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  ، "1بالك" تعداد زندانيان تازه وارد بهة  در بار– 9

   : انه و انتقال يك تن از آنان  به سلول پهلوي چايخ       

        

  روز هاي تاريك و نيمه تاريك زندان ؛ چون حمال پير و خسته دل ، با نا استواري و بي ميلي در تالش 

بود تا كوله بار بسيار سنگين حركت زمان را به بلنداي كوهي برساند كه درستيغ آنطرف اش شب سياه و آگنده 

ه  نشسته بود ، تا اين بارگران را با اشتياق ، از روز خسته و ب زندانياناز درد و اندوه و عذاب و انتقام  به انتظار

و خود ، آن را با كُندي و نا اميدي به سپيده دم . پايان رسيده ؛ اما اميد وار به بازآمدن در فرداي ديگر؛ بستاند 

 به هفته ها ور مثل هم همينطهاماه .فردا ها از پي همديگر ، رفتند و باز آمدند . روز ديگر و فرداي ديگر برساند 

  . گذشتند  سر انجام كندي و درجازدگي 

 و يا 371 كه  بعداً معلوم شد(  شمار زيادي زندانيان را   كهبود 1362نيمه ماه عقرب سال هفته اول يا 

كوته قفلي هاي منزل اول سمت  . انتقال دادند "1بالك" به - جوپه جوپه -   شباز طرف)   بودند تن381

خالي كرده بودند ) احد و رفقايش( خاطر آرامش منشي كميته واليتي واليت بلخ ه  آنها را ب ازتعداديشرقي كه 

، كوته قفلي هاي مذكور را به بهانه اي  از ساز و برگ اين وطن فروشان نازدانه ) 1362قوس 2(، چند روز قبل از 

اين سه تن . بجا نمودند   را جاشتر و يابي تن زنداني100خالي شده ، حدود كوته قفلي هاي در و. خالي كردند 

در وقفه ديگر ، ] . در ميان زندانيان كاربرد هميشگي داشت) "انداختند"(كلمه [را در يك كوته قفلي انداختند 

 تن 200 يا 190متباقي . تقسيم كردند ) شرقي(  تن و يا بيشتر زنداني را در منزل دوم و سوم سمت 50 تقريباً

 سلول 2[ بجا نمودند   سلول منزل اول ، دوم و سوم سمت غربي جا22 سلول در 24ه زنداني ديگر را  از جمل

  ]  .منزل اول سمت غربي مربوط به دفتر اطالعات زندان بود 

خاطر ه  به سلول هاي دهليزي كه ما در آن بوديم نمي توانم ب را دقيق زندانيان تازه وارد تقسيم شدهتعداد

 تن را به اتاق هاي دهليز ما تقسيم 25 به حقيقت مي شود گفت كه حدود بياورم ؛ اما بطور تخمين مقرون

  .كردند 

 پنجره آهني دهليز ما با صداي دلخراش هميشگي اش باز ةدرواز ، 1362روز هاي ماه عقرب در يكي از 

بلند فكر كرديم  بر روال هميشگي صداي غالم علي . ما هفت سلول دورتر از پنجره آهني، زنداني بوديم . شد 

از برخورد چمكه .  نرسيد  ماگوشه  ؛ مگر آوازي از وي ب"برآي ، اتاق ها را باز كن!  نوكريوال ": خواهد شد 

آواز . هاي يكي دو سرباز با سطح بسيار سخت و محكم دهليز مرگ صداي برخاست و بر گوش زندانيان نشست 

 از پي يوازه سلول ها ، بعد از چند دقيقه ، يكدر.  ها از پي آن  صدا ، در فضاي دهليز پيچيد "آدم نما"گنگ 

 تا اينكه نوبت اتاق پهلوي ما ؛آواز  باز و بسته شدن سلول ها ، بلند و بلند تر شده رفت . ديگر باز  و بسته شد 

طرف دست چپ  دهليز كه ديديم  پاي ه  عقب شيشه دروازه ، بةاز گوشه آن پارچه حلبي آونگ شد. رسيد 

آواز چكمه هاي . دروازه سلول همسايه ما بسته شد . پا داشت ه چشم خورد كه چپلك به هاي يك زنداني ب

مدتي از سكوت . جانب دروازه پنجره آهني دهليز روان بود آهسته و آهسته تر شد ه سرباز ، كه با شتاب  ب

