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خود صحبت  ۀدر شرايط آرام ، افراد آنطوری که دربار« " بود   گفته] لنين [ زمانی متفکر علم سياست  و انق�ب 

در » . د آشکار می شوند می نمايند ، درشريط بحرانی نمی توانند ھمانطور تبارز نمايند ؛ بلکه آنطوری که ھستن

مردم  هاز اين دور ه ایدر کشور حکمفرما بود و دربرھ" صلح و  امنيت "سبتاً آرام سلطنت ظاھر شاه که  دورۀ ن

نتشار اخبار و جرايد می نمودند با استفاده از آزادی ھای بالنسبه دموکراتيک به تظاھرات می پرداختند و اقدام به ا

جنبش روشنفکران مبارز و ساير _ عقرب  ٣_ ن با پوليس تصادمات محص� ...توقيف و مصادره نشريه (

  

با ) ] 1994جنوری  – 1372به تاريخ جدی  ( زمانی که ما در ھند پناھنده بوديم [ سال پيش  20اين نگاشته  

 ١٩٩٤جنوری – ١٣٧٢جدی ٣٩و  ٣٦ -٣٥شماره ھای "  پيام زن" درنشريۀ )   ليان . پ ( نام مستعار 

 چنان در ساير نشرات مثل نشريه کيان چاپ امريکا و سايت افغان جرمن و نشريۀھم. چاپ و نشر شده است 

  .چاپ تورنتو و برخی نشرات ديگر نشر شده است "افغان رساله "

  : ياد آوری Cزم     

طور اخص در رسانه ھای دولت دست نشاندۀ ه گلبدين حکمتيار در رسانه ھا ، ب ۀچند روز پيش بياني

طور ه ب  CIAو  ISIآرزو ھای اين جنايتکار  و اجنت معلوم الحال  .  بازتاب يافت امپرياليزم  امريکا 

اولتر از ھمه سبب ھراس منفورترين و جنايتکارترين باند ... مشخص در رابطه با اعادۀ زمين ھای کوچی ھا 

ياليزم امريکا گرديد و در پی آن ساير باند ھائی را که در خدمت نظام سرھمبندی شدۀ امپر") حزب وحدت  (" 

  . قرار دارند ؛ به ھراس انداخت 

افغانستان " تال پور بهجھت نشر مجدد را ... " ) فرار از آغوش ( " دوستان اين  نوشته  ۀاين قلم به  مشور

؛ باشد در مقطع کنونی که آتش اين پر خواننده ترين نشريۀ الکترونيک فرستادم  –" آزاد افغانستان  –آزاد 

و ايادی داخلی جھانی و منطقه ئی ت ھای با ھم برادر افغانستان، به وسيلۀ امپرياليزم و ارتجاع افتراق بين ملي

می خواھد برافروخته گردد، پاسخی باشد روشن عليه شونيزم عظمت طلبانۀ اين يکی و ناسيوناليزم  آنھا،

  .تنگ نظرانۀ آن ديگری

  .ی به داخل قوس مربع کنجانيده شده استنگاشته ھای اضافی در متن اين نوشته ، در جريان ويراستار

 



" پيشپزکان " ، برخی از پيشتازان و ) تخاصمات و تضاد ھای درون جامعۀ آن وقت  مورد بحث اين نوشته نيست 

 ضد دولت وقت و ھمچنان عليه ايدئولوژيھا و جريانات مخالف مکتب هی و جريانات فکری ، بئجنبش دانشجو

اصط�ح خود را شخصيت ملی جا زده و سازمانھای مربوطه خود را از ه ب کری خود سخن بازی می کردند ، تاف

از اين جمله بودند کارمل ھا ، . ھر گونه وابستگی و بردگی ، چه داخلی ، چه خارجی مبرا و منزه وانمود سازند 

  . تره کی ھا ، امين ھا ، حکمتيار ھا  و ھمقطاران شان 

  قدرت رساند، نخستين تکانی بود ۀشوروی که داوود خان را بر اريک اتحاد به مجوز ١٣٥٢سرطان  ٢٦کودتای 

ی کشور را به لرزه درآورد و پی آمد آن ، يعنی کودتای ننگين و سنتی قبايل ، اقوام  ومليت ھا که ھمزيستی باھمی

ھم فشرده را چنان ه تاً آرام و باجتماع نسب و که به دستور و کمک شوروی متحقق شد١٣٥٧ثور  ٧و خونبار 

از ھم پاشی وحدت نسبی  ه،تکانھای شديد و وحشتناکی داد که در کليه ابعادش ترک و درز ھول انگيزی برداشت

نفاق و شقاق ، ُکشت و کشتار ، شقاوت و عداوت جاگزين آن گرديد  واز ھر . مليت ھا و اقوام آغازيدن گرفت  

 .ترک و درز، خون فوران زد 

، ترک و درز قبلی را ھزار بار  چاکتر و خونبارتر سوسيال امپرياليستیارتش بی فرھنگ شوروی  ۀوزوحشيانتجا

ثور در واقعيت امر علت العلل شد  که معلول بعدی آن تجاوز ارتش  سوسيال امپرياليزم  ٧کودتای ننکين [گردانيد  

که ] بود شده اسارت کشيده ميھنبه طالبی  -تھاجم خون افشان باند ھای رھزن و جنگ افروز جھادی  ،شوروی

. اقوام  و عشاير کشور  را بدانگونه  تسليخ و قصابی کرد  که نظيرش در جھان تا کنون به وقوع نپيوسته است 

کابل ب�کشيده  ومردم شکنجه ديده ...و" خمپاره" طوفان  خون و آتش  و انفجار راکت و . بحران به اوجش رسيد 

غارتگری بپردازند  ، ه که در آن شھر نه دزدانی بودند  که ب با تفاوت اين( درھم کوبيد " وشيما ھير" سان  ه را  ب

 ).خواھران و مادران شان تجاوز کنندنه بی ناموسانی بودند  که به عفت 

در چرخش بعدی . سرطان را ثبت تاريخ نمود  ٢٦رھبر خود خواه و مستبد کودتای   ۀثور مرگ متھوران ٧ ۀفاجع

 ۀماي -کودن سياسی - مرگ مردک کودن . مرگ مسخره و دراماتيک  تره کی و امين  را به نمايش گذاشت  اَش

تمسخر و استھزاء و مرگ ج�د مغرور و از خود راضی و بی خبر از نيرنگ ھای بادار روسی اش ؛ موجب 

  .تعجب عوام الناس گرديد

دنبال آن پناھده ه مل را به جھانيان شناساند  و بمنفور کار" شخصيت " محسوستر و حادترش   ۀبحران در مرحل

بحران در قوام و . و فرار مسخره اش را  بر کتيبۀ تاريخ رقم زد "  ملل متحد" شدن مضحک ج�د  خاد به دفتر

