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  !سخني  كوتاه در بارة  اين نگاشته  
  

 جدي درماه( سال پيش زماني كه ما در هند پناهنده بوديم 24اين نگاشته 
» پيام زن « درنشرية )   ليان. پ (با نام مستعار ) 1994 جنوري – 1372

 چاپ و نشر شده 1994 جنوري– 1372 جدي ،39 - 36 -35شماره هاي 
چاپ امريكا و سايت » كيان«ثل نشرية همچنان در ساير نشرات ، م. است 

افغانستان « چاپ تورنتو و پورتال » افغان رساله «  و نشرية » افغان جرمن «
  .و برخي نشرات ديگر »  آزاد افغانستان -آزاد 

  ياد آوري الزم
 ملي  وحدتبر) »راكت يار« گلبدين  ( مشهورحال كه در اين اواخر جاسوس

جنگ در افغانستان را  به طورخائينانه  بيد ووپتك افتراق كطي صحبتي 
ي از گفتن ئو فرداي آن اين قواد و ناموس فروش حرفه (خواند » جنگ قومي«

 بيش ازصد ميليون افغانيو همينطور امتياز ساالنه مبلغ ) اين مقوله انكار نمود
گپ و گفت در مورد امتيازات مخفي [كه دولت دست نشانده برايش قايل شده 

تر از اين مبلغ براي خودش و دار و دستة رهزن و آدمكشش ده ها چند بيش
باز هم دوستان و رفقاي مبارز  بر باز تاب سومين بار اين ] باشد سرجايش

اينك با در نظر داشت خواست دوستان و . نگاشته در پورتال  را تأكيد كردند 
 -زاد افغانستان آ« را به پورتال » فرار از آغوش خرس « رفقاي گرانقدرم  متن 

 كه در سه قسمت  به دست با ويراستاري جديد ارسال نمودم » آزاد افغانستان 
  .نشر سپرده شد 
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  فـرار از آغـوش خـرس

  
در شرايط آرام ،  « "بود   گفته] لنين[زماني متفكر علم سياست  و انقالب 

ند  خود صحبت مي نمايند ، درشريط بحراني نمي توانةافراد آنطوري كه دربار
در دورة  » .همانطور تبارز نمايند؛ بلكه آنطوري كه هستند آشكار مي شوند

 در كشور " صلح و  امنيت "به صورت نسبي نسبتاً آرام سلطنت ظاهر شاه كه  
 مردم با استفاده از آزادي هاي بالنسبه ه از اين دوره ايحكمفرما بود و دربره

 انتشار اخبار و جرايد مي دموكراتيك به تظاهرات مي پرداختند و اقدام به
 - عقرب 3 -ن با پوليس تصادمات محصال...  نشريه ةتوقيف و مصادر( نمودند 

جنبش روشنفكران مبارز و ساير تخاصمات و تضاد هاي درون جامعة آن وقت 
 جنبش "پيشپزكان"، برخي از پيشتازان و ) مورد بحث اين نوشته نيست

ت وقت و همچنان عليه ايدئولوژيها و  ضد دولهي و جريانات فكري ، بئدانشجو
اصطالح خود ه ب فكري خود سخن بازي مي كردند ، تا جريانات مخالف مكتب

 خود را از هر گونه وابستگي و ةرا شخصيت ملي جا زده و سازمانهاي مربوط
از اين جمله بودند . بردگي ، چه داخلي ، چه خارجي مبرا و منزه وانمود سازند 

 .  ها  و همقطاران شان گلبدين ها، امين ها، يـكارمل ها، تره ك
 ةشوروي كه داوود خان را بر اريك اتحاد  به مجوز1352 سرطان 26كودتاي 

كه همزيستي باهمي و سنتي قبايل، اقوام    قدرت رساند، نخستين تكاني بود
ومليت هاي كشور را به لرزه درآورد و پي آمد آن، يعني كودتاي ننگين و 

كه به دستور و كمك شوروي متحقق شد و اجتماع نسبتاً 1357 ثور 7خونبار 
هم فشرده را چنان تكانهاي شديد و وحشتناكي داد كه در كليه ه آرام و ب

از هم پاشي وحدت نسبي مليت ها . ابعادش ترك و درز هول انگيزي برداشت 
نفاق و شقاق ، كُشت و كشتار ، شقاوت و عداوت . و اقوام آغازيدن گرفت 

 .ين آن گرديد  واز هر ترك و درز، خون فوران زد گزيجا
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 ، ترك و درز  سوسيال امپرياليستي ارتش بي فرهنگ شورويةتجاوزوحشيان
 ثور در واقعيت 7  كودتاي ننكين  .قبلي را هزار بار  چاكتر و خونبارتر گردانيد

 شد  كه معلول بعدي آن تجاوز ارتش  سوسيال امپرياليزم يامر علت العلل
 و تهاجم خون افشان باند هاي رهزن و جنگ افروز جهادي به كابل شوروي

 كه اقوام  و عشاير كشور  را بدانگونه  تسليخ و قصابي كرد  ،بود اسارت كشيده
. بحران به اوجش رسيد . كه نظيرش در جهان تا كنون به وقوع نپيوسته است 

بالكشيده  ومردم كابل  ، ... و" خمپاره"طوفان  خون و آتش  و انفجار راكت و 
كه در آن  با تفاوت اين( درهم كوبيد " هيروشيما "سان  ه شكنجه ديده را  ب

غارتگري بپردازند ، نه بي ناموساني بودند  كه به ه شهر نه دزداني بودند  كه ب
  ).عفت خواهران و مادران شان تجاوز كنند

سرطان را  26  رهبر خود خواه و مستبد كودتاي ة ثور مرگ متهوران7 ةفاجع
در چرخش بعدي اَش مرگ مسخره و دراماتيك  تره كي و . ثبت تاريخ نمود 

 تمسخر ة ماي-كودن سياسي -مرگ مردك كودن . امين  را به نمايش گذاشت 
و استهزاء و مرگ جالد مغرور و از خود راضي و بي خبر از نيرنگ هاي بادار 

  .روسي اش ؛ موجب تعجب عوام الناس گرديد
 محسوستر و حادترش شخصيت منفور كارمل را به جهانيان ةرحلبحران در م
  "ملل متحد" دنبال آن پناهده شدن مضحك جالد  خاد به دفتره شناساند  و ب

بحران در قوام و جوشش بعدي . و فرار مسخره اش را  بر كتيبة تاريخ رقم زد 
، م راه اسال"پيشتازان" ةاش  با طوفان خون  وآتش ، مكياژ و سرخاب چهر

گلبدين حكمتيار، رباني، سياف ، مزاري آصف محسني  ، محقق ، خليلي ، 
را زدوده ، سيماي زشت و واقعي اين جنايتكاران  احمد شاه مسعود وامثال شان

و جاسوسان را  چنان آفتابي و نمايان ساخت  كه بيننده را دچار تهوع و 
، كنفرانس بن ، تشكيل  و تجاوز ارتش امپرياليزم امريكا به كشور[استفراغ نمود  

