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

  
  کبير توخی 

  ٢٠١۶ دسمبر ١٢

  کذائی را بھتر بشناسيم» وف عاکفؤر« بيائيد  
  که بعد از سه دھه جاسوسی افشاء شد

  

ندانيان سياسی در زندان ھای دولت دست نشاندۀ سوسيال قرار دادن ز" زير نظارت"يا " عمليات اپراتيف"دورۀ 

اعضای مخفی . امپرياليزم شوروی  به خصوص زندان صدارت ،  در موارد مشخص تا يکی دو ھفته ادامه می يافت 

چنين حالت در زندان پلچرخی کمتر اتفاق . خاد در داخل زندان اطالعات الزمه را در ھمين مدت از زندانی می گرفتند 

خلقی » صباح الدين«در اوضاع و شرايط مشخص تا چند سال ھم  تداوم پيدا می کرد ؛ مثل دورۀ نظارت . افتاد می 

 سال حبس گرديد ٢٠آنگاه محکوم به . که دورۀ نظارت وی سه سال ادامه يافت » مزارشريف«محصل تخنيکم واليت 

طوالنی ") بی سرنوشتی"اصطالح زندانيان دورۀ به (گلبدينی قاتل خان قره باغی که دورۀ نظارت » حاجی نواب«ويا 

  . اش را در انتظار جگرخراش و استخوان سوز سپری کرد تا سر انجام اعدام گرديد 

خاد عناصر تسليم طلب را که دارای : در زندان وجود داشت » عمليات اپراتيف«دو شکل ديگری ھم از کاربرد 

حيث تسليم شده خود داری می کرد و  د بودند؛ از افشای آنان منموقعيت ھای حساس و کليدی در تشکيالت مربوطۀ خو

 ارنوالڅ و به مثابۀ زندانی مھم و خطرناک و سرسخت تلقی گردند ؛ ار شوندبرای اين که در ميان زندانيان صاحب اعتب

 تسليم خاد.  فرستاده شده ، اعدام  می خواست »  ایصورت دعو« برايشان در ورقۀ » محکمۀ اختصاصی انقالبی «

شده ھای مخفی مانده را تا چند سال در زندان برای کار و بار جاسوسی می گمارد و ھرازگاھی  آنان را به عنوان 

بعد از (سر انجام . ت ديده می توانستند به خاد صدارت احضار می کرد که در آن جا پايوازانشان را به سھول» تحقيق«

ش درخاطرات زندان مفصل گلبدينی که در مورد» احد پچق« عمومی مانند باشی (يا اعدام شان می کرد ) چند سال

و ... . ويا با قيد کم و يا قيد زياد از اعدام شان خود داری می نمود و بعد از رھائی از آنان قدردانی می کرد ) نوشته شده

»  بی سرنوشتی « ھمين تاکتيک چند سال به عنوانطيف سومی را شماری از اعضای اصلی خاد  تشکيل می داد که با

وظايف » آزاد شدن « و » برائت گرفتن «در زندان به سر می بردند و تا زمان به اصطالح » اعدام«گويا به انتظار 

  .  را انجام می دادند  جاسوسی شان

ه در تداوم روز ھا ، ھفته ھا ، ماه ھا و سالھای زير نظارت که زندانی را از اتاق شکنجه به کوته قفلی کوچک يک نفر

و يا چند نفره ؛ يا به کوته قفلی ھای چندين نفره می انداختند ؛ و يا زمانی که از خاد صدارت به زندان بزرگ و مخوف 

در سمت شرقی و در سمت غربی چندين برابر گنجايش  " ١بالک " در کوته قفلی ھای[ پلچرخی انتقال می دادند ؛ 
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چندين برابر گنجايش اصلی اتاقھا، آنھا را از  » ٢بالک « ند و يا دراصلی اتاقھا ، زندانيان را روی ھـم انبار می کرد

  تن زندانی تحت ۴۵٠ ، يا ۴٠٠ الی ٢٠٠ از لقه ئیزندانی پر می نمودند و يا در اتاقھای بزرگ و  بزرگ تر زندان ح

