
 1 

  

  : تذكر الزم 

 – 1993در اول جون   (  سال پيش20 تقريباً   ،"  دردرون جمعيت در ماندهKGBدست  " ةنگاشت

 ) 1372سرطان   –جوزا  ( 191  تحرير و در شماره مسلسل " برزين " به نام مستعار)  خورشيدي 1372

  . چاپ ناروي به نشر رسيده است " مجاهد ولس " ةنشري

 عيني داخل زندان  هاي يك سلسله فاكت جمعبندي ،  بر مبنايشدر هند پناهنده  نويسنده زماني كه د

 احمد شاه  واقعية افشاگر چهر  اين مقاله ،مطابق ارزيابي برخي از خوانندگان. نوشت اين مقاله  را پلچرخي  

  .  تلقي شده است براي نخستين بار در رسانه هاي خارج از كشور مسعود

ه  از بردن نام ها در متن خود داري نمود ، به خاطر عدم مصونيت جاني  در هند هدر اين نگاشته نويسند

مبناي همين  فاكت هاي بر.  جا داده است [   ] حال تبصره هاي الزمه را نويسنده در بين قوس مربع   . بود

 در هند ،عد  هاي بسال  و پژوهشهاي  )" دردرون جمعيت در ماندهKGBدست  "(   مقالة ة مندرجةتذكار يافت

شكل »  بيائيد ؛ جمعيت ، شوراي نظار و مسعود را بهتر بشناسيم« و كانادا ، رساله اي  تحت عنوان 

الي  شماره ) 2002جون   ( 29از شماره [    تورنتو چاپ" افغان رساله "گرفت  كه براي نخستين بار  در نشرية 

   .شد  نشر "بريالي دربابايي "  به نام مستعار)2003جون  ( 47

 سال  ، بار بيست ، بعد از مدت " قهرمان مسعود "  از به خاطر شناخت بهتر"...  دست "  ةاينك  مقال

  كبير توخي . ديگر تقديم خوانندگان ، بخصوص نسل جوان  كشور مي گردد 
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  ٢٠١٢ /  ٩  /١٠        " افغانستان آزاد – زادآ افغانستان " پورتال به
  

  

  

  

  

  كبير توخي 

  ]1993تاريخ نگارش اول جون [  

  

 در  قلمرو تفكر انسان ه و چ چه در ساحه اجتماع،  طبيعت المنتها ة گستره در كه هر پديده  چياز آنجاي

ايش و سكندي به طرف فر به تندي و يا به . انجامش را مي آغازد ة تولدش  پروسمرحلة از نخستين ؛پوينده 

  كه به " اسالمي جمعيتبحز".   نو احتوا مي كندة و در نهايت مقام و جايگاهش را پديد،نابودي مي رود 

 آغازين ، قدرت متشكل شده بود  ، نيز از اين قانونمندي  در امان نبوده ةخاطر كسب منافع  و تكيه زدن بر اريك

 اساطير پرداز را هرمان ساز ق دروني اش را  به تندي تازاند  و حزب روز هاي زايش فرمايشي اش  روند فرسايشي

 منافع كشور ديگر  سرازير شد ة منافع يك كشور و زماني در پيالةبه ماده سيالي مبدل نمود كه گاهي در پيمان

ل  تشكو  از بد KGB .  دست اين و آن گشت  ة تا سر انجام ملعب ،و بر وفق  ريخت قالب هايش  شكل گرفت

 را به كار برده "ستمي"اصطالح مروج به عوض سازايي اين قلم در آن تاريخ [ "ستمي"جمعيت اسالمي عناصر 

 *  . [وش او قرار دادح را كه با استاد رباني داراي عاليق مشترك  منطقه يي و قومي بودند  ؛ در حول و  ]است 

 و در فن تشكيل مي سوختند)  !چنين مباد   (  كشورة اين عناصر ريوه گر و مكار  كه در آتش اشتياق تجزي] 

حزب "] باند [  سيال امپرياليزم شوروي  ، تجربة سو براي  - سازي و فركسيون بازي  و گرد آوري اطالعات 

در كار و بار   را پشت سر گذاشته بودند  ؛  او را - اين حزب ميهن فروشان سر افگنده -   "قدموكراتيك خل

باني علي رغم آنكه از هويت اصلي  اين عناصر آگاهي  قبلي نيز داشت  ؛ با آنهم  طور ر. تحزب ياري رساندند 

  ؛  از جانب ديگر با نمود معروف خودش را نمي خاراند  ،  زيرا به مهارت و تجربه اين عده نياز مبرم احساس مي 

