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  : پيام آور مرگ دوباره " احد پچق"-10

  
شنيده شد ) "احد پچق"( بجه  بعد از ظهر بود كه بار ديگر آواز تروريست مشهور گلبدين 3 و 2بين ساعت 

   . " كساني كه نام شان خوانده شده  پائين شوند": صرفاً با آواز بسيار بلند ،گفت .  نكرد "نام خواني"اينبار . 
سباب و اثاثيه  خود شروع  رفقا ، هريك با انرژي و استواري و لبان خندان ، و مزاح كنان به جمع آوري ا

ثر بار و تكرار همان تأي و همان روبوسي و همان وداع گفتن هاي عميقاً اين بار هم  ، همان بغل كش. نمودند 
  .وضع و حالت رقتبار قبلي ، با  دنيايي از اندوه و شور و فغان ، فضاي  سلول مرگ را پر كرده بود 

 درون قفس ، در اثناي كه همديگر را به ةدند ، خارج از دروازدر دفعه دوم كه رفقا را از اتاق بيرون كر
نيروي خشم  و حس انتقام مقدس چنان  سراسر وجودم را بهم فشرد كه از شدت درد . آغوش مي فشرديم 

  .طاقت شكن آن گلويم گرفت 
 و " خداي يكتا "در چنين موارد ، انساني در بند ، عاجز و بيچاره ، بي يار و ياور در صورتيكه باورمند به 

اين قاتالن مردم و  "و آرزو ميكند كه خدايش فوراً . ناچار  به معجزه پناه مي برد ه يا هر خداي ديگر باشد ، ب

هم كه در چنين تنگنا ،  من . "وطن فروشان شرف باخته و بي غيرت را سرنگون و شرمسار خاص و عام كند

 شوم ، نعره شوم و رعد و آذرخش  شوم ،  هست و بود بهم فشرده مي شدم ، آرزو كردم كه اي كاش  فرياد

چنين دشمن زبون خون آشام را به لرزه درآورم ، سيل شوم و توفان ، بيخ و بنياد خلق و پرچم و خاد  را از 

  و چنان آتش  نيستي و نابودي بر ريشه و ساقه وبيشه و توشه اين فرومايگان وطن فروش  بركنمروي زمين

دست شان كه بار ه عار  افگنم كه عبرتي شود براي اخالف و بازماندگان و نوباوگان تسبيح بمسلمان نما و بي 

  .  ديگر در فكر فروش كشور و نواميس ملي ، شرف ، عزت و غرور مردم نيفتند
گر مرا در آغوش مهر آفرينش يبارد.  زنده ياد انجنير نادر علي به سرعت متوجه  دگرگون شدنم گرديد

  : مت كنان اظهار داشت كشيد ، و  مال
 نه ، نه ، رفيق توخي خونسرد باش، فكر كو ما همه در يك طياره جمبوجت سفر ميكنيم ، طياره سقوط "

 و در پايان جمله اش  "... ما چند نفر  چه مزيتي از ديگران داريم ، پنج صد نفر از بين مي ره - مي كنه  چهار 

   . "فقط متوجه مشي  باش ... "افزود 
 امپرياليزم روس ، اين مرد ميدان و هم نبردان با ايمان و حماسه آفرينش   سوسيال اژدهاي هزاردهانبلي ،

  .ما با آنان گرديد ة  لحظآخرين از آغوش ما ربود و مانع تداوم  وداع  را
 سلول را به آغوش مي كشيدند و ة تنظيم هاي اسالمي هم با شهامت ، محبوسين  ماتم گرفت  اعدامي

آخرين اعدامي اين سلول را كه بسان ساير برادران اش  با شجاعت مرگ را . رگ را ترك مي گفتند پنجره م
پنجره چپ را پشت سر گذاشته به طرف زينه منزل سوم روان شد و وي نيز . پذيرا شد ؛ به آغوش كشيدم 

  . لحظه اي بعد از نظر همزنجيران اش ناپديد گرديد 
 تمام جسم و جان ما به شعاع استوانه گون استحاله كرده بود كه  ،ردر آن لحظات هول انگيز و وحشتبا

.  مرگ بود سويمنشاء انعكاس اش چشم ما ، و نقطه تماس اش تصوير هر همزنجير اعدامي در حال حركت به 

استوانه اين شعاع با  ناپديد شدن .  داده نمي توانستيم يتؤدرستي ره  پيش خود را ب وساير اشياي دور
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آنگاه  اشياي دور و برما ، چون اجسام شناور در آبي به رنگ  خون ، . عدامي از دهليز ؛  شكست آخرين ا

. اكثر هم سلولي ها ايستاده بودند . همه دچار سرگيچه شده بوديم .   چشم ما به حركت در آمدند  پيش

طرف ه گك هايش رو بشماري از اين حالت برآمده  به خود آمدند و با شتاب  به طرف پنجره چپ كه دريچه 

 ازچوكات آهني آن ديده مي شد ، هجوم بردند ، تا  اگر "1 بالك " شرقيةغرب باز مي شد و قسمتي از  گوش

  .اعدامي ها را در آنجا ببينند ] بين قفس و پنجره ةاز فاصل[ بتوانند 

به تكان  و تپش ش را  ا كه به صوب مقصد روان مي شود ، قلب و قرار فاميل و وابستگاني ديدن  مسافر
سوي مقصدي در حركت بودند  كه برگشتي از آن ،  به هيچوجه  ه اين مردان آزايخواه و مبارز ب. مي اندازد 

متصور نبود ، قلب ياران شانرا ؛ قلب همزنجيران شانرا  ؛ به تپش انداخته ، و قرار شان را  چنان سلب كرده 
 يك متر از سطح اتاق بلند بود و ميله كه تقريباً( ر بند آهني بودند كه يكي دو تن هم ، پاي خود را بر روي كم

 را "1بالك"،گذاشته مي خواستند صحن ) ها از داخل آن گذشته رو به باال ، به سقف سلول وصل شده بود 
كسي به طرف !  اوي ":  باشي با آواز بلند گفت "نداف"ظف وجالب اينكه به عوض سرباز م. خوبتر ديده بتوانند 

  .   زندانيان  به جاهايشان برگشتند ."! هاي قفس نزديك نشه سيخ 
  بي ة كه پنجره چپ جزء بسيار بسيار مهم آن بود ، به گون"3بالك"اوضاع  در سراسر زندان بخصوص در

كه سال ها ،  زندان آزاديخواه  مردم افغانستان تمام  فرتوگوئي صداي  پرخروش. گرگون شده بود دسابقه اي 
 ازهر در و ديوار و پنجره ، و از هر حلقه و قفل ؛ين زندان  براي اعدام بيرون برده شده بودند از  هم پيش

وقوع ه ، در آن روزي كه اين فاجعه انساني ب.... وزنجيرش و ؛ حتا از هر سنگ و خشت و ِگل و خاكش بلند شده 
 كه اسطوره 1360ان سالدر ست مانند روز دوازدهم سرط! پيوست ، آفتاب آسمان ، عجب درخششي داشت 

 ، رفيق زرياب ، رفيق لطيف محمودي ، )هدايت(رفيق مسجدي  ، رفيق بهمنهاي جنبش انقالبي افغانستان 
 را وطن فروشان خادي به چنگ و چنگال اعضاي كميته  مركزي سازمان ساوو رفيق نجيب  و رفيق شيرعلم

