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   تورنتو-پيکارپامير. ک:  مترجم 

  

  سؤال اعتماد
  
  

مطالعه  مطلبی را که اينک ترجمۀ فارسی دری آنرا تحت !  خواننده ھای گرامی :  يادداشت  مترجم 
کميتۀ ضد تروريسم کنگرۀ اياالت ) ٢٠۵١۵( ميالدی با درج شمارۀ ١٩٩٠ارچ سال داريد، در ماه م

، منحيث گزارش مھم در قبال وضعيت جھادافغانھاعليه " سؤال اعتماد" متحدۀ امريکا و زيرعنوان 
نميدانم  آيا مطلب .  قشون روس و موقعيت گلبدين حکمتيار و حزب اسالمی وی تھيه گرديده است 

 سوی ھموطنان عزيز ما ترجمه شده يا نه ؟  ولی  باز ھم چون متن مورد نظر نکات حاضر قبال از
افشاگرانه جالبی را در خود نھفته دارد که ھنوز ھم از اھميت آن کاسته نشده است ، بنابران، خواستم 

بايد اين نکته را نيز .  گزارش متذکره  را به زبان دری برگردانده  خدمت ھم ميھنان عزيزتقديم نمايم
 عالوه کنم که اين گزارش برای ذواتيکه ميخواھند جريانات  سه دھۀ اخير افغانستان را بررسی نمايند،

   .نھايت ارزشمند خواھد بود
   
  

به نام گلبدين حکمتيار، سمبول بيرحمی ، گريز و بھانه از نوع روم } جھادی{يکی از رھبران "  
و افراد  يک مجاھد ISI و CIA حکمتياربرای گلبدين. شرقی در اوضاع جنوب غرب آسيا ميباشد

تاحال، بيشترين کمکھای ١٩٨٠حزب اسالمی گلبدين حکمتيار از سال .  حزب اسالمی وی مجاھدين اند
 نظامی و بشرخواھانۀ امريکا را که برای مقاومت افغانھا اختصاص داده شده بود، به دست –مالی 

لی برای تداوم پاليسيش درقبال گلبدين داشته باشد که علی آی پاکستان شايد دالي. اس. آی.   آورده است 
ُرغم آنکه حزب اسالمی مشغول برادرکشی و اقدامات ضد  گروپھای جھادی است ، ھنوز ھم ازاو 

.  ، چاره ديگری ندارد  ISI در اين زمينه، جزپذيرش گفته ھای CIA. پشتيبانی به عمل می آورد
اين ، به معنای سھمگيری  در فعاليت . يھای رو به گسترش داردحکمتيار با تھران و کابل نيز ھمکار

چنين معلوم می شود که اينھمه شواھد، .  ھای ضد منافع بين المللی امريکا از طريق تروريسم می باشد
ھرگاه کسی خواسته باشد به اصل موضوع .   داشته باشد CIAنتوانسته تاثيری در روند مساعدتھای  

. ھا پی ببرد، نياز خواھد داشت با گذشته ھای گلبدين  و حزب اسالمی وی آشنا باشدو نتايج اين فعاليت 
به ويژه ، .  پس منظر شخصی گلبدين ، شک و ترديد پيرامون حقانيت رھبری او را بر می انگيزد 

جمع آوری اسناد درمورد حمالت  او عليه ساير مجاھدين و شھروندان بيگناه، زنگ خطر را بيشتر به 
گلبدين ، نه تنھا شخصا با رژيم  خمينی ھمکار است ، بلکه افراد وی نيز در فعاليت .  ر می آوردصدا د

ھای ضد امريکايی در سطح بين المللی مشغول ميباشند و ھمين فعاليت ھا، او را در برابر مساعدتھای 
ايت مينمايند و درحاليکه  آی اس آی و سی آی ای ھنوز ھم  او را حم.  امريکا نا مستحق نشان ميدھد
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برخی از مشاھدات و . روابط وی با خمينی و شوروی متعاقبا افشاء شد .  ..  بزرگترش ميسازند
  توضحيات نشان ميدھد که چرا  سی آی ای  در جھت حمايت از گلبدين حکمتيار پا می فشارد؟

    :بچۀ نازدانه 
ھای خروط مربوط واليت بغالن وی از پشتون.   ميالدی تولد شده است ١٩۵٠ -١٩۴٨گلبدين در سال 

.  را مورد تبعيض قرار ميدھند} قومی{واقع  در شمال افغانستان است ، جايی که پشتونھا اقليت ھای 
فعالين اين مناطق متوقع بودندکه با گرايشات سياست ھای تند روانه ، پاداش اين تعصبات را بدھند، 

ش در سازمان رھايی بخش فلسطين  و سياست پديده ای که در ميان عيسوی ھای عرب مانند جورج حب
ميالدی به کابل رفت تا به عنوان ١٩۶٠گلبدين درسال .  تندروانه ی شرق ميانه ھم نا ممکن نبوده است 

وی آموزش نظامی را برگزيد که گويا راھی به .  يک جوان فعال اطرافی به آموزش عالی بپردازد
د که سرگرم فعاليت ھای زياد طول نکشي. ل پذيرفته شدسوی باال بود، چنانکه در اکادمی نظامی کاب

وی در اين موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونيست  .   سياسی توطئه گرانه گرديد چپ روانۀ
گلبدين  بسيار زود از .  قرار گرفت } حزب دموکراتيک خلق افغانستان { متعلق به جناح پرچم 

خاطر رابطه اش با مرد ديگری ، اخراج ه و ب)  لواط(ل اکادمی نظامی به خاطر عمل غير قابل قبو
 آموزش .  غرض آموزش امور انجنيری شامل شد]پ-انجنيری[ به پوليتخنيک کابلًوی بعدا.  گرديد
 بسيار ناچيز بود ، مگر در عين حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعاليت  وی

در اثر ھمين نوع .  م ريزی ميتنگھای برادران مسلمان  ادامه دادھای توطئه آميز سياسی به شمول درھ
جناح پرچم ، رابطۀ  .   اخراج گرديدفعاليت ھای دسيسه ساز بود که وی باالخره از پوليتخنيک کابل ھم

يی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ محرمانھا
  . باز نماند} کی جی بی {  توجه ھم از}  گلبدين{ رو

 اعتمادی که حزب دموکراتيک خلق باالی وی داشت ،  ميالدی ، گلبدين در نتيجۀ١٩٧٠- ١٩۶٩درسال 
دران زمان ، جوانان زيادی از . به او ھدايت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند

وی در .  ر نخستين کانديد چنين راه و روش بوديک جنبش چپ به ديگری می پيوستند و گلبدين حکمتيا
م به پاکستان ١٩٧٣اين موقع، ظاھرا به عنوان مومن در راه مکتب اسالم شناخته شد و آنگاه که درسال 

 ميالدی ، گلبدين  به جرم قتل يک ١٩٧٢قبل ازان، درسال. فرار کرد، ادعا نمود که فرد ديندار ميباشد
اگرچه تحقيقات دستگاه پوليس افغانستان  اين قتل را به . دستگيرشد}  سيدال سخندان{فرد مائويست 
حيث يک اخوانی فعال ه  تحقيقات جنايی ، گلبدين را بپرچم نسبت داد، اما بازھم نتيجۀفعالين جناج 

يک افسر سابق .  محکوم نمود و بنابران، گفته شد که اين قتل سياسی کار جناح پرچم نبوده است 
م تأکيد کرد که مجموع جنبش اسالمی از طريق نفوذ عميق عناصر ١٩٧٠ در سال امورامنيتی افغان

افسر امنيتی افغانستان معتقد بود که گلبدين برای جناح .   سال قبل فلتر ميشد٢٠ تا ١۵کمونيست از 
ت می گيرد و بدين گونه، پرچم کشتار ميکرد و بھانه می آورد که قتلھا از سوی برادران مسلمان صور

 ميالدی از ١٩٧۴گلبدين در سال .   ظن را از کمونيستھا به طرف ديگر می چرخانيدو سوءتوجه 
ً  برگزيده شد و بعدا ISIطرف   وقت پاکستان ھدايت ]پ- صدراعظم[ ذولفقارعلی بوتو رييس جمھوریُ

م ١٩٧۵بنابران،  گلبدين درسال . داد تا او را غرض خرابکاری عليه  رييس جمھور داوود تمرين دھند
 ه مثابه ن زمان از سوی مقامات پاکستانی بگلبدين  درآ.  ان تمرين داده شدتوسط استخبارات پاکست

