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  )در منزل سوم (ديدار از رفقا و گفتگو  با رفيق اخگري   - ۴

  
هنم متبادر شد كه  به يكبارگي در ذ ؛و نظر اندازي به ياد داشت هايم  ،"مهماني"در جريان نگارش پديده 

اتفاق افتاد ؛ در  ) 1363اواخرسرطان ( ازموضوع رفتنم به كوته قفلي هاي  منزل سوم كه حدود پنج ماه قبل 
مهم  در ذيل  ، ذكر اين امر را قبل از پرداختن به آن  .چيزي ننوشته ام بخش سيزدهم خاطرات زندانچاپ اول 

   : مي دانم
 يعني در لحظه هاي حساس ، سوزنده و زودگذر كه به كاوش و  ؛"خاطرات زندان"در جريان نگارش 

جستجو در ميان انبوه خاطره ها و انديشه ها و زواياي پيدا و ناپيداي وقايع و رخداد ها ، گفته ها و شنيده هاي 
 مي پردازم ، تا جريانات خونبار سي سال  ام  در حافظه خسته ،كه در ياد داشتهايم درج نشدهدوران زندان 

در نظرم زنده و مجسم نمايم ؛ بعضي نكات مهم و قابل ) آنطوري كه در درون زندان اتفاق افتاده بود ( يش را پ
 سال در سر زمين 7 به سبب اقامت  ،بيان و برخي  واقعاتي در خور توجه كه  درآن ايام به وقوع پيوسته بود

درگيري هاي سياسي و اجتماعي با باند هاي آتشگده هاي سوزان هند ؛ با تمام درد و داغ و زجر و اندوه  و 
 و بيشتر از دو دهه زندگي پر مشقت در ديار دوردست و يخبندان  ،پرچمي اخواني و عناصر خادي ، خلقي و

كانادا و رويا رويي و مبارزه با عوامل پيدا و پنهان امپرياليزم روس و امريكا ؛ آن نكات و آن رخداد ها ، كه در زير 
از نگارش در همان بخش   وپنهان مانده سه دهه قبل    ها و حوادثاطره ها ، يادها و انديشه فشار متراكم خ

خاطرات زندان باز مانده اند ؛ هر زماني كه اين نكات و اين وقايع ، گفته ها و شنيده ها ، يا  به يكبارگي در 
د ؛ درهمان لحظات زودگذر ، آن ذهنم متبادر مي شوند و يا به تدريج شكل و فورم اصلي خود را نشان مي دهن

  و  با  ياد داشت هاي زندانم مقايسه كرده ت نموده ـياداش با شتاب وبات حافظه را ـباز يافته هايي نشسته در رس
   .در بخش هاي بعدي خاطرات زندان مي گنجانم 

ازمانده  در  ب از قلم ] بخش سيزدهمسوم جلد  چاپ اول در [اينك توجه خوانندگان را به آن موضوع كه

  :ذيل جلب مي نمايم 
 بوديم ، روزي هنگام خريد از كانتين ، از يك رفيق شنيدم كه در 3در كوته قفلي هاي منزل چهارم بالك

كه ) پير محمد ( به نام   يكي از رفقاي اخگر-  همين بخش  كه ما در منزل چهارم آن قرار داشتيم - منزل سوم 
اين ... ) [ داكتر ( و اندام باريك  ، هنگام جر و بحث با رفقا ،  بخصوص با جواني بود با قد ميانه و روي الغر 

 ضمن صحبت پيرامون  .رفيق يكي از كادر هاي ساوو بوده زماني كه به كانادا آمد يك يا دو شبي مهمان ما بود
ي از وي برده زندان پلچرخي ابراز داشت كه بنابر ملحوظاتي نمي خواهد كه در ارتباط با قضاياي  زندان اسم

]   ذكر نمايم - پيشوندي است عام - به همين سبب ، ناگزيرم براي افاده مطلب  درجه علمي اش را كه  . شود 
  من به سبب ديد مشترك راجع به بسا . وي را با كلمات زشت و جمالت خشن و اهانت آميز مخاطب  مي سازد 

 ه با اين رفيق  داشتم ، بر آن شدم تا از فرصت ايدئولوژيك و پيوند سياسي بيشتري ك-مسايل مهم سياسي 

از وي ؛ همچنان از ساير رفقا و آن جوان مغرور و از خود  استفاده كرده يكي دو ساعت به منزل سوم بروم و
 در صفحه -  [*راضي كه شنيده بودم به گونه اهانت باري به نقد  از رفيق مائو تسه دون مي پردازد ؛ ديدن كنم 

 من موفق شدم به منزل سوم بروم و اين جوان  از خود راضي را براي  . چنين فرصتي ميسر شدسر انجام ]بعد 
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دركوته قفلي هاي آنجا شمار زيادي  زندانيان از سازمانهاي مختلف چپ ، مثل . نخستين بار از نزديك ببينم 
هنگامي كه وارد دهليز . شدند ديده مي ....  و "پيكار" ، "اخگر" ، "دسته پيشرو" ، "رهائي" ، "ساما" ، "ساوو"

 با    مرا ديده"عبداهللا جان" سازمان ما كوته قفلي هاي منزل سوم شدم ، فكر ميكنم يكي از همدوسيه هاي 
رفقاي ديگر  بعد از . خود به  سلولي كه رفيق داكتر و آن رفيق اخگري با يك تن ديگر حضور داشتند ، برد 

من و رفقا با شور و هيجان  و مهرباني رفيقانه با . د ، در آن سلول آمدند  اينكه  از آمدنم به آن آنجا خبر شدن
متوجه شدم كه آن رفيق . آنگاه در گوشه اي از اتاق نشستم . همديگر بغل كشي  و جور بخيري  نموديم 

رم كه با من  جور بخيري نه چندان گرم و رفيقانه نمود ، به جايش نشسته خود را سرگ) پير محمد  (اخگري 
كه شايد آنرا ده ها بار مطالعه  نموده ) دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك ( مطالعه اثر لنين 

آن  شاريده به نظر مي  كه صفحات اين اثر آنقدر دست به دست گشته و خوانده شده بود . باشد ، نشان داد 
ر كشور هاي داراي نظام  هاي سرمايه داري مطلبي سبب شد كه بحثي پيرامون انقالب دموكراتيك د. رسيد 

كه با ... ) داكتر (  رفيق .كالسيك و كشور هاي  نيمه مستعمره و نيمه فئودالي از جانب رفيق اخگري باز گردد 
 را با پيرمحمدمجهز بود ، وارد بحث  شده  نظرات  رفيق دون  انديشه مائو تسه -  لنينيزم – سالح ماركسيزم
رفيق اخگري هيجان زده با غرور و خشمي كه مي كوشيد در چهره و آوازش . كرد امي رد ارائه داليل به آر

دريك جدل تئوريك ، با كار برد  ... ) داكتر (بازتاب نيابد ، اعتراض اش را نسبت به تحليل منطقي  رفيق 
همين قدر گپه  !   تو " و "...   اين قدر نمي داني " ةو جمل،  كه بار تحقير را  افاده مي كرد " تو "عامدانه ضمير

