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  :   هويت اصلي دو جوان  هم سلولي ما - 5
  

. مجرد ورود به اين سلول ، هر دو جوان  به ما سه تن خسته و مانده و كوبيده شده ، مانده  نباشي دادند ه ب
 ما را از سطح اتاق بر داشته به داخل تشناب كه مختص به ةبرخي اشياي دست داشت سطل و آفتابه پالستكي و

بعداً از ترموز هايشان براي ما چاي داغ .  را در تشناب برده شستند گيالس هاي  ما.  گذاشتند همان سلول بود ،
. در زندان رايج بود )  "مهمان نوازي"(اين نوع استقبال و پيش آمد . ريخته با قدري شيريني آنرا تعارف كردند 

سبب نقل و انتقاالت دچار خستگي و زنجيران تازه وارد شان كه از ان سابقه دار يك اتاق ، براي  همزنداني
اسباب و اثاثيه . ناراحتي و هيجانات تخريب كننده مي شدند ، ازجايشان بلند شده به پيشواز آنان مي شتافتند 

 ميين تازه وارد با شيريني در برابر) اگر ميسر مي شد( بعداً چاي گرم .  بجا مي نمودند شانرا برداشته جا
 نهادندروي  زندانيان خسته و زجر كشيده مي  ودند غذاي خودشانرا با محبت  پيشگذاشتند ، اگر گرسنه مي ب

جوان اولي كه هارون نام داشت ، بر .  از ما پذيرايي كردند "تيصميم"تأسي از همين رسم با ه اين دو جوان  ب. 
هاي ستره و لباس . ماه مي تراشيد  سرش را بعد از يكي دو. ش از موي گذاشتن بدش مي آمد  اعكس دوست

از .  مي نمود كم گپ ، كم رو و محجوب. كوتاه بود شقد. سيماي مقبول و جذاب داشت . پاكيزه مي پوشيد 
با من  و استاد با احترام . از لحاظ اخالقي جوان با ناموسي بود .  سال دارد 18 تا 17 كه بين چهره اش  پيدا بود

 ساله معلوم مي شد ، خندان 28بود ؛ اما جوان دومي كه سرش لچ . نه لنگي نه كاله داشت و. كرد  صحبت مي
در دو طرف . چهره كشيده و استخواني داشت . ، با جرأت و بسيار پرحرف و ظاهراً مؤدب و مردم دار مي نمود 

لنگي نازك ململي اش به تقليد ازيك جنايتكار و خاين ملي ، يعني . رويش داغ هاي چيچك ديده مي شد 
وي از اهالي . دور سري فروخته شده اش مي پيچاند ه ي شكل گرفته بود ، كه يگان بار آنرا ببرهان الدين ربان

 كه هميشه  خنده هاي مصلحت آميز مي  رااين جوان. با تأسف كه اسمش به خاطرم نمانده است . اندراب بود 
ه من رفيق دوست را جوان خنده روي  وقتي كه متوجه شد ك.  مي نامم " جوان خنده روي"  در اينجا،نمود 

صميمانه استاد دوست خطاب مي كنم ، و وي همچنان با صميميت و احترام متقابل با من برخورد مي نمايد ؛ 
او آدم خوب و بسيار  .  توخي صاحب در همين دهليز يك استاد پوهنتون هم زنداني است ": اظهار داشت 
 نام ": ازوي  پرسيدم  . "من او را به شما نشان مي دهم،  حالي كه دروازه اتاق ها را باز كردند  .فهميده است

كه تا آن  من . "گويند شما او را مي شناسيد ؟   زندانيان او را  استاد تره كي  مي":   گفت "ايشان چه است 
: زمان  فقط  اسم استاد تره كي را شنيده بودم ؛ مگر خودش ر ا از نزديك  نديده بودم ، به جوان كنجكاو  گفتم 

استاد دوست هم  از .   عين پرسش را از استاد دوست كرد" جوان خنده روي " را نمي شناسم  وي من"
    .شناخت استاد تره كي اظهار بي اطالعي نمود

  و دوستش هارون داشتم كه "يجوان خنده رو" بطور جسته وگريخته صحبت هايي با اين ،در روز بعد 
  . مي دانم اشاره به نكات عطف آنرا در اينجا الزم

 فرداي آمدن ما به همين اتاق بود و يا روز بعد تر آن ، هنگاميكه استاد دوست به داخل تشناب رفت و 
 توخي صاحب اگر ": با لحن آميخته با احترام  گفت " يجوان خنده رو"دروازه سنگين و لفت مانند آنرا بست ، 

 رايج بود در زندان تقريباً [ " اتهام بندي شدين ؟ تانم بپرسم كه شما و استاد دوست ده يك بي ادبي نباشه مي
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به  -  يا براي ارضاي كنجكاوي  و يا غرض كسب آگاهي،كه برخي از زندانيان از تازه واردين چنين سوال هايي را 
 به او نزديك شوند و او را در  ،منظور اينكه اگر زنداني به ارتباط حزب و يا سازمان خودشان زنداني شده باشد

 اگر من در مورد سمت سياسي ،  ] از زنداني مي نمودند ويا به كدام منظورديگر- خودشان داشته باشند جمع 
به همين سبب ، . خود چيزي نمي گفتم ، محرزاً وي نيز از سمت و سوي  سياسي اش حرفي به ميان نمي آورد 

