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  احمد کندھاریدگرمن 

 ٢٠١٧ مارچ ١٨
  

  ق و پرچم را فراموش کردلنبابد جنايات بانديستھای خ
٣  

 اکنون گذشته است، "  را فراموش کردپرچمخلق و  بنديستھاینبايد جنايات "مدتی از نشر خاطرات زندانم تحت عنوان 

 خاطرات وجود دارد،ھنی ذمساعدت و ًھنم که اکثرا فراموشم شده ، تا توان ذالی خاکروبه ھای ه ًمجددا خواستم از الب

به وقوع که مند رويداد ھای سياسی و جناياتی ه که عالق و اختناق سياسی با زندان ديده ھا و کسانی ن لحظه ھای دشوارآ

 ھستند شريک " حدخا- افغانستان ديموکراتيک خلق  حزب"به اصطالح  دوران شکنجه و اعدام و خواستار افشایوسته پي

ن دوره سياه خاطره نويسی به آ  زندان ديده ھای "حدخا"خی تحت سلطه  خونبار راگر چه در مورد زندان پلچ. نمايم 

ُاين صفحه تاريک تاريخی مشتمل  زيرا اند،اھميت ذات خود در خور ه شکلی از اشکال صورت گرفته ، که ھمه ب

لم  و اندوه فراموش نشدنی مردم  کشور ما می باشد  ٔازيک دوره غمبار ، پر از تا ُ.  

 خاطره نويسی از دوران زندان برای زندان ديده ھا يک امر فردی تلقی می شود ؛ ولی برای نسل آينده و جوان که از                       

خصوص که اکنون غرض ه گاھی ندارند روشنگری خوب پنداشته خواھد شد ، بآ » حدخا« يشگان پجنايات ، جنايت 

اب اخوانی ايشان ، با حزدر تبانی با متحدين ا » حدخاکتمان نمودن جنايات و اغوای جوانان بازھم در اين اواخر باند 

  .ت ضد بشری شان به يک کمپاين  وسيع تبليغاتی متوسل شده اند  در توجيه  جنايا استفاده از انترنت و فيسبوک ھا ،

 

 :زندان پلچرحی 

خصوص لحظات  ترور ، شکنجه  و ه نجا زندانی بودند ، بآکه مدتی را در  نام زندان پلچرخی نظر به زعم  کسانی

تدريجی  مرگ آور ۀشکنجُھا ، برای ھر روشنفکر زندان ديده افغان يک ھيوالی مدحش و »  خلقی  «ُبرخورد وحشيانه 

گاھانه طرح ريزی شده بود ، ولی از ديد اين قلم در آزاديخوا و وطنپرست آ زندانيان ۀپيامد داشت ؛ که جھت شکنج

، سرنوشت چه خواھد بودی ام به يک محل نامعلوم ديگر که فھميده شده نمی توانست  ئجريان  انتقالم از محل زندان ابتدا

از طی نمودن يک مقدارمسافه ، معلوم   بسيار کندی سپری می شد ھيوالی مرگ بود ؛ بعداحساس اين لحظه ھا که به

، گرديد  حامل ما رھنمائی میۀ نقليسيلۀو»  اگسا  «گرديد که سفر به صوب پلچرخی بوده که توسط خلقی ھای وابسته به 

 ما به وسيلۀ نقليۀخصوص که ه ،  بن لحظات  بر ما يک حالت سکون و سنگينی جسمانی نا خواسته مسلط شده بود آدر 

نجا  موقعيت آاستقامت قوای چھار زرھدار تغير مسير داد  چونکه پوليگون انداخت ھای قطعات عسکری مرکزی  در 

ن محل خبرھا شنيده بوديم  ، آشنا بود و از اعدامھای روشنفکران در آن محل آداشت و برای ما چند نفر زندانی نظامی 
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درس آن آکه  خبر ھای اعدام  وطنپرستان را از  ھنم را تحت الشعاع قرار داده بود و از آنجائیذم  اعداۀکلمه و پروس

ًمکررا شنيده بودم احساس نموديم که در پيشروی نظام قراول قوائی چھار زرھدار رسيديم و نوکريوال امبوالنس حامل 

