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   )2012 /  اپريل/  30    (  "            ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 

  

  
  

   :"ريش ت عضو پارلمان ا" گپ اي در مورد  اسكاال -سه
  

كه   كهنه اية  بود كه  مرا از كوته قفلي هاي  خاد به داخل آن قلع1359 روز هاي ماه سنبله سال يكي از

كه آب در آن جمع شده و در بود  گودالي  ،در صحن آن قلعه. در محوطه خاد صدارت قرار داشت ، انتقال دادند 

سر بر  ،  ناظر جنايات رژيم هاي خلق و پرچم و ماقبل آن طي ساليان متمادي بودكه، كنار آن درخت كهنسالي 

در زير آن درخت تعدادي از زندانياني . عمق زمين دوانده بود را دركنار گودال در افراخته ريشه هاي عميق اش

در همان جا كه شبيه صفه اي بود ؛ .  دستگير شده اند ، ديده مي شدند كه معلوم مي شد به همين تازه گي ها

كه وي عضو پارلمان  مي گفتند شماري . زندانيان هر كدام در موردش  چيز هاي مي گفتند . اسكاال را ديدم 

  ... . ، گرفتار شده ) حيطه نفوذ دولت پوشالي(ريش بوده ، در هنگام باز ديد از جبهات تكشور ا

ش  ا طاقـت".  مي شد هين دقيقه ايستادبراي چند.  گاهگاهي مي آمد "شفاخانه" در )اسكاال (  موصوف

ولين ؤ مس": مصطفي مي گفت .  بيرون مي شد "شفاخانه"و دوباره از ] حوصله اش سر مي رفت [ "نمي آمد 

 در عين  بايدد ،خاطري كه وي خارجي و ريش سفيد است و عضو پارلمان يك كشور اروپائي مي باشه زندان ب

ه ب. آزادي  هايي برايش داده اند .  شده اند ته باشد ، امتيازاتي  برايش قايلشرايط زندانيان افغان قرار نداش

با آنها شطرنج  . هرسلولي كه خواسته باشد رفته ميتواند ؛ همچنان در اتاق صاحب منصبان آمد و شد مي تواند 

ترجيح مي داد كه از بسكيت و كلچه باب  كه سربازان .  استفاده نمي كرد "ه قره وان"اسكاال  از . " ...مي زند و 

برخي .  را با لحن تمسخر آميزي  بار بار تكرار مي كرد " قره وانه"وي كلمه . برايش مي آوردند ، استفاده كند 

رياي شوروي   اسكاال مدت هاي طوالني  در سايب": زندانياني كه باوي هم صحبت بودند ، نقل مي كردند كه 

از جملة كساني كه صحبت .  "كرد  ش  كرده  بودند با تĤثر ياد آوري مي امحبوس بوده و از ظلمي كه در حق

  : هاي وي را از نزديك شنيده بودند معلم صاحب رسول بود كه روزي در اين مورد به من چنين گفت 

ر صحن بالك جمع شده  چهارتن زنداني ديگر د-، در وقت تفريح ، من و سه "1بالك "  در«
وي در رابطه با  افغان ها و شجاعت شان در جبهات جنگ و . بوديم اسكاال بعداً به جمع ما پيوست 

 ، پاكستاندر  ، در هند من ،  ...":  چنين گفت در پي آن در مورد خودش. زندان ها صحبت هاي نمود 
 سال عمرم را در زندان هاي كشور 33از   ترو اضافه...  زنداني بوده ام  و روسيه هم ايران و عراقدر

    . »...  هاي مختلف سپري كرده ام

خطوط و ترك هاي كف دستان و . اندام ورزيده اي داشت . رسيد  ساله به نظر مي 60حدود اين شخص 

نامبرده به بازي شطرنج عالقه اي . نوك انگشتانش ، نشانگر كار هاي فزيكي وي طي سالهاي طوالني بوده است 

ي از زندان فاميل آنها را ئوعده كرده بود كه بعد از رها( .... ) به  دو تن از منسوبين چپ انقالبي . صي داشت خا

اسكاال قسمي كه وعده كرده بود ، بعد از رهائي از زندان مقداري پول به فاميل يكي از . كمك مالي خواهد كرد 

  سومبـخش  
   )3(قسمت 
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كه مخفيانه با خاد همكاري ) س(چپ انقالبي ظاهراً ناصر  اين خبررا از زبان  يك تن از ع .آنان ارسال كرده بود

ي در بارة فعاليت ها[   شنيده بودم)  " پيشرو دسته" بعدا ها زير پوشش "ساوو"نخست زير نام  ( ميكرد

   .] به طور مفصل خواهم نوشت هاي بعدي در بخش استخباراتي وي

با آزادي هايي .  بايد شك بر انگيز بوده باشد  ،اهدودي از زندانيان آگعوضعيت اسكاال در زندان براي شمار م

به   و رفت و آمدش هم موضوع آزاد بودن اسكاال"1 بالك"در( ولين زندان براي وي قايل شده بودند ؤكه مس

به اين نتيجه رسيدم كه اسكاال   زندان به روشني دريافتم و" شفاخانه"من در ، )  ساير بالك ها سر زبان ها بود

 شوروي بوده كه  از جانب GRU و يا KGB، يك تن از عوامل ) ريش بوده باشد ت واقعاً عضو پارلمان ا هم ،اگر (

ريش فرستاده شده ؛ چنانچه ما تكشورغرض كسب اطالعات ، سالها پيش به ا  آن استخباراتييكي از نهاد هاي

  :بارها شنيديم ، ديديم و خوانديم كه 

 -، دو جهـت متخاصم جنگ   جنگ جهـاني دومخصوصب  ،جهـانيهاي  در جريان جنگ  «
 داراي نظامات متكامل دولتي و - گري دجانب از "محــور" از يك جانب ، و كـشور هاي "متفقين"

 اسلحـه سازي و اطالعات بودند ؛ همچنان سيستم ها و ةامكانات وسيع مالـي و تكنولوژي پيشرفت
 در -چند قـرن تجربيا ت عظيم جاسوسـي با پيشينهِ -شبكه هاي اطالعات و ضد اطالعات را 