  .   ؛  آغاز كرد "...  تو " و "... به درستي نمي فهمي 

در وهله نخست آن جوان مغرور و ضد انديشه مائو تسه . از رفقا  اجازه صحبت خواسته وارد بحث شدم 
  : دون را  با لحن رفيقانه ؛ ولي محكم و پر معني ، مخاطب ساخته  ابراز داشتم 

اجازه بده  عرض كنم ، اگر پيوند رفاقت سياسي را براي لحظه اي در بحث و جدل  !   انپيرمحمد ج «  
 خودت در برابر  يكي از داكتران طب كشور قرار داري كه با دانش طبي خود  ،تئوريك و سياسي ناديده بگيريم 

بر  وي به كار مي بري  كلمات اهانت باري كه در برا. ش  كوشا بود  ادر خدمت مردم ما تا قبل از زنداني شدن
همسويي و اصل  گفتگو  و اقناع  براي نيل به و مطابق با معيار هاي فرهنگ متعالي و مترقي پذيرفته شده بحث 

رسيدن و توافق به حل مسايل سياسي ايدئولوژيك در ميان تمام احزاب كمونستي جهان  نبوده ؛ بلكه  در تقابل 
 مربوط به  كهژوائي جر و بحث پيرامون مسايل مطروحه ميان دو روشنفكربا  آن  ؛ حتا در تقابل با فرهنگ بور

  در عوض كلمه رفيق و گفتن )  "تو"(از آهنگ  صحبت و شيوه كاربرد ضمير  .  ، نيز استطبقه حاكمه مي باشد
  

  
 از مائو تسه  در زندان به نقد)مامور صاحب باقي  ( و رفيق بزرگترش)  پيرمحمد(  اخگري   رفيق- ] از صفحه قبل- [*

زماني كه  تخفيف شامل حال .  نماز و قرآن اش را يكبار هم در زندان قضاء نمي كرد وي رفيق .دون مي پرداختند
 انشعاب از  بعد از . به امالء پيوستموصوف بعد از رهائي از زندان ،. محبوسان گرديد ، قيد كم وي ، باز هم كمتر شد 

  ] .  و به طرف حزب م ل م افغانستان رفت رفت ؛ انديشه مائوتسه دون را پذيامالء 
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 و از اين قبيل واژه ها وجمالت اهانتبار كه به زبان آوردي " شما متوجه نشديد " در عوض جملة " نمي فهمي"
خط به خط و جمله به جمله متن ! رفيق . چنين استنباط  كردم كه خودت  رفقا را كوچك و نافهم مي پنداري 

ر به ذهن سپردن و عالمات اعجاميه در آغاز و اخير هر جمله و پاراگراف ها را از بر كردن ، يك اثر را حافظ وا
اين .  را نمي  دهد "... دو تاكتيك "معني برداشت و درك منطقي از متن يك اثر نهايت با ارزش تئوريك مثل  

 اگر فرض كنيم ،جه قرار دارد  رفيق داكتر با آنكه فهم و درك اش  از مسايل  تئوريك بالنسبه در سطح قابل تو
وي تازه با مسايل انقالب آشنا شده باشد ، در چنين صورتي هم ، نه خودت و نه هيچ كسي ديگر  حق ندارد  

 -  ذكاوت سياسي اش را تداعي كند "كمي" شمردن وي و "كوچك" كه - كه اين رفيق را با چنين كلماتي 
 عملي اش  دراتاق جراحي شماري از هموطنان مريض ما را از رفيق داكتر در مدت كار هاي. مخاطب قرار دهد 

تمام درك و فهم خودت ! چنگال مرگ نجات داده ، و حال از طرف خودت  نافهم و چي و چي خوانده مي شود 
با همين . را محتواي همين اثر كه قرار شنيدگي بار ها آنرا  خوانده و از حفظ كرده يي ، تشكيل مي دهد 

هركي به جاي من باشد  در  پشت شيوه  . ك  ديگران را كوچك مي پنداري و اهانت مي كني پشتوانه تئوري
از شنيدن جمله اخير كه عامدانه آنرا بر زبان راندم ، »   ... بحث اهانتبارت ، عقده اي باز نشده اي را مي بيند 

با ناراحتي . قطه قاطعه بگذارم چنانچه  مجال نداد تا در پايان جمله ام ن. حركت اعتراضي در وي مشاهده شد 
  .آميخته با خشمي كه نمي خواست در چهره اش منعكس شود ، بي درنگ پاي عقده را در بحث رد كرد 

  
 با نگاه هايشان اين رفيق را  ، به هر حال ، احساس كردم ، رفيق هايي كه در آنجا حضور بهم رسانده بودند

د  كه وي خودش را در تنگناي به مراتب تنگتر از سلول احساس چنان آماج  مالمت و سرزنش  قرار داده بودن
شجاعانه معذرت .... سر انجام  اين رفيق اخگري ، از  شيوه بحث اش  با رفقا ، بخصوص با رفيق داكتر . كرد 

  . ما همه از انتقادش استقبال نموديم . خواست و از خود انتقاد كرد 
 ساعت و يا بيشتر ازآن  با  و نيميك.   مدتي با هم صحبت نموديم ه بعداً با رفيق داكتر  به سلول اش رفت

 رسيد ، آنگاه  با آنها يكجا شان نوبت تفريح  رفقا بودم كه خيلي ها نيرو بخش و سرور آفرين بود ، تا اين اينكه
قفلي هاي ازدروازه عمومي كوته قفلي هايشان خارج شده ، به دهليز منزل چهارم كه سرباز دروازة عمومي كوته 

  .ما را به خاطر خريد  از كانتين باز گذاشته بود ؛ داخل شدم 

  
  : وامانده "متفكر"  يك " بحث هاي تئوريك"  درنگي بر بخشي از - 5

  
در هر صورت ، روز ها و شب . با كندي گذشت زمان در زندان نمي توانستيم عادت كنيم 

يرازه زندگي ما كنده مي شد و از ـه هاي از شدوه بي پايان ؛ چون ورق پارـهايي آگنده از درد و ان
  .حجم اوراق عمر ما مي كاست 

گاهگاهي كه قاضي صاحب به منزل  سوم پيش رفقايش مي رفت و يا در دهليز  قدم مي زد 
از آنجايي كه . ، من و احمد علي در اتاق تنها مي مانديم ، مطالبي را با هم در ميان مي گذاشتيم 
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 اجتماعي اند ، نياز دارند با هم نوع خود رابطه انساني و عاطفي بر قرار انسان ها داراي خصلت
ولو يك  شب در يك هوتل ، و يا در يك اتاق مهمانخانه و كوته سراي ، و يا در اتاق  ِترن [ سازند 

. ، احتياج به گفتگو دارد ] ، كه در جوار هم قرار مي داشته باشند ... ، و يا اتاق كشتي و يا 
سر انجام در . را بدون دلواپسي وكدام مالحظه خاصي با همديگر در ميان مي گذارند مطالبي 

