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   کبيــر توخــی

                                         ٢٠١٧ نومبر ٢١   
  

  فـــرار از آغـــوش خـــرس

١  
. پ (با نام مستعار ) ١٩٩۴ جنوری – ١٣٧٢ جدی درماه(ه بوديم  سال پيش زمانی که ما در ھند پناھند٢۴اين نگاشته 

.  چاپ و نشر شده است ١٩٩٤ جنوری– ١٣٧٢ جدی ،٣٩ - ٣٦ -٣٥شماره ھای » پيام زن « درنشريۀ )   ليان

چاپ » ن رساله افغا«  و نشريۀ » افغان جرمن «چاپ امريکا و سايت » کيان«ھمچنان در ساير نشرات ، مثل نشريۀ 

  .و برخی نشرات ديگر  »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد « و پورتال تورنتو

  

  ياد آوری الزم

 جنگ بيد ووپتک افتراق ک ملی طی صحبتی  وحدتبر) »راکت يار« گلبدين  ( مشھور جاسوسحال که در اين اواخر

ی از گفتن اين ئروش حرفه و فردای آن اين قواد و ناموس ف(خواند » جنگ قومی« افغانستان را  به طورخائينانه در

گپ [ که دولت دست نشانده برايش قايل شده بيش ازصد ميليون افغانیو ھمينطور امتياز ساالنه مبلغ ) مقوله انکار نمود

و گفت در مورد امتيازات مخفی ده ھا چند بيشتر از اين مبلغ برای خودش و دار و دستۀ رھزن و آدمکشش باشد 

اينک با در . قای مبارز  بر باز تاب سومين بار اين نگاشته در پورتال  را تأکيد کردند باز ھم دوستان و رف] سرجايش

 آزاد - افغانستان آزاد « را به پورتال » فرار از آغوش خرس « نظر داشت خواست دوستان و رفقای گرانقدرم  متن 

  . که منتشر گرددبا ويراستاری جديد ارسال نمودم » افغانستان 

*****  

 خود صحبت می ۀدر شرايط آرام ، افراد آنطوری که دربار« "  بود  گفته] لنين[فکر علم سياست  و انقالب زمانی مت

ًدر دورۀ نسبتا  » .نمايند ، درشريط بحرانی نمی توانند ھمانطور تبارز نمايند؛ بلکه آنطوری که ھستند آشکار می شوند

 ه از اين دوره ایدر کشور حکمفرما بود و دربرھ " صلح و  امنيت" به صورت نسبی آرام سلطنت ظاھر شاه که  

مردم با استفاده از آزادی ھای بالنسبه دموکراتيک به تظاھرات می پرداختند و اقدام به انتشار اخبار و جرايد می نمودند 

 و  جنبش روشنفکران مبارز و ساير تخاصمات-  عقرب ٣ - ن با پوليس تصادمات محصال...  نشريه ۀتوقيف و مصادر( 

جنبش دانشجوئی و " پيشپزکان"، برخی از پيشتازان و ) تضاد ھای درون جامعۀ آن وقت مورد بحث اين نوشته نيست

فکری خود سخن بازی می   ضد دولت وقت و ھمچنان عليه ايدئولوژيھا و جريانات مخالف مکتبهجريانات فکری ، ب
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 خود را از ھر گونه وابستگی و بردگی ، ۀی مربوطاصطالح خود را شخصيت ملی جا زده و سازمانھاه ب کردند ، تا

 ھا  و گلبدينی ھا، امين ھا، ـاز اين جمله بودند کارمل ھا، تره ک. چه داخلی ، چه خارجی مبرا و منزه وانمود سازند 

 . ھمقطاران شان 

که   کانی بود قدرت رساند، نخستين تۀشوروی که داوود خان را بر اريک اتحاد  به مجوز١٣٥٢ سرطان ٢٦کودتای 

ھمزيستی باھمی و سنتی قبايل، اقوام  ومليت ھای کشور را به لرزه درآورد و پی آمد آن، يعنی کودتای ننگين و خونبار 

ھم فشرده را چنان تکانھای شديد و ه ًکه به دستور و کمک شوروی متحقق شد و اجتماع نسبتا آرام و ب١٣٥٧ ثور ٧