ت نظارت  در خاد انيان تحيعنی در ميان  زندانيانی که قيد  آنان تعيين نشده بود ، مثل زند] نظارت را پرتاب می کردند 

  .قرار می گرفتند ) عمليات اپراتيف(تحت نظارت .... صدارت  و خاد ششدرک و خاد 

در چنين حالت مستنطق حضور رسمی نداشت که متھم به وی سپرده شده باشد تا از وی تحقيق نمايد و در صورت 

 و جواسيس اطالعات در نقش زندانی بی در اينجا خادی ھا.  فزيکی نمايد ۀمقاومت و عدم اعتراف وی را شکنج

سرنوشت حضور دايمی داشتند تا با زندانيان مورد نظر نزديک شده با  استفاده از  شيوه ھای اطالعاتی با آنان دوست 

با ( ًھائی را که اصال نديده بودند  برای زندانيان » داغ شکنجه « و » درد « خادی ھا و جواسيس ، به اصطالح . شوند 

بيان می نمودند و ) ان رقاص شان و چھره ھای ترحم برانگيز و مظلوم نمائی ھای دراماتيک و تمرين شده رقص زب

زندانيان  مورد نظر شان را ھم تحريک می کردند تا اظھار درد و داغ و شکنجه ھای وحشيانۀ مستنطقين را نزد آنان 

أثير سخنان خادی ھا قرار می گرفتند ، تحريک شده از وشباور و ساده انديش که تحت ت خبرخی زندانيان.  بيان نمايند 

اين که فريب خوردند و عضويت کدام حزب و يا سازمان را پذيرفتند و کار ھائی که برای آن حزب و يا سازمان انجام 

 باز می زندانيان قفل زبانشان رااز شماری . دادند ، اظھار ندامت و پشيمانی می کردند که چرا چنين فداکاری نموده اند 

از شماری اندک .  کردند و به مبارزاتشان افتخار و مباھات می نمودند و گپ ھای ناگفتۀ شان را برمالء می ساختد 

دل شان به خاطر مھم نشان دادن خود و ضربه زدن به وطنفروشان کار ھائی ھای زندانيان  در صحبت ھا و درد 

ر زبان می راندند و از  حيرت و تعجب کذائی  خادی ھا  لذت می ًپراھميت و خطيری را که اصال انجام نداده بودند ب

خادی ھای مکار و محيل چون ھنرمندان چيره دست در نقش دوست و ھمدرد و ھمزنجير زندانيان ، اعتراف . بردند 

کنجۀ  که در زير وحشيانه ترين ش زندانيانی.شان را در تيپ ريکاردر الکترونيک که در جيب داشتند، ثبت می کردند 

بی ھيچ ضرب و شتم ، بی ھيچ برق دادن و » عمليات اپراتيف«خادی ھا اعتراف نکرده بودند، با اين تاکتيک در زير 

، نا گفته  ھايشان را برزبان می راندند و آبی بر آتش درد و داغ سينۀ گداختۀ شان می .... ناخن کشيدن و بی ھيچ 

  .پاشيدند و دمی احساس راحت می کردند 

زندانيان از برخورد خشن سر باز و آمرين زندان با ) اقھای تحت نظارت در زندان پلچرخیدر ات( شرايط در چنين

محبوسان ؛ از تنگنای اتاقھا و ازدياد ھمزنجيران ؛ از نبود کوچک ترين وسايل زندگی ؛ از ممانعت کردن ھای 

 کم آبی ؛ از حشرات خطرناک در سر و سربازان برای رفع حاجت ؛ از بی دوائی و کم غذائی ؛ از نم و رطوبت و

صورت و لباس و جای خوابشان ؛ از عدم تداوی و نبود داکتر و دوا ؛ از دوری فاميل و از صد ھا  پديدۀ دردناک و ضد 

ً تقريبا باالی تمام  ایچنين عذاب و شکنجه. انسانی درون زندان رنج عظيم می برند و بدين شکل شکنجه می شدند 

