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حیث سرباز ه ر سرنوشت من بیکه نقش عمدۀ در تغی، جای است ایالت بلوچستان پاکستانکویته مرکز 

نام آن از کلمه  و گارنیزیون نظامی بودهشهر بعد از ربع چارم قرن نوزدهم این . استایفا نموده 

این شهرک مدت ها قبل از تجزیه شبه قاره هند و ایجاد . معنی قلعه گرفته شده استه ب" کوهات، کوت"

از یک با گذشت زمان  ایجاد وسرحدی قرارگاه  به حیث جنوبی ترین نقطهدر  ،7491پاکستان در سال 

 پایگاه های معروفترینحیث یکی از ه رونق و ببزرگ و پر لی به یک شهرگ  قریه قدیمی و   ۀمخروب

بعد ها که  گردیدتهداب گذاری در این جا کالج نظامی 7491در سال . اردوی هند برتانوی مبدل شد

شده التحصیل از آن فارغ  ینړجانب با رتبه جگنافسران ارشد اردوی پاکستان از جمله ایتعداد زیادی از 

ت متحده امریکا، ، استرالیا، ایاالاهمزمان با من محصلین زیادی از کشور های انگلستان، کاناد. ام

و امروز  آنجا تحصیل میکردندو کشور های دیگر درمصر، اردن، تایلند، سنگاپور، عربستان سعودی 

این  نیز

کالج با 

داشتن 

شهرت 

بین 

 ،المللی

مرکز 

تربیه 

افسران 

ارشد 

  .های خارجی استتعداد زیادی از کشور

ترین زلزله های عصر حاضر  مدهش شمال ایران از 7449که تا زلزله ماه جون  7491زلزله سال  

امروز در این شهر . آن کشته شدند ۀبه خاک برابر و چهل هزار سکنکامالً تقریباً شهر را میشد، دانسته 

گاه ، قرارجزوتام های متعدد دارای جابجا گردیده که نظامی پاکستان گارنیزیون های نتریبزرگیکی از 

قراردارد که  یعملیات ۀادار در اینجا مرکز سوق وهمچنان . نظامی است شهرکو فرماندهی های 

 ۀوازدرکه کوتل کوژک تا به ل غرب از استقامت شماصد ها کیلو متر سرحد  و در امتداد بلوچستان 

                                                    (.نقشه شماره یک) .شامل است مسؤلیت آن در ساحۀدانسته میشود   جنوبی به افغانستان

 (مترجم. نقشه ها از متن انگلیسی کتاب گرفته شده است)
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 (7)نقشه 

. گاهی یافتم آ آی. اس. آیتلفونی از تقررم در زمانی که در کویته وظیفه داشتم،  7499در سپتمبر سال 

حادثه "ا آگاه شدم که  هبعد. مینمودم هایفای وظیف فرقهندان اقوم حیثه نظامی ب مانوردر آنوقت من در 

در ارتباط با  آی. اس. آیسه افسر  ،چند ماه قبل .به پست جدید منصوب شومسبب شده بود تا من " کویته

 ،دستگیر شده بودند ،در مقابل آن افتضاح بزرگ اخذ پول از قوماندانان مجاهدین و دادن سالح بیشتر

از دستگیر شده  افسران . قیمت بلند فروخته میشده در نواحی سرحدی پاکستان ب اً این سالح ها بعد

 .شدم جانشین وینان از وظیفه برطرف و من آنظامی محکوم به حبس شدند و قوماندان  ۀطرف محکم

محسوب  آی. اس. آیدر  "یاداره افغان"حیث جزوتام پیشقراول ه که کویته ب بعد از تقررم دانستم 

اختر مالقات اسالم آباد پرواز و با تورنجنرال باید در اسرع وقت به  واصله هدایت بربنا. میگردد

ه حیث ب، نظامی من در طول مدت خدمتزیرا شد،  و دلهرۀ من هراسشنیدن این خبر سبب . مینمودم

در مورد  قرار گاه عملیاتی اجرای وظیفه نموده و در حیث قوماندان جزوتام ه و بعداً ب افسر پیاده نظام

که به این  شخصیسی از جملۀ چرا برای این سوال که  .معلومات نداشتم گونههیچ یاستخبارات مسائل

 .یافتمجواب نه م، شد برگزیدهآی . اس. یوظیفه در آمن برای  ،منظور کاندید شده بودند

مورد اعتماد سه با سایر جنرال ها یرئیس آن در مقا کهمقتدر و با صالحیت بود  ۀادار یآ .اس .آی

تأمین .  العاتی در سطح کشور بودمسئول تمام کار های اط این اداره. خاص رئیس جمهور قرار داشت

امنیت تمام بخش های سیاسی، نظامی، امنیت داخلی و خارجی و ضد اطالعات در حیطه صالحیت و 

