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  ) : اطالعات (  يكي ازمحراق هاي استخبارات » كارگاه زندان « - 7

  

يك سلول اً  بعد– اداره زندان يك سلول بزرگ  به دستور مشاورين  نظامي روس 1359 در اوايل نيمه سال       
 تخصيص داد تا  زندانيان را اغفال نموده  "كار گاه"براي ) جنوب شرق ( "2بالك" در منزل اول -ديگر را نيز 

اً داوطلبانه يك تن از محبوسين حزب پليد گلبدين بنام حاجي لطيف ظاهر. به كار كردن در آنجا جلب نمايد 
 ء صد هزار افغاني مي شد به دولت دست نشانده اهدا... حاضر شد تا سرمايه ابتدايي كارگاه مذكور را كه بالغ بر 

خصوص آناني را كه در جريان تحقيق و شكنجه خفي ونيمه مخفي خاد، زندانيان بعمال و همكاران م. نمايد 
ماندن و آرام زيستن و زود رها شدن بودند ؛ همچنان هاي وحشيانه جالدان خاد سست شده و خواهان زنده 

  .   تشويق مي نمودند"كارگاه "محبوسين بي بضاعت و بي پايواز و نا آگاه از دام اطالعات زندان را به كار در
بود كه  مي ناميدند يكي از محراق هاي اطالعاتي " سنگر زندانيان تسليم شده " كه زندانيان آنرا " كارگاه"     
اطالعاتي  زندانيان نا آگاه و محتاج كار مي شد تا در زندان به نفع دولت كار باالي  غير از كار فزيكي آن در 

به سبب عدم آگاهي (كنند ؛ مانند اخذ خبر از زندانياني كه قبالً با آنان در اتاق هاي مختلف بودند و پيوند شانرا 
و يا پخش شايعه  به نفع .  رفته بودند ، قطع نه كرده بودند "ه كارگا"با اين ها كه تازه به  ) " كارگاه"از ماهيت 

 كشف طرح فرار زنده ياد اهللا محمد (پايوازان شان به خارج از زندان دولت دست نشانده در زندان وازطريق 
ر  توسط دو تن از كارگراني كه تازه به  كارگاه رفته بودند د" ساما "موسوم به عزيز يك تن از رزمندگان نامور

ي ، اين زندانيان جذب شده را بعد ازفرا گيري ئ؛ همچنان بعد از رها)  بخشهاي بعدي صحبت خواهد شد 
كورس هاي آموزشي اطالعاتي در سطوح مختلف به درون احزاب و تنظيم هاي اسالمي در داخل حيطه  نفوذ 

راتي كه درآن جا تأسيس  از طريق پايگاههاي استخبا-نظامي قواي شوروي و يا درعقب جبهات جنگ مقاومت 
با خادي هاي نفوذي كه كار و بار اطالعاتي (  گسيل مي داشتند كه بعد از انجام ماموريت شان  -كرده بودند 

و آنها را هاي مقاومت قرار گرفته   ب به پايان رسانده بودند و يا  مورد شك نيرواحزاشان را در آن تنظيم ها و 
در ) نگجويان كه بنابر بر داليلي به اين عناصر نفوذي خاد مي پيوستند ، با شماري از ج  تحت نظر داشتند

  .  بپيوندند " دولت مردمي " بهنقش تسليمي 
 در -  عبارت بود از ساختن دروازه و پنجره و دريچه هاي آهني اضافي " كارگاه "كار و بار فزيكي اينها در

. مبود اين مواد در آن مالحظه مي شد و يا نمي شد  براي بخش هاي از زندان كه ك-واقع امرحفاظتي و امنيتي 
اصوالً هر دروازه اي كه بر دروازه هاي زندان، هر پنجره اي كه بر پنجره هاي زندان و هر قفلي كه بر قفل هاي 

 به آرامش - اين خاينين به مردم و كشور- زندان افزود مي گرديد ، جالدان جبون و مسؤوالن ملعون زندان
  .يافتند  قتي دست مي وم

