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  :  پايان توطئه هاي احمد علي  عليه من  -7 

   
 در صدد توطئه  از جدا شدنم از انديوالي و همكاسه شدنم با دگروال صاحب شكور، باز هم احمد علي بعد 

 از ،تقام از وي مي باشم  در صدد گرفتن اناش ، با جدا شدنم از انديوالي او فكر مي كرد من. برضد من  برآمد 
درحالي .  تحريك مي نمايم تا وي را مورد ضرب و شتم قرار دهند شهمين سبب  زندانيان آن پنجره را بر ضد

در فكر )  به هيچ وجه ( ران من و يا ديگ. كه غبارتيرة عقده و بغض جلو  ديد و درك منطقي وي را گرفته بود 
 شناخته شده  )" شعله اي تسليم شده"البته  (  " شعله اي "مان  بنام  تا آن زچنين گپي نبوديم ؛ زيرا كه وي

  منسوب به  طيف چپ انقالبي مورد ضرب و عناصر تسليميهيچ  يك از طيف چپ انقالبي آرزو نداشتند . بود 
د و تسليم  نقد صادقانه از خود ، در زمينة رد خط انحرافي انقياشتم ساير زندانيان قرار گيرد ؛ زيرا كه اينها با

 مي توانستند بار  ديگر در صف مردم  قرار گيرند و در جريان كار سازنده و پيكار بي امان عليه دشمن طلبي
متجاوز و مزدورانش به ترميم و تجديد تربيت شخصيت مبارزاتي خود بپردازند و هويت و جايگاه اصلي شانرا بار 

 و و در زندان  پلچرخي هيچگاهي نه ديده.  نا پذير شان بود ديگر  احياء و احراز نمايند كه اين حق مسلم وانكار
    . اي دست بلند نمايدنه شنيده شده بود كه كسي جرأت كند باالي يك شعله

وي كه وجدان سياسي اش را كرخت و بي حس ساخته و به دشمن مردم و كشور پيوسته بود ، يك تعداد 
 به حيث وابستة خاد و يا ا من آنان ران تحريك مي نمود كه گوياز زندانيان و خادي هاي  درون پنجره را عليه م

 بعد ديگرش مي خواست ارادت خود را بدينوسيله با آنان ابراز نمايد كه گويا در[ العات زندان افشاء كرده ام اط
با من زماني كه در طرز برخورد و پيش آمد آنان ] . دوست آنان بوده كه در غياب شان از آنان    دفاع نموده 

يا يكي م ، از برابرم عبور مي كردند ، مثالً  بر خالف گذشته  آنها با  گفتن  تنها سال( تغييري رونما مي گرديد 
دو تاي آن از سالم و عليك با من طفره  رفته هنگامي كه با من رو برو مي شدند ، سرشانرا پائين انداخته از 

شي وي را با صرف انرژي خنثي مي كردم تا از برخورد فزيكي با به ناچار اثرات زهر پا) پهلويم عبور مي كردند 
وابسته هاي خاد اجتناب كرده باشم و اشخاص مذكور را يكايك متيقن مي ساختم كه چنين حرف هايي را من 
در بارة شما نه زده ام ؛ بلكه اين خود وي بوده  كه در مورد شما تبليغات سوء مي نمايد ، و مي خواهد شما را از 

در فكر درگيري اين عده بر  ضد خود داكتر احمد علي موضع ميگرفتند كه حتا . بان من در پنجره بد نام سازدز
  .  افتادند با وي

 احمد علي زماني كه متوجه شد ، نه تنها با اين شيوه نمي تواند مزاحمت هاي براي من  خلق نمايد ؛ داكتر
. شايد هم سبب تصادم وي با زندانيان مورد نظرش گردد بلكه برعكس ،  واكنش آن به خودش بر مي گردد و 

. از همين ديد قضيه را با دگروال صاحب  مطرح  كرد . مصلحت را در آن ديد  كه با من صلح و مصالحه نمايد 
  . من جريان تحريكات وي را عليه خود ، هميشه با رفيق رحماني و دگروال صاحب در ميا ن مي گذاشتم

 و دار بود كه  يك روز ، هنگامي كه از تفريح برگشتيم ؛ دگروال صاحب  در جريان در بحبوحة همين گير
نوشيدن چاي با لحن آگنده از مسرت ناشي از عقب نشيني داكتر احمد علي ؛ مرا مخاطب قرار داده  چنين  

تي در  حاضرم دعو": احمد علي سر انجام از كار هايش دست كشيده مرا ديد و گفت ! توخي صاحب « : گفت 
 ، رحماني صاحب ، انجنير "دگروال صاحب"( ديرة انجنير حسين ترتيب بدهم  و در آن دعوت در حضور همه 
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ديگر نه من . از توخي صاحب معذرت بخواهم  كه مرا ببخشد ) حسين ، برادرش و امين جان و يك دو تن ديگر 
ان را عليه وي  تحريك   نمي نمايم و وي بدين مفهوم كه من زنداني[  » "چيزي مي گويم و نه او چيزي بگويد 

  توخي صاحب فكر مي كنم پيشنهاد وي را ": دگروال صاحب بعداً اضافه كرد  ] . هم در باره من چيزي نگويد
 اگر ": در جواب  دگروال صاحب گفتم . " كه از كار هايش دست بردارد او قول داده . اگر قبول كني خوب است

 بر او  چنان تنگ  عرصه را": دگروال صاحب گفت .  "من كدام مخالفتي ندارم اين گپ او صادقانه باشد 
 ،برنج ( در هر حال ، فرداي آن  احمد علي مواد مورد ضرورت دعوت  . "... ساختي كه حاضر به آشتي شده 

ل هايش  پخت  و انديواانجنير حسين.  از كانتين زندان خريداري نمود را... )   تركاري و، لوبيا  ،گوشت كانزرف
  . و پز آنرا به عهده گرفتند 

زندانيان . پرده و خود از نظرها ناپديد گشت روز اجباراً روشنايي جانبخش اش را به شام تيره و مغموم س
در ديرة انجنير حسين ، برادرش و امين جان .  به پائين رفتند ن غذا قره وانه ها را گرفته به خاطر آوردنوكريوال

قبل از اينكه كسي مارا به آمدن در ديرة آنها دعوت نمايد دگروال صاحب به . گرفته شده بود ترتيبات مهماني 
  : آهستگي گفت 

   . "... از موافقة شما بسيار خوش شده  ، احمد علي هيچ فكر نمي كرد كه شما دعوتش را بپذيريد" 
دگروال صاحب  كه .  ان برويم  آمده از ما تقاضا كرد كه به ديرة شرفيق انجنير حسينطبق وعدة قبلي يك 

 تمكين ازجايش بلند شده از ويژگي يك صاحب منصب منضبط و مؤدب اغلباً در رفتارش منعكس مي شد ، با
از دگروال صاحب خواستم كه اول وي به آن .  خواست كه با وي همراه شده به ديرة انجنير حسين برويم من هم

دگروال صاحب به آن طرف روان شده داخل ديرة .  به آنجا مي رويم بعد از چند دقيقه من و رحماني.  ديره برود
  .مدتي بعد من و رفيق رحماني هم به آنجا رفتيم . انجنير حسين گرديد 

جوانان از جايشان بلند شده با ما جور بخيري نمودند و از ما دعوت كردند كه به روي توشك  هايشان 
  .ال صاحب  جاي را انتخاب كرده در آنجا نشستيم من و رحماني صاحب رو بروي  دگرو. بنشينيم 

مدتي گذشت ، آنگاه وي كه خيلي هيجان زده به نظر مي . داكتراحمد علي مصروف ديگ و كاسه بود 
دگروال صاحب  و دو  سه تني كه پهلويش .  رسيد با چهرة باز به طرفي كه  دگروال صاحب  نشسته بود رفت 

بعداً رويش را به طرفي كه ما نشسته بوديم . ده  با وي جور بخيري نمودند نشسته بودند ، از جايشان بلند ش
در حاليكه با دقت به صورتم نگاه مي كرد ، دست هايش .  برگردانده   با لبان متبسم و چهرة بشاش  پيش آمد 

د علي كه بار داكتر احم. نمودم )  البته نه رو بوسي ( من هم با وي بغل كشي . را بعنوان بغل كشي باز نمود 
يعني  [ بر دوشش سنگيني مي كرد و همواره موجب اندوه و اضطراب و هراس وي مي گرديدبزرگ  تنهائي 

تجريد بودن از طيف چپ انقالبي و دور بودن از جمع آنان  به خاطر امضاء كردن پاي آن سند تسليمي از يك 
يس دولت پوشالي افغانستان به پايوازي هايش جانب ؛ و آمدن جنرال دو ستاره جفسر باديگارد  داكتر نجيب رئ

