
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 نومبر ١٠
  

 روزھای آخر زندان پلچرخی
 :قسمت ھفتم 

 ھمين سايت محترم و وزين در) روز ھای آخر زندان پلچرخی(ًقبال تحت عنوان که ن آدر پراگراف ذيل قسمت پايانی 

 . ُضميمه خاطراتم نمودم را نيز مطالب  اين به نشر رسيده ، و اکنون ) زاد افغانستان آ-زادآافغانستان (

در اين عمل آمد ه طور اختصاری تذکار به  که در پاراگراف قبلی از رويداد ھای برج ميزان و سنبله ببه ھمان سانی

 :ی  مکثی خواھم نمود   تاريخۀً مکررا بر ھمين دورقسمت

ه عبارت بود از گذاشتن يک پايه ر عمدي زندان تجديد نظر شده بود، يک تغيۀ ساعت٢۴که در پروگرام  راتیيبا تغي

اق عمومی تلويزيون در اوگرام ھای تاق ھای عمومی که زندانيان کوته قفلی ھا ھم برای تماشای پرتداخل اه لويزيون بت

 .جمع می شدند 

ابزار تبليغ و ترويج سياست ھای حکومت وقت می باشد ، برای ما و  هلويزيون يک وسيله انتشارات تک از آنجائی

ز از کليپ ھای موسيقی محلی و وطنی تماشای جت ھای دولت زندانی ھستيم به ت به سياسفًزندانيان که اکثرا در مخال

 . نی و درد آور بود ُپروگرام ھای مضحک و سرکوبگرانه رژيم  رنج آور و يک نوع شکنجه روا

عليه جناح مقابل در » ديموکراتيک خلق « ت رھبری حزب أخونين يک جناج ھيو   و نظامی کودتای سياسیۀدر نتيج

رات کيفی و فريبنده در حال انجام بود ؛ که برای ما يزندانھا و از جمله زندان پلچرخی که عمده ترين زندان نظام بود تغي

 .داد   میتری را در چشمرس قراربغرنج زندانيان زندگی دشوارتر و 

بکار تورن رسول خان از سمت قومندانی محبس عزل و جگتورن شايسته خان به با به قدرت رسيدن امين جالد و نا

 .صفت قومندان محبس مقرر گرديد 

انيان که  برخورد  ظاھری خوب با زند رسيد طوری شايسته خان يک انسان فوق العاده محيل و مرموز به نظر می

 ۀگرديد و با زندانيان تماس می گرفت که ناگزير جنب داشت خالف  تورن رسول  ھمه روزه در بالک دوم ظاھر می

 ۀن بود ، ولی معلوم نمی شد که ھفتيسی دوسيه ھای زندانيان تعيرت برأھي. ًاستخباراتی داشت  و وظيفتا عمل می نمود 

 ۀ تحقيق و دفاعيۀ ٪  از جمع ما زندانيان بدون دوسي٩٠که  ودی با وجچند روز حاضر به کار و وظيفه می شدند ؛ 

 محل وظيفه و يا ھم - شفاھی کميته ھای ابتدائی  سازمانھای حزبی ۀ و اکثريت ما به يک فيصلحقوقی و قانونی بوديم

و مجرم نمی ن جنايات ضد بشری بيگناه آ اکنون استدالل می شود که صفوف حزب در قتیناحيه ، زندانی شده بوديم  و

ن حزبی بودند که جنايات ضد بشری فعاالو ھمين صفوف نمی توان آن را ديده درائی تاريخی ندانست، زيرا باشند؛ 
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را در عمل پياده می نمودند و در پوليگون ھای مرگ بر سينه فرزندان برومند » ديموکراتيک خلق«رھبری حزب 

 .افغان آتش می گشودند 

 و فريبنده جلوه می نمود ، برای مردم افغانستان ينًکه واقعا يک شعار دروغ» عدالت-يت ونمص-قانونيت «اعالم شعار 

 .يج آن خونبارتر از گذشته بود نتاخصوص ما زندانيان ه و ب

در زندانھای رژيم از حق مطالعه ، نوشتن و داشتن کتاب » خلق« حزب خونتای ۀکه زندانيان سياسی تحت سلط طوری