با وضع تحقيق » تحت نظارت«با تمام اينھا  شرايط و اوضاع اتاق ھای . سان تحميل می شد   يک- و بيش  کم - زندانيان 

زندانيان احساس می کردند که حلقه و زنجير و زوالنه از دور بدن .  مستنطقين تفاوت داشت ۀو شکنجه ھای وحشيان

  .شقه شقه شدۀ شان دور شده و می توانند دمی آسوده باشند 

  : روم به سراغ خادئی که از سه دھه پيش تا کنون افشاء  نشده  است و حال می

که در  می باشد»  وف عاکف ؤر « و» زرير شھمرد « شخص مورد نظر ما که دارای چند نام فيسبوکی  از جمله 

چپ ا طيف ی در فيسبوک راه انداخته و با انقالبی نمائی و ارسال پيشنھاد دوستی  توانسته بئھمين اواخر سرو صدا ھا

  .بريزد » دوستی« طرح به اصطالح )  حتا ايران(ير اقشار قلم به دست افغانستان خواھان و ساانقالبی ، آزادي
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 شده کوله بار کج تجربيات گويا  نجيب بوده  که موفق-  اين جاسوس در اصل يک تن از اعضای خاد  دولت کارمل 

»  خاد «و» اکسا « و » کام«و » مصونيت ملی«شينۀ خود ، چون  استخباراتی  پيجنايت و خيانت نھاد ھای» گرانبھای«

ی اطالعاتی و اجرای سر انجام در پروسۀ طرح شگرد ھا. با خود حمل کند ) ه پيشدو سه ما(را تا ھمين برھۀ زمانی 

  . قرار گيرد با رفيق نذير دلسوز دچار اشتباه شده و ھمين امر  سبب شد که زير ذره بين رفقاء) در پراتيک(ناميمون آن 

اين جاسوس در بين شعله ئی ھای زندانی شده در ) اطالعاتی(شمه ای از کار و باراستخباراتی  گذرا به  یحال نگاھ

  :زمان تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان می اندازيم 

ت و زندان پلچرخی خودش را در زندان صدار» توريالی« با نام مستعار سازمانی  اين خادی ناموس باخته وبی آزرم که

 قبل از زندانی شدن( در داخل سازمان اخگر  ثور مانند چند تن نفوذی ديگر٧معروف ساخته بود ، بعد از کودتای ننگين 

« و » گرفتار«  وحشی گويا یخزيد و با زندانيان اين سازمان در زمان خلقی ھا) اعضای رھبری و يا در داخل زندان

که بعد از ) نمود کرده سن و سالش زياد نبودهبۀ رفيق  انديشمند مان پوپل صاحب طوری که واطبق محاس(شد » زندانی 

که در زندان خلقی ھا در زير شکنجه ھای به دنبال آن  تن از رفقای مرکزی و کادر ھای مھم اخگر ٢٨ از اين که بيشتر

  .گرديد » آزاد «  زندان پلچرخی  به اصطالح وحشيانۀ آنھا به قتل رسيدند ، بعد از اشغال زندان توسط قوای شوروی از

 از گفته ھايش در یش در گذشته چيزی ھای گفته که به  قسمت»مبارزات«اين خادی مکار و عصبی مزاج در بارۀ گويا 

  : ذيل  توجه نمائيد  

و کارمل از زندان ، ] نگفت تجاوز روسھا [ من سه  بار زندانی شدم ؛ يک بار در دورۀ خلقی ھا که با آمدن روسھا   « 

 ماه در ١٨بار دوم ،  مدتی بعد از آزادی از زندان خلقی ھا باز ھم در زمان کارمل زندانی شدم و مدت . رھا شدم 

ًقرار داشتم و بعدا به درون سلولھای زندان پلچرخی فرستاده شدم و در » شکنجه ھای وحشيانه«زندان صدارت زير 

بدون آن که مرا به محاکمه ببرند برايم اعدام . قرار گرفتم و منتظر اعدام بودم آنجا ھم مورد شکنجه ھای فزيکی شديد 

