
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 *کبير توخی 

   ٢٠١٣ مارچ ١٢

  مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک

٢ 
  می خوانيدبخشآنچه در اين 

  

  .ودرا تھديد نم" راوا "  رئيس پوليس طالبان مؤذن   رفيع -٥

  .طالب نما" افغانی تولنه" خانم عاليه راوی اکبر توسط  بيحرمتی   فحاشی و -٦

  .   تحريف و تطھير طالبان توسط حقوقدان کشور  محترم داکتر روستار تره کی-٧

 

  :را تھديد نمود» راوا« رئيس پوليس طالبانمؤذن   رفيع   -٥

که  _ مؤذنصورت می گيرد؛ مال رفيع هللا   ) آقای وجدان (نخستين باری نيست که چنين تھديدی از جانب مدافع طالب

منحيث رئيس پوليس مذھبی طالبان پس از اشغال کابل،  _ خلقی ھا  روابطی داشت »  کام« و » اکسا«قرار مسموع با 

 ٤٦ ۀ شمار»پيام زن«در ھمين رابطه .  بود» جمعيت انقالبی زنان افغانستان«   را که مورد تھديد قرار دادنھادیاولين 

مال رفيع   مؤذن، ما را از چنگ و دندان نشان « :  ارگان نشراتی اين سازمان تحت عنوان ١٩٩٧ اگست -١٣٧٦اسد 

  نوشته ای دارد که بخشھای از آن در ذيل  غرض آگاھی بيشتر خواننده درج »دادن ھای   کوچگيت نمی توانی بترسانی

  :می گردد

  ما را محکوم به   مرگ دانسته ودر ابتذال ، متجاوز به خواھران و مادران تانخيلی پيش از شما، برادران جھادی« 

... و» دانشجويان مسلمان«، »انيس«، »اتحاد اسالمی«، »شھادت«، »ميثاق خون«، » کابلۀھفته نام«، »فتح«نامه ھای 

 خيلی پيش از اين از زمانی که شما طالبان پرعقده ھم. خود داشتند نثار ما کردندۀ فحاشی   ھای رذيالنۀ ھرچه در چنت

 زنان ما از مکتب و دفتر و بازار و داکتر و ۀرا در محروم ساختن مطلق  و وحشيان تان»  غيرت« اظھار ۀبھترين شيو

حتی حمام ديديد و زنان بی پناه و نجيب ما را در مال عام شالق کاری نموديد در واقع برای ما ضد انسانی ترين  حکم   

 خود از ھمان ابتداء با سوزشی تا مغز استخوان حس کرديم  که در افغانستان ۀرده بوديد و ما به نوبمرگ را صادر ک

ی بی لجام و ماورای ارتجاعی طالبان مملو از ئ را  تفتيش عقايد مخوف قرون وسطاجای محشر سياه کرگسان جھادی

 دچار کوچکترين توھم نشده،  شما را از ءابتدا حقارت و خود کم بينی خواھد گرفت و   بناًء از ھمان ۀھزار و يک عقد

ما . پيگير عليه تان را در برابر خود نھاديمۀ  افشای کامل و مبارزۀجانيان جھادی خوانده و وظيفۀ ھر جھت برادران سک
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شورشگر « گريخته و » فرھيخته«جھادی شده ايم، نه آن - توانيد بترسانيد،  زيرا ما نه آن شاعر کنيزک خادی را نمی

ات با فرومايگی عريانتری به دفاع از » منينؤاميرالم«شده که با ديدن » منور«لچک » استاد«نه آن » کوھستان سوخته

 نوکری به پرچم و ۀتسليم طلبی ھستيم که بعد از خاتم» فرھنگيان«شما می پردازد، و نه مثل آن ديگر روشنفکران و 

. ن ھم با بيشرافتی  خاصی برای خدمت به شما پوزک می زنندخلق خود را به جنايت پيشگان جھادی فروختند و اکنو

شما آقای مال رفيع هللا   مؤذن و برادران ولو از اين بيشتر زير  دالر و توپ و تانک گور شويد ھرگز قادر نخواھيد بود 

ادگرايان خاين   اقبال بنيۀھمانطوری که ستار. سوی شکستن کامل زنجير متوقف سازيده تاريخ را  بۀ چرخ به پيش روند

ری ی از خون و اشک، افول کرد،  ماشين ديکتاتوئجھادی در ظرف کمتر از چھار سال  به بھای جاری ساختن دريا

را رياکارانه تر و عوامفريبانه تر از پيش  در ھفت   ولو آن- ی و تحقير و توھين شمائفاشيستی مذھبی و ملی و زور گو

ما،  خرد و ۀ ودی در اثر قيام سراسری  ملت شکست خورده ؛ اما تسليم نشد نيز به ز-الی اسالم و شريعت بپيچانيد

يد ، نه ما، بچه ئخود بلرزد شماه پس آنی که بايد از فردا ب. ملت ما شما را شير کام نخواھد گذاشت. متالشی خواھد شد

  .»! ترسانکھايت را در جيبت بگذار مال رفيع هللا خان   مؤذن

     

  :ی طالب نمائی ھا»  افغانی تولنه« ی  خانم عاليه راوی اکبر توسط   فحاشی و   بيحرمت-٦

يارک نفوذ و   تجمع کرده اند، در در شھر نيو» افغان تولنه «  ھاد  در داخل نئیتعدادی از خلق ھائی که با مسلمان نما

