
 1

 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
_____________________________________________________________________ 

 
    م2007اپريل                آذرويــه

  

  دارکــا مـب لـابــدر تقب ــالـ طتــدسـم بــلـق انــدافعـم
  

  )١٣٧٦حوت  ( ١٩٩٨فبروری  
  

  ين نوشتار می خوانيدآنچه در ا
     در آمدی بر موضوع-١
  . تحقيقات دو هفته  يی داکتر قادری در مورد طالبان"    برايند -٢
  .    نقد آقای  عنايت شريف کی ها را برآشفت-٣
  .اش منتقدان را تهديد مينمايد" هفت بنای  طالبی "    آقای م شفيق وجدان با -٤
  .را تهديد نمود" راوا "    رفيع موذ رئيس پوليس طالبان -٥
  .ای های طالب نما" افغانی تولنه"   فحاشی و برحرمتی خانم عاليه راوی اکبر توسط  -٦
  .   تحريف و تطهير طالبان توسط حقوقدان کشور  محترم داکتر روستار تره کی-٧
  " .طالبان، خنجر ديگری بر گرده ی مردم ما   " -٨
  ".طالبان تاج و تخت    " -٩
  .ها" خلقی " و " صوبه سرحد " اکستان،   پ-١٠
  .  نگاهی به فعاليت خلقی ها در زندان پلچرخی-١١
  .  شمه ای از فعاليت خلقی ها ی طالبی شده در هند-١٢
  .  اجمالی از مقايسه  اعمال خلقی ها با طالبان-١٣
  .  درنگی بر محور اساسی طالبان-١٤
  .در برابر طلبان" افغان ملت "   موقف -١٥
 .آی اس آی    متن سند سری؛ برخی از داليل استخدام خلقی ها توسط -١٦

  
  
  :وعــوضـر مـدی بـ   در آم-١
  

     تحليل و ارزيابی پديده های بيرونسو و ذهنی، چه در گستره طبيعت المنتها؛ چه در بستر پر پيچ و خم 
ا؛ در تمام ادوار پر فراز و نشيب تاريخ اجتماعِ   در حال ارتقاء؛ همينطور در قلمرو تفکر و آرمان انسان  پوي

بشری، بدون دخالت ذهنيت و تمايالت طبقاتی، سياسی، فرهنگی، نژادی، زبانی، مذهبی، و انديشوی پژوهنده 
مزيد بر آن هرگاهی که تحليل و ارزيابی از اساليب علمی و . و يا نويسنده ، امری بوده است نادر و کمياب 

ته، و محقق از بررسی و شناخت کامل پديده عاجز مانده ، در چنين صورتی؛ هنجار های تجربی مايه نگرف
اگر داده های فکری و استنباطات ذهنی، فاقد معرفت منطقی، بويژه در ساحه سياست،  زمينه ترويج و تبليغ 
 و  بيابد ، جامعه را به چنبری تخالف و تخاصم،  قتل و کشتار سمت و سو  داده، در نتيجه همزيستی باهمی،

همياری سنتی مليت ها و تمامی ارزشهای فرهنگی  آنانرا به فاجعه، و محيط زيست شانرا به تجزيه خواهد 
 تحليل گران، محققين و کاوشگران خارجی و نويسندگان  افغان  شماری ازکشاند؛ به مثل مقاالت و نوشتار های

  .مار آيددر مورد پديده نازل شده ی طالبان بطور اخص،  از همين گونه به ش
،  از زبان شعبده ...  و " نيروی ملی و غير وابسته"   اين نگاشته به چرايی تبليغ جنبش طالبان به مثابه

بازان رسانه های گروهی و ژورناليزم مزدور، که همواره از منافع  آزمندانه امپرياليزم جهانی در رأس 
ين را تحليل و تفسير می نمايند، و با تردستی،  امپرياليزم امريکا قضايا و جريانات و فاجعه های تباهی آفر

 قسمًا پرداخته؛ ولی بر چگونگی نگاشته های - وانمود می سازند"  اقتصاد بازار آزاد" حاصل دو جمع دو را
، ويا کتمان ...آنعده از مدافعان افغانی طالب که به خاطر بازيافت کرسی های وزارت، سفارت، وکالت، و

، بالون های اشتهارات امارت کارتونيک طالبی را با اشتياقی آميخته )خلقی بودن(ی شان پيشينه ی خفتبار سياس
با هراس از آينده، پف کرده، و از رجز خوانی و مديحه سرايی در مورد فتوحات، اوامر و نواهی آنان غرق 



 2

خروبه ی در از همين رو از خواننده گرامی، که جريانات و قضايای م. لذت می شوند؛ درنگی خواهد داشت
] اشغال شده  و شرکا که هم اکنون توسط امپرياليزم امريکا [ خون و آتش فرو برده شده ای به نام افغانستان را 

با دلواپسی و اندوه بی پايان تعقيب می نمايند، می طلبد تا با شکيبايی نوشته های اين مجيز نويسان استحاله 
که در رابطه با طالبان در اخبار و جرايد انعکاس يافته، مورد کرده ی طالبی را با ساير مطالب و منقوالتی 

  .مطالعه قرار دهند
  
  :بان ــادری در مورد طالـتر قـای داکـته يی آقـفـ دوه "اتـــقيــقـ تح"ند ـ   برآي-٢
  

 "موصوف که ظاهرًا برای.  يکتن از اين مجيز نويسان طالبی شده آقای داکتر عبدالنسيم قادری می باشد
  به کابل ويران ساخته شده می رود، در ضمن ديدار از "يالت عيد نورز و ديدار خويشان و بستگانتعط

وی سعی می .   نظامی و اجتماعی بر سرش می زند- در امور سياسی" تحقيق "خويشان  و بستگان، ذوق
 بعد از جمعبندی از  به دست آورده، و آنرا" اطالعات جامعی" ، " از آنچه در افغانستان می گذرد"ورزد  تا 

به رخ  جنايتکاران جمهوری ...) ماه ثور ٦٧، شماره "پيوند"(طريق نشريه ی ايرانی چاپ مونتريال کانادا 
 "پيوند"خامه پرتوان آقای قادری شماره فوق . و همکاران غربيش بکشد) رقيب مسلکی طالبان( اسالمی ايران 

  :را چنين مزين ساخته است
من ...  بايد بگويم که خبر هايی که در مورد طالبان  در رسانه ها درج ميشود صحت نداردمتاسفانه          « 

در ماه گذشته  برای گذرانيدن تعطيالت عيد نوروز و ديدار خويشان و بستگان به کابل رفتم در اين بين سعی 
ز آنچه در روز نامهء ليکن   سعی کردم آ. کردم اطالعات جامعی از آنچه در افغانستان می گذرد بدست آورم 

. شما و بعضی جرايد خوانده بودم، مشاهده کنم، ليکن  هرچه گشتم حتی  يک مورد هم چنين چيز هايی نديدم
آنچه که ديدم، امنيت، آرامش، نظم و مردمی راضی و خوشحال بود ونيرو هايی که با ادب و متانت با مردم 

اين قرار بود که طالبان به عنوان يک دولت مسئول اسالمی و آنچه که بنده ديدم و شنيدم از . رفتار ميکردند
موظف به ايجاد امنيت و جدی و با پشتکار، برای مبارزه با فساد، تبهکاری ، فقر و نا امنی ، ظلم و ويرانی 
ناشی از جنگ  های داخلی تحميل شده از طرف حکومت برهان الدين ربانی و حکمتيار قد علم کرده  و با 

قط باکمک جوانان مسلمان  و با ايمان طلبه علوم  و دانشجويان باقلب پرشور از عشق با آزادی دست خالی و ف
وسربی باک در مقابل لشکر تا دندان مسلح ربانی و احمد شاه مسعود مبارزه و ايستادگی کرد و شجاعانه آنها 

  ». را عقب نشاند
 ای که در ارزيابی قضايای "تخصص" و " تبحر"و مدافع تحصيل يافته طالبان با : " محق زمان " 

 اطالعات جامع از آنچه " نظامی و ارزشهای فرهنگی افغانستان دارد، در ظرف دو هفته به گرد آوری-سياسی
ليکن بعد از گشت و گذار زياد، حتی يک مورد هم از آنچه در نشريه .  می پردازد"در افغانستان می گذرد

 امنيت و آرامش،  "وانده ، نمی بيند و ؛ اما آنچه که مشاهده می کند و بعضی جرايد در باره طالبان خ"پيوند"
  .  است و رفتار نيکوی طالبان با مردم"نظم و مردم راضی و خوشحال

   نويسنده می بيند و می شنود که طالبان به عنوان يک دولت مسئول اسالمی توظيف شد تا ايجاد امنيت 
بدون دغدغه خاطر در هر کوی پاکستان   ISIويسد که صاحب منصبان  نمايد؛ اما نمی  بيند و يا نمی خواهد بن

می ) واليبال( حتی در ميدان های ورزشی کابل به بازی مورد عالقه ی شان .  می زنند"چکر"و برزن کابل  
  .پردازند

، در تمام نهاد های )ارتش(   همگان زمانی را به خاطر دارند  که مشاورين روسی، بعالوه ی اردو
 امين  مشغول کار و بار سياسی -  دولت تره کی، منجمله ماموريت ها پوليس شهر کابل ،باراتی  وامنيتی استخ

و حاال که در زير بال و . اطالعاتی بودند؛ مگر خلقی های آدمکش از وجود آنان اظهار بی خبری می نمودند
ابراز ... )  وایپاکستانی و القاعده ( ينان  خود را قرار داده اند ، از وجود تعداد بی شمار اCIA  و  ISI پنجال

  !چه تکرار مسخره. بی اطالعی می نمايند 
          نويسنده ی غزعبالت نويس در مورد طالبان هزيان گويی اشرا بسط داده وگويا با فروتنی می خواهد 

  :که بگويد
 اثری نديدم  و هرچه تحقيق کردم حتی  بگذاريد بگويم من در طول دو هفته اقامتم در افغانستان از ظلم        «  

زندان ها تقريبًا خالی بود و فقط در زندان کابل چند نفر محدود کًال از . يکنفر زندانی سياسی  پيدا نکردم
که آنهم  برای حفظ امنيت هر کشور الزم . سارقين مسلح و رهزنان و عاملين قتل و دزدی نگهداری می شدند

زن را آزاد می خواهد در . در کادر خانواده و نه در حاشيهء خيابان ها.  ميداردطالبان زن را محترم... است
چهار چوب قوانين مقدس اسالمی و زن را سربلند و مغرور می خواهد در تحت گرامی داشت هويت فرهنگ 

 مردم ملی و قومی افغان و اورا عزيز ميدارد به عنوان يک مادر سالم، نجيب و با حياءعفيف و باوقار و همهء
ولی در عين حال طالبان هيچ زنی را  . را موظف می سازد که به چنين زنی  تا حدی تقدس احترام بگذارند

  »] مگر در استديوم ورزشی کابل .  [ زندانی نمی کند، شکنجه نمی کند و اعدام نمی کند
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می دهد، با سرعت        موشگاف دوران، که از مراسم برگذاری سال نو در زير ساطور طالبان تذکاری ن
به تمام زندان های کشور سری می زند؛ اما  محابس را خالی می يابد و ) در مدت پانزده روز اقامتش( عجيبی 

.(   را می بيند" فقط در زندان کابل چند نفر محدود کًال از سارقين  و رهزنان و  قاتلين نگهداری می شدند "
و می بيند که برادران طالبی اش ) نی در کابل استفاده می نمايند مثليکه قصابان طالبی صرفًا از يک مسلخ انسا

می خواهند و همه ) بخوان سر افگنده و ذليل( زن را در چهار چوب قوانين مقدس اسالمی سر بلند و مغرور 
توگويی مردم در گذشته ها به زن ! ای مردم را موظف می سازد که به چنين زنی تا حد تقدس احترام بگذارد

م قايل نبودند، به خاطر رنگ  ناخن، انگشتان زن را قطع ميکردند و در مالی عام با ضرب ُدره و سيم احترا
  .گيبل زن را می زدند و آنانرا سنگسار می کردند

ُصـفه ،، گونه ی طالبان پاکستانی و  القاعده ای در خارجه،  در اخير نوشته ,,     کانديد آينده کرسی های 
به هر حال به نظر من ملت افغانستان تحت رهبری « : لمات مابانه ابراز نظر می نمايدجسته گريخته اش، ديپ

طالبان راه درست زندگی خودرا  يافته است و با پيروی از اين راه که ملهم  از قران و قوانين شرع مقدس 
 و سر بلندتر اسالم  و نيز ملهم از فرهنگ اصيل و غنی جامعه ماست، روز بروز موفقتر، پيروزمندانه تر 

راهش را بسوی  جلو می پيمايد و ترسی از اکاذيب منتشره از طرف جمهوری اسالمی و همکاران غربی اش 
  ». ندارد

دستيابی معلومات « و »  تحقيق«         بدين منوال مجيز نويس طالبی شده ، که به انتظار اخذ مدال به خاطر 
و استنباط دو هفته يی اش از »  تحقيق« انگيز شده ، برآيند  غرق در روياء  و تخيل دل CIAاز جانب » جامع

طالبان جاهل افغانی و طالبان وحشی و بی فرهنگ پاکستانی، هکذا مردم کشورش را به شکل مضحکی  
  .واقعيت جازده آنرا در برابر روشنفکران و تبعيديان مبارز ايران قرار ميدهد

  
  ت؟  ــفــا را برآشـــهی ــف کـريــت شـای عنايـ آق"ـدـ نق"   -٣
    

امنيت،  ولی چگونه و «   آقای عنايت شريف از عملکرد طالبان ، که زير عنوان" نقد "         حال بنگريم 
هايی را   چاپ تورنتو منتشر شده ، چه واکنش١٩٩٧ می ١٢مورخ » زرنگار « ٧در شماره »    بکدام قيمت؟

  :در پی داشته است
و با ...موطنان ما شايد هم  به داليل قابل بحث از درک مسايل سياسی طفره می روندبسياری از ه         « 

يک ديد خير خواهانه و صلح آميز پيشنهاد می نمايند  که بحث های سياسی به جای نمی رسندو از آن بايد 
معنی حق گويی بپذيريم که بيطرفی به ... راه حل منطقی در آن است... اين نيست...اما راه معقول. پرهيز کرد

نگارنده با اتکا به اين گفته ميخواهد که  در اين نوشته اساسی ترين سوال  امروز را که داغ ترين ... است
  »آيا چگونه موقفی در برابر طالبان  بايد اتخاذ کرد: محبث سياسی  شرايط کنونی کشور است، مطرح نمايد

    : را بدين سان پاسخ می دهد"رين سوال اساسی ت" در پايان به اصطالح نقدش " منتقد "       
پس از اينهمه جنگ و خونريزی و تباهی و برادر کشی  فعاليت مسلحانه عليه طالبان  بخصوص ...         «

ولی فعاليت سياسی برای  متوجه ساختن  . در حالی که بديل دلخواه ديگری نيز وجود ندارد ، ره بجايی نمی برد
عقبگرايانه آنان و کوشش برای فراهم سازی زمينه  يک حکومت قانونی و فراگير طالبان و جهان به روشهای 

در افغانستان که دموکراسی و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور در شرايط قرن بيست و يکم  و در پرتو 
  » .جوهر حقيقی اسالم از اهداف اساسی آن باشد  وظيفه هر کدام ماست

های مسلح ،که زنجير قالده ی شان به دست پاکستان،  جمهوری ) دهاره (  داره ، تمامی"منتقد"         از ديد 
و فعاليت مسلحانه ی بخشی  از . اسالمی ايران عربستان، امپرياليزم امريکا و روس است ، برادران همديگرند

جود ندارد، ره به جايی نمی برد بخصوص که بديل دلخواه ديگر نيز و) طالبان ( برادران عليه برادران ديگر 
( پس ما بيطرف ها بايد در جبهه سياسی تالش نمائيم تا طالبان و جهان متوجه روشهای عقبگرايانه آنان 

در ... شوند  و کوشش شود که زمينه يک حکومت قانونی وفراگير در افغانستان  که دموکراسی و) طالبان
  .م گردد، فراه.پرتو جوهر حقيقی اسالم از جمله هدف های اساسی  آن باشد

سرزمينی که مردانی چون ميرويس نيکه و احمدشاه بابا را در خودپرورانيده، به «  ، "منتقد"         از منظر 
  .»يقين توانمندی آنرا خواهد يافت  که مشکل فعلی خالی رهبری ملی را  در کشور حل نمايد 

  جمله فوق را در طبق اخالص »  سه هم می شود، چيزی که دو شد« به مصداق مثل معروف "منتقد"        
  .گذاشته  به طالبان پيشکش کرده است

 ساده انديش ترين راکت به دوش  جهادی و يا ساطور بدست طالبی، از جمله فوق  چنين استنباط  می کند  که 
از نظر آقای عنايت شريف، ربانی، مسعود، حکمتيار، سياف، محقق، مزاری، محسنی، خليلی، مولوی خالص، 

، قانونی، قاسم فهيم، معلم اعطا، مال عمر و امثال ) رشيد دوستم  ( "گلم جمع"محمدی،مجددی، حاجی نبی 
ايران ، و " واواک"، KGB ،GRU ،CIA ،ISI( شان اجنت   جنايتکار،  غارتگر ، وطن فروش و جاسوس

خان ابدالی که می نبوده؛  بلکه مردانی هستند؛ مثل ميرويس نيکه و احمد ... )  استخبارات عرب سعودی و
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خالی رهبری ملی را در کشور حل  " انتخاب  کنند ، و بدينگونه " رهبری ملی"توانند از ميان شان يکتن را به 
  )؟"(!نمايند

آنهم با (   از طالبان، فقط و فقط  نقد شفاهی ديگران " نقدش"در )  آقای عنايت شريف (         با آنکه نگارنده 
 خانمی که انگشت دست او به جرم ديده "، و " کسانی" ، " بعضی ها" ، "رخی ها ب"کاربرد کلماتی؛ چون

را آورده، و خود چنين روش ها را با نرمش و نوازش، ) "شدن رنگ ناخن در آن  بی رحمانه قطع شده
 شکل  را بر مقوله با محتوای  علمًا (!)" پرتو جوهر حقيقی اسالم"  وانمود ساخته است؛ با آنکه "عقبگرايانه"

گرفته، يعنی د موکراسی  تابانده و از حکومت فراگير که تمام داره های مزدور را احتوا کند فرا نرفته؛ با آنکه  
 برمالء نساخته  واز بسيج مردم غيوروآزادی پرست ISI و  CIA ارتباط چاکر  منشانه ی طالبان را با

 و عرب سعودی ذکری به ميان نياورده؛ با  افغانستان عليه اجيران طالبی و ساير مزدوران روسی، ايرانی
 زير "خلقی" امين -آنکه به دوره های ماقبل کودتای ننگين هفت ثور تماس گرفته؛ اما از حکومت تره کی 

 _ ديده ی ايشان در ميان طالبانISIآنان ونسل نوی مدرسه )  کنونی(  و فعاليت نظامی و سياسیKGBنظارت 
 حرفی به ميان نياورده ؛ با آنکه موصوف عامدانه شخصيت ملی و _تحضر نباشد نميتواند از آن مس"منتقد"که 

جهان شناخت افغانستان، يعنی شاه امان اهللا را از قلم انداخته، با آنکه به خاطر دلخوشی  مال عمر از ميرويس 
البان يعنی آقای نيکه و احمد شاه بابا و سرز مين ايشان به تمجيد و تحسين بر خاسته ؛ ولی مدافع چيز نويس ط

 وبدون شک " و " صف آرايی در برابر طالبان" را"منتقد"محمد شفيق وجدان اينهمه مماشات و مدارای 
  .  پنداشته و حکم تاريخی را متوجه مسببين اصلی اين صف آرايی نموده است "دشمنی با جامعه يکپارچه افغان

که چند [  آقای عنايت شريف "نقد"اند که به اصطالح          ژورناليست مسن  يعنی آقای وجدان به درستی ميد
و يا کدام راديوی امپرياليستی  از کانادا به " راديوی آزادی" ش غرض همکاری با "  نقد"ماه بعد از  انتشار  
پرده برانداز راز طالبان  نمی ]  در آنجا تشريف دارند _ 2006سپتمبر _ و تا هم اکنون . اروپا تشريف بردند

 را بهانه قرار داده ، هوشدار و اخطارش را متوجه  آن سازمانها و نشراتی کرده "نقدی "مگر وی چنينباشد؛ 
به شکل راديکال و ريشه ای  هويت اصلی طالبان را اشکار ساخته _از موضع سياسی خودشان _که هر کدام 
  .و  ميسازند

  
قدان را تهديد می ـ اش منت"بی ــنای طالت بــهف"ته ی ـور زنگار گرفــدان با ساطــيق وجـفـ  آقای  ش-٤

  :نمايد
  

 آقای وجدان هوشدار و دستورالعملی را در رابطه "زرنگار" ١٩٩٧ ماه جون ١١ و ٨         در شماره های 
  : چنين به دست نشر سپرده است اينبا طالبان

يث  قلمرو عمده قبول نموده کسانی که طالبان را به  حيث اکثريت و وسعت قلمرو آنها را به ح...          « 
و در جای ديگر در مورد ( حاضر به همکاری با آنها شده اند، حق دارند روی اين تعهد بر َاعمال زشت آنها 

فکر ميکنم زشتی ها گاهی تابع زمان و گاهی تابع شرايط تعليمی و اقتصادی ميباشد  و :  زشتی ها می نويسد
انگشت گذارند، ولی آنانی که چنين نيستند و يا با )  پوشی شده ميتواندزمانی هم به خاطر اولويت ها از آن چشم

مخالفان آنان همکاری و سر شورانی دارند، ديگر آنها ميتوانند از اين موقف خود  هر چه خواسته باشند 
کسانی در مورد ريش، قطع دست، سنگسار، قصاص و حدود و حجاب با ارتباط طالبان صحبت . بگويند

