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 .دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠٨
  

  .نبايد جنايات رژيم خلق و پرچم را فراموش کرد 

٢-٣ 

 : بخش سوم ۀبه ادام

«   کودتای خونين و نکبتبار تحت ادارهً مزدورمنشانه حزب ١٣۵٧آغاز ھفت ثور ھمان که از  نجائیآاز 

 تحميل گرديد ؛ تداوم کشتن ،  بستن و در تبانی و مشورت رھبری سوسيال امپرياليسم بر ما» ديموکراتيک خلق 

 . افغان به گونه ھای متفاوت ادامه دارد ۀطخاداری فاميل ھای اين زع

س امريکائی أکه شرايط کنونی کشور عزيز ما تحت اشغال کشور ھای غول بزرگ سرمايداری در ر طوری

 اکثريت عظيم کهنھا محروم اند بلونيتی نه ت و مصمتجاوز بوده ، و مردم زحمتکش ما از داشتن فضای زيست مدنی

ن ھمه روزه ، نا دانسته با آ ۀعالوه باشندگان اين سرزمين زندگی تحت خط فقر دارند و بيکاری داد می کشد ؛ ب

 شدن  اين پديده ھای شوم عملیانتحاری ھا و بمباردمان ھای کور نيروھای متجاوز دست و گريبان ھستند ، که با 

نھا  ماحول زندگی  مردم اين سرزمين را به آی ، امپرياليستھا و مزدوران ه ئ منطقجنگ ھای نيابتی تحميلی و

و در نتيجه اکثريت فاميل  نھا مبدل نموده اندآزمايشات آ ميدانھای سود و سرمايه و رقابت ھای تسليحاتی و هقرابانگا

يط ناگوار ، فضای زندگی از درمسلط بودن ھمچو يک شرااًء ادار ھستند ؛ بنزھا در سوگ فرزندان شان بازھم ع

 .  نظر کيفی و کميتی  کمتر از فضای زندان نمی باشد ۀنقط

با تاُسی از اين شرايط غمبار در پيوند  به آن روز ھای سياه و تاريک که نه تنھا زندان پلچرخی سرريز از نيرو 

گاه مملو و حتی آ از وطنپرستان ھاه  واليت و ولسوالی زندان ھا و شکنجه گا٢٧ در کهگاه و وطنپرست بود بلآھای 

هً  ئگران خلقی بعداز نشه به اصطالح مردم ما  جای پای و خواب ھم مھيا نبود چه رسد به زندگی انسانی ، و شکنج

نھا  خرمستی داشتند ؛ و به آ ۀنوشيدن  ودکای روسی از شکنجه نمودن وطنپرستان تحت مارک ھای خودساخت

ما  زندانيان پلچرخی که نظاره گر جنايات ضد . شرفی ترزيق می نمودند رامش بيآغريزه ھای ساديستی شان 

مجدداٌ »  پرچمی - خلقی « گران ه از شکنجای م با شرايط کنونی کشور عزيز که عده أبوديم تو»  ھاخلقي«انسانی  

د که خاطرات اشغالگران غربی صف زده اند ، بی اثر نخواھد بوۀ در ساي» اشرار « در کنار دشمنان ديروزی آنھا 

يت به کل تا اکنون متاُسفانه منتظر ماندند ، رمدن فرزندان شان بودند و اکثآتلخ آنزمان را که مادران و فاميلھا منتظر 

 .انچه که ما مشاھده و لمس نموديم صادقانه با مردم خويش شريک نمائيم 
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 با يکی از محافظين ،دانيان قيام کننده ضد بشری کشتار دسته جمعی زنۀ قبلی ياداور شدم که بعداز حادثۀدر نبشت

 .زندان که عسکر جلبی بود توانستم در ساعت تفريح تماس برقرار نمايم  

 :کرد  ن محافظ که اسمش  فراموشم شده چنين قصه میآ

رويت لست سوار موتر ھای عسکری نمودند و قومندان امر ه  ھمه را باً  را به بالک اول اوردند و بعدزندانيان

شد که از  مد و گفته میآاد ، وسايط نقليه  از دروازهُ محبس خارج نشده بودند که  برای قومندان تيليفون حرکت د

 نھا را  بسته نمودی ؟ آال کرد که دست ھای ؤمی باشد و از قومندان محبس س» ن اميحفيظ هللا«طرف 

 .بسته نکرديم چون کسی امر و ھدايت نداده بود : ج 

 . ھای ھمه را بسته نمائيد و موتر ھا را برگردانيد بعداٌ امر کرد که دست

موتر ھا از دروازه گشتانده شد و پيشروی قومندانی محبس توقف داده شدند و امر نمود که يک، يک نفر را از 

