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  احمد قندھاری

 ٢٠١٣ جوالی ٠٧
  

  را فراموش کرد نبايد جنايات بانديستھای خلق و پرچم
٢ 

  

 :به جای مقدمه

 و برد سر میه گونی بر و دگرئيدر حالت تغ عزيز و افغانستان شرق ميانه خصوصه ب جھان در شرايط کنونی اگر چه

و تالش  آفريند به سرکوبی خلقھای منطقه جنايت می باند ھای جنايت کار القاعده با پياده نمودن پرياليزم جھانیما

 .القاعده حمايت نمايد و مادر پدر ديگر و يا به عبارت المسلمين و اخوان دارد تا از موضع مرسی انهحمذبو

بھار « انقالب را به ۀ انقالب حساسيت دارند از خيزيش انقالبی خلق مصر کلمۀاياليستھا با انقالب و کلمچون امپر

اخوانيزم  عليه  جديد حرکت انقالبی مردم مصر راۀر داد و اکنون صفحئيجھان تغ خلقھای  نمودنه جھت گمرا»عربی

را در جنگ مقاومت عليه سوسيال  ما ن عزيزميھ و مردمی ش ملیخيز  در گذشته چنانچه.کند محکوم به کودتا می

انقالب  افغانستان آبستن. اغوا نمود ما را  خلقھای کشور عزيزو  استحالهکفر  به جنگ اسالم عليهم شورویامپرياليس

 ئی ضد اسالميزم و بنياد گراهلشکر پيشتاز ب گاھی توده ھای ميليونیآارتقای بايد به  روشنفکران و قشر جوان. است

  از جرقه حريق برميخيزد.ستا خلقھای اين مرزبوم ازاده تر از ديگران .از پيش کمک نمايندبيشتر 

نابودی ، دولت دست نشاندهسرنگونی بيرون راندن امپرياليزم و يون برای بزادی خواھان و انقالآ که روزی ان به اميد

 . کنند تاخط پيروزیئیراآاستثمار  و تروريستان اسالمی صف 

 .ۀ قبلی نبشتۀامبه اد برگردم

ثر بود که صالحيت أو پيش از ختم چای امر کرد که برويد و مت زد بود و کسی حرف نمی در سکوت اتاقفضای  ولی

 و چند نفر جاسوس خلقی اوضاع را تحت کنترول و مراقبت داشتند که کی چه می. ندارد صحبت کردن را خودش ھم

 اق کانکريتیت شديم صحن ائی تعمير رھنماانمنزل اول ھم در اقتافسر موظف به يک ا يک توسط به ھر صورت. کند

وردند و آما   برای)کمپل(عسکری اق نشستيم و بعد از چند دقيقه يک تخته شالتوی زمين ارو فرش ھم نداشت بر

ظف اق موتا ۀدر درواز  صدای مھيب و دلخراش به شدت بسته شد  و يک نفر عسکر به صفت محافظاب اقتاۀ درواز

  .فورم افسری ھنوز ملبس بوديمي ما ھمه به يون.گرديد 

افراد عادی جلبی بودند که ھمه از بطن توده  ۀ از زمرندگرديد  که به صفت نگھبان باالی زندانيان موظف مییعساکر

 مردمی خويش از خلقيھا با احساس و درک. بودند  جلب شده زير بيرق به خدمت اصطالح ميليونی ميھن عزيز به ھای

وشوی دماغی شده بودند متباقی ھمه از ديد  ب و شستذحزبی ج که در سازمان نفرت داشتند به جز از کسانیبه شدت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رسيد و ھر خواھش  به نظر می رثأھمين عسکر محافظ ما بسيار مت. ترحم انسانی شان با زندانيان ھمکاری داشتند

  معلومجوديت ما را که برای فاميلھای ما قطعاً ارتباط و مو. کرد کرديم احترامانه مساعدت می که مطالبه می انسانی

 خطر رساند که حتی اين عمل برای شان عواقب و شفاھی می ما از زنده بودن و محل زندان پيغام کتبی به دوستان نبود

جلبی که موظفين دروازه ھای سلولھای داخل زندان  عساکر رخی ھمچپل در زندان که طوری ھم داشت شدن زندانی

   .انسانی داشتند ھای ندانيان مساعدتبودند به ز

و عسکر  قابل خوردن نبود وردند که قطعاآرا برای ما   افرادۀباقی ماند غذای . شب بود٩ت ساعحدود در ھمان شب 

