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 Political سياسی

 
  :يادداشت

ۀ  شر مقال ال ن ه دنب ت"ب د ھوي اری فاق ورای نظ ک ش ه ي ال ب خ پورت ؤرخ " پاس ای ٠۴/٠٩/١٠م ر آق ذکر از اث  و ت
دد آنخوانندگان زيادی عالقه مندی خويش را ب" دربابائی"   راه آن اثر ابراز داشته از ما خواستند تا زمينۀ انتشار مج

  .کمک خواستيمدر تماس شده از ايشان " دربابائی"ً بناء با آقای  سازيم ؛فراھم
رار داد بر ما منت گذاشتهجنابشان ھم با بزرگواری خاصی ال ق د آن اثر را در اختيار پورت ا دارد از لطف شان ن ، ج

  . ھمکاری ھای بيشتر شان را با پورتال آرزو نمائيمابراز امتنان نموده
                                                                              با کمال محبت

 AA-AA                                                                         اداره پورتال

  
  

  سيمناش ب بھتر راـودسعمو  " راظ شورای ن"، تعيجم، ديبيائ
  

  
  
  
  
  
             
  
  
  

  
  
  
  )٢٠٠٢-٤ اپريل- ١٣٨١ ثور   (ئی دربابا- بريالی      
  

که صد بار -  موقت در اين روز ۀبرخی از رسانه ھا، اين خبر را منتشر کردند، که ادار) ثور ٨ (يکشنبه شب 

ھمچنان . را به احمد شاه مسعود؛ اعطا نمود» قھرمان ملی« لقب - طم کشور است  ثور در تاريخ پر تال٧ سياھتر از

به کسی که به مثابه عضو سابقه دار خـاد، در خدمت (» فھيم«مدال مارشالی را در طبق اخالص گذاشته به قاسم 

K.G.B.بائیو ھم اکنون در ھم آھنگی و ھم سو.  گام بر ميداشت  F.S.B.  و امنيت فدراتيف يعنی سازمان اطالعات

  
بيائيد، جمعيت، شورای نظار و مسعود را بھتر  " مقاله

 » افغان رساله«وزين, در ماھنامه  برای نخستين بار»بشناسيم
الی ) ٢٠٠٢جون(٢٩از شمــاره  کانادا،- چاپ تورنتو

  ھایسايتدر؛ ھمچنان نشر شده  ) ٢٠٠٣جون (٤٧شماره
نيز به " پيام آزادی " و " من افغان جر" ،  "دعوت" وزين

  .دست نشر سپرده شده است  
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 -آن بوده و حافظ منافع اين کشور امپرياليستی در افغانستان نيز می باشدۀ  و شکل تکامل يافت.K.G.Bکه ادامه-روسيه

  .پيشکش کـرد) قرار دارد

ما، مشاھده خواھد شد که استعمار و امپرياليزم ۀ با گذر مختصر به تاريخ پر تموج چند دھه قبل کشور تخريب شد

و دراين راستا به کدام ترفند و حيل نوينی که ناشی از . ند کشيدن خلق ھای جھان،  چگونه عمل ميکندبرای در ب

بررسی و مطالعه عميق در بافت مناسبات اقتصادی، اجتماعی، مذھبی، به ويژه سياسی کشور ھای عقب نگھداشته 

  .شده می باشد؛ دست می يازد

 سياسی، کلونياليزم - شجاع افغانستان عليه سيادت آشکار نظامی مردم آزادی خواه وۀجنبش ھای استقالل طلبان

ُ استعماری آن کشور، که تا دھه دوم قرن بيست، در سه برھه ۀ و امپرياليزم نو خاست١٩ن قرن ايابريتانيای کبير، پ

 ١٩١٩ ميالدی و جنگ آزادی بخش سوم١٨٧٩ ميالدی؛ جنگ آزادی بخش دوم ١٨۴١جنگ آزادی بخش اول(زمان 

، که منجر به وصول استقالل کشور از چنگال امپرياليزم خون آشام انگليس گرديد، چون )دی افغــان با انگليسميال

 در برابر ابر قدرت قھار و به ءســه تکانی بود که ملل اسيـر جھان را از حالت رخوت و سستی، تسليم و رضا

پر ۀ  جنگ ھای آزادی بخش و مبارزئی برپاوبه وضعيت جوش و خروش و. ردصطالح زوال ناپذير آنوقت؛ بدر آوا

   .ا کشانيدشور و شديد در کليه عرصه ھ

ِ استعمار کھن ۀمردمان آسيا، افريقا و امريکای التين به سيطرۀ ظھور نھضت ھای استقالل طلبان
در . پايان ِ مسرت آفرين گذاشت ۀ اين قاره ھا، نقطۀ و غضب شد» وحشی«، بر سر زمين ھای »متمدن«اروپای

باری دگر؛ . راستای اين دگرگونی ھا، اژدھای ھزار دھان استعمار و امپرياليزم پوست انداخت، و شکل عوض کرد

- و برای تحرک نقشه ھای اھريمنی و ستراتيژيک). نيوکلونياليزم(نوين وآراسته پديدار گشت ۀ امــا با شمايل و قوار

َ با ترفندو تزوير ، -ت رفته را، در ذھن متبادر می سازدکه غلبه و سيادت دوباره بر کشور ھا و سرزمين ھای از دس َ

  : ِشگرد و شيوه ھای نوينی که عمده ترين آنھا  بر شمار می گردد؛ دست يازيد

در کشور ما، (  کشور ھای تازه به پا خاسته، از شورش ھای سازمانيافته  امپرياليستی ۀ تخويف ھيأت حاکم-١

؛ و  به دست گرفتن رھبری شورش در »مالی لنگ« عبدهللا، مشھور به رھبری ماله  ب1924شورش خوست در مارچ

امپرياليزم  انگليس اين جاسوس ھندی تبارش را زير عنوان پسر امير محمد يعقوب -جدران، توسط عبدالکريم خان

ای وجنبش ھ)  »افغانستان در مسير تاريخ«جلد اول  ٨٠٨ صفحه- خان و مدعی سلطنت از ھنــد داخل پاکتيا نمود

  ت حاکمه ؛أ ضد ھيهليبرال و اصالح طلب، ب

و در کشور ما، نمونه تيپيک آن نادر (ملت ۀ  پرورش و تربيه اجنت ھای بومی و گسيل آنان در نقش نجات دھند-٢ 

  ؛  )ءآن در شرايط کنونی يعنی کرزی و شرکاۀ غدار و خانواده اش، و تکرار مسخر

اجم کشور ھای خارجی و سرکوب شورش ھاو جنبش ھای فوق  وعده کمک ھای مالی و نظامی در برابر تھ-٣

  الذکر؛

ی ئ تطميع ھيأت حاکمه کشور ھای مورد نظر به خاطر قبول عضويت آن کشور ھا به پيمان ھای نظامی،  منطقه -٤ 

   و جھانی؛ 

    فروش تجھيزات و مھمات  نظامی و تکنولوژی جنگی؛ -٥

با سود ھای غارتگرانه و عقد قرار داد ھای اسارت آور اقتصادی و   صدور سرمايه،  دادن قرضه ھای درازمدت -٦

  فرھنگی؛  
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توسط سوسيال امپرياليسم » حزب دموکراتيک خلق«درکشورما  سازماندھی ( سازماندھی مخفيانه احزاب -٧

  و نھاد ھای سياسی، فرھنگی و مانند آنھا؛ ) شوروی

ُولتی، به خاطر انتقال سريع يا بطی عمال و جواسيس بومی  کانال سازی ھای مخفی در نھاد ھای اساسی و مھم د-٨

مثال تاريخی آن در ( و اجنت ھای خودی در قالب بومـی، به خصوص در تشکيالت اطالعاتی، نظامی و مذھبی 

نادر خان غدار و برادرانش  به مثابه  دست آموز ھای بومی استعمار بريتانيا  و اجنت ھای منطقه ئی  : کشور ما

که با اشـاره چشم و ابـرو، آن غدار و برادرانش را »ملتانی«ھندوستانی و علی نواز خان » شاجی« يعنی آنکشور،

، ھکذا از جانب ... رھنمود ميدادند، و  ھمينطورمجـددی ھـا، که ھم تاج می بخشيدند، و ھم مدال ستر جنرالی و

،  »جال لر«و محمد خان» ضبط احواالت «امپرياليزم شوروی تعبيه مھمترين اجنت ھايش، مثل حسن شرق در مرکز

 بود،  و امثال آنھا  در  سلسله مراتب بسيار مھم .K.G.Bکه پدر ازبکش فرستاده شوروی به  افغانستان، و عضو 

  ؛ )دولتی 

ُ ھمينطور قھرمان سازی و ھويت پردازی عمال و اجنت ھای بومی به خاطرنصب آنان در رأس کودتا ھای -٩

