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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  کندھاری احمد
 ٢٠١٢ نومبر ٠٤
  

  پلچرخی زندان خرآ روزھای
٤  

  
  :به ادامۀ گذشته

  !گرانقدر خوانندگان و "نآزادافغانستا- زادآ افغانستان" وزين پورتال اندرکاران دست به دورود و سالم با

 قد ميانه و ی با نداشتيم يک شخصئیشناآ چھره او که به زندانيان ما) پرچميھا (ۀ به گفت"کاويانی نجم الدين قایآ"

که يک  رسيد به نظر می سخن زدنھايش و احساسات و طرز شد از چھره طاق داخل ا،در بر داشت باالپوش خاکی

  :نمود غازآ ی که به سخنرانیئنھاۀتظرفيصلن ھمه خاموش بوديم و مما. و وطنفروش است شخص معامله گر

  نوينۀلجمالت فورموليتی شده راجع به مرح و )سوسيال امپرياليزم(از کمک ھای انترناسيوناليسبی کشور دوست

 هر بظکه فعال ما ن خالصه نمود)  نوزاديش بودۀدور از و مرگبارتر  خونبارترۀبه حقا دور که(ثور ھفت کودتای

 پروندھای شما و متباقی شد رھا خواھد ما امروز رفقای) تشآ و خون(امنيتی  به نيروھای ضرورت جھت کمک

 بلند اطاق با صدا ھای داخل زندانيان ۀبود که ھم دھن کثيفش تکميل نشده ھمين جمله از ھنوز. سی خواھد شدربر

 سی نمیربر رتيب نشده و چرا پرونده ھای شمات ما که تا ھنوز پرونده برای ،ھا پرونده کدام اعتراض کردند که

 ... شد خارج  از اطاق"کاويانی یقاآ"و شد زياد صداھا و اعتراضات شود

ترتيب  اثنای  که لستھای نامنويس خويش را به روز قبل ترتيب داده بودند و در)روسی ۀخيرذنيروھای (پرچميھا

را ثبت لست نامنويس خود ھا نمودند حتی   ارادهو بی ضعيف النفس زياد ازاشخاصۀ ی نامنويس يک عدلست ھا

که ئی   بچه جوانھا وھا ستمی . بودند شده کردند شامل لست پرچمی ھا انقالبی می به چپ که تظاھر چندين نفر

 مدن لستھاآ  اکنون با به ميداندداشتن  و تظاھر به دوستینبود و ھميشه با رفقای چپ نزديکی مشخص ھويت شان

فراموشم شده چون  بود و اسمش  بدنیتتربي که محصل انستيتوت نھاآاز  و حتی يکی شد مشخص شان ھويت

 ۀخيرذخفا با نيروھای  در که نمودند ولی معلوم شد می نقدی و خوراکه ش کمکھھمراء پايوازی نداشت رفقا

  .* کوشانی بودپرچميھا خوداری نمود محبوب هللا شدن از زندان با تنھا کسی که از بيرون. تباط داشتروسی ار

طرنج ش داشتند و ھر دوی شان به بازی  از دوران تحصيل رفاقت شخصی"بيانجينر نج"کوشانی با زنده ياد 

و  دور ھم جمع بودند طرنج در اطاق ماش بازی جھتھميشه  "انجينر سخی" رفيق ديگر ما امند بودند و ب هعالق
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و بعضی اوقات در بين ما  .  مھربان داشتۀو چھرکوشانی يک انسان خوش بر خورد . نموديم  گذرانی می وقت

  .و سخت متنفر از پرچميھا بودشد و ا سياسی ھم می جروبحث 

ھنين زندان بودند که يک گروپ از پرچميھای آ زندانيان منتظر باز شدن دروازه ھای ۀدر ھمين ساعات روز ھم

 بزرگ بالک باالی ديوار ۀجره ھای دروازداخل بالک ما شدند و از طريق پن فروخته شده با لستھای دست داشته

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

از زندان  بود  کالن واقعۀينی دروازئدر قسمت پا خورد که ۀاز درواز شد می خوانده که نامش کس و ھر کردند

وقت  نسبت کمی و يک تعداد اندک داشت شب ادامه ۶اين نام خوانی الی ساعت  هک شدند دوم خارج می بالک

 زندانيان از ھر طرف و انزجار و اعتراضات ديگر ولی خشم. شد بسته  بالکۀنامھای شان خوانده نشد و درواز