آفتابِ  پردرخشش ! بلي . نند آنان به آفتاب پيوستند اينان هم ؛ ما. اژدهاي هزار دهان استعمار روس انداختند 
زم يسوسيال امپريال و جنگ مقاومت مردم افغانستان بر ضد ارتش متجاوز و اشغالگر تاريخ مبارزات طبقاتي

  .شوروي  
  

  : فضاي پنجره چپ ، بعد از  خروج اعدامي ها  -11

  
مي ها  از پنجره چپ سپري نشده بود كه ما شايد سي دقيقه و يا بيشتر از بيرون شدن رفقا و ساير اعدا

شيپورصداي .  مانده هاي پنجره چپ  احساس كرديم كه در گرداب ازخاموشي عجيبي فرو رفته ايم "زنده"
توخي صاحب من مي خواهم كه رفتن رفقا را  «:  كه در جوار من نشسته بود ، خاموشي را يكدم شكستبريالي

دم ، از اين كه وي چطور صداي بسيار بلند و گوش خراش باشي را در اين حيرت زده ش .  »ببينم " 1بالك"از 
  بريالي جان":  بيدرنگ برايش گفتم ؟!مي خواهد به جانب پنجره برود ، لحظات پر اضطراب و حساس  نشنيده 

ي ظاهراً با قدر . " فوراً مي بريت ،باشي چه گفت ؟ اگر ترا ببينند كه نزديك پنجره شدي تونشنيدي كه ،
فكر كردم اين مرد احمق نيست كه اخطار  . " مهم نيست من ميخواهم رفقا را ببينم ": گفت "عصبانيت"

 كاكه "اطالعات از زبان  باشي را  چنين بي اهميت مي پندارد ، حتماً  گپي در كار است  كه مي خواهد چنين 
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و به طرف پنجره آهني  رفت ، ساير وقتي از جايش بلند شد .   كودكانه از خود نشان بدهد " عياري" و "گي
 چه "نداف" بيادر نشنيدي كه «: يكي دو  نفر  وي را مخاطب قرار داده گفتند . زندانيان هم حيرت زده شدند 

سرش را بلند و بلند تر كرد .  رساند  با آنهم وي خودش را به پنجره.» گفت ؟ نزديك پنجره نرو كه مي برِي ته  
انگشت . بعد از مكث كوتاهي چنين وانمود كرد كه ديده نمي تواند .  ديده بتواند  را بهتر"1بالك"تا صحن 

.  چسپانده ، بلند شد -كه يك متر از سطح اتاق بلند تر بود  -بزرگ پاي راست اشرا بركمر بند آهني پنجره 
. يش نشست جاه بعد از يكي دو دقيقه دوباره پائين شد و ب. قسمي كه سرش به سقف سلول تماس پيدا كرد 

 تا شخص متمرد را گير  ، باشي كه معلوم شد بعد از دادن اخطاريه خودش را در جايي قايم كرده بود"نداف"
 اوي همو كسي كه  ": چنين گفت آگنده  از تمسخر ت ببرد ؛ با آواز بلند و اآورده او را با خود به شعبه اطالع

او همان كسي كه در پنجره باال شد اگر مرد است از  [ "! در پنجره باال شد ، اگر مرد اس از جايش ِبخيزه 
در چنين حاالتي  زندانيان .  گرديد ناز شنيدن آواز باشي هيجان و ناراحتي محبوسان افزو] . جايش برخيزد  

با شتاب  . احساس كردم كه بريالي  ميخواهد از جايش بلند شود . يكديگر نشان مي دادند ه همدردي زيادي ب
بانش  « : وي  با  نوعي تبختر گفت . " چه مي كني از جايت نخيز كه پائين  مي بريت "  : برايش گفتم

با  اداي اين جمله از جايش . »   اگر نخيزم نامردي  است " اگر مرد اس  از جايش بيخيزه"نشنيدي كه گفت 
. "!  بيا ، بيرون شو " گفت "نداف"  ."!  من از جايم بلند شدم چه ميگي":   با صداي بلند گفت برخاست و

شماري از هم . خود برد  سرباز دروازه را باز كرده  بريالي را با. طرف دروازه پنجره چپ روان شد ه بريالي ب
 وي كنجكاوانه با يكديگر به ة با اين كار عامدانتعدادي هم.  حيرت زده شده بودند سلولي ها از اين عمل بريالي

.  ساعت و يا كمتر نگذشته بود كه صداي باز شدن دروازه پنجره شنيده شد هر رو ،  نيمه ب. صحبت پرداختند 
رنگ گندمي .  بر روي توشك اش نشست ،كج و پيچ  فاصله توشك ها گذشته  از. بريالي دوباره وارد اتاق شد 

 وي از) . شايد هم از شرم اينكه ديگران مبادا در  غيابش چيزي هاي گفته  باشند ( اش گندمي تر مي نمود 
 آن بسيار زه دِي مه  با مشت و َلَغت ":  به آهستگي  گفت " چه گپ شد ، لت و كوبت كردند ؟": پرسيدم 

 ":در ظاهر از روي همدردي دستم را بر روي دستش گذاشته گفتم ] بلي مرا با مشت و لگد بسيار زدند  [ "زدن
 خير است اينها بسيار وحشي و درنده  ،ا كرديببين هيچ كس طرفدار رفتنت به طرف پنجره نبود ، چرا اينكار ر

او دروغ مي گفت ؛ زيرا كه درجريان . ل خود را داشت ارمو دست بريالي گرماي ن"چه مي شود كرد ، هستند 
وب  واكنش طبيعي وجود اين است كه جريان خون در سراسر وجود به سرعت درحركت شده گرماي كلت و 

هرگاه  ضربه مشت شديد .  چنان سرخي و كبودي در صورت پيدا مي شود شدت باال مي رود ، همه تن و بدن ب
چنين چيزي  . باشد همان  ناحيه صورت  و يا جاي  ضربه بيشتر و يا كمتر متورم  و يا حد اقل كبود مي گردد 

(  رفتن بريالي به پائين علتشماري از چپي ها به . بعد از يكي دو ساعت هم در چهره بريالي ظاهر نشد 
پي برده بودند ؛ زيرا كه سه و يا چهار دقيقه از بازگشت بريالي به پنجره  نگذشته بود كه  بار ديگر ) طالعات ا

  اوي كسايي كه پيچكاري دارن" : گفت باشي پيدا شده از پشت  ميله هاي آهني با آواز بلند " نداف "سرو كله 
آقاي   .يازمند دارو و درمان بودند از جايشان بلند شدند دو سه تن از مريضان كه ن" بياين پائين كه داكتر آمده ،

با . خواست براي گرفتن دواي الزمه به پائين برود   مي)نفس تنگي (   كه نسبت مشكل مريضيقبين حفاروق
 چه ميكني ده جايت بشي در اِي ": آن دو ، وي را مخاطب قرار  داده گفتند . هوشدار  دو رفيق مواجه گرديد 

  ] .  !با آنهم وي به پائين رفت[  ... "َنرُو وقت پائين 
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بريالي كه خودش را به سازمان رهائي چسپانده بود ، يا واقعاً  به آن سازمان ارتباط داشت ، در جريان 
كرد و يا از نفوذي هاي خاد درآن   مي" همكاري"تحقيق خميده و شكسته شده بود و با اطالعات زندان 

