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  :  خاطر آزادي از زندانه  ب" مادر ماگه رحماني "  دل بستن  به وعده هاي -10

  
 دروقت تفريح همان روزي كه آن مستنطق به ديدن استاد صديق آمده بود  و يا فرداي آن ،  استاد صديق

  : در صحن بالك در مسيري كه من قدم مي زدم ، آمده اظهار داشت 
) خاطرم نمانده ه از مستنطق نام برد كه ب( ديدنم آمده بود در اصل مستنطق من بود ه اين شخص كه ب« 

مادر "ن هستند  ما احوال آورده بود كه فاميل ما درفكر رهائي من از زنداة  از خان .يك آشنائي با فاميل ما دارد

از وي ) از زندان (  را خواهد ديد و امر خالصي مرا ببرك كارملوعده داده كه در سرفرصت  "ماگه رحماني
  .» خواهد گرفت 

 فاميل از طريق  مادر ماگه رحماني  كه " گفتي كه  ميمنه  از وي پرسيدم  كه تو سه سال قبل هم ب

خاطرم نمانده كه استاد صديق  علت تعويق رهائي اش توسط ه ب .  "كارمل را مي شناسد مرا خالص مي كند 
  .  را چگونه تشريح كرد "مادر ماگه رحماني"

 "فاميل هاي زيادي درمكروريان و دور تر ازآن ناحيه و ساير نواحي شهر كابل اين خانم به اصطالح . 
اميل هايي كه در زندان تره كه از كمك هاي وي به ف را مي شناختند ؛ از جمله فاميل استاد صديق "نيكوكار

 نخستين روز گرفتاري استاد ه از بنابر همين شناخت بود ك آگاهي قبلي داشت ، و ، امين زنداني داشتند–كي 
 زنداني و "مادر ماگه رحماني"در نتيجه . صديق ، فاميل داغديده اش از روي ناچاري به آن خانم مراجعه كردند 

استاد كه فاقد شهامت و باور به يك راه و رسم مردمي .  پسرشان از زندان بستفاميل اش را  به تار خام  رهائي 
 ميان خالي و دل انگيز ، دل بست و با شور و ة پاخاسته بود ، به اين وعده و آزادي كشور توسط خلق هاي ب

ي شانرا  حاكم خلق و پرچم ، وابسته ها"حزب". شوق و عالقه با مستنطق و خاد زندان پلچرخي همكاري نمود 
 داشتند ، توظيف كرده بود كه با فاميل هاي زندانيان ايشانكه هر كدام شناختي از زنداني سياسي و فاميل ه

 دست "دولت مردمي"سياسي در تماس شده آنان را وادارند كه از زنداني خود بخواهند تا از ضديت عليه 
  . زودي از زندان رها گردند ه بردارند ، تا ب

 - تخنيك كابل بود و توسط قصابان تره كي ، داغ برادرش كه استاد پولي ديق  گرفتار شدزماني كه معلم ص
 مادر "دامان خانم ه فاميل داغديده براي نجات فرزند دومي دست ب.  هنوز تازه بود  ؛امين در زندان اعدام گرديد

ش به تعويق مي انداخت  تا با وعده هاي ميان خالي همي آن خانم ، رهائي استاد صديق را.  زد "ماگه رحماني
  .  در زندان از وي  به نفع  دولت مزدورش كار بكشد 

. دست آورده بود ه  بعد از آمدن مستنطق به پايوازي معلم صديق ؛ استاد دوست تمسك و دستĤويز خوبي ب
 را با  از همين سبب  در رابطه با وي سر صحبت ،درستي نمي شناسمه وي فكر مي كرد كه من معلم صديق را ب

من بعد از . "...  ديدي توخي صاحب كه مستنطق بعد از اينهمه  مدت براي  چه آمده بود ": من باز نموده گفت 
تذكراتي به استاد دوست دادم و يك  ) 1359در همان  نيمه سال (اينكه در مورد معلم صديق و شناختم از وي 

م ؛ همچنان عملكرد  خطرناك وي را در اوايل سال سلسله مطالبي را كه بي خبر از آن بود  برايش بيان داشت
دور لبانش ه لبخند رضايت بخشي ب)  صحبت خواهد شد درمورد اين عملكرد بعداً(  برايش تشريح كردم  1360

  با خشم ووي با هيجاني آميخته. زمانيكه نام مستنطقي را كه به پايوازي وي آمده بود، به استاد گفتم . نشست 
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 ، كرد هر باري كه صديق در مورد من مطالبي را بيان مي  ،ين شخص مستنطق هر دوي ما بود ا": نفرت گفت 
  ... .همين مستنطق مرا بر زير شكنجه مي برد 

  

   ،"مادر ماگه رحماني"  واقعيت-11

   :ي روسي و اثرش بر زندان پلچرخي ) ايرينا وريوسكايا(        يا 

  

   اسم  دخترش را پسوند نام خود ساخته بود ؟  خانم ماگه رحماني كي است  و چرا مادرش

  : در مورد خودش چنين مي گويد )  ليلي رشتيا عنايت سراج (ماگه رحماني در مصاحبه با 

بعد ، وقتي .  به افغانستان آوردند بيشتر از شش هفته نداشتم كه والدينم مرا.  من در ماسكو تولد شده ام« 
 [ وقت با مادرم همان.  يه مقرر شد ، چند سالي را در تركيه به سر بردمپدرم به ماموريت ديپلوماتيك در ترك

ايرينا (  ناظمي  كه دو داستان ماگه را از مادرش ، يعني -    مي در كازان روسيه17ايرينا وريوسكايا متولد 
و فرانسه سفرهايي  به ايتاليا ]را تذكر نداده است ) مادر ماگه( جنساً به دست آورده ، سال تولد وي   )وريوسكايا

 در عهد )] خورشيدي1309 (  1930[پدرم در سال .  در بازگشت به ماسكو ، آنجا داخل مكتب شدم.  كردم
يم جديد ژ ، با چند تن از رفقايش كه مخالف ر ].... [ در اكتبر سالاو .  نادرشاه شهيد ، به افغانستان برگشت

  . » . بودند ، به جرم جمهوريخواهي دستگير گرديد

( كه غالم احمد رحماني نام داشت ، بنا بر نوشته لطيف ناظمي  ) ايرينا وريوسكايايعني شوهر (پدر ماگه  
از جوانان تند رو عصر اماني بود كه براي تحصيل به اتحاد « ) كه خود ازپيشكسوتان قلم به دست  پرچمي است 

احمد (وسي داشت و از اين رو او را دركابل او درآنجا زبان روسي را ياد گرفت و خانم ر . شوروي فرستاده شد
به اتهام مخالفت با سياست انگليس و تمايل  ] 1929[   خورشيدي1308 احمد در سنة …گفتندي) يروس

و چون در حدود  شديدش به رژيم ساقط شدة اماني براي مدت هاي طوالني در محابس كابل زنداني ماند
   .» ابل وفات يافت از زندان بر آمد درك]1946[ خورشيدي 1325

