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

  

  کبير توخی
  ٢٠١٧ نومبر ٢۵

  فـــرار از آغـــوش خـــرس

   - ٢-قسمت  

د ھر گونه شک و  فاسد که خائنانه خواھان کنفدراسيون  افغانستان و پاکستان می باش"حکمتيار"آيا ادعای ھميشگی 

  ترديد را  در اعتبار و صحت سند فوق نفی نمی کند ؟

چون ساير (ی از زندان پلچرخی ، اين محراق  نھايت مھم سياسی که نگارنده ئو حال مراجعه می کنيم به فاکت ھا

 منفور شاھد عينی کار و کردار اعضای) ن زندانی شده توسط دولت  دست نشانده سوسيال امپرياليزم شورویامبارز

  .              حزب اسالمی نيز در آنجا بوده است 

 »KGB از جبھات -  چه در داخل ، چه در خارج از کشور - احزاب و سازمان ھا  ۀاز محيط تغذي( از سه عرصه 

کشيد  و ) يعنی اطالعاتی(به داخل احزاب و تنظيم ھای  جھادی کانال ھای استخباراتی )  جنگ مقاومت و از زندان ھا

  .شبکه ھايش را از مسير اين کانال ھا  تا سطوح باالئی اھرم تشکيالتی آنھا رسانيد 

ًتجاوز سوسيال امپرياليزم  روس به افغانستان  و قتل امين جالد به دست جنرال روسی از يکطرف و حبس تقريبا يک 

 آن از سوی ديگر، ۀپايتن از اعضای رھبری فرکسيون خلق و اعدام چند تن از اعضای بلند ) ١٢٠(صد و بيست 

  .موجب تشتت و سراسيمگی در ميان خلقی ھا  شد

 مستقيم ۀ در رابط١٣٥٧ ثور ٧که قبل از کودتای ننگين ) خلق(بخش قابل مالحظه ای از اعضای مخفی آن فرکسيون 

ساير کشور ھای لمان و ا  قرار داشتند ، به دستور آن سازمان  رھسپار پاکستان ، ايران ، ھند ، انگلستان ، KGBبا  

ويژه حزب ه ن نظامی روس ، شتابزده خود را در احزاب و تنظيم ھای اسالمی بااينھا به امر مشاور. غربی گرديدند

 جابه جا نمودند و ساير رفقای نظامی فراری و خشماگين  شان را با حيله ھا و بھانه ھای مختلف از قبيل "گلبدين"

تسخير احزاب اسالمی از درون و تصرف قدرت دولتی از طريق "،  "  رفقای خود ماستۀحکمتيار صاحب از جمل"

  . انداختند) حکمتيار(در توبرۀ مداری ... "و انتقام گيری از حريفان " انقالب ثور"آنان به خاطر نجات 

" کلمه" ، خلقی ھای سرنگــون شده و "ســياف" و اتحاد اسالمی "گلبدين"طور اخص حزب اســالمی ه احزاب ، ب

؛ ھمچنان ) طرفداران امين با سياف و طرفداران تره کی با حکمتيار صيغه شدند(نده را با آغوش باز پذيرفتند خوا

  .ی در آن احزاب برسند ئ از آنھا که  مخفی ماندند، بدون افشای ھويت خلقی شان موفق شدند به مسؤوليت ھایتعداد
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وس با مجاھدين واقعی جنگيدند ، در جريان جنگ و يا  اصلی فرکسيون خلق که ھمدوش ارتش متجاوز رۀقسمتی از بدن

اينھا  وظايف متنوعی را . در صفوف آنھا قرار گرفتند " تسليمی"اين احزاب ارتباط قايم نموده  و به شکل  اقبل از آن  ب

ن  پيشرفته تر روسی، آموختن رموز و فنوۀاز جمله  اشکال کار برد اسلح: در درون آن احزاب انجام می دادند 

بدين شگرد آنان موقعيت خود را در بخشھای نظامی آن احزاب و تنظيم ھا ... . اکادميک جنگ و مانور ھای نظامی و 

  . ھم تحکيم می بخشيدند 

" باند امين"نام ه در زندان پلچرخی به غير از اعضای رھبری خلق که جدا از ساير زندانيان نگھداری می شد و ب

اينھا يا از جبھات جنگ، يا از حوزه .  خلقی ھا نيز بين ساير محبوسين قرار داشتند هوجمشھور بودند ، تعدادی قابل ت