اثنای سخنرانی  با محفلی که به مناسبت تجاوز روس به کشور ،  در شھر نيويارک داير شده بود ، خانمی را  در 

 جوزای -  ثور٢٦ ۀپگاه،، شمار(فحاشی و بيحرمتی از ستيژ  پائين کردند که شرح  مختصر آن دريکی از نشرات تورنتو

  :چنين منعکس  شده است) ١٩٩٧ می – ١٣٧٦

يارک   يا روز تجاوز نظامی لشکر روس  به کشور ما در شھر نيو٩٧مبر  ماه دس٢٧ ۀدر محفلی که به مناسبت حادث«  

 رسمی  و به اثر تقاضای وجدان خويش  غرض اشتراک و سخنرانی در محفل ۀداير شده بود ، من به اساس دعوتنام

افغانی  « بايد عالوه کنم  که اين محفل، از طرف چند نفری که خود را. مذکور ، از واشنگتن به نيويارک مسافرت کردم 

 سر میه  احساس و گمان  که از يکطرف در کشور دموکراسی غربی ب باينمن، اصالً  .نامند، داير شده بود می» تولنه

انی که  اقدام  به تواند و حق دارد  آزادانه اظھار عقيده و نظر نمايد واز طرف ديگر، آقاي برم  که در آن ھرکس می

اشته باشند که اگر مندی و نزاکت ھای اخالقی  و سياسی را ده  کرده اند ، شايد اينقدر تربيت ، حوصلیفلتدوير چنين مح

 اشتراک  نموده و در رابطه بادرد و داغ زنان وطن  ومداخالت یمن به حيث يک زن تنھای افغان  در ھمچو محفل

  و حرکات خالف مردانگی و افغانيت نزنند، ئیبيگانگان در کشور عزيزم اظھاراتی بنمايم دست به ھتاکی و دشنام گو

که گفتم  زود دريافتم که اشتباه کرده ام ،  وقتی نوبت سخنرانی من رسيد،  ھميندر آن محفل اشتراک کردم ، اما بسيار 

جمله  پاکستان است ،    اغراض کشور ھای خارجی و منۀحقوق زنان در وطنم پامال و جنگ امروز در افغانستان، نتيج

ارند ،  سخت ناراحت شده داير کنندگان محفل که معلوم شد طرفدار پاکستان بوده و  مقصود ديگری از اين حرکات د

در اين فحاشی و   بيحرمتی عليه .  را از  ستيژ پائين کردندن شروع به فحاشی نمودند و به صورت بسيار بيشرمانه، م

  »نقش فعال داشت » پاچا«مشھور به » غفران«  بنام یاين جانب  ، شخص

  .را نخورند و در محافل شان اشتراک ننمايندخانم اکبری از   ھموطنان تقاضا کرده  که فريب اين عناصر مردم فريب 

ئی ھا، ھمان خلقی   ھائی طالبی شده اند که طرحھای  )   »افغانی تولنه«(دانست که  اينان   ای کاش خانم اکبری می

CIAرا  در ھمچون   محافلی ترويج و تبليغ می نمايند .  

بوده و تعدادی از آنان در _ شماری  ھم پرچمی _ قی  چيز نويسان و بلند گويان طالبی النه کرده در غرب،  اکثراً خل

خدمت نھاد ھای اطالعات کشور   ھائی که درآن اقامت دارند قرار گرفته اند ، ھمچنان قلم   به دستانی که در رابطه با 
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 ھمين  بر خورد قاطع و شفاف ندارند  و به اتکای_ بنا بر ملحوظاتی _ برخی از سر باند ھای جھادی و جنگ ساالران 

پشتوانۀ استخباراتی از يکسو، و داشتن ذھنيت معتاد به تئوری توطئه، دسيسه، شانتاژ، اختطاف و ترور از سوی ديگر، 

به تھديد و تخويف نويسندگان، ژورناليستان وناشرين  واقعيت نگر؛ صادق و شجاع  که طور مستدام جريانات و رخداد 

ود را  دقيقاً زير نظر  داشته، بدون ھراس و واھمه و با تمامی  وسايل خۀ در خون و آتش فرو برده   شد ھای کشورِ 

ممکنه ای که در اختيار دارند مردم را از دومين فاجعه، يعنی تھاجم  و تجاوز اجيران  عربی و  پاکستانی زير پوشش 

ت بنام عبدالحی نيازی ، که با تنی مثالً يک تن از اينان  که خلقی معلوم الحالی اس.  طالبان آگاه می نمايند ؛  می پردازند 

تسميه » د افغانستان تلويزيون« ش يکی از چينل ھای تلويزيون نيويارک را به ازھموندان به اصطالح ايدئولوژيکچند 

آنان اشتغال دارند ، وی ناشر نشريه مذکور   را از طريق تيلفون ۀ نموده و از آن طريق به تطھير طالبان و موعظه مھمل

 فوق آن نشريه  درج گرديده است؛ عيناً در اينجا ۀر داده است؛ که بخشی از گفته ھای وی  را ، که در  شمارمخاطب قرا

  :خوانيم  با ھم می

... می باشد ) نيويارک( که دارای دم و دستگاه سمعی و بصری تبليغاتی نيز در آن شھر) داکتر عبدالحی نيازی ... (« 

که   تان می کوبيد، در واقع، ھميشه پشتونھا را می کوبيد، در حالیۀ ھر شماروقتی شما طالبان را در: " فرمودند

