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ُشتار ھای اکثریت خاموش: واژه ھای کلیدی نسخھ ھای تبلیغاتی برای ، فروش والیاتمعاملھ و  -ک

امارت اسالمی  تشریک مساعی استخبارات سعودی و پاکستان در ایجاد -  "طالبان"امارت  تسلط

تداعی خاطره سرقت  –حضور اعضای استخبارات پاکستان در وزارت امور خارجھ  - "طالبان"

فرار از بروز  - ١٩٩٣از آرشیف وزارت امور خارجھ در سال  نافرجام نقشھ بزرگ خط دیورند

  .فاجعھ

، وارزمیانخ، سلجوقیان، غزنویان، ء سامانیاندوره( اره دومدر حالیکھ کشور مان در آغاز ھز

مگر با تأسف و تألم کھ  نعت و تجارت و فرھنگ و تمدن بود؛مرکز علم و ص، )چنگیزیان و تیموریان

عقب مانده ترین  ی تنزیل نمود و امروز از جملھ عالیدر پایان ھزارهء دوم کشور ما از موقعیت 

. محسوب میگردد، عقب نگھداشتھ شده ای کھ بنام کشور ھای جھان سوم آن را میخوانند ھای کشور

قابل غیر اقتصادی و اجتماعی میتوان یک فاجعھ ، سیاسی، این سقوط را از لحاظ مسایل تاریخی

  .جبران دانست

. یدازآغایجاد و بھ جان گرفتن  در وطن مان سراسری جنبش ھای روشنفکری و در آغاز سدهء بیست

شمرده و نو گرایی  ھای مبتذل کھن زیرا چالش بزرگی میان سنت .نددر منطقھ بی نظیر بود چونانیکھ

 بھ ویژه وسنن قبیلھ ساالری  وداران کھ حفظ قدرت را در رشد تعصب و تحجر تمحکواما . میشد

در  جانب دگراز و ، می دیدند ن کھنھ کار خودرابا در نظرداشت تجارب بادا، از دین ی سوء استفاده

دیکتاتوری توانستند در خاموشی سراج دانش و گسست مھارتھای باز اندیشھ ای دست  ذ و ایجادنفو



  طوال یابند و گاه ناگھ جوانان را سرکوب و بھ غل و زنجیر بکشانند و افغانستان را با تمام داشتھ ھا و

و بند ھای کشور  زد یگر باو بازھم از جانب د، زیر زمینی اش بھ عقب ماندگی وا دارند ھای ثروت

  .خشاینداستحکام بب وند نمایتحمیل حاکمیت دیکتاتوری را باالی مردم ، ھای مغرض

کھ در حق ھر یک مان است  استبداد و ستمی و ھمان ظلم ھای فکری مان ناشی از رکود پویاییعلت 

  .روا داشتھ اند

جیو  – جیوپولیتیک اھمیتکھ مبرھن است؛ دولت استعماری انگریز از سده ھا بدینسو بھ  طوری

در ، پی پرده بود؛ چنانچھ الرد کرزن ویسرای بریتانیا در ھند استراتیژیک کشور عزیز مان افغانستان

 افغانستان و آسیای میانھ نوشتھ و خا طر نشان ساختھ بود کھ در رابطھ بھ موقعیت مھم ١٨٩٨سال 

ھر کسیکھ بتواند برنده ی ، ابقھ ی شطرنجو بسان مس، است بزرگبازی دراین منطقھ حایز اھمیت ((

  )).بر جھان تسلط یافتھ و جھان را رھبری خواھد کرد، این بازی بشود

منطقوی و بین المللی بصورت متداوم درین کشور  استخبارات، نظرداشت اھمیت این موضوع با در

تمامی مدت درگیری من کھ مانند ھزاران ھموطن دیگر خویش در  .توجھ داشتھ و مدام فعال بوده اند

، بھ گونھ ھای متنوع در کابل بودم و شاھد کشتار ھزاران ھمشھری و طالبی ھا و جنگ ھای تنظیمی

و ویرانی ھای شھر  بمباردمانھا!!! شکست ھا !!فتوحات، نیرنگ ھا، جنایات، ماتم ھا، یعفجا، حوادث

بصورت ، تا در ده متری خویشھا انفجار حو شاید بصورت تصادفی از دھ بوده ام؛ نیز زیبای کابل

یکی از چشمدید  میخواھم .چانس زنده بودن را داشتھ ام کھ خوشبختانھ زنده مانده امرھیده ، معجزه آسا

ھای خویشرا در رابط بھ حضور باالفعل افسران دستگاه جاسوسی پاکستان در وزارت امور خارجھ 

