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 بسم اهللا الرحمن الرحيم              
 

  :پيشگفتار
 با افغانستان، ازشروع اين اياالت متحده راروابط که ان عنوان کتابيست امريکا درافغانست

 دردوره ی پيشينه ی روابط امريکا با افغانستاناز.مورد تبيين وبررسی قرارميدهدمناسبات 
مناسبات ناپايدار وزود هنگام به . بحث ميکندد داود مشاه وحاکميت محطنت محمد ظاهرسل

 الت ويا به تعبيردوران دخاز. امريکا با حکومت حزب دموکراتيک خلق نگاه می شود
جنگ مجاهدين عليه شوروی وکمونيزم که ازطريق  زمان درديگرهمکاری امريکا 

 به حملۀ .  صحبت بعمل ميآيد ای انجام يافت – اس –استخبارات نظامی پاکستان آی 
به سقوط  ميالدی که منجر2001ريکا در سال ت مستقيم اياالت متحده ی امنظامی ودخال

  . پرداخته می شود حاکميت طالبان وتشکيل حکومت حامد کرزی گرديد، 
وتقويت طالبان دايجاامريکا درحمله کرد؟ آيا اياالت متحده ی چرا امريکا به افغانستان 
با دولت مجاهدين برهبری ريکا  متحده ی اماضالعرابطه ی  ؟وحاکميت آنها نقشی داشت

به ه ی متحد هبوج نقش دولت مذکور چگونه بود؟  واحمدشاه مسعودبرهان الدين ربانی
ش امريکا در نقبود؟  درزمان حمله ی نظامی امريکا چهعنوان نيروی نظامی آن دولت 

 متعدد ؟ اين ها وپرسش هایستاخير چيسقوط طالبان درسه سال تحوالت سياسی بعد از
البته ارايه ی پاسخ . ميگيرداين کتاب مورد بحث وارزيابی قراردرمباحث مختلف ديگر

چه ازيکطرف . دقيق، روشن وهمه جانبه به اين پرسش ها کاريست دشوار وپيچيده
رات ها وپرونده های استخبادفتر اين حوادث وتحوالت در هاینقشه ها وبرنامهبسياری از

 باقی مانده است وازسوی ديگر وپنهان اگفتهندگرگونيها اين کشورهای ذيدخل در
شايد پاسخ صحيح پی دريافت پاسخ اين پرسشها دراين نوشته ميباشند گرانيکه درجستجو

درحاليکه . همآهنگی با تمايالت وخواسته های فکری خود سراغ کنندودرست را تنها در
اشتهای ت مطابق تمايل وبردحوادث وتحوالپاسخ دادن به پرسشهای قابل بحث وارزيابی 

به خصوص بررسی ونگاشتن تحليلی واقعات . مختلف کاريست نامحتمل وغيرممکن افراد
چون جامعه . سی واجتماعی درافغانستان بسياردشواروپيچيده استودگرگونيهای سيا

نه . قبيلوی وقومی است اختارعقب مانده ودارای سهنوزجامعه وکشورافغانستان وکشور
قانونمند ن جامعه ی سنتی وبدوی شکل وسيرماعی درايتحوالت ودگرگونيهای سياسی واجت

  ودرست مورد بررسی ودارد ونه تحوالت وعوامل حوادث و وقايع بگونه ی علمی
حادثه و دگرگونی را هرکسی با ديد، تمايل و وابستگی فکری، هر. گيرد ارزيابی قرارمی

زيابی، شناخت د مورد ار خوقومی، زبانی، گروهی، مذهبی، سياسی، قبيلوی وحتی محلی
احد  يک جنگ ويا حادثه ی و، کسی وگروه قومی يا مذهبی ويا سياسی. ميدهدوتفسيرقرار

گاه دديوهی ديگرگرميکند ويکطرف را برحق ميداند،  کسی ورا خوب تعريف وتفسير
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 ايتکاريک شخص واحد برای عده ای درافغانستان خاين وجن. اردميدمعکوس آنرا ابراز
گاه تعدادی دظامی امريکا از دينحضور. قهرمان وقابل افتخار ديگری است وبرای عده

. سياهو تجاوزآشکاراست وبرای تعدادی يکامريکا ۀ الت متحدا اي بی شايبه ودوستانۀکمک
 نظامی شوری درپيشاپيش لشکريان سرخ روسی  یلهآنگونه که جمعی دردوران حم

.  ودرمقابل آنها می رزميدندعليه آنهارای آنها می جنگيدند وعده ی ديگرميزدند وبشمشير
خارجی  ناليستی جهت دفع تجاوزونا سي کمک انتر، اولی ها لشکرکشی شورویبرای

المانه ظ کشی وجنگ يک تجاوزمی ها آن لشکرقدرت های امپرياليستی بود وبرای دو
  . آن يک وجيبه ی دينی و وطنی به حساب ميرفتمحسوب می شد وجنگ دربرابر

ای خود رعايت کند فاصله تبيين حوادث وارزيابی ه ميخواهد درلبته آنچه را نگارندها
اينکه تا چه حدی ميتوان اين . استتمايالت وتعلقات فکری وسياسی ثيردخالت وتاگرفتن از

ن امری را خود می توانند رعايت چني کرد شايد قضاوت خوانند گانی که رعايترا اصل 
نگارنده معتقد  ،آن وصف با . شدمورد توجه وعنايت قراردهند مالک درست داوری با

طن ما مخصوصٌا دراين سه سال به بيان وتحليل حوادث و وقايع داغ واست که پرداختن 
  ونقصورت نميتوان آنرا خالی ازگامی که به هيچ ص. اولين گام استواخيريک آغاز
ارا اين کاستی هدارند که گام های بعدی را دراين مورد برميآنانيآرزومندم .کاستی دانست

   .  کنندجبران
                       انديشمند                                               

   هجری خورشيدی 1384   تابستان                                             
   ميالدی2005برابربا                                              
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   های نخستين   رابطه                           
ازدوقرن پيش برميگردد که ترامريکا وافغانستان به گذشته ی کمت متحدۀ ميان اياالها نخستين رابطه

. نيم قرن قبل برميگرددی رسمی به اندکی بيش ازرابطه غازدرحاليکه آ. بصورت غيررسمی آغازيافت
به حوادث امريکا، نفوذ واثرگزاری آن  ابط اياالت متحدۀانکشاف وگسترش رووهرگاه به دوره ی 

قابل بررسی کمترازنيم قرن اخير  اين روابط ونفوذوگسترشهای افغانستان توجه بداريم، آغازودگرگوني
درسياست های جهانی وتحوالت  هرحديکه اياالت متحده ی امريکا طی نيم قرن اخيربه. ومطالعه است
قوت وگستردگی داشته است به همان حد رابطه ونفوذ يکه اين حضوروريافته وبه هرميزانجهان حض

 درجايگاه  امريکااياالت متحدۀبه گونه ايکه امروز.  استوبيشترشدهامريکا درافغانستان پيوسته بيشتر
يگانه ابرقدرت يکه تازنظامی واقتصادی جهان قراردارد، رابطه واثرآن هم درافغانستان با نفوذ 

واثرگذاری با اين رابطه . ی، نظامی، اقتصادی وفرهنگی مشخص ميشودگسترده ی سياسوحضور
 رئيس آن صورت بگيرد چنان عميق، گسترده ودرعين حال سلطه گرانه است کههرتعبيری که درمورد

تان دردست کشورمان توسط باديگاردان امريکايی محافظت ميشود، کنترول آسمان افغانسجمهور
اسی، نظامی واقتصادی ذ ونقش امريکا برتمام تحوالت وانکشافات سيدارد، نفونظاميان امريکايی قرار

  . مشهود ونمايان استسه سال اخير
رفت وآمد های شخصی تعداد محدود امريکائيان به ابط غيررسمی ميان دوکشورکه دربرقراری رو

ری افراد امريکايی ازآن زمان تا برقرا.  ميالدی آغازيافت1828افغانستان خالصه ميشود ازسال 
 برای اهداف ومقاصد مختلفی که عمدتًا شخصی 1936دروابط رسمی وديپلوماتيک ميان هردوکشورر

کسب شهرت، کارتجارتی واقتصادی، مطالعه وتحقيق جهت وقايع نگاری . بود صورت ميگرفت
 وگاهی کاراستخباراتی وجاسوسی، اين اهداف ومقاصد را  دينی برای مسيحيتوتاريخ نويسی، تبليغات

  .  ميدادندتشکيل
جراح وجنرال گفته شده است در  که داکترJosiah Harlan»جوزياه هارالن« اولين امريکايی بنام 

 شاه ،به عنوان جاسوس مخفی شاه شجاع درانی)  هجری خورشيدی1207(  ميالدی 1828سال 
ازآن  درافغانستان ومناطق بيرون 1841سال تا او. رلباس يک درويش وارد کابل شدمخلوع وفراری د
گاهی به نفع اين شهزاده وگاهی به نفع آن شهزاده وزمانی به طرفداری رنجيت سنگه  درنواحی شرقی

. پادشاه سيک پنجاب درلباس داکتر، افسر، جنرال، معلم وجاسوس باقی ماند وبعدًا امريکا رفت
 1911سال در. ه است نام برده شد1910 درMrs.Olnyازمسافرت يک خانم امريکايی بنام خانم اولنی 

وی استخدام  ازطرف يک کمپنی بريتانA.C.Jewett» جيوت. سی . ای « امريکايی ميالدی انجنير
  . درافغانستان باقی مانداوهفت سال . ل ا لسراج بپردازديک دستگاه توليد برق درجبگرديد تا به اعمار

ومات  ديپلCorneliusVan H. Engert» انگرت. اچ . وان . کورنيليوس  « 1922درسال 
 بيست سال هرچند او. رفت بود ازراه افغانستان به آن کشورامريکايی درتهران که به چين تبديل شده

دی تباربود که هميشه تصوير موصوف هالن. امريکايی به کابل برگشتبعد به حيث اولين وزيرمختار
 Lowell Thomas» لوول توماس« درهين سال . خوشبينانه ازافغانستان ومردمش داشتبسيار

» ديودچس « اوبايکنفرعکاس بنام  .معروف امريکايی نيزازافغانستان بازديد بعمل آوردروزنامه نگار
David Chase ديود ووسترکنگ «  ويک تاجرامريکايی به اسم« Davidwooster King همراه

رگسترده ای  سفJeanne Vancouner» جين وانکوونير«  خانم امريکايی بنام 1923درسال . بود
از  وکيل دعوا يکHarry Gottefeld»هاری گوت فيلد « 1926درسال . غانستان داشتدراف

» شارترج« اوکه درانتخاب سناتور. رتی افغان امريکايی را تشکيل داد کمپنی تجا، فرانسسکو
Shortridgeامريکا  نامؤفقی انجام داد تاوزارت خارجۀ ازکاليفورنيا مؤثربود ازطريق وی تالش 
» هاريگوت فيلد« همچنان . شودروابط سياسی برقرارميان دوکشور رسميت بشناسد وافغانستان را به

  . نفت مذاکره کند پادشاه افغانستان درمورد امتيازرفت تا باامان اهللا خان  به پاريس1928در
» جان کلوگ من وپسران« شرکت  نمايندۀ Edward Dulchin» ادوارد دولچين « 1931درسال 

Gohn Klugman And Sons شرکت عمده درتجارت پوست مدتی درکابل سپری کرد تا انحصار 
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 از Sunday Magzine» سندی ماگزين« درهمين سال راپورتر . کلی تجارت قره قل را بدست آورد
درکابل به   مدتیBen James» بن جميز«به اسم  Herald Tribuneهيرالدتربيون نيويارک 

مالت تجارتی  که شغل ترويج معا» effoG divaDجوفديود «  يک امريکايی بنام 1932در . سربرد
  . سال بعد کولونيل وخانم تيودور روزولت درکابل مهمان محمدنادرشاه بودند. کردرا داشت به کابل سفر

 در Dwihht M. Donalson» ديوايت ام دونالدسن« اولين مبلغ مسيحی امريکايی بنامازحضور
ی تعدادی ازمبلغين مسيحی درلباس مستخدمين پروژه  ميالد1950سپس دردهه ی .  سخن ميرود1930

 به عنوان معلم Christy Wilson» کرستی ويلسن« های مختلف امدادی وارد افغانستان شدند که 
اوبه ساختن کليسايی اقدام کرد . آن مبلغان بود که سالهای زياد درليسه حبيبيه ی کابل درس داديکی از

 دوامريکايی برای تهيه ی فيلمی درمورد 1934درسال . رديدتخريب گازسوی حکومت افغانستان که 
 وارد Claire Peters» کليرپيترز« و Laurence Bebe» الرنس بيب« افغانستان بنام های

همچنان ازافراد ديگری درطول اين سالها نامبرده ميشود که با اهداف مختلفی به . افغانستان شدند
   ) 1. ( افغانستان سفرداشته اند

اين بود که ک قرنه ازطريق مسافرت های مذکورفراگرد روابط غيررسمی يدرايجاد وی بارزنقطه 
برخی ازامريکايی ها دربازگشت، خاطرات وتصورات خودرا درمورد افغانستان ومردمش نگاشتند 

اين نوشته ها که اکثرًا ديد وبرداشت بدبينانه ای را ارائه ميکرد مبنای تصورات . وبدست نشر سپردند
 اما آنچه دراين خاطرات نويسی وبرداشت ها قابل. اخت امريکايی ها ازافغانستان ومردمش گرديدوشن

کرد اين بود که شناخت وتصورات امريکايی ها تأمل است ودرعين حال شگفت انگيزومصيبت بارتبارز
قی ماند ازافغانستان وجامعه ی افغانی که با آن نوشته ها شکل گرفت، يک قرن بعد نيزبرهمان مبنا با

دوران به قول ليون پاوالدا  آندر.  آنها با همان ديد وتصورنگاه می شدوبازهم به افغانستان ازسوی
امريکائيان افغانستان را به صفت « : نويسنده، محقق وديپلومات امريکايی دردهه ی چهل وپنجاه ميالدی

 سکنی داشتند که افراد آنان قبايل وحشی وددمنشی» کپلنگ« يک سرزمين دورافتاده ای که درآن به قول
   )  2( » .بيگانگان بودند، به غلط درک نمودند شکنان، متعصبان مذهبی متنفرازقانون

يک درک غلط خواند، اما رن يا ده ها سال پيش آن درک امريکايی هارا يک ق» پاوالدا« باوصف آنکه 
از يک دوره جنگی آنهم بعد. تند سال بعد امريکايی ها بازهم تصورودرک مشابه ازافغانستان داشده ها

به را که مردم افغانستان عليه اشغال نظامی شوروی پشت سرگذاشتند وامريکايی ها دراين جنگ آنها را 
اما زمانيکه مبارزه ی اين مبارزان . دادندحمايت مالی وتسليحاتی قرارعنوان مبارزان راه آزادی مورد

 افغانستان بيرون کرد وزمينه ن امريکا را ازخاکراه آزادی نيروهای اشغالگر شوروی، رقيب ودشم
.  را درجنگ وويرانی رها کردفروپاشی امپراطوری شوروی شد اياالت متحده امريکا افغانستانساز

اصلی سياست امريکا درمورد ار گزازسوی رئيس سی آی ای سياستامريکايی ها آن زمان که تصور
به عنوان درک غلط » ليون پاوالدا« چيزی نبود که آن بيان گرديد درواقع تصوری بهترازافغانستان 

يکی ازمديران روزنامه ی معروف  Steve Coll»ستيوکول« دراين مورد. امريکايی ها بيان داشت
« : می نويسد) GHOST WARS(» جنگ اشباح« ومعتبرامريکايی واشنگتن پوست ونويسنده ی کتاب 

 امريکا به افغانستان متوقف نکشافی دوجانبۀتن همه کمک های ادوسال بعد ازبه قدرت رسيدن کلن
ای ازافغانستان کشوری بود که درآنجا جنگ ساالران زياد وجود .آی.رئيس سی» وزلی« تصور. گرديد
. جنگ داخلی و وجودمراکزتعليمات نظامی درآن به نظراوخطری را متوجه شمال افريقا نميکرد. داشت
ای فکرميکرد امريکا درمورد ميانجگری ميان .آی.سیرئيس بخش عملياتی » توماس نيوتن« . .   . 

                                                    )  3( » . . .    .  افغانها وتالش برای وحدت آنها کاری ازدستش ساخته نيست
ل شکل ازقبايکه ازافغانستان ومردمش ده ها سال قبل بنام سرزمينی متتصوری چه تفاوتی ميان دو

 زياد که ده ها سال بعد ارائه ازسرزمينی متشکل ازجنگ ساالرانوحشی قانون شکن ارائه شد وتصور
  :توسط امريکايی ها شکل واحد ويکسان داشتتصورهردو به ويژه که پيامد ونتيجۀوجوددارد؟گرديد،

  . ه وعادالنهانستان وخودداری ازهرگونه کمک وهمکاری سازنده، واقع گرايانغپشت کردن به اف
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  شناسايی رسمی وروابط ديپلوماتيک                                
، سال جنگ سوم افغان وانگليس وهمچنان سال حصول استقالل )هجری1298(  ميالدی1919درسال 

بسوی ) بدخشانی(افغانستان، امان اهللا خان پادشاه کشورهيئتی را برياست محمد ولی خان دروازی 
 الت متحده امريکا فرستاد تا استقالل افغانستان را به سمع حکومت ومردم آن کشورها برسانند اروپا وايا

  ساير. وتوافق آنها را درايجاد روابط رسمی وديپلوماتيک وتأمين روابط درسايرعرصه ها جلب بدارند
  يا،ميرزامحمد خان يفتلی، عبدالرحمن لودی، سردار فيض محمد ذکر: اعضای هيئت عبارت بود از

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      سردارفيض محمد ذکريا               محمد ولی خان دروازی                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزيرمحمد گل مهمند                  ميرزامحمدخان يفتلی  
                           

بعد از همه مساعی الزم به تذکر است که محمد ولی خان دروازی . محمد گل مهمند وچند تن ديگر
به جرم توطئه 1930راه معرفی اسقالل کشوربه دنيای خارج توسط محمد نادرشاه دراپريل دروتالش 

  .  طی يک محکمه ی نمايشی به قتل رسانيده شدبرای بازگردانيدن امان اهللا خان به پادشاهی
عقوب خان امضاء محمدي با امير1879مک که درسال دق معاهده ی گنبريتانيا حق استقالل را مطاب

 1919ا سال معاهده ای که برمبنای آن سياست خارجی افغانستان ت. داشت ازافغانستان سلب کرده بود
  . گرفتدردست انگليس ها قرار
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 به تاشکند رسيد وبا نمايندگان 1919سپتمبر محمد ولی خان درسفربسوی اروپا وامريکا که دراواخر
يس آن شهر پيامی را عنوانی رئاخت ازمذاکره پردبصورت رسمی به » براوين« ی برياست شورو
    درپيام گفته شد که وی  .  فرستادWarren Harding» ورين هاردينگ« وقت امريکاجمهور

مکاری با اياالت متحده هستار ازافغانستان درکنفرانس صلح جهانی نمايندگی ميکند ودرضمن خوا
اما زمانيکه هيئت خواست ازمسکو بسوی  ) 4 ( .حصول وشناسايی استقالل افغانستان ميباشدامريکا در

ريت اضالع متحده ی امريکا شود، ازادامه ی سفرهيئت توسط جمهوهسپارراروپای غربی وازآنجا 
هيئت رسمی افغانستان آن سال در. های بالکان شوروی به اثرفشاربريتانيا جلوگيری به عمل آمد

لعمل رسمی آن کشوردررابطه با افغانستان آشکار نتوانست به اياالت متحده امريکا سفرکند تا عکس ا
ولی واشنگتن هيچگونه پاسخی به پيام تلگرام شده ی هيئت ازتاشکند ارائه نکرد واين نشان ميداد . شود

که اضالع متحده امريکا توجه واعتنايی به نخستين گام ها وتالش های افغانستان درمسيراستقاللش از 
نين البته اين نکته را ناگفته نبايد گذاشت که دولت شوروی برهبری ل. داستعماروسلطه ی بريتانيا ندار

هيئت ازجمهوريت های بالکان خود بسوی اروپا که زمينه ی حرکت هيئت را به طرف امريکا درعبور
اين درحالی بودکه شوروی ازهيئت افغانستان . مساعد ميساخت مساعی جدی وصادقانه انجام نداد

 لنين . واستقالل افغانستان را به حيث اولين کشورخارجی به رسميت شناختاستقبال گرم بعمل آورد
 بسيار :"رای مالقات پذيرفت وبه آنها گفت درمسکو ب1919چهاردهم اکتوبر شخصًا هيئت را بروز

خوشوقتم که نماينده ی مردم دوست ما افغانستان را که ظلم می بيند وبرضد اسارت امپرياليستی مبارزه 
   ."ومت کارگران ودهقانان می بينم يتخت سرخ حکميکند، درپا

شوروی هرگونه معامله را . هيئت افغانستان بسوی اروپا وامريکا مخالف ميل وخواست بريتانيا بودسفر
همکاری با هيئت درسفربسوی اروپا وامريکا . با هيئت براساس منافع ومصالح خود ارزيابی ميکرد

دولت نوتشکيل استقبال گرم ازهيئت افغانستان برای . انگيختارضايتی وعصبانيت انگليس هارا برمی ن
ازسوی ممالک اروپايی برسميت شناخته نشده بود يک که هنوزم اتحاد شوروی بلشويکی روسها بنا

سلمان آسيای جانب ديگراغفال جوامع وملت های ماز.  درجهت منفعت آن محسوب می شدامتيازوگامی
وذ وسلطه به مناطق وسرزمين آنها هدف روسها را ازاين برای گسترش نفمرکزی وماورای فققاز

دخالت انگيزه های همکاری وحمايت مبارزه ی مردم افغانستان برضد . استقبال وپذيرايی تشکيل ميداد
اظهارات لنين انعکاس يافت وشناسايی استقالل وروی آنگونه که درظلم واسارت امپرياليستی ازسوی ش

درحاليکه شوروی استقالل افغانستان را برسميت .  تظاهری بيش نبودافغانستان درجهت اين حمايت ،
ولنين  ) 5( يرفت شناخت ودرمذاکرات رسمی با هيئت کابل استقالل آينده ی بخارا وخيوه را پذ

روسيه ی شوروی گرديد، درجنگ آزاديبخش کبيرق به قول اوکمک مسلمانان شردرمسکو خواستار
 شش دهه بعد افغانستانآورد وجانشينان اوغال دايمی روسيه شوروی درولی بعدًا بخارا وخيوه را به اش

  . دادندرا مورد حمله واشغال نظامی قرار
 هيئت ،بسوی اروپا واياالت متحد ه امريکا مؤفق هيئت رسمی افغانستان درسفربعد ازاولين دورتالش نا

. م مجدد اين سفرکرد ميالدی شروع به انجا1921 درسال تحت رياست محمدولی خان دروازیمذکور
ء  با دولت شوروی به امضا1921 فبروری 28ورود به مسکو معاهده ی دوستی را در بعد ازهيئت 
راه پولند به برلين پايتخت کشورآلمان رسيد ودرآلمان مؤفق شد تا توافق آلمانها را برای  سپس از.رسانيد

اعزام نماينده ی مشابه ازسوی . داردپذيرش نماينده ی رسمی وديپلوماتيک افغانستان به برلين کسب ب
يتاليا رفت ودرروم توافق ايتالوی هارا آلمان به اهيئت متعاقبًا از. ده محول گرديدآلمان به کابل به آين
آنجا عازم روم به پاريس آمد تا ازسپس هيئت افغانستان از. دميان دوکشوربدست آوردرتبادله ی سفير

 Wallace Hugh Campbell»والس هيو کامبيل« ريس با هيئت درپا. اياالت متحده امريکا شود
ا حمل نامه ی بعمل آورد وتصميم خودرا درعزيمت بسوی امريکا بديدار امريکا مقيم آن شهرسفير

ومحتوای نامه هيئت درواقع ازهدف خود . انيدسخارجه ی افغانستان به سمع اوررسمی پادشاه و وزير
ت ای شناسايی رسمی وبرقراری روابط ديپلوماتيک ومناسباکه اعالن استقالل افغانستان وتقاضا بر

« حرکت هيئت با اما سفيرامريکا قبل از. سخن گفتنزديک درعرصه های ديگربا امريکا بود با سفير
او ذهنيت يا درفرانسه صحبت تيلفونی برقرارداشت وازبريتانسفير Lord Hardinge» لورد هاردينگ
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اياالت متحده پاسخ سفيربريتانيا به سفير. ئت افغانستان جويا شدوردهيوسياست دولت بريتانيا را درم
» برايند. ام« فرانسوی فرانسه ونخست وزيرچون هيئات ازطرف رئيس جمهور« :شتکتبی داد ونو
M.Briandذيرفتن آن استنکاف بگونه ای که قابل توجيه باشد ازپامريکا نمی تواند  پذيرايی شده سفير

ا فعاليت های اين هيئات يا مساعی آنرا درانعقاد موافقت نامه ها با ديگر اما حکومت بريتاني. ورزد
   ) 6. . .  .  ( حکومات به چشم رضا وقبول نمی بيند

ازيک مشوره بود آغازشکل گيری انگليس که باالترسفيردر واقع نظرخواهی سفيراياالت متحده از
ات  برمبنای تمايالت وخواهشآنزمان کهسياستی . ا را درقبال افغانستان منعکس ميسازدسياست امريک

   . به جريان افتيدپی اين تمايالتانگليس پی ريزی شد وتا آخروتا اکنون نيزدر
امريکا خارجۀ بيستم جوالی با وزيردر وارد امريکا شد و1921 جوالی 12هيئت افغانستان در 

جه موصوف نامه  وزيرخارقبل ازآن.  مالقات کردCharles Evans Hughes»چارليز ايونزهيوز«
نرا به سفيرامريکا دران کشوردرمورد هيئت افغانی ربريتانيا درفرانسه را که مشابه آی رسمی سفي

فغانستان وشوروی که آن عالوه برآن درنامه ازروابط نزديک ودوستانه ميان ا. نگاشته بود دريافت کرد
ده وبريتانيا قرارنداشت رژيم بلشويکی روسيه ی شوروی مورد پذيرش رسمی اياالت متحزمان هنوز

 امريکا درحاليکه نامه ی محمودطرزیخارجۀ  حين مالقات با وزيرهيئت افغانستان. ذکرداده شده بودت
ط سياسی  ميزبان کرد ازاستقالل افغانستان وتأمين روابقديم وزيرخارجۀرا تخارجه ی کشوروزير

ی امريکايی ها يئت به پاسخ منفاما تمايل وتقاضای ه. سخن بميان آوردوديپلوماتيک ميان دوکشور
يک مالقات کوتاه وبرخورد سرد باهيئت، تأسيس روابط ديپلوماتيک ازحيطه ی روبروگشت وبعد از

  هيئت افغانستان بعد ازمالقات ومذاکره ی سرد . صالحيت کانگريس وانمود شد
  
   
  
     
 

                                     يرخارجه امريکاوز» هيوز. چارليز ای «             1921محمود طرزی وزير خارجه در
وقت  رئيس جمهورWarren Harding»ورين هاردنگ«  امريکا مؤفق به مالقات با خارجۀبا وزير

 نزديک با اياالت متحده امريکا شد که درآن مالقات ضمن تقديم نامه ی امان اهللا خان خواستارمناسبات
امريکا دراين مالقات با هيئت افغانی جواب مشابه وزيرخارجه ی جمهوراما رئيس . آن کشورگرديدند
  . خودرا ارائه کرد
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                                                                      Warren Harding
    1921 در              رئيس جمهور اياالت متحده                       اهللاشاه امان               

 بعدازاخذ ويزای ورود به انگلستان ازسفارت آن کشور 1921محمدولی خان وهمراهانش دردوم آگست
ت با ديد وتبصره های سفرهيئت به اياالت متحده امريکا ازسوی اعضای هيئ. درواشنگتن به لندن آمدند
محمدولی خان رئيس هيئت، اين سفررا علی الرغم عدم مؤفقيت خود درتأمين . متفاوت ارزيابی می شد

نفس انجام سفروتقديم نامه های پادشاه و . يروزی تلقی ميکردمناسبات ديپلوماتيک با اياالت متحده يک پ
ه درواقع استقالل کشوررا منعکس  امريکا کغانستان به رئيس جمهور ووزيرخارجۀ افخارجۀوزير

البته برخورد سرد امريکايی ها با هيئت . ميساخت يک گام عمده درجهت پيروزی ارزيابی ميگرديد
نفوذ انگليس علتی چه براثرافغانستان وطفره روی آنها ازشناسايی رسمی وتأمين روابط سياسی بنا برهر

 گام ناميمون وناسنجيده درسياست افغانی يکه هربهانه ی ديگری به عنوان آغازها بروی آنان وچ
امريکا وبرخورد لنين رهبر مقايسه ی برخورد رئيس جمهور. اشدامريکا قابل بررسی ومطالعه ميب

شوروی با هيئت افغانی هشت دهه قبل اين انتباه واستنتاج را ميدهد که امريکايی ها ازهمان آغاز، 
اين سياست را علی الرغم آنها بعدًا . غانستان داشتندافست، غيرسازنده ومتکبرانه دربرابرسياست نادر

سالهای زياد نه تنها در. ادامه دادندول قرن بيستم بدون بازنگری وتغيربرقراری روابط ديپلوماتيک درط
بلکه دردهه های پاسخ منفی ارائه کردند قرن بيستم به هرگونه تالش وخواست افغانستان اول ی نيمه 

بعد ل نيم قرن اخير درطوم اين سياستآنها باتداو. ست کابل جواب رد دادندبه خوابعدی اين قرن نيز
درحاليکه تالش . به افغانستان نگاه کردندن ازعقب عينک زمام داران آن کشورپاکستاازتشکيل کشور

افغانستان برای ايجاد روابط دوستی با اياالت متحده امريکا وحتی تالش برای برقراری روابط 
ونشانی ازتشکيل وموجوديت پاکستان درتاريخ شده بود که اثرفين اززمانی آغاز طرديپلوماتيک ميان

  . وجغرافيای منطقه وجهان وجود نداشت
 تأمين مناسبات ديپلوماتيک با افغانستاناياالت متحده امريکا وخودداری ازسياست عدم شناسايی رسمی 

تالش هايی برای متقاعد کردن حکومت . ادامه يافتن تا سالهای ديگرکما کاسفرمحمدولی خان نيزبعد از
غانستان بودند وچه توسط قمند به کارتجارتی واقتصادی درافامريکا چه توسط امريکايی هايی که عال

اينگونه شايد دراثر. يالدی به جايی نرسيد م1936تا سال ماتهای افغانستان درکشورهای ديگرديپلو
 رابطه ی سياسی درکانگريس اياالت متحده  موضوع برقراری1930درسال  يکبارتالش ها بود که

                 شعبه ی شرق نزديک وزارت خارجه ازسوی برخی اعضای کانگريس مطرح گرديد اما رئيس
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فت برخواست وداليل به تأمين وبرقراری اين رابطه به مخال  Wallace Murray»واالس مورای« 
درجهان امروز کشورمتعصب ترين وخصمانه ترين افغانستان بدون شک « :  بيان داشتخودرا اينگونه

. درآنجا امتيازات رعايای اجانب يا حقوق بيرون مرزی وجودندارد تاخارجيان راحمايت کند. است
 هيچ بانکی وجوددرآنجا. ی تساوی حقوق ميان مسيحيان ومسلمانان نيستدرآنجا هيچگونه ادعايی برا

برتانويها سالها است که هرتبعه ی برتانوی سفيد پوست . ندارد وکاروانهای حامل خزانه غارت ميشوند
   ) 7( » . . .    . را ازورود به افغانستان قدغن کرده اند

 امريکا که تحقق تا با انجام سفری به اياالت متحدۀامان اهللا خان پادشاه افغانستان نيزشخصًا تالش کرد 
روم پايتخت ايتاليا افغانستان دريرمختاروز. کند رسمی ودوستانه با آن کشوربرقرارنپذيرفت مناسبات
 تصميم امريکا ازايتاليا طی مالقاتی با سفير حين بازديد رسمی شاه امان اهللا1928دراوايل جنوری 

اما اين تمايل وتقاضای پادشاه . کرد ودوستانه به اياالت متحده اظهاررسمیپادشاه را درانجام يک سفر
ا درنامه ای که به سفارت آن کشور به روم تيلگرامی افغانستان ازسوی وزارت خارجه ی امريک

د بودجه وهزينه ی پادشاه به نبوديد سفردرحاليکه درشروع نامه داليل تر. فرستاده شد ردگرديد
زپادشاهان بيگانه سخن ازعدم تعامل حکومت اياالت متحده دردعوت احکومتی اين سفرارتباط داده شد؛ 

ا اين مالحظات را مورد توجه قراربدهند اما درپايان نامه ازشاه ومشاورانش خواسته شد ترفت و
استقبال  درواشنگتن ازاوخاطرنشان گرديد که علی الرغم اين مالحظات اگرشاه به اياالت متحده بيايد

   ) 8. ( ميکنند
 به تأمين روابط رسمی وتاه پادشاهی محمدنادرخان نيزحاضر امريکا دردوره ی کواياالت متحدۀ
ازسوی حکومت افغانستان وعمدتًا خانواده ی هرچند که دراين دوره . تان نشدا افغانسديپلوماتيک ب

راوانی به تأمين اين رابطه داشتند اشتياق ف شاهی که کرسی های رهبری حاکميت را درانحصارخود
  . ميگرديدابراز

واياالت  ميالدی موافقت نامه ی روابط سياسی وقونسلی ميان افغانستان 1936 مارچ26سرانجام در
 Jesse Isidor» جيسی ايزيدورستراوس« اين موافقت نامه درپاريس توسط . متحده امضاء گرديد

Straus سفيراياالت متحده امريکا درفرانسه وعلی محمدخان وزيرخارجه ی افغانستان به امضاء 
 William H. Horni» ويليم اچ هارنی بروک « امريکا درتهران وزيرمختار،با آنهمزمان . رسيد

Brookاودرچهارم می . روزولت تعين شديرمقيم به کابل ازسوی رئيس جمهورغ به عنوان وزيرمختار
چند » هارنی بروک« عالوه بر. خودرا به شاه افغانستان محمدظاهرشاه تقديم کرد اعتماد نامه ی 1936
کا درافغانستان با به عنوان ديپلوماتهای غيرمقيم امري هند نيزهای امريکايی درنيم قارۀديپلوماتتن از

 جنرال  William S. Howell Jr» ويليم اس هوول جونير« . اعتماد نامه های خود به کابل آمدند
» ننگرجوزيف جی گري«  قنسل درکلکته، William M. Groth» ويليم ام گروت« قنسل درکلکته،

Joseph G. Greninger ،لوايد رگس«  قنسل درکراچی «Lioyed E. Riggesسل  قن نايب
   ) 9. ( مقيم اياالت متحده درافغانستان بودنددرکراچی ازديپلوماتهای غير

  »کورنيليوس وان اچ انگرت« امريکا درتهران شارژدافير1937درسال » هارنی بروک«بعد از
Cornelius Van H. Engert ی خودرا بکابل آورد به عنوان شارژدافيرغيرمقيم اعتماد نامه .

