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   )2012 /  اپريل/  14                 (" ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 
  
  
  

  : ، جريان بيرون كردن زندانيان  براي اعدام "1بالك"  -  9

چند  اتاق منزل اول آن به دفتر مركزي .  يكسان بود "1 بالك"ساختمان هر سه منزل سمت غربي
 آالت و افزار شكنجه ، مثل آله قديمي براي برق دادن زندانيان واشياي تداركاتي براي  نگهداشتاطالعات واتاق

  . اعدام  اختصاص داده شده بود 

ضويت در سازمان متهم به ع) حبيب ( به نيمه اش رسيده بود كه من و يك تن ديگر 1359ماه ميزان سال
 به "2بالك "از كوته قلفي هاي منزل دوم  سمت  غربي ) كه بعد از شش ماه از زندان رها گرديد (  را " ساوو"
در همين اتاق حسن ( سمت غربي غرض تحقيق انتقال دادند ... اتاق نمبر  )  دومطبقه( دوم  منزل "1 بالك"

اين اتاق كه دريچه گك هايش به طرف  . ]4[ )تقال داده بودند يك تن از اعضاي سازمان ساوو را قبالً از خاد ان
حياط ( شمال باز مي شد و از آن روزنه هاي كوچك ، داراي ميله هاي فوالدي ، محبوسان مي توانستند صحن 

ر  ، ديوا"1 بالك" را ببينند ؛ به فاصله تقريباً سه برابر ميدان واليبال ، دور تر از تعمير"1 بالك"نيم غربي ) 
چهار دريچه گك درون هر . دومي حفاظتي و دروازه  بزرگ آهني آن بالك را هم به سهولت ديده مي توانستند 

 (  درآن ساحه كامالً ديده مي شدآمد ورفت  اشخاص. اتاق چشم انداز خوبي براي زندانيان به شمار مي رفت 
 قومندان زندان و يا جنرال  كه،) وانستند زندانيان جوان ؛ حتا چهره افراد را از آن فاصله تشخيص داده مي ت

 و يا موترهاي سر بسته  زندانيان تازه گرفتارشده و يا   هستپاچه سرخ پوشالي و يا صاحب منصب روسي
.  خارج مي كردند ؛ ديده مي شد "1بالك"اعدامي هايي را كه در داخل آن قرار داشتند و به مقصد كشتار از 

ومي ، موتر جنرال هاي روسي ، و نخبگان با اقتدار خاد و موتر هاي نقل و انتقال قومندان عم] ماشين[  موتر جز
موتر هاي سر پوشيده [   اجازه ورود نداشت "1بالك"زندانيان و اعدامي ها ، هيچ وسيله نقليه ديگر به داخل 

ي به چشم مي  بس هاي حامل زندانيان و اعدامي ها را كه برروي آنها اعالنات و رسم اشياي تجارت"ميني"
  .]   مي گفتند "ديگ بخار"خورد ، زندانيان 

همينطور در طرف . در طرف راست دهليز ، دو اتاق ، يك تشناب ، و بعد ازآن دو اتاق ديگر وجود داشت 
ازچهار دريچه گك داخل . مجموعاً در هر دهليز سمت غربي هشت اتاق  و دو تشناب ديده مي شد . چپ آن 

 به اندازه  باز مي شد ، آفتاب به سختي مي توانست  نورحيات بخشش را "1بالك"نوبي  هر اتاق كه به سمت ج
 كوچكي خود مي توانستند  با وجود كرسي پنجره گك هاي آن برساند ، پنجره گك ها تا سطحپنج سانتي

احة  را ، كه س"1بالك" و سه بر چهارم صحن "2بالك"تصوير بخشي از آسمان بي انتها را با نماي شمالي 
و اين نعمتي بود بس بزرگ براي . ميدان آن در حد نيم ميدان فوتبال وسعت داشت ، به چشم زندانيان بكشند 

 "1بالك"تعمير دو منزله ، مانند خط عمودي كه باالي خط افقي كشيده شده باشد ، سمت شرقي . [  زندانيان 

  بـخش  دوم
    )4( قسمت 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                 جلـد اول                                                                            

 

 
 

   

 

 

3 

 داشت و در داخل آن ^سقفي به شكل كه [ را با سمت غربي آن وصل مي كرد  گوشة  غربي منزل دوم آن 
زندان كسي  صحن در اين بخش . به آساني ديده مي شد ] چيز هاي بود كه بعداً در موردش  خواهم نوشت 

بعد از مدتي زندانيان اناث را به منزل اول سمت غربي ( نمي توانست داخل شود ؛ مگر با اجازه مسؤولين زندان 
   ) .    همين تعمير انتقال دادند 

 ساخته شده " 1 بالك"دهليز بزرگ كه  مثل تونلي داراي سقف مستوي ، از سمت شمال به طرف جنوب 
چند متر بعد .  در قسمت اول طرف راست و چپ دو اتاق بزرگ  روبروي هم وجود داشت . ، سه قسمت داشت 

ز سمت غربي  و دهليز ، دو اتاق  طرف راست و دو اتاق طرف چپ ، در قسمت ميانه دهليز تونل گونه ، دهلي
سمت شرقي منزل اول ديده مي شد كه قبل از ورود به دهليز غربي به طرف راست آن پله هاي زينه منزل هاي 

قبل از ورود به دهليز شرقي ، طرف راست .  ودر مقابل  زينه  اتاق  نگهبانان همان منزل وجـود داشـت 3 و 2
بعد ها رابطه دهليز سمت شرق و سمت غرب . ديده مي شد اتاق نگهبان ، و طرف چپ زينه منزل هاي باال 

 جنوب با نصب پنجره ميله دار آهني داراي دروازه ازهم جدا ساختند ، طوري كه - را با دهليز شمال"1بالك"
 جنوب داخل مي شد ، اگر مي خواست دور بخورد و به دهليز -  به دهليزشمال"1بالك"سرباز هر گاه از صحن 

اخل شود ، پنجره آهني دروازه دار با ميله هاي آهني موازي به فاصله چهار انگشت مانع داخل شرقي ويا غربي د
و اگر در برابر پنجره آهني دهليز سمت شرقي و يا غربي توقف مي كرد به . شدنش به يكي از دهليز ها مي شد 

ن را به دوطرف راست و چپ خود منزل هاي باال  و دروازه  اتاق نگهبا] پله هـاي نردبان[ سهولت پته هاي زينه 
داخل شود و اگر مي خواست به منزل باال برود ، پته هاي ) ا تاق نگهباني ( مي ديد ، مي توانست به اتاق خود 

 اخير دهليز بزرگ تونل مانند كه به طرف جنوب امتداد داشت دو اتاق به طرف   قسمت در. زينه را مي پيمود
  تخصيص " خياط خانه"بعد ها يكي از اتاق هاي طرف چپ را به ( مي شد  راست ، دو اتاق به طرف چپ ديده 

