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 6 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۱۰/۰۰/۲۱۰۲                                                    ترجمه: محمد قاسم آسمایی

 تلک خرس
 یا

 حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 نوشته: محمد یوسف و مارک ادکین

 قسمت اول

 پیشگفتار مترجم:

نزدیک به سی و پنجسال است که  در وطن به خون نشستۀ ما صدای فیر خاموش نمیگردد؛ هر روز خبری 

بجز از کشتن، سوزاندن، انفجار دادن و بمباردمان چیزی دیگری وجود ندارد و تا نوشتن این سطور خاتمۀۀ 

دد داخلی، منطقۀوی و بۀین آن نیز بعید بنظر میرسد. با یک نگاه زود گذر درمی یابیم که از جملۀ عوامل متع

المللی این جنگ بی انتها که همه هستی مۀادی و معنۀوی کشۀور را بلعیۀده و مۀی بلعۀد؛ در سۀدد نخسۀت دولۀت 

 ( است. ۱پاکستان و به صورت مشخص اداره اطالعات داخلی آن )آی.اس.آی( )

ه "نهضۀۀت اسۀۀالمی آی. اس. آی بۀۀا ت ۀۀت حمایۀۀه سۀۀرار دادن اولۀۀین گۀۀروه چهۀۀل نفۀۀری از فراریۀۀان وابسۀۀته بۀۀ 

و اعاشه و اباطه، تربیه نظامی و تسۀلی  نمۀودن و سۀپد صۀدور آنۀان بۀه کشۀور،  ۱۱۳۱افغانستان" در سال 

اکراد اندیشمند نویسنده و م قق در واسعیت امر اولین جرسۀ این جنگ خانمانسوز را بر افروخته است. م مد

ر مورد موجبه و چگۀونگی فۀرار اولۀین به تفصیل د« ما و پاکستان»( کتاب ۱۰۳و۱۰۱کشور در صف ات )

چهۀل نفۀر از  ۱۷۹۳در زمستان )ماه هۀای جنۀوری و فبۀروی( سۀال »...گروه "نهضت اسالمی"  به پاکستان معلومات داده مینویسد: 

 پاکستان ت ت آموزش نظامی سرار گرفتند. درتنظیم و سازماندهی ایۀن اردواعضای نهضت اسالمی افغانستان در یک پایگاه نظامی 

افراد و سپد شورش ناکاد مسل انه ی شان در داخل افغانستان جنرال نصیرهللا بابر نقش عمده داشت. .. چهل نفۀر متۀذکره کۀه ت ۀت 

تعلیمات نظامی ژنراالن پاکستانی سرار گرفتند، از رهبران و فعاالن ارشد جریان اسالمی بودند که بسیاری از آنها در دوران تجاوز 

حزب دموکراتیک خلق به حیث فرماندهان و سومانۀدانان عمۀده ای احۀزاب و تنظۀیم هۀای مجاهۀدین تبۀارز  نظامی شوروی و حاکمیت

پاکستان تعلیم نظۀامی فۀرا مۀی  اردوکردند... چهل نفر از اعضای نهضت اسالمی در دو گروپ بیست نفری از سوی افسران نظامی 

 « گرفتند. در راس این دو گروه بیست نفری احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار سرار داشت...

در مورد این جنگ  طوالنی تا حۀال کتۀم متعۀددی نوشۀته و در آنهۀا از زوایۀای گونۀاگون انگیۀزه هۀا، عوامۀل داخلۀی، منطقۀوی، بۀین 

، ت لیۀل و تجزیۀه و بررسۀی شۀده اسۀت. از جملۀه ایۀن کتابهۀا، کتۀاب "تلۀک خۀرس" دارای ارزش المللی و ده ها فکتور مربوط بۀه آن

بیشتر و مختص به خود است؛ زیرا این کتاب توسط  کارمند ارشۀد اداره آی. اس. آی، اداره ای کۀه از نخسۀتین روز هۀای تمهیۀد ایۀن 

و تجهیز عاملین جنگ، نقش اولی و اساسی را داشته و دارد جنگ تا امروز، بالوسفه و بصورت مستقیم  در امر سازماندهی، تمویل 

و نویسۀۀنده کتۀۀاب بۀۀرای مۀۀدت چۀۀار سۀۀال در اون ایۀۀن جنۀۀگ خانمۀۀان سۀۀوز در راس "بیۀۀروی افغۀۀانی" کۀۀه ت ۀۀت امۀۀر مسۀۀتقیم ر ۀۀید           

ین جنۀگ گۀردآوری نمۀوده آی. اس. آی فعالیت میکرد و بنابر همین موسف و صالحیت وظیفوی، باارزشترین معلومات را پیرامون ا

و با وجود پنهانکاری و م افظه کۀاری نویسۀنده و سانسۀور شۀدید دولۀت پاکسۀتان کۀه نویسۀنده  نیۀز آنۀرا دۀمنی تۀذکر داده  بخشۀی از 

مطالبی پشت پردۀ جنگ در افغانستان را افشا نموده که تا حال توسط هیچ منبع دگری شمۀ از آن ذکر نشده است. عالوه برآن در این 

ب ادعاهۀۀای رهبۀۀران جهۀۀادی مبنۀۀی بۀۀر مسۀۀتقل بۀۀودن آن باطۀۀل رابۀۀت شۀۀده اسۀۀت؛ زیۀۀرا نویسۀۀنده  کتۀۀاب بۀۀار بۀۀار تۀۀذکر داده کۀۀه ایۀۀن کتۀۀا

    چنانچۀه مینوسۀید:  "رهبران" وسیلۀ اجرایی در دست آی. اس. آی بوده و آنۀان را طبۀق سۀناریوی خۀویش امۀر و نهۀی مینمۀوده اسۀت.

تأریر سرار دادن تنظیم ها و سوماندانان و سۀو  نمۀودن آنۀان بۀه اسۀتقامت درسۀت، مۀن بجۀز از برای ت ت سومانده درآوردن و ت ت » 

همین وسیله یعنی دادن و یا دریغ کردن اسل ه و مهمات و آموزش وسیله و امکۀان دیگۀر نداشۀتم. بۀه عبۀارۀ دیگۀر در یۀک دسۀت مۀن 

 «.علف و در دست دیگر من سمچین بود

ز یات و تفصیالت  دست های پشت پرده و چگونگی پیشبرد جنگ را برمال و آنۀرا چنۀین تودۀی  همچنان یوسف در این کتاب، با ج

نموده است: منابع بین المللی تمویل کنندۀ پولی این جنگ دولت عربستان سعودی، دولت امریکا )سی.آی.ای(، شیخ های عۀرب  و... 

