نزدیک
مشــاهده نماینــد. خــون ســید اکبــر شــهید کــه معلــوم میشــد در پــای همــان دیــوار هــدف مرمــی 
هــای وطــن فروشــان قــرار گرفتــه بــود، در دیــوار پاشــان و در همــان جــا خشــکیده بــود. خلقیهــا 
پرچمــی هــا حتــی زحمــت پــاک کاری آن را هــم بــه خــود نــداده بودنــد. ممکــن ایــن کارشــان 
بــه ســببی بــوده باشــد تــا آن خاطــرۀ تلــخ، و عواقــب ناگــوار سرکشــی از وطــن فروشــی را در 

ذهــن محبوســین زنــده نگــه دارنــد.
ــه  ــین ک ــاز، و محبوس ــدان ب ــاک دوم دروازۀ زن ــن ب ــی در صح ــف طوالن ــد از توق ــره بع باالخ
بســترها و البســۀ شــان را روی شــانه هــا داشــتند بــه طــرف در خروجــی هجــوم بردنــد. دروازۀ 
زنــدان در مقابــل هجــوم هــزاران محبــوس خیلــی کوچــک مینمــود و شــکل قیفــی را بــه خــود 
گرفتــه بــود. محبوســین از هــر کنــج و کنــار همــه بــه طــرف در خروجــی هجــوم میبردنــد. لحظــه 
ــر وجــود بیــش و بیشــتر و  ــه طــرف در خروجــی فشــار ب ــا پیشــرفت ب ــه لحظــه و تدریجــاً ب ب
حــرکات تنفســی محــدود و محدودتــر میگشــت زیــرا بــرای قفــس ششــها زمینــۀ بســط کافــی 
باقــی نمیمانــد. اگــر در آن ازدحــام یکــی از محبوســین موازنــه اش را از دســت داده و بــه زمیــن 
مــی افتــاد، نــه خــود دوبــاره مجــال برخاســتن مــی یافــت و نــه دیگــران دســت کمکــی بــه او 

رســانیده میتوانســتند.
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امکانیــت قــدم برداشــتن و بــه پیــش رفتــن نبــود زیــرا اصــًا جایــی بــرای قــدم نهــادن و بــه 
پیــش رفتــن وجــود نداشــت. ســیلی بــود کــه بــه جــوالن افتــاده بــود و انســان را خواهــی 
ــا یــک حرکــت اشــتباهی کار  ــی توجهــی و ی ــن ب ــا کوچکتری ــرد. ب ــه پیــش میب نخواهــی ب
ــه خــود  ــر ب ــت دیگ ــر وق ــرگ را از ه ــن م ــن. م ــدن ناممک ــده مان ــال زن ــود احتم ــام ب تم
ــرگ در  ــه م ــال ب ــه و ح ــات یافت ــا نج ــی ه ــا پرچم ــگ خلقیه ــه از چن ــر واز اینک نزدیکت
یــک قدمــی آزادی و آن هــم زیــر پــای هــم رزمــان خــود معــروض بــودم، مــرگ را خیلــی 
وهمنــاک تــر از پیــش مــی یافتــم. در آن ازدحــام هــر لحظــه احتمــال بــی موازنگــی و وقــوع 
حادثــه ای کــه از آن وهــم داشــتیم متصــور بــود. هیــچ محبوســی چنیــن احتمــال را از نظــر 
دور نداشــته و وحشــت از آن در چهــرۀ مــا هویــدا بــود. هــر محبــوس وقــت زیــادی را در 

چنیــن شــکنجه بــه ســر بــرد تــا توانســت پــا از دروازۀ زنــدان بیــرون نهــد.
برعکــس آنچــه در چنیــن حــاالت اتفــاق مــی افتــد و شــور و شــعفی از طــرف فامیلهــا بــه 
ماحظــه میرســد، ســاحۀ بیــرون از زنــدان بیشــتر شــکل مجلــس عــزا را بــه خــود گرفتــه 
ــو  ــری از عض ــادا اث ــه مب ــان ازینک ــرب و پریش ــی مضط ــان، کس ــی گری ــا  کس ــود. فامیله ب
خــود نیابــد در مســیر مخالــف ســمت حرکــت زندانیــان بــه پیــش میرفتنــد. باییکــه بــاالی 
مملکــت نــازل شــده بــود از یکطــرف، گریــه و فغــان فامیلهایــی کــه بــه یافتــن اعضایشــان 
ــده شــادی و  ــر نمان ــی اث ــز ب ــل هــای دیگــر نی ــه فامی ــق نمیشــدند از طــرف دیگــر، ب موف
ــدل  ــوگواران مب ــاع س ــۀ اجتم ــه صحن ــدان را ب ــارج از زن ــۀ خ ــل و صحن ــان را زای سرورش

ســاخته بــود.
ــا هــر  ــان راه میپیمــود و ب ــه کن ــه تنهایــی در آن ازدحــام گری ــی را دیــدم کــه ب ــم جوان خان
کســی چشــم بــه چشــم میشــد بــه امیــد اینکــه باشــد از ایــن هــزاران نفــر یــک نفــری بــه  
ــب معلومــات میشــد. ایــن  ــام شــوهرش را معرفــی نمــوده و طال ــد، ن ــدواری اش بیفزای امی
خانــم کــه معلــوم میشــد دوســت و اقــارب نزدیکــی نــدارد بــه تنهایــی و در مســیر مخالــف 
ــه ســرخ و  ــرار میکــرد. چشــمهایش از گری ــه تک ــوده و ســوالش را باوقف دیگــران راه پیم
آماســیده بــود. بــا گــردن پــت و بــا التمــاس ســوالش را مطــرح میکــرد، گویــا اینکــه توقــع 
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داشــت تــا بــه ســوالش جــواب مثبــت داده شــود. بــا مشــاهدۀ وضــع ایــن خانــم از فاصلــۀ 
ــه  ــًا ب ــت او واقع ــه تگــدی مشــغول باشــد. در حقیق ــه او ب ــان تصــور میشــد ک ــر چن دورت
تگــدی مشــغول بــود امــا نــه بــرای پــول. او گــدای یــک حــرف بــود. گــدای یــک بلــی یــا 
یــک آری بــود. ولــی جهــان از شــنیدن همیــن یــک کلمــه هــم محرومــش ســاخته بــود، بعــد 
از ســوالهای مکــرر باالخــره امیــدش تدریجــًا بــه ناامیــدی مبــدل میگشــت ولــی هنــوز هــم 
از تاشــش دســت بــر نمیداشــت. ســوالش را مطــرح میکــرد ولــی منتظــر جــواب هــم نمــی 
ــود.  ــاده ب ــا او ناســازگار افت ــرا جوابــش را پیــش از پیــش میدانســت. روزگار ب نشســت. زی
ــا  ــود. او ســوالش را ب ــان بخشــیده ب ــه خوشــبختی هایــش پای ــوده و ب شــوهرش را از او رب
مــن مطــرح کــرد ولــی منتظــر جــواب نــه نشســت و بــه راه پیمایــی اش ادامــه داد. تــا حــال 
ــی« را نداشــت. یــک جــواب  ــود، دیگــر تحمــل شــنیدن »ن ــی جــواب منفــی شــنیده ب کاف
مثبــت میتوانســت ایــن خانــم را از بدبختــی هــا کشــیده و در صــف فامیــل هــای خوشــبخت 
ــی  ــود. ول قــرار دهــد. جهــان او را از حصــول همیــن یــک جــواب هــم محــروم ســاخته ب
چنــان مینمــود کــه حاضــر نیســت دســت از تــاش بــردارد. راه میپیمــود و ســوالش را پیهــم 
تکــرار میکــرد. دیگــر بــرای طــرح ســوالش نــه توقــف میکــرد و نــه بــه مخاطبــش نظــر مــی 
ــرار  ــوال را تک ــن س ــرراً عی ــش مک ــه و زبان ــتی دوخت ــۀ دوردس ــه نکت ــش ب ــت. نگه انداخ
میکــرد. او ممکــن اطفــال خوردســالی در خانــه داشــته و آنهــا را بــا وعــدۀ اینکــه پدرشــان را 
بــا خــود دوبــاره بــه خانــه خواهــد آورد، تنهــا گذاشــته باشــد. بــا هــر قدمــی کــه در مســیر 
مخالــف ازدحــام بــه پیــش میرفــت، تدریجــًا از امیــدواری اش کاســته میشــد. بــه تاشــش 
ادامــه میــداد تــا بــا آخریــن نفــری هــم ســوالش را مطــرح کــرده باشــد و آنــگاه تلخــی یــأس 
ــم فامیلهــای  ــن خان ــد ای ــرد. مانن ــه اش را در پیــش گی ــاره راه خان مطلــق را چشــیده و دوب
دیگــری بــا حالــت خوشــی پــر از اضطــراب بــه ایــن و آن مینگریســتند. خوشــی از اینکــه 
عنقریــب بــه دیــدن عضــو فامیلشــان نایــل خواهنــد آمــد و مضطــرب ازیــن کــه مبــاد ایــن 
آرزویشــان نقــش بــر آب گــردد، و از کســی کــه بــه آرزوی دیدنــش آمــده انــد اثــری نبیننــد. 
خلقیهــا پرچمــی هــا بســا اشــخاص را در مراحــل اول بــدون آنکــه فامیــل هایشــان اطــاع 
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ــرای  ــاس و غــذا ب ــا همــواره لب ــن فامیله ــد. ای ــود ســاخته بودن داشــته باشــند نیســت و ناب
ــا پرچمــی  ــه خــورد خلقیه ــا ب ــل از آنکــه آن غذاه ــد. غاف محبوســین شــان فراهــم میکردن
هــا میرفــت و آن لبــاس هــای پــاک هــم تــن کثیــف شــان را میپوشــانید. وطــن فروشــان و 
ــم و اطفالــش را،  ــار کرملــن خوشــبختی و ســعادت ایــن فامیــل هــا و آن خان چاکــران درب
ماننــد هــزاران دیگــر ربــوده بودنــد. آنهــا بــه بهــای زندگــی و خوشــبختی چنیــن اشــخاصی 
بــود کــه لبــاس کرباســی شــان را بــه لبــاس حریــر مبــدل و پــای برهنــۀ شــان را بــا بــوت 
ــان جــاه  ــن الوقت ــه اب ــود ک ــن اشــخاصی ب ــه بهــای زندگــی چنی ــد. ب ــراق پوشــانیده بودن ب
طلبــی هایشــان را ارضــا و چوکــی ریاســت و ســفارت و وزارت بدســت آورده بودنــد. فامیــل 
هــای چنیــن اشــخاص بــود کــه راه فــرار در پیــش گرفتــه مــورد انتقــاد و مامــت شــاگرد 
وزیــر صاحــب دو روزه در یــک سیســتم، و ســفیر چهــار روزه در سیســتم متضــاد آن، قــرار 
گرفتــه بودنــد ابــن الوقتــان توقــع داشــتند تــا چنیــن فامیلهــا بــد بختــی هــا را تحمــل نماینــد، 
جانهــای خــود و فرزندانــی کــه برایشــان باقــی مانــده بــود را بــه خطــر اندازنــد، تــا ســفیر 
صاحــب بــه چوکــی ســفارت و رئیــس صاحــب بــه چوکــی ریاســت تکیــه زده بتواننــد. ایــن 
بــود محصــول انقــاب مارکسیســت لینینیســتی کــه مــردم افغانســتان لــذت آن را میچشــید. 
ــج  ــردم رن ــاس. م ــرپناه و لب ــان، س ــی ن ــان خال ــوچ و می ــعارهای پ ــول ش ــود محص ــن ب ای
دیــدۀ افغانســتان نــه تنهــا بــه نــان خانــه و لبــاس دســت نیافتنــد بلکــه سرپرســت فامیلهــا، 

جگرگوشــه هــا و عزیزانشــان را هــم از دســت دادنــد.
ــان را  ــای ش ــل ه ــای فامی ــهولت اعض ــه س ــین ب ــه محبوس ــود ک ــدازه ای ب ــه ان ــام ب ازدح
پیــدا کــرده نمیتوانســتند. همــه بســتره هــا بــر پشــت بــه پیــش میرفتیــم. بــا خانــم دیگــری 
برخــوردم کــه او هــم گریــه کنــان در ســمت مخالــف در حرکــت بــود. او از کســی ســوال 
نمیکــرد و نامــی بــر زبــان نمــی آورد، خاموشــانه بــه پیــش میرفــت و بــه هــر ســمتی نظــر 
مــی انداخــت. وقتــی چشــمش بــه مــن افتــاد بــا چشــمان اشــک آلــود تبســمی بــر لبانــش 
ــا وجــود غــم و  ــه خیــر آزاد شــدید« او ب نقــش بســته و گفــت: » بیــادر جــان شــکر کــه ب
اضطرابــی کــه داشــت در شــادی دیگــران اشــتراک میکــرد. شــکرانۀ آزادی دیگــران را بــه جــا 
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مــی آورد و خــود بــا انــدوه نهانــی اش بــه پیــش میرفــت. او مــرا نمیشــناخت ولــی گرفتــاری 
در مصیبــت مشــترک و در یــک صــف قــرار داشــتن مقابــل دشــمن مشــترک رشــته هایــی 
بــود کــه ایــن مردمــان را بــه صــورت بســیار اســتوارتر از دوســتی هــای ســطحی و تصنعــی 

بــه هــم پیونــد میــداد.
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اشغال دوبارۀ وظیفه
بــه محبوســین سیاســی توصیــه داده شــده بــود تــا بــه وظایفــی کــه ســابقًا اشــتغال داشــتند 
برگردنــد. همچنــان وعــده داده شــده بــود کــه بــه اســاس تصدیــق مرجعــی کــه آنهــا را بــاز 
داشــت نمــوده اســت، مــدت حبــس در ترفیــع ماموریــت شــان محاســبه خواهــد شــد. بعــد 
ــه فاکولتــۀ طــب مراجعــه نمــودم.  ــارۀ وظیفــه ب از چنــد روز اســتراحت جهــت اشــغال دوب
دوکتــور ســیداحمد هنــوز هــم ســمت ریاســت فاکولتــه را بــه عهــده داشــت. امــا تشــکیات 
ــود و در رأس آن  ــده ب ــان آم ــه می ــی ب ــتیتیوت طب ــود. انس ــورده ب ــر خ ــب تغیی ــۀ ط فاکولت
ــع  ــس در ترفی ــبۀ دوران حب ــرای محاس ــت. ب ــرار داش ــم ق ــور قاس ــام دوکت ــه ن ــخصی ب ش
ــه صــدارت اطــاع داشــت،  ــم ب ــور ســیداحمد از بازداشــت و انتقال ــم، چــون دوکت ماموریت
ــا شــد. ولــی خــاف انتظــار آن مرجــع بــی  موضــوع را طــی اســتعامی از آن مرجــع جوی
ــه وزارت  ــابهی ب ــتعام مش ــت. اس ــار داش ــن اظه ــت م ــوع بازداش ــی اش را از موض اطاع
داخلــه ارســال گردیــد امــا مرجــع اخیــر هــم از بازداشــت و تحقیــق مــن اظهــار بــی اطاعــی 
کــرد. چــون دوکتــور ســیداحمد شــخصًا شــاهد بــاز داشــت مــن بــود و خــود مــرا بــه دســت 
دگروالــی ســپرده بــود لــذا شــخصًا چنیــن تصدیقــی ترتیــب و ضمیمــۀ دوســیه ام ســاخت. 
ــوم  ــارات مرح ــر اظه ــار دیگ ــک ب ــن ی ــق م ــت و تحقی ــع از بازداش ــی دو مرج ــی اطاع ب
ــیه  ــق دوس ــن حری ــرد. همی ــد میک ــی ام تأیی ــیۀ تحقیقات ــق دوس ــه حری ــع ب ــورگل را راج ن

ســبب شــد کــه مــن از مــرگ حتمــی نجــات یابــم.
هنــوز چنــدروزی از اشــغال دوبــارۀ وظیفــه ام نگذشــته بــود کــه بــاز هــم بــه مقــام ریاســت 
فاکولتــه احضــار گردیــدم. فکــر کــردم رهایــی ام از محبــس کوتــاه مــدت بــود و بــاز هــم مرا 
بــه دســت دگروالــی خواهنــد ســپرد تــا او بــه نوبــۀ خــود مــرا بــه چنــگال وحشــی دیگــری 
از قمــاش اســداهلل ســروری بســپارد. وقتــی بــه دفتــر ریاســت رســیدم، خــاف انتظــار نــه 
ــود.  ــرش حاضــر نب ــم در دفت ــه ه ــس فاکولت ــی خــود رئی ــی. حت ــه دگرمن ــد ن ــی دی دگروال
برعکــس یکــی از اســتادان ســابق شــعبۀ طــب وقایــوی فاکولتــۀ طــب بــه نــام دوکتــور غیــاث 
صافــی کــه پســت مهمــی را در وزارت صحــت عامــه اشــغال نمــوده بــود، از مــن بــا گرمــی 
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پذیرایــی نمــود. بعــد از مصافحــه او رشــتۀ ســخن را بــه دســت گرفتــه از مشــقت و شــکنجه 
هایــی کــه بــر مــن تعمیــل شــده بــود اظهــار تأســف کــرد. حفیــظ اهلل امیــن و دارودســته اش 
را مســئول همــه فجایــع بــر مــن و دیگــران وانمــود ســاخته و در اخیــر اظهــار داشــت کــه 
بعــد از ایــن همــه رنــج و شــکنجه بــه یــک اســتراحت تــام یــک ماهــه، آن هــم در ســواحل 
بحیــرۀ ســیاه ضــرورت دارم. هدفــش را از ایــن دلســوزی درک کــردم. بــرای اینکــه یــک بــار 
دیگــر روانــۀ زنــدان نشــوم، در جــواب گفتــم کــه در مــدت یــک و نیــم ســال حبــس از دیدن 
فامیــل و اطفالــم محــروم بــوده ام. حــال کــه خداونــد چنیــن نعمتــی را بــر مــن ارزانــی و بــه 
دیــدار فامیلــم مــرا نایــل ســاخته اســت، اســتراحت در کنــار فامیــل را بــه مراتــب نســبت بــه 

اســتراحت در کنــار بحیــرۀ ســیاه ترجیــح میدهــم.
دوکتــور صافــی جوابــم را بــه حساســیتم مقابــل محــل اســتراحت حــدس زده و بــرای رفــع 

تشــویش مــن و هــم بــرای پــی بــردن بــه کنــه افــکارم، اظهــار داشــت:
ــا یکــی از شــهرهای  ــرۀ ســیاه، ی » مهــم نیســت، هــدف از اســتراحت اســت. ســواحل بحی

ــا در کــدام مملکــت دیگــر« جنــوب فرانســه . ی
ــن  ــا ای ــرد ب ــر میک ــودم، فک ــانیده ب ــان رس ــه پای ــه ب ــم را در فرانس ــن تحصیات ــون م چ
ــا ایــن پیشــنهاد میخواســت  ــا اینکــه ب پیشــنهادش موافقــۀ مــرا حاصــل خواهــد نمــود. و ی
تمایلــم را بــه تــرک وطــن، بــرای خــود معلــوم نمایــد. زیــرا در آن روزهــا هــر کســی بــه 
جــز از اعضــای حــزب و ابــن الوقتانــی کــه زمینــه را بــرای بــه چنــگ زدن چوکــی و مقامــی 
مســاعد تشــخیص داده بودنــد، در پــی آن بودنــد تــا پاســپورتی بــه دســت آورده خــود بــا 

فامیــل تــرک وطــن نماینــد.
بــاز هــم بــرای اطمینــان خاطــر وی گفتــم نــه تنهــا اســتراحت در ســواحل بحیــرۀ ســیاه بلکــه 
اســتراحت در فرانســه یــا کــدام شــهر دیگــر اروپایــی نیــز کیفیــت اســتراحت در کنــار فامیــل 
را نخواهــد داشــت. او بیشــتر پافشــاری نکــرده برایــم حــق داد تــا دربــاره فکــر کــرده و در 
صــورت تغییــر عقیــده، وی را مطلــع ســازم. از هــم جــدا شــدیم و دوبــاره بــا وی مواجــه 

. م نشد
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زمســتان بــود و درســهای فاکولتــه هنوزآغــاز نگردیــده بــود. غیــر منظــم بــه فاکولتــه رفتــه 
ــکارم  ــوم هم ــد معص ــور  محم ــودم. روزی دوکت ــپری مینم ــه س ــت را در خان ــتر وق و بیش
ــام غــام جیانــی عــارض، کــه  ــه ن در شــعبۀ فزیولــوژی برایــم اطــاع داد کــه شــخصی ب
ــن در شــعبۀ  ــدن م ــه دی ــل ســمت اســتادی دارد ب ــون کاب ــه هــای پوهنت در یکــی از فاکولت
فزیولــوژی آمــده و چــون در فاکولتــه حاضــر نبــودم از وی تقاضــا نمــوده تــا هــم از آمــدن 
و هــم از بازگشــت دوبــارۀ وی در آینــدۀ قریــب مــرا مطلــع ســازد. نداشــتن معرفــت قبلــی 
بــا آقــای عــارض و آمدنهــای مکــرر وی بــه دیــدن مــن یــک تعــداد ســوالهایی را در ذهنــم 
ــق   ــه عای ــه نیــک کــرده ب ــا ایــن موضــوع را توجی ــودم ت ــا بیشــتر مایــل ب خلــق نمــود. ام
و همبســتگی بیــن اســتادان پوهنتــون عطــف نمایــم. آقــای عــارض دو ســه بــاری مراجعــه 
ــا وی معرفــی و  ــود کــه ب ــاری ب ــا هــم مواجــه شــدیم. اولیــن ب ــا باالخــره روزی ب نمــود ت
هــم صحبــت میشــدم. بــه خواهــش او هــر دو قــدم زنــان از دفتــرم بــه طــرف تعمیــر ســابق 
ــم  ــتم ه ــئول بازداش ــروال مس ــه دگ ــادم ک ــاد روزی افت ــه ی ــدیم. ب ــب روان ش ــۀ ط فاکولت
ــت  ــه صحب ــان ب ــدم زن ــا ق ــود ت ــن تقاضــا نم ــه و از م ــرم را نپذیرفت ــن دفت ــت در بی صحب
ــام  ــی کشــوده و از تم ــم خلق ــت از رژی ــه مذم ــب ب ــه ل ــارض در مقدم ــای ع ــم. آق بپردازی
فجایعــی کــه اتفــاق افتــاده بــود یــک یــک یــادآوری نمــود. مــن کــه ســراپا گــوش بــودم، 
چنیــن پنداشــتم کــه آقــای عــارض بــا ایــن مقدمــه میخواهــد بدبختــی فعلــی را نتیجــۀ آن 
همــه لجــام گســیختگی هــای یــک عــده فروختــه شــده پنداشــته و پیشــنهاد خواهــد نمــود 
تــا همــه متحــداً جبهــۀ مقاومتــی را علیــه اســتیای مملکــت توســط قشــون اجنبــی، تشــکیل 
دهیــم. بنابــر آن بــه بیاناتــش بــه دلچســپی گــوش میــدادم. ولــی همینکــه مقدمــه بــه پایــان 
ــا را  ــی ه ــم خلق ــا هــم متحــد شــده گلی ــا همــه ب ــای عــارض پیشــنهاد نمــود ت رســید آق
برچینیــم. بــرای آقــای عــارض اطمینــان دادم کــه هــر کســی کــه در راه بیــرون رانــدن قشــون 
ســرخ از افغانســتان قــدم گــذارد مــن در عقبــش روان خواهــم بــود. آقــای عــارض اظهــار 
ــر قشــون ســرخ خــاک مــا را تــرک  ــا هــر چــه زودت ــه او هــم آرزو دارد ت داشــت کــه البت
ــع را ســبب  ــی کــه ایــن همــه فجای ــم خلقــی هــای لعنت ــد گلی ــل از آن بای ــی قب ــد، ول گوی
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شــده انــد، برچیــده شــود. آنــگاه دلیــل موجهــی بــرای اقامــت قشــون ســرخ در افغانســتان 
ــت ملتفــت  ــت. آن وق ــد گرف ــه خــروج از افغانســتان خواهن ــم ب ــا خــود تصمی ــده آنه نمان
اشــتباه خــود شــدم. آقــای عــارض بــه نمایندگــی از پرچمــی هــا ســخن میگفــت. اینکــه قبًا 
در ایــن حــزب عضویــت داشــت و یــا اینکــه در ایــن تازگــی هــا موقــع را بــرای عضویــت 
ــا  ــود ت ــن ب ــی همــه تاشــش در ای ــود، اطاعــی نداشــتم. ول در حــزب مناســب شــمرده ب
صــف پرچمــی هــا را تقویــه نمایــد. گرچــه ببــرک کارمــل در محفلــی مســئولیت هــا را بــه 
دوش حفیــظ اهلل امیــن و پیروانــش انداختــه و از ترکــی بــه خوبــی یــاد نمــود، ولــی منافقــت 
هــای ایــن گــروه حــدودی نداشــت و ایــن تظاهــر بــه ســازش بــا گــروه ترکــی فقــط بــرای 

کمایــی کــردن وقــت بــود و بــس.
ــش را از  ــودش و پیروان ــن، خ ــظ اهلل امی ــا حفی ــداً ب ــه متح ــی ک ــا گروه ــت ب او نمیتوانس
صحنــه بــدر کــرده بــود اعتمــاد کنــد. ولــی مجبــور بــود تــا در بــدو مرحلــه بــا ایــن ســازش 
ظاهــری خــود را بــه مشــکلی مواجــه نســازد. همزمــان بــا ایــن ســازش در پــی آن بــود تــا 
ــگاه خلقــی  ــه دور خــود جمــع و آن ــد ب ــه انتظــار چنیــن فرصتــی بودن ــی کــه ب جــاه طلبان
ــای عــارض  ــه آق ــن اشــخاص هــم ب ــردارد. وظیفــۀ جــذب چنی ــان ب ــه کلــی از می هــا را ب
ــده  ــک ع ــه ی ــد ک ــوده بودن ــوش نم ــخاص فرام ــن اش ــود. ای ــده ب ــپرده ش ــال وی س و امث
اشــخاص جانهایشــان را بــرای آزادی مملکــت از چنــگ بیگانــگان و رژیــم دســت نشــاندۀ 
شــان بــه خطــر انداختــه بودنــد نــه بــرای چنــگ زدن بــه مقامــی. در جــواب آقــای جیانــی 
عــارض گفتــم کــه مــن فعــًا بــا خلقــی هــا کــدام تصفیــۀ حســابی نــدارم، خلقــی هــا بــا 
تمــام وحشــت و بربریــت شــان بــاز هــم افغــان هســتند، بــا آنهــا هــر وقــت خواســته باشــیم 
تصفیــۀ حســاب شــده میتوانــد. ولــی مــا امــروز در مقابــل پرابلــم بســیار عمــدۀ دیگــر کــه 
ــم.  ــه ای ــرار گرفت ــت ق ــور خارجیس ــک کش ــط ی ــت توس ــی مملک ــغال نظام ــارت از اش عب
رســیدگی بــه ایــن موضــوع بســیار عاجــل تــر و پــر اهمیــت تــر از رســیدگی بــه حســاب 
ــگاه  ــا خلقــی هــا از هــر ن ــان دادم کــه گــر چــه ب ــود. برایــش اطمین خلقــی هــا خواهــد ب
ــروز  ــر ام ــی اگ ــده ام، ول ــی شــان را دی ــای واقع ــره ه ــرار دارم و چه ــف ق در قطــب مخال
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ــدن قشــون ســرخ از افغانســتان پیــش قــدم شــوند مــن از پــی شــان  خلقــی هــا در راه ران
روان خواهــم بــود. و تصفیــۀ حســاب را بــا آنهــا تــا وقتــی کنــار خواهــم گذاشــت کــه پــای 
بیگانــه از ســرزمین مــا قطــع گــردد. جوابهایــم بــرای آقــای عــارض چنــدان خوشــایند نبــود. 

