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.... جوان خوش قد و خوش معاشرت و بسيار با نزاكت و مهربان )  برادر زاده اكرم عثمان ( انجنير بري عثمان ....  «  ◙

جوان با . ن بسيار  مهربان و آرام  خوش صحبت و بسيار مهربان انجنير محمد يوسف افروز جوا.. د نعيم انجنير محم
 و شبها بر ميگشت  ساختماني از اتاق  بيرون مي رفت عتيق روزانه براي امور نقشه كشي وديانت و خوبي بنام انجنير
خداوند خوبي هاي هر دو دنيا را ... ساعت سازي ميكرد حاجي غالم سرور باياني كه در زندان .قيدش پوره شد و رها شد 

  » ]148و 147 و 120ص . [ نصيب شان  نمايد 
 ، انجنير محمد نعيم ، انجنير محمد يوسف - CIA متهم به همكاري با -انجنير بري عثمان  ( شكراهللا كهگداي سه تن 

 و اوضاع جهان را مثل دگرمن بارة جهادو اخبار خاد در افروز را كه از تسليمي هاي فعال و همكاران اطالعات زندان بودند 
 كه  نقشه هاي ساختماني جديدي براي زندان مي كشيدند [اين تسليمي ها را . خليل دربين زندانيان پخش مي كردند 

 را زير  با  خانم هايشان ، همين ها كشيده ، اعمار آنكردنرا براي خلوت » كارگاه زندان«و اتاق هاي مالقاتي كارگران 
همكار   تطهير و تبرئه نموده انسانهاي شريف و پاك جلوه داده ، از خدايش براي آن سه تن كه با روسها ]نظر داشتند 

  . ! شان خيانت مي كردند ، خوبي هاي هر دو دنيا را طلب مي نمايد شده بودند و به مردم و وطن
  
 نام داشت كه مدرس موسسه دندان دركابل بود و از ناحيه قلب  هم اتاقي ديگر مان ، محمد اكبراكبر پادشاه....  «  - ◙

چون اكبر بسيار بيمار بود ،  آوازه بود .  قرص دواي عالج قلب و اعضاي را مي خورد  15بشدت رنج مي برد و روزانه تا 
ول هنگفت كدام كه سرطبيب شفاخانه زندان پلچرخي از نتايج و گراف و عكس هاي قلب اكبر جان استفاده كرده با اخذ پ

شخص ديگري را از زندان توانسته آزاد بسازد و براي اينكه رد پاي اكبر گم شود اين بيچارة بيمار را در بالك اول جزائي 
...  در دهلي ديدم  ؛ 1989ساخته است ، نويسنده اكبر جان را  اكبر پادشاه ميگفتم اتفاقاً پس از چند سال او را در سال

جوان برومند با قد و  ] .ت .  ك - ه شفيق خالدار كارگر كارگاه كه  قبالً وي را افشاء نموده اممعروف ب[ شفيق بهروز 
... اندام رسا و دوست و رفيق  بدروز  بود يعني كه از گزند  حكومت مزدور ببرك كارمل نه بهروز روز داشت نه بد روز

محمد امين جان .... س ها مي كفاند  وي ما را مي خنداند و دل پرچمي خلقي و جاسوصوفي كريم پنجشيري

  

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال    -  5 - قسمت  -  16 -  بخش
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عبدالبصير بدروز پنجشيري ... پنجشيري هم اتاقي ديگر مان بود   جوان بسيار باوقار و آراسته با صفات خوب انساني  
خواند مردانه ] براي اعدام [ پهره دار دروازه نام حاجي احمد را ....   ] 124 و 123صفحات ... [  بود مهربان و محترم

 اين ملت شكست ": اشك ريخت و ميگفت .  هم اتاقي ما حاجي احمد را در بغل گرفت عبدالبصير بد روز  برخاست
  »       ] 128صفحه   ...   [ "نمي خورد 

  : كهگداي گپ اطالعات زندان مبني بر   . تشريح كرده ام مفصل »خاطرا زندان« در مورد اكبر در جلد اول من 
رخي از نتايج و گراف و عكس هاي قلب اكبر جان استفاده كرده با اخذ پول هنگفت كدام سرطبيب شفاخانه زندان پلچ« 