ترکیه، انگلستان، چین و دولۀت اسۀرا یل و شۀبکه هۀای بۀین غیره بوده و سالح و مهمات، توسط )سی.آی.ای(، از کشور های مصر، 

المللی ساچا  سالح تهیه گردیده است. وی از موجودیت فساد وسیع در ایۀن پروسۀه پۀرده برداشۀته و نشۀان داده کۀه چگونۀه از برکۀت 

، نظامیۀان و ...افۀزوده شۀده اسۀت. نقۀش پاکسۀتان و رۀروت سیاسۀتمداران، اعضۀای کۀانگرس جاری شدن سۀیل خۀون در افغانسۀتان بۀر

بصورت مشخص آی. اس. آی در این جنۀگ عبۀارت بۀود از سۀازماندهی و تعۀین خۀط مشۀی بۀرای تنظۀیم هۀای جهۀادی، تۀالش بۀرای 

ن و وحدت آن، ایجاد کمپ های تربیوی و آموزش مجاهدین، تمویل پولی آنان، نقۀل و انتقۀال سۀالح، مهمۀات و تجهیۀزات، دیپۀو سۀاخت

توزیۀۀع آن بۀۀه تنظۀۀیم هۀۀای جهۀۀادی، تهیۀۀه و تۀۀامین وسۀۀایل ارتبۀۀاطی و مخۀۀابروی، تهیۀۀه اطالعۀۀات از طریۀۀق کانالهۀۀای اسۀۀتخباراتی و 

اطالعاتی پاکستان و سی. آی. ای، تهیه و تدوین پالنهای عملیاتی برای تخریم و انفجار اهداف سۀتراتیییک ماننۀد پۀل و پلچۀک، بنۀد 

، شۀفاخانه  و المنفعۀه دیگۀر ماننۀد مکتۀم و مدرسۀهالنگ، پایپ لین تیل و صد ها و هزار موسسۀ عامل های بر ، ذخایر آب، تونل س

 مرکز ص ی و اشتراک و همکاری شانه به شانه با مجاهدین در اجرای پالنهای تخریبی در داخل افغانستان. 



 

 

 6تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ده اسۀت، بۀرای ترجمۀۀ  مجۀدد کتۀاب تلۀک خۀرس با در نظر داشت حقایق باال که همه بطور تفصیل در البۀالی اورا  کتۀاب بیۀان شۀ 

 برگزیده شده و به زعم من این عنوان بیشتر با م تویات کتاب در انطبا  است.« حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان»عنوان 

 چرا ترجمه و نشر مجدد این کتاب؟

زمان نتنها از ارزش و اهمیۀت مطالۀم منۀدرن باوجود که از نشر اولی این کتاب و ترجمۀ  آن مدت طوالنی میگذرد؛ اما این گذشت 

در آن نه کاسته، بلکه برعکد سیر حوادث اهمیت آنرا بیشتر ساخته است. زیرا جنگ امروزی در افغانستان در واسعیۀت امۀر تۀداود 

اتۀی جز ۀی  کۀه ریرات و ت والت گوناگون ملی و بۀین المللۀی و تغییهمان جنگ دهۀ هشتاد میالدی است، البته  با در نظر داشت  تغی

در منابع  تمویل کننده جنگ، اهداف جنگ و عاملین جنگ  به میان آمده است. طراحان و دایرکتران پیشبرد جنگ که دولت پاکستان 

 و بصورت مشخص ادارۀ اطالعاتی آن آی. اس. آی باشد، همچنان در عقم همه ویرانی و کشتار های امروزی سرار دارد. 

ه ها مرکز تربیوی تروریستها در داخل پاکسۀتان فعۀال اسۀت، حلقۀات رهبۀری طالبۀان و سۀایر گروهۀای کۀه امروز مانند دهۀ هشتاد، د

شند. اگر در دهۀۀ ذکۀر شۀده مصروف جنگ در داخل افغانستان اند؛ از حمایه، رهبری و رهنمایی وسیع  آی. اس. آی برخوردار میبا

مروز "انت اری" های تربیه شده در مدارس پاکستان، صد ها بار خطر ی اهدایی امریکا، بالی جان مردد افغانستان بود، ا"سکر"ها

بیشتر را متوجۀه امریکۀایی هۀا، مت ۀدین آن و افۀراد غیۀر ملکۀی سۀاخته اسۀت. سۀیر جنۀگ نشۀان میدهۀد کۀه دیۀر یۀا زود سۀالح معۀادل 

دون شۀک آنۀانی را کۀه گرفۀت و بۀ سترس طالبان سرار خواهد"ستینگر" که بالی جان نظامیان و غیر نظامیان در آن زمان بود؛ در د

 . به سرنوشت مشابه دچار خواهد ساختمبتکر تهیه  و آموزش "ستینگر"  برای مجاهدین بودند، 

امروز نیز مانند دهۀ هشتاد میالدی، پاکستان از موجودیت کمپ هۀای تربیۀوی تروریسۀت هۀای وابسۀته بۀه طالبۀان، حۀزب اسۀالمی و 

چشم سفیدی و بی حیایی خاص پاکستانی انکار نموده و منکر دادن سالح و آموزش و کمک  گروه حقانی در داخل خاک آن کشور با

های مالی با آنها است. پاکستان همانند دهۀ هشتاد میالدی به کرات گفته است که رهبۀری گروههۀای کۀه بۀر دۀد افغانسۀتان جنۀگ را 

 ا ندارد.پیش میبرند در داخل پاکستان نیست و آی.اس.آی هیچگونه ارتباط با آنه

با درنظرداشت این وجوه مشترک بین دو جنگ و برای بازشناخت سابقه حمایت دولت پاکسۀتان در وجۀود آی.اس.آی از تنظۀیم هۀای 

یکۀۀی از «  اعترافنامۀۀ»جهۀادی و مقایسۀه آن بۀۀا نقۀش فعلۀۀی آن اداره در ادامۀه پیشۀۀبرد جنۀگ در افغانسۀتان دۀۀرور اسۀت تۀۀا بۀار دگۀۀر 

شعار ستراتییک او بود؛ برای بۀازخوانی « سوختاندن کابل»اس "دفتر افغانی" سرار داشت و مقامات ارشد آس. اس. آی را که در ر

هموطنان پیشکش گردد و بار دگر یکی از ابعاد همیشگی جنگ و ویرانۀی کشۀور، ودۀاحت یابۀد. عۀالوه بۀرآن بنۀابر دالیۀل معلۀود و 

هۀای ترجمۀۀ مجۀدد ایۀن  هآنرا دریافت نمود و یکۀی از انگیۀزتن نامعلود، پیدا کردن نسخ سبلی کتاب دشوار و در انترنت نیز نمیتوان م

 کتاب جبران این کمبود و نشر وسیع آن در دنیای بیکران انترنت است تا هموطنان  به سهولت امکان دسترسی به آنرا پیدا نمایند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بۀۀه  ۱۷۱۱یۀۀا اداره اطالعۀۀات داخلۀۀی پاکسۀۀتان بعۀۀد از ایجۀۀاد پاکسۀۀتان در سۀۀال  Inter Services Intelligence ((ISI))آی. اس. آی: 

انگلیسۀی کۀه در آن زمۀان سومانۀدانی سۀوای زمینۀی اردوی پاکسۀتان را بۀر عهۀده داشۀت ایجۀاد  ( R.Cawthome) ابتکار تورن جنرال 

گردید. این اداره با صالحیت ترین  و مقتدر تۀرین اداره از جملۀه ادارات اطالعۀاتی سۀه گانۀه پاکسۀتان اسۀت. ایۀن سۀدرت و مصۀونیت 

هۀای  سۀه  اهم کۀرده و  در روی کۀار آوردن و برکنۀاری حکومتاستفاده های متعددی را برای مسئوالن این اداره نیۀز فۀر زمینه سوء

ـۀ ۰۳۰۰۰اخیر پاکستان دست های پشت پردۀ آن سازمان دخیل است. کارمندان نظامی و غیر نظامی داخل تشۀکیل آن در حۀدود  دهه  

نی و کمۀک هۀای همۀه تخمین میگردد. سهمگیری فعال آن در جنگ بر علیه افغانستان سبم رشۀد وسۀیع آن شۀده و از پشۀتیبا ۱۰۰۰۰

 جانبه سی.آی.ای برخوردارشد.