حزب «ھای  احزاب اسالمی، يا از محل وظايف شان در قشله ھا و قرار گاھھای عسکری و يا از کميته ھای 

کھای زندان پلچرخی به  ساير بالۀ  ادار١٣٦٢بعد از ماه حوت سال . گرفتار و زندانی شده  بودند » دموکراتيک خلق

 منھای آنعده از . شد - روس ۀ اين جاسوس شناخته شد-  "گالب زوی" مربوط وزارت داخله  ٢ و ١استثنای بالک ھای 

زندانيانی که از ديد خاد بسيار خطرناک تشخيص داده شده بود و يا در فن کسب  اطالعات از زندانيان نسبت به ساير ھم 

که مدت حبس آنھا تعيين شده بود به وزارت   بيشتر بودند ، به ھمين سبب اين دو طيف با آنقماشان شان  دارای مھارت 

به ھمين سبب فعاليت استخباراتی خلقی ھای توظيف شده در داخل سلولھای محبس  محسوستر . داخله تحويل داده نشدند 

  .و ملموستر شده رفت 

اشتراک نموده وظايف و  می که در داخل سلولھا داير می شد،احزاب اسال)  ٢(اينھا در حلقه ھای آموزشی و پرورشی 

فی المثل اختالفات نژادی ، قومی ، . انجام می دادند " انقالب ثور"متنوع اطالعاتی را به خاطر نجات ھای فعاليت 

و ساير اقوام  ھای را بين زندانيان  بيشتر دامن زده ؛ پشتونھای احزاب اسالمی را در تقابل با  تاجيکئزبانی و منطقه 

در . گاھگاه دامنۀ  اين مخالفت ھا  منجر به خونريزی  بين طرفين می گرديد. دری زبان  آن  احزاب  قرار می دادند 

خلقی ھای نفوذی بعد از . ھم اندازی ھا ، خادی ھا و سازائی ھا از حريفان خلقی شان فعال تر بودند ه اين تحريکات و ب

و توسل به حيله و نيرنگ خلقی گونه ، يک راست به داخل  احزاب اسالمی می رفتند و رھائی از زندان بدون  درد سر 

  . خود را در زيربال آنان قرار می دادند

محمدی ، مولوی خالص ، "فعاليت خلقی ھا از آغاز تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان ، در ميان احزاب 

 اصلی ۀ از عوامل زمينه ساز ادغام تشکيالتی حزب اسالمی با بدن ، يکی"سياف ، آصف محسنی ، بويژه گلبدين

  .  بود"  حکمتيار-تنی  "فرکسيون خلق در داخل کشور بعد از کودتای 

.B.G.K اجنت ھای آموزش ديده اش را به گونه ھای مختلفی  از داخل زندانھا خارج می نمود و آنھا را به درون 

کابل " ده يحيی" يک تن از خلقی ھای "عنايت"مثل . نقالبی گسيل می داشت احزاب اسالمی و سازمان ھای طيف چپ ا

 .  سال حبس شده بود ١٦ به خاطر عضويت در حزب گلبدين محکوم به ١٣٥٩که در سال 

چپ انقالبی ضد (با عده ای از زندانيان  . صحبت  می نمود»  روشنفکرانه«عنايت ريشش را  ھر روز می  تراشيد و 

با  نگارنده نيز يکبار، راجع به جنگ مقاومت .  محترمانه  و بدون  تعصب ، صحبت سياسی می نمود ًظاھرا)  شوروی

  . صحبت نموده بود 

 اطالعات زندان نيز رابطه ۀاين قلم و يکی  دو رفيق ھم سلول ما به اين باور رسيدند که موصوف خلقی بوده و با ادار

)  مقر قومندانی عمومی زندان پلچرخی " (١بالک " شرقی منزل سه  در سمت ١٣٦٢عنايت در سال . برقرارکرده است

در ھمين روز ھا . گشت و گذار داشت ) ھارون عينی(يک تن از جوانک ھای خادی زير پوشش حزب اسالمی  ًدايما با

به سمت شمال محبوس بودند ، " ١بالک"قومندان سرشناس گلبدين را زندانيانی که در " ملنگ ده سبزی"رفت و آمد 
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لباس نظامی  به تن " ملنگ. "ديده بود "  ١بالک "نگارنده نيز يک بار آمدن او را به صحن . آسانی ديده می توانستند

مو ھای چرب و براقش تا پائينتر ازشانه ھايش .  پرکينه و کثيفش خود نمائی می کرد ۀداشت و مدال ھائی به روی سين