ماهيت عقيده وی و احساسات  اسالمی آنانرا ، به حيث چيز فهم علوم دينی، درک نمی کنند و فرق مينمايند و 
دين اسالم و مسحيت را در راه حل مسايل دنيوی  نمی دانند، حق ندارند با چنين سطحی نگری  در امور 

  .»تخصصی بحث نمايند 
 که نمی -» حزب دموکراتيک خلق«ضای          آقای وجدان  باز هم موضوع انتقاد را به شيوه ای اع

  در شماره بعدی -خواستند غير از اعضای آن حزب ، ديگران از طرحها و عملکرد هايشان انتقاد کنند 
  :به اصطالح بسط داده  می نويسد) ١١شماره  ( "زرنگار"

خوش آيند است که در قسمت انتقاد، بايد عرض کنم  که انتقاد به اميد اصالح امور ،  در صورتی         « 
نظام  و دستگاه طرف انتقاد ، منحيث کل، قبًال طرف قبول انتقاد کننده باشد و آن نظام و دستگاه،  امکانات 
اصالح آنرا در  دسترس داشته باشد  و تغيير دستگاه و نظام در صورتی عدم مبادرت به اصالح آن  بشکل 

ام و دستگاه منحيث کل، از اساس، قبًال،  قابل قبول انتقاد لذا،  اگر نظ. ِاعمال زور و سلب اعتماد ميسر کردد
چه در اين صورت . کننده نباشد و برآن خط بطالن کشيده باشد ، آنگاه انتقاد به اميد اصالح ، امريست  بيهوده

  .» انتقاد نويسنده  شکل افشاگری و پروپاگند دارد که به قصد  بر انداختن نظام صورت ميگيرد 
 داکتر قادری  زحمت» رفيق« م زبان به اصطالح ژورنالستيک آقای وجدان، که حتی مانند        مفهو

هر ! ای منتقدان:  را به خود نداده؛ چنين است "غرض جمع آوری معلومات" مسافرت دو هفته يی به افغانستان
درک نميتوانيد، نبايد در آيينه بدانيد و آگاه باشيد که احساسات مذهبی  و ماهيت عقيده وی برادران طالبی مارا  
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در صورت اجازه بحث و انتقاد داريد که به دساتير ی . امو ر تخصصی شان با چنين سطحی نگری بحث کنيد
  : چاپ تورنتو  کنجانيده شده گردن نهيد"زرنگار"که درمتن دو مضمونم  در دو شماره 

  .   طالبان را در مقايسه با مخالفان به حيث اکثريت بشناسيد-١
  . به عمده بودن وسعت قلمرو طالبان باور داشته باشيد  -٢
درک _ مينمائيمقی طالبی شده تفسير و تعبير آنطوری که ما چيز نويسان  خل_    ماهيت اسالم طالبان را -٣

  .نمائيد و بر آن صحه بگذاريد
( کمايی کنيد يعنی ثواب جنبش عضويت طالبان را .    در تمامی عملکرد های آنا ن سهيم و شريک گرديد-٤

در چنين صورت، نه تنها مسئله تخصص در امور دينی ؛ بل نداشتن سواد و  حتی افغان نبودن نيز منتفی 
  ).ميگردد

   صرفًا برَاعمال زشت آنان  انگشت انتقاد بگذاريد، هر گاه از زشتی های آنان بگذريد بهتر خواهد شد، -٥
  .اجر و فضيلت ُاخروی  دارد  " موقتًا چشم پوشی"چونکه به خاطر اولويت ها 

  .   انتقاد بايد غرض تعمير طالبان صورت گيرد، نه تخريب آنان-٦
   خارج از دستورالعمل فوق، انتقاد از طالبان ، اهانت به آنها بوده، دشمنی با جامعه يکپارچه افغان می -٧

  . حکم  تاريخ خواهد بودباشد که کيفرش صف آرايی چيز نويسان طالبی عليه  منتقدان و سپردن ايشان به
  :         دستور نويس طالبی  لميده  در کانادا به هذيان گويی تاريخی اش ادامه داده  اضافه می نمايد

 اگر کسی مرا با ارائه اين مطلب  به طالبان پيوند می دهد گور و کردنش من هيچ يک از طالبان را  «    
ولی به خود حق ميدهم که از دين اسالم به حيث يک . آنها دارمنمی شناسم و نه تعهدی در اين گوشه دنيا به 

مسلمان واز مصالح ملی به حيث يک افغان و از وحدت ملی به حيث يک چيز فهم در هر کجا که باشم دفاع 
نمايم و آنانی را که در صدد تجزيه کشورند  باداليل افشا سازم و هر کی قدمی در راه ختم جنگ و جمع آوری 

ک پارچه کردن افغانستان عزيز بردارد ، اورا تائيد نمايم  و تا امروز بدون  هراس اين کار را کرده اسلحه و ي
آن سه هموطن محترم  و ساير « ، » ...ام ، ولی نه به کسی دشنام داده ام  و نه کسی را توهين کرده ام 

شايد تکرار چنين اهانت « ،  »و تحقيرنويسندگان، آنچه در باره طالبان ميگويند و گفته اند  و اهانت کرده اند 
چنانچه عاليم آن  در بعضی جرايد بيرون مرزی  . ها  قشر چيز فهم پشتون را نيز  به صف آرايی بکشاند

نمايان شده است  و کسانی به طرفداری طالبان آغاز  کرده اند که قبًال در صف مخالفان آنان قرار داشتند  و 
 با جامعه يک پارچه افغان است  وتاريخ مسببين اصلی اين صف آرايی را اين صف آرايی بدون شک ، دشمنی

  » محکوم و زير سوال خواهد برد
بخوان اسالم  ی  اسالم  ( "وحدت ملی"،"مصالح ملی"،"اسالم"    آقای وجدان به خود حق ميدهد که از 

 دلتا، که ديپلمات های -وکالآباد، عرب سعودی، مصالح امپرياليزم   امريکا و شرکا و وحدت کمپنی های يون
کهنه پيخ و اعضای متقاعد و باز نشسته ساز مان ســـيا را  منحيث مستشار استخدام کرده اند، تا در کابل و 

دفاع نمايد؛ مگر از منتقدان رديکال حق دفاع از مصالح ملی ، وحدت ملی، و کليه ) واشنگتن کار کنند
 ، امريکا، پاکستان، عرب سعودی و ايران لگد مال شده است را ارزشهای فرهنگی، که توسط امپرياليزم روس

، سلب می نمايد و با پر رويی توأم با تهديد ، هوشدار CIA و ISIبا اصدار دستورالعمل ديکته شده از جانب  
ميدهد که کسی وی را با طالبان ارتباط ندهد، در غير آن، در اين دنيا ؛ اگر توسط  آدمکشان خلقی طالبی شده 

  ... .محکمه ی صحرايی نشد، در دنيای ديگر به آتش دوزخ کباب  شده و دود از جگر شان  می برآيد
 يعنی از ثبات و استقرار، نظم و نسق، "ختم جنگ و جمع آوری اسلحه و يک پارچه کردن افغانستان"     

ر ازای آن، با صلح و آرامشی که شرکت های نفت و گاز آمريکايی در اشتياق آن ميسوزند و حاضرند د
چنانچه تا همين اکنون به ( مصارف و هزينه مليارد ها دالر، مليون ها هموطن ما را به خاک و خون بکشند

، تا ثبات، نظم و امنيتی که مردم غذابُکش شده ی ما خواهان آنند، ماهيتًا تفاوتی وجود )خاک و خون کشيده اند
  . جاعلدارد به سان وجدان عاقل و صديق و  وجدان جاهل و

 امريکا وجدان عاقل و راستين به صراحت و قاطعيت حکم می کند که امپرياليزم  جنگ افروز و اشغالگر
 هسته طالبان را از دير باز در زهدان چرکين و بسيار متعفن اسپ زين )انگليس(و استعمار کهنه پيخ  انگريز

از کار باز ماندند، ) داره گلبدين و شرکا(لی ، تا اگر پرورش يافتگان قبندکرده ی شان، يعنی پاکستان پرورانيد
  .اينان به کار آيند

 را از  "... و امنيت"  با چنگ و دندان چسپيده با تبختر مال گونه "امنيت طالبی"      آقای وجدان که  به 
 همين لحظه که من اين سطور رامی نويسم مضمون تازه "( نقل قول مينمايد  " گاردين"زبان خبرنگار 

او فقط از اشتباه طالبان در گرد آوری اسلحه سخن .   و چشمديد او پيش چشمم قرار دارد" گاردين"گار خبرن
چرا از )  ".نه در آن از چور و چپاول حرفی است  و نه تجاوز و غيره . ميگويد و صحنه های خونين جنگ

 طالبان را افشا   که در يک گذارش اختصاصی و بی سابقه ی خود"نيوزويک"١٩٩٧ اکتوبر ١٣شماره 
  ساخته، چيزی در ميان نمی گذارد؟ 

  : بر مال می سازد" نيوزويک"



 6

اين ( گرچه رشته های مستقيمی ميان طالبان و سرويس جاسوسی امريکا دريافت نگرديده است ...       «
 دو دوست ؛ اما اين گروه از پشتيبانی کامل) جمله می رساند که رابطه غير مستقيم  ميان دو طرف وجود دارد

ريشه طالبان  به سالهای هشتاد بر « ؛ » عمده  امريکا در منطقه، يعنی اسالم آباد و رياض بر خوردار است
بسيار از متعصبان مذهبی که از مدرسه  های دينی سنتی روستا ها نام نويسی گرديده بودند برای .  می گردد

  ».  استخدام گرديدند  افسر عمليات ويژه پاکستانی  " امام"تربيت نظامی توسط 
يک افسر استخباراتی سابقه دار پاکستانی است که  در هنر تسليحات، سازماندهی، نفوذ کردن و "امام" «    

 واقع کارولينای شمالی آموزش ديده "فورت برگ" در "گرين پرت"تبليغات عقيده وی  توسط متخصصان 
اولين لقب را پانزده سال پيش .   می خوانند"ماما"نام وی سلطان امير است و ستايشگرانش او را .  است

هنگامی که در پست صحرايی مرزی  مجاهدين جوان افغان را عليه اشغالگران شوروی آموزش ميداد کمايی 
بعضی از پيروانش .  بدآنجا سرازير نشده بودCIAاين  درست موقعی است که هنوز پول هنگفت . کرده است 

بعضی از رزمندگان وی هسته . ريم ميکنند و اين موجب مباهات وی ميگرددوی را تقريبا  به شکل مذهبی تک
طالبان، يعنی نيروی را بوجود آورده اند که سه سال  قبل از گمنامی به قدرت رسيدند و امروز بخشهای بزرگ 

   ». افغانستان را کنترول ميکنند
  :يد  را خوب می شناسد ميگو"امام"    عرفان صديق نويسنده پاکستانی که 

 ؛» . را می شناسد، توگويی وی مشاور فنی آنها می باشد"امام"هر رهبر  طالب به صورت شخصی     «  
پاکستان که تشنه ِاعمال نفوذ زياد بر افغانستان بی قانون بود يک چينل کمکی باين جنبش ناآزموده باز ... «

يکی . پيلوتان و دو نفر مستشار نظامی فرستادبرای تقويت بيشتر آنها ده ها نفر رانندگان مجرب تانک و .  نمود
...  است"امير"از اين مستشاران که زير پوشش ديپلماتيک در شهر غربی هرات به کار آغار کرد،  همين 

رياض بزرگترين منبع مالی طالبان و شهزاده «  ؛ ». پاکستان خطوط کمکی اشرا بسيار  مخفی نگهميداشت
رئيس استخباراتی سعودی منظمًا در رياض با  زعمای طالب . ها  گرديدترکی بن فيصل خداوندگار مالی آن

  ٤٥٠٠(  مليارد٤ر٥شرکت امريکايی يونوکال مصمم است  تا پايپ الين را به ارزش « ؛ » ديدار مينمود
که نفت و گاز طبيعی را از ترکمنستان به پاکستان از طريق افغانستان انتقال می دهد ، ِاعمار ) مليون دالر

کمپانی . هفته گذشته برنامه ای را  برای آموزش افغانها در کار ساختمانی اعالم نمود) شرکت نامبرده( ايد، نم
هر دو شرکت ديپلمات های سابقه  ... ارجنتينی بريداس با يونوکال برای کنترول اين پروژه  رقابت می کند

چنين به نظر می . کابل و واشنگتن کار نمايند شان در  " مستشاران"امريکايی را استخدام نموده اند  تا منحيث 
رسد که احتماال سياست امريکا در افغانستان بطور قابل مالحظه ای  توسط الزامات سياست پايپ الين تعيين 

  » گردد
که هم اکنون _ » شورای دموکراسی برای افغانستان «٣٣ ترجمه گذارش فوق توسط ماهنامه شمار [   

صورت گرفته است _   مقرر شده اند ...دولت دست نشانده امپرياليزم امريکابه سمت تعدادی از  نخبگانش در 
[.  

  :  توصيه اشرا چنين بيان ميدارد"مدبرانه"         وجدان محرکه گير در اخير نوشته اش 
در اخير پيشنهاد من است که اگر  قشر چيز فهم افغان  اطراف جنگ را در مجموع خشن و ظالم فکر     « 

د،  ديگر بهتر است  که ظالم توانمند را  پشتيبانی نمايند  که بتوانند ديگران را مغلوب نمايد زيرا در اين کنن
صورت، در حالت عادی بايک ظالم دست و پنجه نرم کردن آسان است نسبت مبارزه با چندين مستبد تا دندان 

  .» مسلح
  درپسينه ی تاريخ بشر  وسعت بخشيم خواهيم  آقای وجدان عقبگرا را"ماجوجی"    هرگاه مقياس استدالل 

ديد ، کسانی که از مواضع ظالمان توانمند ، همانند، چنگيز خان، هالکو، آتيال، هيتلر وامثال شان  در مقاطع 
مختلفه ی تاريخ بشری پشتيبانی و حمايت نمودند چه چيزی، جز رسوايی، ننگ  ونفرين ابدی نصيب آنان شده 

وای به ( پی به چنگ آوردنش  اينطور به الطايالت نويسی بيمارگونه ای  پرداخته است ، که آقای وجدان در 
  ).روزی که آقای وجدان، مسئول وزارت عدليه طالبان وحشی و بی وجدان گردد

  انشای طرزالعمل تئوکراتيک و کلمات تهديد آميز و تفرقه بر انگيز، بر ضد منتقدان راديکال طالبان در 
آشکار و بی پروای آزادی مطبوعات و قلم بوده، و اهانتی است به ميهن گرامی و مردم شريف واقع امر، نقض 

  .، دلير و استعمار شکن افغانستان و کليه ارزشهای واالی انسانی
  
  
  :ديد نمودــ را ته"راوا "بانـــيس طالــوذن رئيس پولــع مـ   رفي-٥
  

صورت می گيرد؛ مال رفيع ) آقای وجدان( طالب  نخستين باری نيست که چنين تهديدی از جانب مدافع
منحيث رئيس پوليس مذهبی _  خلقی ها  روابطی داشت  " کام" و "اکسا"که قرار مسموع با _ اهللا موذن 

.   بود"  جمعيت انقالبی زنان افغانستان "طالبان پس از اشغال کابل،  اولين سازمانی را که مورد تهديد قرار داد
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« :  ارگان نشراتی اين سازمان تحت عنوان ١٩٩٧ اگست -١٣٧٦ اسد ٤٦ شماره "ام زنپي"در همين رابطه 
نوشته ای دارد که »   مال رفيع موذن، ما را از چنگ و دندان نشان دادن های گوچگيت نمی توانی بترسانی

  :  غرض آگاهی بيشتر خواننده درج می گردد،بخشهای از آن در ذيل
 دانسته گ جهادی متجاوز به خواهران و مادران تان  ما را محکوم به مرخيلی پيش از شما، برادران  « 

، "اتحاد اسالمی"، "شهادت"، "ميثاق خون"، "هفته نامه کابل"، "فتح"ودر ابتذال نامه های 
شما . هرچه در چنته ی فحاشی ها رذيالنه ی خود داشتند نثار ما کردند...  و"دانشجويان مسلمان"،"انيس"

  تانرا در محروم ساختن مطلق  "غيرت" هم خيلی پيش از اين از زمانی که بهترين شيوه اظهار طالبان پرعقده
و وحشيانه زنان ما از مکتب و دفتر و بازار و داکتر و حتی حمام ديديد و زنان بی پناه و نجيب ما را در مال 

رده بوديد و ما به نوبه خود عام شالق کاری نموديد در واقع برای ما ضد انسانی ترين  حکم مرک را صادر ک
از همان ابتداء با سوزشی تا مغز استخوان حس کرديم  که در افغانستان جای محشر سياه کرگسان جهادی را  
تفتيش عقايد مخوف قرون وسطايی بی لجام و ماورای ارتجاعی طالبان مملو از هزار و يک عقده حقارت و 

بتدا دچار کوچکترين توهم نشده،  شما را از هر جهت برادران  از همان اًء خود کم بينی خواهد گرفت و بنا
ما را . سکه ی جانيان جهادی خوانده و وظيفه افشای کامل و مبارزه ی پيگير عليه تان را در برابر خود نهاديم

 " گريخته و "فرهيخته"جهادی شده ايم، نه آن -نميتوانيد بترسانيد،  زيرا ما نه آن شاعر کنيزک خادی
 ات با فرومايگی "اميرالمومنين" شده که با ديدن "منور" لچک "استاد" نه آن " کوهستان سوختهشورشگر

 تسليم طلبی هستيم که بعد "فرهنگيان"عريانتری به دفاع از شما می پردازد، و نه مثل آن ديگر روشنفکران و 
ون هم با بيشرافتی  خاصی از خاتمه نوکری به پرچم و خلق خود را به جنايت پيشگان جهادی فروختند و اکن

شما آقای مال رفيع اهللا موذن و برادران ولو از اين بيشتر زير  دالر و . برای خدمت به شما پوزک می زنند
توپ و تانک گور شويد هرگز قادر نخواهيد بود چرخ به پيش رونده ی تاريخ را  بسوی شکستن کامل زنجير 

دگرايان خاين  جهادی در ظرف کمتر از چهار سال  به بهای همانطوری که ستاره اقبال بنيا. متوقف سازيد
جاری ساختن دريای از خون و اشک، افول کرد،  ماشين ديکتاتوری فاشيستی مذهبی و ملی و زور گويی و 

 - ولو آنرا رياکارانه تر و عوامفريبانه تر از پيش  در هفت الی اسالم و شريعت بپيچانيد-تحقير و توهين شما
.  در اثر قيام سراسری  ملت شکست خورده اما تسليم نشده ی ما،  خورد و متالشی خواهد شدنيز به زودی

پس آنی که بايد از فردا بخود بلرزد شماييد ، نه ما، بچه ترسانکهايت . ملت ما شما را شير کام نخواهد گذاشت
  .»! را در جيبت بگذار مال رفيع اهللا خان موذن

  
  
  :ب نماــای ها ی طال»  افغانی تولنه« ط ـبرتوسـيه راوی اکــعالاشی وبی حرمتی  خانم ـ  فح-٦
  

در شهر نيو يارک نفوذ و » افغان تولنه «            تعدادی از خلق هايی که با مسلمان نمايی در داخل نهاد 
ی تجموع کرده اند، در محفلی که به مناسبت تجاوز روس به کشور ،  در شهر نيويارک داير شده بود ، خانم

را  در اثنای سخنرانی  با فحاشی و بی حرمتی از ستيژ  پائين کردند که شرح  مختصر آن دريکی از نشرات 
  :چنين منعکس  شده است) ١٩٩٧ می – ١٣٧٦ جوزای - ثور٢٦ شماره " پگاه"( تورنتو

ور ما   يا روز تجاوز نظامی لشکر روس  به کش٩٧ ماه دسامبر ٢٧در محفلی که به مناسبت حادثه    «  
در شهر نيويارک داير شده بود ، من به اساس دعوتنامه رسمی  و به اثر تقاضای وجدان خويش  غرض 

بايد عالوه کنم  که اين محفل، . اشتراک و سخنرانی در محفل مذکور ، از واشنگتن به نيويارک مسافرت کردم 
من، اصال باين احساس و گمان  که از .مينامند، داير شده بود»  افغانی  تولنه« از طرف چند نفری که خود را

يکطرف در کشور دموکراسی غربی بسر ميبرم  که در آن هرکس ميتواند و حق دارد  آزادانه اظهار عقيده و 
نظر نمايد واز طرف ديگر، آقايانی که  اقدام  به تدوير چنين محافل کرده اند ، شايد اينقدر تربيت ، حوصلمندی 

اسی را داشته باشند که اگر من به حيث يک زن تنهای افغان  در همچو محفل و نزاکت های اخالقی  و سي
اشتراک  نموده و در رابطه بادرد و داغ زنان وطن  ومداخالت بيگانگان در کشور عزيزم اظهاراتی بنمايم 
 دست به هتاکی و دشنام گويی  و حرکات خالف مردانگی و افغانيت نزنند، در آن محفل اشتراک کردم ، اما
بسيار زود دريافتم که اشتباه کرده ام ،  وقتی نوبت سخنرانی من رسيد،  همينکه گفتم حقوق زنان در وطنم 
پامال و جنگ امروز در افغانستان، نتيجه اغراض کشور های خارجی و منجمله  پاکستان است ،  داير کنندگان 

کات دارند ،  سخت ناراحت شده شروع محفل که معلوم شد طرفدار پاکستان بوده و  مقصود ديگری از اين حر
در اين فحاشی و بی حرمتی عليه .  به فحاشی نمودند و به صورت بسيار بيشرمانه، مرا از  ستيژ پائين کردند

  » نقش فعال داشت "پاچا" مشهور به "غفران"اين جانب  ، شخص  بنام 
را نخورند و در محافل شان   خانم اکبری از هوطنان تقاضا کرده  که فريب اين عناصر مردم فريب 

