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 مقدمھ
خواننده ی ګرامی ! اثری را کھ ھمین اکنون دردست مطالعھ دارید، نمونھ ی 

اندکی ازخروار ھای ظلم و بیدادګری و خیانت صالحیتداران دشمن کیش پاکستان 
دربرابرھموطنان  مھاجر و بی سرنوشت ما درتحت حاکمیت رھبران عقده مند آن 
                                                                              .  کشورمیباشد

  ظلم و بیدادګری علیھ پناھنده ھای بینوای افغانستان درداخل خاک پاکستان ازقبیل 
دستګیریھای بی موجب پیران و جوانان افغان ازروی خیابانھا، ھوتلھا ومنازل 
شان، زندانی کردنھای ګسترده و شکنجھ دادن ھای بیرحمانھ دردرون سلولھای 

زندان، اخاذی ھا و دوشیدن ھای افغانھای آواره، استخدام برخی ازافغانھای 
حیران و نګران برای جاسوسی بھ سود حکومت پاکستان، سؤاستفاده ازاستحقاق 
پناھنده ګان افغان کھ ازسوی جامعھ ی بین المللی بھ خاک پاکستان سرازیرمیشد 

وھنوزھم میشود، تحقیرکردنھا وفراردادنھا و غیره ازسالھای اول مھاجرت 
ھموطنان عزیزما بھ پاکستان آغازګردید و تا امروز بھ شدت ھرچھ تمامترادامھ 

                                                                                       .  دارد

بخش عمده، حساب شده، خاینانھ و خطرناکتراین ھمھ جفاھا و غداریھای جانب 
پاکستان، عبارت ازدست اندازی ھای آشکار وپنھان نظامی، تبلیغاتی و 

استخباراتی آن کشورعلیھ ھستی وسرنوشت افغانستان و مردم آن است کھ آنھم 
نظر بھ تعیین سیاست و استراتژی نظامی واقتصادی حکومت پاکستان علیھ 

افغانستان، ازچند ین سال بھ اینطرف بھ شدت ادامھ دارد. امرونھی باالی تنظیم 
 جھادی افغانستان، زیرفشارقراردادن رھبران تنظیم ھای مذکور، –ھای اسالمی 

قبضھ کردن اختیارات توزیع مساعدتھای جھانی برای تنظیم ھا ی مذکور، 
فرستادن جواسیس، خرابکاران و تروریستھای خونریز بجان و مال ملت 

افغانستان، رویدست ګرفتن پروژه ی طالب سازی و تروریست پروری، براه 
اندازی جنګھای خونین و برباد ګرانھ درداخل افغانستان، ترویج ویرانګری و 
کشتارمیان برخی ازګروپ ھای مجاھدین، نابودی بنیادھای اقتصاد وفرھنګ 
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کشورما، استفاده ازسیاست استعماری نوع انګلیسی دردولت سازی، موشک باران 
والیات جنوب شرقی افغانستان، ترویج انفجارھای قاتالنھ و عملیات ھای انتحاری 
                                                                  .  و ضد انسانی و امثالھم

بھانھ جویی ھا، ګرفتاریھا، شکنجھ دادن ھا و بھ  زندان افګندن ھای فرزندان دل 
شکستھ ی افغان توسط مقام ھای امنیتی و استخباراتی پاکستان ظرف بیشترازسی 

سال اخیربھ حدی آشکار و درد انګیزبوده است کھ شرح آن ھفتاد من کاغذ می 
                                                                                       .  طلبد

با آنھم، خاطره ی تلخ (عزیزمھاجر)، بعنوان مشت نمونھ ی خروار، بیانګرعمق 
بیرحمی، کین توزی ونقض اصول انسانیت و حقوق بشرتوسط مقام ھای امنیتی و 
 استخباراتی پاکستان دربرابرافغانھا بحساب میرود.                                    

من یقین دارم کھ روزګار سرد و تلخ کنونی با تمام فرود وفراز آن می ګذرد، اما 
نامردمی ھای جنراالن نظامی، منسوبین استخباراتی وسایر حکومت مداران 

پاکستانی علیھ شخصیت، وقار، منافع ملی و حاکمیت ارضی افغان و افغانستان 
 ھرګزفراموش نسل اندرنسل این سرزمین مرد خیز نخواھد شد.                     

نګارش خاطره ی تلخ توسط ( عزیزمھاجر)، یک اقدام جسورانھ، انسانی و افشا 
کننده یی است کھ ھریک از ھموطنان عزیز ما بایستی آنرا با دقت بخواند و انتباه 
                                                                   .  الزم را از آن بردارد

آرزوست تا سایرھموطنان درد دیده و زندان کشیده ی ما لب بھ سخن بکشایند و یا 
قلم برداشتھ واقعیت ھای تلخی را کھ درتحت حاکمیت پنجابی ھا، سندیھا ویا حتا 

پشتون تباران ساکن پاکستان دیده ولمس کرده اند، افشا نمایند تا ثبت اوراق تاریخ 
ګردد. برای نویسنده ی این اثر، صحتمندی و توفیق بیشتر در راه آزاد ګی و 

                                                                  .  میھندوستی آرزو میکنم

 ک. نامور     

  میل٢٠١٨سال 
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 سرګردان بھ سوی سرنوشت

 
میالدی) بود. شعلھ ھای آتش جنګ ازھرګوشھ و کنارافغانستان زبانھ ١٩٨٠سال (

میکشید و خشک و تر را یکسان درکام خویش فرو می ُبرد. این بالی سوزنده، 
چنان توفان کرده بود کھ سربازان، افسران، جھادګران، زنان، مردان و کودکان 

وطن را بدون تفکیک می بلعید وھمھ را در سوګ عزیزان شان می نشانید.       
من کھ درآن زمان، درموقعیت یک سربازاجباری بودم، ازجنګیدن، دویدن و 

 خونریزی ذات البینی شدیدًا خستھ و بیزارشده بودم.                                   

آنچھ مایھ ی آزاربیشترمن میشد، این بود کھ نھ با فرارسیدن شاھد مرګ از زنده 
ګی تلخ روزګار ترخیص میشدم و نھ ازسربازی اجباری تحت حاکمیت تحمیلی 

                                                                                .  رژیم کودتا

 خوب بیاد دارم کھ مدت بیست و ھفت ماه تمام را با تحمل ھزاران سختی و نا 
مرادی «درخدمت سربازی» سپری کرده بودم، ولی ھنوزھم ھیچ اثری ازصدور 

ورقھ ی « ترخیص» سراغ نمیشد. زیرا نھ عضوحزب برسراقتداربودم و نھ 
 کسی را درحلقات باالیی اردو میشناختم کھ بحالم توجھ کند.                         

دریکی ازروزھا، «عملیات محاربوی» باالی « دره پیچ» والیت کنرصورت 
ګرفت و اما پس اززد و خورد مسلحانھ میان قوای دولتی ازیکطرف وافراد 

مجاھدین ازسوی دیګر، شکست نصیب قوای دولتی شد، زیرا یکتعداد افسران 
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مربوط جناح خلق بھ مجاھدین تسلیم شده اسلحھ و وسایط جنګی را یکجا با اداره 
ی ولسوالی « برکندی» بھ آڼھا تسلیم نمودند. من با تعداد اندکی ازسربازان و 

افسران و با امکانات ناچیزی کھ بدست ما باقیمانده بود، بھ مرکزوالیت (اسد آباد) 
                                                                                   .  برګشتیم

من کھ ازجنګھای شباروزی و تداوم «خدمت سربازی» خیلی خستھ و رنجورشده 
بودم، درخواست مرخصی چند روزه را برای آمرمربوطھ ارائھ کردم، اما او این 

درخواست مرا رد کرد و پافشاریھایم نیز نتیجھ یی نداد. پس دست بھ تمرد زده 
 بدون اجازه ی صالحیت داران نظامی، بخانھ نزد پدرومادرم درکابل برګشتم.     

چند شبانھ روز را با اعضای خانواده درکابل سپری کردم. این حالتی بود کھ 
مسلمًا ھیچ کاردیګری کرده نمیتوانستم، زیرا بھ اصطالح عسکرګریزبودم. ضمنًا 

تیم ھای «تالشی» دولت ھمھ روزه در چھار راھی ھا، کوچھ ھا و بازارھای 
شھر، درپی جمع آوری جوانان و مسلح سازی آنھا غرض جنګ با مجاھدین بود. 

این تیم ھای مسلح حتا بدون اجازه یا اطالع قبلی، بھ داخل منازل شخصی مردم 
 ھجوم می بردند تا آنانی راکھ مخفی شده باشند، دستګیرکنند.                         

راستش را بګویم میان دو سنګ آسیاب ګیرمانده بودم: ازیکطرف ازخدمت 
عسکری فرارنموده و نمیخواستم دیګربھ این « خدمت مقدس» برګردم و ازطرف 
دیګر، درحالت بیکاری و بالتکلیفی درچارچوب تنګ خانھ، آنھم با ترس و دلھره 
ی ناشی از«تالشی» ھای افرادمسلح دولت، مخفیانھ بسرمیبردم. طبعًا این حالت 

بالتکلیفی، عاقبت ناګواری درقبال داشت. ساعت ھا و روزھا دراین مورد کھ 
باالخره چھ باید بکنم، بھ کجا پناه ببرم، باکی مشوره نمایم و چھ تصمیمی بګیرم؟ 

 فکرمیکردم وھرثانیھ بھ نګرانی و تشوشاتم افزوده میګشت.                         

درھمسایھ ګی ما، زن وشوھرکھنسالی زنده ګی میکردند کھ فرزند نداشتند واما 
زن این فامیل، دارای ھشت خواھرزاده بود کھ ھمھ پسران جوان بودند. ازجملھ ی 
ھشت پسرمذکور، چھارتن آنھا درګروپ مجاھدین مربوط منطقھ ی قره باغ کابل 

مصروف جنګ علیھ دولت بودند. اما چھارنفردیګرآنھا، ګھګاھی ازقره باغ بھ 
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کابل و بھ دیدن خالھ ی خویش می آمدند وچون رابطھ ی نیک ھمسایھ داری 
داشتیم، بعضًا بھ دیدن ما و ادای احترام برای پدرسالخورده ام می آمدند. ما ھم 

بدون درنظرګرفتن موقعیت و یا طرزفکر واندیشھ ی آنھا، رابطھ ی نیک ھمسایھ 
داری را حفظ کرده بودیم. مختارنام یکی ازاین برادرانی بود کھ پدرم را پدر 

 ومادرم را مادرخطاب میکرد و مرا برادرمیګفت.                                    

مختار، جوان خوش خوی، بزلھ ګو وشاد بود. ھمیشھ دستاربھ سرمی بست، لباس 
وطنی می پوشید و از مطایبھ و مردم آزاری لذت میبرد. برادردیګراینھا مصطفی 
 نام داشت و حدود شانزده یا ھفده سالھ بود.                                             

روزی ھمین مصطفی بھ من ګفت « چون عسکرګریز و بیکار ونګران استی، 
 پس اګرخواستھ باشی، میتوانم ترا بھ پاکستان بفرستم.»                               

ابتدا این پیشنھاد مصطفی را بدون جواب ماندم، ولی دلم میخواست خودم رابھ 
شکلی ازاشکال ازاین مخمسھ برھانم. موضوع رفتن بھ پاکستان را چند مرتبھ با 

پدرم، مادرم و برادرم (عبداهللا) درمیان ګذاشتم. آنھا نیزطرفدارادامھ ی سربازی ام 
نبودند واما راجع بھ ترک وطن و مھاجرت بھ پاکستان، تردد و نګرانی داشتند، 
زیرا میترسیدند کھ درعالم مھاجرت و تنھایی و بیکسی، روزګاربدتری نصیبم 

شود. چون تعداد زیادی ازجوانان وطن کھ بھ سوی ایران و پاکستان رفتھ 
 بودند،خانواده ھای شان خبرھای خوشی ازسرنوشت آنھا نداشتند.                   

باوجودآن، وضعیت روحی و جریان زنده ګی اجتماعی دراثرادامھ ی جنګھا و 
بیرحمی ھا چنان وخیم شده بود کھ ھم سربازان دولتی درھرګوشھ و بیشھ کمین 

کرده و جوانان را باجدیت و باالجبار دستګیر و بھ میدان ھای جنګ میفرستادند، 
ھم جریان فرار ازمملکت بھ خارج شدت اختیارکرده بود و ھم نا امیدی عمومی 

                                                                               .  حکم میراند

عاقبت، بھ پیشنھاد ھمسایھ ی ما (مصطفی) تن داده برایش پیام فرستادم کھ 
درقسمت رفتنم بھ پاکستان ھمکاری کند و او برایم اطمینان فرستاده افزود کھ فقط 
                                                                       .  منتظرو آماده باشد
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                             حرکت بھ سوی پشاور             

 میالدی بود. دزدانھ رفتھ ١٩٨٠ خورشیدی و سپتامبر سال ١٣۶٠ماه سنبلھ سال 
بودم دکان دھن کوچھ تا سګرت بګیرم و ھمینکھ برګشتم، دیدم کھ مصطفی 

درجواردرب منزل ما ایستاده است. وقتی مرا دید، با عجلھ ګفت: « زود باش، 
آماده شو کھ برادرھا منتظرت ھستند»، ګفتم کجا میرویم، ګفت : پشاور، زود 

                                                                                      !  باش

منھم کھ انتظارچنین لحظاتی را میکشیدم، بھ سرعت بداخل خانھ رفتھ تنھایک 
جوره لباس بسیارضروری را برداشتم و تنھا کاری کھ کردم، دستھای پدرو مادرم 

را بوسیده برایشان ګفتم کھ من رھسپارپشاورھستم، برایم دعا کنید. این وداع 
ودست بوسی بھ حدی با عجلھ صورت ګرفت کھ پدرو مادرم مجال سخن ګفتن 

 نداشتند و برادرم (عبداهللا) ھم درخانھ نبود.                                             

ساعتی بعد، دربازار سرای خواجھ ازموتر پیاده شده بطرف راست جاده، داخل 
قریھ یی شدیم کھ آنرا «زمین اوغور» میخواندند. منزل شوھرخالھ ی مصطفی 

                                                              .  درھمین قریھ واقع شده بود

حاجی عبدالرحمن شوھرخالھ ی مصطفی، با مھربانی خاصی از ما پذیرایی نمود 
و غذای چاشت را کھ شوربای خوشمزه ی شمالی  با نان تندوری بود، برای ما 

                                                                               .  آماده ساخت

بعد ازظھرھمان روز، چھارنفر(من، مختاربرادرمصطفی، یکتن ازنزدیکان او و 
دوتن ازجوانان تنومند(استالفی) جمعًا پنج نفربھ عزم مھاجرت بھ شھر 

پشاورپاکستان حرکت کردیم. پس ازپیمودن کوچھ باغ ھا،  پستی ھا و بلندی ھا، 
باالخره بھ کوه صافی رسیدیم. ھوا ګرګ و میش شده بود، کنارچشمھ یی نشستھ 

 آب سرد وشفاف نوشیده و لحظاتی استراحت نمودیم.                                  
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متعاقب آن بھ حرکت افتاده و بعد ازمدتی، بھ یک دره ی تنګ و سیل َبر نزدیک 
شدیم کھ مملو از سنګ ریزه ھابود. وقتی روی این سنګریزه ھا یا (َجَغلھ ھا) پا 

میګذاشتیم، ازفروریزی آنھا صداھای عجیب برمیخاست و بھ درون دره انعکاس 
میکرد. چنانکھ یکی ازھمرھان ما (نصیراحمد) دراثراین صداھا دچارھراس  

ګردیده بھ سرعت روی سنګھا خوابید و با صدای بلند ګفت : « وای کھ شما مرا 
بھ روسھا تسلیم میدھید، من با شما نمی روم، شما مردم خوبی نیستند و ...» 

دوجوان استالفی کھ با مابودند، چند دانھ آلو بخارا را ازجیب بیرون آورده بھ دھن 
او کردند و پس ازلحظاتی کھ او را تسلی دادیم، حالش خوب شد و بازھم بھ راه 

                                                                                     .  افتادیم

ھمینکھ چند کیلومتر راه را طی کردیم، بھ یک قریھ ی کوچک دیګررسیدیم. بھ 
ناچاربھ یګانھ مسجد قریھ داخل شدیم تا شب را درآڼجا بیاساییم و ھم لقمھ نانی ھم 

ازسوی ساکنان قریھ نصیب ما ګردد. اھالی قریھ طبق سنت نیکوی دیرینھ کھ 
درمیان شان مروج است، میکوشند لقمھ نان غریبانھ ی شان را با مسافریا 

مسافران، تقسیم نمایند. شب را درھمان مسجد و بااستفاده ازچند قرص نان خشک 
                                                                             .  سپری نمودیم

جالب این بود کھ وقتی اھالی قریھ نان ھای خشک را برای ما درمسجد آوردند، 
اوًال مالی مسجد آنھا را تسلیم شد. مال کھ مرد سالخورده و کم فھمی بود، قرص 
ھای نان را درپرتو نورکم رنګ  اریکین، ُپشت و رو کرده ھمانھایی را کھ ګرم 

ترو سالم تر بودند، برای خودش ګرفت و بقیھ را برای ما داد. ما درحالیکھ ازاین 
کارمال با اشاره ی چشم انتقاد میکردیم، ھیچ نګفتیم وبعد ازادای نمازخفتن کھ 

میخواستیم بخوابیم، یک مرد مسلح بھ داخل مسجد آمد و نظری بھ ما انداخت و 
بدون ھیچ ګفت و شنودی برګشت. ھنوزدیری سپری نشده بود کھ مردمسلح 

 دیګری آمد و او ھم نګاھی بھ ما انداخت و برګشت.                                  

مختاراحمد جوان ُپرحرف و اما ھشیاربود. با مالحظھ ی دو مرد مسلح مشکوک، 
بوی یک توطئھ بھ مشامش رسید و ازجا برخاست و ګفت: «بایدزود ازاینجا 

 برویم!». پس ھمھ ی از مسجد خارج شده بھ عجلھ بھ راه خویش ادامھ دادیم.      
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ھنوزازجغرافیای قریھ خارج نشده بودیم کھ دفعتًا صدای «دریش» یا (توقف کن 
!» ازعقب ما شنیده شد و ما ھمھ درجای خویش میخکوب شدیم. درھمین اثنا، یک 

جوان ژولیده مو با وضع و حال آشفتھ، لباس چرګین و قیافھ ی بد منظر ازیک 
بلندی فرود آمده با نشان دادن سالح خویش ګفت: « ازاینجا رفتھ نمیتوانید!»، 
مختارپرسید : «چرارفتھ نمیتوانیم؟!»، مردمسلح ګفت: «بھ ما راپوررسیده کھ 

شما حزبی ھستید!» (یعنی عضو حزب برسراقتدارھستید). مردمسلح دیګری کھ 
اندک مؤدب ترمعلوم میشد، نزدیکترآمده خطاب بھ ما ګفت : « با شما کاری 

نداریم، تنھا این آدم را (اشاره بھ نصیراحمد) بما بسپارید! بازپرسیدیم : «چرا این 
دوست ما نزد شما بماند؟!» ، وی کھ با سالح دست داشتھ اش، حیثیت حاکم شب 

را داشت، اظھارکردکھ :« برادرھا! راستش را بګویم ما درقریھ ی خود یک 
معاملھ ی خوشی داریم، این برادر (بازھم اشاره بھ نصیراحمد) برای ما آواز 

بخواند. آنګاه دانستیم کھ  نصیراحمد را کھ الغراندام با بینی بلند بود و کاله قره 
قُلی بھ سرداشت، بجای ګُل آغای استالفی اشتباھی ګرفتھ است. پس برای چند 
دقیقھ با دو مرد مسلح بګو مګونموده برای شان توضیح دادیم کھ جوان مورد 
نظرشما آوازخوان نیست و حتا بھ موسیقی ھیچ آشنایی ندارد تا آڼکھ باالخره 

 پذیرفتند و ما را رھا کردند تا بھ راه خویش ادامھ دھیم.                              

فردای آن شب، پس ازیک راھپیمایی طوالنی، بھ یک دره ی عمیق تر دیګری 
رسیدیم. آنجا یکتعداد ازجوانان جمع شده بودند کھ ھمھ ی شان پریشان بھ نظرمی 
آمدند. علت پریشانی آڼھا را جویا شدیم، ګفتند کھ قوای دولتی بر راه ھای صعب 

العبوری کھ مجاھدین درآنھا تردد دارند، کمین کرده افراد و وسایط جنګی را 
ھدف قرارمیدھد. مدتی درآڼجا توقف کرده پس ازادای نمازشام، ازراه دیګری بھ 
حرکت خویش ادامھ دادیم تاآڼکھ دریک قریھ ی کوچک واقع درسفالی ماھیپر و 
مقابل دره ی جګدلک رسیدیم. قریھ ی مذکوردراثرجنګھا و بمباران قوای روسی 
بھ نیمھ ویرانھ مبدل شده بود. تعدادی ازپیران و جوانان بھ شمول زنان و کودکان 
درآڼجا تجمع کرده بودند تا  از دریای کم آب کھ درپیش رو بود، بګذرند. آنسوی 

دریا، چراغ کمرنګی سوسو میکرد و بعضی ھا میګفتند درآنجا تانک ھای روسی 
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جابجا شده اند و خطرناک است. ما پس ازیک وقفھ و تفکر، درعین حال احساس 
کردیم کسانیکھ این حرفھا را بھ خورد مردم میدھند، غالبًاعناصرارتباطی دولت 

ھستند و با این حرفھا میخواھند ازعبور و مرورمجاھدین وآڼانیکھ تصمیم دارند بھ 
پاکستان پناه برند،  جلو ګیری نمایند. لھذا، مختاراحمد با یک جرأت خاص و 

قاطعیت مشھود صدا زد: « برادرھا ! یا اهللا حرکت کنید، ھیچ خطری نیست!» 
ھمھ بھ دنبال مختار بھ راه افتادیم. ازمیان آب دریا کھ مواج نبود عبورکرده بھ 

                                                                .  محل جګدلک پا ګذاشتیم

ھنوزمسافت زیادی تا مرزپاکستان باقی مانده بود. ما ھمچنان درنشیب و فرازکوه 
ھا و میان دره ھای مارپیچ، با تحمل تشنھ ګی و ګرسنھ ګی و احساس خطرات 

ناشی ازکمین سربازان روسی و یا بمباران آنھا، راه می پیمودیم. درھمین جریان، 
پاھایم دچار درد شدیدی شدند، تا آڼجا کھ چندین بارتوان قدم ماندن را از دست 

دادم وناچاربھ زمین نشستم. جوانانی کھ با ما بودند، ھرکدام آنھا از روی لطف و 
دلسوزی میخواستند مرا برشانھ ھای شان بردارند، اما من نپذیرفتھ با تقبل شدت 
درد و خستھ ګی،  منتھا اندکی کُند تربھ راه خویش ادامھ دادم تا آنکھ باالخره بھ 

                                                       .  کوه ھای « تیزین» نزدیک شدیم

دراینجا نیزتعداد زیادی ازافغانھا غرض نوشیدن چای یا استراحت مؤقت تجمع 
کرده بودند، زیرا آنھا نیزبھ سوی پاکستان میرفتند. ما نیزدراین جمع پیوستیم و 

 ساعتی را غرض رفع خستھ ګی راه و نوشیدن چای سپری نمودیم.                 

ھنوزراه طوالنی و صعب العبور کوه ھای « سپین غر» را درپیش داشتیم. پس 
ازیک و دو ساعت توقف، ازآڼجا حرکت کردیم تا آنکھ شب فردای ھمان روز، بھ 
بلندیھای سفید کوه یا ھمان « سپین غر» ګام ګذاشتیم  واما این عبورو ګام ګذاری 
ھای ما نھ تنھا با خستھ ګی ھای فزیکی، بلکھ با احتیاط زیاد نیز صورت ګرفت، 
زیرا ګفتھ شد کھ دردامنھ ھای این کوه، قوای روسی جابجا شده و ھر زنده جانی 

 را اګرمشاھده نمایند، بھ توپ می بندند.                                                 
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درھمین ارتفاعات کوه ھا (شامل خط دیورند)، چند تا اتاقک ھای سنګی ساختھ 
شده بود کھ دردرون آنھا یک و دو پایھ بخاری آبدان دار با چند تا پیالھ و چاینک 
چرګین دیده میشد کھ ګویا رستورانت باشند و صاحبان این « رستورانت » ھا، 
دربرای اخذ پول پاکستانی، برای مسافرین چای عرضھ میکردند. دراین محل، 

یکتعداد افراد با دستار و پکول و « قدیفھ» و ریش ھای کوتاه و دراز و تعدادی 
ھم با تفنګ و قطارمرمی وغیره، درګشت و ګذاربودند. جالب این بود کھ درچھره 

ی ھیچ کدام آنھا نشانھ یی ازترس و نګرانی سراغ نمیشد و درواقع، ھمھ 
 سرشاردردنیا و تفکرات خاص خود بودند.                                             

چیزدیګری کھ درآنجا بھ چشم نمیخورد، حاکمیت دولتی بود. نھ تنھا حاکمیت 
دولتی درآڼجا سراغ نمیشد، بلکھ ازپاکی و نظافت، ازآګاھی و تمدن و از آداب 

معاشرت نیزخبری نبود. آنچھ درھمھ جا بھ چشم میخورد، عکسھای رھبران 
 احزاب جھادی روی سنګ و چوب و دیوار و درخت  بود وبس.                    

 پشاوروګرفتاریھایش
ازاین محل بی قانون وازمیان باشنده ھای خودسرآن، پس ازیک توقف کوتاه   

ورفع خستھ ګی، بھ عزم پشاور بھ راه افتادیم. ھنوزازناحیھ ی درد پا شدیدًا رنج 
میکشیدم واما چاره یی جزراھپیمایی بګونھ ی افتان و خیزان نداشتم. درمسیر راه 

وناحیھ ی سرحد میان افغانستان و پاکستان، یک فابریکھ ی مربوط بھ تھیھ ی 
چوب چارتراش بصورت متروک و ازکارافتاده بھ چشم میخورد. ھمچان در فراز 

یک تپھ بھ سمت چپ، یک «تھانھ» عسکری افغانستان نیز بھ شکل ویرانھ و 
                                                 تخریب شده خودنمایی میکرد.

وقتی جلوتررفتیم، «تھانھ» سرحدی پاکستان دیده شد کھ یکی از افراد ملیشھ ی  
آن کشور، عبور و مرورمسافران را تحت نظارت داشت. ھمینکھ ازبلندیھا فرود 
آمدیم، دیګربھ «تیری منګل» رسیده بودیم. دراینجا بازارھا و دکانھا و تا اندازه 

یی جمع و جوش مردم بھ چشم میخورد و آنطرف تر دریک ساحھ ی وسیع، خیمھ 
ھای مربوط بھ کمپ مھاجرین افغان دیده میشدند. دردکانھا و بازارھای «تیری 



14 
 

منګل» انبارسالح ھای متنوع بصورت آزادانھ درمعرض خرید و فروش ګذاشتھ 
شده بود. تفنګ، تفنګچھ، مرمی، ماشیندارھای مختلف النوع (خفیف و ثقیل)، 

 راکت النچر وحتا توپ وھاوان میسربود.                                              

وقتی درساحھ ی کمپ مھاجرین نزدیک شدیم، اکثریت کامل خیمھ نشین ھا را 
افغانھای مھاجر ازوالیات جنوب شرق کشور تشکیل میدادند. درمیان تقریبًا ھرده 

خیمھ، یک خیمھ متعلق بھ افراد استخبارات نظامی پاکستان بود کھ غرض 
شناسایی و کنترول مھاجرین وھمچنان ګزارش دھی ھرنوع حرکت و فعالیت 

 ساکنان آڼجا و تازه واردین،  بھ مرکزجابجا شده بودند.                               

دراین محل نیزغرض رفع خستھ ګی و صرف غذا وچای، توقف کوتاھی داشتیم و 
سپس رھسپارشھرپشاورشدیم. آنګاه کھ بھ شھر رسیدیم، دو جوان استالفی کھ تا 
این وقت ھمراه ما بودند، وداع نموده بھ آدرس معینی کھ با خود داشتند، رفتند. 

من با مختار، نصیراحمد و فرد رھنما بھ منزل حاجی وصیل برادر بزرګ مختار 
رفتیم. حاجی وصیل ازمدتھای زیادی درپشاوراقامت داشت و مرد مھربانی بود. 

ھمینکھ غذای شب را صرف کردیم، چون خیلی خستھ بودیم، زودترخوابیدیم. 
فردای آن وقتی ازخواب بیدارشدم، ھیچ کسی جزمن درخانھ نبود. متحیرشدم. اما 

امدن حاجی وصیل و مختار، نګرانی مرا رفع کرد. آڼھا ګفتند کھ دیشب نصیر 
 احمد مریض شده بود، آنھا او را بھ شفاخانھ انتقال دادند.                             

درشھرُپرسر وصدای پشاور، جزھمین مختاراحمد، نصیر وحاجی وصیل، کس 
دیګری را نمی شناختم و ھیچ پناھګاه دیګری ھم نداشتم. البتھ خطرات سیاسی و 

استخباراتی ناشی ازتوطئھ ھای دو جانبھ ی (حکومت پاکستان و تنظیم ھای 
جھادی) بھ ضد افغانھای ملی و مستقل درشھرپشاور را شنیده بودم. بھ ھمین 

سبب، ھرچند کدام موقعیت مھم سیاسی یا عضویت کدام حزب و تنظیم جھادی و 
غیرجھادی را نداشتم تا چنان خطراتی را بجان بخرم، تنھا ھدف عمده ی من 

ازرفتن بھ پاکستان این بود تا خودم را بھ اسالم آباد نزد برادرم (ک) برسانم و 
ازآنجا و بھ ھمکاری او بتوانم بھ یکی ازکشورھای دیګرپناھنده شوم.               
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برادرم کارمند سفارت افغانستان دراسالم آباد بود و تصورمیکردم میتواند مرا بھ 
شکلی ازاشکال بھ یک کشور مصوون بفرستد. باید اعتراف نمایم کھ آنچھ را تا 
آن زمان واقعًا درست درک نکرده بودم، ھمانا موقعیت حساس سیاسی کارمندان 
سفارت وکنترول دقیق آنھا از سوی مقام ھای استخبارات پاکستان بود. با آنھم،  

برای حاجی وصیل درپشاورګفتم کھ مرا غرض رفتن بھ اسالم آباد رھنمایی کند. 
حقیقت این بود کھ حاجی ھم شخص دراک، فھیم و مطلع ازچنین مسایل نبود 

وبرای آڼکھ مرا دراین زمینھ کمک کرده باشد، فردای ھمان شب، اوًال  بھ دفتر« 
حرکت انقالب اسالمی» مراجعھ نموده کارت عضویت و یکورق بنام « 

راھداری» ازآن دفتربدست آورد، زیرا بدون این دو سند، نھ درخاک پاکستان 
 اقامت«قانونی» میداشتی و نھ ازیک شھر بھ شھر دیګرمسافرت کرده میتوانستی. 

 اسالم آباد) انتقال داده وداع کرد. –سپس، مرا تا ایستګاه موترھای (راولپندی 
درمیان موتری کھ من نشستم، تعدادی ازپشتون تباران پاکستان نیزنشستھ بودند. 

آنھا بھ شمول راننده بھ زبان پشتوحرف میزدند و قصھ میکردند. یګانھ غریبھ 
 درمیان آنھا من بودم کھ نھ زبان میدانستم و نھ درآن کشوربلد بودم.                 

چیزیکھ برای من بسیارجالب افتاد این بود کھ بھ مجردی کھ موترحامل ما بھ 
شھرراولپندی نزدیک شد، راکبین موتر، یعنی ھمانھایی کھ تا چند دقیقھ قبل ھمھ 

با خوشی و روانی کامل بھ زبان پشتو صحبت میکردند، یک و یکدم، صحبت 
کردن بھ زبان اردو را آغازکردند، طوریکھ تو ګویی زبان پشتو ھرګز زبان 

مادری آنھا نبوده است. حتا وقتی آدرس دست داشتھ ام را برای راننده نشان دادم 
و از او با زبان شکستھ وریختھ ی پشتوتقاضای رھنمایی کردم، تنھا با اشاره ی 

 دست بھ من فھماند کھ ګویا پشتو نمی فھمد.                                           

درھده (ایستګاه) موترھای راولپندی پیاده شده بطرف تکسی یی رفتم کھ در یک 
ګوشھ ی خیابان توقف کرده بود. راننده ی تکسی نیزوقتی آدرس راخواند، بھ 

زبان اردو برایم فھمانید کھ اجاره ی موترتا آدرس موردنظر، مبلغ ھفتاد 
کلدارمیباشد و درعین حال تذکرداد کھ اګرازبسھا استفاده کنی، صرفًا 

دوکلداربرایت تمام میشود. اینکھ آیا راننده ی تکسی با خواندن آدرس سفارت 
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افغانستان ھراسیده بود و یا واقعًا مرا از روی دلسوزی چنین رھنمایی نمود، خدا 
                                                                                     .  میداند

حرف راننده را قبول نموده ازبسھای شھری استفاده کردم و اما دریک حالت 
مخمسھ و نګرانی فکری قرارداشتم، زیرا ھنوزمطمئن نبودم کھ آیا میتوانم با 

اینھمھ بی زبانی و نا بلدی،  بھ آدرس معینھ برسم یا نھ ؟ یک و دو ایستګاه بعد، 
تعدادی ازجوانان خوش و خندان پاکستانی سواربس شدند. آڼھا باصدای بلند سخن 

میګفتند و می خندیدند و دست بازی میکردند، ولی من غرق در افکارپریشان خود 
بودم. ګاھی ھم آڼھا را موجودات خوشبخت روزګارمی دانستم، زیرا من و امثال 

من، دچاردرد و داغ بیوطنی و دھشت جنګ و آواره ګی نبودند. باری بھ این 
فکرافتادم کھ ھرچند این جوانان مست و ُپرګپ، ظاھرًا بی باک و بی اعتنا معلوم 

میشوند، بازھم باخود ګفتم شاید اقًال یکی ازآنھا بخواھد و یا بتواند مرا دریافتن 
آدرس مورد نظر کمک کند. پس پرزه یی را کھ آدرس منزل برادرم درآن درج 

بود، بھ یکی ازآڼھا نشان داده با زبان بی زبانی تقاضای رھنمایی کردم. اتفاقًا آنان 
تمایل نشان دادند تا با من صحبت نمایند، ولی وقتی فھمیدند کھ زبان شان را بلد 

نیستم، با اشاره ی دست وسر برایم فھماندند کھ مشوش نباشم. بخاطرآنکھ مرا 
رھنمایی دلسوزانھ کرده باشند، تقریبًا دو ایستګاه دیګر را خالف مسیراصلی 

خویش با من پیمودند تا آڼکھ بس دریکی از ایستګاه ی شھراسالم آباد توقف نمود 
و آنګاه برایم تفھیم کردند کھ باید از بس  دیګری استفاده نمایم. ضمنًا آنھا ازنابلدی 
من برای راننده ی بس دومی ګفتند و من ھم با اظھارسپاس ازآنھا،  بھ سفرم ادامھ 
                                                                                       .  دادم

چون نګرانی داشتم، لھذا خواستم باردیګربا نشان دادن پرزه ی دست داشتھ بھ 
یکی ازمسافرین، خودم را مطمئن سازم کھ درمسیر درستی قراردارم، اما 

متأسفانھ این فرد پاکستانی، با یک حرکت زشت و قیافھ ی نفرت انګیزی با من 
برخورد کرده چیزھایی بھ زبان اردو ګفت کھ من ندانستم. صرف ھمینقدردرک 

 کردم کھ وی دربرابرافغانھا کینھ ی عجیبی دارد.                                     
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 عاقبت، راننده ی بس دریکی از ایستګاه ھا بھ من فھماند کھ آدرس مورد نظرمن 
درھمان نزدیکی ھا واقع شده است و من ھم از بس پیاده شدم. چند قدم بھ سرک 

عمومی رفتھ و ھمینکھ بھ یکی ازکوچھ ھای فرعی نګاه کردم، چشمانم با دیدن دو 
برادرزاده ی کوچکم روشن شد و با آنھا یکجا داخل منزل برادرم شدم. من، 

باآنکھ  بدون مشوره ویا آګاھی قبلی برادرم بھ پاکستان رفتھ وخودم را بھ منزلش 
رسانیده بودم، ازدیدنم بی نھایت خوشحال شد. باھم نشستیم، ازھرطرف سخن 
ګفتیم. ازحال و احوال پدر ومادر، ازاوضاع نابسامان وطن، ازفرارجوانان، 

سختی وصعوبت راه ھا، بګیرو ببند ازسوی دولتی ھا و مخالفان مسلح آنھا و 
 باالخره مصیبت ھای جنګ و بی سرنوشتی حکایت ھا داشتیم...                    

نکتھ ی جالب و مھم این بود کھ چون برادرم حزبی نبود، بلکھ قبل ازکودتای ثور 
بھ مأموریت دپلوماتیک فرستاده شده بود و من کھ از«خدمت سربازی» 

فرارنموده درصف مخالفان دولت پیوستھ بودم، موقعیت ھردوی ما درمیان دو 
سنګ قرارګرفتھ بود. برادرم تالش بخرچ میداد تا حزبی ھای داخل سفارت 

ازموجودیت من درداخل منزلش واقف نشوند و درعین حال، این موضوع ازدید 
استخبارات حکومت پاکستان نیزباید پنھان نګھداشتھ میشد. یعنی اګرحزبی ھا 

میدانستند کھ ازافغانستان و بخصوص ازنظام عسکری فرارنموده ام، برادرم را 
تحت فشارخاص قرارمیدادند و ھرګاه جواسیس پاکستانی میدانستند کھ من درمنزل 
یک دپلومات افغانستان زنده ګی میکنم، مرا دستګیرمیکردند. زیرا بھ ھردو طرف 
مشکل بود احساس وعاطفھ و پیوند خونی و انسانی دو برادررا درک نمایند.      
چند روز را بصورت  مخفیانھ درمنزل برادرم سپری نمودم، اما چون عالوه از 

نګرانی و دلھره کھ ھرآڼ آزارم میداد، سرنوشت نا معلومی داشتم و اصًال 
 نمیدانستم پس ازاین چھ کنم و بھ کجا روم؟                                             

پس ازچند روز، من و برادرم موضوع مربوط بھ آینده و سرنوشتم را درمیان 
ګذاشتھ درُجست و جوی چاره ی کارشدیم. باالخره بھ این نتیجھ رسیدیم کھ باید بھ 

پشاوربرګردم و بھ ھمکاری حاجی وصیل و برادرانش، پاسپورت، ویزه ی 
دخولی مرز تورخم و دیګراسناد مربوطھ را دربدل پرداخت پول تھیھ نموده بھ 
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اسالم آباد برګردم. منظورازاین اقدام این بود کھ بتوانم ازاین طریق و با استفاده 
 ازکمک مالی برادرم، ازپاکستان بھ صورت «قانونی» رھسپارھندوستان شوم.    