در زندان اين نياز شكلي ديگري . زمينه شناخت همديگر به معرفت حسي و يا منطقي مي رسند 
يك زنداني زماني كه مي خواست با همزنجير ناشناخته اش رابطه بر قرار سازد . اختيار كرده بود 

 سرگذشت هايش را با وي در ميان بگذارد ؛ از خاطره هايش بگويد ؛ از خوشي ها و ؛ قصه ها و
پيروزي هايش ؛ از ناكامي ها  و نابساماني هايش ؛ از گرفتاري و تحقيق و شكنجه اش ؛  چيزي 

اين امر كالً  بستگي به اين داشت كه آن دو فرد چه نسبت سياسي ، . بگويد و چيزي بشنود 
  .  با همديگر ميداشتند... عي ، قومي ، زباني ، منطقه اي واقتصادي ، اجتما

 سياسي در يك سلول با انسان طرف است ، چه صحبت -در شرايطي كه دشمن ايدئولوژيك 
هاي با وي داشته باشد ؛ اگر همزنجيرش دموكرات انقالبي باشد ، گپ و گفت زندگي پرماجرايش 

 نقطه پايان بگذارد ؛ اگر همزنجيرش مسلمان ساده و را از كدام جا بيĤغازد  و به كدام جا بر آن
بي پيرايه باشد ، با وي چگونه  سخن آغاز كند ؛ و اگر مسلمان افراطي و يا مكتبي تعليم ديده 

يعني ( باشد ، اين قالب ها .... باشد ، برخوردش را چگونه با وي عيار سازد ؛ و اگرهم سلولي اش 
اسي كه زير نظارت بسيار شديد يك ابر قدرت متجاوز و در شرايط زندان سي) قالب گپ ها  

با صحبت هاي بيرون  از زندان  فرق . همدستان پليدش قرار دارد ؛ متعارف و متداول نيست 
  .ماهوي دارد 

 جمله  و در هرحال ، هر انسان آگاه ، كه از هوشياري سياسي برخوردار است ، روي هر حرف
حد و مرز صحبت اش را همواره .  گردد ؛ درنگ و تأمل مي كند اش ، پيش از آنكه با زبانش افاده

 كند و از قفس دهانش زدر مركز ديدش قرار مي دهد ، تا مبادا گپي ، حرفي ، جمله اي پر وا
به گوينده و يا به فرد ديگري صدمه وارد نمايد  ، كه . بپرد و در آينده  مشكالتي بار بيĤورد 

ري بايد بگويد و با هوشياري بايد بشنود ؛ همينطور در هنگام باهوشيا. جبران اش ميسر نباشد 
 .مندي عواطف و احساسات اش را زير كنترول داشته باشد ه گفتگو ، با هوشياري توأم با حوصل

به گونه مثال  در كجاي گپ و گفت اش بايد بخندد ، در كجاي حرف و سخن طرف صحبت اش 
همدردي و هموندي اش را ، ي از تداوم  سخن متكلم بايد ابراز تأسف نمايد ، در كدام مقطع ا

آشكار سازد ، تا مبادا با اندك غفلت ، تأثرات و احساسات بي جايش را در برابر صحبت هاي 
كه خود از تداعي درد ها ، داغ ها و زخم هاي متورم وخونين  ناشي از شكنجه  [ شهمزنجير
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 مزدور در ان شكنجه گر آنو اهانتضربات بي رحمانه شالق تحقير و توهين و مستنطقين 
بازتاب دهد و سبب دوري و يا دشمني وي گردد ، كه اين ]  حافظه اش ، زجر بي پايان مي كشد

بي توجهي و بي دقتي در جريان صحبت ، به مثابه وزش هوائي است كه به يكبارگي خاكستر 
فين صحبت را پراگنده  اختالفات و تضاد هاي گوناگون  ميان طرة روي آتشي موقتاً پنهان شد

  .ساخته ، فضاي تنش و تشنج را بر روابط تازه آغاز شده  آنان حاكم مي گرداند 
 " ، " دلسوز" ، " پرمهر"شرايط زندان در همين برهه زمان ، من را با شخص در ظاهر آرام ، 

 بي پ ساز ، ناصادق و گ اندك رنج ،و كنجكاو ، نيرنگ باز  مكار و ؛ اما"حوصله"و با "از خود گذر
رحم و توطئه گر؛ در يك كالم ، با يك ابليس سياسي تمام عيار و متكي به يك تن از خاينين 

طرف ساخته بود كه ] مربوط به طيف باالئي حزب مزدور و دولت دست نشانده  روس [ ملي 
دهد همواره در تالش بود ، در مبادله احساسات و عواطف ، طرف مقابل را طوري  زير تأثير قرار ب

كه بيشتر بگيرد و كمتر بدهد ، و در مبادله خاطره ها ،  سيماي مطالب بي اهميت و شخصي ، 
اجتماعي و سياسي خود ، اعضاي خانواده و افراد مورد نظرش را با كلمات دل انگيز آرايش نموده 

ود  خ"راز هاي پنهاني" آشكار ساختن "صداقت"وطرف مقابل را مرهون و شيفته . ، بازگو نمايد 
 اش ساخته ، وي را همچنان وا دارد كه او نيز چيز هايي را كه ميداند و در "دوستان"و يا 

صندوقچه راز هاي مگو و خاطره هاي بازگو نشده اش تا كنون پنهان مانده ؛ هر چه زود تر آشكار 
بادا سازد و  بر زبان آرد ، تا آن راز هاي گفته شده و خاطره هاي آشكار شده وي را براي روز م

گروگان گرفته ، در شرايطي كه مناسبات اش با آن فرد بر هم و درهم گردد ؛ مانع اعتراض و 
گر وي را ببرد كه مبين كار و ء و باين شگرد ، زبان  افشا. تقابل و رويا رويي وي با خود گردد 

و قلم وي را نيز چون ميخي بر كف دست اش بكوبد ، تا  كلك هاي .  كردارش نگردد 
  . بكشد  راانش نتواند  تصويري از شخصيت واقعي آن ابليس سياسيخونچك

دلسوزي و روا داري مادر كالن " ، " احترام و حسن نيت"امروز صميميت نشان مي دهد ، با 
 در پهلويت ايستاده مي شود ، در خدمت ات قرار مي گيرد ؛ " رفيقانه " و خاطرخواهي "گونه

 "ي ، هنگامي كه اسم رسوايش را به مثابه  يك زماني كه بر وفق خط ديدش حركت نكرد
از )  و امنيتي ازلحاظ منافع سياسي (  زينت افزاي جمله هايت نساختي ، فردا كه "انقالبي منتقد

با سوء نيت ، دل چركي ، نامهرباني و . ناحيه تو احساس خطر نمايد ، رنگ عوض مي كند 
گوشه اي از حقيقتي را . ايش روانت مي افتد در فكر و ذكر فرس. بدخواهي در برابرت مي ايستد 

