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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 ١۴

  مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک

٣ 
  د می خوانيبخش نوشتهآنچه در اين 

  " .طالبان، خنجر ديگری بر گردۀ مردم ما   " -٨

  ".تاج و تخت  طالبان،  "  -٩

  .ھا" خلقی " و " صوبه سرحد "   پاکستان، - ١٠

  .  نگاھی به فعاليت خلقی ھا در زندان پلچرخی- ١١

  .  شمه ای از فعاليت خلقی ھا ی طالبی شده در ھند- ١٢

  ------------------------------------    

  :»مردم ماۀ طالبان، خنجر ديگری بر گرد   « -٨

 نخستين نشريه ای بود که تحت عنوان فوق  متن ھوشدار دھنده ای  را در مورد طالبان در دست نشر سپرد و »پيام زن«

 آن ١٩٩٥فبروری- ١٣٧٣حوت سال٢٩ شماره ۀی از متن سر مقالئاينک بخشھا. آنان را بر مال ساخت» ظھور« راز

  :مجله 

حزاب بنياد گرا، نيروی ذخيره را ھم بدون سر و صدا  ارتجاع مذھبی پاکستان از دوران ضياءالحق به اينسو غير از ا« 

. را به ميان آورد روز مبادا آندر داد، تا  پرورش می» طالبان«در مدارس دينی شھر ھای مختلف پاکستان  زير نام 

برادران ناکام و جنايتکار « حدود ھفت واليت را  از کنترول طالبان در ظرف کمتر از پنج ماه. آنروز فرا رسيد

کابل را از » امارت«می خواھند (!)  صدراعظم »  برادر حکمتيار« خارج ساختند  و اينک با فراری کردن» ادیجھ

برای طالبان سوار بر سر انگشت بيگانگان  و موج خشم و نفرت بيکران ملت عليه قصابان بنياد گرا ، . آن خود سازند

جالب است که طالبان،  خاينان جھادی را از گلبدين تا ... «،».پيشروی در بسياری از نقاط کشور ھم قابل پيشبينی است

 ميھن ،بودن می کنند ولی به مزدوری شان به کشور ھای بيگانه» ضد اسالمی« مزاری متھم به ھر چيز و حتی

آيا اين به آن . ی کوچکترين اشاره ای ندارندئزن و آزادی و دموکراسی و ارتجاع بنيادگرا فروشی، تبھکاری، دشمنی با

داشته  و دير يا زود دست در دست ھم » جھادیۀ برادران« گلبدين و شرکای خاينش احساسات معنا نيست  که طالبا ن با

  طناب اسارت بر گلوی مردم ما را خواھند کشيد؟
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ن  جديد و برادران تازه نفس بنياد گراياۀبه زودی و به طور انکار ناپذير بر ھمگان معلوم خواھد شد که آيا طالبان نسخ

به زودی ثابت خواھد شد که آنان بازوی نوين امريکا و پاکستان و عربستان اند که با .  اند يا آفتی مھلکتر از آنان

گسترانيدن  جھالت پيشگی و آزادی کشی ھر چه تمامتر ، در پاسداری از منافع آن  دول لحظه ای غفلت نخواھند کرد يا 

خود ۀ   تيره تر شدن ابر  ھای سياه بر فراز افغانستان خرابه و بنياد  گرا زدطالبان راۀ ما پديد... «؟ ، »منجيان ملت « 

حاکميت احتمالی طالبان ھرگز ديرپا نخواھد بود زيرا « ، »...بارد دانيم که سه سال است  از آن خون و خيانت می می

پرچيدن طومار نظامی نيرو ھای ی ئ مردم ما پاسخ دھند و نه تواناۀند به خواستھای اقتصادی و آزادی طلبانانه قادر

طالبان اگر با برادران بنياد گرای شان  به سازش تن ندھند، درگيری ھر دو کمپ مدتھا ادامه خواھد . رقيب را دارند

ما يقين داريم که تمامی « ،» .بيش از ھر زمان ديگر خواھد بود) تجزيه کشور( و خطر تحقق سھمناکترين  خيانت يافت

  و طرفدار دموکراسی ، نسبت به طالبان دچار تصورات واھی نشده، با اميد و شھامت و خستگی تشکلھای آزادی طلب

ناپذيری  بيشتر از پيش توده ھای ستمکش ما را به خاطر يورش عليه ھرگونه ارتجاع و حاميان خارجی آن به منظور 

خطی ناپذير و مبرم ھر مبارز راه تۀ اين وظيف. استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی متشکل خواھند ساخت

  ».آزادی و  دموکراسی است

  

  :» طالبان ، تاج و تخت    « -٩

) ١٩٩٥اپريل- ١٣٧٤مندرج شماره سيزدھم دوره دوم ماه حمل(است  که زير عنوان باال » شعله جاويد« دومين نشريه 

که اينک نگارنده غرض آگاھی بيشتر  و در پنج پيکره ، تحليل و تفسير مبسوط و ھمه جانبه ای از طالبان نموده، 

  : نخست مقاله را انتخاب   وشامل اين جزوه   نمودمۀخواننده صرفاً  پيکر

طالبان،، در صحنه سياسی افغانستان، يعنی ماه سپتمبر سال گذشته،  تا حال صرف مدت ھفت ماه ,,از زمان ورود « 

 نوظھور ناگھانی به يک قوت بزرگ مبدل گرديده  و ھم ولی در طی ھمين مدت کوتاه اين نيروی به اصطالح. می گذرد

نيروی «  پھناور تمامیۀ کشور را تحت کنترول داشته  و در اين منطقۀاکنون مراکز دوازده  واليت ، از واليات سی گان

رزگان، به استثنای مناطق ھزاره نشين واليت ا(سيعاً خلع سالح شان نموده است را از قدرت برانداخته و»  جھادی ھای 

