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     )تئوريسين حزب اسالمي(حاجي امين 
مي گفتند وي . ار بود  سال رقم زده بودند ، مثل سه تن ديگر عضو باند اسالمي حكمتي7 اين شخص كه مدت قيدش را 

اين شخص زبان . كار مي نمود  »رياست شاروالي كابل «قبل از گرفتاري به سمت كارمند در . عضو فركسيون خلق بود 
حلقة حزبش را در داخل سلول زندان داير مي . قاهره بود » االزهر «معروف ) دانشگاه(ور در اصل فارغ التحصيل پوهنتون 

  را در رابطه با اسالم KGBحاجي امين سياست سازمان  . را به بحث مي كشيد ...  و احاديث ونمود و با برادرانش قرآن
 2من روزي متوجه متن بحث نامبرده كه در . مي خواست درميان اعضاي باند گلبدين حكمتيار تبليغ و ترويج نمايد 

حلقه اش را مخاطب قرار مي داد چنين گفت كامالً به خاطرم مانده زماني كه اعضاي . متري من حلقه بسته بودند ، شدم 
از ميان آنان .  اعضاي حلقه دچار حيرت شدند  ، با چنين تفسيري از قرآن.»  خداوند به شر و خير كسي غرض ندارد «:  

تياط لب به سخن گشوده  با اح مي زد ،گوشة لبش موج تبسم  تمسخر آميز نيمه پيدا در كهتنها معلم كبير در حالي 
استدالل بعدي تحصيل يافتة االزهر كشور مصر اين  . » چطور خداوند به  خير و شر بنده اش غرض ندارد « : اشتاظهار د

»  انسان  و اراده اش را مقيد نكرد  ،خدا زماني كه به پيدايش جهان اراده نمود و انسان را به روي زمين خلق نمود« بود  
. ند اسالمي حكمتيار احترام آميخته با نوعي ترس به حاجي امين داشتند در هر صورت تمام اعضاي با) . نقل به مفهوم ( 

اين شخص قد كوتاه و الغر اندام هر روزه ريشش را مي تراشيد و به عوض دستار و لنگي كاله پوست سفيد به سرش مي 
اند اسالمي گلبدين به يكي از روز ها كه اعضاي ب. با طيف چپ انقالبي با احترام آميخته با احتياط گپ مي زد . نهاد 

ماليار خلقي معين وزارت تجارت دولت كودتاي تره كي   [دادنددورش حلقه بسته بودند و به تفسيرش از قرآن گوش مي 
]   گوش مي داد) دانشكده(به لكچر استاد در فاكولته ) دانشجو(مندي يك محصل  قه  امين هم به مسايل مطروحه با عال-

به ميان ) در رابطه به خلقت( تلويحاً طرز ديد و بحث شعله ئي ها را در پوهنتون كابل  ،حاجي امين در حاشية بحث
من در حالي كه بر جايم نشسته بودم با آواز . كشيد و مطالب نادرست را به حساب  شعله ئي ها تحويل مجلسش داد 

طوري . ين به سپيدي گرائيد رنگ حاجي ام.  را به شدت رد نمودم گپشبلند توأم با نوعي خشونت حرفش را بريده 
زماني كه نوبت تفريح اتاق ما رسيد ، .  سوء تفاهم صورت گرفته ، اصل مطلب طوري ديگر بوده است وانمود كرد كه گويا

از ) كه كمتر به تفريح مي رفت و اكثر اوقات مطالعه مي كرد(حاجي امين . در اتاق از اعضاي حزب اسالمي كسي نماند 
  :  حرفش را   به ياد دارم كه گفت .  عذر خواهي كرد  رف چپركتم آمدهجايش برخاسته به ط

  

   - 2 -   قسمت  -  16 -بخش 
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شما هم در .   احترام زياد مي گذارممن به شما و رفقاي تان. يگر بود مرامم چيزي د. ببخشيد ! توخي صاحب     « 
ر هنگامي كه براي اعدام از  زنداني بودم ، آنها د» 1بالك«من با رفقاي تان در كوته قفلي . راهتان پا برجا ايستاده ايد 