در کشور ما  اخراج  ( کودتا ھائی که از جانب امپرياليزم رقيب سازمان يافته باشد ۀ قال  آنان به حوزنمايشی،  و يا انت

از کميته مرکز ی و وزارت مخابرات از طرف حامی خارجی دولت » محتاط« ، يعنی.K.G.B تاکتيکی عضو نازدانه

 اين کشور عمل ۀ اش به مشور» جمھوريت « اوايلکه  داودخان در- ، يعنی شوروی ١٣٥٢ سرطان ٢٦کودتای 

ھمچنان نقش سلطانعلی کشتمند در طرح . ھائی که احتمال وقوع آن  ميرفت و توظيف وی غرض کشف کودتا- ميکرد

 -به اصطالح کودتا عليه دولت وابسته سوسيال امپرياليزم روس، به واقع  به دام انداختن مخالفين دولت تره کی

لوی درستيز وزارت دفاع ، داکتر مير علی اکـبر رئيس » احمدزی«ھپور اميــن، يعنی طاھر بدخشی، جنرال شا

جالد معروف اسد ،  در رأس »اکسا«، که بعد از شکنجه ھای وحشيانه  پوليس ھای سياسی  ...شفاخانه جمھوريت و

تيک حزب دموکرا«يکتن از رھبران فرکسيون جدا شده از » زرغون«، ھر سه تن،  به شمول داکترهللا سروری خلقی

و رفيق  داکترزرغون راکه  موجب .K.G.B  مطلب درباره يکتن از اعضای {و مخالف سرسخت شوروی » خلق

، با داشتن »حزب دموکراتيک خلق«و  خود  بعد از تجاوز شوروی به عضويت کميته مرکزی . اعدام وی گرديد

 از طريق مشاورين با صالحيت روسی }مشاور روسی در دفتر کارش، ارتقای مقام يافت را می گذارم به مجال ديگر

K.G.B.؛ و به ھمين نھـج، نصب )زندان پلچرخی، که از مسکو دستور گرفته بودند؛  در زندان پلچرخی  اعــدام شدند

آنان در رھبری جنبش خود ساخته ای که در آينده بديلی باشد به جای دولت دست نشانده، ھرگاھی که چنين دولتی از 

ت ھای اصيل و مردم ساالر ويا باند  ھای  وابسته به امپرياليسم رقيب، در لب پرتگاه و سقوط ناحيه جنبش ھا و نھض

: مثال آن در کشور ما(  و دست پرورده تعويض گردد ئیحتمی قرار گيرد ،  دولت دست نشانده  بايست با جنبش کذا

» شورای نظار«،  دررأس »حزب جمعيت اسالمی«به » حزب دموکراتيک خلق«ِ سقوط  در حال ِحاکميتتعويض 

  ) . اين اجنت قبال پرورش يافته  سوسيال امپرياليزم روس - به رھبری مسعود

  

  :يـت اســالمی  ـ  جمع-١
   G.B.. .K ،جمعيت اسالمی«تنظيم  شوروی سابق، بنا بر داليلی که تذکار آن از حوصله اين نوشتار خارج است «

که خطر -ديل دلخواه و مناسب برای  دولت دست نشانده اش در افغانستانرا از نخستين روز ھای تشکل آن به مثابه ب

از ھمين سبب برای . در نظر گرفت- ِسر نگونی آنرا در مصاف با جنگ مقاومت تازه برخاسته محتمل می دانست
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) ًاعمدت( را تشکل سياسی اشرا به داخل آن سرازير نموده، آن - ُتسخير آن از درون، عمال و اجنت ھای اطالعاتی

  .النه عوامل پيدا و پنھانش ساخت

 سال قــبل از ٩، که درست »برزين«  عنوانيست  بر نوشتار »  در درون خورجين جمعيت درماندهK.G.Bدست «

 و.  منتشر شد» مجاھد ولس« نشريه  ) ١٩٩٣اول جون  ( ١٣٧٢ مورخ  جوزا ـ سرطان سال ١٩١امروز در  شماره 

، دررأس  احمد شاه مسعود، طی آن »شورای نظار«معيت اسالمی  و عملکرد ھای   باند جبرای نخستين بار ماھيت

  . شده استءافشــا

آنرا در مرکز ۀ که در مقاله اش باز تاب يافته، بخش ھای برگـزيد» برزين« اينک از کاوش ھای ژرف و دقيق  

   . ما ؛ می گذارمۀآتش فرو کرده شد نظامی کشور ِدر خون و - ِديد خوانندگان پژوھشگرو متعھد در قبال وقايع سياسی

و ساير  نشرات و نقل قول » بــرزين« اين قلم، تفسير و يا تبصره فشرده ومختصرش را در رابطه با نوشتـار 

   . نجاند گمی ( [  ] ) Square Brackets  ھا، به داخل 

  :می آغازم» برزين« ھم اکنون از نوشتار 
ِکه از آغازين ھفته ھای تجاوز مذلت بارش به افغانستان تسخير ناپذير، ارتش بی عار و بی وقار شوروی   «    

را بر آن داشت، تا به در اکثر جبھات مواجـه شده بود، ستراتيژيست ھای نظامی آنکشور ۀ به شکست ھای مفتضحان

ری توجه جدی ت) ھم گفته شده" قول پنج" که در اردوی افغانستان(» ستون پنجم«سيک جنگ، به اصطالح کال

بر بنا. ابعاد گسترده تری ببخشند» یجھاد« ضد احزاب و تنظيم ھای همبذول دارند،  و به جنگ مخفيانه  تشکيالتی ب

اجتماع مردم، چه در داخل و چه (» جھادی«ھمين ملحوظ از سه عرصه يعنی از محيط تغذيه احزاب و تنظيم ھای 

دان ھا، به داخل جمعيت خود خواھان قھرمان ؛  از جبھات جنگ مقاومت؛  ھمچنان از زن)درخارج از کشور

اطالعاتی اشرا  از مسير اين کانال ھا عبور ۀ پرست، کانال ھای استخباراتی و اطالعاتی کشيد و شبکه ھای عديد

  .رسانيد» حزب« آن ئیداده، و آنھا را در رده ھا و رگــه ھا، حتی در پيکره ھای باال

سازمانی آن دارای صالحيت ھا و که در سلسله مراتب »  اسالمیجمعيت« اعضای تحصيل کرده و با درايت  

در تنظيم خود شان  K.G.B. ُ و آرا ئی بودند، آگاھانه و يا به شکل غريزی، با خط حرکی عمالئیوليت ھای اجراؤمس

ن ادامه می ھرگاه به مخالفت شا.  به حاشيه پرتاب گرديدندءبه مخالفت پرداختند، يا تطميع شدند، يا به نحوی از انحا

بدين . و در نھايت امر به اشکال مختلف از بين می رفتند. دادند، به دام خاد افتاده،  زندانی و يا اعدام می شدند

 بخشی از حواس پنجگانه جمعيت از خود بيگانه را در زودترين فرصت ممکنه؛  تحت فرمانش در   .K.G.Bگونه

  ».  آورد

  :و در ادامه آن چنين می خوانيم
  نگارنده مقال که سال ھای طوالنی از عمرش را در بد ترين سلول ھای مرطوب و سياھچال ھای تاريک «    

، در رابطه با تنظيم   K.G.B.زندان پلچرخی سپری نموده است، توجه خواننده را به شمه ای از فعاليت شبکه ھای 

 که در تحت تسلط و حاکميت بی اين فشرده ترين محراق سياسی-جمعيت اسالمی در عرصه سومی، يعنی زندان

   . بدون ذکر اسم اشخاص؛ جلب می نمايد-  حاکمان نظامی روس قرار داشتۀدغدغ

 يک تن از اعضای مخفی حز ب توده ايران که در خدمت رژيــم آخوند ھای ايران قرار ١٣٥٩    در اوايل سال 

لب چريک کار کشته ايرانی که گويا در  دستور می گيرد، تا در قاK.G.B. از - » ئیمحسن رضا« زير نام - داشت

به مجرد ورود . وارد کابل گرديد»  داوطلب«ۀ صفوف مبارزين فلسطينی ھا عليه ارتش اسرائيل نيز جنگيده، به گون
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ًبعدا . باوی در تماس شده، محل بود و باش وی را مھيا می سازد» جمعيت اسالمی«ول ستمیؤموصوف به کابل، مس

ه از بيست تن از اعضايش را که در بين آنھا دو معلم، چند تن مامور دولت يک پيلوت ،  اضاف»جمعيت اسالمی«

 زير پوشش که با سر بازان ازبک شوروی،. پيلوت مذکور در شوروی تحصيل کرده، زبان اصلی اش پشتو بود[

بودند، به زبان زندان » بالک دو«و » بالک اول« ول  قفل و کليد شماری از سلول ھای  ؤازبک ھای افغانستان مس

قوم نزديک اين پيلوت و مصطفی مامور » سندی حفيظی« . ازبکی تکلم می نمود؛ به زودی از زندان آزاد گرديد

