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 Human rights  بشر حقوق

 
  احمد کندھاری

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٧

  

  روز ھای آخر زندان پلچرخی

٣  
 :ۀ گذشتهادام به

 و برای نموده علنی را خويش بيسيم جيبی ھای راديو پرچميھا تاجکستان راديو از شياد ببرک ۀاعالمي صدور با

 . داند قرار استفاده مورد ھا اعالميه مکرر سمع غرض زندانيان ديگر

ۀ ما به مرحل ميھن تاريخ و واقعيتھای گرديد پياده عمل ۀصحن به یئپيشگو سرحد از انقالبی چپ ما سحد که بود اين

  گذاشت پا امپرياليزم سوسيال اشغال جديد

 ھراس افگن بالک ھنينآ ھای دروازه از شدن داخل نا اشنا با با صداھای عساکر ھایپا ھای چکمه دلخراش صدای

 ھا و پرچمی شدند سرازير بالک دھليزھای داخله بود که ب روسی رسيد و اين عساکر سرخ و متعرض به گوش می

 دستھای زندان ھایه درواز ھای ميله از عقب نشده بود باز ھاه درواز که ھنوز ) روسی ۀخيرذ نيروھای( اين 

و فروش ناموس  به عساکر متعرض خير مقدم گفتند سر کشيدنھا و ھورا با شادمانی دادند می فشار را روسی عساکر

 ..شان بود وطن افتخار

شد تا  صبح حالت ھمين در شب. بود ملحت قابل غير و دھنده زجر حاالت بسيار نزاديخواھاآ و وطنپرستان برای

در . بالک دادند به صحن را رفتن و تشناب تفريحۀ اجاز ما باز شدو برای ھاه درواز ظھر از پيش ۀبج ده که اين

 در  بالکھاۀھم که مشاھده شد مديمآ بالک صحن به وقتی گرمتر بود روز گذشته نسبت به افتابی و ھوا ھمان روز

خوداری  اشکم ريختناز   عساکر روسی افتادۀقياف به چشمم که زمانی.  بود"پرچمی رفقای دوست" قوای ۀمحاصر

 سرخ استعمار از يوغ ئی اشو فداکاری برای رھا نثار که از ھيچ گونه سپردم سوگند تعھدا ب مام ميھنم به نتوانستم و

 شانه ام الیارا ب حربی پوھنتون دستش دوستان فاميلی و دوران از  يکیکه فکر بودم در ھمين. ورزيد دريغ نخواھم

به دلت افتيد چون  )روسھا (محبت اينھا که حاال برايم گفت پرسی و احوال ز سالمبعدا ،شد نزديک گذاشت و به من

  :در جواب برايش گفتم که سمينو می  شرافتمندانه.داشتم سوسيال امپرياليزم جرو بحث در مورد او با ھميشه من
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 او از من جدا .نمايم اعالن میعليه آن  از ھمين لحظه خشم ونفرتم را و اشغال کشور است بلکه باشد کمک نمی اين

 به نوشتارم صحه می جيات می داشت تا به حيث شاھد ، ی بودئکه يک افسر ھوا شد کاش زنده ياد انجينر سخی

ھای دو نفره بود با يگ نفر ديگر که اسمش را  ايشان که در کوته قفلی  برگشتيم به اطاقدر ختم ھواخوری .گذاشت

چه حماسه  و توده ھای ميليونی ما چه خواھد شد ينده کشورآن که به پای صحبت کرد فراموش کرده ام نشستيم

 به ثر بود و به تماشای اين فروخته شدگان که فوراً أبسيار غمگين و مت از اوضاع انجينر سخی ھم. فريدآخواھد 

 مخفيانه ین شد و جلسه ھايھر اطاق کميته و منشی تعي در سازماندھی زندانيان بی سرنوشت و باند خودشان

ن ھويت نيروھای چپ انقالبی و اخوان مکتبی و يی و تعيئدر اولين جلسه ھای خويش به شناسا. غازيدن گرفتآ