 اين تسليم شده ها در هنگام  افزايش زندانيان ، من جمله زندانيان اعدامي به ساختن الچك و زوالنه و 
آواز پتك و سندان شان . زنجير براي زندان هاي واليات و در گام نخست براي زندان پلچرخي مشغول مي شدند 

  بـخش  دوم

    )3( قسمت 
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قت  كه در اختيار ونياني كه نزديك به اتاق م مي پيچيد و بر گوش زندا"1بالك"در دهليز ها و سلول هاي  
چند كارگر گذاشته  شده بود  و همينطور بر قلب و قرارهموطنان اعدامي شان مي نشست و خواب لحظه يي را 

  . از چشمان نيمه باز آنان مي ربود 
. ده بود در يكي از  نوبت هاي اعدام دسته جمعي ، الچك هاي استندرد ساخت اروپاي شرقي ، تمام ش   [ 

پيش از (بعد از آن . خودشان بسته كردند ] دستار[دست هاي اعدامي ها را با رشمه وريسمان نيلوني ، و لنگي 
، به دستور حكمران روسي زندان و تحت نظر مستقيم قومندان )تدارك و برپايي نوبت بعدي اعدام دسته جمعي

ه شمول بصير بدروز را كه سر حلقة آنان بود ، عمومي اين جالد مشهور ، چند تن از مطمئن ترين كارگران ب
مدتي بعد .  انتقال  دادند "1بال ك"در يكي از اتاق هاي منزل اول ...   براي ساختن الچك و "2بالك"ازكارگاه 

در يكي از شب ها كه جو .  آوردند "1بالك"آنان به پايان رسيد ، موصوف را به ... كه كار و بار الچك سازي و 
 ، از  )عارف فرحت( يك تن ازمنسوبين به چپ انقالبي .  سنگيني مي گرد "1بالك"دارك اعدام براختناق و ت

 كه خودش را هوا داريكي از سازمان  هاي چپ انقالبي وانمود مي كرد و طي ماه ها و سال ها در ،بدروز 
  : جوارطيف چپ انقالبي در سلول هاي مختلف قرار داده شده بود ؛ پرسيد 

 "2 بالك"ا چند شب پيشتر هم  صداي زدن چكش و صداي ودان شنيده مي شد كارگاه خو درت!  بدروز«

    » مي آمد ؟ "1بالك "است ، اين صدا چطور از آنجا به 
  :  چنين ابراز داشت -  در حضور چند زنداني و من -  ظاهراً با تأثر آميخته با خشم بدروز
 از فركسيون " حزب دموكراتيك خلق "رادر از اعضاي خليل و عزيز دو ب[ اين بي ناموس ها من و خليل "

را براي ... و  ]امين ، از جمله نخستين كارگران كارگاه به شمار مي رفتند و هر دو همكار اطالعات زندان بودند 

نقل  ( "مي ساختيم ... روز تا ناوقت هاي شب الچك و ...  آوردند ، مدت "1بالك"ساختن الچك از كارگاه به 
  ) .       مستقيم به قول 

     زماني كه اطالعات  زندان نياز به اطالعات  بيشتر در مورد  زنداني نشاني شده مي داشت از كارگران نيز 
[  و يا بر طرفي " كم بودن كار و توليد "  به عنوان جزائي  و يا " كارگاه صنعتي"آنان را از. استفاده مي شد 

 -  بودند" بي سرنوشت " شده ، ويا " تعيين مدت حبس"ندانياني كه از كارگاه ، به سلول ز] بركناركردن 
  .  مي فرستاد -اعدامي ها جزو مقوله دومي محسوب مي شدند 

 ديگرش شفيق اهللا بود كه خال فرد.  بود بدروز بصيراز زمره مشهور ترين و پرآوازه ترين اين ها همين 
 و بلند قد  مودب، ، خوش برخورد ان خوش سيمادر مورد اين جو( سبزي در وسط دو ابرويش ديده ميشد 