 . نھا را ببنديد آ نقليه پايان نموده دست ھا و چشم ھای سيلۀو

 زندانيان به ۀ بعداز پايان شدن نفر دوم يا ھم سوم ھم،ت  بوداز طرف محافظين احاطه و شديداُ تحت مراقبموتر ھا 

الی محافظين ا محافظين را گرفتند و بۀيک صدا از داخل واسطه باالی محافظين يوريش بردند  و چند ميل اسلح

 ؛ و نھا با محافظين زندان شروع  شدآ تن به تن ۀزتش کالشينکوف و مبارآ ۀبادلمحمله ور شدند و از ھمين لحظه 

 يناشد ،  ارشات مختلف از ھر جھت بازگو میزولی گ.  قومندان محبس از صحنه فرار کردگفته می شد که عبدهللا

 .افزوده شد » .پ . خ« يک جنايت ضد بشری بود که بر ديگر جنايت ھای حکومت ضد مردمی حزب 

 نظر روانی سخت شکننده ۀاز نقط جنايت افزای  ضد بشری که برای زندانيان ، زندان ۀکه بعداز ھمين واقع طوری

اين اولين قيام مردم کابل { .ھا سرکوب شد » خلقی « بود ، و مصادف می شد  با  قيام چنداول که بيرحمانه توسط 

ً برای سرنگونی ادار زيادی از زندانيان از  ۀعد}  کودتا طرحريزی گرديده بود  و به ناکامی گرائيد ۀبود که وسيعا

اغاز گرديده بود و اين راقم ھم شامل ) خ١٣۵٧( سال ۀتن چون مقدمات کاری برای قيام در نيمگاھی داشآطرح قيام 

که بعداز سرکوبی  قيام کنندگان ی وقوع قيام چنداول برای زندانيان نگران کننده بود به نسبت.  قيام بوديم ۀپروس

« حزب  ۀنمی اکسا و رھبری ادارن فراموشم شده از جانب دستگاه جھآ چند روز که تاريخ مشخص ۀزندان در فاصل

رئيس لوژيستيک * تی  تحت رياست جيالنی خان أسی وضع زندان و بررسی جرمی زندانيان ھيرجھت بر» خلق

 .وزارت دفاع توظيف و اعزام گرديده بود 

 ھای اقتبه ا» مرگ  « ت أاين ھي. ند که بزودی رھا می شويد ددا ت به زندانيان اطالع دادند و نويد میأمدن ھيآاز 

ن اين آداد ، شاخص سخنرانی  سخنرانی و تشريحات می» خلق «  حکومت ۀعمومی داخل می شد و از عدالت ادار

ظف شده ايم کسی که جرم نداشته يا بيگناه زندانی ننموده وما موکس را بدون جرم و  ھيچ» خلق « بود که حکومت 

اق تت داخل اأوقتی ھي. لی داشته باشد ؤا ؛ اگر کسی سال می کردؤباشد رھا نمائيم و در ختم گفتارش از زندانيان س

قای آت توسط افسران ھوائی شناسائی  شدد ،  چون أت جيالنی خان رئيس ھيأ اعضای ھيۀعمومی ما شد با مشاھد

ال ؤت سأگران دستگاه بود کسی جره گذراند و شخص او از شکنج جيالنی با ھمراھانش ھر زندانی را از نظر می

  . کردن را نداشت

اق دور ھمديگر جمع شده بودند ، يک جوان که تنھم از بين گروپ محصلين که ھمه جوان بودند و در وسط اآمگر با 

م را نمی فھمم من گناھ: ل دارم و ادامه داد اؤيد از جايش بلند شد ، گفت من سمحصل پوھنځی ھوائی بود به اسم فر

ستم می خواھم که جرمم را مشخص نمائيد که يا از زندان رھا ن سرنوشت زندانی ھيتعيو نمی فھمم که چرا بدون 

 .شوم و يا جزای بنده معلوم شود 
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 .کنم   احمقانه گفت حاال من جرمت را معلوم میۀبا يک خند* » خر « جيالنی 

  از کجا ھستی ؟-س 

 ) .دقيقاً فراموشم شده ( از بغالن يا پلخمری - ج 

 .و ھمچنان جواب داد که محصل ھستم 

در مقابل جوابات اين محصل جوان گفت يا از جملهُ افراطيون چپ ھستی و يا ھم سکتاريست ؛ » خر « النی خان جي

 . و فريد جان ماُيوسانه نشست . اين است جرم زندانی شدنت 

 .ال کردی ؤاق ، رفقای محصلش و ما زندانيان برايش گفتيم که چرا ستت از اأبعداز خارج شدن ھي