 ]خورشيدي  ) 1332 (1953  [در ماه اكتبر سال":مي گويد ) ليلي رشتيا عنايت سراج(ماگه به خانم 
  يعني  1954در سال [  " در دفتر جديدالتأسيس ملل متحد در كابل شامل كار شد ) ايرينا وريوسكايا( مادرم 

لل متحد ؛ داكتر محمودي فقيد نوشته اش را در رابطه با   در م )ايرينا وريوسكايا( يك سال بعد از آغاز كار 
نقض حقوق بشر در افغانستان به وي سپرد تا آنرا به نكسن معاون رئيس جمهور امريكا كه در كابل حضور 

  ] .داشت ، بدهد  
  :ماگه رحماني  در بخش ديگر مصاحبه چنين مي گويد 

) 1955( ي هيچگاه رسماً داده نشد ، اما در سال برون رفتن از منزل بدون چادر ةگرچه به من اجاز « 
شاروالي كابل از من تقاضا نمود تا منحيث ترجمان زبان روسي با انجنيران شوروي كه براي ساختمان اولين 

.   من مدت هشت ماه به حيث ترجمان اين گروه انجنيري كار كردم.  فابريكهء قير به كابل آمده بودند ، كار كنم
كه از افغانستان ) 1960(كي از دفاتر ملل متحد به حيث ترجمان شامل كار شدم و تا سال پس از آن در ي

  »  ... افغانستان را براي ازدواج با مردي كه دوست داشتم ، ترك گفتم . برآمدم ، به اين وظيفه ادامه دادم
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رابرت مانتانو (  به نام ، با يك مرد انگليسي ماگه در آوان اشتغالش در دفتر سازمان ملل متحد دركابل« [  
نه زنده ياد  ] .» ....   تن مي دهد آشنا ميشود و پس از ازدواج با وي به مسافرت هاي كاري شوهرش) بروس

  به ايرينا وريوسكايا، هيچكدام در رابطه با )لطيف ناظمي(، نه ) ليلي رشتيا عنايت سراج(، نه ) محمود طرزي(
 )هيچ  ( ير به موقف اين زن و ماگه در رابطه با تجاوز شوروي به افغانستانروشني تماس نگرفته اند و دو فرد اخ

بوده )  غالم احمد  رحماني(و شوهرش ) ماگه ( هر چه گفته و يا نوشته اند در مورد دخترش . تماس نگرفته اند 
 .از اينرو معلومات  بيشتر در مورد اين خانم وجود ندارد . است 

امي و اطالعاتي در نگاشته هايشان همواره به اين امر تاكيد و پافشاري نموده كاوشگران مسايل سياسي ، نظ
، اعضاي سازمان هاي  اطالعاتي خود را در ... اند كه كشور هاي بزرگ زير پوشش كمك هاي اقتصادي نظامي و 

تشار نظامي قالب استاد ، انجنير ، هنرمند ، تكنيشن ، داكتر طب ، مشاور ، معدن شناس ، باستان شناس ، مس
ازدواج مصلحتي ( ، به كشور هاي مورد نظر مي فرستند ، همچنان از طريق ازدواج هاي سياسي و اطالعاتي ... و
   .  به اين كار مبادرت مي ورزند) 

مادر ماگه به گمان اغلب عضو سازمان امنيت شوروي سوسيالستي بوده و ازطريق ازدواج سياسي با غالم 
اين نكته مهم را بايد خاطر نشان ساخت كه درآن سال ها تز هاي . ستان شده بود احمد رحماني وارد افغان

تجديد نظرطلبي رويزيونيزم خروشفي هنوز در درون حزب كمونيست شوروي  شكل رسمي به  خود نگرفته بود 

كشور مادر ماگه از موضع امنيت كشور سوسياليستي اش دررابطه با اقدامات تخريباتي   ايرينا وريوسكاياو 
هاي امپرياليستي ، استقرار صلح جهاني و كمك هاي انتر ناسيونالستي به خلق هاي جهان و در گام نخست به 

كه از منظر موقعيت استراتيژيك ، اين كشورها ،  بخصوص افغانستان در مركز ديد كشور ( كشور هاي همسايه 
؛ گام بر مي داشت و دركشور ما )  داشت هاي استعماري و امپرياليستي و سازمان امنيت شوروي آن وقت قرار

  هـاگـم ، يعني  نمي توانست كه باالي افكار دخترش ايرينا وريوسكايا   ، يعنيجهانبيني مادر. فعاليت مي نمود 
كه مسلماً در گرايش به سياست ، موضع  ، ه به سياست عالقمند شد ـاگـبه همين سبب م. اثر نداشته باشد 

ه ـاگـافغانستان و جهان ، اثر در خور توجه باالي دخترش  داشته است  ؛ چنانچه  مپدرش در قبال  مسايل 
  : ميگويد 

از همان وقت .   كه خواندن و نوشتن را آموختم-  تاريخ دقيقش را به ياد ندارم - هنوز خردسال بودم « 
 1320 [ )1941(ل اما ، پسانتر، يعني در سا. خواستم نويسنده شوم  شوق نويسندگي در من پيدا شد و مي

   » .م ، وقتي كه پدرم از حبس آزاد شد ، به سياست عالقه پيدا كرد]خورشيدي

اطالعيه در ( تحت عنوان ) 1998 مي 1(در نگاشته ام مؤرخ   من جمله ؛  اين قلم در نوشته هاي قبلي

ستي به يك كشور  در رابطه با استحاله اتحاد شوروي سوسيالي) مورد شبكه هاي خاد زير عبا وقباي اسالم
رويزيونيست هاي  شوروي ، با اينك بار ديگر خاطر نشان مي سازم كه . سوسيال امپرياليستي مطلبي نوشته ام 

همانند ( ماهيت سوسيال امپرياليستي ، زير پوشش سوسياليزم و كمونيزم به صدور كودتاها در جهان پرداختند 
 به اقتضاي منافع آزمندانه اش ، كه از ماهيت امپرياليستي ، در پي آن)  درافغانستان1357ثور7كودتاي ننگين 

آن  نشئت مي كرد ، به خيال خام تصرف آبهاي گرم و تجديد تقسيم جهان ، به افغانستان كه درمسير ماشين 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                   دوم                                                        جلـد   

 

 
 

   

 

 

5 

 نفوذ "ضبط احواالت"سالها قبل از تجاوز ، در KGB. جنگي اش به آن  سو قرار داشت ، بي باكانه تجاوز كرد 
  ايجاد  حاصل بخشي  از كار كرد هايش در افغانستان ،. ادي كليدي آنرا به اجنت خود تبديل نمود كرده افر

 بود كه بعد از تجاوزش به كشور ، از بطن خونين و چركين دستگاه هاي كام و اگسادستگاه هاي جهنمي 
  . را زاياند ادـــخاستخباراتي ماقبل ، دستگاه جهنمي 

انطوري كه دراتحاد شوروي سوسياليستي بعد از غصب قدرت حاكمه توسط دارو مي بائيست تذكار داد ، هم
. [ ، اعمال گرديد ...  سوسلوف ، رويزيونيزم در كليه عرصه ها اعم از سياست ، اقتصاد ، فلسفه و–دسته خروشف 

