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 شايد، من َصبر ايوبی داشتم    
 
 

مقاومت غرورانگيز مردم ما در برابرلشکرکشی 
نی آنها ، روز تا روسهای رهزن وهمدستان وط
نيرنگهای استعماری و . روزابعاد گسترده تر می يافت

. ادا های رسواتر از رسوا ، ديگر خريداری نداشت
کرملين نشينان جهانخوار وبلی گويان مزدور شان 

تشديد "فرمان . بازهم ابلهانه ، تير هوايی شليک کردند
" غالم بچه برژنف" از حنجره" مبارزه برضد اشرار

چاکر وارباب به اين فکر باطل که گويا . گرديداعالم 
با فرو ريختاندن مقادير بزرگترناپالم ، خمپاره وآتش 

برجبهات نبرِد مردم ، وسرکوِب خونين مخالفان ، 
ازينرو . ميشود قيام استقالل طلبانه ملت را نا بود کرد

دستگاه های استخباراتی ونظامی رژيم بيشتراز پيش 
فرزندان ميهن به زنجير وزندان کشانيده می شدند و پايان کار " ناحق" و " حق" کترين اشتباهیبا کوچ. هارترگرديدند

اطاق . انبوه عظيمی از هموطنان ما شده بود" ميزبان" در همين راستا زندان پلچرخی. عده ای هم تا پوليگون می رسيد 
قرار معلوم . ُپر وخالی می شد) ارَهد(وله اردمانند ديگر اطاق ها چون ُد)  منزل سوم بالک دوم245اطاق شماره  ( ما

.درقفس های پلچرخی هميشه بيش از سی هزار زندانی نفس ميکشيد ونفس ميداد  
 

، رياست امور تحقيق ، زندان پلچرخی ودر " خاد"آنچه در سلولهای مرگ آفرين رياست های چندين گانه ! وطندار 
متاسفانه روی اين انبار جنايات را ،با .  االتر از قياس  درد انگيز استزندانهای واليات ، براوالد وطن گذشته است ، ب

من با قصه هايم که برخاسته از تجارب ملموس خودم . پوشانيده اند - بيشتراز ضخامت خود جنايت–پرده ضخيمی 
. وچشمديد ها يم هست ، روی گوشه گگی از اين پرده دست ميکشم و گرد وخاک آنرا ميروبم  

را آوردند که درميان شان " مهمانان" چندتن از. ورم که در گيرودارآن همه وحشت ، دروازه اطاق ما باز شد  بياد می آ
ازين حرکت او تعجب کردم . سلطان يکراست بطرفم آمد وبا محبت علنی  مرا در آغوش کشيد. را ديدم) ناصر( سلطان 

، بخاطررعايت احتياط ، در محضر ديگران با هم حرف زيرا قبل ازين ، وقتی در بالک اول ،دوم وسوم يکجا بوديم . 
پدر او  به دست روسها کشته . بودند" ساما" دو برادر دليرش اعضای جا نباز. سلطان را از گذشته ها ميشناختم. نميزديم

 ياران ارجمند وعزيز من بودند که سرهای شوريده شان را در راه آزادی) عطامحمد وخيرمحمد ( شد و برادران او 
معرفی شخصيت سياسی وانقالبی خيرجان وعطا جان از حوصله اين . افغانستان ، عزت وترقی کشور از دست دادند

!ياد آن فرزندانِ مبارزه ومقاومت جاودانه باد.  نوشته بيرون است   
 

ده کشور ما ، در استاد اکبری ، دانشمنِد شناخته ش.  درجمع تازه واردان ، استاد داکتر محمد يونس اکبری نيز شامل بود
" سازمان رهايی افغانستان "نامبرده به ارتباط عضويت . رشته فزيک هستوی درجه عالی دوکتورا را حاصل کرده بود 

معلوم ميشد که در اثر فشارِ  دوران تحقيق  . وقتی اورا ديدم ، بيمار وخسته به نظر ميرسيد . به زندان افگنده شده بود
. به ديدنش رفته وخود را معرفی کردم . ها در گوشه ای نشست وکسی با وی تماس نگرفتاو تک وتن. خيلی تکيده است 

