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 مدخل

لود در زیر چکمه های خونشکنجه های  ی که است.،برش های  ی از شکنجه در زندان پلچرخی سوم جنایات حزبیجلد 
 
ا

از شکنجه  پرچم،لبالب دوازده سال و چهارماهۀ پلچرخی در دورۀ دیک تاتوری در بالک دوم اتفاق افتیده اند.زندانبانان،
 ،نجه گرده و شکتا سیمای شکنجه،شکنجه ش شدهاین ک تاب تالش فصل های  ی از ست.در ا و کشتن ها ،اذیت هاها

ن روایت کرد،بویژه که راوی خودش قربانی  پدیده ایشکنجه،.گردد مترسیتشریح و 
 
نیست که بتوان به سادگی از ا

ن شکنجه ها،شکنجه باشد.
 
. رفته اندمنشاء گ ،که از تجارب مستقیم و مشاهداتسخن رفته در این نوشتار در مورد ا

ورده ام.
 
نها را به سبک روای  ی به بیان ا

 
نچه را که حس کرده و زیسته ام،ا

 
   ا

یل می را تشکاست که چند فصل اولیۀ ک تاب  و خاطراتی شکنجۀ سه زندانی بوسیلۀ چندین خادیست، قصه ها
غا خیرخواه و میرعلم حمیدی{ همکاسه امکه باالی من و دو شکنجه های  ی د،نده

 
 در یک زمان و یک مکان} شیرین ا

 یان{} استاد ولی پاسدار و استاد طاهر پرسپوزندانیین ک تاب،در مورد شکنجۀ دو دیگر اهای در فصل  .ندا انجام یافته،
  است. حکایت شده

داشت های قطعاتی از یافصلی است که استبداد حزبی و بوروکراتیک را به بحث می گیرد.جالد حزبی یا بوروکرات،
و  کوت ها،ساعترافاتاست که  بخش دیگری ،شانروسی و توده ای حزب دموکراتیک خلق و حامیان  بلند رتبه گان

ض حقوق گراف جنایت و درجۀ نقاست که  ،قسمتیت خلقی/ پرچمیارده بندی جنایند.نتوجیه گری ها را تشریح می ک
 فصل پایانی ک تاب است.جلد سوم جنایات دادخواهیمشخص می سازد. جانیان بر مبنای موقف حزبی و دولتی  بشر را 
غاز و ب حزبی،

 
وشتن دربارۀ نقربانی پایان می یابد. شکستن سکوتا قصه ها و خاطراتی است که با تشریح شکنجه ها ا
وری کرده باشیم شکنجه و زندان ،مبارزه علیه خاموشی و فراموشی است.

 
 ما قربانیان بازمانده،می نویسیم تا فقط یادا

 که در زندان های حزب دموکراتیک خلق،چه جنایات خوف انگیزی انجام یافته است.
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۱  

شکنجه گرسه زندانی شش   

 

 

 

 

 روایِت شکنجه

ی ا هااین صداند.،گم مانده است که در اتاق های شکنجهسرکوب شده ای  از صدا های لبالبزندانی گلوی دردمند  
 ،روایت  زندانینمایند. را ُپر می و فراموشی خالی خاموشیی از ی  اهیاتی اند که گوشه روا،به تعویق افتادهمحذوف و 

روایت کردن از شکنجه یکی از  .است ماندهبریده و محکوم ،و حبس بریده و محکومی است که در جریان تحقیق
 روایات متفاوت،در متن ها و قطعات.میتراودزخم زندانی هر واژه اش از روی که روایتی دردناک ترین نوع نوشتار است.

 را تدوین می کند.  زندان مستند  گوناگون،ادبیات 

که  رنجی متراکم و فریادی،تشعشع و فریاد است،رنج از مشحونروزنۀ سربسته ای است که دو زندانی،بدن و روح 
اجعه را فکه  روایتی.است روایت نوع محل تالقی دوهستی زندانی حامل گذشته و حال است.، سرکوب گشته است.

روایت  زندانی روایتی از جنس تجربه و مشاهده را در علن پدیدار می سازد.  فجایعکه  روایتیانکار می کند و ُپت و 
وجود ندارد که لمس نشده باشد،شنیده نشده باشد،دیده نشده  حادثه ایجزء ادبیات مستند است.درین متن است.

 یستند.ی می انوشتن تجارب، نوعی از تجدید خاطرات زندان است،خاطراتی که در درون روایات علیه فراموشباشد... 
نوعی از شکایت و واقعیت فراموش شده است همینکه به موجود کاغذی تبدیل شد،خودش   روایت زندانی،

 .استدادخواهی 

جه گر ضربات شکن،دهد.تمام دارای  ی اش را صدای جالدزندانی از زندان فقط زخمها و خاطراتش را به بیرون انتقال می
ید.تشکیل می دهد.   تحقیرهای حک شده،و 

 
 زنجیری ،دانزن خاطراتجمجمۀ گذشته که به زبان حال به سخن می ا

روایات  ،دررویا و کابوسعلم،رمان، شعر، قصه،بشکل تحلیل،جسم و روح زندانی  اززخمهای  ی است که  رنجها و از
 ندان،ز نوشتن خاطرات زندان نوعی از مستند سازی و مبارزه علیه فراموشی است.قصه های د.نفوران میزن گوناگون

ای درد و رنج زندانی می تواند به شیوه هاست. انواع ادبیشکلی از نبرد علیه بی تفاوتی و گذار از سکوت در عرصۀ 
 و روایات گوناگون است.ه های زمستانی،ترکیبی از شیوه ها مختلفی بیان گردد،و ک تاب شکنج

کیه بر با ت  رفویشکنجه گران حی  ی پرده برداری میگردد که و خشونت ها شکنجه هابخشی از از روی  ین متن،در
اتی است روای اوراق این ک تاب، در زندان پلچرخی انجام داده اند.به اتکای مشاورین کا جی بی،قدرت حزبی و دولتی،

کنجه ش شکنجه های منحصر به فرد و شکنجه های مشترک. .پائین چکیده اندتوطئه و در مورد شکنجه های  ی که از تیغ 
یرون یکبار در خود و بار دگر ب دادی است که دوبار اتفاق می افتد:رویدر هر حالتی شکنجه است اما روایت  شکنجه، 
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د ص در جریان شکنجه، بدن زندانیمتن.ات در صفحبه حیث روایت یکبار در بدن و روح زندانی و بار دگر از خود.
ا هنوز تذهن زندانی نمی تواند در زیر کنترول کامل قرار بگیرد. فیصد در کنترول شکنجه گر قرار می گیرد ولی روح و

خودش از شکنجه و خشونت با زبان و قلم خود  ) ... اگسا،کام،خاد و واد( در افغانستان، هیچ شکنجه گر و جالدی
 نجهکروایت نکرده است،این زندانیان و قربانیان است که با نوشتن خاطرات خویش بار نوشتن دربارۀ هردو سوی ش

  ( را بدوش می کشد.،جالد و قربانی) شکنجه گر و شکنجه شونده

 دیدو طرز  درجۀ ارتباط ات را میلرزاند،خواننده را نیز مطابقمطالعۀ خاطرات زندانی به همان میزانی که نویسندۀ خاطر 
ثر و به موضوع، اش

 
ه ب فشرده ای است که در ُفرم و روایات ویژه خاطرۀمحتوای هر شکنجه، جگرخون میسازد.متا

وردمیرسد ساختار
 
دژخیم ات،درین روای.. .،خاطرات شکنجه را می توان در سطوح مختلفۀ زبانی و تنوع ادبی به بیان ا

حکومتی  وبوسیلۀ شکنجه گران حزبی و زندانی دو سوی پدیده ای بنام شکنجه است.شکنجه ای که در شعبه های خاد 
انه ای انجام یافته است.خاطرات زندانی هم قصۀ تلخ است و هم گوشه های  ی از تلخی تاریخ،تاریخی که بیرحمبطرز 

است که خشونت را سیستماتیک،فنی و ایدوئلوژیک نفرت انگیزی  خاد،نامدر ادبیات ما، گم و شفاهی مانده است.
دموکراتیک  پرچم حزب  رهبری و جانیان جناح  کارنامه های خونین خاد و واد،به تنهای  ی،کافی هستند که  ساخته است.

یمان ،کافی هستند که رهبری و دژخ گسا و کاماریم و همانگونه که کارنامه های اتاریخ بسپمردم و خلق را به دادگاه 
  جناح خلق حزب دموکراتیک خلق را به محاکمۀ ملی و تاریخی بسپاریم.

و  عریف از درون تجارباین ت و شکنجه تعریف می گردد. ،تحقیرست که با خشونتتکاندهنده ای  مفهوم،خاد
نرا روایت می کند چشمدید های  ی

 
نرا اثبات و ذهن هر زندانی ا

 
را بکار  ادخوقتی واژۀ  .منشاء گرفته که بدن هر زندانی ا

 ردخودم به حیث یک قربانی من،را افاده می کنیم. خاد و واد،شکنجه و اعدام سیستم کنترولدر واقع، میبریم،
ثیر تکه  هرچندبلعیده است، خادهیوالی طی دوازده سال،شده ام،جوانی ام را و تحقیر شکنجه  ،اتاق های خاد

 
ا

ن خاطرات است باقی ماندهدر پاشنۀ ذهنم تا هنوز مثل خار خاد،
 
سانی نیست که همۀ ا

 
توانم را بو ضربات ،اما،کار ا

اری ام را خواب و بید،کابوسمثل شکنجه هایش لرزانی است که شوم و خاد،سایۀ  تبدیل نمایم. و نوشتاربه روایت 
خاد،دو نوع شکنجه  را تجربه می کند،شکنجه در دورۀ خونین هر زندانی در زیر چرخۀ .به تاراج میبرددم به دم 

بی سرنوشت به کسی اطالق می شود که دوسیه اش بسته شده و . بی سرنوشتیدستگیری و شکنجه در دورۀ حبس و 
 تحقیقاتش به پایان رسیده است و منتظر رفتن به محکمۀ اختصاصی و انقالبی است.

 و مدت این نوع شکنجه مربوط شدت.اساسیو  حساب شدهضربتی، ،شکنجه ای استدستگیری دورۀ در  شکنجه
در چند  اش را شربت.متهم درین دوره مثل لیموی تازه ای است که شیره و  موقف زندانی استو نوع اتهام،مدارک به 

ز های اول، شکنجه در رو ...تبدیل می کنند کبودو  زخمیبه متاع اولیه، فشار هایبا زه را روز اول می کشند و لیموی تا
مستنطقین و مشاورین تالش می کنند تا در همان چند روز یا چند برای هر زندانی،خونین،مستمر و طاقت فرساست.

  را بگیرند.تمامی راز ها و سخن ها  دهن زندانی را باز کنند وهفتۀ اولیه،

نی  حبسی باالی زندا مضاعفزندان بطور و قومندانی شکنجه ای است که خاد ،دورۀ حبس و بی سرنوشتی شکنجه در
عمال می کن دوسیه اصلی محبوس بسته شده است و گمان میرود که دگر زندانی را درین دوره  ..د.نو بی سرنوشت ا 
در اثر وسین نیز اینگونه محبد.اما تجربۀ زندانیان نشان میدهند که ناتاق استنطاق نمی بر بخاطر تحقیق و شکنجه به 

زار و ا.گرفته اندزندانبانان قرار  در زیر چکمه های، دسیسه و توطئه
 
سکلیت ذیتی است که بر اشکنجه درین دوره،ا

 ،تطبیق می گردد.باقیماندۀ زندانی
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گوشه های  ی از شوک ها و ،ها درین قصهو ریاست های خاد است.،ادامۀ شکنجه های صدارت شکنجه در پلچرخی
درین .ه استانجام یافت ، در بالک دوم پلچرخیکه بر زندانیان حبس شده و بی سرنوشت روایت می شوند شکنجه های  ی

تجربۀ .که از تجربۀ مستقیم شان منشاء گرفته است  یندسخن می گو زخمهای  یدرد ها و خاطرات،بدن و روح زندانی،از 
 شکنجه برای هر زندانی،روایت منحصر به فرد میباشد.

و حبس،موجودی است که جام شوکران را قطره قطره می نوشد،مرگ تدریجی را ثانیه به  تحقیقدر جریان  زندانی
و ن فقط از حق اعتراف کرد ،تنها و بی کس است.صدا و سخن ندارد.همه چیز برایش ممنوع استثانیه حس می کند.
رافی نقاب ندارد با بیوگبرخوردار است و بس.فقط یک چهره دارد.چهرۀ اسیر با دست های بسته.حق تسلیم شدن 

بارز می ت محکوم چهرۀ و شوک حالتهمیشه در در جریان تحقیق، زندانی روشن  در برابر شکنجه گر ایستاده است.
 : ،زندانی فقط یک چهره داردکند

گین الغر و 
 
  .مرگناک و یگانه موقعیتیدر و  بی نقاب.،..بی زبان ،تحقیر شده،مثله شده،روح زخما

و حبس،همیشه دارای دو چهره است.اقتدار و صالحیت بی نهایتش  استنطاق،در جریان خاد و شکنجه گر زندانبان
 ،کندلقی می تو ایدوئلوژیک گردد.شکنجه گر حزبی،شکنجه را پدیدۀ سیاسی ظاهر در قیافۀ دوگانه ایجاب می کند که 

 منطق پارادوکسیکال به ظهور میرسد:های زندان با چهره و  درون قفسو از همینروست که در 

موجود  اینبرده ...  -ارباب وضعیت  در شاگرد و سرانجام  -پسر،در سیمای معلم -فرشته،در چهرۀ پدر -در قیافۀ دیو
،در ترفند و تبارز می کند و در مرحلۀ شوک درمانی یک تاتور ددیو،جالد و ، در قیافۀ کنجهششوک و در مرحلۀ متناقض،

یرون می بو زندانبان پلچرخی چهرۀ شکنجه گر خاد هردو  درین روایات، نقاب از . معلمو  پدر،فرشته،ناصحچهرۀ 
 اند. رسیدهدرخشش به پختگی و خاد، کورۀهر روایت بیانگر قصه و زخم ناسوری است که در افتد.

زندانبان و شکنجه گر، که دیروز با چکمه های حزبی و دولتی در اتاق های شکنجه و دشت های اعدام ،راه می 
 با چندین چهره و چندین نقاب، در حفره های خاموشی، ُپت می شوند.نه با یک چهره بل  رفتند،امروز نیز 

 

 در پنجره نامخوانی

 

 جیےن سے پهےل کون مرے 

کے کون کریں  فکر صبح 

کے رات سے کون  ڈری غم   

 ابهی سوهانی شام هیں ۱

هنگ  فیلم این تازه و نشسته بودیم ،روبروی تلویزیون در پنجره 
 
بر  پیاپ ی لگد  و دشروع شده بود که سیتا اور گیتا ا

غا
 
وقتی ،وارخطا و پریشان شد تلویزیون بسوی زمین فرو ریخت، از جهت   و چشمانش اصابت کرد پشت شیرین ا

 :  مواجه گردید ۲عسکر خاد دهن   با چشمانش درا بسوی باال چرخان گردنش
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غا   -
 
   بتم !مه نشانت  رهه سوهانی ک     بخی بخی            !شیرین ا

 :دیزندانی با تعجب و پرخاش پرس

 ... بی خلطه فیر می کنیچرا 

 : فحش دادتمام نشده بود که عسکر  شحرفهنوز 

 نامت د لست اس     حرکت کو    تال نتی      بخی         ک ثافت    -

دهلیز  یکه در باالباشی اتاق صدای تلویزیون را خاموش نمود.کارمند خاد فضا دگرگون شد،عسکر، با لگد و فحش  
غا بدون اینکه نامش از روی لست خوانده شود،با برقرار شود .و هیبت ایستاده بود،منتظر ماند تا سکوت 

 
شیرین ا

مدن 
 
 لحن دلخراش باخاد کارمند نماند. شو حاجت به گ فتن ولد و ولدیت بر پشتش،تثبیت هویت گردیدلگد دو وارد ا

  : خواند کاغذی که بر دستش میلرزید،نام دوم را از روی ،

 میرعلم  -

را اشغال کرد.زندانیان ساکت بودند و هیچ کس از جای خود  اتاق،سکوت و ترس با خواندن نام میرعلم از روی لست
ۀ نشسته بودند.پیدا شدن سرو کلبه تماشای تلویزیون م،شت هتکان نمی خورد. همگی در کنار هم در صف های پ

لست خوانی در شب،برای همۀ زندانیان خاد درین وقت شب،همه را وسواسی و پریشان ساخته بود.عسکر و کارمند 
ر چنین دداشتند.با خود هر زندانی کم یا زیاد تجربۀ لست خوانی های شبانه را ن و تکاندهنده داشت.معنای روش
زمانی که نام دوم از روی لست خوانده شد،فضا بیشتر از در فکر نام بعدی میباشد.با درون مضطرب  زندانیحالتی هر 

غا چار زانو نشسته بود بعد از شنیدن نام خود،تا خود را جمع  پیش دچار خوف و اندوه گردید.
 
میرعلم در کنار شیرین ا

 در حین ایستاد شدن،لگد عسکر بر ستون فقراتش نشست و چیغی نیز در هوا پیچید:پاسخ بدهد و جور کرد که 

 بگوو    ولدیدته      ولد      نامته که خواند مثل برق د جایت استاد شو -

 میرعلم:

 در یک بلست  مسافه      چرا چیغ میزنی       

 عسکر:

 نزن   و جرتک خیزک هله هله  بخی    

با  و را هوکی کرد شمکمله ا شهرتخود را گ فت. کارمند خاد با صدای ضعیف، و ولدیت .ولد میرعلم از جا برخاست
ماده شود

 
جای  ی د و در کنار کارمند خاد ایستاد،از صف بیرون ش.میرعلم اشارۀ سر فهماند که پیش بیاید و برای رفتن ا

غا نیز ایستاده بود.
 
غا کسی ولدکه شیرین ا

 
انگیز و  عبر وضعیت لحظه به لحظه  ش را نپرسید.و ولدیت از شیرین ا

ز سرنوشت اهر زندانی  نین موقعیتیدر چ.پیدا کرده بودشباهت  قبر دسته جمعیبه  مطلق خاموشیمی شد. مختنق
 دستگاه خاد، در همچو.لرزدود می نام ختلفظ و  زندانبانلست،صدای محتوای از  کسیهر ،ترسدمی خونین خود 

میزی بگونۀ تحقعملیات می کرد،از یکسو زندانیان درون لست را با شمشیر دولبه بطور طراحی شده،شبهای  ی،
 
یر ا

ی برپا شده عجیب لحظه های .و به وحشت می انداخت ترساندمید و از سوی دیگر زندانیان باقیماندۀ اتاق را ضربت میز 
   کاغذش را بلند کرد و نام سوم را خواند:در حالی که سرش بطرف عسکر بود،بود. کارمند خاد 
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 محمدشاه  -

من در پهلوی میرعلم نشسته بودم.هرچند با شنیدن نام شیرین و میرعلم تکان خورده بودم،اما با شنیدن نام خودم 
گاه وحشتی در تمام وجودم 

 
شیرین و  در کنارو ولدیت  و گ فتن ولد عسکرمجانی  بعد از اخذ لگد  سرازیر گردید.ناخودا

نکه اسم خود را از حنجرۀ کارمند خاد شنیدم،حس کردم که .میرعلم قرار گرفتم
 
 ت.نامخوانی،نصف اعدام اسبعد از ا

مان ایستادمی شوی، فقط هبا جمعی از زندانیان در کنار دژخیم وقتی که از روی لست میخوانند، وقتی که نامت را
مادۀ رفتن استای  زندانی

 
در  و چی طوفانی چی می گذرد قرار دارد و در مغزش کیفیت روانیدر چه میداند که ،که ا

  ذهنش برپاست؟

اتاق در اضطراب و  غم فرو رفته بود.لست خوانی  شبانگاهی با اسم،ولد و ولدیت معنای ابتدای  ی اش در ذهن زندانی  
تداعی می کرد.ما نیز که غافلگیر شده بودیم و اصلن منتظر چنین نامخوانی ی نبودیم،خواهی نخواهی  اعدام شدن را

نجرۀ ه با لگد عسکر و حاول برای بربادی است.زنگی کنامخوانی شبانه،زنگ  در هراس ناشناخته ای شناور بودیم.
مده بود.

 
  دژخیم به صدا در ا

نشست و  امعسکر بر تن و گوش هر یک ی لگد هانگاه های خادیست و ما هر سه نفر پهلو به پهلو نشسته بودیم.
نکه بدانیم و منتظر چنین حادثه ای باشیمبما سه نفر، .در زیر تلویزیون پاشان کردخیاالت ما را 

 
 ز پشت سر خنجرا ی ا

تماشای  دراق ات همزنجیرانفرو رفته بودیم و و سردرگمی در تعجب  و خود را در لست نامخوانی شبانه یافتیم. خوردیم
نام ید.اما اتفاق افتخارج از تصور ما بود،غیر مترقبه ای ُرخ داده بود حادثه ای که  فاجعۀ.بودند ماندههولناک فرو 

میز ترین های ما به بدترین 
 
مادۀ رفتن شکل خوانده شد و و تحقیرا

 
د خاد در کنار کارمندیم .شما بسوی نا معلوم ا

ی ا صداانجام داده بود ب انگیز شعفمؤفقانه و بشکل ظاهرًا که وظیفه اش را  لست بدست یستاده بودیم،کارمند  ا
مرانه

 
 دستور داد: ا

   حرکت کنید -

 { با هیچ کس حق گپ زدن را ندارید} 

ثیر نامخوانی 
 
غا  هرچند میدانست که تا

 
وری را ایجاد کرده بود. شیرین ا

 
پ زدن از گ در ذهن همۀ ما ،حالت تشویش ا

 از کارمند خاد پرسید:با احساس متناقضی  یم،ممنوع شده ا

 کجا میرویم ؟

 کارمند خاد با پوزخند و با لحن بسیار ساده گ فت:

 اعدام -

غا دگر نپرسید یعنی چیزی باقی نمانده بود که بپرسد.تکان 
 
دام قابل شاید حس میکرد که واژۀ اعخوردیم و شیرین ا

نجا که چپرکت های ما قرارداشت، ،دهلیز اولوقتی بسوی تفسیر نیست.
 
یز پر از دیدیم که دهل ،در حرکت شدیم ا

نطرف دهلیز نامخوانی بود و  کارمندان خاد است و چپرکت های ما را تالشی می کنند.
 
یر سایۀ زاینطرف دهلیز نیز در ا

تندتر حرکت کنیم و حق  .عسکر با صدای بلند بسوی ما چیغ میزد کهمیزدغوطه  خوف و رعبکارمندان خاد،در 
نداریم که با کدام زندانی گپ بزنیم.داک تر میر فخرالدین همکاسۀ ما در کنار چپرک تش ایستاده بود و ما نتوانستیم حتا 

 از درب پنجره بیرون شدیم.سکوت و اشارۀ سر الوداع گ فتیم و با حافظی نمائیم.  با او خدا
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غا حواله شد. ابهی سوهانی شام هیں
 
ن لگد عسکر بر پشت شیرین ا

 
هنگ بود که ما شنیدیم و بدنبال ا

 
خرین مصرع ا

 
،ا

فیلم کمیدی دراماتیک هندی با خالقیت دو رولۀ هماماالنی و درایت دهرمندر و سنجیف کمار،پیر و جوان را در تنگنای 
مریت سیاسی،ادلگیرک

 
دادند  اجازه میی گاه،پلچرخی ی زندان  دارۀ خاد و قومندانوته قلفی، شعف و لبخند می بخشید.ا

ی، بگذارند تا زندانیان سیاسی را از طریق تبلیغات تلویزیوندر دهلیز کوته قلفی ها یک دانه تلویزیون روسی را که 
 سیاسی دانیبرای زنحقوق مدنی و حقوق انسانی هیچ نوع و بی روحیه بسازند.در زندان پلچرخی، داده شستشوی مغزی 
کلی ممنوع بود ب ،ک تاب و مکاتبه،قلم و کاغذاصاًل زندانی سیاسی را برسمیت نمی شناختند.نمی شد. برسمیت شناخته

مدن و داشتن
 
مد.و گیرا

 
سیران ا..تماشای تلویزیون یگانه چیز مجاز بود.زندانبانان ش از جرایم خطرناک به حساب می ا

 چهرهد،سرکوب جبهات نبر محکمه های نمایشی،،زندانیان مصاحبه هایساختند تا  مجبور میبطور غیر مستقیم را 
را . ی..های روس مکناتن ها در زیر سایۀ سخنرانی شاه شجاع های قومندانان تسلیمی،نمایش تانک و طیارۀ شوروی،

نهم تلویزیون دولتی وجود داشت
 
ن زمان فقط یک تلویزیون ا

 
 تماشا نمایند و روحیه و مقاومت شان ضربت بخورد.در ا

ها و که تازی تبلیغات و یاین همه تحمل زندانیان در کنار تلویزیون به سنگر تبلیغات رژیم تبدیل شده بود.،و این 
 معه،شب های ج... و اروپای شرقیدر جریان هفته سریال های روسی،می توانستند ، حزبی و دولتی خودکامگی های

وان های با تن ها و ر زندانیان از فرط دلتنگی و درد،واقعیت این است که اک ثر های هندی را نیز تماشا نمایند. فیلم
زیونی را تماشا برنامه های تلوی ،زندانیان از شروع تا پایاناین و برخی از  می نشستنددر مقابل تلویزیون شکنجه شده،

های یلم ف ،اخبار هشت شب ،سریال ها وتلویزیون یگانه روزنه ای بود که زندانیان را با بیرون پیوند می داد.می کردند
  .بودند که اک ثریت زندانیان را بسوی خود می کشاند ای مشترکیچیز ه شب جمعه

در بالک دوم قاعده چنان بود که اعدامی ها را اول در شعبۀ خاد غافلگیر کردند.انجام یافت و ما را  شبانهنامخوانی 
عبۀ شبسوی تیرباران میبردند.مخصوس،موتر های  بیر الزمه،بسوی حویلی بالک اول،انتقال میدادند و بعد از تدا

ناک ترین نهاد وحشتنزد زندانیان  خادشعبۀ خاد یعنی دست بستن و چشم بستن. خاد یعنی شعبۀ تحقیق و شکنجه.
 گردد. میدریای خون جاری پولیگون و در ذهن شنونده،دولتی بود.حتا امروز وقتی از خاد نام برده می شود،حزبی و 

میز فقط از دست 
 
ید،که خادیستانی نامخوانی های تحقیرا

 
 دستگاه  دست داده باشد. همه چیز خود را ازچاکر وار بر می ا

دمهای اک ثراً  در درون خود ،خاد عریض و طویل
 
و  ونهیچ قانپابند  ،و میرغضب را جمع کرده بود.خاد معتاد،عتمدم ا

 رزینتبزبان خاد زبان تازیانه و تولید می کرد.و ضد  ارزش ارزش برای خود خودش هم قانون بود و هم  ،نبود یارزش
خاد .می کرد فعالیتزندانیان ذهنی و بدنی و کنترول ،بستن  ،زجردادنالنۀ خاد در زندان پلچرخی برای نیش زدن.بود

دان، به در زن خادعقالی  و در پرتگاه  تسلیم قرار بدهد. باور بی  اعدام، زندان خود را مکلف میدانست تا زندانیان را
سیسه دخاد، ارمندانک " راه حل نهای  ی" را در شکنجه و اعدام زندانیان تئوریزه می کردند. تقلید از بزرگان خویش
   دند.های مختلف اذیت می نمورا به بهانه بی گناه میساختند و زندانیان 

چیغ،فحش و لگد،اولین شوک ضعیف اما ترسناکی بود که بطور ناخواسته، ما را لطمه باران کرد  و حالت نامخوانی، 
زار فرا خواند.ما 

 
عادی را در ما کمی مختل و پاشان نمود. صدای لگد، ضربت مخوفی بود که ما را به سوی شکنجه و ا

با این خشونت ما را بطور دسته جمعی بسوی  نمی فهمیدیم چه حادثه ای رخ داده است کهکه منتظر اعدام نبودیم،
 شعبۀ خاد میبرند،ناگهانی بودن و بی خبری،شدت ترس و اختالل را باال میبرد.

ورد خاد شعبۀ لعنتیمنزل اول به  درلگد و توهین از منزل سوم  را با زورسه زندانی ما 
 
عبۀ شمیدانستیم که  ند.ا

تش استفحش و خاد،النۀ اژد و 
 
 ،ادخباالی دروازه بر گمان می کردی که میدهد و می سوزاند. نیش میزند،فحش،ا

 :مانده بودحک " خوی  ی"  این شعر
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 چون گام در این خانه ی شر بگذارید

 در سقر  بگذارید انگار که گام 

مدگان "
 
 جای  ی که سرود دانته که: " ای ا

 ُامید نجات پشت  َدر  بگذارید

 

 شکنجۀ دسته جمعی

زندانی تجربۀ شکنجه و خاطرۀ زخمهای  ی را از دوران تحقیق با خود دارد.وقتی زندانی دستگیر می گردد ،شکنجه  هر
غاز می گردد.مستنطقین بخاطر حفظ اسرار،هیچگاهی چند زندانی 

 
اش بخاطر اعتراف گیری و دستگیری های جدیدا

د استنطاق و شکنجه قرار نمی دهند. همدوسیه را در یک اتاق در پیش چشمان همدیگر،بطور دسته جمعی مور 
 میکانیزم و مقررات تحقیق خاد حکم میکرد که هر زندانی را یک مستنطق یا تیمی از مستنطقین بطور جداگانه  و منفرد

از   نطقسه نفر مستتجربۀ خودم در ریاست عمومی تحقیق در  صدارت این است که مرا ،شکنجه و تحقیق نمایند...
،شکنجه در یک اتاقکابل( شتاب از بدخشان و وحید ساعی از کاپیسا،عبدهللا کوهستانی از سه والیت) یک حزب و 

 و استنطاق می کردند.

ما سه نفر .شکنجه گر اتفاق می افتد  چندسه زندانی بوسیلۀ  ، شکنجۀ دسته جمعیپلچرخی اینک در شعبۀ خادو اما،
و  ر یک زمانسه نفر زندانی دقرار گرفتن د.ننمی ک جمعی شکنجهبطور دسته بیش از شش نفر شکنجه گر،زندانی را 
لی و بطور دسته جمعی سیسه نفر ما .،نوع دیگری از تجربۀ شکنجه استانخیمدژ  ، در زیر مشت و دشنام  یک مکان

قرار می ر و اخطا،بطور دسته جمعی مورد استنطاق  می شنیدیملگد می خوردیم ،بطور دسته جمعی فحش و بیانیه 
شکنجه  . تحمل می کردیممی دیدیم،می شنیدیم و نالۀ همزنجیران را و احساسات،حاالت بطور دسته جمعی  گرفتیم.

در چنین ...بودیمچشم به چشم ایستاده ( در برابر هم،بالک دوم یک اتاق ) شعبۀ خادگران و شکنجه شوندگان در 
ور، فضای

 
در افکار  اند و زندانیان سرکوبگری و خشونت اقتدار،حمله،شکنجه گران دارای اندیشه و احساس  اعتیاد ا
نوعی از ،زندانیبرای هر شکنجۀ دسته جمعی  .قرار می گیرند ،سرکوب شده و بی پناه محکوم،مختلو احساس های 

ور تر از شکنجۀ انفرادی شکنجه ای که. مضاعف استمتراکم و شکنجۀ  شکنجه در شکنجه است
 
.وقتی که ست درد ا

نی یک یعزندانی در یک اتاق مورد شکنجه قرار می گیرد،درد و اذیت هر سه نفر در یک زندانی رسوب می کند،سه 
غا وقتی زندانی در هر شکنجه سه بار شکنجه می گردد.

 
دهند،زخم  را دشنام میمیدیدم که در پیش چشمان من شیرین ا

غا زده شده است از شقیقۀ او گذشته و حس می کردم،گمان می کردم، تیری که بر زبان خادیست را من نیز 
 
شیرین ا

لودوقتی میدیدم که مشت خادیست بر بر قلب من نشسته است.  
 
،من نیز دردش داصابت می کنمیرعلم  گلوی بغض ا

نان شکنجه می شدم و به همین طور زمانی 
 
را احساس می کردم. در هرباری که همزنجیرانم شکنجه می شدند من نیز با ا

نان نیز درد شکنجۀ مرا حس  می کردند...که من شکنجه م
 
شنام های د به ما ناله های همدیگر را می شنیدیم.مای شدم ا

ر شکنجۀ د در زیر لگد های مشترک بطور مشترک لگدمال می شدیم..گوش می دادیمبطور دسته جمعی شکنجه گران 
 .مزنجیربار برای خود و دو بار برای ه ،یکدر هر دفعه نه یک بار بلکه سه بار شکنجه می شدیم یک مادسته جمعی هر 

نقدر تحمل نا پذیر و طاقت فرساست که با گ فتن و نوشتن نمی 
 
شکنجه و تحقیر یک زندانی پیش روی زندانی دیگر ا

ن 
 
شده  شکنجهی دگر  در پیش چشم زندانیمیداند که این نوع شکنجه را زندانی ی را بیان نمود، وضعیتتوان ا
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 رباتضالتی دردناک و مختل کننده است و اما زمانی که سه زندانی در زیر یک سقف زیر شکنجه شدن در هر حباشد.
 ..ما سه نفر زندانی،در شبیخون خاد،از پنجره به اتاقمی گردد.،درد روانی اش عمیقتر می غلتندچندین شکنجه گر 

ورده شده بودیم.
 
 تحقیق ا

 

 اعدام مصنوعی

نشب  زمستانی)
 
ما همگی محبوسینی بودیم که پارچۀ ابالغ داشتم و حبس سوزان بود.بیاد ماندنی و ( ۱۳۶۲ جدیا

 هدید به اعدامت،بجرمی که مرتکب نشده بودیم، دوباره یما اسیرانی بودیم که در درون کوته قلفهای ما تعین شده بود.
نگونه لگد کاری کردند،،نامخوانیدر حین  ما رامی شدیم. 

 
ما را  .اشدب شب اول تحقیقات ما شروع شدهمثل اینکه ا

ما در د. بیرون کرده بودنها اعدامیان را با همان شیوه برخی از که سالها کردند بیرون بطرز و مراسمی از پنجرۀ زندان 
 .اعدام مصنوعیدایرۀ مرگ افتیده بودیم.دایرۀ 

 حرکت کنید -

 کجا میرویم؟

 اعدام -

غاداک تر میرفخرالدین،) چهار نفرپائین کردند. ما را از اتاق کوته قلفی : کوته قلفی
 
و حمیدی ،میرعلم خیرخواه شیرین ا

رو پ،بطرف چمحبوس بودیم. اتاق ما اولین پنجرۀ  کوته قلفی،بالک دوم پلچرخی،،منزل سوم،۱۵۷اتاق من( در 
کوته  پنجرۀ ما رااتاق های عمومی و اتاقهای دارای کوته قلفی وجود داشت. در هر منزل،به روی تشناب ها قرار داشت.

 که طول و عرض سلولو در هر  وجود داشتکوچک   در درون یک  اتاق کالن،شانزده سلولقلفی می نامیدند چون 
ن
 
ن متر بود، شش نفر ۲در  ۳ حدود ا

 
بر فرش  یمابقزجر می کشید .دو چپرکت دومنزله برای چهار نفر و  یا بیشتر از ا

د بلکه  بخاطر ضیقی جای و بلند بردن گنجایش اتاق ها بود،با گذاشتن چپرکت ها از روی ترحم نبوخوابانده می شد.
ز ظرفیت تر ابیشچپرکت دومنزله،کمیت را دوچندان می ساختند.چون تعداد زندانیان بی سرنوشت و محکوم به اعدام 

این خاطر از به  ) حدود یکهزار زندانی در بالک یک و چهار هزار زندانی در بالک دو(بالک اول و بالک دوم بود
وری است که سال های چپرکت های دومنزله کار می کشیدند.

 
رژیم دست  ،سالهای خونینی بود  ۶۲تا  ۵۹قابل یاد ا

شام نشاندۀ کارمل و خاد  
 
نجیب،همۀ بالک های پلچرخی،صدارت،ریاست های خاد  کابل و خاد  والیات را ُپر خون ا

وردن زندانیان جدید، ُپر می گردید و با اعدام و  نموده بودند. بالک اول و دوم، هر هفته و هرماه
 
پر و خالی می شد.با ا

 انتقال زندانیان به بالک های دایروی،خالی ساخته می شد.

ا کنار نیز چپرکت هها . در دهلیز قرار داشت در طرف دیگر تا هشتدر یک طرف دهلیز و  سلول هشتکوته قلفی،در 
قسمت جای را بخاطر نماز خواندن خالی میماندند و تلویزیون نیز در همان جا در دهلیز ها یک هم چیده شده بودند.

یکعده زندانیان خوشبخت در اتاقهای کوچک جابجا بودند و بقیۀ زندانیان در دو سوی برای تماشا گذاشته می شد.
و چپرکت دو دره در ما چهار نفر نیز،اتاق نداشتیم و در دهلیز متصل به درب پنجدهلیز می نشستند و می خوابیدند. 

 کردن حبس سپری محکوم به زندانی دیگر،مشترکًا  دوصدبیشتر از حدود همکاسه بودیم و در فضای تنگ با ، منزله
فتاب، مواد غذای  ی،نبود اشعۀ،کمبود  کمبود اکسیجن،درین اتاق نمناک .بودیم

 
ود که ده ب چیزهای  یضیقی جای... ا

 زندگی در بالک دوم،هر لحظه اش در انتظار مرگ و شکنجه سپری می شد.ها مرض جسمی و روانی را ایجاد می کرد. 
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ن دوره ها نشاو مقاومت سرکوب حجم ُپربودن زندان پلچرخی،از ازدحام زندانیان میترکید. زندان پلچرخی
 
ن می را در ا

نگ علیه مبارزین در جتوانای  ی بیانگر ظرفیت شگ فت انگیز مردم و سیاسی دهد.حضور هزاران اعدامی و هزاران زندانی 
ارای هر دوره دتسلیم نمی شدند. اک ثریت شان زندانیان،شکنجه و اعدام می شدند اما  شوروی است.دولت  کودتا و 
 هر اتاق یکدر بالک دوم پلچرخی بودیم.ۀ شکوفای  ی مقاومت،منحصر بخود است و ما در همین دور ظرفیت های 

ن تماشا میهندی ر  و تلویزیونی که ما فیلمداشت روسی تلویزیون 
 
ما سه شت.قرار داپنجره دوم  دهلیز کردیم در ا درا

ن شب با سایر زندانیان نزدیک تلویزیون نشسته بودیم و فیلم هندی را تماشا می کردیم.
 
 نفر در ا

سرنوشت زندانی سرنوشت غم و اندوه است. هر چیز و هر حرک تی می تواند به غم و اندوه مبدل شود. تماشای تلویزیون 
می تواند به ترامای شکنجه منتهی گردد. زندانی در هر شرایطی تک و تنهاست.در جریان شکنجه هیچ متکای  ی وجود 

ن تکیه کند.در شعبۀ خاد،هیچ حق و ق
 
ن،ترس و اتهام را ندارد که زندانی برا

 
انونی وجود ندارد که زندانی متکی به ا

مداوا کند. شعبۀ خاد کارگاه توطئه است کارگاهی که درد و رنج،تحقیر و توهین از شش جهتش بطور مساوی بر روح 
                                                                                                                                              ند.   را طراحی می کو اعدام ساختگی و بدن زندانی می ریزند.زندانی در پنجره نشسته است و خا د  برایش شکنجه 

ن عسکر  خادیست هاما سه نفر زندانی را 
 
امش غالم نو لگد می کوبید  ی که بر ما چیغ میزد) تا جای  ی که بیادم مانده ا

نرا 
 
کس می مستربود و زندانیان ا ره و رفتار، مطابق چه گرفته می شد ونامهای سریال ها اینگونه نامها،از  ،گ فتند ف 

.کارمندی که از روی کاغذ نام های ما را میخواند مربوط به شعبۀ خاد کارمندان خاد و قومندانی چسپانده می شدباالی 
مت سهمیشه بیدار و گزنده در منزل اول لمیده بود. ژدهایدفتر خاد مانند ا دادند. ( به شعبۀ خاد انتقالبالک دوم بود

زارمورد شکنجه و محبوسین،درهمین جا شرقی دهلیز شعبۀ خاد قرار داشت.
 
نطاق قرار می گرفتند .چند اتاق برای است ا

ن بازجوی  ی می کردند.ه محبوسین محکمه نارفته و زیر تحنیز وجود داشت ک
 
 قیق را در ا

ن نامخوانی تا هنوز استخوانهای ما را می سوزاند.
 
ن شب و ا

 
هنگ   کردیم که از پنجره که خارج شدیم ،حس میخاطرۀ ا

 
ا

فرین فیلم سیتا اور گیتا از گوشهای ما فاصله میگرد و 
 
را در تار  یشازخمه هدر انتظار ماست تا تراژیکی  نغمۀ شادی ا

کارگردانان خاد،از داستان و سناریوی طراحی شدۀ شان، فیلم  حس می کردیم کهکوبد.ب عمیقترو پود وجودمان 
غاز تا پایان در خون شناور باشد.

 
ما دسیسه  برایترس اولیۀ ما به این خاطر نبود که  جدیدی می سازند.فیلمی که از ا
ا هانی بناگ را درین وقت شب،بطور ،ترس ما این بود که چرا ما ذوب می شویم توطئهای ساخته اند و ما در تیزاب این 

ن شکل و محتوا ُمدل اعدام را  اینگونه نامخوانی و تحقیر از اتاق بیرون نموده اند؟
 
نامخوانی شبانه در بالک دوم با ا

 به نمایش می گذاشت.

نام زندانی را که در شب میخواندند ،زندانی در هزار و ل شکنجه در دک ترین خاد بود.ا،یکی از اشکاعدام ساختگی
رسیدیم که ت ما سه نفر هر چند که محکمه رفته بودیم و  قید ما تعین شده بود،اما بازهم میگردید.یک سودا غرق می 

ن با مبادا ما را بسوی تیرباران ببرند.مبادا لقمۀ دهن توپ شویم.
 
خشونتی که ما را از اتاق بسوی شعبۀ خاد می ا

ثرًا قبل اعدامی ها را اک در انتظار ما خواهد بود. تقویت می کرد که کدام حادثۀ خونینیبیشتر بردند،این گمان را در ما 
،شیوه و میکانیزم مراسم اعدام به زندانبانان تعلق داشت،به هر شکلی می از اعدام در بالک اول جابجا می کردند اما 

ا شما که هیچ گناهی را مرتکب نشده بودیم و در پنجرۀ خود نشسته بودیم و فیلم هندی را تما توانست اتفاق بیفتد.
هجوم ناگهانی و کشیدن ما درین وقت شب از پارچه های ابالغ ما در بکس های حلبی ما قرارداشت،... می کردیم،

فرمان اعدام و داشتن پارچۀ ابالغ، تناقضی را در ذهن ما اعدام را در ما بر می انگیخت. پیش از اضطراب های اتاق،
 ایجاد کرده بود.



12  
  

 

 سگرت

ما .از مسؤلین و شکنجه گران بودشعبۀ خاد لبالب  داخل شعبۀ خاد ساختند، غنیمتیاسیران مانند را  ما سه نفر 
خرین فرمان برای رفتن بودیم،اما 

 
نکه از ما چیزی بپرسند،باالی ما بطور دسته جمعی حملمنتظر دست بستن و ا

 
ه بی ا

ردناکی د. صحنه ای مخوف و دمی کوبی رسیدکردند و ما را بزمین انداختند و هر کسی به هر جای  ی که مشت و بوتش می 
سا و ناگهانی،حس زمان و مکان را در ما مختل کردند.بود.

 
وقتی که خود را در زیر لگد ها و دشنام های با هجوم برق ا

که چرا  ما را چانس نمیدادند تا بپرسیمرکیک می دیدیم حس می کردیم که ما را بی شخصیت و بی حیثیت ساخته اند.
ر ما قرار داشتیم.از ضرباتی که بطرز بیرحمانه بخادیست ها ما در زیر ضربات سریع و پرقدرت اینگونه بر ما میتازند.

هر چند با صدای بلند می گ فتیم که چرا ما را لت و برای ما دسیسۀ کالنی چیده اند.می بارید احساس می کردیم که 
ۀ ین شکنجدک تر ءجزسوال و جواب،  که ضربات اولیه و ناگهانی،بدونکوب می کنید اما کسی پاسخ نمیداد،مثل این

نکهبود که پیش از پرسان بقول خودشان " یک فرش نمایند" گونه قاعدۀ خاد همین باشد. مشاورین
 
بدن را  بعد از ا

ورند.ما نیز بدون های اعترافی  پاسخو های نیشدار  به پرسشساختند، جریحه دارکبود و روان را 
 
فت و گ روی می ا

  زیر حملۀ دسته جمعی قرار گرفتیم و بر فرش غلتیدیم.،در نخستین لحظه ها شنید

مر 
 
در  ما. در جان ما افتیده بودندخاد خورد و کالن خاد بالک دوم و سایر کارمندان ، مسؤل سردمدار خادسیاسی و ا

مر  ایستاده بودیم،در میان محاصرۀ خادی ها حالی که بطور حیرتزده ای 
 
خاد ، یک پلته سگرت را که با عمومی ا

 گ فت:ای کننده و مسخره انگشتانش محکم گرفته بود،به ما نشان داد و با لحن نمایشی 

غاز داستان اس     نازدانگی نکنید           خیزید ر ب  -
 
         تهنوز ا

دید؟ به کجا روان می کر  را سگرت  -  

نکه بسیار لت خورده بودیم،از جا برخاستیم.
 
 پک ک وههرسۀ ما درد از بدن ما گم شد.دیدن یک پلته سگرت،با با ا
به همدیگرنگاه کردیم و با سکوت خویش فهماندیم که سگرت، توطئه لبهای متبسم و معنادار، با شدیم، ما نخست
به دهان و چشمان و حرکات  چه ارتباطی دارد.سه نفر زندانی حیران بودیم که این سگرت با ما  ای بیش نیست.

مر خاد ها متو خادیست
 
جه شدیم که منتظر پاسخ ما هستند.ما نمیدانستیم که در برابر این پرسش چه جوابی بدهیم.ا

یغ بلندی چسگرت را در هوا حرکت میداد و منتظر جواب ما بود.ما سکوت کرده بودیم و پاسخ نمی یافتیم تا اینکه  
 سکوت مان را شکستاند:

    کجا روان می کردید ؟ را سگرت     گپ بزنید -

:میرعلم  

میزبا صدای  قهقهه
 
تمسخرا  

ت دچار عصبی،بزودی خاد و سایر کارمندان سردمدار،اما نه با قهقهه خندیدیمبقدر همت خود،من و شیرین نیز 
ئید به اقرار  منتظر نبودند که ما بعد از خندیدن،  شدند و

 
وریم و در مورد سگرت و تا

 
ما ندۀ خسخن میزنیم.روی می ا

قهقهه و خنده،عکس العمل عاجلی بود که ما پیش از سخن زدن به خادیست ها داده  تیزابی بود که سگرت را شاراند.
 هنوز لحظه ای نگذشته بود کهبودیم. 
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مر خاد:
 
  ا

ف پای شان بکشیدق از  اخنده ر رفقا !   -  

ر فرش برا بطور دسته جمعی باالی ما دویدند و با مشت، لگد وخط کش ما دوباره بدون درنگ،همۀ شکنجه گر ها 
ا وارد بمیزنند مهم این بود که ما شعبه انداختند.به هر جای  ی که دلشان می شد میزدند.مهم این نبود که در کجای 

سهمگین  و،که خیلی وحشتناک با حمالت پیهم چیغ و نالۀ ما را بیرون کنند.کردن ضربات در نقاط حساس بدن،
 "خندیدن" از چنگ خاد نجات پیدا نمائیم.ادایبود،نشان می دادند که قضیۀ ما عادی نیست و نمی توانیم با 

د خادیست ها ما را با شکنجۀ دسته جمعی دچار شوکۀ بدنی ساختند.به
 
م" ما فرمان دادند تا دوباره " مانند اوالد بنی ا

 .ایستاده شویم و به سخنان مسؤل خاد گوش بدهیم

مر خاد:
 
 ا

شنای  ی  اطالعاتمثلی که تا هنوز  با شعبۀ  ده،ر قره وانۀ دولت مست تان ک واو واه    -
 
  تخاد اس ااینجندارید.درست ا

مثل  اه میروی،اینجمثل لوش است هر قدر شور بخوری گور شد اجاین...  خاد  بیدارخاد ضد  انقالب      ،خاد  انقالبی  
  کوفته بیرون می شوی اعتراف نکنی   اگرزنده داخل می شوی        تماشین گوشت اس

مر عمومی
 
ور، تالش می کرد تا ما را بترساند و ما را بدون تلف کردن وقت به خاد با استعمال جمالت کوتاه و ر  ا

 
عب ا

نچه که خود می خواهد بر ما بقبوالند.ما که از سگرت چیزی نمیدانستیم ناگزیر بودیم که دربارۀ
 
ن چی ا

 
زی نگوئیم.در ا

شنای  ی داشتیم اما پرسش در مورد سگرت،با تمام خنده  حلقۀ کارمندان خاد ایستاده بودیم.
 
هرچند با استنطاق  خاد ا

ن، ما را کالفه کرده بود.
 
ور بودن ا

 
 ا

 نزنیدو لودگی در جهالت  راخود،بگوئید سگرت دربارۀ  -

  ؟ کرد روان  می      به کجا   و      چرا       ی  ک  

 میرعلم :

ا ما در زیر تلویزیون نشسته بودیم  و فیلم سیتا اور گیتا را تماشاین سگرت هر چه هست به ما هیچ نوع ارتباطی ندارد.
ورده اند  مسترمی کردیم و 

 
کس با سایر کارمندان شعبۀ اطالعات ما را زده زده از منزل سوم به اتاق شما ا ینک شما و اف 

 ما نمی فهمیم که شما چرا این دسیسه را برای ما ساخته اید؟یدهید،سگرت را به ما نشان م

مر 
 
 :خادا

ز اما خوب میشناسیم   اشما ر      تشعبۀ اطالعات اس ااینج ناس     تو یک زندانی هستی      بش را موقفت    خائن  -
م دوسیۀ دو تان بسته نشده که سگرت هنوز دوسیۀضدانقالبی هستید       و  تخریبیمصروف کارهای     بیرون تا درون 

 باز می کنید را

 میرعلم :

 نصوار است ! ن سگرت است دوسیۀ دوم تان حتماً دوسیۀ اول تا
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مر خاد مثل دو تا بم ساعتیچشمان 
 
مدبه اه بسوی میرعلم ا

 
نکه بم ها منفجر شوند،انگشتانش ماننتزاز درا

 
د .پیش از ا

چیغ که  و دیری نگذشت میرعلم را از پشت سر زیر ضربت گرفتند،.کارمندانخلیدبزیر گلوی زندانی کوچک شاخی 
مر بلند شد

 
 : ا

قا     به فحضور ر  ردرون شعبه     د رد    تکه توهین به سرباز انقالب جرم اس میهنمی ف   ک ثافت    استدالل نکو   -
کس  میگمس  را غالم  رفیق    یمی کنرفیق غالم توهین  مرتجع  پلید    خاین        دسیسه کار را ی    شعبۀ اطالعاتوی  تر ف 

نها را  دخنثا می کنن ابا خون خود  باندتیسم و ارتجاع ر ک ثافت کار   کارمندان اطالعات 
 
ی گوئید   م دسیسه کارو شما ا

نشان  بمی گویید ... امش مستر ِفکسسرباز انقالب برای حفظ انقالب  و انترناسیونالیسم خون می دهد و شما او را  
م برای تان ثابت رفیق غال بیستاد شوید و چگونه گپ بزنید.امشمید که در شعبۀ اطالعات چگونه اهیم  تا بفدهتان می
 سرکوب می کند ! را انقالب چگونه خائنین و ضد انقالبکه سرباز  سازدمی 

کس مر از حُ  غالم ف 
 
نکه منتظر ختم ساساتی شد و بدون فرمان،احنسبت به خود،خاد سن  احساسات ا

 
 یانیه باشدببی ا

ت را به دو انگشو  کندکمی از ریشش را با انگشتان خود با مشت در زیر زنخش زد و بعد و  باالی میرعلم حمله کرد ،
 :به حرکت انداخت  زندانی  رسم انتقام به سوی دو چشم

کس گ فتن توبه م  - قرار کو  یتومت      امی ُکشمت      چشمایته می کشم      پدرت نمیتانه از سگرت منکر شوه    از ف 
که   شانت میتم مه امشو ن     نقالب زور میزنی کده سرباز ع     ایته میشکنانمکلک چشمایته می کشم   وال بال  ک ثافت   

   ایالیت نمیتم تا قوله نکشی   یانی چی    سربازعنقالب 

ر مورد خاد دجسمی و روانی بدهد. در شعبۀ خاد هر کسی حق داشت که باالی زندانی حمله کند و زندانی را شکنجۀ
مر ،باالنشین شیاداز عسکر دروازه تا  .های بی قید و شرط برخوردار بود شکنجه و اذیت زندانی از صالحیت

 
 عمومیاز ا

و  رتا جالد حرفوی.وقتی که پای زندانی در شعبۀ خاد میخورد،از دَ شعبه ،از کارمند عادی بالک اطالعات مسؤلتا 
از هجوم خود با دشنام های بریده و دادی که داشت، با سواد خداسرباز انقالب بارید...  و تبر میدیوار باالیش تیر 

در سرکوب سه نفر زندانی  ضدانقالب انقالبی اش را  رسید و خوشحال بود که پاداش  خدمات   راضی بنظر می خشن
ورده است.

 
مریت سیاسی درس سیاسی می خواند با بدست ا

 
غالم،که با سایر کارمندان خاد،روز های معینی، در ا

گاه فریاد کشید: میرعلمبا وار کردن یک مشت به شقیقۀ استفاده از اندوخته های علمی اش 
 
 ناخود ا

 زنده باد پنج دورۀ تاریخی  -

 پانزه سوسیالیسمزنده باد   -

 ر  شرامرگ به ع -

نکه از درون 
 
گاهی نداشتیم اما با تجربه ای که از شعبۀ خاد داشتیم میدانستیم که توطئه ای و محتوای ما با ا

 
سگرت ا

حرکات و وجنات مشاهدۀ  .برافروخته شدقدرت مقاومت در ما  با دیدن سگرتبه همین خاطر برای ما چیده اند.
مر خادتارهای ریش میرعلم را بزمین میریخت ،زمانی که غالم فکس  دژخیمان ما را به وحشت می انداخت. 

 
 ا را با م ا

 گ فت:با لحن اغواگرانه ای و   ی مخاطب قرار دادچیغ
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مچپرکت ( از را با انگشتانش در هوا تکان می داد کله شخی نکنید،این سند) سگرت -
 
غا گیر ا

 
 دنر انکار ک،هدشیرین ا

در سازید!  را برای ما روشن حقایقید و کنکه شرافتمندانه اعتراف  ت،پس بهتر اس تبه سود تان نیسو دروغ گ فتن 
ن همین سگرت کافی 

 
 !  دهدبرباد ب را تانهرسۀ  ست که سرو شافی غیر ا

غا 
 
:شیرین ا  

.ما دسیسه و توطئه هم حدی دارد من چه می کند؟بسترۀ در  لعنتی زنیم ،پس این  سگرت مینسگرت   ما هیچکدام
ورده  به شعبۀ خادرا از زیر تلویزیون 

 
اید و این سگرت را برای ما سند جرمی می سازید،گوش تان جمع باشد ما این ا

،سگرت را خودتان ساخته اید،ما را بچه ترسانک نکنید ما سگرت را به هیچوجه قبول سگرت را از خود نمیدانیم
  ... نداریم

مر
 
با صدای تکاندهنده: خاد ا  

اد نگرفتی که یهنوز  ... بی شرف ...  می که با کی گپ می زنی ؟هنمی ف   ک ثافت  پاره می کنم  را دانت !  چرندیات نگو -
قرار ا راگ   دگیر کرده اند   انکار فایده ندار از چپرکت تو  دست را کارمندان سگرت گپ بزنی ؟ ر و طدر شعبۀ اطالعات چ

 کجایت میزنم؟ر می دهمیف  خطکشه   ی ننک

غا
 
:شیرین ا  

که  ندارد  َدو نزنید یهیچ نوع ارتباط  چپرکت من،این سگرت به شعبۀ خاد است هر چه هست ساخت  این سگرت 
حتا حق  دشنام بدهید ولی ما رامتهم کنید  شما خود را حق میدهید که ۀ تانرا بسیار پائین نشان می دهد،سویاخالق و 
 ...خود را نمی دهیددفاع از 

مر ناگهان،
 
غا   وار نمو سنگی به شقیقۀ شیرینسگرتدانی  بااز پشت میز خاد عمومی ا

 
کارمل  د اما سگرتدانی بردهنا

خونین  وشیرین را با مشت و سیلی و تحقیر،تلخ  خادیست ها دویدند و دهن  بزمین ریخت. شیشۀ عکس اصابت کرد.
،اخطار ریدنغُ شعبۀ خاد لبالب از شیشه ها را جمع کرد.دست با نوک بوت و انگشتان با عجله مستر فکس ند.ساخت

درین دوران  کارملبیشتر سیاسی و ایدوئلوژیک ساخت. شکستن چوکات عکس شاه شجاع روسی،فضا را .و دشنام شد
.در شوروی ادترجیع میدتمام افغانستان  نسبت بهبند بوت یوری اندروپوف را بوسی کرملین قرار داشت. چکمهدر اوج 
میزی پرستی 

 
فاق گشته بود.بطرز مسخره ا

 
 شهرۀ ا

 

 شکنجه میز 

انه، زنده باد و مرده باد ،نصیحت های پدر  موعظۀ سیاسی، در درون اتاق،میز شکنجه به میز خطابه تبدیل شده بود.
.دورۀ دعجیب دوره و فضای مرگباری  بوخادیست ها کمتر از شکنجه های فزیکی نبود. و برخورد ایدوئلوژیک  ترساندن 

 داشت.مکالمۀ دو طرفه وجود نگ فتگو را برسمیت نمی شناختند.بود.شکنجه َبر  ری و زبان بُ شکنجه گر زبان درازی 
دین نداشت.زندانبان بامنطق مونولوگ چنگ فتن را  زندانبان دشنام می داد و سخنرانی میکرد،زندانی حق دفاع و سخن

و  نشین مقامات باالاید.ه داده نمی شد که عرض حال نمدقیقه ُدرفشانی میکرد اما برای  زندانی برای چند ثانیه اجاز 
حزبی و دولتی هر چه در ذهن شان می گشت،می گ فتند و هر چه دل شان میخواست،عملی می کردند،نه پائین نشین 

،اسیران یکه زندانیان سیاسزندان گمان می کردند  سیاستزدۀچوکاتی و  قانون وجود داشت نه حقوق اتباع. نگهبانان
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زندانی فاقد .اند و می توانند با این اسیران مثل بردگان عصر عتیق برخورد نمایندو شوروی پوشالی و غنایم جنگی رژیم 
 توهین وود خدفاع از اندیشه های سیاسی  زندانبان با صدای بلند حق هرگونه همه چیز بود و زندانبان مالک همه چیز.

 دهد.ب با ضعیف ترین لحن جواب توهین راالاقل حق نداشت که جز سکوت،را داشت ولی زندانی  دیگرانعقاید به 
اربرد کزندانیانی که در زیر شکنجه عکس العمل زبانی نشان میدادند،برای خود شکنجه های تازه ای را می خریدند.

ه شکنجه و اعتراف دو چیزی بود ک تسلیمییک واژۀ عکس العملی می توانست چندین لگد را بر پشت زندانی بنشاند.
شکنجه گران خاد تالش می کردند تا با لت و کوب فزیکی و تحقیر ...می کردند طلببطور مکرر گران از زندانیان 

شخصیت های ما را ضربت بزنند و ذهن و روان ما را در یک خالی شخصیتی قرار با بیانیۀ سیاسی و زورگوی  ی،زبانی،
ی میکوشند تا سیاسبا هر جملۀ بدهند.با هر فحش میخواهند به ما بقبوالنند که ما فاقد شخصیت و حیثیت شده ایم.

د خاد وظیفۀ خود میدانست تا زندانی فرهیخته را به جسحقانیت سیاسی و حزبی خود را باالی زندانی تحمیل نمایند.
 فروریخته تبدیل نماید.

ی بود هر چه به پای شان م ،هر چه به دست شان میرسید بسوی زندانی وار می کردندیا هر چیز دیگری، ،سگرتدانی
ن به زانو 

 
رای شکنجه باز کاربرد هیچ وسیله ای برای خونچکان کردن زندانی ابا نداشتند. .و پشت زندانی میکوبیدندبا ا

رای شان  در هر حالتی،باهمیتی نداشت که زندانی در زیر شکنجه معیوب میگردد یا میمیرد. کوچک ترین ارزش وگران 
 لیمی نمایند.مهم این بود که زندانی را بوسیلۀ شکنجه، وادار به اعتراف و تس

مد.
 
غا می خورد،معلوم نبود که بر سر شیرین چه مصیبتی می ا

 
ا اصابت شاید باگر سگرتدانی در شقیقۀ شیرین ا

مر سگرتدانی بر سر،اتاق به حمام خون تبدیل می گردید.
 
خاد از شکستن چوکات عکس،کمی وارخطا شده عمومی ا

اشت و دستانش را بروی میز گذیک سالون سخنرانی کند،کرافون در یمانند کسی که از پشت مبود و به همین خاطر 
اج های تمام شاهان تمی کوشید تا با عالیمی از عصبیت چاپلوسانه دربارۀ ببرک.عصبی و شروع کرد به ایراد یک بیانیۀ 

 .بریزاند ریشخند، سویتیست  این و امپراطوران عالم را در زیر پای 

مر
 
: عمومی ا  

مپریالیسم !   -
 
ن و  نوینمند ثور بخصوص مرحلۀ شکوظفرنمون و بدانید که انقالب مزدوران ارتجاع! نوکران ا

 
تکاملی ا

به پیش  درایت رفیق ببرک کارملببخشید     دخالت  و انترناسیونالیسم شوروی قوای دوست و پشتوانۀ به    شپُ به 
جامعۀ  ساختمان فئودالیزم  و اشرار بها لغو ولوژی دورانساز خویش بزب و دولت مرحله به مرحله با ایدیحمی تازد.

ائنین را ما شما خ شما نزد ما ملخ هستیدمی کند.  جارو مثل ملخ ضدانقالب را مرتجعین و اقدام می ورزد. سوشیالیستی
یت می فعال رفقای مشاوریندر داخل زندان برضد  حزب و دولت  و ...شما  حیثیت نداریدشما شرافت  و میشناسیم ...

 باندتیسم دفاع می کنید  ارتجاع و  ازسم سویتیو انقالب  دفاع از بجاید...ینک

مر،
 
مده ا

 
سای بیاناتش را در ه ددابسوی ما تکان میدر هوا دستانش را  بودکه در کورۀ بیانیه گرم ا

 
ثیر معجزه ا

 
اج و و تا

رد.واژه ها را به میکشکنجۀ سیاسی محکومین را  ،واج زیردستان و سکوت زندانیان می پالید.شکنجه گر با بیانیه اش
 :  تکرار مانند مرمی بروی ما فیر مینمود

مپریالیسمشما برای  -
 
می  ارپیچم.مطابق پنج اصل دیالک تیک پدیدۀ کهنه ازبین میرود و پدیدۀ نو کار می کنید ا

ما  .میرودن ز بیابزودی و مرتجعین فیودالیسم    مرحلۀ ما مرحلۀ نوین و تکاملی استمطابق پنج دورۀ تاریخی گردد.
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شما مثل .. .دایستادگی کنو بم های ناپالم پکت وارسا در برابر  اشرار نمی تواندسر فیوداالن  و سرمایداران را میبریم.
 فهمیدید یا نی؟ ملخ هستید   

مر سی.را از روی میز بلند کرد. چشمانش را برای لحظاتی بستدستانش 
 
اسی ازبیانیۀ خود بسیار راضی به نظر میرسید.ا

لماتی مضامین و ک مات برداشته بود،می کوشید با استفاده ازمعلواندیشه و که سرپوش را از روی ذخیرۀ و اطالعات 
با زورگوی  ی به حقانیت راه و روش خود  اسیران نشسته در شعبۀ خاد را،که هر روز در سخنرانی ها باد می کردند،ما 

مر متیقن بسازند.ما چاره ای نداشتیم و مجبور بودیم که 
 
 گوش بدهیم.دوره دورۀ شکنجه و استبداد غداربه موعظۀ ا

 جه می کردند.سیاسی شکن با خطابۀ،در کنار سرکوب فزیکی،بود.مخالفین خود را در اتاق های سربسته  روانی و کالمی
طریق  به همینو می پنداشتند شکست گمراهی و سکوتش را عالمت نداشت،و دیالوگ را زندانی که حق استدالل 

وردنددیده درای  ی و زبان درازی خود را،
 
ارمندان کبیانیه در میان امواج پخش می شد و  .حقانیت و پیروزی بحساب می ا

مر،
 
 خاد،دست بناف ایستاده بودند و از بیانیۀ سیاسی حظ می بردند تا اینکه ا

مد:
 
 دوباره روی اصل قضیه ا

 بعد از این از استعمال کلمات توهین... روشن کنیدا که قضیۀ سگرت ر  هنوز هم چانس داریدجرم تان مشهود است   -
میز و خنده ،جلوگیری کنید 

 
ن ا

 
خواهد ون پولیگمردگان فاسد شدۀ در کنار استخوانهای شما ک ثافت ها جای در غیر ا

والبال که کشتن تان  نزد ما مثل مگس است !! سگرت از چپرکت تان بدست   شما متهم نیستید شما مجرم هستید   .بود
مده است       اعتراف کنید؟

 
 ا

   :مین محکو

                                                    پوزخند !نی و کماکان : 

با صراحت  علیحده علیحدههرکدام و  پوزخند زدیمطور دسته جمعی و ارعاب،به  در برابر اینهمه بیانیۀ قالبیباز هم 
که شما برای  میهمینکه از زیر تلویزیون  برخاستیم فهمیدطفل نیستیم گ فتیم که شما برای ما توطئه ساخته اید و ما 

 و اخطار نسیلی و توهیداشتیم که باالی ما نتظار ما همینکه در شعبۀ شما داخل شدیم اما دسیسه ای تیار کرده اید.
کلماتی مثل  ماساخت  شعبۀ اطالعات است و به ما ارتباطی ندارد.هرچه هست تکرار گ فتیم که سگرت،به می پاشید.