اساس خط مشي دولت آن كشور  ) 1957(كنگره بيستم حزب درسال بعد از تز هاي رويزيونيستي خروشف
سازمان امنيت آن كشور به پيروي ازاين ]  رمسايل ملي وبين المللي قرارگرفته جنبه رسمي به خود گرفت د

تجديد نظر ، تحت رهبري برژنف صفوف حزب و تمامي مجتمع ها و سازمانهاي مربوطة  آنرا از مضمون حزبيت 
 و افراد آنرا به عضويت در شبكه .تهي ساخت ) حزبيتي كه قواعد و ضوابط رويزيونيستي بر آن حاكم شده بود (

 بود كه بر همه امور ، از  KGBدر  بدايت امر در هسته حزب و دولت ، اين  . هاي عديده كي جي بي  واداشت
مسايل نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي گرفته ، تا زندگي خصوصي اتباع آن كشور آگاهي و تسلط 

  .بالمانع داشت 
 KGB لنينيستي ، - به تبعيت از اين سياست ضد ماركسيستي. ند ؛ نه بر عكس آن بر سياست حكم ميرا 

كه توسط عمال » حزب دموكراتيك خلق«به خاد سازي . در افغانستان نيز به همان شگرد و شيوه عمل كرد 
در وهله . اش چون تره كي و ببرك ، پنجشيري و كشتمند ، جوزجاني و شركاء سازمان داده شده بود ؛ پرداخت 

سازماندهي شده بودند ، ... اول تجاوز به افغانستان، بخش پرچمي هاي مخفي ، كه توسط نجيب اهللا ، كشتمند و
داوودخان » مصونيت ملي« و » كام« و » اگسا«قسماً نيمه مخفي ها از جناح كارمل ، همراه با آن تعداد اعضاي 
 موازي با اين استحاله تمامي اعضاي .  ساختند كه به حرفه منفور شان پابند بودند ، بـدنـه و اسكليت خاد را

KGB  لنينيستي تهي -در سراسر جهان و از جمله در افغانستان در چنبر اين استحاله از بينش  ماركسيستي 
با اين . گرديده تبديل به عوامل مخرب سرماية نو به دوران رسيده  سوسيال امپرياليستي در شوروي گرديدند 

نيز از چنبر اين استحاله دور نمانده به يك عامل مخرب در ) مادرماگه رحماني   ( يوسكاياايرينا ور صورت خانم
 كه تحت تأثير "مبارزش"اين مسئله تا كنون روشن نشده كه دختر. رابطه با منافع مردم  و كشور ما قرار گرفت 

شت از رابطه مادرش با  قرار دا- ديدگاه وخط سياسي پدرش  رحماني كه همانا مبارزه با شاهي مطلقه بود 
  ! سازمان امنيت شوروي آگاهي داشت و يا خير ؟ 

  
 اقامت فاميل ها و جوانان در آن سال ها در اتحاد شوروي ، زمينه مساعدي بود براي جذب كارمندان 
خارجي اعم از ديپلومات ها ، اعضاي فاميل هاي مهاجر ، بخصوص جوانان به طرف مبارزه بر ضد نظام هاي ضد 

و همچنان كشف راز و رمز خارجي هايي كه در شوروي وقت . و ضد دموكراتيك حاكم  در كشور هاي شان ملي 
از طريق ) من جمله (، به عمليات تخريبي اشتغال داشتند ، ... زير پوشش كارهاي تجارتي سياسي وتحصيلي و

به يكي دو مثال مي توان . د مثال هايي در زمينه وجود دار. ازدواج هاي سياسي يا اطالعاتي صورت مي گرفت 
زني كه وظيفه  استخباراتي .  با زمري در اتحاد شوروي ازدواج مي كند )ناتاشه  ( يك دختر روسي: بسنده كرد 
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 تن ار اعضاي دارد ، در دعوت هاي سفارت شوروي در كابل  با شوهرش حضور بهم مي رساند و بنا بر گفته دو
از دعوت ها كه در سفارت آنكشور در كابل برگزار شده بود ناتاشه را يكي  سفير شوروي در«: مركزي ساما  

 بعد از اعدام شوهرش دو ناتاشه .  » ... " چه کردی سامايت را "   :  گفته بودمخاطب قرار داده طور مزاح 
ه فاميل مثال هاي هم از دختران پرچمي و عوامل خاد با پسران مربوط ب.  بر مي گردد روسيهباره به زادگاه خود 

 وجود دارد ؛ مثل صديق و امان اله پيمان  ضد روسيهاي  ضد خلق و پرچم و فاميل هاي سرشناس  سياسي
اولي توسط خانم پرچمي اش كه از سمت سياسي وي بي اطالع بود و بعد از كودتاي ثور به ايران ... . شعله اي و

 . را واداشت تا  از تهران  به كابل بيايدشوهرش  فرار كرد ، به بهانه اي كه خانم اش سرهمبندي  نمود ،
شفاخانه "دومي توسط خاد گرفتار و در.  به مجرد ورود به كابل گرفتار گرديد و مدتي زنداني شد شوهرش

زنده ياد پيمان  پيش از گرفتاري نامزد پرچمي اش را شناسايي نموده از وي . زندان پلچرخي به قتل رسيد "
يك  كه با  ، خواهر پرچمي و برادر پرچميارتباط مي گيرد به يك دختر پرچميو مثال سومي . جدا شده بود 

 از چنين از چند سال بدينسوو (  خويشاوندي بسيار نزديك دارد -   از فركسيون پرچم-   مهمپايه وكادر بلند 
 آن ز تن ادچن كه -  ها، با يك تن از اعضاي فاميل شعله اي) رابطه اي به شكل هستريك به دفاع بر مي خيزد 

 از "متمايل به چپ" و گويا "بي طرف" ازدواج كرده و درنقش خانم به اصطالح - فاميل در زندان اعدام شدند 
 و 58 و57سالهاي (  سازمان سـاوو مخفي بودند  مركزي در شرايطي كه اعضاي" كمك" و"همكاري"طريق 

  نزديك گـرديده و به مطالـبي دست ي يته مركزـ، با دو سه تن عضو سازمان  من جمله دو عضو كم ) 59
  ... .يافت 

 "ملل متحد"اغلباً كارمندان [  در كابل ازدواج مي كند "ملل متحد"به هر رو  ماگه با يك انگليسي كارمند 
چه در مقر آن موسسه ، چه در نمايندگي هاي آن در ساير كشور ها منسوب به مليت هاي مختلف بوده و اكثراً 

 ؛ ولي مادر) 1960(و از افغانستان خارج مي شود ]  هاي اطالعاتي كشور هاي خود مي باشند وابسته به سازمان 
تا سالهاي تجاوز شوروي سوسيال امپرياليستي   KGBبنابر صواب ديد مقامات  ) ايرينا وريوسكايا ( روسي اش

ا وي شناسايي داشت ،  ب1955اينكه داكتر محمودي فقيد در سال هاي قبل از. در افغانستان  باقي مي ماند 
 ايرينا (نه تنها محمودي فقيد ؛ بلكه شماري از مبارزان جنبش مشروطه نيز با اين خانم .  امريست بديهي