استاد اکبری از جريان دستگيری . گفتم هرطوری که الزم می بينی . او از مصاحبت بيشتر بنا بر داليلی معذرت خواست
رای او از حبس دوتن از وقتی ب. اش صحبت کرد و بطور فشرده برخی حرف ها و دردهای دل خود را بيرون ريخت

حاال که آنها از اعدام نجات يافته اند ، من اگر : اطالع دادم ، خيلی خوشحال شد ه گفت" سازمان رهايی" اعضای مهم
."کشته هم شوم باکی نيست  

 
آمد ورفت .  در يکی از روزها وضع دهليز غير عادی به نظر ميرسيد وشرايط عادی زندگی زندان دچار سکتگی گرديد 

آغاز شد ، درقطار ديگر " نام خوانی "وقتی . در دهليز ، خبر ازحادثه شومی می داد " خاد" ساکر و صاحب منصبانع
حين خداحافظی بمن گفت . او خوشحال بود که حبسش تعيين گرديده است. نام ها ، اسم محمد يونس اکبری را نيز خواندند
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به چيز هايی دل بسته بود که با . گمان نمی برد که کارش تااعدام برسد او ." اميد وارم که تو هم به زودی نزد ما بيايی : 
مثالً  به تقاضای شاگردان خود مبنی بررهايی اش از زندان يا . پاليسی روس واجيران در افغانستان جور در نمی آمد

.تقاضای رسمی انجمن فزيکدانان جهان در ارتباط عفو او وغيره  
محمد يونس اکبری . اد اکبری بودم ، اورا انسان مهذب ، آرام ، گوشه گيروشکسته يافتم در مدت زمان کوتاهی که با است

!روح اين دانشمند وطن ومبارز شهيد شاد باد. استاد پوهنتون کابل را از اطاق کشيدند وبه سوی قتلگاه بردند   
دن سرنوشتت احتياط را ازدست الی روشن ش" از او خواهش کردم ،.  گفتم تغيير برخورد سلطان مايه تعجب من گرديد

باز معلوم نيست که عاقبت کار من . من ديگر ازاينقدر محافظه کاريها بستوه آمده ام " مگر ناصر با قاطعيت گفت ." مده
فکر ميکنم  اينها دشمنان خويش را خوب شناخته اند ودر مقابل ما يک شيوه را بکار ميبرند که همانا . به کجا ميکشد

." استنابودی همه ما   
 

:" در پاسخ آنها ميگفتم .  در مورد خودم نيز ياران دربند ، پيشنهاد شان چنان بود که از تماس زياد با آنها اجتناب کنم 
بناً  نقد . اگر اين کار ها سودی نکرد باز چه خاکی را برسرم بريزم ؟ آنوقت هم از ديدار شما می مانم وهم از زندگی 

."ايست که در شاخ آهو بسته شده استديدار شما بهتر از آن نسيه   
" هنوز. باشی اطاق جای هرکدام را مشخص کرد. ، چند تن از جوانان را داخل اطاق ما کردند " آوردن ها " به ادامه ی 

هر کسی به سوال خود جواب . جديد به جا های شان ننشسته بودند که زندانيان سابقه به َدور آنها حلقه زدند  " مهمانان 
بيچاره زندانيانی که ده ها دام و توطئه ونيرنگ  دشمن را ديده بودند و ای چه بسا که بسياری از آنها ، . يکرد طلب م

نيش زهردار جواسيس  کوته قلفی های صدارت ، قلبهای شانرا زخمی  هم کرده بود ؛ ديگربه آسانی لب به سخن نمی 
خير ! بيادر جان :" ها بود ؟ يکی وخلص جواب ميدادند برادر در بيرون چی گپ : مثالً اگر ميپرسيدی . گشودند 

. " وخيريت بود  
 

جديد نيز با کنجکاوی وپرس وپال ، در " مهمانان" همانگونه که زندانيان سابقه تمايل به شناسايی تازه واردان داشتند ، 
، جوان خوش سيما و من متوجه شدم که از جمله تازه واردان . جستجوی هويت وخصوصيات زندانيان سابقه بودند