از ھم پاشی وحدت نسبی مليت ھا و اقوام .  و درز ھول انگيزی برداشت وحشتناکی داد که در کليه ابعادش ترک

گزين آن گرديد  واز ھر ترک و درز، خون يُنفاق و شقاق ، کشت و کشتار ، شقاوت و عداوت جا. آغازيدن گرفت 

 .فوران زد 

اکتر و خونبارتر  ، ترک و درز قبلی را ھزار بار  چ سوسيال امپرياليستی ارتش بی فرھنگ شورویۀتجاوزوحشيان

 شد  که معلول بعدی آن تجاوز ارتش  سوسيال امپرياليزم ی ثور در واقعيت امر علت العلل٧  کودتای ننکين  .گردانيد

 که اقوام  و عشاير ،بود شوروی و تھاجم خون افشان باند ھای رھزن و جنگ افروز جھادی به کابل اسارت کشيده

. بحران به اوجش رسيد . د  که نظيرش در جھان تا کنون به وقوع نپيوسته است کشور  را بدانگونه  تسليخ و قصابی کر

" ھيروشيما " سان  ه کابل بالکشيده  ومردم شکنجه ديده را  ب ، ...و" خمپاره" طوفان  خون و آتش  و انفجار راکت و 

 ، نه بی ناموسانی بودند  که به غارتگری بپردازنده که در آن شھر نه دزدانی بودند  که ب با تفاوت اين(درھم کوبيد 

  ).عفت خواھران و مادران شان تجاوز کنند

َدر چرخش بعدی اش .  سرطان را ثبت تاريخ نمود ٢٦  رھبر خود خواه و مستبد کودتای ۀ ثور مرگ متھوران٧ ۀفاجع

 تمسخر و ۀاي م-کودن سياسی -مرگ مردک کودن . مرگ مسخره و دراماتيک  تره کی و امين  را به نمايش گذاشت 

استھزاء و مرگ جالد مغرور و از خود راضی و بی خبر از نيرنگ ھای بادار روسی اش ؛ موجب تعجب عوام الناس 

  .گرديد

دنبال آن پناھده شدن ه  محسوستر و حادترش شخصيت منفور کارمل را به جھانيان شناساند  و بۀبحران در مرحل

بحران در قوام و جوشش .  مسخره اش را  بر کتيبۀ تاريخ رقم زد و فرار"  ملل متحد" مضحک جالد  خاد به دفتر

گلبدين حکمتيار، ربانی، سياف ، ، راه اسالم" پيشتازان "ۀبعدی اش  با طوفان خون  وآتش ، مکياژ و سرخاب چھر

را زدوده ، سيمای زشت و واقعی اين  مزاری آصف محسنی  ، محقق ، خليلی ، احمد شاه مسعود وامثال شان

و تجاوز ارتش [يتکاران و جاسوسان را  چنان آفتابی و نمايان ساخت  که بيننده را دچار تھوع و استفراغ نمود  جنا

  مستعمراتی به سر باندی کرزی اين خائن  ملی ، تجمع اينان ۀامپرياليزم امريکا به کشور، کنفرانس بن ، تشکيل  ادار

 اين خائنين ملی با دشمنان"  ملی ۀجبھ"خصوص تشکل ه  بھمديگر،"  عفو و بخشش" ی استعماری و " شورا" در 

متبرک  اسالمی را از به ظاھر  و قبای  ءجھادی ، عبا" معطر"ھاله ای ) خلق و پرچم و خاد(ديروزی شان " ملحد"

 بررسی -گرد پيکر کرم زده و  متعفن  شان دور نموده و شماری از  ھواداران ساده انديش  آنان را به وحشت انداخت

  ] .روند پروسه حين ويراستاری و نشر مجدد

، دم از اسالم اصلی " پل خشتی"ًحکمتيار در ھمان سالھای آرام  در تظاھرات خيابانی اکثرا در قرب و جوار مسجد 

زده ، ارتباط و وابستگی با کشور ھای خارجی را در وجود سايرجريانات  فکری  می کوبيد و خود و به اصطالح 

