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 نذير دلسوز

 ٢٠١۴ اپريل ٢٣
 

  داکتر واحد رائين

 "واژگون سازی شخصيت"تحت عمليات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنده ياد دوکتور واحد

سطوره ھای مقاومت و مبارزۀ  سازمان آزاديخبش مردم افغانستان و اينک جريان بخشی از شکنجۀ  روانی يک تن از ا

برگزيده غرض مطالعۀ » خاطرات زندان کبير توخی « را  از جلد دوم )  دوکتور واحد ( کمونيست سر شناس  کشور 

از (  عکس را که اين»  اخگرجاويدان« خوانندگانی که تا کنون اين اثر را نخوانده اند ،  تقديم می دارم ، و از رفيق 

  ٢٠١۴ اپريل ٢٢نذير دلسوز . برايم فرستاده ؛ تشکر می کنم  ) » فيسبوک « طريق 

 

  ":واژگون سازی شخصيت"تحت عمليات   داکتر واحد رائين ،-٣« 

 سالی که از بھار سرخ و -  بود١٣٦١ بجه روز نھم و يا دھم سنبله سال١٠ و يا ٩درست به خاطرم نمانده که ساعت 

ز ماه جوزای گلگونش ، پيدا بود که محبوسان خونين ترين و پرحادثه ترين و فاجعه آميز ترين سال را در ش ، اخونين

 چپ با ھمان صدای دلخراش ھميشگی اش باز شد  و سر ۀ  اول پنجرۀ که  درواز-زندان مخوف پلچرخی  پيشرو دارند 

 - می نازيد ) بودنش" باشی("و به کار و بار ناشريفانه  شريفانه اش می شرميد ۀ که ازپيش-باشی قد کوتاه " نداف " ۀو کل
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اين جنايتکار پرعقده و پليد با آواز بسيار بلند، آگنده از تحقير و توھين . از پس ميله ھای دروازۀ دومی نمايان گرديد 

  : آشکار ، صدا کرد 

اورا می بيايد پائين برود که  اطالعات  واحد کيست " [ بيايه پائين  بُره که  استخبارات   طلبيستی  شه ! واحد کيس "  

  ] خواھد

  . تمام اتاق که گوش به آواز اين دستيار جالدان پلچرخی داشتند ، در تفکر اندر شدند 

ن خصيت با نام و نشان در جنبش محصالو ش) دوکتور طب( تحصيالت عالی ۀرفيق واحد ، مردی با داشتن درج

 ، در زندانی که سوسيال امپرياليزم روس  و مزدوران  »ساما« رھبری  سياسی درۀکشور و رجل برجست) دانشجوئی(

 پرزۀ ۀ  خلقی ، پرچمی و خادی اش بر آن حاکم بودند ، از جانب چاکر بی مقدار و بی سوادی که به مثابۀشرف باخ

ب قرار داده کثيف و ناچيزی در خدمت تسلط ارتش شوروی بر افغانستان قرار داشت  ، اين چنين با بی حرمتی ، مخاط

  . می شد 

برچسپ زدن توطئه گران و جواسيس بی مقدار درون  ھراس از[افروختگی آميخته با ھراس کشنده داکتر واحد با بر

 تبليغات سوء از جانب آنان با چنين مانور ھای رذيالنۀ خاد زندان در مورد شخصيت  نامور و مبارزش ۀسلول که زمين

ل اطالعات  وانمود سازند و به ھويت و مدارج مبارزاتی و اجتماعی اش لطمه ای مساعد ساخته شده ، تا  وی را عام

شماری از زندانيان به .  چپ روان گرديد ۀ پنجرۀاز جايش بلند  شده با گامھای نا استوار به طرف درواز] وارد نمايند

ن لحظات حساس تاريخی با می توان گفت که  نخستين باری بود که اين مبارز شجاع درآ. طرف وی نگاه می کردند 

چنين  نگاه ھای پرسشگر دوست و دشمن  مواجه شده بود، تصور و گمان درونی ھر ھم سلولی را تقريباً خطوط 

عوامل خاد در قالب ھای چپ و راست سوء ظن مذموم و  نيت شوم و . متحرک تابلوی چھره اش به نمايش می گذاشت 

