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 شده، پورتال افغان ـ جرمن دهي منفور دني ها، نوشته و عكس گلبدتي رسانه و سای اواخر در بعضني دركهياز آنجائ
 ١٣٧٢ سل ی ماه جد٣٩ و ٣۶، ٣۵ ی زن در شماره هاامي پهءي مضمون را آه قبًال در نشرنيالزم دانست  ا

 تي تا  هودي  نمامي نموده  و  به هموطنان تقد بود، انتخابدهي به نشر رسیالدي م١٩٩۴ سال ی مطابق جنوریديخورش
  . قاتل  افشاء  گرددني ای و ضد انسانی ضد ملتيو شخص

 
 

  لــيان.پ 
 

 
   ( * )...فرار از آغوش خرس و 

  
  

ه خود صحبت می درباردر شرايط آرام ، افراد آنطوری که « بود    زمانی يکی از متفکرين علم سياست گفته
 ۀدر دور» .نی نمی توانند همانطور تبارز نمايند ؛ بلکه آنطوری که هستند آشکار می شوند حرانمايند ، درشريط ب

 مردم با استفاده از دربرهۀ ازاين دورهدر کشور حکمفرما بود و " )امنيت(صلح و" م سلطنت ظاهر شاه که  نسبتًا آرا
ف و يتوق(  اخبار و جرايد می نمودند زادی های بالنسبه دموکراتيک به تظاهرات می پرداختندو اقدام به انتشارآ

جنبش روشنفکران مبارز و ساير تخاصمات و تضاد _  عقرب ٣_ تصادمات محصلين با پوليس ... مصادره نشريه 
جنبش دانشجويی و " پيشپزکان " ، برخی از پيشتازان و ) ه ی آن وقت  مورد بحث اين نوشته نيست عهای درون جام

 خود سخن بازی فکری  وقت و همچنان عليه ايدئولوژيها و جريانات مخالف مکتبجريانات فکری ، بر ضد دولت
ه و سازمانهای مربوطه خود را از هر گونه وابستگی و بردگی ، د خود را شخصيت ملی جا زباصطالح ميکردند ، تا

، امين ها ، حکمتيار ها   ، تره کی ها ااز اين جمله بودند کارمل ه. چه داخلی ، چه خارجی مبرا و منزه وانمود سازند 
 . و همقطاران شان 

 نخستين تکانی بود. شوروی داود خان را بر اريکه قدرت رساند  اتحاد به مجوز ١٣٥٢ سرطان ٢٦کودتای 
ورد و پی آمد آن يعنی کودتای ننگين و  کشور را به لرزه درآیمليت ها قبايل ، اقوام  وو سنتی  که همزيستی باهمی 

 شوروی متحقق شد و اجتماع نسبتًا آرام و بهم فشرده را چنان تکانهای شديد  و کمک بدستورکه١٣٥٧ ثور ٧خونبار 
از هم پاشی وحدت نسبی مليت ها و اقوام . و وحشتناکی داد که در کليه ابعادش ترک و درز هول انگيزی برداشت 

 خون ،ديد  واز هر ترک و درز نفاق و شقاق ، کشت و کشتار ، شقاوت و عداوت جاگزين آن گر.آغازيدن گرفت  
 .فوران زد 

 [ .دشوروی ، ترک و درز قبلی را هزار بار  چاکتر و خونبارتر گردانيهنگ  فری ارتش بوحشيانه تجاوز
 شد  که معلول بعدی آن تجاوز ارتش  سوسيال امپرياليزم شوروی و  ثور در واقعيت امر علت العلل٧کودتای ننکين 

 اقوام  و عشاير کشور  را  که] بود  رهزن و جنگ افروز جهادی به کابل اسارت کشيدهتهاجم خون افشان باند های
توفان  . بحران به اوجش رسيد . بدانگونه  تسليخ و قصابی کرد  که نظيرش در جهان تا کنون بوقوع نپيوسته است 

درهم کوبيد " هيروشيما " بسان   شکنجه ديده را  مردمکابل بالکشيده  و...و" خمپاره"  و انفجار راکت و خون و آتش 
با تفاوت اينکه در آن شهر نه دزدانی بودند  که بغارتگری بپردازند  ، نه بی ناموسانی بودند  که به عفت خواهران ( 

  ).و مادران شان تجاوز کنند 
 مرگ ش سرطان را ثبت تاريخ نمود ، در چرخش بعدی َا٢٦کودتای  رهبر ثور مرگ متهورانه ٧  فاجعه

 مايه تمسخر و استهزا ]سياسیکودن  [مرک مردک کودن. ره و دراماتيک  تره کی و امين  را به نمايش گذاشت مسخ
  . موجب تعجب عوام الناس گرديد]اشو از خود راضی و بی خبر از نيرنگ های بادار روسی [ و مرگ جالد مغرور

ده نجهانيان شناساند  و بدنبال آن پناهمنفور کارمل را به " شخصيت "  بحران در مرحله حادتر و محسوسترش  
بحران در قوام و جوشش بعدی اش  با . بر کتيبه تاريخ رقم زد "  ملل متحد" شدن مضحک جالد  خاد را به دفتر

اسالم ، گلبدين حکمتيار ، ربانی  ، سياف ، مزاری  " راه  " پيشتازان " توفان خون  وآتش  مکياژ و سرخاب چهره 
 سيمای زشت و واقعی آنان را  چنان آفتابی و نمايان ساخت  که بيننده را دچار تهوع و استفراغ ،ده را زدوامثال شانو

  اين به سر باندی کرزی مستعمراتی  اداره تشکيل، کنفرانس بن ،  امريکا بکشورمو تجاوز ارتش امپرياليز [ .نمود 
 اين )"  ملی جبهه"(  همديگر، بخصوص تشکل "عفو و بخشش" ی استعماری و " شورا"  اينان در ع تجم،  ملیخاين 

