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چهارمقسمت    رد اتهامات و شرح واقعیت ها-

 زجر ها و شکنجه ها

حال بعد از توضیحات الزم در سه بخش اول که آنرا برای انسان های با انصاف کافی و وافی میدانم، باید در 
واهد شرار ها و اعترافات اجباری از متهمین، اسناد و کنجه ها، شاهدان کذایی و گرفتن اقمورد نحوۀ تحقیقات، ش

مسؤلین نظام، بشمول زندان بان، بعضی از اعضای  از قول زنده از چشم دید های مظلومین این قضیه و نیز
 ارائه نموده ومرکزی رژیم،  ۀو حتی بعضی از وزرا و اعضای کمیتهیأت تحقیق، پولیس های ذیدخل در قضیه 

 وجدان های بیدار را به قضاوت دعوت نمایم.
ج یباید نظری انداخت به تطبیق و تعمیل شکنجه و تأثیر آن بر انسان ها و نتا ،قضیه قبل از رفتن به جزئیات

محققین و بدست آمده از افراد شکنجه شده:                                                                             
انسان های مختلف تحت مشاهده و مطالعه  و نتایج آنرا درتأثیر شکنجه ها  ،که طی سالیان متمادی انیروانشناس

  قرار داده اند، همه متفق القول اند که:
                    

توان هر انسان حد  را ندارد. یعنیهیچ انسانی توان مقاومت در برابر شکنجه های دوامدار روحی و جسمی : 1
با وجود آنکه درجۀ و  ن میرسد و مقاومت او در یک نقطۀ شکستانده می شود.و حدودی دارد که بآلخره به پایا

 یکسان است.طاقت و تحمل در انسانها متفاوت است، ولی نتیجۀ آخری در اکثر حاالت 
 ،کن است کرده باشند، اعتراف نمایندتحقیقات و مشاهدات نشان داده که افراد شکنجه شده نه تنها به آنچه مم: 2

فات دلیل این نوع اعتراناظرین و محققین، بلکه به ناکرده ها هم بعضاً بصورت مبالغه آمیز "اعتراف؟" مینمایند. 
بار ها  .می باشد شدهر جریان شکنجه ها بر یک فرد تعمیل که دمیدانند  را، نتیجۀ تحقیر و توهینیمبالغه آمیز 

شکنجه های روحی و جسمی، مجبور به  د و عذابنجه شده، برای خالصی از دردیده شده که وقتی شخص شک
ن تر و بی درد تر ، آساو دوامدار "اعتراف" می شود، در آن لحظات مرگ را در مقایسۀ با شکنجه های جانکاه

ارزیابی میکند و در حالیکه مرگ را قبولدار میشود، نمی خواهد به حیث یک انسان شکسته و تحقیر شده به 
 ره اینبار خود را و نقش خود را بزرگتر از واقعیت و قضیه را نیز مهمتر و بزرگتپیشواز سرنوشت برود، بلک

ت آمده اعترافات بدسلذا  از آنچه بوده است معرفی میکند و با ذکر نام افراد متعدد، تحقیق کننده را گمراه میسازد.
 نتایج مشاهدات محققین، اساس تجارب و بهبا شکنجه، نه تنها در محکمۀ عادالنه از اعتبار ساقط است بلکه 

 بوده است. قابل اعتماد غیراکثراً  برای حل قضایای پولیسی نیز ،آنگونه اعترافات
 

ممکن است خان محمد خان در همین قضیۀ "کودتای نامنهاد میوندوال" نیز  به این باور استم که ملکیار(داؤد من )
ین نوع ا بامرستیال، بعد از چندین روز شکنجه و عذاب )که شواهد آن در همین قسمت بیان خواهد شد( 

 ،داده باشد را به شکلی تسکینو تحقیر نجه از یک طرف حقارت های ناشی از شکخواسته است، "اعتراف؟"، 
غراق ( بزرگ نمایی کرده و با "اعتراف" ااست داخته)کسی که او را به آن حال اناز سوی دیگر به دشمن خود 