   . را نيز داشت الي اش سياسي با همسايه بزرگ شم يعني خويشاوندي ،زيركي مال گونه اش  حساب روز مبادا

  

  

 از زماني كه   ،اجنت نازك صدا، كرشمه گر و ناز طلب در آن تاريخ نويسنده به اين دريافت نرسيده بود كه  [*] 

  رهبر سازي اخوان روسي  ة پروژدر ، روسها را زيب گردنش ساخت )اطالعاتي  ( طوق برده گي استخباراتي

 عازم مصر  از همين سبب  ،شامل ساخته شدو در منطقه بطور اعم  در افغانستان بطور اخص ، هبراي آيند

 وزنه اي در ة را به مثاب"پروفيسر" تا در آينده پيشوند  ، به تحصيل در امور دين پرداخت مصرگرديد و در االزهر

   ].خود حمل نمايد و  مردم را بفريبد  پهلوي نام

  

       در درون خورجين جمعيت درمانده KGBت دس  .
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 و " خصال نيكو"كه در وصف نان  نرم زبان و خوش برخورد ي اين چاخاح از مدا"  استاد"لت فوق  عمزيد بر دو

 رهبر بي همتاي جهاد ة و او را به مثاب،  با همديگر به رقابت خنده بر انگيزي مي پرداختند " بي پايانششدان"

ي  يحرفه شناس و با ماليمت يك روان ، و رئيس بي چون و چراي دولت آينده افغانستان  ستايش مي نمودند

ند ؛ لذت خاص و بي سابقه مي اي  رواني و عقده هاي حقارت  و خود مركز بيني  او را نواش مي دادكمپلكس ه

 را به بازي "استاد سخن"سرانگشتان سپيد و ظريف خود موم شخصيت سيال  اين عناصر روس پرست با . برد 

روي ديروز و امپرياليزم   امپرياليزم شو]سوسيال [  مال بنويس سياست  خون باري از وي، تا روزمي گرفتند 

  .كجكول به گردن  كنوني روس ، در افغانستان بسازند 

مثل [ ش دادي  امامپرياليزم خون آشام شوروي كه از ساليان درازي  شاهراه سالنگ را چون پروژه هاي ديگر  ا

مار نموده بود  ، به خاطر خدمت به پالن تجاوزگرانه اش  اع... ]  ، زندان پلچرخي وسيلو ها ، چهار صد بستر 

قبل از تجاوز حساب شده  ؛  اما بي خردانه اش به افغانستان  ؛ نمي توانست  رهبانان و نگهباناني خود ساخته و 

بي .  در مد نظر نداشته باشد  حياتي واين شاهراه بسيار مهم استراتيژيككذايي را براي حراست  و حفاظت  از 

 م دسته هاي خود ساخته اش را به آن ناحيه اعزا،ه در قالب مجاهد منطقي تجاوز نظامي حكم اش چنين بود  ك

دارد  و يا در ميان دسته هاي مسلح خود جوش  كه از قرب و جوار سالنگ ها و نواحي پنجشير  به پا خاسته  و 

؛   آنها را ة مسلحانة مبارزة و گسترش  ساح .  نفوذ مي نمودند ،در صدد قطع شاهرگ  حياتي متجاوز  بودند

  .حتا  دور تر از چندين ميلي شاهراه  با خط سياه قرار داد آتش بس  محصور و محدود مي ساخت 

  تفنگ به دوشان پاچه بلندش  بنا بر ابرام و اصرار ساير دسته هاي خود ]دهاره [ ة احمد شاه مسعود و دار

 ضد ارتش ه و ب ، شده مسلح كه با دل پاك و آرمان برزگ جهادجوش  اهالي ميهن پرست و شجاع پنجشير

ة پاچت بناچار در همسويي و  همراهي با آنان ، چند باري بر ارتش  دس؛ شوروي به پا خاسته بودند  ةنفس سوخت

 مانع عبور كاروان عامل تسليحات و  وصالتي سالنگ را قطع نمودا و شاهراه موشوروي  يورش تاكتيكي برد

وخت و خوار و بار براي ماشين جنگي شوروي  از آن طريق  همچنان مانع انتقال  مواد س،تجهيزات نظامي 

 با اين عمل تحميل شده از جانب دسته هاي مسلح خود انگيخته به سه هدف " ] مسعود قهرمان " [  او .گرديد

  .   و آني دست يافت اساسي

،  بود  شوروي  كه زير پوشش حمله به قواي آن كشور صورت گرفتهةر و آمادض از كمك هاي نظامي حا-1