  . تماس داشتند در آن سال هايي كه شوروي كشور واقعاً سوسياليستي بود ) وريوسكايا
 مندرجه نشرية  [ه هايش در يكـي از نوشـت سال ها پيشكه ) اين پرچمي نيمه مخفي ( آصف آهنگ

مجيد (  به يك تن از قهرمانان اسطوره يي كشور ؛ به نقل از فـرد ديگـري ] چاپ تورنتوي كانادا " لمر"مبتذل 

تماس داشته و با ) ماگه رحماني (    ايرينا وريوسكايابا دختر :   درخاطراتش نوشته كه   بود ؛توهين نموده) 

     . بركناري ملك خان وزير ماليه را در خانه اين خانم شنيده استوي يكجا به سينما رفته است و خبر
 كه نكسن در كابل بود ، هنوز سياست هاي رويزيونيستي و سوسيال امپرياليستي برخطوط 1954در سال 

در آن ايام وي  يك . حركي كارمندان سياسي و مامورين اطالعاتي شوروي در خارج از كشور مسلط نشده بود 
در سياست و مبارزه عليه نظام حاكم آن وقت كه  نادر ) ماگه( بين و مترقي بود كه مشوق دخترش خانم  روشن

غدار و عامل انگليس در رأس آن گمارده شده بود و كارد استعمار را بر استخوان مردم مي كشيد ، تا اختناق به 
به بعد كه رويزيونيزم در كنگره  ازاين سال ها . نفع سياست استعماري انگليس در افغانستان  پايدار بماند 

شكل رسمي اختيار كرده  و رهبران خاين به خلق ...]  سال [ بيستم و بيست و دوم حزب كمونيست  شوروي 
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 لنينيزم ، رويزيونيزم را در سياست ، اقتصاد  و فلسفه - هاي آن كشور و خلق هاي جهان به جاي ماركسيزم 
فركسيون هاي جدا شده از احزاب كمونيست كشور هاي جهان در همين تبليغ و ترويج نمودند ؛ نه تنها تمام 

مثل حزب توده در ايران و ( راستا گام برداشتند و به شبكه هاي اطالعاتي سوسيال امپرياليزم تبديل شدند 
؛ بلكه ديپلومات ها و ساير كارمندان سفارت خانه هاي شوروي، همينطور )  درافغانستان" خلق دموكراتيحزب"

 بر مبناي منافع تغيير در سيستم فكري خود پرداختهدر سراسر جهان درچنبر اين استحاله  به  KGB ورين مام
مادي كه در ظاهر تبعيت از اوامر و نواهي آن حزب جلوه گر مي شد ، در تمام ساحات ، بي چون و چرا عمل 

.  بيرون نشد و به مخالفت با آن نپرداخت نيز از چنبر اين استحاله) مادر ماگه  (  ايرينا وريوسكاياخانم. كردند 
مادر ماگه در بخش . در افغانستان مبدل شده بود  KGB به عامل مخرب )  خود آگاه و يا ناخود آگاه(وي ديگر

زماني كه مكروريان ها توسطه انجنيران روسي نقشه شد و به كمك و امداد . هاي با امنيت شهر  اقامت داشت 
در واقع ، اين شهرك عمدتاً براي رهايش [ اين خانم هم به آن شهرك نقل مكان نمود آن كشور اعمار گرديد ، 

اعضاي حزب وطن فروشان خلق و پرچم اعمارشد ، تا دراين شهرك  هريك با ديگري  به زودترين فرصت 
ر ممكنه ديده بتواند و شبها بدون دغدغه خاطر پاي صحبت همديگر بنشينند و از امنيت بيشتر هم برخوردا

  ] . باشند

پدر كالن (  [سردارعبدالرحمن با تخلص پدرش سردار غالم احمد رحماني ولد "ماگه رحماني"نام پرآوازه 
كه بودند آناني به گفته محمود طرزي هر دو برادر از جمله   سردارعبدالحبيب سردار عبدالرحمن وبرادر) ماگه

؛ به خاطر ]  عضويت داشتند» جوانان افغان « انو درسازم ازنهضت اول مشروطيت جان به سالمـت برده بودند

اسم دخترش و  )  ايرينا وريوسكايا(  ويبار سياسي و مبارزاتي همين نام ها  بود كه  مادر روسي االصل 

    )" مارد ماگه رحماني"(را پسوند نام خود ساخت ) يعني شوهر خودش ( تخلص پدر وي  

 اين زن به اصطالح )مشهور بود ) رحماني ( اسم فاميلي كه دخترش به (  يزن روس ايرينا وريوسكايا
  ؛)1959(  اين خانم از سالهاي قبل  گفته شده.آپارتماني داشت ) 2 ويا1بالك( در مكروريان كابل "نيكوكار"

.  بود به حيث نرس كار مي كرد " شفاخانه گندنا"يعني از ايام جواني در شفاخانه ابن سينا كه نام قديمي آن 
حيطه كارش همچنان در ساحه اي كه زندگي مي كرد افراد و اشخاص و فاميل هاي زيادي را مي وي در 

ان هم نشست يبا نعيم شا) برطبق چشم ديد يك رفيق زنداني ( جمله  من. شناخت و با آنها آشنا و دوست بود 
  و برخاست داشت

 مثل ،" خلق دموكراتيك "رهبران باند  در محل اقامت اش با  )" مادر ماگه رحماني "  ( ايرينا وريوسكايا 
از   ايرينا وريوسكايا   شده بود كه و شنيده بارها ديد. كارمل و كشتمند و سايررهبران اين باند در تماس بود 

 افغان " در نقش يك روسينامبرده.  استقبال و احترام مي شد ملِكه گونهطرف كادر هاي سرشناس پرچمي ، 
 عبدالرحمن  داكتر چون؛  اجتماعي- ة سياسي ر گذشته با شخصيت هاي برجست كه د- "خير خواه" و "شده

 به درد -  افغانستان سود مي برد سياسي شخصيتي برجسته اين نام و نشان ة از جاذبو  ،محمودي رابطه داشت
ببرك و اين و آن مي خورد و با شناختي كه از اراكين دولت در دورة شاه و داوود و دورة كودتا ، بخصوص دورة 

نجيب داشت ، مشكل آنها را حل مي كرد ؛ حتا فاميل هاي سرشناس سياسي كه در دورة كودتا و تجاوز در 
 1359درسال .   نزد وي مراجعه مي كردند  1950 و 1940پلچرخي زنداني داشتند ؛ با همان ديد سال هاي  
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كه به تشويق همين زن با اطالعات زندان  همكاري كرد تا هر چه زود تر ) استاد صديق ( يك تن از چپ نما ها 
اين زن واقعي موثريت )  چنانچه به مدت حبس كم محكوم شد ( از زندان رها شود و يا به مدت كم حبس شود 

گر موفـق گـردد از طيف چـپ كس و يا كساني را تا ا به گونه اي تبليغ مي كرد ، از زندان  اسيرانرا در رهائي
  .وادارد كه از كمك هاي اين  خانم مستفيد گردد 