خادي كه به گفته خودش پسر خوانده اناهيتا راتب زاد بود و به خاطر داشتن يك تفنگچه وي را زنداني كرده 
برادر مبارز و تسليم ناپذير بدروز ، زنده ياد حفيظ ). بودند ، در بحث هاي آينده بيشتر خواهم پرداخت 

 نزديك موالنا باعث دروازي بوده بعدها در داخل زندان به حلقه دوستان زنده ياد پنجشيري در آغاز همرزم
 7وي سرانجام در زندان جالدان. مجيد كلكاني پيوسته بود ، هيچگاهي در پيشگاه روسها سر تعظيم فرود نياورد 

ي در يك  روز  با تعدادي از عناصر چپ ، من جمله موالنا باعث دروازKGBثوري به دستور مشاورين نظامي 
  . اعدام شدند 

ذكر خيرش خواهد رفت ، از روي عمد اعدام ) بنابر ضرورت(كه در بخش هاي بعدي اين نوشتار        بدروز
 ، حفيظ پنجشيري ، موالنا باعث دروازيبرادرش را به حفيظ اهللا امين كه صالحيت اعدام افراد بانفوذي  مثل 
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اً نمي توانست داشته باشد ، نسبت مي داد تا تقابل و نفرت نژادي اشرا را ابد) 2 (طاهر بدخشي  و داكتر زرغون
  .در برابر مليت پشتون با كوبيدن تره كي  و امين  و دولت خلقي هاي جالد  توجيه نموده بتواند 

مشغول ساختن اُلچك و »  كارگاه صنعتي زندان «     بصير بدروز كه گاهي با ديگر همرديفانش در داخل 
ي يراي زندانيان  و درب  و دروازه و دستگير و  پنجره آهني براي زندان  بود ، ارتباطاتي با سطوح باالدستبند ب

زماني كه دررابطه با جنايات . داشت ...  و " صوفي شنا " مثل " حزب د خ ا "فركسيون هاي درون و بيرون 
 وي مي آمد ، بد روز در مورد خلقي ها و چگونگي موقعيت  دستگير پنجشيري در آن دولت  حرفي به ميان

با بردن اين لقب گويا  مخالفت  »   لقب داده بودند " لنگك ملك داد "را  او مردم پنجشير« : چنين مي گفت  
 به "كارگاه"نامبرده بنابر دستور اطالعات زندان متواتر از . خودش با پنجشيري را ذهن نشين زندانيان مي كرد 

انتقال داده مي شد و در ميان سلولهاي زندان به كار و بار استخباراتي و تبليغي، اتاق هاي مورد نظر اطالعات 
،  اشتغال داشت ؛ همچنان برخي از زندانيان اعدامي را ) احمد شاه مسعود ( » مسعود قهرمان« عمدتاً براي 

  .طبق دستور اطالعات زندان ؛ زير نظر مي گرفت 
 هاي آنوقته اشرا در زندان پلچرخي ، از شوراي نظار به "كاركرد" مزد " روي آب برآمده "      بدروز سر انجام 

  ) 3(مي باشد ، دريافت نمود  ) GRU( فهيم ، كه خود بخشي از  اطالعات وزارت  دفاع روسيه - رهبري قانوني 

  

  :  زندان  »  كارگاه « سخني در باب امتيازات - 8

  

.  پايوازي كارگران ازپايوازي  ساير سلول ها  مجزا گرديد  ، روز" كارگاه صنعتي"بعد از به راه انداختن  
كارگران تا مدتي بعد از پايان كاربراي خوابيدن در اتاق هاي عمومي مي آمدند ، تا اينكه  اداره زندان تصميم 

   . گرفت و اتاق خواب آنان را نيز از ساير محبوسين جدا ساخت

شانرا در فاصله هر  پانزده روز و بعضاً يك هفته ببينند ؛ حتا با  كارگران مي توانستند در روز پايوازي فاميل 
 كه چند پايه چپركت  دو منزله هم در گوشه و كنار آن گذاشته بودند ، پرده "كارگاه"فاميل شان در اتاق بزرگ 