  .اشتراک ننمايند
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 يی ها، همان خلقی هايی طالبی شده اند که »افغانی تولنه«ش خانم اکبری ميدانست که  اينان   ای کا
  . را  در همچون محفلی ترويج و تبليغ می نمايندCIAطرحهای  

بوده و _ ماری  هم پرچمی ش_   چيز نويسان و بلند گويان طالبی النه کرده در غرب،  اکثرًا خلقی  
و به اتکای . تعدادی از آنان در خدمت نهاد های اطالعات کشور هايی که درآن اقامت دارند قرار گرفته اند

همين پشتوانه ی استخباراتی از يکسو، و داشتن ذهنيت معتاد به تئوری توطئه، دسيسه، شانتاژ، اختطاف و 
( دگان، ژورناليستان وناشرين  واقعيت نگر؛ صادق و شجاع ترور از سوی ديگر، به تهديد و تخويف نويسن

بر _ بنا بر ملحوظاتی _ همچنان قلم بدستانی که در رابطه با برخی از سر باند های جهادی و جنگ ساالران 
که طور مستدام جريانات و رخداد های کشوری در خون و آتش فرو برده شده ی  ) خورد قاطع و شفاف ندارند 

قًا زير نظر  داشته، بدون هراس و واهمه ،و با تمامی  وسايل ممکنه ای که در اختيار دارند مردم خود را  دقي
را از دومين فاجعه، يعنی تهاجم  و تجاوز اجيران  عربی و  پاکستانی زير پوشش طالبان آگاه می نمايند ؛  می 

دالحی نيازی ، که با تنی چند ازهموندان به مثًال يک تن از اينان  که خلقی معلوم الحالی است بنام عب.  پردازند 
تسميه نموده »  د افغانستان تلويزيون« اصطالح ايدئولوژيک اش يکی از چينل های تلويزيون نيويارک را به 

و از آن طريق به تطهير طالبان و موعظه مهمله ی آنان اشتغال دارند ،  ناشر نشريه مذکوررا از طريق تيلفون 
ت؛ که بخشی از گفته های وی  را ، که در  شماره فوق آن نشريه  درج گرديده است؛ مخاطب قرار داده اس

  :عينًا در اينجا با هم ميخوانيم 
( که دارای دم و دستگاه سمعی و بصری تبليغاتی نيز در آن شهر) داکتر عبدالحی نيازی  ... ( « 

 می کوبيد، در واقع، هميشه "پگاه"ه وقتی شما طالبان را در هر شمار: " فرمودند... می باشد ) نيويارک
شما متعلق به اقليت های . پشتونها را می کوبيد، در حاليکه پشتونها اکثريت بوده و مؤسس افغانستان اند

در افغانستان هيچوقت از اقليت "  ... ؛ ..." افغانستان هستيد و سلطه ی اکثريت پشتون را ديده نمی توانيد و 
 بچه ی سبکتگين حاکم نبوده همه بشمول وی خاين بوه اند ، اقليت ها در های ديگر بجز سلطان محمود

، شمــا چــرا احمد شـاه مسـعود و رشـيد دوســتم ...افغانستان از بيرون آمده اند، آنها نبايد ادعايی داشته باشند و
  نهاد به اصطالح تئوريسين اين [  » "را نمی کوبـيـد که يکی آن جاسوس روسهاست و ديگرش قاتل پشتونها ؟

بمثابه عضو استخبارات " احمد شاه مسعود بهتر از ناپليون" از درک شخصيت  اصلی  "  بصری -سمعی " 
عاجز  می باشد ، آيا در ذهن فراموش کارش حين  نوشتن در مورد رشيد ) G R U(وزارت دفاع شوروی

تعداد از رهبران  حزب  منصوبه اش؛ اين امر تداعی شده  که چه ") جاسوس روس " دوستم جالد  و( دوستم 
که _ و ساير  رهبران وطن فروششان ، جنرال عظيمی  جنرال گالب زوی ،مثل  جنرال تنی، جنرال علومی

با دست و زبان به )  ساخته شده توسط امريکا"  ...محکمه  جنايتکاران و" ( " شمشير دموکلس" از ترس 
 K Gاز جمله سر سپرده های _  گر امپرياليزم آمريکا مشغولند تطهير زنجير خون آلود تانک های ارتش اشغال

Bکه های جاسوسی روس  می باشند ؟؟   وساير شب [.   
  را ابداع  " يا بعد از انقالب" ، " قبل از انقالب"  خلقی ها که پس از کودتای ننگين هفت ثور، جمله ی 

،  چه در ... اد های سياسی و حوادث نظامی وکردند، و آنرا  يگانه شاخص برای تعيين وقت و زماِن  رويد
طوری که اگر يکی از . داخل  و چه خارج از کشور، حتی مناسبات  و روابط شخصی افراد، قرار داده بودند

رفقا    هنگام گپ و گفت رفيقانه ، تاريخ   حادثه و يا قصه ای خودشانرا تذکر نمی دادند ، رفيق مخاطب با 
قبل از انقالب يا بعد :" اشرا قطع نموده می پرسيد " همرزم"ه با سر زنش  صحبت  لحن پر محبت ؛اما آميخت

 بی خردانه چسپيده  هر "اقليت" و "اکثريت"اين جنايت کاران قسی القلب ، هم اکنون به واژگان " . از انقالب 
و برابر افغانستان دو واژه را  محک و معيار سنجش و تعيين  حقوق سياسی و اجتماعی  مليت های باهم برادر 

همچنان  از همين ُبعد نيز سود جسته  خود را در وجود . ساخته، و از تکرار طوطی وار آن لذت می برند
اکثريت مليت پشتون و پشتون ها را  در داربست کارتونيک  جنبش طالبان توجيه  سياسی و حقوقی می نمايند 

ند پشتون ها در توليد نعمات مادی و ارزشهای ؛ ولی  اقليت های ملی را که در طول تاريخ کشور همان
  ، همرا با برادران پشتونشانفرهنگی سهم گرفته و از تماميت ارضی و استقالل ميهن، نواميس و غرور ملی ،

... در برابر  هر متجاوز  به پا خاسته  و دليرانه به نبردی بی امان پرداخته اند؛ فاقد اهليت حقوقی و سياسی و
  . ی خردی يک اجنت رسوا حکم اخراج و کوچيدن شانرا اصدار می فرمايند و با ب،شمرده

کامًال ضرورت است  در همين رابطه توجه خواننده را  به گپ های جاهالنه سفيرک طالبی  در نيويارک 
آنرا به دست ) ١٩٩٧ می -١٣٧٦ جوزای سال – مورخ ثور ٨شماره » آينده افغان« (که نشريه امريکا پسند 

  :ه، جلب می نمايمنشر سپرد
موضوع اکثريت و اقليت بايد حل شود يعنی که اکثريت تاجيک ها در تاجيکستان اند،  اکثريت .... «

  .»...ازبک ها در ازبکستان اند و اکثريت ترکمن ها در ترکمنستان اند
 اقليت "  را ناتمام گذاشت و نه گفت کهISI معلوم نشد  که وی چرا جمله اش يعنی معادله ی داده شده ی 

شايد که  طالب ديگر با کشيدن  دست به .  "ها بايد از کشور بکوچند و بروند به طرف اکثريت های خود
 در مورد تجزيه افغانستان را نبايد بر مال ISI سازمان "راز مگوی"ريشش،  گوينده را متوجه ساخته باشد که 
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 خلقی زير  پوشش طالب از  ابراز چنين  مطلبی  آمده، بعدًا ديپلماتک"آينده افغان" طوری که در نشريه. کرد
  ).چهار زانو نشست( از حضار مجلس معذرت خواست 

  
  :ار تره کیـــان روستـــثمـعداکترجناب   طــ توسبانـــير طالــ  تحريف و تطه-٧
  

 مقاله ای دارد ١٣٧٦ حمل٢٣٥شماره "  مجاهد ولس "  عثمان روستار تره کی در نشريه  صاحب  داکتر
که پرداختن به تمام خطوط اساسی آن در اين ياداشت »  مطبوعات غرب و حوادث افغانستان«ت عنوان تح

  .توان  يکی دو خط آنرا مورد ارزيابی قرار نداد نجد؛ مگر نميگنمی 
مطبوعات غرب در قبال  (!)  روستار تره کی بعد از آن که از توطئه سکوت مطلق داکتر صاحب   

با پرچمی ها، و تقرر پرچمی ها در ]  اين عضو استخبارات وزارت دفاع شوروی [  د ائتالف احمد شاه مسعو
  :پست های نظامی ، زبان قلمش را به ناله آورده می نويسد

اين در حاليست که دستگاه مفتن تبليغاتی کشور های غربی از سر و صدای ائتالف حکمتيار  با ...   «
طالبان گوش فلک را کر ساخته اند، بی آنکه در مورد اخيرالذکر خلقی ها و با رخنه عناصر خلقی در صفوف 

  » .اسنادی ارائه کرده باشند
    موثق ترين و مهمترين اسناد و مدارک در مورد باند های جنايت پيشه، اجير و  ميهن فروش جهادی، 

شعله " ، نشريه »  پيام زن« طالبی، مليشه ای، همين قسم  خلق و پرچم و خاد را ميتوان در نشريه معتبر 
  .مشاهده کرد»   آينده افغان« و برخی نشرات مبارز ،حتی نشرات امريکا پسند؛ مثل " جاويد 

در قسمت رابطه خلقی ها با طالبان می اندازيم،  با » پيام زن«    در ذيل نگاهی به اسناد منتشر شده ی
...  «که عقيده دارد ، ای روستار تره کی را آنکه ميدانيم انتشار دوباره آن احساس و غرور مليت پرستانه ی آق

رسالت نجات افغانستان از بن بست فعلی را بدوش فرزندان اهل و صالح کشور که با شمشير و قلم  ) ج(خداوند 
  .   سخت جريحه دار خواهد ساخت،»  .با اهريمن  شکست خورده متجاوز  می جنگد، گذاشته است

  :،  گذارش عين الدين از کابل جلب توجه ميکند١٣٧٤رخ حوت مو»  پيام زن «٤٢شماره٦٣   در صفحه
 فردی بنام حشمت اهللا که از چنگ طالبان زنده نجات يافته ولی  شديدًا مورد ١٣٧٤ سنبله ١٣به تاريخ    « 

 اين يکی از اشکال  ": شکنجه قرار گرفته بود، ناخن های دست و پايش را که کشيده بودند نشان داده گفت
 به اين دليل که گويا سالح دارم  توسط طالبان دستگير و به ":  وی افزود"نجه مدافعان اسالم استمعمولی شک

منطقه  گلنار و اليت لوگر برده شدم در جريان تحقيق و پرسش طی هفده روز توسط پرچمی ها و خلقی هايی 
  .» " ...شکنجه گرديدم  که با طالبان در آزار و اذيت مردم در مانده ی ما همکار اند

طالبان و پيلوت های  «  زير عنوان  ١٣٧٥مورخ ميزان »  پيام زن «٤٤ شماره ٦٠   همچنان در صفحه 
  :به نقل از خبرگذاری فرانسه در اسالم آباد مطلب ذيل درج شده است  »  خلقی و پرچمی شان

ه سابقًا  برای رژيم بر اساس گذارش منابع افغانی  پيلوت هايی ک) خبرگذاری فرانسه( اسالم آباد    «  
در ... پوشالی کار می کردند در سه فروند طياره جنگی که بروز يکشنبه کابل را بمباران نمودند حضور داشتند

حالی که جنگجويان طالب که سال گذشته جهت سر نگونی مجاهدين افغان از مدارس پاکستان سر بر آوردند و 
جت های جنگی ... ارندو مسئوليت حمالت مذکورا پذيرفتندهيچگونه تعليمات نظامی در زمينه جنگ هوايی ند

)  خلقی و پرچمی( که طالبان از نيرو های دولتی گرفته اند همه توسط افراد ملکی اغلب کمونيست های سابق
و هم اکنون مستقيمًا در خدمت بادار جديد شان يعنی امپرياليزم جنايتکار و [ که فعًال در استخدام طالبان اند 

يعنی جنرال , از دو جناح خلق و پرچم KGBر امريکا قرار گرفته اند که حضور دو جنايتکار و اجنت  اشغالگ
مورد استفاده قرار می ]    نشانی کرد "مشت نمونه خروار"علومی و جنرال گالب زوی را ميتوان به مثابه 

ه اند از بهترين پيلوت های اين پيلوت ها که توسط اشغالگران روسی  حامی دولت پوشالی آموزش ديد.  گيرند
  ).١٩٩٥ نوامبر ٢٨فرنتريست ( » ... منطقه محسوب می شوند

 ٤٥مطلبی را تهيه و به شماره  »  مرحله تکاملی چاکری خلقی ها«     هکذا رشيد از کابل  در زير عنوان 
  : ست به چاپ رسانده ا٦ارسا ل  داشته که مجله آنرا در  صفحه »   پيام زن « ١٣٧٥مورخه حوت 

بعد از سقوط  دولت نجيب، ميهن فروشان خلقی با ماهيت نوکر منشی خويش بی درنگ خود را به     « 
هر دو دستگاه مارک طالب را بر جبين آنان حک  وريش و لنگی را . انداختند CIA و از طريق آن به ISI   پای

 را در قوای هوايی و مدافعه هوايی نمونه اين خلقی های تازه مال شده.  جاگزين نشانهای روسی آنان کردند
جيالنی فعًال منحيث قوماندان قوای هوايی، سابق خلقی مربوط گروپ تنی، عبدالرحمن : صالبان می توان ديد

سر انجنير قوای هوايی ، خلقی مربوط باند تره کی، فيض محمد خلقی قوماندان  گارنيزيون خواجه رواش، سيد 
 وابسته به باند امين به ٣٧٣بوط باند امين و شير آقا سر انجير غند  مر٣٧٣عمر خلقی قو ماندان  غند 

  .مزدوری مشغولند
    بعد از نصب اين غالمان در پست های مهم  هوايی،  وقتی کسی به تبريکی شان می رفت  دست خود 

  .».را به دهن وی پيش می بردند تا بوسه نمايند
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 « ١٣٧٦ مورخ اسد ٤٦در شماره »  کرام متشکل از کيانندطلبه«         همينطور گذارش هاشم تحت عنوان 
  :منتشر شده است » پيام زن
 افراد طالبان متشکل از يک تعداد روحانيون فروخته شده، يعنی خلقی هايی که  اين بار گوش به  «   
 مردم  اند، افغان ملتی ها و مساواتی های می باشند که با حمايه امريکا و مزدوری پاکستان  CIAفرمان

برخی افغان ملتی ها که در زمان کار مل زندانی شدند و با يوسف واکمن يکجا . افغانستان را به غم نشانده اند
از طريق تلويزيون آنوقت  اعتراف و از دولت پوشالی خواهان عفو شده بودند، اينک با طالبان اند و اشغال 

. داهللا صافی ، داکتر منير شينواری  و عبداهللا لونعب) معين وزارت صحت عامه( ستارپکتين . وظيفه  کرده اند
  .».اينان از جمله ايدلوک های طالبان اند که به سادگی قادرند خود را به هر  رژيم فاشيستی بفروشند

، ٦٨مندرجه صفحه» ميهن فروشان خلقی در خدمت خاينان طالبی«    به گذارش حبيبه زير عنوان 
«  (آن مجله ٤٨ -، شماره٧٧ فرياد از باميان نشر شده در صفحه ی و گزارش علی» پيام زن « ٤٨-شماره

  :، نيز توجه نمائيم)»سيد داود مصباح خود فروخته هزار چهره
لست خلقی هايی که در رژيم پوشالی وظايفی داشتند و فعًال در رژيم طالبان موقعيت های برجسته را    « 

  :  احراز نموده اند
  از واليت هلمند، فعًال رئيس ١٣٧٠-٦٤ در شيندند در سالهای٣٣٥ند  دگروال کريم معاون اول غ-١

  .  ارکان قوای هوايی و مدافع هوايی
 جکرن غنی کوهی از ارزگان معتمد روغنيات در شيندند، فعًال رئيس لوژستيک قوای هوايی و مدافع -٢
  .هوايی
در رژيم طالبان زمانيکه  بگرام  را در .  سليمان شاه از قندهار داماد مرچ آغا قندهاری پيلوت در شيندند-٣

  .دست داشتند سرپرست گارنيزيون بگرام بود
قابل ياد آوريست که تعداد قابل توجهی از خلقی های مربوط بخش کريم زرغون در رژيم طالبان مقام های 

پيوستند همچنان افرادی مربوط به  عصمت مسلم مشهور که بعدًا با کلبدين خاين . حساسی را صاحب شده اند
  .نيز در نوکری طالبان قرار گرفته اند

 که فعًالرئيس سياسی قوای هوايی و مدافع ٣٣٥ دگروال ظريف پيلوت از وردک معاون سياسی غند -٤
  .هوايی می باشد

 مدير اداری واليت غزنی فعًال به ٦٠ و ٥٩ بهلول از غزنی منشی کميته واليتی غزنی در سالهای -٥
تيفی استخبارات اجرای وظيفه نموده و در ساحه قلعه فتح اهللا و وزير آباد مشغول عنوان مسئول بخش اوپرا
  .جاسوسی برای طالبان است

 کار ميکرد، با آمدن طالبان به "حقيقت انقالب ثور" شاه محمود حصين که در بورد پشتوی روزنامه -٦
 از سر سپرگان شوروی سابق و ...سيد داود مصباح « ؛ »  .کابل به عنوان سر مشاور اين واليت مقرر شد
در سال .  به حيث والی باميان تعيين شد١٣٥٨ تا ٥٧از سال. طرفدار سر سخت کريم ميثاق بشمار ميرفت

 پست واليت از ١٣٦١به اساس اختالفات بين جناح خلق و پرچم، در سال .  در لو گر والی مقرر  گرديد١٣٥٨
 بعد از شکست کودتای ١٣٦٨در سال ... ار ميکردوی  گرفته شد و در وزارت تجارت به حيث رئيس ک

 در ايران رفته با خامنه ای ١٣٧٠در سال.  تنی، به پاکستان آمده در حيات آباد زندگی ميکرد-مشترک گلبدين
 از طرف طالبان ١٣٧٥در سال. زمانی که تنی حزب تشکيل داد، مصباح با وی همکاری نمود. ديدار کرد

بعد از اين مذاکره  زمانی که عازم مزار . ر با کريم خليلی در باميان مذاکره نمايدوظيفه گرفت تا بامقداری دال
ولی بعد از سه ماه به . بود، در جريان راه توسط افراد محقق دستگير و مدت سه ماه در مزار زندانی بود

 در کابل به "رائی سادات گ"اين مزدور چند جانبه فعًال بنام . وسيله خلقی های حزب وحدت و دوستم فرار نمود
  .» .نفع طالبان کار ماموريت دارد

    حال توجه خواننده کاوشگر و قايع خونبار کشور را  به سند جالب ديگری از زبان اخوانی مشهور جلب 
  . می نمايم

، که در  نيويارک منتشر می »  آينده افغان« جنوری آقای نثار احمد زوری مسئول نشريه ٢٥به تاريخ 
 سوالش را اينطور ،اره هفتم نشريه اش در مصاحبه بانمايندگان فوق العاده طالبان در نيويارکگردد، در شم
  :مطرح نمود

در يک مصاحبه تيلفونی با راديوی خطاب، که از يک  شهر ]  اخوانی مشهور [ مولوی تره خيل    « 
 خلقی حزب خلق را  که او يعنی تره خيل يک هزار وپنجصد نفر اعضای: کلفرنيا پخش می شود ، گفته که 

کارمندان فنی و تحصيل يافتگان شوروی  سابق بوده اند به تحريک  اسالمی طالبان معرفی کرده و اين پرده 
  »بر افراشتن از حقايق يک تعداد زيادی از مهاجرين را سخت متاثر ساخته، در اين مورد نظر شما چيست؟ 

 بيرحم و قسی القلب که به دستور سيا اعدام يک زن   اين خلقی نهايت [      مولوی وکيل احمد متوکل 
 تا رژيم منفور ،مظلوم افغان را در استديوم ورزشی کابل و در حضور مردم اسير گرفته شده ی ما بر پا نمود

 به افغانستان  مساعد  امريکائی اشو زمينه تجاوز بادار. طالبان بيشتر از پيش مورد نفرت جهانيان قرار گيرد
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هر دو تنديس بی مثال  اجير،طالبان رژيم  از جهانياننفرت و انزجارگسترش ها طبق همين پروژه  بعد( گردد
به خاطر تشديد  نفرت هموطنان آنگاهی که اعدام در  استديوم مورد اعتراض . )تاريخی باميان منهدم گرديد

عمار يک کشتار گاه خبر نگار غربی قرار گرفت،  وی را مخاطب قرار داده از کشور های غربی تقاضای ِا
  : سوال اخير را چنين جواب داد   ]   را  به عوض استديوم ورزشی  نمود

مويدين قدم به قدم تحريک اسالمی طالبان اند، ...  مولوی صاحب تره خيل در جمله ديگر علمای مذهبی«
 رسيدن را نخواهيم ما به صراحت ميگوئيم  که ما در افغانستان ديگر به کمونيستان ديدن خواب به قدرت... 