 اين جنايت کار -خواجه عطا محمد وفا  (  می گذاشت،  قومندان عمومی یھر باری که وی به داخل زندان پا. می رسيد 

به پيشوازش می شتافت و بعد از مدتی سرباز موظف به داخل سلول  آمده عنايت را  با خود به  مقر ) و جالد معروف

  .مالقات نمايد " ملنگ ده سبزی"قومندان عمومی می برد تا با 

  : در رابطه با  حزب اسالمی درزندان پلچرخی ، در زير توجه نمائيمحال به ياداشتھای پيکره بندی شده 

 امين جالد ؛ مثل داکتر ۀ روس ، تعداد زيادی از زندانيان  دورۀ  بعد از دومين روز اشغال کابل توسط ارتش سراسيم- *

ن ، استادان و ی و صد ھا تن ديگر شامل  انجنيران ، معلمائرزبان ، داکتر ھاشم مھربان، داکتر دادگر  شعله 

. روشنفکران ، که تا آن روز به زير ساطور امين جالد قرار نگرفته بودند ، به چنگ دژخيمان نھايت بيرحم خاد افتادند 

اين خائينان وطن فروش ، وطنپرستان فوق الذکر را که دولت دست نشانده خطرناک تشخيص داده بود، به امر باداران 

را به گردن دستپاک خود ، يعنی حفيظ هللا امين انداخته متباقی را  از زندان  اک شانروسی شان به قتل رسانده و خون پ

  .رھا نمودند 

از اين ھفت تن .   ھفت تن از محبوسين دورۀ امين جالد را نه اعدام نمودند  و نه ھمراه با ساير زندانيان آزادشان کردند 

يکی از اين دو به نام معلم کبير مشھور به . ب اسالمی  بودند   کادر ھای بلند مقام و مھم حزۀمشھور دو تن آن  از زمر

"  معلم کبير " مسؤولين زندان وی را . ديگرش اورنگ نام داشت . در زندان شناخته شده بود" وزير معارف  گلبدين"

، اولی اسمش از پنج تن ديگر[ اطالعات رابطۀ مخفيانه داشت ۀ سال تعيين شده بود ، با ادار١٦قيدش . صدا می زدند 

اينھا .  امين گرفتار شده بودند ۀھر دو  به ارتباط عضويت در سازمان اخگر در دور. خليل و دومی آن  حنيف نام داشت

  انفجار درکارته سخی ۀفرد سومی انور  و چھارمی آن  موسی نام داشت که در رابط. ھم دارای قيد ھای کم بودند 

 ۀدومی که محصل در  فاکولت. با تخفيف در حبس رھا گرديد .  چھار سال  نبود قيد انور اضافه از. گرفتار شده بودند

البته به گفتۀ . (شد محمد ناميده می" کاکا خال" و شخص پنجمی . حربی بود قيدش کمتر از ده سال  تعيين شده بود

 چھار جلد کتاب خصوص دو فرد اخير الذکر دره  پنج فرد بعدی بۀدر رابط)  سال قيدش تعيين شده بود١٦خودش 

  تشريح شده است» خاطرات زندان کبير توخی «

 " ٢بالک " به دستور مشاورين نظامی روس ادارۀ زندان دو سلول بزرگ را در منزل اول ١٣٥٩ سال ۀ در نيم- *

حزب يک تن از محبوسين .  تخصيص داد تا  زندانيان را اغفال نموده  به کار کردن در آنجا جلب  نمايد" کار گاه"برای 

صد ھزار ...  ابتدائی کارگاه مذکور را که بالغ بر ۀًظاھرا داوطلبانه حاضر شد تا سرماي» حاجی لطيف«نام ه گلبدين ب

خصوص آنانی را که ه عمال و ھمکاران نيمه مخفی خاد، زندانيان ، ب.  افغانی می شد  به دولت دست نشانده اھداء نمايد

الدان خاد سست شده و خواھان آرام زيستن و زود رھا شدن از زندان بودند  جۀدر جريان تحقيق و شکنجه ھای وحشيان

" سنگر تسليمی " کارگاه يا [، ھمچنان محبوسين بی بضاعت و بی پايواز را به کارکردن درکارگاه تشويق می نمودند 

ار می شد ، تا در جھت  باالی  زندانيان نا آگاه و محتاج  ک- من جمله -يکی از محراق ھای اطالعاتی بود که در آن 