اين نيرو چگونه پديد آمد و بنابر چه علل و عواملی اينگونه سريعاً رشد نمود و چه اھدافی را دنبال می ).  غزنی و ميدان

  .دھيم  را از زوايای مختلف مورد ارزيابی قرار می» جنبش طالبان«ال، ؤی به اين سئنمايد؟ برای پاسخگو

  :پايه اجتماعی اصلی

ک  پاکستان و ساواISI تحت سرپرستی ١٣۵٧نستان اولين تنظيم جھادی بود  که در سال حرکت انقالب اسالمی افغا

 اخوانی ۀاين تنظيم ھا که در واقع اتحادی از دو شاخ.  در پاکستان  ايجاد گرديدCIAايران و نظارت اصلی ] واواک[

ح در انتخاب رھبری تحت رياست   ربانی بود  به علت ناسازگاری ھر دو جناۀ گلبدين و شاخۀھای افغانستان يعنی شاخ

 .مولوی محمد نبی محمدی که به اصطالح شخص ثالث بالخير در ميان دو جناح مذکور محسوب می گرديد، تشکيل شد

گرچه اين اتحاد دير دوام ننمود  و ھر چند ماه بعد از  تأسيس آن ، ھر دو جناح برھان الدين و گلبدين  يعنی جمعيت 

 آن بيرون رفتند؛ اما حرکت انقالب اسالمی به عنوان اولين تنظيم جھادی ساخته شده در اسالمی و حزب اسالمی از

  .پاکستان باقی ماند

از ھمان شروع جنگھا در مناطق جنوبی کشور عليه رژيم مزدور سوسيال امپرياليزم شوروی  »انقالب اسالمی«تنظيم 

 اکثريت قاطع مال ھا و طالب دينی  پشتون ھا در اين ، به تنظيم مال ھا معروف گرديد، زيرا که١٣٥٨يعنی بھار سال 

 که دقيقاً ھمين دوازده واليت تحت کنترول  طالبان را در بر می - که در اين مناطق از آنجائی. تنظيم عضويت داشتند

 پشتونھا، قشر مال ھا  و ۀ جامعۀ از يک طرف نفوذ اخوانی ھا ضعيف بود و از طرف ديگر حسب سنت ديرين- گرفت
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را  به عنوان نيروی اصلی جھادی برآمد نمود که نيروی جنگی ضربتی آن»  تنظيم ھا«بان مدارس دينی کثيرالتعداد، طال

رغم انشعابات و پراگندگی  روز افزون، در طول سالھای  تنظيم مال ھا، علی. داد گروپ ھای  خاص طالبان تشکيل می

تنظيم «البته عالوه بر اين واليات ، .  ين منطقه باقی ماندجنگ مقاومت  ھمچنان به عنوان نيروی  اصلی جھادی در ا

در ساير واليات  و در ميان مال ھای غير پشتون نيز نفوذ داشت  که بعضاً مثالً در واليت باميان ، غور، و » مال ھا

  .بادغيس کم و بيش گسترده  و نيرومند نيز بود

ن و چه در ا به پاکستان،  مدارس دينی، چه در کمپ ھای مھاجر]افغان[سرازير شدن آوارگان افغانستانی از جانب ديگر 

ه ويژه  شھر ھای مناطق پشتون نشين پاکستان، سمارق وار روئيدن گرفت  و تعداد شان به شھر ھای مختلف  پاکستان  ب

 اين مدارس  که به کمک مراکز آخوندی کشور ھای مختلف  اسالمی و حتی کمک.  طور روز افزون  افزايش يافت

سوی  ه گرديد، تعداد زيادی از اطفال و نوجوانان  خانواده ھای آواره را ب ھای دولتی بعضی از اين کشور ھا داير می

آنچنان افزايش يافت  که عالوه بر مدارس دينی ] افغان[تعداد طالب دينی در ميان آوارگان  افغانستانی .  خود جلب نمود

س مربوط به جمعيت علمای اسالم  پاکستان  تحت رھبری موالنا فضل طور رسمی در مداره ن،  بامتعلق به مھاجر

البته عالوه بر مدارس دينی در پاکستان،  تعداد معينی از اين مدارس در افغانستان  در مناطق . الرحمن نيز جای گرفتند 

 و تا حدودی نيز »حرکت انقالب اسالمی « ۀنزديک به سرحد پاکستان نيز داير گرديد، که بيشتر  توسط جمعيت طلب

  .توسط ساير مال ھا اداره می گرديد

جنبش طالبان پايه اصلی خود را  از ميان مال ھا و طالب مدارس دينی فوق الذکر و ھمچنان از ميان مال ھا وطالب قبالً 

نموده مربوط به تنظيم حرکت  انقالب اسالمی  و تا حد کمی ھم  از ميان مال ھا و طالب بيرون  از اين تنظيم کسب 

 اصلی رأس رھبری  جنبش طالبان يعنی مال محمد عمر ، مال  محمد ربانی، مال احسان هللا ، مال محضر، ۀحلق. است

و در جبھات  تنظيم  مذکور .  حرکت انقالب  اسالمی بودندۀمال عبدالمنان و مال  خيرهللا ھمگی قبال عضو جمعيت طلب

پس از فروپاشی رژيم نجيب هللا  در مدارس دينی پاکستان _ مال محمد عمر مثالً خود _ تعدادی از اينھا. فعاليت داشتند

 در رابطه با جلو گيری از قاچاق مواد CIA و ISIو از ھمين مدارس  توسط .  مجدداً به زندگی طلبگی روی آوردند

دھی و ستونھای عالوتاً شيرازه بندی سازمان. مخدر توظيف گرديده و سر انجام در رأس جنبش طالبان قرار گرفتند

