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  دگرمن احمد کندھاری

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٠

  .نبايد جنايات رژيم خلق و پرچم را فراموش کرد

٣-٣ 

  :بخش سوم ۀ ادامدر

خصوص با گذشت چھار دھه ، ولی ه ورد بآخاطر ه را دقيق ب واقعات ۀتوان در خاطره نويسی ھم اگر چه به مشکل می

از زندان » ديموکراتيک خلق « ن جنايات انجام شده  تحت  رژيم آاين راقم سعی می نمايم تا به زوايای مھم و مشخص 

 .اتم را بنگارمپلچرخی خاطر

 پلچرخی و مجروح شدن سيدعبدهللا باالی قومندان زندان ش جوانمردانه اۀ گذشته از مقاومت سيدمحمد و حملقسمتدر 

سانی آ زندانيان به ۀنقدر بلند بود که ھمآ در دھليز منزل اول بالک دوم شجانی که سخت ترسيده بود و فغان و ناله ا

از بدون عکس العمل نمانده » ديموکراتيک خلق « مد ؛ ولی رژيم تحت سلطه حزب آعمل ه شنيده می توانستند تذکار ب

نده قيوم تورن به زندان مواصلت نمود که چندين زندانی را در ھمان  دار نيروی کمکی تحت قومزرھدارقوای چھار 

رئيس ضبط احواالت »  رسول جان « م با اين کشتار دسته جمعی زندانيان در فردای آنروز  أتو. دھليز ضربه نمودند 

ُبه بالک دوم ، که  در نتيجه اين پيامد فضای  بعداز يک ھفته  ویبا  برگشت . رژيم شاھی از بالک دوم انتقال داده شد 

 .ر سطحی  نمود يمختنق زندان کمی تغي

 .ن قيوم خان تورن به صفت قوماندان محبس مقرر گرديد آ جانی را به شفاخانه انتقال دادند و به عوض سيدعبدهللا

 زندان ۀ ساعت٢۴راتی در نظم يقيوم تورن شخصی کم گپ و برخورد ظاھری نيک با زندانيان داشت که با تقرر وی تغي

 .مد آوجود ه ب

ش زندانی ھخصوص فرزندان و برادر زاده ھا که در بالک دو ھمراه برگشت جنرال رسول خان برای زندانيان و ب

کرد که نامبرده را به رياست اگسا بردند و از او  رسول جان از رفتنش به زندانيان قصه می. بودند باور نکردنی بود 

 و طرزالعمل  زندانبانی از گذشته ھا طالب مشوره شده بودند؛  اين جنرال کار کشته ضبط احواالتی از راجع به وضع

و از گذشته ھای نچندان دور تجاربش را با  کاستن  فشار و فضای مختنق زندان بر زندانيان سياسی خواستار شده بود

 .جانی در ميان گذاشته  بود » خلقی ھای «

ظ شرايط بنيادی که عبارت بود از  بی سرنوشتی و اعزام زندانيان به پوليگون ھای مرگ بدون ن با حفآالبته بعداز 

که  زندانيان اجازه داشتند که از يک  سلول  ر نمود ؛ طوریي ساعته تغي٢۴محکمه و تحقيق ادامه داشت ، تنھا پروگرام 
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نطور رفتن به صحن بالک برای تشناب رفتن ، اق ھای عمومی رفت و امد داشته باشند  و به ھميتبه سلول ديگر و يا ا

 .د شزاد  آطرنج و قطعه بازی شحتی بازی . فتاب قيودات قبلی برداشته شد آ و استفاده از شعاع ورزش

ن از کارتن ھای کاغذی  و ورق ھای  قطعه بازی از پوش  قطعی ھای آُطرنج از مغز نان سيلو و تخته شدانه ھای 

 .ًيه می شد ؛ البته بعدا از طريق کانتين ورقھای قطعه بازی ھم پيدا شد ھ ساخته و تسگريت به ابتکار زندانيان

