
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 .دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١٧ جوالی ٠٢

  ق و پرچم را فراموش کردلنبابد جنايات بانديستھای خ
٣  

 : قسمت سوم ۀبه ادام

وجھم را به طرز شکنجه نمودن زندانيان سياسی دوران ترور و داشت ھای خاطره نويسئ   يک زندان ديده تددر يا

 .شدند جلب نمود  که ھر دو از منبع واحدی تغذيه می» خلق و پرچم   « ۀاختناق حکومت ھای دور

ُغاز ھفت ثور خونين تا شش جدی شکنجه زندانيان سيستماتيک نبود و بعداز تجاوز آنويسنده ياداور می شود که از 

 .ليزم بر حريم کشور عزيز شکنجه نمودن زندانيان را با اندوخته ھای تجارب گذشته سيستماتيک نمودند  سوسيال امپريا

ُحقيقتا که اکثريت زندانيان زندان پلچرخی بدون شکنجه شدن و تحقيق  و ترتيب  دوسيه حقوقی  در عقب ميله ھای  ً

واز محافظين آبودند تا با شنيدن » راطيون چپفا«ًزندان لحظه شماری داشتن  و اين اکثريت به گفته حکومت وقت 

ن  زمان چنين آزندان تحت نام رھائی اعزام به پوليگون ھای مرگ می شدند ، اين قلم با اشاره به تحليل خاطره نويس 

بس مھلک و کوشنده » کام « ًو بعدا » اگسا « شکنجه نمودن غيرسيستماتيک سازمان  برداشت و احساس نموده ام که

 ٢۴ در ھا غير مرئي زندانی شمرد ، و زندانيۀتوان اين نوع شکنجه را شکنج  سيستماتيک بود که میۀگنجتراز  ش

 اين قلم بدون داشتن دوسيه و اتھام منتظر سرنوشت مان بوديم و ناظر و ۀکشيدند ؛  از جمل روز رنج مینه ساعت شبا

ه پوليگون ھای مرگ اعزام می  شدند  بوديم ؛ که زاده و عاشق مردم از رديف ما که بآشاھد اعزام بھترين جوانان 

  .ھرگز از خاطره ھا فراموش نخواھند  شد

شنائی اين قلم  با آھنين زندان گذشت  و آور شب و روز اول عقب ميله ھای آ  در ھمچو وضعيت ناگوار و اضطراب 

شنا شدم شخص آدروازه دھليز سلولھا ھم زندانيان دور و پيش ما در دھليز کوته قفلی کمی زيادتر شد ، با پھره دار دھن 

تبه روزانه يک يا دو مرکه در ساعات بين دو تفريح  مد می نمود ، طوریآبسيار مھربان و از در ھمکاری با ما پيش 

ديد و ھظف زندان  ت ضابطان موکرد که بعضی اوقات از طرف  تشناب رفتن  به ما مھربانی میۀدر حاالت عادی اجاز

 .  اين محافظ می انجاميد  به لت و کوباحت

ماده ساختن چای و آب خوردن و ھم برای غسل آ جک آب پالستيکی از کانتين محبس خريداری نمودم که ھم برای 

شد و مورد لت و  ھا اجازه نبود بل جرم شناخنه میشتن قلم و کاغذ برای نوشتن نه تندا. کردن و تشناب استفاده می شد 

 .گرديد  ندانی میکوب و جزاھای  اضافی برای ز
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تر ساعات روز را به خواب بوديم و يا قصه ھای تکراری به ھم دگرديد زيا زمان و لحظات به بسيار کندی سپری می

 .شد  بادله و باز گو میمسلول ھا 

 کرديم  با زندانيان دھليز پيشرو تماس  دھليز سلول ھای کوته قفلی ، ما زندانيان کوشش میۀدر نبود پھره دار درواز

شنا شده بودم ھم صحبت شوم و از احواالت  آً که جديدا »حبيب الرحمن « کردم با انجينر بگريم  که از جمله سعی می