که زندانيان  اق عمومی که کوته قفلی ھا را ھم در ھمان جا جمع نموده بودند رفت ، قراریتم به ابعداً در منزل دو

زاده در مقابلش ايستاد ؛ اين زندانی آ يک زندانی اتاقند گفتار جيالنی بالمثل بود ولی در اين ددا  شرح میاتاقھمان 

 دوستان بسيار ۀاز جملو زاده و سرشار از غرور آک افسر ی مشھور به معلم سخی يئانجينر سخی در قوائی ھوا

 .نزديک اين راقم  بود 

جيالنی .  و ھم مسلک بود و از نزديک ھمديگر را می شناختند اتاقمعلم سخی که در ميدان شيندند با جيالنی ھم 

اً جيالنی رو به بعد. خان با معلم سخی احوال پرسی نمود که سخی به بسيار خون سردی و بدون توجه جواب داد 

 : طرف ديگر زندانيان نمود و گفت 

ناھی ندارد ولی يک گکس زندانی نشده ؛ من معلم سخی را می شناسم او ھيچ  چمن برای شما گفتم که بدون گناه ھي

 .کله شخ می باشد گناه دارد که 

ی  نئی کړما خو تاته به زاری! نی صدا کرد جيالنکه وقعی به او نموده باشد به صدای بلند جواب آمعلم سخی بدون 

 .ی ه نانوات نئی راغلی چه ما خالص کړی ته پاو زما شځه ستا و درواز

عمومی بعداز رھائی در عفو. جيالنی بازھم به جواب گفت که من برای شما گفتم که سخی خان کله شخ می باشد 

 . ابد محکوم شده بود زندانيان سياسی معلوم گرديد که نامبرده  به جرم کله شخی به حبس

بود در راه رفتن به ) گ يم( الت و برق طيارات آ ۀ انجينران ورزيدۀمعلم سخی که در ميدان ھوائی کندھار از جمل

 .وظيفه  در جريان يک حمله مسلحانه بدرود حيات نمود

 ! گرامی بادش شاد و يادشروان

با » جيالنی « مدن آاز زندان رھا خواھند شد ، و ت خوشبين شده بودند که أمدن اين ھيآ از زندانيان با  ایهع

. ظف شده بودند  حکومت خون و جنايت موۀنھا برای  مشخص ساختن اھداف متنوع از جانب ادارآاعضای ميعتی 

که به رھائی  کسانی. نھا به بی باوری می نگريستند آگاھی سياسی برخوردار بودند به وعده ھای آکه از   کسانیءً بنا

نھم يک آولی با . شد  نھا میآيوسی أی بيرون از زندان سبب تشويش و می داشتن وقوع واقعات سياسشان باورمند

ن فراموشم شده رھا گرديدند و ھم يک عده آت که تاريخ دقيق أمدن ھيآاز يکی دو ھفته از  عده از بالک دو بعد

 .رھائی شان به اعدامگاه ھا انجاميد 

بستن واقعات تلخ و خونين بود ، و آ ١٣۵٨شم شده ولی  برج جوازی سال اگرچه تاريخ مشخص اين واقعات  فرامو

 از  تاريخ افغانستان می ای ترين ماه از نگاه زمانی برای زندانيان زندان پلچرخی و فراموش ناشدنی صفحه خونين

 .باشد 

 ۀو مقاومت قھرمانان اعزام زندانيان به اعدامگاه ۀ چند روز از قيام و کشتار زندانيان بازھم در حادثۀبا فاصل

 :سيدمحمد زندانی به وقوع پيوست 
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 عمومی سمت چپ اتاقکه که قبالً  يادآور شده بودم ما زندانيان سمت راست منزل اول بالک دوم را به  طوری

 ما سياف زندانی بود و زبانزد زندانيان بود که او اظھار می نمود که اتاق عمومی مقابل اتاقبالک ، کوچ داند و در 

ولی اگر رھا نشد در عوض زندگی اش تضمين شده .  او می باشد که اميد به رھائي داشت ۀ امين پسر خالحفيظ هللا

 .که رھائی عمومی صورت گرفت  بود تا زمانی

راری بود و کسی حق طضدر يکی از روزھای گرم برج جوزا اگر فراموشم نشده باشد بعداز نان چاشت يک حالت ا

و ما زندانيان در .  به اصطالح صدای رفت و امد محافظين زندان و بيروبار شنيده می شد بيرون رفتن را نداشت و

 ما وانمود ساخت که زندانيان کوته قفلی ھا را به اتاق ۀن  بوديم که محافظ دروازآسکوت مرگبار ھمه منتظر پيامد 

