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 .دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٩

  

  ١٣۵٨ششم جدی سال 
خلق و «اند  ی بای به استثنلملجناح ھای سياسی و بين الٔ در صفحه تاريخ افغانستان از جانب ھمه ١٣۵٨ششم جدی سال 

 .ه است شناخته شدسحيث يک روز سياه و نح من» پرچم 

ٔ روز ھای بسيار تاريک و شومی بود ، پرده سياھی تحت ١٣۵٨ جدی هغازين ماآبرای زندانيان پلچرخی روزھای 
تان  بی عدالتی ھای جھان را بر فضای افغانس" امينحفيظ هللا"حکومت خونتای »  ونيت ، عدالتيت ، مصقانون« شعار

 . و زندانھای کشور از جمله زندان پلچرخی افراشته بود 

نھا شامل روشنفکران و تحصيل کرده ھا و آن به زنجير کشيده شده بودند ، اکثريت آبالک دوم که زندانيان سياسی در 

 و ولی اکثريت اين زندانيان بدون تحقيق و دوسيه در بی سرنوشتی. ٔل خبره مراکز تحصيلی اکادميک بودند اھ

ظين بيسواد و ن با تحقير و توھين محافآ ۀکه ھر لحظ. سردرگمی رنج سلول ھای تاريک زندان را متحمل می گرديدند 

 .م بود ضابطان بی شعور توا

ز زندان فضای زندان سکوت مرگبار داشت که ھر شب و يا روز دسته دسته ا) ١٣۵٨ سنبله ٢۵ ("جلوس امين"بعداز 

به روشنفکران ملی و انقالبی معلوم نبود که چه وقت نام خوانی . راھی اعدامگاه می شدند ) بيا که خالص شدی(به نام 

» ونيت، مصونيت، عدالتقان«شعار در ماه سنبله بعداز اعالم  .س باخود لحظه شماری مرگ را داشتخواھند شد ھر ک

 نامھای شان به حافظه ام نمانده ولی  که به اعدام گاه اعزام گرديد عبارت بودند از يک گروپ سی نفری کهیاولين گروپ

 .نھا بود ھرگز فراموشم نخواھد شد ياد و خاطره اش گرامی باد آ که در جمع "قيوم ترين"تنھا رفيق گرامی ام انجينر 

 ).١٣۵٨ ميزان ٢٨(درست يک ماه بعداز جلوس امين 

پل ھوائی طيارات غولپيکر . ده بود ، محوطه محبس را به رنگ سفيد پوشاني١٣۵٨برفباری شديد اوايل ماه جدی سال 

تبصره ھا از ھمه طرف در بين . داد   میپيامروسی در فضای کشور نويد شوم و بدی را به مردم کشور و زندانيان 

ٔدر بالک دوم که عده زيادی از پرچمی ھا زندانی بودند ولی عده کثری از مخالفين . زندانيان پس پسک می شد  نھا از آٔ

تنھا پرچمی . ن جمعبندی داشتن که بالمثل کشور چکسلواکيا روس ھا به افغانستان تعرض نظامی کردند پيشبينی ھای شا

گاھی حاصل نموده بودند و ديگر زندانيان را تحت نظر داشتند که کی ، کی است و عکس آھای زندان از تمام ماجرا 

 .العمل از چه قرار می باشد 
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 زمان که درجه دکتورا ھم دارند به يک تجاھل عارفانه در خاطرات شان می نآ ولی يکی دو نفر از زندانيان سياسی 

فته و يا نويسند که ممکن مجاھدين به طرف پلچرخی در حرکت باشند و يا جنگ در بين مجاھدين و دولت شدت گر

ن نتيجه که به خاطر دارم ھر زندانی به اي تا جائی. موکراتيک خلق لشکر کشی نموده اند روس ھا به کمک حزب د

. در بين نبودرسيده بود که روسھا به اشغال افغانستان و دفاع از مزدورانش عمل خواھد کرد و ھيچ تبصره از مجاھدين 

 که مصادف به روز پنجشنبه بود عمليات نظامی قوای ۵/۶ در شب ١٣۵٨بعد ازاکمالت نظامی پنج روز اول ماه جدی 

ساعت پنج بعداز ظھر بود که اعالم رفتن به . غاز گرديدآاراالمان  کماندوئی سوسيال امپرياليزم از قصر دمخصوص

سلول ھا از جانب شايسته قومندان محبس از بلند گوی صحن محبس پلچرخی شنيده شد ، ھمه زندانيان ھر کس در 