، گلبدين حکمتيار ، " راه اس�م " پيشتازان "  ۀجوشش بعدی اش  با طوفان خون  وآتش ، مکياژ و سرخاب چھر

را زدوده ، سيمای  آصف محسنی   ، محقق ، خليلی ، احمد   شاه مسعود وامثال شان ،ف ، مزاریربانی  ، سيا

زشت و واقعی اين جنايت کاران و جاسوسان را  چنان آفتابی و نمايان ساخت  که بيننده را دچار تھوع و استفراغ 

مستعمراتی به سر باندی کرزی   ۀدارو تجاوز ارتش امپرياليزم امريکا به کشور، کنفرانس بن ، تشکيل  ا[ نمود  

  ۀجبھ("خصوص تشکل ه ھمديگر، ب"  عفو و بخشش" ی استعماری و "شورا" ئن  ملی ، تجمع اينان در اين خا

جھادی ، عبا و قبای   " معطر" ۀ ھال) خلق و پرچم و خاد(ديروزی شان " ملحد " با دشمنان اين خائنين ملی ") ملی 



پيکر کرم زده و  متعفن  شان دور نموده و شماری از  ھواداران ساده انديش  آنان را  متبرک   اس�می را از گرد

  ] .به وحشت انداخت 

، دم از اس�م " پل خشتی"حکمتيار در ھمان سالھای آرام  در تظاھرات خيابانی اکثراً در قرب و جوار مسجد 

می کوبيد و خود و  رجريانات  فکری  اصلی زده ، ارتباط و وابستگی با کشور ھای خارجی را در وجود ساي

  . و بدون وابستگی جلوه گر می ساخت "  مستقل "را  اش" نھضت اس�می "

که تا ھمين اکنون با بيشرمی و ديده درآئی ] اين جنايتکار و خائن ملی[ حال برای صحت و سقم ادعای ھمان وقت 

ر راستای جنگ مقاومت مردم افغانستان ، حزب از آن دم می زند ، ببينيم  نشريه نامدار کشور  امريکا که د

پاکستان بيشترين "  ته جائی " ليون دالری  منھای  پول  يموصوف را تا گلو مسلح نمود و از کمک ششصد م

  : را  ، طور ماھوار در توبره اش واريز نمود ، در وصف کمال و جمالش چه  می نويسد  قسمت آن

امريکا در   ۀکنگر ١٩٩٠تحقيق  بخش تروريزم مؤرخ  اول مارچ  ۀکميت رشگزاپيتر سموئل  امريکائی  متن " «  

به زبان دری  در جزوه  ١٩٩٠دسمبر  ٢٧مارچ به نشر رسانيده  و تلخيص آن به تاريخ   ١١" نيويارک تريبون 

أمين  وقف ميوند به منظور ت" منتشره "  گلبدين حکمتيار خائن ملی است  يا جاسوس ، يا ھردو ؟ " نام ه ای ب

به چاپ رسيده که نگارنده  بخشھای از آنرا در ذيل  ١٩٩٢دسمبر  ٢٧مؤرخ " حقوق و آزادی ھای بشری افغانھا 

  :ارائه می نمايد 

به دستور ذوالفقار علی بوتو به خاطر  سرنگونی رئيس جمھور  داوود در پاکستان کار  ١٩٧٤حکمتيار در سال « 

گلبدين در سرويس جاسوسی پاکستان تربيت بيشتر کسب نموده  ١٩٧٦ -١٩٧٥از سال . کرده و تربيت يافته است 

قدرت تشخيص داده اند که   به خاطر کسب عاليترين  ۀتشن ،و افسران پاکستانی او را يک شخص زرنگ ، بيرحم 

ه  و سازمان  جاسوسی پاکستان  حکمتيار را يک اجنت کام�ً تحت اراد. کند  مقام از ارتکاب ھيچ جنايتی دريغ نمی

نزديک خود را با  ۀدر تمام اين مدت گلبدين رابط  .کنترول خود شناخته و اورا با�ی  افغانستان تحميل کرده است 

افغانستان  ]؟؟[!!ضد حکومت کمونيستی هکه ب بيش از اين... «  ، » . خاد  و مشاورين شوروی حفظ کرده  است

و از بين بردن  نھضت مقاومت ساير مجاھدين  به کار برده  فعاليت نمايد  نيرو و منابع خود را  در خنثی ساختن

اس�می را عليه حکومت  ۀسه منبع مستقل  کريدت خيانت به کودتای پ�ن شد ١٩٧٩در سال « ؛ » . است 

گويد که  ندان ديگر  مجاھدين میعبدالحق قوم... « ، » ... ه اند در کابل به گلبدين  نسبت  داد ]؟؟[!!کمونيستی

ھمچنان در صفحات ) ١٢،١٣، ٩صفحات . (» ... نسبت به روسھا بيشتر مجاھدين را  به قتل می رساند گلبدين 

  :را نقل می نمايم  ديگر جزوه ، سند مھم و جالبی چاپ شده  که عيناً آن

  »کشف يک سند « 

  »متن آن سند سری « 

  »مديريت عمومی آرشيف « 

  »استخبارات نظامی اس�م آباد« 

  »١٩٨٨فبروری  ٢٢« 

  ...دفاعی سفارت پاکستان ۀبه آتش« 



  »ستراتيژی پاکستان موضوع اولويت ھا و 

  

بعد از سقوط رژيم کابل . کند افغانستان ايجاد می ۀخروج عساکر روسی شرايط جديدی را برای حل مسأل  -١« 

بدون کمک  ھيچ حکومت اس�می قادر نخواھد بود. اوضاع اقتصادی و سياسی در کشور نھايت جدی خواھد بود

ما عميقاً  معتقديم که پاکستان يگانه شريک و حتی حامی افغانستان است که . وسيع خارجی بر کشور حکومت کند

  .از طريق آن کمک خارجی می تواند صورت گيرد

    : سياست ما در قبال افغانستان بستگی به سه عامل دارد  -٢

نخستين وظيفه را کسب شناخت . انستان  فعاليت کندتشکيل يک حکومت جديد از ھمان آغاز در قلمرو افغ - الف

ما بايد در اين حکومت . حتی المقدور تعداد زيادی ملل و قبل از ھمه  کشور ھای اس�می تشکيل خواھد داد 

ديگر بايد آزاد ساختن يکی از شھر ھای   عمده  ۀوظيف.  کمترين اشتراک عناصر طرفدار ايران را  تأمين نمائيم 

مجاھدين . اد باشد که در آن حکومت جديد نصب خواھد شد  و از آنجا تمام کشور  را اداره خواھد کرد مثل ج�ل آب

چيزی شبيه يک -بايد مستشاران نظامی به آنھا  در ايجاد.  محتاج به تمام کمک ھای ممکن نظامی  خواھند بود

  .منافع ملی ما حفظ گردد - ترول شوددخالت و اشتراک پاکستان �زم است تا اوضاع کن.  اردوی منظم کمک نمايد