اینکار را انجام داده بھ اسالم آباد برګشتم. درعین حال، برای آڼکھ یک سند 
معتبرتردیګری نیزداشتھ باشم تا پولیس پاکستان موجب آزارم نشود، بھ 

دفترسازمان ملل ھم مراجعھ کردم. با پای پیاده درخیابان مقابل مسجد فیصل روان 
بودم کھ شخص سیاه چرده با پیراھن و شلوار سفید ازمیان خیمھ برآمده مرا 

بازبان اردو مورد سؤال قرارداد. من کھ بھ زبان اردو بلد نبودم، اصًال نفھمیدم او 
چھ میخواھد؟ ولی اینقدردانستم کھ او عضو شبکھ ی استخبارات پاکستان است و 

احتماًال مرا ازقبل مورد نظرداشتھ است. کارت عضویت و ورقی را کھ بنام «خط 
راھداری» ازدفتر«حرکت انقالب اسالمی» ازپشاورګرفتھ بودم، برایش نشان 

دادم. مطلِب روی ورق بھ زبان پشتو نوشتھ شده بود. نمیدانم مفھوم آنرا دانست 
یانھ، منتھا بعد ازمالحظھ و تا و باال کردن کاغذ، دست ازسرم برداشت و من بھ 

                                                       .  سوی دفترسازمان ملل روان شدم

چندخیابان را پیمودم. دریکی ازبالکنی ھا، خانمی را دیدم کھ رخت ھا را باالی 
تناب می آویزد. ازقیافھ و لباسش حدس زدم کھ افغان باشد، ازاو نشانی 

دفترسازمان ملل را پرسیدم، با اشاره ی دست مرا بھ آنسو رھنمایی کرد. وقتی 
جلو درب دفترملل متحد رسیدم، چند تن ازافغانھای دیګرنیز آنجا ایستاده بودند. 

بداخل عمارت رفتم. پس ازچند دقیقھ، جوان بلند قامت کھ افغان بود، ازمن استقبال 
کرد و پس ازطرح سؤال و جواب الزم، کاغذی را بدستم داده ګفت: «دراین 

 دفترثبت نام شدی، حال میتوانی بروی»                                                

من بھ اساس مشوره و فیصلھ ی قبلی با برادرم، آماده ی سفربھ سوی ھندوستان 
شده بودم. دریکی ازشبھا کھ بھ خبرھای رادیو بی بی سی ګوش فرا داده بودیم، 

خبری را شنیدیم کھ درواقع، موجب انصرافم ازسفر بھ ھند و مصیبت ھای 
دیګردر پاکستان شد. خبرازاینقرار بود کھ نطاق رادیو بی بی سی ګفت : « 

دیروز پولیس ھند درمرز میان پاکستان و ھند، بھ تعداد چھل تن از افغانھایی را 
دستګیرنمود کھ میخواستند با پاسپورتھای جعلی وارد خاک آن کشورشوند.» 
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استماع این خبر، مایھ ی نګرانی ما شد. بخصوص برادرم کھ ازناحیھ ی تنھایی، 
بی زبانی و نا بلدی من سخت پریشان بود، بیشترنګران شده ګفت کھ اګرتو ھم 

درچنین شرایط حساس، آنھم تنھا و بدون کدام ھمراه و ھمکاربھ آن طرف 
سفرنمایی، مبادا بدست پولیس سرحدی ھند بیفتی، زیرا پاسپورت و تاپھ ی دخولی 

و غیره جعلی است و شاید مؤظفین سرحدی آن کشور، اسنادجعلی را شناسایی 
نمایند. پس یکباردیګرمجبورشدم منتظرمانده بھ اقامتم بصورت مخفی درمنزل 

                                                                         .  برادرم ادامھ دھم

حالت عجیبی داشتم. درخارج ازکشور، درعالم غربت و مھاجرت و 
دورازفشارھای دولت پولیسی کابل نیز باید مخفی وپنھانی توأم با ترس و دلھره 

بسرمیبردم. ھم خودم درمعرض خطرقرارګرفتھ بودم و ھم موقف حساس برادرم 
رنج آوربود. متأسفانھ کسی ازھموطنانم را نیز سراغ نداشتیم کھ درپاکستان موقف 

آزاد تر داشتھ باشد تا بتوانم دور ازمنزل برادرم، با او ھم اتاق شوم ویا ھمراه 
چنین یک ھموطن بلد ترو آګاه تر، دل بھ دریای مسافرت و سرنوشت ګنګ و بی 
                                                        .  نتیجھ بھ خارج ازپاکستان میزدم

ھنوزدرچنین یک وضعیت بی ثبات و دلھره آمیز بسرمیبردم کھ یکی ازروزھا، 
در«البی» یا طبقھ ی اول منزل برادرم نشستھ مصروف نوشیدن چای و مبادلھ ی 
افکاربودیم کھ زنګ دروازه بھ صدا درآمد و من با یکنوع  عجلھ و دست وپاچګی 
بھ یکی ازاتاقھا رفتھ پنھان شدم. وقتی دروازه باز شد، معلوم ګردید کھ «قربان»، 

یکی ازکارمندان تخنیکی سفارت، با خانم و فرزندانش، ظاھرًا بھ احوال ګیری 
 فامیل برادرم آمده اند. اما احساس کردند کھ چیزی یا کسی ازآنھا پنھان ساختھ شد. 

 بھ ھرحال، دیری سپری نشده بود کھ موضوع فرار من ازافغانستان بھ پاکستان و 
سکونتم بصورت مخفی درمنزل برادرم، نزداعضای سفارت افشا شد وفشارھای 
روحی وی افزون ګشت. یعنی تشوشات دوجانبھ (ازناحیھ ی استخبارات پاکستان 

 و اعضای حزبی سفارت)، او را تحت تأثیرقرارداد.                                 
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 با آنکھ نباید خودم را بھ چشم جاسوس ھای بوکش آی اس آی و یا حزبی ھای 
سفارت میزدم، درعین حال، وقتی اززنده ګی مخفی، آنھم درخارج ازمیھن و 

درعالم مھاجرت دلتنګ میشدم، ګاھی دل بھ دریا زده با استفاده ازیکعراده 
بایسکل، سری بھ بیرون میزدم  و برمیګشتم. اما آھستھ آھستھ احساس  کردم کھ 

ازسوی افراد استخبارات پاکستان (آی.اس.آی) مورد تعقیب ھستم. چنانکھ چند 
مرتبھ، طی ھمین ګشت زدن ھایم توسط بایسکل، ازسوی افراد سیاه چرده ھای 

پاکستانی (مخبران) دستګاه استخبارات متوقف شده مورد سؤال قرار ګرفتم. وقتی 
موضوع را با برادرم درمیان ګذاشتم، برایم ګفت کھ « آنھا سفارت، اعضای 

سفارت  و ھرکسی را کھ بھ آڼجا مراجعھ و رفت وآمد نماید، شدیدًا زیرنظارت 
دارند. پس ترا نیزحتمًا زیرنظردارند، احتیاط بیشتربخرچ بده و ازخانھ بیرون 

                                                         «  مرو تا راھی برایت پیدا شود.

بھ ھمین سلسلھ، چند مرتبھ افراد ناشناس یا ھمان مخبران پاکستانی زنګ دروازه 
ی منزل برادرم را بھ صدا درآورده بھ بھانھ می پرسیدند کھ مثًال منزل فالن 

                                                                     ...  نفرھمین است؟! و 

درھمین جریان بود کھ میعاد پاسپورت و ویزه یی کھ دربدل پرداخت پول 
ازپشاور اخذ کرده بودم، تمام شد. بھ یکی ازتاجران کوچک پاکستانی کھ 

ھمسرافغان داشت و با برادرم آشنا بود، مراجعھ کرده ازاوتقاضای ھمکاری 
نمودیم. این تاجرپاکستانی (مجید) نام داشت ودرآپاره ی اسالم آباد دارای یک 

مغازه ی انتیک فروشی بود. مجید برای آنکھ مصدرکمکی برایم شده باشد، روزی 
مرا باخود بھ دفترویزه ی وزارت امورداخلھ ی آن کشوربرده مکتوبی ازآنجا 

بدست آورد کھ عنوانی دفترپولیس راولپندی صادرشده بود. مؤظفین دفترپولیس بھ 
زبان اردو برای (مجید) ګفتند اګرویزه برایش صادرشود و مدت معین آڼ پایان 

یابد، وی مجبورخواھد بود خاک پاکستان را ترک بګوید و اال، زندانی خواھد شد. 
 پس بجای ګرفتن ویزه، بھتراست ھمانطور آن مانند سایرمھاجرین زنده ګی نماید. 
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پس ھمین حالت مدت دیګری نیز دوام کرد. دلھره و مخمسھ ی ناشی از چنین یک 
بن بست و حالت خاص، مراقدم بھ قدم تحت فشارروحی قرارمیداد. یکی ازروزھا 

برای برادرم ګفتم اګرموافق باشد بھ کشوربرګردم و ازآنجا، با اخذ پاسپورت 
رسمی و تھیھ ی تکت طیاره، رھسپارھندوستان شوم. وی در ابتدا تکان خورد و 
ګفت از درون آتش بیرون آمده یی و میخواھی باز بکام آتش بروی! عالوتًا معلوم 

نیست در راه برګشت، چھ بھ سرت خواھد آمد؟ اګرترا بخاطرفرارازعسکری 
دستګیرنمایند، چھ خواھی کرد؟ و ...  وقتی برایش اطمینان دادم کھ در راه ھیچ 

واقعھ یی ُرخ نخواھد داد و درکابل ھم میدانم کھ چګونھ اقدام نمایم، باالخره 
موافقت کرد و مقداری پول و تحفھ بھ اختیارم ګذاشت و من ھم آماده ی برګشت 

                                                                              .  بھ وطن شدم

 حادثھ ی دستګیری من در راولپندی
دربعد ازظھریکی ازروزھای تابستان، با موترشخصی برادرم رھسپارھده ی 

موترھا یا ایستګاه موترھای پشاور در راولپندی شدیم. خانم برادر ودو کودکش 
نیز مرا تا آنجاھمراھی کردند. یکی ازموترھا روانھ ی شھرپشاوربود، پس 
ازوداع با برادر، ھمسرو فرزندانش، بھ موترمذکورسوارشدم. ھنوزراکبین 

موترتکمیل نشده بود کھ مصیبت ګرفتاری و تحقیق و شکنجھ و زندان آغازګردید. 
بھ این معنا کھ درسیت موتر ودرکنار یک و دو مسافر دیګربحال انتظارنشستھ 

بودم کھ یکنفرشلوارپوش با کاله پکول ازبیرون موتربھ من اشاره نموده مرا  نزد 
خود خواست. متردد شدم، زیرا او را اصًال نمی شناختم، او باردیګر مرابا اشاره 

ی دست و اما جدی ترازقبل بھ بیرون ازموتردعوت کرد، ھمینکھ ازموترپایین 
شدم، او بھ زبان انګلیسی و باز اردو و پشتو، چیزی بمن ګفت کھ ھرګز 
سردرنیاوردم. وقتی چند قدم ازساحھ ی موترھا دورشدیم، متوجھ شدم کھ 

دونفردیګرنیزبا اوھستند و درجواریک موترتیوتای جاپانی انتظارمیکشند. یکی 
ازآنھا دروازه ی موتررا بازکرد و آنګاه بصورت جمعی مرا  بداخل موتر حول 

دادند. منکھ ازقبل نیز دچاررنج و نګرانی ھا بودم، کوشش کردم ازداخل شدن بھ 
موتراجتناب نمایم، لھذا با زبان فارسی ازآنھا خواستم تا بګویند کھ کیستند و چھ 
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میخواھند؟ آنھا کھ منظورم را فھمیده بودند، کارت مخصوص پولیسی یا 
استخباراتی شان را ازبغل جیب خویش کشیده بمن نشان دادند. روی کارت ھا بھ 

زبان انګلیسی چیزی نوشتھ شده بود کھ بازھم قادرنبودم آنرا بخوانم. مرابا یکنوع 
فشاربداخل موترنشانیده وخواستند چشمانم را با دستمال ببندند. چون شنیده بودم کھ 

درپاکستان دھاره دزدان زیاد بوده انسانھا را می ربایند، بھمان اساس فکرکردم 
شاید آنھا نیز ازجملھ ی دزدان و آدم ربایان باشند، لھذا دربرابرشان بھ سختی 
مقاومت کردم. کشاکش شدیدی میان من و آڼھا درمیان موتر صورت ګرفت، 

راننده کھ درعقب فرمان نشستھ بود، موتررا حرکت داد، ولی من با دوپا بھ شدت 
باالی «ګیر» موترحوالھ کرده باصدای بلند فریاد کردم :« آی مردم کمک کنید، 

اینھا دزدھا ھستند و مرا می کشند !!»، دراین اثنا کھ موترازحرکت بازمانده بود، 
یکنفرازدورآمده بھ زبان اردو ازآنھا جویای احوال شد، یکی ازاین پولیسھای 

 مخفی بھ سرعت بیرون جھید و درګوش آن مرد پرسنده چیزی ګفت و برګشت.   

دراین وقت کھ موتربازھم بھ حرکت افتاده بود، دستګیرکننده ھا، مرا با یکنوع 
نرمش تسلی داده خواھش نمودند کھ آرام باشم وبیشترازاین فریاد نکنم. برای آڼکھ 
مطمئن شوم آنھا آدم ربا نیستند، بھ ھرترتیبی کھ بود برایشان فھماندم کھ مرا اوًال 
بھ یکی ازحوزه ھای پولیس رسمی ببرند. آنھا ھمین کاررا کردند و بازبا ناراحتی 

ګفتم کھ یکنفرپولیس با یونیفورم ھم باید درموتربنشیند. این خواھش مرا 
نیزپذیرفتند ویکتن ازافراد پولیس «تھانھ» بھ سیت جلوی موترنشست. چند مرتبھ 
دستمال را ازچشمانم دورکردم و بازآنرا بستند و باالخره ګفتند: « برادرما پولیس 

ھستیم و طبق دستور، مجبورھستیم ترا با خود نزد آمرخویش ببریم. ھیچ 
                                                            «  سروصدا مکن وآرام باش !

موترحامل ما، حدود بیست دقیقھ درحرکت بود وبعد ازآن در یک محل متوقف 
شد. مرا درحالیکھ چشمانم بستھ بود، ازموتربیرون کشیده با خود بھ داخل یک 

عمارت انتقال دادند، از زینھ ھا باال رفتھ و عاقبت، روی یک چوکی نشانده شدم. 
حدود دو تا سھ ساعت ھمانطور با چشمان بستھ منتظر ماندم. سپس کسانی غرض 
تحقیقات آمدند و با زبان اردو، پشتو و انګلیسی سؤاالتی را ازمن پرسیدند. وقتی 
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مطمئن شدند کھ زبان دیګری بجز فارسی دری را نمیدانم، شخص دیګری 
 درکنارم نشست و با زبان فارسی شکستھ و نامکمل بھ پرسش پرداخت.            

تاجاییکھ بیادم است، سؤالھایی کھ ازمن میکردند، عمدتًا اینھا بودند : چھ وقت بھ 
پاکستان وارد شدی؟ ، باچند نفردیګر بھ پاکستان آمدی و منظورتان چھ بوده است؟ 
، سایرھمراھانت درکجا ھستند؟ ، ازکدام راه بھ پاکستان آمدی؟ اسناد افغانی را کھ 
ازافغانستان با خود آورده یی کجاست؟ فالن کارمند سفارت افغانستان چګونھ آدمی 
                                                   ...  است، آیا خلقی است یا پرچمی؟ و 

آنګاه دانستم کھ آنھا شاید تصورکرده باشند کھ چون مدتی را بھ منزل یکی 
ازکارمندان سفارت افغانستان سپری نموده ام، احتماًال مؤظف بھ انجام کدام وظیفھ 
ی خاص سیاسی میباشم. پس ازدوشب و دو روز کھ چشمانم ھمچنان بستھ بود و 

آنھا پیھم سؤال میکردند، مستنطق اظھارداشت کھ ھرګاه حاضرباشی با ما 
ھمکاری نمایی، نھ تنھا آزاد خواھی شد، بلکھ ھمھ امکانات ھم بھ اختیارت ګذاشتھ 

میشود. منکھ منظورآنھا را درک کرده بودم، با قاطعیت تمام برایشان ګفتم: من 
فرزند افغانستان عزیزھستم.امروزوطنم دچارمصیب شده ومن مانند 

دیګرھموطنان خود، روی ناچاری و بخاطر زنده ماندن ازمملکت و خدمت 
عسکری فرارکرده بھ اینجا آمده ام. ازطرف ھیچ کس و ھیچ منبع رسمی یا دولتی 

وظیفھ نګرفتھ ام. اګربھ منزل یکی ازکارمندان سفارت کشورم رفتھ ام، کارمند 
مذکورنھ تنھا کھ برادرم میباشد، بلکھ ھرګزعضویت حزب را ندارد. یعنی نھ 

خلقی است و نھ ھم پرچمی. اګرمن کدام وظیفھ ی خاص سیاسی میداشتم، ھرګزبھ 
آنجا نمی رفتم. پیشنھاد شما برای ھمکاری ھرګزمورد قبول من نیست و غالمی 

 را ننګ میدانم، بنابرآڼ، ھرچھ ازدست تان برمی آید، انجام دھید.                  

ازھمان لحظھ بھ بعد، عالوه ازآنکھ چشمھایم بستھ بود، دستھایم را نیزدرعقب 
بستند ومرا ازیک اتاق بھ اتاق دیګربردند و بازازآنجا بھ جای دیګرانتقالم داده 

دست وپایم را با ریسمان محکم بھ پایھ ی چپرکت ګره زدند و رفتند.               
 فکرمیکنم شب بود و با ھمان حالت دست وپا و چشم بستھ درآن سلول سپری 

کردم. فردای آن کھ سخت بیخواب و ملول بودم، تحقیقات شان را از سرګرفتند. 
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پرسشھا عمومًا ھمان ھایی بودند کھ درروز ھای ګذشتھ طرح کرده بودند، تنھا 
سؤالی کھ حاال اضافھ شده بود این بود کھ «ظاھرشاه دوباره پادشاه میشود، نظرتو 

چیست؟»، یکباردیګردرک کردم کھ آنھا مرا شخص خیلی مھم پنداشتھ اند. 
برایشان ګفتم  رفت و آمد ظاھرشاه بھ من ھیچ ارتباطی ندارد و ھیچ معلوماتی 

                                                                       .  دراین زمینھ ندارم

شب دیګر، مرا با ھمان چشم و دست بستھ بھ جای دیګری انتقال دادند. ھمینکھ بھ 
آنجا رسیدم، پس ازچند دقیقھ، شخصی با شدت و نفرت دستمال را ازچشمانم 

بازکرد، با شتاب اطرافم را نګاه کردم و دیدم کھ یک پولیس یونیفورم دار سیا ه 
چھره و تنومند مواجھ ھستم. درګوشھ ی دیګر اتاق، جوانی نظرم را جلب کرد کھ 
دستش با زنجیر بستھ شده و سردیګرزنجیر دریک میلھ ی فلزی قوی کھ درسقف 

اتاق نصب شده، محکم ګره خورده است. افسرپولیس بھ عسکرزیردست خود 
دستورداد تا دستھایم را ولچک نماید. عسکردستھای را دست بند زد و اتاق را 

ترک ګفت. آنګاه من با اشاره ی  سرازآن جوان اسیر پرسیدم کھ اینجا کجاست؟ 
  اسالم آباد است»                    –او آھستھ ګفت: «اینجا تھانھ ی پولیس آبپاره 

ھنوز درست باھم آشنا نشده بودیم کھ ھردوی ما را بھ یک سلول زیرزمینی انتقال 
 داشت، از کلکین یا منفذ خبری نبود و دادند کھ یک دروازه ی آھنی پنجره دار

دارای زمین سخت سمنتی بود. دراین سلول، جمعًا پنج نفربودیم، یک پسرتقریبًا 
ھجده سالھ از منطقھ ی ھزاره یا « ھری پور»، جوان دیګری کھ اصًال عیسوی 

وھای زرد و ژولیده  وقد بلند مذھب بود، جوانی ھم ازپشاور، مرد ریش سفید با م
و چشمان آبی کھ ګفتھ شد از کشور بلغاریا میباشد. شب اول را ھمھ بدون لحاف 

بھ روی زمین خشک سپری کردیم. فردای آن، یک افسرپولیس با یک تن ازافراد 
پولیس کھ مقداری از کاغذ و یک دوسیھ بدست شان بود، بھ داخل سلول آمده 

باردیګردستھایم را ولچک زده ازحوزه ی پولیس خارج ساختند. این بار، 
اززنجیردرازی استفاده کردند کھ یک سرآن بھ دست من محکم بستھ شده بود و 
سردیګرآن بدست پولیس بود و با پای پیاده حرکت میکردیم. ھرچند این حالت 

برای خود پاکستانی ھا و دفاترامنیتی شان بسیارعادی بھ نظرمی آمد، اما من حین 
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عبورازخیابانھا، احساس خجالتی میکردم. چندی قبل ازآن کھ دستګیرشوم، جوانی 
را در«ستاره مارکیت» واقع اسالم آباد دیده بودم کھ اسیرحلقھ و زنجیرپولیس بود 

و ھرګز تصورنمیکردم کھ من نیز روزی بھ چنین وضعیتی دچارشوم. چنانکھ 
پس ازمالحظھ ی وضع و حال جوان دربند وزنجیر، وقتی بخانھ ی برادرم 

برګشتم، شب ھنګام خوابی دیدم بھ عین شکل وحالت کھ مرا دچاریکنوع ناراحتی 
فکری ساختھ بود تا آنکھ پس ازګذشت چند روز، خودم را عمًال درھمان حالت 

                                                                                       .  دیدم

 محکمھ ی آی.اس. آی
ھمان روز، آن دونفر(افسر وپولیس زیردست وی) مرا بھ محکمھ انتقال دادند. این 

نخستین باری بودکھ محکمھ و جریان داخلی آنرا می دیدم. ازدحام مراجعین، 
قطارمتھمین با ولچک ھا و بعضًا زوالنھ درپا، میزوچوکی وکالی دعوا درګوشھ 
وکنار دفاتر با ماشین ھای تایپ و رفت و آمدھای سرسام آور وچھره ھای غمزده 
                                                                                       ...  و 

منکھ دراسارت دوتن ازافراد پولیس بودم، بحالت ایستاده انتظارمیکشیدم و 
نمیدانستم چھ پیش خواھد آمد؟ درھمین اثنا، دومرد سیاه چھره با عینک ھای سیاه 
و بروت ھای  باریک و با پیرھن و تنبان سفید (شلوارقمیس) نزدیکم آمده با لھجھ 
ی غلیظ پشتوی پشاوری نامم را پرسیدند  و اینکھ کی ھستم و ازکجا میباشم و کی 
را می شناسم و ... آڼھا عالوه نمودند کھ «مسلمان» ھستند و میخواھند کمکم کنند. 
من کھ تجربھ یی ازروشھا و تاکتیھای پولیسی و استخباراتی نداشتم، اسم و آدرس 

برادرم را برایشان ګفتم، ولی بعدًا فھمیدم کھ آنھا درنظرداشتند برادرم را 
 درجریان دستګیری من قرارداده عکس العمل او را ببینند و بدانند.                  

درآن روز، نھ جلسھ یی ازمحاکمھ دیدم و نھ  چشمم بھ چشم کدام قاضی خورد. 
این حرکت، فقط یک نمایش بود وبس. چنانکھ مرا درعین روز، از بھ اصطالح 
محکمھ بھ «تھانھ» ی پولیس «آبپاره» برګرداندند. آنګاه کھ بھ داخل محوطھ ی 
«تھانھ» پا ګذاشتم، دیدم کھ برادرم با آمرآڼجا سخن میزند. ما فقط با نګاه ھایمان 
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یکدیګررا بدرقھ کردیم، زیرا مرا مستقیمًا بھ سوی ھمان سلول قبلی بردند. یعنی 
کھ  اجازه ی صحبت و سخن را نداشتیم. اما حدود نیم ساعتی ګذشتھ بودکھ برادرم 
البتھ با اجازه یی کھ حاصل کرده بود، بھ آن زیرزمینی آمد وچګونھ ګی موضوع 
و حال و احوالم را پرسید و درعین حالیکھ یکمقدارپول نقد را ازالی پنجره بدستم 

داد، اظھارداشت کھ ھیچ تشویش مکن، حتمًا اشتباھی صورت ګرفتھ و انشااهللا 
 ھمھ چیز درست میشود و موضوع را بھ ھرترتیبی کھ باشد دنبال میکنم.           

یک ودو ساعت  ازاین جریان سپری شده بود کھ برادرم با یک بستره ی خواب و 
یکمقدارخوراکھ برګشت و یکباردیګرمرا تسلی داد ورفت. غذا را روی اتاق 

ګذاشتھ از چھارنفردیګر خواستم تا ازآن صرف نمایند. سھ نفرزندانی حاضر شدند 
تاغذا راصرف کنند واما یکی ازآنھا کھ عیسوی مذھب بود، حاضرنشد. وقتی 
اصرار کردم، بھ من ګفت تا مقداری ازغذا را روی پارچھ نان ګذاشتھ برایش 

بدھم و چنین کردم، ولی بسیارزود فھمیدم کھ عیسوی ھا نزد پاکستانی ھای 
مسلمان بنام «بنګی» یا نجس یاد شده فکرمیکنند کھ دستھای آنھا کثیف است. بھ 

ھمین اساس است کھ عیسوی ھا درپاکستان نھ تنھا ھمیشھ تحقیرمیشوند، بلکھ 
 پایین ترین و شاقھ ترین کارھا را نیزانجام میدھند.                                    

برادرم کھ جزھمان تاجرکوچک بنام مجید و دارای ھمسرافغانی، کس دیګری را 
 نمیشناخت، ازوی طالب ھمکاری شده بود. بھ ھمین دلیل کھ خودش را روز 

دیګرنزدمن درھمان «تھانھ»ی پولیس رسانیده بھ من اطمینان داد کھ ضمانت قوی 
تھیھ نموده  و مرا بھ زودی ازاسارت رھا خواھد نمود. مجید ھم با تمام احساسات 

نیک انسانی اش، موضوع را ساده انګاشتھ بود.چنانکھ وقتی ضمانت رسمی و 
قابل اعتباررا آماده ساختھ بھ مقام ھای امنیتی سپرد، بازھم نھ تنھا مورد پذیرش 

قرار نګرفت، بلکھ دستګاه استخبارات آن کشور، او را طرف تھدید نیزقرارداد و 
تالشھای بعدی نیزیکی پی دیګرخنثی ساختھ شد کھ درجایش یاد خواھم نمود.      
 من کھ بھ وسیلھ ی  برادرم وتپیدنھای او صاحب یکمقدارغذا و پول و کمپل شده 
بودم، خواستم ھم سلولی ھایم نیز الاقل ازغذا و کمپل استفاده نمایند. شبی کھ ھمھ 
خوابیده بودیم، احساس کردم کھ دستی بھ جیبم تماس کرد. فورًا بیدارشده دیدم کھ 
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ھمان مرد ریش دراز بلغاریایی است کھ میخواھد پول را ازجیبم بدزدد، چون آنًا 
 ناراحت شدم، سیلی یی بھ رویش زده از استفاده ی کمپل نیزمحرومش نمودم.     

فردای آن شب، بازھم مرا باھمان زنجیر ومحافظ وھمان کاغذ پاره ھای جعلی بھ 
سوی محکمھ بردند. ھرچند برادرم فھمیده بود کھ این «محکمھ» بردن ھا یک 

نمایش است، بازھم وکیلی را مؤظف ساختھ و ضمانت دوصد ھزارکلداری 
نیزغرض رھایی ام آماده ساختھ بود. اما ازآنجا کھ مؤظفین دستګاه استخبارات آن 
کشورموضوع را دقیقًا زیرنظرداشتھ قاضی، وکیل وھرکس دیګری را کھ دراین 

جھت اقدام یا تشبث میکرد، تھدید مینمودند، پس، وکیل مؤظف بدون آڼکھ مرا نزد 
قاضی ببرد، با یکنوع سراسیمھ ګی نزدم آمده ګفت کھ « باید بھ جیل بروی!» 
باشنیدن کلمھ ی جیل، تعجب کردم و چون برادرم نیز شخصًا درآنجا آمده بود، 

معنی کلمھ ی جیل را ازاوپرسیدم، ګفت: جیل، یعنی زندان و درحالیکھ ګلویش را 
بغض می فشرد و کاردیګری ازدستش برنمی آمد، مالحظھ نمود کھ  افرادمؤظف 
 پولیس مرا بھ داخل موترمخصوص، بھ زندان راولپندی انتقال دادند.               

زندان راولپندی را بنام « دسترک جیل» یاد میکنند. دورا دور این زندان بزرګ، 
قطعات مخصوص امنیتی مستقرھستند. وقتی ازدروازه ی آھنی بزرګ آن پا بھ 
داخل میګذاری، دھلیز بزرګی رامی بینی کھ افراد مؤظف بھ کارتفتیش وتالشی 
تازه وارد می پردازند. بھ طرف راست این دھلیز، اتاقھای رییس ومعاون زندان 
و ھمچنان اتاق کوچکتردیګری با یک میز وچوکی مربوط افسرنوکریوال واقع 
شده اند. بھ سمت چپ این دھلیزبزرګ، دھلیزکم عرض دیګری قرارداشت کھ 

پایوازھا ازپشت پنجره با متعلقین خویش حرف میزنند. وھمینکھ چند قدم پیشتربھ 
سمت انتھایی دھلیزاصلی می روی، دروازه ی بزرګ دیګری را می بینی کھ 
درقسمت وسط آن یک دروازه ی کوچک دیګرساختھ شده و با عبورازھمان 

معبرکوچک، خودت را  بداخل زندان اصلی می یابی. وقتی زندانی داخل محوطھ 
ی اصلی زندان میشود، بھ سمت چپ او «لنګر» یا آشپزخانھ قرار دارد و بھ 

متر و عرض دو ٢طرف راست آن، یک حویلی کوچک دارای سھ اتاق بھ عرض 
مترواقع شده است کھ بعدًا دراین مورد سخن خواھم ګفت. روبھ روی دروازه ی 
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بزرګ دخولی، راھرو باریکی دیده میشود کھ در قسمت چپ آن، کارخانھ و 
درھردو سمت کارخانھ، دیوار بلندی است کھ درعقب آن، محوطھ ی مربوط بھ 

پسربچھ ھای نابالغ و نوجوانان زندانی میباشد. محوطھ ی دیګر نیز آنطرف 
تروجود دارد کھ متعلق بھ زندانیانی است کھ سرنوشت آنھا تعیین شده و پس 

ازمدتی رھا میشوند. درقسمت راست آن، محوطھ ی دیګری قرار دارد بنام « پنج 
چکی» کھ پیش روی آن، یک دروازه ی فلزی و درکناردروازه ھم یک تن 

ازافراد پولیس و یکنفر بھ اصطالح نمبرداردیده میشود. این «پنج چکی»، دارای 
ده اتاق کوچک بھ مساحت یک بردو متر(دومترطول و یک مترعرض) با پنجره 

ھای فلزی ضخیم است کھ زندانیان سیاسی را درآنھا می افګنند و اتاق ھای 
کوچکتردیګری نیز درآنجا تعبیھ شده اند کھ مخصوص زندانیان محکوم بھ مرګ 

                                                                                    .  میباشد

متصل « پنج چکی»، باَرک یا عمارت دیګریست بنام «ھاسپتال» یا شفاخانھ کھ 
درآن نھ داکتری سراغ میشود و نھ دوایی. تنھا دو بسترچرګین درآن بھ چشم 

میخورد کھ آنھم برای زندانیان پولدارویا صاحبان رسوخ اختصاص داده میشود. 
درپھلوی این بھ اصطالح شفاخانھ، محوطھ ی دیګری واقع شده بنام « 

چارچکی». این چارچکی دارای سی اتاق کوچک بھ درازی دو مترطول و یکنیم 
مترعرض میباشد. این اتاقھا کھ ھرکدام آن ګنجایش بیش ازدو نفر را ندارد، تا ده 

نفررا نیزدرآنھا می ګنجانند. ازآن جملھ، پنج اتاق برای دیوانھ خانھ اختصاص 
داده شده است. چیزی بنام تشناب کھ دارای دروازه و کلکین  و یا سقف باشد، 

وجود ندارد. تنھا دریک ګوشھ ی محوطھ، جایی را بنام بھ اصطالح تشناب معین 
کرده اند کھ فقط با چندعدد خشت بھ ارتفاع تقریبًا بیست انچ «دیوار» شده و آنرا 

سمنت کرده اند، درپھلوی آن، یعنی دروسط ھردو خشت، دیواره ګ کوتاه دیګری 
 سا ختھ اند کھ دو تشناب را از یکدیګرجدا میکند وبس.                               

صبحګاھان صدھا زندانی باید درصف طویل ایستاده شده و ھرکدام آڼھا بالنوبھ 
داخل «تشناب» شود. عالوه ازآڼ، این تشنابھا ھمیشھ مملو ازکثافات میباشند. 

درمحوطھ ی«چارچکی»، زندانیانی بسر میبرند کھ بنام « حواالت» یاد میشوند. 
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بدین معنا کھ ھنوز ازسوی محکمھ تعیین سرنوشت نشده اند. متصل «چارچکی»، 
 قیدیان»، یا کسانیکھ از طرف محکمھ بھ ٣باَرک دیګریست بنام « بارک نمبر

حبس محکوم شده اند. این بارکھا، ازدیوارخارجی یا دیوارعمومی زندان 
دورتراعمارګردیده اند. یعنی میان دیوارعمومی و باَرکھای مذکورچندین 

مترفاصلھ وجود دارد. دروسط یا در مرکز محوطھ ی زندان، ُبرجی اعمارګردیده 
کھ باالی آن یک زنګ بزرګ نصب کرده اند. یکتن اززندانیان دربرج مذکور 

مؤظف است تا بحیث مترصد چی، اطراف وګوشھ ھای زندان را تحت نظرداشتھ 
ھرزمانیکھ درب باَرکھا باز یا بستھ میشوند، شخص مؤظف باید زنګ را بھ صدا 

دربیاورد. درپایین این برج مرکزی یک تن ازافسران امنیتی و یکی از خورد 
ضابطان نشستھ و تعدادی ازبھ اصطالح نمبرداران بھ اطرافش منتظرامرو نھی 

میباشند. اینھا، چوب ھای دراز بدست دارند و فقط منتظرامرافسراند تا مانند 
سګان ھاربجان زندانیان بیفتند. این سوتھ بدستان، وظایف دیګری نیزدارند مانند 

 «کوتھ قلفی» کردن زندانی، حصول جزیھ ، رشوه، شکنجھ کردن وغیره.         

 من کھ نخستین مرتبھ بود چنین یک حالت اسفبار را می دیدم، شدیدًا رنج 
میکشیدم، اما این صحنھ ھا و این روشھا برای پاکستانیھا امرعادی تلقی میشد. 

جالب اینکھ نھ مرجع بازخواست کننده وجود داشت و نھ از رعایت اندکترین 
                                                                  .  حقوق بشر سراغی بود

شب اول را دریکی از اتاق ھای تنګ و تارھمین «چارچکی» بدون فرش و 
لحاف، با سھ تن اززندانیان دیګربھ سختی سپری کردم. پس ازبیداری و ناراحتی 

شب، تازه چشمان خستھ ام را بستھ و بھ صورت مؤقتی بخواب رفتھ بودم کھ  
سروصدای یکی اززندانیان بھ اصطالح کلید دار(مؤظف بھ ګشودن دروازه ھای 
سلولھا) تکانم داد و ھمینکھ سرم را بلند کردم، دیدم ھمھ می دوند، من ھم  بدون 
آڼکھ بفھمم چھ واقع شده است، درعقب آڼھا دویدم. دیدم کھ ھمھ زندانیان درمقابل 
تشناب، صف طوالنی را تشکیل داده اند. درھمین اثنا، زندانی کلید داردرحالیکھ 
چوب درازی بدست داشت، فرا رسیده جاروب ھا را بھ سایرزندانیان تقسیم کرده 

با عتاب و حاکمانھ دستورداد تا محوطھ را جاروب کنیم. ھمینکھ پاک کاری 
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محوطھ ی زندان تمام شد، من و تعداد دیګری اززندانیان تازه وارد را بدون آڼکھ 
دست و روشستھ و یا چیزی بحیث چای یا لب نانی صرف کرده باشیم ، بھ طرف 
                                                   .  دروازه ی بزرګ فلزی زندان بردند

چنانکھ قبًال نیزتذکردادم، دفاتر افسران امنیتی زندان، متصل ھمین دورازه ی 
فلزی بزرګ واقع شده اند.مدتی را انتظارکشیدیم تا آڼکھ شخص «نمبردار» چماق 
بدست دستوردادتا استاده شویم. ھمھ درمقابل کلکین پنجره دارایستادیم، ولی کسی 

درآنسوی پنجره دیده نمیشد، اما وقتی محافظ چماقدار، ھریک اززندانی را 
درمقابل کلکین می ُبرد و دستھایش را ازعقب محکم میګرفت، صدایی توأم با 

ُغریدن شنیده میشد کھ اسم و ولد و تاریخ ورود بھ زندان را می پرسید.            
 درختم این «مراسم»، بھ سلولھای خویش برګشتیم. درسلولی کھ من بودم، بھ 

تعداد ھشت نفرزندانی دیګر نیزبا چھره ھای سیاه ګونھ، زبان و فرھنګ مشترک 
(پنجابی) ګنجانیده شده بودند. آڼھا با صدای بلندحرف میردند، بدون رعایت 

کمترین نزاکت الزم، پیوستھ «َاخ و ُتف» میکردند، برګ «پان» می جویدند و 
تفالھ ی آنرا بی محابا و بی باکانھ روی دیوارھا و کنارظروف غدا خوری 

 وھرجاییکھ دل شان میخواست رھا میکردند.                                          

درمیان ھشت نفرھم سلولی ھای من، دوتن آنھا غالبًا اعضای استخبارات بودند کھ 
عمدًا دراین سلول فرستاده شده بودند، زیرا آن دو تن، بھ شکل ماھرانھ یی ازمن 
سؤال میکردند. ھمین دونفرجاسوس، فردای آن شب بیرون رفتند و شب دیګر، 

دونفردیګرشان داخل سلول آمدند و آنھا نیزازمن سؤال میکردند. فردای آن،ھمان 
                                                      .  دوجاسوس نیزرفتند و نا پدیدشدند

روزدوم یا سوم بودکھ جوان زندانی بنام « منش» کھ دردفترزندان کارمیکرد و 
ھمیشھ لیست نامھای زندانی وپایوازھارا میخواند، نزدم آمده ګفت : « بامن بیا کھ 

پایوازت آمده»، وقتی بھ دفترکوچک افسر بخش پایوازھا رفتم، دیدم برادرم 
خودش را (البتھ با پرداخت رشوه و تحفھ) بھ آنجا رسانیده است. احوالپرسی 

کردیم. او یک مقدار پول و سګرت و خوراکھ و ... را برایم تحویل داد و 
ابرازتسلیت کرد و  بھ من ګفت کھ انشا اهللا زودترآزاد خواھی شد وبعد ازتقریبًا 
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نیم ساعت باھم وداع کردیم. وقتی ازمالقات با برادرم فارغ شده و بھ سلول 
خویش برګشتم، چون روز جمعھ بود و درروزھای جمعھ، اصًال پایوازھا اجازه 
ی مالقات با بستھ ګان شان را ندارند، زندانی ھا با تعجب ازمن پرسیدند کھ این 

چھ نوع مالقات خاص بود؟ ھمین مالقات باعث شد کھ موضوع بھ سمع جواسیس 
بوکش وصالحیت داران زندان وشبکھ ی استخبارات آنھا برسد. بنابرآڼ، دیری 

سپری نشده بود کھ « اسلم خان» افسرمربوط بھ بخش پایوازھا را برطرف کردند 
                                                  .   تا دیدارمن با برادرم دیګرمیسرنباشد

 انتقال من بھ پشاور:
دستګاه استخبارات پاکستان کھ تا آنزمان، علی رغم تمام تالش ھا و بکارګیری 

نیرنګھایش، موفق نشده بود بھ ھدف خویش کھ عبارت ازشکستاندن مقاومت من و 
یا وادارساختنم بھ ھمکاری با آنھا بود، نایل آید، دست بھ تاکتیک دیګری زد. بھ 

این معنا کھ یکی از روزھا، منشی دفتر زندان نزدم آمده ګفت بیا کھ بھ دفتربرویم. 
وقتی دردھلیزدخولی زندان رسیدیم، آنجا یک افسرپولیس کھ تفنګچھ درکمرآویختھ 
بود و دو نفرعسکرمسلح ایستاده بودند وھمینکھ مرا دیدند، بھ سرعت دستھایم را 
ولچک زده و اززندان خارج نمودند. دربیرون زندان یکعراده موتر دادسن ترپال 
دارتوقف کرده بود. مرابھ داخل ھمان موترنشانیدند و موتربھ حرکت افتاد. نھ من 
پرسیدم و نھ آڼھا بھ من ګفتند کھ منزل مقصود  کجاست؟ اما اینقدردانستم کھ راه 
طوالنی تررا درپیش دارند. زیرا پیش روی چندین رستورانت متوقف شده غذا 

صرف کردند و چای نوشیدند، بدون آڼکھ حتا یکبارفکری بھ ګرسنھ ګی یا تشنھ 
ګی  اسیر درغُل وزنجیرشان نموده باشند. وقتی موترحامل ما بھ حرکت می افتاد، 

ازګوشھ ی ترپال میتوانستم ببینم کھ یکعراده موتر تیوتای فوالدی رنګ دیګری، 
 ما را بعنوان نظارت کننده تعقیب مینماید.                                              

عاقبت، عصرھمان روز بھ پشاور رسیدیم و موتر مستقیمًا بھ « کابلی تھانھ » 
واقع «کابل بازار» رفت و درھمانجا توقف کرد. اولترازھمھ، افسرپولیس 

ازموترپیاده شده نزد آمر«تھانھ» رفت و با او سرګوشی نمود. سپس دونفرمسلح 
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(افسروعسکر)، مرا کشان کشان بھ سلولی بردند کھ سھ نفرزندانی ازقبل درآن 
انداختھ شده بودند. واما برای آڼکھ من درسلول تنھا بمانم، زندانی ھای قبلی را 
بیرون کشیده و مرا درآڼ قفس بی آب و نان وعاری ازفرش یا لحاف افګندند و 

دستم را با زنجیردرپنجره ی فلزی سلول بستند و رفتند، درحالیکھ یک نفر 
عسکرمسلح برچھ دار را درعقب درب سلول مؤظف ساختند. این غداران حتا 

یکبارھم ازمن نپرسیدند کھ آیا بحیث یګ انسان اسیر و بینوا، نیازی بھ آب ونان 
 دارم یا خیر؟                                                                               

مدتی سپری شد، لحظھ یی خواستم ازعقب پنجره، دھلیززندان را ببینم. اتفاقًا 
ازعقب پنجره ی سلول مقابل، سروکلھ ی ھمان زندانی ھای قبلی معلوم شد کھ بھ 
زبان پشتوازمن پرسیدند، توکی ھستی و چھ ُجرم بزرګی را مرتکب شدی کھ با 
تو اینطوربرخورد میکنند؟ من با زبان کَنده و شکستھ ی پشتو بھ آنھا فھماندم کھ 
اصًال ُجرم وجنایتی را مرتکب نشده ام، بلکھ یک مھاجربیګناه و بیوطن ھستم. 

