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  !روز ھای آخر زندان پلچرخی

  !!فراموش کردرا » پرچم -خلق « نبايد جنايات 
 

 :قسمت ھشتم 

زاد آافغانستان ( وزين پورتال که در "خر زندان پلچرخیآروز ھای "عنوان طراتم تحت يل  را از خاذبازھم  پاراگراف 

  . روز سياه شش جدی پيشکش خواننگان محترم  نمودم ۀر به بھانيًقبال نشر گرديده بود با کمی تغي) زاد افغانستانآ -

 

 : سياھروز شش جدی ۀآغاز فاجع

ستان پرچمي ھا راديو ھای جيبی بيسيم خويش را علنی نموده و برای  از راديو تاجک"ببرک کارمل"ٔبا صدور اعالميه 

اين بود که حدس نخبگان سياسی و ديموکرات . ديگر زندانيان غرض سمع مکرر اعالميه ھا مورد استفاده قرار داند

مد آواقعيت پيش نوين فاز پراکتيکی  پياده گرديد ؛ يعنی  ۀ  از سطح  يک تحليل سياسی  پيشگوئی شده به مرحلهآزاديخوا

 گذاشت؛ صدای دلخراش و نا یپا)  سوسيال امپرياليزمبه وسيلۀ اشغال (ٔداد ھای  تاريخ ميھن ما به مرحله جديد يرو

آشنای چکمه پوشان عساکر روسی در لحظات  داخل شدن از دروازه ھای آھنين بالک دوم ھراس افگن و متعرض به 

نيروھای (که به داخل دھليزھای بالک ما سرازير شدند و پرچمی ھا  گوش می رسيد ، و اين عساکر سرخ روسی بود 

که ھنوز دروازه ھا باز نشده بود از عقب ميله ھای دروازه ھای سلولھای زندان دستھای عساکر روسی )  روسیۀذخير

ناموس وطن را به گرمی می فشردند،  با شادمانی و ھورا سر کشيدنھا به عساکر متعرض خير مقدم گفتند ، که  فروش 

شب در ھمين حالت . برای وطنپرستان و آزاديخواھان حالت بسيار زجر دھنده و غير قابل تحمل بود.. افتخار شان بود

 تفريح و تشناب رفتن را به صحن بالک ۀٔصبح شد تا اين که ده بجه پيش از ظھر دروازه ھا باز شد و برای ما اجاز

و نسبت به روز گذشته گرمتر بود ، وقتی به صحن بالک آمديم مشاھده شد که روز ھوا آفتابی  در ھمان . اعالم نمودند 

ٔزمانی که چشمم به قيافه عساکر روسی افتاد از . ھا بود» پرچمی«رفقای » قوای دوست  « ۀٔھمه بالکھا در محاصر
داکاری برای رھائی اش از ثار و فايريختن اشکم خوداری نتوانستم و به مام ميھنم با سوگند تعھد سپردم که از ھيچ گونه 

در ھمين فکر بودم که يکی از دوستان فاميلی و از دوران تحصيل در حربی . يوغ استعمار سرخ دريغ نخواھم ورزيد
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از سالم و احوال پرسی برايم گفت که اکنون محبت   شانه ام گذاشت و به من نزديک شد بعدالیپوھنتون دستش را با

 چون من ھميشه با او در مورد سوسيال امپرياليزم جرو بحث داشتم ، شرافتمندانه می به دلت افتاد ؟ ) روسھا(اينھا 

اين کمک نمی باشد بلکه اشغال کشور است و از ھمين لحظه خشم و انزجارم را عليه : نويسم که در جواب برايش گفتم 

 که يک افسر ھوائی بود حيات می درنتيجه با خشم از من جدا شد ؛ کاش زنده ياد انجينر سخی! دارم  آنھا  ابراز می

در ختم تفريح  برگشتيم به سلول زنده ياد انجينر سخی  که در . حيث شاھد به نوشتارم صحه می گذاشت  داشت تا من

 ۀکوته قفلی ھای منزل دوم بود با يگ نفر ديگر که اسمش را فراموش کرده ام نشستيم به پای صحبت کردن که آيند

انجينر سخی ھم از اوضاع بسيار غمگين و . د آفريدن خواھایه ھای ميليونی ما چه حماسه و تودکشور چه خواھد شد 