کابل و به تعقيب آن  ۀاين کار بايد از طريق محاصر.  تواند از دو  طريق صورت گيرد سقوط رژيم کابل می  - ب

برای اين  -کامل اقتصادی که به اضمح�ل رژيم کابل منتج گردد، انجام يابد ۀتھاجم مستقيم يا از طريق محاصر

جديد  بسيار با اھميت است که نفوذ ما در  حکومت.  تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نمائيممنظور ما بايد ت�ش کنيم 

آنچه که حايز اھميت عظيم است ايجاد شرايطی است  .گردند جاه تحکيم يابد و اشخاص مورد اعتماد ما در آن جاب

  .پذير گردددر  صورت حضور مشاورين ما امکان  که در آن  عملکرد ھای عادی اين حکومت  صرفاً 

ما وسايل �زم را در اختيار . طو�نی و دردناک خواھد بود  ۀاعاده صلح و آغاز اعمار مجددکشور يک پروس  - ج

داريم  تا نه تنھا اين پروسه را کنترول کنيم بلکه در آينده  ادغام تدريجی ساختار اقتصادی و سياسی ما را به چنان 

کلمه گردد بعد از ذکر نام افغانستان درسند [ ديک بين پاکستان و افغانستان طريقی تأمين کنيم که  منتج به اتحاد نز

اين انديشه  -نجامدفدراسيون افغانستان و پاکستان بياين امر سر انجام می تواند به کن] ليان . پ   -تذکار داده نشده

تبليغاتی ماھرانه �زم ين وصف فعاليت ابا –حمايت وسيع را  در ميان نظاميان و عموم مردم کسب خواھد کرد 

  .پاکستان و جھان به آن عادت کند ۀخواھد بود تا افکار عام

اط�عات مفصل تر شما مورد قدر دانی ما خواھد بود . وضع ھنوز ھم متشنج است و مستلزم احتياط می باشد  -٣

  ». و بايد به زودترين فرصت برای ما گسيل گردد

  »درغياب مدير عمومی استخبارات «  

  »گروال محمد ارشاد چودری  د«  

  

آيا ادعای ھميشگی حکمتيار فاسد که خائنانه خواھان کنفدراسيون  افغانستان و پاکستان می باشد ھر گونه شک       

  و ترديد را  در اعتبار و صحت سند فوق نفی نمی کند ؟



چون ساير ( ياسی که نگارنده ی از زندان پلچرخی ، اين محراق  نھايت مھم سئو حال مراجعه می کنيم به فاکت ھا

شاھد عينی کار و کردار اعضای  ) سوسيال امپرياليزم شوروی ۀمبارزين زندانی شده توسط دولت  دست نشاند

  .              حزب اس�می در آنجا بوده است 

 »KGB  ز ، ا-چه در داخل ، چه در خارج از کشور  -از محيط تغذيه احزاب و سازمان ھا  [ از سه عرصه

به داخل احزاب و تنظيم ھای  جھادی کانال ھای استخباراتی کشيد  و شبکه ]  جبھات جنگ مقاومت و از زندان ھا 

  .ھايش را از مسير اين کانال ھا  تا سطوح با�ئی اھرم تشکي�تی آنھا رسانيد 

يکطرف و حبس تقريباً تجاوز سوسيال امپرياليزم  روس به افغانستان  و قتل امين ج�د به دست جنرال روسی از 

آن از سوی  ۀتن از اعضای رھبری فرکسيون خلق و اعدام چند تن از اعضای بلند پاي) ١٢٠(يک صد و بيست 

  .ديگر، موجب تشتت و سراسيمگی در ميان خلقی ھا  شد

در رابطه  ١٣٥٧ثور  ٧که قبل از کودتای ننگين ) خلق ( بخش قابل م�حظه ای از اعضای مخفی آن فرکسيون 

لمان و ساير اقرار داشتند ، به دستور آن سازمان رھسپار پاکستان ، ايران ، ھند ، انگلستان ،   KGBمستقيم با  

اينھا به امر مشاورين نظامی روس ، شتابزده خود را در احزاب و تنظيم ھای اس�می . کشور ھای غربی گرديدند

فراری و خشماگين  شان را با حيله ھا و بھانه ھای  جا نمودند و ساير رفقای نظامیه ويژه حزب گلبدين  جابه ب

تسخير احزاب اس�می از درون و تصرف " ، " حکمتيار صاحب از جمله رفقای خود ماست " مختلف از قبيل 

ۀ مداری  در توبر... " و انتقام گيری از حريفان " انق�ب ثور " قدرت دولتی از طريق آنان به خاطر نجات 

  . انداختند) حکمتيار(

خوانده " کلمه"طور اخص حزب اس�می گلبدين  واتحاد اس�می سياف ، خلقی ھای سرنگون شده  و ه احزاب ، ب

 ی؛ ھمچنان تعداد) طرفداران امين با سياف و طرفداران تره کی با حکمتيار صيغه شدند( را با آغوش باز پذيرفتند 

  .ق شدند به مسؤوليت ھای در آن احزاب برسند از آنھا که  مخفی ماندند، بدون افشای ھويت خلقی شان موف

اصلی فرکسيون خلق که ھمدوش ارتش متجاوز روس با مجاھدين واقعی جنگيدند ، در جريان جنگ  ۀقسمتی از بدن

اينھا  وظايف . در صفوف آنھا قرار گرفتند " تسليمی " ين احزاب ارتباط قايم نموده  و به شکل  او يا قبل از آن  با

پيشرفته تر روسی ، آموختن  ۀاز جمله  اشکال کار برد اسلح: در درون آن احزاب انجام می دادند متنوعی را 

بدين ترتيب آنان موقعيت خود را در بخشھای نظامی آن ... . رموز و فنون اکادميک جنگ  و مانور ھای نظامی و 

  . احزاب و تنظيم ھا ھم تحکيم می بخشيدند 

" باند امين " نام ه ضای رھبری خلق که جدا از ساير زندانيان نگھداری می شد و بدر زندان پلچرخی به غير از اع

اينھا يا از جبھات  جنگ ، يا از . مشھور بودند ، تعدادی قابل توجه  خلقی ھا نيز بين ساير محبوسين قرار داشتند 

ی و يا از کميته ھای اھھای عسکرحوزه ھای  احزاب اس�می  ، يا از محل وظايف شان در قشله ھا و قرار گ

ب�کھای زندان ساير  ۀادار  ١٣٦٢بعد از ماه حوت سال . گرفتار و زندانی شده  بودند " حزب دموکراتيک خلق "

شد _ روس  ۀاين جاسوس شناخته شد_ مربوط وزارت داخله   گ�ب زوی  ٢و  ١ب�ک ھای  پلچرخی به استثنای

ار خطرناک تشخيص داده شده بود و يا در فن کسب  اط�عات از منھای آنعده از زندانيانی که از ديد خاد بسي