ورده می شد با آی که برای ما ئ غذا.وردن غذای پختنی داده شدآ ۀتبه بود اجاززندانيان که در ماه يک مربرای پايوازن  

 . شريک می نموديم ن که پايوازی نداشتنیزندانيان

 بالک دو بعداز ساعت ۀ شده ولی در جريان ھمين رويداد ھای خونين يکی از شب ھا در محوطن فراموشمآتاريخ دقيق 

ن زندان شنيده شد و بازھم حاالت اضطراری بر زندانيان حاکم امد موتر ھا و محافظآ بعداز ظھر صدای رفت و ۀ بج١١

شد که ممکن گروپوار ، زندانيان را دسته  وقوع پيوسته،  البته حدس زده میه بای گرديد،  فھميده نمی شد که چه حادثه 

 .جمعی به پوليگون اعزام نمايند 

بعداز اعالم  ساعت تفريح وقتی از سلول ھا خارج شديم به يک . صبح ھمان شب ساعت تفريح کمی ناوقتر اعالم گرديد 

 : وضعيت غير مترقبه مواجه گرديديم که عبارت بود 

 . کردنی بود نان جديد در دھليز عمومی بالک دوم ، که يک حالت باور نداني زُاز مالقی شدن با عده زيادی از

ًاين زندانيان ملبس با لباس معمولی زندان ، سر و موی فوق العاده رسيده با  نازه ھای بلند انگشتان و اکثرا دست و پای 

ران قوائی ھوای بودند ولی نظر به ُنھا از جمله افسآچرکين با ديدن ما زندانيان تبسم معصومانه بر لب داشتند ؛ که اکثر 

 چشم و سر شور دادن با ۀ زندانبانان، ما زندانيان حق مکالمه با يکديگر را  نداشتيم و به اشارۀشرايط قوانين ظالمان

 . می شد ءھمديگر اکتفا

 شھريان زندان دھمزنگ را تخليه نموده بود و به نمايش عمومی» خلقی «  بود که حکومت یاين ھمان تاريح و زمان

 .کابل قرار داد

د و از ناروائی ھای رژيم ھای قبلی ن مردم شھر کابل و جھان را اغوا نمايندخواست با اين نمايش جعلی می» خلقی ھا « 

گاه را روپوش جنايات شان قرار دھند  ولی ما فھميده نمی توانستيم که عکس العمل شھريان کابل چه بوده ه اين شکنج

يکی از اعضای شان توسط جالدان اگسا ربوده شده بود  و حتی از حيات و ممات عزيزان  شان که که ھر فاميل  طوری

 .گاھی نداشتند آ

توسط بعضی از پايواز ھا اطالع حاصل » خلقی «  حکومت ۀما زندانيان پلچرخی از اين صحنه سازی ھای فريبند

 .نموديم  

 :نھا شرايط زندگی را در زندان دھمزنگ چنين بيان می نمودند آًبعدا که با اين زندانيان در سلولھای مان مالقی شديم 

کلی ممنوع بود و حق اصالح سر و ريش ه وشو بسيار کم بود ، داشتن پاکی ريش و قيچی ب دسترسی به آب برای شست

ه ندرت فتاب محروم بوديم  و به بيرون شدن از سلول کم و بآرا نداشتيم حتی از ساعت تفريج و مستفيد شدن از شعاع 

فکر گروپ وار  از بين ما از زندان دھمزنگ انتقال دادند و ما را  زيادی از زندانيان ۀاجازه داده می شد و گفتند که عد

نھا را در آسفانه که ما يکی از أرديم که شايد به زندان پلچرخی و يا زندانھای ديگر کوچ داده شده باشند ؛ ولی مت کمی

در ھمان سال ماه رمضان مصادف .  نوشت ، رفتن که رفتند ، روح شان شاد و گرامی باد و بايد. زندان پلچرخی نديديم 