  .شد و مشاھده می بالک شنيده

باشد به   مییمش که خواھر طاھر بدخش با خان"سلطانعلی کشتمند" برادر "حسنعلی طيب"که  بود در ھمين روز

که اسناد و تاريخ اعدام زنده ياد طاھر بدخشی  مدندآبالک موقعيت داشت  ۀداخل دفتر بالک دوم که به دھن درواز

چراکه خلقی ھای شرفباخته  نياوردند دسته سندی ب  کوشانی معلوم شد که کدامۀ قرار گفت،را رديابی نمايند

انسانھای  محل اعدامگاه که به  پوليگونھای انداخت عسکریۀ قانونی روانۀ و فيصلءامضاو  بدون سند اعداميان را

  . داشتندمی اعزام ساآسيل  ،تبديل شده بود زادهآشريف و 

کاکا به دفتر بالک رفت و ھمچنين از  غرض مالقات با دختر باشد  کوشانی که پسر کاکای بدخشی میمحبوب هللا

 که با ما بود از ريختن یثر و در ھمان چند روزأسخت مت که بود مطلع شد شاعدام پسر کاکايش که ھم رزم

و  نھا يکجا خانه برودآکه با  د از کوشانی خواستندرفتن توانست وقتی از بالک بيرون می اشکش خوداری نمی

ه رفتی او بکه چرا ن پرسيد  از او"نجيب"زنده ياد  وقتی. نھا خانه برودآنخواست که با  کوشانی جواب رد داد و

ولی  داشت نفرت از پرچميھای وطنفروش ھميشهکه و ا. شوم از زندان رھا پرچميھا در صف  جواب گفت که

 جالد "نجيب"ۀ که تحت رھبری و سلط، تبديل شد چگونهيخ فھميده نشد که اين گرمی احساسات کوشانی به سردی

با  و نمود شرمش  زينت، غالمی در گردنبندگی وۀ حلق،زاده مرد وطن سرخ بود آبه خون ھزاران که دستانش

ه و در سرکوبی تود و شريک جرم و جنايت شرفباختگان خلقی پرچمی شد؛ ی خويش دستيارئرفقای سازا ديگر

لقی پرچمی خ ۀيشپ جنايت ريز واعضای باند خون رھبری بخش در صفزاديآو نيروھای  ھای ميليونی ميھن

 - پرچم -خلق (زاده روشن بود که ھر سه اين باندآملت  رزمی اين اگرچه برای فرزندان ؛موضع و ياری بخشيد

موزش و آتربيت درست آنھا را قسمی ) ک ج ب(و تغذيه شده اند و از يک نطفه و پستان پليد روس پرورش) ستم 

  .پيکار شوند کدام موقع داخله  ببدانند، ھريک هک داده بود

ه  روسی در بالک روسی بۀخيرذکه اصل تعداد نيروھای  حالینفر بود در  شد که لستھا شامل يازده صد می گفته

نجمله آشامل لست شده بودند که از   و پولتشد بعضيھا در بدل رشو می نفر بودند و گفته ۴۵٠ طور احتمالی الی

 زندانيان سمت بودند و لست وشامل پ انداز سمت شمال که به ھيچ جريان سياسی تعلق نداشتندادو نفر پھلوانان چ

باند   مشمولين ليست ھا اعضایۀھم از زندان یئو بعداز رھا. بودند ستثبت ل پول بدل نھا درآ که دال ميگفتنشم

 شمار زندانيان در بالک کاھش ،از بالک دو پرچميھا)  روسیۀخيرذ(ی نيروھایئبعداز رھا. شدند پرچم اعالن

بالک سه   به نامیديگر بالک وی بالک دودر زندان باستيل پلچرخی در پھل يافت و بعضی اطاقھا خالی شده بود

باستيل پلچرخی لحظه  با زجر و رنج دردر آنجا تعداد کثيری از زندانيان سياسی  وضع ترينه بود که به وحشيان

  .کردند شماری می
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و  - رسيده ھای ترکی کودن و فرزند مزدورش سروری شرفباخته و بی ناموس  زمان نو به دورانآنھا ھمه از

  .بود قانونيت و - مصونيت-عدالت کاذب  با شعارامين جالد

 زنده مانده تصادف به خلقی دمخورانآ گزند از که را یزندانيان ديگر سه و از بالک  را ھمه زندانی اين پرچميھا

 از که بودند کسانی اکثراً  چرکين با لباسھای ثرأت و غم از ی مملوا ھھمه با قيافه بودند به بالک دوم انتقال دادند