متكي بر همين داشته ها ازكانالهاي نهاني اطالعاتي و بستر هاي نامرئي . اختيـار داشتند 
ي شرايط نوين اقتصادي ، استخباراتي ، كه قبالً تدارك ديده بودند ، و يا بعداً مطابق نيازمنديها

ور ها با اين كش. گـر عمـل مي كردند ير ضـد همداستخباراتي ، آنرا مهيا ساخته بودند ؛  بنظامي ، 
 كه در بدترين شكل آن ، اغلباً  منجر به قطع مناسبات (يـرش تهـلكه و افتضاحات سياسي پـذ

 اجنت هاي كاركشـته و )گرديد  ديپلماتيك ميان طرفين در گير جنگِ مخفيانه تشكيالتي مي
رستادند ، تا اگر از طـرح ها و پالن هاي گر مي فيشانرا در درون نهاد هاي مخفي يكدة آزمود

   [ * ] ». طرف مقابل آگـاه گردند ... اقتصادي ، سياسي ، نظامي و 

ريش نبوده باشد ، زمينه سفرش  از طرف يكي از اين نهاد ها زير نام  عضوپارلمان ت وهرگاه عضو پارلمان ا

ده ، در نقش زنداني ، يك سلسله فعل و انفعاالت  گرفتار شريش به افغانستان تدارك ديده شده بود ، تا بعداًتا

را ) ولين زندان  و شعبه  اطالعات آن ؤمس كار و كردار شموله ب (  سياسي و امنيتي درون زندان ،استخباراتي

  .تحت نظر داشته باشد 
 سال 60 نظامي جهان با داشتن تجربيات گكه يك قدرت بزر  در اين جاي شك نيست ، زماني

صرفنظر از ( ر يك ششم حصه كره زمين و داشتن احزاب وابسته دراكثر كشور هاي جهان دولتمداري ب
  و اشتراك فعال در جنگ جهاني اول ) تجربيات دوران استعمار تزارهاي روسي در بخشهاي از آسياي مركزي 

  

  

بهتر بيائيد جمعيت ، شوراي نظار و مسعود را " تحت عنوان قلماين  ةرسالده از  ـ گرفته ش [ * ]
 " هاي وسايت " افغان رساله " مندرجه نشريه -  بريالي دربابايي بنام مستعار -   2002 اپريل 4 " بشناسيم

 جزوه چاپي آن . " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد " و پور تال " جرمن - افغان " ، " بابا " ، "پيام آزادي 

  .  استوسيعاً تكثير شده
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تا آنرا براي هميش در تصرف ، وركوچك و مستقل ، آشكارا تجاوز مي كند جهاني دوم ، به يك كشو جنگ  
 ، زندان اي به اين بزرگي را با هزاران زنداني سياسي آن  در و ازآن طريق به آبهاي گرم راه يابدخود داشته 

 نفوذي ازنقب زدن  افراد. قرار نمي دهد ) خلق و پرچم و خاد ( بست در اختيار دست پرورده  هاي بومي اش 
در درون تشكيالت دولت  دست نشانده اش ،  ... )  موساد و وISI گرفته تا  CIA از سازمان( دشمن 

و زندان )  خاد ( مثل وزارت دفاع ، وزارت داخله ، شبكه هاي اطالعاتي ، بخصوص  ارگانهاي اساسي و مهم آن 
آن اطميناني را كه . ن جلوگيري مي نمايد وبا تمام توجه و قوا از نفوذ  عوامل دشم. ها ، شديداً مي هراسد 

باالي خلقي از نظر افتاده به هيچوجه نداشته ، و آن اعتمادي را كه باالي خادي ها و ، باالي پرچمي دارد 
شبكه استخبارت نظامي  دولت پوشالي دارد ، در هيچ صورتي  باالي پرچمي ندارد و همينطور پشتگرمي يي 

انهاي استخباراتي اخير الذكر ندارد و در نهايت آن گازبك شوروي دارد،  باالي  اررا كه باالي اتباع تاجيك و 
وابسته ش از جمهوري هاي آسيايي  ااعتقاد و اعتناء و باوري را كه باالي روس هاي خودي دارد، باالي عوامل

   .به خودش ندارد
 روسهاي خودي قرار داده روسها زندان را از زواياي مختلف تحت نظر افرادي تاجيك و ازبك شوروي و

از ديد استعمار شوروي هر زنداني به تشكيالتي ارتباط داشته ، خطرناكترين دشمن شوروي بوده ، براي . بودند 

بس كشور در خارج از زندان مسلحانه جنگيده ، و هر كدام اسرار بسيارمهم و ناگفتني هاي  شكست ارتش آن

 چنين آزادي هاي در درون زندان  داشتن با "ريشتضو پارلمان اع"فردي زير پوشش  . اردخطرناكي در سينه د

  داخل شده با  در سلول ها، همچنان  در دهليز ، در كانتين ، در كتابخانه ، در شفاخانه  كه مي توانست[ 

كار از چگونگي . ولين زندان را تحت نظر داشته باشد ؤتواند  تمامي مس  به سهولت مي] صحبت نمايدزندانيان

ولين زندان با جناح هاي ؤاز زد و بند هاي  احتمالي  برخي از مس. دگي زنداينان اعدامي بايست باخبر باشد آما

اخباري كسب نمايد و مانع توطئه هاي احتمالي دشمنان شوروي در زندان گردد ؛ حتا از جنگ مقاومت بايد 

   .حت نظر داشته باشد ول زندان را با مزدوران پرچمي و خلقي  هم تؤروابط نظاميان روسي مس

 عالوه بر كاوش و  كه چنين شخصي توجه خواهد كرد اين حقيقت  به و همه جانبه نگر حساسخواننده

 در زندان شوروي  با تعدادي از اجنت هاي نفوذي ،چشم ديد هاي خودش پژوهش و پرس و پال و كنجكاوي و

استفاده مي  از اطالعات  داده شدة آنان  شدهدر تماس نيز  ) يت مي نمودندل فعا خادي و جهاديهيئتدركه ( 

    .نمود

 و يا  KGB ريش بوده باشد و يا نباشد در ارتباط وي با  سازمان امنيت شورويت ا  اسكاال اگر عضو پارلمان