،  ] ئیُ در بابا- سال  زندان محکوم شده بودند٢٠اين گروپ  ھر يک به ا وزارت تعليم و تربيه نيز به خاطر رابطه ب

ايرانی گروپ اشرا » ئیرضا«.  ؛ در اختيار چريک ايرانی قرار می دھددکاندار و تنی چند خـادی نيز شامل بودند

مسمی شده بود، جمع و جور نموده، قبل از آنکه به کدام عملی دست يازد، خــود و » ئیگروپ رضا«ًکه بعدا به 

. دادو يا در مقابل آن، در معرض شکار اعضای خـاد قرار » پامير«گــروپ اشرا به طرز جالبی در داخل سينما 

تمام اعضای گـروپ نامبرده، از اين حادثه دراماتيزه شده، به نفع بزرگ سازی " دستگـيری"دولـت بعـد از 

ندان عمومی قومۀ را از رتبه مستنطق خاد به رتب» ئیگروپ رضا«ۀ استفاده نموده، دستگير کنند» جمعيت اسالمی«

عنی خواجه عطا محمد وفا که پيش از تجاوز ارتش  پرچمی خادی شده، ي[زندان مرکزی پلچرخی  ارتقای مقام داد 

ترافيک در چھار راھھای مرکز شھر ) دھنه اشپالق ب(امپرياليزم شوروی به کشور ما ، زير پوشش مامور ۀ گرسن

 اين -  اينکه ھمسرش قوم نزديک  محمد خان جاللر ۀکابل، به کار و بار اطالعاتی گمارده شده بود ، به عالو

مرئی و نامرئی با سازمان ھای جاسوسی روس بسته ۀ  می باشد ، با ھزار و يک تسم- روس جاسوس شناخته شده

و گروپ » ئیرضا«نه به خاطری به اصطالح دستگيری . بوده، که به اين پست بسيار بسيار مھم گماشته شد

 ايرانی و »ئیرضا«دولت دست نشانده روس در مورد » محکمه اختصاصی انقالبی  «] ئیُ دربابا-منصوبه اش  

متباقی اعضای گروپ را به حبس ھای مختلف، . يک تن از اعضای شجاع گروپ نامبرده حکم اعدام را صادر نمود

  .  از بيست الی دو سال قيد ، محکوم کرد

شده، بعد از سپری کردن حبس  ھای کوتاه مدت شان، » زندان« تنی چند خادی نفوذی داخل گروپ، محکوم به

چند تن ديگر از اعضای گروپ . د، و به فعاليت در داخل جمعيت شھرت طلبان ادامه دادنداز زندان رھا گرديدن

مذکور که در جريان شکنجه و دوره تحقيق فرساينده تاب نياورده بودند ، مخفيانه در خدمت اطالعات زندان قرار 

. دروازه  پناه بردندِاين عده نيز بعد از رھائی به زير رواق ھای ترک برداشته جمعيت بی در و . گرفتند

اش متواتر به سلول ھای زندانيان تازه گرفتار شده،  منتقل می » تحقيق«در درازنای چندين ماه دوره » ئیرضـــا«

شد،  تا اطالعات سياسی، نظامی و تشکيالتی مورد نظر خاد را از زندانيان به چنگ آورده، آنرا به رفقای 

  .بسپارد) مستنطقين خاد(افغانيش

K.G.B.  که قبل از گرفتاريش توسط  ،»جمعيت اسالمی«بعد از اجرای حکم اعدام در مورد عضو تحصيلکرده

 عضو تحصيل کرده جمعيت ، به گمان اغلب حفيظ نام [ی داشت ئھای درون جمعيت درگيری ھا» ستمی«خاد، با 

داخل حزبش ) »ئیازاس«به مفھوم (» ستمی«ُ ضد تجاوز شوروی و عمال هوی در داخل سلول ھای زندان ب. داشت

، اجنت ايرانيش را تحت عنوان اعدام از زندان خارج ساخت و به کشور  ]ئیُ دربابا-بی باکانه مبارزه مينمود

  .حامل وی بود) ھواپيما(يکی از اتھامات گروپ ياد شده، گروگان گرفتن ببرک کارمل و طياره . نامعلومی انتقال داد

  خاد دو تن از اعضای فعالش را توظيف به گروگانگيری طياره بوينگ آريانا ٦١ و اوايل سال ٦٠    در اواخر سال 

جمله بوت دوزی رادر دسته  اين دو جوان خادی چند نفر از اھالی شھر کابل، من.  کابـل نمود-  کـندھارئیخط ھوا

تا در بين کوچک شان داخل کرده، و توسط وی، موادمنفجره را در کری و تلی بوت ھای خود جا سازی نمودند، 
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 مذکور را در ترمينل ۀخاد قبل از به اصطالح عمل گروگانگيری طياره آريانا دست .نمايند» استفاده«طياره ازآن

و واقعه تصنعی را از طريق کليه رسانه ھای خبری و ماشين عظيم تبليغاتيش، . نمود» دستگير«ميدان ھوائی کندھار

منحيث دشمن نھايت خطر ناک و -تبه جمعيت ناکرده کار راتا موقف و مر. نام  جمعيت اسالمی  ختم کرده ب

و مردم مبارز و تشنه آزادی . در اذھان عوام الناس تزريق نمايد- »جھادی«متشکلتر از ساير  احزاب و تنظيم ھا ی

   ».را به جانب جمعيت فرمايشی سمت و سو دھد

و . ر قابل دسترس برای گروگانگيرھا می باشد ھوشدار دھد که طياره آريانا غي"انقالب ثور" و به ساير دشمنان [ 

 مسعود به اسيران واقعی -  ربانی"چريک ھای قھرمان"رابه مثابه   خادی"رگروگانگي"، ھر دو تن راز جانب ديگ

  ]. ئی دربابا- آن قابل پذيرش سازدزجمعيت اسالمی درداخل زندان وھم خارج ا

  :مئي  نوشته بــرزيــن را در زير دنبال می نما  
آن دو .   مشھور ساخت "جمعيتی طياره دزد ... و  ... " خاد ھر دو عضوش را در داخل زندان، به نام ھای  «    

بعد از سپری شدن .  در مدت بيشتر از سه سال ، در زندان عمليات اطالعاتی قابل مالحظه ای برای خاد انجام دادند

ه بود، زير عنوان فوت از شفاخانه زندان به خارج منتقل ن شدييش بيست سال تع»قيد«مدت مذکور، يکی از آنھا که 

متباقی . ش دوازه سال رقم زده شده بود، به گونه نامعلومی از زندان پلچرخی بيرون برده شد»قيد«دومی که .  گرديد

   ». اعضای آن دسته کوچک که به حبس ھای طويل محکوم شده بودند، در زندان باقی ماندند

خوش چھره،  خوش لباس، آراسته، .  نام داشت اکـبرشده بود،» محکوم«ست سال حبس جوانی که به مدت بي[

معلم «. از داغ کردن پشت دستانش با سگرت لذت می برد. بود»  خودآزار«بلند قامت، بسيار محيل، ھمجنس گرا و 

» اگسا«يا » کام«که توسط  » گلبدينوزير معارف «منفور حزب اسالمی مشھور به » رھبران«يک تن از » کبير

دستگير شده بود و بعد از تجاوز روسھا  به کشور و تسخير زندان پلچرخی توسط قوای اشغالگر روس، در زندان 

 به خاطر ادامه حيات ننگينش تن به جاسوسی برای اطالعات زندان داده بود، مدتی در خدمت اين  وسر ميبرده ب

ِدھار ، يا دھاره(جذب وی به داره   ۀ تا  به بھان. جوانک  خوش سيمای خادی قرار  گرفت به  معنی غار، غار :  ِ

شده ، » داره« ملفوظ  حرف دوم آن حذف گرديده و - ھای-کوه، دره، در عربی کھف، که به خاطر سھولت در تلفظ 

در سموچ ھا، انالق ميشود که مخفيگاه ھايشان طع الطريقانی ا به دزدان ورھزنان و قطا- گفتاری- و در زبان دری

» حبس«خادی ديگر که دوازده سال. ، از  جوانک استفاده جنسی نمايد»حزب اسالمی«) ره ھا و غار کوه ھا باشدد

وی بعد از سپری نمودن . ميانه قد، ورزيده، عينکی، خوش لباس و ھمجنس باز بود.  ناميده می شدحبيب گرفته بود؛

مشغول کار ) »بالک اول«منزل اول(العات زندان بيشتر از دو سال در سلول ھای زندان، به طورعلنی در دفتر اط

که در مبارزه عليه -  که درمورد خاديست بودن اين  دو تن ، يا موارد مشابه از طرف مبارزين آگاهئیھوشدار ھا.شد 

-  در اين زمينه اندوخته بودندئیپوليس مخفی سياسی، دارای مطالعه بوده و در شرايط  مبارزه مخفی تجارب گرانبھا