آنھا کھ فوق العاده متأثرشده بودند، اظھارداشتند کھ بلی، این حکومت، غداراست 
                                                                                        ...  و 

من کھ عالوه ازخستھ ګی راه ، چندین ساعت آب و نانی نخورده بودم، از پھره 
دارخواستم تا یکمقدارغذا و یا فرشی بیاورد. جالب این بود کھ پھره دارپشتون 

تبار، با بی اعتنایی کامل وطعنھ زنان جواب داد کھ « شما افغانھا ھنوز ازما توقع 
فرش و غدا را ھم دارید؟!، درحالیکھ پاکستان بھ شما احسان ومھربانی کرده، جا 

 و پناه داده است، مګرشما بحق پاکستان خیانت و غداری میکنید»                   

ازقیافھ و اطواراین پشتون پھره داردرک کردم کھ خیلی ُپرعقده و احساساتی است 
و یکباردیګربھ این نتیجھ رسیدم کھ مقام ھای آن کشور، با تدریس و تبلیغ ګسترده 
و خصمانھ، بخصوص بخش نظامی پاکستان را دربرابرافغان و افغانستان سخت 

                                                                        .  تحریک نموده اند

پھره دار ناجوانمرد بھ اینقدرزشتی وطعنھ دادن اکتفا نکرده شروع نمود بھ دشنام 
ھای رکیک بھ من و ھمھ ی افغانھا وزشتی و پستی را تا بھ آنجا رسانید کھ برچھ 



33 
 

ی تفنګش را ازالی پنجره ی سلول بھ سویم نشان رفت. با آنکھ یک دستم با 
زنجیردرمیلھ ھای کلکین سلول بستھ بود، با دست دیګربرچھ ی تفنګ آن بی 

مروت را محکم ګرفتھ و بھ سوی خودم کشیدم. آن بی ھمت، شروع کرد بھ چیغ 
زدن و فریاد کشیدن. چند دقیقھ نګذشتھ بود کھ تعدادی ازافسران و سربازان مسلح 
ریختند. «تھانھ دار» ازمن جویای احوال شد و من نیز بھ ھرترتیبی کھ میتوانستم 

موضوع را بیان کردم. او دستورداد تا پھره داردیګری ګماشتھ شود و درعین 
حالیکھ زنجیروولچک را ازدستم بازمیکرد، خطاب بھ من ګفت: « اینجا را کابلی 

تھانھ میګویند. اینجا تاحال صدھا قاتل، جاسوس و افراد سیاسی آورده شده و ما 
آنھا را اصالح کرده ایم، تو نزد ما ھیچ استی، اګرپول داری، غذا و جای خواب 
ازھوتل خواستھ خواھد شد و اال، کسانیکھ ترا آورده اند، دوباره می برند.ھوش 

کن کھ دوباره خشونت نشان ندھی، ورنھ ما یاد داریم کھ باتو چھ کنیم!!»          
 وقتی سر وصدا خاموش شد و افسر و عسکررفتند وتنھا پھره دارمسلح باقی 

ماند، بازھم خواستم ببینم زندانیان سلول مقابل درچھ حال اند؟ متوجھ شدم کھ آڼھا 
ازاین سروصدا واین عکس العمل من چنان ترسیده اند کھ توګوی ھیچ کسی درآن 
                                                                       .  سلول نفس نمیکشد

بھ ھرحال، شب را بدون فرش، بدون لحاف و بدون آب و غذا بھ سختی وبیداری 
پشت سرګذاشتم. صبح فردای آن، ھمان افسر و دو سربازمسلح دیروزی کھ مرا 
اززندان راولپندی آورده بودند، حاضرشده یکباردیګردستھایم را ولچک زده مرا 

بھ محل دیګری بنام « چرګانو مندوی» واقع در جوار« شمع سینما» انتقال دادند، 
جایی کھ یکی ازشعبات (آی.اس.آی) یا استخبارات نظامی پاکستان قراردارد. 

شعبھ ی مذکوړ دریک عمارت دو طبقھ یی با دروازه ی کوچک مخروبھ ګونھ 
واقع شده کھ محوطھ ی آن با دیوارھای بلند حفاظت میشود و نورآفتاب بھ درون 
محوطھ نمی تابد. شب را با سھ نفرزندانی دیګر دریک سلول سرد وتاریک وباز 
بدون اندکترین سھولت خورد وخواب سپری کردم. ازجملھ ی آن سھ تن زندانی 

دیګر، یکی آن «سلطان محمد» نام داشت و قراراظھارخودش، ګویا افسروزارت 
امورداخلھ ی افغانستان بوده است. این سلطان محمد، مرد تنومند، کوتاه قد با 
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ریش ِګرد و کوتاه، اصًال ازمنطقھ ی کامھ ی والیت ننګرھاربود، این مرد درعین 
 حال بسیار دروغګو و لفاظ و ضعیف النفس بود.                                      

فردای آن شب، مراغرض تحقیق بیشتر در یکی ازشعبات منزل فوقانی بردند. این 
بخش، مجزا ازمحوطھ ی زندان وسلولھای آن  بود. آنګاه کھ نزدیک اتاق تحقیق 

شدم، یکنفرپنجابی را دیدم کھ با آمرتحقیق سخن میزند. لحظاتی بجای خویش 
متوقف ماندم. آن مرد پنجابی خیلی دقیق بھ سویم می دید و باالخره، ھدایتی را کھ 
خود الزم میدانست بھ زبان اردو برای آمرتحقیق داد. این درحالی بود کھ دیګران 
ھمھ بھ رسم احترام دربرابر وی ایستاده بوده و پیوستھ میګفتند «اطاعت میشود». 
 آمرتحقیق دراین اتاق، پیرمرد عینکی با ریش سفید ِګرد و کوتاه درصدرنشستھ و 

ازمن دو سؤال بھ زبان پشتونمود، چھارنفرازمامورین دیګر، سؤالھا را روی 
کاغذ ھا مینوشتند. این تحقیقات تا ساعت چھارعصر ادامھ یافت، بازھم بدون آنکھ 

جرعھ آبی و یا لقمھ نانی برایم بدھند. عاقبت، آمرتحقیق رویش را بھ سوی 
چھارتن ھمکارانش چرخانده ګفت: «کدام موضوع مھمی درمیان نیست. این جوان 

اسیر، تنھا درموتربرادرش دراسالم آباد، ګشت و ګذارنموده و مامورین 
آی.اس.آی او را مورد تعقیب قرارداده اند.» وی ھمچنان رو بھ طرف من نموده 
اظھار داشت: « تشویش مکن. معلوم میشھ کھ چیزمھمی درمیان نیست. ترا فردا 

                                                                «  نزد برادرت میفرستیم. 

فردای آن، مراسوارموترجیپ نموده و بھ دفتر«حرکت انقالب اسالمی» بھ 
رھبری مولوی نبی محمدی انتقال دادند. آمردفترتحقیق کھ با من درموتربود، 

شخص مسوول دفتر«حرکت انقالب اسالمی» را کھ میرزمان خان نام داشت، 
دربیرون ازدفترش خواست و خطاب بھ او دستوردادکھ روی کاغذ بنویسد  این 
جوان، جاسوس، تخریبکار، ضد مجاھدین و دولت پاکستان نمیباشد. میرزمان 
مذکوردرحالیکھ ازآمر آی.اس.آی ترسیده بود، با یکنوع لرزش خاص ومانند 

«کاسھ ی داغ ترازآش» ګفت: « صاحب ! این مجرم را برای چند روز تسلیم ما 
کنید تا از او تحقیق بعمل بیاوریم.»، ولی آمر تحقیق اززیرعینکھای سفید خود بھ 
سوی او دیده ګفت : «حاال چیزی کھ من میګویم، ھمان را بنویس و اورا درختم 
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تحقیقات بھ شما تحویل خواھیم داد.»، زمانخان درحالیکھ دستھایش بھ شدت می 
لرزید و نګاه ھای معنی داری بسوی من مینمود، ازدستورآمرپاکستانی اطاعت 

 کرد، درحالیکھ خیلی ناراحت معلوم میشد.                                             

وقتی کاغذ یا «ضمانت خط» حاصل شد، مرا بھ وسیلھ ھمان  موترجیپ بھ یکی 
ازعکاسخانھ ھای شھرپشاوربرده تصویربرداری نمودند وشب دریکی ازنظارت 

خانھ ھای مخصوص امنیتی سپری نمودم. درنخستین مرحلھ یی کھ بھ این نظارت 
خانھ رسیدم، کارمند آنجا بھ من دستورداد تا بوتھا و جورابھایم را ازپا درآورده 

درخارج ازاتاق بګذارم، ولی من دستوراورا نپذیرفتم. نفرمؤظف ازتمرد من 
ناراحت شده ازیخنم ګرفتھ مرا بھ سوی خودکشید وخواست ھمانند 

سایرزندانبانھای پاکستانی،  ازخشونت کاربګیرد. من کھ میدانستم اتھام من، نسبت 
بھ سایر اتھامات جنایی متفاوت است، بھ کلھ شخصی ادامھ دادم تا آنکھ آن مرد 
بی مروت آھستھ آھستھ نرم ترشد و باالخره با مالیمت ګفت: « بین برادر! تو 

مسافر و بیکس استی و من بھمین دلیل مراعات ترا میکنم، ورنھ اصالح کردن تو 
برای ما آسان است. پس خواھش میکنم یک شبی را کھ در اینجا ھستی، قانون را 
رعایت کن. وقتی مشکل ظاھرًا حل شد و بھ داخل اتاق رفتم، درآنجا شش زندانی 
دیګر نیزحضورداشتند.( یکنفرپاکستانی و پنچ نفرافغان.) درمیان ھمھ، یکنفرموی 
سفید با ریش درازھم وجود داشت کھ خاموشانھ بھ ھمھ نګاه میکرد و حرف ھمھ 

را می شنید و خودش ھیچ حرفی نمی ګفت. باساس تجربھ ی قبلی، درک کردم کھ 
او باید جاسوس باشد. زیرا دستګاه امنیتی و استخباراتی پاکستان ھمیشھ 

یکنفرجاسوس را درمیان افغانھای زندانی جابجا میکرد. ھمچنان درجملھ ی پنج 
نفرافغان دراین اتاق، یکی ھم جوانی بود ازشھرآرای کابل کھ اورا می شناختم، 

ولی او شاید روی مالحظھ ی خاص، نخواست با من سخن بګوید. اینقدرمیدانستم 
خورشیدی توسط خادیست ھای جناح خلق از منزلش ربوده ١٣۵٨کھ وی درسال 

شده بود و اینکھ چرا و چګونھ پایش بھ این سلول و این زندان رسیده، نفھمیدم.    
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دریک ګوشھ ی این سلول، یک تشناب با دیواربسیارکم ارتفاع (تقریبًا سی سانتی 
متر) قرارداشت کھ افغانھا نمیخواستند ازآن، روی شرم و احتیاط استفاده نمایند. 

یعنی ھمھ ی سختی ھا را متقبل میشدند، مګرنمیخواستند سروصدای معده ی آنھا 
                                                                                   .  بلند شود

شب، بھ ھرترتیبی کھ بود سپری شد و صبح فردا، بازھمان محافظین دیروزی با 
ھمان موتر جیپ آمده مرا دوباره بھ ھمان اتاقھای تحقیق انتقال دادند. این بار، 

برخالف دیروز، با مرد تنومند، سیاه چھره با کلھ ی بزرګ و اما تندخوی، زشت 
و عقده یی روبرو شدم. او ھرلحظھ با زشتی خاصی بھ من نګاه میکرد و ازنګاه 

ھایش تنفرمی بارید. او جیب ھایم را با دقت تالشی کرد و درعقب میزنشست. 
چنین معلوم میشد کھ این زشت خوی، با دستورات تازه از اسالم آباد رسیده است. 

سؤالھایی کھ این مستنطق ازمن مینمود، بسیارمضحک و احمقانھ بود. مثًال، آیا 
پدرت خلقی است یا پرچمی؟! برایش ګفتم: پدرم مرد مسن و نود سالھ است، نھ 
کدام حزب را می شناسد و نھ کدام ګروه سیاسی را. بازمی پرسید: اسم مادرت 

چیست، اوخلقی است یا پرچمی ؟! اینبارواقعًا حوصلھ ام سرآمده برخورد زشتی 
درمقابلش انجام دادم. این مرد ناکس دستورداد تا مرا بھ داخل تشنابھا قفل کنند. 

وقتی مرا ازاتاق تحقیق بیرون کشیدند، با تأسف دیدم کھ نصیراحمد وریحان 
پسران ھمسایھ ی منزل ما درکابل و ھمسفرم تا پشاور را نیزدستګیرنموده اند. 
آنګاه فھمیدم کھ جوانی را کھ دیشب باھم درسلول بودیم و خلقی ھا او را ربوده 
بودند و با من حرف نزد، نیزدر رابطھ ی من دستګیر و غرض تحقیق بھ اینجا 

                                                                                  .  آورده اند

پس ازتقریبًا یکساعت، مرا ازتشنابھا بیرون کشیده بازھم دراتاق تحقیقات بردند. 
حدس زدم کھ با اینکارشان، خواستند مرا دربرابرچشم جاسوسان افغانی خویش کھ 
حتمًا درګوشھ و کنارحضورداشتند، قرار داده نظرآنھا را ھم داشتھ باشند. چنانکھ 
درجریان تحقیقات روزانھ بھ چشم خودم می دیدم افرادی از «تنظیم ھای اسالمی 
و جھادی» با صورت ھای بستھ می آمدند و با آمرشعبھ ی استخبارات سرګوشی 

میکردند و میرفتند. یکی ازشبھا، دوجوان افغان ساکن کلکان را آوردند.ازآنھا 
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علت این دستګیری را پرسیدم، ګفتند ھیچ جرم و ګناھی ندارند. دریکی از 
ھوتلھای شھرپشاور زنده ګی میکردند و دیشت سھ نفرپاکستانی و یکنفرافغانی 

مربوط حزب اسالمی ګلبدین، دفعتًا و بدون اجازه و پرسان بھ داخل اتاق آمده ما 
را کشان کشان بھ اینجا آوردند. آن دوجوان اسیر، باسواد، با استعداد و 

درامورسیاسی ونظامی آګاه بودند. آنھا اوضاع واحوال افغانستان را خوب تحلیل 
                                                                                   .  میکردند

شب را با آڼھا دریک سلول سپری کردیم و صبح فردا، یک افسرپاکستانی 
الغراندام وسیاه چھره، با قدبلند وبروتھای باریک، ملبس با یونیفورم نظامی و دو 
نفربادی ګارمسلح وارد سلول شده و دو جوان کلکانی را بھ اتاق مخصوص تحقیق 
انتقال دادند. اتاق تحقیق ازسلول من چندان دورنبود، زیرا صدای مستنطق پنجابی 

کھ افغانھا را با صدای بلند دشنام میداد و فریاد ونالھ ی آن دوجوان اسیررا می 
                                                       .  شنیدم وچون ماربخود می پیچیدم

 باالخره، افسرپنجابی ودونفربادی ګارد اوازاتاق تحقیق بیرون آمدند. من  درطبقھ 
ی دوم درعقب پنجره ایستاده بودم، افسرپنجابی کھ درنتیجھ ی لت و کوب جوانان 

افغان، خستھ معلوم میشد، نګاه تحقیرآمیزی بھ من انداختھ با شوردادن کلھ ی 
 خویش بھ من نیز اخطارداد و نا پدید شد.                                              

عصرھمان روز، چھارنفرافراد مسلح با کالشنکوف ھای شان، آن دوجوان 
شکنجھ شده وخون آلود را کشان کشان باخود بردند، ولی مشکل بود بدانم کھ بھ 

کجا بردند؟  پس ازآن، مدت سھ سالی را کھ در زندان ھای مختلف و اتاقھای 
تحقیق نظامیان و استخباراتی ھای پاکستان سپری نمودم، دیګرھرګزآن دوجوان با 
                                                                   .  استعداد میھنم را ندیدم

 برګشت بھ اسالم آباد
بعد ازھجده شبانھ روزکھ ھمھ درسلول ھای تاریک و اتاقھای تحقیق توأم با فشار 
و تحقیر و محرومیت ازاندکترین راحت واندکترین عاطفھ ی انسانی سپری شد، 
باز سرو کلھ ی ھمان افسرپشتون تبار و دو عسکرھمراھش کھ مرا ازاسالم آباد 



38 
 

بھ پشاورانتقال داده بودند، پیداشد و باردیګربا ھمان شیوه ی شناختھ شده ی 
غیرعاطفی، یعنی درھمان موترتیوتای ترپال دار ویک عراده موترتعقیبی و ھمان 

توقف ھا دررستورانت ھا و محروم نګھداشتن من ازچای یا آب و نان، مرا بھ 
سوی اسالم آباد بردند و بازھم بھ ھمان زندان مخوف راولپندی افګندند.            

 باید صادقانھ بګویم کھ ازبرګشت بھ زندان راولپندی تا اندازه یی خوش شدم، 
زیرا میدانستم کھ الاقل برادرم را خواھم دید. چنانکھ وی بھ اساس ناراحتی ھایی 

کھ ازجانب من داشت، موضوع را بھ سختی دنبال میکرد. لھذا، فردای آنروز 
بازھم بھ مالقاتم آمد وجویای احوالم شد. من ازسختی ھایی کھ درپشاور باالیم 

تحمیل شده بود، برایش چیزی نګفتم، زیرا میدانستم کھ شدیدًا رنج می برد، ولی 
 ھمیقدرګفتم کھ تحقیقات دوامداربود و ګذشت.                                          

م)، یکی ازافسران پولیس با یکنفر محافظ ١٩٨٠روزبعد (بیست و سوم ماه نوامبر 
مسلح بھ داخل زندان آمده ګفتند کھ «بیا کھ برادرت بھ مالقات ات آمده» و اما با 

ھمین بھانھ مرا بھ نزدیک یک دھلیزکوچک برده ومتعاقبًا یک دروازه ی 
کوچکتررا بازکرده ګفتند « ازروزی کھ بھتو[ذولفقارعلی بوتو] اعدام شد، این 
دروازه بستھ مانده بود». این را بګفتند و مرا بداخل یک محوطھ ی کوچک با 

تخمین شش مترعرض و ده مترطول انداختند کھ با دیوارھای بسیاربلند محافظت 
میشد و دردوطرف این محوطھ، دو اتاق ګلین، کوچک و محقر وجود داشت. 

راستش برای اولین بارجدًا تکان خوردم و بھ فکرھای پریشان ترمواجھ شدم، تا 
 آڼجا کھ شب حتا ده دقیقھ ھم بخواب نرفتم.                                             

صبح فردای آن، دروازه ی دخولی کوچک بھ شدت باز شد و دو نفرازمحافظین 
سوتھ دار و بھ تعقیب آڼھا مرد میانھ قد، تنومند با موھای سفید ملبس با پیراھن و 

تنبان و واسکت پشاوری و چپلی بھ پا وارد سلول من شد و بالوقفھ، چھارنفر 
دیګرکھ ګویا کارمندان و منشی ھای زندان بودند، وارد شدند. این مرد واسکت 
پوش، درواقع، مدیر زندان بود واسمش را بعدًا دانستم کھ (حقبت اهللا یا صبغت 
اهللا) است. چیزی بھ زبان انګلیسی بھ من ګفت کھ سردرنیاوردم. ازاو بھ زبان 

فارسی پرسیدم چرا مرا اینجا آورده اید؟ با زبان شکستھ ی نامکمل و بھ لحظھ ی 
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ایرانی ګونھ ګفت: « من ترا دراینجا نیاورده ام، بلکھ امرمقامات باال ھمین است 
کھ باید آنرا تطبیق کنم. تو برای مدت سھ ماه نظربند میباشی و ھیچکس با تو 

                                                                    «  حرف زده نمیتواند.

طی ھمان روز، یکتن از افسران و دوتن ازعساکرمحافظ آمده و مرا ازآنجا بھ 
بخش «پنج چکی» کھ قبًال ازآن یاد کرده ام، انتقال داده دریکی از سلول ھای 
کوچک و تاریګ دیګرانداختند. چون کھ شب قبل ازآن، ھرګزنخوابیده وسخت 

خستھ بودم، باآڼکھ فرشی بر روی زمین وجود نداشت و ازلحاف ھم خبری نبود، 
بدون آب و نان، روی زمین نم داردرازکشیده چشمانم را بستم. درچنین ھوا و 
فضای مختنق و عالم بینوایی، شاید یک یا دو ساعت خواب رفتھ باشم. وقتی 
بیدارشدم، بھ این فکرافتادم کھ باید سرازفردا دست بھ اعتصاب غذایی بزنم 

(باآنکھ چندان غذایی میسرھم نبود.) با خودم ګفتم شاید از این سلولھای مرګ آور، 
زنده بیرون نروم، ولی بھتراست تالش بخرچ دھم اګرصدایم بګوش کدام 

صالحیتدار باوجدان برسد و بداند کھ من، نھ قاتلم و نھ کدام خیانتی  را انجام داده 
 ام، بلکھ ازبد حادثھ  بھ آن کشورپناه آورده ام.                                     

لھذا، فردای آنشب، نخست موضوع را با دو تن اززندانیانی کھ درکنارسلول من 
بودند، درمیان ګذاشتم و آنھا این تصمیم را بسیار زود پذیرفتند.  بنابرآن، وقتی بھ 

 ظھر، سطل بزرګ دال را کھ خوراک ھمیشھ ګی تمام زندانیان بود، ١٢ساعت 
آوردند و برای ھمھ توزیع کردند، من از پذیرفتن آن ابا کرده کاسھ را ازدست 

محافظ مربوطھ نګرفتم. محافظ توزیع کننده ی غذا موضوع را بھ محافظ باالتر 
کھ یک افسر یک ستاره بود، اطالع داد. افسرمذکورآمده ازمن پرسید «چراغذا را 

نمیخوری؟!»،  ګفتم ھمینطورتصمیم ګرفتھ ام تا بمیرم. افسرکوچک موضوع را 
بھ افسربزرګتریا مسوول بزرګترزندان اطالع داد و اودرحالیکھ یک پاکت نان 

خشک (برید) دردستش بود، نزدم آمده ګفت « بایدغذا را بخوری!»، بازھم 
نپذیرفتم. او رفت و پس ازچند دقیقھ، محافظان دیګری آمده مرا از این سلول بھ 

یکی ازسلول ھای دیګرکھ کوچکتر و تاریکتربود و دیواربلندی دربرابرآڼ 
                                                                .  اعمارشده بود، قید کردند
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پس ازآن، نھ تنھا ازچند دقیقھ قدم زدن روزانھ ھم محروم ساختھ شدم، بلکھ کامُال 
تنھای تنھا شده ھرنوع ارتباطم با انسان ھای دیګرھم قطع شد. مدت نھ شب و نھ 

روز را درھمین سلول وحشتناک بھ سختی و تنھایی سپری کردم. پس ازاین مدت، 
بازآمدند و مرا بھ «چارچکی» ُبرده دریکی ازسلولھای کوچک، با سھ تن از 

                                                              .  دیوانھ ھا ھم سلول ساختند

 دنیای دیوانھ ھا ھم بسیار جالب، دیدنی و شنیدنی است. یکی ازاین دیوانھ ھا، بھ 
تکراریک سِرکمپل را بھ پنجره می بست و سر دیګر آنرا بھ ګوش خود میګرفت 
 و ګویا بھ مادرخود تلفون میکرد و با او سخن میګفت.                                

وقتی روز بھ پایان رسید، مِن اسیر را ازدیوانھ خانھ بھ «پنج چکی» برګشتاندند. 
یعنی اداره ی زندان و دستګاه نامردمی باالترازآن میخواستند بھ من بفھمانند کھ 
اګرزندانی ازآڼھا اطاعت کامل نکند، توان ھرنوع شکنجھ و آزارغیرانسانی را 

                                                                                     .  دارند

یکی ازروزھا، یکتن ازوزرای کابینھ ی ذولفقارعلی بوتو صدراعظم سابق 
پاکستان کھ ازطرف جنرال ضیا الحق بھ این زندان انداختھ شده بود و 

«نذیرخان» نام داشت، نزدم  در« پنج چکی» آمد و ضمن آنکھ سرسخن را 
بازکرد، دلیل آنھمھ سختی و نظربند شدن ھای مرا پرسید. دراول، با درک موقف 

باریک خود درزندان، باالیش اعتماد چندانی نکرده با زبان پشتو، آنھم بګونھ ی 
شکستھ و ریختھ صحبت کرده خواستم بھ «تنظیم» ھای جھادی خوشبینی نشان 

دھم. وی سخنم را بسیارزود قطع کرده ګفت «میدانم درچھ موقفی قرارداری، اما 
ھرګزازرھبران مجاھدین پشتیبانی مکن کھ آنھا نھ تنھا افغانستان را برای پاکستان 
فروختھ اند، بلکھ مملکت شما را بھ غرب ھم فروختھ اند.» او چند لحظھ ازجنرال 
 ضیاالحق و شیوه ی حکومتداری او نیز شکایت و بدګویی کرد و برګشت.         

چند روزی سپری شده بود کھ یکی ازکارمندان دفترزندان نزدم آمده یکورق را کھ 
روی آڼ چیزی بھ زبان انګلیسی نوشتھ شده بود پیش کرده ګفت، درپایان این 

نوشتھ انګشت ات را بګذار. چون مطلب انګلیسی را خوانده نمیتوانستم و معلوم 
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نبود کھ ازمن چھ میخواھند، پس ازانګشت ګذاشتن درآڼ ابا ورزیدم و پا فشاری 
او دراین مورد کارګرنیفتاد. لھذا نګاه ھای معنی داری بھ سویم نموده و برګشت. 

یک ساعت بعد، یکی افسران دیګر با یکنفرمحافظ آمده مرا بھ دفتر زندان ُبرد. 
درآنجا، دو نفرملبس با پیراھن و تنبان یا بھ قول پاکستانی ھا، ھمان شلوارقمیض 

سفید، باالی چوکی ھا نشستھ وسګرت دود میکردند. ھمینکھ نزدشان رسیدم، 
بګونھ ی بسیارمغرورانھ و بی ادبانھ، با اشاره ی چشم و سربھ من دستوردادند تا 
درپای کاغذانګشت بګذارم. پرسیدم این چھ است کھ انګشت بګذارم؟ ھنوزسؤالم 

ختم نشده بود کھ یکی ازآنھا ازجا برخاست و با خشونت خاصی دستم را بھ سختی 
روی رنګ تاپھ فشارداده  و شصت دستم را روی کاغذ تماس داد و بازھم بیباکانھ 
 ګفت «حاال میتوانی بھ جایت بروی!»                                                  

آنګاه کھ ازدفترزندان بیرون می آمدم، لحظھ یی سرم را بھ عقب برګشتانده دیدم 
کھ افسرخشونتګر،ھمان ورق را بھ دو نفرسفیدپوشان دیګر کھ تا آنزمان روی 

 چوکی نشستھ و سګرت می کشیدند، تحویل داد.                                       

  محکوم بھ یکسال حبس    
ھنوزاز آن سھ ماه « نظربند» کھ بھ من ګفتھ شده بود، یکماه سپری شده بود. یکی 

ازروزھا بازآمدند و مرا با ولچک و ترتیبات امنیتی شان بھ اصطالح بھ دادګاه 
واقع اسالم آباد انتقال دادند. این دادګاه کھ مطلقًا ساختھ ګی و دستوری بود، وقتی 
درمقابل قاضی کھ اسمش «نجیب اهللا » بود، ایستادم، صورت دعوای پولیس را 

چنین خواند: « تودرمقابل تعمیر... دراسالم آباد ایستاده بودی کھ پولیس آمد و 
ازتوپرسید کھ چھ کاره ھستی و دراینجا چھ میکنی. تو کھ زبان اردو را نمی 
دانستی، پاسپورت خودرا بھ پولیس نشان دادی و فھمیده شد کھ میعاد ویزه ی 

توختم شده است. بنابرآڼ، پولیس ترا ستګیرنمود و ...»                              
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دراین وقت، ھمان مردی کھ  درشب اول ګرفتاری ام وظیفھ ی ترجمانی میان من 
و مستنطق را بھ عھده داشت و با زبان فارسی شکستھ و نامکمل  حرف میزد، 

 دراینجا نیز حضورداشت و سخنان قاضی را برایم ترجمھ میکرد.                  

باآنکھ حرفھای قاضی را رد کرده ګفتم موضوع نھ آنچنان است کھ شما ګفتید، 
بلکھ مرا از عقب میلودی سینما، ازایستګاه موترھای پشاور و ازداخل موترپایین 
کرده با خود بردند و ... قاضی کھ مردجوان بود و مسلمًا ازسوی دستګاه جھنمی 

آی.اس.آی یا استخبارات نظامی پاکستان درمورد تعیین سرنوشت من دستورګرفتھ 
بود، بھ سخنانم اعتنایی نکرده مدت حبس یکسالھ را برایم اعالم کرد و 

ازجابرخاست و رفت. بھ این حساب، وکیلی کھ پول ھنګفتی ازنزد برادرم اخذ 
کرده بود، ھیچ کاری انجام داده نتوانست و ھمھ تالشھا بھ ھدر رفت. اما آڼچھ بجا 

و پایدارباقی ماند، ھمان استقامت دلیرانھ  و رد ھرنوع ھمکاری و زبونی نزد 
 مقام ھای ناجوانمرد وغدرپیشھ ی پاکستانی بود.                                       

درھمینجا الزم بھ تذکر است کھ دستګاه جنایت پیشھ ی استخبارات پاکستان، 
درسالھای جھاد وفرارجوانان ازکشور، یعنی با سؤ استفاده ازحال و احوال درد 
انګیزافغانستان، تعداد زیادی ازافغانھا درخاک پاکستان را با دستګیریھا، زندانی 
کردنھا و شکنجھ دادن ھای وحشیانھ، یا بھ زبونی و تسلیم واداشت، یا بګونھ ی 
غیرمستقیم (ازکانال احزاب جھادی) بھ قتل رسانید و یا بھ بیخودی و دیوانھ ګی 

                                                                                  .  سوق داد

مثًال درزندان راولپندی (دسترک جیل)، یک جوان رشید و خوش قیافھ ی 
قندھاری بود کھ دراثرفشارھای رنګارنګ و شکنجھ ھای غیرانسانی مقام ھای 

استخباراتی، چنان بھ جنون مبتال شده بود کھ اصًال نمیدانست نام و نشانش چیست 
 سالھ بود، عالیم لت و کوب و ٣٠ تا ٢۵و خودش کیست؟ این جوان، تقریبًا 

شکنجھ دربدنش بھ وضاحت دیده میشد، حرف زده نمیتوانست وبیخودانھ 
درمحوطھ ی زندان میګشت و زیرلب چیزھایی میګفت کھ کس نمی فھمید. اداره 
ی زندان ھنوزھم کارھای شاقھ را باالی وی تحمیل مینمود وآنګاه کھ ازکارشاق 

فارغ میشد، بھ ھرګوشھ و کنارمی لمید و بکارکسی کارنداشت. این جوان بیکس و 
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بی وطن، لباس فوق العاده کھنھ و فرسوده بھ تن داشت، موھایش ژولیده وخودش 
محتاج یک لقمھ نان بود. یکروز دورازچشم محافظان زندان، یکمقدارغذا را 

نزدش بردم، غذا را با شتاب فوق العاده ازدستم ګرفت و با ھمان سرعت بخوردن 
پرداخت و حتا ظرف غذا را ھم با زبان لیسید و انګشتان چرګینش را نیز بھ دھن 

برده چند بارآنھا را چوشید. آھستھ اسمش را پرسیدم. ھیچ نګفت و با اشاره ی 
انګشت برایم فھماند تا خاموش باشم. درعین حال، یک ګوشھ ی تنبانش را پایین 

 کرده ھمینقدرګفت : «پیچکاری...»                                                     

یک تن اززندانیانی کھ خودش پشتون تبار ساکن مردان پشاور و ازجملھ ی 
طرفداران خان عبدالغفارخان بود، امور کتابت را در دفترزندان بھ عھده داشت. 

اوحکایت کرد کھ یکنفرازمنوسبین آی.اس.آی ظاھرًا بنام «داکترمعالج» درھرماه 
یک مرتبھ بھ زندان می آید و آن جوان افغان را بنام اینکھ دیوانھ است، پیچکاری 

میکند. این «داکتر» وقتی وارد زندان میشود کھ دروازه ی سلولھا بستھ شده وھمھ 
زندانیان درداخل سلولھایشان میباشند. این درحالی بود کھ ھیچ نوع کاغذ یا دوسیھ 
 و یا حکم محکمھ وغیره درباره ی او وجود نداشت.                                  

   اینکھ باالخره سرنوشت این جوان پاک میھن ما چھ شد؟ کس نمیداند.            
 قابل یادآوریست کھ منسوبین بیرحم و بی عاطفھ ی شبکھ ی جھنمی آی.اس.آی 
پاکستان، درواقع، ازاختیارات وسیع و بدون پرسان درآن مملکت برخورداراست 

و درمورد ھرفردی یا جناحی کھ دلشان خواستھ باشد، میتوانند داخل اقدام 
خودسرانھ و نا عادالنھ شوند. آنھا حتا راجع بھ پنجابی ھای خودشان نیزرحمی 
ندارند. درزندان راولپندی شخص دیګری را قید کرده بودند کھ اصًال ازپنجاب 

بوده و درحقیقت ھیچ ګناھی نداشتھ است. او روزی ازمقابل سفارت شوروی 
عبورمیکرده و درھمان موقع با یکی ازدوستان خویش مقابل شده و لحظاتی باھم 

سخن میګویند و میروند. جاسوسان آی.اس.آی، شب ھنګام بھ منزل ھردو 
 نفرداخل شده آنھا را دستګیر میکند و محبوس میسازند.                              
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  ادامھ ی  زمان حبس من                                               
حدود شش ماه اززمان حبس من سپری شده بود کھ نامھ ی مختصری ازبرادرم 
دریافتم کھ ګفتھ بود بھ کابل میرود. وی مقداری پول و مواد خوراکی نیر بدست 

قاصد فرستاده بود کھ قاصد پاکستانی ازپرداخت پول بھ من ابا ورزید. بھ 
ھرصورت، وقتی نامھ راخواندم، فھمیدم کھ قضیھ ی فرارمن ازافغانستان و 

زندانی شدنم درپاکستان کھ اعضای سفارت افغانی وطبعًا مرکز(کابل) ازآن واقف 
شده بودند، تأثیرناګوارخودش را بخشیده و او را بکابل خواستھ اند. پس ازحصول 

ھمان نامھ، ارتباط نسبی میان من و برادرم نیزکامًال قطع شد وھرکدام ما پی 
                                                        .  سرنوشت نامعلوم  خویش رفتیم

 انتقال دوباره ی من بھ پشاور
مدت یازده ماه را پس ازُحکم « محکمھ» درزندان راولپندی سپری نموده بودم. 

روزانھ بھ کارھای شاقھ می پرداختم. یکی ازآن کارھای شاقھ و جبری، بافتن ګلیم 
درکارخانھ ی زندان بود. یکی ازروزھا کھ مشغول ھمان شاقھ کاری بودم،  ناګھ 

منشی دفترزندان آمده و بھ من ګفت کھ بیا بھ دفتربرویم. بدون آنکھ سری بھ سلول 
خویش زده اثاثیھ ی محقر و مختصرخود را بردارم، بھ خیال آنکھ شاید کسی بھ 

دیدن من آمده باشد، با وی بھ دفترزندان رفتم. درآنجا، باردیګر با ھمان 
افسرپولیس برخوردم کھ باراول مرا از اسالم آباد بھ پشاورانتقال داده بود. بھ 

سرعت دستھایم را ولچک زده ازدروازه ی زندان خارج ساخت. درخارج زندان، 
دو نفرعسکر مسلح با ھمان موتردادسن ترپال دار منتظربودند. فھمیدم کھ غداران 
 استخبارات پاکستان میخواھند باردیګرمرا مورد آزارجسمی و روحی قراردھند.   