 "از سازمان هاي چپي بنام   من به خاطر عضويت در يكي ": ت  به پاسخش چنين پرداختم يمن هم با  صميم
بندي شده ام ، در پانزدهم اسد سال گذشته نام تمام اعضاي سازمان را كه قيد هاي شان برآمده بود و "سـاوو 

در مورد استاد . اسم شش تن زنده يادان را كه به اعدام محكوم شدند از طريق راديو تلويزيون اعالم داشتند 
 جريان صحبت پلك هاي چشمانش بهم نزديك شده با دقت به طرفم در . "دوست مي تواني از خودش بپرسي

وي با لحني كه اطمينان گوينده را به شنونده القاء  مي نمود ، و زمينه ساز صحبت هاي بعدي . كرد  نگاه مي
مه كدام اقرار . خاطر ارتباط با حزب جمعيت اسالمي گرفتار كردند ه  مرا ب": شده مي توانست ؛ اظهار داشت 

دوسيه هايم كه  اعتراف داشتند هر كدام حبس هاي   چند نفر از هم. اشتم از همين  خاطر كم قيد شدم ند
ميشم ، هارون جان )  آزاد( زودي خالص ه  مه  ب ،)مدت قيدش را گفت كه به خاطرم نمانده ( زياد گرفتند  

در جريان صحبت خود را  . )اما  راست نمي گفت   ( "پيشتر از من خالص ميشه  قيدش كمتر از من است 
 هارون جان ": از وي پرسيدم .  تا تشويق شده بيشتر صحبت نمايد ،عالقمند به حرف هايش نشان  مي دادم 

  هارون جان را به خاطر عضويت در حزب حكمتيار صاحب  ":  جوان خنده روي گفت "چطور زنداني شده ؟ 
هارون جان :  پرسيدم ."اشته قيدش را دو سال كشيده اند هارون جان هم كدام اعترافي ند. گرفتار كرده اند 
 توخي صاحب ما  چند ":  اينبار  خود هارون لب به سخن گشوده با احترام اظهار داشت ."؟ ... تنها گرفتار شده 

 ني ":  جواب داد "  آنها هم قيد شدند و يا آزاد شدند ؟ ":  از وي پرسيدم  "نفر بوديم  كه گرفتار شديم  
 هارون جان  مكتب را تمام ":از او پرسيدم  . " نفر شان قيد بلند گرفتند...  نفر شان اعدام ... خي صاحب  تو

  بكلوريايم را از مكتب ": كرد  گفت  او كه در عين صحبت كمتر به طرف چشم گوينده نگاه مي . " كرده يي ؟
م گفت كه اصالً  پدرش از چهاريكار است ؛ مگر   در جواب.در مورد اينكه از كجاي كابل است  . "گرفته ام ... 

يك . كرد  پدرش در وزارت معارف كار مي. سالها پيش به كابل آمده و  درخير خانه كابل زندگي مي كنند 
 برادر هارون جان ": اظهار نظر كرده گفت " يجوان خنده رو". برادرش هم در وزارت معارف كارمند بود 

 شما .ابطه حزب جمعيت اسالمي ده سال قيد گرفته در همين زندان پلچرخي است همايون نام دارد او هم در ر
اين بار ، از  . " اما بنام وي را نمي شناسم  ؛ شايد  او را ديده باشم": گفتم  . "اوره نديده ايد ؟ ] تابحال[ تالي

چند روز ":  ار داشت   در جوابم اظه"  هارون جان شما را چه وقت به اين بالك آوردند؟ ":هارون پرسيدم 
   ."پيشتر از شما ما را در اين جا آوردند

ن را كه از حفظ داشت ، گاهگاهي آ روز هاي بعد كه هارون با ما مانوس شده بود يكي از  آيه هاي قر
 و  . آنرا  هم مي خواندةبعداً در حالي كه لبخند ناپيدايي در گوشه لبانش  ديده مي شد ترجم. كرد  زمزمه مي

  و يا استاد "بلي توخي صاحب  ترجمه اش اين است  ... " آيه خوانده شده اضافه مي كرد  ة يان  ترجمدر پا
ما حالي مي كرد ه  گويا باين شيوه ب."بلي استاد ترجمه اش اين است  ... ": دوست را مخاطب ساخته مي گفت 

  ...  . اندر ساخته ن  سوال هايي در ذهنش شكل گرفته و وي را به شكآكه درمورد آيه هاي قر
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از بافت پرپيچ و تاب  مناسبات  متضاد بين  بازتابي بود ، كه) نه حسي(با معيار هاي شناخت منطقي 
در دوران تعقيب و پيگرد خلقي ها ، طي ساليان متمادي  و در مراحل انكشافي آن  مبارزين و پوليس سياسي

د و گرفتاري و تحقيق وشكنجه هاي رواني و فزيكي  در جريان پيگر ، و در اشكال متكاملتر آن ،و پرچمي ها
كه مهمترين و بزرگترين درسگاهي بود براي انقالبيون و  و دو سال حبس سپري شده در زندان پلچرخي

  .هر دو از عوامل  نفوذي خاد در زندان  بودند .  هر دو جوان را ارزيابي كردم  ؛زندانيان آگاه
( ير خادي ها و همكاران شان پيش از آمدن هيأت خارجي به اين بالك  اطالعات زندان ايندو  را مانند سا

 قيد هاي كم خود را به هيأت خارجي نشان بدهند و به جواب "پارچه ابالغ"تا  انتقال داده بود )  سمت شرقي 
ده اند  فالن تعمير بزرگ دولتي را منفجر نموده  و فالن تانك جنگي را تخريب كر پرسش آنان  بگويند كه  مثالً