  . مستفيد گرديد 

   . خودش را منحيث قهرمان اسطوره يي مطرح نمود-2

 ضد عساكر دولت دست هخود جوش ب به صورت  كه -   را آن دسته از اهالي دلير سالنگ ها و پنجشير-3

 بدين معني  -   و بي اثر ساختر  بي ضر،براي  ارتش متجاوز  - نشانده و ارتش سراسيمه شوروي  مي رزميدند 

به قتل رساند كه گمان مي كرد در آينده  با وي به مخالفت خواهند برخاست ،   رابرخي از اين افراد پاك دله ك

 من جمله سنك  ، آنها را به استخراج سنگ هاي قيمتي،ف خودش كنار كشيده يس از جبهه پ عده اي راو

  .دوشان پر عقده اش  مدغم نمود   و بقيه را در  دارة تفنگ به .الجورد و فروش آن مصروف و مشغول ساخت 

    عقد قرار داد آتش بس در اوايل جنگ بين جمعيت درمانده و دولت دست نشانده  را مي توان نقطة عطفي 

 " عقد قرار داد  ، به بيان ديگر و يا .در زد و بند هاي آشكار و رسمي بين طرفين به اصطالح متخاصم شمرد
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 به  )1371حمل ( بود كه در تكامل بعدي اش   پرچم - زدي جمعيت ة نامل در نفس امر مبادله چ"سآتش ب

عقد قرار داد آتش بس  به جز مصونيت قواي . منجر گرديد ]  جمعيت -   پرچمائتالف[ ن دو  عقد نكاخ آ

 قهرمان ة سازي در مورد شيرك پنجشير به مثابه اسطورةاشغالگر شوروي و مزدوران بومي آن همچنان زمين

  و"  جهادزقهرمان يكه تا" كيش شخصيت مسعود چون .  سياسي بود –د هر گونه منطق نظامي روئين تن  فاق

 بلكه محصول تبليغات  منظم و سيستماتيك  عمال مخفي دولت ؛ نگرفت ل العين شكه طرف"  فاتح كابل"

چمي ها و خادي   افغانستان بود ؛ في المثل در خارج از كشور پرهتجاوز  شوروي  بآغاز  نجيب از همان - ببرك 

همچنان دسته گك  . ]* [ي آويختند را  به در و ديوار  خانه و دكان هاي خود م" قهرمان مسعود" فوتو هاي

 خادي در محافل و مجالس و عروسي ها با آهنگ هاي  مشمئز كننده  و مبتذل  سروده هاي بازاري آواز خوان

 در زندان  1359 مي نمودند ؛ هكذا در سال  تقديم محافل"قرصک پنجشير " ای ج برا " شيرك پنجشير"

 ها و خادي هاي مخفي شده در "ستمي"ي شد كه چگونه هاي دولت  دست نشانده  هزاران بار ديده و شنيده م

 پسيف او را در مركز صحبت ها و ة جبه، مسعود را شكست ناپذير جلوه داده درون احزاب و تنظيم هاي جهادي

لتبارش  به ذي تجاوز  م ارتش بي عار و بي وقار شوروي  كه از آغازين هفته ها .دديد زندانيان  قرار مي دادن

 استراتيژيست هاي  نظامي آن كشور  ،در اكثر جبهات مواجه شده بودست هاي مفتحضانه اي  به شكافغانستان،

 و به مبارزه و .توجه جديتري  مبذول دارند ) ستون پنجم (   به تا به اصطالح كالسيك  جنگ ،را بر آن  داشت

بنابر همين .  ضد احزاب و تنظيم هاي جهادي ابعاد گسترده تري  ببخشند ه   تشكيالتي بةجنگ مخفيان

 اش را در درون احزاب و آموزش ديده) اطالعاتي  (  و جيره خواران استخباراتي عمال هاي از ظ  گروهوملح

اين گروه ها با  طرق و اشكال . ير ساخت   سراز )" حزب جمعيت اسالمي" از جمله   (تنظيم هاي مذكور

گوناگون به درون جمعيت بي خبران رخنه كرده و به دنبال خودشان  عناصر  تازه دم ديگر را نيز در آن 

 ( يعني  از محيط تغذية احزاب و تنظيم هاي جهادي  ؛ از سه عرصه KGB . جين وامانده جا به جا نمودند ورخ

  ؛ از جبهات و از زندان ها ؛ به داخل جمعيت  خود خواهان ) خارج از كشورهو چل  در داخچهاجتماع مردم  

