
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 72/17/7112                            فرهاد لبیب
 

  ششم جدی زندان پلچرخی در
 

شت، زندان گذسه ماه و چند روز از حکومت  صد روزه "حفیظ هللا امین" می 
 رداکه آیا تا فنمی دانستند . زندانیان در آن وحشتکده تا خرخره ُپر بودپلچرخی 

" در ظاهر فرق ترکی؟ گرچه شرایط نسبت به زمان "زنده خواهند بود و یا خیر
 .بودکرده 
 بازرسانبار در زمان "امین" و یا هم آخرین بار در دوره "ترکی امین"  اولین

 1"عزیز اکبری" دگیبه سرکر نوان "باز رسی از احوال زندانیان"عماشته شده بگُ 
تالش" و" غالم  عبیدهللا (""عزیز اکسا" )خواهر زاده اسدهللا سروریمعروف به 

، آنها در ضمن جست و ان پلچرخی رسیدندمصطفی"معین وزارت داخله" به زند
نده در آی " نفر را  نام نوشتند و برای آنها گفتند که:"سی و یکجو اطاق به اطاق 

 . زندانیان مشورت صورت خواهد گرفت ۀ زندان وبا شما در بار
 

مگر یک هفته بعد همان لست نشانی شده به زندان مواصلت کرده و همه کسانی 
که نامشان در آن درج بود به غیر از یک نفر )حسن خان جنرال قوای هوایی، پدر 

 .سر به نیست گردیدنداحمد شاه حسن( همه از زندان خارج  و 
 

)پنجشیری( از نو  دوست ی، واحد بشر، جنرال صفر نورستانعبارت بودند ازیاد دارم ب کسانی را که مندر آن جمله 
ه اسمش کی پارک .... و برادر صفر خان مدیر سینما ، جمیل نورستانینورستانیعیسی خان  جنرالدگر، آباد ده افغانان

 .   را فراموش کرده ام

جانی بودن ذاتی اش در تقال که در میان ظاهر سازی انقالبی و  7"جکتورن شایسته" سومین قوماندان زندان پلخرخی

 ، می خواست خود را عاقل تر و با انظباط تر از دو قوماندان سلفش وانمود کند.بود
صدا  "را به "پولیگون پلچرخی" آوردند، او"شایسته" ترکی گفته اند وقتی "قاسم و ببرک" دو محافظ " ، "نور محمد 

یده به هالکت رسان آنها وظیفه هیچکس نمی باشد جز خودش، و آنگاه با تفنگچه کمری خود آنها راکشتن : »زده بود که
، تقریباً روزانه از راه "لودسپیکری" که در صحن حیث قوماندان در زندان پلچرخیه ب. "شایسته" بعد از انتصاب بود

با استدالل و صحبت هایش  صادر می نمود  وحویلی زندان نصب شده بود، خطابه ها و اعالمیه های غرا و انقالبی 
 :هگفته بودند  کخالف آنچه ، اختۀ محافل شبانه زندانیان را مهیا می سخند ۀضمین

 دانه های زنجیر استمجلس شان  که ُنقل  نشینی زندانیان برم حسرتبه شب 
 

 .بود ()شایسته صحبت های این آقاندانیان نقل مجلس ز ُ

                                                           

از خیرات  د وعزیز اکبری بعد از کشته شدن حفیظ هللا امین از افغانستان فرار کرده و به دامان امپریالیزم غرب )به گفتۀ خودش( در فرانسه پناهنده ش -1 

اوالدهایش زندگی میکند سر دیموکراسی واقعی غرب صاحب معاش و بیمۀ صحی و دیگر کمک های انسانی شد و تا اکنون در شهر "تور" فرانسه با زن و 

  «ادیتور: ولی احمد نوری»و هنوز به پنجۀ قانون نیانده است. 