که مدت  زندانيان نسبت به ساير ھم قماشان شان  دارای مھارت  بيشتر بودند ، به ھمين سبب اين دو طيف با آن



ھای ) خلقی(به ھمين سبب فعاليت استخباراتی . حبس آنھا تعيين شده بود به وزارت داخله تحويل داده نشدند 

  .ظيف شده در داخل سلولھای محبس  محسوستر و ملموستر شده رفت تو

اشتراک نموده  احزاب  اس�می که در داخل سلولھا داير می شد ،)  ١(اينھا در حلقه ھای آموزشی و پرورشی 

،  فی المثل اخت�فات نژادی .انجام می دادند " انق�ب ثور " وظايف و فعاليت متنوع اط�عاتی را به خاطر نجات 

و  ھای را بين زندانيان  بيشتر دامن زده ؛ پشتونھای احزاب اس�می را در تقابل با  تاجيکئقومی ، زبانی و منطقه 

اين مخالفت ھا  منجر به خونريزی  بين طرفين   ۀگاھگاه دامن. ساير اقوام دری زبان  آن  احزاب  قرار می دادند 

خلقی . ، خادی ھا و سازائی ھا از حريفان خلقی شان فعال تر بودند ھم اندازی ھا ه در اين تحريکات و ب. می گرديد

ھای نفوذی بعد از رھائی از زندان بدون  درد سر و توسل به حيله و نيرنگ خلقی گونه ، يک راست به داخل  

  . احزاب اس�می می رفتند و خود را در زيربال آنان قرار می دادند

احزاب محمدی ، مولوی امپرياليزم شوروی به افغانستان ، در ميان  فعاليت خلقی ھا از آغاز تجاوز سوسيال

 ۀويژه گلبدين ، يکی از عوامل زمينه ساز ادغام تشکي�تی حزب اس�می با بدنه ، سياف ، آصف محسنی ، بخالص

  .حکمتيار  بود  -اصلی فرکسيون خلق در داخل کشور بعد از کودتای تنی  

K G B   را به گونه ھای مختلفی  از داخل زندانھا خارج می نمود و آنھا را به درون اجنت ھای آموزش ديده اش

مثل عنايت يک تن از خلقی ھای ده يحيی کابل . داشت  احزاب اس�می و سازمان ھای طيف چپ انق�بی گسيل می

  . سال حبس شده بود  ١٦به خاطر عضويت در حزب گلبدين محکوم به  ١٣٥٩که در سال 

چپ انق�بی ( با عده ای از زندانيان  . صحبت  می نمود»  روشنفکرانه«ھر روز می  تراشيد و عنايت ريشش را  

با  نگارنده نيز يکبار ، راجع به . ظاھراً محترمانه  و بدون  تعصب ، صحبت سياسی می نمود )  ضد شوروی 

 . جنگ مقاومت صحبت نموده بود 

اط�عات زندان نيز  ۀرسيدند که موصوف خلقی بوده و با ادار اين قلم و يکی  دو رفيق ھم سلول ما به اين باور

مقر قومندانی عمومی " (  ١ب�ک " در سمت شرقی منزل سه  ١٣٦٢عنايت در سال . رابطه برقرارکرده است

گشت و گذار ) ھارون عينی ( يک تن از جوانک ھای خادی زير پوشش حزب اس�می  دايماً با)  زندان پلچرخی 

" ١ب�ک"ندان سرشناس گلبدين را زندانيانی که در قوم" ملنگ ده سبزی"ی رفت و آمد ين روز ھادر ھم. داشت 

ديده  ١"ب�ک"نگارنده نيز يک بار آمدن او را به صحن . سمت شمال محبوس بودند ، به آسانی ديده می توانستند

مو ھای . فش خود نمائی می کرد پرکينه و کثي ۀلباس نظامی  به تن داشت و مدال ھائی به روی سين" ملنگ. "بود

ندان ه داخل زندان پا می گذاشت ،  قومھر باری که وی ب. چرب و براقش تا  پائينترازشانه ھايش می رسيد 

و بعد از مدتی سرباز . به پيشوازش می شتافت ) اين جنايت کار و ج�د معروف -خواجه عطا محمد وفا  ( عمومی 

م�قات " ملنگ ده سبزی"با ا  با خود به  مقر قومندان عمومی می برد تا موظف به داخل سلول  آمده عنايت ر

  .نمايد

  : حال به ياداشتھای پيکره بندی شده در رابطه با  حزب اس�می درزندان پلچرخی ، در زير توجه نمائيم

ين ج�د ؛ مثل ام ۀروس ، تعداد زيادی از زندانيان  دور ۀبعد از دومين روز اشغال کابل توسط ارتش سراسيم  -*

داکتر رزبان ، داکتر ھاشم مھربان  ، داکتر دادگر و تعدادی از انجنيران ، معلمان ، استادان و روشنفکران ، که تا 



اين خائينان ، .  آن روز به زير ساطور امين ج�د قرار نگرفته بودند ، به چنگ دژخيمان نھايت بيرحم خاد افتادند 

ولت دست نشانده  خطرناک تشخيص داده بود، به قتل رسانده و خون پاک شانرا به وطنپرستان  فوق الذکر را که  د

 ۀھفت تن از محبوسين دور.  گردن دستپاک خود ، يعنی حفيظ هللا امين انداخته متباقی را  از زندان رھا نمودند 

از اين ھفت تن مشھور دو . د امين ج�د  را نه اعدام نمودند  و نه ھمراه با ساير زندانيان رھا شده ، آزادشان کردن

وزير "يکی از اين دو به نام معلم کبير مشھور به . کادر ھای بلند مقام و مھم حزب اس�می  بودند   ۀتن آن  از زمر

"  معلم کبير " مسؤولين زندان وی را . ديگرش اورنگ نام داشت . در زندان شناخته شده بود" معارف  گلبدين

از پنج تن ديگراولی .  [ اط�عات رابطه مخفيانه داشت ۀل تعيين شده بود ، با  ادارسا ١٦قيدش . صدا می زدند 

امين گرفتار شده  ۀھر دو  به ارتباط عضويت در سازمان  اخگر در دور. اسمش خليل و دومی آن  حنيف نام داشت

 اشت که در رابطه  انفجار دراينھا ھم دارای قيد ھای کم بودند  فرد سومی انور  و چھارمی آن  موسی نام د. بودند 

دومی که . قيد انور  اضافه از چھار سال  نبود با تخفيف در حبس  رھا گرديد . کارته سخی گرفتار شده بودند

 محمد ناميده می" کاکا خال" و شخص پنجمی . محصل در  فاکولته حربی بود قيدش کمتر از ده سال  تعيين شده بود

خصوص دو فرد اخير الذکردر ه در رابطه پنج فرد بعدی ب) ل قيدش تعيين شده بودسا ١٦البته به گفتۀ خودش . (شد