  .مدرآوربسیار فشرده بھ نگارش  بصورت کوتاه و، افغا نستان

جنگ ھا با راکت پرانی ھا و بمباردمان ھا در داخل شھر کابل ادامھ ، بود میالدی ١٩٩۴تابستان سال 

  .داشت

کشتار ، ھاانفجار، ترور ھا با مشاھده ی، ١٩٩٢بعد از سال ، کابل و ماتمدار شھر دردمند وندانشھر

این شرایط عادت کرده  با حالت روانی ای کھ داشتند؛ دیگر، کابلمردم بیگناه بیش از شصت ھزار 

، ھمھ از جنگ خستھ. چیزی از دست شان بر نمی آمد زیرا .بودند خاموش مردم اکثریت .بودند

گروپ مجھول  در آن روز ھا خبر سقوط سپین بولدک بوسیلھ ی. بیچاره شده بودند کامألدرمانده و 

ت قندھار نیز بدون درگیری بعد ازمدتی والی .از رسانھ ھا پخش گردید "طالبان"تحریک  الھویھ بنام

آی اس "سازمان جھنمی  بھ این والیت را قندھار گفتھ میشد کھ مسوول زون .افتید "طالبان"بھ دست 

بعد از سقوط والیت ھرات کھ شنیده میشد سقوط ھمھ  .بھ امریکا رفتھ استخود  و فروختھ" آی



والیات با معامالت و ساخت و بافت ھا و پرداخت پول بھ قوماندانان محلی از جانب استخبارات 

جزوتام ھای نیرو ھای امنیتی نیز یکی پی دیگری بدون مقاومتی ، صورت میپذیردسعودی  -پاکستان 

رادیو ھای  .تسلیم میشدند  "لبانطا"تحریک تان بنام از پاکس ارد شدهشناختھ وابھ گروھک ھای ن

، در ھر موقعیتی کھ داشتندرا  "طالبان"غربی و بھ ویژه رادیوی بی بی سی گویا بصورت قطب نما 

قدرت ھیوالیی با عظمت و  یک "طالبان"مثل امروز از ، بھ پیشروی سوق میداد و از جانب دیگر

بھ نظر می رسید کھ ، ھر روزی گذشت پس ازفقط  .ساختھ بوددر بین عامھ مردم شکست ناپذیر 

یات و پرداخت رشوه وال بین مسوولین سایر حامیان شان با کار در سعودی و، استخبارات پاکستان

بھ  برو جنوب غ والیات جنوب .می افتید "طالبان"والیات بدست تا  شدند باعث می، ھای کالن

شور  با غریو و، رسانھ ھا و ھا ورادی .کردندگری بدون ھیچگونھ مقاومتی سقوط سرعت یکی پی دی

برای  متعارفبرنامھ ھای فارسی و پشتو ، را در پیشروی ھل داده "طالبان"، وصف نا پذیر شوقو 

اختصاص داده  ایشان برای بھ قدرت رسانیدن تبلیغ صرفا برای ا بصورت فوق العادهرافغانستان 

  .ندبود

 ب سیاه قرون وسطاییتعص تحجر و غولمیگذشت ووحشت توام با رعب و زمان بھ کندی و 

آنھا با اطمینان و جسورانھ بطرف دروازه ھای کابل در  .نیز آرام نمی ایستاد) "طالبان" تحریک(

  .حرکت بودند

با کادر ھای مسلکی ، تجھیزات نظامی، لوژیستیکی، ھمھ امکانات پولی" تحریک طلبھ ھای اسالم"

و غیره را بھ کمک و سازماندھی . . .  پیلوت، استحکامچی، توپچی، نظامی مانند تانکیست

پاکستان عالوه بر آنکھ کمیتی از افسران ، در جریان جنگھا.(در اختیار داشتند پاکستان استخبارات

ھا ھزار تشدید جنگھای تنظیمی دھ، افغانستان را قبال بھ خدمت خود گماشتھ بوداردوی فراری 

کھ گفتھ  طوری. ندکھ اکثریت بھ پاکستان فرار میکردن نموده بود شھروند کابل را مجبور بھ ترک وط

 بھ ھمکاریتنظیمی  فراری از جنگ و دھشت با استخدام افسران تازه وارد استخبارات پاکستان میشد

، بود )نزدیکی اسالم آباد( راولپندی شھر شھنواز تنی کھ مقر آن در بنام جنرال ای شخصیت افغانی

ریکایی بھ این ماھوار دوصد دالر ام ی ویژه ای داشت و با جذب و پرداخت اجرتبرنامھ ھا درین امر

