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  :   در آمدي بر موضوع- 1

  

تحليل و ارزيابي پديده هاي بيرونسو و ذهني، چه در گسترة طبيعت 
المنتها؛ چه در بستر پر پيچ و خم اجتماع ِ در حال ارتقاء ؛ همينطور در 

ن انسان  پويا ؛ در تمام ادوار پر فراز و نشيب تاريخ بشري، قلمرو تفكر و آرما
بدون دخالت ذهنيت و تمايالت طبقاتي، سياسي، فرهنگي، نژادي، زباني، 
مذهبي، و ايدئولوژيك پژوهنده و يا نويسنده ، امري بوده است نادر و كمياب 

 مزيد بر آن هرگاهي كه تحليل و ارزيابي از اساليب علمي و هنجار هاي. 
تجربي مايه نگرفته، و محقق از بررسي و شناخت كامل پديده عاجز مانده ، 
در چنين صورتي؛ اگر داده هاي فكري و استنباطات ذهني، فاقد معرفت 

 ترويج و تبليغ بيابد ، جامعه را به ة سياست،  زمينةويژه در ساحه منطقي، ب
يجه چنبري تخالف و تخاصم،  قتل و كشتار سمت و سو  داده، در نت

همزيستي باهمي، و  همياري سنتي مليت ها و تمامي ارزشهاي فرهنگي  
را به فاجعه، و محيط زيست شانرا به تجزيه خواهد كشاند؛ به مثل  آنان

ن و كاوشگران خارجي و امقاالت و نوشتار هاي تحليل گران، محقق
 طور اخص،  از همينه نويسندگان  افغان در مورد پديده نازل شدة طالبان ب

  . آيدميگونه به شمار
نيروي ملي و غير « ة اين نگاشته به چرائي تبليغ جنبش طالبان به مثاب

،  از زبان شعبده بازان رسانه هاي گروهي و ژورناليزم مزدور، كه ... و » وابسته
 امپرياليزم جهاني در رأس امپرياليزم امريكا قضايا و ةهمواره از منافع  آزمندان
 تباهي آفرين را تحليل و تفسير مي نمايند، و با جريانات و فاجعه هاي

 -وانمود مي سازند » اقتصاد بازار آزاد«  تردستي،  حاصل دو جمع دو را
قسماً پرداخته؛ ولي بر چگونگي نگاشته هاي آنعده از مدافعان افغان طالب كه 

، ويا كتمان پيشينة ...به خاطر بازيافت كرسي هاي وزارت، سفارت، وكالت، و
، بالون هاي اشتهارات امارت كارتونيك )خلقي بودن(ار سياسي شان خفتب

طالبي را با اشتياقي آميخته با هراس از آينده، پف كرده، و از رجز خواني و 
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ي در مورد فتوحات، اوامر و نواهي آنان غرق لذت مي شوند؛ ئمديحه سرا
ضاياي از همين رو از خوانندة گرامي، كه جريانات و ق. درنگي خواهد داشت

كه هم اكنون [مخروبة  در خون و آتش فرو برده شده اي به نام افغانستان را 
 بي هبا دلواپسي و اندو] توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركاء اشغال شده

ي نوشته هاي اين مجيز ئپايان تعقيب مي نمايند، مي طلبد تا با شكيبا
و منقوالتي كه در رابطه با نويسان استحاله شدة  طالبي را با ساير مطالب 

  .طالبان در اخبار و جرايد انعكاس يافته، مورد مطالعه قرار دهند
  

  دوهفته ئي » تحقيقات«    برآيند -2

  :آقاي داكتر قادري در مورد طالبان         

  

يكتن از اين مجيز نويسان طالبي شده آقاي داكتر عبدالنسيم قادري مي 
 تعطيالت عيد نوروز و ديدار خويشان و «موصوف كه ظاهراً براي. باشد

به كابل ويران ساخته شده مي رود، در ضمن ديدار از خويشان  و »  بستگان
 نظامي و اجتماعي بر سرش مي - در امور سياسي» تحقيق« بستگان، ذوق

اطالعات « ، » از آنچه در افغانستان مي گذرد« وي سعي مي ورزد  تا .  زند
را بعد از جمعبندي از طريق نشرية  ايراني  آنبه دست آورده، و » جامعي

به رخ  جنايتكاران ...) ماه ثور 67پيوند، شماره (چاپ مونتريال كانادا 
. و همكاران غربي اش بكشد) رقيب مسلكي طالبان(جمهوري اسالمي ايران 

  :را چنين مزين ساخته است» پيوند« فوق ة پرتوان آقاي قادري شمارةخام
ي كه در مورد طالبان  ئ بگويم كه خبر هاسفانه بايدأمت «  

من در ماه گذشته  ... شود صحت ندارد در رسانه ها درج مي
براي گذرانيدن تعطيالت عيد نوروز و ديدار خويشان و بستگان 
به كابل رفتم در اين بين سعي كردم اطالعات جامعي از آنچه 

 ليكن   سعي كردم از. دست آورم ه  ب،در افغانستان مي گذرد
آنچه در روز نامة شما و بعضي جرايد خوانده بودم، مشاهده 
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ي ئكنم، ليكن  هرچه گشتم حتي  يك مورد هم چنين چيز ها
آنچه كه ديدم، امنيت، آرامش، نظم و مردمي راضي و . نديدم

 ي كه با ادب و متانت با مردم رفتار ميئخوشحال بود ونيرو ها
ين قرار بود كه طالبان و آنچه كه بنده ديدم و شنيدم از ا. كردند

به عنوان يك دولت مسؤول اسالمي موظف به ايجاد امنيت و 
جدي و با پشتكار، براي مبارزه با فساد، تبهكاري ، فقر و نا 

 ظلم و ويراني ناشي از جنگ  هاي داخلي تحميل شده از ،امني
طرف حكومت برهان الدين رباني و حكمتيار قد علم كرده  و با 

 ة باكمك جوانان مسلمان  و با ايمان طلبدست خالي و فقط
علوم  و دانشجويان باقلب پرشور از عشق با آزادي سر بيباك در 
مقابل لشكر تا دندان مسلح رباني و احمد شاه مسعود مبارزه و 

  ». ايستادگي كرد و شجاعانه آنها را عقب نشاند
 "تبحر،، و ,, و مدافع تحصيل يافته طالبان با »  محقق زمان « 
 نظامي و ارزشهاي فرهنگي - ي كه در ارزيابي قضاياي سياسي"تخصص

اطالعات جامع از آنچه در « افغانستان دارد، در ظرف دو هفته به گرد آوري
ليكن بعد از گشت و گذار زياد؛ حتي يك . مي پردازد» افغانستان مي گذرد

وانده ،  طالبان خةو بعضي جرايد در بار» پيوند« مورد هم از آنچه در نشرية 
امنيت و آرامش،  نظم و مردم «  نمي بيند و ؛ اما آنچه كه مشاهده مي كند

  . !است و رفتار نيكوي طالبان با مردم» راضي و خوشحال
نويسنده مي بيند و مي شنود كه طالبان به عنوان يك دولت مسؤول 
اسالمي توظيف شد تا ايجاد امنيت نمايد؛ اما نمي  بيند و يا نمي خواهد 

 خاطر در هر كوي و برزن ة  بدون دغدغISIيسد كه صاحب منصبان  بنو
مي زنند؛ حتي در ميدان هاي ورزشي كابل به بازي مورد » چكر«كابل  

  .مي پردازند) كريكت(عالقة شان  
همگان زماني را به خاطر دارند  كه مشاورين روسي،  به عالوة  اردو، در 

موريت ها پوليس شهر أ جمله م من_تمام نهاد هاي استخباراتي  وامنيتي 
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 امين  مشغول كار و بار سياسي اطالعاتي بودند؛ مگر -   دولت تره كي_كابل 
خلقي هاي آدمكش از وجود آنان اظهار بي خبري مي نمودند و حاال كه در 

  خود را قرار داده اند، از وجود تعداد بي شمار CIA  و  ISI زير بال و پنجال
چه تكرار مسخره . ابراز بي اطالعي مي نمايند ...) ني والقاعده وپاكستا(اينان 

  !اي
ي اش را بسط داده ئنويسندة اين خزعبالت در مورد طالبان هذيان گو

  :وگويا با فروتني مي خواهد كه بگويد
بگذاريد بگويم من در طول دو هفته اقامتم در «  

افغانستان از ظلم اثري نديدم  و هرچه تحقيق كردم حتي  
زندان ها تقريباً خالي بود و . نداني سياسي  پيدا نكردميكنفر ز

فقط در زندان كابل چند نفر معدود كالً از سارقين مسلح و 
كه آنهم  . رهزنان و عاملين قتل و دزدي نگهداري مي شدند

طالبان زن را محترم ... براي حفظ امنيت هر كشور الزم است
زن را آزاد . بان هادر كادر خانواده و نه در حاشية خيا. دارد مي

مي خواهد در چهار چوب قوانين مقدس اسالمي و زن را 
سربلند و مغرور مي خواهد در تحت گراميداشت هويت 

دارد به عنوان يك  فرهنگ ملي و قومي افغان و اورا عزيز مي
مادر سالم، نجيب و با حياء ، عفيف و باوقار و همة مردم را 

حدي تقدس احترام موظف مي سازد كه به چنين زني  تا 
ولي در عين حال طالبان هيچ زني را  زنداني نمي . بگذارند

مگر در استديوم [كند، شكنجه نمي كند و اعدام نمي كند  
  »]  .  ورزشي كابل

 موشگاف دوران، كه از مراسم برگزاري سال نو در زير ساطور طالبان 
به تمام ) شدر مدت پانزده روز اقامت(تذكاري نمي دهد، با سرعت عجيبي 

فقط در « زندان هاي كشور سر مي زند؛ اما  محابس را خالي مي يابد و 
زندان كابل چند نفر معدود كالً از سارقين  و رهزنان و  قاتلين نگهداري مي 
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مثلي كه قصابان طالبي صرفاً از يك مسلخ انساني در .(  را مي بيند» شدند 
ران طالبي اش زن را در چهار و مي بيند كه براد) كابل استفاده مي نمايند

مي ) بخوان سر افگنده و ذليل(چوب قوانين مقدس اسالمي سر بلند و مغرور 
خواهند و همة مردم را موظف مي سازد كه به چنين زني تا حد تقدس 

ي مردم در گذشته ها به زن احترام قايل نبودند، به ئتوگو! احترام بگذارند
 مي كردند و در مالي عام با ضرب خاطر رنگ  ناخن، انگشتان زن را قطع
  .را سنگسار مي كردند دره و سيم گيبل زن را مي زدند و آنان

فه ،، گونة  طالبان پاكستاني و  القاعده ,,  كرسي هاي ةكانديد آيند صـ
 جسته گريخته اش، ديپلمات مابانه ابراز نظر ةيي در خارجه،  در اخير نوشت

  : مي نمايد 
ن ملت افغانستان تحت رهبري طالبان به هر حال به نظر م« 

راه درست زندگي خودرا  يافته است و با پيروي از اين راه كه 
ن و قوانين شرع مقدس اسالم  و نيز ملهم از فرهنگ آملهم  از قر

روز موفقتر، پيروزمندانه تر  و ه  ماست، روز بةاصيل و غني جامع
از اكاذيب سوي  جلو مي پيمايد و ترسي ه سر بلندتر راهش را ب

  ». منتشره از طرف جمهوري اسالمي و همكاران غربي اش ندارد
        بدين منوال مجيز نويس طالبي شده ، كه به انتظار اخذ مدال به 

 غرق در رؤيا  CIAاز جانب » دستيابي معلومات جامع« و » تحقيق« خاطر 
ي اش از ئو استنباط دو هفته » تحقيق« و تخيل دل انگيز گرديده ، برآيند 

طالبان جاهل افغان و طالبان وحشي و بي فرهنگ پاكستاني ، و هكذا از 
را در برابر روشنفكران  مردم كشورش را به شكل مضحكي  واقعيت جازده آن

  .دهد و تبعيديان مبارز ايران قرار مي
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  آقاي عنايت شريف كي ها را برآشفت؟  » نقـد   « - 3

  

 از عملكرد طالبان ، كه زير  شريفعنايتآقاي » نقد « حال بنگريم 
»  زرنگار « 7 ةدر شمار»   كدام قيمت؟ه امنيت،  ولي چگونه و ب« عنوان
 چاپ تورنتو منتشر شده ، چه   عكس العملي را در پي 1997 مي 12مؤرخ 

  :داشته است
بسياري از هموطنان ما شايد هم  به داليل قابل بحث از درك مسايل « 

و با يك ديد خير خواهانه و صلح آميز پيشنهاد مي ...سياسي طفره مي روند
اما . نمايند  كه بحث هاي سياسي به جاي نمي رسند و از آن بايد پرهيز كرد

بپذيريم كه بيطرفي به ... راه حل منطقي در آن است... اين نيست...راه معقول
ن خواهد كه  در اي نگارنده با   اتكاء به اين گفته مي... ي استئمعني حق گو

ال  امروز را كه داغ ترين مبحث سياسي  شرايط ؤنوشته اساسي ترين س
آيا چگونه موقفي در برابر طالبان  بايد اتخاذ : كنوني كشور است، مطرح نمايد

  »كرد
را بدين » الؤاساسي ترين س« در پايان به اصطالح نقدش » منتقد « 

  :سان پاسخ مي دهد
ي و برادر كشي  فعاليت پس از اينهمه جنگ و خونريزي و تباه...«

مسلحانه عليه طالبان به خصوص در حالي كه بديل دلخواه ديگري نيز وجود 
ولي فعاليت سياسي براي  متوجه ساختن  . ي نمي بردئجاه ندارد ، ره ب

 آنان و كوشش براي فراهم سازي ةطالبان و جهان به روشهاي عقبگرايان
تان كه دموكراسي و پيشرفت   يك حكومت قانوني و فراگير در افغانسةزمين

اجتماعي و اقتصادي كشور در شرايط قرن بيست و يكم  و در پرتو جوهر 
  ». هر كدام ماستةحقيقي اسالم از اهداف اساسي آن باشد  وظيف

كه زنجير قالدة شان  هاي مسلح،) دهاره(، تمامي داره »منتقد«از ديد 
مپرياليزم امريكا و به دست پاكستان،  جمهوري اسالمي ايران عربستان، ا

و فعاليت مسلحانة  بخشي  از برادران عليه . نداروس است ، برادران همديگر
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ي نمي برد   به خصوص كه بديل دلخواه ئره به جا) طالبان(برادران ديگر 
 سياسي تالش ة نيز وجود ندارد، پس ما بيطرف ها بايد در جبهيديگر

شوند  و ) طالبان( آنان ةراياننمائيم تا طالبان و جهان متوجه روشهاي عقبگ
 يك حكومت قانوني وفراگير در افغانستان  كه ةكوشش شود كه زمين

در پرتو جوهر حقيقي اسالم از جمله هدف هاي اساسي  آن ... دموكراسي و
  .، فراهم گردد.باشد

سرزميني كه مرداني چون ميرويس نيكه و « ، » منتقد«از منظر 
را خواهد يافت  كه  يده، به يقين توانمندي آناحمدشاه بابا را در خودپروران

  .» را  در كشور حل نمايد خالي رهبري مليمشكل فعلي 
)  چيزي كه دو شد سه هم مي شود(به مصداق مثل معروف » منتقد«

  . فوق را در طبق اخالص گذاشته  به طالبان پيشكش كرده استةجمل
 به دست  ساده انديش ترين راكت به دوش  جهادي و يا ساطور  

 فوق  چنين استنباط  مي كند  كه از نظر آقاي عنايت ةطالبي، از جمل
شريف، رباني، مسعود، حكمتيار، سياف، محقق، مزاري، محسني، خليلي، 

، قانوني،   قسيم "گلم جمع"مولوي خالص، نبي محمدي، مجددي، حاجي 
 ، وطن فهيم، معلم  عطا، مال عمر و امثال شان اجنت ،  جنايتكار،  غارتگر

 ايران ، و استخبارات "واواك"، KGB ،GRU ،CIA ،ISI( فروش و جاسوس
نبوده؛  بلكه مرداني هستند؛ مثل ميرويس نيكه و احمد ... )  عرب سعودي و

 انتخاب  "رهبري ملي"خان ابدالي كه مي توانند از ميان شان يكتن را به 
  )؟(!"ايند خالي رهبري ملي را در كشور حل  نم"كنند ، و بدينگونه 

از طالبان، فقط و فقط  نقد »  نقدش«كه  آقاي عنايت شريف  در  با آن
« ، » بعضي ها« ، » برخي ها«آنهم با كاربرد كلماتي؛ چون (شفاهي ديگران 

خانمي كه انگشت دست او به جرم ديده شدن   رنگ ناخن « ، و »كساني
 با نرمش و را آورده، و خود چنين روش ها را) »بيرحمانه قطع شده است

پرتو جوهر حقيقي «كه  وانمود ساخته است؛ با آن»  عقبگرايانه«نوازش، 
 با محتواي  علماً شكل گرفته اش، يعني د موكراسي  ةرا بر مقول» اسالم
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تابانده و از حكومت فراگير كه تمام داره هاي مزدور را   احتواء كند فرا 
   برمال ISI  و CIAا با كه  ارتباط چاكر  منشانة طالبان ر نرفته؛ با آن

نساخته  واز بسيج مردم غيور وآزاديخواه افغانستان عليه اجيران طالبي و 
كه  ساير مزدوران روسي، ايراني و عرب سعودي ذكري به ميان نياورده؛ با  آن

به دوره هاي ماقبل كودتاي ننگين هفت ثور تماس گرفته؛ اما از حكومت تره 
)  كنوني(  و فعاليت نظامي و سياسيKGB زير نظارت» خلقي« امين –كي 

نمي » منتقد«كه ( ديدة ايشان در ميان طالبان ISIآنان ونسل نوِ مدرسه 
كه موصوف  حرفي به ميان نياورده ؛ با آن) تواند از آن مستحضر نباشد

عامدانه شخصيت ملي و جهان شناخت افغانستان، يعني شاه امان اهللا را از 
به خاطر دلخوشي  مال عمر از ميرويس نيكه و احمد كه  قلم انداخته، با آن

شاه بابا و سر زمين ايشان به تمجيد و تحسين بر خاسته ؛ ولي مدافع چيز 
نويس ديگر طالبان يعني آقاي محمد شفيق وجدان اينهمه مماشات و 

بدون شك  و« و » صف   آرائي در برابر طالبان«  را» منتقد  « مداراي
پنداشته و حكم تاريخي را متوجه مسببين »  افغانةچ يكپارةدشمني با جامع

  . اصلي اين صف   آرائي نموده است 
داند كه به اصطالح  ژورناليست مسن  يعني آقاي وجدان به درستي مي

 ش غرض " نقد"كه چند ماه بعد از  انتشار  [آقاي عنايت شريف » نقد«
 كانادا به اروپا  و راديوهاي  امپرياليستي  از"راديوي آزادي"همكاري با 

 در آنجا تشريف دارند و به _2006 سپتمبر _و تا هم اكنون . تشريف بردند
 "را كه زماني به  نفع امپرياليزم  امريكا گويندگي مي كنند تا ارادت شان

را نو سازي نموده به امپرياليزم جنايتكار   داشتند آن"اتحاد شوروي بزرگ 
 راز طالبان  نمي باشد؛ مگر آقاي وجدان پرده برانداز]  امريكا  تقديم دارند

را بهانه قرار داده ، هوشدار و اخطارش را متوجه  آن سازمانها » نقدي«چنين 
 به شكل راديكال _از موضع سياسي خودشان _و نشراتي كرده كه هر كدام 

  .ي  هويت اصلي طالبان را اشكار ساخته و  مي سازندئو ريشه 
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  اطور زنگار گرفتة    آقاي  شفيق وجدان با س- 4

  :اش منتقدان را تهديد مي نمايد» هفت بناي طالبي «      

  

آقاي وجدان هوشدار و » زرنگار «1997 ماه جون 11 و 8در شماره هاي 
  :دستورالعملي را در رابطه با طالبان چنين به دست نشر سپرده است

ا به كساني كه طالبان را به  حيث اكثريت و وسعت قلمرو آنها ر... « 
حيث  قلمرو عمده قبول نموده حاضر به همكاري با آنها شده اند، حق دارند 

و در جاي ديگر در مورد زشتي ها مي ( روي اين تعهد بر اَعمال زشت آنها 
كنم زشتي ها گاهي تابع زمان و گاهي تابع شرايط  فكر مي«  :  نويسد

ا از آن چشم باشد  و زماني هم به خاطر اولويت ه تعليمي و اقتصادي مي
انگشت گذارند، ولي آناني كه چنين نيستند و يا با ) تواند پوشي شده مي

توانند از اين موقف  مخالفان آنان همكاري و سر شوراني دارند، ديگر آنها مي
كساني در مورد ريش، قطع دست، .  بگويند،خود  هر چه خواسته باشند

نمايند و  بت ميسنگسار، قصاص و حدود و حجاب با ارتباط طالبان صح
را ، به حيث چيز فهم علوم ديني،  و احساسات  اسالمي آنانتي ماهيت عقيد

درك نمي كنند و فرق دين اسالم و مسحيت را در راه حل مسايل دنيوي  
نمي دانند، حق ندارند با چنين سطحي نگري  در امور تخصصي بحث نمايند 

«.  
حزب دموكراتيك «اعضاي ة آقاي وجدان  باز هم موضوع انتقاد را به شيو

 كه نمي خواستند غير از اعضاي آن حزب ، ديگران از طرحها و -» خلق
به ) 11شماره (  بعدي زرنگار ة  در شمار-عملكرد هايشان انتقاد كنند 
  :اصطالح بسط داده  مي نويسد

در قسمت انتقاد، بايد عرض كنم  كه انتقاد به اميد اصالح امور ،  در « 
 است كه نظام  و دستگاه طرف انتقاد ، منحيث كل، قبالً صورتي خوش آيند

را در   طرف قبول انتقاد كننده باشد و آن نظام و دستگاه،  امكانات اصالح آن
دسترس داشته باشد  و تغيير دستگاه و نظام در صورت عدم مبادرت به 
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لذا،  اگر نظام و . شكل اِعمال زور و سلب اعتماد ميسر كردده اصالح آن  ب
ستگاه منحيث كل، از اساس، قبالً،  قابل قبول انتقاد كننده نباشد و برآن د