 كه وي( از جانب ديگر ؛ مزيد بر آن  مصاحبه هاي متواتري كه آن سه خاين خادي نفوذي به نام سازمان پيكار 
با دولت )  نيز در رهبري آن قرار داشت و طبق ادعايش مؤسس آن سازمان خودش بوده ؛ يعني داكتر احمد علي

 در - با رو به راه كردن چنين محفلي ] د ؛ وي را نيز در مركز ديد زندانيان  قرار داده بود پوشالي انجام مي دادن
 از سنگيني اين بار كاسته مي شد ؛  چنان احساساتي -سطح پنجره اي مشتمل بر طيف هاي سياسي مختلف 
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ي غيرقابل منتظره شده بود كه دستم را گرفته با هيجان معذرت خواست و بال وقفه با فروتني  و شكسته نفس
در عوض رويش را بوسيدم . سرش را خم كرد تا دستم را ببوسد ؛  نگذاشتم كه وي اين كار را انجام دهد 

آنها مي دانستند كه نه . ناظرجمع  شدن ما در اين دعوت بودند ) دزدكي ( زندانيان پنجره  از دور و نزديك [
حكيم توانا  ( "پيكاري"مام زندانيان ، آن سه تن به اصطالح تنها  ما ؛ بلكه تمام طيف چپ انقالبي ، همچنان ت

  ] [*] را تحريم كرده اند ) فضل كريم و برادرش 
قبول زحمت نموده چنين دعوتي را تدارك ديده  و در  بنا بر هر عللي كه بوده - احساس كردم كه وي  

 مال توطئة پنهان و آشكار بر ضد من  از تداوم  ضديت و اِع- برابر يكي از اعضاي مركزي سازمانش و سايرين 
 با دعوت دادن و معذرت  خواستن و بغل كش و روبوسي و دست بوسي در حضور يك  منصرف شده ؛ وموقتاً
از همين سبب   . نشان دهد نادم و پيشمان خود را از آنچه در گذشته عليه من انجام داده  ، تا خواسته  جمع

در .  نمودم آشتي ناديده و ناشنيده گرفته با وي  موقتاًنجام داده بود ،من هم توطئه هاي وي را كه عليه من ا
 طرفين  بنا بر مصلحت و مالحظات  زيست باهمي در شرايط زندان " آشتي"اين ترديدي نبود كه به اصطالح 

  ومبارزه برضد سوسيال امپرياليزم شوروي ودولتبوده ؛ نه بر وفق و خواست منافع طبقات استثمار شونده 
  .دست نشانده اش 

مصلحت آميز تا روزي بعد از آن معذرت خواستن .  صرف كرديم ) ظاهراً صميمانه ( نان شب را همه با هم  
من از اداء . جز سالم و عليك روزمره در هيچ زمينه گپ و گفتي نداشتيم  -كه در آن  پنجره با هم يكجا بوديم 

 نموده ام شد كه من  تظاهر به بخشيدني پيش خود مي انديشو استنباط مي كردم كه  داكتر احمد علي اطوارو
   .]1[ ... . متوجه شدم كه برداشتم در مورد وي درست بوده ؛ چنانچه بعد از رهائي از زندان 

  
 
 
 
 
 

 
از خوانندگان  هوشمند فروتنانه تمنا مي نمايم  طوري تلقي ننمايند  كه گويا اين قلم جريان دعوت و [*] 

زماني كه ( داكتر احمد علي را به خاطر ُخرد ساختن وي  و بزرگ جلوه دادن  خود  نوشته ؛ پوزش خواهي  
 به خاطرت نمانده احمد علي مي خواست ": جريان دعوت را تيلفوني با رفيق رحماني بيان نمودم ، وي گفت 

در درون زندان ، كه اين هم بخشي بود همانند رويداد هاي ديگر ) دست  ات را ببوسد ؛ مگر خودت مانع شدي 
در قبال ترسيم  واقعيت آن در پيشگاه مردمم تعهد انقالبي سپرده ام و بايد خاطر نشان  نمايم كه ُخردي و 
بزرگي هر عنصر سياسي در كميت و كيفيت پشتوانة مبارزه طبقاتي و ملي و بار سياسيي است كه در روند 

ه در بوسيدن دست كسي ، و نه در مانع شدن بوسيدن مبارزه با دشمنان طبقاتي و ملي بر دوش مي كشد ، ن
  ... .]دست كسي 
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   : گپ هاي عزيز خلقي در مورد دو تن از رهبران پرچم- 8  

                                                  
 سال زنداني 20وي  به خاطر عضويت  در فركسيون امين مدت .   نيز در همين پنجره  بود "عزيزجان"

برادرش .  بودند  )كارگاه زندان( سنگر زندانيان تسليم شده نامبرده و برادرش خليل از بنيانگزاران . ده بود ش
.  زندانيان  يكجا به سر مي برد  باعمدتاً در كارگاه بود  ؛ مگر خودش  گاهي در كار گاه و زماني در سلول ها

در .  روز زنداني بود 45در اتاق جزائي تاريك مدت  تن زنداني ديگر 6 با من و 1360 اسد ، سال 15يكبار در 
آن كوته قفلي  دريچه گك هايش را با چوب طوري بسته بودند كه ذره اي نور آفتاب  به داخل نفوذ كرده نتواند 

استاد صالح  يكي از اعضاي .  شمع گويا روشن گرديده بود 15اتاق جزائي  تنها با يك گروپ به قوت كمتر از . 
 در ليسه نجات هم صنفي و هم مكتبي بودند ، و از آن "عزيزجان"زي سازمان پيكار كه زماني با كميته مرك

 استاد  ،در جريان جر و بحث. روزي ميان هر دو جرو بحث  سياسي صورت گرفت . دوره قصه ها مي كردند 
من و داكتر . وست صالح شيوه صحبت وي را تحمل نتوانست ، سر انجام برخورد فزيكي ميان آندو به وقوع پي

شيد سرحدي و صوفي بنام هاي رسيماب مانع ادامة برخورد آنها شديم ؛ در حاليكه سه تن ديگر دو تن خادي 
يكي دو . و شفيع از حزب اسالمي خود را كنار كشيدند  ) تحصيل يافته بلغارستان از اهالي هرات ( عبدالرحمن

اين دومين .  پذيرفتند و سلول تاريك ازحالت تشنج برآمد روز بعد ، من هردويشان را به آشتي دعوت كردم كه
آدم تحصيل  كرده و به ظاهر .  باهم در يك پنجره زنداني  شديم "عزيز جان" بود كه من و -رين بار  وآخ- بار 

نسبت با چپ انقالبي با احتياطي آميخته با  احترام و گاهي . خوش خوي ، بذله گوي و خندان معلوم مي شد 
 خلقي هاي اميني را با " انقالبي"مطالبي از به اصطالح كار و كارنامه هاي .  ميميت برخورد مي كرد هم با ص

 تحمل مي كردم ،  به اميد آنكه مطالب   شنيدن آنهمه مطالب بي اهميت رازجر. من در ميان مي گذاشت 
اشتياق آنرا بيان كرد  ن قصه هايي كه بايكي از آ. پنهان مانده  و يا نكتة ناگفته اي از حزب اش  را بر زبان براند 

 رهبري ا كه بر پاية  جاسوسي ميان اعضاياز ديد سياسي در خور توجه است ؛ زيرا چگونگي آن مناسباتي ر (
  : ؛ در زير آنرا مرور مي نمائيم ) اين حزب منفور  استوار است ؛  به گونة دراماتيك برمال مي سازد 

  با هم " عزيز جان" و من.  به قدم زدن مشغول بودند  به دور پنجرهميشه روزي زندانيانبر روال  ه
وي كه در جريان تحقيق ، تحقير و توهين پرچمي ها را تحمل كرده بود ، فكر مي كرد رها مي شود . برخورديم 
به همين سبب هم از پرچمي هاي اشراف زاده دلي پرخون .  سال حبس محكوم اش كرده بودند 20؛ مگر به 

  :در رابطه با نقد از  فركسيون  پرچم سر صحبت  را باز كرده چنين گفت  .  داشت
شرعي جوز جاني تيپ ريكاردر مدرنش را در قسمتي از گوشه و كنار ميز . پيش از انقالب ثور بود ...  «  

 در گوشه اي از اتاق كارش چپركت. كارش طوري جاسازي كرده بود كه از چشم مهمانان و رفقا دور باشد 
در اينطرف و . زماني كه از كار خسته مي شد در اتاق كارش استراحت مي كرد . خوابش نيز وجود داشت 

 و كدام  نوشته اي ه تيپ ريكاردرش را روشن كرده بودروزي ك.  آنطرف اتاق يكي دو كوچ دراز نيز وجود داشت 
 خاموش  بود ، فراموش كرد تيپ اش راوازش تمام نشدهكار ثبت آ. را  ثبت  مي نمود ؛  صداي دروازه را شنيد 

به مجردي كه در را باز نمود ، . ، به جانب دروازه خانه شتافت ]  ت -وي عمداً تيپ اش را روشن ماند  [ نمايد 
بعد از جور بخيري آن دو را به داخل سالون و از آنجا به اتاق . ديد كارمل و اناهيتا هردو پشت درايستاده اند 
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زماني كه جوزجاني و . كارمل و اناهيتا هر دو بر روي كوچي كه در داخل اتاق بود ، نشستند . كارش دعوت كرد 
شما رفقا در : جوزجاني به  كارمل گفت . مهمانانش  به اتاق كار جوزجاني داخل شدند ، تيپ ريكاردر فعال بود 

نم ، شايد تا يك ساعت يا كمي همينجا باشيد ،  من نوشته تايپ شده را  بايد طبق وعده به يكي از رفقا برسا
شرعي .[  از آنان خواست كه چون در خانه كسي نيست بايد دروازه خانه را از درون ببندند . بيشتر بر گردم 

جوزجاني در واقع شرايط را طوري عيار ساخت  تا گپ و گفت خصوصي ويا سياسي آندو را ثبت تيپ اش نمايد 
مدتي هر . ه را برايش باز كرد و از اينكه دير تر آمده بود معذرت خواست بعد از اينكه برگشت كارمل درواز] ت . 