  .دھند اصلی نيرو ھای نظامی طالبان را ، مالھا و طالب اصلی تشکيل می

ت مال ھا أھای سابق نيز به ھي»  خلقی « البته در پھلوی مال ھا و طالب دينی  اصلی،  يک تعداد افراد نظامی و ملکی 

ولند و بر عالوه تعدادی از افسران  نظامی  و طالب دينی درآمده و در ميان طالبان در واقع برای طالبان به فعاليت مشغ

رغم اھميت کم و  اينھا علی. به اصطالح بيطرف متعلق به حکومت ھای گذشته توسط طالبان به خدمت گرفته شده اند

.  دھند و پايه اجتماعی اصلی جنبش طالبان شمرده نمی شوند بيش خدمات شان، نيروھای فرعی و ضميمه را تشکيل می

نيز فعاليت می نمايندکه کم اھميت تلقی ميشوند، »  عوامۀتود« وف طالبان يک تعداد مجاھدين سابق از ھمچنان در صف

زيرا  که طالبان معموالً از ميان عوام سر باز گيری نمی نمايند  و در صورت مبادرت به چنين کاری  فقط از آنھا به 

  ».اصطالح کار می کشند و صالحيت خواص را به آنھا نمی سپارند

  :» شعله جاويد«  مندرجه نشريه ۀواينک پاراگراف  پايان مقال

 مستقيم آن خرابی روز افزون توده ھای مردم و  ويرانی بيشتر مملکت است، دو ۀبا دوام جنگھای ارتجاعی که نتيج« 

 کشور و  رسمیۀ غيررسمی کنونی و يا تجزيۀيکی دوام حالت تجزي. دھد دور نمای احتمالی ارتجاعی خود را نشان می

افغانستان و .  شوونيزم پشتون و يا شوونيزم تاجيکۀديگری تأمين حاکميت تئوکراتيک ارتجاعی سرتاسری با سلط

نگونی قھری ارتجاع و  دارند و آن راه انقالب و راه سرمردمان مليت ھای مختلف اين کشور فقط يک راه نجات
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حت رھبری پيشاھنگ انقالبی، در آن گام بگذارند و خود را اين راھی است که بايد خود توده ھا  ت. امپرياليزم است 

  .»ی وجود ندارد که نجات توده ھا را ممکن و ميسر سازد غيبی آسمانی و زمينيۀھيچ نجات دھند.  نجات دھند

  

  :ھا» خلقی«و » صوبه سرحد«    پاکستان، - ١٠

 بعد از خروج اجباری از کشور ھای مستعمره، کرد، تا منافع اقتصادی و سياسی استعمار و امپرياليزم چنين تقاضا می

جلمه از   گوناگون منھایبه شگرد_ در جغرافيای سياسی آن کشور ھا بازنگری کرده، مرز ھای نوين و دلخواھش را

بر مستعمرات تازه به استقالل رسيده  تحميل نمايد، چنانچه استعمار مکار و _ طريق مزدوران بومی  قبالً پرورش يافته 

ی ھزاران بارلعنت شده را با » الرد ديورند«ر انگليس بعد از شکست مفتضحانه در افغانستان خط منحوسحيله گ

و بخشھای وسيع و ستراتيژيک  .  عيسوی رسميت بخشيد١٨٩٣ در سال شامضای خاينين ملی يعنی دست پرورگان افغان

  . را  با ھند تحت سيطره اش ملحق ساخت  و آنما  را بيرحمانه از پيکر افغانستان بريد) پشتون(سرزمين قبايل نشين  

 وجود سياسی گذاشت، بيدرنگ خود را وارث ۀبه مجردی که از زھدان ھند، پاکستان بی نسب زايانده شد، و پا به عرص

مقامات «مايکل بری ۀ بنا بر گفت.  خواند» ديورند«آنطرف خط خيانت نشان » خدا داد«بی چون و چرای قلمرو ھای 

 با اينطرف تصميم گرفتند سياست شبيه کنترول غير مستقيم  امپراتوری انگليس را در سر ١٩٤٧ ھمان پاکستان از

تسلط برتانوی را در اين  مناطق » تيرا« زمين ھای قبايلی تطبيق کنند، بالفاصله  بعد از انضمام اين سر زمين، شورش 

 - سياسی- شورای نظار،، که   خالق نظامی ,, اميد،،   وابسته به,, نشريه ٢٨٢ ۀ شمارۀمندرج( » متزلزل ساخت

  ) می باشدK G B اطالعاتی و فرھنگی ھردو  

که ثبات و استقرار مداوم  و تکان ناپذيری را در اين مناطق تأمين  برای آن) پاکستان(استعمار انگليس به دولت وابسته 

باشد؛ ولی  از طرح مسايل اين نبشته خارج مینمايد،  دست به سلسله ريفورم ھای زيرکانه ای زد ، که پرداختن به آن 

که نسل جوان و جنگجويان غير مسن اين قبايل را  و آن اين.  اساسی اين خدعه کلونياليستی عبور کردۀنبايد از سر نکت

و . با پول ھنگفت، با اسم و رسم مدد معاش دوره تحصيل، ھمچنان بسا امتيازات، به مکتب ھای نظامی  و ملکی پذيرفت

به ) اطالعاتی(را در نھاد ھا و سازمان ھای ملکی و نظامی  به خصوص استخباراتی   تحصيل آنانۀ  از اختتام دوربعد

دوشان اين قبايل که به سھولت تطميع ه جوانان و اسلحه ب. سمت مديران و  صاحب منصبان باصالحيت به کارگمارد

دند و به دام امتيازات و مقامات دولتی و صالحيت و شده بودند، يعنی دانه ھای زھرآگين ريفورم استعماری را چي

