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  :     شاهپور قريشي و سخنانش -4

  
 " انتقال دادند ، به خاطرم نمانده كه در منزل سوم سمت شرقي "1بالك"كه زنده ياد شاهپور را به  زماني

بار از عقب ميله هاي پنجره گك  هاي   كه وي را فقط يك، ويا در سمت غربي منزل دو آن بالك بود"1بالك
زماني كه رفقاي ساما . شاهپور در صحن  آن بالك  با يك زنداني كه وي را نشناختم ، قدم مي زد . سلول ديدم 

بعد از بغل كشي و جور بخيري ، نخستين . را به اين پنجره آوردند ، دومين باري بود كه از نزديك باهم ديديم 
  با تعجب " او رفيق  اي ظاهر در سازمان شما چه مي كرد؟ ":  اي كه از زبان شاهپور شنيدم ، اين بود جمله

 در حاليكه  نمي خواست تعجب و تمسخري را كه از بودن " كي را مي گويي ، كدام ظاهر ؟ ":از وي پرسيدم 
 را مي ظاهر قريشي همين ": ه كرد وظاهر در سازمان ساوو ، در سيمايش  نقش بسته بود ، پنهان نمايد ؛ عال

اشاره شاهپور به   [ "او از جاي ماست . در رابطه سازمان تان يكسال قيد شد  ) علي شاه(گويم كه برادرش 
 كيلومتري شمال شهر كابل موقعيت دارد ، و 20 يا 15بود كه در  ) " قلعه مراد بيك"قريه اي بنام (زادگاهش  

 را چه ظاهر يك كمي واضحتر گپ بزن  ": از وي پرسيدم ]  تخلص مي كردند "قريشي"روشنفكران آن اكثراً 

درجاي ما .  او يك پرچمي خادي است ": اين بار با ناراحتي آميخته با تأثر ؛ اما قاطعانه افزود  . "كرده 

من از موضوع ابراز بي خبري نموده  . "سازمان شما چطور او را نشناخته ؟ . همه او را مي شناسند 
درستي مي دانستم كه شاهپور با داشتن  شخصيت اجتماعي و مبارزاتي شناخته شده و يك ه ب. خاموش ماندم 

كسي نيست كه از روي بغض و بدون موجب به فردي ) شعله جاويد ( عمر مبارزه در جريان دموكراتيك نوين 
   ]* [بهتان و برچسپ بزند

در جريان صحبت از گذشته ها و اختفاء . يم من و شاهپور در فرصت هاي مناسب ، صحبت هاي داشت
جريان  دستگيري ناكام  شاهپور وچگونگي  فرار وي از وزارت تعليم و تربيه و زير [  تره كي ياد كرديم ةدردور

را در رابطه با متن  تحقيقات  ...  در آن وزارت ، و -  توسط همكاران اكسا -نظر قرار دادن من در فرداي آنروز 
 كه مستنطق در باره شاهپور و ميرزا محمد كاوياني از من نمود ، در نوشته هاي بعدي  1359سنبله سال 
    : كه از وي پرسيده بو د ) مستنطق  ( " شاگرد مستري "؛ همچنان  شاهپور در رابطه با سواالت  ] خواهد آمد 

  

  
يكي از انجو هايي كه با  ظاهر قريشي هم اكنون در شمالي كه تحت نفوذ شوراي نظار مي باشد ، در-  * ][

در رابطه با نظر قاطع . آن شوراي روسي شده ، زد و بند هايي پنهاني و آشكار دارد  ؛ مشغول كار مي باشد 
اين  عضو علي البدل سازمان ساوو ، كه رهبري سازمان هاي چپ انقالبي (شاهپور در مورد  ظاهر قريشي 

 علت و )نه ماهيت اصلي وي را  ( مي شناسند...  و " قاري" ، "ي ضياء قريش" را  با نام هاي خاديست تمام عيار

 علي شاه و نقش وي در زندان و علت  خادي اش برادر"گرفتاري" گرفتار نشدن خودش و چگونگي به اصطالح 
 ؛ در بخش هاي مربوط به ضربه خوردن  )...و ...  ما بعد از رهائي من اززندان ، و ايدو بار آمدن ظاهر در خانه 

 . صحبت خواهد شد  بطور مشرحسازمان و گرفتاري رفقا 
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 ما به ديگيش كاري نداريم بعد از انقالب ثور رابطه تو با توخي و كاوياني كه در وزارت تعليم و تربيه با هم  "

 من ":  تماس گرفته افزود  "... يكجا كار مي كرديد و در خيرخانه هم گشت و گذار داشتيد ، از چه قرار بود 

كه من درك كردم لطيف  قسمي...  وانمود كردم - نه سياسي -  دوستانه و شخصيبا تو و كاوياني  رابطه خودرا

 ": در يكي از روز هاي تحقيق در باره تو گفت .  از تو  بسيار نفرت  دارد )مشهور به شاگرد مستري (شريفي

فكر مي كردم توخي اعدام .  شنيدم مي خواستم غذا بخورم  كه اعالن اعدام و حبس ساوويي ها را از راديو

   ."...  سال حبس شد ، قاشق و پنجه را گذاشته نان نخوردم 16مي شود ، زماني كه شنيدم 
 - )  لطيف شريفي و قيوم صافي( گوشه اي از تحقيقاتي كه همين دو مستنطق شرف فروخته ه من هم ب

 درمورد گشت و گذار و روابط - داشتند  قرار  در رقابت و هم چشميKGB كه در كار و بار جاسوسي براي
 همچنان رفيق ميرزا محمد كاوياني يك تن از سرسپيدان جنبش دموكراتيك نوين كه با وصميمانه ام با وي 

 ودر واقع تو ...  من با تحمل فشار هاي ": هم صميمي بوديم ، از من نموده بود ، تماس گرفته اظهار داشتم 
شاهپور و من مانند ساير دوستاني با هم صميمي ، [ روابط خود و تو را . بودم كاوياني صاحب را وقايه كرده 

يك رابطه اي شخصي كه ميا ن دو دوست ] كار مي برديم ه ضمير منفصل مفرد مخاطب را براي يكديگر ب
 بعداً به ."  به سياست بي عالقه نشان داده بودم] *   [را مانند كاوياني و ناصر كرده توبرقرار مي باشد ، وانمود 

كه بعد از صرف غذا از وزارت معارف مي برآمديم و   به خاطر داري  زمانيحتماً« : صحبت ام ادامه داده افزودم 
هميشه در آنجا مي ديديم كه با   داخل مي شديم ، قيوم صافي را"رهنما " براي ديدن كتاب ها به كتابفروشي

هر دوي ما خبر داشتيم كه قيوم . سرگرم گپ و گفت مي بود علي كتابفروش كه يكي از رفقاي اين جالد بود ، 
صافي پرچمي است ؛ مگر به ذهن ما هم خطور نمي كرد كه اين  شرف باخته مشهور منحيث يك خادي بسيار 
نزديك به داكتر نجيب  روزي  عضو تيم  گرفتاري  ساوو  و شكنجه گر  مجيد و بهمن  و مسجدي  و ساير 

  .خواهد شد ، و ما را به زير شكنجه خواهد كشيد اعضاي  هر دو سازمان 
  : شاهپور در جريان صحبت  اظهار داشت 

 دوسيه من ":  پرسيدم " شاگرد مستري"من در تحقيقاتم  هيچ چيزي نداشتم ، از همين سبب از« 

ن در  چهل بوده ، زمانيكه  مه اشاره كرده ام مربوط به سالهاي ده كامالً خالي است اگر به برخي مطالب

 فعاليت هايي داشتم ، بعد از آنكه جريان شعله از هم پاشيد ، من ديگر به "جريان  دموكراتيك نوين "

هيچگونه ارتباطي  ندارم ،  چرا  بايد در زندان ] ساما ... [ من با اين سازمان . سياست كامالً بي عالقه شدم 

