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 »  1362اعالميه منتشره برج ثور « ب افغان ملت ؛  سخني در باره رهبران زنداني شده حز– 10

  ) :   يا سند تسليمي رهبران آن حزب درتلويزيون دولت پوشالي (، 

  
از نزديك نديده بودم  ،  20-16ي  تا زمان انتقال ما به كوته قفلي ها را افغان ملتاز اعضاي حزبهيچ يك 

چند تن شان را ديده ) در تلويزيون  ظاهر مي  شدند زماني كه آنها براي مصاحبه ( ؛ مگر در ساير بالك ها 
در نخستين روز جابجايي  زندانيان ، زماني كه از كوته قفلي هاي آنها ديدن كردم ، يك تن از آنها ها  . بودم 

درجمع شان  داكتر . مدتي باهم صحبت نموديم . سالم داد و مرا دعوت به نشستن به داخل كوته قفلي نمود 
 كوته قفلي چند روز از زندگي در اين. مي شد ل عزيز احمد  و رستم خان و عزيزاله نظر هم ديده  ، دگرواڅرک

عناصر اخوان ها نگذشته بود كه متوجه شدم افغان ملتي ها  تمايل به صحبت با چپ انقالبي بيشتر دارند ، تا 
و اگر احياناً فردي با . ت مي نمود كمتر كسي با آنها صحب.  در زندان بكلي تجريد شده بودند آنان... . مكتبي 

 كه در آن از [وانمود مي كرد  گرفتاري و متن سند تسليمي آنها ي زد ، علت آنرا اطالع از چگونگيآنها گپ م
و تعهد سپردندكه هم در ،  و سازمانشان را منحل اعالم داشتند ، به شدت انتقاد كرده تمام گذشته سياسي خود
 زندان با قواي  دوست اتحاد  شوروي  و جمهوري دموكراتيك افغانستان  همكاري مي زندان  و بعد از آزادي از

   .   ؛ ]نمايند 
دت چهار يا پنج       از تاريخ گرفتاري  اعضاي مركزي حزب افغان ملت ، تا يك سال قبل از آزادي ؛ يعني در م

 څرکالحميد يقين يوسف زي ، داكتر شناس ترين اعضاي افغان ملت ؛ مانند عبدسال چندين بار، عده اي از سر
تا حزب خود و خط مشي آن را به نقد بكشند و  قواي . را براي مصاحبه به تلويزيون مي آوردند ... ، پتمن و 

  .اشغالگر  و مزدوران خلقي و پرچمي آن را به  ستايش بگيرند و آنان را نماينده واقعي مردم افغانستان  بخوانند 
بعد از اينكه در تلويزيون از خود  و )  معي كه دايماً مصاحبه تلويزيوني مي كردند آن ج( افغان ملتي ها 

 كمك انتر ناسيوناليستي "خط مشي خود انتقاد مي كردند ، و تجاوز ارتش شوروي  به افغانستان را بي شرمانه
تلف  زندانيان   مي خواندند ، در تمام سلول هاي زندان  با واكنش طيف هاي مخ"كشور دوست اتحاد شوروي

احزاب اسالمي ، بخصوص خادي هاي نفوذي در ميان آنها به اشكال مختلف اعضاي افغان . مواجه مي شدند 
اينها از معاشرت با طيف هايي از زندانيان ، تاجايي كه برايشان مقدور  بود ، بگونه اي . ملت را اذيت مي كردند 

در .  نتايج معاشرت با زنداينان  به نفع آنان پايان نمي يابد دوري مي كردند ؛ زيرا  به درستي  آگاه بودند كه
 نداشتند ؛ حتا جنايتكاران و چيزي براي گفتن و تبرئه خود . واقع اينها در برابر زندانيان خجل و پرموچ  بودند

  . و كنايه اذيت مي كردند "كتره" قواي مليشه هم  آنها را با گفتن 
ه تلويزيوني  رهبران آنها را  از درون سلول هايشان  احضار مي كرد ،  و  خاد ،  هر زماني كه براي مصاحب

 طوري كه ساير اعضاي - به خاد منتقل مي نمود ، شمار زيادي از زندانيان از طيف هاي مختلف با آواز بلند 
  :    چنين مي گفتند -افغان ملت سخن آنان را شنيده بتوانند 

 حالي هر وقتي كه نجيب "  يار قديم و اسپ زين گده  " اند همو گپ كالن ها صحيح اس  كه گفته«  
  .» بخواهد هر كدام شانرا سوار ميشه  
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 تمركز مي كرد ، زيرا كه وي رکڅ در جريان گفت و گوي تلويزيوني خادي مصاحبه كننده ، بيشتر روي 
 ها  كلمات و جمالت زندانيان درون سلول.  كرد  سخن سرائي مي" مزاياي كمك هاي اتحاد شوروي"در مورد 

زماني كه آنها را  از خاد دوباره به زندان . ركيك نثار وي مي كردند كه  بازتاب آنرا در اين جا الزم نمي دانم 
زندانيان  باز هم با  خنده و تمسخر و كلمات زشت و بد و بيراه از آنان پذيرائي  . پلچرخي  منتقل مي كردند 

 و مشاجره مي داخل مي شدند با يكديگر گفت و گوجردي كه به سلول  مصاحبه كننده ها به م. مي كردند 
يكي ، ديگري را مسئوول خط تسليمي  خوانده با همديگر به جنگ و جدل مي پرداختند ؛ چنانچه من .  كردند 

  . يك بار از سه متري ناظر برخورد فزيكي چهار تن آنها  درداخل قفس طبقه چهارم زون بودم  
ا  نظامي وزارت دفاع ملي كه وي رڅارنوالعضو (  افغان ملت ؛ مانند دگروال سيد جعفر شماري از اعضاي

دگروال محمد رستم رئيس ديوان جزائي رياست محاكمات وزارت دفاع جنرال يا  مي گفتند ، "پاچا صاحب"
ارت ملي و عضو شوراي عالي حزب و دگرمن عزيز اله نظر عضو مديريت عمومي تخنيكي رياست انجنيري وز