 .دھند  جای ديگر انتقال و کوچ می

يز عمومی بالک جمع نموده بودند و يک ، يک دست ھا و چشم ھای که اين زندانيان را در چھار راھی دھل طوری

 را می بستند  شان

 جنايت بيشه خواستار عفوه شده که نوبت به سيدمحمد رسيد ، سيدمحمد نترس پيش از بستن دست و چشم از عبدهللا

 .بود 

من ھم سيد ھستم و تو  گفت که حضرت ضابط محافظ به دوستانش قصه گويا گفته بود که سيد محمد به عبدهللا غالم

  قومندان محبس نزديک شد بر او حمله ور شد و عبدهللاکه به عبدهللا  بخواھيم به مجردیھم سيد بگذار که از ھم عفو

 کاری و به ۀش بيرون  کشيد  و چندين ضربيه نموده بود  از داخل جورابھ ترش زمين نمود و کاردی را که قبالً را ف

غالم . رد که تا زمان مرگ نکبتبارش ھمان زخمھای عالج ناپذير را با خود داشت وآ وارد شدت تمام بر عبدهللا

حضرت ضابط محافظ زندان که بر او حمله ور شده بود ، وقتی سيدمحمد قھرمان متوجه شد که غالم حضرت از 

ی به دم خوب ھستی و کدام ضررآکند که از من دور شو و تو  عقب بر او حمله نموده به غالم حضرت خطاب می

 .غالم حضرت نمی رساند 

 قومندان عبدهللا) کمک  وکی  ( و فرياد  بالک حکم فرما بود که صدای چيغخاموشی و سکوت در ھر سه منزل

 .محبس بلند شد 

 ما که به محل ماجرا نزديک بود اتاق يک زندانی بلند بود ؛ ۀلی صدای خطابصدا ھا از دھليز به خاموشی گرائيد و

ست ھمه ما و شما را يکرد ؛ خلقی ھای فاش شد که متواتر به آواز بلند صدا می  شنيده و فھميده میآواز صدا کمی 

گرفت و فھميده نمی شد ولی  محافظين بعداً گفتند که به دھليز  د کشت و بايد قيام کرد ، و صدايش دوری مینخواھ

واز آدقيقه از دھليز بيرون شد و مجدداً خرين کوته قفلی ھا  که از زندانيان خالی شده بود داخل شد و بعداز چند آ

وردند و ضربات کلشينکوف متواتر شنيده آسا ھجوم آ زمانی محافظين سيل ۀمگر در ھمين وقف. گفتاری اش بلند شد 

واز بلند صدا کرد ، نگوئيد که من به شما آمحافظين گفتند وقتی که از دھليز کوته قفلی ھا بيرون گرديد به .می شد 

و به فير .  رو بر سينه ام فير کنيد هدانم که شما می کشيد و قاتل ما ھستيد حاال می توانيد رو ب  من میپشت کرده ام

زندانی ديگر که در ھمين ماجرا ضربه شده بود دوستم  !جالدان خلقی به ابديت پيوست روھش شاد و گرامی باد

 از بالک کشيده شد و معلوم نشد که جسد  جائيیانجينر حبيب الرحمان بود ؛ ولی گفته می شد که سه جسد در رو

 .سوم از کی بود 

 . نفر بود ٣٠ تا ٢۵تعداد اين زندانيان قربانی شده گفته می شد که بين 

 بعداز ظھر بود که چند زندانی ديگر را از بالک دوم ٣ و يا ٢چند روز بعداز اين کشتار ضدبشری خلقی ھا ساعت 

نھا رسول جان رئيس ضبط احواالت رژيم شاھی بود آ و از جمله يکی از .طور مرموز و نا معلوم خارج نمودند ه ب
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 رسول جان پسر عبداالحمد قومندان ۀبرادر زاد. ، چشم ھا و دست ھای ھمه را پيش از خروج از بالک محکم بستند 

کايم  که کای ما بود می گفتاتاقامنيه کابل در رژيم شاھی که يک جوان شريف بود و اسمش را فراموش نموده ام ھم 

 . سخت ترسيده بود 

رسول جان «يان از زنده بودن بعداز سپری شدن يک ھفته رسول جان مجدداً به بالک دو آورده شد که ھمه زندان

 . رسول جان با پسرانش يکجا در ھمين بالک زندانی بودند . سخت متعجب بوديم  »ضبط احواالت

 سياسی پلچرخی را اگر توانستم در پاراگراف بعدی خاطراتم بعداً تداوم ماجرا ھای خونبار و زنجيرهً زندانيان

 .مندان خواھم نمود ه پيشکش عالق

 .دگرمن احمد کندھاری 

٠٩/٠۶/٢٠١٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


