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، اميد است از اين كه پاسخ به  خواننده و همكار نهايت عزيز، درود هاي گرم مبارزاتي ام را بپذيريد

مي توانم به شما اطمينان بدهم كه در اين .  ، از من دلگير نشده باشيد نامة پر ارج تان به تأخير افتاد

، مشكالت   بلكه با تمام عالقه مندي به دادن جواب سريع ؛ بي اعتنائي كمترين نقشي نداشتهتأخير

نه تنها هيچ گاهي بر پر قو نگذشته كه ، سن و سالي  زندگاني در غربت آنهم به سن و سالي كه ما داريم

،  باشدانسان ي  بلكه به مانند ميليونها افغان ديگر گذشت هر روز آن مي تواند مقراض عمر طبيع ؛است

 مختصري خدمت خ، پاس ، با آنهم از اين كه زود تر از اين نتوانستم بروز چنين تأخيراتي ناگزير مي گردد

  . ، پوزش مي طلبم شما همكار محترم تقديم بدارم

  :مهر آفرين شما  اما به ارتباط نامة  ؛و

 تان تقديم رد به گذشتة كشواولتر از همه سپاس و تشكراتم را خدمت شما هموطن جوان و عالقه من

نگاشته و منتشر ساخته ام، » خاطرات زندان پلچرخي «آنچه را من تا حال زير عنوان در ثاني .  مي دارم

مسلم است كه هر .  آنهم در زندان مخوف پلچرخي -مگر گوشه اي از پراتيك خودم ؛ چيزي نيست 

ز آن دوران چه بسا در بسياري ازنكات ، با زنداني پراتيك و سرگذشت خاص خود را داشته برداشتهايش ا

،  بايد بپذيريم كه در چنين صورتي.   بلكه متضاد هم باشد ؛برداشت هاي من نه تنها مغايرت داشته باشد

، ما زندان ديده ها نتوانيم در بيان  آنهم با فقدان ارزش هاي تثبيت و پذيرفته شده از جانب تمام زندانيان

، بر تمام ما  به نظر من و با در نظرداشت اين حالت.  فقت كامل داشته باشيم، با هم موا آن سرگذشت

، الزام آور مي گردد تا داشته هاي خود را   در كنج زندان به بند كشيده شده بوديمساليكساني كه چند 

و مردم ، تقديم  بدون كم و كاست و يا تحريف و توطئه و يا تبارز كار اين يكي و تخطئة كار آن ديگري

 تا از آن طريق نه تنها خوانندگان گرامي و نسلهاي آينده قادر شوند از  ،نمائيمتاريخ مبارزاتي كشور

 بلكه در كنار امكان جمع تمام تجارب و  ؛تجارب مثبت ما آموخته و از تجارب منفي ما عبرت الزم بگيرند

 در چنان موقعيتي نيز مشخص ، پايه ها و اساسات ارزشي بالنسبه كامل آن دورهدر نتيجه شفاف ساختن 

  .  گردد

 »كمون هاي مصرفي«به صورت مثال راجع به يكي ازپيشنهادات شما كه مي تواند به معناي تشكيل 

   .، اندكي مكث مي نمايم تعبير و تلقي گردد

، يكي از  هشت سال زندان و در ده ها اتاق بار بار تقسيم شدن و امكان آميزش با صد ها زنداني

، سطح زندگاني متفاوت همبندان در  ي انكار ناپذيري را كه بر فرد فرد زندانيان مي قبوالندواقعيت ها

 يعني در حالي كه تعداد كمي از افراد از امكات مالي خوب و پايوازي منظم با  ،داخل زندان مي باشد

ز واليات دور  در صد زندانيان به خصوص آنهائي كه ا90، در مقابل بيش از  دستان پر برخوردار بودند



 

، مجبور بودند   به پلچرخي انتقال داده شده بودند و يا اين كه روي ده ها دليل پايواز نداشتند كشوردست

، بي لباسي و مشكالت ديگر ناشي از نداشتن  ، بي دوائي  ناداري ،در كنار تحمل رنج و شكنجة زندان

ند كه در عمل با دشمن مردم جنگيده و به اكثريت اين افراد هم كساني ا.   تحمل نمايند نيزپايواز را

، حال در چنين شرايطي گذشته از اين كه به مثابة يك انسان بايد از  اندشده همان دليل به بند كشيده 

بايد » به مفهوم كلي آن «  نمود و گذشته از آن كه از يك همرزمن انسان درد مند و ناتوان حمايت آ

بردن درجة امنيت داخل اتاق مي بايد از چنان افرادي حمايت و ، براي حفظ خود و باال  مواظبت كرد

زيرا تجربة تاريخي زندگاني در داخل زندان بار بار نشان داده كه دولت و .  مواظبت صورت بگيرد

جواسيس آن قادر شده اند افراد  محكم و استواري را كه در دوران تحقيق چون كوه پايدار ايستاده شده 

، زبون و ناتوان ساخته آنها را به نوكران زرخريد   مشكالت شانعلت نمودن حبس به اند، در دوران سپري