   متبرک   عبا و قبای ، جهادی "معطر"  هاله ای )خلق و پرچم و خاد( ديروزی شان " ملحد "  با دشمنان خاينين ملی
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 و شماری از  هواداران ساده انديش  آنان را به وحشت  دور نموده شان متعفن  گرد پيکر کرم زده و اسالمی را از
   ]انداخت

 دم از اسالم زده ، "خشتی پل" در همان سالهای آرام  در تظاهرات خيابانی در قرب و جوار مسجد حکمتيار
 "  اسالمی نهضت"   خود و وجريانات  فکری  می کوبيد سايرارتباط و وابستگی با کشور های خارجی را در وجود 

  . و بدون وابستگی جلوه گر می ساخت "  مستقل " را اش
ی از آن دم ي که تا همين اکنون با بيشرمی و ديده درآ]اين جنايتکار[   صحت و سقم ادعای همان وقتحال برای

که در راستای جنگ مقاومت مردم افغانستان ، حزب موصوف را تا  )  امريکا( ميزند ، ببينيم  نشريه نامدار کشور 
پاکستان بيشترين قسمت آنرا  ، بطور  "  ته جايی" گلو مسلح نمود و از کمک ششصد مليون دالری  منهای  پول  

  : ماهوار در توبره اش واريز نمود ، در وصف کمال و جمالش چه  می نويسد 
 کنگره  امريکا ١٩٩٠پيتر سموئل  امريکايی  متن گذارش کميته تحقيق  بخش تروريزم مورخ  اول مارچ " « 

 بزبان دری  در جزوه ای ١٩٩٠ دسمبر ٢٧بتاريخ   مارچ به نشر رسانيده  و تلخيص آن ١١" در نيويارک تريبون 
وقف ميوند به منظور تأمين  حقوق و " منتشره "  ؟ گلبدين حکمتيار خاين ملی است  يا جاسوس ، يا هردو " بنام 

 بچاپ رسيده که نگارنده  بخشهای از آنرا در ذيل ارائه می نمايد ١٩٩٢ دسمبر ٢٧مورخ " آزادی های بشری افغانها 
:  

تو بخاطر  سرنگونی رييس جمهور  داود در پاکستان کار  بدستور ذوالفقار علی بو١٩٧٤متيار در سال  حک«
 گلبدين در سرويس جاسوسی پاکستان تربيت بيشتر کسب نموده و ١٩٧٦ -١٩٧٥از سال . کرده و تربيت يافته است 

ر کسب عاليترين مقام از طد که بخا تشنه قدرت تشخيص داده ان وافسران پاکستانی او را يک شخص زرنگ ، بيرحم 
سازمان  جاسوسی پاکستان  حکمتيار را يک اجنت کامًال تحت اراده  و کنترول . ارتکاب هيچ جنايتی دريغ نميکند 

 در تمام اين مدت گلبدين رابطه نزديک خود را با خاد  و  .افغانستان تحميل کرده است  خود شناخته و اورا باالی 
بيش از اينکه بر ضد حکومت کمونيستی افغانستان فعاليت نمايد  نيرو   ... « ، ».  کرده  استمشاورين شوروی حفظ

 در سال « ؛ » .و منابع خود را  در خنثی ساختن و از بين بردن  نهضت مقاومت ساير مجاهدين  بکار برده است 
ت کمونيستی در کابل به گلبدين   سه منبع مستقل  کريدت خيانت به کودتای پالن شده اسالمی را عليه حکوم١٩٧٩

عبدالحق قوماندان ديگر  مجاهدين ميگويد که گلبدين نسبت به روسها بيشتر مجاهدين را   ...« ، »...نسبت  داده اند 
همچنان در صفحات ديگر جزوه ، سند مهم و جالبی چاپ شده  که  ) ١٢،١٣، ٩صفحات  . ( »... بقتل می رساند 

  م عينًا آنرا نقل می نماي
  »کشف يک سند « 
  »متن آن سند سری « 

  »مديريت عمومی آرشيف « 
  »استخبارات نظامی اسالم آباد« 

  »١٩٨٨ فبروری ٢٢« 
  

  ...به آتشه دفاعی سفارت پاکستان« 
  »موضوع اولويت ها و استراتيژی پاکستان

  
د از سقوط رژيم کابل اوضاع بع.   خروج عساکر روسی شرايط جديدی را برای حل مساله افغانستان ايجاد ميکند-١« 

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

  .خارجی ميتواند صورت گيرد
    : سياست ما در قبال افغانستان بستگی به سه عامل دارد  -٢

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

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

چيزی شبيه يک اردو منظم کمک  ظامی به آنها  در ايجادبايد مستشاران ن.  تمام کمک های ممکن نظامی  خواهند بود
  . منافع ملی ما حفظ گردد-دخالت و اشتراک پاکستان الزم است تا اوضاع کنترول شود.  نمايد
اين کار بايد از طريق محاصره کابل و به تعقيب آن تهاجم .    سقوط رژيم کابل ميتواند از دو  طريق صورت گيرد-ب

 برای اين منظور ما -محاصره کامل اقتصادی که به اضمحالل رژيم کابل منتج گردد، انجام يابدمستقيم يا از طريق 
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جديد تحکيم يابد و  بسيار با اهميت است که نفوذ ما در  حکومت.  بايد تالش کنيم تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نمائيم
يم است ايجاد شرايطی است که در آن  عملکرد  آنچه که حايز اهميت عظ. گردنداشخاص مورد اعتماد ما در آن جابجا

  .های عادی اين حکومت  صرفا در  صورت حضور مشاورين ما امکان پذير گردد
ما وسايل الزم را در اختيار . کشور يک پروسه طوالنی و دردناک خواهد بود    اعاده صلح و آغاز اعمار مجدد-ج