ا گمراه و کارش ره را تحقیق کنند ،در قضیه و با دخیل ساختن افراد زیاد آمیز خود، قضیه را وسعت بخشیده
ردد. یا گ، سبب بد نامی هرچه بیشتر رژیم توسط رژیمگرفتن و بستن و کشتن افراد زیاد با  هم و سازد،مغلق تر 

و بزرگ ساختن لست  شناس مانند میوندوالده" با این فرض که با دخیل ساختن نام اشخاص سر"اعتراف کنن
دم، منفی مربرای جلو گیری از عواقب سیاسی و ذهنیت در موقعیتی قرار میدهد که را رژیم شاملین در قضیه، 
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ال "اعتراف کننده" حشامل  احتماالً این مدارا بکاهد، و در آنصورت، از شدت در مجازاتکار گرفته و مدارا از 
 نیز خواهد گردید.

هم  ودۀ تجارب محققین تأئید کننملکیار(، داود در مصاحبه اش با من ) تار صمد ازهر )رئیس هیأت تحقیق(،فگ
حمد خان اگر ما تمام گفتار و اعترافات خان ماست که میگوید: )گمان من در مورد این قضیه باور و مؤید 

ه بازین گفتار معلوم میشود که هیأت تحقیق، ها نفر بی گناه به زندان میرفت(.  مرستیال را قبول میکردیم، صد
 ستیال باور نداشته اند. تمام گفته های خان محمد خان مر

ر تصوی تا با توجه به ،موربیا کشور های مختلف از ،ییگرمثال های برجستۀ دطور نمونه،  درین جا می خواهم
 ، به نتیجه گیری های دقیق تر رهنمون گردیم.همچو قضایا بزرگتر و با دید وسیع تر از

 

عد بوقوع پیوست که ب یدوستان آگاه میدانند که در زمان دیکتاتوری ستالین در شوروی، یک سلسله محکمه های
از خبر نگاران  ین محاکم،ها بنام "محکمه های نمایشی" در تاریخ و مطبوعات جهان نامیده شدند. در جریان ا

راپور تهیه و در مطبوعات غرب نشر نمایند.  تا از پروسۀ "عادالنه؟" محاکمات،ل میآمد غربی نیز دعوت بعم
وقتی متهم را حاضر میکردند، او در حضور همه تصدیق میکرد که این اعترافات در کمال آزادی و به ارادۀ 

و خیانت به مادر  آن به گناه خود )ضدیت با انقالب و بعد از کدام فشار و تهدید، اظهار میگرددآزاد خودم و بدون 
دو شخصیت درین میان میتوان از کرد و خود را مستحق شدید ترین مجازات معرفی میکرد. اعتراف می (وطن

برجسته، )کامنوف و زیوانوف(، که در جملۀ مؤسسین حزب کمونیست شوروی، اعضای کمیته مرکزی و 
بودند.  منام برد، که در جملۀ قربانیان محاکم استالین و "معترف به خیانت" در حضور مرد ،نزدیکان لنین بودند

و  دوست متهمش )کامنوف( نصیحت میکرد که برای نجات زن شواهد حاکی از آن است که )زیوانوف( به
عد سالها ببه آنچه میگویند "اعتراف" نمایی. باید خود را قربانی نمایی و  ،فرزندان صغیرت از عذاب و شکنجه

ت در محاکما ز متهمین گرفته میشد. آنگونهاظالمانه  "اعترافات" چگونه و تحت چه شرایطبه ثبوت رسید که آن 
 ،یختار ولی از آن مظالم وحشتناک ،سر نوشت آن بخت برگشته ها نیز معلوم بود وآن زمان، ده ها بار تکرار شد 