ناصر اصرار ميکرد که من اين جوان را يکبار .  بشاشی که قامت بلند داشت ، با عالقمندی بسوی ما نظر دوخته است
خود را اينگونه . با ما دست داد و اجازه نشستن خواست. ديری نپاييد که او طاقت نياورد وبسوی ما آمد. دربيرون ديده ام 

انجنير زلمی که من اورا در غياب بنام گالب می شناختم ، يکی از اعضای . شما " البگ" زلمی يا : معرفی کرد 
!  اما اين بازی زندگی را ببين که ما  را در چه مکانی باهم روبرو کرده بود ؟ . بود" ساما" ارجمند  

ند از خوشی ها لذت هم ميتوا) دست بسته(آدم ! گمان نبری که در محيط زندان خوشی وجودندارد !  هموطنِ نجيِب من
 شيرينتر از لم دادن روی تخت اورنگزيب در - ولو در قفس تنگ زندان -ببرد ؟  يک لحظه ديدار وصحبت رفيق شفيق

. دهلی ا ست  
 

روی بعضی از .  ما سه تن همرزم وهمفکر وهمزنجيردر کنار هم نشسته بوديم وباصطالح َدم را غنيمت ميشمرديم
.  ل نظر می کرديم ، گاهی از روی تفنن وسرگرمی يگان بيت وغزل می نوشتيم مسايل وقضايای ضروری ، تباد

ميکرديم تا ) ورزش( مقداراندک پولی که خانواده ها ميفرستادند ، يکجايی مصرف می شد ، بصورت منظم سپورت 
.  جاييکه کار ما سرمشق برای ديگران شده بود  

شنهاد انتقال اسناد را به حوزه های سازمان کرد ، و او با چه پي) ساما(گالب قصه ميکرد که چگونه رهبری سازمان 
. . . فداکاری اين ماموريت پرمخاطره را داوطلبانه لبيک گفته بود   

وقتيکه اين جمله را از زبانش ميشنيدم ، فکر می کردم خنجر زهر .   يگان وقت گالب ميگفت که دشمن مرا ميُکشد 
نی اش ميديدم ، به چشمانش نگاه ميکردم که دريای عشق ومحبت در آن موج بطرف جوا. آلودی در جگرم فرو ميرود

ميزد ، ادب واخالقش را در ترازوی سنجش وانصاف می گذاشتم ، وطن دوستی اش را ، سادگی وصفای ايمان او را ، 
گالب قاه ." يترسندعاشقان هرگز از مرگ نم: "و تنها برای او يک پاسخ داشتم. و . مظلوميت اورا ، سواد ودانشش را و 

 -رفيق جان مرگ من سه تا عيب دارد ، :" بعد ميگفت . قاه می خنديد ودست در گردنم می انداخت ورويم را می بوسيد
 دوم ، خودم از ديدار وصحبت های تان –. اول اينکه دلم برای شما ميسوزد چون تنها ميمانيد ودر مرگم غصه ميخوريد

." گر چانس مبارزه را برضد دشمنان مردم نخواهم داشت  سوم اينکه دي–.  محروم ميشوم   
يک بيت را :" گفت.  غير از آن گپ ها هرچه ميگويی بگو : يک گپ بگويم خفه نميشوی ؟ گفتم : يکی از روزها گفت 

.امر او را بجا کردم."  انتخاب کن که بحالم بخواند   
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)  وفوالد زندان نيز روح وبدن شانرا بيرحمانه می ساييدهمانگونه که سنگ(  زندانيان سنگ های کوچک را می ساييدند
. وروی اين سنگهای لشم شده ، با نوِک سوزن ، کلماتی  چون ، مادر ، اهللا واسما ی فرزندان شانرا حک می کردند 

ته زلمی پشت آئينه روی عکس فرزندانش را گذاش. همچنان بيتی را در عقب آئينه ی روی ، با سوزن کندنکاری ميکردند
. رفتيم ) مشهور به معلم وحيد از منطقه پغمان که خاطره آن شهيد ارجمند درلوح دلم برای ابد باقيست  ( نزد وحيد. بود