  ]. دولت دست نشانده قرار گيرند

اين . نفرت انگيز ترين  اصطالح به شمار می رفت "  کاپو"  در  ادبيات سياسی  بعد از پايان جنگ عمومی دوم - *

ا لمان  نازی به کار برده می شد  که به  ھمکاری و دستياری بااصطالح  ھول انگيز در مورد آنعده از زندانيان در 

ھا در داخل  زندان ھا  از " کاپو . " معروف  بودند "  آشويتس"و " متھوزن"در داخل زندان ھای  "  ss" جالدان  
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که  روزی مورد  لطف و عنايت افسران خون  گردان نبودند ، به اميد آني  ھمزنجيران خود روۀھيچ نوع آزار و شکنج

ھای  " SS" ندان مخوف  پلچرخی ؛ ھمچنان در زندان ھای واليات در درون ز.  آزادگردند ،قرار گرفته "  SS" آشام  

ھرگز اتفاقی بوده نمی تواند که نخستين . روسی و عمال خادی آنان کاپو ھائی از ھمان قماش را تربيه نموده بودند 

طالئی و موھايش . پوست خال خالی داشت . در زندان پلچرخی عضو حزب اسالمی گلبدين بود " باشی " يعنی " کاپو"

  .بسيار زيرک و بيرحم بود. صدا می زدند " حشمت سبز"از ھمين جھت وی را . رنگ چشمانش سبز بود

  . اکثريت اعضای حزب منفور اسالمی گلبدين به سمت باشی در داخل زندان فعاليت می نمودند

 ١٣٥٨ سوم حوت ۀتباط با واقعکه در کوچۀ عاشقان و عارفان کابل تولد يافته بود ، گفته می شد که درار" حشمت سبز"

)   کوچک نوشتۀ نظارت می شود يک رسالۀدر مورد دور( نظارت ۀگرفتار شده ،  نامبرده  در دورۀ تحقيق و دور

ھا و سلولھای مختلف  انداخته می شد تا از زندانيان مجروح و زخمی و شکنجه ديده  خبر و اطالعات "  لیفکوته ق" در

  . به چنگ آورد 

که مسؤوليت  بخشی از اطراف جنوب کابل را داشت، ھنگام ")  احد پچق(" اعضای حزب اسالمی  گلبدين  يکی از-  *

به جناياتش اعتراف کرد و ) ٣(بعد از گرفتاری در جريان تحقيق و شکنجه . ی شده بود ئسرقت منازل  مرتکب قتل ھا

ن خاد سھيم می شد و از شکنجه دادن زندانيان  زندانيان با مستنطقيۀاحد پچق در باز جوئی و شکنج. به دولت پيوست 

بعد ھا  باشی . را به وی سپردند" باشی"!! مقام اطالعات زندان پلچرخی ۀبه ھمين سبب ادار. لذت خاصی می برد 

  .عمومی در بالک  ھای مختلف شد 

ی زندانيان به خصوص وی از جاسوس. فرد سومی آن پھلوان مسکين نام داشت که قيدش بيست سال تعيين شده بود   [- *

   اعضای اين حزب پليد در خدمت اطالعات زندان بودندازو دھھا تن ديگر ] ی لذت خاصی می بردئزندانيان شعله 

 جنگ ۀمريضانی که توسط مشاورين روسی زندان خطرناک تشخيص داده می شد ، ھمچنان زخميانی که از جبھ...  - *

ھمچنين  . مسموم شده و يا به گونه ای به قتل می رسيدند ) غيرتمل (گرفته شده بودند به دست سرطبيب خلقی زندان

.   زندان از بين می برد ۀغيرتمل برخی از  محبوسينی را که مشاورين نظامی روس الزم می ديدند  در داخل شفاخان

شفاخانه زندان ؟  که در زندان به مرض شکر مصاب گرديد و مدتھای مديدی را در ... امان هللا  پيمان عضو سازمان 

  : سپری نموده بود به تعدادی ازھمزنجيرانش می گفت 

من به چشم خود ديده ام که او چه . اگر من در شفاخانۀ زندان تلف شوم ، مسؤول قتلم شخص سرطبيب خلقی می باشد «

وک آرنجش به برادران ھزارۀ ما را داشت ؛ با فشار دادن  نۀ گونه در ھنگام شب جوان مريضی را که چپی بود و چھر

  » . روی قسمتی از سينه اش کشت

در .  لغمانی تکلم می کرد ۀاين وطن فروش جالد دری را به لھج. می گفتند "  وژونکی سړی" زندانيان سر طبيب را 

