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 جنایات حزبی
ھفتمقسمت   

 سایه ھا و رجاله ھا

 

 

و زندانی،شکنجه مستنطق   

 

تقسيم کردن درد است بر بدن ، به تعویق انداختن مرگ است برای شکنجه 
اذیتی است شکنجه . شکنجه ھزارپاره کردن رنج و اندوه است . نگھداری درد 

شکنجه عمليه ای است برای گرفتن اعتراف و  .مرکب از تاراج تن تاراج روح 
شکنجه در تعریف حزب دموکراتيک ، برخ>ف . جریانی است برای مغز شویی 

. سرخ ، آغازی است که انجام ندارد  ه ایستشکنج" شکنجۀ سفيد " اصط>ح 
                    :            نوشته اند با حروف درشت درآیين نامۀ  شکنجۀ سرخ 

درین چرخۀ متضاد ،  .  صد در صد تحمل دردیا  تسليم شدن صد در صد یا  
مستنطق در .  خود تسليم شدن  یعنی تباھی دیگران و تحمل درد یعنی تباھی

با تمام امکانات موجود ت>ش می کند که از یک سو از زندانی ی زیر  ھر حالتی
ند زندانی بسازد و از سوی دگر زندانی را از طریق بی ھویت کردن شکنجه ، چ

    .در ھویت خود ذوب نماید 

جنایت را می توان بشکل نمادین در و بی پروای ، گسترده یکی از اشکال عميق 
. مشاھده کرد افغانستان وجود نظام زندان و استنطاق حزب دموکراتيک خلق 

مقولۀ بی سرنوشتی ، مقولۀ بی پایوازی ، ، مقولۀ شکنجه  ، گرفتاریمقولۀ 
در زیر سيطرۀ خلق و پرچم آن ، مقولۀ اعدام مقولۀ محکمه ، مقولۀ حبس 

و ھيبتناکی ھستند که تا ساليان دراز می و تعریف شده مقوYتی به فعل درآمده 
ان شناس ، جامعه شناس ، تواند به حيث موضوع پژوھش  ِ ، روانکاو ، انس

ناس ، روان شناس ، مؤرخ ، حقوقدان ، شاعر ، قصه نویس ، زبان شفيلسوف ، 
سينماگر قرار گيرد و منتقدین و دانشمندان و ھنرمندان با استفاده از این 

.موادخام به کشفيات تازه و نگاه ھای تازه تر درگير شوند   

در حوزۀ کارکرد حزب دموکراتيک خلق افغانستان   بررسی نظام شکنجه و اعدام 
نشان ميدھد که در این دوره جنایاتی انجام یافته ) حزب دغا  = حزب دخا (
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جنایاتی که .است که نمونۀ مکملترین نوع بربریت را در قرن بيستم رقم ميزند 
و  ھم بطور پنھانی در اتاقھای شکنجه اتفاق افتيده و ھم بطور علنی در تاYرھا

. نمایشی و شيشه ھایجاده ھا  

شکنجه رویدادی است که مستنطق و . بربریت در جریان استنطاق تبارز ميکند 
بين مستنطق و زندانی ،  تضاد. بھم گره ميزند یک تقابل ناخواسته در زندانی را 

نجه گر و شکنجه شونده است و این ھمان رابطه ای است که تضاد بين شک
قدرت مطلقه را  که خودمستنطق . خودرا بشکل جنایتکار و قربانی تعریف ميکند 

حافظ حزب ، دولت و شوروی ميداند ميخواھد که ذھن و تفکر مخالف دست و پا و 
مستنطق که در دنيای عقل و وجدان فقط . بسته را بخواند ، کنترول کند و ببلعد 

با ھورای حزبی و لبخند مشاور آشنایی دارد ، در موقف چماقدار و ابزار حزبی ، 
مقاومت فکری و جسمی . تسليمی و انقياد فراميخواند  توبه ،زندانی را به 

واقع بيان دفاع از انسان و آزادی  است که به طرز نفس خود در زندانی در 
                                 . ميگردد جاتارمسخ و وحشيانه ای از طرف شکنجه گر 

با روحيۀ مستنطق بخاطری اتاق شکنجه را غرقه در خون ميکند که به شکنجه  
حزب . حزبی را مدغم ميسازد و حس در عمل شکنجه روح . حزبی می بيند 

و دموکراتيک خلق در کنار دستگاه ھای مشخص استخباراتی ، ارگانھای ضميمه 
فعالين حزبی ارگانی   .ایجاد کرده بودند " فعالين حزبی " را زیر نام کام>ً حزبی 

بنا بر تجربۀ . بود مانند خاد که وظيفۀ شکنجه و تحقيق را به پيش ميبردند
( در شھر کابل ھا " فعالين حزبی " ، یکی از خوفناک ترین  1359زندانيان سال 

در کنار که   هشکنجه گاھی بود) واقع در سرک  ميان شيرپور  و وزیراکبرخان 
                                        . ت می پرداخت ادمخدمات اط>عات دولتی به خ

موجودیت فعالين حزبی به حيث دستگاه شکنجه و استنطاق دو چيز            
              :                                                            آوردبيان ميبه را ساده 

                                                            حزبی بودن جنایت   -1              
                    گسترده و سيستماتيک بودن دستگيری و شکنجه -  2              

                     

تازیانه و اق در اتقسمت عمدۀ آن پدیده ای است که شکنجۀ سيستماتيک 
با این رویداد ظاھراً . تقابل شکنجه گر با شکنجه شونده . اتفاق می افتد  دشنام
چشم و گوش قلب و دھان و  .شکل ميگيرد متضاد  حواس ِ تا دو برخوردو حرکت 

چشم و گوش و  بدن و پوست قلب و و پيکر و پوست مستنطق در باY و دھان و 
                                                 .                                  زندانی در پایين
 . کاشته می شوددر اعماق حس ھاکه است   درد آفرینی ِ شکنجه رویداد

شاید به ھمين  . یوریشيمای حس ھا را منفجر ميسازد شکنجه بمبی است که 
دليل باشد ، کسی که از دھليز ھای خونين شکنجه گاه ھای اگسا و کام و خاد 

بطور تکاندھنده تواند  نهرا عبور نکرده باشد ، پدیدۀ شکنجه به حيث زندانی و واد 
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غير تجربی  آگاھی.  دنمایدرک ی که در واقعيت اتفاق افتاده ،طرزب،  ناکوحشتو 
روی ميدھد و اما این ارتباط غير انتزاعی معرفتی و فقط در سطح یک دریافت 

                                           . مستقيم نيز روح خواننده و شنونده را ميلرزاند
مطالعۀ رو ح و . مستنطق و زندانی دو عنصر بھم پيوستۀ شکنجه را ميسازند

جسم مستنطق در رابطه به بررسی روح و پيکر زندانی به بازشناسی تجربی 
که شکنجه گر است  فضای بستۀ ماشينیشکنجه یک . شکنجه منتھی ميگردد 

.  جابجا ميگردند  نابرابرحيث مھره ھای متحرک در آن بطور  و شکنجه شونده به
با شاخصه ھای حزبيت ، غا ساختار شکنجه در زیر خشونت و سرکوب حزب د

فوق العادگی . درسطح فاجعه و ترامای فوق العاده خطرناک مشخص می شود 
روح و حزبی  مستنطق روح خبيثه و خونریزذھن و تقابل  از این وقوع تباه کن را،

  . فھميد سنجيد و که شکنجه شده است ، می توان  خونينیپيکرزخمی و 
ته نشين شدن حمله و تجاوز به دنيای ذھنی و جسمی زندانی از طریق 

دست و زبان ، بوسيلۀ ضرباتی که . صورت ميگيرد  وندهشکنجه ش حواسبر
عملی ميگردد ، ھمگی و مسخ سازی ، برای ایجاد درد شکنجه گر و پای چشم 

در ضمير ناآگاھش و می شود ذخيره پوست ِ زندانی دھان و چشم وگوش و در 
                            .         رسوب ميکنند جاودانلرزاننده و ی به حيث یک تراما

و درین رویداد حواس روی ميدھد استنطاق در نمای  معرکه و انتاگونيسم 
انبور و گوشت ، ساطور و . د نه مقابله برميخيزمستنطق و حواس زندانی ب

استخوان ، شمشير و گردن ، دشنام و سکوت ، تعرض و خاموشی ، تکلم و بی 
درکنار ھم قرار ميگيرند مسخ سازی و بقا صدایی ، قھقه و ناله ، انقياد و آزادی ، 

کارکرد درین صف بندی ، . دست و پنجه نرم ميگند ، فکر با فکر ، حواس با حواس 
مستنطق  .گون ميگرددزبان ، چشم ، گوش ، Yمسه و ذایقه دگر  قلب ، : 

. مشوره گير ميداند که چگونه زندانی را از کاربرد انسانی حواس محروم کند 
.محروميت حسی  نوعی از شکنجۀ سرخ است   

گاه ِ اسارت است فروشقلب مستنطق .  شکنجه گر لنگرگاه شرارت است  قلب
 قلب شکنجه گر لشکرگاه. است  در صدارتھا زخمقلب شکنجه گر ذخيره گاه . 
قلب . قلب شکنجه گر بزنگاه سنگ و صغارت است . نظارت است نطع و  

قلب مستنطق جایگاه ِ . مستنطق آتشفشان ننگ و ميلودی ھای بربادی است 
ۀ قلب مستنطق که مانند ساندویج دیرماند. چاکری و ھورا ھای پوشالی است 

زبان دربرابر زندانی ذره ذره به حرکت ميآید و با  شرمروسی منفجر ميگردد با 
کارکرد ِ دیدن یعنی چشم ، شنيدن یعنی گوش ، لمس کردن یعنی پوست ، مزه 

تجارب زندانيان به اثبات ميرسانند که مستنطقين . ادامه ميابد  ذایقهکردن یعنی 
آدمھای دستکاری شده و فاقد خلقی و پرچمی به لحاظ اندیشه و احساس 

                                                             .عمق وجدان و سطح انسانيتند 
یک حکم مطلق است . مستنطق یک ک>ن روایت است ، یک سلطه است  زبان
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) حکم صادر کردن ،سؤال نوشتن  دادن،دشنام (  زبانیعنی تکلم مستنطق با .
نشان مفتش و مرجع ، موقعيت خودرا به حيث آمر ، بطرز شفاھی و نگارشی 

زبان مستنطق تيغ دوسره است که از یکسو جسم را ميخراشد و از . ميدھد 
. زبان مستنطق ھر لحظه اش زخم زبان است . روح را مجروح ميکند سوی دیگر 

زبان شکنجه گر ابزار مقتدر و فریباست . مونولوگ ِ  مطلق است که در موقف 
شخص اول یعنی متکلم اجباری عمل ميکند . زبان مستنطق زبان گفتگو و 

زبان شکنجه گر  .است  دستبردو  کنترولمکالمه نيست بل زبان سلطه جویی و 
زبان دیکنه شده ، تعریف داده شده و دارای معانی بسته ایست که به ترجمه 

بروی خود مانند مرده در زندگی زبان مستنطق . شباھت دارد نه بزبان اصلی 
.واژه ھای ننگ و جنایت و خيانت چارميخ ميماند   

خون و قعرچون در (. وامدار است  عاشقانهمستنطق از شنيدن صدا ھای  گوش
و حزبی با شنيدن دستور و فرامين صرف گوش مستنطق ) شناورستناله  

و چکامه گوش مستنطق با شنيدن نغمه ھای شاعرانه . آشناست شی یتوار
بل با شنيدن چيغ ھا و ناله ھای شبانگاھی است نمی جنبد  سحرگاھیھای 

. گرو شده و دست آموز است لم ، گوش مستنطق . باY و پایين می شود که 
در فضا سانسور گوش مستنطق کلمات حقيقی و زمزمه ھای راستين زندانی را 

. می کند   

گوش مستنطق آویزان و اتومات است ھم متوجه درجۀ نالۀ زندانی است ھم 
گوش مستنطق عادت . زخم  مربعمتوجۀ سفارش و پسپسک رفقای نشسته در 

نکرده که به آواز قلبھا و دستھا تمکين کند ، عادت نکرده که صدای مست ِ  
ن گوش مستنطق گوش بفرما. عقابان زخمی و ضربآھنگ انسانيت را بشنود 

گوش مستنطق بطور ھميشگی حتا بعد از زوال نيز ذخيره گاه و . مشاور است 
گوش شکنجه گر بعد از مردن  .مخفيگاِه  چيغ ھا و ناله ھای شبانگاھان ميماند 

                                         .در شنيدن شرم عالم شناور ميماند

مستنطق چشم   .ت مستنطق چشم ویژه ، تعبيه شده و مصنوعی اس چشم
و  برای کنترول سطر ھای نشسته بر استع>م  متحرکخوفناک و یک کمرۀ  مانند

چشم مستنطق برای دیدن زیبایی . استفاده می شود  ات اضطراریایجاد اضطراب
ساخته نشده بلکه مانند یک برمۀ گلھا تنوع دامته ھا و و سنجش ھندسۀ ھا 

چشم . استفاده می شودمرگ  ھایسوراخ و  زخمھابرای حفر  سایبریایی
شرم  اقيانوس .و کان نمک است  بات>ق تيزابتنطق چشمۀ خنجرھاست ، مس

                                                                     .شوکران استو شرارت و 
و نوک ھای بوتش خ>صه می شود ، دندان مستنطق در نوک انگشتان  3مسۀ

 .پوست خود به حيث انبور برای کندن پوست زندانی کار ميکشد ، شکنجه گر از
نيست ، پوست شکنجه گر  وجدانبرای جذب نور و محافظت پوست مستنطق 
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خط به ست که اعترافات ژان ژاک روسو  و نلسون ماندی> برای نوشتن حزبی 
پوست مستنطق نباید کاه پر شود و برای  . برآن حک گردد یميخی و ھيروغليف

خلقی و  مستنطق  کتاب شدۀ پوستِ . عبرت بر دروازۀ تاریخ آویزان گردد 
 در موزیم کوپنھاگن در کنار  کتيبه ھای پوستی شاید زیبا باشد کهچرچمی 

                                                          .           اوستا گذاشته شود 
 ساریوسایل کارآ و ویران. واس مستنطق ابزار متفاوت شکنجه و بيداد است ح

ذخيره شده ، با قرمز و با رھا کردن چند جملۀ  است که در جریان اسطنتاق ،
با چند ضربت با چند ھورای مسخ شده ، شرطی شده ، و اھانت  تحقيرچند 

برای تسليم ساختن زندانی ،  ،برای بی ھویت ساختن زندانی کشنده و کاری ، 
                         .                 برای مسخ کردن زندانی بکار انداخته می شود

زندانی به مدد  .زندانی نيز در زیر شکنجه با حسھای متفاوتی درگير ميباشد 
حواس و فکر و خاطره به جنگ نابرابر ميرود . حواس پریشان و خاطرات مغشوش 

تجربۀ ناشناخته درد و حواس زندانی به . زندانی در قعر آب از تنفس کار ميگيرد . 
.ای سرازیر می شود  

حرارت خورشيد و قلب زندانی لشکرگاِه  . زندانی لنگرگاِه بشارت است  قلب 
قلب زندانی صدای معصوميت . قلب زندانی  رستنگاِه واژه و عبارت است .است 

زندانی جایگاه عشق و شرافت و سرافرازی برای قلب . و بيگناھی انسان است 
                                     .                                           آینده داران است 

روایت مستقل و روشن که نيست و نيست که ، در اتاق استنطاق زندانی  زبان
آزاد ، شکنجه شونده ، زبان . نيز بظھور نميرسد  در سطح یک خرده روایت زنده

اندکی بوده اند که در بسيارشاید فقط آدمھای  ،و شخصی نيست ، برنده رسا 
و در زیر سقف خودرا حفظ کرده و رسا یی  گیزیر شکنجه نيز زبان شان برند

زمين لرزه خلق کرده اند ، برخی از دوسيه ھای زندانيان دورۀ خاد که تحقيق 
حقيقت است که زبان ھا و قلم ھایی بوده اند  بدسترس قرار دارد  ، بيانگر این

فضای استنطاق را برای مستنطقين روسی و با پذیرش مرگ خود ، که 
  :آتشفشان سوزان تبدیل کرده اند به مستنطقين مزدور ، 

                                                                                      : 1 سوال "

که ماھوار مبلغ چنــد افغانی حق الغضویت   لطفا ً واضح سازید

  ؟.ميپرداختيد

   :جواب 

  . نميگویم

  سبب چيست که شما بـه راستگویی قایل نميشوید؟:   2سوال 

  : جواب  

  نـــــــــه: در مقابل شما فقط یک جواب 



6 

 

  "امضاء محمد علی                                                                    
 

نورمال ندارد ، مجموعه ای از ناله ھا و ضجه ھا و و  دارزمزمه  لحنزبان زندانی 
 در برابر کودتا و سویتيسمباYثر درد ، که زبانی است . است  پاشانحرف ھای 

زبان زندانی به مجرد قرارگرفتن در زیر شکنجه ،کارکرد . گشته است Yل ظاھراً 
نالۀ زندانی از فرط درد صدای  .گغتگو یی خود را ازدست ميدھد  تکلمی و قابليت

زبان زندانی سمفونی واژه ھای روشن و  . معمول انسانی را از دست ميدھد 
زبان زندانی زبان کنایی ، مسکوت و  .رنگين نيست ،مونولوگ حزین ناله ھاست 

             .ندتاد ميماسای نهاشاری است و بيشترینه با حرکت گردن در ایستگاِه 
منيره (  "وقتی که زیر شکنجه بودم فکر ميکردم که به سگ تبدیل شده ام " 

     )                                             54ص روان شناسی شکنجه ، برادران ، 
 زبان زندانی زبان شخص اول یعنی متکلم نيست ھميشه در نقش مخاطب ِ 

. نه مونولوگ است نه منعکس در دیالوگ . شودواداشته می به حرکت محکوم 
 بهکيبل ،  غرشو جرقۀ برق و مستنطق خشونتبارکه با صدای است زبانی 

زندانی ميداند که با .  واژه ھای کومایی و ھذیانی تبدیل ميگردد زنجيره ای از
در دل ھر  .اعتراف و بی اعتراف ، معيوب و زندان نشين یا پوليگون نشين ميگردد 

، سنی ، جنسی زندانی مقاومت می جوشد و این مقاومت منوط به حاYت 
با سکوت ت>ش ميورزد تا زندانی  تیھر حال درزندانی است ولی و ذھنی بدنی 

 اجباریبا اعتراف خود درونی ناشنيده و فریاد  خود  بانوشتن ناو خود ، با مقاومت 
با ذره ذره مردن دروغين خود و توبه ھای تسليمی خود با ھای دادیقلمخود ، با 

یا بسوی اعدام پرتاب می شود یا  شدن خود ،و اھانت خود با قطره قطره توھين 
زبان زندانی گنگ و Yل و بریده شده . در قفس ھای حزبی پس انداز ميگردد 

و یا بک>م جاری نميگردد  شآنچه که در قلب و ذھن زندانی ميگذرد بر زبان. است 
.                                                           ر که نميتواند جاری گردد دقيقت

. مھم است ارزشمند و بحث زبان شکنجه شونده بنظر من یک پژوھش بسيار 
و حتا دۀ خودرا واژه ھای سانسور شکه بریده ای است  زبان شکنجه شونده زبان