نکه میفهمیدیم چقدر تاوان دارد اما برای دفاع ازخود 
 
ما ما را رها ابکار می بردیم.بار بار " دسیسه" و " توطئه" را با ا

شعبۀ خاد،همانگونه که در طراحی شب های اعدام، .نمی کردند،چون برنامۀ شکنجۀ ما را قباًل طراحی کرده بودند
 نبوغ به خرچ میداد،در دیزاین شکنجه و تحقیق محبوسین نیز قریحۀ خود را بکار می انداخت.

 سرگلۀ خاد :

   یا    نی   اعتراف می کنید یا نی ؟  فقط  بگویید    -
 
 ا

 متهمین:

 نی: اشارۀ سربا 

 سرگله:

      دضرورت دارن برق به سوته و        دنواصالح نمی ش  -
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یکی از خادیستان در حالی که از و زندانی را از میان برداشت.دژخیم هجوم دسته جمعی خادیست ها،فاصله بین 
مر خاد با 

 
غا حمله کرد و ا

 
ناکامی توطئه و ایستادگی ما، راضی به نظر نمی رسید با دشنامهای رکیک باالی شیرین ا

لگد  و فحش مورد سرزنش قرار داد.فضا مزدحم شد  بامیرعلم را  میرغضبیدوید و خادیست من خشونت عجیبی باالی 
بال ما سه تن زندانی مانند سه دانه توپ فوتو همه کسانی که در شعبه وجود داشتند باالی هر کدام ما حمله ور شدند،

، هر زندان گزیده ای  میداند لولیدیممی خادیستان همۀ در زیر دست و پای بالک دوم شعبۀ خاد کوچک در میدان 
که لت و کوب فزیکی را میشد حوصله کرد اما دشنام و تحقیر های زبانی شکنجه گران مانند بم های خوشه ی  ی،قلوب 

نکه در زیر درد جسمی قرار داشتیم اما نیش های پیهم زبانی درد و ندمنفجر می ساختدم به دم احساسات ما را  و
 
.با ا

ن یک فحش غلیظ نیز موازی با می نشست،  شکمزمانی که لگد بر ...ر و بیشتر می ساخترنج ما را بیشت
 
انند تیر از ما

میز و حرکت دست ها و لگد ها فضای شعبۀ خاد را ماالمال جگر تیر می شد.
 
جۀ ضو  حاکمنعرۀ از صدا های توهین ا

اس بدن سمان از نقاط حبی شیمۀ که بوسیلۀ دست های  ما درین ازدحام خونین تالش می کردیم...کرده بود  حکومم
حنۀ عجیب و ص ...از شنیدن دشنام و تحقیر جلوگیری نمائیمبه کمک دست های خود،اما نمی توانستیم  دفاع نمائیم

و رخسارم  .خون لبهاقرار داشتم. وقتی شور میخوردم قبرغه هایم درد میکردند دردناکی.. من در حالت وحشتناکی بود.
نقدر سریع بر جدار روحم می  بر

 
هسته به لت و کوب خوی میکرد و دشنام ها ا

 
هسته ا

 
لباسهایم چکیده بود.بدنم ا

 نشستند که تعادل روانی را در من مختل ساخته بود.

ما خاموش بودیم و با سکوت خویش نشان میدادیم که حاضر به پذیرفتن سگرت پر شده بود.ناله و  غرششعبه از 
نقدر لت و کوب کردند که هر شکنجه گر از شدما را نیستیم.

 
ه میدان ب ت حرکات خویش،نفسک میزد.اتاق کوچکا

های  و ما با حواس مختل و تنمنتظر نتایج شکنجه بودند با حواس مست،شکنجه گران بزکشی تبدیل شده بود.
مر خاد درد، خونریزی و، کش و گیر،بگو و بزن  بعد از مدتی تا اینکه.. خونجکان منتظر تداوم شکنجه.

 
اقت نیاورد طا

 :منفجر گردیدنفس نفس زنان و 

ی هممی ف، میهمۀ تانرا اعدام میکن باعتراف نکنید امش اگر بالک دو. در پولیگون است نه در تانجای شما خائنین  -
نمیدانید که ما ... شد؟ر داک تر فخرالدین  به کجا روان میکرا  سگرت نکه ای یدیا اعتراف میکن ویدیا کشته میشیا نی؟ 

که  کنیدن کارمندان اطالعات زبان و  نم جزای اصالح ناپذیرها مرمی و بولدوز است.جزای تان مرگ است مرگ.همراه  
سان بسازید ... را اعتراف کنید و کار تان ؟میمی سوزان رااستخوانهای تان

 
ت را اعتراف گر حقیقبه شرافت سوگند که اا

بنکنید دگر 
 
 ت !مربوط به داک تر فخرالدین اس          بگویید که سگرت        تزندگی سرتان حرام اس  ا

غا :
 
 شیرین ا

مده پس چطور این سگرت می تواند مربوط  به داک تر فخرالدین باشد؟ 
 
شما ادعا می کنید که سگرت از چپرکت من گیر ا

از گپ های تان معلوم می شود که این سگرت  اصلن با چپرکت و بسترۀ من  چرا اینقدر ضد و نقیض گپ میزنید؟
ن با داک تر فخرالدین ! 

 
 ارتباط ندارد چه رسد به ارتباط ا

 کارمند خاد:

برو 
 
 بچه پدر نالت     لوده لوده گپ نزن که دلته از چتییات گ فتن سیاه  می کنم        ک ثافت بی ا

ب شغورۀ دلشاید ند تا دشنام قناعت کرد.چهمین کارمند خاد با خوشبختانه که 
 
مر د.ش ا

 
م کمک علت کخاد،از گ فتار ا

ه به الیه الی و مقاومت دسته جمعی ما، بعد از هر لت و کوب روشن می شد،توطئه برای ما شانتوطئۀ و سر نخ العلل 
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مر خاد می گردید. باز
 
م داک تر نابا گرفتن برای ما با صراحت گ فت که سگرت مربوط به داک تر فخرالدین است و ا

ر یک پایش را د و دبساز  دسیسۀ جدیداین همزنجیر و همکاسۀ ما داک تر فخرالدین برای خواست که  ،میفخرالدین
. یم شوندبشکنند و تسل د.وظیفۀ خاد زندان این بود که محبوسین را تا جای  ی اذیت نمایند کهدوسیۀ دیگر بکشان

زار می خاصتًا زندانی های مهم و برجسته را بیشتر
 
داک تر فخرالدین یکی از چهره های دلیر و برجستۀ زندان دادند.  ا

 ه مانده بودند،زندبدالیل مختلفه ای که  باالی عده ای از محبوسین برجستهشیوه و رسم خاد  زندان چنین بود تا بود.
نانی که مدت حبس شان دشونطویل محکوم های به اعدام یا حبس ،پ ی در پ ی با دسیسه ها و دوسیه سازی های

 
 و ا

 یخاد،زندانیان مهم  را که مربوط به تنظیم هاتعین شده بود ،بازهم در زیر تیغ اذیت و توطئۀ دایمی قرار داشتند . 
ه لیدر ها مینامید و همیشسرسپرده ها و می شدند،چپ، شخصیت های مستقل و ...  دموکرات و های سازمان،اسالمی

جزای  ی کردن زندانیان از اتاقی به اتاق دیگر، از منزلی به .ندها و دسیسه ها اذیت می کردچنین زندانیان را با بهانه 
زار دهندۀ خاد بود که همواره) به شگرد اعدام های مصنوعی( زل دیگر و از بالکی به بالک دیگرمن

 
 یکی از شیوه های ا

اشین م خبر چین های داخل اتاق، جواسیس و تطبیق می گردید.خاصتن بر کادر ها و سرشناسان،باالی زندانیان 
خاد، موقف و نوع جرم زندانیان را از روی دوسیه های نسبتی شان ادارۀ گیرس کاری می کردند.درین پروسه خاد را 

 .قرار میدادند مضاعف را مورد پیگردزندان شده از سوی خاد افراد نشانی میفهمید و جاسوس ها نیز 

فرید و به سبک 
 
دانستیم  ا میم،طرح و توطئه میریخت.تراژدی نویسی ارسطوی  یخاد  زندان نمایشنامه های خونین می ا

موخته بودیم  که تحقیق ما از تجربۀ  که خاد یعنی چی؟
 
مریت قومندانی،و دوره های حبس، ا

 
اد  زندان خسیاسی و ا

مریت سیاسی با و سرکوب سیستماتیک زندانیان ایجاد گشته است...  ،اعدامبرای مدیریت  شکنجه
 
ندانیان ز خاد و ا

به حساب  " و ضد انقالب ،اشرارمرتجع" برخورد می کردند.زندانیان برای شان  و سیاسی ذهنیت  ایدوئلوژیکسیاسی با 
مدند

 
نیتی به جز ..در کارگاه  چنین ذهمیدانستند.و باندتیسم و وظیفۀ خود را سرکوب خشونتبار مخالفین سیاسی   می ا

دند پرسونل قومندانی با روحیۀ بوروکراتیک و پاسبانی ظاهر می شمتاع دیگری بافته نمی شد.  شکنجهدسیسه و  حذف،
ش می هر خادیست تالولی کارمندان خاد با ذهن و هوای سیاسی و ایدوئلوژیک با زندانیان تصفیۀ حساب میکردند.

ضربت بزند.زندانی ،نزد خادیست ها،زندانی سیاسی شمرده نمی شد به هر طریقی که می شد،کرد تا زندانی سیاسی را 
از  ی زندانها ضد حزب و ضد شوروی پنداشته می شد.اولین درسهای  ی که خادیست،ضد انقالب شورشی  بلکه 

ف و حذتخریب،ذهنیت  گرفتند،شامل  فرا می(  در شورویچندماهه ) مشاورین یا از طریق کورسهای کوتاه مدت 
 یاسی بوده است.نابودی زندانیان س

ی می ،بیشتر از پیش به معنای خاد پ فوتبال می گشتیم ،بزکشی و و چکمه هاها ر شعبۀ خاد در زیر ُسم حاال که ما د
سانی تلفظ و معنا می گردد، به هرچند از سه حرف ساخته شده و ،KGBبه تقلید از د  ا خبردیم.

 
حیث یک واژه به ا

 . لگد ها وو جاری می سازد موجود سه حرفی، هیوالی  ی است که به اندازۀ سه جیحون،خون جاری ساخته اما این
 فحشها،سه حرف خاد را بطریق دیگر برای ما،معنا و هویدا می کرد.

 = خون خ

 = اقرار ا

 = دفن د
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 ، ینی،اسکلیت زندانپس از شکنجه های طوال تاکند  اقرارچکان می کند تا زندانی  خونخادیست، تن  زندانی را 
تا اگر زنده بماند و در گودال های گمنام دفن نشود،شود. دفنلگاهی بنام پولیگون تسرانجام در یک شب نا معلوم در ق

خر عمر در حفره های خاطرات مدفون میماند.
 
، واژۀ یونانی،به فرد و جنگی است } فاالنژهر خادیست یک فاالنژ ا

عمال خشونت،از منافع سیاسی و ایدوئلوژیک خود دفاع نماید{گروهی  اطالق می گردد که با  رای گرفتن فاالنژی که ب ا 
 ابا نمی ورزد. و هیچ خشونتی  اقرار زندانی،از کاربرد هیچ وسیله

شان  وقتی که ما دربرابر قهر و دشنام و لت و کوب،نقاب توطئه فرو غلتیده استفهمیدند که توطئه گران که  وقتی
لبته احس می کردیم که خادیست ها بیشتر از پیش سفاک تر شده اند.،و پوزخند زدیم ،نی گ فتیمسکوت کردیمفقط 

نقدر مضحک بود دسیسۀ سگرت.میتراویدنۀ خاد جابراما از توطئۀ جلف و  موضعگیری و مقاومت دسته جمعی
 
که ما  ا

ن چسپاندند که ذچیزی را برما می را در زیر شکنجه نیز میخنداند.
 
 تهاماره ای حقیقت نداشت و نمی شد که به ا

ی سگرت چه اسنادی برا به سگرت می اندیشیدیم اما عقل ما قد نمی داد که در درون این پوچ،تمکین می کردیم.
خادیست ها تالش می کردند تا با کابرد انواع شکنجه ها ؟جاسازی شده است... داک تر فخرالدین اذیت ما و محکومیت

  .وادار نمایندشاهدی دادن اقرار و به ما را 

مر  از هجوم فزیکی و یورش زبانی 
 
 ادیسم هولناک گشته است.زندانی برایش هیچسخاد معلوم می شد که مبتال به   ا

و از تضاد  شعبه،زندانی برایش مثل حلزون بود حلزونی که بسادگی بوت را رویش میگذاشت.ارزش انسانی نداشت.
ادیست ها خ که هر لحظه برای ساکنین اتاق اتفاق می افتاد. ندغم و شادی  چیزی های  ی بودبود. یافته ترکیب تقابل 
تش در 
 
دسیسه الیه به الیه باز می گردید و ما در هر الیه اش .می ساختیم و درد غم باو ما  می سوختندشادی اعتیاد و ا

مر خاد که بی طاقت بنظر می رسید اینبار ال به ال شکنجه می شدیم 
 
 نعره کشید:ی تر دیوانه وار  بطرز ا

 سُیوف  سُیوف 

رام شد.
 
ن دوران خادیست ها و پرچمی ها بعد از تلفظ  دو تا " ُاف " کمی ا

 
تشه میدانستند وخود را سدر ا

 
 ویتیست دو ا

مه .با صراحت از چکشوروی پرستی می دیدندُاف پرستی و انسان بودن،افغان بودن و وطن پرست بودن را در  مالک
میز سخنرانی)شوروی سخن میزدندروسها و بوسی 

 
رفقا باید به صراحت برای شما خاطر نشان " :  ببرک مسخره ا

تشینافغان وطنپرست کیستبسازم،کی کیست؟ 
 
ی ،انسان افغان نوین کیست؟ که وفادار به دوست،وطن پرست ا

ارگ نشین تا  از ( www.youtube.com/watch?v=n4ec4kBzpNA." ، این مالک ماستافغان شوروی باشد
 رستیپشوروی در  و را می بوسیدند خاصتن مشاورین روسی ینمشاور  دست ،از کابینه تا کمیتۀ مرکزی...زندانبان

ان به چوکی و همان میز هر که بیشتر اعتماد مشاور را به خود جلب می کرد به .نسبت به یکدیگر قد بلندک می کردند
هن  دست بوسی  خادیست ها را به طال تبدیل میکرد.مقام باالتر ارتقا می نمود.

 
ندۀ خدست مشاور اکسیری بود که ا

 مشاور،ارتقای چوکی و ثروت شمرده می شد.

 

 سُیوف 

مر چی میگوید} وقتی که ز ،شنیدیمدوبار که کلمۀ سیوف را  وقتی
 
جۀ جسمی و شکنندانی در اول متوجه نشدیم که ا

ذهن و حواسش ضربت می خورد و نمی تواند موضوعات را ،در زیر شوک های ناگهانی قرار می گیرد،روانی می شود

http://www.youtube.com/watch?v=n4ec4kBzpNA
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لحظاتی  اما بعد از {قرار می گیردو اختالل حواس ،اگر ضربات عمیق و ممتد باشد زندانی در خالی ذهنی بزودی بفهمد
 ده است.که این توطئه از کجا الهام گرفته شفهمیدیم 

خرین تفتیش
 
م،درین از طریق تلویزیون دیده بودی ی سرددر شب هارا یک سریال بلغاری یا چکی بود که این سریال  ا

لود خود بوسیلۀ سگرت پیام انقالبی از زندان برای رفقای  سیوفبنام  یک زندانیسریال 
 
پیام را بر کاغذ فرستد. میراز ا

دان پلچرخی زن خادیست  .ارسال می کندبه بیرون  از طریق سگرت قرار داده وینویسد و کاغذ را در الی تنباکو کوچک م
خرین ت ،خاد د.نز بما سه نفر را با سگرت سیوفی گره میخواهد  ،با کاربرد واژۀ سیوف

 
فتیش توطئۀ سگرت را از فیلم ا

سگرت سیوفی نمی توانست به حال ما صادق باشد در پای ما بچسپاند. جرم سیوف راکاپ ی کرده بود و میخواست 
نهم 

 
 در جریان.یار حیاتی و مهم را ( به پایواز رساندسبراز چون از بالک دوم زندان پلچرخی نمی شد چیزی را ) ا

دستگیری و تحقیقات اولیه،امکان این موجود است که یک زندانی ضرورت داشته باشد تا پیامی را به بیرون بفرستد 
رار بدهد، ق  و افشا ناشده راز های افشا شده،را در جریان گرفتاری بیرونی خانواده،تنظیم،سازمان و حزب(  تا روابط)

ارسال پیام ه باما،ما در موقعیتی قرار داشتیم که را نجات بدهد. سایر افرادارسال چنین پیامی می تواند مفید باشد و 
و چندین سال می شد که در زندان ضرورتی نداشتیم چون تحقیقات ما خالص شده بود و همگی تعین حبس شده 

 بودیم.

میز به نظر می رسید،توطئۀ سگرتاز بس که 
 
وت و سکسیوف " ما جز سیوف "  نعرۀبا شنیدن ، جلف و مسخره ا

ر برابر سواالت د ایستادگیسکوت و گرچه می دانستیم که چیز دیگری نداشتیم که تحویل کارمندان خاد بدهیم. تعجب
مدهای وحشتناکی دارد اما چاره 

 
نمی توانستیم باالی خود و باالی داک تر فخرالدین تهمت  نداشتیمای خاد چه پ ی ا

لود خاد فقط خنده .ببندیم
 
ند که هرچ و تعجب بود.،مقاومت سکوت  ،پرخاش،جواب ما در مقابل سواالت توطئه ا

ریق خاد میخواست از ط.،اما ما درین دسیسۀ خام گیر مانده بودیمشده بود طراحیخیلی سطحی و بی مایه سه دسی
که ه می توانستیم چگونیا داک تر فخرالدین ما بر ما بقبوالند که سگرت را مربوط به داک تر فخرالدین بدانیم.  زور و فشار

مین نمائیم.درین زمان ) زمستان مثل سیوف از درون زندان پلچرخی 
 
با ارسال پیام از طریق سگرت با بیرون ارتباط تا

حبوسین ماجازۀ مالقاتی را با میل های زندانیان فاهداری می شد و گن ( در بالک دوم اک ثرًا زندانیان بی سرنوشت ۱۳۶۲
غ( برگشته و تعین حبس ) پارچۀ ابال و یک عده نیز زندانیانی بودند که بتازگی از محکمه با نداشتند. شانبی سرنوشت 

ار رفتن تظندر بالک دوم در انتظار رفتن بسوی بالک سوم  لحظه شماری میکردند. ما در همین ک تگوری بودیم در ا
ماه . تادیمفرس میبه بیرون ) پیام مهم و حیاتی( چگونه ممکن بود که ما این سگرت را چرا و  پس بسوی بالک سوم. 

یک بار اگر شرایط اضطراری نمی بود،پایواز ها برای گرفتن لباس ها و نشانی های زندانیان در پشت دروازۀ عمومی 
مدند و از طریق یک پرزه خط از احوال زندانیان  و اعدامیان باخبر می شدند. 

 
اس در زمانی که پایواز ها لبپلچرخی می ا

چندین جای  درتسلیم می شدند و این لباس ها تا رسیدن به پایواز لچرخی پهای زندانیان شانرا از پشت دروازۀ عمومی 
میز از طریق لباس های زندانی چگونه ممکن است  نترول می شدندچندین بار تالشی و ک

 
ز داخل اکه سگرت شفرا

سیار خام این توطئه واقعًا  ب.برساند دولت و شورویمراجع ضد کوه ها و به پایواز برسد و پایواز این سگرت را به زندان 
ارتباط  به این سگرتو داک تر فخرالدین گیر مانده بودیم و هرچه داد می زدیم که ما  دامما در درون یک بود.  نهناشیاو 

پروسۀ شکنجه و تحقیق را پیش می  ،شدهطراحی نقشۀ دسیسه و نداریم اما ُعمال خاد قبول نمی کردند و مطابق 
و فش  شعبۀ خاد،لبالب از ُغر.یا در زیر شکنجه بمیریم جرم ناکرده را اعتراف نمائیم، یا ما تالش داشتند تابردند.

شکنجه گران بود.مسؤل و فرماندۀ شکنجه،از پشت میز، قربانیان خود را کنترول می کرد.ساکت بود و نمیدانست 
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مد،ما متوجه نبودیم که 
 
هسته، پیش ا

 
هسته ا

 
مرانه ای بکه بیانیه بدهد یا اینکه چیغ بزند.ا

 
هنین با هیبت ا

 
ا خط کش ا

غا  زده گ فت:
 
 به گردن  شیرین ا

   ُقچ    -

 د؟ر داک تر فخرالدین کجا روان می ک سگرت را      بگو 

تش نشسته بود و نمی  .خط کش را محکم گرفت دست راست خود را بروی گردن ُبرد و جای ضربت ،شیرین
 
بروی ا

تش بگریزد.
 
و شیرین که مرگ خود را قبول داشت اما تهمت  بگیردخاد می خواست از شیرین اعتراف  توانست از ا

 گ فت :بستن به همکاسه اش را نمی پذیرفت،با لحن قاطع 

 تعلق دارد    رالدینو داک تر فخ     به ما      و نه این سگرت  نه سیوف هستیم   ما   

غا را از راه پشتش بسوی شانه هایش باال بردند تا جای  ی که 
 
گاه سوزناک شیرین بطور ن فریاددست های شیرین ا

 
اخود ا

از حنجره اش بیرون شد.شکنجه گران پیهم می گ فتند که دست هایت را از شانه جدا می کنیم.دست ها را بطرف باال 
لت تناسلی اش می نشست.زانو،فشار می دادند.از پیش روی لگد های پیاپ ی بر 

 
دستش  چیزی نمانده بود کهمثانه و ا

رنج یا شانه بشکند.
 
 رین را از دو طرف مورد ضربت قرار داده بودند.میزدند و می پرسیدند که:شیاز ا

 میگی     یا   معیوبت بسازیم -

 

 محتوای سگرت

مر
 
یک ، ددا دشنام میو  می ترساندکنان ما را  سگرت را بروی میز میریخت و اخطاردر حالی که تنباکوی اطالعات، ا

ن پیچ که چوبک گوگرد را از کاغذ کوچکی 
 
نکه محتوای کاغذ ر جدا کرد و کاغذ را باز نموده  خورده بوددر ا

 
ا به ما و بی ا

 :چیغ زد ظفرمندمطمئن و با ادای  به ظاهر کاغذک را شور داد و  بخواند 

  ...   شما انکار می کنید؟ را سند نسند        سند           ای   -

:   شیرین  

کرده اید که درین کاغذ چی نوشته  بخوان  

مر 
 
} با لحن خشن{  :خاد ا  

       دون نمی شویه از شعبه    زنده بیر به شرافت قسم ک     تفخرالدین اسبه داک تر سند مربوط  ننوشته نکنید که ای اگر
م ه نوز م  عملی میکنیم  شما هوییما مزاق نمی کنیم   چیزی که میگ   تمرگ تان پیش ما  مثل کشتن سه تا مگس اس

 در کجا هستیدمید که هبفید هنمی خوا

                                                                                                                                                                                         :میرعلم
ور کرده ایدکاغذ و سگرت را خود تان ج   استدسیسه    این سند نیست  

:  کارمند  
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بقدر   شعبۀ اطالعات انکار فایده نداره اما د... کنیانکار  که اسناد و مدارکه د یه اعادت کدک ثافتک های بی شعور   -
مده تان کسندی که از زیر بالشتبسادگی خالص نمی شی    به  هنوز مانده   کافی مشت و لغد 

 
خوده   کنی قرارا گیر ا

   معیوب میسازی 

زد :  ی که نفس را ایستاده می کرد در زیر گلویمبا ضربت سه انگشتشبا نوک های   

بگو  -  

                                                   :                                                                                                                             من

 دسیسه هم حد و اندازه دارد      توسط دست های خودتان تیار شده  سگرت در همین شعبه 

مر 
 
                                                                                                                                                  خاد :                                          ا

انکار   انکار  -  

ورد دشنام به خواهر و مادر ... این دشنام ها را زندانیانی میدانند که بوس.....
 
ۀ لی) دشنام های  ی که نمی توان روی کاغذ ا

مده  (خاد شکنجه شده باشند
 
داک تر فخرالدین  را سگرت ید کهفقط بنویس   دانکار فایده ندار حاال که سند  ُجرمی تان گیر ا

اگر .ت ما میفهمیم و فخرالدینبقیه اش مربوط شما نیس... ،همین و بسداد از طریق پایواز خود به بیرون انتقال می
نبه شرافت سوگند  ،تک تر فخرالدین اساعتراف کنید که این سند مربوط به دا

 
 ....شما را رها میکنیم،در غیر ا

موعظه های ت ها همین یکی از خصوصیات خادیس به پایان رسید.ه و شعار موعظاخطار و ترساندن و ادامۀ گپش با 
نها به خود حق میدادند که دشنام و توهین را به شاخی باد کنند است. اخالقیدشنام زدن های غیر سیاسی و مقلدانۀ 

 
ا

عجیبی بود در یکسو چندتا خادیست دسیسه صحنۀ اما به ما حق نمی دادند که  فقط واژۀ دسیسه را استعمال نمائیم.
در  ،خونشکنجه و بیگناه.در یکسو شکنجه گران تشنه به پرخاشگر و در سوی دیگر سه جوان  دشنام زن، ساز و

زادی عدالت و در یکسو قاتالن.و خونین سوی دیگر سه اسیر دست بسته
 
تحقیر و و در سوی دیگر محکومین به  ا

هنین ،در یکسم و در سوی دیگر پشت  زندانی. خیدر یکسو شالق  دژ تیرباران،
 
جسم مشبک در سوی دیگر  و تیر های ا

زادی.در یکسو سناریست های سادیست  میهنسوی دیگر مدافعین  در،شورویاسارت و در یکسو مدافعین ،زندانی
 
و ا

یکسو دهان در .و امتناع در سوی دیگر سکوت ، ه و فرماندر یکسو شکنجو در سوی دیگر سیوف های مصنوعی،
موزه های مشاورین، از هر  ر خنده.های ک ف کرده در سوی دیگر لب های خاموش و پ

 
شکنجه گران خاد به کمک ا

                                                                                                        زندانی در هر دوسیه، سه چیز را تقاضا میکردند:   

 اقرار

 معلومات

 روی گردانی از باورهای گذشتهتسلیمی و 

شکنجه گران خاد، دک ترین شکنجه را از دو منبع اخذ می کردند: از طریق مشاورین کی جی بی و پراتیک روزمره. 
شکنجه گران، همه روزه از یکسو با مشاورین روسی کرشمه بازی داشتند و از سوی دیگر همه روزه در شکنجۀ زندانیان 

خاد،پر از  النۀ.استخراج می کردندو خشونت ها نجه ها را از درون همین شک هفنون جدیددک ترین و سهم می گرفتند. 
دمهای حزبی را در ادارۀ  زندان توظیف کرده بودند تا  قسی ترین و سفاک ترینافعی های جانی و شکنجه گر است.

 
ا
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را در  زندانبانانیبی سر و صدا،برده وار پاسبانی گردد.اسرار بود، خون و زن بالک اول و دوم(که مخزندان)بخصوص 
غشته بود.چوک

 
  ی های خونین زندان نشانده بودند،که دست و دامن شان با خون بیگناهان ا

و  به زندانی دشنام می دهد تا ذهن ،.دژخیمحس کند که در زیر شکنجه قرار داردچیغ میزند تا زندانی ،شکنجه گر
نگونه روان زندانی را 
 
ا زندانی را پیش از د تتهدید می کنزندانی را به مرگ  جالد،. که حیثیتش لطمه ببیند صدمه بزندا

خادیست،بطور متوالی از اقرار نام می برد تا روح زندانی را به اقرار کردن خوی .وادار به پذیرفتن مرگ نمایدمردن 
مرحزبی،با موعظۀ سیاسی زور گوی  کارمند،اخطار می دهد تا زندانی ترسیدن را فراموش نکند.بدهد.

 
د تا زندانی ی می کنا

دشنام،چیغ،اخطار،لگد،سیلی ...با صدای بلند و ضربات کاری،زندانی را سلیم نماید.تبی باوری و  را وادار به
 وامیداشت تا به بیچارگی و هردم شهیدی خود شهادت بدهد.

در درون شعبۀ اطالعات بطور دسته جمعی شکنجه می شدیم.دو ُبن بست در برابر ما ایجاد  ما از مدتی به این طرف
سگرت و بی پایانی شکنجه.به اشکال مختلف تحقیر می شدیم اما به سگرت نی می گ فتیم.به اشکال شده بود: معضلۀ 

تیم سسگرت برای ما روشن شده بود،میدانمختلف شکنجۀ بدنی می شدیم اما اتهامات خاد را نمی پذیرفتیم.محتوای 
ه نماید.خاد که با دست خود دسیسدر یک دوسیۀ کالن بسته از طریق ما دست داک تر فخرالدین را  که خاد میخواهد 

 م شویمفهمیدیم که نباید به توطئۀ سازمانیافتۀ خاد تسلی ساخته بود بخوبی می فهمید که جنایت می کند و ما نیز می
مر اطالعات تالش می کرد که با بیانیه و .و حیات یک همکاسه را برباد نمائیم
 
ه،سه ،با کاربرد انواع شکنجموعظها

 را وادار به اعتراف نماید.زندانی شکنجه شده 

مر 
 
 :اطالعاتا

گرت س     تاسشعبۀ اطالعات     تخانۀ ننی تان نیس ااینجاقرار کنید       خودفروخته   اصالح شوید   احمق های   -
 تای جرم اسسرسپردگی به معن   تبه فایدۀ تان اس لودگی نکنید  اقرار     میکنیم قرارباالیتان ا را ینلدو داک تر فخرا

مده    انکار سگرت بی معناس
 
رت برباد تمام تان در دوسیۀ سگ اقرار نکنید  ر...اگ  تجرم   سگرت از بسترۀ شیرین گیرا

 ؟ دبکجا میرسمید که سرنوشت تان هیفم  می شوید    

غا :
 
 شیرین ا

ا چیزی اما شم دارد قانونیک قاعده و دروغ و دسیسه هم ما نمی فهمیم که با شما با کدام زبان و منطق گپ بزنیم     
ید 
 
بناحق هرگز  هرگزهرگز اتهام سگرت را قبول نداریم  و هرگز ما هرگز . ساخته اید که در هیچ قاعده و قانون جور نمی ا

  شاهدی نمی دهیم. باالی داک تر فخرالدین

لبها و  خون ..شیرین در حالی که با پشت دستخادیست ها قطع گردید.فزیکی حملۀ دشنام و سخنان شیرین با 
 د با صدای بلندی گ فت :می مالیزنخش را 

  می خورید اما شرافت تان درک نداره    خادیست های دسیسه باز با شرافت  تان همیشه سوگند 

 : میرغضب

ن شط در خوت ما      حیف نصی  بگو  بی شرف!   از شرافت ما گپ نزن   از بی شرافتی خودسرت بوی قورمه میته    -
طمئن انقالبی س    م دفاع از حاکمیت  ومخربین مبارزه با  شیشعبۀ اطالعات وظیف   اعتراف نمی کنی مگم  میزنی 
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ه تعالم ،خوداعتراف و یک شصت بر اسخر نباشید با یک  هاگ...یا اعتراف مرگیا میکنیم که  تا وقتی شکنجۀ تان  باشی
 ...میم و داک تر فخرالدیناو ما میف تینجات ب

 

 

 

 

 

 

۲ 

 در درون دام دام

 

بخاطر  ود کهه ای بتوطئدام اصلی خاد،از دو تا دام  ترکیبی استفاده می کرد.دامی برای ما و دامی برای داک تر فخرالدین.
خواست تا به هر طریقی که می شود ما را وادار کند  خاد زندان میداک تر میر فخرالدین چیده شده بود.به دام انداختن 

دین یکی از داک تر فخرالبگذاریم و داک تر فخرالدین را در یک مصیبت کالن بسته نمائیم.تا در پای استعالم شصت 
چهره های جنبش مقاومت ملی کشور بود که در برابر شکنجه های ریاست عمومی تحقیق خاد صدارت ایستادگی نمود 

 اه خاد میخواست او را در یک دسیسۀکارگ کی بود که، داک تر میر فخرالدیناعتراف و تسلیمی سر خم نکرد.  بهو 
 مجید کلکانی بود.لشهید عبداو همدوسیه های یکی از یاران  داک تر میرفخرالدین گیر بیندازد؟ خطرناک

 

 عبدالمجید کلکانی دستگیری 

به سبز رنگ  در موتر فولکس  ۱۳۵۸در قبل از ظهر هشتم حوت با هللا محمد عزیز  مجید کلکانی
غا 

 
یند.خانۀ میرفاروق ا

 
م اسال)کلکانی با محمود فارانیمجید ،روز  یندر واقع در مکروریان می ا

ذکر تالبته قابل در همین خانه وعدۀ مالقات و مذاکرۀ سیاسی دارد. (منتقد ادبیو  شاعرشناس،
ع در واقه ای در خاندر چهارم حوت با محمود فارانی بعد از قیام سوم حوت مجید قباًل نیز است که 

عدۀ واست.  داشته باحثاتیو م دیدارر " جبهۀ متحد ملی " روی کارمشترک دقرغه،فاضل بیگ 
غا  مجیدهشتم حوت ادامۀ بحث های قبلی در مورد جبهۀ متحد ملی است.

 
ر دکلکانی، هللا محمد عزیز و میرفاروق ا

غا خانۀ از ،بوسیلۀ پرچمی ها،هشتم حوتبعد از ظهر  حوالی
 
را و )چ دنگرد دستگیر میمکروریان  درمیرفاروق ا

ن بحث جدا گانه است( گیچگون
 
ید  عصری حوالمطابق وعده  محمود فارانی ا

 
ا به دام امبه سوی خانۀ مکروریان می ا

یستگاه در ا در نزدیکی خانۀ میرفاروقو  که از حادثه خبر شده( معلم...)ان مجید از یار  تن یکبوسیلۀ  نمی افتد و
ید و  بسوی ایستگاه میملی بس  درفارانی،.می دهد از افتیدن به دام نجاترا محمود فارانی  ،سرویس ایستاده است

 
ا
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 ید کلکانیشهید عبدالمج ،شکنجه، تحقیق و اعدامی دستگیری چگونگ .فهماند که به وعده گاه نرود او را می،معلم
 . خواهد شدروزی از طرف یک تیم با صالحیت به مردم و تاریخ پیشکش 

تانک های شوروی در جاده ها گزمه می همگانی.های  ماه حوت ماه خونین است، ماه   اعتصاب،قیام کابل و سرکوب 
 برای ایجاد جبهۀ متحد ملی، ،مختنق  اختفا بسر می برد،در چنین وضعیت که مثل پار و پارین در شهید مجیدکنند.

ی مکروریان نیز  بخاطر مالقات محمود فارانی در راستامالقات می کرد که رفتن به با شخصیت های ملی و روشنفکران 
شبنامۀ " در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است"  ،سوم حوت در ..مجیدبوده است. مبارزاتی اشهمین تالش های 

خرین میراث قلمی این شخصیت 
 
گاهرا می نویسد و این نوشته ا

 
  :تسلیم ناپذیر استو ،ملی ا

غاز میاعتصاب و مظاهره که  " ...
 
گاهانه و متشکل تدارک و ا

 
گاهی اقشار وسیع مردم ۀشود ، بنوب با کار ا

 
 خود در بسیج و ا

گاهی و اتحاد مجهز شوند تمام
 
  لشکر ها و سالح های خونریز روی زمین در برابر  نقش برازنده دارد. وقتی مردم با سالح ا

 
نها ا

ورند
 
نجا که پای  پذیرند که مرحله نوین کودتای ثور  مردم می .تاب نمی ا

 
با نیرنگهای رسواتر و توحش لجام گسیخته تر، ا

نها قرار می
 
زمایش خونین تری را در برابر ا

 
در این هنگام که سراسر میهن گرامی .دهد نوامیس و مقدسات ملتی در میان است ا

تش شباهت داردم
 
انستان که مردم افغکنند  ، با استفاده از سکوت نسبی برخی مناطق چنین وانمود میا به مجمر فروزان ا

گاه !کنند اشغال نظامی میهن خود را به عنوان مسخره نجات افغانستان استقبال می
 
، شرافتمند ،تو گوئی که هیج انسان ا

  .و پیکارجو در این سرزمین وجود ندارد  میهندوست

زاده ما نگذاریم که خوکهای روسی
 
زادی ما وبرسیمای تابناک نیاکان ا

 
هاد برخون های سرخ سنگر های ج ، بر روان شهدای راه ا

میز با ننک استعمار روس خط فاصل 
 
نست که هر منطقه ای با تدارک اعتصاب های اعتراض ا

 
ما لجن بپاشند. اکنون وقت ا

شکارا، بار دیگر ، تبارز دهد  بکشد
 
نرا خفه سازد ، ا

 
 "...و روحیه قهرمانی ایرا که ساطور خونین امین جالد هم نتوانست ا

 

 لکسوموتر ف

    محمد کبیر مشهور به حکیم جان

ز یاران یکی ا میربچه کوت  والیت کابل،از قریۀ باالب ولسوالی  محمد کبیر  مشهور به حکیم جان
نزدیک و تاریخی مجید کلکانی است.حکیم جان،برای مجید یک جوان شجاع و مطمئن بود.قبل از 

گ فته می .می نمودکودتای ثور،با مجید رفاقت داشت و اغلبًا نقش  دریور و مسؤل امنیتی مجید را ایفا 
ده است.کار های شود که در جنگ های چریکی و گوریالی  ی،از قریحۀ منحصر به فرد برخوردار بو

بدون کوچک ترین اشتباه و مشکل و ناشد را در جریان جنگ و مبارزه،به عهده می گرفت و 
وردن موتر فولکس شهید مجید از ساحۀ مکروریان اشانجام می داد.یکی از کار های فوق العاده تلفات،

 
،بدست ا

د که یر تصمیم می گ از یاران خود،صبح نهم حوت یعنی یک روز بعد از دستگیری مجید،با یک تن ،است.حکیم جان
اغ زنانه با سازی را از ب دکلیبا قبول هرنوع رسک، ،حکیم جاند.بدست بیاور به هر قیمتی که می شود، موتر مجید را 

غا به مکرورخود 
 
ور یان در زیر بالک میرفاروق ا

 
ت را باز می کند و حکیم جان پشلکس وفساز قفل موتر  دد و کلیمی ا

یرون از ساحه بخونین  بدون وقوع کدام حادثۀفداکاری خارق العاده  شجاعت و  را با لکسوف موترجلو می نشیند و 
که در موتر والگاه تکسی ) موتر تیمی( است به تعقیب موتر   یار دیگرش.و دهد مطلوب انتقال میو بجای  می کشد

لکس وفدانستند که مجید و هللا محمد درین موتر  و روسها، هنوز نمیدولت دست نشانده،خاد فولکس حرکت می کند.
مده اند

 
هر چند از ساحه ای که مجید و هللا محمد دستگیر شده بودند،در زیر کنترول شدید امنیتی قرار  .به مکروریان ا
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چنگ  در شهید مجید موتر فولوکسنمی گذارد که  ،فداکاری و احساس مسؤلیتاما حکیم جان می تواند با  داشت
 سها بیفتد.خاد و رو 

 

 

 داک تر میر فخرالدین 

گاهی ندارد و در در هشتم حوت گرفتاری مجیدداک تر فخرالدین که از  
 
واقع در خیرخانه مخفی است،در  ای  خانه ا

غا 
 
ید و مکروریان  به نهم حوت وعدۀ مالقات دارد، در همان خانۀ مکروریاننهم حوت با مجید ا

 
 ،چون در خانهمی ا

جریان  } این.دستگیر می گرددداک تر فخرالدین خادی ها و روسها کمین کرده اند،بمجرد دق الباب و باز شدن درب،
ورده بودند،اتاق از همینرا خودش در بالک دوم 

 
 ورددر م ،قصه می کرد، بودیمهمکاسه  ی که ما را به شعبۀ خاد ا

یاست رو به زندان د{ می نموحکایت  نیزمحمد عزیز  و هللاگرفتاری و شکنجه ها و مقاومت افسانوی شهید مجید 
ابجا جروسها در صدارت ده اتاقۀ کوته قلفی های هر چهار نفر در  صدارت  انتقال داده می شود.عمومی تحقیق خاد  

غاز می گردد،،ساخته می شوند
 
ید هللا محمد شه داک تر فخرالدین از شناخت خود با شهید مجید،وقتی که تحقیقات ا

غا و میرفاروق 
 
مدن خود را به خانۀ مکروریان، مالقات   انکار می کند وا

 
می ( قو برادر میرفار  پتنگ) با تجارتی  دلیل ا

غا  گوید.
 
میرفخرالدین ر با داک ت خود از شناختدر جریان تحقیق نیز شهید مجید کلکانی،شهید هللا محمد و میرفاروق ا

با  ماند و سند و شواهدی مبنی بر ارتباطش که دوسیۀ داک تر فخرالدین معلق می و همین است  امتناع می ورزندمطلقًا 
غا پیدا نمی شودعزیز شهید مجید،شهید هللا محمد 

 
 .و میرفاروق ا

اعدام ،شورویو  پرچم دولت دست نشانده} حدود ساعت یازدۀ شب۱۳۵۹مجید کلکانی در شب هجدهم جوزای 
در دارت در کوته قلفی صتلویزیون پخش می کنند ولی مجید هنوز اخبار همین شب از طریق  هشتمجید را به ساعت 

به  - بسوی اعدام میبرند،بعد حدود سه ساعتپخش خبر اعدام،او  را بعد از  قرار دارد و زنده است، مدهشمارۀ اتاق 
ام برده می شود و هللا محمد روسها در صدارت بسوی اعد سلولۀاز کوته قلفی های  ده  {نقل از داک تر فخرالدین

غا بعد از مدتی به زندان پلچرخی انتقال داده می شوند. هللا محمد عزیز 
 
ین یار اعزیز،داک تر میرفخرالدین و میرفاروق ا

 طی شکنجه ها وسال عمر داشت( که هرگز  ۲۵و  باوفای مجید ) هللا محمد در لحظۀ اعدام حدود  ،مقاومجوان
از بالک اول زندان پلچرخی بسوی تیرباران برده می  ۱۳۶۱لب به اعتراف نگشود،در تابستان سال تحقیقات طوالنی،

غا و داک تر میر فخرالدین در زندان  شود.
 
       میمانند. زنده پلچرخی میرفاروق ا

محصل سال ششم فاکولتۀ طب کابل  ۱۳۵۷داک تر میرفخرالدین از منطقۀ دولتشاهی بگرام و الیت پروان،در سال  
ورد. او یکی از یاران  ی ثور بعد از کودتا بود که

 
 سازماندهمردی ،شهید مجید کلکانی بودنزدیک به زندگی مخفی روی می ا

 ،پس ازبسح سال  هفتبیش از  الدین بعد از سپری کردنر داک تر میرفخ...و متفکریزان پارت ،سخنور  ،، نویسنده
) مقاومت استثنای  ی داک تر فخرالدین در زیر شکنجه های خاد فوق العاده در صدارت و بالک اولهای دوامدار شکنجه 

دن های و جزای  ی ش (مجید کلکانی بود مطمئن و معتمداش ثابت کرد که یار  فوق العاده، با مقاومت ایثارگرانه بود
 ، در حالی که برای ادامۀ تحصیل ۱۳۶۸رها شدن از پلچرخی بزودی در سال  پس ازو  می شوداز زندان رها  ،مستمر

می رور تبوسیلۀ رگبار کلشنکوف در شهر کابل اد خ از طرفشده است،کابل پوهنتون دوباره محصل فاکولتۀ طب 
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رادر و جسد سوراخ سوراخش را بافتادۀ پلچرخی را در بیرون از زندان تطبیق می کنند(  ع اعدام به تعویق) در واق.گردد
     یادش همیشه باد. دفن می کنند.اقاربش در کابل 

 دمی خواهدر بالک دوم ،خاد کارگاه اینک چون داک تر فخرالدین در دوسیه اش چیزی برای اعدامش وجود نداشت،
خاطر برای  ناز همی ،دوسیه ای که او را به مجازات کالن محکوم نماید .که برای داک تر فخرالدین دوسیۀ جدید بسازد 

میز را داک تر فخرالدین از طریق پایواز به بیرون می 
 
ما سه نفر می گ فتند که شما فقط شاهدی بدهید که این سگرت رازا

ن زماند.افرست
 
ی مردم و جنبش ملی و مقاومت زنده ماندن داک تر فخرالدین را برا و ارزش  اهمیت، ما سه نفر که در ا
ت داخل پای داک تر فخرالدین در دسیسۀ سگر با پذیرش هر نوع شکنجه،م که تالش می کردی افغانستان میدانستیم،

غا و میرعلم تابناک نشود.البته قابل تذکار میدانم که مقاومت  
 
ار از سگرت انکدر ،و هواکش در شعبۀ خاد ،شیرین ا

ن هرگونه ستایش و قابل  برای من دفاع از داک تر فخرالدینو در 
 
وشم نمی هرگز فراملحظه ها تحسین است و خاطرات ا

   که تا َدم مرگ مقامت نمودند. سطور بیاد شجاعت زندانیانی است این شود.

 

غا خیرخواه
 
 شیرین ا

غا،
 
گاه،جوان مبارز، شیرین ا

 
بابه  ۀقری در.دوست  خندان دوره های سختی.و ایثارگرعیار ،مستحکما

مده و ولسوالی قشقار 
 
ن ر همادو  ،خوانده استمک تب را در لیسۀ میربچه خان میربچه کوت بدنیا ا

اران که از ی خواجه میر،برادر کالنش نیک رسیده است. شهرت  و ی کوهدامن  به عیاری کوچه باغها
 حاجی سخی مدیر خاد اطرافی به جرم رفاقت با مجید از طرف ۱۳۵۹کلکانی بود،در جوزای  مجید

شیرین بعد از تجاوز شوروی و  شدید و طاقت فرسا به شهادت رسید...اول دستگیر و بعد از شکنجه های ریاست 
ورد ... و در ماه حوت سال  علیه رژیم کودتا و شوروی مقاومتو سیاسی مخفی اشغال کشور،به زندگی 

 
روی می ا

ید و در نیمه ۱۳۵۹
 
ای هبخاطر اجرای یک ماموریت سیاسی از کوهدامن به قلعۀ فتح هللا در خانۀ همشیره اش می ا

ماه  کسی ست که هشتهمان حاجی سخی شب بوسیلۀ حاجی سخی مدیر خاد اطرافی ریاست اول دستگیر می گردد.
غا را به دام انداخته و شکنجه و سرانجام قبل برادرش را 

 
به قتل رسانده بود و اینک همان خادیست مشهور،شیرین ا

غا،است. میخکوبش کردهدر خاد ششدرک 
 
 ه عکس سیاه و سفید نیز بدست خاد مییک قطعبا دستگیری شیرین ا

غا با پهلوان غفور و جمعی از شخصیت های مبارز کوهدامن 
 
خاد و .در کنار هم نشسته اندافتد.درین عکس شیرین ا

دم ها را میشناسد
 
دمهای عکس را )حاجی سخی ا

 
درس بود و باش این ا

 
ون چ بخصوص حاجی سخی تالش می کند که ا

ای طاقت شکنجه ه ء حاجی سخی و شرکاد ...( در کابل و کوهدامن از شیرین بگیر است خودش نیز از قریۀ بابه قشقار
دمها را بدست بیاورند فرسا را بر شیرین عملی می سازند

 
غتا جای بود و باش ا

 
ا در .یکی از کارهای فوق العادۀ شیرین ا

د و برق نطقین،با حرکت تندر حضور مست جریان تحقیق در خاد  ششدرک این است که، همین عکس سیاه و سفید را
سا، از الی دوسیۀ 

 
الش د .مستنطقین هرچند تمستنطق می گیرد و پاره پاره می کند و به دهن خود می اندازد و می جوَ ا

ویزان کردن شیرین،جویده های عکس را دوباره بدست بیاورند ولی شیرین قسمتی از 
 
ویده جمی کنند که با،به کله ا

 حاال تصور کنید که بعد از این حادثه، مستنطقین و شکنجه..و عکس را نابود می سازد.  این عکس را قورت میکندهای 
غا مردی که شکنجه های خاد ششدرک و ریاست عمومی 

 
غا چیها کرده باشند... شیرین ا

 
گران خاد ششدرک با شیرین ا

ردن،از د با بچه ترسانک کتحقیق صدارت را با مقاومت و سرفرازی سپری کرده اینک خاد بالک دوم پلچرخی می خواه
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غا شیرین قابل ذکر است که وی بناحق اعتراف بگیرد. 
 
ونۀ با خادیست ها  بگبا قامت استوار در حادثۀ سگرت، ا

 برخورد می کند ... و معیوب شدن تا سرحد پذیرش مرگ پرخاشگرانه و تسلیم ناپذیر 

غا 
 
مد اینک   قریۀ بابه قشقار یعنی در مردی که درشیرین ا

 
ا با با صد نوع درد و زخم،امزادگاه میربچه خان بدنیا ا

یا می دنجنگل کوه و ُپر گردن افراشته و سینۀ پر از خاطرات،هنوز دوران تبعید خود را در یکی از کشور های ُپر 
دلف که  شهری گذاراند،همان 

 
ن هیتلر ا

 
 تولد یافته است.در ا

 

 میرعلم حمیدی

ود. پوهنتون کابل بدر فاکولتۀ ساینس محصل در بیرون از زندان شمالی است.یکی از جوانان دند   
برای  و فقط .من اولین باراست و عیار ،نویسندهمبارز،متفکر، مستحکم این جوان شکنجه دیده،

سید خیل والیت منطقۀ در در یک خانه یک شب،این جوان دالور را  قبل از زندانی شدنمیک بار،
 .بسوی چاریکار داشتیمشبانه سفری در همان اولین دیدار بیادم هست که هنوز م.ه بوددیدپروان 

وردبه چاریکار  از سیدخیل پای پیادهمرا در همان شب با میرعلم 
 
بلد وب خاراضی را  قصه گو، متبسم و این انسان.ا

در ،رهنمای سفر نیفتیم. شوروی ودولت کمین ،کدام راه ها برویم تا در چنگ خادبود و میدانست که چگونه و از 
نشب چنان

 
ن جا ها نمی توانستم بخوبی راه بروم. با روحیه و گامهای استوار ا

 
فر در سراه میرفت که من در روز در ا

 در جالب است که زمین ها و کوچه های  ناشناختۀ قریه ها برای من که بچۀ شهری بودم،کمی مشکل بود. 
 
ن شب ا

تر از من حرکت کرد و من بدنبالش براه شر زد و پیعلم پاچه های خود را بَ ،میر یک جای  ی به یک  دریاچه رسیدیم
ب رفتم من  در جای  ی پایم لخشید افتادم ولی 

 
ب شدم .باالتر از که تا و بسوی اعماق ا

 
ام در نیمه .. تا سرانجناف در زیر ا

غاشیرین پهلوان شخصیتی بنام خانۀ های شب به 
 
و  شناخت من با میرعلم در پیش از زندان به همین سفر.. رسیدیم.ا

او را در اتاق  بالک دوم دیدم و پسان ها در بالک سوم  اً و بعد،خالصه می شد ماندنشب کوتاهی در خانۀ پهلوان 
نیز در یک پنجره بودیم.میرعلم در دسیسۀ سگرت از خود شجاعت و ایستادگی فوق العاده ای نشان داد.یادم هست 

مر خاد با صدای بلند قهقزمانی 
 
ورده شدیم این میرعلم بود که در برابر سوال ا

 
تگاه خاد ه زد و دسهکه در شعبۀ خاد ا

نکه الغر اندام بود اما در برابر شکنجه، از روحیه و توانای  ی ویژه ای را با صدای خنده اش ریشخند ساخت.
 
میرعلم با ا

فرین بود.حضور و مقاومتش در شکنجه های دسته جبرخوردار بود.
 
که  میر علم پرخاشگری استمعی برای ما روحیه ا

درد و زخم  بااینک میرعلم .بودتبسم  ُپر ازدهنش هر زمانی که بسوی ما می دید،شعبۀ خاد و هواکش،زیر شکنجۀ در 
دم باالست.همان مکانی زندان،در مکانی بسر می برد که 

 
از روی سرک هایش صدای انفجار و توته های گوشت بنی ا

  پارین،در نشیب تپۀ تاریخی اش مکناتن کشته شده بود.پار و که در روزگار 
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غاشیرین
 
                                                                                                                            پهلوان ا

غا شیرین
 
خوب رت نام و شهشخصیتی که است.خوشنام و مبارز ،شاعر،نویسنده نامدارعیار  پهلوان ا

سلطنت و جمهوریت دور )در زمانه های یاغیگری،مردم داری،پرخاشگری و را از برکت عیاری و 
ورده بود. (ودو دا

 
ه من کوقتی من نام پهلوان را قباًل شنیده بودم اما با وی شناخت نداشتم.بدست ا

ن شب و میرعلم 
 
هسته به خانۀ پهلوان رسیدیم در ا

 
 پرسیدم که این پهلوان همان کسیاز میرعلم ا

  : خواند در گوشم  ها نامش خوانده شده است؟ میرعلم  یاغی است که در کست

غا شیرین اس نامدار         ده مردم چاریکار
 
   ا

غاشیرین قبل از کودتا به حیث یک  شخصیت ملی و عیار خوشنام در بین مردم 
 
ی داشت. شهرت زیادشمالی پهلوان ا

شنای  ی،با مجید کلکانی در دهۀ چهل خورشیدی پهلوان سالها قبل از کودتای ثور 
 
ینک بعد ا ورفاقت و دوستی داشت ا

د ،و خاگشته بود،دولت و شوروی شمالی خار چشم خاددر که است مبارزینی یکی از از کودتا و اشغال شوروی،
ن شب  ما.یدو خانه های مورد ظن را می پال طر گرفتاری اش شب و روز کوچه باغ هابخا

 
 در ا

 
ودیم مده ببه خانۀ مردی ا

خانم و خانوادۀ  پهلوان در همان نیمه های شب که خودش همه روزه مجبور است که از کمین خاد و شوروی بگذرد... 
ن فداکاری های نان روغنی برای ما از خواب برخاستند و 

 
پخته کردند و با شیر گرم سفرۀ لذیذی را مهیا ساختند،یاد ا

ایثارگری های ویژه  و منحصر بخود می باشد در دورۀ مقاومت علیه هر دوره ای دارای ظرفیت ها و } ...خانواده ها بخیر
نانشوروی،تمامی خانواده ها در خدمت مبارزین ضد شوروی و 

 
در شهر و روستا هر کس به حد توان بوده اند، ایادی ا

و  نیروغنان بجای  اگر درین زمانه کسی در نیمه های شب خانۀ کسی را دق الباب کند شایدسهمش را ادا می کرد.
غاشیرین {.تحویل بگیرد،کنایۀ گرمو  ک ترۀ روغنی ،شیرگرم

 
الم و سبعد از این همه سال های رنج و مبارزه،پهلوان ا

خر سال سالمت است
 
در یک کمین شبانگاهی،مرمی خاد به ران اش اصابت می کند و بعد از خونریزی  ۱۳۵۹} در ا

ن باقی مانده است{
 
 ابر های استعاری " و اینک بعد از چاپ دو ک تاب ) مجموعۀ شعر:  فراوان ... تا هنوز نیز اثرات ا

سرایش شعر و مصروف در تورنتوی کانادا   ("یک باغ خاطره و یک دشت مخاطره" و ک تاب خاطرات:  " مسکوتند
 نگارش جلد دوم ک تاب خاطراتش میباشد.

 اگر سلسلۀ دست ها را با صمیمیت نوین نشناسیم

 بیشتر از یک فاجعۀ دیگر

 در اعماق دستهای مان

غا شیرین دفترچۀ ابر های استعاری/ پهلوان  زندانی خواهد ماند./
 
 ا

                                                                                 

 شوکشعبۀ 

عبۀ خاد قصۀ قصۀ ما در شالقصه که ما سه نفر زندانی بجرمی که مرتکب نشده بودیم در شعبۀ خاد شکنجه می شدیم.
که ید و شاهدی بده"بگوئید  همان یک پرسش را دربارۀ سگرت تکرار می کردند. ها خادیست.بودسوختن و ساختن 

غا،میرعلم و من در شعبۀ خاد در زیر " ؟این سگرت مربوط به داک تر فخرالدین است!
 
تحقیق  شدید ترین انواعشیرین ا

نکه بداند که توطئه علیه اوست،در اتاق کوته قلفی و شکنجه 
 
قرار داشتیم و داک تر میر فخرالدین در منزل سوم بی ا
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سواالت تکراری،دشنام های تکراری،بیانیه های تکراری،شکنجه های تکراری،اخطار های در انتظار ما بود.
 خاند.تکراری...چیزهای  ی بودند که چرخۀ خشونت را در درون اتاق به تکرار می چر 

ما  . جگرخون می شوند و همدردی می کنند یهم اتاقوقتی که خاد یک یا چند زندانی را جزای  ی می کند همۀ زندانیان 
هنین چه شور و غوغای  ی برپا بود.

 
ان مشت ، در میخاد ما در درون اتاقنمیدانستیم که بعد از دستگیری ما در قفس ا

دمهای مدرن بیانیۀ سیاسی میدادند و گاهی مانند 
 
و لگد و دشنام زجر می کشیدیم و قمچینداران  بیرحم گاهی مانند ا

ثیر شکنجه نه تنها در جریان شکنجه تباهی .می سوختاندند روغنتیزاب و دژخیمان عصر بوق، تن و روح مارا با 
 
تا

فرین است بلکه بعد از پایان شکنجه اث
 
ن تا سالیان دراز،ا

 
زارد.در تمام عمر، رات ا

 
ی سال از بیشتر از سزندانی را می ا

ن تا هنوز روح و استخوان ما را تا اعماق 
 
ثیرات و خاطرات تلخ ا

 
زاند می سو لت و کوب مان درین حادثه می گذرد اما تا

عبۀ خاد ،شکنجه در شاستبرمه می کند} همانگونه که شکنجه های دوران دستگیری و  تحقیق در روح ما نشسته و 
ن دوره ها بعد از سه دهه { بالک دوم در واقع مازاد شکنجه است

 
هنوز از همان خاطرات می گویند و اندی زندانیان ا

ثیر همان لگد هاو گردن نالند.وقتی که از دیسک کمر  و می
 
خاد است   یو مشت ها یک زندانی می پرسی، می گوید تا

ثیرات همان نشسته است. مو گردن که سی سال پیش بر کمر
 
 وقتی که از مشکل روانی اش می پرسی می گوید که تا

ثیر همان تاش می پرسی می گوید و مثانه  ،شکم وقتی از سرطان پروستات ست.ی نمناک اکوته قلفی ها ها و شکنجه
 
ا

با ریختن  خانواده اش،اگر از دلیل سک تۀ ناگهانی یک زندانی می پرسی همسر و اعضای استهای ناگهانی  ات لگدضرب
و  زخم هاهر زندانی مخزن زخم ها و دردهاست....بود شزندانروانی و زخمهای  اشک پاسخ میدهند که ناشی از رنجها

  درد های  ی که مسؤلین زندان بر تن و روح زندانیان کاشته اند.

از نبوغ  هک،شکنجه های  ی است ترکیبی ذوجوانب و نجه هایدیدیم،شکمی در شعبۀ خاد شکنجه های  ی که  ما سه نفر 
 : بر بدن و  روح ما وارد می گردیداین شکنجه ها و این ضربات . در شعبۀ خاد میتراویدشکنجه گران خاد 

 اولیه ضربات ناگهانی * 

 در یک اتاق ( بوسیلۀ چند شکنجه گر در یک زمان چند زندانی شکنجه شدن)  * شکنجۀ دسته جمعی

لۀ تناسلی،زانو،ستون فقرات در نقاط حساس بدن  لگدضربات   *
 
 (...) قبرغه،کله،ا

 ) سگرتدانی،خطکش،چوب،قلم ...( * با اشیای روی میز وار کردن

عمال خشونت با کلمات( متوالی دشنام و تحقیراخطار،  *  ) ا 

 ) چشم کشیدن،زهر خند،دندان خای  ی،...(*  نگاه های متجاوزانه

 موعظۀ سیاسیو  ،ترفندنصیحت  *

 ریش و بروت و موی سر را کندن  *

بخواب، حرومیت از*  م
 
 غذا و تشناب ،چای،ا

 کوچک ترین حق زندانی(امتناع از شناخت )  استدالل و سخن گ فتناز یت حروم*  م

 اعدام پیش از اعدام ( ،اعدام با کلمات )  اعدام ساختگیتهدید به *  
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 ) شکنجه در شکنجه،شکنجۀ مضاعف ( مشاهدۀ شکنجۀ زندانیاجبار در *  

ن در روح و جسم زندانی  تا پایان 
 
ۀ درخت میماند.شکنجه مثل ریش زندگیشکنجه،پدیدۀ وحشتناک است و تاثیرات ا

ثیر شکنجۀ خاد بخاطری پرقوت و ماندنی ست که بصورت سیستماتیک 
 
خر محکم می گیرد.تا

 
است که تنۀ درخت را تا ا

 ر است.تا بینهایت شناو   زندانیدر دریاست که  شطدانی کاشته شده است.شکنجه مانند و دوامدار بر جسم و روح زن
شکنجه گران خاد فوق العاده قسی و بیرحم اند.کارگاه خاد در زندان پلچرخی)به کمک مشاورین کارکشتۀ روسی( 

زار است. درین کارگاه : هر شکنجه گر با روانشناسی شکنجه، 
 
موزش  شکنجه و ا

 
شکنجه،...  فنون شکنجه،ابزارکارگاه ا

زمایش مینمایند.شعبۀ 
 
موزه ها و دک ترین شکنجه را در پراتیک روزمره باالی جسم و روان زندانیان ا

 
شنا می شوند و ا

 
ا

زمایشگاه بزرگ شکنجه
 
 تبدیل گشته است. و خشونت خاد از برکت ازدحام زندانیان به ا

خرین شکنجه را با ا 
 
د و صابت گلوله به پایان برده اند اما زندانیانی که از شکنجه گاه خازندانیانی که اعدام شده اند،ا
و معنا ابل قبرای خود با تمام سنگینی اش نک با هزار و یک نوع درد و مریضی،زیستن را پلچرخی ...زنده مانده اند ای

.هر ندتحمل می ساختمت  شانرا معنا می بخشیدند و قابل و،همان گونه که در زیر شکنجه نیز مقاتحمل می سازند
بطور .تا مرگ از صفحۀ ذهن پاک نمی شوند زندانی زنده مانده،پر از خاطرات شکنجه و تحقیر است.شکنجه های  ی که 

ن شکنجه ها را  مانده اندشکنجه های توطئۀ سگرت همه اش جز به جز در ذهنم حک ،مثال
 
مثل اینکه کسی نقش ا

 اختالل روح و اختالل جسمپایدار ماندن،بیاد ماندن،.باشدکرده  اکیو حکدر پیکر روحم کنده کاری 
 
مد شکنجه ،پیا

گرکسی ا اگر کسی که در خاد شکنجه نشده و عمق خشونت و بربادی را حس کرده نتواند،های سیستماتیک است.
تش شکنجه نسوخته باشد، به شکنجه های سیاسی با نگاه 

 
دهنده نیست انتزاعی ببیند،چندان تکانسرسری و که در ا

د.شاید این ننمک بپاش بجای مرحم، بر زخم و رنج شکنجه شدگانعده ای از افراد، زمانی می شود که  ریش کنندهتخ،
رده خود بدفاع برخیزند،نگذارند که کوه  غم شان به فراموشی سپخود قربانیان و شکنجه شدگان باشند که از حیثیت 

 شود.

ن استقبال مینماید.ملتی که جنایت و خشونت را فراموش می کند،به معنای 
 
نست که از تکرار ا

 
ی که دارای ملت های  ا

نچاز یاد نمیبرند.را تفکر و حافظۀ تاریخی هستند،هیچ فاجعه ای 
 
 هواقعیت این است که حوادث هولناک و مرگبار و ا

در روح و جسم حک شده باشد،هرگز فراموش نمی شود.شکنجۀ خاد یکی از خشن ترین و ماندنی ترین نوع شکنجه 
ن زمان است

 
ثیرات کندن ریشم را در ا

 
.من که در زندان ریشم تکمیل شد و اینک که ریش من  سفید شده است تا

ید که چگونه و با چی خشونتی فراموش نمی کنم.بیادم 
 
ز ریش و بروتم را می کندند،گاهی گمان می کنم که تا هنو می ا

،هنوز صدای سیلی و لگد خادیست ها را می شنوم.دشنامهای شان چکدکنده شدن ریش و بروتم خون می  از جای
گین دژخیمان تا هنوز مرا تا هنوز تیر می شوند. درون سینه اممانند رعد و برق از 

 
عقیب تدر خواب و بیداری سایۀ خشما

ن ک ر لحظههرا می بیند.زندان ،هیوالی شکنجه و هر حالتیدر زندانی هرگز نمی تواند فراموش کند.می کنند.
 
ه به ا

جه خادیست ها در حالی ما زندانیان سیاسی را شکنشکنجه ها می اندیشم، حسی وحشتناکی سراپای وجودم را میلرزاند.
و  سوسیالیست ،خود را دموکرات می کردند که از الی دندان های شان لعاب دموکراسی و سوسیالیسم باد می شد.

میخواندند اما مخالفین سیاسی خود را حتا در درون زندان تحمل کرده نمی توانستند.زندان که جای انترناسیونالیست 
شویتس ،بهمنتظر ماندن برای اعدام یا سپری کردن حبس بود بوسیلۀ این شکنجه گران نک تای  ی پوش 

 
طبقۀ هشتم و  ا

وری جهنم دانته تبدیل گشته بود.
 