مقيم درکابل نشد وبه هرگونه ميالدی حاضربه تعين وزيرمختار1942تاسال  امريکا که اياالت متحدۀ
 ،تالش حکومت افغانستان وتوصيه ی برخی ديپلوماتها وتاجران خود دراين مورد پاسخ منفی ميداد

باداخل شدن درجنگ دوم جهانی مصالح خودرا درتأسيس دفترنمايندگی سياسی وتعين وزيرمختارمقيم 
ی ها وقتی به نفع متحدين داخل جنگ گرديدند افغانستان را به عنوان کشوری امريکاي. درکابل ديد

آنجا درجنگ با دول محور د که در صورت ضرورت می توانند ازدارای اهميت سوق الجيشی يافتن
با انسداد راه ايران بروی شوروی توسط آلمان نازی، افغانستان می توانست به حيث دهليز . استفاده کنند
ازسوی ديگر . امی ولوژستيکی بريتانيا وامريکا ازهند بسوی شوروی قابل استفاده باشداکماالت نظ

ا نمايندگی سياسی واقامت ديپلوماتهای خود درکابل ازنفوذ آلمانهيی ها می توانستند با گشودن دفترامريکا
درآن زمان . آلمانها جلب بدارندثبت دولت افغانستان را دردوری ازمدرافغانستان جلوگيری کنند ونظر

د  محمدنعيم پسران کاکای شاه وعبدالمجييک گروه قدرتمند درداخل دولت برهبری محمدداود وبرادرش
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آنها درجنگ ت نزديک با آلمانها وجانبداری ازمناسبااقتصاد اززابلی سرمايه دار معروف و وزير
ياسی را درکابل  سدفترنمايندگیاهميت داشت که ازاين رو برای امريکايی ها بسيار. حمايت ميکردند

  . ديپلوماتهای مقيم به اهداف ومنافعی که درنظرداشتند برسندبازکنند وبا حضور
  ظاهرالت متحده درسالهای پادشاهی محمدافغانستان وايا        

:                                                             سياسی وديپلوماتيک روابط درعرصۀ - 1
شاه برتخت سلطنت که محمدظاهربعد ازقتل پدرش محمدنادر) هجری1312(  ميالدی1933درسال 

رئيس جمهوراياالت متحده  Franklin Roosevelt» فرانکلن رورزولت« نشست نامه ای را به 
   کشور که درآن ازشروع سلطنت خود وآرزوی تقويت روابط نزديک ودوستانه ميان هردوفرستاد

  
  
  
  
 
  
   

     
  
  

                 فرانکلن روزولت                         محمدظاهرشاه                  
  ط ديپلوماتيک اينکه اين نامه تا چه حدی درشناسايی رسمی اياالت متحده وتأمين رواب. نگاشته بود

سه ساله به جستجو دام امريکايی ها به تحقق اين امربا يک تأخيراثرداشت ميتوان آنرا دراقبا افغانستان 
واشنگتن سه سال بعد ازپيام محمدظاهرشاه اقدام به تأمين روابط رسمی وديپلوماتيک . وارزيابی گرفت

سپس با . ص دادت دراين مورد تشخيبا افغانستان کرد؛ زمانی را که خود برای تصميم گيری ومصلح
مقيم مختار درکابل تأسيس گرديد واولين وزيردفترنمايندگی سياسی اياالت متحدهگذشت هشت سال ديگر

معرفی شد که  van H. Engert» وان اچ انگرت« از سوی اياالت متحده امريکا به افغانستان 
ودرا رسمًا به محمد ظاهرشاه تقديم اعتماد نامه ی خ)  هجری1321اسد( ميالدی 1942جوالی دراخير
مختار افغانستان به واشنگتن دی سی  عبدالحسين عزيزبه حيث اولين وزير1943يکسال بعد در. کرد

  .  دراين وظيفه باقی ماند1948رفت وتا سال 
همانگونه که درطول يک قرن گذشته وتااکنون اين ذهنيت که امريکا مطيع اهداف استعماری انگلستان 

ادامه دهنده ی سياست های استعماری آن بوده درميان بسياری ازافغانها وجود داشته است، ووارث و
وظايف کارواو. امريکايی مقيم کابل بازتاب يافت اين ذهنيت درعملکرد نخستين وزيرمختاردرستی

 يکی ازنخستين «:يم کابل انجام دادرسمی خودرادرمشورت وتفاهم نزديک با وزيرمختاربريتانيا مق
  سيرفرانسيس « تبه هاييکه انگرت بعد ازمواصلت خود دريافت نمود، نامه ی پرحرارتی بود ازمکا
 ميان دوهيئات بريتانوی درکابل که همکاری نزديک رامختاروزير Sir Francis Wylie» وايلی

وزارت . ميدانست که افغانها ازاين ارتباط وهمکاری خوشنود نخواهندشد» انگرت « .پيشنهاد ميکرد
  شهردرمرکز وزارت مختاری بريتانویازطرف بسی افغانها به عنوان دفتراری امريکا هم اکنون مخت
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ولی ازآنجا که اوبا اين ماموريت   .خارج شهربود چون وزارت مختاری بريتانوی درياد می شد،
                       مشکل، دست وپنجه نرم ميکرد فهميد که همکاری نزديک بابريتانويها نه تنها ضروری والزمی       

 )                            10( » . افغانستان نيزتمام می شود بهترين وجه به مصلحتميباشد بلکه به برای اهداف متفقين 
 درمختاردردوران جنگ دوم جهانی به حيث وزير» انگرت« 

رابطه ی  کابل بيشتراين وظيفه راداشت تا هرگونه حسن نظرو
  تضعيف بدارد افغانستان را با دول محوربه خصوص  آلمان

ودرعوض حمايت  افغانستان را ازمتفقين که اياالت متحده 
اوبا صدراعظم محمده. ،جلب نمايدجنگ بود آن گروه در
جنگ بودرابطه ی نزديک که ازطرفداران متفقين در کاکای شاه
 وزير فعاليت اوکه طبعًا درهمسويی واشتراک با. برقرارکرد

 بسيارمؤف،مختاربريتانيا وديپلوماتهای آن کشورانجام ميافت
حمايت وجانبداری قلبی اکثريت خانواده ی سلطنت . بود
ازانگليس ها وعضويت شوروی درجبهه انگليس  ستانافغان

امريکا که روابط نزديک وفعال با کابل داشت زمينه ی مؤفقيت
 1942صدراعظم محمدهاشم در            .          وزيرمختارامريکايی را بسيارمساعد ساخته بود

تباط خود با افراد مختلف دردولت افغانستان ونويد همکاری                          ازطريق گسترش ار» وان اچ انگرت« 
ازنزديکی وارتباط يکرد تا افغانستان را هرچه بيشترم  ای اقتصادی وغيراقتصادی اياالت متحده تالشه

برای دولت افغانستان وبسياری ازدولتمردان آن وبرای جامعه ی افغانستان وعام . با آلمانها فاصله بدهد
جالب ودلگرم ارک با امريکا وجلب همکاری آن کشوردرسطوح مختلف بسيمردم تأمين مناسبات نزدي

انستان به عنوان گام مثبت ورهايی بخش ازنفوذ غاين روابط ومناسبات دراف. کننده محسوب می شد
وتهديد داشتند ارزيابی ميگرديفشار ازدوطرف افغانستان را زيروسلطه ی انگليس ها وروس ها که

شک وترديد می بديده ی هابسوی شورويها وانگليس فغانستان وبرخی ازدولتمردان کشورمردم ا
غاندرافا سه بارزيرا انگليس ه. به روسها وانگليسها اعتمادنداشتندنگريستند وبه خصوص مردم 

 شوروی سرزمين های مستقل ومسلمان نشين آسيای ميانه به خصوص دولت روسيۀ. جنگيده بودند
ومقاصد باطنی بخارا وسمرقند را دراشغال خود درآورده وبا تصرف پنجده خاک افغانستان، نيات 

دربرقراری مناسبات نزديک وگس. خصمانه وتجاوزکارانه ی خودرا درابطه به آينده نشان داده بود
نگاه می شد که آن کشورهزاران  روابط درعرصه های مختلف با اياالت متحده امريکا بااين ديد واميد

لطه گری وتوسعه طلبی ازافغانستان واقع است ومانند انگليس ها وروس ها هوای سکيلو متردور
تاری درکابل کدفتروزارت مخ ها که تازه درجريان جنگ جهانی اما برای امريکايی. درسرندارد
زمان  منافعی که آن داشت؛ مقيم گماشتند کسب مصالح ومنافع خودشان اولويت واهميتووزيرمختار
  :عبارت بوداز

تضعيف کامل  -

عضو 
اشم 

قانه 

 و
 

                         

. د

ستان 

ترش 

 شودند

  .ا درافغانستاندول محور وبه خصوص جرمن هارتباط وحضور
  .بيانجامدر

ک 
  .ره

هرچند که و

لح 

 دول محوجلوگيری ازوقوع وايجاد هرحادثه و وضعيتی که درافغانستان به سود -
ه ازخاجلب همکاری دولت افغانستان به سود متفقين درجنگ ودرصورت ضرورت استفاد -

ووپايگاه اکماالت لوژستيکی ونظامی علي آلمان ها ونيروهای دول محافغانستان به عنوان معبر
امريکايی دردوران جنگ جهانی ديپلوماتهای با ساير» ان اج انگرت« امريکايیمختاروزير

درتماس ها ومذاکرات خود با مقامات افغانی ازانکشاف روابط وهمکاری های وسيع اياالت متحده نويد 
ومحدود ادامه ی ص ميداد اما هرگونه کمک وهمکاری را درراستای تأمين منافع گفته شده ودرزمان خا

تا به کمک اياالت چنانچه وقتی حکومت افغانستان ازاوخواست . وارزيابی قرارميدادجنگ مورد توجه 
 امريکا قيودات وضع شده درزمان جنگ برصادرات و واردات افغانستان ازراه هندوستان رفع متحدۀ

خالی آلمان ها وترک هارا اقتصادی ونظامی جای د وامريکا با تأمين همکاری بيشترشود يا تقليل ياب
اوبرای جلب اقدام دولت متبوع خود توجه وعمل به اين مطالبات را درچارچوب منافع ومصا، پرکند

اگرکمبود حاصله، تشدد ونا رضايتی عمومی را « :  کرد وبه واشنگتن نوشتحزمان تداوم جنگ مطر
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ازاين وبه يقين محور. ندکرد مالمت خواهبوجود آرد، افغانها برمحروميتهای خويش، متفقين را
بايلی که هم اکنون فقيرعالوه براين، کمبود ها درمناطق ق. احساسات بهره برداری خواهند نمود

شکل تعرضی را برمناطق ثروتمبه شدت محسوس خواهدگشت؛ جاييکه رنج ومشکل اقتصادی بسيار
مورد نياز درصحنه های ديگربدين صورت نيروهای بريتانوی را که . گرفت هند به خود خواهدتر

انجام دادن آن تاکنون ناکام دری است که محورواين چيز. ومشغول نگه خواهد داشتميباشند درگير
   ) 11( » .است

روابط سياسی ودي

است 
ند 

ه ماند

ره ی صدارت شاه محمود کاکای پلوماتيک اياالت متحده امريکا وافغانستان دردو

 

ود 
 

دی وايجاد نوعی از ر خودرا درافغانستان با مدارا واعطای آزا
يکتاتوری 

ب 

له 

. رد

سرکاکای همشيره وپ، محمدنعيم شوهر
  

 .  

ی 

ها 
ه 

عه 

G

الم 
حکومت افغانستان وپاکستان را به شمول دربلوک نظامی می شد که اين نماينده هردوگفته « :محمدغبار

تبادله وحضور )  هجری1328(  ميالدی1948 محمدظاهرشاه انکشاف بيشتريافت ودرسالديگر
شاه. گرفتد توافق قرارمورابل و واشنگتن به سطح سفرای کبارنمايندگان سياسی هردوطرف درک

وابط با  به جای محمد هاشم خان به کرسی صدارت نشست درتوسعه ی ر1946محمود که درسال 
اطالعات وکلتور ی آخرين وزيرحوم صباح الدين کشککمر. به خرج داداياالت متحده تالش بيشتر

ازنگاه صدراعظم وقت، شاه محم« : دوران سلطنت درمورد ديدگاه اوازرابطه با امريکا می نويسد
 اياالت متحده امريکا بود که ميبائيست با،افغانستانک سابقه ی پاک وبی آاليش دربرابريگانه کشورباي

   )  12( » .افغانها کمک کند
رت کاشاه محمود درمقام صدا

شايد شاه محمود برخالف برادرش محمدهاشم درکرسی صدارت که با د. کرددموکراسی آغاز
آزادی ودموکراسی برداشت تا توجه د به اين سبب گام هايی را درمسيرواستبداد مطلق حکومت ميکر

ی برای جلاوحت. ريکا را به گسترش همکاری هايش با افغانستان جلب بداردواعتنای اياالت متحده ام
مقام صدارت به ستايش اياالت ت نزديک ودوستانه پيوست با احرازناسباتوجه امريکايی ها دربرپايی م

مطمئن « : ازقول او نوشت1946روزنامه نيويارک تايمز چاپ امريکا درتابستان . متحده پرداخت
کشورمن درصورت مورد حمامريکا برای ملت های کوچکی چون ی اياالت متحدۀ هستم که قهرمان

 سرنوشت ملل کوچک ا بهعالقمندی شديد امريک. گرفتن وبرای تأمين امنيت آن با ارزش استقرار
دراين مورد اسباب نجات مارا بارخواهد آو) مثبت(نظر. تضمين ميکندعليه تجاوزامنيت کشورمارا
 آمد وشد کوهستانی مارا برای ازتهديد قدرت های بزرگ که معابراراول درتاريخماخودرا برای ب

   )13( » . . .   . ميبردند فارغ ميابيمامپراتوری های خود بکار
بعدازتوافق هردوجانب اياالت متحده وافغانستان به تبادله ی سفير

 Ely L.Plamer» ايلی ال پالمر«دراياالت متحده گماشته شد و افغانستان محمدظاهرشاه به حيث سفير
لويس جی درای فيوس «  جای موصوف را1949يکسال بعد در. اياالت متحده درکابل تعين شدسفير
اوبرای دوسال درسفارت باقی ماند . درکابل گرفت به حيث سفيرLouis G. Dryfuss Jr» جونير
اياالت متحده درافغانستان تعين گرديد سفيرGeorge R. Merrell» جورج آر ميريل « 1951ودر

مقامات ت بارسمی انجام داد ودرمذاکرا به اياالت متحده امريکا سفر1947گست شاه محمود درآ
درحاليکه امريکا به تقاضا. عرصه های مختلف گرديدامريکايی خواستارکمک های آن کشوردر

ن خوردنکرد سپس با باال گرفتن تشنج وبحران ميا افغانستان ازهمان آغازهم با جديت برصدراعظم
ازگسترش اياالت متحده امريکا . ورند به اين بی اعتنايی افزودکشورنوتشکيل پاکستان برسرخط دي

سابقه ی ارتباط رسمی وغيررسمی با افغانستان که به ده برخالف رعرصه های مختلف مناسبات د
رنوتشکيل پاکستان رابطه ی بسيارنزديک ودوستانوسال برميگشت خودداری ورزيد ودرعوض با کش

واين نشان ميدادکه امريکايی ها وارث ومطيع سياست های استعماری انگليس درمنطقه . کردبرقرار
ن مطالبه ی افغانستان که خواستارارجاع منازاي دربرابر1949متحده امريکا درسال اياالت . ميباشند

ع پشتونستان  به سازمان ملل متحد بود ايستاد وازواگذاری اين خط ديورند يا موضوبا پاکستان برسر
 .eorge C» جورج سی مکگی«درهمين سال  هرچند. موضوع به ملل متحد جلوگيری بعمل آورد

Mcgheeکرديک وجنوب آسيا ازافغانستان ديدار امريکا درامورشرق نزدخارجۀ معاون وزير.  
غبه نوشته ی مير. به کابل آمد" وبفليپ جس "امريکا نماينده خاص رئيس جمهور1950هار درب
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همچنان بعد ازآنکه . کشيدحمايت پشتونستان به پيش نمود وهم انصراف افغانستان را ازدعوت 
ن وايران اختالفی پيداشد بازاياالت متحده با کانادا وچلی به آب هلمند بين افغانستااستفاده ازدرسرطرز

     ) 14( » . وارد موضوع شدند1950حيث ميانجی در 
به کابل آمد وروی موضوع پشتونستان با مقامات دولتی  امريکا باز معاون وزيرخارجۀ1951درسال 

 راه حلی درمنازعه ميان رد وتالش کرد تاافغانستان ازجمله با شخص محمدظاهرشاه مذاکره بعمل آو

 »

    

شاه محمود 

  

      جورج سی مکگی معاون   مهور           دين اچسين وزير خارجههری اس ترومن رئيس ج
          وزارت خارجه اياالت متحدها دردوران رياستاعظم        امريکامريکا که شاه محمود صدر

  وب  1

ل  ب
15                         ( 

ر 

                         
ه 

                     

به محمود صدراعظم افغانستان بارديگردرهمين سال شاه .  دريابد که بی نتيجه بود وافغانستانپاکستان
 ودرا در شهراوقات خسفر کرده بود واکثربرای تداوی بيشترهرچند او اين بار. اياالت متحده سفرکرد

اياالت  باديداروگفتگو با رئيس جمهورورد تاتالش بعمل آبازهم  ميگذراند اماغرض درمان» بالتيمور
     با 1951اپريل اواخراودر. لف جلب کندمختهمکاری آن کشوررا با افغانستان درعرصه های متحده 

  » دين اچيسن«  رئيس جمهوراياالت متحده و Harry S. Truman »ترومنهری « 
 Dean Acheson وتقاضا   علی الرغم اين مذاکرهلیو. مالقات ومذاکره کردشورخارجه آن کزيرو 

زمانيکه « : پاسخ امريکايی ها مثبت نبودمورد جلب همکاريهای بيشتروگسترده تر، در
 به واشنگتن مسافرت کرد، يک مقام وزارت خارجه ی اياالت متحده به رئيس جمهور 1951دراپريل 

  کند، ولی  نمی حصول سالح ردبرامريکا تقاضای افغانستان را دايرترومن گفت که . اس. هری
ی محدوديت امريکا مبنی  تا به صدراعظم افغانستان درباره صيه شدترومن توبه . آنرا ناديده می گيرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   درامور شرق نزديک وجن               جمهوری ترومن        مالقات951افغانستان با او در
  1949در سال                                                                           آسيا .ومذاکره کرد

رامنيت دسته جمعی درچوکات ملای نظامی اظهاراتی بنمايد وبه اوهتهيه ی کمک ه ب درباره ی اتکاء 
( » . برای اواميد واری هايی را درزمينه کمک مزيد مالی وتخنيکی ايجاد نکند.متحد تأکيد کند

د مناسبات با وکاکای شاه به جای شاه محم توسط محمدداود پسر1953رت درسال پست صدااحراز
امريکا به تقاضای جدی داود خان درهمکاری با ن وچ ؛اياالت متحده را بيش ازبيش به سردی کشانيد

وقتی محمدداودبه صدارت رسيد يک راپو .داد افغانستان به خصوص درعرصه ی نظامی پاسخ رد
محرم سفارت امريکا درکابل گزارش وتحليلی را از سياست وعملکرد احتمالی صدراعظم جديد به 

آلمانهارا ستايش « : درقسمتی از آن آمده بود. خصوص دربخش سياست خارجی به واشنگتن نوشت
اهدکرد؛ انگلستان را دوست ندارد؛     را تشويق خو ميکندوبناًا باآنها روابط نزديک داشته وتجارت

بين دوکشورپيش بينی نميشود؛ روابط با فرانسبا امريکايی ها سردميباشد ليکن تغيری درنوع روابط 
سياستش دراين قسمت تابع  د اماوبسوی اتحادشوروی ديده نمی ش دام تمايلیباقی ميماند؛ ک به عين شکل

)                                                                                                16( »شرايط خواهد بود
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وضاع وشرايط داودخان با شوروی به تغيراوتحليل سری سفارت امريکا روابط همانگونه که درراپور
وگسترش روابط با افغانستان  ازهمکاری نظامی ارتباط داده می شود،سپس اين شرايط با امتناع امريکا

کمک نظامی امريکا به پاکستان  1953وقتی دردسمبر.  ايجادگرديدبه نفع نفوذ شوروی درافغانستان
                                                            اعالن شد، داودخان آنرابرای امنيت افغانستان خطرناک

                                                        Richard Nixon نيکسن بعد ريچارديکسال .  خواند 
ود  به کابل آمد ومحمد دا1954در امريکارئيس جمهورمعاون 

                    
                        

.                         
 ريک

ی 
195                                   

                                   نيکسن. ام . د ريچار          ز
1959 

وتمايل 
                          

 ی 

 ازسویبه اين منظور. ان سخن بميان آورد افغانستان وپاکستمريکا برای حل منازعۀ
  

                   
 ی 

                  

اوهردو . انستان مذاکره کرد تا راه حلی پيدا کند افغ پاکستان ومحمدنعيم وزيرخارجۀ
      

نيازمنديهای نظامی واقتصادی نمود که  ازاوتقاضای تأمين
داود  محمد.ی ها قرارنگرفتامريکاي مورد قناعت وپذيرش

دريافت   به1955پاکستان درسال  بعدازتيره شدن روابط با
 دريافت اين کمک ها. کمک نظامی ازشوروی پرداخت

سردايااللت متحده را باافغانستان سرد ترساختهنوزروابط 
 دAngus Ward» انگوس وارد« سفيرامريکا درکابل 

 ان بامالقات بامحمدداود گسترش رابطه ی نظامی افغانست

                                                 

شوروی را خطرناک خواند اما صدراعظم محمدداود 
هارا ازکوتاهی به اعطای کمک های نظامی برا امريکايی
6تاسال 1952ازسال» وارد« . مالمت کرد افغانستان

 سال ديگرابعدًا برای سه. سفيراياالت متحده درافغانستان بود
 درجون .   گرفتSheldon T. Mills »شيلدون تيميلس« جای اورا1959 تا 1956
رسمی  به اياالت متحده امريکا سفرکرد وضمن مالقات  داود صدراعظم افغانستان بصورتمحمد

 رئيس جمهور، درهردومجلس کانگريس Dwight Eisenhower» ايزن هاور« ومذاکره با
سياسی وزارت امورخارجه اين سفروبيانيه ی مشترک مدير عبدالصمدغوث. سخنرانی بعمل آورد

سياسی افغانستان   حمايت امريکا ازموقفظم افغانستان نشانۀيان ديدارصدراعدوطرف را درپا
                                )17.(به ادامه ی همکاری درانکشاف وپيشرفت افغانستان ارزيابی ميکند

محمد  اوبه. داشت که ازهند ديدارميکرد يک توقف شش ساعته درکابلايزنهاور همين سالبردرنوام
برادرخودمحمدنعيم  دراثراين فشار، صدراعظم. داود فشارآوردتاروابط خودرا با پاکستان بهبود بخشد

حاکم نظامی آن کشورمذاکره وی درپاکستان با جنرال محمدايوب. فرستاد وزيرخارجه را به پاکستان
  .حاصل داشت بی

  به محمد جمهورامريکا درنامه ای  رئيسJohn F. Kennedy "دیيجان اف کن "1961درسال 
شاه ازتالش اظاهر

                   Livingston Merchant» لونگ ستون مرچنت« اويک ديپلومات امريکايی بنام
          . برنداشتماموريتی که نتيجه ای در. ماموريت مساعی مصالحه ميان پاکستان وافغانستان گرديد

خط ديورند وقضيهچشم پوشی طرف افغانستان ازمنازعۀ ونه مذاکرات امريکايی ها خواستاردراين گ
امريکادرکابل  سفير، دراين دوران.چيزی را که دولتمردان افغانستان نمی پذيرفتند. پشتون وبلوچ بودند

        که روابط نزديک» بايرود«.  بودHeneryA. Byroade» هنری ای بايرود«1962 تا 1959از
برپاکستان می شد تادرمنازعه با افغانستان به بيشترخواستارفشارلتی داشت هميشه ازامريکابامقامات دو

  . نرمش تن بدهد
رئيس جمهورامريکا با جنرال » جان اف کنيدی«  هنگام جلسه ی ساالنه ی ملل متحد1962درسال 

ظامیايوب حاکم ن
.                                                                  را واداشت که ميانجگری شاه ايران را بپذيرند

 محمدداود ازصدارت کناررفت ودهه ی آخرپادشاهی محمدظاهرشاه آغازشد که به دهه 1963دربهار 
 برخی ازتحليلگران به اين باوراند که کناررفتن محمدداود ازصدارت دراثر. معروف بودی دموکراسی 

 فشارهای اياالت متحده صورت گرفت تامانع اصلی بهبود روابط ميان پاکستان وافغانستان ازسرراه بر
  دربرابرنفوذروز امريکايی ها که پاکستان را متحد ودوست نزديک خود درمنطقه ی آسيا. داشته شود
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  Dwight Eisenhower                 محمد داود صدراعظم         
زون کمونيزم وتوسعه طلبی شوروی می پنداشتند، هرگونه همکاری وکمک به افغانستان را به 

ند ل ورسمی خط ديور
 

ک 
ن به 
د، 

ستانی 
ه 

 
ن 

ی 
ت 

  
  
  
  
  
  

اف
ازشناسايی کامبه چيزی کمتروپاکستان . رضايت وتوافق پاکستان ارتباط ميدادند

ردن ازهرگونه ادعايیوصرف نظرکبين المللی دوکشورقانونی وافغانستان به عنوان مرزازسوی 
د ازهمه محمدداوخانواده ی سلطنتی بيشتردرميان . آنسوی ديورند قانع وراضی نمی گرديددرمورد 

آنسوی ديورند سخن ميزدند ورابطه را با پاکستان تا آستانه ی يوبرادرش محمد نعيم با حرارت از
امريکايی ها که ازيکطرف مخالف رضايت پاکستا. ساختندميد نظامی وجنگ، متشنج وتيره برخور
به گسترش روابط ومناسبات دوستانه با افغانستان نبودنمتحد استراتژيک خود درمنطقه حاضرعنوان 
ا نمی خواستند که افغانستان با گسترش روابط درعرصه های مختلف اقتصادی ونظامی ب ديگرازجانب

دداود دردوره ی مسلم بود که محم. درآيدشوراتحاد شوروی بصورت کامل درحيطه ی نفوذ آن ک
هرچند اواين رابطه را وقتی . روابط نظامی با اتحاد شوروی محسوب می شدصدارت خود آغازگر

بدوش ستان پاسخ منفی دادوظاهرًا تقصيرآغاز کرد که امريکا به تقاضای همکاری نظامی باافغان
مه ی حکومت او وسياست تشنج آميز با پاکستان امريکايی هارا ااما به هرحال اد. يی ها بودامريکا

حکام پاک. اشنگتن می شددريک تنگنايی قرارميداد که دوری اش ازقدرت موجب خوشحالی درو
 ببياورند کهن می گرديدند تا به ظاهرشاه فشارآد با امريکايی ها پيوسته خواستارات خودرمذاکرنيز

تصميم شاه امريکايی ها بره تا چه حدی فشاراينک.  درصدارت برگزيند راجای محمدداود فرد ديگری
رفت تا هنوز بود ويا داودخان خود داوطلبانه ازصدارت کنارزصدارت مؤثرنهادن محمدادود ادرکنار

زصدارت کهرسمی محمد ظاهرشاه به اياالت متحده بعد ازکناررفتن محمدداود ااما سفر. ناروشن است
گرفت می تواند گوشه ای ازگپ های ناگفته دراي سال پادشاهی وبرای نخستين بارصورت پس ازسی

به اياالت )  هجری1342( ميالدی1963محمدظاهرشاه درسپتمبر . مورد را بی سروصدا بازگوبدارد
 به ناکامی درزمانيکه قانون اساسی جديد پايه های دموکراسی را که هرچند. متحده امريکا سفرکرد
شاه دراين سفر با دودست آورد نبود محمدداود درصدارت وشروع يک نظام . انجاميد درکشورگذاشت

را  کشوردموکراسی به واشنگتن رفت تا در ِازاء آن، دوستی امريکا وگسترش همکاری های آن
امريکايظاهرشاه می پنداشت که ايجاد دموکراسی درافغانستان برای . عرصه های مختلف جلب کنددر

ها که خودرا پرچمدار دموکراسی درجهان می پندارند دلچسپ ومايه ی توجه درگسترش مناسبا
  .مواجه شد» جان اف کنيدی« گرم درامريکا به استقبال محمدظاهر. ی با افغانستان می شودوهمکار
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          به محمد ظاهرشاه خوش آمديد ميگويد1963 اف کنيدی رئيس جمهور امريکا درسپتمبر جان
اگر « : گفتدرقصرسفيد ترتيب کرده بود امريکا درضيافتی که برای پادشاه افغانستان رئيس جمهور    

کلتوری، هم دورهستند وازنظرن ازلحاظ جغرافيايی هزاران ميل ازاالت متحده امريکا وافغانستاچه اي
کات وهمسويی زيادی دارند اما من مطمئن هستم وباوردارم که اشترافرهنگی وتاريخی فاصله ی بسيار

الی پيشرفت وتمدن، ده وتصميم جدی دررسيدن به مدارج عارا. وجودداردهای بزرگی ميان هردوکشور
. راميسازندشورک ومردم هردوملتشتن آزادی واميدواری به آينده، آرمانها وباورهای مشترک هردودا

 جد وجهد بزرگی را رهبری ،مساعی وآرزوهاحضرت دررسيدن به اين ومن بسيارمسرورم که اعلي
                                                                                 ) 18(» .ميکنند

درهنگام « : رگفتظاهرشاه با آن خوشبينی واميدواری ازامريکا برگشت وحين بازگشت درقندها
اوفهميد که امريکايی ها ازفيصله ی او مبنی بررويکار آوردن يک مسافرتش دراياالت متحدۀ امريکا 

نظام دموکراتيک خيلی ها تحت تأثيرآمده اند وايشان برای ما دراين تهوری که نموده ايم واين مشکالتی 
)  19(» .که پيش روداريم کاميابی ميخواهند  

ی ها پيش اردموکراسی درافغانستان توجه به منافع واهداف خودشان اهميت داشت که اما برای امريکاي
 درخشنودی ورضايت پاکستان به عنوان متحد استراتژيک شان درمنطقه هرچند با داشتن نظام غير

.دموکراتيک وفاقد دموکراسی، نهفته بود  

حول مهمی درروابط سياسی دردهه ی دموکراسی يا آخرين دهه ی پادشاهی محمدظاهرشاه هيچگونه ت
سفرشاه به امريکا وشکل گيری دموکراسی . وديپلوماتيک ميان اياالت متحده وافغانستان بوجود نيامد

« : به قول يک ديپلومات امريکايی. درافغانستان به انکشاف همکاری های اياالت متحده نيانجاميد
ديپلوماسی امريکا درمورد کمک ارديگری را تشويق ميکرد ولی، يکبامريکا بايد اين انکشاف دموکراس
)   20(» . . .   . به موقع به افغانستان ناکام گرديد  

. دردهه ی دموکراسی رفت وآمد های رسمی ميان طرفين امريکا وافغانستان کمترصورت گرفت
رد  به اياالت متحده سفرکمدهاشم ميواند وال درآخرين روزهای صدارتش مح1967صرف يکبار در 

حين ورود اوبه کابل برخی . آمدئيس جمهورامريکا به کابل معاون ر» اگنيو « 1970ودرسال 
 ببرک کارمل چپی وکمونيست به خصوص جناح پرچم حزب دموکرايتک خلق برهبریهای سازمان از

ا رابه افغانستان تقبح تظاهرات وبيانات خود ورود معاون رئيس جمهورامريکدست به مظاهره زدند ودر
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. دهه ی دموکرسی برخالف گذشته سالهای بيشتری بوظايف خود ادامه دادند امريکا درسفرای.  کردند
 درطول چهارده سال شش سفيرازسوی اياالت متحده درکابل به سفارت 1962 تا 1948درحاليکه از

گماشته شد اما درطول يازده سال بعد که ده سال آن شامل دهه ی دموکراسی يا آخرين دهه ی سلطنت 
              جان«.به وظيفه ی سفارت معرفی گرديدنداه بود دوسفيربه عنوان سفيران اياالت متحده محمد ظاهرش

Robert G. Neuman ) روبرت جی نيومن و1966 تا 1962ز ا    John M. Steevesام ستيوز 

 

      

 

 

 

 

                      

        محمد هاشم ميوند وال                              سپيرو تی اگنيو                 

 

دراين سالها سفيران افغانستان درامريکا . ده درکابل بودند  سفرای اياالت متح1973 تا 1966ازسال 
 تا 1950 شارژدافيراز عزيز ، عبدالحميد1950 تا 1948  از)کاردار( شارژدافيرمحمد نعيمسردار
، 1958تا 1956  توروياناسفيرازنجيب اهللاتر، داک1956 تا 1953  سفيرازلودين ، محمدکبير1953
 1977 وتا 1967 تا 1963 سفيراز عبدالمجيددکتور ، 1963 تا 1958 سفيراز  هاشم ميوند والمحمد

    )21( .بودندسفير افغانستان دراياالت متحده عبداهللا ملکيار

                                                    

  :اقتصادی وتجارتیمناسبات درعرصۀ  - 2
ابط اولين ارتباط کالن درعرصه ی تجارتی واقتصادی اياالت متحده با افغانستان همزمان با تأمين رو

شروع اين مناسبات روزهای بعد از.  ميالدی آغازيافت1936درسال سياسی وديپلوماتيک ميان دوکشور
افقنامه ای را رسمًا به يک کمپنی بزرگ امريکايی برسرتفحصات پطرول با حکومت افغانستان تو

  » انلند ايکس پلوريشن آيل کمپنی« کمپنی امريکايی بنام.امضاء رسانيد
The Inland Exploration Oil Company که يک اتحاديه ی بزرگ تجارتی متشکل از 

 و Texaco» تکسيکو«  وSeaboard Oil Campany» سی بورد آيل کمپنی« دوشرکت بزرگ
 75انحصاری برای تفحص پطرول را بمدت دولت افغانستان امتياززديگربود اشرکت های کوچک 

اکتشافات پطرول درکشورهای خليج فارس که برای هرچند اين توافق بعدًا بنا بر. دسال بدست آور
 ازطرفی هم بنا بروقوع هم ارزان وهم آسان بود و،امريکايی ها عمليه ی تفحص، استخراج وانتقال آن

ديد وتلقی شان برمبنای منافع ومصالح کايی ها با توجه به طرزيوامر. يدجنگ دوم جهانی عملی نگرد
. يک جانبه درارتباط به افغانستان، اين نخستين گام را درمعامله ی اقتصادی وتجارتی هم ناتمام گذاشتند
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تان اطالع داد که ازامتيازتفحص نفت صرف  افغانسبه دولت» انلند«  کمپنی1973درجون يکسال بعد 
امريکايی که وارد فعاليت درافغانستان شدند، کمپنی های  فوق الذکرکمپنی هایعالوه از. ندنظرمی ک

ظاهرشاه دربرقراری ارتباط ، درطول دوران سلطنت محمد ماشين وآالت و وسايل تخنيکی نيزتوليد
ها  اما بسياری ازاين تالش .تالش فراوانی بعمل آوردندعامله ی تجارتی با افغانستان يابی ومبازار
سياست خارجی اياالت متحده امريکا که به گسترش مناسبات وروابط نزديک با افغانستان با دراثر

  . محدوديت وبی اعتنايی برخورد ميکرد به ناکامی انجاميد
 

که يک نمايشگاه بين المللی تجارت درکابل تدويريافت برخی دردومين سال پادشاهی محمدظاهر
 General ، جنرال الکتريک General Motors موتور جنرال: ازکمپنی های امريکايی چون