خود لحن کلماتی که باYجبار دگرگون شده  ، بشکل نمادین در ناخود آگاه و تخيل 
به لحاظ صوتی و معنایی در گلوی ... ، چرا ،   ین،  بلی: واژه ھای  .پس ميزند 

.شکنجه شونده پيش از حضور ، دگرگون ميگردد  

ھایی در زیر زبان شکنجه شونده حتا در حالت  رویا و خواب و ُچرت و سکوت و تن 
 .حس نمی کند شکوفایی شکنجه بسر ميبرد و خودرا به حيث زبان ، در آزادی و 

تجربۀ شخصی خودم  بيانگر این نکته ھاست که زبان شکنجه شونده تکلمی 
بيرون شدن یا قرت  . است که در رشمۀ ھر لحن و صوتش حلق آویز ميباشد 

شاید بعد از مدتی ی درد جسم .شدن ِ ھر واژه دغدغه ای است بسوی مرگ 
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ميابد و اما درد واژه ھا و الحان سرکوفته ، برای ھميشه در زندانی به تسکين 
  .زندگی ادامه ميدھد 

در زیر شکنجه صدایی که از دھانم خارج ميشد به ھيچ حيوانی شباھت "  
                                       )منيره برادران ، روان شناسی شکنجه" ( نداشت 

گوش  نيست ،ھا و صدای چکاوک  غزلو  قصيدهزندانی برای شنيدن  گوش
به لحاظ گوش زندانی . مقروض است  صدای انسان زندانی از حس شنيدن ِ

گوش . قرار ندارد طبيعی  نورمال و شنوندۀدر مقام مخاطب کنش و واکنش 
نشنيده و پذیرانه مطيعانه زب و دولت را که چرا حرف ھای ح زندانی متھم است

گوش زندانی . ندارد بمفھوم دقيق آن گوش زندانی اص>ً کارکرد شنيداری  .است 
گوش . ، گوش زندانی برای گوشمالی است برای شنيدن دشنام و توھين است 

 تحقيقزندانی برای دوباره جمع کردن و  ذخيره کردن چيغ ھای رھا شده در اتاق 
.                          ھوش را فراموش ميکند  کهگوش در وضعيتی است . است 
با تمام چشم زندانی . زندانی چشمۀ اشک و آبشار معصوميت است  چشم

چشم زندانی عاشق . اقيانوس غرور و انده و اضطرابات است  بسته ماندن ،
از ترس  زنندزندانی باY نمی پلک ھای . آزادی است روزنۀ بيرون و دیدار 

زندانی در زیر  حدقۀ چشمانپایين است و ملتھب و بسته و مستنطق ھميشه 
در زیر . از ھم باز نمی شود بی نور است و شکنجۀ برقی مانند چشم مرده 

بطرز انفجارآميزی مشت و لگد ھای دسته جمعی در تنھایی و بی کسی خود 
درميان ابرھای  چشم  ھميشه بيدار زندانی در نيمه ھای شب.  تحقير ميگردد
. اشک ارغوانی ميماند و در نيمه ھای روز به حوض غصه سرد ِسيه به باران 

جاودانه  ھای کرد دیداری و پلک آرایی ندارد ، گویی برای خوابچشم زندانی کار
چشم شکنجه شونده در ھردم شھيدی خود ، چشم . آفریده شده باشد 

          .                          .. ميسازد غرقتنھایی در خـُم آتشين شکنجه گر را 
برای زندانی سکوت یا اعتراف ھردو ویرانگر است ، شيوۀ استنطاق حزب 

ميزد اعتراف  که دست به زندانی ی قسمی نبود که افغانستان دموکراتيک خلق 
ساله تا پير مرد ھشتاد  13از بچۀ (  زندانيانجمعی ، تجربۀ  نشوددگر شکنجه 

است که حقيقت بيانگر این  )ساله ، از دوشيزۀ نوجوان تا خانم سی چھل ساله
گشته است ، ھمانگونه  تروارد شکنجۀ جدید خود  با ھر اعترافشکنجه شونده 

می بخشيده را استمرار ھای دوامدار شکنجه خویش موجبات که با سکوت 
در شيند ، ن می ق اینگونه شکنجه ھا بر جسم و روحزخمھایی که از طری .است

به تعبير  .نمی سازند رھاالتيام نمی یابند و زندانی را در گور ھم زندگی چه که 
در زندگی زخمھایی ھست که مثل خوره در " بوف کور که داستان  آغازین ک>م 

                    "                           انزوا روح را آھسته می خورد و می تراشد 
گان به این روانشناسان شکنجه از اِعمال شکنجه ھای نازی ھا بر شکنجه شد
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نتيجه رسيدند که شکنجه ھای فوقالعادۀ جسمی و روجی یک ترامای حاد و 
  .)دیوید بيکر و برونو بتلھایم .( مزمن است 

شکنجه گر دست یافتن به مقصدی که شکنجه در ھر حالتی بخاطر ایجاد درد و 
زیر ھر عنوانی که صورت پذیرد یک شکنجه  .برنامه کرده است ، تطبيق ميگردد 

این  ولی درجه و گسترۀ. ، برای بزیر کنترول آوردن مطلق است جنایت است 
شکنجه بطور سيستماتيک و آگاھانه از آیا که  می شودجنایت مربوط به این 

اشکال افته است یا در سامانيو مشاورین خارجی و یک دولت طرف یک حزب 
و گراف  .گردیده استتطبيق و پراگنده غير سيستماتيک  گروھی بطورو فردی 
داود با نرخ پنجسالۀ ظاھر و جمھوریت چھل سالۀ شکنجه در دورۀ سلطنت نظام 

حزب دموکراتيک خلق تفاوت چھارده سالۀ شکنجه در دورۀ ، ساختار و نظام 
را در تاریخ قرن خا کيفی است که حزب داین تفاوت ھای کمی و  .دارد ماھوی 

داؤد . بيستم افغانستان بمثابۀ خونریز ترین دوره ی تاریخ معاصر به بيان می آورد 
، زندان ھای سياسی را پر و از زادروز کودتا تا مرگ خود طی پنجسال دیکتاتوری 

از  ،تا سقوط رژیم مزدورش از زادروز کودتا حزب دموکراتيک خلق خالی نکرد ، اما 
، و عسکری و  دفاتر حزبی استخبارات مخوف شکنجه در دستگاه ھای اِعمال 

دست برنداشت و آمار اعداميان و زندانيان سياسی درین دورۀ چھارده ساله به 
حزب دموکراتيک خلق برای دفاع از کودتا و استعمار . ھزاران ھزار ھزار ميرسد 

به  تطبيق دیکتاتوریبرای و ميزند اسری رتبه سرکوب سدست شوروی ، 
و این است که حزب روی ميآورد شکنجه مجازات و سازماندھی سيستماتيک 

، در تاریخ شفاھی و مکتوب ، بنيانگذار جنایات و شکنجه ھای دموکراتيک خلق 
. حزبی شمرده می شود  

حيث شکنجه گران حزبی از درون حزب به مستنطقين اگسا و کام و خاد ، 
بنمایندگی این شکنجه گران شده اند ،  پرتاب شکنجه دادن خلق هللابسوی 

ھم ھویت ( بر اتاق استنطاق مستقر گشته اند  یدولتدار در موقف چماق حزب 
حرفوی شکنجه گران ) را از دست دادن و مدنی شخصيت منفرد = شدن با حزب 

، بوده اند و تزریق شده دارای شاخصه ھای مشترک اکثریت به اتفاق آرای شان 
                                                                       : ھایی بوده اندحزبی 

خونریز، سادیست ،  ،ک تيپ لچمشوره گير ، جاھل ، فحاش ،، بی سواد 
، مدالگير گير دستور بی رحم، ،عبوس ، چاکر منش جایزه گير ،، ودکایی ، عياش 

این موجودات غير انسانی با و از ھمينروست که . ..، پول پرست ، بحيره خواه 
کشور اِعمال بدترین شکنجه ھا ، روی ھر شکنجه ای را در تاریخ عتيقه و معاصر 

.سفيد ساخته اند   

" در خاد صدارت شخصی بود بنام اسدهللا رحمانی که در حد صنف دوازده مکتب 
من شخصاً ع>وه بر استنطاق توسط اسدهللا رحمانی . درس فرا گرفته بود
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بالوسيله مامورین بلند رتبه خاد در توقيف و باری در زندان پلچرخی بالوسيله یک 
مشاور روسی که اسدهللا رحمانی و یک ترجمان تاجکی وی را ھمرائی ميکردند 

صفحه از طرف  150اما بخش عمده تحقيق طی قریب .مورد بازپرس قرار گرفتم
 80تا  70در طول حاکميت حزب دیموکراتيک خلق از  ...اسدهللا رحمانی بعمل آمد

آً خادیست ھا اکمال فيصد شاگردان شپی پوھنحی را اعضای حزب مخصوص
که به منظور اجرای پروگرام درس )بعد از زندان ( شبی از شب ھا  .ميکردند

رادیدم که در ميان ) مستنطق ( نف شدم ، اسدهللا رحمانی شبانه داخل ص
مستنطق به نظر من سمبول انق>ب نام نھاد،تجسم . شاگردان نشسته است

و مظھر سرتنبگی و یک دندگی نظام دست نشانده و فاسد به  زنده شکنجه خاد
 ." شو  پا ایستاده: برخادیست به جار بلند بانک برآوردم که به  ...حساب ميرفت

)داکتر روستار تره کی ، خاطرات زندان (                                                    

مستنطقی که بخاطر  حتمی نيست که ھر مستنطقی سادیست باشد و لی 
آھسته شکنجه و سرکوب جابجا ميگردد ، نظام آرمانھای حزبی در ميکانيزم 

به طرف ، رافکنی ھای دوامدار خون ، احساس سلطه ، ف ۀذباآھسته از طریق ج
تنوع و  گسترۀ شکنجه بيانگر در رژیم خلقی و پرچمی . سادیسم ميرود 

تطبيق شکنجه بر افراد گوناگون . سيستماتيک بودن و سازمانيافتگی آنست 
صورت از ساختار اگسا تا خاد به  ،نشان ميدھد که متخصصين کی جی بی 

متناسب این صورت بندی . دست زده بودند شکنجه و گرافيک شدۀ دقيق بندی 
به ھویت سياسی و موقف معرفتی ، سنی ، جنسی ، طبقاتی و تشکي>تی 

 – 1980( سال  12من که   .تراژیک در می آمد پله به پله بنمایش ، زندانی 
 شتانده ام ، مبتنی بر تجربۀپلچرخی گذزندان صدارت و  نظارتخانۀرا در )  1992

شجاع قرمزین ، مشاورین کی جی بی  شخصی خویش ميدانم که در دورۀ شاه
مستقيماً در ) مشاور و ترجمان و کارمند دفاتر  به حيث نفر 6580( و جی آر یو 

در مدیریت قسم سوم صدارت ، یک مستنطق (فرایند تحقيق حضور داشتند 
ق تاجکستانی حرف ميزد،در کنار سه مستنطرسی افروسی که به لھجۀ 

 از من تحقيق میمرا شکنجه ميکرد و با لحن و شيوۀ ناشناخته ای  ،پرچمی 
این مشاورین بر تمام دوسيه ھای تحقيق زندانيان نظارت داشتند ،خاصتاً  )د نمو

بوسيلۀ مشاورین  شانزندانيان مھم ، تمام پروسۀ شکنجه و سواYت تحقيق 
، استع>م طر ، ورق به ورق واژه به واژه ، سطر به س. تنظيم و کنترول ميگردید 

در مورد چگونگی به استع>م  ، دوسيه به دوسيه را ميخواندند و با دساتير خود 
.دندکرميباY و پایين  و مدیران قسم راگوشھای مستنطقين ادامۀ شکنجه   

را بطور فنی و اناتومی بدن آدميزاد متخصصين شوروی که روان شناسی شکنجه 
ميشناختند و بر مبنای این خوب نقاط بدن و نقاط روح را و کلنيکی ميفھميدند ، 

شکنجه ھا را چنان . شناخت مقدار درد را اندازی گيری و کم و زیاد ميکردند 
باز ھم به .  ندھن ھای آخته را در زیر شکنجه ھا آب ميکردآسازمان ميدادند که 
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ه فقط شھادت ميدھم ک، آینده ھای اتکای چشم دید ھای خود در پيشگاه نسل 
کی طاقت فرسای ه در زیر شکنجه ھای آدمھای انگشت شمار ی بوده اند ک

و ، لب تر نکرده اند و حرمان اعتراف یک حرف را در دل مستنطقين  جی بی و خاد
این انسانھای پرقدرت یا در زیر شکنجه جان داده  .اند  بيادگار گذاشتهمشاورین 

در شبھای مھتابی و شوروی و رژیم مزدورش بزودی  یا با تُف انداختن بروی اند و
برخی از قربانيانی که از دوران . اند  بی مھتاب بسوی مراسم تيرباران دویده

، نيزغصه قصه ميکردند که در اگسا و کام درد و خلقی زنده مانده بودند ، با 
و  جان ميدادنددر اطاق تحقيق ھای وحشيانه بسياری از زندانيان در زیر شکنجه 

.   می گشتند حکومگویا به اعدام بروی فرش م  

، تحت نظر مشاورین ، به مرحله بندی مستنطقين مجرب و حرفوی پرچم 
مرحله ای . ھر مرحله ماسک و نمایش خودرا داشت . شکنجه دست ميزدند 

 سازیتوبه  و ھم ھویت  شدن شکنجه به لحاظ اعتراف گيری ، یکسان سازی و 
ھر پرده . گفتيم ھر مرحله یک نمایش است . دارد  جاریانف، کارکرد مسلکی و 

با شيوۀ ک>م ، شيوۀ رفتار و بکاربرد نوعيت ابزار شناخته می شود . برخورد 
مستنطق با زندانی پيش از ورود به شکنجۀ جسمی با شکنجۀ روانی آغاز 

گذار از شکنجۀ . و این شکنجه با استفاده از واژه ھا صورت می پذیرد . ميگردد
ی که زندانی در مکالمۀ برخورد درجۀروانی به شکنجۀ جسمی  متناسب به 

زور و غلوآميز نشان دادن از مرحلۀ اول تحقيق . عيار ميگردد  ، اوليه اجراء کرده
>ن و شکست ناپذیر نشان دادن ، خودرا ک. شروع می شود و تبليغ حزبی قدرت 
برای حقانيت خود و نفی دربست مخالفين  ، اصدار حکم به حقانيت و تبليغ 

و خداگونگی شوروی ، توضيح بيھودگی مقاومت در جریان شيطانگونگی خود 
شکنجه ، یاد آوری نمادین اعترافات انباشت تشریح ابزار و نرخ  استنطاق ،

نی در تقابل نخستين با مستنطق ، اینگونه در زیر زندا ...  زندانيان مشھور ، 
یعنی ھيچ زندانی ی در تقابل نخستين . خرمن واژه ھا و جم>ت گم ميگردد 

چه توده که به دليل انگيزۀ ملی و . ( تن به اعتراف نمی دھد شب ھای اوليه 
آزادی و عدالت و  گرایش بهدینی زندانی شده و چه روشنفکر  که به دليل  

چون زندانی سکوت ميکند و  این سکوت ) به زندان نشسته است  دموکراسی
راستين به ميدان  ت که شکنجه بزودی از قلمرو مکالمۀ دروغينغرور آميز اس

. بزکشی تبدیل ميگردد   

بل برای به بيان آوردن یک خاطره ، یک  برای اثبات گفته ھایم ،نه  کهاست  حيف
، حکایت صدارترا در ریاست عمومی تحقيق قصۀ اولين شب تحقيقم برخورد ، 

:                                                                                          نکنم 
از عسکر که مرا )  1359اسد ( بود  تابستانینيمه ھای یکی از شب ھای 

بعد از چند . بسوی ریاست عمومی تحقيق برد با چيغ بلندی ارت خانۀ صدتنظار
که نامھای اصلی یا غلط ( دقيقه وارد اتاقی شدم که درآن سه تا مستنطق 
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. نشسته بودند) عبدهللا + شتاب + وحيد ساعی : شانرا بعداً اینگونه فھميدم 
ر جنگ زرگری گذشته بود به من نشستن را تعارف کردند و حدود یکساعت مان د

ۀ کوچک غنچ،آن  چھره داخل اتاق شد که تنھا خاطره ام از  گریکه یک آدم د
که در باYی پيشانی اش در ميان موھای سياه گونش  موی سفيدی است

:، مستنطقی گفت  ميدرخشيد   

.ھمين است ! صایب ریيس   

      :                       چنان ميدید که گویی رخسارم را برمه ميکند چھره ام به 
 مرا ميشناسی ؟ 

: آھسته گفتم  

! نی  

:                            درحالی که به چشمانم می دید با پوزخنِد مضاعفی گفت 
، مثل ،مجرم را از دور ميشناسم  در آلمان تحصيل کرده ام پوليس ھستم و من 

تو ھزاران مجرم را تحقيق کرده ام ،ميدانم که تو مجرم ھستی ، می فھمی که 
کجاست ؟اینجا   

نه: گفتم   

!اگر بخواھی اینجا خاد است و اگر بخواھی اینجا اگسا و کام   

را نفھميدم و لق لق به  جنابعالي ◌ِ  کنایه یا متافور راستش که من معنای این 
: که چيغ زدپایين سيل ميکردم    

اگر حقيقت را اعتراف کنی باY سيل کو  ، تو  باید بفھمی که فریب خورده ای ، 
ی بخاطر رنج ھای بيکران توده ھابه اتکای شوروی حزب ما ترا می بخشيم ، 

پيش ميرود ، انسان نوین بسوی تحقق سوسياليسم  و خوشبختی  زحمتکش
، دشمنان رنگارنگ را نابود کرده و بقایای رفقای مشاور به کمک خاد بيدار 

باید . منھدم ميسازد دستگير و نيز  م رااشرار و نوکران امپریاليسضدانق>ب و 
به ھمت پرچمداران انق>ب ثور خاصتاً مرحلۀ نوین و تکاملی آن قبول کنی که 

شکوھمند بدانی که بازھم باید شوروی ھمچنان پيش ميرود و  دوستانصدیق و 
.برگشت ناپذیر است و   

شکوھمند و " خاصتاً عبارۀ بعد از یک مکث طوYنی که شاید تأثير بيانيه اش را 
:در چشمانم ميخواند،افزود را " برگشت ناپذیر   

م  ،  چنان شکنجه شوی یاگر اعتراف نکنی اینجا را بر سرت اگسا و کام ميساز
مثل بچه آدم . معيوب بمانی خصی و که اگر اعدام نشوی تا آخر عمر دیوانه و 
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ف کنی ترا به شوروی به به شرافت قسم که اگر اعترا .قلم را بگير و بنویس 
)فاکولتۀ طب بودم سال دوم من درآن وقت محصل ( تحصيل روان ميکنيم   

:استع>م نوشتم طرف چپ و در مقابل سوال قب>ً نوشته شده در قلم را گرفتم   

... عنق>ب  

:ریيس مانند گوزن زخمی عصبی شد   

یعنی که نمی گی ؟ و با زدن خط کش آھنين بر گوش ! بيسواد کثيف و دشمن 
را  رسمیمرحلۀ دوم یعنی  شکنجۀ  یشروع و چکيدن چند قطره خون ،راستم 