(  در گفت و گو با برخي از افراد منصوب به چپ انقالبي دفاع ملي ،  از اينكه پاي سند خيانت امضاء كرده بودند 
برادران حزبي شان را كه متن سند تسليمي را به مثابه يك سند ، ابراز ندامت  مي كردند  و ) نه ساير زندانيان 

و قطب بندي نيرو هاي متخاصم  تبليغ مي كردند و ساير تاريخي باز شناخت تجاوز به افغانستان و تعيين  
  .  ؛ نفرين مي كردند نموده بودنداعضاي آن حزب را تشويق و ترغيب به امضاء كردن پاي آن سند خيانت ملي 

داشتم  ، از )  نظر (  زندان آقاي دگرمن عزيزاله ة كه من با هم اتاقي دور1388در صحبت تيلفوني ماه اسد 
ر صورت امكان در مورد  سند تسليمي رهبران حزب شان بنويسد ،  تا آنرا دربخش مربوط به وي خواستم د

نامبرده با بسيار مهرباني ابراز داشت كه به زودي اينكار را . افغان ملت در خاطرات زندان، جلد سوم بازتاب دهم 
 22اش  را در  ) 25/8/2009 مطابق  خورشيدي1388مؤرخ اسد سال(سر انجام موصوف نوشته  . خواهد كرد 

با تأ سف كه در اين نوشته در باره متن مندرجه سند تسليمي چيزي نوشته نشده ؛ . صفحه به آدرسم فرستاد 
  " . .... اعالميه منتشره مؤرخ " جز 

 دولت سند تسليمي رهبران افغان ملت را چاپ كرد و بر روي  ديوار هاي 1363 در ماه اسد و يا سنبله
ول هاي زندان پلچرخي نصب كرد ، تا جايي كه به خاطردارم  رهبران  افغان ملت در اين سند ، دهليز ها و سل

و از جريان فكري و خط مشي خود انتقاد نموده ، همكاري . انحالل حزب  افغان ملت را رسماً اعالم داشتند 
تا با دولت انقالبي همكاري شانرا با حزب وطن فروشان خلق و پرچم  اعالم داشتند ، و از مردم تقاضا نمودند 

 را " كمك هاي بي غرضانه و دوستانه كشور دوست اتحاد شوروي"اينها . نموده دست از سالح و جنگ بردارند 
  ... .   ئيد قرار دادند وأمورد ت

  

و حال قسمتي از  نوشته  ارسالي آقاي عزيز اله نظر يك تن از اعضاي رهبري افغان ملت را در زير نقل مي 
   :نمايم

 / 27تاريخ ه اعضاي شوراي  عالي و نظامي به شمول قاري محمد برات و محترم جليل سرتور كه ب «   - *
؛ در ... .  به خاد شش درك تحت نظارت شديد  قرار داده شدند ندهجري شمسي  گرفتار شده بود1361 دلو 28

داكتر . اعضاي رهبري افغان ملت جريان تحقيق  در خاد شش درك قراريكه بعداً اطالع يافتيم با يك تعداد 
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  بود مالقات نموده بود  اين مالقات چند مرتبه صورت "خاد"نجيب كه در آن زمان رئيس  امنيت دولتي  
  .گرفته بود  اشخاص مذكور عبارت بودند از 

  "يوسف زی " يقين "  عبدالحميد -1

  " رکڅ "عبدالرحمن  -2
  "نواريي ش" داكتر منير -3
صديق پتمن اكنون با دولت كرزي همكاري نموده معين وزارت معارف مي باشد [ "پتمن  "محمد صديق  -4

   ]اش از شروع كار كرزي در پهلوي وي قرار گرفته اند ) افغان ملت ( حداد و حزب 
  . دگر من  رياست زرهدار و موتر دار " شينواري"محمد صابر -5

ت صورت نگرفت  و صرف با چند نفر مورد نظر سوال در اينجاست كه چرا با تمام اعضاي رهبري  مالقا
 با آنها در ميان گذاشته شده بود "  حزب دموكراتيك خلق"و خواست هاي .  امنيت ملي مالقات و مذاكره شد 

 از طرف رکڅعبدالرحمن ) يك هفته قبل ( نا گفته نبايد گذاشت كه قبل از گرفتاري اعضاي رهبري  ... 
و شخص موصوف در . و بعداً رها شده بود . ت تحت نظارت قرار گرفته بود  ساع48منسوبين خاد براي مدت 

 رکڅدر حاليكه عبدالحميد يقين  منشي حزب در كابل بود و آقاي . همه مذاكرات  نقش اول را بازي مي كرد 
ن چنانچه در مالقات هاي بعدي هم  چند مرتبه به وزارت امنيت ملي  خواسته شد و از زندا. آمر مالي حزب 

از مالقات .  محمد يعقوبي  مالقات نمود ]فاروق [ پلچرخي به آنجا برده شد  و همراي وزير امنيت ملي  فقير
 مذاكرات بود  براي ما  ولي آنچه موضوع اصلي. آور شد  براي همه اعضاي رهبري   ياد رکڅمتذكره  مرحوم 

قراريكه آقاي .  سوال بر انگيز است . د  به وزارت امنيت ملي  دعوت مي شرکڅ و اينكه چرا آقاي واضح نشد
 براي من و رستم خان گفت  در مالقات همراي وزير امنيت  كه شخص ديگري نبود دعوت بسيار مجلل رکڅ

  .ياد آوردم  كه اي كاش در خوردن غذا همراي من مي بودند ه و غذاي گوناگون بود و من همه شما را ب
محترم  .  موجب پسند اداره خاد  با داكتر نجيب صورت گرفته بود  كه مذاكرات با چند نفر يدر مراحل اول

دگروال صاحب رستم خان  به اعضاي تحقيق گفته بود  اگر مذاكره مي كنيد  با همه اعضا بصورت مجموعي 
مذاكره كنيد  ولي اشخاص مربوطه در جواب گفته بودند  كه ما مطمئن نيستيم  كه آنچه ما ترتيب داده ايم  