نھا با ھم صحبتی داشته باشيم و او ھم از وضع اردو و افسران و آجريانات زندان دھمزنگ و اکنون و وضع محاکماتی 

 .ال می نمود ؤچگونگی زندانی شدنم س

»  خلقی » «  سيد عبدهللا« کار بيرحمانه و ساديست بودن قومندان محبس پلچرخی ۀُ نوبه خود از شيوھر زندانی به

 کماندو زندانی شده بود منحيث قندھاری بودن ۀدم خان لمری بريدمن که از قطعآ. شکوه وخاطراتی برای گفتن داشتند 

 در مکتب ليسه و حربی پوھنتون ی بسيار نزديک عبدهللاُآدم خان از جمله رفقا. با بنده ارتباط نزديک و ھم کاسه بوديم 

ن يک عدد بالشت آپيام فرستاد ، که در روز بعد »  عبدهللا«بود توسط يکی از محافظين از زندانی شدن و احوالش برای 

 . دم خان ارسال نمود آز چای و گيالس برای ورف ترمظو يک 

کنم ولی خوشبختانه  نامرد بيايد و بعد شما خواھيد ديد که من چه می  آدم خان ھميشه تکرار می نمود که يک بار عبدهللا

 .دم خان به سلول ما نيامد آ ساديست در قيد حيات ننگينش بود به نسبت مالقی نشدن با که که عبدهللا تا زمانی

 ۀود  و از کندک نقلينداب قندھار بغی بريدمن که از ارلمړ خان  ساديست از قول عبدهللاداستان جالبی ديگر از عبدهللا

 ھشت زندانی شده بود ، انسان بسيار حليم و خاموش که بدون جرم و تحقيق در زندان شب و روز سپری می نمود ۀفرق

 ولسوالی  ارغنداب و خاکريز واليت ١٣۵٧شد که به ارتباط سران قومی اش که در شورش برج عقرب سال  و فکر می

ھميشه تکرار می ، دن خان زندانی شده باش عبدهللامانند ھم ه ایته شده بود و عدقندھارعليه حکومت کودتا به راه انداخ

 .نھا نداشتم آنمود که من ھيچ ارتباطی با 

 حربی و پوھنتون حربی با ۀ بيشرف ھردو از ارغنداب قندھار بودند در دوران ليسن عبدهللاآ شريف و چون اين عبدهللا

 در اطاق اول عمومی سمت راست منزل اول بالک دوم زندانی بود ، در اين  خانعبدهللا. ھم رفاقت وطنداری داشتند

  .، زندانی بودندنھا از افسران قول اردوی قندھار بودندآ زياد ۀکه عد، ٔسلول عمومی  اکثرا صاحبمنصبان اردو

 : جالد قصه گويا می گفت وی  در ساعت تفريح با من گشت و گذار داشت به شوخی از عبدهللا

که تعداد شان اضافه از صد نفر بود با را دھار  يک گروپ از افسران قول اردوی قن ه ش١٣۵٧ حوت سال در برج

 ھيچ کسی وردند ھمه بادستان بسته خاموش نشسته بودند و ما ھم خاموش بوديم از ترس عبدهللاآاق ما تدستان بسته به ا

احمقانه به زندانيان خطاب نمود که چرا دست ھای اينھا  ۀمد با خندآ گپ زده نمی توانست ، بعداز چندين ساعت عبدهللا

 به زندانيان  و زيادتر به  شروع نمود  به فحش و دشنام دادنبسته می باشد و امر نمود که دستھای ايشان را باز کنيد و

ان از يک  خعبدهللا. اق ما خارج شد تت نداشت که حرف بزند وبعد  از اأرجداد کسی  سران پرچمی نام گرفته فحش می

اق ما شد و طبق معمول به فحش دادن زندانيان و به ت جانی داخل ا  يکی از شب ھا عبدهللا: کرد  شب ديگر چنين قصه می