فير ھا واز  آ.کشديم تا صدای فير ھای ماشيندار و توپ شنيده شد سلولش باالی بستر در حالت سکوت منتظرانه نفس می

نزديکتر شده می رفت ،  صدای محافظين و منسوبين خاموش بود درسکوت مرگبار زندان تنھا صدای فير به گوش می 

گاھی کامل داشتند و با نزديک شدن صدای فيرھای خفيف و ثقيل ھيجانی و وارخطا آمد ؛ اگرچه پرچمی ھا از ماجرا آ

شد و فير ھای  سانی احساس میآی ھا به ديوار ھای زندان به نقدر نزديک شد که صدای اصابت مرمآفير ھا . بودند 

نقدر زياد شده بود که ھر زندانی آلرزانيد ولی سکوت مرگبار زندانيان  توپ ھای تانک ھای زرھدار تعمير بالک را می

طوری که صدای محافظين بالک شنيده شد و  سانی شنيده می توانست تا اينآضربات قلبش را در قفس سينه به صدای 

صدای بلند  دروازه ھا ، با شنيدن  نم با شکستأشکستانده شد ؛ تو نآ بالک و قفل ھای سنگين ۀنمايان گرديد که درواز

 . جديدش رسيد مرحلۀخواھی به زاديآفھميديم که اشغال کشور و نبرد » ريش اتو«

 شوروی وقت از عقب ميله ھای زندان نھا با عساکر متجاوز سوسيال امپرياليزمآاستقبال گرم پرچمی ھا و ھورا کشيدن 

 .بوی تعفنش برای زندانيان زجر دھنده بود و 

نھا سراپا در حال گوش نمودن بودند و خبر ھا را به آراديو ھای جيبی که نزد پرچمی ھا مخفی وجود داشت علنی شد 

 می گفتن از تاجکستان است  شب صدای لرزان ببرک شياد  کهۀکه ساعت يک بج داند تا اين ديگر زندانيان انتقال می

 که برای اکثر زندانيان وطنپرست زجر بحق.  را اعالم نمودءو تشکل جديد رفقا» انقالب ثور «  تکاملی و نوين ۀمرحل

چون ھر . و حتی چند نفر محدود پرچمی ھا اظھار و اقرار می نمودند که کاری خوب نشد . دھنده و حتی کشنده بود

 .ٔدانست که غده سرطانی ھفت ثور گنديده تر و خبيثه تر می شود  گاه میآانسان 

 : و شوم برای مردم زحمتکش و فقير کشور ما بس گران و دشوار تمام شد سپيامد ھای اين روز نح

 پرچم به چند ريفورم سطحی ۀبه ويژه شاخ» موکراتيک خلق د« کادر ھای حزب و ان شان  مشاورۀروس ھا به مشور

 .قدم نخست دست به کار شدند يکی در تو تاک

 ملی پدر وطن ، تشکيل شورای علمای ۀعفو عمومی زندانيان سياسی ، برگشت از اصالحات اراضی ، تشکيل جبھ

ثر واقع نگرديد در عوض جنگ ؤولی ھيچ کدامی از اينھا م. ن به کشور و اوطان شان ااسالم ، و اعالن عودت مھاجر

 از روشنفکران ملی و انقالبی که در عفو عمومی رھا  شده بودند با ه ایفت و عد خلق ھای افغانستان شدت گرۀعادالن

ٔزاده که در دوره قبلی زندانی نشده بودند و در نبرد روياروی با دشمن فعاليت داشتند آٔعده ديگری از روشنفکران 
 .ه تر از دوره ھای گذشته بود ُمجددا راھی شکنجه گاه ھا و زندانھا شدند ؛ که شمارش  زندانيان سياسی ده چند اضاف

 شد ولی عمل و ا مسم"خاد" بود ، اکنون به يافتهر ي تغي"کام" به "اگسا" از "امين"دم کشی که در دوران آنام ماشين 

ری يخواھان شدت نمود و احساسی ھيچ تغيزاديآ ۀو شکنجطرزکار  گردانندگان از عين سرشت برخورداربودند ، کشتار 

 .ديده نمی شد 
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 - ٢ھای  افغان عمليات ھای محاربوی و بمباردمان ھای شبا روزی با پرتاب بمب ۀاستسرکوب خشم خلق به پا خجھت 

بياری و زمين آ  تمام زيربنای اقتصادی مردم زحمتکش ما نابود گرديد که شامل سيستم  ئی ھزار کيلوگرامی و خوشه٣

 .ھای زراعتی بود 

يات در وضع نابود شدن و تنھا در کابل به يک نسبت کمی ، کار و بار دادو ستد تجارتی و معامالت بازاری در وال