  . نشود و نتيجه معكوس دهد  لذا با همه مذاكره نمي كنيمسرنگون 
 در رهبري ]اي [ زيرا عده. موضوع واضح بود كه مذاكره  با همه اعضاي رهبري  براي دولت سودي نداشت 

قرار داشتند كه توافقات و تسليمي با حزب خاين و جنايت كار و وطن فروش را  جداً مردود مي شمردند 
حله پروسه مذاكرات كه در مراحل اخير قبل از رهائي از زندان انجام شد  تسليم مقاصد چنانچه تا آخرين مر

    .و نگذاشتند  غالمان روس به مقاصد معين و مشخص خود برسند. خاينانه حزب حاكم نشدند 
 از در مذاكراتي كه با چند نفر كه قبالً از ايشان نام بردم  در خاد شش درك صورت گرفته بود  و باقي اعضا

 گرديد  1362آن بي اطالع بودند  موضوع انحالل حزب مطرح شده بود كه  منجر به اعالميه تلويزيوني برج ثور 
و اعضاي صادق و متعهد  در شوراي نظامي و شوراي عالي  در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند كه نمي 

ونيم شب در يك اطاق مربوط  مستنطقين  اعالميه مذكور را  من در ساعت  د . توانستند از آن دوري گزينند
در حاليكه  .  مي كردند ]تهديد[در حاليكه مدير تحقيق و چند نفر ديگر  از خاديست ها موجود بودند  و تحديد
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انزجارشديد در خود احساس مي كردم  و وقت كافي براي مطالعه اعالميه  مذكور  به من ندادند  و من آخرين 
حال كه  سه دهه از خط تسليمي حزب افغان ملت سپري شده  آقاي [ ا كردم شخصي بودم كه  در آن امض

 حزب خاين و " مي نامد و حزب خلق و پرچم را " توافقات و تسليمي "عزيزاله نظر ، آن سند تسليمي را 
وي در آن زمان به درستي مي دانست ؛ هرگاه پاي سند خاينانة .  مي نويسد "جنايت كار و وطن فروش 

 - به همين سبب آن سند خيانت ملي را امضاء نمود . حزب اش امضاء نكند ؛ حتماً  اعدام مي شود تسليمي 
 و امضاي من در آخرين قسمت  ورقه مذكور موجود است  و همه اعضاي شوراي نظامي  و شوراي عالي ] توخي 

و هاي ملي و مبارزه  بر حق ميهن و آنرا خالف آمال و آرز. قبل از من  آنرا امضا كرده بودند كه از آن نفرت دارم 
شايان تذكر است  كه نظر به اعتقادات مذهبي  و مبارزه صادقانه خويش  راه شهادت  را ترجيح . خود ميدانم 

كه عده زيادي از برادران . ميدادم  تا امضاي چنين اعالميه كه آرزوي باند  خلق و پرچم را بر آورده مي ساخت 
  ؟؟  !! » . و امضاي  اعالميه مذكور را خالف آمال و  آرزوي خود مي دانستند ما عين  احساس را داشتند  

مذكور  ]   توخي-  يعني سند تسليمي[ ولي آنچه موجب افتخار ما است  كه در اولين سطر اعالميه ...  « - *
انستان ما اعتراف ميكنيم  كه تا لحـظه  گرفتاري بر ضـد حزب دموكـراتيك خلـق افغتحرير شده  بود كه  

  ؟؟ !!  »  فعالـيت نموده ايم
  ؛ » آنچه بعد از سطر اول نوشته شده بود كلماتي بود كه از طرف خود اعضاي خاد تحرير شده بود « - *
گرچه عبدالحميد يقين  از گماشتگان دولت نبود ولي شايد با استفاده از فشار  و كدام نقطه ضعيفي ...  «  - *

  » . و يا علت ديگر بوده باشد كه داشتند مجبور به همكاري شد 
به همين تاريخ ( محكمه تحت رياست  عبدالوهاب پنجشيري كه فعالً در كابل 1362در برج قوس  سال...  « - *

 حكومت به اصطالح "مرام نويسنده  از[ قانون جزاي حكومت به اصطالح اسالمي افغانستان  )   2009/ 8/ 25
 آقاي نظر فقط و فقط به كه امريكا در كابل مي باشد  و غارتگر جنايتكار دولت دست نشانده امپرياليزم"اسالمي 

   توخي-نقد از كار هاي نادرست كرزي و نشان دادن راه درست به منسوبين آن بسنده مي نمايد نه بيشتر از آن 
ضاي   سال حبس و اع20 بيست، 20ه را مي سازد و منصب و مقام دارد  داير و همه اعضاي شوراي نظامي ب] 

  ؛  »  سال حبس محكوم شدند  15 – پانزده 15شوراي عالي به 
زماني كه موضوع از كسانيكه  در اعالميه مذكور نقش اساسي داشتند  و مذاكرات را رئيس خاد داكتر  «  - *

   :طرز ديد و جواب آنها به شرح ذيل بود  نجيب انجام داده بودند سوال شد
 امضا شده است  از نگاه حقوق بين المللي  هيچ ]تهديد [ شار  و تحديدن  در زندان و تحت فو اعالميه چ-1

  . اعتبار قانوني ندارد هگون
  .)چنانچه نشد (  چون رهبري حزب در پاكستان قرار دارد  به هيچ صورت حزب منحل نميشود -2
عدام شان  جلوگيري  موضوع تكتيكي بوده و براي اينكه در آينده  اعضاي حزب به مبارزه دوام دهند  و از ا-3

 كه تسليم طلبان سازمان پيكار "تئوري حفظ بقاء" [ !؟؟ . !! شود و بدون موجب بدست دشمن از بين نروند 
  ] توخي –براي نجات افغانستان  هم بر مبناي آن  زنده ماندند 

تواند آنچه وقتي انسان بدست دشمن اسير مي شود مكلفيت هاي آن در برابر هموطنانش فرق ميكند ونمي   -4
  !؟  !  ». در شرايط  داشتن آزادي انجام ميدهد انجام دهد 
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كه تحمل شنيدن نقد از اسالم عزيزش را ) دگرمن صاحب عزيز اله نظر ( اين همبند سابق افغان ملتي 
ندارد و در برابر آن واكنش آني و احساساتي نشان مي دهد ؛ مگر مطابق به روحيه نظامي گري به خود منحيث 