 يک الی ۀھمين لحاظ ھفته شد و ب  در صورت کشف نزد زندانی جرم پنداشته میکهبوديم بلقلم نه تنھا محروم  -

 .شد  تبه مختصر داشته ھای ما تالشی میدومر

 نزديک برای سرگرمی و تربيت ۀ زندان اعالم نمود که در آيندۀش توسط ادارخاطر مخفی نمودن جناياته رژيم ب

 ايشان  از انتشارات تبليغاتی رژيم اخبار، مجله ۀًو بعدا طبق وعد. واھد شد فرھنگی شما کتاب ، مجله و اخبار توزيع خ

 اتحاد جماھير شوروی وقت بود برای زندانيان توزيع ۀسرخ که ھمه چاپ و ترجمبه اصطالح ھا و کتابھای ه و جزو

ری ھا استفاده می شد ًگرديد، اين کتاب ھا چون خواننده نداشت اکثرا دور از نظر محافظين  برای  روشن نمودن بخا

از زندانيان بودند که اين کتاب ھا را برای وقت گذرانی مطالعه می نمودند ولی از داشتن قلم و کاغذ طبق ای مگر عده 

 .تعامل  محروم بوديم 

گرديد ، ھوا رو به سردی بود و در سلول ھای  به کندی سپری می)   ه ش١٣۵٨(شب و روز برج عقرب و قوس سال 

پرواز . غاز شد ھوا بسيار سرد و برف باری به وقفه ھا ادامه داشت آبرج جدی .  ايه بخاری نصب نمودند عمومی دو پ

ھای طيارات غول پيکر روسی فضای محبس را در مدت زمان ھر چند دقيقه عبور می نمودند که داللت بر تشکيل پل 

ر فضای ابری آنروز پرواز طيارات نظامی روز شش جدی ھوا بسيار سرد بود د. کرد   نظامی مییھوائی سوق الجيش

مگر . راری به نظر می رسيد ھر زندانی به ارتباط اوضاع تبصره می نمود ضطروسی مشاھده نمی شد حاالت ا

پروگرام يومی به حالت عادی جريان داشت ؛ زندانيان بعداز صرف ناشتا طبق معمول برای قدم زدن و ادمان به صحن 

 از زندانيان با لباسھای زمستانی ولی محبوسين بدون  ایعده) ١٣۵٨شش جدی (مين يوم در ھ. بالک جمع می شديم 

 قدم زدن تبصره حينبا لباسھای نازک محبس در صحن بالک دوم، ھرکس با رفيق و يا دوست زندانی اش " پايواز"

 روسی ٔۀای ذخيرشايعه پراگنيھای زياد از جانب نيروھ. چگونگی اوضاع جاری مشغول بوديم به بررسی  هنمود

 . ًوجود داشت که  برای زندانيان قابل تعمق و بعضا ھم وضع روانی محبوسين را  پريشانتر می نمود) پرچمی ھا(

 »بی بی سی«که چند پايه راديوی بيسيم جيبی از بيرون زندان برايشان ارسال شده بود که با شنيدن راديو یئاز آنجا

درس دربين زندانيان به آب و به سمع رفقای شان می رساندند و از ھمين خبرھای روز را تعقي» تاجکستان« راديو

ً خطرناگ از جانب نظام احتماال ۀگفتند  يک توطئ شايعه طوری بود که مي. سبوتاز و شايعه پراگنيھائی می پرداختند 

ی خاموش ساختن  براًاراه انداختن يک شورش در بين زندانيان و بعده که  با ب در حالت راه اندازی می باشد ؛ طوری

ٔجالد برای سرکوبی شورش زندانيان از قوای زرھی کار گرفته وھمه زندانيان را به نابودی » حفيظ هللا امين«آن 
  . خواھد کشاند

جالد فراھم » امين« سرکوب را برای ۀراه انداختن ھمچو يک خيزيش توطه آميزدر بين زندانيان کليد انگيزه چون با ب

مد مشابه به سرکوبی زندانيان دوران داوود خان که با ما ھم سلول آعمل ه ًکه که قبال تذکار ب ریخواھم ساخت ؛ طو