   . ترديدي نمي تواند  وجود داشته باشد  GRU استخبارات وزارت دفاع آنكشور

 اسكاال در روز ها و يا شبهايي «  كامالً ثقه  پخش شد كه  اين خبري"1بالك " در 62 و 61در سالهاي 
ول ترتيب و ؤد ، مسا ترتيب مي د"دعوت شاهانه"كه  قومندان عمومي زندان به افتخار جنراالن روسي 

 كه گويا  با ذوق و سليقه  اروپائي غذا هاي متنوع ، بودي مهمانان روسي  اسكاال را ساخته تنظيم  ميز غذا
ذا خوري ترتيب و غارنگ و آشاميدني هاي كمياب و شرابهاي قيمتي اروپايي را بر روي ميز ميوه جات رنگ

   .  »... تنظيم  نموده مي تواند 

   . ) مصادف با عفو و بخشش قيد باقيمانده اسكاال و ضياء الدين محمود بود62سال ( 
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   :  " C I A عضو " ضياء الدين محمود مصري - چهار
  

تلويزيون كابل  ) " ساوو"  ماچند ماه قبل از ضربه خوردن سازمان ( 1359 وايل سالدر يكي از شبهاي ا

 ) .داشت  كمره تلويزيون فقط بر روي محمود تمركز (  پخش كرد با يك خاديرا الدين محمود ءمصاحبه ضيا

  .   داخل افغانستان شده  است CIAوي اعتراف كرد كه مطابق پروژه  

پدرش به اقدامات . لدين محمود مصري پسر وزير اقتصاد مصر است ءا ضيا": آوازه در زندان چنين بود 

 ، ديده و شنيده مي شد كه در زندان يك كمي آزادي "زودي او را رها كنند ه سياسي متوصل شده ، شايد ب

 ستدركجا[  اش معلوم نبود "سر و درك"وي كه مردي بود خوش برخورد ، اگر روز ، . برايش قايل شده بودند 

 كه روزانه يكي - اسكاال   مي آمد تا  پيش از خواب با خليل زمر و"شفاخانه"، از طرف شب  به ]  چه مي كند .

  .  شطرنج بزند - مي آمد "شفاخانه"دو بار به 

  

  ؟ اواكي خليل  زمر؛ پرچمي يا س- پنج
  

[ حصلين در جنبش م يعني ، ]دانشگاه  [ خليل زمر يكي از پرچمي هاي كهنه پيخ در پوهنتون

ظف در وخود يك تن از پرچمي هاي مكه حافظي آذرخش .   پرچمي ها بودبلند گوي گروه ]دانشجوئي

در مورد  ؛ فركسيون خلقي ها بود و در كشتار هاي منصور هاشمي خلقي در بدخشان مستقيماً  دست داشت

  ."  وي عضو ساواك ايران بود  ": خليل زمر مي گفت كه 

  زماني كه انقالب  ثور  به پيروزي رسيد  كارمل  گفت كه«: فظي  توجه كنيم   آذرخش حاة به عين گفت

مسلماً  كشف  . " وي بايد در زندان نگهداري شود . خليل زمر از مدت هاست كه  با ساواك ايران رابطه دارد "

 ساواك "عضويت خليل زمر دراين نهاد مشهور ومخوف شاه ايران ، توسط اعضاي نفوذي حزب توده ايران در

 در زندان 1357 ثور 7 نامبرده ازآغازكودتاي ننگين .صورت گرفته و روسها آنرا به كارمل گوشزد كرده بودند "

 "دولت اسالمي"  با ه جالد خاد نجيب ال"دولت"پلچرخي  محبوس بود ، تا زماني كه بنابر لزوم ديد روسها 

 و از  .ل زمر با اطالعات زندان همكاري علني مي كردخلي.  مسعود  تعويض  گرديد ؛ وي در زندان ماند - رباني 

با آنكه از امتيازاتي .  و جسم كوچكي داشت هاين اجنت دو سره ، قد كوتا.  به دفاع بر مي خاست " انقالب ثور "

در زندان برخوردار بود ، با آنهم روز تا روز رنگش به زردي مي گرائيد و سيستم  عصبي اش بيشتر صدمه مي 

 مي كرد هيجاناتش را كنترول نمي توانست ؛  توپ را سرويسواليبال در ميدان  حينيكه "1 بالك"ر د. ديد 

و ديوانه وار قهقهه مي زد و . مي گفت ! واه ! مانند كودكان در هر دست به دست گشتن توپ در تيمش ، واه 

در بخش هاي بعدي در مورد كه (  را  تاريخدان كشورکاکړآقاي پروفيسور و طفالنه ابراز شادماني مي كرد 

از آن طرف ميدان واليبال به مبارزه  ) م كردكار و كردار خائينانه و ضد ملي اش در زندان  به تفصيل نوشته خواه

   .  مي طلبيد
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  : اند  ـدان ناشناخته مـ اكبر ، كسي كه در زن- شش
  

كم گپ مي زد ، بيشتر . دب مي نمود بسيار آرام  و مؤ. اكبر جواني بود با قدي كوتاه و سري نسبتاً بزرگ 

  ": مصطفي مي گفت .  زردي داشت ة چهر. اگر سه كلمه مي گفت توقع داشت ده ها كلمه بشنود ( مي شنيد 

اكبر جان بسيار نادار است ؛ حتا دواي مورد ضرورت خود را هم خريده نمي تواند در شفاخانه يگان كمك ميكند 

تيپ اش اجازه نمي داد كه كسي . من توجه بيشتر  مي نمود ه ن جوان نسبت باي.   اكبر تكليف قلبي داشت "! 

( چهره اش با دو مليت كشور . خودش هم از كسي چيزي نمي پرسيد . از وي در مورد خودش سوال نمايد 

بعد از . پيش خود حدس مي زدم شايد اين جوان از طيف چپ انقالبي باشد . شباهت داشت ) ازبك و هزاره 

 سخني  چند در مورد خود گفتم از وي پرسيدم كه به كدام اتهام زنداني شده و قبالً چه مصروفيت داشته اينكه

 من در پوهنتون محصل بودم ، يك تن از  اعضاي  ساما مرا ده ": با ناراحتي  ابراز داشت ) ظاهراً ( در جوابم  . 