سوارموترشدیم، بدون آنکھ بدانم بھ کجا میرویم. ھمینقدردیدم کھ دونفربا موترتیوتا 
درتعقیب موترحامل ما میباشد. خالصھ، شام ھمان روز، بھ حالت خستھ و تشنھ و 

ګرسنھ بھ پشاور رسیدیم و مرا یکباردیګربھ صورت مستقیم بھ دفترزندان 
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آی.اس.آی واقع در « چرګانو مندوی» متصل « شمع سینما » ُبرده وبھ مؤظفین 
آنجا تحویل دادند. آنھا مرا دریک سلول تاریک و فاقد ھرنوع سھولت انسانی 

افګنده دستھایم را درپایھ ی «چارپایی» چوبی کھ دروسط سلول ګذاشتھ بودند، 
محکم بستند و رفتند. فورًا ھزاران پشھ ی ګرسنھ و مزاحم بھ سروصورتم حملھ 

ورشدند. ګویی این بالداران موذی نیزتربیھ ی دست زندانبانھای جبارپاکستانی را 
دیده بودند. فریاد ھایم بھ ھیچ ګوشی اثرنکرد و ھیچ آدمی بھ دادم نرسید. در 

درازنای شب، خودم دانستم و خدایم. پشھ ھای موذی و دشمن کیش تا توانستند 
بیرحمانھ بھ سر ورویم ھجوم آوردند و تا برایشان مقدور بود نیش زدند و خونم  

                                                                                 .  را مکیدند

تقریبًا نیمھ ھای شب بود کھ درب سلول بھ شدت باز شد و دونفر اسیردیګررا 
بداخل سلول انداختھ و در را قفل زدند و رفتند. چون پیرھن و تنبان سفید بھ تن 

داشتم، آندواسیر تازه وارد ترسیدند و با یکنوع دلھره وترس پرسیدند کی ھستی؟! 
ګفتم انسانم و زندانی! تا حدی آرام ګرفتند. چند دقیقھ بعد زبان بھ سخن ګشوده 

ازآنھا پرسیدم کی ھستند و ازکجا آورده شده اند؟ چون سلول سیاه بود و روشنی 
وجود نداشت، نمیتوانستیم روی یکدیګررا ببینیم و اما ازلھجھ ی آنھا فھمیدم کھ دو 

جوان وطنم ھستند و زاده ی شمالی میباشند. من ھم خودم را معرفی کردم و 
                                                     .  آرامش نسبی میان ما حکمفرما شد

آنھا ګفتند کھ ازجملھ ی سادات ھوفیان پروان ھستند و ازجملھ ی مجاھدین واقعی 
میباشند. پرسیدم پس چھ شد کھ شما را نیزدستګیرکردند؟ یکی ازآن دو جوان کھ 
(سید عزیزاهللا) نام داشت وقرارمعلوم، اکنون درکانادا بسرمیبرد، ګفت : دریکی 

ازھوتلھای شھرپشاور سکونت داشتیم. مالک ھوتل بصورت ظالمانھ یی پول 
اضافی میخواست و ما چنین پول ناحق را نپرداختیم. پس ازھمین ګفت و شنید بود 

کھ سھ نفرازمنسوبین استخبارات با دوتن ازاعضای حزب اسالمی بھ رھبری 
ګلبدین بھ داخل اتاق آمده و ما را دستګیرنموده بھ اینجا آوردند.                     
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صبح فردای آن شب، ما را بھ یکی ازعمارت ھایی کھ ظاھرًا بنام « افغان 
کمشنری» یاد میشد، انتقال دادند. این عمارت، چھارطبقھ دارد و دکانھایی کھ 

درطبقھ ی اول این عمارت قرارداشتند، ھمھ ی آنھا اتاق ھای زندان بوده و برای 
مھاجرین افغان اختصاص داده شده بودند. ھریک ازاین دکانھا کھ ازطرف بیرون 

مسدود ساختھ شده بودند، دراصل ګنجایش سھ الی چھارنفررا داشت، ولی تا ده 
نفراسیر را درھرکدام آن می انداختند. ازروشنی چراغ و سایرامکانات انسانی 

دراین اتاقھا خبری نبود. اسیران را ازطرف روز بھ طبقھ ی باال کھ برای تحقیق 
اختصاص داشت، می بردند و ازطرف شب، آڼھا را درھمین اتاق ھای تنګ و تار 
 می انداختند ودروازه ی فلزی مستحکم آنرا قفل می زدند.                            

شب اول را با پنچ تن از اسیران دیګرکھ ھمھ ی آنھا افغان بودند، سپری کردم. 
یکی ازنورستان، دو نفرآڼھا ازولسوالی شکردره، یکنفرازکابل و یکی ھم، 

 پسربچھ ی کم سن وسال ازاھل ھزاره بودند.                                          

جالب این بود کھ درھمان شب نخست، یکی ازمؤظفین زندان آمده بھ من ګفت کھ 
اګرمبلغ دوصد روپیھ برایش بپردازم، از اینجا رھا خواھم شد. من این تقاضا را 
نپذیرفتم، زیرا ازیکطرف فکرنمیکردم رھایی من دربدل این مبلغ، ممکن باشد و 
ازسوی دیګر، تصورم این بود کھ چون ازجملھ ی یکسال محکومیت، مدت یازده 
ماه آنرا درزندان سپری نموده ام، حال وقت آڼ است کھ مرا رھا کنند. بعدًا دانستم 

کھ غداران استخباراتی و امنیتی آن کشور میخواھند ازاندکترین ساده ګی و 
صداقت ما افغانھا سؤاستفاده نموده با بھانھ ھای مختلف وشیطنت ھای خاص خود 
 شان اززندانیان بیګناه افغان اخاذی نمایند.                                              

روزبعد، باز ازاین عمارت، مرابھ زندان اولی در جوار«شمع سینما» انتقال دادند 
و فردای آڼ باردیګربھ «افغان کمشنری» بردند. این بردن ھا و آوردنھا، مدت 

یک ھفتھ طول کشید و نمیدانستم کھ باالخره چھ پیش خواھد آمد وآڼھا چھ 
 میخواھند؟                                                                                  
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درھمین ګیر و داربود کھ جوان دیګری ازھموطنان ما را بحیث اسیرتازه وارد 
آورده دریکی ازاتاقھای زندان انداختند. این جوان، «مرتضی» نام داشت و 
ازمیرویس میدان کابل بود. بھ تعقیب آنکھ او را بھ اتاق زندان آوردند، یک 

افسرنظامی (میجر) آی اس آی سر رسید و بدون سؤال و جواب، شروع کرد بھ 
لت و کوب کردن آن جوان ھموطن و دشنام ھای غلیظی نیزنثارش نمود و رفت. 
مرتضی اظھار داشت کھ با ھمسروکودکش دریکی ازھوتلھای شھرپشاور بود کھ 

منسوبین استخبارات پاکستان بھ ھمکاری استخبارات حزب اسالمی دستګیرش 
                                                                   .  کرده وبھ اینجا آوردند

نیمھ ھای یکی از شبھا بود کھ دروازه ی آھنی سلول بازشد و دونفرشکنجھ 
ګرپنجابی کھ لباس ُملکی بھ تن داشتند داخل سلول شده مرا بھ شدت و بګونھ ی 

بسیار بیرحمانھ ازخواب بیدارکرده دستھایم را ولچک زده بیرون کشیدند. دیدم کھ 
دربیرون زندان دونفرمسلح دیګرمنتظرایستاده اند. چشمھایم را نیزبستند و بھ 
داخل موترحولم دادند و موتربھ سرعت حرکت نمود. پس ازګذشت تقریبًا نیم 

ساعت، موترتوقف کرد و مرا با ھمان چشمھای بستھ دریک راھرو ُپرپیچ و خم 
کشانیدند. وقتی  چشمھایم را ګشودند، خودم را  دریک  سلول تنګ و وحشتناکی 

یافتم. آنھا بھ عجلھ دروازه ی آھنی سلول را  بستند و رفتند. اطرافم را نګاه کردم، 
دیدم درسقف سلول یک حلقھ ی فلزی نصب شده و ازآن یک ریسمان درازآویزان 

است. حیرت زده دیدم کھ در سقف سلول، نشان پای کسی نقش بستھ است. پھره 
دارمسلح کھ درعقب دروازه ی سلول وظیفھ داشت، ازالی پنجره بھ سویم میدید، 

با اشاره ی سرو چشم ازاو جویای اسرارآن سقف و ریسمان شدم، وی، لبخند 
 معنی داری زد و با تکان دادن سربھ زبان اردو ګفت کھ «بعدُا میفھمی!!»         

ھنوزساعتی سپری نشده بود کھ سھ تن ازمردان سیاه چھره و فربھ پنجابی بھ 
داخل سلولم آمده بدون حرف و سخنی، چندمشت محکم بھ سر و صورتم حوالھ 

کردند و با شدت عجیبی پاھایم را بھ ھمان ریسمان آویختھ درسقف بستند 
وباالکشیدند. وقتی ریسمان را باال میکشیدند، کف پایم بھ سقف سلول تماس کرد 

وآنګاه فھمیدم کھ قبل ازمن انسانھای بیګناه زیادی را دچاراین شکنجھ ی 
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غیرانسانی ساختھ اند. تا صبح فردا بھ ھمان شکل (سربھ طرف زمین و پاھا 
آویختھ درسقف) باقی ماندم و ھیچ کسی بحالم دل نسوختاند. فکرمیکنم صبحګاھی 

بود کھ دونفردیګرآمده پایم را ازریسمان بازکردند و آنګاه بصورت بی ھوش 
روی زمین سلول افتادم. وقتی چشمانم را بازکردم، اصًال حرف زده نمیتوانستم و 
                                                                       .  حالت غریبی داشتم

 روز را با بد حالی تمام سپری کردم.  ھنوز کامًالحالم خوب نشده بود کھ باز دو 
نفردیګرسر رسیدند، چشمانم را بستند و مرا ازسلول بیرون کشیدند. نفھمیدم کجا 

استم و مرا بھ کجا میبرند؟ اما ھمینکھ چشمم را باز کردند، خودم را دریک 
دفترمجلل با میز و چوکی وفرش آبرومندانھ و ... یافتم. درآنجا سھ نفرپشت 

میزنشستھ و ھرکدام آڼھا اوراقی را پیش روی خویش داشتند. باردیګرمرا مورد 
سؤال ھای بیشمار قراردادند. شخص دیګری در سمت دیګردفتر روی چوکی 

نشستھ چھره ی ګندمی و چشمان میشی داشت و موی سرش را  چرب کرده  بھ 
یکطرف شانھ زده بود. وی ھمھ را خاموشانھ نظاره میکرد و ګاھګاھی روی 

کاغذ چیزی مینوشت و یا بعضی اوقات، سرش را درقبال طرح سؤال مستنطقین 
بھ عالمت تأیید شور میداد. از فحوا چنین فھمیدم کھ این مرد، رتبھ ی بلندی دارد. 

   آنھا عمدتًا ازمن می پرسیدند کھ «بھ چھ منظوربھ پاکستان آمده یی؟»، 
«دروقت ورود بھ پاکستان، چند نفربودید؟» ، «چګونھ اسنادی را ازافغانستان با 

خود آورده اید؟» و غیره. ھرقدربرایشان میګفتم کھ اصًال کدام منظورخاصی 
ندارم، روی نا چاری بھ پاکستان پناه آورده ام، سندی کھ شما میخواھید ھرګز با 

خود نداشتھ و ندارم و ... مګر آن غداران حرف و سخنم را باورنمیکردند و حی 
 می پرسیدند واعصابم را زیرفشارقرارمیدادند.                                         

 این بار، جریان تحقیق مدت چھارشبانھ روزادامھ یافت. بیخوابی شدید، ناراحتی 
روانی، عدم خوراک وتحقیرھای تیم تحقیقاتی مرا چنان فشرده بود کھ ھرلحظھ 

مرګ را می طلبیدم، اما مرګ ھم بھ سراغم نمی آمد. وقتی بھ درون سلول میرفتم 
و ھمینکھ چشمم اندک بخواب میرفت، پھره دارعقب سلول، نظر بھ ھدایتی کھ 

 داشت، با یک فلزقوی بھ در و پنجره می کوفت تا ازخواب رفتنم جلوګیری کند.  
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در زندانی کھ من بودم، سلولھای متعدد درآن ساختھ شده بود، یک تعمیرپختھ 
کاری دو طبقھ یی نیزدرمقابل سلولھا قرارداشت کھ مرا شبانھ درھمانجا برای 
تحقیق می بردند. ازعقب دیوارھای این محل، صدای انجن طیاره ھا بھ ګوش 

میرسد کھ  فکر میکنم میدان ھوایی نظامی صوبھ ی سرحد درآن محل واقع شده 
                                                                                        .  بود

 زندان  باالحصاردرپشاور
چھارشبانھ روز را درزیرتحقیق سخت و فشارھای شدید جسمی و روانی سپری 

کردم. درپایان این چھارشبانھ روز، باردیګرآمدند و چشمانم را بستند و دستھایم را 
ولچک زده و توسط موتر(کھ ندانستم چګونھ موتری بود)، مرا بھ سمت نا 

معلومی انتقال دادند. دقایقی بعد، احساس کردم کھ موترحامل من، بھ سوی بلندی 
درحرکت است. پس ازمدتی، خودم را میان حصارمستحکمی یافتم. آنھایی را کھ 

مرا تا این حصارمستحکم آورده بودند، ھرګزندیدم، زیرا نمیتوانستم آنھا را با 
چشمان بستھ ببینم. وقتی چشمانم را بازکردند و بداخل محوطھ ی اولی حصارقدم 
ګذاشتم، دوتن ازپنجابی ھای سیاه رنګی را دیدم کھ بجای لباس، تنھا ُلنګ بھ تن 

داشتند و پیش روی شان طشت ھای ُپرازتیل و مرچ سرخ کوبیده شده قرارداشت. 
ھمینکھ نظرشان بھ من افتاد، بھ سویم لبخند معنی داری زدند کھ منظورشان را 

                                                                                    .  نفھمیدم

محافظین مؤظف مرا بھ زیر زمینی آن حصارجھنمی بردند. وقتی دردھلیز زیر 
زمینی داخل شدم، با ھمان «نذیر» نام وزیرکابینھ ی ذولفقارعلی بوتو مواجھ شدم 

کھ  او را درزندان راولپندی دیده بودم. او فورًا بھ زبان پشتو ازمن پرسید « 
چطوراستی فرزند ګلبدین؟!». این سؤال زننده ی او بخاطراین بود کھ درزندان 

راولپندی، روی یکنوع احتیاط سیاسی، ازرھبران مجاھدین بخوبی یاد کرده بودم 
و او ګفتھ بود کھ رھبران مجاھدین،  نھ تنھا افغانستان را  برای پاکستان فروختھ 

اند، بلکھ برای کشورھای غربی ھم بفروش رسانیده اند. اما این بار، جواب 
 سؤالش را آنطورکھ دلم میخواست، دادم.                                               
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دراین زیرزمینی مخوف، دھلیزکم عرض و امتداد یافتھ بھ نظر می آید کھ 
سلولھای متعدد دردو طرف آن با دروازه ھای فوالدین قراردارند. درداخل 

ھرسلول، تنھا یک تختھ ی کوچک سطرنجی یا ھمان یک فرش نازک و مندرس 
بھ اندازه ی «جای نماز» و دریک ګوشھ ی آن، یک کوزه ی آب وجود دارد 

وبس. غذاخوردن، خوابیدن و رفع حاجت، ھمھ و ھمھ درھمین یک سلول تنګ و 
تار انجام داده میشود. روزانھ برای اسیراجازه میدھند کھ تنھا یک ساعت، آنھم 

                                                              .  دردھلیزسرپوشیده قدم بزند

وقتی بھ داخل دھلیرطوالنی قدم ګذاشتم، اولین صدایی را کھ شنیدم، صدای 
شرنګ شرنګ زوالنھ ھای اسیران دردرون سلولھا بود. این صدا ھای حزن 

انګیزبرای من عادی بود، زیرا ھم ولچک و ھم زوالنھ را قبًال امتحان کرده بودم 
و اما برای اسیر نو وارد و بی تجربھ، ترسناک و وحشتناک تلقی میشد.            
مرا دریکی ازسلولھای آخردھلیزانداختند. این سلول، از سلولھای دیګرجدا افتاده و 
 ھیچ کس نمیتوانست با من حرف و سخنی بګوید.                                     

ساعتی ازجابجایی من درسلول تیره وتار زندان باال حصارپشاور سپری شده بود 
کھ ھمان «نذیرخان» محبوس با یکی از افسران زندان نزدم آمده ضمن 

احوالپرسی سؤال کرد کھ تودرزندان راولپندی بھ رھبران مجاھدین افغان خوشبین 
بودی، ولی حاال چھ شد کھ خوشبین نیستی؟!  من ھم با زبان شکستھ و ریختھ ی 

 پشتو بجوابش پرداختم و آنګاه احساس رضاییت نمود.                                

 شاید طی صفحات قبلی ګفتھ باشم کھ «نذیر» خان یکی از طرفداران ذولفقار 
علی بوتو وکادرحزب «پیپلزپارتی» یا حزب مردم پاکستان بود و با آنکھ ازطرف 

جنرال ضیا الحق بھ زندان افګنده شده بود، بازھم منسوبین و محافظین زندان بھ 
او احترام خاص داشتند. بھمین دلیل، میتوانست درمحوطھ ی زندان قدم  بزند ویا 

بھ دیدارسایر زندانیان برود و ...     وی کھ با یکی ازافسران زندان آمده بود، 
روی بھ سوی اونموده ګفت« این بیچاره غریب و مسافر و بیګناه است، ھرنوع 

کمکی کھ ازدست ات برمی آید برایش انجام بده»، افسرزندان درحضورمن 
برایش ګفت « دفترمرکزی آی اس آی از اسالم آباد، این جوان را جھت 
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«ریمانت» یا (شکنجھ شدن) بھ اینجا فرستاده است. نذیرخان بازبھ زبان پشتو 
وګاھی انګلیسی خطاب بھ افسرزندان ګفت « کاراین غریب بدست توست، چیزی 

در دوسیھ اش بنویس کھ برود»، افسرمذکورکھ شاید اونیز ازطرفداران حزب 
مردم پاکستان بود، ازنذیرخان اطاعت نموده مرا ازداخل سلول بیرون آورده ګفت 
« تو باید از وزیرصاحب ممنون باشی کھ ترا از شکنجھ ھای سخت نجات داد!» 

                                                                 .  ومن ھم ازاو تشکرکردم

نذیرخان مرا با خودش از دھلیز بیرون کشید و درھوای آزاد محوطھ ی زندان 
برد. وی درآنجا، مرا متوجھ ھمان دو نفرپنجابی ھا یی نمود کھ تغاره ھای مرچ 

سرخ پیش روی شان بود و قبًال حین وارد شدنم بھ این محوطھ، بھ سویم لبخند 
معنی داری زده بودند. نذیرخان خطاب بھ من ګفت « این دو نفربرھنھ را می 

بینی؟!، ګفتم بلی. ګفت « این دو نفر، وظیفھ دارند کھ با استعمال چوب ھای 
تراشیده، تیل و مرچ سرخ بھ داخل بدن اسیر، از اواعتراف بګیرند. اینھا خیلی 

 بیرحم ھستند و ازھمین طریق مزد بدست می آورند.»                                

این شیوه ی ضد انسانی توسط مقام ھای بی عاطفھ و بی مروت  پاکستان علیھ 
تعداد زیادی ازافغانھای عزیز ما بکاررفتھ است کھ بعدًا، نمونھ ھای آنرا درزندان 
                                                      .  دیره ی اسماعلیخان مشاھده کردم

بھ من ګفتند کھ یکی ازافغانھای آواره ی ما بنام باباطاھر، درھمین زندان 
باالحصار، مورد ھمین شکنجھ ی وحشتناک قرون وسطایی قرارګرفتھ است. 

نذیرخان کھ مرد دلسوز و با وقاری بود، بمن ګفت، حاال کھ ازشکنجھ و عذاب 
بیرحمانھ ی این زندان نجات یافتی، ھرقدردیردراینجا بمانی، برایت خوب است. 

                                                                   .  ولی توضیح بیشترنداد

 انتقال دوباره ی من بھ اسالم آباد
بعد ازآڼ، من و نذیرخان، روزانھ درپرتو روشنی آفتاب و یا  دراتاق او کھ دارای 

سھولت ھایی بود، می نشستیم و سخن میګفتیم و شب بھ سلول سرد و تاریک 
                                                        .  خودم در زیرزمینی برمی ګشتم
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مدت پانزده روز بھ ھمین منوال سپری شد. بھ روز پانزدھم بود کھ 
افسرودوعسکرمسلح آمده و مرا اززندان باالحصار بیرون کشیده و باز بوسیلھ ی 

ھمان موتر دادسن ترپالی بھ اسالم آباد انتقالم دادند. وقتی بھ اسالم آباد رسیدم، 
منسوبین آی اس آی، برای آڼکھ مطمئن شوند کھ آیا بقدر کافی شکنجھ شده ام یا 
خیر؟، پیرھنم را ازبدنم بیرون آورده  و آثار وعالیمی را کھ انتظارآنرا داشتند،  

در بدنم ندیدند. یعنی قناعت این نا کسان حاصل نیامد. لھذا، پس ازسھ روز، بازھم 
مرا بھ ھمان شکل و شیوه ی قبلی، روانھ ی پشاورنمودند. محافظین مسلح 

آنقدربی عاطفھ و بیګانھ ازاحساس انسانی بودند کھ حتا یک جرعھ آب ھم در 
طول راه میان اسالم آباد - پشاور برایم ندادند. ویا شاید ازکارمندان آی اس آی کھ 
 بوسیلھ ی یکعراده موتردیګربھ تعقیب ما بودند، می ترسیدند.                        

  تصورمیکردم بازمرا درھمان عمارت بھ اصطالح کمشنری پشاورخواھند برد و 
باردیګرتحقیقات ادامھ خواھد یافت. واما این بارچنین نشد. موترحامل من، 
شھرپشاور را عبورنموده دریکی ازقطعات قوای سرحدی درنزدیکی ھای 

مرزافغانستان متوقف شد. نفھمیدم کھ اسم آن محل و قطعھ ی نظامی چھ بود ؟ 
ولی دیدم کھ محلی است کھنھ و مخروبھ. وقتی بیشتردقت کردم،  آنجا درواقع، 

میالدی بوده است. ١٩۴٧تویلھ خانھ ی حیوانات نیرو ھای انګلیس قبل از سال 
مرا دریکی ازاتاقھای کوچک و فاقد ھرنوع سھولت زنده ګی افګندند و مدت 

بیست و پنج روز را درھمین اتاق، بھ تنھایی و بیکسی و بینوایی سپری نمودم. در 
آنجا پشھ ھای زھردار، ګژدم، ُغندل و خزنده ھای دیګر بھ وفرت وجود داشت و 
 جزکوه ھای بلند، ھیچ چیز و ھیچ جای دیګری بھ چشم نمیخورد.                   

 زندان پاراچنار
یک روز، مردی با کلھ ی بزرګ، بروتھای پھن، چھره ی زشت و شکم برامده، 
درحالیکھ ورق پاره یی بدست داشت و دو مرد مسلح درعقبش روان بودند. فرا 

رسید و بھ من دستورداد تا با او بروم. چند دقیقھ را با آنھا راه پیمودم تا رسیدیم بھ 
یک اتاقک ګلین کھ متصل یک تپھ ی خاکی واقع شده و سرک خامھ و خاک 
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آلودی داشت. جلواتاقک ِګلی، روی سرک یک پایھ یا « دستک» چوبی را ګذاشتھ 
بودند ویکنفر عسکرمسلح نیزآڼجا ایستاده بود کھ ګویا «نظام قراول» یک قطعھ 

ی عسکری باشد. آڼ سھ نفری کھ مرا دراسارت داشتند، بھ مردمسلح نزدیک شده 
سرګوشی کردند و کاغذی را بھ وی نشان دادند و محافظ مسلح اجازه داد تا از 

                                                                          .  آڼجا خارج شویم

مرا بھ موتری جا دادند کھ باخود آورده بودند. موترحرکت کرد، ولی نمیدانستم 
مرا بھ کجا خواھند ُبرد. موترراه ھای ُپرپیچ وخمی را پیمود، ازسرکھای خامھ و 
خاک آلود و ھمچنان ازدشتھا و کنارکوھپایھ ھا عبورکرد تا آنکھ باالخره  بھ یک 

محل نظامی کھ ظاھرًا ملیشھ ھای سرحدی بھ چشم میخوردند، رسید. این قطعھ ی 
نظامی برفراز یک تپھ ی بلند واقع شده بود. یکی ازمحافظان من بھ سرعت 

ازموترپایین شده با کاغذی کھ دردست داشت، نزد سھ، چھارنفری رفت کھ     
باالی چھارپایی بھ داخل یک خیمھ نشستھ بودند. حدود یکساعت میان خود جرو 

بحث کردند. ھرچند سخنان شان را نمی شنیدم، اما بعدًا دانستم کھ آنھمھ جروبحث 
روی این موضوع بود کھ اجازه داشتھ باشیم شب را درھمین محل سپری کنیم کھ 
افسران یا محافظان خیمھ نشین موافقت نکردند. بنابرآن، موترحامل ما مجددًا بھ 
حرکت افتاد وبازھم سفرنامعلوم و کسل کننده با شکم ګرسنھ و لبان تشنھ ادامھ 

یافت. نمیدانم چھ ساعتی ازشب بود کھ بھ یک شھرک کوچک بنام «تل» رسیدیم 
و مرا بھ داخل یک حویلی کوچک کھ اصًال «تھانھ» پولیس بود، برده و باز 

دریک سلول بسیارتنګ و تاریک  کھ ھوای مختنق و رطوبت شدید درآن بیداد 
میکرد، افګندند. من اسیر کھ ازسوی بیدادګران پاکستانی نفرین شده بودم، نھ بھ 

 برق و روشنی دسترسی داشتم و نھ بھ آب و غذا و فرش و ...                      

دراین تاریکی خانھ ی غمبار، صدای دو نفری را می شنیدم کھ باھم آھستھ سخن 
میګفتند، ولی نمیتوانستم صورت شان را ببینم و آنھا نیزچیزی بھ من نمی ګفتند. 

شب را با تمام بیخوابی و خستھ ګی و ګرسنھ ګی پشت سرګذشتاندم. یعنی 
 درحقیقت، دوشبانھ روز چیزی بنام آب و نان نخورده بودم.                          
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 فردای آڼ کھ غالبًا ساعت ھشت صبح بود، مرا ازاین غمخانھ بیرون کشیده بھ 
داخل یکعراده موتربس یا سرویس شھری جا دادند. بس با تعدادی ازمسافران 

وسروصدای آڼھا حرکت کرد، ولی بازھم نمی فھمیدم کھ مرا باز بکجا میبرند و  
چھ سرنوشت غمبارتردیګری نصیبم خواھد بود؟ درطول راه کھ بس حامل ما 

غرض رفع خستھ ګی مسافران توقف کرد، یکنفرازقسمت باالیی یا بھ اصطالح 
از جنګلھ ی بس پایین آمده صدا زد «عزیزاهللا کیست؟!»، بھ عجلھ ګفتم، منم ! 

عمیقًا بھ سویم دید و دو باره بھ جای اصلی خویش رفت ونشست. آنګاه فھمیدم کھ 
عالوه ازسھ نفرمحافظ مسلح کھ با من بودند، یکنفرکارمند آی اس آی از« سپیشل 
برانچ» نیز بھ منظورنظارت دقیق ترو حصول اطمینان ازموجودیت من، دراین 

                                                                      .  بس جابجا شده است

پس ازچندساعت راھپیمایی، باالخره بھ شھر« پاراچنار» درنزدیکی ھای مرز 
افغانستان رسیدیم. مرا ازبس پیاده کرده مستقیمًا بھ یکی ازدفاترآی اس آی تسلیم 

دادند. ھرچند مطمئن بودم کھ درمیان افراد این دستګاه بیدادګرپاکستانی، عاطفھ و 
بازخواست و یا ترحم انسانی سراغ نمیشود، بازھم آنقدربھ ستوه آمده بودم کھ  
درمقابل افسرجوانی کھ دوسیھ ی مرا مالحظھ میکرد، علیھ محافظان خویش 

شکایت کردم، ولی افسرمذکور نیز چندان توجھی نکرد. تنھا کاری را کھ انجام 
داد این بود کھ یکمقدارکلچھ یا بسکویت با یک پیالھ چای برایم خواست و چند 

 سؤال را مطرح کرد وبس. متعاقب آن، دونفرمسلح آمده مرا بھ داخل زندان بردند.

زندان پاراچنار، کوچک است. تنھا دو اتاق دارد، یکی بسیارخورد و دیګری 
اندک بزرګتر کھ یک تشناب دارد وبس. درھمین دواتاق کھ مجموعًا ګنجایش ده تا 

بیست نفررا داشت، حدود شصت تا ھفتاد زندانی را جا داده بودند کھ ھمھ مانند 
رمھ ی ګوسفند می لولیدند وازاندکترین راحتی محروم بودند. وقتی چنین دیدم 

وخودم را کامًال بیدفاع و بی سرنوشت یافتم، باز بھ فکراعتصاب غذایی افتادم. 
دوروزبعد ازآن، با یک تصمیم قاطع میان مرګ و زنده ګی، دست بھ اعتصاب 

زده و ازخورد ونوشی کھ چندان میسرھم نبود، ابا ورزیدم. با خودم ګفتم یا 
زودتربمیرم تا ازچنګ ودام دردناک غداران پاکستانی برای ھمیش رھایی یابم ویا 
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اګرخوامخواه این اقدامم نتیجھ بخش بود، الاقل سھولتھایی درزندان برایم 
                                                                          .  میسرخواھد شد

 روز چھارم اعتصاب من بود کھ سھ نفر از کارمندان آی اس آی آمده ازمن 
سؤالھای کردند. من درحالیکھ بھ سؤالھای شان پاسخ میدادم، ګفتم فقط رھایی 

بدون قید وشرط خودم ازاین زندان جھنمی را میخواھم وبس. آنھا بایکنوع چرب 
زبانی خاص پافشاری کردند تا غذا بخورم، اما دیګرفریب این شیادان و شیطان 

                                                                     .  صفتان را نمیخوردم

 سھ شب و سھ رو ز دیګرنیزسپری شد. احساس کردم کھ حالم برھم خورده و بھ 
سوی بیھوشی میروم. درسلولی کھ من بودم، یکنفرازھموطنان دیګرم را کھ او را 

حاجی میګفتند نیز انداختھ بودند. قبل ازاینکھ بھ جریان اعتصاب خویش ادامھ 
دھم، بھتراست داستان این ھموطن بیګناھم را بصورت مختصر بیان کنم و باز 

برګردم بھ اصل موضوع: داستان چنین بودکھ (حاجی)  بھ منظور ازدواج با یکی 
از اقارب خویش، ازعربستان سعودی بھ پاراچنان آمده بود. پاکستانی ھای دورو 

برش کھ فکرمیکردند این افغان پولدارمیباشد، روزی باساس تاکتیکھا و دغل 
بازیھای خاص، چھارپای یا مرکبی را جلو موترحامل او رھا میکنند و این مرکب 

با موترحاجی تصادم میکند. آنګاه ازاین افغان مسافر وبی وسیلھ، تقاضای ده 
ھزارکلدارخساره را بعمل می آورند. این درحالی بود کھ یک رأس خریا مرکب 

  کلدارخرید و فروش میشد. حاجی حاضرمیشود ٣٠٠درھمان شب و روز، تنھا با 
تا یکھزارکلداربرای صاحب مرکب بپردازد تا او راضی شود، اما پولیس محل 

بنام اینکھ افغان ګویا جرم بزرګی را مرتکب شده است، بھ او دوسیھ ترتیب داده 
جایش را بھ زندان تعیین میکند. من شاھد بودم کھ این بیچاره ی بیګناه را 

درھرھفتھ یکبار بھ سوی محکمھ میکشانیدند و درپایان روز، بدون نتیجھ اورا بھ 
                                                                     .  زندان بر میګشتاندند

بھ ھرحال، وقتی دراثرادامھ ی اعتصاب غذایی احساس ضعف وناتوانی نموده بھ 
سوی بیھوشی میرفتم، با اشاره ی چشم بھ حاجی (ھم سلولی ام) فھماندم تا سوره 

یی ازقرآن را بخواند. زیرا فکرمیکردم کھ لحظات آخرحیاتم فرا رسیده است. 
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نفھمیدم برسرم چھ واقع شد؟ اما ھمینکھ بھ ھوش آمدم، دیدم دربسترشفاخانھ افتاده 
و خریطھ ی «سیروم» بھ دستم وصل شده است. اطرافم را نظرانداختم، اما 

جزچند بسترخالی وفضای حزن انګیزاتاق، چیزدیګری ندیدم. سوزن «سیروم» 
را بھ شدت ازدستم بیرون کرده ازاتاق خارج شدم. با تعجب مشاھده کردم کھ چند 
تن ازمریض ھا واکتران  و نرسھا درعقب دیوارھا خزیده اند و صدای بمباری و 

انفجار بګوش میرسد. موضوع را ازآنھا پرسیدم، ګفتند کھ « چون امروزچھاردھم 
ماه آګست و روز آزادی پاکستان است، لھذا طیاره ھای افغانستان منطق تیره 

منګل را بمباران میکنند»، اما معلوم نشد کھ آیا واقعًا طیاره ھای جانب افغانستان 
بودند و یا ازخود پاکستان کھ روی تاکتیکھای خاص سیاسی و تبلیغاتی، دست بھ 

 چنین اقدامی زده بودند؟                                                                  

چنین معلوم میشد کھ تزریق «سیروم» درحالت بیھوشی، تا حدی کارخودش را 
 کرده بود. زیرا اندک احساس بھبودی میکردم.                                        

فردای آنروز مرا بھ زندان انتقال دادند و پس فردای آن با موتر و محافظ مسلح، 
بھ «محکمھ» ُبرده شدم. در«محکمھ »، مرد الغراندام با چشمان درون رفتھ کھ 

ھفت یا ھشت انګشت دستش قطعھ شده بود، درحالیکھ قلم را در الی انګشتان قطع 
شده اش می چرخانید، درعقب میزنشستھ و ادای قاضی را در می آورد. دروسط 
دفتر«قاضی» خطی با رنګ زرد کشیده بودند کھ متھم نباید پایش را ازآن خط بھ 
پیش بګذارد. من کھ دیګرتجارب زیادی ازاین محکمھ بازیھای دروغین مقام ھای 

استخباراتی و امنیتی پاکستانیھا اندوختھ بودم، احساس کردم کھ این بھ اصطالح 
قاضی بی انګشت نیزیکی ازکارمندان دستګاه جھنمی آی اس آی میباشد. درھمین 

اثنا، یکی ازمحافظین، ھردودستم را محکم درپشت سرم ګرفتھ بود، «قاضی» 
مشغول نوشتن چیزی روی دوسیھ ی من شد. چون بھ حد کافی بجان رسیده بودم، 
بی طاقت شده صدا زدم « بازازجان من چھ میخواھید؟!» ، این مرد یا قاضی بی 

ادب، با لحن بسیارزشت و بھ زبان پشتو ګفت کھ « سھ سال قید برایت می 
نویسم!!» دراین وقت، محافظ برایم مجال بیشتر نداده مرا کشان کشان بھ بیرون 

 کشید و ازآڼجا دو باره بھ زندان انتقال داده شدم.                                       
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 زندان دیره ی اسماعیلخان
محافظان مسلح مرا بھ داخل یک عراده موترجاداده بھ سوی نا معلومی بھ حرکت 

افتادند. وقتی بھ موترنشستم، متوجھ شدم کھ جوان بیګناه افغان (مرتضی) را 
نیزولچک زده بداخل موترمذکورنشانیده اند. با حرکت چشم وسربا یکدیګراحوال 
پرسی کردیم وخاموش ماندیم.  این باردرک کردم کھ راه طوالنی تری را درپیش 

خواھیم داشت. چند جا درمسیرراه، موترتوقف داده شد و محافظان من و مرتضی، 
غذا صرف کردند، چای نوشیدند و رفع خستھ ګی کردند واما این «آدم» ھای بی 
رحم و عاری از عاطفھ، ھرګزنګفتند و نپرسیدند کھ آیا ما ھم  انسانیم یا خیر؟ آیا 

لب نانی و یا بھ جرعھ ی آب و پیالھ ی چایی نیاز داریم یا نھ؟ ولو کھ اسیر ظلم و 
                                                                       .  بیعدالتی آنھا بودیم

موترحامل ما بھ سرعت راه می پیمود و راه ھای خامھ  و خاک آلود، دره ھا و 
دشتھای پھناور را پشت سر میګذاشت. این راه پیمایی کسل کننده واجباری ، 

چندین ساعت  را احتوا کرد و عاقبت، موتر، پیش روی یک دروازه ی بزرګ 
سیاه توقف نمود و مارا پیاده کردند. درھمین موقع، یکعراده موتر سرویس دیګر 

کھ مملو اززندانیان دیګری بود، نیزرسید کھ ھمھ ی آنھا درزنجیرھا بستھ شده 
                                                                                      .  بودند

بایدعالوه کنم کھ زندان « دیره ی اسماعیلخان»، بزرګترین زندان درپاکستان 
است. این زندان دارای چھار محوطھ و ده ھا باَرک خورد و بزرګ، سلول ھای 
انفرادی یا «کوتھ قلفی» ھا، کارخانھ برای بافت قالین و ګلیم و ھمچنان بخشھای 

 رنګریزی  و تکھ بافی و چوکی سازی و غیره میباشد.                               