پسر جوان ، ورزيده اندام ، با چشمان کوکره . صورتش داغ ھای چيچک مشاھده می شد و آواز به اصطالح غور داشت 

ی القلب مورد توجه و لطف ساين جوان ق.  ساخته بود ٢بالک " شفاخانه"   اينۀسالمی گلبدين را ھمه کارای از حزب ا

 .]در واقع يکی از دستياران غيرتمل درکشتن زندانيان مريض بود . سرطبيب قرار داشت 

وی در ميان .  د برای اطالعات زندان جاسوسی می نمو " ١بالک "نام نثار احمد  در ه   بISI يکی از اعضای - *

در پاکستان و جھان اسالم به تبليغ علنی " امير حزب اسالمی"زندانيان در مورد دوستی ضياءالحق و حکمتيار و شھرت 

آنان را به حا فظه قوی " ۀشھرت مکمل"می پرداخت و مبارزين سرشناس سازمانھای انقالبی را با دقت شناسائی نموده  

  .اش می سپرد 
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  توضيحات

  

زم به تذکار است که در درون زندان  پلچرخی امکان داير کردن حلقه و يا حلقات آموزشی از جانب زندانيان ال-  )٢(

 دريک شبانه  روز، - کام و دندانش بود ۀ که به مثاب-واقعی وجود نداشت ؛ زيرا دولتی که زندانی را در داخل زندان 

تسليم وادارش نمايد،  چطورمی توانست اجازه  دھد که  يا به عبارت رساتر به .ھزار بار می جويد تا ھضمش کند

 سياسی و اطالعاتی ۀ که محيط بی چون وچرای تغذي- را در ميان زندانيان  تفکرات سياسی شان دشمنانش ، انديشه  و

عنی ًدر مورد حاالت کامال استثنائی و زود گذر، ي. (را به مقاومت عليه خودش  وادارند  پخش نمايند و آنان- اش  بود 

داير شدن ھمچون حلقات از جانب زندانيان واقعی که اطالعات زندان به زودی  اعضای چنين حلقات را به بھانه ھای 

؛ مگر ) توضيح داده  شده است» خاطرات زندان کبير توخی «مختلف طور جزائی به ساير سلولھا انتقال می داد ؛ در 

 مسؤول حلقه ، خود عضو نفوذی خاد در آن نھاد و يا تنظيم  می جز و فشرده  بايست تذکار داد که  ھرگاهوطور مه ب

ترک راه و آرمان ") عمليات اپراتيف"دورۀ (و يا بعد از آن "  تحقيق و شکنجهۀدور"بود و يا فردی ضد دولتی که در 

  ۀست ؛ و ادام آموزشی به کار خود ادامه داده می توانۀنموده به دولت دست نشانده  پيوسته بود ؛ در چنين صورت حلق

 ۀ مورد بحث  عضو يا اعضای ناشناختۀکه  در درون حلق کار  تدريسی حلقه در شکل ديگرش منوط می شد به اين

که اطالعات زندان ادامۀ کار استخباراتی اجنتش را در  در چنين صورتی تا زمانی. اطالعات زندان حضور می داشت 

در غير آن مسؤولين اطالعات زندان حلقه را . رش تداوم می بخشيدميان حلقۀ تدريسی الزم می دانست ، حلقه به کا

  .جدا نموده به اتاقھای ديگر  انتقال می داد يک ديگر شکستانده ھر کدام را از 

، نادر ) استاد مسجدی(مجيد کلکانی ، سيد بشير بھمن ، ھدايت "زنده يادان  ۀ جالدان معروف پرچمی که در شکنج-)٣(

 سرور ۀ قيوم صافی ، عبدهللا بچ وصد ھا و ھزاران زندانی دست داشتند عبارت اند از "ی ضياءعلی ، ميرويس ، قاض

امين دست ، » کومه کته« معروف به حميد شتاب، » عبدهللا رقصنده « مشھور به . اوستاکاران کوھستان ۀ   قريۀباشند

غنی   ، لطيف شريفی، )  کارملۀلآمر سياسی وزارت داخ» فاروق زرد« برادر (» امين جالد«  معروف به دراز

بی ) »قاسم کارتونيک« معروف به  (  قاسم  خان عينکو) »غنی زنبور« معروف به (  رئيس عمومی تحقيقپرچمی

   .رحم و نھايت قسی القلب

  ادامه دارد

 