کلمه شهادت ويا هم ابيات واشکالی ) صفحه جيوه دار( وحيد در هنر خطاطی ورسامی مهارت داشت واز ُرخ ديگر آئينه
.  ميکرد آنرا با سوزن پاک) جيوه( را خطاطی ميکرد و  

: در گوشه آئينه ی گالب ، بنا برفرمايش من ، استاد وحيد  ، اين بيت غزل حافظ را نوشت   
 

      گرچو فرهادم به تلخی جان برآيد حيف نيست       بس حکايت های شيرين باز ميماند زمن
 

يکی از روزها .  ميکشيدمحبت انجنير زلمی بحدی بود که سرم را روی زانويش ميگذاشت ودست نوازش به سر ورويم
پروا نداره ، ِای موی هاره به :" وبازگفت ." آه رفيق جان ده شقيقيت تارهای سفيد موی ره ديدم : " با ناراحتی صدا کرد 

."نامردی سفيد نکده ای   
دانيان فورمه های خاصی که زن. فورمه را خانه پری کردم : وقتی برگشت گفت . انجنيرزلمی را به قوماندانی خواستند 

همان آئينه را با عکس . من ميدانستم که آخرين روزها رابا گالب ميگذرانيم. محکوم به مرگ آنرا خانه پری ميکردند
يک حلقه تسبيح به رنگ سرخ را نيز بطرفم . فرزندانش ، به من داد تا اگرامکان ميسرگرديد ، برای خانواده اش بفرستم 

 نی ای تسبيح نشانی دست يک رفيق گرامی مه اس که تا دم مرگ نمی خايم از "دراز کرد ولی ناگهان پشيمان شد ه گفت
. "دستم دور باشه  

. در جمع نام ها نام اين عزيز يگانه را نيز خواند . با لستی که در دست داشت ، وارد اطاق ما شد " قاصدک مرگ" 
رفيق جان برای آخرين بار بسويم :" ين گفت هنگاميکه از اطاق بيرونش ميکردند ، روبرويم ايستاد وبا همان الفاظ شير

. اينه سيل کو که نترسيده ام :" خنده مليحی که تنها بر لب های او می زيبيد ، برلبانش بوسه زد و درادامه گفت !" ببين 
َدم دروازه انتظار اورا " خاد"صاحب منصب . هنوز دو دقيقه از َبرم دور شده بود که دوباره داخل اطاق شد!" نی 
دروازه را قفل زده بودند واز . من بی اختيار از دنبالش دويدم . با عجله تسبيح را بدستم داد وديگر هيچ نگفت . يکشيد م

واين چندمين بار بود که بخاطر پيچارگی . ميان ميله های فوالدين ، پرنده زخمی و بی بال وپر اجازه عبور نداشت
. . .خويش زار زار می گريستم   

آنگونه که خود ميگفت، خالی حضورش دل غمديده ام . سفری نهاد که انتظار برگشتی از آن متصور نبوداوگام در راه 
گالب "اش ، چون عطر " بوی خوش آشنايی" داغ مرگ او درقلبم وعشق پاک او در روحم و.  را بازهم در خون نشانيد

. ، از باغچه يغمازده زندگی تا خانه گور، با من خواهد بود" تازه  
که گالب وخانواده او را ميشناخت ، !) عمرش دراز باد (با همرزم عزيزی )  1364اوايل خزان ( دانم چه روزی بودنمي

پس از رهايی از " گالب" از رسيدن آئينه روی وتسبيح به خانواده. آن امانت را به او سپردم . در بالک دوم سر خوردم 
ردان ودر بدری های روزگار اين مجا ل را نداد که به ديدن فرزندانش اما با دريغ که زندگی سرگ. زندان اطمينان يافتم 

. بروم   
" سروده است ، از شهيد" سامايی"که بمناسبت تجليل از شهدای بيمرگ " ياد واره ی خون " در شعر ) نيزک( زنده ياد
:اينچنين ياد ميکند" ناصر" و  زنده ياد " گالب  

   
بخوان                     سروِد سرخ شهيدان جاودانه  بخوان    بنام واژه ی پويش بخوان ترانه   

اين زمانه بخوان" پويای"و " سرمد" دل                      برای "   آذر"       زنور  بزم  فروزندگانِ   
بخوان" آصفانه"" طغيان"و" واجد" خروش"      ظفر"       به زير چکمه خصمت به بانگ صبح  

بخوان" ناصرانه" بخون شناور شد             زقطره قطره خون عشق " گالبی" کنون که تازه        
    . . . .       