دايش ، در مدهش ، كه بر دهليز حاكم شده بود ، نگذشت كه باز هم سرباز خاموش باچكمه هاي پر سر و ص

 -مانند ؛ چون خنجري از قلب  دروازه سلول بيرون كشيده شد T كليد منحوس پوالدي . برابر سلول ما ايستاد 
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 و سرا  .شدت تكان مي خورده اين هولناك ترين و مدهش ترين صدايي بود كه قلب زندانيان از شنيدن آن ب

ن خلقي بي سرنوشت بخصوص رنگ جالد مردم رنگ آن سه ت. مي گرفت  پاي وجود شانرا اضطراب و نفرت فرا

جالد خاموش و .  دروازه باز شد . از شدت ترس ، رو به زردي گرائيد ) صباح الدين(كندهار و رفيق جوان اش 

 داخل ":  چنين گفت ، سلول با اسباب و اثاثيه دست داشته  ايستاده بود ة به مردي كه دورتر از درواز"مهربان"

 سلول را بست و آن ةي دروازدجالد با متانت و خونسر. اسباب و اثاثيه اش وارد سلول شد زنداني با . "! شو 

 كه هدرواز. كليد را در حلقه دروازه طوري فرو برد كه صداي منحوس آن در دهليز سرد و مرطوب زندان پيچيد 

 ، طوري جور بخيري كرد كه با هر چهار ما و. بسته شد ، زنداني تازه وارد ، به لهجه  پشتوي كندهار سالم داد 

 از راه  ايخستهي اين جا مسافرخانه است و تازه وارد هم مسافر: دريك لحظه اي زودگذر در ذهنم متبادر شد 

روي ما همچنان باز و ه اتاق رو ب. رسيده كه با ساير هم اتاقي ها باچنين مهر و محبت جور بخيري مي كند 

. در آن زنداني بودند ؛ باز شد ) خلقي(نجيم آزما  و اسلميار خادي و آخرين اتاق كه رفيق رحماني . بسته شد 

درچنين اوضاع شديداً متشنج و مختنق زندانيان در تمام سلول ها گاهي مي نشستند و زماني ايستاده شده ، يا 

در  ويا از عقب شيشه گك و پارچه حلبي آونگ شده  ،طرف دروازه رفته ، گوش شانرا به آن مي چسپاندنده ب

 از نظر مي ؛ بود  ها كه متصل به دروازه سلول همسايه،  راپشت دروازه  سلول ، سمت راست و چپ دهليز

زماني كه من به آن چشم انداز  نگاه . درسلول ما هم ، كسي ايستاده و كسي نزديك دروازه آمده بود . گذراندند 

  وي و براق باالي بوت سياهشبان سياه رنگ كه پاچه هاي تن ديدمكردم ، قسمتي از زير زانوي يك زنداني را

بعداً خبر شديم كه اسم جوان . همچنان يك زنداني ديگر، از پي مرد سياه پوش وارد آن سلول شد  . افتاده بود

و زنداني ) عضو حزب اسالمي گلبدين و منفجر كننده سراي متصل سينما پامير بود (سياهپوش غوث الدين 

  . مسعود تعلق داشت - رباني  ند بابه) ميرزا محمد ( دومي 

ه مردي بود خوش چهره و قد بلند ، كه لنگي سياه ب.   نام داشت "له جانعبدا"هم سلولي جديد ما 

. يك مرد مصمم و صادق هم اتاقي ماشده دانستم كه درنگاه نخست ،  . دور سرش نماي درخور توجه داشت

 سال هاي دراز را با وي در يك سلول سپري كرده ، جز آدم فكر مي كرد. سيماي نجيب ، آرام و پرمهري داشت 

نامبرده توشك خود را . كدام حركت نادرست و مغاير معاشرت انساني از وي نديده است  محبت و لطف خوش ،

  بالشت خود را هم. روي كف اتاق پهن كرد ه با آرامش در زاويه خالي متصل ديوار بسيارسرد و مرطوب تشناب ب

را بنا بر خواست قيوم به زير  بكس حلبي كوچك دستي اش.  حويلي سمت جنوب تكيه داد به ديوار رو به