آنطور که در این کتاب آمده است، در داخل پاکستان و حتی سوای مسل  آن نظر خوبی نسبت به آن سازمان وجود ندارد و آنرا دولت 

 ارد. اسرا یل د(MOSSAD) انگلستان و  (MI6)امریکا ، (CIA) در درون دولت میدانند. آی.اس.آی روابط نزدیک با 

 

 پیش گفتار مؤلف کتاب

در آغاز این کتاب که بیانگر نقش من در جهاد افغانسۀتان اسۀت؛ میخۀواهم سۀپاس خۀود را بۀه  "سۀرباز خۀاموش" جنۀرال عبۀدالرحمن 

اختر که َدینی بر من و در واسعیت امر بر پاکستان و مجاهدین دارد ابراز نماییم. من در اون جنگ برای مدت چارسال ت ۀت امۀر او 

برای مدت هشۀت سۀال مسۀئولیت بزرگۀی را در جهۀت مقابلۀه بۀا ابۀر سۀدرت شۀوروی داشۀت. بخۀاطر  خدمت نموده اد؛ در حالی که او

که وی یکجا با دیاء ال ق در  ۱۷۱۱توادع و فروتنی که خصلت او بود؛ من وی را "سرباز خاموش" می نامم. زیرا تا ماه اگست 

دی از مردد و من طور شاید و بایۀد او را میشۀناختیم. بۀا حادره سقوط هواپیما جان باخت؛ تنها بعضی از اعضای فامیلش و عدۀ معدو

 مرگ او و دیاء ال ق، جهاد دو تن از رهبران سدرتمند خود را از دست داد.

در افغانستان، ر ید جمهور دیاء  به جنرال اختۀر کۀه تۀازه در راس اداره آی. اس. آی  ۱۷۹۷هم زمان با مداخله شوروی در سال 

تا در جهت مقابلۀه بۀا آن تۀدابیر و اسۀدامات را سۀازماندهی نمایۀد. در آن زمۀان هۀیچکد در پاکسۀتان و دول  مقرر شده بود؛ وظیفه داد

آنطرف اوسیانوس )بشمول ایاالت مت ده(  در صدد مقابله با سوای نظامی شوروی نبود و افغانسۀتان از دسۀت رفتۀه حسۀاب میشۀد. در 

ر جهت دفاع  و حمایه از جهاد افغانستان سرار گرفت و طرح عملی را در ایۀن داخل اردوی پاکستان جنرال اختر تنها کسی بود که د

زمینه ارا ه و ر ید جمهور را متقاعد ساخت که مبارزه بر دد متجاوزین و شکست دادن آنها، نه تنهۀا ممکۀن بلکۀه ایۀن مبۀارزه در 

، وانایی دادن پاداش به آنۀرا نۀداردنجاد دادید که من ت: شما معجزۀ  را ادیاء به او گفتراستای منافع پاکستان نیز هست. سالهای بعد 

 خدا پاداش آنرا بتو بدهد.

وظیفۀ من در آی.اس.آی سو  و اداره امور "دفتر افغانستان" بود که مسؤلیت پیشبرد جنۀگ بۀر علیۀه افغانسۀتان را بۀه عهۀده داشۀت. 

جنگ برعلیه افغانستان. مترجم( آمر، مشو  و مدافع مۀن  جنرال اختر ب یث مبتکر، کنترول کننده و نظارت کننده این طرح )پیشبرد

در این عرصه بود. در ساده ترین شکل خود او یک ستراتیییست با تدبیر و شخص ورزیده در مسلک خود بود. در آغاز "جهاد" او 

هۀد آمۀوزش دیۀده و یگانه کسی بود که میگفت که ات اد شوروی را بۀا تمۀاد سۀوای مۀدرن و عصۀری آن میتۀوان توسۀط چنۀد هۀزار مجا

مسل  شده شکست داد. این امر در آغاز ناممکن بنظر میرسید و برداشت اولی من در ابتدای تقررد در آی.اس.آی  و همکار شدن بۀا 
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جنۀۀرال اختۀۀر نیۀۀز چنۀۀین بۀۀود. پیامۀۀد رویۀۀداد هۀۀا، صۀۀ ت نظریۀۀات او را رابۀۀت سۀۀاخت. ت ۀۀت رهبۀۀری، هۀۀدایات و بۀۀر طبۀۀق سۀۀتراتییی 

وی نتنها عقم نشینی کرد؛ بلکه شکست هم خورد. به همین علۀت در لیسۀت سۀیاه ک.گ.ب سیمۀت زیۀادی را مطروحۀ او، سوای شور

برای سر او تعین کرده بودند. اما من هرگز در وجۀود او تۀرس ناشۀی از ایۀن تهدیۀد را ندیۀدد و او همچنۀان بۀه حمایۀت از جهۀاد ادامۀه 

 میداد.

کی از ل اظ ستراتییی، یعنی اینکه چگونه جنگ را بایۀد بۀه پیۀروزی رسۀاند. او جنرال اختر در دو جهت عمده توجۀ بیشتر داشت. ی

معتقد بود که گروه های پارتیزانی میتواند ابر سدرتی را در میدان جنگ به زانو درآورد به شرط آنکه  تکتیک "وارد کردن هۀزاران 

طی سالیان متمادی مجاهدین از طرف پاکستان بیشۀتر زخم" به دشمن را بشکل دوامدار عملی سازد.  برای تعمیل این اصل، بتدریج 

و خوبتر تسلی  و تجهیز و آموزش داده  شد و از ل اظ ارتباطات، اکماالت و ذخیره سازی، کار های بزرگی برای آنۀان سۀازماندهی 

دور شۀۀدن از گردیۀد کۀۀه منجۀر بۀۀه خۀرون سطعۀۀی سۀوای شۀۀوروی شۀد. تنهۀۀا بعۀد از سبکدوشۀۀی جنۀرال اختۀۀر از آی.اس.آس )بۀه مفهۀۀود 

رهبری مجاهدین. مترجم( و عدول از این شیوه، شکست سختی را مت مل شدیم؛ چنانچه  در حمله بر جالل آباد دربۀ جانکاه بر مۀا 

منتشره در سایت های افغانی، به تفصۀیل «  جنگ جالل آباد»وارد و شکست سخت خوردیم. )م ترد م مد نبی عظیمی ت ت عنوان 

 ، نیروهای دو طرف و علل شکست پالن آی.اس.آی معلومات داده است.(در مورد چگونگی این جنگ

شهر کابل هدف اولی و اساسی در ستراتییی جنرال اختر بود، اما او نمیخواست که آنرا با یک حمله تصرف نماید؛ بلکه  خواست و 

ی و خۀدمات اجتمۀاعی آن نۀابود گۀردد. هدف نهایی وی آن بود تا تماد  هست و نیست کابل اعم از تأسیسات سیاسۀی، استصۀادی، نظۀام

، باید تماد خطۀوط ارتبۀاطی و اکمۀاالتی آن سطۀع و دا مۀا  ت ۀت فشۀار باشۀد. او میدانسۀت کۀه در «کابل باید بسوزد»شعار او چنین بود 

کابۀل  اینصورت شهر را میتوان به سهولت و بدون مقاومت تصرف کرد. بزرگترین آرزوی وی این بود تا بعد از سۀقوط  و ویرانۀی

 از آن بازدید بعمل آورده و  "نماز شکرانه" را در آنجا ادا نماید که این آرزوی او برآورده نشد. 