 به شرافت انسانی شما احترام داريم ورنه داد که غذا برای ما خطابه می وردنآ با مده بودآ یسازمانی که از جای ديگر

ھمبن  به برخوردش ممانعت کردم زياد احساساتی گرديد ازاز اين پيشامد  »ص« رفيق .ا احترام گذاشتشمه نبايد ب

از ديدن غذا » ص«که رفيق گرامی   انقدر خراب و بی کيفيت بوددوردنآت را شارتباط دو سه روز بعد وقتی غذای چا

کرد که ما چه  صدا میداده ان پشتو داو و دشنام واز بلند به زبآ شد و ظرف قروانه را به لگد زد و به نقدر احساساتیآ

 ۀ در برندءما قومندان قوا اقتا ئیچون در منزل باال .کنيد رفتار می شده ايم که با ما اينگونه را مرتکب کاری و خيانتی

ه مطابق ال کرد و امر کرد کؤ ما سۀو از طرز اکمال اعاش قطعه را خواست تعمير ايستاده بود ھمه را شنيد و نوکريوال

 به يک ء قواهثور تمام قرارگا در روز ھفت .خوب شد  غذای شبا روزی ماکه بعداً . ما را اعاشه نمايند به نورم افسری

 منصب و خورد صاحب اطالع يافتيم که اضافه از صد.  ارواح مردگان و کالبد ھای بی روح مبدل گشته بودۀدھکد

 سرباز اين خلقی جانی و ساديست که »کريم« چيپ قومندانی تحت امر .اقھای جداگانه گرفتار و زندانی اندتابط در اض

در تماس بود به دستگيری و انتقال افسران  شامآ جالد خون » سروریاسدهللا« خردضابط و »گالب زوی«با  مستقيما

ب فرو  به يک سکوت مرگبار ، ترس و ارعاءموظف شده بود و قرارگاه قوا ءزاده از جزوتامھای اين قواآشريف و 

تحقيق توسط ھمين جانيان نامرد به ضرب  بدون کدام نھاآحتی گفته شد بعضی از افسران در محل دستگيری . رفته بود

طور نمونه . می باشد ابدیو تاريخ حماسی کشور به رنگ قرمز گرامی ۀدر کتيبياد شان که  دتفنگچه جام شھادت نوشيدن

 اين خلقيھای شرف رتف و لعنت ب. ر در ھمان زمان بر سر زبانھا بود انجينر رادا»عظيم خان«نھا جگتورن آ ۀاز جمل

 »سياف«طور نمونه ه وطن فروشان و جانيان را در حفاظت شان داشتند که ب پرستان را نابود کردند و باخته که ميھن

  .باشد نھا میآاز   يکی،زندانی بود جالد که در زندان پلچرخی با ما

نوروزعلی ، کريم  ، جليل شرف باخته ، به سردستگی کريم سرباز : بودند از عبارت ءگروپ شکنجه گران قوا

  . شده بريدمن ھای سازمانی متباقی.... و جبار و نعمت خوردضابط اگسا ، پنجشيری عضو

 افسران قوای  اکثر.گرفتند قرار زارآجداگانه تحت شکنجه و  اقھایتا در  افسران وطندوستۀثور ھم٨-۶در ھمان تاريخ 

 واقعی ۀچھر بودند و خويش مردم خود و نجات به فکر کودتای شوم و خونتای ثور چند ماه از  بعداز سپری شدنمسلح

 که چگونه به دھای مقاومتگران سياسی تالش ميورزيدن  حلقهاو در تماس ب باشد می بود که ضد مردمی  شدهءژيم افشار

  .شد پيروز کودتا که چرا کردند می و پشيمانی غفلت لم اظھارأو ت افسران با درد و يا اکثراً . خاتمه داده شود يم خونتارژ

شد ولی ما از  مد ھا زياد ديده میآھا مشغول پای کوبی و شادمانی بودند و رفت و  در ھمان روز ھفت ثور که خلقی

و  و نالهه آم با أ بود که به افت و خيز ھا و صدای فحش و دشنام توبشۀ بج ٢-١ت بين ساع؛ سرنوشت خويش بی خبر

 چھار ما بلی :گفتم ؟ميشنوی: برايم گفت که بيدار بود »ص« رفيق و  از خواب بيدار شدم،اقتالی ااغ زدن از منزل بيچ