یشانی ام را پسگرت،تا هنوز  دسیسۀدر ... منجمله از شکنجۀ خاد  و نوشتن یاد ا

 ما زندانیان و شکنجه شدگان هر خطی را که در مورد شکنجه می نویسیم دوبارهستون فقراتم را سرد می سازد.گرم و 
زندانیان تا هنوز در مورد شکنجه،  هر روایت،بیان احساس ها و چشم دید های  زندانی است.چون ،شکنجه می شویم
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؟ ه استشتچی می گذدر جریان شکنجه و اعدام و اما نمیدانیم که در مغز مسؤلین زندان مقاالت و ک تابهای  ی نوشته اند 
 نمی نویسد. و اعدام دربارۀ شکنجه هر گز و زندانبان شکنجه گر

قیقتی حتا هنوز برای افشای شکنجه ها قلم نگرفته است،یک نفر مستنطق  تا هنوز برای کوچک ترین  یک شکنجه گر
الد را افشا نکرده است.نه یک جسیستماتیک دهن باز نکرده است.یک مدیر یا رئیس خاد تا هنوز ذره ای از جنایات 

در میان هزاران هزار سیاسی نه یک  قومندان محبس  تا هنوز در مورد چگونگی شب های اعدام چیزی نگ فته اند.
مر و مدیر خاد،صد ها مستنطق و شکنجه گر صدارت و ریاست های خاد،صد ها جالد و 

 
 و قاضیخادیست،صد ها ا

 ...تا هنوز یک نفر هم پیدا نشده که در مورد پلچرخی،پولیگون،شکنجه گاه صدارت،ریاست های خاد،څارنوال
 ... یک صفحه بنویسند.نه،دستگیری های شبانه و روزا محکمۀ اختصاصی انقالبی،

 

 

 

 

 

۳ 

پلچرخی زندانبانان  

 

 امانیافتهسیستم شکنجه و جنایات سشناختن  عدالت و انصاف را تثبیت می کند.شناختن شکنجه گر و شکنجه بر،
اندیشه،احساس،رفتار، گ فتار، ،ذهن نگاه،ضرورت است.اشد و پژوهش، برای داد خواهییک ملت بیداری برای 

 ،همۀ خصایص و عناصری که یک زندانبان و شکنجه گر را می سازد،الزم است تا و سرانجام  ...ادبیات،، اخالقیات
،عوامل ات شناختن جنای در کشوری که تفاوت بین شیر و قیر را مخدوش کرده اند، مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

ن دارای اهمیت بنیادین است.
 
زادی عدالت خشونت پلی است بسویشناختن منصفانۀ عاملین و عاملین ا

 
شناختن . و ا

 جنایت و جانی عملی است که بازماندگان و قربانیان را فراتر از انتقام جوی  ی بسوی دادخواهی و حقیقت یابی می
یندگان نیز دارای 

 
کشاند.شناختن خشونت سازمانیاف تۀ حزب دموکراتیک خلق،نه تنها برای نسل موجود بلکه برای ا

 ،مستنطق و زندانی ،، جالد و اعدامی،قاضی و محکوم و متهمڅارنوال ، قاتل و شهیدشناختن ست.ارزش تاریخی ا
ن بر ... اسیرزندانبان و 

 
خی نگردد.وقتی ما از زندان پلچر  نابودویران و ،و عدالت مردمحافظۀ  که قابل اهمیت استای ا

پلچرخی ک قومندان سفا نام اسدهللا سروری و  سید عبداالله بهذهن مردم فقط  می کنیم شکایتدر دورۀ خلقی  ۳اگسا و
} قاتلین درا کسی نمی شناسو سایر مراکز تحقیق و زندان ها اگسا و پلچرخی  و بقیۀ جالدان و سفاکان معطوف می گردد

دهللا سو شکنجه گران اگسا و کام،سه نفر نبوده اند که به دو تا رئیس و یک نفر قومندان پلچرخی خالصه گردد= ا
،دستگاه های اگسا و کام ُپر از مستنطقین و جالدان بوده اند،مطابق لست سروری،اسدهللا امین و سید عبداالله

ن و این فقدا{ خود شان،دوازده هزار انسان بیگناه را در ظرف یک سال کشتن،کار فقط دو سه نفر نبوده است
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ن می شود تا نامهای شکنشدن، مستندو عدم معلومات 
 
 ها شکنجه ها و تیربارانعاملین ،جه گران و جالدانباعث  ا

و  هیشفا،حافظۀ شواهد گم شدن نام ها و کارنامه های جانیان، زایل شدن اسناد واز صفحۀ تاریخ نیز گم گردند.
کارنامه ( و بسیاری از ۱۹۹۲ -۱۹۸۰سال در زندان پلچرخی بوده ام )  ۱۲من، اگرچه حافظۀ تاریخی را نابود می کند.

اشکال  به (دو جلد ک تاب زیر نام جنایات حزبیجالدان را در نوشته های قبلی خود) در شکنجه گران و نامهای ها و 
ر د یعنی شکنجۀ دسته جمعی ما در شعبۀ خادقصه این به زمان  تا جای  ی که درین نوشتار ام،اما  یاد کردهمختلف 
جه و مدیریت شب های شکنساماندهی که در نام ُبرد  و قومندانانیسؤلین ماز ارتباط دارد،میتوان  1362زمستان 

 :تیرباران نقش داشته اند 

 

   دگروال خواجه عطامحمد وفا

 قومندان عمومی زندان پلچرخی ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۰از  

و  تیم گرفتاری  است.عضو درۀ والیت کابلگلاز ولسوالی محمد مربوط به جناح پرچم،خواجه عطا
 فسرایک  از موقفدر عرصۀ گرفتاری و شکنجه، قریحهبعد از نشان دادن بزودی . مستنطق خادبود

 یندم،رنگ گاین جالد  حزبی با قد بلند میرسد. عمومی زندان پلچرخی نیقومندابه ، خاد ۀمجهولدو 
ی را پلچرخخونین قومندانی ادارۀ به حیث قومندان عمومی،سال  بیش از هشتبروت های دبل و افتیده، حدود  و 
حاظ عملی اما از لشباهت داشت، جالد کم سویهو به یک از لحاظ فکری کادر برجسته ای نبود عهده داشته است.به 

ا زندان پلچرخی ر  ) شکنجه،اذیت و اعدام(جه عطا روز و شباخوو مدیریتی داشت. وپراتیفیمغز ابقول خودشان،
ا سایر رشمه ها و خریطه ها را ب د و شبانهنمونبار می روزانه رشمۀ نایلونی و خریطۀ سیاه را تل ..اداره می کرد.طراحی و 

مسؤلیتش در طوالنی که طی دوران  اعدامی  می انداخت .خون هزاران  ی اعدامیانهمکارانش به دست ها و گردن ها
یم دست مستقبطور مستقیم و غیر  ،در هر قطره خون این قومندان سفاک  شده ریختهو پولیگون زندان پلچرخی 

اعدامیان،شبانه از دهلیز دفتر قومندانی خواجه عطا در موتر های مخصوص و بی کلکین  در بالک اول،است.داشته 
دگروال خواجه عطا محمد یکی از شکنجه گران و اعدامچی های درجه یک  جابجا و بسوی پولیگون برده می شدند.

پلچرخی  از زندانورۀ  طوالنی قومندانی اش، خواجه عطا میداند که چند هزار زندانی سیاسی، در د زندان پلچرخی است.
که دست هایش بر پشتش بسته شده است ،از دهلیز قومندانی این حزبی ی  ی بسوی پولیگون برده شده اند.هر اعدامی 

داند،همین  می ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۰اگر یکی از کسانی که لست و تعداد کشته شدگان را از سال سفاک تیر شده است.
مد قومندان عمومی زندان سیاسی پلچرخی است.بعد از خواجه عطا محمد جالد دیگری بنام دگروال خواجه عطا مح

کنون که این ..نمیدانم،هم ازند. دگروال عبدالرزاق عریف به مدت کوتاهی به چوکی خونین قومندانی پلچرخی تکیه می
غل شسطور نگاشته می شود،قومندان عمومی که چندین سال در خون بیگناهان شنا کرده است،فعاًل در کجا با چی 

 مستعاری زندگی می کند؟ اصلی یا نام و 
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  دگروال عبدالرزاق عریف

مریت سیاسی  ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۰از 
 
 خادو مسؤل عمومی ا

 پلچرخی عمومی قومندان  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۸از 

در دورۀ .معلم بودهکودتای ثور عبدالرزاق عریف مربوط به جناح پرچم،از شهر چاریکار والیت پروان است.قبل از 
مر سیاسی و  به حیثبه خاد می پیوندد و بزودی پرچم،

 
مه کارۀ ه در واقعد.گرد می نصب پلچرخی ی زنداناطالعاتا

تا شکنجه و اعدام را  ( ۱۹۹۰ تا ۱۹۸۰)سال در زندان پلچرخی میماندُنه  بیشتر از،حزبیاین زندانبان زندان می شود.
ر دچندین سال مسؤلیت سیاسی و خاد زندان را بر عهده دارد و مدیریت کند. مشاورینو  ایدوئلوژی  حزب،از دیدگاه 

خرین مراحل مسؤلیت خود در زندان،
 
 د.دگر می قومندان عمومی پلچرخی ، محمدبجای خواجه عطا دو سالبه مدت ا

ای ر دگروال رزاق عریف ب[ پلچرخی می شود...قومندان به مدت کوتاهی ری گځنګ لو } البته بعد از رزاق عریف،غور 
مد. ،سویتیست  دشمن شکنیکی از چهره های مطمئن، مشاورینو پرچم 

 
بهترین  دستگاه خادسرسپرده به حساب می ا

، قد با سر کم موی و متمایل به کل حزبی شکنجه گراین در پلچرخی فرستاده است.مهرۀ فکری و اوپراتیفی خود را 
ر می با لباس ملکی ظاهو شب های اعدام اتاق های شکنجه  ،در دهلیز ها اک ثرًا ،متوسط و رنگ گندم بنگله دیشی

به حیث ،یو اوپراتیفی کادر برجستۀ حزباین هزاران هزار انسانی که در پلچرخی شکنجه و اعدام گردیده اند،گردید.
ن نقش داشته است.،زندان مسؤل سیاسی و اطالعات

 
رزاق عریف در بالک اول موقعیت داشت همان  مرکزی  دفتردر ا

دیدۀ پ.رزاق عریف شکنجه و اعدام را برده می شدندجای  ی که زندانیان شکنجه می شدند و اعدامیان بسوی پولیگون 
انقالبتصفیۀ ایدوئلوژیک و نوعی از  رزاق .ورد می کردبرخعقاید حزبی ابزار و به شکنجه و اعدام با و اشرار مینامید. ضد 

گاهی دارد و در مدیریت شب 
 
عریف یکی از مسؤلین درجه یک محبس پلچرخی است که از اعدام هزاران هزار زندانی ا

ر شکنجۀ و دستور ده د های اعدام نقش اساسی ایفا کرده است،فرد مسؤلی است که یا مستقیمًا یا بطور غیر مستقیم
 زندانیان سیاسی دست داشته است.

 

مس الدین پنجشیری جگ تورن ش  

 قومندان بالک اول پلچرخی ۱۹۹۱تا  ۱۹۸۰از 

لچرخی.از پ بالک اولترین زندان یعنی قومندان ونین خ مسؤلمربوط به جناح پرچم. شمس الدین از پنجشیر است.
مر جه عطااحوقومندان به حیث قومندان بالک اول تعین میگردد و مانند  ۱۹۸۰سال 

 
رزاق عریف تا سالیان دراز  و ا

جود و درین چوکی خونین باقی میماند. بالک اول برای شکنجه و اعدام است.در بالک اول مراسم اعدام بطور بالوقفه 
از تمامی .رفته اندبسوی تیرباران همواره از منزل دوم و سوم بالکش  ،اعدامیان که و شمس الدین کسی است هداشت

ک اول بال بالک ها و صدارت...، زندانیان اعدامی را در بالک اول جمع می کردند و شبانه بسوی پولیگون میبردند.
که  باشد  ظن جایبرای زندانیان ،کمتر شاید .بودگدام رشمه های نیلونی و خریطه های سیاه ،ذخیره خانۀ اعدامی ها

رخ نامهای بیگناه شان چلیپای سبرخی از هزاران هزار انسانی که طی این دوران اعدام شده اند،قلم شمس الدین روی 
قومندان شمس الدین هرچند کادر برجستۀ فکری نبود اما حزب، دولت و شوروی رویش بسیار حساب مانده است.

ن،روزانه در منزل اولش تحقیق و شکنجه 
 
میکردند و به همین خاطر سال های طوالنی مسؤل بالکی ماند که در ا
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نقدر اهمیتصورت می گرفت و شبانه اعدامیان را بسوی تیرباران میبردند.
 
ی داشت که قومندانی عموم بالک اول ا

مریت عمومی سیاسی و خاد نیز در بالک اول قرار داشتند.
 
  زندان و ا

 

 داک تر غیرتمل  

 سرطبیب زندان پلچرخی ۱۹۹۱تا  ۱۹۸۰از 

ابلیس  بهی در تاریکقواره اش  .متوسط،سیه چهره و چیچکی داک تر غیرتمل مربوط به جناح خلقی و از لغمان است.قد
.این انسان غیر متخصص را به حیث پاسبان جهنم شباهت داشت.خشن،خونریز و قسی القلب و در روشنی به

م قرار منزل دوم بالک دو ،در میانۀسرطبیب  زندان پلچرخی نصب کرده بودند.شفاخانۀ نمایشی اش در سمت شرقی
شید. انی را می کبجای دادن قطره چکان برای درد  چشم،چشم زندداشت. این شفاخانه خودش یک شکنجه گاه بود.

وازه بود که  داک تر غیرتمل خون اعدامی ها 
 
 بی میو حز شورویمیگیرد و برای مریضان را پسان ها دربین زندانیان ا

ده ،در شب های اعدام نقش طبیب در تیم رگبار را بازی میکر بر مبنای مسؤلیت دولتی و حزبی ،غیرتمل داک تر . فرستد
اک تر ده داک تر غیرتمل را در شفاخانه اش،در نقش میرغضب و جالد ندیده باشد.است.هیچ مریض زندانی وجود ندارد ک

سرطبیب خشن،شکنجه گری که با چپن سفید،کار های غیرتمل یکی از جانیان  وحشتناک در زندان پلچرخی است.
 سیاه انجام داده است.

 

  هراتی سرور تورن 

 قومندان بالک دوم پلچرخی

قومندانی بالک دوم رسیده بود.دورۀ چوکی خونین این افسر پایش به وم نبود که چگونه سرور از هرات بود .معل
این شخص مانند خواجه عطا،رزاق عریف،شمس الدین و داک تر غیرتمل قومندانی اش در بالک دوم بسیار کوتاه بود.

نجا که قومندانی بالکقریب به نبود که تا 
 
  ده سال در جهیل خون شناور بماند.اما، از ا

 
ن دوم مربوط خاد بود،در ا

ن نگهداری می شد شکنجه و تحقیق صورت می
 
نی بالک قومنداپرسونل ین،ا . عالوه برگرفت، بی سرنوشت ها در ا

... پس هر کسی که درین بالک به چوکی نیز نقش بازی می کرد. در شب های اعدام فعال، به حیث یک نیرویدوم 
ش وتاه و دراز ک ۀدور  مسولیت کشتار و شکنجه های  ی که در ،و دیگران تیقومندانی تکیه زده است، منجمله سرور هرا

   د.نانجام یافته است،بدوش دار 

 بر دیوار کوبی که به لکه های خون می ماند،تلفظ نام هایتان دشوار بود

 پدرود ای درد

 پدرود ای خوشبختی

 پدرود ای گل سرخ 

راگون خدا حافظ زندگی  خداحافظ روشنای  ی و باد
 
 .ا
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پلچرخی وجود داشتند که در شکنجه و اعدام زندانیان سهیم بوده  جمع کارمندان فراموش نشود که افراد زیادی در
نکه چهار نفاند.

 
ن از زندر دورۀ دوازده سالۀ پرچمی ها، فقط همین پنج نفر فوق الذکر نبوده اند } با ا

 
و  دانبانانر اول ا

دمکشان
 
تند{که جنایت کرده باشند.طی حاکمیت پرچمی ها) دورۀ کارمل و و خطرناک هس سفاکبسیار سابقه دار و  ا

لوده به و دامن ها که در اعدام و شکنجۀ زندانیان مستقیمًا دست ها صد ها نفر وجود داشتدورۀ نجیب( 
 
ی شان ا

کارمندان شعبۀ سیاسی و اطالعات  مرتکب گشته اند.به اشکال گوناگون جنایات ضد بشری را  و خون است
 به بالکبه حیث زندانبان یک عده حزبی ها زیر نام سپاهیان انقالب  ۶۰و  ۵۹پاهیان انقالب) در سال پلچرخی،س

ورده شدند
 
ایر عمومی و سقومندانی و کارمندان  (،افسران نمایند ُپر ،تا کمبود پرسونل را در شکنجه و اعدام اول ا

 مشاورین،و دوم اعدام،مستنطقین در بالک اول، تیم های عملیاتی در شب های بالک های زندانهای قومندانی 
زندانبانان،یکی از .می باشند ضد بشری جنایت و  های دسته جمعی  اعدام ، شکنجه ،به خشونت... متهم شوروی

ارگان های مهم در صورتبندی جنایت است ،در حالی که زندانیان زمانی در چنگال زندانبانان قرار می گیرند که از فلتر 
 چندین ارگان دیگر می گذرند. 

 

شویتس مرتبط
 
 سه ا

 ه کمی و محڅارنوال خاد،

اط و محکمۀاختصاصی{ در ارتباختصاصی  څارنوالیان، با سه ارگان دولتی} ریاست عمومی تحقیق خاد، زندانبان
ی و محکمۀاختصاصی انقالب څارنوالیخاد، و استبداد تالش های مستقیممحصول  ،زندانیان .شتندقرار دادایمی 
 برای زندانی صورت دعوا می تراشید و محکمۀ اختصاصی څارنوالی د،بوسیلۀ خاد دستگیر  و تحقیق می ش افراد،بود.

 هس ،ُپر و خالی شدن زندان،از لحاظ اداری و تقسیم وظایف، به عهدۀ  همینرا صادر می نمود. حکم اعدام و حبس
لود 

 
نکه بودارگان خونا

 
چنگ  د،بهی گردیاست های خاد بیرون مزندانی با تن و روان زخمی از صدارت یا ری.بعد از ا

تا  مکیدی م جعلی و ایدوئلوژیک،هام نامۀ با ات، باقیماندۀ شیمۀ زندانی را افعیاختصاصی می افتید و این  څارنوالی
خرین ضربات را بر زندانی وارد می  اینکه نوبت به محکمۀ اختصاصی

 
ز گرفتاری اد.زندانی نمومی رسید و محکمه نیز ا

 مراحل زیادی را سپری می نمود. ،کشته شدنحبس و تا 

میز ،دعوای کنجه و تحقیق خادمرحله،با ش سهزندانی در این 
 
مواجه می  ،محکمهتراژیک و جریان  یڅارنوالمسخره ا

زار در زیر سیستماتیک  ز بطر باشد.در هر مرحله،زندانی 
 
دم کیها این ارگان هو نقض حقوق بشری قرار می گیرد.ا

 
ای ا

 سوزی را رهبری می کردند؟ 

 عبدالکریم شادان رئیس محکمۀ اختصاصی انقالبی 

 اختصاصی انقالبی یڅارنوالرؤسای  عبدالواسع غفاری سیدشرف الدین شرف و ،حشمت هللا کیهانی

 و واد جنرال عبدالغنی عزیز رئیس عمومی ریاست تحقیق خاد

 

 



38  
  

  عبدالکریم شادان

 و قاضی القضات رئیس محمکۀ اختصاصی انقالبی ۱۹۹۲تا  ۱۹۸۰از 

تا در ادارات کود یکی از کادر های سابقه دار و بلندرتبۀ جناح پرچم است.فاکولتۀ حقوق خوانده و قبل از
غاز قضای  ی کار کرده است.در رژیم پرچم،

 
مۀ رئیس محک،اشغال افغانستان بوسیلۀ شوروی از همان ا

خرین لحظۀ حیات  در مقا
 
مه کم ریاست محکمۀ اختصاصی و ستره محاختصاصی انقالبی می گردد و تا ا

از جملۀ جالدانی است که هزاران هزار انسان بیگناه در تاریخ معاصر کشور،کریم شادان باقی می ماند.
نموده است. محکمۀ اختصاصی انقالبی محکوم  اعدام یعنی اشد مجازات،به زندانی و به جرم مخالفت با شوروی،را 

ن محاکمه می کردند.این 
 
از نامش پیداست که یک ادارۀ ایدوئلوژیک و حزبی بوده و مخالفین سیاسی خود را در ا

س هر دیوان یک د{ .ج،دیوان .ب،دیوان .الف،دیوان.چندین دیوان تقسیم می گردید} دیوان ه به محکم
 
که در را

دمُکش بیرحم قرار داشت.کریم شادان که در بیرحمی و اصدار حکم  قاضی 
 
نبوغ  صاحبحبس و اعدام،  پرچمی و یک ا

..کریم .تو پارچۀ اعدام نوشته اسحبس الغ بیشتر از دوازده سال را از بلندای این چوکی خونین، پارچۀ ابو قریحه بود،
بوسیلۀ افراد  1371ثور  12به مجاهدین،در شب پرچم  شادان سرانجام بعد از اشتراک در مراسم رسمی تسلیمی دولت  

وازه،} ناشناس
 
زاد شده ،تعدادی از زندانیان سیاسی بوسیلۀ قرار ا

 
گونه که  همان می گردد،محکمه دستگیر و  تازه ا

اسفل  بر بهبا نعرۀ هللا و اکدر همان سال  یان سیاسینزندا نیزحنیف شاه قومندان جالد پلچرخی را گ فته می شود که 
نابود  {. من شخصًا طرفدار هیچ نوع ترور،برخورد های غیر قانونی و محکمه های صحرای  ی نیستممی فرستندسافلین 
بود  اعدام کردهو یک امضاء حکم یک را با صدور  سیاسی هزار دستگیر شدۀ  قاضی ی  ی که هزارانرئیس و می گردد.

  .گیر میماند ،دادگاه مردماینک خودش در 

 محکمۀ اختصاصی و انقالبی از چهار دیوالن تشکیل یافته بود: 

 دیوان الف

 دیوان ب

 دیوان ج

 دیوان د

اعدام و حبس سیاسی در این چهار دیوان ، محکوم به  هزار زندانی ده هاعضو داشت. چند هر دیوان یک رئیس و 
گردیده اند.رؤسا و اعضای دیوان ها،مانند عبدالکریم شادان در قطره قطره خونی که در پولیگون پلچرخی و سایر 
گورهای گمنام ریخته شده است،مستقیمًا دست دارند. شناخت هویت و کردار این چهره ها به ما کمک می کند تا در  

  ادخواهی و پژوهش های تاریخی و حقوقی  دچار حدسیات و موهومات نگردیم.امر د

 عمار رئیس دیوان الفغالم محی الدین  قاضی 

 رئیس دیوان ب / قاضی حضرتگل حسامی عضو دیوان  نسیمی  قاضی

 قاضی عبدالفتاح سکندری رئیس دیوان ج

 اسدهللا زمری رئیس دیوان دقاضی 
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را  در دیوان های چهارگانه ،همه روزه زندانیانو سایر قاضیان محکمۀ اختصاصی انقالبی  سنای  ی مشهور به ماماقاضی 
طی دوازده سال قاضی ها و رؤسای  بر اساس اندیشه های حزبی،با اصدار حکم، به اعدام و حبس محکوم می کردند.
 دیوان ها بخاطر دفاع از منافع حزب و شوروی ،زندانیان را سر به نیست کرده اند.

ا بکه  در ادبیات محکمۀ اختصاصی انقالبی بنام پارچۀ ابالغ یاد می شد،حبس زندانیان را ی در این دیوان ها با سند
ن درج می کردند.ذکر مواد جزای  ی 

 
قاضی های حزبی از ماده های  ی استفاده می کردند که اشد مجازات را دربر می  در ا

 .به حبس محکوم می نمودندو ...   ۱۵۶ ، ۱۷۵ ،۲۲۱،۲۱۳گرفت. از مراهق تا شیخ فانی را با مواد 

 

 کیهانیهللا حشمت 

 احتصاصی انقالبی یڅارنوال ئیسر  ۱۹۸ ?تا  ۱۹۸۰از 

 ئیسر حشمت کیهانی،مربوط به جناح پرچم است.در دورۀ اشغال شوروی و حاکمیت پرچمیها به حیث 
تصاصی انقالبی تعیین می گردد.مسؤل ارگانی که علیه محبوسین صورت دعوا و اتهام نامه اخ یڅارنوال

 تان،در افغانس }می کرد... تهیه این اداره،بر اساس دوسیۀ نسبتی متهم،صورت دعواالبته .می سازد
نقدر حشمت کیهاناز اختراع پرچمی ها است{ به حیث یک ارگان حزبی، ی اختصاصی انقالبی څارنوال

 
ی ا

زاری معتاد گشته بود که گاهی به حیث شخص اول 
 
ای ی اختصاصی ،در جریان محکمه هڅارنوالبه سادیسم و دگر ا

کیهانی  رد.قرائت می کبا صدای بلند و قاطعانه علیه زندانیان سیاسی  خودش  نمایشی سهم می گرفت و صورت دعوا را
و حبس طویل برابر کند،در جریان اجالس قضای  ی، در کنار اتهامات واهی در حینی که می خواست متهم را به اعدام 

 انقالبضد مرتجع، اشرار، قطاع الطریق،بسیار به سادگی استعمال می کرد.نیز و جعلی،دشنام های سیاسی را 
ی بود که دولت څارنوال..کیهانی، ... عبارات و کلماتی بودند که در هر اتهام نامه ای موج می زدند. ،خائن، جنایتکار

نرا حزب پرچم رهبری می کرد و به همین خاطر بود که تمامی اتهام نامه ها با نگاه ایدوئلوژیک و سیاسی دیزاین می 
 
ا

یهانی حشمت ک...و پارچۀ ابالغ را با ذکر یکی از مواد استبدادی قانون جزا،به زعم خود رنگ قانونی می دادند. شدند
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اما در { پناهنده می شود می گریزد}به کانادا  ۱۹۹۲د در نه ضد انقالب تسلیم می دهبعد از اینکه دولت انقالبی را ب
به جرم ارتکاب جنایت ضد بشری،از کانادا  ۱۹۹۵و دولت کانادا او را در  شدهشناسای  ی  ،کانادا بوسیلۀ زندانیان

ید.ند{ می جای  ی که محکمۀ هاگ قرار دارد }هلکیهانی بعد از اخراج،به اخراج می کند.
 
زاران هزار ی که هڅارنوال رئیس ا

ود،در سال کرده ب برابربه حبس های طویل و اعدام  دروغین، ایدوئلوژیک و  انسان بیگناه را بوسیلۀ اتهام نامه های
 .  و در گورستانی در هیمن سرزمین دفن می گردد ند خودکشی می کنددر هل۱۹۹۶

 .است داشته نقشکلیدی  عضوبه حیث در کنار حشمت کیهانی، ی احتصاصی انقالبی څارنوالدر  عبدالواسع غفاری 
غاز یکی از معاونین فعال څارنوالی اختصاصی  در دهۀ هشتاد میالدی،غفاری،

 
 در بود. نجیب هللاانقالبی از همان ا

دوره ریاست جمهوری خود برای عوامفریبی یکعده از جالدان شناخته شده چون شرف الدین شرف و کریم شادان را 
س قرار داد.  به

 
نها جالدان کمترشناخته شده چون واسع غفاری را در را

 
عضویت ستره محکمه مقرر کرد و در عوض ا

انقالبی  ریاست څارنوالی اختصاصی رئیس حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، بدینترتیب واسع غفاری در چند سال اخیر
زار  ! .بود

 
 در .. این موجود بی ا

 
لمان زندگی دار فعال

 
 معاون انجمنی  اینک ،اختصاصی یڅارنوالمعاون و رئیس د. ا

شورای رهبری این انجمن پرچمی  " انجمن حقوقدانان افغان در اروپا " یاد می گردد. اعضای کلیدی است که بنام 
 ) میر عبدالواحد ساداتمی گریختند دگر اندیشان  که در دورۀ حاکمیت حزبی، از واژۀ حق و حقوق  هستند های  ی

عبدالواسع غفاری که دیروز هزاران زندانی را  رئیس،عبدلواسع غفاری معاون، عبدالبصیر دهزاد منشی و معاون ...( .
   دفاع نماید.به تعویق افتاده و موهوم  ق  رگ کرده بود اینک می خواهد از حروانۀ م

والی ارنڅ دربعد از شش جدی شرف الدین شرف فارغ فاکولته  حقوق کابل و دارنده ُپستهای خوب در ستره محکمه 
 انقالبی اختصاصی 

 
ی اش اینکه سواد حقوق یکی از معاونین حشمت کیهانی بود اما نظر به  خرشامل کار شده در ا
ردید و حشمت کیهانی به معاونیت سیاسی خاد انتقال یافت. شرف گین او بمراتب بهتر از حشمت کیهانی بود جانش

نکه لب باز کند، څارنوالی که میداند در الدین شرف 
 
 دراختصاصی انقالبی چی گذشته است،بی ا

 
سرزمین تفرقه  فعال

 کند. زندگی می بینداز حکومت کن،
رامش و رفاه درغرب زندگی میڅارنوالی ضای اعبرخی از 

 
بحیث  ،کنند حاالنکه سهم شان اختصاصی انقالبی، درکمال ا

-۱۹۸۰درخلق تراژیدی پولیگون  و ایجاد قبرهای دسته جمعی سالهای  ،اختصاصی انقالبی یڅارنوالرئیس و عضو 
رخی ُپل چروز های پایوازی در پشت دیوار های دلخراش  زندان های افغانستان و ایجاد صحنه  و پُرساختن  ۱۹۹۲الی 

ق عبدالرزا څارنوال ...انکار ناپذیر است، کردند خود تجمع می انبرای  دیدن زندانیل غم زده زن وطفکه هزاران 
نی بوده اند که در برابر زندانیان ، در سالون محکمه  می ایستادند و څارنواال...   یارگل احمد باز څارنوالمشفق، 

 ..زندانیان را متهم به ضدانقالب ساخته و برای شان از قاضی های حزبی، اشد مجازات تقاضا می کردند .
 
 

 جنرال عبدالغنی عزیز

  رئیس عمومی ریاست تحقیق خاد و واد ۱۹۹۲تا  ۱۹۸۰از 

لمان است،رشتۀ پولیسی را در زمان سلطنت در جرمنی خوانده عبدالغنی عزیز 
 
از تحصیل یافتگان ا
رئیس بدنام ترین و  ،دوازده سال  "یبعد از "مرحلۀ نوین و تکاملاست.مربوط به حزب پرچم است.

هم در دوره ای که نجیب رئیس خاد بود و هم در دورانی که است. بوده خونریز ترین  ارگان خاد و واد
ن را به حیث وزیر به عهده داشت. 

 
قر مخاد به واد تبدیل شد و جنرال غالم فاروق یعقوبی مسؤلیت ا

قسم اول،قسم دوم ،قسم سوم و قسم  چهار قسم داشت:ریاست،.بودواقع ریاست عمومی تحقیق در صدارت 
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شویتسچهارم.
 
 تحقیق ریاستتعمیرات سوختاند. می روحًا شکنجه می کرد و زندانیان را  کوچک، هر قسم مثل یک ا

طی این رال غنی جن.روشن است که تشکیل می گردیدو اتاق های تحقیق  کوته قلفی ده نفرۀ روسها نظارتخانه،از یک 
چرخانده  و ایدوئلوژیکحزبی  نگرشبا را  ماشین خونچکان ریاست تحقیقیگانه شکنجه گری بوده که دوازده سال 

 البته مشاورین.شکنجه و خون غوطه ور بوده است در ز و شب و ر  ،یک لحظه هم بیکار نبوده این ماشین .است
ت تشریک مساعی شان، تنور ریاسدر اثر حرفوی،سادیست و ده ها مستنطق   قاسم به حیث معاون باداک تر ،شوروی

یمًا نه تنها طراح شکنجه بلکه در برخی موارد،خودش مستق تحقیقرئیس گرم می ساختند.برای جنرال غنی،تحقیق را 
 محکمۀ اختصاصی انقالبی،نجیب رئیس ی وڅارنوال ران خاد،..در میان سدر شکنجه و اعتراف گیری سهم می گرفت.

ویخته شد،ستر جنرال غالم فاروق یعقوبی خود را در انظار مردم  طالبان بوسیلۀ محکمۀ صحرای  ی خاد بیرحم 
 
بر دار ا

 :یعقوبی حزبیر اساس نوشته های مدافعان خودکشی کرد} یا اینکه ب دفتر وزارت امنیت دولتیدر  ۱۳۷۱حمل  ۲۸در 
شد و  رورتکریم شادان جنرال یارمحمد و جنرال باقر فرین کشته شد{  هریک بوسیلۀ تفنگچۀ دو جنرال تسلیمی

 کیهانی خود را کشت.دو خود کشی و دو محکمۀ صحرای  ی... و اما جنرال عبدالغنی عزیز این شکنجه گر حشمت هللا
به  ۱۹۹۲در ،تحقیق اش کاخ خونینپیر تا اکنون نه خودکشی کرده و نه محکمۀ صحرای  ی شده بلکه بعد از فروریزی 

لمان می گریزد و در شهر مونشن 
 
 واد و رئیس عمومی تحقیق خادنتشرۀ رسمی،مطابق خبر مخود را پنهان می کند...ا

 ، در زیر نظارت مقامات عدلی مونشن قرار دارد.نقض حقوق بشرهم اکنون به جرم ارتکاب شکنجه و 

 

 

تحقیق                 محکمه              یڅارنوال                 واد            خاد                 کام                       اگسا                     

 

کی های خونینچو   

 ،یقربان ۀدپژوهشگر،بازمان )مؤرخ، ه استاصابت نکرد زندان پلچرخیدوره ها زندانی نشده و پایش به درین کسی که  
لچرخی پ مقطع معینی،در در با این عمق و حجم،از جنایاتی که خواهد داشت  و تحلیلی یا فرد عادی جامعه( چه تصور 

یا زندانبانانی که در باال معرفی شد،همینهابوده اند که اینقدر شکنجه و اعدام را در بالک اول و ؟ صورت گرفته است
 
ا

یا همین چند نفر حزبی و بوروکرات بوده که هزاران انسان بیگناه را شباهنگام بسوی اداره و  مدیرت کرده اند؟  دوم
 
ا

 گلوله باران برده اند؟

 
 
ری! همین ا

 
فرینند دمهای کوچک استا

 
 مغرور است که ساکنان یک مملکت حزبی هایهمین .که فجایع بزرگ را می ا

کمیتۀ  ،ولت د دساتیر و فرامیندر زیر ،درین دوره است که  زندانبانان روشنالبته .ساخته اندخون شناور  تا گلو دررا 
با تکیه بر باور های معین حزبی و است که  حزبزدههمین انسان های قرار داشتند. و شورای انقالبی حزبمرکزی 

 هر زندانبان و هر خادیستتبدیل می گردند. بیرحمو دژخیمان قسی به جالدان  ،شورویبه اتکای سرنیزۀ ایدوئلوژیک،
زاردر بیشتر . هر افسر هر قنشستمی  کرسی خونین تربه هر پیمانه ای که شکنجه و اعدام می کرد به همان پیمانه به 

 
 ا

 .پریدو اذیت می نمود به همان میزان به چوکی بلندتر می 

رمکورا گزارشگر ...ما میدانیم و 
 
ر نیز نقض حقوق بشدر بارۀ کمسیون حقوق بشر سازمان ملل  پروفیسور فلیکس ا

 در دورۀ اشغال شوروی و حاکمیت پرچمی ها،در زندان پلچرخی به شکل گسترده و سیستماتیک که گزارش داده است 
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امه نزجر ارای دهر کدام  ،تکیه زدندخادیست ها و افسرانی که بر چوکی های خونین زندان شکنجه و کشتار شده است.
کنجه گران معرفی شند.شوخاطره ها ناپدید می سینه ها و ،از که اگر در نوشته ها ترسیم نگردندهای ویژه ای هستند 

ینده ) یکی از کارهای اساسی ،تشریح واقعبینانۀ چوکی های خونین،و قاتلین 
 
 ازمانده،بخاطره نویسان است تا نسل ا

 ( در خالء و تاریکی نماند.... و دادخواهمؤرخ،حقوقدان 

یازات برای حفظ چوکی و امتو چوکی داران  در زندان پلچرخی فوق العاده خونین بود.مسؤلینچوکی ها  و مسؤلیت ها 
ن،شب و روز تالش می کردند تا با جاری 

 
ساختن دریای خون موقف غیرانسانی و جالدانۀ خود را پاسداری نمایند. ا

تعین می گردید.هرکه بیشتر در خاد،حزب و و انواع روابط حزبی ،درجۀ بر اساس درجۀ ارتباط با مشاورین چوکی ها
ه بیشتر ک را اشغال نماید.هرپلچرخی وزارت داخله پشتیبان میداشت به همان میزان  می توانست چوکی های خونین 

اهرات و جوچوکی های خونین پلچرخی از باند به همان اندازه باال میرفت.به روسها خوش خدمتی میکرد و دم میجن
ن،این  امتیازاتی

 
وردند. لذایذ و ثروت هابرخوردار بود که صاحبان ا

 
 را از دریای خون بدست می ا

مریت اطالعات: بالک اول
 
نین خودر بالک اول قرار داشت.بالک اول، و سیاسی دفتر قومندانی عمومی پلچرخی،ا

مد ،همینکه موتر 
 
ور ترین  بالک برای زندانیان و پایواز های زندانیان به حساب می ا

 
ترین، وحشتناک ترین و دردا

رک میگرفت و محبوسین را تخلیه می کرد،به معنای این بود که با پای  ۴دیگ بخار در پیش روی دروازۀ بالک اول ب 
بود و یا دن شدها فرو می روند.پایت که به بالک اول کشانده می شد یا برای شکنجه و تحقیق و جزای  ی خود در کام اژ 

خر (۱۳۶۲)وم تا این زمانبخاطر اعدام و در انتظار تیرباران ماندن . بالک اول و د
 
) داک تر مربوط به خاد بود و تا ا

+ بالک چهار جنای  ی( به وزارت سیاسی بالک  ۸رئیس عمومی خاد( و بالک های دایروی) درین دوره پرچمی نجیب 
ین و چوکی های خونمسؤلیت ظاهرًا وزیر داخله( تعلق داشت.روسها،درین دوره داخله) سید محمد گالبزوی خلقی 

زندان را بین خلقی ها و پرچمی ها تقسیم کرده بودند.یکسو خواجه عطامحمد و رزاق عریف پرچمی بود و در سوی دیگر 
حنیف شاه هر چند رسمًا قومندان یک بالک بود اما در واقع همه کارۀ بالک های  حنیف شاه خلقی. داک تر غیرتمل و

 ششم و هفتم بود.پنجم، ،سوم

در بالک اول و دوم زندانی و " خائنین حزب" بلند پایگان خلقی زیر نام " باند امین" وزرا و درین دوران تعدادی از 
 لیلی،،رشید جمحمود سوما لحکیم شرعی جوزجانی،اعبد،فقیر محمدغوربندی،مانند: داک تر شاولی،قدوس بودند.

به جرم  ،( نیز تعدادی از خلقی ها۱۳۶۸)حوت بعد از کودتای شهنواز تنی ....خیال محمد ک توازی،علی گل پیوند
ورده شدند: دستگیر پنجشیری زیر نام باند تنی ،دخالت در کودتا،

 
نظر جنرال ، ،صالح محمد زیری  به زندان پلچرخی ا

 زندان به رفقای حزبی خود بخشیده مقاماتکه  باند،پیشوندی بود خلقی...بلند رتبۀ محمد و عده ای از افسران 
سرو ته یک کرباس اند و در تمامی جنایات بطور مشترک عمل کرده  خلقی و پرچمیکه  گ فت بودند،وگرنه می توان

اول کودتا  ماه سهتاریخ و مردم بیاد دارند که در از هردو گروه ساخته شده بود. کودتای ثور و دولت بعد از کودتا اند،
مشترک  طور که هنوز حزب،بطور علنی  دچار انقطاب و دشمنی درونی نشده بود،هردو جناح یعنی پرچم و خلق،به 

 عداماان را زندانی و اقدام نمودند و در همان چندماه اولیه هزاران هزار انس حذف مخالفین حزب دموکراتیک خلقبه 
رشیو دار کا جی بی ( کردند

 
کنجه و شدر سه ماه اولیه هزاران نفر در اتاق های وزارت داخله ) بقول واسیلی متروخین ا

ن بوده است و این در حالتی نابود شده 
 
 .است که نوراحمد نور از جناح پرچم وزیر ا

،رزاق عریف مسؤل عطامحمد قومندان عمومیجه اخومسؤلین چوکی های پلچرخی،مسؤلین خون و خیانت اند.
ومی پاسبانی عم عالوه بر اداره،زندان، سرطبیب غیرتمل داک تر شمس الدین قومندان بالک اول،،خادسیاسی و 
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ۀ در دفتر قومندانی و شعب شب های اعدامدر میکردند. و مدیریت مراسم اعدام را نیز تنظیم و اذیت و شکنجه، زندان
چون باور لست بدست، از خواندن نام اعدامی ها مست می شدند.جانیان جشن بر پا می شد. اطالعاتسیاسی و

و  نگینسمراسم اعدام دارای تشریفات تصفیۀ حساب می کنند. ،با مخالفین سیاسیداشتند که با ضد انقالب و اشرار
 خونین بود.و اما ابزار و وسایل اعدام خیلی ساده و بی هزینه :

                                           بستن دست ها                                                                                                                   اینایلونی بر چند بندل ریسمان 

 چند دانه خریطۀ سیاه برای پوشاندن سر

 به پولیگونها می برای انتقال اعدا بی منفذچند عراده موتر 

 برای گلوله بارانبیرحم تفنگدار تا چند 

 برای خاک اندازی باالی اجساد خونین عراده بولدوزر یک

ت حزبی و دولتیبا اعصاب پیر و خسته چند تا دژخیم 
 
 به حیث هیا

 برای پخش موسیقی دلخراش از دیوار های بالک اولو دو دانه الدسپیکر 

 پیوسته در مراسم اعدام

 طناب داروقتی 

 چشمان پر تشنج محکومی را

 از کاسه با فشار به بیرون می ریخت

نها به خود فرو می رفتند
 
 ا

 و از تصور شهوتناکی

 اعصاب پیر و خستۀ شان تیر می کشید

 اما همیشه در حواشی میدانها

 این جانیان کوچک را می دیدی

 /فروغ فرخزادکه ایستاده اند

ن عیش و نوش کرده اند،حاال  اینان
 
را در ندانی ز  نفربگویند که چندکه بر چوکی های خونین نشسته و از امتیازات ا

 برده در دورۀ مسؤلیت شان بسوی تیربارانزندانی را  به چه تعدادکرده اند؟ جواب بدهند که و اذیت پلچرخی شکنجه 
ی چون نشان انگشت شان بر هر ریسمانمیدانند دگان را ؟ اینان کسانی هستند که تعداد اعدام شانیا هزار  هیچاند؟ 

 نداختهانشان انگشت شان بر هر خریطه ای که بر گردن ها ،موجود است.ندکه دستان هر اعدامی را بر پشت بسته ا
  اند،موج میزند.
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نطاق را که چگونه اتاق های است بگویندکه چگونه مراسم اعدام را در شبهای پلچرخی دیزاین نموده اند. جواب بدهند
دام که اجساد اعدام شدگان را در ک افشا نمایندمجهز ساخته اند.و ارعاب بویژه در منزل اول بالک اول با ابزار شکنجه 

خرین کالم اعدامی ها پیش از گلوله باران چاد دارند و می توانند برمال سازنحتمًا بیخندق ها، مخفی کرده اند...
 
ه د که ا

افظه در ح،ده در مورد شکنجه و اعدام های اتفاق افتیجزئیات را میدانند .خالصه اینکه همه چیز را  است...بوده 
اعدامی ها وجود ندارند که سرنوشت خونبار شانرا بیان نمایند فقط قاتلین است که می توانند به همۀ پرسش ها دارند.

  پاسخ بدهند.

 ند.تالشی بدنی می کرد بالک اول چگونه اعدامی ها را در منزل اول ندانبانان پاسخ بدهند کهز : انگشتر و ساعت
خرین نشانی اعدامی ها را از بدن اعدامی ها  را می گرفتند. انگشتر،چله،ساعت و پول نقد ...

 
چقدر سخت است که ا

 ت یا خودشخیاین اشیاء را به خزانۀ دولت میربگویند که خزانه دار پلچرخی در شبهای اعدام،زندانی جدا می کردند.
خزانه دار زندان میداند که در شبهای اعدام با اشیای  ؟،حیف و میل می کردندبه حیث غنیمتبا مسؤلین زندان 

انگشتر و چله را از کلک اعدامی بیرون می کند،لحظۀ بیرحم لحظه ای که جالد .اعدامی ها چگونه برخورد نموده است
ه می توانند قص ی که در همان جا حضور دارند،جالد و زندانبانفوق العاده وحشتناک است این لحظه ها را فقط 

ن.زمانی که جالد جیب های اعدامی را می پالد و پول های  ی را که پایوازش ارسال کرده است، می گیرد،کنند
 
حادثه  ا

چقدر دردناک و سهمگین است.وقتی که جالد حزبی در حین دشنام زدن،ساعت اعدامی را از بند دستش باز می 
ن لحظات چی حسی داشته است فقط خواجه عطا، رزاق عریف،داک تر غیرتمل و کن

 
د،ما نمیدانیم که اعدامی در ا

شویتس شمس الدین
 
 ... میدانند که بر اعدامی چه گذشته است. و خزانه دار ا

 

شویتسگ در دورۀ نازی، ر گرونیاسکا
 
ر د همه روزهبود.هزاران انسان بیگناه  خزانه دار زندان ا

دمسوزی هیتلر انداخته می شد.
 
شویتس وظیفه به حیث  گگرونیکوره های ا

 
خزانه دار زندان ا

وری  ...اعدامی هاپول، ساعت، زیورات داشت تا
 
   ر اسطبقه بندی به مقبعد از  و کند را جمع  ا

وره سپرده می به ک،زندانیان اشیای قیمتیمیدانست که بعد از اخذ ،بفرستد.این خزانه دار قسی القلباس در برلین 
لمان مربوبعد از فرمان محکمۀ  اعدامی را گرفته و در خزانۀ دولت ریخته است. صد ها هزار شوند.خزانه دار،مال

 
ط ا

لمان بطور مخفی زند  ۲۰۱۱دوسیۀ نازی در به 
 
شویتس که هنوز زنده اند و در ا

 
یای  ی گی دارند شناس} تمامی زندانبانان ا

لمانو توقیف شوند{گرونیگ اخیرًا 
 
 نیگگرو  بعد از شناسای  ی توقیف گردید. سالگی ۹۳،به عمر از ایالت نیدرزاکسن ا

وری اشیای قیمتی  به جرم دست داشتن در قتل سیصد هز 
 
.خزانه شد به محکمه کشانده،ناپدید شدگانار انسان و جمع ا

دمسوزی و تاراج خونین خاطرات دار پیر که پر از 
 
 دجنایت خویش اعتراف نموبه در محکمه است،اموال کوره های ا

 گرونیک تا نوشتن این سطور در زندان بسر میبرد...د.کر واز قربانیان و بشریت عذرخواهی 
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۴ 

هواکششکنجه در   

 

خرین اخطار
 
 ا

وسل به هر تشکنجۀ ما بالوقفه ادامه داشت.خادیست ها می فهمیدند که دسیسه ساخته اند ولی تالش می کردند تا با 
رنگ  ،وسیله ای،بر ما بقبوالنند که چاره ای جز اعتراف و تسلیمی نداریم.سرکوب بدنی و روانی ما لحظه به لحظه

 خونین تر  می گرفت.

هسته سوختن اس قصۀسگرت شکنجۀ زمستانی از شعبۀ گرم به فضای برفی انتقال میابد.توطئۀ 
 
هسته ا

 
 ،سگرت ت.ا

سگرت برای شکنجه گر ترانۀ شاد و لذتبخش است اما در شعبۀخاد،انداختن است.به دام صید و دسیسه ای  برای 
ن  درونما در سه گانۀ است که بدن های  استوانه ایسگرت، بربادی.تلخ   مرثیۀبرای شکنجه شوندگان 

 
ره می ذه ر ذا

 فضای هواکش یعنی به شکنجه از شعبۀ خاد به پاشید.قضیۀ سگرت در شعبۀ خاد به پایان نمیرسد.
 
زاد انتقال ا

است که  گاه سردییهواکش خالبه محکمۀ صحرای  ی تبدیل می شود.،رشد می کند و در فضای هواکش شکنجهمیابد.
 خالیگاه هولناک.ند.وصل می کرا باهم  کوته قلفی پنجره های 

. ذاردرا به نمایش می گمست تالقی اسیران  خسته و جالدان  که استشکل  پولیگون  مستطیلینوعی از ،هواکش
دمسوزی است،شهواک

 
 منتها کورۀ سرد.هواکش، شکنجه گاهی که شباهنگام در زیر پای ما به زمهریر برای ما کورۀ ا

هواکش بخودی خود،برای شعبۀ خاد یک نوع ابزار شکنجه است.قرار گرفتن زندانی در .است تبدیل گشته مرگ
زار و اذیت است.

 
 زمستان بر فرش برفی هواکش،یکی از شدیدترین نوع ا

ما سه نفر زندانی در شعبۀ خاد ایستاده بودیم و با گوشهای خود .پیش میرود با خشونت حزبی ،شکنجه و توهین
و  سوته،را تماشا می کردیم.از برکت  مشت و لگد انشکنجه گر حرکات  وقیحانۀ دشنام می شنیدیم و با چشمان خود 

تیده غلواژه  سه خوفناک   مثلث ،گوشها و چشمهای ما،تعادل بین شنیدن و دیدن را از دست داده بود، در دشنام
 :    بودیم

 سگرت

 فخرالدین

 اعتراف

به گناهی ما .ه ساز اما حاکم سدسیم اما بیگناه و خاد محکو بودیم و خادیست ها ملتهب و عصبی.ماو بیچاره ما ساکت 
 د،رفته بودیم و سادیست های شعبۀ خاد با توطئه ای که کاشته بودنتحقیق شکنجه و که مرتکب نشده بودیم،بزیر 

بودیم به ما حاضر نشب بچینند.در همین به هر شکلی که می شود نتیجۀ توطئه را بطور حساب شده خواستند  می
م و بیانیه هنوز در شعبه بودیباالی خود تهمت ببندیم...  چون نمی توانستیم. طوماری که خاد ساخته است تن بدهیم

شکنجه گران مینویسیم شاید و زنندۀ  وقتی ما زندانیان از دشنام و کلمات رکیک  می شنیدیم. و اخطار و دشنام
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 اینقدر بدوش و دریشی پ ،شهری هموطنانی  که زندان ندیده اند تعجب نمایند که چگونه این حزبی های تحصیلیافته
دم های سیاسی بوده اند،و فحاش زبان 

 
مده اند.می تا این سطح پائین در اتاقهای استنطاق چرا این ا

 
در شعبات  من کها

نگونه کلمات را 
 
خاد،اینقدر فحش و دشنام شنیده ام،اکنون نمی توانم  حتا در فضای نوشتار،باجواب بالمثل ا

نان را  فحش های زننده تربرخی از ،حتی نمی توانم استعمال نمایم
 
 .کنمنقل قول ا

به تکرار می گ فتند  .برای مااز ما اعتراف بگیرند هدقدرت نمای  ی می کوشیدند تا به هر شکلی که شو گران با حیله شکنجه 
ه اتاق تان بو تسلیم شدن از شعبۀ اطالعات ممکن نیست که بدون اعتراف که پل های پشت سرتانرا ویران کرده ایم.

مر اطالعات ما نند گرگی که صید را در زیر دندان گرفته است  بروید.
 
ما با تن و لباس خونین در اتاق ایستاده بودیم. و ا

   اوضاع را کنترول می کند.با اشتهای سیری ناپذیر 

مر 
 
: خادا  

دم  دیمر زیر خون ک را غ تانما شما را مثل سگ های ُمرده در زیر لگد انداختیم ولی اصالح نشدید.دان و د -
 
اما ا

برو و  را بیشما نشدید.
 
ی باالی تان اعتراف نکنم دیگر در چوک  باگر امش... ساختیم اما انسان نشدیدحیثیت بی ا

ناحق بحزب و دولت  امر  ... م  عملی میکنم.ویشما نمی شناسید.چیزی که میگ امر ...شینمننمی اطالعات سیاسی و 
رد میسازم     راای تانهاستخوان دشمن شکن هستم ، نده،مر مقرر نک ااینج

 
عبه ه درین شکسی کباز کنید. راگوشهای تانا

و ه سی د کیزمانی میشناس را شعبۀ اطالعات .دم وجود ندار چار معیوب.راه یا مردار یا  دیا اعتراف می کن ودمی شداخل 
سپردگی تان ر که از س دیق تان تا وقتی ادامه پیدا می کنتحقبه شرافت سوگند ...  ...ددو دندان تان پیش پای تان بریز 

ه خورده پشمان شوید...
ُ
                                                                                                       سرسپردگی نکو     شیرین   بگو        گ

غا:
 
 شیرین ا

یا مشاورین تان  شما از لحظۀ ورد ما به این اتاق لعنتی فقط از لگد و مشت و 
 
چرندیات و  َدو زدن استفاده کرده اید ا

دم از ما  اوالدشما مثل ؟را به همین قسم یاد تان داده  دوسیه سازی و تحقیق
 
ان مثل ما برای تسؤال کنید و تحریری ا

سیم،اگر یچرا از ما در استعالم رسمی،سوال نمی کنید که ما برای تان با قلم خود جواب بنو.نویسیم انسان جواب می 
 ...دوسیه می سازید دوسیه نمی تواند شفاهی باشد

خرین چانس عبارۀ 
 
را  بیرون شد،دگر مجالش ندادند که سخنانش و کلماتی بود که از گلوی شیرین دوسیۀ شفاهی، ا

م فرمانادامه بدهد. باالیش  یورش بردند و بزمینش زدند و با لگد های محکم بر فرق و شکمش کوفتند . 
 
ر، لگد ها را ا

 ساخت.و بی حرکت خاموش 

 :با عصبیت بلند چیغ

اسیونالیسم انترنانقالب     درس مشاور ریشخند میزنی   رفیق مشاور برای ما درس   سر     ک ثیف  لکچر میتی بی شرف -
   ر طو چ رفیق مشاور برای ما یاد داده که داده  

 
ما درس رفیق مشاور بنابود کنیم .    را مپریالیسمضد انقالب و مزدوران ا

مند حزب ما  بار د   نشنیدید که رفیق کارمل رهبر خر ..داده که با بازمچ های مخرب و باندتیسم چگونه برخورد نمائیم.
گرت مربوط به سکه اعتراف کنید   وضایع نکه وقت. ستون های اساسی وجدان ما هستند،مشاورینرفقای ها گ فته که 

  ؟استداک تر فخرالدین 

غا
 
 :شیرین ا
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 و سکوت پوزخند

مر خاد در قیافۀ جالد ظاهر می گردد،کارمند خاد در سیمای دژخیم بروز می کند،به زندانی 
 
در قفسی گیر مانده ایم که ا

لگدزن می جنبد...ما سه نفر،چاره ای دیده می شود،عسکر شعبه در قالب  ۀ معادن زغال سنگو بردبه حیث مجرم 
خرین نفس ها میان چاهی که برای نداشتیم مگر اینکه در 

 
مر خاد همیشبکشیمدر ته  چاه را ما کنده شده ا

 
ه از ابزار .ا

دسته  انکار.ددازنده باد و مرده باد ارائه می استفاده می کرد و برای تثبیت حقانیت سیاسی خویش و تحقیر ارعاب 
مر ما  و سکوتجمعی 

 
هر چه زور میزد و چیغ میزد ما بیشتر سکوت می کردیم. برانگیخت.دوباره خاد را احساسات ا

عمال فشار تمامی تکنیک  ازبگیرند. دلخواه،از توطئه خویش نتایج و نیرنگ مسؤلین توطئه، تالش داشتند که با ا 
میز استفاده می کردند.مسؤل عمومی شکنجه و فرمان،بی طاقت شده بود. 

 
 های شکنجه و جمالت ترفند ا

 اعتراف می کنید یا نی    یکی و خلص -

 : میرعلم

 ، چیزی برای اعتراف نداریم نی

مر: 
 
 ا

رفقا !  -  

 رفقا

    تانقالبی الزم اس جدی و با دشمن برخورد

 اعدام

 اعدام  

      اعدام کنید ک ثافت راهر سه   بامش 

  !؟ محکمۀ صحرای  ی کنید      هواکش  ردشانه هرسه  

ثیر 
 
تشین تبدیل شده بود.تا

 
بعد از اصدار فرمان،سکوت مرگباری در اتاق مسلط شد.شعبه به یک جهنم کوچک و ا

تش شکنجه هر قدر باالتر می رفت،غضب 
 
مر،در سیمای شکنجه گران بخوبی مشاهده می شد.ا

 
فرین  ا

 
دستور شادی ا

 شکنجه گران نیز به همان پیمانه تندتر می گردید. 

 

 تهدید به مرگ

صحنۀ اعدام مصنوعی را بر ما تحمیل نمودند و اینک بار دوم است که با صدای جار و رسا فرمان  ،بار اول با نامخوانی
ی از اعدام ساختگی نوعیکی از ابزار های هولناک شکنجه گران خاد است. ،تهدید به مرگاعدام ما را صادر می کنند.

س
 
مر ا ذوب می کند.شکنجه است شکنجه ای که روح زندانی را بشکل رعدا

 
د" را عبارۀ " محکمۀ صحرای  ی کنی اطالعاتا

تهدید  ند.ک حشره و علف را نابودمیخواهد چنان ساده و عادی استعمال می کند که گوی  ی با مگس و گیاه حرف میزند و 



48  
  

یش از بدن پکه در بدن اتفاق نمی افتد بلکه اعدامی  اعدام استنوعی از تهدید به اعدام به اعدام،نصف اعدام است.
  .روی می دهددر روان زندانی 

ور تهدید به مرگ با ظاهر ساده اش اما فوق العاده 
 
دام " ببرید اع : و ضربتناک است.مهم این است که جمالت وهن ا

" در چی فضا و زمینه ای ادا می شوند.ما در موقعیتی قرار داشتیم که تهدید به اعدام .. .کنیدکنید، محکمۀ صحرای  ی 
رخطا می کرد و میترساند.چون اعدام ها در پلچرخی شبانه انجام می گرفت و ما خود شاهد ده ها چشمدید از ما را وا

زندانیان را می خواندند و به همین سادگی بسوی اسم،ولد و ولدیت که چگونه و میدانستیم شب های اعدام بودیم 
 مان  جالد و شببا هر دو نشانه و نماد اعدام مواجه بودیم: فر پولیگون می بردند.

خرین نقطۀ حیات زندانی است.مرگ با تمام عذاب و خشونتش،
 
بودیم  که در زیر شکنجهبرای ما  کشته شدن و اعدام،ا

زار دهنده نبود.چندان 
 
خیر مرگاز مرگ خود ا

 
 مرگ، .میترسیدیم و ذره ذره ُمردن زجر ُکشی ،واهمه نداشتیم بلکه از تا

نست.ارزش مرگ در عاجل پایان شکنجه است.
 
رز و یکباره بودن ا

 
رزوی ما بود،ا

 
ه می وی  ی کگریز از شکنجه یگانه ا

 ق یابد.توانست فقط با مرگ تحق

گذشته شب  12ساعت  حدودًا از عنصر شب،تهدید به اعدام را واقعی تر جلوه میداد.ما در درون شب قرار داشتیم.
مر اپراتیفی خاد دستور اعدام ما را به زیر دستانش صادر نمود و ما نمی توانستیم 

 
ن لحظه بود که ا

 
م که ول نکنیقبدر ا

مر خاد با ما مزا 
 
ما را بچه ترسانک کند) در  ،بعد از شکنجه ها و شوک های طوالنی می کند و میخواهد در اوج شب حا

،هورمون های مغز مطابق موقعیت های عالیت کرده نمی توانندبطور نورمال فزندانی چنین لحظاتی مغز و ذهن 
 ۀ صحرای  ی سفارش شده بود.مکتن که برای ما، اعدام بوسیلۀ مح( خاصندکنمی  حترش گوناگون

اعدام کنید  ک ثافت راهرسه  بامش -  

ر چنین دکند.است می تواند زندگی سه زندانی را به مرگ تبدیل و یک سطر کوتاه  فرمان که حاوی چند واژه یک 
ضعیفی کند و مغز تا بینهایت بترسد،با شنیدن دستور اعدام، قلب ایستاد می شود.زندانی پیش  ،موقعیتی اگر قلب

ثیرش از چند ثانیه 
 
ید و در شقیقه می نشیند و تا

 
یا شنیدن واژۀ اعدام کمتر از گلوله است.گلوله می ا

 
از اعدام میمیرد. ا

ثیرش دیرپاست.زندانی زمانی که دستش را بر پشتش می بندند و خادیست بیشتر نیست،اما شنیدن کلمۀ " اعدا
 
م" تا

ار بار هز با هزار فکر و هزار احساس،برایش ابالغ می کند که بسوی اعدام میرود،این اعدامی از اتاق تا پولیگون،
دام با کلمه اعمراسم .میمیرد.مسافه بین گلوله و دستور اعدام،هر قدر طوالنی تر باشد به همان میزان دردناک تر است

غاز می گردد و 
 
 .پایان می یابد با گلولها

 

 هواکش

مرچشمان شکنجه گران درخشید و فرمان داده شد.
 
ت به نوب.شدن قرار گرفت اجرادر وضعیت بدون درنگ  دستور ا

ارمندان کبدنبال عساکر و  شیرین و میرعلم و من،با پای خود بسوی محکمۀ صحرای  ی روان شدیم.زمهریر مرگ رسید.
با تمام ا بر ما نشسته بود ام ...،سگرتدانیخط کش ،چوب، گرچه بسیار مشت و لگدبراه افتادیم.  بسوی هواکش خاد
ه در محبوسین ک کالن اتاقهایشب است و دهلیز روشن.خوشحال بودیم که از شعبۀ شکنجه بیرون می شویم.غم 

هناولین م تا اینکه فتمان راه میر ا در میان دژخیقرار دارد،همگی بسته اند.مدوطرف دهلیز 
 
ت چپ در سم نیدروازۀ ا

م که حس کردیبمجرد داخل شدن دند.بنام هواکش تیله کر  تاریکی مغاکمنزل اول باز شد و ما را در درون همین در ،
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حس سردی حس مرگ و مردن  صحرای  ی را درین وقت شب،دوچندان می کرد.ذوق است. سرد و برفداربسیار  اینجا
ور جلوه می کند.گمان می کنی که مرگ بهتر از زیستن است.مردن در 

 
بهتر از  مردن،چنین لحظه های  ی خیلی الزام ا

 زنده ماندن در زیر لگدهای خادیست هاست.

که دربین اتاقهای کوته قلفی وجود دارد و  است خالیگاهی هواکش به تعبیر مولوی" سیاستگاه برف و زمهریر" است.
اتاقک های کوته قلفی ها هر کدام بوسیلۀ یک روزنۀ کوچک از این خالیگاه هوا میگیرند و هوا را تخلیه می کنند.هواکش 

ارتفاع هواکش حدود .کوته قلفیبه اندازۀ طول اتاق های طول یعنی  متر ۲۵حدود عرض دارد و  مترو نیم یک  حدود
کوته قلفی وجود دارد) البته در هر منزل کالن ق چون در هر منزل چهار اتا عنی به اندازۀ سه منزل است.متر ی ۱۱

و هوای خود را مستقیمًا از طریق کلکین ها می گیرند و  که به هواکش ضرورت ندارند چهار اتاق عمومی نیز وجود دارد
از هواکش می گیرند،دهلیز های کوته قلفی ها نیز دارای  قابل ذکر است که کوته قلفی ها عالوه بر اینکه هوای خود را

فضای سرد و بوسیلۀ را  ها کوته قلفی هواکش،کوته قلفی می شود.پنجرۀ ( که مجموعًا دوازده کلکین ها می باشد
 .هواکش همیشه سرد میو کشنده تاریک زمهریرسرد،مثل  دراز و تابوتهواکش،مثل یک زند. بهم گره میتاریک،

ن مع باشد و در
 
در  یخ  دل مردن است.درین هواکش  ازمستان درجۀ سردی اش  چنان  باال میرود که ایستادن در ا

سانی ایستاده شویتابستان نمی توانی 
 
 اطر محکمۀ صحرای  ی در اولین هواکشما سه نفر را بخ زمستان. چه رسد به به ا

ن ارتباط ندختداخل سا منزل اول ،
 
                                                                                         داشت..هواکشی که اتاق خود ما با ا

واکش،یک پولیگون کوچک بود.دیوارهایش خاطرات خون شهیدان را حکایت می کرد.ایستادن در هواکش دقیقًا به ه
مر خاد: 

 
ن تاریکی شب،به هواکش ،محکمۀ صحرای  ی بود.گمان می کردی که داخل شدن بدون مرمی قول ا

 
بیرون در ا

ندارد.بدون هیچ امیدی در بستر نا امیدی دفن می شوی.هواکش مانند دوزخ دانته بود که در  به همراه شدن را با خود
                                                                                                                                         :درج شده بود مصارعک تیبۀ باالی دروازه اش این 

 شما که داخل می شوید ،

 دست از هر امیدی بشوئید !

 این سخنان را با خطی تیره باالی دری نوشته دیدم

نها مرا سخت دشوار است
 
 گ فتم استاد: درک مفهوم ا

 پاسخم داد:

هر نوع زبونی وداع گ فتاینجا باید هرگونه بدگمانی را کنار گذاشت و با   

ه و ناله های سوزان طنین انداز بود.
 
ن نمی درخشید،همه جا ا

 
نجا،در فضای  ی که هیچ اختری در ا

 
 ا

 

 استخوان ُمرده

در همین مستطیل مرگ،  ما راخیلی سرد و بدن سوز بود درین وقت شب،هوای هواکش  .بود شهیدانهواکش موزیم 
نکه روی برفها ایستاده کردند،

 
ید و ما را گلوله ما با ا

 
گناهی نداشتیم اما فکر میکردیم که همین اکنون تیم تیرباران می ا

از ُغر و فش و اخطار های خادیستان می باران می کند، چون هزاران نفر را شاید به همین سادگی تیرباران کرده باشند.
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از خیره ک بود اما یک مقدار روشنای  ی هواکش تاریکام مرگ بسپارند.  شیوۀ غیر معمول،به ترسیدیم که مبادا ما را به
تابید.خون های خشک شده که میراثی از زمان خلقی ها شمرده می شد در  دروازه به داخل میمیله های دهلیز از راه 

دورۀ خلقی عادت داشته که با تفنگچۀ دستی خود سفاک سید عبداالله قومندان قسمت های  ی از دیوار دیده می شد.
تاریخی و هیبتناک با همین گذشتۀ ما در هواکش مرمی باران کند. بالک دوم برگزیده را در هواکششبانه زندانیان 

حس ما حس مرگ بود غیر از مردن در هیچ فکر دیگری  .بروی برفها ایستاده بودیممیراث های خونین اش،
مر خاد، قاطع هواکش و فرمان شبرنگفضای فرمان مرگ ما صادر شده بود. نبودیم.