اق کميته و منشی ت به سازماندھی باند خودشان اقدام نمودند و در ھر اًمتأثر بود و به تماشای اين فروخته شدگان که فورا

 به شناسائی و تعيين ھويت نيروھای چپ در اولين جلسه ھای خويش. تعيين شد و جلسه ھای مخفيانه آغازيدن گرفت

اق ديگر و ھمچنين تاق به ات گزارشدھی آنھا از يک امی و اخوان مکتبی و ديگرآزاديخواھان آغاز به کار شدند دوبانقال

بود ؛ تلويزيون ھائی که در ١٣٥٨ ماه جدی سال٨از يک منزل به منزل ديگرصورت می گرفت اين مصادف  به شب 

 . اشته شده بود روشن و آغاز انتشارات آن با سرودھای ملی و ميھنی ادامه داشت اقھای عمومی گذتا

ُجلسه و اعالميه بيروی سياسی ترميم شده و شورای انقالبی توسط ببرک کارمل سردسته وطن فروش ن از قصر أ

م نمودند  و تمام  فرمان عفوعمومی زندانيان سياسی را اعالو اعالميه تاريخی چھلستون به نمايش گذاشته شده بود

 ۀدمکش نسبت دادند و سردستآست و يفاش» حفيظ هللا امين « را به » خلق و پرچم « جنايات ضد بشری باند ھای 

در حالی که اکثر زندانيانی که از . نھا نشسته بود آقاتل در صف اول بيروی سياسی » اسداله سروری « گران ه شکنج

تا چه اندازه . نجه و زندانی شده بودند ھنوز در زندان با ما بودندکش»  پرچمی - خلقی «  توسط حزب ۵٧شروع سال 

 ديگر از زندانيان به خاطر رھائی ه ایبازھم ھورا کشيدن و چک چک و پای کوبی پرچمی ھا و عد. پرروئی و دروغ

  .اخت از زندان با شور و شعف بلند بود که  روح و روان انسانھای شريف و آزاديخواه را جريحه دار می س

ٔ زيادی از زندانيان چپ انقالبی با يک عده از نيروھای وطن پرست سکوت را اختيار نموده بوديم و از محوطه ۀ عد
از ھمين اعالميه مرحله نوين  بعد. توانستيم   مخفی کاری به مانند گذشته در مقابل نيروھای ذخيره خارج شده نمی

نھا از قبيل آدر بالک دوم که شامل کادر ھای سرشناس » ناح پرچم ج«ن ٔانقالب شکوھمند ثور ھمه مسؤولين و فعاال

گرديد  که به فرمان عفوعمومی  ھا را شامل می. … شادان ھا، رنجبر ، نبی عظيمی و - علومی ھا - محمود بريالی 

نيان را به غير از زندانيان سياسی موافق نبودند ، زيرا آنھا که در آن ھنگام به قدرت رسيده بودند از ديد خود تمام زندا

اشرار، نوکر پاکستان، ايران، ارتجاع منطقه و يا افراطيون چپ خطاب »  ديموکراتيک خلق « خود دشمنان حزب 

نھا را نيز سر به نيست نمودند، ولی امروز که ورق آنموده و می خواستند ھمه را سر به نيست نمايند، چنانچه بخشی از 

 بادار غربی قانونمندی عفو عمومی را نشخوار می کنند و بر خونھای پاک برگشته و به دور دسترخوان پر نعمت

« شھدای آزاديخواھان  وطن لگد می زنند ؛ علومی کار شناس نظامی شده و بمباردمانھای پيشرفته ترين طيارات نظامی 

مندان قول اردوی  تأثر و انزجار به انتقاد می گيرد ، در حالی که وقتی به صفت قواغربی اش را ب» قوای دوست 

نشسته بود و ھيچ ديواری و درختی و جوی آبی ) استخباراتی  سياسی و- نظامی(روسی درسه طرفش سه مشاورکندھار

روسی شان در تمام قصبات و دھات و مرکز شھر قندھار تخريب " قوای دوست"نبود که از اثر بمباردمانھای طيارات 

 زن و اطفال  شھيد و به زير خاک می شدند که قبرستانھای -ز مرد نشده باشد  و سيلی از مردم زحمتکش ما اعم ا

.  از گواه تاريخی  آن زمان پا بر جا می باشد ه ایبزرگ در جوار ھر قريه و ده و شھر با بيرقھای افراشته شده ، نشان