 شکنجه اتاقتحتانی  منزل ما در اقتا چون  نديده بوديمواقعاتی را قبالً  ھمچو نشستيم چون ھمه اق بوديمتا که در نفر

کريم  جالد گر  که سرشکنجهءدفتر رياست ارکان قوا شد صدای شکنجه شنيده می که یئ باالاتاقموقعيت داشت و در 

 سانی شنيده میآ که ما به نقدر به صدای بلند بودآتوھين و تحقير به نفر تحت شکنجه  .بود) ءقوا يس ارکانئر(سرباز

ا گذشت اين ھمه سال ب. بوديم در حالت شوک و کرده بود وارد روحی ما يک شوک دلخراش بر صداھای نآ ،توانستيم
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 از نوع (؟داريد يا نه شرف شما که زد شکنجه صدا می افسر تحت .است ارذن صداھای مخرب ھنوز ھم در ذھنم اثر گآ

  .دھيم نشان می را شرف حاال برايت ما که کرد صدا می جليل خاين )فھميدم شکنجه نمی

چند دقيقه پيش خارج از  از شکنجه گران که  يکی،رسيد  صبحئیتاريکی شب به روشنا که اين و شکنجه دوام داشت تا

در باال  که فردیبه   ابزاری تول موتر زيس را با خود داشتۀدر برگشت کيس - رفته بود کدام محل ديگره ھمين تعمير ب

 چه تول موتر شد که توسط اين نمی  فھميده!جواب داد باال بيا  برايش،است درست ھمين گفت بود نشان داد و متظرش

بلند شد و جليل خاين با يک  تحت شکنجه زيادتر ن صدای شخصآولی بعداز. کردند تطبيق می شکنجه را به زندانی عنو

سانی از آما به  شده بود و روشن خوب ھوا که ين وقتادر) کرد......بی شرف  (د پاک کنيدئيبيا حالت دل بدی صدا زد

تحت  صبح شده بود که صدای افسر  ساعت پنج.توانستيم  را تماشا کرده میاتاقفضای بيرون  کلکين پرده ھای عقب

از افسران را   يک ليست نامنويس. شد از شکنجه گران پايان يکی .گرديد خاموش بعداز چند دقيقه  وشدهشکنجه ضعيف 

 چيزی نخواست وشور داد  قومندان سر داد نشان وقت که قومندان ھم رسيد لست را برايش با خود داشت و در ھمين

  .باد شکنجه جان باخته بود که روحش شاد و گرامی تحت ن شخصآ که ولی از اوضاع فھميديم بگويد

داغ ننگ اين . ننگرھاربود سروبی از  خوردضابط»شھزاده«که اين شخص  برايم گفت پلچرخی کسی بعدا در زندان

دست و پا   در محاکمه وجدانیهبرای ھميش بود و و شرکای جرمش خواھد »سرباز کريم« سياه بر رخ ۀلک جنايات

  .قيافه زندگی ننگين دارد ري با تغيانگلستان ر محل زيست در يکی از شھر ھایياظ با تغيحبه ھمين ل. خواھد زد

در اثر اين جنايات می توان . غاز گرديدآ  رسيد گرفتاری ھای دسته جمعیءبعداز ھفت صبح وقتی سرويس افسران قوا

 . به يک زندان و شکنجه گاه مبدل گشته بودءمحيط قوا :نوشت

کلکين  ھای ف از عقب پردهرو ص مدن را نزد ما نداشت ،آ ۀو کسی ھم اجاز توانستيم ما با کسی ارتباط گرفته نمی

ی از زندان در صحبت با يکی از ھمصنفی ھايم که محل وظيفه اش ئاز رھا کرديم ، بعد  را تماشا میاتاق فضای بيرون

م با شوک الکتريکی أو لت و کوب تو زندانيھا بودم ۀکه من ھم از جمل شد ورآياد  ثر زيادأ بود برايم به تءادر ھمين قو

 بعداز  کهشد  میءبر ما به بدترين شکل اجرا ما بودند مادونھای ۀتوسط خوردضابطان سازمانی شده که ھمه از جمل

 .  دو ھفته يک عده رھا شديمحدودسپری شدن 

مد و آکه صدا ھای رفت و  بود شب ١٠و ساعت  ثور ١١يا   و١٠فراموشم شده  اً که تاريخ ان دقيق بعداز ھفت ثور