اکثريت پشتون را ديده ۀ شما متعلق به اقليت ھای افغانستان ھستيد و سلط. پشتونھا اکثريت بوده و مؤسس افغانستان اند

سبکتگين حاکم نبوده ھمه ۀ ن محمود بچجز سلطاه وقت از اقليت ھای ديگر ب در افغانستان ھيچ"  ... ؛ ..." نمی توانيد و 

، شمــا چــرا ... داشته باشند وئیشمول وی خاين بوه اند ، اقليت ھا در افغانستان از بيرون آمده اند، آنھا نبايد ادعاه ب

  » احمد شـاه مسـعود و رشـيد دوســتم را نمی کوبـيـد که يکی آن جاسوس روسھاست و ديگرش قاتل پشتونھا ؟ 

ه ب" احمد شاه مسعود بھتر از ناپليون" از درک شخصيت  اصلی  "  بصری –سمعی " ن اين  نھاد به اصطالح تئوريسي[

عاجز  می باشد ، آيا در ذھن فراموش کارش حين  نوشتن در ) G R U( عضو استخبارات وزارت دفاع شورویۀمثاب

 که چه تعداد از رھبران  حزب  منسوبه اين امر تداعی شده ") جاسوس روس " دوستم جالد  و( مورد رشيد دوستم 

شمشير " که از ترس _ اش؛ مثل  جنرال تنی، جنرال علومی؛ جنرال گالب زوی و ساير  رھبران وطن   فروش شان 

با دست و زبان به تطھير زنجير خون آلود تانک )  ساخته شده توسط امريکا.."    جنايتکاران وۀمحکم" (" دموکلس

   وساير شبکه ھای جاسوسی روس  K G Bاز جمله سر سپرده ھای _  مريکا مشغولند ارياليزم ھای ارتش اشغالگر امپ

  ] .می باشند ؟؟بوده و 

را   را ابداع کردند، و آن»  يا بعد از انقالب« ، » قبل از انقالب « جملۀخلقی ھا که پس از کودتای ننگين ھفت ثور،  

،  چه در داخل  و چه خارج از ... ھای سياسی و حوادث نظامی ون وقت و زماِن  رويداد يييگانه شاخص برای تع

    ھنگام گپ و گفت ءطوری که اگر يکی از رفقا. کشور، حتی مناسبات  و روابط شخصی افراد، قرار داده بودند

ه با سر اما آميخت را تذکر نمی دادند ، رفيق مخاطب با لحن پر محبت ؛ رفيقانه ، تاريخ   حادثه و يا قصه ای خودشان

اين جنايت کاران قسی  " . قبل از انقالب يا بعد از انقالب:" را قطع نموده می پرسيد  ش" ھمرزم"زنش  صحبت  

ن  ييبی خردانه چسپيده  ھر دو واژه را  محک و معيار سنجش و تع» اقليت«و » اکثريت«، ھم اکنون به واژگان القلب

.  برابر افغانستان ساخته، و از تکرار طوطی وار آن لذت می برندحقوق سياسی و اجتماعی  مليت ھای باھم برادر و

ھمچنان  از ھمين بُعد نيز سود جسته  خود را در وجود اکثريت مليت پشتون و پشتون ھا را  در داربست کارتونيک  

د پشتون ھا در جنبش طالبان توجيه  سياسی و حقوقی می نمايند ؛ ولی  اقليت ھای ملی را که در طول تاريخ کشور ھمانن

توليد نعمات مادی و ارزشھای فرھنگی سھم گرفته و از تماميت ارضی و استقالل ميھن، نواميس و غرور ملی ، در 

شمرده و با بی ... برابر  ھر متجاوز  به پا خاسته  و دليرانه به نبرد  بی امان پرداخته اند؛ فاقد اھليت حقوقی و سياسی و

  . را اصدار می فرمايند  و کوچيدن شانخردی يک اجنت رسوا حکم اخراج
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 ۀ سفيرک طالبی  در نيويارک که نشريۀکامالً ضرورت است  در ھمين رابطه توجه خواننده را  به گپ ھای جاھالن

را به دست نشر سپرده، جلب  آن) ١٩٩٧ می - ١٣٧٦ جوزای سال –   مؤرخ ثور ٨شماره » آينده افغان« (امريکا پسند 

  :می نمايم

وع اکثريت و اقليت بايد حل شود يعنی که اکثريت تاجيک ھا در تاجيکستان اند،  اکثريت ازبک ھا در موض....«

  .»...ازبکستان اند و اکثريت ترکمن ھا در ترکمنستان اند

اقليت ھا بايد از کشور « گفت که ذاشت و ن را ناتمام گISIمعلوم نشد  که وی چرا جمله اش يعنی   معادلۀ داده   شدۀ 

شايد که  طالب ديگر با کشيدن  دست به ريشش،  گوينده را متوجه .  »ند و بروند به طرف اکثريت ھای خودبکوچ

آينده « ۀ طوری که در نشري.  در مورد تجزيه افغانستان را نبايد بر مال کردISIسازمان » راز مگوی«ساخته باشد که 

چھار ( از چنين  مطلبی از حضار مجلس معذرت خواست آمده، بعداً ديپلماتک خلقی زير  پوشش طالب از  ابر» افغان

  ).زانو نشست

  