ميدیدم که سایۀ ریيس مانند جغدی بروی نوشته ام خم  ...اع>م کرد 

. شده و حرفھایم را می بلعد  

روایت تجربی خواستم بگویم که مستنطقين بسيار زود از کورۀ حوصله و این با  
بالذات ، شکنجه .  اخ>ق بدر ميگردند و از پلۀ اول به پلۀ دوم داخل می شوند 

ترکيبی است و جسم و روح را در آن واحد زحم ميزند و اما شکنجه شناسان 
می تقسيم بخاطر درک موضعی تأثيرات مجازات ، شکنجه را به روحی و جس

.ميکنند   

نشان ميدھد که شکنجه، مطالعۀ شکنجه در زیر سيطرۀ حزب دموکراتيک خلق ، 
شکنجه به تناسب نوعيت به . را داراست معمولی کارکرد فراتر از مجازات 

بيسواد تا دکترای  لبلبو فروشاصط>ح جرمی اِعمال نميگردد بل برای ھرکس از  
با اندک تفاوت ھایی به عين ... وھنتون ، از حمامی تا استاد پجامعه شناسی 

                                               . باYی شان تطبيق ميگرددشکنجه ، شکل 
مامور و . اعتصابی می شود که دکاندار  اذیتیک جوان مظاھره چی ھمانقدر 

ولسی ملت یا حزب آزادی یا مجاھدین یا یا افغان ملت  یتنظيم تکه کاردریوری 
ی که و دریور با مامورش گير آمده است اسناداز Yی مؤسسۀ خيریه آزاد یا 

جيب بغل از اخگر و جوانمردان خراسان  و و و پيکار و ساوو رھایی ساما شبنامۀ 
و یکنوع  یک نوع گـُردم  با اندک تفاوتھایی در فضایدستگير شده است ،  اش

اعضای باYیی یک گروه به ھمان پيمانه ش>ق ميخورد که  .گيرند قرار ميشکنجه 
.آن  سمپاتو یک عضو درجه سه   

دور می مجازات  مفھوممجازات از اِعمال یکرنگ شکنجه بيانگر آنست که 
مجازات که توليد درد  .خود در قالب حزبی ادامه ميابد کارکرد سياسی به شود و 

 برای کسب معلومات است ، درین شگرد جای خودرا ع>وه بر تسخير اعتراف به 
سوی مغز شویی و انتقام گيری و استحالۀ فکری مستقر ميکند ، این گذار 

اگر برای  کمیعد بُ . ابعاد ترکيبی استفشار جانفرسای شکنجه در بمعنای 
ھمان شاخصه  کيفیُبعد  ،سرکوب فزیکی و فلج ساختن مقاومت بکار می افتد 
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ای است که در رژیم ھای حزبی برای فلج سازی و تعویض عقيده و احساس و 
فکر شکل ميگيرد که من آنرا در ین بحث در قلمرو شکنجه ھای مرکب حزبی 

                                                                      .قرار ميدھم مورد کنکاش 
من ِ " خودرا از خویش منتزع ميکند و در " من ِ " مستنطق حزبی درین جریان 

من ایده آل در نظر مستنطق  شخصيت ِ انتزاعی . مستحيل می سازد " ایده آل 
مستنطق سرنوشت فردی خودرا .است حزب دموکراتيک خلق و  ھيبت شوروی 

و فاصله  چون مرز بين حزب و مستنطق. در سرنوشت جمعی سرازیر می بيند
با آنھا یکی بين مستنطق و شوروی ، از ذھن شکنجه گر برداشته می شود ،

حساب ھمھویتی پوک و نمادین بطرف یکسان سازی این Yجرم از درون  ميگردد ،
شکنجه گر ت>ش ميکند تا شکنجه شونده  .و سمبوليک کشانده می شود شده 

بقول یک زندانی که در زیر را از قلمرو سوسيولوژیک و بيولوژیک خارج سازد 
:شکنجه   

" حرفھا و ناله ھایم به صدای ھيچ حيوانی شباھت نداشت "   

ِ◌    یابزار تطبيقسطح متغيير ھای شکنجه دادن از کارکرد محض بوروکراتيک به 
   " آرمانھای حزبی " تغير ميکند . شکنجه ھای تصور ناپذیر که به ماموریت 

حزبی و مکلفيت فاسده تتبدیل می شوند ، خود بخود و بالذات بسوی تنوع و 
شکنجه ھایی که بوسيلۀ شکنجه . پيش ميرودو مرگبار رشدیابنده گستردگی 

در شاید ، شکنجه ھایی است که گران حزب دغا بر زندانيان تطبيق گردیده است 
شکنجه ھای .  تطبيق نشده استآفرینی ھيچ جای زمين با این اھانت و درد 

( " ی روحی  بوسيلۀ مشاورین کارآگاه ِ کی جی بی جسمی و شکنجه ھا
مقامات شوروی با حضور خود در صحنه شکنجه و درمواردی با اعمال مستقيم 

سازمان عفو بين الملل ، " شکنجه در مسؤليت شریک شناخته می شوند 
بطور نقشه مند دیزاین می شد و در اتاقھای و مجرب ھای خاد ، )  1986گذارش 

.               به اجرا در می آمد تر از تواریش  ی ھرزهبوسيلۀ حزبی ھااستنطاق 
من در این گفتار ، از شکنجه ھای جسمی و روحی ی نام ميبرم که برخی از  

که در صدارت و  از جریان تحقيق و شکنجه ایآنھا ناشی از تجربۀ مستقيم خودم 
شکنجه آن ، آن  ترو قسمت بيش باYیم تطبيق گشته است ،ب>ک اول پلچرخی 
شکنجه ( "  اگسا و کام تجارب زندانيانی که در ریاست ھای ھایی است که از 

" در افغانستان مورد تطبيق قرار گرفته است  1979تا  1978بصورت منظم از 
چندین گانۀ خاد و ریاست ھای سازمان )  1986 ، گذارشسازمان عفو بين الملل 

صدارت ریاست عمومی تحقيق فعالين حزبی ، خاد نظامی ، وYیات ، خاد کابل ، 
:بدست آمده است  پلچرخیب>ک اول تحقيقات در و   

 

شکنجه ھای جسمی  -الف    
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در زیر نظارت چراغ و برچۀ عسکر  بی خوابی دوامدار و ایستادن در برابر دیوار - 1
                            زدن با کيبل و گـُردم و چوب و خط کش آھنی            -   2
 س بدن و زیر پا آب انداختن در نقاط حسا...) اندلکی و دیواری ( برق دادن   -   3
                             بوتل فانتا در مقعد زدن                                         - 4
                            سگرت روشن را تا آخر در زیر گلو فشار دادن             -   5
                            آبگرمی آتشين را در بدن برھنه ماندن                      - 6
                            مشت و لگد زدن دسته جمعی در ھمه جای بدن       - 7
   دن   چوب و قلم را ميان کلک ھا تا سرحد خونریزی و پراندن کلک فشار دا - 8
                      ریش و بروت و موی سر را کندن                                  -   9

                            سگرت و نصوار و چای ندادن                                 -  10
مریض شکر ، ( مریضی ھای مزمن و مرگ آور را تداوی نکردن و ادویه ندادن  – 11

             ... )  و عفونت زخم شکستگی استخوان ، خونریزی ... مریض قلبی ، 
بيش از چھل و ھشت ساعت باYی برف ایستاد کردن   -  12  

تایی تا سرحد شکستن نشستن     پا را زیر پایۀ ميز ماندن و بر سرش چند -13
 وردن     گذاشتن و روی آن فشارآ چوکی آھنين را بر ُپشت و ستون فقرات - 14 

ن                          برآلۀ تناسلی مذکر نيم خشتی را بستن و آویزان کرد -  15
                          کله را بدیوار سمنتی تا سرحد خلل دماغ کوفتن         - 16 
زدن                        با گي>س چای از فرط خشونت به شقيقه و رخسار  -   17 
                           بر خصيه لگد و پس لگد زدن                                 -   18 
                          ناخن کشيدن و دندان پراندن                                 -   19 
                         به کله آویزان کردن تا کوما و خون دماغ شدن             -   20 
                          ایجاد کسر استخوان و جراحت عض>نی کردن            -   21 
ق کردن                    قبرغه را آگاھانه شکستن و دسک کمر و گردن خل -   22 
ختن رفع حاجت و تشناب رفتن کنترول شدید و نظام مند در به تعویق اندا –  23 
و  کردن جان شویی و دندان شویی و تعویض لباسممنوع نمودن  -   24 

در زندان ھای خاد ، زندانی در ... ( ممنوعيت اص>ح موی ، ریش ، بروت ، و 
جریان تحقيق از حقوق تميز کردن و ھيچ نوع نظافت برخوردار نيست ، و این 

زندانی ...  عفونت و بویناکی ع>وه بر مزمن شدن درد و زخمھا که حس بویایی و 
                    )                                                         نيزمختل ميسازد را 

الی چندین ماه  جاری نگھداشتن شکنجه از یک ھفته و یک ماه  –25              
؟...  -                    

 

شکنجه ھای روحی  - ب   
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 ر                مستمغليظ و تحقير کردن ، قدرت نمایی و دشنام دادن ھای  -  26
این جملۀ مشھور مستنطق را بيشتر (به خدا و قرآن و پيغمبر توھين کردن  -  27

 " )                      ند ؟ کجاست خدایت که ترا خ>ص ک: " زندانيان شنيده اند  
ميان در پشت دیوار ھای پلچرخی ، گاھی شنيدن صدای رگبار ِ اعدا -  28

در خندق ھای چارسوی زندان پلچرخی ! " معاذیر امنيتی " زندانيان را به علت 
                                                        .                   به رگبار می بستند

                    باتوطئۀ حساب شده ، بازی دادن و به دل وسوسه انداختن  -  29
                            نامعلومی زمان شکنجه را مداوماً تذکر دادن              -  30
 لذت ميبرد       گفتن علنی اینکه از شکنجۀ ضدانق>ب و مخالف سياسی  -  31
                           از اعدام یاد کردن و ایجاد خوف و بی روحيگی نمودن   -  32
 یگری                     مقابلۀ زندانی با ھم دوسيه ، تحقير یکی و نوازش د -  33
                           لت و کوب زندانی پيش روی زندانی دیگر                  -  34
زندانی را لچ و برھنه کردن و بطور تيمی یعنی دسته جمعی بر  وی با  -  35

                        خندیدن                                          صدای بلند و قھقه دار
این حمله خواه با مشت و لگد باشد خواه ( بی خبر و ناگھانی حمله کردن  -  36

با خط کش و گي>س به نظر من و تجربۀ برخی از شکنجه شده گان ، این غير 
انی است با وجود اینکه باYی مترقبه و ناگھانی بودن حمله به معنای  شکنجۀ رو

                                           )                             جسم تطبيق ميگردد 
 را ھمواره گوشزد کردن       قطع ار تباط با پایواز و اقارب و این بی ارتباطی  -  37
فغانی به چون مسألۀ جنسی در فرھنگ ا/ تھدید به تجاوز جنسی کردن   -  38

دغدغۀ ننگ و غيرت ارتباط ميگيرد و زندانی ھرگز حاضر نمی شود که این تابو را 
                            .باYیش اجرا شده باشد اگر اعتراف کند و ھرچند بشکند و 

 م کردن                   در برابر چيغ و نالۀ شکنجه شونده ، پوسخند و تبس -  39
                           تھدید برای دستگيری خواھر و مادر و خانم نمودن       -  40
فشار آوردن برای مصاحبۀ تلویزیونی ، اظھار ندامت از راه و روش خود و   -  41

                         دفاع علنی از حقانيت حزب و دولت و شوروی                    
                            متداوم برای تسليم شدن و توبه کردن   رجز خوانی   -  42
                            تبليغ مضاعف برای پذیرش حضور ارتش شوروی         -  43
                          ازکوته قلفی و شکنجه ھای ناشناخته حرف زدن        -  44
                           چای                        ندادن سگرت و نصوار و ادویه و -  45
                           توھين کردن به ھر نوع عقيده مخالف                      -  46
                          ممنوع ساختن اجرای مراسم روزمرۀ دینی                -  47
                            دموکراتيک خلق  تقدیس سلطه گير برای عقيدۀ حزب -  48
بيدار کردن عقدۀ اُدیپ ، اتاق استنطاق و سلول / تھدید به خصی ساختن  -  49

انفرادی برای زندانی یک جامعۀ تجریدی است ، مستنطق با تمام قدرت و 
عقده ھای خفته را خشونت ِ پدرساYرانه در برابر زندانی محکوم ظاھر ميگردد و 
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                             . و روح زندانی  ھم پس ميزند و ھم بيدار ميسازد  در بدن
                                تداعی اجباری/ شکنجه ھای قبلی را بياد آوردن   -  50
 فحش ھای باد شده           سلب ماندن توانایی و غيرت زندانی در مقابل -  51
                    دشمن/ یعنی دوست  ته کار گرفتن از بازی شيطان و فرش -  52
                تأثير روانی استنطاق را در سکوت خوفناک شب خلق کردن  -  53
ترس و تشویش دائمی از خبر چين ھا ، توطئه ھای سازمانيافته  برای  -  54

                                                                           بدنام سازی زندانی 
                                                           شدن هایجاد ترس برای دیوان – 55
                                                    رار سؤال ھای لرزاننده و عبث تک -  56
اکثریت زندانيان که شب را در / رید ، سلول انفرادی و محروميت حسی تج – 57

زیر شکنجه  به صبح ميرسانند ، روز انه در کوته قلفی ھای بویناک انداخته می 
                                     شوند                                                           

با پوشاندن لباس زرد با تنبان بند Yشتکی روح شکنجه شونده را تاراج و  -  58
/اذیت کردن    

ھمانند سازی . انتخاب رنگ زرد بخاطر تطبيق شکنجۀ روانی  اختراع شده است 
فکری که یکی از مبانی  شکنجۀ سياسی است ، از ھمانند سازی لباس 

معنای از دست دادن اجباری ھویت لباس زرد را پوشيدن به . زندانی آغاز ميگردد 
. است  و ضربت خوردن من ِ زندانی از پوشاندن لباس توقيفی شروع می شود 

، ه حس ميکند که او آدم سابق نيست زندانی در درون لباس وحشتناک ھر لحظ
.ھر لحظه حس می کند که چيزی را از دست داده است   

زخمھا و . د ، وجود ندارد در شکنجۀ روحی داغ و زخمی که از دور نمایان باش
.داغھایش آنقدر عميق و تحتانی است که در تمام حيات زندانی باقی ميماند   

 

 

!عقابان کوچک       

گور من کجاست ؟                  

"در گلوگاه من "                                  

چنين گفت ماه                                                 

                     

لباس زرد با خطھای سياه در زندانيان صدارت دورۀ پرچمی                
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؟...   

سواليه را برای تکميل کردن این لست گذاشته ام چون  بحث شکنجه آن 
زندانی را احتوا و حبس  تا اعدام و اتاق استنطاق تداومی است که از گرفتاری 

درین لست  به دليل گستردگی و نرخ سرسام آورشکنجهدرحالی که من  .ميکند 
برای استخراج فقط از شکنجه ھایی نام برده ام که در فضای اتاق استنطاق 

ميدھند و باYی بدن و روح زندانی تطبيق  ورخ ميدھد اعتراف و تسليم سازی 
.ميگردند  

گونه دموکراتيک و جمھوری دموکراتيک افغانستان در زمان و موقعيتی این حزب 
شکنجه ھا را بطرز بيرحمانه اِعمال کرده اند که تمامی ميثاق ھا و معاھدات منع 

:                                   شکنجه را باYثر فشار ھای بيرونی ، امضاء کرده اند 
درچوکات . امضاء کرد  1983ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را در "  

بشر که وظيفه کنترول و تطبيق احکام ميثاق بين  این ميثاق یک کميته حقوق
ميثاق  7ماده . المللی حقوق مدنی و سياسی را بدوش داشت ، ایجاد گردید 

ھيچکسی معروض به شکنجه ، مجازات و برخورد ظالمانه ، غير  - : تذکر ميدھد 
و رژیم دست نشانده بازھم مجبور "  -  انسانی و توھين آميز شده نمی تواند

:                                    ساخته می شود که ميثاق دیگری را نيز امضاء کند 
شکنجه ، مجازات و برخورد ظالمانۀ غير  کانوانسيون ضد 1985جنوری  4در " 

ر خود تذک 2کانوانسيون در مادۀ . انسانی و توھين آميز ملل متحد را امضاء نمود 
کليه دولت ھای عضو مکلف به اتخاذ تدابير قانونی ف اداری ،  - : می دھد 

. قضایی و سایر اقدامات مؤثر برای جلوگيری از ارتکاب عمل شکنجه می باشد 
ھيچيک مورد استثنایی اعم از جنگ ، تھدید جنگ ، عدم ثبات سياسی داخلی 

"                 -تواند حالت اضطرار و غيره توسل به شکنجه را توجيه نموده نمی 
) 21روستار تره کی ، محاکمۀ جنایتکاران جنگ در افغانستان ، ص (               

 

* 

اما در ميان تمامی دYیلی که برمبنای آن ھا مجازات ھایی که مفتخرانه ادعای " 
شرم " بی رحمی " بودن داشت جایگزین کيفر ھایی شد که از " انسانی " 

جود دارد که باید پيش از ھمه تحليل شود ، چه این دليل در دليلی  و. نداشت 
بطن خود تعذیب جا دارد ، و عنصری از عملکرد آن و نيز اصل بی نظمی 

        .                                                                   ھميشگی آن است 
ور واقعی و بی در مراسم تعذیب ، شخصيت اصلی نمایش مردم اند که حض

تعذیبی که ھمگان از آن با . واسطۀ شان برای اجرای این مراسم ضروری است
دادن سرمشق و درس . خبر باشند اما به طور مخفيانه اجرا شود ، معنایی ندارد 
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عبرت ھدف بود ، آن ھم نه فقط با دادن این آگاھی که کوچک ترین جرم به 
انگيختن احساس رعب و وحشت از طریق احتمال زیاد تنبيه می شود ، بلکه با بر

در آیين " نمایش قدرتی که با تمام نيرو ، خشم خود را بر مجرم وارد می آورد 
دادرسی کيفری دشوارترین مرحله تحميل کيفر است ، این ھدف و غایت و تنھا 

ثمره ی آیين دادرسی از رھگذر عبرت دادن و ایجاد رعب است اگر کيفر به 
، ھنگام به دار آویختن زنی بنام له کومبه ، " م اجرا شود درستی در مورد مجر

دستمالی به " پوشانده شود ، او " نوعی روبند " مراقبت شد که چھره ی او با 
که ھمين امر موجب نجواھایی بسيار در ميان مردم " داشت  " سر و گردن اش 

ذیب و مردم حق خودرا در مشاھدۀ تع" و گفتن این شد که او له کومبه نيست 
مردم ھمچنين حق شرکت  در . آن کسی که تعذیب می شود طلب می کردند 

"تعذیب را داشتند ، انتقام مردم فرا خوانده ميشد تا در انتقام شاه وارد شود   

) 76فوکو ، مراقبت و تنبيه ، ص (                                                          

 