  ] نوشته ھای بعدی مطالبی بيان خواھد شد  

 ٢ب�ک "زندان دو سلول بزرگ را در منزل اول  ۀبه دستور مشاورين  نظامی روس  ادار ١٣٥٩سال  ۀدر نيم -*

يک تن از .  تخصيص داد تا  زندانيان را اغفال نموده  به کار کردن در آنجا جلب  نمايد" کار گاه"برای " 

ابتدائی کارگاه مذکور را که  ۀظاھراً داوطلبانه حاضر شد تا سرماي» حاجی لطيف « نام ه محبوسين حزب گلبدين ب

، ھمکاران نيمه مخفی خاد، زندانيانعمال و .  د ھزار افغانی می شد  به دولت دست نشانده اھداء نمايدص... بالغ بر 

ج�دان خاد سست شده و خواھان آرام زيستن و  ۀی وحشيانه ھاخصوص آنانی را که در جريان تحقيق و شکنجه ب

کارگاه [ ه تشويق می نمودند در کارگازود رھا شدن بودند و ھمچنان محبوسين بی بضاعت و بی پايواز را به کار 

با�ی  زندانيان نا آگاه و محتاج  کار  -من جمله  -يکی از محراق ھای اط�عاتی بود که در آن " سنگر تسليمی"يا 

  ]. می شد  تا در جھت دولت دست نشانده قرار گيرند 

. ترين  اصط�ح به شمار می رفت  نفرت انگيز"  کاپو " در  ادبيات سياسی  بعد از پايان جنگ عمومی دوم  -*

لمان  نازی به کار برده می شد  که به  ھمکاری و ااين اصط�ح  ھول انگيز در مورد آنعده از زندانيان در 

ھا در داخل  " کاپو . " معروف  بودند "  آشويتس" و " در داخل زندان ھای متھوزن "    ss"  دستياری با ج�دان  

که  روزی مورد  لطف و  ھمزنجيران خود روگردان نبودند ، به اميد آن  ۀزار و شکنجزندان ھا  از ھيچ نوع آ

در درون زندان مخوف  پلچرخی ؛ ھمچنان در زندان . قرار گرفته آزادگردند "   SS" عنايت افسران خون آشام  

ھرگز اتفاقی . بودند  ھای روسی و عمال خادی آنان کاپو ھائی از ھمان قماش را تربيه نموده"  SS" ھای و�يات 

پوست خال . در زندان پلچرخی عضو حزب اس�می گلبدين بود " باشی " يعنی " کاپو"بوده نمی تواند که نخستين 

. صدا می زدند " حشمت سبز"از ھمين جھت وی را . موھايش ط�ئی و رنگ چشمانش سبز بود. خالی داشت 

  .بسيار زيرک و بيرحم بود



سوم حوت  ۀعاشقان و عارفان کابل تولد يافته بود ، گفته می شد که درارتباط با واقعکه در کوچۀ " حشمت سبز"

 ۀنظارت می شود يک رسال ۀدر مورد دور( نظارت  ۀگرفتار شده ،  نامبرده  در دورۀ تحقيق و دور ١٣٥٨

زخمی و شکنجه ھا و سلولھای مختلف  انداخته می شد تا از زندانيان مجروح و "  کوته قلفی" در)  کوچک نوشت 

 . ديده  خبر و اط�عات به چنگ آورد 

، بل را داشتکه مسؤوليت  بخشی از اطراف جنوب کا" )  احد پچق( " يکی از اعضای حزب اس�می  گلبدين  -  *

به جناياتش ) ٢(بعد از گرفتاری در جريان تحقيق و شکنجه . ی شده بود ئھنگام سرقت منازل  مرتکب قتل ھا

زندانيان با مستنطقين خاد سھيم می شد  و از  ۀاحد پچق در باز جوئی و شکنج. دولت پيوست  اعتراف کرد و به

را به " باشی"اط�عات زندان پلچرخی   پست  ۀبه ھمين سبب  ادار. شکنجه دادن زندانيان لذت خاصی می برد 

  ... .شد .... بعد ھا  باشی عمومی در ب�ک  . وی سپردند

 ۀمشاورين روسی زندان خطرناک تشخيص داده می شد  و نيز زخميانی که از جبھ مريضانی که توسط...  -*

ھمچنين  غيرتمل . به قتل می رسيدند .... جنگ گرفته شده بودند به دست سرطبيب خلقی زندان مسموم شده و يا 

امان .  برد  زندان از بين می ۀبرخی از  محبوسين را که مشاورين نظامی روس �زم می ديدند  در داخل شفاخان

ر زندان به مرض شکر مصاب گرديد و مدتھای مديدی را در شفاخانه زندان ؟  که د...   پيمان عضو سازمان هللا

اگر من در شفاخانه تلف شوم مسؤول قتلم شخص سر : " گفت  سپری نموده بود به تعدادی ازھمزنجيرانش می

نه در ھنگام شب  جوان مريضی را که چپی بود و چھره گومن به چشم خود ديده ام که او چ .طبيب خلقی می باشد 

  . " ھزاره گی داشت  با نوک آرنجش کشت" ای 

کرد در صورتش داغ  لغمانی تکلم می ۀاو دری را به لھج. گفتند  می" وژونکی  سړی" زندانيان سر طبيب را 

ا چشمان کوکره ای از حزب پسر جوان ، ورزيده ب.[ شد و آواز به اصط�ح غور داشت  ھای چيچک  مشاھده می

در واقع يکی از دستياران . بوده مورد توجه و لطف سرطبيب قرار داشت " شفاخانه"اين  ۀاس�می ، ھمه کار

  ]غيرتمل بود 

وی در ميان .  برای اط�عات زندان جاسوسی می نمود "  ١ب�ک "نام نثار احمد  در ه ب  ISIيکی از اعضای  -*

در پاکستان و جھان اس�م به " امير حزب اس�می " ضياءالحق و حکمتيار و شھرت زندانيان در مورد دوستی 

آنان "  ۀشھرت مکمل" تبليغ علنی می پرداخت  و مبارزين سرشناس سازمانھای انق�بی را  با دقت شناسائی نموده  

 .قوی اش می سپرد  ۀرا به حا فظ

او نيز در خدمت  اط�عات .را شکسته تکلم می کرد از اھالی چترال بود و زبا ن دری    ISIعضو  ديگر  -*

که  حبس شان تعيين شده بود ؛  پاکستان نيز با آن    ISIاعضایچند تن ديگر از .  قرار داشت  ٣زندان در ب�ک 

دولت  دست » محکمه اختصاصی انق�بی « حاوی مدت قيد از طرف »  اب�غ  ۀپارچ« اما از آنجائی که داشتن 

زده به " به در ديوانگی"را طور معروف  زد شان از اعتبار قانونی برخوردار نبود ، خودشاننشانده روس ن