يک بار . در زمان آنھا از زندان فرار کردم . الھا منتظر  اعدام شدنم بودم تا اين که مجاھدين آمدند خواسته بودند و س

از زندان که برآمدم به پاکستان رفتم و خانمم در پاکستان معاينه خانۀ . ديگر در جبل السراج گرفتار و زندانی شدم 

داکتر ســنای جاسوس بود » معاينه خانۀ«ھمانند (ھائی   »معاينه خانه«  به اصطالح چنين[ » والدی و نسائی باز کرد 

ًاساسا محل آمد و شد و گپ و گفت ) رده و بر مبارزان انقالبی می جفدخودش را پنھان ک»  پوالد«که زير نام مستعار 

  ].خادی ھای فعال در پاکستان بود 

در دورۀ خلقی ھا و در ( ندانی  شدن اين خادی کاوش ھای دقيق اين قلم و  رفقاء  در ساير کشور ھا  در مورد دو بار ز

ًاصال در [ » جبل السراج « يد  زندانی  بودنش می باشد ؛ مگر زندانی شدنش درؤم) دورۀ کارمل و نجيب 

  . تا کنون به درستی روشن نشده است ] » چھاريکار«

کرده نمی توانيم که وی عضو تيم  از نظر دور خاد خارجیاين گمان مقرون به حقيقت را  در مورد اين جاسوس فعال 

 دولت مزدور روس به اخوان روسی مخفی حفاظت از وکيل وزير خارجه و ھمراھانش بوده که حين تحويل دھی

طور ساختگی گرفتار شده و در پايگاه نظامی احمدشاه » شورای نظار«از جانب » چھاريکار«در ) جمعيت اسالمی(

شدۀ احمد شاه مسعود » مسلمان« پايگاه تحت نظر مشاوران روسی اسير و گويا مسعود در پنجشير فرستاده شده تا در آن

 پيشرفتۀ تکنولوژی اطالعات را فرا گيرد و بعد از پايان آموزش ۀآموزش اطالعاتی ببيند و کاربرد آالت و افزار مخابر

ام کشور غربی  زير عنوان به کد» سرزمين ناپاک«تا از آن . ًجاسوسی از آن جا مستقيما به پاکستان فرستاده شود 

شماری از . حيث پناھنده پذيرفته شود  سند سازی نموده  من» نجيب و ضد دولت مجاھدين - عنصر ضد دولت کارمل «

از ]  سابق قرار داردKGB  يا FSBًکه مستقميا زير نظر اعضای [   که به تشکيل خاد خارجی خاد داخلیجاسوسان 
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به پاکستان و يا ايران فرستاده شده اند که از آن کشور ھا زمينۀ پناھندگی )  مسعودپايگاه نظامی احمد شاه(ر ھمين ميس

مراجعه شود به رسالۀ اين قلم تحت [ تدارک ديده شده بود)  ياطور قانونی و يا طور قاچاق(شان به کشور ھای غربی 

  ] .»بيائيد جمعيت ، شورای نظار و مسعود را بھتر بشناسيم « عنوان 

  :  ج از کشور  که وی را به درستی می شناسد در موردش چنين گفت  يک چپی خار

  .» می باشد  " فدا محمد"  نام مستعار سازمانی وی بوده نام اصلی اش "توريالی "«  

خويشاوندی ھم دارد گفته که نام اصلی  »  توريالی« يک چپی ديگر مقيم اروپا که خود از  مبارزه دست کشيده و با  

  .می گويند )   » داکتر صالح« ( خويشاوندانش وی را . می باشد  » صالح« وی  

اظھار داشته که فارغ التحصيل پوھنتون ) نذير دلسوز(مۀ تيلفونی  به يک تن از رفقاء  اين جاسوس ، در مکال

ست که  لندن می باشد و درجۀ دوکتورای خود  را در رشتۀ طب از اين پوھنتون به دست آورده  و چند سال ا» آکسفورد«

افتخار عضويت در حزب کمونيست انگلستان را ھم دارا ست و در کابل رفت و آمد داشته  تعدادی افراد را در کشور 