زنده ياد [انجنير صاحب محمودي . اتاق  بيرونشان مي كردند ، با شجاعت و آرامش با هم اتاقي ها خدا حافظي كردند 
خودش نماز نمي خواند ؛ مگر نماز . كتاب مي خواند . عادت داشت صبح ها قبل از نماز بيدار مي شد ] لطيف محمودي

 [ » كه قضاء نشه"چي ته كو"حاجي بي خي«: انگشت خود من را از خواب بيدار نموده مي گفت صبح كه روا مي شد ، با 
  . » من را از خواب بيدار مي كرد كه نمازم قضاء نشود ] از خواب برخيز نمازت را بخوان كه قضاء نشود 

  
  ) معين وزارت تجارت(    خلقيماليار
 زماني به سمت معين در وزارت تجارت دولت  نامبرده . تاق زنداني بود امين هم در اين افركسيون حفيظ اهللاز ماليار 

: يك روز از وي پرسيدم  . اوهم مانند سايرين در اتاق به نماز ايستاده مي شد .  كار مي كرد 1357 ثور 7كودتاي ننگين 
 ايران  با شرمساري ةحزب توداين برادر تني .  چرا به نماز ايستاده مي شويد  ، ماليار صاحب شما كه آته ئيست هستيد«

. خوانم نماز مي  ] »حزب دموكراتيك خلق«[ توخي صاحب من به تأسي از خط مشي حزب « : در جوابم چنين گفت 
  .» .  رفقاء بايد نماز بخوانند اين امر حزب است كه تمام

  
  .)خادي  -پرچمي  ( همايون عيني

. بود ، مي شناختم ) تعليم و تربيه(شدنش كارمند در وزارت معارف  از اهالي چهاريكار را كه قبل از زنداني اين جوان
در بارة برادرش هارون خادي نفوذي . كارمل شد »  وطن جبهة پدر« پدرش از پرچمي هاي قديمي بوده ، بعد ها عضو

  .حزب اسالمي در بخش هاي قبلي خاطرات زندان  طور مفصل نوشته ام 
 كه از زندان ديدن مي ت خارجيأ به غرض اغفال هي- ه با ساير جواسيس همرا-زندان  سمت را در اين عينيهمايون 
 اين جوان در وزارت تعليم و هم اشاره شده ،» خاطرات زندان«  همانطوري كه درجلد دوم .بودند  انتقال داده كردند ،
  زماني كه عده اي از،وزارت  ورين آنمأمدر داخل سرويس هاي حمل و نقل . كاتب كدام شعبه بود ) معارف(تربيه 

 ان چوكي خودش را يا به من و يا به زنده ياد ، بشاش از جايش بلند شدهة باچهر ويكارمندان ايستاده مي ماندند ،
او يكي از پرچمي هاي سابقه دار . پدرش ، عيني تخلص مي كرد . كرد   مي تعارف ، يا به كاوياني صاحبشاهپور قريشي

 چهاريكار شمالي ة از منطق، كارمل» پدر وطنةبهج«و در ضمن عضو مشغول كار بود ، يه بود كه در وزارت تعليم و ترب
«  نجم الدين كاوياني و ،فريد احمد مزدك(گردانندگان اصلي شوراي نظار  از در ارتباط با سه تن عينيهمايون . نيز بود 

وي ، درست مانند برادرش .  ده شددر داخل باند جمعيت اسالمي آور)    اجنتان شناختة شوروي–» قهرمان مسعود
 با خود يكجا به چنگ خاد انداخت ، كه تعدادي از شناسائيحلقات آن حزب را بعد از ) وساير خادي هاي نفوذي(هارون  

   .  شدندآنان اعدام و شمار ديگر به حبس هاي طوالني محكوم 
وي .   در اتاق مي ماند ؛دـبالك منصرف مي ش همايون عيني كه از رفتن به صحن ،زماني كه نوبت تفريح ما مي رسيد 

 در ضمن از چاي و بوره و برخي مواد مورد ضرورت داكتر روستار تره كي. به تالشي اسباب و اثاثية زندانيان مي پرداخت 
 سر انجام به هنگام.  تره كي شد  صاحب موجب ناراحتي داكتر-سوم   در دفعة دوم و يا- تكرار اين عمل وي . مي دزديد 