و بدين شكل نشان بدهند كه دولت . و اين عمل ضد منافع مردم و آن عمل ضد دولت را انجام داده اند . 
 ،محكوم  نموده ) يك سال و دوسال( با وجود  جرم شديد ، آنها را به قيد هاي بسيار كم  "مهربان" و "انقالبي"

وازه سلول ها را از طرف روز هم برايشان  باز گذاشته همچنان در. و در هر سلول ، دو نفرشانرا زنداني كرده است 
  . ...تا آزادانه يكي به اتاق ديگر رفته باهم صحبت نمايند و از تماشاي تلويزيون هاي  بزرگ رنگه هم لذت ببرند و

 به همين منزل سمت شرقي انتقال دادند ، چند تن از " 3بالك" را از "پنجره چپ"زماني كه  زندانيان 
دو تن از آنها ؛ يعني  .    نمايشي ، يعني خادي ها را از اين منزل به ساير بالك ها انتقال ندادند"انيانزند"اين 

كه ) دو ماه بعد  يك سال و  (1362 ماه قوس سالدر اوايل . و هارون ؛ هم سلولي ما شدند " يجوان خنده رو"
) همايون (  انتقال دادند ، برادر هارون "1كبال"ي  زيادي زندانيان را از سمت شرقي به سمت غربي امن و عده 

ت خارجي انتقال داده شده بود ، هم سلول ما أكه در آن سمت  همرا ه با ساير جواسيس به غرض اغفال هي
در داخل  سرويس هاي حمل و . كاتب كدام شعبه بود ) معارف ( اين جوان در وزارت تعليم و تربيه . گرديد 

ني كه عده اي ازكارمندان ايستاده مي ماندند ، همين جوان باچهره بشاش از جايش  وزارت  زما نقل مامورين آن
پدرش ، عيني تخلص . كرد   چوكي خودش را يا به من و يا به زنده ياد شاهپور قريشي تعارف  مي ،بلند شده
جبهه "ضمن عضو كرد و در  او يكي از پرچمي هاي سابقه دار بود كه در وزارت تعليم و تربيه كار مي. مي كرد 
در ارتباط با يكي از سه تن ) همايون ( اين جوان .  كارمل از منطقه چهاريكار شمالي نيز بود "پدر وطن

در داخل باند  ) "قهرمان مسعود"نجم الدين كاوياني و . فريد احمد مزدك ( گردانندگان اصلي شوراي نظار 
حلقات آن حزب )  وساير خادي هاي نفوذي ( ن  وي ، درست مانند برادرش هارو. جمعيت اسالمي آورده شد 

را بعد از شناسايي با خود يكجا به چنگ خاد انداخت ، كه تعدادي از آنان اعدام و شمار ديگر به حبس هاي 
  ] *. [ طوالني محكوم شدند 

  

   
سعود به رتبه  م- رباني"دولت" ة در زندان ديدا در مورد همايون عيني كه بعد از رهائي از زندان منحيث ك- ]*[

جنرالي ارتقاي مقام داده شد و در دولت كرزي به پيشنهاد ضرار احمد مقبل عضو شوراي نظار  و وزيرداخله 
سمت غربي منزل دوم همين ... در ارتباط با سلول نمبر .  رئيس اداره امنيت كابل مقرر گرديد سمته كرزي  ب
جزائي در آن اتاق انتقال  بطور سال بعد  اينجانب را خلقي ها  كه چند توسط  " اتاق جزائي "  ساختنبالك و
  .  بيشتر خواهم نوشت  در مورد همايون عينيدادند ،
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  ، " ضبط احواالت " به شيوه نفوذ عوامل مخفي روسيه در  درنگي گذرا-6
  :  و عملكرد نفوذي هاي خاد در تشكيالت ضد دولت پوشالي       

  
كه استعمار و امپرياليزم  براي اشغال يك كشور  قبل  از همه  به نفوذ : در سنگ خارآئين تاريخ نقش بسته 

كشور توجه جدي  نموده ، از طريق عوامل نفوذي در دستگاه هاي  در  دستگاه هاي اطالعاتي و استخباراتي آن
، كانال  ) ... و وزارت دفاع و وزارت داخله  ،استخبارات ( در گام اول وزارت اطالعات( پر اهميت اين كشور ها 
را در آن نهاد هاي اساسي  استحكام   و در پي آن مواضع اطالعاتي و استخباراتي اش،هاي  اطالعاتي كشيده 

 اين نهاد ها را  در جهت منافع استخباراتي ، ة متعاقب آن  ساختار و بافت هاي درهم پيچيد.بخشيده است 
 بومي به شهرت صر نفوذي  و يا عناملدي  ع در گام بع.خود سمت و سو داده است ...  نظامي و سياسي و

  . در رأس قدرت حاكمه  كشورش  قرار  داده است   كشور نشانه گرفته را تطميع نموده وي راة رسيد
 شوروي براي بلعيدن افغانستان  دستگاه مخوف جاسوسي آن كشور زماشتياق روز افزون سوسيال امپريالي

KGB در درون نهاد هاي دولت  ظاهر شاه ، در گام  نخست به  دقيقتر را برآن داشت ، تا هر چه سريعتر و
 وزارت دفاع  رخنه كرده ، موره هاي كليدي آنرا به  استخبارات و" ضبط احواالت "دستگاه مهلك و مخوف 