 دولت تازه ۀدر واقع مبارزه به خاطر آزادی کامل سر زمين شان از سلط. صالبت ھای دل انگيز و لذت بخش آن افتيدند

  انتليجنت سرويس جاسوسیدولت وابسته به ناف. ی جھان جای داده شده را  به دست فراموشی سپردندئ جغرافياۀدر نقش

جمله  از ريزش دانـه و گـيرش دام ھايش ؛ من] آن بودۀ د علی جناح عضو نازدانکه رھبر پر آوازه اش  محم[انگليس 

ی سرزمين شان از پاکستان را  از ئنخست احساس ناسيوناليزم ملت غيور پشتون و جدا: به دو ھدف اساسی دست يافت 

ن طيف تطميع شده را از طريق اعطای مقامات ملکی و نظامی و که اي و ديگر اين. آنان  ستردۀ لوح دماغ دستکاری شد

و وظايفی را  در رابطه  به افغانستان به آنان محول .  استخباراتی تحت نظارت مستدام و دسپلين شديد نظامی قرار داد

ن طيف  جلب و جذب خلقی ھای اين حزب را به  ايۀوظيف_  "حزب دموکراتيک خلق"بعد از تأسيس _ جمله  کرد ؛ من

  . سپرد) در واقع فريب   خورده( تطميع شده 

KGB ۀرا دقيقاً تحت نظر داشت، ھمانطوری که در افغانستان ھست» ديورند«  که اوضاع قبايل آنطرف خط نام نھاد 

که از چندی بدينسو، روی منظور _»صوبه سرحد«را به ثمر رساند، در آن مناطق يعنی » حزب دموکراتيک خلق«

نيز به پرورش و  تشکل ھسته ھای سياسی و استخباراتی  دست يازيد  _ تسميه شده است »لت پشتونخواهايا«خاصی، به 

  . دايمی قرار دادۀھر دو سوی خط را با ھم در رابطدر و  عوامل  تربيت يافته 
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 نسل _در مقابل خيبر رستورانت_ تنگاتنگ  عوامل مذکور را در روز ھای جشن پشتونستان ۀ نمای تبليغاتی رابط

 چھل به خاطر خواھند داشت که چسان کارمل، تره کی، سليمان اليق و ساير اعضای مرکزی حزب ياد شده دھۀجوان 

که سه نفر اخير در  خانه ھای "_،  »نارسی«به استقبال خان عبدالولی خان، اجمل ختک، خير بخش مری، امام علی 

  .ته با گرمی  فزون از حد با آنان روبوسی و بغل کشی ميکردند شتاف_  "گرانقيمت وزير اکبر خان در کابل اقامت داشتند

رشد   ھسته ھای )  قرار گرفت CIAکه بعد ھا در خدمت ( ISI ی   انتليجنت   سرويس   جاسوسی انگلستانئ  آسياۀشاخ

 فعاليت آنھائی را که   عمدتاً در پشتونستان با دقت می پائيد و،)١(سياسی  و استخباراتی اين شبکه را قسماً در افغانستان 

ی شده بودند،  با شگرد ھای مختلف درداخل مرز ھايش بی اثر و بی ضرر می ساخت، و يا آنان را به سمت خود  ئشناسا

  .  استخباراتی در مناطق قبايلی به کندی مواجه شده بودۀبه ھمين علت فعاليت و سازماندھی اين شبک. می کشانيد

داوود خان » مصونيت ملی« از طريق  KGBود خان به مجوز روسھا متحقق شد،  سرطان داو٢٦ زمانی که کودتای 

انکشاف يافته که در آن نفوذ کرده و رده ھای باالئی آنرا در خدمت گرفته بود، شماری » رياست ضبط احواالت« يعنی 

داکترنجيب هللا را  به سمت از عوامل استخباراتی  آن رياست را در نقش ديپلمات  سفارت به اسالم آباد واختر محمد پدر 

ياد [ليت سياسی به پشاور گسيل داشت  جنرال قنسل اقتصادی افغانستان برای بار دوم غرض کسب اطالعات و فعا

منحيث _  تصدی صدارت داوود خان نيز ۀ نخست ، در دورۀآوری اين نکته الزم است که  اختر محمد خان در مرتب

و ؛ .  وکيل تجار افغانی در پاکستان مشغول فعاليت سياسی و اطالعاتی بوددر قالب_ "رياست ضبط احواالت "عضو  

) پرچم( حزب ۀموريت استخباراتی پدرش در پاکستان  که جوانی بود از کادر ھای برجستأ دوم مۀاما  نجيب هللا در مرتب

د از پدرش به پاکستان به عنوان بازدي_ غرض کار و بار استخباراتی و سياسی _ مطابق دستور و رھنمود ھای حزبش 

به دنبال آنان  تعداد بيشتری  از اعضای فرکسيون خلق را توظيف کرد تا در ميان پشتونھای   ].    )٢(.کرد مسافرت می

آنسوی مرز ، تبليغ به خاطر آزادی پشتونستان و سازماندھی جوانان و ساير اقشار آن مناطق را رنگ ورونقی بيشتری 

  (*. ميان شان توزيع نمايندبخشيده  پول  و اسلحه در

 تحزب و ۀپروژ.  اوضاع و حاالت در مناطق مذکور  دستخوش تغييرات گرديد١٣٥٧بعد از کودتای   ننگين ثور     

 طراحی گرديد و نخستين ISI و CIAتنظيم سازی عليه دولت کودتا  که عمال روسی در آن نفوذ  کرده بود، توسط 

 دو سازمان استخبارتی  فوق الذکر ۀ ذريع١٣٥٧در سال »  سالمی افغانستانحرکت انقالب ا«تنظيم جھادی يعنی 