اکثر . )سوق میدادند ایشان را بھ خطوط مقدم جبھات با تانکھا و سایر سالح ھا، گرسنگان و محتاجان

  .رام میشودآو مملکت  یدآظاھر شاه می تبلیغ میشد کھ  .وندان کابل در ابھام بسر میبردندشھر

بھ ، )آن سنگر گاه دایمی حزب اسالمی بھ رھبری حکمتیار پیش از( کابلشھر از جنوب  "طالبان"

نیرو "و از جانب دیگر ، کابل را راکت باران کرده، بی رحمی تمام با قساوت و، کمک آی اس آی

تانکھا و سایر سالح ھای ثقیل مانع ، پرتاب راکت ھا، ھاربانی با بمباردمان برھان الدین "ھای دولتی



ناه گبیاز مردم روزانھ جان صد ھا تن در این جنگ خانمان سوز . در کابل می شدند "طالبان" ورود

بھ قول سازمان جھانی یونسکو شھر کابل نخستین شھر جھان است کھ طی نبرد ھای  .را میگرفتند

  .شد درصد ویران ٩۵ بیش ازخونین داخلی 

با داشتھ ھای مالی عربستان و قوت استخباراتی پاکستان در بین  !پروژه انگریزی یا "طالبان"جنبش 

بدبخت ترین و از لحاظ اقتصادی  کھ از سطح سواد محرومبھ سرباز گیری می پرداختند  مردم

باید ، از گرسنھ گی بمیرند انخود و فامیلش می دادند تا اینکھ حترجیو میرفتند  مردمان جھان بھ شمار

 شد موثری بستر مساعد و "طالبان"غربت و بیچارگی مردم برای  و بپیوندند "طالبان"در صفوف 

کھ  ھمان طوری. کشور ھای عالقمند بھ آن برای کارزار تحقق اھداف شبکھ ھای جاسوسی منطقھ و

و  ازبک، تاجک –ون پشت( افغانستان تحت نامبین ملیتھای  توانست در ١٩٩٢آی اس آی بعد ازسال 

نھا را بھ انزوای ھمزیستی بپاشد و آموفقانھ تخم نفاق ) و غیرهسنی ، شیعھ، و بلوچ ھزاره، ترکمن

برای سرکوب اقلیت ھا دست بکار  "!امارت اسالمی"و ایجاد  "طالبان"میز بکشاند؛ با تسلط آمسالمت 

  .شد

سازمان جاسوسی پاکستان  استخباراتیتبلیغاتی  از نسخھ ھا و نیرنگ ھایبرای پیشروی  "طالبان"

بگونھ ی ن تبلیغات چندی را برای جلب و فریب اذھان عامھ نیز استفاده میکردند کھ از آ" آی اس آی"

  : درینجا بر میشمارممثال 

را ) "طالبان"( !پرنده ھای نجات، بھ مردم خود) دوستم و مسعود، ربانی( ـ بی احترامی جنگ ساالران

  .بوجود آورد 

اند کھ صلح و آرامش را در سراسر کشور بھ  "طالبان"این ، مجاھدین نتوانستند حکومت کنند -

 .خواھند آورد ارمغان

  .قدرت را بھ ظاھرشاه تسلیم میدھند، بعد از تسلط کامل بر افغانستان "طالبان" -

والیت را در آنھا قادر اند تا یک . دور از تصور عمل میکنند با نیروی خارق العاده و "طالبان" -

بسیاری از مولوی . تسخیر کنند، سوار در چند موتر داتسونلبھ ھای ط با یک گروپ، لحظھ ی کوتاه

 .فرشتھ ھای نجات اند تبلیغ میکردند کھ طلبھ ھای کرامصاحبان 

  .در زیر لباس شان لباس کوماندوی امریکایی دیده شده است، میجنگند "طالبان"زمانیکھ  -

 : کھ و وسیعا تبلیغ میشد



مستحکم جنوب کابل خواستھ اند  ھایربانی کھ در سنگر برھان الدین جنگجویان طرفداران -

این  وقتی، شان تماس کردهدستی بھ پشت سر، جنگ در جریان، بجنگند "طالبان"با سختانھ سر

لباس دراز خطاب  کھ مرد نورانی با ریش سفید ومشاھده کردند ، نمودند می بھ عقب نگاه جنگجویان

فرار ؛ کلمھ  بعد از خواندن ؟ھمان بوده کھ سنگر دارانیدمیکند کھ روی برادران مسلمان خود فیر مکن

  .داده اند حرا بر قرار ترجی

. سقوط کرد "طالبان"کابل نیز بدست ) خورشیدی ١٣٧۵میزان  ۶( میالدی ١٩٩۶سپتمبر  ٢٧شام 