 كمونيزم و دولت انقالبي توده هاي  ، عنواني اين قلم اش ارساليمسلمان حق  مي دهد كه در متن نوشتهيك 
  :مردم تحت رهبري لنين و استالين را  اين چنين به نقد بكشد 

كار  بجايي رسيد كه از بركت خون پاك شهيدان وطن عزم راسخ ملت قهرمان و ] باالخره [ و بالخره .. «  
و اعتقاد راسخ به  دين مقدس اسالم  ما روسيه شوروي  كه در ثلث كره زمين حكمروائي ميكرد و شهيد پرور  

 سال و با جبر و فشار باالي مردم مظلوم  كشور هاي  آسياي ميانه 75 كمونيزم را كه ]ايدئولوژي  [ايدلوژي
  ! ؟؟ !! » . شيدند بر آن خط بطالن ك... گورباچف و...آنچنان از هم پاشيد كه . تطبيق نموده بود 

  -  صفحه يي اش از مبارزات برادران مجاهد مسلمان ياد كرده  ؛ مگر يكبار22آقاي عزيز اله نظر، در نوشته 
در زندان و خارج از آن  ذكري به ميان ) شعله اي (  هم از مبارزات  چپ انقالبي - حتا در دو يا سه كلمه 

ش انتقاد كرده معذرت  در متن نامه ا انجام از اين كمبودموصوف بعد از صحبت تيلفون سر( نياورده است  
  ) .خواست 

  « {"  خاطرات زندان "  جلد اول  225 و 224متن صفحات ) نظر( زندان عزيزاله ةزماني كه همبند دور
از آنجايي كه دفاع از ايدئولوژي ، بخش جدايي ناپذيري  دفاع از آزادي كشور و نواميس ملي است ، هر گاه يك 

 ديگري كه باشد  مكتبيباورمند به امر كمونيسم و يا دموكراتيزم  و يا هندويزم و يا بوديزم و يا هر( نصر مبارز ع
در برابر دشمن طبقاتي  يا دشمن متجاوز  خارجي  به دفاع از كشور و خلق هاي آن بر مي خيزد ؛ او هر ) 

كه هدف از آن ، حمله به  حساسترين و  ( گاهي كه در دام دشمن گير مي كند ؛ و در زير شكنجه هاي دشمن
وي كه رين نياز هاي  انساني وي ؛ يعني احساس تعلق  اش به نوع بشر طور اعم و به گروه سياسي  تضروري

به باور هاي خود پشت مي نمايد ؛ و با جمع و گروه ) ن  تعهدات و پيوند هايي دارد ، طور اخص، مي باشد ابد
 ايدئولوژيك آنان باوي در يك بستر پر جوش و خروش مبارزاتي در حركت -ياسياي كه تفكرات و باور هاي س

بوده ، قطع  هر گونه پيوند مي نمايند ؛ و گذشته مبارزاتي خويش را از درون هويت  شكل گرفته انقالبي خود 
 قبالً به بيرون مي آورد ؛ و در امر پاك سازي اين گذشته ونفي هرگونه  پيوند بعدي با گروه و سازماني كه

نه مبادرت مي ورزد ؛ و طبق دلخواه دشمن ، از تريبون  هاي وي ، سازمان  هاعضويتش مباهات ميكرد ، آگا
مبارزين گذشته را  زير پا  مي گذارد ؛  ةخود و رهبر آنرا ، راه و رسم مبارزه  خود و سنت هاي  نيك و پسنديد

و ساير  اكبري ، معلم حفيظ ،:    ؛ مانند ه مي كند همه و همه  را يكدم و در يك شب با ساطور نقد شقه شق
رهبر حزب عبدالحميد يقين ، و ) سوسيال دموكرات( ازطيف چپ انقالبي و ازحزب  افغان ملت ي هايشانكهمپال

در پيشگاه سوسيال امپرياليزم روس و مزدوران آن ، ،  ، صابر و ديگرانڅرک از كادر هاي برجسته آن داكتر
خط بيشرمانه از دولت پوشالي به نقد بسيار   نه يك بار ؛ بلكه بار ها در تلويزيون ومي زندزمين زانوي تسليم بر 

   را}   »مي پردازد و از كرده و ناكرده خود ابراز ندامت نمودند مشي حزب خود و ضديت با تجاوز ارتش شوروي
 نوشته ارسالي اش  بدينگونه 22و  21در صفحات   مطالعه نمود ؛- در رابطه با آناني كه به دشمن تسليم شدند 

  :  واكنش نشان داد -  مهربانانه و محترمانه - 
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قابل ذكر است كه قضاوت در باره مسايل سياسي و عملكرد افراد در تحت شرايط دشوار و استبدادي و  «  
 گيرد   كه در شرايط انقياد صورت گرفته است صورتنبايد بصورت سطحي بر روي چند جمله و كلماتظالمانه 

ت اگر مبارزات  صادقانه افراد  و وطن دوستان و آنانيكه از همه امتيازات خويش گشتند  و فاميل عادالنه نيسو 
هاي بيچاره و بي كس خود را  در پناه  خداوند ج گذاشتند  و جام شهادت نوشيدند و يا در پشت ميله هاي 

حت شرايط گرمي و سردي  شديد تشنگي و گرسنگي ، كوته قلفي هاي گوناگون ، لت و كوب زندان  در ت
اعضاي خاد ،  توهين و تحقير و دشنام  اعضاي مسئول زندان و  هزاران ظلم و استبداد را قبول كردند و سالها 

م و اشخاص صادق فراموش كنيدر كنج زندان  نشستند و روز هاي طوالني و  شب هاي ظلماني را گذشتاندند  
  ]تكيه از توخي است[»  . را كه قرباني عملكرد چند نفر گماشته حكومت كمونيستي شده اند بباد انتقاد  گيريم