ــاره همدیگــر را ندیدیــم.  از هــم جــدا شــدیم و دوب
زحمــات و مشــقاتی کــه از زمــان بازداشــتم تــا زمــان خــروج از زنــدان بــه آن مواجــه شــده 
بــودم، بــا همــه زشــتی هایــش پهلــو هــای مثبتــی هــم داشــت. و آن اینکــه بســا از چهــره 
هــا کــه تــا آن زمــان بــا ماســک پوشــیده شــده بــود برمــا و چهــرۀ یــک تعــداد از دوســتان 
ــا حــرکات و اطــوار  واقعــی ام را، از دوســت نمایــان مشــخص ســاخت. دوســت نمایــان ب
ــا  ــد ب ــم نبای ــی میباش ــتگاه شــخص نامطلوب ــرای دس ــه چــون ب ــی میســاختند ک ــم حال برای
ابــراز دوســتی و نزدیکــی بــه اوشــان موقــف شــان را متزلــزل و یــا خطــری را متوجــه شــان 
بســازم. در اول متوجــه ایــن امــر نبــودم. ولــی آهســته آهســته متوجــه شــدم کــه در مــدت 
یــک و نیــم ســالی کــه مــن در محبــس قــرار داشــته ام  محیــط بیــرون هــم دچــار تحــوالت 

عمیقــی شــده اســت.
یکــی از دوســت نمایــان کــه اجبــاراً بــه دیــدن مــا مــی آمــد از رفتــارش چنــان برمــا میشــد 
ــرداری کــرده و  ــا میباشــد فلمب ــا م ــه او ب ــی را ک ــرۀ مخفــی ای تمــام لحظات ــا کام کــه گوی
بــه دســتگاه دولــت میســپارد. بنــًا حــرکات و اطــوار ســرد و خشــکی از خــود تبــارز میــداد 
ــه روی چوکــی، در  ــه عــوض آرام نشســتن ب کــه رنــگ صمیمیــت نداشــت. بطــور مثــال ب
خارجتریــن لبــۀ چوکــی مینشســت از نوشــیدن یــک پیالــه چــای، بــه بهانــۀ اینکــه انجــام کار 
عاجلــی را پیــش رو دارد، ابــا مــی ورزیــد. در جریــان صحبــت هــای مختصرش هم چشــمش 
بیشــتر بــه زمیــن و یــا چیــز دیگــری دوختــه بــود تــا بــه چشــم مــا. خاصــه اگــر فلمــی 
ــًا دســتگاه  ــت ســپرده میشــد، یقین ــه دســتگاه اســتخباراتی دول ــه برداشــته و ب ــن صحن از ای
دولــت ایــن دوســت مــا را، نســبت حــرکات غیــر دوســتانه اش مقابــل یــک دشــمن دولــت 
کامــًا معــذور و حتــی مســتحق مکافــات هــم میشــناخت. ایــن دوســت مــا کــه از اهلیــت 
ــه جــز از اســتفاده جویــی و اندوختــن ثــروت دیگــر  و لیاقــت چندانــی برخوردارنبــود و ب
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پرنســیپی درزندگــی اش نداشــت، ماننــد ســفیر چهــار روزه و رئیــس بــی فرمــان، موقــع را 
بــرای بــه چنــگ آوردن مقــام مســاعد یافتــه و نمیخواســت آن را بــا تبــارز صمیمیــت بــا مــا 
از دســت بدهــد. اســتیای مملکــت توســط قشــون ســرخ، یعنــی قشــونی کــه بــه هــر جــا 
پاگذاشــته بــود مقاومــت هــا را در هــم شکســته و ســلطه اش را بــرای همیشــه قایــم نمــوده 
بــود اشــخاصی را ماننــد دوســت مــا متقاعــد کــه نظــام پایــدار و انقــاب برگشــت ناپذیــر 
گردیــده اســت، و لــذا بــا در نظــر داشــت شــرایط جدیــد در پــی آن بــود تــا دوســتی اش 
ــا عناصــر ملــی و ضــد دولــت تقلیــل و فعالیتــش را متوجــه جلــب دوســتان جدیــد و  را ب
همــکار دولــت ســاخته، راه پیشــرفتش را همــوار ســازد. بــا درک ایــن موضــوع مــن هــم در 
پــی آن شــدم تــا روابطــم را در ســویۀ اقلــی نگــه داشــته موجــب آزارشــان نگــردم. ولــی در 
مقابــل دوســتانی هــم داشــتم کــه حتــی در خطرنــاک تریــن مراحــل زندگــی هــم در پهلویــم 
بودنــد. مثــل فامیــل مرحــوم امــان اهلل حیــدری کــه نــه تنهــا روش شــان بــه ســردی نرفــت 
بلکــه بــرای حــل مشــکاتم بــا مــن یــک جــا شــانه دادنــد. حتــی در بیــن زنــدان هــم مــرا 
از احــوال فامیلــم و فامیلــم را از احــوال مــن بــا خبــر میســاختند. همچنــان مرحــوم دوکتــور 
غــام جیانــی پژمــان کــه مــن او را بــه پیوســتن بــه نهضــت وحــدت ملــی دعــوت و هــم 
توســط وی بــا نــورگل مالــک ســینمای آریــوب تمــاس حاصــل نمــوده بــودم، در روز بــاز 
داشــتم بــا وجــودی کــه نســبت ارتباطــش بــا مــن معــروض بــه خطــر هــم بــود، بــرادرش 
ننگیالــی جــان را موظــف ســاخته بــود تــا موتــرم را از ســاحه پوهنتــون بــه خانــۀ مــا انتقــال 
دهــد. همچنــان صــاح الدیــن زلمــی کــه هــم در زمــان حبســم از فامیلــم خبــر گیــرا بــود و 

هــم بعــد از رهایــی ام از زنــدان بیشــتر از پیشــترها بــا مــن همــراه میبودنــد.
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آمادگی برای فرار
ــت  ــی از فرانســه دریاف ــه مکتوب ــود ک ــدان نگذشــته ب ــم از زن ــی از رهائی ــش از ســه ماه بی
ــون  ــب لی ــۀ ط ــابق فاکولت ــس س ــرف پروفیســر J.F.CIER  رئی ــوب از ط ــن مکت ــودم. ای نم
ــتادی ام  ــمت اس ــه س ــم در فرانس ــگام تحصیات ــه هن ــوژی ک ــت فیزیول ــر دیپارتمن و آم
ــم  ــًا از اعدام ــدن و متعاقب ــی ش ــه اوالً از زندان ــرده ک ــود. نامب ــده ب ــتاده ش ــت، فرس راداش
ــده و ســالم از  ــراً از رهائیــم زن ــود، اخی ــه ب ــه صالحــی اطــاع یافت توســط دوکتــورس نوری
زنــدان مطلــع میگردیــد. از اینکــه از چنــگ جــادان جــان ســالم بــرده و از زنــدان آزاد شــده 
بــودم اظهــار خوشــنودی نمــوده ضمنــًا برایــم توصیــه نمــوده بــود تــا از افغانســتان خــارج 
گــردم. او برایــم پیشــنهاد همــکاری نمــوده و از اینکــه پســتی را برایــم ریــزرف نمــوده اســت 
ــم خــود او  ــر از تصمی ــا هــر چــه زودت ــود ت ــان خواهــش نمــوده ب ــداد. همچن ــان می اطمین
را مطلــع ســازم. مــن کــه بعــد از صحبــت هــای خــود بــا دوکتــور غیــاث صافــی و غــام 
ــزد دســتگاه خلــق  جیانــی عــارض فکــر میکــردم یــک نــوع ســوظن را در مــورد خــود ن

ــم. ــه حرکــت نمای ــا خیلــی محتاطان نمــوده ام کوشــش میکــردم ت
بعــد از آنکــه از خانــۀ پــدری بــه خانــه شــخصی ام در شــهر نــو نقــل مــکان نمــودم، هــر 
بــاری کــه از منــزل خــارج میشــدم موتــر والگایــی را میدیــدم کــه در نزدیکــی منــزل توقــف 
ــه  ــی ب ــدان توجه ــل چن ــرار دارد. در اوای ــترنگ آن ق ــب اش ــم در عق ــوده و شــخصی ه نم
ــم  ــته توجه ــته آهس ــل آهس ــن مح ــر در عی ــن موت ــگی ای ــور همیش ــا حض ــردم ام آن نمیک
ــاری کــه از  را بیشــتر جلــب و کنجــکاوی ام را تحریــک نمــود. چنانچــه بعــد از آن هــر ب
منــزل خــارج میشــدم اولیــن کارم توجــه بــه موتــر والــگا بــود. ایــن موتــر را هیچــگاه بــدون 
دریــور ندیــدم. بعــد از مدتــی توجهــم از موتــر بــه طــرف راننــده جلــب گردیــد. ولــی بــه 
ــد.  ــاد کن ــود مشــکلی ایج ــن کار خ ــیدم ای ــرا میترس ــتم زی ــادی نمیتوانس ــه زی ــده توج رانن
موتــر همیــش همــان موتــر بــود ولــی فکــر میکنــم راننــده بعضــًا تغییــر میخــورد. در ارتبــاط 
موتــر بــه دســتگاه اســتخباراتی شــک و تردیــدی نمانــد، ولــی اینکــه شــخص مــورد مراقبــت 
مــن بــودم یــا کــس دیگــر از همســایه هــا مطمئــن نبــودم. هــدف هــر کســی بــوده باشــد 
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مصلحــت در آن بــود تــا مــن هــم محتاطانــه رفتــار نمایــم. احتیــاط زیــاد ســبب شــد کــه در 
ارائــۀ جــواب مکتــوب پروفیســر J.F.CIER   تأخیــر زیــادی رونمــا گردیــد.

روزهــا پــی هــم میگذشــت و مــن در پــی آن بــودم کــه چطــور میتوانــم بــه جــواب مکتــوب 
بپــردازم. تــا اینکــه بعــد از تأخیــر تقریبــًا ســه الــی چهــار مــاه روزی پوهانــد دوکتــور خیــر 
ــرار اتخــاذ نمــوده  ــرای ف ــًا تدابیــری ب ــۀ طــب کــه قب محمــد ارســا رئیــس ســابق فاکولت
بــود جهــت خداحافظــی بــه خانــۀ مــا آمــده و اظهــار داشــت کــه فــردا بــه ســفر خــود آغــاز 
ــا از  ــه وی ســپردم ت ــا اســتفاده از موقــع جــواب مکتــوب پروفیســر را نوشــته ب ــد. ب مینمای
پشــاور آن را بــه فرانســه بفرســتد. روزهــا پشــت هــم ســپری میشــد و مــن منتظــر جــواب 
بــودم. در فاکولتــه در حضــور اعضــای شــناخته شــدۀ حــزب و هــم در موجودیــت اشــخاص 

مشــکوک طــوری صحبــت مینمــودم کــه نزدشــان شــکاکیتی تولیــد نگــردد.
یکــی از روزهــا دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم بــه خانــه دیدنــم آمــد. خــوش و ســر حــال 
معلــوم میشــد. او اظهــا رداشــت کــه حادثــه ای کــه هیــچ انتظــارش را نداشــت اتفــاق افتــاده 
اســت. دوکتــور کاظــم کــه در جســتجوی راه فــرار بــود، نمیدانســت کــدام راهــی را انتخــاب 
نمایــد کــه مطمئــن تــر و کــم خطــر تــر باشــد. چــون در آن احــوال و شــرایط هیــچ راهــی 
ــذا وی در یــک حالــت تــردد آزار دهنــده ای در  مطمئــن و هیــچ جائــی بــی خطــر نبــود ل
مــورد انتخــاب راه فــرار قــرار گرفتــه بــود. هنــوز کــدام تصمیمــی اتخــاذ نکــرده بــود کــه 
ــن  ــه م ــه ب ــور کاظــم ک ــد. دوکت ــدن پیشــنهاد مینماین ــش پســتی در لن ــی برای ــات دولت مقام

اعتمــاد داشــت گفــت:
ــا  ــه تنه ــت. ن ــته اس ــم گذاش ــش روی ــد پی ــی را خداون ــن راه ــن و بیخطرتری ــن تری »مطمئ
ــم  ــا رژی ــکاری ب ــگان اســت. چــون آرزوی هم ــم رای ــفر ه ــه س ــر اســت بلک ــم خط راه ک
ــم  ــا تصمی ــانم و در آنج ــدن میرس ــا لن ــود را ت ــم خ ــا فامیل ــط ب ــدارم، فق ــش را ن چاکرمن

ــوم.« ــده ش ــا پناهن ــه کج ــم ب میگری
از اینکــه چنیــن چانســی بــرای دوکتــور کاظــم میســر شــده بــود، مســرور شــدم ولــی تــرس 
ــه  ــه ب ــی ک ــد. در جواب ــتر گردی ــم بیش ــوز ه ــتم هن ــش رو داش ــه پی ــی ک ــودم از خطرات خ
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پروفیســر CIER  ســیر نوشــته بــودم، تذکــر داده بــودم کــه گــر چــه بــه کار کــردن در فرانســه 
آن هــم تحــت نظــر وی خیلــی عاقمنــد میباشــم امــا بنابــر معاذیــر فامیلــی ترجیــح میدهــم 
اگــر ممکــن باشــد در یکــی از پروگــرم هــای همــکاری تخنیکــی فرانســه بــا یکــی از ممالــک 
اســامی، بــه کار گماشــته شــوم. ایــن انتخابــم دو علتــی داشــت. یکــی اینکــه چــون مرحــوم 
مــادرم کــه بــه مــرض قلبــی مبتــا و توقیــف مــرا در حالیکــه فرزنــد دومــش هــم فرســخها 
درو و بــه امریــکا مصــروف ســتاژ بــود تحمــل نیــاورده و بــه رحمــت حــق پیوســته بــود، 
میخواســتم پــدر و کاکایــم کــه هــر دو مــو ســپید بودنــد نیــز بــا خــود از وطــن خــارج ســازم. 
ــذا تقاضــای کار  ــود ل ــر نخواهــد ب ــه میــل آنهــا براب چــون میدانســتم کــه محیــط فرانســه ب
بــه یــک مملکــت اســامی را نمــوده بــودم. علــت دوم هــم ســنین خــورد اطفالــم بــود کــه 

میترســیدم تغییــرات آنــی در کلتــور و عنعنــات اثــرات ناگــواری در آنهــا بــه جــا گــذارد.
فضــای فاکولتــه هــم روز بــه روز غیــر قابــل تحمــل میشــد. گرچــه رئیــس فاکولتــه ورئیــس 
انســتیتیوت وجــود داشــت و هــر دو پرچمــی هــم بودنــد، ولــی هیــچ یــک از کــدام صاحیتی 
برخــوردار نبــود. همــه امــور تحــت کنتــرول مشــاور روســی انجــام میشــد. مشــاور روســی 
هــم در پــی آن بــود تــا سیســتم درســی فاکولتــه را کامــًا بــه سیســتم روســی عیــار ســازد. 
ــوار  ــر البارت ــی ه ــا مســؤلین درس ــه را ب ــرات جداگان ــله مذاک ــک سلس ــاس ی ــن اس ــه ای ب
روی دســت گرفتــه بــود . آنچــه مذاکــره ومشــوره وانمــود میگردیــد درحقیقــت هدایــات و 

اوامــری بــود کــه مســتقیمآ بــه گــوش مســؤلین درســی رســانیده میشــد. 
ــوژی کــه مشــتمل  ــوژی رســید، همــۀ اســتادان فیزیول ــوار فیزیول ــه البرات ــت ب روزیکــه نوب
ــوم،  ــد معص ــور محم ــد دوکت ــیدی، پوهان ــم رش ــد رحی ــور محم ــد دوکت ــر پوهان ــد ب بودن
پوهنمــل دوکتــور محمــد آصــف فروغــی، و اینجانــب، دور هــم جمــع شــده و بــه انتظــار 
پرداختیــم. لحظــه ای بعــد مشــاور روســی بــا ترجمــان تاجکــی اش و دوکتــور عبدالقــدوس 
معــاون انســتیتوت طبــی کــه تحصیاتــش را جدیــداً دراتحــاد شــوروی بــه پایــان رســانیده 

بــود بــه جمعیــت مــا پیوســتند. 
مذاکــره در اطــراف پروگــرام فیزیولــوژی، تعــداد ســاعات درســی در یــک ســال و غیــره مــی 
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چرخیــد. دوکتــور عبدالقــدوس بــا وجــود موجودیــت ترجمــان تاجکــی وظیفــۀ ترجمانــی 
را بــه عهــده داشــت. موجودیــت ترجمــان تاجکــی در آن مجلــس اضافــی مینمــود، امــا بــه 
گمــان اغلــب مشــاور روســی کــه بــه عبدالقــدوس هــم اعتبــار چندانــی نداشــت ترجمــان 
تاجکــی اش را نیــز بــا خــود آورده بــود. هــدف مشــاور روســی را در ایــن اجتمــاع بحــث 
و مذاکــره درمــورد تغییــرات کیفــی پروگــرام هــای درســی بــه منظــور حصــول نتایــج بهتــر 
تشــکیل نــداده بلکــه تنهــا جنبــۀ کمــی پروگــرام درســی مطــرح بحــث بــود. او در پــی آن بود 
تــا از حجــم درســها و تعــداد ســاعات درســی کاســته و یــک تعــداد از ایــن ســاعات بــرای 
تدریــس مضامیــن فلســفی و دروس سیاســی تخصیــص دهــد. در ختــم مجلــس هنگامیکــه 
مــن مصــروف طــرح ســوالی بــودم، مشــاور روســی از جایــش برخاســته و بــه جمــع آوری 
اوراقــش پرداخــت. دوکتــور قــدوس کــه اثــرات ناگــوار ایــن حرکــت مشــاور روســی را در 
ســیمای مــن مشــاهده نمــوده بــود او را بــه اینکــه ســوال مــن بــه وی راجــع میباشــد متوجــه 
ــه انــدازۀ کافــی ناراحــت  ــاره بــه جایــش نشســت امــا مــن ب ســاخت. مشــاور روســی دوب
شــده بودم.وقتــی ســوال مــن بــه پایــان رســید و مشــاور روســی بــه توضیحــات آغــاز کــرد 
مــن هــم بــه رویــۀ بالمثــل پرداختــه بــدون آنکــه بــه جــواب هــای وی اعتنــا کــرده باشــم از 
جــا بلنــد شــده و در کنــار کلکینــی بــه تماشــای منظــرۀ بیرونــی پرداختــم. دوکتــور قــدوس 
کــه خــود را ناراحــت احســاس میکــرد از مــن خواهــش نمــود تــا بــه جــواب ســوال خــود 
توجــه کنــم. آنــگاه مــن هــم برگشــته و بــه جــای خــود نشســتم امــا بــدون اینکــه بــه جــواب 
ــاره  ــا مشــاور روســی دوب ــر چــه ب ــد گ ــه بع ــرده باشــم. از آن روز ب ــی ک ــای وی توجه ه
ــگاه هــای ترجمــان تاجکــی  ــه خــود، در ن ــی شــدت نفــرت را نســبت ب مواجــه نشــدم ول
اش مشــاهده مینمــودم. درســهای فاکولتــه آغــاز یافــت و مــن هــم طبــق پروگــرام مرتبــه بــه 
تدریــس پرداختــم. در یکــی از ســاعات درســی هنگامیکــه مصــروف نوشــتن بــه تختــه بــودم 
ســروصدای غیــر نورمالــی در صنــف بلنــد شــد. وقتــی روبرگشــتاندم بــدون آنکــه توانســته 
باشــم مســئول آن را تشــخیص دهــم صــدا خامــوش گردیــد. خواهــش کــردم تــا شــخص 
مســئول خــود را معرفــی کنــد. کســی حاضــر نشــد. فکــر کــردم کــه در آن شــرایط یگانــه 
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گروهــی کــه بــه خــود جــرأت چنیــن کارهــا را بدهــد همانــا خلقیهــا پرچمــی هــا خواهنــد 
بــود. آنهــا ممکــن معتقــد بودنــد کــه بــا ایــن کار خــود یکــی از هواخواهــان کاپیتالیســم را 
ــت و آزار  ــورد اذی ــم خلقــی پرچمــی آشــکار ســاخته اســت م ــا رژی ــه دشــمنی اش را ب ک
ــار  ــه اگــر ب ــه همــه اخطــار دادم ک ــی نکــرد، ب ــد. چــون کســی خــود را معرف ــرار میدهن ق
ــه  ــا اشــخاص مســئول آن را بشناســم، ب ــرد و شــخص و ی دیگــر چنیــن کاری صــورت گی
هــر حلقــه و گروهــی کــه مربــوط باشــند حــق اشــتراک بــه درســهایم را از اوشــان ســلب 
خواهــم نمــود. دوبــاره بــه درس ادامــه دادم. متوجــه شــدم کــه یکــی از محصلیــن بدبــروت 
آنقــدر ســرخ گشــته اســت کــه فکــر میشــد از خــم رنگریــز بــدر آمــده باشــد. بعــد از پایــان 
ــه ســراغم رســیده و اظهــار داشــت  ــا دو نفــر از رفقایــش ب درس ســرخ گشــتۀ بدبــروت ب
کــه بــا اخطاریــۀ خــود رفقــای حزبــی را مــورد حملــه قــرار داده ام. و چنــان مینمایــد کــه 
بــه رفقــای حزبــی نظــر خوبــی نــدارم. برایــش گفتــم کــه گــر چــه اخطاریــه متوجــه گــروه 
ــل  ــن کاری متوص ــه چنی ــان ب ــی ت ــای حزب ــًا رفق ــر واقع ــی اگ ــوده اســت ول ــخصی نب مش
شــوند، اخطاریــه ای بــا شــدت بیشــتر از امــروز متوجــه شــان خواهــد گردیــد. زیــرا آنهــا 
بیشــتر از هــر کــس دیگــر در مراعــات نظــم و دیســیپلین مســئولیت دارنــد.  ارتبــاط شــان بــه 
حــزب نــه تنهــا دلیــل برائــت شــان شــده نمیتوانــد، بلکــه مســئولیت شــان را بیشــتر و فــزون 
تــر هــم میســازد. گــر چــه ظاهــراً بــه مناقشــه ادامــه نــداد ولــی از نگاهایــش عمــق کینــه اش 

مقابــل مــن آشــکار بــود. 
هنــوز دیــدن چهــره هــای نحــس محصلیــن خلقــی پرچمــی را در ســاعات درســی برخــود 
همــوار نســاخته بــودم کــه فضــای البراتــوار فیزیولــوژی هــم بــا آمــدن ســه نفــر اسیســتانت 
هــای جدیــد مربــوط خلــق و پرچــم، تیــره و تــار گردیــد. ایــن ســه نفــر انقابــی در پــی 
آن بودنــد کــه انقابــی را در البراتــوار فیزیولــوژی هــم بمیــان آورده و فیزیولــوژی انقابــی 
را جانشــین فیزیولــوژی کاپیتالیســتی ســازند. اینهــا بــه آنچــه مــا تدریــس مینمودیــم چنــدان 
ــه داشــت.  ــک ســوال جــواب نادرســتی ارائ ــل ی ــی در مقاب ــاد نداشــتند. روزی محصل اعتق
وقتــی برایــش حالــی گردیــد کــه جوابــش درســت نیســت، کتابچــه اش را گشــود و اظهــار 
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داشــت کــه جوابــش کامًامطابــق توضیحاتیســت کــه کامــا از طــرف اسیســتانت فیزیولــوژی 
ــا  ــد، او ب ــی مطــرح گردی ــا اسیســتانت انقاب ــی موضــوع ب برایشــان داده شــده اســت. وقت
ــه  ــران ب ــل نوشــته و در ای ــر روس ســالها قب ــک نف ــه توســط ی ــی را ک ــر خــاص کتاب تبخت
فارســی ترجمــه شــده بــود، بــرای اثبــات قولــش، پیــش روی مــا گذاشــت. اینکــه انکشــافات 
ســاینس در ســالهای اخیــر چــه تحوالتــی را ماننــد دیگــر شــعبات ســاینس در فیزیولــوژی 
هــم بوجــود آورده بــود، بــرای اسیســتانت انقابــی مــا مــدار اعتبــار نبــود. زیــرا ایــن تحوالت 
و انکشــافات نســبت ندانســتن زبــان روســی از نظــر اسیســتانت انقابــی مــا نگذشــته بــود. 
بایــد انتظــار کشــیده میشــد تــا کتــب جدیــد روســی در ایــران ترجمــه و بــه دســترس وی 
قــرار گیــرد تــا حاضــر بــه تغییــر نظــر گــردد. پــا فشــاری بــی فایــده بــود زیــرا اعتــراض بــه 
نوشــتۀ یــک نفــر روس ضدیــت بــا انقــاب توجیــه میشــد. امــا دلــم بحــال محصلیــن غیــر 
حزبــی میســوخت کــه عمرشــان را بــه فراگرفتــن موضوعــات بســیار کهنــه و حتــی بعضــًا 

غلــط، صــرف مینمودنــد.
روز اولــی کــه بعــد از رهایــی از زنــدان بــه فاکولتــه رفتــم، دوکتــور ســید احمــد پــی هــم 
برایــم اطمینــان میــداد کــه در روز بــاز داشــتم او را در جریــان واقعیــت نگذاشــته بودنــد. تنها 
برایــش گفتــه بودنــد کــه بــرای چنــد دقیقــه ای بــا مــن کار دارنــد و بــه زودی مــرا مرخــص 
خواهنــد ســاخت. امــا وقتــی کــه روز بــه پایــان رســیده و از مــن اثــری دیــده نشــد، دوکتــور 
ســید احمــد بــه فامیلــم تیلفــون کــرده و تقاضــا نمــوده بــود تــا کســی جهــت انتقــال موتــر 
بــه خانــه، فرســتاده شــود. کــه ایــن کار توســط بــرادر مرحــوم دوکتــور پژمــان انجــام شــده 
بــود. از دوکتــور ســید احمــد نپرســیدم کــه اگــر در جریــان قضیــه گذاشــته میشــد چــه کاری 
میتوانســت انجــام دهــد و چــه روشــی را در پیــش میگرفــت. آیــا زمینــۀ فــرار مــرا فراهــم 
ــدان  ــم از زن ــداد؟ بعــد از رهائی ــا مــرا از چنــگ اســداهلل ســروری نجــات می میســاخت؟ آی
ــان  ــام نهادش ــاب ن ــای اول انق ــعف روزه ــور و ش ــان ش ــه هم ــد را ب ــید احم ــور س دوکت
نمیافتــم. او متفکــر پژمــرده و گوشــه گیــر بــه نظــر میرســید از اوضــاع چنــان بــر مــی آمــد 
کــه همــه امــور فاکولتــه را بــه مشــاور روســی واگــذار شــده باشــد. یکــی از روزهــا کــه در 
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دهلیــز فاکولتــه بــا پوهانــد دوکتــور محمــد معصــوم مصــروف صحبــت بــودم، دوکتــور ســید 
احمــد کــه بطــرف ریاســت فاکولتــه روان بــود از کنــارم گذشــته و بعــد از ســام و علیــک 