در مورد نام وي )  قيوم (زبان كندهاري اش   هم،روي توشك خود نشست بعد از آنكه بر .  چپركت وي گذاشت 

سلولي هايش   ، همو بالكي كه قبالً در آن بوده و برخي مسايلي كه معمول بود درهرسلول از زنداني تازه وارد

( با صميميت و دقت به پرسشهاي وي و دو  رفيق اش  "عبداله جان".  ؛ جوياي معلومات شد يدندمي پرس

 ، قيوم با وي "؟ نام شما چيست "زنداني تازه وارد از قيوم پرسيد . پرداخت ) زلمي كاشفي و صباح الدين 

قيوم . شده بود كه قيوم از اهالي كندهار است هايش ، متوجه  تازه وارد درجريان پرسش. داخل صحبت شد 

آندو از كساني كه شناخت مشترك داشتند ، .  گفت "عبداله جان"بعداً از زادگاهش در كندهار، چيزهاي به

زماني كه زلمي كاشفي باوي داخل صحبت شد ، تازه وارد با زبان دري كه لهجه . مطالبي را در ميان گذاشتند 

دري را از ) گفتاري(من علت  تسلط اش بر زبان .  ، صحبت كرد  انعكاسي داشتتر كمپشتوي كندهار در آن

اظهار .  از كارش پرسيدم... . وي پرسيدم ، تازه وارد در جوابم  گفت كه از سالها پيش در كابل اقامت داشته 
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مچنان از قيوم تازه وارد ه.  در كوته سنگي دكان دارد " كهنه امريكايي"در سراي  فروش لباس هاي : داشت 

 و خوشرويي  "مهرباني"قيوم با . در مورد وضع دهليز و كوته قفلي ها و برخي مطالب معلومات خواست 

  .  معلومات  خواسته شده  را در اختيارش قرار داد 

نوكريوال دروازه سلول ها را بر روال هميشگي . طرف بستر شب مي كشاند ه را ب روز كه جسم خسته اش

شدند ، تا هر چه زود تر بدانند كه در ساير كوته قفلي ها  چند زنداني و سه خلقي از اتاق بيرون . . ..كرد  مي باز

 گفتم وقت ديدن "عبداله جان"من پيش از آنكه از جايم بلند شوم و به دهليز بروم به . كي ها را آورده اند 

 در دهليز يك پايه تلويزيون رنگه براي از اينكه. خواهي آنرا ببيني به دهليز برآي  تلويزيون شده ، اگر مي

  .زندانيان مانده شده ، ابراز خرسندي كرد 

نوبه خود مي خواست با زندانيان تازه وارد ه شب سر و صداي زياد دردهليز پيچيده بود ، هريك ب درآن

زيون توجه در آن شب ، كسي چندان به تلوي. آشنا شود و درمورد ساير بالك ها ، پرسش هايي از آنان نمايد 

كم كم رو به  سر انجام گفت و شنيد و تبصره و اظهار نظر پيرامون انتقال زندانيان تازه وارد ،. نمي كرد 

جاهاي معينه شانرا براي ديدن تلويزيون پر كردند ، وزندانيان تازه وارد را نيز براي تماشاي  همه . خاموشي نهاد 

  . آن دعوت به نشستن نمودند 

. زندانيان به سلول هاي خود برگشتند . پايان رسيد ه ت دست نشانده روس درتلويزيون ببرنامه هاي  دول

 بعداً دروازه سلول ها را يكي  نوكريوال با شتاب دهليز را جاروب كرد و ساز و برگ اتاق چايخانه را روبراه نموده

 و خود  .غالم علي اطالع دادآنگاه در برابر پنجره دهليز ايستاده شد و پايان كارش را به . پي ديگر بست 

 با فرو بردن كليد بر حلقه دروازه  ،سكوتي مدهشي كه فضاي دهليز را پر كرده بود.  همچنان به سلولش رفت

سرباز جالد ، بادقت هميشگي دروازه تمام سلول ها را  تكان داد  و . آهني دهليز با صداي هول انگيزي شكست 

جايش قرار گرفته يانه ؛ كليد  ه درستي به هر سلول را لمس نمود كه ب مانند  دروازه Tبا انگشتانش كليد 

جمعي اتاق چايخانه و تشناب آنرا كه در  آنگاه با دل. داخل دو حلقه فرو برد ه دروازه اتاق نوكريوال را خودش ب