کمک به جنبش «اين جاسوس به رفيق دلسوز ھم زير نام . سازمان داده  ، ھمچنان به کسانی کمک مالی نيز کرده است 

  .ده است پيشنھاد کمک پولی نموده است که رد ش»  انقالبی

اين خادی خاين و ميھن فروش زمانی  که در داخل زندان پلچرخی  بود رھبران  سازمان ھای چپ انقالبی را با اتھام 

بود که مورد ) استاد دوست(بی ھای تثبيت شدۀ  سازمان اخگر يک تن از انقال. بستن و دورغ پراگنی تخريب می کرد 

بود و مانند ساير زندانيان چپ  » سيد بشير بھمن« رفيق هقاومت و مبارزاحترام رفيق ھا از جمله زنده ياد اسطورۀ م

« . انقالبی در تضاد و تخاصم آشتی ناپذير با دولت دست نشانده و مجموع گردانندگان ميھنفروش زندان قرار داشت 

ه خوردن مجموع تخريب می نمود و علت ضرب) ًغيابا(ان اين انقالبی را به عنوان جاسوس اطالعات زند»  توريالی 

  . سازمان اخگر را سه تن وانمود می کرد که يکی از آنان گويا استاد دوست بوده است  

 تره کی آزاد شدند و شمار -توسط کارمل وطنفروش باز شد و زندانيان دورۀ امين ) گويا(که دروازۀ زندان  بعد از اين

ر  باداران روسی شان  اعدام کردند و اعدام آنان را به زيادی شعله ئی ھا از دورۀ امين را  کارملی ھا  مطابق  دستو

حساب امين  نوشتند که سرشناش ترين زندانيان  اعدام شده  زنده يادان داکتر ھاشم مھربان  ، داکتر کاظم دادگر و داکتر 

 آنان در جريان ( تن زندانی دورۀ امين از طيف ھای مختلف را وادار به تسليم شدن  نمودند٧فقط . رزبان بودند 

 جاسوس با تجربه را بی سر و صدا  از زندان  بيرون کردند »توريالی«؛ اما اين ) خاطرات زندان به تفصيل نوشته شده

ی مورد نظر خاد را که  به خاطر تجاوز سوسيال شعله ئی ھااز  دوسيۀ آن عده ءتا بعد از استراحت و تجديد قوا

چنانچه  بار ديگر اين جاسوس  را توظيف نمودند تا .  مطالعه قرار دھد امپرياليزم شوروی  زندانی شده بودند ، مورد

  . اش را از سر گيرد ) اطالعاتی ( در  زندان صدارت و زندان  پلچرخی  وظايف استخباراتی 

 ماه در کوته قفلی ھای صدارت و زندان شش درک زندانيان مورد نظر خاد را تحت ١٨اين جاسوس کارکشته مدت 

زندانيان را ثبت از معلوم نيست  گپ و گفت و راز ھای ناگفتۀ چه تعداد ... . اده  با آنان در تماس شده  و نظر  قرار د

وظايف محولۀ اطالعاتی  اش را که در زندان صدارت  به . کرده و موجب اعدام و يا حبس آنان در زندان شده است 

  .  بار جاسوسی اش را در ميان زندانيان پلچرخی انجام دھد اتمام رساند ، وی را  وارد زندان پلچرخی نمودند تا کار و 

که به محاکمه احضار نموده باشند برايش  فتاده که زندانيی  را بدون آنگاھی چنين اتفاق ني در زندان  پلچرخی  ھيچ

ظه  ھم از وی مخاطبانش را با چنين استدالل می خواھد متيقن سازد که گويا حلقۀ دار  يک لح! اعدام خواسته باشند 

  .باالی سرش دور نبوده است و در زندان پلچرخی ھمواره زير تحقيق و شکنجۀ مستنطقين قرار داشته است 
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 شگرد صحبت ھای وی برای جلب و متمايل ساختن افراد مورد نظر خاد  به »توريالی«در  طول کارو بار اطالعاتی  

در واقع کار اطالعاتی ( آن را  چاشنی کار مبارزاتی اش یخودش ؛ ھمواره اين بوده  که تداوم مبالغه در اشکال غلو

