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  بادرنگی مختصر،

  بر پاره ای ازعملکرد ھای جمھوری اسالمی ايران،

  .   را بر مال  نمود توان ماھيت اصلی آن می

  

  کبير توخی

  ٢٠١٣ مارچ ٢٧

  

  .  نھاد ھای استخبارتی در افغانستان" ازھمپاشی" و " انحالل" ترفند -٤

  

  

  

                                                                                                          

  

  :تخبارتی در افغانستان ـنھاد ھای اس" ازھمپاشی"و " انحالل" ترفند -۴

  

و حاال با مثالی در کشور خود افغانستان اين بحث را وضاحت بيشتر و روشنتر  بخشيده می خواھيم  به 

به طور اخص  و آقای علی ) جمھوری اسالمی ايران " واواکی"مظفر جواد (  واقعيت  ساواک  شاه ۀتحريف کنند

که بعداً به آن خواھم پرداخت، تذکار بدھم که امپرياليزم " ايران استار " رضا نوری زاده سرمقاله نويس  نشريۀ 

ان ور عزيز شان  ايرکه با ھزار خون جگر و صرف مبلغ ھنگفت پول و وقت ، در کش(را   سازمان اطالعاتی اش

و فقط با ھمين . را نمی دھد   از ھم پاشی آنۀدر شرايط تعويض يک رژيم به رژيم ديگر  ابداً اجاز) به وجود آورد

 اين موضوع رابه  مردم پيوسته تلقين می نمايد که فالن سازمان مخوف اطالعات  بعد -   از طريق عواملش - ترفند 

  " .ديگر اثری از آن مشاھده نمی شود"و "  پاشيد از ھم" ، " منحل شد"از کودتا و يا بعد از انقالب 

)  " ...انحالل و از ھمپاشی("  نشانده ، از اين حرکت تاکتيکی  ديد رژيم ھای وابسته و يا دستۀاز نقط

که در تمثيل دموکراسی و حکومت  اينطور بايد استنباط کرد که گردانندگان ناصادق و محيل شان عالوه بر اين

سته   تأکيد می ورزند از جانبی ديگر به آرزوی اين اند، تا انديشه ھای انقالبی ، که در پی مردم بر مردم  پيو

   چنين رژيمھا  روز تا روز در حال گسترش  است ، از حالت  اختفاء بيرون آمده  از ۀسرنگونی حاکميت و سلط

  ....ی شوندئجانب جواسيس  شان   شناسا

برای نفوذ در افغانستان اولتر از ھمه در ) امپرياليزم شوروی آنوقتسوسيال ( ابر قدرت  ھمسايۀ شمالی ما 

) نھاد مخوف اطالعات شاه که بنياد آن را  جواسيس انگليس در افغانستان نھاده بود ( نظام شاھی " ضبط احواالت"

    2 قسمت
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را توسط  ١٣٥٧ سرطان ٢٦ کودتای ۀبعد ھا زمين. را  به جانب خود کشيد  نفوذ کرده ، عناصر مھم و کليدی آن

عناصر مھم  پيوند  يافتۀ اين .  تدارک ديد  -  که به  آن کشور   اتکاء نموده بود -داوود خان پسر کاکای ظاھر شاه 

که ( ھمانطوری که ساواک [ خان  به شاه  گزارش نمی دادند  ، از فعاليت ھای مخفی داوودKGBدستگاه  به 

 به نفع کيش شخصيت خمينی تبليغ و ترويج - آخوند و مال ويژهه  ب–اعضای آن در قالب طيف ھای مختلف جامعه 

ً به خاطر عدم آگاھی ظاھرشاه ] .   به شاھنشاه آريامھر گزارش نمی دادCIAبنا به دستور ) می کردند  عمدتا

در ھمين رابطه  . به پيروزی رسيد) عمويشپسر ( ١٣٥٢ سرطان ٢٦ازفعاليت ھای سياسی داوود خان ، کودتای 