و ساختار ارنوالی انق>بی اختصاصی و محکمۀ اخصاصی انق>بی � ساختار
ارنوال �.  شکنجه و مجازات است تداوم حبس و اعدام ، دربرگيرندۀ مراحلی از 

برخورد  در جریان محکمه و صورت دعوی با الفاظ و شيوه ای حزبی با متھم 
وکيل بگذریم از اینکه ، ( ميکند که مستنطق در جریان استنطاق کرده است 

مدافع در جمع اشيای ممنوعه است و قلم و کاغذ برای دفاعيه نویسی مانند 
در درون محکمه با دفاع از القضات و ھيأت قضایی قاضی . )انگشتر جادویی است

به توھين و " متھم " پيش از شنيدن حرفھای حقانيت حزب و دولت و شوروی ، 
ارنوال به Y قاضی و .  دنمتھم دست ميزنو اشرار و مجرم خطاب کردن تحقير 

قضاوت خود با چپن  متھم به حيث  دشمن و ضد انقZب می بينند و در

.         ظاھر ميگردند   حزب دموکراتيک خلق و ردای امپراتوری شوروی
در ب>ک اول پلچرخی که اعداميان در آنجا نگھداری می شد ،                          

بسيار دیده شده است که اعدامی را پيش از اعدام دست و پایش را شکستانده 
افشاء شد که  1362درسالھای ( .تحقير گرفته اند جبر و اند و یا خونش را با ھزار 

خود محبوس در دوران سپری کردن حبس  )جوان خون ميگرند ان از برخی اعدامي
و بارات و قومندانی محبس ھر لحظه از طرف استخاز چنگ مجازات فارغ نبوده 

و به توبه واداشتن کنترول فکری و عاطفی  مورد ت>شی بدنی وآمریت سياسی 
سرکوب نظام در ميکانيزم عمومی اگر این شکنجه ھا را نيز  . قرار ميگرفته است

در زیر سيطرۀ مدنظر داشته باشيم ، گفته می توانيم که شکنجه و مجازات ، 
بوده پایان ناپذیر و حتا بعد از مرگ یک رویداد مسلسل و تا دم مرگ ، خا حزب د
جانيان حزبی ھميشه از طریق رسانه ھای بعد از مرگ به این معنا که . است 

.وطنی و روسی به تحقير اعدام شدگان دست زده اند   
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به نيت ایجاد درد ) شکستن و خونگيری ( آسيب رساندن به بدن اعدامی 
آنچه در .را بيان ميکندرد بلکه ناتوانی در کنترول خشونت جسمی صورت نميگي

نشانگر بربریتی است که حزب دغا اتفاق می افتد،  لحظه لحظه ی شب اعدام 
پيشاجنگل  و پيشا مغاره و حزب کمونست شوروی را از مرز عصر مدرن به عصر 

ساختار شکنجه تا بردن بسوی رگبار بحثی است که به کاوش . انتقال ميبخشد 
.                                                                              ضرورت دارد 

مجازات و شکنجه ھایی که طی چھارده سال از طرف حزب دموکراتيک خلق و 
بر مردم بطور سيستماتيک ) خاد + کام + اگسا + جی بی کی ( شوروی 

تطبيق گردیده است ، فراتر از تعریف شکنجه و مجازات عمل ميکند . توجه به 
نشان ميدھد ، قساوت و بيرحمی ، توجه به کارکرد ِ حساب شدۀ تنوع شکنجه 

مبتنی بر می توانند ...  دانشمندان علوم انسانیکه روان شناسان شکنجه و  
با در نظرداشت شکنجه ھای ھای فوق الذکر ،ه شکنجھمه جانبۀ ھای ررسی ب

.باز شناسی شکنجه و جنایات حزبی باز نمایند باب نوینی را در قلمرو ...  نازی ،  

 

 شيطان و فرشته

ریاست عمومی تحقيق صدارت ، بعد از شکنجه ھای طوYنی در  1359تابستان 
با چھرۀ  ُمسنیک آدم  . یک روز لحظاتی در اتاق شکنجه تنھایم گذاشته بودند 

رویم را چندین بار  و مرا درآغوش گرفت و سردفعتاً نورانی به اتاقم داخل شد و 
:ی گفت ميزو با صدای ترحم آ ه باران کردبوس  

س تره اینجه آورده ؟وکدام َدؤ -   

!نميدانم   

:لحن پدرانه ای افزود  با  

، از لحظه ای ب دیروز گفت که تو در صدارت بندی ھستی یحاجی صاپدرت مره  - 
زنگ که شان ھای که از ای قصه خبر شدیم زمين و زمان جایم نميته ، به ک>ن 

، برو دستشه بگی و بيرونش کو  ندزدم گفت  

خوشی ناشناخته ای من نيز در یک نوع اميدواری و ،  با مکث نسبتاً طوYنی او 
بيست سال عمر داشتم و توطئه حدود من ھنوز ، فرو رفتم ، درآن زمان یا زمانه 

خوشحال بودم که درین . نمی فھميدم آن و اغوا و اغفال را بمفھوم عميق 
.پيدا شده که اشک ھایم را پاک ميکند  دستیشکنجه گاه   

بخی که بریم  -   

کجا ؟: گفتم   
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ب یصاخانۀ تان ، پيش حاجی  -   

از  چوکی که برخاستم  ، با تبسم صميمانه ای به چشمانم نگاه کرد و بعد از 
آنکه چند تا فحش غليظ به شکنجه گران من نثار نمود ، از جيبش یک استع>م را 

:به من داد    

سند خ>صی ات را امضاء کن -   

سؤالی درآن درج شده که دو وقتی چشمم به کاغذ استع>م اصابت کرد دیدم 
نام اصلی   - 2و در سازمان اعتراف به عضویت  -1" ام ،و شنيده بارھا آنرا دیده 

:بی آنکه نا اميد شده باشم گفتم  "شان آدرس خانۀ چند نفر و   

باYی خود تھمت کنم  من نمی توانم   

:با ھمان لحن مترحم خندید   

ب وعده کدیم که امروز یصا گردن مه ، به حاجی نوشته کو نترس ، کشيدنت د
بگی سؤاله جواب بته که حرکت کنيم  که ھمگی . بدستش ميدھم  هدستت

...منتظرت ھستند   

راه  ه قلبمبمجرب و سن خورده ، ھنوز ھم شکی نسبت به اغوای این انسان 
و  در مرز شکنجه و خ>صی در ميان انگشتانم ميفشردم را  نيافته است و قلبم

در من ... آرزو ميبردم که بدون امضاء استع>م از محوطۀ صدارت به بيرون بروم  
نجات  خضرخياYت و فکر ھای گوناگونی ھجوم می آورد و مرا بيشتر به چھرۀ این 

.دھنده اميدوار ميساخت   

لت و کوب بسيار خرابت ساخته ، خير باشه مه چی ُچرت ميزنی نوشته کو ،   - 
  دلت نميشه که جواب بتی ؟...   جزای شانه ميتـُم

بدون یک حرف نوشتن ميگذشت و من ميدیدم که پدر روحانی چگونه از ، لحظات 
. تأخير زمان که رھایی عاجل مرا به تأخير می انداخت ، دلسوزانه رنج ميکشيد 

اولين باری بود که من در نقش متکلم واقعی و شنونده حقيقی ظاھر می شدم 
. شت و من نميدانستم که استع>م را چگونه سياه کنم ، فضا رنگ صميمی دا

حس ترس و حس اميد باھم یکجا درمن می جوشيدند و ھنوز سرنوشت نوشتن 
ن و زمان در نظرم تاریک شد و پيش از آنکه قلم از معلوم نشده بود که ناگھان زمي

   .Yی انگشتانم پایين بغلتد که خودم بزمين غلتيدم 

وقتی چشمانم باز شد دیدم که مستنطقين آشنا باYی سرم بعد از چند دقيقه 
اینک در اتاق من  استق شيطانی که در اتاق دگر  مستنط. د دندان خوایی دارن

اغوای پس از ماموریتش را و  استگشته در لباس فرشته و پدر روحانی  ظاھر 
. انجام داده استاز پشت سر به فرق و دماغ اصغرم  یبوسيدنم با چوکی آھنين  
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متناسب به سرسختی ، جریان ميابد و این تنوع ،ون انواع رگفتم که شکنجه در د
. گردد ميزندانی ، پله به پله تطبيق یا ساده لوحی موقف تشکي>تی و ھشياری 

                .                       یکی از این مراحل ، بازی شيطان و فرشته است 
زندانی ِ دليری که در برابر شکنجه ھا از خود مقاومت فوق العاده و محير العقول 

شاید اکثر زندانيان بشکلی از نشان بدھد ، و یا سکوت ناشی از کمبود راز ، 
زندانی دریک جایگاھی قرار داده . دچار بازی شيطان و فرشته ميگردد اشکال 

قبلی سروکار ندارد ، اینبار  با کارکرد شياطين شناخته شدۀ می شود که دیگر
این فرشته . برای اغوا و کسب اط>عات ، شيطان در لباس فرشته ظاھر ميگردد 

( دولتی حزبی و  فاخرانۀلباس در یا  )جاسوس (  می تواند در لباس زندانی
گفته می توانم که عمليۀ  . نقش ایفا کند ) معصوم عاليرتبۀ تفتيش معظم و 

من شاھد بوده ام . به درجات متفاوتی تجربه کرده است را ھر زندانی دبل رول 
و چيز ھایی ، بازی خورده اند و ابليسی در برابر فرشتگان کاذب  چه سرھاییکه 

را برم> کرده اند که بوسيلۀ شکنجۀ بدنی کشيده نشده بود ، بسياری وقت ھا 
 به زیر خاک ھای پوليگون یک اشتباه کوچک سبب شده تا فردی یا کتله ای

صدھا نمونۀ فردی و گروھی وجود دارد که ما را به شناخت بازی .انده شود خواب
ظھور شيطان در قبای فرشته ،اشد مجازاتی  .شيطان و فرشته یاری ميرساند 

  .  کرده است است که زندانی را بجای شمشير ُبران بوسيلۀ پخته ح>ل 

    

 زخمھای روح

 

مرا زھرآلود کرده بود و یا اص>ً این ھمان کسی بود که تمام زندگی "  
زندگی من مستعد بود که زھرآلود بشود و من به جز زندگی زھرالود زندگی 

حاY اینجا در اطاقم تن و سایه اش را به . دیگری را نمی توانستم داشته باشم 
در اطاقی که مثل گور بود ، در ميان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا ... من داد 

) 18بوف کور ص ( .. ".گرفته بود   

شومی شباھت ميابد که مانند  ی سایهمعادلۀ تحقيق به  مستنطق در جریان
یا می یا مينالی  و مثل این است که آنچه می نویسیروی دیوار خم شده جغد 

کسی که تصادفاً از زندانھای حزب دموکراتيک  ،می خواند و می بلعد خاموشی 
ه در زندانھای خاد و پرتاب شده باشد ميداند کبه زندان بيرون ، نيمه جان خلق 

، شبانه در زیر چراغھای اتاق تحقيق چه سایه ھای کابوس آفرینی کام و اگسا 
                                                                .  بر سر زندانيان می نشست
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به آلت تناسلی شده و شروع ھریک دھانی ھستند که از روده ھا  رجالهاین " 
سمبول ھای درخشانی "بوف کور "در داستان سایه و رجاله " خاتمه ميابند 

نحو برازنده ای جنایتکاران حزبی را به بيان روایت و قرائت من به ھستند که به 
سایه ھا و رجاله محکوم کردن  برایکه ای است  محکمهوف کور قصۀ ب .ميآورند 

 عاشقمعترض و دربند ، ھای از انسان برپا می شود و ھای حزبی و غير حزبی 
. ديرگميعاشقانه صورت دفاع   

 ، بروی تربت ھای گمنام شھيدانکه در اقيانوس خون شناورند  قرمزمستنطقين 
مستنطق حزبی ميخواھد که . می لولند به نوشيدن آخرین قطره ھای خون  

زندانی ت>ش و روح با زیر کنترول داشتن جسم . انسان و انسانيت را مسخ کند 
  .  دستکاری کندببلعد و ميکند که اندیشه و احساس و عاطفۀ زندانی را نيز 

گفتاری از حنجره ی موجودات پشمی ، . مستنطق یک گفتار و یک روایت است 
کسانی که حرفۀ شان شکنجه و انھدام انسان .  یاشباح وحشروایتی از گلوی 

م شورانی برای و دُ " اندیشه " و معاش و  ودکااست و این عمل را بخاطر 
در ضمير Y شعور شوروی انجام ميدھند ، جنایتکارانی به حساب ميآیند که 

صدایی و بی فرط از  اینک حتا پس از زایل شدن دم و دستگاه شان ، خویش ،
بی شکنجگی اعتيادی، در زمان حال بر دیوار ھای ناله آفرین ماضی (صدارت و 

.اند مانده آویزان )  پلچرخی ... ششدرک  

ما ھر یک صادق ھدایت شاید بيانگر آن درد ھا و زخمھایی است که " بوف کور "
درین داستان انسان خودآگاه و خوداندیش بطرز جسورانه . با آن مواجه ھستيم 
در با حلول شخصيت راوی .  می ایستدھا به تقابل و نبردای با سنت و رجاله 

به فردیت روایات ھذیانی و روایات محکم فلسفی در گفتگو با ، روایت ھای متنوع 
                                                                                            :ميرسد 

" شاید ھمين اYن یا یک ساعت دیگر یک دسته گزمۀ مست برای دستگير 
کردنم بيایند! من ھيچ مایل نيستم که Yشۀ خودم را نجات بدھم ... حاY می 
خواھم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشۀ انگور در دستم بفشارم و عصارۀ 

قطره قطره  درگلوی خشک سایه ام مثل آب تربت بچکانم  –نه، شراب آنرا  –آنرا 
که مرا خرد،خرد مانند خوره یا ، فقط می خواھم پيش از آنکه بروم دردھایی  

سلعه گوشۀ این اطاق خورده است روی کاغذ بياورم سایۀ شومی که جلو 
روی دیوار خم شده و مثل این است که آنچه می نویسم به  روشنایی پيه سوز

این سایه حتماً بھتر از من می فھمد می خواھم . خواند و می بلعد دقت می 
خشک سایه ام زندگی خودم را چکه چکه در گلوی  –نه، شراب تلخ  –عصارۀ 

) 36 – 35ھدایت ، بوف کور ص " ( این زندگی من است : چکانيده به او بگویم   

دستبرد آگاھی راوی ذھن و  به که بشکل جغد درکمين است سایهدرین قصه 
است که دم  سلطه جو ميزند ، این سایه نوعی از ازخودبيگانگی و ناخودآگاھی
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راوی یک انسان روشنفکر . به دم  واژه ھای عق>نی شده را دانه دانه ميخورد 
به  روایات درینھدایت . است که بطرز دليرانه در برابر ارواح خبيثه ظاھر ميگردد 

را به دو  ی محيط رسيده و آزاد ، آدمھا به فردیت وحيث یک نویسنده ای مدرن 
:بخش تقسيم ميکند   

                                   رجاله                                                            - 
روشنفکر  -   

جوامع بشری که ھنوز به خوشبختی واقعی و انسانی نرسيده است ،قاچاقبران 
اندیشه و صاحبان مالکيت ھای بزرگ ، بخاطر منافع شخصی و طبقاتی به ترویج 

تفکر است رجاله شناسی ،بوف کور .رذیلت ، جنگ ، جنایت و ترفند مشغول اند 
                                  :                      ،انسان شناسی ھنری است و این 

رجاله ھا ھریک دھانی ھستند با مشتی روده که از آن آویزان شده است و به " 
انسانی  "الت تناسلی شان ختم می شود و دایم دنبال پول و شھرت می دوند 

بين . که در برابر ھوچيگری رجاله ھا می ایستد ، آگاه و منتقد استمراری است 
نسان و بی حيایی ، ھرزگی و جنایت خط جلی می کشد، بين کردار واقعی ا

زبونی و شھامت ، بين خوداندیشی و سایه و عقل ، بين عشق و فریب ، بين 
      .                                درز ماندگار می اندازد ، بين انقياد و آزادی حماقت 

رشد  دگر یک روایت ِ انی ھذیۀ روایات در شبک  –بوف کور  - انسان متفکر و آزادۀ 
یابنده است و تا آنجا رشد ميکند که راوی دربرایند ِ مرگ خود نيزشکوفا می ماند 
، خوشحال است که Yاقل بعد از مرگ خود در عالم نيستی ، رجاله ھا را نمی 

. بيند   

لحظاتی پيش می آید که در زیر شکنجه تجربۀ ھر شکنجه شده بيانگر آنست که 
زندانی ی که بطور . خود لذت ميبرد یکبارۀ  دادنو جان زودرس زندانی از مرگ 

متداوم و تا زمان نامعلوم در زیر شکنجه ھای جسمی و روحی قرار ميگيرد ، 
زیستن که در ذات عشق و ترجيع ميدھد که بميرد و این مردن نه بخاطر انکار 

                                                   .ردن است متحقير و پلشتی و خود انکار 
و این را ھم ، زندانی ميداند که شکنجۀ متداوم به تعویق انداختن مرگ است

ميداند که  مستنطق مرگ زندانی را بخاطر زیستن به تعویق نمی اندازد بل 
بخاطر اعتراف گرفتن به سوی تعویق ميبرد  . اعتراف آن رویدادی است که ھم 

حس درد و . غرور زندانی را برباد ميدھد و ھم پای دیگران را به زندان می کشاند 
انی را در حس نابودی غرور و حس بربادی قلمدادی مؤلفه ھایی ھستند که زند

                                           . زیر شکنجه به مرگ رضایتمندانه سوق ميدھد
 حرکاتشيده می شود که دگر کزندانی بطرف جاذبۀ مرگ از آنرو شاید ھم 
دلگير می شرطی و مستنطق آنقدر  ه و ادایقياف. مستنطق را نبيند رجاله یی 

           .پرتاب ميکند  نجات دھنده شفاف و به مرگ ِرا شود که شکنجه شونده 
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طاقت  از تداوم وجود خودکشی ھا در جریان تحقيق بيانگر گریز زندانی (        
راوی بوف کور از مرگ خود  )است  اتاعترافتباھی آفرین  شکنجه و ظھورفرسای 

آنکه زیر . آن لذت ميبرد که در دنيای بعد ازمرگ روی رجاله ھا را نمی بيند  یبرا
از دیدن شکنجه بطور تدریجی با ھزار تحقير جان ميکند ، خوشحال است بميرد تا 

                                          .بی غم شود و درد متداوم شکنجه شکنجه گر 
                

، ما درآن تصویر بوف کور اگر آگاھی یافتن از زخم ھا و دردھای روشنفکرانه باشد 
اگر بيانگر روشنفکرمدرنی باشد که در ميان کابوس و . نسل خود را می بينيم 

و بی مکان پرتاب گشته است ، بازھم خودرا درآن می ھذیان و روایات بی زمان 
اگر نماد بيگانگی و قتل آگاھی باشد ، اگر سمبول دستکاری و  سایه. بينيم 