خــاد نبايد اعتماد کنند، در زود ترين فرصت از طرف اطالعات ۀ ساخته شد» قھرمانان« ی شد تا به چنين داده م

آن ھوشدار ھا قسمی » پاد زھر« آنکه باشدت مجازات می گرديدند، از طرف خاد زندانۀ زندان کشف، و به عالو

 خاديست می زنند ؛ نبايد بمه کس، بر چساکی بيش نبوده، به ھتبليغ ميگرديد که گويا ھوشدار دھندگان عناصر شک

  ]. ئی در بابا- به  حرف شان باور نمود

  : برزيــن به کاوشش در زمينه، چنين ادامه می دھد
برادر پرچمی داکتر که .  زندانی شدند"جمعيت اسالمی" يکی از داکتران طب با برادرش به اتھام ارتباط با  «   

 "عدم اثبات جرم"، زير نام "جمعيت اسالمی"اليت استخباراتی در بين زندانيان عضو خاد نيز بود، بعد از چند ماه فع
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 اشرا برای "صورت دعوی"داکتر مذکور، که  نگارنده در موردش کدام حکمی ندارد، متن . از زندان آزاد گرديد

يک و ... کتردر صورت دعوی من  درج شده که تو دا ... «: برخی از زندانيان دور و برش چنين تشريح می نمود

 غرض مسموم ساختن مخازن آب آشاميدنی شھر کابل "جمعيت اسالمی" را که  از طرف "سيانايت"نيم کيلو زھر 

داکترموصوف،  با چنين اتھام » ...باشی  طور نگھداری برايت داده شده بود، متھم به نگھداشتن آن در نزدخودمی

در حالی که به اتھام داشتن يک ورق شبنامه ضد دولتی (د  ًخيلی ھا شديد و سنگين صـرفا به دوسال قيد محکوم ش

ًتخفيفی که بعدا در مدت حبس برخی ودر)  ده سال زندان محکوم ميکردندمتعلم  ھشت، يا نـه ساله ای را  به حد اقل

   ». از محبوسين  سياسی دارای قيد کم داده شد، وی نيز قبل از به سر سيدن  مدت حبسش از زندان رھا گرديد

ِ خاد با حبس اين داکتر بانام و نشان شفاخانه وزير اکبر خان به زندانيان و از طريق آنان به پايوازان شان اين [ 
احمدشاه مسعود آنقدر پھناور و پر جاذبه است که نه تنھا پيلوتان و »  جھاد«خبر را می رساند، که گويا ساحه 

اين ۀ اسم برادر پرچمی خادی شد. زب وی را دارندروشنفکران؛ بلکه داکتران  سرشناس ھم افتخار عضويت ح

 شايد ھم از روی مجبوريت، برخی از روشنفکران  حتی ھمکاران  ءکه در خفا، داکتر بسيار مؤدب و با وقار

 را نيز تشويق به - که از ماھيت اصلی شان کدام آگاھی  نداشت- خاد زير پوشش چـپ ضد شوروری روشنفکرنمای

 فاروق می باشد؛ مگر از تذکار اسم وی که مدتھای طوالنی در ، می نمود "ن مسعودقھرما"عضويت در باند  

برای  جمعيت » سيانايت«داشتن زھر ھخدمت  مريضان کشور قرار داشت و به گمان اغلب به اتھام جعلی، نگ

  ] ئی دربابا- اسالمی ، محبوس شده بود ؛ خود داری می شود

  :مايمنوشتار برزيـــن را در زير دنبال می ن

دخان، به شکل مخفی تاالر روابط و داو١٣٥٢ سرطان٢٦  يک تن از پرچمی ھای کھنه پيــخ که بعد از کودتای«    

-آشنايان و دوستان اين قلم نيز، آقای اسلميار را[فرھنگی يکی از کشور ھای  غربی را در کابل تحت نظر داشت  

به آنجا انتقال داده شده » کارگاه زندان« امتيازات خاص که قبل از به اصطالح مصالحه ملی به خاطر استفاده از

روابط « بار ھا ديده بودند که به روز ھای برگزاری محافل  و کنفرانس ھا و نمايش فلم ھا که از طرف - بود

آن » روابط فرھنگی«سفارت امريکا داير می گرديد، در نقش شاگرد کورس ھای انگليسی مربوط به » فرھنگی

  "جمعيت اسالمی"آقای اسلميار از طريق » کتاب«.  شد اشخاص را به آن تـاالر تحت نظر می گرفتسفارت، آمد و 

،  ] ئی دربابا- از بردن اسم خانم وی که  عضو خاد بود، در اين جا خوداری ميشود.  منتشر گرديد١٩٩٠ يا٨٩در سال 

 موفق  گرديد به درون يکی ١٣٥٩يل سالدر اوا. بعد از تجاوز ارتش شوروی به افغانستان ، به عضويت خاد درآمد

، تعداد قابل توجھی از اعضای ئیوی بعد از رد يابی و شناسا. در کابل رخنه نمايد» جمعيت اسالمی«از رده ھای 

  .  را با حلقه ای که خودش در آن فعاليت داشت با خود يکجا، روانه زندان پلچرخی ساخت» جمعيت اسالمی«  اصلی

جمعيت اسالمی اعدام و متباقی به حبس ۀ طالعاتی موصوف برخی از اعضای نشانی شددر اثر فعاليت ھای ا

 نگردد، او را نيز مثل ساير ءخاد به خاطری که ھويت اجنت تمام عيارش افشا. ھای  ابـد  و  طويـل  مجکوم شدند

ميان جمعيت اسالمی، اجنت مذکور به فعاليت ھای استخياراتی در . افراد حلقه شکار شده اش محکوم به حبس نمود

ھا؛ » خلقی«و سازمان ھای ضد دولتی و شوروی، ھمچنان اعضای رھبری جناح » جھادی«احزاب و تنظيم ھای

ی صورت ا محتو"جمعيت اسالمی"وليت ؤتثبيت ھويتش  منحيث يک عضو با مسوی به خاطر .  اشتغال داشت

برھان الدين ... ادعا نموده که  ارنوال من څدرصورت دعوی...":دعوی اشرا برای زندانی ھا چنين قرائت ميکرد

در تعاقب آن، . "...تو سپری نموده استۀ ربانی در سفر مخفيانه اش از پاکستان  به کابل، چند شبی را در خان
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نامبرده با ھمين تاکتيک . صورت دعويش را به زندانيان نشان می داد، تا توجه آنانرا به خودش جلب نمايد

اعضای آنرا  به از زيادی ۀجلوه داده، اعتماد عد» جمعيت اسالمی« ا فردی با صالحيت  در خودش ر»  اپراتيفی«

اين عضو زيرک . خود جلب کرده و با کسب اطالعات از آنھا، موجب اعـدام، حبس ابــد، يا حبس طويل شان گرديد

خانم موصوف که . می نمايددر خارج از کشور فعاليت » جمعيت اسالمی« خاد ھم اکنون در يکی از نمايندگی ھای 

ھای اناث » پايواز«در مقابل دروازه عمومی زندان پلچرخی، » پايوازی«مثل خودش خادی می باشد، به روز ھای 

  .زندانيان را با دقتی توأم با خشونت و تحقير؛ تالشی می نمود 

به بيست » محکوم «"اسالمیجمعيت " يک تن از اعضايش را، که به اتھام فعاليت در ١٣٦٤    خـاد در اوايل سال

دادن » فرار«    نجيب جالد خاد، با [. فرار داد)  »منزل چھارم زون« ("پلچرخی"سال زندان ساخته بود، از زندان 

 با يک تير به -مشھور بود»  عثمان کل سک نفس«نام ه که در بين  عده ای از فوتبال دوستان ب- »فوتبال باز«خادی 

با خـاد، به رخ ساير داره  ھای » تقابل«  را در "جمعيت اسالمی"انمندی تشکيالت  از يکطرف تو: دو ھـدف رسيد

، فرستاد ... ، برای کار وبار استخبارتی  و سياسی به پاکستان و»قھرمان«را به مثابه » فراری«و . کشيد» اخوانی«

ر مورد فرارش مصاحبه ای انجام  د .B.B.C يوی فراری در پاکستان با راد« : ًقراری که بعدا در زندان شنيده شد (

و از جانبی ديگرعدم لياقت و بی کفايتی حريف ھم قالده اش، يعنی گالب  زوی خلقی وزير داخله را در )  »...داده

 در  ] ئیُ دربابا- . ِاداره  امور آن بخش زندان که تحت فرمانش بود؛ با اين شگرد به صاحبان روسی اش گوشزد کرد

ويک . ديد،  به شکل اھانت آميزی از وظيفه اش برکنار گر)سلطانی(» بالک سه«مندان خلقی  رابطه با اين قضيه قو

خاد با چنين . ؛ محبوس گرديد»بالک« ،  درھمـان)»گلخان«(ول آن بخش زندان ؤنفر  از صاحب منصبان مس