چه . خط بطالن كشيده باشد ، آنگاه انتقاد به اميد اصالح ، امريست  بيهوده
گري و پروپاگند دارد كه به قصد  ءدر اين صورت انتقاد نويسنده  شكل افشا

  .» گيرد  بر انداختن نظام صورت مي
 طالح ژورنالستيك آقاي وجدان، كه حتي مانندمفهوم زبان به اص

غرض « داكتر قادري  زحمت مسافرت دو هفته اي به افغانستان » رفيق«
ينه ئهر آ! اي منتقدان: ، را به خود نداده؛ چنين است »جمع آوري معلومات

برادران طالبي تي بدانيد و آگاه باشيد كه احساسات مذهبي  و ماهيت عقيد
يد، نبايد در امو ر تخصصي شان با چنين سطحي نگري توان مارا  درك نمي

 بحث و انتقاد داريد كه به دساتيري كه درمتن ةدر   صورتي اجاز. بحث كنيد
چاپ تورنتو    گنجانيده شده گردن » زرنگار «ةدو مضمونم  در دو شمار

  :نهيد
  .   طالبان را در مقايسه با مخالفان به حيث اكثريت بشناسيد-1
  .ه بودن وسعت قلمرو طالبان باور داشته باشيد   به عمد-2
 آنطوري كه ما چيز نويسان  خلقي _   ماهيت اسالم طالبان را -3

  . درك نمائيد و بر آن صحه بگذاريد_نمائيم طالبي شده تفسير و تعبير مي
يعني ثواب .    در تمامي عملكرد هاي آنا ن سهيم و شريك گرديد-4

 ألة، نه تنها مسيدر چنين صورت(كنيد ي ئجنبش عضويت طالبان را كما
 تخصص در امور ديني ؛ بل نداشتن سواد و  حتي افغان نبودن نيز منتفي مي

  ).گردد
   صرفاً براَعمال زشت آنان  انگشت انتقاد بگذاريد، هر گاه از زشتي -5

موقتاً چشم «كه به خاطر اولويت ها  هاي آنان بگذريد بهتر خواهد شد، چون
  . فضيلت اُخروي  دارداجر و»  پوشي
  .   انتقاد بايد غرض تعمير طالبان صورت گيرد، نه تخريب آنان- 6
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   خارج از دستورالعمل فوق، انتقاد از طالبان ، اهانت به آنها بوده، -7
 افغان مي باشد كه كيفرش صف   آرائي چيز ة يكپارچةدشمني با جامع

  .م  تاريخ خواهد بودنويسان طالبي عليه  منتقدان و سپردن ايشان به حك
ي تاريخي اش ادامه ئدستور نويس طالبي  لميده  در كانادا به هذيان گو

  :داده  اضافه مي نمايد
 اين مطلب  به طالبان پيوند مي دهد گور و   ةاگر كسي مرا با ارائ «

 دنيا ةگردنش من هيچ يك از طالبان را نمي شناسم و نه تعهدي در اين گوش
دهم كه از دين اسالم به حيث يك  به خود حق ميولي . به آنها دارم

مسلمان واز مصالح ملي به حيث يك افغان و از وحدت ملي به حيث يك 
 ةچيز فهم در هر كجا كه باشم دفاع نمايم و آناني را كه در صدد تجزي

ند  باداليل   افشاء سازم و هر كي قدمي در راه ختم جنگ و جمع اكشور
دن افغانستان عزيز بردارد ، اورا   تأئيد نمايم  و آوري اسلحه و يك پارچه كر

تا امروز بدون  هراس اين كار را كرده ام ، ولي نه به كسي دشنام داده ام  و 
آن سه هموطن محترم  و ساير « ، »...نه كسي را توهين كرده ام 

گويند و گفته اند  و اهانت كرده اند و   طالبان ميةنويسندگان، آنچه در بار
شايد تكرار چنين اهانت ها  قشر چيز فهم پشتون را نيز  به صف   « ، »تحقير

چنانچه عاليم آن  در بعضي جرايد بيرون مرزي  نمايان شده . آرائي بكشاند
است  و كساني به طرفداري طالبان آغاز  كرده اند كه قبالً در صف مخالفان 

 يك ةامعآنان قرار داشتند  و اين صف   آرائي بدون شك ، دشمني با ج
پارچه افغان است  وتاريخ مسببين اصلي اين صف   آرائي را محكوم و زير 

  » ال خواهد بردؤس
وحدت «،»مصالح ملي«،»اسالم«دهد كه از  آقاي وجدان به خود حق مي

 اسالم آباد، عرب سعودي، مصالح امپرياليزم   امريكا و   بخوان اسالمِ(» ملي
لتا، كه ديپلمات هاي كهنه پيخ و  د-شركاء و وحدت كمپني هاي يونوكال

 ساز مان ســـيا را  منحيث مستشار استخدام ةاعضاي متقاعد و باز نشست
دفاع نمايد؛ مگر از منتقدان ) كرده اند، تا در كابل و واشنگتن كار كنند
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راديكال حق دفاع از مصالح ملي ، وحدت ملي، و كليه ارزشهاي فرهنگي، كه 
س ، امريكا، پاكستان، عرب سعودي و ايران لگد توسط سوسيال امپرياليزم رو

، CIA و ISIمال شده است را با اصدار دستورالعمل ديكته شده از جانب  
دهد كه كسي وي را  سلب مي نمايد و با پر روئي توأم با تهديد ، هوشدار مي

با طالبان ارتباط ندهد، در غير آن، در اين دنيا ؛ اگر توسط  آدمكشان خلقي 
ي نشد، در دنياي ديگر به آتش دوزخ كباب  ئه محكمة   صحراطالبي شد

  ... .شده و دود از جگر شان  مي برآيد
يعني » ختم جنگ و جمع آوري اسلحه و يك پارچه كردن افغانستان «

از ثبات و استقرار، نظم و نسق، صلح و آرامشي كه شركت هاي نفت و گاز 
 ةر   ازاء آن، با مصارف و هزينند داسوزند و حاضر ي در اشتياق آن ميئمريكاا
چنانچه تا ( ليون ها هموطن ما را به خاك و خون بكشنديليارد ها دالر، ميم

، تا ثبات، نظم و امنيتي كه مردم   )همين اكنون به خاك و خون كشيده اند
به سان . عذاب كُش شده اي ما خواهان آنند، ماهيتاً تفاوتي وجود دارد 

  .دان جاهل و جاعلوجدان عاقل و صديق و  وج
 وجدان عاقل و راستين به صراحت و قاطعيت حكم مي كند كه 

 طالبان ةامپرياليزم  جنگ افروز و اشغالگر و استعمار كهنه پيخ  انگريز هست
را از دير باز در زهدان چركين و بسيار متعفن اسپ زين كرده اي شان، يعني 

از ) اره گلبدين و   شركاءد(پاكستان پرورانيد، تا اگر پرورش يافتگان قبلي 
  .كار باز ماندند، اينان به كار آيند

با چنگ و دندان چسپيده با تبختر »  امنيت طالبي«آقاي وجدان كه  به 
« (نمايد   نقل قول مي» گاردين«را از زبان خبرنگار » امنيت« مال گونه 

 » گاردين«  خبرنگار ةهمين لحظه كه من اين سطور رامي نويسم مضمون تاز
او فقط از اشتباه طالبان در گرد آوري . و چشمديد او پيش چشمم قرار دارد

نه در آن از چور و چپاول . گويد و صحنه هاي خونين جنگ اسلحه سخن مي
 اكتوبر 13 ةچرا از شمار)  ».حرفي است  و نه تجاوز و غيره 
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كه در يك   گزارش اختصاصي و بي  سابقة خود طالبان »  نيوزويك«1997
   افشاء ساخته، چيزي در ميان نمي گذارد؟ را  

  :بر مال مي سازد» نيوزويك« 
گرچه رشته هاي مستقيمي ميان طالبان و سرويس جاسوسي امريكا ... «

اين جمله مي رساند كه رابطه غير مستقيم  ميان دو (دريافت نگرديده است 
مريكا   اة؛ اما اين گروه از پشتيباني كامل دو دوست عمد) طرف وجود دارد

 طالبان  به ةريش« ؛ »در منطقه، يعني اسالم آباد و رياض بر خوردار است
بسياري از متعصبان مذهبي كه از مدرسه  .    سالهاي هشتاد بر مي گردد

هاي ديني سنتي روستا ها نام نويسي   كرده بودند براي تربيت نظامي 
  .  پاكستاني  استخدام گرديدندةافسر عمليات ويژ»  امام«توسط 
يك افسر استخباراتي سابقه دار پاكستاني است كه  در هنر  »امام«

 توسط متخصصان تيتسليحات، سازماندهي، نفوذ كردن و تبليغات عقيد
.  واقع كاروليناي شمالي آموزش ديده است» فورت برگ«در » گرين پرت«

او اين .  مي خوانند» امام«نام وي سلطان امير است و ستايشگرانش او را 
 را پانزده سال پيش هنگامي كه در پست مرزي  مجاهدين جوان افغان لقب

اين  درست . ي كرده است ئداد كما را عليه اشغالگران شوروي آموزش مي
بعضي از . موقعي است كه هنوز پول هنگفت سيا بدآنجا سرازير نشده بود

كنند و اين موجب  پيروانش وي را تقريباً  به شكل مذهبي تكريم مي
ي را   ئ طالبان، يعني نيروةبعضي از رزمندگان وي هست. گردد  وي ميمباهات

به وجود آورده اند كه سه سال  قبل از گمنامي به قدرت رسيدند و امروز 
  .  كنند بخشهاي بزرگ افغانستان را كنترول مي

 را خوب مي شناسد مي» امام«عرفان صديق   نويسندة پاكستاني كه 
  :گويد 
ي وي ئرا مي شناسد، توگو» امام«صورت شخصي هر رهبر  طالب به «

پاكستان كه تشنه اِعمال نفوذ زياد بر ... «، ».مشاور فني آنها مي باشد
.  اين جنبش ناآزموده باز نموده افغانستان بي قانون بود يك چينل كمكي ب
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براي تقويت بيشتر آنها ده ها نفر رانندگان مجرب تانك و پيلوتان و دو نفر 
يكي از اين مستشاران كه زير پوشش ديپلماتيك در . ي فرستادمستشار نظام

پاكستان خطوط ... است» امير«شهر غربي هرات به كار   آغاز كرد،  همين 
رياض بزرگترين منبع مالي «  ؛ ». را بسيار  مخفي نگهميداشت كمكي اش

رئيس . طالبان و شهزاده تركي بن فيصل خداوندگار مالي آنها  گرديد
« ؛ » نمود ي سعودي منظماً در رياض با  زعماي طالب ديدار مياستخبارات

  4ر5ي يونوكال مصمم است  تا پايپ الين را به ارزش ئشركت امريكا
كه نفت و گاز طبيعي را از تركمنستان به )   مليون دالر4500(مليارد

) شركت نامبرده(پاكستان از طريق افغانستان انتقال مي دهد ، اِعمار نمايد، 
.  گذشته برنامه اي را  براي آموزش افغانها در كار ساختماني اعالم نمودةهفت

كمپاني   ارجنتايني بريداس با يونوكال براي كنترول اين پروژه  رقابت مي 
ي را استخدام نموده اند  تا ئ  امريكاةهر دو شركت ديپلمات هاي سابق... كند

چنين به نظر مي . دشان در كابل و واشنگتن كار نماين» مستشاران«منحيث 
طور قابل مالحظه اي   ه رسد كه احتماال سياست امريكا در افغانستان ب

  » توسط الزامات سياست پايپ الين تعيين گردد
شوراي دموكراسي  «33 ه شمارة   گزارش فوق توسط ماهنامةترجم (

 كه هم اكنون تعدادي از  نخبگانش در دولت دست   _» براي افغانستان
  صورت گرفته _مقرر شده اند ... رياليزم امريكابه سمت وزير ونشاندة امپ

  ).است 
را چنين  توصيه اش»  مدبرانه«وجدان   معركه گير در اخير نوشته اش 

  :دارد بيان مي
در اخير پيشنهاد من است كه اگر  قشر چيز فهم افغان  اطراف جنگ « 

ظالم توانمند را  را در مجموع خشن و ظالم فكر كنند،  ديگر بهتر است  كه 
پشتيباني نمايند  كه بتوانند ديگران را مغلوب نمايد زيرا در اين صورت، در 
حالت عادي بايك ظالم دست و پنجه نرم كردن آسان است نسبت مبارزه با 

  .»چندين مستبد تا دندان مسلح 
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آقاي وجدان عقبگرا را  درپسينة  » ماجوجي«هرگاه مقياس استدالل 
 بخشيم خواهيم ديد ، كساني كه از مواضع ظالمان توانمند تاريخ بشر  وسعت

، همانند، چنگيز خان، هالكو، آتيال، هيتلر وامثال شان  در مقاطع مختلف 
ي، ننگ  ئتاريخ بشري پشتيباني و حمايت نمودند چه چيزي، جز رسوا

ونفرين ابدي نصيب آنان شده ، كه آقاي وجدان در پي به چنگ آوردنش  
واي به روزي كه آقاي ( طائالت نويسي بيمارگونه  پرداخته است اينطور به ال

  ). طالبان وحشي و بي وجدان گرددةوجدان، مسؤول وزارت عدلي
 ه   انشاي طرزالعمل تئوكراتيك و كلمات تهديد آميز و تفرقه بر انگيز، ب

ضد منتقدان راديكال طالبان در واقع امر، نقض آشكار و بي پرواي آزادي 
 قلم بوده، و اهانتي است به ميهن گرامي و مردم شريف ، دلير و مطبوعات و

  .استعمار شكن افغانستان و كليه ارزشهاي واالي انساني
 

  :را تهديد نمود» راوا«   رفيع   مؤذن رئيس پوليس طالبان-5

  
آقاي (نخستين باري نيست كه چنين تهديدي از جانب مدافع طالب 

» اكسا« كه قرار مسموع با _ مؤذنهللا   صورت مي گيرد؛ مال رفيع ا) وجدان
 منحيث رئيس پوليس مذهبي طالبان _خلقي ها  روابطي داشت »  كام« و 

جمعيت «   را كه مورد تهديد قرار دادنهاديپس از اشغال كابل،  اولين 
 اسد 46 ةشمار» پيام زن«در همين رابطه .  بود» انقالبي زنان افغانستان

مال رفيع   « : راتي اين سازمان تحت عنوان  ارگان نش1997 اگست -1376
مؤذن، ما را از چنگ و دندان نشان دادن هاي   كوچگيت نمي تواني 

  نوشته اي دارد كه بخشهاي از آن در ذيل  غرض آگاهي بيشتر »بترساني
  :خواننده درج مي گردد

  ،خيلي پيش از شما، برادران جهادي متجاوز به خواهران و مادران تان« 
 ةهفته نام«، »فتح«ا محكوم به   مرگ دانسته ودر ابتذال نامه هاي ما ر
دانشجويان «، »انيس«، »اتحاد اسالمي«، »شهادت«، »ميثاق خون«، »كابل
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خود داشتند نثار ما ة فحاشي   هاي رذيالنة هرچه در چنت... و» مسلمان
 ةوشما طالبان پرعقده هم خيلي پيش از اين از زماني كه بهترين شي. كردند
 زنان ما از مكتب ةرا در محروم ساختن مطلق  و وحشيان تان»  غيرت«اظهار 

و دفتر و بازار و داكتر و حتي حمام ديديد و زنان بي پناه و نجيب ما را در 
مال عام شالق كاري نموديد در واقع براي ما ضد انساني ترين  حكم   مرگ 

داء با سوزشي تا مغز  خود از همان ابتةرا صادر كرده بوديد و ما به نوب
استخوان حس كرديم  كه در افغانستان جاي محشر سياه كرگسان جهادي را  

ي بي لجام و ماوراي ارتجاعي طالبان مملو ئتفتيش عقايد مخوف قرون وسطا
 حقارت و خود كم بيني خواهد گرفت و   بناء از همان ةاز هزار و يك عقد

جانيان ة ا از هر جهت برادران سك دچار كوچكترين توهم نشده،  شما رءابتدا
پيگير عليه تان را در برابر ة  افشاي كامل و مبارزةجهادي خوانده و وظيف

-توانيد بترسانيد،  زيرا ما نه آن شاعر كنيزك خادي ما را نمي. خود نهاديم
شورشگر كوهستان « گريخته و » فرهيخته«جهادي شده ايم، نه آن 

ات » منينؤاميرالم«شده كه با ديدن » منور«لچك » استاد«نه آن » سوخته
با فرومايگي عريانتري به دفاع از شما مي پردازد، و نه مثل آن ديگر 

 نوكري به ةتسليم طلبي هستيم كه بعد از خاتم» فرهنگيان«روشنفكران و 
پرچم و خلق خود را به جنايت پيشگان جهادي فروختند و اكنون هم با 

شما آقاي مال رفيع . ا پوزك مي زنندبيشرافتي  خاصي براي خدمت به شم
اهللا   مؤذن و برادران ولو از اين بيشتر زير  دالر و توپ و تانك گور شويد 

سوي شكستن كامل ه تاريخ را  بة هرگز قادر نخواهيد بود چرخ به پيش روند
 اقبال بنيادگرايان خاين  جهادي ةهمانطوري كه ستار. زنجير متوقف سازيد
ي از خون و اشك، ئار سال  به بهاي جاري ساختن دريادر ظرف كمتر از چه

ي و تحقير ئافول كرد،  ماشين ديكتاتوري فاشيستي مذهبي و ملي و زور گو
را رياكارانه تر و عوامفريبانه تر از پيش  در هفت الي   ولو آن- و توهين شما

 نيز به زودي در اثر قيام سراسري  ملت شكست -اسالم و شريعت بپيچانيد
ملت ما شما را شير . ما،  خرد و متالشي خواهد شدة  ؛ اما تسليم نشدخورده
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يد ، نه ما، ئخود بلرزد شماه پس آني كه بايد از فردا ب. كام نخواهد گذاشت
  .»! بچه ترسانكهايت را در جيبت بگذار مال رفيع اهللا خان   مؤذن

     

   بيحرمتي  خانم عاليه راوي اكبر  فحاشي و - 6

  :ئي هاي طالب نما»  فغاني تولنها«  توسط       

  

افغان تولنه «  تعدادي از خلق هائي كه با مسلمان نمائي در داخل نهاد 
در شهر نيويارك نفوذ و   تجمع كرده اند، در محفلي كه به مناسبت تجاوز » 

روس به كشور ،  در شهر نيويارك داير شده بود ، خانمي را  در اثناي 
تي از ستيژ  پائين كردند كه شرح  مختصر آن سخنراني  با فحاشي و بيحرم

) 1997 مي – 1376 جوزاي - ثور26 ةپگاه،، شمار(دريكي از نشرات تورنتو
  :چنين منعكس  شده است

  يا روز تجاوز 97 ماه دسمبر 27 ةدر محفلي كه به مناسبت حادث«  
نظامي لشكر روس  به كشور ما در شهر نيويارك داير شده بود ، من به 

 رسمي  و به اثر تقاضاي وجدان خويش  غرض اشتراك و ةدعوتناماساس 
بايد . سخنراني در محفل مذكور ، از واشنگتن به نيويارك مسافرت كردم 

 مي» افغاني  تولنه« عالوه كنم  كه اين محفل، از طرف چند نفري كه خود را
شور  باين احساس و گمان  كه از يكطرف در كمن، اصالً .نامند، داير شده بود
تواند و حق دارد   برم  كه در آن هركس مي سر ميه دموكراسي غربي ب

آزادانه اظهار عقيده و نظر نمايد واز طرف ديگر، آقاياني كه  اقدام  به تدوير 
مندي و نزاكت هاي ه  كرده اند ، شايد اينقدر تربيت ، حوصليچنين محفل

زن تنهاي افغان  اخالقي  و سياسي را داشته باشند كه اگر من به حيث يك 
 اشتراك  نموده و در رابطه بادرد و داغ زنان وطن  يدر همچو محفل

ومداخالت بيگانگان در كشور عزيزم اظهاراتي بنمايم دست به هتاكي و 
دشنام گوئي  و حركات خالف مردانگي و افغانيت نزنند، در آن محفل 

  وقتي نوبت اشتراك كردم ، اما بسيار زود دريافتم كه اشتباه كرده ام ،
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كه گفتم حقوق زنان در وطنم پامال و جنگ  سخنراني من رسيد،  همين
جمله  پاكستان   اغراض كشور هاي خارجي و منةامروز در افغانستان، نتيج

است ،  داير كنندگان محفل كه معلوم شد طرفدار پاكستان بوده و  مقصود 
فحاشي نمودند و ديگري از اين حركات دارند ،  سخت ناراحت شده شروع به 

در اين فحاشي و   .  را از  ستيژ پائين كردندن به صورت بسيار بيشرمانه، م
نقش » پاچا«مشهور به » غفران«  بنام يبيحرمتي عليه اين جانب  ، شخص

  »فعال داشت 
خانم اكبري از   هموطنان تقاضا كرده  كه فريب اين عناصر مردم فريب 

  . ننمايندرا نخورند و در محافل شان اشتراك
ئي ها، )   »افغاني تولنه«(دانست كه  اينان   اي كاش خانم اكبري مي

 را  در همچون   CIAهمان خلقي   هائي طالبي شده اند كه طرحهاي  
  .محافلي ترويج و تبليغ مي نمايند

 _چيز نويسان و بلند گويان طالبي النه كرده در غرب،  اكثراً خلقي  
تعدادي از آنان در خدمت نهاد هاي اطالعات  بوده و _شماري  هم پرچمي 

كشور   هائي كه درآن اقامت دارند قرار گرفته اند ، همچنان قلم   به دستاني 
 بنا بر _كه در رابطه با برخي از سر باند هاي جهادي و جنگ ساالران 

 بر خورد قاطع و شفاف ندارند  و به اتكاي همين  پشتوانة _ملحوظاتي 
سو، و داشتن ذهنيت معتاد به تئوري توطئه، دسيسه، استخباراتي از يك

شانتاژ، اختطاف و ترور از سوي ديگر، به تهديد و تخويف نويسندگان، 
ژورناليستان وناشرين  واقعيت نگر؛ صادق و شجاع  كه طور مستدام جريانات 

خود را  دقيقاً زير نظر  ة در خون و آتش فرو برده   شد و رخداد هاي كشورِ
دون هراس و واهمه و با تمامي  وسايل ممكنه اي كه در اختيار داشته، ب

دارند مردم را از دومين فاجعه، يعني تهاجم  و تجاوز اجيران  عربي و  
مثالً يك تن از .  پاكستاني زير پوشش طالبان آگاه مي نمايند ؛  مي پردازند 

ي چند اينان  كه خلقي معلوم الحالي است بنام عبدالحي نيازي ، كه با تن
ازهموندان به اصطالح ايدئولوژيكش يكي از چينل هاي تلويزيون نيويارك را 
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تسميه نموده و از آن طريق به تطهير طالبان و » د افغانستان تلويزيون« به 
آنان اشتغال دارند ، وي ناشر نشريه مذكور   را از طريق ة موعظه مهمل

 وي  را ، كه در  تيلفون مخاطب قرار داده است؛ كه بخشي از گفته هاي
  :خوانيم   فوق آن نشريه  درج گرديده است؛ عيناً در اينجا با هم ميةشمار

كه داراي دم و دستگاه سمعي و بصري ) داكتر عبدالحي نيازي ... (« 
 وقتي شما طالبان ": فرمودند... مي باشد ) نيويارك( تبليغاتي نيز در آن شهر

، هميشه پشتونها را مي كوبيد، در  تان مي كوبيد، در واقعةرا در هر شمار
شما متعلق به اقليت . كه پشتونها اكثريت بوده و مؤسس افغانستان اند حالي

  " ؛ "...اكثريت پشتون را ديده نمي توانيد و ة هاي افغانستان هستيد و سلط
ة جز سلطان محمود بچه وقت از اقليت هاي ديگر ب در افغانستان هيچ... 