 بجا نماند.تاریخ رسوایی و رو سیاهی برای آن تبهگاران  غیر ازچیزی 
 

رجال برجستۀ ادبی، اجتماعی و سیاسی و یکی از  مثال دیگری از کشور ایران داریم: چندین سال قبل یکی از
مبارزین راه دیموکراسی در ایران )آقای سعیدی سرجانی( که در مسافرت آخرش به امریکا، در یونیورسیتی 

 رات جانی سرکوب؛ با درک خطهای معتبر امریکا بشمول یونیورسیتی برکلی، لکچر های متعددی ایراد نمود
جهت جلوگیری از بازگشت او به ایران، وقتی ود توصیه های محافل ادبی و سیاسی و با وجگرانۀ نظام آخوندی 

و برای مدت ها گردید دستگیر  گشت،مصرانه و مصمم به ادامۀ مبارزه اش در راه تحقق آزادی، به ایران باز
ا ساختند ت ولی نظام منحط و ظالم آخندی، چندی بعد او را جلو کمره های تلویزیون حاضر و ظاهرناپدید گشت. 

بگوید که: " من یک شخص شرابخوار، زانی، و لواط کار استم که در خدمت سازمان سی آی ای قرار گرفته و 
این انسان فرهیخته نیز مانند صدها و هزاران تن دیگر، سرنوشت  خالف منافع ملی کشورم دسیسه میکردم".

دیدن و آگاهی از چنین صحنه سازی ها و  که با حال باید از خود بپرسیم تاریخ جنایات رژیم آخندی گردید. ءجز
به  یا د ونلعنت میفرست (سعیدی سرجانی)کامنوف(، )زایونوف(، و )خبیر و با وجدان، به های انسان جنایات، آیا 

  آخندی ایران؟؟و ظالم ستالینی شوروی و خونخوار های رژیم 
 
 

یوه از شسخن را  ه قضیۀ مورد نظر برگردیم ووقت آن رسیده که ببعد ازین توضیحات و مثال ها، فکر میکنم  
 .در وزارت داخله و محبس دهمزنگ دنبال نمائیمتحقیقات  و طرز

نزد ما وجود  ، این ذهنیتخان و شناخت او از خانوادۀ مادر آغاز گرفتاری متهمین، با خوشبینی به سوابق داؤد 
رفع اشتباهات موجود نزد حکومت، قضیه بدون کدام صدمه، خاتمه خواهد یافت. ولی خبر وفات  داشت که بعد

 میوندوال بعد از ده روز، تمام آن خوش باوری ها را با خاک یکسان کرد.
 زه خطیپر د کهتاری متهمین گذشته بودو هفته از گرف کمی بیشتر ازبدنبال ضربۀ اول )خبر مرگ میوندوال(، 

توسط برقی محبس )عبدالغنی( که از جملۀ وطنداران  . این پرزه خط،بدست ما رسیددهمزنگ  از محبس مخفیانه
سیم های برق داخل اطاق کوته قلفی رفته و و به بهانۀ ترمیم  ص مندان پدرم )جنرال ملکیار( بودغزنی و اخال

ت که یک طرف آن باالی زر ورق داخل قطی سگر ،طرپرزه خط را برداشه بود، بدست ما رسید. این چند س
و طرف دیگرش سفید و قابل نوشتن است، توسط چوب سوختۀ گوگرد های روسی نوشته شده  رلشم و جال دا

اقالً باید ده گوگرد سوختانده شده باشد تا این چند سطر را نوشته توانسته باشد(. آغاز این نامه، به گمان من، بود. )
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آن نامه را تا روز های اخیر اقامت در وطن خدا حافظی شروع شده بود. یک نوع م و پرسان، با به عوض سال
 با خود داشتم و متن آنرا هنوز چنین بخاطر دارم:

 

ممکن تا رسیدن این خط بدست شما زنده نباشم، یک هفته میشود که ، من "عزیزانم، شما را به خدا می سپارم 
دیگر برایم توان ارم. از من میخواهند چیزی بنویسم که از آن خبر ندارم، د ترین شکنجه ها قرار تحت شدید