نين از يک منزل به چھا از يک اطاق به اطاق ديگر و ھمنآدھی ارشزو گ غاز به کار نمودندآخواھان زاديآديگر

ی که در اطاقھای ئلويزيون ھاتبود ١٣٥٨ جدی ساله ما٨به شب بود گرفت اين مصادف  منزل ديگرصورت می

  بيروی سياسیۀن با سرودھای ملی و ميھنی شروع شد جلسه و اعالميآعمومی گذاشته شده بود روشن و انتشارات 

شده بود اعالن  به نمايش گذاشته فروش از قصر تاريخی چھلستون وطن انقالبی توسط ببرک و شورای ترميم شده

 امين خلق و پرچم را به حفيظ هللاھای ضد بشری باند  نمود و تمام جناياترا اعالم  عفوعمومی زندانيان سياسی

  .نسبت دادند

 زندان  توسط خلقی و پرچمی شگنجه و زندانی شده بودند ھنوز در۵٧از شروع سال ی که اکثر زندانيان که در حالی

 ديگر از ۀی پرچمی ھا و عدبازھم ھورا کشيدن و چک چک و پای کوب. ی و دروغئتا چه اندازه پررو. با ما بودند

 جريحه را هزاديخواآو  و روان انسانھای شريف و روح کرد ی از زندان گوشھا را کر میئخاطر رھاه زندانيان ب

 ۀنموده بوديم و از محوط سکوت را اختيار پرست نيروھای وطناز  يک عده انقالبی با ما چپ . می ساختدار

 فعالين و ولينؤمس ۀھم بعداز ھمين اعالميه . شديم نمی خارج خيرهذ وھاینير  در مقابل به مانند گذشتهکاری مخفی

 زندانيان موافق رنجبر ھا را شامل بودند به عفوعمومی،  شادان ھا-  علومی ھا - دوم که محمود بريالی  در بالک نھاآ

زيرا آنھا که در آن ھنگام به قدرت رسيده بودند از ديد خود تمام زندانيان به غير از خود را اشرار، نوکر  ،نبودند

پاکستان، ايران، ارتجاع منطقه و يا افراطيون چپ ناميده می خواستند ھمه را سر به نيست نمايند، چنانچه بخشی را 

 قانونمندی عفو دسترخوان پر نعمت بادار غربی ردوه بکه ورق برگشته امروز   ولینيز سر به نيست نمودند،

و  علومی کار شناس نظامی شده .زنند زادی وطن لگد میآشھدای  کنند و بر خونھای پاک می ارونشخ را عمومی

ثر و انزجار به انتقاد أرا به تغربی اش  -  بخوانيد بادار-  "دوست" یيارات نظامی قواط بمباردمانھای پيشرفته ترين

  سياسی-نظامی ( اردوی کندھاردر سه طرفش سه مشاور روسی وقتی به صفت قومندان قول که  حالیگيرد در می

 "قوای دوست"بمباردمانھای طيارات  بی نبود که از اثرآو جوی  و ھيچ ديواری و درختی نشسته بود) واستخباراتی

اعم از  ی از مردم زحمتکش ماسيل   قصبات و دھات و مرکز شھر قندھار تخريب نشده باشد وتمامروسی شان در 

شھر با بيرقھای  و  قبرستانھای بزرگ در جوار ھر قريه و دهکهشدند   زن وکودکان شھيد و به زير خاک می-مرد 

  . ن زمان استآ  نشان شھادته،افراشته شد

 نابود شھرفالن ده و  اشرار که داد ارش میزناموس فروشان شورای انقالبی راپور و گ شرف باخته به علومی ولی

شاد باش   شان"قوای دوست" به را مردمش و نابودی تخريب  و داشتند جنگی و پيک شادمانی روسھا با حتی و شد

  ..گفتند می

ن آ ن صحنه ھا به رخ ايشان کشيده می شد ولی مردمآ امروز تا بود می ما به دسترس امروزی تکنالوجی کاش