شخص ديگري را از زندان توانسته آزاد بسازد و براي اينكه رد پاي اكبر گم شود اين بيچارة بيمار را در بالك اول جزائي 
 وي  ، اكبر را معصوم جلوه دادهوشش همين گپاطالعات زندان با پ. را پشتوانة تبليغ اطالعات ساخته بود » ساخته است 

بعد از آن در شفاخانة زندان با استفاده از مشكل قلبي اش  توظيف . فرستاده بود »  1 بالك «را براي كار اطالعاتي  به
د كه هر سه عضو خا) يا شفيق خالدار ، بد روز و امين جان هر سه از اهالي پنجشير ( در مورد شفيق بهروز  . شده بود

صوفي كريم پنجشيري را در واقع اكثر زندانيان به .  نوشته ام»خاطرات زندان«بودند، در جلد هاي اول و دوم و سوم 
براي آناني كه كهگداي را آنطوري كه هست مي شناسند ؛ توصيف چنين خادي ها را از . حيث عامل خاد مي شناختند 

  .زبان قلم وي  قابل تعجب نمي دانند 
 در بارة روستار تره كي از اشكال  داو و دشنام و اتهام به جاسوس 146 و 145 – 112 – 111حات  كهگداي  در صف

  . بودن و لجن پراگني هاي خاينانه دريغ ننموده است 
 بود و بعداً فلمبر دار خوب څارنوالقبالً در جالل آباد «    كهگداي از كسي به اسم احمد شاه توخي كه بنا به نوشته اش

  : ن مي نويسد چني» شد 
بسيار رفيق و ) مجيد كلكاني رهبر ساما ( قصه مي كرد كه با مجيد  ...او يك جوان بسيار با شهامت و خوب بود  «  -  ◙

قصه ميكرد  كه با مجيد  كلكاني در .  نيز قصه هاي زياد ميكرد دستبرد ها و تاراج هاي مجيد كلكانيدوستش بود و از 
احمد شاه جان ميگفت .  طقه كارته مامورين يك تانك روسي را آتش زدند و فرار كردند زمان تجاوز روس ، روزي در من

  )142 و 141صفحات (» . به حساب حزب اسالمي حكمتيار گرفتار و زنداني شده است 
، با بايد از عوامل خاد بوده باشد كه ادعاي رفاقت با رفيق مجيد را نموده است ) فرضي ويا اصلي ( اين احمد شاه توخي 

گويا خواسته رفيق مجيد را يك دزد و جنايت كار نشان بدهد و خودش را  ضد دولتي كه با »  واقعيتي « ادعاي چنين 
اين كودن رفيق مجيد را بدمعاش فلم هندي خيال كرده است . وي يكجا در كارته پروان يك تانك روس را آتش زده اند 

 و مصروفيتش دركوچه اش را داشته انداختن خود وسازماني كه رهبريكه با هر كي پيش آيد رفاقت داشته وبا به خطر 
عامل خاد ) فرضي يا اصلي (حتا با اخواني ها بوده است ،اگر اين احمد شاه توخي ؛ ها وپس كوچه ها شكار تانك روسي 

سياست خاد . است ، به طور حتم اين جاسوس خانه زاد از زبان وي  رفيق مجيد را دزد و لومپن نشان داده نبوده باشد 
در خاطرة دروغينش  تبليغ آدمكش بودن وي بوده است ؛ چنانچه يك تن از جالدان خاد در مورد اين اسطورة مقاومت

از جانب .  به دست گرفته بود ه عنصري كه براي آزادي كشور سالحرفيق مجيد را به گونه اي آدمكش نشان مي دهد ن
اي خانوادة نادر  بري خبر شده بود كه من ماهيت اصلي وي را كه جاسوسيديگر كهگداي درهمين دهليز منزل دوم غرب

طر بي اثر ساختن  سبب به خاندانيان افشاء كرده ام ، از همين و خاد بوده ، براي برخي از ز) داوود -ظاهر(غدار  
  : كتابش در مورد اين قلم چنين  نوشته  افشاءگري من در 