 به  ،بود  را كه هم اتاقي ما-هارون خادي-  به خاطر داشت من برادر همايون  كه(آمادگي رفتن به تفريح ، استاد تره كي 
، من را كه مانند يك دوست نزديكتر به خود   با خشمي آميخته با ناراحتي زياد)وي معرفي كرده بودم كه عضو خاد است 

اي توخي همايون جمعيتي هر وقت كه ما به تفريح مي رويم بكسم را مي آق« : ؛ مخاطب ساخته چنين گفت  مي دانست
اين عمل وي را توهين به خود و ساير زندانيان . »  را مي دزد و با گفتن كنايه من را اذيت مي نمايد چاي و بوره ام. پالد 
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متري ما ايستاده  و با دقت به به همايون كه دريك . » ... داكتر صاحب بگذار من سرجايش  بشانمش  «: گفتم ، دانسته 
 اگر بعد همايون خجالت نمي كشي كه داكتر صاحب را با اين كارت اذيت مي كني ،«: گفتم   گپ هاي ما گوش مي داد ،
همايون كه رنگش به سفيدي گرائيده بود ، با دستپاچگي جواب . » !  فهميدي ، خرابت مي كنماز اين بكسش را باز كني

با نوعي . » داكتر صاحب برناحق بااليم تهمت مي كند .  اگر من اين كاره كرده باشم  به خداتوخي صاحب « : داد 
:  به شدت مي ترسيد ؛ اينچنين هوشدار دادم  در زندانخشونت به اين جاسوس شناخته  نشدة خاد ، كه از افشاء شدنش

  .»  ! به استاد توهين نكن ، اگر كارت تكرار شد ، باز گله نكني ، متوجه باش« 
از آن تاريخ همايون خاديست كه در گنداب قوم پرستي و مرداب پشتون ستيزي غوطه ور بود ، از اين كار رذيالنه اش 

بعد از آن روز  با خيال راحت به تفريح و ) كه هم اكنون در كشور فرانسه اقامت دارند ( استاد تره كي .  دست كشيد
  .ب اين خادي رذيل نداشت هواخوري مي رفت و كدام دغدغة خاطر از جان

«   گويادراهمايون عيني بعد از رهائي از زندان منحيث ك:   تذكر اين نكته را نه در حاشيه بل در متن الزم ميدانم كه 
 بعد ازتجاوز امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريكا  مسعود به رتبه جنرالي ارتقاي مقام داده شد و-دولت رباني »ة زندان ديد

 كرزي  ةلداخ و وزير  عضو شوراي نظار»ضرار احمد مقبل«به پيشنهاد ) ظاهراً (  در دولت كرزي  به كشور، باز هموشركاء
   . مقرر گرديد » امنيت كابلةرئيس ادار«  سمته ب

ها و  نه مربوط مليت ها و اقوام ، تبار ،تاريخ براي هزارمين بار ، باز هم نشان داد كه دزدان و جاسوسان و ميهن فروشان
. ؛ بلكه داراي ماهيت و سرشت ، خمير و ضمير مشترك  اند  دانطايفه هاي شريف ، با شهامت ، آزاديخواه و مبارز كشور

و عبداهللا  و دستگير پنجشيريعطاء  پشتونتبار ؛ همايون و فهيم و قانوني و معلم ... كرزي و گلبدين و سياف و مال عمر و 
وزي ازبك ؛ كشتمند و مزاري و محقق و خليلي و محسني هزاره و امثال اين ها هيچ ازقوم پنجشير ؛ دوستم و ر عبداهللا

اينان در ماهيت امر خادمان بي . گونه تعلقي به نژاد ها ، اقوام  و تبار هاي آزاديخواه و شجاع و مبارز افغانستان ندارند 
  .چون وچراي استعمار و امپرياليزم هستند 

اتاق سياه «( » اتاق جزائي «   » 6 بالك « در[ يكبار توسط خلقي ها و بار ديگر  )نيهمايون عي( خادي – اين پرچمي 
توسط يك تن از اهالي شريف پنجشير عضو جمعيت اسالمي كه يك پايش كوتاه بود و مردي بود قوي هيكل ، به ] » )

