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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 ١۵

  مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک

۵  
   می خوانيدهنوشتبخش آنچه در اين 

  .آی اس آی  توسط   متن سند سری؛ برخی از داليل استخدام خلقی ھا -  ١۶

  

   :ISI متن سند سری؛ برخی از   داليل استخدام خلقی ھا توسط  - ١٦

مبنی بر » ادغام افغانستان با پاکستان«وزير انرژی پاکستان اظھاراتی در مورد ) ١٩٩٨(در اوايل سال جاری عيسوی

  »    ...خويش بپذيردبھترين طريق برای پاکستان آنست  تا افغانستان را به حيث ايالت ششم « که   اين

اظھار نظر تکان دھنده و سخت اھانتبار، آنھم از زبان يک بروکرات کشور بی تاريخ و جدا ساخته شده از پيکر 

 طالبان ۀھندوستان  از يکسو؛ و از سوی ديگر تغيير بيرق و تعويض   جمھوريت افغانستان به امارت  افغانستان ذريع

، ؛ متن ) ظاھراً به  فرمان مال عمر به امارت افغانستان تبديل گرديد١٩٩٧توبر  اک٢٦ – ١٣٧٥به تاريخ پنجم عقرب (

گلبدين حکمتيار خاين   ملی است "نام ه را در جزوه ای ب سند مھمی را به خاطر   نگارندۀ اين   ياداشت شکل داد که آن

پيام  « ٣٩ ۀ   و درج شمار١٩٩٠بر دسم٢٧مؤرخ ] ۴[» ... وقف ميوند«از ( مطالعه نموده بود " يا جاسوس  يا ھر دو

   ).١٩٩٥ فبروری ١٣٧٣حوت »  زن

اينک آرزوست نقل اين سند مھم ، که بر مبنای آن اظھارات وزير انرژی پاکستان شکل گرفته ، بُعد نوينی در قضاوت 

  :خواننده   دير باور باز نمايد

  

  »کشف يک سند « 

  »متن   سند سری « 

  »مديريت عمومی آرشيف « 

  »خبارات نظامی اسالم آباداست« 

  »١٩٨٨ فبروری ٢٢« 

  

  ...به آتشه دفاعی سفارت پاکستان« 
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  موضوع اولويت ھا و استراتيژی پاکستان

بعد از سقوط رژيم کابل اوضاع . کند   افغانستان ايجاد میۀلأ روسی شرايط جديدی را برای حل مس  خروج عساکر-١

ھيچ حکومت اسالمی قادر نخواھد بود بدون کمک وسيع خارجی . وداقتصادی و سياسی در کشور نھايت جدی خواھد ب

ً  معتقديم که پاکستان يگانه شريک و حتی حامی افغانستان است که از طريق آن کمک . بر کشور حکومت کند ما عميقا

  .تواند صورت گيرد خارجی می

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

نخستين وظيفه را کسب شناخت حتی . حکومت جديد از ھمان آغاز در قلمرو افغانستان  فعاليت کند تشکيل يک - الف

ما بايد در اين حکومت کمترين اشتراک . المقدور تعداد زيادی ملل و قبل از ھمه  کشور ھای اسالمی تشکيل خواھد داد 

 که تن يکی از شھر ھای   عمده مثل جالل آباد باشد ديگر بايد آزاد ساخۀوظيف.  عناصر طرفدار ايران را  تأمين نمائيم 

مجاھدين محتاج به تمام کمک ھای .  و از آنجا تمام کشور  را اداره خواھد کرد در آن حکومت جديد نصب خواھد شد 

  دخالت و.  کمک نمايد منظمی چيزی شبيه يک اردوبايد مستشاران نظامی به آنھا  در ايجاد.  ممکن نظامی  خواھند بود

  . منافع ملی ما حفظ گردد- تا اوضاع کنترول شوداشتراک پاکستان الزم است

اين کار بايد از طريق محاصره کابل و به تعقيب آن تھاجم .  تواند از دو  طريق صورت گيرد   سقوط رژيم کابل می- ب

 برای اين منظور ما بايد -دمستقيم يا از طريق محاصره کامل اقتصادی که به اضمحالل رژيم کابل منتج گردد، انجام ياب

که نفوذ ما در  حکومت جديد تحکيم يابد و بسيار با اھميت است .  تالش کنيم تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نمائيم

عملکرد  آنچه که حايز اھميت عظيم است ايجاد شرايطی است که در آن  .جا گردنده اشخاص مورد اعتماد ما در آن جاب