دراتاق طرف راست كه تقريباً سه اً  بعد. ودر امتداد آن ، دو اتاق بسيار بزرگ رو به روي هم قرار داشت ) دادند 
ه آهني اين اتاق مثل درواز.  وسعت داشت ، فاميل امين و زندانيان زن را انتقال دادند " اتاق كنفرانس ها "برابر 

اتاق .  ضخيم بود ، طوري آنرا بسته بودند كه سر وصداي دهليز به داخل اتاق زنان نفوذ نكند " لفت"دروازة 
و زنان از همين  دروازه براي تفريح   . زنان دروازه  سمت غربي هم داشت  كه به  صحن حويلي باز مي شد 

 قرار داشت كه دروازه " اتاق كنفرانس ها "ل اتاق زنان ، دروازة به طرف چپ دهليز مقاب. بيرون برده مي شدند 
 هراس " اتاق كنفرانس ها "عبور از برابر . باز مي شد ” 1بالك"شرقي آن به طرف صحن سمت شرقي 

در انتهاي اين . ناشناخته اي دردل زندانياني كه ازفعل وانفعاالت درون آن چيز هاي شنيده بودند ؛ برپا مي كرد 
پله طرف راست آن كه به طرف حويلي . ز دروازة دوپله يي آمد و شد به صحن جنوبي بالك نصب شده بود دهلي

ش ، راه آمد وشد سربازان و زندانيان در هنگام تفريح  بود  اپله طرف چپ. زنان  باز مي شد ، هميشه بسته بود 
ه ، انتهاي آن ديوار تا يك متري ديوار اصلي ديواري به بلندي تقريباً دو متر دو پله دروازه را از هم جدا كرد. 

 يعني ظرف غذاي زنان " قره وانه " امتداد داشت كه  سربازان از همين راه  باريك "2بالك" و "1بالك"مابين  
  . را به حويلي آنها مي برد 

  ، هراتاق تقريباً گنجايش هشت توشك پهن شده را داشت كه بعدها ، فرآورده"1بالك"در سمت غربي 
 6در هر اتاق .  يعني چپركت هاي دو منزله آهني را دراين اتاق ها جابجا كردند " كارگاه زندان"هاي اول 
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[  زنداني يا بيشتر در هر اتاق به سختي نفس مي كشيدند 20گذاشتند كه بعضاً تا ) دوطبقه ( چپركت دو منزله 
 منزل - ده شد ، درهر اتاق سمت غربي به خاك و خون كشي1361زماني كه اعتصاب تاريخي ماه جوزاي سال 

  ] . زنداني زخمي و نيمه بيهوش را به خاطر تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه حبس كردند 70 اضافه از- اول

 منزل سوم سمت غربي را كالً در اختيار زندانيان اناث قرار داده بودند كه در 61تا پيش از اعتصاب جوزاي 
حفيظ اهللا امين جالد و فاميل " جمهوري  دموكراتيك افغانستان "ميان شان خانم و فرزندان رئيس دولت

  . نيز ديده مي شد ) عبداهللا(برادرش 

درمدت . انتقال داده شدم  )  2سمت غربي منزل  ( "1 بالك"بارنخست كه براي تحقيق دراين بخش
ر بار كمتر از نيم ساعت تقريباً ده روزي كه در اين بالك زير تحقيق و شكنجه قرار داشتم ، صرفاً دوبار و ه

 ، هنگاميكه  براي پايين رفتن  در " نوبت تفريح"در دفعه اول يا دوم .  به صحن بالك برده شدم " تفريح"براي
چوك زينه قرار  گرفتم ، متوجه آواز  اطفال و خانم هايي شدم كه آمادگي براي پايين شدن و قدم زدن در 

سر وصداي .  مي گرفتند - ل شدن در آن  قسمت را نداشت  كه كسي اجازه داخ- صحن جنوب غربي بالك 
  .زنان برايم بسيار تكاندهنده بود 

ُكري ] پاپوش[  چپلك امين حفيظ اهللاپسرك خرد سال.  زندانيان زن رسيده بود " نوبت تفريح " 
ك هاي آغشته به  كه ازپنبة  توش- بي ريختي را ] تكه يي [ ساييده زنانه را پوشيده بود و توپ لته يي ] پاشنه[

 در دست داشت ، با عجله زينه را طي كرده مي - خوني دلمه شده زندانيان دوره پدر جالدش دوخته شده بود 
خواست پايش را به روي سطح دهليز منزل دو بگذارد و  به طرف راست بپيچد وپله هاي زينه منزل دو را به 

 كه بعداً در مورد اين جالد خواهم  نوشت -  ) برات (سرباز ازبك شوروي به نام طرف پايين طي كند كه دفعتاً 

با . انگشتان كوچك اش به لرزه درآمد . باالي اين كودك ، چنان چيغ كشيد كه رنگ وي  به سپيدي گراييد  - 
 مادرش "پيرهن افغاني دوز"ترس ، نفس زنان پته هاي زينه را كه پيموده بود ، دو باره پيمود و به دامن دراز

 ، باز با صداي بسيار بلند كه خشم شديدش را برات . پايين شدن از زينة منزل سه بود ؛ چسپيدكه در حال 
  چرا ياره اِيال  كدي ؟ صبر كو، كه مه اتاق ": نمايان مي ساخت ، سرباز منزل سه را مخاطب قرار داده گفت 

 صبركن كه من  اتاق ديگران را قفل چرا اين ها را  رها كردي ،[  "! دگاره قلف كنم باز اِيالشان كو ، فاميدي 

 ي  حتماً با زبان ازبكبرات ازبك شوروي مي بود ، وي   اگر سرباز مخاطب]كنم  بعداً رهايشان كن ، فهميدي ؟
  .   شوروي با وي گپ مي زد  

 اين به پاخاستگان و فرزندان واقعي خلق -جنگ مقاومت مردم ما در حالت اوجگيري بود و شمار زندانيان
من حساب اين رزمندگان را از [  روز تا روز بيشتر و بيشتر شده مي رفت -ف ، دلير و آزاديخواه افغانستان شري

كادر هاي پليد مكتبي باند هاي اخواني ، كه اكثريت آنان براي اطالعات زندان كار مي كردند ، به كلي جدامي 

 نامرد (ت فرساينده  و شكنجه هاي و حشيانه تعدادي از آنان را كه دستگير شده و دورة تحقيقا . )5( ] دانم
  . را سپري كرده  بودند ، نيزبه همين بالك مي آوردند  )ترين  نامردان جهان
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 " وآرزوي  رئيس  پايگاههاي نظامي امپرياليزم امريكا در جهان«در رابطه به اهميت  اين بالك ، در مقاله 
 جرمن -  افغان " و " بابا" ،" پيام آزادي " در سايت هاي هك  ) 2005( رخ اكتوبر  ؤم»  افغانستان كرزي"دولت