که خود يکتن از افراد نزديک به دربار ظاھرشاه و نھاد ھای (   کشککیۀه را به بخشی از نوشتتوجه خوانند

  .جلب مينمايم ) ١٦٠صفحه " ( قانون اساسیۀدھ" نام ه ب) استخباراتی آن بود 

  

  

  :در نوشتۀ ُکشککی چنين می خوانيم 

 و ١٩۶٣در سال ] ت وزيری نخس[ بعد از استعفايش از مقام صدارت ] داوود خان [ محمد داؤد   « … 

مخصوصاً  بعد از اينکه ثابت شد  در نظام جديد ھمه راه ھا برای بازگشت  او دررأس  قدرت  مسدود ساخته شده 

از قبيل عبدالقادر ، رئيس  ] ارتش [ يک تعداد اشخاص مھم اردو است ، آرام و ساکت در جای خود ننشسته بود ، 

 بطور فعال  رژيم را غلط   نرال محمد اسماعيل رئيس استخبارات ملکیعسکری  و ج] اطالعات[ استخبارات 

جنرال محمد اسماعيل طی مدت قابل  .  راپور می دادند تا کار محمد داؤد را برای غصب قدرت آسان سازند

ر کرد و وقتيکه محمد داؤد امور دوره قانون اساسی  الی سقوط آن بحيث رئيس استخبارات ملکی کاۀ مالحظ

را در دست گرفت  او از اين وظيفه سبکدوش  ساخته نشد  در حاليکه اصوالً اشخاصی که در اين )  دولتیقدرت(

حتی .  خود بر طرف ميشوند ۀپست ھای حساس ملکی کار ميکنند، با آمدن يک رژيم جديد بالعموم  از وظيف

پرياليزم ، يعنی توده ئی ھای نويسنده به رويزيونيست ھای ميھن فروش و وابسته به سوسيال ام[ کمونيست ھا 

 او را با وجود اينکه در زمـان  محمد داؤد در  رأس چنين دفتر مھم  ١٩٧٨بعد از کودتای ] افغانستان اشاره نموده 

کمونيستھا در ايام محبس جنرال محمد  اسماعيل را چند بار  بيرون بردند تا به ايشان راجع . قرار داشت ، نکشتند 

  . » معلومات ارائه کند به يک سلسله مسايل

از تسلط خود  در نھاد ) داوود خان  ( ١٣۵٢ سرطان ٢٦رھبر شجاع ، مغرور؛ اما ساده انديش کودتای 

مسمی شده بود،  کامالً مطمئن " مصونيت ملی" ش  بهيکه بعد از کودتا" ضبط احواالت " اطالعاتی اش ، يعنی 

طور اخص که به آن  عالقۀ خاصی داشت ، بی اطالع ه ود ب  در سيستم  استخبارات خKGBبود ؛ مگر از نفوذ  

در واقع اين دستگاه که در ظاھر تحت تسلط رئيس دولت قرار داشت ،  از کنترول  وی خارج  شده ، بر وفق  . بود 

ً استعمار روس فکر چرخش . عمل می کرد [*] در داخل و ھمينطور در خارج از کشور KGBفرمان   مسلما

که داوود خان  به  زمانی. فی ، يعنی رئيس دولت افغانستان را در آينده از ديدرسش دور نکرده بوداحتمالی آن متو
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جانب غرب متمايل گرديد ، بر شدت نظارت و پيگرد  وی افزوده شده، تمامی نشست ھای سياسی اش در خارج از 

 خارجی مقيم یارت کشور ھاکشور وھمينطور در داخل با افراد دولتی وشخصيت ھای سياسی و ديپلمات ھای سف

ش با  وزارت دفاع ، استخبارات ذا  تمامی خطوط تيلفون و بی سيمکابل ، در بيرون از ارگ و  درداخل ارگ ؛ ھک

  رياست" واقع   در -خودش "رياست ضبط احواالت "پوليس و ديد واديد ھايش با اعضای فاميل تحت نظر عوامل 