 و كنار قفس مشغول كاالشوئي وقت تفريح بود زندانيان به جز چند تن كه در گوشه. شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
صداي گنگي از گوشة  قفس . من هم در درون قفس بودم . و يا پخت و پز بودند، ديگران به داخل مثلث رفته بودند 

به آن گوشه رفته متوجه شدم كه همان عضو . اين صدا مدتي ادامه يافت . اعتنائي به آن نكردم  . بيروني به گوشم رسيد 
زماني .  كه دشمن روسها و نوكران خادي اش بود ، همايون عيني را خاين خطاب نموده  مي زد معيوب جمعيت اسالمي

 اينجه خو زندان اس  .توخي صاحب اي يك خاين است «: كه چشمش به من افتاد از لت و كوب وي دست كشيده گفت 
 »اتاق جزائي«  خودش را از –دا  بي سر و ص-همايون در همان روز . » در بيرون مي فهميم كه با اي پليد چه كنيم 

  ]* . [ انتقال داد تبديل نموده به اتاق  باالي اتاق ما
  
  

گذاشته بودند ؛ زيرا اطالعات زندان خادي هاي شناخته شده و » اتاق جاسوس ها«  نام اين اتاق را زندانيان -[*] 
گرفته بودند و خطر كشته شدنشان وجود جاسوساني را كه در ساير اتاق ها از طرف زندانيان مورد ضرب و شتم قرار 

انتقال مي دادند كه مصونيت شان تأمين شده  ) اتاق اختصاصي(داشت ؛ آنان را از ساير اتاق ها بيرون آورده  به اين اتاق 
  !] .اين طيف پليد در اين اتاق از امتيازات و مزاياي برخوردار بودند . بتواند 
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  .  ) خادي-پرچمي  ( زلمي
چهرة .  درنگ بيشتر نمود  ؛به جواني كه زلمي ناميده مي شد و قد متوسط و بروت هاي پرچمي گونه داشتبهتر است 

جايش را به سببي نزديك دريچه گك ها  تعيين كرده . آرام اين جوان وي را  به ظاهر بي غرض و مؤدب نشان مي داد 
فاميل حفيظ اهللا امين ، (و گذار  زنان زنداني  كه محل گشت  بالك رابودند تا ساير زندانيان نتوانند صحن جنوبي

، ناگزير بود بر روي بستر هرگاه كدام زنداني مي خواست از صحن بالك ديدن كند.  ببينند ،بود ) محموده و ديگران 
به خاطري كه زندانيان مي دانستند كه وي از موضوع به شعبه .  باال مي شد و از آنجا به بيرون نظاره مي كرد زلمي

در اتاق پهلوي ما . العات گزارش خواهد داد ، از نشستن بر روي بستر وي و ديدن صحن بالك خود داري مي كردند اط
 كه زندانيان  وي را »جان محمدمدير« ي را به يك تن از خادي هاي شناخته شده به اسم  ئ چنين جاهم  شعبة اطالعات

  .مي گفتند داده بود » مدير جانو« 
 زندانيان از طريق همين دريچه گك هاي داخل اتاق ، دست درازي جنرال روسي را باالي دختر امين بعد از آن روزي كه

 تا حضور آنان به داخل سلول مانع عناصر شناخته شدة خاد داده بودندچپركت هاي نزديك دريچه گك ها را به ... ديدند 
  .ديدن بيرون گردد 

تمام زندانيان . به ندرت با كسي حرف مي زد . ت خود ديده مي شد اين پرچمي خادي شده هميشه باالي چپرك،  زلمي 
سرسپردة حزب اسالمي اين جوان تحصيل كرده و .  به هنگام صرف غذا به دور يك دسترخوان نشسته غذا مي خوردند 

او به . رند خود را به نمايش  بگذا» برتري «و » توانمندي«  كرده بودند ، تا به اصطالح »بايكات« را به اصطالح روس
شطرنج دست ساخته اي هم در اتاق بود كه زندانيان آرزو داشتند فشار روز هاي . را صرف مي كرد ) غذايش(تنهائي نان 

طوالني زندان را با بازي به روي تختة آن كمتر احساس كنند ؛ مگر در اين اتاق تا پيش از آمدن ما ، كسي با كسي 
 چنين درك كردم كه گلبديني هاي ضد تمدن و انسانيت توانسته بودند نوعي از از اوضاع اتاق. شطرنج بازي نمي كرد 