 با نوکريوال تماس سيلهول وؤتورن سيف الرحمن  مسبعداز توقف  در نظام قراول برای چند دقيقه  جگ. ما را توقف داد 

 زرھدار در آن ۴ ما از نظام قراول قوای ۀاحساسم طوری بود که واسطه نقلي. گرفت ، بعداز حرکت  دور خورد 

ًکه قبال تذکار  تاريکی شب به يک سمت نا معلوم تغير مسير داد که گمانه زنی اعدام شدن را حدس می زدم ؛  طوری

کوت مرگبار  بر ما سه نفر ھمسفر مستولی گرديده بود و ضربان قلبم ازدرون سينه شنيده می شد ، بعداز دادم يک س

که واسطه نزديک و  داد تا اين طی نمودن يک مسافت روشنائي چراغھا نمايان گرديد که اميد زنده ماندن را می

ھنی  با داشتن دو برج بلند پھره داری  آ سنگی  و آن با مشاھده نمودن دروازه از نزديکتر به روشنائی چراغھا شد ، بعد

داخل پھره دار خانه ھا معلوم گرديد ه ن و چراغ ھای کم نور در پاسداری و موجوديت فرعون ھای خلقی بآدر دو جناح 

از اعدام ًعجالتا که ھمين محل محبس پلچرخی می باشد و از احساس  گمانه زنی پوليگون  به راحتی نفس کشيديم که 

جگتورن سيف (صاحبمنصب  . به واقعيت  گرائيد ) پلچرخی(ھنی ام ذ یدن نجات يافتيم ؛ درعوض توحش ھيوالش

 طی زندان شديم و با ۀ عمومی  زندان ، داخل محوطۀ ما بعداز تماس با نوکريوال دروازۀظف  واسطه نقليوم) الرحمن 

  بازشد و ٢ ورودی بالک ۀزرگ  دروازبم  قفل ھای  بالک دوم  رسيديۀ عمومی به دروازۀنمودن کمی فاصله از درواز

که تحت مراقبت و نظارت شان بدرقه می شديم و ھنوز لباس نظامی داشتيم » خلقی «  توسط محافظين را کهما  سه نفر 

  و اکنون نمودنداز موترامبوالنس روسی عسکری پياده نمودند  وتسليم قومندان بالک که اسمش را فرموش نموده ام 

و ما که سراپا به سکوت رفته بوديم . داخل بالک رھمنائی نمودند ه ھنين بالک توسط محافظين باز شد و ما را بآازه درو

ًکرديم ، که با صد ھا زندانی  که اکثرا شناسا بودند ، و  ،  با قومندان بالک داخل دھليز طوالنی به تعقيب او حرکت می

نھا ھم که آند مالقی شديم ولی ھمينطور که ما در يک حالت سکوت بوديم معلوم می شد که ھمه از قشر روشنفکران ھست

ً نان شب صف کشيده بودند ھمچنان جبرا به سکوت واداشته شده بودند ،  تنھا با نظاره نمودن ما ، ۀدر قطار توزيع جير

ھنين سلول ھا مشاھده آای وقتی زندانيان را در عقب ميله ھ. کردند   سر از ما پذيرائی ھم زنجير شدن را میۀبه اشار

تر ت نمودم چون احساس جرم و گناه نمی کردم فکر کردم ما به يک محل  بدون دروازه و قفل در يک محيط  خلو

.  ھنين وجود نداشت و اين يک حدس غلط در فکرم بود آ ۀزندانی خواھيم شد ، مگر در اينجا سلول و محل بدون درواز

که يک دھليز با ھشت سلول بسيار و گفت بفرمائيد بعداز داخل شدن مشاھده نمودم  کوته قفلی باز شد ۀچرا که درواز

. داخل سلول ھا ديده می شد  ه  آھنين ولی مملو از انسانھای شريف و وطنپرست بۀرد ھمه دارای دروازه ھای پنجرخ

نھا می باشد اما سلول آديفان نھا ھم از ھمرآچند نفر زندانی ھم در دھليز ھمين سلول خوابيده بودند که معلوم می شد 