 " شورا"  مستعمراتي به سر باندي كرزي اين خائن  ملي ، تجمع اينان در ةادار
 " ملي ةجبه"خصوص تشكل ه   همديگر، ب" عفو و بخشش"ي استعماري و 
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هاله ) خلق و پرچم و خاد( ديروزي شان "ملحد" اين خائنين ملي با دشمنان
متبرك  اسالمي را از گرد پيكر ظاهر به  و قباي  ء جهادي ، عبا"معطر"اي 

كرم زده و  متعفن  شان دور نموده و شماري از  هواداران ساده انديش  آنان را 
  ] .بررسي روند پروسه حين ويراستاري و نشر مجدد - به وحشت انداخت

حكمتيار در همان سالهاي آرام  در تظاهرات خياباني اكثراً در قرب و جوار 
 از اسالم اصلي زده ، ارتباط و وابستگي با كشور هاي  ، دم"پل خشتي"مسجد 

خارجي را در وجود سايرجريانات  فكري  مي كوبيد و خود و به اصطالح 
  و بدون وابستگي جلوه گر مي "مستقل"ويا گ اش را  "نهضت اسالمي "

  . ساخت 
حال براي صحت و سقم ادعاي همان وقت اين جنايتكار و خائن ملي كه تا 

 نامدار ةن با بيشرمي و ديده درآئي از آن دم مي زند ، ببينيم  نشريهمين اكنو
كشور امريكا كه در راستاي جنگ مقاومت مردم افغانستان، حزب موصوف را تا 

 به "ته جائي"منهاي  پول  (ليون دالري يگلو مسلح نمود و از كمك ششصد م
عول سياسي  اين مفةبيشترين قسمت آن را  ، طور ماهوار در توبر) پاكستان

  : واريز نمود ، در وصف كمال و جمالش چه  مي نويسد 
  

 كميته تحقيق  بخش تروريزم مؤرخ  گزارش پيتر سموئل  امريكائي  متن "«  
 مارچ به نشر رسانيده  11 "  امريكا در نيويارك تريبون ة كنگر1990اول مارچ 

 "نام ه اي ب به زبان دري  در جزوه 1990 دسمبر 27و تلخيص آن به تاريخ  
وقف "« هردو ؟  منتشرة گلبدين حكمتيار خائن ملي است  يا جاسوس ، يا 

 27مؤرخ »  به منظور تأمين  حقوق و آزادي هاي بشري افغانها]1 ["ميوند
را در ذيل ارائه مي   به چاپ رسيده كه نگارنده  بخشهاي از آن1992دسمبر 

  :نمايد 
ار علي بوتو به خاطر  سرنگوني  به دستور ذوالفق1974حكمتيار در سال « 

از سال . رئيس جمهور  داوود در پاكستان كار كرده و تربيت يافته است 
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 گلبدين در سرويس جاسوسي پاكستان تربيت بيشتر كسب 1976 -1975
 قدرت ةتشن و نموده و افسران پاكستاني او را يك شخص زرنگ ، بيرحم

قام از ارتكاب هيچ جنايتي تشخيص داده اند كه   به خاطر كسب عاليترين م
سازمان  جاسوسي پاكستان  حكمتيار را يك اجنت كامالً . كند  دريغ نمي

 .تحت اراده  و كنترول خود شناخته و اورا باالي  افغانستان تحميل كرده است 
 نزديك خود را با خاد  و مشاورين شوروي ة در تمام اين مدت گلبدين رابط

 ضد حكومت كمونيستي هكه ب ش از اينبي... «  ، » .حفظ كرده  است
افغانستان فعاليت نمايد  نيرو و منابع خود را  در خنثي ساختن و از بين بردن  

 سه 1979در سال « ؛ » .نهضت مقاومت ساير مجاهدين  به كار برده است
 اسالمي را عليه حكومت ةمنبع مستقل  كريدت خيانت به كودتاي پالن شد

عبدالحق قومندان ... « ، » ... بدين  نسبت  داده اند كمونيستي در كابل به گل
ديگر  مجاهدين ميگويد كه گلبدين نسبت به روسها بيشتر مجاهدين را  به 

همچنان در صفحات ديگر جزوه ،  ) 12،13، 9صفحات . ( » ...قتل مي رساند 
  را نقل مي نمايم  سند مهم و جالبي چاپ شده  كه عيناً آن

  »كشف يك سند « 
  »تن آن سند سري م« 

  »مديريت عمومي آرشيف « 
  »استخبارات نظامي اسالم آباد« 

  »1988 فبروري 22« 
  ...به آتشه دفاعي سفارت پاكستان« 

  »موضوع اولويت ها و ستراتيژي پاكستان
  
  خروج عساكر روسي شرايط جديدي را براي حل مسأله افغانستان ايجاد -1« 
ضاع اقتصادي و سياسي در كشور نهايت بعد از سقوط رژيم كابل او. كند مي

هيچ حكومت اسالمي قادر نخواهد بود بدون كمك وسيع . جدي خواهد بود
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ما عميقاً  معتقديم كه پاكستان يگانه شريك و . خارجي بر كشور حكومت كند
حتي حامي افغانستان است كه از طريق آن كمك خارجي مي تواند صورت 

  .گيرد
    : نستان بستگي به سه عامل دارد  سياست ما در قبال افغا-2

 تشكيل يك حكومت جديد از همان آغاز در قلمرو افغانستان  فعاليت -الف
نخستين وظيفه را كسب شناخت حتي المقدور تعداد زيادي ملل و قبل از . كند

ما بايد در اين حكومت كمترين . همه  كشور هاي اسالمي تشكيل خواهد داد 
 ديگر بايد آزاد ساختن ةوظيف.   را  تأمين نمائيم اشتراك عناصر طرفدار ايران

يكي از شهر هاي عمده مثل جالل آباد باشد كه در آن حكومت جديد نصب 
مجاهدين محتاج به . خواهد شد  و از آنجا تمام كشور  را اداره خواهد كرد 

بايد مستشاران نظامي به آنها  در .  تمام كمك هاي ممكن نظامي  خواهند بود
دخالت و اشتراك پاكستان .  چيزي شبيه يك اردوي منظم كمك نمايد - ايجاد

  . منافع ملي ما حفظ گردد-الزم است تا اوضاع كنترول شود
اين كار بايد از .  تواند از دو  طريق صورت گيرد   سقوط رژيم كابل مي-ب

 كامل ة كابل و به تعقيب آن تهاجم مستقيم يا از طريق محاصرةطريق محاصر
 براي اين منظور - كه به اضمحالل رژيم كابل منتج گردد، انجام يابداقتصادي

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

يطي است كه در  آنچه كه حايز اهميت عظيم است ايجاد شرا. گردندجاه جاب
 در  صورت حضور مشاورين ما آن  عملكرد هاي عادي اين حكومت  صرفاً

  .امكان پذير گردد
 طوالني و دردناك خواهد ة صلح و آغاز اعمار مجددكشور يك پروسة  اعاد-ج

ما وسايل الزم را در اختيار داريم  تا نه تنها اين پروسه را كنترول كنيم . بود 
 تدريجي ساختار اقتصادي و سياسي ما را به چنان طريقي بلكه در آينده  ادغام