دهليز خارج شده ، از  ... و در پايان بررسي. بجا شده بود ، معاينه نمود  آن وسايل و اسباب اضافي و يا كهنه جا

  .دروازه پنجره را با صداي بلند  بست و قفل نمود 

 گرفتن در تشناب و اداي نماز صبح ، نمي ءخاطر وضوه  جان كه مرد با نزاكت ومؤدب  بود ، ب"عبداله"

فروزانش را بر در و ديوار  خواست هم سلولي هايش بيدار شوند ، از همين سبب نماز صبح را كه آفتاب  نور

او مي گفت يك مسلمان صادق نبايد با عبادت خود موجب . جا مي آورد ه  ب" قضايي"ن مي پاشيد ، طورزندا

خاطر تماشاي تلويزيون باز كرده بودند ، سه تن ه دريكي از روز ها كه دروازه سلول ها را ب. اذيت ديگران گردد 

 توخي صاحب شما " : رباني از من پرسيد آميخته با  مه با صداي"نعبداله جا".  در دهليز بودند هم اتاقي ما

 هر سه شان خلقي " : با مهرباني در جوابش گفتم  ."هم پشتون هستيد ، چرا با اين سه نفركمتر گپ مي زنيد

با نوع حجب و احترام باز هم از .  با پرسش و ناراحتي نشست  در چهره اش سايه يك تعجبي آميخته"هستند

ه مردم در زندان ب": همان مهرباني قبلي اظهار داشتم  با. " ؟ كدام حزب مربوط هستيده  شما ب": من پرسيد 

سرش را شور داده  با ابراز ارادت و محبت زياد اظهار .  چهره اش از مسرت  شگُفت  ."گويند شعله اي  ما مي

كمك . نسانيت كردند بسيار محبت و ا. من بسيار زياد كمك كردند ه در ديگر اتاق ها رفقاي شما ب «: داشت 
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درجريان اداي اين كلمات نمايي از پرده اي اشك بر روي  .» هاي آنان را هيچگاهي فراموش نمي كنم

  :وي اضافه نمود . چشمانش كشيده شد 

. لباس هايم بوي مي داد . پول هم نداشتم .  زماني كه مرا از صدارت به اينجا آوردند ، هيچ چيز نداشتم «

سرباز ها برايش مي گفتند در اينجا . گاهي به صدارت مي رفت و گاهي به اينجا مي آمد . ته بود پايوازم مرا نياف

در روز هاي پايوازي نان . رفيق هاي تان برايم پول نقد و لباس  و صابون و برس و كريم دندان دادند . نيست 

بعداً پايوازم مرا پيدا كرده برايم كاال  . دوا هم برايم مي آوردند.  خانه هايشان را هم برايم مي آوردند ة پخته شد

   .»آورد 

  :  با افسوس و ندامت آشكار به سخنانش چنين ادامه داد 

من ه از روزي كه حكمتيار صاحب را ب.  رفيق هايتان تمام  تنظيم ها و حزب ها را برايم معرفي كردند «

كاشكي به اين نام .  م نويسي كردممعرفي كردند حالي بسيار جگر خون هستم كه چرا در حزب اسالمي نا

نكته جالبي كه . »كسي بگويم كه عضو حزب حكمتيار صاحب هستمه حاال مي شرمم كه ب. زنداني نمي شدم 

در همين وقت ها در بالك هايي كه من بودم نفرهاي زياد را ديدم كه « : بود   به آن پرداخت اين"عبداله جان"

 بودند آنها عضو كدام حزب و تنظيم ": از وي پرسيدم  . »نها بسيار دلير بودند آ.  اعدام خواسته  بودند براي آنان

 كدام حزب و تنظيم را خوش نداشتند در قسمت حزب ها و تنظيم ها مي گفتند كه با ":  در جوابم گفت "؟ 

: ي پرسيدم باز هم از و. "برايم در قسمت سياست روس و ديگر كشور ها معلومات مي دادند. خارج رابطه دارند 

   : در جوابم  گفت "له جانعبدا" ، " رفقاي ما چه مي گفتند ؟  اين اعدامي ها درمورد"

 اينها  " : يگان وقت در قسمت رفقايتان مي گفتند كه با رفقاي شما هيچ  نزديك نمي شدند ؛ مگر« 