بود و به کدام جای ديگر  شده زندانی پر که سرويس قطعه از افسران را تماشا کرديم باز ھم بيرون غالمغال شنيده شد

 که »افسر دستوری« دوم ۀکه در ھفت تا اين. دخواھد ش که سرنوشت ما چه داشتيم اعزام گرديدند، و ما بين خود تبصره

  ديگرۀو بعداز سپری شدن ھفت صحبت کنيم ، زادانهآبا ھم  توانستيم که ما می اً و بعد رھا گرديد، با ما زندانی شده بود

 بود یی شخص قابل نفوذئکه در قوای ھوا توانست به يکی از دوستان نزديکش  با تالش زياد وی . رھا شد»ص«رفيق

 .که ممکن به تضمين او رھا شده باشد زندانی بودنش اطالع داداز 

زار داکتر آاز بين ما از شکنجه و  قبلی ن دو نفرآی ئ بعداز رھا.ما دو نفر مانديم» . ع.س« فقط من و داکتر صاحب

ز  داکتر صاحب که يک شخص محاسن سفيد و انسان شريف و معزز بود وقتی ا.اغاز گرديد صاحب کار شکنجه گران

لرزيد و توان صحبت نمودن را نداشت ولی وقتی  خون بود که می نقدر رنگش سفيد و کمآگشت  عمليات شکنجه برمی

در   جبار خاين: گفت ثر میأسف و تأت اکرد و ب مد از طرز شکنجه و عمل شکنجه گران برايم تعريف میآ به حال می

شکنجه شد وقتی  اکتر صاحب در مدت چند روز چندين مرتبهد . دھد الی سينه ام می نشيند و فشار میاوقت برق دادن ب

شما ميگويد و ه ب »بريژينف«را ببرند برای شان خواھم گفت که ن گفت اگر باز ھم م می گشت از شکنجه گاه برمی

اگرچه او بزرگتر از من بود ولی به . را بکشيدم  پس حوصله شکنجه شدن را ندارم م.که بکشيد» خمينی« به »کارتر«

بايد از اين حرف ھا بزنی که موضوع خطرناک که حوصله کن و ن کيد ميورزيدمأو من برايش ت گذاشت  احترام میمن
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نين و کردند که فوتوی ل می الؤ از من س:کرد تعريف میچنين را  ال و جوابؤو علت شکنجه شدن و سا. شود می

  ويزانآوتو ھا را در تواليت و يا تشناب خانه ات ايد و ھمچنين ھمين فه صرف نمود و  شوربا انداختهۀترکی را در کاس

کرد که من  ر صاحب قصه میتداک) ھم وطنان عزيز چقدر خنده آور و مبتذل(کردی و تو اخوانی و ضد انقالب ھستی

 باشم که تحصيالت عالی را در اتحادشوروی به پايان رساندم و من يک شخص بی سواد نمی  که من:گفتم به جواب می

 اول اخبار پراوادا ۀدر صفح....نين وطرف ديگر فوتو ھای ل از گردم ارھای مسخره و کودکانه متوصلبه ھمچو ک

 ن استفاده میآاز به عوض کاغذ تشناب گردد ولی روسھا بعداز مطالعه در تشنابھا و تواليت ھا چاپ و نشر می ھميشه

 .اينکه جرم محسوب نمی شود ،کنند

 : گفتهنھا بنده را مخاطب کردآ با کوبيدن قنداق کالشينکوف يکی از . شدنداتاقخل  ھم يک روز گروپ شکنجه داو بعداً 

 بعداز .دئين حکم صادر نماآ من از خود دفاع کردم که اگر کدام سندی باشد بر طبق ؟انداخته بودی ه حال را در قطعهچ

 زندانی اتاقمدتی که ما در ھمين  . بينيم باز می:شدند برايم کفتند  خارج میاتاق ال و جواب وقتی ازؤچند دقيقه و چند س

  به رتبهّ ءکه قومندان قوا  در ھمان شب ھشت ثور.کرديم  استفاده می، ما بوداتاق که نزديک یتواليت از بوديم

 بيرون شدم بعداز ادای رسم تعظيم اتاق رفتن به تواليت از ۀزد به بھان قدم می نموده بود و در دھليز تعمير ترفيع جنرالی