اظهــار داشــت:
ــاره آن را  ــد دوب ــم. دوعــا کنی ــاالی افغانســتان آورده ای ــا ب ــن حــال را م ــر صاحــب ای »داکت
ــدون آنکــه  ــدون مقدمــه و ب ــان ایــن مطلــب، ب ــم« از بی از ایــن حــال بیــرون کشــیده بتوانی
در موضــوع صحبتــی آغــاز گردیــده باشــد چنــان مینمــود کــه گویــا دوکتــور ســید احمــد 
ــگاه هــای هــر یکــی درک  ــه خــودش و حزبــش در ن عمــق نفــرت و مامــت را نســبت ب
ــود آشــکار  ــاده ب ــراف، نارضایتــی خــودش را از آنچــه اتفــاق افت ــا ایــن اعت و میخواســت ب
ســازد. مــن کــه بــه اعضــای حــزب کامــًا بــی اعتمــاد بــودم، بــه ادای یــک جملــه »خداونــد 
مهربــان اســت« اکتفــا کــردم. او بــا همــان حالــت غمــزده راهــش را در پیــش گرفــت و مــرا 
بــا یــک تعــداد ســوال هــا پشــت ســر گذاشــت. منظــور دوکتــور ســید احمــد از »ایــن حــال« 
ــود؟ و  ــل شــده ب ــردم افغانســتان تعمی ــر م ــا آن دم ب ــه ت ــی ک ــود؟ وحشــت و بربریت چــه ب
یــا اســتیای افغانســتان توســط قشــون ســرخ؟ اگــر منظــور دوکتــور ســید احمــد اســتیای 
افغانســتان توســط قشــون ســرخ بــوده باشــد، پــس دوکتــور ســید احمــد یــک عمــر انــرژی 
اش را زیــر عنــوان پیــروی و دفــاع از یــک ایدیولــوژی صــرف دفــاع از روشــی نمــوده بــود 
کــه از طــرف چنــد نفــر وطنفــروش از قمــاش ببــرک کارمــل، نــور محمــد ترکــی، خفیــظ 
اهلل امیــن، اناهیتــا راتــب زاد، صدیــق محیبــی، جالــر و دیگــر اعضــای عمــدۀ خلــق و پرچــم 
ــه منظــور قــرار دادن افغانســتان و مــردم آن زیــر ســلطۀ اتحــاد شــوروی، طــرح گردیــده  ب
بــود. اگــر دوکتــور ســید احمــد، کــه فکــر میشــد از مقــام نســبتًا خوبــی در حزبش برخــوردار 
باشــد، از درک واقعیــت چنــان بــه دور نگــه داشــته شــده بــود میتــوان اســتنباط نمــود کــه 
وطنفروشــان عمــده از احساســات یــک عــده جوانــان، و از وحشــت وحشــیانی مثــل اســداهلل 
ــگان را در مملکــت  ــرام بیگان ــوژی، م ــروی از یــک ایدیول ــام پی ســروری اســتفاده کــرده بن
خــود بــرآورده میســاختند. ایــن وطنفروشــان نــه تنهــا بــه افغانســتان و مــردم آن بلکــه بــه 

اعضــای برجســتۀ حــزب خــود هــم صــادق نبودنــد.
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ــی از  ــه روســها، روزی محفل ــی ب ــر منشــانه و خــوش خدمت ــت هــای چاک در خــال فعالی
ــا  ــر پ ــۀ پوهنتــون ب ــه چــه مناســبت، در کتابخان ــۀ طــب، فرامــوش کــرده ام ب طــرف فاکولت
گردیــده بــود. بــه عمــوم اســتادان فاکولتــۀ طــب هدایــت داده شــده بــود تــا در آن محفــل 
اشــتراک نماینــد. مــن کــه پــان فــرار در پیــش رو داشــتم و نمیخواســتم توجــه مســئولین را 
بــه خــود جلــب نمایــم، نیــز در آن اشــتراک کــردم. در ایــن محفــل بــه صحنــه ای برخــوردم 
کــه تصــور آن را هــم نمیکــردم. یکــی از رفقــای دیریــن خــود را دیــدم کــه در صــدر مجلس 
و در صــف معززیــن کــه رو بــه طــرف جمعیــت صــف بســته بودند،جــا گرفتــه اســت.این 
رفیقــم کــه بــا هــم در دوران تحصیــل فاکولتــه خیلــی صمیمــی بودیــم، و بــا وجــود اینکــه 
او از مــا یــک صنــف باالتــر هــم بــود همیشــه بــا چنــد رفیــق دیگــر بــا هــم یکجــا میبودیــم 
و اوقــات فراغــت را بــه صحبــت هــا و شــوخی هــای رفیقانــه ســپری میکردیــم. او اصــًا 
ــا  ــه از م ــان ماهران ــا اینکــه رابطــۀ خــود را چن ــق و پرچــم رابطــه ای نداشــت. و ی ــا خل ب
پنهــان داشــته بــود کــه حتــی بــه وی مشــکوک هــم نبودیــم. ایــن رفیــق مــا کــه تــا انــدازه 
ای خــوش تیــپ و خــوش انــدام هــم بــود، عینــک ســیاهی را هــم بــه چشــم گذاشــته بــود 
کــه بــه جذابیتــش مــی افــزود. بنــًا بــا وجودیکــه روشــنی داخــل اتــاق آنقــدر زیــاد نبــود کــه 
بــرای چشــمها آزار دهنــده باشــد او هنــوز هــم و تــا آخــر مجلــس عینکهایــش را بــه چشــم 
ــا وی مواجــه میشــدم.  داشــت. اولیــن بــاری بــود کــه بعــد از کودتــای شــوم هفتــم ثــور ب
ــن اشــغال  ــش را در صــف معززی ــری جای ــا چــه تکب ــن ب ــن دوســت دیری ــه ای ــدم ک میدی
ــزوده  ــه غــرورش اف ــدازه ایکــه ب ــه همانان ــد ب ــام بلن ــن مق نمــوده اســت. فکــر میکــردم ای
اســت بــه تواضعــش در مقابــل رفقــای دیریــن نیــز افــزوده باشــد. چندیــن بــار نگاهــش بــه 
مــن افتــاد ولــی کوچکتریــن حرکــت ســر، کوچکتریــن تبســم و یــا عامــۀ دیگــری از وی 
ــه، مــن اشــتباه میکنــم.  ــا خــود میگفتــم ن ــاز هــم ب ــر صمیمیــت باشــد. ب ندیــدم کــه دال ب
چــون عینــک ســیاهی بــه چشــم دارد مــن اشــتباهًا نگاهــش را متوجــه خــود میپنــدارم. او 
انســان بســیار بــا پرنســیپی اســت ناممکــن اســت اشــغال یــک مقــام آنقــدر او را تغییــر داده 
ــا گــذارد.  ــرادر او را گرامــی میداشــتند پ ــه روی رفقــای دیرینــش کــه چــون ب باشــد کــه ب
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شــخصیت او بــر پایــه هــای اســتواری بنــا یافتــه کــه بــا جــاه و مقــام چهــار روزه متزلــزل 
نمیگــردد. آن هــم مقامــی کــه نــه خــود پایــه دار خواهــد بــود و نــه مقــام تفویــض کننــدۀ آن.
محفــل بــه پایــان رســید و هنــگام خــروج از تــاالر در چنــد قدمــی رفیقــم قــرار گرفتــم. اینبار 
او مســتقیمًا بــه مــن مینگریســت بــاز هــم کوچکتریــن حرکتــی، کــه رنــگ صمیمیــت داشــته 
باشــد، از وی ندیــدم. حــال کــه او بــه صــف دشــمنان پیوســته بــود، میخواســتم بدانــم -آیــا 
او بــر روابــط گذشــته اش هنــوز احترامــی قایــل اســت و یــا اینکــه گذشــته را پشــت ســر 
گذاشــته و از دل و جــان بــه صــف خلقیهــا پرچمــی هــا پیوســته اســت. از وضعــش چنیــن 
اســتنباط میشــد کــه هــر آن انتظــار دارد تــا بــرای آســتان بوســی قدمــی بــه پیــش بگــذارم، تــا 
او هــم دســت مرحمتــی برســرم کشــیده مــرا مــورد تفقــد قــرار دهــد. مطمئــن شــدم کــه او بر 
عــاوه اینکــه بــروی   مردمــش پــا گذاشــته اســت بــروی رفاقــت هــا دوســتی هــا و آشــنائی 
هــا و بــروی گذشــته هایــش یکســره پــا گذاشــته زندگــی جدیــدی را در حلقــۀ جدیــد و در 
صــف وطنفروشــان برگزیــده اســت. بعــد از ایــن لحظــه نگاهایــش برایــم آزار دهنــده شــده 
بــود. میکوشــیدم دیگــر بــا او هــم چشــم نشــوم. آرزو میکــردم رویــش را گشــتانده و دیگر به 
طــرف مــن نبینــد. دوران تحصیــل در فاکولتــه بــا شــوخی هــا و طنــز گویــی هــا ، بــا چــای 
ــه ایــن رفیــق  خــوری هــا و کبــاب خــوری هــا همــه در یــک لحظــه از نظــرم گذشــت. ب
دیریــن نگریســته از اعتمــاد بیجــای خــود ندامــت میکشــیدم. بــه جهــان نفریــن میفرســتادم، 
بــه تقلــب هــا، بــه دوروئــی هــا، بــه بــی روئیهــا، بــه پرروئــی هــا نفریــن میفرســتادم و در 
حالیکــه تأثــر عمیقــی بــدل داشــتم پوهنتــون را تــرک گفتــم. مــن یــک دورۀ نامایمــات را 
ــه انــواع  گذشــتانده بــودم، مــورد توهیــن و تحقیــر خلقیهــا و پرچمــی هــا قــرار گرفتــه وب
شــکنجه هــا معــروض شــده بــودم امــا از آن همــه نامایمــات امــروز جــز یــک احســاس 
نفــرت در مقابــل خلقیهــا پرچمــی هــا چیــز دیگــری نــزدم باقــی نمانــده اســت. زخــم هــا، 
ــی  شکســتگی هــا، دردهــا همــه از وجــودم مرفــوع گردیــده ودیگــر مــرا آزار نمیدهنــد ول
آنچــه را از ایــن رفیقــم مشــاهده نمــودم تــا امــروز مــرا رنــج میدهد.هــر بــاری کــه بــه یــاد 
آنــروز مــی افتــم رنــج آنــرا بــه همــان شــدت روز اول احســاس میکنــم. خلقیهــا پرچمیهــا 
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دشــمنانم بودنــد واز آنهــا بیــش از آنچــه بــر مــن روا داشــتند انتظــاری نداشــتم. ولــی چنیــن 
ــی در شــرایط ناگــوار انتظــار کمــک را  ــه او را دوســت میپنداشــتم و حت روش از کســی ک
ــانده  ــن آزاری نرس ــه م ــتم ب ــن دوس ــود. ای ــل ب ــل تحم ــر قاب ــم غی ــتم برای ــم داش از وی ه
و بــه شــکنجه ای معروضــم نداشــته بــود ولــی همیــن غــرور و بــی اعتنائــی وی را بســیار 
آزاردهنــده تــر از شــکنجه هــای خلقیهــا و پرچمــی هــا احســاس میکــردم. هــزاران زخمــی 
کــه از دســت دشــمن وارد آیــد بــه مــرور زمــان التیــام خواهــد پذیرفــت ولــی کوچکتریــن 

زخمــی از دســت دوســت تــا ختــم زندگــی بــا انســان همــراه خواهــد بــود.
ــت حــزب پرچــم  ــه عضوی ــش ب ــان ماموریت ــم ممکــن در زم ــن رفیق ــم ای ــا خــود میگفت ب
درآمــده باشــد. زیــر در زمــان مرحــوم داود خــان او بــه چوکــی ریاســتی منصــوب گردیــده 
بــود. یقینــًا قبــل از آنکــه پیشــنهادش بــه مجلــس وزرا پیــش گــردد، از وی هــم دعــوت بــه 
ــا تقدیــم  ــه ببــرک کارمــل بســپارد. او توانســته بــود ب عمــل آمــده باشــد تــا اوالً تعهــدی ب
بیعــت نامــه ای راه ارتقایــش را بــه مقــام ریاســت بــاز ســازد. در حالیکــه مــن بــه ماقــات 
بــا ببــرک کارمــل حاضــر نشــدم و پیشــنهادم از روی میــز نعمــت اهلل پــژواک و دوکتــور قیــوم 
وردک تــا مجلــس وزرا رســیده نتوانســت. مــن از دیــدن اشــخاصی کــه آنهــا را بــا پرنســیپ  
تشــخیص داده بــودم، در آغــوش خلــق و پرچــم متأثــر بــودم. ولــی دیــدن اشــخاصی کــه بــی 
پرنســیپی هــا پرنســیپ شــان را تشــکیل میــداد و امــروز در آغــوش خلــق و پرچــم پنــاه بــرده 
و یــا بــه مــدح ســرائی پرداختــه بودنــد و حتــی بــرای فراهــم ســاختن رضائیــت خلقیهــا و 
پرچمــی هــا زبــان بــه مامــت از مــردم خــود هــم گشــوده بودنــد، نــه برایــم تأثــر آور بــود 

ونــه بــه آن فکــر میکــردم.
ــه هــر وســیله ای کــه  ــر میشــد و هــر کســی ب ــه روز خفقــان آورت فضــای مملکــت روز ب
میتوانســت راه فــرار در پیــش میگرفــت. مصئــون تریــن راه هــم بدســت آوردن پاســپورت 
بــه اســتناد تصدیــق مریضــی بــود. یکــی بنــام مریــض و دیگــری بنــام مریضــدار راه فــرار 
در پیــش میگرفتنــد. امــا ایــن کار ســاده ای نبــود و کمتــر کســان میتوانســتند از آن اســتفاده 

نماینــد.
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ــودم، روزی توســط یکــی از  ــرار ب ــرای ف ــی ب ــی جســتجوی راه مصئون ــه در پ ــم ک ــن ه م
همکارانــم اطــاع حاصــل کــردم کــه محمــد خــان جالــر در بــدل مبلــغ ده هــزار افغانــی 
ــر  ــم جال ــق خان ــم از طری ــن کار ه ــدارد. و ای ــه می ــپورت تهی ــخص پاس ــک ش ــرای ی ب
صــورت میگیــرد. همــکارم از معرفتــش بــا خانمــی کــه بالوســیلۀ وی بتــوان بــا خانــم جالــر 
تمــاس گرفــت، نیــز یــاد آور شــده و برایــم پیشــنهاد نمــود کــه اگــر خواســته باشــم مــرا بــا 
ــا  ــه ایــن همــکارم اطمینــان کامــل داشــتم ب خانــم مذکــور معرفــی خواهــد نمــود. چــون ب
هــم وعــده گذاشــتیم تــا بــه دیــدن خانــم رفتــه و در مــورد حصــول پاســپورت بــرای یــک 
فامیــل شــش نفــری مذاکــره نمائیــم. در روز موعــود بــه کارتــۀ وزیــر اکبــر خــان بــه خانــۀ 
ــر  ــًا دختــرک خوردســال جال ــود رفتیــم. تصادف ــر ب ایــن خانمــی کــه دوســت خانــم جال
بــه خانــۀ وی آمــده بــود. معلــوم میشــد خانــۀ ایــن خانــم از خانــۀ جالــر چنــدان فاصلــه 
ای نداشــته باشــد. چــون همــکارم مــورد اعتمــاد ایــن خانــم نیــز بــود، لــذا بــا مــن آزادانــه 
بــه صحبــت پرداخــت. او وعــده نمــود کــه در بــدل شــصت هــزار افغانــی، از طریــق خانــم 
ــًا  ــرای شــش نفــر پاســپورت بدســت خواهــد آورد. البتــه بایــد مناصفــۀ پــول قب ــر ب جال
ــه در  ــتم ک ــرار گذاش ــا وی ق ــپورت. ب ــول پاس ــد از حص ــۀ آن بع ــود و مناصف ــه ش پرداخت
ماقــات بعــدی مناصفــۀ پــول را بــه وی تســلیم خواهــم داد. وقتــی از خانــۀ آن خانــم خــارج 
شــدم بــا خــود مــی اندیشــیدم کــه آیــا میتــوان بــه محمــد خــان جالــر اطمینــان نمــود؟ آیــا 
او در عیــن زمــان دیگــر گرگانــش راهــم از موضــوع مطلــع نخواهــد ســاخت؟ آیــا در روز 
حرکــت در میــدان هوائــی بــه بهانــه ای همــۀ مــارا متوقــف نخواهنــد ســاخت؟ آنــگاه محمــد 
خــان جالــر حاضــر خواهــد شــد مــا را از چنــگ همقطارانــش رهــا ســازد؟ و برای ایــن کار 
مبالــغ هنگفــت دیگــر تقاضــا نخواهــد کــرد؟ بعــد از تفکــر کافــی در ایــن مــورد باالخــره بــه 
ایــن نتیجــه رســیدم کــه از جالــر صــرف نظــر نمایــم زیــرا اســتفاده از ایــن راه نــه تنهــا از 

خطــر ســفر نمیکاســت، بلکــه خطــرات مزیــدی را هــم متوجــه مــا میســاخت.
ــر  ــم. پروفیس ــه دریافت ــود رااز فرانس ــوب خ ــواب مکت ــی ج ــبتًا طوالن ــدت نس ــد از م بع
ــی کــه از یونیورســیتی هــای فرانســه در رشــتۀ  ــوب خــود ازســه مملکت J.F.CIER  در مکت
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فیزیولــوژی تقاضــای پروفیســور نمــوده بودنــد، تذکــر داده و تقاضــا نمــوده بــود تــا یکــی از 
آن ممالــک را انتخــاب و برایــش اطــاع دهــم. ایــن ســه مملکــت عبــارت بودنــد از لبنــان، 

ــکا(. ــیتی کازابان ــرب ) یونیورس ــس و المغ تون
بایــد هــر چــه زودتــر از انتخابــم بــرای پروفیســر ســیر  CIER اطــاع میــدادم. ولــی بــاز هــم 
بــا مشــکلی مواجــه بــودم زیــرا نمیدانســتم ایــن بــار جوابــم رابــه کــدام وســیله ای بفرســتم. 

روزی ضمــن صحبــت بایکــی از دوســتانم پوهانــد دوکتــور عطامحمــد معالجــی و محترمــه 
ــه در حفــظ  ــود و هــم مشــکاتی ک ــم میســر شــده ب ــه برای ــم معالجــی، از چانســی ک خان
ــم معالجــی  ــاد آور شــدم. چــون خان ــا یونیورســیتی فرانســه داشــتم، ی ــاط مراســلوی ب ارتب
هــم در لیســۀ مالــی و هــم در مرکــز کلتــوری فرانســه زبــان فرانســوی تدریــس مینمــود و 
  J.F CIER بــه تمــاس همیشــگی فرانســوی هــا بــود، بــرای برقــراری ارتباطــم بــا پروفیســر
ــود.  ــش نم ــهولت پی ــاده س ــوق الع ــم ف ــک در کارهای ــن کم ــک داد. ای ــدۀ کم ــن وع ــه م ب

ــه جــواب مکاتیــب پروفیســور مذکــور بپــردازم. میتوانســتم منظــم و بــدون تأخیــر ب
در مــورد انتخــاب یکــی از ســه مملکــت پیشــنهاد شــده، چــون بــه هیــچ یــک از ایــن ممالک 
آشــنائی نداشــتم، دچــار تــردد بــودم. باالخــره چــون نــام کازابانــکا را بیشــتر شــنیده بــودم، 
یونیورســیتی کازابانــکا را انتخــاب و بــه پروفیســر  CIER اطــاع دادم. زمســتان بــه پایــان 
ــد بخــش  ــه چن ــوژی ب ــون فیزیول ــود. چــون مضم ــده ب ــاز ش ــه آغ ــیده ودروس فاکولت رس
منقســم و هــر بخــش از طــرف یــک اســتاد تدریــس میگردیــد، مــن از اینکــه مبــادا زمینــۀ 
فــرار بــه زودی میســر گــردد، از دیگــر همکارانــم تقاضــا نمــودم تــا آنهــا تدریــس قســمت 
هــای مربوطــه شــان را آغــاز نماینــد. ایــن بــه علتــی بــود کــه اگــر زمینــۀ فــرار میســر گــردد، 

دو ســه روز غیبتــم در فاکولتــه زیــاد جلــب توجــه نکنــد.
بــزودی جــواب گرفتــم کــه کارهــا بــه جریــان افتــاده و تــا وقــت رســیدن مــن بــه فرانســه 
همــه چیــز آمــاده خواهــد گردیــد. بــا گرفتــن ایــن جــواب بایــد بــه آمادگــی ســفر میپرداختم. 
امــا تشــویش دیگــری مــرا از ایــن کار بــاز داشــت. و آن موضــوع پناهندگــی مــا بــه فرانســه 
ــدون  ــد ب ــده ان ــتان مان ــا در پاکســتان و هندوس ــرا میدانســتم بســا اشــخاص مدته ــود. زی ب
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ــی داده شــده باشــد. میترســیدم مــن هــم در  ــه در خواســت پناهندگــی شــان جواب اینکــه ب
پاکســتان گیــر مانــده نــه راه برگشــت بــه وطــن داشــته باشــم و نــه اجــازۀ ســفر بــه فرانســه. 
زیــرا تــا آن وقــت موضــوع کار مــن بــا یکــی از یونیورســیتی هــای فرانســه مطــرح و موافقــه 
ــذا میتوانســت در  ــی دولــت فرانســه کــدام تعهــدی نداشــت. و ل ــود، ول حاصــل گردیــده ب
خواســت پناهندگــی مــا را رد نمایــد و یــا در قبولــی آن آنقــدر تأخیــر بعمــل آیــد کــه همــه 
پانهــا را بــر هــم زنــد. لــذا یــک بــار دیگــر موضــوع را بــا پروفیســر CIER  مکتوبــی مطــرح 

نمــودم کــه نامبــرده ایــن پرابلــم را نیــز حــل نمــود. 
روزی پوهانــد معالجــی و خانــم شــان از مــن دعــوت کردنــد تــا شــام روز بــه خانــۀ شــان 
رفتــه و جــواب مکتــوب اخیــر خــود را بالمواجــه از زبــان قنســول فرانســه، کــه وی هــم در 
دعــوت اشــتراک خواهــد داشــت بشــنوم. در ایــن دعــوت کــه تنهــا مــا و قنســول فرانســه 
اشــتراک داشــتیم، قنســول فرانســه بصــورت غیــر مســتقیم برایــم حالــی ســاخت کــه میتوانــم 

ســفر خــود را آغــاز نمایــم.
ــد  ــه جســتجوی یــک نفــر راه بل ــرار آغــاز یافــت و ب ــرای ف ــه بعــد آمادگــی ب از آن روز ب
مطمئــن و بــا تجربــه ای پرداختــم. در ایــن قســمت فامیــل مرحــوم امــان اهلل حیــدری بــا مــا 
کمــک فــوق العــادۀ نمــوده نــه تنهــا شــخص معتمــدی را پیــدا نمودنــد بلکــه لباســهای ســفر 
مــا را مشــابه بــه البســۀ اهالــی ســمت جنــوب کشــور کــه خــط الســیر مــا از آنجــا میگذشــت 

نیــز تهیــه نمــوده و یــک شــب قبــل از آغــاز ســفر بــرای مــا آوردنــد.
در طــول مدتــی کــه مــن در پــی حــل پرابلــم هــای ســفر بــودم، دیگــر همکارانــم درســهای 
شــان را بــه پایــان رســانیدند. مــن بایــد قســمت مربــوط بــه خــود را آغــاز میکــردم. دیگــر 
بهانــه ای باقــی نمانــده بــود. بایــد بــه تدریــس میپرداختــم. بــا آغــاز تدریــس بــا ز هــم آرزو 
میکــردم روز ســفر مــا بــه روزهــای پنجشــنبه و یــا جمعــه مصــادف شــود تــا اقــًا دو ســه 
روز کســی متوجــه غیبتــم در فاکولتــه نگــردد. امــا تصادفــًا بعــد از ظهــر اولیــن روزی کــه 
ــم  ــه ســفر خواهی ــردا ب ــه ف ــم اطــاع داد ک ــد برای ــس را آغــاز نمــودم شــخص راه بل تدری
پرداخــت. بــه مجــرد اطــاع از ســفر بــه معاونیــت علمــی فاکولتــه تیلفونــی اطــاع دادم کــه 
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نســبت فــوت یکــی از اقــارب، فــردا بــه درس حاضــر شــده نمیتوانــم. عــدم حضــور خــودرا 
ــه  ــه گرفت ــی فاصل ــل کاف ــا از کاب ــد اینکــه در ظــرف یــک شــبانه روز م ــه امی ــه ب در فاکولت