ه و شھر نابود شد به  وطن فروشان شورای انقالبی راپور و گزارش می داد که اشرار فالن د» مر زون آ« ولی علومی 
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شان " قوای دوست"و حتی با روسھا شادمانی و پيک جنگی داشتند و تخريب و نابودی مردمش را تحت نام اشرار به 

  ..شاد باش می گفتند 

خ ايشان کشيده تا امروز آن صحنه ھا به رگرديد ،    کاش تکنالوجی امروزی به دسترس ما می بود که مستند سازی می

ری از قربانيان ھنوز ھم ي کثۀد  که عدندھ  و تاريخ از عوامل ويرانی دھات و شھر ھا گواھی میمی شد ولی مردم 

 يک سند ۀمھاجر پاکستان و ايران ھستند  که در يک حالت بسيار دشوار شب و روز سپری می نمايند  و اين به مثاب

سند و چھره ھای کثيف عامل بدبختيھای گاھی برآروشن بوده می تواند  که نسل جوان از تاريخ معاصر کشور شان به 

  .تاريخ ميھن را شناسائی کنند

که از سازماندھی و داير  دور از دلچسپی خوانندگان نخواھد بود ؛ طوریه  برگردم به ان لحظات دشوار زندان که ب

 به ببرک وطن فروش   از داخل زندان گزارش تھيه نمودند که تا دير نشدهًءًات حزبی قبال ياداور گرديدم بنانمودن جلس

گزارش دھی نمايند و گزارش داند که در زندان پلچرخی اکثريت مطلق آن دشمنان ما می باشد که نبايد ھمه رھا شوند و 

عفو )  جدی٩(شما بايد در مورد عفوعمومی تجديد نظر نمائيد ؛ و شما از داخل زندان آگاھی نداريد ، چون ھمان تاريخ 

 ديگر ھچنين از يک منزل به منزل ديگر رفت و آمد اتاق به اتاقالن شده بود و ما از يک عمومی و رھائی زندانيان اع

 با ديگر زندانيان تبادل نظر ھا رد و بدل می شد ، چون عفو ،داشتيم و ديد و باز ديد چپ انقالبی  در مورد رھائی

ی لباس و ديگر لوازم و بکسھای دستی که   اکثر زندانيان مشغول به جمع آورًء پذيرفته شده به نظر می رسيد بناعمومی

رد و ريز بودند ، اين راقم که به تراشی و ساير خ بعضا ترموز چای، وسايل ريش -ٔعبارت بود از آفتابه پالستيکی

ھا  فيصله » پرچمی « صحن بالک غرض تشناب و رو شوئی رفته بودم توسط دوستانم اطالع حاصل نمودم دربين 

غرض کمک به قوای امنيتی خون و آتش از زندان رھا می » رفقای پرچمی «  روسی ۀی ذخيرگرديده که تنھا نيروھا

م بر گشتم به رفقايم گفتم شما لوازم خويش را جمع نکنيد که ما و شما  از زندان رھا نمی شويم ،  اتاقوقتی به .. شوند

 آنھا نيستيم در شرايط کنونی و ھمچو ما و شما در صف. نبايد پرچمی ھا ضعف و ناتوانی ما و شما را مشاھده کنند

 پيشانی باز و لبخند صدا کرد  احمد جان ازنده ياد انجينر نجيب ب! يادت گرامی. لحظات شکيبائی و توانمندی داشته باشيد

طرنج بزنيم لذا حالت ما طوری بود که به اوضاع و احوال بی تفاوت ھستيم که رھا می شويم و يا شبنشين که چای و 

که گزارش طوری بود که به ھر طريق که می شود بايد  در صورتی. م و به  تھيه نمودن  چای مشغول شديم نمی شوي

از زندان رھا شد باز ھم تا جائی که به خاطر دارم ھيچ يک از نيروھای چپ انقالبی متعھد ، به سازش و تسليم طلبی 

برايم گفت که دادفر از " داکتردادفر"از دوستان کسی . سر خمی و دون ھمتی را نپذيرفتند و شرم خويش می دانستند

 آنھا يک جا رھا شود ولی آنھا برايش جواب رد دادند معلوم می شود که تسليم ا باال تقاضا نموده که بۀپرچمی ھای رد