  

  

که  به سمت کارمند ، تايپست ، مستخدم در وزارت خارجه ايفای وظيفه " ضبط احواالت " مورين أ از طريق م[*]

می کردند ، ھمين افراد پوششی ھمراه با ساير ديپلمات ھای  آن وزارت به سفارت خانه ھای افغانستان مقيم خارج 

 در خارج مورين وکالت التجاری ونمايندگی بانک ھا و شرکت ھوائی آرياناأفرستاده می شدند و يا زير پوشش م

  ]کشور فعاليت استخباراتی داشتند 

منھای آنانی که به رژيم وفادار ماندند و (  قرار گرفته بود -  KGBسراپا تسخير شده توسط" ضبط احواالت 

آنانی که  قبالً از خدمت به وی مباھات می کردند به اثر فرمان بادار جديد ). بگونه ای از کار سبکدوش گرديدند

  .  صدد بر انداختنش از قدرت برآمدند در )  KGB( شان 

 اين عوامل خاين  به مردم و کشور که در -داوود خان ھمرا با تعداد زيادی خانواده اش از جانب خلقی ھا 

/ ٢ /٧بعد از کودتای ننگين .  به شکل  بيرحمانه و ناجوانمردانه به قتل رسيد - قرار گرفته بودند KGBخدمت 

  .کامالً سالم و دست نخورده  باقی ماند" مصونيت ملی"ن دولتی ، مخصوصاً ، عوامل روسی در ماشي١٣۵٧

که به کمک مستقيم روس احراز قدرت نمودند ، در "  باند دموکراتيک خلق١٣٥٧ ثور ٧  کودتا چيان 

ا توظيف ر  [*] ، يعنی دستگير پنجشيری KGBنخستين روز ھای کودتای ننگين شان ، يکتن از ناز دانه ھای  

اين " ضبط احواالت " « : د تا طی نطق راديوئی با تبختر و با ھيجان ناشی از رسيدن  به قدرت اظھار بدارد  کردن

و نه در " عنقريب "   نه در»عنقريب اسم اعضای آن  افشاء خواھد شد . دستگاه جھنمی برای ابد از بين رفت 

را افشاء "مصونيت ملی"يزيونيست کدام  عضو دراز مدت ، کسی نديد و نشنيد و نخواند که باند ميھن فرشان رو

  :و مثال ديگرش)  آن در اين نوشتارنمی گنجدۀپرداختن به موجب! (کرده باشد 

» سازا» «انحالل«طی اعالميه ای » مزار شريف«محبوب هللا کوشانی در " سازا " تشکل منشی اول   

را  )  ه استتحقق يافت» سازا«ئی و   نھائی تحت اين عنوان که با رسيدن جمعيت اسالمی به قدرت، ھـدف   غا(

ً اعالم کرد    داوود خان؛ به ١٣٥٢سرطان٢٦ست  مانند انحالل تاکتيکی فرکسيون پرچم، بعد از کودتایدر. رسما

داوود خان   بازتاب يافته است، حزب شان را  »   خطاب به مردم« بيانيۀ  حزب شان در  ۀکه، مرامنام اينۀ بھان

که  حزب وطنفروشان و شبکه ھای استخباراتی مخفی آن با انضباط  در حالی. اعالم  داشتند » لمنح«به اصطالح 

  .و متشکلتر از گذشته کماکان به فعاليت شان ادامه ميدادند تر
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،  تحت رياست  سروری "  اکسا " " صرفاً با تغيير نامش  به " ) مصونيت ملی ( "    اين نھاد استخباراتی

که خلقيھا  ه ایجامع  به حرکت مخرب و خونبارش در ،ش ی ا  دست کاری در ساختار تشکيالتجالد با کم و بيش

به  " اکسا" بعد از کودتای حفيظ هللا امين . ، تداوم بالوقفه بخشيدمشغول بودند در آن  پرچمی ھا به قصابی مردم –

