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 Human rights حقوق بشر

 
  محمد حيدر اختر 

  ٢٠١٣ اگست ٢۴

  به ياد                    
  سفاکی ھای اسد هللا سروری

  افتادم                                                  
نوشتۀ  پژوھشگرمتعھد و توانا، محترم نصير مھرين را درسايت "  گاۀ تاريخ حفيظ هللا امين در داد"وم  بخش س

بی . کابل ناتھـ مرور می کردم ، تا بازھم مانند بخش ھای قبلی آن از محتوی اسناد گرد آورده شده، مطلع شوم

يک بار چشمم به عکسی افتاد، . مشغولم ساخترحمی ھا، جنايات وانسان کشی  دوران اختناق آور حفيظ هللا امين  

يک ديگر که حفيظ هللا امين و اين شخص، دست 

رقابت با بی رحمی از پشت بسسته کرده را در 

  .بودند

 دراين عکس  مردی  ديده می شود با ريش 

اما زمانی که به .  مجاھدين دراز کالۀ پکول

چشم ھای  اين مرد خوب نگاه کردم  دورانی را 

 آوردم که اين مرد يا بھتر بگويم به خاطر

قصاب  ميرغضب دستگاۀ وحشتناک اکسا،

  پلچرخی  و قاتل ھزاران انسان بی گناه ، تصميم 

  

   م٢٠٠٠عکس اسد هللا سروری در پنجشير سال                                                                         

 خون جوانان ، دانشمندان ، ھنرمندان ، متخصصين ، صاحب منصبان ، دولت و آرزوی  خود را برای ريختن  

  .            سياستمدارن، تاجران ملی ، وحتی مردم عادی افغانستان عملی می نمود

  شايد وجود نداشته باشد، که يکی از اعضای فاميل شان در زندان پلچرخی ، ورياست اکسا شکنجه ه ای ھيچ خانوا

  . نشده باشد

غمداربودن صد ھا ھزار . گور شده انده ستند بی گناھانی که در پوليگون ھای پلچرخی و غيره جاھا زنده ببسيارا

ھموطن مظلوم ما که در داخل وخارج به سر می برند ويا با سينه ھای دردمند وفات يافتند و پيدا شدن قبرھای دسته 

  . افغانستان شاھد مدعای ما می باشد  واليت جمعی در کابل و
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زمانی که مخالفت ھای ذات البينی دسته ھا وجناح ھای حزب خلق، به رھبری تره کی به ميان آمد، اسد  ه يادم آمد ،ب

 بعداز کشته شدن تره کی، اسدهللا سروری، اسلم وطنجار،. هللا سروری يکی از طرفدارن نورمحمد تره کی بود

پنھان کاری  سفارت  با تمام دقت و. ه بردندسيداحمد گالب زوی  به سفارت شوروی پنا و شيرجان مزدور يار

  . شوروی و خود حزبی ھا، موضوع در شھر کابل آوازه يافت

تا اين که . را در تابوت ھای سربسته به شوروی ارسال کرد بعد ھا آشکار شد که سفارت شوروی در کابل ، ايشان

  .   ارد افغانستان شدندبار ديگر با عساکرشوروی در ششم جدی دوباره به ھمرای  ببرک کارمل و

افراد کابينۀ ببرک کارمل نام برده شد و از وقتی که 

حيث معاون رئيس شورای ه عکس اسدهللا سروری ب

انقالبی چاپ شد، مردم تبصره می کردند که زورعجب 

با زور روسھا يک جنايتکار فراری از . چيزی است

دست جنايتکاران ديگر، برگشتانده شد و معاون رئيس 

واين دروقتی بود که ھمه خبر . گرديد" ای انقالبیشور"

بودند که اسدهللا سروری کی بود وچه مقامی داشت 

  .وقصه ھايش از شکنجۀ چند تن پرچمی ھم مشھور بود

از پيروزی  کودتای ثور به حيث رئيس دستگاۀ جھنمی اکسا و ھم  دانستند که اسد هللا سروری  بعد ھمه به خوبی می

 مرکزی حزب دموکراتيک خلق بود؛ ودوش به دوش با حفيظ هللا امين ورفقايش ۀو کمتي" بیشورای انقال" عضو

  .درکشتار مردم دست داشت

با ديدن عکس اين عنصر سفاک وقتی اين موضوعات  يادم می آمد خاطرۀ تلخی  از محل کارم در راديو تلويزيون 

  .افغانستان نيز پيش چشمم ظاھر شد

ازھمکاران تخنيکی راديو تلويزيون افغانستان که خوشبختانه وبه فضل خداوند، حيات خوب به خاطر دارم که يکی 

