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                                      كبير توخي

    )2013دسمبر 19 (
  

  :چنين آمده )  ويكي پديا ( ي از ئدر جا
غالم محمد  تعدادي از استادان آن دانشگاه نظير استاد  شرعيات كابل}پوھنځی{دانشگاه در 1336 در سال « 

 ، استاد(}حكومت داوود{ظاهرشاه  حكومتةآخرين وزير عدلي) وفي اهللا سميعي ،سيد محمد موسي توانا ،نيازي

هدايت نهضت جوانان مسلمان را تأسيس نمودند كه با ... و  سيد احمد ترجمان ،عبدالعزيز فروغ ،محمد فاضل
با نام جمعيت  برهان الدين رباني  آن نهضت رارهبري 1351 استعفاي غالم محمد نيازي از رهبري آن در سال

  »....گيرد  مي}به دوش{اسالمي افغانستان بدوش
متن زير ]  sid?php.2madkhal/com.aislamicencyclopaedia.www=4868[   و در جاي ديگر   

   :درج شده

 گيري  شكلةسابق.   گرا در افغانستان  اسالم  مهم  ، يكي از احزاب   اسالمي افغانستان جمعيت «
اين ادعا با آنچه گلبدين ادعا مي { ميرسد ش1352   سال  به  اسالمي افغانستان جمعيت

   از گريختن پس  ــ  بود كه1976/  ش1355 بار در  ، اما نخستين)... (}دارديكسان نيست
 -    پيشاورِ پاكستان  رباني، به الدين برهان  ، از جمله»  مسلمان  جوانان سازمان «ةاعضاي عاليرتب

   آنان  قيام ، شكست اعضاي جنبش  فرار علت). ...(پديد آمد  مي اسال  جمعيت رسماً تشكيالت
  آغاز  از همان  اسالمي افغانستان جمعيت). (...  بود ش1354 محمد داوود در   ضد دولتهب

  .».... كرد  اعالم  خود را چنين  بزرگ اهداف

  كه  تأكيد شده همچنانهاي قبليدرنوشته و  ورزيده تأكيد عد اين نگاشته بر اين مسأله   يك ب،به هر صورت
 هاي استعماري مركز سياستدر طرح و  خيال خام تسخير دايمي افغانستان را از آغازين  روز هائي كهروسها 

  گوناگون به افغانستان گسيل داشتندشگرد هاي عوامل مخفي شان را در لباس هاي مختلف و  قرار دادند ،شان 
  . در اين راستا استفاده نمودند كشور به مردم و و هم از افغانهاي خاين

 

 
 

نجه ـی ازشکدرنگی برگهنامۀ کوتاه يک         
 .   "ارـورای نظـ ش"اد وـشان خــگران وآدمک

 

 ةپايه هاي اساسي و نقاط كليدي دولت  دست نشاند
ن ، خائنا؛جواسيس كهنه پيخ   رادرافغانستان  امپرياليزم 

.ي مي سازد ئ قاتالن بيرحم و جنايت پيشگان  حرفه ، ملي  
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  ؛به قدرت برساند را " حزب دموكراتيك خلق "كه   رهبران  سال ها پيش از اينسوسيال امپرياليزم شوروي   
 CIA   وMI6كه به فرمايش مغز هاي متفكر   ، "نهضت جوانان مسلمان" ، يعني اخوان  اصلية در هسترباني را

منان ــل بود بر دشـكه مشتم، المي ــدر رأس جمعيت اسبعداً زماني كه وي .  د يه كرـتعب ؛ ه بود ساخته شد
جريان دموكراتيك نوين « "كفر و الحاد"عليه به اصطالح به زعم آنها  ) هااخواني(  مردمةوگند خوردــس

ي را  اخوانةة سرهمبندي شد كه درب ميدان عمل اين دار شدچنانچه بعد ها ديده[  گمارده شد» افغانستان
استحاله و  سياست روسها در قبال چگونگي تركيب آن،  ؛] باز نمود   ؛ به كشور سوسيال امپرياليزم تجاوز

براي (  و مزدور به عناصر جاسوس ضد روسگراي  بنياد ان از مسلمان جمعيتمحتواي آن هر چه زودتر تعويض 
 و روياروئي مصافة عرص  امر  در واقعمي اسال جمعيت :ديگر يا به بيان ؛  بوددر افغانستان) شدم و دستگاه

  ...و  سعوديستان عربة و المخابرات العام ISI چوچه بچه هايش و CIAعوامل    باKGBنماينده هاي   انةمخفي
 شان را دراين چنبر هم آغاز  پنهاني مبارزة رض پاك سازي نيرو هاي يكديگر غ بود كه هر دو جناحگرديده 
در درون جمعيت طرفدار روس  نيرو هاي پاك سازي سياست ناشي از   - مدتاً  ع-  ربانيشتنك  [نمودند