 هكذا  از درون  ،... و) خلقي معروف ( چنگ آرد ؛ في المثل پدر داكتر نجيب ، كارمل ، عاطف ، ببرك شينواري 
به رشد و استحكام ) داوود خان(  كه زير سايه و حمايه منجي داخلي اش " جمعيت دمو كراتيك خلق "ل تشكي

 مخفي اش را  به دستياري حسن شرق اجنت اصلي  موفق گرديد شماري از اعضاي كامالًهمينطور   .پرداخت
KGB  مدير ضبط احواالت  ، علي محمد خان وزير دربار و خانم روسي اش ، حافظ نور محمد خان كهگداي

 همچنان استخبارات وزارت دفاع  بفرستد و آنان و به داخل اين دستگاه مهيب ]3 ["سرمنشي حضور"ارگ بعداً 
 در داخل "دهه دموكراسي"اينها در تداوم حكومت هاي . به كار و بارجاسوسي بگمارد  را در پست هاي اساس

و بخش مهم و كليدي  اين نهاد . شانرا تشكيل دادند  كردند و حوزه هاي سازماني  شده تكثرنهاد هاي ياد
 ، 1352 سرطان 26بعد از كودتاي . تازيانه و خون و اعدام هاي مشروطه طلبان و كشتار مردم را تسخير نمودند 

گر توانست  تعداد بيشتري از ي بار د- چركين  زاد و ولد ميهن فروشان   اين زهدان - "كراتيك خلقومد"باند  
،  قاسم عينك ، قيوم صافي)  قسم سه خاد  بعد ها رئيس ( مخفي و اطالعاتي اش ازقبيل  غني خان در هاي اك

فرزند غالم جيالني خان در دوره صدارت داوود خان  ( غالم غوث صادقي  حشمت كيهاني ، لطيف شريفي ،
 داوود خان طوري "ت مليمصوني"را به درون ...  و] 4[بعد ها عبدالرحيم عفورزي ) وكيل تجار افغاني در هند 

مثل عبدالحميد [  وي " ضبط احواالتي"عناصر قومي ؛ حتا شخص سردار خود خواه و سايربجا  نمايد كه   جا
 " 1بالك" دوم  كه در سمت غربي  طبقه( مدير جان محمد  ، )مدير كتابخانه عمومي  (  گل احمد فريدمبارز ،

 ؛ چنانچه بعد از تصفيه و بركناري پرچمي چيزي نفهميدند افراد از پرچمي بودن چنين ) ]  وظيفه اجرا مي كرد
 بدون  از پست هاي دولتي ؛ اين عناصر خزيده در آن دستگاه مخوف ،) در زمان جمهوريت داوود خان( ها 

به وظايف شان )  سابق بود "ضبط احواالت" همان  ماهيتاً كه  ( "مصونيت ملي"خاطر در داخل   دغدغه
در   بااليي تشكيالت خاد  از همين قبيل اشخاص وةبعد از تجاوز شوروي به كشور ، بدن. دادند كماكان ادامه 

رده اول از افراد كامالً مخفي وابسته به آن عده از اعضاي كميته مركزي كه عامل افغاني دستگاه استخبارات 
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 سلطان علي كشتمند ،ي ، مثل تره كي ، كارمل ، محمود بريال [ " دموكراتيك خلق "روسيه در درون باند 
 ، و ... گالب زوي ، و ، عبدالقادر ، جيالني باختري  محتاط ، هادي كريم ، حفيظ اهللا امين ، دستگير پنجشيري ،

     . ؛ ساخته شد بودند]  ...
KGB دموكراتيك " در جنب باند  را بنابر تجارب چندين دهه توانست چند شبكه استخباراتي و اطالعاتي

هادي   ايجاد كند ، مثل  شبكه محمد خان جاللر ؛ عبدالحميد محتاط ،  كشتمند ، گالب زوي ،  و خاد"خلق
  راخوده هر شبكه تشكيالت مختص ب.  محبوب اهللا كوشاني ، رشيد دوستم ، عصمت مسلم و امثال شان  كريم ،
كه بعضاً در جريان عملكرد ؛ د فعاليت مي نمودن) از خاد و كام و اكسا (  و به نحو كامالً سري و مستقل ،داشته 

وقوع مي پيوست ؛ ه  درگيري هايي مسلحانه اي  بين شان ب،هاي استخباراتي در نقطه اي با هم تصادم نموده 
كمونيست هاي جوان (  شبكه عصمت مسلم  با خاد ؛ درگيري مسلحانه  سازمان كجا ة مانند درگيري مسلحان

  .رويا رويي مسلحانه دوستم با  خاد   گالب زوي  با سازمان  سازا ؛ وة با خاد ؛ بر خورد مسلحان) افغانستان 
 KGB به خاطر بي اثر ساختن فعاليت هاي سياسي  نظامي ، استخباراتي و تشكيالتي  احزاب و تنظيم  

 همچنان سازمان هاي دموكرات ،  ،)و هم اكنون دارند (  قرار داشتند  CIA  هاي اسالمي كه زير فرمان
 كه همانا راز محيط تغذيه احزاب و سازمان هاي مذكو ، يعني سه عرصهناسيوناليست و چپ انقالبي كشور ، از 

