
  
  

  شهيد محمد علی، 
 .گفتند! از تبار آنانی که به ظلم واستبداد، نـه                 

  
  

  
 محمد علی در زندان

  
  
  

 نصيرمهرين
  

برای برخی از انسانها، ستيزبا روزگارمشقت باروعاملين جفاهای سترگ، در کمال آگاهی از دشواری ها  
برای آنها، جان باختنِ  آگاهانه با پذيراشدن گلوله های آتشين درسينه ها مسلم بوده   .پذيرفته شده است

، که خواستگاه عدالت جويی نمی توانسته است آن زيرا به تحمل جفاها، نه تنها رضايت نداشته اند. است
  .بيدادگری را تحمل نمايد

  
که با ستمگری و حکومت  ازسوی ديگر، بيدادگران سنت استبداد تاريخی را چنان رعايت نموده اند،  

از ورای رويداد های تلخی که تاريخ کشورما ديده است، شکنجه و آزار . مستبدۀ ايشان هم قافيه باشد
. ن عقيده يی وفکری وسياسی، چون خزانه يی از کارکردهای استبداد تاريخی انباشته شده استمخالفا

  . خزانه يی که معرف انديشه ها وباورداشت های ادارۀ نظام هريک از آنها است
   

وامير عبدالرحمان خان و فرزندش تا دوران . . .   از زمانه های قديم تا گذرازمعبراستبداد غزنويان
محمد نادرخان و صدارت های شاهانۀ سردارهاشم خان وسردار داؤود خان، وخپ ها، اين پادشاهی 

آزار و . ستمگری و زندان و اعدام با حکومت مستبده همراهی وهم قافيه گی خويش را از دست نداده است
ا کشتاری که پس از آن نيز با چهرۀ زشت ديگری آن سنت را رعايت نمود، هرکدام مهرونشان استبداد ر

شيوۀ مردم آزاری تاريخی، همواره با تجديد ابزار و الفاظ کوشيده است اين بار امانت . درجبين داشته اند
ميراث آزار و کشتار دگرانديشان و ميراث و ادارسازی انسانها به . وميراث نظام های خود کامه را حمل کند

  .ت برانگيزآن يکسان انديشی با تمام خفت و خواری و ملزومات کشتار آميز ومخالف
   

گاهی که نبشته های از مقصران جفاهای سترگ چنددهۀ پسين را ميخوانيم، می بينيم که حاضر نيستند 
نگاهی به سوی سرچشمه های خونريزانه ودست های خون آميز خويش نمايند، ويا لحظه يی سر  

ت، پيش زمينۀ آمادگی زيرا اين سر درگريبان فرو بردن که چندان هم دشوار نيس. درگريبان فروببرند
اما چنان مينمايد که سنگينی بار مسؤوليت و نبود چنان فرهنگی، مانع آن . فرهنگی را نيز مطالبه ميکند

ازينرواست که بجای آن انديشيدن به سياست های . سر در گريبان بردن ها و انديشيدن ها شده است
  . رديفی در نبشته های آنها جای يافته است مانند خونريزانه، انکار از جفاهای مرتکب شده در حق مردم 

   



اما با حافظۀ جمعی مردم چه بايد کرد وبه آن چه جوابی ميشود داد؟ حافظه يی که اعمال جابرانه 
سند و مدرک وگواه . وستمکاری های مولود آنرا با خط درشتی درسينه جای داده و فراموشی نمی پذيرد

  .نيز کم ندارد
   
سال بدينسو، عده يی با همان سِرسرگردان ودست رنگين ازخون، با توجيه نويسی ها، که از چندين   اينک 

عزم ستيزبا حافظۀ تاريخی وجمعی مردم را در پيش گرفته اند، حافظۀ تاريخی نيز مدارک و شاهدان 
گ وما ناظرهستيم که بسا از تن های نازنين و آماده برای قربانی، به در خواست نن. خويش را پيش مياورد

، !نه . آميزی که نظام استبداد بر مردم وکشور ما سعی وکوشش تحميل آن را داشت، نـــــــــه گفته اند
بدليل جفا آميزی و هم جوشی نظامی مستبد که با استبداد مضاغف نيروی مهاجم وخونريزپيوند حيات 

به رغم همه . ميدهنــــدو در بهای اين نه گفتن خوب ميدانستند که سر سبزخويش را برباد . وممات داشت
تالشهايی که در برابر حافظۀ تاريخی بکار ميبرند، هر چند گاهی، جمجمه وسند ومدرکی سربلند مياورد 

  .واز خروش و درد و آزار قربانيان استبداد سخن ميگويد
   

دژخيمان و کارگزاران آويز عقاب بلند پروازيست که دربند   آنچـــه را در ينجا برگزيده ايم، اندکی ازستيز و
محمد علی " استنطاق "اندکی از جريان . نهاد شکنجه گر خاد يا يکی از ملزومات نظام مستبدانه افتاده بود

انسانی که در برابر ستمگران رويا روی ايستاد و در دشوارترين لحظات زندگی خويش . را آورده ايم
با جمعی از ياران اش به اعدام گاه ) 1361(د،او را سال بع. نيزستمگری ها را به نکوهش کوبنده گرفت

  . . . بردند
   
اين سند نه تنها ُمهر تاييد برحضور انسانهای بيشماری ميزند که درگسترۀ مبارزه با بيداگری از مرگ  