يكي از مهمترين پايه هاي دولت امين ه  تجاوز كرد ، بعد  از اشغال آن به افغانستانزمانيكه قواي  شوروي ب
 ة دور» عفو عمومي زندانيان« وز   بعد از چند رKGB .   و آنرا به تصرف درآورد ور شدحمله ) زندان پلچرخي(

اعالم داشت ، تا با اين ريفورم آني مردم را بفريبد وكارمل ) ببرك كارمل ( امين را از زبان اجنت مشهورش 
چمي ها  بنا بر امر شبكه اطالعات پر.  وانمود سازد "منجي خلق هاي افغانستان" و "قهرمان" ميهن فروش را 

اين ها بنا بر شناخت قبلي كه از تمام طيف هاي سياسي . چرخي حاكم شدند  بر زندان بزرگ پلباداران شان
جمله داكتر  من؛ داشتند ، شماري از آنان ) شعله اي ها ( وبين جريان دموكراتيك نوين افغانستان سبويژه من

ابودي آنان را به قتل رساندند و نه بKGB  دستور نظاميان  ه را ب... رزبان ، داكتر هاشم مهربان ، داكتر دادگر و 
دانستند سه تن ديگر از همين طيف ، مبارز و فعال سياسي  از آنجايي كه مي. دست امين جالد وانمود كردند 

 انتقال دادند ، تا قواي "1بالك"به "2 بالك "، آنان را  از نبودند و در آينده نيز برضد تجاوز عمل نخواهند كرد
 را در رابطه رهائي آنان به "مادرماگه رحماني"ان تصميم بگيرند و خانم  آنةاشغالگر و مزدورانشان بعداً در بار

همين سه تن سرشناش  اعضاي فاميل يكي از.  جلوه دهند "زن نيكو كار"برسانند ، و بيشتر از پيش شهرت 
 ،م   كه با وي داشت2010 ، درصحبت تيلفوني تاريخي اول مارچ )م . ز  ( "1 بالك"زنداني انتقال داده شده به

) برادر زنده ياد لطيف محمودي ( داكتر عبداهللا محمودي ، رفيق محمودي  [ موضوع رهائي سه تن از بستگانش
  :   را چنين بيان نمود ) اسم وي گفته شد كه فراموشم شده است –محمودي ( ... و 
 مي كشيديم كه روز عفو عمومي با عده اي از اعضاي فاميل به پلچرخي رفته بوديم و بابي صبري انتظار« 

 را شناختم باختري اصف من  و. مدتي گذشت از آنان خبري نشد . زندانيان ما از دروازه زندان خارج شوند 
مصاحبه وي را چند ساعت پيش  ( پرچمي ها قبل از آنكه واصف را از زندان رها سازند  باو ي مصاحبه نمودند[

 تجاوز روسها را به افغانستان صاحبه كه از راديو بخش شد در جريان مواصف  . ) ]از وقت مصاحبه اعالم داشتند 
كه با سر و  ] مصاحبه وي را اين قلم  و برخي از رفقا  شنيدند. را كمك خوانده كارمل را مورد تأئيد قرار داد 

 آنها را از  . من از زنداني هايتان پيامي دارم"  :طرفم آمده گفته وضع بسيار بد از ميان انبوه جمعيت ب
من ه بعداً دستمال را ب.  "... اين را بگير ، در دستمال چيزي نوشته  اند . انتقال داده اند "1بالك" به"2بالك"

 ما را از ميان ساير زندانيان جدا "  :ش نوشته كه امتوجه شدم كه برادرم  بر روي دستمال. آنرا باز كردم . داد 
بعد از مطالعه  نوشته ، تمام   . "كنيم  ما را مي كشند  فكر مي ،آورده اند " 1 بالك"به" 2بالك"كرده  از 

مادر ماگه "(فكر ه ب. ما در تكاپو شديم تا راه چاره اي بيابيم . اعضاي فاميل شديداً  در تشويش شدند 
سوي آپارتمان وي ه با عجله ب و. كه در يكي از بالك هاي مكروريان زندگي مي كرد ،  شديم ) "رحماني

سفارت به وي اطمينان .   تيلفونش را برداشت و مستقيماً با سفارت شوروي در تماس شد "ماگهمادر ".شتافتيم 
گويند  سه نفر شان را    به سفارت گفت كه فاميل اسيران مي"مادر ماگه" .داد كه كسي درزندان باقي نمانده  

 چه سند و ":  پرسيد "ادر ماگهم"سفارت از .  انتقال داده اند و تا هنوز زنده هستند "1 بالك"به" 2 بالك"از
ما جريان . بعداً آن خانم گفته نفر سفارت روسيه را براي ما ترجمه كرد . "دستاويز در اين مورد دارند ؟ 
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مادر " كه بر روي دستمال نوشته شده بود ، براي  خانم  "1 بالك"نگهداشت سه تن از اعضاي فاميل ما را در
آن خانم متن نوشته را به . وي نشان داديم ه كه در آن نوشته  شده بود ،  ب گفتيم  و فوراً دستمالي را "ماگه

سر انجام به اثر . آنگاه سفارت  به آن خانم اطمينان داد كه در موضوع تحقيق مي كند . زبان روسي ترجمه كرد 
   .)قول ه نقل ب ( ."ندان آزاد شد و از مرگ نجات يافت هر سه عضو فاميل ما از ز"مادر ماگه رحماني"تيلفون 

 در سراسر بالك )مادر ماگه رحماني( ايرينا وريوسكايا روسي رهائي آن سه تن ، از زندان از طريق خانم
 "ارـو كـزن نيك"ابه ـمثه ن  بـهاي مكرويانها زبان به زبان گشت و موجب شهرت بيشتر آن زن روسي مس

  !  ؟ دـگردي
وب به يك فاميل شريف و سرشناس س من-  زنداني پرداختن به تحليل و چرايي رهائي  اين سه تن[ 

 و بهره برداري از رهائي آنان به سفارش  يك زن مسن روسي و ارتباط نامبرده با سازمان اطالعات -سياسي 
 تبارز كرده بود ؛ شامل خطوط توضيح در اين نگاشته نمي " مشكل گشا " و" زن نيكوكار"شوروي كه درقالب

   . ]اص مبارزاتي خواهان تحليل و ارزيابي چنين امري باشد ؛ مگر اينكه شرايط خباشد
) م . هـ ( آراء و انديشه ديگران را باز توليد مي كند و به دفاع از داكتر ) اغلباً ( كسي كه در اين اواخر

(  آقاي داكتر حسين بهروز در مورد محمودي فقيد را از سايت 2009 جون 4برخاسته ، كاپي نوشته مؤرخ 
برداشته در سايت مورد نظرش بر قرار ساخته است ، تا توجه خواننده را به بخش اخير آن  ) "ه آريانادانش نام"

رسالة مستوفاي ) محمودي فقيد  ( وي   ...« [ جلب نمايد كه مادر ماگه مورد اعتماد محمودي فقيد بوده است  
 فرستادند هنگامي كه نكسن ديگري محتوي عدم مراعات حقوق بشر در افغانستان در محبس نوشته بيرون