Electric فورد ،Ford وتعدادديگربه اين نمايشگاه نمايندگان خودرا با نمونه هايی ازتوليدات کمپنی 
ازميان اين کمپنی ها درسالهای بعد جنرال موتورمؤفق شد تا معامالتی را . های خويش فرستادند

غانستان صادرات پوست قره قل يکی ازبزرگترين فعاليت ومعامله ی ازطرف اف. درافغانستان انجام بدهد
تجارتی با امريکا بودکه سابقه ی آن به سالهای قبل ازايجاد دفترنمايندگی ديپلوماتيک درپايتخت های 

.  تل گرديداما درسالهای جنگ جهانی دوم روابط تجارتی واقتصادی با امريکا مخ. يکديگربرميگشت
 امريکا با توجه به اهداف خود درسالهای جنگ جهانی دوم به توسعه وگسترش تحدۀدرحاليکه اياالت م

مناسبات نزديک وهمکاری با افغانستان عالقمندی نشان داد اما با پايان جنگ ازآن عالقه وتوجه به 
درسالهای جنگ اياالت متحده کوشيد تا تسهيالتی برای صادرات و واردات اموال . شدت کاسته شد

رد ضرورت ازراه هند که توسط انگليسها به ممانعت ومحدوديت روبروگرديده بود فراهم واجناس مو
 هرچند اين تعداد. عالوه برآن به اعزام محدودی ازمعلمين وافراد فنی خود درافغانستان توافق کرد. کند

. نمايدآن درافغانستان کارميکردند پری را که تا قبل ازنمی توانست جای خالی متخصصين آلمانی وترک
تا شروع جنگ جهانی دوم آلمانها به عنوان افراد فنی ومتخصص بيشترين حضوررا درافغانستان 

بااين . آن زمان بسوی آنها با همان ديد واميدی نگاه می شد که بعدًا بسوی امريکايی ها نگاه شد. داشتند
 مين مناسبات نزديک وتأالقوه ی انگليس ها وروس ها دراثرديد واميد که ازوابستگی، فشاروتهديد ب

آلمانها . ازافغانستان راه نجات پيدا شودلمان به حيث يک کشورقدرتمند ودورهمکاری های گسترده ی آ
نخستين سال حتی در. فغانستان ايجادکرده بودندبا وعده ووعيد های خود اين عالقه واميدواری را درا

درپهلوی اين ديد . انداخته شدمانها بکارساجی پلخمری به کمک آل ن، فابريکۀ قند بغالن وفابريکۀجنگ
قدرتمندی ازخانواده ی شاهی ت عمومی را ميساخت، عناصروافراد وتوقع ازآلمانها که بيشترذهن

وهمشريکان آنها درقدرت چون محمدداود وبرادرش محمدنعيم، عبدالمجيد زابلی وبرخی ديگربه 
. ی وسياسی مشترک نگاه ميکردندگسترش روابط با حزب نازی وآلمان هيتلری دريک پيوند فکر

به قول ميرمحمدصديق . جنگ با آلمان هيتلری گسترش يافته بوداس اين اشتراک وپيوند قبل ازآغازاحس
اين تماس ها اثرات عميق ومثبتی درذهن رجال دولتی افغانستان به جاگذاشت وآنان « : فرهنگ 
ادی، ديکتاتوری شخصی وهمکاری دولت  برتری خواهی نژند که نظام جديد هيتلری برسه نکتۀدريافت

با سرمايه داران بنا يافته که هرسه باپندارهای شخصی شان موافق بود واميد واربودند که آنرا به 
  )  22(» .راهنمايی وکمک آلمان به شکل عصری تردرکشورتطبيق نمايند

حت فشار آنها به قين وتباشروع جنگ دولت افغانستان حالت بيطرفی اعالن کرد وبه خاطررضايت متف
  امريکا به اخراج اتباع آلمان، ترکيه وايتاليا ازوروی، بريتانيا واياالت متحدۀ شخصوص روسيۀ
افغانستان درپايان جنگ، ازاياالت متحده امريکا توقع داشت تا آن کشورهمکاری  .افغانستان پرداخت

 گسترش کمک توقع. خودرا درعرصه های مختلف به خصوص عرصه ی اقتصادی گسترش بخشد
نکشاف وپيشرفت افغانستان از وهمکاری اقتصادی درهمان سطح وميزانی بود که اين همکاری موجب ا

بدانگونه که از . وازجانب ديگرعامل قطع نفوذ و وابستگی بيش ازحد به اتحاد شوروی شوديکسو
را برآورده نساخت  امريکا هيچگاه اين توقع اما اياالت متحدۀ.  قبًال سخن رفتموجوديت چنين ذهنيتی

چون سياست امريکا درمورد افغانستان درسالهای پيش . وبه آن توجه واعتنای کافی والزم بعمل نياورد
ازجنگ اول جهانی برمبنای بی تفاوتی وبی اعتنايی استواربود درسالهای بعد ازجنگ وبويژه بعد از 
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نستان ژيک ونگرش به افغاتشکيل کشورپاکستان براساس رضايت پاکستان به عنوان متحد استرات
 ضمن ردتقاضای 1954 وهم درسال 1951امريکا درسال « : ازعينک اين رضايت شکل گرفت

افغانستان مبنی برحصول اسلحه بطورضمنی به افغانستان خاطرنشان کرد که يک شرط دادن سالح اين 
                             ) 23(» .ل کندخواهد بود که آن کشوراختالفات خودرا با پاکستان درموردمسئله ی پشتونستان ح

 امريکارا به افغانستان می توان ازاين راپوراداره ی ستاد مشترک همچنان بی اعتنايی اياالت متحدۀ
افغانستان برای امريکا دارای کدام « : رد که درآن نگاشته می شود درک ک1949ارتش امريکا درسال 

موقعيت جغرافيايی آن توأم با اعتراف . اهميت سوق الجيشی نمی باشد يا اينکه اهميت بسيارکمی دارد
رهبران افغانستان درمورد توانايی وقدرت اتحاد شوروی، اين امکان را ميگذارد که هروقتيکه حالت 

  ) 24(» . را تحت کنترول خود قرارخواهند دادا کند، شوروی ها آن کشورللی تقاضبين الم
تفحصات نفت درسال  امريکايی درمورد امتيازInlandيکدهه بعد ازصرف نظرکردن کمپنی انلند

هلمند متحده امريکا وافغانستان درپروژۀ ، دومين رابطه ی بزرگ اقتصادی ميان اياالت 1937
امريکايی م جهانی به مبلغ بيست مليون دالردرجريان جنگ دو تان کهدولت افغانس .بمالحظه می رسد

رده بود، درپايان جنگ خواست تاازآن مبلغ برای  ذخيره ک وفروش ميوهازمدرک فروش پوست قره قل
پروژه ی هلمند رويدست گرفته شد بدين منظور. ی هلمند استفاده کندزمين دروادهکتارآبياری ده هاهزار

  » موريسن کنودسن «وتکميل پروژه با کمپنی امريکايی کارداد  قرار1946ودرمارچ 
 Morrison knudsen عقداين قرارداد « : به نوشته ی مرحوم ميرغالم محمدغبار. به امضاء رسيد

. واعطای امتيازبه کمپنی، قبل ازسروی علمی منطقه ی تحت نظروهم قبل ازاعالن مناقصه، بعمل آمد
 آشکارشد که شرايط اراضی نا مساعد، رمتخصصين خارجی وداخلیق سروی ونظدرحاليکه بعدها طب

قراردادگفته بود سيستم آبياری . ومصرف کاردراين پروژه متناسب با نتايج وحاصالت آن نيست
دالرانجام ) هفده ونيم مليون( وسرکسازی را درجنوب کشوروقندهاربا کمپنی درمدت سه سال بمصرف

 اميد می شد که در. خواهد آمدد هزارهکتارزمين جديد بدست وپيش بينی شده بود که سه ص. ميدهد
ولی . کتله ی عظيم کوچی ها بکاهدردهقان با فاميلش اسکان گردد واززمين، پانزده هزاهکتارسيصد

دالر، حاصل اين پروژه بزرگ برای ) صدمليون( شد که طی سالها کارومصرف بيشترازدرعمل معلوم 
در هزاردهقان وفامليش را ين مزروعی جديد بود که فقط يکنيمزمار هزارهکتافغانستان، سیملت نادار

                                      بقيه شوره زاربرآمد وحاصلگيری بيشتردراين. ميگنجاند خود
  )  25(» .  مصارف بيشتررا ميکرد ايجابپروژه

ل پروژه را نادرست شد که هردوطرف هزينه ی اکمادرجريان ادامه ی کارپروژه ی هلمند آشکار
هداف تعين شده ازآن به مبالغ بسيارهنگفتی تکميل پروژه ودسترسی به ا.  کرده بودندارزيابیمحاسبه و

 هلمند ازآن زمان تاکنون ديدگاه های مختلفی ازسوی محققين درمورد پروژۀ. ضرورت داشت
فاوت هم امريکايی ها وهم دراين نظريات به پيمانه های مت. وتحليلگران داخلی وخارجی ارائه می شود

يی ها ميرمحمدصديق فرهنگ عملکرد امريکا. حکومت افغانستان مورد انتقاد وسرزنش قرارميگيرند
 ومصرف آنها را دراين پروژه مخالف منافع افغانستان معرفی ميکند وهلمند وچگونگی کاردرپروژۀ

:                امريکايی ها متهم ميداردحکومت افغانستان را به ناآگاهی وبی خبری ازسود وزيان قرارداد با
بنيانگذاری کرد نمود ودستگاه عريض وطويل وپرمصرفی رادرافغانستان آغاز کمپنی به کارسال بعد« 

ا درگذشته اين قبيل کارها درکشورتوسط خود مردم آنرا نديده بودند، زيرکه مردم اين کشورقبًال نظير
ت ميگرفت که آنها هم باشرايط محيط ميساختند وبه تعداد اندک کارشناس خارجی صورنظردرزير

ی خوردند سويه ی مردم افغانستان يا مقداری باالترازآن زندگی ميکردند ازخوراکی های محلی م
به سرميبردند اما موريسن ندسن چنين نکرد وسعی نمود تابرای کارمندان ودرخانه های مروجی کشور

امريکا که ازهرکشورديگربلند تربود،  آن به سطح معيشت  یغانسان ازجمله درنقاط دورافتادهخود دراف
محتويات قرارداد آگاهی درست  وزارت خانه های افغانی که ازوازدگرسو،. شرايط بودو باش فراهم کند

به کمپنی سپردند وکمپنی هم قرارداد راکارهای مختلفی رخارج حوزه ی هلمند وارغنداب نيزنداشتند د
کار خودرا اين جريان را غنيمت شمرده دايرۀ عقدشده بود،  اضافه ی مفاد براساس تمام شد بهآن را

 وجوهی که دولت جهت انجام کارنهربغرا و وادی ارغنداب دردرنتيجه . درهرسمت گسترش داد
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رسيده ويا به بهره ن آنکه هيچ يک ازکارهای مورد نظربه سرنظرداشت به زودی فروکش کرد، بدو
  ) 26(» .برداری نزديک شده باشد

غ هنگفت ديگر، حکومت مبالی دربه سررسانيدن کارپروژه ونيازبا آشکارشدن ناتوانی کمپنی امريکاي
 1953 و 1949 واردات وصادرات آنکشوردرسالهایبانک . شد  امريکا وارد اقداماياالت متحدۀ

ند  مليون دالری برای به سررسانيدن پروژه هلم18,5ميالدی دوقرضه ی بيست ويک مليون دالری و
 هلمند اعمارشد ای ارغنداب وبند کجکی به رود خانۀبااين پول ها صرف بند دهله دردري. اعطا کرد

درحاليکه اين نهرها وبندها بخشی ازکارپروژه بود نه تمام . ونهرهای ظاهرشاهی وبغرانيزحفرگرديد
وديکه پروژه ی با وج. زمين برای زراعت آماده می شدهکتارهزاره که با اتمام آن بايد سيصدکارپروژ

جنگ جهانی ن دريک دهه ی بعد ازهلمند بزرگترين رابطه ی اقتصادی اياالت متحده امريکا با افغانستا
آرزوی افغانستان . نی وناکامی اين رابطه را برميتابد اين پروژه چهره ی ناتوادوم محسوب می شود اما

 .ه ودل بسته بود برآورده نشدکه بعد ازجنگ جهانی به کمک های وسيع اقتصادی امريکا چشم دوخت
ارائه ميکنند که دولت افغانستان نمی توانست  راريکايی ها اين نظرهرچند که برخی ازجمله خود ام

لحاظ برنامه ريزی ازدولت .  جلب کند انکشافی خودکمک های اقتصادی امريکا را در پروژه های
 1972 ی رئيس جمهورامريکا درسال اين ادعا ازسوی يک نماينده. واداره فاقد چنين توانايی بود

نکسن ضمن مصاحبه ای با خبرنگاران نلی، نماينده ی مخصوص رئيس جمهورجان کا« : مطرح گرديد
 گفت که پارالمان افغانستان درمورد تصويب 1972بعدازتوقف مختصرش درافغانستان درجوالی 

: ه رهبران افغان گفتنقل شده که بازقول او. لل ومسامحه کارمی گيردکمک های خارجی ازتع
کرد اوعالوه . داريد، اين سهل انگاری شما قابل مايوسی ميباشدميدانيد که به کمک نيازدرحاليکه شما 

های مربوط به دادل گذشته پارالمان افغانستان قراراند کمک کنند ولی، درطول سه سامنابع ديگرحاضر
  ) 27(» .کمک های خارجی را به تصويب نرسانيده است

  امريکا درسالهای بعدازجنگ جهانی دوم تا پايان سلطنت محمدحدۀهلمند، اياالت متازپروژۀ عالوه 
ميدان راعما: عبارت بودازظاهرشاه دربرنامه های مختلف اقتصادی ديگرسهم گرفت که مهم ترين آنها

ی با هزينه اين فرودگاه يا ميدان هواي . به پايه ی اکمال رسيد1962ا سال که تهوايی بين المللی قندهار
پانزده مليون دالرامريکايی ساخته شد که پنج مليون آن ازسوی اياالت متحده به شکل قرضه وده مليون 

. دالرديگربه عنوان مساعدت های بالعوض توسط اداره ی همکاری بين المللی آن کشورپرداخته شد
لعه وسپين بولدک،  قندهار، سرک عمومی هرات، اسالم ق-احداث سرک های پخته درکابل، سرک کابل

دستگاه های برق کجکی وگرشک، معدن زغال سنگ دره صوف، سهمگيری شرکت هواپيمايی بين 
درعرصه  فيصد وهمچنين کمک های ديگر49ان با شرکت هوايی آريانا به ميز» پان امريکن« المللی 

مريکا  های اياالت متحده اهزينه ی بخشی ازکمک. صوالت زراعتی به خصوص گندم ی زراعت ومح
« : تأديه می شد های بالعوض آنکشورازکمکمختلف اقتصادی ازقرضه وبخشی ديگرهای درقسمت 

وميزان  مليون دالر99,3رضۀامريکا به افغانستان دربخشهای غيرنظامی به  ميزان ق1972تا سال 
 ومتخصص   نفر105سال متذکره به تعدادتا . ميرسيديون دالر مل313,5به کشورکمکهای بالعوض آن

  ) 28(» .کارشناس امريکايی درپروژه ها وبخش های مختلف غيرنظامی مصروف کاربودند
ازآن تأمين زمينه ربشردوستانه ويا باالتهدف تنهاارائه ی آن همه کمک امريکا دراينکه آيااياالت متحدۀ 

ًا مسلم. سته شوديرشک نگبايد به ديدۀ داشت  افغانستان وتحقق دموکراسی های مساعد برای پيشرفت
ازمنافع ری را بی ارتباط وبدورکجای دنيا هيچ کاودرهرزمان ديگر ها چه آن زمان، چه هرامريکايی

وقتی اياالت متحده امريکا ده مليون دالرکمک بالعوض برای اعمار فرودگاه . خود انجام نمی دهند
ر استناد به امريکايی ديک روزنامه نگار. شردوستانه نيستيک ترحم ب کاری مشابه قندهارمی پردازد

دالری برای اعمار اسناد محرم امريکا مربوط به افغانستان از آنچه که در پشت اين مساعدت ده مليون 
هدف اياالت متحده درساختمان ميدان هوايی کندهارمقصد « : وجودداشت سخن ميزندفرودگاه قندهار

يعنی طيارات امريکايی . ندنظامی نيزداشت تاازآن بحيث يک پايگاه مهم نظامی درموقع جنگ استفاده ک
بتوانند بعدازبمباردمان اهداف خود درسايبريا يا آسيای مرکزی، دربازگشت به اروپای غربی يا شمال 

ازآن . افريقا که فاصله ی زيادی دارد به ميدان هوايی کندهار جهت گرفتن تيل مورد احتياج فرود آيند
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ارج ساخته شده است مطالبی به حالت سريت آن خاسناد سری امريکا مربوط به افغانستان که بعدًا از
، تائيد می اهداف نظامی نيزداشتمذکورکه ميدان گرديده که درنتيجه ی آن همين نظرسری حذف طور
   ) 29( » .شود
  : ارتباط درامورمعارف وفرهنگی- 3

ورود معارف، وامورعلمی وفرهنگی به امريکا وافغانستان درعرصۀ تحدۀ شروع رابطه ميان اياالت م
معلمان امريکايی غرض تدريس وعزيمت شاگردان ومحصلين افغان برای تحصيل درامريکا 

              ميالدی اولين معلمين امريکايی برای تدريس درليسه ی حبيبيه ونجات1930دردهه ی . برميگردد
زشاگردان ودرنيمه ی دوم همين دهه اولين دسته ا .ودانشگاه کابل وارد افغانستان شدند) امانی( 

 حبيبيه که درسال مکتب.  امريکا گرديدند تحصيل راهی اياالت متحدۀیادامه  ومحصلين جوان برای
. محل تدريس معلمان امريکايی شدبل تأسيس يافته بود، بعدًا بيشترحبيب اهللا درشهرکا توسط امير1903

ه غرض ادامه ی تعليم  و پسانها بسياری ازکسانيکدراين مکتب زبان انگليسی بيشترتدريس می گرديد
خی ازاين افراد که با ختم دورۀ بر. امريکا رفتند شاگردان همين مکتب بودندمتحده وتحصيل به اياالت 

تحصيل وتخصص به وطن برگشتند درطول زمان سلطنت محمدظاهرشاه به مناصب عالی حکومتی 
داکتر : عبارت بودند ازعده ای ازچهره های معروف آنها . دست يافتندصدارت و وزارت  حتی تا سطح
 ی دموکراسی ه به وزارت ودردهکه درامريکا دررشته ی پزشکی تحصيل کرد وبعدًاعبدالظاهر
تعليم وتربيه دکتورای خودرا عبدالقيوم که دررشتۀ برادرش داکتر.  بمقام صدارت رسيديکدوره

محمدموسی . يافتازامريکا بدست آورد وتا وزارت داخله ومعارف افغانستان به کرسی حکومت دست 
ق به مدتی دراياالت متحده امريکا دررشته حقوخرين صدراعظم دهه ی دموکراسی نيزشفيق آ

عبدالمجيد دررشته ی طب تخصص خودرا ازدانشگاه کاليفورنيای دکتور. تحصيالت عالی پرداخت
محمد . صحت عامه ومعارف رسيددروزارت های  وبعدًا درافغانستان تا سطح وزيرامريکا گرفت

لودين که دررشته ی انجنيری درامريکا تحصيل کرد وسپس به وزارت فوايد عامه رسيد ويک کبير
راد افوهمچنان ديگر.  متحده امريکا بودافغانستان دراياالت ميالدی سفيرکبير1956 تا 1953وره از د

                         .می شدشمارآنها بصورت تدريجی بيشترا که درسالهای پادشاهی محمد ظاهرتحصيل کرده درامريک
 متعلمين، ،طريق پروگرام های تعليمی اداره ی انکشاف بين المللی خوداياالت متحده ی امريکا از

محصلين ومعلمين مکاتب ودانشگاه های افغانستان را غرض ادامه ی تحصيل به دانشگاه های داخل ويا 
 نستانابخش کمک ها ی خود به افغآنرا ازدانشگاه های امريکايی ممالک ديگرمی پذيرفت وهزينه ی به 

اعزام شاگردان .   تأديه ميکردحکومت افغانستان ميگذاشت،دراختيارکه بصورت قرضه يا بالعوض 
کشورهای ديگربا مصرف کمک تعليمی يل به دانشگاه ها ومراکزومحصلين افغان غرض ادامه ی تحص

 که 1972تا سال .معارف بودهمکاری درعرصه ی بخش معارف شکل ديگری ازمريکا درهای ا
لم مکاتب عمتعلم ومحصل ويا مر نف2143درافغانستان ميباشد درحدود آخرين سال سلطنت محمدظاهر

اد امه ی تحصيل به امريکا ويا ازمدرک همکاری وکمک آن کشوربه ودانشگاه ازافغانستان برای 
  ) 30. (رفته اندکشورهاساير

دررشته های مختلف کره دراياالت متحده امريکا ويا کشوردگرم، تحصيل و تخصص افراد متذالبته تعلي 
ن ازاي عده ای اززنان کشورنيزنددرحاليکه بيشترين تعداد آنهارا مردان تشکيل ميداد. صورت ميگرفت

 ميالدی که 1976 تا سال 1952ازسال . سومی استفاده کردندامکانات تحصيلی درامريکا وکشور
 نفرازافغانستان برای ادامه ی 2795 به پيروزی رسيد )1357ثور(  1978چهارماه بعد کودتای اپريل 

تحصيل، کسب تخصص، آموزش کوتاه مدت وهمچنان به شکل مهمان مؤسسات علمی برای افزايش 
 تن 187اددرميان اين تعد. متحده ويا کشورسومی اعزام شدندتجارب واندوخته های علمی به اياالت 

 نفردرکشور 1332يکا ، متحده امراياالت  نفرآن در1357 اين افراد مجموعاز. آنرا زنان تشکيل ميداند
 دانشگاه امريکايی . به تحصيل پرداختندسومین، هم دراياالت متحده وهم درکشور ت106وسومی 

خودرا از مدرک های سومی بود که بيشترين افراد تحصيالت بيروت درپايتخت لبنان يکی ازکشور
در رشته های تعليم وتربيه، انجنيری،  نفر396بيش از . م رسانيدند انجاآنجا بهکمک های امريکا در

 به 1976زراعت، اداره عامه، صحت عامه، پرستاری وبهداشتی دردانشگاه امريکايی بيروت تا سال 
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يگانه رشته ای بود که بيشترين تعداد تعليم وتربيه  درميان رشته های تحصيلی، . تحصيل پرداختند
از مجموع اعزام شدگان به تحصيل درامريکا وکشورسومی .  اشتغال داشتندتحصيل يا فتگان به آن

 340 زراعت با در حاليکه رشتۀ. رداختندرشته ی تعليم وتربيه به آموزش، تعليم وتحصيل پ تن در909
رشته های تعليم وتربيه عالوه از. گاه تعداد تشکيل ميدادنتحصيلی را ازدومين رشتۀ  ،محصلنفر

معدنيات، هوايی ملکی، عکسبرداری ونقشه کشی، حفظ : ايی چون هفراد درشتهوزراعت بقيه ی ا
ومراقبت راه ها، فن حمل ونقل، وسايل مخابرات، اداره عامه، مسايل مالياتی، محاسبه، اداره ی پوليس 

ملکی، بانکداری، مسايل اقتصادی، قضاء، حقوق، صحت، شمارش نفوس، تجارت آزاد، پرستاری 
ند پروژه ی وادی هلمدربرای پيشبرد کار نفر369ت که  الزم به ياد آوری اس.د وغيره تحصيل کردن

به امريکا  نفر116جمله تنها از. ديگراعزام گرديدندت متحده وکشوروزش وتعليم به اياالجهت آمنيز
    )31 (.فرستاده شدند

صص که از يکی ازنقطه های مهم وقابل ياد آوری دراعزام افراد فوق الذکربرای تحصيل وکسب تخ
سوی حکومت افغانستان صورت ميگرفت اعمال نابرابری وتبعيض قومی وزبانی درگزينش واعزام 

از تی بيشتربيشترين تعداد افراد اعزام شده به خارج که عمدتًا آماری باالترازهشتاد درصد وح. آنها بود
تعلق ومنسوب به قبيله ی درميان قوم پشتون افرادی م. آن را نشان ميدهد ازقوم پشتون انتخاب می شدند

اين تبعيض ونابرابری درطول سلطنت . ی درقدم اول ازاين امتيازبهره مند می شدندمحمدزاي
بگونه ای که هرگاه به شمارافراد تحصيل کرده ومتخصص اين دوران به . محمدظاهرشاه ادامه يافت

ام غيرپشتون بسياراندک خصوص دراياالت متحده وکشورهای غربی نگاه شود تعدادافراد متعلق به اقو
    .بنظرميرسد

    ،               Asia Foundation»ايشيا فونديشن«: سازمانها ومؤسسات امريکايی چونبرخی از  
در  »اوماها« ايالتودانشگاه نبراسکا در American Filed Service» امريکن فيلدسرويس« 

ردهه ی دانشگاه نبراسکا دراواخ. م دادندانکشاف تعليم وتربيه ومعارف افغانستان نقش مؤثری انجا
برنامه های انکشاف معارف اين مرکزدر. پرداختمطالعات افغانستان شصت ميالدی به تأسيس مرکز

  . افغانستان مساعی ومساعدت زيادی انجام داد
عالوه  درطول دوران سلطنت محمدظاهرشاه  امريکا دربخش معارف وتحصيالت عالیاياالت متحدۀ
ودن زمينه ی تحصيل وتخصص کمک های مختلف ديگری هرچند به پيمانه ی محدود برفراهم نم

 1964اعماردانشگاه کابل به شمول ساختمان خوابگاه محصلين که درسال . درداخل افغانستان ارائه کرد
گرديد يکی ازبزرگترين نمونه های  اعمار1965سه ی حبيبيه که درسال تکميل شد وساختمان لي

عالوتًا تعداد معلم وآموزگار . تحده دربخش معارف وتعليم وتربيه ی افغانستان بودهمکاری اياالت م
کولته های انجنيری وزراعت وظيفه ی آموزش دهی اامريکايی دردانشگاه کابل به خصوص در ف

معارف افغانستان در برنامه های انکشاف اياالت متحده دراز کمک های همچنان . وتدريس داشتند
   .تب درواليات و ولسواليها وچاب کتب درسی برای مکاتب استفاده بعمل آمدمکاتأسيس واعمار

  
  
  
  
  : نظامی روابط درعرصۀ- 4

به ی روابط سياسی ميان دوکشوررقرارسردترين رابطه ی اياالت متحده امريکا با افغانستان اززمان ب
 دوران هيچگاه به امريکا دراين. ت محمدظاهرشاه درعرصه ی ارتباط نظامی بودبعد تا پايان سلطن

همکاری نظامی ودريافت اسلحه ووسايل افغانستان مبنی برتأمين تمايل وتقاضای دولت ودولتمردان 
 امی ميان افغانستان واياالت متحدۀجمد درعرصه ی نظروابط سرد ومن. حربی پاسخ مثبت ارائه نکرد

ان ريشه ميگرفت درتمام ازموضوع خط ديورند يا قضيه ی پشتونستان درارتباط با پاکست کهامريکا
گاه دولت دبه گونه ای که ازدي. سايه افگندابطه ها ميان دوکشوررن به مجموع دوره ی سلطنت وبعد ازآ
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گرفتند رودولتمردان افغانستان امريکايی ها برخالف عدالت وحقيقت، يکجانبه درحمايت پاکستان قرا
واما ازنگاه وبرداشت . تنداشيده انگيده ونا شنن را درمورد آنسوی خط ديورند نادانستاغوحق اف

 افغانستان کشوری پنداشته می شد که بصورت فزاينده درساحه ی نفوذ وسلطه ی شوروی ،امريکايی ها
اينکه ديدگاه وبرداشت چه طرفی دراين مورد درست بود . رقيب ودشمن جهانی امريکا قرارميگرفت

انستان کدام يک حق بجانب بودند موضوعی وآيا دوجانب اصل منازعه ی ديورند يعنی پاکستان وافغ
قطه ی سياه وتاريک اما آنچه را که منحيث يک ن. است که بررسی وتحليل آن مبحث جداگانه ميخواهد

د توجه قرارداد اين است که معيارحق وتثبيت ودرعين زمان به عنوان يک واقعيت موردردنيای امروز
يا مستحق بودن يک جهت ويکطرف استوار صاحب حق بودن وترکسب حق برمبنای آن مهمحق واز

ل  معيار، هم تثبيت وهم کسب حق را شکوقدرت است که همبلکه سود ومنفعت توأم با زور. ستني
 افغانستان برحق  امريکا نميدانست که درمنازعه ی خط ديورند نه پاکستان، بلکهآيا اياالت متحدۀ. ميدهد

يک ، فرهنگی وحتی جغرافيايی بخشی ازاجتماعیورند برخالف واقعيت تاريخی، است؟ زيرا خط دي
قبيله وخانواده ی واحد جامعه ی انسانی يکرنگ، يک فرهنگ ويک وطن را بی رحمانه وظالمانه جدا 

ظالمانه سيم کردند نمی فهميدند که يک کارساخته است؟ وآيا انگليس ها که پيش ازآن اين خط را تر
  وناحقی را انجام ميدهند؟ 

  امريکا درمناسبات نظامی با افغانستان برمبنای حقانيت وعدم حقانيت منازعه برحدۀتسياست اياالت م
بلکه امريکايی ها اين سياست را براساس اهداف ومنافع . نگرديدسرخط ديدورند با پاکستان استوار

اهداف ومنافعی که درهمسويی با پاکستان جستجو . استراتژيک خود شان درمنطقه پی ريزی کردند
رابطه وهمکاری نظامی امريکا با افغانستان يکی ازنقطه های . بی می شد نه درمخالفت با آنوارزيا

با اين مخالفت تعويض نکردند وحتی ران همسويی کستان بود که امريکايی ها تا آخرآجدی مخالفت پا
 بعدها درحاليکه چنين تعديلی را درمناسبات نظامی ميان هند وپاکستان. ازتعديل آن خودداری ورزيدند

  . وتا اکنون رعايت ميکنند
انگليس درسال  امريکا درواقع بعد ازاستقالل سياسی ازاالت متحدۀاشتياق برپايی مناسبات نظامی با اي

 کاهش وابستگی به امان اهللا خان به خوبی می فهميد که.  نزد دولتمردان افغانستان بوجود آمد1919
ل وحفظ ومطمئن دراستحکام استقالاه مؤثری به خصوص عرصه ی نظامی ربخشانگليس ها درهر
کم وبيش درميان دولتمردان پسين نين فرصتی نيافت اما سپس اين فکرچهرچند او. استقالليت است

 امريکا خن رفت اياالت متحدۀانگيزه ها وداليلی که درمباحث پيشين ازآن س بنابربرای آنها. وجودداشت
تأمين روابط سياسی بنا براين حتی قبل از. می شدسوب مطلوبی دربرقراری مناسبات نظامی محکشور

تقاضای خريداری کستان وپيش ازشروع جنگ جهانی دوم ميان دوکشور، قبل ازتشکيل کشوری بنام پا
اين تقاضا اولين بار . گرديدتحده ازسوی دولت افغانستان ابرازاسلحه وتأمين مناسبات نظامی با اياالت م

.  به سفارت امريکا درتهران سپرده شد1939درکراچی ودرسال  به قونسلگری امريکا 1935درسال 
رئيس جمهورامريکا » روزولت«  نماينده  Patrik Hurle»پاتريک هرلی« که 1944سپس درسال 

وقتيکه با صدراعظم هاشم خان مالقات نمود « : مطالبه ی کمک نظامی تکرارگرديدازکابل بازديد کرد
ت يک کمک نظامی جزئی يا اقًال امکان اجازه خريداری اسلحه هاشم ازاوپرسيد که آيا امکان درياف
 تاردرخواست را با وزير مخشک وترديد کرد ولی پسانتر اظهارازاياالت متحده ميباشد ياخير؟ هرلی

برتانوی وزيرمختار. برتانوی ها را معلوم نمايدبرتانوی درکابل درميان گذاشت تا عکس العمل 
  » سيرموريس پيطرسن«  زمانيکه1944 اپريل 14د ودرمعلومات را به لندن انتقال دا
Sir Maurice Petersonفوی کوهلر« واشنگتن ديدن ميکرد با بريتانيا از معاون وزارت خارجۀ «  

Foy Cohler  مود واظهارداشت که برتانويها با دروزارت خارجه مالقات ن» واالس ميوری« و
  ) 32(» ته شد مخالف اندخواس» هرلی« کمک نظامی با افغانستان طوريکه از

باپايان يافتن جنگ دوم جهانی هم تمايل وهم اميدواری افغانستان برای دريافت اسلحه وتأمين روابط 
 خوددرجنگ دولت افغانستان درنتيجه ی حالت بيطرفی شايد. نظامی بااياالت متحده امريکا بيشترشد

ازپاداش نوعی  اميدرا ايندسترسی به  که خواست متفقين وازجمله امريکابودواخراج اتباع دول محور
نمايندگی سياسی اياالت متحده درکابل وهمکاری امريکايی ها درزمان جنگ برپايی دفتر. تلقی ميکرد
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 معهذا در. اين اميد را تقويت کرده بوديت ها برای توريد وصدوراموال واجناس نيزدرتقليل محدود
 مقام را ازبرادرش محمدهاشم تحويل گرفت تالش دوران صدارت شاه محمود که بعد ازپايان جنگ اين

وقتی شاه . اما اين تالش ها نتيجه ای دربرنداشت. گرديدمين روابط نظامی با امريکا بيشتربرای تأ
به اياالت متحده امريکا سفررسمی انجام حيث صدراعظم افغانستان اولين بار به 1948محمود درسال 

  ه امريکا موضوع دريافت اسلحخارجۀ وزيرGeorg Marshal» جورج مارشال«داد درمالقات با 
مارشال از « : گفتگو دراين مورد ميان آنها جالب بود. ومناسبات نظامی را با امريکا مطرح کرد

آنگاه . »روسها« :درخواست شاه محمود متعجب گرديده وپرسيد که دشمن کيست؟ شاه محمود جواب داد
سخر توانند با قدرت نظامی شوروی مقابله کنند خنده ی تممارشال براين مفکوره که ممکن افغانها ب

چنان برای امنيت خودرا بلعيده وبيان داشت که اسلحه همشدۀشاه محمود غرورجريحه دار. آميزی سرداد
اظهاراتی . ضرورت افتاد افغانستان آنرا ازروسها بدست خواهد آوردداخلی مورد نيازاست واينکه اگر

 مسلمانان خوب مانند افغانها برای کمک نزد روسهای ملحد هرگز :که مارشال به جواب آن گفت
وضع بسيار ن گوشت خوک را منع ميکند اما اگرشاه محمود تذکرداد که اسالم خورد. نخواهند رفت

 ) 33(» .افتد، خوردن گوشت خوک مجازاست گردد وزندگی به خطرسخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جورج مارشال وزيرخارجه امريکا                                      شاه محمود صدراعظم
افغانستان درامريکا درمورد تقاضای مشابه محمدنعيم سفيرريکايی برای سردارامپاسخ يک مقام ديگر