كدام زنداني تا كنون با چنين . اين جوان نان نمي خوردند  با. اتوريتة اسالم گونة شان را براتمسفير اتاق حاكم بسازند
حاجي امين با سه تن هم حلقه اش  از سلول زندان  چيزي شبيه حجرة مسجد و يا اتاق .  بود وضعي اعتراض نكرده
همچنان استاد روستارتره كي هم با . و چنين وضعي براي من و استاد فرهت غير قابل تحمل بود ، مدرسه ساخته بودند 

ده بود ، من استاد روستار را مخاطب قرار داده دو يا سه روز از انتقال ما به اين اتاق سپري نش. چنين وضعي دمساز نبود 
آنگاه بازي شطرنج را در اتاق . كمي ياد دارم : استاد با كمي مكث گفت  . » داكتر صاحب شطرنج ياد داريد ؟ « :گفتم 

نج پرسيدم پس چرا شطر.  وي گفت كه ياد دارد. در همان روز ، از زلمي پرسيدم كه شطرنج بازي بلد است . آغاز كرديم 
   .»...  هيچ همينطور «: به جوابم با نوعي مظلوم نمائي گفت . نمي زني 

  :  به استاد فرهت و استاد تره كي گفتم 
 زلمي جنايتكار ؛ بلكه به خاطر شكستاندن نه به خاطر مظلوم نمائي.  پذيرم من اين بايكات را در مورد زلمي نمي« 

چه معني دارد  ما همه . از حزب وطن فروشان خلق و پرچم نيست جنايات حزب اسالمي كمتر . بايكات حزب اسالمي 
مربوط حزب دموكراتيك خلق و ) ماليار و حاجي امين(انسان و زنداني استعمار هستيم در دسترخوان با خلقي 

  خادي نه ؟ من از زلمي مي خواهم كه  با ما-جنايتكاران ضد علم و تمدن گلبديني نان بخوريم ؛ مگر با يك پرچمي 
  » شما در زمينه چه نظر داريد ؟ . شطرنج بازي نمايد و هم با ما نان بخورد 

بيدرنگ زلمي را مخاطب قرار داده با آواز بلند .  نظرم را پذيرفتند  پيكارياستاد فرهت ، داكتر صاحب روستار و احمد شاه
و دلي به طرف استاد روستار و استاد وي با ترديد و د. »زلمي بيا كه شطرنج بزنيم « : كه ديگران هم بشنوند گفتم  

زلمي در حالي كه نمي توانست خوشي اش را پنهان دارد ، از جايش . آنها هم حرف من را تكرار نمودند . فرهت نگريست 
حاجي امين و هم حلقه هايش كه اوضاع را تحت نظر داشتند ، از واكنش ما . برخاسته در شطرنج بازي ما اشتراك كرد 
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فرداي آن روز  هنگام . نبودند هيچ گونه اعتراضي در زمينه نشان بدهند آنان قادر . زلمي خوشش شان نيامد عليه بايكات 
قبل . آن نشستيم  وي كف اتاق  پهن شد ، همه به دورربر  ) سفرة غذا( زماني كه دسترخوان ) غذاي نهار ( نان چاشت  

 «: كه زلمي نشسته بود ، دور داده وي را مخاطب ساخته گفتم از اين كه به صرف غذا آغاز نمائيم ، رويم را به طرفي 
م بايكات حزب وي كه متوجه حساسيت موضوع شده بود ، فهميد كه ما مي خواهي. » ! زلمي بيا پائين با ما نان بخور 

 در پهلوي وي از جايش برخاسته. بيدرنگ گفته ام را جِدي تكرار نمودم .  چيزي بگويد مي خواست. اسالمي را بشكنيم 
كي به جايش هر. غذا خورده شد . گير شده بود حزب اسالمي غافل. سكوتي بر اتاق سايه افگند .   نشست » سفره«سر ما 

) دست شوئي ( نوكريوال اتاق دسترخوان را جمع كرد و ظرف هاي نان را روي هم گذاشت تا در نوبت تشناب . برگشت 
، قبل از آن كه نوكريوال قره وانة غذا را به داخل  در وقت صرف نمودن غذاي بعدي اما  ؛بعدي آنها را به آنجا برده بشويد