باشــیم یــک روزه جلــوه دادم.
شــب بــرای آمادگــی بــه ســفر پرداختیــم. همــه نــاارام و هیجانــی بودیــم. اولیــن روزی بــود 
کــه خانــۀ خــود را مقبولتــر از هــر وقــت دیگــر مــی یافتیــم. هــر یــک از اشــیای خانــه توجــه 
مــا را بــه خــود جلــب میکــرد. توجــه بــه هــر یــک از اشــیای خانــه عالــم هــای خاطــرات 
ــه و فــرش و  ــه خان ــم هــا ب ــده میســاخت. خانمــم کــه ماننــد همــه خان را در ذهــن مــا زن
ــز نظــر میدوخــت و گاه  ــه یــک چی ــر گاه ب ــۀ خاصــی داشــت مغمــوم و متأث ظرفــش عاق
ــا هــزاران شــوق و امیــد  ــه کــه ب ــا هــر یــک از اشــیای خان ــز دیگــر. مثــل اینکــه ب ــه چی ب
ــا گذشــتۀ خــود  ــود، وداع نمایــد. در حقیقــت مــا همــه ب در طــول ســال هــا تهیــه دیــده ب
ــر  ــت س ــرات آن پش ــه خاط ــا هم ــن را ب ــای و وط ــه و ج ــم و خان ــم. میرفتی وداع مینمودی
میگذاشــتیم. از گذشــته هــا مــی بریدیــم و در راه آینــدۀ نامعلومــی پــا میگذاشــتیم. از دوســتان 
و وابســتگان خــود دور میشــدیم و از امیــد دیــدار دوبــارۀ شــان دل میبریدیــم. وقتــًا فوقتــًا 
صــدای موتــری کــه از مقابــل خانــه میگذشــت همــۀ مــا را خامــوش و کرخــت میســاخت. 
ــرای توقیــف مــا آمــده انــد.  فکــر میکردیــم مقامــات مســئول از پــان فــرار مــا مطلــع و ب
ــان نیمراندیــم ولــی نــگاه هــا  مــات و مبهــوت بــه همدیگــر مینگریســتیم. کلمــه ای بــر زب
خــود گــواه هــزاران مطلــب بــود. موتــر از مقابــل خانــۀ مــا بــدون توقــف رد میشــد. دوبــاره 
بــه کار آغــاز میکردیــم. امــا مثــل اینکــه در نزدیکــی هــا کســی مراقــب مــا باشــد محتاطانــه 
حرکــت میکردیــم و آهســته ســخن میگفتیــم. چــون در آن شــبها خلقیهــا وپرچمــی هــا جهت 
ســوق اکثــر جوانــان بــه خدمــت عســکری بــه تاشــی خانــه هــا میپرداختنــد، میترســیدیم 
کــه در ایــن آخریــن شــب بــه تاشــی خانــۀ مــا هــم پرداختــه یــا پــان فــرار مــا را کشــف 
نماینــد و یــا یکــی از مــا را بــه بهانــه ای بــا خــود ببرنــد و پــان فــرار مــا را  در آخریــن 
لحظــه نقــش بــر آب ســازند. هــر لحظــه از کار متوقــف و نظــری بــه چهــار طــرف خانــه 
مــی انداختیــم. اصــًا ســفر مــا آمادگــی زیــادی بــه کار نداشــت زیــرا بــه جــز از چنــد دســت 
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لبــاس ک مجموعــًا از دو ســه بکســی تجــاوز نمیکــرد بــا خــود نمیبرداشــتیم و بقیــه خانــه 
را بــا همــه فــرش وظــرف آن بــه امیــد اینکــه بــه زودی چانــس برگشــت مــا میســر خواهــد 
گردیــد پشــت ســر میگذاشــتیم. بــه همــه اشــیائیکه در حــاالت عــادی حتــی توجــه مــا را بــه 
خــود جلــب هــم نمیکــرد حــال مســتمراً خــود را مشــغول میســاختیم. فــردا یعنــی روز ســوم 
ثــور نفــر راه بلــد بــا موتــر تویوتــای ســفیدش بــه ســراغ مــا آمــد. در اثــر توصیــۀ وی همــه 
لباســهای عــادی روزمــرۀ خــود را بــه تــن کردیــم تــا نشــود تــرک منــزل بــا البســۀ متفــاوت 
از هــر روز جلــب نظــر مراقبیــن احتمالــی و یــا همســایه هــا را نمــوده و کنجــکاوی هــا را 
ــم.  ــا جــا گرفتی ــر تویوت ــدر و کاکای موســپیدم، در موت ــا پ ــزد. بعــد از خداحافظــی ب برانگی
بــه جــز از ســه بکــس لبــاس، کــه یکــی آن هــم البســۀ مخصــوص ســفر را احتــوا میکــرد، 
دیگــر چیــزی بــا خــود نبرداشــتیم. هیــچ کاغــذی کــه بتوانــد هویــت مــا را آشــکار ســازد 
بــا خــود نداشــتیم. موتــر مــا را در یکــی از خانــه هــای واقــع کارتــۀ شــاه شــهید انتقــال داد. 
ــم. آن روز از زحمــت  ــل نمودی ــا لباســهای ســفر تبدی ــادی را ب ــه لباســهای ع ــن خان در ای
ــاز  ــه انتظــار آغ ــرق ســرمه نمــوده و ب ــا را غ ــودم. چشــم ه ــارغ ب ــم ف ــش تراشــیدن ه ری
ســفر نشســتیم. افــکار آزاردهنــده ای چــون تــرک وطــن، احتمــال حــوادث در طــول راه و 
هــزاران احتمــال دیگــر فکــرم را بــه خــود مشــغول ســاخته بــود. دیگــر نــه بــه گذشــته فکــر 
کــرده میتوانســتم و نــه بــه آینــده، همــه فکــرم بــه همــان روز و حــدوث وقایــع احتمالــی آن 
مشــغول بــود. انتظــار مــا طــول کشــید زیــرا اطاعاتــی از برخوردهایــی بیــن قــوای دولتــی 
ــت  ــا از آن میگذش ــیر م ــه مس ــز ک ــل و گردی ــن کاب ــۀ بی ــی در فاصل ــد دولت ــر ض و عناص
ــه تعویــق مــی افتاد.باالخــره راه بلــد  ــًا وقــت حرکــت هــم مکــرراً ب مواصلــت میکــرد و بن
اظهــار داشــت کــه اگــر تــا ســاعت یــک بعــد از ظهــر راه بازگــردد میتوانیــم بــه ســفر خــود 
آغــاز نمائیــم ولــی نــا وقــت تــر از آن، نســبت تزایــد خطــرات مجبــور خواهیــم شــد ســفر 
را بــه تعویــق اندازیــم. شــنیدن ایــن خبــر برایــم چنــدان خوشــایند نبــود زیــرا عــدم حضــور 
مکــرر بــه درســهای فاکولتــه شــکاکیت مســئولین فاکولتــه را در مــورد مــن بیــش و بیشــتر 
ــم  ــی از خوشــی ه ــان نوع ــن زم ــی در عی ــر میســاخت. ول ــم و کمت ــرارم را ک ــس ف و چان
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ــه  ــدر و کاکای  موســپیدم و خان ــدن پ ــس دی ــار دیگــر چان ــرا یــک ب احســاس میکــردم زی
ایکــه خاطــرات زندگــی گذشــتۀ خــود را درآن انباشــته بــودم برایــم میســر میگشــت .باخــره 
روز بــه نیمــه رســید ونــان چاشــت را  هــم بــا آنهــا صــرف کردیــم. امــا از بــاز شــدن راه 
عبــور خبــری نرســید. دوبــاره لباســهای ســفری را بــا لباســهای عــادی تعویــض نمــوده، و بــه 
ســاعت دو نیــم بجــۀ روز توســط همــان موتــر تویوتــا دوبــاره بــه خانــه برگشــتیم. معلــوم 
نبــود مســاعد شــدن راه چنــد روز را در بــر خواهــد گرفــت. بــه عقیــده اینکــه تــا آغــاز ســفر  
روزهــای زیــادی بــا فاکولتــه ســر و کار خواهــم داشــت، در پــی آن شــدم تــا اولتــر از همــه 

بــه اطمینــان مســئولین فاکولتــه بپــردازم.
بــه فاکولتــه تیلفــون کشــیده بــرای شــان اطمینــان دادم کــه فــردا شــخصًا بــه درس حاضــر 
ــوز از ریــش تراشــی  ــم. هن ــه را گرفت ــه فاکولت ــن ب ــح آمادگــی رفت ــردا صب خواهــم شــد. ف
فــارغ نشــده بــودم کــه زنــگ دروازه بصــدا در آمــد. چنــد دقیقــه بعــد پســرم آمــده و اطــاع 
ــار خــوف و  ــادۀ حرکــت ســازیم. اینب ــا خــود را آم ــده و تقاضــا دارد ت ــد آم ــه راه بل داد ک
هراســم بیشــتر از پیــش بــود. امــروز بــرای غیبــت از فاکولتــه بهانــه ای نداشــتم. بــر عــاوه 
ــل از حضــور  ــه درس درحالیکــه روز قب ــدم حضــورم ب ــیدم، ع ــم میتراش ــه ای ه ــر بهان اگ
خــود بــرای روز بعــد بــه ادارۀ فاکولتــه اطمینــان داده بــودم، غیــر از اینکــه ادارۀ فاکولتــه را 
بــه مــن مشــکوک میســاخت دیگــر ثمــری نداشــت. چــون درســم بــه ســاعت ده قبــل از ظهر 
آغــاز مــی یافــت بــه امیــد اینکــه تــا ســاعت ده بجــه از شــهر کافــی فاصلــه گرفتــه باشــیم 
تصمیــم گرفتــم بــدون هیــچ گونــه تماســی بــا فاکولتــه، بــه ســفر خــود آغــاز نمایــم. اگــر 
قبــا بــرای اینکــه غیبتــم بــرای فاکولتــه جلــب توجــه نکنــد چنــد روزی را پیشــبینی میکــردم 
ــد ســاعت  ــن چن ــودم در ظــرف همی ــدوار ب ــودم و امی ــد ســاعتی دل بســته ب ــه چن حــال ب
از ســاحۀ دسترســی دولــت خــارج شــده باشــم. گــر چــه احتمــال داشــت فکــر فــرار مــن 
در ذهــن شــان هــم نگــذرد و یــا تدابیــر عاجلــی بــرای گرفتــاری مــن نگیرنــد و یــا اصــًا 
فرصــت رســیدگی بــه ایــن موضــوع را نداشــته باشــند، امــا تــرس و هــراس مــن بــه انــدازه 
ای بــود کــه فــرد فــرد خلــق و پرچــم را متوجــه خــود میدیــدم. بــاز هــم ماننــد روز پیشــتر 
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لبــاس عــادی پوشــیدیم و بــا راه بلــد راه افتادیــم.
ــور  ــم ث ــن هفت ــذاری جش ــدارک برگ ــی ت ــی پرچم ــت خلق ــود و دول ــور ب ــارم ث روز چه
ــی  ــای فرع ــرک ه ــا در س ــر موتره ــی و دیگ ــای تکس ــرور موتره ــور و م ــد. از عب را میدی
جلوگیــری بعمــل مــی آمــد. از همیــن ســبب راه بلــد هــم اینبــار بــدون موتــر بــه ســراغ مــا 
آمــده بــود. بکــس هــا را برداشــته و پیــاده بــه طــرف چهارراهــی انصــاری کــه از خانــۀ مــا 
ــه نداشــت روان شــدیم. در هــر ســرک و هــر چهــار راهــی عســاکر جابجــا  ــدان فاصل چن
شــده بودنــد. در چهــار راهــی انصــاری توانســتیم تکســی ای پیــدا کــرده توســط آن خــود را 
بــه کارتــۀ شــاه شــهید )ع(، بــه همــان منــزل روز قبــل برســانیم. در نزدیکــی چمــن حضــوری 
تکســی توســط عســکری متوقــف ســاخته شــد. قلبهــای مــا بــه تپایــش افتــاد. ســفر آغــاز 
ناشــدۀ خــود را ختــم شــده پنداشــتیم. بــه یکبارگــی فکــر ســفر در مغــزم بــه افــکار آزاردهندۀ 
دیگــر تعویــض گردیــد. مــا را بــه کجــا ســوق خواهنــد داد؟ چــه روشــی در مقابــل مــا اتخاذ 
خواهــد شــد؟ بــا فامیلــم چــه روشــی در پیــش گرفتــه خواهــد شــد؟ ســوال هائــی بــود کــه 
فکــرم را مشــغول میســاخت. عســکر ســرش را بــه کلکیــن موتــر نزدیــک ســاخته و همــۀ مــا 

را از نظــر گذرانــده و اظهــار داشــت:
»معلــوم میشــود از ســمت جنوبــی مــی باشــید« نفــر راه بلــد فــورا ســخن عســکر را تأئیــد 
و قناعــت عســکر را فراهــم ســاخت ولــی هیچکــدام از مــا ســخنی بــر زبــان نرانــد. عســکر 
ــی  ــا را از ســمت جنوب ــًا م ــت داد. اینکــه عســکر واقع ــا اجــازۀ حرک ــه م ــرده ب تبســمی ک
ــود موجــب  ــل قصــدی نمــوده و نخواســته ب ــا تغاف ــا اینکــه از شــناخت م ــود ی پنداشــته ب
آزار مــا گــردد واضــح نگردیــد. ولــی از تبســم وی چنیــن پنداشــتم کــه او بــه واقعیــت پــی 
ــۀ  ــه خان ــه داده و ب ــه راه خــود ادام ــع گــردد. ب ــا واق ــا نخواســته اســت ســد راه م ــرده ام ب
ایکــه نیمــۀ روز قبــل را گذشــتانده بودیــم رســیدیم. بعــد از صــرف چــای کــه قبــًا آمــاده 
ــه تــن کردیــم. دو پســرم در یــک موتــر و  ــار دیگــر لباســهای ســفر ب گردیــده بــود یــک ب
خانمــم بــا دو دختــرم و مــن در موتــر الری ســرباز دیگــر، کــه کــوچ و چوکــی فامیــل فراری 
دیگــری را بــه پشــاور انتقــال میــداد، جابجــا شــدیم. مــن در قســمت عقــب موتــر کــه مملــو 
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ــا دو دختــرم در ســیت پیــش روی موتــر جــا گرفتنــد  ــود و خانمــم ب از کــوچ و چوکــی ب
و بــه ســفر آغــاز کردیــم. موتــر راه میپیمــود و مــن پیوســته بــه ســاعتم نظــر مــی انداختــم. 
آرزو میکــردم موتــر بــه ســرعتش هــر چــه بیشــتر بیفزایــد تــا قبــل از ســاعت ده از کابــل 
کافــی فاصلــه گرفتــه باشــیم. در حوالــی ســاعت ده قبــل از ظهــر موتــر بــه هدایــت کســی 
متوقــف گردیــد. اضطــراب شــدیدی گریبــان گیــرم شــد. فکــر میکــردم یــا از فــرار مــا بــه 
مقامــات مســئول اطــاع رســیده و اینــک مــا را دســتگیر و دوبــاره بــه کابــل خواهنــد بــرد 
و یــا اینکــه تصادفــًا بــه تاشــی موتــر تصمیــم گرفتــه انــد و عنقریــب بــا ســوال و جــواب 
ــه اینطــرف  ــه ب ــد کــرد. محتاطان ــا را بازداشــت خواهن ــا را کشــف و همــۀ م ــرار م ــان ف پ
ــر جلــب توجــه نکــرده باشــد  ــم در موت ــرای اینکــه موجودیت ــم و ب ــر میرفت و آنطــرف موت
ــردم.  ــع گ ــت مطل ــا از واقعی ــم ت ــی انداخت ــه خــارج نظــر م ــر ب ــار موت ــای کن ــه ه از روزن
ــر را متوقــف ســاخته  ــه چــه منظــوری موت ــم چــه کســی ب ــودم بدان ــق نشــده ب ــوز موف هن
اســت،  کــه موتــر دوبــاره بــه آهســتگی بــه حرکــت افتــاد. ولــی عــوض اینکــه بــه ســرک 
عــادی راهــش را ادامــه دهــد، بــا تحمــل چنــد تکانــی از راه بــه بیراهــه گذشــته و دوبــاره 
توقــف نمــود. اینبــار از روزنــۀ کنــار موتــر قســمتی از ســرک را دیــده میتوانســتم. بــه ایــن 
فکــر افتــادم کــه تاشــی جــدی ای را در نظــر دارنــد و بــرای اینکــه ســرک عمومــی را آزاد 
ــود  ــا لحظــه ای نگذشــته ب ــد. ام ــه ســوق نمــوده ان ــه بیراه ــا را ب ــر م گذاشــته باشــند موت
کــه تانــک هــای عســکری در ســرک ظاهــر و از کنــار موتــر مــا رد شــدند. راکبیــن تانــک 
هــا همــه روســها بودنــد. کاه هاییکــه تــا گوشهایشــان را پوشــانیده بــود بــه ســر داشــتند، و 
خســته و خــاک آلــود مینمودنــد. در قســمت کنــار تانــک جــای مخصوصــی وجــود داشــت 
کــه از قســمت پیــش روی آن تنهــا پاهــای پوشــیده بــا بــوت عســکری آشــکار بــود و چنــان 
معلــوم میشــد کــه اجســاد مــرده هایشــان را در آنجــا جابجــا نمــوده باشــند. تانــک هــا پشــت 
هــم گذشــتند و موتــر مــا دوبــاره از بیــراه بــه ســرک گذشــته و بــه راه پیمائــی ادامــه داد. از 
اینکــه موضــوع بــه فــرار مــا ارتباطــی نداشــت اندکــی خاطــرم آرام گرفــت، ولــی از اینکــه 
چــه اتفاقــات دیگــری در پیــش رو داشــتیم فکــرم را بــه ســوی دیگــری بــرد و بــه تشویشــم 
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رنــگ دیگــر بخشــید. بــه ســاعت نظــر انداختــم از ده گذشــته بــود. غیبتــم در فاکولتــه هــم 
بــه اداره و هــم بــه محصلیــن آشــکار شــده بــود. ممکــن اکثــر محصلیــن ایــن غیبتــم را بــه 
ــاره ام توســط خلقیهــا پرچمــی هــا گذاشــته باشــند.  ــا بازداشــت دوب حســاب مریضــی و ی
امــا موضــوع بــه ادارۀ فاکولتــه واضــح بــود. غیبــت یــک روز قبــل، وعــدۀ حضــور بــرای روز 
آینــده، و باالخــره غیبــت بــدون اطــاع آن هــم در موقعیکــه فرارهــا بــا وجــود ســرزنش های 
لفظــی آســتان بوســتان خلقــی پرچمــی اوج گرفتــه بــود، نمیتوانســت جــز بــه فــرار بــه چیــز 
دیگــری عطــف شــود. موتــر راه میپیمــود و مــن بــه اینکــه در فاکولتــه چــه تبصــره هــای در 
جریــان افتــاده خواهــد بــود فکــر میکــردم. بــه دوســتان و دوســت نمایــان فکــر میکــردم  و 
بــه تبصــره هــای نیــک و بدشــان. باالخــره یــک بــار دیگــر از ســرعت موتــر کاســته شــد. 
موتــر بــدون توقــف بــه آهســتگی حرکــت میکــرد. ســروصدایی از بیــرون شــنیده نمیشــد. 
گــر چــه بیشــتر ایــن کاهــش از ســرعت را بــه حســاب خرابــی احتمالــی ســرک میگذاشــتم، 
امــا بــا آن هــم کنجــکاوی ام تحریــک شــده بــود. بــه ایــن کنــار و آن کنــار موتــر میرفتــم و 
بــه بیــرون نظــر مــی انداختــم. تــا اینکــه چشــمم بــه صحنــۀ غــم انگیــزی افتــاد. ایــن صحنــه 
حاکــی از برخــوردی بــود کــه احتمــاالً در تازگــی هــا بیــن قــوای متخاصــم اتفــاق افتــاده 
بــود. شــعله هــای آتــش از دو عــراده موتــر عســکری بلنــد بــود. چنــد جســد خــون آلــود 
ملبــس بــه لبــاس عســکری اینطــرف و آنطــرف افتــاده بودنــد. دود و بــوی خفــه کننــده ای 
فضــا را گرفتــه بــود. یکــی از اجســاد کــه موتــر حامــل مــا از نزدیکــی آن میگذشــت، جســد 
جوانــی بــود کــه فکــر میشــد هنــوز بــه ســن بیســت پــا نگذاشــته باشــد. او یقینــًا بــا حــزب 
منفــور خلــق و پرچــم ارتباطــی نداشــت. زیــرا خلقیهــا پرچمــی هــا کــه در طــول زمامــداری 
شــان عســاکر منظــم را بــه کام مــرگ ســپرده بودنــد، خانــه هــا را تاشــی و جوانــان کــم ســن 
و ســال را جبــراً بــه خدمــت عســکری میکشــانیدند و بــدون مشــق و تمریــن بــه جبهــات 
جنــگ ســوق میدادنــد. آنهــا خــود ایــن شــهامت را نداشــتند تــا در صــف اول جنــگ قــرار 
گیرنــد زیــرا بیشــتر وقــت شــان را بــه خدمــت گــذاری بــاداران شــان میگذشــتاندند و کمتــر 
ــا از  ــود ت ــان ب ــان و بیطرف ــر بیگناه ــه خطــر معــروض میســاختند.این ب ــای شــان را ب جانه
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ــاه در  ــان بیگن ــن جوان ــودن ای ــد. در ســوق نم ــاع نماین ــام نهادشــان دف ــور و ن ــاب منف انق
جبهــۀ مقــدم جنــگ دو مفــادی برایشــان متصــور بــود. یکــی اینکــه در مقابــل دشــمنان شــان 
مقاومتــی صــورت میگرفــت و دوم اینکــه بــا کشــته شــدن ایــن جوانــان از صــف دشــمنان 
بالقــوۀ شــان کاســته میشــد.این جوانــی کــه جســد خــون آلــودش خــاک آلــود و زار فرســخها 
دور از مســکنش بــروی زمیــن افتــاده بــود، ممکــن پــدر و مــادر و خواهــری داشــته باشــد 
کــه هنــوز از مــرگ غــم انگیــز وی خبــر نباشــند. پــدر و مــادری کــه هنــوز بــه امیــد برگشــت 
ــان  ــر خودشــان و هموطن ــه دامنگی ــی ک ــم بای ــای خت ــه دع ــالم فرزندشــان ب ــح و س صحی
شــان گردیــده اســت، مصــروف باشــند. غافــل از اینکــه فرزندشــان جــام شــهادت نوشــیده 
ــدگان  ــدی را کــه در دی ــاده اســت. فرزن ــروی خــاک افت ــی ب ــن محل و جســدش در دورتری
شــان جــا میدادنــد امــروز جســد خــون آلــودش بــروی خــاک افتــاده و بــه خــورد درنــدگان 
ــا همــه آرزوهــای شــان از زندگــی  قــرار داده شــده اســت. ایــن جــوان و هــزاران دیگــر ب
محــروم گردیدنــد تــا یــک گــروه وحشــی صفــت زیــر عنــوان دفــاع از یــک ایدیولــوژی جاه 
طلبــی هایشــان را ارضــا و عطــش خونخــواری هایشــان را فرونشــانند.  اگــر گــذر ســاکنین 
ــه ایــن محــل نیفتــاده و اجســاد ایــن شــهدا را بــه خــاک نســپارند، بــه  نزدیکتریــن قریــه ب
زودی حیوانــات درنــده بــه حســاب شــان خواهنــد رســید. روســها اجســاد مــردگان شــان 
ــه خــورد  ــا ب ــل نشــدند و آنه ــی قای ــا اهمیت ــان ه ــه اجســاد افغ ــی ب ــد ول ــا خــود بردن را ب
ــه  ــد و ب ــزل نمــوده بودن ــدر تن ــا آنق ــا پرچمــی ه ــده واگــذار شــدند. خلقیه ــات درن حیوان
کرنــش و آســتان بوســی روســها آنقــدر از حیثیــت خــود کاســته بودنــد کــه حتــی روســها 
ــس  ــان عک ــی غیرت ــن ب ــه از ای ــدون اینک ــد ب ــان میپرداختن ــن و تحقیرش ــه توهی ــکارا ب آش
العملــی دیــده باشــند. ایــن جوانــان کــه بــه کام مــرگ ســپرده شــده بودنــد، چــه بــه خلــق 
و پرچــم مربــوط بــوده باشــند یــا نــه، چــه جبــراً بــه جبهــۀ جنــگ کشــانیده شــده باشــند 
و یــا بــه رضــا، همــه افغــان بودنــد و بــی حرمتــی بــه اجســاد آنهــا بــی حرمتــی بــه همــۀ 
افغانهــا بــود. اگــر خلقیهــا پرچمــی هــا کمتریــن غیــرت و شــهامتی میداشــتند اگــر کمتریــن 
احســاس افغانیــت میداشــتند، نیمگذاشــتند اجســاد روســها بــا اعــزاز و تکریــم برداشــته شــود 
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و اجســاد افغانهــا بــی ارزش بــه خــورد حیوانــات درنــده گذاشــته شــوند. از ایــن صحنــۀ غــم 
انگیــز گذشــتیم ولــی فکــر ایــن صحنــه در تمــام راه مــرا همراهــی میکــرد. موتــر بــه ســرعت 
بیشــتر حرکــت میکــرد. دریــور میخواســت هــر چــه زود تــر از ایــن صحنــه فاصلــه گیــرد 
زیــرا هــر آن احتمــال آن میرفــت کــه طیــاره هــای دولتــی بــه عــزم انتقــام گیــری منطقــه و 

دور و بــر آن را تحــت بمباردمــان قــرار دهــد.
ــه  ــکلی مواج ــا مش ــه ب ــم ک ــه بودی ــه نگرفت ــدان فاصل ــر آور چن ــۀ تأث ــوز از آن صحن هن
گردیدیــم. موتــر مــا بایــد از بــاالی پــل نســبتًا طوالنــی کــه بــاالی دریایــی اعمــار گردیــده 
بــود میگذشــت. عــرض پــل بــه انــدازه ای بــود کــه تنهــا بــه یــک موتــر اجــازۀ عبــور میــداد. 
ــر از  ــر چــه زودت ــور ه ــاش عب ــم در ت ــه آن ه ــر دیگــری ک ــا از یکطــرف و موت ــر م موت
منطقــه بــود از طــرف مقابــل داخــل پــل کــم عــرض گردیدنــد. هیــچ یــک از دریــوران بــه 
طــرف مقابــل اعتنایــی نداشــت. هــر کــدام میخواســت پــل را زودتــر عبــور نمانــد. تــا اینکــه 
ــد. مناقشــه بیــن  ــد قدمــی همدیگــر متوقــف گردیدن ــل و در چن ــر در وســط پ هــر دو موت
دریــوران آغــاز یافــت. هــر یــک خــود را حــق بــه جانــب میدانســت. در طــول ایــن مشــاجره 
ناآرامــی و هیجــان مــا بــه اوج رســیده بــود. چشــم هایــم متوجــه فضــا و در جســتجوی طیاره 
هــا بــود. هــر لحظــه امــکان داشــت طیــاره هــا منطقــه را تحــت بمباردمــان قــرار داده و بــه 
حیــات همــۀ مــا خاتمــه بخشــد. اگــر در بــدو مرحلــه یکــی از دریــوران حاضــر میشــد بــه 
عقــب رفتــه و راه را بــرای دیگــرش آزاد ســازد، حــال هــر کــدام بــه انــدازه کافــی از محــل 
فاصلــه گرفتــه میتوانســت. بعــد از مشــاجرۀ کافــی کــه هــر دقیقــه آن در حکــم ســاعتی بــود 
باالخــره دریــور طــرف مقابــل حاضــر شــد موتــرش را بــه عقــب رانــده و راه عبــور مــا را 
ــا بــه قریــه ای مواصلــت  آزاد ســازد. مشــکل رفــع گردیــده و بــه راه خــود ادامــه دادیــم ت
و موتــر در مقابــل قلعــۀ بزرگــی توقــف نمــود. راه بلــد اظهــار داشــت کــه چــون در پســته 
ایکــه در پیــش رو داریــم در مــورد راکبیــن ســوال و جــواب زیــاد بعمــل مــی آورنــد وحتــی 
ــان  ــا ن ــا م ــر اســت ت ــذا بهت ــد، ل ــه تاشــی هــم میپردازن ــن اشــتباه ب در صــورت کوچکتری
چاشــت را در آن قلعــه کــه متعلــق بــه یکــی از دوســتان معتمــد وی میباشــد، صــرف نمــوده 
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و بعــد از وضــو و نمــاز بــه راه بیفتیــم. البتــه مالــک آن قلعــه مــا را توســط موتــر شــخصی 
ــود  ــد ب ــا خواه ــی منتظــر م ــه در محل ــای الری ک ــه موتره ــاره ب ــه دوب ــق بیراه اش از طری
میرســاند. در پهلــوی اضطرابــات دیگــر تشــویش اینکــه مبــاد راه بلــد هــم مــا را در نیمــۀ راه 
گذاشــته و راه فــرار در پیــش گیــرد ناآرامــی دیگــری برایــم خلــق نمــوده بــود. بعــد از دق 
البــاب دروازه گشــوده شــد وشــخص میــان ســالی در چــوکات دروازه ظاهــر گشــت. بعــد از 
توضیحــات الزم از طــرف راه بلــد آن شــخص از مــا بــه گرمــی پذیرائــی نمــوده و بــه داخــل 
قلعــه دعــوت نمــود. مــن و دو پســرم را در اتاقــی کــه در نزدیکــی دروازۀ درآمــد قلعــه واقــع 
بــود راهنمائــی کــرد در حالیکــه بــه دختــرک خوردســالی کــه در عقــب وی قــرار داشــت، 
هدایــت داد تــا خانــم و دخترانــم را بــه داخــل قلعــه نــزد خانمــش راهنمائــی کنــد. از پیــش 
آمــد ایــن شــخص چنیــن اســتنباط میشــد کــه او هــم جــزءی از یــک شــبکه بــوده و در بــدل 
پــول منظمــًا بــا راه بلــد همــکاری داشــته باشــد. چنــد لحظــه بعــد غذائــی کــه مشــتمل بــود 
بــر شــیر روغــن حاضــر گردیــد. اولیــن بــاری بــود کــه شــیر روغــن صــرف میکــردم. فکــر 
میکنــم بهتــر بــود آن را روغــن شــیر یــاد میکردنــد زیــرا مقــدار روغــن آن بیشــتر از شــیر 
بــود و یــا ممکــن بــه عامــۀ مهمــان نــوازی آن روز در اســتعمال روغــن زیــاده روی نمــوده 
باشــند. شــیر روغــن عبــارت از یــک کاســه شــیر بــود کــه نــان تنــوری، ماننــد شــوربا در آن 
ریــزه شــده و روی آن روغــن زرد حیوانــی بــه مقــدار کافــی ریختــه شــده بــود. بــا آن مقــدار 
ــود. بعــد از صــرف غــذا و ادای نمــاز  ــد لقمــه ای ناممکــن ب روغــن، صــرف بیــش از چن
لحظــه ای بــه اســتراحت پرداختیــم و بعــد حوالــی ســاعت دو یــا دو نیــم  بعــد از ظهــر همــه 
در موتــر تویوتــای مالــک قلعــه جــای گرفتــه و از طریــق بیراهــه بــه راه افتادیــم. بیشــتر از 
نیــم ســاعت راه پیمودیــم تــا باالخــره دو موتــر الری کــه منتظــر مــا بودنــد نمایــان گردیــد. از 
موتــر تویوتــای راحتــی پائیــن و جاهــای خــودرا در موتــر هــای الری دوبــاره اشــغال نمــوده 
و بــه راه افتادیــم. روز بــه پایــان رســیده بــود کــه بــه قریــۀ کوچکــی مواصلــت کردیــم. خانــه 
هــا در یــک طــرف ســرک و در دامنــۀ کــوه اعمــار گردیــده بــود. گــروه ســه چهــار نفــری 
از اجیــران دولــت، در حالیکــه تفنــگ بــه شــانه داشــتند راه شــان را بطــرف معکــوس مســیر 
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مــا میپیمودنــد در قســمت نهایــت قریــه موتــر توقــف کــرد. راه بلــد اظهــار داشــت کــه راه 
پیمائــی بیــش از ایــن خطــرات فزاینــده ای در قبــال خواهــد داشــت شــب را بــه همیــن قریــه 
گذشــتانه و فــردا ســفر خــود را از ســر خواهیــم گرفــت. ضمنــًا بــه مــن هــم اطمینــان داد 
تــا از تشــویش بیشــتر خــودداری کنــم زیــرا در منطقــه ای رســیده ایــم کــه  قــدرت دســت 