 كه شخصي است خوش معاشرت ، مؤدب ؛ در اخير نوشته اش   زندان1363 و 1362همبند سال هاي 
  :عالوه نموده است 

از شما دوست گرامي كه در راه آگاهي هموطنان ما اقدام ... ردم برادر محترم من به همين قدر اكتفا ك... «  
نموده ايد ابراز امتنان و سپاس ميكنم و براي شما در بسر  ] "خاطرات زندان"يعني انتشار [ به كار نيكي 

  » ...  رسانيدن  كار نيك و بارزش تان  توفيق ميخواهم  
      » " نظر "ا عرض حرمت  دگرمن متقاعد الحاج عزيزاله ب      «                                       
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  :جفسر دست دراز داكتر  نجيب درزندان مخوف پلچرخي  -11
  

سه و يا چهار روز از كوچ كشي ما در اين سلول سپري شده بود كه يك سرباز  به داخل  دهليز آمده نام 
داكتر احمد علي با سرباز بيرون رفت  ، تا بر روال  . "زت آمده است    پايوا": داكتر احمد علي را گرفته  گفت 

  . مالقات نمايد   [*]گذشته با پايوازش جفسر
در رابطه با روز هاي پر »  ت هشت سال پايوازي زندان پلچرخي اخاطر«   به نام شرحيمه توخي  در اثر

پايوازان بي چاره و مغضوب وطن فروشان قرار اضطراب ، اندوهبار و  استخوان سوز پايوازي نوشته كه چگونه  
گرفته ، در شرايط گرما و سرماي شديد ، بعد از طي مسافه هاي زيادي  از سراسر كشور به شهركابل و از آنجا با 
اهالي شهر كابل به زندان پلچرخي مي آمدند و بعد از طي مراحل مختلف بروكراتيك و امر و نهي  صاحب 

 و تحمل ده ها نوع مشكل كه دست نشاندگان  روسي بر آنان تحميل مي كرد  ، ، رحم بي وجدان و بي منصبان
پلچرخي مي رساندند ، تا اينكه يك بار موفق مي شدند لباس و مواد مورد ضرورت  را  تا زندان  بار ها خودشان

  . ند ن شان برساانتا آنرا به زنداني  ، بسپارندوطن فروشان زندانيان شان را به دست سرباز
 اين قلم هم  مطالبي در رابطه با پايوازي نوشته كه زنداني  در روز  ،در بخش هاي قبلي  خاطرات زندان

    ةدر مورد تبليغات و آواز. داشته باشد  هاي پايوازي و همچنان در شب پيش از پايوازي در چه حالتي قرار مي
ت گرفته و شماري از كساني كه در موتر  در سرك پلچرخي  انفجار صور"  خادي  ها كه مي گفتند ةرذيالن

  .  و به موج تبليغات  خاينانه و گپ هايي از همين دست  ؛ هم اشاره كرده ام "...بودند از بين رفته اند 
  

  
جفسر يا جپسر رفيق صميمي و شوهر خواهر داكتر احمد علي مي باشد ، نامبرده يك تن از اعضاي  *]  [

در زماني كه اين جالد رئيس عمومي خاد بود وهم  در مدتي [ ديگارد نجيب   زير پوشش با بوده ،KGBاصلي  
اين محرم  تمام راز ها و . وظيفه اجرا مي كرد ] كه منحيث رئيس جمهور دولت پوشالي افغانستان گمارده شد 

 تا آخرين لحظه اي كه نجيب را عوامل روسي زير پوشش طالب -  درست مثل اسحق توخي - جنايات نجيب 
كه وعده [ بيرون كشيدند ، بنابه دستور روسها  اين سر دسته جالدان را )  دفتر ملل متحد(ي كشتن از برا

وي رئيس اداره دهم  خاد ( افشاي هويت اعضاي خاد خارجي را كه برادرش احمدزي در رأس آن قرار داشت 
يگانه پايواز هميشگي  احمد  اين -   جفسر KGBجنرال دو ستاره  . تحت نظر داشت ] به غرب داده بود ) بود 

 و اسحاق توخي كه  نجيب را در تمام مدت كارش در رياست عمومي خاد - اش  "زندان"علي در طول سالهاي 
  مي افتادند ، به هيچوجه از KGBو رياست جمهوري اش تحت نظر داشتند ؛ هرگاه در فكر  خيانت به سازمان 

نمي توانستند و مانند آن دو برادر به بسيار سادگي و سهولت سر زنده بيرون شده ) دفتر ملل متحد در كابل ( 
فروخته شده آنان زير بال شكسته شان مي شد ؛ همانطور كه سر يعقوبي وزير امنيت دولتي زير بال اش شد و  

 آرزوي افشاي رمز و راز هاي نظامي ، اطالعاتي و سياسي پشت پردة  روسها در افغانستان و در منطقه را با خود
   . ] بگور برد  
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 توأم با نا اميدي زندانيان در روز هاي پايوازي ةبيان  اضطراب و تشويش آميخته با خوشي ،  ناراحتي و اندو
 نا آرام ، بودند صد ها  تني  كه پايواز نداشتند ،  اينها هم ، دلگير ،در ميان هزاران زنداني . كاريست بس دشوار 

يا كسي نداشتند  كه به پايوازي شان .  آميخته با ده ها نوع  نا اميدي  بود ناراحتي اينها . و  مشوش بودند 
ن شان از دور دست ابيايد ، كه اين به ذات خود سخت درد انگيز بود ؛ و يا دوري راه سبب مي شد كه پايواز

، ... و نقل و هاي كشور تا پلچرخي آمده نتوانند ، و يا خطرات ناشي از جنگ ها ، و نظارت شديد راه هاي حمل 
  . مانع آمدن آنان مي گرديد 

 خاد در ميان زندانيان  و همكاران اطالعاتي آنان در زندان ، يا پايواز نداشتند تعداد زيادي  از اعضاي نفوذي
  ،بخشي از اين طيف.  ن شان مي خواستند كه از آمدن به زندان پلچرخي  خود داري نمايند او يا اينكه از پايواز