 .بودجکتورن شایسته  سومین قوماندان محبس پلچرخی بعد از سید عبدهللا و رسول قندهاری در زمان حکومت خلقی ها  -7
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ئنین و وطن تعداد از خابعد از تالشی دیده شده یک : »المیه ها و یا هم خطابه هایش گفتبطور مثال در یکی از اع
ها انقالبی آنفروشان وسایل ناریه و جاریه از قبیل قلم پنسل و آبگرمی را نزد خویش نگهداشته اند که حکومت خلقی با 

 «. بر خورد خواهد کرد
در اوقات به اصطالح تفریح و رفع ضرورت با بلند کردن سنگی و  و یا هم روزی بعد از دیدن تعدادی از زندانیان که
 : بعد اعالن داشت کهحرکت دادن دست و پا "ورزش" می کردند روز 

، مگر ما آنها را خواهند حکومت خلقی را سقوط دهندئنین و وطنفروشان با پرورش بدن خود می یک تعداد از خا»
 «.ال آنها گریه کنندحچنان ضعیف خواهیم ساخت که دوستان شان به 

در  ."نیت و قانونیت...های "مصوودن شعارباری با همه ظاهر سازی ها و چهره بدل کردن ها و در ظاهر با سر دا
صالحیت "گل آغای" دلگی مشر و  ..."ترکی" ندانیان همانگونه بود که در زمان، حال و احوال زندان و ززمان امین
"سید عبدهللا" یعنی باالتر از قاضی القضات و قوماندان  بود که در زمان قوماندانیکشمیر خان" به همان اندازه معاونش "

 ....لیسژاندارم و پو
 

 ا،سر زمین م تأریخ! زندان پلچرخی با چنین اوضاع و احوال منتظر فرود آمدن برف بود که، برای اولین بار در بلی
)افغانستان( شاهد رسیدن و فرود آمدن عساکر روس ویش و چارس نه تنها آن چار دیواری وحشت آفرین، بلکه کابلستان

 از زمین و آسمان گردید.
. دزدیده بود همه خواب و راحت را از چشمان دو سه روز مانده به ششم جدی کاروان طیارات غول پیکر روسها 

، آینده  اسارت قیافه و دوامدار و همچنان از دیدن این کاروان همرنگ و بدزندانیان پلچرخی از شنیدن این آواز کریح 
 باری را به یکدیگر گوشزد می کردند.

تنها گروه و کسانی با دیدن این قطارهوایی بر قیافه و چهره های شان آثار رضایت دیده می شد اعضای حزب 
 دیموکراتیک خلق شاخه "پرچم" بود و بس و هم تنی چند به اصطالح ستمی ها.... 

 نۀ نظامی افغانستان در شوروی همراه چند نفر به زندان آمده و بگما" اتشبل "توفیق، تقریباً یک هفته قآن بخاطر اینکه

توفیق با  بعد از دیدار"  2و احراز قدرت بعد از"امین" را به آنها گوشزد کرده بود.اغلب خبر ورود عساکر شوروی 

ول زندانی بودند، تحت ریاست در یک سل ۀ پرچمی هایی که با این جانبچند ساعت بعد جلس، در زندان" لودین"افضل 
وقتی از جا  آن حلقهیکی از پرچمی های شامل در " صورت گرفت و بعد از ختم جلسه "کریم سرخه""افضل لودین

 :برخاست، با کمال وقاحت گفت
که این سخنان او با عکس العمل  ایتو روزی باشه که روسهای ُسرخ، ُسرخ با کلشینکوف های نو، نو داخل محبس گردند"»

قبل  ه. قابل یادهانی است کمواجه گردیدصاحب منصب قوای هوایی که از یکاولنگ بامیان بود " سید باقر راسخ"شدید 
 «.به حد نازلترین آن سقوط کرده بودمورال و روحیه "پرچمی" ها از آمدن "توفیق" به زندان 

 

 محبس"شایسته" از راه لودسپیکرهجری ساعت هشت یا نه صبح بود که قوماندان  1251جدی سال  5روز پنجشنبه 
ه " می خواهد برای شان بیانی"امیناعالن نمود که " تمام زندانیان به صحن حویلی جمع شوند، که رهبر سپیده دم انقالب 

 .آن همین بود". شاید کلمات عین آن اعالمیه نباشد اما معنی د نمایدشان را ایرا
ؤاالتی چون: رهبر انقالب و س :شدعادی و غیر مترقبه شمرده می غیر ،برای همه زندانیان این امریه و یا هم احضاریه

 ؟!خواهد بگویدبرای زندانیان چی می 
االت ؤید؟ و س)ادخا( خود به زندان آمده و یا می آ آیا رهبراین لودسپیکر که با دستگاه رادیو افغانستان وصل نیست، 

 نارام کنندۀ دیگر ...  
 ، همه زندانیاندر نظر دارد ، آوازه ای در بین زندانیان بخش گردیده بود که "امین"ز قبلاز چند روباید یاد آور شد که 

 سیاسی را یکبارگی سر به نیست کند.