جوز . سه شان در رابطه با مسايل مورد نظر بحث و گفتگو نمودند ،كارمل و اناهيتا خانه جوزجاني را ترك گفتند 
آنان تنهايي .. .  .جاني خواست كار ثبت اش را ادامه دهد ، متوجه شد كه آواز اناهيتا و كارمل در تيپ ثبت شده 

و خانه خلوت را غنيمت شمرده  مدتي دنياي سياست و جار و جنجال هايش را به دست  فراموش سپرده به 
از اينكه آندو درباره كدام مسئله سياسي صحبت كرده بودند، ويانه ، . امور جنسي خودشان را سرگرم ساختند 

دانست كه جوزجاني  زماني با  ر صورت گرفت ، امين ميزماني كه انقالب ثو. جوزجاني آنرا افشاء نكرده بود 
 خورده  را مدت ها پيشجوزجاني كه غم روز مبادا. كارمل خيلي نزديك بود ، نظر مثبت نسبت به وي نداشت 

سر قومندان اعالي "  يعني به[  امين وي صداقت و ارادتش را به. بود ، از امين  وقت مالقات خصوصي گرفت 
 در جريان مقاربت -  با پيشكش نمودن تيب ريكاردر حاوي جمالت ناز و نوازش "پذير ثورانقالب برگشت نا

  . » ... ثابت نمود  ]   ت-  تشكيالتي و اطالعاتي،  ميان  كارمل و اناهيتا و مسايل سياسي -جنسي 
د  ريشه و پايه ميان طبقات ستمكش نداشت ؛ حزبي كه نهاانندگان گرامي ، حزبي كه هيچگونهبلي خو

اطالعات سوسيال امپرياليزم شوروي آنرا رو براه كرده و يكي را جاسوس ديگري ساخت بود ؛ سرانجام كار و 
  .     كردارش به تباهي و بربادي  مردم و اشغال كشور توسط قدرت هاي امپرياليستي كشيد 

  

  : در زندان پلچرخي "تنظيم جمعيت " مواظبت  روسها از افراد دستگير شدة   -  9

  
وز هاي  دل تنگ و دلخور و طاقت شكن زندان  ؛ چون حلزون هاي تنبل و گرسنه ، به كندي و آهستگي ر

به جانب شب هاي  آگنده از هراس و اضطراب ،  خباثت و خيانت ،  آزار و اذيت ، جرم و جنايت مي خزيد و بر 
ترسيم مي نمود ، و به حركت صفحة  خواب زندانياني به زنجير كشيده شده ، كابوس هاي زشت و هولناكي را 

در مي آورد ، و آرامش لحظه اي آن درماندگان زجر ديده و زير شكنجه قرار گرفته را ، در دنياي بي خودي هم 
  .  ، برهم مي زد ، و مختل مي نمود 

در اين . ري آشنا  شوند روز ها كه از پي  هم مي گذشت ، زمينه  هاي مهيا مي شد كه زندانيان يكي با ديگ
اكثريت زندانيان اين قفس باسواد و .  ديده مي شد  تيپ هاي مختلف و متضاد-  همانند ساير پنجره ها -پنجره 

  .به نظر مي رسيدند ) به مفهوم متعارف كلمه ( روشنفكر 
با .   سال نشان مي داد 40سن و سالش  وي را  بين . هم در اين  پنجره زنداني بود  )مجبور(علي احمد  

قومنداني زندان  يگانه اتاق درون  پنجره را  كه زنداني  خودش را درآن آسوده . نديوالي داشت دوسه تن  ا
  . احساس مي نمود ، به وي  وانديوال هايش داده بود 
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درشرايط حاكميت خاد . قومنداني را داشت  داخل پنجره ، معني ارتباط با  اقامت دريگانه اتاق مستريح
ه به اندازة كوته قفلي هاي ديگر ظرفيت داشت ، يك  و يا دو پايه چپركت را مي برزندان ها ، در اين اتاق ك

. كمتر از يك توشك جاي خالي در اتاق باقي مي ماند كه براي نان خوردن تخصيص داده مي شد . گذاشتند 
رون اتاق ديده ساخته شده بود و براي اينكه د) با فاصله كمتر از ده سانتي ( دروازة آن از ميله هاي محكم آهني 

زماني كه در وازة آن را بسته مي كردند ، ديگر . نشود  زندانيان پرده اي را بر روي آن  محكم  دوخته بودند 
  . كسي نمي فهميد كه در درون آن اتاق چه اتفاق مي افتد 

د حتمي بو در شرايط حاكميت خاد بر بالك هاي زندان پلچرخي ، حضور يك خادي در درون اين اتاقك ها
يف قرار مي داد ، در همين در واقع اطالعات زندان يك و يا دو زنداني مهم و خطرناك را كه زير عمليات اپرات. 

در بعضي از بالك ها ، خاد زندان ، شماري از اعضاي  احزاب و و .  داخل پنجره  زنداني مي نمود  هاياتاقك
زمان  آنان را با يك تازه جوانك خوش قيافه از ساتنظيم هاي اسالمي را كه در زير شكنجه  مقاومت مي كردند ،

 برادران " خودشان را در اختيار جوانك ها .  در اين اتاقك ها جاي مي دادندجوانان باند  دموكراتيك خلق
   و همبسترخود مي دانست ، بعد از قرار مي دادند ، و برادر مجاهد كه بچه گك سازماني را همراز"مجاهد 

كار و بار و جنگ و جنايتش در بيرون از زندان  با وي  چيز  هاي مي گفت ، و از حيرت و   از  ،وضوء و نماز
. اهد ، احساس شعف و غرور مي كرد  و به ظاهر مج" انقالبي "تعجب ، تحسين و تمجيد و تشويق آن پسرك 

زده و يا  كه همين پسرك همجنسگرا كه به گونه اي خودش را طرفدار   مجاهدين جا زنداني نمي دانست
پدرش را مجاهد نشان داده ؛ مجهز با آله ثبت پيشرفته است ، اعتراف وي را ثبت نموده  موجب اعدام اش مي 

اتاقك هاي (  ز زندانيان خلقي تسليم شده را در همين استراحت گاه ها مزيد بر آن ، خاد آن بخش ا. ردد گ
كه جواني ) امان ( سليم شدة  منسوب به ساما  يك تن از زندانيان ت. جاي مي داد ) داخل سلول هاي بزرگ 

يكي نيز با دو سه تن خلقي در)   بود كه از سازمانش و اكثر چپي ها بريده( بود ،   مؤدب ، با احترام و  با اخالق 
بعد ها بيشتر خواهم ) احمد شاه (  در رابطه وي و برادرش [ از همين اتاق ها حبس اش را سپري مي كرد 

  ] . نوشت 
 شرايط حاكميت خلقي ها بر بخش هايي از زندان ، اين اتاقك ها در اختيار خلقي هاي نخبه قرار داده در

.  وي با زندانيان  پنجره  برخورد  مؤدبانه و صميمانه اي داشت . مي شد كه آقاي مجبور هم يك تن از آنان بود 
در جريان گشت .  كه تحصيل كرده است از  شيوه صحبت اش پيدا بود. شخص آرام  و  فروتن به نظر مي رسيد 

 تحصيالت عالي اش را در ،  بوده  پشتون تبار مجبور .  مثلث و دور قفس با وي آشنا شدمو گذار  به داخل
 بعد از  يكي از صاحب منصبان بلند رتبه ي، و به پايان رسانده بود شوروي در "21ميك "رشته پيلوتي طيارات 

