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 Human rights  بشر حقوق

 
  احمد کندھاری

 ٢٠١٢ اکتبوبر ٢١

  

  زندان پاچرخیآخر روز ھای 

٢  
  

 "آزادافغانستان- زادآافغانستان "دگان ازآ  وزينپورتالبا درود و سالم بی پايان به رزمندگان 

 نا چيزم روانم را تقويت ۀ ارج گذاشتن شما به نوشتبايد گفت، !که به بنده افتخار بخشيده ايد يک جھان سپاس ازاين

 . حاصل نمودمرامش روانیآدست ه در جوار شما رزمندگان قلم بنموده و بعد از مدت زمانی 

نقدر آوپھای تانکھا و ماشيدار ھا تی  فير ھا به اطراف بالکھا رسيد و فيرھاغرش گذشته که ۀاينک به تعقيب نوشت

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

به جز از انتظار ، ودند که چه بايد کرد من ال میؤيد و ھم اطاقيھا زيادتر از ما نظاميان سآفيرھا داخل اطاقھا می 

 . نداشتنبود و جوابی ای  چارهیئنھاسرنوشت 

 از يک طرف داخل اطاق به طرف ديگر در قسمت پاينی کلکينھا در و ما که در اطاقھای عمومی زندانی بوديم اکثراً 

 .که از اصابت گزلک مرميھا محفوظ باشيم حرکت بوديم به فکر اين

الی اوپھا بتتش آ بودند فير و کردند فقط به نظاره کردن اوضاع منتظر سرنوشت و بعضی زندانيان ھيج حرکت نمی

 فيرھا به عمومی بالک دوم بود اکثراً ۀ  دروازچون اطاق ما نزديک . عمومی بالک شروع شده بودۀديوارھای درواز

. شود نزمان مشاھده میآکه ھنوز ھم نشانه ھای  .کرد  تحتانی ديوار بالک اصابت میۀاستقامت شمالی حص

 سرحد فکر لحظاتکرديم که تقريبا به  جسمانی احساس می  لرزش خاصیرفت و حتی يک ھيجانات بيشتر شده می

رفت چون يک  دانم چرا در ھمچو لحظات حساس ادرار و رفتن به تشناب زياتر شده میی نم. مرگ و زندگی بوديم

ا شد که به چه ھدف بنمی داخل اطاق عمومی اعمار شده بود و فھميده نه و تاريک ب اطاق خورد بدون کدام کلکين

 در ھمچو واقعات اختصاصی و بندش دروازه ھا برای ساعات طوالنی الی يکی دو روز ما زندانيان به رفع. يافته

يھا را از طريق قطرسيد واين  داخل اطاق نوبت نمیه م از رفتن بييھای خالی شير کلقطو ادرار در بين  حاجت
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و به نسبت . شده تود  ھم ناممکنيک شدن به کلکينکه در ھمان شب نزد. نموديم کلکينھا به خارج از اطاق خالی می

 .کرد يت میسرا بوی بد فضای اطاق را پوشانده بود که به بيرون از اطاق بوی ،داخل اطاقه يھا بقطزياد شدن 

 شب صدای عساکر قشون سرخ متجاوز تزارھای ۀوپھا حوالی ساعت ده بجت و م با صداھای ماشيندارأکه تو تا اين

 . از صحن بالک شنيده شدجديد

و . نھا شنيده شدآتش مخفی شده بودند باالخره صدای تسليمی آ عمومی بالک که از ترس فير و ۀو محافظين درواز

به مجرد شنيدن . بالک بلند شد داخل دھليزھایه دروازھای بالک باز شد و صداھای بلند عساکر روسی متجاوز ب

بلند  به يک بارگی ھمه د يک لحظه پيش رمق نفس زدن را نداشتنتاکه می ھا از جاھای خويش چپرصداھای روسی 

و نقاب از رخ کشيدند و مثل سکھای شبھای زمستان با صداھای بلند به   اطاقھا ھجوم بردند به طرف پنجرھایهشد

 .دکر ابط به صدای بلندتر از ھمه زيادتر گلو پاره میض احمد مخصوصا مير علی. ھورا ھورا کشيدن سر داند 

 ھمه در جاھای خويش نشسته در حالت سکوت بودند اگر کسی به خاطر )ھا ی ئشعل(ھمه نيروھای چپ انقالبی 

عساکر روسی خير مقدم گفته  شده باشد به  اطاق نزديکۀتواند بگويد که يک چپ انقالبی به درواز دارد و گفته می

 نوين ۀگاھانه به تحليل گرفته بوديم که مرحلآداديم و یباشد نه تنھا که خير مقدم نگفتيم بلکه انزجار خود را نشان م

 غاز گرديدآغاز تمام مصايب و عاليم مام ميھن آسر 

فھميديم و پرچمی ھا يا   که نمیدعساکر با بلند نمودن پردھا از روی پنجره ھای اطاق چيزی به زبان روسی ميگفتن

می فشردند و رو بوسی و دست  دوست دست و پنجه  دوست بهی قوایئشناسانھا خير مقدم و آ بهخيره ذنيرو ھای 

قدر نزديک چ ھم وطنان گرانقدر بشناسيد اين وطن فروشان ديروزی را با وطن فروشان امروزی. نمودند بوسی می

 . اندبا ھم ديگر ھم طبع و دوست ھمديگر

بمباردمانھای  .ورندآمی کنيد که از ھيچ گونه جرم وجنايت در حق مردم محروم ما شرم به رخ نی و شما مشاھده م

نابود کرد که ھنوز ھم در حالی  نآ  ٪ زير بنای اقتصادی کشور را با نيروی بشری٩٩لقی و پرچمی خقوای دوست 

شادمانی اين وطن فروشان دوام داشت و راديو ھای بيسيم جيبی شان علنی شد و منتطر چيزی . باشد نابودی می

ببرک کارمل شياد از راديو تاجکستان اعالميه بردگی را  ۀ دھند نويدنھالی برای آبودند تا اينکه صدای دلخراش و

 ..رفت  میب نمود که اين ھمه نويد اسارت و بدبختی يک ملت به حسااعالم

ی نظاره کر ئخيمان خلقی کشيده شدند و ما به تنھاژزادی که از صف ما توسط دآن شھدای راه آدرود به روان پاک 

 اوضاع بوديم

 .ادامه دارد

  

  احمد کندھاری
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