  :  تحريف و تطھير طالبان توسط حقوقدان کشور آقای  داکتر  عثمان روستار تره کی-٧

 مقاله ای دارد تحت عنوان ١٣٧٦ حمل٢٣٥ ۀشمار"  مجاھد ولس  " ۀآقای داکتر عثمان روستار تره کی در نشري

که پرداختن به تمام خطوط اساسی آن در اين ياداشت نمی کنجد؛ مگر نمی »  فغانستانمطبوعات غرب و حوادث ا«

  .را   تحت ارزيابی قرار نداد  توان  يکی دو    موردآن

اين [  مطبوعات غرب در قبال  ائتالف احمد شاه مسعود (!)  سکوت مطلق ۀآقای روستار تره کی بعد از آن که از توطئ

با پرچمی ھا، و تقرر پرچمی ھا در پست ھای نظامی ، زبان قلمش را به ]  ع شوروی عضو استخبارات وزارت دفا

  :ناله آورده می نويسد

 ۀاين در حاليست که دستگاه مفتن تبليغاتی کشور ھای غربی از سر و صدای ائتالف حکمتيار  با خلقی ھا و با رخن...«

» .که در مورد اخيرالذکر اسنادی ارائه کرده باشند آن بی عناصر خلقی در صفوف طالبان گوش فلک را کر ساخته اند،

  )تکيه توخی ( 

ی، ئموثق ترين و مھمترين اسناد و مدارک در مورد باند ھای جنايت پيشه، اجير و  ميھن فروش جھادی، طالبی، مليشه 

و برخی نشرات " شعله جاويد " ، نشريه » پيام زن«  معتبر ۀتوان در نشري ھمين قسم  خلق و پرچم و خاد را می

  .مشاھده کرد»  آينده افغان« حتی نشرات امريکا پسند؛ مثل  ،مبارز

دانيم  که می  خلقی ھا با طالبان می اندازيم،  با آنۀدر قسمت رابط» پيام زن«در ذيل نگاھی به اسناد منتشر   شدۀ 

رسالت نجات ) ج(خداوند ... « دارد که عقيده( آن احساس و غرور مليت پرستانۀ آقای روستار تره کی را ۀانتشار دوبار

دوش فرزندان اھل و صالح کشور که با شمشير و قلم  با اھريمن  شکست خورده ه افغانستان از بن بست فعلی را ب

  )تکيه از توخی. ( سخت جريحه دار خواھد ساخت)  » .متجاوز  می جنگد، گذاشته است

  :کند گذارش عين الدين از کابل جلب توجه می،  ١٣٧٤مؤرخ حوت »    پيام زن «٤٢ۀ شمار٦٣ۀ در صفح

نام حشمت هللا که از چنگ طالبان زنده نجات يافته ولی  شديداً مورد شکنجه قرار ه  فردی ب١٣٧٤ سنبله ١٣به تاريخ « 

 مدافعان ۀاين يکی از اشکال  معمولی شکنج« : گرفته بود، ناخن ھای دست و پايش را که کشيده بودند نشان داده گفت

  گلنار و اليت لوگر برده ۀبه اين دليل که گويا سالح دارم  توسط طالبان دستگير و به منطق« : وی افزود» الم استاس

توسط پرچمی ھا و خلقی   ھائی شکنجه گرديدم  که با طالبان در آزار و شدم در جريان تحقيق و پرسش طی ھفده روز 

  .» ...ما ھمکار اندۀ اذيت مردم در ماند
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 طالبان و پيلوت ھای  خلقی و پرچمی « زير عنوان  ١٣٧٥مؤرخ ميزان » پيام زن «٤٤ ۀ شمار٦٠ ۀ صفحھمچنان در

  : مطلب ذيل درج شده است  نقل از   خبر گزاری فرانسه در اسالم آبادبه» شان

وشالی کار می بر اساس   گزارش منابع افغانی  پيلوت ھائی که سابقاً  برای رژيم پ) خبر گزاری فرانسه(اسالم آباد « 

گجويان در حالی که جن... روز يکشنبه کابل را بمباران نمودند حضور داشتنده  جنگی که بۀکردند در سه فروند طيار

گونه تعليمات نظامی در  نگونی مجاھدين افغان از مدارس پاکستان سر بر آوردند و ھيچطالب که سال گذشته جھت سر

جت ھای جنگی که طالبان از نيرو ھای دولتی ...    مذکور را پذيرفتند جنگ ھوائی ندارند  مسؤوليت حمالتۀزمين

و ھم [ که فعالً در استخدام طالبان اند )  خلقی و پرچمی( گرفته اند ھمه توسط افراد ملکی اغلب کمونيست ھای سابق

رفته اند که حضور دو اکنون مستقيماً در خدمت بادار جديد شان يعنی امپرياليزم جنايتکار و اشغالگر امريکا قرار گ

 ۀتوان به مثاب يعنی جنرال علومی و جنرال گالب زوی را می, از ھر دو جناح خلق و پرچم KGBجنايتکار و اجنت  

اين پيلوت ھا که توسط اشغالگران روسی  حامی دولت .  مورد استفاده قرار می گيرند]   خروار  نشانی کردۀمشت نمون

  ).١٩٩٥ نوامبر ٢٨فرانترپست (» ... ن پيلوت ھای منطقه محسوب می شوندپوشالی آموزش ديده اند از بھتري

 حوت  مؤرخ  ٤٥مطلبی را تھيه و به شماره  »   تکاملی چاکری خلقی ھاۀ مرحل«ھکذا رشيد از کابل  در زير عنوان 