از آن اداره  تصوری یاتئجزکمی و در بعضی بخشها با  بطور کلمن . مکلفیت آن اداره قرار دارد
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از طریق عمال خود آنها را تحت آی . اس. آیافسران عادی احساس میکردند که  که میدانستمو  داشتم

آی  .اس .گاه یک افسر در مقامات آی هر. آنها اطالعات را جمع آوری مینماید درموردنظر داشته و 

 کهحتی زمانی  .نگریستند وی را به دیدۀ بی اعتمادی میسایر افسران ارشد طبق معمول قرار داشت، 

جز  ،و دانستم که من دگراس کردم احسدر اولین ساعات  ،گاهی یافتندآی من ررفقایم از مقردر کویته 

 .نها نیستمآاز 

من  حیث آمر مافوق ه البته نتنها از این جهت که ب ،تشویش من از جانب جنرال اختر بود ،علت دگر

سه بار در  ،افسر توپچیاختر به حیث . داشتآور شهرت دلهره ، بلکه از این جهت که او دانسته میشد

ه بود زمان تجزیه هند و استقالل پاکستانو شاهد کشتار وحشیانه در  نمودهعلیه هند اشتراک جنگ بر

او انسان سرد مزاج، محافظه کار و . از همانجا منشه میگرفته است ،به باور من نفرت او از هند. است

او شخص خشن، منضبط و  ،گری نداشت، به باوری بسیاریید یمرموز بود، به جز از فامیلش دوستان

ناشی از  ،او دشمنان بسیاری داشت، علت رشد و ترقی او و دستیابی به مقامات باالیی. با دسپلین بود

 ،حیث قوماندان کندکه بمن . آوردن اهداف بوداو در بدست جسارت، کار مستمر و سازماندهی عالی 

. بهتر میشناختم حیث جنرال سختگیره تحت امر او ایفای وظیفه نموده بودم، به این لحاظ او را ب زمانی

م ممن بزودی دریافتم که او مص. بود آن نمودهو زندگی خود را وقف  ،به مسلکاو کامالً شخص وفادار 

 ،از پیروزی بعد این است تا شآرزوی ناً او به من گفت که بزرگتریبعد. تا شوروی را شکست دهد است

لیک  ،افغانستان بود زاو شاهد خروج قوای شوروی ا. از کابل باز دید نموده و نماز شکرانه را ادا نماید

 .آخرین او برآورده نشدآرزوی 

او . مالقات نمودماسالم آباد واقع  را در منزلش  جنرال اخترهفتاد و دو ساعت بعد از صحبت تلفونی، 

با نگاه نافذ، جسامت نیرومند و با سه ردیف مدال های آویخته بر سینه اش مشاهده  ،حیث یک سربازه ب

او . یش جریان داشت افتخار میکرددر رگها خون افغانی کهداشتن با  ،او با جلد رنگ پریده. میشد

او میدانست . معلوم میشدنه سال، بیشتر جوان  و با وجود داشتن پنجاه و هسالهای خوبی را سپری کرد

در پیشبرد آی . اس. آیبه همین دلیل دفعتاً از من در مورد نقش  ،نیستمجدید  وظیفۀ که من عالقمند 

 پراگنده در مورد شایعات  افواهات عام ومن بجز از شنیدن .  علیه افغانستان سوال نمود جنگ بر

او مدت طوالنی در مورد صحبت کرد و گفت که  علتمین ه م، بهنداشتبیشتر کویته، معلومات  رسوایی

من ثقلت و اهمیت . رئیس جمهور تائید گردیده است جانبو از تصمیم انتصاب مرا گرفته  او شخصاً 

من وان آن آعصران من، در  مانند بسیاری از هم. محوله را بر شانه های خویش احساس کردم ۀوظیف

من به شکست دادن نظامی قوای . معتقد به  صحت سیاست دولت خویش در مورد افغانستان نبودمنیز 

برداشتم  ،دیت تعداد کثیری از مهاجرین افغان در پاکستانوم، همچنان در مورد موجداشتنباور شوروی 
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تند بعضی کشور های عربی که با مهاجرین فلسطینی داشمشابه  جنجالهای با  است که ممکن این بود

 .بودن در یافتم که این برداشت من درستکار، اما طی چند هفته  .مواجه شویم

.  قرار داشتالحق ضیاءجنرال  آنو در راس   پاکستان حکومت نظامی مسلطدر  7499در اواخر سال 

وی شخص  ،را بودنیز داخاص خود را ت اآاستثن ،وجوه مشترک با نظامیان داشتن باوجود ضیاء

 .ظاهر او فریبنده و مشکل بود از ورای آن به نیات باطنی وی پی برد. بود بیرحم و زیرکسیاستمدار، 

با شخص قد کوتاه، عصبی، با چهره غیرمؤثر : "را چنین معرفی نموده بود بینظیر بوتو باری وی