  ما فقط مغز ترا براي مدتي حبس مي": گفت   توخي جان ميداني اين جالد در جوابم چه گفت ؟  او"بمانم 

  . »  ، "...م يكن

  

  

  

كه طبق گفتة رفيق كاوياني مدت  بود ، يك تن از همكاران شعبة ما در وزارت تعليم و تربيه ناصر  - [ * ]
ر   ناصر مرا د":  اضافه نمود كه  كاوياني زنده ياد.  به باند پرچمي ها پيوست ،بعد از گرفتاري  اعضاي ساوو

   موصوف شايع كنندة نظرات واصف باختري در ساما بود . "پاكستان هم تحت نظر مي گرفت 
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 برايم خبر  داد كه به خانه ]برادرش[   فاروق ": شاهپور ، همچنان در مورد گرفتاري خود چنين گفت 
خدا .  نمي آيم  من،چند دفعه برايش احوال روان كردم كه خانه زير نظر است . بيايم  خانه تحت نظر نيست 

باالخره به .  اطالع روان كرد كه با من كار دارد به خانه بيايم .انصافش بته باز خبر داد  كه خانه زير نظر نيست 
... در حاليكه خانه شديداً زير نظر بود ؛ دستگير شدم . با دلواپسي به طرف خانه روان شدم . گفته اش باور كردم 

" .   
 رابط رفقاي  زنداني ساما با خارج از زندان در سالهاي گذشته همواره تبارز  منحيث  عضو خاديفخرالدين

در زندان بود كه از همين ناحيه ) ساما و ساوو (  اصلي وحدت دروغين دو سازمان ةكرده ، شايع كنند
زندان  بودن  وي با خارج از "عضو رابط "از شاهپور در مورد . جنجالهايي را ميان رفقاي ما سبب گرديده بود 

 ما از وجود  چنين ": زنده ياد با تعجب  اين رابطه را دروغ محض وانمود كرده اظهار داشت .  معلومات خواستم 

هم از توطئه عليه ما ] اين سلول [ در اينجا . كسي منحيث عضو رابط ما در زندان ، هيچگونه اطالعي نداريم 

نقل  ( "طالبي است كه با رفقاي تان در ميان مي گذاريم باشه اگر زنده مانديم بسيار م... دست بردار نيستند 
  ) . به قول مستقيم 

 كه شمار زياد زندانيان براي تفريح  داخل مثلث شده بودند  و شماركمي زنداني يكي بعد در يكي از روز ها
 كه اتفاقاً  [وانديگر به وقفه ها داخل مثلث مي شدند ، در سه و يا چهار متري دروازه مثلت  فخرالدين با  دو  ج

  دهليز "پاك كاري" و شايد غرض ،هر دويشان قد باريكي داشتند و  تا قبل از آن روز آن دو را نديده بودم 
  مثلت ةطرف دروازه  طوري ايستاده بودند كه پشت آنان ب] به آنجا آمده بودند  ]* ["زنبيل كشي"منزل اول و 

در اثنايي كه من . ن در آنجا در گشت و گذار بودند ، قرار داشت و روي شان به جانب ميدان مثلث ، كه زندانيا
طرفي بود كه زنده  ش به آن او روي( كه به آهستگي حرف مي زد  داخل مثلث مي شدم ، فخرالدين  درحالي

 ، آندو جوان را  ) و شماري از رفقاي رهبري در حال قدم زدن بودنديدنياد  انجنير نادر علي در حال دو
  ."مي كُشند ] تمام شان را [  هم شه ه اينها ر": ار داده به آهستگي  گفت  مخاطب قر

) بازي گرفته بودند ه ب يعني آناني كه مرگ را ( " اينها "جمله ،  نفرت وي را از شيوه بيان و طرز اداي 
 وانمود كردم من طوري. سزاي اعمال شان مي رسند  مي كرد كه اينها به  وانمودوي به آن دو جوان. مي رساند 

 از جانب فخرالدين و دادن به " وحدت دو سازمان "در رابطه اشاعه دروغين [ كه كدام توجهي به آنان ندارم 
 "   باالي كاركرد هاي اين- بطور حتم -در  بخش هاي بعدي  (اصطالح پول كمكي به يكي از اعضاي ساوو 

؛ همچنان با )  محمد اهللا(   فخرالدين با عزيز جان زيادو علت نزديكي )  ساوو روشني انداخته خواهد شد "عضو
  و شديدترين ضربه اي كه از اين ناحيه متوجه عزيز جان و در پي آن ضربه اي  -  1359 در اواخر سنبله -من 

  ] .متوجه  من نيز شده بود ، در  بخش هاي  بعدي طور مفصل  خواهم نوشت 
  

  
كه مسلماً تني چند  بي  ( "زنبيل كش" و "جارو كش"ير پوشش در رابطه به گماردن همكاران اطالعات ز [*]

در نوشته هاي بعدي تماس ) بضاعت و ساده دل و بي خبر از  نيرنگ اطالعات هم در ميان شان وجود داشت 
  . گرفته  خواهد شد
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  :  سياسي شاهپور قريشي -    نگاهي گذرا به ديدگاه  ايدئولوژيك - 5

  
در محيط كارش اكثريت كار .  ، از خود گذر و فدا كار  و مصمم بسيار استوارزنده ياد شاهپور مردي بود 

ش مي كردند ؛ همچنان در منطقه خير خانه كه  امندان وزارت تعليم و تربيه وي را دوست داشتند و احترام
 همه  خيرش به"طور معروف. محبوب همگان بود ) قلعه مراد بيك ( ش  اش بود ؛ هكذا در زادگاه امحل اقامت

يكي شخصي و ديگرش سياسي درميان بسا خاطرات ديگر از : در مناسباتم با شاهپور ، دو خاطره  . "مي رسيد
  با تأسف .  وي ، از برجستگي خاصي برخوردار است كه در بخش هاي مربوط به تحقيق به آن اشاره خواهم كرد

ش كه انجنير  ا و از محفل،نزوا كشيده شدازسالهاي ازهمپاشي جريان دموكراتيك نوين به ا كه اين مبارز بعد
جز شمار معدودي از رفقايش ، ديگر ه  ياد كرده بود ، ب" محفل شاهپور" از آن بنام "پس منظر"عثمان در 

. كودتاي داوود خان ، در واقع نظرات  پيشينه وي را تكان شديدي داده به استحاله كشاند . كسي باقي نماند 
 يكماه و  زنداني شده بعد از تقريبا1359ًكه درسنبله سال [  برادرش آقاي فاروق نظرات شديداً ضد كمونيستي
گرچه از لحاظ سطح درك  و  . خواه مخواه در اين استحاله سهم خودش را داشت] نيم و يا بيشترك رها گرديد 

 هم آنتي مراتب  بيشتر بود ؛ با آنه فهم مسايل تئوريك گستره دانش ماركسيستي وي  نسبت به برادرش ب
جا گذاشته بود ؛ همچنان نظرات  ضد ه كمونيزم برادرش ، بر نظرات وي نيز اثرات نا مطبوع و منفي ب

در زدودن ) وزارت معارف( كمونيستي يك دو تن از كارمندان رياست تأليف و ترجمه وزارت تعليم و تربيه 
  . ماركسيزم انقالبي از ذهن  وي نقش داشت ةبقاياي انديش

، درجريان بحث ، زنده ياد ) مديريت عمومي احصائيه و پالن ( ، روزي در محل كارما 1356سال در اوايل 
 اين جمله آنهم از زبان شاهپور ، من و "... حالي زير سوال است هم ش  اسوسياليزم ... ": قريشي  اظهار داشت 

ن در نظر داشت پرنسيپ هاي من بي اختيار و بدون مالحظه  و بدو. زنده ياد كاوياني را حيرت زده ساخت 
 او كه انتظار چنين جمله اي توبيخ ."! چه بد ميكني": روابط في مابين دو رفيق و دو  دوست ، با ناراحتي گفتم 
 مذاق  ":  با خنده گفت  ،جريحه دار شده بودنجيب اش گونه و خشم آفرين را از من نداشت ، در حاليكه  غرور 