را خوانده بتوانند  ره ھای کريه شان نمايان ساختند، تا ديگران سوء نيت شانوسوسه بر انگيزخود را عامدانه در قاب چھ

در واقع آنان با چنين شگردی خبيثه، ذھنيت به ..." . اطالعات برای چه وی را خواسته "و به فکر اندر شوند که 

  .را در ميان سلول تبليغ می کردند " ھمکار بودن داکتر واحد با اطالعات زندان"اصطالح  

از طريق حرکات قسماً نامحسوس عضالت چھرۀ خود ، وضع ... انسان در اوضاع و شرايط اضطراری و اختناق و  

در . را به ھم نوع خود برساند  يا ھر وضع وحالتی را که خواسته  باشد، می تواند آن  و ناھنجار و شرايط خطرناک 

را زير فرمان خود  ايه روشن ھای  قاب سيمای شاناين زمينه سه و يا چھار طيف اجتماعی اند که عضالت چھره و س

ضبط "اعضای (اسی پوليس ھای سي.  اين شگرد را به کار برده می توانند -"ھنرمندانه "  و- دارند ، و به سھولت 

؛ ھنر مندان تياتر و سينما ، ديپلمات )  اجنت ھای اطالعات در سراسر جھاناحواالت ، اکسا ، کام ، خادی ھا و ساير 

  .ويژه چپ انقالبی ه ی  بئ کارکشته و رجل سياسی ورزيده  و عناصر انقالبی حرفه ھای

ھرکی حدسی می زد و فکری می . بعد از خروج داکتر واحد از اتاق ، ُسر ُسر و پُچ پُچ و نجوا در ميان سلول آغاز شد 

"  چپۀپنجر"  موظف دوباره به يک ساعت يا بيشتر نگذشته بود که داکتر را سرباز. زمان به کندی می گذشت . کرد 

گرفته اش به درستی نشان می داد که از ۀ چھر. داکتر بارديگر ھم با ھمان نگاه ھای پرسشگر مواجه شد . بر گرداند 

وی با گام ھای نا استوار و با چھره ای که . چه رنج بزرگی را متحمل شده است ) خاد زندان(رفتن اجباری به اطالعات 

ش گرديده ، به طرف اثرات  آن سبب کبودی سيمای روشن سموم شديد در خونش تزريق شده و بيشتر به فردی که

  نزدش رفتند و در زمينه از وی چيزءاز چند متری متوجه شدم که بعضی از رفقا. بسترش رفت و به روی آن نشست 

ت کبود شده اش يد را بر صوری سفئ بر روی بسترش دراز کشيده روی جا ،ءبعد از گپ و گفت با رفقا. ی پرسيدند ئھا

بر روی دسترخوان نشست ؛ ولی . او را صدا کردند که نان تيار و آماده است . نزديک شد ) نھار(نان چاشت . کشيد 

  .ی  برای  غذا خوردن نشان نداد ئاشتھا
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ھمو : " شنيده شد " نداف پرکينه " مدتی  از صرف غذای بی مزه و بی انرژی زندان  نگذشته بود که بار ديگر آواز آن 

ھمان کسی که پيشتر به اطالعات رفته " [ کسی که پيشتر به استخبارات رفته بود باز بيايه که استخبارات کارش داره 

اين بار داکتر واحد از شدت شرمی آميخته با خشم کامالً دگرگون شده ] . بود باز ھم بيايد  که اطالعات با وی کار دارد 

اينبار ھم ھمان پيکان زھرآگين نگاه ھای کنجکاو و پرسشگر ھم .  به جانب دروازۀ پنجره رفت از جايش بلند شد و. بود

، به ھر رو. به اتاق برگشت ) وقت عصر(اينبار ديرتر از پيش . ش نشست سلولی ھا بر روی  زخم پيکر شقه شقه شده ا

  می آمد ، و -ھمان اطوار رذيالنه و تحقير آميز  و با ء با ھمان ادا-فردا و پس فردا و روز بعد آن ، باشی  روز دو بار 

  .اين مبارز سرشناس راه آزادی مردم را صدا می زد و با خود به اطالعات  می برد 

 حينی.  نشسته بود »بدروز«دريک متری من .  عوامل خاد در قالب چپ باال گرفت ۀ دريکی از دفعات زنگه و زمزم