 .گرديد متعاقب آن ساير احزاب و تنظيمھای اسالمی به ھمکاری عرب سعودی و ايران بسته بندی.  سرھمبندی گرديد

که اوضاع سياسی را در آنسوی سرحد افغانستان عميقاً تحت نظر داشت ، آن بخش از خلقی   " سازمان امنيت شوروی"

حرکت انقالب اسالمی « را   به داخل تشکيالت  جھادی   به خصوص» صوبه   سرحد«ھائی قبالً  گسيل شده به 

اينھم ه ب.  فرستاد_ی  شاخه گلبدين و شاخه ربانی بوددو شاخه اخوانی ھای افغانستان يعنکه  اتحادی از _»افغانستان

    ،قرار داشتند) KGB(خلقی   ھائی را که  در رابطه مستقيم و يا غير مستقيم با آن سازمان  نکرده برای دومين بارءاکتفا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

در داخل زندان پلچرخی روزی  در وصف وطن پرستی ...  يک تن از کادر ھای برجسته و مھم  فرکسيون خلق-(*) 

بخشی از تحقيقات  داکتر صاحب  شاه ولی  « :  کنم ی گفت که به نکته ای از آن درنگ میئصدراعظم شاه ولی  چيز ھا

مخفی اعضای حزب  در پاکستان و ھسته   ھائی که در آن کشور توسط اعضای در خاد اين بود که  وی چرا از فعاليت 

ديد واديد ھای راجا انور زندانی  با »   ...داد تشکيل داده  شده بود ، به رفقای روسی   گزارش نمی) خلقی ھا ( حزب 

بود " ھمزنجير" اعضای رھبری فرکسيون خلق که  مدتی با آنھا يکجا در  کوته قفلی ھای سمت شرقی بالک يک 

  .کند الھای زيادی را مطرح میؤس
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   نظامی تشکيالت مذکور  نمودند و از ۀاينان از يکسو ضرباتی را متوجه  بدن. به داخل تشکيالت اخوانی سرازير  نمود

 و عمدتاً در. سوی ديگرغرض تسخير و تعويض تنظيم ھای جھادی  از دورن به فعاليت  سياسی و استخباراتی پرداختند

به " شورای نظار"  انتقال اعضای نفوذی خاد از کانال ۀ  از پروژKGB[ منشعب حزب اسالمی تمرکز  نمودند ۀشاخ

  ]. داخل جمعيت اسالمی ، ھمينطور به درون حزب وحدت نتايج ثمر بخشی به دست آورد

سازمان اطالعات و "با ) آنۀ ھمچنان قسمت ھای طالبی شد( اين بخش ۀبه علت فروپاشی اتحاد شوروی، ھرگاه  رابط

  سابق می باشد، قطع شده باشد ؛  شماری از بخشھای K G B ، که   صورت نوينی F S B " امنيت خارجی روسيه

  . مذکور بنا بر خصلت مزدور منشی و خدمت به اجانب ، نمی توانند که در خدمت آی اس آی قرار نداشته باشند

و برژنف _ اين مضحکه تاريخ سياست_ با ا مضای نور محمد تره کی پس از تجاوز ارتش شوروی به افغانستان، که 

خون آشام مسجل شد، اوضاع سياسی نه تنھا در افغانستان  و سر حدات آن ، بل در منطقه و جھان نيز  دچار تکانھای 

خلق و اعدام و ؛ اما در افغانستان، قتل امين جالد  توسط جنرال روسی و حبس اکثريت رھبری فرکسيون  .شديدی گرديد

که در آن سال ھا ( » عارف   جيدو« آن مانند عالميار وزير پالن و برادرش  معروف به ۀچند تن از اعضای زبد

 حزبی پوھنتون عضويت داشتند گرفتار ، ۀ وی و شماری از خلقی   ھائی که در کميتۀمحصلين پوھنتون به استشار

ی عقده مند و پر کينه  از جبھات ، يا ری ھای پی در پی خلقی   ھا گرفتا،ھمينطور پيگرد و) زندانی و يا اعدام شدند

 ی عسکری و يا از کميته ھای حزبیايف شان در قشله ھا و قرار گاھھاازحوزه ھای احزاب اخوانی، يا از محل وظ

بسان ترسی که در . ، توسط خـاد ، ساير اعضای آن فرکسيون را دچار ترس شديدی نمود »حزب دموکراتيک خلق«

را  طوری که کرچ و کاله ، فرم و نشان  خود شان.  روز ترور سفير امريکا در ھوتل کابل، بر آنان مستولی شده بود

اين ادور انداخته، با بروت ھای تراشيده و نيمه تراش، درست مثل موش ھای  گربه ديده در سوراخ ھا در آمدند، و ب

  . داشتندژست و حرکت دراماتيک ناظران را به خنده و تمسخر وا

، که » طبقاتیۀمبارز« و تحقير شده را از ھمه چيز و از ھمه کس؛ حتی از  هعوامل تذکار يافته، خلقی ھای سرخورد

انتقام _ در نتيجه با تأثری آميخته با خشم و انتقام . ذکر زبان و تکيه کالم ھميشگی شان شده بود،  متنفر و بيزار گردانيد

ھمراه با _؛  انتقام از ميھن و مردم و فرزندان دلير و مبارز آن)ستمی(یئدی و سازااز رقبای مسلکی يعنی پرچمی، خا

خانواده، کوله بار مسافرت بر دوش نھادند،  و به صوب صوبه   سرحد، يعنی مناطق قبايل پشتونھای جدا ساخته شده از 

تند از جانب  عناصر دولتی و غير دولتی  اغلب اينان به ھر تبار و نسب پشتون ھا که تعلق داش. پيکر افغانستان، شتافتند