خود  شرمنده و ناراحت شدم ، و بي توجه يي  واكنش آني  رفيق دلير و مبارز وحوصله مندي اينمن از . "كردم 
  .  متوجه ناراحتي و شرمندگي من گرديد وي

ميان كشيده بود ، تا اگر بتواند در اذهان ما هر دو  نسبت به باور ه ش را ب ادر اصل زنده ياد قريشي گپ دل
زم عالمه سواليه بگذارد ، و در همين رابطه بحثي را باز نمايد هاي ما به امرمبارزه طبقاتي و سوسياليزم و كموني

زماني كه با واكنش خشن من  مواجه شد ، . و ما را هم به تفكر و بازنگري در مورد  سوسياليزم علمي وادارد 
 با سوسياليزم و 1357ثور 7 وي درآغازين روز هاي كودتاي ننگين ،هرحاله ب. پاي شوخي را به ميان كشيد 

دولت دموكراتيك "نيزم براي هميش وداع كرده اين انديشه را اوتوپيا خواند و براي افغانستان خواهان يك كمو
  . گرديد  ! ) " جمهوري اسالمي"(يعني  ! "اسالمي

مبارزه اش را سمت و ) "جمهوري اسالمي"(سر انجام اين انسان واال ، آراسته و دلير در راستاي اين انديشه 
ودتاي ننگين  كه بعد از ك- ، شيوه تفكر محفل اشرا " انديشه تازه"كي از مروجين ومبلغين سمت يه سو داده ب

 و برخي حلقات خارج از محفل اشرا نيز در بستر اشاعه اين  انديشه - و رونقي به آن داده بود  رنگ1357 ثور 7
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ضاد هاي رنگارنگ را براي بار   ضد ماركسيستي و مشحون از تة  اين مقول؛باز سازي نمود  ) " تازه انديشي"( 
از وي كه يك تن ! با يك جهان تأسف .  ادبيات سياسي  جنبش چپ انقالبي كشورحك كرد  اول در كتيبه

 نقش ، سازماني را كه خود در تأسيس آنبود ) ساما (  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان مؤسسين
كمه  امح"قضات ( ترين و ناشريف ترين مزدوران روس  در پيشگاه كثيف ترين ، بويناك، گرفته بود ليتوپرمسئو

   ."تروريستي هيچگونه ارتباطي ندارم ...  من به اين سازمان ": به نقد كشيده گفت  ) "اختصاصي انقالبي 
جمله اي كه از طريق  تلويزيون  دولت پوشالي پخش شد ، و ما زندانيان ؛ مانند ساير ! بلي ، خواننده عزيز 

 سمت شرقي شنيديم و منتقدش را هم ديديم "1بالك" تلويزيون در دهليز ة آنرا در صفحه رنگباشندگان كابل
 گوينده ة، كه يك  شخصيت برجسته جنبش چپ انقالبي كشور بود ؛ همچنان گپ پر طنز و كنايه و دشمنان

ز زبان شاهپور شنيده  ا"...  من به اين سازمان "به مجردي كه اين جمله [ تلويزيون را در مورد وي نيز شنيديم 
  !]  .ش را هم از روي صفحه تلويزيون برداشت  اظف صحبت وي را قطع كرد و  تصوير متحركوشد ، خادي م

 يك تن از - " ديگران"  از زبان - كه بنا به نقل قول زنده ياد انجنير نادر علي د شاهپور از سازمانينق
 بود ، "تروريستي" مي كرد و "تروريزم"رساما اِعمال  بود ، نقدي بود ضد جنگ مقاومت ، اگ"مؤسسين ساما 

نقد از مشي انحرافي ساما ،  همچنان عقب نشيني .  بودند " تروريستي"پس تمام سازمان هاي چپ انقالبي هم 
 در )چون ساير سازمان هاي چپ انقالبي  ( جايش ؛ اما سازمان ساماه آن در يك برش خاص زماني  باشد ب... و 

و جبهات دلير مردان آن .   كه يكي از بزرگترين قدرت نظامي جهان درآن وقت بود قرار داشتبرابر دشمني
هرگاه جنگيدن بر ضد . رقدرت ؛ مسلحانه مي رزميدند پسازمان در بسا واليات كشور بر ضد چنين دشمن 

ستعماري را   خوانده شود ، پس تمام جنگ مقاومت ، همچنان تمامي جنگهاي ضد ا" تروريزم"دشمن متجاوز 
 مي  سه دونزماني كه رفيق  مائو. توان تروريزم خواند   مي– بر مبناي اين تيز كامالً ضد انقالبي و ارتجاعي - 

  يك بعد مرام وي ازاين تيز علمي ، جنگ براي دفع "جنگ را توسط جنگ از بين برده مي توانيم "گفت ما 
زيرا كه  جز جنگ ، ديگر هيچ راهي براي از ي است ؛ عليه كشور خارج) براي دفع جنگ تحميل شده ( تجاوز 

از همين سبب براي كسب استقالل و آزادي بر ضد .  ميان برداشتن جنگ تجاوزگرانه و تحميلي وجود ندارد

   . كه مسلماً اين نوع جنگ كامالً برحق بوده ، و در كليه ابعادش عادالنه است. دشمن متجاوز بايد جنگيد 
توان در مبارزات گذشته خلق هاي جهان بر ضد استعمار   آنرا مية كه ريشه و ساق- ر بر اساس تيز شاهپو

 جنگ مردم اروپا بر ضد  تهاجم و بربريت -كهن و امپرياليزم و بطور اخص در كشور هاي اروپائي مشاهده كرد 
مردم نازي هاي هيتلري و فاشيزم شان ؛ و در آسيا ، جنگ خلق چين برضد تجاوز جاپان و جنگ هاي 

 باز كردن بحث رسا و همه جانبه و داخل شدن در.  بود  " تروريزم"افغانستان بر ضد استعمار انگليس ؛ گويا 
كه استعمار و امپرياليزم به بهانه از ميان بر داشتن آن ،   اين واژهةو شكافتن ابعاد عديد"تروريزم"ژرفاي  واژه 

حتا چپ زندان  ؛  اول ثروت هاي بيكران آن ادامه مي دهدو به غارت و چپافغانستان را به خاك و خون كشيده 
 از طريق راديوي امپرياليستي تجاور قواي امپرياليستي  قاضي صاحب احمد راتب فقيري  آقايمثل،  ديده اي

 مورد تأئيد " قانون  ملل متحدي" از منظر  ؛ در افغانستان"تروريزم"و ايساف را براي سركوب به اصطالح 

ورود قاضي صاحب راتب  - 4"( در جلد سوم  زير عنوان [ .  در چوكات اين نگاشته نمي گنجد ؛ قرار مي دهد
  ]بيشتر خواهم نوشت....  با راديوي  در رابطة صحبت هاي وي" ، وتذكار مطالبي چند منزل چهارمه ب
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لت پوشالي و كمه كدام اطالعي ندارم ، كه وي ، آيا بر ضد دوامن از متن دفاعيه زنده ياد شاهپور در مح
ميان آورده و يا نه ؛ اما ميتوان بر طبق گفته اش مبني بر  ه  شوروي به كشور ، كدام حرف و يا جمله اي  بتجاوز

 دوسيه من كامالً خالي ":  پرسيدم " شاگرد مستري"من در تحقيقاتم  هيچ چيزي نداشتم ، از همين سبب از« 
 چهل خورشيدي مي باشد ، زمانيكه  من در هبه سالهاي دهاست اگر به برخي مطالبي اشاره كرده ام مربوط 

 فعاليت هايي داشتم ، بعد از آنكه جريان شعله از هم پاشيد ، من ديگر به سياست "جريان  دموكراتيك نوين "
  .» هيچگونه ارتباطي  ندارم ،  چرا  بايد در زندان بمانم ) ساما ... ( من با اين سازمان . كامالً بي عالقه شدم  