برای رهبری  یاو شخص مناسب از نظر من،". چرب شده روغن مویبا  موهای دو نصف شده و

شخص بی ضرر است و برای ابراز  ءضیابنظر میرسید که  ،در برخورد اول. ه میشددانستپاکستان 

و معطل نمیشد تا آنان جهت ابراز احترام پیش قدمی  مهمان نوازی به پیشواز مهمان قدم می برداشت

 .نددچار میشد( بینظیر بوتوپدر )بوتو  به سرنوشت  نداما کسانی که او را دست کم میگرفت .نمایند

با  موصوف .داشت ضیاء قرارتحت تسلط کامل قوای مسلح ره میکرد و اادرا قوای مسلح  پاکستان

هر ایالت پاکستان تحت . چرخانید خود می و منافع مهارت خاص حلقات باالیی آنرا در خدمت اهداف

 .میدانست ضیاءرا مدیون لطف شخص  مقامرسیدن به آن گورنر که اداره میشد گورنر نظامی یک  امر

 به حیث ؛و بلوچستان که همسرحد با افغانستان است( ایالت صوبه سرحد)ت شمالغرب دو ایالاز جمله 

 این قوت ها .است جابجا شدهدر آن مناطق بخش بزرگی از اردوی پاکستان  و ،خط مقدم جبهه حساب

و  دفاعاز سرحد ات کامل قرار داشته تا عندالزوم در حالت احضار ،عالوه از مراقبت و حفظ سرحد بر

 . ببرند جنگ را در داخل سرحد افغانستان پیش

با  آن هند در جناح شرقی ، زیرااحساس ناامنی میکرد آن همیشه جغرافیایی بنابر موقعیت پاکستان

فغانستان غربی آن دولت ادر جناح  و سه بار با پاکستان جنگیده بود سکنهنفوس بیش از هشتصد ملیون 

 رعبوها به جانب پاکستان ه ابر قدرت شوروی میتوانست به سهولت از کوه قرار داشت که با حمای

هند و اتحاد . بودرا به جود آورده ستراتیژیک و وضع فوق العاده خطرناک  عمالً این حالت . نماید

صدد محو تحت فشار  قرار داده و یا در نها پاکستان را آبودند، احتمال اینکه یکدیگر  شوروی متحدین

افسران میدانستم که تمام پالنهای  سایرمانند  ومن تمام این تهدیدات را درک . ، موجود بودیندآن برآ

، با اتحاد شوروی 7414جنگ با هند و بعد از سال ۀ محاسب براساس ،نظامی ما در حاالت فوق العاده

 می و هند درصددوی ابر قدرت با پوتنسیال بزرگ اتاین واقعیت که اتحاد شور. میشد طرحریزی

در صدد  ،برای دفاع از خود نیز و ما ،دستیابی به توانایی سالح هسته یی بود سبب عصبانیت ما میشد

 .دستیابی به آن بودیم
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سه جنبش آزادی خواهی فعالیت با هند روی مسئله کشمیر و  وضعیت پاکستان نسبت موجودیت مناقشه

دیده  2نقشه ) بحرانی بودهمیشه ( صوبه سرحد)در ایالت سرحد بی ثباتی صد ساله و در بلوچستان 

 (. شود

 

 (2)نقشه 

در سال  . پذیرفته استه ایالت شمال غربی که منطقۀ قبایلی است، هیچگاه حاکمیت دولت مرکزی را ن

نمود که  خط سرحدی را در این منطقه تعین ،دولت بریتانیا بود سرمورتیمردیورند که مامور 7949

برتری  ،ن این خطیتعی. سازد یاد شده و پاکستان را از افغانستان جدا می« خط دیورند»اکنون بنام وی 

در . میدهد به دولت هند برتانوی و اکنون به پاکستان منطقه، ارتفاعات برستراتیژیک را نسبت کنترول 

این خط بدون در . دانسته میشدهند برتانوی  محافظتی امپراطوریو خط دفاعی سرحد، آن زمان این 

. را از همدیگر جدا نموده است پشتون ها ،قبیله ای، قومی و فرهنگی تاریخی، نظر داشت واقعیت های

بریتانیا هیچگاه این مناطق را تحت فرمان خود درآورده نتوانست و بسیاری از مناطق شرق دیورند را 

 ها در آن زندگی مینمایند، در زمان تسلط  که پشتون در مجموع صوبه سرحد . بحال خود رها نمود

یا ، باری به این مناطق به غرض تمرین و جزوتام  مستقر در هند بود و هریک اردوگاه مسلح بریتانیا 

از آن بدین نیز پاکستان  ،در وضعیت کنونی. اعزام میشدندبه آنجا محل هم برای سرکوب مردم گاهی 