 .  و از سلول خارج شد دادقومندان بالک به محافظين در مورد ما ھدايت الزم . جداگانه ندارند 

 مسی و ۀرف کاسظمحافظين برای ھرکدام ما يک نالی و يا توشک ، يک تخته کمپل پشمی ، يک تخته روجائی ، يک 

و در ..وردند آً  و بعدا يک ، يک قرص نان سيلو برای سه وقت طرنجی پورتاتيف عسکری توزيع نمود ،شيک تخته 

 .وفورم نظامی  بود تسليم شدند که در زمان رھائی ھم به ما واپسدھی نشد اونيمقابل لباس ھای ما را که 

جا نشده بود که يک گروپ شش نفری ديگر را  محافظين زندان داخل دھليز ما نمودند و با ما ه  ھنوز گروپ ما جاب

 از انستيتوت سپورت و عيدی محمد ساينس و ۀ از فاکولتعبدینھا عبارت بودند از دونفر محصل به اسم آکجا شدند ، ي

 که اسمای شان کًيک نفرکه بعدا کفت معلم ھستم   از واليت لوگر و متباقی سه نفر از محاسن سفيدان ميدان ورد

 که نام اين دستگاه خون ، مرگ و  »اگسا « تحقيق از رياست  شکنجه و ۀنھا ھم بعداز گذارندن دورآفراموشم گرديده ، 

 . شکنجه ، مو را به اندام زندانی راست می نمود به زندان پلچرخی انتقال داده شده بودند  
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مدن به زندان پلچرخی طور نسبی نفس آنقدر  ھراس ، خشم و تنفر داشتنند که با آ» اگسا  «   زندانيھا از وحوش رياست 

که دوره ھای تحقيق و اين باستيل زمان مدن در پشت ميله ھای مرگ پلچرخی آ زندانيان با ۀھم.  کشيدند راحت می 

  جسمی اظھار خوشی میۀ شکنجۀسپری نموده بودند به اميد ختم دور» اگسا «روزی را در رياست نه شکنجه ھای شبا

ش سراغه ی قبلی با نام خوانی غيرمترقبه مرگ بگاھآ اين محلی بود برای ھر زندانی که ھر لحظه بدون ھر چند.کرديم 

 .مد آمی 

مدند و به دور ما حلقه زدند و آما که بسيار خسته و ھيجانزده بوديم بعداز رفتن محافظين محبس ھمه زندانيان قبلی 

خارج از گاھی نداشتند که ما ھم  از رويداد ھای تازه  آندان جويا شدند ولی زخيرمقدم گفتند و از احواالت خارج از

نجا به پلچرخی آزندان بيخبر می باشيم  چون زيادتر از مدت يک ماه را  در اگسای نظامی سپری نموده بوديم ،  و از 

ن و رويداد ھای سخت و آنھا برای ما از شرايط زندان ،  قوانين آانتقال يافتيم و برای گفتن چيزی نداشتيم ، در عوض 

 خونخوار قومندان محبس پلچرخی وارد شده بود با عبدهللاسيدو به ويژه » خلقی « نھا توسط دژخيمان آدشواری  که بر 

 :ثر بار بيان می کردند أم با لبخند تأثر و گاھی ھم به تمسخر توأت

ور شدند که اکثر زندانيان اين دھليز آدور ما جمع شدند خودی ھا را افسران اردو معرفی نمودند و ياد ه  که بیزندانيان

 به نامھای  شان اشنا شديم چند نفر شان از رديف افسران قوای ًعداکه ب طوری. ا افسران اردو می باشند کوته قفلی ھ

 اردو بودند و اشخاص ملکی که محصلين ، معلمين و متنفذين محاسن سفيدان قومی ميدان ۀاز قوای نقليای ھوائی و عده 

 ، عزيز ، منعم ، )از حضرات مجددی ھرات(فَرَشُسيدم: ارم نھا را تا ھنوز به ياد دآکه اسمای چند نفر .  بودند کورد

 . کماندو بود ھمه افسران اردو بودند  ۀوطندارم  از قطعدم خان آپاچا و  شيرمحمد ، سعيد خان محمد ، سيد محمد ،