بي جهت خوشحال شدم كه حدسم در .  نگفت گر بيش از اين چيزيي او د"]  . به چنگ خاد انداخت[گير داد  

ش را توسط خانمم از بيرون تهيه كرده در  ااز وي خواستم اجازه بدهد ادويه مورد احتياج. ش درست بود مورد

 كريم دندان و برس دندان از كانتين خريده آنرا ، صابون ،مقداري چاي . نه پذيرفت . اختيارش قرار بدهم 

من مشكالت  پولي .   مي خواهم با شما مشوره كنم ": من گفت ه روزي ب. ذيرفت برايش دادم كه به مشكل  پ

 "من كمك پولي نمايد ، مي خواهم در كارگاه زندان كار كنم  نظر شما چيست ؟ ه دارم نمي خواهم كسي ب

صحي يي  من در زمينه كدام مشوره اي برايت داده نمي توانم ، با اين وضع ": احتياط  كرده در جوابش گفتم 

كه داري چطور در كارگاه كه هواي خرابتر داشته ، تفت و بوي مواد كمياوي و روشني ولدنگ و سر وصداي 

چرا با  اعضاي سازمانت ساما  .  وغيره را چگونه تحمل كرده مي تواني  و اره برقيچكش و  سندان و مارتول

  . گر چيزي نه گفت ي اندكي ناراحتي در چهره اش ظاهر شد و د ."مشوره نمي نمايي ؟ 

: خاطرم نمانده كه  چند روز از اقامتم  در شفاخانه مي گذشت  كه مصطفي مرا مخاطب قرار داده گفت ه ب

در مكتب ) يا كاكايش ( اق  روبرو آورده اند او از من خواست كه  به پسر ماما ت يك جوان زخمي را در ا"

كنم اين جوان از   فكر مي . استرفته بگويد كه او زنده خيرخانه  ش در اميخانيكي اطالع بدهدم كه به فاميل

 سازمان ما كه ضربه ! مصطفي جان ": ابراز داشتم  خونسردي و بي تفاوتي  در جوابش  با"رفقاي شماست  

 با ".  شما بهتر مي دانيد كه چگونه او را كمك كنيد .خورد فكر ميكنم كسي باقي نمانده  كه گرفتار شده باشد 

 من چه مي فهمم ، فكر ":  گرفته بود ، اضافه كرد  أ نفرتي  كه از عدم اعتمادم نسبت به خودش منشناراحتي و

در هر .  معلوم نبود زنداني زخمي به كدام طيف چپ و يا راست ارتباط داشت  . "... كردم كه از رفقاي شماست 

 بعداً  قرار داده و يا وي در پهلوي تا كنون اطالعات زندان  اجنت خودش را در نقش مريض، فهميده نشدصورت 

 بعداً چپركت وي را ، مثالً سرطبابت زندان قسمتي از دست يا پاي اجنت اشرا  پلستر مي كرد ؛ خواهد داد قرار

شان كه خالي  در پهلوي چپركت زخمي گرفتارشده مي گذاشتند ، و يا زخمي را در چپركت  پهلوي جاسوس

در هر حال خاد قسمتي از .  را در داخل اتاق مورد مراقبت شديد قرار مي دادند  و يا وي ،دادند بود ، انتقال مي

شايد براي مردن به شكل طبيعي .  خاد باالي آن جوان انجام  داده  بود "شفاخانه " را در " اوپراتيف "عمليات 
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بي سر و صدا ش را كار خود  سرطبيب؛ يعني  "نکیوسړی وږ"، تا ه بودند زندان انتقال داد"شفاخانه"او را به

  .  به قتل برساند  به دست خودمورد نظر دهد و اورا مانند ساير مريضانانجام 

ت خود و طرف مقابل را ياحساس عاطفي در چنين موارد طوري بر زنداني حساس غلبه مي كند كه موقع

كات و سكنات چهره هاي  حر،؛ يعني ادا و اطوار  درستي ارزيابي نتوانسته ، برروي  ظواهره در شرايط  زندان ب

،  "متين"و  "مؤقر"جانب افراد حرفه اي كه از جانب  سازمانهاي اطالعاتي در نقش انسان ه مظلومانه و حق ب

  ، زندان در برابر مبارزين  همچنان در خارج از، در برابر زنداني ،...  و "عزت نفس"  با، "خود دار" و "مؤدب"

من به .  به چنين افراد اعتماد نموده مي خواهد  به آنان كمك كند  و.ايد  داده  مي شود ،  داوري  مي نمقرار

با تأسف كه اين اعتماد در هند هم تا (  اعتماد كردم  كه هنرمندانه نقش چنين شخص را تمثيل مي كرد ؛اكبر

كه به هيچ  كار خوبي است كه اگر به اين جوان فهمانده شود "  : با وي در ميان گذاشتمو) مدتي ادامه داشت 

از وي خواستم ) به اكبر گفته نمي توانستم  كه مصطفي چه كاره است  ( "كسي اعتماد نكند و چيزي نگويد 

اكبر پيشنهادم را . كه در هنگام تفريح به اتاق روبرو رفته به آن جوان بگويد كه به هيچ كسي اعتماد نكند 

تا از آمدن كسي در دهليز  شما را خبر بدهم ، شما  من دهن دروازه اتاق ايستاده مي شوم ": گفت . نپذيرفت 

 خارج شدند ، اكبر دهن " شفاخانه"وقت تفريح  كه شماري مريضان از  . "خودتان به آن جوان هوشدار بدهيد 

در دو  .  دو سه تن از مريضان در خواب اند گرديدممتوجه . من با احتياط داخل آن اتاق شدم . در وازه ايستاد 

من با آهستگي . شايد آنان مانند سايرين به صحن زندان رفته بودند . طرف بستر آن جوان  كسي ديده نمي شد 

 اتاق ة چپركت وي نزديك درواز" اگرخدا از آسمان هم پائين بيايد با او صحبت نكن ": به  جوان زخمي گفتم 

  . با عجله از اتاق  خارج شديم .  [*] ت اين جمله را بشنوداكبر هم توانس. بود 

از آن روز ببعد ، پيش آمد و لحن ظاهراً دوستانه اي كه مصطفي طي صحبت با من اختيار كرده بود ؛ كامالً 