رســی دولــت بــه مــا کمتــر خواهــد بــود. 
همــه از موتــر پائیــن شــدیم و در کنــار ســرک منتظــر هدایــت بعــدی راه بلــد ماندیــم. او کــه 
در آنطــرف ســرک بــا شــخصی مصــروف گفتگــو بــود بــه مــا اشــاره نمــود تــا بــه تعقیــب 
ــا وی صحبــت داشــت پیــش و راه بلــد و مــا در  وی بپردازیــم. آن شــخصی کــه راه بلــد ب
ــف  ــب دروازه ای توق ــره در عق ــی و باالخ ــه ای را ط ــۀ تپ ــم. دامن ــه راه افتادی ــب وی ب عق
کردیــم. راه بلــد اظهــار داشــت کــه شــب را در ایــن خانــه ســپری نمــوده و فــردا ســفر خــود 
ــی  ــا هریکین ــه ب ــد  ک ــی کردن ــی راهنمائ ــه اتاق ــا را ب ــت. م ــم گرف ــاره از ســر خواهی را دوب
روشــن ســاخته شــده بــود. غــذای شــب آمــاده گردیــد. بــا وجــود اطمینــان از طــرف را بلــد 

هنــوز هــم تشــویش مــن پایــان نداشــت. 
درســت بــه یــاد نــدارم تهیــه غــذا چــه مدتــی را در بــر گرفــت و یــا غذاییکــه آنشــب صــرف 
نمودیــم چــه بــود. بعــد از صــرف غــذا بــه جاهــای خــود افتــاده و بــه خــواب رفتیــم. صبــح 
وقــت از خــواب بیــدار شــده و بعــد از صــرف چــای صبــح دوبــاره بــه ســفر آغــاز کردیــم. با 
خــود مــی اندیشــیدم کــه امــروز بــه فاکولتــه درســی نداشــتم و کســی متوجــه غیبتــم نخواهد 
شــد. ولــی غیبــت دیــروزم اثــرش را بخشــیده اســت وممکــن کنجــکاوی هــا را برانگیختــه 
اقداماتــی هــم روی دســت گرفتــه شــده باشــد. میترســیدم بــه منزلــم مراجعــه و پــدر و کاکای 

موســپیدم را مــورد بــاز پرســی و آزار قــرار دهنــد.
موتــر یکنواخــت راه میپیمــود. نــادراً بــه بیــرون نظــر مــی انداختــم. گاه بــه یــک آرام چوکــی 
مینشســتم و گاه روی کوچــی میخوابیــدم. مدتــی راه پیمودیــم تــا حوالــی ســاعت پنــج یــا 
شــش در قریــۀ دیگــری رســیدیم. موتــر بــاز هــم توقــف کــرد. ایــن قریــه ای بــود کــه شــب 
دوم ســفر خــود را در آن ســپری میکردیــم. راه بلــد بــاز هــم مــا را بــه خانــه ای راهنمائــی 
کــرد. یــک مقــدار گوشــتی را کــه در طــول راه خریــداری کــرده بــود بــه صاحــب خانــه داد 
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تــا بــا آن غــذای شــب را آمــاده ســازد. ایــن فامیــل نیــز مهمــان نواریهــا یشــان را از مــا دریــغ 
نداشــتند. چنــد دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه  چــای آمــاده گردیــد. بعــد از چایــی کــه در ارگ 
شــاهی بــه حضــور شــاه صــرف نمــوده بــودم، ایــن دومیــن بــاری بــود کــه چایــی بــه آن 
لــذت صــرف میکــردم. مــن کــه بــه نوشــیدن چــای عــادت چندانــی نداشــتم، چندیــن پیالــه 
آن را پــی هــم صــرف کــردم. چنــد لحظــه بعــد از ختــم چــای نوشــی غــذا آمــاده گردیــد. 
ــذت غــذا را دو  ــا ل ــا ممکــن گرســنگی و خســتگی م ــود و ی ــه شــده ب غــذای لذیــذی تهی
چنــدان میســاخت. از اینکــه از کابــل کافــی فاصلــه گرفتــه بودیــم تــا انــدازه ای از تشویشــم 
ــی ســفر در پیــش رو داشــتیم وخطــرات  ــدازۀ کاف ــه ان ــی هنوزهــم ب ــود ول کاســته شــده ب
بــه کلــی رفــع نشــده بــود. تصــور دســتگیری مــا در ایــن لحظاتــی کــه قــدم بــه قــدم بــه 
آزادی نزدیکتــر میشــدیم بیشــتر مــرا هیجانــی و ناراحــت میســاخت. فــردا بــاز هــم نوبــت 
درس مــن بــود و غیبتــم یــک بــار دیگــر ادارۀ فاکولتــه را بــه یــاد مــن مــی انداخــت. بــه یــاد 
پــدر مــو ســپیدم و کاکایــم افتــادم. آنهــا را تنهــا پشــت ســر گذاشــته بــودم. در آن مرحلــۀ 
حیاتشــان کــه بــه موجودیــت و خدمــت گــذاری مــا شــدیداً احتیــاج داشــتند آنهــا را تنهــا 
میگذاشــتم. گــر چــه پــدر مرحــوم خــود، نســبت حساســیت موقــف خــودم و خطراتــی کــه 
ــی ایــن دلیــل آرامــش خاطــر  ــه فــرار میکــرد، ول ــه ب ــد میکــرد مــارا توصی ــم را تهدی اطفال
مــن شــده نمیتوانســت. او ایثــار میکــرد و بــدون اینکــه بــه خــود و بــه مشــکات آینــده اش 
بیندیشــد میخواســت فرزنــد و نواســه هایــش را از خطــرات دور ســازد. یگانــه چیــزی کــه 
تــا انــدازه ای برایــم آرامــش خاطــر فراهــم میســاخت موجودیــت بــرادرم دوکتــور محمــد 
طاهــر هاشــمی در کابــل بــود. امــا موجودیــت بــرادرم نمیتوانســت از تشویشــم بکاهــد زیــرا 
موجودیــت وی در کابــل خــود برایــم مایــۀ تشــویش دیگــری بــود. او کــه مصــروف فعالیــت 
هــای ضــد دولتــی بــود امــکان داشــت دیــر یــا زود بــه دام خلقــی هــا و پرچمــی هــا افتــاده 
نــه تنهــا از پــدر وارســی نتوانــد بلــک خانــم واطفــال خــودش هــم بــه مشــکات مواجــه 
گــردد. امیــداوار بــودم کــه تــا روزی کــه بتوانــم در کازابانــکا جابجــا شــده و زمینــه ســفر 
آنهــا را فراهــم ســازم حاثــه ناگــواری دامنگیرشــان نگــردد. ولــی ایــن داغ بــرای ابــد بــه دلــم 



358

باقــی مانــد و دوبــاره بــه دیــدن پــدر و کاکایــم نایــل نشــدم. فــردا دوبــاره بــه ســفرم آغــاز 
ــوی خانمــم در  ــا یکجــا ســاخته و در پهل ــا م ــه ب ــد خانمــی را از قری ــار راه بل ــم. اینب کردی
نزدیکــی کلکیــن نشــاند. بــه خانــم و دخترانــم توضیــح کــرد کــه ایــن خانــم رول »خوشــو« 
را بــازی خواهــد نمــود. اگــر در طــول راه کســی موتــر مــارا توقــف داده و ســوال و جوابــی 
بــه راه مــی انــدازد، هیــچ کــدام جوابــی نگفتــه و بگذارنــد آن خانــم بــه ســوال هــا جــواب 
بگویــد. موتــر حرکــت کــرد و مــن در جــای همیشــگی خــود قــرار گرفتــم. خاموشــی مطلــق 
همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود و بــه جــز از صــدای ماشــین موتــر مــا دیگــر صدایــی شــنیده 
نمیشــد. حوالــی ســاعت یــازده قبــل از ظهــر موتــر یــک بــار دیگــر توقــف نمــود. بــاز هــم 
راه بلــد آمــده و اظهــار داشــت کــه درپوســتۀکه در پیشــرو داریــم زیــاد کنجــکاوی صــورت 
میگیــرد حتــی چریــک هــای اجیــر در فاصلــه هــای دور از پوســته هــم موترهــا را توقــف 
داده و بــرای کشــف کســانی کــه راه فــرار در پیــش گرفتــه انــد تاشــی مینماینــد. لــذا بهتــر 
ــا خانــم هــا بــه راهشــان ادامــه دهنــد  و مــا فاصلــه  اســت از همینجــا بگذاریــم موترهــا ب
ای را از طریــق بیراهــه پیــاده طــی نمائیــم. مــن و هــر دو پســرم از موترهــا پائیــن و بــا راه 
بلــد یکجــا بــه راه افتادیــم. ایــن بیراهــه ای کــه مــا را در آن طــی منــزل میکــردم شــباهت بــه 
بســتر دریائــی داشــت کــه خشــکیده باشــد زمیــن پــر از ریــگ و پیــاده روی روی آن نهایــت 
خســته کننــده بــود. امــا مزیــت ایــن بیراهــه در آن بــود کــه نســبت بــه زمیــن هــای دوطــرف 
در ســطح پائیــن تــر قــرار داشــت و مــا در آنجــا توجــه کســی را جلــب نمیکردیــم. در غیــر 
آن راهپیمائــی چنــد نفــر در آن دشــت وســیع از نظرهــا پنهــان نمیمانــد. مخصوصــًا کــه از 

ســرک موتــر رو فاصلــه بســیار زیــادی هــم نداشــتم. 
آفتــاب بــا شــدت هــر چــه بیشــتر میتابیــد. بــا پتــوی کــه روی شــانه داشــتیم روی خــود را از 
شــعاع آفتــاب میپوشــاندیم. امــا خســتگی مــا بــه انــدازه ای بــود کــه جــز چنــد لحظــۀ کوتــاه 
پتــو را بیشــتر بلنــد گرفتــه نمیتوانســت. پتــوی کــه در حــاالت عــادی موجودیــت آن را روی 
شــانه هــای خــود احســاس هــم نمیکــردم، حــال آن را معــادل چندیــن تــن میپنداشــتیم. بیش 
از چنــد دقیقــه ای آن را روی شــانه نگــه داشــته نتوانســته از یــک شــانه بــه شــانه دیگــر و از 



359

یــک دســت بــه دســت دیگــر میگذشــتاندم دهــن ولبهــای مــا خشــکیده و عــرق از ســر و 
روی مــا جریــان داشــت. فرصــت دم گرفتــن نداشــتم و نفــس زنــان بــه پیــش میرفتیــم. بایــد 
هــر چــه زودتــر از منطقــه میگذشــتیم. در غیــر آن یــک تصــادف بــد  میتوانســت همــۀ نقشــه 
هــای مــا را نقــش بــر آب ســازد، و ایــن بــار نــه تنهــا خــودم بلکــه همــۀ اعضــای فامیلــم بــه 
کام درنــده هــای خلقــی پرچمــی از قمــاش اســداهلل ســروری مــی افتادنــد. وقتــی بــه پســرانم 
میدیــدم کــه بــا ســر و روی پــر از عــرق، خســته و تعبــان و نفــس زنــان بــه راهشــان ادامــه 
ــه تحلیــل رســیده اســت، احســاس  ــرژی شــان ب ــی کــه میدانســتم همــه ان ــد در حال میدهن
ــرا در تــاش اینکــه جانشــان را از  ــاه میکــردم. خــود را مقصــر میپنداشــتم زی ــر و گن تقصی
خطــرات احتمالــی نجــات داده باشــم بــه کام مــرگ سوقشــان داده بــودم. آفتــاب بــا شــدت 
ــم.  ــش میرفتی ــه پی ــان داشــت ب ــا جری ــرق از ســر و روی م ــه ع ــی ک ــا در حال ــد و م میتابی
همــۀ آب وجــود خــود را بــه شــکل عــرق ضایــع نمــوده بودیــم و شــدیداً احســاس تشــنگی 
میکردیــم ولــی در آن نزدیکــی هــا اثــری از آب دیــده نمیشــد. انــرژی مــا بــه تحلیــل رســیده 
بــود ولــی خــوف و هــراس بــه مــا انــرژی میبخشــید و در ســرعتیکه در تــوان مــا بــود بــه 
پیــش میرفتیــم. کوچکتریــن صــدا توجــه مــا را جلــب میکــرد و قلــب هــای مــا بــا شــدت 
هــر چــه بیشــتر بــه ضربــان مــی افتــاد. چریــک هــای اجیــر میتوانســتند ایــن بیراهــه را مــورد 
تفتیــش قــرار دهنــد. میدانســتند کــه فراریــان جــز بیراهــه ســرک عــام را مــورد اســتفاده قــرار 
نخواهنــد داد. ولــی ایــن را هــم میدانســتند کــه در همیــن بیراهــه هــا ودور از ســرک عــام 
چانــس افتــادن خودشــان بــه دام مجاهدیــن نیــز افزایــش میابــد. و لــذا کمتــر بــه گشــت و 

گــذار در ایــن بیراهــه هــا میپرداختنــد.
ــه زمینهــای همــوار زراعتــی رســیدیم. از  ــا باالخــره ب بیــش از یــک ســاعت راه پیمودیــم ت
دور چشــم مــا بــه چــاه آبــی افتــاد. بــی اراده همــه بطــرف چــاه آب روان شــدیم. ســطلی کــه 
از تایرهــای مســتعمل موتــر ســاخته شــده و بــه منظــور کشــیدن آب در بــاالی چــاه تعبیــه 
گردیــده بــود، بــه چــاه انداختیــم. هــر کــدام بــه نوبــه از ســطل آب نوشــیده و رفــع عطــش 
نمودیــم. دوبــاره بــه راه خــود ادامــه دادیــم. اســتوارتر گام میبرداشــتیم. گویــا آب، ایــن مــاده 
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ای کــه آن را فاقــد انــرژی میداننــد بــه مــا انــرژی بخشــیده بــود. ســنگینی پتــو را بــاالی شــانه 
خــود احســاس نمیکــردم. در طــول راه حــرف نمیزدیــم. همــه در افــکار خــود  غــرق بودیــم 
و نفــس زنــان بــه پیــش میرفتیــم. بعــد از ســاعتی راه پیمائــی چشــم مــا بــه موتــر هــای الری 
کــه در کنــار ســرک منتظــر مــا بودنــد افتــاد. همــه احســاس خوشــی میکردیــم. آثــار خوشــی 
و ســرور را در ســیمای پســرانم و راه بلــد مشــاهده میکــردم. باالخــره هــم از خطــر بــه دام 

افتــادن و هــم از عــذاب پیــاده روی در زیــر آفتــاب ســوزان نجــات بافتــه بودیــم.
 حوالــی ســاعت ســه بعــد از ظهــر دوبــاره در موترهــای الری جــا گرفتــه و بــه ســفر خــود 
ادامــه دادیــم. از فــرط خســتگی روی کوچــی خوابیــده و تازمــان توقــف دوبــارۀ موتــر از جــا 
نجنبیــدم. نزدیــک هــای شــام بــاز هــم موتــر مــا در قریــه ای توقــف کــرد. راه بلــد اینبــار 
بــا چهــرۀ خنــدان ظاهــر گشــت. اواظهــار داشــت کــه خــودش بــا فامیلــش در همیــن قریــه 
ــا ســه  ــه بیــش از دو ی ــان خاطــر مــن گفــت کــه ایــن قری ــرای اطمین ــد، و ب ســکونت دارن
ــدارد. او عــاوه کــرد کــه حــال اگــر همــه خلقیهــا  ــه ن ــر از ســرحد پاکســتان فاصل کیلومت
پرچمــی هــا بــا بــاداران شــان بــه تعقیــب مــا بیاینــد قــادر بــه دســتگیری مــا نخواهنــد بــود. 
و لــذا میتوانیــم امشــب بــا خاطــر آســوده بخوابیــم و فــردا داخــل خــاک پاکســتان شــویم. 
از خوشــی ایکــه نــزد راه بلــد مشــاهده میکــردم چنیــن اســتنباط کــردم کــه در طــول ســفر 
خــوف و هــراس وی کمتــر از مــا نبــوده اســت. او از فشــار تشــویش رهائــی یافتــه بــود و در 
تمــام طــول ســفر اولیــن بــاری بــود کــه او را چنیــن خــوش و ســرحال میدیــدم. ولــی مــن 
بــا وجــود اطمینانیکــه برایــم داده میشــد از تشــویش خــودداری نمیتوانیســتم و خطــرات را 
کامــًا مرفــوع نمیدیــدم. راه بلــد در قریــۀ خــودش بــود و الزم نمیدیــد ماننــد دیگــر قریــه 
هــا، هویــت مــا را از اهالــی قریــه پنهــان دارد. در ظــرف یــک شــب همــۀ اهالــی قریــه بــه 

هویــت مــا، و از اینکــه مــن داکتــر طــب میباشــم پــی بردنــد.
ــارت از برنجــی  ــی« عب ــد. »دندک ــاده گردی ــی« آم ــود از »دندک ــارت ب ــه عب ــذای شــب ک غ
ــروت در غــوری عرضــه  ــه شــکل کچــری ق ــه و ب ــروت تهی ــوام کچــری ق ــه ق ــه ب ــود ک ب
گردیــده بــود. بــا تفــاوت اینکــه برنــج فاقــد مــاش بــود ودر فرورفتگــی وســطی تنهــا روغــن 
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ریختــه شــده بــود و از قــروت اثــری نبــود. تهیــۀ ایــن غــذا عامــۀ خــاص مهمــان نــوازی 
بــود کــه فامیــل راه بلــد بــه خاطــر مــا ایــن تکلیــف را بــه خــود تحمیــل نمــوده بــود. اگــر 
خــوف و هــراس بــا مــن همــراه نمیبــود، گفتــه میتوانــم کــه آن شــب لذیذتریــن غذایــی را 
صــرف میکــردم. نــه  اینکــه ایــن لــذت تنهــا در خــود غــذا نهفتــه بــود بلکــه صفــا و بــی 
آالیشــی صاحبخانــه بــه آن لــذت میبخشــید. تعارفــات تصنعــی در میــان نبــود، اگــر یکــی دو 
کلمــه ای بــر رســم مهمــان نــوازی ادا میکــرد هــم از قلبــش منشــأ میگرفــت. هیــچ ســخنش 
ــه  ــود ک ــدار ب ــی آالیشــی مهمان ــا و ب ــن صف ــود. همی ــان نب ــوک زب ســطحی تصنعــی و از ن
فضــا را گــرم و خوشــایند ســاخته بــود، کــه جــای آن را نــه لــذت نــان و نــه تنــوع نــان هیــچ 

کــدام پرســاخته نمیتوانســت.
ــر  ــان میس ــر برایش ــه داکت ــه ب ــس مراجع ــر چان ــه کمت ــه ک ــای قری ــه خانمه ــح ک ــردا صب ف
میشــد از موقــع اســتفاده کــرده، کســی بــا مقــداری مســکه، کســی بــا خمــرۀ ماســت، کســی 
بــا جــام شــیر و یــا یــک قــرص نــان بــه خانــۀ راه بلــد ســرازیر شــدند. هــر کــدام بــه نوبــۀ 
خــود شــکایات شــان را بازگــو کردنــد. مــن هــم تــا جاییکــه فهمــم یــاری میرســاند بــه آنهــا 
توصیــه هــا و توضیحاتــی بعــرض میرســانیدم. وقتــی از مصروفیــت بــا ایــن مریضــان فــارغ 
شــدم قســمتی از روز گذشــته بــود و بــه هدایــت راه بلــد خــود را آمــادۀ ســفر ســاختیم. همــه 
بــه موتــر هــای الری جــا گرفتیــم و راه ســرحد در پیــش گرفتیــم. قبــل از آنکــه بــه ســر حــد 
مواصلــت کنیــم موتــر یــک بــار دیگــر توقــف نمــود. راه بلــد از مــن تقاضــا کــرد تــا قبــل از 
خــروج از افغانســتان، نظــری بــه امــوال تجارتــی اش بینــدازم. وقتــی از موتــر پائیــن شــدم، 
در ســمت دســت چــپ بــه فاصلــه ای از ســرک، ســاختمان هایــی بنظــر خــورد کــه شــباهت 
بــه هنگرهــای گمــرک داشــت. راه بلــد پیــش و مــن از دنبــال بــه طــرف ایــن هنگرهــا روان 
شــدیم وقتــی در آنجــا رســیدیم هنگرهــای را دیــدم پــر از امــوال کــه روی آنهــا بــا ترپــال 
پوشــانیده شــده بــود. راه بلــد بــا دســت بطــرف قســمتی از امــوال اشــاره کــرده گفــت: »ایــن 
ــه قســمت دیگــر اشــاره کــرده  ــل میــرود« و بعــد ب ــه طــرف کاب اموالیســت کــه قاچاقــی ب
گفــت: »ایــن هــم اموالیســت کــه قاچاقــی بــه طــرف پاکســتان میــرود. اینهــا همــه مربــوط 
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خــودم میباشــد« ایــن شــخص گرچــه قاچــاق میبــرد و راه منحرفــی در پیــش گرفتــه بــود، 
ولــی در همیــن راه منحــرف خــود راســت میرفــت. او تظاهــر بــه پاکــی نفســی نمیکــرد. او 
ماننــد مجیــد، مدیــر گمــرک ســرحدی اســام قلعــه و محــی الدیــن همــکارش، و یــا بعــض 
ماموریــن گمرکــی ســرحد کــه مــن خــود شــاهد ســیر صعــودی گــراف دارایــی شــان بــودم، 
عــوام فریبــی نمیکــرد. قاچــاق میبــرد و خــود را قاچاقبــر معرفــی میکــرد چــون دزدانــی نبــود 

کــه بــدزدد و رشــوه بســتاند امــا بــه صداقــت تظاهــر نماینــد.
ــه راه  ــا ب ــدیم. موتره ــا روان ش ــرف موتره ــه ط ــر دو ب ــته ه ــر گذاش ــت س ــارا پش هنگره
افتادنــد وبعــد از چنــد دقیقــه راه پیمایــی پســتۀ ســرحدی پاکســتان کــه بــاالی بلنــدی تپــه 
ماننــدی قــرار داشــت نمایــان گردیــد. بــاز هــم بایــد بــه فاصلــه ای از پســتۀ ســرحدی، از 
موترهــا پائیــن میشــدیم. همــه بــه شــمول خانــم هــا از موتــر پائیــن شــده و بــا یــک نفــر 
همــکار راه بلــد بــراه افتادیــم. موترهــا بــه طــرف تپــه ماننــد بــراه افتادنــد، و مــا از طریــق 
بیراهــه ایکــه از زیــر تپــه و از زیــر نظــر عســکر پاکســتانی میگذشــت، ســر حــد را گذشــته 

و بــه خــاک پاکســتان داخــل شــدیم.
عســکر پاکســتانی هیــچ عکــس العملــی نشــان نــداد. مثــل اینکــه بــا راه بلــد ســابقۀ شناســائی 
ــار  ــه انتظ ــان ب ــایۀ درخت ــر س ــود. زی ــن ب ــود مطمئ ــه خ ــق الزحم ــته، و از حصــول ح داش
نشســتیم. انتظــار مــا بــه طــول انجامیــد و ناآرامــی لحظــه بــه لحظــه بیشــتر میشــد. میترســیدم 
در ایــن لحظــۀ اخیــر موظفیــن پاکســتانی از دخــول مــا بــه پاکســتان ممانعــت نماینــد. اگــر 
چنیــن حادثــه ای صــورت میگرفــت نــه بــرای مــا راه برگشــت بــه کابــل باقــی میمانــد و نــه 
راه پیــش روی بــه پاکســتان. یــک عســکر دیگــر پاکســتانی در بــاالی تپــه ظاهــر گشــت. مثــل 
اینکــه مراقــب مــا باشــد هــر لحظــه انتظــار داشــتم از تپــه پائیــن شــده و ســوال و جوابــی را 
بــراه انــدازد. بــا وجودیکــه از زیــر چشــم متوجــه وی بــودم، میکوشــیدم بــا وی چشــم بــه 
چشــم نشــوم. چهــل و پنــج دقیقــه یــا یــک ســاعت را در برگرفــت تــا موترهــا در ســرک 
موتــر رو کنــار تپــه ظاهــر گشــتند.دوباره بــه موترهــا جــا گرفتیــم و ســفر خــود را بطــرف 
پــاره چنــار آغــاز کردیــم. خاطــرم آســوده گردیــد. عبــور از ســرحد بــدون مشــکل صــورت 
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گرفتــه و بــه خــاک پاکســتان داخــل شــده بودیــم. خطــرات خلقیهــا پرچمــی هــا از ســر مــا 
کــم گردیــده بــود و دیگــر دلواپســی ازیــن رهگــذر نداشــتم. گاه بــه ایــن کنــار و گاه بــه آن 
ــم. کاریکــه در ســه روزه  ــی نظــر مــی انداخت ــه منظــرۀ بیرون ــه ب ــه و آزادان ــر رفت ــار موت کن