افراط در وصف می ساخت تا مورد اطمينان فرد و يا افراد نشانی  شدۀ خاد قرار گيرد ؛ يا به بيان رساتر ، تداوم ) اش

ر داشت  اعمال و کردار خود و يا وصف حال کسی ديگر و يا وصف اشياء و پديده ھای پيرامون که خود با آن سر و کا

کاربرد ھمين ميتودش از يک . ًبه حدی که ھم عقال و ھم در عمل ناممکن بوده را درگپ و گفتش  به کار برده است 

رھبران جنبش در صحبت ھايشان حرفی به ميان می آوردند ، از جانب و از جانب ديگر زمانی که  رفقاء از يک تن 

 خودش قرار می داد و طوری وانمود می کرد که در ۀ ھمسوياين جاسوس با شتاب وی را ھم سطح و ھم سن و سال و

. س (و يا عضو » جريان دموکراتيک نوين افغانستان « گذشته ھای دور جر و بحث ھائی زيادی با آن  عضو برجستۀ  

 ديگر اعراضی منوط به کار(ر برد ھمين دو شگردی که به کا.  داشته است ... و يا رھبر  ساما و رھائی و ) م. ج 

در واقع سبب شد که  رفيق دلسوز  و ساير رفيق ھا بااليش شک کنند و ) عاتی که نشان داده  باشد سرجايشاطال

نه آن ( را آن طوری که  بوده ) »وف عاکف ؤر« يا » زرير شھمرد« ( سر انجام  . شناسائی از وی را دنبال نمايند 

  . شناختند )  طوری که خودش را  وانمود  می کرد 

 اين خادی جنايتکار به منزل مقصود نرسيد  و سر فروخته شدۀ  فحاش و فرومايه اش به سنگ محک  مبارزان بار کج

کوره ديدۀ جنبش کمونيستی کشور خورد و طشت رسوائی اش از بلندای بام الف و پتاق و دروغش افتاد و بوی گند 

  .د رسوائی اش مشام انسان ھای آزاده  ، مبارز و شجاع و فداکار را آزر

در بستر زنده و تپنده ، مواج و پر طغيان مبارزۀ طبقاتی ھرگاه  يک انقالبی تأکيدات نابغۀ  علم سياست و انقالب ، يعنی 

شان را انکشاف و ارتقاء دھند و فن مبارزه با » شم سياسی«که ھمواره  از انقالبی ھا می خواست [ لنين بزرگ  را  

د از نفوذ  پوليس سياسی و دشمنان طبقاتی به داخل  سلول ھا و ھسته ھای حزب پوليس سياسی را فراگيرند ، تا بتوانن

به دست فراموشی بسپارند و نتوانند از خزيدن جواسيس آموزش ديده به درون محفل و يا گروه و يا ] جلوگيری نمايند 

ھای لنين ضرباتی بس کشنده  شان نسبت به گفته هسازمان و يا حزب شان جلوگيری نمايند ؛ نتيجۀ اين غفلت و عدم توج

  . و بنياد تشکيالت سياسی شان  به طور حتم وارد خواھد ساخت های بر شيراز

، محافل و گروھھا و )   شناخت پوليس سياسی-»  شم سياسی«نداشتن (ز نبود  چنين ذره بين ذره شمار در افغانستان  ا

اين نقصيه و کمبود نه تنھا . ھايشان را از دست دادند سازمانھا دچار ضربات کشنده شده بھترين و آگاھترين انقالبی 

ساير کشور نيز از ) به مفھوم کمونيست ھای انقالبی ( دامنگير جنبش کمونيستی افغانستان  بوده ؛  بلکه چپ انقالبی 

 خودش را نشان فقط کوبا در اين زمينه برتری[ ايران ، نيپال ، ھند ، امريکائی التين . کمبود آن  صدمات شديد ديده اند 

؛ حتا احزاب کمونيست در اروپا از اين ناحيه ضربه خوردند ؛ مثال برجستۀ آن حزب کمونيست انگلستان می ... ] داده 
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