از پايگاه هاي چريكي  و جبهات  داغ جنگ  ؛  )  مي باشدچه در داخل ، چه در خارج كشور( اجتماع مردم  
هاي استخباراتي و اطالعاتي كشيد و   كانال،خل احزاب و سازمانهاي خصم  ؛ به دااز زنـدان ها ؛ هكذا مقاومت

را از مسير اين كانالها عبور داده تا رده ها ؛ حتا پيكره  هاي بااليي اهرم  ي جاسوسي اش اشبكه هاي عديده
   .هاي تشكيالتي آنها رساند

  KGB عالوه خلقي هاي بي ه  بنستان ،به افغا  بعد از تجاوز ارتش تاراجگر سوسيال امپرياليزم شوروي
  كثيري از اعضاي مكار و محيل خاد را نيز به درون تشكيالت اخواني هاةو پرعقده ، عد) ازلحاظ سياسي(دانش 

 همينطور به درون سازمانهاي دموكرات و چپ انقالبي كه به خاطرآزادي مردم و ميهن شان مي رزميدند ،  ،
مذكور خزيده وآن حلقه هاي حزبي و سازماني دشمن را كه در آنها رخنه اينان در داخل  تشكيالت .  فرستاد 

 خود ة وبساعزام شدگان به خاطري كه در ميان حلقه هاي من. كرده بودند ، شناسايي نموده به زندان  انداختند 
ار شده  شكة  نگردند و در آتيه نيزجاي مناسبي در تشكيالت مخالف داشته باشند ، خود شان  هم با حلقشاءاف

لين سياسي وبارها ديده و شنيده شده بود كه اين افراد تا آخر ناشناس مانده ؛ حتا مسئو. زنداني مي شدند 
 در خارج از محبس از هويت اصلي عضو نفوذي خاد در داخل حلقه  بي اطالع  مي   ضربه ديدهة نظامي  حلق

شان مي شتافتند   ذي از محبس به پيشوازالن بعد از رهائي  خادي هاي نفووچناني كه اين مسئو. ماندند 
  .  وچون قهرمانان و مجاهدان راستين از آنها  پذيرائي مي نمودند 

 براي تفكيك  . فعال و زيرك بودند و هم اكنون هستند ، در اين جاي شك نيست كه تمام اعضاي خاد
  .نامم  مي " اعضاي فعال و زيرك خاد"  اينها  را ، در ذيل ،فعاليت طيف مورد بحث

 KGB  كه مي بايد  مورد   را زير نام و نشان حزب يا سازماني"اعضاي فعال و زيرك خاد" بخش ديگري از
   تهيه شدهاينان آگاهي الزمه و اطالعات قبالً. تعقيب و پيگرد قرار مي گرفت ، راساً به زندان انتقال مي داد 

ن قرار مي داد ، با تعمق و غور مورد مطالعه قرار مي راجع به آن حزب و يا آن سازمان را كه خاد در اختيار شا
در .  مستقيماً وارد زندان ها مي شدند ،كردند  دادند ، و با شناخت نسبي كه از وضع تشكيالت دشمن كسب مي
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فعال و زيرك اشرا به اين  وظيفه بگمارد كه با محبوسين حزب يا  چنين حاالت خاد ترجيح  مي داد آن اجنت
نظرش  شناخت قبلي يعني رابطه و پيوند نژادي ، زباني ، منطقه يي ، محلي ، خويشاوندي ، سازمان مورد 

اين گروپ خادي ها به معلومات مقدماتي كه  قبل از دخول به زندان . آشنايي و دوستي  شخصي مي داشتند 
. ر زمينه مي پرداختند  شخصاً به پژوهش و پي كاوي د، اتكا و اكتفا ننموده ،شد  ها در اختيار شان گذاشته مي

 خودشانرا به  ،و با شگرد ها و اساليب متنوع و نهايت زيركانه و ظريفانه كه درذيل به برخي از آنها اشاره مي شود
يد ئأ حزب و يا سازمان مورد پيگرد تةمثابه عضو اصلي و سابقه دار در ميان حلقه هاي شكار شده و ضربه خورد

  :و تثبيت مي كردند 

كه پيش [ يد عضو اصلي ؛ اما خاين آن حزب و يا سازمـان مورد پيگرد ئبه تأ"  فعال و زيرك خاد اعضاي" - 1
اززندان با خاد تماس بر قرار نموده و يا در جريان تحقيق و شكنجه به راه و رسم خود خيانت كرده و به دولت 

و در .  مورد نظر باقي مي ماندند پوشالي پيوسته بودند ،  و بنا به دستور خاد در زير پوشش حزب و يا سازمان
وارد حلقه هاي زنداني ] بيرون از زندانها  و يا در زندان ها به فعاليت استخباراتي و سياسي توظيف مي شدند 

  . آن حزب  يا سازمان مورد پيگرد مي شدند ة شد

و هويت واقعي آنان در  شان زنداني شده ةدام افتاده  آن عده از اعضاي نفوذي خاد كه همراه با حلقه اي ب -2
 اعضاي "، عضويت و وابسته بودن اين بخش نفوذي هاي خاد ، يعني ميان حلقه و خارج از آن  بر مال نشده بود

كه (  به اعضاي حزب و يا سازمان مورد پيگرد -  چه در زندان ، چه در خارج  زندان - آنرا " فعال و زيرك 
با شگرد سيستم هاي اطالعاتي كه از )  كردند ضد دولت فعاليت ميزنداني شده بودند يا در خارج از زندان  بر 

   .پيش آموخته بودند ؛ مي قبوالندند
   در اين زمينه به توضيح بيشتر نياز است كه آن را در زير  دنبال مي نمائيم