و شبكه هاي  عديدة استخباراتي اش را از مسير اين .   كشيد ) اطالعاتي(قهرمان پرست كانال هاي استخباراتي 

   .تي  آن حزب رسانيد  اهرم تشكيالحتا در پيكره هاي بااليي؛  آنها را در رده  ها و رگه ها ،كانال ها عبور داده 

  

  

در آن سراي اتاق  هاي .   مي ناميدند "دهلي ماران" نرا آي وجود داشت كه افغان يدر دهلي كهنه سرا[ * ] 

 اسعار ةبادلمآنها اتاق هاي خود  را دكان فروش و محل . باشندگان آن افغان ها بودند . زياد وجود داشت 

كه به پوليس دهلي مي ) رشوه ( با  پول ماهوار .   جا اقامت داشتند هر گروه افراد درآن. خارجي ساخته بودند 

يكتن از اعضاي خاد كه كار فروش كتاب و ثبت پارچه هاي . دادند كارو بارشان را رنگ و رونق داده بودند 

موسيقي را رويكش كار اطالعاتي خود ساخته بود ، عكس هاي احمد شاه مسعود را در ديوار دكانش نصب نموده 

جوانك خوش تيپ خادي كه در دهلي  پيشه  آواز خواني  در محافل را ، راه پول . آن نابكار را تبليغ مي كرد 

پيدا كردن  ديده بود ،  سروده هايي را كه در وصف  صفات و كماالت احمد شاه مسعود گفته شده بود ، با 

  ]  موزيك مي خواند
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در سلسله مراتب  سازماني آن داراي صالحيت ها و اعضاي تحصيل كرده و با درايت جمعيت اسالمي كه 

حزب شان  به  در KGB غريزي  با خط حركي لمسئووليت هاي اجرائي  و آرائي بودند و آگاهانه و يا به شك

هرگاه به .  حزب پرتاب مي گرديدند ة از انحاء به حاشييوح يا به ن ، شدهطميع مي پرداختند  ؛ يا تتمخالف

 و در نهايت امر به اشكال مختلف  . زنداني و يا اعدام مي شدند  به دام خاد افتاده ، دادند شان ادامه ميتمخالف

ي از حواس پنچ گانة جمعيت از خود بيگانه را  در زودترين فرصت  بخشKGBگونه   بدين. از بين مي رفتند 

  . ممكنه  تحت فرمانش درآورد 

 و سياهچالهاي تاريك زندان بسلول هاي مرطو را در بدترين سال از عمرش 8 مدت مقال كه ةنگارند

 از فعاليت هاي شبكه هاي ه اي توجه خوانندة با ايمان و با حوصله را  به شم،پلچرخي سپري نموده است 

KGB رين محراق سياسي كه در ت اين فشرده - در رابطه با جمعيت اسالمي در عرصة سومي ، يعني زندان

 اشخاص جلب مي  برخيدون ذكر اسمقرار داشت  ب KGBن  نظامي تحت تسلط و حاكميت بي دغدغة حاكما

  . يد نما

  ايرانجمهوري اسالمييم ژ يك تن از اعضاي  مخفي حزب توده ايران  كه در خدمت ر1359در اوايل سال 

دستور مي گرفت ، تا در قالب چريك  كار  KGB زير نام محسن رضايي از  قرار داشت،)وابسته به امپرياليزم ( 

ونة داوطلب وارد گيني ها  عليه ارتش اسرائيل  نيز جنگيده ؛ به سطتة  ايراني  كه گويا در صف مبارزين فلكش

 جمعيت اسالمي با وي در تماس شده محل بود و "ستمي"ل ؤ موصوف به كابل مسود ورودمجره ب. كابل گردد 

ضايش را كه در بين آنها يك پيلوت دو  تن از اع20 اضافه از  اسالمي بعداً جمعيت .باش وي را  مهيا مي سازد

نام هاي اينان در خاطرات زندان اين [  نيز شامل بود ي  دوكاندار و چند  خاد ،مورين دولتأ چند تن از م ،معلم

 "ش را كه بعد به  رضايي گروهسنمح.  قرار مي دهد  مذكورياختيار چريك ايران ،  در ]قلم  نوشته خواهد شد

 خود و ،يازد  تخريبي دست ام عملدكه به ك آن ، جمع و جور نمود  و قبل از بود مسما شده"گروپ رضايي

در معرض شكار اعضاي خاد قرار ) يا در داخل سينما پامير و يا در مقابل آن سينما ( ش را  به طرز جالبي هگرو