  . در  صورت حضور مشاورين ما امکان پذير گرددرفاً ھای عادی اين حکومت  ص

ما وسايل الزم را در اختيار داريم  .  صلح و آغاز اعمار مجددکشور يک پروسه طوالنی و دردناک خواھد بود ۀ  اعاد- ج

ريقی  را به چنان طبلکه در آينده  ادغام تدريجی ساختار اقتصادی و سياسی ماتا نه تنھا اين پروسه را کنترول کنيم 

 بعد از ذکر نام افغانستان در  سند  تذکار داده گرددکلمه [ تأمين کنيم که  منتج به اتحاد نزديک بين پاکستان و افغانستان 

 اين انديشه حمايت وسيع را  در -نجامدفدراسيون افغانستان و پاکستان بياين امر سر انجام می تواند به کن]  نگارنده- نشده

 ۀين وصف فعاليت تبليغاتی ماھرانه الزم خواھد بود تا افکار عاما با–دم کسب خواھد کرد ميان نظاميان و عموم مر

  .پاکستان و جھان به آن عادت کند

اطالعات مفصلتر شما مورد قدر دانی ما خواھد بود و بايد .   وضع ھنوز ھم متشنج است و مستلزم احتياط می باشد-٣

  ». زودترين فرصت برای ما گسيل گردده ب

  »درغياب مدير عمومی استخبارات«   ...............    امضاء                           

  »دگروال محمد ارشاد چودری                                                        «  

  

م مديريت  بسيار مھۀخطوط اساسی ستراتيژی پاکستان در مورد يک دولت وابسته، از ھر لحاظ،  در متن اين نام

که ( در پايتخت کدام کشور ديگر   عنوانی آتشه دفاعی سفارت آن کشور، ISIعمومی استخبارات نظامی  پاکستان  

شايد بنابر ملحوظات امنيتی  از بردن نام کشوری که سفارت پاکستان در آن قرار دارد، » ...منظوره وقف  ميوند ب«

  .؛ وضاحت يافته است )خود داری کرده است

گامی که دولت پوشالی از خود  جان سختی نشان می داد ، نصب يک حکومت جديد از جانب پاکستان در جالل در ھن

 مورد نظر بود؛  مگر بنا بر علل - را  رھبران اجير و وطن فروش جھادی بايست می ساخت  که   اعضای آن - آباد 

 يک دولت  ۀی با مجاھدين در جالل آباد، انديش نظامی نيروھای پاکستانی در ھمگامۀجمله عدم موفقيت حمل عديده؛  من
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 بسيار مھم و سری مديريت ۀآنان ھمانطوری که در نام. وابسته در جالل آباد را از سِر طراحان نظامی پاکستان بدر کرد

ل اين ھمان  حلقاتی بود که جنرا. عمومی استخبارات پاکستان نيز اشاره کرده اند، در حلقات نظامی  کابل رخنه کردند

     ).۵(  در رأس آن قرار داشت ISIتنی خلقی به سمت نماينده 

    به - آن در حاشيه آمده   که ذکر- ISIافشای اسامی برخی از عناصر دولت کودتا، در واقع اشخاص مورد اعتماد 

نچه عدم  خلقی اش بود؛ چناۀدرستی می رساند که گردانندگان اصلی اين کودتا عليه دولت  پوشالی، تنی و دارو دست

 گلبدين بعداً روشن ساخت که چطور تمامی خلقی ھای تحت سرپرستی تنی و شرکاء در درون  -پيروزی کودتای تنی

  .  ابرازکردندISI را به  ی شانئ   حزب اسالمی پناه بردند، واز آن طريق ھمکاری و ھمسوۀتُوبرَ 

CIA و ISIی از آنان که افتخار ئبه شمول بخش ھا(ورده ؛ ، اين نيروی پرعقده ، پر  کينه ، زخم برداشته و شکست خ

را  بنا بر عللی که در زير پيکره بندی شده ) ی شده و يا نشده بودندئ شناساCIA  را داشتند و توسط KGBعضويت 

  . طالبان  حساب باز کردۀشان در پروژ" ۀصادقان"است  با آغوش باز پذيرفت، و روی ھمکاری 

  .  در اتحاد شوروی  سابق داشتن تحصيالت عالی نظامی -١

  داشتن تجارب جنگی در نبرد ھای رويا روی  با نيروی ھای مقاومت،  تحت قوماندۀ نخبه ترين جنراالن -٢