فکر و انھدام اندیشيدن ، و نگاشتن عشق دستبرد به اندیشه باشد ، اگر کنترول 
اگر نماد رجاله ھا .  وضعيت ما را به بھترین شکل بيان ميکندباشد ، بازھم 

د ، اگر بيان شھوت نباشحماقت و ھرزگی  تصویرد ، اگر نباشھوچيگری و جنایت 
د ، ند ، اگر سمبول شھرت خواھی و سلطه جویی باشنرانی و پول پرستی باش

د باز ھم دغدغه ندن پيکر ھا باشکراگر بيان کور کردن چشمھا و قطعه قطعه 
.ھای ناپخته ی ما را بنگارش آورده است   

شکنجه گران و جنایتکاران حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، چون دارای 
چشمھای متحرک و دوربين دار ھستند می توانند خودرا ھم در نمود رجاله و ھم 

در نمای سایه تداعی و تماشا کنند . به حق که اگسا و کام و خاد  راویان ِ 
تعقيب ميکردند و مانند سایه ھای چاق شدۀ ظھر ، می  سایهرا مانند عاشق 
ششدرک شوم آواز ھا و نعره ھای آفتابی را مانند جغد  این سایه ھای .بلعيدند 

رابطه بين استخبارات ِ ملعون ِحزب دموکراتيک و . دانه دانه می چيدند و داراYمان 
مستنطق حزبی و وقتی یک . معصوميت ِ مردم به رابطه بين آفتاب و جغد ميماند 

ریاست یک متھم  را در صدارت یا فعالين حزبی یا تاکوی ھای وزارت داخله یا 
بياد مياوریم ، وYیات گمنام پلچرخی یا اطاقھای نمناک و  اطاق ھاییا ھای خاد 
                    :                            غـُر ميزند که  یاز چيغ مستنطققلب مان 

                                                                         ! حقيقت را بنویس 
                                                                                       ميلرزددوباره 

ین ه و مثل اسایۀ شومی که جلو روشنایی روی دیوار خم شد "  و گمان ميکنيم
در ھر مستنطق " به دقت می خواند و می بلعد  ماست که آنچه می نویس

صدادار و این سایه چيزی است ترسناک بلعنده و مثل سایه است، سایۀ حالتی 
بسيار جالب است که در شکنجۀ عصر روشنگری و مدرن ، . و درک ناشدنی 

از بدن به روح صورت می گيرد ، جزای بدنی کم کم جای خودرا به شکنجه گذار 
تنبيه روانی خالی ميکند و این زمانی است که بجای مستنطق ، شکنجه گر 

.    شود ظاھر می سایهنقابدار در سيمای   
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این دگر بدن نيست که برآن چنگ انداخته می شود ...  1760از حدود سال " 
بازیگران قدیمی ِ نمایش . این لحظه ای مھم و حياتی است . بلکه روح است 

.                                     تنبيه ، یعنی بدن و خون ، جای خودرا واگذار کردند 
نوعی تراژدی پایان . نقابدارشخصيت جدیدی وارد صحنه شد ، شخصيتی  

بازی سایه ھا و صداھایی بی چھره و موجوداتی پذیرفت و ُکميدی یی با 

اینک دستگاه عدالت تنبھی باید دندان ھای خودرا بر این . آغاز شد  نامحسوس
) 27ميشل فوکو ، مراقبت و تنبيه ، ص " ( واقعيت بی بدن فرو کند   

 

 

مرگمستطيل    

 

ند که در ورق ورق ھصفحات کاغذینی را در کنار ھم قرار ميدمستطيل ھای مرگ 
مستطيل ھای . آن نقش کِلک و صدای قلب ھزاران شھيد ترسيم گشته است 
دوسيۀ نسبتی " کاغذین مجموعۀ استع>مھایی است که از طرف جانيان حزبی 

ھمانگونه که سؤال ھرمستنطقی بروی استع>م ، . ناميده می شود " متھم 
ض حقوق انسان ، رسميت بخشيدن شکنجه و تحقير کردن زندانی مسخ و نق

ابطال شکنجه و برسميت بيانگر اش ھر زندانی صفحه صفحه پاسخ ھای است ، 
                                          .و آزادی است  حقوق انسانشناختن عدالت و 

قبل از سقوط  ھفتهدقيقاً چند دولت مزدور و حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
مفتضحانۀ خویش ،بطور حساب شده ، به نابودی ھمۀ اسناد و مدارکی که 

کشته شدن غ>م فاروق یعقوبی وزیر  .دست یازیدند جنایات شانرا مستند ميکرد 
 ) 1371حمل  28(  انکارشھای در اتاق و جنرال باقی معين وزیر امنيت دولتی 

  .گم کردن نقش پای جنایات است  بيانگر توطئه چينی و جانکنی حزب برای

یک  - : خود می نویسد  1992اپریل  21جریدۀ فيگارو چاپ فرانسه در شمارۀ " 
روز بعد از سقوط مزار شریف بدست مجاھدین ، کليه اسناد آرشيف کی جی بی 

"  -تخریب گردید و یا به مسکو انتقال داده شد  1992و خاد در کابل در نيمۀ اپریل 
 )روستار تره کی ، محاکمۀ جنایتکاران جنگ (                                             

                                                                                       

بزرگترین به بخاطر تأمين منافع شوروی به خوبی ميفھميد که دخا حزب بدنام 
افغانستان مرتکب گردیده است و از ھمين خاطر بود  جنایت قرن را در برابر مردم

تاکوی ھا و الماری ھای اسناد را به ) تسليمی( که در ھفته ھای قبل از سقوط
و فلم کاغذ سوزی اسنادسوزی و آتش کشيدند و بدترین نوع دوسيه سوزی و 
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آتش زدن اسناد جرمی ، جنایت دیگری بود که حزب . را ثبت تاریخ کردند سوزی 
.راتيک خلق در آخرین لحظات رسوایی خویش مرتکب گردید دموک  

در آتشی که خود برافروخته اند ميسوزند ، خودشيفته و نادان ھميشه  س>طين
انباشت  خاطرب،روزی بود که این حزب خونچکان . چاه کن خودش درچاه است 

پارچه ھای اب>غ گدام شدن زیاد شدن ِ دوسيه ھای تحقيق ،  وکاغذھا صعودی 
انق>ب برگشت ناپذیر " با شعار  ی جنایتکار مکاتيب اعدام ، یکجا با تواریش ھا و
و اینک که خود را در دھليز ھای غلتيده و  .ودکا مينوشيدند و پایکوبی ميکرند " 

دروغين، با گردن ھای خميده ، برگشت خورده ميابند ، دست به کبریت زدن 
                                                      .                  ھای اسناد ميبرند گدام

و زندانيان را در ریاست عمومی تحقيق چندین ھزاری دوسيه ھای از آنجمله 
بوسيلۀ گوگرد روسی به تل خاکستر تبدیل و جاھای دیگر وزارت امنيت دولتی 

.  سپردندبه کام آتش بسته بسته و فرامين اعداميان را محرم مکاتيب . نمودند 
را که دیروز  و اع>نات خبری اعدام شدگان محاکمۀ زندانيان ،فلمھای مصاحبه 

 کآن، در تلویزیون و سينما بنمایش ميگذاشتند عمومیو خوف  رعببخاطر ایجاد 
بيروی سياسسی و کميتۀ مزکزی در  . بخشيدندحریق به ھمۀ آنھا را خرمنوار 

"  خاد قدیمی گاو "د با زندانی کردن آخرین لحظات زندگی حقيرانه و بات>قی خو
گمان ميکردند که با خاکستر کردن مدارک جرمی و  ادغام در شورای نظار ، 

.به خاکستر تبدیل ميکنند خاطرات مردم را نيز   

از درون ریاست " محرم " و اسناد  فلمھادوسيه ھا و خوشبختانه که برخی از 
، از درون تل ھای ...اگسا دورۀ و باقيمانده از  خادتاکوی ھای   و عمومی تحقيق

بدست مؤرخين ، حقوقدانان و پژوھشگران  اکنونکه  بيرون کشيده شده خاکستر
   .استرسيده 

شھيدان ، کار پژوھش در زندانيان خاصتاً قابل دسترس بودن دوسيه ھای تحقيق 
و اینکه چه اتاقھای پنھان تحقيق و روان شناختی ی عرصۀ آگاھی یافتن 

اگر اوراق .  سازد ساده تر میاعدام کرده اند ،  اتھاماتیآدمھایی را با چه 
خط خط ، از روی روی از نمایيم ، قرائت به حيث یک موضوع پژوھش تحقيق را  

، می توان به  ندگشته ا اکیحکبطور جاودانه واژه واژه ای که در اوراق تحقيق 
.شکنجه شونده پی برد و درد صبر   مستنطق و اخت>ل روانیشدت شکنجه و   

اسنادی که بدست دارد مبنی بر به اتکای ، رزاق مامون رمان نویس و خبرنگار 
:مينویسد اخيراً انجنير نادرعلی پویا ، دوسيۀ تحقيق شھيد   

 رھبر ساما به حيث جزو شھيد عبدالمجيد کلکانیپویا بعد از بازداشت  نادرعلی" 
آرامش خویش را وقف آرمان عدالت وایده  زندگی، روح وھسته رھبری سازمان، 

.آل ھای انق>بی کرد  



 

نادرعلی درمقایسه با دوسيه ھای کادر ھای مھم در حلقات خاد سابق، 
دليل آن این است که نادرعلی درجریان شکنجه، قدرت روانی و 

پس ازشکنجه  د واز شھر کابل دستگير ميگرد
ھای مستمر در ریاست عمومی تحقيق و گذراندن ماه ھا تنھایی در سلول ھای 

، از دھليز با جمعی از روشنفکران ھمدوسيه 
.                 بصوب تيرباران ميرود 

در " این مرد آھنين " 
 .رسيده است به ظھور 

سؤال ميگردد ، بر ) زندانی 

ریاست عمومی خدمات اطZعات دولتی
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نادرعلی درمقایسه با دوسيه ھای کادر ھای مھم در حلقات خاد سابق، 
دليل آن این است که نادرعلی درجریان شکنجه، قدرت روانی و 

" شخصيت بی بدیلی را از خود به جا گذاشته است

از شھر کابل دستگير ميگرد 1360علی پویا در اسد سال 
ھای مستمر در ریاست عمومی تحقيق و گذراندن ماه ھا تنھایی در سلول ھای 

با جمعی از روشنفکران ھمدوسيه  1360، در سنبلۀ 
بصوب تيرباران ميرود ، با لب خندان ھای خونين ب>ک اول پلچرخی 

" مطالعۀ دوسيۀ تحقيق نادر علی پویا نشان ميدھد که 
به ظھور  یک قھرمانمانند چگونه تقابل با مستنطقين خاد 

زندانی ( در استع>می که مستنطق حزبی از نادرعلی پویا 
:شده است  

 ریاست عمومی خدمات اطZعات دولتی

 

 شھيد انجنير نادرعلی پویا

 

 

نادرعلی درمقایسه با دوسيه ھای کادر ھای مھم در حلقات خاد سابق،  ۀدوسي
دليل آن این است که نادرعلی درجریان شکنجه، قدرت روانی و  . اوراق کم دارد

 شخصيت بی بدیلی را از خود به جا گذاشته است

علی پویا در اسد سال نادر
ھای مستمر در ریاست عمومی تحقيق و گذراندن ماه ھا تنھایی در سلول ھای 

، در سنبلۀ صدارت یکنفری 
ھای خونين ب>ک اول پلچرخی 

مطالعۀ دوسيۀ تحقيق نادر علی پویا نشان ميدھد که 
 تقابل با مستنطقين خاد 

در استع>می که مستنطق حزبی از نادرعلی پویا 
شده است   باYی آن نوشته  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا حاضر ھستيد با رعایت پروسه تحقيق درصورتی که از اعمال گذشته خویش 
و اندیشه انحرافی مائو رابه اط>ع 

طریق اط>عات جمعی می رسانيد یا چطور؟ درزمينه تصميم خود را اع>م 

سرنوشت من به ترتيبی بوده که عضو سازمان آزادی بخش مردم افغانستان 
برای مردی درموقعيت من،شرم آميز خواھد بود اگر عضویت خود را ناشی 

به اساس تمھيد باY، از عضویت و 
تا جایی که . باشمپشيمان و نادم نمی 

از جمله خودم، با اندیشه ای مائو کدام تعلق خاطر 
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  !محترم نادرعلی

آیا حاضر ھستيد با رعایت پروسه تحقيق درصورتی که از اعمال گذشته خویش 
و اندیشه انحرافی مائو رابه اط>ع » ساما«پشيمان باشيد، جنایت واعمال باند 

طریق اط>عات جمعی می رسانيد یا چطور؟ درزمينه تصميم خود را اع>م 

  

  : جواب نادرعلی پویا

سرنوشت من به ترتيبی بوده که عضو سازمان آزادی بخش مردم افغانستان 
برای مردی درموقعيت من،شرم آميز خواھد بود اگر عضویت خود را ناشی 

به اساس تمھيد باY، از عضویت و . از اشتباه انتخاب و تصادف نا ميمون بداند
پشيمان و نادم نمی » ساما«سھم گيری خود، درحد توان، در

از جمله خودم، با اندیشه ای مائو کدام تعلق خاطر » ساما« به من معلوم است

 

 

 

 

 

محترم نادرعلی

آیا حاضر ھستيد با رعایت پروسه تحقيق درصورتی که از اعمال گذشته خویش 
پشيمان باشيد، جنایت واعمال باند 

طریق اط>عات جمعی می رسانيد یا چطور؟ درزمينه تصميم خود را اع>م  عام از
  .دارید

  امضاء مسنتطق

جواب نادرعلی پویا

  ! محترما

سرنوشت من به ترتيبی بوده که عضو سازمان آزادی بخش مردم افغانستان 
برای مردی درموقعيت من،شرم آميز خواھد بود اگر عضویت خود را ناشی . شوم

از اشتباه انتخاب و تصادف نا ميمون بداند
سھم گيری خود، درحد توان، در

به من معلوم است
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این مسأله را صرف غرض توضيح درپيشگاه قضاوت . و گرایش متعھدانه ندارم
  .سياسی تاریخ نمودم

  با احترام                                              

  نادرعلی امضاء   
  

  : در سؤال مستنطق چند وازه و عبارۀ کليدی موج ميزند 
  پشيمانی از اعمال گذشته 

  تأیيد جنایت خود و باند مربوطه 
  تأیيد اندیشۀ انحرافی خود

  اعتراف علنی از طریق اط>عات جمعی
وار واژه ھایی که به این شکل بروی استع>م ریخته است بيانگر برخورد حزبی 

این عبارات را می توان تا سطح  سؤال . موضوع استنطاق است مستنطق به 
مھم این نيست که زندانی دارای چه ساختار . جواب ھر زندانی تعميم بخشيد /

چپی است یا راستی ، ناسيوناليست است یا شخصيت . و دستگاه فکری است 
ھرکه ميخواھد ... مستقل ملی ، سلطنت طلب است یا عارف شوریده حال ، 

.                ، در جریان تحقيق با این عباره ھا مورد تحقير قرار ميگيرد  باشد
، اینک پس از از نادرعلی پویا شده است خورشيدی  1360در سال سؤالی که 

مستنطق با ذخيرۀ کوچک . سال قابل بازخوانی و کالبد شکافی ميگردد  28
، " باند " ، " پشيمانی " به جدال زندانی ميرود ، بکاربرد واژه ھای  لغوی خویش 

نشان ميدھند که زندانی در " اط>عات جمعی " ، " انحرافی " ، " جنایت " 
  نشسته و شکنجه گر در کجا ی احکام ایستاده است ؟محکوميت کجای 

  
  مستنطق حکم ميکند که زندانی منحرف است

  مستنطق حکم ميکند که زندانی باندیست است
   جنایت کرده استمستنطق حکم ميکند که زندانی 

  که زندانی به اعتراف تلویزیونی روی بياورد مستنطق حکم ميکند 
  مستنطق حکم ميکند که زندانی اظھار پشيمانی کند

  
مستنطق در درون اتاق تحقيق با استفاده از امکانات قدرت ، بطور آشکارا از حزب 

 و ارتش شوروی بدفاعافغانستان دموکراتيک خلق و جمھوری دموکراتيک 
برای  .می بيند " منحرف و  جنایتکار " بحز این سه موجود ، دیگران را  .برميخيزد 

مستنطق حزبی مھم این نيست که متکی به اسناد و استدYل ، جنایت و 
حقانيت سه مھم این است که برایش انحراف زندانی را به اثبات برساند ، 
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گویی و سلب حنجرۀ موجودی که خودش با آن تعلق سازمانی دارد ، را با زور
دوست و برادر زندانی را برق ميدھد تا بگوید که شوروی  .زندانی تثبيت کند 

 ارشد ماست ، زندانی را بی خوابی ميدھد تا بگوید حزب دموکراتيک خلق 
بھترین حزب عالم است ، زندانی را به کوما ميبرد تا بعد از بھوش آمدن بگوید که 

  .است  نهیگانه دولت شریف و عادYجمھوری دموکراتيک افغانستان 
فرق زندانی را بدیوار سمنتی ميکوبد تا بگوید که از کرده پشيمان است ، بر 

خصيه و مثانۀ زندانی لگد ميزند تا بگوید که منحرف و فریب خورده و نادان است ، 
زندانی را می بندد و به کله آویزان ميکند تا بگوید که جنایت کرده است ، ناخن 

  ...ندانی را می کشد تا بگوید که حاضر به مصاحبۀ تلویزیونی است ھای ز
اگر روان واژه ھا و عباره ھای حک شده بر این استع>م  و ھزاران استع>م دیگر 

فقط ، به این نتيجۀ نسبی ميرسيم که مستنطق ،  را بطرز عميقتر بخوانيم 
ھای تعبيه  دستورو  عبارات دیکته شدهو شوروی را با ، دولت حزب سيمای 

مستنطق با نوک برچه با مکالمۀ یکطرفه  .شده ،در درون خطوط ریخته است 
  .زندانی را بعنوان یک انسان سياسی و متفکر انکار ميکند 

                                                                                                                        
                                                                    طنين جاودانه  .به اھتزاز می آیند خون ، درفش آسا  دریا اوراق تحقيق از زیر دریا

شان تا دامنه ھای خورشيد رسيده است ، ھنوز ناپيدای ای عقابانی که گورھای 
                                                                                                                             .  در گوشھا جاریست 

چگونه بر شانه  مبارزهبرای آنکه  تفکر ، یاد اعدامی درانگيز و تفکر آفرین است 
، درد بخاطر اینکه راه شان را  و فداکار پيش ميرفته است بزرگانسان ھای ھای 

ورق ھای شکنجه و . ما آدمھای کوچک و غير فداکار پيش برده نتوانستيم 
تحقيق نشان ميدھند که چه شخصيت ھای استثنایی ، جاذب و با شھامتی 

.                                                               درین کشور زندگی داشته اند 
و مؤرخ انجنير محمد علی یکی از اعداميان سرفرازی است که نصير مھرین 

شھيد "  نام  مقدمه ای زیربه اوراق تحقيق با  متکیکشور پژوھشگر پرکار 
  :مينویسد " گفتند ! محمد علی ، از تبار آنانی که به ظلم و استبداد ، نه 

  

عاملين جفاھای سترگ، در  و برای برخی از انسانھا، ستيزبا روزگارمشقت بار" 
آگاھانه برای آنھا، جان باختن ِ    .کمال آگاھی از دشواری ھا پذیرفته شده است

زیرا به تحمل . با پذیراشدن گلوله ھای آتشين درسينه ھا مسلم بوده است
جفاھا، نه تنھا رضایت نداشته اند، که خواستگاه عدالت جویی نمی توانسته 

  " .است آن بيدادگری را تحمل نماید
  
  



 

  خاد صدارت انجنيرمحمد علی در زندان ریاست عمومی تحقيق

  "تحقيق 

  .اینجانب که شھرت ام در فوق ذکر است اظھارات خود را چنين بيان ميکنم 
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انجنيرمحمد علی در زندان ریاست عمومی تحقيق

  

تحقيق " اوراق  117صفحۀ  1سند 

اینجانب که شھرت ام در فوق ذکر است اظھارات خود را چنين بيان ميکنم 

 

 

 

 

  

  

    

انجنيرمحمد علی در زندان ریاست عمومی تحقيقفوتوی 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  متن قلمی 

  
اینجانب که شھرت ام در فوق ذکر است اظھارات خود را چنين بيان ميکنم " 



 

حوالی ساعت نه ونيم شب توسط قوای امنيتی منزل محاصره گردیده و مورد 
بعد از . امنيتی افتيددر اثر ت>شی یکمقدار اسناد بدست قوای 

انتقال اسناد مذکور بداخل موترھا اینجانب، برادرم وخسربره ام تھدیدکنان بداخل 
بعد از توھين وتحقيرھائيکه به 

برادرم نمودند، ویرا مورد حملۀ سيلی، مشت، لگد وقنداق تفنگ قراردادند که 

البته در محل امنيتی بعد از گذشت لحظات چند پدر ریش سفيد اینجانب را نيز 
بعد اینجانب طور شفاھی مورد بازپرسی قرارگرفته وفع> ًبطورکتبی 

                                                             
  امضأ محمد علی                           

      4  /5 /1360   "  

  تحقيق 
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حوالی ساعت نه ونيم شب توسط قوای امنيتی منزل محاصره گردیده و مورد 
در اثر ت>شی یکمقدار اسناد بدست قوای . 