مسلط  نشینپشتون مناطق انگلیس ها نتوانستند بطور کامل بر  همانطوری که .دایمنظور استفاده مینم

، قبایل این منطقه ه استوجود نه آمده بدر مورد بزرگی تغیری نیز  ،پاکستان ایجادبعد از  ،شوند

آمد طرف خط دیورند رفت و دو ،همچنان به خود گردانی امور پرداخته و طبق خواست خود آزادانه
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. آنها را در پیشبرد تجارت و منازعات شان به حال خود رها کرده استنیز دولت پاکستان و  مینمایند

 . میدهدادامه  نیز آن راپاکستان این شیوۀ بود که انگلیس بر طبق آن عمل میکرد و 

تقریباً دو ملیون نفر شامل  .ره گان افغان ریخته شده استاوآخون زیادی از  ،در امتداد مناطق سرحدی 

کیلومتر سرحد از چترال در شمال، تا کویته در جنوب در 7199زنان و اطفال در امتداد  ،پیرمردان

بعد ها ثابت شد که این . بسر میبرند، خانه های گلی و کلبه های محقر ها صدها کمپ متشکل از خیمه

 .دندنقش عمده و اساسی را در جنگ افغانستان بازی نمو ،اردوگاه های پناهندگان

بصورت عاجل جنرال  ضیاء ،قوای شوروی داخل افغانستان شد 7414سمبر سال که در د یهنگام

 چند سوالوده و به آی را احضار تا موضعگیری پاکستان را در مورد ارزیابی نم .اس .اختر رئیس آی

چگونه باید در مورد عکس العمل  ضیاءبداند که تا  بود مایلاو  مقدم برهمه .جواب پیدا نماید  عمده

عوض استفسار نظر دپلومات ها یا سیاست مداران، ه ب ،مانند هر شخص نظامیضیاء . نشان دهد

او از اختر مطالبه کرد تا به  .همصنفی دوران تحصیل خود در پوهنتون نظامی را خواستار شد ۀمشور

ارزیابی منطقی باید مرحله به . ملیالبته به سطح وسیع و  ،نماید" محاکمه وضعیت"اصطالح نظامی 

مرحله بوده  و حاالت گوناگون در نظر گرفته شده و تمام فکتور های موثر، واقعی و عمل کننده و 

اقدامات و اهداف دشمن در آن ارزیابی گردیده و متناسب با آن پالن عمومی عملی و عملیاتی که اهداف 

 .ما را برآورده سازد پیشبینی گردد

. مشوره داد که پاکستان باید از مخالفین دولت افغانستان پشتیبانی نماید ضیاءائه دالیل، برای اختر با ار

. از پاکستان نیز هست در حقیقت دفاعاو تائید کرد که این حمایه و پشتیبانی نتنها حمایه از اسالم، بلکه 

استفاده  از خط اول دفاعی پاکستان  برعلیه شوروی یبخشبه حیث مخالفین دولت افغانستان باید از 

اجازه داده شود که به سهولت افغانستان را اشغال نمایند؛ قدم بعدی آنان از به آنان هرگاه زیرا   .شود

چریکی وسیع اختر نتیجه گیری کرد که با پیشبرد جنگ . طریق بلوچستان در پاکستان خواهد بود

اما اینبار  ،تبدیل کرد میگفت که افغانستان را میتوان به ویتنام دیگریاو . میتوان شوروی را شکست داد

را به گزینش راه نظامی متقاعد  ضیاءاو  .خواهد شد این جنگقربانی شوروی  ،به عوض امریکا

بدین معنی که پاکستان باید بصورت مخفی جنگجویان را از لحاظ اسلحه، مهمات، پول، . ساخت

اولتر از همه باید پایگاه های مطمئن . کمک نماید و مشوره ،تی آموزشیالاطالعات، و پالنهای عم

حیث محالت اعزام ه برای پناهندگان و جنگجویان در صوبه سرحد و بلوچستان ایجاد شده و از آن ب

 . با این طرح موافقت نمود ضیاء. داخل افغانستان استفاده شوده نیرو و سالح ب
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مدت خویش در پاکستان و سطح بین المللی به موضع  برای استحکاموی به جنرال اختر گفت که  ضیاء

اعظم لفت های بین المللی به اعدام صدربا وجود مخا ضیاء 7414در سال . ضرورت دارددو سال 

او در داخل و خارج پاکستان شدیداً لطمه دیده و ورزید و این امر سبب شد تا وجه  مبادرت( بوتو)سابق 

جنگ )برعلیه ابر قدرت کمونستی از جهاد او حمایه برکت  به. قرار گیرد انزواحالت پاکستان در 

خواهد جلب به خود ؛ توجه غرب را دوباره گیردو لو که در خفا صورت (  مترجم. علیه افغانستانبر

حیث مسلمان حقیقی او آرزومند بود تا به ه ب. شتافت خواهد د به کمک اویامریکا بدون ترد. نمود