 قدرت تشخيص  داده شد که غرض رسيدن به قدرت، از اجرای ھيچ ی حيله گر، ظالم و تشنۀعنصر
ی که با سالح و پول پاکستان عليه داوود خان او، باالی گروپ شورشي.  ان نيستکاری رو گرد

جھزشده بود، تحميل گرديد و آی اس آی او را نفر خود و ھمانند يک اجنت کامال تحت کنترول خود م
ش گلبدين رھبري.  ه شکست انجاميد باالخره  اين حرکت به خاطر عدم حمايت مردمی ب.  ميدانست 

ه ا آنھم ب دانش اسالمی نداشت ، برد، ھرچند جوان بود و گواھينامۀباالی حزب اسالمی را به  وجود آو
ھنوز .   گرفت کشتار بزرگان و فرماندھان سازمان ھای مختلف را پیرھبر حزب ، سلسلۀعنوان 

خاطر کنار راندن ه ندان ھای مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بتعداد زيادی از قوم
 که گلبدين بايد آی اس آی پاکستان توصيه می کرد.  ديگران و باالبردن گلبدين صور ت گرفته است 

در ھمين مدت، گلبدين  .  تقويت شود، زيرا وی کامال تحت کنترول آنھاست و يا آنان چنين می پنداشتند
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درعين زمان، . به شمول مشاوران روسی باقی ماند} خاد{ در ارتباط نزديک با استخبارات افغانستان 
ا کودتايی را عليه جناح ھای م تعداد زيادی از صاحب منصبان سعی ميکردند ت١٩٧٩- ١٩٧٨درسال 

م صورت می ١٩٧٨خصوص در تابستان سال ه مھم ترين اين تالشھا، . خلق و پرچم به راه اندازند
م غرض ايجاد بی نظمی درکابل، ھرات ١٩٧٨قراربود افسران مسلح مسلمان، در بھار سال .  گرفت 

يرا کمونيستھا اطالعات دقيق و قندھار تمرکز يابند، ولی ميان ھردو جانب برخورد صورت گرفت، ز
بخش اعظم آنانيکه در اين اقدام سھم داشته و ھنوز به مقاومت ادامه ميدھند، اصرار دارند . قبلی داشتند
صورت عاجل ه مک با گلبدين درتماس شده بودند، ب نماينده  ھای شان که غرض حصول ککه آنعده از

ه منبع مستقل به شمول يکی از افسران امور امنيتی الاقل س.  به مقامات امنيتی کابل تسليم داده شدند
کابل و يک افسر خاد در اين مورد وجود دارند که تأييد مينمايند گلبدين  حکمتيار يگانه منبع اطالع 

  .  بود]پ-اکسا[رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد
- ١٩٨٠ی بی و خاد در سالھای کی ج. گلبدين در عين حال،  به معامله گری با شوروی ھا ادامه  ميداد

.  خرچ دادند  تا رھبران مربوط به تشکالت مقاومت را ترورنماينده ی بم تالش ھای عمده ا١٩٨٢
خاد که باالخره از رژيم رو گردانيد، دستور گرفته بود تا ترتيب ترور رھبران ۀ يکی ازافسران عاليرتب

 دستور دادند تا ًوران روسی به وی اکيدامشا. مقاومت را طوری صادر کند که گلبدين کشته نه شود
افسر ديگر خاد،  نه تنھا اين گفته ھا را تأييد کرد، بلکه دو مورد  ديگر را نيز . زيانی به گلبدين نرساند

ن زمان آعالوه نمود که موضوع ترور رھبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گرديد و در
 جريان، شوروی ھا و رژيم کابل با تبليغات وسيع ، گلبدين را درھمين. نيز گلبدين مستثنا قرار داده شد

با اين تبليغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی . دشمن بزرگ افغانستان تصوير ميکردندۀ بمثاب
م جنگ در داخل افغانستان باال ١٩٧٩موقعی که در سال . مردمی و اعتبار ضد کمونيستی بخشندۀ صبغ

ندان به قول قوم. اومت را در پيش گرفتضد ساير نيرو ھای مق جنگ به ًعمدتاگرفت، حزب اسالمی 
 مجاھد را به قتل رسا نيده تا روس ھای ی از گلبدين اينست که وی بيشترينعبدالحق، پروبلم ناش

  .متجاوز را
مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدين درگير ۀ م حدود ھشتاد فيصد رزمندگان جبھ١٩٨٩درسال

محلی و رسيدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به ۀ اين درگيری ھای داخلی نه تنھا به خاطرسلط.  ودندب
.  منظور جلو گيری از تکامل نيرو ھای مقاومت که ميتوانستند مايه درد سر برای رژيم  شوند ، نيز بود

ر غرب کابل  ميالدی نيرو ھای مقاومت در مناطق ميدان واليت وردک واقع د١٩٨٠درآغاز سال
.  را مورد ضربه قرار دھند، زيرا ترس از حمله قوای گلبدين وجود داشت } روسھا{ نتوانستند کاروان 

م جنگھای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدين ، ترکھای مملو از ساز و ١٩٨٣- ١٩٨٢وقتی درسال 
ورت گرفت، برگ جنگی مواصلت کرد و حمايت ھوايی نيرو ھای رژيم از افراد حزب اسالمی ص

راديو درجھت سرکوب ساير مجاھدين رھنمايی ميشد ۀ طوريکه ضربات توپ و عمليات ھوايی به وسيل
 . . .  

جنگھای ھزاره جات، نيرو ھای وسيع مقاومت را جمع کرده بود، وی ۀ م در آستان١٩٨٢گلبدين درسال 
کار گرفت که مخالف ه  ببعدا آنھا را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ ھای مقاومت اھل تشيع

نيرو .  اين  اقدامات، ھزار ھاکشته برجای گذاشت . خمينی در ميان نيرو ھای مقاومت بودندۀ نمايند
مليشه ھای محلی رژيم کابل در مناطق وردک ، ھرات و ۀ م بمثاب١٩٨٣ھای حزب اسالمی درسال 

نقش حزب اسالمی . رفت حزب اسالمی ھمچنان در محاصره پنجشيرسھم گ.  ھزاره جات عمل کردند
.   نسبت به رھبری را به نمايش گذاشت ءپنجشير، وفاداری اعضاۀ م درجنگھای در١٩٨۴درسال 

ً عمل آمد، گلبدين  فوراه وقتی ميان مسعود و فرمانده محلی حزب اسالمی توافقی در مناطق شمالی ب
عھده بگيرد و ديده شد ه را بکس ديگری بنام نيازی را به منطقه فرستاد تا صالحيت نيرو ھای محلی 

تنھا وقتی روسھا باالی افراد گلبدين  درشمال . که نيازی به سرعت به ميدان ھوايی بگرام داخل شد
يکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه ۀ گونه پنجشير بم فرو ريختند، بعضی از فرماندھان محلی او ب

کشی نمايند، گلبدين دستور داد نيرو ھای که احتمال داشت افرادش به صورت وسيع تر تمرد و سر
  . اشتراک کنند } بامسعود{ بيشتر در جنگ 
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پنجشير به ساير ۀ نيرو ھای وفادار به گلبدين ، جنگ عليه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از در
راه حزب اسالمی با استفاده از فشار ھای شورويھا و رژيم کابل، يگانه . نقاط حرکت کرده نتوانند
پغمان در اختيار جنبش مقاومت پنجشيربود، قطع کرد و برای جمعيت اسالمی ۀ مواصالتی را که تا در

- ١٩٨٧ در زمستان سال ًضمنا.  اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشير انتقال دھد
غرض حزب اسالمی قرار داشتند، جنگ را ھای ندان دی ، مجاھدينی که تحت رھبری قومميال١٩٨٨

ندان ھای محلی  م ، قوم١٩٨٧ن شد که در خزان سالنتيجه آ.  جدا سازی واليات شمال به راه انداختند
واکنش .  به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شھر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعالم نمودند

ر و از طرف حزب شان ندان ھای مذکور مدتی از پشاوقوم.  اين اقدام ، تند وسريع بودپشاور دربرابر
خاطر برفباری شديد و انسداد راه ھای شمال تا ه مساعدت حاصل کردند و اما  ب} جمعيت اسالمی { 