شمول وي خاين بوه اند ، اقليت ها در ه همه بسبكتگين حاكم نبوده 
، شمــا چــرا ...افغانستان از بيرون آمده اند، آنها نبايد ادعائي داشته باشند و

احمد شـاه مسـعود و رشـيد دوســتم را نمي كوبـيـد كه يكي آن جاسوس 
  » روسهاست و ديگرش قاتل پشتونها ؟ 

 از درك شخصيت  "بصري  – سمعي "تئوريسين اين  نهاد به اصطالح [
 عضو استخبارات وزارت ةمثابه  ب" احمد شاه مسعود بهتر از ناپليون"اصلي  

عاجز  مي باشد ، آيا در ذهن فراموش كارش حين  ) G R U(دفاع شوروي
اين امر ) " جاسوس روس "دوستم جالد  و( نوشتن در مورد رشيد دوستم 

سوبه اش؛ مثل  جنرال تني، تداعي شده  كه چه تعداد از رهبران  حزب  من
 كه از _جنرال علومي؛ جنرال گالب زوي و ساير  رهبران وطن   فروش شان 

  ساخته شده توسط "..  جنايتكاران وة محكم" (" شمشير دموكلس"ترس 
با دست و زبان به تطهير زنجير خون آلود تانك هاي ارتش اشغالگر )  امريكا

   وساير K G Bله سر سپرده هاي از جم  _مريكا مشغولند اامپرياليزم 
  ] .مي باشند ؟؟بوده و شبكه هاي جاسوسي روس  

، » قبل از انقالب « جملةخلقي ها كه پس از كودتاي ننگين هفت ثور،  
ين وقت يرا  يگانه شاخص براي تع را ابداع كردند، و آن»  يا بعد از انقالب« 
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 چه در داخل  و چه ، ... و زمانِ  رويداد هاي سياسي و حوادث نظامي و
طوري . خارج از كشور، حتي مناسبات  و روابط شخصي افراد، قرار داده بودند

    هنگام گپ و گفت رفيقانه ، تاريخ   حادثه و يا قصه ءكه اگر يكي از رفقا
اما  را تذكر نمي دادند ، رفيق مخاطب با لحن پر محبت ؛ اي خودشان

قبل  ": قطع نموده مي پرسيد را  ش"همرزم"آميخته با سر زنش  صحبت  
اين جنايت كاران قسي القلب، هم اكنون به  . " از انقالب يا بعد از انقالب

بي خردانه چسپيده  هر دو واژه را  محك و » اقليت«و » اكثريت«واژگان 
ين  حقوق سياسي و اجتماعي  مليت هاي باهم برادر و يمعيار سنجش و تع

همچنان  از . رار طوطي وار آن لذت مي برندبرابر افغانستان ساخته، و از تك
همين بعد نيز سود جسته  خود را در وجود اكثريت مليت پشتون و پشتون 
ها را  در داربست كارتونيك  جنبش طالبان توجيه  سياسي و حقوقي مي 
نمايند ؛ ولي  اقليت هاي ملي را كه در طول تاريخ كشور همانند پشتون ها 

و ارزشهاي فرهنگي سهم گرفته و از تماميت ارضي و در توليد نعمات مادي 
استقالل ميهن، نواميس و غرور ملي ، در برابر  هر متجاوز  به پا خاسته  و 

... دليرانه به نبرد  بي امان پرداخته اند؛ فاقد اهليت حقوقي و سياسي و
را اصدار  شمرده و با بي خردي يك اجنت رسوا حكم اخراج و كوچيدن شان

  . ندمي فرماي
كامالً ضرورت است  در همين رابطه توجه خواننده را  به گپ هاي 

» آينده افغان« ( امريكا پسند ة سفيرك طالبي  در نيويارك كه نشريةجاهالن
را به دست نشر  آن) 1997 مي - 1376 جوزاي سال –   مؤرخ ثور 8شماره 

  :سپرده، جلب مي نمايم
عني كه اكثريت تاجيك ها موضوع اكثريت و اقليت بايد حل شود ي....«

در تاجيكستان اند،  اكثريت ازبك ها در ازبكستان اند و اكثريت تركمن ها در 
  .»...تركمنستان اند

 را ISIمعلوم نشد  كه وي چرا جمله اش يعني   معادلة داده   شدة 
اقليت ها بايد از كشور بكوچند و بروند به طرف « ناتمام گذاشت و نگفت كه 
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شايد كه  طالب ديگر با كشيدن  دست به ريشش،  .  »داكثريت هاي خو
 در مورد تجزيه ISIسازمان » راز مگوي«گوينده را متوجه ساخته باشد كه 

آمده، بعداً » آينده افغان« ة طوري كه در نشري. افغانستان را نبايد بر مال كرد
ديپلماتك خلقي زير  پوشش طالب از  ابراز چنين  مطلبي از حضار مجلس 

  ).چهار زانو نشست( رت خواست معذ
  

   حقوقدانتحريف و تطهير طالبان توسط - 7

  :كشور آقاي  داكتر  عثمان روستار تره كي       

  

 ة  شمار" مجاهد ولس " ةآقاي داكتر عثمان روستار تره كي در نشري
مطبوعات غرب و حوادث « مقاله اي دارد تحت عنوان 1376 حمل235

 تمام خطوط اساسي آن در اين ياداشت نمي كه پرداختن به»  افغانستان
  .را   تحت ارزيابي قرار نداد  كنجد؛ مگر نمي توان  يكي دو    موردآن

مطبوعات (!)  سكوت مطلق ةآقاي روستار تره كي بعد از آن كه از توطئ
اين عضو استخبارات وزارت دفاع [  غرب در قبال  ائتالف احمد شاه مسعود 

و تقرر پرچمي ها در پست هاي نظامي ، زبان با پرچمي ها، ]  شوروي 
  :قلمش را به ناله آورده مي نويسد

اين در حاليست كه دستگاه مفتن تبليغاتي كشور هاي غربي از سر و ...«
 عناصر خلقي در صفوف طالبان ةصداي ائتالف حكمتيار  با خلقي ها و با رخن

اسنادي ارائه كرده كه در مورد اخيرالذكر   بي آنگوش فلك را كر ساخته اند،
  )تكيه توخي ( » .باشند

موثق ترين و مهمترين اسناد و مدارك در مورد باند هاي جنايت پيشه، 
ي، همين قسم  خلق و پرچم و ئاجير و  ميهن فروش جهادي، طالبي، مليشه 

 و " شعله جاويد "، نشريه » پيام زن«  معتبر ةتوان در نشري خاد را مي
مشاهده »  آينده افغان« نشرات امريكا پسند؛ مثل حتي  برخي نشرات مبارز،

  .كرد



  

  

  

  

  

  كبير توخي. . .          مدافعان قلم به دست طالب                     

  

٢۵ 

 خلقي ةدر قسمت رابط» پيام زن«در ذيل نگاهي به اسناد منتشر   شدة 
 آن احساس و غرور ةدانيم انتشار دوبار كه مي ها با طالبان مي اندازيم،  با آن

) ج(خداوند ... «كه عقيده دارد (مليت پرستانة آقاي روستار تره كي را 
دوش فرزندان اهل و صالح ه الت نجات افغانستان از بن بست فعلي را برس

كشور كه با شمشير و قلم  با اهريمن  شكست خورده متجاوز  مي جنگد، 
  )تكيه از توخي. ( سخت جريحه دار خواهد ساخت)  » .گذاشته است
،  گذارش عين 1374مؤرخ حوت »    پيام زن «42ة شمار63ة در صفح

  :كند جلب توجه ميالدين از كابل 
نام حشمت اهللا كه از چنگ ه  فردي ب1374 سنبله 13به تاريخ « 

طالبان زنده نجات يافته ولي  شديداً مورد شكنجه قرار گرفته بود، ناخن هاي 
اين يكي از اشكال  « : دست و پايش را كه كشيده بودند نشان داده گفت

اين دليل كه گويا به « : وي افزود»  مدافعان اسالم استةمعمولي شكنج
  گلنار و اليت لوگر برده شدم ةسالح دارم  توسط طالبان دستگير و به منطق

توسط پرچمي ها و خلقي   هائي در جريان تحقيق و پرسش طي هفده روز 
» ...ما همكار اندة شكنجه گرديدم  كه با طالبان در آزار و اذيت مردم در ماند

.  
 زير 1375مؤرخ ميزان » زنپيام  «44 ة شمار60 ةهمچنان در صفح

 نقل از   خبر به»  طالبان و پيلوت هاي  خلقي و پرچمي شان«عنوان  
  : مطلب ذيل درج شده است گزاري فرانسه در اسالم آباد

بر اساس   گزارش منابع افغاني  ) خبر گزاري فرانسه(اسالم آباد « 
 ة فروند طيارپيلوت هائي كه سابقاً  براي رژيم پوشالي كار مي كردند در سه

در حالي ... روز يكشنبه كابل را بمباران نمودند حضور داشتنده جنگي كه ب
كه جنگجويان طالب كه سال گذشته جهت سرنگوني مجاهدين افغان از 

 جنگ ةگونه تعليمات نظامي در زمين مدارس پاكستان سر بر آوردند و هيچ
جت هاي جنگي كه ... هوائي ندارند  مسؤوليت حمالت   مذكور را پذيرفتند

طالبان از نيرو هاي دولتي گرفته اند همه توسط افراد ملكي اغلب كمونيست 
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و هم اكنون [ كه فعالً در استخدام طالبان اند )  خلقي و پرچمي( هاي سابق
مستقيماً در خدمت بادار جديد شان يعني امپرياليزم جنايتكار و اشغالگر 

 از هر دو جناح KGBتكار و اجنت  امريكا قرار گرفته اند كه حضور دو جناي
 ةتوان به مثاب يعني جنرال علومي و جنرال گالب زوي را مي,خلق و پرچم 

اين پيلوت ها .  مورد استفاده قرار مي گيرند]   خروار  نشاني كردةمشت نمون
كه توسط اشغالگران روسي  حامي دولت پوشالي آموزش ديده اند از بهترين 

  ).1995 نوامبر 28فرانترپست (» ... مي شوندپيلوت هاي منطقه محسوب 
»   تكاملي چاكري خلقي هاة مرحل«هكذا رشيد از كابل  در زير عنوان 

ارسا ل  »  پيام زن « 1375 حوت  مؤرخ  45مطلبي را تهيه و به شماره  
  :  به چاپ رسانده استخود 6 ةرا در  صفح  آنمذكور ةداشته كه مجل

ميهن فروشان خلقي با ماهيت نوكر بعد از سقوط  دولت نجيب، « 
 CIA و از طريق آن به ISI   منشي خويش بي درنگ خود را به پاي

هر دو دستگاه مارك طالب را بر جبين آنان حك  وريش و لنگي را . انداختند
 اين خلقي هاي تازه مال شده را ةنمون.  جاگزين نشانهاي روسي آنان كردند
جيالني فعالً : ي   طالبان مي توان ديددر قواي   هوائي و مدافعه   هوائ

منحيث قومندان قواي   هوائي، سابق خلقي مربوط گروپ تني، عبدالرحمن 
سر انجنير قواي   هوائي، خلقي مربوط باند تره كي، فيض محمد خلقي 

 373قومندان  گارنيزيون خواجه رواش، سيد عمر خلقي     قومندان  غند 
 وابسته به باند امين به 373   انجنير غند مربوط باند امين و شير آقا سر

  .مزدوري مشغولند
بعد از نصب اين غالمان در پست هاي مهم    هوائي،  وقتي كسي به 
تبريكي شان مي رفت  دست خود را به دهن وي پيش مي بردند تا بوسه 

  .».نمايند
در »  كرام متشكل از كيانندة طلب«همينطور گزارش هاشم تحت عنوان 

  :منتشر شده است » پيام زن « 1376   مؤرخ اسد 46 ةشمار
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افراد طالبان متشكل از يك تعداد روحانيون فروخته شده، يعني خلقي   « 
ي ئ اند، افغان ملتي ها و مساواتي ها CIAهائي كه  اين بار گوش به فرمان

 امريكا و مزدوري پاكستان  مردم افغانستان را به غم تمي باشند كه با حماي
برخي افغان ملتي ها كه در زمان كار مل زنداني شدند و با يوسف . اندنشانده 

واكمن يكجا از طريق تلويزيون آنوقت  اعتراف و از دولت پوشالي خواهان عفو 
معين ( ستارپكتين . شده بودند، اينك با طالبان اند و اشغال وظيفه  كرده اند

اينان .  و عبداهللا لونعبداهللا صافي ، داكتر منير شينواري ) وزارت صحت عامه
ند خود را به هر  ا   ايدئولوگ هاي طالبان اند كه به سادگي قادرةاز جمل

  .».رژيم فاشيستي بفروشند
 ميهن فروشان خلقي در خدمت خاينان « حبيبه زير عنوان گزارشبه   

و گزارش علي فرياد از » پيام زن « 48-ة، شمار68ة  صفحةمندرج» طالبي
د وسيد داو« (» پيام زن «48 - ة، شمار77  صفحة باميان نشر شده در

  :، نيز توجه نمائيم)» هزار چهرهةمصباح خود فروخت
لست خلقي   هائي كه در رژيم پوشالي وظايفي داشتند و فعالً در « 

  :  رژيم طالبان موقعيت هاي برجسته را احراز نموده اند
  1370- 64 در شيندند در سالهاي335 دگروال كريم معاون اول غند -1

  .  از واليت هلمند، فعالً رئيس اركان قواي   هوائي و مدافع   هوائي
ن غني كوهي از ارزگان معتمد روغنيات در شيندند، فعالً ړ   جگ-2

  .رئيس لوژستيك قواي   هوائي و مدافع   هوائي
در .  سليمان شاه از قندهار داماد مرچ آغا قندهاري پيلوت در شيندند-3

ماني كه  بگرام  را در دست داشتند سرپرست گارنيزيون بگرام رژيم طالبان ز
  .بود

قابل ياد آوريست كه تعداد قابل توجهي از خلقي هاي مربوط بخش 
همچنان . كريم زرغون در رژيم طالبان مقام هاي حساسي را صاحب شده اند

افرادي مربوط به  عصمت مسلم مشهور كه بعداً با   گلبدين خاين پيوستند 
  .ر نوكري طالبان قرار گرفته اندنيز د
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 كه 335 دگروال ظريف پيلوت از وردك معاون سياسي غند -4
  .فعالًرئيس سياسي قواي   هوائي و مدافع   هوائي مي باشد

 مدير 60 و 59 واليتي غزني در سالهاي ة بهلول از غزني منشي كميت-5
بارات اجراي اداري واليت غزني فعالً به عنوان مسؤول بخش اوپراتيفي استخ

 فتح اهللا و وزير آباد مشغول جاسوسي براي ة قلعةوظيفه نموده و در ساح
  .طالبان است

 حقيقت انقالب ثور ة شاه محمود حصين كه در بورد پشتوي روزنام- 6
كرد، با آمدن طالبان به كابل به عنوان سر مشاور اين واليت مقرر  كار مي

  ؛» .شد
گان شوروي سابق و طرفدار سر سخت از سر سپر... د مصباح وسيد داو« 

 به حيث والي باميان 1358 تا 57از سال. رفت شمار ميه كريم ميثاق ب
به اساس اختالفات .  در لوگر والي مقرر  گرديد1358در سال . ين شديتع

 پست واليت از وي  گرفته شد و در 1361بين جناح خلق و پرچم، در سال 
 بعد از شكست 1368در سال ... دكر وزارت تجارت به حيث رئيس كار مي

  تني، به پاكستان آمده در حيات آباد زندگي مي-كودتاي مشترك گلبدين
زماني كه تني .  در ايران رفته با خامنه اي ديدار كرد1370در سال. كرد

 از طرف 1375در سال. حزب تشكيل داد، مصباح با وي همكاري نمود
لر با كريم خليلي در باميان طالبان وظيفه گرفت تا با پيشكش مقداري دا

بعد از اين مذاكره  زماني كه عازم مزار بود، در جريان راه . مذاكره نمايد
ولي بعد از سه . توسط افراد محقق دستگير و مدت سه ماه در مزار زنداني بود

اين مزدور چند .  خلقي هاي حزب وحدت و دوستم فرار نمودةماه به وسيل
موريت أدر كابل به نفع طالبان كار و م»  گرائيسادات«نام ه جانبه فعالً ب

  .».دارد
 كاوشگر و قايع خونبار كشور را  به سند جالب ةحال توجه خوانند

جنوري آقاي نثار 25به تاريخ . ديگري از زبان اخواني مشهور جلب مي نمايم
، كه در  نيويارك منتشر مي »  افغانةآيند « ةاحمد زوري مسؤول نشري
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 طالبان ة هفتم نشريه اش در مصاحبه بانمايندگان فوق العادةگردد، در شمار
  :الش را اينطور مطرح نمودؤدر نيويارك س

 تيلفوني با راديوي ةدر يك مصاحب]  اخواني مشهور[مولوي تره خيل « 
او يعني تره : خطاب، كه از يك  شهر   كاليفرنيا پخش مي شود ، گفته كه 

 حزب خلق را  كه كارمندان فني و خيل يك هزار وپنجصد نفر اعضاي خلقي
تحصيل يافتگان شوروي  سابق بوده اند به تحريك  اسالمي طالبان معرفي 
كرده و اين پرده بر افراشتن از حقايق ، يك تعداد زيادي از مهاجرين را 

  »سخت   متأثر ساخته، در اين مورد نظر شما چيست؟ 
 قسي القلب كه اين خلقي نهايت بيرحم و[مولوي وكيل احمد متوكل  

به دستور سيا اعدام يك زن  مظلوم افغان را در استديوم ورزشي كابل و در 
حضور مردم اسير گرفته   شدة ما بر پا نمود تا رژيم منفور طالبان بيشتر از 

 تجاوز بادارش به افغانستان  ةو زمين. پيش مورد نفرت جهانيان قرار گيرد
طنان آنگاهي كه اعدام در  به خاطر تشديد  نفرت همو. مساعد گردد

استديوم مورد اعتراض خبرنگار غربي قرار گرفت،  وي را مخاطب قرار داده از 
كشور هاي غربي تقاضاي اِعمار يك كشتار گاه را  به عوض استديوم ورزشي  

 ةمولوي صاحب تره خيل در جمل« : ال اخير را چنين جواب دادؤس]   نمود
ما ... قدم به قدم تحريك اسالمي طالبان اند، مؤيدين ...   ديگر علماي مذهبي

به صراحت ميگوئيم  كه ما در افغانستان ديگر به كمونيستان ديدن خواب به 
دانيم  و به هيچ صورت  قدرت رسيدن را نخواهيم داد و آنها را متروك  مي

اگر تا   جائي كه امكان موجود باشد نام . امكان بازگشت آنها ديده نمي شود
در افغانستان تنها ...  گرفته شود تا پرده بيشتر از حقايق گرفته شودهاي آنها

. دهد كه ديگر براي اينها در افغانستان جاي نيست  اعدام نجيب شهادت مي
  .وسالم

زعم خودش گويا ديپلماسي كرده، با گفتن ه اين جالد ِخاين به كشور، ب
 بهتر كه به چه. از بيان واقعيت طفره رفته است »   يك نه و صد آسان«

 همين موضوع گفته هاي يكتن از خاينين مشهور جهادي، يعني صبغت ةادام
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 كه بعد از عمري مزدوري و خدمت به سازمانهاي _اهللا مجددي را 
استخباراتي انگليس، امريكا و پاكستان و خيانت به مردم افغانستان،  با 

و زماني به ديار  دالر، كلدار و روبل روسي، گاهي به سر زمين فراعنه ةپشتار
  . پناهنده مي گردد... 