 که سفارت 1951 درسال محمدنعيم. آميزتربودی تمسخرآميزجورج مارشال هم تمسخرازخنده 
  معاون وزيرخارجۀGeorge Mcghee» مکگیجورج « افغانستان را درامريکا بدوش داشت با 

يافت اسلحه رادرميان ناسبات نظامی ودرمورشرق نزديک وجنوب آسيا موضوع مااياالت متحده در
دوست خوب من سفيرافغانی شهزاده « :معاون وزيرخارجه امريکا ازاين مالقات ميگويد. گذاشت

ی اياالت متحده را مورد بحث مک نظاماوگفت که آمده تا ک. محمدنعيم بديدن من دروزارت خارجه آمد
اين کمک نزديک ومشهود نباشد شايد افغانها مجبورشوند با روسها واشاره نمود که اگر. قراردهد

 روسی که بيهودگی آن  افغان برکمک نظامیا اين احساس که وی ازاتکای حکومتمن ب. همه کنندامف
 تيلفون خود خواستم که نمرۀگرفتم وازسکرتر، گوشک تيلفون را بود، الف زده می ترساندعيان وآشکار

من آنرا روی يک توته کاغذ نوشته وبدست شهزاده نعيم دادم که . سفارت روسی را برايم پيدا کند
  ) 34(» .درنتيجه ی آن هردوی ما خنديديم
 بنا به تقاضای مکررمقامات عالی حکومت افغانستان چون 1951باری امريکايی ها دراواخرسال 

شاه محمود، محمدداودوزيردفاع، محمدنعيم سفيردرامريکا وعبدالحسين عزيزنماينده صدراعظم 
 فروش اسلحه به فغانستان درملل متحد با پيش کردن شرايط دشواروغيرعملی آمادگی خودرا غرضا
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 George»ميريل. جورج آر« امريکا يط که توسط سفيرنقاط عمده ی اين شرا. افغانستان ابرازداشتند
R. Merrell  حکومت افغانستان بايد مال را با پرداخت - 1« :به صدراعظم ارائه شد عبارت بوداز 

.                                                 حصول مال تحويل گرددعالوتًا بايد پول قبل از.  نمايدداریيپول نقدخر
کايی به جانب افغانی امري درصورتيکه معامله صورت بگيردحکومت امريکا مال را دريک بندر- 2

.                                                     تحويل نموده درحمل ونقل آن به هيچ صورت کمک نخواهدکرد
دفاع  اسلحه ی خريداری شده صرف بمنظور بايد افغانستان طی اعالميه ی رسمی تعهد نمايد که- 3

 تحت نظرمللاعالميه مذکور.  بمنظورتعرضودونهکشورش استفاده ش ازخود وتأمين امنيت داخلی
  ) 35(» .متحدوبا مراعات ازمقررات آن سازمان تهيه گردد

ش اسلحه به افغانستان مطرح کرد نچه را که اياالت متحده امريکا به عنوان پيش شرط در فروآ
منفی که های پاسخ  در1951هرچند امريکايی ها تا سال . بصورت واضح شرايط غيرعملی بود

 دليل وعامل ،دندبه تقاضای مقامات افغانی داويابا پيش کردن شرايط غيرعملی عی ازتمسخروتحقيربانو
مين مناسبات نظامی را با افغانستان ناگفته گذاشتند اما بعدًا درسال تأفروش اسلحه واصلی امتناع از

 جان فوستر« .  درمورد آن به صراحت سخن گفتند1954
تحده اياالت مۀرخارج وزيJohn Foster Dulles» دوالس

 28لودين درافغانستان محمدکبيرامريکا طی يادداشتی به سفير
  تقاضای محمد نعيم وزيرخارجه مبنی درپاسخ به1954دسمبر 

اش دراکتوبرهمان سال  برکمک نظامی که حين سفررسمی
بعد ازرسيدگی دقيق، دادن کمک « : صورت گرفته بودنوشت

ق خواهد کرد که با نيروييکه نظامی به افغانستان مشکالتی را خل
افغانستان درعوض . بوجود خواهد آورد جبران نمی شود

درخواست سالح بايد منازعه ی پشتونستان را با پاکستان حل 
)                                                                                     36(» .وفصل کند
                                                         اسلحه واسخ رد به درخواست  امريکا عالوه برپوزيرخارجۀ

                                                                       کاپی اينارتباط دادن آن به حل منازعه ی پشتونستان يک 
                                                                       در. فرستادپاسخ نامه را به امجدعلی سفيرپاکستان درواشنگتن 

                       جان فوستر دوالس وزيرخارجۀ امريکا  قوانين           اين يک عمل غيرديپلوماتيک، مخالف حاليکه
                                                                                                 . وحتی يک کارغيراخالقی بودبين الدول 

 محمداود به امريکااولين تالش موصوف دربرپايی خارجه توسط برادرشاعزام محمدنعيم وزير
 بيشترازهرفردحاکم خانواده ی سلطنتی سنگمحمد داود که . مناسبات نظامی باامريکا محسوب نمی شد

 مناسبات نظامی با اياالت متحده و پشتونستان را به سينه ميکوبيد، بيشترازآنها مشتاق برپايی داعيه ی
قول اردوی   به حيث قوماندان1944اوقبل ازصدارت واززمانيکه در. بود خواستارسالح امريکايی

 اتشه ی Ernest Fox» ارنست فکس« سمع به نظامی با امريکارا مرکزمقررشد تأمين مناسبات
متحده امريکا درکابل رسانيد وازاومطالبه کردتا زمينه ی آموزش برای افسران ارتش   اياالت ینظام

حتی او . داودخان تا دوران صدارت خود به اين تالش بارها ادامه داد. افغانستان درامريکا مساعدشود
ارتش  بهپيمان مناسبات نظامی را با اتحاد شوروی بست وپای روسها   ميالدی که1955بعد ازسال 

افغانستان کشانيده شدبازهم به تالش هايی درگسترش روابط باامريکا وازجمله تأمين مناسبات نظامی با 
      .                آن کشورادامه داد
 خط ديورند را به عنوان 1956 امريکا عضو آن بود درسال دۀکه اياالت متح» سياتو«درحاليکه پيمان 

غانستان به رسميت شناخت وبصورت علنی درمنازعه ی خط ديورند سرحد بين الملی پاکستان با اف
 به اياالت متحده سفررسمی انجام داد 1958محمدداود درسالبا وجود اين،  ه شدجانب پاکستان گرفت

به علت « :مؤلف افغانستان درپنج قرن اخيراما به قول . رديدوخواستارانکشاف روابط با آن کشورگ
                                  )                37(» . قايم کند بات با آن کشورتان نتوانست مناسپافشاری درمسئله ی پشتونس
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سازمان پيمان جنوب شرق (» تواسي« الرغم اقدام همچنان محمدداود يکسال قبل ازسفربه امريکا وعلی
» جيمز پی ريچاردز« ه برياست ازهيئت امريکايی استقبال کرد ک،درشناسايی خط ديورند) آسيا

James P. Richardsبه کابل » ايزنهاور«  برای جلب حمايت دکتورين رئيس جمهور1957 در
 نظامی ازشرق ميانه درمقابل تجاوزوحمله ی شوروی بنام تجاوزيت احمدکتورين ايزنهاور. آمد

جاد مناسبات نظامی با نتيجه ای نداشت اما مساعی برای ايباآنکه مذاکرات ريچاردز. ستی بودکموني
هرچند افغانستان درطول سلطنت محمدظاهرشاه نتوانست اسلحه ی . اياالت متحده همچنان ادامه يافت
رشته های نظامی به اياالت دی ازمحصلين افغانی غرض تحصيل درامريکايی بدست آورد اما تعدا

تا پايان سلطنت محمد  متذکرمی شود کهنج قرن اخيرنستان درپاافغمؤلف . متحده اعزام گرديدند
ازافغانستان جهت آموزش وتحصيل رشته های نظامی به اياالت متحده  نفر487به تعداد ظاهرشاه 

  ) 38. (فرستاده شدند
افرادی را که در رشته ی نظامی شمار» ی افغانستان واياالت متحدهکشورشاه« مؤلف امريکايی کتاب 

او درمورد .  تن ذکر ميکند96صيل رفتنند، در دوره سلطنت به اياالت متحده غرض آموزش وتح
ال  جنر43از « : ترکيب قومی اين افراد وجنراالن ارتش افغانستان در زمان محمدظاهرشاه می نويسد

، يکنفرازبک وچهار )تاجک( هزاره، يکنفر پنجشيری نفرپشتون، يکنفرنورستانی، يکنفر35عالی رتبه 
 93متحده آموزش ديده اند احب منصب که دراياالت  ص96ازجمله . ميباشد) باصطالح عرب( دينفرس

  ) 39(» .  تن غير پشتون است3قط پشتون وف
موضوع پشتونستان مانع د وغيرقابل انعطاف محمدداود برسرکه سياست متشددربرسی وتحليل اين امر

دن شده باشد وعامل اصلی درکشانيوگسترش مناسبات نزديک با آن کشورتأمين روابط نظامی با امريکا 
  اينکه . ظريات متفاوتی وجودداردپای نفوذ شوروی به افغانستان محسوب می شود، ديدگاه ها ون

است وآيا موقف اودررابطه با خط ديورند يک موقف درست  حدی دراين موضوع مقصرچهداودخان تا
کا درطول گاه وسياست افغانی امريداما آنچه که دردي. بود يا نه به بحث وبررسی جداگانه ای نياز دارد

  اياالت متحده امريکا وحمايتش ازدوره های اين مناسبات ايجاد شد، واقعيت تلخ يک جانبه نگری
  . پاکستان ميباشد

  محمدداوداياالت متحده وجمهوريت                             
ميالدی 1973درهفدهم جوالی شيره ی محمدظاهرپادشاه اسبق کشورهرهمو پسرکاکا وشمحمدداود

هجری خورشيدی درکودتايی بدون خونريزی قدرت را بدست گرفت وبه 1352 سرطان 26ربا براب
همراهان محمدداود درميان ارتش که دست به . جای اعالن سلطنت به تأسيس نظام جمهوری پرداخت

کودتازدند عمدتًا افسران ميان رتبه وپائين رتبه ازاعضای مخفی سازمان کمونيستی حزب دموکراتيک 
برخی ازاعضای نخستين کابينه . ی بودندشورول به افکار کمونيستی وچپی طرفدارافراد متمايخلق ويا 

ض محمد في. به آن جناح انتخاب شدندنزديک  محمدداود ازجناح پرچم حزب مذکورويا افراد بسياری
وزيرقبايل، محمدخان جاللروزيرتجارت، نعمت اهللا پژواک وزير معارف، وزيرداخله، پاچاگل وفادار

حمدحسن شرق معاون صدارت، غالم جيالنی باختری وزيرزراعت وعبدالحميد محتاط وزير م
طرف با به اين ترتيب محمدداود که ازيک. مخابرات پرچمی ويا خويشاوندان فکری جناح پرچم بودند

ازميان آنان برگزيد؛ شوروی به قدرت رسيد وتعدادی ازوزيران خودرا کودتای سازمان چپی طرفدار
 اودر، بازگشت می باشوروی برقرارکرددردوره ی صدارتش مناسبات نزديک نظايگروازطرف د

ياالت متحده امريکا روابط ميان ا که ديگردروازه ی اين حدس وگمان را ايجادنمودقدرت ازراه کودتا 
اين حدس وگمان ازآنجا نيزناشی . رقيب ومتخاصم شوروری باافغانستان بسته ميشودقدرت به عنوان 
 امريکايی ها دردوران صدارت محمدداود به خاطرموقف شديد وغيرقابل انعطاف می شد که

اودرموضوع پشتونستان حاضربه گسترش روابط به خصوص درعرصه ی نظامی با افغانستان 
تصاحب دوباره ی انحصاری قدرت ازسوی داود خان بمعنی بازگشت به همان سياست قديمی . نگرديدند

اما . با افغانستان تلقی می شد بيشترانی اياالت متحده ازهمکاری وروابطمنازعه با پاکستان وروی گرد
 جمهوريت محمدداود همسوبا آن گمان امريکا درسالهای بات ميان افغانستان واياالت متحدۀروابط ومناس
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درآغازجمهوريت، محمدداود به همان سياست پيشين تشدد وتشنج با  هرچند. ها وتلقيات شکل نگرفت
شوروی به پايان روابط ی خونين کمونيستان طرفدارباکودتا آورد وپايان جمهوريت اوستان رویپاک

 اما درسالهای جمهوريت اين  امريکا با دولت افغانستان انجاميد متحده یومناسبات مختلف اياالت
  . مناسبات کماکان با نوعی ازدلگرمی ودلچسپی دوطرف ادامه يافت

 عضو Charles Hating Percy»ليس هارتينگ پيرسیچار«1973آگست روزهای بعد ازکودتا در
اگرچه . مجلس سنای اياالت متحده که اکثرًا رياست کميته ی روابط خارجی را بدوش داشت به کابل آمد

: اوغيررسمی بود اما بامحمدداود ومحمدنعيم مالقات کرد وسپس درمورد قضيه ی پشتونستان گفتسفر
القاتيکه با رئيس جمهور وصدراعظم محمدداود وديگر متکی به سفرهای من به افغانستان وم« 

شخصيت های حکومت انجام دادم متيقين هستم جمهوريت جوان افغانستان مصمم است تا به مشکالت 
   ) 40( » قديم جواب های جديد را با جديت سراغ نمايد

منازعه با برای امريکايی ها ارائه ی پاسخ جديد به مشکالت قديم ازسوی داودخان پاسخی درحل 
اسخی پ. پاکستان برسرخط ديورندبود که اولين گام عمده درگشودن گره گسترش روابط محسوب می شد

محمدداود سالهای بعد درمسيرارائه ی چنين پاسخی قدم گذاشت . ميگرفتکه مورد پذيرش پاکستان قرار
  : برخاستقابلهمهمان شيوه ی قديم بمشکالت قديم با ل جمهوريت دربرابراما درنخستين سا

گرفتاری محمدهاشم ميوندوال صدراعظم اسبق . پاکستان را به مداخله درامورداخلی افغانستان متهم کرد
به جرم توطئه ی کودتا به تحريک پاکستان ارتباط ) 1973 سپتمبر22(را دراولين ماه های جمهوريت

« : ديورند اقدام نمودقضيه ی پشتون وبلوچ را گرم ساخت وبرای تربيت نظامی افرادی ازآنسوی. داد
تحت تعليم وتربيت نظامی قرارداد ويک کمپ وشورشيان بلوچ را درنواحی کندهارعده يی ازجوانان 

تعليم وتربيه ی نظامی برای جوانان پشتونستانی دردامنه کوه واليتی نزديک سياه بينی کابل، تحت 
   ) 41( » . . .    . نظارت گارد جمهوری برپانمود

  
  
  

      
  
  
  

                          
                          
                          

       

            

خارجه امريکاهينری کيسينجروزير              سردارمحمد نعيم برادرمحمدداود                

 ورزيد وبا  ازشرکت دراجالس سران ممالک اسالمی درالهورپاکستان امتناع1974محمدداوددرسال 
فرستادن عبدالرحمن پژواک دراجالس، قضيه ی پشتونستان را توسط اومطرح کرد که مورد توجه 

شورش ناکام مسلحانه ی  ) 1354(1975سال بعد درتابستان . سران کشورهای اسالمی قرارنگرفت
افراد نهضت اسالمی درپنجشيرولغمان که به همکاری وحمايت سری پاکستان صورت گرفت بازهم 

امامحمدداود درسه سال اول جمهوريت نزاع وتشنج رابه ميزان سالهای . تشنج با پاکستان ادامه يافت
با آنکه روابطش با مسکو گسترش بيشتريافت، تالش کرد تا به گرمی . صدارتش با پاکستان باال نبرد
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ت همان شايد اوميخواس. روابط با واشنگتن وکشورهای اسالمی نزديک به اياالت متحده بيفزايد
درپيش بگيرد وبرای پيشبرد اهداف " روشن کردن سگرت امريکايی را با گوگرد روسی" سياست

هرچند . وبرنامه های خود درتره قی وپيشرفت افغانستان ازهردو ابرقدرت شوروی وامريکا استفاده کند
م وشوروی شد، که اودراين برنامه اش ناکام ماند وعامل عمده ای درسقوط افغانستان به چنگال کمونيز

  . درحاليکه خود وخانواده اش درصف اولين قربانيان اين سقوط خونين قرارگرفتند
  Henry Kissinger» هينری کسينجر« ، دومين سال جمهوريت، وزيرخارجۀ امريکا1974درنوامبر

 قابل تذکراست که سرپرستی وزارت خارجه افغانستان را. بدعوت وزارت خارجه افغانستان به کابل آمد
  باوجوديکه وحيد عبداهللا را معين سياسی وزارت مذکور . از همان آغازمحمدداد خود بدوش گرفته بود

تعين کرد، نماينده ی خاص او دربسياری ازمذاکرات با مقامات کشورها دربيرون وداخل سردار 
  قع نقشازاين رودرتمام مذاکرات رسمی ورفت وآمد های بيرون محمدنعيم دروا. محمدنعيم برادرش بود

 امريکا به  متحدۀاياالتخارجۀ وقتی وزير. صالحيت را ايفا ميکردپرقدرت وبا ی خارجه يک وزير
ادربه هردوبر. خارجه بودرف اصلی مذاکره کننده درسطح وزيرمحمدنعيم عمًال طکابل آمد سردار
ش اد وازافزايد باآنها مذاکرات گرمی انجامخارجه نيزوزير.  امريکا استقبال کردندارجۀگرمی ازوزيرخ

به آنها توصيه کردتا روابط خودرا درضمن . کمک های اقتصادی اياالت متحده به افغانستان سخن گفت
محمدداود برخالف سياست متشدد . دريابندعه باآن کشور وراه حلی برای منازبخشندبا پاکستان بهبود

نون حاضراست قضيه ی کشورش اک« : امريکا اطمينان دادکه گذشته اش دراين مورد به وزيرخارجۀ
   )42(» .پشتونستان راازطريق مذاکره با وساطت يک حکومت دوست حل کند

اکستان بود  امريکا همان تقاضای هميشگی امريکايی هارا که حل منازعه با پهرچند وزيرخارجۀ
به ادعای عبدالصمدغوث از . ازگرمی وافزايش همکاری ومناسبات سخن گفتمطرح کرد اما اين بار

به اعطای کمک های امريکايی ها نه تنها خودشان حاضر ،ين ارشدوزارت خارجه ی افغانستانمامور
مادی وتخنيکی شدند بلکه وعده سپردند تا کشورهای عربی راتشويق به مساعدت مالی به افغانستان 

 درافغانستان گفته بود که دراين زمينه Theodore Eliott"ايليوت تيودور"سفيرامريکا « :بدارند
د با سفرای اس ها درسطوح مختلف ادامه دارند ويکی ازکارهای روتين اودرکابل پيوسته ديد وبازديتم

    )43(». را درزمينه معطوف نمايدعربستان سعودی بود تا توجه آنهاکشورهای عربی مخصوصًا
مناسبات وروابط اياالت متحده دربخش های مختلف اقتصادی وفرهنگی که اززمان سلطنت آغازشده 

ميالدی 1974 امريکا دراوايل سال اداره ی انکشاف بين المللی. د همچنان ادامه وگسترش يافتبو
 سه مليون دالررابرای امورتعليمی فاکولته های انجنيری، زراعت، تعليم ) هجری شمسی1352اواخر (

ه پروژه ی را ب مذکور بيش ازيک مليون دالرادارۀهمچنان درآن ايام . وتربيه ی دانشگاه کابل وعده داد
 استفاده موافقتنامۀ. ارت صحت عامه کمک کردسرشماری جمعيت وتنظيم فعاليت های احصايوی وز

ازپروگرام ومطالعات منابع اراضی ازارتفاعات ماورای جو، بين وزارت پالن افغانستان وسفارت 
ی ب درسنصاب تعليمی وکتبرای کمک درپيشبرد امورنامه ی ديگرموافقت . امريکا درکابل امضاءشد

. امضاءرسيد به1974مرکزی ميان دوطرف تا اوايل سال احصايۀ وهمچنان سهمگيری درپيشبرد امور
 يکا دومليون دالرقرضه وسيصدوپنجاه هزار امرياالت متحدۀ ا1976بعد ازشروع پالن هفت ساله در 

ی کمک های خودرا برای تعليم وتربيت افراد نظام1977درسال . کمک بال عوض وعده کرددالر
  . افغانستان زياد ساخت

مد وبازهم درمذاکرات با  به کابل آ1976 امريکا برای باردوم درآگست وزيرخارجۀهينری کيسينجر
 امريکا درتالش های انکشاف وپيشرفت افغانستان سخن تحدۀومحمدنعيم ازسهمگيری اياالت ممحمدداود

کرات مشابه را  متحده سفرکرد ومذايکماه قبل ازاومحمدنعيم نماينده خاص محمدداود به اياالت. گفت
آن سال يک عضو سپتمبرل دربعد ازسفرکيسينجربه کاب. نجام دادا ا امريکخارجۀدرواشنگتن با وزير
 Lester" ليسترولف"  وسپس درنوامبرMorgan Murphy" مورگان مورفی" کانگريس امريکا

Wolfت چهارنفری وارد کابل  روابط خارجی شورای نمايندگان کانگريس با يک هيئ رئيس کميتۀ
) 1976(با رفت وآمدهای امريکائيان به کابل محمدداود دربيانيه ی افتتاح لويه جرگه همين سال . شدند

روابط افغانستان با اياالت متحده امريکا ازشروع « :ازافزايش دوستی با اياالت متحده امريکا سخن گفت
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توسعه وتشديد ز استقرارنظام جمهوری درکشورفاهم برقراربوده وازآغاتأسيس خود برمبنای دوستی وت
 گرشان موجبات دوستی وهای همديای دوستانه رجال دوطرف درکشور همسافرت. د يافته استيمز

 )44( » .را بين کشورهای شان بميان آورده استتفاهم بيشتر
اخير ازگسترش مناسبات دوستانه با افغانستان صحبت ميکردند وبه خصوص دردوسال هانيزامريکايی 

" امريکا درراپورسری سفير. ندرضايت می نمودداود اظهارجمهوريت ازسياست خارجی محمد
 درمورد سياست خارجی محمدداود  به واشنگتن1977 درسال Theodore Eliott"تيودوراليوت

گفته شد که اين سياست مؤفقانه است ودرمورد روابط اياالت متحده با افغانستان تذکريافت که آن روابط 
   ) 45. ( ق العاده بودفو

ايرل جميز"ان اعتماد نامه ی خودرا به ستجديد افغانريم سفير عبدالواحد ک1977 جوالی 29وقتی در
اياالت « :به اوگفتراياالت متحده تقديم داشت، کارتر رئيس جمهوJames Earl Carter"کارتر
 که به ست وما به خصوص ازموقع امريکا تأسيس قانون اساسی جديد تانرا با عالقه تعقيب نموده امتحدۀ

مصم  وما همچنان درست اطالع داريم رئيس جمهورداود. . . درآن داده شده است مطلع هستيمحقوق بشر
  )46(».ما آماده هستيم دراين مورد کمک کنيم. مردم افغانستان راارتقا بدهداست سطح اقتصادی 

  درورکارتربرای سفيرافغانستان  واظهارات رئيس جمه1977درگزارش محرمانه ی سفارت امريکا 
وروی ازحکومت، شاود با طردعناصرچپی طرفدارزمانی صورت گرفت که محمددساسی مورد قانون ا

با پاکستان واقدام به گسترش روابط با کشورهای اسالمی نزديک به امريکا درجهت بهبود مناسبات 
سوی سفارت امريکا مؤفقانه تلقی شد زازاين رو اين سياست ا. ام گذاشتتمايل وآرزوی اياالت متحد ه گ

درحاليکه آن قانون . گرفترد دلچسپی رئيس جمهورآن کشورقراراود هم مودوقانون اساسی محمد
واين . راه را برای دموکراسی درافغانستان بسته بودايجاد يک نظام تک حزبی وتوتاليتراساسی با 

ها کا درافغانستان تنها برمبنای خواسته  امريرنشان ميدادکه سياست اياالت متحدۀواقعيت يکبارديگ
توفيری ندارد که اين اهداف توسط يک ديکتاتورودريک نظام . استواهداف يکجانبه ی خودش استوار

ازهمين . منتخب ودريک نظام مبتنی بردموکراسیرآورده شود ويا ازسوی يک زمامدارديکتاتوری ب
جمهوريت محمدداود مورد ی را دردوره جابود که يک ديپلومات امريکايی سياست دولت متبوعش 

دموکراسی بيشتر  خودکامه نسبت به صدراعظمان دورۀ ديپلماسی امريکا ازداود« :انتقاد قرارداده گفت
وبه اين صورت برسقوط نظام شاهی وانحالل دموکراسی افغانستان صحه ی تا ئيد . . .   .  حمايت کرد

   ) 47(» .گذاشت
ی اقتصادی وفرهنگی اياالت متحده وحتی توسعه ی آن درسالهای اما علی الرغم تداوم کمک ها

جمهوريت وگرمی روبه تزائيد مناسبات دوستانه ميان دوطرف، اين همکاريها وروابط قابل مقايسه با 
آرزوی جلوگيری ارا به ودرحدی نبود که امريکايی ه. شوروی درافغانستان نبودبات ونفوذ فزايندۀ مناس

شوروی وسقوط افغانستان درجبهه ی کمونيزم روسی برساند ومحمد داود را  ازنفوذسلطه گرانه ی
مؤفق به ايجاد يک توازن متناسب ومعقول درمناسبات با دوقدرت رقيب جهانی وبهره گيری ازاين 

نفوذ روسها درارتش . توازن درانکشاف وپيشرفت افغانستان با حفظ استقالل وحاکميت ملی بسازد
. يافته بود گسترش فزاينده ميافت آغاز1956زات نظامی شوروی که از ح وتجهيافغانستان با ورود سال

برپايی مناسبات نظامی وفروش اسلحه به افغانستان نه ازنفوذ اليکه امريکايی ها با خودداری ازدرح
کمک درسايربخش ها نيز. خود زمينه ی نفوذ داشتندروس ها درارتش جلوگيری کرده می توانستند ونه 

جمعی ازمحققين . االت متحده با کمک ها وروابط شوروی قابل مقايسه محسوب نمی شدوروابط اي
انيستيتوی شرق شناسی اکادمی علوم روسيه ميزان کل مبلغی را که افغانستان برای انکشاف خود 

 2859/8های خارجی قرض گرفت  ازکشور1978اود وتا اوايل جنوری دردوران جمهوريت محمدد
 درصد وازاياالت متحده 54به نوشته ی آنها دراين ميان سهم اتحاد شوروی .  کنندوانمود میمليون دالر

ازرگانی با اتحاد شوروی سه ودرسه سال اول موجوديت جمهوريت حجم ب.  درصد بود15امريکا 
   ) 48. ( افزايش يافتبرابر
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به " س پيرسیچارلي" امريکايی مالقات با سناتورود درروزهای نخست جمهوريت خود دراگرچه محمدا
 وسال بعد چنين اطمينانی را زديک ودوستانه با اياالت متحده گرديدباپاکستان وروابط نفکرحل منازعه 

سالهای جمهوريت خودبود که عمًال  دوم واخير امريکا داد امادرنيمه یوزيرخارجۀهينری کيسينجربه 
.  چپی حکومت پرداخت به برکناری برخی اعضای1975اونخست درسال . به اين سياست روی آورد

وزارت ت سرحدات، عبدالحميد محتاط را ازفيض محمدرا ازوزارت داخله، پاچاگل را ازوزار
ن سال که محمدنعيم به حيث نمايندۀ دراي. مخابرات وجيالنی باختری را ازوزارت زراعت برکنارکرد

چارليس " یامريکايادشاه نيپال رفت با وساطت سناتورداودخان غرض شرکت درمراسم تدفين پ
درمالقات توافق به قطع تبليغات خصمانه ميان .  پاکستان مالقات نمودزاحمد نمايندۀبا عزي" یسرپي

 هرچند دريک مدتی بعد ازقتل حيات احمدشيرپاو. دوطرف شد وآنرا محمدداود درکابل پذيرفت
رفته شد  تبليغات خصمانه ميان دوطرف ازسرگ1975 فبروری 8وزيراعلی ايالت سرحد پاکستان در

درهمين سال محمدداود ازذلفقارعلی بوتو . اما به زودی دوباره اوضاع به حالت عادی برگشت
اوزمانی اين دعوت را بعمل آورد که بوتو بعد از . صدراعظم پاکستان دعوت کردتا ازکابل بازديد نمايد

.  به کابل آمد1976علی بوتو درجون ذالفقار. د کمک کردزلزله ی شديد درافغانستان پيشنهاوقوع يک 
ازمذاکرات . مذاکرات گرمی ميان دوطرف صورت گرفت

درحاليکه محمدداود دعوت . زده شدوحل قضايا سخن 
به برادران « :بوتورا درسفربه پاکستان پذيرفت به اوگفت

پاکستانی ما توسط شما وهمراهانتان اطمينان ميدهم که ملت 
زوی افغانستان جزدوستی وبرادری با ملت پاکستان آر

   ) 49( » .ديگری ندارد
 عازم ،علی بوتو به کابلذالفقاردوماه بعد ازسفرمحمدداود 

. استقبال گرمی بعمل آمدازاودرپاکستان . پاکستان شد
انکشاف مناسبات محمدداود با پاکستان برای اياالت متحده 

درحاليکه امريکايی ها . امريکا دلچسپ ورضايت بخش بود
ان با دولتمردان افغانستان به هميشه درمالقات ومذاکراتش

کيد ميکردند تأآن کشورروابط باپاکستان وحل منازعه بابهبود
يکديگرشان ان به کشورهای خبعدازسفربوتووداود

عنوان وبهبودمناسبات، موضوع جلوگيری مواد مخدررا به 
                    خارجه امريکاسايروس وانس وزير        :ردندمشکل بادولت افغانستان مطرح کيک

کابل آمد رامريکايی به سناتو William Scott" ويليام سکات"  ميالدی1976درنوامبر « 
مشروط که کمک امريکا با جديت و وضاحت حرف زد وگفتسردارمحمدداود درمورد مواد مخدراوب

      1977 درسال بعد. ين بردن توليد مواد مخدراستبه مساعی حکومت افغانستان درقسمت ازب
  درمالقات با   عازم نيويارک شدوحيدعبداهللا که غرض شرکت درجلسه ی عمومی ملل متحد 

                       وزيرخارجۀ.  رادريافت نمود نيزچنين پيامیSyrus Vance" سايروس وانس"امريکاباوزيرخارجۀ 
  )          50(» .افغانستان جلوتوليد مواد مخدر را بگيرد امريکا ابراز اميدواری کردکه

مشکلی درحد حل منازعه با پاکستان  کاربسيارالبته برای محمدداود تقاضای جلوگيری ازمواد مخدر
اما . اوبه ايجاد يک هيئت مشترک جهت بررسی موضوع موادمخدربا اياالت متحده موافقه کرد .نبود

جلب کمک های بيشتروگسترده ی                              محمدداود ازبهبود مناسبات با پاکستان می خواست آنچه را که
.                          های انکشافی افغانستان بود امريکا وکشورهای غربی واسالمی نفت خيزدربرنامه حده یاياالت مت

ی وايجاد رد وسال بعد با تدوين قانون اساسساله ی انکشافی رابرنامه ريزی ک  هفت پالن1976اودر
غورحنگ "نظام يک حزبی وتصويب آن ازطريق لويه جرگه به حيث رئيس جمهورورهبرحزب 

       محمدداود که پس ازتصويب قانون                     . به تداوم حاکميت خود لباس قانونی پوشاند) انقالب ملی"( ملی
سوی لويه جرگه تعين شدبا پويايی بيشترونگرش منتخب از به عنوان رئيس جمهور1974ساسی درا

کستان، نگرش جديد اودرسياست خارجی بهبود رابطه اش با پا. درتالش کمک های خارجی برآمد جديد
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ين اما ا.  امريکا، کشورهای اروپايی وممالک اسالمی نزديک به آنها بودروی آوردن به اياالت متحدۀ
بلکه . سياست آنگونه که ازسوی برخی تحليلگران عنوان می شود معنی بريدن ازشوروی را نداشت

ک های شوروی داودخان ميخواست با ايجاد تعادل درسياست خارجی که تا آن وقت با تکيه به کم
گرفته بود ازهردوطرف بلوک سرمايداری وسوسياليستی کمک های هنگفتی درتکميل صورت يکجانبه 

تصويب قانون اساسی اوبعد ازنخستين سفر. خود بدست بياوردامه های پالن هفت ساله ی برن
واين نشان . نجام گرفتبه اتحاد شوروی احرازرياست جمهوری ازطريق لويه جرگۀ انتصابی، وا

امادراين سفرحالتی پيش آمد . روابط ومناسبات نزديک وگسترده با مسکو است جدًا پايبندميدادکه اوهنوز
 در داود محمد. فضای مذاکره مختل شد ودورنمای روابط با شوروی درتاريکی وترديد فرورفتکه 

 مذاکره با طرف شوروی که برژنف رهبرحزب کمونيست آن کشوردررأس هيئت مذاکره کننده قرار
داشت به نوعی مورد اعتراض قرارگرفت که چرا کارگران ومتخصصين غربی درمناطق نزديک به 

تذکراين مطلب توسط برژنف ابرازيک شکايت بود که . وروی مصروف هستندسرحدات اتحاد ش
به گونه ای که به قول صمدغوث ماموربلند پايه ی وزارت خارجه ی . اعتراض گونه وشديد بيان گرديد

افغانستان وعضو هيئت مذاکره، لحن شديد برژنف حتی ديگراعضای هيئت شوروی را نا راحت 
ما هيچگاه اين حق را به شما نخواهيم داد تا به ما امرکنيد که « : سخ دادداودخان بال وقفه پا. ساخت

 اينکه به چه شکل. چگونه امورکشورخودرا پيش ببريم يا اينکه کی را درافغانستان استخدام کنيم
اگرالزم . می اندازيم مربوط به صالحيت دولت افغانستان ميباشدودرکجا متخصصين خارجی را به کار

همينکه سخنان خودرا تمام کرد، . ان غريب اما آزاد درتصاميم واعمال خويش خواهدماندباشد افغانست
برژنف، کاسگين . بالمعطلی ازميزمذاکره برخواست وبا همراهان خود بسوی دراتاق راهی شد

وپودگورنی به زودی بدنبال هيئت افغانی شتافتند وصرف بعد ازاصراروحيدعبداهللا، داودخان لحظه ی 
   )51( » .تا با جانب شوروی خدا حافظی کندتوقف کرد 

به مناسبات مختلف آن شده باشد که هرچه زودتردرفکرشايدمحمدداود بعدازاين پرخاش با برژنف 
ملی چنين تصميم وسياستی را ميخواست زمينه های عوشايد او. د با شوروی پايان ببخشدونزديک خو

سفريکه . کشورمورد مذاکره وبررسی قراربدهدرسمی به اياالت متحده امريکا با مقامات آن درسفر
اين دعوتنامه .  صورت ميگرفت1978برمبنای دعوت رسمی وزارت خارجه اياالت متحده درتابستان 

  به وحيدعبداهللا درشهر1977بر ارجه اياالت متحده امريکا دراکتووزيرخ" سايروس وانس"از سوی 
افت چون محمدداود قبل ازآنکه به اياالت متحده برود تحقق نياما اين سفر. تحويل داده شده بودنيويارک 

 با برادر)  دموکراتيک خلقحزب( شوروی توسط حزب کمونيستی طرفدار1978ل درکودتای اپري
 تا به محمدداود با اينکه آيا امريکايی ها حاضرمی شدند. وبيست تن اعضای خانواده اش بقتل رسيد

