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نفر زنداني اصلي را بدون خبر  و نه شنيده شده كه خاد زندان در كوته قفلي دو،  نه ديده - هيچگاه -در زندان پلچرخي 
 شده را »زنداني« هميشه وجود يك و يا بيشتر خادي  ،ا زنداني كرده باشند ؛ در ميان زندانيان كوته قفلي شدهكش يكج

ه هم اطالعات اينقدر بي خبر و خواب برد).  علت آن را در بخش هاي بعدي تشريح خواهم كرد ( در نظر مي گرفتند 
 در يك سلول آنهم از طرف شب و به  را جمع آوري  نمودهواي زندانيان ضد روس صورت دعنبود كه نداند سه تن زنداني

در زندان براي زندانيان دفاعيه مي نوشت به گونه اي با اطالعات ) بدون استثناء(هركي ... ! !  بنويسند مشورة همديگر
فاعيه مي  همزنجيرش دته به اطالعات كه يكي دوبار برايزنداني غير وابس.  نمي توانست غير اين باشد  .رابطه داشت

، دفاعيه نويس را از  سلولش به جاي ديگر  در صورت تكرار.  خاد به گونه اي از  ادامة اينكار جلوگيري مي نمود ؛نوشت 
در اين رابطه در نوشته هاي قبلي ( انتقال مي داد تا مورد آزار و اذيت  قرار گيرد و در آينده از اين كار منصرف گردد 

  ) .بيشتر نوشته شده است 

  .  ال اين خــادي چنين ادعــاي خنــده آوري نموده ، خودش ، خود را افشاء كرده است حا
  
سازد در همان كتابش استاد كهگداي فكاهياتي دارد كه هوشياري ونبوغ تره كي گونه اي استاد را بهتر روشن مي  :  - ◙
  در آن اتاق حدود دو صد زنداني جابجا شده  منزل دوم بالك سوم انتقال دادندتعدادي را به شمول من ، به كوته قلفي« 
 آن مي  در زير اتاق خود چقري كنده بودند يگان منقل برقي را پنهان مي كردند و نان خود را دراشخاص هوشيار. ... بود

 مان اتاق از من تقاضا كرد تا به قنداريان هحاجي فدا محمد...  نفر مي رسد  50 در اين اتاق  تا پختند تعداد قندا هاريان 
 به پشتو درس را 11 تا 10سواد آموزي ياد بدهم  منهم قبول كردم و چون اينها فارسي بلد نبودند ، هر روز  از ساعت 

... بزودي  نوشت و خوان را ياد گرفتند و در ماههاي چارم و پنجم آنها را انگليسي درس ميدادم .... برايشان شروع كردم 
يگان  وقت  پايوازي  مي داشتند  حق كشمش و ميوه خشك ... احترام بجا  مي آوردند از من به حيث استاد خود بسيار 

   )146و 145صفحه  (  » ...  خانة همة اين جوانمردان آباد باد ... قندهار را براي استاد خود يك سو ميگذاشتند 
نيم كه دروغبافي وي را ناديده   اين استاد پوهنتون اگر بگذريم نمي توا- امالئي و انشائي –از كم سوادي واغالط 

 بتوانند سطح منزل دوم آنرا بكنند ، تا »آدم هاي هوشيار« سطح اتاق و سقف و ديوار زندان كاهگلي نبود كه .بگيريم 

  

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «   به پورتال    - 4 -   قسمت  -  16 -بخش 
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براي كندن كانكريت ابزارمخصوص چون چكش و پتك وبرمه  .   كه منقل برقي را در چقري آن پنهان كننداندازه اي
 تن  چندين تن آن به چنين كاري 200هرگاه در ميان . ، نه ناخن و وسايل غذا خوري زنداني  استوقلم فوالدي به كار 
 با در نظر داشت وسايل الزمه ، سر وصداي آن ، نه تنها سلول هاي منزل اول آن بالك را نا آرام مي  ،مشغول مي شدند