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

 اين انديشه -ن بيانجامداين امر سر انجام می تواند به کنفدراسيون افغانستان و پاکستا ] ليان.  پ  -تذکار داده نشده
 باين وصف فعاليت تبليغاتی ماهرانه الزم خواهد –حمايت وسيع را  در ميان نظاميان و عموم مردم کسب خواهد کرد 

  .بود تا افکار عامه پاکستان و جهان به آن عادت کند
نی ما خواهد بود و بايد اطالعات مفصلتر شما مورد قدر دا.   وضع هنوز هم متشنج است و مستلزم احتياط می باشد-٣

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

  »دگروال محمد ارشاد چودری   «      
  

      آيا ادعای هميشگی حکمتيار فاسد که خاينانه خواهان کنفدراسيون  افغانستان و پاکستان می باشد هر گونه شک و 
   و صحت سند فوق نفی نمی کند ؟ترديد را  در اعتبار

چون (  که نگارنده  اين محراق  نهايت مهم سياسی، فاکت های از زندان پلچرخی و حال مراجعه ميکنيم به
کار و کردار اعضای  شاهد عينی  )شده توسط دولت  دست نشانده سوسيال امپرياليزم شورویساير مبارزين زندانی 
             .    استبوده حزب اسالمی در آنجا 

» KGB از سه عرصه يعنی از محيط تغذيه احزاب و سازمان ها  چه در داخل ، چه در خارج از کشور ، از 
جبهات و از زندان ها بداخل احزاب و تنظيم های  جهادی کانال های استخباراتی کشيد  و شبکه هايش را از مسير اين 

  .يد  سطوح بااليی اهرم تشکيالتی آنها رسان تاکانال ها 
از يکطرف و حبس  تجاوز سوسيال امپرياليزم  روس به افغانستان  و قتل امين جالد بدست جنرال روسی

کسيون خلق و اعدام چند تن از اعضای بلند پايه آن از سوی رتن از اعضای رهبری ف) ١٢٠(تقريبًا يک صد و بيست 
  . شد در ميان خلقی ها ديگر، موجب تشتت و سراسيمگی

 در ١٣٥٧ ثور ٧ که قبل از کودتای ننگين )خلق  ( حظه ای از اعضای مخفی آن فرکسيون بخش قابل مال
  قرار داشتند ، بدستور آن سازمان رهسپار پاکستان ، ايران ، هند ، انگلستان ، آلمان و ساير KGB رابطه مستقيم با 

 در احزاب و تنظيم های اسالمی اينها به امر مشاورين نظامی روس ، شتابزده خود را. کشور های غربی گرديدند
بويژه حزب گلبدين  جابجا نمودند و ساير رفقای نظامی فراری و خشماگين  شان را با حيله ها و بهانه های مختلف از 

،  تسخير احزاب اسالمی از درون و تصرف قدرت دولتی از " حکمتيار صاحب از جمله رفقای خود ماست " قبيل 
  . انداختند - حکمتيار -اری  دو انتقام گيری از حريفان در توبره م" قالب ثور ان" طريق آنان بخاطر نجات 

 بطور اخص حزب اسالمی گلبدين  واتحاد اسالمی سياف ، خلقی های سرنگون شده  و کلمه خوانده را ،احزاب 
 همچنان تعداد از  ؛ ) طرفداران امين با سياف و طرفداران تره کی با حکمتيار صيغه شدند ( با آغوش باز پذيرفتند 
  .ئوليت های در آن احزاب برسند مسشای هويت خلقی شان موفق شدند به  بدون اف،آنها که  مخفی ماندند

قسمتی از بدنه اصلی فرکسيون خلق که همدوش ارتش متجاوز روس با مجاهدين واقعی جنگيدند ، در جريان  
اينها  . در صفوف آنها قرار گرفتند " تسليمی " به شکل   باين احزاب ارتباط قايم نموده  و جنگ و يا قبل از آن 

کار برد اسلحه پيشرفته تر روسی ، آموختن ب انجام ميدادند از جمله  اشکال وظايف متنوعی را در درون آن احزا
بدينترتيب  آنان موقعيت خود را در بخشهای نظامی آن . ... و  رموز و فنون اکادميک جنگ  و مانور های نظامی

  . زاب هم تحکيم می بخشيدند اح
باند امين " و بنام  در زندان پلچرخی به غير از اعضای رهبری خلق که جدا از ساير زندانيان نگهداری می شد

 اينها يا از جبهات  يا از حوزه های  . خلقی ها نيز بين ساير محبوسين قرار داشتند  قابل توجهتعدادیمشهور بودند ، " 
از محل وظايف شان در قشله ها و قرار گاههای عسکری و يا از کميته های  حزب دموکراتيک احزاب اسالمی  ، يا 

  اداره ساير بالکهای زندان پلچرخی به استثنای بالک ١٣٦٢بعد از ماه حوت سال . خلق گرفتار و زندانی شده  بودند 
به همين سبب فعاليت . شد  _اين جاسوس شناخته شده روس _  گالب زوی    مربوط وزارت داخله ٢ و ١های  

  . های توظيف شده  در داخل سلولهای محبس  محسوستر و ملموستر شده رفت )یخلق(استخباراتی 
اشتراک نموده   حزاب  اسالمی که در داخل سلولها داير ميشدا )١ (اينها در حلقه های آموزشی و پرورشی

 فی المثل اختالفات نژادی ، قومی ، .انجام می دادند" ور انقالب ث" وظايف و فعاليت متنوع اطالعاتی را بخاطر نجات 
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زبانی و منطقه ای را بين زندانيان  بيشتر دامن زده ؛ پشتونهای احزاب اسالمی را در تقابل با  تاجيک و ساير اقوام 
درين . گرديد منجر به خونريزی  بين طرفين ميگاهگاه دامنه  اين مخالفت ها . دری زبان  آن  احزاب  قرار ميدادند 