ويژه به پرچمی ھا به غرو فيش آغاز نمود ، ما ھمه سر ھای خود را زير روجائی ھای مان کرديم که مشخص نشويم 

 فحش و ناسزا می ًاکرد که گناه تو چيست و کی ھستی و مشخص ال میؤمد و سآولی اين خائن بر سر ھر زندانی می 

وقتی نوبت به .مد را به جان پذيرفتم آگفت ، من با خود تصميم گرفتم به الفاظ بالمثل جواب خواھم داد و ھر نوع  پيش 

ع گپ زدن را به ال کرد کی ھستی سرم را از زير روجائی بيرون کردم با يک ديد بنده را شناخت و موقؤمن رسيد س

طرف نفر مابعدم و خطر از من رفع گرديد ، ولی از ھمان ه و از من گذشت ب) بيده شه ته شه سړی يی( اد و گفت من ند

 .اق خارج شد تطرف دروازه نمود و از اه جا  رو ب
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 . سلول ھا ھر شب و روز معمول بود ۀمد ھا در ھمآاز اينگونه پيش 

ن زندانی آ اين راقم در ھمان يونيت بدون داشتن سلول در دھليز اين يونيت در رھرو در يونيت سلولھای کوته قفلی که

نام پاچا ه شخصی ب: کردند  م با لبخند قصه میأُبه تاسف تو»  عبدهللا« بوديم ، داستانی از وحوش قومندان زندان 

ائی در دور دوم  حسب تصادف و تبه زندانی شده بود ، که بعداز رھ خوردضابطان قوای ھوائی  دو مر ۀصاحب از جمل

ُيا ھم عمدی پاچا صاحب بعداز سپری نمودن دوره شکنجه در ھمان سلول قبلی  زندانی شده بود  نامبرده  قصه گويا می 
ال کرد ؤ به سلول ما آمد و ما ھم سلول ھا ھمه به  صف ايستاده بوديم  از زندانی اول سگفت روزی از روز ھا عبدهللا

 ت چه بود ؟و گناھچرا زندانی شدی 

 .م را نفھميده ام و بيگناه ھستم من تا ھنوز گناھ: واب داد زندانی ج

 جواب داد پس حکومت خلقی ظالم می باشد و تو به ناحق بندی شدی من گناھت را می گويم تو شعله ای ھستی و عبدهللا

 .ُشروع کرد به لت و کوب زندانی تا که توانست ؛ و بعدا نوبت به من رسيد 

  تو چه بود اخوانی ھستی؟ال کرد گناهؤس

 .که بگويم اخوانی نيستم جواب دادم اخوانی ھستم  نآثير قرار گرفته و ترسيده بودم در عوض أتحت تکافی من که 

 زندانی اين ھمه شکنجه ھای ۀکيد بر نوع شکنجأبا ت. شاباش مرد ھستی و از سلول ما خارج شد : جواب گفت ًا فور

 . به نوع غير مرئی بر زندانی تحميل می نمودند سيستماتيک بود که

 :بر گردم بر متن اصلی خاطراتم 

 ۀمد و حرکات شتاب زدآخر برج جوزا مشاھده نموديم که رفت و آمدنم به زندان يکی از روز ھای آ دوم ۀدر ھفت

ُا که از زمره زندانيان نھا با محبوسين دھليز مقابل مآمحافظين و ضابطان زندان در دھليز عمومی بالک دو و تماس 
،   شده زندانيان مشوشۀگرديد ھم رسيد ، وقتی ھمچو حرکات واقع می د خان بودند غير مترقبه به نظرمیوزمان داو

 .ترس وحوش حکومت خونتای خلقيھا بر زندانيان غلبه می نمود 

 .ن لحظات را به قلم ترسيم نمايد آ واقعیکند نخواھد توانست که احساس  کنم ھر زندانی که خاطره نويسی می فکر می