در محكمه هم بر روال همين گفته مي بايد حركت كرده باشد ، و تاخت و تازي باالي دولت دست نشانده 
آزاد شود نه به خاطري كه از مبارزه دست بكشد ؛ بلكه  [  زودتر آزاد گردد هر چه با اين شگرد، تانداشته باشد 

 " سازمانش را متهم به روي همين اصل وي .  ]اين مبارز تسليم ناپذير آزادي  را براي ادامة مبارزه مي خواست
و از .  نمود ، تا خودش را از مبارزه مسلحانه آن سازمان بر ضد قواي متجاوز و اشغالگر دور نشان دهد "تروريزم

گوش مزدوران دست اول دولت دست  ه را با  مبارزه مسلحانه  ب مخالفت اش) با اين شگرد ( جانبي  ديگر 
 وي ئيدأمورد ت "مبارزه مسالمت آميز" اش ، در رابطه اينكه گويا "تمنيات نيك" مزيد برآن نشانده برساند ؛ و

  .مي باشد ، تلويحاً در ذهن شنوندگان تداعي گردد 
مبارزه "هر سازماني كه در شرايط تجاوز و اشغال يك كشور توسط امپرياليزم و يا كدام نيروي خارج به 

زود ترين ه ر واقع نوعي ريفورميزم و تسليم طلبي محجوبانه ايست كه ب روي مي آورد ، اين د"مسالمت آميز
ديديم و شنيديم  كه . ما همه شاهد بوديم . وقت ماهيت ضد منافع ملي و ضد انقالبي آن آشكار مي گردد 

كه با همين شگرد دركشور ، برضد بي رحم ترين تروريست  متجاوز و اشغالگرجهان [ اپورتونيزم و تسليم طلبي 
و هم اكنون به كار و بار شان در .  مي نمودند " مبارزه مسالمت آميز "به اصطالح  ) ءامپرياليزم امريكا و شركا( 

چسان به ] را در تداوم و استحكام اشغالگران جستجو مي نمايند همين راستا  ادامه داده  منافع آني و آتي شان
  .  گرديد    شان  در عمل آشكار و بر مال" آميز  مبارزه مسالمت"زودترين وقت ، متن و محتواي ضد ملي 

آسيا ، افريقا ( از ديد تئوريك و عمل كرد انقالبي مبارزات  مسلحانه خلق هاي سه قاره " تروريزم " نقد از 
 را در تائيد  انبر ضد تجاوز استعمار و امپرياليزم ، روي ديگر سكه ؛ يعني تمنيات نيك منتقد) و امريكاي التين

و (  در چوكات  قوانين  تنفيذ شده دولت هاي دست نشانده ؛ مانند دولت ببرك كارمل "ه مسالمت آميزمبارز"
و براي ساير سازمان ها و احزاب  درگير جنگ مقاومت ، همچنان  . نيز مي رساند )  مد كرزي  هم اكنون حا

  .   را توصيه مي نمايد "مبارزه مسالمت آميز" ةنسخ
  بار اول"نام خواني"هم در ( ن نام خواني  و آمادگي براي رفتن به طرف گشتارگاه ،  بلي ، شاهپور در جريا

، هيچ  ارتعاشي در سيماي نجيب اش و هيچ لرزشي در دستان پر قدرت و  )  بار دوم "نام خواني" و هم در ،
 ، با  و قامت رساوار  و با گامهاي است،انگشتان محكم اش ظاهر نشد و مانند ساير همزنجيرانش با خنده و مزاح 

  . رفقا شجاعانه ، مرگ پر افتخار را پذيرا شد 
 اين مرد ميدان زنده مي بود بر ضد تجاوز امپرياليزم امريكا و دست نشاندة هرگاهما بدين باوريم كه 

  ! و ساير جانبازان را ه آزادي كشور جاويدان باد  استوارياد اين مبارز. رسوايش كرزي مبارزه مي كرد 
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  :   درسلول هاي مرگ  طيف هاي متضاد و متخاصم زندانيان  با هم الفتي داشتند -6

  

 و هركسي با هر كسي ، الفتي ، و هر كي از هر كي مي شنيد  ،در درون پنجره چپ ، همه با هم مي ديدند
 ةپس چرا در اين دخم. سوي سرنوشت نامعلوم كشانده مي شوند ه آخر همه فكر مي كردند كه ب. داشت 

اضطراب برانگيز و مرگ آور ، كه آخرين مرز دنياي بسيار زيبا و دوست داشتني آزاديخواهان مبارز ، با جهاني 
 تضاد مسلط و عمده ميان مجموع زندانيان از يك.  مي خوانندش ؛ با همديگر الفتي نداشته باشند " نيستي"كه 

 سوي ديگر ، بر ديدگاه هاي متضاد و مخالف و سو ، و جالدان  ناموس باخته و سرفروختگان حاكم بر زندان از
 -  ي كه صداي بال هاي مرگ در فضاي اتاق پيچيده بود در همان حاالت-آنان ... متخاصم سياسي و مذهبي و 

قتي افگنده بود ، توگويي همه با هم نسبت خوني وهمزيستي  و كين فراموشي م  انسان دوستي وةچنان ساي
بار و يك قوم و قبيله بودند ، و هيچ كين و كدورتي را پشت سر نگذاشته بودند ؛ همه و همه از يك ت. داشتند 

قتي اين تضاد ، ازسنگيني و پر وگرچه ناديده انگاشتن م. هيچ فردي با فرد ديگرخشونت و پرخاش نمي كرد 
ش بر  دشمن خارجي و مزدوران وطني اةاهميت  بودن آن نمي كاست ؛ مگر فشار نيرومند شرايط  تحميل شد

 مرگ آور ، لحظاتي اين تضاد انتاگونستيك ميان زندانيان از طيف هاي مختلف را  به سايه كشيده و از ةآن دخم
قتاً دورش نموده بود ؛ حتا عوامل اطالعات هم زير تأثير چنين ومركز ديد منتظرين براي لحظات مرگ ، م

با دشمنان بادار و موالي شان ، با دشمنان شرايطي قرار گرفته بودند ، كه با دشمنان دم و دستگاه شان ، 
آخر عدم . گرديد   مي كردند ؛ در غير آن هويت شان آشكار مي"محبت"سيستم سوسيال امپرياليستي شان ، 

 كه بقاي شانرا در فناي مبارزان راه آزادي مردم و - ي آنان و هم رنگي با چنين فضاي عجيب براهم آهنگي 
  .يرون زندان خطر جاني داشت  در درون و ب- كشور مي ديدند 

اين حالت واين فضاي مهر آفرين و انساني در سلول هايي بيشتر مشاهده مي شد كه محبوسين آنرا  

براي انتقال به ذبحگاه هاي از پيش تدارك ديده شده ، كه عمدتاً پايگاههاي نظامي  روس ها در قرب و جوار  

 كوه خيرخانه موقعيت ة و دامن" ماهيپر" جنوب كوه كوه  هاي چكري و صافي وة  پلچرخي  و دامنةحوم

بعد ها در همين رابطه ، نقل قول يك خلقي را خواهم آورد كه در بخشي از ياداشت  [ داشت ؛ آماده مي كردند
  ... ]  . هاي از نظر دور مانده ام درج شده 

  

  :   آن روز هول انگيز و تاريخي فرا رسيد -7

  
اساساً در تاريخ هر كشوري ، از آغازين روز مقاومت  در برابر تجاوزگر ، تا پايان كار بس سترگ و عظيم 

، هزاران هزارحادثه و رخداد و فاجعه هاي انساني و ) يعني بيرون راندن قواي متجاوز از كشور شان ( خلق ها 
محصول  مقاومت و ) قسماً(ر اصل تمام اينها كه د، وقوع مي پيوندند ه ب... ماتم و مصيبت و ماجراهاي عجيب و 