که به  او کسی! " [ بی خی که باز تره خاستن ! که به استخبارات ميری او کسی "که آن باشی بی مقدار صدا زد 

 در حالی که  حالت ھيجان کذائی  به »بدروز« ! ] .  ستاطالعات می روی برخيز که باز ھم ترا اطالعات خواسته ا

ازی که تا سه چھار خود می داد و در نقش يک انقالبی با تقوا و احساساتی در آمده بود ، با عصبانيت ساختگی و با آو

عضالت چھرۀ ...". اگه کدام گپ نداشته باشه چه می کنه که ده اطالعات ميره : " متری شنيده می شد ، چنين گفت 

ناشنيده گرفتن اين گپ رذيالنه  برايم دشوار .  اين سياه پوش ناجوانمرد  گرفته تر شد ۀنجيب داکتر واحد از شنيدن جمل

 درون  طوری که اخوانی ھای- س العمل آنی نشان دادم  و با خشمی شديد و با آواز بلند بود ، سخت برافروخته شده عک

 کوبنده و ۀسيلی اين جمل". ـۀ  اطالعات را توھم دامن می زنیتوطئ  ! »بدروز«چه بد ميکنی : " گفتم -سلول ھم بشنوند 

بعداً خبر شدم که [اموش گرديد ا دستپاچگی و ھراس خ نواخته شد که ب»بدروز«افشاءگر ، چنان بر گوش حساس 

  ] .حد  ذھنيت سازی و سم پاشی می کرد در مورد داکتر وا»بدروز«خادی نيز، مثل " داکتر فخرالدين"

اين : "شاھپور نزدم آمده گفت . ردند گو ک و آنان دراين زمينه گفت.  رنگی ديگر به خود گرفته بود ء قضيه در بين رفقا

 ءرفقا: "با عجله پرسيدم  "چه گفت ] اشاره به بدروز[حمل شده ؛ شنيدی که اين رذيل  ت غير قابلءموضوع برای رفقا

 ء وی  و يکی دو تای ديگر گپ خواھيم زد ، فعالً رفقاۀبعداً دربار: " وی گفت "  اين بی وجدان را می شناسند يا نه ؟ 

که  داکتر به اطالعات برود و يا نرود  و در نوبت بعدی چه برخوردی با باشی  مرا فرستادند تا نظرت را در مورد اين

از شدت درد  دوای مسکن می  و او ھر وقتی که از دفتر اطالعات بر می گردد به شدت سردرد می شود. نمايد ؛ بفھمند

 که با کنجکاوی  اوضاع را من) . نقل به قول مستقيم ... ." ( با ھيچ کسی نمی خواھد حرفی بزند . خورد و می خوابد

در صورتی که مالحظاتی در بين نباشد و رفيق : "، در جوابش چنين گفتم می پائيدم و سخنان وی را به دقت می شنيدم

شاھپور  " . دارم ، اين بھتر خواھد بود  واحد ھم موافق باشد، من بعد از صحبت با وی، در زمينه نظرم را ابراز می

:   شاھپور دوباره برگشت و گفتدقايقی چند نگذشته بود که" . گردم  نتقال می دھم و بر میمن  نظرت را ا: " گفت 

داکتر واحد به روی توشک خود نشسته " . ،  بعداً نظرت  را بده کنخوب، خودت  ھمين حاال با داکتر واحد صحبت "

  : تم ش نشسته گفبر روی توشک. از جايش بلند شود نگذاشتم که . نزد وی رفتم . بود 

 را که ی  جرياننی ، اگر  موافق باشی لطفاً  بخشک  اين توطئه تحمل میۀدانم که  چه درد سنگينی را از ناحي رفيق می«

دانی  تصويری دقيقی از  اصل مسايل را در  ال ميکنند اگرالزم میؤدر اتاق اطالعات  از تو چه می خواھند و چه  س

  . » در برابر اين توطئه رسيد - ء عکس العمل تو و ساير رفقاۀ در زمين- آن اتاق بدھی می شود به نتايجی درستی 