    .وي با تعقيد و كنايه از موقف چپ انقالبي كشور در جنبش  مقاومت انتقاد مي نمود. تغيير كرد 

  

  :دان در حال نيمه بيهوشي و نظر مصطفي ـنط  زـ ضاب– 9
  

يكي از روز ها بين ساعت دو  و يا سه بجه كه مريضان بر روي چپركت هايشان نشسته بودند ، صداي بسيار 

هم خوردن جسمي با كف  اتاق پيهم شنيده ه و در پي آن صداي ب، هم خوردن ظرف حلبي بر زمين ه بلند ب

  ند ـابط  را با آواز بلـجان نام ضـيكه به طرف اتاق رو بر رو مي دويد ، با هيدر همين اثنا مصطفي در حال. شد 

  

  

 شد ، غرض كار و بار استخبارتي به  هند فرستاده شد تا از آنجا به " آزاد " اكبر بعد ازاينكه از زندان - ] *[

ارد دهلي شد مطابق مجردي كه وه اكبر ب. يكي از كشور هاي غربي  در نقش فرد زندان ديده فرستاده شود 

 "دستور خاد با سفارت  دولت پوشالي كارمل در دهلي جديد رابطه بر قرارنمود ؛ همچنان در رابطه مستقيم با 

 اطالعاتي اشرا با - كارو بار سياسي  آمر حزب اسالمي حكمتيار مقيم دهلي جديد قرار گرفته" خلقيعلي خان

  ازاين عضو بسيار هوشيار و تمام عيارخاد خارجي در مورد چگونگي شناختم. آن حزب هم آهنگ ساخت 

   . طور مفصل خواهم نوشت) "  خاطرات هفت سال اقامتم در هندوستان "(درنوشته ام تحت عنوان  
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 الدين محمود هم ءمن و ضيا،  در جريان اداي جمله اش  ." را در تشناب برق گرفته  ..."فالني : گرفته گفت  

كليد  تشناب  در جايش طوري قرار .  تشناب  از درون بسته است ةوجه شديم دروازمت. به اتاق مقابل رفتيم 

 الدين محمود ءضيا. داخل تشناب بر روي سنگفرش پرتاب كرد ه گرفته بود كه با نوك يك سيم مي شد آنرا ب

مصطفي  . ه مي شد  آواز  ُخر ُخر از درون تشناب شنيد. و كاغذ ازاتاق خارج شد " الپن"فوراً  به خاطر سيم و يا 

من گفت ه  ب"هيجان" اشاره نموده با - كه  در نزديكي شانه ام قرار داشت -به فيوز وسويچ هاي برق روي ديوار

ضابطه ] ديگر[ در يك  شوك ديگه ! پائين كن ته ي  فيوز  برق پريده ، ضابط زنده است ، سويچ پهلوي شان": 

 تعجب ة ، ساي" من ابداً اينكار را نمي كنم ": ش گفتم در جواب . " ]صاحب منصب مي ميرد[مردار ميشه

الدين محمود با صفحه اي كاغذ در حد نيم ءمي خواست چيزي بگويد كه ضيا. ساختگي درچهره وي نشست 

از خاليگاه زير دروازه كاغذ را با احتياط  داخل تشناب كرده . صفحه اخباريا بيشتر و توته سيمي وارد اتاق  شد 

كاغذ را كه . داخل  طوري  انداخت كه كليد بر روي كاغذ افتاد ه داشته  كليد را از پاچه اش ببا سيم دست 

وازه را باز در قفل آنگاه. اشت د كش كرد و كليد را از روي آن بر به آهستگي و احتياطبخشهاي آن تر شده بود

 بر روي  ديوار مرطوب آويزان آبدان حلبي از روي ميزك چوبي بر روي كف تشناب غلتيده  و آبگرمي هم. كرد 

ضابط از آبگرمي ساختگي مصطفي كه در ظرف پنج .   تشناب به يك پهلو افتاده بود ة ضابط در گوش. مانده بود 

شايد مريضاني در . علت شارتي برق معلوم نشد . دقيقه  يك سطل آب را به جوش مي آورد  استفاده  كرده بود 

لباس ضابط را . رد مي م)   پنجشيريضابط(  رفيق شمس الدين كور دل آرزو مي كردند كه اي كاش اين 

  . بعداً سر طبيب هم آمد .  انتقال دادند  وي چپركت ر و وي را بر ،پوشاندند

  

  : »ا ـاتاق مائويست ه«  و 61 درنگي گذرا براعتصاب جوزاي سال -10
  

يه اشغال كشور توسط شوروي به شورش خونين عل) 1361ماه جوزاي (اعتصابي كه در زندان پلچرخي 

 اين . به اطالع جهانيان رسانيده شد BBCخبر آن توسط رسانه هاي گروهي در پيشاپيش آن . مبدل گرديد 

سط عساكر روسي ملبس به  اعتصاب تو.اعتصاب نيز ؛ چون اعتصاب اول توسط شعله اي ها  سازماندهي گرديد 

صـد ها تن . ه شكل نهايت وحشيانه اي سركوب گرديد  ب ،ني  و چاكران شرف باخته خادي شانلباس افغا

، ميله هاي آهني و چوبهاي هاكي و رابر وسيم هاي ] مسلسل[ماشيندار زنداني در زير ضربات قنداق تفنگ و

شماري نامعلومي . ضخيم كيبل و موزه هاي نوك فلزي عساكر روسي و خادي ها ؛ به خاك و خون غلتيدند 

  . روسي جان باختند ودراين يورش وحشيان خادي 

ش ،  ا كه در شكل خاص-  بعد از سركوب خونين دومين اعتصاب ، در واقع شورش خونين  و موفقيت آميز 

 دلير  و  كه شماري  شعله ايگان تعدادي زيادي اعتصاب كنند-پيوسته بود ه وقوع نه در زندانهاي جهان ب

 . كشيده شدند مستنطقين شرف باخته خاد ة شكنج زير تحقيق و بهند ؛ در پيشاپيش آنان  قرار داشتمبارز

 سمت "1بالك" هاي منزل اول "كوته قلفي "در .  مدتها  ادامه داشت مزدوران  و شكنجة وحشيانهتحقيقات