اگر  به بستر اين همه حوادث و اتفاقات و . ناشي از تجاوز مي باشد ) عمدتاً ( جنگ در برابر اشغالگران  بوده و 
رويداد ها و منازعات نظر بيندازيم ، و با شكيبايي آنرا مورد ارزيابي همه جانبه قرار بدهيم ، در نتيجه مشاهده 

در بستر خود سير يكسان نداشته ؛ بلكه افت و خيز ها ، فراز و نشيب ... م كرد كه حوادث و رويداد ها و خواهي
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مبارزه در ( ها و كج و پيچ هايي را  پيموده كه  ازبلند ترين كوه ها و شا مخ ترين قله هاي اين بستر خروشان 
 -  مطالعه فشرده تاريخ اين مقاومت ، به آنها و در. توان شاخص ترين ها را نشاني كرد  مي)  اشكال متنوع آن 

 -خود جلب مي نمايد ه ترين فرصت توجه هر كاوشگر و بيننده متجسس را ب زوده كه در گرافيك اين بستر ب
  . بسنده نمود 

در جنگ مقاومت خلق هاي آزاديخواه افغانستان بر عليه اشغال كشورشان توسط سوسيال امپرياليزم 
زم جنايتكار امريكا هاي كنوني خلق هاي افغانستان عليه اشغال كشور توسط امپريالي كنش هكذا در وا،شوروي 

هرگاه از .  اين شاخص ها و اين نقاط عطف به وضاحت مالحظه و مشاهده شده مي تواند ،و متحدين آن 
 بخش  كه مبارزات مسلحانه- شاخص هاي بستر مبارزات جنگ مقاومت مردم افغانستان  بر ضد ارتش شوروي 

كه تشريح آن (  در اين جبهه ، جايگاه رفيع و پرارج خودش را  دارد ، -  از لحاظ كيفيت - چپ انقالبي كشور 
اين  شهركي ( ، بگذريم و تنها به نقاط عطف اين مقاومت در جبهه زندان ) شامل وظايف اين نگاشته نمي باشد 

رادي  وابسته به تمام مليت ها و اقوام ، و تبار هاي كه باشندگان زنجير به پايش مشتمل بودند بر فداكارترين اف
كه جنگي است بسيار متمركز و نهايت پيچيده و سنگين ، خونين ، دردناك و فاجعه آفرين ، ) دلير سراسركشور 

نظر بيافگنيم ، خواهيم ديد كه بيرون كردن مبارزان تحصيل كرده و پيش كسوتان جنبش چپ انقالبي كشور 
ن به مبارزه آنان عليه ارتش  اشغالگر روس و دولت پوشالي آن ؛ و پايان دادن به عمر پر بار و براي  پايان داد

و تكان هايي كه سبب احراز موقعيت  و . گرامي شان ؛  جايگاه خاص خودش را در اين بستر خونين دارد 
وقوع ه  در پنجره چپ بيكي از اين تكان ها. موفقيت چپ انقالبي به اين عرش بلند گرديده ، كم نبوده است 

بروز خشم شديد و نفرت بي پايان زندانيان همين پنجره و  سايرسلول هاي  زندان پلچرخي ، پيوست  كه سبب 
بعد ها موجب خشم و نفرت خلق هاي آزادي دوست افغانستان و منطقه ، دموكرات هاي انقالبي ، كمونيست 

ن پرستاني كه در سنگر جنگ مقاومت عليه ارتش هاي مبارز ، احزاب و سازمان هاي سياسي و مجموع وط
  -  كه از سوزش زخم زير قالده گردن هايشان خم به ابرو نمي آوردند -تجاوزگر روس و سگ هاي زنجيري  آن 

  .مسلحانه مي رزميدند ؛ گرديد 
اما نمي  در انتظار فاجعه اي ؛  ،در انتظار چيزي ، در انتظار حادثه اي. نوعي در انتظار بود ه هر كي ب

.  به پايان زندگي كي خواهد  انجاميد -  اين عبور لحظه هاي پر اضطراب و مرگبار - دانستند كه اين انتظار
كي و يا كي ها را از ميان جمع شان مي ربودند و در . جالدان روس به خون گلگون كي نياز بيشتر داشت 

شيدند ، تا اعضاي سالم بدن آنان ، سبب تداوم ذبحگاه به زندگي پر افتخارآن مبارزان آزاديخواه  پايان مي بخ
و خون پاك آن قربانيان در رگ هاي ناپاك عساكر .  و حيات مريضان طبقات حاكمه كشورشان گردد ءبقا

و سر زنده هايش ، سر تسليم و رضا ، سر انقياد و فرمانبري ، . زخمي خودي و مزدوران بومي تزريق گردد 
ماري اش بنهند و بر بردگي خود و خلق هايشان ؛ همچنان بر تصاحب استع - ستان سيستم استثماريآبر

دست خونچكان كرملين نشينان ه ئيد بزنند ، و اختيار هست و بود شان را بأي شان مهر تاسرزمين اشغال شده 
  .و مزدوران وطني آنها بدهند  

عمار روس بر آن حكم مي راند روزها ، ساعات ، دقايق ولحظه هاي پر افتخار و تاريخ ساز در زنداني كه است
خادي اش  ش را با اشكال شكنجه هاي عجيب ، مرئي و نامرئي به همدستي جالدان خلقي پرچمي و ا، و اسيران

  . واميداشت ؛ به كندي مي گذشت "همكاري"به تسليم و 
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ي عمر پر  ؛ به آهستگي بر روي سينه ااضطراب عبور كُند روز ها ، ساعات ، دقايق و لحظه هاي پر ة دشن
بار زندانيان  آزاديخواه پنجره چپ كشيده مي شد ، تا خون  عمر عزيز اين به انتظار نشستگان مرگ ، از جدار 

در عرصه (  خطه اي بنام افغانستان جاري گردد ، و سبب حدت تضاد آشتي ناپذير خلق هاي آن ةآن بر پهن
ج وانهدام هست و بود آنان و سرزمين شان برآمده  گرسنه اي كه در پي تاراوبا غول تشنه ) هاي مختلف مبارزه 

  .؛ گردد 
ساعت حدود يازده و چند دقيقه پيش از ظهر را نشان مي . سر انجام آنروز هول انگيز و تاريخي فرا رسيد 

 را  براي بيرون كردن  1361 سنبله سال 17روز چهار شنبه چه رازي در كار بود كه  استعمار روس . داد 
 كه - " احد پچق "انش ، دالور و آزاديخواه افغانستان تعيين كرده بود ؟  صداي پاي باشي عمومي فرزندان با د

اين دو .  پيچيد " چپهپنجر"دهليز خارج   باشي در"نداف " و-در مورد وي در بخشهاي قبلي صحبت شده 
نايت پيشه و وابسته به  و ديگرش از باند  ج- خاين ملي و جاسوس -جنايتكار كه يكي آن از آدمكشان گلبدين 

نام  " از پشت دروازه آهني سلول به " احد پچق". نيامدند "پنجره چپ"بود ، به داخل )  مسعود  - رباني( روس 
كه بار  اول اسم  شريف كدام رفيق از دهان كثيف اين ! اي كاش بر خاطرم نقش مي بست .  شروع كرد "خواني

انجنير نادر علي دهاتي ، انجنير محمد علي ، انجنير : افتخار رفقا هر يك هر رو ، نام هاي پر ه ب.  نابكار برآمد 
 در بخش پنجم ه اين شير مرد در پنجره چپ نبود من اشتبا[ميرويس ، انجنير زمري صديق ، انيس آزاد 

ل در داخ(  ، انجنير محمد امين ، قاضي احمد ضياء ]خاطرات زندان وي را در داخل پنجره چپ نشان داده ام 
) در داخل پنجره نبود ( الحق ، محمد نعيم ازهر ء، داكتر صديق جويا ، انجنير داوود ، ضابط ضيا) پنجره  نبود 