به خاطر اينكار بهانه هاي . شان مواد خوراكه براي آنان بياورند  نا اجازه نمي دادند پايواز،ز داشتند اگر پايوا
و از  استفاده مي كردند " دشمنان انقالب ثور "ر و آماده ض اينان  از مواد خوراكه حازيرا  ؛مختلف مي تراشيدند

) قريشي(يا ) ضياء(برادر ظاهر، يا [ ن ، علي شاه  اسماعيل از گلدره كوهداممثل ؛ لذت خاصي مي بردند اين كار
  ....  .  و" داكتر فخرالدين"، ]  كميته مركزي ساوو  علي البدلعضو(...) يا  ) قاري(، يا 

 و يا كوچك  و يا  ، بزرگ هاي در اتاق ، تسليمي هاي مخفي و همكاران خاد از عوامل نفوذي خادشماري
 آورده ةمواد خوراك كار و بار سر براه كردن و گرم نمودن  ايربي به گونه  سمت غ" 1بالك"در كوته قفلي هاي  

. را به عهده مي گرفتند و امور  جمع آوري خرچ دسترخوان و كار و بار خريد از كانتين زندان و پخت و پز شده 
ند روز و در زمستان ، تا  چ متنوع را كه در روز هاي پايوازي و مالقاتي  براي زندانيان آورده مي شد خوراكه باب

در واقع  غذاي هاي آورده شده به درون سلول ها ، بار اخير از جانب . ها تا چندين روز نگهداري مي كردند 
  ... . چك و كنترول مي شد طيف هاي فوق الذكر

 ،  در زندان آمده بودند" اشراربي فرهنگ "شان  كه براي كسب اطالعات از  انكعوامل نفوذي خاد و ساير همپال
 -  چه در زندان زير اداره خاد ، چه تحت فرمان وزارت داخله - اينان در روز هاي پايوازي . به خود مي باليدند 

 ان سايربيشتر از پيش سرحال بودند ؛ زيرا كه  هيچ يك از اعضاي فاميل آنان در شرايط  دهشتبار پايواز
متحمل خسارات و صدماتي )  مادي و معنوي ظااز لح( زندانيان قرار نداشتند كه در هر بار آمدن به زندان 

 .جدا بود  زندان مي ساختند ، كامالً را در كه  اكثريت از چنين افراد  داكتر احمد علي"حساب و كتاب" . گردند
 بنا به گفته سرمعلم .....برادرش  .  " گوش بود دويك سر و"طور معروف .  از اين ناحيه هيچ مشكلي نداشت و

و   ازدواج كرده بود [*] جفسر  هم از سال ها قبل با ش خواهرو  » عضو خاد بود"خياط"« : صاحب قادر خان 
اراكين اي شامل بود كه در ضيافت هاي  ارگ رياست جمهوري كارمل وطن فروش و نجيب   در زمره آن عده 

     . شركت مي كرد )"سرجپ"( فسر ججالد  ؛ مانند  شوهرش  
   

  

حزب " دو سه تن اعضاي از  چپ ها در هنگامي كه در يكي از واليات شمال كشور با بنا به گفته يك تن -*] [
 داشت  در پهلوي فراگيري و آموزش سيستم  سياسيرابطه...  شكور كشتكار و صبور ركين و " دموكراتيك خلق

  ]د به پايان رسانده بو در آنكشورل در رشته پيلوتي را هميتحص ، KGBتوسط  ) اطالعات( استخبارات 
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 مرتفع تاراج برده افغانستان توسط روسها كامالًه  از بركت سرمايه هاي ب"خوشبخت"مشكل مالي آندو زوج 
 در زندان نداشت ؛ زيرا كه ش كدام تشويش و دلهره اي  از ناحيه شكنجه و يا اعدام برادرشخواهر. شده بود 

  .ندان مي باشد متوجه وي در ز يعني باديگاردش؛ مي دانست چشم و گوش داكتر نجيب 
 خاد را تحت ديويگيرد در نقش باديگارد ،    خاد دستور ميروسيسر بعد از آنكه از جانب مشاور جف  ، بلي

 و به ماموريت اش در  ) آنگاه رتبه و موقعيت اش بلند تر مي رود( مي كند " اش ِبر  طالع"نظر داشته باشد 
  .تر نجيب  كماكان ادامه مي دهد  داك؛ يعنينقش  باديگارد  رئيس جمهور افغانستان 

 در ماهيت امر يك پرسنل بسيار بسيار با اهميت براي  ،همين شخص در ظاهر باديگار! بلي خواننده عزيز 
راد و اشخاص داخلي و خارجي فسر  در واقع محرم تمام راز ها و صحبت هاي داكتر نجيب با افج. روسها بود 

 باديگارد حفيظ اله امين را در مقايسه با )ونر تودودا ( ها در زندان كهقرار گفته برخي از رهبران خلقي. بود 
 تشناب "سر ؛ حتا  در هر نوبتي كه نجيب از جان شويي استفاده مي كرد فج:  مي گفتند  ؛سر قرار ميدادندفج

 در - "ضبط احواالتي زاده " اين - نجيب .  جالد وطن فروش را هم مورد بازرسي دقيق قرار مي داد "شاهانه 
ور و پيش اش شكاكانه برخورد مي كرد  ، بخصوص بعد از اينكه  جنراالن  دبا چنبره ارتباطاتش با جنراالن ؛ حتا 

  از زمره محدود نظامياني بودند كه  -  اين دو خاين ملي -سرف اسحق توخي و ج.ديو خاد رئيس جمهور شد 
  از آغاز - KGB در واقع عضو اصلي سازمان - تاره همين جنرال دو س.  به آنان اعتماد كامل داشت نجيب گاو

 بال وقفه به پايوازي  ؛ ] سه بار  دو ويادر يكماه  [ از زندان پلچرخي زنداني شدن داكتر احمد علي تا رهائي وي
  . نامبرده مي آمد 

 جنرال دو ستاره با موتر جيپ روسي و محافظين خود  در روز هاي غير از پايوازي عمومي در زندان
وي به .  مي رسيد  دروازه بالك باز مي شد " 1بالك"زماني كه موترش  در برابر دروازه .  مي آورد "تشريف"