                                                           

وظیفه داشت و در زندگی شخصی مالک رستورانت "ماکسیم" در شهر نو بود جکتورن "توفیق" از جمله پرچمی های بود که قبل از کودتاه در فرقه هشت  -2
دان پلچرخی نکه ، توسط اعضای فامیلش اداره میشد،موصوف بعد از کودتا به حیث اتشه نظامی به مسکو وظیفه گرفت، او یکی دو هفته قبل از ششم جدی یه ز

نمود و بعد از آن مالقات پرچمی ها مورال از دست رفته خود را بازیافتند "افضل لودین" بعد از  آمده و در اطاق که ما زندانی بودیم با "افضل لودین"مالقات
 رهایی اوال قوماندان کماندو و بعدا ....
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خالصه همه با کنجکاوی و دلهره پیش "لودسپیکر" جمع شدند. لحظه ها به کندی می گذشت "شایسته" قوماندان محبس 
الن می داشت که "رهبر سپیده دم ... چند لحظه بعد صحبت های خود را آغاز بعد از هر پانزده دقیقه و یا نیم ساعت اع

 ".داردمی 
ن تر می گرانتر و سنگی مالحظه ها بیشتر به سستی و آهستگی میالن داشتند و افکار پراگنده و پریشان بر دل و دماغ 

ناخوش "شایسته" اعالن نمود ، دو ساعت ... خالصه بعد از دو سه ساعت انتظار توهم با پرسش های یکساعتشد. 
ان تۀ خویش را ایراد نماید، لهذا شما می توانید به سلول های رهبر نتوانست بیانی، دنسبت مصروفیت های زیا" که:

 ".برگردید
 

 .ُگم شدنی نبود که نبود ؤاالت گوناگون از دل و دماغ ماوم س، هجدخمه هابا وصف دو باره برگشتن به 
، زندان پلچرخی را با و شب کابوس گونه با نفس های سردششد روز با لحظه های نا آرام به پایانش نزدیک می 

 .فشرد" اش می "کانکریتیهای بلند و دیوار
... در اطاقهای یک نفره و چند نفره فته ها و ماهها، هشان به زندان بستره های خواب زندانیان مانند اولین روز ورود

 .ر بودر هر سه منزل زندان بروی زمین" سمنت شده " هموامتحدالشکل د
، مانند روز ها و طبق معمول ،نددروازه های میله آهنی اطاق ها و درهای ورودی متصل به حویلی همه قفل شده بود

 شب های دیگر...
 

ا  بخود " بود که صدای آتش مرمی در نزدیکی زندان همه ر1121بیست و هفتم دسمبر شب " ساعت هشت یا نوی
، تو گویی از در و دیوار زندان بارش چندان شدصدای وحشتناک آتش مرمی چند، تا چشم برهم زدن ، ساختمتوجه 

 .دمرمی و آتش آغازیده است و صدای دلخراش آن قلب و سینه را می فشر
تر ی که بیشدر همین لحظات موضوع کشتار دسته جمعی بیشتر در منطق ذهن مشوش زندانیان غلبه کرده بود. کسان

، تا پاکیزه تر به پشواز مرگ آماده شده رسانیدندخم به تشناب ها جهت گرفتن وضوح می  ود را خممذهبی بودند خ
 .باشند

 

، تنها "افضل لودین" همان کسی که چند روز قبل با "توفیق" صحبت خصوصی که ما در آن زندانی بودیم در اطاقی
أت نمی کردند که چنین ین ها جر، دیگران هیچ کسی به شمول دلیر ترده بوددروازه و یا هم پنجره استاداشت، نزدیک 