خلقيهای نفوذی بعد از رهايی از . تحريکات و بهم اندازی ها  خادی ها و ستمی ها از حريفان خلقی شان فعالتر بودند 
و خود را در زندان بدون  درد سر و توسل به حيله و نيرنگ خلقی گونه ، يکراست بداخل  احزاب اسالمی می رفتند 

  . آنان قرار ميدادندبال زير
وی ، در ميان احزا ب محمدی ، مول امپرياليزم شوروی به افغانستان سوسياللقی ها از آغاز تجاوز فعاليت خ

، يکی از عوامل زمينه ساز ادغام تشکيالتی حزب اسالمی با بدنه اصلی فرکسيون خالص ،  سياف ، بويژه گلبدين 
 های آموزش ديده اشرا بگونه های نتج  ا کی جی بی.حکمتيار  بود  -خلق در داخل کشور بعد از کودتای تنی  

 يک تن از خلقی مثل عنايت. می گسيل ميداشت مختلفی  از داخل زندانها خارج مينمود و آنها را بدرون احزاب اسال
 .  سال حبس شده بود ١٦ بخاطر عضويت در حزب گلبدين محکوم به ١٣٥٩ در سال  کههای ده يحيی کابل

چپ (  با عده ای از زندانيان  . می نمود  صحبت »روشنفکرانه« و ريشش را  هر روز می  تراشيد عنايت
بار ، راجع  يکنيزبا  نگارنده . ظاهرًا محترمانه  و بدون  تعصب ، صحبت سياسی می نمود )  انقالبی ضد شوروی 

  .  صحبت نموده بود به جنگ مقاومت
و با اداره اطالعات زندان نيز  بوده قیخل که موصوف رسيدندبه اينباور   اش سلولرفيق هم و يکی  دو نگارنده

مقر قوماندانی عمومی زندان  ( ١ در سمت شرقی منزل سه بالک ١٣٦٢عنايت در سال . رابطه برقرارکرده است
در همين روز ها  . گشت و گذار داشت يک تن از جوانک های خادی زير پوشش حزب اسالمی دايمًا با)  پلچرخی 

 به ، سمت شمال محبوس بودند١ماندان سرشناس گلبدين را زندانيانی که در بالک  قو"ملنگ ده سبزی"رفت و آمد 
 لباس نظامی  به تن "ملنگ" . ديده بود١بار آمدن او را به صحن بالک   نگارنده نيز يک.آسانی ديده می توانستند

تا  پايينترازشانه ش ا قاب و بررچمو های  .  خود نمايی می کردکثيف اشنه و  بروی سينه پرکييی مدال هاوداشت 
 به )خواجه عطا محمد وفا (   قوماندان عمومی ،هر باری که وی بداخل زندان پا می گذاشت . هايش می رسيد

باز موظف بداخل سلول  آمده عنايت را  با خود به  مقر قوماندان عمومی می  و بعد از مدتی سر.شوازش می شتافت پي
  .برد تا با ملنگ مالقات نمايد 

   : زير توجه نمائيمزندان پلچرخی ، دره ياداشتهای پيکره بندی شده در رابطه با  حزب اسالمی درحال ب
؛ ل توسط ارتش سراسيمه روس ، تعداد زيادی از زندانيان  دوره امين جالد بعد از دومين روز اشغال کاب  -*

 که تا ،ان ، معلمان ، استادان و روشنفکران  داکتر رزبان ، داکتر هاشم مهربان  ، داکتر دادگر و تعدادی از انجنيرمثل
 ،اين خاينان .  ژخيمان نهايت بيرحم خاد افتادند دآن روز بزير ساطور امين جالد قرار نگرفته بودند ، به چنگ 

 و خون پاک شانرا نده به قتل رساداده بود، دولت دست نشانده  خطرناک تشخيص  وطنپرستان  فوق الذکر را که
 تن از محبوسين دوره امين جالد  را هفت.    از زندان رها نمودند را خود يعنی  امين انداخته متباقیپاک تبگردن دس

ر دو تن آن  از زمره کادر  تن مشهوهفت از اين  . آزادشان کرد همراه با ساير زندانيان رها شده ، و نه نه اعدام نمود
 در "وزير معارف  گلبدين"معلم کبير مشهور به دو بنام يکی از اين  .ند مقام و مهم حزب اسالمی  بودند  های بل

 ١٦ قيدش .صدا می زدند "  معلم کبير " را  مسئولين زندان وی. ديگرش اورنگ نام داشت . اخته شده بودزندان شن
يف   حن و دومی آنخليلاسمش  از پنج تن ديگراولی [ .  داشت مخفيانهاطالعات رابطه رهااد  با ؛ بود  تعيين شدهسال

فرد  اينها هم دارای قيد های کم بودند  . به ارتباط  سازمان  اخگر در دوره امين گرفتار شده بودند هر دو . نام داشت
 قيد انور  اضافه . گرفتار شده بودند انفجار درکارته سخینام داشت که در رابطه   موسی چهارمی آن انور  و سومی

  ش کمتر از ده سال دومی که محصل در  فاکولته حربی بود قيد.گرديد از چهار سال  نبود با تخفيف در حبس  رها 
 ) سال قيدش تعيين شده بود١٦ البته بگفته ی خودش. (محمد ناميده ميشد" کاکا خال"  و شخص پنجمی .تعيين شده بود

   ]  پنج فرد بعدی بخصوص دو فرد اخير الذکردر نوشته های بعدی مطالبی بيان خواهد شددر رابطه 
  ٢ک  بدستور مشاورين  نظامی روس  اداره زندان دو سلول بزرگ را در منزل اول بال١٣٥٩در نيمه سال  -*

يک تن از محبوسين .  مايد تخصيص داد تا  زندانيان را اغفال نموده  بکار کردن در آنجا جلب  ن"کار گاه"برای 
 صد ... ابتدايی کارگاه مذکور را که بالغ بر  بنام حاجی لطيف ظاهرًا داوطلبانه حاضر شد تا سرمايهدينحزب گلب