  . و بدون وابستگی جلوه گر می ساخت "  مستقل"ويا گش را  ا" نھضت اسالمی "
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حال برای صحت و سقم ادعای ھمان وقت اين جنايتکار و خائن ملی که تا ھمين اکنون با بيشرمی و ديده درآئی از آن 

، حزب موصوف را تا گلو  نامدار کشور امريکا که در راستای جنگ مقاومت مردم افغانستانۀدم می زند ، ببينيم  نشري

بيشترين قسمت آن را  ، طور ) به پاکستان" ته جائی"منھای  پول  (ليون دالری يمسلح نمود و از کمک ششصد م

  :  اين مفعول سياسی واريز نمود ، در وصف کمال و جمالش چه  می نويسد ۀماھوار در توبر

  

تروريزم مؤرخ  اول مارچ  کميته تحقيق  بخش گزارشپيتر سموئل  امريکائی  متن " «  

 مارچ به نشر رسانيده  و تلخيص آن به تاريخ  ١١"   امريکا در نيويارک تريبون ۀ کنگر١٩٩٠

گلبدين حکمتيار خائن ملی است  يا جاسوس " نام ه  به زبان دری  در جزوه ای ب١٩٩٠ دسمبر ٢٧

» دی ھای بشری افغانھابه منظور تأمين  حقوق و آزا)  ١"(وقف ميوند"« ، يا ھردو ؟  منتشرۀ 

  :را در ذيل ارائه می نمايد   به چاپ رسيده که نگارنده  بخشھای از آن١٩٩٢ دسمبر ٢٧مؤرخ 

 به دستور ذوالفقار علی بوتو به خاطر  سرنگونی رئيس جمھور  ١٩٧٤حکمتيار در سال « 

 سرويس  گلبدين در١٩٧٦ - ١٩٧٥از سال . داوود در پاکستان کار کرده و تربيت يافته است 

 جاسوسی پاکستان تربيت بيشتر کسب نموده و افسران پاکستانی او را يک شخص زرنگ ، بيرحم

 قدرت تشخيص داده اند که   به خاطر کسب عاليترين مقام از ارتکاب ھيچ جنايتی دريغ ۀتشنو 

ًسازمان  جاسوسی پاکستان  حکمتيار را يک اجنت کامال تحت اراده  و کنترول خود . کند  نمی

 نزديک خود ۀ در تمام اين مدت گلبدين رابط .شناخته و اورا باالی  افغانستان تحميل کرده است 

 ضد حکومت هکه ب بيش از اين... «  ، » .را با خاد  و مشاورين شوروی حفظ کرده  است

کمونيستی افغانستان فعاليت نمايد  نيرو و منابع خود را  در خنثی ساختن و از بين بردن  نھضت 

 سه منبع مستقل  کريدت خيانت به ١٩٧٩در سال « ؛ » .اومت ساير مجاھدين  به کار برده استمق

« ، » ...  اسالمی را عليه حکومت کمونيستی در کابل به گلبدين  نسبت  داده اند ۀکودتای پالن شد

به قتل عبدالحق قومندان ديگر  مجاھدين ميگويد که گلبدين نسبت به روسھا بيشتر مجاھدين را  ... 

ھمچنان در صفحات ديگر جزوه ، سند مھم و جالبی  ) ١٢،١٣، ٩صفحات . ( » ...می رساند 

  را نقل می نمايم  ًچاپ شده  که عينا آن

  »کشف يک سند « 

  »متن آن سند سری « 

  »مديريت عمومی آرشيف « 

  »استخبارات نظامی اسالم آباد« 

  »١٩٨٨ فبروری ٢٢« 

  ...انبه آتشه دفاعی سفارت پاکست« 

  »موضوع اولويت ھا و ستراتيژی پاکستان

  

بعد . کند   خروج عساکر روسی شرايط جديدی را برای حل مسأله افغانستان ايجاد می- ١« 

ھيچ حکومت . از سقوط رژيم کابل اوضاع اقتصادی و سياسی در کشور نھايت جدی خواھد بود

ًما عميقا  معتقديم که . ت کنداسالمی قادر نخواھد بود بدون کمک وسيع خارجی بر کشور حکوم
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پاکستان يگانه شريک و حتی حامی افغانستان است که از طريق آن کمک خارجی می تواند 