برگ و پنجه داده ، تحريف نموده  برضدت  آنرا شاخ و, كه با شگرد هاي آزمون شده ، از تو ربوده 
كمتر كسي خواهد بود كه در اين كره خاكي  .  ، تا ديگران را عليه تو  بيانگيزانداستعمال مي كند



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

7 

ر را كم و بيش در زندگي اجتماعي و شخصي و يا و پر از تضاد هاي گونا گون اين امرخطي
من هم با در نظر داشت چنين مفاهيم و ارزش هاي تجربه شده . سياسي خود تجربه نكرده باشد 

 با ابعاد -ي معاشرتي و سياسي ، با وسواس ، ترديد ، احتياط و شك انقالبي  با چنين  شخصي ا
 خيلي ها با احتياط و سنجيده با وي سخن مي گفتم . ام را عيار نموده بودم ه رابط-پيدا و پنهان 

رنج بازي شبيه بود كه هر دو  رو بر روي هم قرار داشته طدر واقع وضع ما در آن سلول  به دو ش. 
 تا طرف مقابل براي يك لحظه اي زود گذر مي باشد هر يك با خونسردي منتظر فرصتي ،

ر روي تخته نبرد فكر ها  همه جانبه هوشياري اش را از دست بدهد و حركت يك موره را ب
 [  ، در واقع گامي به طرف شكست برمي دارد بي تأمل آن را بر جاي نادرست بنشاندو دنسنج

  كه زنداني زير نظارت بسيار  شديد قرار مي داشته - "عمليات اپراتيف " ةچنين حالتي با دور
  ] . شباهتي بهم مي رساند -باشد 

نمي . فردا و ماه ها ؛ حتا سالهاي بعد را هم  در نظر داشتم پس   فردا ودرچنين  وضع 
توانستم كه نداشته باشم ؛ زيرا كه در گذشته زيان هاي از كم توجهي  در چنين موارد  ديده 

  .بودم 
 ما  به "مهر" در فضاي بيكران روابط آگنده از "حسن نيت"نخستين روزي كه پرنده منقوش 

 او در سلول تنها نشسته بوديم ، سخن هايي بين مان رد و بدل جوالن آمد ، روزي بود كه من و
 سياسي و برخي خصايل ناهنجار و ضد انقالبي  - قبالً از رفقا در مورد انحرافات  ايدئولوژيك [ شد 

 به اين ؛بعد از صحبت هاي  جسته گريخته باالي موضوعات ] . احمد علي چيز هاي شنيده بودم 
  : احمد علي پرسيدم اكتردنكته مهم تمكين كرده از 

   ." داكتر صاحب  نظرت در مورد  انقالب اكتوبر چيست ؟ "
با سيماي .  احساس شعف آشكار به وي دست داد ، از اينكه چنين سوالي را مطرح كردم 

  :   بشاش و لبخند مرموز ، افكاردستكاري شده اش را متمركز نموده اظهار داشت  
د انقالب اكتوبر آن نظرات قبلي كه به آن باورمند بودم ، توخي صاحب ، نظرات من در مور« 

نام آن جبهة مخفي را كه سرمعلم صاحب در جريان [ زماني كه من جبهه . حاال آن چنان نيست 
 چگونگي و[  را در هرات ترك گفته به ايران رهسپار شدم ]برخورد برايش گفته بود نگرفت 

بعد ها [ در آنجا با چپ ايران بحث هاي داشتم  . ] ترك جبهه را طور مفصل بيان نمود داليل
. ، از جمله باالي مقوله انقالب اكتوبر ] معلوم شد كه با اعضاي حزب توده ايران تماس گرفته بود

 نظرات شان به اين سطح تكامل كرده -  بعد از سالها مطالعه -شماري از محققين چپ در ايران 
توبر دچار شتابزدگي خرده بورژوايي شده  اشتباهات  لنين در انقالب اك"بود كه مي گفتند 
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اساساً حزب . جبران ناپذيري مرتكب شد كه تا حال درد آنرا خلق هاي سه قاره مي كشند 
در . شمار كارگران عضو حزب اندك بود . كمونيست شوروي يك حزب كمونيست واقعي نبود 

حزب كمونيست چين . د داشتند حالي كه روشنفكران از طبقات ديگر ، حزب را در انحصار خو
اصالً در دنيا تا كنون هيچ حزب كمونيست آنطوري كه . همينطور به همين آفت دچار شده بود 

 من بعد از تعمق و تفكر زياد و دقيق ، »ماركس  انتاتومي حزب را بيان كرده ، به ميان نيامده 
  ) .  قول مستقيمنقل به ( » ... آنان را مِحق يافته  نظرات شان را پذيرفتم  

 قتل هاي بي " و " كيش  شخصيت استالين "صحبت هاي زيادي هم در مورد به اصطالح 
  " نقد"   نمود ، وهم  از مائو تسه دون  و انقالب فرهنگي چين به"شماري را كه مرتكب شده بود

الطائالت  پيدا شده  كه به  اولين باري است كه در زندان كسيشايد فكر مي كرد ، اين. پرداخت 
درجريان بحث ها و .  با اينهمه دقت گوش مي دهد   اش تشخوار شده و نظرات ضد انقالبي

سخن ها ، گاهگاهي هم از زندان و از گرفتاري و ازتحقيق و اعدام و چگونگي كشيدن اعدامي ها 
رم كه كامالً به ياد دا. از زندان و محل اعدام آنان صحبت هايي توأم با هيجان به ميان مي آمد 

)  كسي كه عامل اطالعات بود ( من حين صحبت باالي موضوع اعدام به نقل  از زبان  بصيربد روز 
"  اتاق كنفرانس ها "چگونگي بيرون كشيدن اعدامي ها را از اتاق هايشان و بعداً بردن آنان را به

 كرد دو احمد علي كه شايد فكر مي  داكتردر چنين اتمسفيري دلخواه. تشريح كردم .... و
يدن ـورد  بيرون كشـهمزنجير از دل و جان به صحبت هاي همديگر گوش مي دهند ، وي در م

ري ـاي رهبـان روزي كه رفقـدر هم   ("ط ــدامي نام غلــ اع"الح ـكل به اصطــودش در شـخ
 روز  و  آن در ]1[ . كرد  حـريـي را تشـالبـمط)  دـرون بردنـدان بيـدام از زنــراي اعـا را بـامـس

بخردانه مي   ، ناباور باخته "منتقد". روز هاي بعد ، من با دقت به حرف هاي وي گوش مي دادم 
پنداشت  چرنديات اپورتونيستي وي مرا مبهوت ساخته  دلداده نظرات انحرافي وي در آينده 

را در ش " نقد" درپايان بحث اش در آن روز  نقطه  تمام نگذاشتم ، تا بحث و. قريب خواهم شد 
روز هاي ديگر هم با اشتياق پي گيرد و تخمه آرزوهاي پوچ را در دماغ عليل اش بپروراند كه گويا 