  : منتشر شده  چنين نوشتم   " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "آنالين و پورتال 
  

زندان ، مقر قومندان عمومي ، و صد بار مهمتر از آن ، ) اطالعات ( قرار گاه اصلي استخبارات  «
مزدوران پاچه سرخ  شان  به خاطر مسايل امنيتي مجموع بالك نشست جنرالهاي روسي و  مركز تجمع و

 از ساير "اعدامي"هاي زندان پلچرخي ، وچگونگي آمادگي و تدارك به منظورنقل و انتقال محبوسين 
غرض كشيدن خون از بدن آنان براي [  و متعاقب آن به  پايگاههاي نظامي روسها  "1بالك"بالك ها به 

 نياز "وي ، و سربازان مزدور ، و بيرون آوردن اعضاي بدن هر زنداني براي زخمي هاي اردوي سرخ شور
همچنان جاي بسيار .  بود "1بالك"؛ همين ]  " وارسا " طبقه حاكمه شوروي و اعضاي پيمان "مندان

مطمئن براي نگهداري  زندانياني كه از ديد مسؤولين روسي زندان بسيار خطرناك تشخيص داده مي 
  . ايل مهم سياسي ، نظامي و استخباراتي ديگر شدند و بسا مس

 را زيب تن فروخته - به يقين لباس كوماندويي- داخل شدن يك تيمي كه لباس  صاحب منصبي

 برادر بزرگ [  BBC همكار كنوني راديوي عبداهللا شادانشدة خود ساخته بودند ، و در پيشاپيش آنها  
  دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم "ي رئيس محكمه اختصاصي انقالب"وي ،كريم شادان 

اعدام هزاران تن  نخستين فردي  بود كه پاي سند  ،اين خاين ملي و وطن فروش. شوروي  بود 
درست ساعت ،  با تبختر يك خادي بلند مقام گام بر مي داشت ] آزاديخواه را  امضاء مي نمود زنداني

خادي ( ، به رهنمايي سرباز نگهبان 1360 سال دقيقه بعد از ظهر روز سه شنبه بيستم اسد  30/2
كه هفت (  و اتاق جنوب غرب منزل سوم سمت غربي  "1بالك"از  ) " اسمعيل خالدار"مشهور به نام

) زنداني به شمول نگارنده اين نگاشته ، در آن دخمه تاريك كه پنجره گك هايش را مسدود كرده بودند 

.   معرفي نمود عبداهللا  شادانفته به سر دسته تيم آنان  يعني به ؛ رهنمايي كرد و هر زنداني را نام  گر

  » .  و ازسلول ها و زندانيان آن ديدن كردن ؛ مختص نخبگان بلند مقام خاد بود "1بالك"داخل شدن به 
 كه در نقشه نشاني شده "1بالك"روي ملحوظات سياسي امنيتي زندانيان اناث را به بخش بيروني متصل 

  .  دادنداست، انتقال
  نگهبانان سرفروخته در حالت آماده "1بالك" بود كه در 1359نيمه دوم ماه  ميزان سال  ييكي از روز ها

.  را خاموش كردند "1بالك"چراغ هاي باالي دروازه . رفت و آمد هايي در صحن بالك ديده شد . باش درآمدند 
درآن شب پراضطراب .  را فرا گرفت "1بالك"راسر بعد از چند دقيقه ، خاموشي اضطراب آور و نفرت بر انگيز س

هم سلولي . و ظلماني بار ديگر ، وحشت خداوند بي چون و چراي زندان شده ، چهره كريه اشرا نشان  مي داد 
كساني بيدار و مضطرب به نظر مي رسيدند . كسي ظاهراً خواب بود . هاي ما در حالت هاي مختلف قرار داشتند 

 مي " اتاق كنفرانس ها " انتظار  جالداني را داشتند كه از طبقه اول ، از - شده بودند و انتظار همه دچار دلهره . 
و دروازه سلول را نيمه باز .  ، وارد دهليز مي شدند اوطور دسته جمعي ، باالي پنجه پا ، بدون  سر و صد. آمدند 

بيا ترا براي  [ "!  ، بيا كه تره به تحقيق خاسته  فالني نام تو ست": كرده ، نام اين يا آن  زنداني را مي گرفتند 
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در بالك هاي مختلف و در زمان  هاي مختلف ، ... ( و آنگاه زنداني را با خود مي بردند ] بازجويي خواسته 
  ) .تدارك و آمادگي  براي اعدام همسان نبود 

كه آزاد مي زيست ، بسيار  بخصوص شنوايي  هر زنداني نسبت به روز هايي ،درواقع  تمام حواس زنداني 
 كسي از جمع ، انگشت لرزانش را بر لب گذاشته همزنجيران اشرا متوجه دروازه .بسيارحساس و قوي شده بود 

هر دروازه در .  ساخته شده بود - لفت ة درست مانند درواز-  دروازة   بسيار سنگين هر سلول .سلول ساخت 
در عقب آن دريچه گك ، .  سانتي داشت 22 سانتي در14تقريباً وسط قسمت بااليي خود دريچه گكي به اندازة 

به اندازة  شيشه آن ، آهن چادري  به رنگ دروازه با يك ميخ و يا پيچ در وسط بااليي آن آويزان شده بود كه  
محافظين هر چند بعد با انگشت آن آهن چادر را به يك طرف ، مي چرخاندند و درون سلول را با دقت مي 

زنداني كنجكاو براي اينكه  آمد و شد را در دهليز ديده بتواند ، در فرصت هايي كه زندانيان را براي  . پاييدند
تفريح و يا تشناب بيرون مي كردند ، دور از چشم سربازان ، اين آهن چادر هاي آويزان شده را اندكي  ُكپ مي 

  .كردند ، طوري كه سربازان مزدور متوجه ُكپ شدن آن نشوند 
از جايم برخاسته از عقب شيشه دريچه گك دروازة آهني و از ُكپي طرف چپ آهن چادر آويزان  من 

تنها موزه هاي چرمي دو سه سرباز و از دو سه تن ديگر تا نيمه تن شان واز يك . شده ، به دهليز نگاه كردم 
چادر ُكپ شده نمايان تن ديگر كه خودش را به ديوار دهليزچسپانده بود  شانه راست و گردنش از زير آهن 

جالدان زير نام سرباز به سرعت داخل دهليز شده ، دو دو نفر، هر كدام در دو جناح هر اتاق ، پشت . بود 
شانرا به ديوار چسپاندند ، تا اسيران در اثناي نيم كش شدن دروازه سلول صرفاً يك سرباز را  ازداخل اتاق 