ا ست عاشقانه بخوان           "  مجيد"      ازين کرانه ی خون  تا  فراز   دوران ها               سخن بنام   
                   

*     *    * 
 

اگرسلطان در کنارم نميبود ، درد درونسوزشهادت انجنير زلمی از تحمل بيرون می شد . شتندروز ها پی هم ميگذ
.حضورناصر درکنارم چون ستون محکمی در استواری روحيه ام نقش ايفا کرد.  
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زندانيان اورااشتباها ) کلکان( بخاطرمحل زادگاهش . سلطان جوانِ مهربان ، رفيق دوست وسرشار از انرژی وايمان بود
اين تعلق باعث ميگرديد که به استثنای چند تن از خود فروخته ها .  به جای خواهر زاده مجيد آغای کلکانی ميشناختند ً

عالوتاً  اخالق وبرخورد سلطان چنان . وافراطيون سيه دل اکثريت هم اطاقی ها ، او را چون مردمک ديده دوست بدارند
ستقيم در يافته ام که هرآنکسی که صادقانه از آرمان شريفانه مردم ، من به تجربه م. بود که در دلِ همه جای بگيرد

روابط ما با زندانيان . آزادی واستقالل وطن ، به دفاع برخيزد ، مردم حقشناس ما وی را مثل فرزند خود عزيز ميدارند
از (  ، ملک حسين)از پنجشير ( حاجی عظمت اهللا وحاجی ميرحسن . شريف بسيار گرم وتوام با اخالص ودلسوزی بود

از اهل تشيع ( ، انجنيرعلی احمد) از ننگرهار يا لغمان ( ، دگروال که متاسفانه اسمش را از ياد برده ام ) هزاره جات
( ، کاکا طاووس ) از قندهار( ، حاجی عبدالحی داوی ) مشهور به الال ملنگ از ارغنداب قندهار ( ، سيد اسحق ) پغمان 
با ما روابط صميمانه واحترام آميز داشتند  که از هرکدام شان خاطرات فراموش ناشدنی دارم وده ها انسان ديگر) کوچی

 . 
برای او وديگران اشعاری از شاهنامه فردوسی . حاجی ميرحسن به اشعار بيدل ، حافظ ، مولوی وفردوسی عالقمند بود 

بياتی را انتخاب وتشريح ميکردم که باوضع برای تقويت روح وتسلی خاطر دوستانِ همسلول،آن ا. وحافظ را ميخواندم 
" چنين است رسم سرای درشت     گهی پشت زين وگهی زين به پشت:" مثالً  . وحال شان سازگار باشد  

:  يا   
"گرت بهره نوش است بی نيش نيست    دلی نيست کز نيش او ريش نيست   "   

"هر کس گلی را بخواهد ، بايد خارش را هم بخواهد      "   
. .  ."يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور " غزل زيبای حافظ را : اي  
 

بسياری از همسلول ها می آمد ند که . ديوان حافظ شيرازی ، در بد ترين روز های زندان ، تسلی دل غمديده ام ميشد
 را که در رشته انجنيری بياد می آورم دگروال. موقع ِدلدقی زندان ، اين يک سرگرمی جالبی بود . برايشان فال بگيرم

او آدم شريفی بود . شش سال را در شوروی درس خوانده بود و بعد بحيث آمر انجنيری فرقه غزنی ايفای وظيفه ميکرد
وقتی از خواب . هر صبح ، پس از ادای نماز دوباره ميخوابيد . که به جرم ارتباط با احزاب اسالمی زندانی شده بود

رنگ ) پوست قره قل ( کاله.  از جيب بيرون ميکرد و روی خود را در آئينه آن ميديد برميخاست ، قوطی نسوارش را
باز دگروال صاحب خو :" زندانيانی که در اطراف چپرکت من جای شان بود ، ميگفتند . ورورفته اش را جابجا می کرد 