 از لنين ، استالين و مائوتسه دون - اش " نقد داهيانه" لذت شرب مدام "موفق شده  توخي را از
  . مبهوت  و با خبرساخته است -

 در داخل زندان فعاليت مي نمودند ؛ نام زماني كه الزم مي شد ، من از آن  عوامل خاد  كه
 اين ": مي بردم ، وي ناراحت شده روي خوش نشان نمي داد ، و بالفاصله اظهار ميداشت كه 

از . افراد جزء ناچيز از يك كل در يك سيستم اند ما بايد مجموع سيستم را  به نقد بكشيم 
عوامل خاد و جواسيس ( اينها . ن مجموع  سيستم حرف بزنيم ، نه از جزء ناچيز و بي اهميت آ
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 هيچگاهي نمي خواست از لبه تيز و وي. با تغيير كل سيستم تغيير مي خورند ) دولت مزدور 
حساسيت خاصي در اين زمينه نشان .  اسمي برده شود) عوامل خاد ( خون مردم ما ه آغشته ب
 "به ميدان بحث  وي آرزو داشت هيچگاهي  بحث خاد و افشاي عوامل مخفي روس .مي داد 
  . اش كشيده نشود "عالمانه 

 كه مي "  منتقد بي همتاي زمانه"واكنش من در جريان تداوم بحث هاي بي محتواي اين
 روز تا روز پنداشت خزف شخصيت سياسي آلوده به لجن و سياهي اش ، لعل شب افروز است ؛

همي   ، همزيستي وبا"صميميت"بيشتر و جدي تر شده مي رفت  كه مسلماً فضاي  به اصطالح 
زماني به اين . آخر حوصله هر انسان هم حدي دارد . درون سلول را مكدر و مكدرتر مي ساخت 

فكر اندر شدم كه وي ، چون ابليس سياسي در برابرم قرار گرفته و آرزو دارد مرا با گپ و گفت 
تم  با جمله اي كوبنده  خواس .تا مرز ترديد و دو دلي بكشاند ، نموده  "وسوسه"  ، به اصطالحاش

برسفسطه هاي پوچ و نشخوار شده اش نقطه پايان بگذارم ، از اين رو ، زماني كه باز هم دنباله 
 موفق خواهد شد بر "تئوري تلقين " بر مبناي هبه اميد اينك، بحث تكراري اش را از سر گرفت 

 كند ، با جديت پايان اريذياي جهان نقطه گرصفحه ذهنم عليه انديشه هاي  پيشوايان پرولتا
  :  چنين بحث هايي را  با گفتن  اين جمله به اطالع اش رساندم 

را نسبت به  امر كمونيزم و انقالب  از دست داده و به انديشه  شما باور تا ن!  داكتر صاحب «
تان پشت كرده ايد ، در حالي كه امركمونيزم و انقالب دردماغ من سلول ساخته و آثار پيشوايان 

ولتارياي جهان محتواي وجدان سياسي مرا تشكيل داده است ، بي جهت خودت را زحمت نده پر
   .  »و از پروژه استحاله معتقدات سياسي ام  دست بكش

  
او كه قلباً از ابراز نظرم در مورد خودش ناراحت شده بود ، در جواب جمله اخيرم با گفتن اين 

به مسايل دگماتيك نبوده به مسايل  نقادانه  برخورد من «: سخن  اكتفا نموده چنين گفت 
    .   »كدام هدف ديگري نداشته ام. برخورد كرده ام 

  داكتر كذايي" احترام " و "صميميت" ، "محبت"از همان روز به بعد ، خاكستر به اصطالح 
بار ديگر آتش كين  توزي ، توطئه گري و دشمني اش . به هوا شد ، علي نسبت به من  احمد

  .به من  زبانه كشيد نسبت 
گفته ها و قصه هاي وي كه شب ها و روز هاي دراز زندان با شنيدن تكراري آن سپري شده بود 

 را خود سرانه ترك گفت و  هرات مخفي جبهه صاحب قادر خان بگفتة سرمعلم زماني كه از[
ا با چه مشكالتي در آن شهر گوي و. آنگاه به مشهد رفت و ...  ..نرا با سازمان افشا نمودآ ةرابط
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 به تهران رفت ؛ و  ؟  بعداً از آنجا فرار كرده  !...مواجه شد كه از روي اجبار به كار هاي دست زد 
 مغز شويي چپ "تي پي برد كه در آنجا ق با كاوش به حقي  و، رفت  ديگرياز آنجا به كشور

ديگر را كه بيان نمود   و بسا مطالب "انقالبي به صورت  عجيب و غير قابل باور صورت مي گرفت
  ◙ .از آن مي گذريم مربوط نيست ، خط ديد اين اثر  اينكه  به به سبب  ] 

 
   

  اتــوضيحـت

  
   داكتر احمد علي _14« عنوان ، زير  ) 6(   بخش ششم )خاطرات زندان( جلد دوم  در –  ]1[ 

  :نين  مي خوانيم   چ»را به عوض يك اعدامي ، با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كردند  
كه گروه هاي مبارزاتي در جنگ مقاومت ملي (      سازمان رزمنده پيكار براي نجات افغانستان 

را به خاطر ) دوبرادر( حكيم توانا ، فضل رحيم و فضل كريم « ، بر ضد تجاوز شوروي داشتند
از سازمان )  رفتاريقبل از گ  (" توطئه افتراق " سياسي  ، بر اساس سند -انحرافات ايدئولوژيك 

اين سه تن پيش از زنداني شدن با خاد در تماس بودند و بر طبق طرح روس  . » اخراج كرده بود
[ ها سند تسليمي اي را تحت نظر رياست هاي خاد ، و در رآُس همه ، جنرال  اسحق توخي 

ين و پاي آن تدو] مدير بسيار با اقتدار قلم مخصوص داكتر نجيب و بسيار نزديك به ديو خاد  
  .ئيد قرار داده  بودند أامضاء گذاشته ، آن را مورد ت

  سازمان پيكار يداكتر احمد علي عضو كميته مركز ": طبق گفتة سرمعلم صاحب قادر  
اء كرده ـبراي نجات افغانستان ، نيز در رديف كساني شامل بود  كه در پاي سند تسليمي  امض

    . " بود
 ، تحصيالت  نظامي اشرا در روسيه به پايان رسانده "جفسر" احمد علي  داكتر       شوهر خواهر

موصوف در هر شرايطي . سمت  باديگارد  داكتر نجيب رئيس خاد ايفاي وظيفه مي كرد ه بعداً  ب
به سهولت وبدون كوچكترين ممانعت ، در  ) "1 احضارات درجه " ولو شرايط اضطراري و (

 عمومي زندان با احترام پذيرائي مي شد ، به پايوازي داكتر حاليكه از جانب خواجه قومندان 
  .احمد علي مي آمد  