اگر تا جايی که امکان . داد و آنها را متروک  ميدانيم  و به هيچ صورت امکان بازگشت آنها ديده نمی شود
در افغانستان تنها اعدام نجيب ... موجود باشد نام های آنها گرفته شود تا پرده بيشتر از حقايق گرفته شود

  .» وسالم. ن جای نيست شهادت ميدهد که ديگر برای اينها در افغانستا
از بيان »    يک نه و صد آسان«     اين جالدِ خاين به کشور، بزعم خودش گويا ديپلماسی کرده، با گفتن 

  .  است ) زده در واقع روباه غلط(  رفته واقعيت طفره
 ( راچه بهتر که به ادامه همين موضوع گفته های يکتن از خاينين مشهور جهادی، يعنی صبغت اهللا مجددی

که بعد از عمری مزدوری و خدمت به سازمانهای استخباراتی انگليس، امريکا و پاکستان و خيانت به مردم 
پناهنده می ... افغانستان،  با پشتاره دالر، کلدار و روبل روسی، گاهی به سر زمين فراعنه و زمانی به ديار 

محفلی با «  زير عنوان ١٩٩٧ می ٢٠ورخ م»  آينده افغان « ٨ مطلب در شماره در رابطه با همين) گردد
حضور  داشت جناب  صبغت اهللا مجددی در نيويارک داير شد که در آن چهار جانب درگيردرقضيه افغانستان  

،  داره ی وحدت "گلم جمع"دوستم » جنبش ملی«,  يعنی باند های وابسته و مزدور، طالبان[» اشتراک داشتند 
  :  را ذيالًً مرو نمائيم]  حمد شاه مسعود ا" بهتر از ناپليون"و نماينده 
: درمورد اينکه طالبان از کدام کشور خارجی پشتيبانی ندارند ، به گفته آقای مجاهد جناب مجددی گفت   « 

آقای مجاهد زور آوری نکن خود پاکستانی ها بمن گفتند که آنها به طالبان کمک ميکنند و همچنان خود " 
.  به طالبان کمک ميکنند مکررًا پاکستانی ها بمن گفته اند که به طالبان کمک ميکنندامريکايی ها بمن گفتند که

من قومندان های خلقی را می شناسم ما نبايد حقايق . حتی خلقی ها و صاحب منصبان آن در ميان طالبا ن است
ميان است که بايد کامًال با آنکه خلقی ها در ميان شان اند اما اشخاص درست نيز در ...  را پامال و پنهان کنيم

  نماينده طالبان با نارضايتی تمام ، خواست گفته های او را  در مورد خلقی ها و "...بيطرفانه قضاوت  کرد
 من  به اين ريش سفيد "  :جناب مجددی با ناراحتی تمام عالوه کرد که.  کمک های خارجی رد و يا مناقشه کند

 جناب حضرت صاحب شما  جانبداری می ":   مجاهد گفت" دارمدروغ نمی گويم من از تمام حقايق خبر
  .» "  من از کسی هراس ندارم که جانب داری کنم"..."کنيد
 مردی که خود و خانواده اش از ده ها سال  قبل بدينسو  يکی از عوامل عمده ِاعمال سياست های [ 

ت پرده  به کرسی مؤقت  رياست جمهوری در افغانستان بوده، و با زد و بند های پش... استعماری انگليس و 
  لحظه که بدون قالده استخباراتی و اطالعاتی کشور بيگانه_افغانستان نيز تعبيه شد،  مسلمًا از وجود خلقيان

 داخل طالبا ن اطالع دارد و ميداند که قومندانان خلقی در درون داره طالبان  از_ زيست نمی توانندای هم
  .]فعاليت دارند 

ضد تمام َاعمال و کردارواقعيت  که با اغماض  بسياربسيار مهربان پدریمثلروستار تره کی داکتر ی    آقا
  پسر ش را ناديده  بگيرد و در برابر اعتراضات اجتماع لجوجانه از وی به دفاع بر خيزد؛ از طالبان اجتماعی

  :از آنان بر خاسته، چنين می نويسد سرسختانه جانبداری نموده، و به دفاع  و امريکاجاهل و آله دست پاکستان
جبهه مشترک ضد منافع عليای افغانستان بخشی از ... اما همين ماشين پروپاگند بيرون مرزی    « 

مطبوعات افغانی هجرت و شبکه پروپاگند بين المللی غرب  روزی نيست که در رابطه به مداخله پاکستان  که 
ده است داستان های  جعلی و تحريک آميز را  بدست امواج هيچگونه سندی معتبری در مورد ارائه نگردي
  .»راديو نسپارد  و در مطبوعات به نشر نرساند 

؛ »  نه از زبان ماشين پروپاگند بين المللی و مطبوعات افغانی در هجرت« _      باز هم به دو سند معتبر 
 در سنای ١٩٩٧ اکتوبر ٢٤ی که بتاريخ بل از زبان داکتر برنت روبن دانشمند افغان شناس و برجسته امريکاي

نيز »  آينده افغان« واشنگتن طی يک محفل دربسته  که نماينده نشريه »  کارنگی«امريکا و مرکز بين المللی 
ه  و بيانيه در آنجا حضور داشت، به نمايندگان موسسات مختلف دولت امريکا در مورد افغانستان بيانيه داد

  : توجه نمائيم–شده » آينده افغان «١٩٩٧اکتوبر و فبروری ٧ و٦ موصوف درج شماره های
جنگنده های اسالمی در نتيجه چنان معلوم شدند که فساد اداری در ميان تبارز کرده و نيز طوری ... «     

هويدا شد که  کشور شانرا فروختند بخاطر کمک های خارجی که به آنها می رسد و باالخره خود آنها از 
در سال ... «  ؛»...ناموس شان تخلف کردند، مثل تجاوز به زنان و  ديگر تخلفات حقوق بشر ارزشهای ملی و 

 بی نظير بوتو  به صدارت انتخاب شده و نصراهللا بابر  به حيث وزير داخله و خود را پشتون و از ١٩٩٤
بدين منوال افغانستان  و متخصص در امور اين کشور خوانده  و کمک به حکمتيار را روی دست داشته و 

سياست در افغانستان شيرازه ميگرفته، بابر  به شيوه جديدی متوصل شده و برای ايجاد گروه طالبان دست 
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در حقيقت و اصًال در عمق خود طالبان مربوط به يک سازمان ديگر در پاکستان است  و اين .  بکار گرديد 
اين سازمان يک . الرحمن می چرخدسازمان جمعيت العمای پاکستان می باشد  که برياست قاضی فضل 

جمعيت اصلی و عنعنوی پشتون های پاکستان بوده که در اساس يک ارگانايزشن سياسی است  تا مذهبی که با 
قاضی فضل الرحمن چيرمن اين حزب  .  پاکستان عاليق سياسی   وحزبی دارد )  حزب مردم(پيپلز پارتی 

ن دو شخصيت  بابر و قاضی رحمن اين پالن طالبان را ايجاد اي.  بوده که با خان ولی خان در مسابقه است
 واقعه هرات وقتی رخ داد که يک ماه  يا کمی بشتر کانکرس امريکا  مبلغ دو صد مليون  دالر را « ؛ »کردند

و ايران،  جريان را چنان ... تخصيص داد تا کمک به تحت تاثير آوردن ايران را باين مبلغ پيش ببرند CIAبه  
 د و تصور کرد که اين قدرت نظامی طالبان را در هرات بوجود آورده است  و به عواقب آن نگران ماندخوان

) تقويه طالبان( در راه اين تالش  ) پول هنگفت( عربستان سعودی تصميم گرفت تا يکمقدار از پول  « ؛ »
ند و آنها را قادر ساخت  تا جالل اين مقدار پول توانست موفقيت اخير  زمينی طالبان را تضمين ک. بکار اندازد

  ).» آينده افغان «١٩٩٧ فبروری ٧شماره ( »آباد را تصرف کنند 
روستار تره کی  چنين سند معتبر و مهمی را  جزو تبليغات و پروپاگند کشور های غربی  داکتر      آقای

  : محسوب کرده می نويسد
عی پروپاگندی بيرون مرزی  به شيوه آگاهانه و يا چنان معلوم ميشود که بخشی از وسايل ارتباط جم     « 

 ؛ »...نا آگاهانه يک توطئه بزرگ بين المللی را برای قلع و قمع نفوذ اکثريت قومی در افغانستان شکل ميدهند
  . » طالبان فرزندان اهل و صالح کشورند  که با شمشير می جنگند و مستحق شاد باش می باشند... «

روهر (  روستار تره کی، يک کانگرسمن امريکايی  صاحب قبل از نوشته داکتراين نظر را سيزده ماه
  :در سنای  امريکا به گونه ديگری بيان کرده) باکر 

، در آنها يک عامل منفی در افغانستان نيستند گفت  او فکر ميکند که "روهرباکر "در مورد طالبان آقای« 
  »  ...يع مردم نمايندگی می کننداز تعداد وسحاليکه آنها يک گروه ديگری اند که 

  ).١٩٩٦ مورخ اکتوبر ٦شماره »  آينده افغان« (
 ، يکی باشد )... اقتصادی ادبی وهمينطور( هرگاه خط ديد افراد در يک مسئله مشخص سياسی 

   بدون شناخت و ارتباط با همديگر درارزيابی و استنتاج همان مسئله،آنان درهر کشوری که اقامت داشته باشند
 متفاوت  را ی فقط در نگارششان جمالت و کلمات و واژه ها. ميرسندبرداشت واستنتاجمشخص اغلبًا بيک 

  منعکس ميسازند؛ ...  همان مسئله  مشخص ددر مور با هم يکسان را ی بطور کل مفاهيمبکار ميگيرند
 قوم شان در  ؛امل مثبت اند  در افغانستان عطالبان:  )روهرباکر(     به نظر  نماينده  سرمايه مالی امريکا

   .افغانستان اکثريت دارند
  ش جمله نخست را دستکاری نموده به جایروهرباکرجمله هر دو توگويی   روستار تره کی داکتر صاحبو 

 .را جاگزين ساخته است» اکثريت قومی «  ، شجمله دومرا نشانده و در عوض  » فرزندان اهل و صالح « 
   . کدام ارتباطی ندارنده ايشان با روهر باکردر حاليکه اينطور نبود

 که با )داکتر برنت روبن  ( چه  تفاوت ماهوی  ميان نظرات يک دانشمند  و افغان شناس امريکايی
 را منعکس می )طالبان(مزدوران   امپرياليست های  کشورش وجدان عاقل و بی هراس و خوف  واقعيت 

بخاطر اشغال  که  ابر قدرت   نشسته در سنايکی سرمايه ساالر [يگر نمايد و نظر ات متحد المحتوای دو فرد د
يک  و ديگری را ستايش مينمايد اش   های طالبیشرايط آماده کنبعدی افغانستان توسط ارتش  کشورش  

  ].  وجود دارد ؛افغانی که به شوونيزم مليت بزرگ عشق ميورزد
 که از   نيستکه همانند روشنفکر نماهايی کی آباد ترهباتمام اينها باز هم خانه ی داکتر صاحب روستار

 که خون  _ ، با بوسيدن دست و چشم يک مالی عقب مانده و متحجر مردم بريده و بخاطر رسيدن بکرسی
نه تنها به  طيف روشنفکران متعهد و وطنپرست خود پشت کرده ؛ بلکه از وجدان _ خلق ما را بر دوش دارد 
  .خود نيز فاصله گرفته اند

  
  :» اــردم مـــرده ی مــری بر گــر ديگـــنجـبان، خــطال   « -٨
  

نخستين نشريه ای بود که تحت عنوان فوق  متن هوشدار دهنده ای  را در مورد طالبان در » پيام زن     «
حوت ٢٩اينک بخشهای از متن سر مقاله شماره .  آنان را بر مال ساخت" ظهور"دست نشر سپرد و راز

  : آن مجله ١٩٩٥بروریف -١٣٧٣سال
 ارتجاع مذهبی پاکستان از دوران ضياءالحق به اينسو غير از احزاب بنياد گرا، نيروی ذخيره را هم    « 

 پرورش ميداد، تا روز مبادا "طالبان"بدون سر و صدا  در مدارس دينی شهر های مختلف پاکستان  زير نام 
 "ظرف کمتر از پنج ماه حدود هفت واليت را  از کنترول طالبان در . آنروز فرا رسيد. آنرا به ميان آورد

(!)    صدراعظم " برادر حکمتيار " خارج ساختند  و اينک با فراری کردن"برادران ناکام و جنايتکار جهادی
برای طالبان سوار بر سر انگشت بيگانگان  و موج خشم و .  کابل را از آن خود سازند"امارت"می خواهند 
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 « ؛ » .ت عليه قصابان بنياد گرا ، پيشروی در بسياری از نقاط کشور هم قابل پيشبينی استنفرت بيکران مل
 بودن "ضد اسالمی"جالب است که طالبان،  خاينان جهادی را از گلبدين تا مزاری متهم به هر چيز و حتی... 

 و آزادی و می کنند ولی به مزدوری شان به کشور های بيگانه ميهن فروشی، تبهکاری، دشمنی بازن
آيا اين به آن معنا نيست  که طالبا ن با گلبدين و . دموکراسی و ارتجاع بنيادگرايی کوچکترين اشاره ای ندارند

 داشته  و دير يا زود دست در دست هم طناب اسارت بر گلوی " برادرانه ی جهادی"شرکای خاينش احساسات 
  مردم ما را خواهند کشيد؟

ار ناپذير بر همگان معلوم خواهد شد که آيا طالبان نسخه جديد و برادران تازه      به زودی و به طور انک
به زودی ثابت خواهد شد که آنان بازوی نوين امريکا و پاکستان .  نفس بنياد گرايان اند يا آفتی مهلکتر از آنان

ی از منافع آن  دول و عربستان اند که با گسترانيدن  جهالت پيشگی و آزادی کشی هر چه تمامتر ، در پاسدار
ما پديده ی طالبان را  تيره تر شدن ابر  های سياه ...  « ؛ »  ؟" منجيان ملت "لحظه ای غفلت نخواهند کرد يا 

  ؛» ...بر فراز افغانستان خرابه و بنياد  گرا زده ی خود ميدانيم که سه سال است  از آن خون و خيانت ميبارد
پا نخواهد بود زيرا نه قادرند به خواستهای اقتصادی و آزادی طلبانه مردم  حاکميت احتمالی طالبان هرگز دير«

طالبان اگر با برادران بنياد گرای . ما پاسخ دهند و نه توانايی پرچيدن طومار نظامی نيرو های رقيب را دارند
(  خيانت شان  به سازش تن ندهند، درگيری هر دو کمپ مدتها ادامه خواهد يافت و خطر تحقق سهمناکترين 

 ما يقين داريم که تمامی تشکلهای آزادی طلب  و «؛  » .بيش از هر زمان ديگر خواهد بود) تجزيه کشور
طرفدار دموکراسی ، نسبت به طالبان دچار تصورات واهی نشده، با اميد و شهامت و خستگی ناپذيری  بيشتر 

 حاميان خارجی آن به منظور استقرار از پيش توده های ستمکش ما را بخاطر يورش عليه هرگونه ارتجاع و
اين وظيفه ی تخطی ناپذير و مبرم هر مبارز راه . آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی متشکل خواهند ساخت

  » .آزادی و  دموکراسی است
  
  :» ت ـــخـاج و تـــــبان تــــطال   « -٩

  
 شماره سيزدهم دوره دوم ماه مندرج(است  که زير عنوان باال » شعله جاويد«     دومين نشريه 

و در پنج پيکره ، تحليل و تفسير مبسوط و همه جانبه ای از طالبان نموده، که اينک ) ١٩٩٥اپريل-١٣٧٤حمل
  :نگارنده غرض آگاهی بيشتر  خواننده صرفًا  پيکره نخست مقاله را انتخاب   وشامل اين جزوه می نمايد

ی افغانستان، يعنی ماه سپتمبر سال گذشته،  تا حال صرف  در صحنه سياس"طالبان" از زمان ورود  «  
ولی در طی همين مدت کوتاه اين نيروی به اصطالح نوظهور ناگهانی به يک قوت . مدت هفت ماه می گذرد

بزرگ مبدل گرديده  و هم اکنون مراکز دوازده  واليت ، از واليات سی گانه کشور را تحت کنترول داشته  و 
 را از قدرت برانداخته و سيعًا خلع سالح شان نموده است " نيروی های  جهادی "اور تمامیدر اين منطقه پهن

اين نيرو چگونه پديد آمد و بنابر چه علل و ).  به استثنای مناطق هزاره نشين واليت ارزگان، غزنی و ميدان(
جنبش "ی به اين سوال، عواملی اينگونه سريعًا رشد نمود و چه اهدافی را دنبال می نمايد؟ برای پاسخگوي

  . را از زوايای مختلف مورد ارزيابی قرار ميدهيم "طالبان
  :  پايه اجتماعی اصلی

 ISI تحت سرپرستی ١٣٧٥  حرکت انقالب اسالمی افغانستان اولين تنظيم جهادی بود  که در سال 
اين تنظيم ها که .  گرديد در پاکستان  ايجادCIAايران و نظارت اصلی  ]  آذرويه- واواک[ پاکستان و ساواک 

در واقع اتحادی از دو شاخه اخوانی های افغانستان يعنی شاخهء گلبدين و شاخهء ربانی بود  به علت 
ناسازگاری هر دو جناح در انتخاب رهبری تحت رياست  مولوی محمد نبی محمدی که به اصطالح شخص 

گرچه اين اتحاد دير دوام ننمود  و هر . شدثالث بالخير در ميان دو جناح مذکور محسوب می گرديد، تشکيل
چند ماه بعد از تاسيس آن ، هر دو جناح برهان الدين و گلبدين  يعنی جمعيت اسالمی و حزب اسالمی از آن 

  .بيرون رفتند؛ اما حرکت انقالب اسالمی به عنوان اولين تنظيم جهادی ساخته شده در پاکستان باقی ماند
از همان شروع جنگها در مناطق جنوبی کشور عليه رژيم مزدور سوسيال  "انقالب اسالمی"     تنظيم 

، به تنظيم مال ها معروف گرديد، زيرا که اکثريت قاطع مال ها و ١٣٥٨امپرياليزم شوروی يعنی بهار سال 
يت  که دقيقًا همين دوازده وال-از آنجائيکه در اين مناطق. طالب دينی  پشتون ها در اين تنظيم عضويت داشتند

 از يک طرف نفوذ اخوانی ها ضعيف بود و از طرف ديگر حسب -تحت کنترول  طالبان را در بر می گرفت
  به عنوان نيروی "تنظيم ها"سنت ديرينهء جامعهء پشتونها، قشر مال ها  و طالبان مدارس دينی کثيرالتعداد، 
تنظيم مال ها، . لبان تشکيل ميداداصلی جهادی برآمد نمود که نيروی جنگی ضربتی آنرا گروپ های  خاص طا

عليرغم انشعابات و پراگندگی  روز افزون، در طول سالهای جنگ مقاومت  همچنان به عنوان نيروی  اصلی 
 در ساير واليات  و در ميان مال "تنظيم مال ها"البته عالوه بر اين واليات ، .  جهادی در اين منطقه باقی ماند

  که بعضًا مثًال در واليت باميان ، غور، و بادغيس کم و بيش گسترده  و های غير پشتون نيز نفوذ داشت
  .نيرومند نيز بود
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به پاکستان،  مدارس دينی، چه در  ]  آذرويه- افغانی[      از جانب ديگر سرازير شدن آوارگان افغانستانی 
ون نشين پاکستان، کمپ های مهاجرين و چه در شهر های مختلف  پاکستان  بويژه  شهر های مناطق پشت

اين مدارس  که به کمک مراکز .  سمارق وار روئيدن گرفت  و تعداد شان بطور روز افزون  افزايش يافت
آخوندی کشور های مختلف  اسالمی و حتی کمک های دولتی بعضی از اين کشور ها داير ميگرديد، تعداد 

تعداد طالب دينی در ميان .   جلب نمودزيادی از اطفال و نوجوانان  خانواده های آواره را بسوی  خود
 آنچنان افزايش يافت  که عالوه بر مدارس دينی متعلق به مهاجرين،  ] آذرويه -افغانی [ آوارگان  افغانستانی

بطور رسمی در مدارس مربوط به جمعيت علمای اسالم  پاکستان  تحت رهبری موالنا فضل الرحمن نيز جای 
رس دينی در پاکستان،  تعداد معينی از اين مدارس در افغانستان  در مناطق نزديک البته عالوه بر مدا. گرفتند 

 و تا حدودی نيز " حرکت انقالب اسالمی"به سرحد پاکستان نيز داير گرديد، که بيشتر  توسط جمعيت طلبهء 
  .توسط ساير مال ها اداره می گرديد

طالب مدارس دينی فوق الذکر و همچنان از ميان      جنبش طالبان پايه اصلی خود را  از ميان مال ها و 
مال ها وطالب قبًال مربوط به تنظيم حرکت  انقالب اسالمی  و تا حدی کمی هم  از ميان مال ها و طالب بيرون  

حلقه اصلی رأس رهبری  جنبش طالبان يعنی مال محمد عمر ، مال  محمد . از اين تنظيم کسب نموده است
، مال محضر، مال ) آذرويه –به علت خيرگی چاپ بدرستی خوانده نشد _ يا مال امان اهللا (ربانی، مال احسان اهللا

و در جبهات  تنظيم  . عبدالمنان و مال  خيراهللا همگی قبال عضو جمعيت طلبهء حرکت انقالب  اسالمی بودند
ژيم نجيب اهللا  در پس از فروپاشی ر_ مثًال خود مال محمد عمر _ تعدادی از اينها. مذکور فعاليت داشتند

 در رابطه CIA و ISIو از همين مدارس  توسط .  مدارس دينی پاکستان مجددًا به زندگی طلبگی روی آوردند
عالوتًا . با جلو گيری از قاچاق مواد مخدر توظيف گرديده و سر انجام در رأس جنبش طالبان قرار گرفتند

  .امی طالبان را ، مالها و طالب اصلی تشکيل ميدهندشيرازه بندی سازماندهی و ستونهای اصلی نيرو های نظ
  های سابق نيز " خلقی "    البته در پهلوی مال ها و طالب دينی  اصلی،  يک تعداد افراد نظامی و ملکی 

به هيئت مال ها و طالب دينی درآمده و در ميان طالبان در واقع برای طالبان به فعاليت مشغولند و بر عالوه 
فسران  نظامی  به اصطالح بيطرف متعلق به حکومت های گذشته توسط طالبان به خدمت گرفته تعدادی از ا

اينها عليرغم اهميت کم و بيش خدمات شان، نيروهای فرعی و ضميمه را تشکيل ميدهند و پايه . شده اند
 "عداد مجاهدين سابق از همچنان در صفوف طالبان يک ت.  اجتماعی اصلی جنبش طالبان شمرده نمی شوند