 
ما را برای ما داده بود. نمرد حسا

هسته  ،گرم صدایتن  خنک خورده اما با بعد از لحظه ای میرعلم با .. ایستاده کردند.روی برفها سه نفر را دور از هم 
 
ا

                                                                                                                                                                              گ فت:

ایستاده ام ُمرده هایمن روی استخوانمثلی که   

چی میگوی  ی ؟   م یپرسید  

ه پای شیرین ببروی برفها حرکت نموده و استخوان با پای راستش یک استخوان ساق پای شهید را بسوی ما پرتاب کرد.
را از زمین برداشت  و با لحن ساق پای ُمرده های ناتوانش را بسوی زمین خم کرد، دست،شیرین .اصابت کرد

 مخصوص به خودش گ فت:

براستی که ما روی استخوانهای مردگان  ایستاده     را بسوی خود می طلبد ما امشب  این پای  پای شهید       پای ُمرده
 ایم،

دلسوزانه ای افزود: دردناک و و با لحن   

زرم فشان  استخوانگرد از ُرخ 
 
به ا  

کانهم ُرخ خوب نازنینی بوده است   

 .در محاصرۀ خون های خشک شده و استخوانهای ُمرده قرار گرفته بودیم .قرار داشتیم مرگباری در دنیای سرد و 
ان جالددر بیرون از هواکش لشکر چیزهای زیادی وجود داشت که هواکش را برای ما کشنده و هولناک می ساخت.

رگ از مظاهرًا .ما هرچند در انتظار محکمۀ صحرای  ی ما لحظه شماری می کردند.بهت زده و مسکوت ایستاده بودیم
ق ما تزری روانذهن و در هراس از مرگ کمک میکردند تا هراسی نداشتیم اما استخوان پای ُمرده و خون خشک شده،

 .گردد

 

 برهنه کردن

میخت.خنده ها و چکمه ها بهم مدر دهلیز،
 
هسته سر ی ا

 
هسته ا

 
می گردید.هنوز شناخت ما  ددر هواکش،تن های ما ا

:فضای هواکش را لرزاند دژخیمچیغ بلند از محتوای هواکش تکمیل نشده بود که   

بکشید!ی تانه  کاال -  

با که  اصلن گمان نمی شدتعجب کردیم که چرا درین هوای سرد و برفی خود را برهنه بسازیم. با شنیدن این جمله،
رگ را هر ممرگ را قبول داشتیم اما برهنه شدن را به دالیل مختلفی قبوال نداشتیم.چنین خشونتی مواجه گردیم.
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 های متوالی، و بی حیثیت شدن شکنجه دیده ای نسبت به تداوم شکنجه ترجیع میدهد.ما نیز مرگ را بر تداوم شکنجه
ن نه مرگ تدریجی.وقتی که هوای سرد را حس کردیم به این گما ترجیع میدادیم اما مرگی که با رگبار مرمی پایان بیابد

رسیدیم که " عبارۀ محکمۀ صحرای  ی" بچه ترسانک نیست بلکه میخواهند ما را بصورت تدریجی اعدام نمایند،غرق در 
ت وترس و حیرانی بودیم .ما بسوی هم نگاه می کردیم و نمیدانستیم که چه جوابی برای شکنجه گران بدهیم.هنوز سک

 ما طول نکشیده بود که،

 دژخیم :

ورده نشدی  شماره به کشتن     کاالیتانه بکشی  جبونها        ترسوها       ا بی شرف    گپه نفامیدی   -
 
اینجه به مهمانی ا

وردیم      محکمۀ صحرای  ی      هله هله     کاالیتانه بکشی     خوده کده شاخ 
 
جنگ میتی     کرگدنا  

: اعدامی ها  

و بیچارگی     ،دلهرهسکوت  

  :جالد

خرین چانسه برای تان بتیم      امر شده -
 
  زاق نمیکنیم   م   امشو د همی   هواکش باید کشته شوین اگه اعتراف نکنی   که ا

تانه االی ک    فایده نداره زدنهمراه حزب و دولت زور     هله هله کاالی تانه بکشی     نزور تان که نمیرسه  اعتراف کنی
  هله هله       خود تان بکشی

نکه حرک تی انجام بدهیم،ساکت ماندیم.
 
سازند.در برفی ما را برهنه بسرد و که درین هوای  منتظر نبودیماصاًل ما بی ا

ستهای ما د. خواهند کشیداول فکر کردیم که با این فرمان میخواهند ما را بی روحیه کنند اما در عمل کال های ما را ن
ن هوای سرد تند قبر خود را خودشان حفر نمایندنمی توانس

 
نمی شد  باسلکه با زیر صفر،.ما چگونه می توانستیم در ا

.در پرتگاه  مخوفی قرار گرفته بودیم.از یکسو بیگناهی و از سوی دیگر شدت .جاکت و پیرهن را بکشیم.تحملش کرد،
ساختند و واقعیت هم این بود که از برهنه شدن می خادیست ها با طعنه و کنایه ما را بی روحیه می استبداد.خشم و 
 ترسیدیم.

مرانه ی کشنده صدا
 
  : ای از پشت دروازهو ا

چ    فامند      نمی    گپه  -
ُ
کنید !      شان    ل  

 یدر همان هواهای ما را دریدند و با تمام بیرحمی ما را  لباسمانند ک فتار های برفی،حمله کردند و خادیست ها   
ن  برهنه کردند.،طاقت فرسا کشنده و

 
فریده استمغزم  درتا هنوز  یک فاجعهمانند  صحنها

 
ی میرعلم را کاال .گودال ا

دای بلند و  با صدندانهایش از خنک میلرزید و  شکل عجیبیغر تر بود و بنسبت به ما کمی ال،میرعلم دریدندبزور 
بسوی  ده لرزن بود و با تبسمشکوفا در دهانش  دالورانه ایدر حین لرزیدن تبسم بهم ساییده می شد،اما دلخراشی 

م که یا گلوله کردی به زمین افتید، ما گمان میما پاره پاره شد و و جاکت های من و شیرین می دید.بعد از اینکه پیراهن 
رای  ی ۀ صحمحکمبمیریم و را با همین حالت در هواکش میمانند تا بوسیلۀ سردی هوا،باران می شویم یا اینکه ما 

دمسوزی هیتلر،لباس های زندانیان را به بهانۀ حمام بیرون می کردند و همینکه با تن برهنه در .شویم
 
در کوره های ا

طرز ب نیز در کورۀ برفی ایستاده بودیم و  مادند.بعد از لحظاتی به جسد تبدیل می گردی اتاق گاز داخل می شدند
 وحشتناکی میلرزیدیم اما شکنجه گران از صدا و تمسخر شان معلوم می شد که از وضعیت اسفناک ما لذت می بردند.
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ب شده صلی ی خادسه مردی که در جلجتابروی برف ها مانند دسته جمعی بطور سه نفر هواکش پر از برف بود و ما 
ی تعادل دت سردشاز من و شیرین نیز دندانهای ،می گذشتثانیه ها مثل تگرک از وجود ما ایستاده بودیم ،باشند،

 .کم کم به این باور نزدیک می شدیم که امشببهم میخوردند لرزاننده ایبلند و و با صدای  ه بودندخود را ازدست داد
خرین شب زندگی ماست

 
 ندیم کهفهما میسخن زدن برای ما ممنوع بود،فقط با اشارۀ سر با همدیگر سخن میزدیم و  .ا

یندۀ وحشتناکی در انتظار ماست.حاال تصور کنید جمعی از اعدامیان چشم بسته و دست بسته را که 
 
در لحظات بعد ا

از پلچرخی بسوی پولیگون برده می شدند،دارای چه حس و چه ذهنیتی بوده اند و جالدان شان در چی حال و هوای  ی 
مادگی میگرفتیم.بوده اند.لحظه به لحظه سردی را بیشتر احساس می کردیم و ب

 
ر هر ثانیه، سطح تحمل ما درای مردن ا

مد.
 
 پائین می ا

میز صدای  ی با لحن
 
  : اخطار ا

دندان  جواب ندولت به کسانی که اصالح نمی ش حزب وی؟ ، قبول می کنید یا ن زور شعبۀ اطالعاته چطور اس    -
خرین بار برای تان چانس میدهیم که اعتراف کنید  شکن میته.خائنینی مثل شما ره

 
یا میکشیم یا اصالح میکنیم .برای ا

ن 
 
یا حاضرید که اعتراف کنید؟...د خوردنخواه غهازادر همین هواکش   هاجساد تاندر غیر ا

 
به  هر کدام تان که حاضرا

ن هواکش
 
ردگی به سرسپ.!! هبه گور تان تبدیل می گرد امشو اعتراف باشد از هواکش بیرون ساخته می شود در غیر ا

 قبول کردن مرگ است.لودگی و معنای 

 بگویید!

 عتراف کنه     از هواکش بیرون شوها هر کس می خواهه

نقدر سرد و منجمد شده بودیم که گپ ها 
 
حوصلۀ شنیدن بیانیه و توهین را نداشتیم.حواس ما بکلی مختل شده بود.ا

 درین هنگام به روایت های داستان داراکوال انشخوف انگیز بیانیه های .ذهن ما نمی گذشتاز فلتر و اخطار های شان 
با کنیم و  التماسمنتظر بود که ما ی خونین میماند که از قصر فرعونی برای محکومین ایراد می شدند. داراکوالی خاد،

راست گپ این است که در اثر سردی برف و .تهمت بزنیمو باالی داک تر فخرالدین بیرون شدن از هواکش باالی خود 
فرین هوا دندان های ما 

 
ها و  و جواب اخطاربهم می خورد و نمی توانستیم که کلمات را بخوبی ادا نمائیم بطرز مرگ ا

 بدهیم.با کلمات موعظه های سیاسی را 

هسته شیمۀ پرخاش زبانی را از  سردی
 
هسته ا

 
نگونه و د.ما سلب میکر ا

 
رخسار خاد که در شعبۀ خاد بما نمی توانستیم ا
چندان دوبرای دفاع از خود ما روانی می خندیدیم،در هواکش نیز بخندیم و پرخاشگرانه جواب بدهیم.هرچند خشم 

مد .بعد ازشده بود اما توان جسما
 
شکنجۀ که  متیقن شدیمشنیدن بیانیه و اخطاریه  نی ما لحظه به لحظه پائین می ا

ر چنگ دمی خواهند براستی ما را درین هواکش بوسیلۀ خنک و سردی هالک نمایند.  شان امشب به نهایت می رسد.
شام ،دیک تاتور کالسیکداراکوالی داراکوالهای سرخ افتیده بودیم.

 
رخ به شانه ردای سدر قصر خویش،ی بود که خون ا

اکش اینک در کنار هونیز  خادو در پ ی خونریزی لحظه شماری می کرد و داراکوالی شراب سرخ می نوشید ،می انداخت 
 .،سرخ می گوید و سرخ می نوشد قرمزین می جنبد شالدر زیر 

: حزبی جالد  
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شخی  هرقدر کله راه سوم ندارید      یا اعتراف یا مرگ   جواب بتی که اعتراف می کنی یا نی؟    خر های سر سپرده   
دم نشوید    حاال قبول کردید که      می شوید ترقدر به مرگ نزدیک کنید     همو

 
 تبدیلپولیگون ه ب برای تان هواکشه اگر ا

      م یمی کن

: شیرین  

... خور       ن      خو    ی     ها    ت    دیس          خا  

 ل هواکشداخ با شرکا شکنجه گر سفاک را بدهد اما  ی شوروی زدهش را جمع کرد تا پاسخ داراکوال شیرین همۀ انرژی ا
مد
 
انهای میلرزیدیم و دند و درد سردی و ما در حالی که از شدت   ندما کوفت شکمو مشت های محکم بر سر و  لگدو با  ندا

ار مشتها رگب از خود در مقابل در همین حال تالش می کردیم ما بهم میخورد و موهای تن مان سیخ سیخ ایستاده بود، 
دم است که در هر حالتی می کوشد در برابر خشونت بیرونی ) شاید خاص،یمنمائدفاع ال اقل کمی و لگد ها،

 
یت بنی ا

،این لت و کوب،مفید واقع شد و کالبد های سرد ما را هواکش به میدان بزکشی تبدیل گشتاز خود محافظت نماید( 
شته گتن های ما خراشیده و خونین ... مثل ژاله شده بودخون قطرات  کنج های لبان ما زنخ و بر...کمی گرم ساخت

خشونت های غیر انسانی چی کنیم.غیر از ُمردن دیگر هیچ چاره ای رفتار ها و ما حیران مانده بودیم که با اینگونه بود.
سانترین چارۀ قابل دسترس،مردن بود.نداشتیم.
 
لحظه به لحظه منتظر ایستاد شدن قلب های خویش بودیم.یک ا

رزوی زنده ماندن را داشتیم و نه ممکن 
 
رزوی  ی بگذردفیصد هم نه ا

 
ود که .برای چندمین بار ببود که در ذهن ما چنین ا

 یخدان   درون  ر... ما دمن در زیر شکنجه،ترجیع میدادم که بمیرم و دیگر مصیبت شکنجه و قوارۀ شکنجه گر را نبینم
ا بو مشت غلتیده بودیم.با ضربات مشت می افتادیم و با ضربات لگد ایستاده می شدیم. هواکش در میان دشنام و لگد

با ما ی شدیم.ایستاده م نصیحتبا اخطاریه می افتادیم و با دشنام می غلتیدیم و با بیانیۀ سیاسی ایستاد می شدیم.
جات از ن مرگ یگانه راهص کنند.خادیستان هر چه زودتر ما را از شر زندگی خالتمام هردم شهیدی منتظر بودیم که 
انسانی  اقتطما را به صفر رسانده بود...جسمی و روحی سردی هوا حوصلۀ  بود. چنگال خادیست ها و شکنجۀ هواکش

رابطۀ ما رابطه بین دو انسان بشکل جنگ تن به تن نبود.رابطه ای بود غیر عادالنه.شکنجه هم حد و حدودی دارد.
گر، صالحیت داشت تا به قتل برساند و شکنجه شونده حتا صالحیت مردن خویش را نداشت.زندانبان، از توانای  ی 

ی های در تاریکزندانی را ،که می تواند  بدون بازخواست و پاسخدهیانست دمی لذت می ُبرد، خویش نمای  ی و قدرت 
 زندان به زیر خاک بفرستد.

مر :
 
 ا

رفقا !  -  

رفقا !  -  

اصالح نمی شن -  

رسۀ ه  حیف مرمی      درای  ی شونمحکمۀ صح بامشکه  دمیخواهن خائنینشان کلوله های برف بگذارید        زیر قول  -
لیاقت مرمی وها ترس    دبه جسد تبدیل کن شانههرسه که  تشش کلوله برف کافی س بوسیلۀ برف بُکشید      را شان
ه تا به شرافت قسم کاست     تان برای ما مثل مرگ مگس  مرگ...  شوندنابود باید  ها تاریکی در همی    دندارن  را زدن

خرین 
 
   یا اعتراف یا جسد    ماندن واالی تان نیستیم      رمقا
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مرانه اش ایراد کرد.همان دشنام ها و همان ترساندن ها،موعظه اش چیز سرجالد سیاسی بیانیۀ کوتاهش را با صدای 
 
ا

جدیدی نداشت همان گونه که ما نیز چیز جدیدی نداشتیم تا تحویلش بدهیم.... حینی که واژۀ "جسد" را با صدای 
ن با لحن ضعیف تری تکرار نمود:

 
لود ادا کرد بدنبال ا

 
 قهر ا

 برف بگذارید        شان زیر قول  -

 

 شش کلوله برف

 با اشتیاق تمام شروع کردند که شش،خاد با دادن فرمان از هواکش ناپدید گردید و کارمندانو سیاست سرگلۀ خاد 
ثاری از احخادیست ها خیلی خوشحال و سر حال معلوم  .ندجابجا کنبزیر قول های ما کلوله برف را 

 
ساس می شدند و ا

در قانون جنگل نیز هیچ حیوانی باالی حیوان دیگر چنین جنایتی را در سیمای شان دیده نمی شد. و عاطفۀ انسانی
درت } ققدرتاحساس خاد و جنگلی ،فضای عملی نمی کند اما در زیر سیطرۀ خاد،اصلن قانون و عدالت معنا ندارد

 تا سطحرا  ر و شکنجه گشکنجه گر به باالثر تکرار و تداوم،انسان عادی را ،زمینه و شرایطی است که حزبی و دولتی{
ثیرات روانی .جالد تربیه می کند

 
موقعیت زندانبان و زندانی،دو موقعیت متفاوت است و از این دو موقعیت دو نوع تا

زمایش} مست و سادیست. ایجاد می گردد.زندانی ،درمانده و افسرده می شود و زندانبان
 
 بوسیلۀ  زندان استنفورد بنابر ا

کنجه تکرار ش . ددگر سادیست تبدیل می و  جالد،مستبدبه  کوتاهی زندانبان بعد از مدت ۵پروفیسور فلیپ زیمباردو
 و زندانبان و خشونت ،شکنجه گر 

 
هسته بیمار و معتادرا ا

 
که چگونه  ما می دیدیم.( و اعدام می سازدشکنجه به  هسته ا

افتاده بودند و مانند معتادین به شکنجه و کشتن در  درین شب مرگزا،همۀ خادیست ها به جان هواکش نشینان
زار و اذیت زندانیان انتظار مرگ ما لحظه شماری می کردند.

 
می دیدیم و احساس می کردیم که چگونه زندانبانان از ا

 لذت می بردند.

مر بالدرنگ اجرا می 
 
م فکس کارمندان داخل هواکش می شوند و در میان شعف و فریاد،صدای غال د.گردفرمان ا

 بود:  یخصوصبنسبت به سایر شکنجه گران دارای وزن و قافیۀ 

فی نفر دو کلوله برف!   -  

فی نفر دو کلوله برف !!      -  

 کنجۀ جدیددر برابر این شهرچند ما پیروزی می خوانند.برف را با شادی و قهقه کلوله می کردند. گمان می کردی که ترانۀ
جه نمیداد ما نتیضعیف س العمل ف را در زیر قول نپذیرفتیم اما عکنشان دادیم و کلوله های بر  بدنی عکس العمل
تا شیند.بر تن برهنۀ ما می نبی حرمتی می دیدیم که هر لحظه مشت و گردیدیم و تحقیر مواجه سنگین چون با یورش 

ته بود که ما با نیم ساعتی گذشبیشتر از ید شابپذیریم.  از سر بیچاره گی کلوله های برف را سرانجام ترجیع دادیم که
ت بی زمانی که خادیسد.ی،روح از تن ما جدا می گردزیر قولتن برهنه در هواکش ایستاده بودیم و اینک با شکنجۀ 

تانی برفها در هوای سرد زمسد.یکردم که زیر قولم را برمه می کنگذاشت حس ممی احساس کلولۀ برف را در زیر قولم 
ب می شدن در هوای گرم

 
هسته ا

 
هسته ا

 
ب،و ما نیز  دزیر قول، ا

 
ب های قطرات پقطره قطره می ُمردیم.با هر قطرۀ ا

 
یش ا

انی، بعد از جابجا کردن شش کلوله برف در زیر قول سه زندمسؤلین شکنجه دوباره به یخ تبدیل می شدند. ، از ریختن
لود ما را  رپشت دَ درب هواکش را بستند و در 

 
 د.خندیدند و منتظر مرگ ما بودن ، میکنترول می کردندبا چشمان خونا
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فره های به حهواکش  ازبمیریم و اجساد ما را  ناتوان و درمانده شویم و اعتراف کنیم و یا اینکه منتظر این بودند که
نسوی دیوار های پلچرخی

 
 در هوای سرد هواکش به رفع ادرار ضرورت داشتیم و، انتقال بدهند. ا

غا شیرین 
 
 :و دستش را به عالمت سوال بلند کرد نالید لرزانی با صداییندگی ما بنماا

      ...    ناب تش

 کارمند خاد :

 تشناب

 !! تشناب

مده اید
 
ه و شاشۀ  واه واه ! به مهمانی ا

ُ
یرون شدن صلن اجازۀ بنگیرید    ا م   دگه نام تشنابهیسر تان میخورانتانه ؟ گ

 ...گذاریم  که تشناب بروید اعتراف می کنید    می اگه  ندارید  از هواکشه 

ازه پائین افتیده بود،با رگبار چند مشت،کلولۀ ت اش چون با بلند شدن دست راست شیرین، کلولۀ برف  از زیر قول
سردی،برف،برهنگی،دشنام،اخطاریه،بیانیه،ما را هر لحظه بیشتر از پیش هردم تر در زیر قول اش جابجا گردید. 

ما ساکت بودیم و در سکوت خویش میلرزیدیم می ساخت.افکار و حواس ما حالت عادی را ازدست داده بود. شهید تر
مان حواس ما مختل بود و گکردند... سرمستی میهی در دهلیز چیغ و فریاد می کشیدند،او جالدان،گهی در هواکش گ

 :بگوش ما اصابت می کرد پشت درب هواکش صدای خشنی از می کردیم که 

 تبر می گذرد و  تیغتان  سینه ی از

 تان خون  جگر می گذردناله ی از 

غشته با جای شماهر 
 
 مشت و لگد ا

 می گذرد شرر  و  مرگتان  گریه یاز 

مدبودفراهم کرده برای کارمندخاد  را تقاضای تشناب بهانه ای
 
 :،به بهانۀ تشناب، دوباره به سخن ا

 ه...اگستیدبلد نی هته  دگه کدام زبانشما غیر از زبان سویا اعتراف یا در همین جا ُمردن ...     تشناب مشناب اجازه نیس
یا  امشو م.میکن لهوا کشه به گورستان تان تبدیاعتراف نکنید    چتلی های تمام تشناب های بالکه  سرتان میخورانم...

  نابود می شویدرفقا سگرت زیر پای  نیم سوختۀسگرته تایید می کنید یا مثل 

مانی و ز حالت زار یک شکنجه شده را نمی توان با جزئیات اینکه در چه حالتی بودیم نمیدانم یا نمی توانم تشریح کنم.
ن توضیح نمود.عاطفی 
 
حالت ما درین لحظات در هواکش به وضعیت اسکلیت مردگان شباهت پیدا ما تکیده بودیم.ا

خادیست ها به قیمت از دست دادن سالمتی جسمی و روانی ما تمام می مقاومت در برابر درخواست و  کرده بود.
شد،بدن و روح ما متالشی می شد،اما چاره ای نداشتیم غیر از متالشی شدن و مردن.هیچ چیز ما به انسان عادی 

دمیت بیرون شده بود.
 
ن وصدا و چیغ شکنجه گران نیز ،لحظه به لحظه دگرگشباهت نداشت.ناله های ما از دایرۀ ا

در  ما.را برسمیت نمی شناختو سیاسی شکنجه گر خاد در حین شکنجه، هیچ معیار و اخالقیات انسانی می گردید.
نقدر بی شیمه و بی انرژی شده بودیم که از مرگ مان چیزی  هواکش،برفی اثر لت و کوب داخل  شعبۀ خاد و شکنجۀ 

 
ا
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عمال می شد.منع شدن از تشناب نیز یک جزای تازه بود که نمانده بود. ک  و ما سه نفر از گپ زدن مانده بودیمبر ما ا  د 
ک بطرز وحشتناکی میلرز  لود ریش و بروت های خ نزدیک می شدیم.صحرای  ی و لحظه به لحظه بسوی مرگ  دیم،ید 

 
ونا

 شن میما ج گدیم و خادیست ها برای مر ر ما می ُم بدن برهنۀ ما به کندۀ یخ شباهت یافته بود.ما سیخ شده بودند.
توان تا حو اذیت کننده ای گیر مانده بودیم.نمانده بود،به حالت زار و چشم به چشم شدن ،حوصلۀ پرخاش رفتندگ

ا استقالل ماست. در حرکتبرف بجای خون،احساس می کردیم که در شرائین ما شورخوردن را ازدست داده بودیم.
نکه می فهمیدیم  . باختم می شود ی مرگبه کجادانستیم که پایان این شکنجه و این توطئه  نمیبکلی سلب شده بود.

 
ا

ئید ب اضر نبودیم که بر دسیسۀ خاد امضا و شصتهواکش خطرناک است اما حهوای سرد پایان شکنجه در 
 
گذاریم تا

ی دیدیم همدیگر مهای لرزان کالبد بسوی با چشمان یخزده و ناامید،داک تر فخرالدین شاهدی بدهیم. خود و و باالی 
نار فهماندیم که مرگ  در ک به یکدیگر می ات معنا داری اشار گپ زدن را نداشتیم در همان حالت نیز با و حق اما توان 

 هم را می پذیریم.

درین هواکش ماندیم و در طی این سه ساعت،بعد از هر  ،با حالت زارحدود سه ساعتشب به کندی پیش میرفت.
یا میخواهید اعتراف کنید یا نی؟...کارمند خاد چیغ میزد که اصالح شدی یچند دقیقه ای 

 
راف می کند هر که اعت ا نی؟ ا

ما ساکت ...  دندکر  ،کلوله های برف را تازه میدترساندن دادند ،می بیانیه میترغیب می کردند،از هواکش بیرون شود ! 
عت گرفته بود... سه سابکلی ماندیم و هوش و فکر ما را سردی و برف اشغال کرده بود و توان پاسخ دادن را از ما  می

ن 
 
ن شرایطی که  هرلحظه در زیر یورش  خنده و تحقیر خادیست ها قرار داشتن،یا بیشتر از ا

 
ت لدر هواکش ماندن با ا

 در کنترولبه مفهوم واقعی کلمه،جسم و روح ما درین وقت شب،می شد. تر دم به دم طاقت فرسا و کوب شدن،
مد و  پیشی خادیستزندانبانان قرار گرفته بود.

 
ختر و تمسخر تببا  بعد از یک فحش کوتاه،کوشید تا قدرت خود را ا

 :بدهدشان ن

 جای تمام برفهای هواکش در زیر قول. های تان کلوله های برف می گذاریمدر زیر قول  فردا شبتا اگر زنده بودید   - 
ود دولت پ ی ببرید و با میل ختا وقتی شما را درین هواکش ایستاده می کنیم که به حقانیت حزب و  شماست. های

 یا مرگ یا اعتراف! اعتراف کنید.

غا داخل کرد.
 
تهدید زبانی به مرگ برای ما معنی یک مقدار برف را از زمین برداشت و با زور و فحش در دهن شیرین ا

 دنچون تن و روح ما در محاصرۀ پولیگون کوچک قرار داشت چون به مرگ عادت کرده بودیم، خود را ازدست داده بود
گ فتار و اخطار شکنجه گران در روحیۀ ما بی اهمیت و فهمیدیم که قلب های ما از حرکت می افتند. و دیر یا زود می

فرید
 
 هبعد از اخطاریه های جدی،چند لحظ ...تکراری جلوه می کرد،اما در جسم ما مانند برمه، حفره های جدید می ا

ور هواکش را تحمل 
 
سکوت حکمفرما شد و ما خوشحال بودیم که بدون ُغریدن و هورای خادیست ها ضربات مرگ ا

مرانه ای باال شد.
 
مده است:می کنیم که نا گهان  صدای ا

 
مر از شعبه ا

 
   احساس می شد که ا

                                                                                            اصالح شدی یا نی؟                                                            -
یا میخواهید اعتراف کنید  -
 
                                                                                                                                               ؟... ا
با شور دادن سر نشان میدادیم که:که حوصلۀ جمله ساختن را نداشتیم ما   

 نی

 نی
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                            در اینجا هر چی می بینی به زندان است                                                                                          
                                              در اینجا نام صاحبخانه ها اشرار و دزدان است                                                             
                                        اما چشمها،                                                                                                                   

وای طغیان است                      
 
گنده از ا

 
                                                                                                               ا

                                                 میان هر نگه                                                                                                                  
                         از جرقه های انفجار، روز موعود بهاران است                                                                                     

                                                                           در اینجا بمب های ساعتی قلب ها در سینه ها                                     
فارانی ./ فکوته قلفی ها/ با تک تک مرموز پنهان است   

 

بی که از زیر قول پائین می شد، نرسیده به زمین بر جدار تن  یخ می
 
 مرد محکومیا به سه تسه زندانی زدند. ما  قطرات ا

را  و اتهام گناهما متهمینی بودیم که .در صلیب خاد،در کنار هم چارمیخ شده بودیم،گناه بشربجرم ماندیم که  می
لودتن های برهنه و  بر .ما میلرزیدیم و کارمندان خادباالی ما تحمیل می کردند

 
تره و با ک  می خندیدند، ما برف ا

ما در حالت زار و فالکت خویش می سوختیم ، اندام .و دشنام می دادند یگان یگان چیغ می کشیدند ریشخندی،
هسته انرژی و یخزدۀ ما 

 
هسته ا

 
نه دانستند که اگر تا صبح با تن  بره خادی ها میاز دست میداد بکلی تعادل خود را ا

درین هوای سرد بمانیم، هواکش ما را به جسد بی روح تبدیل می کند،از اینرو تالش های نهای  ی را بخرچ میدادند که 
تسلیم شویم و بگوئیم که ما را از هواکش بیرون کنید و ما حاضریم  در رابطۀ سگرت باالی داک تر فخرالدین شاهدی 
بدهیم.ما ضمن اینکه مرگ را بطور تدریجی تجربه می کردیم اما حاضر نبودیم که به توطئۀ جالدان تسلیم شویم و 

نده بود که جابجا در قبر های برفی دفن شویم.دهن با همین شکل گذشت و چیزی نما ها تمکین نمائیم ... ساعت
باهت برفی ش لرزان   .دست های ما بر جدار بغل های مان چسپیده بود.به مترسک  ندهای ما  از سردی برف باز نمی شد

غوش ما به پیشواز مرگ باز بود..دیگر حوصلۀ شکنجه و تحقیق را نداشتیم.پیدا کرده بودیم
 
تیم به سواالت نمی توانسا

گین خاد پاسخ بدهیمخش
 
زندانبانان مست و سرحال بودند و با همدیگر با خنده و شادی سخن می گ فتند و در ... ما

میز بر ما تجاوز می کردند.
 
ور و توهین ا

 
 از پیروزی خود و شکست ما هورا می کشیدند.میان خنده ها با کلمات خوف ا

از ...انقالب را در تاریکی هواکش نابود کرده اند و ضد گمان می کردند که با شکنجۀ ما،علیه دشمن جنگیده اند
احساسات شان معلوم می شد که با چه شور و هیجانی حاضر هستند مخالفین سیاسی خود را نیست و نابود نمایند.از 

 هواکشکلمات و جمالت شان، استبداد و زورگوی  ی،فوران می زد.از الی دشنام ها و خنده های شان خون می چکید.
   گاه  مخوف تبدیل شده بود.به شکنجه 

ته سرکوب و پیوسما را به اشکال مختلف  ،ی رمستانیشکنجه ها ایستادن در هواکش هر ثانیه اش تداوم شکنجه بود.
 ناتوان کرده بود:

 به اعدامپیاپ ی *  تهدید 

 مرگ تدریجیو  برفیهوای  برهنه کردن در*  

  بیانیۀ سیاسیو  ،دشنام*   تحقیر

  لگدو  ،سیلی مشت*   
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 ... تشناب *  محرومیت از

  زیر قولدر  *  کلوله های برف 

 *  محرومیت از خواب و نشستن

 *  شکنجۀ دسته جمعی

 همزنجیر جان کندنو   اغماء مشاهدۀ *  

 

ود.ما در لبۀ  ما را بلعیده ببا تمام محتویات گزنده اش هواکش این شکنجه ها بطور شبکه ی  ی بر ما تطبیق می گردید.
ماده می کردیم.یا در درون مرگ مرگ 

 
مرگ  ازایستاده بودیم،رمقی نمانده بود که خود را برای شکنجه های بعدی ا

ادیست ها دوباره بوسیلۀ فشار خبه پائین می افتادیم و به دشواری و بی تعادلی  یخزدگیاز هر لحظه هراس نداشتیم .
غوش پر سبر می خاستیم.

 
 خاوت خویش دعوت می کرد.مرگ،میزبان ما بود و  ما را بسوی ا

 

 غلتیدن 

،دفعتًا دمیرعلم بزمین خورد و دگر بر نخاست.وقتی دیدم که همزنجیرم بروی برف غلتیده است و نمی تواند دوباره برخیز 
گردید.چشمان میرعلم ُپت شده بود. بدون سرو صدا و حرکت  به حالت یک جسد بروی  انرژی باقیماندۀ وجودم زایل

مایند اما ایستاده نلگد دشنام و بزور دشنام میدادند و چیغ میزدند تا زندانی را دوباره برف افتیده بود.خادیست ها 
ست و یرعلم به ابدیت پیوسته امن و شیرین گمان کردیم که مزندانی توان برخاستن و ایستادن را ازدست داده بود.

  :دگر لبهای متبسمش را نخواهیم دید.خادیست های بیرحم،باالی جسد چیغ میزدند

  بی غیرت       بخی   -

     زورت که نمیرسه اعتراف میکدی

من  یز بردند.را بسوی دهلیخزده گرفتند و جسد  ز پاهایشابر جسم لرزانش لگد می زدند.میر علم نمی توانست برخیزد.
،بسوی ردهایم سستی کبدنم لرزید پا تماشای این صحنه،را طی می کردیم. با  و شیرین نیز لحظات پسین زیستن 

رزوی ما نیز در ذوق ُمردن می سوختیم. شیرین دیدم و شیرین نیز از حرکت و صدا مانده بود.
 
مرگ  دسته جمعی ا

مرگ در فاصلۀ صفری ما قرار داشت.سایۀ .رسیده بود هواکش فراجمعی ما بود.غلتیدن در کنار هم، خفتن در گور 
 سنگین مرگ بر ما افتیده بود.مرگ را حس می کردیم،مرگ را درک می کردیم مرگ را پذیرا می شدیم. 

غلتیدن  تا با استفاده ازمی کوشیدند  میرعلم را بردند.لحظاتی بدین گونه گذشت.دژخیمان در همین وضعیت نیز 
دن را در پیش چشمانت غلتیده است،درد بو کاسه اتپیش بترسانند.وقتی می بینی که هم،ما را بیشتر از همزنجیر

 برایت مشکل می سازد. شکنجه گران پیهم اخطار می دادند:

 به دهلیز بروید         اگه اعتراف می کنید   -

    به دهلیز بروید        اگه اعتراف می کنید    -
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بودیم،میلرزیدیم  و حوصلۀ گپ و ایستادن از ما سلب گشته بود.کلمات خادیست ها مثل شارجور کلشنکوف ساکت  
 خادیست ها منتظر بودند تا ما بگوئیم که اعتراف می کنیم.اما ما تصمیم گرفته بودیمبود که بر شقیقۀ ما فیر می شدند.

ت تهوع م،سرم چرخ می خورد و حاله بودبکلی از دست دادتعادلم را من نیز که مثل میرعلم بزمین بیفتیم و بمیریم. 
ا چشمان بشیمه ام به پایان رسیده بود و پیدا کرده بودم، هرچند تالش می کردم که بزمین نخورم اما شدید و گیچی 

 بروی برف ها افتیدم.ُپت 

ورده شوقتی چشمانم باز شد نمی دانم که بعد از چه زمانی اما ،در انتظار اجساد بود.شعبه
 
ده دیدم که در شعبۀ خاد ا

شتم دانستم پو خراشیدگی از شاریدگی تبدیل شده بودم.ضربت خورده  ایم. حس کردم که پشتم شاریده است.به جسد  
ورده اند.

 
ثل سه جسد مهر سۀ ما مدتی گذشته است تا چشمان ما باز گشته اند.البته و که مرا تا شعبۀ خاد کش کرده ا

ما مرگ از امرگ را هزار بار به چنین زیستنی ترجیع میدادم.با تن های خونین و خراشیده.ودیم.در درون اتاق افتیده ب
ب می شد و ما دوباره  ،گرمای اتاق ی ما درو زخمها کم کم یخ هاسخاوت کار نمی گرفت.

 
می ع و تهو  ،سرچرخیبه دردا

مدیم و
 
میر علم  کرد،خوشحال شدیم کهوی من و شیرین تبسم وقتی که لبان میرعلم بسزنده می شدیم. به اصطالح ا

  .یمغلتیده بودخاد در برابر جالدان  نا توانی که سه جسد  .نمرده است

 هرگز از مرگ نهراسیده ام

 اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود

 همه مردن در سرزمینی است –باری  -هراس من 

 که مزد گورکن

دمی افزون تر باشد. 
 
زادی ا

 
 شاملو /از ا

 

 چهارمشکنجۀ 

غاز شب  ُنهکه از ساعت تحقیق اولیۀ ما 
 
جر هواکش ز  بود تا نیمه های شب در هواکش ادامه یافت. یافتهاز شعبۀ خاد ا

،همان دندها که به  خونخوی  ی عادت کرده بو خادیستبودیم. برگشتهشعبۀ خاد  بهاینک دوباره  را سپری کرده بودیم و
 . خواستند: اعتراف، تسلیمی و مرگ را از ما میباستانی سه چیز 

ورده اند این کش کردن شکنجه و تحقیر دگری بود که بر  مردگان جسدما را مثل 
 
از هواکش به شعبۀ خاد کش کرده ا

ان تحقیق و به پایشاید . به حالت زار  و بیگناهی خود که می دیدیم  گمان می کردیم که می گرفتما انجام بدن زخمی 
شعبه در فضای ...پیش میرفت سیستماتیک و بالوقفهبطور شکنجه،اما چنین به نظر نمی رسید.شکنجه رسیده ایم.

ب شوند و بدون لگد و دشنام گذشت.مثلی که منتظر بودند که لحظاتی 
 
 .جسدها شور بخورند یخها ا

مر
 
خاد : عمومی ا  

د ؟ هواکش مزۀ تان ک  -  

ان :یخزدگ  



60  
  

گین
 
  سکوت  خشما

مر
 
: ا  

 ...نازدانگی نکنید  -

تا   ودش شروع میمجازات تان تازه       تان خالص شده لت و کوبفکر می کنید که  هواکش فقط یک گرمکاری بود !  
سکوت تان   ؟و به کجا ارسال می شد  ست که سگرت مربوط به کی بگوئید     ف نکنید    تحقیق تان ختم نمی شهاعترا

 گپ نزنید جزا های جدید زبان تانه چاالن میسازه  ...   راگ   تبه نفع تان نیس

لود ما را نوازش میداد با کوبیدن لگد محکم بر ستون 
 
مر سفاک در حالی  که با نوک بوتش زنخ و شقیقه های خونا

 
ا

 فقرات شیرین چیغ زد:

؟  چرا گپ نمیزنی  -  

:شیرین  

 } با چشمان باز،ساکت،خاموش و حیران بود{

مر:
 
 ا

ر کام تان زبان تان د  تچطور اسای لوده    گ فتم که هواکش یک گرمکاری بود     شکنجه پایان نیافته      هبی شرف
اری پیشتر بلبل و ....میکنمتان در زیر برف گور ار میبرم   اگر اصالح نشوید اینب  ده   اگر اعتراف نکنید زبان تانهچسپی

اف کنید که اعتر     دهیدنجات ب راکوشش کنید که خود   جهالت نزنید رد  راخود... یخ زده ... حاال زبان تانه دمیخواندی
  ... تمربوط به  داک تر فخرالدین اسسگرت 

 ما :

{ و منتظر شکنجۀ جدید ،ناتوان خاموش}   

 هر زندانی میداند که شکنجه پدیدۀ زجرناک و خوفشوک های پیهم شکنجه، ما را زار و ناتوان و بی انرژی ساخته بود. 
ور 
 
ب می سازد.ما ا

 
نیمه های شب در  اوج شب در شعبۀ اطالعات و از اوج شب تا شب تا ُنهاز ساعت  است. فوالد را ا

جه و ما درین مدت بالوقفه شکنهواکش زیر شکنجه قرار داشتیم.اینک دوباره در شعبۀ اطالعات شکنجه می شویم.
می را  ودیو ناب ذره ذره مرگ،در زیر شکنجه های رنگارنگ جنگیمانند بردگان زرخرید یا اسیران ما تحقیر شده ایم.

هسته به پایان می رسید و حوصلۀ ما نیز به پایان رسیده بود.شیدیم. چ
 
هسته ا

 
میشه این وظیفۀ شکنجه گر هشب ا

چیز سه  پایان حوصله و پایان انرژی  بهبه پایان برساند. حوصلۀ زندانی را به هر طریقی که می شود،تحمل و است که 
 منجر می گردد:

 یا اعتراف یا مرگ یا معیوب شدن.

ما در چرخۀ شکنجه خورد شده بودیم.از شروع حمله تا ایندم یک لحظه نیز بدون شکنجه و توهین نمانده ایم.شوک 
نقدر ضربتی و مستمر وارد می 

 
 ساخته بود.را سست و متزلزل شد که رابطه بین ذهن و بدن های متناوب،ا

 با فرمان اعدام ناگهانی در پنجرهشوک اول،حملۀ 
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 ۀ خادشوک دوم،شکنجۀ دسته جمعی در شعب

   شوک سوم،شکنجه در  هواکش

 شوک چهارم، بازهم شکنجه در شعبه

مدیم با تن های زخمی و پاهای لرزان در شعبۀ خاد 
 
نکه کمی گرم ا

 
ار و بودیم و اخط ن شدهایستاد،وادار به بعد از ا
ز امی شنیدیم .گرمی اتاق و سردی گودال  هواکش،دو سوی یک شکنجه بود. در هواکش های باقیمانده را دشنام 

 . یمبه  تاراج می رفت از عرق و بزکشیو در اتاق، یمذوب می گردیدشدت سردی 

 صدای تکاندهنده ای در ذهن ما حرکت می کرد :

 " هواکش فقط یک گرمکاری بود 

 فقط یک گرمکاری بود   "هواکش        ودشروع می شتازه مجازات تان 

ترس،عکس العمل طبیعی مغز و جسمی است که در زیر شکنجه قرار می گیرد.رفتار و گ فتار شکنجه گران ،هر لحظه 
مر خاد ما را بیشتر میتر فضای شعبه را ُپر از ترس و ارعاب می کرد." هواکش فقط یک گرمکاری بود" 

 
اند ساین کلمات  ا

 معلوم می شد که موجودات حمله ور شعبه،هواکش ُقرت کرده بود. از حرکات شان  فعیچون شیمه و حوصلۀ ما را ا
سانی از سر ما دست بردار نیستند.ند.اخشونت تداوم هنوز مست  توطئه، نقشه کشی  و 

 
ان برق از چشمان شبه این ا

نان مثل ماموت های قطبی . ما در انتظار پر افاده 
 
دم های یخزده و برفی ایستاده بودیم و ا

 
ای ساطع بود.ما مثل ا

یم .ما نمی دانستجسمی و روانی  جدیدی می سوختیم و خادی ها در جستجوی ابزار های جدید فشار و شکنجه مجازات
نها می دانست بربادی، کدام سوی تاکه پایان توطئه 

 
ون ند که توطئه را چگونه به پایان برسانند.چپیش می رود و ا

دمهای زبان بسته 
 
ماده شده با ما برخورد می نمودند.در درون یک اتاق کوچک، یکسو ا

 
مطابق یک پالن و طرح قباًل ا

دمهای نقاب پوش و با نام و نشان تقلبی... 
 
و یکسو چکمه داران قمچیندار.یکسو  زندانی ها با نام و نشان اصلی و یکسو ا

نکه به برگشت ناپذیری انقالب ثور و حضور دایمی ارتش شوروی ایمان داشتند اما ترس و ُجبن ناشناخته ای در ب
 
ا ا

فتابی گردد.ما را ضد انقالب 
 
درون شان می جوشید و نمی خواستند که چهره های اصلی شان در نزد زندانیان برمال و ا

ولد و ولدیت می شناختند اما خود را در هزار نقاب پیچ میدادند ما را به اسم،می پنداشتند و خود را محافظان انقالب.
شان خارجی  و پشتوانۀکردند حاکمیت  گمان میکه  نیخایفیتا کسی هویت های اصلی شانرا نفهمد.خائن خایف است.

استنطاق  ایه در اتاق انش کردار گمان می کردند که گ فتار وساده لوحانه جاودانه است و انقالب شان برگشت ناپذیر،
رون اتاق از دگ فتار و کردار شان  و برگشت می خورد شان دانستند که روزی نی روزی،انقالب  اما نمید،نن میمانودفم

 د. ندر مالی عام فاش می شوهای خونین شکنجه به بیرون فوران میزنند و 

د از بعها خادیست ندارد. القصه که شکنجه در شعبۀ خاد ادامه دارد.قانون و اخالق مدنی در زیر سقف خاد وجود
هسته لت و کوب

 
هسته ا

 
غاز نمودند و با نوک های بوتبطور جدی را  اخطار و دشنام،ا

 
 وبیدندک بر زانو و ساقهای ما می ا

ه بتا مدتی به حالت غلتیده می ماندیم  و .ما با هر ضربه تعادل را از دست میدادیم و گاهی بر زمین می غلتیدیم و 
غاز شکنجشکنجه گران شمیه و انرژی قبل از هواکش را نداشتیم. می شدیم.مشکل دوباره ایستاد 

 
در ه،خشنتر از ا

 فضای اتاق میُغریدند.

مر 
 
 :اطالعاتا
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نوقت  به باال  ارسال می کند و نراعبۀ اطالعات دوسیۀ تانکنید،ش خاین های سرسپرده،اگر قضیۀ سگرت را اعتراف
 
ا

ر دست نمی فهمید اگاطالعاته  شعبۀمیزنید.شما صالحیت و زور  پشیمان می شوید.شما خودتان در پای خود تیشه
ان می روید و اق تدوباره به اتاعتراف کنید  به شرافت سوگند که  رمیلرزاند.اگ رار شود ستون فقرات هفتاد پشت تانبکا
تحقیق روشن  نتیجۀ     دمه پیدا میکنتان تا مرگ تان اداو دوسیۀ سرسپردگی کنید   به شرافت قسم که تحقیق  راگ
اعتراف  رظر حکم اعدام تان میمانید... اگجزای  ی می شوید و در کوته قلفی های وینگ شرقی بالک اول      منت  تاس

 و دربدرب عیبی و معیو رامقاومت کنید به همان اندازه خود ...هر قدرتتان از این دوسیه خالص شدنی نیس نکنید پای
 شاهدی دادن باالی فخرالدین  و می سازید . خالص شدن از دوسیه فقط یک راه دارد : اعتراف

 بگوئید 

 بگویید  که اعتراف می کنید یا نی ؟

 : ما

 ...{سکوت  طویل} 

مر:
 
 ا

... بی شرفهای ک ثیف ... خائن های احمق    ک ثافت  ویدیعنی که اصالح نمی ش       تسکوت عالمت سرسپردگی س  -
جایش       تنیس زندان قفس ره ماجراجوی  ی کنه،  جایش دکه اصالح نش خاینیو گرم    هر های بی شعور    جزای قروت اَ 

 تخندقهای پولیگون اس  رد

مر بعد از ادای این جمالت،سرش را مالید وانگشتانش را بهم سائید.ساکت بود و بسوی 
 
 کارمندان و زیر دستانشا

نان سفارش داد.سردمدار فرمان
 
انست د کمی گیچ به نظر میرسید و نمی ،نگاه کرد و جمالتی در قالب دستور،برای ا
 چگونه برخورد نماید.مقاومت ما پالن های خاد را ویران ساخته بود. ،که با سه زندانی شکنجه شده بعد از این

 
مر ا

خرین تالش هایش را بخرچ میداد تا از دسیسه نتایج 
 
اطالعات گمان نداشت که توطئه اش به ناکامی منتهی میگردد.ا

 مطلوب را بدست بیاورد. 

دم نمی شوید؟    -
 
به  ار شما چرا خود     ودداک تر فخرالدین حتمن کشته می شچرا باالی خود رحم نمی کنید؟ چرا ا
شخی و سرسپردگی  نکنید    تحقیقات تان تا بینهایت ادامه خواهد یافت،به شرافت  رفقا  کله ؟ برابر می کنیدکشتن 

 سوگند که بدون اعتراف ایالدادنی تان نیستیم 

ما خیلی بی شیمه شده بودیم و نمی دانستیم  که شکنجۀ خاد چه وقت و به چه شکلی پایان می پذیرد.البته فراموش 
مرسیاسی،خود  خادیست ها نتیجۀ " تشریک مسانکینم که توطئه های کالن،بقول 

 
 عی" ادارۀ زندان است.از ا

بودند   157قومندان و کارمند و عسکر و جاسوس) زلمی و صفی هللا دو نفر زندانی پرچمی در اتاق تا  و ُاپراتیفی اطالعات
دسیسه  در چنیند( در جابجا کردن سگرت در چپرکت شیرین نقش داشته انپسانها معلوم شد که این دو جاسوس و 

برای ب،درین شباشند و در توطئۀ سگرت نیز نوعی از تشریک مساعی صورت پذیرفته بود.چون  سازی ها سهیم می
 را بسیج کرده بودند.و معتاد شکنجۀ سه زندانی، لشکری از شکنجه گران حرفوی 

 نمیدروغین و پذیرفتن مرگ  تهاماتتن ندادن به ا ،در درون شعبۀ خاد،در محاصرۀ توطنه گران،جز سکوت 
ین خود پذیرفته بودیم.و ببا تمام هراسش با دل و جان توانستیم عکس العمل دیگری داشته باشیم.هرسۀ ما مرگ را 
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نان می
 
 وت  کردند و ما جز سک ند و سوال میغرید تعهد کرده بودیم که تا پای جان ،به این دسیسه تن نمی دهیم.ا

سش های تکراری ابر پر گونه گذشت و ما در بر  مدتی به همینکه به شکنجه گران بدهیم .معنادار چیزی نداشتیم  لبهای
غا چرخ خورد. پرسش در جریانخاموش و بی حرکت بودیم. هرز،و دشنامهای 

 
مر بسوی شیرین ا

 
 نگاه ا

مر :
 
 ا

مدهتو مجرم هستی         کواعتراف 
 
 سگرت از زیر بالشتت گیر ا

 شیرین:

 نی

مر با عصبیت
 
 :ا

 رفقا ! 

 لگدمال شان کنید رفقا ! رفقا !

مر و کارمندان تا غالم فکس باالی ما حمله کردند. ما بزودی بر زمین غلتیدیم و معلوم نبود که چقدر لگد
 
هرچیز  و از ا
در کجای ما اصابت می کرد.چشمان من ُپت بودند و دستهای بی شمه  را بطور غیر  ی که در شعبه پیدا می شد،دیگر 

ر ی بی شمار نمی شد چاره کرد.لگد ها بو هجوم ها بناحق برای دفاع از خود بکار می بستم اما در برابر لگد ها ارادی و 
لت تناسلی،کله،سینه،شانه و همۀ حصص بدن ما می نشست.بسیار مشکل است که در مقابل 

 
شکم، ستون فقرات،ا

خیمان ُنه صیاد. سه زندانی و ُنه شکنجه گر.دژ حملۀ دسته جمعی،تن خونین را محافظت کرد و زنده کشید.سه پرنده و 
ردند... ب زدیم و ک فتاران سویتست از سرخی خون ما لذت می تاختند... ما در خون شط می با کشش دیوانه وار  بر ما می

مر،لگد ها 
 
مدند شدندمی بی حرکت و اشیاء با صدای چیغناک ا

 
بات ما در زیر هجوم و ضر.و با همان صدا به حرکت می ا

ته جمعی، معلوم نبود که چند دفعه به بیهوشی و اغما میرفتیم و دوباره با شوک و دشنام بیدار می شدیم.قبرغه دس
نقدر لگد خورده بودند که بسادگی نمی توانستیم تنفس نمائیم.

 
 های ما ا

مر 
 
 : اطالعاتا

 رفیق اکرام ! ماشین برقه بیارین -

مر مثل تیلی بود که بر اجاق شکنجه 
 
مر،یک لحظه قرار نداشت گاهی در پشت میز قرار دستور ا

 
ریخته می شد.ا

مر،با دساتیر خود،
 
مر،که هم  قدرتشخصی و  خشونتمیگرفت و گاهی در کنار اجساد.ا

 
حزبی را برمال می ساخت.ا

نقدر شقی و 
 
تان پیهم به زیر دس،درنگیبود که بدون اندک  بیرحم شدهمسؤل سیاسی بود و هم مسؤل اطالعات،ا

 وداد که شکنجه گران باهم رابطۀ حزبی  استعمال واژۀ " رفیق" نشان میداد. شکنجه میحمله و ن خود فرما
ده وفرمانبردار فقط رابطۀ بوروکراتیک و دولتی ندارند بلکه رابطۀ حزبی و ایدوئلوژیک نیز  دستور ،دارندایدوئلوژیک 

مر گوش می دهند. چنین مناسبت رفیقانه است که و بر مبنای  دارند.
 
ریان در ج و حزبی ها خادیست هابه فرمان ا

 شکنجه دو اصطالح را زیاد استعمال می کنند:

 رفیق

 شرافت
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ن شکنجه شکنجه گر در حی د،را رفیق مینامگر شکنجه گر،شکنجه .استلبۀ شمشیر اژه برای زندانی مثل دو و این دو
ت داده خود را ازدسمعمولی دو لفظی که در اتاق استنطاق معنای رفیق و شرافت،به شرافت سوگند می خورد.کردن 
زب ح یت درداشت این واژه در عادی ترین حالت نیز، معنای عضو حزبی"رفیق" در دستگاه خاد بار و محتوای  اند.

نهم جناح  پرچم را ارائه می کرد.
 
یست و خلقی ها را باندخلقی ها را رفیق نمی نامیدند،پرچمی ها،دموکراتیک خلق ا
 بلکه معنی حزبی و ایدوئلوژیک داشت.واژۀ شرافت با واژۀ "شرافت" نیز معنای اخالقی نداشتقبیله گرا مینامیدند.

خورد.شرافت در گرو اعضای حزب قرار می گیرد.خادیست ها و حزبی ها خود را شریف و صاحب  رفیق پیوند می
جه و شرافت می پنداشتند.در جریان تحقیق،مستنطق و شکناشرار و فاقد حیثیت شرافت تلقی می کردند و زندانیان را 

ه با ند و از همینروست که همیشبودن زندانی را برسمیت نمی شناخت سیاسیهیچگاهی و تحت هیچ شرایطی ،گر،
نان مالکین شرافت اند.دشرافت خود سوگند می خور 

 
 ارین"" رفیق اکرام!ماشین برق را بی ند تا نشان داده باشند که ا

 

  برق  ماشین

خادیست ها بی وقفه در تالش بودند تا به هر وسیله ای که شده،نقشۀ طراحی شدۀ شانرا به نتایج 
ئید بگیرند که سگرت و محتوای خطی سگرت مربوط به داک تر فخرالدین است و از 

 
برسانند.از ما تا

فرین بسازند.
 
لفون قدیمی تیماشین برق یک دستگاه  این طریق برای داک تر فخرالدین دوسیۀ مرگ ا

این دستگاه سیاه رنگ  نصب بود.یک نوک سیم  ردو سیم دراز دمثل یک صندوقچۀ کوچک.بود.
ویزان.

 
چ بود در کنارش ا

ُ
ه نشده کسی که لین برق در پنجه و انگشتش بستدر ماشین بسته بود نوک دیگرش که سیم ل

 کند. باشد،نمی داند که ماشین برق چی شور و غوغای  ی را در وجودش ایجاد می

مر سیاسی او خادیستی را
 
را رفیق اکرام نامیده بود،از شعبه خارج شد تا ماشین برق را بیاورد و با شکنجۀ برقی  که ا

ثیرات 
 
مر سیاسی و اطالعات با دادن هر فرمانی ،چند لحظه منتظر میماند تا تا

 
وانی ر قضیۀ سگرت را یکطرفه نمایند.ا

دو همزنجیرم  وفرمانش را بروی قربانیان خود ببیند.ما ساکت بودیم و توان ترسیدن و لرزیدن را نیز نداشتیم.اگر چه من 
ثیر زور 

 
رقی شده چندین بار شکنجۀ بشکنجه گاه های مختلفه،در هر کدام ما چون ،میشکنجۀ برقی را می دانستو تا

مر داده بود،به این حس و اندیشه اکت دیواری{ } برق اندلکی و برق عادی با استفاده از سم،یبود
 
اما با فرمانی که ا

یا جسم ضعیف ما می تواند بار شکنجۀ برقی را بردارد؟
 
 شان داده بودبرای من نهرچند تجربۀ شکنجه  درگیر بودم که ا

هرگونه  ،قرار گرفتن در زیر شکنجهشکنجه ها را تحمل نماید،اما، ینسخت تر ،که جسم و روان زندانی می تواند
 ترس،یگانه چیزی است که سراپای وجود زندانی را احاطه می کند.پیشداوری را از زندانی سلب می کند.

مر،ما را از شعبۀ خاد بیرون کشیدن
 
و در دهلیز قرار دادند.ما در ین لحظات پایانی شب،گمان نمی کردیم  دبه فرمان ا

ا در یکی از گودال های گمنام دفن شوند.دهلیز خاموش و که روی صبح را ببینیم و شاید در همین شب جنازه های م
ود. یک کارمند خاد باالی ما ایستاده بمرگناک بود.ما در بین خود،با اشارۀ سر و زبان بدنی افهام و تفهیم می کردیم.

 چیزی برای گ فتن نداشتیم.سرنوشت ما معلوم بود و به تفسیر و گ فتگو ضرورت نداشت.یک چیز بین ما مشترک بود
ن چیز این بود که به قیمت مرگ،باالی داک تر میر فخرالدین شاهدی نمی

 
ا روان با جسم شکسته و پاشان،بدهیم. و ا

بعد از حدود نیم ساعت ما را دوباره به درون شعبه زخمی و لرزان منتظر حوادث و شوکه های ناشناختۀ دیگر بودیم.
وردند.

 
 ا



65  
  

ماشین .ه بودندروی میز گذاشت بود که ماشین برق ان ماخورد،وقتی که داخل اتاق شدیم،اولین چیزی که در چشم
ویزان.سیاهرنگ 

 
 با دو لین ا

 جالد حزبی :   

 پای شیرین بسته کن رد       رفیق!  -

الت ایستاده و در حخواستند که شیرین را ایستاده کنند  میدو نوک سیم را در دو پنجۀ دو پای شیرین بسته کردند و 
شیرین که تجربۀ برق اندلکی را  در خاد ششدرک و صدارت داشت،ایستاده نشد و بروی فرش اما برایش برق بدهند

مر بلند شد:نسشته ماند.
 
 خادیست ها منتظر فرمان بودند که صدای ا

 اعتراف می کنی یا اندل بزنهسگرته از چپرکت تو یافته اند        شیرین !   -

 شیرین:

 چیزی به اعتراف ندارم

 جالد حزبی:

 اندل بزن   رفیق !   -

مدند.تا  " رفیق "دست 
 
ورد برق در پاهای شیرین به جریان افتید.پاهای شیرین تا رانهایش به پرش ا

 
اندل را به حرکت ا

ی کوشید م،رگهای گردن و شقیقه اش می پریدند،شیرین خورد ن تاب و پیچ میلحظاتی اندل زدن ادامه یافت و شیری
.چشمانش پت می شدند،پاهایش میلرزیدند،بدنش تعادل خود را می پنهان نمایدخادیست ها از را  ش ناله ا یصدا

رق را به جریان ب زمانیماشین خاموش گردید گوی  ی که جالدان حرفوی می دانستند که تا چه ،بعد از لحظاتی .. باختند.
نکه جوان بسیار قوی هیکل و شجاع بود اما شکنجه های متداوم او را ببیندازند.

 
ود و معلوم ی نفس ساخته بشیرین با ا

    می شد که به مشکل نفس می کشد.

مر:
 
 ا

دم شدی یا نی     بگ ر چطو  -
 
   تکه سگرت مربوط به فخرالدین اس یر بنویسشد        ا

 :با اشارۀ سر شیرین

 نی

مر :
 
 ا

    می گی ؟اندل بزنه یا             بگو        دتا وقتی برق بته  که هالک شو    رفیق ! اصالح نمیشه  

 شیرین:

  ی که این معنا را افاده می کرد {} با صدای  

 نمیُتم  شاهدی       فخرالدین  باالی    دکنیبسته     یم پا   د      اگه      ره  بند سروبی
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 :حزبی جالد  

 اندل بزن  -

 اندل بزن 

مد.مانند یک جسد بر فرش اتاق 
 
نقدر برق دادند که سرانجام از حال برا

 
اهایش غلتیده بود.سیم های برق در پشیرین را ا

دلک کوتاه یگان یگان ان.اما شیرین از حال رفته بود.تا بجنبد زدندمی  ه کله اش با نوک بوتبود اما اندل نمی زدند.ب
کنجۀ ش.ما شکنجۀ زندانی را می دیدیم و چیغ اندلزن را می شنیدیم .مرده است یا نیزدند تا بفهمند که زندانی  می

 سوختیم.می  لرزیدیم وشیرین یکجا می هر اندل با می کردیم.با  تا انتهای سوگ حسبود که من و میرعلم شیرین چیزی 
ثیروقتی همکاسه ات را پیش رویت شکنجه کنند،
 
ه و قدرت  شکنجه را می فهمی.شب به پایان رسیده بود اما شکنج تا

 ادامه داشت...همچنان و خشونت 

مر بخوبی انجام میماشین برق، مسؤلیت حزبی و 
 
..ما اد.د ایدوئلوژیکش را در میان انگشتان خادیست ها و دستور ا

تا بر ...ریزندب توطئه،طرحی برای تداوم را دوباره از شعبه به دهلیز بردند تا شکنجه گران در تنهای  ی جلسه نمایند
  نمایشنامۀ ناتمام نقطۀ پایان بگذارند.

نا تمام و سهمگین است.اگر شیرین و میرعلم و من زنده نمی ماندیم چه  قصۀ سه زندانی و چند شکنجه گر داستان
کسی این قصه های مخفی را روایت می کردند.قصه های  ی که در یک اتاق و یک هواکش اتفاق افتاده اند.چه کسی باور 

ست،بخاطر دیچه کسی باور می کرد که پرچمداران خامی کند که خادیست ها اینقدر قسی القلب و سفاک بوده اند...
شوروی،حاضر بودند تا زندانیان بیگناه را تا سرحد مرگ و معیوب شدن  تداوم حضور حفظ حاکمیت کودتای  ی و 

 شکنجه بدهند.

 

 لیسیدن خون 

ورده شدیم.ما مثل اشیاء دست به دست می شدیم.اراده و  دوباره به شعبه
 
سان ما سلب گشته بود.بدن ما به ان فریادا

ی در مراحل مختلفه اخون های ما بدنی با داغهای کبود و سرخ.شباهت نداشت.بدن  خراشیده،خونین و بی انرژی.
 م شهیدیهردما در بدترین وخوفناک ترین نوع شعبۀ اطالعات با خون ما رنگین شده بود.برفرش اتاق چکیده بود.

 دست پا می زدیم.

مر:
 
 ا

 رفیق غالم !  -

 سرباز دلیر انقالب !

 د؟ان یاد بتی که چطو  خونهای فرشه پاک کننبه پشک های هفت ج

 غالم:

 بخیزی بخیزی   خون های ُمردار تانه بلیسی
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مر اطالعات نامش را 
 
غالم با قوارۀ سفید و پندیدۀ خویش ُنقل میدان و مشکل گشای شعبۀ خاد شده بود.زمانی که ا

 رد و چیغ زد:مشت هایش را باال بُ تکرار کرد،غالم بی اراده نقالبی با توصیف  ادوباره 

 زنده باد عنقالب -

 مرگ به عشرار -

 زنده باد رفیق عامر -

ورد.دوران دوران زنده باد و مرده باد بود و ساده ترین کلمات می 
 
مر را مست کرد و به جذبه ا

 
اینبار،شعار های غالم،ا

 
 
مر سیاسی را به غلیان بیاورد.عسکر به یک طریق برای حفظ انقالب ثور عرق توانست احساسات انقالبی عسکر و ا

ورد های خاد و شب های اعدام به دفاع بر میخاست. ما با 
 
مر سیاسی به طریق دیگر از دستا

 
میریخت و شعار میداد و ا

مر س
 
داد و با  یاسی را انرژی تن و رخسار خونین بروی فرش غلتیده بودیم." زنده باد عنقالب و زنده باد رفیق عامر" ا

 زده با تمسخر گ فت: شیریننوک بوت بر زنخ خونین 

 ترسو !

 جبون !     

 بلیس  بلیس

مر سیاسی که  مانند غالم ،ذوق و استبداد  عقیدتی داشت،  دگروالدر درون اتاق تمایز بین 
 
و سرباز از بین رفته بود.ا

رمان های انسانی اش در برابر دژخیمان خاد مقاومت کند. می
 
 تصور کرده نمی توانست که زندانی می تواند به خاطر ا

، منفجر ا در درون بم های کلماتدانستیم که باالی ما بوسیلۀ کلمات خوردکننده ،ریشخندی می کنند می کوشند ما ر 
 بارید. و تحقیر نوع دیگری از شکنجه بود که مانند بم خوشه ای بر ما می .توهیننمایند

غالم و کارمندان با نوک های بوت بر پشت و روی ما می کوبیدند و با تمسخر می گ فتند که خون های تانرا بلیسید.ما 
ن ها و خشونت ها عکس العمل نشان بدهیم.ما شکسته بودیم.چیزی به شیمه و انرژی نداشتیم که در برابر این توهی

طرق تنفسی ما دچار مشکل شده بر میخاستیم.چندین بار می ُمردیم و چندین بار هر لحظه مرگ ما نمانده بود. 
درد  ای ما شدیداً استخوانهحالت گیچی و تهوع داشتیم..بدرستی تنفس نمائیم بود،صرفه می کردیم اما نمی توانستیم

ورده بودیم. هصرفمی کردند.
 
ظار مرگ پلک های ما در انتهر کدام ما چندین بار به اغما رفته بودیم.را با خود از هواکش ا

در چنین وضعیتی ما را مجبور می کردند تا خون های ریخته سرخ گشته بود. ماخون  ازباال و پائین می شدند. فرش خاد 
 شده را بلیسیم.