دو . ، سمت جنوبي دهليز شروع  به كشيدن اعدامي ها  كردند جالدان از اتاق اول دست چپ . ديده بتوانند 
به گونه اي كه پشت شانرا  به ديوار دهليز چسپاندند ؛ تو گويي كسي . سر باز در دو جناح اتاق كمين كردند 
ظف بود دروازه سنگين آهني را بر روي پاشنه اش وسرباز سومي كه م. اينان را به ديوار ميخكوب كرده باشد 

مانند را از ميان حلقة  دروازه و حلقه چوكات آن كه بر روي هم قرار گرفته بود ، طوري  ) T( ند ، فوالد بچرخا
بيرون كشيد كه صداي رعد گونة آن فضاي دم كرده و متعفن دهليز را به لرزه در آورد و خاموشي اضطراب 

  .آور و نفرت بر انگيز را يكدم شكست 
 از دو حلقه ، مفهوم مرگ ، مفهوم بيرون شدن روح كوبيده " كليد"آنآواز ناهنجار و مدهش بيرون شدن 

در چنين حاالت ، به مجردي كه دروازه نيمه باز مي . شده از بدن  پاره پاره را در اذهان زندانيان تداعي مي كرد 
 را مي ديدند كه يك دست اش را برچوكات ضخيم و آهني شد ، اعدامي و همزنجيرانش صرفاً  يك سر باز

 فالني ، بيا كه تره قومندان صاحب كار ": دروازه و دست ديگرش را برحلقة دروازه نيمه باز گذاشته مي گفت 
  . "] كه قومندان صاحب با تو كاري دارد)  يا بلند شو ( ، برخيز !  [ ... داره 

يار بسيار معلمِ زمانِ لحظه هاي تاريخ سازجنگِ آزادي بخش كشور ، بس. روز امتحان فرا رسيده بود 
وقت درنگ و فكركردن براي مبارزي به زنجير كشيده را كه درظرف كمتراز . سختگير و نهايت بي رحم بود 

يا ترسي كه موجب سر افگندگي اش مي شد ، بر وي . چند ثانيه مي بايد ازجايش بلند مي شد ؛ نمي داد 
يكي را . فتخارمردمي برسرش مي نهاد و يا شجاعتي كه به سويش مي شتافت و تاج  پر ا. مستولي مي گرديد 

  .دريك چشم  برهم زدن ، مي بايد برلوحه سنگ  تاريخ  مبارزاتي اش ، حك مي كرد 
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تمام اعدامي هاي  مربوط به جنبش چپ انقالبي و توده هايي كه در صف احزاب و تنظيم هاي اسالمي  
 آماده براي اعدام ، بدون سر و صدا موضع قرار داشتند  در هنگامي كه جالدان بر دهليز سلولهاي زندانياني

مي گرفتند و دروازه هاي سلول به خاطر بردنشان به ذبحگاه باز مي شد و جالد دهن خونين خبر مرگ شانرا 
 غلبه -  در يك لحظه -فرياد مي كرد ، برهيوالي هول وهراس و وحشت و خوفِ مستولي برجسم و جانشان 

نگجوي دلير از جايشان بلند مي شدند و با يك يك همزنجيران شان مي كردند و با چستي و چاالكي يك ج
مي نگريستند ، با گام ) وجالدان(در حاليكه به رقص عضالت  درقاب صورت زرد شدة جالد . وداع مي كردند 

   [*]  .  هاي محكم و سري افراخته ، از اتاق خارج مي شدند و به سوي جاودانگي  قدم بر مي داشتند
  مي شد كه پشتش را به ديوار يپايش را به دهليز مي گذاشت ، متوجه شانه سرباز  دوماعدامي كه  

دروازه نيمه گشوده كه به سرعت بسته مي شد ، . چسپانده و در حال دور خوردن به طرف وي مي باشد 
باز اعدامي متوجه سرباز سومي مي شد كه پشت به ديوار ايستاده ، سرباز اولي پيشاپيش زنداني و دو سر

در لحظه . ديگر هر يك به طرف راست و چپ قرباني استعمار سوسيال امپرياليزم شوروي قرار مي گرفتند 
[ از چوك . بعد ، سايرجالدان را هم مي ديد كه به همان شكل در جناح هاي دروازه سلول ها موضع گرفته اند 

ه آن متصل بود تا چوك دهليز تونل مانند دهليزكه اتاق نگهبان و زينه هاي  منزل باال و پايين ب] چهار راه 
 ، سربازان كمين گرفته بارنگ هاي زرد شدة شان منتظر بودند " اتاق كنفرانس ها "منزل اول ،  و از آن جا تا 

  ... . برسند " اتاق كنفرانس ها " به داخل "خير و خوبي"كه اعدامي ها به 
. لب به من فهماندند كه نوبت ديدن را به آنها نيز بدهم هم سلولي ها ، هر يك با ايماء و اشاره و با حركات 

هر كدام براي لحظه اي ازعقب شيشه و از دو گوشه آهن چادر حلبي ُكپ شده ، صحنه بيرون كردن همزنجيران 
؟ بگذاريد ... به كجا. يك اعدامـي را  آن سه سرباز با خود بردند. اعدامي شـانرا با وحشت تمام مي ديدند 

    :بنويسم  
 -يز  شمال هاي زينه و دهل) پله (  سرباز به دهليز مورد نظر وپته 60در شب هاي اعدام شماري در حدود 

به طرف چپ آن ديده مي شود ، تقسيم مي  " اتاق كنفرانس ها " مانند "لفت"وازه جنوب منزل اول كه  در
ن صف دو طرفه سربازاني مي بيند د ، خود را در مياو اعدامي از سلول خودش كه بيرون كشيده مي ش . شوند

  ظف وزنداني بدون الچك را همان سه جالد م. كه چون سگان شكاري چهار چشمه سراپايش را نظاره مي كنند 
  

  

  
از سر اين نكته نمي توان به ساده گي گذشت كه مكتبي هاي احزاب و تنظيم هاي اسالمي كه [ * ] 

مي خود از ساير تشكيالت ، و بخصوص عليه زندانيان چپ  برضد برادران اسال- اكثريت شان با خاد زندان 
ن ديني  را براي برادرا" بهشت برين " و رفتن به " شهادت در راه اسالم عزيز" همكاري مي كردند ، و - انقالبي

 رسيدن " و " شهادت "خود توصيه و تلقين مي نمودند ، ازقرار گرفتن خود در چنين حالت و رفتن به طرف 
از حزب  ( "غوث سياه پوش"و بعضاً ؛ مثل .  به شدت مي ترسيدند و مي لرزيدند "هر چه زودتر به بهشت برين 

ار تعمير متصل سينما پامير كه منجر به قتل  كه چون عياران سياه مي پوشيد وبه خاطر انفج- اسالمي گلبدين 
؛ به جانب تشناب مي ) شماري از مردم بيگناه و غير خادي نيز شده بود ، در زندان با تبخترگام بر مي داشت 