 رمز  بسيار حساس از كدام اعدامي گپ و پيامي داشت كه آن گپ و يا آن پيام و آن كه در اين روز ،سازمان بود
  .مي بايد به اطالعات مي رساند ) قبل از انتقال آنان در قتلگاه (  راز را هر چه زودتر و 

 اجنت براي تماس گرفتن)  در رابطه با  همان حالت( در شرايط اضطراري كه رمز قراردادي پيش از پيش 
 تا  ، مي زد"ضد امنيتي" و "غير قانوني" وجود نمي داشت ، اجنت طور عاجل دست به عمل العات زندانبا اط

 مثل (سر باز هر چه زودتر وي را از سلول بيرون كرده  زير عنوان نقص مقررات و دسپيلين و امنيت  زندان 
در همين رابطه با  [ ببرد - اطالعات -ي ، با خود به  قومندان... ) و يا اهانت به سرباز  و يا جنگ با هم سلولي

  ] . اطالعات در بخش هاي بعدي صحبت خواهد شد "همكاران"مثالهاي چند از 
  

: قاضي احمد ضـياء ، افتخار بلـند مليت  هـزاره -12  

 
 سنبله 17در  شمار كشتار دسته جمعي زندانيان -  مقرون به حقيقت - بر طبق احصائيه و آمار تخميني 

 زنداني   تن120، به باال تر از ) نه مجموع اتاق هاي آن بالك  ( " 3 بالك"فقط و فقط از دو اتاق   1361سال 
تنها  ["4بالك" و 6 و 5 و 2 و بالك هاي "3بالك"رقم اصلي و يا تخميني از ساير اتاق هاي . مي رسيد 

 و كردند بالك نيز نگهداري مي به زندانيان جنايي اختصاص داشت ؛ مگر برخي از اعدامي ها را در آن "4بالك"
  . دست نيامده  است ه تا كنون ب ] از آنجا براي اعدام مي بردند

  :  مدتي از اين كشتار دسته جمعي و فاجعه انساني سپري نشده بود كه اين خبر در پنجره چپ پيچيد 
  كه پسر "3بالك"دست خاد عامدانه پدر پيري را در مسير عبور كاروان اعدامي هاي ه سيه كاران ساطور ب

اوت و بيرحمي بود كه در طول تاريخ زندان ساين  نوع ديگر از ق. جوانش  جزو آن كاروان مرگ بود ؛ قرار داد 

من اين پير مرد پيشه ور ، شريف و ) .  NNNN بيرحمي به طاقت(وقوع پيوسته باشد  ه پلچرخي شايد به ندرت ب
رد نجيب را دركدام بالك ، در هنگام رفت و آمد زندانيان خاطرم نيست كه اين مه ب. زحمت كش را ديده بودم 

هر رو ، در آن هنگام يكي از رفقا  بعد از جور بخيري با  آن ه ب. دو  اتاق براي تفريح و يا در كانتين  ديده بودم 
 كوتاه اين مرد ، قدي نسبتاً . " رفيق توخي  ايشان پدر قاضي صاحب ضياء است ": پيرد مرد ، چنين گفت 

تار هاي سپيد موي بر صورت متبسم اش احترام . داشت ؛ اما غيرت اش به بلنداي كوه هاي محل تولدش بود 
. با حرارت وي را به آغوش كشيدم . برانگيز مي نمود و هر زنداني دلش مي خواست ويرا در آغوشش بكشد 

ما به . در همه يي ما هستيد  شما  پ": بعد از بغل كشي گفتم . چهره پر درد و رنجش را به گرمي بوسيدم 

اين مرد واال همت كه   . "وجود شما افتخار مي كنيم  كه در مبارزه در پهلوي پسر قهرمان تان قرار گرفته ايد 
 خدا همه شماره حفظ كنه براي ":  پير ، اظهار داشت ة دچار هيجان شده بود ؛ با متانت  و محبت يك رزمند

ساير جمالتي راكه بين ما رد و بدل شد ، به . "...  مثل ضياء جان دوست دارم همه تان را. كل تان دعا مي كنم 
  . خاطر ندارم 

 هاي از بدن پوالدين پسرش  ديده قسمتمتري داغ هاي شكنجه وحشيانه  جالدان خاد را در  من از دو
پيوتر شكل  بنام صفحه كمبي در همين لحظه كه اين  سرب مذاب ، اين سطر هاي آتشين را در قال.بودم 
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دارد  تا آن صحنه را ، و آن لحظه هاي بعد  مرا  وا مي) قاضي ضياء ( ميدهم ، تداعي شكنجه هاي اين تهمتن 
مجيد ها و بهمن ها در همين زندان  تحمل كرده بود ، هرچه : از شكنجه را كه وي  بسان ساير همرزمان اش 

به تصوير بكشم و  دربخشهاي ديگر طلبد كه آن همه راكه  متن كنوني از من مي ! دريغا . زودتر ترسيم نمايم 
گذارم اش به بخشهاي مربوط به تحقيق  جريانات خونبار آنرا در معرض ديد  خوانندگان  قرار بدهم ؛ بناچار  مي

   . خ خانه هاي خاد صدارت ديده بوديمو شكنجه كه ما هر كدام در سال
ارز نستوه  از جهان هستي ، از جهاني كه سرمايه  اين  مبر هم كه زمان برداشتن  جسم و جاناينبا

 ز شكنجه را  تحمل نمايدساالران بر آن خدايي مي كنند ، رسيده بود ؛ همچنان بايد شديد ترين نوع ديگري ا

 جالدان -  كه هزاران بار بيشتر از جان  دوستش دارد - ديدن زجر يك پدر پير ، آنگاهي كه پسر جوانش را . 

گاه روس ببرند ، كوهواره اين زجر پدرپير را پسر جوان تا قتلگاه ، چسان تحمل خواهد خاد به طرف كشتار

و آنان را . اين  چه تاريخ  است كه  براي هزارمين بار ، باز هم  دست از سر مردان ميدان  بر نمي دارد .  كرد

ت كه مجموع شكنجه ؟ به وضاحت مي توان ابراز داش !در معرض بي رحمانه ترين آزمون ها قرار مي دهد 

 تحقيق ديده بود ، با ديدن  زجر پدر پيرش در هنگام  عبور دشمن وران در درفيق قاضي ضياءهايي كه  

  .كوبش به طرف  ذبحگاه ، هزاران بار بيشتر بود 

وآن پدر رزمنده ، آن پيرمرد  اين مبارز اسطوره ساز جنگ مقاومت ، اين افتخار بلند مليت هزاره ، 

 هر دو ، نگذاشتند كه انعكاس درد و داغ  بيان ناپذير جدايي ابدي در سيماي نجيب شان  ،رور و مغكهنسال

   .   ظاهر گردد ، و دشمن نانجيب ، ازتماشاي آن  شاد شود ، و به اوج لذت سادستيك  برسد
  

  : سخن مؤجز در مورد  بازگشت اعدامي ها به پنجره چپ -13

  
بلعيدن ارزش اضافي كارگران و دهقانان  و ساير زحمت كشان جهان و با انكشاف و تمركز بيشتر سرمايه و 