«  زير عنوان 1997 مي 20مؤرخ »    افغانةآيند « 8 ةمطلب در شمار
محفلي با حضور  داشت جناب  صبغت اهللا مجددي در نيويارك داير شد كه 

يعني باند [ » در آن چهار جانب درگيردرقضيه افغانستان  اشتراك داشتند 
وحدت ة دوستم گلم جمع،  دار» جنبش ملي «،هاي وابسته و مزدور، طالبان
  :  نمائيمررا   ذيالً مرو]   و نماينده احمد شاه مسعود

كه طالبان از كدام كشور خارجي پشتيباني ندارند ، به  درمورد اين« 
 آقاي مجاهد زور آوري نكن خود ":  آقاي مجاهد جناب مجددي گفتةگفت

كنند و همچنان  لبان كمك ميپاكستاني ها   به من گفتند كه آنها به طا
كنند مكرراً  خود   امريكائي ها   به من گفتند كه به طالبان كمك مي

حتي خلقي ها . كنند پاكستاني ها   به من گفته اند كه به طالبان كمك مي
من قومندان هاي خلقي را مي . و صاحب منصبان آن در ميان طالبا ن است

كه خلقي ها در ميان  با آن...  ان كنيمشناسم ما نبايد حقايق را پامال و پنه
شان اند اما اشخاص درست نيز در ميان است كه بايد كامالً بيطرفانه قضاوت  

 طالبان با نارضايتي تمام ، خواست گفته هاي او را  در مورد ةنمايند»  ...كرد
جناب مجددي با .  خلقي ها و كمك هاي خارجي رد و يا مناقشه كند

من  به اين ريش سفيد دروغ نمي گويم من از « ه كرد كه، ناراحتي تمام عالو
جناب حضرت صاحب شما  « : مجاهد گفت» تمام حقايق خبر دارم

» من از كسي هراس ندارم كه   جانبداري كنم« ...»جانبداري مي كنيد
مردي كه خود و خانواده اش از ده ها سال  قبل بدينسو  يكي از عوامل [

در افغانستان بوده، و با زد ... ستعماري انگليس و  اِعمال سياست هاي اةعمد
قت  رياست جمهوري افغانستان نيز وو بند هاي پشت پرده  به كرسي م

 استخباراتي و اطالعاتي ةكه بدون قالد_تعبيه شد،  مسلماً از وجود خلقيان
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داند كه  در داخل طالبا ن اطالع دارد و مي_كشور بيگانه زيست نمي توانند
  ].خلقي در درون داره طالبان فعاليت دارند قومندانان 

آقاي داكتر روستار تره كي  چون پدري كه با اغماض و چشم پوشي 
تمام اَعمال و كردار  پسرش را ناديده  بگيرد و در برابر اعتراضات اجتماع 

 دست پاكستان تلجوجانه از وي به دفاع بر خيزد؛ از طالبان جاهل و آل
  :، و به دفاع از آنان بر خاسته، چنين مي نويسدسرسختانه جانبداري نموده

 مشترك ضد منافع ةجبه... اما همين ماشين پروپاگند بيرون مرزي «
علياي افغانستان بخشي از مطبوعات افغاني هجرت و شبكه پروپاگند بين 

 پاكستان  كه هيچگونه ةالمللي غرب  روزي نيست كه در رابطه به مداخل
ه نگرديده است داستان هاي  جعلي و تحريك آميز معتبري در مورد ارائ سند
  .»دست امواج راديو نسپارد  و در مطبوعات به نشر نرساند ه را  ب

نه از زبان ماشين پروپاگند بين المللي و  « _باز هم به دو سند معتبر 
؛ بل از زبان داكتر برنت روبن دانشمند افغان » مطبوعات افغاني در هجرت

 در سناي امريكا و 1997 اكتوبر 24تاريخ ه كائي كه ب امريةشناس و برجست
 ةواشنگتن طي يك محفل دربسته  كه نمايند»  كارنگي«مركز بين المللي 

نيز در آنجا حضور داشت، به نمايندگان   مؤسسات »   افغانةآيند « ةنشري
 موصوف درج ةمختلف دولت امريكا در مورد افغانستان بيانيه داده  و بياني

 توجه –شده »  افغانةآيند «1997 اكتوبر و فبروري7 و6ي  شماره ها
  :نمائيم
جنگنده هاي اسالمي در نتيجه چنان معلوم شدند كه فساد اداري ... «

را فروختند به  در ميان تبارز كرده و نيز طوري هويدا شد كه  كشور شان
خاطر كمك هاي خارجي كه به آنها مي رسد و باالخره خود آنها از ارزشهاي 
ملي و ناموس شان تخلف كردند، مثل تجاوز به زنان و  ديگر تخلفات حقوق 

 بي نظير   بهوتو  به صدارت انتخاب شده و 1994در سال ... «، »...بشر 
نصراهللا بابر  به حيث وزير داخله و خود را پشتون و از افغانستان  و متخصص 

داشته و بدين در امور اين كشور خوانده  و كمك به حكمتيار را روي دست 
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 جديدي متوصل ةگرفته، بابر  به شيو منوال سياست در افغانستان شيرازه مي
در حقيقت و اصالً در .  شده و براي ايجاد گروه طالبان دست   به كار گرديد 

 طالبان مربوط به يك سازمان ديگر در پاكستان است  و اين ،عمق خود
   به رياست قاضي فضل سازمان جمعيت   العلماي پاكستان مي باشد  كه

ي پشتون هاي ه ئاين سازمان يك جمعيت اصلي و عنعن. الرحمن مي چرخد
پاكستان بوده كه در اساس يك ارگانايزشن سياسي است  تا مذهبي كه با 

قاضي .  پاكستان عاليق سياسي   وحزبي دارد )  حزب مردم(پيپلز پارتي 
.   خان در مسابقه استفضل الرحمن چيرمن اين حزب  بوده كه با خان ولي

« ،»اين دو شخصيت  بابر و قاضي رحمن اين پالن طالبان را ايجاد كردند
شتر كانكرس امريكا  مبلغ ي هرات وقتي رخ داد كه يك ماه  يا كمي بةواقع

ثير آوردن أدو صد مليون  دالر را به  سيا تخصيص داد تا كمك به تحت ت
ن،  جريان را چنان خواند و تصور كرد و ايرا... ايران را باين مبلغ پيش ببرند

وجود آورده است  و به عواقب آن ه كه اين قدرت نظامي طالبان را در هرات ب
پول (عربستان سعودي تصميم گرفت تا يكمقدار از پول  «  ،»نگران ماند

اين مقدار پول . به كار اندازد)    طالبانتتقوي( در راه اين تالش  ) هنگفت
ر  زميني طالبان را تضمين كند و آنها را قادر ساخت  توانست موفقيت اخي

  ).» افغانةآيند « 1997 فبروري 7ةشمار ("تا جالل آباد را تصرف كنند 
آقاي روستار تره كي  چنين سند معتبر و مهمي را  جزو تبليغات و 

  : پروپاگند كشور هاي غربي محسوب كرده مي نويسد
 ارتباط جمعي پروپاگندي شود كه بخشي از وسايل چنان معلوم مي« 

 بزرگ بين المللي را ة آگاهانه و يا نا آگاهانه يك توطئةبيرون مرزي  به شيو
... «،»...دهند براي قلع و قمع نفوذ اكثريت قومي در افغانستان شكل مي

ند  كه با شمشير مي جنگند و مستحق اطالبان فرزندان اهل و صالح كشور
 داكتر روستار تره ةيزده ماه قبل از نوشتاين نظر را س .»شاد باش مي باشند

« : ديگري بيان كردهةكي، يك كانگرسمن  امريكائي در سناي  امريكا به گون
كند كه آنها يك عامل  روهرباكر،، گفت  او فكر مي ,,در مورد طالبان آقاي



  

  

  

  

  

  كبير توخي. . .          مدافعان قلم به دست طالب                     

  

٣٣ 

كه آنها يك گروه ديگري اند كه از  منفي در افغانستان نيستند، در حالي
   مؤرخ 6 ةشمار»  افغانةآيند« (» ... نمايندگي مي كنندتعداد وسيع مردم

  ).1996اكتوبر 
 ة  سرمايه مالي امريكا طالبان عامل مثبت اند و  نمايندةبه نظر  نمايند

عامل « وي را دستكاري نموده ةاكثريت پشتون و آقاي  روستار تره كي جمل
را » الح فرزندان اهل و ص« را  حذف كرده و به جاي آن » منفي نيستند

را جاگزين » اكثريت قومي « ، » تعداد وسيع مردم«نشانده و در عوض  
چه  تفاوت ماهوي  ميان نظرات يك دانشمند  و افغان شناس  .ساخته است

امريكائي كه با وجدان عاقل و بي هراس و بدون خوف واقعيت طالبان را 
مايه ساالر يكي سر(ي دو فرد ديگر امنعكس مي نمايد و نظرات متحد المحتو

  . وجود دارد)  »بازار« و ديگري  مداح  حقوق 
هر واقعيتي كه سير شتابندة تفكر شوونيستي آقاي روستار تره كي  را 

ولو _دچار تكان و تشتت  نمايد،  يا در بستر حركت آن موانع ايجاد نمايد
را بپذيرد؛ مگر بعد از لمحه اي    لحظه اي آن_ثير وجدان و عاطفهأتحت ت

را ناديده و ناشنيده انگاشته و با لجاجت  آن) بر مصلحت انديشوارگيبنا (
را  سرچپه هم  فاشيست گونه در كتمان آن سعي و تالش مي ورزد؛ حتي آن

 و 40، ة فريد افسان در شمارةبراي تثبيت اين مدعا به نوشت. دهد جلوه مي
 تره آقاي روستار«  تحت عنوان 1347مؤرخ سرطان »   پيام زن  « ة مجل41

  :مراجعه مي نمائيم » كي در مزبله تحريف و تطهير
با بيشرمي تمام ]   در زندان پلچرخيړپروفيسر كاك [ړپوهاند كاك... «

در برابر جالدان كي جي بي  و چاكران خادي آن سر تعظيم فرود آورده، از 
... الطاف روسها و دولت پوشالي نسبت به زندانيان به ياوه سرائي پرداخت 

لمبرداران روسي و چاكران كمره   به دست خادي آنان  گفتار بي گروه ف
عفو بين «را در اختيار ] زنداني شده [ړتلويزيوني آقاي كاكة اعتبار و خاينان

...  قرار دادند ړو ساير بنياد هاي بشر دوست هوا خواه پوهاند كاك» الملل
ين زنداني جناب محترم داكتر روستار تره كي، شما  كه  ده سال قبل  نخست
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 ةدر زندان پلچرخي با دولت دست نشاند[ را ړ  آقاي كاكةبوديد كه مصاحب
به درستي خيانت خوانديد، چه عامل، كدام شانتاژ از طرف كدام ] شوروي

ة در نوشت] ده سال بعد[ را ړجناح و چه مصلحتي موجب شد كه آقاي كاك
ي فرد چاپ نارو» مجاهد ولس «ة نشري1992- 176 ة شمارةتان، مندرج

يكي ديگر از خصايص تاريخ در   !مبارز در زندان پلچرخي وانمود سازيد؟
اوضاع بحراني و   توفاني اين است  كه واقعيت ها را از ميان انبوه مسايل  
متراكم و ظاهراً فراموش شده، با شتابي  هرچه تمامتر بيرون كشيده  و آنها 

چكش اغماض و سخا مي را  بر كـتيبه اش طور ي حك مي نمايد، كه نه با 
  .» شكند و نه با تيزاب كـتمان و مصلحت سترده مي شود 

  

  :»مردم ماة طالبان، خنجر ديگري بر گرد   « -8

  
نخستين نشريه اي بود كه تحت عنوان فوق  متن هوشدار » پيام زن«

آنان را بر » ظهور« دهنده اي  را در مورد طالبان در دست نشر سپرد و راز
- 1373حوت سال29 شماره ةي از متن سر مقالئك بخشهااين. مال ساخت

  : آن مجله 1995فبروري
ارتجاع مذهبي پاكستان از دوران ضياءالحق به اينسو غير از احزاب « 

بنياد گرا، نيروي ذخيره را هم بدون سر و صدا  در مدارس ديني شهر هاي 
را به  ا آنروز مباددر داد، تا  پرورش مي» طالبان«مختلف پاكستان  زير نام 

طالبان در ظرف كمتر از پنج ماه حدود هفت . آنروز فرا رسيد. ميان آورد
خارج ساختند  و » برادران ناكام و جنايتكار جهادي«واليت را  از كنترول 
» امارت«مي خواهند (!)  صدراعظم »  برادر حكمتيار« اينك با فراري كردن

 سر انگشت بيگانگان  و موج براي طالبان سوار بر. كابل را از آن خود سازند
خشم و نفرت بيكران ملت عليه قصابان بنياد گرا ، پيشروي در بسياري از 

جالب است كه طالبان،  خاينان ... «،».نقاط كشور هم قابل پيشبيني است
بودن » ضد اسالمي« جهادي را از گلبدين تا مزاري متهم به هر چيز و حتي
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 ميهن فروشي، تبهكاري، ، هاي بيگانهمي كنند ولي به مزدوري شان به كشور
ي كوچكترين اشاره اي ئزن و آزادي و دموكراسي و ارتجاع بنيادگرا دشمني با

آيا اين به آن معنا نيست  كه طالبا ن با گلبدين و شركاي خاينش . ندارند
داشته  و دير يا زود دست در دست هم طناب » جهادية برادران«احساسات 

   را خواهند كشيد؟اسارت بر گلوي مردم ما
به زودي و به طور انكار ناپذير بر همگان معلوم خواهد شد كه آيا طالبان 

به .   جديد و برادران تازه نفس بنياد گرايان اند يا آفتي مهلكتر از آنانةنسخ
زودي ثابت خواهد شد كه آنان بازوي نوين امريكا و پاكستان و عربستان اند 

 و آزادي كشي هر چه تمامتر ، در پاسداري كه با گسترانيدن  جهالت پيشگي
ما ... «؟ ، »منجيان ملت « از منافع آن  دول لحظه اي غفلت نخواهند كرد يا 

طالبان را  تيره تر شدن ابر  هاي سياه بر فراز افغانستان خرابه و بنياد  ة پديد
« ، »...بارد دانيم كه سه سال است  از آن خون و خيانت مي خود مية گرا زد

ند به ااكميت احتمالي طالبان هرگز ديرپا نخواهد بود زيرا نه قادرح
ي ئ مردم ما پاسخ دهند و نه تواناةخواستهاي اقتصادي و آزادي طلبان

طالبان اگر با برادران بنياد . پرچيدن طومار نظامي نيرو هاي رقيب را دارند
هد گراي شان  به سازش تن ندهند، درگيري هر دو كمپ مدتها ادامه خوا

بيش از هر زمان ) تجزيه كشور(يافت و خطر تحقق سهمناكترين  خيانت 
ما يقين داريم كه تمامي تشكلهاي آزادي طلب  و « ،» .ديگر خواهد بود

طرفدار دموكراسي ، نسبت به طالبان دچار تصورات واهي نشده، با اميد و 
اطر شهامت و خستگي ناپذيري  بيشتر از پيش توده هاي ستمكش ما را به خ

يورش عليه هرگونه ارتجاع و حاميان خارجي آن به منظور استقرار آزادي، 
تخطي ة اين وظيف. دموكراسي و عدالت اجتماعي متشكل خواهند ساخت

  ».ناپذير و مبرم هر مبارز راه آزادي و  دموكراسي است
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  :» طالبان ، تاج و تخت    « -9

  
مندرج شماره (ن باال است  كه زير عنوا» شعله جاويد« دومين نشريه 

و در پنج پيكره ، تحليل و ) 1995اپريل-1374سيزدهم دوره دوم ماه حمل
تفسير مبسوط و همه جانبه اي از طالبان نموده، كه اينك نگارنده غرض 

 نخست مقاله را انتخاب   وشامل اين ةآگاهي بيشتر  خواننده صرفاً  پيكر
  :جزوه   نمودم

ر صحنه سياسي افغانستان، يعني ماه سپتمبر طالبان،، د,,از زمان ورود « 
ولي در طي همين . سال گذشته،  تا حال صرف مدت هفت ماه مي گذرد

مدت كوتاه اين نيروي به اصطالح نوظهور ناگهاني به يك قوت بزرگ مبدل 
 كشور را تحت ةگرديده  و هم اكنون مراكز دوازده  واليت ، از واليات سي گان

را از » نيروي هاي  جهادي «  پهناور تماميةن منطقكنترول داشته  و در اي
به استثناي مناطق (قدرت برانداخته وسيعاً خلع سالح شان نموده است 

اين نيرو چگونه پديد آمد و بنابر ).  هزاره نشين واليت ارزگان، غزني و ميدان
چه علل و عواملي اينگونه سريعاً رشد نمود و چه اهدافي را دنبال مي نمايد؟ 

را از زواياي مختلف مورد » جنبش طالبان«ال، ؤي به اين سئاي پاسخگوبر
  .دهيم  ارزيابي قرار مي

  :پايه اجتماعي اصلي
حركت انقالب اسالمي افغانستان اولين تنظيم جهادي بود  كه در سال 

ايران و نظارت اصلي ] واواك[ پاكستان و ساواك ISI تحت سرپرستي 1357
CIAاين تنظيم ها كه در واقع اتحادي از دو . يد در پاكستان  ايجاد گرد
 رباني بود  به علت ة گلبدين و شاخة اخواني هاي افغانستان يعني شاخةشاخ

ناسازگاري هر دو جناح در انتخاب رهبري تحت رياست  مولوي محمد نبي 
محمدي كه به اصطالح شخص ثالث بالخير در ميان دو جناح مذكور 

رچه اين اتحاد دير دوام ننمود  و هر چند گ .محسوب مي گرديد، تشكيل شد
ماه بعد از  تأسيس آن ، هر دو جناح برهان الدين و گلبدين  يعني جمعيت 
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اسالمي و حزب اسالمي از آن بيرون رفتند؛ اما حركت انقالب اسالمي به 
  .عنوان اولين تنظيم جهادي ساخته شده در پاكستان باقي ماند

 شروع جنگها در مناطق جنوبي كشور از همان »انقالب اسالمي«تنظيم 
، به 1358عليه رژيم مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي يعني بهار سال 

تنظيم مال ها معروف گرديد، زيرا كه اكثريت قاطع مال ها و طالب ديني  
 كه -كه در اين مناطق از آنجائي. پشتون ها در اين تنظيم عضويت داشتند

 از يك -كنترول  طالبان را در بر مي گرفتدقيقاً همين دوازده واليت تحت 
 ة جامعةطرف نفوذ اخواني ها ضعيف بود و از طرف ديگر حسب سنت ديرين

به »  تنظيم ها«پشتونها، قشر مال ها  و طالبان مدارس ديني كثيرالتعداد، 
را گروپ  عنوان نيروي اصلي جهادي برآمد نمود كه نيروي جنگي ضربتي آن

رغم انشعابات و  تنظيم مال ها، علي. داد ل ميهاي  خاص طالبان تشكي
پراگندگي  روز افزون، در طول سالهاي جنگ مقاومت  همچنان به عنوان 

البته عالوه بر اين واليات ، .  نيروي  اصلي جهادي در اين منطقه باقي ماند
در ساير واليات  و در ميان مال هاي غير پشتون نيز نفوذ » تنظيم مال ها«

ضاً مثالً در واليت باميان ، غور، و بادغيس كم و بيش گسترده  داشت  كه بع
  .و نيرومند نيز بود

به پاكستان،  ] افغان[از جانب ديگر سرازير شدن آوارگان افغانستاني 
ن و چه در شهر هاي مختلف  امدارس ديني، چه در كمپ هاي مهاجر

 وار ويژه  شهر هاي مناطق پشتون نشين پاكستان، سمارقه پاكستان  ب
اين مدارس  .  طور روز افزون  افزايش يافته روئيدن گرفت  و تعداد شان ب

كه به كمك مراكز آخوندي كشور هاي مختلف  اسالمي و حتي كمك هاي 
گرديد، تعداد زيادي از اطفال و  دولتي بعضي از اين كشور ها داير مي

 طالب ديني تعداد.  سوي  خود جلب نموده نوجوانان  خانواده هاي آواره را ب
آنچنان افزايش يافت  كه عالوه بر ] افغان[در ميان آوارگان  افغانستاني 
طور رسمي در مدارس مربوط به ه ن،  بامدارس ديني متعلق به مهاجر

جمعيت علماي اسالم  پاكستان  تحت رهبري موالنا فضل الرحمن نيز جاي 
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البته عالوه بر مدارس ديني در پاكستان،  تعداد معيني از اين . گرفتند 
مدارس در افغانستان  در مناطق نزديك به سرحد پاكستان نيز داير گرديد، 

و تا حدودي نيز » ت انقالب اسالميحرك « ةكه بيشتر  توسط جمعيت طلب
  .توسط ساير مال ها اداره مي گرديد

جنبش طالبان پايه اصلي خود را  از ميان مال ها و طالب مدارس ديني 
فوق الذكر و همچنان از ميان مال ها وطالب قبالً مربوط به تنظيم حركت  

ز اين انقالب اسالمي  و تا حد كمي هم  از ميان مال ها و طالب بيرون  ا
 اصلي رأس رهبري  جنبش طالبان يعني مال ةحلق. تنظيم كسب نموده است

محمد عمر ، مال  محمد رباني، مال احسان اهللا ، مال محضر، مال عبدالمنان و 
و .  حركت انقالب  اسالمي بودندةمال  خيراهللا همگي قبال عضو جمعيت طلب

 مثالً خود مال _ينهاتعدادي از ا. در جبهات  تنظيم  مذكور فعاليت داشتند
 پس از فروپاشي رژيم نجيب اهللا  در مدارس ديني پاكستان _محمد عمر 

 و ISIو از همين مدارس  توسط .  مجدداً به زندگي طلبگي روي آوردند
CIA در رابطه با جلو گيري از قاچاق مواد مخدر توظيف گرديده و سر انجام 

رازه بندي سازماندهي و عالوتاً شي. در رأس جنبش طالبان قرار گرفتند
 ستونهاي اصلي نيرو هاي نظامي طالبان را ، مالها و طالب اصلي تشكيل مي

  .دهند
البته در پهلوي مال ها و طالب ديني  اصلي،  يك تعداد افراد نظامي و 

ت مال ها و طالب ديني درآمده و در أهاي سابق نيز به هي»  خلقي « ملكي 
ان به فعاليت مشغولند و بر عالوه تعدادي از ميان طالبان در واقع براي طالب