به اتھام ) نمی خواھم نامش را بگيرم زيرا از ايشان اجازه نگرفته ام .( لمان زنده گی می کندادارد و در شھر مونشن 

 خبر نبودند که در کجا می باشد مادر خانواده اش اصالً . ھمکاری با يک تعداد کودتاگران، به اکسا برده شد

من ھم به خاطر دوستی  و شناخت با .   جوی يگانه پسرش بود و سرسفيدش شب و روز با چشمان پراشک درجست

  .وی به پرس و پال پرداختم تا اين که وی را بعد از سه ھفته  در زندان دھمزنگ يافتيم 

 شناخته آنقدرمورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفته بود که اصالً که وی را يافتيم، خبر شديم که دراکسا  بعد از آن

  .شود  ھنوز که ھنوز است کبودی استخوان بُجلک پايش معلوم می. نمی شد

خانواده اش شروع نمود به پيداکردن وسيله و .  روز ديگر خبرشديم که وی را به زندان پلچرخی انتقال داده اند 

. ی سرزدند، يکی از آن ھا خيال محمد کتوازی معين راديو تلويزيون بودئبه ھرجا. واسطه  برای خالصی اش 

کتوازی که مطلع شد او بدون اجازۀ وی زندانی شده، به غيرت آمده به فاميلش گفت يک وقت از امين صاحب 

  .  زندان خالص شود کوشش می کنم وی از بگيريد، من ھم در ھمان وقت می آيم و

ياد می کردند، ازامين گرفته بودند و کتوازی ھم " مالقات ھمراه  امين صاحب " نام به ھمان قسم وقتی را که به 

خواھر ھمکارما موضوع را با امين  کتوازی بدون کدام مشکل داخل اتاق امين شده و زمانی که خانم و. آمده بود

خودت می   نام می برند،درميان گذاشتند، امين روی خود را طرف کتوازی کرده پرسان کرده بود که اين آدم را که

  شناسی؟
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  .بلی می شناسم  :  کتوازی گفته بود

  چه طور آدم است ؟:  امين  گفته بود

  . آدم شريف وکار کن است:  کتوازی گفته بود

را از  تخلص ھمکار ما را گفته بود که او امين ھم بدون وقفه گوشی را برداشته و به اسد هللا سروری صرف نام و

  . د کندزندان پلچرخی آزا

  . خود در مکروريان رسيده بود ۀخانه نرسيده بودند که ھمکار ما به خانه  ھنوز خانم و خواھر ھمکار ارجمند ما ب

پيدا شدن اختالف ناشی .   اين را به خاطرآن ياد آور شدم که امين و سروری باھم بسيار نزديک کار می کردند

 ھمين قسمی که ھمکار ما را با يک تيلفون  .شترک کار نکرده اندازخود خواھی بين آن ھا اين معنی را ندارد که م

 .رھا کردند صد ھا نفر ديگر را با يک تيلفون سربه نيست ساختند

 خاطرۀ تلخ ديگر اين که چندروزی ازکودتای ھفت ثور سپری نشده بود که جالدان اکسا محترم مھدی ظفر نطاق 

ون کدام تحقيق  راديو افغانستان را دستگير نموده بدۀورزيد

  ومحاکمه به قتل رسانيد ند

نگريد ) باز می گويم  دل انسان (ھموطن عزيز چگونه دل انسان ، 

  .    يد آوقتی که ظلم ھای  آن دورۀ واقعاً اختناق و وحشت به يادش می

دو جوان در راديو افغانستان ھمکار ما . به اين عکس توجه نماييد

 ھيد کريم جان آمرشخصی که روی تخت نشسته ، ش. بودند

شھيد  ورکشاپ راديو افغانستان وجوانی  که به روی قالين نشسته،

بعد از .  برق راديو افغانستان بودند ۀسيد اميرمودودی آمر شعب

کودتای نا ميمون ثور از راديو توسط اعضای  اکسا گرفتار شده و 

اين که چگونه توسط کدام شکنجه . ن ندارند تا امروز خانواده ھای شان و ھمکاران راديو ھيچ گونه خبری از ايشا

  .گر و قاتل اکسا سربه نيست شده  ھيچ کس نمی داند 

پرچمی يادم  کاران خلقی و سفاکی ھای او و متباقی جنايت درصورت و درچشم ھای اسدهللا سروری خوب ديدم ،

به خصوص  به روح اين   وءآمد، چھره ھای مظلومانۀ صدھا ھزار شھيد پيش چشمانم ظاھر شدند، به روح شھدا

  .    چشمان پراز اشک اين چند سطر را نوشتم با گريستم و دوھمکارصميمی خويش دعا نمودم،

  

 

 


