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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  احمد قندھاری

 ٢٠١٣ جون ٢٩
  

 را فراموش کرد نبايد جنايات بانديستھای خلق و پرچم
 

 واقعی  برداشتلذا. باشد می دوار گذشتهاجتماعی ا ۀھای به وقوع پيوست که تاريخ علم بيان رويداد ھا و پديده ئینجاآاز 

 .رزمندگان بوده و است ور رھنمود مستقبلخدر  یخحقيقتھای تاري ھستی

که جانيان بانديست ھای خلق و پرچم در حق فرزندان برومند ميھن عزيز ما روا داشته اند نبايد به را  جناياتی ءً بنا

 .فراموشی سپرد

. نھا ثبت استآ تاريخ ژۀرزمنگان انقالبی و ملی سراسر جھان در صفحات وياکثرا از جانب  خاطرات زندان و شکنجه

  شوم میۀسيب رسيدگان اين پديدآ ۀکه از زمر از کسانی ن ھستند وآ  ازگاھیآمندان زياد مايل به ه که خوانندگان و عالق

انديشمندان  ،مندانه عالق ۀ و تاريخی زياد در صفحات انترنيتی و کتابخانه ھا به غرض مطالعاتیثار خاطرآباشند 

در اکثر کشورھای جھان مشابھت ھای ) زندان شکنجه و اعدامھا(رسد که جبر  و به مشاھده می مساعی به خرج داده اند

 .استداشته زياد و به مثل در خور توجه 

را ه  مشخص سربو پالن کار زادمنش و انقالبی بودهآن ا مبارز،يم ھای مستبد و جبار ھميشه در کمين ديگر انديشانژر

ھستند که   کسانیبا تأسف. نمايند می به عمل پياده غرض سرکوبی شده را بعداز بدام انداختن و دستگيری ھمچو کسان

 ..پندارند می ئی برازندگی و افسانه گو،را فخر فروشی شخصيت اعدام  شکنجه و- شرح خاطرات زندان 

شکنجه ھا و اعدامھا  کند شرح زندانھا و طرز  افسانه ھا فرق میبايد تذکار داد که متن و محتوای ولی به کمال فروتنی

 :حقيقتی است از واقعيتھای تاريخ ما مت است و اين يکوپايمردی و مقا ن سياسی بوده و درسی ازا زندگی مبارزۀقص

 که توسطنمود  سراغمی توان گاھان سياسی و غير سياسی و روشنفکران چيز فھم را آدر ميھن عزيز ما کمتر کسی از 

 .ق تاريخ نشونداوراپس چرا ثبت  زار نشده باشندآشکنجه و  بانديستھای خلق و پرچم

م با أکشتار ھا تو خصوص در امريکای التين ديکتاتوران نظامی و غير نظامی که مرتکبه در کشور ھای جھان ب

. دنشو ه ھزار ھا رقم زده مین کشور ھا بآ ۀسيب ديدآو مردم  شکنجه و زندان شده اند از طرف منابع بين المللی

از جانب  که ھزار از چند صد ما افغانستان از شروع کودتای خونتای ھفت ثور به بعد اضافه کشور عزيز نکه درحاال

 و ھا انقالبي،انھزاديخو، آ  ھمه شامل روشنفکران کهگرديد اعالم ھزار ٢۵٠ / ١٣۵٨ در سال وقت حکومت مزدور

خلق اين  ن در دادگاه ھایآداشت تا مجرمين  بايد زنده نگاه را  تاريخۀاين صفح .بودند و نو جوانان اھل علم و فرھنگ

 .رسانيده شوند اعمال کيفربه محاکمه و  کشور

زار آگاھی قبلی که برای فاميلھای زندانيان سخت شکننده و آبرای زندانی که از گرفتاری بدون  غازين شکنجهآ ۀنقط

  يکاين گونه گرفتاری ھا کامالً . شد صدمه روحی را متقبل می بدترين سال دخصوص اطفال خوره دھنده بود و ب
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ساديست ھای . ن و شکنندهئدر يک فضای نامطم در قدم اول انداختن زندانی  .بوددولتی  ئیدم رباو آحرکت تروريستی 