تماس حاصل نمودم نامبرده ھم تالش داشت » حبيب الرحمان«حافظين استفاده نموده به انجينرمد مآاز خالء ھای رفت و 

 گفت که بعداز ما هبا من تماس بگيرد ؛ وقتی بنده را ديد بدون مقدمه آب گرمی ساخت دستی را به طرف من پرتاب نمود

 ًٔا مخفی نمودم  و بعدًٔارده تشکر کردم و فورب در محبس پلچرخی چيزی بسيار کمياب بود از نام.ه نمائيداز اين استفاد

 ! پالستکی را ھم برايم ھديه داد روانش شاد و گرامی بادۀفتابآکه زمينه مساعد گرديد 

 ال کردم که چه گپ است ؟ ؤ به زبان پشتو س

ه که لباسھای محبس را بپوشيد که شما به يک مکان ديگر انتقال داده می ازطرف قومندانی محبس به ما امر شد: جواب 

 ما تصميم گرفتيم که از پوشيدن لباس ۀگويند و ھم نھا دروغ میآانجينر ادامه داد ما اين تجربه را داريم که . شويد 

 .ما به پوليگون قطعی شده و درک نموده ايم که نوبت و زمان رفتن  محبس خوداری نموده و احتجاج مان را ابراز داريم

 که بوت و جاکت و يا کرتی داشتند ، بند ھای بوت و تکمه آنھائیاين زندانيان متعھد،  لباسھای پاک شان را پوشيدند و 

 ۀنقط . گيرندمی گی مادآشد که برای مقابله و جنگ تن به تن  ھای جاکت ھای خويش را محکم بستند ، احساس می

 که تکمه ھای جاکت آبی ی جوان قد بلند و تنومندۀگردد ، چھر نزمان در ذھنم مجسم میآات بارزی  که ھميشه از خاطر

زد ؛ ھم سلول ھايش او را  رنگش را و  بند ھای بوت ھايش را محکم بسته بود در دھليز مقابل سلولھای شان قدم می

 که شھامت ، غرور و پايمردی وی  در  د، معرفی می نمودند به ھر ايديالوژی که بود يادش گرامی با »شاه عبدل « داکتر
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 جانی ھيچ»  سيد عبدهللا« شد که  شکسته بود ، تا چند زمان کوتاھی که با ما ھم سلول بود مشاھده میمقابل دشمن ن

 نھا  را نداشت آت داخل شدن و فحاشی نمودن در دھليز يونيت أگاھی جر

ن فراموشم گرديده ولی ساعات بعداز ظھر بود ؛ در مدت روز نھا از بالک و سلولھای ايشاآ ساعت خارج نمودن ًادقيق

 شده بود و يک حالت فوق العاده و سکوت مرگبار به ويژه در منزل اول ناقھای عمومی و کوته قفلی ھا قرنتيتاًا تمام

 .  سايه انداخته بود٢بالک 

ی ھای ی ھا از قطناھنجار ما زندانروزی خبری نبود که در ھمچو شرايط نه در حاالت اضطراری از ساعات تفريح شبا

 خالی شير کليم برای رفع ضرورت استفاده می نموديم در ھمچو لحظات دير گذر  بر ما يک حالت غير مترقبه حايل می

زندانيان دھليز پيشروی ما به استثنای چند نفر تخليه شده بود و يک تعداد  . گرديد که احساس بين زندگی و مرگ بود 

د خان بودند ، و تعداد شان زيادتر وُاق عمومی دوم منزل اول سمت چپ که از جمله زندانيان زمان داوت ازندانيان را از

از شمارش  کوته قفلی ھا تخمين می شد ، دسته جمعی از بالک دو خارج نمودند ممکن از بالک اول ھم شامل اين عده 

 ٢۴٠ ضابط امنيتی  تعداد زندانيان قيام کننده  »ضرت غالم ح«محافظين زندان و ۀ   به گفتًاکه بعد شده باشند ، طوری