 . خود کمک نمایدهمسایه مسلمان 

عوامل نظامی، ستراتیژیک و سیاسی موجود در مجموع تصادف نیک بود برای وصول اهداف طرح 

استدالل اختر بود مبنی بر عبارت از  م ساختممص در موردعامل اخیر که او را بیشتر . ضیاءشده 

جوشیدن  به عبارۀ دیگر تصادم مستقیم با شوروی خودداری گردیده و رویاروییاینکه سعی گردد تا از 

با استفاده از وضع در صدد بود تا  ضیاء. ری شوددر افغانستان باید به درجۀ مناسب نگهدارا آب 

 حیثه حیث مدافع اسالم و در بین غرب به را در بین کشور های عربی ب شهرتی برای خود موجود

 . ستی کسب نمایدیمبارز ضد تجاوز کمون

آنها منتظر انکشاف اوضاع  زیرا را مأیوس ساخت ضیاءدر ماه های اول، ها امریکایی موضع گیری 

در تهران  مریکااشغال سفارت ا ۀرئیس جمهور کارتر در معضل. کردندنده را اختیار ینموقف ببوده  و 

ت به بنیاد گرایان برا نس ها مانده بود؛ حادثۀ که افکار عامه امریکایی آن گیرو گروگانگیری کارکنان 

 یا با و ،در افغانستانای و پنتاگون مشوره میداد که  .آی .حال سیعین در . ر دادیتغی کامالً  اسالمی

نها فکر میکردند که قوای شوروی میتواند طی چند آ .ردوجود ندا بدون حمایه پاکستان امید پیروزی

 دنموپول خوب را در راه خراب مصرف و  باید مداخله کردپس چرا  ،بر امور کشور مسلط شود ههفت

افغانستان خصومت بیهوده شوروی را جلب کرد؟ برای اینکه این کشور در  دولت مخالفین به کمکو با 

منافع کشور شوروی قرار داشت و سیاست گذاران امریکا طی بیست سال اخیر آنرا جز اردوگاه  ۀساح

نبود مساعد  یتوانستند که جلو آنرا بگیرند، لذا فرصت، آنها نمیخواستند و یا نمیندمیکرد بکمونیستی حسا

 .که با قوای شوروی در تقابل قرار گیرند

. به دیدۀ شک مینگریستمافغانستان در دو دهۀ اخیر  بارهه در مورد پالیسی امریکایی ها در میشمن ه

عکس العمل  ذال ،نمودهنها در مورد تجاوز شوروی با بی خبری، بیتفاوتی و مماشات برخورد آچنانچه 

در  7419کودتای کمونیستی سال امریکا در مقابل . سبب تعجب و تحیر من نشد ،نها در موردآبطی 

مناسبات و نتنها خاموشی اختیار ، بوداوج نفوذ اقتصادی و سیاسی طویل مدت شوروی که  کابل 
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متخصص امور شوروی  عیینت. رسمیت شناخته برا رژیم تازه  بلکه ،را قطع نکرددپلوماتیک 

(Adolph Dubs  ) نامبرده بعد از چند ماه . ت گرفتصوردر کابل طبق معمول به حیث سفیر امریکا

افغان زیر نظر مشاورین شوروی  بقتل  سربازاناز جانب از اطاق های هوتل کابل یکی  درحالی  در

 . نجات دهند نرا از چنگ چار ربایندهآستند نواتکه می ،رسید

به افغانستان  آن کمک های اعتراض ضعیف امریکا را در قبال داشت و بعداً بتدریج از سفیرمرگ 

از احتماالً هم و باز بشکل مرموز و عجیب ،اامریکسفیر دیگری  ،بعد از سپری شدن نه سال. ه شدکاست

  .تالش صورت گرفت تا قضیه پوشانیده شودحتی بار  این و طرف شوروی کشته شد

جای که جنگ بر علیه  آی. اس. آیاز دفتر کامالً محفوظ  7499یخ هجدهم اکتوبر تاراول به بار من 

نیز ملبس با لباس  ”دفتر افغانی”تمام کارمندان من مانند . گذارش دادم ،افغانستان سازماندهی میشد

هکتار  99ـ 19 دفتر مرکزی من در ساحه. ملکی بودم و هرگز دوباره لباس نظامی بتن نکردم/ عادی

 جای که دفتر جنرال اختر آی. اس. آی تعمیر اصلی و با واقع شهر راولپندی یشمال زمین در حاشیه 

قرار ها  کوتسالح ،در داخل تعمیر بلند و بزرگ خشتی. فاصله داشتکیلومتر  72 در آن قرار داشت

با  گاراج . دین از آن اکمال میشدانواع اسلحه و مهمات ارسالی به مجاهفیصد تمام  هفتاد اً بداشت که تقری