 :ودندنم ھای مختلف از ھم جدامی گورینظر مشاورين روسی به کت خلقی زندانيان گرفتار شده را تحت

اين ھم به سه  که  .بدون تحقيق و شکنجه به يک سرنوشت مبھم و نا معلوم راھی زندانھا می ساخترا گوری اول کت

 .گرديدند تقسيم می گروپ

 ايستاده سرود مقاومت و پايمردی می(و ھدف  جانبازانه در راه عقيده ھاه نھا راھی اعدامگاآتعداد زياد  يک بعداً 

گرديدند به زعم  در زندان رھا می چند مدتی بعداز سپری نمودن و يک تعداد کمی  بودندو راھی ابديت) خواندند

 .شد بانديستھا پاکسازی می

لسانی در يک بی سرنوشتی نا  سمتی  و - سياسی تحقيق با نظرداشت عقايد عقيدتی در زندانھا بدون  کثيری ھمۀو عد

 .و جسمی برای زندنيان بود  سخت روانیۀيک شکنج ودکه خ .نمودند در زندانھا سپری می را معلوم شب و روز

 ال و جواب نظر به شناخت قبلی و اکثراً ؤشامل کسانی بود که از محالت تحقيق و شکنجه بدون تحقيق و س دوم کتگوری

که کشف . شدند در گورھای دسته جمعی به ابديت متوصل و الله گونه شھيد می ھا اعدامگاه راھی عقده ھای شخصی

 .ستاو پرچم  خلق ساديست ھای ناپاک ھای دانجو شرم بر داغ ننگ و اکنون  دسته جمعیگورھای

و شکنجه شدن . غرض تحقيق و بازپرسی زندانی بودنده نعده کسانی بود که به شکنجه گا ھا بآکتگوری سوم شامل 

کمه پوش و بانديست ھای شکنجه گران چ تحت فشار ازانقالبيون و رزمندگان متعھدای نقدر طاقت فرسا بود که عده آ

يل بودکه ھنوز ھم ذشد قرار  ی که بر زندانی عملی میئشکنجه ھا )انکه درود به روان ش(دباختن خلق و پرچم جان می

 .باشد میء االجرا به سردستگی باند خلق و پرچم مری ، اشغالگرانۀادار  تحتیدر زندانھا

ليفونھا فوالدی بود در اثنای وصل کردن به يھای اينگونه تچون تار ليفونھای سيمدار نظامیيالکتريکی توسط ت شوک

 : محل اتصال تارھا عبارت بود از. گرديد و خونريزی می  بدن زدندانی سبب زخم اعضای

 .و غيره -  و الت تناسلی- دندانھا - سر بينی - نرمی گوشھا  - سر انگشتان دست و پای

اند حلق و پرچم بروی سينه زندانی می نشست و يا از پشت شانه در زمان اجرای شوک دادن يک نفر از ساديست ھای ب

نقدر زياد بود که برای شخص تحت شکنجه آشد  ليفون توليد میيالکتريکی که توسط ت ولتاج. گرفت  ھای زندانی را می

ت ھا به که بعداز يک و يا دو شوک زندانی توسط ساديس. و خون رگھا می انجاميد ب بدنآغير قابل تحمل و به خشکی 

 .گرديد ب مجبور میآنوشيدن 

 .تحقير و توھين به زندانی و فاميل زندانی-- 

 )بر سر و روی سيلی زدن - لگد- مشت  ( لت و کوب جسمانی --

 زندانی و شکم وی سينهر و ايستاده شدن بر- و شکم  زدن به الت تناسلی لگد--

 .به تعرض جنسی ديدھت --

 خفه کردن --

 .ن که به تصور شان خطور داشتآبرای زمان طوالنی و انواع و اقسام  ايستادن به پای، گرسنگی ،بی خوابی --

  بازھم در کنار دولت،بانهيلفاظيھای عوام فر  شان وۀتشکل مجدد احزاب فوت شدا ب ننگين ن ھمه جناياتآبا ارتکاب 

زار مردم تحت ستم آشکنجه و به ) امنيت ملی(وجدانی قبلی خويش را در دستگاه حکومت پوشالی زمتداری اشغالگر