، چه هر لحظه تصور آن می رفت که آدمکشانی از پشت پنجره بروی ساکنان سلول شوندۀ اطاق نزدیک دوازبیباک 
آتشباری را جهت از بین بردن آنها شروع کنند... و یا هم مرمی ای بعد از اصابت به دیوار کانکریتی کمانه کرده و از 

 ...4ره کشدراه دوازه میله ای به داخل اطاق 
 

یا بیشتر و کمتر همین آتشباری بالوقفه و دوامدار به سر و روی زندان پلچرخی خالصه دقیقاَ یادم نیست که یکساعت و 
ادامه داشت و زندانیان هم قراری که گفته آمد در حالیکه هیچ راه بیرون شدن از سلول ها برای شان میسر نبود، در 

حظات نا معلوم و سرنوشت نا میان افکار آنچنانی و آن اوضاع و احوال گفته شده خود را به خداوند سپرده و منتظر ل
 معلومتر بودند.

کش کردن اندکی غریو آتش، صدایی که از دهلیز به زبان روسی بگوش رسید "ُتُوریشی"... با فرودر چنین حال و احوال 
 بود. ..رفقا.

 

ونه ، پرچمی های زندانی با سر دادن "هورا" فضای زندان را دگر گصدا به زبان روسی همزمان بعد از شنیدن این
مرمی دوام داشت اما شنیده ، شاید آتش و غریو را کر ساخت ساختند و این "هورا" گفتن ها دیگر صدای غریو مرمی

 ، به غیر از آواز "پرچمیان" که مصروف "هورا" کشیدن بودند. نمی شد

                                                           

ک های شلی زندانیان فردای آنشب متوجه در و دیوار بالک شدند که هیچ نشانه ای از اصابت مرمی در آنها قابل رویت نیست ، بعدا دانسته شد که مرمی -4
 (تشده دیشب همه تکتیکی بوده که بخاطر ضعیف ساختن مورال زندانیان بکار گرفته شده بود )شاید افضل مذکور توسط توفیق از آن آگاه بوده اس
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ا را فرا گرفته باوری همه ج و یک حالت اغما و نا ( تکان خورده و مبهوت بودند)به غیر از پرچمی هااما دیگران 
( تازه درک می کردند که بر وطن شان چی )شاید تعدادی از پرچمی ها نیز. زندانیان دیگر که "پرچمی" نبودند بود

 ؟! ...استشان رقم خورده  تأریخگذشته و چی سرنوشتی بر 
 لهذا یک حالت خشم توهم با شکستگی به اکثریت زندانیان دست داده بود.

 .کرده بودندانان زندان ُگم و نیست شده بودند یا هم خود را پنهان تا این لحظه تمامی نگهب
 و هم در داخل سلول ها ... ها  ، هم در بیرون سلولها، انسان ر کردخلص اینکه در چند لحظه همه چیز تغیی

 ایمان باری در عرض چند لحظه و ساعت مشاهده می شد که تعدادی، چگونه ورای ایدیولوژی و آنچه می گفتند و یا در
 .راتی ُرخ داده استشان ظاهر می ساختند تغیی

برای  همسلولی  ..علی آغا" صدا می زدند." " کابل او رادر "چنداولتا یک هفته قبل "تورن رشاد" که همکوچه هایش 
آن  ، اما بعد ازباشمهای ضد روسش گفته بود که: من "انتی سویتیست" )آنتی شوروی( شده ام یعنی ضد شوروی می 

 ، در طول آنشب آنقدر"هورا"اکر روسی داخل افغانستان شده انده که صدای آن روِسی را شنید و دریافت که عسلحظ
ی به ستایش "پرچمی" ها زمزمه کرد که، فردای آنروز تو گویی" سرمه قُورت کرده است، که آوازش گفت و اشعار

 ("خاد نظامی" احراز مقام نمود گاه جاسوسی اردواحمد رشاد بعد از رهایی به حیث رئیس امور سیاسی دست) نمی براید
 زیادی مغموم و از چهره ها شگفته شدند و تعداد ند تعدادی،ر کرد، چهره ها تغییخالصه اینکه همه چیز دیگرگونه شد