  ،...از موضوع  با خبر مي شد ) حتماً ( ومنداني ق. ساخت ؛ بلكه تمام بالك و بالك هاي همجوار را نا آرام مي ساخت 
معموالً ضخامت . ضمناً به خاطر معلومات استاد بايد بيفزايم كه ضخامت كانكريت از ارتفاع منقل استاد كمتر است 

 سانتي متر نظر به نورمها تعيين ميگردد كه وزن يك متر مكعب آن نظر به نوعيت سمنت و ريگ 18 تا 10كانكريت از 
 16 تن ميرسد واگر شرايط امنيتي زندان مدنظر استاد باشد كه ضخامت آن2.6تا ) يگ خرد دانه متوسط يا كالن دانه ر(

سانتي متر تعيين گردد  وزن آن فوق العاده بلند ميرود كه ديوار هابايد دوبرابر ضخامت نورمال بعداز محاسبه تعيين 18تا 
اب ها دوبرابر گردد و قيمت تمام شد كار هم چند برابر گردد تا منقل تهد) عمق( شوند وهم چنان طول وعرض وارتفاع

نمايان   سانتي متر سيخ هاي فوالدي 3 الي 2بعد از كندن سطح كانكريت در عمق . استاد را در خود پنهان كرده بتواند 
  . پوره استثل كهگدايمي گردد كه قطع كردن آن كاري ست دشوار تر از كندن كانكريت كه تنها از عهدة دروغگوياني م

 زنداني آگاه و همه جانبه نگر ميدانست  كه فقط اعضاي  مخفي خاد مي توانستند در داخل سلول ، زنداني و يا 
 را   براي كار » معلم شده «خاد بعد از مدتي ، خادي .  ياد  بدهند » سواد آموزي«زندانياني را به گفتة اين كم سواد ، 

 » گوش به گوش«گر مي فرستاد ؛ بالفاصله ساير خادي هاي مخفي درون سلول طور معروف اطالعاتي به كدام سلول دي
  وي را اطالعات به خاطري كه زندانيان  را درس مي دادند ، طور جزائي از اين سلول به كدام «: شايع مي كردند كه 

د مثال هائي وجود داردر مورد . شت  وجود دا »كورس سواد آموزي«هم  » 3بالك « در  . »جاي نامعلومي  انتقال داد  
باشي هر اتاق به وقت .  در داخل زندان"كورس سواد آموزي" از جمله تشكيل  كه در جايش به آن خواهم پرداخت ،

  آنگاه سواد آموزان را تا كورس »...  سواد آموزان تيار باشين كه وقت كورس است «: معين با آواز بلند صدا مي كرد 
  .  بعداً دو باره به سلول باز مي گشت و در پايان كورس دوباره آنان را از كورس تا اتاق همراهي مي كرد .همراهي مي كرد 

 داستاني ست اء به روي خادي هاي بلند مرتبه اي چون نبي شوريده و جنرال داكتر كريم بهقصة دروازه كوبيدن استاد
 در خاد عيت پست خود را تا  موق ،يفانه تمثيل كرده است خود را استاد در اين داستان بسيار ظر»دالوري« حماسي كه 

 از آنها كمتر هم نيست كه به ، نيست بلند پاية خادخاد  نشان دهد كه اگر هم سطح آمران پاية همتراز آمرين بلند 
 راحتي مي تواند دروازه را به روي شان بكوبد وبا آنها به زعم خودش پرخاش كند    

  
 رئيس داكتر كريم بهامعاون سياسي خاد  و نبي شوريده ... ك دو پهره دار مرا به اتاق قومانداني بردند  از بال...  «   :  -  ◙

 مصاحبه كرده اند و به زودي رها مي شوند اگر تو هم ميخواهي رها شوي بايد  و روستارکاکړ «: گفتند ....اوپراتيفي خاد 
 يك بوتل كوكاكوال تعارف اينها   بمن... مصاحبه تلويزيوني كني كه ...   بمن  پيشنهاد كردند »اين مصاحبه را بكني 