 .زی دارندوميھن عزيزما تجربه اند

اطاقھای زندانيان تحت  ھم جواری باشد که زندانی ديگر به اتی میظبدترين لحظات شکنجه شدن برای زندانی لح

راش و ناله ھای دلخ م با لت و کوتأقير زندانی توح که به صدای بلند توھين و تيمیو عال شود می شکنجه قرارگرفته
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 ی گذشتگاه بود که در ھمچو شرايطه شکنج به و لحظه شماری برای نوبت رفتن شد می شنيده ،ت شکنجهحزندانی ت

  ..کشيدی  طول می سال، به سانه ھاظلح

مين منافع أوابستگی و ت نظر به مخلف تاريخی حکومت ھای جبار در ادوار جاسوسی و استخبارات دستگاه ھای سازمان

  :ند ايلذقرار  حکومتی

No. Organization Director Took office Left office Political party 

بط احواالتضرياست  ٠١ ناظر سفر چترالی  عبدالرحمن خانۀتحت ادار الی سال سال

تبط احواالضرياست  ٠٢   شاه امان هللاۀتحت ادار الی سال سال ؟

 ضبط احواالت ٠٣
  احمد شاه خان

 نصرهللا خان
 تحت اداره نادرخان شاه الی سال سال

رياست ضبط احواالت ٠۴

  محمدرسول 

  بدالعزيزميرع

  سرور خان

 جنرال اسماعيل 

  ظاھرشاهۀتحت ادار الی سال سال

 د خانو داوۀتحت ادار الی سال سال اسماعيل خان مصونيت ملی ٠۵

 

No. Organization Director Took office Left office Political party 

 خلق – PDPA ١٩٧٩سپتمبر  ١٩٧٨آوريل   سروریاسدهللا اگسا ٠١

 خلق – PDPA ١٩٧٩مبر دس ١٩٧٩سپتمبر   اميناسدهللا کام ٠٢

١٩٨٠جنوری  ١١  نجيب هللاداکتر خاد ٠٣ ١٩٨۵نومبر  ٢١ PDPA – پرچم 

١٩٩٢ اپريل ١۶ ١٩٨۵مبر دس ۶ غالم فاروق يعقوبی واد-خاد  ٠۴ PDPA – پرچم 

١٩٩٢ اپريل ٢٨ ١٩٩٢ اپريل ١۶ عثمان سلطانی  واد ٠۵ PDPA – پرچم 

 اتحاديه شمال ٢٠٠١مبر دس -١٩٩٢ اپريل محمد قسيم فھيم واد ٠۶

محمد عارف سروری * رام ٠٧  اتحاديه شمال ٢٠٠۴فبروری  ٢٠٠١روباکت

 لاتحاديه شما ٢٠١٠جون  ٢٠٠۴فبروری   صالحامرهللا رام ٠٨

وابسته به امپرياليزم غرب ٢٠١٠ والیژ ٢٠١٠جون  ابراھيم سپين زاده رام ٠٩

 جھادی ٢٠١٢سپتمبر ٢٠١٠ جوالی  نبيلرحمت هللا رام ١٠

وابسته به امپرياليزم غرب عالً تاف ٢٠١٢سپتمبر  خالداسدهللا رام ١١

 **: شده بودنام گذاری[١]
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 .د به مصونيت ملی نام گذازی شدو با شروع دولت کودتای داوه ظاھرشاۀحکومتھای شاھی الی ختم دور بط احواالتض

گی نوگتو سات افغانستان(نام اگساه در دوران کودتای خونتای ھفت ثور ب) ب ج ک  (خود فروخته شاگردان و بعدا ھم

 که در مقابل )کار– پرچم -خلق (مان متشکل از اعضای فرکسيونھایساز ھمين دوره اين در.له وجود آمد) اداره

کارگری امنيتی (نام کامه  در دوران امين جالد بو بعداً  شام بودندآ ميھن عزيز سخت بی رحمانه خون ۀزادآفرزندان 

و در زمان ) خدمات اطالعات دولتی( خاد  نامه ب و ھمچنين در زمان دولت پوشالی اشغال سوسيال امپرياليزم )مؤسسه