، )  و امپرياليزم كنوني روسيه فدرال به شمول سوسيال امپرياليزم ديروز( اشكال چور وچپاول توسط امپرياليزم 
ن هاي  از طريق تشكالت و سازما-  با سالح و يا با سالح سازماني -ملل در برابر آن  واكنش مردم و خلق ها و

وقوع پيوسته ؛ همچنان با تجاوزات كشور هاي امپرياليستي  به سرزمين هاي ه گونه خود جوش به مخفي و يا ب
داراي منابع وافر زير زميني و نيروي كار ارزان و داشتن موقعيت هاي جيوئو پوليتيك و استراتژيك ، اشكال 

 عريان امپرياليستي صد ها بار ديده و شنيده عمل كرد خلق هاي اين كشور هاي اشغال شده در برابر تجاوزات
 -و امپرياليزم و استعمارنو براي حفظ سلطه و حاكميت بي چون و چراي خود بر اين سرزمين ها . شده است 

 در اين سر زمين ها دست به سازماندهي شبكه ها و نهاد هاي استخباراتي زده ، - قبل از تجاوز و يا بعد از آن
و متالشي ساختن نهاد ها ، تشكالت ، سازمان ها و احزابي كه توسط مردم   از همه ، انفجاردر خط ديد آن اولتر

بازكردن اين . وجود آمده ؛ قرار داشته است ه  ب-  براي بيرون راندن امپرياليزم متجاوز و اشغالگر-اين كشورها 
يداي ِشگرد كار شبكه هاي بحث نهايت مهم و حياتي و روشن كردن سايه ها و زواياي تاريك و مبهم و نا پ

پوليس سياسي كشور هاي امپرياليستي در چوكات و قالب اين نگاشته نمي گنجد ، كه باشد به مجال ديگر ، و ؛ 
اما از سر چند برش و عملكرد آن در رابطه  با ضربه زدن به نهاد هاي مخالفين در درون زندان ها نمي توان 

  :گذشت 
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 در سيستم اخذ معلومات از دشمن ، يعني از تشكل ته و يا دست نشانده ، ، دولت هاي وابسبر روال موجود
 كه  نموده اند و پافشاري كيدأت بر اين اصل بيشتر  هموارهها ، نهاد ها ، احزاب سياسي و آزاديخواهان در زندان ،

نا گفته تلقي  تا پايان مدت حبس اش ، بايد به مثابه منبع  خبر و بخش هاي  معلومات مهم  و  سياسيزنداني

 وضع ين هم نيزمسلماً در خارج از زندان ( ؛ حتا لحظه اي نبايد از زير ذره بين اطالعات دور برده شوند شده
مي بايست در زير شعاع ذره ،  اعدام  قرار داشته باشند ة زندانياني كه زير پروژ همچنان ) .مي بايد ادامه بيابد 

 همواره در كه زيست آنان به هيچوجه يكسان و همگون نباشد ؛ بلبين ذره شمار گرفته شده ، شرايط و محيط
 چه از طيف خودي و چه از طيف غير - حال تغيير  بوده ، تا آنان در اثرتماس هاي  منظم با  ساير زنداني ها 

 و تالش براي  شناخت  هر يك از آنها كه  مبادا  پوليس سياسي باشد  نيرو ، تمركز و حوصله مندي و -خودي 
 و از جريان تغييرمحيط زيست و تعويض و نقل و انتقاالت زندانيان دچار آشفته  ،كيبائي شان به پايان رسيدهش

تا در چنين . قتي برسند و معدود اعضاي اطالعات به بي تفاوتي م-  ولو -فكري شده ،  در شناسايي شماري 
از  كه ت كه توسط عوامل نفوذي، همين جاس دتفكيك خودي و غير خودي  براي آنان  دشوار گردحاالتي 

  .  به سهولت مي توان  به  اطالعات پنهاني شان دست يافت -  دور مانده  اعدامي هاديدرس و كنترول
كار و بار اطالعات در زندان اشتغال حرفه اي ه   روسي  بKGB مستقيم ة بلي ، خاد زندان كه زير ادار

ول از اعدامي ها مطالب و گفتني ها و پيام ها و بسا رمز و داشت ، شايد موفق شده باشد در اين سلول و آن سل
  .  آنها را به چنگ آورده باشد ةراز ناگفت

يك بعد مهم  بازگشت اعدامي ها به پنجره چپ ، آرزوي كسب اطالعات تازه و ناگفته از طيف هاي مختلف 
  .  توسط عوامل اطالعات در قالب همان طيف ها  بود اعداميمحبوسان 

 

  :  داكتر احمد علي را به عوض يك اعدامي ، با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كردند   _14

  
اي مبارزاتي درجنگ مقاومت سازمان رزمنده پيكار براي نجات افغانستان كه گروه ه  از يك سندطبق بر 
را به خاطر ) دوبرادر (رحيم و فضل )نديب ( كريم ضد تجاوز شوروي داشتند ، حكيم توانا ، فضل ملي بر

  .از سازمان اخراج كرده بود ) قبل از گرفتاري (" توطئه افتراق " سياسي ، بر اساس سند - انحرافات ايدئولوژيك 
پيش از زنداني شدن با  ]خادي به مفهوم اجنت مخفي باند دموكراتيك خلق [  نفوذي  خادي اين سه تن

همه ،  تحت نظر رياست هاي  خاد ، و در رآُس  اي راسند تسليميخاد درتماس بودند و برطبق طرح روس ها 
تدوين و پاي ] مدير بسيار با اقتدار قلم مخصوص داكتر نجيب و بسيار نزديك به ديو خاد [ جنرال اسحق توخي 

  .ئيد قرار داده  بودند أآن امضاء گذاشته ، آن را مورد ت
 طي نوشته اي  آزاد افغانستان– افغانستان آزاد پورتالدر اين اواخر در بايست خاطر نشان ساخت كه 

 يا  توطئه انقياد طلبان جبون و ننگنامة آنها نامه نويس و افشاي ماهيت پليد ويبه جواب شب "  تحت عنوان 

و )  توانا .ح( از كه نوشته اي شد ء بار افشاتينسخبراي ن موسوي رفيق تواناكاوشگر  قلمبه   ؛"  36  بخش–
 ظاهراً اين كتاب كه. منتشر شده است  "تراتيژي مائويزم در افغانستانشكست س"تحت عنوان ) نديب. ف (

 و  "  افغانستانجريان دموكراتيك نوين"بر ضد )  فضل كريم نديب  ( و )حكيم توانا (همين دو تن توسط 

  ؛ در واقع امر سند تسليمي اعضاي رهبري زنداني شدة پيكار. است تحرير يافته   مائويزمو  تسه دونئوما
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از خالل جمالت و .  بوده است) شكست ستراتيژي مائويزم در افغانستان (خاينانه  اثرفشرده اي از همين
  ، الذكر در متن اثر فوقكلمات و مقوالت و چگونگي  شگرد كاوش و پژوهش و سياق استدالل و بسا نكات ديگر

خاد نبوده ؛ بلكه نظريه ) صرفاَ ( تپخت  دس ، و خالي از حقايقضد انقالبي كتاب اين  كه مي توان استنباط كرد
 اقامت )ها  يانرمكرو( در كابلكه حزب توده ايران نظريه پردازان    بخشهاي از ؛تاجيك زبان KGB  سازان