  .  بود خله  داگالب زوي خاين در وزارت 
را  ...    شماري از راكت هاي پيشرفته باالي تانك و ":  علت گرفتاري اش را چينين بيان كرد ]2[مجبور 

 سال زندان 20 به  محكوم در همين رابطه مرا  بعداً .  خاد از موضوع خبر شد.م به افراد احمد شاه مسعود سپرد
  .  نمودند

علي شاه ( ب به  قومنداني مي رود ؛ حتا قومندان عمومي زندان  زندانيان مي گفتند زماني كه مجبور صاح
  هم به احترامش از جاي خود بلند مي شود ) وجدان 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

8 

در واقع واسطة . مشكالت زندانيان جمعيت اسالمي را تا جايي كه برايش مقدور بود ، حل مي نمود نامبرده 
نسخه هاي مريضان جمعيتي را توسط سربازان  . عيت اسالمي و قومنداني زندان بودخوبي ميان زندانيان جم

اتاقش محل رفت وآمد شماري از زندانيان جمعيتي و غير جمعيتي  . زندان از  خارج زندان خريداري مي نمود 
انزجارش را به گونه اي از . در دفعاتي كه با وي در هنگام گشت به دور پنجره  صحبت  مي نموديم . شده بود 

از خبر . تان نشان مي داد و همكاري اش را با مسعود  با همين ديد  توجيه مي نمود تجاوز شوروي به افغانس
 "عزيز جان"اگر من اشتباه نكرده باشم اشاره اش بيشتر به  . چين هاي خلقي داخل زندان ابراز تنفر مي كرد

ا معرفي نمودن وي در واقع مجبور حسن نيت اش را ب. كارمند وزارت معارف بود كه با من گاهگاهي قدم مي زد 
هايي را كه در بالك هاي تحت اداره خاد با اطالعات » خلقي«وي آن عده از . به من ، بدينگونه  ابراز مي داشت 

  . نيز افشاء مي نمود ، زندان رابطه مخفيانه داشتند
ر هم سلولي در داخل پنجره ها رائج بود كه يك زنداني و يا چند انديوال ، يك زنداني ديگر و يا تعداد بيشت

بار افغان ملتي ها كه اكثريت شان پشتون و جنرال و  يك. هايش را به نان چاشت  و يا نان شب دعوت مي كرد 
. خواستند كه به دعوت شان اشتراك نمايد هم از دگروال صاحب شكور . دگروال بودند ، مجبور را مهمان كردند 

از من و دگروال صاحب شكورهم شخصاً خواست تا .  كرد بار ديگر ، مجبور افغان ملتي ها را به نان شب دعوت
به هر رو  اين زنداني فروتن ، با . هر دوي ما  مهماني اش را پذيرفته از وي تشكر كرديم . به دعوتش بيائيم 
مؤدبانة  خود بر ساير زندانيان بخصوص زندانيان ساده انديش به كه باشيوه برخورد صميمانه و معاشرت و پر جاذ

ي گذاشت در مخالفت با آن عده از اعضاي فركسيون خلق كه در كابينه دولت مزدور نصب شده بودند ، اثر م
  . مسعود از وي به نيكويي ياد مي نمودند و احترامش مي كردند - اعضاي جمعيت  رباني.  قرار داشت 

كه ( و پيلوت ورزيده  از عملكرد بسيار دقيق اين مرد خوش معاشرت و آبديده  اين قلم به هر رو ، استنتاج
 در درون زندان اين بود )  را داشت"21ميك " -  هواپيما - به گفتة خودش تجربه هزار ساعت پرواز با طيارات

 و بنا بر دستور  همان اردو   . شخص مورد نظر نظاميان اردوي چهلم اتحاد شوروي در افغانستان بودكه موصوف
وي به گونة سري  راكت هاي پيشرفته زمين به هوا و راكت . كرده بود رابطه اش را با احمد شاه مسعود  بر قرار 

هاي باالي   تانك و ضد تانك و ساير ساز و برگ جنگي را به قواي مسعود كه زير نظارت نظاميان اردوي نمبر 
  .چهلم  شوروي قرار داشت ؛ تحويل مي داد 

 فرستادن تجهيزات نظامي وزارت داخله  وچگونگي انتقالعلي احمد مجبور در صحبت هايش از راه و طريق
وي مي كوشيد كه خودش را مبتكر اينكار نشان دهد كه نخستين تمويل كننده . به مسعود ؛ چيزي نمي گفت 
«  مي فهماند كه گويا به نحوي از انحاءبدين نهج  به مخاطب اش  . بوده است تسليحاتي احمد شاه مسعود 

استخبارات  نظامي قواي نمبر ) به مفهوم تاجيك تبار (  ر جنرال افغان تباركه در واقعيت ام[ احمد شاه مسعود  
نمايندة واقعي  مردم و مبارز بزرگ در جنگ مقاومت ضد شوروي  مي ]  چهلم اردوي شوروي در افغانستان بود 

حزب و در . به همين علت  وي چنين شخصيت وطن پرست ورزيده و مبتكر نظامي را تسليح مي نمايد . باشد 
نام نويسي كرده است كه يگانه حزب اسالمي غير وابسته به خارج ، و متكي به  فروش ) جمعيت اسالمي ( اش 

  . سنگ الجورد و ساير احجار قيمتي مي باشد 
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ة بخش به هر رو  مجبور مي كوشيد كه جمعيت اسالمي را نماينده واقعي مردم  وانمود بسازد تا استحال
 به جمعيت اسالمي بي سر و صدا و كامالً مخفيانه انجام  ) دموكراتيك خلقحزب( باند   قوت هاي هاي عمدة

  .پذيرد 
 ظاهراً گوشة ديگري از بزرگ سازي  [ . اين  يكي از اشكال بزرگ سازي احمد شاه مسعود در زندان بود 

  ] .            مطالعه خواهيم كرد  ... )- 12( رباني ، ماهيتاً مسعود را  در زير عنوان
 در اصل مجبور از جانب قواي نمبر چهلم شوروي توظيف شده بود تا زير عنوان زنداني ضد نظام استعماري 

 در زندان "تنظيم جمعيت"در زندان پلچرخي تبارز نمايد و در نقش طرفدار مسعود از افراد دستگير شدة  
 زمينه را براي جلب و جذب آن حزب شود ، مواظبت كند و با امتيازات و امكاناتي كه در زندان به وي داده مي

( و پروسه استحالة اول جمعيت اسالمي  از دشمن به دوست شوروي . از ساير احزاب و تنظيم ها  مساعد سازد 
هر چه زودتر به ثمر برسد ، تا بعداً  استحالة دوم  يعني استحالة قدرت از دولت  پوشالي ) با عبا و قباي اسالمي

 تحت رهبري دو اجنت آن كشور " ضد شوروي " و" نماينده واقعي مردم"هدين ونجيب جالد به دولت  مجا
و بدين نهج افغانستان در وابستگي نامرئي و دايمي . مخفيانه و بي سر و صدا  انجام پذيرد )  مسعود و رباني(

  .سوسيال امپرياليزم شوروي قرار گيرد 
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  )  خفه كردن ناموفقانة يك خادي (  چهارمين همبستگي  زندانيان-10 

   
 يك بخش .به سه بخش تقسيم شده است ) يا پنجره ( قسمي كه در نقشه قفس هم ديده مي شود ، قفس 

  شب وروز را سپري مي نمايند ، دو بخش فرعي  كه هر كدام در دو طرف قفس و اساسي كه زندانيان در آن
تخصيص داده بودند  ... ي را براي تشناب ها و لباس شويي واين دو بخش فرع. متصل  به قفس موقعيت دارد 

پنجره اصلي  زندانيان در ميان همين دو بخش قرار دارد كه دو دروازه محل رفت و آمد قفس اصلي به همين دو 
بخش فرعي باز مي شود ؛ در واقعيت هر سه بخش ، يك قفس را مي سازد كه يك دروازه بزرگ به يكطرف و 

يك دروازه ، از دروازه هاي قفس هايي كه دايره . يگر به طرف ديگر قفس ساخته شده است دروازة بزرگ د
) يعني هر سه بخش يك قفس ( ِگردا ِگرد قفس به .  مي دهند ؛ هميشه قفل بود زندان   حلقوي را تشكيل

زماني كه شمار محبوسان بيشتر مي شد ، زندانيان در دو طرف . رهروي باريكي براي گشت و گزمه وجود دارد 
هرگاه زندانيان بيشتري را به درون پنجره انتقال مي دادند ، سربازان آنان را در . قفس فرعي هم مي خوابيدند 

 طوري پهن مي  هايشان را متصل به ميله هاي قفسزندانيان توشك. س جاي مي داد رهرو باريك پشت قف
  .  رفت وآمد باشد ح  رهروي باريك قابلكردند تا پانزده و يا بيست  سانتي سط