جمعيت « بازی که موجب تعجب اکثريت زندانی ھا گرديد، برای چندمين بار  نام نامی  و درامهئیصحنه آرا

   ».را سر زبان ھا انداخت» اسالمی

که در -، ھکذا در مورد تسليح   جمعيت اسالمی» در درون خورجين جمعيت در مانده .K.G.Bدست« نويسنده 
  :ت داخله می نويسدتوسط وزار- به رھبری مسعود قرار داشت» شورای نظار«مرکز آن 

، مشاورين نظامی شوروی در وزارت داخله برخی »جمعيت اسالمی«   قبل از قرارداد آتش بس، بين دولت و« 

ھای بلند رتبه نظامی وزارت » خلقی« بعضی از [ قرار داشتند .K.G.Bھائی را که در رابطه مستقيم با » خلقی«از 

 - بودند، و يا به گونه ای در خدمت آن قرار داشتند  .G.R.Uداخله ، يا عضو استخبارات وزارت دفاع شوروی

فی المثل به فعاليت يک تن از آنھا . ،  به فعاليت ھای استخباراتی در داخل  جمعيت اسالمی   موظف نمود] ئیدربابا

شخصی که در رشته پيلوتی سالھا در اتحادشوروی تحصيل کرده و از جمله صاحب  منصبان  :  بسنده می شود

در وزارت داخله محسوب می شد، دستور می گيرد، تا )  خاين به وطن گالب زویبعد از (ئیای صالحيت اجرادار

موصوف بعد از برقراری  رابطه با مسعود مقادير زياد سالح و مھمات نظامی، از قبيل . با مسعود تماس قائم نمايد

جنگی مورد نياز مسعودرا تسليم افراد راکت ھای زمين به زمين، راکت ھای باالی تانک و ساير ساز و برگ 

جريان انتقال مھمات و تجھيزات جنگی که به دفعات انجام يافته بود، توسط خـاد کشف و . معرفی شده اش می نمايد

پيلوت مذکور در ميان زندانيان به نفع .  پيلوت موصوف ذريعه خاد گرفتار و محکوم به بيست سال حبس ميگردد

 سياسی نموده، محبوسين ساير احزاب و تنظيم ھای جھادی را جھت پذيرش عضويت در  فعاليت"جمعيت اسالمی"

بی وی بعد از رھائی از زندان به   ذو تطميع می کرد،  چنانچه افراد جتشويق ) جمعيت اسالمی" (تنظيم"آن 

جمعيت اين خلقی معروف بعد از رھائی از زندان پلچرخی در خدمت .   مراجعه می نمودند"جمعيت اسالمی"

   »ساطـور به دستان قرار گرفت 
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وی آن . فردی بود بسيار آرام ، مؤدب و خوش برخوردو با معاشرت. تخلص می کرد » مجبور« پيلوت مذکور  [

 را که در بالک ھای تحت اداره خاد با اطالعات زندان رابطه مخفيانه داشتند، مثل عزيز و ئیھا» خلقی«عده از 

 -   ميکردءندازی کارگاه زندان نقش عمده داشتند و از مريدان  حفيظ هللا امين بودند  ؛ افشاخليل دو برادر که در راه ا

   .] ئیدربابا

  :مئي به بخش ديگری از مقاله برزين توجه می نما
اش، » امدادی« امپرياليزم خون آشام شوروی که از ساليان  دراز،  شاھراه سالنگ را ؛ چون پروژه ھای ديگر«     

ِدمت به پالن  تجاوزگرانه اش اعمار نموده بود، قبل از تجاوز حساب شده؛ امـا بی خردانه اش به به خاطر خ
 را برای حراست و حفاظت از اين شاھراه نھايت ئیافغانستان، نمی توانست رھبانان و نگھبانانی خود ساخته و کذا

، افراد و »مجاھد«ين بود که در قالببی منطقی تجاوز نظامی حکمش چن. مھم ستراتيژيک در مد نظر نداشته باشد

دسته ھای خود ساخته اش را به آن ناحيه اعزام دارد، ويا در ميان دسته ھای مسلح خود جوش  که از قرب و جوار 

سالنک ھا ونواحی پنجشير به پا خاسته و در صدد قطع شاھرگ حياتی متجاوز بودند، نفوذ نمايد و گسترش ساحه 

محصور و محدود » قرار داد آتش بس« حتی دورتر از چند ميلی شاھراه، با خط سياه مبارزه مسلحانه آنھارا، 

  .ی جنگ مقاومت از جانب آنھا گرددازد، و با تفنگدارانش مانع پيشروس

ِتفنگ به دوشانش بنا بر ابرام و اصرار ساير دسته ھای خود جوش اھالی ميھن پرست و شجاع ۀ       مسعود و دار ِ
 ضد ارتش نفس سوخته شوروی به پا خاسته بودند، به ه پاک وآرمان بزرگ جھاد، مسلح شده و بپنجشير  که با دل

صالتی ا و ھمراھی با آنھا، چند باری بر قوای ارتش دستپاچه شوروی يورش برده و شاھراه موئیناچار در ھمسو

ان مانع انتقال مواد سوخت و سالنگ را قطع نموده، مانع عبور کاروانھای حامل اسلحـه و تجھيزات نظامی، و ھمچن

وی با اين عمل تحميل شده از جانب دسته ھای مسلح خود . خوار بار برای ماشين جنگی شوروی از آن طريق گرديد

  : انگيخته به سه ھدف آنی و عمده دست يافت

يد  از کمک ھای نظامی حاضر وآماده شوروی که زير پوشش حمله به قوای آنکشور صورت گرفته بود؛ مستف-١

ساز و برگ نظامی اشرا به  جا گذاشته، بدين طريق » عقب نشينی«ًارتش شوروی  ظاھرا  به خاطر تسريع [. گرديد

   ]ئیُ دربابا- مسعود را تسليح ميکرد

  . ی مطرح نمودئاسطوره » قھرمان« خودش را منحيث -٢

ضد عساکر دولت دست نشانده و  هکه به گونه خود جوش ب- از اھالی دلير سالنگ ھا و پنجشير ئی آن دسته ھا-٣

 را برا ی ارتش متجاوز ، بی ضرر و بی اثر ساخته ، و آنھا را در داره - ارتش سراسيمه شوروی می رزميدند 

 پسيف خودش کنار کشيده ۀو برخی از اين افراد پاک دل را از جبھ. کوچک تفنگ به دوشان پرعقده اش مدغم نمود

  .قيمتی؛ من جمله سنگ الجـورد و فروش آن مصروف و مشغول ساختو آنھا را به کار استخراج سنگ ھای 

العين شکل نگرفت ؛ بلکه محصول تبليغات ة طرف» قھرمان يکه تاز جھاد«     کيش شخصيت مسعود، چون 

 اول  تجاوز شوروی به افغانستان بود؛ فی المثل در ۀُسيستماتيک عمال مخفی دولت ببرک ـ نجيب از ھمان وھل

ر پرچمی ھا به ويژه خادی ھا، فوتو ھای اورا به در و ديوار خانه و دکان ھای خود می آويختند، خارج از کشو

ھمچنان دسته گـک ھای آواز خوان خادی، در محافل، مجالس و عروسی ھا، با آھنگ ھای مشمئز کننده و مبتذل، 

 در ١٣٥٩ودند؛ ھکذا در سالتقديم محافل می نم» قرصک پنجشير«را به جای » شيرک پنجشير«سرود ھای بازاری 

ھا و خادی ھای مخفی شده در » ستمی«داخل زندان ھای دولت دست نشانده، ھزاران بار ديده و شنيده ميشد که 

 پسيف او را در مرکز ۀ، احمد شاه مسعود را شکست ناپذير جلوه داده، جبھ»جھادی«داخل احزاب و تنظيم ھای 
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ھمرزم نزديک ) ظـيـفـح(که  برادر مبارز و   زنده ياد ش-»بـد روز« [ .صحبت ھا و ديد زندانيان قرار می دادند

 ١٣٥٩در نيمه سال  - روسھا با موالنا يکجا اعدام گرديد ربود ودر زندان  خلقی ھا، به دستو موالنا باعث دروازی

 ۀگونه ندانيان بو پيش ساير ز. معرفی ميکرد» شعله ای« ھا،   شعله ایدر داخل سلولھای زندان، مسعود را در نزد

را به حيث به اصطالح » مرحله نوين انقالب ثور« ھم اکنون اين  اجنت اطالعات  زندان ِ »  شورای نظار« . ديگر

خــاد برای  . ] ئیُ دربابا-پوھنتون  در بغالن مقرر  نموده  است » استاد« باستان شناس و دانشمند جازده و به سمت 

را با پول ھای باد آورده و بی پشتوانه چاپ » ستمی«و غير» ستمی«ر ھا افراد با» شير پنجشير«ر به اصطالح ترو

اجنت ھای آموزش ديده و .  به ناحيه پنجشير گسيل داشت-که ھر بار بالغ بر چند صد مليون افغانی می شد-روسيه