 زنداني نيمه جان و بي هوش 120حد اقل  ، شتش گنجايش بيش از هشت توشك را ندا اهر سلولغربي كه 

درميان شكنجه  . ايشان ايستاده شده نمي توانستند ، جاي داده بودندرا كه از شدت ضرب و شتم بروي پاه

  . شد  وارد مي )  شعله اي ها ( "محركين اصلي اعتصاب" بر خادي هاة گفته بشدگان بيشترين ضربات 
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  زير نام محرك اصلي اعتصاب  شديد ترين شكنجه را در "ساوو"در هاي ا يكي از كفاروق غرزيرفيق 

 به ده سال حبس  قسمي كه قبالً هم در باره اش تذكر داده شداين رفيق مبارز . گرديدمل همين سلولها متح

 توسط دشمنان سوگند خورده مردم به - به اساس يك دسيسه اي -  محكوم شده بود ، بعد از رهائي از زندان

 كه نمي ...داكتر (  " ساوو "همچنان يك تن از اعضاي !  ياد اين رفيق مبارز و پر شورگرامي باد. قتل رسيد 

هفته ها و ماهها در  ، به عنوان محرك درجه يك در اعتصاب ، )خواهد در رابطه با زندان اسم  وي نوشته شود 
تعدادي اززندانيان براي تحقيق وشكنجه سيستماتيك از .  خاد صدرات مورد شكنجه هاي وحشيانه قرار گرفت

 دومي حبس  " پارچه ابالغ " دولت  دست نشانده "محكمه"نكه زندان پلچرخي به خاد  انتقال داده شدند ، تا آ

كه اين دو تن مبارز وشماري از رفقاي چپ انقالبي پارچه ابالغ . را به آنان سپرد )  قبليحبس  مدتمزيد بر(

  .حبس دومي را گرفتند 

ب را در  يعني پيشگامان اعتصا"محركين اصلي " بعد از سركوب  نهايت و حشيانه و خونين اعتصاب ، 

 ، از بين )منهاي نفوذي هاي خاد درآن اتاق  ( رسيد كه تعداد شان تا حدود يكصد و بيست تن مي،  "2بالك "

   مسمي كردند" اتاق مائويست ها "را به نام ...  اتاق نمبر ،  منزل سه همان بالكزندانيان بيرون  نموده  در

از هر گونه تماس و ارتباط  ه شديد و غير انساني قرار دادار  آنان را در آن اتاق تحت نظارت و دسپلين بسيو) 

  . جلوگيري نمودندآنان با ساير زندانيان 

 آهني تمام اتاق ةدرواز1361 درماه اسد سال" رمضاناحترام عيد "بهگويا دولت پوشالي درداخل زندان  
قه اول، دوم ، و سوم به ساير سلول هاي طب"عيد مباركي" تا زندانيان غرض ،را بازگذاشت"2بالك"هاي 

منهاي خادي هاي مخفي، نيمه مخفي، شناخته شده و همكاران و  (زندانيان تمام اتاقها  . رفته بتوانند
ه ب  روان شدند ، تا آنان را -  در منزل سوم - طرف اتاق شعله اي ها ه طور دسته جمعي به  ب) دستياران شان

كشيده و ازمقاومت آنان  ندهي و رهبري اعتصاب به آغوشخاطر لياقت و شهامت و بي باكي شان درامر سازما
  .در هنگام سركوب خونين اعتصاب ، همچنان تحمل شكنجه هاي وحشيانه ، قدرداني نمايند 

 با حيرت و دستپاچگي مانع ورود زندانيان . چيزي را كه هيچ  توقع نداشتند اتفاق افتاد ولين زندانؤ مس
آنعده زندانياني را كه به اتاق آنان داخل شده بودند ، تا برادران و فرزندان و . به اتاق شعله اي ها گرديدند 

 سلول را ةوسيله سربازان سر فروخته از اتاق بيرون راندند ، بعداً دروازه شعله اي خود را به آغوش بكشند ، ب
  را"1ضطراري درجهحالت ا" داده ،با عجله قفل كردند و متعاقب آن تمام زندانيان را به اتاق هايشان عودت 

  .در زندان اعالم داشتند 
، نافذ  )  در زندان پلچرخي1361 ماه جوزايدر واقع قيام خونين و تاريخي ( دستاورد هاي اين شورش 

، بود كه ...و... شدن قانون زندان ، تخفيف در مدت حبس و اجازه مالقات پايواز با زنداني در اخير هر ماه و

به اصطالح آوازه جدا سازي شعله اي هاي محرك ازساير زندانيان در ساير بالك . گريتشريح آن باشد به مجال د

  .رابطه مطالبي شنيدم  هم درهمين" 2شفاخانه بالك"در.  هم پيچيده بود"1بالك" از جمله در ،ها

 ، "اتاق" در رابطه با آن محبوس بود ، اتاق شعله اي هاكه در آن سالها خود درنبي چندي قبل بشير 

  : گفت  چنين  برايم فونيتيل

بيرون  ...  روي توطئه اي همه يي ما را در اول ماه رمضان از ميان  اتاق هاي  بالك دو  و سه و«
  باين طريق اعضاي اطالعات .نمودند جمع  )" اتاق مائويست ها" به نام(نام نهاد  در يك اتاق كردند و
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ئويست  از ادارة زندان خواسته اند تا تمام آنان را از  ما"  كه:  زندان با بيشرمي بر ضد ما تبليغ كردند 
ميان ساير زندانيان جدا ساخته در يك اتاق بزرگ جاي بدهند و درماه رمضان غذاي چاشت شانرا  هم 

تا به ند ، تعين كرد] ظهر[ بجه  چاشت 12 وقت تفريح ما را عمداً ساعت روي همين توطئه  "بدهند 
سطل هايشان را با خود مي  اينان  همزمان با آمدن به صحن زندان " كه حالي نمايندساير زندانيان 

آورند ، يك تعداد آنرا پرآب مي نمايند و در پايان تفريح چند تا سطل خالي  را با سطل هاي پر آب به 
دهليز برده و از آنجا به حويلي  كوچك جنوب شرق داخل شده  از آشپز مي خواهند تا غذاي چاشت 