شامِ مغموم ، با شالق آتشينِ اندوه ، و هواي سردتر ، با نشتر . روز سرد را هر طوري بود ، به پايان رسانديم 
شبي تيره ، دلي تنگ  و قفسي تنگ .  بار ديگر به سراغ ما آمد ، تا جريان شكنجة ما را از سر گيرد زهر آلودش

و چراغ هاي كوچك و نيمه روشن ، فضاي سنگيني را براي جوالن پرندة سكوت چنان مساعد ساخته بود ، 
ديگر  آواي  به گوش نمي توگويي در درون قفس ، جز نفيري آرام تني چند ، كه تازه به خواب رفته بودند ؛ 

  . رسيد 
زندانيان از ترس هيوالي سردي خود را با كمپل هايي كه  بوي رطوبت تهكوي ها و زير خانه ها و زير 

من كمپل را بررويم كشيده . زميني  خانه هاي قديمي كابل را به مشام آشنا مي ساخت ؛ خود را پيچانده بودند 
سرم بودم تا در هنگام خواب سردرد نشوم ، در لحظاتي كه مي خواستم ، مصروف پيچاندن پارچة پشمي به دور 

كه توشك وي در جوار توشكم قرار ( چشمانم را به خيال خواب بسته نمايم ، متوجه شدم كه داكتر احمد علي 
همينطور خودش را در كمپل پيچانده ، سرش را از حد معمول بلند نگهداشته و به طرف سقف پنجره و ) داشت 

  . معلوم نبود به چه فكر مي كرد . ه و كنار آن  مي بيند و چرت مي زند گوش
شايد ، عقربه هاي ساعت يازده ويا يازده و نيم شب را نشان مي داد ، كه چراغ  هاي رهرو دور قفس دفعتاً 

ا  تا آن شب در راهرو پشت قفس ، كه توشك هاي ما در درون آن قرار داشت ، كدام زنداني ر.  خاموش شد 
خاموش شدن ناگهاني چراغ هاي كم نور دور قفس احمد علي و چند تني ديگر را كه در اين . جاي نداده بودند 

وي اندكي سرش را پائينتر كرد و به نرمي كمپل  اشرا . گوشه و آن گوشه  بيدار مانده بودند ؛ متعجب ساخت 
اين تغيير ناگهاني در وي ، . وي قفس ديد تا روي بيني اش كش نمود و با نگراني و احتياط به اينسو و آنس

در اين اثنا .  اندكي سرم را بلند كرده ، تا اينطرف و آنطرف قفس را ببينم - با شتاب -سبب شد كه من هم 
مي خواستم از جايم بلند شوم ؛ مگر احمد . گروپ هاي كم نور درون قفس هم يكي از پي ديگر خاموش شد 

  هراسيده بود ، دلسوزانه به من هوشدار داد كه از جايم تكان نخورم و مراقب علي كه از خاموش شدن چراغ ها
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. او كمپل اش را در برابر دهن و بيني خود طوري قرار داده بود كه كسي فكر نكند وي بيدار است . اوضاع باشيم 
ا دقت زياد هر دو ب. من هم همين وضعيت را به خود گرفته بودم . فقط با چشم و گوش مراقب اوضاع بود 

در اين اثنا صداي پاي دو و يا . متوجه درون و بيرون قفس نيمه تاريك بوديم ، تا ببينيم كه چه اتفاق مي افتد 
 عبور مي كردند ؛ شنيده - متصل به تشناب - سه نفر ، كه با سرعت ؛ اما به احتياط از رهرو باريك پشت قفس 

بالفاصله از طرف ديگر قفس هم ] .  مي خوابيدندندانيك آنطرف قفس سه يا چهارتن زدر روهرو باري[ شد 
صدا ها طوري انعكاس داشت ، .   آواز  هايي كه به مشكل شنيده مي شد ، در فضا پيچيد " مجبور"رديف اتاق 

لحظاتي نگذشته بود كه آواز ُخر . تو گوئي كس و يا كساني همزمان ُخر مي زنند و يا دچار نفس تنگي شده اند 
  شنيده شد ؛ مثلي كه تمام زندانيان  به خواب رفته "  َگرس و ُگرس"در پي آن آواز . ر شده رفت ُخر بلند ت

ما هر دو از گير و داري كه خاموشانه در پنجره فرعي جريان . بودند  ؛ زيرا كه هيچ يك از جايش بلند نشد 
مي خواستم از جايم بلند . داشت ؛ چنين استنباط كرديم كه كساني در حال خفه كردن كسي ديگر هستند 

نبايد حركتي از خود نشان داد ، .  خطرناك است ": شوم ، باز هم داكتر احمد علي مانع شد و به آهستگي گفت 
 كه در نزديكي گير و دار شده رفت ، طوري كه يكي دو زندانيسر و صدا بلندتر . كسي نفهمد ما بيدار هستيم 

قفس ) شمال ( خادي و دو سه تن ديگر در قسمت فرعي  [شدند  قرار داشتند متوجه دسيسة در حال وقوع 
  ] .   مي خوابيدند 

زندانياني كه از خواب بيدار شده بودند از . دفعتاً آواز گام هاي دو و يا سه تن از پشت قفس بلند شد 
وار جايشان برنخاستند ؛ زيرا هيچ كس نمي خواست كه پايش به تحقيق و شكنجه وحشيانه خلقي هاي آدمخ

يكي دو نفري كه در نزديكي آن خادي قرار داشتند و خادي قوي هيكل و زورمند را در حالت . كشانده شود 
  .نيمه بيهوشي يافتند ؛ به ناچار سرباز را صدا كردند 

؛ طوري كه هيچ اثري از  سه تن زنداني مي خواستند خادي قوي هيكل را در خواب به آن جهان بفرستند
. نشدند ) توسط بالشت (  مگر موفق به خفه كردن بي سر و صداي اين آدم تنومند و پر زورخود بجا نگذارند ؛

در هر . "... از ترس به شدت مي لرزيد  .  دهن زنداني كف كرده بود":فس گفتند بعد ها ، كساني در داخل ق
هوش و دهان كف كرده ، وي بعد از ديدن خادي نيمه بي. مدتي بعد ، سرباز آمد .  صورت  سرباز را صدا كردند 

 خادي قوي هيكل .  دو باره وارد قفس شدند فوراً از قفس خارج شده با تعداد زيادي از سربازان و ضابطان خلقي
متعاقب آن يك يا دو  صاحب منصب خلقي داخل . را بر روي تذكره انداخته به شفاخانه زندان انتقال دادند 

   ديدن صاحب منصب  طوري وانمود كردند كه گويا چند لحظه شماري از زندانيان با. پنجرة اصلي شدند 
   "  ھلمز شرلوك "صاحب منصب ، با نگاه هاي . پيشتر  سر و صدا موجب شده كه آنان از خواب بيدار گرديدند 

  . بعداً تمام آنان رفتند . گونه  به هر سو نگاه كرد 
تقريباً همه تا صبح بيدار .  راه باز نكرد خواب به چشم هيچكدام.  در آن شب هيچكس از جايش بلند نشد 

 براي كوبيدن حريف اش گالب زوي جاسوس  خون آشام خادآخر اگر آن خادي كشته مي شد ، ديوي. ماندند 
ورتي  تمام همزنجيران به تحقيق و شكنجه كشيده مي ـدر چنين ص. موضوع را خيلي ها جدي مي گرفت 

  . شدند 
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سخنان تهديد . صاحب منصب خلقي با خشم و كين وارد پنجرة ما شدند فرداي آن شب پر ماجرا چند تن 
آنعده از زندانياني را كه در نزديك  آن خادي قرار داشتند ، براي . بعد از آن تحقيقات آغاز شد . آميز زدند 

 چه از هر يك پر سيدند كه در آن شب. دو يا سه روز پيهم بررسي جريان داشت .  تحقيق به قومنداني بردند 
 آن هر يك شانرا از برابر. شماري از زندانيان را  به مقر قومنداني احضار كردند . چيز را ديدند و چه شنيدند 

از آنجايي كه  در . خادي  گذشتاندند ، تا اگر شكي باالي كسي داشته ، هر چه زود تر وي را معرفي نمايد  
 خفه كننده هاي خود را ة خادي نتوانسته بود چهر، هنگام خواب بالشت را بر روي و دهان خادي گذاشته بودند

وي در جريان تحقيق گفته بود زماني كه به خواب رفته بودم  به يك وقت دو تن دو دستم را محكم . ببيند 
گرفته بودند و يك تن بر روي سينه ام نشسته بالشت را بر روي صورتم قرار داده  فشار مي داد  تا خفك شوم ، 

قوت سرم را به اين طرف و آن طرف  دور مي دادم تا نفس كشيده بتوانم  و چيغ بزنم ؛ و تالش مگر من باتمام 
كري پاهايم را با زور زياد بر روي .مي كردم هر دو دستم  را از زير فشار دست هايي  دو نفر ديگر خالص كنم 