ي ها با اينها نشست و دولت نمي خواهد ديگر زندان. مردمان بسيار با اخالق و تحصيل كرده و دلير هستند 

   . » ديگر چيزي نمي گفتند "برخاست داشته باشند

 ها څارنوال كه -ازبيان صادقانه اين فرد دالور چنين استنباط كردم كه شماري از طيف چپ انقالبي 

 شده شناخته( خاطر اغفال اطالعات زندان از نزديكي با زندانيان چپ انقالبي ه  ، ب-برايشان اعدام خواسته بودند 

  . خود داري مي كردند ) 

 يك زن در كوته سنگي با خاد رابطه داشت و به ": هم سلولي تازه وارد ما ، در مورد اتهام اش چنين گفت 

. مي گفتند آن زن بدكاره هم است . ديگر زن ها هم  مي گفت كه به خاد بروند كه پول زياد برايشان مي دهد 

كه آن زن را غرغره نمايند ، كه ]  ت- دستور گلبدين بود [  گفته شده بود به چند نفر از برادران حزبي از باال

وقتي كه براي من .  و ديگر زنان مسلمان را هم بد راه و بيراه مي سازد ،كند  كافر است ، و براي خاد كار مي

ي نمي من در كشتن زن  با شما همكار. موضوع را گفتند ، من قبول نكردم و گفتم كه اينكار درست نيست 

پسان ها خبر شدم كه آن زن را . آنها مرا مالمت كردند . مرد نبايد زن را بكشد . كشتن زن خوب نيست . كنم 

زودتر . كدام حزب ديگر بروم ه تصميم گرفته بودم كه از حزب حكمتيار صاحب برآيم و ب. غره غره كرده بودند 

برادر ها وقتي كه  گرفتار شدند ، مرا هم . شدم  حكمتيار صاحب نبرآمدم  اگر ني بندي نمي ياز حزب اسالم

مستنطق گپم را قبول نكرد  . قلمداد كردند و گفتند من هم با آنها در كشتن آن زن بدكاره دست داشته ام 

... . بسيار مرا زدند و برق دادند و . گفت اگر تو نمي خواستي كه آن زن كشته شود چرا به خاد  اطالع ندادي 

برادر ها بدون اينكه مرا . مي توانستم بكنم كه به خاد بروم و خبر نقشه كشتن آن زن را بدهم من اينكار را ن
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هيچ فكر نمي كردم  كه آنها  مرا قلمداد مي كنند و بر ناحق بااليم شهادت  مي . خبر كنند  آن زن را كشتند 

  ] .نقل بمفهوم  [ "... دهند ؛ مگر اينكار را در حق من  كردند 

خاطر وجوه مشترك زبان و محل تولد و واليت عالقه ه  كه از ميان آن سه تن با قيوم ب"ان جعبداله"

هر آن چيزي كه در مورد قيوم و كار نامه هاي جنايتبارش .  از من پرسيد كه قيوم چطور آدم است ،گرفته بود 

ه وي از اظهار نظرم در جريان صحبت متوجه شدم ك. دركندهار وزندان وجود داشت ، با وي در ميان گذاشتم 

  :علت ناراحتي وي را جويا شدم ، به آهستگي و احتياط اظهار داشت . در مورد قيوم شديداً ناراحت شده است 

يك پسر دارم نو . برايم اعدام خواسته اند ، شايد مرا بكشند . مرگ حق است . من از خود نمي ترسم « 

هيچ كس نمي داند . خاطر من گرفتار كنند ه  كه او را بكدام حزب و تنظيم نرفته  مي ترسمه جوان است او ب

 آيا خاطر پسر نو جوانم  بسيار پريشان هستم كهه از همين سبب به قيوم گفتم كه  ب. كه من يك پسر دارم 

قيوم وعده . كابل بيايد  چطور خواهد شد ه او در كابل نيست ، اگر ب.  ندارد كه من بندي شده ام و يا خبر دارد

حالي كه شما ميگوئيد كه او . كابل نيايد ه ه از طريقي به پسرم اطالع مي دهد كه من بندي شده ام ، بكرده ك

  »... ات  چيزي نگويد ـبه اطالع ان كرد كه او از اين خاطرـبا اطالعات رابطه دارد اين گپ مرا پريش