نهراسيده اند؛ بلکه تداوم اعمال شيوۀ های شناخته شدۀ سده های ميانه را که با انگيزاسيون يا تفتيش 
اما هنگام اعمال شيوه های مبنی بر . افته است، نيز هنگام بازجويی ها بخوبی نشان ميدهدعقايد شهرت ي

تفتيش عقايد که خواستگاه خويش را از خدمت به نظام استبدادی ورهبردهای شوروی از ميان رفته 
با  هرچند همان شکنجه گران وبازجويانی بوده اند که در پيشينه ها" مستنطقين "ميگرفت، مينگريم که 

ايفای وظيفه مينمودند؛ اما مانند دستگاه " ميرغضب باشی "و " والی حرس"وزير نظر " مستخرج" نام 
وابسته به نهادی . های پيشينۀ مطلقۀ آسيايی، بی خبر ونا دانسته از حقوق و کرامت انسانی نبوده اند

  :بودند که بر روی کاغذی از اصول اساسی اش نوشته شده بود
   
    ."ف کرامت انسانی، شکنجه وتعذيب مجاز نيست مجازات مخال" 

از آنجايی که مقصرين جفاها ، حاضر نيستند، اعمال مخالف کرامت انسانی را در دور زمامداری خويش 
مجازاتی . بوده اند! بپذيرند، ميشود پذيرفت که معتقد به مجازات و شکنجه و تعذيب موافق کرامت انسانی

  . .  . خنجر خيز و خونريز گرفته بود که نياز خويش را از دموکراسی
   

اين سخنان دردآميز از آن جهت نيز مطرح است تا جامعۀ ما باديدن آن اعمال ونکوهيدن آنچه مستبدين در 
پيش گرفته بودند، در راه رعايت احترام به دگرانديش و مخالفت با شيوه های مبتنی بر آزار و شکنجه 

  .*شاهد دستاوردی باشد
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  متن قلمی 

    
   

  .اينجانب که شهرت ام در فوق ذکر است اظهارات خود را چنين بيان ميکنم " 
   

در اثر . حمله قرار گرفتحوالی ساعت نه ونيم شب توسط قوای امنيتی منزل محاصره گرديده و مورد 
بعد از انتقال اسناد مذکور بداخل موترها اينجانب، برادرم . تالشی يکمقدار اسناد بدست قوای امنيتی افتيد

بعد از توهين . وخسربره ام تهديدکنان بداخل موتر ها گرديده و روانۀ مرکز امنيتی کابل گرديديم
سيلی، مشت، لگد وقنداق تفنگ قراردادند که خون  وتحقيرهائيکه به برادرم نمودند، ويرا مورد حملۀ

  .زيادی ازدهن وبينی وی رفت 
   
بعد اينجانب طور . البته در محل امنيتی بعد از گذشت لحظات چند پدر ريش سفيد اينجانب را نيز آوردند 

  . شفاهی مورد بازپرسی قرارگرفته وفعالً بطورکتبی جمالت چند از جريان دستگيری مرقوم گرديد 
   

  امضأ محمد علی
3/4  /5 /1360  "  
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  متن قلمی 

    
   

  ؟.که ماهوار مبلغ چنــد افغانی حق الغضويت ميپرداختيد لطفاً  واضح سازيد :  1سوال
   

  .نميگويم  :جواب 
    

  سبب چيست که شما بـه راستگويی قايل نميشويد؟:  2سوال
   
  نـــــــــه: در مقابل شما فقط يک جواب : جواب  

     
  .واضح سازيد  درمقابل يا درمقابل رفقايم  :3سوال 

    
  .در مقابل همۀ شما  :جواب

    
  . نفر سازمانی هيچگاه دروغ نميگويد شما که حاال دروغ گويی مينمائيد واضح سازيد. . .**   :4سوال 

   
  .اين دروغ نيست : جواب

   
   
   
های شهيد محمد علی و پاسخ " مستنطق"آنچه را درباال ديديم، دربرگيرندۀ اندکی از پرسش های  -*

    .است) خورشيدی 1360(مسؤول نشرات سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
با مطالعۀ نبشته يی از جناب رازق مأمون پيرامون شهيد نادرعلی پويا در تارنمای وزين کابل پرس، برآن 

، حاال بگونۀ شدم که قسمت باال را، بدليل پيوند موضوعيت از متن در نظرداشته برای کارگسترده تری
حزب دموکراتيک خلق افغانستان را که در   شايان يادآوری است که محکوميت استبداد. فشرده انتشار دهم

چهرۀ آزار و شکنجه و اعدام شاهد بوده ايم، در برابر همه دگر انديشان وهمه آنانی که عقايد و باورداشت 
افتاده يی که در اختيار اشخاص قرار دارند، و  آرزو ميرود مدارک جدا. های ديگری داشته اند، درنظر آورد

، شکنجه وآزارشخصيت ها واعضای احزاب، سازمان ها و گروه های ديگری " استنطاق " از نحوۀ
    .حکايت دردانگيز وعبرت دهنده دارند، درمجلدهای ويژه فراهم آيند

   
   .کلمه ويا کلماتی از سوال مستنطق در اثرخراشيدگی صفحه خوانده نشد -**

  کابل ناتهه زين برگرفته از سايت 



 