كه در نمايندگي سازمان ملل ” ماگه رحماني“معاون رئيس جمهور امريكا به افغانستان دعوت شده بود مادر 
   ] .».وي رسانيده كرد اين نبشته را در شب مهماني نكسن در آن سازمان ب متحد در كابل كار مي

آنرا مطالعه كرده باشد ) بخش هشتم (  اين قلم " خاطرات زندان"خواننده آگاه متعهد و متجسس ، هرگاه  
، بعد از مطالعه  پاراگراف فوق از نوشته  آقاي بهروز ، سوالي در ذهن  اش  نقش خواهد بست كه  اين زن مبارز 

چطور با سفارت شوروي در دوره ) داكتر محمودي فقيد ( ومورد اعتماد شخصيت برجسته جنبش هفت شورا 
در دو نوشته ، از دو نويسنده اي كه  ) ايرينا وريوسكايا( براي رفع چنين ابهام كه  . ست ؟ اشغال تماس داشته ا

از ) بعد از يكسال و نيم(همديگر را نمي شناختند ، به دو شكل معرفي شده ، و با نشر عامدانه نوشته آقاي بهروز 
بب اين ابهام خواهد گرديد و سوالي در  برخاسته ؛ س"ساوو"رهبر ) م . هـ ( جانب اين كس كه به دفاع از داكتر 

 اتهام "  ؛- كه به مأخذ موثق متكي مي باشد - زمينه شكل خواهد گرفت  تا نوشته اين قلم در مورد مادر ماگه 
   .  و گويا  از  اهميت و ارزش آن كاسته شود تلقي گردد"

اين سال مصادف است با  .  به كابل آمد1954براي رفع چنين ابهام بايست تذكر داد كه نكسن  در سال 
 سوسلوف و شركاء كه - حضور بولگانين در رهبري كشور شوروي و تا آن سال تز هاي  رويزيونيستي خروشف 

 پروسه نهايي جمعبندي  و شكل گيري اش را مي گذراند ، به تصويب كنگره  حزبي نرسيده بود و 1957تا سال 
 حتا كادر هاي  عادي حزب  ؛(سيوناليزم پرولتري در حركت بود در دايره رهبران خاين به امر كمونيزم و انترنا

در چنين اوضاع و حاالت  كارمندان و مامورين ) كمونيست شوروي از وجود چنين انحرافي اطالع نداشتند 
KGB   درآن )   ايرينا وريوسكايا( مادر ماگه  .  سياسي قرار داده نشده بودند - در چنبر استحاله ايدئولوژيك
ه حيث يك انسان باشرف و با درد كماكان به وظايف محوله اش ادامه مي داد و مورد اعتماد و اطمينان وقت ب
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 1358تا سال )  خورشيدي1333 ( 1954از سال .  مبارزين آگاه جنبش هفتم شورا  ، مثل محمودي فقيد بود 
است جهاني به وقوع پيوسته را احتواء كرد ، فعل و انفعاالتي در سطح سي)  سال 25(خورشيدي كه ربع قرن 

 نيز دچار چنين ايرينا وريوسكايارهبر سازمان ما اينقدر هم بي اطالع از كنه مسايل نبوده كه نداند . است 

 بنا برخواست وي  .يست  ن1950و 1940ي سال هايايرينا وريوسكايااستحاله اي رويزيونيستي شده و ديگر آن 
خلق مي نمايند ، تا ) كه عمرآن كم و فاقد اعتبار مي باشد( فته فكري هوادار مفتن اش عامدانه در زمينه ، آش

برداشتها و نظرات  كاوشگران حقايق خونبار گذشته را كه تا كنون به دست نشر سپرده نشده ، هرگاهي كه 
  .  سازد "بي اثر" و " بي اعتبار "منتشر شد ؛ گويا 

 از جانب  برخي ها اشاره مي نمايد ، و آن اين "لسوا"و )  خلق كردن ابهام(  اين قلم به يك بعد ديگر
است كه آنها فكر مي نمايند با چنين كار و كردار مي توانند  بخشي از عمر مانرا از ما بگيرند و كار اصلي 
مبارزاتي مان را  كه بخشي آن آشكار ساختن  جنايات تا كنون افشاء نشده  روس ها در افغانستان  و كاركرد 

مي باشد ،  ... و ...  ي سازمان هاي اطالعاتي وابسته به روسيه در درون  تشكيالت چپ انقالبي وهاي عمال نفوذ
در حالي كه ما به همين بهانه  مطالب ديگري را بر روشني  خواهيم كشيد . دچار سكتگي و درجازدگي نمايند 

  . د افزود كه بر آگاهي خوانندگان گرانقدر ، بطور اخص به آگاهي جنبش چپ انقالبي خواه
اين قلم  مزيد برآن خاطر نشان مي سازد  كه همين چند صفحه را مستقيماً بر روي صفحه مونيتور تايپ 
كرده كه با سر زدن به يكي دو سايت و نقل برخي مطالب مورد نظر در رابطه  با اين توضيح ؛  مجموعاً يك 

  . ساعت  ونيم از وقت اش را احتواء كرده است 
  

  :سلولي  به ساير اتاق ها  اره تبديلي سه هم سخني در ب-12

  
فلك خشماگين ، چرخ زمان تسلط وحشتبار استعمار روس بر زندان را بر روي سينه زندانيان آزاديخواه ، با 

 آن مظلومان بسته در هزار زنجير پيدا  و ناپيدا را خرد مي خوانـرداند و گوشت و پوست و استـكندي مي گ
  . كرد 

سلولي ها را دچار تكان   را بر زندانيان اعمال مي كردند ، اين فشار ها ، روابط بين همفشار هاي شديدي
اگرچه زندانيان از طيف هاي . هايي مي ساخت كه بعضاً منجر  به برخورد فزيكي ميان طرفين مي گرديد 

 فزيكي دوري ، از درگيري...  و "حزب جمعيت اسالمي" با  "حزب اسالمي"اعضاي : گونه مثال ه متخاصم  ب
هم ديده شده  كه طرفين به جان هم افتاده اند ، تا اينكه  منازعه با مداخله ... مي كردند ؛ مگر در حاالتي 

، تمام ... در چنين جوي . اهانت بار مزدوران روس و جزائي ساختن هر دو طرف منازعه  ظاهراً پايان يافته است 
 خود گرد آورده بودند ،  ة  چپ ، اكثريت زندانيان نا آگاه را در دايرطيف هاي اخواني با آنكه در مقايسه با  طيف

( خاطر كركتر  و شخصيت مستحكم و با صالبت سياسي چپ انقالبي كه در برش هاي بسيار حساس ه با آنهم ب
درون زندان ، استواري و شهامت بي نظيري از خود  و در رويا رويي  با جالدان  مزدور در) تحقيق و شكنجه 

؛ حتا از درگيري لفظي با طيف چپ انقالبي اجتناب مي ) وان مكتبي ـيعني اخ( نشان داده بودند ؛ اينان 
  .  ورزيدند
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  هارون . گرديد قبينحآقاي   خاموشانه هارون با و عكس العملدر درون سلول ما ، مسايلي موجب اعتراض
 وي ناراحتي و مشكل .اير كوته قفلي برسد ، نمي خواست سر و صدا به سكه از لحاظ اخالقي جوان بدي نبود 