. پسرت ساخته نيست  كدام كاري از دست اين جاسوس در قسمت ": با لحن آرام  برايش توضيح دادم 

  . "... ع باش  ـدارد دل جمـار و غرض نـدولت به او ك. دام حزب نيست ـپسرت كه عضو ك

  

   :" كشتار هاي دسته جمعي بي سر و صدا " مطلبي در باره -10

  

 نظامي دولت مزدور و صاحبان روسي اش رو به -  وضع سياسي،1362 ماههاي ميزان و عقرب  سال در

زنداني شده ؛ بايد اعدام ) " اشرار ضد انقالب ثور"(زعم آنان ه شماري زيادي مخالفين  يا ب. وخامت نهاده بود 

ه  ب- پا خاسته ه مي شدند ، تا اگر اين كشتار هاي دسته جمعي اثر مطلوب و دلخواه در اراده آهنين مردمي ب

و جذب نيروي .  مي شد جا مي گذاشت ، و از شدت  جنگ درجبهات كاستهه ب - خاطر كسب استقالل و آزادي 

 و قواي متجاوز هم فروكش مي كرد ؛ مگر "دولت"هاي تازه نفس به جانب احزاب وتنظيم ها و سازمانهاي ضد 

كرد ، و نيروي هاي  زماني كه جنگ شدت اختيار مي. داد   روشني نشان ميهچشمديد ها ، معكوس آنرا ب

ارد مي نمودند ، اينها در تمام زندان هاي كه در حيطه آزاديخواه به قواي متجاوز و مزدورانش تلفات سنگين و

شكنجه هاي وحشيانه و دسپيلين و انظباط . نفوذ شان قرار داشت ، دست به كشتار هاي دسته جمعي مي زدند 

دريك كالم . كردند  و نظم كشنده و غير قابل تحمل ؛ حتا  غير قابل باور را بر زندانيان و پايوازنشان  اعمال مي

  . دريغ نمي ورزيدند  و بيدفاع هيچ نوع جنايت و پستي درحق زندانيان مظلوم، از 

توسط ) مشخصاً در يكماه  ( - درطي روز ها و هفته ها-هرگاه  احصائيه و آمار دقيق از زندانيان اعدامي 

ارقام دچار زندانيان آگاهي كه در همان سلول ها زنداني بودند ، گرفته  مي شد ؛ آنگاه  انسان از ديدن چنين 

و متوجه مي شد كه از ميان صد ها سلول  هفت نفره ، يا چهارده نفره ، و ده ها . هراس شديدي مي گرديد 

 صد نفره ، كه هزاران زنداني را در تنگناي خود مي فشردند ، دريك هفته 4 صد نفره ،  تا 3 صد نفره ، 2سلول 

  . دام كشيده مي شد ـراي اعداني بـي ؛ چه تعداد زنـي در پـ، و يا هر دو هفته پ
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 300 اتاق32كه مشتمل است بر  (طبق تخمين مقرون به واقعيت كه نگارنده از روي نقشه  زندان حلقوي 

  تا 20,000تنها در همين زندان حلقوي از  انجام داده است ،  ) نفره300 نفره تا 200  اتاق 64 نفره و 400تا 

  ي كه بعضاً شمار زياد جنايي" 4بالك  " و  " 2بالك " و" 1بالك"[  زمان زنداني بودند  تن در آن22,000

  اين محاسبه را درآنجا زير نظارت شديد قرار مي دادند ؛ خارج ) شامل كشتار دسته جمعي( زندانيان اعدامي 

   ] .است

   :گونه مثاله ب 

ن اتاق ، دو و يا سه تن  در نظر بگيريم كه از آ"2بالك" يك اتاق دو صد نفره را در منزل اول سمت شرقي 

 كااليته جمع كو ، كه  "[ عنوان هاي مختلف ه زنداني اعدامي در سه روز مسلسل و يا يك روز در ميان ، ب

و ...  و "!   بيا كه پايوازت آمده " ؛ " كااليته جمع كو بيا كه از اين منزل تبديل شدي " ؛ "كمه ترا خواسته امح

 توسط دوكتوران -  زير خيمه و خرگاه -  هايكي از پايگاههاي نظامي روسبيرون كشيده مي شد و در ] "... 