انتقال اسناد مذکور بداخل موترھا اینجانب، برادرم وخسربره ام تھدیدکنان بداخل 
بعد از توھين وتحقيرھائيکه به . موتر ھا گردیده و روانۀ مرکز امنيتی کابل گردیدیم

برادرم نمودند، ویرا مورد حملۀ سيلی، مشت، لگد وقنداق تفنگ قراردادند که 
   .دھن وبينی وی رفت 

البته در محل امنيتی بعد از گذشت لحظات چند پدر ریش سفيد اینجانب را نيز 
بعد اینجانب طور شفاھی مورد بازپرسی قرارگرفته وفع> ًبطورکتبی 

                                                       . جم>ت چند از جریان دستگيری مرقوم گردید 
                                                                    

     
  

تحقيق " اوراق  120از ص  2سند 
  

حوالی ساعت نه ونيم شب توسط قوای امنيتی منزل محاصره گردیده و مورد 
. حمله قرار گرفت

انتقال اسناد مذکور بداخل موترھا اینجانب، برادرم وخسربره ام تھدیدکنان بداخل 
موتر ھا گردیده و روانۀ مرکز امنيتی کابل گردیدیم

برادرم نمودند، ویرا مورد حملۀ سيلی، مشت، لگد وقنداق تفنگ قراردادند که 
دھن وبينی وی رفت خون زیادی از

البته در محل امنيتی بعد از گذشت لحظات چند پدر ریش سفيد اینجانب را نيز   
بعد اینجانب طور شفاھی مورد بازپرسی قرارگرفته وفع> ًبطورکتبی . آوردند

جم>ت چند از جریان دستگيری مرقوم گردید 
                                                

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متن قلمی 
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که ماھوار مبلغ چنــد افغانی حق الغضویت   لطفا ً واضح سازید:  1 سوال
  ؟.ميپرداختيد

    :جواب 
  . نميگویم
  سبب چيست که شما بـه راستگویی قایل نميشوید؟:   2سوال 

  : جواب   
  نـــــــــه: در مقابل شما فقط یک جواب 

     
  .واضح سازید   درمقابل یا درمقابل رفقایم :  3سوال 
     : جواب

  .در مقابل ھمۀ شما
نفر سازمانی ھيچگاه دروغ نميگوید شما که حاY دروغ گویی مينمائيد  :  4سوال 

  . واضح سازید
  : جواب

  .این دروغ نيست 
 

"     علیامضاء محمد   

 

مجھولمحاکمۀ   

 

آنکه خطایی از او   اند زیرا یک روز صبح بی زده ک.وزفجبی گمان، تھمتی به  «
اش  آشپز مادام گروباش، صاحبخانه آن روز صبح، . کردند توقيفش سرزده باشد،

  " .آورد، پيدایش نشد اش را می در حدود ساعت ھشت صبحانه که ھر روز

جم>ت ِ تکاندھنده آغاز  ميگردد و خودرا به قلم کافکا ، با ھمين " محاکمه " رمان 
  :در چند واژۀ کليدی به انفجار ميرساند 

 تھمت

 بی خطایی

 توقيف

نا از طرف افرادی ، بروی تخت خواب خودش ش در خانۀ خودک یک روز .جوزف 
آقای ک بی آنکه از سابقۀ جرم  !حکم توقيفش اع>م ميگرددبرایش شناخته ای 
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از طرف چماق چه بيخبر و خواب آلود یا اتھام خود وقوف داشته باشد ناگھان 
                                                                 .داران سرکار دستگير ميگردد 

انسانھای . در رمان محاکمه در واقعيت امر اندیشه ھاست که توقيف می شوند 
درین رمان نفس . بيگناه که جرم شان ناآگاھی است ، مورد توقيف قرار ميگيرند 

یک انسان ھنوز از خواب برنخواسته . توقيف شدن و محاکمه زیر پرسش ميرود 
                                           .از طرف چکمه داران دستگير ميگردد است که 

جوزف ک عجب شباھتی به دستگيری افراد از و غير مترقبۀ دستگيری نابھنگام 
مبتنی بر تجربۀ ھزاران زندانی می  .دارد برچه داران حزب دموکراتيک خلق سوی 

نيمه  ھنوز درقربانی حزب دموکراتيک . توان بر این شباھت استعاری گواھی زد 
که  ندارد یعاط> نوع تھمت ، تعقيب و توقيفیاز ھيچ اص>ً و بوده خواب ھای 

از طریق دیوار به حویلی اش سرازیر ميگردد و تازه خبر می  ناگھان گروپ عمليات
، بين  و کام و اگسا برودو باید با آنھا به تاکوی ھای خاد است رم مجکه  شود

. وجود دارد  و شکوھمندیعجب ارتباط درونی  دستگير شدگان افغانجوزف ک و 
جوزف ک به اتھام نامشخصی که از آن آگاھی ندارد، دستگير می شود ، ھزاران 

 دروغين و اتھاماتھزار انسانی که بوسيله اگسا و کام و خاد دستگير شده اند ، 
درخواب دستگير گشته مانند جوزف ک نامشخصی داشته اند و بيشترینۀ شان 

.اند   

بخودی خود ، خلقحزب دموکراتيک مخوف در استخبارات افراد  گرفتاریعمليۀ 
اگر دوسيۀ ضخيم ، سياه و ننگين . بوده است  نوعی از جنایت و شکنجۀ علنی

غرق نمایند ، فقط حساب شده را به دریای فراموشی و سکوت خا حزب د
چگونگی لحظات ربوده شدن مخالفين ،کافيست که روح جنایتکاران خلقی و 

ميکانيزم غير انسانی . پرچمی را تا ابدیت در قفس شرم و ندامت نگھداری کنند 
نوع سرکوب ، تحقير و و وحشيانه ترین بيرحمانه ترین حمله برای بستن افراد ، 

" ھزاران انسانی که بدون حکم .  و نمایان ميسازدتثبيت شکنجۀ روانی را 
گشته  "توقيف "  شيرآدم نخوردهبوسيلۀ این حزبی ھای ! "  ارنوالی� محکمه و

حتا حقوق بشر و است که با تمامی مظاھر  درد و اندوھی، ھرکدام بيانگر اند 
باید در مورد چگونگی ميکانيزم دستگيری  ما. مغایرت دارد  حقوق حيوانات

مخالفين بوسيلۀ اگسا و کام و خاد ، تحقيقات جدی بعمل بياوریم و نشان بدھيم 
که چرا  در زیر سيطرۀ بدترین دیکتاتوری ھای عالم در قرن بيستم ، دستگيری 

حزب دموکراتيک خلق انجام بوسيلۀو سيستماتيکی که ، تحقيرآميز ھای خشن 
؟نيافته است است ، انجام  یافته  

ھستم  "گرفتاری ھا "  زنجيرۀ ب>انقطاع من به حيث کسی که خود شاھد زندۀ 
" در زیر مقولۀ شناخته شدۀ در حوزۀ مقوله شناسيک ، این ھجوم وحشيانه را 

که از طرف " گرفتاری " حتا کاربرد مقوله ای . برسميت نمی شناسم " توقيف 
حقوقی وع یافته است ، نمی تواند بار عاطفی و کی جی بی زادگان حزبی شي
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ما در بحث .  پنھان نماید"ھجوم و تحقير علنی "   پذیرفته شده را در زیر ميکانيزم
دچار بکاربرد  خاحزب دمقوله شناسی ھمانگونه که در تمامی مواردی که 

جراحی کردن کلمات از آنھا به نفع دستکاری و  بوده اند و بااصط>حات نادرست 
. ميباشيم  برخوردخویش کار کشيده اند ، درین مورد نيز دچار عين و بادار حزب 

بنابرین بازخوانی خود ِ عمليۀ یورش برای تحقير و بستن در م>ی عام ( خانواده ، 
دفتر کار ، مزرعه ، کارخانه ، پوھنتون ، مکاتب ، مراکز ورزشی ، مساجد و تکيه 

توقيف و " از مقوYت )  ...کوچه ھا  قطعات عسکری  ، سرک ھا و خانه ھا ،
من آنچه را که چوچه ھای کی  .، جدا ميگرددکه بار حقوقی دارند " دستگيری 

.مينامم اختطافنام نھاده اند ، " گرفتاری و توقيف " جی بی   

چماقداران حزب ، به لحاظ غلظت خشونت و سرکوب به الگو ھای قرون وسطایی 
مسيحی و اس>می در سده ھای ميانه برای ضرب انکيزسيون . نزدیک ميگردند 

ملودراماتيک " گرفتاری " شست نشان دادن و بخاطر توليد ترس و ارعاب ، به 
انگيز در برز تحقيرانه و ارعاب ردانشمندان ، عرفا و ھنرمندان  را بط.دست ميزدند 

 .ميسوزاندند  در م>ی عامزدند وام ش>ق ميم>ی عام می بستند و در م>ی ع
، تطبيق کرده اند دینی مجازات  را طالبان در قلمرو محدود ِ ھا  الگوبخشی از این (

 صورت گرفته ھمانگونه که مجازاتتحقير و دھشت در م>ی عام دستگيری با 
در غازی استدیوم سنگسار در م>ی عام دره زدن و قطع دست  و بریدن گوش و 

اما تسویۀ حساب با منافقين و مشرکين و کافران و گروه  بنمایش در آمده است
ھای مترقی غير مترقی سياسی ، در نظام طالبانی به طور سيستماتيک به 

. )اجرا آورده نشد  

عصر روشنگری با بدن . تاریخ ک>سيک در خشونت قرن بيستمی زنده می شود 
اتاقھای مخفی و  و روح خود مقاومت کرد تا شکنجه و اعدام در م>ی عام  را به

و این دگرگونی در عصر مدرن در نظام بورژوایی زمينھای دور از انظار انتقال دھد 
از جاده و دارھا گيوتن ھا . شکنجه و اعدام از م>ی عام برچيده شد . عملی شد 

           .                                          برده شد و دنج ھا ھا به داخل زندانھا 
گفتم ( و ناپدید شدن بربریت و دارھا صد سال بعد از اختفای گيوتين ھا  دوی ول

و پنھان شدن شکنجه و ) ناپدید شدن که الزاماً مساوی به نابود شدن نيست 
اعدام در م>ی عام ، بار دیگر بوسيلۀ حزب دغا از تاکوی ھای اگسا ، کام ، خاد ، 
واد و کی جی بی به روی تلویزیون ھا ، رادیوھا ، جراید ، ت>شی ھا ، راه پيمایی 

در م>ی عام آورده ...  ، سينما ھاگ ھای سرخ ، محکمه ھای علنی ھا ، ميتن
.می شود   

شکنجه و توطئه در م>ی عام  ، خشونتی است که از حریم شخص مورد 
شکنجه تا قلب و ھوش دیگران سرایت ميکند ، جانيان خلقی حتا در شاخ جنگی 

 1357ال س.ھای درونی نيز از ابزار شکنجه در م>ی عام استفاده ميکردند 
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زمانی که پدر کودتا جنرال قادر کودتا ميکند و بزودی پس از گذشت یک فصل ، 
صدروز برای ميگردد ، فردای آن ھمانھایی که " گرفتار " توسط رفقای حزبی خود 

ميخواندند ، امروز برای صد روز در جاده ھا زنده باد  و ھورای، سرود قادر حماسۀ 
:ميگویند   

ر    مير علی اکبرمرگ بر  قادر    شاپو  

صغرمرگ بر   سلطان علی   رفيع    مير علی ا  

با دستگاه کی جی بی و دستگاه ھای مماثل با استفاده از الگوھای  حزب دخا
ن خلقی ھا رسماً در زما( ک>سيک و انکيزسيونی بخاطر توليد رعب و اضطراب 

،  نمایندپایين تا مردم شبانه پرده ھای کلکين ھای خودرا اع>م شده بود 
 ممنوعيت گشت و گذار ھای جمعی ، ممنوعيت شنيدن رادیو بی بی سی

، گرفتاری ھا را بطور نمایشی و وحشتناک اجراء )رعبمواردی اند برای توليد 
ارواح مرده و عتيقه بار دگر در کالبد حزب دموکراتيک خلق ،  گویی  .ميکردند 

.  ندبشکل اگسا و کام و خاد زنده ميشد  

رچمی اکثراً گرفتاری ھای خودرا در نيمه ھای شب خلقی و پ( شبانه  اختطاف
گم شدن فرد بشمار تجاوز بر حریم شخصی و که ھولناکترین نوع ) ند دانجام ميدا

.  دميرود ،از طریق محاصرۀ خانه و داخل شدن بدون اجازه در خانه صورت ميگر
فرد مورد ھجوم از ھمين لحظه به بعد اسير و اشرار و باسمچ و مجرم پنداشته 

با صحنه ی دلخراش و بجا ماندنی ، بدون باY کردن فرد اولچک شده .  شود می
ابدیت ناپدید فاميل برای خداحافظی ، در ميان اشک و غوغای  ایبر یدست

                                                                                       . د ميگرد
و کوچه و پس کوچۀ مکتب در زیر ت>لؤی برچه ھا ،معلم یک برای گرفتاری 

حزبی یا یک استاد مظاھره گر غرق ميشد ، برای گرفتاری یک محصل چشمھا 
. ميشرميد  کلشنکوفی نگاه ھای نا آشنا و دستھایدھليز ھا و بامھا از ناشده ، 

اخته یا به چریکھای برای گرفتاری دھقانی که یا برسند اص>حات ارضی تُف اند
و فيودل شکن ، دایرۀ پرصفای روستا شير و چپاتی داده ، با نعره ھای ھورا 

برای گرفتاری . خرمنش در چند ضلعی دشت ھای پلچرخی سرازیر می گردید 
پلنگی " یک منصبدار ضد شوروی ، داYن ھای قطعۀ عسکری از درون بوسيلۀ 

    ...رصورت عکس العمل منفجر ميشد تسخير و د" پوشان مبارزه عليه باندتيزم 
آغاز اوليه گرفتاری با الچک شدن فرد خاتمه نمی یابد ، ربودن و اختطاف درامۀ 

ھنوز دردرون . گرفتارشده اسم مفعول مفرد نيست .ميکانيزم موجدار توطئه است
                                                     . د ميابخود بسوی اسم جمع ادامه 

که نطفه ھای برآمده از اگسا و کام است ھجده ماھۀ خاد که تکامل تجربه ھای 
برجسته و   "شخصيت ھای بعد از گرفتاری  کروموزم ھای کی جی بی است ،

ش بویکچکمه دار چند نفر . ند کبا خانه و کاشانۀ اسير خداحافظی نمی ، "مھم 
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جھانی ، از یک روز تا موازین ی وطنی و وغيرت ھا ، برخ>ف تمامی ارزش ھارا 
تا ھر کسی  انددر کمين می نش) زندانی ( شده  گرفتاردر خانۀ فرد ین روز چند

درنظرداشت درجۀ ارتباط  دق الباب کننده با فرد بدون  ،دق الباب کندوازه را که در
در زندان پلچرخی ما ميدیدیم که (  . گرددآویزان در تاکوی ھای خاد  ،زندانی 

بسيار ھم دوسيه ھا وجود داشتند که اص>ً ھيچ نوع ارتباط خویشی و سياسی 
خياطی و نانوایی دکانداری و نداشتند ، فقط به حساب ھمسایگی یا شغل ھای 

با نایل آمده و اینک در کنار  زندانی متقدم دروازه زن به مقام تق تق ... نجاری و و 
. )ميله ھای قفس را لعنت ميگویندمارش زخمھا و دخمه ھا ، ش  

خود زندانی مطمح نظر  بدن گفتيم که در سازماندھی شکنجه در م>ی عام 
نيست ، حتا زمانی که یک فيلسوف  یا درامه نویس را با کتاب ھای شان در آتش 

بوسيلۀ ساطور و کلک چپ یک کيسه ُبر ميسوزاندند و یا دست راست یک دزد 
مخاطب این طالبی در استدیوم ورزشی در برابر ھزاران چشم ، قطع ميگردید ، 

آن قصد  درو کيسه ُبر که نه فيلسوف و درامه نویس و نه دزد ھا  نوع شکنجه
اجرای شکنجه بر ارواح اِعمال و یعنی  .ضربت زدن به  روان جامعه پنھان است

.دیگران   

:در م>ی عام را بطرق مختلفه اجرا کرده است شکنجه و حزب قطبی حزب دغا   

نفرچند صد محکمۀ علنی در تاYر ھای بزرگ به حضور   -   

و رادیو و جراید اع>م گرفتاری ھای مھم در تلویزیون -   

و رادیو و جراید اع>م لست اعداميان در تلویزیون -   

نشان دادن فلم محکمۀ زندانيان در سينما به حيث سرفلمی -   

دادن مصاحبه ھای اجباری زندانيان در تلویزیوننشان  -   

بر عليه افراد مشخص در راھپيمایی ھای خيابانی شعار دادن -   

ندکه فرزندان  یا شوھران تان اعدام گشته ا اع>ن کردنبه پایواز ھا  -   

حذف کتلوی مخالفين و پوليگون و اعدام و سخنرانی رھبران حزب در باره  - 
آن بطور گسترده و مداومرسانه ای انعکاس دادن   

