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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کبير تـوخـی

    ٢٠١٧ نومبر ٢٨

  فـــرار از آغـــوش خـــرس

  - ٣-قسمت  

  اطالعات زندان او نيز در خدمت.   از اھالی چترال بود و زبا ن دری را شکسته تکلم می کرد ISI عضو  ديگر - *

 پاکستان نيز با آن    ISIاعضایچند تن ديگر از .   قرار داشت و به نفع گلبدين در زندان فعاليت می نمود ٣در بالک 

 اختصاصی ۀمحکم« حاوی مدت قيد از طرف »  پارچه ابالغ «که  حبس شان تعيين شده بود ؛ اما از آنجائی که داشتن 

به در "را طور معروف  س نزد شان از اعتبار قانونی برخوردار نبود ، خودشان روۀدولت  دست نشاند» انقالبی 

زده به امراض عقلی و روانی تمارض می نمودند ، تا آنجائی که از شستن تن و بدن  و لباس خويش خود " ديوانگی

حزب اسالمی ًداری ورزيده ، اغلبا در داخل سلول برروی دوشک ھايشان ادرار و مدفوع می کردند؛  کادر ھای 

اينھا در شستن . قرار داشتند »  مجاھدين ديوانه شده در راه اسالم عزيز از کشور مسلمان و برادرپاکستان « درخدمت 

لباس ، دوشک ،  تن و بدن جاسوسان پاکستانی ، ھمچنان تراشيدن سنت ھای باال و پائين شان ، حتا در خوراندن غذا به 

  . پاکستان  بيفزايند ISIتا به کريدت  اميرشان گلبدين در نزد آنان از ھمديگر پيشی می گرفتند، 

تحصيل کرده بودند حلقات تدريسی » علم دين « آنانی که در رشتۀ به اصطالح [حزب منفور گلبدين » اعضای مکتبی«

ندان قرار ًتماما در خدمت اطالعات ز] در  سلول ھای زندان ھم داير می کردند ھمانند ساير اخوانی ھای ديگررا شان 

   .داشتند

ن ضد تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی ، توسط اين باند وطن فروش او ترور ھای مبارز حاال به شماری از اختطاف

  :در پاکستان اشاره  می نمايم

 سال قيد ، مدتی در ٦بعد از سپری نمودن ") ساوو( "  انجنير فتاح ودود  عضو سازمان انقالبی وطنپرستان واقعی - *

پروگرام مواد غذائی  "ۀل بود ؛ چون احساس می کرد که زير تعقيب قرار دارد ، از کابل به پشاور آمده  در شعبکاب

 کوھدامن  مربوط واليت پروان که با فتاح ودود ۀيک تعداد اعضای حزب اسالمی باشنده گلدر. مشغول کار شد "  جھان

ًبعدا ھمين خائينان تروريست نامبرده را در پشاور ديده و آشنائی داشتند ، و به ھويت سياسی وی پی برده بودند ، 

  .شناخته بودند 

  :يکی از دوستان طی نامه ای از پاکستان برايم نوشت 

  ..."  به شھادت رسانده اند ٨٩ نومبر ربوده و در شب ششم   ١٩٨٩فتاح را در سوم نومبر " ... 
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عنوانی نگارنده چنين ) ٢٧/٧/١٩٧٠مؤرخ ( ه ای از پاکستان که محصل فاکولته بود در نام) فوزيه( دختر انجنيرفتاح 

 ديگر از راه وظيفه اش انسان ھای وحشی اين دشمنان بشريت ۀ چھار بج١٩٨٩پدرم را در سپتمبر " ... نوشت 

موتر ! توخی صاحب « : ھمچنان خواھرانجنير فتاح در دھلی جديد راجع به برادرش چنين گفت .. " اختطاف  نمودند 

که در شعبه با برادرم کار می کرد و عضو حزب  ی مائيکی از آشنايان گلدره .  او عضو حزب اسالمی بود ۀشعبوان 

ًحتما برادرم را . اسالمی بود ھميشه از فتاح می خواست  تا به خانه اش برود و در رفتن کانادا برايش مشوره دھد 

بعد از سه شب  آشنای ... « : اده ھای  انجنير فتاح گفت  يکی ازخواھر ز. » ...  آن شخص برده است ۀموتروان به خان

 ما آمد و دستھای خود را طوری بلند نمود که فکر می شد دعا می ۀما که از گلدره بود و در زندان با مامايم بود به خان

ضوع نگرديد خدا بيامرزش پشت مو:"  ی گفت و دستھايش را به روی خود کشيده و گفت ئًبعدا زير لب چيزھا.  نمايد 

  »" که برای خود تان خطر دارد 

ھمين قسم ناصر زمانی را که ھشت سال در زندان پلچرخی گذشتانده  بود ، مسموم کردندو  يک افغان ملتی را در  -*