راهپیمائــی در خــاک کشــور خــود بــه آن جــرأت نمیکــردم.
نزدیــک هــای شــام بــه پــاره چنــار رســیدیم. پــاره چنــار بــرای موترهــای حامــل مــا منــزل 
ــرام  ــم. پروگ ــه میدیدی ــیلۀ دیگــری تهی ــه پشــاور وس ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــود و بای ــی ب نهائ
ســرویس هــای لینــی کــه مســئول حمــل و نقــل مســافرین بطــرف پشــاور بــود، بــه پایــان 
ــه بســی را  ــا اینکــه نیم ــار میگذشــتاندیم و ی ــاره چن ــه پ ــد شــب را ب ــا بای ــود. ی رســیده ب
بطــور در بســت بــه کرایــه میگرفتیــم. راه بلــد پــاره چنــار را بــرای گذشــتاندن شــب چنــدان 
مناســب و خالــی از خطــر نمیدیــد و پیشــنهاد کــرد کــه اگــر ممکــن باشــد و زیــاد خســته 
نباشــیم از گذشــتاندن شــب در پــاره چنــار صــرف نظــر نمائیــم. مــن هــم کــه چنــد شــب 
ــه  ــه ب ــودم ک ــن نظــر ب ــه ای ــودم، ب ــی گذشــتانده ب ــه تشــویش و ناآرام و روز را مسلســل ب
یــک بارگــی تشــویش هــا را پشــت ســر گذاشــته و یــک شــبی خــواب آســوده خاطــر و 
عــاری از خــوف و خطــر داشــته باشــم. بنــًا از او خواهــش نمــودم تــا نیمــه بســی کــه مــا 
را تــا پشــاور برســاند بــه کرایــه بگیــرد. او رفــت و چنــد لحظــه بعــد بــا موتــر نیمــه بســی 
ــاری  ــم. در طــول راه دو ســه ب ــراه افتادی ــه و ب ــر جــا گرفت ــاره برگشــت. همــه در موت دوب
پولیــس هــا موتــر مــا را متوقــف ســاختند. هــر بــار راه بلــد از موتــر پائیــن شــده و بعــد از 
اندکــی مفاهمــه و پرداخــت پــول شــکرانه اجــازۀ عبــور حاصــل میکــرد، بــه اســتثنای یــک 
بــار کــه مفاهمــه نتیجــه نــداد و پولیــس هــای پاکســتانی بــه تاشــی موتــر پرداختنــد. چــون 
غیــر از دو بکــس لبــاس مســتعمل چیــزی بــا خــود نداشــتیم پولیــس هــای پاکســتانی یــک 
ــه  ــا را ب ــته و م ــود برداش ــه پســرم ب ــوط ب ــه مرب ــوی ترانزیســتور مســتعمل را ک ــه رادی پای
انتقــال قاچــاق متهــم ســاختند. بــه عقیــدۀ آنهــا مــا هفــت نفــر بــه شــمول راه بلــد تصمیــم 
ــه  ــه ترانزیســتور مســتعمل را طــور قاچــاق ب ــا در آن نیمــۀ شــب یــک پای ــم ت ــه بودی گرفت
پیشــاور ببریــم. جــرو بحــث زیــاد صــورت گرفــت تاباالخــره راه بلــد توانســت ایــن بــار بــا 
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پرداخــت پــول بیشــتری خــود و مــا را از شــر پولیســان پاکســتانی نجــات دهــد. بعــد از ایــن 
حادثــه ســفر بــه آرامــی گذشــت و دیگــر بــه چنــگ پولیســان راه گیــر نیفتادیــم.

ــه  ــا را ب ــم. راه بلــد م ــه پشــاور مواصلــت کردی ــا دو بعــد از نیمــۀ شــب ب ســاعات یــک ی
یکــی از هوتــل هــا راهنمائــی کــرد شــب بــه اســتراحت پرداختیــم و فــردای آن هــم از هوتــل 
ــۀ  ــه ادام ــود ب ــا دســت داده ب ــه م ــه ب ــری ک ــش خاط ــتفاده از آرام ــا اس ــارج نشــده و ب خ
دنبالــۀ اســتراحت پرداختیــم. شــب دوم را مهمــان راه بلــد بودیــم. او کــه بــه رســتوران غــذا 
ــا هــم یکجــا صــرف  ــا پتنــوس هــای غــذا حاضــر شــد. غذاهــا را ب ــود، ب فرمایــش داده ب
نمودیــم. بعــد از غــذا بــا مــا خداحافظــی نمــوده و فــردا صبــح دوبــاره راه وطــن در پیــش 
گرفــت. در روز دوم یــا ســوم مواصلــت مــا بــه پشــاور شــریف جــان، پســر مرحــوم والــی 
صاحــب روشــندل خــان از ورود مــا بــه پشــاور مطلــع و بــه دیــدن مــا آمــده و از آن روز 
بــه بعــد همیشــه در هــر جــا مــرا همراهــی میکــرد. او نســبت خطراتــی کــه بــرای اشــخاص 
جدیدالــورود متصــور بــود، بــدون آنکــه در مــورد بــا مــن حرفــی زده باشــد، هیچ گاه مــرا در 
گشــت و گذارهایــم در شــهر پشــاور تنهــا نمیگذاشــت. حتــی روزی کــه جهــت مراجعــه بــه 
ســفارت فرانســه بــه اســام آبــاد ســفر میکردیــم، او نیــز در حالــی کــه خــودش هیــچ کاری 
بــه اســام آبــاد نداشــت در ایــن ســفر مــرا همراهــی کــرد. هــر وقتــی بــه یــاد شــریف جــان 
روشــن مــی افتــم در قطــب مخالــف وی آن رفیــق دوران فاکولتــه ام کــه بــا مقــام چهــار روزه 
اش روی رفاقــت چندیــن ســاله پــا گذاشــته بــود، در نظــرم مجســم میگــردد. تفــاوت بیــن 
انســانها تــا چــه انــدازه ایســت. یکــی بــا مقــام چهــار روزه ای کــه برایــش دســت داده بــود 
چنــد کلمــۀ خشــک و خالــی را از مــن دریــغ میکــرد و آن دیگــر جانــش را بــه خطــر مــی 
انداخــت و مــرا در هــر جایــی همراهــی میکــرد، بــدون آنکــه علــت همراهــی اش را برایــم 
توضیــح کــرده باشــد. حتــی در کابــل بعــد از خــروج از محبــس، وقتــی کــه دوســت نمایــان 
از مــن فاصلــه میگرفتنــد همیــن فامیــل مرحــوم امــان اهلل حیــدری و مرحــوم روشــن بــود 
کــه بــا صمیمیــت بیشــتر بــا مــن نزدیکــی میجســتند. در روز چهــارم یــا پنجــم بــه  همراهــی 
شــریف جــان، جهــت مراجعــه بــه ســفارت فرانســه بــه اســام آبــاد ســفر کــردم. وقتــی خود 
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را بــه مامــور ســفارت فرانســه معرفــی کــردم او اظهــار داشــت کــه دوســیه هــای مــا آمــاده 
میباشــند. چنــد فورمــه ای را برایــم داد تــا بعــد از خانــه پــری دوبــاره برایــش بــا ضمیمــۀ 
فوتــوی هــر یــک از اعضــای فامیــل مســترد نمایــم. ضمنــًا جویــا شــد تــا اگــر پــول کرایــه 
طیــاره را نداشــته باشــم ســفارت بــه تهیــه تکــت طیــاره اقــدام نمایــد. چــون یــک مقــدار 
پــول بــا خــود داشــتم واز طــرف دیگــر بــه آغــاز عنقریــب کار خــود مطمئــن بــودم، گفتــم 
ــاده  ــای ماآم ــپورت ه ــه پاس ــک هفت ــرف ی ــم. در ظ ــه میتوان ــاره را خــود پرداخت تکــت طی
گردیــد. امــا جهــت دیــدن دوســتان و رفقایــی کــه در پشــاور تشــریف داشــتند ســفر خــود 

را بــرای یــک هفتــۀ اضافــی بــه تعویــق انداختــم.
روزی پوهانــد دوکتــور خیــر محمــد ارســا کــه هنــوز در پشــاور تشــریف داشــتند بــا یــک 
رفیــق و همصنــف دوران فاکولتــه ام دوکتــور توریالــی ناصــری کــه در یــک مرکــز صحــی 
بــرای مجاهدیــن مصــروف کار بودنــد بــه دیدنــم آمدنــد. ضمــن صحبــت در مــورد فعالیــت 
ــم از دوکتــور محمــد گل رومــان  هــا و چگونگــی گرفتــاری مــن وقتــی در حلقــۀ همکاران
ــان  ــور محمــد گل روم ــا تعجــب پرســید کــه دوکت ــی ناصــری ب ــور توریال ــردم دوکت ــام ب ن
کــه پســر خالــه و یــا پســر عمــۀ نــور احمــد نــور عضــو برجســتۀ کابینــۀ حکومــت خلقــی 
پرچمــی میباشــد، چطــور در فعالیــت هــای ضــد دولــت خلقــی پرچمــی حصــه گرفته اســت. 
اگــر فرضــًا دوکتــور محمــد گل رومــان بــا پســر خالــه یــا عمــه اش همفکــر و هــم نظــر هــم 
نبــوده باشــد، اعتمــاد مــا بــه وی روی چــه چیــزی اســتناد داشــته اســت. او اظهــار داشــت 
کــه هیچگونــه اتهامــی بــه کــس وارد نمیکنــد ولــی میخواهــد انگیــزۀ اعتمــاد مــا را نســبت 

بــه محمــد گل رومــان، بــا وجــود ارتبــاط نزدیــک وی بــا نــور محمــد نــور بدانــد.
بعــد از خداحافظــی بــا آنهــا وقتــی بــا خــود تنهــا مانــدم بــه فکــر آن شــبی، کــه هشــت نفــر 
بــا هــم در خانــۀ دوکتــور نیــاز اجتمــاع نمودیــم افتــادم. بــه یــادم آمــد کــه وقتــی مــن بــه 
خانــۀ دوکتــور نیــاز رســیدم دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم، آقــای داود یــارو محمــد گل رومان 
قبــًا رســیده بودنــد. گــر چــه داکتــر محمــد گل رومــان بــه چهــره میشــناختم امــا بــاز هــم 
ــدازۀ متعجــب شــدم. دوکتــور ســید  ــا ان ــا دیــدن غیــر مترقبــۀ وی در اجتمــاع آن شــب ت ب
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عبــداهلل کاظــم و یــا دوکتــور نیــاز کــه متوجــه ناراحتــی مــن شــد فــوراً بــرای اطمینــان خاطــر 
ــار، و شــخص  ــای داود ی ــک آق ــان از دوســتان نزدی ــور روم ــه دوکت ــار داشــت، ک ــن اظه م
معتمــدی میباشــد و لــذا میتوانیــم آزادانــه در حضــور وی بــه صحبــت بپردازیــم. گویــا قبــًا 
اقــای داود یــار در مــورد دوکتــور رومــان بــه قناعــت دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم و دوکتــور 
نیــاز پرداختــه بــود. بــا وجودیکــه قــرار بــود هــر یــک از اعضــا، اشــخاص دیگــری را جــذب 
ولــی نــام آن شــخص را بــه اعضــای موســس و نــام اعضــای موســس را بــه آن شــخص افشــا 
ننمایــد، ولــی آقــای داود یــار بــه ایــن فیصلــه اعتنایــی نکــرده نــه تنهــا نــام اعضــای موســس 
را بــه دوکتــور رومــان افشــا نمــود، بلکــه او را بــدون اطــاع قبلــی دیگــر اعضــا بــا خــود بــه 
جلســۀ ســری آن شــب نیــز آورد. دیگــر اعضــا هــم یــک تعــداد اشــخاصی را بــه عضویــت 
در نهضــت وحــدت ملــی دعــوت نمــوده بودنــد، ولــی بــا مــد نظــر داشــت تصمیمــی کــه 
اتخــاذ شــده بــود هیچیــک از اعضــای جدیــد را بــه مجلــس آن شــب دعــوت نکردنــد. اقــای 
داود یــار یگانــه شــخصی را کــه بــه پیوســتن بــه نهضــت وحــدت ملــی دعــوت نمــوده بــود 
فــوراً بــه جلســه ســری آن شــب هــم راه داد. اگــر آقــای داود یــار غیــر از دوکتــور محمــد 
ــاز هــم  ــود ب ــه نهضــت دعــوت نمــوده ب ــه پیوســتن ب ــان کــس دیگــری را هــم ب گل روم
ســوالی مطــرح میگــردد کــه چــرا از بیــن همــۀ آنهــا تنهــا دوکتــور محمــد گل رومــان را بــه 

خــود بــه جلســۀ آن شــب آورد. 
فــردای آن شــب همــه چنــان بــه شــدت دســتگیر شــدیم کــه مجــال هیــچ کاری بــرای مــا 
ــگ  ــر توانســت از چن ــا دو نف ــدگان تنه ــری اجتمــاع کنن ــۀ هشــت نف ــد. از جمل ــی نمان باق
ــه  ــاری دیگــران ب ــه از گرفت ــار ک ــای داود ی ــد، یکــی آق ــا نجــات یاب ــا و پرچمــی ه خلقیه
ــرده از  ــرار ک ــادۀ ســفر گشــت و از وطــن ف ــه ســرعت آم ــرد و ب ــع اطــاع حاصــل ک موق
جمیــع مصائبــی در امــان مانــد. و دیگــر محمــد گل رومــان کــه حتــی اقــدام بــه فــرار هــم 
نکــرد و بــا وجــود ذکــر نــام وی در اوراق تحقیقاتــی مــا بــاز هــم نــه بازداشــت شــد ونــه 
کــدام آســیبی برایــش رســید. چانــس طائــی کــه بــه آقــای داود یــار و دوکتــور محمــد گل 
رومــان میســر شــده بــود متأســفانه بــه هیچیــک از اعضــای دیگــر میســر شــده نتوانســت. در 
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ــدۀ آن تمــاس  ــا یــک نماین جلســۀ آن شــب مــن از موجودیــت یــک گــروپ دیگــر کــه ب
ــر(، در  ــی اکب ــر عل ــور می ــوم دوکت ــخص )مرح ــام ش ــر ن ــدون ذک ــودم، ب ــرده ب ــل ک حاص
جلســه تذکــری دادم. یقینــًا در اطاعیــه ایکــه بــه اســداهلل ســروری رســیده بــود از ارتبــاط 
ــروپ،  ــن گ ــا اشــخاصی از ای ــام شــخص و ی ــدون ن ــم، ب ــر ه ــروپ دیگ ــک گ ــا ی ــن ب م
تذکــر داده شــده بــود. اســداهلل ســروری از اطاعیــه چنیــن اســتنباط نمــوده بــود کــه گــروپ 
دیگــر بایــد گــروپ مربــوط بــه مرحــوم دوکتــور ولیــد حقوقــی باشــد. روی ایــن اصــل مــرا 
بــه شــدید تریــن شــکنجه ای معــروض میداشــت تــا چنیــن ارتباطــی را کشــف نمایــد. در 

حالیکــه مــن هیچگونــه تماســی بــا مرحــوم دوکتــور ولیــد حقوقــی نداشــتم.
ــح«  ــدۀ »در راه صل ــک شــمارۀ از جری ــکا رســیدم ی ــاالت متحــده آمری ــه ای ــه ب ــی ک هنگام
ــدۀ  ــن جری ــارم ای ــه چه ــامبر 1993(. در صفح ــخ 9 دس ــماره 6 تاری ــید. )ش ــتم رس ــه دس ب
ماهــوار، شــخصی بــه نــام غــازی گمنــام ولــد افغانســتان، راجــع بــه یــک نوشــتۀ دوکتــور 
ــد  ــام ول ــای گمن ــود آق ــده ب ــداهلل کاظــم خواســتار یــک سلســله توضیحــات گردی ســید عب
افغانســتان بــا وجــود کــه یــک سلســله ســواالت  عــادی را مطــرح نمــوده بــود، امــا نمیدانــم 
چــرا از ذکــر نــام حقیقــی خــود خــودداری نمــوده بــود. بــه هــر حــال در تحــت ســوال ســوم 

آقــای گمنــام مینویســد:
» میــر محمــد صدیــق فرهنــگ در جلــد دوم کتــاب خــود افغانســتان در پنجــاه ســال اخیــر 
ــان  ــر محمــد گل روم ــوده باشــد( داکت ــر ب ــرن اخی ــج ق )ممکــن هــدف از افغانســتان در پن
را بــه حیــث عضــو مؤســس نهضــت وحــدت ملــی نــه شــمرده و اضافــه میکنــد کــه ایــن 
ــوذ شــخصی  ــاه جــوالی ســال 1978 )ســرطان و اســد 1357( در نتیجــۀ نف ــت در م جمعی
بــه نــام محمــد گل رومــان، از خویشــاوندان نــور احمــد نــور، بــه حکومــت خلقــی افشــا 
گردیــد. میــر محمــد صدیــق فرهنــگ )پــدر میــر محمــد امیــن فرهنــگ( بــرای ایــن ادعــای 
ــاه  ــی پن ــه یادداشــت هــای یــک نفــر از جمعیــت اســامی اســتاد ربان ــر تعصــب خــود ب پ
میبــرد. میــر محمــد صدیــق فرهنــگ در حالیکــه هویــت ایــن شــخص از جمعیــت اســامی را 
مشــخص نمیســازد بــاالی دوکتــور رومــان اتهــام قاطعانــه میبنــدد. تاریــخ نویــس میــر محمــد 
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صدیــق فرهنــگ درحقیقــت تاریــک نویــس اســت کــه هویــت ملــی افغانســتان افتخــارات 
ملــی و وحــدت ملــی افغانهــا را تخریــب میکنــد.« جــای تعجــب اســت کــه اقــای گمنــام 
ولــد افغانســتان بــدون اطــاع از چگونگــی تشــکیل نهضــت و اعضــای موســس آن، ادعــای 
مرحــوم میــر محمــد صدیــق فرهنــگ را نســبت اینکــه دوکتــور رومــان را عضــو موســس 
نهضــت وحــدت ملــی شــناخته اســت، پــر تعصــب میپنــدارد. نمیدانــم آقــای غــازی گمنــام 
در مــورد تشــکیل نهضــت وحــدت ملــی و اعضــای موســس آن چــه معلوماتــی داشــته اســت 
ــان  ــد گل روم ــور محم ــس دوکت ــت موس ــف عضوی ــوی از موق ــل دع ــث وکی ــه حی ــه ب ک
ــم  ــک نویســی مته ــه تاری ــگ را ب ــاع نمــوده و مرحــوم فرهن ــی دف در نهضــت وحــدت مل
ــت اعضــای موســس  میســازد. چــون هیچکســی، بجــز از خــود اعضــای موســس، از هوی
ــازی  ــای غ ــواهدی آق ــدام ش ــتناد ک ــه اس ــل وب ــدام دلی ــم روی ک ــت نمیدان ــی نداش اطاع
ــد. اگــر  ــت موســس را نمــوده ان ــان دعــوی عضوی ــور محمــد گل روم ــرای دوکت ــام ب گمن
اقــای غــازی گمنــام بعــوض دوکتــور رومــان بــرای آقــای داود یــار کــه  وســیلۀ راه یابــی 
ــس را  ــت موس ــوی عضوی ــود دع ــده ب ــب ش ــۀ آنش ــان در جلس ــد گل روم ــور محم دوکت
ــم  ــًا دونی ــه نهضــت تقریب ــن اســت ک ــت ای ــود. حقیق ــول مینم ــًا بجــا و معق ــود، کام مینم
یــا ســه مــاه قبــل تشــکیل شــده بــود و دوکتــور رومــان کوچکتریــن اطاعــی در آن مــورد 
نداشــت. آیــا شــخصی کــه دونیــم یــا ســه مــاه بعــد، آن هــم بــه شــکل غیــر عــادی و بــدون 
اطــاع قبلــی و موافقــۀ اعضــای موســس بــه یــک حلقــۀ تشــکیل شــده بپیونــدد بــه حیــث 
عضــو موســس شــناخته شــده میتوانــد؟ اگــر مــن اشــتباه نکــرده باشــم اعضــای موســس بــه 
آن عــده اشــخاصی اطــاق میشــود کــه در بــدو مرحلــه گردهــم جمــع شــده و بــه منظــور 
پیــروی از یــک پروگــرام معیــن اســاس یــک حــزب را بگذارنــد. گمــان نمیــرود شــخصی 
ــی  ــۀ قبل ــدون موافق ــادی و ب ــر ع ــک حــزب بصــورت غی ــد از تشــکیل ی ــاه بع ــه ســه م ک
دیگــر اعضــا در جلســه ســری اشــتراک نمایــد، فــوراً حیثیــت عضــو موســس را پیــدا نمــوده 
بتوانــد. دوکتــور رومــان تنهــا در آخریــن جلســه در منــزل دوکتــور نیــاز بــه همراهــی آقــای 
ــه  ــب هم ــردای آن ش ــت. ف ــور یاف ــس، حض ــای موس ــی اعض ــاع قبل ــدون اط ــار ب داود ی
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اعضــای موســس بــه زنــدان کشــانیده شــدند. بــه آقــای داود یــار چانــس فــرار میســر شــد، 
بــه دوکتــور رومــان هــم کــدام آســیبی نرســید. اگــر اقــای غــازی گمنــام شــخصیت نیکــی 
چــون میــر محمــد صدیــق فرهنــگ را، نســبت اینکــه خــود آقــای غــازی گمنــام را منحیــث 
عضــو موســس نهضــت وحــدت ملــی شــناخته اســت مــورد تاخــت و تــاز قــرار میــداد بــاز 

هــم تــا انــدازه ای قابــل فهــم بــود.
آقای گمنام ولد افغانستان سوال پنجم شان را چنین مطرح میکنند:

»داکتــر کاظــم چــرا نمینویســدکه داکتــر رومــان هــم تقریبــًا 16 مــاه تــا 16 جــدی 1358 در 
پــل چرخــی زندانــی بــود.....«

آقــای غــازی گمنــام بــدون اینکــه از تاریــخ آغــاز بازداشــت دوکتــور رومــان تذکــری داده 
ــود  ــاه وانم ــان را 16 م ــور روم ــس دوکت ــدت حب ــوع م ــس و مجم ــم حب ــخ خت ــد تاری باش
مینمایــد. در حالیکــه اعضــای موســس بیــش از هجــده ماهــی را در زنــدان ســپری نمودنــد.
اگــر دوکتــور رومــان تقریبــًا 16 مــاه را در زنــدان بــه ســر بــرده باشــد و همزمــان بــا دیگــر 
اعضــای موســس و دیگــر محبوســین از زنــدان رهایــی یافتــه باشــد، معلــوم میشــود کــه وی 
دو یــا دونیــم مــاه بعــد تــر از اعضــای موســس روانــۀ زنــدان شــده اســت. دریــن  مــدت دو 
یــا دونیــم مــاه، کــه دیگــر اعضــای موســس در تحــت شــکنجه هــای گوناگــون قــرار گرفتــه 
و بعــد روانــۀ زنــدان شــدند، دوکتــور رومــان بــا وجودیکــه دراوراق تحقیــق مکــرراً از وی 
نــام بــرده میشــد، آزادانــه گشــت و گــذار داشــته اســت. دو یــا دونیــم مــاه بعــد وقتــی کــه 
خلقــی هــا بــه جــان پرچمــی هــا افتــاده و جوقــه جوقــه آنهــا را بــه زنــدان فرســتادند، اگر در 
ایــن تصفیــه حســاب بیــن الحزبــی دوکتــور رومــان هــم روانــۀ زنــدان شــده باشــد موضــوع 

جداگانــه اســت کــه بــه نهضــت وحــدت ملــی کوچکتریــن ارتباطــی نمیگیــرد.
ــرش افغانســتان در پنــچ  ــق فرهنــگ در جلــد درم صفحــۀ 60 اث ــر محمــد صدی مرحــوم می

قــرن اخیــر مینویســد:
»تــا ایــن وقــت مبــارزه در بیــن دو شــاخه حــزب در زیــر پــرده جریــان داشــت و دگرگونــی 
ــا در 17 اگســت  ــود. ام ــی محــدود ب ــی و حزب ــل مقامــات دولت ــر و تبدی ــه تغیی در ظاهــر ب
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دفعتــًا خبــر گرفتــاری جنــرال عبدالقــادر وزیــر دفــاع بــه جــرم توطئــه علیــه دولــت اعــان 
شــد و بــه تعقیــب آن اخبــار مربــوط بــه بازداشــت محمــد رفیــع وزیــر فوایــد عامه و ســلطان 
علــی کشــتمند وزیــر پــان انتشــار یافــت. تــا اینکــه در 22 ســپتمبر جرایــد در شــماره هــای 
فــوق العــاده گــزارش مفصلــی را دربــارۀ کشــف یــک دسیســه و خبــر گرفتــاری کارگردانــان 

آن بــه نشــر ســپردند.....
ــاری اعضــای موســس نهضــت  ــد از گرفت ــاه بع ــا دوم ــم ی ــک و نی ــًا ی ــه تقریب ــن حادث »ای
وحــدت ملــی صــورت گرفتــه بــود. ممکــن دوکتــور محمــد گل رومــان هــم در ایــن گیــرو 
گرفــت روانــۀ زنــدان شــده باشــد. زیــرا نــور محمــد نــور هــم در ایــن تصفیــۀ بیــن الحزبــی 
ــه  ــان هیچگون ــور محمــد گل روم ــس دوکت ــود. بازداشــت و حب ــده ب از حــزب طــرد گردی
ــا بازداشــت و حبــس موسســین نهضــت وحــدت ملــی نداشــته و هــم دوکتــور  ارتباطــی ب