 پژمرده ...
 دیوعسکر محافظ خالف لحظات قبل رادیوی ترانزستورش را برای زندانیان عرضه داشت و همه به دقت به امواج را

  .بجایش "ببرک کارمل" نصب شده است گوش داده بودند و معلوم شد که حکومت"حفیظ هللا امین" سقوط داده شده و
 

و گ، همه زندانیان به حلقه های دو نفره، سه نفره و زیادتر با هم گفت و شب خواب بر چشم هیچکسی راه نیافتدر این 
 .م فرق داشتـازه، صحبت ها نیز متفاوت شده بود د، چنانکه چهره هاـداشتند، همانگونه که گفته آم

شب با صحبت ها و گوش دادن به رادیو به طرف صبح گام بر میداشت و روشنی دلگیر و غم انگیز سحر گاهان ماه 
، جدی کابل، توهم با چهره های بیگانه و متجاوز روس ها به سر و روی "شیر دروازه و آسمایی" سنگینی می کرد

، ینندبباین چهره ها را با چشمان خویش نمی توانستند خویش  پلچرخی به درون سلول های کانکریتیچه زندانیان گر
 اما حس می کردند.

، یگانه محافظی که شاید از شده بودند ، زندان بان ها همانگونه که گفته آمد ُگموازه های سلول ها همچنان قفل بوددر
 . زندان بر هم خورده بود ، نظم و نسقزدترس "روسها " به حویلی هم ره نداشت در دهلیزهای پیچ در پیچ  قدم می 

ۀ سلول را برای رفع ضرورت )رفتن به مستراح( در زمان معین باز کند و یا زندانی را که وازدگر کسی نبود که در
 ، چنین وضع برای تعدادی از زندانیان طاقت فرسا شده بود ...به مستراح دهد ن رامشکل داشته باشد اجازه رفت

أخیر از زمان معمول، درب سلول با شرنگ و ُشرنگ قفل ها باز شد و زندانیان بعد از طی دهلیز ت تبعد دو سه ساع
ساکر شان به عنا باور  ه چشمان. بلی برای اولین بار بود ک.برای اولین بار. ..های پیچ در پیچ به حویلی رسیدند: ..

استاده بودند و برای زندانیان با این دو قطار رهروی بوجود آورده و دهلیزی به دو صف مقابل هم روس می افتاد که 
 تا مستراح...بودند کشیده 

 ،های سرخایتو روزی باشه که روس بود " که گفته 5همان آرزوی "کریم سرخه " به حقیقت پیوستم ! سر انجابلی

لکه ، بتنها داخل زندان پلچرخی، عساکر روسی نه داخل محبس گردند "و چنین هم شدسرخ با کلشینکوف های نو، نو 
 داخل افغانستان شدند ...  

، چنانکه ر کردندتغیی آناً ، تعداد زیاد انسان ها گر گونه شدبعد از این لحظات همه چیز دآمد همان طوری که گفته 
آنقدر هورا کشید و شعر خواند که فردا صدایش به  شوروی بودنش، مبنی بر ضد روز قبلش"رشاد"خالف گفتار چند 

، همانگونه گفتند و ما شنیدیم که: وقتی "اناهیتا راتب زاد" فردای آنشب موتری را برای برادرش شدمشکل شنیده می 

                                                           

نهرین  ۀفرقثور در  دتاقبل از کو او  ،به روسها شباهت داشت تا افغانها ، قیافه موصوف بیشترا کند اسمش را فراموش نکرده باشم"کریم سرخه" که خد  -5

 ، او در میان رفقای پرچمیخواندند، موصوف شخص لچک مزاج، سبکسر و الوبالی بود را " پلنگ " انقالب میپرچمی اش اودوستان  کرد و ایفای وظیفه می

  کرد اما... اش ادا و اطوار دلیری می
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نزل برساند، برادرش گفته بود که من زندان فرستاد تا او را به مبه ( ش نکرده باشم"جواد " )خدا کند اسمش را فرامو
 . بیرون شدن زندان ابا ورزیده بود ، و ازها از زندان رها شومآرزو ندارم بدست روس 