رفباری و انسداد راه م ، جمعديت اسالمی افغانستان مقيم پشاور، به بھانه ھمين ب١٩٨٨اخير ماه جون 
 اتحادی از ًبعدا.  ند، موضع گرفتندان ھايی که آزادی داخلی شان را اعالن کرده بودھا عليه قوم

ندان سيدانی از حزب اسالمی س خالص ، اتحاد اسالمی سياف، قوممجاھدين به رھبری مولوی يون
تشکيالت استخباراتی رژيم کابل که موازی با خاد فعاليت { "  واد " گلبدين و يکی از قوماندان ھای 

 تا نيرو ھای مقاومت واقعی در اين صورت گرفت} مرکز واليت بدخشان{ در فيض آباد } داشت 
در تماس بودند و در اين راستا سعی خاص به " واد " اتحاد مذکور با قوای .  مناطق را بی ثبات سازند

  .  مک خارجی به وابسته گی ايران بکشانندوماندان ھای آزاد را برای حصول ککار ميرفت تا ق
 ، مستضعفين ، پاسداران افغان و گروپ ھای مختلف سازمان ھای پيرو ايران به ويژه حکمتيار، جندهللا

ندان ھای داخل دره و اشتراک ۀ کمکھا غرض حمايت از قومشيعيان مائوويست مايل بودند در بخش تھي
اين تدارکات به منظوررفتن به سوی يک آتش بس محلی بود که کی جی بی و .  در قدرت کار کنند

م مقاومت در شمال افغانستان ١٩٨٨آن شد که در تابستان سال نتيجه . آنرا ميخواستند"  واد" تشکيالت 
  . فلج گردد

مدتھا فکر ميشد نيرو ھای حزب اسالمی ، يگانه نيروی مقاومت اند که قادر ھستند آزادانه تا جوار 
مواضع شوروی ھا و قوای رژيم  حرکت نمايند و يا ميتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در 

از سال . سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه باالی شان شليک صورت بگيردحوالی پوسته ھای 
واضح ه ويژه ، در واليت بدخشان ، بگونۀ م ، افراد حزب اسالمی در شمال شرق افغانستان ، ب١٩٨۶

خاطر حمله باالی  ه در ھمين سال، افراد گلبدين  با خاد ب. با نيرو ھای محلی خاد ھمکاری ميکردند
مکھای بشری بودند و نيز در ويران سازی قاومت و داکتران غربی که مصروف کرو ھای مساير ني

آنھا يک کاروان  مملو از وسايل طبابتی را غصب کرده در .  مراکز صحی در منطقه ھمکاری نمودند
  . ندان ھای گلبدين تقسيم گرديدکه ميان خاد و قومخاد در فيض آباد نگھداری کردند تا آنۀ ذخيره خان
م ،  نيروھای مقاومت ، دو ھفته پس از آنکه خروج روسھا از قندوزمکمل ١٩٨٨گست سال درماه ا

 به حمالت متقابل متوسل شده ًروسھا سريعاۀ شد، باالی شھر حمله کردند، اما نيرو ھای مخفی شد
صورت فعاالنه در اين عمليات به ه افراد حزب اسالمی ب. دست گرفتنده کنترول شھر را مجددا ب

.  گارنيزيون خاد و روسھا در قندوز ھمکاری نمايندۀ رھبری روسھا سھم گرفتند تا در راه ايجاد دو بار
عالوه ازان ،  .  آغاز نمودندمتعاقب آن ،  حزب اسالمی حمالت باالی نيرو ھای مقاومت در منطقه را 

. . .  و خاد غصب کردند "  واد" ندان ھای مقاومت را به روسھا تسليم دادند، سالح ھا را به سود قوم
م ،  تحت فرمان خاص و مستقيم گلبدين حکمتيار،  افراد حزب اسالمی در مناطق ١٩٨٨سال ۀ در نيم

.  ی را عليه ساير نيرو ھای مقاومت به راه انداختندمال شرق افغانستان عمليات تصفيه ئی گسترده اش
نخستين دور اين عمليات در ماه . وداحمد شاه مسعود و شورای نظار وی ، ھدف اولی اين عمليات ب

ندان ھای سابقه دار شورای نظار در واليت لغمان با ترور اسماعيل طارق يکی از قومم ١٩٨٨سپتامبر
اين ترور درحالی صورت گرفت که قرار بود اسماعيل طارق با گلبدين حکمتيار .  به اوج خود رسيد

ندان در بسا موارد، قوم. ز دوام داشت ستان نيعمليات مذکور در موسم سخت زمۀ سلسل. مالقات نمايد
. تحويل  ميگرديدند"  واد " ھايی که توسط افراد حزب اسالمی دستگير ميشدند، به افسران محلی 

.  عالوتا افراد گلبدين  باالی مخفيگاه ھا و کاروان ھای نيرو ھای مقاومت در منطقه يورش می بردند
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 تصور نا پذيرخود رسيد ،  احمد شاه مسعود در ماه جون کشتار ھا و بيرحمی ھا وقتی به مرحله
ندان ھای ورزيده مسعود، در اوايل ماه جوالی، قوم.   آوردعمله م پيشنھاد مذاکره و متارکه را ب١٩٨٩

آنگاه که از يک جلسه بر ميگشتند ، توسط گروپی از افراد حزب اسالمی گلبدين مورد حمله قرار 
در .  سين ، مال ودود، سيد داوود و بيست و ھشت تن ديگر به قتل رسيدندآن سيد حۀ گرفتندکه در نتيج

تماس ندان ھا کشته شدند  و بقيه زنده دستگير گرديدند، اما پس از آنکه اول ، چھار يا پنج نفر از قوم
ندان حزب اسالمی در تخار و گلبدين حکمتيار صورت گرفت، افراد راديويی بين بشير چاياب قوم

برخی از آنھا شکنجه ھم شده بودند، چشمان شان با .  ا خونسردی کامل به قتل رسا نيده شدندباقيمانده ب
  .   شان قطع گرديده بودۀچاقو بيرون کشيده شده و اعضای ششگان

متعاقب ھمين حادثه، جنگھای شديدی ميان .  ی ازان ھا از عقب شليک شده بودھمچنان باالی عده ا
آی . اس . آی .  می شعله ور گرديد که تا فصل خزان دوام نمودافراد شورای نظار و حزب اسال

ندان ھای شورای نظار را صادر کرد و از سوی ديگر، از يکطرف خاموشانه دستور قتل قومپاکستان 
مسعود در اوايل سال .  در جنگ ميان احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار، اخيرا الذکر را حمايت کرد

ندان ھای محلی حزب اسالمی را اس آی را رد کرد ه  شناسايی  قوم آی م ، رھبری و کنترول١٩٨٨
مکھای نظامی به نتيجه آن شد که آی اس آی ک.  رفتعنوان نيروی موازی و مساوی در منطقه نپذيه ب

  . . . مستقيم برای حزب اسالمی بدھد ۀ نيرو ھای مسعود را کامال متوقف ساخته ھمه را بگون
 م ، پنج عراده ترک بزرگ  در گرم چشمه  واقع در نزديکی مرز ميان ١٩٨٩در ماه نوامبرسال 

افغانستان و پاکستان بارگيری کرده به سوی افغانستان روان شدند تا بار ھای شان را در دو گدام 
بزرگ جمعيت اسالمی خالی کنند، مگر ھرپنج ترک انفجار داده شدند که جريان تا چندين ساعت ادامه 

. شدند انفجار، حدود چھل تن از مجاھدين کشته شده و صد ھا نفر ديگر زخمی در اثر اين. داشت
ساخت که انفجار مذکور از طرف مقاومت صورت گرفت ، ثابت تحقيقات بعدی که توسط جبھۀ 

شورای نظار تالش داشت . . .  انجام داده شده است " واد " ندان ھای محلی حزب اسالمی و افراد قوم
برف، ھرموقعی که مقدور باشد، مواد مورد ضرورت را به داخل کشور پس از نخستين ريزش 

درتحت چنين اوضاع، ريزش برف و واکنش  نيروھای رژيم  اين حرکت را مختل ميکرد و .  برساند
اما، به نسبت اتالف ساز و برگ جنگی ، تھيه و تدارک مجدد برای واليات شمال تا قبل از ماه می 

در عين حال، سياستمداران مربوط به مقاومت، . . .  مت مشکل ساز بود م برای نيرو ھای مقاو١٩٩٠
فعاليتھای شان  را متوجه ايجاد حکومت مؤقت در پشاور نمودند، نيرو ھای حزب اسالمی ، کمپاين 