امراض عقلی و روانی تمارض می نمودند ، تا آنجائی که از شستن تن و بدن  و لباس خويش خود داری ورزيده ، 

اس�می در خدمت  کادر ھای حزب  اغلباً در داخل سلول برروی دوشک ھايشان ادرار و مدفوع می کردند؛

و در شستن لباس ، . قرار داشتند»  مجاھدين ديوانه شده در راه اس�م عزيز از کشور مسلمان و برادرپاکستان «



دوشک ،  بدن ھمچنان تراشيدن سنت ھای با� و پائين شان ، حتا در خوراندن غذا به آنان از ھمديگر پيشی می 

 .پاکستان  بيفزايند  ISIزد گرفتند، تا به کريدت  اميرشان گلبدين در ن

و ترور ھای مبارزين ضد تجاوزشوروی ، توسط اين باند وطن فروش در پاکستان  حا� به  شماری از اختطاف

  :اشاره  می نمايم

سال قيد ، مدتی  ٦بعد از سپری نمودن ") ساوو( " انجنير فتاح ودود  عضو سازمان انق�بی وطنپرستان واقعی  -*

پروگرام مواد "ن احساس   می کرد که زير تعقيب قرار دارد  از کابل به پشاور آمده  در شعبه در کابل بود ؛ چو

کوھدامن  مربوط و�يت پروان  که   ۀگلدر ۀيک تعداد اعضای حزب اس�می باشند. مشغول کار شد "  غذائی جھان

مين خائنان تروريست نامبرده را در با فتاح ودود آشنائی داشتند ، و به ھويت سياسی وی پی برده بودند ، بعداً ھ

  .پشاور ديده و شناخته بودند 

  :يکی از دوستان طی نامه ای از پاکستان برايم نوشت 

  ..." به شھادت رسانده اند  ٨٩ربوده و در شب ششم   سپتمبر  ١٩٨٩فتاح را در سوم نومبر " ... 

عنوانی نگارنده ) ٢٧/٧/١٩٧٠مؤرخ ( پاکستان  که محصل فاکولته بود در نامه ای از) فوزيه( دختر انجنيرفتاح 

چھار بجه ديگر از راه وظيفه اش انسان ھای وحشی اين دشمنان  ١٩٨٩پدرم را در سپتمبر " ... چنين نوشت 

صاحب : " ... ھمچنان خواھرانجنير فتاح در دھلی جديد راجع به برادرش چنين گفت .. " بشريت اختطاف  نمودند 

کرد و  يکی از آشنايان گلدره ای ماکه در شعبه با برادرم کار می. عضو حزب اس�می بود او  ۀموتر وان شعب! 

. عضو حزب اس�می بود ھميشه از فتاح می خواست  تا به خانه اش برود و در رفتن کانادا برايش مشوره دھد 

بعد : " ... جنير فتاح گفت  يکی ازخواھر زاده ھای  ان... " حتماً برادرم را موتروان به خانه آن شخص برده است 

ما آمد و دستھای خود را طوری بلند نمود  ۀاز سه شب  آشنای ما که از گلدره بود و در زندان با مامايم بود به خان

خدا :"  ی گفت و دستھايش را به روی خود کشيده و گفت ئبعداً زير لب چيزی ھا.  که فکر می شد دعا می نمايد 

  "د که برای خود تان خطر دارد بيامرزش پشت موضوع نگردي

و  يک افغان ملتی را  ھمين قسم ناصر زمانی را که ھشت سال   در زندان پلچرخی گذشتانده  بود مسموم کردند -*

  .در م�ی عام ترور نمودند  و چند نفر ديگر را اختطاف کردند

. نامردان جھل پرست قرار گرفت   ۀمورد حمله وحشيان"  نويسندگان افغانستان آزاد " دفتر   ١٩٩٠در سال  -*

  . يک تن از محافظين دفتر اختطاف  و دومی به شدت زخمی شد  

داکتر سعادت از حزب افغان ملت  ترور شد  و متعاقب ترور وی  دگروال عبدالعزيز يک تن  ١٩٩٠... در ماه  -*

وارد پشاور شده بود ترور ديگر از اعضای ھمان حزب که بعد از سپری کردن سالھا حبس  در زندان  پلچرخی 

با تأسف تمام اعضای . اما وی مدتھا با من ھم سلول بود . در رابطه با  چگونگی ترور وی  چيزی نميدانم .  شد 

آنھا اع�ميه ای در . باخفت و مذلت در زندان تسليم شدند]  مثل تمام اعضای سازمان پيکار[ت رھبری افغان مل

اعضای افغان ملت . نموده بود   را اط�عات در ديوار زندان نصب شان ۀع�ميا. ھمکاری با دولت صادر نمودند 

  ۀگونه احترامی برخوردار نبودند و ھمه  با ديد در ميان زندانيان  از ھيچ]  مثل تمام اعضای سازمان پيکار[

  .کردند و از صحبت با آنان  اجتناب می ورزيدند  آنان نگاه می هحقارت ب



  .زنده ياد اسطوره مبارزه و مقاومت داکتر   فيض احمد ترور شد   1987بر نوم 12به تاريخ *  

جمعيت انق�بی " رھبر »مينا«يک تن از اسطوره ھای مبارزه و مقاومت افغانستان زنده ياد  ١٩٨8در فبروری  -*

  . ترور شد " زنان افغانستان

ترور )  رھبر ساما ( ياد قيوم  رھبر يک تن از شخصيت ھای برجستۀ چپ انق�بی زنده ١٩٩٠جنوری 27در  - * 

  . و ھمراھش به شدت زخمی شد    

ترور مجروح  ، عزيز الفت ، ربودن رحيم چنزائی ، داکتر صمد درانی و ده ھا تن  ديگر بيان گويای  اين  -*

 اين ترور ھا و اختطاف  ISIواقعيت است  که بخش تروريستی حزب اس�می با ھمکاری قسمی خاد و با حمايت

  . ھای خائنانه را انجام داده است 

وی در سالھائی که : در حيات سياسی حکمتيار نقطه  عطفی را نبايد از ديدرس دور نگھداشت  و آن اينکه 

نظام ( نام  ه ب" حزب دموکراتيک خلق"شيرخان بود  توسط يک تن از اعضای مرکزی  ۀمصروف درس در ليس

از آموزش و پرورش در يکی از رده ھای کام�ً مخفی آن حزب ، آغاز به  گلبدين بعد. جذب گرديد  ) الدين تھذيب 

را از داخل تحت نظر  آنوقت نفوذ نموده  فعاليت  ھای آن" نھضت اس�می"موريت يافت تا در أوی م. فعاليت نمود

دش را شده  خو" نھضت"حکمتيار با زيرکی مختص به خود در  مدت کوتاھی موفق به  نفوذ در درون آن . گيرد 

مثل ھم (داوود خان  " ضبط احوا�ت"دام انداختن رھبران اخوان به چنگ  ه با قالب جديد ھم آھنگ ساخت و در ب