ه اي شده  نمودن را در ميان زندانيان شايع ساختند ، تا انگيز" خلوت "اين به اصطالح !   نمايند "خلوت "زده 
 كردن " خلوت "روسها تا حدي در اين زمينه ، يعني  . "كارگاه زندان "بتواند براي  پيوستن سايرزندانيان به 

 اتاق " نقشه چندين 1360كارگران با فاميل هايشان ، عالقه نشان دادند ؛ چنانچه به همين منظوردر سال 
 -  واقع شده 2 و 1قابل آن ديوار بزرگ بالك هاي  كه در م- ، متصل به ديوار بزرگ  زندان دايروي "خلوت 

اسم انجنير دومي فراموشم (و انجنير  ) برادر زاده داكتر اكرم عثمان ( بري عثمان] مهندس[ توسط انجنير 
  .كشيده شد و همينطور زير نظرآنان كار ساختمان آن پايان يافت ) شده 

  اتاق هاي نگهبانان به " 2بالك"خوانندگان هرگاه به نقشه رنگه زندان توجه نمايند در برابر دروازه بزرگ
معلوم نشد از اين پروژه .  كارگران به رنگ زرد ديده مي شود " خلوت "رنگ سفيد  و به امتداد آن ، اتاق هاي 

 "بعد ها در زندان شايع شد كه . فيد شدند تطميع تهوع آور و ننگين ؛ كارگران تسليم شده تا چه مدت  مست
  !   نمايند "رفع خستگي"  را به صاحب منصبان زندان داده اند تا در آن اتاق ها "اتاق هاي خلوت كارگران
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فاميل هاي كارگران تسليم شده ، براي به دست آوردن امر مالقات زنداني خود  مجبور نبودند كه روز ها ، 
 عقب دروازه خاد صدارت ، -  تابستان و درسردي طاقت فرساي زمستان شديد گرماي در- هفته ها و ما ه ها  

داو و دشنام بشنوند  و با پرسش هاي . توهين و تحقير شوند . مثل ساير زندانيان سرگردان و دربدر بگردند 
 مزدورشرف باخته   اين" جنرال گل آغاي قولته "ناشريفانه و دور از كرامت انساني  جنرال  گل آغا  ، مشهور به 

  . روس و امثالش مواجه گردند 
پايوازان ساير زندانيان از مركزشهركابل ، يا از اطراف و اكناف آن و يا از واليات دور و نزديك، با زحمات  
زياد وقبول دهها نوع مشكل اقتصادي و امنيتي به مركز آمده ، هرگاه موفق مي شدند امر مالقاتي بگيرند ، به 

بعد ازمدت ها انتظاركشنده در برابر دروازه عمومي زندان ، اجازه ورود به . پلچرخي  روان مي شدند جانب زندان 
 كه - آنگاه  در زير نظارت يك يا دو سگ بوي كش ِ زشت خو و بي حوصله . داخل زندان به آنان داده مي شد 

مي شد ] دن ، آماده شنيدن بلند ش[ ش اُوچ  اگوش هاي سگي شان براي شنيدن صحبت هاي زنداني با فاميل
بعد ها در اثر اعتصابات زندانيان مبارز [  ، با زنداني خود ، آنهم براي حد اكثر ده دقيقه مالقات  مي نمودند - 

 به - ، از جانب دولت دست نشانده  تغييراتي ... وطرح خواسته هاي برحق شان در رابطه با پايوازي و مالقاتي و 
؛ در حاليكه هر كارگر آن ] ه طي نوشتار هاي بعدي با آن تماس گرفته خواهد شد  صورت گرفت ك-نفع زنداني 

 هم  " خلوت "و ازامتياز .  تا چهار ساعت و بيشتر هم اجازه داشتند با فاميل شان مالقات داشته باشند "كارگاه"
   ! "سر بازان مزاحم"مستفيد گردند ، البته بدون حضور 

