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   )2012 /  3 / 30  ("               ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 

  
 

   :ارضاي ساديزم خادي هايكي از شيوه هاي  - 4

  

 كه " قره وانه " كرده يي به نام  ناسفيد بعضاً عوامل خادي دور از چشم زندانيان در بين ظرف مسي 
 نبود ، مقداركمي پودر صابون مي ريختند كه بعد از مدتي "شورباي پس آب"محتواي آن چيزي بيشتر از 

زنداني  به جانب درب آهني سلول . ي مي گرديد  سبب سراسيمگي و  زنداني  شدهةموجب تعامالتي در معد
خادي هايي كه مرتكب اين .  اجازه تشناب رفتن بگيرد "  اشرف مخلوقات" مي شتافت  تا از  حيواني به شكل

خادي . گر نشان مي دادند يد  را به هم هراسان و اشاره  زندانيءو با ايما. رذالت مي شدند زير لب مي خنديدند 
وشش زنداني از هيچ نوع عملي كه موجب ناراحتي و خشم شديد زنداني ميگرديد ، دريغ نمي هاي مخفي زير پ

  . ورزيدند ، و با ين شيوه ناشريفانه زمينه اي براي ارضاي عقده هاي حقارت و ساديزم خود مي ساختند 
 كه ؛ مي زد -   البته در ساحه محدود زندان-  زندان دست به چنين عمل رذيالنه اي ةدر بعضي موارد ادار

 .به علت و چگونگي آن  در نوشته هاي بعدي تماس گرفته خواهد شد 

 شاهد بودم كه ضرورت به "اق محصلين ت ا"پير مردي مؤقر ، بلند قامت ونجيبي از اهالي پكتيا را در همين 
ه آهني در برابر درواز   كه در نقش ازبك افغان- وي با تضرع  از سرباز  مؤظف شوروي . رفع حاجت داشت 

 مي خواست اجازه دهد كه به -  در ميان انگشتان اش مي چرخاند كشيك ميداد و غنچه كليد هاي آهني را
: گفت  به وي مي)  البته به زبان دري (  ازبكي ةجـتشناب برود ؛ اما سرباز بيگانه با تمسخر و بي رحمي و با له

 مرد كهن سال در حاليكه با تكه پارچه اي ، پاچه هاي . "! نوبت تشناب نرسيده ، برو ، برو ، از دروازه دور برو  "
خودش ، محكم مي بست و اشك در چشمانش حلقه بسته بود ، چون پرنده اي سخت وحشت زده  تنبانش را

 نوبت  ":سرباز هم مي گفت  . رابه دروازه مي زد و چيز هاي كه شنيده نه مي شد ، بر زبان  جاري مي ساخت 
رسيد  مقاومت پير مرد به پايان رسيده  "اق محصلينت ا"  زماني كه نوبت تشناب "! رو تشناب مي رسه برو ب

من ، جمله اي يكي از . چند تن زنداني بسيارحساس از ديدن اين  وضعيت دچار تأثر شديد شده بودند . ... بود 
] لعين [ زنده برآمدم تو  له اينه از زندان ] اگر[ به ذات  خدا كه اگه "را كامالً به خاطر دارم كه گفته بود   آنان

    ."زنده نمي مانم 
  

   ؟و باسلماني چه ارتباط داشت  نويس كي بود دفاعيه څارنوال - 5
 

طرف چپ رويش از دور نمايان بود ، ة  اي از اهالي پنجشير كه داغ سالدان" ارنوالڅ " تني چند  به دور 
 آن   دفاعيه يي برايش  بنويسد كه موجب آزادي اش ازهر كدام شان  از وي مي طلبيدند تا. جمع شده بودند 

) .  مي سازد" بي آبرو" و "بي حيثيت" آن  آدم را " نوبت تشناب "چالي كه سياه( سياهچال خوفناك گردد 
  آمدن باز و خندان داشت ، به مجردي كه صداي جوشة قد بلند كه چهر]دادستان  -  سارنوال [ ارنوالڅ

   )4(    قسمت -   بخش اول   
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 را شنيد از جمع زندانياني -به زودي به  فغان مي آورد  آبگرمي ساختگي بسيار قوي آنرا كه -آفتابه پالستيكي 
آب جوش آمد  !  چريك ها":   گفت رساكه به خاطر نوشتن دفاعيه احاطه اش كرده بودند ، بلند شده با آواز

. انعكاس مي يافت  نهفته بود كه در صداي وي ي نوعي تمسخر"چريك ها " ة در اداي واژ ."نوبت كي  است ؟ 
كه زنداني ... تعجبي آميخته با شك  برايم دست داد  ، را شنيدمارنوالڅمن ، نخستين باري كه اين جمله 

 مي " چريك " يكسان  ،مبارز چطور همزنجيران پير و جوانش  را كه موقعيت هاي متفاوت اجتماعي دارند
نشست ،  كه از صحبت ارنوال څ ." نوبت ماست": فت   دستش را بلند كرده  گ" دلگي"؟  يكي از افراد  !گويد 

كه   آفتابه آب جوش را،و بر خاست با چپ انقالبي  ضد سوسيال امپرياليزم روس با نفرت پنهان احتراز مي كرد 
ي كه براي گرفتن اش آمادگي مي ي  آن مي رسيد ، به زندانةوي پالستيك ازآن به مشام گيرندنرم شده وب