 ۀاعدام شدگان دور.... و لست تعداد  شد قرار داده)   امين اسد هللا(   در رأس آن  جالد دومی .مسمی شد  " کام" 

  .  ديوار ھای وزات داخله نصب نمودبه ،تره کی را که توسط جالد قبلی سروری اعدام شده بود

  

  

نوش " از]نھار [ ھنگام صرف نان  چاشت به افغانستان ، روز قبل از تجاوز شوروی کسی که– پنجشيری –]  [ *

 ساير اعضای و -  به زھر آلوده شده بود تاج بيگۀ داخل قصر تپیشورو طباختوسط   که  -سوپ " جان کردن

 مشکل صحی خود داری ۀدفتر سياسی حزب شان به شمول حفيظ هللا امين با خوردن آن مسموم شده بودند ، به بھان

  ]نموده بود  

 ده ھا امين جالد که ": ی  اظھار داشت ئوی به کشور کارمل طی خطابه راديو اولين روز تجاوز شوردر 

متعاقب آن بلند گويان دولت دست نشانده اعالم  . "ھزار انسان بيگناه را   به قتل رساند  برای ھميش از بين رفت 

  ).نقل به مفھوم ( نيز از بين رفت " کام" داشتند که با از بين رفتن امين جالد دستگاه اھريمنی وی 

تی قبلی که  ھر کدام در قالب بعدی قدرت شان  از پيکر جنبنده ، متحرک و نيرومند  نھاد ھای استخبارا

 وجود ۀپا به عرص) خــاد ( ھيوالی چھارمی ، يعنی خدمات اطالعات دولتی . بيشتر و بيشتر شده می رفت 

ن امشاور. گذاشت و آغاز به پيگرد و گرفتاری و زندان و شکنجه ھای وحشيانه و کشتار ھای دسته جمعی نمود 

 نويسنده  بزرگ وبسيار دلير ايران ۀ طبق نوشتی بودند کهئن آن دستگاه پليد ، ھمان ھااشوروی خاد در واقع آمر

    » دباشن مشاور واواک می«  داکترمحمود گودرزیزنده ياد 

 بخشھای ۀ صالحيت  اين دست  نشاندۀ منفور باالی خاد و انتقال مخفيانۀ  بحث رابطۀ ببرک کارمل و حيط

" انحالل" احمد شاه مسعود ؛ ھمچنان " شورای نظار " خاد به باند ھای اسالمی  و اتصال بدنۀ اصلی آن با 

 و مانند -  که خود اجنت استخبارات وزارت دفاع شوروی بود-  روسی به مسعود ۀتاکتيکی خـاد به ارث رسيد

 به قتل رسيدند ، و به  جايش فھيم  KGB فغانی  نجيب هللا و وزير امنيت دولتی اش  يعقوبی  که توسط اعضای ا

  .فرد بسيار نزديک به احمد شاه مسعود تکيه زد را می گذارم به مجال ديگر

 ۀ  سوزان گالسر در رابطۀ حال توجه   خوانندۀ با حوصله  ، کنجکاو و کاوشگر مسايل کشور را به نوشت

واشنگتن  " کشمکش ھای بين  کرزی و فھيم مندرج و ھمينطور ... " خادی که مردم از آن نترسند"اصطالح  

باشد؛ جلب  نيز درج می" پيام زن   " ٥٦ و٥٥ شماره ٣٢ که   فشردۀ آن در صفحه ٢٠٠٢ جوالی ٢٤"  پست 

  :نمايم  می
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 کابل ميدان جنگ گروه ھای نظامی اسالمی بود ١٩٩٠ اواسط سال ھای –جوالی ٢٣  کابل ، افغانستان ، «

در وضعی چنين آشوب زده ، حامد کرزی . دولت در حال تالشی بود .   منفجر می ساخت و راکت ھا شھر را