 ،دعا کنید". این نامه را که مانند چکشی بر سر ما خورده بود، از باقی اعضای خانواده مخفی نگهداشتیم نمانده،
ی برادرم زیرا برای مادر و اعضای جوان خانواده، ضربۀ بزرگی روحی وارد میکرد. با سراسیمه گی همرا

در و مضطرب یشان پر ملکیار، سوار موتر شده و بی هدف،عمر محترم رؤف ملکیار و پسر کاکایم محترم 
برای ما و آن دوست برقی که داشتن آن  این نامۀ مخفیسرک ها میگشتیم و فکر میکردیم که چگونه بدون ذکر 

جید مابراهیم بآلخره تصمیم گرفتیم که به خانۀ محترم داکتر  ، از کسی کمک بخواهیم؟بودخطرناک جرم ما، 
برویم و او را از جریان شکنجه ها مطلع سازیم. گرچه در آن ایام هنوز به حیث وزیر در کابینۀ داؤد خان سراج 

ی ریق سبب کمکط نزدیک دارد و ممکن است از آن طروابمقرر نشده بود ولی میدانستیم که با سردار نعیم خان 
و جریان را به اطالع شان رساند.  شده بتواند. وقتی به خانۀ داکتر صاحب سراج رسیدیم، برادرم داخل خانه رفته

 و یا کمکی را سبب گردید یا خیر؟ خره به اطالع نعیم خان رسیداما نفهمیدیم که بآل
ۀ دیدن با اقارب داده شد، در مورد بعد از صدور حکم محکمه، یعنی حدود دو نیم یا سه ماه بعد وقتی اجاز

جنرال  .، از زبان محبوسین معلومات دقیق تر حاصل کردیمو رفتار جنایتکارانۀ هیأت تحقیقچگونگی تحقیقات 
 ملکیار از جریان تحقیق خود چنین حکایت میکرد:

 

شته اعات از تحقیق نگذتحقیقات از من، تقریباً دو هفته بعد از گرفتاری ما آغاز شد. در شب اول که هنوز چند س"
بود و مصروف جواب نوشتن به سواالت عمومی مانند توضیح در بارۀ شناخت و ارتباطات با دیگر متهمین بودم، 

یدم از تحقیق کننده )باقی سیاه( پرسناگهان یک سیلی محکم برویم خورد، در حالیکه سرم گیج و شوکه شده بودم، 
ۀ پکتیا جو با له دیگری که با او بود چیزی بگوید، جکتورن پولیس اقی پولیسقبل از آنکه ب میزنی؟چرا که 

زیر پای انداختیم، تو خو یک جنرال معمولی  چه خیال کدی؟ ما صدراعظم های تانرا، صدا زد که "صحبت میکرد
: در جواب چنین توضیح داد از جنرال ملکیار پرسیدیم که از چه وسایل برای شکنجه استفاده میکردند؟استی". 

عضاً بر پاها و بدر تختۀ پشت، پشت دست، کف دست،  با چوب و دندۀ برقی استفاده میکردند،بیشترین از چوب "
سر و رو میزدند. گاهی هم چوب و قلم را در بین انگشتان گذاشته و آنقدر فشار میدادند که انگشت ها کبود میشد. 

