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 قاسم آسمای  

 درباره برگردان و تلخیص کتاب 

پرد  قیحقا  ا یتلک خرس    کتابدر   افغانستان  ۀپشت  در   ،1جهاد 
 از   2(آی. اس. در آی  اداره افغانستان  مسئول)  وسف ینوشته دگروال  

و سوق   سازمانده   ایجاد،   ۀ بار در    نقش پاکستان و ادارۀ اطالعایی آن
تا سقوط جمهوری افغانستان   از آغاز   جهادی  هایتنظیم   و اداره

ز در تایید آن مطالب    و   شده  پرده برداشته مخترص    در این کتاب نی 
این کتاب اما هسته و جوهر اصیل   اما دقیق نگاشته شده است. 

است، بطور   ذکر شدهدر کل ادامه و تکمیل کننده کتاب  باوجود که  
ورت ایجاد    در آی.اس.آی  افشا کننده نقش    صمشخ  ضز

ی
چگونگ

ز تنظیم  های جهادی در سال گروپ خاص زیر نظر آن اداره در بی 
، هسته اویل  این گروه  افراد تربیه شده در  از    است که بعدها    1985

در راس آن   و   "کمیته اصالیح طالبان"را بنام  و اسایس گروه طالبان  
   . امارت اسالیم را ایجاد کردند  ها بعد و  مال محمد عمر 

  ،مالمحمد جگ مال  ،  عمر تن بود که مال محمد  35این گروپ شامل  
 . شامل آن بودند  مال دادهللا  و  مال ربایز 

ور است که این کتاب همان طوری که د  ۀر مقدمذکر این نکته ضز
مورد    کتاب  ۀنویسند در  حقایق  همه  بیانگر  شده،  اشاره  آن  به 

تنظیم های جهادی و گروه طالبان نیست و بنابر ملحوظات خاص 
ی   رازهای   

اطالعایی است  شماریادارات  نشده  آن گنجانیده  ؛ در 
مهر رسیت از آن برداشته شود.   بعد  مطالب  که ممکن چندین دهه 

تمام   ادارات استخبارایی معمول و این اصل عام در   موارد کارهای 
 قابل تعمیل حتیم و اجباری است. 

با اوراق   های اجباری، در این کتاباما با همه این محدودیت نگاری
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ز    ، نه چندان زیاد   ایجاد حلقه اولی 
ی

مطالب  با ارزیسی در مورد چگونگ
ی فعالیت آنها نهفته گروه طالبان و سی  بعدی رشد و سمت  گی 

 است. 

پخش کتاب  ان و  برگردایز  ه  ز رسیدن است که  این  گی  قدرت  به  با 
چهره   یشمار طالبان،   و    الحالمعلوم   یهااز  طلب  فرصت  و 
 ی و ی  طالب را "ن  تا   دارند   سیعدار  گر و شماری هم وظیفهمعامله
ب  میل از  برخاسته  ز و  معرفز   ی  آ  مردم"  نقش  در   ی آ. اس. یو  را 
برای افشا   . ند یانکار نماو آموزش آن    حیتسل  ل،یتمو   ،یگذار نایبن 

ور است  کردن این گونه تبلیغات »وطن دشمن«، از همه اولیی ضز
که در   ۀپشت پرد یهاو رسشت گروه طالبان و دست تیماه تا به

ز و تع آن نقش اسایس جاد یا  .  ویمکننده داشته است، آشنا ش  ی 

ز کتاب دست داشته است  ین امکان در این جهت همی  که   مهمیی
 سلطان امی  ترار کارمند آی.اس.آی نوشته شده است. توسط  

اول کتاب بخش  و    چند  شخیص   
ی

زندگ به    اویل  وظایفمربوط 
ادارات اطالعایی و نقش وی در آموزش، سوق و  امی  در  سلطان 

، گلبدین ده اویل فراریان افغایز از جمله برهاناستقامت الدین ربایز
دیگران   و  احمدشاه مسعود  از   است  1985سال    تا حکمتیار،  که 

آن ضفنظر  مفصل  بخش و    برگردایز  از  متبافی  وع  رسی های کتاب 
و پنج تن جوانان نمونه«   طالبان، جهاد افغان و یس  »امارت اسالیم

 . د ی  گشما قرار یم   ار یر اختبرگردان و د لیبه تفص

 زمایز   1985گروه طالبان در سال    هسته اویلمستند به اورق کتاب،  
 روابیط  یجهاد  یهام یامام »تنظ  لیگذاشته شده که به قول کرن

  کرده بود و حبی   جاد یا  غری    یکشورها  با ادارات اطالعایی   قی یعم
ان تنظ  یشمار  بصورت آشکارا در مخالفت با افرسان   ها م یاز رهی 
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تنظ  گرفتند«قرار یم  ی.اس.آیآ   حقایز   نیالدل و جال  افیس  میو 
 یمستق

 
 . شد و کمک یم  هیها تقو از جانب عرب بصورت علبز  ما

 خاص  گرفت تا گروه  م یتصم  ی.اس.آیوضع، آ  نیمقابله با ا  یبرا
ا دهد   جاد یرا  قرار  آموزش  تحت  امر   و  تحت  تام  و  عام  که 
ورت برای پروژ ب ی.اس.آیآ های بعدی از ه وده و عندالموقع و ضز