افسران  نظامي  به اصطالح بيطرف متعلق به حكومت هاي گذشته توسط 
رغم اهميت كم و بيش خدمات  اينها علي. طالبان به خدمت گرفته شده اند

دهند و پايه اجتماعي اصلي  شان، نيروهاي فرعي و ضميمه را تشكيل مي
همچنان در صفوف طالبان يك تعداد .  دجنبش طالبان شمرده نمي شون

نيز فعاليت مي نمايندكه كم اهميت تلقي »  عوامةتود« مجاهدين سابق از 
ميشوند، زيرا  كه طالبان معموالً از ميان عوام سر باز گيري نمي نمايند  و در 
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صورت مبادرت به چنين كاري  فقط از آنها به اصطالح كار مي كشند و 
  ».نها نمي سپارندصالحيت خواص را به آ

  :» شعله جاويد«  مندرجه نشريه ةواينك پاراگراف  پايان مقال
 مستقيم آن خرابي روز افزون توده ةبا دوام جنگهاي ارتجاعي كه نتيج« 

هاي مردم و  ويراني بيشتر مملكت است، دو دور نماي احتمالي ارتجاعي 
 ة و يا تجزي غيررسمي كنونيةيكي دوام حالت تجزي. دهد خود را نشان مي

رسمي كشور و ديگري تأمين حاكميت تئوكراتيك ارتجاعي سرتاسري با 
افغانستان و مردمان مليت هاي .  شوونيزم پشتون و يا شوونيزم تاجيكةسلط

مختلف اين كشور فقط يك راه نجات دارند و آن راه انقالب و راه سرنگوني 
د خود توده ها  تحت اين راهي است كه باي. قهري ارتجاع و امپرياليزم است 

هيچ .  رهبري پيشاهنگ انقالبي، در آن گام بگذارند و خود را نجات دهند
 غيبي آسماني و زمينيي وجود ندارد كه نجات توده ها را ممكن ةنجات دهند

  .»و ميسر سازد
  

  :ها» خلقي«و » صوبه سرحد«    پاكستان، - 10

  
كرد، تا   تقاضا ميمنافع اقتصادي و سياسي استعمار و امپرياليزم چنين

بعد از خروج اجباري از كشور هاي مستعمره، در جغرافياي سياسي آن كشور 
  گوناگون منهاي به شگرد_ها بازنگري كرده، مرز هاي نوين و دلخواهش را

 بر مستعمرات تازه به _جلمه از طريق مزدوران بومي  قبالً پرورش يافته 
مار مكار و حيله گر انگليس بعد استقالل رسيده  تحميل نمايد، چنانچه استع

ي هزاران » الرد ديورند«از شكست مفتضحانه در افغانستان خط منحوس
 در سال شبارلعنت شده را با امضاي خاينين ملي يعني دست پرورگان افغان

و بخشهاي وسيع و ستراتيژيك  سرزمين .  عيسوي رسميت بخشيد1893
را  با هند  كر افغانستان بريد و آنما  را بيرحمانه از پي) پشتون(قبايل نشين  

  . تحت سيطره اش ملحق ساخت
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به مجردي كه از زهدان هند، پاكستان بي نسب زايانده شد، و پا به 
 وجود سياسي گذاشت، بيدرنگ خود را وارث بي چون و چراي قلمرو ةعرص

ة بنا بر گفت.  خواند» ديورند«آنطرف خط خيانت نشان » خدا داد«هاي 
 با اينطرف تصميم گرفتند 1947مقامات پاكستان از همان «مايكل بري 

سياست شبيه كنترول غير مستقيم  امپراتوري انگليس را در سر زمين هاي 
» تيرا« قبايلي تطبيق كنند، بالفاصله  بعد از انضمام اين سر زمين، شورش 

 282 ة شمارةمندرج( » تسلط برتانوي را در اين  مناطق متزلزل ساخت
 - سياسي- شوراي نظار،، كه   خالق نظامي,, ميد،،   وابسته به ا,,نشريه 

  ) مي باشدK G B اطالعاتي و فرهنگي هردو  
كه ثبات و استقرار  براي آن) پاكستان(استعمار انگليس به دولت وابسته 

مداوم  و تكان ناپذيري را در اين مناطق تأمين نمايد،  دست به سلسله 
كه پرداختن به آن از طرح مسايل اين نبشته ريفورم هاي زيركانه اي زد ، 

 اساسي اين خدعه كلونياليستي عبور ةباشد؛ ولي نبايد از سر نكت خارج مي
كه نسل جوان و جنگجويان غير مسن اين قبايل را با پول  و آن اين. كرد

هنگفت، با اسم و رسم مدد معاش دوره تحصيل، همچنان بسا امتيازات، به 
را   تحصيل آنانةو بعد  از اختتام دور. لكي پذيرفتمكتب هاي نظامي  و م

) اطالعاتي(در نهاد ها و سازمان هاي ملكي و نظامي  به خصوص استخباراتي 
جوانان و اسلحه . به سمت مديران و  صاحب منصبان باصالحيت به كارگمارد

دوشان اين قبايل كه به سهولت تطميع شده بودند، يعني دانه هاي ه ب
رم استعماري را چيدند و به دام امتيازات و مقامات دولتي و زهرآگين ريفو

در واقع مبارزه به . صالحيت و صالبت هاي دل انگيز و لذت بخش آن افتيدند
ي ئ جغرافياة دولت تازه در نقشةخاطر آزادي كامل سر زمين شان از سلط

دولت وابسته به ناف . جهان جاي داده شده را  به دست فراموشي سپردند
كه رهبر پر آوازه اش  محمد علي [يجنت سرويس جاسوسي انگليس انتل

جمله به  از ريزش دانـه و گـيرش دام هايش ؛ من] آن بودة جناح عضو نازدان
نخست احساس ناسيوناليزم ملت غيور پشتون : دو هدف اساسي دست يافت 
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آنان  ة ي سرزمين شان از پاكستان را  از لوح دماغ دستكاري شدئو جدا
كه اين طيف تطميع شده را از طريق اعطاي مقامات ملكي   و ديگر اين.سترد

و نظامي و استخباراتي تحت نظارت مستدام و دسپلين شديد نظامي قرار 
 _جمله  و وظايفي را  در رابطه  به افغانستان به آنان محول كرد ؛ من.  داد

 جلب و جذب خلقي هاي ة  وظيف_"حزب دموكراتيك خلق"بعد از تأسيس 
  . سپرد) در واقع فريب   خورده( اين حزب را به  اين طيف تطميع شده 

KGB را دقيقاً تحت » ديورند«  كه اوضاع قبايل آنطرف خط نام نهاد
را » حزب دموكراتيك خلق «ةنظر داشت، همانطوري كه در افغانستان هست

كه از چندي بدينسو، _»صوبه سرحد«به ثمر رساند، در آن مناطق يعني 
 نيز به پرورش _تسميه شده است »ايالت پشتونخواه«ظور خاصي، به روي من

و  تشكل هسته هاي سياسي و استخباراتي  دست يازيد  و  عوامل  تربيت 
  . دايمي قرار دادةهر دو سوي خط را با هم در رابطدر يافته 

 تنگاتنگ  عوامل مذكور را در روز هاي جشن ة نماي تبليغاتي رابط
 چهل به خاطر دهة نسل جوان _بل خيبر رستورانتدر مقا_پشتونستان 

خواهند داشت كه چسان كارمل، تره كي، سليمان اليق و ساير اعضاي 
مركزي حزب ياد شده به استقبال خان عبدالولي خان، اجمل ختك، خير 

كه سه نفر اخير در  خانه هاي "_،  »نارسي«بخش مري، امام علي 
  شتافته با گرمي  فزون _"مت داشتندگرانقيمت وزير اكبر خان در كابل اقا

  .از حد با آنان روبوسي و بغل كشي ميكردند 
كه بعد ( ISI ي   انتليجنت   سرويس   جاسوسي انگلستانئ  آسياةشاخ

رشد   هسته هاي سياسي  و استخباراتي )  قرار گرفت CIAها در خدمت 
با دقت مي پائيد ،  عمدتاً در پشتونستان )1(اين شبكه را قسماً در افغانستان 

ي شده بودند،  با شگرد هاي مختلف درداخل ئو فعاليت آنهائي را كه شناسا
مرز هايش بي اثر و بي ضرر مي ساخت، و يا آنان را به سمت خود  مي 

 استخباراتي در ةبه همين علت فعاليت و سازماندهي اين شبك. كشانيد
  . مناطق قبايلي به كندي مواجه شده بود
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 سرطان داوود خان به مجوز روسها متحقق شد، 26دتاي  زماني كه كو
KGB  رياست ضبط احواالت« داوود خان يعني » مصونيت ملي« از طريق «

انكشاف يافته كه در آن نفوذ كرده و رده هاي باالئي آنرا در خدمت گرفته 
بود، شماري از عوامل استخباراتي  آن رياست را در نقش ديپلمات  سفارت 

د واختر محمد پدر داكترنجيب اهللا را  به سمت جنرال قنسل به اسالم آبا
اقتصادي افغانستان براي بار دوم غرض كسب اطالعات و فعاليت سياسي به 

ياد آوري اين نكته الزم است كه  اختر محمد خان در [پشاور گسيل داشت  
 منحيث عضو  _ تصدي صدارت داوود خان نيز ة نخست ، در دورةمرتب

در قالب وكيل تجار افغاني در پاكستان مشغول _ "حواالت رياست ضبط ا"
موريت أ دوم مةو ؛ اما  نجيب اهللا در مرتب. فعاليت سياسي و اطالعاتي بود

 حزب ةاستخباراتي پدرش در پاكستان  كه جواني بود از كادر هاي برجست
 غرض كار و بار استخباراتي و _مطابق دستور و رهنمود هاي حزبش ) پرچم(

) ].    2.(كرد  به عنوان بازديد از پدرش به پاكستان مسافرت مي_ سياسي
به دنبال آنان  تعداد بيشتري  از اعضاي فركسيون خلق را توظيف كرد تا در 
ميان پشتونهاي  آنسوي مرز ، تبليغ به خاطر آزادي پشتونستان و 
  سازماندهي جوانان و ساير اقشار آن مناطق را رنگ ورونقي بيشتري بخشيده

  ).(*پول  و اسلحه در ميان شان توزيع نمايند
  

در داخل زندان ...  يك تن از كادر هاي برجسته و مهم  فركسيون خلق-(*) 
ي گفت كه به ئپلچرخي روزي  در وصف وطن پرستي صدراعظم شاه ولي  چيز ها

بخشي از تحقيقات  داكتر صاحب  شاه ولي  در « :  كنم نكته اي از آن درنگ مي
 بود كه  وي چرا از فعاليت مخفي اعضاي حزب  در پاكستان و هسته   خاد اين

تشكيل داده  شده بود ، به ) خلقي ها ( هائي كه در آن كشور توسط اعضاي حزب 
ديد واديد هاي راجا انور زنداني  با اعضاي »   ...داد رفقاي روسي   گزارش نمي

قفلي هاي سمت شرقي رهبري فركسيون خلق كه  مدتي با آنها يكجا در  كوته 
  .كند الهاي زيادي را مطرح ميؤ بود س" همزنجير"بالك يك 
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 اوضاع و حاالت در مناطق مذكور  1357بعد از كودتاي   ننگين ثور     
 تحزب و تنظيم سازي عليه دولت كودتا  ةپروژ. دستخوش تغييرات گرديد

رديد و  طراحي گISI و CIAكه عمال روسي در آن نفوذ  كرده بود، توسط 
در سال »  حركت انقالب اسالمي افغانستان«نخستين تنظيم جهادي يعني 

متعاقب .   دو سازمان استخبارتي  فوق الذكر سرهمبندي گرديدة ذريع1357
آن ساير احزاب و تنظيمهاي اسالمي به همكاري عرب سعودي و ايران بسته 

نسوي  كه اوضاع سياسي را در آ"سازمان امنيت شوروي" .گرديد بندي
سرحد افغانستان عميقاً تحت نظر داشت ، آن بخش از خلقي   هائي قبالً  

را   به داخل تشكيالت  جهادي   به » صوبه   سرحد«گسيل شده به 
كه  اتحادي از دو شاخه _»حركت انقالب اسالمي افغانستان« خصوص

ه ب.  فرستاد_اخواني هاي افغانستان يعني  شاخه گلبدين و شاخه رباني بود
 نكرده براي دومين بار خلقي   هائي را كه  در رابطه مستقيم و ءاينهم اكتفا

    ،قرار داشتند) KGB(يا غير مستقيم با آن سازمان
  

اينان از يكسو ضرباتي را متوجه  . به داخل تشكيالت اخواني سرازير  نمود
   نظامي تشكيالت مذكور  نمودند و از سوي ديگرغرض تسخير و ةبدن

يم هاي جهادي  از دورن به فعاليت  سياسي و استخباراتي تعويض تنظ
  KGB[ منشعب حزب اسالمي تمركز  نمودند ةو عمدتاً در شاخ. پرداختند

 به داخل جمعيت " شوراي نظار" انتقال اعضاي نفوذي خاد از كانال ةاز پروژ
  ]. اسالمي ، همينطور به درون حزب وحدت نتايج ثمر بخشي به دست آورد

همچنان ( اين بخش ةفروپاشي اتحاد شوروي، هرگاه  رابطبه علت 
  "سازمان اطالعات و امنيت خارجي روسيه"با ) آنة قسمت هاي طالبي شد

F S B  كه   صورت نويني ،K G B  سابق مي باشد، قطع شده باشد ؛  
شماري از بخشهاي مذكور بنا بر خصلت مزدور منشي و خدمت به اجانب ، 

  . دمت آي اس آي قرار نداشته باشندنمي توانند كه در خ
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پس از تجاوز ارتش شوروي به افغانستان، كه با ا مضاي نور محمد تره 
 و برژنف خون آشام مسجل شد، اوضاع _ اين مضحكه تاريخ سياست_كي 

سياسي نه تنها در افغانستان  و سر حدات آن ، بل در منطقه و جهان نيز  
 در افغانستان، قتل امين جالد  توسط و ؛ اما .دچار تكانهاي شديدي گرديد

جنرال روسي و حبس اكثريت رهبري فركسيون خلق و اعدام چند تن از 
عارف   « آن مانند عالميار وزير پالن و برادرش  معروف به ةاعضاي زبد

 وي و شماري از ةكه در آن سال ها محصلين پوهنتون به استشار( » جيدو
نتون عضويت داشتند گرفتار ، زنداني و  حزبي پوهةخلقي   هائي كه در كميت

،همينطور پيگرد و گرفتاري هاي پي در پي خلقي   هاي ) يا اعدام شدند
عقده مند و پر كينه  از جبهات ، يا ازحوزه هاي احزاب اخواني، يا از محل 
 وظايف شان در قشله ها و قرار گاههاي عسكري و يا از كميته هاي حزبي

سط خـاد ، ساير اعضاي آن فركسيون را دچار ، تو»حزب دموكراتيك خلق«
بسان ترسي كه در روز ترور سفير امريكا در هوتل كابل، . ترس شديدي نمود 

را  طوري كه كرچ و كاله ، فرم و نشان  خود شان.  بر آنان مستولي شده بود
دور انداخته، با بروت هاي تراشيده و نيمه تراش، درست مثل موش هاي  

اين ژست و حركت دراماتيك ناظران را اراخ ها در آمدند، و بگربه ديده در سو
  . به خنده و تمسخر واداشتند

 و تحقير شده را از همه چيز و هعوامل تذكار يافته، خلقي هاي سرخورد
، كه ذكر زبان و تكيه كالم هميشگي » طبقاتيةمبارز«از همه كس؛ حتي از  

جه با تأثري آميخته با خشم و در نتي. شان شده بود،  متنفر و بيزار گردانيد
؛  )ستمي(يئ انتقام از رقباي مسلكي يعني پرچمي، خادي و سازا_انتقام 

همراه با خانواده، كوله بار _انتقام از ميهن و مردم و فرزندان دلير و مبارز آن
مسافرت بر دوش نهادند،  و به صوب صوبه   سرحد، يعني مناطق قبايل 

اغلب اينان به هر . پيكر افغانستان، شتافتندپشتونهاي جدا ساخته شده از 
تبار و نسب پشتون ها كه تعلق داشتند از جانب  عناصر دولتي و غير دولتي  

. مربوط به  همان تبار و نسب پشتونهاي آنطرف  سرحد پذيرايي شدند
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همچنان   بخشهائي از صفوف پائيني و اقارب سمپاتيك آنان كه مذهبي 
  . پاكستان به گرمي  استقبال گرديدند» لعلماي جماعت ا« بودند از طرف 

را در چنبر  خلقي كه بقاي فزيكي و سياسي شانة كوچيدگان كثيرالعد
جو مي نمودند، با نيت  و  جستCIA  و چتر حمايت سازمان ISIحراست 

شوم و آرمان مسموم، كه خواست هميشگي شان بوده، خويشتن را در 
 سالها خدمت  در ةكه هر كدام سابق _معرض جلب و جذب ميزبانان پشتون 

.  قرار دادند_تشكيالت دولت پاكستان اعم ملكي و نظامي و اطالعاتي داشتند
  و آموزش الزمه در امور ISIبعد از كسب به اصطالح افتخار عضويت در 

اينبار نه به خاطر فروش ميهن به سوسيال امپرياليزم شوروي؛ بل ( مربوطه 
به   گونة مخفي، نيمه علني و علني در به ) تانبه خاطر فروش آن به پاكس

همچنان آخرين .  طالبان سهم قابل توجهي گرفتندةثمر رسانيدن  پروژ
ي از ئبخشهاي اينان يعني منسوبين وزارت هاي دفاع،  وزارت داخله و بخشها

خاد ، كه از جنگهاي بين التنظيمي اخواني هاي رهزن، آدمكش، جاسوس و 
، »قهرمان مسعود«ه سر باندي حكمتيار، رباني، وطنفروش هشت ثوري ب

و امثال شان جان ... مزاري، سياف، خليلي، مجددي، محقق، حاجي دوستم 
فراريان .  به سالمت برده بودند، وحشت زده به پاكستان فرار كردند

اخيرالذكر به سفارش تني، كه خود و رفقايش بعد از شكست كودتايشان 
حزب اسالمي به سازمان استخبارات نظامي عليه داكتر نجيب، از طريق 

 پيوسته بودند ، به عضويت آن سازمان پذيرفته شدند، و در ISIپاكستان 
  .به فعاليت آغازيدند) نه طالبان پاكستاني(ميان طالبان افغان 

  

  : نگاهي به فعاليت خلقي ها در زندان پلچرخي-11

  
 شريف  خلق ةاژ ؛و1357 ثور7عملكرد  خلقي ها بعد از كودتاي ننگين 

را به اندوهبارترين و مشمئز كننده ترين  مقوله مبدل گردانيد كه ياد آوري 
ي و ئآن  جز تحقير و توهين مردم، پيگرد و گرفتاري،   استنطاق و بازجو
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شكنجه، ترور و زندان و اعدام هاي دسته جمعي دهها هزار هموطن ما، در 
اذهان مردم شكنجه   شدة ما ، چيزي ديگر را در ...و پلچرخي و... پليگون

ابعاد ديگر نيز ) خلقي(متبادر نمي ساخت؛ مگر پس از ظهور طالبان اين واژه 
اختيار كرد، يعني   به عالوة اينها،  واژگان  ونامهايي منفورِ ديگر ؛ مثل چلي، 

، القاعده ، بن الدن ، پوليس ، سوته، شالق،  ISI ، CIAطالب، پاكستاني، 
و كشتن زن با مرمي در [پنجه، جمره و مثله و سنگسار دره، قطع دست و 

و بردن ...] استديوم ورزشي و انهدام بت هاي باعظمت و باستاني باميان 
را نيز در اذهان صدمه   ديدة مردم  ...  به شفاخانه و... خانمها غرض معاينه 

  . و آنان را شديداً ناراحت و حتي عصبي مي سازد . ما تداعي مي نمايد
 اين ة در نظر داشت همين مطلب، بي جا نخواهد بود، هرگاه نگارند با

ياداشت ، نگاهي گذرا به  فعاليت اينان در زندان پلچرخي بنمايد كه كمتر 
  .كسي در خارج از زندان از همچون فعاليت ها آگاه   است

ضربه خوردن برق آساي اعضاي مركزي فركسيون خلق  به رهبري داكتر 
و انتقال آنان به ] بعد از قتل امين به دست جنرال روسي[شاه ولي صدراعظم 

زندان پلچرخي،   عكس العمل هاي مذبوحانه اي را از جانب  شماري از 
اينان درهر   كجائي كه . اعضاي آن فركسيون در خارج از زندان به بار آورد

 پرچم داشتند، توسط خاد  حركات ة ضد  فركسيون نازدانهفعاليت تخريبي ب
تداوم اين فعاليت ها . شد  و جوششان شديداً  مراقبت و نظارت ميو جنب

 1364 ميزان 13باري فعاليت هاي ضد دولتي و ضد  پرچمي اينان در [
منجر به بر كناري دو صد تن صاحب منصب ، تنزيل رتبه تعدادي از آنان  و  
تني چند هم به سفارت خانه هاي كشور هاي وابسته شوروي فرستاده 

عناصر . شان مي گرديد ر انجام موجب بر كناري و يا گرفتاريس]  شدند
    استنطاق و بازجويي  با اندكترين فشار رواني ةگرفتار   شدة خلقي در دور

از جانب مستنطق پرچمي خادي شده ، به گناه خودشان اعتراف كرده، از 
 كرده و     نا كردة شان  با جبن و ترس، ذلت  و شرمساري ابراز ندامت مي

نمودند و پيش از تعيين مدت حبس  شان،  داوطلبانه  شامل گروه هاي 
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ضد زندانيان مي ه استخبارات زندان شده، به فعاليت سياسي و اطالعاتي ب
  . آغازيدند

يكي ازمشهورترين شان   در دورة تحقيق و شكنجه ،همچنان در   دورة 
بود كه به » غالم غوث هراتي«نظارت زندانيان در كوته قفلي هاي صدارت، 

اين عنصر . »به اعدام برابر ساخته بود« زندانيان دهها زنداني را ةگفت
بسيارمكار، زيرك و با هوش كه خود زنداني بود، با شگرد هاي نويني از 