 كه "دلگي"  آن را كه دور از نظر سرباز مؤظف به دست آورده بود ، در ترموز هاي  افراد گرفت ، داد  تا وي
  .اين  شكلِ به دست آوردن آبجوش يگان روز ميسر بود ، نه همه روزه  . مركب از ده تن بودند ؛ خالي نمايد 

د صاحب خانه  قد بلند كه هيچ تشويش و هيجاني در چهره اش مشاهده نمي شد ، تو گويي خوارنوالڅ
 شان  ة است كه از مهمانان خوانده و ناخوانده پذيرايي مي كند ، به انتظار منتظرينش پايان داده دوباره در حلق

شرا مخاطب ساخته چنين گفت  اوپيش وربه آرامي نشست و محبوسين د :  
 ورمي اگر از تمام  چند و چون مسايل تنظيمي و سياسي و نظامي تان خبر نداشته باشم چط" 

توانم برايتان دفاعيه بنويسم ؛ مثالً اگر نزاع و گفت و شنودي در ميان دو فاميل در بگيرد هر دو 

  گفتگوي شان بي خبر باشم وفاميل هرگاه از من بخواهند يك طرف را مالمت نمايم اگر از اصل قصه

بر از اتهام و  چطور در بين آنان صلح و صالح كرده ميتوانم؟ شما خود تان فكر كنيد كه بي خ،

گرفتاري و حلقه و هر چيزي كه هست ؛ اگر دفاعيه بنويسم با اندك اشتباه خداي ناخواسته قيد تان  

  ). نقل به مفهوم  ( "باال مي رود 
بعداً كه قناعت اين ساده دالن و ساده انديشان را كه اكثراً . با اين شكل استدالل ، ترفندش كارگر مي افتاد 

اهم ميكرد از آنان مي خواست تا به پرسش هاي زيركانه اش جواب كامالً صحيح بدهند و سواد نداشتند ، فر
 و "4 قسم " و " 3 قسم"بلي ساده انديشاني كه در زير شكنجه جالدان . واقعيت مسايل را برايش بيان نمايند 

وود خان را  پشت سر  دا"مصونيت ملي"كه تحت نظر و رهنمود جال دان نخبه  و تحصيل كرده و كار و تجربه ...
 حرفي خالف راه و رسم ]2[كه در اصل مؤظف تحقيق و شكنجه طيف چپ انقالبي بودند  " 3قسم"گذاشته 

عمليات "خود نگفته بودند و مستنطقين و شكنجه گران نامرد و اجير را به ستوه آورده بودند ؛ مگردر زير 

و ندارشانرا براي اين مستنطق داخل اتاق كه زير  دار " تحت نظارت " كه لقبش را گذاشته بودند "اوپراتيف
ي را ئ خود را قايم كرده و نقش زنداني تحصيل كرده در رشته قضا"حزب جمعيت اسالمي"  و  ارنوالڅپوشش 

فاع از دولت   موصوف كه وظيفه دارنوالڅ.  بود ؛ اعتراف مي كردند ارنوالڅ هم بازي ميكرد و يا اصالً
 افراد را به عهده مي گرفت و ظاهراً وي را در رابطه جمعيت اسالمي زنداني كرده ي با سايرئدرمناقشات قضا

عمليات "  يكي از گردانندگان " صاحبارنوالڅ "دراصل. بودند تا مورد اعتماد زندانيان ساده انديش قراربگيرد 

  ] ب -  2[  . در اتاق محصلين بود "اپراتيف
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 در پي به دام انداختن زنداني به خاطر اعدام هرچه "صاحب ارنوال څ"گري هم بودند كه مانند يافراد د
 از دو يا سه تن  " 2بالك "و بار اينها كه در آن سال ، در  كار. از جمله سلماني ها . زودترش ، تالش مي كردند 

  . بيشتر نبودند ، همچنان مهم بود 
 عمليات "ز گردانندگان  موصوف يكي ا" ارنوال څ" بود كه نوشتم " صاحبارنوالڅ"صحبت ما باالي 

 بود كه زندانيان راز هاي پس پرده شانرا به وي مي گفتند تا موصوف صورت " اتاق محصلين" در "اپراتيف 
جهادي  "گر هم شخصيت يخادي هاي د(دعوي خوبي برايشان  بنويسد تا هر چه زود تر از آن دوزخ آزاد  شوند 

طيف چپ انقالبي  ). اتاق به شيوه ها مختلفي تبليغ مي كردند  را دراين اتاق و آن ارنوالڅ يعني  رفيق شان"
 .كردند   موصوف را  به درستي شناسايي كرده بودند ، از وي اجتناب  ميارنوالڅكه 

  شك كرده به مشوره  رفقا نزد "...  چريك ها آفتابه جوش آمده " كه مي گفت ارنوالڅ باالي هم من 
 ارنوالڅبعد از گفتگوي مختصري كه با .  صورت دعوي كمك ام كـند وي رفته از او خواستم تا در نوشتن

 عالوه بر اينكه  مطالب كشف شده زنداني را به اطالعات زندان مي  ،داشتم پي بردم كه  وي عامل خاد بوده
 اش ترحم "صورت دعوي"داشت كه در اخير  وا مي  ، از اعدام و قيد هاي باالرساند او را با تشويق و تخويف

روسي ؛ حتا از كرده و ناكرده اش در برابر تجاوز گران  لت دست نشانده را جلب نمايد و به خاطرآزادي زودتردو
ي "يد  مف"و دولت دست نشانده ، ابراز ندامت نمايد ، تا روحيه مقاومت اش  شكسته  باالي سايرين هم اثر