كلمه گردد [تأمين كنيم كه  منتج به اتحاد نزديك بين پاكستان و افغانستان 
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اين امر سر ] ليان .   پ - بعد از ذكر نام افغانستان درسند تذكار داده نشده
ديشه  اين ان-انجام مي تواند به كنفدراسيون افغانستان و پاكستان بينجامد

اين ه  ب–حمايت وسيع را  در ميان نظاميان و عموم مردم كسب خواهد كرد 
 پاكستان و جهان ةوصف فعاليت تبليغاتي ماهرانه الزم خواهد بود تا افكار عام

  .به آن عادت كند
اطالعات مفصل .   وضع هنوز هم متشنج است و مستلزم احتياط مي باشد-3

 و بايد به زودترين فرصت براي ما گسيل تر شما مورد قدر داني ما خواهد بود
  ». گردد

  »درغياب مدير عمومي استخبارات «  
  »دگروال محمد ارشاد چودري  «  

       
 فاسد كه خائنانه خواهان كنفدراسيون  "حكمتيار"آيا ادعاي هميشگي 

افغانستان و پاكستان مي باشد هر گونه شك و ترديد را  در اعتبار و صحت 
   كند ؟سند فوق نفي نمي

ي از زندان پلچرخي ، اين محراق  نهايت ئو حال مراجعه مي كنيم به فاكت ها
ن زنداني شده توسط دولت  دست اچون ساير مبارز(مهم سياسي كه نگارنده 

شاهد عيني كار و كردار اعضاي منفور ) نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي
  .              حزب اسالمي نيز در آنجا بوده است 

» KGB چه در - احزاب و سازمان ها  ةاز محيط تغذي يعني ( از سه عرصه 
به )    از جبهات جنگ مقاومت و از زندان ها-داخل ، چه در خارج از كشور 

) يعني اطالعاتي(داخل احزاب و تنظيم هاي  جهادي كانال هاي استخباراتي 
 اهرم تشكيالتي كشيد  و شبكه هايش را از مسير اين كانال ها  تا سطوح باالئي

  .آنها رسانيد 
تجاوز سوسيال امپرياليزم  روس به افغانستان  و قتل امين جالد به دست 

تن از اعضاي ) 120(جنرال روسي از يكطرف و حبس تقريباً يك صد و بيست 
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 آن از سوي ديگر، ةرهبري فركسيون خلق و اعدام چند تن از اعضاي بلند پاي
  . خلقي ها  شدموجب تشتت و سراسيمگي در ميان

كه قبل از ) خلق(بخش قابل مالحظه اي از اعضاي مخفي آن فركسيون 
 قرار داشتند ، به دستور KGB  مستقيم باة در رابط1357 ثور 7كودتاي ننگين 

و  ، كانادا ، امريكالمان اآن سازمان  رهسپار پاكستان ، ايران ، هند ، انگلستان ، 
ان را با شگرد هاي آموزش ديده در  و خود شساير كشورهاي غربي گرديدند

  . كشورهاي تذكرداده شده قرار دادند) اطالعات ( معرض جذب استخبارات 
ن نظامي روس ، ا به امر مشاورخلقي هاي فرستاده شده به خارج از كشور

 جابه "گلبدين"ويژه حزب ه شتابزده خود را در احزاب و تنظيم هاي اسالمي ب
مي فراري و خشماگين  شان را با حيله ها و بهانه جا نمودند و ساير رفقاي نظا

 ، " رفقاي خود ماست ةحكمتيار صاحب از جمل" از قبيل  [هاي مختلف
تسخير احزاب اسالمي از درون و تصرف قدرت دولتي از طريق آنان به خاطر "

) حكمتيار(در توبرة مداري   ]"...  و انتقام گيري از حريفان "انقالب ثور"نجات 
  . دانداختن

 ، "ســياف" و اتحاد اسالمي "گلبدين"طوراخص حزب اســالمي ه احزاب ، ب
 خوانده را با آغوش باز پذيرفتند "كلمه"خلقي هاي سرنگــون شده و 

؛ ) طرفداران امين با سياف و طرفداران تره كي با حكمتيار صيغه شدند(
 شان  از آنها كه  مخفي ماندند، بدون افشاي هويت خلقييهمچنان تعداد

  .ي در آن احزاب برسند ئموفق شدند به مسؤوليت ها
 اصلي فركسيون خلق كه همدوش ارتش متجاوز روس با ةقسمتي از بدن

 و اين احزاب با و يا قبل از آن، مجاهدين واقعي جنگيدند ، درجريان جنگ 
  .  در صفوف آنها قرار گرفتند "تسليمي"  در نقشم نمودهــ ارتباط قايتنظيم ها
از جمله  :  وظايف متنوعي را در درون آن احزاب انجام مي دادند هاخلقي 

 پيشرفته تر روسي، آموختن رموز و فنون اكادميك جنگ ةاشكال كار برد اسلح
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بدين شگرد آنان موقعيت خود را در بخشهاي نظامي ... . و مانور هاي نظامي و 
  . آن احزاب و تنظيم ها هم تحكيم مي بخشيدند 

رخي به غير از اعضاي رهبري خلق كه جدا از ساير زندانيان در زندان پلچ
 خلقي ه مشهور بودند ، تعدادي قابل توج"باند امين"نام ه نگهداري مي شد و ب

اينها يا از جبهات جنگ، يا از حوزه . ها نيز بين ساير محبوسين قرار داشتند 
ههاي هاي  احزاب اسالمي، يا از محل وظايف شان در قشله ها و قرار گا

گرفتار و زنداني شده  » حزب دموكراتيك خلق«عسكري و يا از كميته هاي 
 ساير بالكهاي زندان پلچرخي به ة  ادار1362بعد از ماه حوت سال . بودند 

 اين جاسوس -  "گالب زوي" مربوط وزارت داخله  2 و 1استثناي بالك هاي 
ديد خاد بسيار  منهاي آنعده از زندانياني كه از . شد - روس ةشناخته شد

خطرناك تشخيص داده شده بود و يا در فن كسب  اطالعات از زندانيان نسبت 
به ساير هم قماشان شان  داراي مهارت  بيشتر بودند ، به همين سبب اين دو 

كه مدت حبس آنها تعيين شده بود به وزارت داخله تحويل داده  طيف با آن
قي هاي توظيف شده در داخل به همين سبب فعاليت استخباراتي خل. نشدند 

به خصوص زندان هاي تحت نظر مستقيم  خلقي هاي وزارت سلولهاي محبس 
  . محسوستر و ملموستر شده رفت داخله

احزاب اسالمي كه در داخل )  2(اينها در حلقه هاي آموزشي و پرورشي 
متنوع اطالعاتي را به هاي اشتراك نموده وظايف و فعاليت  سلولها داير مي شد،

 في المثل اختالفات نژادي ، قومي ، . انجام مي دادند "انقالب ثور"خاطر نجات 
ي را بين زندانيان  بيشتر دامن زده ؛ پشتونهاي احزاب اسالمي ئزباني و منطقه 

.  و ساير اقوام دري زبان  آن  احزاب  قرار مي دادند هارا در تقابل با  تاجيك
در .  خونريزي  بين طرفين مي گرديدگاهگاه دامنة  اين مخالفت ها  منجر به