حيت وليت کرد؛ فھميدم که او صالؤکشم و رفع مس خجالت می که شما را می بينيم برايم گفت من بگويم خواستم چيزیتا 

کريم « يک روز ھم حسب تصادف در اثنای تشناب رفتن.  شدم اتاق واپس داخل گفتمھيچ کاری را ندارد ، چيزی ن

 من که شناخت قبلی .رو شده پايان شدن بود با من رو ب از زينه ھای منزل فوقانی در حال) ءيس ارکان قوائر (»سرباز

 می ئیم با يک قدرت نماأتو شدم او با يک سالم و احوال پرسی عادی فوق گفته می نظامی ماۀبا او داشتم و از نگاه رتب

از  .دمراھش داخل تواليت شسر نوسيم که نکردم و با عصبانيت از ب افتخار می با. خواست من از او معذرت خواھی کنم

 شد اتاقداخل ) سيف الرحمن(د که يک شب ساعت ده بجه جگتورن چھل روز سپری شده بو مدن ما به اين شکنجه گاهآ

ی که خود را ئلباس اضافی نداشتم در اثناچون  )کالی دی را تول که( :گفت  من را به اسم صدا زدهبه زبان پشتو و برايم

که اگر رھا شدی به فاميلم از انتقالم اطالع بدھيد و ممکن بنده را  ،دمکردم برای داکتر صاحب فھمان  رفتن میۀمادآ

حيات داشته باشد صد سالم تقديمش  که اگر داکتر صاحب پلچرخی ببرند و يک دستمالم را طور نشانی برايش گذاشتم ،

  .ن زمان نزد فاميلم رفته بودآمن منت گذاشته و در شرايط اختناق  باد که او بر

وقتی سوار  می باشد  موتر امبوالنس منتظر ما، بيرون شديم مشاھده کردم که در نظام قراول قطعهاتاقوقتی از 

 دو نفر محافظ .نھا ھم زندانی ھستندآ نشسته و معلوم شد کهنيز آنجا قطعه  از ضابطان امبوالنس شدم ديدم که دو نفر

  . مسلح با ما داخل امبوالنس موظف شده بود و موتر حرکت کرد

کجا خواھيم رفت ولی وقتی از پل محمود خان به استقامت پلچرخی به راه افتاد منتظر بوديم که چه ه ھميديم که بنمی ف

زرھدار  چھاري  موقعيت ورکشاپ ھا و حربی پوھنتون و قوابهاين قلم . سکوت بوديم  خواھد شد و ما در يک حالت

و در نظام قراول ورکشاپ ھا  کرد رير خط السيتغي  ديدم که موتر به طرف ورکشاپ ھای حربی، کامل داشتمئیشناآ

طول نکشيد يک نفر  نجا ھم صحبت شد و داخل رفت و الی نيم ساعتآجگتورن موظف با ما با نوکريوال . توقف نمود 

 ما در سکوت کامل ھم هوردند و به ھمراآرا از ورکشاپ ھا که ھنوز لباس کار گری داشت  .) ل.و( صاحب منصب

  .سفر شد

 و گمان زدم س زرھدار موقعيت داشت حدیحرکت نمود ، چون پوليگون در عقب قوا  به صوب قوای زرھداراً ددو مج

 توقف داده شد ۴ یکه موتر توسط پھره دار نظام قراول قوا و ھيجانی بوديم ، تا اين ھمه در سکوت ،که پوليگون رفتيم

و به يک طرف ديگر در حرکت شد ولی ما   شدمد و سوار موترآ بعداز مختصر صحبتی »سيف الرحمن«و جگتورن 

 ئیروشنا  دورۀکه از فاصل  بنده پوليگون بود تا اينس نمی فھميديم که سرنوشت به کجا خواھد کشيد، ولی حدقطعاً 
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رخی چ عمومی زندان و يا باستيل پلۀقه فال ما از پوليگون به دروازير گرديد و بعداز طی فاصله چند دقاغھا ظاھرچ

  .اصابت نمود

روی بالک دوم توقف کرد و ما از موتر پياده   زدندان شد و به پيشۀموتر امبوالنس حامل کابوس مرگبار داخل محوط

زندگی ما  دوم ۀشدن به بالک دو و تسليمی ما به قومندان و يا زندانبان جديد صفح  اول و داخلقسمتاز  شديم با عبور

  .غاز گرديدآ

  :ادامه دارد

  .احمد قندھاری
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