 مبتذل و پختتحزب وطن فروشان پرچم در اين دسفركسيون  مركزي ةكميت تئوري بافان ازتعداديو   ؛داشتند
  . بوده اند سهيم خنده بر انگيز

 عضو كميته مركزي سازمان پيكار براي نجات گفتة خودش بنيانگذار و بنا بر  كه داكتر احمد علي
  و دگروال صاحب  سرمعلم صاحب قادر خان[ بنابر گفتة دو تن از اعضاي رهبري آن سازمان ؛  بودافغانستان

 نيز در  وي ]كر داده است تذ  را داكتر احمد علي در نوشته اش" جوره "كه نام سازماني وي يعني   (شكور
    . ندرديف كساني شامل بود  كه در پاي سند تسليمي  امضاء كرده بود

سمت ه ، تحصيالت  نظامي اشرا در روسيه به پايان رسانده بعداً ب) "جفسر"(       شوهر خواهر احمد علي 
 "ولو شرايط اضطراري و (موصوف در هر شرايطي . باديگارد داكتر نجيب رئيس خاد ايفاي وظيفه مي كرد 

بدون كوچكترين ممانعت ، در حاليكه از جانب خواجه قومندان  عمومي زندان  به سهولت و ) "1احضارات درجه
  . علي مي آمد   احمدپلچرخي با احترام پذيرائي مي شد ، به پايوازي داكتر

 همزنجير كرده از پلچرخي را هم  با رهبران سازمان ساما) داكتر احمد علي ( اين شعله اي شناخته شده 
   .به صدارت  انتقال دادند 

) ماشين(انتقال داكتر احمد علي را كه همراه با رفقاي رهبري ساما در يك موتر ) قضيه(اينك جريان 
  . در اينجا مي گنجانم )آنچه جناب شان خود فرموده اند  (  ، از زبان  خودش... سرپوشيده  انداخته شده 
از اعضاي مركزي  (  با من و سرمعلم صاحب قادر خان " 3 بالك" كوته قفلي هاي  داكتر احمد علي در

   .  مدتها  هم بند و هم سلول بود)  سازمان پيكار كه مردي بود بسيار صميمي ، مهربان و فروتن 
  سال در منزل چهارم آن بالك   20- 16 ، كه كتگوري داراي قيدي هاي "3بالك"رخداد هاي  مربوط به [ 

در رابطه با ) در آن سلول(من  اني بودند ، همچنان توضيح  آن اتمسفيري كه وي را درتنهائي واداشت تا بازند
  ] . اين موضوع  صحبت نمايد  ؛  در بخشهاي ديگر  پيشكش خوانندگان گرامي خواهد شد 

 قيدي تخصيص خاطر دارم كه خلقي ها هر كوته قفلي را براي سه تنه آن روز ، و آن لحظات را كامالً ب 
دروازه سلول ها . اتاق دومتر در دو نيم متر بود . سه توشك پهن شده بود ) سلول( درسطح هراتاق . داده بودند 

دروازه عمومي مجموع . در دهليز كوته قفلي ها نيز توشك هاي زندانيان هموار شده بود . را باز گذاشته بودند 
.  هميشه بسته بود -ز در وقت آوردن قره وانه چاشت و شب  جه  ب-  سلول مي رسيد 52كوته قفلي ها كه به 

بعد از انتقال سرمعلم . از يك سلول به سلول ديگر بروند ) البته با احتياط ( زندانيان ، هر يك مي توانستند 
رامون  ي روزي از روز ها صحبت پ؛  كه به درخواست خودش صورت گرفت،صاحب قادرخان به زندان ننگرهار 

  :  با آوازي كه به مشكل از دومتري شنيده مي شد چنين گفت -قاي ساما دور زد ، داكتر احمد علي اعدام رف
اتاق و  منزل آنرا نگفت ، اگر هم گفته (   بودم  "3بالك "در  ) 1361 سنبله 17تاريخ (در همان تاريخ « 

» ... ميان اعدامي هاي آن اتاق خواند نام مرا هم  در  ) " احد پچق"( باشي احد ) . باشد من آنرا به خاطر ندارم 
« :  با اندكي تفكرگفت "  اعدامي ها در آن اتاق به چند نفر مي رسيد ؟ تعداد داكتر صاحب ": از وي پرسيدم 
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مرا با  .  بعد از شنيدن نامم  از جايم بلند شدم .  نفر زيادتر بود 50را به خاطر ندارم ، فكر ميكنم از  تعداد شان
بعد از نام خواني  دقايقي نگذشته بود كه ما را  به طرف .  انتقال دادند  "3بالك"كجا به منزل اول اعدامي ها ي

 1بالك"بعد از آن  به . روي و در دو  طرف ما  در حركت بودند  عساكر در پيش.  رهنمايي كردند "1بالك"
و رفقايش در آن بودند ) رهنورد( حددر منزل اول در سمت شرقي ، در نزديكي كوته قفلي هايي كه ا. رسيديم "

مدتي  .  ديده مي شد "1بالك"رفت و برگشت و نا آرامي در دهليز . ، مرا با چند نفر دريك اتاق انداختند 
 بيرون كردند و به بيرون بالك ، جايي كه موتر سربسته ميني بس اعدامي "كوته قلفي"نگذشته بود كه مرا از 

  اولين كسي را كه در داخل موتر ديدم "!  باال شو ":ه موتر كه باز شد گفتند درواز. ها  ايستاده بود ، بردند 
 نصف شاهپور ، ضابط ضياء ، قاضي ضياء ، تقريباً. دروازه اين ميني بس سرپوشيده  بسته شد .  ضابط ضياء بود

 و هراسان آنها همه اي شان پريشان . نداعضاي رهبري درهمين بس و نصف ديگرشان در ميني بس دومي  بود
 " انديوال  شما  بيست سال حبس شده ايد  شما را چرا با ما آوردند ؟ ": از من پرسيدند . به نظر مي رسيدند 

   .» "من هم نمي دانم ": در جواب شان گفتم 
  توخي صاحب همين ضابط  ":  با مهرباني آميخته با سرزنش نامحسوس افزود ، بعداً با لحن مرد حقگو 

از شجاعت اش در وقت  نام خواني  ياد كرده بوديد ، در داخل ميني بس با مشت هايش به سقف ضياء كه شما 

        » "... مه چه كرديم چرا مرا مي كشند  ؟ !  واي "ميني بس مي زد و غالمغال مي كرد و چيغ مي زد كه  
يچ فردي را در جنبش ، ه)  بگويد ,, بينه به بينه ,, كه نمي خواست تمام قضايا را ( داكتر احمد علي 

در صحبت هاي قبلي اش  همواره از اختالفش با ضابط ضياء در . ئيد نمي كرد أمردمي تمنحيث يك مبارز 
گونه اي خودشرا در قضايا محق جلوه مي داد ؛  حاال مي خواست  وي و ساير  ه واليت هرات حرف مي زد و ب

  :برگرديم به ادامه حرف هايش .  نمايد "بتخري"  گويامردان آهنين ساما را  با شيوه  خاص خود
شاهپور به من  . طرف هاي شام  بود .  رسيديم  دريك كوته قفلي تمام ما را انداختند در صدارت كه ... «
خو در بين ماست  ) انجنير محمد علي ( انجنير .  او بيادر  مه فكر مي كنم  كه ترا نام غلط آورده اند "گفت 