موصــوف از جملــۀ اعضــای موســس بــه شــمار نمیــرود.
بــا رســیدن بــه پشــاور دروازه ای را در عقــب خــود بســتیم. گذشــته هــا و مخصوصــًا شــیرین 
تریــن خاطــرات دوران کودکــی را پشــت ســر گذاشــته و بــه راه زندگــی آوارگــی نامطمئــن 
ــادن بدســت خلقیهــا و  ــرس و هــراس افت ــه پشــاور از ت ــدم گذاشــتیم. بعــد از رســیدن ب ق
پرچمــی هــا و از اضطــراب احتمــال وقــوع حــوادث ناگــوار طــول راه نجــات یافتــم و فکــر 
میکــردم بعــد از آن افــکار ناخــوش آینــد گریبانگیــرم نخواهــد شــد. ولــی بــر عکــس اگــر 
ــود، جــای  ــده ب ــدر گردی ــا آزادی از ســرم ب ــال از دســت دادن زندگــی و ی تشــویش احتم
آن را تشــویش هــای زندگــی نامعلومــی کــه در پیــش رو داشــتیم، مخصوصــًا آینــدۀ نامعلــوم 
اطفالــم اشــغال نمــوده بــود. هنــوز از آرامــش فراغــت از افــکار تلــخ گذشــته بخوبــی متلــذذ 
نگردیــده بــودم کــه افــکار تاریــک آینــدۀ موهــوم دوبــاره مــرا بــه خــود مشــغول ســاخت. 
گویــا ســر بیســودای مــن بــه دام ســودای گوناگــون افتــاده بــود و هنــوز از یــک ســودا نرســته 
بــه ســودای دیگــر در مــی افتــاد. آینــدۀ اوالدهایــم چطــور خواهــد بــود؟ بــه درس و تحصیل 
ادامــه داده خواهنــد توانســت؟ شــرایط اقتصــادی مــن و تــوان آن را خواهــد داشــت تــا هــر 
چهــار آنهــا بــه ســویه ایکــه آرزوی مــن و خــود شــان بــود تحصیــات شــان را بــه پایــان 
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ــد  ــدا خواه ــه پی ــی ادام ــرای چــه مدت ــکا ب ــیتی کازابان ــن در یونیورس ــۀ م ــانند؟ وظیف برس
کــرد؟ و غیــره و غیــره. ایــن افــکار بــود کــه خــود بــا آن دســت و گریبــان بــودم ولــی تــا 
جائیکــه تحمــل و حوصلــه اجــازه میــداد از طــرح چنیــن ســوالها بــا فامیــل، ازخــوف اینکــه 
مبــادا دلســردی اطفالــم را از تعقیــب تحصیــل فراهــم ســازد، خــودداری میکــردم. ایــن دیگــر 
ســودای ســفر ســی روزه نبــود کــه بــا رســیدن بــه محلــی از ســرم دســت بــردارد. تشویشــی 
بــود کــه در هرجــا و هــر زمــان بــه مــن بــود و تــا ختــم دوران تحصیــل آنهــا، کــه ممکــن بــا 
آغــاز پــا افتادگــی وناتوانــی مــن همزمــان میبــود مــرا همراهــی میکــرد. یــا بــه عبــارۀ دیگــر 
مــن در آوان جوانــی، جوانــی را از دســت داده بــودم و خــواب پیــری میدیــدم. پیــری ایکــه 

بــا تشــویش هــای خــودش مــرا تــا پــای گــور همراهــی خواهــد کــرد.
در پشــاور هیــچ تاشــی بــرای تمــاس بــا تنظیــم هــای مقیــم آنجــا بــه خــرچ نــدادم زیــرا 
باوصــف اینکــه جهــاد را در مجمــوع تأئیــد و از آن پشــتیبانی داشــتم، تعــدد تنظیــم هــا را 
ــاور  ــی در پش ــت اضاف ــۀ اقام ــک هفت ــدم. ی ــردم آن نمیدی ــتان و م ــر افغانس ــه خی ــق ب مواف
ــی  ــت یک ــم. روز حرک ــه گردیدی ــوب فرانس ــه ص ــفر ب ــادۀ س ــت و آم ــرعت گذش ــه س ب
ــوط  ــبت مرب ــود و نس ــی ب ــک و قدردان ــیار نی ــخص بس ــه ش ــس ک ــتان دوران محب از دوس
بودنــش بــه سلســلۀ ســادات بنــام آغــا صاحــب شــهرت داشــت و از مقــام بلنــدی دریکــی از 
تنظیــم هــا، کــه متأســفانه بــه یــاد نــدارم کــدام تنظیــم، برخــوردار بــود بــا موتــر شــورلیتش 
ــس از  ــی پشــاور مشــایعت نمــود. باالخــره پ ــدان هوائ ــا می ــا را ت ــده و م ــا آم ــه ســراغ م ب
مشــکات و دردســرهای بیشــمار ســفر مــا جانــب فرانســه آغــاز شــد. مــدت شــش ماهــی 
ــد  ــم. و بع ــی و حصــول پاســپورت در فرانســه ســپری نمودی ــب کارت پناهندگ ــا ترتی را ت
روانــۀ کازابانــکا شــده و تقریبــًا چهــارده ســالی را در فاکولتــۀ طــب یونیورســیتی کازابانــکا 
مصــروف تدریــس بــودم. در طــول ایــن مــدت دو پســر و یــک دختــرم تحصیــات شــان 
را در رشــتۀ طــب بــه پایــان رســانیدند. و بعــد از یــک دورۀ کوتــاه کار در شــفاخانه پاریــس 
بــه اضــاع متحــدۀ آمریــکا جهــت بدســت آوردن لیســانس طبابــت ســفر نمــوده و بعــد از 
ســپری نمــودن امتحانــات بــه وظیفــۀ طبابــت خــود آغــاز نمودنــد. بــه تعقیــب آنهــا دختــر 
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دومــم هــم کــه مکتــب را بــه پایــان رســانیده بــود، عــازم امریــکا گردیــد. باالخــره در ســال 
1994 مــن و خانمــم هــم بــه آنهــا پیوســتیم و تــا امــروز در همیــن ســرزمین اقامــت داریــم.
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سرنوشت نهضت وحدت ملی
چنــد ماهــی از رســیدنم بــه آمریــکا نگذشــته بــود کــه یــک نقــل از مســودۀ اساســنامۀ جدیــد 
ــر مســتمندی برایــم  ــد دوکتــور محمــد اخت ــرم پوهان نهضــت وحــدت ملــی از طــرف محت
ــت  ــی صحب ــای نهضــت وحــدت مل ــت ه ــاز مجــدد فعالی ــه در آن از آغ ــد ک ــتاده ش فرس
ــود. بعــد از وقــوف  ــاغ نمــوده ب ــدای آن اب ــا آجن ــًا روز جلســۀ عمومــی را ب شــده و ضمن
از چگونگــی جریاناتــی کــه در خــال ایــن مــدت صــورت گرفتــه و تصامیمــی کــه اتخــاذ 
شــده بــود و مــن از آن کامــًا بیخبــر بــودم، مکتــوب گلــه آمیــزی خدمــت پوهانــد دوکتــور 
محمداختــر مســتمندی تقدیــم و در آن از اینکــه مــن در طــول ایــن مــدت از همــه تحــوالت 

بــر کنــار مانــده ام شــکایت نمــودم.
مــن از نظــر فکــری خــود را بــه یــک گــروپ از دوســتان مربــوط میدانســتم کــه نــه دوری و 
نزدیکــی فاصلــه و نــه موجودیــت اساســنامه و دیگــر اوراق و شــکلیات میتوانســت در تحکیم 
و تخفیــف آن کــدام رول داشــته باشــد. بــه اســتناد همیــن  تعهــد قلبــی بــا یــک گــروپ هــم 
عقیــده و هــم نظــر، هیــچ گونــه آرزوی پیوســتن بــه یــک گــروپ دیگــر چــه بــزرگ و چــه 
کوچــک، چــه قــوی و چــه ضعیــف را نداشــتم. البتــه ایــن تصمیــم بــه آن معنــی نبــود کــه از 
پیوســتن بــا اشــخاص انفــرادی و یــا گــروپ هائیکــه بــا مــا همنظــر باشــند خــودداری گــردد 
بلکــه بــه ایــن عقیــده بــودم کــه اگــر چنیــن فرصتــی میســر میشــود بــا مشــورۀ همــه اعضــا 
ــا آن گــروپ اتخــاذ گــردد. روی همیــن تعهــد  ــه ایــن ی تصمیــم پیوســتن دســته جمعــی ب
ــا وجــود از هــم پاشــیدگی هــای ظاهــری هنــوز هــم خــود را جــز همــان حلقــه  قلبــی، ب
میپنداشــتم و بــه ایــن عقیــده بــودم کــه اگــر روزی عقایــدم بنــا بــه ملحوظاتــی تغییــر نمایــد 
ــۀ خــود  ــه گــروپ دیگــر را داشــته باشــم وظیف ــم پیوســتن ب ــرادی تصمی ــه صــورت انف ب

خواهــم دانســت تــا دیگــر رفقــا را از تصمیــم خــود مطلــع ســازم.
وقتــی از خــال اوراق فرســتاده شــده اطــاع حاصــل نمــودم کــه دوکتــور عزیــزاهلل لودیــن 
عضــو ســابق نهضــت وحــدت ملــی بــه عضویــت حــزب مولــوی محمــدی درآمــده اســت، 
ولــی درعیــن زمــان و بــدون آنکــه از عضویتــش در آن تنظیــم مســتعفی شــده باشــد منحیــث 
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پیشــقدم، متحــداً بــا دوکتــور ســیدعبداهلل کاظــم عضــو دیگــر نهضــت در پــی احیــای دوبــارۀ 
ــن  ــه ای ــتم ک ــن نمیدانس ــدم. م ــب ش ــی متعج ــت خیل ــده اس ــی برآم ــدت مل ــت وح نهض
ــاره عــرض  ــوی صاحــب محمــدی دوب ــه حیــث شــعبه ای از تنظیــم مول ــد ب نهضــت جدی
وجــود میکنــد و یــا بــه حیــث یــک حــزب مســتقل. اگــر بــه حیــث یــک حــزب مســتقل 

دوبــاره احیــا میگــردد موقــف آقــای دوکتــور عزیــزاهلل لودیــن چــه خواهــد بــود؟
در مقابــل مکتــوب گلــه آمیــزی کــه بــه پوهانــد دوکتــور مســتمندی فرســتاده بــودم، جنــاب 
دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم جوابــی ارائــه و در آن تعلیــق دوامــدار نهضــت وحــدت ملــی 
ــور  ــاز و دوکت ــور نی ــه دوکت ــد ک ــر داده بودن ــم تذک ــوده و ه ــال آن نم ــه انح ــف ب را عط
فرهنــگ در جرمنــی بــه جمعیــت تحکیــم وحــدت و دوکتــور لودیــن هــم بــه تنظیــم مولــوی 
صاحــب محمــدی پیوســته انــد. بــه ایــن ترتیــب مــن متوجــه شــدم کــه حرفــی از آن نهضــت 
در میــان نبــوده بلکــه نهضــت جدیدیســت کــه اســاس گذاشــته میشــود. ولــی توضیحــات 
دوکتــور کاظــم موقــف دوکتــور عزیــراهلل لودیــن را برایــم واضــح ســاخته نمیتوانســت. مــن 
در پیوســتن دوکتــور عزیــزاهلل لودیــن بــه حــزب مولــوی صاحــب محمــدی بــا وجــود عــدم 
اطــاع از انفکاکــش از نهضــت وحــدت ملــی، اعتراضــی نداشــتم ولــی ایــن ســوال برایــم 
مطــرح بــود کــه آیــا دوکتــور عزیــزاهلل لودیــن بــه عضویتــش بــه حــزب مولــوی صاحــب 
محمــدی ادامــه میدهــد؟ آیــا از او جــدا شــده دوبــاره بــه نهضــت میپیونــدد؟ و یــا باالخــره 

از هــر دو بریــده بــه جمعیــت یــا گــروه دیگــری میپیونــدد؟
 San ــهر ــخ 25 جــون 1994در Mansonic Hall در ش ــه بتاری ــی ک در روز جلســۀ عموم
Jose نســبت بحــث ومذاکــره روی مــواد اساســنامۀ نهضــت وحــدت ملــی برگــزار میگردیــد 

از مــن نیــز کــه اتفاقــًا ســفری در سانفرانسســکو داشــتم دعــوت بعمــل آمــد تــا در جلســۀ 
ــل  ــا قب ــداهلل کاظــم تقاضــا نمــودم ت ــور ســید عب ــی از دوکت ــم. تیلفون آن روز اشــتراک نمای
از انعقــاد جلســه اندکــی بــا هــم مذاکــره نمائیــم. هدفــم از ایــن مذاکــره بــا دوکتــور کاظــم 
ایــن بــود تــا بتوانــم یــک سلســله ســوالهائیکه در ذهــن داشــتم بــا وی مطــرح نمــوده و در 
صــورت جوابهــای مقنــع خــود را از تــردد و دودلــی نجــات و بــا خاطــر آســوده در جلســه 
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ــت هائیکــه نســبت برگــزاری  ــه مصروفی ــور کاظــم نظــر ب ــم. متأســفانه دوکت اشــتراک نمای
ــذا  جلســه رویدســت داشــت نمیتوانســت زودتــر بــه چنیــن مذاکــره ای حاضــر گــردد و ل
پیشــنهاد نمــود تــا در روز جلســه، کــه آغــاز آن بــا ســاعت 9 اعــان گردیــده بــود، به ســاعت 
هشــت، یعنــی یــک ســاعت قبــل از آغــاز جلســه بــا هــم بــه مذاکــره بپردازیــم. بــا وجــود 
بعــد راه بــاز هــم بســاعت 7 و 30 دقیقــۀ صبــح خــود را بــه Mansonic Hall  رســانیدم. 
ــۀ  ــرای هم ــذا ب ــب غ ــۀ آن روز، ترتی ــاختن جلس ــربراه س ــای س ــال ه ــه جنج ــفانه ک متأس
ــت  ــه وق ــا ب ــداد ت ــور کاظــم مجــال آن را ن ــرای دوکت ــا ب ــت ه ــن و دیگــر مصروفی مدعوی

ماقــات حاضــر گــردد.
ــید  ــور س ــرم دوکت ــد و محت ــاز گردی ــادۀ آغ ــح آم ــۀ صب ــاعت 9 و 30  دقیق ــه س ــه ب جلس
خلیــل اهلل هاشــمیان کــه بــرای اولیــن بــار بــا ایشــان معرفــی میشــدم بــه ســخن آغــاز و بــا 
جمــات لطــف آمیــز از بنــده قدردانــی نمــوده و تقاضــا نمودنــد تاریاســت جلســۀ آن روز را 
بــه عهــده بگیــرم. متعاقبــًا محترمــه تورپیکــی حیــدری و پوهانــد دوکتــور عبدالغفــار متــوکل 
بحیــث منشــی هــا انتخــاب و جلســه آغــاز گردیــد. موقــف ریاســت جلســه بــه مــن مجــال 
ــم همــان  ــا خت ــد ت ــرا جلســه بای ــم زی ــا ســوال هــای خــود را مطــرح نمای ــداد ت آن را نمی
روز اساســنامه را بــه تصویــب میرســانید. در خــال جــرو بحــث روی مــواد اساســنامه و بــه 
تعقیــب اعتــراض یکــی از اشــتراک کننــدگان کنفرانــس راجــع بــه عضویــت یــک شــخص در 
دو حــزب جداگانــه، کاغــذی بــه مــن ســپرده شــد کــه بایــد آن را بــرای حاضریــن کنفرانــس 
قرائــت میکــردم. در ایــن کاغــذ کــه بــه قلــم دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم نگاشــته شــده بــود 
ــا مشــاهدۀ  ــوی صاحــب محمــدی اعــام میداشــت. ب ــرده اســتعفایش را از حــزب مول نامب
ایــن کاغــذ بــرای اولیــن بــار ملتفــت میشــدم کــه دوکتــور کاظــم هــم در طــول ایــن چنــد 
ســال آرام نــه نشســته و بــه فعالیــت هایــش در راه جهــاد از طریــق دیگــری ادامــه داده اســت. 
ایــن اســتعفا موقــف دوکتــور کاظــم را واضــح ســاخته و اطمینــان همــه از اینکــه دوکتــور 
ــۀ نهضــت وحــدت ملــی را  ــاره تغییــر داده و منبعــد عضویــت یگان کاظــم مســیرش را دوب
خواهــد داشــت حاصــل گردیــد. امــا موقــف دوکتورعزیــزاهلل لودیــن مبهــم و پیچیــده مانــد. 
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بعــد از ایــن حادثــه بــا خــود مــی اندیشــیدم کــه مبــادا حاضریــن مجلــس چنیــن فکــر کننــد 
کــه مــن هــم بــه کــدام حزبــی عضویــت حاصــل ولــی از اعتــراف بــه آن خــودداری مینمایــم. 
بنــًا عــدم عضویــت خــود را بــه کــدام حــزب دیگــر بــه حاضریــن جلســه ابــاغ داشــتم. بــه 
تعقیــب مــن پوهانــد دوکتــور محمــد اخترمســتمندی هــم عــدم ارتبــاط شــان را بــه حــزب 
ــن مــدت از جمــع  ــن شــدم کــه در طــول ای ــن ترتیــب مطمئ ــه ای ــد. ب ــاغ نمودن دیگــر اب
همرزمــان، دوکتــور مســتمندی و مــن تنهــا مانــده بودیــم. مــن طــوری کــه قبــًا تذکــر رفــت 
در پیوســتن بــه گــروپ هــای دیگــر هیــچ اعتــراض نداشــتم و نــدارم. برعکــس در صــورت 
ــر از آنســت کــه گــروپ  ــد ت ــردن، بمراتــب مفی ــه پیــش ب اتحــاد نظــر متحــداً مرامــی را ب
هــای کوچــک منفردانــه صــرف انــرژی نماینــد. ولــی ســوالی کــه بــا خــود مطــرح میکــردم 
ایــن بــود کــه آیــا اتحــاد نظــر واقعــی بیــن اعضــای موســس نهضــت وحــدت ملــی موجــود 
بــود؟ اگــر جــواب ایــن ســوال را مثبــت میپنداشــتم بــاز هــم ســوال دیگــری در ذهنــم پیــدا 
میشــد کــه پــس چطــور اعضــای نهضــت بــه دو گــروپ جداگانــه یعنــی قســمًا بــه تنظیــم 
مولــوی صاجــب محمــدی و قســمًا بــه جمعیــت تحکیــم وحــدت، تحــت ریاســت مرحــوم 
دوکتــور محمــد یوســف خــان پیوســتند. اگــر چنیــن میپنداشــتم کــه تنظیــم مولــوی صاحــب 
محمــدی و مرحــوم دوکتــور محمــد یوســف خــان از مشــی واحــدی پیــروی داشــتند بــاز 
هــم ســوالی مطــرح میشــد کــه پــس چــه انگیــزه ای ایــن دو گــروپ را بــه فعالیــت جداگانــه 
واداشــته بــود و بعــوض اینکــه بــا هــم مدغــم شــده بصــورت منظــم تــر و موثــر تــر فعالیــت 
نماینــد جــدا از هــم بــه فعالیــت پرداختــه بودنــد و اگــر جــواب ســوال را منفــی میپنداشــتم 
بــاز هــم راجــع بــه اتحــاد نظــر بیــن اعضــای موســس ســوالهایی در ذهنــم خطــور میکــرد.

بعــد از جــر و بحــث کافــی روی مــواد اساســنامه باالخــره بــه ســاعت 8 و 30 دقیقــۀ شــب 
اساســنامه بــه تصویــب رســید. بعــداً در اثــر پیشــنهاد دوکتــور ســید خلیــل اهلل هاشــمیان و 
تأئیــد اکثریــت حاضریــن مجلــس دوکتــور ســید عبــداهلل کاظــم بــه حیــث منشــی دوکتــور 
هاشــمیان بنــا بــه تقاضــای بعضــی از حاضریــن بــه حیــث معــاون نهضــت انتخــاب گردیدند. 

همچنــان اعضــای کمیتــه هــای مختلــف در ایــن مجلــس تعییــن گردیــد.
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محفــل آن روز بــه پایــان رســید امــا ســوال هــا همانطــور در ذهنــم ال جــواب مانــد. هنــوز 
ــان  ــدۀ آن را چن ــی آین ــد ول ــد گردی ــار خواه ــتی دچ ــه سرنوش ــه چ ــت ب ــتم نهض نمیدانس
ــده و  ــز الزم ندی ــور کاظــم نی ــا دوکت ــارۀ موضــوع راب ــدم. طــرح دوب ــده نمیدی ــدوار کنن امی
ــاش  ــش ت ــن و هموطنان ــه وط ــت ب ــه او در راه خدم ــاتی ک ــه آن احساس ــا ب ــتم ت نخواس
میورزیــد و زحمــات زیــادی را هــم متحمــل گردیــده بــود، موجبــات دلســردی اش رافراهــم 
ســازم. روی همیــن ملحــوظ بــا وجــود تقاضــای بعضــی از حاضریــن و مخصوصــًا جنــاب 
ــذرت  ــد مع ــای نهضــت جدی ــه ه ــت در یکــی از کمیت ــن عضوی ــم از پذیرفت ــور کاظ دوکت
ــا  ــود، ت ــده ب ــال گردی ــم ارس ــۀ آن برای ــه فورم ــت را، ک ــن عضوی ــی پذیرفت ــته و حت خواس

روشــن شــدن اوضــاع معلــق گذاشــتم.
ــد  ــور محم ــرادرم دوکت ــن و ب ــگی، از م ــی همیش ــم روی لطف ــور کاظ ــد دوکت ــدی بع چن
طاهرهاشــمی جهــت صــرف غــذای شــب دعــوت بعمــل آورد. در ایــن محفــل کــه محتــرم 
ــر  ــد طاه ــور محم ــت، دوکت ــتراک داش ــز اش ــتمندی نی ــر مس ــد اخت ــور محم ــد دوکت پوهان
ــی  ــدۀ نهضــت وحــدت مل ــی خــود را نســبت آین ــار دیگــر تشــویش و نگران هاشــمی یکب
ابــراز و توجــه دوکتــور کاظــم را بــه مشــکات احتمالــی ایکــه در پیــش رو داشــت معطــوف 
ســاخت. امــا از صحبــت دوکتــور کاظــم چنــان برمیآمــد کــه مشــکات را پیشــبین بــوده و 

ــع آن آمادگــی کامــل دارد. ــرای دف ب
بتاریــخ 31 اکتوبــر 1995 یــک سلســله اوراقــی از طــرف دوکتــور کاظــم برایــم فرســتاده شــد 
ــه انشــعاب ســاخته  ــوده و نهضــت را معــروض ب ــی ب کــه حاکــی از یــک کشــمکش داخل
بــود. بــه اســتناد ایــن اوراق دوکتــور ســید خلیــل اهلل هاشــمیان بــا یــک عــده از همکارانــش 
ــۀ  ــان و ادام ــتیبانی از طالب ــه پش ــی و ب ــدت مل ــت وح ــنامۀ نهض ــواد اساس ــی از م ــا تخط ب
جنــگ، دوکتــور کاظــم را در مقابــل مشــکل الینحــل و نهضــت را در مقابــل یــک انشــعاب 
حتمــی قــرار داده بــود. بدیــن ترتیــب و باالخــره آنچــه پیشــبینی میشــد بوقــوع پیوســت و 
امــروز بــا پوهانــد دوکتــور محمــد اختــر مســتمندی دو نفــری مانــده ایــم کــه بیــاد اولیــن 
هســتۀ مبــارزه در پوهنتــون بنــام نهضــت وحــدت ملــی هنــوز آرزوهایــی بــه دل میپرورانیــم.
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آیندۀ موهوم
آنچــه در ایــن مختصــر گفتــه آمــد گوشــۀ کوچکــی از فجایعــی را کــه دامنگیرافغانســتان و 
ــه ایــن مــردم  ــز را ب ــا امــروز زندگــی آرام و صلــح آمی مــردم آن گردیــده و گســترش آن ت
درد کشــیده حــرام ســاخته اســت، برمــا میســازد. آنچــه بــر بازداشــت شــدگان و محبوســین 
تعمیــل گردیــد بیشــتر و یــا کمتــر از فجایعــی نبــود کــه عمــوم مــردم افغانســتان بــا آن دســت 
و گریبــان بودنــد و حتــی میتــوان ادعــا کــرد کــه آنهاییکــه بیــرون از زنــدان بــه ســر میبردنــد 
ــیب  ــیار آس ــه بس ــد ک ــوردار بودن ــی و آزادی ای برخ ــد از زندگ ــاح آزاد بودن ــه اصط و ب
پذیــر تــر از محبوســین سیاســی بــود. هیچکســی، حتــی اعضــای حــزب هــم از مصئونیــت 
ــوژی  ــک ایدیول ــروی از ی ــوان پی ــه عن ــب ب ــک عــده جــاه طل ــد. ی ــل برخــوردار نبودن کام
بــه اصطــاح مترقــی گروهــی را در پشــت خــود کشــانیدند و وقتــی بــا هــزاران خدعــه و 
ــد کــه  ــه جــان هــم افتادن ــان ب ــد  چن ــه زدن ــر اریکــۀ قــدرت تکی آســتان بوســی اجانــب ب
هــم خــود و هــم وطــن و مــردم خــود را بــه تباهــی ســوق دادنــد. روز هفتــم ثــور نحــس 
ــاداران خارجــی و  ــکاری ب ــا هم ــه شــده ب ــده فروخت ــک ع ــه در آن ی ــود ک ــن روزی ب تری
ــی را  ــد اجتماع ــم زنن ــر ه ــی شــان توانســتند نظمــی را ب ــان خال ــن و می شــعارهای دروغی
پاشــان ســازند و مملکتــی را بــه ویرانــی بکشــانند. در  موفقیــت ایــن گــروه کــه هیچکســی 
ــر مســئوالنۀ حکومــات  ــرده، روش غی ــر عــاوۀ دســتهای پشــت پ تصــور آن را نمیکــرد، ب
گذشــته هــم رول عمــده ای را بــازی نمــوده اســت. پادشــاه ســابق کــه محتاطانــه قــدم در 
راه دیموکراســی برداشــته بــود در قدمهــای بعــدی، یقینــًا تحــت فشــارهای مختلــف چنــان 
تــردد و دو دلــی نشــان داد کــه حتــی همــان قــدم اول هــم بــه عــوض اثــرات مثبــت نتایــج 
ــون  ــه انتظــار توشــیح قان ــری ب ــک عــدۀ کثی ــه ی ــا ک ــن معن ــار آورد، بدی ــه ب ناگــواری را ب
ــه  ــی ک ــد در حال ــوع فعالیــت خــودداری مینمودن احــزاب روز شــماری داشــتند و از هــر ن
همیــن امیــدواری بــه دیموکراســی و احتمــال ظهــور احــزاب، بــه احزابــی کــه تــا آن زمــان 
ــه دار  ــر و دامن ــرده ت ــی پ ــه داشــتند جــرأت فعالیــت هــای بیشــتر، ب فعالیــت هــای مخفیان
تــری را مهیــا میســاخت. از طــرف دیگــر آوازۀ دیموکراســی کــه منافــع بعضــی دول خارجــی 
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ــک هــم در فعالیــت  ــن ممال ــا ای ــه مخاطــره مــی انداخــت ســبب شــد ت را در افغانســتان ب
هایشــان جهــت ناکامــی دیموکراســی و پیشــبرد اهــداف خودشــان از طریــق دســت پــرورده 
هــا افزایــش بعمــل آورنــد. حکومــات وقــت بــا روشــی کــه در پیــش گرفتــه بودنــد زمینــه 
ــرای چنیــن فعالیتهــای ضــد ملــی فراهــم میســاختند.  را، بعضــًا دانســته و بعضــًا ندانســته ب
در مقابــل فعالیــت چــپ گرایــان کــه از پشــتیبانی خارجــی هــم برخــوردار بــود و حکومــت 
وقــت هــم فعالیــت هــای شــان را بــه نظــر اغمــاض مینگریســت، گــروه دیگــری از راســت 
ــه  ــن گــروه ک ــدام نمــود. ای ــه عــرض ان ــام اخــوان المســلمین در صحن ــان افراطــی بن گرای
در ابتــدا جــز ضدیــت بــا چــپ گرایــان افراطــی هــدف دیگــری نداشــت در انــدک زمــان 
بــه یــک گــروه ضــد رژیــم مبــدل گردیــد و بــه عــوض اینکــه منحیــث یــک قــوه ســد راه 
ــۀ موفقیــت چــپ  ــه یــک ممــد مبــدل گشــته و زمین ــد خــود ب ــرار گیرن افراطیــون چــپ ق
گرایــان را هنــوز هــم مســاعد تــر ســاختند. ناکامــی اخــوان المســلمین در مبــارزات و تحــول 
ــوان پنداشــت. از یــک طــرف  ــه دو علــت میت ــوط ب ــم مرب ــک گــروه ضــد رژی ــه ی آن را ب
ایــن گــروه تــازه وارد در میــدان مبــارزات، ممکــن در اثــر تجربــۀ ناکافــی بــه تاکتیــک هایــی 
متوصــل شــدند کــه بــه عــوض امیــدواری در بیــن مــردم مخصوصــًا جوانــان و روشــنفکرانی  
ــه وجــود آورد  ــد، خــوف و هراســی را ب ــون احــزاب نشســته بودن ــه منتظــر توشــیح قان ک
ــه ایــن ترتیــب راســت گرایــان از پیشــتیبانان خــود فاصلــه گرفتنــد و پایــه هــای ملــی  و ب
خــود را خــود تضعیــف نمودنــد. از جانــب دیگــر هنگامــی کــه رابطــۀ شــاه بــا مرحــوم داود 
خــان رو بــه ســردی گذاشــته بــود یــک عــده اشــخاص داخــل حکومــت روش دو جانبــه 
ای اختیــار نمــوده بودنــد و نمیخواســتند هیــچ یــک از دو طــرف را از دســت بدهنــد. بــرای 
ارضــای خاطــر مرحــوم داود خــان میکوشــیدند تــا در بعضــی مــوارد مقابــل اقدامــات شــاه 
ــن  ــه ای ــد و ب ــرار گیرن ــث ســدی ق ــود منحی ــع مرحــوم داود خــان نمیب ــه طب ــق ب ــه مواف ک
ترتیــب شــاه را در مــورد همــکاری جــدی و یــک جانبــۀ شــان مشــکوک و متــردد ســازند. 
ــه وســیلۀ حســن شــرق از  ــه ب ــات وقــت حــزب پرچــم را ک ــن ملحــوظ حکوم روی همی
خوشــبینی داود خــان برخــوردار بــود میــدان تاخــت و تــاز بیشــتر داده و روش نــرم تــری 
را در مقابــل آن اتخــاذ نمــوده بــود، در حالــی کــه برعکــس در مقابــل راســت گرایــان روش 
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ــا راســت گرایــان  بســیار خشــن تــری را در پیــش گرفتــه بــود و ایــن خــود ســبب شــد ت
نســبت بــه مبــارزه مقابــل چــپ گرایــان بیشــتر حمــات شــان را متوجــه حکومــت ســازندو 
در نتیجــه حکومــت را بــا مشــکات و دردســرهای بیشــتر دســت و گریبــان ســازند. تضــاد 
راســت گرایــان بــا حکومــت در حقیقــت بــرای چــپ گرایــان ممــد واقــع شــده و آنهــا را در 