وب سداكتر عبدالواحد رائين ، شاهپور قريشي و دو تن ديگر ؛ همچنان  نام هاي شمار زيادي از اعدامي هاي  من
 ، اين خبر پخش گرديد كه اينها را  "نام خواني"در جريان . به احزاب  و تنظيم هاي اسالمي خوانده شد 

 چنانچه درپائين ، يعني در منزل اول هم به رفقا گفته بودند كه . خواسته است "كمه اختصاصي انقالبيامح"
كردند تا زندانيان به  خاطر  پخش ميه چنين بهانه هايي را ب . "... كمه شما را بارديگر خواسته است امح"

      .رانه متوصل نشوندكدام عملي مقاومتگ
با .  اعدامي  وداع  نمايد ، با همزنجيرانهر يك تالش داشت .  بپا خاستند "پنجره چپ"مجموع زندانيان 

ورزي ، صفا و  هم جوشي و مهره ب. زمان در آغوش بفشارد   آنان را همةآنها روبوسي و بغل كشي كند ، و هم
هم پيوستگي انسان و  انسانيت در اين ه در آميزي و ب. ي نمود  زندانيان بي سابقه مةصميميت ، هيجان و دلهر

 " و"سرباز"چند جانور درنده و انسان نما هايي كه . پنجره ، عجب شوري و عجب هنگامه اي برپا كرده بود 
 ناميده مي شدند ، از تماشاي چنين صحنه اي پرشكوه  و پر ابهت ، چهره هاي مسخ شده  شان به زردي "باشي

 از انتقام مردم بر سراپايشان مستولي ترس ،ترس از نفرت . دچار  هراس شديدي شده بودند . ه بود گرائيد
در آغوش را  من هر يك رفقاي  جاويدان شده و افتخار تاريخ مبارزات طبقاتي و جنگ مقاومت مان. گرديده بود 

 وي  ، همديگر را در آغوش گرفتيمزماني كه من و انجنير نادر علي. كشيدم و بر روي قلب پر تپش خود فشردم 
مشي جمهوري  "زنده ياد تا آخرين لحظات حيات نيز بر  (" رفيق توخي متوجه مشي باش": اظهار داشت 

  ) . تأكيد مي ورزيد"اسالمي
 ما كم كرده باشند ، ما را دلداري مي دادند و به آرامش دعوت مي ة اندوةهر كدام شان براي اينكه از كو

بلي ، اسطوره اي كه در همين زندان ، قهرمانان اش لهيب ها ، .  اسطوره اي را پديد آوردند اينها. كردند 
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هزاران هزار آزاديخواه  آذرخش ها ، طغيان ها ،  مجيد ها ، بهمن ها ، مسجدي ها و صد ها  تن چپ انقالبي و

ش كردم  و برلوح خاطرم من به چشم خويش واقعيت اسطوره را ديدم  ، آنرا بوئيدم و لمس ا. ديگر بودند 

  .حك اش  نمودم 

 از صورت ادبيات شفاهي ؛ همچون داستانهاي پريان  ديگراساساً اساطير ممكن است شامل عناصري

وغيره باشند ؛ اما اساطير به سببي از اين داستانهاي تخيلي مجزا و  متمايزند ،  نخست اينكه اسطوره در 

دور ه  يعني ب- آنگاهي كه از بيرون. شود ، نه داستانپردازي جامعه خودش به عنوان  يك حقيقت درك مي 

  نگريسته - ازجامعه اي كه در بطن و متن اش  پا به عرصه وجود گذاشته و  بدان  پيوستگي و تعلق داشته 

اسطوره  كه جامع ترين  روايت و  سخن آخر در باره . شود ، معني غير حقيقي مي يابد و به افسانه مي پيوندد 

 اش است ، هميش يكي از منابع آفرينش و خالقيت  در ادبيات بوده  است ، و دنياي مملو از رمز و راز موضوع

 آنها  شاعران و نويسندگان متجسس و كاوشگر را  به آفرينش شعر ها و داستانهايي بر ةو مكنونات پيچيد

ره ها به اعتبار بي زمان  بودن و  منتقدان ادبي براي اسطو" :مي گويند . اساس اسطوره ها ، بر انگيخته است 

ولي قهرمانان اين اسطوره اي كه من و سايرين شاهد عيني مقاومت و  ؛ "جهاني بودن آنها ارزش بسيار قائلند

ش در برابر  اقهرمانان. استواري شان بوديم ، در زمان هاي مشخص ؛ همچنان مكان هاي مشخص اتفاق افتاد 

دان دشمن مردم مقاومت كردند ، و با استواري و شكيبايي كم نظيري به زجر ها و  شكنجه هاي ميتوديك جال

 "انتظار  مرگ هول انگيز ، روز ها و هفته ها و ماهها ؛ حتا سالها نشستند و با قامت استوار چون كوه هاي 

 و لبان خندان چون الله هاي گلگون دشت و دمن كشور به جانب مسلخ دشمن " آسه مايي" و "شيردروازه

يدن و لمس ئخاطري كه شاهدان عيني آن را به چشم سر ديدند و بوه اين نوعي اسطوره ، ب.  برداشتند گام

اش كردند و به آغوشش كشيدند ، از ارزش بسيار بسيار فراوان و درخور توجه برخوردار است ؛ زيرا كه مكان 

ش بر كتيبه خار آئين تاريخ  ا و زمان وقوع خودش را آشكارا بيان نمود ، و آنرا با خنجر مژگان خونچكان

   .جنگ مقاومت خلقهاي بسيار دلير و بسيار آزادي دوست افغانستان ؛ حك كرده است 
 زنداني ها در اين سلول تعدادبه ) به تدريج (  باين نكته بس مهم مي بايد پرداخت ، كه طي چند روز اخير

 تا 140شدند ، جمعاً شمار شان از    نفر مي80دود همزنجيران تازه وارد با زندانيان قبلي كه ح. افزوده بودند 
   .  تن رسيده بود150

كه تعداد آنان  تخميناً از ( با ساير اعدامي ها ) ساما ( جاويدان شدگان سازمان آزاديبخش مردم  افغانستان 
. ول رسيدند بعد از پيمودن زينه ها به منزل ا. ، به نوبه  از پنجره چپ  خارج شدند )  تن مي رسيد50ا  ت45

بار غم عظيم و اندوه بي پايان و غصه اي غير قابل بيان بر شانه . ماهمه به جاهاي خود  ميخكوب شده بوديم 
هيوالي . شدت مي فشرد ه را ب ماة  هاي شكسته يي ما ، بسان كوه سنگيني مي كرد ، و قلب خسته و شكست

 مطلق هيچ آوازي شنيده نمي شد ، جز صداي درخاموشي. سكوت وحشتزا بر فضاي سلول مرگ در جوالن بود 
. زد  ضربان قلب هاي ما كه به خاطر پرپر شدن گل هاي معطرِ سر سبدِ  جامعه افغانستان ، تند تر و تند تر مي

ي همزنجيران خود دچار واهمه ااز ديدن جا هاي خالي مانده . جاي رفقا و ساير زندانيان اعدامي خالي بود 
 كه زخم چركين زير - را درندگان دهن خونين كر مي كرديم  هست و بود دنياي ما ف. شديدي شده بوديم 

 در جهاني با اين عظمت و بزرگي ؛ تنهاي  با خود  برده اند و ما- ردنشان  بوي گند و رسوائي مي داد گقالده 
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 بيشتر از سنگين اي سنگيني يي هزار بار.  نوع ديگري  احساس سنگيني ازتنهائي بود  ،اين هم. تنها  مانده ايم 
  .كس و كوي و تك تنها مي پنداشتند  جمع  زنده مانده ها در آن سلول ، خود شانرا كامالً بي. كوه ها 

  

