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های طالبان گی؛ روزگار تلخ سربازان در زندانتقابل مرگ و زند  

 

امنیت ملی شب گذشته چهارده نظامی و سه غیرنظامی را از یک زندان مخفی  ۲۰های قطعۀ نیرو

 .طالبان در والیت کندز آزاد کردند

او خود . روز را در بند طالبان گذرانده است ۲۰فریدهللا، یکی از نیروهای ارتش افغانستان است که 

باغ »های ارتش در ساحۀ  یکی از پاسگاهگوید، در  کند و می را باشندۀ اصلی والیت بغالن معرفی می

کرده و در پی عملیات شبانۀ قطعۀ سرخ طالبان، به دست افراد  شهر کندز وظیفه اجرا می« میری

 .این گروه اسیر شده است

  های سرد باالی پاسگاه نیز مشهورند، در یکی از شب« پیامبران مرگ»قطعۀ سرخ طالبان که به 

رزمانش تا طلوع آفتاب  به گفتۀ فرید، او و هم. جنگد ادق با آنان میکند و تا صبح ص آنان حمله می

سنگرانش را  تن از هم ۰رزمیدند و پس از اتمام تجهیزات نظامی و نرسیدن نیروهای کمکی، طالبان 

چه که افراد طالبان در  روایت فرید از آن. کنند کشند و او و شش تن دیگر را اسیر می رحمانه می بی

 .است« سوز استخوان»اند،  نان روا داشتهاین مدت به آ
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گان و  یافته عبدالمبین، یکی دیگر از اقبال

هایی  یکی از آدم»آوران و به قول خودش  شانس

نواده و میهنش که قرار بوده چندی بیشتر از خا

جویان طالبان را  جنگ« محافظت کند

مبین باشندۀ . کند معرفی می« رحم گان بی درنده»

شود  اصلی والیت کاپیسا است و چند سالی می

 .برای انجام رسالت دفاع از خاک و باورهای مردمش به کندز رفته است

هایی به گفتن  گی حرف همیشهدار و  های دوام ها، رفتار غیرانسانی، شکنجه ماندن مبین از گرسنه

شدن  پس از گذشت چند روز و خالی. دادند طالبان به اندازۀ پولی که نزدمان بود، غذا می»: دارد

روزها را گرسنه شب . داد مان می هم رنج گی و شکنجۀ پی گرسنه. مان، غذا قطع شد های اندوخته

گی  مان در دنیای از وحشت زنده دندر مدت اسیر بو. شدیم کردیم و فردا برای شکنجه آماده می می

رحمی و دسِت دراز طالبان در دامن خشونت و  داد، بی مان می کردیم و تنها رنجی که عذاب می

 «.بدرفتاری بود

کند و از گفتن نامش  قلعۀ تخار معرفی می یکی دیگر از سربازانی که خودش را باشندۀ ولسوالی دشت

ه پیش او را به جرم داشتن عکسی که لباس ارتش بر تن گوید که طالبان شش ما ورزد، می ابا می

یی  کنند و پس از ساعتی در مخروبه کندز از موتر پایین می –داشته است، از مسیر شاهراه بغالن 

در مدت زمانی که او نزد طالبان بوده، بر اثر شکنجۀ سخت، دچار اختالل . کنند اش می زندانی

 .ماند گفتن می خناست و با ذهن مضطرب از س روانی شده 

 .اند گروه طالبان تاکنون در مورد آزادسازی این نیروها چیزی نگفته

های اخیر، طالبان در نقاط مختلف افغانستان که به صورت نسبی زیر کنترل  در سال

 .اند های مخفی ایجاد کرده است، زندان شان بوده  جویان جنگ

 