تا  زودتر مرا بكشند ، من هم اينها مي كوشيدند . توشك مي كوبيدم كه  همسايه هاي دور و پيشم بيدار شوند 
دفعتاً بالشت را . از مردنم كم مانده بود . گلويم بند شده بود . با قوت زيادتر پاهايم را بر روي توشك مي زدم 

كسي در آنجا  ديده . رها كرده هر سه شان گريختند زماني كه بالشت را از رويم دور كردم  پنجره تاريك بود 
  ] . از زبان باشي اتاق  و تعدادي از زندانيان خلقي نقل به مفهوم [ "نمي شد  

، كه يك نا انسان پر عقده و عصبي مزاج  و نهايت ) سلطاني ( يكي دو روز بعد از اين واقعه  قومندان زندان 
و آميخته با نفرت چنين گفت اين مزدور رذيل با صداي خشم آگين . قصي القلب بود ، به داخل  پنجرة ما آمد 

به امر قومنداني اهميت نمي دهند و پرده هاي دور چپركت شانرا نمي بردارند ، قومنداني مي داند كه   كساني":
 جايي كه ديرة انجنير حسين و برادرش -آنگاه بيدرنگ به بخش فرعي پنجره . "... با آنان چگونه برخورد نمايد

ان را با دستهاي آغشته به خون مردم ما  داخل شد و تمام پرده هاي آويزان شدة آن- بود " امين جان "نجيب و 
آنگاه  انجنير حسن را در برابر  ساير زندانيان با مشت و لگد مورد لت و كوب قرار داده با خود به . پاره پاره كرد 
زماني كه انجير حسين از قومنداني برگشت ، گرچه چيزي نگفت ؛ مگر وي را شديداً مورد لت و . قومنداني برد 
چند روز بعد از اين واقعه  سر باز به داخل پنجره آمده  انجنير حسين را با خود به . ه بودند  كوب قرار داد
وقتي كه از قومنداني برگشت خوش بود كه گويا قومندان وي را شناخته  كه از اعضاي برجسته . قومنداني برد 

   .... از همين سبب از وي معذرت خواسته وسازا ست 
 تن زنداني  را در 81 انجير حسين "ز رهائي از زندان  طي صحبتي گفت كه   داكتر احمد علي بعد ا

   قبل از اينكه نصف حبس شان را در زندان سپري نموده باشند ، آنان را  " و عفو عمومي زندانيان "مصالحه ملي"
رفيق   [د مي گفتن"مامد" كه در جريان شعله وي را ] * [موسي جان . با ضمانت از زندان  خالص كرده است 

 5صرفاً .  سال قيد شد 20در رابطه با ساما    ] زنده ياد موسي مي شود  خواهر زادةميرويس ودان محمودي 
   " از زندان رها گرديد )انجنير حسين  ( سال آنرا در زندان سپري نموده بود كه توسط همين شخص

  
ها شود تا به امور مبارزه عليه دولت پوشاني  موسي جان با اين شگرد مي خواست هر چه زودتر از زندان ر- [ * ] 

    ]  مرده و نه از زنده اش خبري استتا امروز نه از. بپردازد ؛ زماني كه خاد از نيت اش  آگاه گرديد ، وي را اختطاف كرد 
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  توضيحات

  
ر  داكت-14" (  عنوان مربوط به خودش   و داكتر احمد علي زماني كه جلد دوم خاطرات زندان منتشر شد

به خشم . را مطالعه نمود  ) " را به عوض يك اعدامي با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كردند احمد علي
كه ميان تسليم طلبان رسوا ي نوشته اي آگنده از چرنديات، فروخوردة طبقاتي و نژادي اش ميدان تبارز داده 

 را در رابطه با نويسندة خاطرات " شدهسياسي" لومپن صفت الطائالت متداولة طيف روشنفكران مروج است و 
 خود را در آن "سياسي"  شخصيت به اصطالح" سيب سرخ" دروني در ظاهرخوردگي و كرم  زندان بيرون داد

  .نگاشته به نمايش گذاشت 
  : نامبرده در چرند نامه اش ادعا كرده كه گويا 

غل كشي ورو بوسي  روزي توخي را در ايستگاه سرويس هاي خير خانه ديدم پس از ب …« 
توخي گفت بايد ما وشما روابط را حفظ كنيم با ابرام و اصرار زياد آدرس خانه اش راگفت و روز را 

  " معين كرد كه چاشت آن روز حتما به مالقاتش بيايم در حقيقت دعوت براي صرف نان چاشت شدم

ريف  دارند منظم باشد و پا توخي مي خواست اين مالقاتها  تا زماني كه ايشان در افغانستان تش" ؛ 
(  ولي به بهانه اين كه راه دور است مشكل ترانسپورت موجود است" ؛  " فشاري ميكردند هردوهفته

در حاليكه خانه ما درحصه سوم خير خانه و خانه توخي در حصه دوم بود فاصله ميان اين دو محل با 
 كه شايد مورد تعقيب باشيم هر چه دير تر و اضافه كردم) پاي پياده از بيست دقيقه تجاوز نه مي كرد

روز "  ؛   "  بنابراين مالقات ديگر دوماه بعد روز وساعتش در همين خانه توخي  تعين شد بهتر است
موعود همينكه به خانه توخي رسيدم پس از سالم و احترام به يكي از اطاق ها هدايت شدم توخي 

از وطن برويم و در قدم اول به هند ميرويم بعدا بيبنيم كه گفت  بنا به اصرار برادرم تصميم گرفتيم كه 
گفتم بسيار خوب است به خير به سالمت برويد و اگر امري به ما . سر حد ما به كجا كشيده خواهد شد

توخي گفت همه چيز مرتب شده است نهايت متاثر هستم كه از شما وديگر دوستان . باشد بفرماييد 
  » دور ميشويم

  
چند تن از چپ نماها و « :  عفو عمومي زندانيان سياسي طبق چشم ديد يك رفيق صط�ح بعد از به ا

چپ تسليمي و عناصر خادي زير پوشش چپ ، در كوچة آهنگري كابل مقابل درمسال هندو ها يك كانتينر را 
 ودكا و …ابع از من. به شكل دكان درآورده بودند و آنجا را پته جاي و محل ديد و بازديد شان  ساخته بودند 

درنوشته هاي بعدي در اين زمينه بيشتر خواهم  [ - » ولي مي گرفتند و در آنجا مي فروختند حمشروبات الك
  ] . نوشت 
 كه در مقابل پشتني " آريوب ماركيت " تن از عوامل دولت  پوشالي نجيب در يك با نما چپ تندو يكي « 

) عضو كميته مركزي سازمان پيكار (ميان اينها صالح جان در . تجارتي بانك موقعيت داشت ، جمع شده بودند 
 ساعت  دكانمنطقهاستاد صالح  پيش از زنداني شدنش هم در همين  (در آنجا دكان ساعت فروشي داشت 

وي بعد از رهائي از زندان به (  از كوهستان كه يك پايش مي لنگيد " انجنير خليل سامائي ") .  داشت فروشي
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  )جيب جالد رئيس جمهور دولت پوشالي ن (و هزاران تن آزاديخواهيد ها و بهمن ها قاتل مجدست بوسي 
گويا ) صادق باركزائي (  عتيق   څارنوالقرار چشمديد يك رفيق.  حصه گرفت "نماد"شتافت و در   ساختن 

  .»  مي آمد )انجنير خليل  ( هميشه نزد وي( ! ) عضو ساوو 
 به ديدنم آمدند ؛ من جمله  زنده  ،ي از رفقايي كه در زندان با هم بوديم شمار ،زماني كه از زندان رها شدم

كرده   باز "  آريوب ماركيت "دكان ساعت فروشي در : استاد صالح گفت . ياد رفيق سلطان و رفيق صالح جان 
   .… دعوتش را  پذيرفتم . در دعوتي كه ترتيب داده به خانة شان بروم وي از من خواست ... 