وروی نجات پيدا کند که کامًال ازاتکا ووابستگی به ش کمک نمايند  ایوسخاوتمندانهچنان دست باز
 چون برای امريکايی ها که هرنوع سياست وعملی را درچار. منفی نمی تواند ارائه شودپاسخی جز

چوب اهداف ومنافع خود به سنجش وارزيابی می گيرند، افغانستان درآنزمان ارزش پرداخت آن همه 
 اياالت متحده سالها قبل افغانستان را درقلمرو نفوذ شوروی واز سوی ديگر. هزينه ی هنگفت را نداشت

موافق با منافع اياالت ساختن افغانستان ازاين قلمرو نيزمحسوب کرده بود وهرگونه تالش برای بيرون 
 نتيجه گيری می کند 1972 اياالت متحده امريکا درسال گزارش وزارت خارجۀ« : تلقی نمی شدمتحده 

هرتالشی که درجهت . يه روابط طبيعی سياسی، اقتصادی، تجارتی وکلتوری داردافغانستان با روس: که
 شوروی برای پائين ترشدن ازسطح طبيعی آن صورت گيرد، خالف منافع -کاهش روابط افغان

   ) 52( » .هردوطرف بوده، حالت بدست آمده ديری دوام نخواهد کرد
به خوبی می توانست درک کند که امريکايی ودنيازداردکه آيا محمداپاسخ به بررسی و نيزهارسشاين پ

اظهارات داود دربرابر ا برخورد وپاسخ محمدنميکنند؟ آي اوبازها کيسه ی سخاوت خودرا فورًا برای
ابستگی شوروی با آن زيربارنفوذ ووحمدداود برای بيرون رفتن عاجل ازبرژنف درست ومنطقی بود؟ م

اسالمی چه طرحی می توانست ب وممالک نفت خيزمک های هنگفت غر بدون ک،پاسخ خود به برژنف
خود درتمام عرصه در حاليکه تا آن وقت افغانستان را با سياست های افراطی ونوسانی داشته باشد؟ 

رمذاکره با آن واقعه را دموصوف يا اينکه و. های حيات دراتکا ووابستگی به شوروی کشانيده بود
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اين گ مؤلف افغانستان درپنج قرن اخيربه بخشی ازميرمحمدصديق فرهن. برژنف جدی تلقی نميکرد
س پيش آمد که با موجود بودن يک نفرديکتاتورخودخواه دررأاين « :پرسشها اينگونه پاسخ ارائه ميکند

داشت، آيينه ی حقيقت نمای خوی وخصلت  برای افغانستان درپیاد شوروی عواقب بس ناگواراموراتح
ين ييها ظاهرشده واکنون درسطح باده ی شاهی وسايرگردهمآرها درمجالس خانومحمدداود بود که با

جانب رانه ی رئيس هيئات شوروی بايد ازدراين شکی نيست که مداخله ی مغرو. گرديدالمللی پديدار
به شکل مستدل به استناد برمواد معاهدات دوکشوررئيس هيئات افغانی ترديد می شد، اما اين ترديد بايد 

   )53( » . .  .  . ا عصبانيت وترک مجلسومنطقی صورت ميگرفت نه ب
اما اواين پيشرفت را . محمدداود زمام داری بود که به ترقی وپيشرفت افغانستان عالقه ی مفرط داشت

، ودرعين زمان او يک زمام دارمطلق العنان، ديکتاتور. تحت زعامت ورهبری خودش می خواست
خود با بی ثباتی وچرخش های ناگهانی وبدون اودرسياست . و کينه توزبودمتلون مزاج، احساساتی 

جنگ پاکستان تا مرزقضيه ی پشتونستان وخط ديورند چند باربابرسردرحاليکه .  عمل ميکردسنجش
حاکميتش به پاکستان رفت واز دوستی وبرادری با آن کشورسخن پيشرفت اما دراواخروبرخورد نظامی 

انگليس محسوب می شد اما اين  استعمارنه یدراين شکی نبود که خط ديورند يک عمل ظالما. گفت
را اين موضوع،  افغانستان د آن سوی ديورند چه می خواست؟ اوبرسرمعلوم نبود که محمدداود درمور

درساحه ی نفوذ وسلطه ی شوروی قرارداد وزمينه های بعدی تجاوزواشغال شوروی را مساعد کرد اما 
به پذيرش ديورند حاضرهمچون سلفش بوتو نشان داد که درسفرش به پاکستان ومذاکراتش با ذالفقارعلی 

داود دريک مالقات درکابل به سران پشتون وبلوچ اظهارداشت که تمام هشت هزار . . .  . « :است
به وطن شان ) 1978( اپريل30چريک وناراضيان آنها که درافغانستان پناه گزين بودند بايد الی 

ل ختک بمن گفت که داود با اشاره به اينکه ضياء محبوسين يکی ازسران پشتون، اجم. مراجعت نمايند
ختک افزود داود بما گفت که . رها ميسازد، ازتصميم خويش دفاع می نمود پشتون وبلوچ زمان بوتو را

 ما. بدست خواهيم آوردزيراما حقوق خويشرا درحکومت ضياءالحق .  به خود راه دادانبايد تشويش ر
ختک اظهارداشت که از . ما برنمی گرديم. است مرد متقلب ودغل بازشتيم که ضياءدابرايش اظهار

زمينی اش را با امين کمک کردند که شبکه ی زيرخيانت داود افسران پشتون به سرعت آگاه شده و
  ) 54(»  .درقوای مسلح توسعه بخشد ومستحکم سازد

  
                 حکومت     امريکا وافغانستان درزمانتحدۀاياالت م روابط             

  شوروینظامی کمونيستان وتجاوز                            
  :اتيک خلقب دموکرامريکا وحکومت حز    

 تکان  امريکا حادثه ی ناگهانی ودۀدرافغانستان برای اياالت متح) 1357ثور(1978کودتای اپريل 
ريان مناسبات بسيارنزديک نظامی ميان شوروی وافغانستان جامريکايی ها درچون . دهنده نبود

آنگونه که قبًال تذکرداده شد اياالت . قرارداشتند وشاهد نفوذ فزاينده ی روسها درارتش افغانستان بودند
اين تلقی بصورت . تلقی ميکردذ فزاينده ی شوروی را يک امرطبيعی نيز روابط گسترده ونفو،متحده

نفوذ شوروی تا سرحد سلطه به افغانستان نيزبسيارحساسيت مريکايی ها دربرابر که ادشان ميداواضح ن
 ی پنجاه برمی آيد که نه تنها امريکايی ها هحتی ازراپورشورای امنيت ملی امريکا دراوايل ده. ندارند

طبيعی نفوذ وسلطه ی شوروی پذيرفته انستان را به عنوان بخشی ازقلمروخودشان پيش ازپيش افغ
دراوايل سال « :شوری باورنداشتنددرصورت تجاوزنظامی مردم افغانستان نيزمت لکه به مقاوبودند، ب
 بسيار  ع نا چيز نسبی درافغانستانکرملين ظاهرًا به مناب:  شورای امنيت ملی واشنگتن گفت1951

مسکو ايجاب کند، به آسانی نستان را درصورتيکه اهداف وسيعترمی کند که افغااهميت نميدهد وفکر
چندان شکی وجود ندارد که افغانستان به آسانی فتح شده می تواند امردراين . اشغال کرده می تواند

   بردرصورت حمله. واقع نمی شودمردم آن مبنی برمقاومت دربرابرتهاجم بسيارمؤثرواراده ی 
  ) 55( » .مخصوصًا قبايل پشتون به مقاومت دوام بدهند امکان دارد که بعضی ازعناصرافغانستان
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نکته ی قابل توجه وشگفت انگيزدرنتيجه گيری شورای امنيت ملی امريکا است که درصورت وقوع 
شايد راپورشورای امنيت ملی اياالت . حمله ی شوروی، مقاومت را تنها به قبايل پشتون منحصرميسازد

روايی چون انگليسها دردوران حکم.  براساس ديد وسياست انگليس ها تهيه شده باشد1951متحده در
بصورت محدود ازنواحی شرقی وجنوبی افغانستان دست به تجاوز  هند چند بارسلط شان به نيم قارۀوت

. شدندقبايل پشتون بود به مقاومت روبروولشکرکشی زدند ودرآن مناطق که عمدتًا محل سکونت 
ريتانيا  ی امپراطوری بعالوتًا قبايل پشتون درآنسوی ديورند بصورت نيمه مستقل وخارج ازسيطره

ها انتقال دادند که درصورت واين ذهنيت وبرداشت را به امريکايی .  هند به سرميبردنددرنيم قارۀ
 هرچند که انگليسها درمقاومت های. شوروی ممکن است تنها پشتونها به مقاومت دست بزنندتجاوز

م اعم ازپشتون به خوبی شاهد گسترش مقاومت ومبارزه ی تمام مردمردم افغانستان دردوران استعمار
ت تاجک ها محسوب می شد وغيرپشتون بودند واين مقاومت درمناطق شمال کابل که عمدتًا محل سکون

بود، اما عمدًا آن مقاومتها را ناديده گرفتند ويا کم اهميت پنداشتند تا حتی بيشترازهرمنطقه ی ديگر
رمبنای آن تصوروذهنيت شکل سياست اياالت متحده دربرپايی روابط ومناسبات آينده درافغانستان ب

  . دبگير
 دهه ی پنجاه که دکتورينراواخرد شورای امنيت ملی، 1951ال اياالت متحده علی الرغم گزارش س

دررابطه به افغانستان   آمد بوجودميانه ازتجاوزکمونيستیحمايت شرق برمبنی ايزنهاوررئيس جمهور
" هنری برادشر"به نوشته ی . ستادگی کندروزافزون شوروی اي وحساس ترشد تا دربرابر نفوذفعالتر

 اياالت متحده، افغانستان را به حيث يک منطقه ی عمليات وزارت خارجۀ« :محقق امريکايینويسنده و
 به مطالعه ی شيوه های  آغازکرد که برمبنای آن بتواند با 1959اضطراری تعين کرد ودرسال 

   ) 56( » .شورويها درافغانستان درمحل رقابت قراربگيرد
 شيوه های را که بعدًا امريکايی ها دررقابت با نفوذ شوروی درافغانستان بکاربردند ازمؤثريت و

سترده وفزاينده با برپايی مناسبات نظامی، روس ها بصورت گ. قابت برخوردارنشدمؤفقيتی دراين ر
تصاد  مالی، اقارتش افغانستان را دراين نفوذ نشانه گرفتند وهم چنان با ارائه ی کمک های هنگفت

امريکا کمک های خودرا آنهم  اما اياالت متحدۀ. ووابستگی خويش درآوردندافغانستان را نيز تحت تأثير
آنگونه که يه اختصاص داد که دراين عرصه نيزبصورت محدود درعرصه ی اقتصادی وتعليم وترب

  ميزان کمک ودرمباحث پيشين اشاره شد قابل مقايسه با
 می فهميدند کههاشايد امريکايی  .سهمگيری شوروی نبود

 شوروی به افغانستان                                                                 شيوه ی رقابت آنها درجلوگيری ازنفوذ
  بسيارقوی گزارشناقص وغيرمؤثراست وبه احتمال

                                             طبيعی تلقی کردن افغانستان               وذهنيت  امنيت ملی شورای
 نفوذ شوروی درشکل دادن آن شيوه های ناقص ودرقلمرو

اما اياالت متحده درکاربرد . ناکام نقش اصلی داشته باشد
ا مرزعقيم ساختن وعقب زدن چيززيادی تمورد نظرشيوه ی 
امريکايی ها توقع داشتند تا اين . ها نمی خواستنفوذ روس
انستان را درموقعيت دوران رقابت های غتواند افرقابت ب

بدهد ث منطقه ی حايل قراربريتانيا وروسيه ی تزاری به حي
گيری ازکم ازسيطره ی کامل شوروی به اين کشورجلوکمويا
کرتيک حتی امريکايی ها بعد ازکودتای حزب دمو. کند

 چنين توقعی را ازسر بيرون 1978کراتيک خلق دراپريل 
ه وزارت خارجه ی اياالت متحده ی امريکا چنانچ. نکردند

                        کارتررئيس جمهورامريکزجمي وتحليلی نوشت  دريادداشت1978درروزهای نخست کودتای اپريل 
تجو ما ضرورت داريم تا يکجا شدن ناسيوناليزم وکمونيزم را درمحاسبه بگيريم وراه های را جس« :

    ) 57( » . کنيم تا ازپيش رفتن رژيم وبه آغوش کشيدن آن توسط اتحاد شوروی، جلوگيری بعمل آيد
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 ازسوی کمونيستان طرفدارشوروی 1978اپريل  با توجه به همين تحليل وسياست بود که وقتی کودتای
 تأخير تشکيل شد، اياالت متحده بدون يک       پيروزی رسيد وحکومت حزب دموکراتيک خلقبه 

با . مذکور رابه رسميت شناخت  حکومت1978بدون يک مالحظه ی جدی در ششم می  طوالنی و
              .مجرای غيرقانونی با يک کودتای خونين نظامی بوجود آمده بود وجوديکه آن حکومت از

            
يشتربه شوروی نتيجه ی کودتا، افغانستان ب هرچند در« :اظهارداشت  James Carterجميزکارتر
لوی دوپری . رااختيارکند گمان نمی رود که دولت جديد حيثيت دولت دست نشانده مايل شده اما

                                         برچسپ کمونيست:" افغانستان شناس امريکايی درروزنامه ی نيويارک تايمزنوشت که
  )                                                                      58(» ."استجايزبررژيم جديد افغانستان نا 

                                توسط اياالت متحدۀ امريکا به آسانی البته عامل تائيد وپذيرش حکومت حزب دموکراتيک خلق
ناکامی های اياالت . وبدون مالحظه ای درمورد طبيعی بودن نفوذ شوروی به افغانستان برنمی گشت

درجلوگيری ازنفوذ کمونيزم وشوروی درآسيا طی سه دهه ی بعد ازجنگ دوم جهانی، اوضاع  متحده
متحده درمنطقه که اندکی بعد درآنجا  ندارم اياالتابه ی ژوناآرام کشورشاهی ايران بمثا بی ثبات

امريکايی بوجود آمد ازعواملی بود که امريکايی ها را به شناخت رسمی وزود هنگام  حکومت ضد
نه تنها اياالت متحده .  ومطيع شوروی درافغانستان واداشت1978حکومت محصول کودتای اپريل 

ملی خود سلطه ی شوروی را حتی ازطريق حمله ی  شورای امنيت 1951درگزارش وراپورسال 
 وتشکيل حکومت 1978 اپريل 28نظامی پذيرفته بود بلکه درحدود سه دهه بعد ازآن با کودتای 

کمونيستان طرفدارشوروی خودرا ناتوان تروعاجزترازآن احساس ميکرد که مانع لشکرکشی شوروی 
  وزيرخارجۀSyrus Vance، سيروس وانسآنوقت فرانسهبه گفتۀ وزيرخارجۀ« :به افغانستان شود
بود، زيراازدست ما هيچ کاری  شوروی به افغانستان لشکربکشد بايد محتاط اگر:" امريکا به اوگفت

                   )                            59( » " نيستساخته 
                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
Stansfield Turner                           Zbigniew Breezinski              

   مشاورامنيت ملی                 1981 تاجنوری 1977ای ازمارچ .آی.ُ رئيس سی         
 مشاور  Zbigniew Breezinski هرچند ميان سيروس وانس وزيرخارجه وزبيگنيوبرژنسکی

رئيس جمهوردرامورامنيت ملی برسراتخاذ سياست آن کشوردرمورد کودتای اپريل درافغانستان 
  وروی درتطبيقبرژنسکی می پنداشت که کودتای اپريل قدم اول اتحاد ش« :اختالف نظروجودداشت

اواستدالل ميکرد که .  ماسترپالنش درجهت بدست آوردن تفوق وبرتری درجنوب غرب آسيا بوده است
اتحاد شوروی درقدم ديگرافغانستان را درمدارش داخل خواهد ساخت ودرنهايت کشورهای تيل خيز 

اين " وانس"ليکن. خليج فارس را ازطريق تدابيرنظامی وسياسی تحت فرمان خويش قرارخواهد داد
              . . .   .زيرا شواهد دست داشتن اتحاد شوروی درکودتا موجود نبود. استدالل را رد ميکرد
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محتاط تربود وميگفت " برژنسکی" نسبت به Stansfield Turner"ستانس فليدترنر "C.I.Aرئيس  

اما برژنسکی ازبرافروختگی اتحاد شوروی باکی نداشت، زيرا فکر . که چيزی ازدست ما برنمی آيد
  )60( ».ميکرد که روسها به هرحال زمام امورافغانستان را بدست گرفتند

 اياالت متحده ملی،ومشاوررئيس جمهوردرامورامنيت علی الرغم اختالف نظر ميان وزارت خارجه 
ک های اقتصادی  شناخت، همچنان به کمعالوه براينکه حکومت حزب دموکراتيک خلق را برسميت

. رابطه ی نظامی که به تربيه ی افسران محدود می شد، ادامه دادوحتی به اش با حکومت مذکور
 هزار 310بلغ  م1979 - 1980وزارت دفاع امريکا به کانگريس پيشنهاد نمود که در سالهای مالی 

 David"ديويد نيوسم"دفاع امريکامعاون وزير. ران افغان مصرف گرددبه تربيه ی افسدالر
Newsamبه کابل آمد وبارهبران حزبی 1978 ی امريکايی درجوالی به عنوان نخستين مقام بلند پايه 

الت متحده  به حيث سفيراياAdolph Dubs"بسآدولف د"همزمان بااين مذاکرات. دودولتی مذاکره کر
دراختالف نظرميان وزارت خارجه ومشاورامنيت ملی برسرافغانستان بيشتر سفير. درکابل توظيف شد

 درفدارمسکواوترجيح ميداد که به جای مقابله بارژيم طر. پايبند ومعتقد به نظريات وزارت خارجه بود
  تنها ازاحتياط کارواشنگتن بايد نه« :اوميگفت. وهمکاری درپيش گرفته شود کابل سياست نزديکی

ولی بعد ازمدتی يک . بگيرد، بلکه ازپرتاب نمودن رژيم جديد دردامن اتحاد شوروی اجتناب ورزد
الت متحده امريکا سطح موجود نفوذ اتحاد شوروی رادرکابل پائين خواهد آورد ولی موقف مثبت ايا

نبايد سعی .  درنخواهد آمدهيچگاه ازنگاه سياسی ويا ازنگاه ملحوظات ديگردرشماراقماراتحادشوروی
 "چای سيسکو"نمی تواند به اندازه ی مارشال تيتو حتی بحد ) امين(او. نمائيم که برآن برچسپی بزنيم

  )61( ».پيش برود
درحاليکه سياست رسمی اياالت متحده به تداوم روابط وحتی نزديکی با حکومت حزب دموکراتيک 

اياالت  چشم نمی خورد، حادثه ی قتل سفيريراين سياست بهخلق بنا يافته بود وهيچگونه نشانه ای ازتغ
 Adolphبس آدولف د. گون کردمتحده درکابل ذهنيت وسياست امريکايی هارا درمورد اين روابط دگر

Dubsباعث، اسماعيل اکبر  توسط چهارنفری که آزادی بحرالدين 1979چهاردهم فبروری  صبح روز
  باعث ازرهبران سازمانی بود که . ستند به گروگان گرفته شدرا اززندان حکومت می خواوچند تن ديگر

  طاهربدخشی ازمؤسسين حزب دموکراتيک خلق بعد ازجدايی ازحزب مذکوربنام محفل انتظاربوجود
 حفيظ اهللا امين. اما آنها با مطرح کردن موضوع ستم ملی درکشوربه گروه ستم ملی معروف شدند. آورد

خست کودتا که به تصفيه ی جناح پرچم ازحکومت پرداخت اقدام به بعد ازکودتای ثورودرماه های ن
بدخشی وباعث وتعدادی ازرهبران وکدرهای جريان . دستگيری وسرکوبی جريان ستم ملی نيزکرد

ازجاده ميدان هوايی گروگان  سفيرامريکارا هواداران باعث. زندانی وسپس به قتل رسانيد مذکوررا
انتقال دادند وخواستارآزادی همفکران خود  ی قصررياست جمهوریبه هوتل کابل درجوارجنوب گرفته

بروی گروگان گيران بدون توجه به  حفيظ اهللا امين فرمان محاصره وسپس تيراندازی را. اززندان شدند
دبس با چهارتن . مطالبه وخواست آنها وبدون مشوره با ديپلوماتها وکارمندان سفارت امريکا صادرکرد

نظريه ی رسمی اياالت متحده امريکا که بعدًا درراپورتحقيقات وزارت . تل رسيدگروگان گيرها به ق
خارجه ی آن کشوردرمورد قتل دبس منتشرشد اين بود که درجريان اين حادثه مشاورين شوروی 

قوماندان (چارمشاورشوروی درمحل باپوليس ويک مشاورديگربا سيد داود ترون« :حضورونقش داشتند
يکی آن درقسمت آماده . شورويها ظاهرًا سالح تهيه ميکردند. ه ومشوره بودندمصروف مفاهم) پوليس

. کردن سالح کمک ميکرد وديگری آمادگی ميگرفت که چه وقتی اشاره فيربه وی داده ميشود
. اعتراضات ديپلوماتهای امريکا ناديده گرفته شد وپوليس با مشاورين شوروی به اتاق هوتل حمله بردند

کننده درداخل اتاق کشته شدند ودونفرديگربعدًا بصورت جداگانه توسط پوليس به قتل دبس ودواختطاف 
                                                                                                                              )    62(» .رسيدند
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  Adolph Dubsبس ادولف د                               حفيظ اهللا امين                           
خود متهم به دخالت جرای قتل سفيررسمی شوروی را درما امريکا بصورت درحاليکه اياالت متحدۀ

ازآن بعد نگرش . ذيرفتهيچگونه مسئوليتی رادراين مورد نپکرد وخواهان توضيح شد اما مسکو 
گاه دوسياست رسمی امريکا درمورد دولت حزب دموکراتيک خلق تغيريافت وبه نظرمی رسيد که دي

وتنزيل روابط کاهش . دمشاورامنيت ملی جانشين سياست وزارت خارجه می شو" برژنسکی"های 
 اياالت متحده با ادعای نامساعد بودن شرايط امنيتی بسياری 1979درجوالی . يافتسياسی با کابل آغاز

ازديپلوماتها، متخصصين وکارگران فنی خودرا ازپروژه های مساعدتی وبخش های معارف ودانشگاه 
 اليحه James Carterيزکارتر جم1979کمترازيکماه بعد درچهاردهم آگست . افغانستان خارج کرد

ای را به امضاء رسانيد که بموجب آن کمک به افغانستان تا تحقق شرايط وضع شده ازسوی واشنگتن 
" بسد"قتلمطابق اين شروط حکومت افغانستان ميبائيست حقايق الزم را درمورد . ممنوع گرديد

. ازواشنگتن معذرت می خواستبدسترس اياالت متحده ميگذاشت، مسئوليت قتل را به عهده ميگرفت و
حزب غم موجوديت تره کی به عنوان رهبر لرعلی االبته حفيظ اهللا امين که فرد اصلی قدرتمند دردولت 

اواين . ودولت بود به جای معذرت خواهی وپذيرفتن مسئوليت قتل، جناح پرچم را مسئول معرفی ميکرد
سفارت معاون دبس وسپس شارژدافير J.Bruce Amstutz"بروسوامستوتز.جی"را چند باربه مطلب

 که ببرک کارمل 1979اما پس ازتجاوزشوروی وقتل امين درپايان سال . امريکا درکابل اظهارنمود
 دۀگرفت، حفيظ اهللا امين را به عنوان نماينجای امين دررهبری حزب ودولت قراررهبر جناح پرچم به 

 1980مارچ راخيرافغانستان درجۀ وزارت خا. امريکا خواندامپرياليست ها مسئول قتل سفير
يزم می شناختند بس بيان داشت که اختطاف کنند ه گان امين را به حيث نماينده امپريالدرتوضيحات قتل د

امين . اياالت متحده روابط مخفی خودرا با سفارت امريکا افشاء کندومی خواستند تا دبس سفير
ود که اين توضيح درمورد مسلم ب. يران پرداختبس وگروگانگگيری ازافشای اين روابط به قتل ددرجلو

برای واشنگتن ازسوی حکومت کارمل که با تجاوز نظامی شوروی بميان آمده بود يک قتل سفير
                                                                                            . موضوع مضحک ومسخره محسوب می شد

شوروی ازتأمين روابط با حکومت افغانستان به عنوان حکومتی که  امريکا بعد ازتجاوزاياالت متحدۀ
 رکابل حافظ د نخست سفارت عربستان سعودی را.هيچگونه مشروعيت وقانونيت ندارد، خودداری کرد

وی به افغانستان سفارت منافع خود به صفت قيم تعين نمود اما بعدًا سعودی نيز با تجاوز نظامی شور
 هرگونه مناسبات اقتصادی، اياالت متحدۀ امريکا نيز بعد از تجاوز شوروی. خودرا درکابل بست

 ودرعوض ، سفارت خودرا مسدود کردفرهنگی، نظامی وسياسی را با کابل به حالت تعليق درآورد
کا بعد ازقتل سفير درحاليکه امري. معطوف نمود بسوی نيروهای مخالف حکومت مذکورتوجه خودرا

 ديگر ديپلوماتی را برای افغانستان درکابل توظيف نکرد ودروازۀ سفارت خودرا تا 1979خود در
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 نگشود، کابل برعکس سفارت خودرا درواشنگتن تا سطح 2001سقوط حکومت طالبان درسال 
 بدست گرفتند در کابلرا که طالبان حکومت 1995از آن زمان تا سال .  بازگذاشتکارداريا شارژدافير

:                                                                             کارداران سفارت افغانستان در واشنگتن عبارت بودند از
 ، محمد 1984 تا 1982 ، داکتر محمدسالم اسپارتک شارژدافيراز1981 تا 1980از نوراحمد نورسفير

، عبدالغفورجوشن 1990 تا 1988 ، مياگل شارژدافير از 1987 تا 1984ررفق شارژدافير ازحيد
، انجنيريارمحمد محبت 1994 تا 1992 ، انجنيرعبدالرحيم شارژدافيراز 1992 تا 1990دافير ازشارژ

                                                                                                      )63(  . 1995 تا 1994ازشارژدافير
درکابل وروی آوردن به با رويگردانی ازحکومت برسراقتدارنه تنها نظامی شوروی با تجاوزواشنگتن 
شوروی عمال فشارهايی دربرابرکه به ِامذکوررا تحت فشار وتهديد گذاشت بل، حکومت مخالفين

جميزکارترتجاوز . شده بودفغانستان موجب ايجاد حکومت مذکوراپرداخت که با حمله ی نظامی به 
نظامی شوروی را به عنوان بزرگترين تهديد صلح پس ازجنگ جهانی دوم خواند وبرای مجازات 

جديد قنسلی تعويق افتتاح تسهيالت امور: نمود وضع 1980شوروی اين تعذيرات را درجنوری 
ت کلتوری واقتصادی، وضع قيودات شديد برتجارت با شوروی درنيويارک، به تأخير انداختن مبادال

ماهيگيری شوروی درآبهای امريکا، منع فروش گندم به های شوروی، لغو امتيازات برای کشتی 
  .شوروی وتحريم بازيهای المپيای تابستانی درمسکو

ه ی وی وزارت خارجنظامی شوروی به هرگونه تقاضا وتوضيحاتی که ازسبعد ازتجاوزاياالت متحده 
انستان غ ضرورت تماس ومذاکره با دولت افحتی درصورِت.  می شد وقعی نميگذاشتافغانستان ارائه

واشنگتن درمذاکرات غيرمستقيم با آنکه . به جای آن دولت با مقامات شوروی به مذاکره می پرداخت
تضامين ی درپای اعالميه اياالت متحده جۀخارغانستان وپاکستان سهم گرفت ووزيرميان دولت افژنو
هرگونه تماس رسمی با مقامات جه شوروی امضاء کرد اما ازخارژنو با وزيرلمللی موافقت نامه بين ا

 ميان دولت 1982جون16 ازکهمذاکرات ژنو. نستان درطول اين سالها خودداری نموددولتی افغا
ه امريکا افغانستان وپاکستان بصورت غيرمستقيم توسط سازمان ملل متحد با نظارت اياالت متحد

 به امضای 1988 اپريل 14اجالس رسمی ادامه يافت در بار12 با 1988 آغاز شد وتا مارچ وشوروی
  . موافقت نامه ی ژنو انجاميد

   امريکا ومجاهدين                    اياالت متحدۀ
کودتای حزب دموکراتيک خلق وتجاوزنظامی شوروی سخن زجهاد ومجاهدين افغانستان بعد ازوقتی ا

ميان می آيد اين پرسش مطرح ميگردد که چه کسی پای چه کسی را به وقايع خونين اين دوره کشانيد ب
لگران ومحققين، کمونيستان وچه کسی مسئوليت اصلی را دراين حوادث بدوش دارد؟ برخی ازتحلي

نيزم روسی وامپراطوری شوروی وهمچنان برخی اعضای حزب دموکراتيک خلق وبه موبه کوفادار
يس جمهور مشاوررئ" برژنسکی"جناح پرچم پاسخ اين پرسش را درسياست وموضع گيری ويژه 

 طی يک مصاحبه ی مطبوعاتی 1998درسال " برژنسکی". جستجو ميکنندمنيت ملی امريکا درامورا
 1980کمک به مجاهدين افغان را ازسال ) C.I.A"(سيا"براساس اطالعات رسمی، سازمان« :گفت

اما حقيقت امرتا کنون . کرد آغاز1979دسمبر24به افغانستان در شوروی يعنی بعد ازحمله نظامی
  آقای کارتررئيس جمهور1978واقعيت اين است که درسوم جنوری. داشته شده استهمخفی نگ

دستورالعملی راامضاء نمود که برطبق آن بايد به مخالفان دولت شوروی درافغانستان بصورت مخفی 
اشتی تقديم رئيس جمهورنمودم ودرآن شرح دادم که به نظرمن اين د درآن روزمن ياد. کمک می شد

  ) 64(».کمک مخفی به دخالت نظامی شوروی درافغانستان منجرخواهد شد
د مطرح باشد، نقش اصلی را اگرکشانيدن پای شوروی درافغانستان با توجه به آنچه که برژنسکی ميگوي

 جنگ شان بازی کرده باشند، رهبران حاکمزغاآنکه وی با کمک های مخفی اش ومجاهدين با آقبل از
اين امين بود که بارها وبه  چون . هللا امين بدوش داشته استحزب دموکراتيک خلق به خصوص حفيظ ا

حفيظ اهللا امين اين تقاضا . والتماس گونه ازمسکو خواست تا نيروی نظامی به افغانستان اعزام کندتکرار
. امل قدرت بلکه مدت ها پيش ازآن ويکجا با تره کی انجام دادرا نه بعد ازبرکناری تره کی وغصب ک
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جمهوری دموکراتيک افغانستان، به نخست وزير« :وی روسها ترديدشدبارها ازس، درآغازتقاضاهائيکه 
رزمی با  فروند هليکوپتر20 تا 15برتحويل حفيظ اهللا امين اطالع بدهيد که درخواست افغانستان مبنی 

 توضيح داده بوديم بگوئيد که ما به افغانيها قبًال. ه حکومت شوروی فرستاده شدپرسنل نظامی شوروی ب
بيون درجمهوری دموکراتيک افغانستان گانهای رزمی شوروی درسرکوب ضدانقاليکه شرکت آشکار
  )65(» . . . . مصلحت نمی باشد

 بدرخواست  واردافغانستان شد1979بعدًا که نخستين قطعات نظامی ارتش سرخ شوروی دردسمبر 
ده هزارتن ازمنسوبان اردوی ) ازسوی حفيظ اهللا امين(بايد به اساس اين پيشنهاد« :حفيظ اهللا امين بود

همين سبب به . شوری درميدان های هوايی افغانستان جابجا ودرمواقع الزم ازآنها استفاده ميگرديد
" حدود نظامی اتحاد شورویقطعات م" فورمول بندی افغانستان وشورویهردوجانبدربيانيه ها واسناد

  )66(».بکارميرفت
بارها ازشوروی اعزام نيروی نظامی را به افغانستان ين عالوه برآنکه با حرارت واصرارحفيظ اهللا ام

اوبه گفته ی . کرده بودرقرار امريکا درکابل ب متحدۀتقاضا ميکرد، روابط نزديکی با سفارت اياالت
" دبس"ازکشته شدن سفيری سفارت امريکا درکابل تا پيش  قنسل سياسBruce Flatin"بروس فالتين"

اين رهبرافغانها :"ن مالقاتش با امين گفتدبس درمورد اولي. مالقات کرده بودرمذکوچهارده بارباسفير
ونمی خواهد بيش ) کمونيست ناسيوناليست است(می کند که وی گويا يکدرباره ی خودش چنين فکر

مسکو چندين بارگفت که لهجۀ امين دربارۀ " دبس. "د باشازحدمجبوريت به اتحاد شوروی متکی
 ست با اياالت متحدۀ نامبرده گمان ميکرد که امين آماده ا. آشوبگرانه وآميخته با نوعی الفزنی بود

  ) 67(» .ازآن روابط خودرا توسعه بخشد که احتياط مقتضی آن استامريکا زودتر
روی به افغانستان بود واولين وت کننده ی ورود قوای شوبا توجه به اينکه حفيظ اهللا امين ازيکطرف دع

روابط نزديکی با سفارت امريکا درکابل وازجانب ديگرقطعات نظامی شوروی بدعوت اووارد شد بار
ادعای ببرک کارمل رهبر جناح وداشت آيا ميتوان به ادعای مسکو درزمان تجاوز نظامی به افغانستان 

 آيد که بين سياست برژنسکی بميان میند باورکرد؟ اين پرسش نيز خواندC.I.Aپرچم که امين را عضو
امنيت ملی اياالت متحده که درسالهای حکومت امين وتره کی مصروف ارائه ی کمک مخفی به مشاور

 امريکا که ازطريق سفارتشان درکابل روابط الف حکومت بود وسياست وزارت خارجۀنيروهای مخ
تضاد ظاهری چه تبانی وهمآهنگی های پنهانی وجودداشت؟ آيا هردو نزديک با امين داشتند علی الرغم 

  سياست يک هدف واحد يعنی کشاندن پای شوروی را به افغانستان تعقيب نميکردند؟ 
نظامی شوروی بازی درتجاوزجناح پرچم وهواداران ببرک کارمل برای تبرئه ی خود ازنقشی که 

نظامی شوروی بدوش  هم مسئوليت تجاوز ميکنند تا مطرحC.I.Aکردند عضويت حفيظ اهللا امين را در
جناح پرچم وخلق واين درحاليست که هردو. مود شوندحق بجانب وانمين بيفتد وهم روسها دراين تجاوزا
 امريکا را  را تجاوز نميدانند، اياالت متحدۀلشکرکشی شورویه خصوص آنعده اعضای آنها که هنوزوب

" برژنسکی"ادعایازآنها سندی باال تربرای .  تلقی ميکنندعامل اصلی جنگ وحمله ی نظامی شوروی
نظامی شوروی عليه حملۀ امريکا قبل ازه جنگ را مداخلۀمشاورامنيت ملی اياالت متحده وجودندارد ک
نظامی تجاوزهيچ ادعايی نمی تواند توجيه گرالبته . جمهوری دموکراتيک افغانستان بوجود آورد