  ...]شتافتند 
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كه امنيت وي را گرفته اند از دروازه سلولي كه از آن خارج ساخته شده ؛ و از دهليزي كه در دو طرف هر سلول 
سربازان پشت شانرا به ديوار آن چسپانده اند ؛ و از زينه اي كه در يكطرف آن  سر بازان بعد از هر دو يا سه  آن 

 جنوب كه در دو طرف آن سربازان - پتة زينه و چوك آن درحالت آماده باش ايستاده اند ؛ و از دهليز شمال 
 اتاق "در يك لحظه دروازة . مراهي مي كنند   ه"اتاق كنفرانسها "صف كشيده ديده مي شوند ؛ تا دهن دروازه 

  ... . دهان باز مي كند و زنداني را مي بلــعد "كنفرانس ها
واقعيت شكل بيرون كشيدن  زندانيان براي اعدام ، توسط سربازان ، از سلول منزل دوم تا نزديك دروازه  [ 

الي ما تطبيق شد ؛ شاهد بوديم  كه در  را من وشماري اززندانيان كه اعدام ساختگي با" اتاق كنفرانس ها "
  . ]صحبت هاي بعدي  جريان آنرا  به طور حتم خواهم نوشت 

حال بيائيد در مورد واقعيت و يا واقعيتي مقرون به حقيقت و يا خالف  حقيقت ؛ جريان مراحل بعدي 

   : در زير مرور نمائيم) دروزبصيربـ (ان  را  از زب" اتاق كنفرانس ها "درداخل

به دستور روسها  انجام شده  موالنا باعث  وحفيظ پنجشيري زنده ياد  و متيقن بود كه اعدام برادرش  ا
 ،  امينحفيظ اهللا واز همين سبب گاهگاهي از غليان نفرتش عليه روسها و سه جالد معروف پشتونتبار، يعني

 گرفت و يا به خاطر تثبيت  ، جلوگيري نمي توانست و يا زير تأثير شب هاي اعدام قرار مينجيب و سروري
 تن در " كارگاه "هويتش به مثابه يك زنداني ضد رژيم و ضد روس كه گويا روي ملحوظاتي به ناچار به كار در 

  . داده  ؛ حرف هايي را بر زبان جاري مي ساخت 

راست دهليز كه  ، كوته قفلي هاي سمت شرقي منزل  دوم اتاق  دوم يا سوم طرف "1بالك"در يكي از شب ها در بدروز

 سه ساعتي نگذشته بود ، در -دريچه گك هاي سلول آن به طرف جنوب بالك باز مي شد ، كه از مراحل اعدام ساختگي ما دو 
  :   در شب هاي اعدام با هيجان  چنين گفت " اتاق كنفرانس ها "مورد جريانات داخل 

[  " كورشمس الدين"دان   خواجه عطا قومندان عمومي زن" اتاق كنفرانس ها "در همين « 
 بود كه چشمان كوكره ئي داشت به گفته "1 بالك"شمس الدين ننگ قوم پنجشير ، قومندان مقتدر 

بعضي از قومندان هاي بالك  ، ] ت.  مي ناميدند" كور شمس الدين"بد روز  اين جالد را در قريه اش 
م درهمين زندان وظيفه اجراء مي  امين ه-ي خلقي كه در دوره تره كي "ضبطو" مانند قومندان [ ها

 آمرين سياسي و اطالعات ، با تعداي از نظاميان روسي و شماري از سربازان روسي و افغاني  ،]  ت .كرد
 " اتاق كنفرانس ها "دراين اتاق سه سرباز حرفه اي ، در دو جناح ديوار . حضور مي داشته باشند 

يكتن از آنها  در پشت . ت به ديوار مي چسپانند درست مانند دهليز منزل دوم ، خود شانرا از پش
 كه به داخل باز مي شود كمين كرده ، خريطه چرميي را در دست دارد ، " اتاق كنفرانس ها"دروازه 

دهن خريطه باز بوده  رشمه بسيار محكم دهن خريطه  طوري در نيفه اش قرار داده شده كه به مجردي 
كافي است اگر هر . حلقه خريطه به سرعت تنگ مي گردد  - به دو جهت مخالف -كشيدن دو دست 

سه سرباز با دست هاي پرزور شان ، دو طرف رشمه را به دو جهت مخالف به شدت بكشند ، دهن 
جالدي  كه . دهد زنداني  در كمترين لحظه جان مي  .  درست مانند حلقة دار. خريطه بسته مي شود 

 دست بلند دارد به سرعت عجيبي دهن خريطه را بر سر ن كرده و در حرفه اشيمدر پشت دروازه ك
زنداني انداخته به طرف گلويش مي رساند و رشمه دو طرف آنرا كه با انگشتان دو دستش محكم گرفته 

زنداني از سوراخ هاي كوچك دور از چشمانش مي . به شكل عمودي در دو جهت مخالف مي كشد 
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 دو سرباز - شايد سه ثانيه پيشتر-  " كاله چرمي"داختنچند لحظه پيشتر از ان. تواند تنفس نمايد 
ديگركه در جناح ديگر دروازه  در كمين اند ، به سرعت دستهاي اعدامي را محكم مي گيرند و به آن 

شايد . در درون خريطه چرمي مي پيچد ... فرياد زنداني ، شعار زنداني عليه دولت و . الچك مي زنند 
به همين قسم  سربازان شكار شانرا به دام مي اندازند . كل شنيده بتواند در دو متري كسي آنرا به مش

تا زماني كه اعدامي ها به موتر هاي سر . و از ضربه غافلگيرانه از جانب زنداني در امان مي مانند 
 يعني در "1بالك"پوشيده كه عكس اشياء و مارك هاي تجارتي بر روي آنها رسم شده و درخارج از 

 آهني آن توقف كرده اند ، انتقال داده شوند ، جز تاريكي و خاموشي ، نه چيزي را ديده عقب دروازه
  »... . مي توانستند و نه شنيده 

كه با كمترين  مدت اقامت در اتاق هاي مختلف ، در سمت هاي ) در بين گيمه ( اين بود نقل گفتار بدروز 
 در " و تماسهاي علني با مسؤولين زندان به خاطر كار"كارگاه زندان"مختلف ، در بالك هاي مختلف و كار در 

  ، از بسا "جزائي" و به خاطر به اصطالح  تمرد و سركشي هاي ضد قوانين  زندان در شكل  گويا "كارگاه
  .جرياناتي كه در خفاء در زندان به وقوع مي پيوست ، يعني از مسايل پشت پرده زندان چيز هايي مي دانست 

داكتر روستار دي آن به نقل  از كتاب آقاي ـاق و مراحل بعـات داخل اين اتـانـ جريحال مي پردازم به
  .با هم  صحبت هايي داشتيم ] بارها [  كه در زندان تره كي