اسیران دیګرکھ توسط بس یا سرویس آورده شده بودند. بھ داخل باَرک ھا جا داده 
شدند، ولی من و مرتضی را کھ از او قبًال ګفتھ ام، بھ « لنګر» یا آشپزخانھ ی 

زندان بردند. باید ګفت کھ شاق ترین کار درآشپزخانھ ی زندان باالی زندانی 
تطبیق میشود. این کار را عمدًا انجام میدھند تا اسیری کھ یکمقدارپول دارد، بھ 

 مؤظفین آنجا رشوه بدھد تا بھ اتاق دیګری یا بھ باَرک دیګری تبدیل شود.          
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عالوه ازدروازه ی بزرګ فلزی کھ دھلیزدراز و دفاتر زندان درعقب آن 
قراردارند، یک دروازه ی بزرګ دیګرنیز وجود دارد. دیوارھای کلوخی و اما 

بسیار ضخیم بھ ارتفاع پانزده تا بیست متردراطراف آن دیده میشود. ګفتم کھ 
چھارمحوطھ ی بزرګ درداخل این زندان وجود دارد کھ درداخل ھرمحوطھ، 

شش باَرک اعمارشده و ھر باَرک را دیوار ضخیمی بھ ارتفاع ھشت تا ده مترجدا 
میسازد. عالوه ازدروازه ی بزرګ فلزی، درقسمت ھای نزدیک بھ دیوار 

عمومی، یک کلکین کوچک ساختھ شده است کھ یک تن از پھره داران با یکتن از 
زندانیانی کھ کاله سرخ رنګ بھ سردارد و بنام « نمبردار» یاد میشود، ازھمین 

کلکین یا سوراخ، نمبرچوبی را یکی بھ دیګری می سپارند. یعنی با 
اینکارمیخواھند اطمینان حاصل کنند کھ پھره دارھا ھمھ حاضر و آماده ی انجام 

                                                                    .  وظایف خویش ھستند

ھمان روز، کارھای سختی را بھ دوش من و مرتضی ګذاشتند کھ انجام دادیم. 
شب، ھنوزدو یا سھ ساعتی نخوابیده بودیم کھ آشپزبھ سلول ما داخل شده و با 

صدای بلند ازخواب بیدارمان کرد. اول فکرکردم کھ وی مسلمان است  و آمده تا 
وقت نماز را اعالن کند، اما بسیارزود دانستم کھ چنان نیست. اندکی بعد، محافظ 
«سوتھ» دار کھ درھمان شب بھ اصطالح نوکریوال بود، مارا بھ داخل آشپزخانھ 

کشانده دستور داد تا ھریک از ما دو نفر(من و مرتضی)، مقدار شصت کیلو ګرام 
آرد را خمیرکنیم. درقدم اول میخواستم ازانجام این کار شاق سرباز زنیم، ولی 

زود درک کردیم کھ درآن صورت، باید لت و کوب و ولچک و زوالنھ و «کوتھ 
قلفی» و بی عزتی را متحمل شویم، پس بھ کارشاق واجباری کھ بردوش ما 

                                                                .  ګذاشتھ شده بود، تن دادیم

فردای آن روز، محمد سعید مجددی فرزند حضرت مجددی مقیم سرای خواجھ ی 
کابل کھ بھ قراراظھارخودش، دریک توطئھ ی خانواده ګی محبوس شده بود، بھ 
دیدن ما آمده و خواست با ابراز سخنانی، ما را تسلی بدھد. ازوی تشکرکردیم و 

رفت. ھمانطورکھ ګفتم، کاردرآشپزخانھ خیلی ثقیل و طاقت فرسا بود. شخصی کھ 
پشتون تباربود و ازمحمد ظاھرشاه و حزب افغان ملت طرفداری میکرد (متأسفانھ 
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اسمش را فراموش کرده ام)، وقتی سختی وصعوبت کارشاق را بردوشھای 
استخوانی ام دید، دلش سوخت و مبلغ پنجاه کلدار بھ داکترشفاخانھ رشوه پرداخت 

و بھ این ترتیب، مرا ازآشپزخانھ بھ کارخانھ تبدیل نمود کھ برای ھمیش ممنون 
                                                                               .  احسان اویم

 درزندان چھ میګذشت؟
من بھ مرورزمان، آھستھ آھستھ با افغانھای زندانی معرفی شده و درعین حال، 

بامحیط آنجا تا حدی خوکردم. درطول شب و روز، جوقھ جوقھ اسیران پا بھ 
زنجیر را بھ این زندان می آوردند. غالبُا نیمھ ھای شب،  طنین شرنګ شرنګ 

زوالنھ ھا ازخواب بیدارم میکرد و درھرھفتھ برتعداد اسیران افزوده میشد. 
اګرمثًال چھل نفراسیررا بھ این زندان مشھورو منحوس پاکستان می آوردند، 

درمیان آڼھا الاقل بیست نفرآن افغانھا بودند. آنچھ مرا می آزرد و مایھ رنج درونی 
ام میشد، این بودکھ میدیدم کھ متأسفانھ درمیان ھموطنان زندانی ام، آڼھم درخاک 

بیګانھ و دور ازخانھ و کاشانھ ی پدری شان، یکنوع حس بدبینی، خصومت، 
بدګویی و غیبت کردن و امثالھم موجود است. بازچیزی را کھ من قویًا درک 
میکردم این بودکھ دستګاه مخوف آی اس آی پاکستان درکنارسایربرنامھ ھا و 
توطئھ ھای خطرناک خویش، چنین تبلیغ کرده بود کھ ګویا «برای تاجیکھای 

افغانستان ازماسکوپول وافرفرستاده میشود» و یا اینکھ «تاجیکھا دشمن پشتونھا 
ھستند» و غیره. اما متأسفانھ ھموطنان ما این موضوع را درک نمیکردند و 

کسانیکھ درک میکردند، تعداد شان اندک بود. این ھمھ بدبینی ھا و بد ګویی ھا 
میان ھموطنان اسیرما درحالی وجود داشت  کھ ھمھ ی آنھا محکوم دست دشمن 

مشترک بودند، در بیکسی و تنګدستی و بیچاره ګی کامل، درپشت دیوارھای 
ضخیم زندان و میان سلولھای تیره و تار بسرمیردند.  این نکتھ ی تلخ و دردناک 

را ھم مجبورھستم بګویم کھ بعضی ازعناصر خود فروختھ، زبون و بی ایمانی ھم 
بودند کھ با خبرچینی وجاسوسی علیھ ھموطنان خودشان، با مقام ھای زندان 

                                                                        .  ھمکاری میکردند
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یکی ازروزھا، نوکریوال باَرګ ھای ششګانھ یی کھ دریک محوطھ قرارداشتند و 
 بھ باَرک ۴ما درآڼجا بودیم، ازپشت پنجره ی سلول دستور داد تا از باَرک نمبر

 بروم. درابتدا لج کردم، ولی چون آب زور سرباال میرود، باالخره ٩نمبر 
مجبورشدم دستور او را عملی کنم. وقتی پس ازدو، سھ روز ازھمان نوکریوال 
پرسیدم کھ چرا چنین کاری را کردی؟ با یکنوع برافروختھ ګی بجوابم ګفت « 

درزمان حکومت انګلیسھا، بھ افغانستان مھاجر شدیم، مګرافغانھا زیرپاھای ما آب 
 را رھا میکردند تا مجبور شدیم بھ ھند برګردیم» (؟)                                 

من فھمیدم کھ حرفھای این محافظ بیسواد، حرفھای خودش نبود، بلکھ ھمان 
تبلیغات شوم وضد مردم افغانستان بود کھ کارمندان آی اس آی پاکستان متأسفانھ 

بھ خورد عسکرو افسرخود داده بودند. اوراق تاریخ کشورعزیزما نشان میدھد کھ 
درسالھای زعامت اعلیحضرت امان اهللا خان، یکتعداد ازمردمان «پاردریا» 

ازشمال و ھندی ھای ضد انګلیس ازجنوب وجنوب شرق  بھ افغانستان پناھنده 
شده بودند کھ ھم دولت  و ھم مردم دلسوز و با شھامت افغانستان، با ھمت بلند و 
با احساس برادرانھ ازآنھا پذیرایی نمودند و تمام سھولتھای الزمھ را برای شان 

مھیا ساختند. یعنی این ھمسایھ ھای پناھنده ی ما نھ شکنجھ و عذاب دیدند و نھ بھ 
                                                                      .  زندانھا افګنده شدند

این نکتھ ھم ګفتنی است کھ بعدًا معلومات حاصل کردم کھ این نقل و انتقال من از 
یک باَرک بھ دیګر باَرک زندان، کاریکی ازھموطنان خودم بود. بھ این معنا کھ 
یک تن از آنھا مبلغ ده کلداربرای محافظ مؤظف پرداختھ بود تا مرا ازآنجا دور 

                                                               .  سازد و چھره ی مرا نبیند

 دراین زندان، یکتعداد ازسیاسیون پشتون تبار پاکستان نیزانداختھ شده بودند. آنھا 
شعار «افغانستان بزرګ» را میدادند، ولی درحقیقت منظورشان ھمان « ایالت 

پختونخواه » بود کھ با این برنامھ، درنظردارند ایاالت پشتون نشین افغانستان را 
ضمیمھ ی « پشتونستان» یا ایالت صوبھ ی سرحد پاکستان نموده بھ این ترتیب، 

 ګلیم قضیھ ی خط «دیورند» را جمع کنند.                                             
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 اعدام درداخل زندان
زمانیکھ ُحکم اعدام علیھ یک زندانی صادرشده باشد و موقع اعدام فرا برسد، 

زندانی مذکور را حدود یکماه قبل ازاعدام، ازمیان سایرزندانیان دور نموده 
دریکی از اتاقھای کوچک انفرادی توأم با مراقبت جدی نګھمیدارند ویک روز 
قبل ازاعدام، غذا برایش نمیدھند. درداخل ھرزندان، یک دستګاه اعدام موجود 

میباشد وبھ این ترتیب، ضرورت نمی افتد کھ شخص اعدامی را بجای دیګرانتقال 
بدھند. شخص اعدامی را مدت یک شبانھ روز قرنطین و«کوتھ قلفی» مینمایند. 
قبل ازنمازصبح، ھمھ ی تدابیراعدام را اتخاذ نموده اسیر را دراعدامګاه آورده 

ُحکم محکمھ درحضورقاضی، داکتر و افسران زندان خوانده شده و حلقھ ی 
ریسمان را درګردن او می اندازند. جالد دریکطرف چوبھ ی دار، درحالیکھ یک 

دستھ ی فلزی مربوط بھ تختھ ی زیرپای اعدامی را دردست دارد، منتظراشاره ی 
قاضی ایستاده میباشد. ھمینکھ قاضی بھ جالد اشاره کرد، دستھ ی فلزی کش شده 
و تختھ ی زیرپای اسیربھ سرعت بازګردیده و پیکرش درحلقھ ی ریسمان آویختھ 
می ماند. درپایین آن تختھ، اتاق مخصوص است کھ جسد اعدامی آنجا می افتد و 
سپس، شخصی کھ ازجملھ ی عیسوی ھاي پاکستان بوده و مؤظف بھ پاک کاری 

میباشد، بھ آن اتاق رفتھ چند مرتبھ ازپای جسد بیجان ګرفتھ کش میکند تا بداند کھ 
آیا ھنوزھم نفس دربدن او باقیست یا خیر؟ بعدًا داکترمؤظف جسد را معاینھ نموده 
ازمرګ وی اطمینان حاصل میکند و سپس جسد را اګر وارثی داشتھ باشد، بھ او 

 تسلیم میکنند و اال، درګورستان عقب زندان دفنش مینمایند.                          

درداخل زندان حکایت میکردند کھ درسالھای حاکمیت انګلیسھا درشبھ قاره ی 
ھند، ُحکم اعدام برای یکنفرصادرشد و متھم را بھ زیرچوبھ ی دارآورده وحلقھ 
ریسمان را بھ ګردنش آویختند و تختھ را اززیرپایش دورکردند. متھم چند دقیقھ 

آویزان بود واما وقتی داکتراورا معاینھ کرد، ھنوزھم نفس دربدنش وجود داشت. 
جنرال انګلیسی کھ درآنجا حاضر بود، باالی اعدامی نیمھ جان صدا زده ګفت: « 

ما ترا کشتیم و اما خدایت نخواست کشتھ شوی!»، پس او را آزاد کردند. و اما 
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دررژیم اسالمی جنراالن نظامی پاکستان چنین نیست. وقتی اعدامی زنده بماند، او 
 را دوباره و حتا سھ باره بھ دارمی آویزند تا بمیرد.                                   

درزندان «دیره ی اسماعلیخان» یکنفرافغان دیګررا آورده بودند کھ « حاجی 
نایب» نام داشت و ازوالیت لغمان افغانستان بود و مدتی ھم بحیث قاضی حزب 
اسالمی شاخھ ی ګلبدین کارکرده بود. او میګفت کھ چون «امیرحزب اسالمی» 

باالیش قھرشده وبھ مامورین امنیتی پاکستان ګفتھ کھ او را زندانی بسازند. روزی 
ازاین حاجی نایب پرسیدم آیا بیاد داری کھ چھ تعداد ازھموطنان را محاکمھ کرده 
و ُحکم اعدام شان را صادرکرده باشی؟!، قاضی مذکورلحظاتی بھ فکرفرو رفت 

و بعدًا با یکنوع لبخند مخصوص اظھارداشت : « مجبوربودم... مجبوربودم ..»  
ازجواب حاجی نایب درک کردم کھ اوجزآلھ ی دست رھبران حزب،  چیزدیګری 
 نبوده و فرمان محاکمھ و قتل از جای دیګری صادر میشده است.                   

یکی ازروزھا کھ مصروف شاقھ کاری درکارخانھ بودم، بھ مرکززندان بنام 
«چکر» خواستھ شدم. درآنجا یک میز و یک چوکی ګذاشتھ شده و یکتن از 

افسران یک ستاره باالی چوکی نشستھ بود. بھ مجردیکھ نزد این افسررسیدم، 
امرکرد تا پا ھایم را بھ زوالنھ بستھ کنند و بھ سلول انفرادی یا ھمان « کوتھ 

قلفی» لعنتی بیندازند. فریاد اعتراض بلند کرده پیھم پرسیدم چرا و روی چھ دلیلی 
این بیداد را بھ حق من روا میدارید؟، ھمینقدرشنیدم کھ ګفتند « تو میخواستی 

بغاوت کنی!». این تجرید و «کوتھ قلفی» مدت یکماه ادامھ یافت و ھرعذابی کھ 
بود، بازھم بھ تنھایی ودرعالم بینوایی و بیګناھی کشیدم. درختم این مدت، مرا نزد 
آمرزندان، آنھم دربرابر کلکین مخصوص ایستاده کردند. ازداخل اتاق یا از عقب 
پنجره ی کلکین شنیدم کھ آمربھ زبان پشتو ګفت : « او بچھ ! دیګراین کارھا را 

 نکنی، حاال برو درُګدام و کار را شروع کن!»                                        

بعدُا بھ نحوی فھمیدم کھ این مشقت اضافی، حاصل کارخصمانھ ی یکی از 
                                                              .  ھموطنان زندانی خودم بود
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بلی! مرا درُګدامی فرستادند کھ درآڼجا مواد غذایی مربوط بھ آشپزخانھ ی زندان 
نګھداری میشد. ګدام مذکور، یکنفرمامور، یکنفرمحاسب و سھ نفرکارګرداشت و 

کارګران آڼ ازجملھ ی زندانیان بدبخت بودند. نفرمحاسب ھم یکتن ازآن زندانیانی 
بود کھ محکوم بھ چھارده سال حبس ګردیده بود. این نفرکھ او را «ماستر» 

خطاب میکردند، قبل ازحبس، وظیفھ ی معلمی داشتھ  و اما حاال با پدرش یکجا 
محبوس بود. «ماستر» مرد قوی ھیکل با قدبلند، اصًال ازپشتونھای صوبھ ی 
سرحد بود. اما ظاھرًا ساده لوح بھ نظرمی آمد و ازنسوارھم استفاده میکرد. 

ماموریا بھتراست بګویم آمر این ګدام شخص میانھ قد و سیاه چھره اھل پنجاب 
بود. او دویا سھ مرتبھ درجریان ھفتھ می آمد، باالی «ماستر» سر وصدا راه می 

انداخت وما سھ نفرکارګرزندانی را نیز بھ اشکال مختلف اذیت میکرد. برای 
اینکھ قدرت و آمریت اش را بھ ُرخ ما بکشد و یا روی دستوری کھ ازباال داشت، 
بما امرمیکرد کھ مثًال بوجی ھای آرد را از اینجا بھ آنجا انتقال بدھیم و یا بوجی 
ھای برنج را از آنجا بھ اینجا بیاوریم و باالخره، ھمان بوجی ھای سنګین را پس 

ازآنھمھ تحرکات و تپیدن ھای بیھوده وعرقریزی بسیار، بھ ھمان جای اولی 
واصلی جابجا میکردیم کھ درپایان اینکار، اندکترین طاقت و انرژی دروجود ما 

باقی نمی ماند. این آمربد ذات، پس ازآنھمھ آزارو اذیتی کھ نصیب ما میکرد، 
                                                           .  ازګدام خارج ګردیده ُګم میشد

باری درداخل زندان یکنوع فعالیت و دویدن دویدن بھ راه افتاد. ګلکاری و 
رنګمالی، پاک کاری و  سفید کاری دیوارھا و غیره رویدست ګرفتھ شد. 

سربازان، افسران و نمبرداران، ھمھ و ھمھ دست بھ فعالیت زدند. پرسیدم اینھمھ 
فعالیت و آماده ګی برای چیست؟ ګفتند «جنرال می آید». باالخره فردای آن، 

درحالیکھ ھمھ انتظارمیکشیدند، سرو کلھ ی جنرال پیدا شد. این برید جنرال کھ 
مسوول تمام زندان ھای صوبھ ی سرحد پاکستان میباشد، دریکسال یک مرتبھ از 

                                                                      .  زندانھا دیدن میکند

اوایل صبح بود کھ دروازه ی فلزی بزرګ بازشد و جناب جنرال، با تبخترفراوان 
پا بھ داخل زندان ګذاشت. این درحالی بود کھ قوماندان محبس، معاون او، 
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افسران، سوتھ داران و نمبرداران و ...درعقبش داخل شدند. این جنرال مغرور، 
درحالیکھ یک چوب مخصوص نوع انګلیسی دردست داشت و ھرلحظھ آنرابا 

دست  خویش می چرخانید، با یکنوع حرکات بچھ ګانھ و بی باکانھ اینسو و آنسو 
را نګاه میکرد و ھرګاه کسی اززندانی ھا عرض وشکایتی داشت، یکنفرسکرتری 
او بھ جواب عارض می پرداخت نھ شخص جنرال. اګرګاھی دل سنګ اوبھ رحم 
می آمد، مدت پانزده روز تا یکماه درحبس برخی اززندانی ھا، تخفیف ھم میداد 

ودرختم این «وارسی» ھا و «بررسی ھا»، تختھ ھای قالین یا دسترنج اسیران و 
                                                         .  سایر تحایف را با خود می برد

یکی از روزھا، محمد سعید مجددی کھ یګانھ دوست من درمیان زندانیان متعدد 
افغان بود، نزدم آمد و با شوخی ھای ھمیشھ ګی اش ګفت :« بچیش ! میعاد حبس 

ُنھ نفربھ شمول خودش، بھ پایان رسیده است، مګرھیچ خبری ازرھایی درمیان 
نیست، چھ کنم؟!» ، برایش ګفتم ھرتصمیمی کھ اتخاذ مینمایی، من درخدمت 

خواھم بود، تو میدانی کھ من ھنوزھم آینده ی تاریکی درپیش دارم و امید آزادی 
ازچنګ غداران پاکستان برایم باقی نمانده است، پس حاضرم خودم را میان  

                                                                      .  ھرنوع خطربیندازم

بعد ازمشوره و تبادل نظر، تصمیم ما این شد کھ ھمھ باید دست بھ اعتصاب 
غذایی بزنیم تا رژیم حاکم درمورد ما فیصلھ یی بعمل بیاورد. ھمان بود کھ بھ 

فعالیت تحریک کننده میان زندانیان افغان پرداختیم، ھرچند میدانستیم کھ یک مشت 
ساختن افغانھا، آنھم درمیان دنیایی ازبی اعتمادی و تبلیغات زھرآګین دشمن، 

کارساده وآسانی نیست. این نکتھ ھم برای ما روشن بود کھ یکتعداد محدود 
افغانھایی کھ خودشان را درخدمت اداره ی زندان قرارداده بودند، بھ تخریب ما 
خواھند پرداخت. ولی با آنھم، تصمیم ما قاطع بود. باالخره ازمیان تقریبًا ھشتاد 

نفرزندانی افغان، تعداد شصت نفرآنھا را آماده ساختیم تا بھ نفع ُنھ نفرازھموطنان 
                                                       .  ما دست بھ اعتصاب غذایی بزنند

این راھم میدانستم کھ اقدام بھ اعتصاب غذایی، ھیچ نوع سھولتی درقید و 
سرنوشت من فراھم نخواھد کرد، ولی بھ این امید کھ تأثیرات آن الاقل باالی 
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سرنوشت سایرافغانھای محبوس ما مشاھده شود، حاضرشدم بیشترین فعالیت ھا را 
داشتھ باشم. وقتی موضوع را با یکتن ازھموطنان پشتون تبار ما بنام (ادریس» 

درمیان ګذاشتھ ازوی خواستم تا با ما متحد شود، اوًال حاضرنبود با زبان فارسی 
دری بامن سخن بګوید و باز، درحالیکھ ازخود یکنوع عقده ی خاصی را 

تبارزمیداد، ګفت «حاضربھ اینکارنیست، چرا کھ زن وفرزندش درپاکستان زنده  
 ګی میکنند. درغیرآن ھم، اګراقدام دیګران نیتجھ بدھد، اوھم آزاد خواھد شد و» 

برخالف، وقتی موضوع را با یکی از پیرمردان کوچی کھ مرد قدبلند و قوی 
ھیکل بوده زبان فارسی را بخوبی و رضاییت کامل صحبت میکرد، درمیان 

ګذاشتم، بدون تعلل با پیشانی ګشاده پذیرفت و درعین حال، داستان حبس و بدبختی 
اش را  با چشمان اشک آلود چنین شرح داد : « ما کوچی ھستیم کھ خانھ و 

کاشانھ ی معین نداریم، مګرافغانستان و پاکستان خانھ ی ماست. ما ګاھی بھ  
افغانستان و ګاھی ھم بھ پاکستان می رویم و می آییم. ما ازمرز و سرحد سیاسی و 
رسمی میان دو مملکت چیزی نمیدانیم و ھیچ کسی ھم تاکنون بھ ما مزاحت نکرده 

است. اما چندی پیش کھ ھوای وطنم افغانستان رو بھ سردی رفت، طبق معمول 
ھمھ سالھ، کوچ و بار خود را بستھ عازم پاکستان شدیم. درمیانھ ی راه، 

یکمقدارپوچک مرمی برنجی یافتیم و آنرا جمع کرده با خود بھ پشاورآوردیم تا 
آنرا بفروش رسانیده ازپول حاصل آن رفع ضرورت کنیم. دکانداری کھ قرار بود 

پوچک ھا را ازما بخرد، چند دقیقھ غایب شد و بعدًا با دو نفر«شلوارقمیس» پوش 
برګشت وآنګاه مرا دستګیرنموده سوارموترکردند و پس ازتحقیق و شکنجھ و 

آزار زیاد، حاال اینجایم و بھ من ګفتند کھ مدت سھ سال حبس خواھم بود. اززن و 
فرزندانم اطالعی ندارم و نمیدانم کھ سرنوشت آنھا و ګوسفندانم چھ شده است؟ پس 
ھرچھ شما بګویید و انجام بدھید، من ھم باشما ھستم.»                               

عاقبت، طبق پروګرام طرح شده، ھمینکھ زندانیان را بھ داخل باَرک ھا وسلولھای 
شان راندند و درو پنجره را بستند، خوراکھ ی مختصرو ناچیزرا کھ برای 

زندانیان اختصاص داده بودند، تقسیم کردند، ولی حدود شصت نفرازھموطنان 
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زندانی ما، غذا را مسترد نموده از خوردن آن امتناع کرده ګفتند تا سرنوشت ما 
                                                           .  روشن نشود، غذا نمی خوریم

ھمان شب سپری شد و فردای آن، یکنفرافسر با یکتعداد عسکر و نمبرداران آمده 
اعتصاب کننده ھا را ازسلولھا کشیده دریک باَرک ُپرنم و رطوبت رھنمایی 

کردند. من بھ ھمسنګران خود ګفتم کھ نګذارید تا کوزه ھای جدید آب را بیاورند، 
زیرا کوزه ی جدید، آب را جذب میکند و زندانبانان ادعا خواھند کرد کھ اعتصاب 

کننده ھا آب نوشیده اند. چنانکھ ھمین طورھم شد. یعنی بعضی ازھمسنګران بھ 
این حرف عمل نکردند و اداره ی زندان ادعا کرد کھ آنھا آب نوشیده اند. 

موضوع دیګری کھ ازآن ناحیھ ھراس داشتم، ایجاد دودستھ ګی میان ھموطنان ما 
بود. بھ آنھا قبًال ګفتھ بودم کھ اګریکنفرما ازخود ضعف نشان بدھیم، دشمن ازآن 

 سؤاستفاده کرده علیھ ھمھ ی ما اقدام خواھد کرد.                                     

یکی ازھموطنان ما (انجنیرھاشم» نام داشت و ازولسوالی خان آباد والیت 
قندوزبود. ھرچند سرشار وتنومند بود، ولی ھمیشھ می الفید و دروغ میګفت و 

خودش را«عقل ُکل» می پنداشت وحتا از وجناتش چنین برمی آمد کھ حاضراست 
                                                           .  با اداره ی زندان معاملھ نماید

روزدوم اعتصاب فرا رسید. قوماندان محبس با معاونش و چند تن ازافسران و 
سوتھ داران بھ داخل باَرک آمده شروع کردند بھ نصایح پدرانھ و تشویق 
اعتصابیون بھ خوردن آب و غذا. اسم قوماندان محبس (نثاراحمد) بود و 

قراراظھارخودش، یکعمر دراردوی سرحدی پاکستان خدمت کرده وکامًال وفادار 
بھ رژیم نظامی پاکستان بود. اودراخیرسخنانش بما ګفت « دست از بغاوت 

بردارید و آرام و مطیع قانون و مقررات زندان باشید، درغیرآن، مقام ھای زندان 
ھرنوع عکس العمل را نشان خواھد داد». دراین اثنا، (انجنیرھاشم) پیش دستی 
کرده حرفھای متملقانھ بھ قوماندان ګفت و ما ھم ازموقع استفاده نموده مطالبات 
مان را ګفتیم. درپایان، قوماندان ګفت «ھرګاه مرکزباالی ما فشاروارد کند، ما 
مجبورخواھیم بود بھ ھرقیمتی کھ شده غذا را بھ شما بخورانیم و دراین مورد، 

 طریقھ ھای زیادی نزد ما وجود دارد. »                                               
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سپس،  آن ُنھ زندانی را کھ میعاد حبس شان پایان یافتھ و ما بخاطر رھایی آنھا 
دست بھ اعتصاب زده بودیم، ازما جدا کردند و غالبًا روز چھارم اعتصاب غذایی 

ما بود کھ شنیدیم آنھا را بھ جای نا معلومی انتقال داده اند. ھمچنان تعدادی 
ازھمسنګران اعتصابی ما را بھ سلولھای انفرادی انداختند و تعداد دیګررا کھ من 

ھم درھمان جملھ بودم، بھ محوطھ ی دیګری ُبرده و درسلولھای جداګانھ جابجا 
                                                                                      .  کردند

اداره ی زندان درعین حال، دست بھ انجام تاکتیکھای مزورانھ یی زد کھ تاحدی 
موفق ھم شد. مثًال، نزد ما آمده ګفتند کھ فالن رفیق تان دست از اعتصاب غذایی 

کشید، شما منتظرچی ھستید؟ ھمانطورنزد دیګران رفتھ ازھمین حرفھا و تاکتیکھا 
استفاده نمودند. دل من بیشتر بحال یکی ازپیرمردان ضعیف البنیھ میسوخت کھ  

ازوالیت پکتیا بود و تمام بدنش ماالمال از بخار شده و شدیدًا خارش میکرد و 
 میسوخت و او نالھ سر میداد، واما باالی عزم و تصمیمش ایستاد مانده بود.        

متصل محوطھ یی کھ درآن قرارداده شده بودیم، دیواری بود و آنطرف دیوار، 
محوطھ دیګری قرارداشت کھ زندانیان سیاسی و مخالف رژیم جنرال ضیاالحق را 

انداختھ بودند. زندانیان مذکورازجریان اعتصاب غذایی ما مطلع شده و این عمل 
ما را تقدیرمیکردند. بعضی ازآنھا، با باال شدن بھ یک درخت کھ درعقب 

دیواربود و با استفاده ازیک چوب دراز، ګاھګاھی سګرت یا پرزه کاغذ را بھ ما 
تحویل میدادند. پنجره ی سلول من درمقابل ھمین دیوار واقع شده بود و زمانیکھ 

یکی ازآن زندانیان سیاسی باالی درخت ظاھرمیشد، او را بخوبی می دیدم و آنچھ 
 را درنوک چوب  برایم پیش میکرد، آنرا با کشیدن دست از الی پنجره میګرفتم.  

آنھا دریکی ازپرزه ھای شان نوشتھ بودند کھ «ازجریان اعتصاب باخبرشده و 
موضوع را غرض نشر بھ رسانھ ھای پاکستانی بھ بیرون زندان فرستاده اند. آنھا 
عالوه کرده بودند  کھ این خبردرچند نشریھ ی چاپی بھ نشرھم رسیده و سروصدا 
خلق کرده است.» زندانیان سیاسی آنطرف دیوار، متن نشر شده را اینطور روی 

پرزه ی کاغذ نوشتھ بودند: « افغانان زندانی کھ تعداد شان بیش از یکصد نفر 
میباشد، بنابربیګناھی و عدم عدالت در زندان دیره ی اسماعلیخان، دست بھ 
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اعتصاب غذایی زده اند کھ درحالت بدی قرار دارند.» باز مطلع شدیم کھ خبراین 
 اعتصاب را حتا رادیو کابل نیز درموقعش برودکاست نموده بود.                   

آنھا دریک پرزه کاغذ دیګرنوشتند کھ سھ نفرازخبرنګاران بی بی سی، جلو 
دروازه ی عمومی زندان آمده و جویای احوال زندانیان اعتصابی افغانھا شدند، 
مګر با تأسف کھ مقام ھای زندان بعد ازتماسګیری با مرکزپشاور، اجازه ندادند 
خبرنګاران بھ داخل زندان پا ګذارند و سپس آنھا را درنزدیکی ھای دروازه ی 

                                                    .  زندان با استفاده از فشاردورساختند

تا جاییکھ دیدم و شنیدیم، اعتصاب ما  انعکاس خوبی داشت. چنانکھ نھ تنھا 
درشھر دیره ی اسماعلیخان، بلکھ دراکثر زندانھای پاکستان ازاین عمل الګو 

برداری شده و مقام ھای امنیتی را تکان داد. ازھمان وقت بھ بعد، زندانیان را در 
ھرماه یکبار یا دو بار، از یک محبس بھ دیګرمحبس و یا ازیک بخش و دیګر 

بخش زندان انتقال میدادند تا فرصتی برای مفاھمھ، اعتصاب و یا 
فرارمیسرنګردد. اما چیزی را کھ مقام ھای فریبکارآن کشورنسنجیده بودند، آن 

بود کھ احوال مربوط بھ اوضاع و جریانات زندان ھا ازھمین طریق میان 
سایرزندانیان و بھ ھمان وسیلھ، بھ بیرون درز میکرد و بیداد ګران رژیم را رسوا 
                                                                                  .  میساخت

روزپنجم اعتصاب غذایی ما بود کھ ھمان پیرمرد پکتیایی کھ بسیارضعیف شده 
بود، دچاربیحالی شدید ګشت و تالشھای زندانبانان مبنی برخوراندن غذا برایش 

کارګرنیفتاد. باالخر تعدادی از سبزپوشان سوتھ بدست زندان در اثردستوراداره ی 
زندان، باالی آن پیرمرد مریض و  بینوا ریختند و پس ازیک لت و کوب 

بیرحمانھ، او را کشان کشان درحالی باخود بردند کھ تنھا ضجھ میکرد وبس. 
بسیارزود دانستیم کھ آن مرد پیرباھمت جان بھ جان آفرین تسلیم نمود کھ اجازه 

ندادند حتا ما جنازه اش را ببینیم. چون قبًال ګفتم کھ ګورستان اسیران بینوا و 
بیکس و کوی در عقب زندان بود، لھذا مؤظفین مربوطھ حتمًا جسد بیروح  او را 
 درھمان ګورستان خاموشان دفن کردند.                                               
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یکی دیګرازروشھای ظالمانھ و غیرانسانی زندانبانان این بود کھ پکھ ھای سقفی 
سلول ھا را خاموش کرده بودند تا زندانیان اعتصابی درمیان موج ګرمی تابستان 

عذاب بیشتر بکشند. پشاور کھ مرګزوالیات سرحدی شمال پاکستان بھ شمول دیره 
ی اسماعیلخان است، مقام ھای مربوط آن ازموضوع اعتصاب غذایی زندانیان 
باخبرشده باالی مسوولین زندان فشار وارد کردند تا ھرچھ زودتر بھ ماجرای 

مربوط بھ اعتصاب غذایی افغانھا خاتمھ بدھند. پس ھمان بود کھ ساعت یک بعد 
ازظھریکی از روزھا کھ درجھ ی حرارت پنجاه باالی صفربود و ما ھمھ درعمق 

ګرمی میسوختیم و می تپیدیم، ګروپی ازافسران، سربازان، سبزپوشان و 
نمبرداران چماق بدست با سطل ھای ُپرازشیرو شوربا ویک مقدارنان خشک، 

یک بمبھ یا وسیلھ ی پمپ مایع ویک «پایپ » یا لولھ ی پالستیکی یک متره وارد 
 محوطھ یی شدند کھ ما درآن بھ سختی نفس میکشیدیم.                                

 قبل ازآنکھ موضوع را دنبال نمایم، بھترمیدانم اول، توضیحی درمورد وظیفھ و 
 ماھیت «سبزپوشان» و « نمبرداران» داخل زندان بدھم:                            

 : تعدادی از زندانیان پولدار و یا واسطھ داری اند کھ پیراھن و سبزپوشان)١
تنبان و کاله سبزرنګ می پوشند و ھمیشھ یک چوب دراز بھ دست دارند. آنھا 

مانند غالمان ګوش بھ فرمان، بھ دنبال افسران حرکت میکنند تا طبق دستور آنھا، 
وظیفھ ی لت و کوب زندانی را انجام بدھند. این سبزپوشان در طول روز بھ داخل 

محوطھ ی زندان آزادانھ درګشت و ګذار بوده و شبانھ بھ داخل اتاقھا و باَرکھای 
زندان می خوابند. چون اینھا افراد بیرحم، دستورپذیروغالم صفت اند، لھذا 

                                                    .  زندانی ھا ھمیشھ ازآنھاحذر میکنند

اینھا نیزازجملھ ی زندانیان میباشند کھ لباس وکاله سفید رنګ دارند نمبرداران :)٢
و ھمیشھ یک چوب دراز را غرض لت و کوب سایر زندانیان با خود حمل 

میکنند. اینھا وظیفھ ی مراقبت از دروازه ھا و  دیوارھا را بعھده داشتھ  یک 
 درجھ نسبت بھ سبزپوشان پایین تر و نسبت بھ  زندانی ھا، یکدرجھ باال ترھستند.