ٔ نفر زندانی که  روانه اعدامگاه بودند دسته ٢۴٠ به تعداد ۵٨ستی در جوزای سال يبودند ، با يک مانور زرھی  و فاش
اين آن زندانيانی بودند که در مسير راه   .د باختنجان» خلقی«جمعی به رگبار گلوله ھای ماشيندارھای رزھی دژخيمان 

 صبح ادامه جالی پنآغاز و ٔرفتن به پوليگون ھای مرگ ، دليرانه قيام نمودند ؛ اين  قيام خونين ازساعت ده بجه شب 
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ھنين در جريان  صدای فيرھای کالشينکوف و آ کلکين ھای ۀداشت ما از عقبب ديوارھای زخيم سنگی و پنجر

فضای زندان آنقدر مرگبار و شوک . ھای خفيف، صداھای بلند و رسای مقاومت کنندگان رزمنده را می شنيديم ماشيندار

رد و خٔدھنده بود که ھمه زندانيان به ارواح و کالبد ھای مردگان شباھت داشت ؛ ھيچ کس به پنجرھای  کلکين ھای 

چراکه به مجرد نزديک شدن به پنجره از بيرون : م باريک و بلند دھليز ھای کوته قفلی ھا نزديک شده نمی توانستي

 . باالی پنجره ھای منزل اول فير ماشيندار صورت می گرفت 

در جوار ھمچو . ھا را به حقيقت نزديک می نمود» پرچمی« ھای ژ  داخل زندان پلچرخی سبوتاۀرويداد ھای تلخ  گذشت

نی که نظر به سالھای گذشته زودتر شروع شده بود باريدن برف زمستا. شايعات ھوای زمستان سردتر شده می رفت

که تذکار رفت پرواز ھای طيارات  ُبه اضافه  برفباری شديد  طوری. برای محبوسين شرايط را دشوارتر می ساخت

سوقيات نظامی روسھا برای غول پيکر ترانسوپورتی نظامی روسی  به تحليل و تبصره ھا از تشکيل يک پل ھوائی 

 . تعرض  و اشغال افغانستان صحه می گذاشت  

آگاھی کامل داشتند ؛ باز ھم از سرانجام حادثه در ھراس ) تجاوز واشغال( روس از اين جريان ۀھرچند نيروھای ذخير

 ۀز نيروھای ذخيردر بالک دوم تعداد زندانيان به حدود  سه ھزار زندانی محاسبه می شد ، که متشکل بود ا. بودند

م با يک سرنوشت نا معلوم به سر می بردند ، و اين طيف از زندانيان  گاه أ، شعله ئی ھا که تو) پرچمی ھا(روسی 

ٔوبيگاه بدون آگاھی قبلی روانه اعدامگاه می شدند و تعداد زيادی ھم از نيرو ھای مسلمان و يک عده از تکنوکراتھا و 
 نفر ۴٨٠ روسی تعداد شان در ھمين بالک دوم بهۀنيروھای ذخير. ف زندانی بودند زيادی بدون داشتن سمت و طرۀعد

 . مشخص شده بود

روشنفکران و نخبگان سياسی زندانی  که اشغال کشور را توسط روسھا امر حتمی تلقی می نمودند از اوضاع جاری 

ٔساعت ده بجه صبح بود ، . ده می شود گرديد که اکنون زمان موعود  به سر رسيد و تحليل ھا در عمل پيا استنباط می
شياسته خان جگتورن که يک افسر کودن و غبی معلوم می شد  توسط بلندگوی صحن بالک که جھت تبليغ و ترويج  

 زندانيان خواست که به صحن بالک جمع شويد که لومړی ۀسياست ھای دولتی نصب شده بود ، با پخش اعالن  از ھم

ً جبراھا بودند اتاق کسانی را که داخل ۀمی کند و عساکر محافظ زندان موظف شدند، ھمسخنرانی " امين صاحب"وزير 

  .گوش به آواز بوديم » صبحدم«ظر سخنرانی قومندان نتبه صحن بالک با ديگر زندانيان جمع نمايند، ھمه م