 هركي به طور  .)اين نوشته مي گردد موجب طوالني شدن ارنوالڅيالوك من با توضيح اصل د (داشته باشد  
در .  مي نوشت ، نمي توانست كه با اطالعات زندان رابطه نداشته باشد "صورت دعوي"دوامدار براي زندانيان 

 را به سببي كه آنرا  به نفع  زنداني مي نوشت و متهم را به مقاومت "صورت دعوي نويس"غير آن اطالعات
يعني (  به نقد بكشد و يا بر مبناي تحقيق زنداني ش را شديداً اه خاكتشويق مي نمود  كه تجاوز شوروي ب

، صورت دعوي  وي را طوري مي نوشت كه مدت  محكوميت اشرا به حد اقل ؛ ) انكار و يا اعتراف اش 
و مهمتر از آن ، آناني كه صورت دعوي مي نوشتند به اين علت كه عرصه اخذ . اگررسانده بتواند  چه بهتر 

 تنگ و محدود ساخته مانع  ها در نقش زندانيارنوالڅ و ات و اطالعات از زندانيان را براي خادي ها استخبار
رسيدن معلومات سياسي و نظامي آنها از چگونگي موقعيت سازمان و حزب منسوبة شان در ميان اجتماعات 

 از آن گرديدند، ندان ميمردم و مواضع نظامي آنان در جبهات جنگ مقاومت وبسا مسايل ديگر، به اطالعات ز
اين نوع نقل و . گر انتقال مي داد ، تا از نوشتن صورت دعوي براي  سايرين دست بردارد يسلول به سلول  د

در مورد  چرايي نقل و انتقال  زنداني از يك اتاق به اتاق [ انتقال باالي زنداني اثر نامطلوبي به جا مي گذاشت 
  .  ] در بخشهاي بعدي خواهم نوشتگر يد

كردند كه در دفاعيه به طور حتمي تجاوز ارتش  كيد ميأتعداد بيشتري از زندانيان همين اتاق به اين نظر ت
  .   شوروي به شدت تقبيح و محكوم گردد ؛ همچنان دولت دست نشانده مفتضح و رسوا شود 

ر فكر و سوداي آن شايد هم د. د صورت دعواي خود را زير و رو مي كردند يشماري هم با دلواپسي و ترد
 چه خوابي برايشان خواهند ديد و " انقالبية قضات اختصاصي محكم" و يا فرداي آن " محكمه"بودند كه روز 

 و عبرت "آنان"  تا قيد و زندان موجب اذيت… «(  شان رقم خواهند زد " پارچه ابالغ "چه حكمي را در 

   ) .  »…گران گردد يد
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وخته و خاين به مسلك قضائي و خاين به  مردم افغانستان چنين جمله اي در اوايل تجاوز، قضات وجدان فر
  .        زنداني مي نوشتند" پارچه ابالغ "را در 

عيين مدت قيد هاي  ت"تعدادي از زندانيان چپ انقالبي و دموكرات هاي تحصيل يافته به اين باور بودند كه 
 اعضاي شكنجه  مي رسيد و تعدادي از- متر و يا بيشتر  ك- كرسي26كه به (  رياست هاي خاد كم از طرف بورد

 دو تن نامبرده هم -   بودندKGB  و داكتر كريم بها  از جمله اعضاي "زنبور"   مثل غني  آنگر و آدمكش
تعيين مدت قيد هاي بلند و اعدام ها از جانب مشاورين بلند مرتبه نظامي  ، و ) اكنون درآلمان زندگي مي كنند

مثل كشتمند و محمود بريالي  صورت مي ،  كه گردانندگان اصلي خا د بودند KGBپرچمي روس و اعضاي 
 " ، " جبار خيل " ، "ي ئناس "  ؛ " محكمه اختصاصي انقالبي "گيرد و قضاتي چون كريم شادان رئيس 

موس ي بازيگراني بي مقدار و سفله گان نائ و ساير قضاوت پيشگان شرف باخته در ستيژ قضا" "اسكندري 
    "فروخته اي  بيش نيستند 

 بخصوص رهبران  ، قبل از اعدام ، نخبگان جنگ مقاومت ،...   محمود بريالي ، كشتمند  و پنجشيري  و
شاهد عيني كه به خاطر عضويت در . سازمان هاي چپ انقالبي را در داخل كوته قفلي هاي صدارت مي پائيدند 

 سال  حبس محكوم شده بود ، هنگامي كه موصوف در  20ي  به  مركزي يكي از سازمانهاي چپ انقالبةكميت
كشتمند و  دستگير پنجشيري ، محبوس بود ، شخصاً محمود بريالي  يكجا"ساما" با رهبران لي صدارتفكوته ق

 ديده بود كه ] *[ كوته قفلي هاي صدارت  يا در دهليزرا درحويلي  KGB، اين خائنين ملي و اعضاي اصلي ... 
مورد  بيشتر  اين در بحث هاي آينده در(...  .  آنجا در رفت و آمد بودند  يا دهليزمگي در صحن حويليبا سراسي

    .)خواهم نوشت
 " گرفته بود  ناخن هايش را مانند مريضان نگارنده ياد. داشته باشد زنداني اجازه نداشت ناخن گير

Neurose " اكسا  و كــام "كه معلوم ميشد در مكتب (   زندان؛ مگرسلماني هاي درون  قطع كند  با دندانش 
 اجازه داشتند قيچي و ماشين و ) نجيب درس خيانت به مردم را فرا گرفته اند - امين و خاد  كارمل -  تره كي "