 نام اشرار در عقبه ب نامرد و بی وجدان خلقيھای و مقاومت توسط رزم بھاتج از و دھات ميھن عزيز صباتق

گذشته  به نظر شمارش زندانيان بالک دو نسبت زيادی لذا وضع. بودند پلچرخی محبوس ھنين باستيلآ ھای ميله

عمومی به سه  اطاقھای تعداد زندانی در ءنفر ديزاين شده بود در ابتدا ۴٠برای  ی کهئاطاقھا در رفت شده بدتر

 حالت در اين ھم شد شمار می شب  نفر ھر٢۴٠گام ن نا به ھیکه بعداز تصفيه ھا و اعدامھا صد نفر رسيده بود

تعداد  بعداز انتقال ديگر زندانيان که. شده بود پھنديگر  تنگی و بستره ھای ما پھلو به پھلو متصل به يک بسيار جا

بدتر شده بود بی  وقت تقسيم قروانه که کيفت غذا ھم به مراتب. کرد  سه صد ھم تجاوز می زما در ھر اطاق ا

و انارشی  يک حالتچنان شد  توزيع می  ھر زندانی جداگانهۀتقسيم قروانه که در کاس وردن سرآنوبتی و ھجوم 

 نوين و تکاملی کودتای ۀمرحل غازين کارآ اين .شديم می منصرف از گرفتن غذا اً اکثر کهزدوخورد وجود داشت 

نفر  چند بودند و مدهآ ديدن زندان و فروخته شدگان پرچمی که روز بعد به. که خونين تر شد ونين ھفت ثور بودخ

که  فروختند که از جمله يک نفر ايشان بودند با لبخند دون ھمتی بر ما فخر می ما روز قبل ھم اطاقيھای ايشان دو

 ۀزندان پلچرخی در مرحل بعدا که وضع. باشد  پرچمی می"سنگر" که او برادر دکردم و ميگفتن اسمش را فراموش

دانشمند گرانقدر و  پلچرخی از شام چه حالتی داشت به خاطرات زندانآو خون   جالد"نجيب"نوين تحت رھبری 

   .دئي مراجعه نما"کبير توخی" انقالبی جناب ۀرزمند

 رھبری وطنفروشان و مزدور خلق ھيأتی زندانيان سياسی در مجالس ئکه رھا داخل زندان طوری بوده خبر ھا ب

ه چون اداره ب.  کسی از نيروھای مخالف از زندان رھا شوددخواستن  نمیزيرا آنھا. باشد و پرچم تحت برسی می

روسھا از خود ستراتيزی و پالن  چون ،پرچم نبود و مالک اصلی قدرت روسھا بود دست فروخته شدگان خلق و

  لذا روسھا پالن عفو عمومی را،ن نموده بودندياز قبل تعيرا  خويشۀيندآمشخص داشت و برداشت ھای کار کار 

 نوين روز عفو عمومی ۀن شده غرض راضی نمودن مردم به مرحليو ببرک ھم تحت يک پالن تعي عملی نمود

راسم خاصی در مرکز کابل و و اين روز را در م. ماتم ملی اعالم نمود  روزرازندانيان سياسی در تمام کشور

ه دکتاتوری و اختناق سياسی بر تود الً  که ،باشد  اين يک تاکتيک امپرياليستی می.واليات کشور به نمايش گذاشت

 ن ديار کنآرا حاکم  يم استعماری و خونگسترژبا تحول تسليحاتی ر فرما نما و بعدحکميک کشور نازل و  ھای

  .باشد وزی ديگر کشور ھا میبھترين مثالش طالبھا و تحوالت امر

داخل ه گرافان دولتی بتووی ھمه روزه روزنامه نگاران و فپرچميھا الی روز اعالن عفوعموم یئبعداز رھا

ی م ابراز شديدالحن اعتراضات زندان در خود بودن از زندانيان ۀو ھم مد داشتندآبالکھای باستيل پلچرخی رفت و 

 و "حشمت اورنگ"وچند نفر ديگر مثل  .پيغام می فرستادند  ھای اعزامیتھيأزياد با  شنودھای نمودند و گفت و

ودند که من مد میآ رفت و ، و کسان ديگر که فراموشم شده ھر روزه چندين مرتبه در بالک دو"نجم الدين کاويانی"

ش که سخت از  محمودی و کاکاي فقيد که تنھا اسم داکتر صاحب عبدهللا"محمودی"اعضای فاميل محترم زنده ياد  با