اه آنگ .  » زمان آن فرا رسيده كه حلقه شناسايي شده گرفتار گردد «:به عضو نفوذي خاد فهمانده مي شد 
خاد . وبه اش قرار نگيرد س منةتا مورد سوءظن و شك افراد حلق، به وي گفته مي شد چه روشي در پيش گيرد 

 با شيوه هاي مختلف نفوذيش را در درون سازمان و يا احزاب مخالف ؛ همچنان در درون زندان حفظ مي كرد و
  . گيرد ن كه وي مورد شك تشكيالت  دشمن قرار سعي مي ورزيد

  : يك مثال فشرده از روشهاي حفظ نيروي خودي در درون تشكيالت دشمن ؛ در زير توجه كنيم بهحال 
يك تن . زماني كه نشست حلقه به پايان مي رسيد ، كدام نوشته ضد دولتي در ميان حلقه تقسيم مي شد 

خود حمل مي كردند ،  حزبي و يا سازماني را بعد از پايان جلسه با ة از آنان و يا تمام آنها ، سند و يا نوشت
رمز " ، يعني اعضاي حلقه ، نفوذي خاد ، يا با آله كوچك مخابره ، و يا بارمزي از پيش گفته شدهدرجريان پيگردِ

مثالً حين گام برداشتن مويش را چند دفعه مشخص شانه مي زد و يا با دستمال يكطرف بوت   [ "قرار دادي
ه  ب  ]…ا گوش  راست اش با دست چپ مي خاريد و يا پاي چپ اش را چند بار مشخص پاك مي كرد و ي

 وي  تا ،طوري حركت مي كرد  ،نمود  كه سند ضد دولتي را با خود حمل ميمورد نظرش  هم حلقةدنبال آن 
 را به نمايش مي "رمزي قراردادي"  و در فرصت مناسب. تعقيب مي شود  از طرف هم حلقه اش كهنفهمد 

هم حلقه   هر دو را با دقت خاصي زير نظر داشتند دفعتاً هجوم مي آوردند وگذاشت ، تيم گرفتاري خاد كه
در داخل خاد  و يا بيرون از آن تالشي مي شد ، آنگاه نوشته ضد  . ند را گرفتار مي نمودرفيق نفوذي خود 

طا  اگر وارخ": در جريان تحقيق با تمسخر برايش گفته مي شد . دولتي را از جيب وي بيرون مي آوردند 
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 " و يا "طرف نمي ديدي و به پشت سرت نگاه نمي كردي  اگر به اين طرف و آن" و يا "وارخطا راه نمي  رفتي
 اگر شكنجه  ،عضو گرفتار شده . "اگر تشويش و اضطراب را در چهره ات  نمي خوانديم ما ترا كي مي شناختيم 

خاد به در آن صورت .  قلمداد مي كرد  ساير اعضاي حلقه را ، را تحمل نمي توانستانهاي وحشيانه جالد
 ، آنگاه نفوذي منحيث مبارزي كه به اصطالح در نموداساس قلمداد وي ساير افراد حلقه را دستگير مي 

  : مي گفت  )مثالً ( و هم  حلقه هاي گرفتار شده اش نداشته ، به شماري از زندانيان و اعترافي اقرار"شكنجه"زير
من شكنجه هاي اين .  ما  اعتراف نمي كرد  من و سايرين گرفتار نمي شديم  برادر مجاهد" قاسم" اگر «

چه مي شود .  جان چيزي نمي گفت "قاسم "برادر ما ! اي كاش .  بيرحم ها را تحمل كردم ؛ مگرحرفي نزدم
همه يي كه  همينطور بود وند تعالي خداارادةالبته ،  را چه مالمت كنيم  بيچاره او . تحمل هم حدي دارد ،كرد

  . »ما گرفتار شويم 
 به   ، در ميان زندانيان ساده انديش وانمود كرده و فداكار باين  جمالت  خود را انسان با گذشت و مهربان

 و " ... مجاهد و مبارز" ه حيث ب نيز بعد از رهائي از زندانيو... .  و مقاوم مطرح مي شد برازنده  شخصيت مثابة
خاطر به ة وبه اش قرار مي گرفت و بدون دغدغسح بااليي سازمان و يا حزب من، درسطو...   و"...قهرمان "

 و در بهترين  مي پرداختدر حزب و يا سازمان خود KGBفعاليت هاي استخباراتي به نفع دولت پوشالي و 
شكل اش به نمايندگي از آنها در مذاكرات و نشست هاي سياسي  باساير رهبران  احزاب و سازمان ضد دولتي 

    .…فرستاده مي شد 

 مبارزه خودشان را غير ،  آن " اعضاي فعال و زيرك"گروپ خادي هايي فرستاده شده در زندان ها ، يعني  - 3
 و باين شگرد خود را ،سازمانيافته جلوه داده دشمني و تضاد شانرا با قواي متجاوز روس فردي وانمود مي كردند 

 آن حزب يا سازمان مورد ة جلب و جذب اعضاي زنداني شدهمانند عناصر غير سياسي و حزبي در معرض 
اعضاي نفوذي خاد در داخل [ ظف دردرون سلولهاي زندان وهر دو كتگوري م] *[پيگرد قرار مي دادند  