 عكس العمل شان را به خاطر  شكستن بايكات )معين وزارت تجارت(اتاق تقسيم نمايد ، حزب اسالمي به شمول ماليار 
پركت ماليار پهن كردند ، نان خشك دسترخوان خود را در ميان اتاق نه ؛ بلكه نزديك به چ: زلمي ، بدينگونه نشان دادند 

اد فرهت ، زلمي ، احمد شاه استاد روستار، است( ما پنج نفر ... .  را هم بر روي آن گذاشتند و شروع كردند به خوردن آن 
هم دسترخوان مان را به نزديك چپركت احمدشاه پهن نموديم و غذاي مان را جدا از حزب اسالمي و خلقي هاي ) و من 

زلمي ورفقاي  ...از آن روز به بعد دو دسترخوان در داخل اتاق پهن مي شد . صرف نموديم ) »كراتيك خلق حزب دمو«(
كه در ميان ) فركسيون پرچمي ها(زنداني شده اش مربوط به طيف مخفي  نور احمد نور عضو بيروي سياسي  باند خلق  

ست نشاندة سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان  بود كه در بيروي سياسي و دولت د"نور پنجوائي"حزبش مشهور به 
توده ئي هاي افغانستان ( پست بسيار مهمي را  نمايندگي مي كرد ، بودند ؛ نور احمد نور عضو بيروي سياسي باند پرچم 

» قدموكراتيك خل«مربوط به اعضاي رهبري باند »  طيف مخفي «نگارنده به خاطر وضاحت موضوع در رابطه با .   بود) 
  :الزم مي داند چند سطري بنويسد

  
   گذرا برگوشه اي از ميكانيزم كار مخفي  برخيتأملي  – 5

  ) خلق و پرچـم(         از اعضـاي كمـيتة مركـزي بانـد
  

 در افغانستان گذاشته شد ، نخبه هاي بيروي سياسي بعداً  KGBتوسط  »  دموكراتيك خلق «هستة باند زماني كه 
هاي مختلف كشور تعلق نژادي و زباني داشتند ،  آنان به مليت كه هر كدام، ميتة مركزي اين باند برخي از اعضاي ك

كه كار اصلي آنها را تشكيل مي داد ، در جنب » حزب دموكراتيك خلق« موظف گرديدند به عالوه جلب و جذب افراد به 
 ؛ حتا اعضاي بيروي سياسي به جذب هوشيارترين كار اصلي به گونة كامالً مخفيانه و دور از ديدرس ساير اعضاي رهبري

محيل ترين و پست ترين و وجدان كُشته ها كه عالقة خاصي به پول داشتند از مليت خودي نيز بپردازند ؛ بدون آن كه 
 كه عمدتاً -همانطوري كه اعضاي تازه جذب شده توسط  برگزيدگان . ركزي حزب خود بدهند كميتة مگزارش آن را به 

 جاسوسي را به عهده داشتند ، در جريان جذب ، آموزش و عمدتاً كاركرد هاي اطالعاتي نبايد يك ديگر خود را كارهاي
مي شناختند ، يك عضو رهبري توظيف شده به كار جاسوسي ، نمي دانست كه عضو ديگر كميته مركزي نيز به چنين 

ز آنها متوجه اين باريكي شده باشند كه چنين امري شايد برخي ا.   گمارده شده يا خير - از جانب روسها -وظيفه اي 
  . تنها و تنها شامل حال شخص خودش نبوده ؛ بلكه شامل حال چند تن ديگر از اعضاي رهبري نيز شده باشد 

كه مثالهاي برجستة آن سلطانعلي كشتمند ، ( » دموكراتيك خلق « به هر حال ، گمارده شده هاي كميتة مركزي باند 
 KGBاين برگزيدگان ) اهللا ، دستگير پنجشيري ، شرعي جوزجاني ، سليمان اليق ، نور احمد نور مي باشندداكتر نجيب 