پلیت های ملکی، میدانهای وسیع وسیله نقلیه با نمبر 999تقریباً تمام وسایل ضروری  و پارکنگ برای 

جز دیگری  نفر 199برای جزوتام جنگهای روانی، قاغوش و طعامخانه  برای گنجایش  یمحلانداخت، 

 .نیز در آنجا فعال گردید ستینگرراکت آموزش مخفی بعد ها مرکز  .این مجموعه بود

قرار در جوار شاهراه اصلی روالپندی و اسالم آباد  ،نامیده میشد (Ojhri)اوجری بنام که  این کمپ  

 خانه های مسکونی تا اطراف آن ، وواقع بوددر جناح دیگر شاهراه  کمپ اردوی پاکستان . داشت

بین المللی هوایی میدان  یبسویی بین المللی طیاره های خطوط هوا. یافت حاشیه راولپندی ادامه می

جلب توجه  سبب ،در جوار یک شهر بزرگموقعیت آن . الی سر ما رد میشدنداسالم آباد مستقیما از با

محل که ند گمان نمیکردرگز ه ،بودند رفت و آمد ن درآجوار  درکه  یهزاران شخص.  کسی نمیشد

 . ر داشته باشددر آنجا قرا جنگ بر علیه افغانستان ۀقوماند

 یش را بهمن مادونان خو. متشگاز مسلک پیاده به سرباز مخفی مبدل  طی یک شبمن ترتیب  به این

مستقیما و هیچگاهی با فامیل خود در مورد وظیفه صحبت نکرده و به  خطاب میکردم نامهای مستعار

از نمبر پلیت موتر من همیشه تبدیل میشد و راجع به سفر های خود هیچکس را . دادمیمجواب ن تلفنهابه 

اسالم آباد زندگی ، من در منزل کرایی در رعایت تمام این مخفی کاریها همزمان با. آگاه نمی ساختمقبل 

های  لمانند جنراهیچگاه  اما ،من تنها با تفنگچه مسلح بودم. بودنمنزلم  دارای پسته امنیتی و  میکردم
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برایم گفته شد که من در لیست   آی.اس.در مدت کارم در آی. داشتمنحال بادیگارد را با خود همراه بر

با . اند گذاشتهمن  را برای سردالر ( 19999معادل )سیاه خاد قرار داشته و جایزه ده ملیون افغانی 

فامیلم هیچگاه توسط خطری و در طی مدت چار سال من  ،زندگی اجتماعی عادی داشتمکه من  یوجود

بود که اجنت های کمونیست توانایی رسیدن به من  مسلکی های این نتیجه مخفی کاری  و تهدید نشدیم

 . نداشتنددر آن اهداف خود را 

و مراسم رسمی نظامی در مراسم دپلوماتیک من هیچگاه  من هرگز به سفارت امریکا پا نگذاشتم و

هر سال من و جنرال چنانچه . بود از این امر مستثنیبا چینایی ها  تنها مناسبات. شرکت نمی ورزیدم

کمک های سالح و مهمات برای د از امضای قرار داد ها در مورد اختر به سفارت آن کشور رفته و بع

با دقت زیاد برخورد  امورتمام  مورددر نها همیشه آ. میکردیمدر صرف غذا اشتراک  ،مجاهدین

باالیی در اثر غلفت یکی از مقامات  یک بارچنانچه  .بود ها صلت چیناییخارز این نمونه بو  مینمودند

سر و صدای زیادی را ایجاد  که حساب شد، کم صندوق کوچک یکاز جمله هزاران صندوق، سفارت 

ان در حرکت مما بین زمین و آس گفتند که دبانهؤنها بسیار مآما آنرا پیدا نمودیم اما  ه بعداً چاگر. نمود

 .و این ارزیابی خوبی از کار ما دانسته شدهستیم 

. میداد مطالب را انتقالبه رئیس جمهور ده بودم و او مستقیماً اختر گذارش تنها در مقابل جنرال من

حکومت نسبتاً  ۀبعد ها که تا انداز. ما حکمفرما بود ۀندان اداربین کارم امی معمولی درظسلسله مراتب ن

در راس حکومت قرار به صدراعظم که  همزمان بایستمیجنرال اختر  به قدرت رسید، دموکراتیک

را  اعظم صدراجازه یافت تا  آی. اس. آین بود که آاین تنها یک سال قبل از . نیز گذارش میداد ،داشت

اعظم اجازه نمیداد به هیچکس حتی صدر ضیاء. دهددر جریان قرار افغانستان در  خویشمورد نقش در 

هویدا بود که باوجود که . ه من کامال مخفی بودنقش ادار. هستیم نوع فعالیت بفهمد که ما مصروف چه تا

اما  ،نها آزادانه  در پاکستان گشت و گذار مینمایندآپاکستان به مهاجرین و مجاهدین پناه داده است و 