 را نوشته و در رابطه با جريانات همين اتاق  "  1362 قوس سال  2جريان اعدام  "آقاي روستار تره كي 

    "زندان پلچرخي "   را نوشته باشد در كتاب خود بنام آنكه نام اين اتاق  بدون" اتاق كنفرانس ها "يعني 
 چيزهايي نوشته اند  كه در ذيل آنرا با هم يكجا " با اپوزيسيون نيز سر مي جنباند "به نقل از سربازي كه گويا 

  :مي خوانيم 
در حالي كه سه . دند سربازان  دستهاي وي را از عقب ولچك كر. محكوم را ، در دهليز بردند ... « 

سرباز ديگر به قصد تأمين امنيت دهليز در آنجا ، باقي ماندند ، چار تن ديگر با تشكيل يك حلقه 
طبق روايت يك سرباز كه در . محاصره محكوم را ، تا اتاق ديگري در منزل اول بالك همرايي نمودند 

سربازاني كه در پلچرخي  وظيفه [ حين خدمت دولت  با اپوزيسيون نيز سر مي جنباند در اين اتاق 
سربازان عادي نبودند ، هر كدام از جمله عوامل بسيار  قابل اعتماد "1بالك"اجراء مي كردند آنهم در 

خاد  بودند كه زير  لباس ساده سربازي  با هزار و يك تسمه به وطن فروشان بلند پايه حزب بسته 
اجراء مي كرد و تا اين  سطح  به راز هاي دولت دست سرباز خادي كه در زندان پلچرخي وظيفه . بودند 

سه ]  توخي- !  را نمي دانست  ؟ " اتاق كنفرانس ها "نشانده  نزديك بود ، چطور نام اتاق مرگ  يعني 
تن مشاور نظامي روس كه يكتن آن  ، سر قومندان عمومي زندان پلچرخي بود با كليه اداره چيان 

ك ها ، و معاونين آنان ، آمرين استخبارات و معاونين آنها  تقريباً همه داخلي زندان ، قومندان هاي بال
هويت محكوم را از زبان خودش با آنچه در لست درج بود ، مطابقت ميدادند و . به پا ايستاده بودند 

سپس تالشي مفصلي از وي به عمل مي آمد كه طي آن . فوتوي وي را ، با چهره اش تطبيق مي كردند 
اولچك وي را ، دقيقاً معاينه ميكردند .  ، پول نقد بوت و غيره اشياي زنداني  ضبط مي شد ساعت ، چله

به دهن محبوس آله آهني را ، ميگذاشتند تا مسدود شود و آواز . تا خوب محكم بندي شده باشد 
اتاق در حالي كه از اين . سپس وي را ، با خريطه سياهي ميپوشاندند . چشمانش را ، ميبستند . نكشد 
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تا موتر در هر بيست قدمي يك سرباز امنيت راهرو را تأمين ميكرد ، چار سرباز  ديگر محكوم را ، تا 
در موتر اولچك محكوم را ،  با زنجير به . موتري كه محموله مرگ در آن ، قرار داشت  بدرقه مينمودند 

م  كه چشم ، دست و دهن وي در اين موتر در كنار هر محكوم به اعدا. ميله هاي داخل موتر ميبستند 
يعني در يك موتري كه  پنج محكوم .  موضع ميگيرد )  يك افغاني و يك روسي ( بسته بود ، دو سرباز 

. موقعيت گرفته اند ) غير از كساني كه در عقب و جلو موتر قرار دارند ( را ، حمل مي كند ، ده سرباز 
تعدادي از دريوران ، . به كشتار گاه انتقال بدهند سربازان مكلف اند قرباني خود را ، به سالمتي ، 

موتر ها با محموله مرگ خود ،  شبيه يك كاروان در صف منظم  به سوي ابديت به راه مي .  روسي اند 
درابتدا و انتهاي اين كاروان جيپ هاي روسي و زرهپوش ها  با وسايل مخابره مصونيت راه را ، . افتاد 

  .رت ظهور حادثه  در درون و بيرون موتر دست اندر كار مي شوند تأمين  مينمايند و در صو
كاروان به كشتارگاه ميرسد واحوال خيرت به مركز پلچرخي به سر قومندان روسي ، مخابره 

اولين موتري كه در پيشاپيش صف قرار . در آنجا قبالً بلدوزر ها حفره هاي عميق كنده بودند . ميشود 
دروازه اولين . پ و زرهدار مركب از افغانها  و روسها اند ، محاصره ميشود ه سربازان جيلدارد بالوسي

موتر باز مي گردد، چند سرباز، محكوم به اعدام را ، به ميدان پياده مينمايند  خريطه سياه را از سر وي 
ين آله آهني را، از دهنش دورمي كنند ، از قرباني در حالي كه چشمش بسته است ، آخر. ، برمي دارند 

تمنا ميكنم چشمانم را ، باز كنيد تا لرزش دستتان :  يكي از محكومين گفته بود . كالمش را ميپرسند 
را ببينم آن گاه من ، خود و مردم خود را ،  نيرومند و شما دشمنان خود را ، ناكام و زبون خواهم يافت 

فسري كه شاهد عيني حادثه بود كالم محكوم به اعدام بعداً توسط ا. ( اين آخرين آرزوي من است ...  
اسيررا در فاصله كمي از گودال  به پا ايستاده نموده  و سه  سرباز با شنيدن .) به بيرون انتقال داده شد

در صورتي . قومندان ، از موضعي كه قبالً در آن قرار دارند بر قلب محكوم فير مينمايند ] آتش[ امر اور 
ا روي پا نگهدارد ، سربازان از موضع خارج شده به سراغ وي ، كه محكوم قبل از فير نتواند  خود ر

باالخره . ميروند اين كار در مورد كليه كساني كه در ميدان شهادت آورده شده اند ،  تكرار ميگردد 
دوكتوران مربوط پس از معاينه محل اصابت مرمي  و كنترول . اولچك را از دست شهدا باز ميكنند 

اجساد شهدا بالوسيله . هدا ء  موافقت خود را ، دردفن اجساد ابراز مي نمايند نبض و قلب هر يك از ش
بعد باالي .  هر حفره براي بيست ميت اختصاص دارد. بولدوزر در حفره هاي  متعدد پرتاب ميگردند 

و بولدوزر ها براي پر كاري )  شايد به قصد و گمان مسخ شدن هر چه زودتر ( اجساد دوا مي پاشند 
افسران روسي به سر قومندان روسي ، و افسران افغاني به رئيس .   ها دست  به كار ميشوند گودال

سر قومندان ، امر بازگشت . عمومي خاد ، بالو سيله مخابرهء بي سيم  اطالع مي دهند كه كار تمام شد 
اي خود ، شان را ،  صادر مينمايد مراسم مختصر رسم گذشت عسكري به جا ميشود و جالدان به النه ه