 سال يك نوشابه كوكاكوال بسيار خوش گوار بود آهسته آهسته  گپ آنها بشدت  و خشم رسيد و مرا به 3كردند  پس از 
ه برآمدم  و روانه بر خاستم و دروازه را زدگپ ما به پرخاش رسيد  ... اعدام تهديد كردند من حاضر با آن مصاحبه نشدم 

  )  همان كتاب 137و136 صفحات ( » اتاق زندان شدم
 بوده  كه در آن ماه ها من و داكتر روستار 1362بردن وي توسط سر باز به قومنداني مصادف با ماه جدي يا دلو [ 

قومنداني طبق چشم خواستن كهگداي به .  و استاد هاله در يكي از اتاق هاي همان دهليز زنداني بوديم کاکړتره كي و 
كهگداي را به خاطري به «   : »مدير جان محمد«طبق گفتة [ بود ، نه مصاحبه  چيزي ديگر »مدير جان محمد«ديد 

 را در ميان زندانيان و جمعبندئي كه خود كهگداي از اين مصاحبه  کاکړ  مصاحبة استادپائين خواستند تا انعكاسات 
   .»نموده بود را از زبان  خودش بشنوند
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 ؛ حتا استادان پوهنتون افغانستان «:  و از اين كارشان به جواسيس خرد و ريزه و ؛ حتا سربازان هم  بفهمانند كه 
دارند ؛ پس نبابد ) كه بعداً تشكيل آن به وزارت ارتقاء كرد (   را »خدمات اطالعات دولتي«هم افتخار عضويت در رياست  

 خاد داكتر صاحب نجيب خود داري نموده از خدمت قرار گرفت و از همكاري باب ثور تحت تأثير تبليغات دشمنان انقال
  . » به آرمانهاي وي فرار نمايند 

 پيشبيني نمي توانستند كه روزي سر دستة جالدان افغانستان ، يعني موسان ميهن فروش با تمام هوشيارياين بي نا
 در "ملل متحد"يح  خواهد داد و براي رفتن به هند به دفتر رهبر شان رياست جمهوري را ترك گفته  فرار را بر قرار ترج

  !! كابل پناهنده خواهد شد 
اطالعات و ( هر باري كه كهگداي صاحب را به قومنداني مي برند ، ما همه منتظر آمدنش از پائين « : زندانيان مي گفتند 

 متوجه مي شويم كه از  ،داً كه به اتاق مي آيدبع. مي باشيم ، كه كدام خبر تازه از زبان وي بشنويم ) يا  قومنداني 
رفتنش به قومنداني يك ساعت و يا بيشتر سپري شده ؛ مگر زماني كه براي ما خبر ها را تشريح ميكند حد اكثر 

  .» ...   دقيقه بيشتر تجاوز نمي كند 15 -10صحبتش از 
ه به روي  جالدان بلند پاية خاد و برآمدن خود پرداخته از زدن درواز يان هم اتاقي هايش به الف و گزافمكهگداي در

در زندان  معموالً هم سلولي ها در غيابش باالي سخنان مضحك . سرانه اش از اتاق قومنداني در كتابش هم نوشته است 
 وي مي خنديدند و مطالب بيان شده اش را به ساير زندانيان همان دهليز ؛ حتا زماني كه در كدام بالك ديگر تبديل مي

 كه به قومنداني  برده شده اند ، مي دانند كه هيچ زنداني ، در نيان آگاهاكثر زندا .  و مي خنديدندشدند ، قصه ميكردند
هيچ شرايطي قادر نيست كه اتاق  قومنداني و يا اتاق اطالعات را بدون اجازة  قومندان يا آمر اطالعات خود سرانه ترك 

زماني كه زنداني در برابر  قومندان قرار دارد !!) . ازة اتاق جالد بزرگ را به هم بزند چه رسد به اين كه با خشم درو(گويد  
در داخل اتاق و يا در عقب دروازة قومندان ) آماده باش ( به سرباز تعليم ديدة خاد كه گوش به فرمان و در حالت تيارسي 