  . مانند گذشته ادامه داشتتجارتی 

اردوی کشور در حال فروپاشی ، و فرار عساکر با سالح و تسليمی قطعات رو به افزايش و گراف صعودی را اختيار 

 .نمود 

 کمبود پرسونل به حد انتھای نزولی رسيده بود در زمان ی که در حالت متالشی وئو بعداز گذشت يک و نيم دھه اردو

 . با سالح و وسايط نابود گرديد ًحکومت بربريت  تنظيمی کامال

 ۀخصوص در واليات و ولسوالی ھا ھمه ب. تمام زيربنا ھای تحصيلی و علمی رو به رکود تا سرحد نابودی رسيد 

يمی و  ، دو مرکز تحصيلی درش باز بود ولی نصاب تعل اگر در مرکز واليات يکی شدتخريب کورذمکاتب اناث و 

 . از کارت مکتب به غرض معافيت از جلب و احضار عسکری استفاده می کردند ًدروس تطبيق نمی شد و اکثرا

 بين المللی به مرکز کشت کوکنار و توليد مواد مخدر در سطح جھانی در رديف اول ۀمار ارزيابی شدآافغانستان طبق 

 .قرار گرفت 

 . غير قانونی مبدل گرديد ۀافغانستان به بازار فروش اسلح

 ۀمان ، مھاجر کشور پاکستان و ايران و ديگر کشور ھای جھان شدند ، در بين دھواره و بی خانآشش ميليون انسان 

 .ن افغان بودآھشتاد از ھر دو مھاجر جھانی يکی 

 .ب و زخمی ضايعات انسانی دو ميليون تخمين شده و دو ميليون ھم معيو

 قصبات و شھرھا ، ارتش شوروی فرش و بعداز ، ميليون ماين ضد پرسونل و وسايط در دھات١۵ - ١٠به تعداد 

 .خصوص اطفال قربانی می گيرده ش اين ميراث شوم ارتش تجاوزگر سوسيال امپرياليزم از مردم کشور عزيز بستشک

و تخريب و نابودی جايش را با يک توافق برای برادران  سرانجام حکومت خلقی پرچمی  بعداز يک و نيم دھه کشتار 

گران شش جدی حمايتل اخوانی با تبانی ذقدرت رسيدن گروپ ھای اوباش و اراه با ب.دمخور تر از خودش خالی کرد آ

 مزدوران پاکستانی ، ايران و سعودی کارد خونچکان شان از استخوان مردم ۀدر چوکات تنظيم ھای ھشتگانه و ھفتگان

  .نيز گذشتحمتکش ما ز

 .کشور به حکومت ھای پاتکی و محلی تقسيم و مردم زحمتکش و فقير ما تا اکنون رنجش را می کشند 

 .ونيت امنی و فردی ندارد کلی تخريب و ھيچ کس مصه ونيت فردی بامنيت و مص

 .به ھيچ صورت سابقه نداشت که در افغانستان تا پيش از حکومت ھای استعماری . ن رسيد آدم ربائی مروج و به اوج آ

 . ساری از اثر خرابی محيط زيست گريبان گير ھر افغان می باشد شيوع امراض

 .انتحار و بمب انتحاری مروج و ھمه روزه از مردم زحمتکش ما قربانی می گيرد 

 . در بين کشور ھای جھان در خط اول قرار داردتباز ھم افغانستان از نظر فساد اداری و رشو

 از اثر اين مرض تعداد مبتال به مواد مخدر از يک روز به روز ديگر ، بيکاری مردم به حد اعظمی رسيده فقر و

  .افزايش می يابد
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ن زنان و آ ٪ ٣٠رسد که از جمله  ان به مواد مخدر به دو ميليون میدتاع وزارت صحت عامه شمارش مۀيئطبق احصا

 ءيمون باز ھم به اشغال کشور توسط کشور ھای امپرياليستی و شرکاو سرانجام اين پيامد ھای نام. کودکان می باشد 

 .انجاميد 

 . تحليلی جداگانه دارد ۀشته می باشد ، که ضرورت به يک نبشتذپيامد ھای اين دوره فصلی جديدی از دوران تکاملی گ

 .»  پرچم - موکراتيک خلق د« طور مختصر پيامد ھای شوم شش جدی و عملکرد حزب ه اين بود ب

 .زادی بی قيد و شرط کشور عزيز ما  آبه اميد 

 .دگرمن احمد کندھاری 

 ١٣٩۴ جدی ۶ مطابق به ١٢/٢٧/٢٠١۵

 

 

 

 

 

 

 
 