هم اندازي ها ، خادي ها و سازائي ها از حريفان خلقي شان ه اين تحريكات و ب
  . فعال تر بودند 
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خلقي هاي نفوذي بعد از رهائي از زندان بدون  درد سر و توسل به حيله و 
 نيرنگ خلقي گونه ، يك راست به داخل  احزاب اسالمي مي رفتند و خود را در

  . زيربال آنان قرار مي دادند
فعاليت خلقي ها از آغاز تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان ، در 

 " ويژهه  محمدي ، مولوي خالص ، سياف ، آصف محسني ، بباند هايميان 
 ة ، يكي از عوامل زمينه ساز ادغام تشكيالتي حزب اسالمي با بدن"گلبدين

  .  بود"  حكمتيار-تني  "كشور بعد از كودتاي اصلي فركسيون خلق در داخل 
 KGB  اجنت هاي آموزش ديده اش را به گونه هاي مختلفي از داخل زندانها 

خارج مي نمود و آنها را به درون احزاب اسالمي و سازمان هاي طيف چپ 
 "ده يحيي" يك تن از خلقي هاي "عنايت"مثل . انقالبي گسيل مي داشت 

 سال 16 به خاطر عضويت در حزب گلبدين محكوم به 1359كابل كه در سال 
 . حبس شده بود 

با . صحبت  مي نمود»  روشنفكرانه«عنايت ريشش را هر روز مي  تراشيد و 
ظاهراً محترمانه  و بدون  )  چپ انقالبي ضد شوروي(عده اي از زندانيان  

 با  نگارنده نيز يكبار، راجع به جنگ. تعصب ، صحبت سياسي مي نمود 
  . مقاومت صحبت نموده بود 

اين قلم و يكي  دو رفيق هم سلول ما به اين باور رسيدند كه موصوف خلقي 
 1362عنايت در سال .  اطالعات زندان نيز رابطه برقراركرده استةبوده و با ادار

)  مقر قومنداني عمومي زندان پلچرخي (" 1 بالك "در سمت شرقي منزل سه 
) هارون عيني(ك هاي خادي زير پوشش حزب اسالمي يك تن از جوان دايماً با

 قومندان "ملنگ ده سبزي"در همين روز ها رفت و آمد . گشت و گذار داشت 
 سمت شمال محبوس بودند ، "1بالك"سرشناس گلبدين را زندانياني كه در 

  "1بالك "نگارنده نيز يك بار آمدن او را به صحن . به آساني ديده مي توانستند
 ة لباس نظامي  به تن داشت و مدال هائي به روي سين"ملنگ" . ديده بود

مو هاي چرب و براقش تا پائينتر ازشانه . پركينه و كثيفش خود نمائي مي كرد 
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 مي يبه داخل زندان پاسوار براسپ هر باري كه وي . هايش مي رسيد 
  ،KGB عضو اصلي  اين(گذاشت،  قومندان عمومي  خواجه عطا محمد وفا  

 بعد از مدتي سرباز  .به پيشوازش مي شتافت) يت كار و جالد معروفجنا
  ،موظف به داخل سلول آمده عنايت را  با خود به  مقر قومندان عمومي مي برد

  . مالقات نمايد "ملنگ ده سبزي"تا با 
 گلبدين " حال به ياداشتهاي پيكره بندي شده در رابطه با  حزب اسالمي

  : ي ، در زير توجه نمائيم درزندان پلچرخ"حكمتيار 
 روس ، تعداد زيادي ة  بعد از دومين روز اشغال كابل توسط ارتش سراسيم-*

 امين جالد ؛ مثل داكتر رزبان ، داكتر هاشم مهربان، داكتر ةاز زندانيان  دور
 ديگر شامل  انجنيران ، معلمان ، استادان و  شعله ئيدادگر و صد ها تن

 به زير ساطور امين جالد قرار نگرفته بودند ، به روشنفكران ، كه تا آن روز
اين خائينان وطن فروش ، . چنگ دژخيمان نهايت بيرحم خاد افتادند 

وطنپرستان فوق الذكر را كه دولت دست نشانده خطرناك تشخيص داده بود، 
را به گردن دستپاك  به امر باداران روسي شان به قتل رسانده و خون پاك شان

  .يظ اهللا امين انداخته متباقي را  از زندان رها نمودند خود ، يعني حف
  هفت تن از محبوسين دورة امين جالد را نه اعدام نمودند  و نه همراه با ساير 

 كادر هاي ةاز اين هفت تن مشهور دو تن آن  از زمر. زندانيان آزادشان كردند 
م معلم كبير مشهور يكي از اين دو به نا. بلند مقام و مهم حزب اسالمي  بودند  

ديگرش اورنگ نام .  در زندان شناخته شده بود"وزير معارف  گلبدين"به 
 سال 16قيدش .   صدا مي زدند " معلم كبير "مسؤولين زندان وي را . داشت 

  .  اطالعات رابطة مخفيانه داشت ةتعيين شده بود ، با ادار
هر دو  به .  داشتاز پنج تن ديگر، اولي اسمش خليل و دومي آن  حنيف نام

اينها هم .  امين گرفتار شده بودند ةارتباط عضويت در سازمان اخگر در دور
فرد سومي انور و چهارمي آن  موسي نام داشت كه . داراي قيد هاي كم بودند 

قيد انور اضافه از چهار سال  .   انفجار دركارته سخي گرفتار شده بودندةدر رابط
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 حربي بود ةدومي كه محصل در فاكولت.  گرديد با تخفيف در حبس رها. نبود 
 محمد " كاكا خال"و شخص پنجمي . قيدش كمتر از ده سال  تعيين شده بود

در )  سال قيدش تعيين شده بود16البته به گفتة خودش . (شد ناميده مي
خصوص دو فرد اخير الذكر در چهار جلد كتاب ه  پنج فرد بعدي بةرابط

   .تشريح شده است » خاطرات زندان كبير توخي«
 به دستور مشاورين نظامي روس ادارة زندان دو سلول 1359 سال ة در نيم-*

 تخصيص داد تا زندانيان را "كار گاه" براي " 2بالك "بزرگ را در منزل اول 
يك تن از محبوسين حزب .  اغفال نموده  به كار كردن در آنجا جلب  نمايد

 ابتدائي ةداوطلبانه حاضر شد تا سرمايظاهراً » حاجي لطيف«نام ه گلبدين ب
صد هزار افغاني مي شد  به دولت دست نشانده ... كارگاه مذكور را كه بالغ بر 

خصوص آناني را ه عمال و همكاران نيمه مخفي خاد، زندانيان ، ب. اهداء نمايد
 جالدان خاد سست شده و ةكه در جريان تحقيق و شكنجه هاي وحشيان

و زود رها شدن از زندان بودند ، همچنان محبوسين بي خواهان آرام زيستن 
 "كارگاه يا [بضاعت و بي پايواز را به كاركردن دركارگاه تشويق مي نمودند 

 باالي  - جمله از - يكي از محراق هاي اطالعاتي بود كه در آن "سنگر تسليمي 
زندانيان نا آگاه و محتاج  كار مي شد ، تا در جهت دولت دست نشانده قرار 