 :جالد حزبی

 یدایستاد شو

 ایستاد شوید

ن باشید     چشم تفلم هندی نیس
 
ای تانه باز کنید     شما در صحنۀ فلم نیستید که رنگ هکه شما بدماش لت خور ا

سرخه برخسار زده باشید   در شعبۀ اطالعات هستید     در زیر مشت و لغد رفقا قرار دارید   مجرمین خبیث! ایستاد 
 ک ثیف     زورتان که نمیرسه اعتراف کنید ...   نالشخورابی حیثیتا        بی غیرتا          شوید       



68  
  

 ما:

  {برق سیمهای ساکت،بیچاره و منتظر } 

 مغز اوپراتیفی:

 رفیق   سرباز ! -

 غالم :

 صایب امر کنید

ب بیندازید !! تا مثل سگ از سرسپ ه  زده زده به کوته قلفی ها ببریداصالح نمیشن   هرسه  شان -
 
ردگی و زیر پای شان ا

خاد و انقالب ..تا . کنند.نان و َاو هم برای شان نتی انند مقابلهوند که با حزب و خاد  بیدار نمی تپشیمان شوند و بفهم
 ...شوهارسال باال تکمیل      و به  دوسیۀ شان تحقیق تا وقتی ادامه داره   که برای اشرار مزاق مالوم میشه    

 غالم :

 صایب اجرا می شه -

 و بلندتر از پیش فریاد کشید:

 عشرار نقالب     مرگ بهزنده باد ع   -

 

 ه در دهلیزشکنج

کردند.توان و تحمل راه رفتن را نداشتیم.از سلول سلول بدن مان  هما را با ضربات لگد و توهین از روی فرش، ایستاد
ن می چکیددرد و خون 

 
غاز شده بود اینک بخش اول ا

 
ده } بیش از دواز صبح روز دیگردر  .شکنجه ای که از ُنه شب ا

مر یدر میان اخطار و توهین های مکرر  در حالی به پایان می رس،ساعت{
 
غاز شکخاد طالعاتسیاسی و اد،که ا

 
 نجۀ،ا

 .ه بوددیگری را برای ما بشارت داد

 وانه شدیم.ر   انجمع و جور کردیم و بی شیمه بی شیمه بدنبال عسکر و کارمندما لباس های پاره پاره و خونین خود را 
سانی نبود راه رفمانند درویشانی که لباس شان را گرگان برفی پاره پاره کرده باشند.با وضعیتی که ما داشتیم،

 
تن کار ا

نرژی و قوت تمام اخود راه میرفتیم.اما چاره ای نداشتیم چون اگر راه نروی از پاهایت کش می شد و بهتر بود که با پای 
صیحت عسکر و کارمند خاد به ن راه میرفتیمبصوب نامعلومی در دهلیز حینی که را جمع کرده به حرکت ادامه دادیم.

غاز کردند و می گ فتند که " اگر می خواهید که اعتراف کنید ما واسطه می شویم که شما را دیگر لت و کوب 
 
کردن  ما ا

ن در جای  ی برده می شوید که مطابق امر،در نکنند به شرافت 
 
سوگند می خوریم که به شما کمک می نماییم و در غیر ا

مر صایب گپ ی که میزند  عملی می کند  
 
ب سرد می ریزیم و دوسیۀ تان به باال میرود ... ا

 
 زیر پای تان ا

 
مر صایب را شما ا

نکه به  " ... ما سه نفر زندانی  شکنجه شده نمی شناسید
 
ته گ فتار ساده لوحانۀ پاسبان های بیرحم توجه داشبدون ا

،کارمندان خاد،پوزخند زنان ما را به تیز تیز راه رفتن وادار می کردیم افظین انقالب حرکت میمحدر میان خیل باشیم 
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غا که  کردند.نگهبانان با نثر شفاهی،در میان هر گام ،صد دام می
 
برق  اهایپما روان بود و  درکنارگذاشتند و شیرین ا

ن زندانی حصار نای را با خود  گرم شدهکمی   دیده اش
 
هستگی بود، شعری از مسعود سعد ا

 
 زمزمه کرد.به ا

 استوار                                ندارندم       نیز     حبس و بند     در

 نگهبان       ده تن      نگردد      من   تا گرد  

 غالم فکس:

 شعر میخوانی   حالی مه شعره نشانت میتم 

چند مشت از پشت سر به گردن شیرین حواله کرد و شیرین  بزمین غلتید.کارمندان غالم فکس را تنها نماندند و با 
غا  کوبیدند.می شکم و کلۀ شیرین همۀ ما حمله کردند و بیشتر از همه بر بوت های امدادی بر 

 
ند میرعلم مانشیرین ا

ن پرخاشگر و تسلیم ناپذیر بود و هیچگاهی از شکنجۀ خاد نمی هراسید و در تمامی مراحل شکنجه) در شعبۀ ذاتًا انسا
 ( تا جای  ی که توان داشت با شکنجه گران مقابله نمود.و اینک در دهلیز و دوباره در شعبۀ خاد هواکش ،خاد 

 شیرین:

کس لعین دم      ف 
 
 بی عقل          و      مسخره   ا

کس :  ف 

 شرار ک ثیفع   بخی 

نقالب استم  مه    سرم فدای  بخی    شعر میخوانی     از شعر خواندن توبه میتمت      ک ته مه خوده نزنی    مه سرباز ع 
نخوان  شعرگی    فیکسه نشانت میتم   هنوزام زور ماره شما نمی فامی ... مره هنوز هم فيکس می    اس شورویزب و ع  

 اطالعات میبرمتکه باز د شعبه 

... ما در محاصرۀ دژخیمان بسوی نامعلومی در حرکت بودیم و منتظر  نوع دیگری از شکنجه و توهین، بسوی کوته 
ب سرد جاری باشد...

 
مر،ممنتظر بسته شدن دوسیه و محاکمۀ دیگر... قلفی های  ی که در زیر پاهای ما ا

 
ا را در فرمان ا

ب سرد،غوطه ور ساخته بود ۀ دیگرشکنجفضای یک 
 
وکی که است  ش مپنجشوک شکنجۀ بعدی  .کوته قلفی ها و ا

ن پرداخته خواهد شدو متن سپرده می شود  به تعلیق   ین جار اد اینک
 
   شوک پنجم ....در جای دیگر به ا

                                                                 فی نفر دو کلوله برف                                                                                                          

 فی نفر دو کلوله برف     

       شش کلوله برف    سه زندانی     ُنه خودکامه

 سه  ساعت در شعبه

 به هر متهم،

 سه دژخیم     سه صد لگد     هزار دشنام

 سه ساعت در هواکش
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 به هر محکوم،

 جالد     سه قبر     سیصد مرگ سه 

 خاطرۀ زندانی

 در هر ورق 

س   صد 
 
 زخم کاسه خون    پنجصد فواره   سی سبد یا

 

* * * 

 

 و کشتمند اپارات برق 

در به جرم کودتا  ۱۳۵۷ سنبلۀکشتمند در  اعتراف گیرک )اپارات برق( خاطراتی دارد.دربارۀ زور کشتمند سلطان علی 
اعترافات دۀ منتشر شاوراق کار های کرده و ناکرده را اعتراف می کند.  اسدهللا سروری در زیر شکنجۀ زندان اگسا می افتد.

له را 
 
 توضیح میدهند:افشا و کشتمند،سه مسا

 خشونت  حزب دموکراتیک خلقشکنجه و ابعاد .  ۱

 .  ناتوانی و بی ایمانی اعضای بلند رتبۀ پرچمی در برابر شکنجه ۲

 زندانیان مخالف حزب دموکراتیک خلق در برابر شکنجهو ایمان . توانای  ی  ۳

وشه های  ی گ بهخود خاطرات در ک تاب نیز  کشتمندو منتشر شده  دولتیدر جریدۀ در  دوره خلقی،اعترافات کشتمند 
 ده است:نمو اشارهبرق اپارات ضربات و علل اعترافات از 

 را بیاورید اپارات برق " ... 

 اسدهللا سروری : 

 مطالب را بدون کم و کاست بنویس

 کشتمند:

 کدام مطالب؟

 سروری:

 همینکه چه وقت و چطور کودتا میکردید؟

 کشتمند :

دم ایدوئلوژیک و فرهنگی هستم از کودتا و 
 
 نظامی اطالعی ندارم مسایلمن یک ا
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 سروری:

دم را می شناسی ؟
 
 این ا

 کشتمند:

 بلی ،عبدالقادر وزیر دفاع است

 سروری :

 بگو ؟تو  عبدالقادر

 عبدالقادر:

 کودتا نمائیمعلیه رژیم خلقی من و کشتمند پالن داشتیم که یکجا 

 اسدهللا سروری:

 حاال اپارات برق باالیت اعتراف میکندکشتمند! 

 :کشتمند

 ،مرا برق ندهید که تحملش را ندارم.می نویسم

 سروری :

 بنویس که غیر از رفیع دیگر چه کسانی در کودتا دست داشتند

 کشتمند:

 صاحب مینویسم فقط مرا برق ندهید که زور برق را ندارم

حقیقت را چرا پنهان نمایم واقعًا از شکنجه خیلیها ترسیده بودم.بهیچوجه دیگر تحمل شکنجه را نداشتم.از روی ... 
نراهمه چیز را بیچارگی پیشنهاد کردم که همه چیز را مینویسم...و من در بارۀ پالن کودتا 

 
به  ریدۀ رسمی در ج نوشتم و ا

 نشر سپردند...."
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۵ 

 پرزۀ پایوازی   پا پا  و

 

 

 صبحگاه پایوازی 

 

 : خادیست

 بگو با پاپا چی ارتباط داری ؟ -

 زندانی :

 کدام پاپا ؟

  جرم تازه

 میریزددر دایرۀ حیله و ترفند 

  دسیسه های خاددر کورۀ  می شودای  تازههر زندانی هیزم و بدینسانست که 

م که چگونه یدر توطئۀ دیگری می بیناینک  پلچرخی پر از قصه های تلخ شکنجه و دسیسه سازی است.
سرنوشت اعدامی ها معلوم است یعنی داخل می گردد.در زندان پلچرخی، پای پاپا در دسیسه ای،

گاه مخوف دست اما، باشند که کدام شب،نام شان خوانده می شود تابسوی گلوله باران بروند. منتظر می
نان یندازند و دام بهستند یا تعین حبس شده اند،زندانیانی که بی سرنوشت خاد تالش می کند تا برای 

 
ا

مریت خاد و قومندانی .بدهندقرار و دسیسه کاری خویش در دایرۀ شیطانی  را
 
 دوسیه سازی یکی از کارهای روزمرۀ ا

طراحی ه دانه دانرا تشکیل می دهد. ده ها نوع دسیسه و اتهام در شعبۀ خاد موجود بود که مطابق موقف زندانی زندان 
میزی تطبیق  تطبیق می گردید.و 

 
پاپا و پرزۀ پایوازی، یکی از همین دسیسه های خاد زندان است که بشکل مسخره ا

 می گردد.

که باالی من و همزنجیرانم تطبیق گردید،می توان ادعا کرد که ماشین خاد،روغن و خوراکش به اتکای دسیسۀ سگرت،
زار بوده است.ده ها نوع دسیسه وجود داشت که مانند لباس، مطابق قد و اندام زندانی،قیچی و 

 
همه روزه،توطئه و ا

ن شکنجه می کرد عده ای ازبریده می شد... 
 
 می اخل زندان به بیرون زندان پیام و نامهند که گویا از دزندانیان را برای ا

ن را نشان می دهند،یعنی و  فرستند
 
ری شکنجه ز زندانیان را بخاطعده ای ادسیسه های  ی نیز وجود داشتند که برعکس ا

فاده هام به انواع مختلف استشعبۀ خاد،از یک اترسد. ند که گویا برای شان از بیرون پیام و نامۀ ممنوعه میمی نمود
 .دمی کر 
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لود را }از طریق 
 
ما سه نفر زندانی بخاطری بوسیلۀ خادیست های زندان  شکنجه می شدیم که گویا یک پرزۀ شفر ا

سیسۀ خاد زندان از دکه حاال در قصۀ دیگر می بینیم دادیم. پایواز یا طرق دیگر{ از درون زندان به بیرون انتقال می
لودییعنی نام یرد،سرچپه کار می گ

 
یده رسبه زندانی } در میان لباس یا طرق دیگر{ از طرف پایواز که  ۀ شفرا

 .دز می انداهای طوالنی و زندانی را در زیر شکنجه  یردباالی نامۀ پایواز بهانه می گ.خاد،است

شاید عده ای از زندانیان پلچرخی این تجربه را داشته باشند که در رابطۀ یک پرزه در روز پایوازی ، سرنوشت شان به  
تحقیق و شکنجۀ شعبۀ خاد زندان رسیده باشد.پرزه خطی که از پشت دروازه های پوالدین ،بوسیلۀ کارمندان قومندانی 

و  ،با هزار و یک حیلهانزندان  با سؤ استفاده از نامه های پایواز  رسید.خاد و قومندانی و اطالعات،برای زندانی می
نیرنگ برای زندانیان دسیسه سازی می کردند تا از یکسو برای زندانیانی که از اعدام بازمانده اند دوسیه سازی کنند و 

ظرفیت  یر نموده واز سوی دگر هویت و شخصیت  سیاسی زندانیان را بوسیلۀ  شکنجه های جسمی و روانی، خورد و خم
ر روز پایوازی دچگونه یک زندانی بجرم نامۀ پایواز غمنامه می بینید که  یندرشورانگیز مقاومت زندانیان را نابود کنند.

  شکنجه می شود.

ادثه را بار بار این حزیر شکنجه میرود.استاد ولی   نامۀ پایواز به ،پاسدار یکی از زندانیانی است که به جرماستاد ولی 
م. ودهواکش را برایش قصه کرده بو من نیز حادثۀ باور نکردنی  شعبۀ خاد و  ه بوددر اتاق های زندان برایم قصه کرد

یا اگر کسی که خاد  برایش می
 
یا را ندیده و زهرش را نچشیده باشد  پلچرخیگ فتم که استاد جان ا

 
صۀ ترا قبول این قا

کند یا نکند این حادثه برای من در بالک دوم اتفاق افتیده  می کند؟ استاد تبسم می کرد و می گ فت : کسی قبول
 خواند: و با لبهای متبسم  این شعر را میاست.

 حافظ وظیفۀ تو دعا گ فتن است و بس 

ن مباش که نشنید یا شنید
 
 در بند ا

 

  استاد ولی پاسدار

 پلچرخی زندانی است.بالک دوم در  ۱۳۶۲زمستان یکی از زندانیان سرفرازی است که در استاد پاسدار 
اد همان روز بدام خ استاد پاسدار ساعت ده صبح همان روزی بدام خاد افتیده بود که ما ساعت ُنه شب

 اندیشمند، مقاوم، درۀ والیت کابل است.شخصی ایثارگرولی پاسدار از ولسوالی شکر  افتیده بودیم.
گاه و ملی معلم،طنز گو و پرلبخند.استاد پاسدار 

 
ت در لیسه های مختلفۀ والیاست.یک شخصیت ا

 حزب کودتایتجاوز شوروی و  مخالفت بادینی را درس داده است و اینک به جرم  مضامینکابل،دری،پشتو و 
دموکراتیک خلق،از لیسۀ نادریه به اتاقهای شکنجه و سرانجام به پلچرخی انتقال یافته است. دستگاه تبلیغاتی دولت 

لود خاد با دیده د
 
کردند که خاد فقط اشرار مسلح و ضد انقالب   تفنگدار را دستگیر و به  رائی ادعا میو ماشین خونا

زندان می انداخت و با دیگران کار نداشت.ما شاهد بودیم که هزاران هزار زندانی سیاسی،جرم شا ن عضویت در یک 
نکه وابسته به کدام گروه

 
ند در اثر یک بوده باشسیاسی  سازمان سیاسی و تنظیم جهادی بوده و عدۀ زیادی نیز بدون ا

 ند.بناحق دستگیر و محبوس گردیده بودقلمدادی یا مظنونیت سطحی،
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نی تحقیقات اولیه اش با شکنجه های طوالاست. داده شدهاستاد ولی پاسدار از اتاق تدریس به اتاق شکنجه انتقال 
سال  ندچو به زنده میماند  و محکمۀ اختصاصی و انقالبی  خاد خشونتخوشبختانه که از در دستگاه خاد میگذرد. 

ورده شده محکوم می گردد.کوتاه حبس 
 
 .تا به بالک سوم انتقال بیابداست ر و منتظدر بالک دوم ا

لود به شعبۀ خاد کشانده شده است.استاد ولی 
 
لۀ زمانی که ما در دسیسۀ سگرت،بوسی به جرم  یک پرزه خط شفرا

کارمندان خاد از منزل سوم بسوی شعبۀ خاد برده می شدیم،در منزل اول دیدیم که استاد ولی پاسدار بطور جزای  ی 
ن هوای سردو تنبان نازکفقط با لباس  پیراهن 

 
در کنار دیوار ایستاده است.از حالت زارش پیدا بود که بعد از  ،در ا

در یک روز دو حادثۀ مشابه.دو خاد برای تداوم شکنجه و تحقیق در منزل اول ایستاده است. تحقیق و شالق های
مریت اطالعات در همین 

 
لود ،یکی از زندان به بیرون و دگری از بیرون به داخل زندان.ا

 
دسیسه دربارۀ نامه های شفر ا

ک تا پای استاد ولی را در ی ،سازدروزی که برای ما دسیسه ساخته است، برای استاد ولی پاسدار نیز دسیسه می 
و این  (۱۳۶۴تا جوزای  ۱۳۶۰) از جوزای به قید کوتاه مدت محکوم گردیده است اوچون دوسیۀ جدید بسته کند.

مد.خاد زندان،عالقه داشت که زندانی های سیاسی همگی به سوی تیرباران 
 
گونه حبس کوتاه،به مذاق خاد جور نمی ا

عد بباید به قید های طویل محکوم شوند تا با سپری کردن حبس های طویل،یا در زندان بمیرند یا  میمانندبروند و اگر 
دمهای معیوب و ناقص به عسکری غیر محارب سوق گردند.از سپری کردن حبس،

 
مریت اطال به حیث ا

 
عات وقتی که ا

اه) از شده بلکه به حبس کوتمحصل،متعلم،مامور...اعدام ن داک تر،افسر،استاد، می فهمید که یک معلم،انجنیر،
گاه ر ماشین دسیسه را به حرکت یک تا پنج سال( محکوم گردیده است،بزودی 

 
ا می انداختند تا زندانی های مهم و ا

زاردر زیر زجر و 
 
 قرار بدهند.  ا

 اق ،تمن از تصادف روزگار در همین بالک دوم و بعدًا در بالک سوم مدت های طوالنی با استاد ولی پاسدار در یک ا
شجاع  چیز های  ی است که از این معلمعلم و فلسفه،و مقاومت، لبخند همیشگی،طنز و قصه، صداقت زندگی کرده ام.

موخته ام.
 
 و مدبر ا

 

 

 نامۀ پایوازی  

در بالک دوم پلچرخی زندانی است.روزی که پای استاد ولی به شعبۀ خاد میرسد،  روز  ۱۳۶۲استاد ولی در زمستان 
االی تازه کمنتظر پایواز خویش است تا کاالی ناشسته را بفرستد و پول و در اتاق خود پایوازی بالک است، استادولی 

بح است که عسکر از زیر ص ۱۰. ساعت گوشهایش منتظر شنیدن نامش است. با شوق تمام را از عسکر تسلیم شود
 دروازۀ پنجره صدا میزند:

 معلم ولی؟

یند همسایه های چپرکت
 
 : به صدا می ا

 چشما روشن   چشما روشن

 استاد ولی:
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 سالمت باشید    سالمت باشید 

 هر چند،در روز پایوازی نام  و ولد زندانی خوانده می شود،اما  اینبار عسکر بجای اسم و ولد  زندانی فقط صدا زده
 است : 

 " معلم ولی "

 استاد ولی بدون تشویش و دلُهره با لب های متبسم می گوید :

 ولی   هستم ؟معلم عسکر جان  مه    

 عسکر :

 بیا بیا ... 

 استاد ولی:

 خط و کاالیم را بده

 عسکر:

 خط و کالیت د شعبه اس

 استاد:

 چرا شعبه ؟ 

 عسکر:

 بیا    قضیۀ پایوازی س   خودت   خوده   برباد کده ای    

که  اندد استاد ولی با هزار و یک فکر بدنبال عسکر به حرکت می افتد ،صدها خوف و خطر در ذهنش میگذرد ،نمی
یا پایوازش را زندانی کرده اند...  نارسیده به شعبه، چرا درین روز پایوازی به شعبۀ خاد

 
 دهلیز،ر دخواسته شده است،ا

 عسکر می پرسد: دلواپسی زیاد از از 

 عسکر جان چه گپ است؟

 عسکر چیغ میزند:

 گپ نزن ... که دلته از زندگی سیاه می کنم     د شعبه که رسیدی میفامی که گپ چیس   

 عسکر داخل شعبه می شود و با ادای سالمی :

 صایب     معلم ولی  -

ماری قومندان بالک در انتظارش لحظه شمعاون بیند که خادیست ها و  وقتی استاد ولی بر فرش شعبه می ایستد،می
 کرده اند،استاد ولی می پرسد:
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 مرا  کار داشتید   گپ چیست؟

 خادیست  :

خاین      احمق     نمی فامی که حزب و دولت  بیدار اس و هیچ کسی نمی تانه از زیر ریش ما خرسوار تیر شوه  ما برای 
که پایوازی داشته باشه اما شما از شرافت حزب و دولت سؤی استفاده می کنید    بگو که چرا  ضدانقالب اجازه میتیم

 اصالح نمی شی؟

 استاد ولی :

 من چه کرده ام که اصالح  شوم ؟

 خادیست :

دم ات می سازیم      بی شعور 
 
 .....    ا

ید و با پشت دست راست  با شدت تمام بر شقیقۀ پاسدار م
 
زانو  ی کوبد.با نوک بوت بر ساق وشکنجه گر پیش می ا

هایش ضربت های متوالی حواله می کند.از پشت سر نیز شکنجه گر دگری مشت و لگد میریزد.زندانی هک و پک 
به شکنجه و چیغ ادامه دارد تا اینکه مسؤل شع نجه گران با کدام زبان حرف بزند.داند که برای شک مانده است و نمی
 دوباره می پرسد:

دم می ش
 
دمت بسازیم؟ یا

 
 یا ا

 زندانی :

شنای  ی 
 
عجب است     جرمم را ابالغ ناکرده    مرا در زیر مشت و لگد می اندازید    من معلم هستم و به گپ و زبان ا

       ...لگد زدن و دشنام گناه من چیست     دارم     شما می توانید با من گپ بزنید 

 شکنجه گر :

میز{
 
 } بعد از قهقۀ ریشخندا

داری    تو نتو یک مجرم هستی حق لکچردادنه  که لکچر  میتی    ک ثافت       اینجه صنف نیسجرمته ابالغ کنم!     
از کم جانت که نرم شد  ب     در زیر مشت و لغد هستی     اگر انسان نشی     مثل حیوان میُمری در صنف نیستی فعاًل 

 انکار کنه  و برق  زندانی عادت داره که پیش از سوته    کم جرمته میفامی که چیس 

دژخیم زمانی که واژه های برق و سوته را ادا می کرد با مشت محکمی به پیشانی زندانی زده و با صدای ترسناکی معلم 
 ولی را مخاطب کرد:

 چاالن کنیمو برقه میگی یا سوته  -

 زندانی:

 تا من جواب بدهم تانرا مطرح کنید  سؤال  دشنام و اخطار ندهید    من طفل نیستم   

 سرگلۀ خاد:
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 ارتباط داری ؟ یچ پاپا با

 استاد ولی:

 کدام پاپا ؟

 :یستخاد

 له داری؟چه معام    رئیس باند     بگو که با پاپا    ناسیونالیست تنگ نظر           بی شعور  خوده د تکی نزن خاین  

 استاد ولی:

 ن است من با این پیرمرد  هیچ نوع ارتباطحزب سوسیال دموکرات افغاغالم محمد فرهاد رهبر     ا  اگر هدف تان از پاپ
وازه،پاپا در زمان خلقی ها زندانی شده و شاید در دورۀ  ؟ارم و نمیدانم که زنده هست یا نیشخصی و سیاسی ند

 
قرار ا

  ندارم.حضوری و غیابی من فقط نام پاپا را شنیده ام و هرگز با او معرفت امین کشته شده باشد،

 شکنجه گر :

 دشنام غلیظ به پاپا{ چند} بعد از 

ا پاپا چه ارتباط ب بزودی اعتراف میکنی که    خانه ننیتهستی نه در  اطالعاتمان ! تو نمی فامی که در شعبۀ سوته مسل
بزور    ارتباط داری   اگر اعتراف نکنیو باندش با پاپا شخصًا داری؟ انکار فایده نداره   اسناد و شواهد وجود داره که  تو 

 بگو با پاپا چی داری؟     َخو ُبردهسرت اقرار می کنیم   تو فکر می کنی که حزب و دولته 

 زندانی :

   هیچ نوع ارتباط ندارم و حزبش گ فتم که با پاپا 

 شکنجه گر:

 به چه جرم زندانی شده ای؟

 زندانی:

 نوشته اند       " ضد  انقالب"در پارچۀ ابالغم جرمم را 

نجا شکنجه شوی که گناه ناکرده را قبول نمای  ی.خاد در زندان رسم 
 
 ،یار قویبروت های استاد ولی بسهمین بود که تا ا

جزا می خواهند بفهمانند که تحقیقات تو جدی نوع ُپر و مستحکم بود خادیست ها بروت هایش را می کنند و با این 
ورده نشده ای.است و تو بشکل تصادفی به شعبه 
 
چون .داز جرایم بسیار خطرناک شمرده می ش نزد خاد، ضد  انقالبا

وین و نحزبی های خادیست می پنداشتند که در هفتم ثور، انقالب کرده اند و در ششم جدی، انقالب را به مرحلۀ 
ن رسانده اند. 

 
 تکاملی ا

 : شکنجه گر



78  
  

قت را بشناس    ح     منبعد گ فتگو نکنی  ضد انقالب بدترین نوع جرم اس      ضد  انقالب !   ضد  انقالب    دگه چی باشی 
ا پا پا چه بگو که بجرمت ثابت اس      مطابق سوال جواب بته    تو حق لکچردادنه نداری         نداره  کله شخی فایده

 قسم ارتباط داری؟

 معلم ولی:

 ارتباط دارم ؟قسم چه که من با پاپا  شما بگوئیدمثلی که جوابم را نفهمیدید      حاال 

خادیست ها با لبهای متبسم و ظفرمند به یکدیگر نگاه می کنند.مطمئن هستند که اسناد مؤثق برای تثبیت جرم زندانی 
تش دارند.

 
استاد ولی تبدیل می کنند.و خون پای زندانی به هر اتهامی که در شعبۀ خاد برسد،فرش را در زیر پایش به ا

ورده اند.ارتباط با  را به جرم
 
،حزبی که رهبر یک حزب پاپا یعنی ارتباط بافوق العاده خطرناک به شکنجه گاه خاد ا

استاد،در جریان لت و کوب و پرسش،کمی وارخطا و وسواسی شده است چون .ایستاده استعلیه شوروی و دولت 
 اتهامی است که بر او چسپانده اند؟نمیداند که این چه 

 شکنجه گر :

 ارتباط داری      پس بهتر است که خودت اقرار نمای  ی مستقیمًا ما سند داریم که تو با پاپا 

 معلم ولی:

 من مطمئنم که شما هیچ سندی ندارید، متیقن هستم که با پاپا هیچ نوع شناخت و ارتباط ندارم

 شکنجه گر:

 رفیق ! 

 نامۀ پایوازش را بخوان 

واز 
 
 بلند قرائت کرد:کارمند خاد کاغذ را گرفت و با ا

 "  من همیشه از طریق پاپا  و ازتان  احوال سالمتی تانرا می گیرم / معلم عبدل"

 :ظفرمند چیغ

ع و نو نام پاپا   ات حاال هم میخواهی منکر شوی   در نامۀ پایوازی دهشت افگن            مرتجع  مجرم  ضد  انقالب   
        رویت سیاه شد یا نی     حاال حقیقت را روشن بساز     ما بی سند کسی ره جزا نمیتیم     نوشته شده ت ارتباط

 ولی: معلم

کید می کنم که من و خانوادۀ من با پاپا 
 
هیچ امکان ندارد که پایواز من این موضوع را با این ادبیات نوشته باشد   تا

ن با من نوشته شده باشد  پایواز من چگونه  پایوازی من   ارتباطی نداریم   اصاًل امکان ندارد  که در نامۀ
 
 پاپا  و ارتباط ا

هیچ عقلی قبول نمی کند که پایواز من نام چنین شخصیت های خلق کند ؟ و خود می تواند چنین جنجالی را برای من 
 ممن خط پایوازم را می شناس  نامه را بدهید      اصاًل قابل قبول نیست.د.سیاسی را  در نامۀ پایوازی بنویسمشهور 

 شکنجه گر: 
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 سیاه شوهبیشتر م؟  بخوان  که رویت جیره خور     ما دروغ می گی    خاین    

میزی نامه را را از پشت محکم گرفتند و دستهایش 
 
هسته  ،در هوا چرخ می دادندبشکل مسخره ا

 
غاز،نامه را ا

 
در ا

هسته و با تمسخر فراوان،بر گرداگرد کله اش دور دادند مثلی که کسی را اسپند نمای  ی، 
 
یک چشمانس نامه را نزد بعداً ا

وردند و زندانی متوجه شد که 
 
 نوشته شده بود:  کوتاه این جمله  در پشت  نامۀ کوچکا

 

       

 

 : استاد ولی

 من همیشه از طریق" گناه کم سوادی خود را به گردن من می اندازید    درین جا با صراحت نوشته شده است که  
ینجا ا  ون پای واز جدا جدا نوشته شده اندچشما پای را پاپا خوانده اید      "واز تان احوال سالمتی تانرا می گیرم پای

 که شما به کورس اکابر ضرورت دارید...گناه من و گناه پایواز من چیست؟  گمان می کنم 

، خادیستی که بلندتر از همه گان چیغ میزد و بیشتر از همه دستور میداد،با صدای  ی  در میان های و هوی دسته جمعی
 شبیه به انفجار کوچک،بعد از ُغر و فش سیاسی ،چیغ زد:

ت اش  می گیری      از برکاز بودجه دولت و حزب م     مرتجع       ماره درس اکابر میتی     ک ثافت خاین   سرسپرده     -
نامۀ  یک ُرخما تره میشناسیم     کنی    خیانت می و شوروی  دولت   اما به حزب   کوپون می گیری و شوروی انقالب 

که با  کندی ثابت ماین خود ناسیونالیست تنگ نظر هستی   تو   پایوازی ات به پشتو نوشته شده      ما راپور داریم   
  پاپا ارتباط داری؟

 استاد پاسدار:

 الندی واچولم  او کنځا مو راته تومو زه له لغ ځای پهجرم دلته راوستم  مګر دخط دموضوع   پهایواز د خط پزه مو د 
هیژمه چه د وپیژنم او پله دنده  پکالونه دی چه زه ښونکی یمه زه خ    وکړی  زمو ودارکړمه  او ماته مو اخطارونه راکړړ  

 ... زه  د ثور کودتا  نه مخکی هم     لیت لرم ؤهکله څه مس اوالد پهوطن 

 :خادیست

پ زدن به دغه پغه نکو     گ     گپ نمیزنهپشتو گپ نزن   معلم نادان !، تو نمی فامی که در شعبه   کسی به پشتو 
ق نمیتیم ح ی پشتو ن بازی   انقالبه بدنام کدند   ترهپشتو جرمته کالنتر می سازه     تره کی لوده و امین جالد     با هم

      که با پاپابازی   زندانه خراب بسازی 

 دثور کودتا -

 دثور کودتا

پ ها و ا می گوی  ی  از گکودت همند و برگشت ناپذیر ثوره ب شکوک ثافت،چطو جرئت می کنی که پیش روی ما انقال
زنده و  اصالح نشی از شعبۀ اطالعات همه میته      به شرافت قسم که اگت مالوم میشه که سرت بوی قور سرسپردگی
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نداری    نه به  ماه ثور     حق توهین و ک تره سالمت بیرون نمی شی      متوجه باش که منبعد نه به انقالب شکوهمند  و
  ارتش شوروی تکیه گاه ماست  انقالب ما برگشت ناپذیر اس   ما در مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب قرار داریم   

میزتر:
 
 با صدای اخطار ا

 هله هله  

  ا گ فتن  معذرت بخوای      عاجل بگو    بگو عاجل از کودت

  ...          " مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب "       "  انقالب شکوهمند و برگشت ناپذیر ثور  " 

 زندانی :

 هرگز ،

 را تکرار نمایم جمالتاین  نه معذرت می خواهم و  نه مکلفم که 

مر ،دستور می
 
 دهد : ا

 اصالح نمیشه    فرشش کنی 

فرین شکنجه گران و سکوت هردم شهیدانۀ زندانی ُپر می گردد .ز 
 
ا در زیر ندانی تک و تنهاتاق بار دگر  از صدای مرگ ا

هجوم دسته جمعی دژخیمان ،هزار بار مردن  را تجربه می کند.احساس و عاطفه وجود ندارد،فضا لبالب از توهین و 
ن میتحقیر زندانی است.

 
نرا کسر شا

 
 خادیست ها اشتباه خود را در مورد غلط خوانی نامۀ پایوازی قبول نمی کنند و ا

علم زندانی را شکنجه نمایند.مدانند و از سوی دیگر برای خادیست ها بسیار مهم نیست که زیر چه عنوان و تهمتی 
 .می دهندولی را از هر طرف مورد هجوم فزیکی و تحقیر قرار 

 خادیست:

 چطو شد     لت   مزه داد     بگو که با پاپا چی معامله داری؟

 زندانی:

ه ترسانک کردن وادار کنید که باالی خود تهمت ببندم.شما زندان پلچرخی را با همین من طفل نیستم که مرا بابچ
 خوانید.مرا به خاطر بیسوادی تان و به جرم پشتون بودن تهمت بستن های تان ُپر کرده اید.همۀ ملت را ضدانقالب می

ئید نمایم مرحلۀ نوین و تکاملی  دهید مرا وادار می کنید تا انقالب به پاپا ارتباط می
 
و ونه رفتار ها .شما با اینگتانرا تا

 ...می سازید  بربادهم خود هم ملت را گ فتارها 

 :  سر شکنجه گر

 رفقا !

 نشانش بتین لکچره 

موزش و بازهم هم میدان بزکشی و لت و کوب. بازهم ضربات پیهم دشنام و سرکوب.
 
..معلمی که سالها اوالد وطن را ا

پرورش داده است اینک بدست اوالد ناخلف وطن در زیر لگد و دشنام قرار گرفته است.عده ای از شکنجه گران که از 
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و  ری و پشتو{}دسواد کافی برخوردار نیستند اینک معلمی را توهین و تحقیر می کنند که عمرش را در تدریس ادبیات
 ی کرده است.علوم دینی سپر 

 مستنطق:

 {به زندانی غلیظ  }بعد از چند اخطار و توهین

 حاال  دوسیۀ پاپا را بجایش بگذاریم و بیاییم روی اصل سوال  -

 معلم عبدل کیست و با تو چی ارتباط دارد؟

 زندانی:   

 ؟                    

 مستنطق:

 نامۀ پایوازت دیدی که خط را معلم عبدل نوشته است پشت   خودت در     بلی معلم عبدل

 :زندانی

من نمی توانم بدانم که معلم عبدل کیست ؟چون من  از ابتدای معلمی تا دستگیری ام  بوسیلۀ خاد،با عدۀ زیادی از 
شنای  ی داشته ام  شاید این معلم عبدل

 
تن یک یکی از معلمینی باشد که برای من با نوش 5معلمین در مکاتب مختلف ا

ادای احترام و احوال پرسی کرده باشد. حاال که اشتباه و ظن تان در مورد پاپا برطرف شده است  چه  فقطجمله،
اهمیت دارد که این معلم عبدل کیست   هر کسی که باشد کدام جرم را مرتکب نشده است  نوشتن یک جمله برای 

 احوال پرسی جرم نیست 

 : خادیست

م دیگری از پشت سر چند لگد محکو کند بروت های زندانی می گیرد و تا زور دارد کش می  دی ) ازباز لکچره شروع ک
ما تعین میکنیم نه تو      ما تعین میکنیم که چه چیزی جرم اس و چه       ( جرمهبر مهره های کمرش حواله می کند

به بیراهه ببری  چیزی که از تو می پرسیم   بدون استدالل  حق نداری که کارمندان اطالعاته چیزی جرم نیس      تو
کوشش نکو که خوده د کوچه حسن چپ بزنی    بگو که معلم     بیان حقایق اسجواب بته   کار تو اعتراف کدن و 

 عبدل با تو چه ارتباط دارد ؟

 زندانی :

ن ارتباطش را پیدا نمائید
 
 جمله اش را بخوانید و خودتان از درون ا

 : جه گرشکن

درس معلم عبدل را بگو ؟
 
 زرنگی نکو       ا

 زندانی :

درسش را بگویم
 
 وقتی من ندانم که این معلم عبدل کیست چگونه می توانم ا
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 : شکنجه گر

 } با لحن گزنده {

 پایوازت را دستگیر کرده ایم -

ان برباد شده است.به این گماستاد ولی با شنیدن این جمله زمین و زمان بر سرش چرخ می خورد و حس می کند که 
یا او را میترسانند یا اینکه واقعًا فامیلش را به کنج زندان نشانده اند.هزار و یک تصور از مخیله اش 

 
غرق می گردد که ا

 میگذرد.صدای خادیست خیاالتش را پاره می کند.

 شکنجه گر:

و باط دارد ،با تو چی ارتکده که معلم عبدل کیست  پایوازت اعتراف  باز چطو     اگر پایوازت باالیت شاهدی بته        -
 حاال اعتراف می کنی یا نی؟خانه اش کجاست   

دهند.این هم یکی از فنون تحقیق و  خادیست ها در موقع دشنام زدن اک ثرًا به خواهر،مادر و همسر زندانی دشنام می
وردن استاد ولیاعضای نزدیک خانواده یاد می کنشکنجۀ روانی خاد است که از دستگیری 

 
 ،د.اینک بخاطر زیر فشار ا

را بیشتر از پیش شکنجۀ روانی کند و ذهن و اعصابش را مختل بیگناه زند تا زندانی  سخن می شپایواز از دستگیری 
 در تناقض بین دو احتمال قرار می گیرد:زندانی باشنیدن دستگیری پایواز از درون منفجر می گردد.سازد.

ر حال،زندانی زنند.به ه پایوازش براستی دستگیر شده یا اینکه برای ترساندن و فشار روانی از دستگیری اش حرف می 
شوکه می شود و می ترسد که مبادا پایوازش را گرفته باشند چون از خادیست ها هر عملی که می گویند می تواند سر 

نهم خادی که زندانبا کسی که خاد را میبزند.
 
 وشیدننداند که دستگیری یک پایواز برای خاد مثل  مین است{ شناسد}ا

 است. ی مجانیودکایک گیالس 

 : زندانی

 به پرخاش و مقاومت پناه می برد { حالت روانی استاد ولی برهم می خورد }

من یک زندانی سیاسی هستم اما برده و غالم  حلقه بگوش شما نیستم   من میدانم که من و پایوازم بیگناه هستیم    
ق بدهم    پروسۀ تحقی جوابحق و شخصیت خود را می شناسم    بعد از این  من حاضر نیستم که به سواالت  شما 

ما ش     من حاضر نیستم به هر دسیسیه ای تمکین نمایم   تعین شدهچهار سال من قباًل خالص شده  و مدت حبسم 
ش و تشوی ماد برای یخواه خواهید یک دوسیۀ کالن بسازید   می میو برای پایواز من از یک نامۀ پایوازی برای من 

پریشانی خلق کنید   از اذیت کردن من دست بردارید     بگذارید که مدت حبس خود را بگذرانم    پایوازی را امروز 
 م     ه اباالیم زار کردید     من درین شعبه  به  قدر ک فایت شکنجه و تحقیر شد

 سرگلۀ شعبه :

  کوتاه : چیغاز بعد مشتهایش را برسم شعاری باال می کند و 

ق تجاوز و تو ح   مثل طوطی ریز نکوتو مجرم هستی    نوکر اجنبی      یکدفه گ فته شد که       لکچر نتی  بس اس  
تو چطو جرئت می کنی  که میگی دگه به سواالت جواب نصیحت کردنه نداری  وظیفۀ تو به سواالت جواب دادن اس    
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مده ای 
 
شمایته واز کو   چ   فکر میکنی که لکچر دادن نجاتت میته   نمی تی   مثلی که جانته چرب کده  بسوی شعبه ا

 توست سوال همیشه از من است    جواب همیشه از

 رفقا !

 تحقیق پایوازشه ادامه بتی

 شید:باید از ذهنش بککنید   جواب  دو سواله ده  شکنجه اش این بی شعور ضد انقالب اعتراف نکتا وقتی که و 

درس منزل ؟ چی ارتباط داره؟  معلم عبدل کیس با پاپا
 
 و ا

ورند }
 
 {رفقا هجوم می ا

نند.زندانی ز  و باز تکرار همان صحنه های غیر انسانی، لت و کوب،تحقیر و دشنام.چیزهای  ی که در درون شعبه موج می
اسخ بدهد و ،پند که دربرابر اتهامات و پرسش هاخود دفاع کند.زندانی را نمی گذار دهند که از حق انسانی  را اجازه نمی

قالب،نوکر ) ضد ان رفع اتهام نماید.حزبی ها و کارمندان خاد،عاشق بیانیه،اولتیماتوم  و دشنام های سیاسی هستند.
 است. برای شکنجه کردنگمان می کنند که زندانی فقط اجنبی،مزدور امپریالیسم،فریب خورده،مرتجع،خائن ...(

زندانی برای تحقیر و تیرباران است.معلم  زندانی هرچند تالش می کند که از شکنجه و تحقیق نجات پیدا کند اما مؤفق 
 نمی شود.

 :در زیر لگد معلم

درس معلم عبدل را دارم
 
   نه پاپا را می شناسم و نه ا

 گذاشتن لگد بر شکم زندانی{با  یستخاد}

بود اهرکسی که د مقابل ما بپرد  مثل ملخ زیر پای ما ن  پرخاش میکنی   در برابر حزب و دولت      بریدن اسزبانت از  -
دن دشمن اس    حزب و دولت انقالبی  بهترین فرزندان خوده  د زندان پلچرخی توزیف کده  وظیفۀ ما نابود ک      همیش
کافی داره       الوماتم توشعبۀ اطالعات درباره    تیسپردگان اسیکی از سر  تو   ددشمنان سوگند خورده ره نابود کن تا

ندانی های که ما بچه ترسانک می کنیم      ز  فکر میکنی بتی گمان میکنی که با سکوت و َچوتاری میتانی اطالعاته بازی 
 سوالکیبل  ن سوته وسوته مسلمان هستن    تا از شقیقه های شان خون نریزه اعتراف نمی کنن      هرقدر بدو پلچرخی

 دل کیس  ؟بگو که معلم عب    به شرافت سوگند که سرت اقرار میکنمن    انقدر سرسپرده تر  و احمقتر می شهم    کنی

 زندانی :

 من مجرم نیستم هرقدر مرا شکنجه کنید اما پرزۀ پایواز من هیچ جرمی را ثابت نمی کند     

 سرگلۀ خاد:

 تا هنوز دقیق نفامیده ای ؟ مثلی که معنای جرم و مجرم را

 با صدای بلند جار می زند:

 کسی که ضد انقالب اس          مجرم اس
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 کسی که عضو یک باند اس      مجرم اس

 کسی که  اوامر حزب و دولته قبول نداره    مجرم اس

 کسی که ضد شوروی اس     مجرم اس

 ی کنه   مجرم اسماش و کوپون میگیره اما به حزب و دولت خیانت مکه  معلمی

 معلمی که برایش از بیرون نامۀ خطرناک میرسه    مجرم اس

لودی می پرسد{
 
 }با لگد بر نوک زانویش می کوبد و با صدای غضب ا

 فامیدی که جرم و مجرم چیس ؟

 زندانی:

 } سکوت و تعجب {

 خادیست:

 رفیق سرباز !

ش که  شب بیار  نیمکن       چای و تشناب     بند           ایستادروی یک پای    به دالیز  ببر و  رخ به دیوال همعلمک
 فامیده شد لین برق سرش اقرار میکنه          تحقیق بته   

 سرباز :

 صایب اجراعات می شه

 

 رُرخ به دیوا

باره ع استادولی پاسدار  به جرم یک " جمله " در نامۀ پایوازی شکنجه می گردد.استاد ولی به جرم " پاپا و معلم عبدل "
ورده می تحلیل وه بوسیلۀ خادیست ها بشکل نادرست ای ک

 
خوانده شده است،ساعت ده صبح به شعبۀ شکنجه ا

 در دهلیز منزل اولبا لباس نازک،بدون جاکت و پتو، در سرد ترین هوا،شود و بعد از شکنجه های ادواری اینک 
ساخته می  از شعبه بیرونبعد از شکنجه و تحقیر و به وقفه ها به داخل شعبه برده و ..روبروی دیوار ایستاده است..

تش است خودش می شود.
 
ند خادیست ها بخوبی فهمیده اتا چی حد سوخته است.چگونه و داند که  کسی که بروی ا

ورند و می خواهند از  واژۀ خوانش که در مورد 
 
اپا" و  " یعنی " پ کلمه ه سپاپا اشتباه کرده اند ولی بروی خویش نمی ا

 یا الاقل او را در اجاق تحقیق و کورۀ شکنجه بسوزانند.  عبدل" برای استاد ولی دوسیه بسازند،معلم 

ازد و معلم ولی پاسدار  را وارخطا بسخواهد با این دروغ، اند و  خاد می خوشبختانه که پایواز زندانی را دستگیر نکرده
اده است زیر دیوار ایستگاهی در شعبه و گاه در کسی که صد فیصد بیگناه است اینک ذهن و روانش را ضربت بزند.

و شکنجۀ  تحقیقو منتظر است تا } پیش روی دیوار در مسافۀ نیم متری ایستادن ،شکنجۀ بسیار شدید روانی است{ 
غاز گردد. اصلی

 
و ایستادن در هوای  استاد ولی در همین روز و شب،  از فرط شکنجه ،عرق ..اش در نیمه های شب ا
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زندانی از  ُسرفه های ممتد میلرزد و خون ُتف می کند. شش هایش  سرد،به مریضی نفس تنگی و اسما مصاب می گردد.
 و سرفه رهایش نمی کند. از درد می ک فد

 ُرخ به داک تر غیرتمل

ش بیشتر ا سینه دردی و نفس تنگیهمکاسه ها،استاد ولی را وادار می سازند که به شفاخانه مراجعه کند چون روز بروز 
 استاد به کمک باشی اتاق به عسکر دهلیز عرض حال می کند:.و بیشتر می شد

ش هایم بسیار درد دارد میخواهم  به شفاخانه بروم -  عسکر جان زیاد سرفه می کنم و نفس کشیده نمی توانم ش 

 عسکر با پوسخند:

زه داد باز مه شعبۀ اطالعات اجا ی، باشی به مه اطالع بته باز اگهتشفاخانه ؟ برو هر وقت که از جایت خیسته نتانس
 تره شفاخانه می برم    برو  برو  

عسکر جواب منفی می دهد و استاد ولی با تن زخمی و سینۀ جریحه دار دو سه روز دیگر را در کرای  ی می نشیند و میداند 
نج را ُقرت می کند و در بسترۀ خویش می نشیند.تا ،درد و ر گذشتن از هفت خوان رستم استکه رسیدن به شفاخانه 

 
 
گذارد و  . دوباره مریضی خود را با عسکر درمیان مینکه به دلیل نفس تنگی و درد سینه دگر نمی تواند بخوبی بخوابدا

شده  دانی شکنجهزن،عده ای از زندانیان نیز برای عسکر عذر می کنند که استاد ولی را به شفاخانه ببرد.سرانجام عسکر 
 را به شفاخانه می برد. به مجردی که داخل اتاق شفاخانه می شود عسکر زندانی را مستقیمًا نزد سرطبیب می برد.

 سرطبیب با اشارۀ سر و چشم می پرسد و زندانی جواب می دهد:

 سرفه می کنم و سینه ام بسیار درد می کند -

 داک تر غیرتمل :

 چرا ؟

 استاد ولی :

 لباس نازک در دهلیز منزل اول ایستاده شده بودم .چند روز پیش ، با 

 سرطبیب:

 جزای  ی ؟

 زندانی:

 بلی

 داک تر غیرتمل :

 بی غیرت !  ک ثافت !  اشراز خبیث !...        از ما دوا طلب می کنید شرم ندارید      ما می خواهیم که شما بمیرید و شما

می  زندانی را بدون معاینه و ادویه از دروازۀ شفاخانه بیرونفاخانه با توهین و تحقیر فراوان داک تر غیرتمل سرطبیب ش
یوسی و زخم های تازه، بسوی اتاق خویش می رود...از تصادف بد که استاد 

 
اندازد و استاد ولی پاسدار با یک دنیا ما
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مان دردی هولی پاسدار فعاًل نیز در یکی از کشور های سرد اروپا که با قطب شمال همسرحد است،زندگی می کند و با 
نفس  .مزمن و العالج شده استتنگی اش اسما و نفس .بسر می بردگرفته با همان مریضی  ۱۳۶۲که از شکنجۀ سال 

 تنگی و درد سینه، او را نمی گذارد تا کردار جالدان و شکنجه گران را فراموش نماید.

 

 و ترجمانی کومگستا د شهیدانو د سل

زادی د ژوند رڼا د 
 
 اره ځمپستا د ا

 ي شوی قربانی یمهپاتستا د قربانیانو 

 ځمپاره ستا د دښمنانو د امحا د 

 یرغل د روس چی ته بدرنګه کړی ی  يپاو چور چ

 ال د پاره ځم   دو روسان ستا د ښکیږ پرنه 

 

 

 

 

۶ 

 منتخبات چگوارا

 

هنگر پور 
 
 حفیظ ا

نکه سال ها قبل از کودتای ثور،  
 
گروه پارتیزان در زمان داؤد خان، ۱۳۵۴سال تابستان در بعد از ا

هنگ طاهر پرسپویان ،در پشت میله ها می نشانندهای درواز را 
 
ر منتخبات چگوارا را به شهید حفیظ ا

ن همه سال، پور به زندان دهمزنگ برده است،اینک 
 
ک مضحپس از پادشاه گردشی های پس از ا

از طاهر پرسپویان در مورد پلچرخی،در زندان  ۱۳۶۲در سال  ی بهانه جو ،خادیست ها فراوان،و 
رایم جضمایم و حفیظ و منتخبات چگوارا می پرسند !؟ او را در زیر تحقیق و شکنجه قرار می دهند.

هنگر پور  انتقال ک تاب چگوارا به زندان دهمزنگدیدار و ماضی ) 
 
زار می برای ا

 
( را در زمان حال،دلیل شکنجه و ا

 خوفناکی بوده است.اریخ معاصر این سرزمین،عجب پدیدۀ خاد و حزب دموکراتیک خلق،در تسازند.

مشروطه ریخ معاصر ،تشکیل می دهد.در تادر دوره های مختلف زندان،بخشی از زندگی سیاسی مبارزین این خطه را   
غاز گردیده استبه با زندان و 

 
ی شاه فرد  مبارزه و سرنوشت تمامی کسان.ترک مال و ترک جان و ترک سر،توپ پراندن ا

ر دروۀ دباران است.گلوله ما خاطرات شکنجه و زندان و  سیاسیخاطرات .بوده که با استبداد و جنایت نساخته اند
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خرین 
 
خرین سلطان و ا

 
صدای صدها و هزاران زندانی زندان دهمزنگ یکی از زندان های کابل است که ،سلطنتا

  در خود ذخیره دارد. سیاسی را 

خاد گاه دستدرین قصه،از کسی روایت می شود که در زمانۀ پار و پارین در زندان دهمزنگ به پایوازی رفته و اینک 
ش پر از سینه امغز و ن،مردی که طاهر پرسپویااز او می پرسد که چرا منتخبات چگوارا را به زندان دهمزنگ برده ای؟

درین حکایت دیده می شود که ندان پلچرخی است.ز شکنجه های دهمزنگ و  محبسیاران محبوسش در خاطرات 
 قرار می گیرد. خاد در زمستان سرد در زیر شکنجۀ گرم چگونه 

 

 طاهر پرسپویان 

مد و مک تب ابتدائیه را در کنارۀ دریا به پایان ُبرد. پرسپویان در پرسپویان طاهر 
 
در درۀ پنجشیر بدنیا ا

هنگر پور بود. استاد طاهر نویسنده و 
 
ی است که مبارز صادقمک تب ابتدائیۀ پنجشیر همصنفی حفیظ ا

} دا تدر اب و مبارزه،.پرسپویان در دنیای سیاست تمامت عمرش را در خدمت مبارزه و مردم بوده است
هنگرپور در گروه حفیظ دورۀ قبل از کودتای ثور{ 

 
بوده و بعد ها از طریق سفارش حفیظ از زندان ا
ه است. استاد طاهر،بعد از کودتای ثور چندین بار بستدهمزنگ با جمعی از یارانش با مجید کلکانی پیمان رفاقت 

خری .کابل مالقات کرده استدر واقع در فاضل بیگ، "  شهید مجید کلکانی را در خانۀ " استاد
 
ن روز ها پرسپویان تا ا

نرا برای حفیظ  و یارانشدر زندان دهمزنگ به پایوازی حفیظ 
 
خرین کاری بود که پرسپویان،ا

 
میرفت و منتخبات چگوارا ا

ه می برایش دسیسخاد،  در زندان پلچرخی است.شکنجه گراناینک طاهر پرسپویان .ه استبه زندان دهمزنگ ُبرد
 می کنند.اش شکنجه به اتهام فعالیت و روابط گذشته، سازند و

 

 دهمزنگ محبس

هنگر حشکنجۀ طاهر پرسپویان در شعبۀ خاد پلچرخی به گذشته های دور و منتخبات چگوارا پیوند می خورد.
 
فیظ ا

مرد تئوری و عمل. حفیظ همان فرمانده و پارتیزانی است که در یک حرکت زندانی است، در محبس دهمزنگپور،
ث و جمعی از پارتیزان های عاز بدخشان با موالنا بحرالدین بادر ولسوالی درو  ۱۳۵۴نظامی علیه رژیم داؤد، در اسد 
به استبداد داؤدی تسلیم نشدند ،بوسیلۀ محکمۀ داؤد  گیری،بعد از دستنفره که  ۱۲دلیر دستگیر گردید.این گروه 

.رژیم داود برنامۀ سرکوب مخالفین سیاسی خود را در صبح سال( محکوم شدند ۱۸تا  ۱۰به حبس های طویل) از 
زادی مطبوعات سرطان ۲۶ی فردای کودتا

 
 گروهاحزاب و اجتماعات را ملغا کرد.به گیر و گرفت ،روی دست گرفت.ا

غاز های سیاسی 
 
غازی می شود برای بی ثباتی و سرکوب نمود.ا

 
زادی های نیم بند  دهۀ دموکراسی تاجدار،سرا

 
الغای ا
 سیستماتیک مخالفین سیاسی.

رچمی را خونین خلقی و پ ه هایروی محکم ،با تمام استبدادش داؤد محکمۀمخالفین سیاسی محکمه می شوند.البته،
، به اعدام ندبوده علیه رژیم حتا مسلحانه رزمیده و دستگیر شده ک رهبرانیسیاه می کند. در محکمۀ داؤد  افراد و 

هنگر پسفزا(-) رهبر سازمان فدائیان زحمتکشان افغانستانثموالنا بحرالدین باع.نشدندمحکوم 
 
 پوهاندور، ، حفیظ ا

ر میان د غالم محمد نیازی رهبر نهضت اسالمی...موالنا عطاهللا فیضانی) رهبر روحانی( به حبس محکوم گردیدند.
در اثر توطئه و شکنجۀ صمد ازهر مساوات(  –)رهبر جمعیت دموکرات مترقی رهبران سیاسی شهید هاشم میوندوال 
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برای سپری کردن حبس،در زندان دهمزنگ زندانی ماندند.تا  مابقی زندانیان سیاسی داد. در زیر شکنجه جانپرچمی 
نکه به حیث زندانیان سیاسی رژیاینکه این محبوسین مانند صدها زندانی سیاسی ی دیگر

 
م ،بعد از فاجعۀ ثور، بی ا
بوسیلۀ جالدان  ۱۳۵۸سال جوزای قبلی، رها شوند،از محبس دهمزنگ به زندان پلچرخی انتقال میابند و سرانجام در 

 .می گردندحزب دموکراتیک خلق اعدام 

 تپرسش و قابل موضوع بلحاظ تاریخی و حقوقی  این
 
سی دورۀ زندانیان سیا ،دموکراتیک خلقمل است که چرا حزب ا

ها و شخصیت های برجسته ای که در اصل، ه ماقبل خودرا)دورۀ جمهوری داود ( اعدام کرد؟ البته کم نبودند گرو 
ز  حزب دموکراتیک خلق دست نشاندۀ زندانی رژیم داؤد بودند اما رژیم 

 
 د نمی کند،انه تنها که این محبوسین سابقه را ا

ارت بودند . این گرو ها عبدمینمایبطرز بیرحمانه ای اعدام د و زنگ به زندان پلچرخی انتقال میدهبلکه از محبس دهم
 از: 

هنگر پور عنفرۀ موالنا با ۱۲گروه 
 
 (جریان ستم ملی -)سفزامربوط به  ث و حفیظ ا

 تحت رهبری پوهاند غالم محمد نیازی  اسالمی نهضتمربوط به  نفره ۱۱۷ روه گ

  و سایر دموکرات ها و شخصیت های مستقل  ملکی و نظامی و روحانی میوندوالهاشم  مربوط به گروه 

مغایر تمامی میثاق  ۱۳۵۸در ماه جوزای یش از جوزا و \این گروه های سیاسی را )زندانیان باقیمانده از جمهوری داود( 
 . می کنند برند و اعدام های بین المللی و قوانین کشور،مغایر عرف و اخالق، از بالک دوم پلچرخی بسوی قتلگاه می

 مسؤلیت این کشتار بیرحمانه به عهدۀ کیهاست؟ مسؤل این جنایات فاشیستی به عهدۀ سیدعبداالله ، اسدهللا سروری 
ی  حزب دموکراتیک خلق  و مسؤلین بلند پایۀ دولتی است،همینهای  ی که تا جاودانه تره کی،امین ... و مجموع رهبر  ،

 بر تختۀ شرم چارمیخ خواهند ماند.

نرا اعدام نکر  که حزب بود معلم مرجان یگانه تروریست یا " محبوس سیاسی"
 
دان د و او را در زندموکراتیک خلق ا

د.معلم مرجان دستگیر یبوسیلۀ معلم مرجان کندزی ترور گرد۱۳۵۶علی احمد خرم وزیر پالن در عقرب  .نمودنگهداری 
.در دورۀ یافت.مرجان،بعد از کودتای ثور مانند سایر زندانیان سیاسی به پلچرخی انتقال شدو در دهمزنگ زندانی 

 د اما عقل خود را ازدست داده و بکلی دیوانه شده بود.مانپرچمی ها نیز رها نشد،در پلچرخی محبوس 

 

 رخیپلچ زندان

هنگرپور استاز یاران قدیمی  پرسپویانطاهر
 
سپری اد خ و تحقیق  مدت های طوالنی را در اتاقهای شکنجه  .حفیظ ا

مردی که در زمان داودخان،سالها به حیث .است مبارز با همت و شجاع.اعتراف نگشوده استسخن و و لب به نموده 
دهمزنگ رفته است اینک در زمانۀ بگیر و ببند خاد و کی جی بی،خودش به حیث زندانی در شکنجه  محبسپایواز به 

ل را برای شکنجه گران خاد تحوی هقدیمتا حقایق  در اتاق استنطاق زیر فشار قرار گرفتهگاه خاد نشسته است.
.دورۀ تحقیقات اولیه اش بخوبی گذشته است،از تحقیقات اولیه اش چیز زیادی بدست خاد نمی افتد اینک در بدهد

بالک دوم پلچرخی در حلقۀ خاردار خادیست ها و جاسوس ها گیر مانده است.خادیست ها کشف می کنند که معلم 
دم سیاسی قدیمی است،طاهر 
 
عبۀ شازی داده است.اینک زیر فشار کدر خطرناک است و خاد را در جریان تحقیق با

 قرار می گیرد تا حقایق عتیقه را برای شکنجه گران خاد تحویل بدهد.خاد بالک دوم 
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  : شکنجه گر

 زندان دهمزنگ نزد کی به پایوازی میرفتی؟

 طاهر:

 ام نرفتهنزد کسی محبس دهمزنگ  هیچگاهی بهم اما باش تیر شدهدهمزنگ  شاید گاهی از منطقۀمن 

 مستنطق:

تو با همین چاالکی ها ریاست تحقیق را بازی داده ای  و حاال نیز می کوشی که شعبۀ اطالعات را پشت نخود سیاه 
روان کنی      گوش کو   چیزی که از تو سوال می شود  جواب بده    ما شواهد داریم که تو  چندین سال به دهمزنگ 

 پایوازی رفته ای    بگو  پیش کی میرفتی ؟

 دانی:زن

 نرفته ام پایوازی  پیش هیچ کس

 مستنطق:

 منتخبات چگوا را را می شناسی ؟ -

 زندانی:

 نی،ندیده ام

 مستنطق:

 برده ای؟ دهمزنگبه     برای کی    منتخبات چگوارا را چه وقتکله شخی می کنی         -

لبخند ویژه صحبت نماید و قصد طاهر پرسپویان عادت داشت و تا هنوز عادت دارد که با هر مخاطبی با یک نوع 
پرسپویان از لبخند کدام چیزی نیست بلکه یک نوع عادت است.وقتی که مستنطق خاد از منتخبات چگوارا می 
نکه پاسخ بدهد،مشتی از پشت سرش به دماغ اصغرش می 

 
پرسد،پرسپویان حسب عادت لبخند می زند و پیش از ا

 ل می کند.نشیند و لبخند را در درون دهنش به خون تبدی

 مستنطق :

 بگو به دهمزنگ به کی می بردی ؟     خنده نکو که دهنت را میدوزم   فقط سوال را جواب بده  -

 طاهر:

نرا به زندان برده باشم  من هدف تانرا نفهمیدم       
 
دام کمن منتخبات چگوارا را خودم تا هنوز نخوانده ام چه رسد که ا

من در پلچرخی در شعبۀ خاد ایستاده ام و شما از من محبس دهمزنگ را سؤال  زندان ؟ کداممنتخبات چگوارا             
 می کنید!
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ه کمک بد و زندانی را باالی زندانی حمله می کنبی حوصله می شود  شکنجه گر خادبا این پاسخ صریح و محکم،
م الغر ش ریخته است و به جسطاهر پرسپویان که در جریان تحقیق در صدارت شیمۀ دلسازند. فرش زمین میرفقایش 

نی می نشیند و با هر لگد بزودی تبدیل شده ، با هر مشت 
 
ی نشیند یگ لگد  محکم بر ستون فقراتش ممی ایستد. به تا

خ عمیقی می کشد و برای چند لحظه ای از فرش بر نمی خیزد.و زندانی را از برخاستن و ایستادن  میماند.
 
رچند بسادگی ها

 شود اما در اتاق شکنجه هیچ چیز مانع هیچ چیز نمی شود.زندانی مجبور است که بفرمان مستنطق  نمی تواند ایستاد 
 از روی فرش برخیزد.خاد 

 مستنطق:

 با حفیظ چه ارتباط داری؟بگو     جنجال می اندازی فایده نداره    هرقدر سرسپردگی کنی  خوده  به  لودگی

 طاهر:

 کدام حفیظ؟

 شکنجه گر:

      حفیظ دهمزنگ    حفیظ حادثۀ درواز   پارتیزانحفیظ 

 :طاهر

در نوجوانی    مودب همصنفی ۀ حصه دوم پنجشیرحفیظ در مک تب ابتدائیبا شهیداگر هدف تان حفیظ پنجشیری باشد 
ورد و مخفی شد  من اورا دگر ندیدم  رابطۀ ما به همین رابطۀ همصنفی 

 
نیز او را می دیدم  اما  پسان ها که به مبارزه روی ا

   چیزی نمی فهمم و حفیظ دهمزنگ   پارتیزان     اما دربارۀ حادثۀ درواز   گری خالصه می شود 

 شکنجه گر:

 زندانی{و چند نوک بوت بر زانو های واتر برخسار } بعد از وارد کردن سیلی های مت

خود سیه پشت نمره          هحفیظ مخل امنیت ملی بود و به جزای خود رسید دگه شهید نگوی  ی   شهید نگو خائن     
مه از مک تب ابتدائیه پرسان نکدیم     بگو با حفیظ چی معاملۀ سیاسی داشتی       دروغ نگو که خاده بازی      نکوروان 

اسناد   ی قدر خاکستر شده میرو هرقدر کله شخی کنی   همو    م تراف کو که استخوانایته می سوزاناع   داده نمیتانی   
بگو که چرا به زندان دهمزنگ به پایوازی حفیظ میرفتی و چرا منتخبات چگوارا را    کافی موجود است و شواهد بقدر

   برایش برده ای ؟

 زندانی :

من به زبان بسیار روشن برای تان گ فتم که شهید حفیظ دوست دوران دبستانم بود      همین و بس من از این بیشتر 
رای کسی و ک تابی را برفته باشم کسی  بالفرض من در زمان داوود به زندان دهمزنگ به پایوازی       درین مورد نمیدانم

یا من با این عمل کدام جرمی را مرتکب شده  برده باشم    
 
بالفرض این کار جرم باشد   این جرم  کهنه   به شما چی    ا

 مشکل ایجاد می کند

 مستنطق:
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ن خواندن و ان تو ماره درس میتی    ک تاب چگوارا ممنوعه است   خاین    ناسیونالیستچگوارائیست بی شرف    
 
تقال ا

ن دوره ها سردار تو نمی فهمی که مراجع امنیتی کشور در دورۀ ممنوع اس  
 
داود بدست ما بود  ما حق داریم که از تو ا

  برده ای؟به زندان دهمزنگ منتخبات چگوارا را به حفیظ بگو که چرا     بپرسیم را 

بدیل تحکمه و مدسیسه را به دوسیه اتهام و زندانی حس می کند که نزدیک شدن با شهید حفیظ و منتخبات چگوارا ،
د که با پذیرش هر نوع شکنجه و تحقیر ارتباطش را با حفیظ،دهمزنگ و منتخبات چگوارا انکار می کند.تالش می ورز 

اجه فیظ و منتخبات را اقرار کند به ده ها سوال مرموز دیگر مومیداند که زیر کاسه نیم کاسه پنهان میباشد.اگر حنماید.
دمها و حوادث می گردد.

 
ورده اند و چرا از ا

 
منتظر میماند که سر نخ را پیدا کند و بداند که چرا  او را به اتاق شکنجه ا
 گذشته می پرسند؟ تصمیم می گیرد که در هر شرایطی از تشریح گذشته امتناع ورزد.