ھمچنان   بخشھائی از صفوف پائينی و اقارب . مربوط به  ھمان تبار و نسب پشتونھای آنطرف  سرحد پذيرايی شدند

  . پاکستان به گرمی  استقبال گرديدند» جماعت العلمای « سمپاتيک آنان که مذھبی بودند از طرف 

  جستCIA  و چتر حمايت سازمان ISIرا در چنبر حراست  ای فزيکی و سياسی شانخلقی که بقۀ کوچيدگان کثيرالعد

جو می نمودند، با نيت شوم و آرمان مسموم، که خواست ھميشگی شان بوده، خويشتن را در معرض جلب و جذب و 

_ طالعاتی داشتند سالھا خدمت  در تشکيالت دولت پاکستان اعم ملکی و نظامی و اۀکه ھر کدام سابق_ ميزبانان پشتون 

اينبار نه به خاطر (   و آموزش الزمه در امور مربوطه ISIبعد از کسب به اصطالح افتخار عضويت در . قرار دادند

به   گونۀ مخفی، نيمه علنی و علنی در ) فروش ميھن به سوسيال امپرياليزم شوروی؛ بل به خاطر فروش آن به پاکستان

ھمچنان آخرين بخشھای اينان يعنی منسوبين وزارت ھای دفاع،  . ی گرفتند قابل توجھ طالبان سھمۀبه ثمر رسانيدن  پروژ

ی از خاد ، که از جنگھای بين التنظيمی اخوانی ھای رھزن، آدمکش، جاسوس و وطنفروش ئوزارت داخله و بخشھا

... ق، حاجی دوستم ، مزاری، سياف، خليلی، مجددی، محق»قھرمان مسعود«ھشت ثوری به سر باندی حکمتيار، ربانی، 

فراريان اخيرالذکر به سفارش تنی، که .  و امثال شان جان به سالمت برده بودند، وحشت زده به پاکستان فرار کردند

خود و رفقايش بعد از شکست کودتايشان عليه داکتر نجيب، از طريق حزب اسالمی به سازمان استخبارات نظامی 
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به ) نه طالبان پاکستانی (ته شدند، و در ميان طالبان افغانآن سازمان پذيرف پيوسته بودند ، به عضويت ISIپاکستان 

  .فعاليت آغازيدند

  

  : نگاھی به فعاليت خلقی ھا در زندان پلچرخی- ١١

 را به اندوھبارترين و مشمئز کننده ترين  مقوله  شريف  خلقۀ ؛واژ١٣٥٧ ثور٧عملکرد  خلقی ھا بعد از کودتای ننگين 

ی و شکنجه، ترور و ئ ياد آوری آن  جز تحقير و توھين مردم، پيگرد و گرفتاری،   استنطاق و بازجومبدل گردانيد که

، چيزی ديگر را در اذھان مردم ...و پلچرخی و... زندان و اعدام ھای دسته جمعی دھھا ھزار ھموطن ما، در پليگون

ابعاد ديگر نيز اختيار کرد، يعنی   به ) خلقی(شکنجه   شدۀ ما متبادر نمی ساخت؛ مگر پس از ظھور طالبان اين واژه 

، القاعده ، بن الدن ، پوليس ،  ISI ، CIAعالوۀ اينھا،  واژگان  ونامھايی منفوِر ديگر ؛ مثل چلی، طالب، پاکستانی، 

 و کشتن زن با مرمی در استديوم ورزشی و انھدام بت[گسار سوته، شالق، ُدره، قطع دست و پنجه، جمره و مثله و سن

را نيز در اذھان صدمه   ديدۀ ...  به شفاخانه و... و بردن خانمھا غرض معاينه ] ...ھای باعظمت و باستانی باميان 

  . و آنان را شديداً ناراحت و حتی عصبی می سازد . مردم  ما تداعی می نمايد

 گذرا به  فعاليت اينان در زندان  اين ياداشت ، نگاھیۀ با در نظر داشت ھمين مطلب، بی جا نخواھد بود، ھرگاه نگارند

  .پلچرخی بنمايد که کمتر کسی در خارج از زندان از ھمچون فعاليت ھا آگاه   است

ين به بعد از قتل ام[ه رھبری داکتر شاه ولی صدراعظم ق آسای اعضای مرکزی فرکسيون خلق  بضربه خوردن بر

لعمل ھای مذبوحانه ای را از جانب  شماری از اعضای و انتقال آنان به زندان پلچرخی،   عکس ا] دست جنرال روسی

 پرچم ۀ ضد  فرکسيون نازدانهاينان درھر   کجائی که فعاليت تخريبی ب. آن فرکسيون در خارج از زندان به بار آورد

ای باری فعاليت ھ[تداوم اين فعاليت ھا . شد داشتند، توسط خاد  حرکات و جنب و جوششان شديداً  مراقبت و نظارت می

 منجر به بر کناری دو صد تن صاحب منصب ، تنزيل رتبه ١٣٦٤ ميزان ١٣ضد دولتی و ضد  پرچمی اينان در 

سر انجام موجب بر ]  ر ھای وابسته شوروی فرستاده شدندتعدادی از آنان  و  تنی چند ھم به سفارت خانه ھای کشو

     استنطاق و بازجويی  با اندکترين فشارۀر دورعناصر گرفتار   شدۀ خلقی د. شان می گرديد کناری و يا گرفتاری

و     نا کردۀ شان  با جبن و ی شده ، به گناه خودشان اعتراف کرده، از کرده روانی از جانب مستنطق پرچمی خاد

، ذلت  و شرمساری ابراز ندامت می نمودند و پيش از تعيين مدت حبس  شان،  داوطلبانه  شامل گروه ھای ترس