 نيز فعاليت می نمايندکه کم اهميت تلقی ميشوند، زيرا  که طالبان معموًال از ميان عوام سر باز "توده عوام
گيری نمی نمايند  و در صورت مبادرت به چنين کاری  فقط از آنها به اصطالح کار می کشند و صالحيت 

  ». خواص را به آنها نمی سپارند
   :" شعله جاويد"اگراف  پايان مقاله مندرجه نشريه    واينک پار

 با دوام جنگهای ارتجاعی که نتيجه مستقيم آن خرابی روز افزون توده های مردم و  ويرانی بيشتر  «   
يکی دوام حالت تجزيهء غيررسمی کنونی . مملکت است، دو دور نمای احتمالی ارتجاعی خود را نشان ميدهد

و ديگری تأمين حاکميت تئوکراتيک ارتجاعی سرتاسری با سلطه شوونيزم پشتون و و يا تجزيه رسمی کشور 
افغانستان و مردمان مليت های مختلف اين کشور فقط يک راه نجات دارند و آن راه . يا شوونيزم تاجيک

بری اين راهی است که بايد خود توده ها  تحت ره. انقالب و راه سر نگونی قهری ارتجاع و امپرياليزم است 
هيچ نجات دهندء غيبی آسمانی و زمينی ای وجود .  پيشاهنگ انقالبی، در آن گام بگذارند و خود را نجات دهند

  .»ندارد که نجات توده ها را ممکن و ميسر سازد
  
  
  
  :اـــ ه"قیـــلــخ" و "دــــرحــوبه ی ســ ص"تان، ــــسـ   پاک-١٠

  
ياليزم چنين تقاضا ميکرد، تا بعد از خروج اجباری از کشور      منافع اقتصادی و سياسی استعمار و امپر

به شگرد _ های مستعمره، در جغرافيای سياسی آن کشور ها بازنگری کرده، مرز های نوين و دلخواهش را
بر مستعمرات تازه به استقالل رسيده  تحميل _ گوناگون منجلمه از طريق مزدوران بومی  قبًال پرورش يافته 

الرد "ه استعمار مکار و حيله گر انگليس بعد از شکست مفتضحانه در افغانستان خط منحوسنمايد، چنانچ
 ١٨٩٣ ی هزاران بارلعنت شده را با امضای خاينين ملی يعنی دست پرورگان افغانيش در سال "ديورند

نه از ما  را بيرحما) پشتون(و بخشهای وسيع و استراتيژيک  سرزمين قبايل نشين  . عيسوی رسميت بخشيد
  . پيکر افغانستان بريد و آنرا  با هند تحت سيطره اش ملحق ساخت

     به مجردی که از زاهدان هند، پاکستان بی نسب زايانده شد، و پا به عرصه وجود سياسی گذاشت، 
بنا .   خواند"ديورند" آنطرف خط خيانت نشان "خدا داد"بيدرنگ خود را وارث بی چون و چرای قلمرو های 

 با اينطرف تصميم گرفتند سياست شبيه کنترول ١٩٤٧مقامات پاکستان از همان  « :ه ی  مايکل بریبر گفت
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غير مستقيم  امپراتوری انگليس را در سر زمين های قبايلی تطبيق کنند، بالفاصله  بعد از انضمام اين سر 
 نشريه ٢٨٢شماره مندرجه  ( »  تسلط برتانوی را در اين  مناطق متزلزل ساخت" تيرا"زمين، شورش 

 می K G B  اطالعاتی و فرهنگی هردو  - سياسی- که   خالق نظامی"شورای نظار"ی  وابسته به "يدـام"
  )باشد

ی را در اين برای آنکه ثبات و استقرار مداوم  و تکان ناپذير) پاکستان (   دولت وابسته استعمار انگليس 
رکانه ای زد ، که پرداختن به آن از طرح مسايل اين نبشته دست به سلسله ريفورم های زيمناطق تأمين نمايد، 

و آن اينکه نسل جوان و . خارج ميباشد؛ ولی نبايد از سر نکته اساسی اين خدعه کلونياليستی عبور کرد
جنگجويان غير مسن اين قبايل را با پول هنگفت، با اسم و رسم مدد معاش دوره تحصيل، همچنان بسا 

و بعد  از اختتام دوره تحصيل آنانرا در نهاد ها و سازمان . ی نظامی  و ملکی پذيرفتامتيازات، به مکتب ها
به سمت مديران و  صاحب منصبان باصالحيت به ) اطالعاتی(های ملکی و نظامی بخصوص استخباراتی 

ن ريفورم جوانان و اسلحه بدوشان اين قبايل که به سهولت تطميع شده بودند، يعنی دانه های زهرآگي. کارگمارد
استعماری را چيدند و به دام امتيازات و مقامات دولتی و صالحيت و صالبت های دل انگيز و لذت بخش آن 

در واقع مبارزه به خاطر آزادی کامل سر زمين شان از سلطه دولت تازه در نقشه جغرافيای جهان . افتيدند
 که ( انتليجنت سرويس جاسوسی انگليس دولت وابسته به ناف. جای داده شده را  به دست فراموشی سپردند

 از ريزش دانـه و گـيرش دام هايش ؛ منجمله به )رهبر پر آوازه اش  محمد علی جناح عضو نازدانه ی آن بود 
نخست احساس ناسيوناليزم ملت غيور پشتون و جدايی سرزمين شان از پاکستان : دو هدف اساسی دست يافت 

و ديگر اينکه اين طيف تطميع شده را از طريق اعطای . آنان  ستردرا  از لوح دماغ دستکاری شده ی  
و وظايفی را  در .  مقامات ملکی و نظامی و استخباراتی تحت نظارت مستدام و دسپلين شديد نظامی قرار داد

وظيفه جلب و _  "حزب دموکراتيک خلق"بعد از تأسيس _ رابطه  به افغانستان به آنان محول کرد ؛ منجمله 
  . سپرد) در واقع فريب خورد( خلقی های اين حزب را به  اين طيف تطميع شده جذب 

    KGB را دقيقًا تحت نظر داشت، همانطوری که در » ديورند«  که اوضاع قبايل آنطرف خط نام نهاد
که از _"صوبه ی سرحد" را به ثمر رساند، در آن مناطق يعنی "حزب دموکراتيک خلق"افغانستان هسته 

نيز به پرورش و  تشکل هسته _ تسميه شده است »ايالت پشتونخوا«ينسو، روی منظور خاصی، به چندی بد
و  عوامل  تربيت يافته هر دو سوی خط را با هم در رابطه دايمی . های سياسی و استخباراتی  دست يازيد 

  .قرار داد
در مقابل خيبر _ن  نمای تبليغاتی رابطه تنگاتنگ  عوامل مذکور را در روز های جشن پشتونستا

نسل جوان سده ی چهل به خاطر خواهند داشت که چسان کارمل، تره کی، سليمان اليق و ساير _ رستورانت
اعضای مرکزی حزب ياد شده به استقبال خان عبدالولی خان، اجمل ختک، خير بخش مری، امام علی 

شتافته با _  "در کابل اقامت داشتندکه سه نفر اخير در  خانه های گرانقيمت وزير اکبر خان "_،  "نارسی"
  .گرمی  فزون از حد با آنان روبوسی و بغل کشی ميکردند 

قرار  نيز CIAکه بعد ها در خدمت  ( ISI      شاخه ی  آسيايی   انتليجنت   سرويس   جاسوسی انگلستان 
،  عمدتًا در پشتونستان با )١(رشد   هسته های سياسی  و استخباراتی اين شبکه را قسمًا در افغانستان ) گرفت 

دقت می پائيد و فعاليت آنهايی را که شناسايی شده بودند،  با شگرد های مختلف درداخل مرز هايش بی اثر و 
به همين علت فعاليت و سازماندهی اين شبکه . بی ضرر می ساخت، و يا آنان را به سمت خود  می کشانيد

  . ه شده بوداستخباراتی در مناطق قبايلی به کندی مواج
 "مصونيت ملی" از طريق  KGB سرطان داود خان به مجوز روسها متحقق شد، ٢٦ زمانی که کودتای 

 انکشاف يافته که در آن نفوذ کرده و رده های بااليی آنرا در خدمت " رياست ضبط احواالت"داود خان يعنی 
ات  سفارت به اسالم آباد واختر محمد گرفته بود، شماری از عوامل استخباراتی  آن رياست را در نقش ديپلم

پدر داکترنجيب اهللا را  به سمت جنرال کنسل اقتصادی افغانستان برای بار دوم غرض کسب اطالعات و 
 ياد آوری اين نکته الزم است که  اختر محمد خان دربار نخست ، در  [فعاليت سياسی به پشاور گسيل داشت 
در قالب وکيل تجار افغانی _ "رياست ضبط احواالت "ث عضو  منحي_ دوره تصدی صدارت داود خان نيز 

و ؛ اما  نجيب اهللا در بار دوم ماموريت استخباراتی پدرش . در پاکستان مشغول فعاليت سياسی و اطالعاتی بود
مطابق دستور و رهنمود های حزبش )  پرچم فرکسيون(در پاکستان  که جوانی بود از کدر های برجسته حزب 

.  ]) ٢.(به عنوان بازديد از پدرش به پاکستان مسافرت ميکرد_  و بار استخباراتی و سياسی غرض کار_ 
بدنبال آنان  تعداد بيشتری  از اعضای فرکسيون خلق را توظيف کرد تا در ميان پشتونهای  آنسوی مرز ، تبليغ 

ورونقی بيشتری بخشيده  به خاطر آزادی پشتونستان و سازماندهی جوانان و ساير اقشار آن مناطق را رنگ 
  )*.(پول  و اسلحه در ميان شان توزيع نمايند

پروژه .  اوضاع و حاالت در مناطق مذکور  دستخوش تغييرات گرديد١٣٥٧بعد از کودتای ننکين ثور      
 طراحی ISI و CIAتحزب و تنظيم سازی عليه دولت کودتای که عمال روسی در آن نفوذ  کرده بود، توسط 

 ذريعه دو سازمان ١٣٥٧  در سال "حرکت انقالب اسالمی افغانستان"خستين تنظيم جهادی يعنی گرديد و ن
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متعاقب آن ساير احزاب و تنظيمهای اسالمی به همکاری عرب .  استخبارتی  فوق الذکر سرهمبندی گرديد
د افغانستان که اوضاع سياسی را در آنسوی سرح" سازمان امنيت شوروی ".گرديد سعودی و ايران بسته بندی

 را بداخل تشکيالت  "صوبه ی سرحد"عميقًا تحت نظر داشت ، آن بخش از خلقی هايی قبًال  گسيل شده به 
که  اتحادی از دو شاخه اخوانی های افغانستان يعنی   _ "  حرکت انقالب اسالمی افغانستان "جهادی بخصوص

ده برای دومين بار خلقی هايی را که  در رابطه باينهم اکتفا  نکر.  فرستاد_شاخه گلبدين و شاخه ربانی بود
اينان از .  بداخل تشکيالت اخوانی سرازير  نمود،قرار داشتند) KGB(مستقيم و يا غير مستقيم با آن سازمان

يکسو ضرباتی را متوجه  بدنه ی نظامی تشکيالت مذکور  نمودند و از سوی ديگرغرض تسخير و تعويض 
و عمدتًا در شاخه منشعب حزب . ه فعاليت  سياسی و استخباراتی پرداختندتنظيم های جهادی  از دورن ب

به داخل " شورای نظار"   از پروژه انتقال اعضای نفوذی خاد از کانال KGB [اسالمی تمرکز  نمودند 
   ].جمعيت اسالمی ، همينطور به درون حزب وحدت نتايج ثمر بخشی به دست آورد 

با ) همچنان قسمت های طالبی شده ی آن(هرگاه  رابطه اين بخش به علت فروپاشی اتحاد شوروی، 
  سابق می باشد، قطع شده باشد K G B ، که صور نوينی F S B "  سازمان اطالعات و امنيت خارجی روسيه"

 ISI ؛  شماری از بخشهای مذکور بنا بر خصلت مزدور منشی و خدمت به اجانب ، نمی توانند که در خدمت
  . اشندقرار نداشته ب

اين مضحکه تاريخ _ پس از تجاوز ارتش شوروی به افغانستان، که با ا مضای نور محمد تره کی      
و برژنف خون آشام مسجل شد، اوضاع سياسی نه تنها در افغانستان  و سر حدات آن ، بل در منطقه _ سياست

ين جالد  توسط جنرال روسی و حبس و ؛ اما در افغانستان، قتل ام .و جهان نيز  دچار تکانهای شديدی گرديد
اکثريت رهبری فرکسيون خلق و اعدام چند تن از اعضای زبده آن مانند عالميار وزير پالن و برادرش  

که در آن سال ها محصلين پوهنتون به استشاره وی و شماری از خلقی هايی که ( » عارف ِجُدو«معروف به 
،همينطور پيگرد و گرفتاری های )  ، زندانی و يا اعدام شدنددر کميته حزبی پوهنتون عضويت داشتند گرفتار

پی در پی خلقی هايی عقده مند و پر کينه  از جبهات ، يا ازحوزه های احزاب اخوانی، يا از محل وظايف شان 
، توسط خـاد ، ساير  "حزب دموکراتيک خلق "در قشله ها و قرار گاهها ی عسکری و يا از کميته های حزبی

 بسان ترسی که در روز ترور سفير امريکا در هوتل کابل، ( فرکسيون را دچار ترس شديدی نمود اعضای آن
طوری که کرچ و کاله ، فرم و نشان  خود شانرا دور انداخته، با بروت های .  بر آنان مستولی شده بود

ژست و حرکت تراشيده و نيمه تراش، درست مثل موش های  گربه ديده در سوراخ ها در آمدند، و باين 
  .  )دراماتيک ناظران را به خنده و تمسخر واداشتند

مبارزه "عوامل تذکار يافته، خلقی های سرخورد و تحقير شده را از همه چيز و از همه کس؛ حتی از     
در نتيجه با تأثری آميخته . ، که ذکر زبان و تکيه کالم هميشگی شان شده بود،  متنفر و بيزار گردانيد " طبقاتی

؛  انتقام از ميهن و مردم و )ستمی(انتقام از رقبای مسلکی يعنی پرچمی، خادی و سازايی_ با خشم و انتقام 
همراه با خانواده، کوله بار مسافرت بر دوش نهادند،  و به صوب صوبه ی سرحد، _فرزندان دلير و مبارز آن

اغلب اينان به هر تبار و نسب پشتون . فتنديعنی مناطق قبايل پشتونهای جدا ساخته شده از پيکر افغانستان، شتا
ها که تعلق داشتند از جانب  عناصر دولتی و غير دولتی  مربوط به  همان تبار و نسب پشتونهای آنطرف  

« همچنان بخشهايی از صفوف پائينی و اقارب سمپاتيک آنان که مذهبی بودند از طرف . سرحد پذيرايی شدند
  . رمی  استقبال گرديدندپاکستان به گ» جماعت العلمای 

  و چتر حمايت ISIکوچيدگان کثيرالعده ی خلقی که بقای فزيکی و سياسی شانرا در چنبر حراست     
 جستجو می نمودند، با نيت شوم و آرمان مسموم، که خواست هميشگی شان بوده، خويشتن را در CIAسازمان 

لها خدمت  در تشکيالت دولت پاکستان اعم ملکی که هر کدام سابقه سا_ معرض جلب و جذب ميزبانان پشتون 
  و آموزش الزمه ISIبعد از کسب به اصطالح افتخار عضويت در . قرار دادند_ و نظامی و اطالعاتی داشتند

اينبار نه به خاطر فروش ميهن به سوسيال امپرياليزم شوروی؛ بل به خاطر فروش آن به ( در امور مربوطه 
. ، نيمه علنی و علنی در به ثمر رسانيدن  پروژه طالبان سهم قابل توجه يی گرفتندبه گونه ی مخفی) پاکستان

همچنان آخرين بخشهای اينان يعنی منسوبين وزارت های دفاع،  وزارت داخله و بخشهای از خاد ، که از 
، جنگهای بين التنظيمی اخوانی های رهزن، آدمکش، جاسوس و وطنفروش هشت ثوری به سر باندی حکمتيار

و امثال شان جان به ... ، مزاری، سياف، خليلی، مجددی، محقق، حاجی دوستم "قهرمان مسعود "ربانی، 
فراريان اخيرالذکر به سفارش تنی، که خود و رفقايش .  سالمت برده بودند، وحشت زده به پاکستان فرار کردند

مان استخبارات نظامی پاکستان بعد از شکست کودتايشان عليه داکتر نجيب، از طريق حزب اسالمی به ساز
ISI به ) نه طالبان پاکستانی( پيوسته بودند ، به عضويت آن سازمان پذيرفته شدند، و در ميان طالبان افغانی

  .فعاليت آغازيدند
  
  
  :یــــرخـــدان پلچــا در زنــقی هـــيت خلـــالــی به فعــ نگاه-١١
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 به اندوهبارترين و را ؛واژه شريف  خلقی ١٣٥٧ور ث٧خلقی ها بعد از کودتای ننگين عملکرد     

مشمئزترين  مقوله مبدل گردانيد که ياد آوری آن جزء تحقير و توهين مردم، پيگرد و گرفتاری، استنتاق و 
و پلچرخی ... بازجويی و شکنجه، ترور و زندان و اعدام های دسته جمعی دهها هزار هموطن ما، در پليگون

 اذهان مردم شکنجه شده ی ما متبادر نمی ساخت؛ مگر پس از ظهور طالبان اين واژه ، چيزی ديگر را در...و
ابعاد ديگر نيز اختيار کرد، يعنی بعالوه اينها،  واژگان  ونامهايی منفوِر ؛ مثل چلی، طالب، پاکستانی، ) خلقی(

ISI ، CIA و [ ره و مثله و سنگسار ، القاعده ، بن الدن ، پوليس ، سوته، شالق، ُدره، قطع دست و پنجه، جم
و بردن خانمها ... ] کشتن زن با مرمی در استديوم ورزشی و انهدام بت های باعظمت و باستانی باميان 

و آنان را شديدًا . را نيز در اذهان صدمه ديده ی مردم  ما تداعی می نمايد...  به شفاخانه و... غرض معينه 
  . ناراحت و حتی عصبی می سازد 

 داشت همين مطلب، بی جا نخواهد بود، هرگاه نگارنده اين ياداشت ، نگاهی گذرا به  فعاليت  با در نظر
  .اينان در زندان پلچرخی بنمايد که کمتر کسی در خارج از زندان از همچون فعاليت ها آگاه شده اند

 بعد [ضربه خوردن بر ق آسای اعضای مرکزی فرکسيون خلق  به رهبری داکتر شاه ولی صدراعظم     
 و انتقال آنان به زندان پلچرخی، واکنشها و عکس العمل های مذبوحانه ]از قتل امين به دست جنرال روسی 

اينان درهر کجايی که فعاليت . ای را از جانب  شماری از اعضای آن فرکسيون در خارج از زندان بار آورد
و جنب و جوششان شديدًا  مراقبت و تخريبی بر ضد  فرکسيون نازدانه پرچم داشتند، توسط خاد  حرکات 

 ١٣٦٤ ميزان ١٣  باری فعاليت های ضد دولتی و ضد  پرچمی اينان در  [تداوم اين فعاليت ها. نظارت ميشد
منجر به بر کناری دو صد تن صاحب منصب ، تنزيل رتبه  و تنی چند هم به سفارت خانه های کشور های 

عناصر گرفتار شده . وجب بر کناری و يا گرفتاريشان می گرديد سر انجام م ] وابسته شوروی فرستاده شدند
ی خلقی در دوره  استنتاق و بازجويی  با اندکترين فشار روانی از جانب مستنطق پرچمی خاد ی شده ، به گناه 
خودشان اعتراف کرده، از کرده و ناکرده ی شان  با جبن و ترس ، ذلت  و شرمساری ابراز ندامت می نمودند 

 از تعيين مدت حبس خودشان،  داوطلبانه  شامل گروه های استخبارات زندان شده، به فعاليت سياسی و و پيش
  . اطالعاتی برضد زندانيان می آغازيدند

يکی ازمشهورترين شان دردوره تحقيق و شکنجه ،همچنان در دوره ی نظارت زندانيان در کوته قفلی های 
 اين ".به اعدام برابر ساخته بود"ه زندانيان دهها زندانی را  بود که به گفت"غالم غوث هراتی"صدارت، 

که وی _عنصر بسيارمکار، زيرک و با هوش که خود زندانی بود، با شگرد های نوينی از سايرمحبوسين 
  .اعتراف ميگرفت  _ رامانند خودشان زندانی می پنداشتند

چرخی ، به استثنای بالک يک و بالک دو،   اداره ساير  بالکهای  زندان پل١٣٦٢ بعد از حوت سال «     
به همين سبب فعاليت استخباراتی خلقی . شد _KGBاين عضو اصلی  _ مربوط وزارت داخله  گالب زوی 

های توظيف شده در داخل سلولهای زندان پلچرخی محسوستر و ملموستر شده رفت، بخصوص در آن 
 امکان  پلچرخی در درون زندان الزم بتذکار است که [ بخشهايی از زندان که مربوط وزارت د اخله شده بود

زندانی را در  ی که دولت زيرا   واقعی وجود نداشت؛داير کردن حلقه و يا حلقات آموزشی از جانب زندانيان
يا بعبارت  .ش کند ميجويد تا هضمدريک شبا نه  روز، هزار بار_ که بمثابه کام و دندانش بود _ داخل زندان 

 و وتفکرات سياسی شانرا در انديشه  ،که دشمنانش   دهداجازهميتوانست طور چ ،م وادارش نمايدتسليه برساتر 
  و آنانرا به مقاومتخش نمايندپ _بود ش   اطالعاتي- تغذيه سياسیبی چون وچرای محيط که _  ميان زندانيان