دگروال با . خدا خوب کنه : يگفتم م." استاد خو ديدم :" دگروال مثل يک نظامی روبرويم می ايستاد  وميگفت ." ديده 
پس از تعبير خواب شماره يک نوبت خواب شماره دو . . ." خواب شماره يک :" ادای مخصوص به خودش می گفت 

دگروال صاحب :" شوخی کنان ميگفتم . وبه همين گونه گاهی تعداد خواب هايش تا چهار وپنج باال ميرفت . می رسيد 
. حال از تعبير هايی که برای خواب هايش می آوردم برق شادمانی در چهره اش نمايان ميشدبه هر " ِای ُخو سريال اس ؟

ديدم که بسيار تشنه ) خواب(خو:" او خوابش را چنين بيان داشت . دريکی ازصبح ها دگروال فقط يک خواب ديده بود
: " شوخی کردم . . ." ره نوشيدمشربت بسيار خوشمزه که تا آخرين قط. استم وکسی به دستم يک گيالس شربت ره ميته

همه ." خداوند شربت شهادت ره نصيب تو کده اس" پرسيد چيست ؟  گفتم ." دگروال صاحب تعبيرش خو مالوم اس
قرار معلوم که شربت . والقصه که همين روز دگروال را با همان تدابير خاص امنيتی از اطاق ما بيرون کردند. خنديديم 

!اد روحش ش. شهادت را نوشيد  
 

اعتماد هم اطاقيهای زندانی ومحبت متقابل چون خاری بود که در .دشمن نامرد اين فضا را هم تحمل کرده نتوانست
عبدالحی ، . جواسيس آبرو باخته را توظيف کرد تا روی زخم های ما نمک بپاشند. چشمان بی حيای دشمن می خليد

هيچ هفته . ، شرير ترين جاسوسان اطاق ما بودند) ر کردم از نوشتن محل سکونت شان قصداً  صرفنظ( کارگر و جمعه 
ای نبود که شعبه خاد بالک دوم ، من وسلطان را طلب نکند واز لت وکوب تا دشنام وتهديد نصيب ما نشود که گويا ما، 

لطيف ( روزی . بازهم شعبه خاد بالک دوم به اين آزار واذيت قناعت نکرد.  .  . در درون زندان جلب وجذب ميکنيم 
او . برای باشی اطاق دستور داد که جای ما را از ميان مردم جدا کند. افسر شعبه اطالعات بالک دوم ، وارداطاق ما شد)

از هرسو ، ما را خاديست های زندانی وجواسيس ، در محاصره گرفته . خود برای ما، در گوشه ی اطاق جای تعيين کرد
هر وقتی که چشم جاسوس . و بی آب ، تمامی حرکات مارا زير  نظر داشتندجاسوسان بيشرمانه با چشمان خشک . بودند

کلمه برچه حق مطلب را ادا نمی .نی ، خطا گفتم . بطرفم دوخته ميشد ،گمان ميکردم که برچه نوک تيزی قلبم را ميدرد
ازينرو جای اين . رساندمن هيچ کلمه زنند و نفرت آوری را نيافتم که مفهوم درست نگاه های موذيانه جاسوس را ب. کند

.کلمه را خالی ميگذارم تا مگر شاعرمتعهد و درد ديده ای  با قلم توانمند وتعبيرشاعرانه ، جای آنراپر سازد   
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بصورت علنی برای باشنده های اطاق . را بلد بود" شن وفرت"  لطيف جوانک پوک وبيسوادی که تنها اکت وباصطالح
هم اطاقی های ما ." در غير آن از خود گله کند نه از من. ن دو نفر تماس بگيردما گفت که هيچ کسی حق ندارد با اي

. در حقيقت در درون زندان برای ما زندان ديگری آفريدند.بطور پنهانی وبا اشاره سر وحرکات چشم با ما حرف ميزدند
."ديگران کوته قلفی ميشوند ما بستره قلفی شده ايم " من ميگفتم   