، يعني گروپ دومي كه درداخل زندان ها " اعضاي فعال و زيرك خاد" و ،تشكيالت دشمن پيش از گرفتاري
مزيد بر وظايف اطالعاتي و استخباراتي مكلفيت ]  يا سازمان مورد پيگرد مي شدند ضربه خورده حزبة وارد حلق

   شان ؛ درجه فهم ة از قبيل ارزيابي موقعيت زندانيان در داخل تشكيالت مربوط: هاي ديگري نيز داشتند 
  

  
 و در …الي  مثال بسيار جالب و آموزنده  از اين طيف و يك تن ازآن  ميان را ، كه شخصي بود از اه- [*] 

 قرار داده  سر انجام معرفي نامه اي از وي ...زندان آن واليت خودش را به گونه اي در معرض جذب يك چپي 
 بدهد و ...چپي به  دست  آورده بود  كه حين انتقال اش به زندان پلچرخي معرفي خط را به رفقاي سازماني آن 

شعبة اطالعات .  بخزد ... چپي ك راست  به  سازمان آن بعد از مدت دو سه ماهي كه از زندان رها مي شود ، ي
 تا آن  معرفي خط  ،آورد) اتاق سياه (  را به اتاق جزائي …زندان  اين  به اصطالح زنداني تبديل شده از واليت 
 تنظيم نمايد و بعد از رهائي هرچه زودترش از زندان به  اشرا به شخص مورد نظرش بدهد كه وي را در سازمان

  ]در بخش هاي ديگر  بطور مفصل خواهم نوشت  . …سازمان طبق رمز دست داشته داخل گردد وآن 
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سياسي و قدرت سازماندهي ؛ ميزان شم سياسي و وسعت شناخت آنان از تشكيالت غير خودي ، همچنان اينان 
فرساينده  و شكنجه  حاالت و نوسانات رواني  و مقاومت جسماني زندانيان را در جريان تحقيق و بازجويي هاي ،

مورد ارزيابي قرار مي دادند ، ] * [" عمليات اپراتيف " ؛ يعني "ه نظارتردو"هاي كشنده ، و به همين نهج در 
 گرفتن و ء اعم از چگونگي صرف غذا ، استراحت ، وضو ،گي هاي اخالقي آنان را  اجتماعي و ويژه خصوصيات

آنها  . رده باري يك باستان شناس زير نظر داشتندب له مندي وبا حوص   واسنش، با دقت يك روان نماز خواندن
شانرا  طرف نگرش و بينش استخباراتي و سياسي خود باين طرزالعمل به تجسس و تفحص پرداخته ، ازيك

 را غناي باز هم بيشتري مي  KGB منحيث پوليس سياسي تمام عيار ارتقاء داده و تجارب چندين دهه
 ترين "سرسپرده"يا بزعم خادي ها ( ل ترين ويگر سرسخت ترين با ايمان ترين و مسئوبخشيدند ؛ و از جانب د

همچنان تحت شكنجه هاي عجيب رواني  و فزيكي  شناخته نشده ، آنان را كه درجريان تحقيقات و بازجويي ) 
ي ادام و دانه هر گاه مبارزان نشاني شده به . درفكر و ذكر تطميع آنان مي شدند ، بودند ، شناسايي نموده 

خادي ها اعتنايي نمي نمودند ، برآيندش چنين مي بود كه انكار ايشان از عضويت و مربوطيت به كدام حزب  يا 
كمه امح"سازمان ، تنظيم يا گروه و عدم اعتراف شان در تحقيقات ؛ يعني با نداشتن اوراق اعترافات از طرف 

ه ، بر خالف نورم هاي معينه حقوقي و قضائي پذيرفته شده  دولت مزدور ناديده انگاشته شد"اختصاصي انقالبي
 . در سطح جهان ، اعدام و يا به حبس ابد محكوم مي شدند 

KGB  عناصر آزموده  شده و تجربه اندوخته خاد را كه وظايف شانرا در داخل زنـدان ها با صداقت و لياقت
 به -داراي قيد هاي بلند بودند    آنكه برخي آنان با- انجام مي دادند  و مهارت و عشق بي پايان به منافع روس

 ضمانت توسط "، »"جبهه پدر وطن"ضمانت توسط «  ، "عدم اثبات جرم"بهانه ها و عناوين مختلفه ؛ از قبيل
عنايت يك تن از خلقي هاي ده يحيي كابل كه در مثل (   ،"يكي از سرباند هاي قواي مليشه به دولت پيوسته 

 توسط  1362 سال حبس شده بود و در سال 16عضويت در حزب گلبدين محكوم به خاطر ه  ب1359سال 
بادله  م مثل  ( "مبادله با اسير جنگي روس" ؛)  سمت شرقي بيرون كشيده شد "1بالك" از "ملنگ ده سبزي"

...  با يك جنرال روسي توسط جنرال داكتر كريم بها رئيس قسم - زير پوشش ساما  در واليت هرات - سيد آغا 
 "مصاب بودن زنداني به «  ؛ " اقوام و نزديكان زنداني در قواي مليشهةپذيرش داوطلبان") دررياست عمومي خاد 

جسد زنده را به خارج از زندان انتقال مي ( در داخل محبس  "فوت"و غير قابل تداوي ،  » "امراض صعب العالج
؛  ) "  فوتبال باز عثمانفرار"  ؛ مثل( ؛ فرار از زندان )  زير نام جمعيت اسالمي " طياره دزد "دادند ؛ مثل اكبر 