تيغ ريش را نزد خود داشته باشند ؛ اگر يك زنداني كه از شدت درد دندان چند شب  نه توانسته بود بخوابد ، 
رباز ازبك شوروي در ميان مي گذاشت ، سرباز ازاينكه وي زجر مي كشد ، لذت مي برد ؛ مگر مشكل اش را با س
 خود داري -   "... " و " برق نيست "، "  داكتر نا مده "  : به بهانه اينكه-  زندان " شفاخانه "از بردن زنداني به 

سرباز بدون ... وي سرش رسيده هرگاه  همان زنداني مريض در حين  وقت  به سرباز مي گفت كه م. مي كرد 
مي  )   ...گرييا هر اتاق د و  ( "  اتاق محصلين" بيرون كشيده  به    را از سلولش" خليفه سلماني "خشونت  

 . كند " تيار "ورد تا  سر زنداني را آ

  تا سر وي را بر" در اثنايي كه به گوش و گردن ، سر و صورت زنداني دست محبت مي كشيد " خليفه " 
  نيز  ياد آوري مي كرد ) قومندان عمومي زندان پلچرخي  ( " خوجه صاحب" از لطف و مرحمت "سر دار ببرد

  

  " پنجره چپ" بالك سـه 4در آخرين روزي  كه رهبران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  را كه ازمنزل   ]*[ 
 اين نوشته و جمعي ةنگارندپنجرة مذكور كه از  بعد از صرف نان چاشت ، 1361 سنبله سال 17 روز3 و2بين ساعت 

لي  هاي ف به  كوته ق، در همان روز و به بالك اول بيرون كشيدند ،) جا  زنداني بوديم ازرزمندگان چپ انقالبي نيز در آن 
   .صدارت انتقال داده بودند و براي اعدام شان آمادگي مي گرفتند
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 تيار كند و بتواند پول خرچ  فاميل  بيچاره اشرا از اين راه تهيه  راانكه برايش اجازه داده تا سر و ريش زنداني
 را در ذهن زنداني نقطه  )ارنوال ھای دفاعيه نويسڅهمچنان ساير  ( "  صاحبارنوال څ"نيكي . نمايد 

 ، از اعدام " صورت دعوي خوب" فالن جوان تازه داماد را با نوشتن " صاحب ارنوالڅ "گذاري مي كرد كه 
 با - سلكانش در خارج از زندان م  مانند شماري از هم-خليفه سلماني . ده و قيد ش را كم كرده است نجات دا

 ، از زنداني  ساده دل گپ مي كشيد و  گنجدمي كه تشريح آن دراين  نگاشته ن ،ده ها شيوه و شگرد جاسوسي
   . " به اعدام برابرش مي ساخت "به اصطالح زندانيان  

  

   مي انديشيدند ؟زندانيان به چه -6
 

عده اي از آنان  بروي . در اين طرف و آنطرف اتاق با لباسهاي رنگارنگ جلب توجه مي كردند زندانيان 
 نشسته زانوي هاي زخمي  " امين -  تره كي" ة خونِ دلمه شده از  قربانيان دور-دوشك هاي  آلوده به خون 

يده  مستنطقين و افزار هاي شكنجه در آن ناحيه د"تي  پيش بو"خود را  كه داغ ها و زخم هاي متورم ناشي از 
  .كي ميدانست به چه فكر ميكردند . نامعلومي چشم دوخته بودند ة  ميشد ، در بغل گرفته به نقط

 با چشمان كبود و خونين كه ضربات مشت و لگد  جالدان دورا دورآنرا سياه كرده بود ، به طرف  برخي
معلوم نبود به چه مي . ي در آن نصب شده بود ، نگاه نافذ شانرا دوخته بودندسقف اتاق كه  چرا غ هاي كم نور

   .انديشيدند
ورادي هميشگي شانرا به آهستگي مي خواندند ، معلوم رد و اَ بعضي ها چهار زانو به جاي شان نشسته وِ

پسران خرد سال   فاميل و "بي كس و كويي"نبود براي  آزادي وطن شان از چنگال  روس ها  و يا به خاطر 
شان كه خطر انتقال  آنان از جانب دولت مزدور به جبهات جنگ  احساس مي شد ، و يا به بهانه اي  ضد دولتي 

  .بودن  و به پلچرخي انتقال دادن آنها ، منظم دانه هاي تسبيح شان را به طرف پائين مي انداختند 
شايد هم تشويش . تشويش مي كردند  رامعلوم  نبود چ.  شماري درتشويش كشنده اي به سر ميبردند 

 مجموع اتاق به نوبت و به سرعت كمتر از حد اكثر دو و يا  كهتشنابشان به خاطري بود كه اگر در نوبت بعدي 
ظف تنظيم ؤسه دقيقه بايد به تشناب رفته رفع حاجت كنند ، باز هم وقت براي تشناب رفتن شان نماند سرباز م

 امين بود و در هر نوبت  تعدادي از همزنجيرانش را به  حفيظ اهللاةنوبت تشناب كه يكي از شكنجه گران دور
 به جبر و زور از تشناب بيرون  مي كرد ، چه خواهد شد ؟ " هيئت آمده " يا " وقت پوره شده "بهانه اينكه 

 نه -  در روز "2بالك"تشناب  سه منزل 16 يا 14از آخر حدود دوهزارو پنجصد زنداني  جمعاً در اوقات مختلف 
دواي مسهل اي [  خلقي  را چشيده باشند "دواي سرطبيب"شايد آنها هم مزه .  استفاده مي كردند - در شب 