  .مالی عام ترور نمودند  و چند نفر ديگر را اختطاف کردند

يک تن .   نامردان جھل پرست قرار گرفت ۀ وحشيانۀمورد حمل"  نويسندگان افغانستان آزاد "   دفتر ١٩٩٠در سال  - *

  . از محافظين دفتر اختطاف  و دومی به شدت زخمی شد  

 داکتر سعادت از حزب افغان ملت  ترور شد  و متعاقب ترور وی  دگروال عبدالعزيز يک تن ١٩٩٠... در ماه  - *

.  ن  پلچرخی وارد پشاور شده بود ترور شد ديگر از اعضای ھمان حزب که بعد از سپری کردن سالھا حبس  در زندا

با تأسف تمام اعضای رھبری . اما وی مدتھا با من ھم سلول بود . دانم  در رابطه با  چگونگی ترور وی  چيزی نمی

آنھا اعالميه ای در ھمکاری با . باخفت و مذلت در زندان تسليم شدند]  مثل تمام اعضای سازمان پيکار[افغان ملت 

. اعالميه شان را اطالعات  تکثير نموده در ديوار ھای زندان تمام بالک ھا نصب نموده بود .  نمودند دولت صادر

گونه احترامی برخوردار نبودند و ھمه   در ميان زندانيان از ھيچ]  مثل تمام اعضای سازمان پيکار[اعضای افغان ملت 

  .  اجتناب می ورزيدند با ديده  حقارت  به آنان نگاه می کردند و از صحبت با آنان

جمعيت انقالبی زنان " يک تن از اسطوره ھای مبارزه و مقاومت افغانستان زنده ياد مينا رھبر١٩٨٧در فبروری  - *

  . ترور شد " افغانستان

ترور و )  رھبر ساما(" قيوم  رھبر" يک تن از شخصيت ھای برجستۀ چپ انقالبی زنده ياد ١٩٩٠جنوری  ٢٧در  - *

  . ش به شدت زخمی شد    رفيق ھمراھ

  . ترور شد "فيض احمد" مبارزه و مقاومت داکتر  ۀ  زنده ياد اسطور١٩٨٧ نومبر ١٢ به تاريخ -  *

ترور مجروح  ، عزيز الفت ، ربودن رحيم چنزائی ، داکتر صمد درانی و رفيق مبارز سلطان احمد سھراب و رفيق  - *

 و ده ھا تن  ديگر ؛ بيان گويای اين واقعيت است که بخش مبارز و بسيار شکنجه شده در زندان فاروق غرزی

رور ھا و اختطاف ھای خائنانه را انجام داده ــ اين ت ISIتروريستی حزب اسالمی با ھمکاری قسمی خاد و با حمايت

  . است 

 مصروف وی در سالھائی که: که  در حيات سياسی حکمتيار نقطۀ  عطفی را نبايد از ديدرس دور نگھداشت و آن اين

نام  نظام الدين تھذيب ه ب» حزب دموکراتيک خلق« شيرخان بود  توسط يک تن از اعضای مرکزی ۀدرس در ليس

وی . ًگلبدين بعد از آموزش و پرورش در يکی از رده ھای کامال مخفی آن حزب ، آغاز به فعاليت نمود . جذب گرديد  

حکمتيار با . را از داخل تحت نظر گيرد    فعاليت  ھای آنآنوقت نفوذ نموده" نھضت اسالمی"موريت يافت تا در أم
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شده  خودش را با قالب جديد ھم آھنگ " نھضت"زيرکی مختص به خود در مدت کوتاھی موفق به نفوذ در درون آن 

داوود " ضبط احواالت"به چنگ  ] ) ۴[ مثل ھم مسلکش احمد شاه مسعود (ساخت و در بدام انداختن رھبران اخوان 

(  ضد ساير جريانات  فکری و ايدئولوژيک و جنبش محصلی هًدر دستگيری رھبران اخوان سھيم بود و عمال بخان  

» جريان دموکراتيک نوين افغانستان « که پالن قتل يک تن از مبارزان  چنان. ملھم از آن قرار داده شد ) دانشجوئی

را در ) عصمت کندھاری (  جريان محبوب مردم   و ضرب و شتم شماری از منسوبين آن"سيدال سخندان"زنده ياد  

که از جانب سازمان امنيت شوروی در پيشگيری از وخامت و تشنج بيشتر ( پوھنتون کابل، ۀ در ساح١٣٥١سال 

اوضاع سياسی از يک سو و ايجاد رعب و وحشت و سراسيمگی در ميان صفوف ساير جريانات مخالف از سوی 

  . بدون مخمصه و تھلکه به آرامی پياده گردد١٣٥٢ سرطان ٢٦اخت ، تا کودتای منحوس پياده س) ديگر، طرح شده بود