جهت دود استقامت کار او در عرصۀ دپلوماتیک و سیاسی بۀود،  البتۀه نۀه دپلوماسۀی و سیاسۀت بۀین المللۀی، بلکۀه کۀاربرد دپلوماسۀی 

گانۀۀه کسۀی بۀۀود کۀه میتوانسۀۀت تۀا انۀۀدازۀ وحۀدت را در بۀۀین گۀروپ هۀۀای متعۀۀدد از نظۀۀر مۀن جنۀۀرال اختۀر ی. درامۀور داخلۀۀی مجاهۀدین

او میتوانست ولو برای مدت کوتاهی هم که شده، رهبران جهادی را با هۀم نزدیۀک تأمین نماید. دشمن سر یکدیگر بودند مجاهدین که 

بدون این ات اد، امکان وصول پیروزی در جبهه جنگ موجود نبود. او میتوانست برای منافع جهاد، افرادی را کۀه  از نظر اوسازد. 

 حوصلۀ دیدن چهره یکدیگر را نداشتند؛ با یکدیگر مت د سازد.

اشۀین جنگۀی جهۀاد علت عمدۀ موفقیت او در این بود که میتوانست بطور دوامدار ادالع مت ده امریکا را ت ت فشار سۀرار دهۀد تۀا م

را طبق دلخواه او تقویه نماید. امریکا از طریق سی.آی.ای همیشه تالش میورزید تا کانالهای اکماالتی، تجهیزاتی، آمۀوزش و توزیۀع 

سالح به مجاهدین را در کنترول خویش داشته باشد و این از برکت مهارت جنرال اختر بود که آنها نتوانستند آنرا طبۀق دلخۀواه خۀود 

نماینۀۀد. بنۀۀابر همۀۀین مل ۀۀوظ، جنۀۀرال اختۀۀر در مقطۀۀع زمۀۀانی از رهبۀۀری آی.اس.آی سۀۀبکدوش گردیۀۀد کۀۀه مجاهۀۀدین در آسۀۀتانه  عملۀۀی

پیروزی سرار داشتند. مرگ تراژیدیک او مانع آن شد تا وی یک سال بعد شاهد خرون سوای شۀوروی از افغانسۀتان و پیۀروزی خۀود 

نستان باید منت دار او باشند. همچنان برای من افتخار بۀزرگ اسۀت کۀه ت ۀت امۀر او در باشد. من معتقدد که پاکستان و مجاهدین افغا

 جنگ مخفی بزرگ سهم داشتم، جنگی که نبوغ نظامی او را رابت ساخت.

 ت .ب بریدجنرال متقاعد م مد یوسف س.                                                      

 

 بیادداشت در مورد مأخذ این کتا

من برای نگارش این کتاب تقریبا  بصورت کل از تجارب و مشاهدات شخصی خویش که در مدت چار سال خۀدمت در آی.اس.آی و 

بعدا  حین بازگشت به پیشاور آنرا کسۀم نمۀوده بۀودد؛ اسۀتفاده کۀرده اد. مۀن بۀا شۀناخت و روابطۀی کۀه بۀا تمۀاد رهبۀران جهۀادی، اک ۀر 

ته و مدت چار سال مشترکا  با آنان کار کرده اد؛ پیرامون این ارر و ودع فعلی تبادل نظر نموده سوماندانان و بعضی از مجاهدین داش

اد. روی همین مل وظ در این کتاب از مراجع دیگر و یا نوشته های روزنامه نگاران استفاده نشده است. برعالوه مۀن بۀا بسۀیاری از 

بعضا  حقایق ذکر شده نادرست و یا هم غلط تفسیر شده است. البته ایۀن بۀدان  نوشته ها پیرامون جنگ در افغانستان موافق نیستم زیرا

معنی نیست که تماد کتابها در مورد جنگ افغانستان غیر سابل اعتبار است، بلکه تنها من کمتر چیزی در آن ها یافته اد که در نوشتن 

 و واسعی را بدست آورد. این کتاب برایم ممد واسع شود. در آرار ذیل میتوان حقایق نسبتا  دسیق

 Mark Urban جنگ در افغانستان. نوشته:

 .Arms and Armourجنگ در کشور دوردست. ارر 

 Robert D. Kaplan’sسربازان خدا نوشته  

 

 مقدمه

مرگ با وارد کردن هزار زخم، این شیوه امت ان شدۀ جنگ های پار تیزانی در مقابل اردوهای سوی و بزرگ اسۀت. بۀا کۀاربرد ایۀن 

شیوه در افغانستان، خرس شوروی به زانو درآورده شد، زیرا این یگانه شیوۀ بود که بۀا اسۀتفاده از آن، نیروهۀای  کۀم آمۀوزش دیۀده، 

اپذیر سبیله یی اما با روحیه شکست ناپذیر و جنگجو را سادر به  ادامه جنگ ساخت. کمین، ترور، حملۀه خوب تسلی  نشده و دسپلین ن

بر کاروانهای اکماالتی،  میدانهای هوایی و تخریم پۀل هۀا، پایۀپ لۀین هۀا و خۀود داری از جنۀگ مۀنظم و مودۀع رابۀت،  شۀیوه هۀا و 

 ۱۷۱۹تا  ۱۷۱۱اری، سازماندهی و هماهنگی آن طی مدت چار سال از تکتیک های آزمون شده جنگهای پارتیزانی است که پالنگذ

 بدوش من بود.

من  برید جنرال پیاده، اردوی پاکستان بودد که بطور ناگهانی ب یث مسؤل دفتر افغۀانی در آی.اس.آس مقۀرر شۀدد. مۀن بۀا کراهۀت و 

ز جملۀۀه مۀۀوررترین سۀۀازمانهای اطالعۀۀاتی در خۀۀالف خواسۀۀت سلبۀۀی اد بۀۀه ایۀۀن وظیفۀۀه آغۀۀاز کۀۀردد، زیۀۀرا آی.اس.آی بۀۀا وجۀۀود کۀۀه ا

کشورهای جهان سود بشمار میرود؛ در داخل و خارن از آن ب یث سۀازمان مخۀوف و تهدیۀد کننۀده دانسۀته میشۀود و از شۀهرت بۀد و 

 تهدید کننده برخوردار است. 
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پاکستان برخوردار و رابطۀ مستقیم و در راس آی.اس.آی تورنجنرال عبدالرحمن اختر سرار داشت که از نفوذ زیادی در سوای مسل  

 . هزاران کارمند مصروف خدمت بودند روزانه با ر ید جمهور دیاء داشت و ت ت امر او صد ها افسر، نظامی و ملکی و

ل صۀ ت ایۀن خبۀر را سبۀو  نمیتوانسۀتم زمانی که تلفونی از تقررد در وظیفۀ جدید آگاهی یافتم، سوماندان فرسۀ تعلیمی در کویته بۀودد،

نمایم  زیرا من هیچگونه سابقه کار و ت صیل در عرصۀ ادارات اطالعاتی  و استخباراتی را نداشتم و فکر نمودد کۀه در مۀورد بایۀد 

اشتباه صورت گرفته باشد؛ به همین خاطر از افسر مربوط تقادا نمودد تا چگونگی آنرا دسیق نماید. زمانی که دستور رسۀید کۀه مۀن 

ر اسالد آباد باشم؛ ترس من بیشتر گردید و برای ل ظۀۀ فکۀر کۀردد کۀه ایۀن پایۀان کۀار مسۀلکی مۀن اسۀت، ساعت د ۹۰باید در ظرف 

زیرا طبق معمول  اینگونه مقرری ها برای سدمۀه هۀای مۀافو  نیۀز خۀوش آینۀد نبۀوده و طبعۀا  پیامۀد آن پیۀداکردن دشۀمن بیشۀتر بۀود تۀا 

همقطاران تان با ظن و شک در مورد شۀما سضۀاوت مینماینۀد. حتۀی دوست، زیرا در یک شم از شما شخصی دیگری ساخته شده و 

مقامات مافو  بیرون از آی.اس.آی به دیدۀ شک شما را مینگرند، زیرا یکی از وظایف آی.اس.آی این اسۀت تۀا بطۀورغیر م سۀوس 

.  بۀادر نظۀر داشۀت اینکۀه در جنراالن را نیز باید ت ت نظر داشته باشۀند تۀا بدینوسۀیله امنیۀت رژیۀم بطۀور اطمینۀان بخۀش تۀأمین شۀود

 آنوست حکومت نظامی دیاء حکمروایی  میکرد ترس و وحشت از آی.اس.آی یک واسعیت عینی بود.