 . مسمی شد)وزارت اطالعات دولتی(وادبه نجيب جالد خاد 

 روسی بود و در صدر قدرت) ک ج ب(در ھر سه دوره اعضای اصلی رھبری کننده متعلق به سازمان کهداد ر تذک بايد

 ۀوسيل ئی سازا ھم و بعداً -  پرچمی - اين سرزمين قرار داشتند و شرف باختگان خلقی ۀزادآزارفرزندان آبرای شکنجه و 

فرزانه و  فرزندان زارآدر شکنجه و  نھاآو تحت رھبری  بودند) مشاور وسرمشاور(ک ج ب اپراتيفی اعضای

 .فريدندآخون و جنايت می  اسير شده نمقاومتگرا

وزين پورتال   اين جانيان شرف باخته خاطره ام را مشت نمونه خروار به خوانندگان محترمآزاراز طرز شکنجه و

 :نمايمی زادتقديم مآتان افغانس

 که به محل کار و وظيفه می ھر روزی بود ١٣۵٨روز ھای نزديک شدن به سالگرد خونتای ھفت ثور سال حوالی 

 نقدر سخت و متشنج بود که اعتماد وآ و محيط کار ءفضا. افسران خبر روز شده بود و زندانی شدن گرفتاری . رفتم

 .رسيد ی از مقاومت به گوش میئخبرھا نھم آولی با .رفت تر شده میباور افسران به يک ديگر روز تا روزکم

افسران  با ديگر  عمومی به عھده داشتم وۀ نوکريوالی اوپراتيفی را در محل قومندۀکه وظيف ١٣۵٨ ثور سال پنجم

حب شما را صا قومندان و برايم گفت موظف محل نوکريوالی نزدم امد ديک نفر از افرا بودم ؛ که مشغول کار و وظيفه

 .دارد انتظار خواسته و

 وقتی از اطاق محل کار بيرون. امر و ھدايتی داشته باشد جشن به ارتباط کاری به موضوعات راجع ممکن فکر کردم

 خونتای ثور ی حزبی نداشت ولی بعداز کودتاۀاو سابق. انتظار بنده را دارد  خود که به نزديک موتر جيپ ديدم شدم

 با تو احوال پرسی کرد و برايم گفت با منتعظيم نظامی و سم رنزدش رفتم بعداز ادای ، داشتغرض حفظ مقام چاکری 

محل نوکريوالی در محل  (شديم بسيار خوب و سوار موتر جيپ نظامی گفتم  رويم قطعه طبق قوانين می کمی کار دارم

موتر توقف کرد و برايم امر کرد پايان عه رسيديم طقتی به نظام قراول قو) قومنده از قرارگاه قطعه کمی فاصله داشت

ممکن تحقيق صورت بگيرد  شمارا به کابل خواسته) اسم بنده را گرفت خان....وقتی از موتر پياده شدم ببين  شويم می

گناھی نمی بينم و به ھر نوع  مرتکب به ھيچ به جواب برايش گفتم من خود را . نداشته باشی رھا خواھيد شد اگر گناه

 و بنده را توسط يک صاحب جوابم گفت بسيار خوبه ماده ھستم و از ھيچ کسی ھراسی ھم ندارم و بآر و تحقيق حاض

ظف شد يک انسان پست که به محافظتم مو  افسری.و خودش رفت. به اطاق نکريوالی نظام قراول رھنمای کرد منصب

نيم ساعت انتظار مشاھده نمودم که سه  بعداز .نظر به خصلتش منفورترين شخص بود  ماۀفطرت که در بين افسران قطع

فر يک نفر جاسوس ن سه ۀدر جمل.  ولی در بيرون از اطاق منتظر امربعدی شدنددوردنآمنصب ديگر را  نفر صاحب

که نسبت به ما  بود) س ع  (و نفر ديگر داکتر صاحب  رفقای صميمی و ھمرزم بودۀن از جملآدستوری بود و يک نفر 

 . ار بودزداشت فقط مسلمان عقيدتی و در ھر شرايط نماز گ  دگروالیۀرتب سن و سال باال و

که به صوب کابل در حرکت بود ھر يک ما را با يک نفر ضابط مسلح به  اکماالتی ساعاتی طول نکشيد قطار