  .»   "... وقتي كه به اتاق رسيدند  غذاي شان را مي خورند . ان سطل ها بياندازند  شان را در هم

  

  : » سازمان آريا«  ديدار پنهاني دو رفيق ؛ گپي در مورد يك عضو -11
  

روزي تا نزديكي آن اتاق هم رفتم  اما .  بسيار آرزو داشتم يكي از رفقاي داخل آن اتاق نام نهاد را ببينم 

گر در اثناي پائين شدنم به ياتفاقاً فرداي آن روز يا روز د. گشتم بر  عقب  بهناچاره ب. را الزم نديدم بيشتر از آن

 كه وقت -  آن اتاقزندانيانكه در طبقه اول  موقعيت داشت ، متوجه شدم كه آخرين ،خاطر خريد از كانتين 

يكتن از رفقاي سازمانيم  . شوند  ك مي داخل بال ، با عجله از صحن زندان- تفريح شان به پايان رسيده بود 

 وي هر دو به ة با اشار. متوجه من شده از باال شدن به زينه منصرف گرديد  ودودفتاح  انجنيرزنده ياد رفيق 

 ": زنده ياد فتاح ودود گفت . بعد از بغل كشي و روبوسي چند جمله اي تبادله نموديم . پشت زينه چرخيديم 

رفقا همه به خاطر صحت شما در تشويش .  به  شفاخانه اينجا آورده اند "1بالك"از ما خبر شديم كه شما را 

صحبت هايمان را درهمين . "بسيار تالش كرديم كه با شما در شفاخانه تماس بگيريم ؛ اما ميسر نشد . شدند 

  . محدوده با شتاب به پايان رسانده خدا حافظي كرديم 

  "رياست  صنايع دستي"را در امريكا به اتمام رسانده بود و در ش اانجنير فتاح ودود كه تحصيالت عالي

  ، گرفتار شده" ساوو" به خاطر عضويت در سازمان 1359ول كارشده بود ؛ در نهم سنبله غوزارت تجارت مش

بعد از تحمل تحقيق فرساينده و شكنجه هاي وحشيانه خادي هاي شرفباخته  به پنج سال حبس محكوم 

اين مبارز شجاع بعد . اح در زندان هم از مبارزه عليه دولت دست نشانده دست بردار نشد رفيق فت. گرديد 

با تأسف كه برخالف  مشوره و تعهدي كه در زندان در . ش اززندان آزاد گرديد  اازسپري كردن مدت حبس

به ) ر داشت قرابعدها شنيدم به خاطري كه زير تعقيب (  نموده بودبا من، به پاكستان اش زمينه نرفتن 

 به تاريخ سوم انجنير فتاح.   شامل كارشد" جهانمواد غذايي" پروگرام ةشعبپاكستان رفت و در

 جهادي هاي حزب اسالمي به قتل - ربوده  شده و در شب ششم  همان ماه توسط اعضاي خادي 1989سپتمبر

    .  يادش گرامي باد . رسيد

 در پهلويم قرار شخصين قدم مي زدم ، احساس كردم  در يكي از روز هاي تفريح هنگاميكه در صحن زندا

 خودش را اينطور معرفي آن شخص  با من  ،  بعد از سالم و عليك.خواهد با من سالم و عليك نمايد گرفته مي

 شما مرا چه مي ":  با تعجب از وي پرسيدم .»  مي باشم " آريا " است  عضو سازمان ميا نام من «: كرد 

كه احساس غرور و خود خواهي مخاطب ساده انديش (  ساختگي وشرويي آميخته با مباهات وي با خ"شناسيد ؟

  :  گفت با فروتني كذايي چنين)  را به نوازش مي گيرد 
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رفقا همه خبر شدند كه شما را در شفاخانه  انتقال داده اند  .  ! شما راچطور نمي شناسم توخي صاحب ،"
 به من به شفاخانهآنها از آوردن شما . تماس دارم )  ها بود"ق مائويست اتا"مرامش  رفقاي ( من با  رفقا . 

  مي ،حاال نوبت تفريح ما هم در همين وقت است. من برايشان وعده داده ام كه با شما در تماس شوم . گفتند 
   . "گر را ببينيم يبعد همده توانيم از اين ب

م بيشتر شد ؛  ابعداً شك.  باالي وي شك كردم يآغاز جور بخيرمن در .  شد صحبت هايي بين ما تبادله

ش را درداخل جيب واسكت خود  جابجا كرده  بود ، طوري  ازيرا وي آله گك در درون گوش خود داشت و سيم

هركي مشكل شنوايي  داشته باشد  از همين آله شنوايي استفاده مي كند ؛ اما . وانمود مي ساخت كه كر است 

من از روي .  را با بازويش محكم گرفته بود  قات شدهراست خود ظاهراً جاي نماز] بغل[  اين شخص در زير ُقول

ش كنم كه طرف خلوت را  براي قدم زدن  اظاهراً مي خواستم هدايت. بار بازويش را گرفتم   يك"رفاقت"

  بازويش  ت عضال متوجه شدم كهانگشتانم بر روي بازويش قرار گرفت ،) دفعتاً (  به مجردي كه .انتخاب نمائيم 

صرفاً با يك ،  به خاطر گرمي فكر كردم وي. ش  قرار گرفته است نهايت سخت و چسپيده به روي جاي نماز

پيرهن بيرون شده و تيپ ريكاردرش رادر ميان جاي نمازش قايم كرده و به همين سبب آنرا  سخت محكم 

 قومندان عمومي به خاطر اينكه ": شت  م زماني بيشتر شد كه  وي ضمن صحبت اظهار دا اشك. كرفته است 
 ،فاميلم همه در قندوز مي باشند و يگان وقت به پايوازي ام مي آيند ، براي اينكه چند پولي پيدا  كرده بتوانم 

 " از همين راه خرچ و برچم را پيدا ميكنم. بفروشم ... برايم اجازه داده كه در درون اتاق سگرت وگوگرد و 

سازمان ما خبر دارد تعدادي  قسمي كه ":  ضمن صحبت ابراز داشت "رفيقانه"و  "ودبانهم"وي  بسيار . [*]
 در قندوز بعد از ضربه خوردن سازمان  شما بي ارتباط مانده اند اگر شما الزم مي دانيد  من "ساوو"ازرفقاي  