  )  همان كتاب 138  تا 135صفحات   (»... باز ميگردند 
اين سر باز گمنام كه با مجاهدين سر مي جنباند معلوم نشد نام وي در كدام نشريه و راديو  و رسانه گرفته 
شده از ديد اين قلم  ترسيم دراماتيك اعدام ها يكي از ترفند هاي  خاد بوده كه نشان دهد اعدامي ها به 

يگاههاي نظامي روسها  سپرده نشده ؛ بلكه توسط دولت قانوني افغانستان با آرامش خاطر و بر مبناي  يك پا
) مشابه اعدام ها در اوايل قرن بيست در برخي از كشور هاي اروپايي توسط دولت هاي قانوني(اصل سنتي  
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ر جمع مي بود كه آخرين كالم اعدامي زنداني را اعدام مي نمودند ؛ حتا فكر شان از لحاظ امنيتي و سياسي آنقد
باز كردن دهن  اعدامي ، پرسش از وي و پاسخي كه اعدامي به دولت  مي دهد كه از . را نيز از وي مي پرسيدند 

يك جانب اهانت بار بوده و شنيدن آن از زبان  دشمناني در حال مرگ براي تمام سربازان زبون كه در صحنه 
ه تفنگ شان سينه وطن پرستان  وآزاديخواهان راهدف قرارداده  قابل تحمل خصوص آناني كبحضور دارند ، 

 "مراسم مختصر رسم و گذشت"وهرگاه از مجموع دقايقي كه . نبوده روحيه مزدوران جبون را تضعيف مي كند 
آخرين كالم احتواء مي كند ؛ هم بگذريم  و حد اقل نيم دقيقه وقت را براي ... و معاينه داكتر ها  از زندانيان و 

كه آقاي روستار تره كي  در كتاب خود  تعداد كشتار دسته جمعي را در [   تن اعدامي  تخصيص بدهيم 400
 جريان بيرون -آن شب  كه  من نيز در اتاق پهلوي اتاق مقابل آقاي داكتر روستار تره كي زنداني بودم ؛  

 3 دقيقه ، يعني200مي شود ]  واهم كرد   اعدامي را درآن شب در نوشته هاي بعدي تشريح خ371كشيدن 
[  دولت و باداران روسي شان كه با هزار و يك ترس و لرز از حمله مبارزين جنگ مقاومت .  دقيقه 20ساعت و 

 به شمول نگارنده شاهد جنگ رويا روي شا ن با  قواي "2بالك"كه بار ها زندانيان منزل سوم سمت جنوب 
و افشاي اين فاجعه بزرگ انساني مواجه بودند ، ابداً ]  تري زندان پلچرخي بوديم هوايي روس  در تقريباً هزار م

استعمار درنده خوي و وحشيي . اين سه ساعت وبيست دقيقه را به خاطريك سَنت  ديرينه ضايع نمي ساختند 
مالي مثل روس ، وقت برگزاري چنين مراسم تضعيف كننده روحيه مزدوران خود و پذيرفتن خطر حملة احت

او محاسبه اينرا دارد كه مبادا يكي از افرادي شامل . وجه ندارد چ را به هي"محمولة مرگ"جنگجويان مقاومت بر 
و ( تيم حفاظتي اعدامي ها و يا پرسونل تخنيكي دخيل دراين كشتار  با نيرو هاي مقاومت ارتباط داشته باشد 

 " و يا آن"ولت  با اپوزيسيون نيز سر مي جنباند  سرباز كه در حين خدمت د"يا به گفتة آقاي تره كي آن 
، مي توانست از )  بود " به بيرون انتقال داده " و كالم آخرين اعدامي را "افسري كه شاهد عيني حادثه بود

همان ابتداي كشيدن اعدامي ها از سلولهايشان كه بعد از نماز شام آغاز گرديد و يا در جريان انتقال آنان به 
كه ازطرف كشور هاي غربي به نيرو هاي مقاومت [  توسط وسايل مخابراتي بسيار كوچك "رگاه  كشتا"صوب 

 را به " محمولة مرك" اطالع بدهد و آنگاه سبب حمالت آنان بر تيمي كه  " اپوزيسيون "، به ] داده شده بود 
  .    انتقال ميدادند ، گردد " كشتارگاه "طرف 

 در صد زندانيان آزاديخواه و با ايمان 90قت مي شود گفت كه اضافه از با احصائيه و آمار نزديك به حقي
اين سرزمين ، در شب هاي اعدام با شهامت و شجاعتي غرور آفرين و دشمن سوز از سلول  هايشان خارج  

 اينان هرگاه درهمچو حاالت از خود سستي و ضعف و ترس و لرز نشان ميدادند در چنين صورتي .مي شدند 
دراثناي اعدام شان آخرين گپ و يا خواست شانرا از آنان مي پرسيد ؛  زيرا كه يقين داشت كه آنان استعمار 

و اين ترس از مردن . ازكرده خود ابراز ندامت مي كنند تا ترحم استعمار را به خاطر زنده ماندن شان برانگيزانند 
قدارشان كه درميدان هاي اعدام  به كشتن از ديد آنان امر خوبي بود براي روحيه گرفتن  مزدوران بي م... و 

  .    وحشت ادامه مي دادند  ولرزهموطنان شان  با ترس و
 ثوري ها ، اعدام هاي دسته جمعي را در ميدان هاي دور از كابل و مراكز 7دولت مزدوركودتاي ننگين

قلم و شماري از زندانيان به باور اين .  اجراء مي كردند -  كه هم اكنون يكي پي ديگر كشف مي شوند - واليات 
  . نجيب ابداً چنين اشتباهي را مرتكب نشدند - آگاه ، روسها در زمان  كارمل
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  برگشته ، متن را كه  در "1 بالك"حال بار ديگر به جريان انتقال اعدامي ها از منزل دوم سمت غربي 
 لب فهماندند كه نوبت ديدن را به  و اشاره و با حركاتء هم سلولي ها هر يك با ايما"همين جا رسيده بود  كه 

هر كدام براي لحظه اي ازعقب شيشه واز دو گوشه آهن چادر حلبي ُكپ شده ، صحنه بيرون . آنها نيز بدهم 
نوبت  .  "يك اعدامي را  آن سه سرباز با خود بردند . كردن  همزنجيران اعدامي شانرا با وحشت تمام مي ديدند 

كسي فكر مي كرد در دفعه سوم . تكرار هول انگيز آنرا  تحمل نمي توانستيم . د به اتاق مقابل يعني دومي رسي
كسي هم در فكر مراحل پايان تحقيق و محكمه . نوبت اتاق ما خواهد رسيد ، كسي طوري ديگرمي انديشيد 

قيق  آخر ما همه زير تيغ تحقيق قرار داريم ، چطور مي شود در جريان تح": خود بود و شايد فكر مي كرد 
 زنداني ديگري كه از ماهيت  دولت دست نشانده و پشت پا زدنش به قوانيني جزائي "كسي را به اعدام ببرند ؟ 