آنگاه سرباز  موظف زنداني را تا اتاقش . انتقال بدهدعمومي ايستاده ؛ با آواز بلند امر مي كند كه زنداني را به اتاقش 
همرائي نموده  وي را به سرباز  نگهبان دهليز تسليم مي كند ، بعداً نگهبان دروازة سلول زنداني را باز مي نمايد تا زنداني 

شأن «ي نبودند كه  كسان) رئيس و معاون سياسي آن(دوتن از خدايان خاد . داخل شود ؛ آنگاه دروازة اتاقش را مي بندد 
آدم . بروند » شمس الدين كور« جنرالي و رتبة رياست و معاونيت سياسي آنها  اجازه بدهد كه در اتاق قومندان »و شوكت

كه در گذشته [ عطا محمد وفا » خوجه« عمومي قومندان  ، زندان پلچرخي مي آمدندهاي بلند پاية خاد هر زماني كه به
با  ]  مستنطق خاد شد و از آنجا به سمت قومندان عمومي زندان پلچرخي مقرر گرديدترافيك روي سرك بود ، بعداً

حال كهگداي يك تن از اعضاي دون . اتاقش رهنمائي مي كرد شواز شان مي شتافت و آنها را به پيكرنش و ستايش به 
 آنهم در حضور دوتن از جالدان -وميپاية خاد با خشم دروازة  قومندان عمومي را به هم زده اتاق را بدون امر قومندان عم

 ها و كوچه ها و پس كوچه  خانهاز كسي كه از دورة تازه جواني از بام تا شام در بام!! .  ترك مي گويد -بلند مقام خاد 
 به  هم سن و سالشبا استفاده از موقعيت فاميلي اش در دربار ظاهر شاه  عادت كرده بود كه با جوانان» اندرابي« هاي 
 .توقع بيش از اين نمي توان داشت ) و راز خانوادة آنها را بفهمد (  و پتاق بپردازد ،الف 

  
د خوشبيني كسي را جلب تا اگر شو...  زندانيان ، هيأت مصالحه ملي بداخل  زندان آمده بود با فرمان رهايي.... «  : -  ◙

نمايند در هيأتي كه اتفاقاً ده زنداني قابل آزاد شدن را مالقات كرد و من درآن جمع بودم محترم قاري عبدالستار سيرت  
ما را از بالك دوم به بالك . بود ] هيأت [ شامل ) كه كاكاي همكارش داكتر سليمان پرويز در روزنامه  كاروان ما بود ( 

مرا در بغل گرفت و از غم اشك ريخت مرا ديد ، آغوشش را باز كرد  ، ] 1[ات بردند و همينكه قاري سيرت اول براي مالق
همين محترم قاري سيرت به خانه ما احوال داده بود كه در همين يكي دو روز رها  . و گريست و مژده رهايي را بمن  داد
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  حتا  ؛»روز نامة كاروان«ي است كه كاكاي همكارش در اين چه پيوند ) .  كهگداي كتاب153صفحه  ( » ...  ميشوم 
  ]2[؟ ... خانة كهگداي را هم بلد بود

به سمت عضو هيأت از دامن اطالعات روسها برخاسته بود ،   اطالعاتي كه در اصل با ابعاد مختلفيچنين شخصيت
 به زندان پلچرخي فرستاده ب شده انتخا» مشاورين روسي« آمران اصلي زندان ، يعنيخالصي زندانيان سياسي از طرف 

به حتا به خاطر يك همكار برادرزاده اش ؛  آنقدر با عاطفه بود كه  آيا اين اجنت وفادار به سوسيال امپرياليزم شوروي .شد
 ولو هر قدر -ند بعدي اعجوبة چ . تواندن گرفته  در برابر ساير مزدوران روس جلو اشكش راومگين و متأثر شود غ شدت