روز بعد جنرال اختر تلفون نمود و مۀن بۀا اسۀتفاده از موسۀع عۀرد نمۀودد کۀه مۀن هیچگونۀه تجربۀه و توانۀایی کۀار در آی.اس.آی را 

یۀز در ابتۀدای تقۀرر در ریاسۀت آی.اس.آی در چنۀین موسعیۀت بۀود، او بۀه مۀن اطمینۀان داد کۀه ندارد. او کوتاه و مختصر گفت که او ن

 وظیفۀ را که به من  م ول میکند مطابق میل من خواهد بود و در عمل نیز چنین شد.

علیۀه دومۀین ابۀر من بطور مستقیم در امور مربوط به جمع آوری اطالعات دخیل نبودد. وظیفۀ من طی سالیان متمادی این بود تا بۀر 

بۀزرگ  و مسۀئولیت وحشۀتناک در زنۀدگی مۀن بۀود. مۀن مشۀکل سدرت جهان یعنی ات اد شۀوروی عملیۀات را سۀازماندهی نمۀایم. ایۀن 

ب یث مدیر "دفترافغان" در آی.اس.آی نه تنها وظیفه داشتم تا مجاهدین )سربازان خدا( را آمۀوزش داده و مسۀل  سۀازد، بلکۀه مکلۀف 

ملیۀاتی آنۀان را در داخۀل افغانسۀتان نیۀز سۀازماندهی نمۀایم.  زمۀانی کۀه مۀن در اطۀا  اوپراسۀیون بۀروی نقشۀه بۀه  بودد تا پالن هۀای ع

جنۀرال دو سۀتاره یۀی شۀوروی   ۱۳جنرال سه ستاره یی و ۱سیستم  جنگی دشمن نظر می انداختم، حد اسل یک جنرال چارستاره یی، 

 تصور میکردد.افغان را که مجربتر از من بودند،  ۰۳و بیشتر از 

من در جریان وظیفه  در آی.اس.آی ستراتییی پیروزی بر سوای شوروی را طرح و عملی نمودد. هدف من آن بۀود تۀا افغانسۀتان را 

برای آنها به ویتناد دگر تبدیل نمایم. البتۀه عملیۀات بۀر علیۀه اردوی کمونیسۀتی افغۀان نیۀز سۀازماندهی میشۀد، مگۀر دشۀمن اساسۀی مۀن 

 ( در آی.اس.آی ختم میشد. ۱۷۱۱آنها جنگ مدت ها سبل از تقرر من )ماه اکتبر د. زیرا بدون حمایه  ات اد شوروی بو

علی الرغم اینکه مسئولیت های من صرف نظامی بۀود، امۀا مۀن دسیقۀا  درک میکۀردد کۀه تۀاریرات اسۀدامات سیاسۀی برعملیۀات نظۀامی 

نتنها بی تأریر نیست بلکه اک را  ت ت تأریر تصامیم سیاسی اتخاذ میشد؛ اما من مستقیما  کمتر خۀود را در اتخۀاذ تصۀامیم سیاسۀی دخیۀل 

 میساختم. 

گذشت زمان، در نتیجه تعصبات و خودخواهی های سیاستمداران، از جمله رهبران مجاهدین و به علت سرخوردگی  در هر حال، با

جنۀرال اختۀر مۀانع از آن  فشارهای گوناگون باالیم وارد شد و تنها حمایه   آنان، بازی های سیاسیو نا امیدی ها و اختالفات درونی و 

 شد که من از وظیفه اد استعفا ننمایم.

چۀار اید تودی  نمود که هفت تنظیم  جهادی از جانم پاکستان به رسمیت شناخته شده و مراکز آن در پاکستان فعۀال بۀود. از جملۀه ب 

میانه رو" نامیده میشدند، هر یک از این تنظیم ها دارای رهبران مستقل بودند. ایۀن رهبۀران را نبایۀد  " و سه دیگر تنظیم "بنیادگرا "

 ی که هر کداد وابسته به یکی از این تنظیم های هفتگانه بودند، مغالطه کرد.با سوماندانان جهاد

 ۰۰به تقاعد سو  شدد؛ من باید یکی از بزرگترین جنگهۀای پۀارتیزانی معاصۀر را بۀا تشۀکیل مرکۀم از  ۱۷۱۹تا زمانی که در سال 

ت مت د ساختن گۀروه هۀای متخاصۀم جهۀادی کۀه نفر از سدمه های پا ینتر سازماندهی میکردد. بیشترین وست من در جه ۱۰۰افسر و 

دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر یکدیگر بودند، صرف شد؛ اما من سادر به آن نشدد  تا در بین آنها نظم دلخواه را ایجاد نماییم در حالی 

ش طۀوری عمۀل مۀی که رسبای من، افغان ها و شوروی ها در این بخش برتری های بیشتری داشتند. من باید به ادامه کار سلف خۀوی

 نمودد تا  با وارد ساختن هزاران زخم خونین، نیروی بیشتری انسانی و پولی بلعیده شود.

من مجبور بودد که در شرایط نهایت دشۀوار مخفۀی و سۀری، امۀور جنۀگ را پۀیش ببۀرد. اک ریۀت جنۀراالن ارشۀد اردوی پاکسۀتان از 

مۀورد ماهیۀت اصۀلی وظیفۀۀ مۀن چیۀزی نمیدانسۀتند و ایۀن مخفۀی کۀاری  وظیفۀ من کوچکترین آگاهی نداشتند. حتی اعضای فۀامیلم در

بخاطر این بود که دولت پاکستان رسما  مدعی بود که هیچ نوع کمک به "تنظیم های جهادی" نمی نمایۀد و هۀیچ مقۀاد دولتۀی اعتۀراف 

ی اس آس مجاهۀۀدین را تمۀۀرین و نمیکۀۀرد کۀۀه سۀۀالح و مهمۀۀات از طریۀۀق پاکسۀۀتان در اختیۀۀار مجاهۀۀدین سۀۀرار میگیۀۀرد. ایۀۀن  راز کۀۀه آ

آموزش میداد و در طرح عملیات جنگی و  حتی  با اعزاد مشاورین نظاد  در داخل افغانسۀتان  آنۀان را همراهۀی میکۀرد حی یۀت تۀابو 

را داشت که کسی حق نداشت در مورد آن اشاره و تبصره نماید.  باوجود کۀه تسۀلیمی سۀالح و پۀول بۀه مجاهۀدین مخفۀی نبۀود و همۀه 

دانستند  که از طریق پاکستان در اختیار مجاهۀدین سۀرار داده میشۀود، امۀا پاکسۀتان رسۀما  ایۀن امۀر را هیچگۀاه نپۀذیرفت. در جریۀان می

جنگ دپلوماتها با حوصۀله منۀدی بۀه بۀازی هۀای سیاسۀی بۀا سۀفرای پاکسۀتان در مسۀکو و کابۀل و دپلوماتهۀای شۀوروی در اسۀالد آبۀاد 

 مصروف بودند.