يكي از اينها آقاي توخي نام داشت كه مرد ميانه سال و . يي ها  نيز زنداني بودنددر بالك اول تعدادي از شعله  « - ◙
. خداوند بهتر ميداند . مگر ميگفتند كه اين آقاي توخي  به خاد جاسوسي ميكند  . مورد احترام ساير شعله يي ها بود 
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 شعله يي شود ولي شعله يي ها او را داكتر فاروق ركين زنداني ديگر مي گفت كه محمد عثمان روستار تره كي  ميخواهد
   )133صفحه ( » ... فاقد شعور سياسي الزم ميدانند  و بر ساده لوحي او سخت ميخنديد 

جاسوس حرفه ئي در اينجا عالوه بر رفيق مجيد از زبان احمد شاه توخي كه وي را دزد و رهزن خوانده  و به من هم از 
 مورد احترام ساير شعله ئي ها "سته است ، و تلويحاً با نوشتن اين جمله كه زبان كسان نامعلومي اتهام جاسوس بودن ب

او جواسيس زير . ، روا داشته » بزرگ شان «  به تمام شعله ئي ها ، همچنان توهين عدم آگاهي و بي خبري از"بود 
شناخته اند ، نا آگاه و پوشش شعله ئي را به ستايش مي كشد ؛ ولي جمع شعله ئي ها را به خاطري كه بزرگ شان را  ن

بدين معني كه چطور شده مي تواند كه از آن . و در بعد ديگر آنها را هم زير سؤال مي برد . بي خبر وانمود مي سازد 
از بهمن ها و مجيد ها و نادر ( جاسوس خانه زاد  از اعدام شدگان شعله ئي . جمع يكي دو تاي آن  وي را نشناخته باشد 

وحشيانة هم قالده هاي خادي اش مقاومت كردند ، تا سر  ديگر كه در آن زندان در زير شكنجه هاي علي ها و صد ها تن
انجام اعدام گرديدند و به همين سبب هرازگاه زندانيان از اخالق پسنديده ، شهامت و تبحر شان همواره به  نيكوئي ياد 

اين را هم به ( ر زمان خلقي ها در زندان كشته شد آوري مي كردند ؛ حتا يك كلمه هم ننوشته ، منهاي حيدرلهيب كه د
 رفيق اسطوره ساز مجيد و اين قلم و از اي افتراء و اتهام بستنش در موردخاطري تذكر داده تا پشتوانه اي شده بتواند بر

   ) . ]1[جانب ديگر جنايات خلقي ها را در زندان بازگو نمايد  
داكتر روستار تره كي از جانب ديگر از زبان يك   چپ انقالبي از يك جانب و     جاسوس خانه زاد براي تفرقه ميان طيف

فاقد « و » ساده لوح«  زندان پلچرخي بود ؛ اتهام 1361 سال جوزايداكتر شعله ئي كه پيش قراول اعتصاب غذائي ماه 
 مي »فاروق« اند و به غلط اين كودن دروغگو و كم حافظه ؛ حتي نام  آن داكتر را نمي د. بودن مي بندد » شعور سياسي

  .نويسد 
  
    کاکړاستاد : د 

، چون بمب منفجر ، درسراسر زندان  کاکړ مصاحبة پروفيسرو » 2بالك « ورود تيم تلويزيون مسكو به صداي ناهنجار
   . انفجار آن به ساير بالك هاي زندان پلچرخي هم پيچيد آواز مهيب كهقسمي؛ شد

وي كه در جريان تحقيق خاري هم به پايش .  انتقال دادند » 2 بالك «م بهانه اي به را به كداکاکړ معلوم نشد آقاي 
 ة؛ با افتخار و خوش خُلقي هميشگي در برابر كمر زندان مستانه ، بي خيال و سرحال زندگي مي كردخليده بود و درن

 خادي آنان ةن وجدان فروختروسها و چاكرا. ، قرار گرفت )  شوروي  سوسيال امپرياليزم( دشمن كشورش فلمبرداري
 درافشاني مي كند ، ورنه زحمت آمدن به ة تلويزيون در برابر كمرکاکړ صاحب) پروفيسر ( پوهاند اطمينان داشتند كه