این ګروه افسروعسکرو سبزپوش و سفید پوش دست بھم داده بصورت ناګھانی 
باالی ما حملھ آورشدند. ما کھ تا آن لحظھ، نسبت نخوردن آب و نان چندین شبانھ 
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روز، آخرین توان و انرژی را باختھ بودیم، سھ نفرآڼھا بجان یک نفرزندانی 
ناتوان افتادند. این خدا نشناسان، ګویا با قاتالن حضرت امام حسین مواجھ شده 

باشند، چنان محشر برپا کردند کھ دیګراندکترین توان و حرکت دروجود ما باقی 
                                                                                       .  نماند
درجمع سھ نفرمذکور، یکتن از«سبزپوشان » قوی ھیکل کھ چھره ی وحشتناک و 
ریش کوتاه چرګین داشت و او را «داراسنګ» می نامیدند، مشت محکمی بھ شکم 
من کوبید کھ دراثرآن، چندین لحظھ  نفس کشیده نتوانستم، سپس بینی ام را محکم 
ګرفت و لقمھ ی نان را دردھنم ګذاشت و چنان فشارواردکرد کھ ګلویم بند شد و 

چیزی ازمردنم باقی نمانده بود و درعین حال، دشنام ھای رکیکی نیز نثارم نمود. 
وقتی بھ طرف ھمان «انجنیرھاشم» رفتند تا اورا نیز مورد لت وکوب قراردھند، 
 فورًا  و عذرکنان، ظرف شیر را ازدست آنھا ګرفت و سرکشید.                    
زندانیان سیاسی کھ درجوارمحوطھ ی ما حضورداشتند، این صحنھ ی وحشتناک 
را از باالی درخت مشاھده میکردند، اما ازدست شان کاری برنمی آمد. آنچھ آنھا 

میتوانستند انجام دھند، این بود کھ خبروګزارش این حالت اسفبار را بھ بیرون 
زندان انتقال بدھند کھ دادند. پیرمرد کوچی نیزبا شھامت کم نظیری 

دربرابروحشیان سرکوبګرمقاومت نمود و بھ ساده ګی تسلیم نشد. ولی با دریغ،  
بودند بعضی ازھموطنان ما کھ بسیارزود فریب حیلھ و نیرنګ دستګاه جھنمی 

استخبارات و اداره ی زندان را خوردند و تسلیم شدند. افراد استخباراتی پاکستان 
باساس ترفند ھای ھمیشھ ګی شان، بھ ھموطنان پشتون تبارما میګفتند کھ « ما 

باھم برادریم و ...» و آڼ ساده دالن ھم باورکرده با جالدان رژیم ھمنوایی نشان 
                                                                                     .  میدادند

پس ازختم اعتصاب، ما را درمحوطھ ھا و باَرکھای مختلف تقسیم کرده  
درھرباَرک، تنھا دو تا سھ نفرافغان زندانی را جا میدادند تا ازھمدیګردورباشند و 
باردیګرمتحد نشوند. موازی بھ آن، متأسفانھ بودند جواسیس (افغانی و پاکستانی) 

کھ ما را مانند سایھ تعقیب میکردند و ھرنوع سخن و حرکت ما را بھ اداره ی 
زندان راپورمیدادند. تالشھای استخباراتی و زیرکانھ ی مقام ھای پاکستانی چنان 
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کارګرافتیده بود کھ افغانھا حتا دردرون سلولھای زندان نیز بنام «پشتون و 
                                                  .  تاجیک» ازھم جدا زنده ګی میکردند
وقتی محشرمربوط بھ حملھ و لت و کوب وحشیانھ و بګیرو بزن تمام شد، ازسر و 
رویم خون می چکید و درحالیکھ بھ صورت یکدیګرمی نګریستیم، ھیچ حرکت و 
 مجال درخود احساس نکرده و نمیدانستیم کھ آینده و سرنوشت ما چھ خواھد شد؟  

پس ازګذشت چند روز کھ وضعیت آھستھ آھستھ آرام ترشد و توانستیم بھ شکلی 
ازاشکال یکدیګررا درګوشھ و کنارمحوطھ ی زندان مالقات نماییم، بھ من ګفتھ 
شد کھ مؤظفین زندان برای بعضی ازھموطنانم کھ دراعتصاب شرکت داشتند، 

ګفتھ بودند کھ محرک اصلی شما (عزیز) اولین کسی بود کھ غذا صرف کرد و 
اعتصاب را شکست. اما آنانیکھ مرا و تصمیم و قاطعیت مرا می شناختند، این 

                                                        .  حرفھای فریبنده را قبول نکردند
چندی بعد، یکتعداد اسیران افغانی و پاکستانی را از زندان پشاور بھ زندان دیره 

ی اسماعلیخان آوردند. ھمینکھ اسیران افغان جابجا شدند، حکایت کردند کھ  
کوماندو ھای ارتش پاکستان تحت نام و نشان «مجاھدین افغان» باالی ګمرک 

تورخم حملھ نموده چند نفرازکارمندان سرحد افغانستان را بھ قتل رسانیده اموال 
منقول ګمرک، سالح واثاثیھ راغارت کرده و تعدادی ازکارمندان آڼجا را 

اسیرګرفتند  کھ اینک آنھا را بھ محبس بزرګ دیره اسماعلیخان انتقال داده اند. 
وقتی دولت افغانستان ازمقام ھای پاکستانی تقاضا بعمل آورد تا اموال و اسلحھ ی 
غارت شده را مسترد کنند، پاکستانی ھا یکمقداراموال و اسلحھ ی غارت شده را 
مسترد کردند و اما اسیران را نګھداشتھ ادعا کردند کھ آڼھا خودشان نمی خواھند 

                                                                         .  بھ وطن برګردند
تاآنجا کھ پسانھا معلومات بدست آمد، چون این موضوع رسانھ یی شده و بھ 

سازمان ملل ګزارش یافت، بنابرآن، کونسل افغانی درپشاور و نماینده ی سازمان 
ملل اجازه یافتند تا بھ زندان رفتھ ازاسیران افغان بپرسند کھ آیا میخواھند بھ وطن 

برګردند یا خیر؟ آنګاه معلوم شد کھ بجزدونفر، دیګران خواھان برګشت بھ 
                                                                          .  افغانستان ھستند
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قبل ازآنکھ نماینده ی سازمان ملل بھ زندان پشاورنزد اسیران افغانی بروند، ما  
یک نامھ ی مشترک از زندان دیره ی اسماعلیخان عنوانی زندانیان ھموطن 

خویش بھ پشاورفرستاده بھ این وسیلھ بھ آڼھا ګوشزد کردیم کھ  یګانھ وسیلھ یی کھ 
شاید سرنوشت تان را روشن کند، دست زدن بھ اعتصاب غذایی است. بخصوص 
کھ پشاورمرکزیت داشتھ مورد توجھ ھمھ قراردارد، لھذا انعکاس اقدام شما زودتر 
                                                                  .  بھ بیرون سرایت میکند

طی صفحات ګذشتھ قسمًا تذکردادم کھ دریکسال یکنفرجنرال کھ آمرعمومی 
زندانھای پشاور میباشد، روی نمایش، سری بھ محبس می زند. بھمان ترتیب، 
ګھګاھی قوماندان محبس نیزبھ داخل محوطھ ھا و باَرکھا، مغرورانھ قدم می 

 ګذارد و اسمش را میګذارند بررسی اوضاع واحوال زندان و زندانیان(!)          
پیش ازآنکھ قوماندان بھ داخل زندان بیاید، ترتیبات خاص وفعالیتھای ظاھرسازانھ 
یی صورت میګیرد. مثًال، ھمھ بستره ھا، صندوقھا و سایراشیا و اثاثیھ ی زندانی 

ھا پنھان ساختھ میشود، زمین را آب می زدند (آبپاشی میکردند) و اسیران را 
ازسلولھای شان بیرون کشیده باالی فرش (سترنجی) بھ میدان محبس می نشانیدند 
و دوسیھ ھای شان را پیش روی شان میګذاشتند. اسم، ولد، دلیل ګرفتاری، تاریخ 

حبس و امثالھم روی اوراق دوسیھ نوشتھ است و باالی برخی ازدوسیھ ھا بھ 
رنګ سرخ چیزی مینویسند. واین رنګ سرخ، بیانګراین میباشد کھ  ګویا زندانی 

مورد نظر، خطرناک است. چنانکھ روی اوراق دوسیھ ی من چند بار کلمات 
 خطرناک را با رنګ سرخ نوشتھ بودند.                                               
 یکی ازنتایج بد این سرخ نویسی ھا این بود کھ وقتی قوماندان درمقابل زندانی و 

دوسیھ ی او میرسید، ھمینکھ نوشتھ ی سرخ را می دید، با نفرت ازآنجا رد شده و 
 عرض و شکایت زندانی را ھرګز نمی شنید.                                          

اګرزندانی عرضی و تقاضایی میداشت، باید دربرابرقوماندان بھ پا ایستاده شده 
درحالیکھ سرش را بطرف پایین َخم میکرد و دو تن از سبزپوشان  و نمبرداران 
بګونھ ی آماده باش درعقب او ایستاده میشدند، حرف خودش را میګفت. بسیارکم 
واقع میشد کھ قوماندان مغرور وظاھرفریب بھ شکایت اسیران رسیده ګی نماید.  
این نکتھ را نیز باید بګویم کھ وضعیت درزندانھای پاکستان چنان بود کھ ھمین 



73 
 

افراد سبزپوش و سفید پوش و نمبردار و سوتھ داریکھ خودشان درجملھ ی 
زندانیان بودند، ولی این آزادی و صالحیت منفی برای آنھا داده شده بود کھ ھرګاه 
دلشان بخواھد، میتوانند با اندکترین بھانھ، ھریک ازاسیران را مورد تحقیر، آزار 
                                                       .  و لت و کوب بیرحمانھ قراردھند

درھمینجا میخواھم یک موضوع خنده دار را تعریف کنم  و آن اینکھ  درپایان 
یکی از روزھا کھ زمان پھره داری یا وظیفھ ی یک تن ازپولیسھای درون زندان 
تمام شده و او باید آنجا را ترک میګفت، ازعقب پنجره ی اتاق من متوجھ شد کھ 

تنھای تنھا نشستھ و غرق دردنیای غمبارخود ھستم. بسیارمغرورانھ و بی ادبانھ بھ 
زبان پشتو صدا کرد: « کابلیھ! یو کپ چای جوړ کھ» ، راستش ازقیافھ، رفتار و 
سفلھ ګی ھای این مرد از قبل خوشم نمی آمد وازاو نفرت داشتم، فورًا جواب دادم 

کھ نمیتوانم چای َدم کنم! ، این مرد بی ادب و بی مروت، خواست با ژست 
قھرآلود و متکبرانھ باالیم حملھ ورشود. من کھ واقعًا درزیر بارسنګین تحقیرھا و 
شکنجھ ھای متواتر بھ ستوه آمده بودم، نھ تنھا خودم را آماده ی دفاع ساختم، بلکھ 

با عصبیت تمام ازسلول بیرون برآمدم تا با وی درګیرشوم، امادیدم کھ این مرد 
متکبر و اما میان خالی، بھ سرعت جا خالی کرده پا بھ فرارګذاشت. چنین 

 حاالتی، ھم بھ چشم انسان ګریھ می آورد و ھم بھ لبھا خنده.                        
 زندان کوھات 

روزی مصروف شاقھ کاری در کارخانھ بودم کھ یکی ازمنشی ھای دفتر زندان 
آمده ګفت «بیا بھ دفتربرویم» ، وقتی از دروازه ی کارخانھ خارج شدم، بمن ګفت 
کھ بستره و لباسھایم را نیز با خود بردارم. بھ سلول خود برګشتھ بستره ی ساده و 
یک صندوق چوبی را کھ بعضی ازضروریات را درآن میګذاشتم، بھ شانھ کرده 
و بھ طرف نخستین دروازه ی  داخل دھلیز روان شدم. درھمین اثنا دیدم کھ  دو 

نفرعسکرتفنګدار و یکنفر افسر تفنګچھ دار منتظرایستاده اند. ھمینکھ نزدیک آنھا 
شدم، افسرمسلح پرسید «عزیزاهللا تو ھستی ؟!»، ګفتم  بلی!  دقایقی سپری شد تا 

آڼھا امورکاغذ بازی ھای دفتری را تکمیل نمودند. آنګاه  بھ دست و پایم ولچک و 
زوالنھ زده کشان کشان بھ سوی یکعراده موتر دادسن پنجره دارکھ دربیرون 

دروازه ی عمومی متوقف بود، بردند و بداخل آڼ نشانیدند. این موتر کھ درواقع 
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حیثیت یک قفس را داشت، بحرکت افتاد و بازھم نمیدانستم کھ بازازمن چھ 
 میخواھند و مرا بھ کجا و بطرف کدام سیھ روزی دیګر میبرند؟                     
موترحامل ما، ساعات طوالنی  باالی سرکھای خامھ و پستی و بلندی و کوه ودره 
و ... راه پیمود. ولی من، غرق دراندیشھ ھای پریشان خودم بودم و ذھن نګران و 

جسم خستھ و علیل خودم را آماده ی پذیرش سختی ھای تازه میکردم. عاقبت، 
موتر، جلو یک دروازه ی بزرګ و ھولناک و سیاه رنګ متوقف شد. درباالی این 
 دروازه ی منحوس، لوحھ یی بود بنام « دسترک جیل کوھات ».                   
آنګاه فھمیدم کھ مرا از قفس تنګ فلزی موتر، بھ قفس ِګلی و ھولناک دیګری بنام 

زندان کوھات می افګنند. زندان کوھات، نسبت بھ زندان دیره ی اسماعلیخان 
کوچکتربوده با دیوارھای بلند و ضخیم احاطھ شده است. درمیان این 

چھاردیوارھولناک، شش باَرک نسبتًا کوچک ِګلی با حویلی ھای تنګ و 
دلګیرقراردارد کھ بھ تعداد تقریبًا دوصد نفر زندانی را در خود جا میدھد. زندانی 
 ھایی کھ دراین ګورستان بھ سختی نفس میکشند.                                      

 متر رھا کردند. شب ۴ در۴مرا دریکی ازباَرکھای زندان و در یک سلول تقریبُا 
را درعالمی ازبینوایی وبیخوابی سپری کردم و فردای آن، یکی ازنمبرداران آمده 

ګفت «بیا بامن !». مرا درعقب یک کلکین پنجره دارایستاده نمود و دستھایم را از 
عقب محکم ګرفت. پس ازچند دقیقھ انتظاری، صدای مردی را ازداخل اتاق یا 

ازعقب کلکین شنیدم کھ بھ زبان پشتو ګفت : « نام ات چیست؟ و نام پدرت 
رابګو!» ، بعد ازآنکھ معلومات را برایش ارائھ کردم، ازھمان عقب پنجره، 

خطاب بھ من ګفت «تازمانیکھ دراینجا نزد ما ھستی، آرام باش و کدام بغاوت را 
براه نیندازتا برای ما و خودت مشکل خلق نشود. حال برو درباَرک نمبر ھفت 

                                                            «  بحیث نمبر دار مقررشدی !
 باَرک نمبرھفت

باَرګ نمبرھفت، محل بسیارکوچک و نفس ګیربود کھ بھ تعداد بیست نفر بھ 
اصطالح دیوانھ ھا را درآن جاداده بودند. زود فھمیدم کھ ازجملھ ی بیست نفر، 

سیزده نفرآن دراصل ھشیارھستند و ھفت تن دیګر، دیوانھ. این حقیقت را نیز زود 
درک کردم کھ ھمین سیزده نفردیوانھ و درحقیقت ھشیار، درفعالیت مربوط بھ  
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تھیھ و فروش مواد مخدرمانند چرس، تریاک، ھیرویین و ... درداخل زندان دست 
                                                                                      .  دارند

بھ ھرحال، ھمینکھ بداخل باَرک رفتم، بستره ام را بھ کناری ګذاشتھ بھ حویلی 
کوچک آن رفتم. ھنوزاطرافم را خوب نشناختھ بودم کھ یکی ازجوانان پنجابی باقد 
بلند وریش کوتاه و موھای شانھ کرده، خودش را بھ من نزدیک کرد و بعد ازسالم 
و علیک، ازاینسو و آنسو حرف ھایی ګفت و باالخره خطاب بمن افزود: « تو آدم 
خوب معلوم میشوی . چیزی را کھ باید برایت بګویم اینست کھ  باَرک نمبرھفت یا 

دیوانھ خانھ، اسرار زیادی دارد کھ شاید تحمل آنرا نداشتھ باشی. کوشش کن 
ھرچھ دیدی، آنرا ھمانجا بګذاری و خودت را دچارمشکل نسازی!»                

   بلی! بعدًا فھمیدم کھ واقعًا فعالیتھای خاصی دراین بھ اصطالح دیوانھ خانھ 
میګذرد. مثًال شبھا می دیدم کھ افراد پولیس کھ وظیفھ ی پھره داری درعقب 

دیوارھای زندان را بعھده دارند، پاکتھای مملو از مواد مخدر را ازعقب دیوارھا 
برای ګروه ھشیارتحویل میدادند و این ھشیاران بظاھر دیوانھ، آنرا برای دیګران 

بفروش می رسانیدند و طبعًا «حق» قوماندان محبس را ھم ادا میکردند. یکی 
ازاین فعالین مواد مخدر، مرد تنومند قوی ھیکل بود کھ شخ شخ راه میرفت و 
دیګران او را احترام میکردند. البتھ درپاکستان معمول است کھ در برابرافراد 

 پولدار ویا زورمند، ازدر تملق پیش می آیند.                                           
من کھ خصلتًا چنین افراد و چنین اعمال را زشت میدانستم و میدانم، باری او را 

ګفتم ممبعد نباید چنین کارھایی را انجام دھد. اما فردای آن دیدم کھ بادی ګارد 
قوماندان محبس آمده دستور داد تا بستره ام را از باَرک ھفتم بھ باَرک سوم ببرم. 
 رفتم، اما فھمیدم کھ حرف آن جوان پنجابی درست بود.                              

یکی ازسحرګھان، سروصدایی بګوش رسید و تقریبًا ھمھ زندانیان بیدار شده 
ازعقب پنجره ھا بھ بیرون نګاه کردند. دیده شد کھ یک ګروپ تقریبًا شصت نفری 
اسیران را درداخل یک باَرک محبس جابجا کرده و زندانیان قبلی یا سابقھ دار را 

کشیده بھ سلولھای دیګرانداختند. دراین باَرک کھ اسیران جدید را جابجا کردند، 
دراصل، ګنجایش بیش ازبیست نفر را نداشت، اما مسوولین بی رحم زندان، ھمھ 

ی آن تعداد شصت نفری را درھمان یک اتاق انداختند.                               
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        درطول روز سرګوشی ھا میان زندانیان و دیګران صورت ګرفت و معلوم 
شد کھ ګروه تازه وارد، ازاھل تشیع ساکن پاراچنار بوده کھ در اثربرخورد میان 
آنھا و اھل تسنن طرفداردولت پاکستان دستګیرشده اند. این ھم ګفتھ شد کھ تعداد 

دستګیرشده ګان اھل تشیع کھ اکثرًا مخالف دست اندازیھای رژیم درامورافغانستان 
ھستند، بیشتر از دو صد نفربوده کھ ھمھ ی آنھا را بھ سھ زندان صوبھ ی سرحد 

                                                                            .  تقسیم کرده اند
باید ګفت کھ درمنطقھ ی پاراچنار کھ ھم مرز با افغانستان میباشد، عمدتًا دو ګروه 

یا دو تبار(شیعھ و سنی) زنده ګی میکنند و نفوس اھل تشیع بیشترازاھل تسنن 
است. رژیم نظامی پاکستان، باساس نقشھ ھای خاصی کھ دارد، ګروه ھای 

تروریستی پنجابی، عربی، چچنی، ازبیکی و غیره را با سالح و تجھیرات کافی 
نظامی میان اھالی ساکن پاراچنارجابجا نموده است کھ ازھمانجا، غرض انجام 

عملیات تروریستی بھ افغانستان میروند وبرمیګردند وبھمین دلیل است کھ 
زورګویی، بدرفتاری، نفرت وبھم اندازی میان شیعھ وسنی ایجاد میګردد و دست 

 دولت آن کشوردرګرفتاری و تحقیرو سرکوب اھالی منطقھ، بخصوص باالی 
                                                         .  بخش آزادیخواه آڼ  باالمیګردد

پس ازمدت کوتاھی، با رھبر این ګروه آشنا شده و سخن زدم. وی شخص 
الغراندام، قد بلند و درعین حال خوش کالم و خوش اخالق بود و کاله قره قل بھ 
سرمیکرد. این مرد، ازدیدن و معرفت با من خوش بھ نظرمی آمد. کوشش میکرد 

بداند کھ منُ سنی ھستم یا شیعھ؟ خودش بیشتراز مذھب حنفی و جعفری سخن 
میزد، ولی من بالمقابل سخن از اتحاد و برادری ھردو قوم داشتھ میخواستم 

 دسایس وغداریھای شبکھ ی جھنمی آی اس آی را برایش ګوشزد کنم.              
وقتی ماه محرم فرا رسید، اداره ی زندان یکی ازمحوطھ ھای زندان را غرض 

سینھ زنی آڼھا اختصاص داد و رھبرګروه ازمن نیزدعوت کرد تا درمراسم شان 
 اشتراک نمایم، مګردعوت او را نپذیرفتم.                                              

ھنوزمدت دوھفتھ را دراین قفس ګلین مملو ازکثافات پشت سرګذاشتھ بودم کھ 
دریکی ازنیمھ ھای یک شب، یکتن ازافراد پولیس (ژاندارم) مرا ازخواب 

بیدارکرد و دستور داد تا بستره ام را جمع کرده با خود بګیرم. وقتی بھ 
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دھلیززندان رسیدم، دیدم قوماندان محبس با منشی دفترش و با چشمھای خواب 
آلود منتظرایستاده اند. وی بعد ازپرسیدن اسم و ولد و ... وکاغذ بازیھای معمول، 
با تعجب رو بھ من کرده ګفت : « نمیدانستم کھ تو اینقدر آدم مھم استی!» و سپس 

امرکرد تا ولچک و زوالنھ را دردست وپایم محکم کنند. وقتی اززندان خارج 
ساختھ شدم، یکعراده موترجیپ آنجا متوقف بود و مرا با ھمان شیوه ی امنیتی 
دایمی، بھ موترانداختھ و موترحامل ما بسوی نا معلومی بھ حرکت افتاد. یعنی 

بازھم ھمان راه ھای ُپرپیچ و خم، سرکھای ُپرنشیب و فراز و دشت وکوه و  دره 
                                       ... و ... وھمان سکوت و سرعت موتر و 

باالخره، پس ازیک سفرچند ساعتھ، درمقابل یک عمارت نسبتًا مفشن رسیدیم و 
مرا از موترپیاده نموده بھ داخل عمارت انتقال دادند. درآنجا یک اتاق خالی وبدون 
فرش و ھرنوع امکان دیګرقرارداشت  کھ ګارد مسلح مرا درھمان اتاق انداخت و 

درب آنرا بھ سرعت از بیرون قفل کرد و رفت. این بار، یکی ازمؤظفین امنیتی 
کھ صورتش را بھ یک دستمال پوشانده بود، با مقداری غذای بسیار ساده بداخل 

اتاق آمده بدون آنکھ حرفی بګوید، غذا را روی زمین ګذاشت وزود برګشت. من 
احساس کردم کھ او و یا شاید کسان دیګری ازسوراخ کوچک درب اتاق، حرکات 

مرا نظاره مینمایند. یعنی دراثرتجربھ چنین پنداشتم کھ افرادی درعقب دروازه 
 ھستند کھ میخواھند مرا شناسایی نمایند.                                                
ھمان شب را بدون تحقیق و بدون سروصدا، بھ تنھای و خاموشانھ سپری کردم و 
امافردای آن،  دو نفربا صورت ھای پوشیده بھ داخل اتاق آمده دستھایم را محکم 
ګرفتند و چشمھایم را با دستمال بستند و ازیک و دو دھلیزعبورداده باالخره مرا 
باالی یک چوکی نشانیده و دستمال را از چشمھای بازکردند. دیدم کھ  جوانک 

الغراندام سیاه چرده، با چشمھای میشی و موھای چرب کرده و پیراھن و تنبان 
سفید برتن، درعقب میزنشستھ و مرا نظاره میکند. وی با نرمی حرف میزد 

وګاھګاھی چنین وانمود میکرد کھ دارای ھمھ نوع صالحیت است. پس ازچند 
سؤال تقریری، بھ دو محافظ روپوش کھ درپشت سرم ایستاده بودند، اشاره یی 

نمود و دوسیھ ام را بست و ازجایش بلند شد ورفت. دو مرد محافظ بار 
دیګرچشمھایم  بستند و مرا بھ یک اتاق دیګری بردند. سؤال عمده ی جوان 
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مستنطق این بود کھ « آیا میخواھی بھ افغانستان برګردی؟» دربرابراین سؤال 
ګفتم « ھرګاه حکومت پاکستان برای من پناھنده ګی سیاسی بدون قید وشرط بدھد، 
                                                         «  نمیخواھم بھ افغانستان برګردم

دوشبانھ روز بھ ھمین منوال ګذشت و روزسوم، سھ نفر مسلح آمده و بازمرا 
سوار برموترجیپ نموده و بھ سوی نامعلومی درحرکت افتادیم. بعد ازحدود سھ 

ساعت راه پیمایی، خودم را یکبار دیګر در زندان پاراچناریافتم و مدت ھشت 
شبانھ روز را دراین چھاردیوارکثیف و نفس ګیرو درمیان حشرات موذی مانند 

خسک و شپش و ... با سختی تمام ګذشتاندم.                                           
           

 برګشت بھ زندان دیره ی اسماعلیخان
ساعت سھ بعد از نیمھ ی شب بود کھ مردی با یونیفورم پولیس ژاندارم ازخواب 
بیدارم کرده  با اشاره ی انګشت اخطار داد تا حرفی نزده بدون سر وصدا باوی 
بیرون بروم و رفتم. دردھلیز، سھ تن مسلح دیګرانتظارم را می کشیدند. آنھا با 

عجلھ بھ دستھایم ولچک زده از آنجا کشان کشان بیرونم کشیده و سوار موترجیپ 
 نمودند. بازھمان سفرنا معلوم و ھمان شیوه ی منحط و ظالمانھ ی ھمیشھ ګی...!
خواننده ی ګرامی! شاید نزد شما این سؤال ایجاد شود کھ چرا اینقدرنقل و انتقال و 
چرا تذکرمکرر(حرکت نا معلوم!؟) دلیلش این است کھ چون رژیم نظامی پاکستان 

چنان شیوه ھای دیکتانورانھ و ظالمانھ را درپیش ګرفتھ بودند کھ ھیچ ګونھ حق 
پرسان را مخصوصًا برای یک زندانی نمیدادند. یعنی نمیتوانستم بپرسم کھ مرا 

کجا میبرید؟ تنھا کسی کھ ازمنزل مقصود واقف بود. ھمان افسرکھ درسیت جلوی 
موترمی نشست و ھمان راننده یی کھ موتر را میراند. ونقل و انتقال مکرر و 
سرګیچھ آورھم مربوط بھ ھمان شیوه ھای بیروکراتیک نظام بیرحمانھ ی آن 
کشوربود. چنانکھ برای سپری نمودن یک پروسھ ی تحقیقات یکروزه، باید 

زندانی بی وسیلھ و بی پناه را با چندین نفرمحافظ مسلح، بکاراندازی موتر وتحمل 
 مخارج مالی، ازیک شھر بھ شھردیګر واز یک ایالت بھ ایالت دیګرانتقال میدادند.
پس درطول راه، بعدازګذشت حدود چھارساعت، موتردرکنار یک غرفھ ی «کپھ 

یی» محقرتوقف کرد و افسر و محافظین مسلح کھ مرا تحت حراست داشتند، چای 
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وپراتھ صرف کردند، مګربازھم اندکترین توجھ و احساسی درمورد نیازغذایی من 
کھ دربند و زنجیرشان قرارداشتم، نشان ندادند. بھ ھمین ترتیب درجا ھای 

دیګرنیزتوقف کرده با نوشیدن آب و صرف غذا، رفع ګرسنھ ګی و درعین حال، 
رفع خستھ ګی نمودند. این درحالی بود کھ بمن حتا اجازه ی پایین شدن 

                                                                     .  ازموترراھم نمیدادند
عصرھمان روز بود کھ یکباردیګردرمقابل دروازه ی بزرګ، سیاه و ترسناک 
زندان دیره ی اسماعلیخان رسیدم ومرا بار دیګربھ زندانبان آنجا تحویل دادند. 

اسیران داخل زندان و حتا محافظین آن، درمورد این رفتن و آمدن من و اینکھ کجا 
بودم، چھ ګذشت و چھ شد؟ سؤال میکردند ومن جوابی برایشان نداشتم. باالخره 

یکتن از افسران داخل زندان آھستھ برای محافظین ګفت کھ دیګرسؤال نکنید، 
 چون میدانید کھ او را برای تحقیق و شکنجھ برده بودند...                           

 وقتی بھ داخل استحکامات زندان شدم، تعدادی از زندانیان کھ بعضی ازآڼھا را 
ازقبل میشناختم، درصحن آنجا نشستھ ومشغول صحت با ھمدیګربودند. ازچھره 

وسیمای آنھا، دنیایی ازیأس و نا امیدی می بارید. بابلند کردن دست بھ رسم تقدیم 
احترام بھ آنھا ګذشتھ نظربھ دستور محافظ، بھ محوطھ ی چھارم داخل شدم. ګوشھ 

یی ازباَرک مذکور را برایم تعیین کردند. وقتی اندک جابجا شدم، زندانیان مقیم 
درآنجا بھ دورم حلقھ زده ھی می پرسیدند کھ چھ واقع شد؟ ترا کجا برده بودند؟ و 

... من با تجربھ اندوزی ازګذشتھ ھا، محتاط ترسخن میګفتم، زیرا میدانستم کھ 
جواسیس آی اس آی درھمھ جا حضوردا رند و میخواھند ھرلحظھ، بالیی را 

برسرمحکومان بیاورند. وقتی بھ زندانیان ګفتم کھ بار سوم محکوم بھ سھ سال 
حبس شده ام، ھمھ ی آنھا با تعجب ګفتند کھ چنین قانونی درھیچ جای دنیا وجود 

                                                                                      .  ندارد
فردا کھ شد. مرا بھ منظورانجام کارھای شاقھ، بازھم بھ کارخانھ سوق دادند  

ودرآنجا نیزمحبوسین سؤال میکردند و میخواستند بدانند کھ طی این مدت برسرم 
 چھ آوردند؟                                                                                

روزجمعھ فرا رسید و دراین روز، طبق معمول، زندانیان ضمن آنکھ ازآفتاب 
استفاده میکنند، رخت شویی، اصالح کاری ریش و موی سر و سایرکارھای شان 
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را انجام میدھند. درھمین روز، سھ نفرازھموطنان زندانی کھ باھم دریک باَرک 
بسرمیبردند و بھ اصطالح ھم کاسھ بودند، ازمن دعوت کردند تا غذای چاشت را 

با آنھا صرف کنم و من ھم قبول کردم و تا عصرھمان روز باھم نشستیم و 
                                                                            .  صحبت کردیم
یکی ازروزھا کھ مصروف شاقھ کاری درکارخانھ بودم، ناګھان منشی دفترزندان 
صدا زد:« عزیزاهللا! بیا کھ پایواز داری!» چون از این صدا ھا زیاد شنیده بودم، 

لھذا باورنکرده برایش ګفتم من ھیچ کسی ندارم کھ بھ مالقاتم بیاید، برو شوخی 
نکن! وی خندید و ګفت بیا راست میګویم. وقتی در عقب پنجره ی مخصوص 

رسیدم، دیدم پیرمردی با ریش سفید دراز، قد میانھ و صورت ګرد منتظرم میباشد. 
سالم کردم و او نام مرا پرسید. بعدًا یک قطعھ عکس کوچک مرا کھ نزدش بود با 

صورتم تطبیق کرد و مطمئن شد. آنګاه ازسالمتی اعضای فامیلم اطمینان داد، 
ولی اضافھ کرد کھ پدرت مریض است. ازاین حرف او، راستی دلم بھم خورد 

واحساس کردم کھ واقعھ یی صورت ګرفتھ است، اما این مرد دربرابرپرسش ھایم 
 ګفت ھیچ حادثھ یی درمیان نیست، تشویش نکن.                                      

شخصی کھ بھ مالقاتم آمده بود، «حاجی بابھ » نام داشت وقراریکھ بعدًا شنیدم، 
وی با ګلبدین رھبرحزب اسالمی، سیاف وبرھان الدین ربانی نزدیکی ھایی داشتھ 

و صاحب صالحیت ھایی ھم بوده است. وی درجریان مالقات، ازمن پرسید چھ 
تعداد ازافغانھا و کی ھا زندانی ھستند؟ وقتی نام بعضی ازافغانھا را برایش ګفتم، 
فورًا حرفم را برید و درمورد سھ نفرآنھا ګفت «با آنھا تماس نګیری و نشست و 

برخاست نداشتھ باشی!»، وقتی علت را از او پرسیدم، نخواست بیشتر چیزی 
                                                                                     .  بګوید
این «حاجی بابھ» ضمنًا برایم توضیح داد کھ چون ازکابل رھسپارپاکستان بودم، 
برادرت (عبداهللا) کھ مرا می شناسد، یکمقدارپول برایت فرستاده است. وی مبلغ 

پنجصد کلداررا بھ من سپرده ګفت قدری ازآن پول را برای کرایھ ی موتر 
ومصارف راه پرداختھ ام. بھ ھرصورت، اګرچھ ازحصول آن پول کھ درفقرشدید 

بسرمیبردم، خوشحال شدم، اما پسانتر، غرق درتفکر و اندوه شده باخود ګفتم 
خانواده ی ناتوانم چګونھ این پول را تھیھ کرد؟ چرا آنرا مسترد نکردم تا دو باره 
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بھ آنھا تعلق میګرفت؟ چقدربدم کھ اعضای فامیل با من دچارپریشانی و مشکل 
 شده اند؟                                                                                    

منکھ ھمیشھ با سایرزندانیان میګفتم بیکسم وھیچ پایوازی ندارم، حاال با تعجب 
ازمن می پرسیدند کھ چطورشد کھ کسی بھ مالقات ات آمد و او کی بود؟ 
بخصوص وقتی ھمان سھ نفری کھ «حاجی بابھ» مرا ازنزدیکی با آنھا 

برحذرداشتھ بود، وقتی ازحاجی مذکورنام ګرفتم، ھراسناک شده و بیشترین سؤالھا 
را میکردند. مثًال چګونھ او را می شناسی؟ او دیګرچھ ګفت و چھ میخواھد؟ چرا 
آمده بود؟ و غیره. یکی ازاین سھ تن، ھمان «انجنیرھاشم» بود کھ قبًال ازاو نام 

ُبرده ام، دوم بنام «قاری» و ازقریھ ی «سنجد دره» ی شمالی و شخص 
ھشیاربود و سومی کھ اسمش را فراموش کرده ام، شخص آرام، متفکر و کم 

 حرف بود و چنین تصورمیشد کھ رمز و راز زیادی دردرون سینھ دارد.          
 ولی بھ ھرحال، چون خودم ازاین «حاجی بابھ» شناخت قبلی وکافی نداشتم، 

اصًال ازموقف شخصی و تنظیمی و یا قدرت و صالحیتش ھم چیزی نمیدانستم. 
آڼچھ را ھمان سھ تن ګفتند، این بود کھ ګویا آنھا را ھمین «حاجی بابھ» زندانی 

 ساختھ است. (الغیب عنداهللا)                                                             
مشکل تازه یی کھ پس ازمالقات «حاجی بابھ» بحیث پایواز برایم خلق شد، این 
بودکھ یکی ازافسران یک ستاره یی کھ او را «چیف صاحب» صدا میکردند و 

مسوول سنتریا «چکر» یا مرکززندان بود، چندین مرتبھ ازمن پرسید کھ « 
مالقاتی کھ آمده بود، برایت چھ آورد؟» ومن بجوابش ګفتم کھ ھیچ ! باید ګفت کھ 
ھرکارمند، افسریا حوالھ دار، ھمینکھ درزندان مؤظف میشوند، بھ منظوربدست 

آوردن رشوه و تحفھ، دست بھ نیرنګ و استبداد بیرحمانھ میزنند. پس «چیف 
صاحب» ھم میخواست چیزی برایش بدھم کھ ھرګز ندادم، اما پیامد بد آنرا 
نیزدیدم. بھ این معنا کھ چندی پس ازآن، با بھانھ ی ناچیزی، بدون موجب و 

تقصیری، مرا بھ «کوتھ قلفی» انداخت و این شکنجھ ی جسمی و روحی مدت 
                                                              .  بیست و دو روزطول کشید
مولوی فضل الرحمن کھ بعدًا بنام پدرمعنوی ګروه طالبان مسما شده حایزمقام ھای 
بلند دولتی ګردید، درآن شب و روز(سالھای زعامت جنرال ضیاالحق) برای مدتی 
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درھمان زندان دیره ی اسماعلیخان زندانی بود. روزی پیش رویم آمد ومن ھم 
سالم کردم. پرسید «توکابلی ھستی؟»، ګفتم بلی! ، باز پرسید «چرا زندانی 

شدی؟!»، ګفتم خودم ھم نمیدانم. ګفت « ضیا الحق باالی افغانھا ظلم میکند و ما 
 انشا اهللا این حکومت را نابود می کنیم، شما برادران ما ھستید!»                    

ھنوزدردخمھ ی سیاه (کوتھ قلفی) بودم کھ یکنوع درد درقسمت کلیھ یا ُګرده ی 
خویش احساس کردم، مګرابتدا آنرا جدی نګرفتم. این درد آھستھ آھستھ شدید و 

شدید شد، تا آڼجا کھ دیګرنتوانستم خودم را حرکت دھم. صدایم را بھ سختی کشیده 
کمک خواستم، ولی کسی بھ دادم نرسید. نالھ و فریادم بلند و بلند ترشد تا آنکھ 

زندانی پھلوی سلولم جویای احوال شد و فھمید کھ موضوع جدی است. بنابرآن، 
پھره داری را کھ باید درھمان نزدیکی ھا حاضر می بود، اما درھمان موقع ګرم 
ګفت و ګوبا پھره داردیګربود، صدا زد و موضوع را بھ او فھماند. پھره دارمرد 
احمقی بود. درعقب پنجره ی سلول آمد و درحالیکھ با دو چشم سر میدید کھ من 

چون مار بخود می پیچم و نالھ میکشم، سؤالھای پوچ و بیھوده یی میکرد. باالخره 
او رفت تا دروازه بان را خبرکند و دروازه بان باید نزد نوکریوال رفتھ  او را 

ازخواب نازبیدارکند تا او یکنفرعسکر را بھ دنبال داکتربھ منزلش بفرستد و 
داکترھم با صد ناز وکرشمھ، باچشمان خواب آلود و نسواربھ دھنش بیاید ونھایتًا 
دو یا سھ دانھ تابلیت را ازجیب واسکت خویش بیرون کشیده بدست اسیربی پناه 

بدھد و برود. این سلسلھ مراتب ظالمانھ، حتمًا دو تا سھ ساعت را در برمیګیرد و 
 تا این مدت، بیمارغالبًا یا می میرد و یا بیھوش میشود.                               

حاِل زارمن ھم چنین شد. وقتی مدت تقریبًا سھ ساعت از درد شدید و نالھ ھای 
جانکاه من سپری شد و بدون آنکھ خودم اراده یی داشتھ باشم، برای مدتی بخواب 

رفتم. سحرګھان وقتی بیدارشدم، دیدم کھ جناب «داکتر» دودانھ تابلیت را روی 
 پنجره ی سلول ګذاشتھ و خودش رفتھ پی کارخویش رفتھ است.                     
بیست و دو شبانھ روز ازشکنجھ (کوتھ قلفی) من سپری شده بود و روزبیست و 

سوم بود کھ یک افسرسالخورده و الغراندام با عینک ھای ذره بینی وچشمان ورم 
کرده بھ دیدن زندان آمد. اسم این افسرنظامی را نمیدانستم، مګرګفتند کھ با افغانھا 
یکنوع ھمدردی دارد کھ ازترس آی اس آی نمیتواند احساسات و ھمدردی ھایش 
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را آشکارنماید. وقتی بھ سلسلھ ی مشاھدات خویش، بھ سوی  «کوتھ قلفی» ھاآمد، 
نظرش بجان من افتاد و ازھمان «چیف صاحب» یا افسرظالم یک ستاره ی کھ 
مرا بھ آنجا انداختھ بود، پرسید کھ « این کابلی چھ کرده کھ درداخل کوتھ قلفی 

است؟»، آقای «چیف» پاسخی نداشت و ھمینقدرګفت کھ « این کابلی بغاوت 
میکند». قوماندان کھ رمز وراززندان را میدانست و بھ خصلت ھای شیطنت آمیز 

مؤظفین آنجا بلد بود، بھ معاون خود امر کرد تا مرا ازآن سلول مرګباربیرون 
                                                                                     .  بکشند

 بازھم در زندان پشاور
مدت یکسال را در زندان مخوف راولپندی و دوسال دیګر را درمحبس غمناک 

دیره ی اسماعلیخان و جمعًا مدت سھ سال را درعقب میلھ ھای آھنی و سلولھای 
نفس ګیرو نمناک آن درعالم بیګناھی وتحقیر و  با دنیایی از تنګدستی وشکنجھ و 
بیعدالتی کامل، آنھم در عمیق بی سرنوشتی، دوری ازوطن و اعضای خانواده و 

انبوھی ازیأس و رنج و نا امیدی سپری کردم. آنقدربجان رسیده بودم کھ درھرماه 
یک درخواست کتبی عنوانی ګورنرپشاور فرستاده بھ آن وسیلھ تقاضا میکردم تا 

 بھ دوسیھ و سرنوشتم رسیده ګی صورت ګیرد.                                        
تقریبًا مدت سھ ماه ازسومین مرتبھ ی حبس من سپری شده بود کھ یکروز، 

درحالیکھ بھ انجام کارھای شاقھ درکارخانھ بودم، منشی دفترزندان آمده مرا با 
آواز بلند کھ درزندانھا معمول است، صدا زد. نزدیکش رفتم و ھمینکھ مرا دید 

ګفت « بستره و لباسھایت را ګرفتھ بیا کھ بھ دفتربرویم»، ازاو پرسیدم کھ بازچھ 
میخواھند و  مرا کجا می برند؟ جوابی نداد. ناچارلباسھای کھنھ و پوسیده ام را 
ګرفتم و با آشنایان زندانی ام وداع کردم. آنھا بالنوبھ می پرسیدند کھ بازچھ شده 

وترا بھ کجا میبرند؟ مګرمن جواب بھ آنھا نداشتم. بعضی اززندانیان کھ بھ خباثت 
مقام ھای پاکستانی چندان آشنا نبودند. میګفتند «مبارک، آزادی شدی!»، درحالیکھ 
 خودم میدانستم کھ رھایی من کارساده یی نخواھد بود.                                
وقتی بھ دفترزندان رسیدم، باردیګرولچک ھا بھ دستھایم و زوالنھ ھا را بھ پاھایم 
زدند و بازکاغذھا را سیاه کردند و توسط تفنګداران مؤظف بھ بیرون انتقالم دادند. 