 به تجويز سرطبيب در غذاي زندانيان مخلوط مي) در شرايطي كه خود الزم مي ديدند (كه شعبه خاد زندان 
كوته  6دانستند كه  استفاده از  آنها مي. جت صدها بار مهمتر از آزادي شان شده بود فع حاركه اهميت  ] كرد 
  دو  ، جمعاً  تقريباً)  نفره 150( كه تشناب  داخل آنها را فعال ساخته بودند ، براي يك اتاق عمومي  قفلي

مستنطق شرف باخته شايد گپ . اين براي هر زنداني  زماني  بسيار كم است . ساعت تخصيص داده شده بود 
: خادي در ذهن شان خطور كرده بود كه در هنگام ضرب و شتم و برق دادن ، آنان را مخاطب ساخته مي گفت 
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) مدفوعيت ( هايت چتلي  ؛ اگر گپ نزني ميداني ، در جاي روانت ميكنم كه در بين  كنم...زنت را ! زن ...   او "
  .  معني  جمله  جالد را فهميدند  شدنده پلچرخي آوردزندان كه دروقتي. "زندگي كني 

    

   : اشاره مختصر به تالش خادي ها براي جلب اعتماد زندانيان - 7 

  
 از زير شكنجه جالدان فاقد تمامي ارزشهاي   اگر ،در اصل هر متهمي ؛ حتا براي چند دقيقه زود گذر

يمي پنداشته ، قلباً  به آرزوي تداوم را موهبتي عظ "خدا داد"اخالقي و  انساني دور برده شود ، چنين دقايق 
خاد و زندان وضع اين اتاق و ساير اتاقهاي مشابه آنرا ، با زماني كه زندانيان، . آن، خدايش را ثنا مي گويد 

و و ا ، توهين  و تحقير، د اي كه مي شدندو شكنجه ، ضرب و شتم  عمل مي آمده ي كه از آنان بتحقيقات
مي  )عمدتاً  (  كه آزاد شده اند ؛ چونكهندكرد مي  ، فكر  مي نمودندمقايسه ،  ... و  ي كه مي شنيدنددشنام

در اكثر اوقات همچنان با خود هم گپ و گفتي داشته باشند ؛ . گر صحبت هايي داشته باشند يبا همدتوانستند 
 در خاد صدارت به زنداني پلچرخي ، ساعاتي را :  مثال ةگونه  ؛ ببرطبق خواستة  شان خوابيده مي توانستند 

 و يا روي دست از شكنجه اش كشيده  گي مفرطآوردكه  فكر ميكرد  شكنجه گر به خاطرخست خاطر مي
 و  او مي تواند  و او را تنها گذاشتهضرورت خاصي براي چند لحظه و يا چند دقيقه اتاق شكنجه را ترك  نموده ،

يمه خواب تجديد قوا  نمايد ، تا  بيدار خوابي چند شبه  با حالت نكرده استفاده  فرصت كم پيدا حد اكثراز اين 
 تالفي كرده  بتواند ؛ مگر آرزوي بي موردش به -  كه نوع شكنجه يي بس طاقت شكن و ديوانه كننده بود - را 

گر كه به آهستگي داخل اتاق مي شد تا وي را يدة  قيوم صافي و يا حيوان درند" پيش بوتي"هوا مي شد ، با 
چون كه  به ياد مي آورد . اش گرد  "پينكي" او را  به شدت  بكوبد ومانع  خوداخته با لگد خريغافل گير س

باين مقايسه .  را از بااليش  برداشته باشند ، از جايش مي پريد ، و شديداً  تكان  مي خورد يفنري كه دفعتاً وزن
اينها .  خوشبخت است  ،پلچرخي  انتقال بدهند  زندان، زندانيان تصور مي كردند  هر كي را از زندان خاد به... و 

كي در اين اتاق هست واقعاً زنداني است و آزادي خواه ، و مسلمان صادق ،  گمان مي كردند هرگرياز جانبي د
ما كه اكثراً از سواد بي بهره بودند ، و از ة مردم بيچاره و شديداً عقب نگهداشته شد. درست مثل خود شان 

و   و شگرد هاي استخبارات و اطالعات  و ترفند هايش هيچ گونه اطالع  قبلي نداشتند سياست و دولتمداري
مسلماً  نقش چپ [  فقط تشنه آزادي بودند و به بيرون راندن اشغال گران روسي از خاكشان مي انديشيدند 

افشاي وابستگي  و شناخت پوليس سياسي و زندانيانانقالبي را در آگاه  ساختن  و ارتقاي سطح  شعور سياسي 
 جهادي مثل گلبدين ، رباني ، مسعود ، سياف ، مزاري ، محقق ، خليلي ، مجددي و امثال  خاينسرباند هاي

  .]  هيچ وجدان بيداري انكار نمي تواند به امپرياليزم و كشور هاي منطقه، درميان زندان،شان
از اهالي گلدره كوهدامن بود و به زبان  كه نام يك خادي [  هر گاه  فردي  از اعضاي خاد  مثالً اسماعيل 

 ضد دولتي معرفي مي كرد و براي تثبيت ادعايش متن  چپبي زباني خودش را  عضو  يكي از سازمان هاي
 "رفيق"،  وي را    مورد اعتماد شان قرار  مي گرفت]صورت دعوي  خود  را به  شماري از زندانيان نشان ميداد 