 وی،  خـود و پول ھای »تـرور«عود شتافته، بعد از افشای پالن دستور گرفته، ھنگام ورود  به پنجشير به بارگـاه مس

  . می نمودند» شير پنجشير«چند صد ميليونی را تسليم 

      خوانندگان ھوشمند و پژوھشگر، با نگارنده ھمنوا خواھند بود که سازمان امنيت شوروی؛ چگونه مسعود را 

عود، وی را از ھايش به مس» تروريست« ديگر با تسليمی دستوری ن تن جلوه داده، و از جانبئيگونه و رو» آشيل«

لحاظ پـولی تمويل می نمودند؛ ھکذا خوانندگان با توجه، جريان فروش الجورد و ساير سنگھای قيمتی، توسط مسعود 

و يارانش را که دولت در تلويزيون کابل ھمواره، ھمرديف سلسله فلم  ھای مستند به نمايش می گذاشت، اگر ديده 

 تاريک کوه ھای یشانده چگونه جريان داد وستد الجـورد در مغـاره ھاباشند، به ياد خواھند آورد که دولت دست ن

  .پنجشير را مؤدبانـه انتقاد می کرد

که عـدم وابستگی - رامسعود» عـدم وابستگی« در واقعيت امر، دولت با نمايش اين  فلم ھا، به زبان بی زبانی  

بينندگان  نقطه گذاری نموده و تماشاگر خوش باور  به خارج از کشور، در ذھـن -سياسـی اش را نيز تــداعی  ميکرد

   .          » بر خوردار استءرا به اين باور می رساند، که مناطق حيطه نفوذ قوماندان مسعود از اقتصاد خود کفا

جمعيت "، نفـوذ خـاد در درون )» در درون خورجين جمعيت درمانده K.G.B  .دست « ( بـرزين در مقاله اش 
  : در سه عرصه ذيل نشانی نموده است را"اسالمی

  .از آن  ، چه در داخل کشور، چه خارج  اجتماعات مردم -١

  .جبھات جنگ مقاومت -٢

                                                                     . زنـدان ھـا-٣

 نقاط کشور، اای مختلف از اقصه اقوام و مليت ھِ وی کاوشش را از عرصه سومی ، که در آن افراد منسوب ب

 ديـد و شنيـدش قرار داشتند، ۀکه در ارتباط با احزاب، تنظيم ھا و سازمان ھای مختلف ھم سلول بودند، ودر گستر

  .آغازيده، برآينـد کاوش و پژوھشش را در مقال متذکره ارائه نموده است

شرح و بيان چگونگی نفوذ و کانال سازی شبکه  به خاطر سپرد که د     در رابطه با عرصه اولی و دومی، می باي

  و يا ھر تنظيم "جمعيت اسالمی"به خصوص خاد ، از طريق جبھات جنگ مقاومت ، به داخل    K.G.B.ۀ ھای عديد

له می باشد؛ زيـرا ميکانيزم عبـور اجنت ھای أجوی دقيق در ابعاد مختلف مسو يا تشکيل ديگر مستلزم جست و 

  و حزب  "جمعيت اسالمی"مله خـاد، که ھم اکنون ترميم و باز سازی بعدی اش در درون  نفـوذی شوروی ؛ من ج

که چاپ دوم اين مقال در دست تھيه بود  رسانه - ٢٠٠۶- در فبروری سال جاری(جريان دارد ... و» نھضـت ملی«

به سر باندی  يونس » حزب افغانستان نوين«-در واقع بازگشت- ھای افغانی خبری را پخش  کردند مبنی بر  ادغام

جمعيت (ِبه جايگاه اصلی شان يعنی داره » کج کال ه« به سر باندی برادر» نھضت ملی افغانستان« قانونی و 
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 و تنظيم ھا، ھمانند عرصه اولی ، از اين عرصه، يعنی جبھه جنگ مقاومت به داخل احزاب)  ربانی-اسالمی 

  .ھا مغلق و بسيار پيچيده می باشدسھل نبوده؛ بلکه به سان زندان )  اجتماعات مردم(

 به آرزوی اينکه ساير کاوشگران ِ قلم به دست و شجاع ، اين عرصه را به پژوھش گرفته، با نوشتار ھای 

  .خود به آگاھيگری مردم استعمار شکن خويش بپردازندۀ روشنگران

که به خاطرميھـن -ای خوانندگان خرد مند       اين قلم، به نقـل از مقالـه بــرزيـن  تا ھمين قسمت بسنده نموده، بر

»  تـرور« در رابطه با - شان توسط امپرياليزم امريکا از پژوھش رخ بر نمی تابندۀ ويـران ساخته شده و اشغال گرديد

طی مصاحبه ای با احمد شاه فرزان ؛ ھمچنان يکی دو » قھرمان مسعود«ُمسعود توسط عمال خاد، از زبان خود 

را در زيـر » شورای نظار«جـورد و ساير سنگ ھای قيمتی توسط مسعود و  داره اش، يعنی مؤخذ ، از غارت ال

  . نشانی می نمايد

که ده ھا ھزار مبارز راه آزادی در آن زندانی بودند؛  از جمله زندان        در زندان ھای دولت دست نشانده،

دانيان اشتراک ورزيده، در اکثر مرکزی پلچرخی، خادی ھای مخفی توظيف شده، در بحث و صحبت ھای زن

کشانيده، از شھامت، رحم، » مسعودکالھبردار«موارد،  به شيوه شعبده بازان، سخن را به کار و کار نامه ھای 

با (ھای وی » مھارت«ھا و » لياقت« به ميان می آوردند،  و از ئیعطوفت، عفو، گذشت و بخشايش وی، حرف ھا

، در جريان صحبت ... ،  سلول »...بالک«،   منزل اول ١٣٦٥ دراواخر سالًمثال. ياد می نمودند) ئیھيجان کذا

اش وانمود کرد؛  خادی » قطب«خواند؛ ديگری » َابدال«را » آمر صاحب«تعدادی از زندانيان، يکی از خادی ھا، 

لی بدخشان که ازاھا-»قاری شريف«يعنی (چھارمی، ۀ را به القابش افزود و کار کشت» غوث«سومی، مقام و مرتبه 

 را در "جمعيت اسالمی"مناسبات  خپ و چپ داشت، وحدود بيست تن از اعضای »  ئیسازا«بود و با  زندانيان

ھايش اعـدام و شماری از آنھا به حبس ھای » ھم دوسيه«تعدادی از . اش قلمداد نمود» تحقيق کشنده«جريان گـويا 

  : ش اظھار  داشتبه خاطر استواری کالم ھمرديفان) مختلف محکوم  شدند 

 که برای کشتن  آمر صاحب به پنجشير می ئیاست، خاديست ھا» ولـی«به خدا قسم است آمر صاحب،  ...  «

و  . ثيرش قرار ميگيرنداروند، آمر صاحب از دل آنھا می فھمد، آنھا در ھمان لحظه رسيدن به پنجشير، زير ت

چند نفر   به ... ب بسيار مھربان است، آنھا را می بخشدآمر صاح. اعتراف می کنند، که به خاطر کشتنش آمده اند

  .   » چشم خود ديده و قسم خورده اند که آمر صاحب روی آب دريا راه ميرفت

  :می پرسد» قھرمان مسعود«احمد شاه فرزان از ١٣٧٨ در اوايل سال 

، آيا وی »کامران«نام ه  بشخصیۀ وسيله گفته می شود، چندين بار به جان شما سوء قصد شده، از آن جمله ب "  

  "از جانب نجيب هللا مامور سوء قصد به جان شما شده بود؟ 

  : احمد شاه مسعود در پاسخ می گويد

ماموريت داشت تا مرا از بين ببرد؛ ولی خـودش ) رئيس خاد رژيم کمونيستی(کامران از طرف داکتر نجيب      " 

ايـن ھمان تفنگچه ای است که مـن بـايد کار محول شده ام را « : تآمـد و خـود را معـرفی کرد، اعـتراف نمود و گف

زندگی می کند، پس از ) لـمانادر (کـامران را رھــا کردم و حاال در خــارج از وطـن» .در مورد شما عملی ميکردم

              ).٩١صفحه » مرد استوار و اميدوار به افق ھای دور «درج کتاب . " ( ديگر کشف شدۀ آن چنـدين توطـئ

استعمار روس، ۀ ، تداعی اين امر است که قھرمان ساخت» ديگر کشف شدۀچندين توطئ« : گپ مسعود مبنی بر

  . ديگر خود را به اصطالح بخشوده و به کشور ھای غربی فرستاده است» قاتل«چندين 
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 نقل قولی از ستر جنرال کردن ھا را  به طور مختصر بشکافم، اجازه بدھيد» رھا «اين ۀ قبل از اينکه ريش  