  .   روسی در افغانستان

  . داشتن مھارت و لياقت  در   کار برد جنگ افزار ھای پيشرفته و نوين-٣

  ).   نظامی و ملکی (  داشتن چندين سال تجربه در فن بسيج و سازماندھی   نيروی  -٤

 نجيب  ھمراه با طيارات   – حضور پيلوت ھای  ماھر در جمع آنان، شماری از پيلوتان در   دورۀ ببرک -٥

 در بين اين پيلوتان   نمی تواند کهKGB مسلماً   عوامل [ شان  به پاکستان پناھنده شدند  "   ٢١ميگ "   جنگی 

  ]. در نقش ناراضی و پناھنده، به پاکستان فرستاده نشده باشد 

 تضاد و تخاصم عميق   شان با دولت شوروی پيشين، که ايشان را ازقدرت برکنار کرده، و وابسته ھای  -٦

  . پرچمی و خـادی و   سازائی خود را به جای آنان گمـارده بود

  .  گی ھای آنای نظامی کشور و ويژ   از جغرافي شناخت نسبی-٧

 مردمی که عليه کودتای ننگين شان به پا خاسته و آنان را به سبب جنايات -مردم    داشتن نفرت عميق از-٨

 اين جنايتکاران جبون و بيرحم می ۀمدھش وبيشمار شان ھمواره مورد لعن و نفرين قرار داده و خواھان محاکم

  . باشند

سمی که در اختناق و سرکوب مردم خويش مشاورين خوبی برای متجاوزان روسی بودند، ھم اين جنايتکاران ھمان ق

 عملکرد ھا، در اغلب موارد، نه تنھا ۀاکنون،  برای طالبان پاکستانی،  نه تنھا مشاورين خوبی اند؛  بلکه در ساح

  .؛ نيز می باشند...کوب مردم ورھنمون و رھگشای طالبان می   باشند؛ بلکه  ھموند  و ھمگام آنان در جنايت و سر

 سری فوق تذکار يافته است ، خوانندگان به خوبی آگاھند  ۀکه در نام»  سياسی–ادغام تدريجی ساختار اقتصادی «در 

ی اقتصادی کشور ، به خصوص  مناطق سرحدی را  منھدم و نابود ساخته و اکستان چگونه   زيربنا و نھاد ھاکه دولت پ

 را آن، محل داد وستد  و  خريد  فروش کاال ھای   پاکستانی نموده، و پول رايج » صوبه سرحد« آن ساحات را ھمانند 

  .به جای پول افغانی به گردش در آورده است

 ادغام اقتصادی با پاکستان را  تا ۀکه بر بيشترين ساحات کشور مسلط گشته و پروس) طالبان( پاکستان و مولودش

تا افکار عامه «بپردازند » به تبليغ ماھرانه«کشور افتاده،  می خواھند » ادغام سياسی«ر حدودی انکشاف داده اند، به فک

  .» پاکستان و جھان به آن عادت کند
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ی،  جھادی و طالبی و ئ خاد و سازا و سر باند ھای مليشامردمی در خون و آتش فرو برده  شدۀ ما که از خلق و پرچم و

 افغانستان را دراشغال داشته به   ُکشت وکشتار ھای دسته جمعی شان زير نام حاميان امپرياليستی شان که ھم اکنون

ند، و به اميد انتقام از اين وحشيان اجير شده نفس می اند ، تا آخرين  حد ممکنه متنفر اسرکوب طالبان و القاعده مشغول

  . کشند

 ھر گونه وابستگی که دليرانه امر ی و ھمراھی تمامی نيرو ھای آزاديخواه، دموکرات، و ضدئ بدون وحدت، ھمسو

بسيج  و تسليح توده ھا را پذيرا گردند ، کسب آزادی سياسی و اقتصادی، استقرار  صلح و امنيت، وحدت ملی و 

  .  استحکام دولت مستقل ملی ، امريست به سان   سرآب در باديه

که در بحث  - " سه اصل خلق"ارزه يعنی نگارنده برای بيرون راندن قوای اشغالگر از کشور، جز راه کالسيک مب [  

از   شرايطی که امپرياليزم امريکا بر مردم ديگری  کدام راه بيرون رفت -ھای بعدی در رابطه با آن  بايد صحبت شود

   ❐ ].کشور ما تحميل کرده است؛ سراغ ندارد  و

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

  : اولر تاريخ انتشا

  )١٣٧٦حوت  (١٩٩٨ فبروری  

  

  توضيحات

  

وقف ميوند " وی زير پوشش.   سيد محمد ميوند يک تن از وابسته ھای استخبارات شوروی در دھلی جديد بود - )۴( 