 آنانی را بخصوص زندانيان ،عمال و همکاران نيمه مخفی خاد.  هزار افغانی می شد  به دولت دست نشانده اهدا نمايد
که در جريان تحقيق و شکنجه ها ی وحشيانه جالدان خاد سست شده و خواهان آرام زيستن و زود رها شدن بودند و 

 يکی "سنگر تسليمی "  يا کارگاه[ حبوسين بی بضاعت و بی پايواز را به کار در کارگاه تشويق می نمودند همچنان م
 و محتاج  کار می شد  تا در جهت دولت  زندانيان نا آگاه باالی - من جمله - در آن از محراق های اطالعاتی بود که

  . ]دست نشانده قرار گيرند 
. نفرت انگيز ترين  اصطالح بشمار می رفت "  کاپو " پايان جنگ عمومی دوم در  ادبيات سياسی  بعد از  -*

 که به  همکاری و دستياری با اين اصطالح  هول انگيز در مورد آنعده از زندانيان در آلمان  نازی بکار برده می شد 



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

 5

  زندان ها  ها در داخل " کاپو. " معروف  بودند "  آشويتس" و " در داخل زندان های متهوزن "  اس اس " جالدان  
 مورد  لطف و عنايت افسران یاز هيچ نوع آزار و شکنجه  همزنجيران خود روگردان نبودند  به اميد آنکه  روز

"  همچنان در زندان های واليات ؛وف  پلچرخی در درون زندان مخ. آزادگردند  قرار گرفته "  SS" خون آشام  
SS " هرگز اتفاقی بوده نمی تواند که .  همان قماش را تربيه نموده بودند  ازیيپو هاهای روسی و عمال خادی آنان کا

موهايش . وست خال خالی داشت  پ.بودلبدين  حزب اسالمی گعضودر زندان پلچرخی " باشی "  يعنی "کاپو"نخستين 
  . بيرحم بودبسيار زيرک و. صدا می زدند " حشمت سبز" از همين جهت وی را .طاليی و رنگ چشمانش سبز بود

 واقعه سوم حوت ارتباط بادر  گفته ميشد که، در کوچه عاشقان و عارفان کابل تولد يافته بود که" حشمت سبز"
رت ميشود يک رساله کوچک در مورد دوره نظا( در دوره تحقيق و دوره نظارت نامبرده    ، گرفتار شده ١٣٥٨
خته می شد تا از زندانيان مجروح و زخمی و شکنجه ديده  خبر  انداها و سلولهای مختلف "  کوته قلفی" در )  نوشت 

  . و اطالعات به چنگ آورد 
 جنوب کابل را داشت اطرافمسئوليت  بخشی از  که  ) "احد پچق " ( يکی از اعضای حزب اسالمی  گلبدين *

به جناياتش  )٢ (و شکنجهبعد از گرفتاری در جريان تحقيق .  شده بود  های هنگام سرقت منازل  مرتکب قتل،
احد پچق در باز جويی و شکنجه زندانيان با مستنطقين خاد سهيم می شد  و از . اعتراف کرد و به دولت پيوست 

را بوی " باشيگری"اطالعات زندان پلچرخی رتبه اداره  بهمين سبب  . لذت خاصی می برد  زندانياننشکنجه داد
  . ... بعد ها  باشی عمومی شد. سپرد

 تشخيص داده می شد  و نيز زخميانی که از جبهه خطرناکيضانی که توسط مشاورين روسی زندان مر...  -*
رتمل برخی از  يهمچنين  غ. بقتل می رسيدند .... جنگ گرفته شده بودند بدست سرطبيب خلقی زندان مسموم شده و يا 

امان اهللا  پيمان عضو .  ز بين می برد   در داخل شفاخانه زندان اند نظامی روس الزم ميديدينمحبوسين را که مشاور
 ر زندان به مرض شکر مصاب گرديد و مدتهای مديدی را در شفاخانه زندان سپری نموده بود به  د ؟  که...سازمان 

من به . اگر من در شفاخانه تلف شوم مسئول قتلم شخص سر طبيب خلقی می باشد : "  ميگفت تعدادی ازهمزنجيرانش
 داشت  با نوک مغولی در هنگام شب  جوان مريضی را که چپی بود و چهره ای نهه او چگوچشم خود ديده ام ک

   . "آرنجش کشت
او دری را به لهجه لغمانی تکلم ميکرد در صورتش داغ . ميگفتند " ونکیژی وس" سر طبيب را زندانيان 

 چشمان کوکره ای از حزب پسر جوان ، ورزيده با [.های چيچک  مشاهده ميشد و آواز به اصطالح غور داشت 
 ]بوده مورد توجه و لطف سرطبيب قرار داشت " شفاخانه"  اين همه کاره ،اسالمی

وی در ميان .    برای اطالعات زندان جاسوسی می نمود ١  بنام نثار احمد  در بالک ISIيکی از اعضای  -*
در پاکستان و جهان اسالم به تبليغ  " امير حزب اسالمی" ار و شهرت يزندانيان در مورد دوستی ضياالحق و حکمت

آنان را به " شهرت مکمله " علنی می پرداخت  و مبارزين سرشناس سازمانهای انقالبی را  با دقت شناسايی نموده  
 .حا فظه قوی اش می سپرد

او نيز در خدمت  اطالعات .  از اهالی چترال بود و زبا ن دری  را شکسته تکلم می کرد ISI ديگر  عضو*
پاکستان نيز با آنکه  حبس شان تعيين شده بود ؛ اما     ISIاعضای از چند تن ديگر.   قرار داشت ٣زندان در بالک 