کری و ضد ساير جريانات  ف هدر دستگيری رھبران اخوان سھيم بود  و عم�ً ب] )  3[ مسلکش احمد شاه مسعود 

که پ�ن قتل يک تن از مبارزان  چنان. اده شد ملھم از آن قرار د) دانشجوئی(ايدئولوژيک و جنبش محصلی 

و ضرب و شتم شماری ازمنسوبين آن جريان ) سيدال سخندان(زنده ياد " تيک نوين افغانستان جريان دموکرا"

در ساحه پوھنتون کابل ، که از جانب سازمان امنيت شوروی  ١٣٥١را در سال ) عصمت کندھاری(محبوب مردم 

نج بيشتر اوضاع سياسی از يکسو و ايجاد رعب و وحشت و سراسيمگی در ميان در پيشگيری از وخامت و تش

سرطان  ٢٦صفوف ساير جريانات مخالف از سوی ديگر، طرح شده بود ، پياده ساخت ، تا کودتای منحوس 

  .بدون مخمصه و تھلکه به آرامی پياده گردد ١٣٥٢

اخوان المسلمين را غصب و افراد " نھضت اس�می"حکمتيار با شگرد و شيوه ھای گوناگون ِو ديکته شده به وی، 

البته  چنين برگماری بعد از . تعبيه کرد) خلق(ای تشکي�تی آن بروفق مراد حزب شاخه ھ خودش را در رده ھا و

  . انجام گرفت" نھضت"دام انداختن مؤسسين آن ه ب

در رابطه  با اوضاع پر تنش و  ISI وی بعد از فرارش به پاکستان در اثر تماسھا و مذاکرات مسلسل که مقامات

داوود خان و سمت حرکت تکاملی آن به جانب روسھا، با نامبرده  به  ١٣٥٢سرطان  ٢٦بحرانی ناشی از کودتای 

را  در وابستگی و چاکری بی چون و چرای آن  سازمان جھنمی و حامی بزرگش  عمل آورد؛ منافع آنی و آتی اش

را برايش "  علم مبارک اس�م"ثروت ھنگفت و امارت افغانستان زير   ۀا که وعدامپرياليزم  امريک »سيا«سازمان  

 ، خود  را به آنان فروخت،" حزب دموکراتيک خلق"و برای رھائی از پايدوی و خبر چينی برای .  داده بودند؛ ديد

ستاده شدۀ کشور ھای  نظاميان فر سانه برطبع منفعت پرستانه ای که دارد به درستی  فھميده بود  که ببنازيرا  

که بعد از سرکوب خونين بوميان سرزمينھای امريکای �تين و بعد از مدتی حکمروائی در [استعماری اروپا 



ه ی کدر حال(متصرفات ، به مرکز فراخوانده می شدند و در بخشی از  تشکي�ت وزارت  دفاع کشور ھای خودی 

  ۀبوميان سر زمين ھای اشغالی زينت افزای روی شانه و سينمدالھا و فيته ھا و   رداء ھای رنگارنگ  کشتار 

شان می شد ، به کار مسلکی شان  دو باره گماشته می شدند و بعد از  چندی زير نام  پر افتخار  تقاعد به حاشيه 

ان از اين کلونياليست ھا که از عاقبت کار در کشورشان راضی نبودند به خيال قھرم ه ایپرتاب می  گرديدند و عد

دولت ھای ( آزادی مردم بومی متصرفه شدن و دست يافتن به زندگی مافوق عالی به تمرد از دولت  خودی 

پرداخته علم استق�ل متصرفه را بلند نموده با حمايت مردم بومی و ارتش اروپائی تحت فرمان شان با ) اروپائی 

ا حاکم  بی چون وچرای سرزمين ھای عساکر فرستاده کشور خودی به جنگ پرداخته  سر  انجام  خودشان ر

؛ با وی نيزچنين معامله ای از جانب گماشتگانش  صورت خواھد گرفت ، که در بھترين  ]تصرف شده می ساختند

حالتش بعد از عودت موفقانه  به سمت معين در وزارت عدليه  گمارده خواھد شد  ؛ از ھمين سبب در فکر تمرد و 

در   KGBبه مفھوم نماينده "  ( حزب دموکراتيک خلق"ندۀ   قبلی اش ، يعنی سرکشی از خواسته ھای پرورش دھ

. پيوست CIAکه در خدمت  جمھوريت داوود خان قرار داشت،  برآمده   از طريق آی اس آی به ) افغانستان 

) باشد  که اولی شکل تکاملی دومی و دومی نمای  تکامل سومی  می( درابطه با نفوذ عناصر  اکسا ، کام و خاد [

ثنا قايم شده زير = در ميان سازمان ھای چپ انق�بی می توان از فعا�ن اين طيف ، من جمله از داکتر غفور سنا 

يگانه گردانندۀ سايت " پرولتری پيکار « بعداً به اصط�ح  –» سازمان پيکار« عضو مرکز " پو�د"ر نام مستعا

. د " ،" ستير. پ " ،" پو�د گر"، " علينگار"نام ھای مستعار  و انجير صادق ظفر پنھان شده  زير» پيام آزادی «

  ]نام برد » شورش « يگانه  گردانندۀ سايتی به نام  –... و ... و " شفق 

ثوری و جنايتکاران خادی رھبران واقعاً  ٧که نه تنھا  کودتاچيان [ گلبدين از بستر جنگھای خود جوش مقاومت 

سان رفقای سابقه اش  ده ھا تن از آنان را ه نھا از بين بردند ؛ بلکه  خودش نيز  بملی اش را در پوليگونھا و زندا

در پاکستان با ھمکاری قسمی خاد و آی اس آی  اختطاف و ترور نموده است و ھمين طور درايران به کمک 

مقاومت که  سود برده برای  تداوم جنگ]  واواک رژيم وابسته جمھوری اس�می اقدام به چنين ترور ھائی کرد

با�ی ...  بود  و جلب کمک ھای وسيعتر از کشور ھای غرب و وابسته چون عربستان  سعودی و CIA ۀخواست

مواضع ساير ھمسنگران  جنگ مقاومت ، ھمينطور با�ی شھر زيبای کابل به ھزاران راکت پرتاب نمود ؛ حتا 

اره چشمک و ابروگک به اط�ع بادار قبلی اش سنگر نشينان واقعی جنگ مقاومت را با رمز ورموز ، ايماء و اش

)KGB ( می رساند تا نيروی پسيف نظامی خودش  از ضربات خرد کنندۀ ارتش سوسيال امپرياليزم روس مصون

حفظ نيرو " ھمانطوری که ھنگام ھجوم  طالبان وحشی در چھار آسياب مواضع نظامی اش را زير  نام  (بماند 

جمان طالبی با حريفان وابسته به مسکو و تھران ؛ يعنی ربانی ، مسعود و ھای خودی  و سرشاخ ساختن مھا