 که  وزارت و مشاوريت برسند که رسيدند و باز- نھفته بود تا به مقام وکالت " دادفر ھا"طلبی و انقياد طلبی در سرشت 

ٔھمه زندانيان نظر به اعالن قبلی تلويزيونی منتظر باز شدن دروازه ھای آھنين باستيل .  خلقۀشرمند...........چه 
جناب نجم "پلچرخی بودند که در دھليز ھا يک ھل ھله وصداھا بلند شد معلوم شد که کدام ھيأت آمده و معلوم شد که 

حزب گزارش دھی می کند و  ديگر از تصميم اتاق به اتاقاز يک پرچمی معامله گر و وطن فروش " الدين کاويانی

اگاھی " نجم الدين کاويانی« به ايراد خطابه آغاز نمود ، و ما از ھويت آقای "جناب کاويانی " ما شد،ً  اتاقالخره داخل با

پوش خاکی در بر ال و بانجم الدين کاويانی معرفی شد و نامبرده يک شخص ، قد ميانه) پرچميھا(ٔنداشتنيم ولی به گفته 

 شد از چھره و احساسات و طرز سخن زدنھايش به نظر می رسيد که يک شخص معامله گر و اتاقداشت، داخل 

از کمک ھای : ٔما ھمه خاموش بوديم و منتظرفيصله نھائی که نامبرده به سخنرانی آغاز نمود. وطنفروش است

 ٔو جمالت فورموليتی شده راجع به مرحله نوين کودتای ھفت ثور) سوسيال امپرياليزم(انترناسيوناليسبی کشور دوست
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ًخالصه نمود که فعال ما نظر به ضرورت جھت کمک به )  خونبارتر و مرگبارتر از دورۀ نوزاديش بودۀ دوربحقکه (

ی رفقای ما امروز رھا خواھد شد و متباقی پروندھای شما به زودترين فرصت بررس) خون و آتش(نيروھای امنيتی 

 با صدا ھای بلند اعتراض اتاقٔخواھد شد، ھنوز ھمين جمله از دھن کثيفش تکميل نشده بود که ھمه زندانيان داخل 

کردند که کدام پرونده ھا، برای ما که تا ھنوز پرونده ترتيب نشده و چرا پرونده ھای شما بررسی نمی شود اعتراضات 

که لستھای نامنويس خويش )  روسیۀنيروھای ذخير(پرچميھا ... شد خارج اتاقاز " آقای کاويانی"و صداھا زياد شد و

 زياد ازاشخاص ضعيف النفس و بی ۀرا به روز قبل ترتيب داده بودند و در اثنای ترتيب لست ھای نام نويس يک عد

می ھا اراده را ثبت لست نامنويس خود ھا نمودند حتی چندين نفر که تظاھر به چپ انقالبی می کردند شامل لست پرچ

ئی که ھويت شان مشخص نبود و ھميشه با رفقای چپ نزديکی و تظاھر به دوستی ستمی ھا و بچه جوانھا. ده بودند ش

داشتند اکنون با به ميدان آمدن لستھا ھويت شان مشخص شد و حتی يکی از آنھا که محصل انستيتوت تربيت بدنی بود و 

اھش کمک نقدی و خوراکه می نمودند ولی معلوم شد که در خفا با اسمش فراموشم شده چون پايوازی نداشت رفقاء ھمر

تنھا کسی که از بيرون شدن از زندان با پرچميھا خوداری نمود محبوب هللا .  روسی ارتباط داشتۀنيروھای ذخير

ی از دوران تحصيل رفاقت شخصی داشتند و ھر دوی شان به باز" انجينر نجيب"کوشانی با زنده ياد .* کوشانی بود

 ما دور ھم جمع بودند اتاقھميشه جھت بازی شطرنج در " انجينر سخی"مند بودند و با رفيق زندانی ما ه شطرنج عالق

و بعضی اوقات در بين ما .  مھربان داشتۀکوشانی يک انسان خوش بر خورد و چھر. و وقت گذرانی می نموديم 

   .ودب» پرچمي ھا « جروبحث سياسی ھم می شد و او سخت متنفر از 

ٔ در ھمين ساعات روز ھمه زندانيان منتظر باز شدن دروازه ھای آھنين زندان بودند که يک گروپ از پرچميھای 
روخته شده با لستھای دست داشته داخل بالک دوم شدند و از طريق پنجره ھای دروازۀ بزرگ بالک بر ديوار سنگی ف