 جان بنا » كاوس «كه هم اكنون پسر شان (  صاحب کاکړ ما  مشهور كشورپوهاند.  را  به خود نمي دادند پلچرخيزندان
برابر دشمن تجاوز با بي شرمي تمام در )  قرار دارد  دست نشانده گاه در خدمت مستقيم كرزي آة يك نويسندةبه گفت

تعظيم فرود آورده ، از الطاف روسها و دولت پوشالي نسبت  و شكنجه گران  بي آبروي خادي سرجالدانكرده به وطنش و
  « ؛  » خياط خانه « ؛ » كارگاه صنعتي «ز  ا ، هاي تهوع آور و دروغهاي شاخدار پرداختهسرائيبه زندانيان  به ياوه 

؛ از )اطالعاتي و جاسوسي زندان بودند   تماماً مراكز اين هادر واقعيت امر ( » شفاخانه زندان « ؛ » آرت و هنر سالون
زندانيان  با   ي محافظان  روسي و خادي ها» نيكو « و » انساني « در مالقاتي پايوازان با زندانيان ؛ از برخورد »تسهيالت«

   از تخفيف  }[*]رحيمه توخياز»  سال پايوازي  زندان پلچرخيخاطرات هشت« مراجعه شود به  كتاب {  و پايوازان آنان

]*[  pdf.Zendaan-Paiwaazy-Saal-8-Khaateraat-RT-021210/Bashar-Hoghogh/com.afgazad://http      
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روز هاي مذهبي »  بزرگداشت« زندانيان به خاطرة  قيد هاي باقيماند» عفو و بخشش «در مدت حبس زندانيان ؛ از 
 به  زندانيان »زيست راحت«از تيم واليبال و ؛  مرموز قتلگاه در آن  ؛ از لطف سرطبيب شفاخانه و تداوي درست ...و

  .خصوص  آسايش خودش سخن ها گفت 
 جسمي و رواني ؛ از اشكال فشارهاي ة؛ اما ازمنع مالقات پايوازان با زندانيانشان ؛ از شكنجه هاي و حشيان کاکړآقاي 

كشنده و طاقت فرسا و استخوان شكن ، از انواع دسپلين غير قابل تحمل و ضد كرامت بشري ، از تحقير و توهين ، اهانت 
 توسط (  سال  خرد به زندانيان و پايوازان آنان ، از تجاوز به عفت دختران و ناموس  پسرانگوئيو ناسزا و فحش 

 سه – دو  شبها  تيرگي، از انتقال پيهم ده ها و صد ها زنداني در)   ها "قربان سعيد" هوتك ها و مسؤوالن زندان ، مانند
 و كشيدن خون آنها قبل از اعدام ، از گرفتن ههاي ارتش شوروي هفته ، به خصوص در شبهاي پنجشنبه به پايگابار در

 بيشتر از آن ؛ از سركوب خونين اپول ، پوشاك و خوراك زندانيان اعدام شده از پايوازان شان درطي يك سال و حت
به اعتصاب ها و صد ها مورد تخطي و نقص آشكار حقوق بشر در زندان ؛ كلمه اي هم بر زبان جاري نساخت و حرفي 

 کاکړتلويزيوني آقاي ة گروه فلمبردار روسي و چاكران كمره به دست خادي آنان ، گفتار بي اعتبار و خاينان. ميان نياورد 
  قرار کاکړ و هواخواه »بشر دوست« و يا كدام نهاد »عفو بين الملل«معلوم نشد كه آنرا در اختيار .  را ثبت و درج نمودند

  . دادند
در زندان مرتكب خيانت مدهش به . رسيده بود) پوهاند (رتبة علميپوهنتون كابل به باال ترين  كه در کاکړپروفيسور 

 هم در کاکړاستاد . زماني كه شماري از استادان پوهنتون كابل توسط خاد دستگير گرديد .  گرديد شمنافع كشور
انتقال دادند ، از وجود استادان »  1الك ب« دوم  غربي طبقةزماني كه ما را از سمت شرقي به دهليز .  ميانشان ديده شد