 طاهر:

ک تاب چگوارا و نه با حفیظ ارتباطی ندارم    من معلم هستم و در بیرون از زندان مصروف تربیۀ دهمزنگ نه بامن نه با 
نقدر خراب شده باور کنید که من نمیدانم دیشب    و بس اوالد وطن بوده ام 

 
تحقیقاتم به پایان رسیده است  حافظه ام ا

 چه خورده ام 

 شکنجه گر: 

 سرت میگه که دیشب چه خورده ایبرق    سیم   یعنی که به قین و فانه ضرورت داری  

 طاهر :

 {بعد از لت و کوب}

هنگرپور 
 
شنای  ی دارم نه با شهید حفیظ ا

 
 و  هرقدر مرا اذیت و شکنجه کنید گپ من یکی است  من نه با ک تاب چگوارا ا

 حفیظ سالها پیش اعدام شده  من با این شهید ارتباطی   خودتانقرار گ فتۀ نه این چیزها در زمان شما اتفاق افتیده    
 ندارم

 شکنجه گر:

ه اقرار خاد وسایلی داره که تره ب    مشت و لغدتو اصالح نمی شی   سرت اقرار می کنیم  تو نه به گپ میفامی نه به 
تمامی  ا سرحد مرگ    تو مجبور هستی کهوادار کنه  گوشایته واز کو   تا وقتی که اقرار نکنی  شکنجه ات ادامه داره    ت

بازی داده دارت در صشواهد نشان میدهند که تو رفقای مستنطق را  روابط تشکیالتی قدیم و جدید را به ما معرفی کنی
   یک نفر تازه دستگیر شده و تمام کارهای  سابقه ات را اعتراف کده  ای 

اند د دهد.با خود می اندیشد که باز کی دستگیر شده است.هرچند می شنیدن دستگیری تازه،مغز زندانی را تکان می
خبر ،می دهد اما با وجود این ترفند و شکنجۀ خادیست ها را تشکیلکه اعالن دستگیری های جدید،یکی از اشکال 

رام می سازد.دستگیری،
 
     ذهن زندانی را نا

 : زندانی
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جرم  ندی که وجود ندار شناخت افراد       شودواند جرم پنداشته شما چیزی را از من می پرسید که  داشتنش نیز نمی ت
ه مرا شما اگر مدارکی دارید  کابتدائیه خالصه می شود        مک تب من گ فتم که ارتباط من با حفیظ در دورۀ   نیست  
خر من است       لطفًا بیاورید   اثبات کند مجرمنزد تان 

 
 .من نمی توانم باالی خود بناحق تهمت ببندم    این حرف ا

 :یستخاد

قط نام و ف   و شواهد می گویند که مالک منتخبات چگوارا فعاًل در کابل است   عترافاتا یعنی که اقرار نمی کنی ...
 اگر اعتراف نکنی   لین برق  سرت اقرار میکنه جایش را بگو 

 طاهر:

 صاحب منتخبات در کابل است پس بروید گرفتارش کنید ....فهمید که  . اگر میه دروغ استاین قص

 شکنجه گر:

 رفقا

 اصالح نمیشه       شروع کنید

رادی میرود... گردد،به کوته قلفی انف قصۀ استاد طاهر پرسپویان بدینگونه پیش میرود... شکنجه می شود،توهین می
محکوم گردیده است حاال شعبۀ خاد تالش می کند با استفاده از منابع و معلومات  کوتاهچون استاد طاهر به حبس 

مختلفه،پای زندانی را به دسیسۀ جدید بند نماید.زندانی مجبور است که در چنین وضعیتی به هر طریقی که می شود 
 بیرون بکشد.توطئه پای خود را از مرداب 

 مادر

 قلعۀ کرنیل را بیاد داری ؟

 دترهه، کمی بلن

 قلع            ۀ ک        رنیل

 بچیم،

 پیراهن های پس گرفته

 می جنبندخونین بر فراز خاطراتم  مثل بیرقهای 

 

 حافظۀ زندانی

 ه است.رنج و شکنجقصه های زندانیان در پلچرخی ،قصه های ست.و تهمت هاحافظۀ هر زندانی پر از چنین قصه ها
زندانی یا خودش شکنجه شده است یا شاهد شکنجۀ همدوسیه یا هم اتاقی خود بوده است.زندانی یا خودش اعدام 

 از شکنجه های زمستانی یادبود نموده قصه هاشده است یا شاهد اعدام هم اتاقی و همدوسیۀ خویش بوده است. درین 
جه ه اند.تاریخ بالک اول و دوم پلچرخی تاریخ شکنسرنوشت غم انگیز زندانیانی که در بالک دوم سکونت داشتام،از 
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و اعدام است.در یکسو جالدان حزبی با کبر و جبروت، بر نوک شمشیر های خونین راه میرفتند و در سوی دیگر 
مدن شمشیر بر گردن های شان لحظه شماری می کردند.   ندزندانیانی قرار داشت

 
 که در انتظار فرود ا

ک و درد انگیز دارد.هر زندانی قصه و غم منحصر بخود را داراست.در کنج دل هر زندانی بالک دوم صدها قصۀ هولنا
زار ایستاده است.

 
 اگر تمامی زنداینان سیاسی پلچرخی سرپوشغم و رنج بزرگ در سینه اش می جوشد.کوهی از رنج و ا

دم را می سوزاند.اگر تمامی زندانیان
 
تشین شانرا بردارند،عالم و ا

 
یات شان را بنویسند،ادبغمناک  ت خاطرا ،غمهای ا
زار اگسا،کام و پر حجم ترین ادبیات دنیا را خواهد ساخت.یکی از ،زندان

 
نقدر در زیر شکنجه و ا

 
حیف که زندانیان،ا

فلش فرۀ ح، که اک ثریت شان نمی خواهند با نوشتن خاطرات شان خود را دوباره شکنجه کنند و به خاد قرار گرفته اند
 تراما های وحشتناک پرتاب نمایند.بک های خونین و 

درین غمنامه از روی برخی از شکنجه ها پرده برداری شده است. شکنجه های  ی که در شعبۀ خاد بالک دوم انجام یافته 
غا خیرخواه، خونچکان اند. داستان

 
زنجیره  ،طاهر پرسپویان ولی پاسدار،، محمدشاه فرهود،میرعلم حمیدیشیرین ا

 جان بدر بردگان کسانی هستند که با تن های. تبدیل می شوندروایت  بهی  ی است که اینک هاای از غصه ها و قصه 
ند تا را می نویسحزب دموکراتیک خلق افغانستان ه و روان های زخمی،خاطرات جنایات سیستماتیک دیدشکنجه 

الک دوم زندان پلچرخی در ب ۱۳۶۲در زمستان سال قصه های پنج زندانی ، که علیه فراموشی ایستادگی کرده باشند.
 با دسیسه های طراحی شده،بوسیلۀ خادیست های شعبۀ اطالعات محبس، شکنجه و اذیت شده اند. 

نکه کشته شوند تصادفًا  ،با تن و روان زخمی،با سپری کردن حبس های کوتاه و طویل،پنج زندانی
 
ز زندان ابی ا

زاد شده اند،پلچرخی 
 
ونریز می بینند که دستگاه خخاطرات گذشتۀ خویش می نگرند.اینک با افتخار و درد به و اما ا
طع اهمیت این خاطرات که  از یک مقبرخورد کرده اند.و با چی قساوتی پلچرخی با زندانیان چگونه  قومندانیخاد و  

ورند.نوعی از د،در این است که ن( روایت می کن ۱۳۶۲مشخص ) زمستان 
 
نوعی از خاطرات جمعی را به بیان می ا

شکنجه و  از روی، هدر سه حادث زندانیخاطراتی که هر پنج مستند سازی شکنجه،شکنجه شده و شکنجه گر است.
 .استبداد حزبی پرده برداری می نمایند

 توطئه سگرت

 توطئه پاپا

 توطئه منتخبات چگوارا

 

* * * 

 

 دهمزنگ تا پلچرخی از 

ستگیر دافتد.کودتاچیان به زندانبانان نوین تبدیل می گردند.زندان دهمزنگ به دست کودتاچیان هفت ثوری می 
پنجشیری اولین وزیر و عضو کمیته مرکزی است که در روز های اولیۀ بعد از کودتای ثور به زندان دهمزنگ می رود و 

نان وعده می دهد که از زندان رها 
 
هنگرپور و موالنا بحرالدین باعث و ... مالقات می کند به ا

 
اما  ...وندمی شبا حفیظ ا



94  
  

ن } پنجشیری { نه تنها این زندانیان دیده شد که 
 
زاد ی دورۀ داودحزب دموکراتیک خلق و نمایندۀ با صالحیت ا

 
را ا

نان را به زندان پلچرخی انتقال داده و همه را اعدام نمودند.
 
 نساختند بلکه ا

بعد از ظهر که هنوز طیارات  ۲حوالی ساعت  ۱۳۶۸حوت  ۱۶کودتای شهنواز تنی در  در جریاندستگیر پنجشیری 
{ ظر محمدو دگر جنرال ن } صالح محمد زیری  دیگر نفر با دو،بمباردمان کابل اندمصروف بگرام به فرمان تنی و مهمند 

زب نویسندۀ ظهور و زوال ح. دندستگیر می گردگارد نجیب،بوسیلۀ  ،به اتهام رهبری کودتاکمیتۀ مرکزی  مقراز 
کند که  درک می شبعد از زندانی شدنفقط با هزار حیف و افسوس،،اینک  پس از سال ها استخاره ق،دموکراتیک خل

ده که جام داان {بوده} در وقت دستگیری رئیس تفتیش کمیتۀ مرکزی را در رژیمی مسؤلیت های کالن حزبی و دولتی
نند پرچمی ها ،عادتًا ادعا می کغرق بوده است.و استبداد سیاسی نقض حقوق بشر  سراپا در جنایات سیستماتیک،

که در دورۀ دوازده سالۀ شان، شکنجه و اعدام نداشته اند،اما تفتیش کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق) پنجشیری( 
( مینالد و بر شکنجه و اعدام درین سال ها شاهدی می  ۱۳۷۰و ۱۳۶۹ ا و لحظه های پسین   رژیم پرچم )از سال ه

بالوقفه،در دستگیری،شکنجه و اعدام مخالفین مصروف بوده و باالی  ۱۳۷۱دهد.رژیم پرچم از شش جدی تا ثور 
 هیچ کسی رحم نکرده است.  

ین ود که چگونه ادیده می ش }پنجشیری،زیری و نظرمحمد{ کودتا نوشته ها و اوراق باقیمانده از متهمیناز روی  
میزی شکنجه می شوند و به ،دخو بنیانگذاران حزب بوسیلۀ شاگردان وفادار

 
ناروا مجبور  اعترافاتی روا و بطرز تحقیر ا

 می گردند: 

  :خاد  مستنطق"  

 و قبیله گرا گ فته ای ؟ انحصار طلب،مستبدبنویس که چرا رفیق نجیب را 

 پنجشیری :

 ها را من نگ فته امسوگند که این چیز حزب به شرافت 

 مستنطق :

ظر محمد و ن صالح محمداصلی این بغاوت هستی، عاملتو ،بنویس ی نافرجامکودتا مورد افراد شرکت کننده دردر 
 موجود است،اعتراف کن.و شواهد بقدر کافی باالیت اسناد  اند؟ اعتراف کردههمه چیز را 

 پنجشیری :

 در مقر کمیتۀ مرکزی بودیم که دستگیر شدیم کودتا را شهنواز تنیمن،داک تر صالح محمد زیری و جنرال نظر محمد 
 بیگناه هستمتقریبًا  و من  انجام دادهو نیاز محمد مهمند منشی کمیته مرکزی  وزیر دفاع 

 مستنطق :

لقی ها را خ جلسۀ فرکسیون های از کودتا  تو دو روز پیشزنده مانده ای!  فرکسیون بازی برای انسان مفتن هستی و تو 
را خوردند    همگی شوربای بیهوش کننده اتحاد نمای  ی   تو بسیار زیرک هستی    با باند امین  دایر کردی و میخواستی که

 اما تو  چرا نخوردی ؟   و ُمرد حفیظ هللا امین خورد 

 پنجشیری :
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لود که از کیفیت  اور کنرفیق عزیز ! ب
 
مده بودم و کمی دلبدی و سشوربا باخبر نبودم چون من تازه از زهرا

 
ر سفر ا

 بخورمشوربا  چرخی داشتم نتوانستم 

 مستنطق :

رکزی دو روز بعد از گرفتاری از کمیتۀ ممثل دیگرانت  تو خائن به وطن هستی،و پاکستان جاسوس مرا رفیق نگو، تو 
معلوم   ...بزن گپ   ی تنیکودتا رهبری کنندۀ خود دردر مورد نقش      نزن خود را در کودنی بعد از این ، اخراج شده ای

 بسته کنید !  لین های اپرات را در انگشتان  رهبر کودتا که به اپرات برق ضرورت داری؟   میشه 

 پنجشیری :

رم من حاض  من توان جریان برق را ندارم   مرا برق ندهید     دارم قلبی و سیاتیک  !  من مریضی  صاحب مستنطق
نکه اپارات برق به حرکت افتد،همه 

 
نیازمحمد مهمند،داک تر صالح محمد زیری،جنرال نظر ....چیز را بنویسمبدون ا

 .. دست داریم. ی تنیدر کودتاما همگی محمد،...

 د دارد،وجومستنطقین خاد و توهین مراعات نمی شود،شکنجه  بعد از سه شب،و قتی که دیدم که حقوق بشر... 
مجبور شدم که دربارۀ کودتا دست به اعترافات درست و نادرست حیثیت حزبی ما هر لحظه لگدمال می گردد ... 

تحمل رم ... قرار نگی و بیخوابی های دوامدار قسمی جواب بنویسم که در زیر اپارات برق مستنطق بزنم،مطابق سواالت 
 " خته نبوداز من سا در نظارتخانۀ شورای وزیران در برابر شکنجۀ خاد

 

  

 

                                                                                     ۷ 

 جالد حزبی یا بوروکرات

 

 فرهنگ فراموشی

مده است.هر رژیمی 
 
در کشور ما بعد از این همه توالی و تکرار حشونت،یک نوع فرهنگ معافیت از جنایت بوجود ا

ید 
 
از  ا مرجعیدولتی و ییسۀ خلیفه می بخشد.بدون اینکه جنایات گذشته را از کتوجیه جنایات خود،برای که می ا

 د،جانیان را عفو می کنند.اسدهللا سروری رئیس اگسا یگانه شکنجه گر و جالدی  بودنقربانیان و بازماندگان شهدا بپرس
جه ری نمود .سروری این مشهورترین جالد و شکنکه به دالیل نامعلومی چند سال را در زندان های تنظیمی و دولتی سپ

که نام های شان بر هزار زندانی  ۱۲بجرم شکنجه دادن و اعدام  ۲۰۰۸گر دورۀ خلقی،در محکمۀ نمایشی) در سال 
ویخته شد

 
سال حبس محکوم گردید( بطریقی از خود دفاع می کرد که گویا در زمان اگسا هیچ  ۱۹ه بود،به دیوار ها ا

 ،.صد ها نفر شکنجه گر و جالد،صدها نفر مستنطق و جاسوس..، نه شکنجه و نه اعدام گردیده استکسی نه دستگیر
دستور پذیر  واختصاصی و انقالبی ،صدها نفر پاسبان و مسؤل زندان،صدها نفر دستور ده  څارنوالصدها نفر قاضی و 
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جانیان و فاجعه  تمامی.محاکمه کشانده نشده اند میزبه  هاتا هنوز یکی از اینبالفعل جنایت کرده اند اما رند که وجود دا
فرینان خورد و کالن، 

 
،با دیده درای  ی بر خون شهدا و و دادگاه معذرتخواهیبا سکوت طوالنی و گریز از اعتراف،ا

به داربست فراموشی سپرده شده است دادخواهی و دادرسی زخمهای قربانیان نمک می پاشند.دیریست که داعیۀ 
 تداوم جنگ، بی مسؤلیتی مراجع و بی تفاوتی افراد،فرهنگ فراموشی را نهادینه کرده اند. 

یستماتیک سسیاسی و که در زیر خشونت  قربانیانیمردم و دادخواهی می کنند تا جنایت تکرار نگردد.،ملت های بیدار 
وسیۀ جنایات ددولت ها تا هنوز نیز درفش دادخواهی را بر زمین نگذاشته اند.تا قرن بیست و یکم قرار گرفته اند،نازی 

شویتس را تعقیب می کنند. 
 
لمانا

 
شویتس،  سال ۷۰طی  څارنوالی و محاکمات ا

 
در رابطه با جنایتکاران بالفعل زندان ا

ش هزار افسر ی شامل شفقط به افرادی سروکار داشتند که مستقیمًا در شکنجه و کشتار سهیم بوده اند و این ک تگور 
بانان تمامی نگه،و رشد داعیۀ دادخواهیالثر فشار قربانیان اببه اینطرف   ۲۰۱۱) گشتاپو ( می شد اما از سال  اطالعاتی

شویتس و تمامی کسانی که بطور غیر مستقیم نیز در کشتار دست داشته اند شامل لست شناسای  ی، دستگیری و 
 
ا

 ند.ا داده شدهقرار محاکمه 

غاز گردیده است و  ۲۰۱۱ زبعد ا
 
لمان ا

 
شویتس موج جدیدی از دستگیری ها در ا

 
عده ای از پاسبانان و کارمندان زندان ا

لمان که مسؤل بررسی جنایات جنگی نازی هاست، اعالم څ شده اند. گرفتاربعد از شناسای  ی 
 
ارنوالی لودویگزبورگ ا

شویتس 
 
نان   ۴۰کرده  که از جملۀ پنجاه تن نگهبانان ا

 
لمان زندگی  ۳۰هنوز زنده اند و تن ا

 
نفر از این نگهبانان در ا

شویتس در سرتاسر دنیا ادامه تا هنوز دارند که 
 
نان شناسای  ی و توقیف شده اند.البته تعقیب جالدان زندان ا

 
عده ای از ا

شویتس به عمر دارد. 
 
شویتس ۸۹یوهان برییر زندانبان ا

 
شد و  دستگیر سالگی در فالدلفیا به جرم کشتار  و قومندانی ا

شویتس،اخیرًا از ایالت  ۲۰۱۲در 
 
لمان منتقل گردید.اسکار گرونیک خزانه دار زندان ا

 
دوسیه اش به دادگاه ا

لمان ،به عمر 
 
سالگی توقیف گردید و اینک منتظر حکم محاکمه و گذراندن حبس است. هانس لیپیس  ۹۴نیدرزاکسن ا

لمان ۹۳مرد 
 
شویتس از جنوب ا

 
دستگیر شده است و از طرف محاکمۀ اشتوتگارت در زیر  ساله  مرد شماره چار ا

 محاکمه قرار دارد. ... و به همین طور تا هنوز شناسای  ی و دستگیری ادامه دارد... 

،به دلیل فراموش کردن عدالت و قربانی،فرهنگ معافیت و سکوت تکرار فاجعه،در افغانستان به دلیل جنگ و اما
خاد و واد،در پیش روی چشمان قربانیان و خانواده های شهدا به اگسا و کام،جنایات یافته است.  مرگبار تسلط

پولیگون،که هزاران هزار جمجمۀ سوراخ شده را در خود مدفون دارد،به تنهای  ی کافی است فراموشی سپرده شده است.
مانند و قاتلین  ه گرانشکنجشاید در افغانستان نیز روزی برسد که تا عاملین این جنایات را به میز محاکمه بکشاند...

شویتس با نود 
 
ن وقت،.بسوی دهلیز های محاکم روان باشندهای خمیده ، گردنسالگان ا

 
این اما فراموش نگردد که تا ا

هر قطره خونی که امروز نیز میریزد، مردم و قربانیان به جانیان همه روزه در دادگاه مردم نفرین و محاکمه می شوند.
غاز فاجعه مراجعه می ک

 
سرچشمۀ خون ها و جنگ های امروزی،عمدتًا از فرستند. نند و کودتاچیان ثور را لعنت میسرا

 کودتای ثور منشاء می گیرند.  

 

 انواع دژخیم 

این پرسش هنوز قابل کاویدن  است که چرا زندانیان سیاسی در زندان پلچرخی با شیوه ها و میکانیزم های وحشتناک 
شکنجه می شدند؟ زندانبانان و شکنجه گران از چه جنس و چه اندیشه ای ترکیب یافته بودند؟ چرا این افراد با ظواهر 
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ین شخصی شان که چنکرک تر بوده یا و دولت ستور حزب نموده اند؟ دعادی اینقدر خشن و پرخشونت عمل خیلی 
 سیاسی چه بوده است؟ و خشونت  دلیل این همه سرکوبجنایاتی را مرتکب می شدند؟

یا اینان دژخیمان بوروکرات بوده اند که فقط بخاطر وظیفه و ماموریت دست به چنین شکنجه ها زده اند؟ یعنی این 
 
ا

یا اینان سادیست ها و بیماران روانی بوده اند  که به دلیل جنایات شده است؟موقف و کرسی شان بوده که منجر به 
 
 ا

ما نمی اکرده اند؟ هرچند علم ثابت کرده که هر تکراری به اعتیاط تبدیل می گردد.شکنجه و خشونت ،اعتیاد و مریضی
یا عقیده و ایدمعتاد و سادیست بوده اند. ،توان ادعا کرد که تمامی سرکوبگران سیاسی

 
زبی ها را وئلوژی بوده که حا

 بسوی  شکنجه و کشتار سیستماتیک برده است؟ 

خ پیوسته به تاریو کشتار ها شکنجه ها  ،این خشونت ها جنایات حزب دموکراتیک خلق می گذرد.اینک که سالها از 
مۀ می توان ه. و سکوت نشسته اندننگ ، با دهن های بسته در حصار این دوره هاشکنجه گران و جانیان  است.

 :را به دو ک تگوری تقسیم نمودو غیر حزبی قاتلین، ناقضین حقوق بشر و جانیان حزبی 

 دژخیم بوروکرات.  ۱

 دژخیم ایدوئلوگ.  ۲

من  داند و ادعا دارد که به کسی اطالق می گردد که شکنجه،اعدام و خشونت را پدیدۀ دولتی می دژخیم بوروکرات
دولت فرمان بدهد من همان را اجرا می کنم.دژخیم بوروکرات قانون حکم کند،فرمانبردار و مامور دولت هستم،هرچه 

مشروعیت خشونت را در قوانین ، قواعد و دساتیر می جوید.دژخیم بوروکرات با اندیشه و ایدوئلوژی و حزبیت درگیر 
اصول سلسله مراتبی درگیری دارد.دژخیم بوروکرات با زندانی ،دشمنی شخصی و سیاسی  نیست بلکه با اداره ، فرمان و

دهد.دژخیم بوروکرات میداند که جنایت می کند  ندارد بلکه دشمن دولت را مطابق فرمان  و مقررات وظیفوی جزا می
ا به انجام وظیفه و و میداند که اعدام و شکنجه کار انسانی نیست اما چون افسر و کارمند دولت است،خود ر 

اد برخی از پاسبانان زندان و دستگاه خچوکی است.منقاد دژحیم بوروکرات مطیع معاش و فرمانبرداری قناعت می دهد.
عقل  حزبی و ایدوئلوژیک نبوده اند،در ک تگوری دژخیم بوروکرات قرار می گیرند.جنایات این احساس و که دارای 

اوت دارد. دژخیم بروکراتی که بالفعل جنایت می کند،محبوس را شکنجه و تف ایدوئلوگک تگوری با جنایات دژخیم 
ی و زندانتوهین می کند،در مراسم اعدام سهم می گیرد... به این گمان است که فرمان و دستور را اجرا کرده است.

 اعدامی برایش دشمن قانون و دولت است. شکنجه و اعدام برایش حفظ اقتدار و منافع دولت است.

اند و د به کسی اطالق می گردد که شکنجه و اعدام را از مکلفیت های حزبی و ایدوئلوژیک خود می م ایدوئلوگدژخی
دم می ُکشد روند. حذف فزیکی دشمن از شعار ها و هورا های روزمره اش بشمار می

 
دژخیم ایدوئلوگ،بنام ایدوئلوژی ا

 در حزب و دولت شان نباشند،دشمن و اشرار نامیده می،بنام حزب شکنجه می کند.اینگونه افراد به تمام کسانی که 
ت که هر حاضر اس گ ،جالد حزبی است و دژخیم ایدوئلو شوند.مخابف سیاسی را تحت هیچ شرایطی تحمل نمی کند.

رمان های حزبی  نوع خشونت فکری و شکنجۀ
 
سی علیه زندانی دگر اندیش بکار ببرد.دژخیم عقیدتی کسیاسی را بخاطر ا

زندانی دشمنی فکری و ایدوئلوژیک دارد و تالش می کند که مخالفین سیاسی و فکری خود را به هر وسیله است که با 
 ای که شده یا تسلیم یا نابود نماید. 

حزب دموکراتیک خلق،بعد از کودتای ثور،شمشیر دوسره بدست گرفت و گردن افراد و احزاب مخالف را قطع کرد، 
که غیر از حزب و ایدوئلوژی خود،فرد و حزب دیگری را تحمل نمی کرد و همه را به همه کس لگد زد.چرا ؟ بخاطری 
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چنین دیدگاه و نگرشی بود که خلقی و پرچمی را به دژخیم ایدوئلوگ و جالد حزبی تبدیل دشمن و خائن می پنداشت. 
 می بازمچ برخورد دژخیم حزبی،فقط از افکار حزب و خط شوروی دفاع می کند و با مخالفین به حیث اشرار ونمود.
مریت خو پائینی باالی  ی کارمندان  ،مسؤلین زندان } چون بحث ما درین نوشتار روی زندان پلچرخی است{ نماید.

 
اد و ا

 واینان بطور شعوری) شعوری که برای شان قالب  .دژخیم ایدوئلوگ و جالد حزبی،قرار می گیرندک تگوری  سیاسی در
،اینان خود را شعوری میدانستند اما اک ثریت شان پنج جلد ک تاب نخوانده بودند بگذریم از اینکه شده استچوکات 

شنای  ی نداشتند،اما حاضر بودند زیر نام سوسیالیسم و شوروی 
 
ثار مارکس و انگلس و سایر  متفکرین سوسیالیستی ا

 
با ا

یاسی خواهند با زندانیان تصفیۀ حساب س ن میاینانمایند. ( با زندانیان دشمنی می،شکنجه کنند و تیرباران نمایند
ت شکنجه و اعدام را از ایدوئلوژی،می گیرد ،جالد حزبی،مشروعیت کشتار و مشروعی ،نمایند.دژخیم ایدوئلوگ

  می جوید.حزب جنایات را در 

کراتیک در زیر یونیفورم بورو در زندان پلچرخی از هردو نوع دژخیم فراوان داشتیم.یکی بنام وظیفه ، مقررات و قانون، 
 شکنجه می...و باندتیسم ،ارتجاع و دگری زیر نام مبارزه با ضدانقالبو برشقیقۀ اعدامی مرمی میزد شکنجه می کرد 

فتابۀ قانون باالی زندانیان تیزاب می  .ورزید اشتراک میبا قهقهه حزبی در مراسم اعدام نمود و 
 
گروه اول بوسیلۀ ا

ایدوئلوژی بر زندانیان تیزاب می پاشید.در بحث عملی،مهم این نیست که دژخیم به کدام  سطلا انداخت و گروه دوم ب
دم کشته است،مهم این است که نتیجۀ

 
ذف فزیکی ،به حو حزبی عملکرد هردو نوع بوروکرات دلیل شکنجه کرده و ا

 .ه استمخالفین و دریای خون منتهی گردید

 

 

 گروه محکومین

در  گروهی ور بطما در سرزمین محکومین  اسیر شده بودیم.زندانی جزء گروه محکومین بود.در زندان پلچرخی هر 
در ماشین و چرخۀ شکنجه و اعدام قرار گرفته اسی و اطالعات رفته بودیم. یزیرشکنجه های طراحی شدۀ شعبۀ س

تا ذره،مرحله به مرحله،ماند که ما را هر لحظه و هر ساعت ذره  ماشینی می چرخۀدو شعبۀ خاد و هواکش به بودیم.
 .سرحد مرگ شکنجه می کرد

 ندینچدر شعبۀ خاد شکنجه شدیم و  در مرحلۀ اول ساعت چندین ماشکنجۀ ما در قضیۀ سگرت،شکنجۀ گروهی بود.
و بعدًا اجساد ما را دوباره به شعبۀ خاد انتقال دادند و بار دگر در شعبۀ  یمیددمحکمۀ صحرای  ی گر ساعت در هواکش 
عینًا مانند ماشین اعدام در رمان " گروه محکومین" ،ادامه داشت که از شب تا صبح.این وضعیت خاد شکنجه شدیم

انان ندانبگمان می کنم که ز ی که محکوم را در طی شش ساعت در چندین مرحله اعدام می کند.نماشی.ستکافکا
 دو ک تاب را خوانده اند:،این خوانده باشندخاطرات و رمان پلچرخی اگر در زندگی خود  ک تاب 

 تلر یاز ه :نبرد من  

 از کافکا :گروه محکومین

 که دارای دندانه هایرمان گروه محکومین بر محور اعدام و شکنجه می چرخد.اعدام بوسیلۀ یک ماشین کالسیک 
را در  وممحکوقتی که اعدام شده اند. ،گیرد.درین ماشین صد ها نفر به جرم سر پیچی از اوامرسوزنی ست،انجام می 
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مد براندام محکوم ماشینداندانه های سوزنی ، خواباندندماشین می 
 
وشته ناین متن بر جسد اعدامی و  ،پائین می ا

 می شد:

 به مافوق خود احترام بگذار !

 در مورد ماشین اعدام تشریح می دهد: ،جالد

ید نی روی جسم محکوم پائیهمینکه محکوم روی بستر دراز کشید و بستر شروع به لرزیدن کرد میله های سوز " 
 
ن می ا

ن قرار می گیرد به قسمی که نوک سوزن ها تقریبًا به سطح بدن محکوم مالیده می شود.کار ماشین 
 
و خود به خود باالی ا

غاز می شودو مانند میله ای سفت می گردد.ماشین ظاهرًا یکنواخت کار می کند و بر اثر لرزش،سیخ های خود را در 
 
ا

و می برد... سوزن بزرگ است که می نویسد و از سوزن کوچک جسم محکوم که بنوبۀ خود از تکان بستر می لرزد فر 
ب فوران می 

 
میختن با خون سرخ رنگ شده د.کنبرای شستن خون و خوانا نگه داشتن نوشته ،ا

 
ب که بواسطه ی ا

 
ا

است در جوی های کوچک جاری می گردد و سرانجام به شاه نهر می ریزد و بوسیلۀ لوله های تخلیه به گودال برده می 
او  بر پشت محکوم نگاشت نقش راهمینکه اولین سخت ترین موقع ها برای ساعت ششم قرار داده شده است.شود.

ند.دو فقط وی احساس درد می کرا به پهلو می غلتاند.در شش ساعت اول وضع حیاتی محکوم تقریبًا مانند پیش است 
دارد.اینجا،از طرف سر،در این لگن که ساعت بعد دهن بند برداشته می شود چون محکوم دیگر نیروی فریاد زدن ن

با برق گرم می شود شوربای داغ می ریزند و محکوم اگر دلش خواست می تواند تا جای  ی که بوسیلۀ زبان برایش مقدور  
خر را در دهان می 

 
ن بخورد.فقط سر ساعت ششم است که محکوم میل خوردن را ازدست می دهد.لقمۀ ا

 
باشد از ا

رامشی به محکوم دست می دهد،ماشین جسم را گرداند و بدرون گودال 
 
تف می کند.نمی دانید در ساعت ششم چه ا

 ..و به درون گودال می اندازد و ما : من و سرباز ، مشغول به خاک سپردن جسد می شویم. سوراخ سوراخ می کند

وک ر اندام بود.همینکه نبزیر ماشین جا دادند،محکوم مرد الغ... سربازی  را که به جرم سرپیچی از امر محکوم است 
سوزن ها به تن محکوم خورد لرزشی از روی پوستش گذشت.هنگامی که سرباز سرگرم بستن دست راست محکوم بود 

که به تهوع مقاومت ناپذیری دچار شده بود چشم ها را محکوم دست چپ خود را باالی گودال دراز کرد... محکوم 
  ..."بست و قی کرد.

نقش جالد و اعدامچی را بازی می کند در پایان داستان،خودش  با تن برهنه، در زیر دندانه افسری که درین رمان 
 های سوزنی ماشین می خوابد و بر جسدش نوشته می شود:

 به مافوق خود احترام بگذار !

 خویش بر پوستدر ماشین اعدام بخوابند تا قاتلین و جالدان حزب دموکراتیک خلق، حاضر نیستند که خود شان 
نجای  ی کهبنویسند: " به مافوق خود احترام بگذار " 

 
ن کاغذ در درو هنوز هم  " به مشاورین خود احترام بگذار"  اما از ا

 ،{قدرت بزیر غلتیده اندمافوقیت و هرچند که این مافو ق ها دیریست از مدار }دانند، خود را مافوق میها و خاطرات،
 پوست دیگران بنویسند:می کوشند تا بر هنوز هم بر حسب عادت،اما 

 به مافوق خود احترام بگذار  -
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 ذهن زندانبان

نانی کگرفتند، که به بسیار سادگی درشکنجه و اعدام  سهم می زندانبانان پلچرخی روانالزم است تا ذهن و 
 
اویده شود.ا

ویزان می کردند
 
مل فراوان ضرورت است تا دانسته شود ....  که شمشیر دوسره را باالی گردن زندانیان  ا

 
به پژوهش و تا

 بسر می یعذابشرم و چه در چه میگذشت و حاال  که از قدرت افتیده اند،زندانبانان، مغز و روحکه در دورۀ اقتدار در 
 بررسی قرار داد:نقد و ن را می توان در دو مرحلۀ جداگانه مورد نازندانبااحساس و ادراک . برند

 مرحلۀ قدرت

 مرحلۀ فروپاشی

د ر قرار دا بدمستو  زورگودر موقعیت زندانبان درین مرحله،سلطنت مطلقه و فاشیزم حزبی است.مرحلۀ ،مرحلۀ قدرت
 مرحلۀ خردوانی و موعظهتحمل نمی کند.مطابق هیچ ارزش و قاعده ای و مخالفین سیاسی خود را در هیچ زمینه ای 
ندانبان  در ز مرحلۀ حذف فزیکی و تحقیر روانی است.ایدوئلوژیک است.های تند سیاسی است.مرحلۀ استبداد و اقتدار 

  : ه ها نشان میدهدقیافدر این مرحلۀ قدرت خود را 

و     ...ی    ،خونریز،جان،ایدوئلوگبوروکرات،دژخیم،زورگو،خودکامهقاضی،،مستنطقدیک تاتور،جالد،،گر شکنجه
   چندین چهرۀ حزبی و دولتی دیگر.

       ست.تف  لیسیدن تف سر باال و پرتگاه در موقعیت،دورهدرین ن زندانبا مرحلۀ انهدام و رسوای  ی است.،مرحلۀ فروپاشی
نچه را که برگشت ناپذیر مینامید .می لیسد چکمه های خونین شورویانقالب بر گشت ناپذیر ثور" را از روی " 

 
شکل با

میزی 
 
ر برف موسیچه های بیگناه و کبک های سر در قیافۀ زندانبان در مرحلۀ فروپاشی د برگشت کرده است.افتضاح ا

ه خود را مرحلخود را نشان می دهد.مرحلۀ فروپاشی نوعی از مرحلۀ سرافگندگی است.زندانبان می کوشد درین ،شده
بروشنفکر  مستعار،،در چهره های پاکیزه

 
 : نشان بدهدو مومن  ما

تسلیمی  ،معصوم،قومپرستکارشناس، ،کش قدیماستعداد امنیتی،ک فن صاحب تجربه، ، کراتتکنو ، خاطره نویس
 ... دموکرات،مدافع حقوق بشر،، مصالحه جو،

دن ،برای طوالنی کر و انصاف برای گریز از دادخواهی و بازخواست،برای مخدوش کردن عدالت جانیان فروپاشیده،
 ... ،دگان و بازمان قربانیان،برای مسکوت نگهداشتن صدای و خاموشی، برای پنهان کردن جنایت و خیانت فراموشی

، قلم بدست رهگذاشتن شمشیر دوستالش می کنند که با کشیدن لباس خونین، لباس سپید به تن کنند ،با به زمین 
چهره  انجام داده اند با تبدیلی لباس ودر زیر سیطرۀ شوروی،ت شان یجنایاتی که در هنگام حاکم می کوشندبگیرند.

که در مرحلۀ قدرت،عاشقان سینه چاک واژۀ " اعتراف " بودند و زندانیان را تا سرحد مرگ  کسانی.،همه را انکار نمایند
شکنجه می کردند،اینک خود شان در موقعیتی قرار گرفته اند که واژۀ " اعتراف " مانند طوق لعنت، بطور ناخواسته 

نای این حلقه بگریزند اما بیشتر از پیش در تنگفشار هر چی زور می زنند که از  بر گردن های خمیدۀ شان افتیده است.
ن درمانده 

 
 می شوند.تر ا

من و صد ها زندانی به حیث شواهد زنده وجود داریم که زندانبانان در مرحلۀ قدرت،هیچ جنایتی نمانده که مرتکب 
داخل  یو چیغ ها  ۀ بالک دومدشنام های داخل شعبنشده باشند.شکنجه های طوالنی دوران تحقیق،شکنجه و 

 ی  یم هادر روحم ،زخد و ننمرا تعقیب می ک... و صد ها رنج و زخم دیگر تا هنوز } مبتنی بر روایات این نوشتار{هواکش
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جمالت و صدا ها مانند گلوله های زهردار در درون .دنسرم را از تنم جدا می ساز  گاهی  ند، کهه ابجا گذاشترا 
از سه کلمه ساخته شده است اما این جملۀ سه واژه ی  ی  صحرای  ی کنید"جملۀ " محکمۀ خاطراتم،چراغان مانده اند. 

 یمسی بار مرا منفجر کرده است.زمانی که فرعون شعبه این جمله را با قهر و خشونت ادا می کرد،چندین مانند سه بم،
یک بالک ستماتفرمان اعدام صحرای  ی مرا بیاد اعدام های سیکند. منفجرب زندانی را پیش از گلوله باران،خواست قل

دسته  گورستانفرمان کوچک، چگونه شقیقه ها را خونین و زمین ها را به جمله در یک اول میبرد که نوشتن یک 
فرین،زنده بماند،به معنایتبدیل می نمود. جمعی

 
ین ا اگر زندانی در زیر شکنجه های شبانه و اخطار های مرگ ا

سیب نمی بیند بلکه  استنیست که جسم و روان زندانی از فوالد ساخته شده 
 
ین زخمها تا ان است که به معنای ایو ا

خر زندگی در جسم و روح  
 
غا خیرخواه،میرعلم زندانی باقی میماند.ا

 
از کسانی که من درین قصه نام برده ام) شیرین ا

ینان همگی اهمگی شاهدان عینی جنایات زندانبانان پلچرخی اند. ( و استاد ولی پاسدار حمیدی،استاد طاهر پرسپویان
،به ه ایدگزیترتیب هر زندان  غرق در رنجهای جسمی و زخمهای روحی هستند. و به این اثر شکنجه های خاد، در

نچه که زندانی را با تمام درد ها و زخمها سرپای جسمی و روحی  و درد های از زخمهادرجات متفاوتی 
 
رنج می  برد.ولی ا

بدادحزب استاست که هزاران هزار زندانی طی چهارده سال  سرفرازی های  ینگهمیدارد،مایه های انسانی و و  هنگهداشت
ن ارزش ها به زندان رفته دموکراتیک خلق، 

 
لود دریشی های. دانبخاطر ا

 
 زندانبانان پلچرخی ،حاال که بجای لباس خونا

محاکمه کشانده  به  روزی نی روزی می پوشند،نمی توانند با تغیر چهره و تغیر لباس،جنایات شانرا بپوشانند. عاریتی
ه مردم، همه روزه محکمه و نفرین 

 
خواهند شد.یا اینکه مانند جالدان واقعی و اسطوره ی  ی تاریخ، در درون کاغذ ها و ا

 می شوند.

 

 

 نامۀ زندان

یفرستادیم و مبه بیرون  و شکنجۀ استاد ولی پاسدار بخاطر یک نامه بود.نامه ای که ما سه نفر ما زمستانی شکنجۀ 
لود  را از پنجرۀ زندان به .ای که از بیرون به استاد پاسدار رسیده بود نامه

 
ما شکنجه می شدیم که چرا نامه ی شفرا

ارسال رد یا به جبهات نب خانواده می شدیم که چرا از درون زندان پیامهای خود را به و متهم بیرون میفرستیم،توهین 
م،داشتن قلم و کاغذ جرم سنگین پنداشته می شد.به بسیار در زندان پلچرخی خاصتن در بالک اول و دومی کنیم.

سامشکل اگر کدام زندانی یکدانه پنسل کوچک یا کدام دانه خودکار را بطرق م
 
ن بر عجزه ا

 
ورد و از ا

 
ای ،بدست می ا

گرت یا قطعی سیا } پودر برف{ فاده می کرد.کاغذ وجود نداشت از ورق کردن قطعی پودر تنوشتن شعر و یاداشت اس
،بدست واسیسجاگر قلم یا هرگونه کاغذ با هر گونه نوشته ای در اثر تالشی اتاق یا در اثر راپور پاکت اسفاده می شد.

سانی نمی دادند چه رسد به خاد می افتاد،کار زندانی زار می گردید.
 
در بالک دوم که قلم و کاغذ برای دفع دعوا به ا

گرفتن نامه از  و ئه ها زندانیان را به بهانۀ فرستادن نامه به بیرونادبی و مذهبی،خاد با طرح توط سیاسی، نوشته های
 مورد شکنجه و اذیت قرار میداد. بیرون،

زادی ها و مطالعۀ تاریخ زندان های جهان نشان میدهد که 
 
در تمامی زندانهای سیاسی دنیا در قرن بیستم،حداقل ا

 را برای کوچک ترین حقوق در زیر سیطرۀ خلقی و پرچمی، خینات برای زندانیان مهیا بوده است اما در زندان پلچر امکا
زندانیان سیاسی قایل نبودند.در اک ثر زندان های سیاسی عالم اگر سرنوشتت بعد از محاکمه تعین می شد،به حیث 

ی شان به زندانیان سیاس شوروییک زندانی از حقوق مشخصی برخوردار می شدی. حزب دموکراتیک خلق و حامیان 
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زادی خواهی  یرحمهیچ گونه افغانستان 
 
نکردند و با بیرحمی تمام هزاران هزار انسان بیگناه این سرزمین را به جرم ا

اعدام نمودند و زندانیانی که به حبس محکوم گردیده بودند،نه تنها از هیچ نوع حقوق مدنی برخوردار نبودند بلکه 
ندین زندانیان در روز های پایوازی در چنامه های قرار می گرفتند. ه های روزمر  دسیسهو  بهتانبوسیلۀ زندانبانان مورد 

  جای کنترول می شد تا چیزی به غیر از نوعیت اشیا و لباس چیزی دیگری نوشته نکرده باشند.

  

نتونیو 
 
بی ،ا می افتدایتالی رامشی فیلسوف ایتالوی در زندان موسولینی این خشنترین دیک تاتور گا

نکه اعدام شود به
 
سانی می تواند از درون زندان به بیرون نامه بفرستد و ا

 
ز مسایل ا در نامه های خود ا

مبارزین را  روشنفکران و،موسولینی این )بنیانگذار فاشیزم(.برضد موسولینی یاد نمایدحتا سیاسی 
 داد و در زندان می اخاللگران امنیت،دستگیر می کرد،شکنجه میدهشت افگن و  خائن، زیر نام

 امین، تره کی،با   سیاسی سیستماتیک  طراح خشونتانداخت. دیده می شود که موسولینی این 
ره کی ترا اعدام نمی کند ولی کارمل و نجیب)  هکذا ایتالیای  ی  موسولینی فیلسوف کارمل و نجیب تفاوت داشته است .

} رهبرحزب  ،موسولینی،رهبر یک حزب مخالفرا اعدام می کنند و متعلم صنف نهم  ( شاگرد سماوارچیو امین
عضو عادی یک حزب  و یک مظاهره چی را اعدام می ها و پرچمی ها  یرا اعدام نمی کند،اما خلق کمونیست ایتالیا{ 

حجم خشونت و نوعیت شکنجه و اعدام این حزبی ها به حدی خشن و خوفناک بوده که حتا روی فاشیست  ...کنند
 نوعیت ، حجم و بیرحمی جنایات حزب دموکراتیک خلق راایتالوی و مستبدین امریکای التین را سفید می سازند.های 
 مایم.مقایسه ن در برخی از کشور های جهان،یا و  در افغانستان  دیگری و دولت نمی توانم با هیچ حزب  ،منالاقل 

مد.اما، در زندان پلچرخی،داشتن قلم و کاغذ از جملۀ وسایل ممنوعه و
 
 رهبر حزب گرامشی جرایم به حساب می ا

یا می برای نوشتن نامه، برایش مه رژیم با قلم و کاغذ ی که زندانبانان، موسولینی فاشیزمضد   فیلسوف و مخالف
 : می نویسدنامه بر ضد رژیم   جمالت کوتاه،با از درون زندان میالن سازند،

 ۱۹۲۸فبروری  ۲۰} 

 ترزینای بسیار عزیز!

ن است.این روزهای همیشه یکسان،این ساعات 
 
بدترین چیزی که در حال حاضر در زندگی من وجود دارد،یکنواختی ا

ب از پ ی هم می گذرند،اعصابم را خرد کرده است.اقاًل 
 
و این دقایقی که به شکلی یکنواخت همچون ریزش قطره های ا

م هرچند با ناراحتی بسیار جسمانی ت –می رفتیم در جزیره به هر طرف  سه ماهۀ اول حبس من خیلی پر تحرک بود:
 
وا

ولی فرصتی برای احساس ناراحتی و حوصله سررفتن ناشی از یکنواختی،نداشتم.همیشه اتفاقات و صحنه های  –بود 
نموقع واقعًا به نظرم می رسید که در 

 
نها را به گروه ها و نمونه های گوناگونی تقسیم بندی کرد،ا

 
جدیدی که می شد ا

نهم در وضعیتی که فضای 
 
نو،ولی بسیار عالی ای هستم.اما حال بیش از یک سال است که در زندان میالن هستم،ا

تی با تمامی یسم چرا که حواجبارًا نمی توانم هیچگونه تحرکی داشته باشم.می توانم ک تاب بخوانم،اما نمی گذارند بن
ن هم قضاوتینظارت و محافظتی که از سوی رئیس صورت می گیرد،اجازۀ دریافت 

 
 قلم و کاغذ به من نداده اند و دلیل ا

                                        است که دربارۀ من دارند یعنی :                                                                                                

تش بکشد و یا کاری نظیر این.دریافت نامه بزرگ ترین سرگرمیعنصری وحشتناک که قادر است سراسر کشور را هم ب
 
 ه ا

غاز شده و نه من است.اما افرادی که برای من نامه می نویسند،تعداد شان خیلی کم است... 
 
مبارزۀ سیاسی ای که ا

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gramsci.png?uselang=fa


103  
  

ه که ممکن نمن دستگیر شدم همانگوتنها در ایتالیا بلکه در سراسر جهان ادامه خواهد یافت و چه کسی می داند تا کی. 
ن نیز می توانست اتفاق افتد.است کسی 

 
 [در جنگ اسیر شود،می دانستم که چنین چیزی و یا حتی بدتر از ا

نتونیو گرامشی ،نامۀ شانزدهم
 
  ۱۳۶۲. ترجمۀ مریم علوی نیا نامه های زندان،ا

 قابل ت
 
نتونیو ا

 
تاتوری ۀ دیک ایتالیا بوسیلو رهبر حزب کمونیست نامدار فیلسوف ( ۱۹۳۷ - ۱۸۹۱) امشی گر مل است که ا

سخت می گردد.رژیم فاشیستی ایتالیا نه تنها این دشمن سر و به بیست سال حبس محکوم خونریز موسولینی دستگیر 
تش بکشد " بلکه  خود را اعدام نمی کند

 
نقدر ندان در ز به " عنصری وحشتناک که قادر است سراسر کشور را هم به ا

 
ا

زادی برایش 
 
ویش برای دوستان خ درون زندان نامه ها رااز گرامشی .دفترچه های زندان را بنویسدنامه ها و که  میدهدا

.امروز نام گرامشی بخاطر نوشته های  ی مشهور گشته او را داریم. " نامه های زندانقطور "  میفرستد که اینک ک تاب
ثاری که ثمرۀ نبوغ گرا

 
ثاری  است که طی داست که همگی در سلول های زندان نوشته شده اند. ا

 
ه مشی است ،همان ا

 .ش بچاب رسیده اندگبعد از مر  "دفترچه های زندان" بنام و سال در زندان نوشته شده 

غاز قرن بیستم اگر بخواهیم زندان  و شیوه های شکنجه و تحقیق رژیم فاشیستی موسولینی را  
 
زندان و  شیوه  بادر ا

خاد گسا و امقایسه کنیم در میابیم که شکنجه و تحقیق  در پایان قرن بیستم خاداگسا و های شکنجه و تحقیق 
زب مخالف رژیم موسولینی، فیلسوف و رهبر یک حصدمراتبه خشن تر و مرگبار تر نسبت به فاشیسم ایتالیا بوده است.

نام  زیریک خلق،حزب دموکراتبه فرمان رهبری  و واد خاداگسا،کام، دستگیر می کند اما اعدام نمی کند ولیرا 
و  شه ور پیمحصل تا استاد و معلم،از فئودال و سرمایدار تا کارگر و دهقان،از از متعلم و دموکراسی و سوسیالیسم،

می ه و اعدام شکنجدستگیر،،رامبارز  تا از مجاهد ، غیر سیاسی تاسیاسی روشنفکر ...از شخصیت  هنرمند و تا  جوالی
ید که چرا دژخیمان حزب دموکراتیک خلق تا این اندازه پرخشونت کند

 
وده اند؟ بو جانی . حال این پرسش پیش می ا

یا دلیلش این بوده که این تازه بدوران رسیده ها 
 
نکه از فرط بوده اند یا ایو استبدادی جامعۀ عقب مانده محصول یک ا

یاه شاید کارنامه های س مه جنایت را مرتکب گشته اند؟اینه} هکذا شوروی{ چاکر منشی به مشورۀ مشاورین روسی 
باشد که  یده ایمستلزم پژوهش های عد }نقض گستردۀ حقوق بشر{عدام،در قلمرو شکنجه و احزب دموکراتیک خلق

ینده های بسیار دور،بوسیلۀ نسل ها 
 
ستند مبرای این پژوهش را عده ای بخاطر اهداف متفاوتی انجام پذیرد.تا ا

به  جنایتبرای روشن ساختن تاریخ نیز عده ای و ،انجام می دهندتطبیق عدالت، دادخواهی و بازخواست سازی،
 پژوهش دست میزنند.  

 

 خالقیت در زندان

 ، ها ذیتو ا خنجرها،بلکه با تمام ن زندانیان نبودهزندان های دنیا،تنها مکانی برای شکنجه، اعدام و معیوب ساخت
ثارزمینه ای برای خالقیت های فلسفی،سیاسی و ادبی نیز بوده اند. خاطرات و 
 
یستم  نشان در سدۀ بمشهور یان زندان ا

ثیر زیادی بر افکار و ادبیات جهانی داشته است.
 
اریکی تمحصوالت فکری ی  ی که در می دهند که نوشته های زندان،تا

نتونیو گرامشی بیرون از زندان را روشن ساخته اند. ،اندتولید شده  انزندهای 
 
مه های ناسال زندان با نوشتن " ۱۱در ا

" راه طوالنی سال زندان با نوشتن  ۲۷ در،نلسون ماندیال سیاست و فلسفه را دگرگون کرد. زندان و دفترچه های زندان"
زادی" زمینه را برای 

 
که مقاومت سال زندان با سرایش اشعار  ۱۳در ، ناظم حکمت عدالت انتقالی فراهم کردصلح و ا

وز هم در که هن ،عبدهللا اوجالن متحول ساخترا تکان داد و  " مناظر انسانی" یاد شده،ادبیات ترکیه دفتر  بنام
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رد را در " صدای کُ از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دموکراتیک زیر نام " یدفاعیاتبرد با نوشتن  زندان بسر می
 ... رساتر کرده استبلندتر و سطح منطقه 

ار ها از همانگونه که بکلۀ زندانی را از تن جدا می سازند تا به خالقیتی دست نزند.اما در زندان های اگسا،کام و خاد 
 اند. از هیچگونه حقی برخوردار نبودهزیر سیطرۀ حزب دموکراتیک خلق زبان زندانیان خوانده ایم،زندانیان سیاسی 

مد  هاز اشیای ممنوع،شعر و خاطرات برای نوشتنداشتن قلم و کاغذ 
 
دا در صورتی که نزد زندانی پیو به حساب می ا

صد ها شاعر و نویسنده، دانشمند و متخصص، متفکر و .مورد پرسش قرار می گرفتاسناد جرمی می شد،به حیث 
ثار منثور 

 
نان بجا می ماند. صاحب قلم وجود داشته که اگر اجازۀ نوشتن می داشتند، ا

 
و  هزاران سرو منظومی از ا

نکه دست شان به قلم بخورد گلوله ها بر شقیقه های شان خورده است.
 
نکه حق  بدون هزاران فکر خالق،پیش از ا

 
ا

میرمحمد صدیق فرهنگ در جلد دوم " افغانستان در پنج قرن اخیر " .. در زیر خاک رفته اند.اندیشیدن داشته باشند 
 دستگیر،از فاکولته های مختلف می پردازد که  پس از کودتای ثور  یدانشمندان و استادانبه معرفی   ۹۲۵در صفحۀ 

 و اعدام گشته اند:

وهندوی پ" پو هاند دک تور عبدالفتاح همراه،پوهاند دک تور عبدالعظیم مجددی،پوهنوال دک تور محمد هاشم مهربان،
، ل دک تور عبدالظاهر رزبان،پوهیالی دک تور سیدکاظم دادگردک تور حاج علی غوری،پوهنمل دک تور عبدالغفار،پوهنم

پوهیالی دک تور عبداالحد از فاکولتۀ طب...پوهنمل زمریالی ناصری،پوهنیار محمد علم نورستانی،پوهنیار امیر محمد 
بادی،پوهنیار ذکریا،پوهنیار علی حیدر لهیب،پوهنیار عبدالرزاق،پوهیالی خانباز از فاکول

 
ۀ زبان تیاد،پوهنیار خان ا

و ادبیات...پوهاند غالم محمد نیازی ،پوهاند وفی هللا سمیعی،پوهندوی حبیب الرحمن،پوهنمل ایاز هللا مخه ور، 
پوهیالی نصیر احمد از فاکولتۀ شرعیات ...پوهیالی محمد حسن،پوهیالی محمد صدیق،پوهنمل پوهیالی غالم فاروق،

ابراهیم خیل از فاکولتۀ انجنیری...پوهندوی غالم غوث محمد محسن،پوهنمل عبدالکریم،پوهندوی  محمد کریم 
پوهنیار دوست محمد کامگار،پوهنیار عبدالسالم از فاکولتۀ علوم اجتماعی...پوهندوی محمد عارف ،پوهنیار شجاعی،

نجیب هللا از فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی...پوهنمل عبدالغفور سلطانی،پوهندوی محمد یونس اکبری،از فاکولتۀ 
دیدن ا ب ...پوهنوال فضل احمد احراری از فاکولتۀ دواسازی...پوهنیار عزیزهللا امین یار از فاکولتۀ اقتصاد..."علوم

ا رژیم دست نشاندۀ خلق و پرچم،بچرا که  می توان به این پرسش درگیر شد مشت نمونۀ خروار می توان تکان خورد
گاهانه و سیستماتیک جامعه را از صد ها متفکر،استاد،دانشمند، متخصص، شاعر و  طور ،باین عجله و قساوت

 
ا

دها به این لست کشته شدگان، ص دمی توانموده است؟ هر شاهد عینی،هر زندانی و هر بازمانده نویسنده... خالی ن
ا،کام،خاد یلۀ } اگسد که در دوره های مختلفه بوسو نویسندۀ دیگری را اضافه نمایاستاد،متخصص،دانشمند،شاعر 

پرچمی ها عادت دارند،زمانی که از شکنجه و اعدام گپ زده می شود و واد{ دستگیر،شکنجه،حبس و اعدام گشته اند.
گاهانه تالش می کنند تا همۀ 

 
،دفعتًا به فکر اسدهللا سروری،اسدهللا امین و عزیز احمد اکبری می افتند و بسیار ا

ماه کشته اند و  ۱۸قی ها بیندازند. در حالی که خلقی ها} اگسا و کام { به اندازۀ  جنایات و کشتار ها را به گردن خل
اگر لست کشته شده گان دورۀ پرچم بیرون داده شود،چندین کشته اند.ماه  ۱۴۸پرچمی ها} خاد  و واد{ به اندازۀ 
  لست پنجهزار نفری خواهد شد.

که ی از حزب و دولتهای با استعداد و خالقی را نابود کرده اند.حاال می دانیم که در کنار انسان های عادی،چه انسان 
 ،چگونه می توان انتظار داشت که برای زندانیان قلم وار انسان بیگناه را اعدام کردهبیش از صد هز شوروی  ه اتکایب

ثار علمی و ادبی ایجاد  گسترۀ زمانتا زندانیان با استفاده از  میدادکاغذ 
 
 ،تجارب ،رات. خاطدندمی کر و بیکاری ممتد، ا
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فریدند و دربارۀ شکنجه و اعدام، ،داستان کوتاه  ،ُرمانشعر، 
 
ی و زندان ،زندانتاریخ واقعی ادبیات مستند می ا

 ...می نوشتندزندانبان را 

  چگونه 

 ما را به بند کشیده اند

 زندانی مان کرده اند

 مرا در این درون

ن بیرون
 
 و تو را در ا

 اما چیزی نیست این

 ناگوار هنگامی ست که برخی

 دانسته یا نا دانسته زندان را در درون خود می پرورانند

 اسارت مسئله ای نیست

 ببین

 حکمتناظم مسئله این است که تسلیم نشوی ! / 

 

 

 

 

۹ 

 مشاور  سگرت ه باشکنج

 

مریت اطالعات
 
 ا

مریت اطالعات
 
ون نداشت که زندانیان را اذیت کند چمرکز توطئه و جنایت بود.اگرچه خاد  زندان هیچ حق ،و سیاسی ا

زار مربوط به ریاست عمومی تحقیق خاد می شد،و فقط} زندانی زیر تحقیق را حق داشتند که شکنجه کنند 
 
شکنجه و ا

مریت سیاسی و شعبۀ اطالعات زندان به خود حق میداد
 
تنطق د،بجای مسنکه بجای قاضی حکم صادر نمای ند!!{،اما ا

ازمچ د،بجای شوروی زندانی را بنبجای حزب بیانیۀ سیاسی بدهد،نال صورت دعوا بساز ارنوڅد،بجای نشکنجه کن
کنجۀ دانست که زندانیان را ش خود میحزبی خاد  زندان وظیفۀ د...ند،بجای جالد بر سینۀ زندانی گلوله بریز نامنب

داد که برای زندانیان دسیسه سازی کند.کارمندان خاد با تعهد ایدوئلوژیک و حزبی  جسمی و روانی بدهد.بخود حق می
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د. اذیت نماین عمل "باندتیسم و امحای دشمن" دادند که در درون زندان نیز زیر شعار مبارزه علیه  شان بخود حق می
لی ساب شده و سیستماتیک عم،از شنیع ترین کارهای  ی بود که خادیست ها و ادارۀ زندان بطور حزندانیان در زندان

می کردند.زندانیانی که دورۀ تحقیق و شکنجۀ شان ختم شده است،اینک بوسیلۀ زندانبانان حزبی،دوباره شکنجه و 
، کارمندان خاد،خواب و بیداری را باالی زندانیان زار می ساختند.تالشی و قیر می گردند.با هزار و یک دسیسهتح

دیگر، دوا  کانمبه  مکانییان بطور ادواری و شبیخونوار،جزای  ی ساختن زندانیان از کنترول بکس حلبی و بسترۀ زندان
و گیری  بهانهقطع پایوازی و الدرک ساختن زندانی،، به شفاخانه نبردن مریضان مزمن،زندانیان مریضندادن به 
وردن برای تسلیم شدن، دسیسه

 
برای حتا ن ذ ندادکاغ ،قلم و ا در کنار گوش زندانی تعبیه کردنجاسوسان ر  ،فشار ا
 اعدام سوق دادن...اینهاجزای  ی و ، زندانیان "مهم" را با خبر چینی به تاپه زنیاسناد سازی و  ، نوشتن دفع دعوا

حقیق و شکنجه ات توشت و با سرنوشت عملی مینمود.شعبخاد باالی زندانیان بی سرنسیاسی و کارهای  ی بود که شعبۀ 
اذیت و نقاد،تا زندانیان را شکنجه،م ندسویتستی و انترناسیونالستی خود میدانست ،حزبی قانونی، وجدانی،وظیفۀ 

راجع بین مهیچ مرجعی وجود نداشت که از زندانبانان بپرسد که چرا زندانیان را بناحق اذیت می کنند. . دننابود نمای
ان سیاسی ال زار و اسفناک زندانیالمللی )تا وقتی که قوای شوروی در افغانستان حضور داشتند(  حق نداشتند که از ح

 باخبر گردند.

ی می چرخید و ُپر و خالی می شد.حدود بیست تا سو بالوقفه زندان سیاسی پلچرخی مانند دولچه های َاَرد بود،همیشه 
هزار زندانی سیاسی بطور همیشه در بالک های ده گانۀ پلچرخی نگهداری می شد.از این زندانیان،کسی به پولیگون 

بسش حکسی هم مدت ، کسی در زیر شکنجه جان میداد،کسی دیوانه می شد،کسی از مریضی مزمن میُمرد،میرفت
عده ای  و سوق می گردیددر خط مقدم  عفو"،به جبهات جنگ کسانی نیز طی " فرمان  ،پوره می شد و رها می گردید 

ابل کبا سقوط دولت سال در زندان ماندم،} خودم،دوازده .نیز مانند کرایه نشینان دایمی،در کنار میله ها میماندند
کید مینمایم که پس از به حیث معلومات البته رها شدم. ۱۳۷۱در ثور 

 
 شب )در هللا رئیس جمهور فرار داک تر نجیب تا

پلچرخی زندانبانان وضع ،( ۱۳۷۱حمل  ۲۸در )خودکشی  غالم فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی و ( ۱۳۷۱حمل   ۲۶
بی  بکلی،حزبی زندانبانان. در تمامی بالک ها موج می زدزندانیان اعتصاب و شورش بود. سردرگمی شدهتشنج و دچار 

تکاملی را  مرحلۀ نوین وبربادی ، به چشم خود می دیدندرا صدفیصد روحیه شده بودند و برگشت پذیری انقالب ثور 
فسران همۀ جانیان عالیرتبه و اوزیر امنیت،بعد از فرار رئیس جمهور و خودکشی .با گوشت و پوست احساس می کردند

دروازۀ ربادشدۀ ب،خوابیده بر فراز برجهای بی خبر از خودگریخته بودند و به استثنای چندتا عسکر  پائین رتبۀ زندان
سلیم داده تو " ضد انقالب" " رانقالب ظفرنمون ثور به "اشراحزب دموکراتیک خلق و عمومی،که هنوز خبر نبودند که 

الدین از چار مانند قبر مالنصر پلچرخی به دلیل فرار زندانبانان  فتح ناپذیر در وازه هایباقی مانده بودند.ست، شده ا
زاد خود را خودشان تا هشتم ثور بدون کدام فرمان رسمی  هزاران هزار زندانی باز مانده بودند و سو 

 
فرمان  .ده بودندکر ا

 فتح زندان از درون صورت گرفته بود. بعد از عید بود.{خینۀ یس جمهور مؤقت، رئسبقت هللا مجددی } 

میز قوای شوروی،کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ اجازۀ ورود به زندان پلچرخی 
 
ن سال ها تا پیش از خروج  شرم ا

 
در ا

گاهی حاصل می نمود.
 
بعد از خروج قوای شوروی،صلیب  را نداشت تا از وضع فالکت بار محبوسین و اعدامیان ا

شد و پس از مالقات و راجسترکردن زندانیان سیاسی برای زندانیان چرخی پلداخل زندان  ۱۳۶۷سرخ در زمستان سال 
نزمان در  بالک پنجم بودم و قومندان بالک یکی از سفاک 

 
بی سرنوشت و تعین حبس شده کارت توزیع کرد.من،ا

به ثبت رساند.و  012172کارتی در شمارۀ در  ۲۱.۱۱.۱۹۸۸،مرا بتاریخ  ICRC ترین خلقی ها بنام حنیف شاه بود.
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 ) تو ...ولد ... عضو باند ... دهشت افگن ...مطابق مواد ... مجازات شدی(این کارت و این شماره، بعد از پارچۀ ابالغ
 دومین سندی بود که در بکس حلبی ام جا گرفت.

 دو سند با دو محتوا:

 پارچۀ ابالغ

 سرخ  صلیب کارت

" ل امنیتمخو "  ضدانقالبپارچۀ ابالغ،سندی ست که محکمۀ اختصاصی و انقالبی برایم داده بود و درین سند مرا 
نامیده است و اما کارتی که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برایم داد،مرا به حیث زندانی سیاسی برسمیت شناخته 

 است. 

 

 سگرت مشاور 

ظه که در هر لح.دکر بۀ تحقیق صدارت ، در من زنده ،شکنجۀ سگرت را در شعپلچرخی دسیسۀ سگرت در شعبۀ خاد
ئینه می بینم، داغ سیاهی که در زیر گلویم حک مانده است، مرا بیاد صدارت ،مستنطقین و شکنجۀ مشاور می 

 
ا

 اندازد.

 پرسید: سگرت داری؟

 گ فتم : بلی

 کبریت؟

 گ فتم : نه

 شاید گلوله روشنش کند

ن فوران میزند. دایره 
 
تش  شکنجه از ا

 
زخم زیر گلو با تمام کوچکی اش ،حفرۀ سیاهی است  که دود و ا

وایزان مانده است.دار نوک ریسمان دو ای که مانند 
 
 اقیباین زخم ،نه تنها در گلوی جسمم برگردنم ا

ر هخشک شدۀ مرمی. حلقۀخال سیاه مانند مانده است بلکه در گلوی روحم نیز حک مانده است.
ئینه مینگرم 

 
ید شکنجه گری که با سگرتش روحم را تا هنوز می لحظه ای که به ا

 
چهرۀ مشاور یادم می ا

امی خاد،ن.و ساطور خاد ایجاد شده اند برچهکه بوسیلۀ روح و جسم هر زندانی پر از داغها و زخمهای  ی است سوزاند.
خاد،چهار لفظ و چهار صوتی ست که برهه ای از تاریخ معاصر را خونین ست که تلفظش مو را بر بدن راست می کند.