در صحن بالك مي بود ، فوراً  )  "خوجه" (هرگاه قومندان عمومي .  با موترش  داخل مي شد "1بالك"درون 
معلوم نبود  (  بعد از مدتي صحبت  . او را به اتاق خود دعوت مي نمودبه پيشوازش مي شتافت و با تملق

پيش از آنكه ] مامورترافيك بود ،  بعداً مستنطق خاد  شد   قبالً كه[جه ان خواقومند)  پيرامون كدام مسايل 
ر باش مخصوص اش را صدا  ض حا ،جفسر را به ميزي كه قبالً توسط موظفين ترتيب داده شده بود دعوت نمايد

  .بياورد ) جنرال جفسر( از درون سلول بيرون كشيده به نزد پايوازش مي كرد تا داكتر احمد علي را 
كه جنرال صاحب آيا مي شود  به گفته شخص احمد علي در زمينه بسنده كرد كه گويا  خواهرش بود 

 مگر نجيب جالد آنقدر مهربان  و با ؛ به پايوازي  خسربره اش در زندان برود تا را مجبور مي ساخت جفسر
، و يا آنقدر مقتدر و مستقل  و با صالحيت بود كه منافع كشور شورا ها را در نظر نگرفته اجازه  دهد عاطفه  بود 

 به ديدن  دشمن  ، محافظ مخصوص اش وظيفه بس خطيرش را  براي سه و يا چهار ساعت ترك گفتهكه 
هرگاه .   برود )ته بود  بردگي اشرا آگاهانه زيب و زينت گردن  گاوي اش ساخيوغكه كشوري  ( كشور شورا ها 

 قرار گرفته  چنين اجازه اي را به   گاوي اشبراي لحظه اي زود گذر فرض كنيم  كه نجيب زير تأثير عاطفه
 بر دوشانه نجيب  نشسته و "كـَدو مل"آيا مشاورين روسي كه مانند . مي داد خود پيلوت و جنرال دوستاره 

 مي دادند كه وي به زندان  KGB اين اجازه را به  اجنت نازدانه  ،تمام اعمال و كردارش را تحت نظر داشتند 
د كه در رهبري يكي از سازمان  از كسي  ديدن نماي-؟ ! پلچرخي قدم رنجه فرموده از برادر زنش ديدن نمايد 
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 برخي از جبهات مي جنگيدند و  بامرمي هاي  آتشين خود    قرار داشته و اعضاي مسلح آن در"مائويستي" هاي
جواب سوال اين خواهد بود كه كار پايوازي توسط .  مي كردند  سوراخ روسي را سوراخمتجاوز ينه جوانان س

تا جنرال ،  صورت مي گرفت  نجيب طبق رهنمود  به اجازة روس هاتنها به اجازه نجيب ؛ بلكهه نجفسر جنرال 
هر گاه . ي به طور منظم ديدن نمايد در زندان پلچرخ  فاكولته طب اشة از همصنفي دور) باديگاردش(دو ستاره 

 ، در صورت سر هيچگاهي جرأت نمي كرد به پايوازي وي بيايدف نمي خواست ، ج"سوپر  انقالبي دو آتشه"
مخالفت داكتر احمد علي و امتناع وي از مالقات با جفسر ميكانيزم روابط في مابين حاكم و محكوم  ،كه بر 

انده اش از جانب  زنداني بي ثبات و جبون  ، استوار گرديده بود ،  شكل ئيد تجاوزگر و دولت دست نشأمبناي ت
هرگاه  آمدن  جنرال جفسر به زندان و ديدن احمد علي طبق پروژه : به بيان رساتر .  ديگري به خود مي گرفت

ترور شخصيت سياسي وي ؛ يعني براي بد نام نمودنش صورت مي گرفت ، در آن صورت داكتر احمد علي راه 
جنرال "كرد كه  در بار اول هنگامي كه سرباز وي را صدا مي. ديگري جز مقاومت در برابر اين توطئه  نداشت 

هرگاه . از رفتن به نزد اين جنايتكار مزدور جداً خود داري مي نمود " ... صاحب  به  مالقاتي ات آمده  
د مي بردند ، تا پاي صحبت  چشم و مسئوولين زندان به زور متوصل مي شدند ، و او را كشان كشان با خو

گوش داكتر نجيب بنشيند ، در چنين حالت ، نه تنها تمام هم سلولي هايش ؛ بلكه  تمام زندانيان دهليز و سر 
 .انجام تمام بالك هاي زندان پلچرخي از واكنش وي در برابر توطئه خدايان اصلي زندان ؛ آگاه مي شدند 

دراتاق " - ن به خاطر حفظ ناموسش در برابر فرستاده هاي قربان سعيد همانطوري كه از واكنش آن  نوجوا
  ، تمام زندانيان  از واقعه آگاه  شدند و شخصيت و شجاعت اين جوان افغان را در برابر آن سياهكار -  "محصلين

به و مثال ديگرش زنده ياد داكتر واحد عضو كميته مركزي ساما است ، كه روزانه . بيگانه ستايش كردند 
و مثال ديگرش عكس العمل ]  جلد دو خاطرات زندان15مراجعه شود به صفحه [اطالعات خواسته مي شد  

بسيار شديد  جواني به نام  عالء الدين  بود كه در برابر سرباز و بعداً شخص حنيف شاه نشان داد  و از  مالقات 
  ] .  خواهم پرداخت بعد ها به آن [ با  فا ميل اش  با خشم بسيار شديدي خوداري كرد 

مؤسس اصلي سازمان پيكار براي نجات كه بنا به گفته  خودش (  اينجا  پاي ناموس سياسي كسي  
داكتر احمد علي براي حفاظت . در ميان بود )  تمام  رهبران  چپ  انقالبي وي را مي شناختند افغانستان بوده ،

 بلكه با غرور يك روشنفكر امتياز طلب به مالقات از ناموس سياسي اش ، نه تنها به دفاع بر نمي خاست  ؛
 ( مهمان مقتدرش  براي" خوجه "مي شتافت و از ميزي كه قومندان عمومي) داكتر نجيب(فرستاده ديوي خاد 