رســیدن بــه هــدف کمــک نمــود.
ــام امــور  ــر مســتقیم زم ــه صــورت غی ــای داود خــان پرچمــی هــا ب ــا کودت بعــد از آنکــه ب
ــان پرداختنــد. عــده ای را  ــه قلــع قمــع راســت گرای ــه دســت گرفتنــد اولتــر از همــه ب را ب
ــواری ســاختند. ایــن  ــدان انداختنــد و چنــدی را مت ــه زن ــود ســاختند عــدۀ دیگــری را ب ناب
عــدۀ اخیــر بــه پاکســتان متــواری و منحیــث وســیله ای بــر ضــد رژیــم کابــل بــه دســترس 
پاکســتان قــرار گرفــت. بعــد از کودتــای هفتــم ثــور همیــن اشــخاص خــواه در اثــر نیــات 
شــوم و خــواه در اثــر جــاه طلبــی هــای خودشــان بــه عــوض تشــکیل یــک جبهــۀ واحــد، 
گروپهــای جداگانــه را تشــکیل داده و بــه جــذب تــازه واردیــن کــه راه فــرار بــه پاکســتان را 
پیــش گرفتــه بودنــد پرداختنــد. برعکــس آنچــه در دیگــر نقــاط جهــان بــه وقــوع پیوســته و 
گــروه هــای مخالــف وقتــی مملکــت شــان را مــورد تجــاوز بیگانــه یافتــه انــد همــه اختــاف 
شــان را کنــار گذاشــته و بــا تشــریک مســاعی متحــداً بــه مقابــل دشــمن بــه مبــارزه پرداختــه 
انــد، افغانهــای مــا کــه قبــًا متحــد بــوده وزیــر عیــن نــام بــه فعالیــت پرداختــه بودنــد بــا 
ظهــور خطــر جــدی تــری کــه افغانســتان و مــردم آن را تهدیــد مینمــود، از هــم جــدا و هــر 
کــدام زیــر عیــن نــام یعنــی اســام و بــرای نیــل بــه هــدف یعنــی نجــات افغانســتان بیــرق 
هــای متعــددی بلنــد نمودنــد و مردمــی را کــه هــدف شــان تنهــا جهــاد بــه مقابــل اشــغال 
گــر بــود بــه دســته هــای مختلــف منقســم نمودنــد. نــه تنهــا ایــن از هــم پاشــیدگی هــا از 
مؤثریــت جهــاد مــی کاســت بلکــه اکثــراً برخوردهــای بیــن تنظیمــی جهــاد را تــا بــه ســرحد 
فلــج نیــز میکشــانید. بــا وجــود اینکــه اکثریــت افغانهــا از ایــن تنظیــم بــازی هــا رضایــت تام 
نداشــتند بــاز هــم نظــر بــه اینکــه هــدف واحــدی تعقیــب میشــد، از جهــاد بــه طــور عــام 

بــدون مــد نظــر داشــت کــدام تنظیــم مشــخص پشــتیبانی مینمودنــد.
بــا فــرار روســها و افتــادن امــور بــه دســت مجاهدیــن تضادهــای نیمــه پوشــیده بیــن تنظیــم 
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هــا بــه صــورت آشــکارتر متبــارز و مســابقه بــرای احــراز موقعیــت اول آغــاز گردیــد. تنظیــم 
ــدل  ــه ای مب ــه ویران ــت را ب ــال و مملک ــتر پام ــردم را بیش ــد و م ــم افتادن ــان ه ــه ج ــا ب ه
ســاختند. یــک عــده از روشــنفکران روی ملحوظاتــی بــه تشــکیل جمعیــت هــا بــه منظــور 
ــتر  ــم بیش ــوز ه ــکل را هن ــه و مش ــر پرداخت ــب دیگ ــا جان ــب و ی ــک جان ــتیبانی از ی پش
ســاختند.تنظیم هــا هــم ســر و صــدای ایــن جمعیــت هــا را بــا صــدای مــردم عوضــی گرفتــه 
ــذا خــواب  ــته و ل ــا پنداش ــتیبانی آنه ــردم و پیش ــن م ــت خــود در بی ــۀ محبوبی و آن را نمون
ــه از  ــی ک ــد. از زمان ــی افزودن ــگ م ــه شــدت جن ــد و ب ــب شــان را میدیدن ــت عنقری موفقی
محبــس رهــا گردیــدم افواهاتــی در مــورد مجاهدیــن و طــرز پیــش آمــد آنهــا بــا مــردم از این 
طــرف و آن طــرف بــه گــوش میرســید ولــی مــن بیشــتر آن را بــه حســاب تبلیغــات منفــی 
ــا چنیــن پیــش  ــا اینکــه خــود ب ــه مجاهدیــن میگذاشــتم. ت رژیــم خلقــی پرچمــی راجــع ب
آمــدی مواجــه گردیــده و در مــورد کنتــرل تــام رهبــران از تنظیــم مربوطــۀ شــان مشــکوک 

گردیــدم.
چنــد هفتــه ای از رهایــی ام از محبــس نگذشــته بــود کــه دریــور ریاســت فاکولتــۀ طــب بــه 
ــه مجاهدیــن  ــع مناســب تقاضــای کمــک مــادی ب ــا اســتفاده از یــک موق ــم آمــده و ب دیدن
ــه  ــه جهــاد ب را نمــود. مــن کــه بــدون مــد نظــر داشــت تنظیــم خــاص آرزومنــد کمــک ب
ــق وی  ــم، کمــک هــای خــود را از طری ــدون کنجــکاوی در مــورد تنظی ــودم ب طــور عــام ب
آغــاز نمــودم. دیــری نگذشــت کــه یکــی از دهاقیــن بــه مرحــوم پــدرم اطــاع داد کــه شــب 
مجاهدیــن مســلح بــه قلعــه و بــاغ آمــده و تقاضــا نمــوده انــد تــا مبلــغ ده هــزار افغانــی بــه 
مجاهدیــن کمــک نمائیــم و اگــر از ایــن کمــک ســر بــاز زنیــم تلفــات مالــی و جانــی دامنگیر 
مــا خواهــد شــد. ایــن کمــک هــا نیــز صــورت گرفــت ولــی بازهــم چنــان میپنداشــتیم کــه 
یــک عــده رهــزن از فرصــت اســتفاده نمــوده و زیــر نــام مجاهدیــن بــا تهدیــد و تخویــف 
مــردم بــه رهزنــی میپردازنــد. امــا بــا وجــود ایــن نــوع تعبیــرات حــوادث فــوق نمیتوانســت 
ــه  ــز ب ــو ناچی ــدی ول ــا فیص ــده و ب ــر مان ــی اث ــن ب ــه مجاهدی ــع ب ــردم راج ــت م در ذهنی
مجاهدیــن واقعــی هــم مشــکوک نگردنــد. دریــور ریاســت فاکولتــه کــه بــه صــورت منظــم 
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جهــت دریافــت کمــک بــه مــن مراجعــه مینمــود روزی کارتــی را دزدانــه بــه مــن ســپرد. 
ایــن کارت کــه بــدون اطــاع، درخواســت، ویــا موافقــۀ مــن ترتیــب گردیــده بــود مــرا بــه 
عضویــت تنظیــم آقــای گلبدیــن حکمتیــار در مــی آورد. بــه عبــارۀ دیگــر کمکهــای مــن کــه 
فقــط بــه جهــاد بــه طــور عــام صــورت میگرفــت بــای جانــم شــده و مــرا بــه عضویــت 
جبــری تنظیمــی در آورده بــود کــه بــه اســتثنای جهــاد و عقایــد اســامی کوچکتریــن نطــر 

مشــترکی بــا آن نداشــتم.
هنگامــی کــه تــرک وطــن نمــوده و بــه پاکســتان رســیدم یکــی از روزهــا وقــت غــذای ظهــر 
ــناخت  ــا وی ش ــل ب ــًا در کاب ــه قب ــی پنجشــیر ک ــرازق از اهال ــام عبدال ــه ن ــدی ب ــا مجاه ب
ــد  ــی بع ــده ول ــتان آم ــه پاکس ــات ب ــلحه و مهم ــت اس ــرای دریاف ــه ب ــوردم ک ــتم برخ داش
ــزده روز دریــن مملکــت هنــوز هــم هیــچ یــک از تنظیــم هــا حاضــر  از ســپری کــردن پان
بــه کمــک بــا وی نشــده بــود. ایــن مجاهــد کــه معلــوم میشــد روزهــا را بــا غــذای بســیار 
ناکافــی ســپری نمــوده و هنــوز هــم خــود را بــرای روزهــای متمــادی دیگــر معــروض بــه 
ــرای  ــه ب ــه فکــر میشــد ک ــذا صــرف میکــرد ک ــا شــتاب غ ــان ب ــد چن خطــر فاقگــی میدی
ــی روی خــوان  ــه خوردن ــی ک ــا وقت ــد. ت ــوده باش ــدا نم ــی پی ــذا دسترس ــه غ ــار ب ــن ب اولی
وجــود داشــت دســت از خــوردن نکشــید و در اخیــر هــم لعــاب قورمــه ای کــه در یکــی از 
کاســه هــا باقــی مانــده بــود چــون آب آشــامیدنی ســر کشــید. از دیــدن وضــع ایــن مجاهــد 
میتوانســتم شــرایط دیگــر مجاهدیــن واقعــی را حــدس بزنــم و بــا خــود ســوالهایی راجــع 
ــردم افغانســتان کــه  ــۀ م ــه اینکــه آن همــه کمــک هــای خارجــی، آن همــه کمــک و اعان ب
غــذای ناچیــز خــود و فامیــل خــود را بــا مجاهدیــن تقســیم مینماینــد بــه کجــا میــرود و بــه 
چــه مصــرف میرســد؟ مجاهــدی بــه ایــن ضعیفــی و فاقگــی چطــور میتوانــد بــه جهــادش 
ادامــه دهــد؟ ازجانــب دیگــر برخوردهــا و جبهــه گیــری هــا بیــن خــود مجاهدیــن کــه روز 
بــه روز شــدت کســب میکــرد همــه یــک آینــدۀ نــا مطمئنــی را پیشــگویی مینمــود. زیــرا اگــر 
ایــن برخوردهــا در موقعــی کــه هنــوز چیــز  قابــل تقســیمی در بیــن موجــود نبــود بــه کثــرت 
اتفــاق مــی افتــاد در صــورت خــروج روســها برخوردهــای شــدیدتر بــرای تصاحــب قــدرت 
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در بیــن مجاهدیــن قابــل پیشــبینی بــود. روی ایــن ملحوظــات و بــدون اینکــه بــه یکــی یــا 
ــه  ــدۀ افغانســتان را ب ــا بدبینــی ای داشــته باشــم آین ــران جهــادی خوشــبینی ی دیگــر از رهب
دســت مجاهدیــن نــه تنهــا امیــدوار کننــده نمــی دیــدم بلکــه از آن خــوف و هراســی هــم 
داشــتم. بنابــر همیــن ملحــوظ هنــگام اقامتــم در پاکســتان بــدون آنکــه بــا یکــی از تنظیــم هــا 
ــه بعــد مفکــورۀ اینکــه  تماســی گرفتــه باشــم راه هجــرت در پیــش گرفتــم. از آن تاریــخ ب
یگانــه راهــی کــه بتوانــد از درگیــری هــای بیــن تنظیمــی جلوگیــری و آرامــش نســبی ای را 
بعــد از خــروج روســها مهیــا ســازد همانــا برگشــت پادشــاه ســابق منحیــث میانجــی قابــل 
اعتمــاد و تأســیس یــک حکومــت انتقالــی خواهــد بــود تــا هــم مــردم از تباهــی بیشــتر و هــم 
مملکــت از تخریبــات فــزون تــر نجــات یابــد و هــم قــدرت از طریــق نســبتًا دیموکراتیــک 

بــه گــروه و یــا اشــخاص مســتحق تعلــق گیــرد.
ــردم آن شــدیدترین  ــاد وافغانســتان و م ــاق افت ــود اتف ــل پیشــبینی ب ــه ســهولت قاب آنچــه ب
ــدرت،  ــه از ق ــم ک ــود ه ــن خ ــدند. مجاهدی ــل ش ــن متحم ــا ورود مجاهدی ــات را ب صدم
ورزیدگــی و تجربــۀ محاربــوی فــوق العــاده در طــول جهــاد برخــوردار شــده بودنــد منحیــث 
خــار چشــم و خطــر جــدی بــرای دشــمنان مــا، مخصوصــًا آنانــی کــه خــود را بــه خطــر 
تصفیــۀ حســابی هــم معــروض میدیدنــد عــرض انــدام نمــود. موقــع بــرای اشــتعال آتــش 
ــوده  ــتفاده نم ــن فرصــت اس ــان از ای ــدی ش ــت بع ــرای مصئونی ــم ب ــمنان ه مناســب و دش
آتــش جنــگ قــدرت طلبــی را افروختنــد، بــه آن رنــگ قومــی و قبیلــوی و زبانــی زده و تــا 
توانســتند بــه آن هیــزم ریختنــد تــا اینکــه طــرف هــای درگیــر بــه انــدازۀ کافــی تضعیــف 
ــده کشــایی هــای  ــد. متأســفانه عق ــا گردی ــر مســتقیم شــان مهی ــۀ غی ــرای مداخل ــه ب و زمین
بعضــی از مــا هــم بــه نیرنــگ دشــمنان مــا ممــد واقــع شــد و مشــکل را مشــکل تــر ســاخت. 
بــا یــادآوری  و انگشــت گــذاری بــه بــی عدالتــی هــای گذشــته آتــش امــروزی را افروختــه 
تــر نگــه داشــتیم. زندگــی نســل امــروزی را تلــخ و دروازه هــای زندگــی صلــح آمیــز را بــه 
روی نســل هــای بعــدی خــود بســته و افغانســتان را میــدان تصفیــۀ حســاب و انتقــام کشــی 
هــای دایمــی ســاختیم. آنهایــی را کــه یــک بــار مــورد بیعدالتــی هــا قــرار گرفتــه بودنــد یــک 
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بــار دیگــر بــه عنــوان دوســتی و غمخــواری بــه همــان تیــره روزی هــا و حتــی بدتــر از آن 
ســوق دادیــم. اگــر دیگــران از گذشــته هــا تجربــه گرفتــه و حــال را بــرای طــرح آینــدۀ بهتــر 
بــه کار میبندنــد مــا حــال و آینــدۀ خــود را فــدای گذشــته و رویــداد هــای آن کردیــم. مــا 
فقــط عقــده هــای خــود را مــد نظــر گرفتیــم و زندگــی آینــدۀ نســل هــای بعــدی خــود را 
در بیــن اقــوام بــرادر در داخــل افغانســتان از نظــر دور داشــتیم. در جرایــد مــا بعضــًا آثــاری 
ــث شــاهکاری پنداشــت  ــوان آن را منحی ــم میت ــدرت قل ــث ق ــه از حی ــه نظــر میخــورد ک ب
ولــی متأســفانه بــا توجــه بــه متــن، ســراپای وجــود را خــوف و هــراس و نوعــی ناامیــدی از 
آینــدۀ صلــح آمیــز فــرا میگیــرد. در ایــن جــای شــکی نیســت کــه در گذشــته هــا بــی عدالتــی 
هایــی صــورت گرفتــه اســت ولــی آن بــی عدالتــی هــا توســط اشــخاص دیگــر در عصــر و 
زمــان دیگــر و بــاالی اشــخاص دیگــر صــورت گرفتــه اســت. اگــر ممکــن میبــود و همــان 
اشــخاص میتوانســتند شــاهد واقعــات امــروزی قــرار گیرنــد یقیــن دارم بــا وجــود ایــن کــه 
خــود مســتقیمًا از آن بــی عدالتــی هــا متأثــر هــم شــده بودنــد، بــاز هــم بــرای جلوگیــری 
از عیــن سرنوشــت بــرای اوالده هایشــان از هــر نــوع ادعایــی منصــرف میشــدند. آیــا اوالدۀ 
همــان اشــخاصی کــه مــورد بــی عدالتــی قــرار گرفتــه بودنــد و امــروز یــک بــار دیگــر خــود 
ــه و جــای خــود بیجــا میشــوند، اطفالشــان  ــد، از خان ــه عیــن سرنوشــت مواجــه میبینن را ب
ــم  ــپارد و خان ــان میس ــان ج ــش نظرهایش ــی پی ــری از خســتگی و فاقگ ــفر جب ــول س در ط
هایشــان بــه ســوی سرنوشــت نــا معلــوم از ایشــان جــدا میگــردد، بــا ایــن هموطنــان مــا کــه 
در زندگــی راحتــی جهــان غــرب فریــاد انتقــام کشــی از بــی عدالتــی هــای گذشــته را بلنــد 
مینماینــد هــم نــوا خواهنــد بــود؟ اگــر حــال را وقــف انتقــام کشــی از بــی عدالتــی هــای 
گذشــته نمائیــم، آینــدۀ مــا وقــف انتقــام کشــی هــای حــاالت امــروزه و سلســلۀ انتقــام کشــی 
ــًا خواهــان یــک زندگــی  ــدا نخواهــد کــرد؟ اگــر واقع ــه پی ــه صــورت الیتناهــی ادام هــا ب
ــدۀ خــود باشــیم  ــای آین ــرای نســل ه ــرای خــود و مخصوصــًا ب ــد ب ــز و آبرومن ــح آمی صل
مصلحــت در آن خواهــد بــود تــا سلســلۀ انتقــام کشــی هــا در جایــی متوقــف گــردد وهمــه 
ــم کــه عدالــت  ــان گذاری ــه دســت هــم داده شــرایطی را ایجــاد و اجتماعــی را بنی دســت ب
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اجتماعــی بــرادری و برابــری در آن حکمفرمــا باشــد. زیــرا هــدف عمــده در آنســت کــه بــی 
عدالتــی هــای اجتماعــی جایــش را بــه عدالــت بســپارد نــه آنکــه یــک نــوع بــی عدالتــی بــا 

نــوع دیگــری ازبــی عدالتــی تعویــض گــردد.
بــا در نظــر داشــت آنچــه فشــرده بــه قارئیــن گرامــی عرضــه گردیــد و بــا در نظــر داشــت 
ترکیــب و و شــرایط اجتماعــی کشــور بنــده راه حــل معضلــه افغانســتان را در وجــود هیــچ 
ــه امحــای  ــادر ب ــران ق ــن رهب ــم جــز اینکــه یکــی از ای ــادی نمــی بین ــران جه ــک از رهب ی
ــن  ــه چندی ــا اینکــه افغانســتان ب ــردد و ی ــان شــان گ ــروان و هواخواه ــق دیگــران و پی مطل
پارچــه ای منقســم گــردد. احتمــال اولــی ناممکــن و دومــی آرزوی هیــچ افغانــی نخواهــد 
ــه  ــل تســلط داشــت ب ــر کاب ــه ب ــدان مســعود ک ــب، قومان ــد از تســلیمی نجی ــر بع ــود. اگ ب
عــوض مراجعــه بــه رهبــران جهــادی بــه مــردم رو آورده و پلــی را میــان قــدرت نــو بنیــاد 
ــه حیــث یــک چهــرۀ  ــه وجــود مــی آورد و در همیــن راســتا از پادشــاه ســابق ب و ملــت ب
ــاالً کار  ــی آورد احتم ــل م ــه عم ــوت ب ــی دع ــطح مل ــاد در س ــل اعتم ــده و قاب ــناخته ش ش
بــه بــی ســرو ســامانی هــای امــروزی نمیکشــید. دســت آورده هــای جهــاد کــه تــا امــروز 
دســتخوش قــدرت طلبــی هــای گروهــی، قومــی و ســمتی نشــده بــود بــه قیــادت واحــدی 
نیازمنــد بــود و ایــن نیازمنــدی بــا موجودیــت شــخصیت بــی طــرف پادشــاه ســابق بــرآورده 
میشــد، و کشــور بــه تیــره روزی هــای کنونــی روبــه رو نمیشــد. نتیجتــًا راه بــرای تشــکیل 
ــدان  ــا قاعــدۀ وســیع و مــورد قبــول همــه فراهــم میشــد. متأســفانه قومان یــک حکومتــی ب
مســعود بــا قــرار گرفتــن در پهلــوی یکــی از ایــن رهبــران جهــادی حســادت دیگــر رهبــران 
را کــه چیــز کمــی از رهبــر برگزیــدۀ قومانــدان مســعود نداشــتند برانگیخــت و زمینــۀ زور 
آزمایــی هــا را  مســاعد ســاخت. کاش قومانــدان مســعود روش صابــر شــاه کابلــی آن مــرد 
روحانــی را کــه احمــد خــان درانــی را بــه پادشــاهی برگزیــد در پیــش میگرفــت، ممکــن از 

کشــتارها و ویرانــی هائیکــه تــا حــال بوقــوع رســیده اســت جلوگیــری میشــد.
ــای  ــان ه ــکل از خ ــه ای متش ــانی جرگ ــاه خراس ــدن نادرش ــته ش ــد از کش ــه بع هنگامیک
ــاه تشــکیل  ــرای انتخــاب پادش ــک ب ــوچ و تاجی ــزاره و بل ــی و ه ــک و ابدال ــی و ازب غلجائ
گردیــد، مذاکــرات بــرای نــه روز طــول کشــید ولــی در اثــر مخالفــت خانهــای غلجائــی و 
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پوپلزائــی اســحق زائــی و نورزائــی کــه همدیگــر را رد مینمودنــد جلســه بــه کــدام نتیجــه 
ای نرســید تــا باالخــره بــه روز نهــم بــه موافقــۀ همــه یــک مــرد واقعــًا روحانــی از اهالــی 
کابــل یعنــی صابــر شــاه کــه بــه هیــچ قبیلــه ای مربــوط نبــود بحیــث حکــم تعییــن گردیــد. 
ایــن مــرد همــۀ آنهائیکــه ادعــای پادشــاهی داشــتند کنــار گذاشــته و شــخصی را از عشــیرۀ 
ســدوزائی کــه نســبت بــه دیگــر عشــایر از لحــاظ کمیــت کوچکتــر بــود و ادعــای پادشــاهی 
هــم نداشــت یعنــی احمــد خــان ابدالــی بــه پادشــاهی برگزیــد و از طــرف حاضریــن مــورد 

تأئیــد واقــع شــد )م.غبــار(
از ایــن رویــداد بــه آســانی میتــوان حــدس زد کــه اگــر آن مــرد روحانــی بــه عــوض احمــد 
خــان ابدالــی از جملــۀ آنانیکــه داوطلــب پادشــاهی بودنــد، یکــی شــان را انتخــاب مینمــود 
ــم  ــا ه ــرآغاز برادرکشــی ه ــه س ــید بلک ــان نمیرس ــه پای ــادگی ب ــه آن س ــا جلســه ب ــه تنه ن
میشــد. متأســفانه قومنــدان مســعود راه مخالــف آن مــرد روحانــی را در پیــش گرفــت و از 
جملــۀ داوطلبــان قــدرت یکــی آن را برگزیــد. امــروز هــم کــه هنــوز هــم دیــر نشــده اســت 
اگــر بــه پادشــاه ســابق کــه بــا تجــارب سیاســی و شــهرت ملــی  و بیــن المللــی نســبت بــه 
هــر کــس دیگــر وزن بیشــتر دارد روآورده و زمینــۀ بازگشــت وی بــه حیــث یــک مــو ســپید 
فراهــم گــردد یقیــن اســت در انــدک زمــان دوروبــر جنگجویــان جــاه طلــب خالــی و بــدون 
صــرف قــوۀ زیــاد آنهــا از صحنــه بــدر خواهنــد گردیــد، زمینــۀ آشــتی ملــی فراهــم و همــه 
اقــوام بــرادر وار بــرای اعمــار دوبــاره و ترقــی میهــن شــان دســت بدســت هــم خواهنــد داد.
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