بالک باال شدند در حالی که صداھای اعتراضات ديگر زندانيان از ھر طرف بلند بود شروع به نام خوانی کردند و ھر 

ائينی دروازۀ بزرگ واقع بود از محوطه بالک دوم خارج رد که در قسمت پ نامش خوانده می شد از دروازۀ خکس که

 ادامه داشت و يک تعداد اندک نسبت کمی وقت نامھای شان خوانده نشد و ام ش۶می شدند که اين نام خوانی الی ساعت 

دروازۀ بالک مسدود گرديد ؛ ولی خشم و انزجار و اعتراضات ديگر زندانيان از ھر طرف صحن بالک شنيده و 

با خانمش که خواھر روانشاد طاھر " سلطانعلی کشتمند"برادر " حسنعلی طيب"در ھمين روز بود که . ه می شدمشاھد

 بالک موقعيت داشت آمدند که ۀ دفتر بالک دوم که در قسمت عقبی متصل  به دھن دروازاتاقبدخشی  می باشد ، در

ٔار گفته کوشانی معلوم شد که کدام سندی به دست اسناد و تاريخ اعدام زنده ياد طاھر بدخشی را رديابی نمايند، قر
ٔکه خلقی ھای شرفباخته اعداميان را بدون سند و امضاء و فيصله قانونی روانه پوليگونھای انداخت  نياوردند چرا ٔ

 ۀعسکری می نمودند که محل تعليمی نظامی به قتلگاه  انسانھای شريف و آزاده مبدل  شده بود، و زندانيان در دور

محبوب هللا کوشانی که پسر کاکای روانشاد .  امين  سيل آسا به ان محل اعزام می گرديدند- ت خونتای ترکی حکوم

که ) طاھر بدخشی(بدخشی می باشد غرض مالقات با دختر کاکا به دفتر زندان خواسته شد که از جاودانه شدن پسر کاکا 

 ود که در طول ھمان چند روزی که با ھم بوديم لحظهدار به ھم رزمش بود مطلع گرديد که سخت متأثرو روانش جريح

 از ريختن اشکش خوداری نمی توانست وقتی حسنعلی طيب  از بالک خارج می گرديدند  از کوشانی خواستند که با ای

از او پرسيد که " نجيب"وقتی زنده ياد . آنھا يکجا خانه برود و کوشانی جواب رد داد و نخواست که با آنھا خانه برود

او که ھميشه از پرچميھای وطنفروش .چرا نرفتی او به جواب گفت که در صف پرچميھا نمی خواھم از زندان رھا شوم 

نفرت داشت ولی فھميده نشد که اين گرمی احساسات کوشانی به سردی يخ چگونه تبديل شد، که تحت رھبری و 

ٔود، حلقه بندگی و اسارت در گردن، زينت جالد که دستانش به خون ھزاران آزاده مرد وطن سرخ ب" نجيب"ٔسلطه
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شرمش نمود و با ديگر رفقای سازائی خويش دستيار و شريک جرم و جنايت شرفباختگان خلقی پرچمی شد؛ و در 

ٔسرکوبی توده ھای ميليونی ميھن و نيروھای آزاديبخش در صف رھبری اعضای باند خونريز و جنايت پيشه خلقی 
نھا شد ؛ اگرچه برای فرزندان رزمی اين ملت آزاده روشن بود که ھر سه آيک جنايات پرچمی موضع اتخاذ نمود و شر

آنھا را قسمی ) ک ج ب(از يک نطفه و پستان پليد روس پرورش و تغذيه شده اند و»  ستم -  پرچم -خلق « اين باند

می شد که لستھا شامل يازده گفته . درست تربيت و آموزش داده بود که بدانند، ھريک به کدام موقع داخل پيکار شوند

 نفر بودند و ۴۵٠ک دوم زندان به طور احتمالی الی ال روسی در بۀصد نفر بود در حالی که اصل تعداد نيروھای ذخير

پھلوانان چاپ انداز سمت شمال ازگفته می شد بعضيھا در بدل رشوت و پول شامل لست شده بودند که از آنجمله دو نفر 

گفتند که آنھا در بدل پول ثبت لست   تعلق نداشتند وشامل لست بودند و زندانيان سمت شمال ميکه به ھيچ جريان سياسی