در آن سراي تنگ و يا سه باري كه از منطقه پل باغ عمومي عبور مي كردم ، به ديدن صالح جان  دو و 
 در تنگناي آن سراي دكان ساعت  صرفاً  انجنير خليلدرآن روز ها غير از صالح جان.  رفتم نيمه تاريك هم 

 آيد كه استاد صالح در يادم مي.  از صحبت با وي خود داري مي كردم  ، كه من جز سالم عليك ،فروشي داشت
 در عاطفي و رفيقانه نسبت به احمد علينخستين باري كه وي را ديدم  ضمن صحبت با چهره اي كه خطوط 

در رابطه با مسايل زندان مطالبي كه گذشته گذشته ، احمد علي از رفيق هاي :  چنين گفت  ،آن خوانده مي شد
عظيم مجاهد هم .  صميميت داشته باشي خوب است خوب ما است ، شما را احترام مي كند ، اگر با وي
عظيم   مجاهد  [ " …ًاو فع� صاحب منصب  شده . گاهگاهي اينجا مي آيد از شما به احترام ياد مي كند 

  بعد ها در …عضو سازا در قالب پيكار همكار اطالعات زندان ، يك تن از امضاء كنندگان پاي سند تسليمي 
استاد با . در مورد اينكه عظيم   مجاهد كي است به صالح جان چيزي نگفتم  ] . وشت بارة  وي  بيشتر خواهم ن

در رابطه با احمد علي بايد اضافه نمايم كه صالح جان روزي در زندان . ساده نگري قضايا را بررسي مي كرد 
 رابطه با جنبش بين  رفيق ما داكتر احمد علي نظريات نوي را در": برايم منحيث يك خبر بسيار مهم گفته بود 

 كه باز سرش گپ مي  ، حاال شرايط تغيير كرده تيز هاي نوي به ميان آمده از خارج آورده كمونيستيالمللي
اين را به درستي مي دانستم كه استاد خوشبيني خاصي نسبت به داكتر احمد علي دارد ، از همين  . ".. زنيم 

كدام . من آنهمه را به دل نگرفتم . ن ما گپ هاي اتفاق افتاد   استاد در درون زندان ميا": سبب برايش گفتم 
 ميشه كه باهم ببينيد خوب در صورتي  كه اينطور است ": استاد با خوشي زياد گفت   . "دشمني با وي ندارم 

 آيا شما مي خواهيد كه وي با من ببيند و يا اين  خواست خودش ": پرسيدم  . "...او در دكان پيشم مي آيد 
   ."...  او هم مي خواهد كه شما را ببيند ":   استاد گفت "ت ؟ اس

شرايط قسمي بود كه زنداني سياسي بايد دوباره باالي وظيفه اش برگردد . در صدد برآمدن از كشور بودم [ 
 ، در غير آن بنا بر گفته يك تن از اعضاي حزب كه آشتي ملي را تبليغ مي كرد  كساني كه از زندان رها شدند و

اين معني  ادامة دشمني با دولت را مي . باالي وظيفه و ماموريت شان بر نمي گردند با دولت آشتي نكرده اند 
  . دهد 

درسال اخير زندان به نسبت تراكم يوريك اسيد دركري پاي راستم  مدت يك سال بر روي پنجة پاي 
در )   توره كي داكترآقاي ( راحي زماني كه از زندان رها شدم ، داكتر متخصص ج. راستم حركت مي كردم 

 در كري پايت   غضروف تشكل كرده ": شفاخانه وزير اكبر خان ، بعد از اينكه عكس پايم را ديد ، اظهار داشت 
عمليات آن   فعالً در  داخل ميسر نيست بايد به هند بروي تا  . مگر اينكه  عمليات شود ؛ هيچ راه ديگر نيست 

   .  " استخوان اضافي تراش شود
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من به برخي از اقوام و خويشاونداني كه احساس مي كردم در دولت پوشالي كار و باري دارند حينكه  بعد از 
 بايد در خارج صورت گيرد  پايم عمليات": رهائي از زندان به خانة ما آمدند همان عكس را نشان داده مي گفتم 

يابي دوباره باالي كارم در وزارت تعليم و تربيه   حاضر ، اگر بتوانم به كشور هند غرض تداوي بروم بعد از صحت 
  . از رفتن رحيمه و دخترم زحل هيچگاه سخني به ميان نمي آوردم . خواهم شد 

در قانون پاسپورت كه هدف عمدة آن بيرون شدن قواي ذخيرة روس ؛ يعني اعضاي باند خلق و پرچم بود 
را سپري نمود و آزاد شده اند مي توانند به خارج مسافرت چنين آمده بود كه زندانياني كه مدت حبس  شان 

نمايند ؛ مگر برخي ازحلقات خاد به مجردي كه احساس مي كردند كدام زنداني سياسي مي خواهد كشور را 
البته اين خواست خاد نبود ورنه هيچ .  مي كوشيدند از مسافرتش جلوگيري نمايند با دسيسه ايترك نمايد 

 ) " مامد"(زنده يادان موسي جان .  توانست از طريق ميدان هوائي كابل از كشور خارج شود زنداني سياسي نمي
 كه خيال خارج شدن از كشور را داشت سر به نيست شد ؛ عارف جان مصور زنداني عضو  ،زنداني عضو ساما

ننگرهار سر به نيست ساما بعد از رهائي از زندان دركابل سربه نيست شد ؛ فاروق غرزي زنداني   عضو ساوو در 
شد ؛ انجنير فتاح ودود كه موفق شد از كشور خارج شود در پشاور اختطاف و كشته شد ؛ سلطان كه  توانست به 

 ؛ يك تن از اعضاي  خاد زير پوشش ساوو و دسته ...پاكستان برود ، در همان كشور اختطاف و كشته شد و
كه روسها بخشي از پايگاه نظامي شان را در كوه [  كريم بها پيشرو كه بعد از رهائي از زندان باديگارد  جنرال

 به بهانه هاي مختلف به خانة ما مي آمد كه  ،شده بود ، تقريباً يك روز بعد] هاي خيرخانه  به وي سپرده بودند 
 .دربخشهاي از خاطرات زندان طور مفصل به آن خواهم پرداخت 

 خواستند از كشور خارج شوند ، هوشدار مي داد كه ازتصميم  اينهمه اختطاف و ترور  به زندانياني كه مي
من با دركي كه از اوضاع نهايت وخيم آن وقت داشتم ، نمي خواستم  . شان آدمكشان خاد چيزي نفهمد 

داكتر احمد علي يك زنداني عادي نبود دست حمايت .   را عليه خود تحريك نمايم …دشمنان  دوست نما و
فراد نزديك به رئيس دولت پوشالي ؛ يعني دست جنرال دو ستاره جفسر باديگارد  نجيب يكي از برجسته ترين ا

از آن گذشته وقتي از  . بايد  نشان مي دادم كه از دشمني با وي دست كشيده ام  ؛را در پشت سر خود داشت
خاد همچنان ر ، با شناختي كه از سبك كا صالح جان شنيدم كه داكتر احمد علي تمايل ديدار با من را دارد

دستگاه امنيتي كه احمد علي در برابرش زانوي تسليم بر زمين [ دشمنان كشورم و دستگاه امنيت شان داشتم 
 برايم مسلم شده بود كه اين تمايل بر مبناي عالقه مندي شخصي ]زده پاي آن سند تسليمي امضاء نموده بود 

 و عضو  معروف يك تن از جنايتكاران  اجراي خواستمي تواند نبوده ، - به هيچوجه - نسبت به من احمد علي
KGB  ]را زير پوشش باديگارد تا روز مثله شدنش  كه نجيب جالد و رئيس  جمهوري دولت دست نشانده 

 در مورد من  ؛جفسر خسربره اشجنرال دوستاره  يعني  ]توسط عوامل روسي در قالب طالب تحت نظر  داشت
  . باشد 

ربة زندگاني در تحت حاكميت رژيم وابسته به روس  و يا رژيمهاي مشابه را دارند خوانندگان عزيزي كه تج
اين نكته را به نيكوئي مي دانند كه در چنان نظامهائي يكي از آسان ترين شيوه هاي كنترول افراد و حتا 

مالن نهاد هاي  عا بخصوصچنين نظامها ؛ هواداران خواندن مغز آنها، نظارت بر چگونگي برخورد افراد مبارز با
 عامل  عضو حزب حاكم يابه عبارت ديگر وقتي دولت متوجه شود كه فرد مبارز با يك.  امنيتي دولت مي باشد
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با كين و نفرت غير قابل ) مثل احمد علي و امثالش (؛ حتي عناصر تسليم شده به دولت ؛   اشاستخباراتي
 مي تواند حدس بزند كه فرد مبارز در خط  ،ه باشد، بدون آن كه از وي تحقيقي نمود  مي نمايدگذشتي برخورد

 فردي كه نمي خواهد دولت و استخبارات به منويات و  ،، در چنان حالتي خود مقاوم و پا برجا ايستاده است
افرادي كه گمان عامل بودن آنها مي تواند مطرح يا ، مي بايد با عامالن شناخته شده و  عمق ضمير وي پي ببرد

  . ، كه طرف مقابل را معتقد به بي آزار شدن خود نموده بتواند  چنان رويه نمايداصر تسليم شده ؛ حتا عنباشد
  استاد براي اينكه متيقن شوي كه  من كدام ": روي همين مالحظات  درجواب  استاد صالح چنين گفتم 

ش شده بود روز ديدن با صالح جان كه بسيار خو . "كينه اي از وي ندارم  حاضرم  در برابر تو باوي گپ بزنم 
 داكتر احمد علي در متوجه شدم ،به روز موعود كه  به دكان صالح جان رفتم . داكتر احمد علي را  تعيين كرد 