در .  کردندئینظامی رھنما خلقيھا شده بود به سيت ھای الری ھای اکماالتی ن زمان مخصوصآکالشينکوف که در 

 عضويت که جديداً  و اين ضابطان شرف باخته کشيد ساعت طول نمی ٩-٨ مان سفر از کندھار الی کابل اضافه ازنزآ
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وع جنايتی رو گردان ن بد نام شان از ھيچ  داده شده بودند در خدمت به باندءتقا افسری ارۀو به رتب باند را حاصل کرده

 و سالح شان به طرف دموتر به جوار ما نشستن اينھا در سيت. م اين مرزبوۀزادآنابودی فرزندان  نبودند حتی تا سرحد

 .کرد حرکت کابل  به صوب،توجه شده بود ما

 بود و ٧ و ۶ غزنی ساعت بين - مقر - در شھر ھای بزرگ مثل قالت خصوصاً   قطار چندين توقف داشتهدر طول را

 ندنظاميان خلقی موظف بود نل پوسته که ھمه ازپرسو  امنيتی ميدان رسيديمۀکه به پوست فتاب ھنوز غروب نکرده بودآ

مر قطار آکه به جوار من و  ضابطی: کرد  االتیؤوقطار سه  ر و از چگونگی نام روز خواست داد توقف را قطار

 نقدرآ خاين ۀاز شنيدن کلم )ستاکه چند نفر خاين به ما (داد و در ضمن شنيدم  جوابآنھااالت ؤنشسته بود به س

  افسران با شرفۀمر قطار که از زمرآ گفت ھيچ ولی ؟ چه گفتی: گفتم.ه خود را کنترول نتوانستماحساساتی شدم ک

و از جنايات ساديست ھای شرف   چون در مرکز وظيفه داشت)سه کوی ارام کينه ورکی(  قرارگا مرکز بود برايم گفت

يق و تنگ بود و ضجای بسيار  ر نفرچون در سيت موتر برای چھا  .از برخورد من ممانعت نمود گاھی داشتآباخته 

 .نمودم که شيشه ساعتم شکسته د که بعدا مشاھداصابت کر گير واسطه دستم به شدت به دست،من ھيجانی حرکت کردم

 در روز )دگرمن عبدالرحيم خان (دکرمنی داشت نزمان رتبهآمر قطار يک افسر با ايمان که در آکه تذکار دادم  طوری

شاد و  پيوست روحش ستگير و پيش از رسيدن به زندان در محل تحقيق و شکنجه به جاودانگی ثور به جرم کودتا د۶

 کردهويزان آعبدالرحيم شھيد را در چای کثافات و مرداب ھا از حلق  گفتند که  پرچمی ھای قطعه میگرامی باد و بعداً 

 .ندبود

 ۶شوم  نظازه کنيم که در ھمان روز يرون اطاق را کلکين ھا بۀاز عقب پرد توانستيم  که ما زندانی بوديم مییدر اطاق

از موتر پياده شدند و   در پيشروی تعمير قومندانیدوردنآرا سوار به موتر جيپ قومندانی  شھيد ثور عبدالرحيم خان

 .بعداز تالشی به کدام جای ديگر اعزام شد

فتاب غروب آ نزديک .شد شنيده می انم از زندان پلچرخی قصه ھای حماسی در موردش در بين افسر ایئو بعداز رھا

  نزد قومندان صاحبءو به دفتر قومندانی قوا کھنه موقعيت داشت رسيديم  که در عقب مکرويان ھایءقوااه به قرارگ بود

 یئاحوال پرسی به تعارف چای از ما پذيرا بعداز و.قومندان صاحب با ما برخورد انسانی وعادی نمود  . .ما را بردند

 واستمھانم اجازه خ از رفتن به نزد قومندان از ھمرارسبد اين قلم پيش گيچ به نظر می سيار خاموش وولی ب. کرد

...  

  

  :يادداشت
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از جمله در آن جدول، از . ، به عالوۀ ويراستاری امالئی، اشتباھات ديگری نيز تصحيح گرديده است»ويکی پيديا« جدول نقل شده از در - ** 
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