همچنان می گفتند که "خلیل زمر" یکی از پیش کسوتان این حزب نیز از خارج شدن زندان بدست روس ها کراهت 
 .ن چنین روزی نبودیما آرزومند آمدخود را اظهار داشته و گفته بود که م

همکاری داشت  با گروه "طاهر بدخشی" کی از اعضای سابق "ادخا" که بعداً خوب بیاد دارم که "گل محمد" پنجشیری ی
 وقتی یکی از دوستانش بشکل مزاخ برایش گفت که: "چند روز بعد حد اقل در جایی رئیس خواهی شد"  

 : خت بر افروخته شده بود، جواب داداو در حالیکه س
، تا تحمل آنرا داشته باشیم که عزت و آبروی ما بدست بیگانه تش را از دست ندادههنوز شرف و ناموس نزد ما قدسی»

 6."برباد شود

 جنیر بسم هللا "توردی، رو بطرف لمری برین انی پرچمیان اطاقؤول ملکمس به همین سلسله وقتی "نظر محمد جاجی"
 ، انجنیر بسم هللا خالفشویمدوی آزادی بخش از زندان آزاد می هللا توسط ار اینه رفیق بسم :قل میمنگی" نموده گفت

 " م و این حالت ذلتبار را نمی دیدمکاش بدست امین جالد کشته می شدش با نا آرامی جواب داد "نرمش همیشگی ا
همان لحضات دخول ۀ ضد روسی نیز دارد، بعد از شد اندیشؤسای پوهنتون کابل که گفته می یکی از ر، اما برخالف

زد و بدون مقدمه ۀ بشاش خود را بروی بلند پایگان پرچمی می با چهر روس ها  فوری ریش خود را اصالح نموده،
 گند...ۀ قدرت بر افشوروی از اریک شبخدوی آزادی به غیر از ار: "هیچ امکان نداشت که امین را قدرتی میگفت

أیید می دارید؟ جواب داد: آقای ... ت به افغانستانآمدن روس ها را  داکتر صاحب شما: »وقتی یکی از دوستانش پرسید
 ؟ فرستد آیا مورد تایید ما نباشدحکومتی که فرزند آن خود را برای آزادی ما به قربانگاه می 

 .  ا آنرا بشنونداو این سخنان را طوری ادا می کرد که، پرچمی ه
 

فردای آنشب بر ، خان عالقه دار و ولسوال شده بود دار محمد داودهمچنان یکی از نشریه داران که قبال در زمان سر
هشتم جدی  تأریخیک نفره اش نوشت: اینجانب ... به همت و بازوی اردوی آزادی بخش شوروی به دیوار اطاق 

 2از زندان آزاد شدم.  1251
 

خالف ظاهر ها و ذاتی انسان  ، چهره ها تغییر کردند و ماهیت اصلیلچرخیدر زندان پو بدیگونه بعد از ششم جدی 
 . آشکار گردیدآنها و حتی خالف آنچه قبالً ادعا می کردند از ایدیولوژی و ایمان 

هم متفاوت از، همانگونه ملت و مردم ما به دو خط آشکار شد همانگونه که احساسات درونی انسان ها با بیرون شدن
 . ندتقسیم گردید

 
 پایان بخش اول

 
 ادامه دارد

 
 
 
 
 
 

                                                           

ر پنجشی ۀبعد از کوتا مدتی به جبوزارت زراعت مقرر شد.  "ۀاصالح شد هاییس تخم ئ"ر گل محمد پنجشیری براستی بعد از تجاوز شوروی به حیث -6

  یسی را چنین آسان در جبهه نمی فرستادند.ئ، ورنه رتن او کار دستگاه "خاد" بوده است، گفته شده که فرستادن و کشاعزام و در آنجا کشته شد

رفداری ظاهرشاه نشر میکرد و با آمدن طالبان  تغیر جهت داده و به طرفداری طالبان موصوف نشریه خود را اوالَ در پاکستان و بعداَ در ناروی به ط -2

  ت.منتشر میساخآنرا به داخل افغانستان 
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