معاون رئيس مرکز فرماندھی کل نيرو ھای مسلح شوروی؛ ھمچنان مشاور  نجيب هللا را در » محمود قاری يف«

اين جا بگنجانم، تا کاوشگران مسائل کشور به عمق سخنان اين ستر جنرال شوروی که در اثرش مسعود را به 

  :د ستايش گرفته است؛  توجه شانرا بيشترتمرکز دھن

برای اين . توجه شايانی به آموزش و پرورش نظامی پرسنل دسته ھای خود مبذول ميگردانيد) مسعود(او  ... «

از جمع کارشناسان خارجی و ) مربيان را(منظور او مراکز آموزش را ايجاد کرد و کار آموزان خوب نظامی را 

به  آموزش وروی که او را عبدهللا نام داده اند ، از جمله يکی از اسيران جنگی ش. اسيران نظامی جنگی بر می گزيد

 گاه گاھی ما با او پنھانی . خانه و سه کودک داشت١٩٨٩او عروسی کرده و در سال. تفنگداران مسعود اشتغال داشت

 ، » .تماس می گرفتيم و به او پيشنھاد می کرديم که فرار کند و به ميھن باز گردد ؛ او قاطعانه امتناع می کرد

 کتاب ١٠٢٧که به صفحه » قاری يف«  اثر ١٠٣ -١٠١صفحات » غانستان بعد از بازگشت سپاھيان شورویاف«(

    ).ستايشنامه   احمد شاه مسعود  درج گرديده است

  مسعود چه بوده است؟ » ترور«و حال خواھيم ديد که ھدف از فرستادن خادی ھا به پنجشير ، زير عنوان  

 درظاھر زير فرمان مسعود؛ امـا تحت نظارت  نظاميان مرکز ئیا به پايگـاه ھابه واقع  امر، فرستادن خادی ھ

» مشرف«که زير پوشش اسير ؛ به دين اسالم) *(اطالعات سپاه چھلم، يا فرماندھی لشکـر پنج اطالعات شوروی 

ن  بود، تا به حضور داشتند،  اي وامثالھم ، در آنجا» رو گشتانده از سيستم شوروی «؛ يا » پناھنده«شده ؛ يا 

با امنيت و دور از ديدرس ساير احزاب و تنظيم ھای جھادی و اجنت ھای بومی و (مسعود   در آن پايگاه » قاتالن«

د و  کودتای داوی امريکا که به خاطراشغال و تصرف افغانستان از  نخستين روز ھا.C.I.A غير بومی سازما ن 

ش جاسوسی ، نظری و عملی ، مطابق زآمـو)  تحت نظر داشتً، اوضاع نظامی و سياسی کشور ما را عميقاخان

به طور يقين خادی ھا ی مذکور بعد از اتمام . ؛ داده شودئی و امريکائیعملکرد در شرايط کشور ھای پيشرفته اروپا

 ھمراه باعساکر -دوره آموزش و فرا گيری  رمز و رموزاستخباراتی و اشکال کاربرد تکنولوژی مدرن جاسوسی 

و » عفـو« به عنوان -با ھويت افغان ) **(و ازبک شوروی که زبان پشتو، دری و ھـندی ميدانستندتاجک 

، با رنگ و بوی مسعودی شده ، از طريق پاکستان و ھندوستان به کشور ھای  مورد نظر  شوروی؛ » بخشش«

  . گسيل می شدند

قاومت؛ از جمله انجنير سرور قندوزی  سوسيال امپرياليسم  شوروی؛ اما صـد ھا تن از مبارزين دلير جنگ م

قھرمان «ھا، نظر محمد ھای کوه صافی ھا، داکتر فريد ھا، پھلوان احمـد جـان ھا و امثال آنانرا  به دست پليد 

 ئیاز برپا) استخبارات وزارت دفاع روسيه (.G.R.U به قتل رسانيد؛ زيـرا که ستراتيژيست ھای نظامی » مسعود

مند در کوھستان ھای  ر جنگ مقاومت مردمی توسط روشنفکران و مبارزان پيشتاز و رسالتپـايـگاھھای انقالبی د

صعب العبور  نورستان، بدخشان  و ساير نقاط کشور ، به ويژه کوھپايه ھای شامخ و ستراتيژيک پنجشير و سالنگ 

ا بر ھمين ملحوظ بود که دسيسه بن.  می ھراسيدندً،شديدا) به اطمينان ميتوان گفت که سالھاپيش از تجاوزبه کشور(ھا 

اين (   احمـد جـانتا پھلوان نامی کشورو توسط مسعود خاين به وطن شکل گرفت ، .  طرح شد .G.R.U  ای از سوی

 در چنبره  ھمين دسيسه گير پھلوان احمد جان .به قتل برسد) جنگ مسلحانه مقاومت در پنجشيرۀ اولين بر پـا کـنند

  .کرد و کشته شد
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کار داد که يکی  از علل   قتل  صد ھا انقالبی پيشرو  و فرزندان مبارز و آگاه کشور ؛ من جمله ، مجيد  تذد باي

مد جان ھا و امثال آنان، ھا ، بھمن ھا ، داکتر فيض احمد ھا ، موالنا باعث ھا ،  طاھر بدخشی ھا ،   پھلوان اح

  . ستراتيژيک کشور   بود پايگاھھای نظامی  در مناطق صعب العبور وئیله پرپاأھمين مس

 در مورد غارت و فروش الجـورد و ساير سنگ ھای قيمتی و مواد کار آمد صنايع کيھانی؛ مثل زمـرد توسط 

 1980اگست «:  نقل کرد1981 سپتمبر10 مورخه» اسوشيتدپرس « مسعود وباند وطن فروشش، می بايد از گزارش

 تا ٢٦، صفحات 1991بھار27شماره » جيمزوجيمولوژی«ز مجله؛ ويا ا» خنـج دست يافتۀ کـان زمـرد درهمسعود ب

در آمد ساالنه احمد شاه مسعود از راه فروش الجـورد، کوارتـز و سنگ «:  که در بخشی از آن اين خبر درج شده٣٩

احمد شاه مسعود و انحصار گری پنج ھـزار « ؛ » می رسدئیھای گرانبھای ديگر به يک صد ميليون دالر امريکا

  .»  پنجشيرۀال جـورد و زمـرد در درکـان 

     

  :»شــورای نظـــار  « -٢ 
  

 ـ از آقای عشرت ١٣٨٠جدی١٣مورخ » آزمونی از نو و يا رسالتی ديگر « چندی قبل به رساله ای تحت عنوان 

 نظرم را جلب کرد، "جمعيت اسالمی"و » شورای نظار« آن مطلبی در رابطه با ١٩ و١٨دست يافتم که در صفحات 

  :ه در ذيل به نقل آن می پردازمک

و ) که مواضع رسمی آنرا فھيم، عبدهللا و قانونی نمايندگی می کنند( »شورای نظار« سفرمانرا در ارزيابی «     

ندان ھای جمعيتی به خاطرپيشبرد در فقط از قوم» شورای نظار«در آغاز ھرچند.  ادامه می دھيم"جمعيت ربانی"

نه جنگ واقعی ؛ بل جنگ ھای نمايشی يعنی جنگ ھای زرگری که ھدف آن به جا  [ھماھنگی جنگ عليه روسھا 

  گذاشتن مھمات و تسليحات بعد از شکست و عقب نشينی تاکتيکی برای دوستان به ظاھر  دشمن بوده ، تا فرمانده آن

ود در پنجشير  و رقابت ھای داخلی  تحت رھبری مسع] ئیُ دربابا-کسب شھرت و محبوبيت نمايد» قھرمان مسعود«

و حوالی  آن به وجود آمده بود؛ اما به مرور زمان ساحه کار و نفوذ آن از لحاظ کمی و کيفی گسترش يافته، نه تنھا 

کاپيسا، کندوز، پروان و برخی از نواحی کابل را نيز درخودمتشکل ساخت؛ بلکه با جذب  واليات بدخشان، تخار،

 برخی از شعله ای -چه بعد از جنايات اولی اخوان زنده مانده بودآن» بدخشی«و » باعث«ستمی ھای ھردو جناح 

- که صداقت شان را در لو دادن و به تيغ مسعود سپردن رفقای ايدئولوژيک و تشکيالتی به اثبات رسانده بودندئیھا

ا ًقوماندان ھای خورد و کوچک حرکت انقالب اسالمی ، محاذ ملی و جبھه نجات ، ترکيب کامال نا ھمگونی ر

فرماندھی مسعود، ايستادگی روی عاليق مليتی، حمايت متقابل در مقابل . ساختند که در چند چيز ھماھنگ بودند

ندان ھا و نده قومکپاکستان، و جلو گيری از تماس پرا و ربانی، حفظ روابط مستقل با فاصله مناسب با "جمعيت"

  . »...سرگروپ ھا و شرکت شان در پروژه اناتومی قوماندان ھا،

فعال سرکرده (ب جاويد کوھستانی با عبدالرقي» راديو صدای آزادی«      بی مورد نخواھد بود اگر به مصاحبه 