پاکستان در جهۀاد افغانسۀتان بسۀیار حسۀاس بۀود، مۀن نمۀی خواسۀتم زمینۀه شرمسۀاری و یۀا تهدیۀدی را بۀرای امنیۀت  از آنجای که نقش

کشورد ایجاد نموده و یا اینکه خللۀی درامۀر پیشۀبرد عملیۀات برعلیۀه شۀوری وارد گۀردد؛  بهمۀین دلیۀل نوشۀتن ایۀن کتۀاب را مۀدتی بۀه 

به تقاعد سو  شدد، موافقات ژنو در مرحلۀ امضا شدن سۀرار داشۀت؛ امۀا سۀوای  ۱۷۱۹تعویق انداختم. زمانی  که در ماه اگست سال 

شوروی هنوز برآمدن از افغانستان را آغاز نکرده بود، اما مجاهۀدین از مودۀع برتۀری برخۀوردار و در مۀورد شکسۀت شۀوروی و 

نوشۀتن خۀاطراتم در دوران کۀارد در پیروزی مجاهدین شک وجود نداشت. در اولین ماه های بعۀد از تقاعۀد، مۀن مصۀروف تۀدوین و 

آی.اس.آی شدد؛ اما در صدد نشر آن ب یث کتاب نبودد. همچنان از جانم مقامات بصۀورت اکیۀد بۀرایم توصۀیه شۀده بۀود تۀا از چنۀین 

است و نشر این معلومۀات هیچگونۀه خطۀری را بۀرای افشۀای اسۀرار دولتۀی و یۀا ۱۷۷۱اسدامی خود داری نمایم. حاال که اواخر سال 

عقیم مجاهدین به میان نمی آورد و در پاکستان همه در مورد فعالیت های مجاهدین و کمک آی.اس.آی بۀا آنۀان آگۀاهی داشۀته و ایۀن ت
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همکاری بیشتر از این راز دانسته نمیشود و همچنان حال کۀه سۀوای شۀوروی از افغانسۀتان عقۀم نشۀینی نمۀوده، بۀه عقیۀده مۀن افشۀای 

ر علیۀه آنهۀا دیگۀر ماهیۀت سۀری و اپراتیفۀی م سۀوب نمیگۀردد. همچنۀان پروسۀه تربیۀه و آمۀوزش مطالم در مۀورد جریۀان فعالیۀت بۀ

مجاهدین در پاکستان سطع و کمپ های آموزشی آنها برچیۀده شۀده و کارمنۀدان آی.اس.آی در داخۀل خۀاک افغانسۀتان بۀه عملیۀات نمۀی 

نماینۀد. حتۀی در سیسۀتم توزیۀع اسۀل ه تغییۀر و در  پردازند و مجاهدین نیز آنطرف دریای آمۀو در داخۀل خۀاک شۀوروی تعۀرد نمۀی

نظامی  رهبران افغان" که من با آنان  درآن  در مورد پالنگذاری عملیات جنگی کار  تعداد آن کاهش زیادی بعمل آمده است. "کمیته  

بر همۀین دالیۀل مۀن متۀیقن میکردد من ل گردیده و سیستم جدید کنترول از طرف حکومت انتقالی افغانستان جانشین آن شده اسۀت. بنۀا

هستم کۀه کتۀاب حادۀر میتوانۀد بۀرای آینۀدگان و تۀاریخ نگۀاران ممۀد واسۀع شۀده  و همچنۀان منبۀع آموزنۀده باشۀد بۀرای سیاسۀتمداران و  

رهبران نظامی و میتوان با مالحظه آن از تجربه جنگهۀای افغانسۀتان بۀرای پیشۀبرد جنگهۀای پۀارتیزانی در آینۀده اسۀتفاده کۀرد و اگۀر 

 نین شود هدف نویسنده این کتاب برآورده شده است.چ

افغانسۀتان را تۀرک نمۀود، همۀه تصۀور مینمودنۀد کۀه طۀی چنۀد هفتۀه  ۱۷۱۷بعد از اینکه آخرین سرباز شوروی در ماه فبروری سال 

دولت افغانستان سقوط نموده و مجاهدین پیروز خواهند گردید.  چنانچه دپلومات های خارجی در صدد تۀرک کابۀل بودنۀد و برداشۀت 

دد تسۀلیمی خواهنۀد شۀد. تمۀاد چنین بود کۀه مقاومۀت در کابۀل از بۀین رفتۀه و سۀاکنین آن بۀا گرسۀنگی مواجۀه و سۀوای مسۀل  آن در صۀ

ناظرین سضایای افغانستان منتظر تکرار سایگون دود بوده و پیروزی مجاهدین را در ظرف چنۀد هفتۀه و حۀد اک ۀر چنۀد مۀاه پیشۀبینی 

میکردند. پیشۀبینی کۀه بوسۀوع نپیوسۀت و بعۀد از سۀپری شۀدن سۀه سۀال ودۀع در افغانسۀتان  بۀه کۀاد مجاهۀدین سۀیر ننمۀود و در واسۀع 

ی بدست آمده از دست مجاهدین بیرون شد و این امر سبم ناامیدی زیاد شد. این کتاب در جهت تودی  و چگۀونگی آن حالۀت پیروز

 است. 

با این همه من مدعی تاریخ نویسی جنگ افغانستان نیستم؛ بلکه هدف اصلی من ایۀن بۀوده اسۀت تۀا صۀادسانه بنویسۀم کۀه وسۀایع چۀرا و 

ی کرده اد تا چگونگی پیشبرد جنگ چریکی و سۀو  ادارۀ آن و همچنۀان توانۀایی هۀا و نقۀاط دۀعف چگونه اتفا  افتاده است. من سع

 آنرا برجسته ساخته  و عللی را پیدا نمایم که چرا مجاهدین در ماه های بعد از خرون سوای شوروی نتوانستند به پیروزی دست یابند.

جۀع بۀه جنۀگ نوشۀته اد؛ ممکۀن سۀبال  در وسۀایل ارتبۀاط جمعۀی نشۀر نشۀده بعضی و یا شاید هم اک ر مطالبی را که من در این کتاب را

باشد. بنا بر همین مل وظ من در انتخاب عناوین فرعی کتاب از احتیاط کار گرفته اد تا نوشته های من سۀبم وارد کۀردن دۀربه  بۀه 

ی نقش پاکستان در آموزش، اکمۀاالت و عملیۀات عملیات  فعلی و یا آینده در افغانستان نگردد. در این کتاب برای اولین بار نقش واسع

مجاهدین افشا میگردد. طی مدت چار سال  خدمت من، در حدود هشۀتاد هۀزار مجاهۀد آمۀوزش داده شۀد، صۀد هۀا هۀزار تۀن سۀالح  و 

ور مرتۀم مهمات در اختیار آنان سرار داده شد، چندین ملیارد دالر در این پروسه  لوژستیکی مصرف گردید، تیم های آی.اس.آی بط

و مکرر با همراهی مجاهدین به افغانستان اعزاد میگردیدند. یقینا   که از  واسعیت برخی انگیزه ها و عملکرد ایۀاالت مت ۀده امریکۀا،  

 که در این کتاب ذکرشده  انکار خواهد شد و این نیز ممکن ص ی  باشد. 