دولت  دست نشانده » محکمه اختصاصی انقالبی « حاوی مدت قيد از طرف »  پارچه ابالغ  «از آنجايی که داشتن 
به امراض عقلی و زده " به در ديوانگی"ا طور معروف روس نزد شان از اعتبار قانونی برخوردار نبود ، خودشانر

ند ، تا آنجايی که از شستن تن و بدن  و لباس خويش خود داری ورزيده ، اغلبًا در داخل سلول روانی تمارض می نمود
مجاهدين ديوانه شده در راه « در خدمت   کادر های حزب اسالمی برروی دوشک هايشان ادرار و مدفوع می کردند؛

و در شستن لباس ، دوشک ،  بدن همچنان تراشيدن . قرار داشتند»  م عزيز از کشور مسلمان و برادرپاکستان اسال
 تا به کريدت  اميرشان گلبدين ،سنت های باال و پائين شان ، حتی در خوراندن غذا به آنان از همديگر پيشی می گرفتند

  .  پاکستان  بيفزايندISIدر نزد 
، توسط اين باند وطن فروش در پاکستان شورویو ترور های مبارزين ضد تجاوز تطافاز اخحاال به  شماری 

  :اشاره  می نمايم
  سال قيد٦بعد از سپری نمودند ")ساوو( " انجنير فتاح ودود  از اعضای سازمان انقالبی وطنپرستان واقعی  -*

 در شعبه پروگرام مواد غذايی جهان  ، مدتی در کابل بود ؛ چون احساس تعقيب ميکرد  از کابل به پشاور آمده 
يک تعداد اعضای حزب اسالمی باشنده گلدره  کوهدامن  مربوط واليت پروان  که با فتاح ودود . مشغول کار شد 

آشنايی داشتند ، و به هويت سياسی وی پی برده بودند ، بعدا همين خاينان تروريست نامبرده را در پشاور ديده و 
  .شناخته بودند 
  :طی نامه ای از پاکستان برايم نوشت ...ز دوستان يکی ا
  ..."  به شهادت رسانده اند ٨٩ ر ربوده و در شب ششم سمتمب١٩٨٩فتاح را در سوم نومبر " ... 
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 عنوانی )٢٧/٧/١٩٧٠مورخ (  که محصل فاکولته بود در نامه ای از پاکستان ) فوزيه (فتاحانجنيردختر 
 چهار بجه ديگر از راه وظيفه اش انسان های وحشی اين دشمنان ١٩٨٩ در سپتمبر پدرم را" ... نوشت   چنيننگارنده

! صاحب ... : "  گفت  راجع به برادرش چنين در دهلی جديد فتاحانجنير خواهر همچنان.. "بشريت اختطاف  نمودند 
رم کار ميکرد و عضو يکی از آشنايان گلدره ای ماکه در شعبه با براد. موتر وان شعبه او عضو حزب اسالمی بود 

حتما برادرم . و در رفتن کانادا برايش مشوره دهد می بود هميشه از فتاح می خواست  تا به خانه اش برود حزب اسال
بعد از سه شب  آشنای ما  : " ...  گفت  انجير فتاحخواهر زاده يکی از... " را موتروان به خانه آن شخص برده است 

 با مامايم بود به خانه ما آمد و دستهای خود را طوری بلند نمود که فکر می شد دعا می که از گلدره بود و در زندان
خدا بيامرزش پشت موضوع نگرديد :"  بعدا زير لب چيزی های گفت و دستهايش را بروی خود کشيده و گفت .  نمايد 

  "که برای خود تان خطر دارد 
معاشر بعد از گذشتاندن تقريبا چهار سال  زندان  پلچرخی   محموده ،در همان ماه معاون ليسه ماللی  پشاور -*

روزی شخصی به دروازه مکتب  آمده  به چوکيدار مکتب اسم .  به پشاور آمد و به تدريس در آن ليسه مشغول بود
يد  و می بيند که شخص آمحموده دهن دروازه مکتب می . فته خواهان  مالقات معاون مکتب می شود  گخود را 
آن شخص ميگويد که خواهرم  در کابل صنفی شما بود  و می .  بلی  پوشيده است ددر گرمی پشاور واسکت ناشناس 

مکتب از همه مردم است  خوش ميشوم اگر در اين مکتب بيايد " محموده برايش می گويد . د در اينجا معلم شود  هخوا
ردن نامه داخل جيب  ون آوست خود را برای بيراس می گويد نامه ای از خواهرم  برای شما دارم  و دنشخص ناش" . 

 وهم در آن لحظه چشمش به گوشه  . محموده بشکل دست بردن فرد  به جيب  بغلی اش  مظنون ميشود .  خود ميکند 
مرمی . تروريست وحشی دوباره به زور دروازه را باز می نمايد .  تفنگچه می افتد  و بشدت دروازه را بهم می زند 

در اين اثنا . وش محموده رد ميشود در فير دو م و سو م  در حال فرار به صحن مکتب پروت می نمايد از پهلوی گ
شخص ديگری که  امنيت ضارب  را گرفته باالی چوکيدار فير ميکند و با هشت . چوکيدار ضارب را محکم می گيرد 

بعدا چوکيدار نيمه جان به .  می  نمايند  به اثر سر و صدای مردم فرار تروريست ها.  را مجروح می نمايد مرمی وی
 به خانه آورده  و شب هنگام مامورين ملل متحد او و شوهر بيمارش را  بجای مخفی راشفاخانه  برده شده و محموده 

  . انتقال ميدهند 
و  يک افغان ملتی کردندهمين قسم ناصر زمانی  که هشت سال را در زندان پلچرخی گذشتانده  بود مسموم  -*

  . کردندطافرا در مالی عام ترور نمودند  و چند نفر ديگر را اخت
. نه  نامردان جهل پرست قرار گرفت مورد حمله وحشيا"  نويسندگان افغانستان آزاد "   دفتر ١٩٩٠در سال  -*