ع بزرگ سازي اماتيزه شده به نف در ةوف از اين حادثص مو گروپدولت بعد از دستگيري تمام اعضاي. داد  

به رتبة ) شكنجه گر خاد ( طق  و دستگير كنندة او را از رتبة مستن،جمعيت اسالمي حد اعلي استفاده را برده 

 در مورد محسن رضايي دولت مزدور" البيمحكمة اختصاصي انق".  ندان عمومي زندان پلچرخي ارتقاء دادقوم

 متباقي اعضاي گروپ را به حبس  .پ نامبرده  حكم اعدام را صادر نمود و يك تن از معلمين شجاع گروايراني

آن   قبل از گرفتاري دراماتيك (چند خادي كه  در اين گروپ .  سال قيد محكوم كرد 2  الي 20تلف از خهاي م

يت در  و به فعال ، از زندان رها گرديدند ،بعد از سپري كردن حبس هاي كوتاه مدت شان، دند نفوذ نموده بو) 

 ورةكنجه و دشچند تن ديگر از اعضاي گروپ مذكور  كه در جريان . داخل جمعيت شهرت طلبان ادامه دادند 

 مخفيانه در خدمت اطالعات زندان قرار گرفتند و بعد از رهائي از زندان   بودند ،تحقيق  فرساينده تاب نياورده

رضايي در طي چندين ماه  دورة تحقيق . ه بردند به زير رواق هاي ترك برداشته جمعيت بي در و دروازه  پنا

اش  متواتر به سلول هاي زندانيان تازه گرفته شده منتقل مي شد تا اطالعات سياسي نظامي و تشكيالتي مورد 

 KGB.  يعني مستنطقين خاد بسپارد  ،ش ده  آنرا به رفقاي هم مسلك افغاننظر خاد را از زندانيان به چنگ آور

 درون "ستمي"ش با  اقبل از گرفتاري در مورد معلم تحصيل يافته و دلير جمعيتي كه كم اعدامبعد از اجراي ح

 داشت ؛ اجنت ايراني اش را  تحت عنوان اعدام  از زندان پلچرخي يهاي  درگيري و كشمكش اسالميعيتجم
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 ة ببرك كارمل و طيار  ياد شده گروگانگيرييكي از اتهامات گروپ. خارج ساخته به كشور نامعلومي انتقال داد 

ش را توظيف به  خاد دو تن از اعضاي فعال1361ل  يا اوايل سا1360اواخر سال   در.  عامل وي بود]هواپيما [ 

 اين دو جوان خادي چند نفر از اهالي شهر  . كابل نمود-ينگ آريانا  خط هوائي كندهارئ بوةگروگانگيري طيار

" و " تلي  " شان داخل كرده و توسط وي مواد منفجره را دركابل  من جمله بوت دوزي را در دستة كوچك

 به اصطالح زخاد پيش ا.  نمايند "  استفاده"  تا در  بين طياره از آن ، خود جا سازي نمودند ي بوت ها" ريُك

از  تصنعي را ة مذكور را  در ترمينل ميدان هوائي  كندهار دستگير نمود و واقعة   دستنا آرياةگروگانگيري طيار

 ةتا موقف و مرتب. طريق تمام  رسانه هاي خبري و ماشين تبليغاتي  اش  به نام نامي جمعيت اسالمي ختم كرد 

  در ،شكلتر از ساير  احزاب  و تنظيم هاي جهادي ت منحيث دشمن نهايت خطرناك و مراجمعيت ناكرده كار 

.  به جانب جمعيت فرمايشي سمت و سو دهد   و مردم مبارز و تشنة آزادي را  .اذهان عوام الناس تزريق نمايد

 مشهور  "طياره دزد جمعيتي  ... " و " طياره دزد جمعيتي ... "ش را در داخل زندان به نام اد هر دو عضوخ

بعد .  سال در زندان عمليات اطالعاتي قابل مالحظه براي خاد انجام دادند 3آندو در طول مدت باالتر از . ساخت 

  زندان ة زير عنوان فوت در شفاخان ، سال تعيين شده بود20مذكور  يكي از آنها كه قيدش از سپري شدن مدت 

 نامرئي از زندان پلچرخي ة به گون سال رقم زده شده بود12دومي كه قيدش . به خارج از محبس منتقل گرديد 

در زندان  كوچك كه به حبس هاي طويل محكوم شده بودند ة متباقي اعضاي آن دست.بيرون برده شد 

به احتمال قوي گروپ رضايي (  يكي از داكتران با برادرش به اتهام ارتباط با جمعيت اسالمي  . باقيماندند 