 در ميدان خط اندازي شده  کاکړدر سمت غربي كه بوديم در وقت تفريح مي ديديم كه     . در آن دهليز آگاه شديم 
. حريف وي خليل زمر بود . توپ را سرويس مي كرد . وي سر تيم بود . واليبال نخستين كسي بود كه حاضر مي شد 

 پشتون پرست با هيچ كسي محشور کاکړ، بعد از مدتي متوجه شدم كه استاد  كه به سمت غربي انتقال داده شديمزماني 
از صحبت و جر و بحث با ديگران طفره مي رفت ،  به خصوص از طيف چپ . نيست ، منهاي خادي هاي نيمه علني 

 كوشيد خودش را مصروف كاري نشان بدهد ، تا سر  مي شد ، بعد از سالم و عليك ميروبه روزماني كه با من . انقالبي 
  .صحبت در كدام مورد باز نشود 

 مان  كشيده مي شد  بر بستر ملتهب خاطر ناشاد ،...      گردونة لبريز از سرب مذاب گذشت روز ها ، شبها ، هفته ها  و 
ا نوبت يك ساعت تفريح  مي رسيد ت. سنگيني مرگبار و سوزش اندوه آفرين آن را با تمام جان خود احساس مي كرديم . 
.  

 « چون روز هاي ديگر به سرعت گذشت و ما همه بارِ ديگر از برابر اتاق بند و بست براي مرگ ، يعني ،انجام تفريح سر
زماني كه در . ، هر زنداني به سمت اتاق خود روان شد طبقة دوم عبور داده شديم و بعد از باال شدن به »اتاق كنفرانسها 

 را به گونة ديگر  تره كي روستار صاحبوضع داكتر؛  جا شده خود شان را مصروف كاري ساختند به  جان اتاق همهدرو
  ،»   استاد چرا ناراحت معلوم مي شويد ؟ «: ازوي پرسيدم. با اندك دقت متوجه ارتعاش انگشتان الغرش شدم . يافتم 

رفقاي ما هم صحبت و  ، به همين سبب با ميان زندانيان آگاه بود ئي ها در و اتوريتة شعلهوي كه از جاذبه ، محبوبيت 
دوست شده و اين قلم را هم منحيث يك دوست نزديك به خوداحترام مي نمود، كه البته احترام متقابل ميان ما بر قرار 

ه جريان بود ؛ چنانچه روي همين دوستي حساب كرده از دست بي ادبي و رذالت همايون خادي  به من شكايت كرد ك
كامالً به خاطر دارم كه استاد روستار تره كي  دستش را اندكي دراز نموده با انگشتان . آن را  قبالً به تصوير كشيدم 

زماني كه سرم را براي  .  كه من متوجه حرف هايش شوم را كش كردالغرش از گوشه اي آستين پيرهنم گرفته آن 
  :  كه تا آن وقت در وي مشاهده نكرده بودم چنين گفت شنيدن گپش نزديك كردم ، با هيجان  و خشمي 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

5 

از  .»  به كسي  نگوئي ل قول بده و تعهد كن كه در زندان او .م را برايت مي گويمآقاي توخي يك موضوع بسيار مهـ« 
 وراًٌفچنين خواستي يك دنيا تعجب بر ذهنم نشست و گردابي از كنجكاوي من را در مدار خود كشيد و ناگزيرم نمود تا 

توخي «  : لب به سخن كشوده چنين گفت ش فرونشست ، آنگاه  داكتر روستاروقتي كه موج خاطر پريشان. تعهد نمايم 
از شدت  تعجب حرف استاد را بريده از وي . » ...  روسها در زندان مصاحبه كرده مشورة من با تيم بدون کاکړ ،صاحب 

استاد با تعجبي . » نين مصاحبه اي را مي داديد ؟ اجازة چ شما برايش استاد اگر با شما مشوره مي كرد ،« : پرسيدم 
  .» يم ئنه اين خيانت است كه ما با روسها  مصاحبه نما« : آميخته با نفرت و خشم شديد چنين گفت 