یرت در گسترۀ حکرده است.تحقیقات و گزارشهای عدیده ای وجود دارند که ابعاد  جنایات سامانیافتۀ خاد و واد را 
وری 

 
دور مانده  ندادشکنجه و  دستور که سالهاست از مسلک  شکنجه گران خاده و برمال ساخته اند.رهبران دستور د  ا

 نوع ادعا را باد می کنند: دوز که هنوز است در گ فتار و نوشتار،اند، تا هنو 

 : ادعای اول  
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دم بیگناه و سالم را زندانی نکرده ایم.ما اصلن زندانی سیاسی نداشته ایم .در دورۀ حاکمیت ما تعداد زندانیان 
 
ما هیچ ا

ادی افر  ،والیاتریاست های خاد  کابل و  پلچرخی و زندان های صدارت،تمامی زندانیان بسیار ناچیز بوده است.
 همهان این و درمی و اشرار بوده اند جنایتکار،قطاع الطریق،امپریالیسممزدور ،مجرم ،مرتجع انقالب، ضد  متشکل از 

 .. .نداشته ایم غیر اشرارو  زندانی معصوم {و واد در دورۀ دوازده سالۀ خاد}زندانی 

  : ادعای دوم 

اگر .نده انکردتیرباران تحقیر و را شکنجه، انسانیهیچ و واد دستگاه خاد هیچ کسی را اعدام نکرده است.حزب ما 
نرا ما نکرده ایم.

 
ادعا می کنند که تمام شکنجه و کشتار مربوط به دورۀ سه ماهۀ  ها پرچمیزندانیان اعدام شده اند ا

ر جناح هو مشاورین اعدام کرده اند. اگسا و خادو امینی ها ادعا  می کنند که هزاران هزار زندانی بیگناه را  امین است،
  میکوشد تا جناح دیگری را قاتل و جنایتکار بنامد.

خونین از یکسو می خواهند قربانیان و مسخره و حزب دموکراتیک خلق با این دو ادعای و در کل، خادیست ها 
ا گم ر  اعداممی خواهند رد پای شکنجه و  و از سوی دیگر نمایند و اعدام  شکنجهبرای بار دوم خانواده های شهدا را 

رزویش می سوزند.نمایند.
 
ا سکوت بخاموش کردن و فراموش کردن  جنایات چیزی است که شکنجه گران و قاتلین در ا

 د پولیگون و گورهای کمنام دسته جمعی را پنهان نمایند.و انکار می خواهن

ده ها زندانی را من خودم می شناسم که بخاطر سپری کردن حبس و شکنجه های طاقت فرسا،ناتوان و معیوب گشته 
زخمهای زندانیان و ماتم نشینی بازماندگان شهدا، هر زندانی دارای خاطرات  وحشتناک شکنجه و زندان است. اند.

روح و  .گلوله و قساوت برخورد کرده استشکنجه،با اسیران دست بستۀ خود، امی سازند که دستگاه خاد بثابت 
وری می کنمزندان است.درینجا یکی از شکنجه های  ی را رنجهای جسم من نیز پر از داغ های شکنجه و 

 
ن  داغه ک یادا

 
ا

 است. نشستهدر زیر گلویم  زخم سیاهیتا هنوز بعد از سالیان دراز،مانند 

 

 

 صدارت

دم می خورد... 
 
صدارت در اتاق استنطاق ایستاده ام و  درماشین  ریاست عمومی تحقیق خاد،بجای روغن خون بنی ا

یک الشۀ سرخ را میبینم که بنام مشاور ک گ ب روبرویم ایستاده است، نام رسمی اش مشاور بود اما برای اولین بار 
ر یک هر مشاو به خادیست ها مشوره نمیداد بل قاطعانه دستور میداد و مانند سالطین تاجدار فرمان صادر میکرد. 

در زیر تحقیق .دنتنطقین تدریس می کرد،تکنیک های شکنجه  و اعدام را برای مسین ریاست تحقیقن بود.مشاور مکنات
 و شکنجۀ مشاور قرارگرفتن،تجربۀ دیگر است.پس از شکنجه های متداوم در میان دست ها و چشمان مستنطقین

بی و دستهای کالن، سگرت   روشن را در زیر  قرار داشتم.مشاور  مشاور 
 
روسی با هیکل الغر و قامت بلند، با چشمهای ا

 : کردلهجۀ تاجیکی اینگونه تحقیر و مرا به  گذاشتگلویم 

                                                                           ! باسمچ -

 اعتراف نمی کنی     چرا  -
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هسته در زیر گلویم 
 
هسته ا

 
خر سگرت ا

 
یک مشت بزیر قبرغه ام خورد، نفسم تنگ شد هنوز تازه نیم می سوخت.تا ا

ه در جابجا شده بودند ک و محکم مشت و لگد مشاور  چنان فنی لگدی نیز بر زنخم اصابت کرد.که  قات شده بودم
س کشیده کردم نف می خوردم و بخود می پیچیدم، دلم را محکم گرفتم راستش که هرچی تالش حالت غلتیده تاب می

دون } چند روز را بپاهای ورم کرده امدانم که چه غریزه ای به مددم رسید و نیرویم را صیقل زد،  نمی نمی توانستم .
 انرژی گرفت و در برابر چشمان مشاور چشم به چشم ایستاد شدم. خواب در صحن حویلی تحقیق ایستاده بودم{

حینی که با یک دست باقیماندۀ سگرت  را بزیر گلویم فشار میداد، با ناخن های انگشتان دست دیگرش گوش زخمی 
 اشید و می خندید :                                       ام را با فشار هولناکی می خر 

 اعتراف -

 اعتراف -

رهای خمیده با سدر برابر مشاور بیرحم  و چاکرمنشی، خوب بیادم هست که مستنطقین بی شرم ،چگونه از چاپلوسی
با دهن وطنی، ینمستنطق ، مدر زیر پای مشاور روسی در خون شط میزد حینی که من با گلوی زخمی زدند. خیزک می

غاز ی .خادیست ها به حالت   زار من می خندیدند های مسخره
 
حزب دموکراتیک خلق ،نمی توانستند بفهمند که ا

غاز خوش خدمتی 
 
زادی و مستقل اندیشیدن است.ا

 
بهت اُ ،پایان وجدان و بیگانهچاکر منشی به  به اجنبی،ختم ا

کنند که  نمی توانستند درکماند. غال میگذرد و روی سیاهی برای ذ میزمستان انسانی است.نمی توانستند بدانند که 
 اما هرگز فراموش نمی گردد.گرد  خاموشی بنشیند پیکرشبر و هر جنایت دیگر ممکن است  ،قتل و شکنجه

نمی توانستند  مستقالنه حس کنند ،چون با چشمان مشاور می دیدند با گوشهای مشاور می شنیدند مستنطقین وطنی،
با دستهای مشاور لمس می کردند.نمی توانستند مستقالنه بیندیشند،چون با مغز مشاور می اندیشیدند و با زبان و 

زاد 
 
مشاور سخن میزدند.نمی توانستند بدانند که انسان موجود نقاد و متفکر است و  از هرچه رنگ تعلق پذیرد ا

حس  دستناننمی توریزد. عرۀ هللا واکبر بیرون مینمی توانستند حدس بزنند که روزی از حنجره های هورای  ی ناست.
 نمایند که وابستگی بدترین نوع سرافگندگی است.

 مشاور:

 علیه شوروی می جنگی؟ -

ورد.با 
 
مشاور،  طار داد.اختهدید و پیوسته خندید.صدای بلند با انگشت روی زخمی که با سگرت ایجاد کرده بود،فشار ا

 ۀ سیاه و حفر را برای من به پدیده ای تبدیل نمود که تا پایان عمر در  سگرتزخم  با جمالت قاطع و لگد های فنی،
ن زندانی مانده ام.

 
   کوچک ا

ئینه می بینم
 
 هر وقتی که در ا

 دهد این زخم به من امکان می

 هیچگاهی فراموش نکنم.در ریاست تحقیق خاد در صدارت را و داغ سگرت تا ضربات مشاور 
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 شکنجه 

عمال شود،به منظور کسب اطالعات یا اعتراف  ن درد یا  رنج شدید جسمی یا روحی بر فرد ا 
 
" هر عمل عمدی که بر اثر ا

گیری  از او  و یا شخص سوم،شکنجه نامیده می شود" این تعریفی است که در مادۀ اول کنوانسیون منع شکنجه 
ی ی است.شکنجه تحقیر و تجاوز به حریم شخصنوشته شده است. به اساس این تعریف،شکنجه سلب حقوق زندان

ن راه میرفت.شکنجه و اعدام  دو رودخانه انسا
 
نی است.شکنجه و کشتار دو داالنی بود که حزب دموکراتیک خلق بروی ا

ن شناور بودند. این پرسش برای روانشناسان شکنجه مطرح می شط خونین ای بود که جانیان حزبی،شب و روز در 
 
ا

ود را طی چهارده سال سیطرۀ خان شکنجه گر  و ینقاتل لشکری ازگردد که حزب دموکراتیک خلق چگونه توانست 
ر کنندگان و فرمان صاد ارنواالنڅتربیت نماید؟ برای اینکه تمامی این مستنطقین،جالدان،شکنجه گران،قاضیان،

دمهای عادی ، معمولی و سالم جامعه بوده اند ولی چگونه شد که دفعتًا به قاتلین بیرحم و شکنجه قبل از 
 
کودتای ثور ا

گران حرفوی و سادیست تبدیل شدند؟ شکنجه کردن و تحقیر کردن،حذف فزیکی مخالفین،مظهر قدرت و نماد 
حزبی های شوروی زده را به قاتلین و  اقتدار،طی چهارده سال، تداومحقانیت شان شمرده می شد.تکرار خشونت و 
 دستگیری،توقیف،شکنجه و تیرباران، کارنامه های سیاه و خونینیشکنجه گران بیرحم تاریخ معاصر تبدیل نمود.

 است که در زندان های رژیم کودتا اتفاق افتیده اند.

ورستان به شکنجه گاه و گو محکوم،جامعۀ کوچک به حیث یک در زیر سیطرۀ حزب دموکراتیک خلق،،سیاسی زندان
 منهدمانی را جالد، بدن زندستون فقرات رژیم را تشکیل میداد.نگاه،کردار و شکنجۀ سیستماتیک،ده بود. شتبدیل 

نی بی بی اسم و رسم  یع زد.شکنجه گر می کوشید  تا زندانی را اسم و روان زندانی را ضربت می شکنجه گرمی کرد و 
اول برای حذف روانی شخصیت زندانی است. زندانی نه تنها در جریان تحقیق بلکه د.بی هویت سازی،پلۀ ساز هویت 

ات و کلم انواع تحقیرارنوال و قاضی از څ ،در جریان محکمهنیز،اسمی و حرمتی نداشت. های نمایشی در محکمه
یوان برخورد یک ح با زندانی مثلهای محکمه  تاالردر استفاده می کردند.تجربۀ هر زندانی نشان میدهد که حتا ،خشن
اتاق .است غوطه ور و توهین شکنجه خونین زندانی، از ابتدای دستگیری و توقیف تا اعدام و حبس،در ماشین می شد.

   تحقیق،پنجرۀ زندان و سالون محکمه ...مکان های  ی برای شکنجۀ سیستماتیک.

نکه زندانی،شکنجه گران
 
ور اسم زندانی را بزبان نم هیچگاهی د،نرا بی هویت و بی شخصیت کرده باش برای ا

 
ند دی ا

میز و سیاسی را استعمال می نمودند
 
.زندانی در هیچ موقعیت و مرحله ای،حالت بجای اسم زندانی کلمات توهین ا

ر هنداشته است.کلمات و اصطالحاتی که شکنجه گران بکار می بردند،مربوط به جایگاه و موقعیت و انسانی نورمال 
 ،گونه کلمات و اصطالحات مواجه بوده استدو زندان  با  جریان گرفتاری،تحقیق،محکمه وزندانی در  زندانی می شد.

 : فحش های بازاری و  } ایدوئلوژیک{ های سیاسی فحش

 مخل،،دهشت افگن ،مرتجع،قطاع الطریقامپریالیسم جنایتکار،نوکر،،ضدانقالبخائن،اشرار: فحش سیاسی
 ...تنگ نظر، یست،افراطی،باند سرسپرده،منحرف، مزدور اجنبی،باسمچ، ،انتی سویتیست امنیت،

 حرامزاده، لچک،اوباش، فاحشه،مرده گاو ... چرچرکبی ناموس،بی وجدان، ک ثافت،،بی شرف :فحش بازاری  
رم، ،خر، گاو،  ... چوچۀ سگ ک 

میز و خالف حرمت انسانیکاربرد کلم
 
موکراتیک د، پدیدۀ رایج در زندان ها ،اتاق های تحقیق و محاکم حزب ات تحقیرا

 م میدر روح زندانیان زخدامن دامن  ،،مشت مشتنان زندان با کاربرد چنین کلماتیمستنطقین و نگهبا خلق بود.
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مول از شکنجستمی خوا اطاعتو  اعترافزندانی  کاشتند.شکنجه گر از
 
ا شدت به های روانی ،برای رسیدن به این ما

میزتحقیر کلمات و جمالت کاربرد د. ر استفاده می ک
 
نرا به نرخ کاه اس یمعمول،ا

 
تعمال ترین حرکاتی بود که خادیست ها ا

الیجناب و ع، تلقی می شدهمه چیز هیچ شمرده می شد و شخصیت شکنجه گر،  زندانی فاقد شخصیت ومی کردند.
 متعالی بود.

ته می شد خزندانیان در زیر باران بدترین کلمات قرار داشتند،نه شخصیت شان به حیث زندانی سیاسی برسمیت شنا
میز برخوردار بودند. ولی 

 
بل احترام ، قابرای خود القاب پرطنیندر زندان و محاکم کنجه گران شو نه از حقوق احترام ا

 قایل بودند:  ایدوئلوژیکو 

گاه،کادر،متفکر،ایدوئلانقالبی،نابغۀ شرق،شاگردوفادار،رهبر خردمند،رفیق،
 
 حزبفتخار ا وگ،مغز اوپراتیفی،کارا

 نالیستانترناسیو ،افسر انقالب،سرباز انقالب،حزب قومندان ، وفادار ،خردمند وطنپرست واقعی،واقعی،افغان  ،
بخاطر شخصیت و این صفات،... این کلمات  ،ضد امپریالیسم،کارمند شایسته،دشمن شکندوست مشاور ، 

رفت.ادبیات رسمی زندان به ادبیات حاکم و محکوم تقسیم می شد.و هردو  و ابراز اقتدار بکار می ،تشویقبخشیدن
ثیر زبان،خود را در قفقرار داشت.نده ادست نش سیطرۀو نوع،در حوزۀ مالکیت خصوصی شکنجه گران 

 
س کارکرد و تا

دانی را  دگروال زن" سرباز انقالب " می گ فتند و  سرباز بیسواد  خاد را رفیق عزیز  و داد. های زندان بخوبی نشان می
صنف ُنه ،استاد می گ فتند و به پروفیسور زندانی،" بی عقل  فارغ نامیدند.به خادیست   کودن و " قطاع الطریق " می

ساخت،نوعی از شکنجۀ روانی بود  کلمات و جمالتی که ادب و ادبیات حاکمه را میقب می دادند. و دهشت افگن" ل
 د با کاربرد ر شکنجه گر،تالش می کو  

 
مثل هر ی ادبیات زندان.دو بی هویت ساز  بشکناندتحقیر کند،،زندانی را نا

می ندفاع نماید .با زبان  خود  یش.زندانی حق نداشت از عقیده و راه خوی،پامال شده و جزء ادبیات ممنوعه بودحق
ورد.از  کلمات و جمالتی استفاده کند که شخصیت و نگاه اش را به بیان تواند و اجازه ندارد تا 

 
 ا

خویش،به شکنجه ها و اذیت های روانی دست می زدند.تالش می کردند تا  لطۀانان برای تثبیت خودکامگی و سزندانب
زندانی نیز در زیر کنترول قرار دارد.توهین به مقدسات دینی،توهین به عقاید مخالفین  و ذهن نشان بدهند که روح

رد  و ..دشنام زدن به خواهر و مادر زندانی،تحقیر هفت پشت .زندانیو حیثیت  معنویات سیاسی، تحقیر به هرنوع  گ 
ب و  زندانی،دسترخوان 

 
شکنجه استعمال می کردند. شراب...چیز های  ی بود که چکمه پوشان سرخ قبا مانند  نوشیدن ا

زب و حلیم ساختن زندانی به تس گیری ،بی باور کردن وموریت دارد: اعتراف گر در هر موقعیتی که قرار دارد،یک ما
مول از کاربرد هیچ نوع شکنجه) جسمی و روانی( امتناع نمی ورزد.تن  زندانی 

 
دولت و شوروی.بخاطر رسیدن به این ما

ن به ، ترفند،تحقیر،تخریش مقدسات ،توهیدشنام را با برق،بی خوابی،لت و کوب،کوته قلفی... و روح زندانی را با
و شیوه های دیگر،زخمی و پریشان می سازد. ام مصنوعی ... عداعقاید، و تجاوز جنسی یا تهدید به تجاوز جنسی،

 . می جنبیدکاخ حزب دموکراتیک خلق بر فراز قرمزینی بود که  درفششکنجه، 

درین فاصله هجده ماه) اگسا و و ( ۱۳۷۱ثور هشت تا  ۱۳۵۷ثور هفت شکنجه و اعدام) از دستگیری،چهارده سال 
ند.من را پر می کاست که فضای جنایات سیستماتیک  طول و عرض خونینیدوازده سال و چهارماه } خاد و واد{ کام( و 

دارم که برای مؤرخین ،مردم  و قربانیان ضرور است تا از یکسو بیوگرافی و کارنامه  این ضرورت را به تکرار بیان می
بالقوه در  و مستقیماً ضرورت است تا کسان و مقاماتی را که های زندانیان و اعدام شدگان را بشناسند  و از سوی دیگر 

،اذیت و اعدام زندانیان نقش داشته اند،مورد شناسای  ی قرار بدهند.این مجریان و مقامات کیها بودند که با  شکنجه
را مرتکب گردیدند؟چه کسان و مقاماتی بودند که برای یک خادیست حزبی این طول و عرض، جنایات سیستماتیک  
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تهم و ماجازه میداد که پوست سر زندانی را از جمجمه اش جدا کند؟ از لحاظ حقوقی،ما با  مقلد کم سواد یا ایدوئلوگ  
نانی که مستقیمًا در شکنجه و اعدام  سیاسی جنایتکار

 
سرو کار داریم و درین منظر،شناختن جانیان درجه یک و ا

سروکار داریم و به شناخت نفس سیاسی دست داشته اند،ضروری است. و از منظر جنایت شناسی ما با جنایت 
م. در هردو ضرورت داری که یک حزب بر سر اقتتدار مرتکب شده است، حقوق بشرگستردۀ جنایت و نقض 

سفانه ما تا هنوز  )جنایت و جنایتکار(ُبعد
 
ن جلوگیری گردد.متا

 
مقصد این است که جنایت شناخته شود تا از تکرار ا

جنایت شناسی دست نیافته ایم.هزاران هزار زندانی در خاطراتی و ادبیات طور گسترده به به دالیل مختلفه ای به 
نجا که ما تا هنوز در درون فرهنگ شفاهی نفس می صدارت و پلچرخی و زندانهای کشور.... شکنج

 
ه شده اند اما از ا

ای .نمی توانند از شکنجه ها و چشم دید هکشیم،اک ثر قربانیان نیز با هزار زخم و درد،در رنج و سکوت بسر می برند
کار و شکنجه نایتنیز باالجبار در سکوت افتیده اند،شاید در هیچ جای دنیا  جحزبی .دژخیمان و جالدان خود بنویسند

ه و اگر تصادفًا چیزی هم بنویسد یا نوشتگر خودش حاضر نشده باشد که تجارب خود را از شکنجه و اعدام بنویسد.
حزب دموکراتیک خلق پر از کسانی ست که تجربۀ کرده باشد بخاطر تطهیر و برف را بر بام دیگری انداختن است.

ارند.اما تمامی اگسای  ی ها،کامی ها،خادی ها و وادی ها ترجیع داده اند شکنجه و اعدام در اگسا،کام ،خاد و واد را د
لود رفته را به در هیچ حالتی که سکوت نمایند و از شکنجه و کشتار 

 
ب های خونا

 
چیزی نگویند.تالش می کنند که ا

 فراموشی سوق و سو دهند.خاموشی و گودال های 

 شکنجه گر

 شکنجه و اذیت را

 زندانی نوشته است  نه در ک تاب بلکه در روح

 جالد

 خاطرۀ پولیگون را

 نه با قلم بلکه با گلوله در بدن زندانی نوشته است

نهای  ی که با اولین اعالمیۀ شان
 
ر شام د حاال که افسانۀ برگشت ناپذیری انقالب ثور به مضحکه تبدیل گشته است،ا

ر از هر شان بیشتو دساتیر مردم را می ترساندند اینک خودشان از اشباح جنایات صدای اسلم وطنجار(  هفتم ثور)با
کنجه و به زمین افتیده است،عاملین ش کسی می ترسند.حاال که شمشیر خونچکان مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب ثور 

نکشتار 
 
ه باز پولیگون پلچرخی،از گور های دسته جمعی،از ناله های شبانۀ زندانیان، ا

 
 ترسند. ن مییوگان و یتیمااز ا

 یممی کردند و  نابودمردم را به اشکال مختلف ،در زیر سایۀ تانک و طیارۀ شوروی،کسانی که طی چهارده سال
ر از جانیان و شکنجه گران بیشتترسند. میمانند جن از بسم هللا  سایه ایترساندند اینک خود شان از هر صدا و هر 

 ودانند که زندانیان با نوشتن خاطرات زندان، چون میسند،ازماندگان شهدا می هراو بهر صدای  ی از صدای زندانیان 
کارنامه های چهارده ساله ای که در شکنجه گاه ها و پولیگون ها اتفاق افتیده بازماندگان با قطرات اشک شان،

ر زمین شی و خاموشی ب.صدای زندانی و سرشک قربانی،مجسمۀ خونین جنایات را از فراز برج فرامواند،فاش می سازند
ورد.

 
  بازخواست و دادرسی فرود می ا

از جملۀ هزاران هزار زندانی،عدۀ قلیلی از زندانیان،خاطرات شانرا از زندان های اگسا،کام ،خاد و واد  نوشته اند  و 
سفانه که هزاران خاطره،هزاران چشم دید ،هزاران گواه هنوز در درون سینه ها و حافظه های زخمی زند

 
پنهان  انیانمتا
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 وی دیده است، نمی تواند خاطرات  سوزندۀ خویش را بیاد بیاورد نی از بس که  شکنجۀ روانی و جسممانده اند و قربا
ورد نمی تواند

 
 بنویسد.  اگر بیاد می ا

 

 زندان خاطرات  ویسندگاِن ن

میز 
 
و شوروی،بنابر شواهد داخلی و منابع بین المللی،طی چهارده سال  کودتاچیاناز فاجعۀ هفت ثور تا سقوط شرم ا

سیاسی  هزار زندانیصد  بیش ازسیاسی وجود داشته و  هزار زندانیصد ها  دیک تاتوری خونین حزبی) خلقی/پرچمی(
ای محکمه هدستگیری های گسترده،شکنجه های وحشتناک و اعدام های بی وقفه،گردیده است.و نابود اعدام 
هردو جناح حزب دموکراتیک خلق را تشکیل می خوف انگیز کارنامۀ ی )بخصوص در دوره  های اولیۀ کودتا( صحرای  
ما  ،تعداد شان هرچند فراوان است اما زندانیانی که از شکنجه گاه های اگسا،کام،خاد و واد بیرون گشته اند، دهد.

اطرات قابل مالحظه ای از خ بخشهمۀ خاطرات را به نوشتار تبدیل نموده و زندانیان سیاسی تا هنوز نتوانسته ایم 
 .در ادبیات زندان،مستند سازی نمائیمرا حزبی و اختناق  روانشناسی شکنجه، شکنجه

حلیل های و تتوانسته اند سکوت را بشکنند و خاطرات  ی جسمی و روانیبا تمام دشواری هاسیاسی یک عده زندانیان 
) البته یک عده زندانیان فقط یک مقاله  یا در برخی مقاالت . بیرون بدهند ،ها بشکل مجموعۀ مقاالت و ک تاب شانرا

راحی ط ک تاب یا مجموعه ای از مقاالتبطور خاص،اشاراتی به خاطرات زندان خود کرده اند ولی دربارۀ خاطرات زندان 
ستند ساخته مو انترنتی  ،رادیوی  یق مصاحبه های تلویزیونیبرخی از زندانیان خاطرات شانرا از طریننوشته اند(  شده
 .انعکاس یافته است (نویسندۀ دیگر از طریق یک همزنجیر) شدگان و اعدام برخی از خاطرات زندانیانگاهی اند.

 لچرخیپ های کشور و زندان مخوف خاد و زندان،شکنجه  گاه های اگسا،کاممحتوای توانسته اند در مورد   ی کهزندانیان
تعداد  ،متفاوت به نوشتار تبدیل نمایندرا با طرز دید ها و حس های  چشم دید ها و تحلیل های خود ،تجربه ها  ،

ثار یا بشکل کاغذی  .را دربر می گیرند انگشت شماری 
 
االت ک تاب یا سلسله مقیا بشکل بچاپ رسیده اند این ا

)شاید دسترسی پیدا نموده امو خاطرات زندان به نوشته ها تا جای  ی که من  .باشند موجود میدر انترنت الک ترونیک 
گاهی ندارم

 
ن ا

 
نها دسترسی بیابم نوشته ها و ک تاب های  ی موجود باشند که من از ا

 
و این  ک تاب ها این  (و نتوانستم به ا

 عبارت اند از : نویسندگان

 (۱۳۶۵خاطرات اگسا و خاد پایداری در شکنج:) انصاری  هللا داک تر حبیب.  ۱

 (۱۳۶۷س. ن.حسینی ) خاطرات زندان پلچرخی .  ۲

 ( ۱۳۶۷ -اگسا و کام  -. رحمت هللا غرزی ) خاطراتی از زندان پلچرخی ۳

 ( ۱۳۶۹ دوزخ استعمار روس در افغانستان داک تر عثمان روستار تره کی ) زندان پلچرخی.  ۴

 ( ۱۳۷۹عصر خود کشی  رمان رزاق مامون ) .  ۵

 ( ۱۳۷۹ذبیح هللا امانیار ) شکنجه گاه کابل: یا سیمای زنده بگوران قلعۀ مرگ،زندان پلچرخی .  ۶

 (۲۰۰۱نستان در چنگال کمونیزم اپوهنیار شکرهللا کهگدای ) افغ.  ۷

 مهرالدین مشید ) خاطرات زندان پلچرخی (.  ۸
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 (زندانخاطرات  پنجال های خونین،نوشتۀ قلمی: شفیع عیار ) .  ۹

 ( ۲۰۱۵ - ۲۰۰۷از  کبیر توخی ) خاطرات زندان پلچرخی چهار جلد . ۱۰

 رحیمه توخی ) خاطرات هشت سال پایوازی زندان پلچرخی (.  ۱۱

شنای  ی تا جدای  ی: خاطرات پلچرخیانجنیر محمد نذیر تنویر ) از .  ۱۲
 
 ( ا

 ( ۲۰۰۹محمدشاه فرهود ) جنایات حزبی دو جلد .  ۱۳

 ( ۲۰۱۰فرهاد لبیب ) خاطرات پلچرخی  .  ۱۴

 ( ۲۰۱۵،جلد اول و خاد نسیم رهرو )رنج های مقدس ،خاطرات زندان پلچرخی.  ۱۵

 (۲۰۱۵. داک تر محمد عثمان هاشمی ) فرار از کام مرگ:خاطران زندان اگسا و کام  ۱۶

 و پلچرخی (،کام گی ) خاطرات اگسا. پوهاند بسم هللا توردیقل میمن ۱۷

 مصطفی نوری )قصه های غم انگیز زندان پلچرخی (.  ۱۸

 عتیق هللا نائب خیل ) در زندان خاد و پلچرخی چه میگذرد؟ (.  ۱۹

 

 

 

 

 

 

 

۹ 

 جنایت رده بندی

 

 

دان زنغنیمت شکنجه و نعمت هر کس که به چنگش می افتاد از تر و خشک را می سوزاند. و واد  خاد ،اگسا،کام
 خاطره نویس را به رده بندی جنایت واین همه خون های  ی که  رژیم خلقی و پرچمی ریخته اند، برخوردار می گردید.

ر عسکر هو هر مامور دولت،که هر عضو حزب شاید هیچ نویسنده و محققی ادعا نکرده باشد  جنایتکاران فرا می خواند.
 ..است. شده جنایتو  ،خیانت،وطن فروشی،شکنجهمرتکب قتل،...و هر افسر
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فراد در البته تفاوت اافراد متفاوتی وجود داشت. بانانزندانمیان در  جنگل زندان حتا قانون جنگل وجود نداشت.در 
نقش  ولتی د خشونت  چوکی و موقف حزبی افراد در چگونگی درجۀ  یده می شد نه در رده های باالی  ی.رده های پائینی د

ت در حوزۀ جنای حزبی نامیده ام{ سیستماتیک را جنایات  د} از همینروست که من این گونه جنایات بازی می کر 
 :  دنموک تگوری تقسیم  چند طور کل می توان به بهو مراجع را  افرادشناسی، 

لود است
 
  افراد و مقاماتی که مستقمًا دست شان خونا

لوده است و کشتار افراد و مقاماتی که با صدور دستور دست شان با خون 
 
 ا

 دخیل نبوده اندیر مستقیم در شکنجه و کشتار نه مستقیم و نه غ افراد و موقف های  ی که

 

  ک تگوری اول

جنایت کرده اند.اینگونه اشخاص را می توان جنایتکار بالفعل بالفعل گردند که  درین ک تگوری افرادی شامل می
ک قربانی ت افراد،کار یک نویسنده یا یتشخیص جرم و تعین درجۀ جنایاینان کیها هستند؟ قابل فهم است که نامید.

نچه را . حقیقت یاب استویژۀ کمسیون های و نهاد های قضای  ی نیست.پیدا کردن حقیقت و تثبیت جانیان،وظیفۀ 
 
ا

بیان نماید، گوشه های  ی از یک فاجعه و مصیبت است که یک زندانی می تواند متکی به چشم دید ها و تجارب خود،
د سازد.زندانی، شکنجه شده است و می تواند شاهتر را به درک حقیقت نزدیک  پژوهشگر ،افشای هر بخشی می تواند

شکنجه گر باشد، زندانی دیده یا شنیده است که چگونه جالدان خلقی/پرچمی زندانیان معرفی عینی بر شکنجه شدن و 
تگوری در ک عرض حال،به گمان من،با این ...،زندانی می تواند دربارۀ اعدامی و جالد بنویسدرا بسوی اعدام برده اند

لود ،اول کسانی قرار می گیرند که دست شان در شکنجه و اعدام
 
  است.   خونا

 که مستقمیمًا درشکنجه و شب های اعدام نقش بازی کابل و والیات  مسؤلین زندان پلچرخی و سایر زندان های سیاسی
ت های حزبی وکرده اند.

 
و مستنطقین ریاست عمومی مسؤلین  اشته اند.دولتی که در شب های اعدام حضور د هیا

ای اگسا و کام و سایر نهاد ه ماموریندر کابل و والیات) به همین گونه  تحقیق خاد صدارت و ریاست های مربوطه اش
، منامپولیگون ها و حفره های گ شلیک کنندگان در .محکمۀ اختصاصی انقالبیڅارنواالن قاضیان و خونریز خلقی(

} فعالین حزبی نهادی بود که در دورۀ پرچمی ها بعد از شش جدی بویژه در کابل افراد در فعالین حزبیعده ای از 
ایجاد گردید ،این نهاد متشکل از حزبی های معتمد بود و در دستگیری و شکنجه و سرکوب مردم مستقیمًا سهیم 

بگویند که ا مسؤل هستند تخ ده می باشند.و پاس،جانی گنهکارمتهم، ،وری در پیشگاه مردم و تاریخاین ک تگ...بودند{
گویند که چرا بدستگیر و شکنجه کرده اند؟ کودتا مخالفت با به جرم  بطور گسترده و سیستماتیک چرا هزاران انسان را

بیگناه  سیاسی و افرادعلیه هزاران زندانی صورت دعوا های جعلی ساخته اند؟ پاسخ بدهند که چرا هزاران هزار انسان 
سایر  و از زندان پلچرخی را هزاران هزار زندانی جواب بدهند که چرا ده اند؟نمورا محکوم به اعدام و حبس های طویل 

ک تگوری اول کسانی هستند که مستقیمًا در دستگیری،شکنجه و اعدام ... به میدان های تیرباران برده اند؟ زندان ها
لیه مردم ع ند که اتهام شان جنایات سازمانیافتههست و مراجعی افرادنان ایدست داشته اند. فرزندان این سرزمین 

ه قدر ب اسناد و شواهد.دیبان شان می گیر از گر هر بازمانده دست خون هر قربانی و هستند که  کسانی ایناناست.
 .دنرا ثابت نمای اتکه این اتهامد نک فایت وجود دار 
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 ان قربانیان،بازماندگ ،نهاد های ملیهای حقوقی بین المللی،گزارشات نهاد  گزارشات کمسیون حقوق بشر ملل متحد،
،لست ۱۳۵۸ سرطان کشتار چنداول در،۱۳۵۷حوت  ۲۴،عکس های اعدامی ها،کشته شدگان زنده مانده زندانیان

زار اعدامی ه پنج تکاندهندۀ لست سرانجام و ،اسناد پنجصد صفحه ی  ی انتقال زندانیان،هزار اعدامی دوره خلقی ۱۲
اللۀ کبیش از دوازده صد نفر در گور دسته جمعی  ،و مکاتیب سایر لست ها ...ارنوالی هالند،څ منتشرۀ پولیس و

حضور ،والیات گمنام و افشاشدۀ دسته جمعی گورهای  ،چمتلهو گور های دسته جمعی در پولیگون پلچرخیکنر،
 وشته ها،ک تاب ها و ن قریه،کوچاندن شش میلیون انسان به خارج،هزاران در ویرانی انسان و علف بیوگان و یتیمان،

فتابی شدن برخی ازو  ک تاب ها...  مصاحبه ها و سایر مدارک پراگنده
 
 ،) اعترافات مشاوریناسناد محرم شوروی ا

رشیف دار کی جی بی واسیلی میتروخین افشاگری 
 
یل ... اعترافات میخائنظامی شورویعالرتبۀ افسران سایر و  ا

به  (لجانیان بالفعمتهمین اصلی)و شواهدی هستند که این افراد و مقامات را در ک تگوری  مدارک ،اسناد (گرباچف
 اثبات می رسانند.

 

  ک تگوری دوم

مده است.جنایت ،که با تصمیم و فرمان شاناست  متهمینیاین ک تگوری شامل 
 
ینان، ا و کشتار از قوه به فعل ا

لود شان در گردباینک که  .کسانیهستند و بربادی مردم اعدام ،طراحان و نظریه پردازان شکنجه
 
اد انگشتان خونا

درین رده  حزبی و دولتی دستور دهندگان و باال نشینانتصمیم گیرندگان،تمامی مانده  اند.و معلق خشک  خاموشی،
شورای ،ی(و کمیتۀ مرکز ) بیروس سیاسی حزب دموکراتیک خلق رهبری : شامل . این افراد و مقامات بندی قرار می گیرند

که در ... اتوالیحزبی و دولتی درجه یک مسؤلین مقامات جنگی،ه و فرمانده افسران عالرتبشورای وزیران،انقالبی،
... در مادۀ پنجاه و هشتم اصول اساسی نقض حقوق بشر دست داشته اندجنایت و و سازماندهی  تصمیم گیری 

مده است:  ۱۳۵۹جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب ثور 
 
       ا

ت رئیسۀ شورای انقالبی تطبیق می گردد"
 
ی هنگامی که محکمۀ اختصاصی و انقالب " حکم اعدام بعد از منظوری هیا

 حکم اعدام را صادر می کرد،این حکم بعد از منظوری شورای انقالبی) که حاوی اعضای بلند رتبۀ حزب و دولت است(
ن و ویرانی بمباردماشکنجه و اعدام،دستگیری،بلند رتبه گان حزبی و دولتی با صدور دستور برای .اجرا می گردید.

ر مقام دبربادی و کشتار مردم را فجایع،مسؤلیت ،کوچاندن و بیجا کردن،تالشی منازل و جلب احضار اجباری،... 
 به عهده دارند.دستور ده،

دارند که ما یک مورچه را نکشته ایم و بروی کرده و ادعا ادعا  همیشهو دولت حزب  همۀ باالنشینانکمیتۀ مرکزی و 
یشمنباید خاطر نشان نمائیم که کسی یک سیلی نزده ایم.

 
ی یک سیلی به کسبا دست های خود شاید نیز  ...هتلر و ا

دم سوزی  و یک مرمی  نزده بودند.
 
شویتس در کوره های ا

 
نوشه و پیموسولینی،حضور نداشتند.همانطور که جنرال ا

و ند.ن حضور داشته باشاتیربار های شکنجه و میدان های موقف شان اجازه نمیداد که مستقمًا در اتاق نیز  سوهارتو
طور صدها دیک تاتور و مستبد دیگربطور مستقیم دست به شکنجه و اعدام نبرده اند بلکه با یک امضای  به همین

ا یک ب جامعه ای  را در خون شناور ساخته اند.،با یک امضاء ...)خیانت  متن(کوچک دستور و فرمان صادر کرده اند
 ...باال برده اندامضاء کلۀ یک زندانی را از تن جدا کرده اند.با یک امضاء گراف تیرباران های شبانه را 



117  
  

مار ملی و بین المللی 
 
م کرده اهزار زندانی را اعد صد بیشتر ازطی چهارده سال اقتدار، حزب دموکراتیک خلق،بنابر ا
مه جنایات عاملین این هپرسیده می شود که  ،جنایات سیستماتیک صورت گرفته است.مهوری دموکراتیکدر ج،است

و چرا ا هو اعدام  های دسته جمعی را کی  ،شکنجهدستور دستگیری  د که ننمی گویحزبی و دولتی مقامداران کیها اند؟ 
 ؟ندرده اان اینهمه کشتار را صادر کفرم انیچه کسو ات کدام مقامد که ننمی نویس اعتراف نمی کنند و  ؟صادر کرده اند
 رفتاری،گسیاه کرده اند ولی هیچگاهی از  در وادی مهاجرت را لی رتبگان حزبی و دولتی ک تاب های  یبرخی از این عا

 هر کدام این رهبران بخاطر .عظیمی، غوربندی،...(پنجشیری، ند،) کشتمشکنجه و کشتار مردم ننوشته اند
 
 ن میا

لود خود را در دامن یک جناح حزبی  پاک نمایند. و  به کس دیگر وارد کنداتهام را نویسند تا 
 
فتن با گ دست خونا

" اشتباهات ناشی از خودخواهی و  ،" در حزب و دولت وجود داشت "  برخی اشتباهات و انحرافات از قبیل عباراتی
باره و و ده ها ع فراهم ساخت" برخی از منحرفین ای اشتباهات "،" گرایشات قومی زمینه را بر بودجناح بازی افراد 

ن
 
 مانیافته،جنایات گسترده و ساز خالص می کنند. هاو خونریزیسر خود را از شر این فجایع  استخارۀ دیگر که بوسیلۀ ا

ن 
 
ور،این ثدر افغانستان پس از کودتای فرد.جناح یا محصول تشریک مساعی حزب و دولت است نه اشتباه این یا ا

حزب و رهبری حزبی بوده که جنایات سیاسی و سیستماتیک را مرتکب شده اند.حزب دموکراتیک خلق پس از غصب 
} حذف شخصیت های شناخته شده و مهم سیاسی،علمی،روحانی، قدرت،به حذف فزیکی مخالفین سیاسی پرداخت

ما ایک تنور سوختاند.رهبران و عامالن جنایات، درگرفتار کرد و و در گام دوم تر و خشک را  اجتماعی،هنری،ادبی...{ 
شویتس اینک پس  نمی دانند} یا می

 
ورند{ همانگونه که در مورد دوسیۀ ا

 
اد سال هفتاز دانند و به روی خویش نمی ا

و زب حسازمانیافتۀ صورت می پذیرد. دوسیۀ جنایات منجمله دادرسی های حقوقی هنوز هم بررسی های گوناگون 
ند { هیچ کسی با هیچ فرمانی نمی توا.... اگسا،کام،خاد ، وادکارنامه های سیاه و خونین: دموکراتیک خلق را } دولت 

هیچ کسی .،بدون دادرسی،سرپوش بگذاردجنایت بر دیگ جوشان هیچ فرد و مقامی نمی تواند بسته نماید.عفو و یا 
و  جانبه همهاگر نسل موجود نتواند تحقیقات د.کند و حنجرۀ  قربانیان را مسدو بازماندگاننمی تواند سینه های 

گاهی و مسؤلیت را انجام بدهد،های ثمربخش دادخواهی 
 
ید و با ا

 
حزب  روی جنایاتپذیری بیشتر نسل دیگری می ا

 می کند.و دادخواهی تحقیق ، دموکراتیک خلق

نگدلی سیک سوی قساوت است اما این  ،به پیشگاه مردم و قربانیانو معذرت نخواستن اعتراف نکردن :جنگ زرگری 
وردن مصاحبه در نوشته ها و زمانی تکمیل می گردد که برخی از رهبران دیرمانده،

 
ارنامه های از کهای خویش با مثال ا

اه بطور علنی و گبطرز گاه  از جنایات خویشجنگ سرد،فضای و ...و چپاول دورۀ پساطالبی فساد،مجاهدین و طالبان
لود  هنوز هم بانمایند. میدفاع مرموزانه ای 

 
نقمی نویسند. بانیزندانو  خودکامگیکلید خونا

 
در قسی برخی های شان ا

رامش خاطر یاد می کنند. از شکنجه،اعدام و بولدوزر دواندن روی اجساد زندانیانالقلب است که 
 
هنوز ،با قهقه و ا

ار ،در زمان اقتدهمینهای  ی که .... ابا ندارند.اشرارجنگ سرد،حاتی مانند دشمن،ضد انقالب،هم از کاربرد اصطال
،اتومات در صف دشمن  حزب  که کودتا و شوروی را نمی پذیرفت خویش همه کس را دشمن می پنداشتند و هرکس

هزار زندانی حق شان بوده ده ها قرار می گرفت،امروز نیز گمان می کنند که تیرباران کردن و شوروی  ،دولت
همینهای  ی که دیروز زندانیان را  بوده است. شان کراتیکبورو  برنامۀانسان الزمۀ  ان هزارهزار  زندانی ساختناست.

ه از جاذبه با استفادبعضی از این افراد،کردند،قریه ها را از سکنه و فریاد خالی می نمودند، امروز  شکنجه و اعدام می
ی تلویزیون های مجان ،رهای مجلل تاالادارات، به حیث باالنشین،معصوم  و کارشناس در  ها و پوشش های قومی،

ظفرمند  الدجمثل ، و قربانیان معیوبین ،یتیمان  ،اغواگرانه ای در پیش چشم بیوه ها با لبخند  و صفحات انترنت 
،هنوز هم لجعاند که بوسیلۀ انگشتان معتاد به تزویر و عدم اعتراف ابزار های  ی اغوا، سکوت، روند. رژه میعه،جفا
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اعتراف  خواهند به جنایت و کشتار حزب این جانیان،در بهترین حالت، زمانی که میشلیک می گردند.بسوی قربانیان 
جنایت تباه،اشجناح،جناح دیگر را متهم به فرد، فرد دیگر و هر نمایند، به جنجال های درون حزبی پناه می برند و هر 

  و کشتار می سازد.
 
ئید می گردد که جناح دیگر حزب را کوبیده برخی از جنایات از طرف جناح های حزب بخاطری تا

ه امین سفاک می اندازند و گویا بعد از امین طی دوازدتره کی و رهبران پرچم همۀ کشتار ها و جنایات را به گردن باشند.
دم نخورده او شورای انقالبی کمیتۀ مرکزی افعی اژد  خاد، و اندی سال

 
. و به همین طور جناح ندخون و مغز بنی ا

جناح تره کی جناح امین را .دندان خاد و پرچمی ها را مزدور روس و عامل کشتار مردم میبویژه جناح امین،خلقی،
می نامند و جناح کارمل جناح نجیب را قبیله گرا و تسلیم طلب دانسته و جناح غرب باندیست و مزدور امپریالیسم 
 نوشته ها و مصاحبه ها...بیانگر جنگ هایگویند. و مزدوران شورای نظار می  ،کودتاچینجیب جناح کارمل را خائنین

یک بام  که برف دراشپیل های زیادی وجود دار بر دست حزبی ها،است. و دولتی جناح های مختلفۀ حزبیزرگری بین 
 را بر بام دیگر می اندازند. 

متحد  ملل دفتربه ،از میدان هوای  ی کابل  ی بوسیلۀ رفقای حزبی اشدستگیر از ترس  ۱۹۹۲داک تر نجیب در اپریل 
ن وزیراکبرخان گریخت، واقع در 

 
و خائن  اری ،فر ،دزدرا از طریق تلویزیون دولتی او روی سیاسی حزببیبه تعقیب ا

در یوتیوب زیر نام " در امتداد فاجعۀ از طریق نشر فیلم های ویدوئی  ی   ۲۰۱۰سال در  نامید.اینک طرفداران نجیب
ده یک عجناح کارمل می اندازند و طی فیلم های متعدد تمام گناه و جنایات را به گردن ، " ۱۳۷۱سقوط  و کودتای 

ونی خویش در زرگری و .این جناح ها،در جنگ خائن و جنایتکار می دانندقوم پرست،و نظامی را  حزبیبلند رتبگان   از
ر اعضای جناح نجیب،در برابدر متن همین ویدوئ ها .ابا نمی ورزندعلیه همدیگر  هیچ گونه توهین و تحقیر کاربرداز 

 :  کرده انداستفاده  و ترکیبات زیریناز کلمات کمیتۀ مرکزی و بیروی سیاسی  جناح ببرک،

،نمک رتجعکاتبین ماوباشان بی مایه، ،بی وقارجنراالن ،شرف باختگان،مزدوران ک ثیف،تبهکاران،،مزدورانبزدالن
لودگان،پرستاره دلقکانخیانت شعاران،،بیشرم ،جاده صاف کنانرسوا ناشناسان

 
 ، جانیان،،مظهر پستی،ریاکارانا

 جناح کارمل( )بر بخش دیگر) جناح نجیب( این است کلماتی که بخشی از رهبری حزب  ...قاتلین هفتاد هزار کابلی
: بارتند ازع می خورندی  ی دشنام ویدوئمستند که در فیلم های و لعنت شده  مغضوب و این افراد  .استعمال می کنند..

صف دالور،جنرال نبی عظیمی،جنرال کاویانی،،نجم الدین  فریدمزدک وکیل، محمود بریالی،
 
 الحق علومینور جنرال ا

توده  شفیق ، اعظم سید سیدجنرال جنرال دوستم، ،جنرال یارمحمد،جنرال باقر فرینجنرال عبدالحق علومی،،
  www.youtube.com/watch?v=rVDrd18DYZ8 ...سلیمان الیق ،ای

 اینک بعد از نشر ویدوئها و برخیچنانچه در باال نیز به طرز نگارش و جنگ های زرگری و جناحی شان اشاره کردم 
نوشته ها و جنگ های انترنتی خویش از   درشان خشنتر شده است.و صدای مصاحبه های تلویزیونی،طرز نگارش 

گین دشنامهای 
 
و  موقفزی به } که رو .وقتی که اینان علیه رفقای خود استفاده نموده و می نمایندعلیه همدیگر  شرم ا

نت کالمی با این خشوصدهزار زندانی را اعدام کرده اند {  همدیگر،به فرمان کشیده اندو هورا  سالمی زدهمقام یکدیگر 
لچرخی و صدارت پرا مدنظر بگیرید که اینان با زندانیان دست بسته زندانیان و اسیران وضعیت برخورد می کنند،حاال 

در سالهای حاکمیت،خشونت کالمی  ..گپ میزده اند.و با چی لحنی کلمات با کدام والیات خاد کابل و و زندانهای 
قدرت  ولی اینک که، در پشت کلمات شان ،کوه قدرت خوابیده بود  گرفت  شان از موقعیت و مقامات شان منشاء می

خود  رفقای دیروزی جناح های معدوم و را از دست داده اند،بازهم با همان کلمات  استبدادی با  سویتستیشتوانۀ و پ
  برخورد می کنند.
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در رده بندی ،از مرز هشتاد سالگی گذشته اند که حزب دمکراتیک خلقرهبران  ن و برخی ازیسمؤسدیرمانده: رهبران 
نگ گور به لحاظ سنی در نزدیکی سهرچند این ک تگوری .را به گردن دارند فجایعمسؤلیت همۀ ،سازمانیافته تاجنای

ر کدام هدر زیر خزعبالت و الطایالت پنهان نمایند.تالش دارند تا جنایات را همچنان قرار دارند اما درهمین سن و سال 
 نقرضمنیمه سل ننشین و  پیران باالبیگناه بتراشد. ضریح گور  تاتالش می کند تا خود را به هر وسیله ای که شده ،

 شیری،دستگیر پنجسلطان علی کشتمند،سلیمان الیق،)زنده مانده اندتا نگارش این سطور،که  خلق و پرچم،
لرشید محمود سوما،عبدا ،صالح محمد زیری،کریم میثاق،داک تر شاولی... ، ،عبدالوکیلنوراحمد نور،بارق شفیعی

رین،جلیلی، 
 
میرند،چرا  عنقریب میگمان می کنند که  ...(اسماعیل دانش جوزجانی،عبدالحکیم شرعی عبدالرشید ا

 ،دست به اعتراف و(حزب نقرضۀم رهبران)ک تگوری این رسوای عالم بسازند.در پیشگاه بشر زندگی خود را در 
ش می تا دم مرگ تالحزب به میراث می گذارند.جوانتر  نمی زنند و این بار سنگین را برای بازماندگان   معذرتخواهی

 نظریه پردازان و طراحان شکنجه و کشتار،تا رسیدنهرچند، "خاموشی و فراموشی" را ترویج نمایند...ورزند تا فورمولۀ 
خرین مفل جانیان،اما این محکمه می شوندو افکار عامه،، در هر ثانیه در ذهن و ضمیر قربانیان عینیبه دادگاه 

 
وج،ا

زمایند. پاسخدهیبخت خود را برای فرار از بازخواست و 
 
ی ها لوگسکوت و توجیه، ترفند های  ی است که تا هنوز از می ا

رهبران قسی،عمدًا تالش می کنند که با سرپوش گذاشتن روی وطن  زنند. فوران می خونرنگو دست های  هورای  ی
و خیانت  دانند که جنایت تطهیر نمایند،اما میماستمالی  و ایات را ،جن فروشی و کشتار چهارده سالۀ حزبی و دولتی

خاموشی و امتناع از اعتراف نوعی از شرم و ندامت سربسته ای است که تطهیر نمی گردد. مخدوش و به هیچوجه 
ن سرازیر می

 
 باشند. رهبران دیرمانده در محراق ا

های  ی ست که تا هنوز از سوی طراحان و عامالن جنایت،حفر انکار و امتناع از اعتراف و عذرخواهی،چال ها و چاله 
همانگونه که در شب های اعدام،بر سر  اعدامی خریطۀ سیاه را می پوشانیدند ،اینک نیز  تمام انرژی و شده است.

طۀ سیاه ( خریو تباهی مملکت اعدام ها،شکنجه ها دستگیری ها،نیرنگ خود را بکار می بندند تا بر سر حقیقت)
ا تشکیل می ر  حزب دموکراتیک خلقدغدغۀ اساسی رهبران توجیه و تطهیر،خاموشی و فراموشی،ند.فرار و انکار،بگذار 
 د.نده

معضل جنایت در ،اعتراف و معذرتخواهیدادرسی، ،که بدون دادخواهی ندنشان داده ا تجارب: تجربۀ ملل
 ... اندونیزیا،،راوندا،کوسوو،تیمور شرقیگواتیماال،چیلیارجنتاین،افغانستان حل نمی گردد. در افریقای جنوبی،

لۀ جنایت  
 
 در برخی از این کشور ها،در گذشته،پاسخ داده اند. سیاسی  دولت های بعد از دیک تاتوری ها به مسا

حاضر به  ،در پیشگاه قربانیان و بازماندگانو حقیقت یاب های خودشان دعوطلبانه در برابر کمسیون  جنایتکاران ،
و نقض  دولتیتا هنوز در کشور های  ی که جنایات فراموش نکنیم که معذرتخواهی شده اند. خساره واعتراف،جبران 
ن باز است و تحقیقات و دادخواهی ه هایر سیستماتیک صورت گرفته است،دوسیحقوق بشر بطو 

 
ادامه  نهمچنا ا

الۀ ند که دوسیۀ چهارده سرهبران حزب دموکراتیک خلق و مامورین دستگاه های شکنجه و کشتار شان می دان دارد.
باز خواهد شد و جمجمه های این دوسیه بطور رسمی نیز سرانجام در ذهن مردم و قربانیان باز است و جنایات شان،

 محکمه خواهند شد. ،خوابیدۀ شان در تاالر یا گور 

غاز گردید.جای  ی که ت گذشتهجنایا حقیقت یابی داد خواهی و
 
اها و پر از کودت،در دهۀ هشتاد از امریکای التین ا

رای اولین را بو بررسی جنایات گذشته  کشوری است که چراغ دادخواهی ارجنتاین است.  حزبی و دولتی های خشونت
دتای جنرال پیوستند.در ارجنتاین بعد از کو مبارزه علیه فراموشیبه داعیۀ و بازماندگان قربانیان دولت، .بار برافروخت

 فراوانی انجام یافته است. دادرسیهای و ناپدیدشدن اعدام  طی این دورۀ هفت ساله، شکنجه ، (۱۹۸۳-۱۹۷۶ویدال)
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رده ک الف و دگر اندیش را اعدام و ناپدیدو تصفیۀ حساب با دیک تاتور ها و  کودتاچیانی که حدود سی هزار انسان مخ
معلوم د)به دریا انداخته ان هلیکوپتراز چهارهزار و چهارصد نفر را  اند،به خواست جمعی تبدیل گردید.جانیانی که

یرس در و مفقوداالثر ساختنُمدل اعدام  نیست که این نوع
 
، بوسیلۀ منصور ۱۹۷۸ابداع شده  یا در سال  بوئنوس ا

در .. .ادامه دارد تحقیقدر ارجنتاین شروع شد و تا هنوز فرایند دادخواهی و  ( ده استشاع ختر ا هاشمی در بدخشان
 - ۱۹۷۳)  دورۀ سیاه و خونیناین ،جنایات هفده سالۀ  سقوط جنرال پنوچت و ایجاد دولت جدیدچیلی بعد از 

فیصله داد تا سکوت بعد از چهل سال ۲۰۰۴پارلمان اندونیزیا در سال رسی قرار گرفت. بر مورد بازخواست و ( ۱۹۹۰
مطابق در دورۀ دولت نظامی سوهارتو اتفاق افتیده است، ۱۹۹۸تا  ۱۹۶۶جنایات و اعدامهای گسترده ای که از سال 

جنوبی،نماد برخورد با جنایات گذشته است. رژیم افریقای ..قرار بگیرد. مورد بررسی و دادرسیُمدل نلسن ماندیال 
 ست.ا هداالثر نمودو( طی استبداد طوالنی، هزاران مبارز سیاه پوست را شکنجه،اعدام و مفق۱۹۹۳-۱۹۶۰اپارتاید )

سال شکنجه و زندان دیده  27در دورۀ ریاست جمهوری نلسن ماندیال مبارزی که  ۱۹۹۴در جنایات این دورۀ سیاه،
راوندا،کشوری است که بعد از نسل کشی نازی بزرگ ترین نسل است،مورد تحقیق و بررسی همه جانبه قرار گرفت.

 در نزدیکی س جمهور راوندا که از قوم هوتو استرئی هابیاری ماناطیارۀ   ۱۹۹۴را دیده است.در سال بیستم کشی قرن 
بخاطر ،با استفاده از امکانات دولتی قوم هوتو سقوط می کند و بعد از مرگ رئیس جمهور، افراطیون )کیگالی(پایتخت
} مانند دورۀ صد روزۀ حفیظ هللا  ،روز ۱۰۰در مدت فقط  دست می زنند وسازمانیافته به نسل کشی  ،انتقام
در  .هنددزن توتسی تجاوز جنسی انجام می  ان هزارد و بر هزار نرا به قتل میرسان نفر از قوم توتسی هزارهشتصد امین{

تا هنوز در راوندا جنگ داخلی در راوندا جنگ قومی بود. هستند.و هموطن و همزبان قوم مسیحی  وحالی که هرد
سیس نشده 

 
یک کمسیون بین المللی  ۱۹۹۹سال  است اماکمسیون حقیقت یاب به ُمدل ارجنتاین و افریقای جنوبی تا

یفری برای راوندا کبا حکم سازمان ملل متحد دادگاه بین المللی  بررسی کند،نسل کشی هولناک را این ایجاد گردید تا 
سیس شده است تا در مورد نسل کشی،تجاوز و شکنجه رسیدگی نماید.

 
جنایت  نیم میلیون نفر متهم بهحدود چون تا

 برای رسیدگی بهنیز  را  دادگاه ملیدولت راوندا یک  بنابرین ( متهمهزار  ۱۱۰) بقول عفو بین الملل و کشتار  است 
ه ببخاطر رسیدگی به جنایات سازمانیافته و نقض گستردۀ حقوق بشر، .. افغانستان نیز .متهمین ایجاد کرده است

          دادگاه ویژۀ ملی و بین المللی و کمسیون حقیقت یاب،ضرورت دارد.

 دادگاه الهه

 حکم قاطع برای جنگ دارفور :

 محکوم است ،جنایت علیه بشریت جنایات جنگی وعمر البشیر به اتهام 

 عمرالبشیر :

 بگذارید گلدانحکم را در 

 دَپر پیش از محکمه در تابوت می  ، پنوچت

  ، گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 پیش از انتشار 

 میرود ی ارگجوندۀ موشهادر زیر انتقاد 
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 در حزب دموکراتیک خلق چند نفر است؟و نسل کشی چه کسی می داند که متهمین به جنایت 

 

 ک تگوری سوم 

در شکنجه و کشتار  و بالقوه در ک تگوری سوم کسانی قرار می گیرند که نه بطور مستقیم و بالفعل نه بطور غیر مستقیم 
یا همۀ اعضای حزب دموکراتیک خلق و تمام مامورین و افسران  شده این پرسش همواره مطرح دست نداشته اند.

 
که ا

ری ! اند؟هیچ عاقلی نمیبوده دولت،جانی و ناقضین حقوق بشر 
 
و  امورینبخشی از م تواند به این پرسش بگوید: ا

فته اند،نظر اکه مطابق تحصیل و تخصص مامور دولت شده اند،یا از دولت قبلی به رژیم جدید انتقال یدولتی  افسران 
رمان که ی زبحپائین رتبۀ اعضای بخشی از  به موقعیت شغلی خویش در شکنجه و کشتار سهم نداشته اند.

 
ا بخاطر ا

شکنجه یری،دستگ، در عملیۀ حزبی فهای  ی به حزب پیوسته اند یا بشکل اجباری عضو حزب شده اند،اما نظر به موق
بربادی سهیم نبوده اند. افرادی که در جنایت سهیم نیستند، نمی  و کشتار، تصمیمگیری های ویرانگر، دادن فرمان و

را جنایتکار  و همه توان چنین افرادی  را زیر نام خلقی و پرچمی یا مامور و افسر دولت،با چماق تعصب و تک فیر کوبید
،  انوموتر صل،مامور،اجیر،کارگر،دهقان،پیشه ور، حر عسکر،افسر،معلم ،متعلم،استاد،م.نمی توان هنامید

وازخوان،... مداح روضه، گدا و فالبین را ولو عضو حزب 
 
داک تر، انجنیر،شاعر،نویسنده، سینماگر،خبرنگار، نقاش،ا

جالد  شکنجه گر واول و دوم یعنی در ک تگوری و کارمند دولت بوده باشند،دخیل در جنایت دانست  و در ک تگوری 
زندانی را شکنجه داده ،اگر یک دکاندار کسی را در چنگ  و ناقضین حقوق بشر بررسی کرد) اگر در زندان یک عسکر

 ستقیمًا در خاد،اگر تکسی ران مسافر مشکوک را مصل استاد را به زندان انداختهاگسا و خاد داده ،اگر یک مح
ست ،اگر همسایه سر همسایه را  برباد داده ابرده،اگر پیادۀ مک تب یک معلم را به زیر شکنجه ششدرک پائین کرده

..( قضایای ویژه ای اند که به لحاظ حقوقی ، مطابق اسناد و  شواهد قابل بررسی و دادرسی می باشند هیچ کسی وو .
ن عده اعضای حزب و مامورین دولت است که در قتل در هیچ زمانی نمی تواند حق قربانی را ببخشد...

 
ک تگوری سوم ا

ند در کنار مردم و قربانیان ایستاد شوند و جنایات و شکنجه نقش نداشته اند.افراد شامل در این ک تگوری می توان
 سیستماتیک حزب دموکراتیک خلق را افشا نمایند.

عمال خشونت  تولید وافرادی که یا بالفعل یا بالقوه در مراجع و  دهند. متهمین اصلی را تشکیل می ک تگوری اول و دوم  ا 
و احتیاط حکم می کند که تر و خشک را نباید در  و اما در ک تگوری سوم،انصاف .و جنایت دخیل دانسته می شوند

نایت ،تاریخی...( به قضیۀ جاجتماعی،روانیسوختاند.مهم این است که ما از چه منظری) حقوقی، سیاسی،  تنور یک 
عتراف نزده حزب دست به ادستور ده و پیران  عاملین جنایتو خشونت  سازمانیافته می نگریم.در باال تذکر یافت که 

نعده افرادی که در ک تگوری سوم قرار میاند و ا
 
یرند و در گ ین بار سنگین را به نسل جوانتر حزب گذاشته اند.اینک ا

تیک خلق را حزب دموکرا دست نداشته اند،می توانند جنایات سازمانیافتۀ} نه بالقوه و نه بالفعل{ جنایت و خیانت 
 نمایند.و معذرتخواهی  اعتراف  ،بررسی،نقد
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10 

رشیف
 
 تاریخ قطعاتی از ا

 

 توجیهاعتراف یا 

و نیروهای ،خلقی/پرچمیکودتاچیان  رهبران وو زاویۀ دید درین فصل، قطعات کوتاهی را برگزیده ام تا سطح برخورد 
 از سه منبع ،قطعه گزینی شده است:پاره ها هویدا گردد. مماثل، 

 حزب دموکراتیک خلق

 حزب تودۀ ایران

  استخباراتی و ارتشی روسی افسران

نکه به قدرت دولتی برسند و جنایات د از سال های طوالنی مبارزۀ سیاسیرهبران حزب توده بع
 
دولتی را ی و حزب،بی ا

،و حزب توده را یک حزب مطلقًا وابسته و دست به اعتراف می زنندمزدوری شان به شوروی،مرتکب شوند،در رابطۀ 
  داالن متجاوز شوروی، رهبران سیاسی شوروی بشمول میخائیل گرباچف،مدیران ارش.جنر دانند.. میکرملین مزدور 

ه اند دست به اعتراف زدکسانی هستند که در ک تاب ها و مصاحبه های شان شوروی  کا جی بی و افسران عالیرتبه
بلکه تمام  افغانستان..نه تنها روشنفکران و مردم را اشتباه و جنایت دانسته اند.افغانستان ،کودتای ثور و اشغال 

غاز فجایع جدیدمتفک
 
حزب  رهبراناند و اما،  نامیده ات زنجیره ایو سرمنشاء بحران رین عالم،کودتای ثور را سرا

ودتا و کفرمان شوروی انجام داده اند،نه تنها که از برچه و حزبی و دولتی را زیر بیشمار دموکراتیک  خلق که جنایات 
می کنند تا  تالشنیز سخن نمی زنند،مزدوری و ارتباط برده وار خود با شوروی د بلکه از جنایات پرده برداری نمی کنن

 امند،هنوز هم،کودتا نمی ن کودتای ثور  را...،از گ فتن حقیقت طفره می روندکودتا و تجاوز شوروی را توجیه نمایند
و توده ای  شوروی هاوین می نویسند .مرحلۀ ناشغال افغانستان نمی خوانند بلکه و شش جدی را می گویند  قیام ثور 

هند تر جیع می دکه دست پروردۀ شوروی ها و توده ای ها بوده اند،ها دست به افشاگری می زنند اما خلقی/پرچمی 
  بمانند. در دریای خون خاموشانه شناور که 

ود را قلع سیاسی خ مخالفینبا خشن ترین شیوه های استبدادی رژیم های خلقی/پرچمی که مدت چهارده سال تمام،
برای شکنجه و اذیت مردم ایجاد نمودند،بستند و }اگسا،کام،خاد و واد{ را  و قمع نمودند،دستگاه های خونریز

کشتند،... اما از این همه جنایاتی که مرتکب شده اند چیزی نمی گویند. از پولیگون و تیرباران های شبانه یک حرف 
جه و اعدام،امتناع می ورزند. رهبران و افراد بلند رتبۀ خلق/پرچم تا هنوز هزاران نمی نویسند.از استعمال واژه های شکن

صفحه را سیاه کرده اند،تمامی این صفحات را اگر بفشاری یک قطره در مورد جنایات سیستماتیک حزب دموکراتیک 
ملل تن  ی و دولتی سایر،پائین نمی ریزد.چرا خلقی ها و پرچمی ها دست به اعتراف نمی زنند؟ ولی جانیان حزبخلق

ن به اعتراف و معذرتخواهی می زنند.
 