كه در يكي از كوته قفلي هاي دهليز ما زنداني ) "شفيع جان"( هاي باند  حكمتيار " كالن"را به يك تن از  اش
 مشكل وي "شفيع جان". بود و با طيف چپ ظاهراً برخورد آميخته با احترام داشت ، شكايت گونه رسانده بود 

در هر حال موجبه  اعتراض اين جوان خادي با وساطت و پادرمياني من از ميان برداشته . را با من مطرح كرد 
  . شد و  اوضاع در سلول به حالت قبلي برگشت 

ما كه بر سبيل عادت در هنگام باز شدن . يكي دو روز سپري نشده بود كه دروازه پنجره دهليز باز شد 
چكمه هاي مزدور .  تنها از غالم علي نيست ،صداي پا دروازه ، سراپا گوش مي شديم ، تشخيص داديم كه 
بعد از طي سه متر و يا بيشتر چكمه پوشان فرومايه .  ديگري هم بر روي سنگفرش دهليز كشيده مي شود

چند ثانيه بيشتر نگذشته بود كه غالم .  تمام هم سلولي ها به شتاب به جاي هاي خود برگشتند . توقف كردند
دروازه .  بر روي هم قرارگرفته دروازه كشيد ة  مانند را از داخل دو حلقTميشگي  كليدعلي با همان حركت ه

سر و كله نماينده با صالحيت خاد در . آهني سلول بر روي پاشنه زنگار گرفته اش با صداي دلخراشي چرخيد 
تيم اعدامي ها بود ، به كه از نخبگان ) حامد حسين(اين جنايتكار . نمايان گرديد ) آمر اطالعات(زندان پلچرخي 

قرار ) آماده باش  ( "تيارسي "غالم علي در حالت . داخل اتاق آمدند ه هر دو مزدور ب. درون سلول پا گذاشت 
سلولي ها را از نظر گذراند ، تو گوئي اولين باري بود كه زندانيان اين سلول را مي  آمر اطالعات تمام هم. گرفت 

سر . هرات بود ) استان ( وتاه و چشمان  ميشي و بسيار نافذ  داشت از واليت اين جوان مزدور كه قد ك. ديد 
چشمش به نوشته اي افتاد كه آنرا هارون بر روي . طرف دروازه آهني تشناب دور داد ه را ب فروخته شده اش

.  برداشت چشمان گرگي اش را از روي دروازه. دروازه تشناب با كدام ميخ و يا چيزي نوك تيزي رقم زده  بود 
مزدوري تازه  در حاليكه سراپاي هرزنداني را با دقت مي ديد ، هم سلولي ها را مخاطب ساخته با تحكم و تعجبِ

] ( من  [ "مه نوشتيم صاحب": هارون  جواب داد ] اين را  [ " ايره كي نوشته ؟ ": دوران رسيده پرسيد ه ب
آمر اطالعات  با ) ه را بر روي دروازه تشناب بپذيرد ليت آن نوشتومثليكه رمزي برايش رسيده باشد كه مسئو

  آن ، يك طرف ةطوري كه از ضرب. شدت بر روي هارون زد ه شيرازه كتاب قطوري كه در دستش قرار داشت ، ب
بعداَ سرش را كه در درون آن هزاران .  لبش خون جاري شد ةواز گوش. سرخي گرائيد ه صورت وي دفعتاً ب

بجا شده بود  جا  خودشبار جنايت و خيانت و شكنجه و اعدام و تجاوز به ناموس خواهرانتصوير و مناظر وحشت
خاطرم نمانده كه آمر اطالعات در كدام كوته قفلي ه ب. هر دو از اتاق خارج شدند ، طرف غالم علي گشتانده ه ، ب

چندين . ره دهليز شنيده شد در هر حال ، باز هم صداي باز و بسته شدن دروازه پنج. ديگر هم داخل شد و يانه 
:  باز نموده به هارون گفت غالم عليدر پي آن دروازه سلول ما را . دقيقه بعد تر ، بارديگر دروازه پنجره باز شد 

سلولي ها  بعد از خدا حافظي با هم  هارون به عجله اسباب و اثاثيه اش را جمع و جور كرد و" كااليته جمع كو"
 ، آواز باز شدن  دروازه يكي از كوته كوته قفلي شدن دروازه هبعد از بست.  خارج گرديد ، با سرباز يكجا از اتاق

 و "1بالك"صحن (طرف شمال ه هارون را در كوته قفلي هايي كه پنجره گك هايش ب. قفلي ها شنيده شد 
  . د باز مي شد ، انتقال داده دروازه آنرا بست و خودش از دهليز خارج ش) دروازه رفت و آمد آن 
 باالي روحيه زندانيان اثر بسيار نامطلوب و تخريب -  ولو انتقال خادي ها از داخل سلول - هر نقل و انتقال 

كننده اي بجا مي گذاشت ؛ زيرا  زندانيان به تجربه دريافته بودند كه در پي چنين نقل و انتقاالت ، تغييرات 
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مفاهيم مختلفي را در اذهان زندانيان تداعي مي )  "كااليته جمع كو"(اين جمله  مختصر . ديگر هم آمدنيست 
تمام زندانيان . خود معطوف مي نمود ه  وتوجه زنداني را ب، جلوه گر مي شد)  اعدام (كرد كه در مركز آن واژه 

 در -  نفره و يا در كوته قفلي ها 400 نفره و يا در سلول هاي 200 چه  زندانيان در سلول هاي - يك سلول 
همه در فكر جمع و جور كردن .  قرار مي گرفتند "حالت آماده باش" ، به اصطالح در - و حاالت چنين  شرايط

آنان كه . اثاثيه خود مي شدند ؛ حتا  خادي ها و همكاران اطالعات از نقل و انتقاالت ، كم و بيش واهمه داشتند 
از جانب ديگر ، ) با تضاد منافع انس آميخته ( از يك جانب  با دشمنان شان درداخل سلول  انس مي گرفتند 

اكثر آنان و يا قسمتي از آنان ، پيش از پيش نمي دانستند كه در سلولي كه بايد برده شوند كدام  طيف زندانيان 
 آيا  كسي وي را در سلول ديگر نخواهد ": يك تن از آنها با خود مي گفت : طور مثال . بيشتر خواهد بود 

بعد از چه مدت  . در داخل و خارج زندان  برايش  ايجاد خطر خواهد كرد شناخت ؟ و اگر چنين باشد ، 
دشمنانش با وي مأنوس خواهند شد ؟ آيا در كار و بار اطالعاتي استخباراتي اش در سلول جديد موفق خواهد 

همكاران  و تسليمي هايي كه در خدمت  . گرديد   و از اين قبيل گپ ها  موجب ناراحتي وي مي"شد ؟ 
عات زندان قرار داشتند و از آينده خود بيم داشتند ، نيز از نقل و انتقاالت واهمه داشتند ؛ زيرا آنها به كرات اطال