  . ضد زندانيان می آغازيدنده ندان شده، به فعاليت سياسی و اطالعاتی باستخبارات ز

يکی ازمشھورترين شان   در دورۀ تحقيق و شکنجه ،ھمچنان در   دورۀ نظارت زندانيان در کوته قفلی ھای صدارت، 

نصر بسيارمکار، اين ع. »به اعدام برابر ساخته بود« زندانيان دھھا زندانی را ۀبود که به گفت» غالم غوث ھراتی«

که وی رامانند خودشان زندانی می _زيرک و با ھوش که خود زندانی بود، با شگرد ھای نوينی از سايرمحبوسين 

  .گرفت   اعتراف می_ پنداشتند

  اداره ساير  بالکھای  زندان پلچرخی ، به   استثنأی بالک يک و بالک دو، مربوط وزارت ١٣٦٢بعد از حوت سال « 

به ھمين سبب فعاليت استخباراتی خلقی ھای توظيف شده در داخل . شد _KGBاين عضو اصلی  _ زوی داخله  گالب 

ی از زندان که مربوط وزارت ئسلولھای زندان پلچرخی محسوستر و ملموستر شده رفت،   به خصوص در آن بخشھا

  .اخله شده بودد

ن سلولھا  داير می شد ، اشتراک نموده وظايف و اينھا در حلقه ھای آموزشی و پرورشی احزاب اسالمی  که در   درو

جمله اختالف نژادی، قومی، زبانی، منطقه يی را بين زندانيان  دادند؛ من فعاليت ھای متنوع اطالعاتی را انجام می
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.  بيشتر دامن زده ، پشتونھای احزاب اسالمی را در تقابل با تاجيک ھا و ساير اقوام دری زبان آن احزاب قرار می دادند

  »  اين مخالفت ھا منجر به   زدوخورد بين طرفين می گرديدۀگاھگاھی دامن

  ) ١٩٩٥ فبروری - ١٣٧٣ حوت٣٩ۀ شمار٣٣صفحه " پيام زن" مندرجه » ...فرار از آغوش خرس و«نقل از جزوه ( 

و صورت در حلقه کالً به د") سازائی" ھمچنان (ان اعم از خلقی و خادیطور فشرده توضيح کرد که  نفوذ کنندگه  بدباي

  :ھای آموزشی و پرورشی احزاب اسالمی نفوذ می نمودند

گونه فعاليت  و يا سابقه ای در احزاب و تنظيم ھا مذکور نداشتند، در داخل زندان از طريق  خلقی   ھائی که ھيچ) ١

ان ومجاھد معرفی شده خلقی ھا و خادی   ھای قبالً نفوذ کرده به داخل  تشکل اخوانی ھا  به مسؤول حلقه منحيث مسلم

  . می شدند  داخل حلقه مورد نظر شان

   برجستۀ  ۀنمون. خلقی   ھائی که سابقه فعاليت و عضويت در تشکيالت فوق را پيش از زندانی شدنشان داشتند) ٢

ر داخل وی  د. می باشد) به گمان اغلب نماينده کنونی طالبان در نيويارک( پيکره دوم، خلقی نفوذی  مال حکيم مجاھد 

بعد از  به دام انداختن حلقه و يا حلقات . فعاليت سياسی استخباراتی داشت" حرکت انقالب اسالمی افغانستان"تنظيم 

 - » مالی  لنگ«جمله بالک شش در   حلقۀ  وی در سلولھای زندان پلچرخی من( تنظيم مذکور، خود نيز زندانی گرديد 

مال حکيم مجاھد معموالً شب ھا ). سوب به تنظيم فوق تدريس می شد ی کوھدامن مربوط سرای خواجه من" دھکو" از 

  .  به دفتر اطالعات زندان احضار می گرديد و اطالعات به چنگ آورده را به آن دفتر می سپرد٣و٢بين ساعات 

.  نددر سلولھای مختلف فعاليت ھای     گوناگون داشت) منھای اعضای رھبری شان ( اکثريت خلقی ھای زندانی شده 

برخی . دادند تعدادی زير پوشش حزب اسالمی حکمتيار منحيث  باشی وظيفه گرفته ، امور استخباراتی را نيز انجام می

سنگر زندانيان تسليم "ھا،   وبه خصوص » شفاخانه«، »کتابخانه«ديگر شان در محراقھای اطالعاتی زندان از قبيل 

در اين رابطه از دو برادر يعنی خليل و . (  بار استخباراتی بودند مصروف و مشغول کار و يعنی کارگاه زندان ،" شده

؛ھمينطور شماری از ) اران کارگاه زندان بودند ز   پايه گۀبايد نامبرد که از زمر_ از ھوا داران حفيظ هللا امين _ عزيز 

را زير  در آينده ھموطنان شانمال ھای  قبالً تربيت   شدۀ خلقی در پيشاپيش نماز گزاران سر بر زمين می نھادند، تا 

کنج،، ,,و اما    ھيأت رھبری خلقی ھا  که در مخالفت با . ، فريب  بدھند»زندان کافر ديده «عنوان رھبر مذھبی 

،،کنج،، رمزی بود که  اعضای رھبری  در مورد گروه گالب زوی، وطنجار، صالح زيری ، پنجشيری ، سروری (

 کارمل  ۀن را به خاطر اشتراک در کابينقرار داشته و آنا) ار برده می شدودند، به ککه با دولت کارمل  پيوسته ب... و

مسؤولين زندان خبر چين   ھائی را از ميان .  مورد انتقاد قرارمی دادند، کدام  ارتباطی با اطالعات زندان نداشتند

 امين جالد که به   گفتۀ يکتن از سلطان از ھرات فردی بسيار نزديک به: - ١[ خودشان برگزيده و توظيف کرده بود 

سلطان به . اعضای رھبری آن فرکسيون  وی يگانه فردی بود که با تفنگچه اش بدون تالشی نزد امين رفته می توانست