شدن از زينه ھای منزل باالی  توسط جوانان فاميل در بلند شدن و پايان کشيد و ھمه روزه تکليف قلبی رنج می

دولت جديد  در و حصه گرفتن نھا دعوت به ھمکاریآشد که از  گفته می ند ودبا او بو و کمک ھمکاری باالک

تحت  اشغال کشور را و خلق  اسارت.کردند ئهارا ردنھا قاطعانه جواب آنمودند که   نوين ھفت ثور میۀمرحل
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در ھمان روز که ھوا  عفوعمومی فرا رسيد که روز تا اين . سوسيال امپريالزم و باند مزدورش پذيرا نشدند ۀسلط

 زندانيان به جز چند ۀبلند گوی صحن بالک اعالن شد که ھم از ظھر بود از بسيار سرد و ابری بود ساعت ده پيش

   :واھيد شدخ شکستاندن دروازه ھای زندان رھا  بعدازنفر جاسوس

اسم  . باشند شدگان نمی زادآشود در جمع  می که نام ھای شان خوانده کرد کسانی  نفر بود و اعالن۴٨شامل  لست

خرين آ بزرگ که تا "محمودی"بستگان  برخی ازاسمای شريف و مبارز پسر و با دو حواالت ارسول جان ضبط

 لست اعالن شده ۀفراموشم شده در جمل  که اسمای شانی ديگرتعدادو  نستآ و تاريخ کشور گواه ندزاده زيستآنفس 

 بالک سوم به بود او که از" نجيب"از رفقای انجينر  بود و )م ه(نھاآانقالبی که اسم يکی از  چپ دو نفر از اعضای

دمخوران خلقی آبه دام   امين جالدريزنبالک دوم منتقل شده بود چند روز با ما يکجا بود و در زمان حکومت خو

ما چند  ن شديم که خود را معرفی کندآمانع  . بود دبؤم لعاده امتين و فوق،  کم گپ بسيار يک انسان. افتاده بود

اسمای  متواتر.  کندئیغير ممکن است کسی او را شناسا  گفت"نجيب"نفر به دورش احاطه زده بوديم و انجينر 

دروازه ھای زندان باز   و به محافظين زندان تسليم شوند و الیئی که اينھا خود را شناساشد چند نفر اعالن می

را  چون در ھمان روز تعداد بسيار زياد بود و نظم داخل بالک از ھم پاشيده بود محافظين زندان کسی نخواھد شد

شورای "از  د و متواترمعطل بو ١١/٣٠ لحاظ باز شدن دروازه ھا الی ساعت و به ھمين. نتواستند ئیشناسا

اتخاذ   محبس و شھر کابلۀمحوط تشريفاتی در احضارات تمام  چون طبق اعالن قبلیدطلبيدن ازش میز گ"انقالبی

ۀ و از جمل زندانيان گشوده شد زندان و بالکھا بروی  عمومیۀ صرفنظر از ھمين چند نفر دروازءً بود بنا شده

  . ھنين ان قفل شده بودآ در يک اطاق عمومی انتقال و دروازه نھاآشده اکثريت  اعالن لست شامل زندانيان

بر بندگی  را بودند مثل پدر در زندان ماندن موختهآزادگی آ درس فقيد بزرگ "محمودی"که در مکتب رزم  نھاآ

خواھان را تخريب زاديآو  اين راد مردان مبارز ايشان بود که شرفباختگان دادند و رھبری ببرک مزدور و ترجيح

  . شما بود ريزخون باند زينت فروشی طنوی وئکردند ننگ و شرم شما که نداريد و ديده درا می خصيتش

 که حرکت بود زياد نقدرآ ء فضاتنگی و امحازد از دروازه ھای زندان وقتی دروازه ھا باز شد در بيرون شدن

که   تا ايننددر حرکت بودطرف به طرف ديگر  از يک  زندانيان مانند يک موج،کشيدن مشکل شده بود نفس و

  .شديم از دروازه عمومی موفق به خروج

 عجيب بسيارای  زده بودند صحنه خويش صف شدگان و گم زندانی استقبال به نفر ھزارھا به از زندان در بيرون

 به ديد می عزيزش را ھر کسی که و ختندير می خوشی اشک خويشۀ گمشد بازيافتن از و اکثراً  بود یو دلخراش

 گفته نام اش گمشده از شده زادآ زندانی ھر که و ھزار ھای ديگربودند دادند فشار می گرفته غوشآ زياد در تمحب