بخشی از اين . خاطر کشتار عناصر مقاومت شدت بخشيدنده شان را تحت رھبری گلبدين حکمتيار ب
قتلھا، ۀ يکی از برجسته ترين نمون.  صورت گرفت" واد "  بی و قتلھا در ھمکاری کی جی

مجروح يکی از روشنفکران افغان در پشاور بوده و مرکز .  ترورپروفيسور سيد بھاالدين مجروح بود
وی مدافع جدی نشنليسم مترقی افغانستان بوده .  جمع آوری معلومات در ارتباط جنگ را اداره ميکرد

م ١٩٨٨مجروح به روز يازدھم ماه فبروری .  کومت غير مذھبی نقش داشتدر راه بر قراری يک ح
محافظان ۀ ی که گفته ميشود از جمليک گروپ از قاتالن حرفه ئ.  ور شدتوسط حزب اسالمی تر

وقتی مجروح به .  باالی مجروح شليک کردندAK-47شخصی  گلبدين حکمتيار بودند توسط ماشيندار
 طمينان از مرگ حتمی  وی ، گلولۀوقف کرده به منظور حصول اروی خيابان غلتيد، قاتل وی ت

ی از موج د بھا الدين مجروح نخستين نشانه اترور سي.  ديگری ھم توسط تفنگچه  به سرش شليک نمود
اين کشتار ھا موجب آن شد . ترور ھای سيستماتيک  شخصيت ھای دانشمند افغانستان در ھجرت بود 

 اين ترورھا به سادگی، شکل انتقام جويی را ًبعضا. دين صورت گيردکه اعتراضات زيادی عليه گلب
م در ١٩٨٩قتل حاجی عبداللطيف از ھمين نوع بود که با زھر دادن در ھفتم ماه آگست ۀ قضي.  داشتند

حاجی .  قندھار صورت گرفت و آن زمانی بود که مقاومت در برابر روسھا فروکش کرده بود
ندانی بود که ھنوز در قندھار به حاجی بابا خطاب ميشد،  يگانه قومش عبداللطيف  که ازطرف پيروان

م  جان سالم بدر برد و در سال ١٩٨٧وی از حمالت شديد روسھا در سال .  مقاومت ادامه می داد
وقتی اسالم آباد . م چيزی باقی نمانده بود که پس از اتحاد قبايل پشتون ،  شھر قندھار آزاد شود١٩٨٨

 شد، آی اس آی گلبدين را با يکھزار و پنجصد نفر تند روان اسالمی و تحت کنترول از موضوع مطلع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

بنابران، .  حاکميت برساندتاد تا حزب اسالمی را دران شھر بهمذکور به سوی قندھار فرسۀ مستقيم شبک
عصمت مسلم با موافقت والی و قبايل پشتون از طرف رژيم برگشته و نيرو ھای آی اس آی را شکست 

اتحاد قبلی در مورد حکمتيار . پس از ترور حاجی بابا، مقاومت در قندھار کامال متوقف گرديد. داد
يکی از قوماندان ھايی که به گلبدين بد گمان بود، . ظنين بود و اين سؤظن قدم به قدم افزايش می يافت 

اد اسالمی سياف ی واقع در واليت ميدان بود که با اتح ، وی از قبيله اکوچی سنگر دوست نام داشت
اين در . ندان عبداالحد از حزب اسالمی ترور شد وی زمانی طی يک کمين توسط قوم.  متحد شده بود

.  م اشتراک نمايد١٩٨٩مشورتی در روز ھشتم ماه سپتامبرۀ حالی بود که کوچی ميخواست در يک جلس
  .  قندھار پايان يافت -داندست آويز عاجل پس از اين رويداد اين بود که نزاع بر سر کنترول راه مي

کوچی سنگردوست دران سالھا، متحدنزديک حزب اسالمی بوده و :  ميالدی ١٩٨٣برگرديم  به سال 
ی می يت ميدان از دست تنظيم حرکت محمددوش به دوش افراد حزب مذکور غرض تصاحب وال

ی که جنگ تمام مک کرد و موقعه صورت فعال، حزب اسالمی را ک قوای رژيم کابل بًبعدا. رزميد
سنگر دوست .  شد، افرادحزب مذکور به مليشه ھای رژيم کابل در اين واليت مبدل شدند

خرج داد تا با پشاور تماس بر قرار نموده و از اين طريق کمبود پيش آمده در ه م سعی ب١٩٨٩درسال
ر به قتل برابر گسترش حزب اسالمی را جبران نمايد، ولی وی در اثر فرمان خاص گلبدين حکمتيا

  . رسيد
  :ميان تھران و ماسکو 

مکھای وسيع سی آی ای  استفاده می کرد، ھمکاريھای خود با ايران خمينی را  گلبدين درحاليکه از ک 
تروريسم بين المللی عليه امريکا را ۀ  نيرو ھای وی نقش مرکزی در توسعًنتيجتا. نيز گسترش می داد

م، ١٩٧٩درعين وقت، با انقالب ايران درسال.  ازی کردندکه از سوی ايران و شوروی حمايت ميشد، ب
توانايی ھای کی جی بی غرض نفوذ و دستکاری ميان اسالم گرايان افغان در جنبش مقاومت بيشتر 

عنوان سفير ايران در اسالم آباد مقرر شد، ھمکاری ه م عباس زمانی ب١٩٨٠ھنگاميکه  درسال . شد
عباس زمانی قبال ھم تحت نام ابو .  ان فوق العاده گسترش يافت ميان ايرانی ھا و اسالم گرايان افغ

سرعرفات، به ويژه  سپتمبر سياه  در سال روريستی در خارج ، برای الفتح ياشريف در فعاليتھای ت
 بوده و در بخش تھيه و تدارک  سامان آالت PLOوی پسان ھا مشاور ارشد .  م سھم داشت ١٩٧٠

ان که تندرو ترين بخش گارد انقالب ايران را تشکيل ميدھند، فعاليت تمريناتی کماندو ھای پاسدار
ينی با سالح ھای وافر تشکيل شاگردان فلسطۀ  از جملً به تھران برگشت و نيرويی را عمدتاًميکرد، بعدا

زمانی . . . عباس زمانی ھنگامی از سوی کی جی بی استخدام شد که ھمراه سپتمبرسياه کار ميکرد .داد
 آباد،  اکثر اوقات خودش را در نزديک سازی  تند روا ن اسالم گرای افغان با ايران صرف در اسالم
وی ھمچنان، امور مالی ، اسلحه و تمرينات مجاھدين افغان در کمپ ھای پاکستان را تنظيم می . ميکرد
 برخی از اين فعاليتھا، در پرتو آگاھی و ھمکاری خاد و کی جی بی در افغانستان صورت. نمود

آنی و خاموشانه فرا خوانده شد ، وقتی که ديگرنقش وی در راه اندازی ه گونه زمانی ب.  ميگرفت
چون به تھران .   پاکستان و رقابت شيعه و سنی موفقانه انجام شده بود- تروريسم  اسالمی افغانستان

. . . ن گرديد مثابه ی معاون رياست گارد انقالب ايران و اجنت بلند رتبه ی شوروی تعييه برگشت، ب
م ١٩٨٠در اثر تالش مستقيم زمانی  در سال . ميراث زمانی ھنوز ھم در افغانستان و پاکستان باقيست

اساس آن ه  کرد که بءخاص مبنی بر ھمکاری نزديک  با خمينی  را امضاۀ گلبدين حکمتيار، توا فقنام
بود که پيروان گلبدين در کمپ ھای اين قرار داد اين ۀ نتيج. تند روی اسالمی بايستی گسترش داده ميشد

مھاجرين در ايران و اياالت غربی افغانستان بر محورتشکيل جديدی به نام اتحاديه جندهللا گرد آورده 
ترتيبات تمرين و آموزش در کمپ ھای پاسداران انقالب اسالمی ايران در نزديکی ھای مشھد .  شدند

فارغان اين کمپ ھای .  د موسوی که غالبا اجنت روسی بود، اتخاذ شدتوسط شخصی به نام محم
ويژه به کردستان ه ب.  جنگ عراق فرستاده ميشدندۀ جنگی به جبھۀ آموزشی، غرض حصول تجرب

تعداد بيشتر اين .  دست آورنده گسيل می شدند تا در کوھستان ھای آنجا، تجارب ارزشمند جنگی ب
محمد موسوی .  ريستی حزب هللا غرض تمرينات عالی تر فرستاده ميشدندجندهللا يی ھا به مراکز ترو

ُنامبرده در واقع، فارغ التحصيل يونيورستی پاتريک لممبا که تحت کنترول کی جی بی بود ، ميباشد ُ  .