به وجۀود دارد مۀ ال  سۀقوط طیۀاره ای کۀه منجۀر بۀه کشۀته وستی من احساس کرده اد که در مورد چگونگی  رویداد حۀوادث شۀک و شۀ

شدن ر ید جمهور دیاء شد، نخست کوشیده اد تا مدارک را صادسانه برسی و بعدا  به نتیجۀه گیۀری هۀا بپۀردازد. ایۀن اسۀتنتان کۀامال  

 مکشوف باسی بماند.شخصی است و نمیتوانم آنرا از ذهن خویش بزدایم. و ممکن چگونگی  این رویداد برای همیش نزد من نا

کتم زیادی راجع به جنگ افغانستان نوشته شده است. در برخی از این کتابها  جنگ های هر دو طرف سال بۀه سۀال تشۀری  شۀده و 

عدۀ دیگر، گذارش های ژورنالیست هۀای اسۀت کۀه در معیۀت مجاهۀدین سۀفرهای بۀه افغانسۀتان داشۀته انۀد. بۀدون اسۀت نا در ایۀن کتۀم 

الغه آمیز و چاپلوس گونۀ  از تنظیم های جهادی و سوماندانان  آنان صورت گرفته که راوی کتاب در همراهی با توصیف و تمجید مب

برای وسایل ارتباط جمعی درک حقایق آنچه در افغانستان اتفا  می افتاد بسیار دشوار بود، زیرا اوال  این حوادث  از آنها بوده است. 

نیا  جنگ در فاصله های دور از پیشاور پاکستان جای که ژورنالیست ها سۀرار داشۀتند، جریۀان فاصله های دور ارزیابی شده است. را

داشته و هوتل های مستری   نیز وجود ندشت، امکانات آن نیز نبود تا بعد از صرف ناشتای صب انه  ص نه فیرها را در کوچه  دید 

ارسال کرد. رانیۀا  بۀرای بدسۀت آوردن معلومۀات دسۀت اول بایۀد بۀه  و از آن فلمبرداری  کرد و  گذارش جالم برای  نیویارک و لندن

افغانستان رفت و این کۀار دۀرورت بۀه توانۀایی جسۀمی بیشۀتر داشۀت. زیۀرا بایۀد چنۀدین هفتۀه راهپیمۀایی طاسۀت فرسۀا را در شۀرایط 

ال شۀدن بۀه امۀراد گونۀاگون را نامساعد کوهی و نداشتن غذای مناسم و سر پناه  ت مل کرد و عالوه بر آن خطرات احتمالی و مبۀت

نیز باید در نظر گرفت. پیداکردن سوماندان مجاهد را که مناسم همراهی باشد نیز باید در نظر داشت. ممکن بعد از این همه زحمات  

 چیزی جالم بدست  نمی آمد. لذا روزها باید تالش صورت میگرفت تا مودوعی دلچسپ و سابل پاداش حاصل گردد.

وار کۀۀه ذکۀۀر آن رفۀۀت د ر تۀۀوان همۀۀه گذارشۀۀگران "جهۀۀاد" نبۀۀود؛ پۀۀد عۀۀده ای )ژورنالسۀۀتان. متۀۀرجم(  سومانۀۀدانان ت مۀۀل شۀۀرایط دشۀۀ

مجاهۀدین را وادار میسۀۀاختند تۀا صۀۀ نه هۀای سۀۀاختگی جنۀگ و تخریۀۀم امۀۀاکن  و م ۀالت را کۀۀه اک ۀرا مجاهۀۀدین ملۀبد بۀۀه یونیفۀۀورد 

نموده  تا از آن فیلم های خبری داغ تهیه  گردد. مجاهۀدین بۀا شۀور و شۀو   اردوی افغان بودند، به سبک فیلم های هالیود سازماندهی

زیاد و استعمال سالح های گوناگون و فیر های پیهم در فضای دود آلود برای فیلمبرداری ص نه آرایی مینمودند. البتۀه ژورنالیسۀتان  

ند و در دمن آن زمینه  شهرت او را نیز فراهم ساخته و برای تهیه این گونه ص نه  آرایی ها برای سوماندانان جهادی پول میپرداخت

به عبۀارت دیگۀر ایۀن شۀیوه متمۀدن تبلیۀغ جنۀگ و   بعدا  اینگونه فیلم ها در امریکا و یا جاهای دیگر به سیمت خوب به فروش میرسید.

ن همراه  برجسۀته شۀده و تصۀویر یت های حیرت انگیز سوماندالمنبع عایداتی برای تنظیم های جهادی بود. در نوشتن گذارش نیز فعا

مبالغه آمیز از او ارا ه میشد. این شیوه معمولی بود برای ترویج افکار و دیدگاه های سوماندانان تنظیمی کۀه صۀ نه سۀازی میکردنۀد. 

لکۀرد هۀای در اینگونه فیلم ها و بعداَ مقاالت پیرامون آن سعی میشد تا با مبالغه و ادافه گویی در مورد شخصیت، خواست هۀا و عم

 آنان، تاریر بر ذهن خواننده و بیننده وارد شود.

برای جلو گیری از رسوا شدن سوماندانان جهادی و خطرات احتمالی، من از ذکر ناد  آنان و تفصیل در مورد اینگونۀه عملیۀات هۀای 

خاب میکۀردد کۀه حتۀی بعضۀا  )ص نه سازی شده. مترجم( خود داری میکنم. برای این منظور من نمونه های تپیک جنگ های را انت

در عمل به شکست انجامیده بودند، اما من برای تشویق یک سوماندان و ت قیر سوماندان دیگر اینگونه عمل میکۀردد. زیۀرا بۀر اسۀاس 

مقوله سدیمی نظامی "از کسی ناد نبر و در امان باش". به همین ترتیۀم مۀن از ذکۀر نۀاد و شۀهرت آنهۀای کۀه همۀین اکنۀون مصۀروف 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

اند خود داری مینمایم. )ممکن به حیث سوماندان طالم و یا سازمان دگر، همین اکنون به ایفای وظایف مشابه تخریم، سبوتاژ خدمت 

. مترجم( و یا بنابر مل وظات امنیتۀی ممکۀن امنیۀت و یۀا حی یۀت آن صۀدمه ببینۀد. صۀرف در شت افگنی در داخل افغانستان باشدو ده

 سوماندانان در این کتاب ذکر شده است.موارد م دود اسمای واسعی 

باوجود رعایت این پنهان کاری، ممکن عدۀ مخالف نشر این کتاب باشند تا جلو نشۀر واسعیۀت هۀا گرفتۀه شۀود. حۀین کۀه مۀن بۀه تقاعۀد 

ر ایۀن کتۀاب پاکسۀتان را بۀرای نشۀ اردوباید موافقۀۀ مقامۀات بۀاالیی  سو  میشدد آمر مافو  من بر این امر اصرار داشت که من حتما  

اخذ نمایم، در غیر آن اسداد به نشر کتاب رفتن به پیشواز مرگ است. مقامات نظامی پاکستان برای جلوگیری از وارد شدن انتقۀاد بۀه 