در برخي موارد اين حالت آن قدر شديد و قابل لمس مي تواند باشد كه به جرأت .  ندخود مبدل نموده ا

  . مي توان گفت، فردي را به ضد خودش استحاله نموده اند

در داخل » انديوالي «ريسته مي شود، مي بينيم كه اصل وقتي با چنين دركي به قضاياي زندان نگ

 بين زندانيان چپ و عناصر »كمون هاي مصرفي«زندان بين تمام زندانيان به صورت عام و اصل تشكيل 

،  ، ارزش امنيتي نيز يافته و هر انسان متعهدي را وادار مي سازد ، گذشته از ارزش انساني انقالبي در بند

  .  وردبياتا به آن رو 

 توجه »  راتب صاحبقاضي «از قبيل بادامهاي  حال وقتي من در خاطرات زندانم به برخي از جزئيات

 از يبه شكلكه ، اين نبايد بدان معنا تعبير گردد كه گويا خواسته ام با وي و يا كسان ديگري  نموده ام

ن دوستي و يا دشمني ، آنچنا  آمده و يا در جلد هاي بعدي خواهد آمدماشكال اسم شان در خاطرات

 يك تن از عوامل نفوذي خاد [  با آنها تصفيه حساب نمايمباشمخاصي داشته ام كه ضمن نوشته خواسته 

 "مائوئيست"  هميشه با زنجير تيغچه دار براي آشكار نشدن هويت استخباراتي اش كهسلطانعلي كشتمند

، باب دندان   در خاطرات زندانموع راموض بازتاب همين  ، مي كوبدنمائي  به سر و سينة پر كينه اش

، بلكه ] !  بيرون داده است  در متن نوشته اي مكنونات ضمير استخباراتي اش را ،دراكوالئي اش يافته 

 بيان نيازمندي ها در چنان ،  اول آن در قدمهدف از آن نگارش و بيان برخي قضايا با تمام جزئيات

و وقتي مي بينم .  به چگونگي راه حل آن جلب نمودن مي باشدشرايطي و در ثاني توجه عالقه مندان را 

 زندان رفتن را با در ة صريح خودت هيچ گونه وجه اشتراك كه بر مبناي نوشتشماكه فردي به مانند 

 كه هدف من هم بوده و در آن زمان د، درست به همان راه حلي مي انديشي دپلچرخي نداشته اي زندانيان

،  بودند انسانهاي پرمدعائي كه يا عقل شان به آن راه حل نرسيده و يا هم ارزشي برايش قايل نشده اند

  .جبران بخشي از زحماتم را به عينه مشاهده مي نمائيم

  !خوشال عزيز

، به اهميت و عمق   بردم لذت بيشترة آنمطلب خودت را بار بار خواندم و ضمن آن كه از تكرار مطالع

، پاسخ به  برخي از آنها از جملة وظايفي  به ارتباط سؤاالت.  سؤاالت مطروحه نيز توجه بيشتر نمودم

، يعني بيان آن قسمت از خاطرات زندان كه تا كنون انتشار نيافته  است كه جلو روي خود قرار داده ام

  : اند، اگر دقيقتر بنويسم بايد بنگارم



 

تا جائي ( ، دفاعية خودم  رنوال دولتاڅ، ادعاي  ساعات دستگيري گرفته تا جريان تحقيقاز نخستين 

 تا اعالم پارچة ابالغ براي همة ما و عكس العمل  ، ساير رفقاي همدوسيه اماز) كه به خاطرم مانده باشد 

كه ارزش آنها هم اميدوارم تمام اين مراحل و بسا نكات ديگري .  هاي رفقاء بعد از مشاهدة پارچة ابالغ

 مگر برخي از  ؛شود اين سلسله نگاشته 5 و 4 هاي دكمتر از آنچه تاكنون بيان شده، نخواهد بود در جل

كور «اين كه  كه كار براي انجام درست آن نه - بر رسي از تاريخ جنبش چپ - سؤاالتي هم وجود داشت 

، تا  از زندان ديده و يا نديده مي باشد، از وظايف جنبش انقالبي كشور اعم »خود و بيناي مردم بگرديم

را  و نظراتم  ها در حد توان خواهم كوشيد تا در آن مورد نيز داشته ،جائي كه به من رابطه مي گيرد

، اميدوارم آنهائي كه توانائي و  نمايمتقديم خدمت خوانندگان گرامي و متعلقان جنبش انقالبي كشور 

، صداقت و  ، كار شان را با حزم مت متوجه وظايف شان شدهوقت بيشتر از من دارند نيز در آن قس

  . دارند پيشكششفافيت كامل آغاز و محصول آن را به همگان 

خواهم كوشيد تا به تمام » خاطرات زندان پلچرخي «با آن كه در جريان بخش هاي بعدي سلسلة 

مختصر در يك مورد همين ، حيفم آمد تا به صورت بسيار  سؤاالت شما در حد توان پاسخ ارائه دارم