روسها  .  ] صورت گرفت در قالب طالبسي آي اي   بوميبود كه تو سط عوامل   ISIو  CIA به وسيلةاسالمي 
  KGB گفتارانو بويناكترين   خونين دهنگرگان  النة پليدترين اين - " نظاريشورا"نيل به اين آرزو  براي
كار ) نديك و زماني  به تنديگاهي به (متعاقب آن .  جمعيت قرار دادند دورن چنبر  رهبري اين  در  راشده

خنده  اشكال گاهي هم به(  مختلف  نيروي هاي مخفي خاد را به عناوينو جالدترينآزموده ترين و مزدور ترين 
توده هاي وسيع مردمي كه به خاطر  . ندد فرستا" شوراي نظار" در اصل ، به جانب جمعيت اسالمي )برانگيز

 به جانب اين ، در مركز خواسته هاي شان قرار داده بودند  راآزادي كشور شان تصميم به جنگ عليه  روسها
 ضد ساير نيرو ه ب ديگري تعداد عناصر به جبهات جنگ فرستاده شدند و از اين شماري. جمعيت روي آوردند 

  و شماري قابل توجه آنها  توسط شدند  به جنگ وادار ،ان كمر بسته بودندهائي كه به خاطر آزادي كشور ش
 گرديدند كه عده اي از آنان اعدام و شمار ديگر ها شده روانة زندان خادي هاي نفوذي به چنگ خاد انداخته 

ذير  نفوذي شان را به مثابة  مجاهدان  تسليم ناپ جواسيس  ند ؛ مگر شددراز مدتشان محكوم به حبس هاي 
ميكانيزم [  فرستادند  كشوربه گونه هاي مختلف از زندان بيرون كشيدند و به كار اطالعاتي در داخل و يا خارج 

  جلد ،1 متن جلد در را در ميان زندانيان پلچرخين از آنا  ابزاري شيوة استفادةو  نفوذي خادي هاي گرفتاري
و در آينده در  ه استكه در همين پورتال نشر گرديد ، امتشريح نموده  همه جانبهم خاطرات زندان 3جلد و 2

   .]. توضيحات بيشتري در اين زمينه خواهم  نوشت  هم5 و  4جلد هاي

 ي به مساعدت پولي و تخنيك كه [نشرات تلويزيون هاي داخل و خارج كشورطريق از چند ماه بدينسو از 
 به اخبار و تبليغات آنان  ؛پيهم نشرات مي نمايند براي فريب مردم  ]آنها تحت نظر مسؤولين البتهانجو ها  

  از زار و يك زبان به  تمجيد و ستايشقرار گرفته با ه TV ة در برابر كمراشخاص زيادي. گوش مي دهم 
از ميان  اين مزدوران بي .  مي پردازند  افغانستان مستعمره شدن به خاطرسياست امپرياليزم  جنايتكار امريكا 

يا به گفتة  شكنجه [  پوهنتون   استاد، " نظامي تحليلگر" ،"  سياسيمفسر"كه به نام خته فروآزرم و وجدان  
  ،ديپلمات،  ]ساير تجزيه طلبان و )دانشگاه( به وحدت ملي كشور لطيف پدرام  گر خاد جاسوس و خاين

در  مي باشد  كه اكثراً "جاويد كوهستاني" " مفسران " از اين  يكي ،به سخن مي آغازند ، ...و  ...حقوقدان و 
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ر د  " استخباراتي و سياسي نظامي و كارشناسمفسر"به اصطالح به مثابة   وي را »1 نمبر TV« تلويزيون 
 ارادتمندان   نظر يكي ازبراي شناخت دقيقتر اين شخص  نخست ؛دهند مي هزار بيننده قرار  دهها ديد معرض 

 در ؛معرفي نموده  ايران"دانشگاه كاشان جمهوري اسالميشبير كوهستاني دانشجوي حقوق "  وي كه خود را
  :زير مي آورم 

دوره «     بودهكاپيسا اول كوهستان ةحص   اشترگرام ة قري از اهالي"جاويدكوهستاني"عبدالرقيب 
 غازي مير ة در ليس  ثانوي را الي صنف يازدهمةابتدائيه و متوسطه را در مكتب اشترگرام و دور

 1362شده و در سال   شامل ليسه عسكري  }بعداً{ادامه داده و بعدا  مسجدي خان كوهستاني
رياست  قرارگاهفارغ التحصيل و مدت كوتاهي را در   افغانستان}حربي پوهنتون{ازدانشگاه نظامي