  : باز گرداندن دوباره اعدامي ها به پنجره چپ و آخرين سخنان رفيق ضابط ضياء -8

  
 نگذشته بود كه سر و صدا از ديري. وقوع مي پيوندد ه  فهميديم كه در منزل اول چه اتفاقاتي بما نمي

سلولي ها گوش هاي بسيارحساس  تمام هم.  منزل اول  سكوت مدهش و استخوان شكن را شكست ة چوك زين
شماري . سر و صدا بيشتر و بيشتر شده رفت . را آماده شنيدن آواز هاي تازه  بلند شده  ساخته بودند   شانةشد

 كه نزديك  به زينه بود ، چسپانده بودند ، تا اگر از سر و صدا ها از زندانيان خودشان را به قسمتي از پنجره
 شان به طرف دروازه همزنجيران اعداميزندانيان درون پنجره متوجه شدند كه تعدادي از . چيزي بفهمند 

پنجره چپ بار ديگر آنان را در . در پي آنان  ساير اعدامي ها هم وارد دهليز  شدند . پنجره چپ مي آيند 
 ما را معطل كرده گفتند دوباره سپورتي قومنداني  بنا بر مشكل تران": رفقا اظهار داشتند . ناي خود جا داد تنگ

رفقا با بكس هاي دستي و لوازم دست . "كمه شويد ابه همان پنجره برويد و بعد از صرف غذا آماده رفتن به مح
ورود دوباره اعدامي ها را به سلول قبلي شان نديده من تا كنون  . داشته ، هر كدام به جا ها قبلي خود  نشستند 

 ة طعمه هاي حاضر و آماده ، زنده و تپندةبلي ، اين نخستين باري  بود كه بازگشت دوبار.  ؛ اما شنيده بودم 
  .   به دخمه آنها ديدم -كه دهان باز كرده و آماده بلعيدن شان بود  -اژدهاي استعمار را 

من و استاد دوست  .  بودند " قره وانه"د ، زندانيان منتظر رسيدن ظروف وقت غذاي چاشت نزديك بو 
طرفي كه ه در جريان صحبت متوجه شدم كه رفيق ضابط ضياء ب. سرگرم  صحبت پيرامون اين بازگشت  بوديم 

د ، از تاريخي كه رفقاي رهبري ساما را به همين سلول انتقال دادن[ من و استاد دوست نشسته بوديم ، مي آيد 
 جز ، جور بخيري و سالم - كف ساما در واليت هرات بود ه ب من و رفيق ضابط ضياء كه از زمره چريك هاي سر

ما هر دو فهميديم كه اين جوان الغر اندام و قد بلند مي ]  كدام گپ و گفتي باهم ديگر نداشتيم - و عليك 
 وي  بعد از سالم به سرعت بر روي  توشكم خواستيم  بلند شويم ، من و استاد دوست مي. خواهد ما را ببيند 

خاطرم نمانده كه مسعود با وي بود و يا بعداً  به جمع ما ه ب( ش از جايمان بر نخيزيم  انشست ، تا ما به احترام
 رفيق توخي تصميم گرفتم كه آخرين ": رفيق ضياء الحق اولين جمله اي كه اظهار داشت اين بود ) . پيوست 

 ضياء جان ": من در جواب اين جوان دلير و با صالبت صميمانه گفتم  . "ما يكجا صرف كنم نان چاشت را با ش
ما عميقاً آرزو داريم كه بار ها با هم ببينيم و نان چاشت را يكجا با هم صرف نمائيم ، حضورت درپهلوي ما بسيار 

استاد دوست هم با جمالت . "ي ده نان را با ما يكجا صرف ميكننهايت خشنودم از اينكه  آم. نيرو بخش است 
لحظه اي بعد ، در حالي كه خطوط توقع يي آميخته با . گرمي پذيرايي كرد ه رفيقانه از اين جوان پر آوازه  ب

تشويش در چهره نجيب اش در حركت بود ، با نگاه نافذش مستقيماً به چشمانم نگريست و با متانت يك انقالبي  
  با تعجبي ." رفيق توخي  من يك خواهش از شما دارم ": ي اظهار داشت حرفه اي و جنگ ديده ، به آهستگ

 " بفرمائيد رفيق هركاري ازدستم برآيد دريغ نخواهم كرد ": با كنجكاوي وصميميت ابراز داشتم  آشكار و
 رفيق توخي من در باره شما از ":  به آهستگي گفت - با سيماي پر تمنا -وي بعد از اندك مكث و تفكر . 

فقاي رهبري زياد شنيده ام ، از همين سبب نزد تان آمدم ، تا از شما خواهش نمايم كه اگر رفقا را از ر
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ه كدام سلول و يا به  و از ميان شان مرا جدا كرده ب]منظورش بيرون بردن براي اعدام [ پلچرخي  بيرون بردند 

  . "من چيزي بگويده بت بكدام بالك ديگر بازگشت دادند ، لطفاً شما اجازه ندهيد كه كسي نس
اين .  اينهم بخشي ديگر از اسطوره ايست كه در سطر هاي باال در باره اش نوشتم  ،خواننده گرامي بلي

بر مبناي . او قبل از اعدام بسيار نا آرام بود . جوان بسيار دالور از اينكه اعدام نشود سخت در تشويش بود 
صدد ترور شخصيت  وي برآمده بودند ؛ همانگونه كه آرزو كس و يا كساني در  شواهدي كه در نزدش بود

عودت دادن . داشتند شخصيت اجتماعي انقالبي داكتر واحد را ترور نمايند ،كه به مرام ناپاك شان نايل نشدند 
دوباره وي به زندان پلچرخي  و زنده ماندن اش از ديد خود اين جوان ، بد ترين  مدرك و دست آويزي مي شد 

من كه دچار .  سياسي اش  استفاده كرده مي توانستند - ش از آن بر ضد شخصيت اجتماعي  اانكه  دشمن
  : حيرت زدگي شده بودم ، بي درنگ براحساساتم غلبه كرده ، با قاطعيت تمام ابراز داشتم 

د شما اطمينان مي دهيم كه به هيچ كسي اجازه نخواهيم داه النه بومن و ساير رفقا مسئو!  رفيق ضياء «

، هرگاه آگاه شويم ] بد گويي نمايد [ كه در مورد شخصيت و هويت تثبيت شده شما ، در زندان  چيزي بگويد 

كه كسي در غياب ما نسبت به شما مطالب نادرست پخش مي كند ، يقيناً آن شخص را مورد پرسش وسرزنش 

كامالً اطمينان داشته .  بردارد ش او نقد كوبنده ، طوري قرار خواهيم داد كه دست از كردار ناهنجار وزشت

  .»اينرا به شما  رفيقانه قول مي دهم . باش 

گريه . شدت گريست ه در جريان صحبت ، مسعود  ب. وي اطمينان قاطع داد ه  استاد دوست هم در مورد  ب
بسيار رفيق ضياء كه از گريه وي . اش چنان پرسوز بود كه بر احساسات استاد دوست و من عميقاً اثر گذاشت 

 رفيق توخي به اي بگو كه ما براي رهائي بشريت از يوغ ": طرفم دور داده گفت ه ناراحت شده بود ، رويش را ب

گريه اين   ."ريه نكند گبرايش بگوئيد كه . طرف چوبه دار مي رويم  چه باك ه حاال كه ب؛ سرمايه رزميديم 
واهند از مجراي چشمه اي چشمش بر زمين جوان چنان شدت  گرفت ، توگوئي تمام ابر هاي آسمان مي خ

  . شده بوديم دگرگونكلي ه من و استاد دوست ب.  ببارند 
تقريباً سه سال و نيم بعد كه . ما كدام شناختي قبلي از وي نداشتيم .  مسعود جواني بود از اهالي هرات 

 ، وي را آنطوري لولي ما شد هم س" اتاق جزائي " منزل اول -  زير فرمان آدمخواران خلقي -وي در بالك شش 
كه در پنجره چپ  ) طال در مس و  قصه نويسي (  كتاب هاي براهني ":  اظهار  داشت كه وي ؛ كه بود شناختم