 .بود به برج جوزا و سرطان 

اق عمومی تصميم اتخاذ گرديد و توسط يک زندانی تغاز برج رمضان برای گرفتن روزه از جانب زندانيان اين اآدر 

ان زمان را سپری می نمائيم ھر کس که می تواند روزه ما در شرايط سخت دشوار و اختناق در زند: اعالم گرديد 
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ديگر شده نمی  بگيرد و يا ھم اگر کسی توان گرفتن را نداشته باشد می تواند روزه نگيرد ، لھذا ھيچ کس مزاحم يک

 . زندان ممانعت نبود ۀ می شد و از طرف ادارءولی نماز جماعت و تراويح در دھليز عمومی بالک دوم اجرا. تواند 

مدن پايوازی زندان روز پراز خاطره بود ، چندين دوست و رفيق از ديگر سلول ھا آروز عيد که مصادف شده بود با 

انجينر يوسف ترين که در ماه سنبله به جاودانگی :  داشتيم که عبارت بودند از تجمعیمدند و با ھم آاق عمومی ما تدر ا

، سيدمحمد افسر ھوائی ، خان محمد افسر ھوائی ، سيد مشرف پيوست روحش شاد و گرامی ، روانشاد انجينر نجيب 

 افسرقطعه نقليه  ، معين افسر ھوائی ،

وقايع بيرون زندان و ھم انجينر سخی افسر ھوائی در يک فضای مملو از صميميت رفيقانه ھم از زندگی شخصی و با 

 . با ھم صرف کرديم ورده شده راآداخل زندان گفتمان و تبادل افکار نموديم و در ضمن غذای 

ًدريکی از ھمين شب ھای رمضان که عميقا به خواب رفته بودم در فردای ھمان شب وقتی از خواب بيدار شدم 

 که به دو طرف بستر خوابم قرار داشتند بر من می خنديدند و يک نفر شان به تمسخر گفت که خوب خود را به یزندانيان

 ال کردم که چه گپ شده  ؟ؤگاھی نداشتم ، سآبودی ، من که صادقانه از موضوع خواب زده 

 :روان شاد انجينر نجيب از موضوع چنين بيان نمود 

 که داشت شھرت و نامت را از ما یيت لستؤره مدند بآ قومندان محبس تورن قيوم با ساتنمن غالم حضرت باالی سرت 

لمحمد نمی باشد و جگتورن قول اردوی قندھار ھم نمی باشد ، بسيار فکر اعبدجويا شد مگر من برايش گفتم اسم ايشان 

 دم خوبی است  وآکرد و تورا از خواب بيدار نکرد ، غالم حضرت ساتنمن برايش گفت من اين شخص را می شناسم 

الم حضرت قومندان محبس بعداز کمی تعمق و فکر به غ. کسی را که می خواھی اين شخص نمی باشد و اشتباه شده 

 .اق خارج شدند تساتنمن امر کرد بيا که برويم و از ا

 ھم دوره ھايم در حربی زو بايد تذکار دھم که يکی ا.  می گفتيم بال بود برکتش نه ح می خنديدند و به مزاء رفقاۀھم

ه در پلچرخی تبوپچی و با من ھم رتبه بود از قوای قندھار يک مرلمحمد که مسلک نظامی اش تاپوھنتون به اسم عبد

ورده شد ولی می گفت مدتی در اگسای نظامی بود آًزندانی شده بود ؛ که بعداز رھائی مجددا زندانی و به زندان پلچرخی 

 . اگاھی ندارم و فراموشم شده ولی بعداز مدتی در بين زندانيان ديده نمی شد ویو سخت شکنجه شده بود ، از سرنوشت 

 الی برج سنبله شرايط فضای ١٣۵٨ طول  مدت زمان برج جوزا و سرطان سال بعداز تصفيه ھای مرگ و زندگی در

يا دو نفری در اثنای شب و يا  طور انفرادی و يا گروپ ھای سه وه زندان کمی بدون واقعه بود ، ولی اعزام زندانی ب