 . مینمودطور رسمی از آن انکار همیشه دولت 

درستیزوال )کمیته متحد رئیس سیستم نظامی پاکستان عبارت بود از  عالیترین پست در از لحاظ شکلی

این اما . تحت ریاست او دایر میگردید قوای مسلح سای کمیته های سه گانهؤجلسات رکه  (قوای مسلح

قومانده قوای مسلح را نمیتوانست از یکطرف زیرا  ،که صالحیت اجرائیوی داشته باشد نبود مقامی

لذا  ،پست لوی درستیز قوای مسلح پاکستان را نیز تصاحب نموده بود ضیاءن چودهد، از طرف دیگر 

جنرال چار  ،راس آی اس آیاختر بعد از هشت سال کار در . ثریت عملی بودؤاین پست عمال فاقد م
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 هواپیمادو یکجا در سقوط   هرآن،  و هجده ماه بعد ازمنصوب  ضیاءاز جانب  در این پستستاره شد و 

 .کشته شند

زیرا  شدم، متعجب زیاد،اصلی وط بازدید نمودم و با دیدن گدام از شعبات مرب ،در روز نخست کار

یره توپ ها ی بی پسلگد و غگ چون هاوان، راکت انداز، تفنگ، و بزر خوردانواع و اقسام سالح های 

و مهمات  ورم حفظ و نگهداری سالحکوچکترین ننبار گردیده و با هم ابا مهمات مربوط در فضای باز 

جواب . شتن منازل مسکونی نیز موقعیت داآچار طرف  در حالی کهبود یده ددر مورد رعایت نگر

جنگ مخفی را پیش میبریم، بزودی شما با   جناب ما" ستیکی در مورد تشویش من چنین بود ژافسر لو

 .حق بجانب بودواقعاً او و ." آن عادت میکنید

در  در ساخت تا معلومات بیشتر و خوبتر را از نحو پیشبرد جنگمرا قامالقات با کارمندان تحت امر 

در ۀ فضای بی اعتمادی و عدم همکاری تا اندازکه احساس نمودم  آنحاصل نمایم، باوجود  افغانستان

 ۀزیرا عد ،خود نیز باشم ماحولچند افسر به من هوشدار دادند که باید مراقب چنانچه   ،دفتر وجود دارد

 . رئیس عمومی مصروف جاسوسی در مورد کارمندان هستنده دستور ب

نیز دم در پیشاور و کویته قراولپندی قرار داشت اما دو مرکز پیش درما مرکزی سالح کوت و قرار گاه 

، لوژستیکی و مخابراتی و استخباراتی ، کشفیعملیاتیاجرای وظایف کدام مکلفیت  که هر موجود بود

سالح رهبران جهادی و گدامهای دفاتر  گاه های ما در فاصلۀ نزدیک بهاین قرار .را عهده دار بودند

تنظیم ها موقعیت داشتند تا در سپردن سالح و مهمات و تشریک مساعی با آنان و اجرای عملیات 

زیرا از راولپندی در . کویته دارای سالحکوت نه چندان بزرگ بود نمایندگی. سهولت ایجاد شده باشد

این سالحکوت ها امکان آنرا فراهم مینمود تا سالح و تجهیزات واصله . قرار داشتفاصلۀ نسبتاً دوری 

 . ع وقت به آنجا ارسال گرددضیامستقیما از کشتی ها در بندر کراچی تخلیه و مستقیماً و بدون 

ما  شدت فشار جنگ از. برعلیه افغانستان ده برابر افزایش یافت جهادی آ.اس.در آی نم در مدت کار

مطابق سازیم و من این صالحیت را داشتم تا  د را با نیاز های روز افزون عیارمیطلبید تا با سرعت خو

موزشی ما تربیه آمجاهد در کمپ های  98888بیشتر از  9199تا سال  9191از سال . عمل نمایم نیاز

 والیت افغانستان  91تن  سالح و مهمات به افغانستان ارسال شد و همزمان  در  رازشدند و  صد ها ه

 799افسر،  09سر انجام من توانستم  با   .گردیدطرح و تعمیل  تخریبی پالنهای عملیاتیاز جانب ما 

 .این پروسه را رهبری نمایم کارمند دیگر 999 و( خورد ظابطمعادل )رتبه  افسر پایین
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داشت که تربیه و  تحت امر یک دگروال قراربخش عملیاتی : قرار گاه من مرکب از سه بخش بود

این بخش همچنان مسئول گزینش اهداف . آموزش افراد و جمع آوری اطالعات جز از وظایف آن بود

و تقسیم وظایف به جهاد  جهت تعمیل ستراتیژی در کنترول آنسازماندهی و  ،طرح عملیات ،عملیاتی