و شب ھای تاریک در روز روشن خانه ھا ی مردم پرغوغایت>شی ھای  -   

خبر شدن مردم کوچه و ساحهنيمه روزی و گرفتاری ھای نيمه شبی و  -   

در م>ی عام در وYیات و ولسوالی ھا دستگيرشدگانتيرباران کردن علنی   -   



38 

 

برابر چشمان سایرین و عساکرمظنون دراعدامھای صحرایی افسران  -   

شکنجۀ زندانی پيش روی دیگر زندانی -   

مانور وحشت آفرین در شبھای اعدام در ب>ک اول پلچرخی -   

البته حذف فزیکی مخالفين ، پيروزی و برگشت ناپذیری انق>ب اپریل ، به  - 
.وسيلۀ رسانه ھای روسی نيز با دماگوژی تمام پمپ ميشده است   

زندانی در دورۀ خاد ، بعد از گرفتاری و دورۀ مکمل شکنجه ، از دھليز ھای خونپر 
عمدتاً به زندان پلچزخی ... ریاستھای خاد و ریاست عمومی تحقيق در صدارت و 

زندانی با تن معيوب و دردمند در انتظار از آن به بعد انتقال داده ميشدند و 
دست نشانده ، محاکمۀ رژیم  .شکنجه ميگردید  محکمۀ اختصاصی انقZبی

در رمان محاکمه آنرا بطور نمادین ھرزه تر و فاسدتر از محاکمه ای است که کافکا 
.محکوم کرده است ھرزه و فاسد  ۀمحاکمبه حيث   

 

روایت زنده ای است  .و قصاوت ز رسوایی قضات اروایتی است  ی کافکا محاکمه
عمومی گم گشته و  ی که در مسخرگیمسخره یک انسان از توقيف شدن 

فقط با اعدامش می تواند نقطۀ پایانی بر ترس و که  اعدام شدن انسانی
که  ی که تا آخرین لحظه در تصور آگاھش نميگذرداعدامی . اضطراباتش بگذارد 

انی در يمحاکمه عص. سرانجام بوسيلۀ دومرد چاق و بی عقل کشته خواھد شد
طنز دليرانه ای از رابطه بين  محاکمه. است  سرکاریبرابر بی عدالتی ھای 

حاکم و انسان و سخره م، انسان  فاسد و ظالم است انسان بيگناه باانسان 
 ان توقيفی و انسانانسان متھم و انسان تھمت زن ، انس محکوم ،و  تر مسخره
اکمه دفاع از عدالت و انسان است ، بيانگر ترس و اضظرابات ِ مح ... توقيفدار

.پارادوکسيکال بنی آدم است مستقر در  ضمير   

و روابط قدرت نمی تواند با جامعه  ،به حيث یک موجود مستقل مضطرب انسان 
ادامه ميدھد خود را در ميان  بنی آدم تا زنده است و به زیستن . درگير نباشد 

روایت و تفسير شخصی و متاروایت ھای دیگران ميابد ، دیالک تيک تفکر و زندگی 
کھنه به نو و از نگرش کھنه به نگاه نو است و این فرایندی  اجتماعی ،گذار از

اش بطور دایمی انجام " بھشت ھای گمشده " است که انسان برای جستجوی 
اروایت فرجوزف ک به حيث یک روایت مدرن ، فردیت و ھویتش از طرف . ميدھد 

ھای عمومی به خطر افتاده و سرنوشتش از زندگی آزاد به توقيف و محاکمه و 
                                                                                .مرگ ميرسد 

بوسيلۀ حاميان فردیتی که با انق>ب بورژوازی و مدرنيته به ميدان آمده بود اینک 
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سرکاری سرمایه ، به ذخيره گاه سنت پس زده می شود و فردیت مدرن با 
  .دستکاری قرار ميگيرد  سرکوب و تمامت ساختارش مورد

مبھم بين انسان توقيف شده و  اغواگرانه و گاه ِ نھفته در روایات و مکالمات ن
قاضی فاسد ، نشانگر رابطه بين انسان سلطه گر و انسان زیر سلطه است ، 

انسان مدرنی که فردیتش برسميت شناخته نمی شود و  آزادی و اندیشه اش 
اگر شاخصۀ انسان مدرن برسميت . می شود از طریق اِعمال زور پس گرفته 

این پندار ھای " محاکمه " شناخته شدن آزادی و آگاھی فرد باشد ، آدمھای 
                               .دروغين ميداند توطئه آميز و انتزاعی را زیر سؤال برده و 

به جرمی که نه خودش  کارمند عالرتبۀ بانکآقای ک به حيث یک انسان مدرن و 
و نه قاضييان ميدانند ، دستگير می شود و تا لحظۀ مرگ،  اندیشه و پيکرش زیر 
نظارت و سلطه ميماند . موقعيت آقای ک بطور استعاری و نمادین توضيح ميدھد 

پيکر ، اندیشه و آزادی انسان ھنوز زیر سلطه و کنترول و  که در دنيای امروزی
شده است و مرجعيت به گفتمان مدرنی  تبدیل سلطه جویی  .سرکوب است 

 .سلطه و ابطال مرجعيت در برابرش ایستاد می شود ضد  گفتگوی اعتراض برکه 
  . چيغ تازه در درون کابوس کھن سبز ميگردد 

آقای ک متھمی است در چنگ افتاده ، ک، ھر قدر برای اثبات بی گناھی خود 
انرژی مصرف ميکند ، ھمانقدر پایش در باط>ق بدبختی گور شده ميرود ، ھرقدر 
برای نجات و رھایی خود از زیر داوری قاضی ھا و کشيش زندان ت>ش ميورزد ، 

. رگ پيش ميرود به ھمان اندازه سرنوشتش بطرز مبھمی بسوی تباھی و م
محاکمه ، وکيل مدافع ، کشيش ( عناصر زندان ميکانيزم و قای زندانی به ھمۀ آ

مشکوک است و ميتازد ، مسخره ميکند و ھنوز منتظر پایان ) زندان، پوليس 
.ماجرای بيگناھی خود است   

آقای ک از زادروز توقيف شدنش . سرزمين ترس و دھشت است ، دنيای توقيف 
 ترسکافکا عنصر تفکراتی اص>ً در دنيای . و اضطراب بسر ميبرد  در ترس و لرز

قدرت درجامعۀ بشری پر از  مستی رجاله ھاست و حضور . خميرۀ زیستن است 
در ساختار قدرت است که آدمھا  به لحاظ عقل به انسان دروغ و نيرنگ و ھرزگی 

جاودان با زندگی آلودگی بودن و انسانيت به نظر تردید مينگرند و در ترس 
انسان کوزه ایست " و یا به تعبير ھایدگری . سطحی خود بسوی مرگ ميروند 

در برابر رجاله و ھيچی آقای ک استعارۀ ترس " که بدور ھيچی شکل ميگيرد 
ر کافکا در حاYت عادی و رمانتيک زندگی نيز پُ . است و ھيچ آور ھای ترس آفرین 

:از اندیشۀ ترس بوده است   

ناپذیر را توضيح  کوشم چيزی بيان نشدنی را بيان کنم، چيزی توضيح یمدام م"
ھایم  ، چيزی که فقط در استخوان ھایم دارم از چيزی بگویم که در استخوان بدھم،
ش  ست که گاھی درباره چه بسا این چيز در اصل ھمان ترسی. است پذیر تجربه
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ترین و  بزرگ تسری یافته به ھمه چيز، ترس از گو شد، ولی ترسی و گفت
البته شاید این ترس . آوردن یک حرف ترین، ترس، ترسی شدید از به زبان کوچک

 "شود موجب ترس می ست فراتر از ھر چه که فقط ترس نيست، شاید چيزی
  )به ميلنا  کافکا، نامه(

جرمش را ميداند و نه  وکيلیوزف ک  متھم مجھولی است که نه محکمه و نه 
ک . شھر به محکمه تبدیل گشته است جامعه و ک گمان ميکرد که  .خودش 

محکمه کنندگان بگونۀ کنایی در واقعيت  .محکومی است که قاضی را نمی بيند 
.خودرا محکمه ميکنند   

آن نام رسوا  و بدنامی است که یم دستنشانده رژمحکمۀ اختصاصی انقZبی 
شوروی به اشد مجازات اشغال ا و ھزاران ھزار زندانی را به جرم مخالفت با کودت

در دوران ھجده ماھۀ . محکوم ساخته است و حبس ھای طویل یعنی اعدام 
ساختار نظام محاکماتی  )دورۀ اگسا و کام ( ، تره کی و امينخونچکان دیکتاتوری 

گسترده و محکم ،دارای ساختارھای ، به شکل نظام محاکماتی پرچمی  
  ھمين خاطرست که ھزاران ھزار انسان بدونمتشکل نبود به مشاورپوش و 

سر به نيست شبانه یا روزانه ، منفرد یا دسته جمعی " محاکماتیطی مراحل "  
لست چھارده ھزاراعدام شدگانی که بوسيلۀ امين ج>د بدیوارھای ( . ميشدند

وزارت داخله آویزان گردید ، ھيچ کدام شان روی محکمه را ندیده بودند یا در زیر 
تيرباران  ی نامعلومه جان داده بودند یا بطور دسته جمعی در زیر خاکھاشکنج

 )دورۀ خاد و واد (  کارمل و نجيبحاکميت پيور روسی ِ و اما در دورۀ ) شده اند 
، اما چه محکمۀ ميرسد ) محکمۀ اختصاصی انق>بی (محاکمه پای زندانی به 

نام ھزاران شھيدی است محاکمه ای که از درسينه اش   ! آلودیو خونمسخره 
:که بوسيلۀ انگشتان این محکمه بسوی اعدام  رفته اند   

برای نخستين بار خبر قتل رفقای مانرا به گوش شان رساندیم ، فریاد نفرت "  
شان به ھوا برخاست و بسياری کسان آمادۀ کمک شدند و این ھنگامی بود که 

قربانيان سر به ھزاران نفر زد و ولی ھنگامی که تعداد . صد نفر را قتل عام کردند 
قتل عام را پایانی به چشم نمی آمد ، سکوت ھمه جا را فرا گرفت و دست 

وقتی جنایات ُبعد وسيعی . ھایی که برای کمک پيش می آمد کمتر و کمتر شد 
پيدا کند از نظر ھا پنھان می ماند ، ھنگامی که رنج ھا تحمل ناپذیر شود آدمی 

"                                                               نمی شنود  دیگر فریاد را ھا را
)  گفتگوی زندان ، برتولد برشت (                                                            

                                                                                                       
                                                                                                       

و به ضرر  کوتاھی  یکطرفه بعد از لحظات" دیالوگ " با نمایش و اجرای ه محکم
 بوسيلۀرندانی پایان ميافت و قاضيان حزبی به زندانی محکوم شده محکوميت 



 

 و ھرزه فاسد دلقکان 
و  خوردبرگشت مي" ق>ب برگشت ناپذیر ثور 

مانند قيام ،  سانتی عرض
د که جنایات نشوی می 

ھردم شھيدی خود ا تمام 
کميتۀ بين المللی صليب سرخ بعد از خروج 

به پلچرخی و زندانھای وYیات اجازۀ ورود یافتند و 
 )راجستر کردند ندان سياسی پلچرخی 

جنایات حزبی و ایله جار  
تا Yاقل  ساعد ميسازدم

 برویترا پرچمی بطور نسبی آمار اعدام شدگان و زندانيان دوازده ساله ی رژیم 

تو گویی که قلم  و حنجرۀ قاضی ی 
حکمی که محکمۀ اختصاصی 

 اظ حقوقی و  عدلیانق>بی مبنی براعدام یا حبس زندانی صادر می کند ، به لح
حکم قاضی یک قضاوت مطلق سياسی 

مخالف سياسی صورت می پذیرد 
پژوھشگر ميتواند از روی احکامی که بر زندانيان سياسی در درون محکمۀ 

اختصاصی انق>بی صادر گردیده است به ماھيت ِ آن سلسله جنایاتی پی ببرد 
سياسی را به حيث اسيران جنگی بسوی اعدام و حبس ھای 
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 .را به بيان ميآوردند اعدام  یاو حبس ،حکم 
ق>ب برگشت ناپذیر ثور نا" گمان ھم نميکردند که روزی 
سانتی عرض 14سانتی طول و  22ابZغ حکم با 

ی می و فریاد سندد و ندربرابر شان می ایست
ا تمام را ب افغانستان سيستماتيک حزب دموکراتيک خلق

کميتۀ بين المللی صليب سرخ بعد از خروج (  (  .تثبيت ميکنند
به پلچرخی و زندانھای وYیات اجازۀ ورود یافتند و  1367شوروی در زمستان سال 

ندان سياسی پلچرخی تنھا بيش از بيست ھزار زندانی را در ز
 پارچه ھای اب>غ ،حضور گسرده بی شمار

م پژوھشگر  را برای یامکانو این حضور 
بطور نسبی آمار اعدام شدگان و زندانيان دوازده ساله ی رژیم 

: بفھمد پارچه ھای ابZغ

تو گویی که قلم  و حنجرۀ قاضی ی . تفکر حزب با قضاوت ِ قاضی ادغام ميگردد 
حکمی که محکمۀ اختصاصی . انق>بی برای خلق خشونت اختصاص یافته است 

انق>بی مبنی براعدام یا حبس زندانی صادر می کند ، به لح
حکم قاضی یک قضاوت مطلق سياسی . ندارد  یطارتباحه ، اص>ً با جرم و جن

مخالف سياسی صورت می پذیرد دگر اندیش و است که از موضع حزب مقتدر بر 
پژوھشگر ميتواند از روی احکامی که بر زندانيان سياسی در درون محکمۀ 

اختصاصی انق>بی صادر گردیده است به ماھيت ِ آن سلسله جنایاتی پی ببرد 
سياسی را به حيث اسيران جنگی بسوی اعدام و حبس ھای 

.طویل برده است 

حکم پارچه اب>غ 
گمان ھم نميکردند که روزی 

ابZغ حکم با  ه ھایپارچ

دربرابر شان می ایستاسپارتاکوس 
سيستماتيک حزب دموکراتيک خلق

تثبيت ميکنند بطور مستند
شوروی در زمستان سال 

تنھا بيش از بيست ھزار زندانی را در ز
بی شمارشمار حضور 

و این حضور نشان ميدھد را 
بطور نسبی آمار اعدام شدگان و زندانيان دوازده ساله ی رژیم 

 پارچه ھای ابZغ

 

تفکر حزب با قضاوت ِ قاضی ادغام ميگردد 
انق>بی برای خلق خشونت اختصاص یافته است 

انق>بی مبنی براعدام یا حبس زندانی صادر می کند ، به لح
، اص>ً با جرم و جن

است که از موضع حزب مقتدر بر 
پژوھشگر ميتواند از روی احکامی که بر زندانيان سياسی در درون محکمۀ . 

اختصاصی انق>بی صادر گردیده است به ماھيت ِ آن سلسله جنایاتی پی ببرد 
سياسی را به حيث اسيران جنگی بسوی اعدام و حبس ھای  که مخالفين

 طویل برده است 
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:در پارچه ھای اب>غ این واژه ھا حک ميگردید   

تو                                                                                             
                                                                                       توقيفی 

                                                                                             مجرم
ضد انق>ب                                                                                 

                                                                       عضویت در باند             
دھشت افگن                                                                                  

قيام مسلحانه                                                                              
تکار                                                                                     جنای

مجازات                                                                                              
                    اشد مجازات یعنی اعدام                                              

 حکم                                                                                                 

که مانند بيان ميدارند ؟ آیا درین کلمات  را مگر روان یکریخت واژه ھا چه چيزی
گلوله و خنجر برخسار شکنجه دیدۀ زندانی رگبار می شوند ، عاطفه و احساس 

                                                                             ؟انسانی وجود دارد 
بروی پارچه ھای اب>غ جابجایی کلمات از نام محکمۀ اختصاصی انق>بی و از 

ی فاسد فقط با چند واژه ای که منجر به انکار و حذف ھاپيداست که قاضی 
انق>بی " بکاربرد این گونه اصط>حات  .اند  ساخته شدهزندانيان ميگردد ، آشنا 

از آنجا که عقل و وجدان و  .بيانگر تقدیس خود و تسليخ اسيران است " نما 
می توانند در گردیده است ، ن" توقيف " نيروی قضاوت ِ قاضيان بوسيلۀ بيگانگان 

دست و پا بسته ، قضاوت نمایند  "متھمان " فضای آزاد و غير دیکته شده در مورد 
قضاوت به انتقام  .نمی توانند از دایره ای تنگ قاموس چند واژه ای بيرون بپرند . 