  ]. گيرند
  نفرت انگيز " كاپو" در  ادبيات سياسي  بعد از پايان جنگ عمومي دوم -*

اين اصطالح  هول انگيز در مورد آنعده از . ترين  اصطالح به شمار مي رفت 
 كار برده مي شد  كه به  همكاري و دستياري با لمان  نازي بهازندانيان در 

  معروف  بودند "آشويتس" و "متهوزن"  در داخل زندان هاي " ss "جالدان  
  همزنجيران خود ة ها در داخل  زندان ها  از هيچ نوع آزار و شكنج" كاپو ". 
كه  روزي مورد  لطف و عنايت افسران خون  گردان نبودند ، به اميد آنيرو

در درون زندان مخوف  پلچرخي ؛ .  آزادگردند ،  قرار گرفته" SS " آشام 
 هاي روسي و عمال خادي آنان كاپو " SS "همچنان در زندان هاي واليات 
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هرگز اتفاقي بوده نمي تواند كه . هائي از همان قماش را تربيه نموده بودند 
 گلبدين  در زندان پلچرخي عضو حزب اسالمي" باشي " يعني "كاپو"نخستين 

از . موهايش طالئي و رنگ چشمانش سبز بود. پوست خال خالي داشت . بود 
و  ، عصبي مزاجبسيار زيرك .  صدا مي زدند "حشمت سبز"همين جهت وي را 

  .بيرحم بودنهايت 
 اكثريت اعضاي حزب منفور اسالمي گلبدين به سمت باشي در داخل زندان 

  .فعاليت مي نمودند
وچة عاشقان و عارفان كابل تولد يافته بود ، گفته مي  كه در ك"حشمت سبز"

 گرفتار شده ،  نامبرده  در دورة 1358 سوم حوت ةشد كه درارتباط با واقع
)   كوچك نوشتة نظارت مي شود يك رسالةدر مورد دور( نظارت ةتحقيق و دور

 ها و سلولهاي مختلف انداخته مي شد تا از زندانيان مجروح و "ليف كوته ق"در
  . زخمي و شكنجه ديده  خبر و اطالعات به چنگ آورد 

اين .   مشهور بود)"احد پچق" ( به گلبدين يكي از اعضاي حزب اسالمي- *
 كابل را داشت، هنگام سرقت مسؤوليت  بخشي از اطراف جنوبجنايتكار 

بعد از گرفتاري در جريان تحقيق و شكنجه . ي شده بود ئ مرتكب قتل هامنازل
احد پچق در باز جوئي و . اتش اعتراف كرد و به دولت پيوست  به جناي]3[

ان ـ زندانيان با مستنطقين خاد سهيم مي شد و از شكنجه دادن زندانيةشكنج
!! مقام اطالعات زندان پلچرخي ةبه همين سبب ادار. ذت خاصي مي برد ـل
 در بالك  هاي  " باشي عمومي"به سمت بعد ها .  را به وي سپردند"يـباش"
پسر بچة خوش سيماي را ) 1در بالك ( اطالعات زندان . گمارده شد ختلف م

 " احد پچق "كه گفته مي شد پسر يكي از جنرال هاي پرچمي بود ، در اختيار
همين پسرك همجنسگراي خادي موفق شده بود اعترافات وي . قرار داده بود 

   .درمورد قتل هائي كه مرتكب شده بود را  ثبت نمايد 
سومي آن پهلوان مسكين نام داشت كه قيدش بيست سال تعيين شده فرد  -*

ي مي ي لذت خاصئوي از جاسوسي زندانيان به خصوص زندانيان شعله . بود 
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 در خدمت  و منفور اعضاي اين حزب پليداز دهها تن ديگر همچنان  .برد
  اطالعات زندان بودند

شخيص داده مي مريضاني كه توسط مشاورين روسي زندان خطرناك ت...  -*
 به دست  ؛ جنگ گرفته شده بودندة ، همچنان زخمياني كه از جبهندشد

مسموم شده و يا به گونه اي به قتل مي ) غيرتمل (سرطبيب خلقي زندان 
همچنين  غيرتمل برخي از  محبوسيني را كه مشاورين نظامي روس . رسيدند 

امان اهللا  پيمان عضو .  زندان از بين مي برد ةالزم مي ديدند  در داخل شفاخان
 ؟  كه در زندان به مرض شكر مصاب گرديد و مدتهاي مديدي را سـاماسازمان 

  : به تعدادي ازهمزنجيرانش مي گفت ؛ در شفاخانه زندان سپري نموده بود 
اگر من در شفاخانة زندان تلف شوم ، مسؤول قتلم شخص سرطبيب خلقي «

و چه گونه در هنگام شب جوان من به چشم خود ديده ام كه ا. مي باشد 
برادران هزارة ما را داشت ؛ با فشار دادن  نوك ة مريضي را كه چپي بود و چهر

  » .  كشت وي ، اين جوان زخمي راآرنجش به روي قسمتي از سينه 
  ،اين وطن فروش جالد.  مي گفتند " وژونكي سړی "زندانيان سر طبيب را 

در صورتش داغ هاي چيچك مشاهده  .  لغماني تكلم مي كردةدري را به لهج
پسر جوان ، ورزيده اندام ، با چشمان . مي شد و آواز به اصطالح غور داشت 

ساخته  " 2 بالك ةشفاخان "  ةكوكره اي از حزب اسالمي گلبدين را همه كار
در واقع . ي القلب مورد توجه و لطف سرطبيب قرار داشت ساين جوان ق. بود 

 .تمل دركشتن زندانيان مريض بود يكي از دستياران غير
 براي اطالعات زندان " 1بالك "نام نثار احمد  در ه   بISI يكي از اعضاي -*

وي در ميان زندانيان در مورد دوستي ضياءالحق و .  جاسوسي مي نمود 
 در پاكستان و جهان اسالم به تبليغ "امير حزب اسالمي"حكمتيار و شهرت 

سرشناس سازمانهاي انقالبي را با دقت شناسائي علني مي پرداخت و مبارزين 
  . آنان را به حافظه قوي اش مي سپرد "ةشهرت مكمل"نموده  
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م مي ـرال بود و زبا ن دري را شكسته تكلــ  از اهالي چتISI عضو  ديگر -*
 قرار داشت و به نفع گلبدين 3او نيز در خدمت  اطالعات زندان در بالك . كرد 

 پاكستان نيز با آن   ISIاعضايچند تن ديگر از .   نمود در زندان فعاليت مي
»  پارچه ابالغ «كه  حبس شان تعيين شده بود ؛ اما از آنجائي كه داشتن 

 ةدولت  دست نشاند»  اختصاصي انقالبي ةمحكم« حاوي مدت قيد از طرف 
به در "را طور معروف  روس نزد شان از اعتبار قانوني برخوردار نبود ، خودشان

 زده به امراض عقلي و رواني تمارض مي نمودند ، تا آنجائي كه از "يوانگيد
شستن تن و بدن  و لباس خويش خود داري ورزيده ، اغلباً در داخل سلول 
برروي دوشك هايشان ادرار و مدفوع مي كردند؛  كادر هاي حزب اسالمي 

 و مجاهدين ديوانه شده در راه اسالم عزيز از كشور مسلمان« درخدمت 
اينها در شستن لباس ، دوشك ،  تن و بدن . قرار داشتند »  برادرپاكستان 