زنداني شدند  برادر پرچمي داكتر موصوف كه عضو خاد بود بعد از چندين ماه فعاليت استخباراتي  در ) ايراني  

  ةمذكور كه نگارند داكتر  . از زندان آزاد گرديد" جرم عدم اثبات"بين زندانيان جمعيت اسالمي  زير عنوان 

  ]در خاطرات زندان اسم و موضع اصلي سياسي اش را تذكر خواهم داد  [ ش كدام حكمي نداردمقاله در مورد

  : متن صورت دعوايش را براي  برخي از زندانيان دور و برش چنين تشريح مي نمود  

 تو داكتر يك و نيم كيلو گرام زهر سيانايت را كه از طرف جمعيت : ي من درج شده است ا در صورت دعو"

 متهم به ، طور نگهداري برايت داده شده بود  ساختن مخازن آب آشاميدني كابلاسالمي غرض مسموم

 با چنين اتهام  خيلي ها شديد و سنگين صرفاً به  داكتر موصوف " . نگهداشت آن  در نزد خود مي باشي

 را  به ي خورد سال متعلم  ضد دولتيةشبنامدر حالي كه به اتهام داشتن  يك ورق  ( . شد محكوم دوسال قيد 

 و در تخفيفي كه بعداً در مدت حبس برخي از زندانيان سياسي  ) سال زندان محكوم مي كردند10حد اقل 

 داكتر  .ديدش از زندان رها گرسسر رسيدن حبه  نيز پيش از مدت ب ، داكتر مذكورداراي قيد كم داده شد

 را  ترغيب و تشويق به قبول ]دانشجويان  دانشگاه  [ موصوف در داخل زندان  داكتران و محصلين پوهنتون

  . عضويت در جمعيت اسالمي مي نمود 

 به نحو مخفي تاالر روابط فرهنگي 1352 سرطان 26يك تن از پرچمي هاي كهنه پيخ كه بعد از كودتاي 

در . ت نظر داشت و بعد از تجاوز ارتش  چرسي شوروي به عضويت خاد درآمد  تحامريكا در كابل راسفارت 

وي بعد از  رد . مي در كابل رخنه نمايد   موفق گرديد  به درون يكي از رده هاي جمعيت اسال1359اوايل سال 

يت داشت  از اعضاي جمعيت  اسالمي را  با حلقه اي كه خودش در آن فعالي تعداد قابل توجه ،يابي و شناسايي

 نيدر اثر فعاليت هاي استخباراتي  مذكور برخي از اعضاي نشا.  زندان پلچرخي ساخت ةروان - همراه با خود - 

خاد به خاطري كه هويت .  متباقي آنان به حبس هاي ابد وطويل محكوم شدند . گرديدند  جمعيت  اعدامةشد
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 اجنت مذكور به  . نمود ابدحبسحلقه اش محكوم به   ، او را نيز چون ساير افراد نگرددءاجنت تمام عيارش افشا

 هاي ضد دولتي و زاب و تنظيم هاي جهادي و سازمانح  اومي  الميان جمعيت  اسدرباراتي خفعاليت هاي  است

ليت جمعيت اسالمي ؤوش  همانند يك عضو با مسوي به خاطر تثبيت هويت.  داشت ضد شوروي اشتغال

  :  گو مي نمود ندانيان چنين بازش را براي  زايي صورت دعوامحتو

 الدين رباني در سفر مخفيانه اش  از پاكستان به كابل   ادعا نمود كه برهانارنوالڅ ي منادر صورت دعو" 

 انش را به زندانييي  خاد بعداً صورت دعواي اين عضو حرفه " . تو سپري نموده است  ةچند شبي را در خان

وي با همين تاكتيك اپراتيفي  خودش را فردي با .  خودش جلب نمايد  به را تا توجه آنها،نشان مي داد 

 و با كسب  ، كمايي كردهاد عدة زيادي از اعضاي آن حزب را اعتم ،صالحيت در  جمعيت اسالمي  جلوه داده

 قوي در لاين عنصر زيرك كه به احتما. حبس ابد و حبس طويل آنان گرديد ، اطالعات از آنها موجب اعدام 

 هم اكنون در يكي از نمايندگي هاي جمعيت ، با سازمان امنيت شوروي قرار داشت بالمانع  و مستقيمةرابط

 وي در دولت رباني مسعود به سمت معين وزارت پالن  هابعد [ اسالمي در خارج از كشور فعاليت مي نمايد