ی که او ئاجنت ھا. کشور برای تحقيق دستگير شد ) خاد ( معاون وزارت خارجه توسط استخبارات سری مخوف 

  .را گرفتند برای محمد فھيم کار ميکردند

بانی چرا کرزی  را دستگير نمود ھرچند تمامی به درستی روشن نيست که استخبارات فھيم وفادار به ر

بنا بر .  کسانی که با آنان  مصاحبه صورت گرفت گفتند که حادثه به تماسھای کرزی با حکمتيار ارتباط داشت 

 ھر حال  دليل آن ھرچه باشد ، تحقيق ناگھان پايان يافت زيرا تعميری که کرزی در آن   استنطاق میه  منابع بۀگفت

  .  راکت قرار گرفت  و اين به او فرصت فرار از آنجا را داد ۀلشد  تحت حم

کرزی خون آلود فوراً خود را به خانۀ  پسرکاکايش عبدالخالق پوپلزی رسانيده و گفت که بالفاصله  بايد 

او به خانه من آمد و گفت که  بايد بروم و حتی اجازه :" پوپلزی در مصاحبه ای اظھار داشت . کابل را ترک کند 

  .کرزی و پوپلزی ھمان روز به پاکستان حرکت کرده و خود را به پشاور رسانيدند. نماز خواندن را به من نداد 

حدود ده سال بعد ، کرزی  که   فعالً رئيس جمھور افغانستان است  و فھيم وزير دفاع او ، درگير رقابت 

کرزی و متحدانش استخبارات را که  . کند   ديد میفزاينده اند که دولت لرزان افغانستان  را به بی ثباتی  بيشتر تھ

ليسی ميدانند که ماورای  اقتدار رئيس جمھور وشود ، دستگاه وسيع ، فاسد و  شديداً پ مجدداً توسط فھيم کنترول می

  ]تکيه از توخی  [ .کار ميکند 

ه ھای آن توسط کارمند دارد و شعب) سی ھزار  ( ٣٠٠٠٠ منبع نزديک به کرزی ، استخبارات ۀطبق گفت

  شوند که فقط به فھيم پاسخگو اند  گردانيده می" ائتالف شمال" تاجيک ھای 

او در اين ماه کمسيونی را موظف ساخت تا .  مذکور کنترول داشته باشد ۀکرزی مصمم است که بر ادار

 کارگر ساختمانی ۀال س٢٢اصالحاتی را در آن پيشنھاد و به اتھامات رسيدگی کند که استخبارات عبدالمطلب جوانی 

  .را که پس از سالھا مھاجرت از پاکستان بر گشته بود ، زير شکنجه کشته است 

برای رئيس جمھور پشتون تبار  و طرفدارانش ، قدرت نامحدود استخبارات زير کنترول تاجيک ھا مانع 

  .اساسی در راه دموکراسی افغانستان خواھد  بود

برای : " ور که رياست کمسيون مذکور را به عھده دارد  گفت ھدايت امين ارسال معاون  رئيس جمھ

کشوری دموکراتيک ،  کشوری که  می خواھد  به سوی دموکراسی قدم بردارد وجود يک چنين اداره ای   واضحاً 

  . "منافات دارد 

  ، استخبارات افغانستان را  به صورت چيزی شبيه خود  به KGB ،  ١٩٧٩پس از تجاوز شوروی در 

را  داشت و شھرتش در شکنجه و کشتار آن) جاسوسان (  ود آورد با مخفف خاد  که شبکه گسترده از مخبرين وج

  . دستگاه ھای ھمتايش در بلوک شرق بد نام ساخته بود ۀبه انداز
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با آنکه نام اين اداره از ايجاد تا کنون توسط رژيم ھای مختلف تغيير خورده است اما شيوه ھای کار آن به 

  .خود باقی  اند حال 

 به ھيچوجه فرق KGBاين استخبارات از : " آشنا  به کار آن گفت ) عضو خاد ( يکی از مخبران سابق 