معرفی  »ديموکراتيک خلق « ٔبعداز رھائی از زندان ھمه مشمولين ليست ھا اعضای باند پرچم به حزب .  شده اند 

 . گرديدند 

ھا اتاق کاھش يافت و بعضی ٢ر زندانيان در بالک ، شما٢از بالک ) پرچمي ھا (  روسی ۀبعداز رھائی نيروھای ذخير

خالی شده بود در زندان باستيل پلچرخی در پھلوی بالک دو، بالک ديگری به نام بالک سه بود که به وحشيانه ترين 

آنھا ھمه از زمان نو .  وضع تعداد کثيری از زندانيان سياسی در آنجا با زجر و رنج در باستيل پلچرخی زندانی بودند 

«  و امين جالد با شعار کاذب -به دوران رسيده ھای ترکی کودن و فرزند مزدورش سروری شرفباخته و بی ناموس 

 سياسی  را از بالک سه  که از گزند آدمخوران خلقی به  پرچميھا اين ھمه زندانی. بود»  و قانونيت -  مصونيت-عدالت

ت اين زندانيان با قيافه ھای مملو از غم و تأثر با لباسھای چرکين تصادف زنده مانده بودند  به بالک دوم کوچ دادند اکثري

قصبات و دھات ميھن عزيز از جبھات رزم و مقاومت توسط خلقيھای نامرد و بی وجدان به نام اشرار در عقب ميله 

دتر شده لذا وضع بالک دو نسبت زيادی شمارش زندانيان نظر به گذشته ب. ھای آھنين باستيل پلچرخی محبوس بودند

ھای عمومی به سه صد نفر رسيده بود اتاق نفر ديزاين شده بود در ابتداء تعداد زندانی در ۴٠ھائی که برای اتاقرفت در 

نفر تقليل يافته  و ھر شب سر شمار می شد ؛ اين ھم در يک حالت ٢۴٠که بعداز تصفيه ھا و اعدامھای نا بھنگام به  

ولی  بعداز انتقال ديگر .  ھای ما پھلو به پھلو متصل به يک ديگر پھن شده بودبسيار جا تنگی قرار داشتيم که بستره

وقت تقسيم قروانه که کيفت غذا ھم به مراتب بدتر شده بود .  از سه صد ھم تجاوز می کرد اتاقزندانيان تعداد ما در ھر 

 می شد چنان يک حالت انارشی بود ٔبی نوبتی و ھجوم آوردن سر تقسيم قروانه که در کاسه ھر زندانی جداگانه توزيع

ٔکه ً از گرفتن غذا منصرف می شديم ؛ اين آغازين کار مرحله نوين و تکاملی کودتای  خونين ھفت ثور بود که خونين 
 . تر شد

ًيک روز بعد از رھائی شان از زندان وظيفتا »  پرچمی « در يکی از ھمان روز ھا يک گروپ از  فروخته شدگان 

يھای ما بودند با لبخند دون ھمتی و احمقانه  بر اتاقدانيان  آمده بودند و چند نفر ايشان  تا دو روز قبل ھم برای  ديدن زن

پرچمی می " سنگر"گفتند که او برادر  ما فخر می فروختند که از جمله يک نفر ايشان که اسمش را فراموش کردم و مي

که در يکی از روز ھای پايوازی با يکی از محصلين که ی به نسبتکرد ، و اين  باشد از ھمه زيادتر بر ما فخرنمائی می

زاده و انقالبی بود در ارتباط به دفاع از کشتمند برخورد لفظی شديد صورت گرفته بود با ديد ھای احمقانه اش آانسان 

 .د اشاره به گذشته ھا داشت اينھا کسانی بودند که بعداز رھائی در چوکات سازمان خاد توظيف شده بودن

خصوص  تحت رھبری ه ب» انقالب شکوھمند ثور « ٔ حکومت مرحله نوين ۀکه وضع زندان پلچرخی تحت سلط اين

 انقالبی ۀجالد و خون آشام در چه وضع قرار گرفت به خاطرات زندان پلچرخی از دانشمند گرانقدر و رزمند" نجيب"

 . مراجعه نمائيد " کبير توخی"جناب 
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خلق و « ت رھبری وطنفروشان و مزدورأری بود که رھائی زندانيان سياسی در مجالس ھيخبر ھا به داخل زندان طو