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

فقاي رهبري ساما در يك موتر انتقال داكتر احمد علي را كه همراه با ر) قضيه(اينك جريان 
  .،  از زبان  خودش در اينجا مي گنجانم ... سرپوشيده  انداخته شده 
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از (   با من و سرمعلم صاحب قادر خان " 3 بالك " داكتر احمد علي در كوته قفلي هاي 
مدتها  هم بند و )  اعضاي مركزي  سازمان پيكار كه مردي بود بسيار صميمي ، مهربان و فروتن 

   .  هم سلول بود
  سال در منزل 20 – 16 ، كه كتگوري داراي  قيد هاي "3بالك"رخداد هاي  مربوط به [ 

چهارم آن بالك  زنداني بودند ، همچنان توضيح  آن اتمسفيري  كه وي را درتنهائي واداشت تا 
 در رابطه با اين موضوع  صحبت نمايد  ؛  در بخشهاي ديگر  پيشكش) در آن سلول(بامن 

  ] . خوانندگان گرامي خواهد شد 
آن روز ، و آن لحظات را كامالً به خاطر دارم كه خلقي ها هر كوته قفلي را براي سه تن 

اتاق دومتر در دو نيم متر . در سطح اتاق سه توشك  پهن شده بود . قيدي تخصيص داده بودند 
ي ها نيز توشك هاي زندانيان در دهليز كوته قفل. دروازه سلول ها را باز گذاشته بودند . بود 

جز ه ب - سلول مي رسيد 52صرفاً دروازه عمومي مجموع كوته قفلي ها كه به . هموار شده بود 
( زندانيان هر يك  مي توانستند . هميشه بسته بود   -در وقت آوردن  قره وانه  چاشت و شب 

رامون  اعدام ي ها صحبت پروزي از روزاز يك سلول به سلول ديگر بروند   ) البته با احتياط 
  با آواز ي كه به مشكل از دومتري شنيده مي شد چنين -رفقاي ساما دور زد ، داكتر احمد علي 

   :گفت 

اتاق و  منزل آنرا نگفت ، (   بودم  "3بالك "در  ) 1361 سنبله 17تاريخ ( در همان تاريخ «
نام مرا هم  در ميان )  " احد پچق"( باشي احد ) . اگر هم گفته باشد من آنرا به خاطر ندارم 

 داكتر صاحب شمار  اعدامي ها در آن اتاق ": از وي پرسيدم .  "... ي آن اتاق خواند اعدامي ها
 50تعداد شانرا به خاطر ندارم ، فكر ميكنم از « :  با اندكي تفكرگفت "به چند نفر مي رسيد ؟ 

مرا با  اعدامي ها يكجا به منزل اول .  د شدم بعد از شنيدن نامم  از جايم بلن. نفر زيادتر بود 
  "1بالك"بعد از نام خواني  دقايقي نگذشته بود كه ما را  به طرف .  انتقال دادند  " 3بالك"

 1بالك"بعد از آن  به .  عساكر در پيشروي و در دو  طرف ما  در حركت بودند . رهنمايي كردند 
 رهنورد و رفقايش  احد نزديكي كوته قفلي هايي كهدر منزل اول در سمت شرقي  در.  رسيديم "

بالك "رفت و برگشت و نا آرامي در دهليز . در آن بودند ،  مرا با چند نفر  در يك  اتاق انداختند 
 بيرون كردند و به بيرون بالك ، "كوته قلفي"مدتي  نگذشته بود  كه  مرا از .  ديده مي شد " 1

دروازه موتر كه باز شد گفتند . دامي ها  ايستاده بود ، بردند جايي كه موتر سربسته ميني بس اع
دروازه اين ميني بس .   اولين كسي را كه در داخل موتر ديدم  ضابط ضياء بود "!  باال شو ":

شاهپور ، ضابط ضياء  ، قاضي ضياء ، تقريبا نصف اعضاي رهبري در . سرپوشيده  بسته شد 
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شان پريشان و هراسان به نظر ة آنها هم.س دومي  بود همين بس و نصف ديگرشان در ميني ب
 انديوال  شما  بيست سال حبس شده ايد  شما را چرا با ما ": از من پرسيدند  . مي رسيدند 

بعداً با لحن مرد حقگو و  با .  » " من هم نمي دانم  ":   در جواب شان گفتم  "آوردند ؟ 
  توخي صاحب همين ضابط  ضيا ء كه شما از «مهرباني آميخته با سرزنش نامحسوس افزود 

  ياد كرده بوديد در داخل ميني بس )غرض كشيدن براي اعدام  ( شجاعتش در وقت  نام خواني
مه چه !  واي "با مشت هايش به سقف ميني بس مي زد و غالمغال مي كرد و چيغ مي زد كه  

      .  » "... كرديم چرا مرا مي كشند  ؟ 
هيچ فردي را )  بگويد ,, بينه به بينه ,, كه نمي خواست تمام قضايا را ( داكتر احمد علي 

ئيد نمي كرد ، در صحبت هاي قبلي اش  همواره از أدر جنبش ، منحيث يك مبارز مردمي ت
گونه اي خودشرا در قضايا محق  جلوه ه  در واليت هرات حرف مي زد و بءاختالفش با ضابط ضيا

 "تخريب"وي و ساير   مردان  آهنين ساما را  با شيوه  خاص خود  مي داد ؛  حاال مي خواست  
  :برگرديم به ادامه حرف هايش . نمايد 

. طرف هاي شام  بود . در صدارت كه رسيديم  در يك كوته قفلي تمام ما را انداختند  ... «
انجنير ( ر انجني.  او بيادر  مه فكر مي كنم  كه ترا نام غلط آورده اند "شاهپور به من  گفت 

خو در بين ماست  قيد تو هم  كه بيست سال تعيين شده ، هيچ  موردي ندارد كه ) محمد علي 
تو جزو ما اعدامي ها باشي بي خيز در وازه را تك تك كو  به عسكر بگو  كه مرا نام غلط آورده 

  » … نزدت داريرا ,,  پارچه ابالغ محكمه ,,!  داكتر صاحب ":   انجنير نادر علي گفت "...  اند 

,, پارچه ابالغ محكمه اختصاصي انقالبي ,,هر محبوس ناگزير بود پارچه هويتش يعني [ 
دولت دست نشانده  را در جيب اش داشته باشد تا در هنگام نقل و انتقاالت  و نام خواني آنرا به 

نكرد  اعتراض "3بالك"سوال اينجاست كه داكتر احمد علي چرا در . صاحب منصب نشان بدهد 
 نشان   "1 بالك"را براي  سربازان و صاحب منصبان آن بالك و ,, پارچه ابالغ محكمه ,, و چرا 

  ]نداد 
 داكتر احمد علي  در جريان صحبت  مكث مي كرده و خط ديد چشمان كوچك ؛ اما تيز 

 مي بين اش را به گوشه اي  ازاتاق و يا  زاويه سقف سلول متمركز كرده  دو باره شروع به صحبت
  و قدرت جاذبه قوي داشت . وي  كه يك داكتر ورزيده عقلي و عصبي و روانشناختي بود . نمود 