  :  به چاپ رسانده استخود ٦ ۀرا در  صفح  آنمذکور ۀارسا ل  داشته که مجل»  پيام زن « ١٣٧٥

و از  ISI   بعد از سقوط  دولت نجيب، ميھن فروشان خلقی با ماھيت نوکر منشی خويش بی درنگ خود را به پای« 

ھر دو دستگاه مارک طالب را بر جبين آنان حک  وريش و لنگی را جاگزين نشانھای . انداختند CIA طريق آن به

: ای   ھوائی و مدافعه   ھوائی   طالبان می توان ديد اين خلقی ھای تازه مال شده را در قوۀنمون.  روسی آنان کردند

جيالنی فعالً منحيث قومندان قوای   ھوائی، سابق خلقی مربوط گروپ تنی، عبدالرحمن سر انجنير قوای   ھوائی، خلقی 

بوط  مر٣٧٣مربوط باند تره کی، فيض محمد خلقی قومندان  گارنيزيون خواجه رواش، سيد عمر خلقی     قومندان  غند 

  . وابسته به باند امين به مزدوری مشغولند٣٧٣باند امين و شير آقا سر   انجنير غند 

بعد از نصب اين غالمان در پست ھای مھم    ھوائی،  وقتی کسی به تبريکی شان می رفت  دست خود را به دھن وی 

  .».پيش می بردند تا بوسه نمايند

» پيام زن « ١٣٧٦   مؤرخ اسد ٤٦ ۀدر شمار» تشکل از کيانند کرام مۀ طلب«ھمينطور گزارش ھاشم تحت عنوان 

  :منتشر شده است 

 اند،  CIAافراد طالبان متشکل از يک تعداد روحانيون فروخته شده، يعنی خلقی   ھائی که  اين بار گوش به فرمان« 

. افغانستان را به غم نشانده اند امريکا و مزدوری پاکستان  مردم تی می باشند که با حمايئافغان ملتی ھا و مساواتی ھا

برخی افغان ملتی ھا که در زمان کار مل زندانی شدند و با يوسف واکمن يکجا از طريق تلويزيون آنوقت  اعتراف و از 

معين وزارت صحت ( ستارپکتين . دولت پوشالی خواھان عفو شده بودند، اينک با طالبان اند و اشغال وظيفه  کرده اند

ند ا   ايدئولوگ ھای طالبان اند که به سادگی قادرۀاينان از جمل. صافی ، داکتر منير شينواری  و عبدهللا لونعبدهللا ) عامه

  .».خود را به ھر  رژيم فاشيستی بفروشند

پيام  « ٤٨-ۀ، شمار٦٨ۀ  صفحۀمندرج»  ميھن فروشان خلقی در خدمت خاينان طالبی« حبيبه زير عنوان گزارشبه   

د مصباح خود وسيد داو« (» پيام زن «٤٨ - ۀ، شمار٧٧فرياد از باميان نشر شده در  صفحۀ و گزارش علی » زن

  :، نيز توجه نمائيم)» ھزار چھرهۀفروخت

لست خلقی   ھائی که در رژيم پوشالی وظايفی داشتند و فعالً در رژيم طالبان موقعيت ھای برجسته را احراز نموده « 

  :  اند
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  از واليت ھلمند، فعالً رئيس ارکان قوای   ١٣٧٠-٦٤ در شيندند در سالھای٣٣٥ند  دگروال کريم معاون اول غ-١

  .  ھوائی و مدافع   ھوائی

  .ن غنی کوھی از ارزگان معتمد روغنيات در شيندند، فعالً رئيس لوژستيک قوای   ھوائی و مدافع   ھوائیړ   جگ-٢

در رژيم طالبان زمانی که  بگرام  را در دست . ر شيندند سليمان شاه از قندھار داماد مرچ آغا قندھاری پيلوت د-٣

  .داشتند سرپرست گارنيزيون بگرام بود

قابل ياد آوريست که تعداد قابل توجھی از خلقی ھای مربوط بخش کريم زرغون در رژيم طالبان مقام ھای حساسی را 

 گلبدين خاين پيوستند نيز در نوکری ھمچنان افرادی مربوط به  عصمت مسلم مشھور که بعداً با  . صاحب شده اند

  .طالبان قرار گرفته اند

 که فعالًرئيس سياسی قوای   ھوائی و مدافع   ھوائی می ٣٣٥ دگروال ظريف پيلوت از وردک معاون سياسی غند -٤

  .باشد

ن مسؤول  مدير اداری واليت غزنی فعالً به عنوا٦٠ و ٥٩ واليتی غزنی در سالھای ۀ بھلول از غزنی منشی کميت-٥

 فتح هللا و وزير آباد مشغول جاسوسی برای طالبان ۀ قلعۀبخش اوپراتيفی استخبارات اجرای وظيفه نموده و در ساح

  .است

کرد، با آمدن طالبان به کابل به عنوان   حقيقت انقالب ثور کار میۀ شاه محمود حصين که در بورد پشتوی روزنام-٦

  ؛» .سر مشاور اين واليت مقرر شد

 تا ٥٧از سال. رفت شمار میه از سر سپرگان شوروی سابق و طرفدار سر سخت کريم ميثاق ب... د مصباح و داوسيد« 

به اساس اختالفات بين جناح خلق و . گر والی مقرر  گرديد در لو١٣٥٨در سال . ن شديي به حيث والی باميان تع١٣٥٨