 .بودن فراموشم شده آانتقال ما به زندان پلچرخی مصادف بود به اوايل برج جوزا که تاريخ دقيق 

نھا حق گپ زدن و آمدند ولی ھيچ زندانی با آانی زندان  تکميل نشده بود و کارگران ساختمانی ھمه روزه می کار ساختم

ثرات و ھمدردی شان نسبت به ما  أشد که نگاه ھای انھا به سوی ما نمايانگر از ت تماس را نداشتيم ولی احساس می

 .زندانيان  بود 

که  ھم وصل  می شد طوریه خری دو طرف بآ شده بود که از جناح دھليز کوته قفلی ھا به شکل دوطرفه مھندسی

ھنين دروازه ھا و ديوار ھای زخيم سمنتی و چراغھا با نور کم وخفيف آساختمان زندان ناتکميل بود به جز ميله ھای 

  .        تی بود داخل سلول ھای انفرادی  ريگ و خاک انداخته شده بود ولی فرش دھليزھا کانکري .ديگر چيزی ديده نمی شد

 شکل دارای ھشت سلول به يک طرف و ھشت سلول به طرف ديگر   »U« گ دھليزيداخل  ه اين سلولھای نا تکميل  ب

در پيشروی سلولھای کوته قفلی انفرادی  يک دھليز باريک و دارای دو دروازه اھنين بزرگ بود ، سلول انفرادی که  که

 تا حد  آندر دھليز . در آن انداخته شده بودنون  به جای يک نفر سه نفر زندانی برای يک نفر زندانی ساخته شده بود اک

. جا و پھلو به پھلو ھموار گرديده  بود ه ظرفيت مکانی بستر ھای خواب ما زندانی ھا بر روی فرش سمنتی دھليز جاب

وشت نا معلوم در حالت انتظار  نفر زندانی با داشتن يک سرن٧۵که در ھر بخش اين کوته قفلی ھا در حدود الی  طوری

 .شب و روز را سپری می نموديم 

 تاريخ زندانی شدن اوبعداز کودتای وزاد شده بود آ ما که از زندان پلچرخی ۀوقتی يکی از شبھا با يکی از افسران قطع

که زندان ( کرد   بود ، برای ما که مورد اعتمادش بوديم تعريف می١٣۵٧شوم و خونين ھفت ثور و اوايل سال 

عمومی و انفرادی کم بود چراکه ھر روز و شب به نام خالصی ياقھای ھاتکلی نا مکمل و تعداد زندانيان در اه پلچرخی ب

ن لحظات آاحساس واقعات . ثربوديم که ما رھا نشديم أگاھانه بسيار متآگروپ ، گروپ کشيده می شد ، ولی ما نا

ظاتی بود که فوق العاده غير قابل تحمل بود لح نامرئی مرگبار و ۀای ما شکنجدشوارزندگی ، درزندان پلچرخی  که بر
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 بعداز ظھر خلقی ھای ساديست و خونخوار زندانيان را از سلول ھا بيرون می نمودند و ٣ الی ١٠روزانه بين ساعات 

ند و مغرورانه و توھين در مرکز تقاطع دھليز عمومی به بدترين شکل شکنجه می کردند اين شکنجه دادن با صداھای بل

رد می شد که نگاه ھای نقدر خآ ما ۀ  احساس و روحيًواز ھای دلخراش زندانيان تحت شکنجه اصالآم با أبه زندانی تو

که   کسانیۀو وقتی که از زندان رھا شدم ديدم ھم. ديد ما غير ارادی وفکری و کالبد مرده ھا از ما ساخته می شد 

نام خالصی به پوليگون ھای مرگ اعزام ه خالصی کشيده شده بودند ھمه زنده نبودند و بنام ه گروپ وار از زندان ب

 .شده بودند 

راجع به مسائل زندان و ديد خويش حتی با فاميل (و وقتی ھم از زندان پلچرخی رھا می شديم از مايان تعھد گرفتن که 

ببنيد ) . کرد و جای شما ھمان زندان خواھد بود  ما اطالع حاصل خواھيم در غير آن اگرتوانيد  شما صحبت کرده نمی