اح خلق وپرچم دراين وليت حزب دموکراتيک خلق اعم ازجن باشد وازمسئ1979شوروی دردسمبر
 بمعنی معصوميت جناح پرچم وحقانيت C.I.Aثبيت وصحت عضويت حفيظ اهللا امين درت. تجاوزبکاهد

بودن جنايات او دردوره ی حاکميت وهواداری اش  باشد با آشکارC.I.Aاگر امين عضو. شوروی نيست
باشد که اگرقرار. دموکراتيک خلق است حزب ديگراودوبرابررهبران، ميزان معصيت ازشوروی

 برمبنای شناسايی عامل 1978کودتای اپريل ازمعيارمسئوليت ها ومعصيت ها درحوادث خونينی پس 
امل قبل ازهمه درعملکرد زمام داران حزب دموکراتيک خلق اصلی وقوع جنگ سنجيده شود، اين ع

به شورش وقيام اليی وجنايتکارانه ی آنها بود که کودکانه، غيرعقد عملکر. قابل مطالعه وبررسی است
. خبری نبود" برژنسکی"درآن زمان ازکمک های مخفی. اری ازنقاط کشورانجاميدهای مسلحانه دربسي

اينکه بعدًا ازمخالفت ها وقيام . وحتی دربسياری ازقيام ها گروه های اسالمی ورهبرانشان نقشی نداشتند
همان زاويه به بحث  که آنرا بايد ازه کرد موضوع جدا گانه ای استهای مردم چه کسی وچگونه استفاد
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خود درمورد کشاندن پای شوروی به افغانستان آنچه را برژنسکی ازتصميم وابتکار. وتحليل گرفت
برژنسکی وهموطنان امريکايی دراينکه . يک الفزنی است هزيمت وفروپاشی آن ميگويد بيشتروسپس

شوروی بهره گيری فراوانی کردند وتا ب دموکراتيک خلق وتجاوزحزازجنگ وجهاد عليه حاکميت او
  . حدی انتقام ويتنام را ازشوروی گرفتند ترديدی وجود ندارد

يکی ازچهره های معروف پولندی االصل،  Zbigniew Breezinski"زبيگنيو برژنسکی"
پولندی " سکیبرژن". وسرسخت ضد کمونيزم وضدشوری دردستگاه قدرت اياالت متحده امريکا بود

دوره ی جوانی خودرا درفرانسه وجرمنی سپری کرد وتحصيالت خودرا درعلوم سياسی درکانادا تبار، 
 اياالت Harwvard ازدانشگاه هارورد1953اودکتورای خودرا دراين رشته درسال . به سررساند

 سمت دردهه ی شصت.  تابعيت اياالت متحده را بدست آورد1958درسال . متحده امريکا گرفت
سای جمهور رؤ Lyndon Johnsonمشاوريت را درحکومت های جان اف کنيدی وليندون جانسون

ودرهمين دوره به داشتن نظريات وموضع گيری های شديد ضد کمونيزم . اياالت متحده به عهده داشت
  مشاورامنيت ملی دراداره رئيس جمهورجميز1976سپس درسالاو . وضد شوروی معروف شد

 رديد ونقش عمده ای را درسياست خارجی اياالت متحده دراين دوره به خصوص درتوظيف گکارتر
برژنسکی درمورد روابط با حکومت حزب دموکراتيک خلق برخالف . مورد افغانستان بازی کرد
برحکومت موصوف را تا کمک به مخالفين  نظريه ی به انزوا کشانيدن وفشارسياست وزارت خارجه
ی توانست هدف  وکمک با کابل نمپايی وتداوم مناسباتموصوف برازنظر. حکومت مطرح ميکرد
. جلوگيری ازسلطه ی فزاينده ی شوروی وسقوط کامل افغانستان برآورده سازداياالت متحده را در

که درجلوگيری  انجام يافته تلقی ميکردوپيشنهاد می نمود 1978اواين سقوط را بعد ازکودتای اپريل
انرژی شرق ميانه، شوروی را درافغانستان رسوی آبهای گرم وذخايشوروی بازپيشروی های بيشتر

 نچه که درزمان ارائه ی نظريات برژنسکی مايه ی تائيد وکمک ديدگاه ها و آ.بايد دادتحت فشارقرار
خالفت مک خلق وبروزادعاهای اوشد همانا عملکرد سرکوبگرانه وظالمانه ی حکومت حزب دموکراتي

 ميان کابل ومسکو که 1978دوستی پنجم دسمبرداد قرارعقد . رژيم بودرهای گسترده ی مردم دربراب
ميدانست زمينه را برای جايگزينی ديدگاه برژنسکی به جای نظامی شوروی را مجازوی مداخلۀ به نح

 امريکا دراين قرارداد که رژيم شاهی طرفداريکماه ماه بعد از. سياست وزارت خارجه آماده ساخت
آبهای گرم  نگرانی واشنگتن دردسترسی شوروی به منابع نفت شرق ميانه وايران سرنگون گرديد،

وغيرقابل قبول دراين  وتوضيح شک برانگيز1979 درفبروریاياالت متحدهقتل سفير. افزايش يافت
سفيد ظريات برژنسکی درقصرازبيش برای پذيرش نی بود که زمينه را بيشترمورد حادثه ی ديگر

من بصورت « :برژنسکی بعدًا درکتاب خاطرات خود نوشت. ساعد کردسياست اياالت متحده موتغير
که توانستم . بکاهد) وزيرخارجه"(وانس"منظم رئيس جمهوررا تشويق می نمودم که ازصالحيت های

برپاليسی که رئيس کميته ی غورای راازساحه ی صالحيت . آی . سیرا قانع بسازم که رئيس جمهور
 که تحت  ی صالحيت کميته خاص همآهنگی شورای امنيت ملیخارجه بود بکشد ودرساحهآن وزير

   ) 68(».کارميکرد، بگذاردرياست مشاوررئيس جمهور
  سياست استخباراتی ومناسبات غيررسمی             

 رامورامنيتمريکا د ااياالت متحدۀگاه های برژنسکی مشاوررئيس جمهورباچيره شدن نظريات وديد
مورد افغانستان، سياستی درچگونگی مناسبات با افغانستان شکل سياست وزارت خارجه درملی به 

سياست . گرفت که آنرا می توان سياست استخباراتی درچارچوب يک مناسبات غيررسمی نام گذاشت
به حوزه ی ) C.I.A)"Central Intelligence Agency"همانا وروداستخباراتی اياالت متحده 

، درقسمت S-407درواشنگتن دراتاق1980 درنهم جنوری«:سياست آن کشوردرمورد افغانستان بود
که بيش ازاندازه دستگاه های الکترونيکی حفاظتی درداخل ونيروهای مسلح (سنای ساختمان کنگره

طی تعطيالت کريسمس کنگره، ) دارد احتمالی اطالعات وجودی ازدرزدرخارج آن جهت جلوگير
                               فرانک سی "C.I.Aمعاون رئيس ن جلسهايدر" سيا"نمايندگان. گروهی ازسناتورها حاضرشدند

  بعضی مردان شماره يک" جان مک ماهون"معاون عمليات ،Frank C.Carlucci"کارلوسی
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  اين فقط يک موضوع دردستورکار. خفی بودندعمليات م
  رح ساختن برنامه جلسه وجود داشت که عبارت بود ازمط

   درC.I.Aهايی برای انجام عمليات شبه نظامی مخفی
  روز. سناتورها هيچگونه مخالفتی اساسی نداشتند. افغانستان

  نتيجه ی اجالس رابه کاخ) کارلوسی(ای.آی.بعد معاون سی
  کارتردستوری مبنی برشروعسفيد تسليم نمود ورئيس جمهور

    ) 69(» . . . دعمليات براندازی درافغانستان صادر نمو
              امريکا درمشارکت باسازمانهای سياست استخباراتی اياالت متحدۀ

              اسالمی وغير لکااستخباراتی وجاسوسی دولت های متحد مم
   عربستان سعودی عملی                                                       واسالمی به خصوص استخبارات پاکستان 

 ازعينک زمام داران  اين سياست نگاه به افغانستان را.ميگرديد
                              فرانک سی کارلوسی معاوندرسرلوحه ی       وبخصوص استخبارات نظامی آن کشورپاکستان

                           1981تا1957ای از.آی.سی    ای درحاليکه نقش عمده.آی.سی. اجراآت وعملکرد خود قرارداد
 درعمليات پنهانی وبعضًا نيمه آشکارعليه قوای شوروی وحکومت مورد حمايت شان درافغانستان از

تفاده وصورت توزيع آنرا شيوه ی اس طريق سرازيرکردن کمک های وسيع به مجاهدين ايفا ميکرد اما
. يک معامله ی دوجانبه درکسب منافع بودمراين ا. آی گذاشت.اس.اکستان وآیوصالحيت پدراختيار

  به عنوان مرکزوپايگاه اکماالت نظامی ولوژستکیبرای پاکستان قرارگرفتن اين کشورعلی الرغم آنکه 
حکومت مورد حمايت آن يک ريسک خطرناک محسوب می وعقب جبهه درجنگ عليه قوای شوروی 

رين هزارتن نيروی ارتش سرخ با مدرنت پاکستان اطمينان نداشت که آيا با سرازيرشدن صدها .شد
پاکستان، اياالت متحده امريکا عمل بالمثل انجام ميدهد؟ اما پاکستان با قبول اين اسلحه ی تهاجمی بسوی 

ت وتا پايان پروژه ی اتومی پاکستان با مؤفقيت پيش رف دراين سالها. ريسک منافع زيادی نصيب شد
درحاليکه اياالت متحده مقارن با تجاوز شوروی . بديل شدبه يک قدرت اتومی تدهه ی هشتاد آن کشور

. به افغانستان کمک های خودرا به پاکستان بدليل نظامی بودن پروژه ی اتومی آن کشورقطع کرده بود
 پروگرام اتومی پاکستان با درجنگ افغانستان نه تنها ازکنارنقش پاکستانامريکايی ها بعدًا بخاطرولی 

 می شد دراختيارآن F-16نظامی ديگرکه شامل تانک وهواپيمای  های بيشترسکوت گذشتند بلکه کمک
ما ارتباط مسئلۀ « :ن بود باری گفتدرآن سالها که سلطان محمد سفير پاکستان درواشنگت. کشورگذاشتند

توضيح وروشن برای امريکاافغانستان را چندين بار، به چندين طريق پروگرام اتومی پاکستان وقضيۀ 
  ) 70( ».ساختيم

 .اکستان برسرجنگ افغانستان اهداف مشخصی می خواستمعامله با پ امريکا نيزازاياالت متحدۀ
درنصب ) ايالت سرحد(خاک پاکستان فغانستان برای شوروی واستفاده ازويتنامی ساختن جنگ ا

نکات  تأسيسات ووسايلی که آزمايش موشک های شوروی را درآسيای ميانه تحت کنترول داشته باشد
اياالت متحده تا قبل ازسقوط شاه ايران درنصب اين تأسيسات . اسی اين اهداف را تشکيل ميداداس

دراين . ازخاک آن کشوراستفاده ميکرد، اما سقوط شاه اين زمينه رابرای امريکايی ها غيرعملی ساخت
سالمی مهم رانبايد ناگفته گذاشت که سقوط حکومت شاه ايران وايجاد حکومت انقطه ی بسيارجا يک 

ضدامريکايی همزمان با تجاوز نظامی شوروی درافغانستان يک فرصت بزرگ طاليی برای پاکستان 
تمام مصيبت ها وبحرانها ی گرديد است های ضدامريکايی اش زمينه سازباسي رژيم اسالمی ايران. بود

 .د امه داردمربوط به افغانستان بوجودآمد وتا اکنون نيزادخالت وتسلط پاکستان برجنگ وامورکه از
ری سياست باری درشروع شکل گي. پاکستان ازاين فرصت طاليی واستثنايی حداکثراستفاده رابرد

 آغاشاهی وزيرخارجه پاکستان 1980 امريکا درمورد افغانستان درفبروری استخباراتی اياالت متحدۀ
خواهد که حيثيت يکی ازما مي. حقيقت اين است که امريکا به ما احترام نميگذارد« :گفت" برژنسکی"به 

 کوشش ميکرديد که با استفاده ازبه خوبی ميدانيم که شما چطورما . نمائيماقماررا اختيارازدولت های 
  )71(».مارا به حيث يک دولت دنباله رونگهداريد) ايران شاه(شاه 
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جنوری منيت ملی اظهارداشت که اودراواخرای اين مطلب را به برژنسکی  مشاورآغاشاهی زمان
 سفرخودرا به پاکستان درراستای تحقق سياست استخباراتی اياالت متحده درمورد افغانستان 1980

  درسوم فبروری به برژنسکی. آغازکرده بود
  دره ی خيبر ودريک قرارگاه نظامی مرز

  پاکستان باافغانستان رفت ودرآنجا با ماشيندار
  کالشينکوف چينايی رو بسوی افغانستان 

  ا مقامات پاکستانیبرژنسکی ب. عکس گرفت
  ازجمله با جنرال ضياءالحق مذاکراتی زيادی

ری با انجام داد تا توافق آنها را درهمکا
   وپاکستان دهليزمجاهدين افغانستان جلب کند

  اکماالت نظامی ولوژستيکی جنگ عليه قوای
  شوروی وحکومت مورد حمايت شان قرار 

  اين توافق را دربدل کسب پاکستان . بگيرد
ضياء « :اهداف مهمی انجام دادمنافع و

 خواستارکنترول برسالح وپولی بود که از
  طريق امريکا به مجاهدين ارسال می شد 

  با نظاميان پاکستانی در" زبيگنيو برژنسکی" اين توافق     طبق . برايش داده شدامتيازواين 
  ره خيبرمنطقه یيک قرارگاه نظامی واقع دهرتفنگ ودالری که به مجاهدين داده می شد        

   1980مرزی با افغانستان درسال توزيع می        ) ای.اس.آی(بايد ازطريق پاکستان
ای .آی.ضياء نمی خواست که سی. بدهدگرفت که برای کدام گروه چه مقدارگرديد وپاکستان تصميم می 

  رانبرای افساين درخواست های ضياء. پروگرام پادشاه سازی خودرادرخاک پاکستان عملی کند
C.I.A72(».ازداغ روانی جنگ ويتنام رنج ميبردند يک انتخاب مناسب بود که هنوز(  

 که ازطرف ضياءالحق مؤظف به تأمين روابط وانجام کارها با I.S.Iجنرال اخترعبدالرحمن رئيس
آی ارائه کرد که از .اس. درمورد افغانستان بود، بعدًا مطالب مشخصی را درمورد تسلط آیای.آی.سی

ای درمورد پذيرش آنها درواقع مبنای سياست استخباراتی .آی.توافق سی. ای پذيرفته شد.آی.یسوی س
                       Howard Hart"هواردهارت"ميان آن نکات ومطالب درمالقاتهای دايمی. اياالت متحده قرارگرفت

 الريکا دراسالم آباد با جنرای درسفارت ام.آی.رئيس بخش سی
 هيچ امريکايی، -1« :آی مشخص گرديده بود.اس.اختررئيس آی

                                                               حق ندارند ازخاک پاکستان، ديگرای ويا ارگانهای.آی.افراد سی
  .افغانستان شوند وارد

                                                                 آی.اس.آی  توزيع وانتقال سالح تنها توسط افسران-2
  .صورت می گيرد

                                                                     تعليمات نظامی برای مجاهدين درکمپ های- 3
آی وتوسط افسران آن سازمان درامتداد مرزباافغانستان .اس.آی

  .صورت خواهد گرفت
                  را  اجازه ی تعليم مجاهدينای.آی.یسين  مامور- 4

       .                                                                   ندارند
   دراسالم C.I.Aرئيس دفتر هواردهارت         مامورين  درصورت معرفی سيستم سالح های جديد- 5

                       به اين وظيف1981درسال  اباد که       ) 73( » .واهند دادخآی را تعليم .اس.آن سازمان معلمين آی
                                   شدگماشته     سياست  اعطای اختيارات کامل ازسوی اياالت متحده درچارچوب

بطورشگفت آوروپرسش برانگيزی وسيع  ) آی.اس.آی(اش به استخبارات نظامی پاکستانتی استخبارا
                                                           .وگسترده بود
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 نظامی را بنام مجاهدين سرازير وتجهيزات پول های بيشمارومقادرهنگفت اسلحه ای.آی.درحاليکه سی
آی بگونه ای که .اس.آی .به چگونگی توزيع وتنظيم اين امکانات نداشتنظارتی  اما هيچ نوع ميکرد

وخطوط سياست پاکستان را بروی آن ه ی باد آورده را توزيع می نمود خود ميخواست تمام پول و اسلح
 به هفت 1987 درسالآی صورت توزيع اسلحه ومهمات را.اس.رئيس دفترافغانی آی. ترسيم ميکرد

 1987فيصدی تخصيص عمده ای که درسال « :توضيح ميکندبودند درپشاور مستقرتنظيم مجاهدين که
 17 فيصد،سياف از19 تا 18 فيصد، ربانی از20 تا 18حکمتيار: به احزاب داده می شد ازاين قراربود

 10فيصد، گيالنی از15تا13از) مولوی محمدنبی( فيصد، نبی15 تا 13 فيصد، خالص از18تا 
 )                                                                                               74( »دفيص5 تا 3فيصد ومجددی از11تا

سهم ور تنظيم ها واحزاب مجاهدين بمنظآی درمورد توزيع امکانات وگويا رسميت.اس.آنچه که آی
تسليحاتی درطول دهه ی هشتاد انجام داد، برمبنای سياست وخط مشی آن  بردن ازکمک های نقدی و

سياستی که هدف . افغانستان پی ريزی گرديد سازمان درمورد چگونگی آينده ی قدرت وحاکميت در
را آی درحالی هفت تنظيم مجاهدين .اس.آی. ازآن ايجاد حکومت تک قومی وانحصاری پشتونها بود

جمعيت اسالمی برهبری برهان ( برسميت شناخت ومورد حمايت قرارداد که درميان آنها فقط يک تنظيم
پشتونها وعمدتًا باهوا رهبری  های ديگراز تنظيم .ی رهبرتاجک وفارسی زبان بوددارا) الدين ربانی

                                                                                                 .  داران ومجاهدين پشتون تشکيل شده بود
برای قام فوق الذکربرمبنای ار ه  جهاد ومجاهدين دردهۀ هشتاد بنامتوزيع کمک وامکانات بدست آمده

اين يک بی . کمک ها به مجاهدين واحزاب پشتون بود  مذکوربمعنی سپردن بيش ازهشتاد فيصداحزاب
کشوريکه . عدالتی آشکاروايجاد تبعيض قومی درکشوری متشکل ازاقوام مختلف محسوب می شد
صد جمعيت کل ازاقليت های قومی تشکيل شده است؛ چون تعداد جمعيت هيچ قومی باالترازپنجاه في

آی يک سياست تنظيم شده ورسمی ازباال ورهبری حاکميت درپاکستان .اس.سياست آی. کشورنميباشد 
خبر نگار راديو بی بی سی که درسالهای اخيردهه ی هشتاد درپاکستان بود " جورج آرنی. "بود

ين جنرال ضياءالحق به کمک به اقوامی چون تاجک، ازبک وهزاره های شيعه کمتر« :ميگويد
زيرا به عقيده ی اوآن اقوام با مردم پاکستان روابط فرهنگی يا تاريخی کمتری . عالقمندی نداشت

                                                                                                                                 ) 75( » .داشتند
نميدادوبا ظيم های جهادی مدنظرقرارآی هيچگونه استقاللی را برای مجاهدين وتن.اس. آی،عالوه براين

آی سرپيچی ميکردند با خصومت برخورد می .اس.واهداف آیلی که ازبرنامه هاهرعنصرونيروی مستق
 ، مستقل جهاد ومجاهدينآی با احمد شاه مسعود عمده ترين چهره ی.اس.مخالفت وخصومت آی . نمود

اين سياست وروش . آی ريشه ميگرفت.اس. دردهه ی هشتاد ودهه ی نود ازهمين سياست های آی
ی ها که به چيزی غيرازکشتن اما امريکاي. ای پنهان نمی ماند. آی.آی از نظرامريکايی ها و سی.اس.آی

هرغلطی آی را می خريدند واز.سا.روسها وگرفتن انتقام شکست ويتنام نمی انديشيدند، هرناز آیبيشتر
 ه درمورد اعطای اختيارات يک چشم ديد نگارند. وبی رحمی آن دررابطه با افغانستان اغماض ميکردند

می  تا سرحد قتل يک عنصرمستقل درجهاد افغانستان) آی.اس.آی(آی وعملکردآن.اس.ای به آی.آی.سی
ای درنيمه دوم دهه ی .آی.سی: مريکا باشدتواند تصويری روشنی ازسياست استخباراتی اياالت متحده ا

 . فرستنده موج کوتاه راديو را با قدرت ده کيلوات برای مجاهدين تهيه کرد امريکايیهشتاد يک دستگاه
آی با استخدام تعدادی ازافراد حزب .اس.آی. آی تحويل داده شد.اس.طبق معمول اين فرستنده به آی

بعدازخروج قوای . بنام راديو صدای افغانستان آغازکرداسالمی گلبدين حکمتيار، نشرات راديورا 
ديوی تحت رياست صبغت اهللا مجددی بوجودآمد را که حکومت مؤقت مجاهدين 1988 درشوروی
رياست راديورا دروزارت دعوت وارشاد سيد . سپرده شدرشاد حکومت به وزارت دعوت وامذکور

 ين سرشناس مجاهدين بود که بعد ازتجاوزسيد رسول يکی ازنويسندگاه ومحقق. رسول به عهده داشت
. شوری تحصيالت خودرا درشته ی حقوق درکشورهندوستان نيمه تمام گذاشت وبه مجاهدين پيوست
ده ی درحاليکه رئيس راديو درحکومت مؤقت به عهده ی سيد رسول گذاشته شده بود اما کنترول فرستن

سيدرسول که . آی قرارداشت.اس. دردست آیميان افغانستان وپاکستانراديو درکوه های جاجی درمرز
د ضرورت آی که وسايل وپرزه های مور.اس.شخص وطندوست وناسيوناليست بود ازتسلط افسران آی
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روزدردفترش يک . پايان يافتن تسلط آنها بوداشتند شکايت ميکرد وخواستارفرستنده را نزدخود نگهميد
 مطبوعات وزارت دعوت وارشاد نشسته بودم با دو که اتفاقًا نگارنده به حيث رئيسپشاور"تاون"واقع 

آی .اس.افسران آی. امريکايی همراه شان بود به شدت مناقشه وپرخاش کردآی که يک نفر.اس.افسرآی
گفته می شد که فرد امريکايی يکی . او آمده بودنددن شکايت سيدرسول وحل مشکل بدفتربرای شني

آی را .اس.سيدرسول افسران آی. آی بود.اس.وراديو با آیمخابره مرتبط به امورای .آی.ازکارمندان سی
آنها وقتی . به آزادی واستقالل افغانها خدشه وارد کنندتاکه لياقت وشايستگی آنرا ندارند سرزنش کرد

امريکايی بادارآی را درمحضر.اس.من عمدًا افسران آی رئيس راديو خارج شدند، سيدرسول گفتازدفتر
اما . نمی پذيرندآی را .اس.يی ها درک کنند که افغانها غالمی پاکستان وآیشان سرزنش کردم تا امريکا

انفجارماينی که به گاهش واليت لوگربامجاهدين به سر ميبرد دراثرماه های بعد که سيد رسول درزاد
. فرستاده شده بود کتاب مانند از پاکستان برايش اين ماين. شکل کتاب درآورده شده بود به شهادت رسيد

 کتاب عالقه ی فراوانی داشت ودوستان اوهميشه کتاب تازه ای را که بدست می آوردند برايش اوبه
  . آی پنداشتند.اس.نزديکان سيد رسول قتل اورا کار آی. ميفرستادند

   تشديد وگسترش درسياست استخباراتی مرحلۀ                 
زدوره ی اوآغياست جمهوری جميزکارتران يافتن راستخباراتی اياالت متحده امريکا بعدازپاي سياست

گسترش دامنه وابعاد . جديد گرديدوارد مرحلۀ  Ronald Reagan"رونالد ريگان"رياست جمهوری 
سياست ازطريق افزايش کمک های نقدی وتسليحاتی برای تشديد جنگ وضربه زدن هرچه بيشتربه  اين

ت جمهوری کارترسياست استخباراتی رياس دردوران. شوروی درافغانستان ازويژه گی اين مرحله بود
اياالت متحده با احتياط عمل ميکرد ودرميان تمام سياست گزاران دستگاه به سراقتدار، اين تنها 

برژنسکی بود که با حرارت وجديت طرح وبرنامه ی کمک به مجاهدين را درجنگ عليه شوروی 
 Stanfield"ان فيلد ترنرست "C.I.A حتی رئيس. دموکراتيک خلق دنبال می نمود وحکومت حزب

Turnerترنر. "اشتياق وذوق برژنسکی را نداشتند ای درتشديد وگسترش جنگ،.آی. ومعاون سی "
آيا مجازاست که برای برآورده ساختن منافع سياسی امريکا « :پرسش را مطرح ميکرد کهگاهی اين 
امريکا اين بود که جنگ ديگردرمخاطره انداخته شود؟ وی خيلی ناراحت بود که پاليسی  حيات مردم

                                    ) 76( » .ولی سرانجام نامبرده ازجنگ افغانها حمايت ميکرد. بايد تا آخرين افغان دوام يابد
دررأس آن قرارداشت نيزبابرژنسکی برسرگسترش کمک " سايرس وانس" امريکا که وزارت خارجۀ

. " موافقت چندانی نشان نميدادها برای تشديد جنگ 
دست مستقيم 1978همانگونه که درکودتای اپريل " وانس

مخالفت  شوروی را نمی ديد تا نظريات برژنسکی را در
ه ديدگاه برژنسکی عليه دولت کودتا بپذيرد، همانسان ب

گرم ومنابع تيل  درمورد پيشروی ارتش سرخ بسوی آبهای
اما با پيروزی . ترديد نگاه ميکرد درشرق ميانه با شک و
جمهوری خواهان درانتخابات رونالدريگان ازحزب 

 استخباراتی اياالت متحده رياست جمهوری، سياست
هرچند که . موافق با ديدگاه برژنسکی قرارگرفتدرمسير

امنيت  ژنسکی ديگردرمقام مشاوررئيس جمهوردراموربر
            .                                                                                                                              ملی نبود

 ازاحرازمقام رياست جمهوری، شوروی راريگان بعد 
  امپراطوری شيطان خواند وبرای کمک بيشتربه

، آخرين سال 1980درسال . وارد عمل شد  مجاهدين
                                     رونالد ريگن        می شد کارترکه اين کمک به سی مليون دالربالغ رياست جمهوری

 مليون 280حدود   در1985وتا سال به هشتاد مليون دالر رسيد اين مبلغ 1982 و1981درسال 
. وحتی بيشترازآن توسط عربستان سعودی پرداخته می شد درحاليکه به همين مقدار. دالرازدياد يافت

 1985پس ازسال « :بعدًا ميزان اين کمک های نقدی تا خروج قوای شوروی ازگذشته هم باال تررفت
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  مبلغ1987درسال . شته شدتا هرنوع وهرقدراسلحه می خواهد تهيه کندگذا" سيا"چک سفيدی دراختيار
 فيصد را نسبت به 4000که يک افزايش  ددالربرای کمک به مجاهدين تخصيص داده ش  مليون660

                                                                                           ) 77( » .سال اول آغازجنگ نشان ميداد
مهمترين شريک درسياست استخباراتی اياالت متحده که نيم هزينه را تأمين ميکرد، عربستان سعودی 

رياست آن شهزاده سعودی نيزتوسط سازمان استخباراتی آن کشورانجام ميافت که در درکاراين . بود
اختياروصالحيت به ازاياالت متحده امريکا عربستان سعودی حتی بيشتر. ترکی فيصل قرارداشت

مجاهدين وجهاد افغانستان اعتماد ودلبستگی  سرازيرشده به آی درتوزيع امکانات.اس.پاکستان وآی
                                                                                                                                             .داشت

درواقع سياست استخباراتی اياالت متحده امريکا درنمای يک مثلث استخباراتی شکل گرفته بود که 
  البته اين مثلث . يافتهمکاری وپيوند اين مثلث درآن دوران وسالهای بعد درمورد افغانستان ادامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   الفيصلی      ويليام کيسی                  جنرال اختر عبدالرحمن          شهزاده ترک         

همکاری وهمسويی بسياری ازدستگاه های استخباراتی کشورهای غربی واسالمی دوست ومتحد را با 
 Williem"ويليام کيسی"سه چهره ی معروف که دررأس اين مثلث استخباراتی قرارداشتند . خودداشت
Caseyسای استخبارات اياالت متحده امريکا، لفيصل رؤ ، جنرال اخترعبدالرحمن وشهزاده ترکی ا

  .پاکستان وعربستان سعودی بودند
يان عمليات مخفی درافغانستان پاصالحيت قانونی آن برای پيشبرد که 1991ای تا ختم سال .آی.سی

تخمين می عودی به همين مقدارصرف عربستان سم. به مصرف رسانيديافت درحدود پنج مليارد دالر
ای .آی.اينکه اين همه پول های هنگفت درجريان سياست استخباراتی اياالت متحده ازسوی سی. شود

 بدست می آمد بدرستینونی در سيستم پيچيده ای آن کشوربمصرف می رسيد چگونه وازچه مدارک قا
« :ريه ی امريکايی می نويسدراديو بی بی سی به نقل ازيک نشخبرنگار" جورج آرنی. "مشخص نبود

 نوتهای جعلی افغانی می ساخت وبين مجاهدين توزيع می نمود تا با آن، سيا به بهای مليونها دالر
   )  78( »  .امورخودرا تکافو نمايندمصارف ترانسپورتی وديگر

 کهمطرح ميکنند فروش مواد مخدرنويسندگان ومحققين ديگرتهيه ی بخشی ازاين پول هارا ازبرخی از
 هشتاد مصادره ودستگاه های امنيتی اياالت متحده امريکا دردهه یتوسط ادارات مبارزه بامواد مخدر

ازداخل شدن ريگان به کاخ سفيد نگذشته بود که مهمان خاصی به هنوزسه روز« :وضبط می شد
راين د. رئيس سازمان استخبارات خارجی فرانسه بود" الکسندردی ميرانچ"اين مهمان. مالقاتش رسيد

 تايم درشماره مجلۀ. حضورداشتند ريگان ومشاورامنيت ملی امريکا نيزمالقات وزيردفاع، مشاورامنيتی
. بعمل آمده بودذکرکه درآن ازاين مالقات نيز" يرانچدی م" مصاحبه ای داشت با1992 جون13

سم که با اشيای آيا ميتوانم بپر! آقای رئيس جمهور:ازريگن می پرسد" دی ميرانچ"دراثنای اين مالقات 
بصورت  :چه می کنيد؟ ريگن پاسخ ميدهدات مربوط به مبارزه با مواد مخدرضبط شده ازطرف مؤسس

دی ."تش کشيده شوندمراقبت شديد به آولی حدس ميزنم که بايد زير.  شوددقيق نميدانم که با آنها چه می
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ضبط آن چيزها . ی شويدآقای رئيس جمهوراين يک اشتباه است که شما مرتکب م :ميگويد" ميرانچ
من پيشنهاد مينمايم که يک قسمت اين . برای من قابل فهم است ولی سوختاندن آن برايم قابل فهم نيست

موادرا به اردوگاه های ارتش شوروی به افغانستان بفرستيد تا ازاين راه نيروی رزمی سربازان ارتش 
شيوه ای نيست که مقاومت ملی ويتنام عليه يا اين همان آ! قای رئيس جمهورآ. دسرخ را به تحليل بري

ه بخش باقی مانده ی آنرا ارتش شما استفاده کرد ومعنويات آنرا بزمين کوفت؟ من پيشنهاد می کنم ک
ريگن با شنيدن سخنان . های جهان بفروش رسانيد تا مصارف جهاد افغانستان را تأمين نمائيددربازار

نين انديشه ای من تا هنوزچ :کرفرورفت وسپس گفترتفرئيس استخبارات خارجی فرانسه لحظه ای د
" ام کيسیويلي"اين را گفت وگوشی تيلفون را برداشته با . بلند وپيشنهاد مهمی را ازهيچکس نشنيده ام

ردای همان ف. خواست تا به پيشنهادات جالب مهمان فرانسوی گوش فرادهدرئيس سيا درتماس شده ازاو
مالقات نموده ودرزمينه ی تطبيق عملی پيشنهاد موصوف تبادل " نچدی ميرا" با "ويليام کيسی"روز

   ) 79(  ».افکارنمودند
کيسی . ای مانند برژنسکی خصومت شديدی با شوروی وکمونيزم داشت.آی.رئيس سی" ويليام کيسی"

                                                                                  نيويارکدرشهريک فاميل کاتوليک آيرلندی متعلق به 
                                                              شته ی حقوق تحصيل کرد ووظايف راودر.  بوديافتهتولد

                                                                     مؤسسات اکادميک واطالعاتی اياالتمختلفی را در
                                                                       جمهوریکيسی دردوره ی اول رياست. متحده انجام داد

                                                                       کمپاين  مسئول1980دراواخر " رونالد ريگن"
                                                                            جنوری28در"ريگن"ازپيروزی وی پس . اوبودتبليغاتی 
                                                                           جنوری29وتا  گماشته شدC.I.A برياست 1981
                                                                           "گنري"نفوذزيادی بهاو.  دراين سمت باقی ماند1978

                                                                        داشت وبرخالف تعامل بهاياالت متحده رئيس جمهور
                                                                               اين کارکه« :ريگن درآمدعضويت کابينه ی رونالد

                                                                  درکابينه داشته باشد ودرطرح کرسی ای. آی.رئيس سی
                                                                       کيسی يک کار. بگيرد بی سابقه بود پاليسی مستقيمًا سهم
                         1942، سال ويليام کيسی درجوانی        هم انجام داد وآن اين بود که توانستراربی سابقه ای ديگ

دفاترکابينه برای رشورای امنيت ملی درتعمي قسمت غربی قصرسفيد متصل با دفتردرمجاورت محوطۀ
خاص خودش مطالعه ميکرد ميگويد که درباره ی کيسی بمنظور" اندرسنمارتين . "خوددفتری بگيرد

 ستراتژيکش درمجاورتگن گاهی دراين دفترکه کيسی به حيث يک تن ازهمکاران خيلی نزديک ري
                         Langley Virginia" النگلی ويرجينيا" ای واقع در.آی.سیقصرسفيد کارميکرد وگاهی به مرکز

مورامنيت ملی تسلط داشت وتمام سد که کيسی برمشاورين رئيس جمهوردرا می نوي"اندرسن."رفتمي 
   ) 80(  ».ای درکنترول خودداشت.آی.اموراستخباراتی را بشمول فعاليت های مخفی سی

 روزنامۀ. عمده ومهم ارزيابی ميشودبسيارت استخباراتی اياالت متحده نقش کيسی درپيشبرد سياس
 رادرافغانستان پس ازجنگ ويتنام بزرگترين نوع اين C.I.A عمليات مخفی1988درنيويارک تايمز

عمليات مخفی سيا درافغانستان، پس ازجنگ ويتنام بزرگترين نوع « :عمليات درجهان خواند
حزب درمسئله افغانستان به نمايش ردومريکا همبستگی فوق العاده ی هدرکانگريس ا. خوددرجهان بود