در سال ... کرد جارت به حيث رئيس کار می پست واليت از وی  گرفته شد و در وزارت ت١٣٦١پرچم، در سال 

 در ١٣٧٠در سال. کرد  تنی، به پاکستان آمده در حيات آباد زندگی می- بعد از شکست کودتای مشترک گلبدين١٣٦٨

 از ١٣٧٥در سال. زمانی که تنی حزب تشکيل داد، مصباح با وی ھمکاری نمود. ايران رفته با خامنه ای ديدار کرد

بعد از اين مذاکره  زمانی . گرفت تا با پيشکش مقداری دالر با کريم خليلی در باميان مذاکره نمايدطرف طالبان وظيفه 

ولی بعد از سه ماه به . که عازم مزار بود، در جريان راه توسط افراد محقق دستگير و مدت سه ماه در مزار زندانی بود

در کابل به نفع » سادات گرائی«نام ه  جانبه فعالً باين مزدور چند.  خلقی ھای حزب وحدت و دوستم فرار نمودۀوسيل

  .».موريت داردأطالبان کار و م

به .  کاوشگر و قايع خونبار کشور را  به سند جالب ديگری از زبان اخوانی مشھور جلب می نمايمۀحال توجه خوانند

 ۀرک منتشر می گردد، در شمار، که در  نيويا»  افغانۀآيند « ۀجنوری آقای نثار احمد زوری مسؤول نشري٢٥تاريخ 

  :الش را اينطور مطرح نمودؤ طالبان در نيويارک سۀھفتم نشريه اش در مصاحبه بانمايندگان فوق العاد

 تيلفونی با راديوی خطاب، که از يک  شھر   کاليفرنيا پخش می ۀدر يک مصاحب]  اخوانی مشھور[مولوی تره خيل « 

ھزار وپنجصد نفر اعضای خلقی حزب خلق را  که کارمندان فنی و تحصيل او يعنی تره خيل يک : شود ، گفته که 

يافتگان شوروی  سابق بوده اند به تحريک  اسالمی طالبان معرفی کرده و اين پرده بر افراشتن از حقايق ، يک تعداد 

  »زيادی از مھاجرين را سخت   متأثر ساخته، در اين مورد نظر شما چيست؟ 

اين خلقی نھايت بيرحم و قسی القلب که به دستور سيا اعدام يک زن  مظلوم افغان را در [ل  مولوی وکيل احمد متوک

استديوم ورزشی کابل و در حضور مردم اسير گرفته   شدۀ ما بر پا نمود تا رژيم منفور طالبان بيشتر از پيش مورد 

به خاطر تشديد  نفرت ھموطنان آنگاھی . د تجاوز بادارش به افغانستان  مساعد گردۀو زمين. نفرت جھانيان قرار گيرد

نگار غربی قرار گرفت،  وی را مخاطب قرار داده از کشور ھای غربی دام در  استديوم مورد اعتراض خبرکه اع
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مولوی صاحب « : ال اخير را چنين جواب دادؤس]   تقاضای اِعمار يک کشتار گاه را  به عوض استديوم ورزشی  نمود

ما به صراحت ميگوئيم  که ... مؤيدين قدم به قدم تحريک اسالمی طالبان اند، ...   ر علمای مذھبی ديگۀتره خيل در جمل

دانيم  و به ھيچ  ما در افغانستان ديگر به کمونيستان ديدن خواب به قدرت رسيدن را نخواھيم داد و آنھا را متروک  می

ان موجود باشد نام ھای آنھا گرفته شود تا پرده بيشتر اگر تا   جائی که امک. صورت امکان بازگشت آنھا ديده نمی شود

. دھد که ديگر برای اينھا در افغانستان جای نيست  در افغانستان تنھا اعدام نجيب شھادت می... از حقايق گرفته شود

  .وسالم

 واقعيت طفره از بيان»   يک نه و صد آسان«ش گويا ديپلماسی کرده، با گفتن زعم خوده اين جالد ِخاين به کشور، ب

_  ھمين موضوع گفته ھای يکتن از خاينين مشھور جھادی، يعنی صبغت هللا مجددی را ۀچه بھتر که به ادام. رفته است 

که بعد از عمری مزدوری و خدمت به سازمانھای استخباراتی انگليس، امريکا و پاکستان و خيانت به مردم افغانستان،  

  . پناھنده می گردد... ی، گاھی به سر زمين فراعنه و زمانی به ديار  دالر، کلدار و روبل روسۀبا پشتار

محفلی با حضور  داشت جناب  صبغت هللا «  زير عنوان ١٩٩٧ می ٢٠مؤرخ »    افغانۀآيند « ٨ ۀمطلب در شمار

ھای وابسته يعنی باند [ » مجددی در نيويارک داير شد که در آن چھار جانب درگيردرقضيه افغانستان  اشتراک داشتند 

  :  نمائيمررا   ذيالً مرو]   وحدت و نماينده احمد شاه مسعودۀ دوستم گلم جمع،  دار» جنبش ملی «،و مزدور، طالبان

آقای مجاھد : "  آقای مجاھد جناب مجددی گفتۀکه طالبان از کدام کشور خارجی پشتيبانی ندارند ، به گفت درمورد اين« 

کنند و ھمچنان خود   امريکائی ھا   به من   به من گفتند که آنھا به طالبان کمک میزور آوری نکن خود پاکستانی ھا  