  .به برادران طالبی اش سپرد  ... ) مزاری و

فرارکرده  و  )  سوسيال امپرياليسم شوروی ( بلی بدينسان حکمتيار  از آغوش سرد و متعفن خرس سفيد  و لرزان 

ليون يمريکا قرار گرفت ، تا با شعبده بازی از کمک  ششصد ما  CIAسازمان "    قوی پنجه" به زير بال   عقاب  

  .بيشترينش را در توبرۀ  خود واريز نمايد ،دالری آن در سال



بحران خونچکان افغانستان  اگر به رقص دلقکان سياسی  روس  پايان کميک و عبرتناک بخشيد؛ در نضج  کنونی 

را به زودی قطع نموده و فرجام خفتباری را نصيب   CIAو  ISIاش  رشته ھای نامرئی و گدی گک ھای ساخت 

  �.  خواھد  نمود ] از جمله حامد کرزی[ اين   ميھن فروشان رسوا و بی آبرو

  

  

  توضيحات

�زم به تذکار است که در درون زندان  پلچرخی امکان داير کردن حلقه و يا حلقات آموزشی از جانب  -  )١(

دريک _ که به مثابه کام و دندانش بود _ دولتی که زندانی را در داخل زندان زندانيان واقعی وجود نداشت ؛ زيرا 

توانست  يا به عبارت رساتر به تسليم وادارش نمايد،  چطورمی .جويد تا ھضمش کند شبا نه  روز، ھزار بار می

 ۀوچرای تغذي که محيط بی چون -را در ميان زندانيان  اجازه  دھد که دشمنانش ، انديشه  وتفکرات سياسی شان

در حا�ت کام�ً استثنائی . ( را به مقاومت عليه خودش   وادارند پخش نمايند و آنان - سياسی و اط�عاتی اش  بود 

و زود گذر، داير شدن ھمچون حلقات از جانب زندانيان واقعی ديده شده بود، که  مجال بيان آن در اين نوشتار  

تذکار داد که  ھرگاه مسؤول حلقه ، خود عضو نفوذی خاد در آن نھاد  ديطور موجز و فشرده  باه ؛ مگر ب) نيست 

) "عمليات اپراتيف"ۀ دور(و يا بعد از آن " تحقيق و شکنجه ۀدور"و يا تنظيم  می بود و يا فردی ضد دولتی که در 

خود ادامه داده آموزشی به کار  ۀدر چنين صورتی حلق. ترک راه و آرمان نموده به دولت دست نشانده  پيوسته بود

که  در درون حلقه مورد بحث   شد به اين کار  تدريسی حلقه در شکل ديگرش منوط می  ۀتوانست ؛ و ادام می

که اط�عات زندان  در چنين صورتی تا زمانی. داشت  اط�عات زندان  حضور می ۀعضو يا اعضای ناشناخت

در غير . حلقه به کارش تداوم می بخشيد دانست ، زم میتدريسی � ۀرا  در ميان  حلق شۀ کار استخباراتی اجنتادام

داد   ی ديگر  انتقال میجدا نموده به اتاقھا آن مسؤولين اط�عات زندان  حلقه را شکستانده ھر کدام را از ھم

 )  ن ستيزمند. نوشته  ش » شمه ای از فعاليت ھای کی جی بی در افغانستان «(

، نادر علی ، ) استاد مسجدی(مجيد کلکانی ، سيد بشير بھمن ، ھدايت  ۀنجج�دان معروف پرچمی که در شک - )٢(

عبدهللا بچه سرور  ،ميرويس ، قاضی ضياء وصد ھا و ھزاران زندانی دست داشتند عبارت اند از  قيوم صافی

ين دست ، حميد شتاب معروف به کومه کته ، ام] مشھور به عبدهللا رقصنده [ اوستاکاران کوھستان ۀ قري  ۀباشند

غنی پرچمی ، لطيف شريفی  ، ) کارمل  ۀبرادر فاروق زرد آمر سياسی وزارت داخل( دراز معروف به امين ج�د 

بی رحم و نھايت قسی ) قاسم کارتونيک( و قاسم  خان عينک ) معروف به غنی زنبور(  رئيس عمومی تحقيق

  . القلب 

سياسی کشوراعfن نمود در  ۀرا در صحن» لمسلميناخوان ا«اولين تظاھرات خيابانی که ظھور جنبش«  -) 3(

و مسعود ھنگامی که شاگرد صنف يازدھم مکتب استقfل بود . اتفاق افتاد ١٣٤٩رمضان سال٢١تاريخ 

ش ا موريت اجنتوریأ،  در نخستين م).G.R.U(پرآنچه شدۀ .  نفوذ کرد» اخوان المسلمين«، در داخل )١٣٥٠(

ھمپالکی اش يعنی حکمتيار  جنايتکار محيل و منفعت پرست،   قبل از وی در  .، تنھا نبود»...اخوان«در درون 

  .رخنه کرده بود؛ ھمچنان  چند تن  ديگر که تا کـنون به درستی شناسائی نشده اند» ...اخوان«ھستـه ھای اولی 



يfت کشور يک دولت، در درون تشک» کانالھای مختلف استخباراتی«در رونـد تھاجم عناصر نفوذی مربوط به   

خارجی به مثابه دشمن ، يا به داخل احزاب و سازمانھای ساخته شده، توسط کشور خارجی، و يا وابسته به 

آنکشور، ويا احزاب و سازمانھای غير وابسته؛ امـا مخالف دولت مرکزی ، بار ھا اتفاق افتاده که عناصر نفوذی 

به طور اخص در داخل (اليت اطfعاتی به ضد دشمن يک دولت، در جريان فع» کانالھای مختلف استخباراتی«از 

کـه باھم تfقـی می نمودند، بنا بر شم قوی اطfعاتی که داشتند، از ارتباط ھمديگر با دولت خودی ) کشور خارجی

در اين راستا، ھرگاه يکتن يا عده ای از آنھا،  تطميع شده به دشمن می پيوستند؛ ھمپالگی ھای . آگاه می گرديدند

باراتی خود را که قبfً شناسائی کرده بودند،  به سوی دشمنی که تازه در خدمتش قرار گرفته بودند، می استخ

را قربانی تثبيت صداقت و وفاداری خود  در صورت عدم پيوستن  ھمپالگی ھايشان به دشمن، آنان. کشاندند

کشور،  عده ای از ھمسلکان   نموده، به چنگ دشمن می انداختند؛ ھمانطوری که حکمتيار  خاين به مردم و

را قربان تثبيت  ، آنان I.S.I.و بعد از فروش خويش به . ش را در ھمين روند، شناسائی نمودا استخبارتی

  .   » بعداً در اين باره تذکراتی داده خواھد شد... (اش به پاکستان کرد»  وفاداری«و » صداقت«

 

 