اينکه در بيرون چه کار هايی کرده وچسان . که در زندان بسر ميبرد" خاد"يکی از اعضای ) رازقندها(حضرت شاه 
. ولی در زندان آدم باسواد وسنگينی بود که ظاهراً دست به آزار واذيت کسی نمی زد . رفتاری داشته ، خدای عالم ميداند

" خاد "قرارگفته خودش در يکی از رياست های . گاهی اوقات به چپرکت ما می آمد وبا ما َدرِ صحبت را باز مينمود 
شما ايمان به انقالب نداريد :" او ميگفت که مشاورين روس ما را سرزنش کنان ميگويند که . شهرکابل پست مهمی داشت

وتا جاييکه من ."  در حاليکه دشمن بزور اعتقاد خود ميجنگد . زيرا فقط با زور تکنالوجی بر ضد دشمنان ميجنگيد. 
.م ، گپ روسها  غلط هم نيست ميدان  

 
سطح . تخلص ميکرد" اشرفی" بود که) پويا( از جمله خاديست های اطاق ، يکی هم مستنطقِ  شهيد نادرعلی دهاتی 

کابل " اما آنروز ازياد نارفتنی که . جور نمی آمد" پويا " دانش وکرکتر اين آقا ، با ادعايش مبنی بر استنطاق از
آن يار عزيز را روی زانوهای لرزانم گذاشته بودم ، ناله خاموشی از اعماق وجودم سرکشيد ومن دوسيه ی "  ميسوخت

چی پيش آمد که سرنوشت قهرمانان در دست ناکسانی افتيد ؟ جفای زمانه را تماشا کن که روباه ! که ای وای خدايا 
!ازشير استنطاق ميکرده است    

از . سلطان جوان ورزشکار ، خونگرم ودليری بود .  ازحدگذشتفشار وعذاب. ميگويند هرچيزاز خود اندازه دارد
اجازه بده . ديگر زندگی به بودنش نمی ارزد: بارها ميگفت . رذالت کارگر ، عبدالحی ، جمعه وديگران به ستوه آمده بود

خود رابا اين او را از برخورد های فزيکی مانع می شدم و توصيه می کردم که . که حق اينها را کف دست شان بگزارم 
. دجالها برابر نسازد  

بازکردن اين طوماردرازخيلی درد انگيزاست، که نه من توان گفتن آنرادارم ونه تو حوصله !   هموطن زجرکشيده 
! شنيدن آنرا  

 
من . سلطان خيلی عصبانی بود. من وسلطان پهلوی هم به طبقه پايين چپرکت نشسته بوديم . بيادم هست که بعداز ظهربود

ما را به اطاق ديگر بردندکه . رابازهم به حوصله مندی دعوت ميکردم که دستورتبديلی تمامی افراداطاق داده شداو
. خوشبختانه آن سه جاسوس بدنام درجمع ما حضور نداشتند  

. گويی يگانه ماموريتش آزار واذيت ما   بود. دست از سر ما  برنمی داشت" خاد" مگر لطيف کارمند شعبه   
بعد ايستاد و گفت . َدوراَدور اطاق چکر زد  و همه زندانيان را ازنظر گزرانيد. از شب ها لطيف به اطاق ما آمد  دريکی 

با او تماس . او صدها اوالد اين وطن را گمراه کرده است. اومردم متوجه باشيد که نسيم آدم بسيار خطرناک است :" 
همسلولها معنای اين ُدر فشانيها را . . ." کار برايتان ضرردارد واين . نداشته باشيد که شما را هم از راه ميکشد  

عده ای با اشاره سر وچشم به من می فهماندند که . من ميديدم که بيشتر از من آنها ازين جفنگ ها ناخوشنودند. ميدانستند 
. اين حرف ها سبکتر از باد هواست   

 
ما مجبور بوديم با حرارت طبيعی بدن .  اطاق وجود نداشتوسايل گرمکن در) خورشيدی1364خزان ( هوا سردشده بود 

وقتی آنرا بر رخ خود . اداره زندان فقط يک کمپل کهنه چرک و پر از حشره را بما ميداد . مان در مقابل سردی بجنگيم 
کهنه وپاره کمپل من خيلی : سلطان گفت . ميکشيديم ، بوی بد ميداد وموی های تيز تيز آن چون خار بدن ما را می آزرد