 از جانب زندانيان حلقات در حاالت کامًال استثنايی و زود گذرداير شدن همچون . (ادارند  و  خودشعليه
 بايست تذکار داد   ؛ مگر بطور موجز و فشرده ) که  مجال بيان آن در اين نوشتار  نيست، ديده شده بودواقعی

 ی که دريو يا فردی ضد دولت بود  می در آن نهاد و يا تنظيم  خاد نفوذیخود عضو ،مسئول حلقه  که  هرگاه
ولت دست دترک راه و آرمان نموده به )  "عمليات اپراتيف"دوره (   و يا بعد از آن" شکنجه وتحقيقدوره "

 ادامهء کار  تدريسی  در چنين صورتی حلقه آموزشی بکار خود ادامه داده ميتوانست ؛ و. پيوسته بودنشانده 
 عضو يا اعضای ناشناخته اطالعات بحث  مورد در درون حلقه   منوط ميشد به اينکهدر شکل ديگرش حلقه
 کار استخباراتی اجنتش را در تا زمانيکه اطالعات زندان ادامهدر چنين صورتی . حضور ميداشت ان  زند

  حلقه اطالعات زندانمسئولين غير آن در . می بخشيد بکارش تداوم حلقه، الزم ميدانست  تدريسی حلقهميان 
 جی  شمه ای از فعاليت های کی«(  انتقال ميداد ديگر   یبه اتاقها از هم جدا نموده  هر کدام راشکستاندهرا 

   ] )» بی در افغانستان
،  د در حلقه های آموزشی و پرورشی احزاب اسالمی  که در دورن سلولها  داير می ش)خلقی ها  ( اينها

اشتراک نموده وظايف و فعاليت های متنوع اطالعاتی را انجام ميدادند؛ منجمله اختالف نژادی، قومی، زبانی، 
 زندانيان بيشتر دامن زده ، پشتونهای احزاب اسالمی را در تقابل با تاجيک ها و ساير اقوام منطقه يی را بين

 گاه گاهی دامنه اين مخالفت ها منجر به خونريزی بين طرفين می گرديد .دری زبان آن احزاب قرار می دادند
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 ٣٩ شماره٣٣ صفحه" پيام زن" مندرجه )»...فرار از آغوش خرس و«"ليان. پ "نوشته   ازنقل( » 
  ) ١٩٩٥ فبروری -١٣٧٣حوت

 کًال به دو ) "سازايی " واعم از خلقی و خادی(بايست بطور فشرده توضيح کرد که  نفوذ کنندگان      
  :صورت در حلقه های آموزشی و پرورشی احزاب اسالمی نفوذ می نمودند

 نداشتند، در در خارج از زندانور که هيچگونه فعاليت  و يا سابقه ای در احزاب و تنظيم ها مذکآنهايی) ١
 به مسئول ؛ ، تثبيت هويت نموده بودند  نفوذ کرده... در آن احزاب  وقبًال که هايی آن داخل زندان از طريق 

  . می شدند  حلقه منحيث مسلمان ومجاهد معرفی شده داخل حلقه مورد نظر شان
نمونه برجسته ی  . ز زندانی شدنشان داشتندهايی که سابقه فعاليت و عضويت در تشکيالت فوق  پيش اآن) ٢

 نماينده کنونی طالبان  با  شده زندانیی  مال  قد و قواره ی ( می باشدپيکره دوم، خلقی نفوذی  مال حکيم مجاهد
وی  در داخل تنظيم ).  ، که  نام وی نيز مال حکيم مجاهد ميباشد ، شباهت زيادی بهم ميرساند در نيويارک

بعد از بدام انداختن حلقه و يا حلقات . فعاليت سياسی استخباراتی داشت" المی افغانستانحرکت انقالب اس"
 در سلولهای زندان پلچرخی منجمله بالک شش در حلقه ی نامبرده. تنظيم مذکور، خود نيز زندانی گرديد

 مال . ی کوهدامن مربوط سرای خواجه منصوب به تنظيم فوق تدريس می شد" ده کو" از -» مالی  لنگ«
 به دفتر اطالعات زندان احضار می گرديد و اطالعات به چنگ آورده ٣و٢  معمًال شب ها بين ساعات مذکور

  . را به آن دفتر می سپرداز زندانيان 
در سلولهای مختلف فعاليت های گونه ) منهای اعضای رهبری شان (     اکثريت خلقی های زندانی شده 

تعدادی زير پوشش حزب اسالمی حکمتيار منحيث  باشی وظيفه گرفته ، .  تند داش... سياسی و– اطالعاتی گون
، "کتابخانه"برخی ديگر شان در محراقهای اطالعاتی زندان از قبيل . امور استخباراتی را نيز انجام ميدادند

 ،مصروف و مشغول کار و بار" سنگر زندانيان تسليم شده" اين-" کارگاه زندان" ها، بخصوص "شفاخانه"
بايد نامبرد _ از هوا داران حفيظ اهللا امين _ در اين رابطه از دو برادر يعنی خليل و عزيز  . استخباراتی بودند 

 ؛همينطور شماری از مال های  قبًال تربيت شده ی خلقی در  که از زمره پايگزاران کارگاه زندان بودند 
زندان "هموطنان شانرا زير عنوان رهبر مذهبی پيشاپيش نماز گزاران سر بر زمين می نهادند، تا در آينده 

 رمزی بود که  "کنج " ("کنج" ی خلقی ها  که در مخالفت باو اما  هيئت رهبر. ، فريب  بدهند"کافر ديده 
که با دولت ... اعضای رهبری  در مورد گروه گالب زوی، وطنجار، صالح زيری ، پنجشيری ، سروری و

قرار داشته و آنا ن را بخاطر اشتراک در کابينه کارمل  مورد انتقاد ) ده می شدکارمل  پيوسته بودند، به کار بر
مسئولين زندان خبر چين هايی را از ميان خودشان .  قرارمی دادند، کدام  ارتباطی با اطالعات زندان نداشتند

ته ی يکتن از  به گف.سلطان از هرات فردی بسيار نزديک به امين جالد : -١[ برگزيده و توظيف کرده بود 
. اعضای رهبری آن فرکسيون  وی يگانه فردی بود که با تفنگچه اش بدون تالشی نزد امين رفته می توانست

داده بودند، روز » وعده«سلطان به آرزوی رهايی و مقرری دوباره اش به سمت معاون خاد، که به وی 
حرفه ای را به همين وعده ی معاون مشاورين روسی زندان اين  فرد نهايت پليد و آدمکش . شماری ميکرد

عبيداهللا محک  که فعًال  در   : -٢؛ ) رياست خاد شدن، وادار به  جاسوسی  بر ضد  رهبرانش ساخته بودند
کليوال؛ :_٤آقا محمد تالش ننگ مليت نجيب هزاره؛ : -٣ به نطاقی مشغول است  ؛ BBCبخش پشتوی راديوی 

قيوم مشهور به : _٦؛ ) بودکه هميشه فحش و ناسزا نثار امين می کرداز جمله وابستگان امين( » مستری«: -٥
شده آن واليت  مرتکب کشتار های دسته جمعی در  هنگاميکه مسئول سياسی  قندهار بودوی( » خر قيوم « 
  ].آذرخش حافظی شريک تمامی جنايات منصور هاشمی در بدخشان : _٧؛ )بود

 جاويد اختر ، که بعد ها شمار شان رو به افزايش گذاشت ؛منجمله   پاکستانISI    چندين تن اعضای زبده  
سه تن از آنان، .  کرد ،در زندان بسر می بردند پلچرخی از بالک دو زندان ) ناموفق(که دو بار اقدام به فرار 

شخص .  با اطالعات زندان رابطه داشتندراجا انورو سومی نثاراحمد  دومی )اسم وی فراموش شده ( يکی
بود،  دايمًا با هئيت رهبری فرکسيون خلق » ديورند« که از پشتون های قبايل آنطرف خط منحوس الذکرراخي

نظراتش را در مورد هيئت رهبری ) ١٩٩٠ يا٨٩در سال( موصوف بعد ها .  محشور و هم صحبت بود
  انعکاس BBC در دو مصاحبه، از طريق راديوی  _ که در زندان با آنان صحبت های داشت _فرکسيون خلق

  .  با آن  راديو همکار شده بودراجا انورقرار گفته گوينده ی آن راديو، . داد
ثور و ٧   حضور برخی از اعضای رهبری  فرکسيون خلق، مثل کريم ميثاق وزير ماليه دولت کودتای 
 که اين تمرکز بيشترين کدر های آن در انگلستان ، بخصوص بعد از رسيدن نجيب اهللا به قدرت ؛ می رساند

 مسئول MI6مسئول کسب اطالعات در داخل انگلستان و    MI6  ] MI5 و  MI5 رميدگان ظاهرًا  به تشويق
کميته مشترک "که هر دو سرويس زير کنترول ، عمليات بر اندازی و جاسوسی در خارج از انگلستان

پيتر " اثر "ايی و شکار جاسوسشناس( "  کتاب مندرجه )J.I.C.)Joint Intelligence Committee  ـ "اطالعاتی
؛اما در باطن، بطور آگاهانه خود شانرا وسيله ِاعمال قدرت امپرياليزم  ] )٥٩٤ و ٥٩٣ صفحه "رايت
ساختند، تا اگر گرگس بخت شان بال _  ، در منطقه امور دلخواهش را پيش می بردISIکه در قالب _غرب

و جماداران خوش بوی CIA ؛ بل از مجرای »  یهمسايه بزرگ شمال « بگشايد، و  اينبار، نه از طريق
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چنانچه برای نيل به چنين مقصدی درمرکز کشور ديورند . پاکستانی، زير غشای  طالبان به امارت دست يابند
دست به _ اين آله ی دست امپرياليزم امريکا و شرکا _ "ملل متحد"و در برابر دفاتر ) لندن( های معاصر

 در اين [  ... .ان خواستند، تا  هرچه زودتر امارت طالبان را به رسميت بشناسدوتظاهرات زده  و از آن سازم
بسمت نماينده دولت دست نشانده ") پرچم (" ن يکتن ازاعضای بلند مقام فرکسيون رقيب شان ظاهر طنياواخر 

  ]... گمارده شد" سازمان ملل متحد"به  ) MI5-MI6( از همين طريق
  

  :  دـــنـده در هـــبی شـــای طالـــقی هـــيت خلــــالـــه ای از فعــ شم-١٢
  

 بخشی از اجنت های اکسا و کام در کشور هند زير پوشش حزب اسالمی کلبدين با تحرک چشمگيری 
 با مسلمان نمائی اينان که هم اکنون در کشور های غربی  اقامت دارند و.   استخباراتی داشتند-فعاليت سياسی

 اند، بنا بر علل عديده ای از طالبان و مداخله پاکستان  ی به ظاهر خدماتی تجمع کرده در محراق هاتهوع آور
و تا هم اکنون که کشور در اشغال امريکا قرار دارد به اين عمل [ در افغانستان، بيشرمانه دفاع می نمايند 

   ].ننگين شان کماکان ادامه می دهند 
 شده ی کنونی،  عمده ترين و خطرناکترين دشمنان ISI     از آنجايی که اين اجيران شوروی سابق و 

سوگند خورده  مردم  و کشورند، بايست نوشتار های خائينانه آنان شديدًا به نقد کشيده شده و گفتار های 
  .بيشرمانه شان خنثی  گردد

 نگارنده با در نظرداشت اين اصل، مطلب گرد آورده را که در صحت آن نمی توان شک کرد، در ذيل 
  .پيشکش می نمايد، تا ماهيت واقعی و اصلی اين مسلمان  نماهای  طالبی شده آشکارتر گردد

با انضمام پايدو های (    بعد از تجاوز ارتش شوروی به کشور، رسانه های گروهی و ژورناليزم غرب  
ما، که پيش از در مورد نقش احزاب و تنظيم های جهادی در سازماندهی و بسيج مردم آزاده  ) منطقه يی آنان

بی مانندی " غالمغال"تجاوز به گونه ی خود جوش عليه دولت خون آشام خلقی ها به پا خاسته بودند، هياهو و 
.  محور اينهمه جار و جنجال و تبليغات ميان تهی، حزب منفور حکمتيار خاين به وطن بود. به راه انداختند

گالب زوی ، وطنجار ، پنجشيری ، مزدک ، محتاط،  تمامی شبکه های  استحبارتی منصوب به نجيب اهللا ، 
هم در زمينه بی توجه نمانده کوشيدند از نفوذ بيشتر  اخوانی های مذکور در همه عرصه ها، ... کشتمند و

به همين علت  شماری از اجنت های اکسا و کام که بعد از کودتای . منجمله در ميان مهاجرين جلوگيری کنند
ًا غرض تحصيالت عالی عازم کشور هند شده بودند،  دستور گرفتند، تا در دهلی  ظاهر١٣٥٧ ثور ٧ننگين

اينان يعنی علی خان، برادران سيار و مليار، و انجنير . زير نام و نشان حزب  اسالمی حکمتيار تبارز نمايند
ب اسالمی دفتر حز( که مانند علی خان در رابطه خاد  قرار داشت؛ بعد از علی خان در رأس باند _ عارف 

به سازماندهی خلقی های مقيم دهلی در چهار چوب حزب ... قرار گرفت، انجنير اسدی و ) در دهلی جديد 
  . مذکور پرداختند 

   خانواده مليار که  يکی دو  نفر شان به حيث نطاق پشتو در راديوی دهلی مشغول کار بودند ، آنچنان از 
 که محل اقامت و جای رهايش آنها درساحه ممنوعه، يعنی در الطاف و مهربانی دولت هند  برخوردار بودند

 فاميلاين . آپارتمانهای مربوط به کارمندان مهم نظامی و استخباراتی آن کشور در دهلی جديد تعيين شده بود 
  . به کشور  استراليا فرستاده شدند١٩٩١-٩٠در سالهای

؟ در سفارت امريکا مقيم !ر بطور داوطلبانه در ظاه) شايد تا هم اکنون(١٩٩٦     انجنير اسدی تا سال 
 کذايی و انتقال "کيس"وی در زمينه ساختن . دهلی جديد امور ترجمانی مهاجرين افغانی را عهده دار شده بود

موصوف بنابر ماهيت . هرچه سريعتر خلقی های فراری مقيم  هند به امريکا، تالش مفيد ومؤثری می نمود
ير مهاجرين ، بخصوص دری زبانان را مختل می نمود، همچنان نامبرده فاشيستی اش جريان پذيرش سا

طوری برهم ... جريان عادی قبولی روشنفکران ضد خلق و پرچم را با ترجمه ضد و نقيض و شک بر انگيز و
همان کاری را که  رقيب  [.  می گرديد، منحيث پناهنده ،می زد که مانع قبولی آنهااز جانب  سفارت امريکا

،   برای مهاجرين و پناهندهگان افغانی ملل متحدازطرف  انگليسیمعلم قبًال ، اش فوزيه جان پرچمی خادی
که از افغانها بخاطر بهتر ترجمه کردن تا حدود سی هزار   _بعدًا ترجمان در سفارت کانادا مقيم دهلی جديد

  . ]  انجام ميداد _گلدار هندی رشوه دريافت ميکرد
نامبرده که قرار .  نی علی خان با دفتر ملل متحد رابطه مستقيم و آشکارا داشت    آمر حزب اسالمی يع

گفته ی يک تن از آشنايانش مدتهاست در کشور کانادا مخفيانه   به سر می برد، صالحيت داشت افراد مورد 
مير  ريفوجی نمايد و يا مخالفان را از حقوق  بخور و ن"ملل متحد"نظرش را در کمترين مدت ممکنه در 

  .پناهندگی محروم سازد
حزب اسالمی بود که در "  مقتدر "  امين نيز عضو -    دستگير يکتن از صاحب منصبان دولت تره کی

 در تظاهراتی که اخيرًا خلقی های طالبی شده بخاطر به یو.  از دهلی به انگلستان فرار کرد١٩٩٤سال 
 با تنی چنداز اين فرد.   سهم فعال گرفت، نمودندرسميت شناختن طالبان از طرف ملل متحد در لندن بر پا 
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 به آزار و اذيت مهاجرين بيدفاع درهند می پرداختند؛ حتی "آمر صاحب علی خان"اعضای آن باند، به امر 
محافل عروسی آنان را به بهانه ی عدم رعايت حجاب اسالمی برهم می زدند، و با بی حرمتی و بی رحمی 

ميد کوچک شانرا به يأس و نا اميدی مبدل  می نمودند؛ هکذا پناهندگان تازه وارد خوشی شان را به اندوه، و ا
را باجبر و زور به دفتر حزب شان آورده، بعد از ضرب و شتم  پول نقد و اشيای قيمتی آنها را تصاحب می 

يق دفتر ملل متحد را  يا از طر...  ساير خلقی های مقيم دهلی و، تاکردند؛ همچنان اين دارو دسته وظيفه داشتند
کانادا ديده شده؛  به خارج ( ... ) که در شهر(... ) و يا از طريق قاچاقبر اختصاصی  و معروف اين حزب بنام

  .از هند  انتقال دهند
پاسپورت، ويزه، نکاح خط، طالق خط، پارچه امتحان، سند فراغت مکتب و :     عمليه جعل اسناد ؛ مثل
، توسط خطاط و رسام خلقی، گلبدينی، ...اختصاصی انقالبی زندانيان سياسی وفاکولته، پارچه ابالغ محکمه 

  .  مشهور به برادر ابراهيمِ  خلقی   صورت می گرفت( ... )  طالبی اين حزب بنامبعدًا
    اين خلقی بسيارمحيل ، زيرک و کم گپ با چهره به ظاهر معصومانه و ترحم برانگيز زمانی که در 

( با اکسا وکام همکاری می کرد و در رد يابی و شناسايی محصالن و استادان پوهنتون پوهنتون محصل بود 
  . کابل نقش فعال داشت ) ورستی ييون

ومدت بيشتر از يک سال را .  در قالب زندانی سياسی وارد زندان پلچرخی گرديد١٣٨٥جدی٦وی بعد از  
سرطبيب ) ٣ ("غيرتمل"نه زندان زير نظر در سلول های زندان و به خاطر مرض قلبی اش عمدتًا در شفاخا

 استخباراتی در زندان، - بعد از پايان وظيفه سياسی.  بالک دو  وظيفه استخباراتی اجرا می نمود"شفاخانه"
 برای  وی "ملل متحد"و تسهيالت  قابل مالحظه ای از جانب کارمندان هندی . بالوقفه به دهلی فرستاده شد

ر نهرو يونورستی منحيث محصل شامل   ساخته شده بود و از امتيازات  ليليه آن موصوف  که د.  فراهم گرديد
يونورستی نيز استفاده می کرد، در فضای آرام و بی سر و صدای  اتاق مختص به خودش در ليليه، به 

 در نقش کارمند سفارت   ...جعلکاری اسناد برای حزب اسالمی و جمع آوری اطالعات برای  عضو خاد
؛ )ورستی باوی  به طور نيمه علنی ارتباط  بر قرار می کرديکه در همان يون(جيب مقيم دهلی جديد داکتر ن

  .  مشغول بود
) معلوم نشده به طور  قاچاق و يا قانونی (   با  ساختن اسناد جعلی ١٩٩٢ و يا ١٩٩١موصوف در سال 
  . وارد کانادا گرديده است

بان يکی از گردانندگان پشت پرده  و مسئول   فعاليت های  اين هوشمند استخباراتی بعد از ظهور طال
  .مخفی به نفع استقراری و استحکام رژيم ضد تمدن طالبان  در تورنتو بود

     قسميکه در زير عنوان  اشاره شد اينان با کيس های ساختگی و اسناد جعلی خود را عنصر وطن 
و در آنکشور ها در محراق های  در ظاهرا . شدندپرست و ضد شوروی جازده، به کشور های غربی پناهنده 

تجمع کرده کمک ها و مساعدت  ،... و» اتحاديه مهاجربن« ، »افغانی تولنه « خدماتی و عام المنفعه از قبيل 
 و درمانده ی افغانستان ،های پولی کشور های محل اقامت را نه در راه انتقال مهاجرين هست وبود تاراج شده

ی؛ بلکه عمدتًا به  مقصد  انتقال هم قماشان وطن فروش خلقی خويش به مصرف می به کشور های غرب
  .رسانند

، به اين قشر عمدتًا تحصيلکرده و آماده ی ISI و CIA    طالب جاهل و بيسواد و خالق سياسی شان يعنی
اشته  و به شکلی هر گونه خدمت ، به مثابه مدافغان طالب و جبهه داران به اصطالح فرهنگی آن ، نياز مبرم د

  .از اشکال آنانرا از لحاظ پولی تمويل می نمايند
   

  :بان ــــالـا با طـقی هـــلـال خـــمـه  َاعـــســايــقـالی از مــمـ اج-١٣
  

     پر واضح  است که  تداوم  اشکال شکنجه وفشار های روانی و دسپلين نهايت شديد و استخوان سوز و 
انسانی که عادات و سلوک  _   اهانت و تحقير شخصيت، باالی ارگانيزم  ا نسان اختناق سيستماتيک توأم با

_ مورد پسند اجتماع را  از محيط ماحولش در يک روند آرام و بالنسبه سالم بطور اختياری کسب کرده است
در _ طبق دلخواه استعمار_ منجر به دگر گونی عادات و کردار و رفتار قبلی و جذب عادات و مختصات جديد 

  .در چنين صورتی است که عالمات ازخود بيگانگی در فرد به ظهور می رسد. وی ميگردد
    فردی که نتواند بر وفق  خواسته اش بخورد، بنوشد، بپوشد، بگردد، بگويد و به ارزشها و داشته های 

رت و موی و پسنديده ی فرهنگی و عنعنوی  خويش ارج بگذارد؛ مرد و يازنی که اختيار آراستن سر و صو
طالبان (ناخنش را نداشته باشد؛ دختر و خانمی که نتواند از عقب شيشه های خانه خودش به بيرون نگاه کند 