کابل عقب نشینی  ھا بھ طرف شمال این نیرو و خالی شد "مجاھدین"کابل از نیروھای شامگاھان شھر 

زی شاه پور احمد ورئیس جمھور پیشین ر نجیب هللا وتدوک، کردند "طالبان"اولین کاری کھ  .نمودند

 یکھ فردابھ شھادت رسانیدند  ندرا بدون محکمھ در حالیکھ در دفتر ملل متحد پناه داشت برادرش

ی بر فراز افغانستان "طالبان"ارعاب اعقھ وحشت و صچون  هللا خبر مرگ دوکتور نجیب آنروز

 .مستولی گشت

 

طالبی بنام در وزارت امور خارجھ ن روز آدر .صبح بھ وظیفھ رفتم ٨ساعت  معمول سر من طبق

  .توظیف گردیده بود امور خارجھ مال محمد غوث بھ حیث وزیر

 دلھرگی و در مشوش و، ھمھ را چون خودم متاثر، بھ دفترم داخل شده بعد از احوالپرسی با ھمکارانم

  .سردرگمی یافتم

توحش و نجیب هللا زنگ خطری بود برای آغاز یک دوره ی  رئیس جمھور پیشین دوکتور شھادت

  .ی"طالبان"اختناق  ترور و

دھلیزمنزل دوم تعمیر ( در دھلیز. از دفتر بیرون شدم، دقیقھ ی پیش از چاشت ٣٠: ١٠حوالی ساعت 

درین منزل قرار داشتند؛ و دفتر ماھم در ھمین منزل  نیز آن انمعاون مرمری کھ دفتر وزیر خارجھ و

شعبات نام  حھ ھای پشت دروازه ی دفاتر را کھرا دیدم کھ میخواھد لو با جلد تیره اجنبی ایآدم ) بود

گویا چنین نشان داد کھ  "تیر خود را آورد"، چشمش بمن افتاد وقتی .ندبخوا، بھ آن نوشتھ شده بود

بھ قدم ، بوددر حالیکھ دو دست خود را بھ عقب گره زده  ن لوحھ افتاده است وآ تصادفی نظرش بھ



از این چھره ھا با  تنی چند، دیدم دھلیز رسیدم؛ وقتی بھ وسط. رد شدم پھلویش من از. زدن آغاز کرد

ُچ(، ریش ھای تراشیده، و بوتھای براق، منزه و پاک و لباس ھای سفید ُنگی بدون کاله)سر ھای ل  و ل

 کامال از پاکستانی بودن ایشان نند؛بھ زبان اردو صحبت میکآرام روی کوچ دھلیز نشستھ اند و باھم 

 .حرکت بودند دو تن دیگر از نزدیک دفتر وزیر و معاونان بطرف وسط دھلیز در .یقینم حاصل شد

ھ و کدام منامن ھم از پلھ ھای زینھ پایین آمدم بدون داشتن بر. چھ آدم کنجکاو و ماجراجویی بودم

بھ دوستان سالم و عرض ارادت کرده و با دلھرگی  سری بھ شعبھ تشریفات زده بھ منزل اول، کاری

. سرم بطور عجیبی داغ شده بود .باالی کوچ نشستم .دفترم برگشتم دو باره بھ بدون درنگو دلتنگی و 

 ی شد کھ تسلط مستقیمتی تصورم نمح باخود در فکر فرو رفتم و لحظھ ای چشمھایم را بستم؛؛؛برای 

  .نستان تماشاگر باشمھ افغادر وزارت امور خارجرا ھا پاکستانی 

در . دوختمیم را بھ بیرون ھاه نگاو نزدیک پنجره ایستاده شدم  .از جایم برخاستم و بطرف پنجره رفتم

یا مصروف ، نشستھ، نفری جداگانھ ١۵ - ١٠مسلح با حلقھ ھای  "طالبان"باغ وزارت گروپ ھایی از 

سرنوشت آینده ی برای لیکھ غرق در تفکرات در حا ر کردن آن؛کشیدن چرس بودند یا مصروف پُ 

ازین نمبر پلیت فقط اعضای ( "سی دی"یین موتر لنداوری با نمبر پلیت سرخ دیدم در پا، کشور بودم

. توقف کرد) میتوانستند استفاده نمایند کوردیپلوماتیک سفارت ھای کشورھای خارجی مقیم افغانستان

اما افرادی کھ از آن ، یی بکنم کھ مربوط سفارت یکی از کشور ھای غربی بودموتر را توانستم شناسا