زنده ماندن و امتياز داشتن احمد علي ، در . آماده مي نمود ؛ وي نيز مستفيد مي شد )  " جفسرصاحبجنرال "
 سياسي اش بود كه آنرا بدون آنكه در جريان  تحقيق يك سيلي هم خورده  تبادله ناموسواقعيت امر  محصول 

(  دو طرف بنا برين ، ديدن و مالقات.  كرد باشد ، با اشتياق تام و تمام  پيش پاي مشاورين روسي خاد ، ذبح
ب به اصطالح  در قال)  جفسر به نمايندگي حاكم خارجي متجاوز و محكوم  داخلي تسليم شده در زندان 

پايوازي ، بنا بر ضرورت  استحكام دولت دست نشانده و تداوم اشغال افغانستان توسط ارتش سوسيال امپرياليزم 
  .  ادامه داشت  سال8 و يا 7روس  تا 

طور اخص  زندانيان چپ و  به  و ،لين زندانو مسئو را به رخشاحمد علي در واقع  قدرت شوهر خواهر
كه از جهتي موجب گرفتاري اعضاي [  تخريباتي اش در مورد  سازمان پيكار  نقشه خاطرراست مي كشيد ، تا ب
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و تشويق  پاي سند ننگين تسليمي  در امضاء و صحه گذاشتنو از طرف ديگرمركز آن سازمان شده بود ، 
ارج از زندان  در خ همچنانكه بدترين انعكاس را در ميان زندانيان وديگران براي امضاء در آن  سند خيانت ملي 

يا به بيان  روشنتر .  نگردد  در زندانكدام صدمه اي متوجه وي]  بخصوص در جبهات جنگ مقاومت داشت، 
 در نقش پايواز احمد -  رئيس جمهور دولت پوشالي افغانستان  بعداً-يك بعد آمدن باديگارد رئيس عمومي خاد 

اين بود تا وي  از گزند و ) روزهاي پايوازي عمومي آنهم  طور آشكار و در روز هاي غير از ( علي در زندان 
  ...). اين رابطه را نمي توان به دو بعد خالصه كرد  ( ضربات زندانيان چپ طور اخص در داخل زندان مصون بماند

در اصل  با امنيت ترين و مصون ترين ، دربعضي حاالت و اوضاع و شرايط ، دژ بسيار بسيار مستحكم زندان 
 تا آن زماني كه قضايا و ماجرا هايي كه  همچون ،گهداري افراد مورد نظر دولت  ها بوده مي تواند محل  براي ن

 " آن نقش  داشتند  به مرور ايام از جوشش بيفتد و به سردي بگرايد ، آنگاه فرد يافراد به گونه اي  در افشا
، در افشاي كودتاي بچه  خاين در زمان شاه در گذشته . ردند ك  از زندان رها مي  را" قهرمانان " و يا  "قهرمان

 بود ،  "گلجان دزد" به  واليت وردك كه در بسا واليات كشور مشهور ازجه نعيم ، گل جان مشهوراگاوسوار و خو
 بعد از ا حت؛گل جان را براي مدتي در زندان نگهداشتند ،بعد از گرفتاري كودتا چيان . نقش اساسي داشت 

  نگهداري مي شد ؛ تا " نظر بند" نامبرده در خانه يكي از متنفذين طور ،چند سال ديگر تا  از زندان ،رهائي
م برسنت هاي انقالبيون گذشته پاي گذاشت« معلم  حفيظ از سازمان رهائي  كه به گفته خودش . كشته نشود 

 سازمان رهائي در وب بهس ترورش  توسط يك تن از زندانيان منازنيز ؛ حتا ترس بي جهت و درك نادرست » ... 
د ـي انيو مير فاروق مثال ها] ت ـم نوشـدر اين رابطه در بخش هاي بعدي خواه[ داشت ) زون ( داخل پنجره 

    .ازاين قبيل
عرف مبارزاتي در تمام كشور ها  چنين بوده كه  عناصر تسليمي را كه بعد از رهائي از زندان  با دولت كار 

 من يك "( عباس سماكار در اثرش : و در كشور همسايه ما ايران  .... . ميكردند محكمه صحرايي مي نمودند
  : چنين مي نويسد  ) 38   صفحه " خاطرات زندان- شورشي هستم 

او كه  در اثر .  پرويز نيكخواه بود  ،يكي از كساني كه در آن روز ها  خيلي توي ذوق ما مي زد«  
مقام و مرتبتي براي خود در تلويزيون و دستگاه هاي سياسي  سازش با پوليس سياسي  و ساواك ، ارج و قرب و 

و فرهنگي پيدا كرده بود ، گه گاه به تلويزيون مي آمد و برنامه هائي را كنترول و يا اجرا مي كرد  و ما مي 
 شهردار تهران مانند يك كارمند دون پايه جلو او  دو ال و راست مي شود ،  وديديم حتي مهندسان شهرستاني 

 مي برديم كه خدمات او به دستگاه دولتي  بايد خيلي ارزشمند باشد  كه چنين موقعيتي را برايش فراهم پي
از اين رو ، او اولين نفري بود كه به نظر ما  از ميان رفتنش  ، هم مي توانست ضربه اي به ساواك . كرده است  

  .»  .... شود و خيانت كاراني نظير خودش باشد و  هم سبب تقويت روحيه مبارزين
 حكيم همچنان سه عضو نفوذي خاد.... (  معلم حفيظ و مثل ي هايشك بنابرين  داكتر احمد علي  و همپال

هم در ) كه در نقش تسليمي سازمان پيكار در تلويزيون بار بار مصاحبه كردند  ، فضل الرحيم ، فضل كريم توانا
 و تا اكنون هم در چنگال  اين هراس فشرده  بودندلهره  و  دزندان و هم در خارج از زندان دچار همين هراس 

  ◙ .چنين  افراد خوانايي كامل دارد در مورد » خاين خايف است  « ةمقول. مي شوند 
  

                                                                              ادامه دارد