و ھمسلک وی رحيم داد، که ھر دو خادی کـھنه پيخ  بوده و در جريان مصاحبه   با راديوی ) »نھضت دموکراسی«

 نومبر ٦٢در شماره » راوا«،  ارگان نشراتی »م زنپيا«ًمذکور، شديدا با ھمديگر در تقابل قرار گرفته بودند، و 

افغان «   گفته ھای ھر دو خادی را به نقـد کشيده، و اين قلم مطلب فوق را بعد از نشر اين مقال در نشريه  ٢٠٠٤

وقتی شما کارمند «   : رحيم داد خادی از کوھستانی می پرسد: ، در ھمين بخش کـنجانيده است؛ توجه نمائيم»رساله 
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 معاون بوديد واز اينجا گريختيد و پيش مسعود رفتيد و در آن جا بندی شديد ١٢ و در رياست) خاد(نيت دولتی بوديدام

 نه؛  بلکه در گذشته در کميته ١٢البته من در رياست «: کوھستانی خادی در جواب ميگويد» ..و به پاکستان رفتيد

 کارکرد من  کار کردم  و،معاون بودم) خاد  (١١ياست در کابل در ر ،... سياسی شورای نظار وقت مجاھد بودم 

 به اختالفاتی ءمن از شورای نظار احمد شاه مسعود يا جبھه  متحد ملی بنا... . له منکر نيستمأاز اين مس. معلوم است

که رھبر صاحب، درست فھميده نشد « :چنين آمده» پيام زن«و در . »به طور آگاھانه مقاطعه کردم... که خود داشتم

رحيم داد اول بايد سوگند ۀ عکس؟ به قرار گفته اول افتخار کار در خاد را داشتی و بعد به شورای نظار رفتی، يا ب

  .»وفاداری به خاد را خورده باشی وبعد شورای نظار را؟

» شورای نظار« از گفتگوی اين دو خادی  جنايت پيشه، چنين بر می آيد که  جاويد کوھستانی د ر اوايل تأسيس 

  .اشتراک داشته است - بوده» شورا«که به مثابه مغز آن - »کميته سياسی «آنھم در 

 "عقرب ھای زننده"  ميباشد، در اثرشخاين و جنايتکار حکمتيارمتعھد که خو د ازطرفداران . داکتر ع

ات عمدی اختالف...« :  کرده استءمطلبی را  افشا-  در رابطه  اختالفات ميان  حزب اسالمی و جمعيت- ٣٨٥صفحه

حيث قوماندان ه  و بپاينده محمد يکی از شش فرمانده شورای نظار که سمت معاونيت خاد کـندز را داشتبود که 

 در اينجا کنجانيده ٢٠٠٦نقل از نوشته متعھد درماه فبروری(» ...ن شده بود نقش زيرکانه  را بازی نموديياشکمش تع

  ).شده است

بود که در ھم  ) K.G.B(و سازمان امنيت آنکشور  )  G.R U (تش شوروی ً     اساسا اين سازمان اطال عات ار

که مدتھا قبل در پـتـه ھای - چھار تنظيم اسالمیرا از» شورای نظار«آھنگی و ھمکاری با خـاد،  نخسـتين ھسته 

؛ از ) شاه مسعوداحمد(» تنظيم جمعيت اسالمی«از :  برگـزيد-جا شده بودنده   آن چھار تنظيم، افراد خـاد جابئیباال

ًجمعا دو نفر » تنظيم محاذ ملی« و » تنظيم جبھه نجات«؛ از )قوماندان مال حکيم(» تنظيم حرکت انقالب اسالمی«

به رھبری »شـورا«اين). تا کنون روشن نشده است» شورای نظار«متأسفانه نام ھای اين دو نفر در اولين ھسته (

در  مرکز تنظيم - روابط استخباراتی با آن کشور داشتۀ که پيشين-»انمسعود قھرم«فرد مورد اطمينان روسھا، يعنی

  :و با تشکل شتابنده اش پيکره ھای آنی ذيل را   دنبال نمود. گمارده شد» جمعيت اسالمی«

  جدا نمودن  قومندان ھا از  ارتباطات و پيوند ھای تنظيمی شان به عنوان   نيروی مستقل و گرفتن ابتکار عمل -١

نان در ميدان جنگ و عرصه سياسی؛ يعنی  به حرکت درآوردنشان بر محور اھداف  پنھانی شورای از دست آ

  .نظار

  .   تصفيه ھر چه سريعتر اجنت ھای پاکستان اعم از بومی و غير آن در داخل جمعيت اسالمی- ٢

،  "جمعيت اسالمی"ھيتکه با نبود آگاھی از ما) به مفھوم عام کلمه(  پا کسازی فوری مبارزان واقعی افغان - ٣

زندان و اعدام و کشتار در جبھات و شھر ھا؛ قريه ھا و قصبات؛ : (از تطميع تا تخويف. عضويت آنرا پذيرفته بودند

  ) .ھمچنان ترور در خارج از کشور

س  و ساير شبکه ھای اطالعاتی رو» سفـزا«، »سـازا«عناصر انتـقالی خـاد، ) ًکامال مخفی (ئیجاه  ترتيب و جاب- ٤

  .توسط احمد شاه مسعود و تحت قومانده وی» جمعيت اسالمی« در داخل 

 شعله ای، یخصوص دسته ھای خود انگيخته و سازمان ھاه   تقابل با بخش ھای  بيشتر اکتيف جنگ مقاومت، ب-  ٥

  .غرض کاستن از   نيروی رزمی آنان در تقابل با ارتش شوروی

-  مانند شاھراه سالنگ-، دارای اھميت درجه يک بوده یلحاظ سوق الجيشی که از   حراست و  ديده بانی   مناطق-٦

  .تا ساير تنظيم ھا و گروپ ھای مسلح بر آن نقاط ستراتيژيک چيره نشوند
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در صورت تنگـتر شدن حلقه محاصره  به دور دولت دست نشانده و احتمال چپه شدن قريب الوقوع ) ودرآتيه (-  ٧

ی با ماسک و پا خاسته، به دولـته  بيل دولت غيرقابل قبول برای مردم ـش بدآن دولت ذريعه دشمن،  سپردن نق

  .»مسعود بزرگ«ساخته شده اش، يعنی » قھرمان ملی«مکياژ اسالمی و 

نگاھی به تاريخ حزب «( اثرش ١١٦در صفحه » شورای نظار« در رابطه با غوربندیِ      نکته  مھمی را که  

)  حزبک(نيروی ديگری که در داخل حزب ... «: ته، در اين ميان می آورمنوش) »دموکراتيک خلق افغانستان

 و "جمعيت اسالمی"ايشان اعضای مخفی . جداگانه ساخته بود مربوط به نجم الدين کاويانی و فريد احمد مزدک بود

  ).  استئیُتأکيد  از دربابا (»آن بودند» شورای نظار«مربوط به  شاخه 

 ۀًاين دو عضو کامال  شناخته شد-»مزدک«و » کاويانی«ان  چنين استنتاج  کرد، که   ميتوغوربندی  از نوشته 

K.G.B. -  ،ش يعنی  شورای نظار  در درون را در  ساختن النه متعفن» پنجشيرزاغک « به مثابه  دو بال نامرئی

  . بخشيدندجمعيت اسالمی  و تداوم خيانت، سرقت، غارت و جنايات بعدی اش، توان و تحرک ِ  بيشتری  

 کين  جمعيت اسالمی، قھـرمان  در بطن چرکين و پر از» شورای نظار«ۀ        بعد از شکل گيری نخستين ھستـ

 ١٩٨٣ جنوری سال ٧ھبردار، قرار داد ننگين و شرم آور  آتـش بس الن و خيانت به منافع وطـن، يعنی مسعود کخو

ِچند ماه بعد آن، فالخن تأسيس رسمی .  امضاء کردرا با آمرين اصلی اش يعنی جنرال ھای باصالحيت روسی
در پی آن فرصت را موھبت الھی پنداشته، دست خون آلودش ). ١٩٨٣اپريل(اشرا به صـدا در آورد » شورای نظار«

استخبارات نظامی ۀ دراز نمود و بر وفق دستور العمل قبال داده شد» خوست و فرنگ«را به طرف انـدراب و 

که (در منطقه » سفزا«و » سازا«خالف ادعای سالوسانه اش منبی براز بين بردن  ( .G.R.Uوزارت دفاع شوروی 

در مورد وحدت مسعود با آنھا تماس ( قرار گرفت ئیدر ھمسو» سفزا«و» سازا«با سازمان) نقل قولش خواھد آمد

، که با شگرد ھای افغانی چاپ شده در آن کشورۀ  بی پشتوانی، و باسالح شوروی و بانک نوت ھا)خواھم گرفت

 .گونه گون به وی رسانيده می شد؛ بـه توسعه داره اش آغازيد
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