 1374 اجراي وظيفه نموده است وهمچنان در سال }آن وقت { آنوقتوزارت دفاع عمومي اركان
 كابل گرديده و در سال ةتعليم و تربي}پوھنتون{جتماعي دانشگاه  علوم ا}یځپوھن{شامل دانشكده

 5[  1367 – 1363از سال «  ؛ » . عالي فارغ گرديده استة تاريخ و فلسفه به درجة از رشت1382
 از زندان راهي }رهائي {ه و بعد از رهايي بنابرارتباط و همكاري با مجاهدين زنداني گرديد]سال 

 فعاليت نموده است و  سياسيةدر كميت شده، )شوراي نظار(انستان جبهات جمعيت اسالمي افغ
براساس فرمان حضرت صبغت اهللا  1371در سال  درپيروزي انقالب اسالمي نقش فعال داشته

 الي 1371از جوزاي مفتخر گرديده و  بريد جنرالةبه رتب ممثل حكومت اسالمي افغانستان، مجددي
 معاون و رئيس در }به حيث {بحيث]  سال 5 مدت [ طالبان، }به دست {سقوط كابل بدست
«   ؛  ». دولت اسالمي افغانستان انجام وظيفه نموده است] فهيم - مسعود –خاد  [ ادارات امنيت ملي

 1377 معاون اطالعات كل جبهه ايفاي وظيفه نموده و از سال }به حيث{در آغاز مقاومت بحيث
 در جمهوري اسالمي ايران و  نخست ،}ه ئيسليق{بنابر اختالفات و برخورد هاي سليقوي

 فعاليت هاي }اضافياز{ ةعالو}به{ درپاكستان مهاجر گرديده، در دوران مهاجرت بر}بعداً{بعدا
بعداز شكست  ، همكاري با ساير حلقات فعال سياسي نموده است،  مقاومتةمعين و ارتباط باجبه

 در كنفرانس تاريخي بن و عضو تيم روم شوراي اقوام لوي پكتيا  سخنگوي}به حيث {بحيث طالبان
حسب پيشنهاد معاونيت دوم 1389 الي سرطان 1386از سال « ؛ » ...  اشتراك 2001در سال 

 مشاور عمومي امور اجتماعي و فرهنگي در بست مافوق رتبه،  }به حيث {رياست جمهوري بحيث
 يك نهاد سياسي را عهده  رهبري}مسؤوليت {اكنون هم مسوليت« ؛  » .اجراي وظيفه نموده است

 }به عنوان {در راستاي تأمين و تحكيم صلح وثبات در كشور تالش ورزيده و بعنوان. باشد دار مي
كارشناس امور سياسي و امنيتي در رسانه هاي گروهي، تحوالت وجريانات جاري كشور و منطقه را 

   . ».سانيده است واقعبينانه مورد بررسي قرارداده و به آگاهي مردم ر}به طور{بطور
 »حزب نهضت آزادي و دموكراسي افغانستان  «ة انديشه سازان نور در رابطة مؤسسبخشي ازمطلبي را كهوحال 

  :يمئمنتشر نموده مطالعه نما

 ي طوري كه در زندگينامه نهضت آزادي و دموكراسي افغانستان، آن حزب« 
 توسط آقاي 1379رهبري اين حزب آمده است در سال   رئيس شوراي}زندگينامة{
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 آقاي جاويد «؛ » .فكرانش تأسيس شده است هم عبدالرقيب جاويد كوهستاني و
 }كدام كمونيسم؟؟{كمونيستي  نظامي در دوران رژيم}رشتة{ي كوهستاني در رشته

 به اتهام آقاي جاويد نوشته اند كه وي }زندگينامة{ي در زندگينامه. تحصيل كرد

از  1367 زنداني شد و در سال1363نيستي در سال هاي سياسي عليه رژيم كمو فعاليت
پيوسته   و به جبهه رفت، ولي اين مطلب روشن نشده كه به كدام جبههزندان رها گرديد

به چپي بوده و  هاي بعداً مشخص شد كه آقاي جاويد كوهستاني، از هواداران گروه. بود
   ».پيوسته بود ند،ك معرفي مي»  متحد ملي}جبهة{ي جبهه« كه آن را » شوراي نظار«

  درگفت وگوي آقايان رحيم داد و جاويد كوهستاني، با راديو صداي1381سال  در« 

 »خاد«ها عضو سازمان جاسوسي رژيم كمونيستي موسوم به  آزادي، معلوم شد كه آن
آقاي  باشد، در رابطه با  كه از همكاران شهنواز تني مي[ آقاي رحيم داد،. بوده اند