گاهگاهي هم دلشان مي خواست از كار و . داشتند ، با وي درد دل مي كردند  خود مي پن"برادر" و "دوست"و 
كه يگان آفتابه آبجوش براي غسل و  [ "خوب" تازه پيدا كرده و همزنجير " دوست" پيكار و جبهات جنگ براي

ودتر به آن يگان تابليت دوا  ، براي اسهال و قبضيت  و امراضي كه در زندان بيشتر شيوع  مي يافت  وزندانيان ز
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 شان صورت دعوي خود را به آنها "دوست"آخر  . ؛ بگويند ] توانست  مصاب مي شدند ، برايشان تهيه كرده مي
گران هم شنيده بودند كه  اسماعيل به اتهام ارتباط با فالن سازمان  ينشان داده بود و اگر سواد نداشتند از د

 مي بود ، صورت دعوي  خادي هاي مؤظف " جمعيت اسالميحزب"اگر زنداني متهم به ارتباط با [ گرفتار شده 
بر وفق پروژه  تحت نظر داشتن زنداني ، . داشت  در اين پروژه هم اتهام  عضويت  به جمعيت اسالمي را مي

به ]  ، قرار بگيرند زندانياناطالعات براي افرادش صورت دعوي مشخص مي داد، تا هر چه زودتر مورد اعتماد 
 هم در "رحيم".  برادر و يا پسر جوان دارد ،   زنداني "رحيم "گر مستنطق نمي دانست كه  مثال   ا ، مثالةگون

  به اصطالح "تحت نظارت" كه  در  اتاق " رحيم " از  داشتن پسر و يا برادرش چيزي نگفته بود ؛  خودتحقيق
  " دوستش "ي كرد كه براي  خوبي مثل  اسماعيل را خدا دم راهش قرارداده بود، هر وقت  اراده م"دوست"

چه خواهد شد ، اي كاش .  او را  دستگير نمايند  اگرپسري دارد كه از همين ناحيه در تشويش است ، : بگويد  
 تصميم داشت راز داشتن پسر ، آنهم  " رحيم" . ...دانست كه پدرش را گرفته اند و فرار مي كرد و  او مي

 اي كه خود را در خدمت وي قرار داده  و يگان مشكل اشرا "خوبدوست " اش به "دوست"پسرمجاهدش را به 
اسماعيل كه قبال ً به رحيم تلقين كرده بود كه در دوسيه اش چيزي يا . هم حل كرده مي توانست ؛ بگويد 

مي باشد و آدمي  ...  كه در اتاق نمبر ارنوالڅ و فالن  .سندي كه موجب  محكوميت وي گردد ، وجود ندارد
 ": همچنان كدام كسي برايش گفته كه . ميده  و حقوقدان است ، هم برايش گفته كه خالص مي شود بسيار فه

وي كه طرفدار مجاهدين است  ،   حزب است دادهءم نزديك تان كه عضوپول زيادي را به يكي از اقوافاميل ات 
به زودي خالص مي شود تان  شاوند تان وعده كرده كه زندانييمشاور به خو. پول را به مشاور روسي داده است

    : مي گفت" رحيم " با احتياطي توأم با تشويش به تلقينات كذائي ، خادي به اتكاي همين  . "
 بزودي آزاد مي شوم ؛ اگر كدام خط و يا خبر ضروري داشته باشي آنرا به خانه ات و يا به هر كسي كه " 

روان كني  من آنرا به  همين سرباز كه  يك مسلمان  بخواهي  برده مي توانم  ؛ اگر مي خواهي آنرا زودتر 

يگان دفعه آب جوش را كه . صادق است و از خويشاوندانم مي باشد ، مي دهم تا به هر كي بگويي  برساند  

كي برايم در وقت تفريح مي رساند ، شايد هم  نفر پبرايت مي آورم ، همين سرباز از اتاق خودش گرفته َخ

   ." ينقدر مهربان و نترس استمجاهدين باشد كه ا

 نياز داشت كه شديداً، دلي و شك رحيم زنداني  دوبا اين گپ و گفتار و كار و كردار اسماعيل خادي ،  
 اسماعيل تقاضا "دوستش"پسرش بفهمد كه پدرش گرفته شده و فرار نمايد ، بر طرف مي شد و با مهرباني  از 

ه ما  رفته اين و يا آن موضوع مهم را كه به تو مي گويم  به فاميل ما مي كرد كه اگر تو زودتر آزاد شدي به خان
ش  ضروري و عاجل است ، آنرا اگر به سرباز خويشاوندش  بگويد كه به ن و يا از  وي  مي خواست  كه خبربرسا

ز خادي سرشار ا. فرد مورد نظرش در خارج از زندان  برساند تا هر چه زودتر از تشويش كشنده خالص شود 
 واقع شود ، اگر به اين خبر مهم در شب هم دست  وي روسيباداركاري كه مي خواست انجامش مورد  قبول 

كه درهمان دهليز منزل  - مي يافت به  حمله مريضي شديد تمارض كرده تقاضاي رفتن به شفاخانه زندان  را 
وريز  و همينطور آناني را كه در زير د ر  سربازان كه اغلباً جواسيس خ[كرد   از سرباز مي-  دوم  موقعيت داشت

 و مخفيانه در  خدمت اطال عات زندان قرار گرفته بودند ، و  به اشكال مختلف با هتحقيق و شكنجه  شكست
از همين سبب به خاطر رفت و آمد آنان از يك سلول به . كردند ؛ مي شناختند  اطالعات  تماس بر قرار مي