 احساساتي و عاطفي اشرا  نسبت به خود   نفرت و انزجار شماري از دشمنانچنان كه مي توانست
و يا  در مواردي . ، بعد از چند نشست و صحبت ، كاهش دهد  و بي ضرر و بي اثر شان  سازد 

 به خوشبين خود تبديل شان نمايد ؛ همچنان آناني را كه بااليش برافروخته مي شدند و هم
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 در بخشهاي بعدي بنا بر  [.خيال حمله به وي را مي داشتند  با سخنانش آرام مي ساخت 
 كرد كه از تصور آن تفهيم ميبا اين شگرد به مخاطب اش ] ضرورت بيشتر صحبت خواهد شد 

Ĥثرش را در خطوط چهره آرام و مهربانش لحظات  عميقاً متĤثر مي گردد  ؛ مگر نمي خواهد ت
در  واقع امر ،  اينطور نبود  ، وي  كه درنگ اش را در حين تشريح آن ساعات و . نشان بدهد 

 - لحظه هاي مرگِ نامور ترين فرزندان اين سرزمين  پوشش عاطفي و دگرگوني دروني مي داد 
صحبت ، پرنده اسير و بي قرار حقايق جنايات روس و نوكران آن ، از در تالش بود تا  در جريان 

از همين سبب در لحظاتي كه  مكث مي كرد ، در پي كلمات مناسب و . قفس دهانش نپرد 
ساختن جمالت  اغوا گرانه مي افتاد ؛ زيرا كه از قبل نتوانسته بود جريانات آن لحظه ها ، دقايق ، 

اعدامي ساما يكجا بود  بر وفق مرام خود در صفحه ذهن منقلبش  به و ساعاتي را كه با رهبران 
  حافظه اش ةتصوير بكشد ، و با تكرار  منظم اين تصاوير در ذهنش ، آنرا  طوري به روي  صفح

اين مي رساند كه  من اولين (  يافته دايمي  در مغزش تبديل شود انعكاسبسپارد كه به حقايق 
مي خواست از رفتنش  با اعدام شدگان  ساما  صحبتهاي جسته يا دومين كسي بودم  كه وي 

  ) .           وگريخته نمايد 
بنا بر اراده  (  در بعضي اشخاص آن بخش قشر خاكستري دماغ كه حافظه مي نامندش  

در ثبت واقعيت اصلي پديده هاي بيرون سو ، به تنبلي  و كاهلي  كشانده مي شود ، ) شخص 
 واقعي جريان را كه بر روي صفحه مغزش از طريق تكرار و تلقين نشانده اند طوري كه تصوير غير

جاي واقعيت ه  آن شخص ، واقعيت كذايي را ب- در بعضي موارد - ، ثبت مي نمايد ، قسمي كه 
اطالعاتي هاي آموزش ديده و ( اصلي مي گيرد ، و  واقعيت اصلي را به تحت شعورش مي سپارد 

 كه بعد از كسب تجربيات  و ديدن كوره راه هاي "خاد خارجي"ضاي حرفه اي خاد ، بخصوص اع
استخباراتي و تعقيب و پيگرد و گرفتاري  و زنداني كردن ها و شكنجه و زجر دادن  هاي صد ها 

تصوير قبالً ساخته شده از ) . تن بيگناه  ، ارتقاي مقام يافته به بخش خارجي منتقل ميگردند 
صفحه ذهن  حساس خود حك كرده اند ، مطابق خط حركي تحريف واقعيت ها را كه در 

استخباراتي خود ، با خونسردي و يا  در مواردي توأم با هيجانات كذايي  به مخاطب  شان مي 
رسانند ، و نيازي به مكث كردن و  چشم دوختن  براي سرهمبندي  كلمات و جمالت  ندارند كه 

 ؛ حتا برخي از رهبران را در يك تشكيل سياسي آنان  باين شيوه. به اين سو و آن سو بنگرند 
 عضو  ساوو كه بعد "رحيم"فريب  مي دهند و به مسايلي در درون سازمان  پي مي برند ؛ مانند 

در بخشهاي ديگر  به آن ( داخل سازمان خزيد ه از رهائي از زندان  ورفتن به خارج از كشور ، ب
  ) خواهم پرداخت 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

14 

   : دامه داده گفت حبت  اه صداكتر احمد علي ب
در بخشي كه ما  قرار داشتيم ، كامالً . دروازه را تك تك زدم . من از جايم بلند شدم   ... «   

 چه كار "بار دوم ، و بار سوم كه  دروازه را تك تك زدم ، يك عسكر آمده پرسيد . خاموشي بود 
مه رفته بيست سال محك.  گفتم  نام من  احمد علي است  و داكتر طب مي باشم "داري ؟ 

 به همرا به عوض  محمد علي نام اشتبا. را هم با خود دارم ,, پارچه ابالغ محكمه,,. حبس شده ام 
برو  [ " برو ده جايت بشي ديگه تق تق نزن مه احوال مي تُم ":   سرباز گفت "اينجا آورده اند 

شاهپور ] مي دهم )  مربوطهبه شعبه(در جايت بنشين ديگر دروازه را تك تك نزن من احوال ترا 
. داخل كوته قفلي  آورد ه شب  شده بود  سرباز غذاي شب را ب. و ديگران همه خوشحال شدند 

 صبح كه شد كدام احوال و يا . تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم و گپ مي زديم. نان را خورديم 
م و  دروازه را تق تق بزنم  شاهپور باز هم  از من خواست كه برو.  سرباز نيامد  . كدام گپ نشد 

 سرباز گفته تك تك ": من گفتم .  مرا اينجا آورده اند "نام غلط"تا سرباز بيايد و به او بگويم كه 
 شاهپور گفت او بيادر تو چه قسم هستي  ميشه كه سرباز  "نزن من موضوع را  احوال ميدهم 

ش سرباز ديگر آمده باشه و او از احوال نداده باشد ، ميشه كه نوكري اش تمام شده به عوض  ا
 شاهپور از جايش بلند شده با "بگذار كه من تك تك بزنم  . موضوع  هيچ خبر نداشته باشد 

 من با " چه كار داري "بعد از لحظاتي آوازي شنيده شده . شدت به دروازه زد ه مشت هايش ب
م بيست سال تعيين شده  نام من احمد علي است نه محمد علي ، مدت قيد": صداي بلند گفتم 

 مه اطالع داديم برو دگه تق  ":  سر باز گفت  "را هم دارم برو  اطالع بتي ,,  پارچه ابالغ محكمه,,
و . داخل سلول آورد ه سرباز نان را ب. نزديك  نان چاشت دروازه باز شد   . "! تق نزن ، فاميدي 
من اطالع داده ام آنها گفتند كه  [ "اش  مه خبر داديم  گفتند باز ميخايم ": قبل از رفتن گفت 

بعد از نان ، طرف هاي . دوباره بسته شد  دروازه سرباز رفت  و ]  بعداً وي را نزد خود مي خواهيم
 فراموشم شده  كه حويلي كوته قفلي [...  سه يا چهار بجه بود كه  صداي شبيه  شرفه پاي از 