، نماينده تکزاس درکانگريس "چارليس ولسن"درپيشاپيش اين نمايش سياستمدارنی ازقبيل . آمد
نسبت " سيا" کانگريس ازراه انتقال تخصيصات وزارت دفاع به حساب 1983پس ازسال. قرارداشتند

درعين حال، ويليام . منظورکردبدرخواست حکومت پول بيشتری را برای کمک با مجاهدين افغان 
را تشويق می نمود که کمک های استفاده کرده حکومت های ديگرخودکيسی رئيس اداره ی سيا ازنفوذ 

عربستان سعودی . دارندهشان به مجاهدين افغانی را ازکانگريس ووزارت خارجه امريکا مخفی نگ
درجنگ مقدس عليه  موافقه نمود که  رياض1981دراواخر. بزرگترين مددکننده پس ازاياالت متحده بود

مصرف کند ودرعوض سيا موافقت نمود علی الرغم مخالفت هردالرامريکا يک دالرکمونيزم دربرابر
چناچه . کانگريس اجازه خريداری پنج فروند هواپيمای مراقبت کننده ی آواکس به آن کشورداده شود
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 به حساب بانکی سيا درم بليون دالرستان سعودی بيش ازنيازآن به بعد طبق بعضی گزارش ها عرب
    ) 81( ». انتقال داد1985 و1984سويزرلند وجزايرکيمان تها دردوسال 

فراهم . سياست استخباراتی اياالت متحده تنها به اعطای پول نقد برای جنگ افغانستان خالصه نمی شد
 عای رئيس دفتر به اد.ای دراين پروسه بود.آی.آوری اسلحه ومهمات بخشی عمده ای ازکارسی

ای وعربستان سعودی .آی.آی، پول های که برای خريداری اسلحه ازسوی سی.اس.آیافغانستان در
ازطرف اگريک دالر« :نقدی پرداخته می شدبکارميرفت جدا ازمقادری بود که به عنوان کمک های 

جوه آميخته  واين. ازجانب حکومت عربستان سعودی جمع می شده تهيه می شد، دالرديگراياالت متحد
ای به حسابهای مخصوص درپاکستان .آی. می شد ازطرف سیکه ساليانه بالغ برچندين صد مليون دالر

اين مبالغ ازپوليکه جهت خريداری اسلحه مصرف می شد . آی انتقال داده می شد.اس.تحت کنترول آی
      ) 82( » .بکلی جدا وعليحده بود

تسليحاتی به مجاهدين درداخل افغانستان می رسيد ويا مجاهدين اينکه آيا واقعًا آن همه کمک های نقدی و
دراين جا تنها . درجريان اين زدو بند ها وعمليات استخباراتی قرارداشتند به بحث جدا گانه ای نيازدارد

به اين حقيقت اشاره بايد کردکه عام مجاهدين که همانا بخش بزرگی ازمردم افغانستان بودند نه درآغاز 
قوای شوروی ونه درتداوم اين مقاومت ازآن همه ليه مظالم کمونيستان حاکم وتجاوز شان عجهاد وجنگ

کمک ها وزدو بند های پنهانی درپس کوته های استخبارات اطالع داشتند ونه جهاد ومقاومت را برای 
های  که همه امکانات وکمک بنا براين مسلم بود. کسب پاداش سازمانها ی جاسوسی دنيا انجام ميدادند

ين امکانات درگام بيشترين سود وبهره را ازا. شده بسوی مجاهدين دردست آنها قرارنميگرفتسرازير
            : اظهارداشت1987ن عمليات افغانی درامريکا درسال وفدراسي. پاکستان ميبردآی و.اس.اول آی

ازچهل فيصد آن کمتراهدين افغان تخصيص داده بود رد دالری که کانگريس برای مجاملي1,1ازجمله « 
    ) 83( »  .واقعًا دردسترس مجاهدين گذاشته شده بود

هنگفت کمک های تسليحاتی ونقدی فراهم شده به مجاهدين دستبرد ميزد، آی به مقادر.اس. آیدرحاليکه
 های را که ازسوی امريکا و تا دالرميپرداختتانی نيزپاکسی فرسوده وکهنۀ گاهی به فروش اسلحه 

وهمچنان سالح نسبتًا جديد . ی برای خريداری اسلحه اختصاص داده می شد تصاحب کندعربستان سعود
 کهنه وقديمی وبه جای آن سالحن را درديپو های پاکستان ذخيره می نمودخريداری شده به مجاهدي

 تفنگ را ازکه درسنگاپورثبت شده بود يکصد هزار يک کشتی 1983درسال « :خودرا توزيع ميکرد
. آورد تا نشان دهد که سالح راازبيرون آورده استرزد پس ازگذشت چندروزبازبه بندرندرکراچی باب

 مجبورشد تا )آی.اس. آی(استخبارات نظامی پاکستاناما مرمی ها، مارک پاکستان رادرخودداشت،
   )  84( »  .مارک را با پول خود پاک کند

ن درنيمه ی اول دهه ی هشتاد عالوه سياست اياالت متحده درتهيه ی اسلحه وتجهيزات جنگی به مجاهدي
اسلحه ی امريکايی  برمبنای خودداری ازتأمين وبا پنهانکاری زيادی اعمال می شد،براينکه با احتياط 
ای اسلحه ی ساخت شوروی ويا کاپی آنرا ازکشورهای مصر، چين .آی.سی. قرارداشتبه مجاهدين نيز

ح ومهات ساخت شوروی بود که ازدوران مصرصاحب مقادرهنگفت سال. واسرائيل خريداری ميکرد
جانشين او انورالسادات بعد ازمرگ ناصر. مسکو روابط نزديک داشت باقی مانده بودکه با جمال ناصر

ای ازاسرائيل خريداری ميکرد سالح .آی.سالحی را که سی. بسوی اياالت متحده وغرب روی آورد
سالح چينايی . ريه به غنيمت گرفته بوددرلبنان ازنيروهای سو1982روسی بود که اسرائيل درجنگ 

. کاپی شده ازسالح روسی بود که درجنگ افغانستان بصورت گسترده قابل استفاده محسوب می شد
يکه اسلحه ی ساخت درصورت« :الح های مشابه روسی می پرداختس به توليد C.I.Aعالوه براين 

به . ترتيبات توليد آنرا ميگرفت "سيا" کافی ازکشورهای ديگرتهيه شده نمی توانست شوروی به اندازۀ
اساس معلومات منابع استخباراتی اياالت متحده، قسمتی ازسالح هايی که ازمصربدست آورده شد به 

. يک فابريکه ی تحت کنترول سيا که درنزديکی قاهره قرارداشت، برده شده درآنجا کاپی آنها ساخته شد
ای بی پسلگد وراکت های زمين به زمين پيمان همچنان فابريکه های غرب وسطای امريکا توپ ه

با کيفيت بهتری  ساخت شوروی را 7وارسا وکمپنی هوا پيما سازی هيو راکت های ضدهوايی نوع سام
    ) 85( »  .کاپی می نمود
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کراچی وارد ميگرديد وگاهی توسط هواپيما به اسالم آباد وسايل نظامی ازطريق کشتی به بندرمهمات و
را درمورد تاريخ ) آی.اس.آی( ای باربندی وپول کشتی را ترتيب داده وما.آی.سی« : شدانتقال داده می

م وآنرا توزيع می واصلت کشتی، مواد انباشته را تسليآی به مجرد م.اس.آی. رسيدن آن مطلع ميساخت
مطبوعات جهان هميشه واضح ميساخت که چين اسلحه را ازطريق زمينی بواسطه ی شاهراه . نمود

يک مرمی نيزازاين راه نيامده . ع چنين نبودوليکن اين موض. يعنی راه قديم ابريشم تهيه مينمايدقراقرم 
طياره  دراسلحهدرچنان موارد.  قاطربرای ما ميرسيدصدهان خط السيری بود که ازطريق آن گرچه اي

   ) 86(».های چينايی، امريکايی، سعودی ويا قوای هوايی پاکستان به اسالم آبادرسانده می شد
 امريکا دراسالم آباد دفتروکارمندان مشخصی داشت که برای تنظيم ای درسفارت اياالت متحدۀ.آی.سی

عالوه برآن ويليام کيسی رئيس . آی قرارداشتند.اس.وپيشبرد کارها درتماس پيوسته ودايم با آی
راتی ستخبا آباد ورياض ميپرداخت تا سياست ااسالم واشنگتن، ای به سفرهای متعددی ميان.آی.سی

کيسی رئيس . عملی بسازدجنگ افغانستان به ی بيشترردن پول واسلحه اياالت متحده را درسرازيرک
ومذاکره ميکرد بلکه با آی ديدار.اس.ترعبدالرحمن رئيس آیای نه تنها دراسالم آباد با جنرال اخ.آی.سی

  .نزديک وصميمانه داشت زمامدارنظامی پاکستان روابط بسيارجنرال ضياءالحق
  تهاجمی درسياست استخباراتی مرحلۀ و  ظهورمناسبات رسمی          

ناسبات  امريکا درچوکات مدی سياست استخباراتی اياالت متحدۀدرنيمه ی اول دهه ی هشتاد ميال
عمال می بصورت مخفی وپنهانی ِا) آی.اس.آی(غيررسمی وازطريق سازمان جاسوسی ارتش پاکستان

ين سياست قرارداشت، با وجودفراهم آوری کمک های هنگفت پولی هبری اای که درر.آی.سی. شد
.  وتسليحاتی با رهبران احزاب وفرماندهان مجاهدين به ندرت مناسبات نزديک ومستقيم برقرارميکرد

عمال  ِا تاروندازوارد کردن سالح امريکايی درجنگ خودداری می شد وتالش جدی صورت ميگرفت
اما درپايان نيمه ی اول وشروع نيمه ی دوم دهه ی هشتاد . بماندمخفی سياست استخباراتی ازانظار
درروش پنهانکاری واقتدای کامل به تغير. تی اياالت متحده بوجود آمدتغيراتی درسياست استخبارا

آی، تماس وبرقراری روابط مستقيم هرچند بصورت محدودبارهبران وقوماندانان مجاهدين، .اس.آی
واردکردن موشک امريکايی ستنگردرجنگ، ارائه ی کمک درعرصه درپيش گرفتن روش تهاجمی با 

های جهادی درقصرسفيد، های ديگری چون تعليم وتربيه برای مجاهدين، ميزبانی ازرهبران تنظيم 
رسمی برای مجاهدين درپاکستان دراواخر دهه ی هشتاد ازتحوالت درمرحله ی جديد اعزام سفير

سای دفتر رؤ درسياست استخباراتی، درراستای مرحله ی جديد. سياست استخباراتی اياالت متحده بود
ای .آی.سی. اقدام به تماس های مستقيم ونزديک با قوماندانان مجاهدين نمودندای  دراسالم آباد.آی.سی

بسياری ازقوماندانان . داختبه توزيع بخشی ازکمک های نقدی خود مستقيمًا به قوماندانان مجاهدين پر
پاکستان دريافت ای در.آی.نقدررا يا خودشان ويا نماينده های شان ازمامورين سیتنظيم ها پول مشهور
 چند درگذشته به ندرت ودور تماس وگفتگوهای مستقيم با قوماندانان ورهبران تنظيم ها که هر. ميکردند

  رهبران تنظيم ها گلبدين حکمتياربيشترازهمه درازميان. وعلنی ترشدازانظارصورت ميگرفت، بيشتر
ای .آی.مامورين سی« :به نوشته ی مؤلف کتاب جنگ اشباح. داشتاين تماسها ورابطه ها قرارورمح

را به ان سروکارداشتند، گلبدين حکمتياردرپاکستان وآنهای که درمرکزآن سازمان با قضيه ی افغانست
نزديکی با ی را تشويق به ا.آی. سی،استخبارات پاکستان. حيث متحد قابل اعتمادومؤثرقبول نموده بودند

 اين نتيجه رسيده بود که حکمتياردرکشتن شورويها ای بصورت مستقل نيزبه.آی.ميکرد وسیحکمتيار
آی .اس.ای دراسالم آباد يکجا با مامورين آی.آی.رئيس دفترسی" ويليم پکينی."بودشخص بسيارمؤثر

   ) 87( » .درسرحد ميرفتند دريک کمپای کنگره برای ديدن حکمتيارواعض
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                     موشک های ستنگر حين بازديد از يک کمپC.I.A      ويليم کيسی رئيس  

  1986 در مجاهدين در ايالت سرحد پاکستان        
ندانان هم مرز قومان حقانی وسايرازميان قوماندانان مجاهدين قوماندان عبدالحق، مولوی جالل الدي

هوارد هارت « :ای بودند.آی.مستقيم ونزديک با مامورين سی ازهمه درتماس هایبيشترباپاکستان 
 مقررشده بود با قوماندان 1981 که درسال ای درسفارت امريکادراسالم آباد.آی.رئيس بخش سی

توسط يک عضو با عبدالحق برای بارنخست درپشاورمالقات او. عبدالحق روابط نزديک ايجادکرد
ای .آی.عبدالحق به حيث رابطه ميان سی. آماده شد) ليسبخش خارجی استخبارات انگ( انگليس6آی .ام
  . . .   . شددرافغانستان" هارت"ه بلدبعدًا را. با جبهات مجاهدين دراطراف کابل کارميکرد" 6آی.ام"و

اين مرکزنزديک کمپ .  مجاهدين تأسيس نمودندمخابراتی برای درجاجی يک مرکزC.I.Aمامورين
 ورود مامورين امريکايی بداخل، با وجود منع. الدن نيزآنجا بودکمپ بن . داشتعرب های جهادی قرار

  . . . ميرفتند قابل اعتماد به آن کمپها ومراکزآی وافغانهای.اس.ای با افراد آی.آی.امورين سیم
ای سالح ومهمات وکمک های بشری زيادی را به پکتيا که درآنجا عرب هادرحال توسعه ی .آی.سی

 جالل الدين حقانی در. تشويق به چنين کاری می نموده وسعودی هارا نيزدند ارسال نمودنفوذ خود بو
. آی تماس مستقيم داشت.اس.آی حقانی با بن الدن وافسران. مرکزاين فعاليت ها درسرحد قرارگرفته بود

   ) 88(» . ای قرارداشت.آی.حقانی مورد اعتماد کامل سی
شتاد با امضای دستورالعملی بنام مقرره ی امنيت هاالت متحده درنيمه ی دوم دهۀ سياست استخباراتی اي

ازسوی رئيس جمهورريگن مبنی برافزايش وگسترش کمک به مجاهدين برای راندن قوای شوروی  ملی
 درزمانی صادرشدکه مذاکرات غيرل العمردستو اين. ازخاک افغانستان واردمرحله ی تهاجمی گرديد
. وج قوای شوروی ادامه داشت وخرکل افغانستانل مشمستقيم ژنوازسوی ملل متحد برای دريافت راه ح

کيسی . العمل ازسوی ويليام کيسی درهمراهی با تند روان ضدشوروی کانگريس ترتيب شده بوددستور
او به جنگ می . به مساعی ملل متحد که موجب خروج قوای شوروی ازافغانستان شود باورنداشت

ويليام کيسی « :دياد کمک برای تشديد جنگ را فراهم کندانديشيد وتالش ميکرد تا زمينه های قانونی از
 تدوين کرد که اساس NCDD166 پالنی را بنام1984به کمک محافظه کاران ضد کمونيست دراواخر

اين پالن منطق افزايش بی سابقه ی . ای درافغانستان فراهم ميکرد.آی.حقوقی رابرای کارهای سی
دادن سالح پيشرفته ی پالن مذکور. توجيه ميکرد1984اخر کمک های امريکا به مجاهدين را دراو

امريکايی به مجاهدين، آموزش مجاهدين درتخنيک های عملياتی وآماده کردن آنها به حمالت مستقيم 
برای تطبيق پالن کميته ای بنام کميته ی پالنگذاری . عليه صاحب منصبان شوروی را توصيه ميکرد

گن يطرح های اين کميته را ر)1364بهار(1985درمارچ. دوهمآهنگی درمورد افغانستان بوجود آم
ازميدانهای جنگ را که توسط معلومات بدست آمده " آی.آی.سی"ازآن بعد برای اولين بار. امضاء کرد

را به مجاهدين داد امريکا وسايل پيشرفته ی مخابره . مجاهدين قرارميداداقمارگرفته شده بود دراختيار
   ) 89( » . ارسالی آن نبودندبه کشف پيامکه روسها قادر
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کا برای  توسط رئيس جمهوراياالت متحده ، ميزان کمک های امريNCDD166بعد ازامضای پروگرام
 کمک های نظامی اياالت متحده برای مجاهدين درسال مالی« :بی سابقه ای باالرفتمجاهدين بطور

مزيد برآن، مؤسسه ی . افتافزايش يمليون دالر470به 1987ودرسال مالی مليون دالر360به 1986
 به 1988الیراآغاز نمود که درسال م" غيرجنگی" امريکا پروگراململلی اياالت متحدۀانکشاف بين ا

   )90( ».رسيد مليون دالر40
پروگرام مؤسسه ی انکشاف بين المللی اياالت متحده عمدتًا دربخش تعليم وتربيه صورت گرفت که به 

ايجاد . داخل افغانستان درمناطق تحت تسلط مجاهدين تأسيس گرديدموجب آن صدها مکتب ابتدايی در
با تمويل مالی اياالت درپشاور" يمی افغانستانمرکزتعل"مکاتب وتدوين نصاب درسی توسط دفتری بنام 

حتی .  يک نصاب جنگی بودين شده ازسوی اين مرکزبرای مکاتبنصاب تدو. متحده صورت ميگرفت
ر رياضی با کشتن وزخمی کردن عساک عمليه ی چهار گانه ی ،تدايیکتاب های رياضی دوره ی ابدر

تعليمی، مؤسسات تبليغاتی وفرهنگی چون شورای ثقافتی جهاد عالوه ازمرکز. روسی بيان می شد
افغانستان دراسالم آباد 

خبری افغان ومرکز
ومؤسسات درپشاور

با پول اياالت ديگر
متحده ايجاد وفعال 

  . گرديدند
لد  رونا1985درسال 

سفيد ريگن درقصر
ازرهبران بسياری 

 تنظيم های هفتگانه ی
مجاهدين پذيرايی کرد 

                                                                                                     درواقعکه اين امر
                                                                                                    ت رسمی حمايتبصور

اياالت متحده را 
                               اسالمی رهبران مجاهدين برياست برهان الدين ربانی رهبرجمعيت       مجاهدين درجنگ واز

  1985افغانستان حين مالقات با ريگن درقصرسفيد درسال                     جهادشان عليه 
 سيد احمد گيالنی رهبر تنظيم 1986سال بعد دراپريل  .قوای شوروی وحکومت کابل منعکس ميساخت
 . جمهورامريکا مالقات نمود محاذ ملی با جورج بوش معاون ريگن رئيس

                   قراردادهآی داده شد تا دردسترس مجاهدين .اس.به آیStinger گر موشک های ستين1986درخزان 
آی مطابق برنامه وسياست خود نخست اين موشک هارا دراختيار قوماندانان حزب .اس.آی. شود

  . گذاشت حکمتياردرننگرهاروپکتيا  اسالمی
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                                           موشک های ستنگر درواليات ننگرهار وپکتيا                             

                      ساخت انگلستان وراکت های چينايی Blowpipe"پلوپايپ"موشک های ازستنگرعالوه  
 سرنگون ستنگرده ها فروند چرخ بال روسی را.  بدست مجاهدين قرارگرفتBM-2 و BM-1نوع

 درسياست حالت تهاجمی.  کردومجاهدين را در يک حالت بهترجنگی عليه قوای شوروی قرارداد
ودرآن زمان با . ه يافتدهه ی هشتاد ادامخرروی وحتی تاآ امريکا تا پايان خروج قوای شواستخباراتی

 خود سياست استخباراتی شکل علنی بهمجاهدين مناسبات رسمی درکنار تعين سفيررسمی درامور
  . گرفت

 اياالت متحده وافغانستان بعد ازخروج قوای شوروی                  
درطرف . ه ی ژنيوبودی امريکا يکی ازدوطرف تضمين کنند ه گان بين المللی موافقت ناماياالت متحده 

« :درتضمين نامه آمده بود. ارداشت که به حيث ضامن درپای موافقت نامه امضاء کردديگرشوروی قر
ی واياالت کومت های اتحاد جماهيرشوروی سوسياليستح

 حمايت ازاينکه جمهوری افغانستان امريکا، باابرازمتحدۀ
وجمهوری اسالمی پاکستان يک حل وفصل سياسی ازطريق 

منظور عادی ساختن مناسبات وتأمين حسن بمذاکره را 
کشوروهمچنان تقويت صلح وامنيت بين  همجواری ميان دو

باآرزومندی به اينکه به نوبه ی  .نموده اند عقدالمللی درمنطقه 
جمهوری افغانستان وجمهوری  درراه نيل به اهدافی که خود

اسالمی  پاکستان برای خود تعين نموده اند وبا درنظرداشت 
يت ارضی وعدم متما استقالل، تأمين احترام برای حاکميت
که بطورقطعی ازهرگونه مداخله  انسالک آنان، متقبل ميشوند

جمهوری افغانستان وجمهوری اسالمی  ودخالت درامورداخلی
پاکستان خود داری ورزند وتعهدات مندرج درموافقت نامه ی 

افغانستان وجمهوری اسالمی پاکستان  دوجانبه بين جمهوری
اصول مناسبات متقابل بخصوص درمورد عدم  درباره ی

                    جورج شولتز وزير خارجه ی اياالت    ينمايند دول تقاضا مازتمام. مداخله وعدم دخالت را احترام نمايند
متحده که با وزيرخارجه ی شوروی                          1988 می 15ن اعالميه بتاريخ اي. چنين عمل نمايندتا آنان نيز
                     رد       تضمين نامه را امضاء ک امضای وزيران خارجه ی اتحاد شوروی و          محل. نافذ ميگردد

                                   )              91(»اياالت متحده امريکا 
            يکی ازتضمين کنند           اياالت متحده به عنوان خارجۀوزير George Shultz"جورج شولتز"درحاليکه

               نيروهایصد ندارد کمک نظامی خود بهامريکا ق« :اظهارداشت گان درپای سند ژنيو امضاء کرد اما
تا وقتی جريان خواهدداشت ) مجاهدين(تسليم دهی سالح به نيروهای مقاومت. ومت را کاهش بخشدمقا 

   ) 92( » .که شوروی به کابل اسلحه بفرستد
نی برای اياالت متحده تطبيق ورعايت موافقت نامه ی ژنيو ازسوی آن کشورومتحدينش يک عقب نشي

موافقت نامه ميان دولتين افغانستان زيرا.  قوای شوروی پنداشته می شدوشکست درجنگ افغانستان عليه
مداخله گران . وپاکستان صورت گرفته بود که درآن به قطع مداخله درامورداخلی طرفين تأکيد ميگرديد

. مجاهدين بودندننده به ی، اياالت متحده ، پاکستان وکشوهای کمک کازديدگاه حکومت کابل وشور
   باحکومت حزب دموکراتيک خلق وامضای اياالت متحده       کستان درپای اين تعهد دوجانبهامضای پا

ازيکسو حقانيت حکومت تحت حمايت امريکا به عنوان يک طرف تضمين کننده درموافقت نامه 
 ديگرمشترک آن حکومت وقوای شوروی عليه مجاهدين نشان ميدادوازسوی شوروی را درجنگ 

ودرواقع ادعای شوروی تطبيق موافقت نامۀ ژن. تثبيت می نمودرسميت وقانونيت حکومت مذکوررا 
ئيد وتوجيه ميکرد که درزمان ورورد قوای شوروی برای حکومت دست نشانده اش درکابل را تاو

بازگشت قوای . جلوگيری ازمداخالت امپرياليستی بدعوت رسمی حکومت افغانستان عنوان می شد
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وی براساس توافقات ژنيو واجرای توافقات بمعنی توقف آن مداخالت دريک توافق وتضمين بين شور
. المللی بود که درنتيجه ی آن حکومت محصول تجاوزومورد حمايت شوروی بجای خود باقی ميماند
شگفت آوراين بود که درتوافقات ژينو هيچ گونه نقشی برای مجاهدين بعنوان طرف اصلی جنگ با 

عالوه برآن برمبنای توافقنامه ی مذکور، . وروی وکمونيستان حاکم درنظرگرفته نشده بودقوای ش
اگرمداخله گرخارجی ازديد گاه . مجاهدين ازدريافت هرگونه کمک کشورهای خارجی محروم می شدند

مسکو وکابل، اياالت متحده امريکا، پاکستان وکشورهای ديگرکمک کننده به مجاهدين بودند، اين 
 ه گرازديدگاه امريکايی ها ومتحدينش درجنگ افغانستان، شوروی بود که با دخالت وتجاوزمداخل

درحاليکه توافقنامه ی . آوردنظامی، حکومت دست نشانده را بصورت نامشروع وغيرقانونی بوجود 
مداخالت امريکايی هارا ميگرفت اما به حکومت محصول دخالت نظامی روسها مجال بقا ژنيوجلو

 سال قبل برای ابقای حکومت حزب دموکراتيک خلق دست به يورش 9شوروی . ميدادومشروعيت 
 سال جنگ درافغانستان نه تنها توقع وهدف شوروی را برآورده نساخت بلکه 9نظامی زده بود ولی 

درکابل به مخالفت هايی به مراتب بيشتروگسترده ترازپيش عکس، حکومت کمونيستان طرفدارمسکوبر
                       .نگ درافغانستان به يک قيام ومقاومت ملی وجهاد تبديل شده بودو ج. روبروگرديد

شکست روس ها درجنگ چيزی ديگری تلقی شده نمی واين امر، جزبه معنی ناتوانی وبه تعبيرديگر 
. داما روس ها با تطبيق موافقت نامه ی ژنيو، جنگی را که درواقع باخته بودند به آسانی ميبردن. توانست

. بل بوداين يک پيروزی بزرگ برای شوروی وحکومت دست نشانده ومورد حمايت آن ها درکا
به ويژه اياالت متحده .  امريکا ومتحدينش قابل پذيرش محسوب نمی شدچيزيکه برای اياالت متحدۀ

ضعف شوروی را که بسوی بحران اقتصادی واجتماعی ميرفت ميدانست؛ ازناتوانی وناکامی روس ها 
افغانستان چه با امضاء وچه درخروج عساکرخود ازداشت وازتصميم مسکوگ افغانستان اطالع درجن

حيث ضامن درپای موافقت نامه ی اينکه اياالت متحده چرا به . بدون امضای موافقت نامه آگاه بود
وسپس برخالف امضای خود  وتوافقنامه ی غيرعملی وغيرقابل پذيرش امضاء کردنواقص ومعايبزاپر

جنگ وجهادافغانستان برنامه ی سياسی درمورد حل  بايد گفت که امريکايی ها ازآغازنمود،عمل 
 وبه عبارت ديگر. اين کشورنداشتندسياسی مشکل افغانستان وپروگرامی برای تشکيل حکومت در

به خصوص کمک آنها . امريکايی ها فاقد يک استراتيژی مشخص وشفاف درمورد افغانستان بودند
عالوه . درحکومت نبودمسکومجاهدين به عوض کمونيستان طرفدارانشين ساختن درجنگ برای ج

ج روسها براين، اياالت متحده علی الرغم کمک های مالی وتسليحاتی سالهای اول به مجاهدين، به خرو
 امريکايی ها به ويژه مذاکرات ژينوازديد. ها درکابل باورنداشتوسرنگونی حکومت طرفدارآن

درمورد افغانستان بيشتريک تبليغات روس ها برای سياست استخباراتی آن کشورگزاران سياستازنظر
منجربه خروج قوای شوروی ورنبودند که مذاکرات ژنيوباامريکايی ها به اين . اغفال اذهان جهانی بود
 ازمعرکۀآنها عالقه وتمايلی هم به بيرون رفتن زودهنگام روس هاوازطرف ديگر. ازافغانستان می شود

نگاه ميکردند، سياست باوراگرامريکايی ها بسوی مذاکرات ژنيو با اين عالقه و. تان نداشتندافغانس
 استخباراتی خودرا مبنی برکمک پولی وتسليحاتی به مجاهدين وجنگ عليه قوای شوروی کنار

که مسکوواقعًا خواهان بيرون بردن قوای خود ازافغانستان وقتی درمذاکرات ژنيو روشن شد . دميگذاشتن
است ومذاکرات بسوی شکل گيری توافقاتی دراين مورد پيش ميرود، امريکايی ها ازلحاظ سياسی 

سياست استخباراتی خودرا تشديد کردند وبه کميت . غافلگيرشدند وازلحاظ نظامی حالت تهاجمی گرفتند
تجاوزنظامی شوروی ومقاومت درآغاز. ن افزودندوکيفيت کمک های پولی وتسليحاتی برای مجاهدي

 عليه آن درافغانستان توقع امريکايی ها به کشتن شورويها وضربه زدن به آنان خالصه می شد اما در
خروج قوای شوروی . سالهای بعد که ضعف روس ها نمايان گرديد توقعات امريکايی ها هم باال رفت

ها شوروی درکابل شايد اميدسرنگونی حکومت طرفدارازافغانستان، فروپاشی امپراطوری شوروی، 
زود ازحد گمان روياهای که بسيار. يکا را ميساختورويا هايی ميبود که مشغله ی ذهنی دولتمداران امر

  . وانتظارآنها به واقعيت پيوست
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درحاليکه اياالت متحده بدون توجه به توافقنامه ی ژنيو کما کان به حمايت نظامی مجاهدين درجنگ 
سياسی اين حمايت فاقد موضع گيری مشخص وروشن عدعليه حکومت نجيب اهللا ادامه داد، امادرُب

ی ازتجاوز نظامهمان اختالفاتی که پيش . بودی ودرگيرنظريات متفاوت دولتمداران وارگانهای حکومت
 بر سرنحوۀ C.I.Aميان وزارت خارجه ومشاورامنيت ملی وسپس شوروی ودراوايل وقوع اين تجاوز

عد ازخروج قوای شوروی د، اختالفات مشابه مجددًا بپيش آمسياست امريکا درمناسبات با افغانستان 
 William Webester"ويليم ويبستر"ای را دراياالت متحده.آی.درآن دوران رياست سی. تبارزکرد

ادموند "نخست اين اختالف ميان . شده بود" ويليام کيسی" جانشين1987به عهده داشت که در می 
ت اياالت  نماينده خاص وزارت خارجه درسفار"مکيويليم

رئيس دفتر "بيردين"متحده دراسالم آباد برای افغانستان و
خارجه نماينده ی وزارت . بوجودآمد ای درسفارت.آی.سی

 وگروه های مختلف مجاهدين در که روابط مستقيم با افراد
 آی درامور.اس.وکويته برقرارکرده بود ازتسلط آیپشاور

به . ای با آن انتقاد ميکرد.آی.مجاهدين وهمسويی سی
ربه قدرت رسانيدن آی را د.اس.خصوص برنامه ی آی

گاه ها وتحليل خودرا داودي. سوال ميبردزيرگلبدين حکمتيار
ای درسفارت با .آی.ل سیاما مسئو. به واشنگتن انتقال داد

 بعدًا اين اختالف نظرميان. موافقت نداشتنظريات او
   برایسفيراياالت متحدهPeter Tomson "پيترتامسن"

 تامسن. ای درسفارت ادامه يافت.آی.رئيس سی ن ومجاهدي
   مقارن با خروج کامل قوای شوروی از1989دربهار

   پيترتامسن  سفيرنزدمجاهدين توظيف    افغانستان با موافقت مجلس کانگريس امريکا به حيث
  Gordon Humphery "گوردن همفری"تعين نماينده درسطح سفيربه پيشنهاد وتالش سناتور.  شد

با تشکيل حکومت  هرچند تعين پيترتامسن همزمان. فداران جدی مجاهدين درکانگريس انجام شدازطر
مؤقت مجاهدين برهبری صبغت اهللا مجددی درپشاورصورت گرفت، اما اياالت متحده ازشناسايی 

تامسن دررفت وآمد ميان واشنگتن وپاکستان بود ودرمالقات . رسمی حکومت مذکورخودداری کرد
                        وپالنای درتصميم .آی.درحاليکه سی. يمی با گروه های مختلف مجاهدين به سرميبردومذاکرات دا
آی گلبدين .اس.آی ازسرنگونی حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی پشتبانی ميکردند وآی.اس.مشترک با آی

ای مخالفتی به آن .آی.حکمتياررا به عنوان جانشين نجيب اهللا درحکومت آينده انتخاب کرده بود که سی
تامسن . نشان نميداد، پيترتامسن ازايجاد حکومت وسيع وبا نقش محمدظاهرپادشاه سابق حمايت ميکرد

اين نظريات .  نفع اوتبليغ ميکردوع شاه سابق را مطرح می نمود وبهدرپاکستان بصورت علنی موض
. ميگرفتانده می شدند قرارخوتنظيم های مجاهدينی که بنياد گراوموضع گيری موصوف به مخالفت 

. وعبدرب الرسول سياف ازاظهارات تامسن نا رضايتی نشان ميدادندوبه خصوص گلبدين حکمتيار
ب به تامسن نوشته روزی ارگان نشراتی حکومت مؤقت خطا صبح پيباری درسرمقاله ی هفته نامۀ

مسن درمورد شاه اسبق به سفارت ميکنيد يا آمريت؟ درمقاله ازموضع گيری های تا! آقای تامسن: شدکه
گاه های اورا د وديای دراسالم آباد با نظريات تامسن مخالفت ميکرد.آی.دفتر سی. شدت انتقاد بعمل آمد

ای بود، اخالل کننده تلقی می .آی.برای سرنگونی حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی که برنامه ی سی
کومت نجيب اهللا را درفردای خروج ای وبرخی ديگرازمقامات امريکايی سرنگونی ح.آی.سی. نمود

با طرح ) 1368(1989شکست مجاهدين درجنگ جالل آباد دربهار . قوای شوروی پيش بينی ميکردند
 داشت، نخستين ضربه را بروی افکارای را با خود.آی.آی که پشتيبانی سی.اس. آیوحمايت وسيع

  مؤقت مجاهدين را بی اعتبارحکومتاين شکست به همان حد . وديدگاه های راه حل نظامی واردکرد
آی باقی ماند .اس.آینجيب اهللا ازراه نظامی درکنارای به طرح سرنگونی .آی.علی الرغم آن سی. ساخت

 1990سال ای درزمستان .آی.افسران سی« :وسال بعد برای يک حمله ی نظامی برنامه ريزی شد
آن ها همچنان با . نمودندها مالقات آمادگی برای حمله پيش بينی شده بارآی به خاطر.اس.ان آیباافسر
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 آن شد تا نيروهای حکمتياربا آغازقراربر. نموده برای اوامکانات آماده کردندحکمتيارمالقات رودررو
ای نقشی برای .آی.دراين عمليات سی. عمليات ميدان هوايی بگرام راتحت حمالت راکتی قراردهد

به پشاوررفته وازطريق ) ای دراسالم آباد.آی.رئيس دفتر سی" (گيری شرون."درنظرگرفته بود مسعود
 دالرر ختن شاهراه سالنگ مبلغ پنجصدهزا وعده نمود تابرای بند سا.مخابره با مسعود صحبت نمود

ميکرد با مسدود شدن سالنگ وآغاز حمالت برخوست وکابل ای فکر.آی.سی. پول پرداخته شد. دبپرداز
ای عمل .آی.اما نيروهای مسعود مطابق به خواست سی. داشت رژيم نجيب توان دفاع ازخود رانخواهند