شمار كمي از جذب شده هائي پنهاني شان را عضو حزب نيز مي ساختند ، تا معلومات كسب شده در مورد مسؤول و 
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 رهبري كه به سازماندهي مخفيانة هم تبار هاي گمارده شدگان. اعضاي حلقة داير شده در درون حزب را به آن ها بدهند 
خود توظيف شده بودند ، گزارش كار و سازماندهي اكيداً مخفيانة خود را به عضو ارتباطي خود كه عضو حزب نبودند و 

بود اجنت افغان تبار و يا آسيائي تبار و يا روسي ، عضو ارتباطي اينها . هيچ كسي آنان را نبايد مي شناخت ؛ مي سپردند 
از جمهوري هاي جنوب ) عضو ارتباطي  گمارده شدگان كميتة مركزي حزب ( تعدادي از اين گزارش گيرنده ها . 

 كه از مقابل ارگ شاهي و سينماكابل به طرف پل باغ عمومي  امتداد داشت ، در جادة شاهيشوروي بودند ، اينها در 
باز كرده بودند ، و ... ) شيرني خارجي ، كلچه و كيك و( ت حلوايا،  »كلچه   فروشي« دكان هاي  ،سمت شرقي آن جاده

 به كار فروش قالين خودشان را مصروف ساخته بودند ، و يا در سراي »چمن حضوري«يا در دكانهاي سمت غربي 
 و دكان  ]KGBمثل پدرمحمد خان جاللر جاسوس مشهور [ دكان تكه فروشي » مسجد پل خشتي«شاهزاده متصل 
 - و يا در جادة تيمور شاهي مقابل درياي كابل  ، داشتند... ) مثل دالر و پوند و( ار خارجي ، و فروش آن هاي تسعير اسع

اعضاي يك تن از ) به شمول نگارنده  (دو سه رفيق .  دكان هاي ساعت فروشي و يا سلماني داشتند –طرف آفتاب رخ 
را در داخل يك دكان ساعت فروشي لب درياي  ) شرعي جوزجاني( كميتة مركزي اين حزب ميهن فروش و جنايتكار  

 هاي برآمدة دكان الماري [كابل كه از مردمان آن طرف سرحد بود ، در وقت داخل شدن در آن دكان بار ها  ديده بوديم 
 شوروي مسلماَ استخبارات] . آن راه يابد مشتري نمي توانست به داخل  ، بود كه جز صاحب دكانجابه جا شدهقسمي 
ز تولد پرچم و خلق ، در ميان ساير مليت هاي افغانستان ، اشخاص خود فروشي را در خدمت دستگاه اطالعات خود قبل ا

و خاد يكي از بطن ديگري بيرون برآمد ، ستون فقرات  خاد ، من » كام«و » اكسا «در واقع ، زماني كه . قرار داده بود 
يادي از اينها به خاد خارجي انتقال داده شدند ، تا در نقش جمله از همين طيف كامالً مخفي ساخته شد كه شمار ز

كارمندان  باالئي ، مثل اسد اهللا كشتمند در تهران  و پائيني ، مثل مستخدمان سفارت خانه هاي افغانستان و ساير 
باشد كه در تشريح مكانيزم ساختار آن ، مستلزم كاوش و ارزيابي منطقي و اطالعات دقيقتر مي [ نمايندگي هاي تجاري 

بخشهاي قبلي اين نهاد استخباراتي . به كار اطالعاتي براي روسها ادامه دهند ] حوزة كار اين اثرنمي شود به آن پرداخت 
زير رهنمود  همين طيف مخفي سازماندهي شده » كام«و » اكسا « گرفته تا » مصونيت ملي«و » ضبط احواالت«از 

 نيز  ،زلمي و رفقايش كه در باال از آنان نام برده شد. مشغول كار بودند توسط برگزيدگان از كميتة مركزي حزب ؛ 
  .و پيچيده بودند »  تو در تو « محصول چنين مناسبات  و ميكانيزم 

  ( اطالعاتي مخفية قـدرت شبكةمجموع، اهـرم   KGB   همانطوري كه در فوق اشاره شد ، بر وفق سازماندهي 
   . ودـ ب مهـم حزبان عضوـود همـت خـ در دس)  حزب خلقيترين اعضاي مركز مئنپرده ترين و مطــآنعده از سرس