 تسهيالتي براي آنان فراهم مي كردند ، تشريح  ءشان به نحوي از انحاگر يگر و حل بسا  مشاكل ديسلول د
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طور عاجل از سلول ها ، ي بيرون رفتن آنان بگريناك  و يا  انواع  دلهاي تمارض خادي ها به مريضي خطرشك
 ة درواز-گران هم متوجه شوند ي قسمي كه د-  "عدم تمايل" و "خشونت" سرباز با . ]گر يباشد به فرصت د

ل اطالعات كه ؤو با مس" مريض"خادي .  ي را باز كرده خادي متمارض را با خود به  شفاخانه  مي برد آهن
 كار ميكرد ، تماس مي گرفت " غيرتمل" چيچكي به نام "خلقي" تحت نظر سرطبيب "شفاخانه"بخش آن در 

سر  زنداني در جبهه جنگ خادي از پ.  را يكراست به دفتر اطالعات مي برد "مريض"موظف ، خادي  و يا سرباز
 را  خادي بسيار مهم مي بود ، عاگر موضو . شنيده بود ؛ باتبختر اطالع مي داد " رحيم "گري كه ازيو مسايل  د

 بيرون مي كردند و " زير نظارت "گر از اتاق محصلين و يا ساير اتاق هاي ي به كدام بالك د" جزائي"به بهانه 
  .   خاد بدهد آمر مربوطه اش در تا راپورش را رويا روي به دمستقيماً به خاد انتقال مي دادن

اگربنا بر )  وامثال آنان "حارث شاه" ، " وطن شاه "از جمله ( آنگاهي كه مشاورين نظامي  شوروي خاد  
معلومات  قبلي خادي ها درمورد زنداني كه در اختيارشان قرار داده مي شد ، تصميم مي گرفتند كه زنداني 

، بهتر آن مي ديدند كه وي را  در زير شكنجه بسيار شديد و ميتوديك و دوامدار به قتل   اعدام گرددمورد نظر
به همين منظور .  ، تا مطالب مهم  تشكيالتي يا  نظامي را اگر پنهان كرده باشند ، اعتراف كرده بميرند برسانند

) من جمله ( به قتل مي رساندند كه گران جدا نموده ، در زير شكنجه هاي وحشيانه يچنين فردي را از د
هم طبق همين پروژه در زير وحشيانه ترين ...) زنده ياد مجيد  و ( شخصيت برجسته جنبش انقالبي كشور 

 اميد همرزمان گرانقدر و دلير دراين رابطه  و شكل گرفتاري [خاد به قتل رسيدند  نخبه شكنجه هاي اعضاي 
ن  يلي را پيگري  نمايند كه هرچه زودتر  پيشكش كاوشگران و محققي مساوي وساير زنده يادان حماسه آفرين ،

 كه  بخشي از كار وطن پرستانه  شان را كشف و تدوين اسناد كتبي ، شفاهي و - و نهاد هاي مبارز و غير وابسته 
اين  . ]ردد  گــ-  ثور و تجاوز آشكار شوروي به افغانستان مي سازد 7 كودتاي ننگين ةمربوط به جنايات دور... 

 -روي يك سلسله عوامل . ر تحت نظر مشاورين روسي  انجام مي دادند اآدمخو  هاي"خلقي"ميتود شكنجه را 
.  متهم را در زير شكنجه هاي وحشيانه ودوامدار به قتل مي رساندند - مي پنداشتند " ضرورتش"آنچه آنان 

ليد آنرا بايست در دماغ سروري و گالب زوي و صد ها ك. اين شيوه  را در مورد ده ها هزار زنداني اعمال كردند 
 كه خود شانرا در زيرپوشش اسالم دو آتشه قايم كرده و در خدمت دولت دست " كام " و " ا كسا"خلقي عضو 

و آنان را به زير تحقيق كشاند .  قرار گرفته اند ؛ جستجو كرد -  در داخل و يا خار ج از افغانستان -  نشانده امريكا
 امين و بسا مسايل مهم نظامي ، -   تره كيةراز كشتار ده ها هزار انسان بيگناه  اين سر زمين  در دور، تا 

  ) .را كه مردم از آن كدام اطالعي ندارند ؛ آشكار  نمايند ... سياسي و 
 " گپ"گفتيم كه در همين اتاق و ساير اتاق هاي تحت نظارت به اشكال و شگرد هاي مختلف از زنداني 

گپ و گفت زنداني در مورد خودش ، تنظيم ويا رفقايش ، سبب قيد بلند و يا اعدام خودش و . شد  ه ميگرفت
شهادت هم سنگر تسليم شده اش نيز موجب بلند رفتن  مدت حبس و  يا . هم حلقه هاي تنظيمي اش مي شد 

  . اعدامش مي گرديد 
گر بود كه صحبت ينه وكامالً طوري دمسئله در مورد اعضاي سازمان هاي چپ انقالبي بسيار بي رحما

گر؛ اما  اين گپ بسيار پر اهميت و تاريخي را نمي توان نا شنيده يمفصل و مستند روي آن باشد به مجال د

استاد ( هدايت   و   بهمن ومجيددر اعدام رهبران جنبش چپ انقالبي كشور چون :  گرفت و آن اينكه 

  كه يچگونه اعترافي ، در تحقيق و در زير شكنجه  نداشتندهكه ...  و ميرويس و نادر عليو ) مسجدي
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شناخت خلقي ها و پرچمي ها ي كهنه پيخ كه طي ساليان . سندي شده بتواند بر محكوميت و اعدام شان 
و شهادت بعضي همرزمان شان كه  ،   از آنان داشتند"سازمان جوانان مترقي"ل يمتمادي يعني از اوايل تشك