  . يک تن از محافظين دفتر اختطاف  و دومی بشدت زخمی شد  
 يک  ملت  ترور شد  و متعاقب ترور وی  دگروال عبدالعزيز داکتر سعادت از حزب افغان١٩٩٠ ...ه در ما -*

تن ديگر از اعضای همان حزب که بعد از سپری کردن سالها حبس  در زندان  پلچرخی وارد پشاور شده بود ترور 
انه ناگفته نماند که متا سف. اما وی مدتها با من هم سلول بود . در رابطه با  چگونگی ترور وی  چيزی نميدانم .  شد 

اعالميه . ا اعالميه ای در همکاری با دولت صادر نمودند هآن. تمام اعضای رهبری افغان ملت در زندان تسليم شدند
اعضای افغان ملت در ميان زندانيان  از هيچگونه احترامی . شانرا اطالعات در در و ديوار زندان نصب نموده بود  

  .ن نگاه ميکردند برخوردار نبودند و همه  با ديده  حقارت با آنا
  . م  رهبر ترور و همراهش بشدت زخمی شد و عبدالقي١٩٩٠در جنوری  -* 
  .  مينا رهبر جمعيت انقالبی زنان افغانستان ترور شد ١٩٨٧وری ردر فب -*
ترور مجروح  ، عزيز الفت ، ربودن رحيم چينزايی ، داکتر صمد درانی و داکتر فيض احمد و ده ها تن   -*

 اين  ISI اين واقعيت است  که بخش تروريستی حزب اسالمی با همکاری قسمی خاد و با حمايتی بيان گوديگر 
  . ترور ها و اختطاف های خاينانه را انجام داده است 

وی در سالهايی که :  عطفی را نبايد از ديدرس دور نگهداشت  و آن اينکه  در حيات سياسی حکمتيار نقطه
نظام الدين (  دموکراتيک خلق  حزبخان بود  توسط يک تن از اعضای مرکزی  در ليسه شير خواندنمصروف درس

 آغاز به فعاليت  ،از آموزش و پرورش در يکی از رده های کامًال مخفی آن حزببعد   گلبدين.جذب گرديد  ) تهذيب 
. حت نظر گيرد آنوقت نفوذ نموده  فعاليت  های آنرا از داخل ت" نهضت اسالمی"وی ماموريت يافت تا در . نمود

شده   خودش را با قالب جديد هم " نهضت"حکمتيار با زيرکی مختص بخود در کوتاه مدت موفق به  نفوذ در درون آن 
 ملهم از آن قرار )دانشجوئی( نبش محصلی جو عمًال بر ضد ساير جريانات  فکری و ايدئولوژيک و .  آهنگ ساخت

و ضرب و ) سيدال سخندان " ( جريان دموکراتيک نوين افغانستان " ن چنانکه پالن قتل يک تن از مبارزا. داده شد 
 که از جانب سازمان ، در ساحه پوهنتون کابل ١٣٥١شتم شماری از منصوبين آن جريان محبوب مردم را در سال 

امنيت شوروی در پيشگيری از وخامت و تشنج بيشتر اوضاع سياسی از يکسو و ايجاد رعب و وحشت و سراسيمگی 
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 سرطان ٢٦ پياده ساخت ، تا کودتای منحوس ،، طرح شده بود  ميان صفوف ساير جريانات مخالف از سوی ديگردر
  . پياده گردد بدون مخمصه و تهلکه به آرامی١٣٥٢

اخوان المسلمين را غصب و " نهضت اسالمی "، ديکته شده به وی ِوحکمتيار با شگرد و شيوه های گونه گون
البته  چنين برگماری بعد . تعبيه کرد)  خلق (ی تشکيالتی آن بروفق مراد حزب ا وشاخه هاافراد خودش را در رده ه

  .  انجام گرفت"نهضت"از بدام انداختن موسسين آن 
در رابطه  با اوضاع پر تنش و  ISI وی بعد از فرارش به پاکستان در اثر تماسها و مذاکرات مسلسل که مقامات   

 داود خان و سمت حرکت تکاملی آن بجانب روسها  ، با نامبرده  به عمل ١٣٥٢رطان  س٢٦بحرانی ناشی از کودتای 
آورد ؛ وی منافع آنی و آتی اشرا  در وابستگی و چاکری بی چون و چرای آن  سازمان جهنمی و حامی بزرگش 

را برايش داده "  معلم مبارک اسال" ثروت هنگفت و امارت افغانستان زير  سازمان  سيا امپرياليزم  امريکا که وعده
   زيرا  ،برای حزب دموکراتيک خلق ، خود  را به آنان فروختو خبر چينی و برای رهائی از پايدوی .  بودند ؛ ديد

 کشور های  استعماری یبسان  نظاميان فرستاده شده   بنا بر  طبع منفعت پرستانه ای که دارد بدرستی  فهميده بود  که
 بمرکز ، حکمروايی در متصرفات مدتیبعد از و نين بوميان سرزمينهای امريکای التين که بعد از سرکوب خو اروپا 

 در حالکيه مدالها و فيته ها و رداع (فراخوانده می شدند و در بخشی از  تشکيالت وزارت  دفاع کشور های خودی 
 بکار مسلکی شان ،می شد  شان  های رنگارنگ  کشتار بوميان سر زمين های اشغالی زينت افزای روی شانه و سينه

 معاملهچنين نيزبا وی  ؛)  تقاعد به حاشيه پرتاب می  گرديدند پر افتخار و بعد از  چندی زير نام . گماشته می شدند
که در بهترين حالتش بعد از عودت موفقانه  بسمت معين در وزارت  ( گرفت  خواهدصورت از جانب گماشتگانش ای

يعنی  قبلی اش یدر فکر تمرد و سرکشی از خواسته های پرورش دهنده  ز همين خاطرا ؛)  گمارده خواهد شد عدليه
  ، که در خدمت  جمهوريت داود خان قرار داشت) در افغانستان  KGB  نمايندهبه مفهوم (  خلق دموکراتيکحزب
  . پيوست CIA به  هبرآمد