 ةپايوازي در مقابل درواز خانم مذكور  كه چون خودش خادي مي باشد بر روز هاي ] .فه مي كرد يايفاي وظ

در . با خشونت و تحقير تالشي مي نمود با دقتي توأم  رافاميل اناث زندانيان عمومي زندان پلچرخي خانم ها و

 سال وارد زندان 7 هاي هموطن مسعود زير عنوان چريك شهري  با قيد "ستمي" يكي از 1359اوايل  سال 

موصوف در طول .  هاي ضد دولتي و ضد شوروي معرفي نمود عضو يكي از سازمان، خودش را پلچرخي گرديده 

مدتي كه در زندان فعاليت استخباراتي مي نمود احمد  شاه مسعود را به طرز ماهرانه اي در بين زندانيان مطرح 

  قوي هيكل " ستمي" اليت هاي استخباراتي اينعمي كرد و از وي قهرمان شكست ناپذير مي ساخت از جمله ف

 اين بود كه پالن فرار چند تن زنداني را كشف نموده مانع فرار آنها از زندان پلچرخي  گرديد ي يك ،و سياه پوش

 خطاب مي "بچه وطن" هاي پنجشير يكي ديگر خود را "ستمي"(  ش وصوف با تني چند از بچه هاي وطنم. 

ع زندانيان  منفور تجملمحدر گارگاه زندان اين  . ]در خاطرات زندان در مورد وي  خواهم نوشت  [ )كردند 

 و زندانيان  زندان  خاد براي  اشياي مورد نياز و مانند ساير كارگران آنجا نمودمي  كار ، به  دولت  تسليم شده

 يكي تن از زندانيان را كه  به اتهام فعاليت در جمعيت 1364 لخاد در اواي.   ) ... الچك  و مثل(  را مي ساخت

 در رابطه با اين قضيه .چرخي منزل چهارم زون فرار داد بس شده بود از زندان  پل سال ح20مي محكوم به اسال

(  اش بر كنار گرديد و تني ديگر از صاحب منصبان زندان  هقومندان خلقي زندان  به طور اهانت آميزي از وظيف

زندانيان درامه بازي كه موجب تعجب اكثريت  كي جي بي  با چنين صحنه آرايي و.محبوس شد  ) 3بالك 

خاد براي به اصطالح ترور شيرك . گرديد براي چندمين بار نام نامي جمعيت اسالمي را  سر زبان ها انداخت 

 اش  را با پول هاي باد آورده و بي "ستمي" و غير "ستمي"بار ها افراد زبده )  احمد شاه مسعود ( پنجشير 

 پنجشير  به ناحية ،  مي شد همينطور اسعار خارجيني چاپ مسكو كه هر بار  بالغ بر چندين مليون افغاةپشتوان

 ، بعد  بارگاه  مسعود شتافتههش ديده و دستور گرفته هنگام ورود به پنجشير  بزاجنت هاي آمو. گسيل داشت 

نندة هوشمند و اخو.  شيرك پنجشير مي نمودند   را تسليمآورده شده  ي  خود و پول هااز افشاي پالن ترور وي

 اش در التهاب و  شدهبرده  هر رك و پي وجودش به خاطر ميهن ويران شده و در خون و آتش فروپژوهشگر  كه

ن  و روئيهآشيل گون(  خواهد بود  كه سازمان امنيت شوروي چگونه مسعود را  م نظره هدسوزش است ، با نگارن

 را از لحاظ پولي تمويل  وي ،جلوه داده و از جانب ديگر با تسليمي دستوري  تروريست هايش به مسعود) تن 
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 همچنان خوانندة با توجه هرگاه جريان فروش . اعلي مي رساند عرش روحانيت وي را به ةو جنبمي نمود 

همرديف (الجورد و ساير سنگ هاي قيمتي توسط مسعود و يارانش را  كه دولت در تلويزيون كابل همواره  

نشانده   به ياد خواهد آورد كه دولت دست ؛ باشدبه نمايش مي گذاشت  ، ديده)  سلسله فلم هاي  مستند

در . چگونه جريان داد و ستد الجورد در مغاره هاي نيمه تاريك كوه هاي پنجشير را مودبانه انتقاد مي نمود 

 عدم  كه درضمن ( را امر دولت با نمايش اين فلم به زبان بي زباني  عدم وابستگي اقتصادي مسعودتحقيق

به خارج از كشور در ذهن بينندگان نقطه گذاري نموده و تماشگر ) نيز تداعي مي نمود  ار وابستگي سياسي او

  . برخوردار است ء قومندان مسعود از اقتصاد خود كفاذخوشباور را  به اين باور مي رساند كه مناطق حيطة نفو