سفانه اين افسر أمت. به چه نوع در بين اعضای فاميل و خانوادگی بی اعتمادی خلق می نمودند ) ک ج ب ( که جاسوسان 

 .گرفتار و با يک عده افسران قول اردوی کندھار به شھادت و جاودانگی رسيد ًا مجدد» امين «شريف اردو در زمان نا 

کرد از داستان ھای  ھنم خطور میذبه اصل موضوع بر گردم وقتی داخل دھليز کوته قفلی ھا شدم ھزار فکر به 

چار خواھند شد چرا که خانم و شريک زندگی اميل و اطفالم که به چه سرنوشت دزاد شده که شنيده بودم و از فآزندانيان 

 نبود و سعی نمودم به ھمين شرايط زندان خود را وفق بدھم و دوره زار بآ معلمی داشت و از امکان شکنجه و ۀام وظيف

ی ولی اکنون شرايط زيست در زندان پلچرخی نظر به گذشته فرق کرده بود به نسبت. ھر گونه دشواری ھا پذيرا باشم  

 .دور بوده که کثرت تعداد زندانيان از تصور ب

 : کردند  گاھی ما چنين تعريف میآرای دور ما جمع شده بودند از شرايط زندگی به  که بیزندانيان

 ساعت دو مراتبه يکی ھفت صبح و يک تفريح در وقت عصر روز ، فراموشم شده که نيم ساعت ٢۴ساعات تفريح در 

 . ن شده  بود يب گرفتن و رفتن به تواليت تعيآو يا يک ساعت به اغلب گمان نيم ساعت بود ، که برای يک جک 

 قدم گذاشتيم صحنه و فضای محبس پلچرخی احساسی ٢بح برای تفريح به صحن بالک  صۀ بج٧در روز نخست ساعت 

رامی از زير لب از خريد جک آعجيب و غيرمترقبه داشتيم  ھم سلولی که جھت رھنمائی با من بود ، به بسيار 

 .داد  میو خاموش بودن در وقت تفريح تشريحات » صحرائی « ب گرفتن و موقعيت تواليت ھای آپالستيکی برای 

م گفت که بعضی اوقات  سلولنقدر طوالنی بود که گيج شدم و ھمآمشاھده نمودم که صف زندانيان برای رفتن رفع حاجت 

 .زمان تفريح به پايان می رسيد و نوبت رفتن به تواليت ممکن نمی باشد 

ه  مانند از صندوق ھای  تختکه برای رفع حاجت ساخته شده بود طوری بود که ھشت دربند غرفه مستراح ھا و يا جائی

جدول . وی يک گودال بزرگ حفر شده کنار ھمديگر اعمار شده بود که فوق العاده متعفن و غير صحی بود رئی ، بر

زمان تفريح نسبت زيادی تعداد  زندانيان در وقفه ھا به نوبت ترتيب شده بود که ھر سمت يک منزل بالک برای تفريح 

 . داشتند اجازه رفتن به صحن بالک را

گرديد که گپ نزنيد ،  در صورت خالف ورزی به   ھمچنين  قوانين ديگر زندان که متواتر از جانب محافظين اعالم می

ٔديگر در زمان تفريح و در ساعات توزيع غذا ھمه بانگ خطر و شکنجه  لت و کوب می انجاميد ؛ گپ نزدن با يک
 .روحی و جسمی  بود 

 خلقی خون اشام سيد عبدهللامدان قومندان محبس پلچرحی آور و شکنجه دھنده بود آ ترس که برای زندانی  ولی  چيزی

شام وقتی با زندانيان مالقی می آاين خون . اين جانی ساديست که در مغزش به جز خون ديگر چيزی پيدا نمی شد . بود 

وده و می گفت که حکومت خلقی ھيچ غاز می نمود و از عدالت حکومت خلقی بيان نمآشد بدون مقدمه به چرند پراگنی 

ی گفت که من بی گناه کرد که گناه تو چيست ؟  اگر کسی م ال میؤکس را بيگناه زندانی نکرده ، وھميشه از زندانی  س
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کرد تا  شخصيت  نقدر توھين میآگرفت و   زندانی را تحت لت و کوب و به بدترين نوع فحش و ناسزا میًاھستم فور