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 مال ھای تند روی است که با شوروی  خرابکاری تمرين ديده و در زمرۀوی دربخش جاسوسی و
 انقالبی يو نيورستی تھران س از انقالب اسالمی،  عضو کميتۀموسوی پ. ستھمکاری نزديک داشته ا

عنوان رھبر روحانی دبکايا دانشجويان پيرو خط امام معاون فرمانده گروه اشغالگران ه وی ب. بود
 م از ١٩٨١-١٩٨٠موسوی در سال.  م انجام وظيفه ميکرد١٩٧٩سفارت ايران در تھران  درسال 

بنابران، او به تعداد . ده تدارک يک توطئه  در عربستان سعودی نامزد شد طرف خمينی بحيث فرمان
  . . . ت  حجاج در مکه رھبری کرده نام ھيأپنجصد تن از تروريست ھای حزب هللا را ظاھرا ب

م ، يک گروپ تروريست بين المللی تحت رھبری ميرھاشم را سازمان داد و بر ١٩٨۴ايران درسال 
اشم، از گلبدين حکمتيار تقاضا به عمل آمد تا در اقدامات تروريستی عليه بنياد ھدايت مشخص ميرھ

تجارب جنگی در افغانستان و  ميخواستند، مجاھدين افغان را که ءايرانی ھا در ابتدا.  غرب سھم بگيرد
آنھا ھمچنان می خواستند . کار گيرنده  تيپ نو تشکيل به مثابه ھدايت کنندۀ عراق داشتند ، بجبھۀ
جا نمايند تا بتوانند تجارب ه ت حزب اسالمی و جندهللا جابد تروريست ھای ايرانی را در ھيأايکتعد

صورت عاجل ه گلبدين ھردو تقاضا را ب. جنگھای منظم و بر خورد ھای گورياليی را حاصل کنند
ً بسيار زود ورود افغانھای رضا کار وقسما. پذيرفت و اقدامات وی پس از يک زمان کوتاه شروع شد 

بعد ھا ، . دعوت شده غرض پيوستن به حزب هللا و تشکيالت کماندوی گارد انقالبی ايران  آغاز گرديد
 ھمکاری مھم ترين نتيجه ای که از. .. تجارب وکاردانی افغانھا برای ايرانی ھا ارزشمند تمام شد

 حزب هللا در  جھاد اسالمی وعناصر مجاھدين افغان برمحورشبکۀ ايرانی حاصل آمد، اتحاد -افغان
حزب هللا در تھران به چاپ }  اعالميه{  م مانيفست ١٩٨۵درسال.  اروپای غربی  امريکا و کانادا بود

ما به جنگ عليه ريشه ھای : " در اعالميه گفته شد .  رسيد که روی مبارزه عليه امريکا تأکيد می کرد
تمام سعی و تالش .  امريکا ميباشدۀور حرکت می کنيم و نخستين  ريشۀ فساد ھم اياالت متحدفسق و فج

ما اينست که امريکا را به حاشيه کشانيده برايش بفھمانيم که کوشش ھايش در برابر جنگ ما، بی ھوده 
  ."و باطل خواھد بود 

خاطر موقعيت ضد روسی آن، مجاھدين ه اساس حمايت ھای جھان غرب از مقاومت افغانھا و به ب
ذيرش واقع شد، بنابران، افغانھا برای ايجاد النه ھای جديد حزب هللا افغان در کشور ھای غربی مورد پ
پناھنده ھای افغانی در . ثر تمام شدنده ويژه در امريکا و کانادا مؤتحت نام جھاد اسالمی در غرب، ب

 ھمبستگی  جھاد افغانستان فعال رھبری حزب هللا و در قالب کميتۀامريکا مجددا جمع و جور شده تحت 
  . . .  اين حرکت را حمايت ميکرد ًکی جی بی اساساشدند و 

وی شيعه  متولد .  آيت  محمد نصيری ميباشده عھدۀرھبری عمليات اين سازمان در امريکا و کانادا ب
نصيری متعلق به .  فلسطينی در لبنان آموزش ديده است  TYRم در کمپ ١٩٧٠عراق بوده درسال 

مبر سياه نيز انجام وظيفه نموده و با آموزگاران شوروی  و گروپ چپ الفتح بوده در عمليات سپتا
م الاقل شش مرتبه از ١٩٨۶-١٩٨۴نصيری بين سالھای . . . اروپای شرقی در تماس بوده است 

امريکا و کانادا  ديدن کرد و در ھر مرتبه ، دو تا سه ماه اقامت داشته و ضمن گشت و گذاربه ھردو 
 مسلمان، به شمول تشکيالت مصری، افريقای شمالی، ايرانی ، کشور، در سازمان ھای دانشجويان
 او در حال حاضر، سازماندھی و وظيفۀ.  انان سياه سخنرانی نمودافغانی ، جنوب شرق آسيايی و مسلم

 منظور اين گزارش، عبارت از دھۀ {رھنمايی بخش جھاد اسالمی حزب هللا در امريکا و کاناداست 
م، نشانه ھايی از افزايش فعاليت ھای اين ١٩٨٧در آغاز تابستان سال  . . .}  قبلی ميباشد نود ھزارۀ

م ١٩٨۴، در سال درنتيجه. . .   به مالحظه رسيد سازمان تحت نظارت شيخ سيد محمد حسين فضل هللا
ه درحدود نيم درجن سازمان ھايی وجود داشتندکه تحت رھبری مستقيم  و حمايت ايرانی ھا مشغول ب

مرکزی و تا   ھرات ، افغانستان-نھا در واليات غربی افغانستان، در مسير شاھراه کابلآ.  کار بودند
ی در مشھد و تايبات تأسيس کرده اند که توسط ايرانی ھا مراکز آموزشي. ار اندکه ھزاره جات دست ب

به افغانستان مجاھدينی که در اين  مراکز تمرين ديده اند، قبل از آنکه . پاسداران انقالب فعاليت مينمايند
 در جبھه جنگ  عراق وظيفه ًفرستاده شوند بايد يک مدت را برای پاسداران انقالب ايران و بعضا

گان افغان در تشکيلی به نام حزب هللا افغانستان گرد آورده شده بزرگترين اين آموزش ديد. م دھندانجا
 در ايران و مناطق ھرات فعال اينھا .  اند که خود شان را تنھا در برابر خمينی پاسخگو می دانند
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 قاری  ولی فعالترين آنھا تحت قومندۀالبته  چندين گروه  حزب هللا  در نواحی ھرات فعال اند،.  ھستند
  . . . يکدست شناخته شده است 

. . .  گلبدين حکمتيار در تعاقب اعتقاد بنياد گرايانه اش ، در پای معامله با رژيم کابل و شوروی ھا رفت
اساس آن اوضاعی ايجاد گردد که گلبدين را به ه د  تا بسھم خويش تاکتيکی را اتخاذ نموی به کی جی ب

اجنت ھای کی جی بی از ميان مسلمانان شوروی در جمع .  خاطر ھمکاريھايش با شوروی، تبرئه نمايد
  يابد،اسالميست ھای افغان به ياد خواھند داشت که اگر کمونيسم ، عمر کوتاه و سرنوشت بدی

يالوژی مخالف غرض رسيدن به ھدف اصلی به کار گرفته می شود، ھمکاری مؤقتی ميان دو ايد
به خاطر تسريع در بی رحمی و .  ھرچند اين ھمکاری در دراز مدت نتيجه  دلخواه را بار نياورد

.  ارتداد،  گلبدين حکمتيار، مقاومت را از ميان تھی کرده حمايت و محبوبيت مردمی را از کف داد
اصل تحريکات آخری به منظور قتل گلبدين ، تالشھايی بود غرض ابطال کمونيسم، تالشھاييکه به 

شود،  خاد و کی جی ر آنکه گلبدين از کنترول خارج نخاطه ب. داشت حقايق عملی شوروی ارتباطی ن
 صره قرارندان ھای کليدی حزب اسالمی در محاط اجنت ھای وفادار شان مانند قومبی  او را توس