ال تعيين شده ، هيچ  موردي ندارد كه تو جزو ما اعدامي ها باشي ، بي خيز دروازه را قيد تو هم  كه بيست س
پارچه ,, !  داكتر صاحب " :   انجنير نادر علي گفت"...به عسكر بگو كه مرا نام غلط آورده اند . تك تك كو 

 پارچه ابالغ محكمه ,,ش ، يعني  اهر محبوس ناگزير بود پارچه هويت [ "را نزدت داري ؟ ,, ابالغ محكمه 
دولت دست نشانده  را در جيب اش داشته باشد تا در هنگام نقل و انتقاالت  و نام خواني ,, اختصاصي انقالبي 

  ] .  آنرا به صاحب منصب نشان بدهد
را براي  ,, پارچه ابالغ محكمه ,,  اعتراض نكرد و چرا "3بالك"سوال اينجاست كه داكتر احمد علي چرا در 

داكتر احمد علي در  ]10در صفحه زير نويس  -1[  نشان   نداد"1 بالك" و صاحب منصبان آن بالك و سربازان
 ؛ اما تيز بين اش را به ]10در صفحه  زير نويس -  2[ جريان صحبت مكث مي كرد و خط ديد چشمان كوچك

وي كه يك داكتر . مود اتاق و يا  زاويه سقف سلول متمركز كرده  دو باره شروع به صحبت مي ن گوشه اي  از
 قوي ة نسبتاً و قدرت جاذب)البته از ديد نگارنده در آن برهه اي از تاريخ (   بودعقلي و عصبي و روانشناختي

داشت ؛ چنانكه مي توانست نفرت و انزجار شماري از دشمنان  احساساتي و عاطفي اشرا  نسبت به خود ، بعد از 
و يا در مواردي هم  به خوشبين خود . ر و بي اثر شان سازد چند نشست و صحبت ، كاهش دهد  و بي ضر

تبديل شان نمايد ؛ همچنان آناني را كه بااليش برافروخته مي شدند و خيال حمله به وي را مي داشتند با 
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با اين شگرد به ] . در بخشهاي بعدي بنا بر ضرورت بيشتر صحبت خواهد شد [ سخنانش آرام مي ساخت 
 مي گردد  ؛ مگر نمي خواهد ثرأعميقاً مت مي كرد كه از تصور آن لحظات  تفهيم )نگارنده يعني  ( مخاطب اش

در واقع امر ، اينطور نبود ، وي كه درنگ اش را در . ش نشان بدهد ا" مهربان" را در خطوط چهره آرام و ثرشأت
في و دگرگوني دروني حين تشريح آن ساعات و لحظه هاي مرگِ نامور ترين فرزندان اين سرزمين پوشش عاط

 در تالش بود تا  در جريان صحبت ، پرنده اسير و بي قرار حقايق جنايات روس و نوكران آن ، از قفس ،مي داد 
از همين سبب در لحظاتي كه مكث مي كرد ، در پي كلمات مناسب و ساختن جمالت  اغوا گرانه . دهانش نپرد 

يانات آن لحظه ها ، دقايق ، و ساعاتي را كه با رهبران اعدامي ساما مي افتاد ؛ زيرا كه از قبل نتوانسته بود جر
يكجا بود ، بر وفق مرام خود در صفحه ذهن منقلب اش به تصوير بكشد ، و با تكرار منظم اين تصاوير در ذهنش 

 اين . يافته دايمي  در مغزش تبديل شود انعكاس حافظه اش بسپارد كه به حقايق ة، آنرا  طوري به روي  صفح
مي رساند كه من اولين يا دومين كسي بودم  كه وي مي خواست از رفتن اش با اعدام شدگان  ساما  صحبتهاي 

بنا بر اراده ( در بعضي اشخاص آن بخش قشر خاكستري دماغ كه حافظه مي نامندش . جسته وگريخته نمايد  
 كشانده مي شود ، طوري كه تصوير درثبت واقعيت اصلي پديده هاي بيرون سو ، به تنبلي  و كاهلي) شخص

 - غير واقعي جريان را كه بر روي صفحه مغزش از طريق تكرار و تلقين نشانده اند ، ثبت مي نمايد ، قسمي كه 
جاي واقعيت اصلي مي گيرد ، و واقعيت اصلي را به تحت ه  آن شخص ، واقعيت كذايي را ب- در بعضي موارد 

كه بعد  [ "خاد خارجي"خصوص اعضاي بوزش ديده و حرفه اي خاد ، اطالعاتي هاي آم. شعورش مي سپارد 
ازكسب تجربيات و ديدن كوره راه هاي استخباراتي و تعقيب و پيگرد و گرفتاري  و زنداني كردن ها و شكنجه و 

تصوير قبالً ساخته ] گردند  زجر دادن هاي صد ها تن بيگناه ، ارتقاي مقام يافته به بخش خارجي منتقل مي
  ه از تحريف واقعيت ها را كه در صفحه ذهن حساس خود حك كرده اند ، مطابق خط حركي استخباراتيشد

  

  
 احمد علي در دشنامنامة خود  ادعا كرده كه در آن هنگام قيدش تعيين نشده بود و اين –] 9 از صفحه - ]1[

رهنگام نقل قصة رفتن اش با  آنروز و ديده درآي امروز د"محجوب"تسليمي ... . گپ را توخي بي مورد نوشته 
اعدامي هاي ساما ، روي هر پاليسي و دليلي كه در آن زمان مد نظرش بود، از تعيين مدت قيدش در آن وقت 

هرگاه فرصت بيابم به جواب نقد نظرات ضد انقالبي و امپرياليزم خوش كن وي ؛ همچنان دشنام . تذكر داده بود 
يارتسليمي  .  به خودش باز خواهم گشتاند - تمام نماي شخص خودش  كه انعكاسي است از آينة-هايي وي را 

   . ما زنده صحبت باقي 
 احمد علي كه با عقده هاي رواني خود برخورد سازنده نتوانسته عامدانه خواسته مرا ملزم –] 9 از صفحه -  ]2[

 همنوع خود نمي پردازند انسان هاي با فرهنگ به عيب جويي ساختمان فزيكي. به اهانت به چشمان اش نمايد 
 توخي صاحب ":  مي گفتند يكي دوباري مرا مخاطب نموده مي گفت" كورك"زماني كه دو سه تني ، وي را . 