یعنی بازھم مانند ګذشتھ، ھمان موتر دادسن و غرش موتر وھمان راھپیمایی 
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طوالنی و خستھ کن وھمان ګرسنھ ګی و تشنھ ګی کشیدن و ...                     
 ساعت سھ ونیم شب بود کھ یکباردیګرچشمم بھ دروازه ی سیاه دوزخ پشاوریا 

(سنترل جیل پشاور) افتاد. مرا بھ داخل زندان انتقال داده جایم را بھ ګوشھ ی یکی 
ازسلول ھای کلوخی کھنھ و نمناک و متعفن تعیین کردند. دونفرافغان دیګررا کھ 

ساکن والیت ننګرھارافغانستان بودند نیزدرعین سلول انداختھ بودند. چون این 
محل ازروشنایی برق محروم نګھداشتھ شده بود، بنابرآن، پاسی ازشب را با 

                                                                 .  چراغ پلتھ یی ګذشتاندیم
درسلولھای زندان مروج بود کھ اسیران دیرینھ، با تعارف چای و یا مقداری غذا 

ازتازه وارد استقبال میکنند و ھمینکھ «َدم راستی» صورت ګرفت، ازاو میپرسند 
«دوسیھ ات چیست؟» ، «دلیل زندانی شدنت چھ خواھد بود؟»، « چند سال 

محکوم بھ حبس استی ؟» و امثال اینھا. اما متأسفانھ آن دو ھموطن و ھم سلول، 
ھمت تعارف یک پیالھ چای را ھم نداشتند. ھمینکھ ګفتم این بارسوم است کھ 

محکوم بھ حبس میشوم، یکی ازآندو بھ ګریھ آغازکرده ګفت « شاید ما ھم بھ عین 
                                                                    «  سرنوشت دچارشویم
فردای آن، طبق معمول، مرا درمقابل کلکین آمرمحبس ایستاده کردند و آمر اسم و 
ولد مرا جویا شد وسپس دستورداد تا در یکی از باَرکھا مقید ساختھ شوم. دراتاقی 
کھ مراانداختند، جزمن، ھیچ کس دیګری نبود، ازساعت ده صبح تا ساعت چھار 
عصرتنھا و بدون آب و غذا، سربھ زانو نشستم تا آڼکھ صدای زنګ کارخانھ بھ 
صدا درآمد و زندانیان ازکارھای شاق روزانھ  بھ اتاق ھای شان برګشتند. سلول 

سرد و خاموشی کھ درجریان روز، تنھا و متفکردرآن بسربردم، با آمدن زندانیان، 
ُپرغوغا شد. آنھا درحالیکھ بلند بلند حرف میزدند، بھ سرعت درصدد روشن 

کردن ذغال و آماده ساختن چای و نان برای خودشان شدند و دود ذغال ھمھ جا را 
                                                                                 .  فرا ګرفت
ھرنفرزندانی مجبور است جھت پخت وپز و تھیھ چای یا آب جوش و غیره، یک 

قطی یا « پیپ» خالی نسبتًا بزرګتر (پنج کیلویی روغن) را بعنوان دیګدان وبقول 
پاکستانیھا « انګیتی» درست کنند. بھ این معنا کھ سرقطی یا (پیپ) خالی روغن 

را جدا کرده مقدار ِګل بھ دور و برآن می چسپانند و چند تا سیخ فلزی یا «حلبی» 
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را دریک سمت آن نصب میکنند و بھ ھمین ترتیب رفع مشکل مینمایند. واما ذغال 
و مواد مورد ضرورت را باید خود زندانی دربدل پول نقد وتوسط 

عسکرخریداری کند و یا «پایواز» او ازخانھ برایش بیاورد. درغیرآن، مانند من، 
 درتنګنای دردناک بیکسی و بینوایی قرارمیګرد.                                      
من کھ دیګدان یا«انګیتی» نداشتم، طبعًا نمیتوانستم چای یا غذا برای خویش تھیھ 

نمایم. اما مقداری چای خشک، بوره و شیرخشک درداخل صندوق غریبانھ ی 
خویش داشتم. ھمینکھ برای نخستین بار با ھم سلولی ھای ناشناس خویش 

احوالپرسی کردم، چون سخت تشنھ و خستھ بودم، لھذا یک مقدارچای خشک و 
بوره برای یکی ازآنھا دادم تا یک پیالھ چای برایم تھیھ نماید، مګراوھنوز 

ھمینقدراحساس داشت کھ  چای و بوره را نګیرد ویک پیالھ چای تعارف کند کھ 
                                                                         .  ازوی تشکرکردم

ھنوزچای را نھ نوشیده بودم کھ نوکریوال زندان با یکتن از نمبرداران داخل 
بارک شدند و من ازآنھا خواھش کردم تا برایم یک جایی برای خوابیدن تھیھ 

نمایند. آنھا با فشرده کردن زندانیان، تقریبُا بھ اندازه ی یکنیم مترجای را آماده 
ساختند و آنګاه برای لحظاتی پاھایم را دراز کردم. ھمینکھ دروازه ھای باَرک ھا 
بستده شد، زندانی ھای دیګریکی پی دیګرنزدیکم آمده ھریک از آنھا پرسش ھایی 

بعمل می آوردند، ازقبیل اینکھ چګونھ زندانی شده ام؟، مرا ازکجا آورده اند؟، 
مدت محکومیتم چند سال است و ... منھم ناچاربودم بھ سؤالھای آنھا جستھ جستھ 

جواب دھم. بعضی ازآنھا ھمینکھ جوابھای مرا می شنیدند، غمګین تر شده 
 حکومت مداران پاکستانی را دشنام میدادند و یا بحق آنھا دعای بد میکردند.        
مدتی سپری شد و من آھستھ آھستھ با سایراسیران با خوی و خصلت ھای مختلف 
خو ګرفتھ با محیط تنګ و تارزندان عادت کردم. ھر روز ساعت ھشت صبح بھ 

داخل کارخانھ غرض انجام کارھای شاق می رفتیم و ساعت چھارعصر بھ 
                                                         .  سلولھای خویش بر می ګشتیم 

یکی ازروزھا، غوغا و دویدن دویدن درداخل محوطھ ی زندان بر پاشد. 
نمبرداران سراسیمھ ھرسو می دویدند. اسیران را بداخل باَرکھا فرستاده دروازه 

ھا را قفل زدند، اما ابتدا نفھمیدیم چھ واقع شده ؟ چند دقیقھ بعد، یکی از نمبرداران 
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کاله سرخ را کھ دست و پاچھ بود و یکبارنزدیک پنجره آمد، پرسیدیم چھ ګپ 
 است ؟! ، ګفت  دونفررا «کوری» می زنند.                                          
«کوری زدن» ھمان ُدره زدن است منتھا باچوب «بانس» مستحکم و این کوری 
زدن راه ورسم خاصی دارد. این نوع جزا دادن، عالوه ازمیعاد حبس یک زندانی 
است کھ دادګاه باالی آن حکم صادرمیکند. یعنی اداره ی زندان صالحیت دارد کھ 

ھرګاه زندانی را درشراب نوشی، زنا و یا انحرافات دیګری می بیند، جزای 
«کوری» را باالیش اجرا نماید. برای اجرای این وظیفھ ی غیرانسانی، اداره ی 

زندان از میان سایرزندانی ھا، یکنفر سنګدل وبیرحم را انتخاب میکند تا نوع 
                                                           .  «کوری» زدن را تمرین کند

شیوه ی کارچنین است کھ یک سھ پایھ ی چوبی را دروسط محوطھ ی زندان 
ګذاشتھ دستھای «مجرم» را درقسمت باالیی این سھ پایھ محکم می بندند، شکمش 
را دروسط سھ پایھ کھ اندک برامدګی دارد می چسبانند و پاھایش را نیزدرقسمت 
ھای پایینی یا قاعده ی آن با ریسمان بستھ میکنند. شلوارش را درآورده یک تکھ 

ی ململ سفید را دربرآمد ګی عقب یا بھ (ُسرین» او میګذارند. دراین موقع، 
قاضی مربوطھ، مسوولین زندان ویک نفرداکتر حضورمیداشتھ باشند. داکتربا قلم، 

روی تکھ ی سفید یک خط میکشد تا ضارب، ھمان نقطھ را نشانھ بګیرد. چوب 
بانس ھم بھ اندازه ی یکنیم تا دو مترطول دارد. ضارب اوًال چند متردوررفتھ و با 
یک دوش سریع، با ژست خاص، درحالیکھ یک زانو را بھ زمین می خواباند، با 

تمام انرژی و قدرت، باالی ھمان خط نشانی شده می کوبد. شخص مضروب 
اګرقوی ھیکل و تنومند باشد پس ازضربھ ی دوم ویا سوم ازھوش میرود و ھرګاه 
ضعیف و الغراندام باشد، دراثرضربھ ی اول بیھوش شده ګوشت اش پاره میشود 
 و مدتھا درشفاخانھ می ماند تا بھبود یابد.                                               

بیاد دارم کھ درآن سالھا، طرفداران حقوق بشرازجنرال ضیاالحق دیکتاتوروقت 
پاکستان دراین مورد پرسش کردند، مګراوجواب داد کھ درحکومت یا دروضعیت 
 «مارشاال» باید چنین باشد تا مردم اصالح شوند.                                     
درباَرکی کھ من مقید بودم، دو تن ازقوماندانھای حزب اسالمی ګلبدین بنام ھای « 
حکم خان» و « ...» ھم حبس بودند. این قوماندانھا، ضمن صحبت ھا و حکایت 
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ھای شان میګفتند کھ درکمپ «ببو» واقع درحومھ ی شھر پشاوربھ تعداد ھجده 
ھزارزن بیوه ی افغان نګھداری میشوند. آنھا می افزودند کھ یک بخش کمپ 

مذکورمربوط عبدالرب رسول سیاف وبخش دیګرآن مربوط بھ ګلبدین 
حکمتیاراست. باری ازآنھا پرسیدم دراین کمپ چھ میګذرد؟ یکی ازآنھا ګفت 

«ھرشیخ پولدارعرب کھ بھ پاکستان و باز بھ پشاورمی آید، اوًال درکمپ ببو می 
رود ویکی ازھمین زنھای بیوه واما مقبول را بھ صیغھ ی خویش در می آورد و 

تا ھرمدتی کھ درپاکستان زنده ګی میکند، زن صیغھ یی را باخود نګھمیدارد و 
زمانیکھ بھ کشورش برمیګردد، او را بھ کمپ بر می ګرداند. او ګفت کھ عالوه 

ازشیخ ھای عرب، کارمندان بلند رتبھ ی آی اس آی، قوماندانھای زورمند جھادی 
 و بلند پایھ ګان رژیم پاکستان نیز بھ آنجا رفت و آمد میکنند.                         
«حکم خان « قد میانھ و ھیکل قوی داشت و ریش خود را میتراشید. وی پشتون 
بود و فارسی دری را بصورت شکستھ تګلم میکرد. این حکم خان کھ بھ مرور 
زمان با من نسبتًا ُانس ګرفتھ بود، یکی ازروزھا کھ درداخل محوطھ ی زندان 
باھم قدم میزدیم، عقده اش را ترکانده ګفت «فامیل ھایی کھ ازافغانستان وارد 

پشاور میشوند، اګردرمیان آنھا کدام زن یا دخترجوان باشد، قوماندان مربوط بھ 
حزب وظیفھ دارد تا جلوترازھمھ نزد آنھا رفتھ خیمھ و خرګاه جدید، مواد خوراکھ 

و کارت مخصوص (رشن کارت) برای شان تھیھ میکند و بھ این وسیلھ آنھا 
دلګرم ومتمایل بھ حزب میسازد. متعاقبًا اعضای پسرانھ ی فامیل را با تبلیغ و 

ترغیب، مسلح ساختھ بھ منظورجنګیدن بھ داخل افغانستان میفرستد تاعلیھ «کفار» 
بجنګند، اما پس ازآنکھ این جوانان مسلح با سالح شده بداخل یک ګروپ از 

«مجاھدین» بھ سوی افغانستان فرستاده میشدند، بصورت مخفی برای سردستھ ی 
ګروپ مذکورفھمانده میشد کھ این جوانان نباید زنده برګردند کھ زنده ھم برنمی 

ګشتند. متعاقبًا، اګرکدام سرسفید یا کالنی دراین خانواده درچارچوب کمپ «ببو» 
باقی می ماند، او راھم بھ اشکال مختلف از سرراه بر میداشتند تا زمینھ ی عیاشی 
و خوشګذرانی و سؤاستفاده اززنان و دوشیزه ګان جوان آن میسرګردد.            
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قوماندان دیګری ازحزب اسالمی کھ ھم سلول «حکم خان» بود، روزی درغیاب 
او بھ من قصھ کرد کھ « وی (حکم خان) قبًال «خلقی» بوده و روی یک سلسلھ 

مجبوریت ھا، عضویت حزب اسالمی را حاصل نمود. ولی من از قوماندان ھای 
 مذکور و ګذشتھ ھای آڼھا اطالع دقیق نداشتم.                                          
بھ سلسلھ ی فرستادن درخواست ھای کتبی عنوانی ګورنرپشاور مبنی بربیګناھی 

و حبس سھ سالھ ام و اینکھ باید باالی دوسیھ ی من منصفانھ غورشود، بارسوم ھم 
چنین یک درخواستی را فرستادم، مګرھیچ جوابی و یا نتیجھ یی بدست نیامد، 

 درحالیکھ تصمیم داشتم بھ مراتب اینکار را انجام دھم تا باشد، نتیجھ حاصل آید.  
کمافی السابق مصروف شاقھ کاری بودم کھ ناګھان آوازی ازطرف دروازه ی 

عمومی بګوشم رسید کھ صدا میزد «عزیزاهللا بیرون بیا !» و سپس منشی 
دفترزندان نزدیکترآمده برایم ګفت تا بستره  و لباسھایم را ګرفتھ بھ دفتربروم. قلبًا 
بازبھ تپیدن افتاد و با خود ګفتم بازمرا بھ تحقیق و تعذیب وشکنجھ می برند. آنګاه 
کھ دستھایم را ولچک میزدند، از آنھا پرسیدم «مرا باز کجا میبرید؟!» ، ګفتند « 

رھایت میکنیم!» ، بازپرسیدم کھ ھرګاه قراراست رھایم کنید، پس چھ نیازبھ 
 ولچک زدن است؟!، ګفتند «زیاد نپرس، بعدًا خواھی دید.»                         
آنګاه کھ بھ بیرون زندان پا ګذاشتم، دیدم سھ نفرازاعضای شبکھ ی آی اس آی کھ 

قبًال آنھا را دردفتر بھ اصطالح «افغان کمشنری» دیده بودم، با یکعراده 
موتردادسن منتظرایستاده اند. وقتی بداخل موترنشستم ، دیدم دوجوان پاکستانی را 

نیز دستګیرکرده و بداخل موترنشانیده اند. یکی ازآن دواسیرپاکستانی، جوان رشید 
و خوش قیافھ یی بود با چشمان میشی، مو ھای متمایل بھ طالیی و بنی بلند کھ 

 سال عمرداشت و ازاھالی منطقھ ی ګلګیت بود. ازاوآھستھ ٢٢ تا ٢٠حدود 
پرسیدم « چھ ګناھی کردی؟!» ، با ساده ګی تمام ګفت «ھیچ، فقط ازګلګیت بھ 

طرف پشاوردرحرکت بودم کھ ازموترپیاده کرده دستګیرم نمودند و حاال نمیدانم 
مرا بھ کجا می برند؟ برایش فھماندم کھ ھمین حاال فرصت دارد اګرمیتواند فرار 

کند، درغیرآڼ مانند من دچارمصیبتھای فراوان خواھد شد. ولی ھمینکھ دیدم جوان 
مذکورکھ تا آن لحظھ لبان نسبتًا ُپرخنده داشت و آنًا متغیرشده بھ غصھ افتاد، 

ازګفتھ ی خویش نادم شدم، ولی دیګر تیرازکمان رھا شده بود.                      
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 موترکھ بھ حرکت افتاده بود، پس ازچند دقیقھ، درعقب یک دروازه ی فلزی 
بزرګ کھ پیش روی آن دو نفرمسلح با لباسھای شخصی (پیرھن و تنبان) پھره 

میکردند، توقف نمود. یکی ازآن دو پھره دارمسلح، بھ موترنزدیک شد و شخصی 
کھ درکنارراننده  درسیت جلو موترنشستھ بود، کاغذی را بھ وی نشان داد و 

چیزی سرګوشی ھم نمود. سپس دروازه ګشوده شد وموتربداخل حویلی رفت و 
آنګھ مرا بھ دفترآنجا تسلیم نمودند.ګروه مسلح این اداره، بعد ازآڼکھ سراپایم و 

داخل بستره ی محقرم را با دقت تالشی نمودند، مرا بھ زیرزمینی آنجا رھنمایی 
                                                                                      .  کردند

 دھلیزمربوط بھ این زیر زمینی، حدود ده تا دوازده متر طول و تقریبًا یک 
مترعرض داشت. دریک سمت آن ردیفی ازسلولھای کوچک با پنجره ھای ضخیم 

قرارداشت و بھ سمت چپ آن، دھلیزکوتاه دیګری بود کھ درآن دو سلول با یک 
کلکین و پنجره ی کوچک واقع شده بود کھ ازپشت پنجره ی مذکور، حویلی و 

دروازه ی عمومی دیده میشد. دریکی ازاین سلولھا، دوجوان ننګرھاری ما انداختھ 
شده بودند و درسلول دیګرآن، یک مرد محاسن سپید و یک تن ازجوانان بیست 
سالھ از منطقھ ی شینوار(آنسوی خط دیورند) محبوس بودند. وقتی پسانتر با دو 

جوان ننګرھاری صحبت کردم، ګفتند کھ با سی و دو کیلوګرام مواد منفجره  
دستګیرشده اند. ولی با آنھم ھردوی آنھا با لھجھ ی خاص خودشان حرف میزدند 

و میخندیدند و باصراحت میګفتند کھ امروز یا فردا آزاد خواھند شد کھ 
                                                                           .  ھمانطورھم شد

دریکی ازسلولھای دیګراین زیرزمینی، یکنفراز اھل ھنود افغانستان کھ او 
نیزساکن والیت ننګرھاربود، بسرمیبرد.او میګفت کھ چون برادرش مریض بود و 

او را جھت تداوی بھ پشاورآورده بود، ولی شبکھ ی آی اس آی او را بھ اتھام 
جاسوسی بھ افغانستان دستګیرنموده است، درحالیکھ ھیچ ګناه و تقصیری ھم 

ندارد. وی ګریھ کنان میګفت «برادرم کھ بیماری زردی دارد، نمیدانم حاال درکجا 
 ست و درچھ حالت قراردارد؟                                                           

جوان شینواری بھ من ګفت کھ دریک ګوشھ ی اتاق تحقیق واقع در منزل باال، 
ازوی استنطاق بعمل می آوردند و در ګوشھ ی دیګراتاق ازآن ھندوی افغان. او 
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افزود کھ خودش دید و شنید کھ آن ھندوی جوان را بھ شرط ھمکاری با شبکھ ی 
آی اس آی رھا کردند. پیرمرد شینواری کم حرف میزد وبیشتر متفکربود. اما 

برعکس او، جوانک ھموطن ما زیاد می خندید، ُپرحرفی مینمود و فکاھی میګفت 
                                                                        .  و ازدنیا بیخبربود
داستان مربوط بھ آن پیرمرد متفکرچنین بود کھ یکتن ازپیلوتھای پاکستان، وظیفھ 

اش را ترک داده بھ افغانستان پناھنده میشود و دولت افغانستان، عین وظیفھ ی 
پیلوتی را درکابل بھ عھده ی وی میګذارد. پیلوت مذکورغرض اطمینان و تسلی 
دھی اززنده بودنش برای اعضای خانواده ی خویش، چند قطعھ عکسی را کھ با 
یونیفورم پیلوتی درکنارطیاره ھای افغانستان برداشتھ بود، بدست ھمین پیرمرد 

میدھد تا ضمن عبورازمرز، آنھا را  بھ خانواده اش تحویل دھد.اما کارمندان آی 
اس آی او را درمرزتورخم تالشی نموده عکسھا را از نزدش بدست می آورند 

 وسرنوشت اش بھ تحقیق و شکنجھ و زندان میکشد.                                  
مرا بھ منزل باالیی، یعنی بھ اتاق تحقیق بردند. اتاق تحقیق تقریبًا بزرګ بود، ولی 
 جزسھ پایھ میز وشش پایھ چوکی درآن، چیزدیګری نبود.                            

   چند دقیقھ باالی چوکی نشستھ بودم کھ دروازه باز شد  و یک مرد میانھ قد، 
بروتی، سیاه رنګ، با پیراھن و تنبان وکرتی آبی وارد شد وبدون مقدمھ پرسید« 
باکدام زبان حرف میزنی؟»، با زبان پشتو واما نا مکمل ګفتم کھ انګلیسی نمیدانم 
واما بھ زبانھای پشتو و فارسی و اردو آشنا ھستم. سپس سؤالھای زیادی بھ زبان 

پشتوبعمل آورد و ورق ھای زیادی را سیاه کرد و باالخره ازجا برخاست و خارج 
شد. بعد ازآن، محافظ مسلح داخل شد و درحالیکھ مرا بھ زیرزمینی رھنمایی 

میکرد، تذکرداد کھ «میجرصاحب جایی کارداشت، ولی فردا بازمی آید»         
باید ګفت کھ چای و غذای ظھر وشب را از یکی ازرستورانت ھای نزدیک و 
معمولی می آوردند. غذایی را کھ می آوردند، عبارت ازدال، قورمھ ی کچالو، 

 ګلپی و ګاھی ھم قورمھ ی ګوشت بود.                                                 
بعدازظھرفردای آن روز، ازعقب کلکین کوچکی کھ دردھلیززیرزمینی 

قرارداشت و ازآڼجا میتوانستم صحن حویلی و دروازه ی عمومی را ببینم، دیدم کھ 
یکعراده موترجیپ آمد و دروسط حویلی توقف کرد و آنګاه یکتن ازکارمندان این 
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دفتراز آن پایین آمد. ھمچنان دیده شد کھ مقداری اوراق دوسیھ ګونھ بھ دستش 
میباشد و بازدقیقترمتوجھ شدم، عکس خودم را روی یکی ازاوراق دست داشتھ ی 
کارمند مذکوردیدم. دفعتًا بیادم آمد کھ این ھمان دوسیھ و اوراقی است کھ سھ سال 
قبل وباراول کھ مرا از اسالم آباد بھ پشاور و بھ « چرګانو مندوی» انتقال دادند، 

دیده بودم و بازدرذھنم خطورکرد کھ این دوسیھ ی سھ سالھ را بھ این 
منظورآورده اند کھ جوابھای تازه ی مرا با جوابھای سھ سال قبل من تطبیق 

                                                        .  نمایند. چنانکھ ھمان طورھم شد
شب ھمان روز، ھمینکھ غذا را صرف کردم، شخص مسوول زیر زمینی نزدم 

آمده ګفت کھ باید در یکی ازاتاقھای خالی بروم و رفتم. بیاد ندارم کھ چھ ساعتی 
ازنیمھ ھای شب بود کھ دفعتًا سروصدا بلند شده من و سایر زندانیان را تکان داد. 

ازخواب پریدم و بھ فکرآنکھ بازبجان من آمده اند تا کارشکنجھ و تحقیق را 
آغازنمایند، خودم را آماده ساختم. ولی دیری نپاییده بود کھ دونفرکارمند مسلح، 
مرد جوان برھنھ پا را کھ موھای بسیارژولیده، ریش کوتاه و لباسھای مندرس 

وچرګین بھ تن داشت و پیھم دشنام ھای رکیک نثاررژیم پاکستان میکرد، بداخل 
آورده درھمین اتاقی کھ من بودم، حول دادند و دروازه ی را از بیرون قفل کردند 
و رفتند. راست بګویم دراول قدری نګران شدم کھ مبادا اداره ی استخبارات، این 

مرد ظاھرًا ژولیده و دیوانھ را روی یک توطئھ دراتاق من انداختھ باشد تا مرا 
خفھ نماید، اما بعدًا مطمئن شدم کھ دیوانھ نیست، بلکھ انسان عادی میباشد. چند 

لحظھ کھ سپری شد، ازمن سګرت تقاضا نمود و تقاضای سګرت، یکی ازخصلت 
ھای عادی پاکستانیھاست. یک پلتھ سګرت برایش دادم. ھنوزآن سګرت تمام نشده 

بود کھ دست درازکرده قطی سګرت مرا بدون اجازه برداشت و دو پلتھ سګرت 
دیګرراھم ګرفت، یکی آنرا در عقب ګوش خود نګھداشت و دیګرآنرا دود کرد، 

طوریکھ دود آنرا پیوستھ ازسوراخھای بینی خویش بیرون می کشید.               
 مرد مذکور، لحظاتی بھ سقف اتاق خیره شد و با اکت و ادای فلمی، چیزھایی 

زیر لب ګفت و سپس، آرام آرام از من پرسشھایی نمود. مثًال، ازکجا آمده ام؟ بھ 
چھ منظور بھ پاکستان آمده ام؟ ازافغانستان با خود چھ آورده ام؟ وضمنًا نام چند 

 نفر را یاد کرده پرسید کھ آیا آنھا را می شناسم؟ و ...                                
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من کھ درک کرده بودم این بھ اصطالح مرد دیوانھ و ژولیده را بصورت عمدی و 
حساب شده نزد من آورده اند. بھ سؤاالتش پاسخی ندادم و بھمین منوال، پاسی 

ازشب ګذشت و «دیوانھ» آرام خوابید. مګرمن کھ واقعًا نګران شده بودم، ھیچ 
                                                        .  نخوابیدم و تا سحرګاه بیدارماندم

فردا کھ فرا رسید، این ھم سلولی ظاھرًا دیوانھ شروع کرد بھ دشنام دادن ھای 
علنی بھ جنرال ضیا الحق و حکومت وی بھ زبانھای پشتو و اردو و خواست 

برای من بفھماند کھ  ګویا وی بھ خاد سفارت افغانستان در اسالم آباد کار میکند، 
مګرمن بھ آنھمھ جفنګ ګویی ھای او اعتنایی نکرده سکوت اختیارنمودم کھ بھ 

 این ترتیب تالش و کنجکاوی ھای این دیوانھ ی ھشیار بی نیتجھ باقی ماند.        
ساعتی بعد، یکی ازمسوولین زندان آمده مرد دستوری را ازاتاق خارج کرده با 
خود برد. درلحظاتی کھ او ازاتاق خارج میشد، ازالبھ الی موھای ژولیده اش، 

نګاه ھای معنی داری بھ سویم نمود و رفت.                                           
 پسانتر، ردیفی ازپنجره ھا ګشوده شد و برخی اززندانیان ازمن ھی می پرسیدند 
کھ این دیوانھ کی بود؟ خوب شد کھ ترا لت و کوب نکرد، خوب شد کھ درسلول 

                                                                               ...  ما نبود و 
یک و دوساعت ګذشتھ بود کھ بازمرا بھ دفترباال یا ھمان اتاق تحقیق خواستند. 

دیدم کھ سھ نفر درعقب میزھا منتظرنشستھ  و اوراقی ھم پیش روی شان 
قراردارد. بھ مجردی کھ داخل اتاق شدم، چشمھای ھمھ ی شان بھ سوی من افتاد 

و مرا بھ نشستن دعوت کردند. لحظھ یی بعد، سروکلھ ی ھمان میجر یا جګړن کھ 
دیروز ازمن تحقیق بعمل آورده بود نیزپیدا شد و اوراق و دوسیھ ی مرا روی 

میزګذاشت و رو بھ سوی سھ کارمند یا مستنطق دیګرکرده ګفت «شروع کینم!»  
قبل ازآنکھ سؤاالت را طرح کنند بھ میجر کھ آمر ھمھ بود، ګفتم «جوابھایی را 

کھ دیروز ارائھ کردم، ھمھ دروغ است»، وی با تعجب پرسید «چرا دروغ 
است؟»، ګفتم «زندانیان بھ من ګفتند کھ اګرراست بګویم ، دو باره زندانی میشوم، 

چرا کھ درپاکستان راستی و صداقت، انصاف و عدالت وجود ندارد...» او کھ 
سخت ناراحت شده بود، کاغذ ھا را پاره کرد و با خشم ګفت « حاال برایت ثابت 

 میکنم کھ درپاکستان عدالت و پرسان وجود دارد»                                   
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جریان تحقیقات تازه، مدت سھ ھفتھ را دربرګرفت و درپایان سؤالھا پرسیدند کھ 
آیا ګفتنی دیګرداری؟ ، ګفتم بلی دارم! ګفتند بګو، ګفتم اګرببرک کارمل کھ رییس 

جمھورافغانستان است، بھ پاکستان بیاید و ازشما پناھندګی سیاسی بخواھد، 
تقاضایای او را قبول میکنید؟ ، آنھا متفقًا ګفتند آری، ھرکسی کھ بھ پاکستان بیاید 

و پناھنده ګی بخواھد، ما بھ وی پناه میدھیم. بازپرسیدم، پس چرا مرا درزندان 
نګھداشتید؟! جواب قناعت بخشی نداشتند و پھره دار را صدا زده دستوردادند تا 

                                                    .  مرا مجددًا بھ زیرزمینی انتقال دھد
 انتقال دو باره ی من بھ «افغان کمشنری»

وضعیت چنان بود کھ با ګذشت ھر روز، بھ شکنجھ ی روحی و روانی ام افزوده 
میګشت و امید بھ رھایی و آینده را از دست میدادم. درآن شبھا و روز ھاییکھ 
ھمان پیرمرد متفکرشینواری با من ھم سلول بود و آنھمھ پاکی و بی ګناھی و 

درعین حال، انبوھی ازرنج و عذاب مرا ازنزدیک میدید، دلش بحالم میسوخت. 
چنانکھ چند مرتبھ، ضمن صحبت ، ګفت « ھرزمانیکھ اززندان رھا شدی، بخانھ 
 ی من، واقع « میرداد خیل» درلندی کوتل بیا ودرھرمرتبھ ازوی تشکرمیکردم.  
جریان تحقیقات تازه پایان یافت و تقریبًا مدت چھاریا پنج روز ازختم تحقیق سپری 

شده بود. با ھم سلولی ھای خویش مصروف صحبت بودم کھ زندانبان آمد و مرا 
با خود بھ منزل باال برد، اما با این تفاوت کھ اینبار، بجای اتاق تحقیق، مرا بھ 

یک اتاق دیګر کھ اصًال دفتر بود، رھنمایی نموده  دروازه را بست و رفت. آنجا 
درعقب میز دفتر، مرد الغر اندام میانھ سال با ریش و بروت تراشیده، موھای 

ماش وبرنج کھ پیراھن و تنبان واسکت پشاوری بھ تن داشت و موی سرش را بھ 
سمت چپ شانھ زده بود، قرارداشت و ظاھرًا مصروف مطالعھ ی اوراق دوسیھ 

ی من بود. مرد دیګری نیز با عین صفات و اما اندک تنومند تر، با بروتھای پھن 
بھ یک سمت دفترنشستھ بود. چند لحظھ ایستاده و منتظرماندم تا آن مردی کھ 

پشت میز نشستھ بود، ازمطالعھ ی دوسیھ فارغ شد و سرش را باال کرده پرسید« 
تو عزیزاهللا چھ کرده یی کھ این مدت را در زندان بودی؟» وقتی این سؤال ازمن 

پرسیده شد، آن مرد دیګرکھ نزدیک بھ دروازه نشستھ بود، دقیقًا بھ سویم 
                                                                                .  مینګریست
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راستش چون برای من دیګرھیچ امیدی باقی نمانده بود و ھیچ چیزی ھم نداشتم کھ 
ازدست بدھم، با بی پروایی خاص و جرأت تمام برایش ګفتم « این سؤال را 

ازشما میکنم کھ چھ جرمی را مرتکب شده ام کھ مدت بیشتر ازسھ سال را تحت 
تحقیق و شکنجھ و عذاب درزندانھای مختلف شما سپری کرده ام؟» وقتی سخنم 
تمام شد، آن مرد دوباره بھ دوسیھ نظرانداختھ ګفت «من چھ میدانم، پولیس در 
دوسیھ ات چیزھایی نوشتھ، ګناه من نیست !»، ګفتم « بلی ! پولیس شما ازمن 

 مبلغ دوصد کلدار خواست و برایش ندادم ...»                                         
قبل ازآنکھ آن مرد یا آمردفتر، سؤال دیګری بکند، مرد دومی کھ حدس میزنم 

افغان بود، ولی نفھمیدم چرا آنجا آمده بود و چکاره بود؟ ازمن پرسید «آیا 
افغانھای دیګری ھم درزندانھا ھستند؟»، ګفتم بلی! درھرزندان، ده ھا افغان بیګناه 
 زندانی میباشند و ھمھ درعالم بیکسی بسرمیبرند...                                    
وی ازاین ګفتھ ی من بحدی متأثرشد کھ ګلویش را بغض فشرد و با وضاحت دیدم 
کھ چشمانش ُپرازنم شده اظھارداشت « ازاین حالت خبرندارد» و بالفاصلھ، دست 
درجیب کرد و مبلغ سھ صد کلدار را بیرون آورده برایم تعارف کرده اضافھ نمود 

کھ ھمین مقداررا دارم، ورنھ بیشترکمک میکردم. اما ازپذیرش وجھ 
مذکوراجتناب کرده نګرفتم، خودش ازجا برخاست و پول را بھ جیبم ګذاشت و 

 آنګاه ازوی تشکرکردم. من بحیث یک انسان با احساس، تا زنده باشم این حرکت 
 جوانمردانھ ی او را فراموش نخواھم کرد.                                            

  قبل ازآڼکھ با آن مرد ھموطن سخن ګویم، آمردفترکھ بدون تردید، مردبا 
صالحیتی بود، ازمن پرسید « اګررھایت کنیم، چھ میکنی؟!»، من کھ درک کرده 

بودم این بی مروتان، باساس اھداف و پالیسی ھای خاص شان، نمیخواھند 
افغانھایی کھ از زندانھای پاکستان رھا میشوند، بھ کشورشان برګردند، جواب دادم 
کھ « اګررھایی من بدون قید وشرط باشد، میخواھم درشھرپشاوربمانم و یک پیشھ 

ی مناسبی ُجست و جونمایم»، وی بدون تعلل بیشتر، زنګ سرمیزش را بھ صدا 
درآورد و پھره دارداخل شد و دراثراشاره ی آمر، دستم را ګرفتھ دوباره بھ 

                                                                            .  زیرزمینی برد
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فردای آن، مرا یکبار دیګراز زیرزمینی بھ منزل باال بردند و ھمان میجر، عین 
سؤالھایی را مطرح کرد کھ یکروزقبل، آمردفترمطرح کرده بود و من ھم ھمان 

جوابھایی را دادم کھ دیروز داده بودم. میجرمذکور، کمره را ګرفتھ چند قطعھ 
عکس مرا ازچپ و راست اخذ نمود و بعدًا یکورق کاغذ سفید را پیش رویم 

ګذاشتھ ګفت « آنچھ من میګویم، بنویس و چنین : «من عزیزاهللا، ھرګاه اراده ی 
عبورازسرحدات پاکستان را داشتھ باشم و دوباره دستګیرشوم، ھرنوع مجازات را 
 می پذیرم »، منھم عین موضوع را بھ فارسی و اردو نوشتم و میجر آنرا بھ زبان 
 انګلیسی ترجمھ کرده بھ قلم خودش نوشت.                                             

مدتی ګذشت. یکروز، ګرم صحبت با ھم سلولی ھایم بودم کھ نا ګھ صدای 
زندانبان دردھلیز زیرزمین پیچید کھ میګفت «عزیزاهللا بستره ات را ګرفتھ و آماده 

باش!» ومنھم کھ تا حدودی بھ آزادی خویش امید وار شده بودم،خودم را آماده 
کردم و در حال رفتن بھ بیرون، با ھم سلولی ھایم وداع کردم. درلحظات اخیر، 
بازھم آن پیرمرِد جوانمرِد شینواری تأکید کرد کھ اګرجای نداری، بدون تشویش 

 بھ منزل ما واقع در« میردادخیل» واقع لندی کوتل برو وھمانجا اقامت کن !      
یکباردیګر دستھایم ولچک زده شد و قدم بھ بیرون زندان ګذاشتم. البتھ این بارپس 

ازپنجاه شبانھ روز بود کھ آفتاب را می دیدم،  چشمھایم را چند مرتبھ مالیدم تا 
آماده ی پذیرش نور آفتاب ګردند. مردان مسلح بھ داخل یکعراده موتررھنمایی ام 
کردند و بازھم بسوی نا معلوم بھ حرکت افتادیم. ھرچند مانند ګذشتھ معلوم نبود 

مرا بھ کجا می برند، اما براساس آخرین جریان و اجراآت دفتری، اندک خوشبینی 
یا کمترین نورامید دردلم تابیده بود وباخود میګفتم کھ شاید نخواھند بیشتر ازاین 

                                                                   .  مرا درزندان نګھدارند
  ساعتی بعد، موترحامل ما درمقابل تعمیرچھارطبقھ یی بھ اصطالح افغان 

کمشنری واقع ایستګاه موترھای راولپندی توقف کرد و مرا کشان کشان بھ منزل 
 باالیی تعمیر انتقال داده ازمؤظفین آنجا رسید تحویلدھی مرا اخذ کردند.            

دراین طبقھ ی باالیی تعمیر، اتاق بزرګی درحدود ھشت مترطول و شش 
مترعرض وجود داشت. دریک ګوشھ ی نزدیک بھ دروازه ی این اتاق یک پایھ 

میزکوچک با یک چوکی ګذاشتھ شده بود کھ درعقب آن، مردی قوی جثھ با 
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چشمان سرمھ آلود وریش وموی خینھ کرده نشستھ درحالت خواب و بیداری 
قرارداشت. این مرد کھ ګویا آمرآن محل خاص بود، دستارنوع قبایلی بھ سر، 
قطارمرمی بھ شانھ وسینھ و تفنګچھ درکمرداشت. یکنفردیګر، بالباس محلی 

(پیرھن و تنبان) دردَم دروازه، وظیفھ ی پھره داری را بھ عھده داشت.            
دراین اتاق بزرګ یکتعداد افغانھایی جمع آوری واسیرشده بودند کھ روی نا امنی 

ھای ناشی ازجنګ و خونریزی، میھن شان را ترک ګفتھ بھ پاکستان پناه آورده 
بودند. این جوانان، میان ساالن ومحاسن سپیدان افغان با رنګھای پریده و دلھای 

ُپرغم دریک صف نشستھ بودند تا اګریکی ازافراد متنفذ تنظیمی و جھادی بھ رحم 
آید و قدم رنجھ فرموده بھ مقامات «افغان کمشنری» تضمین دھد و آنھا را از 

چنګ اسارت پاکستانیھا برھاند. جالب تراین بود کھ بنا بھ دستورآمراین بخش، 
افغانھای اسیر دراین اتاق، نباید با ھمدیګرحرف بزنند و اال، مورد عتاب و تھدید 

و تحقیرمؤظفین قرارمیګیرند. جالبترازھمھ اینکھ اسیران، پول چای و غذای مورد 
ضرورت را میبایستی ازجیب خود بپردازند و اال باید رنج وخطرګرسنھ ګی را 

                                                                           .  نیزمتحمل شوند
درآخراتاق، یک دروازه ی دیګر دیده میشد کھ درعقب آڼ، دفتراعضای آی اس 

آی و مستنطقین آڼ قرارداشت. این مستنطقین، با وضع و حال غریبی درعقب 
میزھا نشستھ و غالبًا نسواربھ دھن داشتند. بعضی ازآنھا تفالھ ھای نسوار را بھ 

ھرګوشھ و کناردفتر حوالھ میکردند. اینھا بخاطرآنکھ ازیکطرف باالی این وظیفھ 
ی آسان و بی درد سر باقی بمانند و از سوی دیګر، اندک کار وفعالیت را نیزبھ 
مقام ھای باالترنشان بدھند، ګاھګاھی یک یا چند تن ازاسیران بینوا و بی وطن 

افغان را ګویا برای تحقیقات بھ داخل دفترمی خواستند وازآنھا سؤالھای یکنواخت 
 و مضحک و بیھوده بعمل می آوردند.                                                 
من، با بستره وصندوق دست داشتھ ام بھ این اتاق داخل شده بھ ھمھ سالم کردم و 
درکنارآنھا نشستم. تعداد مجموعی اسیران ھموطن من بھ ھجده نفربالغ میګردید 
کھ ازآن جملھ، یازده نفرشان ازمناطق پشتون نشین افغانستان  و ھفت تن دیګر، 
جوانان متعلق بھ مناطق مختلف کشورما بودند. آنھا وقتی بستره و صندوق مرا 

دیدند، تعجب کردند و دلشان میخواست چیزھایی ازمن بپرسند، ولی ازترس 
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محافظین ظالم آنجا، خاموش ماندند. مګر عصرھمان روز، وقتی مارا ازآنجا بھ 
زندان پنجره دار متصل «شمع سینما» انتقال دادند، سخن و صحبت میان اسیران 
آغازشد. بھ سلسلھ ی سؤالھا و صحبت ھا، منھم داستان غم انګیزچند سالھ ام را 

شرح دادم کھ ھمھ را عمیقًا متأثرساخت. درآن میان یکنفرموسپید حضورداشت کھ 
پس ازشنیدن داستان دردناک من، بھ شدت بھ ګریھ افتاد تا آنجا کھ من او را تسلی 
داده سعی درآرامشش نمودم. این ھموطنان عزیز و آواره ام وعده دادند کھ ھرکدام 

ما کھ بھ دفاترتنظیم ھای جھادی برګردانده شدیم، اولین خواھش ما ازآنھا ھمین 
خواھد بود کھ بیایند و ضمانت ترا بعمل بیاورند. اکثریت آنھا ازجملھ ی برادران 
پشتون تبارما بودند کھ آنھمھ دلسوزی نشان میدادند. واقعیت این است کھ آنچھ را 

ظرف بیشترازسھ سال دردام مقام ھای پاکستانی دیده و کشیده بودم و آنچھ را 
دراین «افغان کمشنری» ازسوی ھموطنان باشرافت و آواره و بی سرنوشت 

خویش دیدم وغمھای ناشی از اوضاع و احوال روزګاروطنم، دست بھ دست ھم 
 داده چشمانم را سخت اشک آلود ساخت و ازتھ ی دل ګریستم.                       