نه به شكلي كه كس و  . ه ، ابتر و بيچاره شده بودند ؛ موجب اعدام آنان گرديده استدر زير شكنجه شكست
 يعني با استعاره و كنايه و اشاره بعيد و  ؛ به زبان بي زباني- غيرآگاهانه و يا روي هدف مشخص - يا كساني

ه بتواند براي قريب ، اعدام اين ابر مردان را ناشي از اقرار خودشان وانمود مي نمايند ، تا سندي شد

اً به اعدام محكوم  ـان خود شدند كه قانونـود معترف به گناهـان خـ اين": جنايتكاران دال بر اينكه 

ره ذ ذره بين در برآيند ان ياري مي رسانند وـر چنين صورتي  جنايتكاران را  در امر برائت شد ."گرديدند 

      .شمار داوري مردم را به جانب خودشان مي گردانند 
  
  

  توضيحات

  

ي مشهور بود و تا  مدتي پيش در مزارشريف  دوكان كه به شاگرد مستر ( "لطيف شريفي ":  از جمله - ] 2  [ 
 كه شامل تيم تحقيقات و شكنجه نهايت "قيوم صافي "؛ ) موتر فروشي و رهنماي معامالت خانه باز كرده بود 

 ،  مجيد در تحقيق و شكنجه" 3  قسم"شكنجه گراناكثريت ( وحشيانه زنده ياد مجيد رهبر ساما نيز بود 

 وساير رهبران جنبش چپ انقالبي نقش ، انجير نادر علي، ميرويس) استاد مسجدي( هدايت ، بهمن

صرفاً  قيوم صافي بود كه از تحقيقات مجيد به خود مي از ميان اين جالدان اجير شده ، . اساسي داشتند 

 عجيبي كه در مورد مجيد و بهمن و لطيف محمودي و قاضي ضيا و ةنجچگونگي شك( ..... باليد و مي گفت 
امين دست ، "حميد كومه كته" معروف به حميد شتاب، ) گر ياستاد مسجدي به كار بردند ، باشد به مجال د

ن از استاكارا ( عبداهللا بچه سرور)  معروف به امين جالد برادر فاروق زرد آمر سياسي وزارت داخله كارمل ( دراز

و  ، " 3مقس" رئيس  )" زنبور"  بهمشهور(جالد   پرچميغني ) مشهور به عبداهللا رقصندهكوهستان 

ب لنهايت قسي الق.   فلم هاي كارتونيك روسيكم با بيني بلند و جسمي شبيه آدمالغر اندا ( قاسم خان عينك
   .  بود " 3 قسم "و خاين به كشور كه مدير

گر ي كه خود يد. امريكا ديده است ... را در شهر ) قيوم صافي( هوريكي از دوستان  گفت كسي جالد مش

 مشهور به لطيف شريفي در جرمني اقامت دارد و  س تحقيقئيغني رزنداني بوده اظهار داشت كه وي مانند 
 ديده كه به خريد و فروش  خانه و رهنماي معامالت آن مشغول بوده "مزارشريف"شاگرد مستري را در شهر 

يد جمعي از زندانياني كه در تدارك تشكيل يك نهاد براي تجسس ، شناسايي  شكنجه گران خاد و ام. است 
ي كشور ئبه  نهاد هاي قضا) يعني اقامه دعوي عليه اين شكنجه گران جنايت كار ( سپردن شان از طريق قانوني 

ادامه مي ) حضور شاهد هاي عينيالبته با (هايي كه آنها در آنجا مخفيانه به زندگي ننگين شان ادامه ميدهند  
  .دهند ، به كارشان توفيق يابند 
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  :  تيلفوني به من گفت بشير نبيدوست گرامي ام ]   ب- 2[
 دفاعيه نويس گپي در ارنوالڅ را خواندم در هنگام مطالعه " خاطرات زندان " بخش اول "«  

معلم  "سلول ها  يك زنداني بود بنام در يكي از . مورد يك دفاعيه نويس ديگر در زندان  به يادم آمد 

 از اهالي بدخشان كه همواره  ادعا مي نمود كه از گروپ  موالنا باعث دروازي است براي برخي " جليل
موصوف مرا تشويق كرده . منهم از وي خواستم تا برايم دفاعيه بنويسد . از زنداني ها  دفاعيه مي نوشت

يت با دولت نوشته شود تو كه ميگويي كه عضو كدام  كه دفاعيه نبايد سخت و در ضد": گفت 

سازمان نيستم اگر در دفاعيه ات اعتراف  نمائي  و نام سازمانت را بنويسي و تقاضاي بخشش نمائي 

 در جوابش گفتم وقتي كه من عضو كدام سازمان نباشم چرا "... اين خوب است ترا مي بخشند 
بعد از مدتي  توجه و ارزيابي به . اين شخص شك كردم باالي . بنويسم كه عضو فالن سازمان هستم 

از جمله عوامل اطالعات زندان بوده بنام نوشتن دفاعيه خوب   معلم جليلاين نتيجه رسيدم كه 

 به خاطر تثبيت هويت چپي  هميشه از موالنا معلم جليل . مسايل ناگفته زندانيان را كشف  مي كرد
يكه كمتر از يكسال در زندان نماند و خالص ـدر حال. كرد  ري مياد آوـدان يـث زنده ياد  در زنـباع

  .» ... شد 

  

  

                                                                                    ادامه دارد  

  

  