. "من به فالني گفتم اگر چشمانم كوچك است ؛ اما تيز بين است و جهاني به اين بزرگي را به درستي مي بيند
زاح  وي را اهانت مي كردند ، رويا روي  بدهد ؛ عقدة دل اش را وي به عوض اينكه جواب آناني را كه در قالب م

  !پيش من باز مي كرد 
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  مكث  مخاطب  شان مي رسانند ، و نيازي به  به خود ، با خونسردي و يا در مواردي توأم با هيجانات كذايي 
آنان  باين .  بنگرند  كه به اين سو و آن سو ،كردن و چشم دوختن  براي سرهمبندي  كلمات و جمالت  ندارند

و به مسايلي در درون سازمان  پي مي . شيوه ؛ حتا برخي از رهبران را در يك تشكيل سياسي فريب مي دهند 
داخل سازمان خزيد و ه  عضو  ساوو كه بعد از رهائي از زندان  ورفتن به خارج از كشور ، ب"رحيم"برند ؛ مانند 

  ] .در بخشهاي ديگر  به آن خواهم پرداخت! [  ي استقبال نمود؟ـگرمه ب از وي )م . هـ (  داكتر  انـرهبر سازم
   : به ادامه صحبت اش چنين گفت  احمد عليداكتر

بار . در بخشي كه ما  قرار داشتيم ، كامالً خاموشي بود . دروازه تك تك زدم به .  از جايم بلند شدم  من«
گفتم  نام من  احمد  . " چه كار داري ؟ "ر آمده پرسيد دوم ، و بار سوم كه  دروازه را تك تك زدم ، يك عسك

را هم با ,, پارچه ابالغ محكمه ,, . كمه رفته بيست سال حبس شده ام امح. علي است  و داكتر طب مي باشم 
 برو ده جايت بشي ديگه تق ": سرباز گفت  . " به اينجا آورده اند هاشتبامرا به عوض  محمد علي نام . خود دارم 

) به شعبه مربوطه(برو در جايت بنشين ديگر دروازه را تك تك نزن من احوال ترا  [ " نزن مه احوال مي ُتم تق
داخل كوته قفلي ه  سرباز غذاي شب را ب.شب  شده بود . شاهپور و ديگران همه خوشحال شدند ] . مي دهم 

 كدام احوال و يا كدام گپ  ،صبح كه شد.  تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم و گپ مي زديم. نان را خورديم . آورد 
 بزنم  تا سرباز بيايد و به او بگويم ك تكشاهپور باز هم  از من خواست كه بروم و دروازه را ت. سرباز نيامد . نشد 
 ،" سرباز گفته تك تك نزن من موضوع را  احوال ميدهم ": من گفتم .  مرا اينجا آورده اند "نام غلط"كه 

 ميشه كه سرباز احوال نداده باشد ، ميشه كه نوكري اش تمام  ، او بيادر تو چه قسم هستي" : شاهپور گفت

 بگذار كه من تك تك بزنم. ه باشد شده به عوض اش سرباز ديگر آمده باشه و او از موضوع  هيچ خبر نداشت

اي ساما به خاطر شاهپور و ساير رفق [ شدت به دروازه زده  شاهپور از جايش بلند شده با مشت هايش ب ."

ابر  احساس انساني و مسئووليت اين رزمندگان كه خود زير تيغ . بودند  و نا آرام شده  مضطرب به شدتوي

 وي را شاهپور . را حل نمايند "نام غلط" تا هرچه زودتر معضله ، را واداشته بود  آنانقدرت قرار داشتند ،

  اهميتاين تهمتن ميدان كه را بگويد ؛ " نام غلط"ضوعبر خيزد و دروازه را بكوبد و موكه وادار مي كرد 

 بر مي خيزد  به عوض وي  بود ،به درستي درك كرده را در آن برش خاص زمان ،   لحظه ها بسيار سريععبور

درتكاپو و تالش  نيست ؛ زنده ماندش  براي آورده شده " نام غلط" كه گويا خود؛ مگرد  مي كوب راة دروازو

بعد از لحظاتي ،  ]؟ !  كنند اعدام نميرا هيچگاه گذراست و او ، چنين وضعي خطرناك ،زيرا كه آگاهست
 نام من احمد علي است نه محمد علي ، مدت ": من با صداي بلند گفتم . "كار داري ؟  چه ":آوازي شنيده شد 

 مه اطالع ": باز گفت  سر  . " بتي   را هم دارم برو  اطالع"كمهاپارچه ابالغ مح"قيدم بيست سال تعيين شده 
داخل سلول آورد ه سرباز نان را ب. نزديك  نان چاشت دروازه باز شد   . "! داديم برو دگه تق  تق نزن ، فاميدي 

من اطالع داده ام آنها گفتند كه بعداً وي را  [ " مه خبر داديم  گفتند باز ميخايم اش ": و قبل از رفتن گفت . 
بعد از نان ، طرف هاي سه يا چهار بجه بود كه  . وازه دوباره بسته شد رز رفت  و دسربا] . نزد خود مي خواهيم

.   شنيده شد ]  ت- فراموشم شده  كه حويلي كوته قفلي گفت و يا دهليز آن[...   پاي از ةصداي شبيه  شرف
به دروازه  . آن ديده بتوانم من از جايم برخاستم ، تا اگر كدام  منفذ و يا سوراخ و يا درزي در دروازه بيابم كه از 

 با كه  محمود بريالياز آنجا  ديدم . دقت نگاه كردم ، درز بسيار كوچكي را درقسمتي ازدروازه يافتم ه ب
آمد  در همان نقطه بار ديگر گذشتن هر دويشانرا به  پنجشيري بعداً.  و دوباره برگشت گي گذشتسراسيم
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در پي آن . چند بار اين رفت و آمد  ها تكرار شد . گذشتند آهستگي ديدم كه در حال گفت وگو از ساحه 
. هر كدام شان بسيار دستپاچه به نظر مي رسيدند . هم ازآن  ساحه گذشت ] سلطان علي كشتمند [كشتمند

وي . " شما اورا نشناختيد؟ ": از  احمد علي پرسيدم » يك كسي ديگر را هم ديدم  كه زياد رفت و آمد داشت 
قد كوتاه و . نه ، نشناختم اش خوش قواره بود « : بعد از مكث كوتاهي  اضافه نمود » ...  ميكنم  فكر« : گفت 

بعداً صدا ها  رو به .  يك ساعت يا كمتر از اين رفت و آمد ها  گذشته بود . ]* [روي گوشتي سفيد  داشت
. به تن داشت با يك سرباز آمد يك نفركه دريشي ملكي .  اتاق باز شد ةدر همين اثنا درواز. خاموشي گذاشت 

 در ن پرسيدـوي از م " !ودم ـمن ب "ده  گفتم ـ من از جايم بلند ش" كي تق تق زده بود  ؟ "پرسيد سرباز 

آنان هيچگاهي  چنين حرفي نمي زنند ، فقط با لحن تحقيرآميز [   " ؟...رابطه كدام سازمان بندي شدي 

 "در رابطه سازمان پيكار ": برايش گفتم  ... ] "... ند  زنداني شدي به ارتباط كدام با": پرسند  آشكارا مي
 پارچه ": پرسيد .  نام پدرم را گرفتم " ولد ؟ ": گفت  . "  احمد علي ": گفتم . "  نام ات چيست ؟": پرسيد

:  دادم جواب. "ت  تا كجاس ؟  ا تحصيل":باز سوال كرد .   بلي گفته آنرا برايش دادم "ابالغت  پيشت اس ؟ 
دروازه كه بسته شد ، . دستم داده و از اتاق خارج شدند ه كمه را دو باره باپارچه ابالغ مح . "داكتر طب ام "

خوبي دوباره ه بخير و ب.  اينه خوب شد انديوال كه شما از اعدام نجات يافتيد ": تمام  شان با خوشحالي گفتند 
نام " شان خوشحال بودند كه آن خادي در قضيه ة همراستي هب . "به پلچرخي مي رويد دل ما جمع شد 