ُی که به تاسف و اندوه بی ھم روز ادامه داشت ؛ که از جمله خارج نمودن انجينر اميرمحمد و لعلی کندھاری شاعر انقالب

 .دارم  پايانم يادشان را گرامی می

و » نابغه شرق » « ترکی « عليه فرکسيون»وفا دار « و شاگرد » قومندان صبح دم » « امين « و با کودتای فرکسيون 

 خونينتر برای زندانيان سياسی بانگ خطر و پيام» نيت ، قانونيت ، عدالت مصو« با اعالم شعار »  امين « استاد 

 .ارمغان داشت 

وازه بود که فاميل ترکی در بالک اول با زندانيان آدر بين زندانيان » ترکی « و کشته شدن » امين  « بعداز پيروزی 

 .در يک حالت بد و ديوانگی قرار دارد » ترکی « اناث زندانی شده اند و خانم 

ن نمود و از رھائی يُی وضع زندانيان ھيات تعيمکار و جالد طبق شعار دروغين اداره اش جھت بررس» امين « 

 .زندانيان  به فاميل ھای داغدار وعده سپرد
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 قبلی ۀاز ھمان ادار» کام  «  امين رئيس جديد سازمان و اداره ت تحت رياست اسدهللاأ ھييک» امين « به اساس وعده  

  که بعداز ظھر نزديک ساعت غروب ظف شده بودن و مويجھت بررسی وضع مدنی و حقوقی زندانيان تعي» اگسا « 

 .مواصلت نمود ) بالک دو ( روز  به زندان 

شد و ھر زندانی را سراپا از ديد می گذراند و اسم زندانی را  اق داخل میتاق به اتت معيتی اش اأ نا امين با ھياسدهللا

 کرد ال میؤس

 نجيب توقف ۀا نفر اول بود با نظر اندازی بر چھرديک شد روانشاد انجينر نجيب در صف مز نابکار به ما نوقتی اسدهللا

ه نوشت و از پيشروی ما بچيزی ن مکث کرد و ه ایال نمود و خواست چيزی بنويسد لحظؤنمود و اسم انجينر را س

 .برای انجينر زيرلب گفتم از مرگ خالص شدی . طرف زندانيان متباقی حرکت کرد 

 ، که اولين گروپ از پلچرخی شامل اعضای يافتدسته جمعی تداوم ت مرگ ، اعدام ھای أ بررسی اين ھيۀدر نتيج

 ، انجينر ترين ، ظاھر بشردوست فاميل صفر جان ، نوراحمد اعتمادی و از بين روشنفکران انقالبی  انجينر اميرمحمد

 به جاودانگی ً ديگر شامل لست بودند که اشرف و اميرمحمد قباله ایاگر فراموشم نشده باشد انجينر اشرف با عد) معلم(

 .پيوسته بودند 

مورين اگسا از زندان خارج و به اگسا انتقال داده شده بود  و بعداز أکه تذکار داده شد انجينر اميرمحمد توسط م طوری

 .ورده شد آًيک ھفته مجددا به بالک دوم 

 ساعت ھای متفاوت تفريح کلی محروم بوديم و بهه ديگر ب اين در زمانی بود که زندانيان بالک دو از تماس با يک

 .داشتيم 

اقی ھای اميرمحمد نقل قول می شد که انجينر به شديدترين نحو شکنجه شده بود که توان حرکت و گپ زدن را تاز ھم ا

 .نداشت 

 .ش در لست ھای مرگ باقی مانده بود شب به اعدامگاه اعزام گرديد و به جاودانگی پيوست ؛ ولی اسمۀًو بعدا ھم در نيم

ھای مخالف امين و وفادار به ترکی که از جمله کندھاری » خلقی «  خونين امين جالد چند نفر معدود از ۀمان سلطدر ز