شیوه عملکرد آنان، آمادۀ م و منتقد هستند. به همین مل وظ زمانی کۀه بعۀد از گذشۀت دو سۀال مۀن در صۀدد ترتیۀم ایۀن یادداشۀت هۀا 

 کمکی را از جانم مقامات رسمی دریافت نکردد.شدد هیچگونه 

بعد از ترتیم و تنظیم یادداشتها  به مشکل دیگر مواجه شدد و آن اینکه هیچ یک از اعضای فۀامیلم سۀادر بۀه تایۀپ کۀردن نوشۀته هۀای 

گیری تایۀپ نمۀود. بۀار داشت هایم شۀروع بۀه یۀادایپ را تهیه و دختر بزرگم با یاددستنوید من نبودند، برای رفع این مشکل، ماشین ت

نخست، تنها هشتاد صف ه را در اختیارش سرار دادد تا بۀا دو انگشۀت آنۀرا تایۀپ نمایۀد. همچنۀان مۀن مجبۀور بۀودد تۀا بۀه کراچۀی نامۀه 

نوشته و اجازۀ نشر کتاب را حاصل نمایم. من نمیتوانستم تا ختم تایپ منتظر مانده و سپد در صدد اخذ اجازه نامه باشم. زیرا ممکن 

بود مسئله حتی به م کمه کشانیده شده و تبلیغات سوء بر علیه آن سۀازماندهی گۀردد. مۀن مجبۀور شۀدد تۀا بۀرای تایۀپ کۀردن از پۀنج، 

صف ه را سرار دهم و بعضا  در حالی کۀه مۀن بۀاالی سۀر آنۀان ایسۀتاده بۀودد؛  ۰۰ـ  ۱۳شش تایپست استفاده کرده و در اختیار هریک 

ه مشتریان دیگر نشان میدادند و طبعا  این عمل آنان سبم نا راحتی من میشد. در اخیر روز صف ات آنان بعضی صف ات نوشته را ب

تایپ شده را جمع آوری نموده و روز بعد متباسی  یادداشت ها را به تایپست دیگر میدادد. تایپ کردن و بعدا  تص ی  چارصد صۀف ه 

بخش یکهفته انتظار میکشیدد. بعضا  اتفا  می افتاد که مجبور میشدد تا  مدت طوالنی را دربر میگرفت؛ بعضا  برای تایپ کردن یک

نسبت پیدا نکردن تایپست تازه، دوباره به تایپست اولی مراجعه نمایم و این واسعا  تجربۀ وحشتناک بود. تا آن وست من هنوز تضمینی 

بیروکراسی حاکم بر نظاد پاکسۀتان ایۀن کتۀاب امکۀان نشۀر را برای نشر کتاب بدست نه آورده بودد و متیقن نبودد که آیا با موجودیت 

را خواهد یافت یا خیر؟ سرانجاد جواب داده شد که چون امریکا مت د ما در جنگ )برعلیه افغانستان است( لذا ایۀن مودۀوع بۀه آنهۀا 

 ارتباط میگیرد.

را بۀه دوسۀتم در نیویۀارک ارسۀال کۀردد  و او از آنجای که ب یث افسر سابق آی.اس.آی با عدۀ شناخت داشتم؛ دستنوید کتاب خۀود  

 معرفی کرد. سر انجاد، این کتاب م صول این همکاری است که در م ضر شما سرار دارد.  Mark Adkinمرا به  

من سعی کرده اد با استفاده از تجۀارب خۀویش در دوران کۀارد در آی.اس.آی و یۀا تجۀارب دیگۀران "طعۀم" ایۀن جنۀگ پۀارتیزانی را 

ایم. این جنگ بود که در یک طرف آن سوای شوروی بۀا تسۀلی ات و تجهیۀزات سۀرن بیسۀت و طۀرف دیگۀر آن بۀا امکانۀات تودی  نم

اردوی بریتانیۀایی را در ارنۀای عقۀم  ۱۱۱۰سرن نزدهم با یکدیگر در مقابله بودند. افغانان وارران آنانی بودنۀد کۀه در  زمسۀتان سۀال 

نفر را کشتند و بیش از سی و پنج هزار آنرا زخمۀی نمۀوده و بعۀد  ۱۱۰۰۰از اردوی شوروی نشینی از کابل تار و مار کردند. اینان 

ر زیۀۀادی نکۀۀرده انۀۀد؛ چنانچۀۀه یۀۀاز نۀۀه سۀۀال آنۀۀان را مجبۀۀور بۀۀه تۀۀرک افغانسۀۀتان نمودنۀۀد. سۀۀاکنین ایۀۀن سۀۀرزمین طۀۀی سۀۀرون متمۀۀادی تغی

با مقاومت سخت مواجه شد؛ اینبار نیز تصرف کوهای  پنجشیر سال سبل سوای سکندر مقدونی حین عبور از دره   ۰۱۰۰همانطور که 

سربفلک، زمین های لم یزرع  و کوتل های صعم العبور مشکالت زیادی را ایجۀاد نمۀود. بعبۀارۀ دیگۀر گذشۀت زمۀان در افغانسۀتان 

 یراتی وارد ننموده است.یچندان تغ

برآمدن سوای شوروی طی چند هفته کابل را تصۀرف نماینۀد، من تا حال علت اصلی این را نمیدانم که چرا مجاهدین نتوانستند بعد از 

یکی از علت ها را میتوان موجودیت خصومت ها و اختالفات درونۀی در بۀین تنظۀیم هۀای جهۀادی دانسۀت. عۀالوه بۀر آن، بنظۀر مۀن 

؛ آنۀان میتوانسۀتند بۀا امریکا نیز خواستار پیروزی نظامی مجاهدین نبود. هۀر گۀاه پیۀروزی مجاهۀدین در راسۀتای منۀافع امریکۀا میبۀود

وجود اختالفات و خصومت های ذات البینی به پیروزی دست یابند. متأسفانه کۀه چنۀین نشۀد و هۀر دو ابۀر سۀدرت در بۀن بسۀت ودۀع 

 مقصر اند.

ایۀۀن کتۀۀاب بۀۀازگویی تۀۀاریخ رسۀۀمی نیسۀۀت، امۀۀا مۀۀن حتۀۀی الوسۀۀع کوشۀۀش کۀۀرده اد تۀۀا حقۀۀایق را بیۀۀان نمۀۀایم. هرگۀۀاه اشۀۀتباهی در مۀۀورد 

ت و یا تبصره های من بوده باشد، مسؤلیت آنرا میپذیرد. میخواهم خاطر نشان نمایم که بدون کمک  و همه جانبه کارمندان و تصورا

زیردستانم در آی.اس.آی پیروزی های من ناممکن بود. آنهۀا شۀم و روز بۀدون اینکۀه مۀردد از کۀار آنهۀا آگۀاهی یابۀد، بۀرای موفقیۀت 

پاس گذار همۀ آنان هستم. من آرزومندد تا آنان با دیدن این کتاب تا انۀدازۀ زیۀاد سۀهم و نقۀش خۀود جهاد کار و تالش میکردند و من س

را در این پیۀروزی ببیننۀد. در نهایۀت بۀر تمۀاد مجاهۀدین درود میفرسۀتم کۀه بۀا وجۀود "امکانۀات م ۀدود" بۀر ابۀر سۀدرت پیۀروز شۀدند. 

 وای شوروی از افغانستان "سربازان خدا" داشتند.باوجود تالشهای دپلوماتیک، نقش عمده را در عقم نشینی س
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