 چیز باشد: ینچندمی تواند شاید دلیل ا
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 گستردگی جنایات -

 ترس از محاکمه  -

 فقدان فرهنگ اعتراف  -

 استبداد خوی  ی  -

 نبود یک نظام مشروع سیاسی  -

ن عده از اعضای  بنیانگذاران،رهبری 
 
و دستگاه های شکنجه و زندانبانی  دستور دهیحزب که در مقامات مقامدار و ا

ز جنایات را بخشی ا} در بهترین صورت{ تالش می ورزند تا در نوشته ها و مصاحبه های خویش پیوسته  کار کرده اند،
ئید نمایند بطور ضمنی 
 
ئید زمانی صورت می پذیرد اما.تا

 
و شکنجه  از یک سو  از زندانی شدنبا معصوم نمای  ی،که  این تا

لعنت  طوقزور می زنند تا . کشیده نشود جنایتو از سوی دیگر،پای خودش در هیچ گونه  خودش حکایت کند شدن
ن حادثه، .بیندازندرا بر گردن رقیبان حزبی خویش  

 
صدها صفحه دربارۀ نقش برجسته و تعین کنندۀ خود در این یا ا

خصی شمی نویسند.تمام اوراق شان دربارۀ گذشتۀ حزب ، جناح بندی ها،تقسیم چوکی ها و تلف شدن حق و امتیازات 
در مصاحبه  که..در میان نوشته ها و مصاحبه ها،در میان رهبران پرچم،فرید مزدک البته نه در نوشتار بلمی چرخند.

و گ فتار به چند نک ته اعتراف کرده است: وابستگی حزب دموکراتیک خلق به مسکو،کودتای ثور و تجاوز شوروی و 
 کشتار دیک تاتوری حزبی...

 

۱ 

 سلطان علی کشتمند 

 بنیانگذار، عضو بیروی سیاسی و صدراعظم 

بینی ناشده و یک عمل شاپریل بمثابۀ یک حادثۀ غیر مترقبه،یک رویداد پی ۲۷" البته انقالب یا قیام نظامی 
بيشتر يک قمار بزرگ بود تا يک اقدام دقيق ازپيش  ثور  7انگيزه ها، رخداد از صرف نظر ماجراجویانه به پیروزی رسید.

ن جمعًا  محاسبه شده برپايه تناسب نيروها
 
... روز نهم ثور،شورای انقالبی بالنسبه به سادگی تشکیل گردید.ترکیب ا

ن یک تعداد از نظامیان که در قیام دست اول شمرده می شدند متشکل از 
 
تمام اعضای کمیتۀ مرکزی حزب و افزون برا

وجود سر چند وزارتخانه بتن را نمایندگان قوای مسلح تشکیل میداد...در پایان جلسه جنجال بر  5تن و از جمله  ۳۵
لۀ تعیین وزارت امور داخله سخت لجاجت بود. سرانجام پست وزارت امور داخله به پرچمیها تعلق 

 
مده بود.بر سر مسا

 
ا

گرفت و نوراحمد نور به این مقام تعیین گردید و در عوض،حق تعیین رئیس امور امنیت دولتی به خلقیها سپرده شد 
مؤظف گردید...بزودی، بر اساس سیاست ترور و اختناق،بر اساس فهرست های موجود  که اسدهللا سروری به این امر

ن هر روز 
 
غاز گردید و دامنۀ ا

 
و اطالعات جواسیس،پیگرد خشن شخصیتهای سیاسی دوران های پیشین به زودی ا

ميز ن وضع بسيار شوروی که امکان پذيربوداز باهر مشاور وسعت مییافت... 
 
ن اشی انامناسب وعواقب فاجعه ا

 
زا

نان فقط برخورد روشهای شورويها برای من خيلی دشواربود. بسياری از صحبت ميکردم. ولی درک سياستها و
 
خشک  ا

ن رهبران سياسی که به قدرت دلبستگی بيش ...رسمی دولتی را ميتوانستند وبس و
 
چقدر وحشتناک است ! ميديدم، ا

ن غ
 
تازحد پيدا مينمايند ونمی توانند برحرص ناشی از ا

 
ش لبه نمايند، ولی ميتوا نند بسادگی هرخانه وکاشانه ايرا به ا
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رزومند
 
ل قدرت طلبان غالبًا اعماهمه اينکه، از را به زمين بريزند! ظالمانه تر بکشند وخونهای پاک انسانهای ا

 از اعزير نام دف رفاه خلق و ضدانسانی خويش را تحت پوشش خدمت به انسان، خدمت به مردم، به خاطر سعادت و
اعضای رهبری: محمداسلم وطنجار،  درباره چهارتن از ... صلح انجام ميدهد انقالب، دموکرسی، ترقی و

و اسدهللا سروری قباًل تصميم سياسی اتخاذ شده بود وايشان عماًل  سيدمحمدگالب زوی، شيرجان مزدوريار
خرين روزهای سال  نوين پس از مرحله... دربرانداختن رژيم امين فعاالنه شرکت ورزيده بودند

 
ستين ونخ ۱۹۷۹ا

غاز يافت. ۱۹۸۰روزهای سال 
 
اتيک، مترقی وانقالبی ماهيت دمکر  حزب وطن بگونه ی فزاينده ای از..تا سرانجام ا

سی از... گرديدخويش تهی 
 
رخی رفقای ب گرايشهای جديد ملی گرايانه خويش بخاطرتضعيف موقف من و نجيب هللا به تا

 ... ملی را ثابت ساخت های زيادی را بکار گرفت که برتری خواهی شخصی، گروهی وديگر، تالش 

روز از قیام ثور میگذشت که دستگیر شدم . عزیز احمد اکبری،اسدهللا امین و اسدهللا سروری) رئیس اگسا  ۱۱۷
 معروف به قصاب( از من تحقیق می کردند.

 اسدهللا سروری : 

 مطالب را بدون کم و کاست بنویس

 من پرسیدم کدام مطالب؟

 همینکه چه وقت و چطور کودتا میکردید؟

 بعد از چهار شب اسدهللا امین از عبدالقادر خواست که حرفهای خود را روبروی من بگوید:

 عبدالقادر:

 من و کشتمند پالن داشتیم که یکجا کودتا نمائیم

 اسدهللا سروری:

 بنویس

 گ فتم:

 می نویسم

نان موافقت کردم که 
 
 مینویسمبا ا

حقیقت را چرا پنهان نمایم واقعًا از شکنجه خیلیها ترسیده بودم.بهیچوجه دیگر تحمل شکنجه را نداشتم.از روی 
نرا 

 
بیچارگی پیشنهاد کردم که تا فردا خاطرم را جمع مینمایم و همه چیز را مینویسم...و من در بارۀ پالن کودتا نوشتم و ا

 به نشر سپردند...."در جریده 

 ... 347/ ص  2002علی کشتمند/یاداشتهای سیاسی و رویداد های تاریخی/سلطان 
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 ۲ 

 دستگیر پنجشیری 

 بنیانگذار،عضو بیروی سیاسی و وزیر کابینه

" دستور قیام مسلحانه قبل از وحدت هردو جناح حزب به رهبران نظامی ابالغ گردیده بود. و حفیظ هللا امین باساس 
غاز قیام هفتم ثور را برای 

 
همین تصمیم قبلی رهبری،پالن واکنش عادالنه را برهبری سازمان نظامی رسانید و زمینۀ ا

ن و تحول سیاسی نوین مساعد ساخت . به همین دلیل نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان از زندا نجات رهبری 
و انقالب همانا نشر خبر تصرف رادیرهبری سیاسی  شهکار های..از حفیظ هللا امین بعد از قیام ثور برجسته شد.

زادی رهبران حزب،تصرف قدرت سیاسی از مالکان فئودال و اشرافیت فئودالی و اطالعیۀ واژگونسازی 
 
افغانستان ،ا
به حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ۱۳۵۷بعد از ظهر هفتم ثور سال  7داود و انتقال قدرت به ساعت  -خاندان نادر
دوران امر و نهی مالکان فئودال،دوران سیادت حکومت اشراف و به طور کلی  ۱۳۵۷ثور  ۸ به روز جمعه..بوده است.

ن منسوخ اعالن گردید...رهبری سیاسی قیام تره 
 
دوران سیادت طبقه حاکمه فئودالی و محافل حاکمۀ رهبری کنندۀ ا

ه های هشت ثور طیار کی،کارمل،الیق و اینجانب طرح می کردیم و به استدیو جهت نشر گسیل میگردید...صبح 
در فضای شهر کابل ادامه میدادند و به فرمان دگروال  جنگندۀ میدان هوای  ی شیندند غرش کنان به بمباردمانهای خود

تش میریختند...سلیمان الیق در مورد شیوۀ برخورد با 
 
قادر که میگ فت: " بگرد و بکوب " بر قرارگاه دشمن بمب و ا

نورمحمد تره کی به رهبری نظامی انقالب دستور مشخص  …" دا فرعون و وژل شی " سردار داود در پاسخ تره کی گ فت: 
هرگاه سردار داود و وابستگانش از فرمان انقالب گردن کشی کنند،در مقابل دستور حزب، بی چون و چرا داد: " 

سف باید گ فت 
 
تسلیم نشوند، نیروهای مسلح ما حق دارند که از نظم انقالبی با قاطعیت و شجاعانه دفاع کنند"...با تا

غاز انقالب موازین اساسنامه ضابطه ها و اصول حاک
 
م در حیات حزبی با همه خشونت و به صورت که از همان ا

زمای  ی 
 
غاز یافت.نظامیگرانه نقض شد.کشمکش و زور ا

 
شورای انقالبی در قصر  ۱۳۵۷.. روز دهم ثور و قدرت نمای  ی ا

غاز 
 
صدارت تشکیل جلسه داد.مانور های سیاسی ،قدرت نمای  ی،تالش برای کسب مقامات کلیدی قدرت حاکمه،ا

رچم{...ببرک کارمل پافشاری میکرد تا وزارت های امور خارجه،داخله و مطبوعات و یکی یافت} بین دو جناح خلق و پ
از معاونین صدارت به پرچمداران تعلق گیرد.برعکس حفیظ هللا امین مشتاق مقام معاون صدارت عظمی،وزارت امور 

نگ ن گ فتگو های طوالنی سخالصه مبارزه برای تقسیم قدرت دولت یک روز ادامه یافت.در پایاخارجه و دفاع بود...
تهداب و خشت نخستین حکومت جمهوری دموکذاتیک افغانستان در فضای عدم اعتماد مقابلۀ سؤ تفاهم توسط 

غاز گردیدمعماران ناکرده کار قیام نهاده شد...
 
 پروسۀ زوال حزب از همین نقطه ا

شهنواز تنی دستگیر شدم .توسط پنج تن از مزدوران و افزار های  ۱۳۶۸...در شانزدهم حوت در کودتای نافرجام  
خودفروختۀ دستگاه خاد،شکنجه شدم.از خالل گ فتگو های مسطنتقین دارو دستۀ عظمت طلب نجیب،به ماهیت 
شنا شدم انگاه به به افشاگری فعالیت های فرکسیونی بویژه در دوران حضور و سلطه شوروی 

 
توطئه ریشه دار نجیب ا

  ..حکم دادگاه مزدور رژیم عاری از وجدان،اشد مجازات بود..."تقرار حاکمیت دوگان پرداختم.و اس

 ۱۷۷- ۸۶ص جلد دوم// ۱۹۹۹/پشاور /دستگیر پنجشیری ظهور و زوال  
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۳ 

 سلیمان الیقغالم مجدد 

 بنیانگذار،وزیر ، عضو بیروی سیاسی و سرپرست حزب

ور 
 
سف ا

 
بود.عملی که نجیب هللا انجام داد تا مانند یک دزد کشور را در نیم شب " چیزی که شب گذشته اتفاق افتید تا

ور است.زیرا او نه با حزب و نه با دولت مشوره کرد.مصؤنیت و صحت او را تضمین میکنیم،تا 
 
سف ا

 
ترک گوید،تا

نزمانیکه در مورد رفتن او تصمیم اتخاذ نمائیم...
 
نخواهد  ا اجازهنجیب هللا می تواند نزد شما } ملل متحد{ باشداما

داشت تا از حریم ملل متحد پاخارج بگذارد.تا اینکه در موردش تصمیم گرفته شود...ما این نامه } استعفا نامۀ نجیب 
ت غم انگیز فیلیپ کاروین/سرنوش جنرال یعقوبی وزیر امنیت دولتی خود کشی کرد...هللا { را برسمیت نمی شناسیم....

 ۲۰۰۵در افغانستان ،

 دل ما ذورق دریای خون به 

 سر ما  رهرو   راه  جنون  به

 کشور افغان و شوروی همدل است

 هم سفر،هم رزم و هم سرمنزل است   ....  "

 

۴ 

 قدوس غوربندیعبدال

 عضو کمیتۀ مرکزی و وزیر کابینهبنیانگذار،

یبر نشسته در خانۀ میر اکبر خکی جی بی تطبیق گردید... کوماندو های بوسیلۀ کارمل چیده  شد و توسط ترور خیبر" 
مد.خیبر خطاب به نور گ فت:کار مل  

 
د شما مرا به مرگ تهدید کرده،برایش از طرف من بگوئی بودم که نور احمد نور نیز ا

دارد تا  هکه من از مرگ نمی ترسم. کارمل مرا مستقیمًا و صراحتًا هشدار داده و تهدید به مرگ کرده است.کارمل عالق
 ...در نقش رئیس یک باند درجه سه مافیا خود را امتحان کند

خرین لحظات قبل از ترورش با خیبر در وزیر اکبرخان قدم می زدم در مورد شیوه های زورگویانۀ کارمل،اخطار ها 
 
در ا

ه شیوۀ د و بخیبر به من گ فت:من نمیدانم کارمل بزور کدام میخ می پر و تهدید های تهاجمی اش صحبت میکردیم.
بسیار نازل و نا متعارف شانتاژ میکند و فکر میکند،باین صورت میتواند ما را تابع ارادۀ خود سازد که دیگر هرگز چنین 

کارمل خود را انترناسیونالیست پرشور و مرا ناسیونالیست تنگ نظر معرفی میکند...هوا تاریک شده بود نخواهد شد ...
وزیر اکبر خان در جوار گویته انستیتوت قرار داشتیم.با هم خدا حافظی کردیم.من  و ما در قسمت شمالی سرک حلقوی

به خانه رسیدم ولی خیبر هدف تیر جنایتکارانۀ دشمن نابکار قرار گرفت و بخانه نرسید.حدود یک ساعت یا چیز بیشتر 
مده شما را کار دارد.از رسیدنم بخانه گذشته بود که دروازه زده شد دخترم که دروازه را باز نمود گ فت ن

 
مدن ور کاکا ا

 
از ا

نوقت شب تعجب کرده خود را به دروازه رساندم.موصوف شتابزده و جویده گ فت رفیق خیبر را 
 
غیر مترقبۀ نور در ا

سفانه ترور کردند.سرم چرخید و بدون اراده چیغ زدم:خاینها ترورش کردید.
 
 ..متا
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یرتبه خاد در داخل احاطۀ زندان پلچرخی که دیوار های بلند سنگی ادارۀ زندان برای مشاورین امنیتی و کارمندان عال
ب بازی 

 
و برجهای نگهبانی مجهز با ماشیندار های ثقیل داشت و بصورت کلی چون دژ مطمئن و کاماًل امن بود حوض ا

ب بال و حمام سونا سا
 
نشی رهنورد م ک ها قطع میگردید تا حوض و حمام فعال گردد...خته بود.در روز های تابستان ا

کمیتۀ والیت بلخ که به جرم قتل یک عضو کمیتۀ والیتی بلخ بنام گوهری زندانی بود،اک ثرًا دیده شده بود که رزاق 
 عریف به امر و دستور رهنورد امور بالک های اول و دوم و شکنجه ها را سازمان میداد... "

 ۵۹/ص ۱۳۷۹تان/چاپ عبدالقدوس غوربندی/نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانس

 

۵ 

 فرید احمد مزدک

 حزبو معاون سازمان جوانان و عضو بیروی سیاسی  رئیس

ی راتژی هاو است ساخته شده بر اساس دک ترین هابومی نبود یک حزب حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک حزب " 
سف و شرمنده هستم  ...بود یک حزب غیر مستقل بود و جهانی کالنتر منطقوی

 
ن جریان های  ی دسمن متا

 
ت که در ا

ن حوادثی } کشتار جوانان ،میا شرکت داشتم داشت
 
ن پروسه ها و جریان های سیاسی و اجتماعی که منتج شده به ا

 
در ا

غاز کرد با ( که گ فته شد.
 
..کاش حزب دموکراتیک خلق به قدرت نمی رسید.حزب با اشغال قدرت مرگ تدریجی خودرا ا

ما به جلب حمایت مردم نیاز داشتیم که  همۀ  ز های  ی که به مردم وعده کرده بود...اشغال قدرت لگد زد به تمام چی
اینها را نداشتیم. حزب در هفت ثور در قدرت گم شد،ما سال های  ی که مصالحه را اعالن کردیم و خواستیم که این 

ران نیامد ...حزب در بححزب را نو بسازیم هرقدر کوشیدیم که حزب را از درون قدرت بیرون بکشیم چیزی بدست ما 
درونی زندگی می کرد،یک حزب غیر دموکراتیک، در حزب ما دموکراسی وجود نداشت  حزب ما یک حزب دموکراتیک 
نبود یک حزب اقتدارگرا و بسته بود حزب ما در نهاد خود غیر دموکراتیک بود...اختالفات ،نابسامانی و توطئه گری 

 چیزی بود که از روز کنگره مؤسس حزب 
 
م قد مده بود و یکجا با حزب قدم بهدموکراتیک خلق افغانستان درین حزب ا

ه مسکو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بماه به ماه سال به سال پیش رفته بود تا وقتی که حزب به سقوط رفت ... 
ودتای کهیچ وقت ما  شهامت الزم را نداشتیم که از مسکو ببریم ...  شوروی ها ما را در اختیار داشتند.وابسته بود.

خونین ثور اتفاق افتید و حزب به قدرت تبدیل شد قدرت دولتی یعنی حزب دموکراتیک خلق و این یک چیز غیر نورمال 
دیدگاه های  نیکه تازی حزب با هماو بیشتر  پسندی استبداد بیشتر، به اقتدارگرای  ی که انجامیدنادرست بود  چیز و

 " ...منجمد و بسته و خشک و اینها اساس شد برای تباهی های بعدی در افغانستان

https://www.youtube.com/results?search_query 2012    
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۶ 

 سید محمد گالب زویضابط 

  وزیر داخلهکودتاچی،

قا )پدر خود را  ۶" چهار شنبه 
 
مد.ساعت شش صبح.گ فت که شیرا

 
ثور پسر حفیظ هللا امین ،عبدالرحمان به خانۀ ما ا

قا میگ فت( در محاصره است و تره کی صاحب و دیگر رهبران را به زندان انداخته اند و به سید محمد بگو که به 
 
شیرا

از  مسلح که من مسؤلیت داشتم و در بعضیرفقا بگوید که صبح انقالب را شروع کنند. همان بود که در بخش قوای 
قطعاتی هم که من مسؤلیت نداشتم ،من این دستور را تا ساعت یک شب به تمام قطعات رساندم ،به قوای هوای  ی 

.بسیار باران هم بود و دستور حزب این بود که صبح هر کس به قطعات خود برسد و مدافعۀ هوای  ی و قطعات زمینی 
 "انقالب را شروع کند.

 ۲۲۶/ص ۱۳۸۳فغانستان در قرن بیستم/ظاهر طنین/تهران ا

 

۷ 

 لقادر اعبد دگروال

 و وزیر دفاعکودتاچی حرفوی 

قائم شد.خالصۀ کالم اینکه ما تسلیم داود خان  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶رابطۀ من با داود خان یک سال پیش از کودتای " 
شدیم  و صالحیت کار خود را به او دادیم...مدیر اپراتیفی شیندند شدم.کودتا باید در حدود یک ماه پیشتر از بیست و 

ن روز ناکام ماند
 
،در بیست و شش سرطان پیروز شد و من قومندان شش سرطان صورت می گرفت. اما طرح کودتا در ا

،من هر دو روز یک بار برای گزارشدهی پیش داود خان می رفتم،داود بعدًا قومندان مدافعۀ هوای  ی وای  ی شدمقوای ه
عضو جناح خلقی  ۱۳۵۴حوت نهم شام در من بعد از برکناری از قومندانی مدافعۀ هوای  ی  ...خان وزیر دفاع هم بود

مدتره کی،امین و گالب زوی حزب دموکراتیک خلق شدم.در همین شام بود که 
 
زب و کارت عضویت ح ندبه خانه ام ا

ن در کارته پروان در خانه ای رفته بودم که کارمل،کشتمند،اناهیتا راتب زاد و بارق شفیعی  ...را برایم دادند
 
و قبل از ا

نجا بودند و
 
ن ا

 
نها را مطالعه کردم وضع شانرا که دیدم کارمل خوشم نیا  مبحث داشتان با ا

 
دمیمن ا

 
بود  مد... کارمل ا

دم خودخواه و بی عملاهل شعار و شوروی را هم با شعار بازی داده بود
 
کارمل رئیس دولت بود و من وزیر ...،ا

ن زمان معاون وزیر دفاع 
 
دفاع.برای شما خاطره ای  ی تعریف میکنم تا موضوع روشن تر شود، مارشال سوکولوف در ا

ان بود روابط نزدیکی با من داشت،روزی سوکولوف به من تیلفون کرد و شوروی و قومندان قوای شوروی در افغانست
وکولوف س گ فت:امروز روز تولد کارمل است.برویم؟گ فتم:بله!شما که می روید من هم باشما می روم.به موتر نشستیم.

نرا به کارمل تحفه می دهم
 
من .گ فت:تفنگ مخصوصی دارم که تنها یک عدد مرمی می خورد.تفنگ یک فیره است ا

گ فتم:اما من چیزی ندارم که ببرم.سوکولوف رو به یاورش کرد و جای  ی در الماری اش را به او نشانی داد و گ فت:یک 
ن جاست کارمل ودکا را دوست دارد،همان را بیاور. ما به ارگ رفیتیم به منزل دوم گلخانه.

 
 وکولوف،س کارتن ودکا در ا

گ فت:این تحفه ها از طرف ما دو نفر است به مناسبت سالگرد تولد شماست تفنگ و بوتل های ودکا را به کارمل داد و 
ا لحن کارمل منفعل شد و بو تشکر از رفیق قادر،قهرمان انقالب افغانستان که به من گ فت امروز روز تولد شماست.
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هم  اجدی گ فت: من هم قهرمان هستم من هم در مقابل دشمنان افغانستان ایستادم.سوکولوف گ فت:بله بله.شم
نقدر منفعل شد که بوتلی را برداشت،نصفش را برای ما ریختقهرمان هستید شما دربرابر نظام شاهی ایستادید

 
 .کارمل ا

ن زمان وزارت دفاع و داخلۀ شوروی با خلقی ها رابطه داشت و کمیتۀ مرکزی حزب .....و نصفش را برای خود
 
در ا

هللا امین و کریم میثاق بعد از هفت ثور،پنجاه میلیون دالر و .. حفیظ .کمونیست شووروی و کی جی بی با پر چمی ها
مده بود،به شمول سی و پنج خشت طال و چند دانه پوند طالی  ی 

 
دیگر دارای  ی های  ی که از خانۀ نعیم خان به دست ا

نجا که میثاق به امین فروخته شده
 
ود،مطیعش ب را خوردند.هرچند من، این دارای  ی ها را در جمع میثاق قید کردم اما از ا

ن دارای  ی به حساب دولت قید نشد،بردند و خوردند...
 
در دورۀ خلقی،تضاد من با امین و تره کی روی دو دلیل بود،ا

کید من بر وحدت حزب و دوم انتقاد من به کشتار بی دلیل و بی محاکمۀ مردم...
 
 بود: یکی تا

امین ،من و وطنجار { ۱۳۵۶سنبله یا میزان بود}برج چیزی حدود یک سال قبل از هفت ثور،،مورد پالن هفت ثور در 
مد.ما خاکۀ پالن } کودتا { را ساختیم.یک 

 
را به خانۀ  اسدهللا سروری دعوت کرد.وطنجار نیامد به جای او قادر اکا  ا

 نهفته بعد،من و وطنجار به خانۀ اسدهللا سروری رفتیم و پالن نهای  ی را من و وطنجار باهم ساختیم.فقط ما دونفر پال
کودتا را ساختیم. اسدهللا سروری و امین هم در وقت نهای  ی کردن پالن در روز دوم حضور داشتند.و درست تر این 

ن پالن را می ساختم. چون اسلم وطنجار چندان وارد نبود.
 
من و اسدهللا سروری در کودتای بیست است که بگویم ا

برای ترتیب پالن هفت ثور در خانۀ او جمع .اب می کردو شش سرطان نیز همکار بودیم.او مرا کومندیر)قومندان( خط
 شدیم و پالن هفت ثور را ساختیم.مشخص کردیم که وطنجار باید چقدر نیرو وارد میدان کند.تانک ها کجا بایستند.

 طبق برنامه،تانک ها باید به قومندانی مدافعۀ هوای  ی حمله می کردند.بعد از فیر.. هدف قوای چهار زرهدار چه باشد.
از  .. یکیتانک،دست من باز می شد و پرواز طیاره ها را عملی می کردم،رفیع رئیس ارکان قوای چهار زرهدار بود..

دالیل شتاب ما برای  اقدام به هفت ثور،تالش های  ی بود که گروه های اسالمگرا برای براندازی رژیم داوود می کردند.ما 
نها،پیشی

 
 ..بگیریم و کاری بکنیم. مجبور بودیم برای جلوگیری از اقدام ا

غاز عملیات،حدود ساعت هشت صبح،گالبزوی و اسدهللا سروری با سفارت شوروی در کابل روز هفت ثور 
 
،پیش از ا

تماس گرفته بودند و گ فته بودند که امروز انقالب شروع می شود.سفیر شوروی با یک دستگاه مخابره،موتر و محافظ 
ل توقف سفیر شوروی در همان مح ،نرسیده به میدان کوتلی است به نام کوتل تختبه طرف بند سرده غزنی می رود و 

می کند و از همانجا،تماس خود را با مسکو و سفارت شوروی در کابل برقرار می کند.سفیر شوروی تا ساعت پنج عصر 
یش که همیشه پ .گالبزوی و سروری از کاسه لیس های  ی بودنددر کوتل تخت مانده بود،من این موضوع را میدانم

مد و از من مرمی تانک گرفت.بعد از رفتنش،لباس کارم وطنجار  ،.رفیع برایم قصه کرد که من خواب بودممیدویدند
 
ا

مد و من پشت سیستم مخابره نشستم
 
مشاور  و را پوشیدم،کمی بعد تر،مشاور شوروی در قوای چهار زرهدار،به دفترم ا

ن روز و شب را تا روز هشت ث
 
، مشاور شوروی رفیع را در سوق و اداره کمک می نشسته بود پیشش ور شوروی تمام ا

من بوسیلۀ هلیکوپتر به بگرام رسیدم... با هلیکوپتر به هوا بلند شدم دو طیاره بر ارگ کابل  ...در روز هفت ثور کرد
رسید،طیارۀ اول دور خورد و بمب انداخت .بمب پیش روی وزارت خارجه و مسجد مجنون شاه افتاد من در ارتفاع 

گلخانه  ی! طیارۀ دوم پیکه کرد بهپائین بودم و میفهمیدم بمب کجا اصابت می کند در مخابره صدا کردم اشتباه کرد
ن لحظه 

 
ومندان قاصابت کرده بود...فرمان دادم دو طیارۀ دیگر که در حال احضارات نمبر یک بودند،پرواز کنند.تا ا

ارگ،شش تانک و زره پوش را زده بود.دستور دادم که طیاره ها بر فراز ارگ پرواز کنند.ساعت حدود پنج و نیم عصر 
مد و گ فت امریکای  ی ها را دستگیر کردیم ،هدفش تحصیل کرده  بود.در کابل پائین

 
شدم.لعل محمد با موترش پیشم ا

های امریکا و کسانی که ضد شوروی بودند،بود. ستار خان قومندان مدافعه هوای  ی،سرانجنیر قوای هوای  ی،تیمورشاه 
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م. وقتی از کشتن شان خبر نبودرئیس لوژستیک قوای هوای  ی،دین محمد نورستانی قومندان هوای  ی دستگیرده و هنوز 
مد .من فریاد زدم:ای پدر لعنت ها! ای بی ناموس ها! اگر 

 
به قومندانی مدافعه نزدیک شدم،صدای رگبار په په شه ا

انقالب این است بر پدر انقالب لعنت،کی به شما امر کشتن داده؟ وقتی رسیدم به من گ فتند که " دشتی " معین 
وردند و کشتند...وزارت داخله و یاور وزیر دا

 
مدم و ایستادم سر مردۀ یاور وزیر داخله  من سر مردۀ دشتیخله را نیز ا

 
ا

در صبح هشت ثور قومندان ارگ و نجیب داماد رسولی ایستادم.یک جوان مقبول که یک ماه پیش عروسی کرده بود...
کوف اسدهللا سروری در قصر گلخانه با کلشنرا گرفتند و عاجل اعدام کردند... وزیر داخله و عبداالله معاون داودخان را 

حیدر رسولی،لوی می ُکشد...امام الدین و اسدهللا سروری داود خان و اعضای خانواده اش را در ارگ می کشند...
درستیز و قومندان قول اردو  از خانۀ باغبان وزارت دفاع بوسیلۀ نفرهای وطنجار دستگیر می شوند و وطنجار همه را 

 ..کشته بود.

رزو/
 
  ۱۷۰،۱۴۹، ۱۳۷،۹۰،/ ص۱۳۹۲خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر/در گ فتگو با دوک تور پرویز ا

  

۸ 

 واسیلی میتروخین

رشیف 
 
 کی جی بی و نویسندۀ  ک تاب " کی جی بی در افغانستان "دار ا

مد.با کاراندازان استخباراتی ذیل   ۱۹۵۱" نور محمد تره کی با نام مستعار " نور "  در سال 
 
به خدمت کی جی بی در ا

 کوزلوف، فدوسییف،سپیریدینوف، کوسترومین، کوزیروف، و ا.و.پتروف.در اقامتگاه کابل در ارتباط بود: شاگادیف،
هویت حزب دموکراتیک خلق  ۱۹۶۵،ببرک کارمل با نام مستعار" مارید " است که در سال کی جی بی ایجنت دیگر

جرا در ابتدا هردو گروه منقادانه هدایات مسکو را ادر واقع این یک ادغام تشکیالتی نبود نستان را بخود گرفتند.افغا
روبل قابل تسعیر،با مدد معاش  ۱۸۰افغانی ،معادل  ۴۰۰۰می کردند.برای شخص تره کی  معاش مستمری ماهانه 

.نام کارمل نیز به مارتوف .یدنور به دیدوف مبدل گردره کی از .پس از کودتای ثور نام مستعار تخوراکی داده می شد
عبدالصمد ازهر )ایجنت با نام مستعار فتح( گزارش داد که داوود برای کودتا  ۱۹۷۳سپتامبر  ۱۷بتاریخ  ...تبدیل شد

ماده است و نقشۀ مشخص کودتا را نیز افشا ساخت.ازهر، عضوی از گروه جاسوسی " اشعه " بود که از طرف اقامتگاه 
 
ا

وی همکاری خود را با کی جی بی در سال  کی جی بی در چوکات حزب پرچم در بدو پیدایش این حزب ایجاد گردید.
غاز نمود و در اقدامات فعال و عملیات ویژۀ کی جی بی سهم داشت. ۱۹۷۲
 
 ا

  ۱۹۷۸اپریل  ۲۷در 

)ایجنت با نام مستعار مامد( و محمد رفیع )ایجنت با نام مستعار نیروز( بیدرنگ به اقامتگاه در مورد حوادث گالب زوی
) ایجنت نام عبدالقادر وزیر دفاع افغانستان ۱۹۷۸می   ۶ ..روزبود خبر دادند. فوق العاده ی  ی که در شرف وقوع

نهمه اشخاصی که دستگیر شده بودند چه کند. مستعار عثمان(
 
نون به شمار چنین اشخاص اکمشوره خواست که با ا

نهااضافه از ده هزار تن می رسید.زندان ها انباشته بودند.شمار زندانیان در حال افزایش بود و 
 
به  برای مواظبت از ا

عده ای  بوگدانفدگروال  تحت ریاستکی جی بی تعداد زیاد سربازان وفادار به شورای انقالبی نیاز احساس می شد.
سیس در ارتباط سر  از مشاورین را در ماه می 

 
نوشت توقیف شدگان به کابل فرستاد و ریاست اگسا در ماه سپتمبر تا

..دسیسه و توطئه، دستگیری و شکنجه ها عام بود،زندان ها و بازداشتگاه ها سرریزه کرده بودند و حقوقق ابتدای  ی شد.
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ن به تمسخر گرفته می شد...محمود بریالی )ایجنت نام مستعار شیر(  با 
 
انسانی بنام انقالب و رشد و استحکام مزید ا

که کمونیست های واقعی همه در جناح پرچم قرار داشتند و حزب کارانداز نکراسوف در مسکو مالقات کرد و گ فته بود 
ارمل بریالی به چکوسلواکیا رفت و با ککمونیست اتحاد شوروی اشتباه می کرد که باالی خلقی ها حساب می نمود...

ارمل ک مالقات کرد.سپس به ماسکو رفت و به نکراسوف تیلفون کرد و با التماس تقاضا کرد تا تدابیر عاجل برای نجات
و پیروانش اتخاذ گردد" بنام انسانیت ما را نجات دهید""وسیلۀ امرار معاش ندارم،همۀ امید ما رفقای شوروی ما 
نرا به کی بدهم" این ها را در حالی که هق هق می گریست چندبار تکرار 

 
هستند،نامه ای از کارمل دارم اما نمیدانم ا

 ..کرد.

 ۱۹۷۸دسامبر  ۲۷

غاز نمود.اضافه از 
 
ن محو فزیکی حفیظ هللا امین و نزدیکانش بود ، ا

 
 ۷۰۰کی جی بی به "عملیات عقیق" که اهداف ا

عضو کی جی بی در کابل پیاده ساخته شدند.لباس های اردوی افغانستان را به تن داشتند.در حمله به کاخ تاج بیگ 
ارمل از کبر و سروری به حیث معاونش تعین شدند.کارمل به حیث رهعضو کی جی بی کشته شدند. ۱۰۰اضافه از 

نمایندگان کی جی بی خواست تا به اندروپوف اطمینان دهند که وی همۀ پیشنهادات و مشوره های او را بدون کم و 
و  کارملکی جی بی و اقامتگاه افراد خود را در مقامات کلیدی حزب و دولت جابجا ساختند.کاست اجرا می کند.

گاه و پایۀ قدرت خود خدمات اطالعات دولتی)خاد( و برخی واحد های فعالین حزبی را می دانستند.  همراهانش تکیه
کارمل تالش می کرد تا گالبزوی،سروری،مزدوریار و طنجار را  بردارد. کشتمند خواستار یکسره شدن کار خلقی ها در 

نفس بود،دامن اخالقی کارمل بی لکه نبود  و فاقد اعتماد به،دائم الخمر کارمل انسان دو دل ظرف یک سال شد....
و  محمود بریالی برادر ناسکۀ کارمل،منشی کمیتۀ مرکزی با اناهیتا راتب زاد عضو دفتر سیاسی روابط عاشقانه داشت.

ینده، در تجارت و داد و ستد خانه و موتر مصروف بود.
 
 رهبر احتمالی ا

 خدمات اطالعات دولتی ) خاد( 

والیت و همۀ ولسوالی ها و عالقداری  29جی بی بازسازی شد ریاست عمومی خاد در همۀ  بوسیلۀ کی ۱۹۸۰در سال 
 ۵۶که  ازدیاد یافت ۱۹۸۲نفر در سال  ۱۶۶۵۰به  ۱۹۸۰نفر در جنوری ۷۰۰های کشور فعال بود.کارکنان خاد از 

نها اعضای سازمان دموکراتیک جوانان بود .ریاست عمومی خدمات دولتی ،مشتمل  ۲۸فیصد اعضای حزب و 
 
فیصد ا

در بخش خدمات فرعی بود. ۱۱بخش عملیاتی)اوپراتیفی(،ریاست امور سیاسی،ریاست کارمندان و پرسونل و  ۱۱بر 
ورس های خاص نفر کارشناس داشت که همه اعضای قابل اعتماد حزب بودند که ک ۳۷۰خاد به تعداد  ۱۹۸۱جون 

میلیون روبل طال بخاطر معاشات اعضای  ۲۵۰مبلغ  ۱۹۸۱...در سال جاسوسی را در اتحاد شوروی فراگرفته بودند.
  خاد انتقال گردید...

  ۲۰۰۹واسیلی میتروخین/کی جی بی در افغنستان/ ترجمۀ داک تر حمید سیماب 
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۹ 

 دک تر دگروال پیک ف...

 فدراسیون روسیه انستیتوت تاریخ نظامی

حتی هرگاه همۀ گناه اتخاذ تصمیم ناروای گسیل نیرو به افغانستان را به گردن چهار عضو دفتر سیاسی  ..." 
و در بیست و ششمین کنگرۀ حزب لب به سخن نگشودند؟ بچه  ۱۹۸۰بیافگنیم،پس چرا دیگران در پلینوم ژوئن 

تشدان جنگ گذاشتند،حاال  ۱۸های 
 
ه چهمیگیرندبیش از دیگران مورد سرزنش قرار ساله ی  ی که پا به ا

 
دشوار و  ،ا

طی نه سال جنگ همه چیز بود.هم کشتن مردم بیگناه،هم قاچاقبری و سهمگین است که گناه را به گردن بگیریم... 
هی حکومت و فرمانداحتکار و چیز های بسیاری که نزد هر انسان باوجدان،احساس نفرت و انزجار را برمیانگیزد...

نظامی شوروی با ارائۀ کمک انترناسیونالیستی به انقالب افغانستان و با وارد ساختن سپاهیان خود به خاک افغانستان 
تاریخی این کشور را در نظر نگرفته بودند.تاریخ چندین سده ی  ی مبارزۀ مردم این کشور را با جهانگشایان  -عوامل ملی

ورند.در ذهنیت افغانها این گوناگون که از خاور و باخت
 
نها را به زانو درا

 
ر سرازیر شده بودند، مگر نتوانسته بودند ا

مده باشد 
 
نها ا

 
اشغالگر  –تصور به گونۀ بنیادی ریشه دارد که هر خارجی بگذار حتی با نیات خیرخواهانه به سرزمین ا

یز ست ..ع با دولت حاضر نگردیدند.مردم افغانستان به همکاری با سپاهیان افغانی و شوروی و در مجمو ..است.
فراکسیونی بین خلق و پرچم روی این میچرخید که هردو شاخه میخواستند با واگذاری شمار هرچه بیشتر کرسی ها 
برای نمایندگان فراکسیون خود در کلیه سطوح اپارات حزبی،دولتی،اقتصادی و نظامی مواضع خود را تحکیم 

بروی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در میان توده ها نمایند.
 
مدن این وضع،ا

 
 ...رفت.بیشتر ..با پدید ا

سرانجام،بازگشت سپاهیان شوروی از افغانستان شکست نظامی نه،بل یک شکست سیاسی بود.بهتر است گ فت 
ن گردیده بودند...

 
ن لغزشی بود که رهبران شوروی مرتکب ا

 
 جبران ا

 :" انقالب ما برگشت ناپذیراعالم نمود کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان XVمببرک کارمل در پلینو
ه " این گونه از باال تا پائین ب.این یک واقعیت است،زیرا تکیه گاه ما دوست کبیر ما اتحاد شوروی است!است 

رهبران حزب دموکراتیک خلق هر چه بیشتر خود را به جای تکیه بر مردم به یاری اتحاد شوروی تکیه زده می شد...
برو میساختند.اپارات حزبی 

 
الیشانه تزهای بسیاری را –چشمان توده های مردم بی ا

 
ین شوروی که مشاور  -دولتی بی ا

 "پیشکش می کردند...  -تهیه و تدوین کرده بودند

ریانفر ۱۹۹۹/ جنگ در افغانستان/ انستیتوت تاریخ نظامی وزارت دفاع اتحاد شوروی
 
  ، مترجم،عزیز ا
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۱۰ 

 ایرج سکندری 

 و مترجم کاپیتال مارکس بنیانگذار و دبیر اول حزب توده ایران

" در این که نظریات حزب کمونیست شوروی تحمیل می شود که هیچ تردیدی نیست،بخصوص در احزاب کوچکی 
دارند که موجب می شوند نگذارند در داخل حزب که در مهاجرت بوده اند بیشتر رخنه می شود و عواملی وجود 

ا شکال ما در رابطه با شوروی با  سیاست مستقلی اعمال شود... اینها هست و من هیچ تردیدی در این قضیه ندارم ...
گ ب ( و وظایف دیگری دارند.این دخالت ها مربوط به ارگان معینی  ) کمقاماتی است که جنبۀ حزبی ندارند 

ها برای سهولت کار خود شان با حزب ما رابطه می گیرند،برای اینکه سازمان دادن خبرچینی و  است.این سازمان
نها بهترین و اسانترین راه را پیدا کرده اند ،یک 

 
نها را سازمان داد...ا

 
جاسوسی خرچ دارد،اشخاص باید پیدا کرد و بعد ا

نهم واقعًا معتقد و مومن به یک 
 
ما عقیده ای هستند و از روی عقیده کار میکنند..اسازمان قباًل تشکیل شده،اعضای ا

باید دانست که این ارگان ها فقط به استفاده از خبرچینی های سازمان اک تفا نمیکنند بلکه در انتخاب مسؤالن حزبی 
ن هم دخالت میکنند.

 
سه جریان ک گ ب وجود دارد منتها از هم جدا هستند.یکی ک گ ب ای ..از جمله دبیر اول ا

ن خودش دایرک تیو معینی دارد.یکی هم شعبۀ ک گ ب در جمهوری هاست که است که 
 
در وزارت خارجه کار می کند ا

نهای  ی که همسایۀ کشور های سرمایداری هستند،خودشان علیحده یک شعبه دارند و سیاست 
 
هر کدام ،بخصوص ا

ذربایجان شوروی.یک جریان دیگری را هم دیده ام که نمیدا
 
قدر نم به کجا مربوط است ولی همینمعینی دارند.از جمله ا

جا ،مثاًل یک وقت،یکی،که میدانستم از کبگویم  اشخاصی را دیده ام که به هیچکدام از این دو جریان مربوط نیست 
ید،

 
مد و به من گ فت رفقا پیشنهاد می کنند که به فالنی ،یعنی من ،بگوئید که این افسر ها را ) که در شوروی و  می ا

 
ا

ماده کند،ما همه کارها را درست می کنیم و یک  سایر کشور های
 
اروپای شرقی در مهاجرت بسر میبرند( ترتیبی بدهد و ا

..یک حزب ،یک سازمان حزبی،اگر بنایش بر خبر چینی باشد هیچوقت به وضعی مثل افغانستان درست میکنیم.
ن خبر میخواهند،اعم از اینکه پول 

 
جای  ی نمی رسد و نخواهد هم رسید این دیگر میشود شعبه ای از یک جای  ی که از ا

ین سازمانی نبگیرند یا نگیرند،و خود بخود یک چیزی خواهد شد که به جائی نخواهد رسید.من باور نمی کنم که با چ
 "بشود کاری کرد...    

  ۱۵۰ - ۱۵۶/ص  ۱۹۸۵/انتشارات امروزها و خاطرات  ایرج سکندری  ماندهیاد

 

۱۱ 

 نورالدین کیانوری 

 : به این نتیجه میرسد  ۱۳۶۲ در بعد از چهل سال مبارزه رهبر حزب توده ایران 

سیس در 
 
غاز تا

 
ن چیز های  ی را که ما طی  ۱۳۲۰" حزب توده از ا

 
 ۴۱تا به حال ابزار جاسوسی و خیانت بوده است.ا

سال از مردم ایران و کادرهای حزب مخفی نگهمیداشتیم، اینک نکات عمده اش را مطرح می کنم.حزب توده ایران از 
 به سر میبرد: ابتدا با چهار بیماری غیر قابل عالج

 . وابستگی و جاسوسی به شوروی ۱
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 . عدم شناخت جامعه ایران بخصوص صدسالۀ اخیر ۲

 . برگزیدن ایدوئلوژی چپ ۳

 . اختالفات درونی ۴

سیس حزب توده یک عده کسانی سهم داشتیم که به نحوی از 
 
ما چهل سال در خیانت و جاسوسی قرار داشتیم.در تا

 ..ما هم منتظر بودیم که مثلد.انحا جاسوس های شوروی بودیم.عده ای از اعضای رهبری عضو رسمی کا گ ب بوده ان
حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوسیلۀ شوروی به قدرت برسیم.ما میدانیم که شوروی بوسیلۀ یک کودتای نظامی 
سیاسی قدرت را برای ُعمال دست نشاندۀ خود داد.حزب توده بطور کامل از این اقدام شوروی پشتیبانی کرد و در 

مدن ببرک کارمل که کودتای نظامی در افغانستان حمایت نشریات و مطبوعات حزب توده از 
 
شد...بعد از روی کار ا

ورده شد،ما تمام این چیز ها را به حساب انقالب اصیل در افغانستان حمایت می کردیم ، 
 
بوسیلۀ ارتش شوروی ا

سازمان کاماًل  کاشغال افغانستان بوسیلۀ شوروی را بنام کمک انترناسیونالیستی توضیح می کردیم....حزب توده ی
وابسته به شوروی و یک سازمان جاسوسی بوده است.حزب توده نه در جهت استقالل و منافع مردم بلکه در جهت 
وابستگی به شوروی تالش و فعالیت می کرده است. وابستگی به شوروی علت العلل تمامی خطا ها و خیانت های 

 " www.youtube.com/watch?v=Rwqq9jzRwyc ..حزب ماست.

 

 نویسد: می۱۳۷۱در خاطرات  در بیرون از زندان در ک تاب 

" بزرگ ترین اشتباه سیاسی زندگی  من  پذیرش درخواست مقامات شوروی و ارائۀ اطالعات به سرویس اطالعات نظامی 
مدیم و فعالیت 

 
ر یو ( بود...این جریان ادامه داشت تا انقالب پیروز شد و ما به ایران ا

 
ب را در حز شوروی سابق ) جی ا

غاز کردیم.درین زمان " لئون
 
مد  شخص رابط – داخل کشور ا

 
و درخواست خود را مجددًا مطرح کرد.این " به تهران ا

نهم حزبی با 
 
سال  ۴۰یک اشتباه فوق العاده بزرگ حزب کمونیست شوروی بود که از دبیر کل یک حزب کمونیست،ا

المللی کمیتۀ  شعبۀ بینن بود که این درخواست را پذیرفتم...سابقه چنین درخواستی را بکند.اشتباه عمیق تر من ای
تحلیل ما از اوضاع ایران بود.من هر ماه یک بار مطالبی را تنظیم می کردم و مرکزی حزب کمونیست شوروی خواستار 

نها هم اطالعاتی به ما می دادند.اوایل شوروی  -عضو رابط با شوروی-از این طریق توسط گاگیک
 
ا همی فرستادم.ا

اطالعات خود را ک تبی می فرستادند پس از مدتی،به دالیل امنتیتی،مطالب شفاهًا به گاگیک گ فته می شد و او به 
 .."حافظه می سپرد و در مراجعت می نوشت و به من می داد.

 

۱۲ 

 احسان طبری 

 می نویسد: ۱۳۶۶در ایدوئلوژیک حزب توده ایران  رهبر

حزب توده بر روی دو اصل عقیدتی و تشکیالتی خطا و محکوم به زوال تشکیل شد و بر روی این دو اصل ،در گردباد " 
،چندان چرخید و چرخید که سرانجام از گردونۀ زندگی اجتماعی برون ۱۳۶۱تا  ۱۳۲۰رویداد های گوناگون ،از سال 
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ن می بینیم و رانده شد...اگر بخواهیم منحنی زندگی حزب توده را رسم کنیم
 
،فراز ها و نشیبهای مختلفی را در ا

ن از جامعه می گردد.
 
.از .بتدریج،چنان ارثیۀ منفی و ضد مردمی در این سیر انباشته می شود که ناچار منجر به طرد ا

غاز سال 
 
بنا بر ارادۀ دبیر شوروی و سردمداران کا.گ.ب،سرانجام کیانوری دبیری حزب توده  ۱۳۶۱تا سال  ۱۳۵۷ا

ن را  دست گرفت...را ب
 
رفند و عوامفریبی پنهان میداشت.فعلیت پرجوش جاسوسی به سود شوروی را در زیر  پردۀ ت ا

..پلینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب توده  نخستین پلینومی بود که در شوروی تشکیل شد...عالوه بر رهبری می کرد.
ن میان تعداد ک ثیری 

 
پانزده تن اعضای کمیتۀ مرکزی و چند تن مشاو،قریب شصت نفر در پلنوم شرکت جستند و از ا

مدند تا در پلنوم
 
ار چهارم که حزب کمونیست شوروی مهماند از افسران عضو سازمان نظامی بودند،این افراد به مسکو ا
ن بود،شرکت ورزند.طول مدت این پلنوم کمی بیش از 

 
.جناح رادمنش و اسکندری ( ۱۳۳۶تیرماه  ۲۶ - ۵روز بود)  ۲۰ا

ادرها ،والاقل ..کنفوذ کمتری در پلنوم داشتند و به عکس جناح کامبخش و کیانوری اعمال نفوذ بیشتری می کردند.
نها،ب

 
ت اجرائیۀ نو گزیده شد) رضا طور مخفیانه از شورویها رهنمود می گرفتند.قسمتی از ا

 
در این پلنوم هیا

افراد  (احسان طبری قاسمی و من احمد کیانوری،نورالدین رادمنش،عبدالصمد کامبخش،ایرج اسکندری،فروتن،
ونیست مرکزی حزب کمابتدا همگی در مسکو اقامت داشتند.کلیه اعضای هیئت اجرائیه را کمیتۀ  هیئت اجرائیه،

شوروی به ستاد این حزب دعوت کرد،کووئسینین،عضو دفتر سیاسی انتخاب شدن هیئت اجرائیۀ حزب توده را به 
ن تبریک گ فت و افزود که کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی فکر می کند که برای کار بهتر احتیاج به 

 
اعضاء ا

لمان دموکراتیک  شرایط مساعد تری دارید،مثاًل روزنامه و رادیو و
 
ارتباطات زنده تری با کشور ضروری است.این کار در ا

لمان دموکراتیک دامنۀ فعالیت شما را بسط خواهد داد.
 
 پس از اینبرای شما فراهم تر است.بنظر ما رفتن به ا

 یران دراز مسکو به الیپزیک منتقل گردید.رادیوی پیک ا ۱۹۵۸و اوایل  ۱۹۵۷بیانات،هیئت اجرائیه در اواخر سال 
ن موقع می اندیشد،می فهمد که تشکیل پلنوم و تعین 

 
نجا مشغول کار بود.اکنون که شخص دربارۀ حوادث ا

 
غاز در ا

 
ا

هیئت اجرائیه،در واقع اجراء نقشه ای بود که از طرف شوروی تنظیم شده بود و مسلمًا کامبخش و کیانوری و ... از 
ائیه و دبیرخانۀ  مدت بیست سال قرارگاه هیئت اجر  ۱۹۷۹تا سال  ۱۹۵۹الیپزیگ از سیر نهای  ی کار خبر داشتند.

 مرکزی حزب بود..."

 ۱۳۶۷تهران چاپ ، ۱۶۶- ۳۹-۲۶-۱۳ فحاتانتشارات امیرکبیر/صاحسان طبری /ک ژراهه /

 

 

۱۳ 

 فریدن کشاورز دک تر 

 عضو هیئت دبیران حزب تودۀ ایران مینویسد:

این مجموعه رهبری گرفتار سردرگمی است،کاری برای اعتالی نهضت نجات بخش میهن ما انجام نمی دهد،در داخل 
حزب و بین مردم ایران حیثیت واقعی ندارد و در پناه پول و وسیایلی که احزاب برادر در اختیارش گذاشته اند روزنامه 

ط دیوی  ی سخنرانی می کند که کارگران ایران  نمی شنوند و فقای منتشر می کند که بدست کارگران ایران نمی رسد،از را
صل در مهاجرت " ریاست" می کند....من همانقدر که به عضویت در حزب توده ایران که بهترین 

 
بر مشتی کادر مستا
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ن شهید شده اند افتخار می کنم همانقدر از عضویت در کمیتۀ مرکزی که اک ثریت
 
رمانهای ا

 
  فرزندان ایران در راه ا

 
ن به ا

نان سرزده که با خیانت موی  ی فاصله ندارد،ننگ دارم.
 
 نظر من از کسانی تشکیل شده که ناالیق اند و یا خطاهای  ی از ا

 164ص   1356/ چاپ کمیتۀ مرکزی حزب توده  را   من متهم می کنمفریدون کشاورز/ 

 

 

 

 

۱۱ 

 دادخواهی

 

 بازمانده

غاز بی ثباتی و بلع  57هفتم ثور ... 
 
میز   71 و حذف دگراندیشان است و  هشتم ثور  مخالفینسرا

 
سقوط و تسلیمی شرم ا

ن  یکه است کچهارده ساله فاصله بین کودتا و سقوط،مسافتی است.  حزبی انترناسیونالیست های قومپرست
 
نوک ا

 ،ن هاپولیگواعدام ها،شکنجه ها،سیاستزدگی ها،دستگیری ها،فرکسیون بازی ها،چاکرمنشی ها،هورا ها،با 
ن با قوم پرستی ها،نعره های هللا  گردیده است سرخ گورهای دسته جمعی  و بمباردمان هاکوچاندن ها، 

 
و نوک دوم ا

ن گشته قرمزیفراموشی ها سکوتها و خاطره نویسی ها،فرارها،توجیه کردن ها ،تسلیمی ها،ریش ماندن ها،واکبر،
از شانۀ چپ به شانۀ راست انداخت.از شانۀ را  خونچکانحزب دموکراتیک خلق،جنگنده ای شد که تفنگ است.

 .انحالل وقوم گرای  یخشونت و ایدوئلوژی به شانۀ 

عدم ند.دادگاه کشانیده نشده ابازخواست و تا هنوز به  جنایات سازمانیافتۀ حزبی  و دولتیاینهمه و عامالن طراحان 
جاد بین المللی،فضای  ی را ایحقوقی نهادهای  بی تفاوتیدولت های پس از هشتم ثور، و دردناک سکوت و  رسی داد

حاال که هم  .با تکیه بر بازو  و انرژی خویش،پیش ببرندکرده اند که  قربانیان نیز  نتوانسته اند فرایند دادخواهی را 
خمیده  کشتار،با گردن هایشکنجه و  و هم شکنجه گران و طراحان زنده اندقربانیان و بازماندگان شهیدان بخشی از 

یندگان  و دادخواهی سنگک شده است،  بازخواستوجود اند،پروسۀ م
 
فردا که نه قربانیان زنده باشند و نه جانیان،ا

گاه و ملرسیدگی نمایند؟ ت یابی قو حقی عدالت،مستند سازی  داعیۀعدالتخواه چگونه خواهند توانست به 
 
ت های ا

لمان
 
ه روی چندین نسل است کتاهنوز بعد از هفتاد سال، دادخواه نمی توانند به خاموشی و فراموشی تن بدهند.در ا

ادامه  را برای  دستگیری جنایتکاران  نازی فرایند دادخواهی  و ،حقیقت یابی می نمایندجنایات نازی تحقیق می کنند
قوق ناقض ح و افغانستان تا هنوز نتوانسته اند از میان صد ها جنایتکار عدالتخواهو نیروهای ،قربانیان می دهند.مردم 

 را به دادگاه بکشانند !  نفریک  ،بشر

بلکه ،جنایتکاران نیستمظنونین و به معنای انتقام جوی  ی و تسویۀ حساب فزیکی با  دادخواهی و تطبیق عدالت
گاهیحقیقت تثبیت

 
ای است  و حساب گیری،پدیده حقیقت یابیو جلوگیری از تکرار فاجعه و جنایت است. ،رشد ا
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رامش سوق میکه جامعه را بسوی ثبات و 
 
شتی  ا

 
رامش اجتماعی است،اما عفو و ا

 
شتی نیز الزمۀ ثبات و ا

 
دهد.عفو و ا

 د.نکشانده شو به محاکمه ،عاملین جنایات سیستماتیکشکنجهزمانی می تواند عملی شود که عاملین اصلی کشتار و 
شتی پدیدۀ مشروط است.

 
د از مجازات ان داده اند که بعنشدر مورد جنایات  سیاسی دیک تاتوری ها تجربۀ ملل نیز عفو و ا

شتیخسارات،بعد از اعتراف و عذرخواهی،بعد از جبران مردم جانیان و قاتلین  
 
رامش مستقر  ،صلح،ا

 
 ه است.یدگردو ا

گاهی های الزمه  که از به عدالت برسندد نزمانی می توان مردم و قربانیان
 
هیچ د.نار باشبرخوردو تالشهای دسته جمعی ا

کسی نمی تواند جنایتکاران،شکنجه گران،قاتلین و ناقضین حقوق بشر را از کیسۀ خلیفه ببخشد،عفو و بخشش 
نایات جو محاکمۀ عاملین  جبران خسارهاعتراف،معذرتخواهی،،حقیقت یابیمستندسازی،روندی است که بعد از 
شتی زمانی ممکن می.سازمانیافته عملی می گردد

 
رهنگ بازخواست ففرهنگ معافیت مبارزه شود و گردد که علیه  عفو و ا

دم کشی و خشونت در کشور ما در ابعاد گسترده صورت گرفته است.درد ما درد ملی است. و دادرسی مستقر گردد.
 
ا
لۀ به همین خاطر است که 

 
یافته یک نیاز ملی است.جنایات سازمان نقض حقوق بشرتطبیق عدالت و پرداختن به مسا

غاز شده و به اشکال مختلف تا امروز ادامه دارد.ای که از هفتم ثور 
 
 ا

ا زمانی ت در واقعیت ، درد و رنج اجتماعی است. است اما شخصیمنفرد و ،ظاهرًا پدیدۀ بازماندگانو رنج  اندرد قربانی
 که این درد و این رنج به تفکر جمعی و احساس جمعی و میهنی تبدیل نگردد،به درک و احساس عمومی رسوخ نکند،

لۀ ملی ارتقا نکند، همعضلاین طرح و حل 
 
در میان روشنفکران و الیه های فعال مردم ،به بحث جدی و به مسا

 انیم.م خاموشی و فراموشی باقی میانفعال،در گرداب  ،بسویه های متفاوتید،ما همچنانشودادخواهانه تبدیل ن

 و اما،

برباد  سلتا خاطرات خونین یک ن ند.می نویسندتا جنایت و خشونت را نقد کرده باش ندنویس می زندانیانقربانیان و 
تا چشم ند می نویس.ندخاموشی به صدا بیاور  استبداد و عدالت را علیه زنگتا  ندبه فراموشی سپرده نشود.می نویس رفته
می .ه باشندبردرا باخود به گور ن و تحلیل ها تا خاطرات ند.می نویسنمایندسند تبدیل فکت و را به  و شواهد دهادی

و تکذیب  امتناعمی نویسند تا در برابر انکار،نویسند تا تجربه های خود و دیگران را برمال و بین االذهانی کنند.
تا .می نویسند گرددتکرار نجانی قهر و  قربانیدرد می نویسند تا حقیقت روشن بماند،تا رنجها پنهان نماند تا بیایستند.

گاهی از  درد و شکنجه را که یک تجربۀ فردی است . حافظۀ جمعی ایجاد شوددرک جمعی و 
 
ه درک بمی نویسند تا ا

بین ه تناقض بمی نویسند تا خط فاصل بکشند.  ،می نویسند تا بین انتقام جوی  ی و عدالتخواهیند.نمایتبدیل عمومی 
شتی و  صلح نقطۀ  ،عفو  ، معذرتخواهیاعتراف ، ،مسؤلیت ،حقیقت 

 
 ،تا منتقدیند نمی نویسبگذارند. سالم و روشن ا

یندهپژوهشگران 
 
انیافتۀ و جنایات سازم فرهنگ استبدادینوشته های  ی، شواهد و متکی بر چنین  ،و دادخواهان  در ا

 نمایند. و دادرسی تحلیل ،،بررسیحزب دموکراتیک خلق را 

 می نویسد،

 می نویسی

  تا تاریخ تکرار نگردد.تا خشونت فراموش نشود    پنهان نماند  جنایتمی نویسم تا و  
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 قربانی

که  بانیقرزند.   قربانی، دردی ست که در حصار فراموشی کاشته شده است و اینک در کشتزار خاموشی، جوانه می
ید تا گرد  خشک ش شکنجه گردر جریان شکنجه و حبس،حنجره اش بوسیلۀ ُسرب 

 
دۀ بسته می شد اینک به صدا می ا

خون را از رخسار حقیقت بتکاند.قربانی که صدایش در دورۀ استبداد حزبی،از جنس ممنوعه پنداشته می شد اینک 
 یفریاد می شود تا تندیس خشونت را از زیر خریطۀ سیاه بیرون بکشد.قربانی که پر از زخم و درد است اینک با انگشتان

تشین را از تنور زخمها و درد ها  می گیرد.ناخن اش کشیده شده استکه 
 
اق قربانی که روح و جسمش در ات، سرپوش ا

ب می گردید اینک قطره قطره به دریای روایت تبدیل می گردد.قربانی که نام و هویتش بتاراج 
 
های استنطاق ذره ذره ا

نک یسخن می گوید.قربانی که عصارۀ سکوت و سرکوب است ادوباره خویش برباد گشتۀ رفته بود اینک با نام و هویت 
 تراود. بیرون می،نقادانه خاطراتمانند فواره ای از اعماق 

رو ف ری است که بدون شناخت ازهویت شکنجه گر، شکنجه می شده است اما اینک نقاب دژخیم را قربانی،شکنجه بَ 
ینه و سخاموش زندانی است،قربانی، یبانی،صداقرریزاند تا هویت و شخصیت اصلی شکنجه گر برمال گردد. می

لود اعدامی است .قربانی که حلقۀ مفقودۀ حقیقت است اینک با چراغ خاطره 
 
ا روشن حفره های مجهول ر شقیقۀ خونا
ی و خاموشاست علیه  قربانی، روایت بیدار گشته ایقربانی،برسمیت شناختن درد و دادخواهی است..می سازد
درد و  کاوش، رگه های عتیقۀقربانی،باستان شناسی است که تا اعماق خاطرات درخود پیش میرود و درین  فراموشی.
لود سینقربانی که چشمانش رصدخانۀ شبهای گلوله باران  را کشف می کند.  شکنجه

 
ی ها هاست اینک راز های شط ا

سطور  ۀمزرعدر  ه را دانه دانهاست اینک هر ذر  . ضربات ساطور  الصۀ درد  متراکمقربانی که خرا فاش می سازد. مشبک
 کارد. می

  

۲۰۱۵  

هالند   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 پانوشت

هنگ ترجمه . ۱
 
: ا  

 پیش از زندگی کردن کی مرده است

 فکر فردا را کی می کند

 از شب غمگین کی میترسد

 تا هنوز شام ،دلنشین است



139  
  

خاد .  ۲  

= خ  ا  د  = خدمات اطالعات دولتی   

ساگا.  ۳  

  نه ادارهس ا = د افغانستان د ګ تو سات گ= ا  

) مینی بس های خونین( بخار موتر دیگ.  ۴  

شکنجه  و ،خیلی وحشتناک است ،موتری است که کلکین و شیشه و چوکی ندارد.مانند گور خائنینتیره رنگاین موتر 
نفر باشد،اما در موقع اعدام   9اگر درین موتر بطور نورمال چوکی گذاشته شود،شاید برای  تنگ و تاریک است. گران

ن از صدارت و ریاست های خاد،زندانیان را مانند اشیاء درین موتر بی روزنه، سربسر می یا در موقع انتقال زندانیا
 انداختند.

اند: انداخته شده این موتر  در زندانیانی که  

را از صدارت و ریاست های خاد به بالک اول انتقال میدادند  زندانیان محکوم به اعدام  -  

وردند) کسانی که تحقیق زندانیان زیر تحقیق   -
 
شان خالص نشده و  ادامه دارد( را به این بالک می ا  

به پولیگون میبردندو موتر های مشابه محکومین به اعدام را بوسیلۀ همین موتر ها  -  

زمایش ۵
 
  زندان استنفورد . ا

زمایش روان شن ۱۹۷۱پروفیسور فلیپ زیمباردو استاد روانشناسی در پوهنتون استنفورد کالفرنیا در سال 
 
اختی یک ا

زمایش زندگی 
 
محصل در ازای پول اشتراک ورزیده  ۲۴زندانی و زندانبان را در پوهنتون استنفورد انجام داد.درین ا

یا مکان و موقعیت می تواند انسان های عادی 
 
بودند.پروفیسور زیمباردو میخواست به این پرسش پاسخ پیدا کند که ا

 را به سادیست و مریض روانی تبدیل نماید؟

هنین مزین شده بود. فاکولتۀ روانشناسیزیمباردو ،در زیر خانۀ 
 
 یک زندان ساخت که با کوته قلفی ها و دروازه های ا

محصل در نقش زندانبان  ۱۲محصل در نقش زندانی و 12به دو گروه تقسیم شدند.  محصلین بر اساس " شیر یا خط"
فزیکی را نداشتند فقط موظف  بودند تا با اذیت در زندان مصنوعی جابجا ساخته شدند. زندانیان حق شکنجۀ 

زمایش برای 
 
روز دیزاین شده بود اما زمانی که  ۱۴روانی،زندانی ها را  بی حوصله و درمانده و عصبی بسازند.این ا
تغیر  در روز دوم تیم، ود هر وضعیت روانی زندانیان و زندانبانان در موقعیت های خویش قرار گرفتند،

تالش داشتند تا جسم و روح زندانی ها را در کنترول داشته باشند و زندانیان می کوشیدندکه هویت  ،زندانبانانخورد
زمایش را و شخصیت خود را حفظ نمایند. 

 
در روز سوم و چارم ،برخی از زندانیان بی طاقت شدند و گ فتند که این ا

 شماره زندانی وو عصبی شد و از زندان رها گردید.ساعت دیوانه  ۳۶یک نفر از زندانی ها بعد از باالی ما متوقف بسازد...
زاد گردید در روز سوم از مرز زندگی عادی بیرون شد  ۸۱۹

 
سا گریه می کرد تا اینکه ا

 
در روز  جامسران تا اینکه.و جنون ا

گین مست و معتاد شده بودند.پروفیسور زیمباردو 
 
ششم همۀ زندانیان درمانده شدند و همۀ زندانبانان با حرکات خشما

زمایش به این نتیجه رسید که موقعیت زندان،زندانبانان را در مدت کوتاه به سادیست ها تبدیل می کند و 
 
درین ا

 زندانیان را به مریضان روانی.
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 . معلم عبدل ۶

اد این تمامی تالش من در شعبۀ خ ،و معلم عبدل در دسیسۀ  پاپا  استاد ولی پاسدار برایم بار بار تکرار کرده بود که
درس بود که نام مکمل

 
ن زمان به همین سادگی افراد را دستگیر می کردند چون،استاد عبدل افشا نشود  و ا

 
به  و در ا

 زندان می نشاندند.
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