 . نماید آنها استفاده 

 سلطان ترار مشهور به   گروه به  نی ا   و سازمانده  جاد یا  تیمسئول
عم  لیکرن روابط  که  تنظ   ق یامام  ان  رهی  و    یجهاد  یهام یبا 

ده شد.   قوماندانان آنها داشت، سیر

زمان   این  فعالیتدر  ایفای  تخریب  برای  متعدد    یهاپگرو   های 
زیر    از جمله هلمند و قندهار   مناطق گوناگون کشور در    ی.اس.آیآ

 . مرصوف فعالیت بودند نظر او 

و خم و چم چند تا    ها،ی کتاب با بلندپرواز   یسلطان در البال  ی  ام
 سلطان و کل   کند طالب چنان وانمود یم   قوماندان چریس

 
که واقعا

است  ار یاخت ا   و   افغانستان  یر   نیبه  و نکته  د که  ا  ی نمی  داره  و 
راستا  یا. یآ. در دست یس  لهی وس  ی.اس.آیآ آنها    یو در  منافع 

بصورت ضمبز یتنها    . ویگردد استعمال یم چن در   کبار  به  ز باره    ی 
 :  رسد یم  یی  گ  جینت 

 
که چگونه   یدینفهم  ،»سلطان با همه زرنگ

 .« یکشور کافر استعمال شد  کی  یبرا لهیوس ثیحبه 

ز ن  یشمار ی    یهاکتاب الف  در    ا یکه گو   نکهیوجود دارد از جمله ا   ی 
د ی عالقمند پ   کا ی امر   1980تا سال   جنگ در افغانستان نبود و    شی 
ا  یهاکمک برا  نیدر  صورت   نیمجاهد  یعرصه  آنها  جانب  از 
انیم  مدت  نیگرفت که  و  است  محض  مداخله دروغ  از  قبل  ها 

 ن ی مجاهد  یهام یبا تنظ  کا یامر   ادارات استخبارایی   یهاکمک   یشورو 
 آغاز شده بود.  
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ف است که    سندهینو  د ی از اهداف پ  گ یمعیی جهاد در افغانستان   شی 
اقتصادبود که    نیا از لحاظ  افغانستا  رشد   اس یو س  ینگذارند 

قوا  د ینما ن  یو  آن  ز   ومند ی  مسلح  در    را یگردد،  صورت  آن  در 
س جا  ی برا  جهات    اس یمعادالت     ت  پاکستان 

ی
و  نیم  باق ماند 

 . د و شن م آ ی   افغانستان جانش

اف یم  یبرا   پویل  منبع اسایسکند که  امی  سلطان به ضاحت اعیی
تر   تیفعال قاچاق چرس و  اخاذ  اکیطالبان  ا   یو  ان  قاچاقی   ن ی از 

 . ه استمواد بود

ز جالب است  ی  سلطان امنهای     رسنوشت  در ماه مارچ سال    وی  ،نی 
ز ح   ی الدیم  2010   شمایل  رستانی خاص عازم وز   فهیغرض وظ  که  ی 

 . گردید   دستگی    از جانب طالبان پاکستایز   گر یدوتن د  بود با همراه

عمر   مالمحمد های زیادی برای رهای  وی صورت گرفت، حبی  تالش 
ز المومنی  "ام اسالیم  ی  پاکستایز امارت  طالبان  تا  نمود  تالش   "  

او و مجاهد  برآورده نشد و    نی"استاد"  را آزاد سازد که خواستش 
پاکستایز   2011  یجنور   23  خ ی    بتار  از طرف طالبان  به   موصوف 
 شد.   دهیاعمال شومش رسان یجزا
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 فهرست

ده بخش   1 کتاب  اویل یهافرسی

 5 جوان نمونه  35طالبان جهاد افغان و  امارت اسالیم

 15 1994کندهار و من در سال 

ز فتح سپ  24 بولدک و شهرت طالبان  ی 

 30 و استجواب از من امارت اسالیم یوزهای  پ

ز بر قندهار و سپ  نیتسلط مجاهد  33 بولدک  ی 

 35 یم فتح کندهار و امارت اسال 

 39 ها از طالبان استقبال افغان

 41 قونسل در هرات ث یمن به ح فیتوظ

 43 بر افغانستان کا یسپتمی  و حمله امر  ازدهمیواقعه 

 46 ات من با مالعمر مجاهدمالق نیآخر 

 51 ما با طالبان  ی( و جفاها11/9) داد یرو 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ور  جم پشتو  یتذکر ضز  کتاب[  ی]میی

 ! د یرا بشناس ش یتا دشمنان خو  د ی کتاب را بخوان  نیا ز یعز  افغانان

کرد و    جاد یچه و چگونه آنها را ا   یبرا   ، از کجا آمدند، گ  ها طالب
 ها را غرق در خون نمودند. چگونه افغانستان و افغان

بردار   چگونه بهره  ما  از صداقت  در کدام    یدشمن  دشمن  و  کرد 
 وف ساخت. مرص  لباس آمد و ما را به برادرکشی 

ها نوشته امام، دشمن بزرگ افغان  لیمطالب در کتاب کرن  نیا   تمام
شده است. 
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