ندان ھای کھنه کاری که ميخواستند جھت شان را تغيير دھند، توسط خاد و کی مزيد بران، قوم.  دادند
 لت جی بی  متقاعد گردانيده شدند تا در موقعيت خويش باقيمانده  و مجاھدين مورد نظر شان را به وکا

ت ساير قوت ھای  نيرو ھای شان را به وکالًندان ھای مذکور بعداقوم.  کی جی بی رھبری نمايند
در عين حال،  غرض بلند . مقاومت متمرکز نمودند تا جنبش مقاومت را به صورت کل درھم شکنند

مک کردند تا باالی بعضی از اراتی، خاد و کی جی بی آنان را کبردن موقعيت اين قوماندان ھای استخب
ندان ھای  يکی از موفق ترين قوم.  بردارندپوسته ھای رژيم کابل موفقانه حمله نموده و آنھا را از ميان
م  از جملۀ ١٩٨٧-١٩٨۴وی در سالھای .  ُاجنت به نام  شيرگل ياد ميشد که درويش خطابش ميکردند

وقتی .  دو در طول اين مدت ، جاسوس خاد بوا.  ندان ھای ارشد گلبدين در واليت پروان بودقوم
ش را بگونۀ داوطلبانه مورد استفادۀ  پشت سر گذاشت، خدماتمراحل شک و ترديد در حزب اسالمی را

درويش جنگ عليه نيرو ھای مقاومت در منطقه را ادامه داد و اقداماتی را غرض .  خاد قرار داد
خاطر شدت بخشيدن ه درويش ، ب.  مستحکم کردن کنترول گلبدين در تمام واليت پروان به راه انداخت

ه راکت ھای زمين به زمين و زمين به ھوا را ببه اقدامات و تالشھايش ، سالح ھای اضافی به شمول 
 مخفی مشتمل بر پنجاه تن  جای خاد رزميد و يک نيروی درونی ياه وی تا دو سال ديگر ب.  دست آورد

  . . . ندان ھای مجاھدين وفادار بخود را به وجود آورد از قوم
ی  مربوط به آزاد ساز سخت و خطرناکک پروژۀ، يًبناء. د اعتماد گلبدين قرار داشت ُشيرگل مور

نماينده ھای حکمتيار در واليات شمال افغانستان .   درويش سپرده شد بخارا در آسيای مرکزی به عھدۀ
در } مبارزان مسلمان شوروی پس از انقالب اکتوبر{ که تعدادی ازان ھا ازخانواده ھای باسمچی 

تند تا به حزب اسالمی بپيوندند و  ميالدی از شوروی فرار کرده اند، متقاعد ساخ١٩٣٠- ١٩٢٠سالھای 
 کافی پول و سالح تعداد زيادی از کشور ھای عربی مقدار.  سازمان مسلح آزاد سازنده را ايجاد نمايند 

تمرين و . م توسط شوروی عزل شد ١٩٢٢آخرين اميربخارا در سال . مک کردندبه اين منظور ک
ت پروان م  تحت نظر درويش در والي١٩٨۴آموزش سربازان اسالمی آزادی بخارا در اواخرسال 

ی از مھاجرينی که از آسيای مرکزی فرار کرده و به پاکستان رسيده بودند، تعداد زياد. آغاز گرديد 
در . خاد و کی جی بی متوجه انکشاف اين تمرينات بودند.  غرض يکجا شدن با اين قوا فرستاده شدند

به کابل رسيد، طياره ھای روسی قوای مسلح رھايی ُم ، يک ھفته پس از آنکه شيرگل ١٩٨٧اوايل سال 
در عين حال، حزب اسالمی گلبدين  به خدمتگزاری به نفع . بخش بخارا را بمباران و نا بود کرد

شوروی ادامه داد، زيرا کی جی بی وضعيتی را ايجاد نموده بود که گلبدين بتواند در چنبر آن و با 
گلبدين يک مذھبی :  "  ُشيرگل گفت . . . می خويش ادامه دھد  اسالزم به مقاصد تند روانۀاحتياط ال

 اسالم يه مسلمانان جھان در زير بيرق سبزبنياد گراست ، وی تا آنزمان به جنگ ادامه خواھد داد که کل
وی اخيرا شخصی را که برايش بسيار نزديک است ، به عنوان امير بخارا تعيين کرده . . . متحد شوند 

  . " وردن آسيای مرکزی از شوروی زياد دور نيست دست آه ب. است 
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گلبدين مجاھدين اسالمی تند رو را برای آسيای مرکزی ايجاد نمود و يا  يونت ھای تحت کنترول 
تحت نام وی قرار داده شد تا از راه ايجاد ترس مستقيم ، حق اشغال و اقامت شوروی " واد " تشکيالت 

 ميکند و سخت مايل است تا  گلبدين برای رسيدن به قدرت، تالش. در افغانستان را به نمايش بگذارد
تحت سلطۀ " آزاد " ک افغانستان  دست آورد که برايش وعده داده شده است ، حتا دريه ی را برھبري

م با ١٩٨٩ر جنرال فاروق ظريف  فاش کرد که نجيب هللا ميخواست در اوايل سال ميج.  شوروی 
تدارک اين ديدار در سعودی، توسط  .  عمل آورده عودی ديدار بگلبدين حکمتيار در عربستان س
و تن از  ناگھانی به تعويق افتاد، اما د اگرچه اين ديدار به گونۀ . شوروی ھا صورت گرفته بود

طی . ت  حزب اسالمی در ليبيا و با ميانجيگری  معمرالقذافی مذاکره نمودندوزيران ارشد رژيم  با ھيأ
اکرات، تصميم ھايی مبنی بر مبارزه عليه بقايای جنبش مقاومت در افغانستان مراحل مختلف اين مذ

م  مامورين ارشد شوروی اشاره کردند که آن کشور به يک سلسله ١٩٨٩در وسط سال.  اتخاذ گرديد
توافقات با گلبدين حکمتيار نايل آمده اند و رونتسوف اظھار نمود که طی يک ديدار مامورين ارشد 

.    گلبدين در طايف عربستان سعودی ، ھردو جانب باھم صميمانه دست دادند و خنديدندافغانستان با
قرار بود .  کرد که گفت و گو با گلبدين  بسيار صميمانه و اميد وار کننده بوده است ءوی ھمچنان افشا

جدھم ھش در گلبدين ضمن سخنراني.  يل آيندنجيب هللا و گلبدين حکمتيار به يک راه حل صلح آميز نا
پاليسی امريکا شرر انگيز و "  يک توافق نامه با شوروی گفت که م ، ضمن امضاء١٩٨٩ماه نوامبر

غير اخالقی است ، دو ابر قدرت بايد از دخالت در افغانستان دست بر دارند، آنھا بايد ارسال سالح را 
  . "  قطع نموده بگذارند افغانھا راه خود شان را بروند 

    :بيگناھی  وحشيگری در آئينۀ
اعمال بعدی گلبدين ، حزب اسالمی وی و . مکھای امريکا را منکر شودسوابق گلبدين کفايت ميکند تا ک

.  جندهللا در افغانستان و ايران موجب گرديد تا آنچه را از سوی امريکا دريافت ميکرد، قطع شود
 ھمه کشور ھای ًو تقريبا مساعدتھای امريکا م  بخش عمدۀ١٩٨٠المی او از سال گلبدين  و حزب اس

سخنگويان گلبدين به شمول راديو و افسران آی اس . دست آورده است ه عربی را از کانال پاکستان ب
آی پاکستان پيوسته او را مرکز ثقل جنگ نشان داده و دپلوماتھای غربی ھم آنرا باورمندانه انعکاس می 

امريکا به قدر کافی افزايش يافت و در ھمان   م کمکھای اياالت متحدۀ١٩٨۵- ١٩٨۴درسالھای .   دادند
  . . . زمان، منابع قابل اعتبار ميگفتند که گلبدين در برنامه ھای خاد و کی جی بی فعال است 

ندان ھای گلبدين پيوسته در موقع عمليات بزرگ ،  موقعيت ھا و ديپو ھای سالح  به شمول ستنگر قوم
حتا قوماندان ھای حزب اسالمی ، بعضی از . ل ميدادندرا تحوي}  مجاھدين { ھا وقطعات توپخانه 

اساس  يکی از ه ب.   ضد احزاب ديگررھنمايی  می کردندقطعات شوروی ھا و رژيم کابل را به
 اطالعاتی بسيار مھم در کابل را به خاد و م يک شبکۀ١٩٨۵اه حمل  در مًمحاسبات ،  گلبدين شخصا