جاسوسان پاكستاني ، همچنان تراشيدن سنت هاي باال و پائين شان ، حتا در 
خوراندن غذا به آنان از همديگر پيشي مي گرفتند، تا به كريدت  اميرشان 

  . پاكستان  بيفزايند ISIگلبدين در نزد 
علم « آناني كه در رشتة به اصطالح [حزب منفور گلبدين » اعضاي مكتبي«

در  سلول هاي زندان داير را تحصيل كرده بودند حلقات تدريسي شان » دين 
تماماً در خدمت اطالعات ] همطرازشانهمانند ساير اخواني هاي   ،مي كردند

  .زندان قرار داشتند 
اوز سوسيال امپرياليزم ن ضد تجاو ترور هاي مبارز حاال به شماري از اختطاف

  :شوروي ، توسط اين باند وطن فروش در پاكستان اشاره  مي نمايم
بعد ) " ساوو"(  انجنير فتاح ودود  عضو سازمان انقالبي وطنپرستان واقعي -*

 سال قيد ، مدتي در كابل بود ؛ چون احساس مي كرد كه 6از سپري نمودن 
پروگرام مواد غذائي " ةآمده  در شعبزير تعقيب قرار دارد ، از كابل به پشاور 

 ةيك تعداد اعضاي حزب اسالمي باشنده گلدر.   مشغول كار شد "جهان
كوهدامن  مربوط واليت پروان كه با فتاح ودود آشنائي داشتند ، و به هويت 
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سياسي وي پي برده بودند ، بعداً همين خائينان تروريست نامبرده را در پشاور 
  .ديده و شناخته بودند 

  :يكي از دوستان طي نامه اي از پاكستان برايم نوشت 
 به شهادت 89 نومبر ربوده و در شب ششم   1989فتاح را در سوم نومبر  ... "

   "...رسانده اند 
( كه محصل فاكولته بود در نامه اي از پاكستان ) فوزيه( دختر انجنيرفتاح 

رم را در سپتمبر پد ... "عنواني نگارنده چنين نوشت ) 27/7/1970مؤرخ 
 ديگر از راه وظيفه اش انسان هاي وحشي اين دشمنان ة چهار بج1989

 همچنان خواهرانجنير فتاح در دهلي جديد راجع ".. بشريت اختطاف  نمودند 
 او عضو حزب ةموتر وان شعب! توخي صاحب « : به برادرش چنين گفت 

با برادرم كار مي كرد و كه در شعبه  ي مائيكي از آشنايان گلدره . اسالمي بود 
عضو حزب اسالمي بود هميشه از فتاح مي خواست  تا به خانه اش برود و در 

 آن شخص ةحتماً برادرم را موتروان به خان. رفتن كانادا برايش مشوره دهد 
بعد از سه ... « : يكي ازخواهر زاده هاي  انجنير فتاح گفت  . » ... برده است 

 ما آمد و ةه بود و در زندان با مامايم بود به خانشب  آشناي ما كه از گلدر
بعداً زير لب .  دستهاي خود را طوري بلند نمود كه فكر مي شد دعا مي نمايد 

  خدا بيامرزش ":ي گفت و دستهايش را به روي خود كشيده و گفت ئچيزها
   »"پشت موضوع نگرديد كه براي خود تان خطر دارد 

ه هشت سال در زندان پلچرخي گذشتانده  بود همين قسم ناصر زماني را ك -*
، مسموم كردندو  يك افغان ملتي را در مالي عام ترور نمودند  و چند نفر ديگر 

  .را اختطاف كردند
  ة وحشيانة  مورد حمل" نويسندگان افغانستان آزاد "  دفتر 1990در سال  -*

ف  و دومي يك تن از محافظين دفتر اختطا. نامردان جهل پرست قرار گرفت 
  . به شدت زخمي شد  



   
  
  
  
  

   كبير توخي   -           فرار از آغوش خـرس  
  

١٩ 

 داكتر سعادت از حزب افغان ملت  ترور شد  و متعاقب 1990... در ماه  -*
ترور وي  دگروال عبدالعزيز يك تن ديگر از اعضاي همان حزب كه بعد از 
.  سپري كردن سالها حبس  در زندان  پلچرخي وارد پشاور شده بود ترور شد 

اما وي مدتها با من هم سلول . دانم    چيزي نميدر رابطه با  چگونگي ترور وي
]  مثل تمام اعضاي سازمان پيكار[با تأسف تمام اعضاي رهبري افغان ملت . بود 

آنها اعالميه اي در همكاري با دولت . باخفت و مذلت در زندان تسليم شدند
ام اعالميه شان را اطالعات  تكثير نموده در ديوار هاي زندان تم. صادر نمودند 

]  مثل تمام اعضاي سازمان پيكار[اعضاي افغان ملت . بالك ها نصب نموده بود 
گونه احترامي برخوردار نبودند و همه  با ديده  حقارت   در ميان زندانيان از هيچ

  .به آنان نگاه مي كردند و از صحبت با آنان  اجتناب مي ورزيدند 
و مقاومت افغانستان زنده  يك تن از اسطوره هاي مبارزه 1987در فبروري  -*

  .  ترور شد "جمعيت انقالبي زنان افغانستان"ياد مينا رهبر
 يك تن از شخصيت هاي برجستة چپ انقالبي زنده 1990جنوري  27در  - *

  . ترور و رفيق همراهش به شدت زخمي شد    )  رهبر ساما( "قيوم  رهبر"ياد 
مبارزه و مقاومت داكتر   ة  زنده ياد اسطور1987 نومبر 12 به تاريخ -* 

  . ترور شد "فيض احمد"
ترور مجروح  ، عزيز الفت ، ربودن رحيم چنزائي ، داكتر صمد دراني و  -*

رفيق مبارز سلطان احمد سهراب و رفيق مبارز و بسيار شكنجه شده در زندان 
فاروق غرزي و ده ها تن  ديگر ؛ بيان گوياي اين واقعيت است كه بخش 

رور ها ــ اين ت  ISIسالمي با همكاري قسمي خاد و با حمايتتروريستي حزب ا
  . و اختطاف هاي خائنانه را انجام داده است 

در حيات سياسي حكمتيار نقطة  عطفي را نبايد از ديدرس دور نگهداشت و 
 شيرخان بود  توسط ةوي در سالهائي كه مصروف درس در ليس: كه  آن اين

نام  نظام الدين تهذيب ه ب» راتيك خلقحزب دموك«يك تن از اعضاي مركزي 
گلبدين بعد از آموزش و پرورش در يكي از رده هاي كامالً . جذب گرديد  
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نهضت "موريت يافت تا در أوي م. مخفي آن حزب ، آغاز به فعاليت نمود 
. را از داخل تحت نظر گيرد   آنوقت نفوذ نموده  فعاليت  هاي آن"اسالمي

ه خود در مدت كوتاهي موفق به نفوذ در درون آن حكمتيار با زيركي مختص ب
 شده  خودش را با قالب جديد هم آهنگ ساخت و در بدام انداختن "نهضت"

ضبط "به چنگ ] )  4[ مثل هم مسلكش احمد شاه مسعود  (رهبران اخوان 
 ضد ه داوود خان  در دستگيري رهبران اخوان سهيم بود و عمالً ب"احواالت