الت گردش و قدم زدن منتظر ٔ چون ھوا بسيار سرد و نمنمک باران می باريد ھمه ما زندانيان در حال ايستاده و يا در ح

 يا ۴که در يک حالت  غير منتظره  قومندان محبس بازھم  حوالی ساعت  خاين و جالد بوديم ، تا اين" امين"سخنرانی 

نسبت مريضی که عايد حالش است به سخنرانی حاضر شده نمی تواند " امين صاحب" بعداز ظھر بود که اعالم نمود ۵

ٔتا آن که ھمه . ھای خويش برگشتيم اتاق ساعت انتظار به ۶ و يا ۵و ما بعداز .  خود برويد ھایاتاقو شما می توانيد به 
دروازه ھای آھنين با صدا ھای خشن و مھيب بسته و قفلھای دروازه ھا قفل شد ،  پرده ھائی که برروی پنجره ھای 

لت بسيار پريشان حا. ھليز را تماشا کندول عمومی د سلۀآھنين آويزان بود پائين و به کسی اجازه نبود از عقب درواز

کننده و ھيجانی بر ما مسلط شده می رفت و منتظر بوديم که چه خواھد شد در مجموع حالت بسيار سؤال بر انگيز بود 

که حوالی ساعت ھشت شام صدای فيرھای ماشيندار ھا و تانکھا  بر فضای زندان سکوتی مرگبار سايه می انداخت تا آن

  شد که از داخل چھار ديواريھای بالک ھا شنيده رفت تا اين اين صداھا نزديکتر شده  می.  دور شنيده شداز فاصله ھای

وپ ھا به اطراف و داخل بالک ھا رسيد ؛ فيرھای توپ  تانکھا و ماشيدار ھا تالخره صدای غرش تانک و فير تا با

ھا گزلک می کرد و احساس می کرديم که اتاق ھای آنقدر زياد شده بود که به اصطالح ما نظاميان به اطراف کلکينچه

  ھا می آيد و ھم سلولھا  زيادتر از ما نظاميان سؤال می نمودند که چه بايد کرد ؟ اتاقفيرھا داخل 
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به ارتباط موضوع جوابی قناعت بخش ارائه شده نمی توانست  به جز از انتظار سرنوشت نھائی و پذيرش عواقت وخيم 

 به طرف ديگر در قسمت پاينی کلکينھا در ً اتاق از يک طرف داخل ًھای عمومی زندانی بوديم اکثرااقاتو ما که در . ن آ

 حرکت نمی کردند فقط به چو بعضی زندانيان ھي. حرکت بوديم به فکر اين که از اصابت گزلک مرميھا محفوظ باشيم

 فيرھا به ًبالک دوم جريان داشت که اکثرانظاره کردن اوضاع منتظر سرنوشت بودند فير و آتش توپھا باالی تعمير 

 عمومی بالک موقعيت ۀ ما نزديک به  دروازاتاق عمومی بالک صورت می گرفت ، چون ۀاستقامت  ديوارھای درواز

. که ھنوز ھم نشانه ھای آنزمان مشاھده می شود. ٔداشت گلوله ھای فير شده  به حصه تحتانی ديوار اصابت می کرد

 به فکر ًشده می رفت و حتی يک لرزش غير ارادی خاص جسمانی احساس می کرديم که تقريباھيجانات ما بيشتر 

  .لحظات سرحد مرگ و زندگی بوديم

رد و تاريک   خاتاقدانم چرا در ھمچو لحظات ، حساس ادرار و رفتن به تشناب زياتر شده می رفت چون يک   نمی

 و فھميده نمی شد که به چه ھدف انجينری شده  ولی  در ھمچو  عمومی اعمار شده بوداتاقبدون کدام کلکين به داخل 

واقعات اختصاصی و بندش دروازه ھا برای ساعات طوالنی الی يکی دو روز ما زندانيان برای رفع حاجت و ادرار در 

داخل راری حتی برای  رفتن به ضطدر ھمچو لحظات ا.  استفاده می نموديم اتاقبين قطيھای خالی شير کليم از ھمين 

ی ھای کثيف و مملو از کثافات  را  از طريق کلکين ھا به سيد که بايد انتظار کشيد واين قطسانی نوبت نمی رآ به اتاق