عامل سابق اظھار داشت که اکثر کارمندان آن  مدت ھا پس از سقوط . " کند  ندارد و از عين شيوه ھا استفاده می

نعمت هللا شھرانی معاون   رئيس جمھور .  تبديل شده اند  کماکان بر حال بوده و تنھا  رؤسای آن١٩٩٢نجيب در 

ما در استخبارات اصالحاتی خواھيم آورد تا ديگر "  : گفت ) خاد(  استخبارات ۀوعضو ديگر کمسيون بررسی ادار

  ]؟  تکيه از توخی  [ ! . "مردم از آن نترسند و تصور نکنند که ادارۀ استخبارات به آنان آزار واذيت می رساند 

جنرال انور . بسياری از افراد حکومت کرزی ترديد دارند  که کمسيون بتواند موجب تغييرات زيادی در آن شود 

دستگاه استخبارات کامالً : " گفت)  وزارت کشور ( شعبه امنيت مربوط وزارت داخله ۀ کوھستانی مقام بلند پاي

.  اعضای وفادار به خود را استخدام کرده اند توسط يک گروه کنترول می شود ،  آن دستگاه را توسعه داده  و

  ." استخبارات اداره ايست برای حفظ قدرت آنان ۀادار

در چندين مناسبت در انظار  ]  توخی – KGB و CIAنماينده ھای [ پس از سقوط طالبان ، کرزی و فھيم 

فته ارا نگران امنيتش بوده و اين ھاما کرزی آشک. توانند  ھمکار باشند  با ھم ظاھر  شده اند تا نشان دھند که می

 او به محافظان افغان. ھائی فراھم سازد ش ، از امريکا خواست تا برايش باديگارد    ضمن عزل واحد امنيتی افغان

  .فھيم وفادار بودند 

ً تعھد سپرد که قدرت  در ما ه جون کرزی پس از لويه جرگه که او را   به رياست جمھوری برگزيد علنا

چھرۀ لويه جرگه با اتھامات مبنی بر آزار و تھديد نمايندگانی که جسارت  به خرچ داده . ت را کاھش دھد استخبارا

  .و از خط  تعيين شده عدول جسته بودند از سوی پوليس مخفی ، مخدوش شد 

طبق اظھارات اعضای لويه جرگه ده ھا اجنت در چھار طرف محل لويه جرگه گشت می زدند و سخنرانی 

بعضی نمايندگان غير محافظه کار  متذکر شدند که پس از . بت ھای خصوصی را تحت مراقبت داشتند ھا و صح

به شمول سيما ثمر که به آشنايانش ابراز نمود که ھدف جاسوسان  استخبارات .  سخنرانی تھديد به مرگ شده اند 

  . واقع شده است 

استخبارات واقعا   مسأله : "  شود گفت مقامی ارشد در حکومت کرزی که از ترس نخواست نامش برده 

استخبارات ھمه متعلق به يک گروه قومی يا يک گروه سياسی بوده که ھر چه بخواھند ميکنند بدون آنکه . است  

  ] توخی- سيما ثمر عضو کميته   مرکزی حزب منفور وحدت  [. " مورد باز خواست کسی واقع  شوند 

سابق  ( عمل آمد  متفق القول اند که استخبارات  به رياست محمد عارف  کسانی که با آنا ن مصاحبه  به ۀھم

ً تحت کنترول فھيم جانشين مسعود قرار دارد [*]) رئيس استخبارات  احمد شاه مسعود اجنت سابق افزود .  اساسا

  .شوند   رياست است که  تمام آنھا توسط پنجشيری ھا اداره می٢٣که در حال حاضر استخبارات  دارای 

  



  
  با درنگي مختصر ، بر پاره اي از عملكرد هاي جمهوري اسالمي ايران

  .ميتوان ماهيت اصلي آنرا بر مال نمود
  
  
  
  
 

7 

  