. کرد داده بودند، روز شماری می» وعده«آرزوی رھائی و مقرری دوباره اش به سمت معاون خاد، که به وی 

ی را به ھمين وعدۀ معاون رياست خاد شدن، وادار به  ئ نھايت پليد و آدمکش حرفه مشاورين روسی زندان اين  فرد

 به نطاقی BBCعبيدهللا محک  که فعالً  در   بخش پشتوی راديوی : -٢؛ )  ضد  رھبرانش ساخته بودندهجاسوسی  ب

جمله وابستگان امين از ( » مستری«: -٥کليوال؛ :_٤آقا محمد تالش ننگ مليت نجيب ھزاره؛ : - ٣مشغول است  ؛ 

وی مرتکب کشتار ھای دسته ( » خر قيوم « قيوم مشھور به : _٦؛ )بودکه ھميشه فحش و ناسزا نثار امين می کرد

  ].آذرخش حافظی شريک تمامی جنايات منصور ھاشمی در بدخشان : _٧؛ )جمعی در قندھار شده بود

جمله جاويد اختر که دو بار  شان رو به افزايش گذاشت ؛من  پاکستان ، که بعد ھا شمار ISI  ۀاعضای زبداز چندين تن 

... سه تن از آنان، يکی . سر می بردنده در زندان پلچرخی ب  زندان پلچرخی کرد ،ماقدام به فرار ناموفق از بالک دو

رف خط شخص اخير که از پشتون ھای قبايل آنط. دومی نثاراحمد و سومی راجا انور با اطالعات زندان رابطه داشتند
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در ( موصوف بعد ھا .  بود،  دايماً با   ھيأت رھبری فرکسيون خلق محشور و ھم صحبت بود» ديورند«منحوس 

ی داشت، در دو ئنظراتش را در مورد   ھيأت رھبری فرکسيون خلق که در زندان با آنان صحبت ھا) ١٩٩٠ يا٨٩سال

  . ندۀ آن راديو، راجا انور با آن  راديو ھمکار شده بود   گويۀقرار گفت.   انعکاس دادBBCمصاحبه، از طريق راديوی 

ثور و تمرکز بيشترين ٧حضور برخی از اعضای رھبری  فرکسيون خلق، مثل کريم ميثاق وزير ماليه دولت کودتای 

ق کادر ھای آن در انگلستان، به خصوص بعد از رسيدن نجيب هللا به قدرت ؛ می رساند که اين رميدگان ظاھراً  به تشوي

  مسؤول  MI6  مسؤول کسب اطالعات در داخل انگلستان و    MI5نامھای ه که ب( ُعمال انتليجنت سرويس انگلستان

 Information Research و _ "ايران استار"مندرجه نشريه _ عمليات بر اندازی و جاسوسی در خارج از انگلستان

Departmentه ؛اما در باطن، ب)تسميه گرديده است _ يه توفان نشر٢٢ مندرجه شماره – سازمان جاسوسی انگلستان

 را پيش می  ، در منطقه امور دلخواھشISIکه در قالب _ اِعمال قدرت امپرياليزم غربۀرا وسيل طور آگاھانه خود شان

 ؛ بل از مجرای » ھمسايه بزرگ شمالی«رگس بخت شان بال بگشايد، و  اينبار، نه از طريقکساختند، تا اگر _ برد

CIA چنانچه برای نيل به چنين مقصدی .  جماداران خوش بوی پاکستانی، زير غشای  طالبان به امارت دست يابندو

_  دست امپرياليزم امريکا و   شرکاء تاين   آل_ و در برابر دفاتر ملل متحد) لندن( درمرکز کشور ديورند ھای معاصر

  ... .ودتر امارت طالبان را به رسميت بشناسدودست به تظاھرات زده  و از آن سازمان خواستند، تا  ھرچه ز

  

                                                    ادامه دارد

  )به نشر رسيده است "آذرويه"اين نوشته قبالً با نام مستعار ( -*

  : اولتاريخ انتشار 

  )١٣٧٦حوت  (١٩٩٨ فبروری  

  

  توضيحات

  

ين شبکه ارتباط قايم کرده بود، درماه جوزای اانورکه در خارج اززندان بانام راجا ه   ب ISI  يکتن از اعضای)١(

در تماس _در قالب زندانی_ در زندان  پلچرخی بالک اول سمت شرقی با اعضای رھبری فرکسيون خلق١٣٦٢سال

  .کرد نامبرده برای اطالعات زندان نيز کار می. مستقيم قرار داشت

ود يک تن از اعضای سازمان امنيت شوروی بوده و بنا به دستور آن سازمان    صديق راھی برادر نجيب ، که خ) ٢( 

به " استاد ربانی" آمر باند جمعيت  ١٣٦٦و در قوس (  شان يعنی شورای نظار می خزد  دومی ۀ در الن٦٦در سال 

 ٥٦ و٥٥-٣٧ت در صفحا)   ،  با شور  مال گونه  پخش می کندپيشوازش شتافته خبر پيوستن موصوف را  به مجاھدين

  : چنين  می نويسد " آيا  نجيب را می شناسيد" اثرش 

 پدرش ، که با گروه ۀ سرطان   داوود خان به پشاور می رفت و در آنجا   به واسط٢٦نجيب هللا بعد از کودتای       " 

... نجيب" ،"کرد   رابطه بر قرار میKGBنزديکی داشت با محافل چپ پشتونستان و ھند به ھدايت " پشتونخواه"

 در KGB جاسوسی ۀ قلمرو  و نفوذ ادارۀ توسعه بKGBتوانست به حيث رئيس خاد وخادم  با اعتبار و راستکار 

  " .      سرحد و بين قبايل سرحدی بپردازدۀپاکستان و صوب

 