مورد نظر مسألة تسليم طلبي در درون زندان و مقايسة آن با آنچه شما به .  اكنون اشاره هائي ننمايم

  .  مي باشد، برده ايد نام از آن» تقيه «عنوان

ديگر چيزي كمتر از خورجين بقال و يا اوالً بايد گفت كه مذهب تشيع به مانند تمام مذاهب و اديان 

،   و هر آنچه را كه انسان خواسته باشد مي تواند نمونه هائي از آن را در بطنش بيابد مداري نيستتوبرة 

ه گرفته تا جنگ روياروي و قتل و كشتار، منتها بايد ديد كه كدامش در چه و قت و كجا حاز تقيه و مصال

  . اولويت مي يابند

سته به روس در افغانستان و مقايسة آن هر چند بررسي وقايع زندان پلچرخي و دوران دهشت نظام واب

به شمار آيد كه زياد مجاز » قياس مع الفارق «با صدر اسالم و به خصوص تاريخ تشيع مي تواند همان 

 قضاوت اجازه مي دهد  تا در زمينهو تاريخ تا جائي كه مطالعات محدود من از اسالم هم نيست با آنهم ؛ 

در تشيع به صورت خاص به عالوة آن  و  در اسالم و به صورت عام ، به جرأت مي توانم بنويسم كه نمايم

، تا پاي جان  ، در مواقع الزم با زير پا كردن اصل تقيه كه عنداللزوم از سالح تقيه كار گرفته شده است

به مثابة بزرگترين مثالها مي توان از پافشاري عده اي از برده .  مبارزات روياروي نيز صورت گرفته است

جعفر بن «، ايستادگي  قبل از هجرت جانب مدينه آزاد شده به اعالم آشكار اعتقاد شان در مكههاي 

، قضية عاشورا و عدة ديگري از امامان شيعه ياد آوري  در حبشه در بيان و دفاع از اعتقاداتش» ابيطالب

  . نمود

 جمعي متجاوز و زور دقت در تمام آن وقايع مبين اين نكته است كه وقتي فردي ناشناخته در مقابل

 اما وقتي شناخته شده بوده و دشمن به صورت كامل  ؛، به اصل تقيه پناه برده است گو قرار گرفته است

  .    است، بدون كمترين خوفي از اعتقاداش به دفاع برخاسته با هويت اعتقادي اش آشنا بوده

 نظر »سازمان پيكار « و »ملتافغان «تسليم طلب از قماش هاي وقتي ما به زندان پلچرخي و نهاد 

، به صراحت ديده مي شود كه وضعيت آنها با ميليونها مردم عادي كه دشمن از آنها شناختي  مي اندازيم

 حتا خوشخدمتي به دشمن در صدد حفظ  ؛تا آنها با انكار هويت ايدئولوژيك و (، مشابه نبوده  نداشت



 

 بلكه آنها كساني بودند كه قبل از زندان به  ؛) ه شود، زشتي و قبح اين عمل به بحث كشانيد خود برآمده

ني شان را با دولت دست م بلكه دش ؛صورت رسمي نه تنها هويت مبارزاتي خويش را آشكار نموده بودند

حسين بن «و » جعفر بن ابيطالب« يعني براي آنها اوضاع درست به مانند  ؛نشانده نيز اعالم نموده بودند

حيات دنيا عقيده است و جهاد در راه « كه از آنها نقل مي شود كه گفته اندبود و همان طوري» علي

نهاد ، براي زندانياني از قماش  ، و با اعتقاد به چنان اصلي تمام خطرات را نيز به جان خريده بودند»عقيده

 به خصوص با در نظرداشت موقف تشكيالتي آنها كه در ظاهر بخشي از رهبري مقاومت  ؛ نامبردههاي

، چنان عملي و جهت حفظ جان شان پرتوكول تسليم را باروسها و  ضد روسي را نمايندگي مي نمودند

صاف و ساده تسليم طلبي و درنتيجه خيانت به جنبش آزاديبخش ملي كشور ،  امضاء نمودنمزدورانش 

  . بود

و اولويتي كه و زندگي با تمام لذت ، حيات  همكار عزيز ما آقاي خوشال يادآورشومبه در همين جا 

، كه زندگي با تمام ارزش آن در مقابل مرگ  ، مقاطعي از حيات مبارزاتي براي انسانها مي رسد ددار

، كه با صد ها  ، مقتول قادر مي شود با ايثار خون به چنان دستĤوردي نايل آيد شرفتمندانه رنگ باخته

ز از انقياد طلبي و دست خود را به دست مقاومت در زندان و احترا.   سال زندان نمي توانست به آن برسد

  .  ، يكي از همان لحظاتي بود كه از آن ياد كرديم دشمنان دادن

بيرون » ما جان به فنا داديم تا زنده شما باشيد«  عامصرآن ست همان كاريست كه از بطن راين د

  ◙ .آمده و تاريخ مبارزاتي تمام ملل و خلقهاي جهان از آن مشبوع مي باشد