و . کشيدند می ريادفو  گريستند می سخت که وطنم و ھم خواھران گرامی خصوصا وپال داشتند و پرس الؤس

 پدری نعمت از زيرا ،نديدند را پدر ھرگز که بودند آشان پدران ديدن به که بودند ھمرا نھاآ اشان ب اطفال◌ً  بعضا

  .شدند محروم خلقی ناموسان بی توسط

عجله  باش گفت زود رامآبه صدای  گوشم عقبم کسی به که از بودم شدن بيرون اثنای در ،شود نمی فراموشم ھرگز

ايوب  رفيق عقب متوجه شدم ديدم که شوند وقتی به پيشمان نکند که رھا شديم اين يک تصادف است که کن که

 گفت و که راست داشت به حقا  مھين و مردمۀسوگند خورد از دشمن که نظر به شناختی دود به عجله می است که

) ھاه ئی شعل(ايشان زعم به انقالبی از چپ که یشناخت با کشور از به دفاع در جريان جنگ مقامت مردم ديديم که

عقب  خويش را در سالھای عمر رينتو بھ دبرگشتن  پرچمیخلقی و خيمانژھمين باستيل پلچرخی توسط د بهاً اکثر
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 زادهآ شھيد ھزار ھا زندان روانه اعدامگاھا شدند و با ھمين بازھم از زيادیۀ عد نمودند و زندان سپری ھای ميله

  .است گرامی که باد گرامی يتنھی ل و گرامی و گرامی شاد شان روح که پيوستند جاودانگی به پرست

  .پرچمی و خلقی فروشان ميھن بر باد مرگ ارب ھزارھا و مرگ

١١/٠٣/٢٠١٢ 

 

  :يادداشت

در " محبوب هللا کوشانی" دوام و تکامل مبارزه عليه روسھای اشغالگر به خوبی نشان داد، که افرادی از سنخ - *

شته آن روز بدان علت از زندان بيرون نشدند که گويا ننگ ھمدستی با پرچم را نمی خواستند، بر جبين شان دا

،  صورت از ھمان نخستين ساعات اشغال افغانستانتقسيم وظايف جديدی بود که باشند، بلکه علت چنان امری، 

گرفته و آنھا می بائيست در غياب افراد پرچمی و خلقی که ديگر کمترين اعتباری بين مردم نداشته در نتيجه 

  .می گرفتندآنھا را به دوش ی کارآئی استخباراتی آنھا سخت کاھش يافته بود، وظايف استخبارات

در مورد تعداد زندانيانی که بعد از ھجوم ارتش سرخ به کشور به قتل رسيده، و کشتار آنھا بر دوش مزدور قبلی 

گذاشته شد، در ھمان زمان قصه ھا و داستانھای زيادی از طرف مردم و تعدادی از زندانيان نقل " امين جالد"شان

  . تا در سينۀ تاريخ ثبت گرددذ نيامده استاغ بر روی کمی شد، که با تأسف

به خاطر اغوا و فريب ساير زندانيان و مردم افغانستان، در تمام آن ھا با آنھم آنچه کامالً مشخص است، پرچمی 

ماشين کشتار " عفو عمومی"بر اريکۀ قدرت تکيه زدند الی به اصطالح که خود  جدی ٦مدتی که بعد از سياھروز 

ھزاران انسان آزاده اما دربند کشور ما را بدون آن که کسی ه ن ظرفيت قبلی فعال نگھداشته و بقبلی را با ھما

فقط بعد از انجام چنان . کمترين اطالعی از ھويت و مکان آخرين نفس آنھا، داشته باشد، به جوخۀ اعدام سپردند

خويش را " عفو عمومی"صطالح ، و به ا نفره حاضر شده٤٨عمل وحشيانه ورذيالنه ای بود، که آنھا با لست 

  .عملی نمودند

دران تنی شان يعنی خلقی ھا، ھر دو از يک آخور ارتزاق نموده بودند، اپرچمی ھا که در جنايت و قساوت با بر

بر ھمين مبنا آنھا با آن لست . تنھا ويژگی آنھا با خلقی ھا، محيل بودن و نيرنگ باز بودن آنھا نسبت به ديگری بود

نمودند، تا سياست رياکارانۀ شان را به وسيلۀ ندان آمده و حتا در جھت کنترول مطلق آن نيز پافشاری کذائی در زن

  .زندانيان تبليغ نموده بتوانند
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