 12 و در رياست) خاد(كارمند امنيت دولتي] كوهستاني[ ": گفت، ]ياويد كوهستانــج

پاكستان  معاون بود و از آن جا گريخت، پيش مسعود رفت و زنداني شد و از آن جا
 اما، آقاي جاويد كوهستاني خودش در گفت و گو با صداي آزادي، چنين اعتراف ".رفت

 سياسي }كميتة{ي ه در كميته معاون بودم و در گذشت11 در كابل در رياست " : كرد
 من از شوراي نظار احمدشاه مسعود. نظار وقت مجاهد بودم و كار من معلوم است شوراي

 طور آگاهانه مقاطعه  متحد ملي، بنا به اختالفاتي كه خود داشتم به}جبهة{ي يا جبهه

    ». [*]" كردم
  

  جلب و جذب "حزب  دموكراتيك خلق" به از اينكه  كوهستاني  چه وقت و دركدام تاريخ  و توسط كدام فرد 
 پذيرفت به يكي مذكور را بكه  عضويت حز بعد از اين دهد كه كوهستاني گرديد مهم نبوده  اين قلم تذكر مي

 را  از مجراي كانال جنايتكار و شكنجه گربه دستور  نظاميان روسي  اين .  خاد انتقال داده شد هاي از شبكه 
كه آن عده از نيروي هاي جمعيت را شمالي  ةوي درجبه. ند ت اسالمي انتقال داد به درون جمعيهساخته شد
 خود و افراد سرانجام  . شناسائي نموده زمينة  به دام انداختن آنان را فراهم نمود  ،ال داشتندعور فضدر جبهه ح
فوذي در جبهات بر وفق روال كار خادي هاي ن. به چنگ تيم گرفتاري  خادي ها انداخت  را  خادمورد نظر

) كوهستاني(شخص مورد بحث .  شدند  گرفتار شدگان يا اعدام و يا به حبس هاي طويل محكوم ،جنگ مقاومت
به كه زماني . به كار اطالعاتي اشتغال داشت در كوته قفلي هاي  خاد صدارت   گرفتارشدگاندر جريان تحقيق 

به شمول رفيق بشير ( از زندانيان   چهار پنج  تن .د  به اين كارش تداوم بخشيزندان پلچرخي انتقال  داده شد
   ....بوده   مدتي باشي 3 و 2 ديده بودند كه  اين شكنجه گر خاد در بالك هاي ) نبي

»  خاد11رياست « به سمت  معاون آزادي طبق اعتراف خودش در راديو صداي  خاد اين جنايتكار و شكنجه گر
 ساله در سلول هاي 5قتش در كار و بار اطالعات ميان زندانيان و اقامت  زماني كه  مهارت و ليا. كار مي كرد 

 تا تحت نظر نظاميان  ، انتقال داده شد"شوراي نظار" به  خاد مشاوران روسي از جانب  ؛زندان تثبيت گرديد
ظامي  ن- اطالعاتيباز هم آموزش ) " قهرمان مسعود "(گويا مسلمان شدة روسي دريكي از پايگاه هاي نظامي 
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چه در جبهة شمال ؛ چه در دورة تحقيق ؛ چه  [  اين خاين به كشور ، شكنجه ها و كشتار هايجنايات. ببيند
 ؛ چه در ايامي كه مسؤول كل خاد دولت "اي نظارورش"؛ چه در » 11رياست خاد «در زندان پلچرخي ؛ چه در 

ي  پوشي آن از  جانب  مسؤوالن تلويزيون هابر همگان آشكار بوده اغماض و پرده]  مسعود دركابل بود -رباني  
 سازمان هاي اطالعاتي امپرياليستي را در نشرات شان بازتاب  داده شدة انجو ها، يعني كه آگاهانه خط[ مزدور

   .  نمي باشدابداً قابل بخشش] مي دهند 
قاتل  و  KGBة مهم  ر ، ديداري و شنيداري سيماي اين مه گفتاريي طريق رسانه ها كه ازي نامرئيدست هائي

 توقع دارند تا وي را در حال و يا در آينده شامل  ؛دن در اذهان  مردم جاسازي مي كن راصد ها تن انسان بيگناه 
  . در افغانستان  بسازند ) توسط سازمان سيا (ة دولت چنبر قدرت مهار شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 تاريخي 62شماره  در " پيام زن "نشرية  ) اني و  رحيم دادكوهست( در رابطه با گفت و گوي  دو تن خادي - [*]  
  ] مضمون افشاء كننده اي دارد " صداي آزادي "با راديو ) 2004مبر نو( 1383عقـرب  

 