و قادر نباشد به ) امر کرده اند که شيشه کلکين خانه ها، در و دروازه ها بايد رنگ شود، تا زن ها ديده نشوند
، و بترسد که  به سبب خارج شدنش از خانه، با زور و جبر خاطر خريد مايتاجش به بازار و يا به  حمام  برود

فرستاده خواهد شد؛ فردی که نتواند همراه و همگام با رفقا و دوستانش؛ حتی با ... به شفاخانه  غرض  معاينه 
فردی که بر خالف ميل و رغبتش هر روز پنج بار تحت . اعضای فاميلش از خانه و کاشانه اش بيرون رود
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 توأم با خشونِت آميخته با نفرت داخل مسجد برده شده، اندام جنسی اش مورد بازرسی قرار گيرد کنترول دقيق
و بسان اسيران جنگی در صفوف نماز گزاران کشانده شود؛ فردی که نتواند شعر بگويد و يا موسيقی بشنود، 

 را درجيب و يا  بروی ديوار تلويزيون ببيند و يا به سينما برود و يا   عکس ای از جگرگوشه ی دور افتاده اش
خانه اش داشته باشد؛  فردی که از تمام مظاهر تمدن دور نگهداشته شود و هميش در ترس و دلهره کشنده بسر 

و با ده  ها مورد فشار و ا جحاف غير قابل پيشبينی وعجيب دست بگريبان باشد، سر انجام از خويشتن . برد
،  بی اراده، بی هويت، بيهوده بی همه چيز و همه کس،  خالی از خويش سوا شده به انسانی  مبدل می گردد

بسان _ و در بدترين حالتش  به انسانی ميکانيکی ... . همه احساسات لطيف، ارزشهای اخالقی، اجتماعی و
  .استحاله می کند_ رباتک های کمپيوتری 

وفق شده بود؛ حتی تا چند و چندين     استعمار و امپرياليزم  با شگرد  های مشابه و يا شيوه های مختلف م
دهه مردم مستعمرات را از هويت ملی و فرهنگی شان، از اصالت و خود اراديت شان، از وجدان  اجتماعی و 
تاريخی شان و از بيشترين سجايا و صفات انسانی شان دور بسازد؛ مگر جنبش های رهائی بخش ملی و 

 و پيش آهنگ پر افتخار آنها  بسيار شجاعکه طاليه دار _يکای التين استقالل طلبانه  سه قاره آسيا، افريقا و امر
  بايست به را_ خيزشهای استقالل طلبانه مردم آزادی پرست افغانستان عليه استعمار و امپرياليزم انگليس بود

مجموع  بيرون کشيده،) Alienation (  را از مرداب از خودبيگانگیمذکور  ملت های ستايش نشست، که
.   قاره ها را بيدار ساخت اين ملت های تحت ستم   ملی و سياسیو وجدان  و کردار ارزشمند انسانیخصال

 شانرا دوباره به آنان  اذهانتحت شعور وو رسوب کرده در هويت ملی و خود آگاهی اجتماعی سرکوب شده 
  .باز گرداند

تان بودند که چون تن واحد در هر برهه     در مقايسه با ساير کشور ها، اين اکثريت مليت های دلير افغانس
ای از تاريخ، و در برابر هر مهاجم و متجاوز بيرحم و ظالم، از اسکندر و  تهاجم اعراب چپاولگر و چنگيز تا 

منهای قشر نازک و بسيار پليد جامعه ما که درهر مقطع زمانی در خدمت . انگليس و روس، به پا خاستند
نه از ارزشها و سنت های ت جامعه در برابر تجاوز به دفاع برخاستند، و دليرااکثري. تجاوزگران قرار گرفتند

و در شکست  متجاوز ، نقش سترگ و تاريخی . و نواميس ملی و استقالل و آزادی شان حراست کردندپسنديده 
  .شانرا ايفا نمودند

ب سعودی می خواهد اين     حال امپرياليزم امريکا  به کمک و ياری چاکران منطقه ای اش پاکستان و عر
اينبار (  و با فشار و اختناق. شگرد کالسيک را در  کشور در خون و آتش فرو برده شده ی ما به آزمون بگيرد

برای نيل به اين نيت شوم و .  مردم ما را در مرداب از خود بيگانگی غوطه ور سازد) به گونه ای ديگر
را در پهلوی _  آلوِد دست شکسته سوسيال امپرياليزم روس اين کهنه افزارهای خون _ استعماريش ، خلقی ها

  .اجيران تفنگ بدست طالبی خويش حاکم بر سرنوشت مردم ی درخون و آتش فرو برده شده ی ما ساخته است
 امپرياليزم  امريکا و شرکا که همواره در فکر  تسخير، تقسيم و تجديد تقسيم جهانند ، هم اکنون به بهانه  [

 عجيب و قسمًا متمرد طالبی  شان کشور ما را اشغال کرده،  عمدتًا به قصابی و کشتار های سرکوب مولود
دسته جمعی نهايت بيرحمانه مليت دلير و بسيار وطن پرست پشتون ما، از طريق بمباران های هوائی و مرمی 

ز مناطق و سر باران های زمينی اشتغال داشته و  سياست پراگنده سازی و کوچانيدن اجباری آنان را ا
زمينهای شان تعقيب می نمايند، که اين فاجعه خونبار انسانی شديدًا موجب  خشم و انزجار ساير مليت ها و 
اقوام با هم برادر کشور، که در درازنای تاريخ هميش در پهلوی برادران پشتون شان رزميده و آنان را تنها 

   .]نگذاشته اند ؛ گرديده است 
سيارظالمانه وضد کرامت بشری تفنگداران استعمار و امپرياليزم در هر برهه زمان عمال و کردار با    

همانطوری که در  (در برابر مردم بومی سر زمين های تحت اشغال، مشابهت های نسبيی را بهم می رساند ،
ر  مناطق مختلف جهان و در کشور های  بسيار دور افتاده از هم، برخورد زندانبانان حرفه ای در براب

 ناشی ،، اين همگونی نسبی کردار ها در اصل)زندانيان بيدفاع  و مظلوم  خصلتًا وجوه  مشترک را افاده ميکند
از خصلت تجاوز، استعمار و امپرياليزم از يکسو؛ و عدم برداشت و تحمل  فشار و انقياد از جانب توده های 

  .مردم از سوی ديگر؛ می باشد
کرار عملکرد های اجيران دوباره استخدام شده ی استعمار و امپرياليزم بر  به همين نهج، وجوه تشابه در ت

همينطور رفتار و کردار . ضد مردم را در آسيا، افريقا و امريکای التين بوضاحت می توان مشاهده کرد
 امين به نام -که يکبار در دوره ترکی اجيران کار کشته و دوباره استخدام شده ی خلقی را در افغانستان،

و سوسياليزم کذايی زندگی را بر مردم، به جهنمی غير قابل تحمل  مبدل نموده " انقالب شکست ناپذير ثور"
اين بار ؛ اما  در شکل و " . دهها هزار تن را به کام مرک فرستادند"و  بگفته شريک جرم آنان کارمل . بودند

پاکستانی االصل و عوامل القاعده به قصابی شمايل طالبان افغانی و اسالم اصيل ،  دوشادوش اجيران و اجنتان 
و در جبهه مطبوعاتی نيز به تخويف و  تهديد قلم بدستان  ضد  . و تسليخ مردم ی بيدفاع ما سرگرم می باشند

  .مبادرت می ورزند)CIA(طالب و خالق سياسيش 
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ز های کودتای    برشماری تمامی َاعمال  و کردار ضد ملی  و ضد کرامت بشری خلقی ها از آغارين رو
  تا تجاوز شوروی به کشور و مقايسه آن با عملکرد کنونی اينان در شکل و شمايل طالب، ١٣٥٧ ثور ٧ننگين 

 چهار عملکرد شانرا به مثابه  نقاط عطف در دولت خلقی -؛ مگرفشرده  سه  درحوصله اين ياداشت  نمی کنجد
 همياری و همکاری خلقی ها  با طالبان پاکستانی و ده، ش آن بر مال هایو طالبی بايست مقايسه نمود، تا شباهت

  . بيشتر افشا  و بر مال گردد عرب القاعده ای
غير .  همه وقته بايست در محل وظيفه حاضر می بودند کودتادولت  در ساحه ماموريت، کارمندان ◘   

انقالب "ی با دشمنان حاضری و نيامدن باالی وظيفه محوله به مفهوم عدم همکاری با دولت خلقی و همسوي
 را مورد پيگرد قرار می دادند، تا علت بی عالقگی وی در وظيفه، و "غير حاضر"مامور .   تلقی می شد"ثور

امارت طالبی نيز کسانی راکه باالی وظيفه حاضر نشوند، . يا  اشتغال و مصروفيتش  را در جای ديگر بفهمند
الی طفيلی و مفتخور مسجد  شخص باالی وظيفه اشرا از ُمعلت  نيامدن. مورد باز خواست شديد قرار ميدهد

  . ،که نماينده استخباراتی شان می باشد؛ جويا می شوند"غيرحاضر"محل اقامت مامور 
 عدم اشتراک مامورين و شماری از مردم در ميتنگ ها و تظاهرات دولت کودتا، سبب خشم خلقی ها ◘   

،   زير نظارت می گرفتند تا دريابند که وی به کدام جريان سياسی مرتکب را مورد  تحقيق قرار داده. ميگرديد
در شرايط حاکميت طالبان، فردی که برای ادای نماز به مسجد نيايد از جانب مال . تعلق فکری دارد يانه

بازجويی شده هرگاه بار دوم بازهم در مسجد حاضر نشود، توسط طالب  بچه های دره بدست به شدت لت و 
  . تحت  نظر قرار می گيردکوب  شده، 

 اجتماع بيش از چهار تن، چه در صحن مکتب، چه در محوطه پوهنتون و يا ساير محالت، ولو از ◘   
اوباشان طالبی نيز به همين . روی نياز می بود، ذريعه گالشنکوف بدستان خلقی با خشونت متفرق ساخته ميشد

حمل نمی توانند و مرتکبين را با ميله تفنگ متفرق می شيوه عمل می کنند؛ حتی اجتماع بيش از دو تن را  ت
  .سازند
نرمترين انتقاد آميخته با خوشرويی را از جانب " بی طرفی بی شرفی است: "   خلقی ها که می گفتند ◘   

افراد بی طرف با عکس العمِل توأم با خشونت و تهديد  جواب می گفتند؛ به مثل هر گاه کسی  به دوست و يا 
هر خلقی ای که اين جمله را می شنيد به " نرخ گوشت بلند رفته: " ورد اطمينانش به آهستگی می گفتهمکار م

  .را  تخريب ننمايد، ورنه صدمه خواهد ديد" انقالب ثور" گوينده اخطار ميداد که 
 هايی طالبی که در خارج از کشور اجازه هيچگونه انتقاد ؛ حتی انتقاد ماليم و "وجدان" و "وجدان"

را به منتقدان  طالب  نمی  دهند، وای به حال کسی که در حيطه ) عنايت شريفآقای " نقد"همانند " ( مؤدبانه"
 ، لب به اعتراض و يا " چلی های آرايش کرده و شب را با مال در حجره سپری کرده "نفوذ طالب بچه ها و 

  .انتقاد بگشايند
البته در جوامع آرام و دور از " (کيل ميدهدزن نصف نفوس جامعه را تش" که ،   درصحت اين گفته

ترديدی وجود ندارد؛ مگر  در شرايط کشور ما که جنگهای چندين ساله از مردان بيشترين قربانی را ) جنگ
طالبان، . از همين سبب تعداد زنان از نصف نفوس جامعه به مراتب باالتر به نظر می رسد. گرفته، تا از زنان

) منجمله حجره نشينی کم وبيش همجنس بازی( بنا بر خصلت  مذهبی و اجتماعی نی ،اعم از افغانی و پاکستا
زن ستيز، زن آزار و در نهايت دشمن زنان می باشند؛ ولی خلقی های طالب شده که در گذشته ،يعنی بعد از 

 به  بروی جاده ها، چهار راه ها، پارکها و قشله های عسکری حتی ، زنان را١٣٥٧ ثور ٧کودتای ننگين 
رقص و پايکوبی، ساز و آواز و نمايشات، غرض مصروف ساختن مردم و دلگرم نمودن عساکر وا ميداشتند ؛  

 روز تا روز  گسترش و _قرار داشت " دل آرا محک" که در رأس آن – هينطور سازمان زنان خلقی را
عال سازند؛  در اوضاع و را به طرفداری از  دولت کودتا ف" نصف نفوس جامعه " توسعه می دادند، تا اين 

را روی دو منظور عمده تحت قيود و دسپلين مافوق تحمل انسانی "  بيشتر از نصف نفوس" حاالت جاری اين 
 توان مادی و فرهنگی جامعه آتش زده شده ی ما ،از يک جانب با دور نگهداشتن آنان از اجتماع: قرار داده اند

 از بسيج و تشکل آنان در برابر تجاوز گران ،و از جانبی ديگر. را به پاينترين سطح ممکنه ی آن می رسانند
پاکستانی و عرب القاعده ای جلوگيری می نمايند؛ زيرا که از تحرک و بر پايی خودجوش و يا سازمانيافته 
زنان در برابر تجاوزگران ،که تاريخ پر افتخار کشور به کار و پيکار و حماسه های بی مثال شان می نازد؛ 

  . ی آگاهندبدرست
  : نيز اشاره نموده است"ملل متحد"در رابطِه مقايسه َا عمال سرکوبگر طالبان با خلقی ها منابع 

منبع خبری همچنين افزوده است که جنايت و تجاوز در دوران قبل از طا لبان نيز انجام می شد ، ...          « 
متحد گفته اند که حمايت از طالبان که در اوايل زياد منابع ملل . ولی طالبان به آن شکل سيستماتيک بخشيده اند 

خوف و وحشت در ميان مردم از طالب مانند دوران . بود، به شدت کاهش يافته و مردم شديدًا از آنها بيزارند
 ١١  زرنگار مورخه ٢١ شماره ٥صفحه (»   .رعب آور خلقی هاست که مردم شب را به صبح باور نداشتند

   ).١٣٧٦جدی 
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 های تمسخر بر انگيز مذهبی آنان "نو آوری"لب اجحافات و قيودات و اشکال ستم بر زنان، همچنان     اغ
؛ قطع انگشتان زنان به خاطر رنگ ناخن؛ منع ساز و آواز ؛ شعر و !! ازقبيل  ستر اندام جنسی اسب و خر

ی آگاهند که مردم خلقی ها از برداشتن عکس سخت وحشت دارند، زيرا بدرست(ادب؛  فلمبرداری و عکاسی 
  چهره شماری از چهره هايشان را؛ حتی با وجود داشتن ريش های انبوه هم، تشخيص داده می توانند؛ مثليکه

، محصول دماغ شاگردان  تره کی ... و تجليل از سال نو و . )هايشان  تشخيص داده اند عکسآنان را از روی 
  .کودن، يعنی خلقی های طالبی شده می باشد

   
  :ان ــــبــالــی طـــاســور اســــر محــدرنگی ب  -١٤

  
استعمار در اشکال و انواع مختلفه اش  همواره کوشيده است تا موره های سياسی مورد نظر را برای روز 

 و عوام .وقتا که  روز کارآيی آن فرا برسد، بروی تخته بازی، رهايش می نمايد، مبادا در آستين اش بپروراند
  . ور به اصطالح  برق آسايش در ُبهت و حيرت فرو می بردالناس را از ظه

   موره های قبلی امپرياليزم امريکا، يعنی مجددی ها، سياف ها، خالص ها، گلبدين ها مزاری هاو امثال 
در واقع . نقش خونبارشان را بيهوده باختند_ که بُعد های وابستگی و جاسوسی ديگری هم دارند _شان 

امپرياليزم اينبار مهره مهلکتر و زهر آلود تری را که از سالها قبل پنهانی . ب درنيامدندبازيگران خوبی از آ
  . پرورانيده بود، از آستين اش بيرون آورد

در مجال فشرده ی  اين ) طالبان( از آنجايی که تشريح و تفسير جزئيات محور اساسی اين موره سيا 
  .ای شکل گيری آن در زير بسنده ميشودياداشت نمی کنجد، صرفًا به شرح  مختصر شاخص ه

 می باشد، که " حرکت انقالب اسالمی   افغانستان "   يکی از اين شاخص ها، مال ها و طالبان در تنظيم 
 جهات متعددی آنرا بدرستی مورد بحث قرار داده " طالبان تاج و تخت "  زير عنوان  " شعله جاويد"نشريه 
  . است

ن تنظيم بعد از انشعاب گلبدين و ربانی مدتی به کندی گراييد؛  مگر از آغازين در اي) طالبان(رشد  طالب 
 ؛ چونکه خون تازه " حيرت بر انگيز "هفته های ظهور  شان شتابی گرفت در خور توجه، و رونقی بهمزد

در ساحه تبليغات نيز . دينار و دالر عرب سعودی به جوی خشکيده ی  هررگش شان به جريان  در آمد
به خاطر سر »  بی بی حاجيه کالوس« برخ عوام الناس کشيده شد؛ چنانچه خانم سويسی "زات طالبانمعج"

در مصاحبه اش با سيد ) حرکت انقالب اسالمی افغانستان(زبان انداختن کرامات طالبان و بنياد اصلی آن 
ابراز داشت که )  ه آمد» پيام زن «٤٧ که ترجمه آن در شماره ١٩٩٥ مارج١٥منتشره فرنتيرست ( بخارشاه 

 در آمده و " حرکت انقالب اسالمی افغانستان"از شانزده سال بدينسو به اسالم روی آورده و به عضويت تنظيم 
کابل  امن تر از پشاور است ومردم در آنجا تحت  «و از اينکه . به شدت تحت تأثير طالبان قرار گرفته است

توگويی خانم کالوس و آقای قادری قبًال توافق کرده ( است ابراز خرسندی نموده»  حکومت طالبان خشنودند
  ) .باشند که عين مطلب را  با جمالت و کلمات مختلف بيان نمايند

طالبان از مناطق قبايل پشتونهای آن طرف خط منحوس _در واقع جنگی_     جذب نيروی سياسی 
ا اشاره ای اين ُبعد فراموش شده را به جادارد که ب. مانده است» شعله جاويد«از قلم تحليل گر » ديورند«

روشنايی کشيد، تا  احاطه پژوهش خواننده در مورد شکل گيری اسکليت و استخوان بندی تشکل طالبان 
  .گسترش بيشتر يابد

  :  خويش می نويسد ١٣٧٥در شماره دهم مورخ جدی سال» مجاهد ولس    «
مدرسه شرعی در  )75000( تاده و پنج هزارموسسات ريسرچ نظامی در غرب می گويند که فعًال  هف« 

پاکستان وجود دارد که حدود يک مليون طالب در آن مصروف تعليم بوده و از آن  جمله صد هزار آماده جنگ 
  .  » بطرفداری طالب ها در افغانستان می باشند

وام پشتونهای آنطرف در اين رقم درشت نه تنها طالبان از اق. چنين رقم سرسام آور را نبايد مبالغه پنداشت
، پنجابی ها و سندی ها ) قبًال کوچيده به پاکستان(، نو جوانان از اقوام مهاجر هندی تبار مسلمان »خط ديورند«

 از مهاجرين خيمه نشين پشتونهای افغانستان  و خلقی ١٩٨٠؛  بلکه نسل کودکان و نو جوانان سالهای  شاملند
افغان " شوروی  به پاکستان فرار کرده بودند ؛ هکذا بخشی اندکی از  ها و نسل نوی آنان ، که بعد از تجاوز 

  .ها نيز شامل می باشند " ملتی
  
  :بان ــالـر طــرابـدر ب" ت ــلـان مــافغ" ف ــوقـ م-١٥

  
    اگر از نگرش بر تاريخچه انحراف سوسيال دموکراسی در غرب، که کانون پرورش آن بوده است، 

احزاب سوسيال دموکرات تا سطح ستايشگر و پشتيبان دولت های امپرياليستی خودی چرايی و چگونگی سقوط 
منهای (»  افغان  ملت«  از  سوسيال دموکراتهای تعدادیشکار آدر جنگ جهانی اول بگذريم؛ از تذکار خيانت 
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رتجاع در جناح باورمند آن حزب به امر سوسيال دموکراسی  که عده ای از آنها توسط عوامل امپرياليزم و ا
به مردم و کشور شان؛ يعنی سر فرود )  پاکستان ترور شدند و تعدادی هم در جبهات جنگ مقاومت کشته شدند

آوردن آنان در برابر ارتش متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی و دولت دست نشانده اش؛ نمی  توان منصرف 
  .شد

ز صفوف زندانی شده ی آن حزب، در به شمول تعدادی ا" افغان ملت"فردی از اعضای رهبری   چند 
زندان پلچرخی قطعنامه ای را بيرون دادند، مبنی بر تاييد بی چون و چرای تجاوز ارتش شوروی به 

؛ تمنای » افغان ملت«افغانستان، و ابراز ندامت حقارتبار از مبارزه عليه دولت پوشالی کارمل؛ انحالل حزب 
نامه شان از طريق اخبار ، جرايد و راديو تلويزيون کابل نشر و ننگين عفو و رهائی از زندان؛ که متن قطع

همچنان  دولت پوشالی عين قطعنامه  آنان را چاپ کرده، بر ديوار دهليزهای  پيچ در پيچ  . پخش گرديد
  . سلولهای زندان پلچرخی نصب  نمود

، موجب می گرديد که ساير         اين ندامت نامه مضحک و نفرت انگيز، که با کرنش خاصی تحرير شده بود
زندانيان، تسليم طلبان و توابين کرنشگر افغان ملتی ، که عوامل نفوذی خاد  در ميان شان ديده می شد ؛ را با 

  .  ديده حقارت نگريسته و آنان را مورد تمسخر و استهزا قرار دهند
دو، سه تن از  KGBه می رفت،          هر زمانی که آتش نبرد مسلحانه در سنگر جنگ مقاومت فروزانتر شد