بعداً اين پول .  در كارگاه ، در اوايل مزد ناچيزي برايشان مي پرداخت " تسليمي ها "دولت در بدل كار
خريد مواد خوراكي تازه ، مثل . آنان مي توانستند مقداري از آن پول را براي خانواده هايشان بدهند . اضافه شد 

ه خارج از زندان  از طريق سربازاني كه ب-  از بازار -... تازه ، ميوه و ) سبزيجات ( گوشت گوسفند ، تركاري 
 هاي زندان از كابل خريداري مي كردند ، براي " كانتين "فرستاده مي شدند و يا مواد و اشياي الزمه را براي 

كارگران در همان  اتاق بزرگ به روي منقل هاي برقي غذاي . كارگران نيز مواد مورد ضرورت شانرا مي آوردند 
در كارگاه موجود بود كه در اوايل كار ) ساخت خارج ( برقي چند منقل و چند آب گرمي . شانرا مي پختند 

 زنداني 200 تا150 كه "كارگاه"تعداد ده ، يا دوازه  تن از آن استفاده مي كردند ، در حاليكه در اتاق باالي 
فقط با يك آب .   نفر ، نه  كدام منقلي بود و نه كدام آب گرمي 200 تا 150وجود داشت و يا ساير  اتاق ها 

گرمي ساختگي كه آنرا دور از ديد سربازان ، در درون آفتابه پالستيكي مي گذاشتند و به نوبت از آب جوش 

  مواد خوراكي را كه پايوازان با  تحمل هزار مشكل اقتصادي ]  *[ . زنگار گرفته و بويناك آن استفاده مي نمودند 
  
  

دو گوشه آنرا  سوراخ نموده . ندازه كف دست برش مي كردند زندانيان دوپارچه سر پوش قطي كانزرف ماهي را به ا[ * ] 
 داده ، با پالستيك چندين اليه ، پوش  و تاببعداً سيم هاي نازكي را كه از جالي دريچه گگ ها كنده بودند با هم پيچ

 به آن دو فلز وصل مي كردند ، و يا سيم هايي  را كه از كنج  و كنارديوار ها كنده به دور آن پالستيك پيچانده بودند ،
توته سنگ ويا  شيشه ي شكسته را طور عايق در ميان دو پارچه يي برش شده  فلز  قرار مي دادند و آنرا با  . مي كردند 

 سازندة آنرا سرباز با خود   آبگرمي كشف مي شد هرگاه.  زندانيان " آب گرمي"همين بود . تار محكم بسته مي نمودند 
  .بدنش را سياه و كبود و خون آلود مي ساخت برده با همان سيم تن و 
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  و ترانزيتي  براي زنداني خود مي آوردند ، اوالً به بهانه هاي مخلتف ، اجازه  نمي دادند كه غذاي خانة شان  به 
   و   تفنگ طوري  با نوك برچه مستفيد گردند ، آنرا   از آن   ديدند كه زندانيان  مي زنداني برسد ، و اگر  الزم

يندار هاي آلوده با انواع مكروب و مواد مضره ، مورد بازرسي قرار مي دادند كه نه شكلي از آن باقي مي ماند ماش
  .و نه مزه اي 

 كانتين "درحاليكه خريد از .   ميسر  بود " كارگاه" زندان ، براي كارگران " كانتين"دسترسي هر لحظه به 
 از مدت نيم "كانتين"زندانيان به خاطر خريد از . يسرمي شد  براي ساير زندانيان صرفاً در هنگام تفريح م"

رات حضا ا" كه بعد ها به يك ساعت رسيده بود كه آن هم  به بهانه هاي مختلف مثل (ساعت وقت تفريح  