ک نفر دست هایم را محکم میگرفت و نفر دیگر برای برق دادن مرا بروی سینه بر زمین دراز می انداختند، ی
که ز یا آش گباالی پاهایم می نشست، نفر سومی دندۀ برقی را بر پشتم باال و پائین لول میداد، مانند چوب گز 

جریان برق آنقدر درد  .و خمیر را هموار میکنند لول میدهند یر باالی تختۀ چوبیخانمها برای هموار کردن خم
پاها به اصطالح پوست می از پشت گردن تا پوست بدنم را که فکر میکردم  سوزش شدید بود و همراه با آور 

در حال نشسته باالی چوکی، در جریان صحبت که جواب مطابق میل شان نمی بود، دندۀ برقی را  گاهیکشند. 
 چوب زدناز ر ت ی بسیار شدیدعذاب دندۀ برق یا کف دست تماس میدادند.ران در زیر گوش، گردن، زیر بغل، 

بود ولی در بدن آثار آن باقی نمی ماند، اما درد زخم ها و پندیدگی های چوب زدن ها روز ها دوام میکرد و با 
ام بدبختانه زخم های قبلی هنوز التیدر اتاق محبس کمی تسکین میدادیم. گذاشتن تکه های تر با آب سرد، درد آنرا 

ت بس بر میگشتیم. گاهی به اثر ضرباو با صد زخم تازه به محی بردند برای ادامه تحقیقات مباز نیافته بود که 
 چوب بر پشت دست و انگشتان، ناخن های کبود و شکسته، تدریجاً جدا شده و می افتادند".

 

یکی از روز ها، در وقفه های سوال و جواب و لت و کوب، یکی از مستنطقین نرال ملکیار ادامه داده میگوید: "ج
 ردین دندۀ برقی دکه مؤظف تحقیق در اطاق دیگر بود، داخل اطاق ما شده و دید که چن (همایون بها)بنام پولیس 

دنده های برقی را شما آورده اید و برای اطاق های دیگر  که همه مستنطق اطاق ما گفت به اطاق موجود است،
قی چند دندۀ بر ، با آنکه چارج برق"سگ جان" است این آدم بسیارفت که در جوابش گ )باقی سیاه(کمبود است. 

گفت که: "حالی نشان تان میدهم که چطور آدم سر گپ  (همایون بها). تا بحال اقرار نکرده خالی شده است، ولی
ی وقتی برامیآید"، امر کرد که در کنج اطاق ایستاده شوم و شروع کرد به سیلی زدن. بعد از زدن ده ها سیلی، 

برایش گفتم که: آغا! شما که در هیأت تحقیق من شامل نیستید و دنبال دندۀ برقی  منتوقف کرد، کمی نفس گرفتن 
عصبانی شده  (همایون بها)و دست های خود را مانده می سازید. با این گپ، آمده بودید، "خدای په جات" میزنید 

با این گفته ، و  "؟و گفت که "دست های مرا مثل دست های دختر ها خیال کردی که به این زودی مانده شود
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 4تر 4 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

 

مشت هایش را گره زده و شروع کرد به مشت زدن به روی و سرم. بعد از دقایقی چشمانم سیاهی کرد و از حال 
 .آنجا نبود" «بهاهمایون »رفته و بیهوش به زمین افتادم. نمیدانم چه مدتی بیهوش بودم، وقتی به حال آمدم 

ق دادن ها و چوب زدن ها، سوال ها را شفاهی مطرح در وقفه های بین برجنرال ملکیار در ادامه میگوید: )
میکردند و در حالیکه ستون دست راست استعالم هنوز سفید بود و سوالی در آن نوشته نشده بود، از من میخواستند 

ستون سوال را بعداً پر  ن،تا جواب مورد نظر شان را در ستون چپ بنویسم، تا بعد از گرفتن جواب دلخواه شا
چون عینک من در همان شب اول به اثر لت و کوب شکسته بود، جواب های خود را با تخمین در آن  نمایند،

 چوکات مینوشتم و دوباره آنرا خوانده نمی توانستم(.
 