 بودند كه بخش هاي سازمانيافتة خود را به داخل باند هاي اسالمي شوت كردند و بعد ها KGBهمين برگزيدگان 
وستن كشتمند به باند خودشان نيز به دستور روسها رسماً از حزب شان بريدند و به باند هم نژاد خود پيوستند، مثل پي

بود در متن كتاب خود » حزب دموكراتيك خلق« كه خود عضو كميتة مركزي غوربنديدر ذيل ببينيم . مزاري و محقق 
پيوستنش به حزب  و كشتمنددر بارة )  »  نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغانستان« ( تحت عنوان 

   :       وحدت مزاري چه نوشته
ي كه بعد از دورة دوم حكومت بر طرف گرديد ، از حزب و دفتر سياسي آن استعفاء داده  كشتمند زمان« 

شرمسارانه گفت به حزب وحدت تعلق فكري دارد و براي تحكيم آن سعي نموده و ائتالف شمال را برحق مي 
  .  »داند
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 روس  نظامي با يكتن ازمقتدرترين مشاورين نورنور احمد :  دهم ، موضوع را وضاحت بيشتر مي با مثالي در زمينه
 كه(   خود را مخفية اعضاي جوان شبك از ورزيده ترين پنج تن ،نور.  يابند  هنگفتي دست هايتصميم مي گيرند به پول

 ة از رابط تا قبل از گرفتاري اينها ، نجيبديو خاد  طوري كه– ساخته بود عضو خـاد با شگرد هاي اطالعاتي ، مخفيانه
مسجد پل « تاجران سراي تاير و چاي فروشي مقابل  هايتا پول  توظيف مي كند )  كدام اطالعي نداشت  نور باشان

  كابلفارغ التحصيل پوهنتون كه  اعضاي اين شبكه ازچهار تن .  كنند]در اصل سرقت  [ را به اصطالح مصادره» خشتي
 ، دالر ، پوند ، مارك و سائر اسعار خارجي افغاني نقد ، چك نصد ها مليو،  با استفاده از عضويت شان درخاد ، بودند

 اقامت در انه روزمسدود شده بود ، طي سه شب...  ، كه به خاطر روز هاي عيد  را كابلدكانهاي آن سراي بزرگ و معروف
البته  ( داشته با قسمتي از پولهاي دست  يك تن از اينهاة جنرال شورويمطابق پالن مطروح.   سرقت نمودند؛آن سراي 
  مورد نظر روسها به اصطالح، تا از آنجا به كشور غربي نمود» فرار  « گويابه پاكستان)  و بار جاسوسي غرض كار

) »حشمت خوبان «مشهور بهجوان خوش سيما (سايرين، يعني مجيد از كارته پروان ، حشمت از شهرنو . شود » پناهنده«
، بدون استيذان   مي شدناميده»  زلمي  قندهاري « فرد پنجمي كه وي نيز زلمي و نامه ، جوان چهارمي از اهالي كابل ب

به اساس تحقيقاتي جدي كه خاد در نها  يا.   نمودند از آن سراي مشهور مبادرت به عمل سرقت،داكتر نجيب  جالد  خاد
ن شبكه در زندان نيز به  فعاليت هاي افراد اي. گرديدند  سال زندان 20 هر يك محكوم به ،  شده گرفتارزمينه انجام داد ،

 كشور را دامن مي ،... و اقوام و وب به مليت هاس آتش افتراق بين زندانيان مناينها.  استخباراتي و سياسي مشغول بودند
  .ه خاد زندان تحويل مي داد زندانيان بي بضاعت را زير نام كمك متمايل به خود مي ساخت و ب زلمي كندهاري . زدند

ن به بعد مسؤول دزدي ها  و تاراج برخي سراي ها و مؤسسات شخصي و دولتي طيف خاد كشتمند به رهبري  از آ
برادرش اسد اهللا كشتمند كه در رأس يكي از رياست هاي مهم خاد به آدمكشي  و اشكال جنايت مشغول بود ،  محمود 

هم در چنين قضايا مستقيماَ دست داشت  ) ببرك كارمل( شخص رئيس دولت دست نشانده [ بريالي برادر ببرك كارمل 
  .پنجشيري  بعد ها مزدك  و  رشيد دوستم و سايرين مي باشند دستگير، ] كه بعد ها به آن خواهم پرداخت  
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