  .صورت گيرد

    :   سياست ما در قبال افغانستان بستگی به سه عامل دارد-٢

نخستين .  تشکيل يک حکومت جديد از ھمان آغاز در قلمرو افغانستان  فعاليت کند- الف

را کسب شناخت حتی المقدور تعداد زيادی ملل و قبل از ھمه  کشور ھای اسالمی تشکيل وظيفه 

.  ما بايد در اين حکومت کمترين اشتراک عناصر طرفدار ايران را  تأمين نمائيم . خواھد داد 

 ديگر بايد آزاد ساختن يکی از شھر ھای عمده مثل جالل آباد باشد که در آن حکومت جديد ۀوظيف

مجاھدين محتاج به تمام کمک ھای . ھد شد  و از آنجا تمام کشور  را اداره خواھد کرد نصب خوا

چيزی شبيه يک اردوی  -  بايد مستشاران نظامی به آنھا  در ايجاد.  ممکن نظامی  خواھند بود

 منافع ملی ما -دخالت و اشتراک پاکستان الزم است تا اوضاع کنترول شود.  منظم کمک نمايد

  .حفظ گردد

 ۀاين کار بايد از طريق محاصر.  تواند از دو  طريق صورت گيرد   سقوط رژيم کابل می- ب

 کامل اقتصادی که به اضمحالل رژيم کابل ۀکابل و به تعقيب آن تھاجم مستقيم يا از طريق محاصر

.  م برای اين منظور ما بايد تالش کنيم تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نمائي-منتج گردد، انجام يابد

جديد تحکيم يابد و اشخاص مورد اعتماد ما در آن  -بسيار با اھميت است که نفوذ ما در  حکومت

 آنچه که حايز اھميت عظيم است ايجاد شرايطی است که در آن  عملکرد ھای . گردندجاه جاب

  . در  صورت حضور مشاورين ما امکان پذير گرددًعادی اين حکومت  صرفا

ما .  طوالنی و دردناک خواھد بود ۀاعمار مجددکشور يک پروس صلح و آغاز ۀ  اعاد- ج

وسايل الزم را در اختيار داريم  تا نه تنھا اين پروسه را کنترول کنيم بلکه در آينده  ادغام تدريجی 

ساختار اقتصادی و سياسی ما را به چنان طريقی تأمين کنيم که  منتج به اتحاد نزديک بين پاکستان 

اين امر سر ] ليان .   پ - ه گردد بعد از ذکر نام افغانستان درسند تذکار داده نشدهکلم[و افغانستان 

 اين انديشه حمايت وسيع را  در ميان -انجام می تواند به کنفدراسيون افغانستان و پاکستان بينجامد

اين وصف فعاليت تبليغاتی ماھرانه الزم خواھد بود ه  ب–نظاميان و عموم مردم کسب خواھد کرد 

  . پاکستان و جھان به آن عادت کندۀتا افکار عام

اطالعات مفصل تر شما مورد .   وضع ھنوز ھم متشنج است و مستلزم احتياط می باشد-٣

  ». قدر دانی ما خواھد بود و بايد به زودترين فرصت برای ما گسيل گردد

  »درغياب مدير عمومی استخبارات «  

  »دگروال محمد ارشاد چودری  «  

 ------ -----------------------------------------------------------------------------   

  ادامه دارد

  :توضيحات

 در ھند بود که در رابطه با خاد دولت دست نشناندۀ سوسيال امپرياليزم شوروی در KGBعامل » ميوند  « -) ١(

خادی ھائی بود که از راه پاکستان به ھند  می آمدند يکی از وظايف وی کشيدن . دھلی جديد فعاليت اطالعاتی می نمود 

ًو گير می افتادند و زندانی می شدند ؛ جواسيس خاد که در ھند اغلبا به کار قاچاق ھيروئين و انسان مشغول بودند ويرا 
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.  ازند قرار می دادند  تا خودشان را از ھوادان آن زنده ياد وانمود س» مجيد کلکانی «زير پوشش رفيق  زنده ياد 

  .بود » ميوند « پشتوانۀ اين طيف تسليمی ھای خادی شده و اعضای خاد در ھند شخص 

 