چون اداره به دست . زيرا آنھا نمی خواستند کسی از نيروھای مخالف از زندان رھا شود. تحت برسی می باشد» پرچم 

ی و پالن کار ژد ستراتينبود و مالک اصلی قدرت روسھا بود، لذا  روسھا از خو» خلق و پرچم « فروخته شدگان 

 روسھا پالن عفو عمومی را عملی ًءا از قبل تعيين نموده بودند، بنا خويش رۀمشخص داشت و برداشت ھای کار آيند

، روز عفو عمومی زندانيان ٔ راضی نمودن مردم به مرحله نويننمود و ببرک ھم تحت يک پالن تعيين شده غرض

و اين روز را در مراسم خاصی در مراکز مختلف شھر کابل و .  اعالم نمودسياسی را  در تمام کشور  روز ماتم ملی

که دستان شان تا شانه به » خلقی « ثر اور و تعجب اور بود که قاتلين و جنايتکاران أيات کشور به نمايش گذاشتند ؛ توال

 . رختند  خون فرزندان برومند ما سرخ بود ماتمداران ما شده بودند و اشک تمساخ می

ين ھم يک يک نيرنگ امپرياليستی می باشد که نخست يک حکومت خود کامه و دکتاتور را بر سرنوشت مردم مسلط وا

م با اشغال ، رژيم پوشالی  و خونگستر را جايگزين أ خاص زمانی در يک مانور نظامی توۀمی نمايند ، و بعد در برھ

 شاھد شوم تاريخ کشور ما در چند قرن گذشته ۀبه اين پديددارند و در رابطه  نموده و با ديکتاتوران قبلی ھم رديف می

  . استاين رويداد ھا بوده 

 بعداز رھائی پرچميھا الی روز اعالن عفوعمومی ھمه روزه روزنامه نگاران و فوتوگرافان دولتی به داخل بالکھای 

ات شديدالحن خويش را  ابراز می ٔباستيل پلچرخی رفت و آمد داشتند و ھمه زندانيان از بودن خود در زندان اعتراض

 . ت ھای اعزامی داشتند أنمودند و گفت و شنودھای زياد با ھي

ان فراموشم شده ھر روزه چندين و کسان ديگر که اسمای ش" نجم الدين کاويانی"و " حشمت اورنگ"چند نفر ديگر مثل 

فقيد که تنھا اسم داکتر " محمودی" ياد تبه در بالک دو، رفت و آمد می نمودند که با اعضای فاميل محترم زندهمر

صاحب عبدهللا محمودی و کاکايش که سخت از تکليف قلبی رنج می کشيد و ھمه روزه توسط جوانان فاميل در بلند شدن 

ظف از آنھا دعوت ت موأو پايان شدن از زينه ھای منزل باالئی بالک ھمکاری و کمک می نمودند  ، گفته می شد که ھي

. می نمودند که آنھا قاطعانه جواب رد ارائه کردند) ٔمرحله نوين ھفت ثور(حصه گرفتن در دولت جديد به ھمکاری و 

تا اين که روز عفوعمومی . ٔاسارت خلق و اشغال کشور را تحت  سلطه سوسيال امپريالزم و باند مزدورش پذيرا نشدند 

ش از ظھر بود از بلند گوی صحن بالک اعالن شد فرا رسيد در ھمان روز که ھوا بسيار سرد و ابری بود ساعت ده پي

 نفر بود ، ۴٨ٔکه ھمه زندانيان به جز چند نفر جاسوس بعداز شکستاندن دروازه ھای زندان رھا خواھيد شد  لست شامل 

اسم رسول جان ضبط . و اعالن نمودند  کسانی که نام ھای شان خوانده می شود در جمع آزاد شدگان نمی باشند 

بزرگ که تا آخرين نفس آزاده زيستند و " محمودی"ا دو پسر و اسمای شريف و مبارزبرخی از بستگان ت باالاحو

ٔولی  در جمله لست اعالن شدگان دو نفر از . تاريخ کشور گواه آنست و تعداد ديگری که اسمای شان فراموشم شده 
بود و از بالک سوم به بالک دوم منتقل شده   "نجيب"و از رفقای انجينر )  ه م(اعضای چپ انقالبی که اسم يکی از آنھا

يک انسان بسيار . بود چند روز با ما يکجا بود و در زمان حکومت خونريز امين جالد به دام آدمخوران خلقی افتاده بود