بار ها  به خاطر . من تقريباً تمام اعضاي رهبري  ساما را از گذشته هاي دور مي شناختم .  غور نمود "غلطي
شب دوم . وحدت و يكپارچگي سازمان ها و محافل در مذاكرات با آنها  ديده و صحبت هايي با همديگر داشتيم 

يك ساعت و يابيشتر نگذشته بود كه  همان . نان چاشت را در همان اتاق خورديم . روز شد . م هم با آنها بود
سه و يا .  دروازه را دو باره بست  . "!  جمع كو تيار با ش ه كااليت": سرباز دروازه اتاق را باز كرده  برايم گفت 
از آن جا با . بيرون كرده در يك اتاق ديگر برد سرباز مرا ازاتاق آنها . چهار ساعت بعد ، دروازه  دوباره باز شد 

چند زنداني يكجا بيرون ما كرد و به حويلي خاد كه رسيديم  در موتر سربسته  تمام زندانيان را داخل كرده به 
     .»پلچرخي آمديم 

با  )  ساعت 36حدود (  دو شب و يك روز  به گفتة خودش ،اين بود صحبت چند دقيقه اي مردي كه
  . سر برد ه دارت بـلي صـجا در كوته قفـ ساما در يكرهبران

  ] . ، نقل به مفهوم نقل عمدتاً به قول مستقيم  و قسماً[ 
. به تمام آن نمي توان پرداخت . در بيان داكتر احمد علي بسا نكاتي وجود دارد كه قابل درنگ مي باشد 

  :صرفا ياد آوري دو ، سه نكته در اين جا الزم است 
 ( محمود بريالي، ) نماينده خلقي ها  ( پنجشيري  سه تن جاسوس روس و خاين ملي ؛ يعنيبه غير از

 آن  ،) ي مربوط به قوم خودشپرچمي ها بخشي از پرچمي ها و نمايند (  كشتمند)نماينده شخص كارمل 
 ام االختيارش نازدانه و تةاز داكتر نجيب ديو خاد و نمايند كي بود ؟ شخص كوتاه قد خوش قواره و سفيد روي

 از دورة ليسه عالي (  ديو خاد كه رفيق بسيار صميمي)"  آن شخص كوتاه قد خوش قواره و سفيد روي" (
 جفسر  ،جنرال دو ستارهاز   و نبردينام  ،اسحق توخييعني جنرال ،   بود) خورشيدي30حبيبيه در نيمه دهه 

شخص و  رؤساي خاد بودبيشتر ازچند بار  KGBهر دو عضو مخفي مانده  كه صالحيت - )شوهر خواهرش(  ،
و نمي رئيس عمومي خاد را تا زمان  پناهندگي اش در دفتر ملل متحد در كابل ، دقيقاً تحت نظر داشتند 
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 چرا -  توانستند كه در تمام كشتار هاي دسته جمعي و اعدام  هاي رهبران  چپ انقالبي اشتراك نداشته باشند
 بر كل رياست هاي "مشاور نظامي خاد" كه زير عنوان )وطن شاه( بلند شوروي چرا از جنرال قد ي نبرد ؟ نام

كه قبالً رئيس كل اداره ) حارث شاه(آن  و زندان پلچرخي حكمروائي داشت و ساير جنرال هاي شوروي ، مثل 
 به اطالعات  شهر دو شنبه بود و بعد ها در قالب مشاور رياست خاد واليت بلخ  نقش بازي مي كرد ؛ سخني

 آنان درخاد بود ؟ و يا در زير زميني هاي ارگ تمام ميان نياورد ؟  آيا  دو شب و يك روز واقعاَ در خاد بود ؟ با
كشور در تونل هاي  عميق و طوالني زير كوه خيرخانه  كارمل و يا  سفارت شوروي و يا در پايگاه نظامي آن

اعضاي ( فروشان پرچمي در صحبت هاي بعدي با آنان ؟ كدام يك از اعضاي بيروي سياسي وطن... مينه ، و يا 
   .شخص كارمل ؟ كي؟ ، مشاورنظامي كارمل ؟ سفير  تمام اختيار شوروي ؟ . اشتراك داشت ) رهبري ساما

  قبل از " اعدامي"من بار ها در  مقاله هايم راجع به زندان در مورد  تحت نظر داشتن بسيار بسيار دقيق 
! بيرون كشيدن  احمد علي به عوض محمد علي اعدامي اخواني  ! "نام خواني غلط".  ام اعدام  به تفصيل نوشته

  ! سرسپرده ترين و نامورترين  مبارزين چپ انقالبي كشور از روي تصادف  يكجا كردنش با مهمترين و
وجدان و  را مي گذارم به كاوشگران با "نام خواني غلط"بررسي  بي غرضانه  و همه جانبه اين  به اصطالح 

  .   به افغانستان  و شركاء امريكا  تجاوز امپرياليزم جنايتكار امپرياليزم روس و سوسيالمبارز و ضد تجاوز
 احمد علي كه بعد از رهائي از زندان داكتر يعني  ،فردثر بايد تذكر داد كه افسوس مي كرديم كه اين أبا ت

ه و برخي مسايل ديگر طي نوشتة جداگانه بيشتر  در اين بار[ صحت دماغي در كابل مقرر شدسمت رئيس ه ب

ازجنبش انقالبي شده  سياسي  - ولوژيك ئديدچار انحراف ابا همه ذكاوت و حضور ذهن قوي ؛  ]خواهم نوشت 
 درمورد[  شوروي به افغانستان صحه گذاشت و به صف دشمنان مردم پيوست تجاوز ارتشبر و كشور بريد

عملكردهاي انحرافي داكتراحمدعلي رفقاي باصالحيت سازمان  گرايشات و سياسي و -انحرافات ايدئولوژيك 
  ] .براي نجات مردم افغانستان اگر  توضيحات بيشتربدهند چه بهتر  پيكار

  :   پيچيد "3بالك"و اين خبر در سراسر 

ا را   اعدامي ها را از سلول هايشان كشيد ، و سربازان اعدامي ه"احد پچق " باشي عمومي بعد ازاينكه «

 ، با خشونت به دست ندحركت دادند ، بطور غير مترقبه  خودش را نيز  در محاصره گرفت"1 بالك"به طرف 

كرد  زد ، و زاري و عذر مي در حالي كه داد و فغان مياين گلبديني جنايتكار  ، . هاي كثيف اش الچك زدند 

طرف ه داخل موتر  جيپ پرتاب كردند و به ب وي را  مزدور، سربازانحالش رحم كنند و اعدام اش نكنند ه كه ب

   . » ... انتقالش دادند "1بالك"
چهره  ،  يك روز بعد از بيرون كشيدن رفقا و ساير اعدامي ها ، و يا دو روز بعد از آن بود كه از پشت پنجره 

 اعدام سگ وفادار  با يك نوع بي تفاوتي و بيحالي  ناشي ازكه نه با آن ُغر و ِفش قبلي ؛ بل- باشي "نداف"زرد 
كاالي تانه جمع ُكنِين كه از !  اُوي ":   صدا زد اين پليد ضربه خورده.   نمايان شد )"...احد "باشي ( اطالعات 

  ◙.....اينجه مي بريتانه 

  

               ادامه دارد                                                          