 بازهم به خاطري كه همكار برادرزاده اش دريك زندان سياسي كه - دل و پر از ترحم و شفيق بوده باشد هم نازك
استعمار قهار و جنايتكار بر آن مسلط بود ؛ ابداً در برابر ساير اعضاي هيأت و مسؤوالن زندان اين چنين به گريه نمي افتد  

  .اخت و ارتباطش را بدينگونه در برابر آنان بر مال نمي س
نمايندة مخفي روسها در زمان سلطنت ظاهر شاه  بر در هر حال آشنائي و يا واضحتر گفته شود ارتباط كهگداي با اين 

 ] ..بود ..... بلكه رابطة ... » كاروان«قرار شده بود ، نه به اثر همكار بودن برادر زادة سيرت در ادارة نشراتي 

  
[ ز مردمان چاردهي كابل بود خدا خوبي هاي هر دو دنيا را نصيبش كند يك پهره دار ما بنام شريف كه ا«  : -  ◙

، سحري من و استاد هاله را بيدار ميكرد و يگان كاسه مربا هم خپ ... ! ] دعاگوئي را از مال هاي خانواده اش به ارث برده 
 .) ب  همان كتا149صفحه (  » خپ براي من  و استاد هاله كه ديگران خواب ميبودند مي آورد  

  
يك روز شخصي را بنام حميد در اتاق كه من بودم انداختند در همان هنگام الال شمس الدين پهره دار بالك «   : -  ◙

ما كه شخص بسيار نيكبخت بود  سر رسيد و برايم گفت كه حميد جاسوس است و براي خبر كشي از من در اتاق ما 
 ؛ »  . آورده شده است 

   
 دار  با ديانت  بنام  كريم اشكريزان  به اين نگارنده قصه كرد كه تعدادي از اعدامي ها را  روسها ويك پهره... «  : -  ◙

تسليم شده به شوروي  جهت كار هاي شاقه  بردند و جمعي را زير كارد جراحان روسي انداخته اعضاي بدنشانرا براي 
فاده نبود تير باران كرده زير انبار گل و خاك در دشت پيوند با زخميان عساكر روسي جدا كردند و آنايي را كه  قابل است

  ]149 و 105صفحات [    » قواي چار زرهدار مدفون كردند  
بود كه ؛ حتي عوامل تعليم » جذاب«و » گيرا « در يك زندان سياسي تا آن حدي »  جاذبة كهگداي«و » اثرمندي «

انيان را دشمن آن نظامي تلقي مي نمايند كه  براي بقايش ديدة خاد ، كه در زندان سياسي توظيف شده اند وتمام زند
حاضر اند تن به هر پستي و  مذلت بدهند و همنوعان و هموطنان شان را براي اعدام آماده نمايند ؛ حاضر شده اند هم 

فاده  و استبرايش مربا بياورند و هم جاسوسان دولت ، يعني برادران همسلك خود را نزدش معرفي نمايند و هم راز كشتار
بعد اصلي  به غير از اين بوده نمي تواند ؛ زماني كه . جساد زندانيان را توسط باداران روسي شان برايش باز گو نمايند از ا

كي ميتواند اين را نفي . مربا به دستور قومنداني براي كهگداي فرستاده مي شد . ذائي قرار داشتند درمحاصرة غزندانيان 
وجود ) حاوي دستور تازة اطالعات زندان به كهگداي  ( ربا كاغذ پيچانده شده در پالستيكم)  كاسهيا(كند كه در بوتل 

 استفاده نمي  مخفي كاري از خواستن زنداني به ادارة اطالعات ، بنابر ملحوظاتي زندان در شرايطي كه اطالعات . نداشت 
 .  طريقة ديگر عمل مي كند نمايد ، به اين شيوه و يا 
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پدر كالن شكر اهللا كهگداي با تعويذ و طومار ، يعني با استفاده از باور ) اجنت روس در نقش مهاجر(ان محمد  ج– ◙
 شكر اهللا كهكداي ، پسر ماماي يعني ،جان محمد مردم ما را فريب مي داد ؛ حال ببينيم  نواسة ديگر  ،هاي ديني