اين راستا بوده و مدتي هم در ]  بعد ها طرفدار طالب [  با آنكه داكتر روستار تره كي يك انتي كمونيست طرفدار اسالم  
نه « (  با روسها در زندان  کاکړقلم مي زد ؛ مگر به خاطر موضع گيري هايش به خصوص در رابطه با مصاحبة خاينانة 

 -   به گونة آشتي ناپذير -انش ، يعني  ضديت با روسها و نوكر) » يم ئاين خيانت ملي است كه ما با روسها مصاحبه نما
  .ر دو همزنجير سابق  تا مدتي قبل از حال و احوال  يك ديگر باخبر مي شديم ما ه. وي را قابل احترام مي دانم 

 كه در دورة تحقيق و مدت کاکړروسها صرفاً از يك استاد سرشناش پوهنتون افغانستان درسطح جهان ، يعني پروفيسر 
داده بود ، درخواست  نشان نآنانزندانش كدام ضديتي با روسها و غالمان قالده  به گردن خلقي ، پرچمي و خادي 

درهمان روز تيم روسها همراه با خادي ها و خادي هاي زير پوشش فلمبردار وتنظيم كنندة اليت و صدا . مصاحبه نمودند 
استاد زماني كه .  به آن بالك انتقال دادند  راکاکړبه اتاق بزرگ و خالي در منزل اول بالك دوم آمدند ، آنگاه استاد .... و 

  :  لب به ثنا و صفت و كرنش درپيشگاه  تيم روسها گشوده اينطور آغاز به سخن كرد ، تلويزيون قرار گرفت در برابر كمرة
زنداني مريض اگر به اينجا . شفاخانه در اينجا است . زندانيان همه در داخل زندان از شرايط صحي خوب بر خوردارند « 

زندانيان مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و اذيت . تقال ميدهند تداوي نشود ، وي را به شفاخانه هاي بيرون از زندان ان
همينطور با ساير معلمان و . نشده اند و مسؤوالن زندان در برابر استادان پوهنتون دركمال ادب و احترام  رفتار مي نمايند 

شما هر چه در .  بي حرمتي نه كسي را توهين مي نمايند و نه. روشنفكران و داكتران طب و انجنيران رفتار انساني دارند 
  .اينجا كتابخانه هست ؛ كورس سواد آموزي هست.  استبيرون زندان مي شنويد ، اين ها همه پروپاگند و تبليغات 

براي  زندانيان بي بضاعت . براي اينكه باسواد شوند به آن كورس ها مي روند . زندانيان خود را با كتاب سرگرم مي سازند 
 مقدار پول هم براي فاميل در داخل زندان ساخته شده كه آنان با كار درآن جا مي توانند»  صنعتيكارگاه«و بيچاره  

عفو و بخشش زنداني در طول سال چند بار صورت مي . معيار قيد زندانيان را بسيار كم گرفته اند .  بفرستند هايشان
يافته در اعتصاب القاتي و پايوازي زندانيان جريان م. شمار زيادي از زندانيان همه ساله از زندان رها مي شوند . گيرد

نقل به مفهوم از زبان شماري از زندانيان آگاه  ؛ من جمله  [ » .....   گذشته هيچ كسي تلف نشده است  وغذائي ماه جوزاي
 کاکړاستاد  كه زماني خود مدير خاد در يكي از واليات افغانستان بود و در اتاق ما روي صحبت هاي »  باشي لعل محمد«

  ].در مصاحبه با  روسها روشني انداخته يكايك گپ و گفت اين تسليم شده  و خاين به منافع مردم را بازگو نمود 
همه به نسبت كمبود مواد غذائي دچار نوعي رخوت و ضعف شده از . وضع صحي زندانيان چندان رضايت بخش نبود 

د ، رچمي خادي از ماه جوزا كه زندانيان دست به اعتصاب غذائي زدنآخر ميهن فروشان پ. كمبود انرژي  شكايت داشتند 
 مانع آوردن مواد غذائي به زندان شدند و از جانب ديگر كانتين هاي داخل زندان هم جز بنا به حكم باداران روسي شان