 تنطقین میخواستند "اقرار" کردید؟ در جواب میگوید: از جنرال ملکیار پرسیدیم که بآلخره به آنچه مس
قات، صدای چیغ و فریاد یک جوان را از اطاق مقابل مقابل شنیدم. از مستنطق در یکی از شب های آخر تحقی" 

خود )باقی سیاه( پرسیدم که آن صدا به صدای پسرم شباهت دارد، آیا شما پسرم را آورده و شکنجه میکنید؟ جواب 
م من استم، آنها چه داد که: بلی، ما یکایک اوالد های شما را می آوریم تا بر تو شهادت بدهند، به او گفتم: مته

، بهتر عذاب خالص کنیجواب داد که: اگر میخواهی اوالد هایت را از زجر و  اهی کرده اند که زجر ببینند؟؟گن
نمایی. قبول کردم که هرچه میخواهید، بنویسید و من امضا میکنم. با خوشحالی به است به آنچه میگوئیم اقرار 

ی بعد اتدر حضور آنان، اقرار مرا ثبت ضبط صوت های کالن نمایند. ساعآمرین باالتر اطالع دادند که بیآیند تا 
از اعضای کمیته مرکزی بودند، مانند غوث الدین فایق با فاروق یعقوبی آمده و نشستند.  چند نفر که به گمانم بعضاً 

ل اگر در روز او، ه نا حق درین چند روز زجر کشیدییعقوبی نزدیک من آمده و گفت: "جنرال صاحب! ب
گفتن  رایتحقیقات، اقرارت را مینوشتی، بقیه روز ها را آرام در اتاق محبس میگذراندی. به او گفتم: من چیزی ب

کس را می آورید و شکنجه و برق میدهید، برای خالصی اوالد هر کاری باشد انسان انجام  نداشتم، اما وقتی اوالد
ی باق)، درین اثنا "ایم؟ ما با اوالد کسی سرو کار نداریمما اوالد کی را آورده "میدهد. یعقوبی در جوابم گفت: 

مقام  چون یعقوبی از نظر"، آمر صاحب همرایش گپ نزنید"گفت:  صدای بلند و باعصبانیت به یعقوبیبا  (سیاه
ود که جهان برای من مثل آن ببیشتر ازین گفته نتوانست. اما این گفتار یعقوبی  «باقی سیاه»و رتبه باالتر بود، 

. قلم را گرفته و در استعالم نوشتم: )همانطوریکه قبالً در و باری را از شانه هایم برداشته باشد بخشیده باشدرا 
جریان تحقیقات نوشته و تا بحال گفته ام، از هیچگونه توطئه علیه نظام اطالع نداشته و در آن دخیل نبوده ام(. 

یک چوکی چوبی را از زمین بلند کرده و در حالیکه با باقی سیاه با خواندن این جواب که انتظارش را نداشت، 
، درین لحظه، یعقوبی که کمی نزدیکتر با شدت بر سرم حواله کردرا صدای بلند پدر لعنت صدا میکرد، چوکی 

به من بود، دستش را به هوا رسانده و قبل از آنکه چوکی به سرم اصابت کند، آنرا منحرف ساخت و به عوض 
". ؟ میکشی؟چی میکنی"شد. یعقوبی به باقی سیاه گفت که:  توتهپشت چوکی ام خورده و چندین  اصابت به سرم، به

به  گفت: که کافی زجر دیده و به هیأت تحقیق ،که فکر میکنم غوث الدین فایق بوده باشد ، شخصیدر همین شب
ن ه دنبال این توصیۀ غوث الدیب .همان چیزی که نوشته میکند قناعت کنید و اگر شواهدی دارید برایش بیآورید"

فایق، مستنطقین گفتند که اگر خان محمد مرستیال را بیآوریم تا بر تو شهادت بدهد، آنوقت اقرار خواهی کرد؟ 
یکی دو روز بعد، مرا برای همان بود که جواب دادم: بسیار خوب است، لطفاً مرا با مرستیال رو برو سازید. 

 بردند".رویا روی شدن با مرستیال 
 ادامۀ تحقیقات و شکنجه ها، در قسمت بعدی )پنجم( این نوشته، از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت.

 
 پایان قسمت چهارم

 ادامه دارد
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