اختناق و شکنجه به . رد می نمود  که توان دفاع را نداشته باشد نقدر ضعيف و خآ و روحيه اش را زندانی را شکستانده

 .خود را ھم نمی توانست از ت دفاع أحدی بود که ھيچ کس جر

فتاب صحن زندان صبح نموديم ، صبح ھمان شب  مشاھدات آآن شبی که  ما در يک حالت نيمه سکوت با روشنی 

 بی صبری منتظر باز شدن پنجره و ا دھليزھا بۀندانيان داخل سلولھا به عقب پنجره ھای دروازعجيبی داشتيم ؛ که ز

 شروع ساعت تفريح بودند ، محافظين زندان متواتر اعالم می نمودند که بخيزيد وقت تفريح می باشد و ھمه زندانيان از

 عجله داشتن ، که ھمه حق به جانب ھم  و برای رفتن به مستراح و رفع حاجتدسوزش احساس داشتن ادار می سوختن

 ھمه از ،٢زندانيان منزل اول بالک .   وقت تفريح شد ئيدزدند که برا که دروازه باز شد و محافظين صدا می بود تا اين

ام استفاده نموده پوس ح عمومی بالک حرکت نموديم ،  و از ھمين ازدۀسلول ھا بيرون شدند و به شتاب به طرف درواز

که به  تا اين. زدند که گپ نزنيد  ديگر ادامه داشت که محافظين زندان متواتر صدا می وش به گوشی با يکپوسک و گ

 پالستيکی با خود داشتن از خزينه ھای آب ، ۀفتابآب و يا آدر قدم نخست زندانيان که ھمه جک . صحن بالک رسيديم 

نھا به طرف آ  ، و به رھنمائی دبا ما شريک ساختنرفی نداشتيم جک آب شان را ظآب پرنمودند و ما که ھنوز کدام 

 . فت ھای بسيار کثيف به صف منتظرين ايستاده شديم ربدررفت ھا  روان  و به قطار نوبت بدر

 جوانان تحصيل کرده  و ھر زندانی کوشش می نمود تا يک ديگر را شناسائی نمايد تا دوستان گم ۀُمنظره عجيبی بود ھم

ھمچينن از ھمين زمان بسيار کم ھر زندانی  سعی داشت تا کمی سپورت جسمانی در فضای .  د  خويش را پيدا کننۀشد

ًھرچند تماس با يک ديگر و مکالمه نمودن تحت تعقيب محافظين بسيار دشوار بود که اکثرا به لت .  نمايند ءزاد اجراآ

فظين زندان طبق قوانين مکلفيت عسکری  محا. کوب منجر می گرديد ، ولی گوش به گوشی و ارتباط گرفتن ادامه داشت 

ُ عساکر دوره مکلفيت  از درون مردم و افراد عادی بودند که با زندانيان از صدق مردمی شان مھربان ۀن زمان از جملآ
 عبدهللاسيدمگر قومندان محبس . ًو در بعضی اوقات کمک می نمودند خصوصا در حاالت عاجل به تشناب رفتن 

 را به مزدوری و ه ایشه از احساسات ملی گرائی و بی سوادی عساکر استفاده نموده و عديپخونخوار و جنايت 

 کمک ھای انسانی ٢نھم ھيچ زندانی بالک آولی با  . ٢ در بالک ھاشم و اغا گل ، ولی محمدجاسوسی گرفته بود ، مثل 

 .ن می انجاميد ابطاضنھا توسط آبعضی محافظين را فراموش نخواھد کرد که گاھی ھم به لت و کوب 

 دوستان را با ديد چشم ًاش يک يا نيم ساعت بود اکثرگذشت  ، در زمان تفريح که مدت شب و روز به کندی و سردی می

 .س و گپ زده نمی توانستيم  مالقی می شديم ولی از نزديک تمابه چشم

لول ھای انفرادی در سمت که ھمه س دھليز کوته قفلی ما در سمت راست منزل اول بالک  دو موقعيت داشت طوری

ی بود که ھمه  ئدر مقابل دھليز سلول ھای ما سلول ھا. اق ھای عمومی در سمت چپ بالک مھندسی شده بود تراست و ا