 )  انتقال نمي دادند " هواخوري"، زندانيان را براي "باران  و برف مي بارد " و يا  "هيات آمده " ، يا " 1درجه 
كسي خوشبخت مي بود اگر .  سپري مي كردند "كانتين"مت بيشتر وقت خود را در صف نوبت خريد از قس

حق . هر قيمتي كه باالي جنس گذاشته مي شد زنداني بايد با خوش رويي مي پرداخت . نوبتش مي رسيد 
 كرد سرباز خشمگين و اگر اين كار را مي. نداشت با سرباز خاد در مورد نوعيت جنس و يا نرخ آن چانه بزند 

برو كه خريده نمي تواني وقت ديگران را  [ " برو كه خريده نمي تاني وقت دِگا ره  نگي ": شده  مي  گفت 
را فوراً از صف خارج مي كرد وبه فرد ] فردي كه با دكاندار چانه مي زند  ["جگره كننده"ظف وسرباز م] . نگير

زنداني  كه اين را از قبل مي دانست اگر . ن داده مي شد بعدي اجازه نزديك شدن به دريچه كوچك كانتي
شكل (  مي داشت فوراً مي پرداخت ، در غير آن از گرفتن  اشياي مورد ضرورتش محروم مي ماند  پولبيشتر

  ) . در همه بالك ها تقريباً يكسان بود "كانتين"استفاده از 
) ي ، ساوو ، اخگر ، پيكار ئساما ، رها(پ انقالبي ازاعضاي سازمان هاي چ)  تن 7 يا 6صرفاً ( شماري معدود 

يك تن از آنان بعد از .  رفتند " كارگاه زندان"، هم به  ]  از ده سال به پائين[ كه داراي حبس هاي كم بودند 
 ، ماهيت آن محراق متعفن و ناپاك را درك نموده  آنجا را ترك  كرد و قيدش را با " كارگاه "مدتي كار در 

 زندان سپري "كارگاه"ديگران  مثل باقي مدت حبس كم شانرا در . دانيان يكجا سپري كرده رها گرديد ساير زن
 به كارساختن " پاچا باقي "ي از زندان به هند آمده در دهلي جديد به نام ئباقي بعد از رها. [ نموده رها شدند 

ن خادي كه رابطه تنگاتنگي با سفارت دولت  با ساير قاچاقبرا- پاسپورت جعلي و انتقال غير قانوني پناهندگان 
كار .] .  مشغول كاروبار قاچاق شده ، پول هاي زيادي به جيب زد - دست نشانده افغانستان در دهلي داشتند 

 ، ساختن پنجره و در و دروازه هاي اضافي و چپركت آهني ، همچنان در "كارگاه"فزيكي كارگران تسليمي در
براي زندانيان ؛ ميزوچوكي  و الماري آهني براي رياست هاي خاد و ساير ... ه و مواقع ضرورت  الچك و زوالن

  .شعبات دولت دست نشانده  بود 
 اطالعات و  هاي محراق يكي از چپ انقالبي درافشاي ماهيت كارگاه به مثابه باشگاه تسليم شدگان و

  . استخبارات ؛ نقش اساسي داشت
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  توضيحات

  

كه مردي  بود جدي، با دانش و استوار و » حزب دموكراتيك خلق« تن از مؤسسين  يكطاهر بدخشي -  )2(
ستم «عليه هرگونه وابستگي موضع داشت، تسلط خفتبار و حاكميت روس بر ساير مليت هاي شوروي سابق را 

شتون بر وي بر  ستم طبقه حاكمه مليت پ. تلقي نموده ؛ آنرا در ميان  پيروانش ترويـج و تبليغ مي نمود » ملي
با همين منشاء اختالف و بسا نقاط نظر . كيد مي ورزيدأساير مليت ها   من جمله مليت پشتون؛   همواره ت

»  ستمي«يا » ستم ملي«ش را كه در ميان مردم بنام  ا، محفل» حزب دموكراتيك خلق«ناهمگون ديگر با مشي 
نامبرده . تسميه نمود» محفل انتظار«و به .  وطن فروشان خلق و پرچم مجزا ساخت"حزب"معروف شده بود، از 