  . وازه را داشت ركه از دولت هاي سلفش به جا مانده بود ، علماً آگاه بود ، ازاين جهت انتظار باز شدن د
از . ها درآن دخمه  محبوس مي باشند ؛ گذشتند  سربازان از اتاق ما و اتاق مقابل  كه ما نمي دانستيم كي 

مقابل دروازه  دو تشنابي كه رو  به روي هم واقع شده بود ، هم عبور كرده اتاق سمت شمال يا اتاق مقابل آنرا 
همين قدر از دو طرف آهن چادر ُكپ شده ديديم  كه از اتاق سومي سه يا چهار زنداني را كه پاها و . باز كردند 
انسان هايي را بردند كه به . شان معلوم مي شد ، نوبت به نوبت  از اتاق خارج كردند و با خود بردند پاپوشهاي 

همين قدر به خاطر دارم كه در حدود سي تن زنداني را از همين . خاطر آزادي كشور شان به پاخاسته بودند 
 به  احتمال قوي ؛ حتا مي - ام  براي اعد1359 ماه ميزان سال20 و يا19 يا 18منزل دوم سمت غربي در شب 

شود گفت مقرون به حقيقت به جانب  پايگاه نظامي روسها كه به فاصله  چند كيلومتر دورتر درسمت شرقي 
  . ، با موتر هاي سربسته و اسكورت جيپ هاي روسي برده شدند - زندان موقعيت داشت 

 تعدادي از زندانيان به " 2بالك "      بعد ها ازپشت پنجرة منزل سوم سمت شمال غرب كوته قلفي هاي
 ، قبالً كارمند وزارت " ساوو"يك تن از كادر هاي برجسته سازمان [  شمول اينجانب و زنده ياد رفيق  غرزي 

 نقش 1361تعليم و تربيه ، مبارزي بود كه محكوم به ده سال زندان شد و در اعتصاب خونين جوزاي سال 
ي از زندان با دسيسه ئبعد از رها. نجه هاي  نهايت وحشيانه شده بود عمده داشت و به همين سبب متحمل شك

متوجه شده بوديم كه موتر هاي اعدامي ها را نه ]  اي در راه  ننگرهارو پاكستان و يا در پاكستان  به قتل رسيد  
دردامنه كوه  ماهيپر منتهي مي گردد ؛ بلكه به جانب شرق زندان ، -به صوب شمال زندان كه به  شاهراه كابل 

بچه اي جدا شده از كوه ماهيپر مي بردند كه گرد و خاك بلند شده از وسايل نقليه نظامي روسها كه به جانب 
  .آن دامنه در رفت و آمد بودند ، نيز ديده مي شد  

   

  
  
  
  
  
  



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                 جلـد اول                                                                            
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  توضيحات

  
 اندر اين پسر چهار مادر. پدرش ازدواج كرد.   رفيق حسن  چهار سال داشت كه مادر خود را از دست داد -) 4(

ساله رادر تنور انداخت كه تلف شود ؛ مگر كساني متوجه گريه اش شدند، آمدند و اين پسرك  را از تنور 
قسمت هاي از بدنش طوري سوخته بود كه در جواني  به مشكل گام بر ميداشت  و هر دو دستش را . كشيدند

. شده بود ) صرعه (  اثر ضربه بر سرش دچار ِمرگي وي درطفلي به. نيز در حد معمول بلند كرده نمي توانست 
معلوم نشد كي ها اين پسرك سوخته را كه به مليت هزاره تعلق داشت پيش روي دروازه مسجد پل خشتي رها 

رفيق (  اتفاقا سيد بشير جوان . نموده بودند تا كسي در حقش ترحم  نشان داده وي را از روي زمين بردارد 
كه )  ت هاي برجسته جنبش انقالبي كشور كه در زندان  پلچرخي  حماسه ها آفريد  بهمن يك تن از شخصي

ِگرد آمدن شماري از مردم به دور اين .  سال يا بيشتر  داشت ، از همين مسير عبور  مي كرد 16در آن زمان 
نمي دارد ، پسرك توجه اشرا جلب نمود ، وقتي طفل معصوم را در آن حالت ديد كه كسي  وي را از زمين بر 

حسن خوردسال  به كمك بهمن تحت  تداوي داكتر معالج . آن طفل را از زمين برداشته با خود به خانه آورد 
به مطالعه پرداخت و به امر .  سر انجام  رشد كرد وجوان شد و با سواد . صحت يافت . بطور دوامدارقرار گرفت 
در فابريكه نساجي بگرامي كابل به سمت كارگرماهر  به كار با استعدادي كه نشان داد . مبارزه  باورمند گرديد 

اين جوان كارگر را  به خاطري  نزديكي با بهمن . و در آن فابريكه به مبارزه و سازماندهي پرداخت . شروع كرد 
زنده ياد كه چون پدري ازوي مواظبت مي كرد ، لطيف شريفي و قيوم صافي هر دو جاني يك جا به طور 

شكنجه هاي وحشيانه اين مزدوران ، اين كمونيست راه  آزادي را  شكستانده . شكنجه كردند وحشيانه اي 
در چند سالي كه  وي آزاد بود از دست . حسن كارگر بعد از مدتي سه ماه از زندان پلچرخي رها شد . نتوانست 

جوان مبارز بعد ازسه سال اين . شديداً بر وي اثر سوء گذاشت ) سيد بشير بهمن ( دادن پدر معنوي و رفيق اش
  !يادش گرامي باد . وفات نمود )به علت شكنجه هاي وحشيانه اين دو جالد شرف باخته  ( 
  
 به آن عده از اعضاي احزاب و تنظيم هاي اسالمي در زندان اطالق مي شد كه مسايل ديني را  "مكتبي" -) 5(

. پيدا و پنهان در داخل و خارج كشور فرا مي گرفتند بنياد گرا  در مدارس " علماي دين "از طريق مال ها و يا 
در . همجنس بازي و همجنس گرايي در بين شان رايج بود . در زندان  اينها از هيچ  عملي رو گردان نبودند 

 يكي آنرا در  ،از جمله  چنين افتضاحات[ حين ارتباط جنسي با همديگر از جانب ادارة زندان افشاء مي شدند 
بيشترين شمار شان در خدمت اطالعات زندان  به ] . چهاردم  طور مفصل تشريح كرده ام  جلد سوم بخش 

 مي -  در قدم اول برضد چپ انقالبي  و ساير احزاب و تنظيم هاي رقيب از جمله باند خودشان - جاسوسي 
   ◙.  ها  عضو حزب  اسالمي  حكمتيار بودند  " مكتبي "بيشترين  اين . پرداختند 

  
  

            ادامه دارد                                                                                                         