  : ش را چنين آغازکرد حبتداکتر واحد که بسيار ناراحت بود، با آواز گرفته در زمينه ص

ردی در تحقيقاتم ھم کدام مو. قسمی که قبالً ھم برايت گفته  بودم که اينھا ھيچ سندی دال بر ارتباطم با سازمان ندارند « 

... در آن اتاق ) واکمن(ش برايت گفتم  فقط نام مستعارم طوری که چند روز پي. ديده نمی شود که مرا حتا حبس نمايند 

  :روز اول که به اتاق اطالعات داخل شدم  آمر اطالعات بعد از جور پرسانی گفت . توسط خودم افشاء شد 
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  :که به طرفم نگاه کند گفت  و بدون آن. پرسيد  چيزی ناو از من.  چوکی  نشستم بر روی" بر روی چوکی بنشين "

ش ی  از انقالب اکتوبر کرد که بر روی ديوار دفترئبعد از مدتی سکوت ، اشاره به  تابلو".  ھوا بسيار گرم شده  "

اً بعد. ن تصوير بيان کردم من برداشتم را از آ" اين تصوير چه را نشان می دھد : "نصب شده بود ، از من پرسيد 

در . سرم به شدت داغ شده بود . حيران ماندم که چه بگويم "  کنی ؟  راجع به انقالب اکتوبر چه فکر می: " پرسيد

."  انقالب اکتوبر ندارم ۀمن  به سياست کدام عالقه ای ندارم ، از ھمين سبب کدام نظر خاصی در زمين: " جوابش گفتم 

  .»کند  ال ، آنھم درموارد غير از سازمان میؤمن فقط  سه و يا چھار سدر ھر باری که به اطالعات خواسته می شوم از

 ديگرآمر اطالعات که نظر وی را راجع به اوضاع جھانی خواسته بود؛  نيز الؤداکتر واحد در رابطه با يکی دو س

  : من بعد از پايان صحبت ھايش  گفتم . تماس گرفت 

 خودت بھتر می.  شکليات بسته شده است و شما در محاکمه ھم رفته ايد ھايتان از لحاظ) فايل(ببين رفيق جان دوسيه « 

من به اين نتيجه رسيدم که  ھدف از .  روس ھا به اين قبيل مسايل پرداخته نمی تواند ۀدانی که آمر اطالعات بدون اجاز

تيغ برروی گلوی « : ھمانند که  بف-  به گونه ای -اين مانور در برابر شما ، اينست که آنان اوالً می خواھند که  به شما 

و شما  حيات خود ، اوالد و ھمسرتان را در نظر داشته باشيد و با سر تان بازی نکرده  با دولت [*]  شما قرار گرفته 

را  ابراز بداريد، تا بعد از کمترين حبس دو باره به آغوش گرم و پر مھر فاميل تان ، به اجتماع دوست  ھمکاری تان

رگرديد و ھمچنان  شما را متوجه  بُعد ديگر اين مانور نيز نموده ، برای تان به زبان بی زبانی می فھمانند داشتنی تان  ب

که در صورت عدم تغيير عقيده پيش از نابودی فزيکی شما ، شخصيت اجتماعی  و مبارزاتی تان  با تيغ تبليغ  به 

  .  نيز نابود خواھد شد -رج از زندان  چه در زندان ، چه در خا-" ھمکاری شما با اطالعات"اصطالح 

در دفتر .   با  اين  قضيه  خونسردانه برخورد کنيد ء رفيق عزيز  من  به  شما پيشنھاد  می کنم  که  شما  و  رفقـا

 تان به ۀيعنی عدم عالق(در واقع  با اين شيوه .  نشويد طور قطع داخل صحبت سياسیه اطالعات که برده شديد ، ب

به يقين .  ضد دولت  قرار داشته باشيد ه آنھا  تفھيم می کنيد که شما آرزو نداريد که  نه درپھلوی دولت و نه ببه)  سياست

 ھمانطوری که رفيق .  مطلوب به دست آورده نمی توانند ۀکدام نتيج" واژگون سازی شخصيت "ن  پروژه که  از اي

، اکثر  زندانيان می " د  عاقبت روی پای خودشان می افتدمرتجعين سنگی را که بلند می کنن"مائو تسه دون می گويد 