  اعتراف مي_كه وي رامانند خودشان زنداني مي پنداشتند_سايرمحبوسين 
  .گرفت  
ي  زندان پلچرخي ، به     اداره ساير  بالكها1362بعد از حوت سال « 

 اين عضو _استثنأي بالك يك و بالك دو، مربوط وزارت داخله  گالب زوي 
به همين سبب فعاليت استخباراتي خلقي هاي توظيف . شد_ KGBاصلي  

شده در داخل سلولهاي زندان پلچرخي محسوستر و ملموستر شده رفت،   به 
  .داخله شده بودي از زندان كه مربوط وزارت ئخصوص در آن بخشها

اينها در حلقه هاي آموزشي و پرورشي احزاب اسالمي  كه در   درون 
سلولها  داير مي شد ، اشتراك نموده وظايف و فعاليت هاي متنوع اطالعاتي 

جمله اختالف نژادي، قومي، زباني، منطقه يي را بين  دادند؛ من را انجام مي
سالمي را در تقابل با تاجيك ها زندانيان بيشتر دامن زده ، پشتونهاي احزاب ا

 اين ةگاهگاهي دامن.  و ساير اقوام دري زبان آن احزاب قرار مي دادند
  » مخالفت ها منجر به   زدوخورد بين طرفين مي گرديد

 صفحه " پيام زن"مندرجه » ...فرار از آغوش خرس و«نقل از جزوه ( 
  ) 1995 فبروري -1373 حوت39ة شمار33

 توضيح كرد كه  نفوذ كنندگان اعم از خلقي و طور فشردهه  بدباي
كالً به دو صورت در حلقه هاي آموزشي و ) " سازائي"همچنان (خادي

  :پرورشي احزاب اسالمي نفوذ مي نمودند
گونه فعاليت  و يا سابقه اي در احزاب و تنظيم  خلقي   هائي كه هيچ) 1

دي   هاي قبالً ها مذكور نداشتند، در داخل زندان از طريق خلقي ها و خا
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نفوذ كرده به داخل  تشكل اخواني ها  به مسؤول حلقه منحيث مسلمان 
  . مي شدند  ومجاهد معرفي شده داخل حلقه مورد نظر شان

خلقي   هائي كه سابقه فعاليت و عضويت در تشكيالت فوق را پيش ) 2
    برجستة  پيكره دوم، خلقي نفوذي  مالةنمون. از زنداني شدنشان داشتند

. مي باشد) به گمان اغلب نماينده كنوني طالبان در نيويارك( حكيم مجاهد 
 فعاليت سياسي "حركت انقالب اسالمي افغانستان"وي  در داخل تنظيم 

بعد از  به دام انداختن حلقه و يا حلقات تنظيم مذكور، . استخباراتي داشت
ه بالك جمل وي در سلولهاي زندان پلچرخي من( خود نيز زنداني گرديد 

 ي كوهدامن مربوط سراي " دهكو" از -» مالي  لنگ«شش در   حلقة 
مال حكيم مجاهد معموالً ). خواجه منسوب به تنظيم فوق تدريس مي شد 

 به دفتر اطالعات زندان احضار مي گرديد و اطالعات 3و2شب ها بين ساعات 
  . به چنگ آورده را به آن دفتر مي سپرد

در ) منهاي اعضاي رهبري شان ( شده اكثريت خلقي هاي زنداني 
تعدادي زير پوشش .  سلولهاي مختلف فعاليت هاي     گوناگون داشتند

حزب اسالمي حكمتيار منحيث  باشي وظيفه گرفته ، امور استخباراتي را نيز 
برخي ديگر شان در محراقهاي اطالعاتي زندان از قبيل . دادند انجام مي

 "سنگر زندانيان تسليم شده"وبه خصوص ها،   » شفاخانه«، »كتابخانه«
در اين . ( مصروف و مشغول كار و بار استخباراتي بودند  يعني كارگاه زندان ،

 بايد _ از هوا داران حفيظ اهللا امين _رابطه از دو برادر يعني خليل و عزيز 
؛همينطور شماري از مال ) اران كارگاه زندان بودند ز   پايه گةنامبرد كه از زمر

ي  قبالً تربيت   شدة خلقي در پيشاپيش نماز گزاران سر بر زمين مي ها
زندان كافر «را زير عنوان رهبر مذهبي  نهادند، تا در آينده هموطنان شان

و اما    هيأت رهبري خلقي ها  كه در مخالفت با . ، فريب  بدهند»ديده 
ب زوي، ،،كنج،، رمزي بود كه  اعضاي رهبري  در مورد گروه گال(كنج،، ,,

كه با دولت كارمل  پيوسته ... وطنجار، صالح زيري ، پنجشيري ، سروري و
 ةقرار داشته و آنان را به خاطر اشتراك در كابين) بودند، به كار برده مي شد
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.  كارمل  مورد انتقاد قرارمي دادند، كدام  ارتباطي با اطالعات زندان نداشتند
ان خودشان برگزيده و توظيف مسؤولين زندان خبر چين   هائي را از مي

سلطان از هرات فردي بسيار نزديك به امين جالد كه به   : -1[ كرده بود 
گفتة يكتن از اعضاي رهبري آن فركسيون  وي يگانه فردي بود كه با 

سلطان به آرزوي رهائي . تفنگچه اش بدون تالشي نزد امين رفته مي توانست
داده بودند، روز » وعده« كه به وي و مقرري دوباره اش به سمت معاون خاد،

مشاورين روسي زندان اين  فرد نهايت پليد و آدمكش حرفه . كرد شماري مي
 ضد  هي را به همين وعدة معاون رياست خاد شدن، وادار به  جاسوسي  بئ

عبيداهللا محك  كه فعالً  در   بخش پشتوي : - 2؛ ) رهبرانش ساخته بودند
آقا محمد تالش ننگ مليت : - 3است  ؛  به نطاقي مشغول BBCراديوي 

از جمله وابستگان امين بودكه ( » مستري«: -5كليوال؛ :_4نجيب هزاره؛ 
» خر قيوم « قيوم مشهور به : _6؛ )هميشه فحش و ناسزا نثار امين مي كرد

آذرخش : _7؛ )وي مرتكب كشتار هاي دسته جمعي در قندهار شده بود( 
  ]. هاشمي در بدخشان حافظي شريك تمامي جنايات منصور

  پاكستان ، كه بعد ها شمار شان رو به ISI  ةاعضاي زبداز چندين تن 
جمله جاويد اختر كه دو بار اقدام به فرار ناموفق از  افزايش گذاشت ؛من

سه تن . سر مي بردنده در زندان پلچرخي ب  زندان پلچرخي كرد ،مبالك دو
اجا انور با اطالعات زندان رابطه دومي نثاراحمد و سومي ر... از آنان، يكي 

شخص اخير كه از پشتون هاي قبايل آنطرف خط منحوس . داشتند
بود،  دايماً با   هيأت رهبري فركسيون خلق محشور و هم صحبت » ديورند«

نظراتش را در مورد   هيأت ) 1990 يا89در سال( موصوف بعد ها .  بود
ي داشت، در دو ئت هارهبري فركسيون خلق كه در زندان با آنان صحب

   گويندة آن راديو، ةقرار گفت.   انعكاس دادBBCمصاحبه، از طريق راديوي 
  . راجا انور با آن  راديو همكار شده بود

حضور برخي از اعضاي رهبري  فركسيون خلق، مثل كريم ميثاق وزير 
ثور و تمركز بيشترين كادر هاي آن در انگلستان، به 7ماليه دولت كودتاي 
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ص بعد از رسيدن نجيب اهللا به قدرت ؛ مي رساند كه اين رميدگان خصو
    MI5نامهاي ه كه ب( ظاهراً  به تشويق عمال انتليجنت سرويس انگلستان

  مسؤول عمليات بر  MI6 مسؤول كسب اطالعات در داخل انگلستان و 
  و _"ايران استار" مندرجه نشريه _اندازي و جاسوسي در خارج از انگلستان

Information Research Departmentسازمان جاسوسي انگلستان – 
طور ه ؛اما در باطن، ب) تسميه گرديده است _ نشريه توفان22مندرجه شماره 

 ، ISIكه در قالب _ اِعمال قدرت امپرياليزم غربةرا وسيل آگاهانه خود شان
رگس بخت ك ساختند، تا اگر _در منطقه امور دلخواهش را پيش مي برد

؛ بل از » همسايه بزرگ شمالي« بال بگشايد، و  اينبار، نه از طريقشان
و جماداران خوش بوي پاكستاني، زير غشاي  طالبان به امارت  CIA مجراي 

چنانچه براي نيل به چنين مقصدي درمركز كشور ديورند هاي . دست يابند
  دست امپرياليزمت اين   آل_و در برابر دفاتر ملل متحد) لندن( معاصر

 دست به تظاهرات زده  و از آن سازمان خواستند، تا  _امريكا و   شركاء 
  ... .هرچه زودتر امارت طالبان را به رسميت بشناسدو

 

  :   شمه اي از فعاليت خلقي هاي طالبي شده در هند-12

  
 بخشي از اجنت هاي اكسا و كام در كشور هند زير پوشش حزب 

.   استخباراتي داشتند-ليت سياسياسالمي كلبدين با تحرك چشمگيري فعا
اينان كه هم اكنون در كشور هاي غربي  اقامت دارند و در محراق هاي به 

 ةظاهر خدماتي تجمع كرده اند، بنا بر علل عديده اي از طالبان و مداخل
و تا هم اكنون كه كشور [ پاكستان در افغانستان، بيشرمانه دفاع مي نمايند 

  ]. رد به اين عمل ننگين شان كماكان ادامه مي دهند در اشغال امريكا قرار دا
   شدة كنوني،  عمده ترين ISIاز آنجائي كه اين اجيران شوروي سابق و 

 نوشتار هاي دند، باياو خطرناكترين دشمنان سوگند خورده  مردم  و كشور
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خائينانه آنان شديداً به نقد كشيده شده و گفتار هاي بيشرمانه شان خنثي  
  .گردد
نگارنده با در نظرداشت اين اصل، مطلب گرد آورده را كه در صحت آن  

نمي توان شك كرد، در ذيل پيشكش مي نمايد، تا ماهيت واقعي و اصلي اين 
  .مسلمان  نماهاي  طالبي شده آشكارتر گردد

بعد از تجاوز ارتش شوروي به كشور، رسانه هاي گروهي و ژورناليزم 
در مورد نقش احزاب و تنظيم ) نطقه ئي آنانبا انضمام پايدو هاي م(غرب  

  ما، كه پيش از تجاوز به   ةهاي جهادي در سازماندهي و بسيج مردم آزاد
گونة خود جوش عليه دولت خون آشام خلقي ها به پا خاسته بودند، هياهو و 

محور اينهمه جار و جنجال و تبليغات .  بي مانندي به راه انداختند"غالمغال"
تمامي شبكه هاي  .  زب منفور حكمتيار خاين   به وطن بودميان تهي، ح

بارتي منسوب به نجيب اهللا ، گالب زوي ، وطنجار ، پنجشيري ، مزدك خاست
هم در زمينه بي توجه نمانده كوشيدند از نفوذ بيشتر  ... ، محتاط،  كشتمند و

ن جلوگيري اجمله در ميان مهاجر  عرصه ها، منةاخواني هاي مذكور در هم
به همين علت  شماري از اجنت هاي اكسا و كام كه بعد از كودتاي . كنند

 ظاهراً غرض تحصيالت عالي عازم كشور هند شده بودند،  1357 ثور 7ننگين
دستور گرفتند، تا در دهلي زير نام و نشان حزب  اسالمي حكمتيار تبارز 

 كه -عارف اينان يعني علي خان، برادران سيار و مليار، و انجنير . نمايند
( خاد  قرار داشت؛ بعد از علي خان در رأس باند با مانند علي خان در رابطه 

به ...  قرار گرفت، انجنير اسدي و  - دفتر حزب اسالمي در دهلي جديد
  . سازماندهي خلقي هاي مقيم دهلي در چهار چوب حزب مذكور پرداختند 

و در راديوي  مليار كه  يكي دو  نفر شان به حيث نطاق پشتةخانواد
دهلي مشغول كار بودند ، آنچنان از الطاف و مهرباني دولت هند  برخوردار 

 ممنوعه، يعني در ةبودند كه محل اقامت و جاي رهايش آنها درساح
آپارتمانهاي مربوط به كارمندان مهم نظامي و استخباراتي آن كشور در دهلي 
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 به كشور  استراليا 1991-90اين خانواده در سالهاي. ين شده بود يجديد تع
  .فرستاده شدند

در ظاهر بطور داوطلبانه ) شايد تا هم اكنون(1996انجنير اسدي تا سال 
ن افغان را عهده ا؟ در سفارت امريكا مقيم دهلي جديد امور ترجماني مهاجر!

كيس،، كذائي و انتقال هرچه سريعتر ,, ساختن ةوي در زمين. دار شده بود
. ند به امريكا، تالش مفيد ومؤثري مي نمودخلقي هاي فراري مقيم  ه

ن ،   به اموصوف بنابر ماهيت فاشيستي اش جريان پذيرش ساير مهاجر
خصوص دري زبانان را مختل مي نمود، همچنان نامبرده جريان عادي قبولي 

...  ضد و نقيض و شك بر انگيز وةروشنفكران ضد خلق و پرچم را با ترجم
همان . مي گرديد) منحيث پناهنده(بولي آنها طوري برهم مي زد كه مانع ق

كاري را كه  رقيب خادي اش فوزيه جان معلم در ملل متحد، بعداً ترجمان 
  .در سفارت كانادا مقيم دهلي جديد؛ انجام ميداد 

 مستقيم و ةآمر حزب اسالمي يعني علي خان با دفتر ملل متحد رابط
 آشنايانش مدتهاست در نامبرده كه قرار گفتة يك تن از.  آشكارا داشت

كشور كانادا مخفيانه   به سر مي برد، صالحيت داشت افراد مورد نظرش را 
در كمترين مدت ممكنه در ملل متحد ريفوجي نمايد و يا مخالفان را از 

  .حقوق  بخور و نمير پناهندگي محروم سازد
 " امين نيز عضو –دستگير يكتن از صاحب منصبان دولت تره كي 

 از دهلي به انگلستان فرار 1994حزب اسالمي بود كه در سال   "مقتدر 
و در تظاهراتي كه اخيراً خلقي هاي طالبي شده به خاطر به رسميت . كرد

.  شناختن طالبان از طرف ملل متحد در لندن بر پا  نمودند سهم فعال گرفت
 آمر صاحب علي خان،، به آزار و,,وي با تني چنداز اعضاي آن باند، به امر 

ن بيدفاع درهند مي پرداختند؛ حتي محافل عروسي آنان را به ااذيت مهاجر
عدم رعايت حجاب اسالمي برهم مي زدند، و با   بيحرمتي و   بيرحمي ة بهان

را به يأس و نا اميدي مبدل  مي  خوشي شان را به اندوه، و اميد كوچك شان
تر حزب شان آورده، نمودند؛ هكذا پناهندگان تازه وارد را باجبر و زور به دف



  

  

  

  

  

  كبير توخي. . .          مدافعان قلم به دست طالب                     

  

۵٣ 

بعد از ضرب و شتم  پول نقد و اشياي قيمتي آنها را به زور تصاحب مي 
كردند؛ همچنان اين دارو دسته وظيفه داشتند ساير خلقي هاي مقيم دهلي 

را  يا از طريق دفتر ملل متحد و يا از طريق قاچاقبر اختصاصي  و معروف ... و
  .اين حزب به خارج از هند  انتقال دهند

پاسپورت، ويزه، نكاح خط، طالق خط، پارچه : عمليه جعل اسناد ؛ مثل
امتحان، سند فراغت مكتب و فاكولته، پارچه ابالغ محكمه اختصاصي انقالبي 

، توسط خطاط و رسام خلقي، گلبديني، بعداً طالبي اين ...زندانيان سياسي و
  .  ت مي گرفتمشهور به برادر ابراهيم ِ خلقي   صور) اكبر ( حزب   به نام 

 به ظاهر معصومانه و ةاين خلقي بسيارمحيل ، زيرك و كم گپ با چهر
ترحم برانگيز زماني كه در پوهنتون محصل بود با اكسا وكام همكاري مي 

) يونورستي ( كرد و در رد يابي و شناسائي محصالن و استادان پوهنتون 
  . كابل نقش فعال داشت 

داني سياسي وارد زندان پلچرخي  در قالب زن1385جدي6وي بعد از  
ومدت بيشتر از يك سال را در سلول هاي زندان و به خاطر مرض . گرديد

 ةسرطبيب شفاخان) 3( زندان زير نظر غيرتمل ةقلبي اش عمدتاً در شفاخان
 - سياسيةبعد از پايان وظيف.  استخباراتي اجراء  مي نمودة وظيف" 2بالك "

و تسهيالت  قابل . به دهلي فرستاده شداستخباراتي در زندان، بالوقفه 
.  مالحظه اي از جانب كارمندان هندي ملل متحد براي  وي فراهم گرديد

ورستي منحيث محصل شامل   ساخته شده بود و يموصوف  كه در نهرو يون
از امتيازات  ليليه آن يونورستي نيز استفاده مي كرد، در فضاي آرام و بي سر 

ودش در ليليه، به جعلكاري اسناد براي حزب و صداي  اتاق مختص به خ
اسالمي و جمع آوري اطالعات براي  عضو خاد در نقش كارمند سفارت  

كه در همان يونورستي باوي  به طور نيمه (داكتر نجيب مقيم دهلي جديد 
  .  ؛ مشغول بود)علني ارتباط  بر قرار مي كرد

معلوم ( لي   با  ساختن اسناد جع1992 و يا 1991موصوف در سال 
اين هوشمند . وارد كانادا گرديده است) نشده به طور  قاچاق و يا قانوني 
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استخباراتي بعد از ظهور طالبان يكي از گردانندگان پشت پرده  و مسؤول   
فعاليت هاي مخفي به نفع استقرار  و استحكام رژيم ضد تمدن طالبان  در 

 سوم، درمورد وي نوشته درخاطرات زندان ، جلد اول ، بخش[ تورنتو بود 
  ... . ] .شده 

كه در زير عنوان  اشاره شد اينان با كيس هاي ساختگي و اسناد  قسمي
جعلي خود را عنصر وطن پرست و ضد شوروي جازده، به كشور هاي غربي 

 خدماتي و عام و در آنكشور ها در محراق هاي  در ظاهراً. پناهنده شدند
تجمع كرده ... و» نااتحاديه   مهاجر« ،  »افغاني تولنه« المنفعه از قبيل 

كمك ها و مساعدت هاي پولي كشور هاي محل اقامت را نه در راه انتقال 
ن هست وبود تاراج شده و   درماندة افغانستان به كشور هاي غربي؛ امهاجر

بلكه عمدتاً به  مقصد  انتقال هم قماشان وطن فروش خلقي خويش به 
  .مصرف مي رسانند

، به اين ISI و CIAل و بيسواد و خالق سياسي شان يعنيطالب جاه
قشر عمدتاً تحصيلكرده و   آمادة هر گونه خدمت ، به مثابه مدافعان طالب و 
جبهه داران به اصطالح فرهنگي آن ، نياز مبرم داشته  و به شكلي از اشكال 

  .را از لحاظ پولي تمويل مي نمايند آنان
   

  :ل خلقي ها با طالبان   اَعماة اجمالي از مقايس-13

  
پر واضح  است كه  تداوم  اشكال شكنجه وفشار هاي رواني و دسپلين 
نهايت شديد و استخوان سوز و اختناق سيستماتيك توأم با  اهانت و تحقير 

انساني كه عادات و سلوك  مورد پسند  -شخصيت، باالي ارگانيزم  ا نسان 
طور ه ام و بالنسبه سالم باجتماع را  از محيط ماحولش در يك روند آر

منجر به دگر گوني عادات و كردار و رفتار قبلي و  - اختياري كسب كرده است
در . گردد  در وي مي-  طبق دلخواه استعمار- جذب عادات و مختصات جديد 

  .چنين صورتي است كه عالمات ازخود بيگانگي در فرد به ظهور مي رسد
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د، بنوشد، بپوشد، بگردد، فردي كه نتواند بر وفق  خواسته اش بخور
  خويش ه ئيبگويد و به ارزشها و داشته هاي   پسنديده اي فرهنگي و عنعن

ارج بگذارد؛ مرد و يازني كه اختيار آراستن سر و صورت و موي و ناخنش را 
 خودش به ةنداشته باشد؛ دختر و خانمي كه نتواند از عقب شيشه هاي خان

 كلكين خانه ها، در و دروازه ةاند كه شيشطالبان امر كرده (بيرون نگاه كند 
و قادر نباشد به خاطر خريد   ) ها بايد رنگ شود، تا زن ها ديده نشوند

مايحتاجش به بازار و يا به  حمام  برود، و بترسد كه  به سبب خارج شدنش 
فرستاده خواهد شد؛ ... از خانه، با زور و جبر به شفاخانه  غرض  معاينه 

 و دوستانش؛ حتي با اعضاي فاميلش ءهمراه و همگام با رفقافردي كه نتواند 
فردي كه خالف ميل و رغبتش هر روز پنج . از خانه و كاشانه اش بيرون رود

بار تحت كنترول دقيق توأم با خشونتِ آميخته با نفرت داخل مسجد برده 
سان اسيران جنگي در ه شده، اندام جنسي اش مورد بازرسي قرار گيرد و ب

نماز گزاران كشانده شود؛ فردي كه نتواند شعر بگويد و يا موسيقي صفوف 
بشنود، تلويزيون ببيند و يا به سينما برود و يا عكسي از جگر گوشة دور 
افتاده اش را درجيب و يا  به روي ديوار خانه اش داشته باشد؛  فردي كه از 

ه نده ب در ترس و دلهره كشهتمام مظاهر تمدن دور نگهداشته شود و هميش
و با ده ها مورد فشار و اجحاف غير قابل پيشبيني وعجيب دست   به . سر برد

گريبان باشد، سر انجام از خويشتن خويش سوا شده به انساني  مبدل مي 
گردد،  بي اراده، بي هويت، بيهوده بي همه چيز و همه كس،  خالي از همه 