ھمکاريھای گلبدين با ايرانی ھا .  ی تعداد زيادی از ميان رفت کی جی بی تسليم داد که به اثر آن،  ھست
ُو رژيم کابل، عاقبت  موجب توقف مقاومت درھزاره جات و افت جنبش مقاومت در افغانستان مرکزی 

ندانان مقاومت معتقد ھستند که گلبدين حکمتياربرای شوروی ھا اد زيادی از رھبران و قومتعد.  گرديد
ی از دشمنانش در رديف  مجاھدين اين گفته را که وی  برای شوروی ھا کار می کار می کند و بسيار

کند، ردمی نمايند ، اما اين را می پذيرند که گلبدين  خواھان قدرت شخصی وايجاد يک کشور اسالمی 
آنھا ميگويند که گلبدين با خاد وکی جی بی غرض سرکوب ساير بخشھای مقاومت معامله می .  ميباشد
ميکنند، بلکه اين نکته را نيز عليه ساير مجاھدين را رد نھا نه تنھا جنگ بيرحمانه حکمتيارآن.  کند
 قربانيان اولی جنگھای او بوده مرد و مال آنان نيز به رژيم ايند که مجاھدين اسالمی از جملۀ مينمءافشا

  بيانگر تصفيۀ که اعمال گلبدين اين دشمنان وی  تأکيد ميکنند.  کابل تسليم داده شده و ميشود
علی رغم آن ،  جريان نشان .  زکاران و روحانيون بوده برای کمونيستھای بی دين کار می نمايديپرھ

.  دست می آورده  مساعدت ھای نظامی جھان غرب را ب که حزب اسالمی گلبدين بخش عمدۀميدھد
ست دارند و با آنکه وی با ندان جھاد داينکه افراد او در قتل چندين قوماين امتيار دھی باوجود اثبات 

  . تھران و رژيم کابل در ارتباط است ، ھنوز ھم ادامه دارد
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م حمايت نظاميش را از گلبدين قطع کرد،  عربستان ١٩٨٩وقتی امريکا در اواسط ماه نوامبر سال 
 سعودی مساعدتھايش را به حزب اسالمی سرازير نمودتا گلبدين بتواند مقدار معتنابھی سالح ھای مورد

عالوه ازان، مقامات آی اس آ ی به چشم پوشی از .  ضرورت را از مارکيت آزاد خريداری نمايد
در عين حال، گلبدين از حمايت آی اس .  معامالت غير مشروع سالح در قبال افراد گلبدين ادامه دادند

ھم چنان به ی مقامات پاکستان. آی پاکستان نيز برخوردار ماند، زيرا وی در خدمت منافع پاکستان بود
 مجاھدين افغان غرض ايجاد يک رژيم اسالمی در آسيای مرکزی بازی ھای شان در زندگی و آيندۀ

ھر قيمتی که شود در کابل يک حکومت مرکزی ايدئولوژيک  ه اسالم آباد مصمم است ب.  پرداختند
ه  علی بوتو ب تحت رھبری گلبدين حکمتيار اين مخلوق ذولفقارًچنين حکومت، ترجيحا.  تشکيل دھد

  . . . وجود آورده خواھد شد 
پذيرش ھرنوع رھبری بومی  از سوی اسالم آباد که اساس و ماھيت منطقه يی و يا نژادی داشته باشد، 

ی سر صندوق اسرار و خواسته ھا را باز کرده باعث تحريک مردم پاکستان خواھد  ا شتابندهه گونۀب
 اجتماعی در – دموکراتيک سياسی ً اصالحات واقعاھمين ملحوظ است که از دير زمانیه ب.  شد

اسالم آباد بر سر راه حل ھای ديگری برای پروبلم افغانستان مانند  .  پاکستان صورت نگرفته است 
در عين حال، آی اس آی مشتاق است سنگينی اوضاع در افغانستان .  يک خود کشی سياسی می انديشد 

 کامل مجاھدين به سالح ھای خارجی و توزيع آن از کانال آی گیبا وجود وابست.   پنھان نگھداردرا
اين سيستم توزيع غير حقيقی سالح ، . اس آی، سيستم لوژستيکی جنبش مقاومت رو به فروپاشی است 

تحميل آنچه در .   سياسی حکومت پاکستان و آی اس آی بوده ميتوانداز فھم و ناشی از توطئۀدور 
نافع شخصی و سياسی پاکستانی ھا صورت می گيرد، جنبش مقاومت قسمت توزيع سالح در راستای م

  . را قدم به قدم به سوی فرسايش می کشاند
 امريکا، مجاھدين مجبور ساخته شده اند تا جنگھای تشجيع آی اس آی  و اياالت متحدۀالبته در اثر 
به صورت کافی مسلح گی کافی بدان را داشته اند و نه  را به راه بيندازند که نه آمادمصيبت باری

 پاکستان، جدال قدرت ، فساد و بی کفايتی ، رنج و ودۀ سياست بيھ، در نتيجۀًعالوتا. ساخته شده بودند
بعد پس از خروج سربازان شوروی از افغانستان بود که مجاھدين . محنت نصيب مجاھدين افغان گرديد

  .ند شکست و تلفات شان رنج عظيم ديداز ده سال مبارزه، از ناحيۀ
   :جال عنکوب ميان سرخ و سبز

ندان ھای کليدی وی به قدر واقعی برای اتحاد ميدھد که گلبدين حکمتيار و قوم نشان ًمحاسبات  واضحا
گلبدين  حقيقتا خودش را وقف جنگ عليه امريکا، ھمکاری با ايران و ساير . شوروی کار ميکنند

رک خرابی ھای مقاومت مردم افغانستان ، پس نياز نداريم که  غرض د. اسالميست ھا نموده است 
} برای حزب اسالمی{د رقسمت  ادامۀ مساعدتھای امريکا که. . .   بيشتر از اين فاکت و سند بخواھيم 

 سه  نيم کاسهايد عليه حکمتيار، می بايد زيرکارغم موجوديت شواھد رو به تز به جريان افتاده ، علی
 توسط ًت اينست که پله ھای بااليی حزب اسالمی که مسلمايکی از توضيحا.   وجود داشته  باشدای

 امريکا د، ترکيبی از عمليات فريبکارانۀ نوع شوروی عليه اياالت متحدۀگلبدين  حکمتيار رھبری ميشو
دست ميدھد و آن عبارت  از اطالعات  يکطرفه به سوی ه اين عمل دليلی را ب.  را تشکيل داده اند

 گلبدين حکمتيار به آی اس آی و از آنجا برای سی آی ای و ًقاومت، عمدتااز منابع م. واشنگتن است 
پس . نمايدمقامات رسمی يا اندک اند و يا ھيچ نيستند که اين روند را مستقالنه کنترول .  واشنگتن 

ی فتح و پيروزی ميکند،  باد کرده و تحريف شده ادعاه گونۀآيا وقتی گلبدين  ب: ل مطرح می شود سؤا
 ھدفمندانه  از طرف ماسکو نيست ؟  آنگاه که حزب اسالمی گزارش ھای مبنی بر پيروزی عۀيک شاي

در ميدان جنگ  را خاد و کی جی بی "  پيروزی" توأم با دروغ را منتشر ميکند، شايد تسھيالت اين 
نابران ،   به دست  خاد  و کی جی بی کنترول می شود، بًماشين پروپاگند دقيقتا. . .  برايش فراھم سازند

 وقتی ھمۀ .  المی شايعه می پراگنندبه تکرار و بقدر کافی در مورد گلبدين حکمتيار و اھميت حزب اس
  . اين گفته ھا را جمعبندی کنيم ، تصويری را در ذھن ما ايجاد مينمايد 
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ضرورت به تذکر ندارد که اين تصوير عمومی که توسط خاد و کی جی بی درست شده ، اساس  
م ارتباط ١٩٨٩ در اواخر سال جه نتيدرالحق و آی اس آی  را می سازد وء ضياموضعگيری

ايجاد يک رھبر مسلمان تندرو و طرفدار احيای .   اسالم آباد بسيار درھم تنيده بود–اسالميست ھا 
ه عنوان بخشی از لفقار علی بوتو با تقلبی از سوی ذوه گونۀ گلبدين حکمتيار بًمذھبی  و مشخصا