 برخي از  ،اخله مشاورين نظامي  شوروي  در وزارت د، قبل از قرار داد آتش بس  بين دولت و جمعيت 

  قرار ]وزارت دفاع روسيه  ) استخبارات ( سازمان اطالعات  [  GRU خلقي هايي را كه  در رابطه مستقيم با  

في المثل  به فعاليت يك تن از .  در داخل جمعيت اسالمي موظف نمود يداشتند  به فعاليت هاي استخبارات

 صاحب منصبان ة ها در شوروي تحصيل كرده و از جمل پيلوتي سالةشخصي كه در رشت.  مي شود هآنها بسند

  دستور مي ،در وزارت داخله محسوب مي شد ) بعد از گالب زوي خاين  به وطن ( ي يداراي صالحيت اجرا

 زيادي  سالح و مهمات ادير مق ، رابطه با مسعوديگيرد تا با مسعود تماس قايم نمايد  موصوف بعد از برقرار

 تانك و ساير ساز و برگ جنگي  مورد نياز او را االي راكت هاي ب، هاي زمين به زمين نظامي  از قبيل راكت

 جريان انتقال مهمات و تجهيزات  جنگي كه به دفعات  انجام يافته بود  .تسليم افراد معرفي شده اش  مي نمايد 

پيلوت مذكور در . س مي گردد  سال حب20 خاد گرفتار و محكوم به  ةوت موصوف ذريعلتوسط خاد كشف و پي

 زندانيان ساير احزاب و تنظيم هاي جهادي را  معيت اسالمي فعاليت سياسي نمود و زندانيان به نفع جميان

بي وي  بعد از رهائي از زندان ذ چنانچه  افراد ج ،جهت پذيرش عضويت در آن حزب تشويق و  تطميع مي كرد

 بعد از رهائي از زندان پلچرخي در خدمت جمعيت اين خلقي معروف. به جمعيت اسالمي مراجعه مي  نمود 

  .ساطور به دستان قرار گرفت 

 مسعود - خل  جمعيت رباني  جنگ مقاومت در دا هاي  ها در طي سال"ستمي"فعاليت هاي خادي ها و 

فعاليت شبكه هاي . چشمگير تر از ساير شبكه هاي كي جي بي در ساير احزاب و تنظيم ها بوده است 

قرارداد آتش بس ميان جمعيت و (  چلة نامزدي ةبادلمدر داخل جمعيت اسالمي همانطوري كه در استخباراتي 

مچنان نقش اين هوعقد نكاح آندو ائتالف پرچم و جمعيت  نقش ضمني و جنبي را دارا بوده است و )  دولت 

ت اسالمي به  سال گذشته و چه در طي يك سال اخير در داخل جمعي13ي طفعاليت هاي اطالعاتي  چه در 

طور اخص  و در ميان ساير احزاب و تنظيم هاي جهادي به طور اعم در ويراني و تاراج كابل همين طور در قتل 

 بي اثر بوده  ، هزار زخمي داده اند20عام مردم بي دفاع و بي پناه آن كه بيش از شش هزار كشته و اضافه از 

  ]ها را بيان مي دارد  تعداد تلفات ، سال اول حاكميت آن  [ .نمي تواند 

يك ،  همانطوري كه هر جسم حيه و اوركانيك با داد و گرفت مواد از طبيعت به بقايش ادامه مي دهد 

 جنگ مقاومت  و ة باخاتم .ارگان سياسي نيز با جلب و جذب نيرو از اجتماع ، به حياتش دوام  مي بخشد

ت اسالمي و حريفان ساطور نيز براي جمعي) ذيه محيط تغ(  سومي ةهمچنان عرص  ، زندان ها ةشكستن درواز

د و بند هاي پنهاني و د درياي خون عبور نمودند و با  ز به قدرت سياسي از ميان صل كه براي ني [شبه دست

گذشتند و در بارگاه سه كشور وابسته ؛ يعني پاكستان  ، ايران )  نداشتند ي آبرويهرچند( آشكار از آبروي شان  
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اين امر  ، مزيد بر  عكس العمل . كالًٌ مسدود شده است  ]    زدند دي زانوي تسليم بر زمينو عربستان سعو

 با شبكه هاي كي جي ه  وجودي آنرا  همراة ضد جمعيت اسالمي و حريفان ؛ پديدههاي مردم بال كشيدة ما ب

 ◙.نموده است لتباري محكوم ذبي  در درونش به مرگ قطعي و م