ملهم از آن ) دانشجوئي(  و ايدئولوژيك و جنبش محصلي ساير جريانات  فكري
جريان دموكراتيك « كه پالن قتل يك تن از مبارزان  چنان. قرار داده شد 

  و ضرب و شتم شماري از "سيدال سخندان"زنده ياد  » نوين افغانستان 
 در 1351را در سال ) عصمت كندهاري ( منسوبين آن جريان محبوب مردم 

كه از جانب سازمان امنيت شوروي در پيشگيري از ( كابل،  پوهنتونةساح
وخامت و تشنج بيشتر اوضاع سياسي از يك سو و ايجاد رعب و وحشت و 
سراسيمگي در ميان صفوف ساير جريانات مخالف از سوي ديگر، طرح شده 

 بدون مخمصه و 1352 سرطان 26پياده ساخت ، تا كودتاي منحوس ) بود
  . گرددتهلكه به آرامي پياده

نهضت «حكمتيار با شگرد و شيوه هاي گوناگون وِ ديكته شده به وي، 
اخوان المسلمين را غصب و افراد خودش را در رده ها وشاخه هاي » اسالمي

البته  چنين برگماري بعد . تعبيه كرد) خلق ( تشكيالتي آن بروفق مراد حزب 
  .  انجام گرفت"نهضت"از بدام انداختن مؤسسين آن 

  كه مقامات ي از فرارش به پاكستان در اثر تماسها و مذاكرات مسلسلوي بعد
ISI  1352 سرطان 26در رابطه  با اوضاع پر تنش و بحراني ناشي از كودتاي 

داوود خان و سمت حركت تكاملي آن به جانب روسها، با نامبرده  به عمل آورد 
ي آن  سازمان ؛ منافع آني و آتي اش را در وابستگي و چاكري بي چون و چرا

امپرياليزم امريكا كه وعدة  ثروت » سيا « جهنمي و حامي بزرگش سازمان 
  را برايش داده بودند ؛ ديد "علم مبارك اسالم"هنگفت و امارت افغانستان زير 
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، خود  » حزب دموكراتيك خلق«و براي رهائي از پايدوي و خبر چيني براي . 
نفعت پرستانه اي كه دارد بدرستي  را به آنان فروخت ؛ زيرا بنا بر طبع م

كه [سان نظاميان فرستاده شدة كشور هاي استعماري اروپا ه فهميده بود كه ب
بعد از سركوب خونين بوميان سرزمينهاي امريكاي التين و بعد از مدتي 

حكمروائي در متصرفات ، به مركز فراخوانده مي شدند و در بخشي از  
كه مدالها و فيته ها و رداء ي  در حال-خودي تشكيالت وزارت  دفاع كشور هاي 

هاي رنگارنگ كشتار بوميان سر زمين هاي اشغالي زينت افزاي روي شانه و 
و بعد از  .   به كار مسلكي شان  دو باره گماشته مي شدند-  شان مي شد ةسين

 از اين ه ايچندي زير نام  پر افتخار  تقاعد به حاشيه پرتاب مي گرديدند و عد
ياليست ها كه از عاقبت كار در كشورشان راضي نبودند به خيال قهرمان كلون

آزادي مردم بومي متصرفه شدن و دست يافتن به زندگي مافوق عالي به تمرد 
 استقالل متصرفه را درفشپرداخته ) دولت هاي اروپائي ( از دولت  خودي 

مان شان با خود شان بلند نموده با حمايت مردم بومي و ارتش اروپائي تحت فر
شده و تازه دم كشور خودي به جنگ پرداخته  سر انجام   عساكرفرستاده

؛ ] خودشان را حاكم  بي چون وچراي سرزمين هاي تصرف شده مي ساختند
با وي نيزچنين معامله اي از جانب گماشتگانش صورت خواهد گرفت ، كه در 

 عدليه  گمارده بهترين حالتش بعد از عودت موفقانه  به سمت معين در وزارت
خواهد شد  ؛ از همين سبب در فكر تمرد و سركشي از خواسته هاي پرورش 

  KGBبه مفهوم نماينده (»  حزب دموكراتيك خلق«دهندة  قبلي اش ، يعني 
كه در خدمت  جمهوريت داوود خان قرار داشت ،  برآمده  از ) در افغانستان

 عناصر  اكسا ، كام و خاد ابطه با نفوذردر[ پيوست CIAطريق آي اس آي به 
در ميان ) كه اولي شكل تكاملي دومي و دومي نماي  تكامل سومي  مي باشد(

تذكر داده شده » خاطرات زندان كبير توخي « سازمان هاي چپ انقالبي  در 
  ] .است
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گلبدين از بستر جنگهاي خود جوش و همينطور سازمان داده شدة مقاومت 
ري و جنايتكاران خادي رهبران واقعاً ملي اش را  ثو7كه نه تنها  كودتاچيان [

سان رفقاي سابقه اش  ه در پوليگونها و زندانها از بين بردند ؛ بلكه خودش نيز  ب
  اختطاف و ترور ISIده ها تن از آنان را در پاكستان با همكاري قسمي خاد و 

 جمهوري ةنموده است و همين طور درايران به كمك واواك رژيم وابست
سود برده ، براي  تداوم جنگ ]  مي اقدام به چنين ترور هائي كرده استاسال

 بود و جلب كمك هاي وسيعتر از كشور هاي غرب و CIAمقاومت كه خواستة 
ان  جنگ مقاومت،  دارباالي مواضع سنگر...  وابسته ، چون عربستان  سعودي و

حتا سنگر همچنان باالي شهر زيباي كابل به هزاران راكت پرتاب نمود ؛ 
نشينان واقعي جنگ مقاومت را با رمز ورموز ، ايماء و اشاره چشمك و ابروگك 

مي رساند تا نيروي پسيف نظامي خودش از ) KGB( به اطالع بادار قبلي اش 
همانطوري [ ضربات خرد كنندة ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي مصون بماند 

اضع نظامي اش را زير  نام  كه هنگام هجوم  طالبان وحشي در چهار آسياب مو
 حفظ نيرو هاي خودي  و سرشاخ ساختن مهاجمان طالبي با حريفان وابسته "

به برادران طالبي اش ... ] به مسكو و تهران ؛ يعني رباني ، مسعود و مزاري و
  .سپرد  

بلي بدينسان حكمتيار از آغوش سرد و متعفن خرس سفيد لرزان  سوسيال 
  CIA سازمان " قوي پنجه"كرده  و  به زير بال  عقاب امپرياليسم شوروي فرار

ليون دالري آن در يامريكا قرار گرفت ، تا با شعبده بازي از كمك  ششصد م
  . بيشترينش را در توبرة  خود واريز نمايد،سال

توسط امپرياليزم جنايتگستر (تداوم بحران خون افشان افغانستان  اشغال شده 
 ، اگر در گذشته به رقص دلقكان سياسي روس از )و غارتگر امريكا و شركاء

جمله ببرك كارمل ، حفيظ اهللا امين ، داكتر نجيب ، رباني ، احمد شاه مسعود 
و مارشال فهيم پايان كميك و عبرتناك بخشيد؛ در نضج و قوام كنوني و يا آتي 

عربستان » المخابرات العامة« اش رشته هاي مرئي و نامرئي ربات هاي ساخت 
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  امپرياليزم امريكا را به زودي قطع نموده و فرجام CIA پاكستان و ISIدي سعو
خفتباري را نصيب اين ربات هاي رسوا ، مثل اتمر ها ، حامد كرزي ها ، اشرف 

    .  خواهد  نمود .... غني ها و 
  )پـايـان ( 
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  اتـحـيـتوض

  
در رابطه با خاد دولت دست  در هند بود كه KGBعامل » ميوند  « - ]1[

نشناندة سوسيال امپرياليزم شوروي در دهلي جديد فعاليت اطالعاتي مي نمود 
يكي از وظايف وي كشيدن خادي هائي بود كه از راه پاكستان به هند  مي . 