آنگاه جواسيس درون ... . نظامي قواي نمبر چهل ، خون آنان گرفته شده ، اعضاي سالم  بدنشان كشيده مي شد 

رون مي  بي-  از اتاق- را كه سرباز عنوان كرده ، اعدامي را از ميان جمع همزنجيرانش  سلول ،  همان بهانه اي

  .دادند  ئيد قرار ميأگونه اي مورد ته  ب"معاون باشي" و "باشي"نقل از ه كشيد ؛ ب

   :  باز هم مثالي درمورد

 محمد نسيم نام تو است  بيا كه ": هرگاه سرباز داخل سلول مي شد ، و به  محمد نسيم زنداني مي گفت 

 كه روزانه چند بار پائين و باال مي رفت و از -اشي  زنداني كه دوباره به سلول برنمي گشت ، ب"! پايوازت آمده 

 "5بالك"  بچه كاكاي نسيم پرچمي بود اورا به ": داد    اين خبر را به سلول انتقال مي- سلول خارج مي شد 

  نسيم را حزب اسالمي ":  و يا مي گفت "كه كدام كس اش بندي است تبديل كردند كه با او در يك اتاق باشه 

وي را قومندان با خود به صدارت برد  بادله مي كند از همين خاطرمپرچمي مهم در واليت كندوز با يك نفر  

بلي ، تك تك اعدام ها ، از اين سلول و . "كه از آنجا يك قسمي به حزب اسالمي بسپارد و پرچمي را آزاد كند 

 طي روز ها و هفته ها  -آن بالك آن سلول ؛ از اين منزل و آن منزل ؛ از اين سمت و آن سمت و از اين بالك و 

  " كشتار دسته جمعي بي سر و صدا "اين نوع اعدام ها را من .  كميت بزرگي را در پايان هر ماه مي ساخت - 

  . مي ناميدم 

 تا - زندانم را سالهاي ليت و؛ چون ساير همرزمان انقالبي طيف چپ ، كوله بار سنگين و پر مسئو اين قلم

 با تعهدي كه در پيشگاه مردمم ، و و. كشم دوش ميه ب - از آن تاريخ سپري شده هم اكنون كه سي سال

 بسته ام ، از اغراق گويي در رابطه با وقايع خونبار زندان مقاومت ، زندانيان و اعدام شدگانشهداي جنگ 

هرگاه   .جتناب مي ورزم تاريخ وقايع درون  زندان جداً  ا ياومبالغه در ارائه ارقام و اعداد زندانيان اعدام شده و

روي همين ملحوظ با . اشتباهي در ارائه ارقام و يا تاريخ رخ داده باشد در نوشته بعدي آنرا تصحيح مي نمايم 

    :صراحت مي نويسم

 هيچ روزي نبود كه حد اقل چندين ،از آن روزي كه قواي شوروي حاكم مطلق زندان پلچرخي گرديد  

بدين شگرد ،  .غرض اعدام از زندان كشيده نشده باشد ) ر باال تذكار داده شد گونه اي كه ده ب( نفر زنداني 

 روز تجاوز  سوسيال امپرياليزم شوروي به اولين يا دومين  از ] منهاي اعدام هاي دورة خلقي هاي  [اعدام ها

 به هيروئين ، بدون يا به كالم ديگر همانطوري كه فرد معتاد.   ادامه داشت ها بدون وقفه در زندان]افغانستان 
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 و سرانجام مي  مقدار هيروئين نمي تواند به زندگي نورمال خود تداوم بخشدكشيدنزرق و يا دود كردن و يا 

 " شورا ها  كشور" مزدوران خلقي ، پرچمي و خادي روس ؛ همچنان براي استحكام پايه هاي  قدرت . ميرد

   .د و يا چندين تن زنداني در يك شب شده بودند درافغانستان و حفظ منافع خودشان معتاد به كشتن چن

«  از نوع كشتار هاي دسته جمعياز   در يك شب ،كشتار هاي دسته جمعي علنيبايد خاطر نشان كرد كه 

كه در باال به ترفند بيرون كشيدن زندانيان اعدامي از ميان  [م و مسلسل و متدا ؛ اما»اعدام هاي بي سر و صدا 

  ◙ .  كامالً مستثني بوده است ؛] ا چنين اعدام ها اشاره شداتاق ها در رابطه ب

  

  

  

                                              ادامه دارد  