جايم برخاستم ، تا اگر كدام  منفذ و يا سوراخ و من از .   شنيده شد ]  ت- گفت و يا دهليز آن
ه كردم ، درز بسيار كوچكي دقت نگاه به دروازه  ب. يادرزي در دروازه بيابم كه از آن ديده بتوانم 

از آنجا  ديدم كه  محمود بريالي با سراسيمگي  گذشت  و دوباره . قسمتي  از دروازه يافتم را در 
ر همان نقطه بار ديگر گذشتن هر دويشانرا به آهستگي ديدم كه بعداً پنجشيري آمد  د. برگشت 

در پي آ ن كشتمند . ر شد چند بار اين رفت و آمد  ها تكرا. در حال گفت وگو از ساحه گذشتند 
يك كسي ديگر را . هر كدام شان بسيار دستپاچه به نظر مي رسيدند .  ساحه گذشت هم ازآن

 وي  " شما اورا نشناختيد ":  احمد علي پرسيدم داكتر از "هم ديدم  كه زياد رفت و آمد داشت 
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 نه ، نشناختمش  خوش قواره بود ":  بعد از مكث كوتاهي  اضافه نمود "...  فكر ميكنم  ": گفت 
نمي دانم چرا از بردن نام آن جالد  قد كوتاه و   [ "قد كوتاه و روي گوشتي سفيد  داشت . 

بعداً صدا .  كمتر از اين رفت و آمد ها  گذشته بود ك ساعت يا ي"]  خوش قواره خود داري  كرد 
يك نفركه دريشي ملكي به تن .  اتاق باز شد ةدر همين اثنا درواز.  ها  رو به خاموشي گذاشت 

 " من از جايم بلند شده  گفتم " كي تق تق زده بود  ؟ "سرباز پرسيد .  آمدداشت  با يك سرباز 
آنان هيچگاهي  چنين  [  "...يد در رابطه كدام سازمان بندي شدي  وي از من پرس"! من بودم 

"  به ارتباط كدام باند  زنداني شدي": حرفي نمي زنند ، فقط با لحن تحقيرآميز آشكارا ميپرسند 

  احمد علي " گفتم "  نام ات چيست " پرسيد "در رابطه سازمان پيكار ":برايش گفتم  ] ... ت. 
  بلي گفته آنرا "  پارچه ابالغت  پيشت اس ؟ ": ام پدرم را گرفتم   پرسيد  ن" ولد ؟ ":گفت  . "

  پارچه ابالغ "داكتر طب ام ":  جواب دادم " تحصيلت  تا كجاس  ؟"باز سوال كرد. برايش دادم 
دروازه كه بسته شد ، تمام  شان با . دستم داده و از اتاق خارج شدند ه محكمه را دو باره ب

خوبي ه  اينه خوب شد انديوال كه شما  از اعدام  نجات يافتيد  بخير و ب" : خوشحالي گفتند
 شان  خوشحال بودند كه آن خادي ةبراستي هم . "ه پلچرخي مي رويد دل ما جمع شد دوباره ب

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

نان چاشت را در همان . روز شد . شب دوم هم با آنها بودم . صحبت هايي با همديگر داشتيم 
يك ساعت و يابيشتر نگذشته بود كه  همان سرباز دروازه اتاق را باز كرده   برايم . اتاق خورديم 

سه و يا چهار ساعت بعد ، .   دروازه را دو باره بست "! يت جمع كو تيار با ش  كاال": گفت 
از آن جا با چند . سرباز مرا ازاتاق آنها بيرون كرده در يك اتاق ديگر برد . دروازه  دوباره باز شد 

زنداني يكجا بيرون ما كرد و به حويلي  خاد  كه رسيديم  در موتر سربسته  تمام زندانيان را 

    .»اخل كرده به پلچرخي آمديم د
( دو شب و يك روز ]  ت–طبق گفتة خودش [     اين بود صحبت چند دقيقه اي مردي كه 

نقل عمدتاً به قول . [ سر برد ه با  رهبران ساما يكجا در كوته قفلي صدارت ب)  ساعت 36حدود 
  ] . ، نقل به مفهوم مستقيم  و قسماً

به تمام آن نمي . بسا نكاتي وجود دارد كه قابل درنگ مي باشد      در بيان داكتر احمد علي 
  :صرفا ياد آوري دو ، سه نكته در اين جا الزم است . توان پرداخت 

) نماينده شخص كارمل ( ، محمود بريالي )  نماينده خلقي ها (       به غير از  پنجشيري 
شخص كوتا ه قد خوش قواره و سفيد آن ) نماينده پرچمي ها و خائين به مليت هزاره ( كشتمند 
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و )  اسحق توخي ( روي كي بود ؟ از داكتر نجيب ديو خاد و نماينده  نازدانه و تام االختيارش 
 -  داشت 3 كه صالحيت  صد بار بيشتر از قاسم خان  كارتونيك مدير قسم - جفسر يازنه اش 

 بر "مشاور نظامي خاد"ر عنوان كه زي) وطن شاه(چرا نامي نبرد ؟ چرا از جنرال قد بلند شوروي 
جنرال هاي شوروي ، مثل  كل رياست هاي آن  و زندان پلچرخي حكمروائي داشت و ساير 

 اطالعات  شهر دو شنبه بود و بعد ها در قالب مشاور  ةكه قبالً رئيس كل ادار [ حارث شاه
يا  دو شب و يك روز ، سخني به ميان نياورد ؟  آيا ] رياست خاد واليت بلخ  نقش بازي مي كرد 

 و يا در زير زميني هاي ارگ كارمل و يا  سفارت شوروي  ، آنان در خاد بودة  با هم)واقعاَ(بيشتر 
؟ ... و يا در پايگاه نظامي آنكشور در تونل هاي  عميق و طوالني زير كوه خيرخانه مينه ، و يا 

ي بعدي با آنان اشتراك كدام يك از اعضاي بيروي سياسي وطن فروشان پرچمي  در صحبت ها
شخص كارمل ؟ كي؟ ، مشاورنظامي كارمل ؟ سفير  تمام اختيار شوروي ؟  من بار ها در  .  داشت 

 قبل از ،  " اعدامي"مقاله هايم راجع به زندان در مورد  تحت نظر داشتن بسيار بسيار دقيق 
 د علي به عوض  محمد عليبيرون كشيدن  احم!  غلط "نام خواني".   به تفصيل نوشته ام ،اعدام 

 و نامور ترين  مبارزين چپ انقالبي يكجا  كردنش با مهمترين و سر سپرده ترين! اعدامي اخواني 
 را "نام خواني غلط"بررسي  بي غرضانه  و همه جانبه اين  به اصطالح ! كشور از روي تصادف 

  امپرياليزم جنايتكاروس و مبارز و ضد تجاوز امپرياليزم ر،مي گذارم به كاوشگران با وجدان 
  ◙  .  به افغانستان  و شركايشامريكا

  
                                                                                            ادامه دارد

  

   

  