 بدترين حالتش  به و در... . احساسات لطيف، ارزشهاي اخالقي، اجتماعي و
  .استحاله مي كند -سان رباتك هاي كمپيوتري ه  ب–انساني ميكانيكي 

استعمار و امپرياليزم  با شگرد  هاي مشابه و يا شيوه هاي مختلف موفق 
شده بود؛ حتي تا چند و چندين دهه مردم مستعمرات را از هويت ملي و 

  اجتماعي و تاريخي فرهنگي شان، از اصالت و خود اراديت شان، از وجدان
شان و از بيشترين سجايا و صفات انساني شان دور بسازد؛ مگر جنبش هاي 

 آسيا، افريقا و امريكاي التين را ة  سه قارةرهائي بخش ملي و استقالل طلبان
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كه طاليه دار و   پيشĤهنگ پر افتخار آنها  خيزشهاي استقالل طلبانه مردم 
 به دار و امپرياليزم انگليس بود را بايآزادي پرست افغانستان عليه استعم

ستايش نشست، كه  مجموع خصال و كردار ارزشمند انساني و وجدان ملت 
و هويت ملي و خود آگاهي . هاي تحت ستم  اين  قاره ها را بيدار ساخت

  .را دوباره به آنان باز گرداند اجتماعي  سركوب   شدة شان
 مليت هاي دلير افغانستان در مقايسه با ساير كشور ها، اين اكثريت

بودند كه چون تن واحد در هر برهه اي از تاريخ، و در برابر هر مهاجم و 
متجاوز بيرحم و ظالم، از اسكندر و  تهاجم اعراب چپاولگر و چنگيز تا 

 ما كه ةمنهاي قشر نازك و بسيار پليد جامع. انگليس و روس، به پا خاستند
اكثريت جامعه در برابر . ان قرار گرفتنددرهر مقطع زماني در خدمت تجاوزگر

تجاوز به دفاع برخاستند، و دليرانه از ارزشها و سنت هاي پسنديده  و 
و در شكست  متجاوز ، . نواميس ملي و استقالل و آزادي شان حراست كردند

  . نمودندءرا ايفا نقش سترگ و تاريخي شان
ي اش پاكستان ئه حال امپرياليزم امريكا  به كمك و ياري چاكران منطق

و عرب سعودي مي خواهد اين شگرد كالسيك را در  كشور در خون و آتش 
اينبار به گونه اي ( و با فشار و اختناق. فرو برده   شدة ما به آزمون بگيرد

براي نيل به اين .  مردم ما را در مرداب از خود بيگانگي غوطه ور سازد) ديگر
ين كهنه افزارهاي خون آلودِ دست ا - ش ، خلقي ها انيت شوم و استعماري

 را در پهلوي اجيران تفنگ   به دست - سوسيال امپرياليزم روس ةشكست
طالبي خويش حاكم بر سرنوشت مردم   درخون و آتش فرو برده   شدة ما 

  .ساخته است
امپرياليزم  امريكا و   شركاء كه همواره در فكر  تسخير، تقسيم و  [ 

 سركوب مولود عجيب و قسماً ة اكنون به بهانتجديد تقسيم جهانند ، هم
متمرد طالبي  شان كشور ما را اشغال كرده،  عمدتاً به قصابي و كشتار هاي 

 مليت دلير و بسيار وطن پرست پشتون ما، از ةدسته جمعي نهايت بيرحمان
طريق بمباران هاي هوائي و مرمي باران هاي زميني اشتغال داشته و  
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و كوچانيدن اجباري آنان را از مناطق و سر زمينهاي سياست پراگنده سازي 
 خونبار انساني شديداً موجب  خشم و ةشان تعقيب مي نمايند، كه اين فاجع

 هانزجار ساير مليت ها و اقوام با هم برادر كشور، كه در درازناي تاريخ هميش
 در پهلوي برادران پشتون شان رزميده و آنان را تنها نگذاشته اند ؛ گرديده

  ] .است 
آعمال و كردار بسيارظالمانه وضد كرامت بشري تفنگداران استعمار و 

 زمان در برابر مردم بومي سر زمين هاي تحت اشغال، ةامپرياليزم در هر بره
همانطوري كه در  مناطق  هم مي رساند ،ه مشابهت هاي   نسبيي را ب

د زندانبانان مختلف جهان و در كشور هاي  بسيار دور افتاده از هم، برخور
دفاع  و مظلوم  خصلتاً وجوه  مشترك را افاده  ي در برابر  زندانيان بيئحرفه 

كند، اين همگوني نسبي كردار ها در اصل ناشي از خصلت تجاوز،  مي
استعمار و امپرياليزم از يكسو؛ و عدم برداشت و تحمل  فشار و انقياد از جانب 

ه همين نهج، وجوه تشابه در تكرار ب. توده هاي مردم از سوي ديگر؛ مي باشد
 ضد هعملكرد هاي اجيران دوباره استخدام   شدة استعمار و امپرياليزم ب

. مردم را در آسيا، افريقا و امريكاي التين   به وضاحت مي توان مشاهده كرد
همينطور رفتار و كردار اجيران كار كشته و دوباره استخدام   شدة خلقي را 

انقالب شكست " امين به نام -    تره كيةبار در دور ككه ي در افغانستان،
 و سوسياليزم كذائي زندگي را بر مردم، به جهنمي غير قابل "ناپذير ثور

دهها هزار تن "تحمل  مبدل نموده بودند و به گفتة شريك جرم آنان كارمل 
اين بار ؛ اما  در شكل و شمايل طالبان افغاني و  . "را به كام مرك فرستادند

الم اصيل ،  دوشادوش اجيران و اجنتان پاكستاني االصل و عوامل القاعده اس
 مطبوعاتي ةو در جبه. به قصابي و تسليخ مردم   بيدفاع ما سرگرم مي باشند

نيز به تخويف و  تهديد قلم   به دستان ضد  طالب و خالق   سياسي اش 
)CIA(مبادرت مي ورزند.  

لي  و ضد كرامت بشري خلقي ها برشماري تمامي اَعمال  و كردار ضد م
  تا تجاوز شوروي به كشور و 1357 ثور 7از آغارين روز هاي كودتاي ننگين 
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 اين ة آن با عملكرد كنوني اينان در شكل و شمايل طالب، درحوصلةمقايس
را به مثابه  نقاط   چهار عملكرد شان-نجد؛ مگرفشرده  سه گياداشت  نمي 

 مقايسه نمود، تا شباهت آن بر مال دعطف در دولت خلقي و طالبي باي
 گرديده، همياري و همكاري خلقي ها  با طالبان پاكستاني و عرب القاعده اي

  . بيشتر   افشاء و بر مال گردد
همه وقته بايست در محل » دولت«موريت، كارمندان أ مةدر ساح* 

  محوله به مفهومةغير حاضري و نيامدن باالي وظيف. وظيفه حاضر مي بودند
تلقي » انقالب ثور«عدم همكاري با دولت خلقي ها و همسوئي با دشمنان 

را مورد پيگرد قرار مي دادند، تا علت بي » غير حاضر«مور أم.  مي شد
. عالقگي وي در وظيفه، و يا  اشتغال و مصروفيتش  را در جاي ديگر بفهمند

 خواست امارت طالبي نيز كساني راكه باالي وظيفه حاضر نشوند، مورد باز
را از مالي طفيلي  علت  نيامدن شخص باالي وظيفه اش. دهد شديد قرار مي

 استخباراتي ةكه نمايند ،» غيرحاضر «مور أو مفتخور مسجد محل اقامت م
  .شان مي باشد؛ جويا مي شوند

مورين و شماري از مردم در ميتنگ ها و تظاهرات أعدم اشتراك م* 
مرتكب را مورد  تحقيق قرار . رديدگ دولت كودتا، سبب خشم خلقي ها مي

داده،   زير نظارت مي گرفتند تا دريابند كه وي به كدام جريان سياسي تعلق 
در شرايط حاكميت طالبان، فردي كه براي اداي نماز به . فكري دارد يانه

مسجد نيايد از جانب مال  بازجوئي شده هرگاه بار دوم بازهم در مسجد 
ه هاي دره   به دست به شدت لت و كوب  حاضر نشود، توسط طالب  بچ
  .شده،  تحت  نظر قرار مي گيرد

 ةاجتماع بيش از چهار تن، چه در صحن مكتب، چه در محوط* 
 گالشنكوف به ةپوهنتون و يا ساير محالت، ولو از روي نياز مي بود، ذريع

اوباشان طالبي نيز به همين . شد دستان خلقي با خشونت متفرق ساخته مي
مل مي كنند؛ حتي اجتماع بيش از دو تن را  تحمل نمي توانند و شيوه ع

  .مرتكبين را با ميله تفنگ متفرق مي سازند
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 نرمترين انتقاد "   بيطرفي بيشرفي است": خلقي ها كه مي گفتند *  
آميخته با خوشروئي را از جانب افراد   بيطرف با عكس العملِ توأم با خشونت 

به مثل هر گاه كسي  به دوست و يا همكار مورد و تهديد  جواب مي گفتند؛ 
 هر خلقيي كه " نرخ گوشت بلند رفته": اطمينانش به آهستگي مي گفت

 را  تخريب " انقالب ثور"داد كه  اين جمله را مي شنيد به گوينده اخطار مي
  .ننمايد، ورنه صدمه خواهد ديد

 ةز كشور اجازوجدان،،   هائي طالبي كه در خارج ا,,آقاي وجدان،، و ,, 
 عنايت "نقد"همانند  ( "مؤدبانه"گونه انتقاد ؛ حتي انتقاد ماليم و  هيچ

 ةرا به منتقدان  طالب  نمي  دهند، واي به حال كسي كه در حيط) شريف
چلي هاي آرايش كرده و شب را با مال در حجره «نفوذ طالب بچه ها و 

  .، لب به اعتراض و يا انتقاد بگشايند» سپري كرده 
 "دهد زن نصف نفوس جامعه را تشكيل مي"رصحت اين گفته كه د

ترديدي وجود ندارد؛ مگر  در شرايط ) البته در جوامع آرام و دور از جنگ(
كشور ما كه جنگهاي چندين ساله از مردان بيشترين قرباني را گرفته، تا از 

نظر از همين سبب تعداد زنان از نصف نفوس جامعه به مراتب باالتر به . زنان
طالبان، اعم از افغان و پاكستاني ، بنا بر خصلت  مذهبي و . مي رسد
زن ستيز، زن ) جمله حجره نشيني كم وبيش همجنس بازي من( اجتماعي 

آزار و در نهايت دشمن زنان مي باشند؛ ولي خلقي هاي طالب شده كه در 
 ها، وي جادهر ، زنان را بر1357 ثور 7يعني بعد از كودتاي ننگين  گذشته ،

چهار راه ها، پاركها و قشله هاي عسكري به رقص و پايكوبي، ساز و آواز و 
داشتند  نمايشات، غرض مصروف ساختن مردم و دلگرم نمودن عساكر وا مي

ينطور سازمان زنان خلقي را روز تا روز  گسترش و توسعه مي دادند، تا م؛  ه
ا فعال سازند؛  در  را به طرفداري از  دولت كودت" نصف نفوس جامعه "اين 

  را روي دو منظور عمده " بيشتر از نصف نفوس"اوضاع و حاالت جاري اين 
از يك جانب با دور : تحت قيود و دسپلين مافوق تحمل انساني قرار داده اند

نگهداشتن آنان از اجتماع توان مادي و فرهنگي جامعه آتش زده شدة ما را 
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و از جانبي ديگر از بسيج و تشكل . ينترين سطح ممكنةآن مي رسانندئبه پا
آنان در برابر تجاوز گران پاكستاني و عرب القاعده اي جلوگيري مي نمايند؛ 

 زنان در برابر ةزيرا كه از تحرك و   برپائي خودجوش و يا سازمانيافت
كه تاريخ پر افتخار كشور به كار و پيكار و حماسه هاي بي مثال  تجاوزگران ،

  . رستي آگاهندشان مي نازد؛   به د
 اَعمال سركوبگر طالبان با خلقي ها منابع ملل متحد ةدر رابطة مقايس
  :نيز اشاره نموده است

منبع خبري همچنين افزوده است كه جنايت و تجاوز در دوران ... « 
قبل از طالبان نيز انجام مي شد ، ولي طالبان به آن شكل سيستماتيك 

ند كه حمايت از طالبان كه در اوايل منابع ملل متحد گفته ا. بخشيده اند 
خوف و وحشت . زياد بود، به شدت كاهش يافته و مردم شديداً از آنها بيزارند

در ميان مردم از طالب مانند دوران رعب آور خلقي هاست كه مردم شب را 
 جدي 11  زرنگار   مؤرخه 21 شماره 5 ةصفح(»  .به صبح باور نداشتند

1376.(   
نو آوري،، ,,يودات و اشكال ستم بر زنان، همچنان اغلب اجحافات و ق

؛ !! هاي تمسخر بر انگيز مذهبي آنان ازقبيل  ستر اندام جنسي اسب و خر
قطع انگشتان زنان به خاطر رنگ ناخن؛ منع ساز و آواز ؛ شعر و ادب؛  

خلقي ها از برداشتن عكس سخت وحشت دارند، زيرا   (فلمبرداري و عكاسي 
 كه مردم چهره هايشان را؛ حتي با وجود داشتن ريش هاي به درستي آگاهند

 شماري از آنان را از روي  ةكه  چهر انبوه هم، تشخيص داده مي توانند؛ مثلي
، محصول ... و  تجليل نكردن از سال نو و )عكسهايشان  تشخيص داده اند

  .دماغ شاگردان  تره كي كودن، يعني خلقي هاي طالبي شده مي باشد
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  :درنگي بر محور اساسي طالبان   -14

  
استعمار در اشكال و انواع مختلفه اش  همواره كوشيده است تا   مهره 

كه   وقتي.   هاي سياسي مورد نظر را براي روز مبادا در آستينش بپروراند
 بازي،  رها مي نمايد و عوام الناس ةوي تخترروز   كارآئي   شان فرا برسد، بر

  .  برق آسايش در بهت و حيرت فرو مي بردرا از ظهور به اصطالح 
مهره هاي قبلي امپرياليزم امريكا، يعني مجددي ها، سياف ها، خالص 

كه بعد هاي وابستگي و جاسوسي  - ها، گلبدين ها مزاري هاو امثال شان 
در واقع بازيگران .  نقش خونبارشان را   درست ايفاء نكردند- ديگري هم دارند

 مهلكتر و زهر آلود تري را كه ةامپرياليزم اينبار مهر. دخوبي از آب درنيامدن
  . از سالها قبل پنهاني پرورانيده بود، از آستينش بيرون آورد

 "سيا"ة از   آنجائي كه تشريح و تفسير جزئيات محور اساسي اين   مهر
در اين ياداشت فشرده نمي گنجد، صرفاً به شرح  مختصر )   طالبان( 

  .شود آن در زير بسنده ميشاخص هاي شكل گيري 
حركت انقالب « يكي از اين شاخص ها، مال ها و طالبان در تنظيم 

« زير عنوان  »  شعله جاويد « ةمي باشد، كه نشري» اسالمي   افغانستان 
را   به درستي مورد بحث قرار داده  جهات متعدد آن» طالبان تاج و تخت 

  . است
د از انشعاب گلبدين و رباني مدتي در اين تنظيم بع) طالبان(رشد  طالب 

به كندي گرائيد ؛  مگر از آغازين هفته هاي ظهور  شان شتابي گرفت در 
حيرت بر انگيز،، ؛ چونكه خون   تازة دينار ,, خور توجه، و رونقي   به هم زد

در . رگ شان به جريان  در آمد و دالر عرب سعودي به جوي   خشكيدة هر
به رخ عوام الناس كشيده شد؛ »   ت طالبانمعجزا« تبليغات نيز ةساح

به خاطر سر زبان انداختن »  بي بي حاجيه كالوس«چنانچه خانم سويسي 
در ) حركت انقالب اسالمي افغانستان(كرامات طالبان و بنياد اصلي آن 

 كه 1995   مارچ15   فرانتيرپست ةمنتشر( مصاحبه اش با سيد بخارشاه 
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ابراز داشت كه از شانزده سال )  آمده» م زنپيا «47 ةترجمه آن در شمار
حركت انقالب اسالمي « بدينسو به اسالم روي آورده و به عضويت تنظيم 

 و از اين. در آمده و به شدت تحت تأثير طالبان قرار گرفته است» افغانستان
كابل  امن تر از پشاور است ومردم در آنجا تحت حكومت طالبان «كه 

توگوئي خانم كالوس و آقاي قادري (ي نموده است ابراز خرسند» خشنودند
قبالً توافق كرده باشند كه عين مطلب را  با جمالت و كلمات مختلف بيان 

  ) .نمايند
طالبان از مناطق قبايل  - در واقع جنگي-جذب نيروي سياسي 

» شعله جاويد«از قلم تحليل گر » ديورند«پشتونهاي آن طرف خط منحوس 
روشنائي كه با اشاره اي اين بعد فراموش شده را به   جادارد . مانده است

 پژوهش خواننده در مورد شكل گيري اسكليت و استخوان ةكشيد، تا  احاط
  .بندي تشكل طالبان گسترش بيشتر يابد

 خويش مي 1375 دهم   مؤرخ جدي سالةدر شمار» مجاهد ولس«
  : نويسد 
    هفتاد و پنج مؤسسسات ريسرچ نظامي در غرب مي گويند كه فعالً« 

 شرعي در پاكستان وجود دارد كه حدود يك مليون ةمدرس )75000(هزار
 جنگ   به ةطالب در آن مصروف تعليم بوده و از آن  جمله صد هزار آماد

  .  »طرفداري طالب ها در افغانستان مي باشند
در اين رقم درشت نه .  رقم سرسام آور را نبايد مبالغه پنداشتچنين
، نو جوانان از اقوام »خط ديورند«ان از اقوام پشتونهاي آنطرف تنها طالب

، پنجابي ها و سندي ) قبالً كوچيده به پاكستان(مهاجر هندي تبار مسلمان 
ن خيمه ا از مهاجر1980ها شاملند؛  بلكه نسل كودكان و نو جوانان سالهاي 

 تجاوز نشين پشتونهاي افغانستان  و خلقي ها و نسل نو  آنان ، كه بعد از
 " افغان ملتي"شوروي  به پاكستان فرار كرده بودند ؛ هكذا بخشي اندكي از  

  .ها نيز شامل مي باشند 
  



  

  

  

  

  

  كبير توخي. . .          مدافعان قلم به دست طالب                     

  

۶٣ 

  : در برابر طالبان " افغان ملت " موقف - 15

  
 انحراف سوسيال دموكراسي در غرب، كه كانون ةاگر از نگرش بر تاريخچ

يال دموكرات پرورش آن بوده است،   چرائي و چگونگي سقوط احزاب سوس
تا سطح ستايشگر و پشتيبان دولت هاي امپرياليستي خودي در جنگ 
جهاني اول بگذريم؛ از تذكار خيانت اشكارِ شماري  از  سوسيال دموكراتهاي 

منهاي جناح باورمند آن حزب به امر سوسيال دموكراسي  ( »  افغان  ملت«
 پاكستان ترور شدند و كه عده اي از آنها توسط عوامل امپرياليزم و ارتجاع در

به مردم و كشور شان؛ ) شهيد شدندتعدادي هم در جبهات جنگ مقاومت 
يعني سر فرود آوردن آنان در برابر ارتش متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي 

  .و دولت دست نشانده اش؛ نمي  توان منصرف شد
 به شمول تعدادي از صفوف "افغان ملت"چند  فردي از اعضاي رهبري 

آن حزب، در زندان پلچرخي قطعنامه اي را بيرون دادند، مبني  اني   شدةزند
برتأئيد بي چون و چراي تجاوز ارتش شوروي به افغانستان، و ابراز ندامت 

؛ » افغان ملت«حقارتبار از مبارزه عليه دولت پوشالي كارمل؛ انحالل حزب 
 طريق اخبار ،  شان ازةتمناي ننگين عفو و رهائي از زندان؛ كه متن قطعنام

همچنان  دولت پوشالي . جرايد و راديو تلويزيون كابل نشر و پخش گرديد
  آنان را چاپ كرده، بر ديوار ها و دهليزهاي  پيچ در پيچ  ةعين قطعنام

  . سلولهاي زندان پلچرخي نصب  نمود
 مضحك و نفرت انگيز، كه با كرنش خاصي تحرير شده ةاين ندامت نام

د كه ساير زندانيان، تسليم طلبان و توابين كرنشگر بود، موجب مي گردي
افغان ملتي ، كه عوامل نفوذي خاد  در ميان شان ديده مي شد ؛ را با ديده 

  .  حقارت نگريسته و آنان را مورد تمسخر و   استهزاء قرار دهند
هر زماني كه آتش نبرد مسلحانه در سنگر جنگ مقاومت فروزانتر شده 

 سه تن از رهبران آن حزب ؛ مثل يوسف واكمن ،     دو،KGBمي رفت، 
 تلويزيوني از زندان پلچرخي بيرون مي ةرا غرض مصاحب... رك وڅداكتر    
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دخول قطعات محدود قواي «و » افغان ملت« برد، تا  در مورد  انحالل 
و تجاوز را تحريف و تطهير نموده، . به افغانستان، به حرافي بپردازند» دوست

حزب را از مقاومت در برابر اردوي متجاوز و اشغالگر شوروي بر رزمندگان آن 
  .حذر دارند

هاي داخل زندان كه به خاطر پاداش خيانت » افغان ملتي« آنعده از
 " ملية مصالح"زندانيان به خاطر » عفو عمومي « تاريخي شان قبل از 

ح بعد از به اصطال. ديكته شده از جانب گرباچف ، از زندان رها گرديدند
مطابق  -در واقع تعويض پالن    شدة دولت  نجيب (سقوط دولت پوشالي 

 جهادي دولت  -  مسعود  كه   صورت اسالمي -  به دولت رباني -KGBپالن 
بعد از . با حزب اسالمي  حكمتيار هم صدا و هم گام گرديدند) پوشالي بود