ستان را مطرح کرده  پشتونوود خان داعيۀسخ دھنده عليه داوود خان ساخته شد؛  زيرا داستراتژی پا
 الحق تطبيق  گرديد، چونکه آی اس آی ء ايجاد يک رھبر اسالمی، باالخره توسط  ضيامفکورۀ.  بود

 ھمچنان جماعت اسالمی پاکستان. ميخواست مذھبيون  تند رو پاکستان را دقيقا تحت کنترول قرار دھد
  .را که  رھبری ايديالوژيک عربستان سعودی را پذيرفته بود

 ، اسالميسم خاص خودش را ءضيا.  نھدء رژيم  بوتو بنااز فاجعۀالحق خواست پاکستان را بر فرءضيا
ثری در جھت سياسی و مذھبی تداوم اقدامات خويش در گرفت و گلبدين حکمتيار را عنصر مؤدر پيش 

 ميخواست يک عنصر بی ھويت را که فاقد اعتبار بومی باشد به ءضيا. مورد افغانستان تشخيص داد
حتا امروز بی نظير بوتو .  وابسته به اسالم آباد باشدًمنظور تعيين رھبری افغانستان آماده سازد تا دايما

عالوه از آنکه .  کرد، نفی کندنه ميتواند تعلق خودش را با آنچه پدرش برای رھبری افغانستان ايجاد
  .اھد بر سرعمليات افغانی آی اس آی تقابل صورت گيردميخون

. نشر گزارشھای مربوط به پيروزی حزب اسالمی درخدمت خواست باطنی آی اس آی قرار داشت
ی به گلبدين حکمتيارداشته ، اسالم آباد ھر کوشش و ادعای او ء توجه خاص وصميمانه ارژيم ضيا

زدن به ، اختالس و دستبرد ًعالوتا. ال انتقال ميدادمبنی بر حصول پيروزی را به سرعت به مراجع با
مکھای مالی و نظامی اياالت متحده و سعودی برای مقاومت افغان از دلچسبی ھای کارمندان سيل ک
 سود آور مبنی بر داستان سازی برای پيروزی گلبدين ھراسی آنھا از معاملۀ.   آی اس آی بودارشد

غلطی را که خاد و کی جی بی پيرامون موفقيت ھای حکمتيار بنابران،  ھرقدر اطالعات . نداشتند
خورد  سی آی ای  می داد و سی آی ای ه  کريدت گلبدين به مثابهمنتشر می ساخت، آی اس آی آنرا ب

 مستقل، گزارش ھای آی اس آی پاکستان را می پذيرفت ، زيرا ر عدم موجوديت منبع تأييد کنندۀھم د
دران زمان، دور باطل بد کاريھا، . يح ميداد دران ھمه پيروزيھا سھيم باشدھمانند ساير سازمانھا؛  ترج

 آنرا پيروزی خود سی آی ای را برمحور خود فريبی کشانيده ادعا ھای پر طمطراق را می پذيرفت و
اصرار ميکرد، با قطع کردن ،  ھرنوع گزارشی که در جھت ثبوت  گزافه گويی ھا ًبناء. می دانست 

برای سی آی ای در واشنگتن ، جمع آوری اسناد از .   سوی آی اس آی مجازات می شد سالح ازسھميۀ
  . . . سوی منابع مورد نظر، قاطع و تغيير نا پذيرشده بود 

 سرازير شدن اطالعات يکطرفه  از افغانستان به آی اس آی و از آنجا به سی آی ای و باالخره به نتيجۀ
امريکا و پاکستان کانال ھای حمايت نظامی را به دور از گروپ مقامات باال در واشنگتن  اين شد که 

. ھای معتبر و قابل اعتماد مقاومت به سوی کسانی باز نگھدارند که بی ماھيت و بر ضد غرب بودند
حمايت ھای مذکور، مقاومت افغانھا را قدم به قدم به شاخه ھای مختلف تقسيم نموده  آنھا را بيشتر از 

شده مبنی اساس گزارشات  تأييد ناه ب.  غرض تبعيد به ايران و پاکستان می کشاندپيش جانب کابل ويا
 پاکستان در دراز - مکھای نظامی  امريکابر تالشھای فريبکارانۀ خاد و کی جی بی ، سلسلۀ مجموع ک

يک مثال روشن در جھت عدم درک خود فريبی، عبارت از اين بود .  مدت به سود ماسکو پايان يافت
کا اعتقاد داشت رژيم  نجيب ھمينکه خروج سر بازان شوروی پايان يابد، پس از چند روز خود که امري

اعتقاد سی آی ای در اين تخمين ھا، بر بنياد گزارش ھای آی اس آی و . خود سقوط خواھد کرده ب
ھمين دليل بود که تھيه و تدارک سالح از سوی امريکا ه ب. مشوره ھای مقامات شوروی استوار بود

متعاقب آن ، مجاھدين  . م به صورت  يک جانبه قطع گرديد ١٩٨٩برای مقاومت افغانھا در اوايل سال 
 شھر جالل آباد پرداختند و نتيجه آن شدکه با آس آی و اياالت متحده به محاصرۀبر اساس پافشاری آی 

صورات واھی وسعت الزام و ارتکاب آی اس آی و سی آی ای در قبال ت.  تلفات عظيم شکست خوردند
در بھار سال .   اطالعاتی مجاھدين  در کابل استنباط شده ميتواندسرنوشت شبکۀگلبدين حکمتيار، از

اجنت . ظف شد مت در قلب خاد و مشاوران شوروی مؤندان ھای ارشد مقاوم يکی از قوم١٩٨۵
اجنت .  مذکوروظيفه داشت بداند که چه کسی در درون مقاومت برای خاد و کی جی بی کار ميکند
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.   از کابل انتقال داده شوندخارجه  بايد اعضای خانواده اش بًمورد نظر بر اين نکته پا می فشرد که اوال
 کابل داير کرد و قرار بر آن شد تا  ارشد مقاومت شورايی از ساير قومندان ھا را در ساحۀندانقوم

يکی ان ، شخص گلبدين حکمتيار وفقط  چند ساعت بعد از. فرزندانش به خارج کشور انتقال داده شوند
ء کردند که در نتيجۀ آن،  اطالعاتی را برای خاد و کی جی بی افشااز قومندان ھای کابل، تمام شبکۀ

ندان ھای مجاھدين و تنی چند از اجنت ھايی که برای چندين سال اطالعات ارزشمندی را تھيه قوم
زمرۀ دستگير شده ھای  راپور نشده بود، در اجنتی که ھنوز موفق به تھيه.  ميکردند ، دستگير شدند

را فرستاد تا زندانی ھا را تا مدت 62M-11 ايروفلو ت کی جی بی  يک طيارۀ.  نخست بود مرحلۀ
د ھيچکدام آنھا ديده بيست و چھار ساعت غرض تحقيقات خاص به تاشکند انتقال دھد و ازان به بع

برخی ازان ھا .   شان را از اطراف کابل برچيدندندان ھای باقيمانده بعد ازان عملياتقوم.  نشدند
حال ه  مقاومت در کابل چنان ضربه خورد که ديگر ھرگز بشبکۀ. ه خارج پناه برندتصميم گرفتند ب

  . نيامد
يک توضيح منطقی در قبال اين حادثه اينست که گلبدين حکمتيار از اينکه منبع موثق در درون خاد و 

بنابران، گلبدين چاره .  يده بودنت روسھا شناسايی نمايد، سخت ترسعنوان اجه کی جی بی او را ب
درک اين واقعيت . . .   نمايد ء شبکه را قبل از تھيه گزارش به دشمن افشاديگری نداشت جز آنکه تمام

له  می منطقه کار ميکند، بخشی از اين مسأ امريکا برای اين  است، ھرکسی که در اياالت متحدۀروشن
 ما ، در شناخت پروبلم  درمانيم ، بدين معنا خواھد بود که به شوروی  اجازه ميدھيم  به ھرگاه. باشد

چيزی نبايد چنين .  ھدفھای تاريخی خود که تسلط بر آسيای جنوبی و مجموع قاره است ، نايل آيد
تصميم  امريکا ميتواند به افغانستان يورش برد، اما بايد اولتر از ھمه اياالت متحدۀ.  صورت پذيرد

  ) پايان (بگيرد که آيا رھبری کند يا دنباله روی ؟  
  

  وان فورست و يوسف بودنسکی 
  .  ميالد ی ١٩٩٠اول ماه مارچ  

  