طور علنی و ھمه روزه  به اطالعات خواسته ه اين شگرد و شيوه ، که به گاھی ب دانند که اطالعات عوامل خود را ھيچ

 ۀھر روزخواستن  شماری از دير باور ترين زندانيان ھم به زودی خواھند فھميد که غرض از. شوند  ، افشاء نمی کنند 

 سياسی زندانی را در ميان -  ترور شخصيت اجتماعی ۀکردن شما ست  و ما ھمه ، اين شيو" بد نام"شما به اطالعات 

 شما و عدم عالقۀ ۀمن فکر می کنم که اطالعات با برخورد خونسردان. زندان و خارج از آن  افشاء و رسوا می کنيم 

متوجه اين خبط و خطای خود خواھد شد و شمارا ديگر به اطالعات تان به سياست پاسخ خودش را گرفته به  زودی 

ی با آ نھا ئھر گاھی که شما به اطالعات برده شديد با بی تفاوتی و خونسردی يک انقالبی حرفه . نخواھند خواست 

  .» . را به يأس مبدل سازيد    شانۀبرخورد نموده اميد احمقان

 مطرح می ءرفيق نظرتان را با رفقا: " ه چھرۀ رفيق واحد اندکی باز شده  گفت  نظراتم متوجه شدم کۀبعد از پايان ارائ

  .ش برخاسته دوباره به جايم برگشتم از روی توشک... " نم چه می شود کنم ، ببي

  :شاھپور با من تماس گرفته گفت 

ود ، ھمگی نظرت را پذيرفتند و  قبالً به اين تصميم پافشاری می کردند که داکتر مقاومت نمايد و به اطالعات نرءرفقا "

کامالً  به خاطرم مانده که اين جنايتکاران محيل که " . ش به اطالعات ادامه بدھد گرفتند تا داکتر کماکان به رفتنتصميم 

  رفيق ۀ در رابطۀ خواستن ھر روزءاوضاع اتاق را شديداً زير نظر داشتند و متوجه شور و مشوره و گپ و گفت رفقا

 بسيار زياد که بر رفيق ۀعات شده بودند ، بعد ازاين مشورت وکنگاش و بعد از اين ھمه زجر و شکنجواحد به اطال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

خون ی که به ئاين وطن فروشان حرفه . واحد روا داشتند ، ھمان روز  رفيق واحد را فقط  دو بار به اطالعات  خواستند 

ھرگاه درکارشان پيروز  نشوند، کم  می دانستند که) باشند اکنون نيز تشنه خون ما می و ھم(عناصر انقالبی تشنه  بودند 

 وی و اعضای رھبری، ھم سنگر ھايشان و زندانيان چپ انقالبی و ساير زندانيان مبارز آن سلول - قبل از اعدام -از کم 

گرفتۀ عقده با اين مانور زجر فراوان می کشند  و اين را امر خوبی می دانستند برای تسکين درد زخم ھای چرکين و بو

  . ھای حقارت شان 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ببرک کارمل می شود و پست ھای ۀکه پسر خال" داکتر برنا "  از کسانی شنيدم که ھمسر داکتر واحد با خانم - [*]

 ۀبه اين مرحل!  گرامی ۀو تو ای خوانند. ند ارا در دولت دست نشانده  پيش می برد ، خواھربسيار حساس و مھمی 

، اين دو داکتر ، اين دو ھموطن را چسان محک زده و جايگاه مردمی و ضد " باجه"جنگ مقاومت بنگرکه  اين دو 

کشور بزرگ " ساليان سال آستان بوس مردمی ھر دو را در برابر ديد  خلقھای افغانستان به نمايش گذاشت؛  بلی ، يکی 

زنده باد " حنجره و گلو  بوده و به خاطر منافع سرمايه سوسيال امپرياليزم روس جار زده و با حلق و" شورا ھا

 طبقات ۀش از سلط که عمری را به خاطر آزادی مردمگلوی آن ديگری ش را فريب داده  وگفته و مردم!" شوروی

 و افشای رويزيونيزم شوروی رزميده و آزادی خلق و کشورش را فرياد کرده ، در زير تيغ حاکمۀ وابسته به امپرياليزم

  .] متجاوزين روسی قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