ماري از كه جارچيان غرب ظهور طالبان را به سمع جهانيان رسانيدند، ش آن
همانند برخي از روشنفكران  سرشناس و قلم   به [ها » افغان  ملتي « 

دستان معروف  كه افتخار تاريخي دست بوسي مال محمد عمر   را به چنك 
در برابر طالبان زانو زدند و به ستايش از اين   وحشيان و   رهبر ] آوردند

 رهبر  حزب] A[ انور احدي چنانچه در اين اواخر. جاهل شان پرداختند
 كه از راديوي بي بي سي  پخش 1997 سپتمبر ةدر مصاحب»  افغان ملت«

مجموع فعاليت ها و پيشرفت هاي طالبان را ستود؛ اگر يك رهبر . شد
قيد خود و قيد يارانش، ) بيست سال(به خاطر رهائي از ) يوسف واكمن(

زيون دولت سالها پيش تجاوز ارتش شوروي به كشورش را از طريق راديو تلوي
دست نشانده، رسماً مورد تأئيد و تكريم خفتبار قرار داد، هم اكنون رهبر 
ديگر آن حزب انور احدي بدون قيد و بند و زنجير بر تجاوز آشكار پاكستان 

انور احدي حاال در . [ صحه گذاشتBBCزير پوشش طالب از طريق راديو 
 كرزي نقش تاريخي ةليدولت دست نشانده امپرياليزم امريكا به سمت وزير ما

  ].مي كند را   ايفاء اش
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   متن سند سري؛-16

   :ISIبرخي از   داليل استخدام خلقي ها توسط         

وزير انرژي پاكستان اظهاراتي در ) 1998(در اوايل سال جاري عيسوي
بهترين طريق براي « كه   مبني بر اين» ادغام افغانستان با پاكستان«مورد 

  »    ... تا افغانستان را به حيث ايالت ششم خويش بپذيردپاكستان آنست 
اظهار نظر تكان دهنده و سخت اهانتبار، آنهم از زبان يك بروكرات كشور 
بي تاريخ و جدا ساخته شده از پيكر هندوستان  از يكسو؛ و از سوي ديگر 

 ةتغيير بيرق و تعويض   جمهوريت افغانستان به امارت  افغانستان ذريع
 ظاهراً به  فرمان 1997 اكتوبر 26 – 1375به تاريخ پنجم عقرب (ن طالبا

، ؛ متن سند مهمي را به خاطر   )مال عمر به امارت افغانستان تبديل گرديد
گلبدين "نام ه را در جزوه اي ب نگارندة اين   ياداشت شكل داد كه آن

از (  مطالعه نموده بود "حكمتيار خاين   ملي است يا جاسوس  يا هر دو
»  پيام زن « 39 ة   و درج شمار1990 دسمبر27مؤرخ ] 4[» ... وقف ميوند«

   ).1995 فبروري 1373حوت 

اينك آرزوست نقل اين سند مهم ، كه بر مبناي آن اظهارات وزير 

انرژي پاكستان شكل گرفته ، بعد نويني در قضاوت خواننده   دير 

  :باور باز نمايد
  

  »كشف يك سند « 

  »سري متن   سند « 

  »مديريت عمومي آرشيف « 

  »استخبارات نظامي اسالم آباد« 

  »1988 فبروري 22« 

  

  ...به آتشه دفاعي سفارت پاكستان« 
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  موضوع اولويت ها و استراتيژي پاكستان

  

  افغانستان ةلأ  خروج عساكر روسي شرايط جديدي را براي حل مس-1
ي و سياسي در كشور بعد از سقوط رژيم كابل اوضاع اقتصاد. كند ايجاد مي

هيچ حكومت اسالمي قادر نخواهد بود بدون كمك . نهايت جدي خواهد بود
ما عميقاً  معتقديم كه پاكستان يگانه . وسيع خارجي بر كشور حكومت كند

تواند  شريك و حتي حامي افغانستان است كه از طريق آن كمك خارجي مي
  .صورت گيرد

    : ي به سه عامل دارد  سياست ما در قبال افغانستان بستگ-2
 تشكيل يك حكومت جديد از همان آغاز در قلمرو افغانستان  - الف

نخستين وظيفه را كسب شناخت حتي المقدور تعداد زيادي . فعاليت كند
ما بايد در اين . ملل و قبل از همه  كشور هاي اسالمي تشكيل خواهد داد 

 ةوظيف.   نمائيم حكومت كمترين اشتراك عناصر طرفدار ايران را  تأمين
 كه در ديگر بايد آزاد ساختن يكي از شهر هاي   عمده مثل جالل آباد باشد

 و از آنجا تمام كشور  را اداره خواهد آن حكومت جديد نصب خواهد شد 
بايد .  مجاهدين محتاج به تمام كمك هاي ممكن نظامي  خواهند بود. كرد 

 كمك  منظميه يك اردو چيزي شبيمستشاران نظامي به آنها  در ايجاد
 منافع - تا اوضاع كنترول شود دخالت و اشتراك پاكستان الزم است. نمايد

  .ملي ما حفظ گردد
اين كار بايد .  تواند از دو  طريق صورت گيرد   سقوط رژيم كابل مي-ب

از طريق محاصره كابل و به تعقيب آن تهاجم مستقيم يا از طريق محاصره 
 براي اين -حالل رژيم كابل منتج گردد، انجام يابدكامل اقتصادي كه به اضم

بسيار با .  منظور ما بايد تالش كنيم تا در حلقات نظامي كابل نفوذ نمائيم
كه نفوذ ما در  حكومت جديد تحكيم يابد و اشخاص مورد اهميت است 

 آنچه كه حايز اهميت عظيم است ايجاد .جا گردنده اعتماد ما در آن جاب
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 در  صورت عملكرد هاي عادي اين حكومت  صرفاًدر آن  شرايطي است كه 
  .حضور مشاورين ما امكان پذير گردد

 صلح و آغاز اعمار مجددكشور يك پروسه طوالني و دردناك ة  اعاد-ج
ما وسايل الزم را در اختيار داريم  تا نه تنها اين پروسه را . خواهد بود 

 را تار اقتصادي و سياسي مابلكه در آينده  ادغام تدريجي ساخكنترول كنيم 
به چنان طريقي تأمين كنيم كه  منتج به اتحاد نزديك بين پاكستان و 

 - بعد از ذكر نام افغانستان در  سند  تذكار داده نشدهگرددكلمه [ افغانستان 
اين امر سر انجام مي تواند به كنفدراسيون افغانستان و پاكستان ] نگارنده

 وسيع را  در ميان نظاميان و عموم مردم كسب  اين انديشه حمايت-بينجامد
ين وصف فعاليت تبليغاتي ماهرانه الزم خواهد بود تا افكار ا با–خواهد كرد 

  . پاكستان و جهان به آن عادت كندةعام
اطالعات .   وضع هنوز هم متشنج است و مستلزم احتياط مي باشد-3

ودترين فرصت براي ما زه مفصلتر شما مورد قدر داني ما خواهد بود و بايد ب
  ». گسيل گردد

  »درغياب مدير عمومي استخبارات«   ............... امضاء          

  »دگروال محمد ارشاد چودري   «                                      

  
خطوط اساسي ستراتيژي پاكستان در مورد يك دولت وابسته، از هر 

مديريت عمومي استخبارات نظامي   بسيار مهم ةلحاظ،  در متن اين نام
  عنواني آتشه دفاعي سفارت آن كشور، در پايتخت كدام كشور ISIپاكستان  

شايد بنابر ملحوظات امنيتي  از بردن » ...منظوره وقف  ميوند ب«كه ( ديگر 
؛ )نام كشوري كه سفارت پاكستان در آن قرار دارد، خود داري كرده است

  .وضاحت يافته است 
مي كه دولت پوشالي از خود  جان سختي نشان مي داد ، نصب در هنگا

را   كه   اعضاي آن - يك حكومت جديد از جانب پاكستان در جالل آباد 
 مورد نظر بود؛  مگر - رهبران اجير و وطن فروش جهادي بايست مي ساخت 
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 نظامي نيروهاي پاكستاني ةجمله عدم موفقيت حمل بنا بر علل عديده؛  من
 يك دولت  وابسته در جالل ةبا مجاهدين در جالل آباد، انديشدر همگامي 

 ةآنان همانطوري كه در نام. آباد را از سرِ طراحان نظامي پاكستان بدر كرد
بسيار مهم و سري مديريت عمومي استخبارات پاكستان نيز اشاره كرده اند، 

تني اين همان  حلقاتي بود كه جنرال . در حلقات نظامي  كابل رخنه كردند
   ).  5(  در رأس آن قرار داشت ISIخلقي به سمت نماينده 

افشاي اسامي برخي از عناصر دولت كودتا، در واقع اشخاص مورد اعتماد 
ISI -به درستي مي رساند كه گردانندگان - آن در حاشيه آمده   كه ذكر    

 خلقي اش بود؛ ةاصلي اين كودتا عليه دولت  پوشالي، تني و دارو دست
 گلبدين بعداً روشن ساخت كه چطور - ه عدم پيروزي كودتاي تنيچنانچ

   حزب ةتمامي خلقي هاي تحت سرپرستي تني و شركاء در درون  توبرَ
 ISI را به  ي شانئاسالمي پناه بردند، واز آن طريق همكاري و همسو

  . ابرازكردند
CIA و ISI اين نيروي پرعقده ، پر  كينه ، زخم برداشته و شكست ،

  را داشتند KGBي از آنان كه افتخار عضويت ئبه شمول بخش ها(ده ؛ خور
را  بنا بر عللي كه در زير ) ي شده و يا نشده بودندئ شناساCIAو توسط 

 "ةصادقان"پيكره بندي شده است  با آغوش باز پذيرفت، و روي همكاري 
  . طالبان  حساب باز كردةشان در پروژ

  .   اتحاد شوروي  سابق داشتن تحصيالت عالي نظامي در-1
  داشتن تجارب جنگي در نبرد هاي رويا روي  با نيروي هاي -2

  .   مقاومت،  تحت قوماندة نخبه ترين جنراالن روسي در افغانستان
 داشتن مهارت و لياقت  در   كار برد جنگ افزار هاي -3

  .پيشرفته و نوين
 داشتن چندين سال تجربه در فن بسيج و سازماندهي   -4

  ).   نظامي و ملكي ( نيروي  
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 حضور پيلوت هاي  ماهر در جمع آنان، شماري از پيلوتان در   -5
   شان  "21   ميگ " نجيب  همراه با طيارات   جنگي –دورة ببرك 

 نمي تواند كه KGB مسلماً   عوامل [ به پاكستان پناهنده شدند  
اكستان فرستاده در بين اين پيلوتان  در نقش ناراضي و پناهنده، به پ

  ]. نشده باشد 
 تضاد و تخاصم عميق   شان با دولت شوروي پيشين، كه - 6

ايشان را ازقدرت بركنار كرده، و وابسته هاي  پرچمي و خـادي و   
  . سازائي خود را به جاي آنان گمـارده بود

  .   شناخت نسبي   از جغرافياي نظامي كشور و ويژگي هاي آن-7
 مردمي كه عليه كودتاي -مردم  ق از  داشتن نفرت عمي-8

ننگين شان به پا خاسته و آنان را به سبب جنايات مدهش وبيشمار 
 اين ةشان همواره مورد لعن و نفرين قرار داده و خواهان محاكم

  . جنايتكاران جبون و بيرحم مي باشند
اين جنايتكاران همان قسمي كه در اختناق و سركوب مردم خويش 

اي متجاوزان روسي بودند، هم اكنون،  براي طالبان مشاورين خوبي بر
 عملكرد ها، در اغلب ةپاكستاني،  نه تنها مشاورين خوبي اند؛  بلكه در ساح

موارد، نه تنها رهنمون و رهگشاي طالبان مي   باشند؛ بلكه  هموند  و همگام 
  .؛ نيز مي باشند...آنان در جنايت و سركوب مردم و

 سري فوق ةكه در نام»  سياسي–ار اقتصادي ادغام تدريجي ساخت«در 
تذكار يافته است ، خوانندگان به خوبي آگاهند  كه دولت پاكستان چگونه   
زيربنا و نهاد هاي اقتصادي كشور ، به خصوص  مناطق سرحدي را  منهدم و 

، محل داد وستد  و  » صوبه سرحد« نابود ساخته و آن ساحات را همانند 
 را به جاي پول آني   پاكستاني نموده، و پول رايج خريد  فروش كاال ها

  .افغاني به گردش در آورده است
كه بر بيشترين ساحات كشور مسلط گشته ) طالبان( پاكستان و مولودش

 ادغام اقتصادي با پاكستان را  تا حدودي انكشاف داده اند، به فكر ةو پروس
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تا «بپردازند » ماهرانهبه تبليغ «كشور افتاده،  مي خواهند » ادغام سياسي«
  .» افكار عامه پاكستان و جهان به آن عادت كند

مردمي در خون و آتش فرو برده  شدة ما كه از خلق و پرچم و خاد و 
ي،  جهادي و طالبي و حاميان امپرياليستي شان ئسازا و سر باند هاي مليشا

سته كه هم اكنون افغانستان را دراشغال داشته به   ُكشت وكشتار هاي د
ند ، تا آخرين  حد  اجمعي شان زير نام سركوب طالبان و القاعده مشغول

  . ند، و به اميد انتقام از اين وحشيان اجير شده نفس مي كشنداممكنه متنفر
ي و همراهي تمامي نيرو هاي آزاديخواه، دموكرات، ئ بدون وحدت، همسو

 ها را پذيرا و ضد هر گونه وابستگي كه دليرانه امر بسيج  و تسليح توده
گردند ، كسب آزادي سياسي و اقتصادي، استقرار  صلح و امنيت، وحدت 

  .  ملي و استحكام دولت مستقل ملي ، امريست به سان   سرآب در باديه
نگارنده براي بيرون راندن قواي اشغالگر از كشور، جز راه كالسيك [   

طه با آن  بايد كه در بحث هاي بعدي در راب -  "سه اصل خلق"مبارزه يعني 
از   شرايطي كه امپرياليزم امريكا ديگري  كدام راه بيرون رفت -صحبت شود

   ❐ .]كشور ما تحميل كرده است؛ سراغ ندارد  بر مردم و
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  توضيحات

  
  

ين انام راجا انوركه در خارج اززندان باه   ب ISI  يكتن از اعضاي)1(
 در زندان  پلچرخي 1362اي سالشبكه ارتباط قايم كرده بود، درماه جوز

در _در قالب زنداني_بالك اول سمت شرقي با اعضاي رهبري فركسيون خلق
  .كرد نامبرده براي اطالعات زندان نيز كار مي. تماس مستقيم قرار داشت

  

  صديق راهي برادر نجيب ، كه خود يك تن از اعضاي سازمان ) 2( 
 دومي   ة در الن66ان  در سال امنيت شوروي بوده و بنا به دستور آن سازم

استاد " آمر باند جمعيت  1366و در قوس (شان يعني شوراي نظار مي خزد 
 به پيشوازش شتافته خبر پيوستن موصوف را  به مجاهدين،  با شور  "رباني

 آيا  نجيب را " اثرش 56 و55-37در صفحات )   مال گونه  پخش مي كند
  :  چنين  مي نويسد "مي شناسيد

 سرطان   داوود خان به پشاور مي 26 نجيب اهللا بعد از كودتاي "      
 نزديكي داشت "پشتونخواه" پدرش ، كه با گروه ةرفت و در آنجا   به واسط

 "،"كرد   رابطه بر قرار ميKGBبا محافل چپ پشتونستان و هند به هدايت 
 ه بKGBتوانست به حيث رئيس خاد وخادم  با اعتبار و راستكار ... نجيب
  سرحد و ة در پاكستان و صوبKGB جاسوسي ة قلمرو  و نفوذ ادارةتوسع

   .    "بين قبايل سرحدي بپردازد
  

 " از ميان زندانيان زخمي و مرمي خورده   ومريضان بستر شده در )3 (
 بالك دو زندان پلچرخي، مريضان مورد نظر روس ها  كه مي "ةشفاخان

...   ؛  ولي بنا بر ملحوظات سياسي وشدمي بايست به حيات شان خاتمه داده 
كه از  -  به اطالع پايوازشان" زندانةمريض فوت شده در شفاخان"نام ه ب
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 رسانيده شود ، نه - زندان با خبر بودند" ة شفاخان"بستر شدن آنها در 
كه داغ هاي چيچك  - اعــدام آنان توسط دولت، يك تن از داكتران عسكري 

...  به اسم - حقارت وي شده بود ة عقدةبر روي مسخ شده اش ماي
در (  بالك دو زندان  پلچرخي " شفاخانه "    به حيث سر طبيب "غيرتمل"

اين جالد خلقي فرومايه  زنداني .   مي كرد "وظيفه"ايفاي   )1360سالهاي 
را در هنگام " مشاورين نظامي روس "مريض و يا مرمي   خوردة  مورد نظر 

) شته هاي بعدي از همين قلم  منعكس خواهد شد كه جريانش در نو( شب 
  .شخصاً به قتل مي رساند

  

)A( -  " كنند  لمان زندگي ميا جمال وردك و ليوني كه در دوسلدورف
 آقاي ةشده اند ايشان به استشار)  CIA(اجير سازمان استخباراتي امريكا 

. شده اندلمان مقرر ااحدي وزير ماليه در مربوطات پايگاه نظامي امريكا در 
وظايف اين دو نفر اين است كه تمامي   مكاتيب، ايمل ها ، فكس ها و 
تيلفونهائي كه از اروپا به افغانستان و يا از افغانستان به اروپا مخابره مي شوند 

   دوكتور كريم غروال مؤرخةنوشت.("...ثبت كرده و آنها را ترجمه نمايند
   )Goftamanگفتمان   ( سايت ة مندرج08/09/06

  

  سيد محمد ميوند يك تن از وابسته هاي استخبارات شوروي در -  )4 (
پيدان س كمك به ريش"...  وقف ميوند "وي زير پوشش. دهلي جديد بود 

يكي از . ش را انجام مي داد  ا، كار و بار استخباراتي...  و"مهاجر در هند 
 -بود وظايف موصوف بيرون كشيدن عوامل خاد خارجي از زندان هاي هند 

زماني كه اينها ازسرحد پاكستان مي خواستند عبورنموده داخل هند شوند ، 
توسط  مرزبانان سرحدي هند  دستگير شده زنداني مي شدند؛ سيد محمد 
ميوند با شناسائي كه با مقامات خاد هندوستان داشت ، آنان را از زندان هند 

قاچاق و انتقال افغان ها رها نموده در حلقة خود قرارداده به كار اطالعاتي يا 
به  كشور هاي غربي  مي گمارد و شمار از اين طيف  رها شدة خاد خارجي 
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را به كشور هاي غربي مي فرستاد ؛ مانند فردي به نام مدد از مليت نجيب 
ازجملة خادي ها و زندانيان تسليمي بعداً خادي شده كه در پيوند با . هزاره 

من جمله انتقال غير قانوني افغان ها به كشور ميوند به كار قاچاق مواد مخدر 
هاي غربي مشغول بودند ، يك تن آن از اعضاي ساما  به نام امان از كلكان 

كه به هند آمد با كساني  بعد از اين.  بود  كه در زندان پلچرخي تسليم شد
.  به كار قاچاق مشغول شد "عزيز خان"مثل ميوند در تماس شده زير نام 

 رفقاي  زنده ياد مجيد كلكاني   تبليغ  مي ةمرز ميوند را از وي سيد محمد
نمود و چنين وانمود مي كرد كه گويا سيد محمد ميوند رفقاي شعله ئي را 

از هند سوزان به كشور هاي غربي انتقال ) افرادي مثل خودش(توسط  رفقا 
. زد زماني كه مسافر گير مي افتد ميوند وي را از زندان رها مي سا. دهد  مي

 به نام  "سازمان پيكار براي نجات افغانستان" ةيك تن  از اعضاي زنداني شد
مشهور به معلم صديق شكم كته، كه در زندان براي اطالعات ( معلم صديق 
  .لمان انتقال داده شد اتوسط همين جوان از هند به ) كار مي كرد 

  

نوشته  ".... گلبدين حكمتيار خاين ملي"   جزوة 50 ة در صفح-)5(
  : شده 

بعد از ناكامي كودتا  معلوم گرديد كه پالن مشترك حكمتيار و تني،  «  
آن بود تا در صورت كاميابي كودتا، صالح محمد زيري به حيث رئيس دولت، 
گلبدين معاونش و تني مسؤول نظامي تمام كشور  در حكومت مشترك آنها 

 باند ةضاي برجستر اعي ساهخواهد بود، همچنان پست هاي حساس و مهمي ب
  » .جمله اسداهللا سروري نيز سپرده مي شد خلق من
، در ...  كودتاي ناكام و فرار خلقي ها با جنرال تنيةهمچنان در رابط [ 

از تأسيس جمهوريت تا   به ميان ( حوادث تاريخي  افغانستان   "186 ةصفح
ن مطلب  اثر دكتور جميل الرحمن كامگار اي") آمدن اداره موقت افعانستان

  :درج است 
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ي كه با جنرال  شهنواز تني به پاكستان فرار نموده بودند ئخلقي ها«  
براي اين . را قطع نموده است شكايت دارند كه مقامات پاكستان معاش آنان

 80 روپيه معاش داده مي شد، همراهان تني در حدود 1500اشخاص ماهنانه
  » 1992 مطابق مارچ 1370 حوت 22.   تن بودند100 –

 تنگاتنك حكمتياربا اعضاي ةرابط و همينطور  آقاي كامگار در  مورد
  :   اشاره اي دارد 208 ةمركزي حزب خلق در همان كتاب صفح

 احمد شاه مسعود طي – 1992 مطابق مي 1371 ثور17مؤرخ "
مليشه ها : مطبوعاتي شريط اوربند حكمتيار را  رد نموده گفت ة مصاحب

اري نموده اند بايد تشويق گردند نـه توبيـخ ، وي درسقوط رژيم با ما همك
 مسعود "(او . افزود در كابل اكنون مليشه اي وجود ندارد همه مجاهدين اند

حكمتيار را مهماندار وطـنـجـار، پكـتين و مانوكـي )   آذرويه"قهرمان

  ❐  ]. "منـگل قلمداد كرد
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