 كه با  اطالعات در درون سلول ها همكاري -ديده و شنيده بودند كه  اداره زندان عده اي از هم مسلكان شان را 
 احد "ه ، و در موتر هاي سرپوشيده انداخته بودند ؛  مثل  در وقت انتقال زندانيان اعدامي بيرون كشيد-داشتند 

  .  و امثالش "پچق
در رشته  روانشناسي زندانيان ، با جرأت  ميتوان ابراز نظر كرد كه در سطح جهان از مجموع كشور هاي 

. شتند استعماري در همان وقت  امپرياليزم جنايتكار امريكا و سوسيال امپرياليزم روس در صدر آنان قرار دا
اساساً در زندان هاي تمام كشور ها  در پهلوي اشكال شكنجه هاي فزيكي شگرد هاي مختلف  شكنجه رواني  

كار برده بودند ، آنهمه ه كشور ها شكنجه هاي رواني و فزيكي را كه در مورد زندانيان  ب در برخي. كار برد دارد 
  . راستا ، پيش صف چنين كشور ها بود را  تئوريزه و سيستماتيك كرده بودند ، روسيه در اين 

دانست ضربه  جمله كوتاه  درستي ميه قرار داشت  ، ب  KGB اطالعات زندان كه زير فرمان  اعضاي نخبه 
و ماندگار تر از ضرب و شتم و كوبيدن وشكنجه كردن  در روان  زنداني بيشترو عميقتر)  "كااليت جمع كو"(

، نقل و انتقال زندانيان را به   اينكه دلهره و اضطراب زندانيان به درازا بكشدبعضاً براي. هاي ابتدائي مي باشد 
  . دادند  كندي  و در طي چند روز ادامه مي

 كااليته ":  اتاق ما راباز نمود و به استاد دوست گفت ةدرواز يك ، يا دو روز بعد از انتقال هارون ، غالم علي
من  و استاد دوست  .  از شنيدن اين جمله شديداً ناراحت  شديم) رو دو تن هم سلولي ديگ(   من " ! وجمع ك

شديداً ، خاطر  اينكه از ما جدا مي شد ه استاد نيز ب. به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه وي مشغول شديم 
بعد از .  خدا حافظي كرده سلول را ترك گفت قبين  ح آقايديري نپائيد كه وي با من و . ناراحت شده بود 

شايد هركي . هر سه نفر خاموش بوديم . خارج شدن استاد دوست سكوت قبرستان بر سلول ما مستولي گرديد 
ود دوري به هر شكلي ب... . كجا خواهد برد ه  و او را ب ،درفكر اين بود كه سرباز چه وقت براي بردنش خواهد آمد

ه همين قدر ب. سراغ سلول ما نيامد ه ب يا چندين روز ديگر هم سپري شد ، كسي چند. رفيق را تحمل كردم 
غالم علي اينبار .  بود كه بار ديگر دروازه سلول ما باز شد 1361خاطر دارم كه در  هفته دوم ماه ميزان سال 

استاد صديق دچار هيجان شديد  شده اسباب و !  كااليته جمع كن : استاد صديق را مخاطب ساخته گفت 
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از رفتن وي نيز .  خدا حافظي با ما ، با غالم علي يكجا از سلول خارج گرديد را  برداشت و بعد از اثاثيه اش
حاال با مشكل تهيه .  براي ما آبجوش تهيه مي كرد قبين حر شديم ؛ زيرا كه با آبگرمي آقايپريشان خاط

ي شد با سه آنكه از آن آبگرمي در اين مدت  استفاده مي كرديم ؛ اما اينكار  را م  با.آبجوش مواجه مي شديم 
  .     در اتاق تنها مانديم قبينهر رو ، من و آقاي  حه ب. نفر سر و سامان داد ، نه با  دو نفر 

   

   : دست نشانده اي از پيوند حزب اسالمي با دولت  نگاه گذرا به گوشه -13

  

  KGBه ا را بنمود و آنه گونه هاي مختلف از داخل زندانها خارج ميه  اجنت هاي آموزش ديده اشرا ب
مثل عنايت ده سبزي يك تن از خلقي هاي ده يحيي كه در سال . داشت  درون احزاب اسالمي گسيل مي

 .  سال حبس شده بود 16خاطر عضويت در حزب منفور و رسواي گلبدين جاسوس محكوم به ه  ب1359

( ي از زندانيان  با عده ا.    صحبت  مي نمود" روشنفكرانه "ش را  هر روز مي تراشيد و   اعنايت ريش
اين شخص با من نيز . ظاهراً محترمانه  و بدون  تعصب ، صحبت سياسي مي نمود )  چپ انقالبي ضد شوروي 

 به اين باور "مؤدب"من و يكي دو رفيق در مورد اين شخص. بار ، راجع به جنگ مقاومت صحبتي داشت  يك
  .  اطالعات زندان نيز رابطه برقراركرده است رسيديم كه موصوف  مربوط به فركسيون خلق بوده و با اداره

عصر همان روزي كه هارون را از اتاق ما بيرون بردند و يا فرداي آن ، متوجه شديم كه وي را در اتاق عنايت 
سال ، كم تجربه و بي اطالع از بسا  اطالعات در واقع وي را كه جواني بود كم سن و. ده سبزي زنداني نموده اند 

 و اطالعاتي ، براي آموزش توسط عنايت ده سبزي عضو با صالحيت حزب گلبدين ، نزد وي مسايل سياسي
 سلول ها براي ديدن تلويزيون باز مي شد از اتاق  عنايت اغلباً در  فاصله چند ساعتي كه دروازه. فرستاده بودند 

نگام تفريح و  در هنگام اين دو ، در ه. بيرون نشده ، در داخل سلول با هارون عيني مشغول  صحبت مي شد 
  . اصلي عنايت ده سبزي بود ةگويند. كردند  گشت و گذار يك ساعته نيز صحبت مي

كه   قومندان سرشناس گلبدين را زندانياني"ملنگ ده سبزي"در همين روز ها رفت و آمد 
 او را از كوته نگارنده نيز يك بار آمدن.  ، به آساني ديده مي توانستند سمت شمال محبوس بودند"1بالك"در

 لباس نظامي  "ملنگ".   ديده بود"1بالك"به صحن ) جانب شمال ه رخ ب( قفلي هاي منزل دوم سمت غربي 
مو هاي چرب و براق اش تا . روي سينه پركينه و كثيف اش خود نمايي مي كرد ه به تن داشت و مدال هايي ب

داخل زندان پا مي گذاشتند ،  ه د هاي مسلح اش  بهر باري كه وي و باديگار. شانه هايش مي رسيد  از پايينتر
و بعد . چون سگي  به پيشواز آن داره رهزن و آدمكش  مي شتافت ) خواجه عطا محمد وفا ( قومندان عمومي 
عنايت را  با خود به  مقر قومندان عمومي مي برد تا با ملنگ ده  داخل سلول  آمده ه ظف بواز مدتي سرباز م

مدتها بعد ؛ همين آدمكش حرفه اي حزب اسالمي شخصاً عنايت را  از زندان كشيده با . د سبزي مالقات نماي
از ـيت هايش  بار ديگر آغـالمي به فعالـده در درون حزب  اســش بعد ها خبر شديم كه عنايت آزاد. خود  برد 
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