   مؤرخه 95 شماره  ، ستون چهارم ، دومةصفحرا در سرمنشي اش ، يعني احسان اهللا كهگداي كارمند وزارت خارجه 
  :   چاپ كليفرنيا چگونه توصيف مي كند »كاروان «2003مارچ 
مسجد « (  مسجد  در خدمت مسجد بود حتي شخصا) مرحوم احسان اهللا كهگداي( چونكه با كمال متانت و صداقت    « 

در ادامه اين راه . ميداد  و نگهداري مسجد سعي بليغ بخرچرا جاروب مينمود و در نظافت) »شريف قبا در شهر  االميدا
را در خواب ديد كه به عنوان رضايت از خدماتش با ) ص(رسيد كه  شبي حضرت رسول اكرم  مقام روحاني وي بجايي

چون از خواب بيدار گرديد با تعجب مشاهده . دست مبارك خويش  وي را در جاروب كردن مسجد همراهي  مي كردند
از خصوصيات بارز آن ... وي را همراهي كرده بود جاروب شده  بود ) ص(كه تا همان قسمتي  كه آن مبارك نمود 

مرحومي ديدن خوابها و روياهاي نيك بود چنانچه اكثرا در خوابها مالئك  و پيامبـران و بـزرگان دين را مي ديد كه با او 
م و دعـا گويي اكثر درد ها و زخم ها را التيام  مي بخشيد و در با د... موصوف... را مشـورت ميداند  صحبت نموده و او

   .» اين امر مشهور عام و خاص بود 
  

 به  و»روحاني « و»سيد«  هايبه نام  كشور هاي خارجي  چه تعداد جواسيس خود را كهدريغا از دست اين دين اسالم
يكي از عوامل .  هاي مختلف فرستادند ما در نقشبه كشور ... ،چون مجددي ها ، سيد احمد گيالني ها و» جاي رسيده«

ده ها سال از ... (  از هم پاشي وحدت نسبي خلق هاي افغانستان و جنگها و آتش سوزي ها و غارت دارائي ها  ودةعم
  .اين چهره ها را بايد  شناسائي و افشاء كرد .  بوده اند همين جواسيس) بدين سو 

  
  توضيحات

  
ي فرزند حاجي افضل تاجر است كه مانند پدر مرحومش به شغل شريف جاسوسي اشتغال داشت اين قاري استخبارات] 1[
 .ساحة كار حاجي افضل از پسرش وسيع تر بود ؛ زيرا وي به نام تجارت در هند وپاكستان وروسيه هم رفت وآمد داشت . 

نه آن اداره را ؛  و، را تصفيه كرد  ن هازماني كه استخبارات ظاهر شاه را داوود به ميراث گرفت وي نه  جواسيس وخبر چي
زماني كه .  بلكه  در رشد وگستردگي اين اداره بد نام كوشيد تا شاخ وپنجة آن تمام ساحات زندگي مردم را احتواء كند

خلقي هاي وحشي ومتعاقب آن پرچمي هاي جاسوس و وطنفروش به قدرت رسيدند ؛ زمام جواسيس به ميراث رسيده را 
ت خود گرفتند كه آن را تا سطح وزارت خانه رشد دادند وجالد خاد كه در درنده خوئي وآدمكشي دست روسها به دس

قاري ستار سيرت يار وهمكار آقاي كهگداي مدارج ترقي را . ارباب را از پشت بسته بود در رأس آن ادارة بدنام گمارده شد 
ا اكت واداي دموكراسي مي كرد ، اعضاي كامالً مخفي خاد زماني كه نجيب جالد خاد به دستور روسه. در اين اداره پيمود

را تحت عنوان بي طرف در وزارت خانه ها ومؤسسات به كار گماريد ، تا به چشم مردم خاك بپاشد ، مثال هاي آن برادر 
 شرف  سيدڅارنوال آقاي فقير محمد يعقوبي به حيث وزير بي طرف برادر لوي ق يعقوبي وزير بسيار مقتدر امنيتفارو