اكه جداً جلوگيري مي از آوردن مواد خور...) آنهم اشياي كار آمد ، مثل چاي و كريم دندان  و برس و (چند قلم معدود 
گرفتار شوند تا قراونه را كه قبالً بي كيفيت بود ، بي كيفيت تر ساختند تا زندانيان به امراض ساري  ومزمن . كردند 
 در مورد استادان  پوهنتون سر و يبه سبب اعتصاب خونين ،  نهاد هاي كشورهاي غرب.  آن ها را به تسليم وادارند بتوانند

گفته مي شد كه اين امر روسها را . بودند كه در زندان پلچرخي مورد لت و كوب و شكنجه قرار مي گيرندصدا راه انداخته 
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سرانجام تشويش و اضطراب متجاوزين روس با مصاحبه و ابراز خرسندي يك زنداني سرشناس . دچار تشويش ساخته بود 
  .يد از زندان داري  روسها در افغانستان ؛ مرتفع  گرد) کاکړپروفيسر ( 

از همين سبب يكي دو .  به طور حتمي با باداران شان مصاحبه مي نمايد کاکړ خاد كه متيقن بود كه طبق وعدة قبلي ، 
  نويد باز شدن آن و  از سر کاکړروز پيش مخفيانه كانتين هاي زندان را پر از مواد غذائي نموده بود ، تا بعد از مصاحبة 

 در - بعد از پايان مصاحبة وي -در كانتين هاي زندان  ) »  کاکړ بركت سر استاد  از«( گرفتن فروش مواد غذائي را  
  .همان روز بدهد 

اتاق را باز نمود و  ة به مجردي كه درواز، باشي لعل محمد مصاحبه كرد ، و يا فرداي آنکاکړبعد از ظهر همان روزي كه  
استاد فرهت با آواز بلند . » ...  كانتين خوراكه باب آمده پول هايتانه بتين كه در« :  گفت ، اتاق ما داخل شدبه درون

: » آن ، راست مي گويم «  : وي اظهار داشت » چي ميگي لعل محمد خان   راست ميگوئي ؟ « : آگنده از تعجب گفت 
مره « :  گفت لعل محمد در جوابش با نوعي تمسخرباشي . » !خير ببيني كه اين احوال را آوردي « يك زنداني صدا كرد 
 او به فاميل ها هم اجازه داده ةاز بركت مصاحب.   صاحب را دعا كو كه با روسها مصاحبه كردکاکړ چه خير ببيني ميتي 

 و فروش مواد غذائي بعد از باز شدن كانتين. » وانند شده كه مثل سابق مواد غذائي براي بندي هاي خود آورده مي ت
 چون صداي بمب  در سراسر زندان پلچرخي و کاکړ خبر خيانت استاد  اي زندانياناد خوراكه بر  آوردن موةدرآن  و اجاز

  .بيرون از آن  پيچيد 
  

«  گويا  ، دور ازمردم ،»روانپريشي«) استاد هاله ( يك تن آن  : موقف سه تن از استادان پوهنتون كابل در زندان پلچرخي
 ،  داوود- ظارهر كر اهللا كهگداي يك جاسوس خانه زاد دربارفرد دوم ش... !   زن  مرد تعريف گر اندام جنسي،» شاعر

سخت ضد  .  جارچي سياست اشغالگرانة امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريكا در افغانستان ، بعداًپرچمي خادي شده
ونالد ريگان  مال هاي ايراني ، ر،وحدت ملي، ضد پشتون و هزاره ؛ مداح احمد شاه مسعود ، دوستم ، سرباند هاي اسالمي 

 خيانت تاريخي اش در باال رفت ؛ چنين بود كه ذكر نژاد پرست کاکړشخص سوم  پروفيسر.  و نظام امپرياليستي 
  .جتماعي و اخالقي اين سه تن در زندان پلچرخي ا -زندگي و موضع سياسي 

  
  : استاد  روستار تره كي -د 
  

طرح دوستي ريخته مورد ) طيف چپ انقالبي ( با رفقاي ما داكتر روستار تره كي شخص چهارم بود كه بنابر داليلي 
  .احترام آنان بود 