يکی از وظايف موصوف . ش را انجام می داد  ا، کار و بار استخباراتی... و" پيدان مھاجر در ھند سکمک به ريش... " 

 زمانی که اينھا ازسرحد پاکستان می خواستند عبورنموده -کشيدن عوامل خاد خارجی از زندان ھای ھند بود بيرون 

داخل ھند شوند ، توسط  مرزبانان سرحدی ھند  دستگير شده زندانی می شدند؛ سيد محمد ميوند با شناسائی که با مقامات 

ر حلقۀ خود قرارداده به کار اطالعاتی يا قاچاق و انتقال افغان خاد ھندوستان داشت ، آنان را از زندان ھند رھا نموده د

ھا به  کشور ھای غربی  می گمارد و شمار از اين طيف  رھا شدۀ خاد خارجی را به کشور ھای غربی می فرستاد ؛ 

 پيوند با ميوند به ازجملۀ خادی ھا و زندانيان تسليمی بعداً خادی شده که در. مانند فردی به نام مدد از مليت نجيب ھزاره 

کار قاچاق مواد مخدر من جمله انتقال غير قانونی افغان ھا به کشور ھای غربی مشغول بودند ، يک تن آن از اعضای 

که به ھند آمد با کسانی مثل ميوند در تماس  بعد از اين.  ساما  به نام امان از کلکان بود  که در زندان پلچرخی تسليم شد

 رفقای  زنده ياد مجيد کلکانی   ۀمرزوی سيد محمد ميوند را از . به کار قاچاق مشغول شد " انعزيز خ"شده زير نام 

از ) افرادی مثل خودش(د رفقای شعله ئی را توسط  رفقا تبليغ  می نمود و چنين وانمود می کرد که گويا سيد محمد ميون

.  می افتد ميوند وی را از زندان رھا می سازد زمانی که مسافر گير. دھد  ھند سوزان به کشور ھای غربی انتقال می

مشھور به معلم صديق ( به نام  معلم صديق " سازمان پيکار برای نجات افغانستان "ۀيک تن  از اعضای زندانی شد

  .لمان انتقال داده شد اتوسط ھمين جوان از ھند به ) شکم کته، که در زندان برای اطالعات کار می کرد 

  

  : نوشته شده ...." گلبدين حکمتيار خاين ملی"    جزوۀ ٥٠ ۀ در صفح-)۵(

بعد از ناکامی کودتا  معلوم گرديد که پالن مشترک حکمتيار و تنی،  آن بود تا در صورت کاميابی کودتا، صالح «  

م کشور  در حکومت مشترک آنھا خواھد ين معاونش و تنی مسؤول نظامی تمامحمد زيری به حيث رئيس دولت، گلبد

  » .جمله اسدهللا سروری نيز سپرده می شد  باند خلق منۀر اعضای برجستي ساه، ھمچنان پست ھای حساس و مھمی ببود
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از (حوادث تاريخی  افغانستان   " ١٨٦ ۀ، در صفح...  کودتای ناکام و فرار خلقی ھا با جنرال تنیۀھمچنان در رابط [ 

  :اثر دکتور جميل الرحمن کامگار اين مطلب درج است ) " ستانتأسيس جمھوريت تا   به ميان آمدن اداره موقت افعان

را  ی که با جنرال  شھنواز تنی به پاکستان فرار نموده بودند شکايت دارند که مقامات پاکستان معاش آنانئخلقی ھا«  

  تن ١٠٠ – ٨٠ روپيه معاش داده می شد، ھمراھان تنی در حدود ١٥٠٠برای اين اشخاص ماھنانه. قطع نموده است

  » ١٩٩٢ مطابق مارچ ١٣٧٠ حوت ٢٢. بودند

 ٢٠٨ ۀ تنگاتنک حکمتياربا اعضای مرکزی حزب خلق در ھمان کتاب صفحۀرابط و ھمينطور  آقای کامگار در  مورد

  :  اشاره ای دارد 

مطبوعاتی شريط اوربند حکمتيار را  رد ۀ  احمد شاه مسعود طی مصاحب– ١٩٩٢ مطابق می ١٣٧١ ثور١٧مؤرخ "

مليشه ھا درسقوط رژيم با ما ھمکاری نموده اند بايد تشويق گردند نـه توبيـخ ، وی افزود در کابل اکنون : ده گفت نمو

حکمتيار را مھماندار وطـنـجـار، پکـتين و )  آذرويه" مسعود قھرمان(" او . مليشه ای وجود ندارد ھمه مجاھدين اند

  ]. "مانوکـی منـگل قلمداد کرد

   

  

   

  

 

 