يھا و به نسبت زياد شدن قط.  شده بودکه در ھمان شب نزديک شدن به کلکين ھم ناممکن.  خالی می نموديماتاقخارج از 

.  سرايت می کرداتاق تاريک به بيرون از اتاقن آفتتر  ساخته بود که بوی تعفن  را کثياتاق، بوی بد فضای اتاقبه داخل 

ٔحوالی ساعت ده بجه شب صدای عساکر قشون سرخ متجاوز ) ماشيندار و توپ(الی صدای فير ھای  ه که از الب تا اين
ً مخفی شده بودند بعدا  عمومی بالک که از ترس فير و آتشۀ شنيده شد و محافظين دروازالکتزارھای جديد از صحن ب

تسليم شدند ، دروازھای بالک باز شد و با داخل شدن عساکر روسی متجاوز در دھليزھای بالک صداھای بلند ايشان 

  . کننده نبود وار برای زندانيان اميد 

ن ھای خويش که تا يک لحظه پيش رمق نفس زدی  عساکر به زبان  روسی ، پرچمی ھا از جاۀبه مجرد شنيدن مکالم

ھای شبھای گھا ھجوم بردند و نقاب از رخ کشيدند و مثل ساتاقرا نداشتند به يک بارگی ھمه بلند شده به طرف پنجرھای 

 مير علی احمد ضابط به صدای بلندتر از ھمه زيادتر ًمخصوصا. زمستان با صداھای بلند به ھورا ھورا کشيدن سر داند 

  .گلو پاره می کرد

 اشغال و اھای خويش نشسته در حالت سکوت بودند، در رابطه بی   در جاهزاديخواآش و  روشنفکران ديگر انديۀ ھم

ن ھيچ يکی از روشنفکران انقالبی و نخبگان آمد ھای آدانم که بادرک اشغال و پی  ُمشاھده  قشون روسی قابل تذکر می

فتن نزديک نشدند، نه تنھا که خير ملی به استقبال عساکر روسی مانند پرچمی ھا به پنجره ھای سلول غرض خير مقدم گ

ٔمقدم نگفتيم بلکه انزجار خود را نشان می داديم وآگاھانه به تحليل گرفته بوديم که مرحله نوين سر آغاز تمام مصايب و 
  چيزی به زبان روسی مياتاقآالم مام ميھن آغاز گرديد؛ عساکر روسی بعداز بلند نمودن پردھا از روی پنجره ھای 

  .زاد می شويدآرجمه می شد فردا دروازه ھای زندان شکستانده می شود و شما گفتند که ت

 در ھمين موقع  پرچمی ھا يا نيرو ھای ذخيره به آنھا خير مقدم و شناسائی قوای دوست به دوست دست و پنجه می 

را با وطن ھم وطنان گرانقدر بشناسيد اين وطن فروشان ديروزی . فشردند و رو بوسی و دست بوسی می نمودند

ديگر اند و شما مشاھده نموديد که اينھا از ھيچ گونه  فروشان امروزی چقدر نزديک با ھم ديگر ھم طبع و دوست ھم

  . جرم وجنايت در حق مردم محروم ما شرم به رخ نمی آورند
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 کرد که ھنوز آن نابود ٪ زير بنای اقتصادی کشور را با نيروی بشری ٩٩) خلقی و پرچمی(بمباردمانھای قوای دوست 

شادمانی اين وطن فروشان دوام داشت و راديو ھای بيسيم جيبی شان علنی شد و منتطر .  نابودی می باشدھم در حال

 بردگی را ۀ ولی برای آنھا نويد دھندە  از راديو تاجکستان اعالمي،که صدای دلخراش ببرک کارمل چيزی بودند تا اين

درود به روان پاک آن شھدای راه آزادی که از .. تی ملت ما به حساب می رفت اسارت و بدبخپيام آوراعالم نمود که 

 .صف ما توسط دژخيمان خلقی کشيده شدند و ما به تنھائی نظاره گر اوضاع بوديم 

 .ادامه دارد 

٢٠١٧ / ٨ / ١١ 

 

 

 

 

 