 و همدلي داشت و اين را به درستي مي دانست ا طيف چپ انقالبي دوستي و صميميتداكتر روستار تره كي در زندان ب
داكار كه به اشكال كه آنها جمعي بودند منسجم ، متشكل ، منضبط ، محكم ، استوار ، شجاع و متعرض ، مهربان و ف

 و از همين سبب در ميان زندانيان از احترام  ،مختلف زندانيان بي بضاعت ؛ حتا مريض هاي ساري را كمك مي كردند
 داشتند ، اخواني هاي مكتبي و لمپن ها  حضورخاصي برخوردار بودند ؛ چنانچه در سلول هاي كوچك و بزرگي كه آنان 

 گفته نمي »منـُم« ن وابسته به باند هاي قواي مليشه در برابر  آنها به اصطالح  وكشاو رهزنان و جنايتكاران و چاق
همين مزدوران . ، خادي ها و جواسيس را در هر قالبي كه قرار داشتند دقيقاً ارزيابي مي نمودند جاسوسان . توانستند 

روياروئي با شعله ئي ها اجتناب مي ورزيدند مخفي به خاطري كه از جانب آنها افشاء و برمالء نشوند ، از هر گونه تقابل و 
  .  هيچ زنداني چنين امر مهم را كتمان كرده نمي تواند . 
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چاي و بوره . داكتر روستار تره كي از يك خادي پليد كه در هنگام تفريح كه كسي در اتاق نمي بود ، بكسش را مي پاليد 
فتن كتره و كنايه ، كه اينكار جزء وظايف آنان بود ؛ اذيت مي و ساير اشياي مورد ضرورتش را مي دزديد و ايشان را با گ

از همايون ] در بين زندانيان ) شعله ئي ها ( اتوريتة طيف چپ انقالبي [ داكتر تره كي با درك همين موضوع . كرد 
پست را با خاديست به اين  قلم شكايت كرد و شخصاً متوجه شد كه من در برابر ساير هم اتاقي ها چگونه اين جوان 

. خشونت هوشدار دادم كه بعد از اين به چنين عملي دست نزند و داكتر صاحب را با گفتن كنايه و كتره اذيت ننمايد 
روستار  حركتي كه سبب رنجش وي شود ، از خود نشان نداد و داكتر صاحب چنانچه همايون بعد از آن روز ، هيچگونه

  .در زمينه از من تشكر كرد  تره كي 
 

 
  
  ضيحاتتو
  
 جالب اين است كه يكي از تسليمي هاي زير پوشش ساما كه با داكتر نجيب جالد خاد و بطور اخص جالد زندانيان -] 1[

ساما و قاتل رهبران اين سازمان نامور دور يك ميز غذا خوري نشسته مذاكره نمود و دو برادر تسليمي وي هم در زندان 
  ... .شور مرتكب كار و كرداري  شدند پلچرخي خيانت كردند  و هم در خارج از ك

همچنان يك تن ديگر با استفاده از نام پرافتخارساما تعلقات مخفيانه اش را با يكي دو تن از اعضاي بلند مرتبة كميتة 
پوشش داده ،كتاب كهگداي را به كساني نشان دادند و به نوشتة كهگداي در مورد اين » حزب دموكراتيك خلق«مركزي 

  . هائي نمودند قلم اشاره 
با گهگداي و در ) چه در كابل ، چه در امريكا ( فرد دومي يك تن از به اصطالح ديپلماتي بود كه خود روابط تنگاتنگي 

داشته ، دست به چنين تبليغات به ضد اين قلم زده ، ) احسان اهللا كهگداي ( آن زمان ، با پسر ماماي شكراهللا كهگداي 
گويا بي اثر و بي ضرر سازد ) در مورد خودش ( اشانده باشد ، كه افشاءگري من را در آينده تا به زعم خودش پاد زهري پ

اگر زندگي مجال تنفس بيشتر داد ؛ مطالب  تاكنون افشاء نشده و آموزنده اي را در رابطه با عملكرد هاي اين اجنت ... . 
  .نبش انقالبي كشور خواهم  نمود حرفه ئي روس كه در راه منافع شوروي آن وقت كار مي كرد ؛ تقديم ج
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