و کم گپ ، متين و فوق العاده مؤدب بود ، مانع آن شديم که خود را معرفی کند ما چند نفر به دورش احاطه زده بوديم 

متواتر اسمای چند نفر اعالن می شد که اينھا خود را . گفت غير ممکن است کسی او را شناسائی کند" نجيب"انجينر 

شناسائی و به محافظين زندان تسليم شوند و الی دروازه ھای زندان باز نخواھد شد چون در ھمان روز تعداد زندانيان 

ود محافظين زندان کسی را شناسائی نمی نتواستند و به ھمين لحاظ باز بسيار زياد بود و نظم داخل بالک از ھم پاشيده ب

گزازش می طلبيدند چون طبق اعالن قبلی " شورای انقالبی" معطل بود و متواتر از ٣٠/١١شدن دروازه ھا الی ساعت 

 عمومی ۀ درواز صرفنظر از ھمين چند نفرًءٔتمام احضارات تشريفاتی در محوطه محبس و شھر کابل اتخاذ شده بود بنا
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 عمومی اتاقٔزندان و بالک ھا بروی زندانيان گشوده شد و از جمله زندانيان شامل لست اعالن شده اکثريت آنھا در يک 

بزرگ فقيد درس آزادگی آموخته بودند مثل " محمودی"آنھا که در مکتب رزم . انتقال و دروازه آھنين ان قفل شده بود 

دگی ترجيح دادند و رھبری ببرک مزدور و شرفباختگان ايشان بود که اين راد مردان  در زندان ماندن را بر بنپيشوا

مبارز و آزاديخواھان را تخريب شخصيت می کردند ننگ و شرم شما که نداريد و ديده درائی ووطن فروشی زينت باند 

  .خونريز شما بود

و تنگی فضاء آنقدر زياد بود که حرکت و نفس  وقتی دروازه ھا باز شد در بيرون شدن از دروازه ھای زندان ازدحام 

کشيدن مشکل شده بود، زندانيان مانند يک موج از يک طرف به طرف ديگر در حرکت بودند تا اين که موفق به خروج 

در بيرون از زندان به ھزارھا نفر به استقبال زندانيان و گم شدگان خويش صف زده بودند . از دروازه عمومی شديم

 خويش اشک خوشی می ريختند و ھر کسی که ۀ از بازيافتن گمشده ایار عجيب  و ھيجان انگيز بود ، عدصحنه ای بسي

عزيزش را می ديد به  محبت زياد فشرده در آغوش می گرفتند  ولی ھزار ھای ديگربودند که با ديدن ھر زندانی آزاد 

ستند و فرياد گرامی و ھم وطنم که سخت می گري خواھران ًشده از گمشده اش نام گرفته  و پرس وپال داشتند ، خصوصا

اطفال شان با آنھا ھمرا بودند که منتظر ديدن پدران شان بودند که ھرگز پدر را نديدند، زيرا از  ًو بعضا. می کشيدند

ھرگز فراموشم نمی شود، در اثنای بيرون شدن بودم که از .  توسط بی ناموسان خلقی محروم شدندپدرداشتن نعمت 

کسی به گوشم به صدای آرام گفت زود باش عجله کن که اين يک تصادف است که رھا شديم نکند که پيشمان شوند عقبم 

 مھين ۀوقتی به عقب متوجه شدم ديدم که رفيق ايوب است که به عجله می دود نظر به شناختی که از دشمن سوگند خورد

 با شناختی که از چپ ،مت مردم به دفاع از کشورواحقا که راست گفت و ديديم که در جريان جنگ مقو مردم داشت ب

» خلقی و پرچمی « به ھمين باستيل پلچرخی توسط دژخيمان داشتند به چه تعداد ) شعله ئی ھا(انقالبی به زعم ايشان

 زيادی بازھم از ھمين ۀسال ھای زندگی پربار شان  را به دفاع از مھين  عقب ميله ھای زندان سپری نمودند و عد

 گرامی ، و اليتناھی يادشانا شدند و با ھزار ھا شھيد آزاده به جاودانگی پيوستند که ه ھگا  اعدامۀن پلچرخی روانزندا

  .گرامی باد 

 .دگرمن احمد کندھاری 

 .١٣٩۶ جدی ۶

 

  