اخوان المسلمين را غصب و افراد » نھضت اسالمی«ِحکمتيار با شگرد و شيوه ھای گوناگون و ديکته شده به وی، 

چنين برگماری بعد از بدام البته  . تعبيه کرد) خلق ( خودش را در رده ھا وشاخه ھای تشکيالتی آن بروفق مراد حزب 

  . انجام گرفت" نھضت"انداختن مؤسسين آن 

در رابطه  با اوضاع پر تنش و  ISI  که مقامات یوی بعد از فرارش به پاکستان در اثر تماسھا و مذاکرات مسلسل

  به عمل  داوود خان و سمت حرکت تکاملی آن به جانب روسھا، با نامبرده١٣٥٢ سرطان ٢٦بحرانی ناشی از کودتای 

« آورد ؛ منافع آنی و آتی اش را در وابستگی و چاکری بی چون و چرای آن  سازمان جھنمی و حامی بزرگش سازمان 

را برايش داده بودند ؛ "  علم مبارک اسالم"امپرياليزم امريکا که وعدۀ  ثروت ھنگفت و امارت افغانستان زير » سيا 

، خود  را به آنان فروخت ؛ زيرا بنا بر » حزب دموکراتيک خلق« برای و برای رھائی از پايدوی و خبر چينی. ديد 

که [سان نظاميان فرستاده شدۀ کشور ھای استعماری اروپا ه طبع منفعت پرستانه ای که دارد بدرستی  فھميده بود که ب

به مرکز فراخوانده بعد از سرکوب خونين بوميان سرزمينھای امريکای التين و بعد از مدتی حکمروائی در متصرفات ، 

که مدالھا و فيته ھا و رداء ھای ی  در حال-می شدند و در بخشی از  تشکيالت وزارت  دفاع کشور ھای خودی 

  به کار مسلکی شان  دو -  شان می شد ۀرنگارنگ کشتار بوميان سر زمين ھای اشغالی زينت افزای روی شانه و سين

 از اين ه ای نام  پر افتخار  تقاعد به حاشيه پرتاب می گرديدند و عدو بعد از  چندی زير. باره گماشته می شدند

کلونياليست ھا که از عاقبت کار در کشورشان راضی نبودند به خيال قھرمان آزادی مردم بومی متصرفه شدن و دست 

متصرفه را خود  استقالل درفشپرداخته ) دولت ھای اروپائی ( يافتن به زندگی مافوق عالی به تمرد از دولت  خودی 

شده و تازه دم کشور خودی به  شان بلند نموده با حمايت مردم بومی و ارتش اروپائی تحت فرمان شان با عساکرفرستاده

؛ با وی نيزچنين ] جنگ پرداخته  سر انجام  خودشان را حاکم  بی چون وچرای سرزمين ھای تصرف شده می ساختند

د گرفت ، که در بھترين حالتش بعد از عودت موفقانه  به سمت معين در معامله ای از جانب گماشتگانش صورت خواھ

وزارت عدليه  گمارده خواھد شد  ؛ از ھمين سبب در فکر تمرد و سرکشی از خواسته ھای پرورش دھندۀ  قبلی اش ، 

ن قرار که در خدمت  جمھوريت داوود خا)   در افغانستانKGBبه مفھوم نماينده (»  حزب دموکراتيک خلق«يعنی 

که اولی شکل (ابطه با نفوذ عناصر  اکسا ، کام و خاد ردر[ پيوست CIAداشت ،  برآمده  از طريق آی اس آی به 

خاطرات زندان کبير « در ميان سازمان ھای چپ انقالبی  در ) تکاملی دومی و دومی نمای  تکامل سومی  می باشد

  ] .تذکر داده شده است» توخی 

 ثوری و جنايتکاران ٧که نه تنھا  کودتاچيان [ خود جوش و ھمينطور سازمان داده شدۀ مقاومت گلبدين از بستر جنگھای

سان رفقای سابقه اش  ده ھا ه ًخادی رھبران واقعا ملی اش را در پوليگونھا و زندانھا از بين بردند ؛ بلکه خودش نيز  ب

ترور نموده است و ھمين طور درايران به کمک   اختطاف و ISIتن از آنان را در پاکستان با ھمکاری قسمی خاد و 
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سود برده ، برای  تداوم جنگ مقاومت که ]   جمھوری اسالمی اقدام به چنين ترور ھائی کرده استۀواواک رژيم وابست

باالی ...   بود و جلب کمک ھای وسيعتر از کشور ھای غرب و وابسته ، چون عربستان  سعودی وCIAخواستۀ 

جنگ مقاومت،  ھمچنان باالی شھر زيبای کابل به ھزاران راکت پرتاب نمود ؛ حتا سنگر نشينان ان  دارمواضع سنگر