آمدند و گير مي افتادند و زنداني مي شدند ؛ جواسيس خاد كه در هند اغلباً به 
سان مشغول بودند ويرا زير پوشش رفيق  زنده ياد كار قاچاق هيروئين و ان

ان آن زنده ياد وانمود ارقرار مي دادند  تا خودشان را از هواد» مجيد كلكاني «
پشتوانة اين طيف تسليمي هاي خادي شده و اعضاي خاد در هند .  سازند 
  .بود » ميوند سيد محمد « شخص 

چرخي امكان داير كردن حلقه الزم به تذكار است كه در درون زندان  پل-  ]2[
و يا حلقات آموزشي از جانب زندانيان واقعي وجود نداشت ؛ زيرا دولتي كه 

 دريك شبانه  روز، - كه به مثابة كام و دندانش بود -زنداني را در داخل زندان 
 يا به عبارت رساتر به تسليم وادارش نمايد،  .هزار بار مي جويد تا هضمش كند

ازه  دهد كه دشمنانش ، انديشه  و تفكرات سياسي شان را چطورمي توانست اج
 كه محيط بي چون وچراي تغذية سياسي و اطالعاتي اش  -در ميان زندانيان 

در مورد حاالت . ( پخش نمايند و آنان را به مقاومت عليه خودش  وادارند-بود 
نيان كامالً استثنائي و زود گذر، يعني داير شدن همچون حلقات از جانب زندا

واقعي كه اطالعات زندان به زودي  اعضاي چنين حلقات را به بهانه هاي 
خاطرات زندان كبير «مختلف طور جزائي به ساير سلولها انتقال مي داد ؛ در 

؛ مگر به طور موجز و فشرده  بايست تذكار ) توضيح داده  شده است» توخي 
 نهاد و يا تنظيم  مي داد كه  هرگاه مسؤول حلقه ، خود عضو نفوذي خاد در آن

دورة ( و يا بعد از آن "دورة تحقيق و شكنجه"بود و يا فردي ضد دولتي كه در 
ترك راه و آرمان نموده به دولت دست نشانده  پيوسته بود ) "عمليات اپراتيف"
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؛ در چنين صورت حلقة آموزشي به كار خود ادامه داده مي توانست ؛ و ادامة  
 ديگرش منوط مي شد به اين كه  در درون حلقة كار  تدريسي حلقه در شكل

در . مورد بحث  عضو يا اعضاي ناشناختة اطالعات زندان حضور مي داشت 
چنين صورتي تا زماني كه اطالعات زندان ادامة كار استخباراتي اجنتش را در 

در غير . ميان حلقة تدريسي الزم مي دانست ، حلقه به كارش تداوم مي بخشيد
اطالعات زندان حلقه را شكستانده هر كدام را از يك ديگر جدا آن مسؤولين 

 .نموده به اتاقهاي ديگر  انتقال مي داد 
مجيد كلكاني ، سيد " جالدان معروف پرچمي كه در شكنجة زنده يادان -]٣[

 "، نادر علي ، ميرويس ، قاضي ضياء) استاد مسجدي(بشير بهمن ، هدايت 
 قيوم صافي ، عبداهللا شتند عبارت اند از وصد ها و هزاران زنداني دست دا

» عبداهللا رقصنده « مشهور به . باشندة  قرية اوستاكاران كوهستان بچة سرور 
امين «  معروف به امين دست دراز، » كومه كته« معروف به حميد شتاب، 

  لطيف شريفي، ) آمر سياسي وزارت داخلة كارمل» فاروق زرد« برادر (» جالد
 قاسم  و) »غني زنبور« معروف به ( ئيس عمومي تحقيق رغني پرچمي، 

  .بي رحم و نهايت قسي القلب ) »قاسم كارتونيك« معروف به  ( خان عينك
را در » اخوان المسلمين« اولين تظاهرات خياباني كه ظهور جنبش - ]4[

و .  اتفاق افتاد1349رمضان سال21 سياسي كشوراعالن نمود در تاريخ ةصحن
، در داخل )1350(كه شاگرد صنف يازدهم مكتب استقالل بود مسعود هنگامي 

موريت أ در نخستين م).G.R.U(پرآنچه شدة . نفوذ كرد » اخوان المسلمين«
همپالكي اش يعني حكمتيار  . ، تنها نبود»...اخوان«ش در درون  ااجنتوري

» ...اخوان«جنايتكار محيل و منفعت پرست،   قبل از وي در هستـه هاي اولي 
خنه كرده بود؛ همچنان  چند تن  ديگر كه تا كـنون بدرستي شناسائي نشده ر

  .اند
يك » كانالهاي مختلف استخباراتي«  در رونـد تهاجم عناصر نفوذي مربوط به 

 دشمن ، يا به داخل احزاب و ةدولت، در درون تشكيالت كشور خارجي به مثاب
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ته به آنكشور، ويا احزاب سازمانهاي ساخته شده، توسط كشور خارجي، و يا وابس
و سازمانهاي غير وابسته؛ امـا مخالف دولت مركزي ، بار ها اتفاق افتاده كه 

يك دولت، در جريان فعاليت » كانالهاي مختلف استخباراتي«عناصر نفوذي از 
كـه باهم ) به طور اخص در داخل كشور خارجي(اطالعاتي به ضد دشمن 

اطالعاتي كه داشتند، از ارتباط همديگر با تالقـي مي نمودند، بنا بر شم قوي 
در اين راستا، هرگاه يكتن يا عده اي از آنها،  . دولت خودي آگاه مي گرديدند

تطميع شده به دشمن مي پيوستند؛ همپالگي هاي استخباراتي خود را كه قبالً 
شناسائي كرده بودند،  به سوي دشمني كه تازه در خدمتش قرار گرفته بودند، 

را  در صورت عدم پيوستن  همپالگي هايشان به دشمن، آنان. ندندمي كشا
قرباني تثبيت صداقت و وفاداري خود نموده، به چنگ دشمن مي انداختند؛ 
همانطوري كه حكمتيار  خاين به مردم و  كشور،  عده اي از همسلكان 

و بعد از فروش خويش به . استخبارتي اش را در همين روند، شناسائي نمود
.I.S.I و CIA  اش به پاكستان و »  وفاداري«و » صداقت« آنان را قربان تثبيت

  ...  .    امريكا كرد
---------------------------  
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