 نمايند می سپری روز و شب دشوار حالت بسيار در مھاجرت در يک و شھر که ھنوز ھم در پاکستان و ايران اتدھ
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ميھن را  تاريخ کشور شان بياموزند و چھره ھای کثيف عامل بدبختيھای تاريخ از جوان که نسلند ا  خوبیسندخود 

 ارش دھیزگ يه نمودند که تا دير نشده به ببرک وطن فروشھارش تززندان گ زمان از داخل نآدر  .کنند یئشناسا

باشد که نبايد ھمه رھا شوند و شما بايد  می ن دشمنان ماآزندان پلچرخی اکثريت مطلق در که  ارش داندزگ نمايند و

 عمومی و جدی عفو ٩ روز گاھی نداريد چون ھمينآيد شما از داخل زندان ئدر مورد عفوعمومی تجديد نظر نما

مد آيگر ھچنين از يک منزل به منزل ديگر رفت و از يک اطاق به اطاق د و ما اعالن شده بود ی زندانيانئرھا

 شد و اکثر بدل می رد و زياد بود و گپ و سخن و نظرات ھم و باز ديد چپ انقالبی و ديگر زندانيان و ديد داشتيم

 بعضا -پالستيکیۀ فتابآو بکسھای دستی که عبارت بود از  لوازم ديگر لباس و وریآ جمع زندانيان مشغول به

رفته  یئو رو شو غرض تشناب بالک صحن نويسنده که به .سايل ريش تراشی و ساير خورد و ريز، وز چایوترم

 کمک به قوای امنيتی غرض  روسیۀخيرذنيروھای  شده که تنھا فيصله حاصل نمودم دوستانم اطالع توسط بودم

که ما و  نکنيد جمع را  خويشگفتم شما لوازم رفقايمبه گشتم  اطاقم بر به وقتی.. شوند می رھا زندان از تشآو  خون

. پرچمی ھا ضعف و ناتوانی ما و شما را مشاھده کنند بايدن .شويم از زندان رھا نمیفعالً نيستيم و  نھاآشما در بين 

  .ی و توانمندی داشته باشيدئشکيبا در ھمچو لحظات

به  رنج بزنيم وطای و سچين که  احمد جان بنش:نده ياد انجينر نجيب به پيشانی باز و لبخند صدا کردزيادت گرامی 

 شويم و يا نمی و احوال بی تفاوت ھستيم که رھا می اوضاع  حالت ما طوری بود که به اصالً .يه چای اقدام نمودھت

که به  یئباز ھم تا جا شود بايد از زندان رھا شد که می طوری بود که به ھر طريق ارشزگ که شويم در صورتی

يرفتند و ذو دون ھمتی را نپ طلبی سر خمی و تسليم به سازش متعھد انقالبی چپ ینيروھا يک از ھيچ خاطر دارم

  .شرم خويش می دانستند

نھا يک جا رھا آ به که باال تقاضا نمودهۀ  رد ھای دادفر از پرچمی م گفت که براي"دادفرداکتر"دوستان  از  کسی

 نھفته بود تا " ھادادفر" در سرشتو انقياد طلبی  تسليم طلبی که شود نھا برايش جواب رد دادند معلوم میآشود ولی 

  .خلقۀ شرمند........... و باز که چه برسند که رسيدند وزارت و مشاوريت، مقام وکالت به

بودند که در دھليز  پلچرخی ھنين باستيلآھای ه شدن درواز منتظر باز لويزيونیاعالن قبلی ت به نظر  زندانيانۀھم

 پرچمی "کاويانی نجم الدين جناب"معلوم شد که  و مدهآ  ھيأتد شد معلوم شد که کداموصداھا بلن ھل ھله يک ھا

 ،کند و باالخره داخل اطاق ما شد و وطن فروش از يک اطاق به اطاق ديگر اعالميه پخش می معامله گر

 غازآ خطابهايراد  به" کاويانی جناب" بعداً  و شروع شد بلند صداھای به پرچمی نفر چند کشيدن ھورا و چک چگ

 .نمود

  .دارد ادامه
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