مثل ھمان پاکستانی ھایی کھ در ، پیاده شدند بازھم چھره ھای سیاه و تیره با لباسھای تمیز و منزه

  .جلب کرد توجھ ام را بخود دھلیز منزل دوم بودند

ولی روز ھای بعد درین ساعات دیده . ساعات رسمی ظاھر شدند این افراد فقط ھمان روز اول در
جام یگانھ نقشھ ی بزرگ خط خاطره ی سرقت نا فر گھاننا  ؛بودم من کھ کامال گیچ شده .نشدند

 از تعدادیی زارت امور خارجھ کھ بھ کمک و یارآرشیف وبا سوراخ کردن دیوار عقبی دیورند 
نصب شده در وزارت امور ، پاکستان استخبارات تحت پوشش مھره ھای نما ھای مزدور و مجاھد
سرقت این نقشھ ی بزرگ ایجاب یک موضوع البتھ "؛در ذھنم تداعی شد، ١٩٩٣درسال ، خارجھ

دوسیھ ھا و اسنادی  ؛"با اغتنام از فرصت تعمیل خواھد شدو نبشتھ ی مستقل و جداگانھ را مینماید 
و ھمچنان ، ندقفل و تا ھنوز مصوون بودکھ تا ھمان روز در سیف ھای دفاتر سیاسی وزارت خارجھ 

تنم در شعبات سیاسی وزارت و آرشیف وزارت امور خارجھ  گریھا سند اشد محرم دموجودیت صد
  .را لرزاند



این سازمان جھنمی زیر نام امارت  .نیازی بھ جابجایی مھره ھا ندارد" آی اس آی"با خود گفتم حاال 

، ما را بدست داشتھ کشور دوسیھ ی سرنوشت مردم و حاال خود مسلط است و داسالمی افغانستان خو

  .میکند خویش عمل طبق خواست و میل رقم زده و

قاره ی  مدیریت چھارم سیاسی کھ مسوولیت پیشبرد امور مربوط بھ کشورھای اروپایی و( در دفتر ما

ھیچکسی در مورد ھیچ . ھمھ ھمکارانم را چون مجسمھ ھای متحرک یافتم، )امریکا را بھ عھده داشت

محترم ، یادش بخیر یکی از ھمکارانم کھ روابط بسیار نزدیک باھم داشتیم؛ .زد چیزی سخن نمی

ھده ولیت سفارت را عئکھ زمانی در سفارتھای افغانستان مقیم روم و ویانا مس، شمشیر خان نازیانی

 ش نھایتکھ حالت روانی ادر حالی، و با درکی بودند ندوستوط، مھربان، فھیم شخص، دار بودند

لحظھ ی بھ چشمان ھمدیگر . مقابلم نشست آرام و آھستھ روی کوچ، آشفتھ و سخت برھم خورده بود

 دگر یک بھھا حرف و رمز ناگفتھ را در یک لحظھ صدو  ندھم مالقی شد بانگاھای مان ، ردیمنگاه ک

آھستھ برایم ، دیگر می فشردلیکھ دست ھا را بھ ھمدر حا، دل تنگ شده باالخرهاما ایشان . بیان کردند

. حرف شانرا تایید کردمداده و من فقط بھ اشاره ی سر جواب  ."بیچاره شدیم کامال  حاال دیگر ": گفت

بخاطر من بسیار تشویش  چنین دریافتم کھ، کھ بازھم در دفتر ایشان را دیدم زمانی ن روزفردای آ

ھرچھ زودتر وظیفھ و وطن را ": و حسن نیت از من تقاضا کردند کھ و شفقت داشتھ و با مھربانی

من کھ قبال تصمیم خود را گرفتھ بودم و ". نی ھستندزیرا میبینیم کھ این لعنتی ھا ھمھ پاکستا .ترک کن

وطن  اً و باشم را تغییر دادم و بعد ده و محل بودابتدا وظیفھ را ترک کر، در فکر گریز از فاجعھ بودم

 .پیوستم غربت نشینان را ترک کرده و بھ لشکر

---------------------------------------------------------------------------------------  

  : نوشتپا

مانور ھای " زیر عنوان در یکی از مقالھ ھایم ال  بقزیرا . درین نوشتھ چیزی ننوشتم، در مورد جابجایی مھره ھا -

سانھ ھا بھ دست نشر سپرده بھ تفصیل نبشتھ بودم کھ از طریق ر" دیپلوماتیک و استخباراتی پاکستان در قبال افغانستان

  .شده است

  .را بخاطر میآورد "طالبان" حاکمیت دوران سیاه، تصویر من نیز کھ برایم جالب بوده است -
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