حتی خلقی ھا و . کنند کنند مکرراً پاکستانی ھا   به من گفته اند که به طالبان کمک می گفتند که به طالبان کمک می

...  نبايد حقايق را پامال و پنھان کنيممن قومندان ھای خلقی را می شناسم ما . صاحب منصبان آن در ميان طالبا ن است

»  ...که خلقی ھا در ميان شان اند اما اشخاص درست نيز در ميان است که بايد کامالً بيطرفانه قضاوت  کرد با آن

.   طالبان با نارضايتی تمام ، خواست گفته ھای او را  در مورد خلقی ھا و کمک ھای خارجی رد و يا مناقشه کندۀنمايند

» من  به اين ريش سفيد دروغ نمی گويم من از تمام حقايق خبر دارم« مجددی با ناراحتی تمام عالوه کرد که، جناب 

» ھراس ندارم که   جانبداری کنممن از کسی « ...»جناب حضرت صاحب شما  جانبداری می کنيد« : مجاھد گفت

 اِعمال سياست ھای استعماری انگليس و ۀمل عمدمردی که خود و خانواده اش از ده ھا سال  قبل بدينسو  يکی از عوا[

قت  رياست جمھوری افغانستان نيز تعبيه شد،  مسلماً ودر افغانستان بوده، و با زد و بند ھای پشت پرده  به کرسی م... 

رد و در داخل طالبا ن اطالع دا_ استخباراتی و اطالعاتی کشور بيگانه زيست نمی توانندۀکه بدون قالد_از وجود خلقيان

  ].داند که قومندانان خلقی در درون داره طالبان فعاليت دارند  می

ش را ناديده  بگيرد و در م اَعمال و کردار  پسرآقای داکتر روستار تره کی  چون پدری که با اغماض و چشم پوشی تما

ان سرسختانه جانبداری  دست پاکستتبرابر اعتراضات اجتماع لجوجانه از وی به دفاع بر خيزد؛ از طالبان جاھل و آل

  :نموده، و به دفاع از آنان بر خاسته، چنين می نويسد

 مشترک ضد منافع عليای افغانستان بخشی از مطبوعات افغانی ۀجبھ... اما ھمين ماشين پروپاگند بيرون مرزی «

معتبری در  نه سند پاکستان  که ھيچگوۀھجرت و شبکه پروپاگند بين المللی غرب  روزی نيست که در رابطه به مداخل

دست امواج راديو نسپارد  و در مطبوعات به نشر ه مورد ارائه نگرديده است داستان ھای  جعلی و تحريک آميز را  ب

  .»نرساند 

؛ بل از زبان داکتر » نه از زبان ماشين پروپاگند بين المللی و مطبوعات افغانی در ھجرت« _ باز ھم به دو سند معتبر 

 در سنای امريکا و مرکز بين ١٩٩٧ اکتوبر ٢٤تاريخ ه  امريکائی که بۀد افغان شناس و برجستبرنت روبن دانشمن

نيز در آنجا حضور داشت، به »   افغانۀآيند « ۀ نشريۀواشنگتن طی يک محفل دربسته  که نمايند»  کارنگی«المللی 
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 ٧ و٦ موصوف درج شماره ھای  ۀ بيانينمايندگان   مؤسسات مختلف دولت امريکا در مورد افغانستان بيانيه داده  و

  : توجه نمائيم–شده »  افغانۀآيند «١٩٩٧اکتوبر و فبروری

جنگنده ھای اسالمی در نتيجه چنان معلوم شدند که فساد اداری در ميان تبارز کرده و نيز طوری ھويدا شد که  ... «

الخره خود آنھا از ارزشھای ملی و ناموس را فروختند به خاطر کمک ھای خارجی که به آنھا می رسد و با کشور شان

 بی نظير   بھوتو  به ١٩٩٤در سال ... «، »...شان تخلف کردند، مثل تجاوز به زنان و  ديگر تخلفات حقوق بشر 

صدارت انتخاب شده و نصرهللا بابر  به حيث وزير داخله و خود را پشتون و از افغانستان  و متخصص در امور اين 

گرفته، بابر  به  کمک به حکمتيار را روی دست داشته و بدين منوال سياست در افغانستان شيرازه میکشور خوانده  و 

 طالبان ،در حقيقت و اصالً در عمق خود.   جديدی متوصل شده و برای ايجاد گروه طالبان دست   به کار گرديد ۀشيو

لعلمای پاکستان می باشد  که   به رياست قاضی مربوط به يک سازمان ديگر در پاکستان است  و اين سازمان جمعيت   ا

ی پشتون ھای پاکستان بوده که در اساس يک ه ئاين سازمان يک جمعيت اصلی و عنعن. فضل الرحمن می چرخد

قاضی .  پاکستان عاليق سياسی   وحزبی دارد )  حزب مردم(ارگانايزشن سياسی است  تا مذھبی که با پيپلز پارتی 

اين دو شخصيت  بابر و قاضی رحمن اين .  ين حزب  بوده که با خان ولی خان در مسابقه استفضل الرحمن چيرمن ا

شتر کانکرس امريکا  مبلغ دو صد ي ھرات وقتی رخ داد که يک ماه  يا کمی بۀواقع« ،»پالن طالبان را ايجاد کردند

و ايران،  جريان را ... ن مبلغ پيش ببرندثير آوردن ايران را بايأمليون  دالر را به  سيا تخصيص داد تا کمک به تحت ت