 .د خان از زندان دھمزنگ و جا ھای ديگر انتقال داده شده بودند واز زندانيان سياسی دوران جمھوری  داو

وری از واقعات بيرون از زندان و چگونگی احواالت شخصی و محل شغل و آا ياد  با ديگر ھم سلول ھا بًاروز را اگثر

 و در صورت داشتن اعتماد با ھم ديگر از فعاليت ھای سياسی   کار و ساعات ھای طوالنی در خواب سپری می نموديم 

 .پسک داشتيم و در مورد شرايط و وضع ترور و اختناق داخل زندان و خارج از زندان بسيار مخفيانه پوس ، 

اق ت ورودی ھر يونيت کوته قلفی و اۀمد بودند و در دروازآ محافظين زندان در رفت و ٢چون در دھليز عمومی بالک 

ظف بود لذا در نبود محافظين سعی می نموديم که از عقب پنجره با زندانيان يونيت وھای عمومی يک نفر محافظ م

د  خان زندانی ،  و ھمه مربوط به گروپ ونھا از دوران جمھوری داوآ که سلول ھای مقابل تماس داتشته باشيم به ويژه

ٔاکثر شان از تحصيل کرده ھای پوھنتون و ھم چند نفر از جمله افسران اردو و در ھفته . ھای اخوان المسلمين بودند 
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کرد و از  معرفی می انجينر حبيب الرحمانشنا شديم که خود را آخاطر ھم مسلک بودن ه نھا صرف بآاول با يکی از 

ری پوھنځی تخنيک حربی پوھنتون فارغ التحصيل شده بود و به ارتباط کودتای نام نھاد ميوندوال زندانی بود جني انۀشعب

 زيادی از ما ھا تکميل گرديده ولی بدون سرنوشت در زندان نگھداری می شويم ۀو می گفت مدت حبس من و عد

 داده شده بودند ھمه ضروريات و داشته ھای انتقالگر زندانھا به زندان پلچرخی د خان که از ديوزندانيان جمھوری داو.

 حفظ داشته ھای ۀنھا ، و لباس ھای ايشان معلوم می گرديد که اجازآشخصی شان از قبيل کتاب ھای مورد عالقه  

 .شخصی شان داده شده بود 

شنا شده بودم که بعضی اوقات آ حبيب الرحماناين قلم با .  با ديگر زندانيان فرق داشت و جداگانه بود  آنھاساعات تفريح

شد که عبارت بود از کسانی که مدت  از عقب پنجره با ھم تماس داشتيم و از شرايط و احواالت زندان دھمزنگ گويا می

 را دمخور پوليگون ھای مرگآ  »خلقيھای «  دوم کودتای خونين ھفت ثور ۀمحکوميت ايشان تکميل شده بود ،  در ھفت

 که لياقت و کاردانی نظامی اش در بين منسوبين خان سيد ميراحمد شاهاز جمله جنرال . نھا افتتاح کرده بودند آبه خون 

 .. سرخ  پارسا  زندانی شده بودند حاجی نادرفتابی بود و به توطئه جرم کودتا با آاردو 

شد  نزمان گفته میآ بود ، که در يداسماعيل بلخیس با داشتن افکار اسالمی از پيروان عالمه ميراحمد شاه خانجنرال 

ری بود که ينځی انجشخصی که محصل پوھن. نھا را زندانی نمود آستی اش يد خان بر روی عقده ھای فاشوداو

در پلچرخی  زنده بود و ياد ) ١٣۵٨جوزای سال (و تا قبل ازشب  قيام برج ) الرحمان ( ..اگرفراموشم نشده باشد اسمش 

گفت که در اثنای شکنجه و   قلمداد گرديده  که به تمسخر میميراحمد شاه  خانکه منحيث منشی و محرر شد  ور میآ

کرد  کرد و اظھار می  شاھد بياورند و  اتھام را رد  میدتحقيق يک صفحه ھم از نبشته ھای دستنويسم را مستند نتوانستن

ا ديگر يارانش به جاودانگی زاده صفت در شب قيام بآاين جوان .  می باشد ميراحمد شاهکه از ارادتمندان جنرال 
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