 ۀکه کشتار دسته جمعی زندانيان که ھمه دارای دوسي نخست اين: نفر بود ؛ من بر اين موضوع کمی زيادتر مکث نمودم 

 يک قيام تاريخی و نمايانگر وحشيترين ١٣۵٨دست داشتند ، در برج جوزای سال ه  قضائی بۀمحاکماتی وسند فيصل

 زندانيان خاطره نويس در رابطه به اين ًامی باشد ؛  ثاني» حزب ديموکراتيک خلق « ُل چھره  خون آلود حکومت عم

 .نظر می رسد ه نھا کمی و کاستی  بآ تاريخی در نبشته ھای ۀحادث

 و افسران  ضبط احواالتی ھا ًکه شکنجه گران ھمين زندانيان سياسی که اکثرا که که قابل تذکار می باشد اين  چيزی

 زندانی بودند و ھمه کس از ٢وزارت داخله و دفاع بودند برحسب تصادف روزگار در ھمين بالک »  خلقی -پرچمی «

قوای ) پرچميھا(شد که اينھا  اين جاسوسان سخت نفرت و ھم ھراس داشتيم ؛ و توسط  سياسيون نخبه به تحليل گرفته می

و طبق ھمان تحليل زندانيان سياسی  گران سوسيال امپرياليزم ممد خواھند بودينده برای  اشغالآخيره می باشند ؛ که در ذ

گونه ذلت و پستی در ويرانی ميھن عزيز ما  با ارتش اشغالگر روسی از ھيچ»  پرچم - خلق « وابستگان حزب 

 . که  تاريخ خونين سرزمين ما گوای ان می باشد خودداری ننمودند

و محوطه اش در سکوت مرگبار فرو رفته  »  ٢« د خلق سلول ھای بالک ن لحظات شوم و وحوش حکومت ضآ در 

بود و ما به طرف يکديگر با نگاه ھای معصومانه چشم و به چشم می شديم و به صدای خاموشانه در مورد چگونگی 

م شده بعداز توزيع نان شب که ھيچ کسی اشتھای خوردن را نداشت و فراموش. ال و تبصره می نموديم ؤوضع زندان س

وی  بستره ھای مان به اصطالح دراز کشيده بوديم  ر ما برۀکه غذای بی کيفيت زندان را صرف کرديم و يا نه ، ولی ھم

 صدای غالمغال گروپی بلند شد  و بعداز چند دقيقه صدای ً شب بود که اوال١١ که ساعت بعداز  به ياد دارمًٔاو دقيق

صورت واضح فھميده و تفکيک شده ه ھم صداھای بلند که بًا ده شد ،  بعدشني» تی تی و يا ھم مگروف « شليک تفگچه 

غاز گرديد الی آ ه ئیم با ھجوم و دويدن از يک طرف به يک طرف ديگر فيرھای کالشينکوف ضربأنمی توانست تو

وتر ھای ار داشاکه وسايط زرھی تانک و مدن  فير ماشيندار ھای خفيف و ماشيۀبر صداھای ضًٔاساعات يک بجه و بعد

فتاب در آ طلوع ۀشب شوم و نحس بود و ممکن ھم اشعن آت پنج صبح که پايان پيدا کرد الی ساعزرھی  متواتر ادامه 

که فرزندان شان  نعده کسانیآخصوص  ه ن صبح خونبار سرخ بوده باشد که پيام آور يک شب خونين برای کابليان وبآ

 .، بوده بودندپشت ميله ھای زندان پلچرخی به زنجير کشيده شد

 ماشيندار ھا الی روشنی صبح ادامه ۀصدای زندانيان قيام کننده ساعت به ساعت رو به کاھش بود ولی صدای ضرب

 .داشت 
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 ما زندانيان ھرچندشد  کسی از کلکينچه ھای دھليز سلولھا به بيرون ديده نمی توانست چون باالی کلکينچه ھا فير می