ی متشکل از اقوام و مليت ھای مشخص ئ قبل از پناھنده شدن  جالد خاد در دفتر ملل متحد بخش ھا-  [*]

ھای اسالمی که بيشترين افراد از ھمان مليت و ھمان اقوام را در ترکيب شان ) باند ( کشوردر خاد ؛ به داره 

 پشتون ھای خاد به باند حکمتيار، سياف وساير باند مخفيانه انتقال داده شدند ؛ مثل انتقال) طبق پالن روسھا (داشتند 

ه ھای اسالمی پشتو زبان ؛ انتقال خادی ھای منسوب به مليت  ھزاره از کانال ھای کشتمند و برادرانش ، ب

به باند حزب  وحدت و ساير باند ھای ) که ادارۀ يکی از رياست ھای خاد به دستش بود (  کشتمند خصوص اسد هللا

؛ اما بدنۀ اصلی خاد که " گلم جمع دزد "  و خادی ھای ازبک به گروه رشيد دوستم معروف به شيعه مذھب ،

به رھبری  احمد شاه مسعود ، که خود از زمرۀ " شورای نظار"کمترين پشتو زبان را در ترکيب خود دارد به 

  ، KGBوسط عوامل  ت–اعضای استخبارات وزارت دفاع  شوروی بود ، تحويل داده شد ، که بعد از قتل وی 

     ]فھيم وارث آن گرديد 

مسألۀ  شخصی نه بلکه کار " يک مقام مھم دولتی اظھار نمود  که تالش کرزی جھت اصالح استخبارات 

   .واشنگتن پست   »ضروری است که بايد انجام گيرد  

يش کرزی که در دورۀ اشغال باز ھم می بينيم و می خوانيم  که برخی از  عوامل استخباراتی دور وپ

تی اصالح شده که مردم از ا در باال ترين مقام دولت دست نشانده برايش داده شده ، دم ازاستخبارنصالحيت نشست

  . زنند  آن نترسند و فکر نکنند که به آنان آزار و اذيت می رساند؛ می

:             هی خود می گويد کئ راديوۀ در مصاحبکه در ھمين اواخر رئيس خاد کرزیچقدر مسخره  است 

.   دولت ، طی چند سال  اخير، گرفته است ۀ  ھزار عضو خاد را ازبودج٤٧رئيس قبلی خاد  پول معاش ماھوار  « 

. دھد را به عھد دارم معلوم شده که مجموع  تمام  اعضای خاد ھفت ھزار نفر را نشان می حاال که من مسؤوليت آن

  )نقل به مفھوم  (»

   به KGBساخته شده توسط (  دولت از احصائيه و آمار دقيق اعضای خاد  اين می رساند که رئيس

از جانب . که وارث  بدون صالحيت آن  دولت دست نشانده گرديده ، کامالً بی خبر بوده است ) رياست فھيم 

  دولت می باشد که اينۀديگراين  مسأله نشانگر پنھان ساختن بقيه اعضای خاد از کرزی و اعضای بلند مرتب

.  که امکان بر مال شدن بقيه اعضای مخفی خاد به رھبری فھيم ، شايد   يک درھزار، ھم نباشد [ پنھانکاری 

 تقسيم و  انتقال قدرت به باند ۀ خاد که   قبالً مطابق پروژۀاحصائيه و ھويت ساير طيف ھای مخفی  و ريزرف شد

گی است  برای امپرياليزم روس درفشار آوردن باالی خود امتياز بس بزر] ھای اسالمی پيوسته اند؛ باشد به جايش 

دست آوردن امتيازات بيشتر از پيکر خون آلود مردم بی رمق ما و داشته ه تصاميم امپرياليزم رقيب  به خاطر ب

ھای زير زمينی و تا کنون استخراج  نشدۀ کشور و بسا مسايل مھم سياسی و نظامی دارای اھميت بين المللی که 

  . و تفسير آن درتوان اين نگاشته نيست پيکره بندی

  ادامه دارد                                                              
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