  . كه زنداني متمارض در ظاهر براي تداوي به آنجا فرستاده مي شد [ فرار از داخل يكي از  شفاخانه هاي  ملكي 
  

  
ويژه گيهاي آن در ساير زندان .  در زندان ، مي شود  چندين  صفحه  نوشت عمليات اپراتيف درمورد -] *[
زندانياني كه . اي جهان كمتر ديده و كمتر در مورد آن نوشته شده ، و يا اصالً راجع به آن چيزي ننوشته اند ه

در زير وحشيانه ترين و عجيب ترين شكنجه جسمي و رواني  اسرار شان را بيرون نداده بودند ؛ اما در زير 
ين و ناگفته ترين  مسايل حزبي و سازماني عمليات اپراتيف كه در جريان آن شكنجه اي در كار نبود ، مهم تر

     .شانرا  براي خادي ها افشاء مي كردند 
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  به چند سال حبس در زندان محكوم مي،را به بهانه جزائي  " فراري"ظف زندانيوم، يعني دو سرباز خادي 
از زندان ها بيرون مي ؛ ) مانند زبير  ( " اعدام "و]  در آنجا به فعاليت استخباراتي مشغول شوند   تا ،كردند

اينها بعد از خروج از زندان ؛ يا در داخل خاد و يا به خارج از كشور غرض فعاليت هاي سياسي و . فرستادند 
اكسايي (  همچنان تعدادي آنها كه قيد هاي كم گرفته بودند ، مانند رحمت خلقي. اطالعاتي اعزام مي شدند 

وي در آخر . شده بود ، از طريق هندوستان به امريكا فرستاده شد  گرفتار "ساوو"كه زير نام )  كامي و خادي
. زخم عميقي باالي ابرويش برداشت كه چند كوك خورد .  در دهلي جديد مورد حمله قرار گرفت 1988سال 

محتواي اين بحث شامل جزوه اي كوچك از اين قلم زير [  وضاحت ديده مي شده عاليم زخم خوب شده اش ب
  ◙]   مي باشد »در افغانستان  KGBي مختصر به پاره اي از فعاليت هاي   نگاه«عنوان 

  توضيحات 
 

هاي جنوب روسيه  را روسها درميان  مهاجرين  جمهوري)  جان محمد (يعني   ،پدرسرمنشي ظاهر شاه -] 3[
م  دستي كدا. وي بعداً به كابل آمده به كوچه اندرابي جاگزين شد  . فرستادند)  اندراب( به شمال كشور 

 به حيث ]ن را  حفظ كرد آ بعد از اينكه در مسجد اندرابي قر[ظاهر مهاجر را ه  پسراين ب ،نامرئي از دربار شاه
سمت مدير ضبط ه نورمحمد خان بعد از مدتي كار در دفتر ارگ شاهي ب.  كاتب در ارگ شاهي مقرر نمود

شكراهللا .  را به چنگ آورد  "ي ذات شاهانهسرمنش"احواالت ارگ شاهي مقرر شد تا اينكه كرسي بسيار مهم 
 به "كاروان" زير نام راپورتر نشريه "ضبط احواالت"عامل   ، از بستگان نزديك اين فاميلكهگداي

 وي استادان پوهنتون از جمله استاد روستار تره كي را به چنگ خاد  .ليت كشككي بعد ها عضو خاد شدومسئو
 . شد " زنداني "انداخت و خودش نيز 

 ! ؟ ( سمت ياور ظاهر شاه گمارده شده شاه بعد از تحصيالت نظامي در روسيه ، بظاهرغفورخان ازقوم  - ] 4 [
رياست تشريفات  در" ضبط احواالت " به سمت نماينده كامالً مخفي فورزيغعبدالرحيم بعد ها پسرش .  )

ه افغانستان نامبرده به حيث نماينده شوروي ب بعد ازتجاوز.  وزارت خارجه ويا كدام رياست ديگر مقرر گرديد
 فرستاده شد، تا درآنجا "ملل متحد"خاص ببرك كارمل از جانب مشاورين نظامي روسي به شكل تاكتيكي به 

.  بعداً از آن مؤسسه درخواست پناهندگي نمايد و،  كندبر ضد كارمل و تجاوز شوروي به افغانستان صحبت 
مبلغي در .  بعمل آمد غفورزيپذيرائي در خور توجهي از « : ان در هند  يك ديپلمات سالخورده افغة طبق گفت

زماني كه . »  برايش جمع آوري شد -  اول ةدر همان هفت - حدود چهار صد هزار دالر از طرف امريكائي ها 
 مسعود سپردند ، غفورزي در امريكا براي احمد -روسها دولت پوشالي نجيب را به نماينده جهادي اش رباني 

موصوف بعداً به كابل خواسته شد تا ماموريت اشرا براي . اه مسعود و دولت اسالمي وي به تبليغ پرداخت ش
  .  مسعود ايفا نمايد - روسيه در نقش معاون وزير خارجه ، بعداً وزير خارجه رباني 

 طي جلسه اي وي را بحيث "مزار شريف" رهبران جبهه متحد در شهر1997جوالي /76 سرطان19در "
 دراثر 1997 اگست 21 /76 در ماه اسد سال " ، و "ظف ساختند ودراعظم جديد تعيين و به تشكيل كابينه مص

ولوژي به نقل از كرون ( "قتل رسيد ه  سرنشين ديگر ب17سقوط طياره حامل وي در ميدان هوائي باميان با 
  )ن حوادث تاريخي افغانستا

  دارد                                   ادامه   