کمپل را پوش . من خو زنده ام ، دستم به تار وسوزن آشناست : برايش گفتم . نميدانم چگونه ميتوانم آنرا پوش کنم . است 
. کردم ) ِشيت (   

پنج سال تمام را در حالت بی . به قوماندانی خواستند" فورمه مرگ" چند روز نگذشته بود که او را جهت خانه پری 
يکبار که داخل . و اين دراز شدن زمان بی سرنوشتی ، اميد کوچکی  بودبرای زنده ماندنش. ه بود سرنوشتی گزراند

سلطان .  گلويم را غصه گرفت . سرم دورزد . اطاق قدم ميزديم ، اظهار داشت که گمان ميکنم کارم به پايان رسيده است
تو يک مبارز سامايی :" ود را کنترول کرده گفتم خ. هميشه به فکرمن ميبود و تمامی توجه اش آن بود که ناراحت نشوم

در . ناصر دست سنگينش را روی شانه ام گذاشت .  " برای يک سامايی خوب نيست که از مرگ خود گپ بزند. هستی 
انديوال تو خو مره ميشناسی ، باور ميکنی که مه از مرگ : گفت . چشمانش دريای جرات ، ايمان واستواری موج ميزد

"بترسم ؟   
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کردن را ) سپورت( طی اين روزها من حوصله ورزش. پس از خانه پری فورمه ، حدود ده روز ديگر در کنار هم بوديم
.  سلطان لباس ورزشی خود را پوشيد . پروگرام بيرون رفتن ما بود . نداشتم ، مگر سلطان دست از ورزش برنداشت 

در حويلی عده ای از " ديوال امروز دلم به سپورت نميشه ان:" اين اولين روزی بود که اوميگفت . قبل از ظهر بود 
. قدم ميزدم !) روحش شاد( من همرای ملک حسين . سلطان در جمع گروه واليبال ايستاده شد. زندانيان واليبال ميکردند 

 چمپر سلطان رفت تا. از روی مکتوب نام سلطان را خواند) خسربره محمد ُدُرود قوماندان بالک دوم ( طاهر سرباز
ديگران هم پيش . من بطرف او دويدم و با وی خدا حافظی کردم . سپورتی خود را که به ديوار آويزان کرده بود ، بگيرد 

.طول کشيد " زود پس می آيد " اين." چی خدا حافظی ميکنيد ،زود پس می آيد : " آمدند ، اما طاهر مانع گرديده گفت   
شايد سی . اجازه داخل شدن دوباره در اطاق را نداشتيم " آفتابی " م پروگرام وقتی از اطاق بيرون می شديم ، الی خت

  کی ميداند که چگونه برمن گذشته باشد ؟ - غير ازمن-اين سی دقيقه را . دقيقه تا پايان وقت مانده بود
 گذاشته شده روی چپرکت من همان کمپل پوش شده وترموز چای. کسی در اطاق نبود . پيشاپيش همه داخل اطاق شدم 

چی ميتوانستم بکنم ؟  زندگی من محکوم به آن سرنوشتی بود که گرگ خونخواری توته های دلم را لقمه لقمه . بود
!ميخورد ومن هردم شهيدانه بسويش ميديدم  

 
 منزل سوم بالک دوم 247ديگر از اطاق شماره .  دوستان همسلول نيز در سوگ سلطان سر درگريبان ماتم فرو بردند

ولی . ديگر نميشد جلو طوفان خشم خود را ببندم .  بعضی ها برای تسليت گفتن نزدم آمدند . ی خنده برنمی خاستصدا
 اين بشکه باروت را چگونه ميشد انفجار داد ؟

روی چپرکتی که در دهليز کوچک َدم دروازه ی بسته شده ، گذاشته . اطاق ما دو دروازه داشت که يکی آنرا بسته بودند 
.واين گوشه خلوت  را ، محل مناسبی برای خون گريستن يافتم . ، حاجی عبدالحی داوی ميخوابيدبودند   

 
 
  
 
 

 