 با  اين اجنت خاد زير پوشش  من بدون اينكه  صحبتم را"ميتوانم آنها را با رفقاي آريا  در قندوز ارتباط بدهم 

 نه  ،مرتكب اشتباهي شدم  كه ضربه اش متوجه خودم گرديد. چپ انقالبي تحت كنترول دوامدار داشته باشم 

 شايد رفقاي ما در قندوز باشند ؛ مگر من آنان را نمي "بدون توجه در جوابش اظهار داشتم . گر يكسي د
در هر صورت تيري بود كه بدون توجه ازچله گمان . ر مي بردم كاه را نبايد ب) "شايد"( اين كلمه "شناسم 

گر روي چنين يبرگشتم و آرزو كردم كه د" شفاخانه "باوي خدا حافظي كرده به طرف .  رها شده بود مدولب

يد أي هم اتاق بود ، نظرم را در باره وي مورد تميا  كه مدتي با  "ساما"يك تن از اعضاي مركزي . فردي را نبينم 

  . برايم  بيان كرد -  در اتاقي كه با  نامبرده يكجا بود -  با  چپ انقالبي شرار داد و مسايلي را در مورد برخوردق

  

  

 ءمي فروختند بدون  استثنا... رت و گوگرد و گآن بخش از زندانياني كه در درون سلول ها و دهليز ها س - * ][ 

 كه "يارمحمد"شتند ؛ مثال هايي زياد در اين زمينه وجود دارد  شان با اطالعات زندان به گونه اي رابطه داة هم

گري كه ي دكان عكاسي داشت ، مدتي در كدام اتاق باشي هم بود ؛  فرد د)جاده ميوند  ( در خارج از زندان

 مدتي باشي بود ؛ همچنان  وي هم  صدا مي زدند ،"دگروال"پيشه قصابي داشت و زندانيان به تمسخر وي را 

 باشنده كوچه "حشمت سبز"  باشنده چهاردهي كابل و "مسكينپهلوان "س بسيار بسيار منفور ، دو جاسو

 اينها همه . باشي بودند  را داشته و در زندان حزب اسالمي حكمتياريت عضو نفرهر دو. كابل عاشقان و عارفان 

  . در درون اتاق ها سگرت فروشي مي كردند
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  ود ؛الدين محمء جنگ خليل زمر با ضيا-12
   :» ه ـ شفاخان«تبديلي از  ،طرفانه بي قضاوت ةنتيج 

  
گر هم يزنداني د  الدين محمود با  خليل زمر شطرنج مي زد  ، اسكاال ، من و يكي دوء حينكه ضياي ،         شب

 گفت و زمر  خليلمحمود و   الدينءضيابر سر يك چال بين  . نبرد آندو بر روي تخته شطرنج  بوديم  گر نظاره

  تو يك ": لدين محمود گفت ء اجنجال باال گرفت ، تا آن حدي كه خليل زمر به  ضيا. شنيدي آغاز شد 

 تو يك وطن فروش و ": ش پرداخت  االدين محمود هم با خشم شديد به جواب ء  ضيا." هستي CIAجاسوس 

 ريخت ن همم وي  پيرهنمقدار چاي بر ر.   وار كرد ويخليل زمر با گيالس چاي  باالي . "هستي  KGB عضو

 از صحنه نا پديد اسكاال. دانه هاي شطرنج به هر سو پرتاب گرديد . به دست  اندازي كشيد آندو گپ و گفت . 

 با لباس  صاحب منصبي وارد اتاق شد ، گاهي از زمر و زماني  آدمكش اي سر طبيبه بعد از چند دقيق!؟ گشت

نمي .  رشان را متهم به اولين دشنام  و دست اندازي كردند يگيكي دهر دو ، . از محمود  علت برخورد را پرسيد 

 " و كي اول دست اندازي كرد ]دشنام داد[ و زدا تو بگو  كي اول د":  از من پرسيد "نکیوسړی وږ"دانم چرا  

ول من ، اسكاال و يكي دو مريض شطرنج بازي اين دو را از نزديك تماشا مي كرديم ، ا« :  ش گفتم  ادر جواب
الدين ء  گناه از خليل زمر بود ، بعداً ضيا"هستي  CIA  تو جاسوس ": الدين محمود گفت ءخليل زمر به ضيا

 خليل زمر گيالس چاي را باالي " هستي KGBتو يك وطن فروش و عضو " : ش گفت امحمود هم در جواب
يل زمر بزند ، ما نگذاشتيم كه الدين محمود وار كرد ، محمود نيز مي خواست با تخته شطرنج بر فرق  خلءضيا

  . سرطبيب از اتاق خارج شد  . »اين دو با هم كالويز شوند 

 بجه صبح  سربازي 9 فردا ساعت. در هرحال شب به پايان رسيد . سايه سنگين خاموشي بر اتاق دويد 

فوراً ": فت   با خشونت گ"من هستم" در جواب آن مزدور گفتم  " كبير كي است ؟ ": داخل اتاق شده  گفت 

 گذاشته ، بخش هاي  "شفاخانه"بخش هايي از اسباب و اثاثيه ام را  ناچار  در .  "!  جمع كن ، بيا بيرون هكااليت

توجه شده آنرا  گرفت و تا ، باشي جـوان م م را نمي توانستم انتقال بدهـم ابكس. را برداشتم آنبسيار ضروري 

  .  آورد "2بالك"وازه تعمير دهن در

 شب  برخورد ، نتيجه داوري بي طرفانه ام در"شفاخانه"مريضان فكر مي كردند كه تبديلي من از شايد 

گر هم در زمينه  موجب اين تبديلي گرديد يدو عامل د . ه باشد بود ميان ضياء الدين محمود و زمر خليلگذشته

  "شفاخانه"شكل مرگ وي در يكي كنجكاوي من در مورد  چگونگي پائين افتادن حاجي تيكه دار از چپركت و : 

 به اطالعات   اكبر  مصطفي نوري و دومي از طريق توسط اولي كه ؛ بودگري هوشدارم به آن جوان زخميي؛ د

    �. گذارش داده شد زندان 

     

   

  

                                                            ادامه دارد  