 رھایی ازچنګ آی اس آی پاکستان
فردای آن، باردیګرمارا بھ ھمان اتاق بزرګ و درھمان عمارت چھارطبقھ یی بھ 

اصطالح «افغان کمشنری» بردند. چون نماینده ی تنظیم ھای اسالمی دراین 
دفتر، رفت و آمد ھمیشھ ګی داشتند و ھرباری کھ یکی ازآنھا بھ این جا می آمد، 

افغانھای اسیر دربرابرشان بھ پا خاستھ و تقاضای ضمانت میکردند. بھ ھمین 
سلسلھ، درھمان روز نماینده ی تنظیم «حرکت انقالب اسالمی افغانستان» بھ 

رھبری مولوی محمدنبی حضوریافت. من او را سھ ونیم سال قبل دیده بودم کھ 
دستارکھنھ بھ سر و بوتھای فرسوده بھ پاداشت و ھمھ او را «معلم صاحب» 

خطاب میکردند. ولی این بار او را با وضع و حال متفاوت یافتم. بھ این معنا کھ 
دستارقیمتی (پھلوی) بھ سر، بوت (سلیپر) سلور بھ پا و جمپر جدید امریکایی کھ 
درآن وقت درپاکستان مود روز شده بود، بھ تن داشت و عالوتًا، یک بکس دستی 

دپلومات ھم بھ دستش بود. وی با ژست و حرکات خاص مغرورانھ پا بھ اتاق 
ګذاشت و ھمھ ګی دربرابرش استادند و «سرمعلم صاحب » خطابش کردند. قابل 
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یادآوریست کھ اولین تقاضای ھموطنان دلسوز وبا عزتم از«سرمعلم صاحب» 
 ھمین بود کھ ھرچھ زود ترضمانت مرا را نزد مقام ھای «کمشنری» انجام بدھد. 

سرمعلم صاحب یک نګاه سطحی بھ من انداخت وازھمان دروازه ی آخراتاق بھ 
درون نزد مستنطقین رفت و پس ازچند دقیقھ برګشت. ھموطنان زندانی 

یکباردیګرازوی خواستند تا ضمانت مرا پیش اندازد. «سرمعلم صاحب» با ادا و 
اطوارخاصی اظھارداشت « وهللا مھ خوبھ ھمھ کمک کردیم، مګروقتی از اینجا 
رھا میشوند، دګھ مره نمی شناسند...»، من ازجا بلند شده خطاب بھ وی ګفتم« 

سرمعلم صاحب  شما ضمانت مرا بکنید ، انشا اهللا بھ خدمت تان خواھم رسید.»، 
 وی نګاه معنی داری بھ سویم نمود و ګفت « می بینیم کھ چھ میکنی؟!»            

سرمعلم ھمین را بګفت و بھ داخل رفت و بعد ازچند دقیقھ با یکورق نوشتھ شده ی 
تاپھ داربرګشت و آنرا بھ شخص مؤظف یا آمربخش اول اتاق سپرد. 

آمرمذکورھمینکھ کاغذ را تسلیم شد و روی آن مرورکوتاھی کرد،  سرمعلم 
صاحب رو بھ من کرده ګفت «حاال آزاد استی، مګرچیزی باید بھ ما شیرینی 

بدھی!»، ناچاربرایش وعده ی برګشت داده با ھمھ عزیزان ھموطن وداع نمودم. 
حقیقت این است کھ ھوطنان با ھمت من کھ درآن قفس ګیرمانده بودند، ازرھایی 
من بسیارخورسند شده ګفتند « زود ترازاینجا برو کھ این نا جوانمردان پشیمان 

                                                                                    «  نشوند!
وقتی اززندان «کمشنری» بیرون آمدم، لحظاتی دریک ګوشھ ی خیابان نشستم و 
غرق دراندشھ و تفکرشدم کھ چھ کنم  و بھ کجا روم ؟ زیرا درآن دیار، غریبھ ی 

رنج کشیده و بی سرنوشتی بیش نبودم. پس ازلحظات طوالنی، بیادم آمد کھ بھ 
دکان «حاجی وصیل» درچوک یادګاربروم، پس بھ وسیلھ ی رکشا رفتم. اما او 
دیګرآنجا نبود وھمسایھ ی دکان او ګفت کھ وی از اینجا رفتھ است. ھوا رو بھ 

تاریکی میرفت و ګفتھ بودند کھ ھرګاه افغانھا بعد ازعصر بھ بیرون باشند، پولیس 
پاکستان آڼھا را دستګیرمیکند. بیشتر ازپیش حیران و پریشان شدم. بازبیادم آمد کھ 
آن پیرمرد زندانی (حاجی صاحب) باشنده ی لندی کوتل، درسلول زیرزمینی برایم 
ګفتھ بود کھ اګرآزاد شدی وجای رھایش نداشتی، بدون تردید بھ منزل وی درلندی 
کوتل بروم. پس خودم را بھ وسیلھ ی رکشا بھ ھده یا ایستګاه موترھای لندی کوتل 
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رسانیده سوارآخرین بسی شدم کھ آماده ی حرکت بھ سوی لندی کوتل بود و چږم 
ھیچ جای خالی درآن باقی نمانده بود، مجبورشدم  دربام بس یا درجنګلھ ی آن 

                                                   .  بنشینم و رھسپار منزل مقصود شوم
  لذت آزادی 

پس ازسھ سال و پنج ماه کھ انواع فشارھا، تحقیرھا، شکنجھ ھای جسمی و 
روحی، غمھای طاقت فرسای سلولھای زندان، آنھم درعالم بیکسی و بیګناھی و 

دور ازآغوش خانواده و میھن و باالخره درد جانکاه ناشی ازنامردمی ھای جانب 
مقام ھای امنیتی پاکستان رامتحمل شده بودم، درمسیر ُپرپیچ و خم دره ی خیبر، 
باردیګرلذت عمیق آزادی، آنھم دردامان کوه ھا و دره ھای سرزمینی را درک 

کردم کھ بنیادش با خون مردم ما و تاریخ شکوھمند سرزمین آبایی ما عجین شده 
است. درحالیکھ بس بھ راه خود ادامھ میداد، بیاد کوه ھا و دره ھای دلنشین 

سالنګ و پنجشیر و بدخشان و سایرمناطق دل انګیز وطن افتاده لحظاتی باخودم 
                                                          .  خلوت کرده ګریستم و ګریستم
ھوا تاریکترشده بود کھ بس حامل ما بھ لندی کوتل رسید و ازآن پیاده شدم. چون 

کامًال نا بلد بودم، لھذا ازکلینربس پرسیدم میرداد خیل بھ کدام استقامت قرار دارد؟ 
وی با اشاره ی دست، یکعراده موتر دادسن را نشان داد و من ھم بھ طرف ھمان 
موتررفتم. تعدادی مسافر درداخل موتردادسن نشستھ و منتظرحرکت بودند. وقتی 
 دریکی ازسیت ھای موترنشستم، بھ راننده ګفتم کھ مرا در میرداد خیل پیاده نماید. 

 وقتی مسافرین دیګرسخن مرا شنیدند، پرسیدند بھ کدام میرداد خیل میروی؟ 
میرداد خیل باال یا پایین ؟! چونکھ دقیقًا نمیدانستم کھ مقصود من بھ سوی کدام 
میردادخیل خواھد بود، پس موتربعد ازتقریبًا نیم ساعت دریک ګوشھ ی سرک 

 متوقف شد و راننده ګفت آڼ طرف بروم ورفتم.                                       
ھنوزمسافت طوالنی را طی نکرده بودم کھ یک قریھ بھ چشم خورد و منھم بھ 

ھمان طرف شتافتم. تعدادی ازپیرمردان و جوانان با لباسھای محلی و کاله ھای 
تاری سفید رنګ کھ درآن مناطق مروج است، پشت دیوارمسجد ایستاده بودند. 

ھمینکھ مرا دیدند، فھمیدند کھ جزیک مسافربی پناه و بینوا کس دیګری نیستم. پس 
مردان کھن سال، دوتن ازجوانان را وظیفھ دادند تا مرا کمک نمایند. آن دو جوان 
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نزدیکم آمده بعد ازادای سالم، با لبخند وخوشی، بستره و صندوق مرا ګرفتند و بھ 
سوی پیرمردان قریھ پیش رفتم. ھرکدام آڼھا با محبت و انسانیت کامل احوالپرسی 
 و بغل کشی نموده مرا بھ مھمانخانھ ی قریھ رھنمایی نمودند.                       

 دراکثریت مناطق پشتون نشین چنین رواج است کھ چند خانواده دست بھم داده 
اتحادیھ یی را تشکیل میدھند وسپس یک محراب مسجد و یک باب حجره یا 
مھمانخانھ را اعمارنموده و یکنفرمال یا امام را نیز جھت ادای نماز استخدام 
میکنند. دروازه ی حجره بھ روی ھرمسافرباز میباشد و مسافر یا مسافران 

میتوانند از یک تا صد شب و روز را درحجره سپری نمایند و اھالی قریھ با تمام 
توان شان از او حمایت میکنند. تنھا درشب اول، آنھم بعد ازصرف غذا ازمھمان 

 می پرسند کھ ازکجا آمده و بھ کجا خواھد رفت.                                       
دراین حجره، بھ جزچند پایھ چھارپایی، چند بستره ی خواب و یک فرش ساده، 

چیزدیګری وجود ندارد. اما فضای آن، فوق العاده ګرم و صمیمانھ است کھ 
تحسین انسان را برمی انګیزد. مثًال شب کھ فرا میرسد، دیده میشود کھ در ھرچند 

دقیقھ، دروازه ی حجره بازشده  یکنفر ازاھالی قریھ، با یک بشقاب غذا و یک 
قرص نان خشک داخل شده  سالم میګوید و غذا را روی دسترخوان بزرګی کھ 

ھمواراست، میګذارد و با مھمان یا مھمانان احوالپرسی وبغل کشی محبت 
آمیزمیکند. خصوصیت دیګرآنھا اینست کھ اھالی حاضر درحجره، روی احترام 
ګزاری ومیھمان نوازی،  ازمھمان یا مسافرخواھش میکنند کھ پیش ازھمھ دست 

                                                        .  بھ غذا ببرد تا آنھا نیزدست برند
شب اول کھ مھمان مردم قریھ درحجره بودم، دیدم کھ تقریبًا بیشترازده تا پانزده 
نوع غذا روی سفره چیده شد و راستش، احساس خجالتی کرده تصورنمودم کھ 
اینھمھ غذا صرفًا بخاطرمن مسافر تھیھ شده است، پیرمردی کھ حضورداشت، 

متوجھ حالت من شده دید کھ با ُکندی غذا می ګیرم، مرامخاطب قرارداده ګفت : 
«صوفی صاحب! این ھمھ غذا صرفًا بخاطرخودت تھیھ نشده، بلکھ استحقاق 

ھریک از این مردان میباشد کھ آنرا با زن و فرزند شان درخانھ نمی خورن، بلکھ 
 خوش دارند کھ آنرا ھمین جا درحجره با مھمان صرف نمایند. توھیچ ناراحت 
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نباش، غذا نوش جان کن!» (من درزندان ریش داشتم، زیرا وسیلھ یی نداشتم تا 
 آنرا  نم بتراشم )                                                                          
 پس ازصرف غذای شب، بصورت دستجمعی بھ مسجد رفتیم تا نماز ُخفتن را ادا 

کنیم. وقتی بھ حجره برګشتیم و چای درمیان آمد، یکی از بزرګان مجلس ازمن 
پرسید: « صوفی خوش آمدی؟! اګرناراحت نشوی، میخواھم چیزی ازشما بپرسم، 
ګفتم بپرس! ګفت ازکجا آمده یی و بھ کجا می روی؟!» ، ګفتم تازه از زندان رھا 
شده ام ، اززندانی کھ حاجی صاحب ھم با من دریکی ازسلول ھای زیرزمینی آن 
بود. حاجی صاحب ګفتھ بود ھروقتی کھ اززندان بیرون رفتی و جای نداشتی، بھ 

ھمینجا مراجعھ کن. وی ګفت «اینجا را خانھ ی خود بدان و تا ھر زمانیکھ 
خواستھ باشی، میتوانی بمانی و حاجی صاحب ھم فردا آزاد خواھد شد.»          
 برګشت بھ وطن                                                         

راستی کھ فردای آن، حاجی صاحب دربدل ضمانت آزاد شده بھ قریھ برګشت و 
ھمھ ګی خوشحال شدند و رفت و آمد زیادی بخاطردیداراو آغازیافت. ګوسفند ذبح 

کردند و مھمانی دادند و مالقات ھا کردند. من با ذاکر، خواھرزاده ی حاجی 
صاحب کھ قبًال درزندان باھم آشنا شده بودیم، نیزدیدارکردم و حکایت ھا داشتیم. 

این ذاکرجوان خوش قلب، مھربان و خوش برخوردبود. یک روزبرایش 
خاموشانھ ګفتم تا مرا ازمرز تورخم عبوردھد. ازمن پرسید آیا کارمند «خاد» 
افغانستان ویا عضو کدام تشکیل دولتی میباشم یا نھ؟! ، وقتی برایش ګفتم یک 

شخص عادی و بیطرف و اما وطندوست ھستم، دیګرحاضرنشد با من سخن بزند. 
اول تعجب کردم و بازازقرینھ چنین دریافتم کھ احتماًال وی با دستګاه خاد کابل 

درارتباط بوده میخواھد با عبوردادن من ازمرز، امتیازی را ازسوی دولت 
 افغانستان نصیب شود. (الغیب عنداهللا!)                                                 

شب، بعد ازصرف غذا درحجره ی قریھ، با دیګران مشغول صحبت بودم کھ 
دروازه باز شد و مردی ازجملھ ی اقارب خانواده ی (حاجی صاحب) از«قریھ ی 

باال» داخل شد و سالم کرد و با ھمھ احوالپرسی نمود. پس ازآنھمھ تعارفات، با 
دوتن ازمردان بزرګسال سرګوشی نمود و آڼھا را باخود بیرون ُبرد. دراین موقع 
یک نوع ھمھمھ ی نسبتًا آرام بھ راه افتاد وچند نفرازافراد قریھ تفنګھای شان را 
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ګرفتھ و بھ طرفی رھسپارشدند کھ من ھدف شان را نفھمیدم. مرد تازه وارد نزد 
ما آمده ھمینقدرګفت کھ ازمحل دورنشوند. پرسیدم موضوع ازچھ قراراست؟ ګفت 
 کھ یکی ازجوانان قریھ ی باال، فردی ازاھالی این قریھ را بھ قتل رسا نیده است...

براستی من ازاین فعل و انفعال نګران شدم. علتش ھم این بود کھ فکرمیکردم 
مبادا غداران شبکھ ی استخبارات آن کشور، توطئھ ی ناجوانمردانھ ی دیګری را 
                                                   .  علیھ سرنوشت من براه انداختھ باشد

چند تن ازجوانان قریھ کھ درحجره با من بودند، نګرانی مرا درک کرده با خنده 
ګفتند « صوفی!  نګران نباش. ما ازمھمان خود بھ قیمت خون وجان خویش دفاع 
میکنیم. ما نمیګذاریم کھ حتا یک مویت خیانت شود» بازھم یکی ازھمین جوانھا 
ازجا برخاست و بیرون رفت وازآنطرف غرض اطمینان من، با یک میل تفنګ 

 برګشت و اضافھ نمود کھ این تفنګ ھم درھمین حجره باشد.                         
فردای آن بصورت دستجمعی و عرض تسلیت، رھسپارخانواده ی عزا دار  شده و 

برګشتیم. من درعین حال، ھرلحظھ درفکرُجست وجوی پیدا کردن یک وسیلھ یا 
ھمکاربودم تا مرا ازمرز تورخم عبوربدھد. زیرا دلم سخت می تپید تا یکباردیګر 

خاک پاک وطن و دست و پای پدر و مادرم را ببوسم. مشکل این بود کھ وقتی 
ازبعضی ازجوانان قریھ تقاضا میکردم تا مرا بھ آنسوی خط برسانند، با خنده 
وساده ګی میګفتند «این کاربرای ما سختی ندارد و ھمین امروز میتوانیم آنرا 

انجام بدھیم» و اما وقتی برایشان ګوشزد میکردم کھ مقام ھای آی اس آی ازمن 
اقرارخط ګرفتھ کھ نباید بھ افغانستان برګردم، ازھمکاری با من شانھ خالی 

                                                                                   .  میکردند
باالخره یکی ازاین جوانان کھ تقریبًا ھمیشھ و حتا ھمھ روزه ازلندی کوتل تا کابل 

و برعکس رفت وآمد داشت، برایم ګفت کھ اګرنامھ یا پیغامی برای فامیل داشتھ 
باشم، آنرا با کمال امانت داری تا کابل خواھد رسانید. خوشحال شده یک نامھ 

عنوانی فامیلم نوشتھ درآن متذکرشدم کھ زنده ام و مشکلی ندارم.                    
 دریکی ازشبھایی کھ با جوانان قریھ درحجره سخن میګفتم، ازشخصی یاد کردم 

کھ چندی قبل (زمانیکھ درزندان دیره ی اسماعلیخان بود)، نامھ یی بدستش دادم تا 
آنرا بھ خانواده ی من درکابل برساند. اګرچھ شخص مذکور نامھ را بھ فامیلم 
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رسانیده بود، اما بسیاربی ادبانھ ازپدر و برادرم تقاضای پول نموده عالوتًا یک 
پایھ تیپ ریکادر را کھ درخانھ ی ما دیده بود، تقاضای تصاحب آنرا نیزبعمل 

آورده و بعضی ازاشیا و اجناس دیګر را نیزمطالبھ کرده بود. تنھا این 
کردارغیرعاطفی و غیرامانت دارانھ ی او نبود، بلګھ وقتی برادرناتوانم درکابل، 

یک مشت پول را بھ سختی تھیھ نموده بھ دست آن ناجوانمرد داده تا آنرا برای من 
درزندان برساند، متآسفانھ ھمان پول را نیزبھ جیب زده بود وھرګزبرای من 

                                                                                    .  نیاورد
جوانان حاضردرحجره ازشنیدن این داستان، خیلی نا راحت ګردیده ګفتند 

اګرخواستھ باشی، ھمین فردا بھ منطقھ ی افریدی رفتھ و ھمھ چیزت را بھ 
زورتفنګ ازوی میګیریم. اما من برایش ګفتم ھرچھ قبًال واقع شده، آنرا فراموش 
میکنم و فقط خواستم کرداربعضی ازانسانھای نا مرد را ګوشزد نمایم، ھمین! اما 

بعوض آن، بیادم آمد کھ پول و اثاثیھ ام را پولیس  در روزھای اول دستګیری ام، 
غصب نموده بود کھ باید دراین مورد اقدام نموده آنھا را بدست بیاورم. این 

موضوع را با مالی مسجد قریھ کھ (محمد رفیع ) نام داشت، درمیان ګذاشتم و او 
فردای آن مرا از روی ھمکاری، با خود بھ منطقھ ی مردان پشاوردرمنزل یکی 
ازدوستانش برد. مالک خانھ، مرد قدبلند و الغراندام و اما خاموش و ګم حرف 

بود. وی تفنګچھ اش را باالی یک میزکوچک ګذاشتھ و خودش روی یک 
چھارپایی نشستھ و سخنی برلب نمی آورد. مال مرا بھ او معرفی کرد و بعضی 

حرفھا را طور سرګوشی نیز بھ او ګفت. ازوضعیت آندو چنین احساس کردم کھ 
شاید با مقام ھای خاص مانند «سپیشل برانچ» و ... بھ نحوی ھمکاری داشتھ 

 باشند.( الغیب عنداهللا)                                                                    
شب را منحیث یک مھمان یا مسافر درمنزل این شخص سپری نمودم و صبح 
فردا، مالک خانھ مرا با خود بھ یکی ازقطعات پولیس برد کھ تمام پرسونل آن 

ملبس با لباس شخصی بودند. وقتی بھ قطعھ ی مذکورداخل شدیم، مردھمراه و یا 
میزبان من، ازکانتین آڼجا برایم چای فرمایش داده ګفت تواینجا بنشین و چای 

 بنوش، من حاضری ام امضا میکنم و برمیګردم.                                      
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او، ساعتی بعد برګشت ونامھ یی را برایم سپرده ګفت بھ دانشګاه اسالمی درفیصل 
مسجد واقع اسالم آباد رفتھ نامھ را برای ... (ازیکنفرنام برد کھ متأسفانھ ھمین 

اکنون اسمش فراموشم شده است)، بده، او ترا کمک میکند. بھ اسالم آباد سفرکرده 
و بھ آدرس معینھ رفتم. برایم ګفتند کھ (آن برادرمحصل) بھ چترال مرخصی رفتھ 
است. اما سھ نفر(محصل) دیګر کھ ھم اتاقی ھای او وازصوبھ ی سرحد بودند، با 

من صحبت کرده و فھمیدند کھ  بھ ھیچ یک ازاحزاب اسالمی و جھادی رابطھ 
نداشتھ، بلکھ یک افغان آزاده و وطندوست میباشم. بنابرآن، مکنونات شان را 
بیرون داده اظھارداشتند کھ ازجملھ ی طرفداران اجمل خان ختک ھستند و بھ 

جانب افغانستان خوشبین میباشند. ھمین سھ تن ازجوانان محصل، مرا بھ غذای 
چاشت ھم دعوت کردند و درجریان صرف غذا اظھارداشتند کھ ایکاش ترا ازقبل 
می شناختیم. شایدمنظورشان این بود کھ ممکن درآنصورت دچارآنقدرمصیبت ھا 

نمیشدم... آڼھا درعین حال، درمورد «دانشګاه اسالمی» مسجد فیصل وماھیت 
 درونی واھداف تدریسی آن سخنھا ګفتند و معلومات دقیقترارائھ کردند.             
چون مالی مسجد میردادخیل، یک نامھ ی دیګری نیز روی دوراندیشی، عنوانی 
یکی ازمال ھای مساجد اسالم آباد نوشتھ کرده بود، ناچارشدم این مالرا پیدا کرده 
ھمکاری اش را مطالبھ نمایم. پس ازُجست وجوی زیاد، مسجد ومالی مورد نظر 

را پیدا کردم. ھنوزنزد او بوده و داستان غم آنګیزم را برایش قصھ میکردم کھ 
یک نفر موترسایکل سوار با ریش ِګرد و قد متوسط آمد و با ما احوالپرسی نمود. 
مال کھ ازشنیدن غمنامھ ی من سخت متأثرشده بود، ګوشھ یی ازاین غمھا را برای 
اوتعریف نمود. واقعیت را بګویم، حساب ملت ھا از دولت ھا جداست. بھ این معنا 

کھ درمیان مردم پاکستان، انسانھای دلسوز وافغانستان دوست نیزسراغ شده 
میتواند. مرد موتوسایکل سوار ھم از شنیدن جریان دستګیری و مصیبت ھای سھ 

و نیم سالھ ی من غمګین شده اظھارداشت کھ این موضوع را بھ رسانھ ھا یا بھ 
نشرات پاکستان بھ نشرخواھد رسانید. زیرا وی یک ژورنالیست بود. این جوان 

 ژورنالیست مرا تا «ستیشن» پولیس «آپاره» رسانید.                                
وقتی بھ داخل «تھانھ» رفتم،  ګفتند آمرقبلی آن  مدتی است، تبدیل شده و 

آمردیګری جایش را ګرفتھ است. بازھم نزد آمرجدید رفتھ موضوع برایش ګفتم، 
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اما وی  با معذرت خواھی ګفت کھ او ازموضوع اطالعی ندارد، باید بھ آدرس 
دیګری بنام «پولیس الین» رفتھ و آمرسابقھ ی این تھانھ را پیدا نموده اشیا و 

                                                                 .  اثاثیھ ام را ازاو بخواھم
جوان ژورنالیست کھ درخارج ازتھانھ ی پولیس منتظربود تا قراروعده ی 

خودش، مرا یاری رساند، ھمینکھ بھ او نزدیک شدم، دیدم کھ یکنفربا « 
شلوارقمیض» سفید، آنسوترک ایستاده وجوان ژورنالیست را با اشاره ی خاص 

نزدخویش خواست وآھستھ چیزی برایش ګفت. متعاقبًا دیدم کھ وعده ھای ګرم آن 
جوان ژورنالیست بھ سرعت بھ سردی ګرایید و بھ سرعت  پا بھ فرارګذاشت و نا 
                                                                                   .  پدید شد

عاقبت، بھ ھرترتیبی کھ بود، «پولیس الین» را پیدا کردم. آمرسابقھ ی تھانھ ی 
پولیس آبپاره ھمانجا بود و ھمینکھ چشمش بھ چشمم خورد، مرا شناخت وسرش 

را بعنوان تأیید تکان داد. وقتی موضوع را برایش ګفتم، فورًا ورقھ ی عرض 
عنوان «دادګاه» کھ قاضی آن ھمان «نجیب اهللا» نام بود، نوشت و مبلغ بیست 

کلدار را تکت ُپستی باالی آن چسبانید و بھ دست یکی ازافراد پولیس سپرد تا با 
من یکجا رھسپار«دادګاه» شود. بعد ازآنکھ قاضی امراسترداد اجناس مرا داد، 
مجددًا بھ تھانھ ی آبپاره آمده آنچھ را کھ روز اول ازمن ګرفتھ بودند، بھ استثنا 

یکجوره بوت،  تسلیم شدم. یعنی بوتھایم را دزدیده بودند ومنھم چیزی بیشترنګفتم 
واما شخص تحویلدار، توقع داشت تا مقداری پول برایش بدھم کھ ندادم. پولیسی 

کھ با من بھ «دادګاه» رفتھ و تا ستیشن پولیس آبپاره نیز با من بود، خطاب بھ من 
ګفت «آمرصاحب ګفتھ کھ شما یکباردیګرنزدش بھ پولیس الین بروید!» ، اما مبلغ 
 بیست کلداربرای پولیس داده ګفتم برای آمر صاحب بګویید کھ یکساعت بعد خودم 

می آیم، مګرھرګز نرفتم. بجای آن بھ مسجد رفتھ از مالصاحب تشکرنمودم. 
میخواستم از جوان ژورنالیست ھم سپاګزاری و با او وداع کنم، مګراو دیګر 
میسرنبود. ازآڼجا یکبارھم نزد (مجید)، ھمان شخصی کھ ھمسرافغان داشت 

ودریک بخش آبپاره مغازه ی فروش اجناس دست دوم را اداره میکرد و 
درصفحات نخست ازاویاد کرده ام، رفتم، اما دیدم کھ شبکھ ی جھنمی استخبارات 
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او را نیزیا ترسانیده و یا تھدید کرده است، زیرا دیګرپیشآمد صمیمانھ ی قبلی را 
 نداشت و این وضعیت برای من قابل درک شده بود.                                  
بھ قریھ ی میرداد خیل برګشتم و بازھم درھمان حجره یا مھمانخانھ ی قریھ ساکن 
شدم. مرغ دلم برای دیداروطن، وطندارو اعضای فامیلم سخت می تپید. ھرشب و 
ھر روز، ھرکسی را کھ میدیدم و آشنا میشدم، ازاو کمک میخواستم تا مرا ازمرز 

تورخم بھ سوی افغانستان عبوردھد، ولی ھیچکس حاضرنمیشد چنین کاری را 
برایم انجام دھد. چون ازیکطرف مرغ دل آنھا ھرګزمانند دل دردمند من نمی تپید 
و ازسوی دیګرازاحتماالت منفی و زیان ھای ناشی ازتعقیب و نظارت استخبارات 
میترسیدند. اما بالمقابل، بزرګان قریھ، پیوستھ بھ من نظر میدادند کھ نباید بھ کابل 
بروم، بلکھ فامیلم را ازکابل بھ لندی کوتل بخواھم کھ دربخش انتقال آنھا ازکابل تا 

لندی کوتل وعده ی ھمکاری وفادارانھ ھم میدادند. ھمچنان میګفتند کھ اګرفامیل 
ات بھ اینجا انتقال داده شود، درقسمت مصروفیت و کاریابی نیز ازھیچ نوع 

 ھمکاری دریغ نمیکنند، مګرمرغ من یک لنګ داشت و میګفتم وطن...!           
این تپیدن ھا و شیدایی من نسبت بھ وطن تا آنجا شدید بود کھ بزرګان قریھ میګفتند 
افراد و اشخاص زیادی اعم ازخلقی و پرچمی و مجاھد و ... بھ اینجا آمده و رفتھ 
 اند، اما ازھیچ کدام آنھا اینقدربی تابی و شیدایی دربرابر وطن ندیده ایم.            

دلم بھ حدی تنګ شده بود کھ یک شب باالی چھارپایی افتاده بھ شدت ګریستم و 
درمیان ھق ھق ګریھ، ازبارګاه خداوند استمداد کردم تا ِګره ازمشکل کارمن 

بکشاید. دقایقی ګذشتھ بود کھ دروازه ی حجره ګشوده شد و مردی بنام (محمود) 
بھ داخل آمد. البتھ وی اکثرًا بھ این حجره می آمد و میرفت. وقتی دید چشمانم 

اشک آلود است، خندید و خطاب بھ من ګفت :« صوفی جان چرا ګریھ میکنی؟! 
باالی مرد ھا چنین روز ھایی می آید!»، خودم را جمع و جورنموده آھستھ برایش 
ګفتم بخاطری ګریھ میکنم کھ شرایط بد وګردش روزګاراجازه نمیدھد کھ بھ وطنم 

، بھ زادګاھم برګردم، ورنھ ازلطف خداوند و مھربانیھای شما مردم، ھمھ 
چیزدراینجا برایم میسراست... محمود، عمقًا بھ سویم نګاه کرده اظھارداشت 

«صوفی جان ! اګرآی اس آی، حلقھ ی دار را ھم درتورخم بھ ګردنم بیندازد، ترا 
فردا بھ آنطرف تورخم خواھم رسانید، مګرھوش کنی کھ کاغذ یا نوشتھ یی نزدت 
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نباشد، لباس، کاله و یا بوت جدید بھ پا و تن ات ھم نباشد.»، ګفتم درست است، 
ھرطوریکھ الزم باشد، من حاضرم. وی فی المجلس، لباسھایم را میان یک 

دستمال «ګل سیب» محکم بست و ګفت کھ سحرګاه قبل ازادای نماز باید حرکت 
کنیم، شرط اینست کھ ھیچ کسی ازحرکت ما خبرنشود، زیرا درمیان مردم قریھ 

 ھم جاسوس ھای پاکستانی وجود دارند.                                                 
 ھمان شب را ازشادی و مسرت، تا َدم صبح نخوابیدم. سحرګھان، پیش ازدیګران 
برخاستم و درھمین موقع، دروازه ی حجره تک تک شد. دروازه را بازکرده دیدم 
کھ محمود با یک چاینک چای و سبد نان حاضرشده است. سالم کرد و داخل شد 

و ګفت:« صوفی ! فکرمیکنم کھ امشب نخوابیده یی، چای را بھ آرامی صرف 
کن، بعدًا حرکت میکنیم»، ګفتم چھ میشود کھ بدون نوشیدن چای حرکت کنیم؟ 

ګفت «ھنوزصبح نشده و حاال موترھم نمی آید، الاقل یکساعت 
 دیګربایدمنتظربمانیم تا موتراول ازقریھ ی باال بیاید»                                 

 دیګران نیزآھستھ آھستھ ازخواب بیدارشده مصروف وضو کردن شدند. مالی 
مسجد ھم اذان داد و نمازګزاران بھ داخل مسجد آمدند. من برای محمود 

اصرارکرده ګفتم کھ بھتراست پس ازادای نماز، با اھالی قریھ وداع نمایم، 
مګروی یکباردیګرمانع شده ګفت کھ این کار، مانع رسیدن ات بھ خانھ خواھد شد. 
بنابرآن، مجبورشدم با عالمی ازتأثردرونی، بدون خداحافظی با میزبانان مھربانم، 
 ازحجره خارج شده با محمود بھ راه افتم.                                               
مسافتی را با پای طی کردیم تا آنکھ بھ  یک عراده موتردادسن کھ آماده ی حرکت 
 بھ سوی تورخم بود، سوارشدیم و موتربھ حرکت افتاد.                               
نمیدانم چھ ساعتی بود کھ ازدور دروازه ی تورخم را دیدم. درآنجا یک و دو دکان 

سماواردیده میشد، طرف چپ سرک، باالی یک بلندی، دفاترسرحدی پاکستان 
واقع شده بود و بھ استقامت سرک عمومی، دروازه ی فلزی بزرګی بود کھ 

ازطرف مؤظفین سرحدی جانب افغانستان قفل زده شده بود و اما ګروه بزرګی 
ازمردم، درعقب دروازه ی بزرګ فلزی، با بوجی ھای مملو ازمواد، بقچھ ھا 

دردست و یا باالی شانھ ھای شان، بی صبرانھ انتظارګشایش دروازه را میکشیدند 
تا سربازافغان بیاید و قفل را بازکند و بھ این ترتیب صد ھا و ھزارھا نفر، 
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ازھردو طرف (افغانستان و پاکستان) عبورو مرورمیکنند. وضعیت تورخم را کھ 
دیدم، با تجربھ ی کافی کھ اززرنګی ھا، غداری ھا و دشمنی ھای استخبارات 

جانب پاکستان کسب کرده بودم، بھ این فکرشدم کھ شبکھ ی آی اس آی میتواند بھ 
آسانی، صد ھا جاسوس مخرب خویش را ھرزمانیکھ بخواھد بھ طرف افغانستان 

 بفرستد، بدون آڼکھ کسی ھویت آنھا را بداند و یا بپرسد و بھ این حساب، واقعًا بھ 
                                                                 .  حال کشورم تاسف کردم

 متصل دفترسرحدی پاکستان، میدان کوچکی است کھ درآنجا چند پایھ چوکی 
ګذاشتھ شده و چند نفرازمنسوبین آی اس آی وتنی چندازاعضای تنظیم ھای 

اسالمی افغانستان کھ درپشاوردفترودیوان دارند، نشستھ عبورو مرورافراد را 
تحت نظرداشتند والبتھ باالی ھرکسی کھ شک میکردند و یا او را بعنوان شخص 
«نا مطوب» شناسایی مینمودند، دستګیرش میکردند وھستی اش را بھ کام تباھی 

                                                                               .  میکشانیدند
محمود قبًال بھ من ګفتھ بود کھ دروقت عبورازاین مسیر کھ تقریبًا از بیست  

تابیست  و پنج قدم بیشتر نیست، اګرکسی صدایت کرد، نھ تنھا کھ ھیچ توقف 
 نمیکنی، بلکھ بھ عقب ھم نمیبینی و فقط مرا دنبال میکنی و بس.                    
ساعت، ھشت صبح را نشان میداد کھ یک سربازافغان درحالیکھ کلید دروازه ی 

بزرګ بدستش بود، حاضرشد وھمینکھ قفل رابازکرد و دروازه ګشوده شد، 
صدھانفربھ حرکت آمدند و من ھم  درجمع ھمھ ی مردم، بھ حرکت افتادم. مسافت 
بیست یا سی قدمی رااصًال نفھمیدم کھ سھ قدم بود و یا کمترازآن. زیراازیکطرف 

غرق اشتیاق دیدار وطن بودم و ازسوی دیګر، شدیدًا دلھره داشتم کھ مبادا 
                                                                                  .  ګیربیایم

این لحظات خاص، ھرچند کوتاه بود، لیکن برای من حیثیت مرګ و زنده ګی یا 
غم و شادی واقعی را داشت.  درآن لحظھ کھ این مسیررا پیموده و پا بھ خاک 

 پاک سرزمینم ګذاشتم، چشم و رویم را بخاک وطن مالیدم، زمینش را بوسیدم و 
ھی زار زار ګریستم وازطی دلم شکرګزاریھا کردم.                                 
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 محمود مدتی منتظرماند تا ازآنھمھ ګریھ و زاری و شکرګزاری ھا فارغ شوم، 
آنګاه نزدیکم آمد و با احساس رضاییت و شادمانی با من وداع کرد و بھ آن سوی 
مرز بازګشت ومن ھم کھ دیګررګ رګم احساس آرامش میکرد، دھنم را بھ سوی 

پاکستان ګرفتھ  با صدای بلند، چند فحش و ناسزا نثارجنرال ضیا و دارو دستھ اش 
نمودم. ھرچند می دانستم کھ اینکار نھ شایستھ است و نھ مؤثر، اما چھ میکردم کھ 
 انبوھی ازدرد و نفرت علیھ ظالمان وغداران پاکستانی درسینھ ام خانھ کرده بود!

چند ساعت دیګر را کھ ازتورخم تا کابل بایستی می پیمودم، ازخوشی و مسرت 
ھرګزنفھمیدم. منتھا وقتی بخانھ رسیدم، دو عزیزبجان برابرم را ازکف داده بودم 
کھ ازبوسیدن دست و روی آنھا محروم مانده و برایشان بار بارګریستم و اشک 

ریختم. پدرانتظار وبزرګوارم وخواھرزاده ی نوجوانم کھ مادرش را بھ آتش 
                                                                       .  حرمان نشانیده بود
                  
 (پایان )                                                     