.گيری و شکنجه دادن مجدد تبدیل ميگردد   

د ، بادرنظرداشت ننشخوار ميک"  جرم  " چيز ھایی را که محکمۀ حزبی بنام  
ساده ترین حق انسانی نمی توان آنرا در یک جامعۀ قرن بيستمی اتھام و جرم 

که ھزاران انسان بيگناه را به کام مرگ برده " جرایمی " آن سلسله . ناميد 
از صليب سرخ و کارتھای راجسترشدۀ پارچه ھای ابZغ حکم است ، به اتکاء 

:این دست بوده است   

زمانھا و  تنظيم ھاعضویت در سا – 1  

عضویت در اتحادیۀ محصلين و استادان – 2  

پوھنتون  1359مثل مظاھرات (  تظاھرات ضد دولتی و ضد شورویشرکت در  – 3
)و مکاتب دختران و پسران شھر کابلکابل   
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)مراکز تعليمی ، مامورین ، کسبه کاران ( شرکت در اعتصابات   – 4  

قيام چنداول ، حوت ھرات ،  24 قيام (  غير مسلحانه شرکت در قيام مردمی – 5
)... و حوت کابل قيام سوم   

)چریک و مجاھد مسلح شھری و جبھه ای( شرکت در قيام مسلحانه  – 6  

)اتومات در صف اشرار قرار گرفتن ( عضو حزب خلقی و پرچمی نشدن  – 7  

فرار از عسکری – 8  

قطعات نظامی به مخالفين س>ح و تسليمی  – 9  

)بی آنکه کارت عضویت داشته باشی ( به مجاھدین نان و آب و پول دادن  – 10  

ھا بر مبنای خصومت ھای شخصیتوطئه و بدام انداختن  – 11  

ھزاران ھزار انسان روشنفکر ، شخصيت ھای علمی و تخصصی ، شخصيت 
قطاع الطریق و بنام ... ھای ملی ، روحانيون مبارز ، توده ھای مجاھد و آزاده 

و درجه بندی سنی و اجتماعی موقف گشته اند ،  ضد انقZب تيرباران
>د اعدام شدگان را می توان ھم از روی لست اعداميانی که امين ج تحصيلی

نيمۀ بازمانده و ، بررسی کرد و ھم از روی فرامين و مکاتيب  تخبدیوار ھا آوی
به لحاظ  .سيطرۀ ھجده ماھۀ شان طی  )دورۀ خلقی ھا (سوختۀ اگسا و کام 

کافی است که از آنطریق یک سطر شناخت جنایات حزبی یک سند یک مکتوب 
                             .اعماق روح و ذھن جانيان را بازخوانی کرد 

سالۀ  12در دورۀ و محبوس شدگان و اما بخاطر فھم کم و کيف اعدام شدگان 
اجتماعی ، سنی ، تحصيلی ، ( این بخش بندی ) دورۀ پرچمی ھا ( خاد 

فرامين و از روی  در حوزۀ اسناد کاغذی و متن ، را) جنسی ، سياسی ، قومی 
صدارت  (اعداميان در زندانھا سازی مکاتيب اعدام ، از روی کتاب ھای راجستر 

حکم دوسيه ھای زندانيان ، پارچه ھای اب>غ ، )پلچرخی و زندانھای وYیات ،
کارت ھای صليب سرخ که در آستانه خروج ...  ،محکمه اختصاصی انق>بی 

عساکر شوروی از طرف کميتۀ بين المللی صليب سرخ به زندانيان زنده مانده از 
داده شد ، ھمگی می توانند درجۀ خشونت و ضخامت جنایات کاروان اعداميان ، 

.حزبی را نشان بدھند و اندیشۀ جانيان را اندیشه شناسی کنند   

به جھانيان ميناليد که ما یک تا زندانی  1366در سال " مصالحۀ ملی "  رژیمک 
سياسی نداریم  و اما وقتی که سازمان حقوق بشر ملل متحد فھميد که رژیم 

شاریده است ، اینبار آنقدر باYی " گ>سنوست و پراسترویکا " Yثر اع>ن مزدور با
آ کله ھای خميدۀ ج>دان ِ مصالحه چی فشار آورد که دروازه ھای زندان را بروی 

سليم که توده ھای محبوس آنرا صليب سرخ آر سی گشودند و کميتۀ  یس
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بعد از راجستر شدن . تلفظ ميکردند به زندانيان کارت زنده ماندن بخشيد  سرخ
، سليم سرخ  ھر  1988بيش از بيست ھزار زندانی در زندان پلچرخی در سال 

اما   . ماه به پلچرخی می آمد و بزندانيان لوبيا و روغن و گاھی جراب و پتو ميداد
متکی به  کارت بدھد ، سليم سرخ نتوانست به اعداميان ب>ک اول و دو م

نيز ھمچنان به  1367کاذب بعد از سال مصالحه چی ھای  شواھد صليب سرخ ،
یگانه این فرار ارتش شوروی بقول کارمل . اند ادامه داده اعدام مخالفين خویش 

تکيه گاه حزب دموکراتيک خلق ، باعث آن شد تا بخاطر جلوگيری از سقوط عاجل 
  .  بکشدش از عقل خود کار بيشتر از پي شود،خاد مجبور 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 رخی در چشمارۀ زندانی در ب>ک دوم پل15055  

 

زندانی بعد از شکنجه ھای Yاقل چند ماھه ھر مطابق فورمولۀ مشاورین ، 
جایی که کریم شادان این عضو  .رتاب ميگردد محکمۀ اختصاصی انق>بی پبسوی 

ی مقام العاليرتبۀ پرچمی به حيث قاضی القضات و حشمت کيھانی عضو ع
در ميان رگبار قھقه ھا " اشد مجازات " ، در زیر عبارۀ ارنوال � پرچم به حيث لوی

بعد از  1371قاضی القضات محکمۀ اختصاصی انق>بی در ثور ( . شصت ميماندند
 کشته می شود و لوی"  تنظيمھا" اجرای رسمی مراسم تسليمی دولت به 

بجرم بعد از آنکه  1995در سال نيزارنوال محکمۀ اختصاصی انق>بی �
.)از کانادا اخراج ميگردد ، در ھالند دست به خودکشی ميزند جنایتکاربودن   

در زیر محکمۀ اختصاصی انق>بی از نامش پيداست که یک ساختار حزبی بوده و 
سرکوب نظام مند دفاع از کودتا و شوروی و برای نظارت مشاورین شوروی ،

 از ھيرارشیمحکمۀ اختصاصی انق>بی . مخالفين سياسی ایجاد گردیده بود 
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ابتدائيه و مرافعه و تميز گریزان بود و باور مطلق داشت که  " عناصر ضد انق>ب و 
ضد شوروی " را باید با برخورد فيصله کن ، یکباره و انق>بی ،نابود کرد .             

زندانی پيش از آنکه در اطاق ھای محکمه ظاھر ميگردید پارچۀ اب>غ حکم اش 
.نوشته و آماده بود   

Yاھانت در فضای ضيق و نمایشی یکطرفه و مکالمۀ در یک " متھم "  و ارنوال
و  ارنوال�با ص>حيت زبانی  دعوا و دفاع که درآن ، وقوعظاھر ميگردند  باری

موجوِد ، درین تقابل  ارنوال� .د خاموشی زندانی اتفاق می افتمعصوميت در 
می دعوی ستيژ به برده / اربابخيالی  مقتدری است که با دیسکورس/ناتوان 

زندانی که از آغاز گرفتاری ،ھویت و شخصيتش مورد انکار و تاراج قرار گرفته  .د آی
ثانی اش به نفی نخستين بر مبنای نفی چشم ارنوال قرمز �بار دگر است اینک 

در جریان محکمه ، ارنوال �  . اقدام ميکندکه فيصله کن و محاکماتی ست 
ی که در اطاقھای شکنجه سربسر گشته " دوسيۀ قطور "بر اساس زندانی را 

مورد سرکوب و انکار قرار ميدھد که ھمۀ شان  بار حزبی ، با کلماتی  است 
برخی بکاربرد . سازمانيافته را بيان ميدارند توطئه آميز و دیکته شدگی  و برخورد 

آن به شليک و انفجار در فضای بستۀ محکمه ارنوال �از سوی اصط>حات از 
کلماتی . يماند که از سنگر یک انسان ناتوان و سلطه جو جاری گردد ھذیاناتی م

: مخالفين خود اختراع کرده بود  ناميدنکه رژیم کودتا از شام اوليۀ خود آنرا برای 
جنایتکار باسمچ ، کثيف ،بی شرف ،  ئن ، مزدور امپریاليسم ،اشرار ، خا

... ،  مرتجعدھشت افگن ، قطاع الطریق ، ضد انقZب ، ضد شوروی، ، 
ارنوال با استفاده از آنھا زندانی �طومار بھم پيوستۀ کلماتی استند که اینھا 

شکنجه شده را به حيث یک انسانی که در دنيای شرافت و اندیشه و ھستی ، 
" رفقای قضات " ھيچ چيز ندارد ، به زیر ميز ھای قضاوت در برابر زیکزاگ چشمان 

  .پرتاب ميکند

Yبی ارنوالZحزب و ھشيار شکنجه گاه نامره یی ی محکمۀ اختصاصی انق
درینجا باص>حيت ترین مقامات حزبی در رأس کارھا . دموکراتيک خلق است 

، عقاید مخالفين " تيوریک "  نيرنگتعبيه شده اند تا بتوانند با ھزار و یک 
ھر حزبی مؤظف است که برضد  ارنوال�  .سياسی را بصوب محکوميت  ببرند 

ضد " زندانی با پيشداوری و این پندار که مخالف سياسی بالذات و فی نفسه 
ھر صورت . ترتيب کندصورت دعوا است ، چيزی بنام  "و قطاع الطریق انق>ب 

دعوا صرف نظر از موقعيت و دوسيۀ زندانی ، متکی به منافع رژیم مزدور و 
:  دريميگ شوروی ، حسب معمول بطور قراردادی نکات زیرین را دربر  

مقدمه                                                                                               
دYیل الزام                                                                                    

 نتيجه گيری                                 
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نحوۀ چيدن کلمات .  ودارایه ميش حزبیۀ صورت دعوا در ساختار یک بيانيمقدمۀ 
درین سطر . و سرشار از ترساندن ھاست زندانی مطابق معمول مملو از تحقير 

ھا از تأیيدانق>ب برگشت ناپذیر تا ليسيدن کفش ھای سرخ انترناسيونالستی 
ُدرفشانی ميگردد، ک>م با لحن تند و ھجوم آور بسوی انکار دیدگاه ھای مخالفين 

                          .مورد نظر بطور خاص پيش ميرود و اتھام بطور کل و سازمان 
پيوند  درین قسمت حروف با ارقام . دYیل الزام بخش خونين صورت دعواست 

ت>ش ميکند تا از آن ماده ھای مجازاتی کاربگيرد که زندانی را  ارنوال�د ، نميخور
به اعدام و یا حبس طویل محکوم کند . ھيچ زندانی پيدا نخواھد شد که در 

    . برنخورده باشدو مواد مرگ آفرین تکاندھنده صورت دعوای خود به فقره ھای 
مانند  ارنوال� .گردد  نتيجه گيری لگد آخر است که بر زیر زنخ زندانی حواله می

برای طوYنی شدن عمر خير  ھورایمدحيه سرایان صله خواه ، سرود دعوا را با 
و ھمچنان بخاطر سرس>متی شوروی به پایان  دموکراتيک خلقو جمھوری حزب 
.ميبرد   

در زیر سقف محکمۀ انق>بی اختصاصی تنھای تنھاست ، یگانه ھمدم  زندانی
آنرا " محاکمه "ترسی که کافکا در رمان . اضظرابات است ابھام و زندانی ترس و 

تی انسان ، ھسجوانب در ھمۀ  روشن تا سرحد تسری یافتنیک روایت به حيث 
نه وکيل مدافع دارد و نه غا  زندانی در محکمۀ حزب د. به بيان آورده است 

ھویت و شرافت شخصی و نه شانس مکالمه برای دفاع از . مدون رسا و دفاعيۀ 
 . قاضييان فاسد و ھرزهاقتدار عصيان و اعتراض در برابر دارد نه امکان جمعی 

زندانی با تمام .زندانی در درون دایرة المعارف درخشان به فقدان واژه درگير است 
البته گواھی باید داد که آدمھای ( .خویش خالی خالی است متعالی ُپربودگی 

در برابر با حنجرۀ تکاندھنده ای ویژه ای بوده اند که در جریان محکمۀ فرمایشی 
جانانه و روشن دفاع مقاوت برحق مردم از ھویت خود و  شوروی کودتا و اشغال

بی آنکه به حيث یک زندانی حق دارد که تحقير و اھانت بشنود اما  )کرده اند 
لحن و معنای ، موجود زنده عکس العمل بالمثل نشان بدھد با سکوت خود تصویر 

حق شنيدن دارد اما حق زندانی . ناخودآگاه بسپارد خاطره و به جبراً واژه ھا را 
گفتن ندارد . زندانی در جریان محکمه ، نمی گویم که حق خنده که حتا حق 

گریه کردن را ندارد .                                                                              
صدایی که از . محکمۀ اختصاصی انق>بی یک روایت معظم است قاضی           

قاضی حزبی نه .  زرادخانۀ کرملن باY می شودتکيه بر از ين ، جایگاه برچه و قمچ
از روی درد و زخمھای زندانی که از موج ِ◌ نمک بر زندانی قضاوت ميکند . برای 

قضات خود زندانی موضوع قضاوت نيست بل اندیشۀ مقاومت ِ عمومی مردم 
مورد داوری است . قضاوت نه بر مبنای اوراق تحقيق که بر شالودۀ تھمت ،تحقير 

امضاء برای اعدام و . شکل ميگيرد و سفارشات مستنطق  ارنوال�و اھانت 
حبس ، متکی به اراده و شخصيت مستقل و حقوقی قاضی صورت نمی پذیرد 
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                        .عملی ميگردد  شورویحزب و  مصلحتبلکه برمبنای منافع و 
حزب جانب دولت حزبی محکمۀ اختصاصی انق>بی ، بين زندانی و                  

و معيار غلط و پنداری  باسمچبرمحور  " توقيف شده "را ميگيرد و برخوردش با 
محکمه در مربع . فورموله بندی ميگردد" با انق>ب یا ضد انق>ب " یا  تباھی آفرین

محاکمه ی دست نشانده با بخشيدن  .د احکام مطلق و دیکته شده نفس ميکش
موضوع داوری اشد مجازات و در واقعيت امر خودرا به ،اشد مجازات به زندانيان 

.تبدیل ميکند   

است که جنایتکاران محکمۀ انق>بی اختصاصی لرزاننده ای ی  آن مقوله توقيف
         :       حک ميکنند " پارچۀ اب>غ حکم "و شناعت بروی  ساده لوحیآنرا با 

اشد به  ...ضدیت با انق>ب مطابق فقرۀ قطاع الطریقی و به جرم ...  ولد ...تو " 
تداوم  بيانگر ، اشد مجازات  عبارۀ" محکوم به جزا ميباشيدمجازات یعنی اعدام 

در محکمه دردآور ، جنایت است که  بعد از شکنجه ھا و انتظارات سيستماتيک 
                         . ی حزبی به جنایت مضاعف یعنی اعدام  تبدیل ميگردد 

یکی بسته کردن و . درآن واحد دومعنای متفاوت را القاء ميکند مقولۀ توقيف 
اضی و و یکی متوقف شدن عقل و عاطفۀ ق زندانی جسم شکنجه نمودن 

شدن متوقف یکی به توقف واداشتن اجباری رشد زندانی و یکی ،  ارنوال�
                                                . حزب دموکراتيک خلق   خودبخودی وجدان

ژرفنای ی و چاکرمحکمه که ابزار نمایشی سرکوب مخالفين است ، خود گواه 
زندانيان و و حبس حماقت بخاطر صادر کردن حکم اعدام . است  حزبی حماقت
شوروی و منافع استبداد در زیر و محبوس کردن بخاطری که این کشتار  چاکری

حزب دموکراتيک خلق سر افغانھا را ميبرد تا روسھا بروی  .صورت می پذیرد 
ا و قاضی ھشھيدان و فاصلۀ موجود ميان  .اجساد شھيدن به آبھای گرم برسد 

. است یک جھيل خون و یک اقيانوس خاطره و مزدور ھای ازخود بيگانه  ارنوال�
ه اند نمی تخواه را متوقف ساخ عدالتآزاده و اینان که زندگی ميليون ھا انسان 

دانند که زندگی خودشان از ھمان آوانی که تره کی در ماسک ميخایيلویچ تره 
، عقل و  ه بودندمستحيل شد کارلویيچبوریس در نقاب  شاه شجاع قرمزکانوف و 

  .اندنيز بسوی توقيف برده روان را يعاطفۀ شان متوقف گردیده است و عقل پ

پيدا امکان برای نسل ھای آینده بسيار جالب اما تکاندھنده خواھد بود که چگونه 
زندانيان را شکنجه روح ھمه روزه  تحصيليافته و نکتایی پوش قاضييان که ميکند 

چگونه  ؟ دھندسوق ھای شبانگاھی به اعدام تن ھای زخمدار شانرا  و کنند
می شود که حزبی ھای سویتست که از استقرار سوسياليسم دم ممکن 

ميزنند اما ھمه روزه در زیر سقف محاکم بروی تخته ھای قضاوت گوشت بنی 
چگونه برای خود حق ميدادند که مخالفين توقيف شدۀ  آدم را ساطور ميزنند ؟

ساله تا  13چگونه عقل قبول کند که از طفل  را بيرحمانه تيرباران نمایند ؟خود
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                           ! پيرمردان ھشتاد ساله را به اشد مجازات محکوم کرده اند 
             :      روانکاون خواھند پرسيد 

در ذھن پرچمی و خلقی چه ميگذشت ھنگامی که حکم اعدام "  

"                                                        اء ميکردند ؟ ضھزاران انسان را ام

                                                                                                              
معنا  رابطه با دیگران یک موجود سياسی و اجتماعی است و خودرا در ن انسا

اما سؤال . انسان یک موجود عاشق ، متحول و رشد یابنده است . ميبخشد 
پيش می آید که باY نشينان محکمۀ اختصاصی انق>بی که اینقدر قسی ، بی 

غانی را با عاطفه و بی عقل بوده اند چرا خاطرۀ شير مادر  و تنفس اکسيژن اف
نگاه شرم آميز ُعق نميزنند ؟                                                             

طرز دید  دلقکان تاYر عدالت ھيچگاھی زمينه نيافتند که در دورۀ اعدام کردن ھا ،
چشمھای جاودانه و قلب ھای ھميشه ایستادۀ جانباختگان  ابتپش قلب شانرا و 

ن محکمۀ اختصاصی انق>بی ھمۀ شان ارنوا�Yمگر قاضييان و  . صيقل بزنند
مانند مستنطقين اگسا و کام و خاد ، در جنون و سادیسم شناور بودند که 

که وجدان شان  نمی شد ؟ ابشان از کشتار انسان این سرزمين سير تشنگی
 پرچمی و خلقی از پيلوتاگر یک از حجم بزرگ تباھی و خون تکان نمی خورد ؟  

مسافۀ دور و پر ارتفاع بر فرق مردم بم ميریخت و دھکده را به تل خاکستر تبدیل 
ميکرد ، نه شھيد پيلوت را مش شناخت و نه پيلوت ميفھميد که چه کسی را 

نابود ميسازد ، برای پيلوت حزبی امر شده که جاندار را بی جان بسازد و او این 
مستنطق و ام ميدھد و اما عمل را با چشم ھای بسته و وجدان ودکایی انج

خلقی و پرچمی با دست ھا و چشمھا و انگشت ھای  ارنوالY قاضی و 
در . خودشان شکنجه و کشتن انسان را می بينند ، مينویسند و تطبيق ميکنند 

و در اِعمال ميگردد  تن به تنغير سازمانيافتۀ حزبی بطریق  خدا جنایات آسمان  
تری از جنایات حزبی " عق>نی " اتاق ھا نوع فرش قالينی و سمنتی تاYرھا و 

درحالی که مستنطق  پيلوت قلب و خانۀ توده ھا را ویران ميکند .تطبيق ميگردد 
. ، خانه و قلب گلچين شدگان را منھدم ميسازد ارنوال� و قاضی و   

موضوعيت مبھم ما موجودیت و در موقف پرسش ھای عدیده ایم  ،  اکنونما 
در درون برای پاسخ ھا نيستيم بل پرسشی ما پرسشی . پرسيده می شود 

که نبود اندیشۀ مستقل و فقدان درست اندیشيدن ، اگر بگویيم . م یيپرسشھا 
،  شيفتگی به ثروت و شھرتچاکرمنشی و سلطه خواھی ، حزبيت و شورویت ، 

متنوع و را بسوی جنایات اچی و کودتویژگيھایی بوده که برچه داران تانکسوار 
، ھنوز پاسخ نداده ایم بل سؤال ھا را مشخص سيستماتيک حزبی برده است 

پاسخ ھا از  .ساخته ایم و یا بک>م دگر به صورتبندی پرسشھا دست زده ایم 
ميان دیالوگ ھا سر ميکشند از ميان گفتگوھا و گفتارھایی که در فحوای متن و 
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ی که پرسش و پاسخ خودرا یگانه سازی و مرجع متن. نوشتارسرازیر باشند 
.پنداری نکند ، خودرا بشکند و در اندیشۀ دیگران صيقل بزند   

ن حزب دموکراتيک خلق ، پيش از آنکه جسماً بميرند به ارنوا�Yقاضييان و آیا 
؟لحاظ عقلی و عاطفی مرده بودند   

حيات به شان وجدان بایست پس از مرگ  میاست که شرم این  آیا"

"؟   خود ادامه دھد  

 

 

  

  