  .پرداخت » سـازا « به تأسيس )  1347درسال(از زمينه محفل يادشده 
ش در خفاء با فركسيون پرچم و روسها تماس مستقيم و يا  ا پيش ازمرگ بدخشي شماري از اعضاي محفل

بارز سازمان اش كالً در خدمت سرانجام در نبود اين م. غير مستقيم داشتند وشمار ديگر بعد از مرگ وي 
  .  قرار گرفتKGBسازمان امنيت شوروي 

« وترويـج » حاكميت و ستم روس ها بر ساير مليت ها« محرزاً به همين علت، يعني تبليغ   نظرات ضد 
كسب قدرت دولتي، در عدم وابستگي به اين يا آن قدرت بزرگ خارجي، از طريق  ايجاد پايگاه هاي مبارزه 

كه بعداً (، بدخشي و موالنا باعث » ...شيرج در گام نخست، در كوهستانهاي  صعب العبور بدخشـان و پنمسلحانه،
زنداني شده، و درآنجا اعدام  ) KGB( به دستور مشاورين روسي) را اساس گذاشت» سفزا«جدا شده » سازا«از 

  ... .گرديدند

 در نقش؛  ) نيز بود» مادشدوست مورد اعت «كه خسربره  بدخشي و   (سلطانعلي كشتمند  

رئيس شفاخانه (  داكتر علي اكبر و  ) لوي درستيز وزارت دفاع( شاهپور احمد زي،  »كودتاچي«

اين عضو اصلي ... . را با خود يكجا در معرض ديد پوليس سياسي  قرار ميدهد...  و  )»جمهوريت«

KGBكه  (»  ازاسـ «گردد ، تا به كشف بخشهاي غير علني   در زندان توظيف مي KGBش را  اعوامل

، درحلقه هاي طرفداربدخشي جابجا كرده بود ؛ »حزب دموكراتيك خلق«قبل از انشعاب بدخشي از 

عملكرد هاي ؛ )  موفق به كشف آن بخشها نگرديده بود» سازا«مگر بعد از انشعاب و تشكل سازمان 

 و اي نظامي شوروي به افغانستانموضعگيري بدخشي در قبال اعزام نيرو ه ؛ سازمان مذكور در آتيه

 البته -و  را پور آنرا. ؛ از رهبر آن سازمان  بپردازد بسـا  راز هـا و برنامه هاي بر مال نشدة  ديگـر

 در مورد اعدام و يا ادامـه -   كه روسها روي آن حساب مي كردند - توأم با نظـرشخص خـودش

بر اساس راپور كشتمند، توأم با نظر وي . مايد  به مشاورين روسي زنـدان ارائـه ن-حيـات بدخشي 

  .  در زنـدان پلچرخي  اعــدام گـرديد» سازا« ، رهبر   در مورد  اعدام  بدخشي
در رابطه نقش كشتمند در قتل بدخشي، جنرال شاهپور احمدزي وداكتر مير علي اكـبر رئيس شفاخانه [ 

  در KGB به پاره اي از عملكرد هاي نگاهي مختصر «  تحت عنوان قلمة اينجمهوريت از رسال

   .  ] نقل به مفهوم شده است 1996مورخ» افغانستان
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 اين  -» شوراي نظار«  چاپ تورنتو مدتها قبل انتشار يافت "زرنگار " ة به اساس  خبري كه در نشري-  )3( 

و "باستان شناس"ه اصطالح را به حيث ب) بصير بدروز( » مرحله نوين انقالب ثور« نماينده اطالعات  زندان ِ 

« جا زده وي را به سمت  "دانشمند"در شمال كشور و )   الكساندر ( اسكندر ة بقاياي  پلي از دور"كشاف"

  . ) " زرنگار "...نقل به مفهوم از نشريه شماره (  پوهنتون در بغالن مقرر  نموده  است  »استاد
  

            ادامه دارد  