ين به حيث معاون بي طرف صدارت الدين شرف كه خون آزادي خواهاني بي شماري را به گردن دارد، سيد امان الدين ام
وقتي روسها و جالد خاد تصميم . قاري ستار سيرت به حيث سناتور انتصابي از شهر كابل وغيره افراد مقرر گرديدند و 

قاري ستار سيرت موظف شد تا حزب اسالمي مطابق نام حزب خائن ملي گرفتند كه احزاب سياسي گويا مستقل بسازند ، 
اين قاري ستار سيرت را با هم نام خاينش داكتر ستار سيرت وزير عدلية ظاهر شاه وكانديد رياست . گلبدين ايجاد كند 
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كودكان چار جمهوري و جاسوس امريكا وعربستان سعودي كه فعالً در تلويزيون هاي بيرون كشور مصروف شوهر دادن 
  . ]ساله است ؛ اشتباه نكنيد

  
طبق .  ايستاده بود از تجاوز امريكا به كشور در كجاكي است و قبل ) وزير عدليه( حال ببينيم  ستار سيرت -] 2[

خانوادة سيرت اصالً از ازبك هاي آنطرف . بود .... معلومات موثق يك رفيق زنداني كه مدتي طوالني همساية  سيرت در
يرت س. به افغانستان آمدند و در واليت سمنگان افغانستان اقامت گزين شدند » مهاجرت«و بوده گويا طور درياي آم

.  در خانة شخص كهگداي رفت و آمد داشت » بيدل شناسان « و»بيدل دوستان«جمع سيرت در. درسمنگان متولد شد 
به ارگ شاهي كشانيده شد و زمينة پاي سيرت از طريق همين حافظ نور محمد خان كهگداي سرمنشي ظاهر شاه 

 حتا اجنت تمام عيارش  ؛KGBاينجا آگاهان سياسي متوجه مي شوند كه سازمان  . باريابي وي با شاه تدارك ديده شد 
را  بعد از كودتاي سردار داوود خان  و خلع  ظاهر شاه از سلطنت در پهلوي شاه قرار داده به مثابة ) وزير ستار سيرت (

حافظ نور ( سيرت از طريق سرمنشي اشاره شد،كه در باال همانطوري . قع قاصد سياسي وي تعبيه كرده بودسخنگو در وا
. به ظاهر شاه معرفي گرديد و زمينة  پيوند خدمت به شاه را  از  همين طريق  به چنگ آورد ) محمد خان كهگداي 

بعداً وزير مشاور و منشي .  بود څارنوالوي   در دورة ظاهر شاه خاين وزير عدليه و ل1350 تا 1348سيرت از سال 
 سال در آن كشور اقامت نمود 15بعد ها به پاكستان آمده از آنجا به عربستان سعودي شتافت و مدت .  مجلس وزراء شد 

اين اجنت . در آنجا گلبدين  و رباني و سياف و ساير سرداره هاي اخواني نزدش مي رفتند و از وي ديدن مي كردند . 
ي و خاين به منافع افغانستان  همان كسي است كه بر طبق گفتة خودش در مذاكرة سياسي با مقامات ذيصالح روس

 هزار تن از اهالي كابل به اثر 60امريكائي از آنها خواهان سپردن راكت هاي سكر به مجاهدين شد كه باالتر از رقم 
بعد از اين اجنت روسي  .  شهر كابل منهدم گرديدبرخورد همين راكت ها به شهر كابل به خاك وخون كشيده شد و 

 كه به دليل  اقامت ظاهر شاه خاين » هيأت روم «هيأت نمايندگي موسوم بهتجاوز  امريكا و شركاء به افغانستان رئيس 
 به »انستانغحل سياسي مسأله اف« به اصطالح  ةصيت هاي  تأثير گذار بر پروسخ از عمده ترين شيدر شهر روم  كه يك

   ].شمار مي رفت 
     ادامه دارد                      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