  .  " ...  در نزد برخي از انديوال  ها ديده شده از من بود
  

  : از اعدامي ها " تحفه يادگاري " علت تالش رهزنانه خادي ها براي به چنگ آوردن - 9

  

. بعد از صرف غذا رفقا هر كدام يكي  نزد ديگري رفته ، با هيجان و دلشوره گي  به گفتگو مشغول شدند 
زنده يادان  ( من ، استاد دوست و يكي دو رفيق ديگر به نزديكي رفقاي رهبري  . حدود دو بجه بعد از ظهر بود 

خاطر ه موضوع صحبت آن لحظه ها  را ب. ه بوديم نشست... ) ميروس ،  شاهپور ، انجنير نادر علي ، داكتر واحد و
بدروز  با وقاحت و بي شرمي يك مزدور . همچنان در جوار همين جمع نشسته بودند ) شفيق(و ) بدروز. (ندارم  

ي انجنير صاحب برايت گفته بودم كه ساعت  بند دستي ته طور ِب ِب":انجنير نادر علي را مخاطب قرار داده گفت 
ببين انجنير صاحب  برايت   [ " حالي نامتانه مي خانه مي بري تانه ، اوره به مه ِبي ِتي ،ن  ِبي ِتي مه يادگار ب
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من بده  حاال نام هاي تانرا ميخواند شما را از اينجا بيرون ه گفته بودم كه ساعت بند دستي ات را  طور ياد گار ب
 از همه كار و بار بدروز در زندان ، بخصوص از پيوستن انجنير نادر علي با آنكه) ] يعني براي اعدام ( مي برند  

 آنرا به ": وي در آنجا خبر داشت ، با آنهم با  نرمي در جوابش  گفت ... اش به كارگاه زندان و ساختن الچك و 
گر بد روز نام كدام چيزي دي .  "گفتي آنرا به تو مي دادم  كاش قبالً به من مي. دادم ] نام كسي را گرفت ... [ 

 خي ": را كه به انجنير نادر علي تعلق داشت ، گرفته  بار ديگر با همان بيشرمي و ديده درآيي اظهار داشت 
انجنير صاحب با تبسم ا ] من بدهيد ه خوب انجنير صاحب اين را ب [ "من  بِتين ه را  ب... انجنير صاحب اين 

كدام چيزي مربوط به ) "شفيق  خالدار"(و ) بدروز (بعداً  هر دويشان . " بسيار خوب از تو باشد ": ظهار داشت
 ظاهراً با "شفيق خالدار"] . نتوانستم به خاطر بياورم كه چه چيز را خواستند[ رفيق ميرويس را خواستند 

  شاهپور در جوابش چنين "من مي دهيد ؟ه  قريشي صاحب بكس چرمي تانه طور ياد گار ب": ت گفتيصميم
بدروز كه آرزوي تصاحب ساعت قيمتي . "خاد بمانيم من لباسهايم را دركجا بانم ؟  اگر چند روز در ": گفت

 "ش را به زير بند ساعت وي رساند ، در عين حال كه با  اشاهپور را داشت ، دست ناپاكش را دراز كرده انگشت
 [ "م  بِِتن خي قريشي صاحب ساعت تانه طور يادگار براي":  تالش داشت آنرا از دستش بكشد ، گفت "شوخي

را به    شاهپور به سرعت دست چپش را عقب كشيده  خشم اش"] خوب ساعت تان را برايم طور يادگار بدهيد 
.  قيمتي  هم تحفه  يك دوست است ي"سيكو"اي ساعت  ! كني او بيادر  چه مي": خنده مبدل ساخته  گفت 

 بد روز كه از رد خواست اش ناراحت "] وانم من اين را به كسي داده نمي ت[ من ايره به كسي داده نمي تانم 
 قريشي صاحب بي از ": ش را چنين تكرار نمود  اشده بود ، با وقاحت يك مال خور ، ظاهراً  با شوخي  خواست

 ":  آميخته با تحقير در جواب اين پررو گفت ةشاهپور با ز هم با خند.  "او  سرباز اين را  از دستت مي گيرد 
ما را آرام مي گذاري يانه  مي   [ " مه مي خايم تا پيش از مرگ هم ، وقته بفامم! روز  يا ني مي ماني ماره بد

 ةجوابي به اين  خونسردي و بي تفاوتي ؛ چون تبري بر سين] . خواهم تا قبل از اعدام همچنان وقت را بفهمم 

   . پر كينه بدروز نشست و حقارت آشكارش را آشكارتر ساخت
يكي دو روز پيش از بيرون كردن رفقا از پنجره چپ كسي در داخل مثلث انجنير : ا شنيدم اين را بعد ه[ 

انجنير  ."... انجنير صاحب  چه مي كني دويدنه ": نادر علي را كه در حال دويدن بود ؛ مخاطب ساخته گفت 

  بفهمم كه نيم  ساعت  انديوال اگر":  با همان چهره آرام و لبان متبسم در جواب گوينده چنين گفت نادر علي

   ] . "بعد اعدام مي شوم باز هم سپورت خوده ترك نمي كنم 
عوامل خاد عامدانه لحظات پايان زندگي اعدامي ها را در برابر ديگران به رخ شان مي كشيدند و چهره  

يان گردد ، و وحشتبار مرگ را در برابر آنان قرار مي دادند ، تا اگر  خوف وهراس از مرگ ، در چهره آنان نما

 سوسيال(نعمت خود  دشمن ولي اينها كه اين دلير مردان را.  شوند "حقير و ذليل"در نزد  ساير زندانيان 

به لذت مورد نياز شان  مي )  در هنگام مرگ(دانستند ، از زجر دادن رواني بيشتر آنان  مي) امپرياليزم روس

وفا داري شانرا  به صاحب خود نشان مي دادند  )  چون سگ هاي زنجيري پوليس( رسيدند ؛ و از طرف ديگر 

   .شان بيفزايندة ، تا بر قالده چركين و بويناك گردن شان مدالي بيĤويزند و بر مقدار خوراك

زير (  عوامل اطالعات  روي اين هدف اشياي  زندانيان  صاحب اعتبار و با نام و نشان را قبل از اعدام آنها 
تحفه "مي خواستند به چنگ بياورند ،  تا در ساير سلول ها با نشان دادن  ) "  يادگار"عنوان به اصطالح 

مثابه نزديك ترين رفيق و همكار و هم پيكار وي وانمود كرده ، ه  از فالن اعدامي نامور ، خودشان را ب"يادگاري
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اينكه  به سهولت به آرزوي . از نام و نشان و هويت و محبوبيت شخص اعدام شده كسب اعتبار دروغين نمايند 
 زنداني اعدام  شده را  هم در زندان و هم درخارج از آن ةموفق شوند ساير  هم سازماني هاي  شناسايي  نشد

ش مورد  ابشناسند ، همچنان درخارج از زندان  با نشان دادن لباس و يا ساعت  زنداني  به اقارب و نزديكان
  . شتر دست يابند ؛ به اين عمل رذيالنه دست مي زدند اعتماد آنها قرار گرفته به اخبار و اطالعات بي

 در منزل دوم آن "جزائي" را كه در قالب "كارگاه" يك  كارگر جوان " 1 دربالك "1360در نيمه  سال 
در دهليز ، در برابر شماري از زندانيان كه در حال رفتن به طرف  بالك آورده بودند ، وي در هنگام  تفريح 

و چمپر سپورتي كه در   اين برزو " : چنين گفت سه چهار تن چپي را مخاطب قرار داده  چوك زينه بودند ،
جمپر و برزوي سپورتي ابداً تحفه [ !  "من  طور يادگار داده است ه اينها را ب.  از بهمن قهرمان  است  ،جانم است

  ◙ .] رفيق سيد بشير بهمن نبود
  
  
  
  
  

 ادامه دارد                                                                       

                               