 .ا ببينيم مگر قادر به ديدن نمی شديم تالش می نموديم که بيرون بالک ر

منزل اول موقعيت داشت که به ديوار سنگی بالک اول بسيار نزديک بود  » ٢« يونيت سلولھای ما در سمت چپ بالک 

 خونين در صحن بالک اول ۀو اين واقع شد  بالک اول به سھولت شنيده میۀبه ھمين ملحوظ صدا ھا از داخل محوط

 .واقع گرديد 

ن ساعت تفريح روزانه  شروع و حاالت معمولی زندان شکل می آ حاالت اضطراری ادامه داشت تا در روز بعد باز ھم

ه د پس پسک و گوش بگاھی حاصل نمايآگرفت ، در ساعت تفريح ھر زندانی کوشش می نمود تا از چگونگی واقعه 

زمان محافظين زندان سختگير تر شده بودند گوشی در ساعات تفريح ھمان روز در بين زندانيان ادامه داشت و در عين 

ه شد که محافظين و ضابطان زندان ھيجانی و غير عادی ب کردند که خاموش گپ نزنيد مشاھده می و ھرلحظه  صدا می

 .نظر می رسيدند 

قفلی ھا اق  عمومی دوم  طرف چپ منزل اول تخليه شده بود ، زندانيان سلول ھای انفرادی و يا کوته تبعداز ھمان روز ا

نھا بوديم به ھمان سلول عمومی کوچ و انتقال داده شديم و تعداد زندانيان آاز سمت راست منزل اول که مايان ھم شامل 

قاتل » مرجان«سرخپارسا و » رحاجی ناد«قفلی کوچ داده شدند که د خان به سلول ھای کوته و زمان داوۀباقی ماند

« ضارب » سيدمحمد « و» انجينر حبيب الرحمن « نھا  و دوستم آ ی ماماووزير پالن با برادر کوچک » خرم «

 .خونخوار قومندان محبس شامل کسانی بودند که از گروپ مرگ جدا شده بودند » عبدهللا

 نفر ٣۵٠شد برای چھل زندانی ديزاين شده  ولی تعداد ما  اق که گفته میتاق عمومی که مايان را کوچ دادند در اتو به ا

 زندانی می توانست که صرف جای توشک يا ھمان بستر که منتھی می شد به ھمه بساط زندگی يک بود ، فقط ھر

 .زندانی جابجا گرديديم 

اق بسيار گرم تخر برج جوزا بود ھوای داخل اآبود که تصورش را کرده نمی توانستيم چون روز ھای ای عجيب صحنه 

نقدر گرم بود که لباس ھای مان از عرق آيت ؛ در اثنای روز اق مملو از دود سگرتبود و بی حد خفه کننده و فضای ا

 .نيمه تر بود 

از پرچمی ھا ،  ای عده : شد که شاملين اين سلول عمومی عبارت اند  اق عمومی تبصره میت در بين زندانيان اين ا

 ه جرم مشکوک بودن دينی و يا ھم بيدکه صرف به جرم عقا  ھا ، محصلين پوھنتون و افسران اردو و کسانیه ئیشعل

 .عليه نظام کودتا زندانی شده بودند 

 اسمش را فرموش نموده ام تحت عاليق سمتی با من ويکی از محافظين محبس که عسکر جلبی از واليت ارزگان بود 

برد در زمان تفريح روز مابعد کوشش کردم که با  دوست شده بود و انسان بسيار شريف و از حاالت زندانيان رنج می

ال نمودم او به بسيار خاموشی برايم از حادثه چنين قصه ؤموفق شدم و به ارتباط شب واقعه س صل نمايم که ا تماس حاو

 :کرد 

 .ادامه دارد 

 .دگرمن احمد کندھاری 

۶/٣٠/٢٠١٧ 

 

 

 