می ) KGB( واقعی جنگ مقاومت را با رمز ورموز ، ايماء و اشاره چشمک و ابروگک به اطالع بادار قبلی اش 

[ روی مصون بماند رساند تا نيروی پسيف نظامی خودش از ضربات خرد کنندۀ ارتش سوسيال امپرياليزم شو

حفظ نيرو ھای خودی  و " ھمانطوری که ھنگام ھجوم  طالبان وحشی در چھار آسياب مواضع نظامی اش را زير  نام  

به برادران ... ] سرشاخ ساختن مھاجمان طالبی با حريفان وابسته به مسکو و تھران ؛ يعنی ربانی ، مسعود و مزاری و

  .طالبی اش سپرد  

تيار از آغوش سرد و متعفن خرس سفيد لرزان  سوسيال امپرياليسم شوروی فرارکرده  و  به زير بال  بلی بدينسان حکم

 ،ليون دالری آن در ساليامريکا قرار گرفت ، تا با شعبده بازی از کمک  ششصد م  CIAسازمان " قوی پنجه" عقاب 

  .بيشترينش را در توبرۀ  خود واريز نمايد

، اگر در ) توسط امپرياليزم جنايتگستر و غارتگر امريکا و شرکاء(انستان  اشغال شده تداوم بحران خون افشان افغ

گذشته به رقص دلقکان سياسی روس از جمله ببرک کارمل ، حفيظ هللا امين ، داکتر نجيب ، ربانی ، احمد شاه مسعود و 

 رشته ھای مرئی و نامرئی ربات ھای مارشال فھيم پايان کميک و عبرتناک بخشيد؛ در نضج و قوام کنونی و يا آتی اش

  امپرياليزم امريکا را به زودی قطع نموده و فرجام CIA پاکستان و ISIعربستان سعودی » المخابرات العامۀ« ساخت 

  .  خواھد  نمود .... خفتباری را نصيب اين ربات ھای رسوا ، مثل اتمر ھا ، حامد کرزی ھا ، اشرف غنی ھا و 

  پايان

  

  توضيحات

  

 سياسی کشوراعالن نمود در تاريخ ۀرا در صحن» اخوان المسلمين« اولين تظاھرات خيابانی که ظھور جنبش -) ۴(

، در داخل )١٣٥٠(و مسعود ھنگامی که شاگرد صنف يازدھم مکتب استقالل بود .  اتفاق افتاد١٣٤٩رمضان سال٢١

، تنھا »...اخوان«ش در درون  اريت اجنتوریموأدر نخستين م) .G.R.U(پرآنچه شدۀ . نفوذ کرد » اخوان المسلمين«

رخنه » ...اخوان«ھمپالکی اش يعنی حکمتيار  جنايتکار محيل و منفعت پرست،   قبل از وی در ھستـه ھای اولی . نبود

  .کرده بود؛ ھمچنان  چند تن  ديگر که تا کـنون بدرستی شناسائی نشده اند

يک دولت، در درون تشکيالت کشور » لھای مختلف استخباراتیکانا«  در رونـد تھاجم عناصر نفوذی مربوط به 

 دشمن ، يا به داخل احزاب و سازمانھای ساخته شده، توسط کشور خارجی، و يا وابسته به آنکشور، ويا ۀخارجی به مثاب

لھای کانا«احزاب و سازمانھای غير وابسته؛ امـا مخالف دولت مرکزی ، بار ھا اتفاق افتاده که عناصر نفوذی از 

) به طور اخص در داخل کشور خارجی(يک دولت، در جريان فعاليت اطالعاتی به ضد دشمن » مختلف استخباراتی

در . کـه باھم تالقـی می نمودند، بنا بر شم قوی اطالعاتی که داشتند، از ارتباط ھمديگر با دولت خودی آگاه می گرديدند

ًيع شده به دشمن می پيوستند؛ ھمپالگی ھای استخباراتی خود را که قبال اين راستا، ھرگاه يکتن يا عده ای از آنھا،  تطم

در صورت عدم پيوستن  . شناسائی کرده بودند،  به سوی دشمنی که تازه در خدمتش قرار گرفته بودند، می کشاندند

داختند؛ را قربانی تثبيت صداقت و وفاداری خود نموده، به چنگ دشمن می ان ھمپالگی ھايشان به دشمن، آنان
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ھمانطوری که حکمتيار  خاين به مردم و  کشور،  عده ای از ھمسلکان استخبارتی اش را در ھمين روند، شناسائی 

اش به پاکستان و »  وفاداری«و » صداقت« آنان را قربان تثبيت  CIA و I.S.I.و بعد از فروش خويش به . نمود

  ...  .    امريکا کرد

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