ز منابع گوناگون را این بخش وظیفه داشت تا اطالعات حاصله اپراتیفی ا ،عالوه بر. مجاهدین بود

شمرده  نآ موزشی برای مجاهدین نیز جز وظایفآمراقبت از کورس های .  توحید و منسجم سازد

بخش دوم نیز تحت امر یک دگروال امور لوژستیکی را پیش میبرد که مسئول تهیه، توزیع و . میشد

رمن قرار داشت که بخش سوم تحت امر یک نفر دگ. ارسال سالح، مهمات و تجهیزات به مجاهدین بود

نان با استفاده از آ. مسئولیت پیشبرد جنگ روانی و استفاده از آن را بر علیه افغانستان بر عهده داشت

 سه دستگاه رادیویی جابجا شده در سرحد، سازماندهی مصاحبه ها و اخبار و پخش اوراق و نشرات

 .ندرا پیش میبرد یتتبلیغا

نمیتوانست تمام وظایف را در جهت پیشبرد جنگ عهده دار  تحت امر من به تنهایی" یدفتر افغان"

وظیفه آن  زیرا نامیدم "تأمیناتی"دفتر نرا آایجاد نمود که من را نیز  یگریلذا جنرال اختر بخش د ،گردد

تاسر برای مجاهدین بود که از سر( آرد ازجمله برنج، حبوبات و)ه و تدارک البسه و مواد خوراکه تهی

 چون در. من همکاری بسیار نزدیک با این بخش داشتم. خریداری میشد ای .آی .سی     پاکستان با پول

واد خوراکه برای پناهندگان آن تهیه و تدارک البسه و م ۀوظیف که" افغان کمیشنری"پاکستانی  ۀادار

 رالتحت امر یک جن ،هدایت رئیس جمهور بنابر لذا ،فساد گستردۀ موجود بود در پاکستان بودافغان 

 همچنان وظیفه داشت تا این وظیفه را برای افغان آی. اس. آی. دفتری دیگری به این منظور ایجاد شد

 دردر ظاهر برای این بود تا این سیاست . ببرد باقیمانده بودند نیز پیشستان که در داخل افغان های

ت گیرد و همزمان که مجاهدین به انجام عملیات میپردازند از مردم مواظبت و غمخواری صور مناطقی

این بخش  ۀبودیج. وری اطالعات استفاده گرددآحیث پشتیبان و حمایه کننده و منبع جمع ه نان بآاز 

  .میشد مویلتوسط کنگره امریکا ت ،اسلحهبودیجه مجزا از  

سال تغیر،  7499من تصمیم گرفتم تا سال . کوشیدم تا بشنوم و یاد بگیرمیم ، در هفته های نخست کار

 ارزیابیقبل از هر گاه  کهاما احمقانه خواهد بود . یتها و اقدامات ما باشدلو افزایش فعا ها دگرگونی

ذ اختا در مورد با بعضی از رهبران و قوماندانان مجاهدین تصمیم عملیمالقات امکانات موجود و 

وظیفه من  فو صرمن بطور مستقیم در جمع آوری امور اطالعاتی دخیل نبودم  این امر که. نمایم

این وظیفه دلهره  ، سبب دلخوشی من میشد امافعال بر علیه اتحاد شوروی بود جنگی پیشبرد عملیات

 . ور و  بی نهایت دشوار بودآ
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در  تقررم  مدتی قبل از. باید مهارت های مسلکی خود را بکار میبردم حرفوی،حیث سرباز ه ب

تکتیک، سازماندهی، توانایی و تهدیدات احتمالی آی وظیفه داشتم تا در مورد اردوی شوروی، .اس.آی

بر اساس این تحقیقات خویش به سرباز شوروی در اثنای . همرا انجام د یتحقیقات ،آن برای پاکستان

نزمان اردوی شوروی از آدر دم، اما این چهل سال قبل بود و بوجنگ دوم جهانی ارزش زیاد قایل 

. متفاوت داشتند ۀرای اشغال سرزمینی دگر میرزمیدند و انگیزمیهن خود دفاع مینمود، مگر حاال آنان ب

 . اردوی شوروی را مطالعه میکردم ،گرید از موضعو من حاال 

پالنگذاری نمایم، ضرور بود تا بدانم که در افغانستان طی چار  7499سال برای اجراآت قبل از اینکه 

ط قوی و ضعیف، موقعیت و اهداف آنرا سال اخیر چه اتفاق افتاده است، من باید دشمنان خود، نقا

به من باید بیشتر و بهتر در قدم نخست،  ،از افغانستانوی همچنان برای بیرون راندن شور. بشناسم

 .بپردازممجاهدین شناختن 

 ادامه دارد

 :های قبلی بخش 

http://rahema.org/app/download/5791166816/haqaiq+pushte+parda...-1.pdf 

http://rahema.org/app/download/5791240484/talak+khers.pdf 