 واقعا  ثوری و جنايتکاران خادی رهبران٧که نه تنها  کودتاچيان [ گلبدين از بستر جنگهای خود جوش مقاومت 
 نيز  بسان رفقای سابقه اش  ده ها تن از آنان را در خودشبلکه  ؛  در پوليگونها و زندانها از بين بردند ملی اشرا

رژيم به کمک واواک  ايرانو همين طور درپاکستان با همکاری قسمی خاد و آی اس آی  اختطاف و ترور نموده است 
 بود ،  CIAسود برده برای  تداوم جنگ مقاومت که خواسته ]  اقدام به چنين ترور هايی کردی اسالمی وابسته جمهور

باالی مواضع ساير ...   سعودی و)ستانعرب(و جلب کمک های وسيعتر از کشور های غرب و وابسته چون 
 حتی سنگر نشينان واقعی ،ود نمبه هزاران راکت پرتابينطور باالی شهر زيبای کابل  هم ،همسنگران  جنگ مقاومت
می رساند تا نيروی پسيف ) KGB(  چشمک و ابروگک به اطالع بادار قبلی اش ،موز رجنگ مقاومت را با رمز و

همانطوری که هنگام هجوم  (  ارتش سوسيال امپرياليزم روس مصئون بماند ی نظامی اش  از ضربات خورد کننده
حفظ نيرو های خودی  و سرشاخ ساختن مهاجمان "  اشرا زير  نام  ر آسياب مواضع نظامیاطالبان وحشی در چه

  .  به برادران طالبی اش سپرد  )... و مزاریو مسعود يعنی ربانی ،طالبی با حريفان وابسته به مسکو و تهران 
  کردهفرار ) سوسيال امپرياليسم شوروی (   لرزان واز آغوش سرد و متعفن خرس سفيد   بلی بدينسان حکمتيار

قرار گرفت ، تا با شعبده بازی از کمک  ششصد امريکا   CIA سازمان   ی"قوی پنجه"    کرگس زير بال به و  
  . خود واريز نمايد یمليون دالری آن در سال بيشترينش را در توبره

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

 زودی قطع نموده و فرجام خفتباری را  به  راCIA و ISIنونی اش  رشته های نامرئی و گدی گک های ساخت ک
   .  نمود خواهد ]از جمله حامد کرزی[  رسوا و بی آبروان ميهن فروش نصيب اين 

  
  

  
  زير نويس

  
   

 – ١٣٧٢ جدی٣٩ و ٣٦ -٣٥شماره های " ) پيام زن" (" راوا " درنشريه  ...  فرار ازآغوش  " –(*) 
  . چاپ و نشر شده است١٩٩٤جنوری
 الزم بتذکار است که در درون زندان  پلچرخی امکان داير کردن حلقه و يا حلقات آموزشی از جانب )١(

دريک شبا _ که بمثابه کام و دندانش بود _ ؛ زيرا دولتی که زندانی را در داخل زندان  زندانيان واقعی وجود نداشت
 يا بعبارت رساتر به تسليم وادارش نمايد،  چطورميتوانست اجازه  دهد که .ار بار ميجويد تا هضمش کندنه  روز، هز
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 که محيط بی چون وچرای تغذيه سياسی و اطالعاتی -دشمنانش ، انديشه  وتفکرات سياسی شانرا در ميان زندانيان 
در حاالت کامًال استثنايی و زود گذر، داير شدن ( .  پخش نمايند و آنانرا به مقاومت عليه خودش   وادارند-اش  بود 

؛ مگر بطور موجز ) همچون حلقات از جانب زندانيان واقعی ديده شده بود، که  مجال بيان آن در اين نوشتار  نيست 
 و فشرده  بايست تذکار داد که  هرگاه مسئول حلقه ، خود عضو نفوذی خاد در آن نهاد و يا تنظيم  می بود و يا فردی

ترک راه و آرمان نموده به " ) عمليات اپراتيف"دوره ( و يا بعد از آن " دوره تحقيق و شکنجه"ضد دولتيی که در 
 کار   در چنين صورتی حلقه آموزشی بکار خود ادامه داده ميتوانست ؛ و ادامه. دولت دست نشانده  پيوسته بود

 حلقه مورد بحث  عضو يا اعضای ناشناخته اطالعات تدريسی حلقه در شکل ديگرش منوط ميشد به اينکه  در درون
در ميان    راش ادر چنين صورتی تا زمانيکه اطالعات زندان ادامه کار استخباراتی اجنت. زندان  حضور ميداشت 

در غير آن مسئولين اطالعات زندان  حلقه را شکستانده . حلقه تدريسی الزم ميدانست ،حلقه بکارش تداوم می بخشيد
» شمه ای از فعاليت های کی جی بی در افغانستان « (م را از هم جدا نموده به اتاقها ی ديگر  انتقال ميداد  هر کدا

   ) ن ستيزمند. نوشته  ش 
، نادر ) استاد مسجدی (  جالدان معروف پرچمی که در شکنجه مجيد کلکانی ، سيد بشير بهمن ، هدايت -)٢(

ران زندانی دست داشتند عبارت اند از  قيوم صافی عبداهللا بچه سرور علی ، ميرويس ، قاضی ضيا وصد ها و هزا
، حميد شتاب معروف به کومه کته ، امين دست ] مشهور به عبداهللا رقصنده [ باشنده  قريه ی اوستاکاران کوهستان 

ی پرچمی ، لطيف شريفی  ، غن) برادر فاروق زرد آمر سياسی وزارت داخله کارمل ( دراز معروف به امين جالد 
  . رييس عمومی تحقيق و قاسم  خان عينک  بی رحم و نهايت قسی القلب 

  