را غرض مصاحبه تلويزيونی از زندان پلچرخی ... رک ورهبران آن حزب ؛ مثل يوسف واکمن ، داکتر  
به افغانستان، به » دخول قطعات محدود قوای دوست«و »  افغان ملت« بيرون می برد، تا  در مورد  انحالل 

ده، رزمندگان آن حزب را از مقاومت در برابر اردوی و تجاوز را تحريف و تطهير نمو. حرافی بپردازند
  .متجاوز و اشغالگر شوروی بر حذر دارند

عفو « ی های داخل زندان که به خاطر پاداش خيانت تاريخی شان قبل از »  افغان ملت«      آنعده از
بعد از به . رديدندديکته شده از جانب گرباچف ، از زندان رها گ" مصالحه ملی" زندانيان به خاطر » عمومی 

به دولت _  KGBمطابق پالن _در واقع تعويض پالن  شده ی دولت  نجيب ( اصطالح سقوط دولت پوشالی 
با حزب اسالمی  حکمتيار هم صدا و هم گام )  جهادی دولت  پوشالی بود - مسعود  که صور اسالمی -ربانی 
ی » افغان ملت «  از شماری جهانيان رسانيدند، بعد از آنکه جارچيان غرب ظهور طالبان را به سمع. گرديدند

همانند برخی از روشنفکران  سرشناس و قلم بدستان معروف  که افتخار تاريخی دست بوسی مال محمد [ ها 
در برابر طالبان زانو زدند و به ستايش از اين   وحشيان و   رهبر جاهل شان ]   عمر   را به چنک آوردند 

 که از ١٩٩٧در مصاحبه سپتمبر »  افغان ملت«ين اواخر انور احدی رهبر  حزب چنانچه در ا. پرداختند
) يوسف واکمن(مجموع فعاليت ها و پيشرفت های طالبان را ستود؛ اگر يک رهبر .   پخش شدBBCراديوی 

قيد خود و قيد يارانش، سالها پيش تجاوز ارتش شوروی به کشورش را از ) بيست سال(بخاطر رهائی از 
اديو تلويزيون دولت دست نشانده، رسمًا مورد تاييد و تکريم خفتبار قرار داد، هم اکنون رهبر ديگر آن طريق ر

 BBCحزب انور احدی بدون قيد و بند و زنجير بر تجاوز آشکار پاکستان زير پوشش طالب از طريق راديو 
مت وزير ماليه کرزی نقش انور احدی حاال در دولت دست نشانده امپرياليزم امريکا به س. [ صحه گذاشت

   . ]هايش را دريافت ميدارد" کارکرد" نموده مزدش تاريخی اشرا ايفا 
  
   :ISIط  ـــوسـا تــقی هـــلـدام خــخـتـــی اســــلــی از داليــرخـری؛ بـــند ســن سـتـ م-١٦

  
 افغانستان با ادغام«وزير انرژی پاکستان اظهاراتی در مورد ) ١٩٩٨(   در اوايل سال جاری عيسوی

» ...بهترين طريق برای پاکستان آنست  تا افغانستان را به حيث ايالت ششم خويش بپذيرد« مبنی بر » پاکستان
  .  نمود

 سخت اهانتبار، آنهم از زبان يک )"وـوغـغ"و " وـو عـع"در واقع (  و  اظهار نظر تکان دهنده
وستان  از يکسو؛ و تغيير بيرق و تعويض جمهورت بروکرات کشور بی تاريخ و جدا ساخته شده از پيکر هند

 ظاهرًا به  فرمان مال عمر به ١٩٩٧ اکتوبر ٢٦ – ١٣٧٥بتاريخ پنجم عقرب  [افغانستان به امارت  افغانستان 
از سوی ديگر؛ متن سند مهمی را به خاطر نگارنده ی اين داشت ، ذريعه طالب ]امارت افغانستان تبديل گرديد

... وقف ميوند«از  ( » کلبدين حکمتيار خاين مليست يا جاسوس  يا هر دو«در جزوه ای بنام شکل داد که آنرا 
مطالعه نموده  ) ١٩٩٥ فبروری ١٣٧٣حوت »   پيام زن « ٣٩   و درج شماره ١٩٩٠ دسمبر٢٧مورخ » 
  .بود

فته ، ُبعد     اينک آرزوست نقل اين سند مهم ، که بر مبنای آن اظهارات وزير انرژی پاکستان شکل گر
  :نوينی در قضاوت خواننده ی دير باور باز نمايد
  »کشف يک سند « 
  »متن آن سند سری « 

  »مديريت عمومی آرشيف « 
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  »استخبارات نظامی اسالم آباد« 
  »١٩٨٨ فبروری ٢٢« 

  
  ... به آتشه دفاعی سفارت پاکستان«

  موضوع اولويت ها و استراتيژی پاکستان
  
بعد از سقوط رژيم کابل . ط جديدی را برای حل مساله افغانستان ايجاد ميکند  خروج عساکر روسی شراي-١

هيچ حکومت اسالمی قادر نخواهد بود بدون . اوضاع اقتصادی و سياسی در کشور نهايت جدی خواهد بود
ما عميقًا  معتقديم که پاکستان يگانه شريک و حتی حامی افغانستان . کمک وسيع خارجی بر کشور حکومت کند

  .ست که از طريق آن کمک خارجی ميتواند صورت گيردا
    :   سياست ما در قبال افغانستان بستگی به سه عامل دارد-٢

نخستين وظيفه را کسب شناخت .  تشکيل يک حکومت جديد از همان آغاز در قلمرو افغانستان  فعاليت کند-الف
ما بايد در اين حکومت . تشکيل خواهد داد حتی المقدور تعداد زيادی ملل و قبل از همه  کشور های اسالمی 

وظيفه ديگر بايد آزاد ساختن يکی از شهر های   .  کمترين اشتراک عناصر طرفدار ايران را  تأمين نمائيم 
عمده مثل جالل آباد باشد که در آن حکومت جديد نصب خواهد شد  و از آنجا تمام کشور  را اداره خواهد کرد 

چيزی  بايد مستشاران نظامی به آنها  در ايجاد.  م کمک های ممکن نظامی  خواهند بودمجاهدين محتاج به تما. 
 منافع ملی ما -دخالت و اشتراک پاکستان الزم است تا اوضاع کنترول شود.  شبيه يک اردو منظم کمک نمايد

  .حفظ گردد
محاصره کابل و به تعقيب اين کار بايد از طريق .    سقوط رژيم کابل ميتواند از دو  طريق صورت گيرد-ب

 برای -آن تهاجم مستقيم يا از طريق محاصره کامل اقتصادی که به اضمحالل رژيم کابل منتج گردد، انجام يابد
بسيار با اهميت است که نفوذ ما در  .  اين منظور ما بايد تالش کنيم تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نمائيم

 آنچه که حايز اهميت عظيم است . گردنداعتماد ما در آن جابجاجديد تحکيم يابد و اشخاص مورد  حکومت
ايجاد شرايطی است که در آن  عملکرد های عادی اين حکومت  صرفا در  صورت حضور مشاورين ما 

  .امکان پذير گردد
ما وسايل الزم را در .   اعاده صلح و آغاز اعمار مجددکشور يک پروسه طوالنی و دردناک خواهد بود -ج

ر داريم  تا نه تنها اين پروسه را کنترول کنيم بلکه در آينده  ادغام تدريجی ساختار اقتصادی و سياسی ما اختيا
 بعد از ذکر نام کلمه گردد[ را به چنان طريقی تأمين کنيم که  منتج به اتحاد نزديک بين پاکستان و افغانستان 

اين امر سر انجام می تواند به کنفدراسيون افغانستان  ] ... نگارنده قلم بدستان-تذکار داده نشدهافغانستان درسند 
 باين – اين انديشه حمايت وسيع را  در ميان نظاميان و عموم مردم کسب خواهد کرد -و پاکستان بيانجامد

  .وصف فعاليت تبليغاتی ماهرانه الزم خواهد بود تا افکار عامه پاکستان و جهان به آن عادت کند
اطالعات مفصلتر شما مورد قدر دانی ما خواهد . ج است و مستلزم احتياط می باشد  وضع هنوز هم متشن-٣

  ». بود و بايد بزودترين فرصت برای ما گسيل گردد
  » درغياب مدير عمومی استخبارات                           «  

  »دگروال محمد ارشاد چودری                          «  
  

ی پاکستان در مورد يک دولت وابسته، از هر لحاظ،  در متن اين نامه بسيار    خطوط اساسی استراتيژ
  عنوانی آتشه دفاعی سفارت آن کشور، در پايتخت کدام ISIمهم مديريت عمومی استخبارات نظامی  پاکستان  

 شايد بنابر ملحوظات امنيتی  از بردن نام مرکز کشوری که» ...وقف  ميوند بمنظور« که ( کشور ديگر 
  .؛ وضاحت يافته است )سفارت پاکستان در آن قرار دارد، خود داری کرده است

    در هنگامی که دولت پوشالی از خود  جان سختی نشان می داد ، نصب يک حکومت جديد از جانب 
مورد نظر بود؛  _  که بنياد آنرا  رهبران اجير و وطن فروش جهادی بايست می ساخت _پاکستان در جالل آباد 

ر بنا بر علل عديده؛  منجمله عدم موفقيت حمله نظامی نيروهای پاکستانی در همگامی با مجاهدين در جالل مگ
آنان همانطوری که . آباد، انديشه يک دولت  وابسته در جالل آباد را از سِر طراحان نظامی پاکستان بدر کرد

اره کرده اند، در حلقات نظامی  کابل در نامه بسيار مهم و سری مديريت عمومی استخبارات پاکستان نيز اش
   ).  ٤(  در رأس آن قرار داشت ISIاين همان  حلقاتی بود که جنرال تنی خلقی به سمت نماينده . رخنه کردند

 که ذکری آن در - ISI    افشای اسامی برخی از عناصر دولت کودتا، در واقع اشخاص مورد اعتماد 
ردانندگان اصلی اين کودتا عليه دولت  پوشالی، تنی و دارو دسته خلقی   بدرستی می رساند که گ-حاشيه آمده 

 گلبدين بعدًا روشن ساخت که چطور تمامی خلقی های تحت -اش بود؛ چنانچه عدم پيروزی کودتای تنی
سرپرستی تنی و شرکاء در درون  تُوبَره ی حزب اسالمی پناه بردند، واز آن طريق همکاری و همسويی 

  .  ابرازکردندISI شانرا به 
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CIA و ISI بشمول  بخش های از ( ، اين نيروی پرعقده ، پر  کينه ، زخم برداشته و شکست خورده ؛
را  بنا بر عللی که در )  شناسايی شده و يا نشده بودندCIA  را داشتند و توسط KGBآنان که افتخار عضويت 

ادقانه،، شان در پروژه طالبان  حساب باز ص,,زير پيکره بندی شده  با آغوش باز پذيرفت، و روی همکاری 
  .کرد

  .   داشتن تحصيالت عالی نظامی در اتحاد شوروی  سابق-١
  داشتن تجارب جنگی در نبرد های رويا روی  با نيروی های مقاومت،  تحت قومانده ی نخبه ترين -٢

  .   جنراالن روسی در افغانستان
  .فزار های پيشرفته و نوين داشتن مهارت و لياقت  در کارد برد جنگ ا-٣
  ).   نظامی و ملکی (  داشتن چندين سال تجربه در فن بسيج و سازماندهی نيرو  -٤
 نجيب همرا با – حضور پيلوت های  ماهر در جمع آنان  که شماری از پيلوتان در دوره ببرک -٥

 نمی تواند که در KGB مسلمًا عامل [ شان  به پاکستان پناهنده شدند  "   ٢١ميک " طيارات جنکی  
  ]. بين اين پيلوتان  در نقش ناراضی و پناهنده، به پاکستان فرستاده نشده باشد 

 تضاد و تخاصم عميق آنان با دولت شوروی پيشين، که ايشان را ازقدرت برکنار کرده، و وابسته -٦
  . های  پرچمی و خـادی و سازايی خود را به جای آنان گمـارده بود

  .   اينان از جغرافيای نظامی کشور و ويژ گی های آن شناخت نسبی-٧
 مردمی که بر عليه کودتای ننگين شان به پا خاسته و آنان را به -  داشتن نفرت عميق شان از  مردم -٨

سبب جنايات مدهش وبيشمار شان همواره مورد لعن و نفرين قرار داده و خواهان محاکمه اين 
  . ندجنايتکاران جبون و بی رحم می باش

    اين جنايتکاران همان قسمی که در اختناق و سرکوب مردم خويش مشاورين خوبی برای متجاوزان 
روسی بودند، هم اکنون،  برای طالبان پاکستانی،  نه تنها مشاورين خوبی اند؛  بلکه در ساحه عملکرد ها، در 

د  و همگام آنان در جنايت و سرکوب اغلب موارد، نه تنها رهنمون و رهگشای طالبان می باشدند؛ بلکه  همون
  .؛ نيز می باشند...مردم و

که در نامه سری فوق تذکار يافته است ، خوانندگان به »  سياسی–ادغام تدريجی ساختار اقتصادی «   در 
خوبی آگاهند  که دولت پاکستان چگونه پايه ها و نهاد ها ی اقتصادی کشور ، به خصوص  مناطق سرحدی را  

، محل داد وستد  و  خريد  فروش کاال های » صوبه سرحد« ابود ساخته و آن ساحات را همانند منهدم و ن
Made in Pakistanنموده، و کلدار بويناکش را به جای پول افغانی به گردش در آورده است .  

که بر بيشترين ساحات کشور مسلط گشته و پروسه ادغام اقتصادی با ) طالبان( پاکستان و مولودش
 به تبليغ ماهرانه «کشور افتاده،  می خواهند » ادغام سياسی«ستان را  تا حدودی انکشاف داده اند، به فکر پاک
؛ مگر خودشان نمی دانند که پروسه تالشی و »  تا افکار عامه پاکستان و جهان به آن عادت کند «بپردازند » 

  .تجزيه شان از مدتها  قبل آغازيدن گرفته است
 آتش فرو برده  شده ی ما که از خلق و پرچم و خاد و سازا و سر باند های مليشايی،  مردم ی در خون و

 که هم اکنون افغانستان را دراشغال داشته به کشت وکشتار های [جهادی و طالبی و حاميان امپرياليستی شان  
ند، و به اميد انتقام از  تا آخرين  حد ممکنه متنفر ]دسته جمعی شان زير نام سرکوب طالبان و القاعده مشغولند

  . اين وحشيان اجير شده نفس می کشند
 بدون وحدت، همسويی و همراهی تمامی نيرو های آزاديخواه، دموکرات، و ضد هر گونه وابستگی که 
دليرانه امر بسيج  و تسليح توده ها را پذيرا گردند ، کسب آزادی سياسی و اقتصادی، استقرار  صلح و امنيت، 

  .  استحکام دولت مستقل ملی ، امريست به سان سراب در باديهوحدت ملی و 
"  سه اصل خلق"  نگارنده برای بيرون راندن قوای اشغالگر از کشور، جز راه کالسيک مبارزه يعنی [   

کدام راه بيرون رفت از شرايط ای که امپرياليزم _  که در بحث های بعدی در رابطه با آن  بايد صحبت شود_
 - ١٣٧٦حوت(   آذرويـه . ]راه ديگری را  سراغ ندارد مردم وکشور ما تحميل کرده است؛ امريکا بر 

   پايان  )١٩٩٨فبروری 
  

  پــانــويــس هـــــــا
  بنام راجا انورکه در خارج اززندان باين شبکه ارتباط قايم کرده بود، درماه  ISIيکتن از اعضای)  ١(

در قالب _ول سمت شرقی با اعضای رهبری فرکسيون خلق در زندان  پلچرخی بالک ا١٣٦٢جوزای سال
  .نامبرده برای اطالعات زندان نيز کار ميکرد. در تماس مستقيم قرار داشت_زندانی

در داخل زندان پلچرخی روزی  در وصف وطن ... يک تن از کدر های برجسته و مهم  فرکسيون خلق (*)
  :    ای از آن درنگ ميکنمپرستی صدراعظم شاه ولی  چيز های گفت که به نکته 
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بخشی از تحقيقات  داکتر صاحب  شاه ولی  در خاد اين بود که  وی چرا از فعاليت مخفی اعضای       « 
تشکيل داده  شده بود ، به ) خلقی ها ( حزب  در پاکستان و هسته هايی که در آن کشور توسط اعضای حزب 

  »...رفقای روسی گذارش نميداد
جا انور زندانی  با اعضای رهبری فرکسيون خلق که  مدتی با آنها يکجا در  کوته قفلی های ديد واديد های را

  .بود سوالهای زيادی را مطرح ميکند" همزنجير" سمت شرقی بالک يک 
صديق راهی برادر نجيب ، که خود يک تن از اعضای سازمان امنيت شوروی بوده و بنا به دستور آن )   ٢(

"  آمر باند جمعيت  ١٣٦٦و در قوس (  ر النه دومی اش يعنی شورای نظار می خزد  د٦٦سازمان  در سال 
)   به پيشوازش شتافته خبر پيوستن موصوف را  به مجاهدين،  با شور  مال گونه  پخش می کند " استاد ربانی

  : چنين  می نويسد " آيا  نجيب را می شناسيد"  اثرش ٥٦ و٥٥-٣٧در صفحات 
 سرطان داود خان به پشاور می رفت و در آنجا بواسطه پدرش ، که با ٢٦ بعد از کودتای نجيب اهللا      " 
" ،" رابطه بر قرار ميکرد KGBنزديکی داشت با محافل چپ پشتونستان و هند به هدايت " پشتونخواه"گروه 
ذ اداره جاسوسی  با توسعه قلمرو  و نفوKGBتوانست به حيث رئيس خاد وخادم  با اعتبار و راستکار ... نجيب
KGBدر پاکستان و صوبه ای سرحد و بين قبايل سرحدی بپردازد                  . "  

بالک دو زندان پلچرخی، " شفاخانه" از ميان زندانيان زخمی و مرمی خورده   ومريضان بستر شده در ) ٣(
بنا بر ملحوظاتی سياسی مريضانی مورد نظر روس ها  که می بايست به حيات شان خاتمه داده شود ؛  ولی 

" شفاخانه " که از بستر شدن آنها در _ به اطالع پايوازشان"  مريض فوت شده در شفاخانه زندان"بنام ...  و
که داغ های _ رسانيده شود ، نه اعــدام آنان توسط دولت، يک تن از داکتران عسکری _ زندان با خبر بودند 

و يا واژه ای شبيه " ( غيرتمل... "به اسم _ ت وی شده بود چيچک بر روی مسخ شده اش مايه عقده حقار
" ايفای    )١٣٦٠در سالهای ( بالک دو زندان  پلچرخی " شفاخانه " به حيث سر طبيب )  همين نام منفور

مشاورين نظامی " اين جالد خلقی فرومايه  زندانی مريض و يا مرمی خورده  مورد نظر .  می کرد " وظيفه
شخصًا به قتل ) که جريانش در نوشته های بعدی از همين قلم  منعکس خواهد شد ( گام شب را در هن"روس 

  .می رساند
  : نوشته شده ...." گلبدين حکمتيار خاين ملی"  جزوه ٥٠در صفحه ) ٤(

بعد از ناکامی کودتا  معلوم گرديد که پالن مشترک حکمتيار و تنی،  آن بود تا در صورت کاميابی        «  
تا، صالح محمد زيری به حيث رئيس دولت، گلبدين معاونش و تنی مسئول نظامی تما م کشور  در حکومت کود

مشترک آنها خواهد بود، همچنان پست های حساس و مهمی را  بر سائر اعضای برجسته باند خلق منجمله اسد 
  .» .اهللا سروری نيز سپرده می شد

حوادث تاريخی  " ١٨٦، در صفحه ... ر خلقی ها با جنرال تنیهمچنان در رابطه کودتای ناکام و فرا     [ 
اثر دکتور جميل الرحمن کامگار اين ) " از تأسيس جمهوريت تا بميان آمدن اداره موقت افعانستان(افغانستان   

  :مطلب درج است 
قامات پاکستان خلقی های که با جنرال  شهنواز تنی به پاکستان فرار نموده بودند شکايت دارند که م     «  

 روپيه معاش داده می شد، همراهان تنی در ١٥٠٠برای اين اشخاص ماهنانه. معاش آنانرا قطع نموده است
  » ١٩٩٢ مطابق مارچ ١٣٧٠ حوت ٢٢.   تن بودند١٠٠ – ٨٠حدود 

و همينطور  آقای کامگار در  موردرابطه تنگاتنک حکمتياربا اعضای مرکزی حزب خلق در همان کتاب 
  :   اشاره ای دارد ٢٠٨صفحه 
 احمد شاه مسعود طی مصاحبه ای مطبوعاتی شريط اوربند – ١٩٩٢ مطابق می ١٣٧١ ثور١٧مورخ       "  

مليشه ها درسقوط رژيم با ما همکاری نموده اند بايد تشويق گردند نـه توبيـخ ، : حکمتيار را  رد نموده گفت 
حکمتيار )  آذرويه" مسعود قهرمان( " او . ه مجاهدين اندوی افزود در کابل اکنون مليشه ای وجود ندارد هم

  " ].  قلمداد کرد  مانوکـی منـگل و پکـتين،  وطـنـجـاررا مهماندار
)  CIA(جمال وردک و ليونی که در دوسلدورف آلمان زندگی ميکنند اجير سازمان استخباراتی امريکا )  " ٥(

. يه در مربوطات پايگاه نظامی امريکا در آلمان مقرر شده اندشده اند ايشان به استشاره آقای احدی وزير مال
وظايف اين دو نفر اين است که تمامی مکاتب، ايمل ها ، فکس ها و تيلفونهايی که از اروپا به افغانستان و يا از 

  مورخنوشته دوکتور کريم غروال ...".(افغانستان به اروپا مخابره می شوند ثبت کرده و آنها را ترجمه نمايند
   )Gftamanگفتمان (  مندرجه سايت 08.09.06