 .   زندانی شدند ٣ھا بودند  به بالک 

 .ت يک عده زندانيان که اکثر شان افسران اردو بودند رھا گرديدند أمدن ھمين ھيآبعداز 

ند ، مشاھده می گرديد که در دوران د به بالک دو کوچ دا٣ را از بالک که بعداز عفوعمومی زندانيان سياسی طوری

گاه ھای ه  شکنجه و تحقيق در شکنجۀکه گرفتار و زندانی شده بودند ، بعداز سپری نمودن دور  امين جالد کسانیۀسلط

که توسط   کسانی انتقال داده می شدند ولی در بين زندانيان اکثريت٣بردند به بالک  رژيم اگر سر به سالمت می

 مورين کام ربوده شده بودند به زندان پلچرخی نرسيدند أم

ظف گرديد که در بالک اول زندان پلچرخی مستقر شده بودند و  روزانه ت موأدر ماه قوس ھمان سال بازھم يک ھي

 ۀشد که فيصل میسی می طلبيدند ولی سرنوشت اين تصفيه کاری معلوم نبود و حدس زده رزندانيان را برای تحقيق و بر

اودانگی جًقيق نامھای کسانی ديده می شد که قبال به حکه در بين ھمين لست ھای ت طوری. مرگ و زندگی خواھد بود 

اسمای . ی ھوائي مترادف با نام اين راقم ثبت لست بود گتورن افسر قواجاز جمله نام سيدمبين شاه . پيوسته بودند 

ی ًگرديد اکثرا افسران نظامی قوا ر دھليز ھای بالک دوم به صدای بلند اعالم می که توسط محافظين زندان دیزندانيان

 .ھوائی بودند و نام اين راقم ھم خوانده شد 
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منصب ھوائی بود که من نامبرده را شناسائی نتواستم ؛  که بنده را برای تحقيق طبق نوبت خواستند ، يک صاحب روزی

ن چه بود ، آ ۀتيجب درخواست داده بودی و نود که برای شامل شدن به حزال نمؤال مختصر بود و از جمله سؤچند س

 درخواست شما پذيرفته شد يا خير ؟

 . درخواست به معاون سياسی قطعه تقديم نمودم ولی بی نتيجه ماند - ج 

ن آ ً به ارتباط درخواستی ، لزوما از چگونگیًءبنامد آچون از درخواستی برای شموليت به حزب تذکار به عمل 

  : نمايم مییور آًمختصرا ياد

 که اکنون ھم در قيد حيات می باشد از مرکز ءبود که از جانب يکی از رفقا)  ه ش ١٣۵٧(فکر می کنم که برج دلو سال 

  برايم احوال فرستاد که در خواست برای شموليت در حزب تقديم نموده ايد يا نه ؟ ءقرارگاه قوا

و اين برای گرفتاری و مشخص . ًا تبصره می شود مخصوصا در مورد اين راقم که در مرکز در مورد شمی به نسبت

 . نمودن ھويت شما زمينه سازی می نمايند و ممکن گرفتار شويد 

و از جانب ديگر چون نوبت سال ترفيع ما بود و سجل ھای ما به مرکز ارسال شده بود سجل بنده با چندين تن از افسران 

داشتن به کنار گذاشته شده بود ؛ که بعداز گرفتاری و زندانی شدن به تقاعد اجباری سوق ديگر بر وفق مالحظات که 

 .داده شده بوديم 

 . بود که در شکست و متالشی شدن اردوی افغانستان گذاشته شد » حزب ديموکراتيک خلق « اين قدم نخست حکومت 

به ھزارھا افسر کادر مسلکی و چيز فھم به در ھمين اولين جشن سالگرد کودتای شوم و خونين ھفت ثور بود که 

 .جه سوق داده شد  تقاعد ھای اجباری و بدون عذر موپوليگون ھای مرگ و زندانھا اعزام گرديدند و يا ھم به

 

 .ادامه دارد 

 .دگرمن احمد کندھاری 

١٠/١٧/٢٠١٧ 

 

 

 

 

 

 

 