احمد علي گفت  كه در خير خانه اقامت دارد و محل كارش هم در . هم جور بخيري نموديم  با.  آنجا هست 
نشاني خانه را برايش . جه شدم كه  ميل دارد مرا در خانة ما ببيند نشاني خانة ما را پرسيد متو. همان جا است 

وقت  آمدنش را عامدانه تعيين نكردم تا متوجه شود كه من از مبارزه بر ضد دولت پوشالي دست كشيده . گفتم 
ر علي گفتم من كمتر از خانه خارج مي شوم  ه به احمد. و با رفقاي چپ انقالبي كدام ديد و واديدي ندارم 

 از زبانم شنيد ، چهره اش باز شده از اينكه چنين حرفي را .  بيائي زماني كه وقت داشتي مي تواني به خانة ما
  . عنقريب خواهد آمد  :گفت

دروازه را كه باز كردم . دروازه خانة ما تك تك شد كه   ) فكر مي كنم روز جمعه قبل از ظهر بود(چند روز بعد 
 اتاق سالون   وي را به . بي دلواپسي داخل حويلي شد   . وي را به خانه دعوت كردم .داكتر احمد علي سالم داد

داكتر . بعد از صرف  چاي ، صحبت ها پيرامون مسايل زندان  و رهائي زندانيان سياسي دور زد .  رهنمائي كردم 
موسي جان (   مامد   يا بيشتر زنداني  من جمله80 خبر شدم  انجير حسين سازائي  حدود ": احمد علي گفت 

از  .  "... را تضمين كرده قبل از اينكه نصف حبس شان را سپري نمايند  از زندان خالص شان كرده )  سامايي 
مربوط وزارت صحت عامه پست معاونيت ) صحت دماغي ( كار و بارش پرسان كردم گفت كه در نهاد نو تأسيس 

بعد ها از يك [ يت رياست آن نهاد را هم به عهده اش بگذارند  شايد بعداً مسؤولآنرا برايش در نظر گرفته اند 
  .چيز هاي از همين قبيل گفت ] . شنيدم كه رئيس صحت دماغي  شده است ( ... ) چپي عضو پيكار 

از آنجايي كه عرف بر اين بوده كه مهمان را نزديك صرف . مي خواست برود ،  نزديك نان چاشت شده بود 
بان نمي گذارد كه نان ناخورده خانه اش را ترك گويد ؛ من هم به تأسي از همين عرف نان چاشت و يا شب ميز
 و تعارفي ؛ بلكه باجديت از او خواستم كه نان را با ما صرف نمايد "  صالي سمرقندي "پسنديده ، وي را  نه با 

در جريان صحبت . ذيرفت با خوشي پ صرف نان را كه معموالً يكي از عالئم صميميت  و اعتماد  تلقي مي شد . 
 به گونه اي برايش  و گفت ،در خالل گپ.   ما  به خارج از كشور مسافرت مي نمائيم يانه مي خواست بفهمد كه

بعد از صرف غذا   احمد علي . فهماندم كه هيچگاهي خود و فاميلم را به مشكالت مسافرت  دچار نخواهم كرد 
هر  چرا نه :  مسلماً در جوابش ابراز داشتم  ؟ توانيم همديگر ببينيماجازه رفتن خواست و اظهار كرد كه ما  مي

   .از خانه خارج شد با دلِ خوش خدا حافظي كرده) ظاهراً ( وي  . وقت خواسته باشي مي تواني به خانة ما بيايي
ن به  از اينكه برادرم داكتر محمود توخي در مدت زندان مارا كمك كرده اين مسئله را من در داخل زندا

شرايط اختناق ، پيگرد و تعقيب در آن زمان چنان بود .  تمام رفقاي ساوو و اكثر رفقاي چپ انقالبي گفته بودم 
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از رفتن ما به هند از تمام . كه برادر  به برادر نمي گفت كه وطن اش را ترك مي گويد و به خارج مي رود 
فر نبودند منهاي يك برادر رحيمه كه كمال اعضاي فاميل نزديك ما كه مي شود گفت كمتر از  سي چهل ن

  ا حت ؛اطمينان را باالي وي داشتيم و يك رفيق شخص ام كه يك شب پيش از خروج از كابل به خانه وي بوديم
پالن رفتنم به كسي بگويم كه بعد از رهائي از زندان ، در  چه رسد به اينكه من از ،فرد سومي اطالع نداشت 

 رفتن به مقامات بااليي  آن ماشين قرار گرفته  منتظر پيشرفت و باالشانده روس خدمت ماشين دولت دست ن
چنين ادعاي از جانب احمد علي .  مي باشد ، كه برايش وعده داده شده ،آلوده به خون صدها هزار  هموطن ما 

   من ؛ حتا گرفتن ! ! خيلي ها خنده دار است ؟   ،كه گويا موضوع رفتنم به خارج را با وي در ميان گذاشته ام
تا اگر در ،  توره كي گرفته بودم و آنرا با خود داشتم كه از  داكتر[  جراحي پايم در هندوستان را  تصديق 

 آنرا به وي نشان بدهم ؛ زيرا كه تصديق جراحي درواقعيت امر   ،ميدان هوائي كدام خادي علت رفتنم را بپرسد
 ماه به دهلي جديد مي رود  صرفاً غرض تداوي  براي مدت يكي دو  نشانگر آن بود كه شخص واقعاً مريض بوده

  .!!  چه رسد به رفتن ما به خارج  ؛به داكتر احمد علي نگفتم]  و دوباره بر مي گردد 

                             

جايش كه هر يك را در (هاي دست يافته در زندان پلچرخي  اين قلم  بر مبناي  يك سلسله فاكت  –  ]2[ 
  را به نام مستعار" دست كي جي بي در درون خورجين جمعيت درمانده"نخست مقالة  ) تشريح خواهم كرد 

نوشتم كه در  ] 1993 اول جون - 1372 سرطان سال – سال قبل از امروز ، يعني  به تاريخ  جوزا 19 ، برزين
) در سطح خارج از كشور ( كه اين مقاله  تذكر داد فروتنانه بايد.  منتشر شد مجاهد ولس  ة نشري191شماره  

 در رأس -  ماهيت پليد و وابستگي مستحكم باند جمعيت اسالمي و عملكرد هاي شوراي نظار براي نخستين بار
  : اينك بخشي از آن مقاله .  افشاء  شد -  وياحمد شاه مسعود به شور

 جمله صاحب  منصبان داراي  در اتحادشوروي تحصيل كرده و ازشخصي كه در رشته پيلوتي سالها«  
، تا با  ، دستور مي گيرد در وزارت داخله محسوب مي شد) بعد از گالب زوي خاين به وطن(صالحيت اجرايي 

، از قبيل  موصوف بعد از برقراري  رابطه با مسعود مقادير زياد سالح و مهمات نظامي.   نمايدقايممسعود تماس 
االي تانك و ساير ساز و برگ جنگي مورد نياز مسعودرا تسليم افراد ، راكت هاي ب راكت هاي زمين به زمين
 ، توسط خـاد جريان انتقال مهمات و تجهيزات جنگي كه به دفعات انجام يافته بود.  معرفي شده اش مي نمايد

پيلوت مذكور در ميان .    كشف و پيلوت موصوف ذريعه خاد گرفتار و محكوم به بيست سال حبس ميگرددگويا
، محبوسين ساير احزاب و تنظيم هاي جهادي را جهت  دانيان به نفع جمعيت اسالمي فعاليت سياسي نمودهزن

 وي بعد از جذبي،  چنانچه افراد  تشويق و تطميع مي كرد) جمعيت اسالمي ("حزب"پذيرش عضويت در آن 
رهائي از زندان پلچرخي در اين خلقي معروف بعد از . رهائي از زندان به  جمعيت اسالمي  مراجعه مي نمودند

  .  »خدمت جمعيت ساطـور به دستان قرار گرفت 
 همين نوشته ، و دستيابي به برخي از واقعيت درج شده در سال قبل از امروز متكي به فاكت هاي 11 تقريباً - 

د جمعيت ، بيائي" را تكامل داده  زير عنوان   " ... دست كي جي بي"هاي تا آن زمان افشاء نشدة ديگر مقالة 

 افغان "نوشتم كه در نشريه  ) بريالي دربابايي(   به نام مستعار "شوراي نظار و مسعود را بهتر بشناسيم
 آن نشريه چاپ و نشر ، 2003 جون 47الي شماره  ) 2002جون  ( 29  چاپ تورنتوي كانادا ، از شماره "رساله
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 " و در سال جاري در پورتال "پيام آزادي" وبسايت و" بابا " وسايت " جرمن – افغان "و بعداً در سايت هاي 
  .] آزاد افغانستان  منتشر  گرديد –افغانستان آزاد 

  
  

  

                                                  ادامه دارد