 ،»وجود آورده است  و به عواقب آن نگران مانده چنان خواند و تصور کرد که اين قدرت نظامی طالبان را در ھرات ب

. به کار اندازد)    طالبانتتقوي( در راه اين تالش  ) پول ھنگفت(عربستان سعودی تصميم گرفت تا يکمقدار از پول  « 

"   تا جالل آباد را تصرف کنند قدار پول توانست موفقيت اخير  زمينی طالبان را تضمين کند و آنھا را قادر ساختاين م

  ).» افغانۀآيند « ١٩٩٧ فبروری ٧ۀشمار(

  : آقای روستار تره کی  چنين سند معتبر و مھمی را  جزو تبليغات و پروپاگند کشور ھای غربی محسوب کرده می نويسد

 آگاھانه و يا نا آگاھانه يک ۀشود که بخشی از وسايل ارتباط جمعی پروپاگندی بيرون مرزی  به شيو وم میچنان معل« 

طالبان فرزندان ... «،»...دھند  بزرگ بين المللی را برای قلع و قمع نفوذ اکثريت قومی در افغانستان شکل میۀتوطئ

 ۀاين نظر را سيزده ماه قبل از نوشت .»اش می باشندند  که با شمشير می جنگند و مستحق شاد بااھل و صالح کشور

 ,,در مورد طالبان آقای« : ديگری بيان کردهۀداکتر روستار تره کی، يک کانگرسمن  امريکائی در سنای  امريکا به گون

 اند که آنھا يک گروه ديگری کند که آنھا يک عامل منفی در افغانستان نيستند، در حالی روھرباکر،، گفت  او فکر می

  ).١٩٩٦   مؤرخ اکتوبر ٦ ۀشمار»  افغانۀآيند« (» ...که از تعداد وسيع مردم نمايندگی می کنند

 وی ۀ اکثريت پشتون و آقای  روستار تره کی جملۀ  سرمايه مالی امريکا طالبان عامل مثبت اند و  نمايندۀبه نظر  نمايند

را نشانده و در عوض  » فرزندان اھل و صالح « ه جای آن را  حذف کرده و ب» عامل منفی نيستند«را دستکاری نموده 

چه  تفاوت ماھوی  ميان نظرات يک دانشمند  و افغان  .را جاگزين ساخته است» اکثريت قومی « ، » تعداد وسيع مردم«

شناس امريکائی که با وجدان عاقل و بی ھراس و بدون خوف واقعيت طالبان را منعکس می نمايد و نظرات متحد 

  . وجود دارد)  »بازار« ر و ديگری  مداح  حقوق يکی سرمايه ساال(ی دو فرد ديگر امحتوال

ھر واقعيتی که سير شتابندۀ تفکر شوونيستی آقای روستار تره کی  را دچار تکان و تشتت  نمايد،  يا در بستر حرکت آن 

بنا بر مصلحت ( مگر بعد از لمحه ای  را بپذيرد؛ لحظه ای آن_ ثير وجدان و عاطفهأولو تحت ت_موانع ايجاد نمايد

را   را ناديده و ناشنيده انگاشته و با لجاجت فاشيست گونه در کتمان آن سعی و تالش می ورزد؛ حتی آن آن) انديشوارگی

مؤرخ »   پيام زن  « ۀ مجل٤١ و ٤٠، ۀ فريد افسان در شمارۀبرای تثبيت اين مدعا به نوشت. دھد سرچپه ھم جلوه می

  :مراجعه می نمائيم » آقای روستار تره کی در مزبله تحريف و تطھير«  تحت عنوان ١٣٤٧سرطان 
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با بيشرمی تمام در برابر جالدان کی جی بی  و چاکران خادی آن ]  ړ در زندان پلچرخیپروفيسر کاک [ړپوھاند کاک... «

گروه فلمبرداران ... وه سرائی پرداخت سر تعظيم فرود آورده، از الطاف روسھا و دولت پوشالی نسبت به زندانيان به يا

را در اختيار ] زندانی شده[ړ تلويزيونی آقای کاکۀ روسی و چاکران کمره   به دست خادی آنان  گفتار بی اعتبار و خاينان

 ، جناب محترم داکتر روستار تره کی... قرار دادند ړو ساير بنياد ھای بشر دوست ھوا خواه پوھاند کاک» عفو بين الملل«

 ۀدر زندان پلچرخی با دولت دست نشاند[ را ړ  آقای کاکۀشما  که  ده سال قبل  نخستين زندانی بوديد که مصاحب

ړ به درستی خيانت خوانديد، چه عامل، کدام شانتاژ از طرف کدام جناح و چه مصلحتی موجب شد که آقای کاک] شوروی

چاپ ناروی فرد مبارز در زندان » مجاھد ولس «ۀنشري ١٩٩٢- ١٧٦ ۀ شمارۀتان، مندرجۀ در نوشت] ده سال بعد[را 

يکی ديگر از خصايص تاريخ در اوضاع بحرانی و   توفانی اين است  که واقعيت ھا را از   !پلچرخی وانمود سازيد؟

ر ی ميان انبوه مسايل  متراکم و ظاھراً فراموش شده، با شتابی  ھرچه تمامتر بيرون کشيده  و آنھا را  بر کـتيبه اش طو

  .» حک می نمايد، که نه با چکش اغماض و سخا می شکند و نه با تيزاب کـتمان و مصلحت سترده می شود 
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