    ) 93(».ای بسيارقهربود وازنارضايتی اش مسعودرا مطلع ساخت.آی.سی. ننمودند
ای برای به قدرت رسانيدن گلبدين حکمتيارمشارکت .آی.مسلم بود که احمد شاه مسعود درطرح سی

مسعود خواستارروابط مستقل با . گرفتنميکرد وبرعکس جلوهرگونه اقدامی را درحاکميت حکمتيارمي
اين رابطه درنيمه ی اول دهه ی هشتاد ايجاد . آی بود.اس.یت متحده امريکا بدورازچشم ونفوذ آاياال

ای ووزارت خارجه تماس های غيرمستقيم با .آی.نشد ودرنيمه ی دوم هرچند مامورين امريکايی درسی
آی درمورد مسعود .اس.گرفتن ديدگاه ها ونظريات آیاوبرقرارکردند اما اين تماس ها تا سطح ناديده 

مبنای خشنودی ورضايت پاکستان درمورد افغانستان  امريکا براياالت متحدۀچون پاليسی . پيش نرفت
 آن در سردردوران جهاد بلکه مدت ها قبل ازدهه ی هشتاد ميالدی سی نه تنها دراين پالي. استواربود

حتی تا اکنون نيزکه اياالت متحده درخاک افغانستان هزاران و. لوحه ی سياست امريکا قرارداشت
آی ترسيم .اس.دهه ی هشتاد که آیرد. به همان قوت خود باقی است پاليسی مذکورنيروی نظامی دارد

بعد ازخروج قوای . ای هم بدنبال آن حرکت ميکرد.آی.کنند ه ی سياست افغانی پاکستان بود، سی
ای به .آی.ت گلبدين حکمتيار بجای نجيب اهللا درکابل برآمد سیآی درصدد حاکمي.اس.شوروی که آی
آی وگروه های نزديکش .اس.علی الرغم صداهای دشمنانه ازميان آی"جنگ اشباح"قول مؤلف کتاب

تالش پاکستان برای به قدرت ميکرد امريکا فکروزارت خارجۀ« :ن ندادمخالفتی نشادرميان مجاهدين 
ای .آی.اما تحليلگران سی.  ی ناآرامی وبی ثباتی درافغانستان می شدرسانيدن اسالم گراها سبب ادامه

ميکردند که صلح به افغانستان به آسانی فکرآنها . ستندفغانستان به شکل بدبينانه می نگريابه قضيه ی 
. می خواندندان درافغانستان را اجتناب ناپذيرای نفوذ پاکست.آی.برنخواهد گشت وبعضی ازمامورين سی

آی واحزاب جهادی نزديک آن برعليه امريکا، اين .اس.گفتند با وجود اظهارات دشمنانه ی آیآنها می 
    )94( ».کشورنبايد عليه تالش پاکستان برای پخش نفوذ خود درافغانستان ممانعت ايجاد کند

درجنگ عليه  آن کشور امريکا سرنگونی حکومت نجيب اهللا درواقع تکميل پيروزیبرای اياالت متحدۀ
هرچند هم نجيب اهللا وهم روس ها تالش کردند تا بعد . ی شوروی وکمونيزم محسوب می شدقوا

بنيادگرايی اسالمی  بسازند که ازحکومت کابل دربرابرازخروج قوای شوروی واشنگتن را قانع
مجاهدين حمايت بکند اما امريکايی ها بقای حکومت نجيب اهللا را با موجوديت شوروی خطرناکتراز 

ايی ها شاهد تقويت گسترده ی نظامی حکومت که امريکبويژه . ن حکومت می پنداشتندسرنگونی آ
نجيب اهللا مقارن با خروج قوای شوروی با ارسال سالح های پيشرفته وخطرناکی چون موشک های 

ازهمين جهت بود که امريکا با وجود يک توقف کوتاه کمک نظامی چند ماهه . اسکاد ولونا بودند
 اين کمک هاررا دوباره آغازکردتا حکومت مورد  به مجاهدين،1989ا جوالی  ت1988ازدسمبر 

  . قدرت باقی نمانديکۀ شوروی درنبود قوای شوروی به ارحمايت ودست نشاندۀ 
  حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی همچنان ادامهای برای سرنگون کردن.آی.تالش های مشترک سی

ا اين کودت. بوقوع پيوست) 1378حوت(1990ابل درمارچدفاع درکداشت که کودتای شهنواز تنی وزير
آی برای به قدرت رسانيدن حکمتيار براه .اس.به همکاری آیبصورت مشترک با گلبدين حکمتيار

ای تا آنوقت دربرنامه ی سرنگونی حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی .آی.با آنکه سی. انداخته شده بود
را از آی کودتای شهنواز تنی وحکمتيار.سا.که آیميرسيد  ولی بنظرآی ميرفت.اس.بدنبال آی

درحاليکه اين پنهانکاری را تأئيد ميکند کودتای " جنگ اشباح"مؤلف کتاب . ای پنهان کرده باشد.آی.سی
تنی را پروگرامی برای حاکميت گلبدين حکمتيارميداند که مصارف پولی آنرا اسامه بن الدن پرداخته 

جانبه داخل اقدام آی بطوريک.اس.ای اطالعاتی بدست آورد که آی.آی.با نزديک شدن بهار سی« :بود
مند عرب اطالعات حاکی ازآن بود که ک يک شيخ ثروت. را درکابل به قدرت برساندشده تا حکمتيار
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ای .آی.ستيشن سی. آی قرارداده است.اس.دراختيارآیبنام اسامه مليونها دالربرای عملی شدن اين کار
 دسيسه ی طرح شده درکابل 1990 مارچ 7روز . مخابره نمودات را به مرکزالم آباد اين معلومدراس

ای را معتقد ساخت که .آی.اين حادثه بسياری ازمامورين سی. کودتای تنی بوقوع پيوست. برمال شد
   ) 95( ».صادق نبوده استبا او دررابطه با حکمتيارآی.اس.آی

بی . آی بود.اس.دتا ضربه ی مهمی برای آیازکو تنی وحمايت علنی گلبدين حکمتيارناکامی کودتای
 هرچند تا يکسال ديگر. آی بيشترشد.اس.ای ازآن به بعد درمقابل آی.آی.اعتنايی وبی اعتمادی سی

ن عمليات مخفی درافغانستان به پاياای درمورد پيشبرد.آی.ت قانونی سیکه صالحي) 1991اخيردسمبر(
آی پايبند بود .اس.نجيب اهللا ازراه نظامی با آیای همچنان به طرح سرنگونی حکومت .آی.رسيد، سی

تبليغات سايرتنظيم ها . آی نداشت.اس. دررفاقت ودوستی با آی رااما تا آنوقت حرارات وذوق قبلی
آی رازيرسوال برد .اس.بيش ازبيش نظروطرح آیهدين درمورد کودتای تنی وحکمتيارورهبران مجا
حکومت . آی تضعيف کرد.اس.ازطرح وسياست آیای را درحمايت بی چون وچرا .آی.وموقعيت سی

سرنگونی بامجاهدين بعد ازکودتای ناکام تنی که همزمان با خروج قوای شوروی ايجاد شده بود تا
اياالت سفيرپيترتامسن . افتادازاهميت واعتبارنجيب اهللا ازطريق نظامی قدرت  را بدست بگيرد حکومت 

ای .آی.گذشته موقف سیريات او پشتبانی ميکردند بيشترازنظمتحده نزدمجاهدين وکسانيکه درامريکا از
شورای سرتاسری قوماندانان مجاهدين بجای تنظيم درصدد حمايت ازتامسن . مورد انتقاد قراردادندرا 

ای به اين حمايت مخالفتی نداشت چون می پنداشت که اتحاد وهمآهنگی .آی.سی. ها ورهبرانشان برآمد
د زمينه ی مساعدی را درسرنگونی حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی مساعد قوماندانان مجاهدين می توان

ای چون مولوی جالل .آی.به خصوص که اين شورا توسط قوماندانان مورد رابطه واعتماد سی. کند
) 1369ثور(1990ی شورای سرتاسری قوماندانان درماه م. الدين حقانی درگام نخست براه انداخته شد

 اکتوبر 10رپايگاه مولوی جالل الدين حقانی درخوست تشکيل شد وبعدًا درخود دبا نخستين جلسۀ 
درشاه سليم نقطه ی مرزی ميان چترال پاکستان وبدخشان افغانستان جلسه ی ) 1369ميزان17(1990

تامسن بعد ازتشکيل نخستين جلسه ی . سوم خودرا که احمدشاه مسعود نيزمشارکت داشت دايرکرد
عالوه . جلب کمک عربستان سعودی به شورای مذکوربه آن کشورسفرکردشورای قوماندانان برای 

برآن غرض ديدارومذاکره با محمد ظاهرشاه به روم رفت تا حمايت سياسی اورا ازشورای قوماندانان 
تامسن غرض مذاکره با قبل مانع آن شدتا سفرمشابه پيترای يکسال .آی.اين درحالی بود سی. جلب کند

   .انجام يابدشاه اسبق افغانستان 
وه های  درمذاکره با شاه اسبق وتماس با گرديگربه تالش های پيترتامسنعلی الرغم آنکه ای .آی.سی

آی را درسرنگونی حکومت کابل ازطريق نظامی .اس.همسويی با آیمختلف مخالفتی نداشت، فکر
خود نشان نمی داد شورای قوماندانان واکنش وعمل منفی ازآی نيزدربرابر.اس.آی. نيزکنارنگذاشته بود

ای بعد .آی.با وجود حالت بی اعتنايی وبی اعتمادی سی. تا امريکايی هارا ناخشنود وناراضی نسازد
آی، سرنگونی حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی پيروزی سياست .اس.آیودتای تنی دربرابرازک

ی ازتانک های را که از ازاين رو امريکايی ها تعداد زياد. استخباراتی اياالت متحده را کامل ميساخت
آی دادند تا مجاهدين ازآن درسرنگونی حکومت .اس.ارتش صدام حسين درکويت بدست آوردند برای آی

آی هيچگاه به سقوط کابل وسرنگونی حکومت .اس.اما عمليات نظامی آی. نجيب اهللا استفاده بدارند
ای را نيز .آی. ناتوانی وناکامی سیآی بلکه.اس.واين درواقع نه تنها ناکامی آی. نجيب اهللا نيانجاميد

ای بعد ازخروج قوای شوروی تالش زياد وپرمصرفی را برای سرنگونی .آی.چون سی. نشان ميداد
درحاليکه سياست استخباراتی اياالت متحده امريکا بعد . حکومت نجيب اهللا ازراه نظامی انجام داد

 نجيب اهللا ازراه نظامی دچار ضعف ازخروج قوای شوروی با ناتوانی مجاهدين درسرنگونی حکومت
 وپايان يافتن صالحيت قانونی  1991وری شوروی درتابستان درگمی شده بود، با سقوط امپراطوسر

C.I.A دفتر ضخيم دوره ی اول اين 1992 برای پيشبرد عمليات مخفی درافغانستان دراول جنوری 
ای درسرنگونی .آی.جود ناتوانی سیبا و. ود بسته شد دهه ی ن نخستسياست دردهه ی هشتاد ودوسال

حکومت نجيب اهللا، سياست استخباراتی اياالت متحده امريکا دردهه ی هشتاد يک سياست مؤفق وپيروز 
کرد وشوروی به اشغالگر شوروی ازفرازدريای آموعبورخرين سرباززمانيکه آ. ارزيابی می شود
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 رويدادرا يک پيروزی بزرگ درسياست ای اين.آی.اشغال افغانستان بدون دست آوردی پايان داد، سی
ای دراسالم آباد به مقر .آی.رئيس دفتر سی" بيردن"روزدرآن . استخباراتی اياالت متحده تلقی کرد

ای .آی.گفت ورهبران سیا ازپيروزی سازمان وکشورخود سخن يلت ورجينايا" یللنگ"ای در.آی.سی
  .برای اين پيروزی جشن گرفتند" یللنگ"در

  امريکا ودولت اسالمی مجاهدين درکابل                       
 جانشين حکومت نجيب اهللا وحزب 1992، دولت مجاهدين را که دراپريل  امريکااياالت متحدۀ

امريکا درسطح نماينده ی که  Peter Tomsonپيترتامسن. دموکراتيک خلق گرديد، برسميت نشناخت
ان با تشکيل حکومت مجاهدين درکابل به حيث مجاهدين درپاکستان معرفی شده بود تا همزمسفيرنزد

سفيراياالت متحده دروازه ی سفارت کشورخودرا درآن شهربکشايد تنها درروزهای نخست انتقال 
درهمان ايام، واشنگتن . ری کرد مجددی چند ساعتی را درکابل سپقدرت به سرپرستی صبغت اهللا

  اياالت. مسن به ماموريت ديگرگماشته شدوتاغی نمودملی اورا درسطح سفيرنزدمجاهدين نيزنمايندگ
  دهه برای آنها کمک پولی وتسليحاتی فراهم  متحده ديگرنماينده وسفيری را دردولت مجاهدين که يک

 امريکا .روابط با دولت مذکورخودداری ورزيد تعين نکرد وازانجام هرگونه همکاری وايجاد کرده بود
ۀ سفارت افغانستان را درواشنگتن بست درحاليکه تا آن حتی بعدًا با سقوط کابل بدست طالبان درواز

 بازپايتخت امريکا با تعين شارژدافيروقت دولت مجاهدين بصورت يک جانبه سفارت افغانستان را در
  درسالهای اخيرانسداد سفارت افغانستانازانجنيرمحمداسحاق نويسنده وديپلوماتيکه پس . نگهداشته بود

احمدشاه مسعودنمايندگی دفترجبهۀ مخالف طالبان رادرواشنگتن به عهده مقاومت عليه طالبان ازسوی 
 امريکايی ها در« :داشت درموردبی اعتنايی ومخالفت اياالت متحده دربرابردولت مجاهدين می گويد
هيچگاه درمورد دولت . برابردولت استادربانی که رهبری دولت مجاهدين رابدست داشت، نفرت داشتند

سقوط رژيم نجيب اهللا افغانستان را بعدازدرواقع آنها .  فکرنميکردند1995 تا 1992اوبه حيث دولت از
. رژيم طالبان را بعدًا بهترازحکومت مجاهدين می پنداشتند. فرورفته درجنگ های داخلی ميدانستند

ع و فقط يک رابطه برای موضباآمرصاحب. دردوران مقاومت ضدطالبان هم وضع به همين گونه بود
آنها بن الدن را طوری می خواستند ازبين ببرند که ديگرهيچ مشکلی با طالبان . پيداکردندالدن  بن

بااحمدشاه مسعودروابط خوبی . وپاکستان پيدا نشود
 اورا متهم بدست داشتن درقاچاق مواد. نداشتند

مخدرميکردند ودرجنگ های کابل مسئولش می 
 نمايندۀ من باآنکه به توافق خودشان به حيث. پنداشتند

فقط . جبهۀ متحد رفته بودم کدام کاری انجام نمی دادند
. می دادندويزا هرسه ماهدربرابرپرداخت شصت دالر

که گاهی يگان مالقاتی درسطح پائين صورت ميگرفت 
 مجموع امريکايی در. گپ های متحدالمال گفته می شد

ها بعد ازسقوط حکومت نجيب اهللا کدام برنامه 
ذهنيت حاکم اين .  افغانستان نداشتندواستراتيژی درمورد

 ديگرمانمی توانيم دريک هبود که جنگ سردختم شد
کشورعقب مانده ی دورافتاده که درگيرهزارمشکل است 

افراديکه ازوزارت خارجه يا . خودرا درگيرسازيم
ازکانگريس گاهی درمورد افغانستان صحبت ميکردند 

                                            برهان الدين ربانی          ردند بيشترراد مختلف افغان صحبت ميکفويا باگروه ها وا
يکی ازيونوکال گپ ميزد، ديپلوماتهای شان که درپاکستان . نظريات شخصی خودرا بيان می نمودند

. ت نمی آيدبودند نظريات پاکستان راميگفتند که پشتونها بايد درافغانستان حکومت را داشته باشند که ثبا
    ) 96(» . . .   . و 

داليل وعوامل بی اعتنايی اياالت متحدۀ امريکا   ازبرهان الدين ربانی رئيس اسبق دولت مجاهدين وقتی
                                                                          :رادربرابردولت مجاهدين برهبری او پرسيدم، گفت
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  هريک ازاين کشورها آجندای. استراتيژی دوام دارنبود  دردوران جهاد برمبنای يککمک کشورها« 

 بخصوص خودرا داشتندو وتا جائيکه به اياالت متحده امريکا ارتباط داشت دومسئله را مورد توجه
 ودوم مشکل وعقده ی. يکی جنگ سرد که درمقابل شوروی با مصارف گزاف پيش ميبرد: قرارميداد

 تصورامريکايی ها به ارتباط افغانستان درابتدا اين. درذهن امريکايی ها باقی مانده بودشکست ويتنام 
شان  اينکه شوروی شکست بخورد وازهم بپاشد درذهن. بود که درد سری به اتحاد شوروی بسازند

بعد ازاينکه حوادث انکشاف کرد وکم کم دنيا فهميد وجهاد درسطحی رسيد که اتحاد شوروی دارد . نبود
  البته   . افغانستان را ترک ميگويد درآنوقت آنها پاليسی مقطعی خودرا تقريبًا تمام شده می پنداشتند

                                                                                  دردنيای که ما بسرميبريم کمک های اخالقی وانسانی 
درکشورهای آسيا، افريقا وکشورهای                           به عقيده ی من کمک های انسانی که . شايد بسيارمحدود باشد

شايد به سطح افراد، به سطح . عقب مانده صورت می گيرد اکثرًا کمک های بشردوستانه نيست
 شخصيت ها وبه سطح مؤسسات انسان دوست باشد اما چه بسا ازاين کشورهای بزرگ هستند که در

 نظامی ومصالح اقتصادی شان -مصالح سياسی .کمکهای انسانی مصالح استخباراتی شان مطرح است
                                                                               . سرمايه گزاری را به همين شکل می کنند. مطرح است

 رسيديم ازسوی آنها اينکه ما به پيروزی  يکدم تغيراتی همزمان بافغانستانبه اين اساس به ارتباط ا
نه برمبنای آن . شان پياده شودخود نظام وحکومتی برمبنای نظرکهآنها می خواستند .درنظرگرفته شد

های دينی، روحيه ی استقالل  کرده بودند تا حکومتی متکی به ارزش نستان قيامداعيه ای که مردم افغا
ای ديگرارزش نداشت ونمی خواستند اين چيزها پيش دني. خواهی، غرور ملی وآزادمنشی تشکيل بدهند

 ازهمين جا بود که ديد و. چنين حکومتی براين مبنا بوجود بيايد بلکه ميخواستند آنراسرکوب بکنند
.                                                                                                   قضاوت آنها درمورد افغانستان آغازشد

گرفتند که خودرا تنها احساس  صاحب حکومت شدند دريک وضعی قرارمجاهدين وقتی درکابلبنابراين 
                    وعربیمی حتی کشورهای اسال. کسی عمل نميکرد درحالتی که ما ديديم حتی پالنهای انسانی را. کردند

                       رانيم کارهکه مکتب، مسجد، مدرسه وکلنيک می ساختند همه چون امارات،کويت وعربستان سعودی 
                         حکومت دراولين روزهای تشکيل. مجاهدين نمی خواستاين طورنبود که دولت . رها کردند ورفتند

عالقه داريم با آن کشورمناسبات نزديک که مااين پيام را به اياالت متحده امريکا رسانديم مجاهدين 
حتی دردوران جهادتا جائيکه به جمعيت اسالمی افغانستان وبما . باشيم وکمک های آنرا بگيريم داشته

 ی  طويل المدتی را با دنيای غرب ومخصوصٌا با به اين فکربوديم که چه قسم يک برنامه مربوط بود
داشتم وبا رئيس جمهورريگن ديدم آن سفر  سفريکه من به امريکا درآن دوران. متحده تنظيم کنيم اياالت

روابط آينده را که مجاهدين به حکومت هدف آن بود تا بتوانيم . کا نبودتنها يک هوس رفتن به امري
اقتصادی وغيره روابط را با اياالت متحده  انها بتوانيم همکاريهای سياسی،ميرسند با دنيا قايم بکنيم وپس

آمديم وتشکيل حکومت ) کابل(اما وقتيکه ما اين جا . وجامعه ی بين المللی درحکومت آينده داشته باشيم
ازاين بعد کارشروع شد که درچه شکل اين دولت نوبنيادوچه قسم سقوط داده . داديم جواب مثبت نشنيديم

تا اين طورنشان داده شود که ملت های که بخواهند خودشان حکومت بسازند وبراساس فرمايش . ودش
                               وهدايت کشورهای بزرگ وقدرتمند دنيا حکومت نسازند، هيچگاه حکومت

                                                             )                                              97( » . . .  .  ساخته نمی توانند
الت متحده ی امريکا با آنچه را که رئيس دولت اسالمی اسبق مجاهدين درعدم مناسبات وروابط ايا

عنوان ميکند، بخشی ازحقيقت وقسمتی ازعوامل نهفته دربی ميلی وبی عالقگی امريکا دولت مذکور
برهبری اياالت متحده بداليل مختلفی نه تنها حاضربه تأمين روابط وهمکاری بادولت مجاهدين . است

دخالت منطقوی درافغانستان ازسوی ربرابربرهان الدين ربانی واحمدشاه مسعود نشد بلکه با بی تفاوتی د
ناکامی وشکست دست پاکستان دراين مدخله زمينۀ بابازگذاشتن کشورهای همسايه ی آن وبه خصوص 

مجاهدين وط دولت  به تصرف کابل وسق مؤفق1996زمانيکه طالبان درسپتمبر . آن دولت را فراهم کرد
 واشنگتن و تا وزارت خارجه درورشدند مقامات امريکايی درسطوح مختلف ازقنسلگری امريکا درپشا

خوشحالی خودرا  ی ورجينيالای درلنگ.آی.درکاليفرنيا ومامورين سی) UNOCAL(شرکت نفتی يونوکال
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رسيدن به کابل  ی رادرت شرقجالل آباد ووالياطالبان شهرروزهائيکه . ازاين سقوط پنهان نميکردند
ه درهيچ جای ن ذوق زده ميگفت که کسی درواشنگتن واشتند قنسل اياالت متحده درپشاورميگذپشت سر

   ) 98. ( برای رفتن رژيم درکابل اشک نمی ريزدديگر
ی برهان الدين ربانی ازهمان سقوط حکومت نجيب اهللا بدست احمدشاه مسعود وتشکيل حکومتی برهبر

  .ی درواشنگتن شوددی اياالت متحده را جلب نکرده بود که سرنگونی آن موجب تأثرتوجه وخشنوآغاز
  :بودقابل پذيرش ا ومنظرهای مختلفی نا مطلوب وغيربرای امريکايی ها تشکيل اين دولت اززواي

 ای ووزارت خارجه که بعد از.آی.درهمسويی با هيچکدام ازدوپاليسی متفاوت سیدولت مذکور - 1
اين دولت نه براساس نظريات وتالش های . ی ايجاد شد تشکيل نگرديده بودخروج قوای شورو

ملل متحد ظاهرشاه وحتی درچوکات محمدايجاد يک راه حل سياسی با نقش  که خواستار"پيترتامسن"
ای که جهت سرنگونی حکومت نجيب اهللا .آی.مبنای مساعی وبرنامه ی سیونه بر. بود، بوجود آمد

 نقشی را که امريکايی ها برای احمد شاه مسعود در. آی قرارداشت.اس.یازطريق نظامی درکنار آ
ند چيزی بيشترازيک مشارکت مدنظرداشتراه حل غرض ايجاد يک حکومت جانشين نجيب اهللا هردو

آی درعمليات نظامی برای تصرف کابل وسرنگونی .اس.ای وآی.آی.سی. کوچک وضعيف نبود
درراه حل سياسی مورد نظر و. هراه سالنگ را مطالبه داشتنداحکومت نجيب اهللا فقط ازمسعود انسداد ش

که می توانست بودتامسن وملل متحد نيزاحمدشاه مسعود به عنوان يکی ازقوماندانان مجاهدين مطرح 
اما سقوط حکومت نجيب اهللا . قوماندانان درحکومت داشته باشددريک سطح مساوی با سايرفه ای راوظي

ای که به تشکيل دولت مجاهدين برهبری .آی.آی وسی .اس. اطالع آیتوسط احمد شاه مسعود بدون
برهان الدين ربانی انجاميد، موجب نارضايتی وشگفتی هردوبخش راه حل سياسی ونظامی کارگزاران 

آی ازپيشگامی .اس. که آی ی به همان حدی سرخورده وخشمگين گرديدا.آی.سی.  امريکاشدسياست
  . عقده مند وخشمگين شدنجيب اهللا سقوط حکومت مسعود در

 مسعود به قوم تاجک وزبان فارسی دری عامل  برهان الدين ربانی واحمدشاهتعلق قومی وزبانی - 2
قرراداشتن رهبری دولت دردست . مهمی درعدم پذيرش دولت مجاهدين برای اياالت متحده بود

اين نگرش وسياست . امريکايی هارا درابطه با افغانستان ميساختپشتونها، نگرش اصلی سياست 
  :ازعوامل متعددی ريشه ميگرفت

رهبری دولت افغانستان خود درنيم قارۀهند  انگليس که آنها ازدوران استعماروسياستپايبندی به ديدگاه ـ 
  .حوزه ی ملکيت قوم پشتون می پنداشتندرا در

 منافع ومصالح حاکميت غيرپشتون را درافغانستان مخالفپاکستانيهاهمسويی با سياست پاکستان که ـ 
  .ندميکردملی خود تلقی 

مخالفت با رژيم اسالمی ايران که دولتی برهبری تاجک ها وفارسی زبانان را درافغانستان همسو با ـ 
 دولتمردان جمهوری زيانهای مخاصمتبدون ترديد . تمايل وخواست آن رژيم ارزيابی می نمودند

 بيشترازايرانيها دردونيم دهه ی اخير اقوام  با اياالت متحده وعربستان سعودی رااسالمی ايران
اهللا های ايرانی اگرآيت . غيرپشتون به خصوص تاجک ها وفارسی زبانهای افغانستان بدوش کشيدند

عربی مسلمان کشورهای درارتباط با اياالت متحده وای را سياست عاقالنه وواقع بينانه درحکومت شان 
غانستان مساعد نمی شد وخود ان دراموراف وتازپاکست وتاختزمينه ی دخالتپيش ميگرفتند، هرگز

   . درحصارنظامی وتهديد نيروهای امريکايی قرارنمی گرفتندامروز
دربی ثباتی الهای حکومت خود درکابل که سراسرواحمدشاه مسعود درسهرچند برهان الدين ربانی 

حده امريکارا درهمکاری به اياالت متی انجام دادند تا تمايل وعالقۀ وجنگ سپری گرديد تالش نامؤفق
اکستان وتغيرديدگاه های خاصتًا مسعود به جای تالش برای قانع ساختن پ. حکومت خود جلب کنند

 راضی به برراآی درمورد خودش ودولت مجاهدين سعی ورزيد تا اياالت متحده .اس.آیخصمانۀ 
به قطع مداخله تان را واداروازطريق آن پاکس. زدقراری روابط وهمکاری مستقيم با دولت مجاهدين بسا

کابل گفته می  هيچ گوش شنوايی برای آنچه که ازاما اياالت متحده. وترک مخاصمت عليه کابل بدارد
 برهان الدين ربانی وشد نداشت وامريکايی ها هيچگونه اعتنا يی به حکومت مجاهدين تحت رهبری 

. عينک پاکستانيها می ديدآنها درکابل ازبسوی حکومت ايااللت متحده . احمدشاه مسعود نشان نمی دادند
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تجاوزنظامی شوروی دربرپايی مناسبات با افغانستان نيات واهداف ها هرچند سالها قبل ازامريکايی 
آی به حيث مجری ونايب سياست .اس.پاکستان را مورد توجه قراميدادند اما دردهه ی هشتاد  آی

امريکايی ها که دراين . مطلق وانحصاری بدست آورداستخباراتی اياالت متحده اين امتيازرا بگونه ی 
 دراختيارخشش آنراآی ريختند وصالحيت بذل وب.اس.آیام امکانات پولی وتسليحاتی را به کيسۀ دهه تم

 آی گذاشتند، ديگربه هيچ صورتی حاضرنبودند با حکومت برهان الدين ربانی واحمدشاه مسعود.اس.آی
ا درحاکميت حتی امريکايی ه. ستان نبود سالم وکالمی داشته باشندآی وپاک.اس.که قابل پذيرش برای آی
الدن وسازمان   دوم سالهای حکومت آنها که دراثرحمايت شان ازاسامه بنطالبان وخاصتًا درنيمۀ

 رنشدند به احمدشاه مسعود بمثابۀالقاعده فکرمخالفت ومخاصمت باطالبان راپيدا کردند هيچگاه حاض
غيرپشتون بود درحاليکه ازديد مسعود متعلق به قوم تاجک وچون . کاری کنندنيروی مخالف طالبان هم

 به نوشتۀ. نها ميبايد پشتون ميبودنيروی مخالف طالبان برای جانشينی آامريکا ه وسياست اياالت متحد 
آی .اس.با اثرپذيری ازتجارب گذشته وارتباط کاری يک دهه با آی« ":جنگ اشباح"مؤلف امريکايی 

اين درحالی بود که مامورين . مسعود مشکوک بودندآی دربارۀ .آی.بخش شرق نزديک سیمامورين 
 وآنها دراتحاد مسعود . نموده بودندنزديک تری برقرار تروريزم آن سازمان با او رابطۀ مبارزه با

ئيس دراسالم آباد ورسفيرامريکا . طرفداران شاه توانمندی رابرای مقابله ی نظامی با طالبان نمی دادند
. به شکست طالبان نبودندمتحد او قادرند که مسعودوجبهۀ بودای درآن شهربه اين باور.آی.ستيشن سی

نيروی پشتون مخالف طالبان وجودنداشت، زيرا پشتونها پراگنده  ای همچنين فکرميکرد يک.آی.سی
استخبارات اين برداشت نادرست توسط . وغيرمنظم بوده وازسوی طالبان کامًال خلع سالح شده بودند

مانند گذشته به جای قبول خطردرهمکاری جدی با مسعود يک امريکا. پاکستان شکل داده شده بود
  .که سياست پاکستان جزئی ازسياست خودش گردد نموده واجازه ميدادموضوع غيرفعال اتخاذ

بود  ضدتروريزم قصرسفيد که ازطرفداران اقدامات جدی عليه طالبان مبارزۀدردفتر" کرريچاردکال"
رک استدالل ميکرد کال. عميق نظامی ميان امريکا ومسعود مخالفت نمود با اتحاد2000درتابستان سال 

  مواد مخدرونقض حقوقنين کارنبود، زيرا آنها درتجارت چ گروه خوب برای آغازمتحد يککه جبهۀ 
 نمی شد يک اودراطراف چنين يک گروهبه عقيدۀ . ای قومی مربوط بودندبشرملوث بوده وبه اقليت ه
   ) 99( » .حکومت ملی را پايه گذاشت

آزادی اروپای شرقی خروج قوای شوروی ازافغانستان وسپس فروپاشی امپراطوری شوروی و - 3
دربی اعتنايی اياالت متحده به مونيستی يکی ديگرازعوامل اثرگذارروسها وحکومت های کازسلطۀ 

ودرچنين وضعيتی تشکيل دولت . گتن اهميتی نداشتآن افغانستان برای واشنازبعد . دولت مجاهدين بود
مجاهدين برهبری برهان الدين ربانی واحمدشاه مسعود به عنوان تحولی برخالف تمايل وبرنامه ی 

آی بيش ازبيش موجب بی اعتنايی وبی تفاوتی اياالت متحده درمورد .اس.ای وآی.آی.مشترک سی
ی وانسانی خودرا درهمکاری به ايجاد صلح وثبات حتی اياالت متحده وظيفه ی اخالق. افغانستان شد

درافغانستان که با يک دهه کمک به اشتعال آتش جنگ درآن سرزمين يکی ازعوامل بی ثباتی بود، 
  .انجام نداد

 که صالحيت قانونی آن سازمان 1992ای دراسالم آباد پاکستان بعد ازجنوری.آی.وظيفه وکاردفترسی
ازافغانستان بود به جمع آوری موشک های ستينگران پايان يافته درمورد عمليات مخفی درافغانست

کرده بود اما با سقوط م را بعد ازخروج قوای شوروی آغازای اين اقدا.آی. هرچند سی.محدود گرديد
مبارزه بامواد مخدرموضوع ديگری دررابطه . مورد افزودجيب اهللا به تالش های خود دراين حکومت ن

درداخل اياالت . االت متحده با ايجاد يک دفتری درپاکستان به آن توجه نشان دادبا افغانستان بود که اي
تشکيل حکومت مجاهدين ديگر متحده ودرميان اعضای کانگريس ودولتمداران امريکايی هنگام 

بيل  " Willam Jefferson Bill Clinton .هيچگونه عالقه ای به افغانستان نشان داده نمی شد
 انتخابات رياست جمهوری را برده بود با کابينه اش عالقه ای به افغانستان 1993که درجنوری "کلنتن
ای با دولت .آی.امريکايی چه درسطح وزارت خارجه وچه از سیمذاکرات مقامات پائين رتبۀ . نداشت

 آوری موشک های ستينگرومواد افغانستان وبه ندرت رفت وآمد های آنها درکابل تنها به موضوع جمع
پلين گازترکمنستان ازخاک افغانستان توسط شرکت يسپس که موضوع تمديد پا. ه می شدخالصمخدر
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به آجندای مذاکرات امريکايی ها يد اين پايپلين ازسوی شرکت مذکورامريکايی يونوکال بميان آمد، تمد
کل ازحل مشد پايپلين با اهميت والويت بيشترتمديای که دسترسی يونوکال به پروژۀ  بگونه .افزوده شد

افغانستان وپايان جنگ دراين کشورتوسط مامورين امريکايی با رهبران دولت مجاهدين مطرح 
 اياالت متحده درامورجنوب آسيا  معاون وزيرخارجۀRobin Raphel"رابين رافل"خانم. ميگرديد

ين بازديد کرد وبعدًا مذاکراتی با رهبران دولت مجاهدرقندهار ازمقرطالبان د1996وقتی دراپريل سال 
ما نگران فرصت های اقتصادی « :درکابل داشت دريک کنفرانس مطبوعاتی دراسالم آباد اظهار نمود

  .اين جاهستيم که درصورت برقرارنشدن ثبات سياسی، ممکن است ازدست بدهيم
. داريم که به احداث خط لوله ازترکمنستان تا پاکستان عالقمند است) يونوکال(يکايیما يک شرکت امر

   ) 100( »  . برای ترکمنستان، پاکستان وافغانستان بسيارسودمند استاين پروژه
 ورئيس دولت اسالمی مالقات ربانی  با برهان الدين 1996زمانيکه خانم رافل درکابل درتابستان 

من تعجب ميکنم که معاون وزارت « :مراد سخنگوی دولت اظهارداشت داد، عبدالعزيزانجام مذاکره
کمک به حل مشکل افغانستان به کابل می آيد وتا کنون دردوسفراخيرخويش با خارجه ی امريکا بنام 

د که پروژه ی تمديد رئيس دولت اسالمی افغانستان فقط درمورد يونوکال مذاکره می کند ومی خواه
   ) 101( »  .ترکمنستان توسط کمپنی يونوکال عملی شودپايپالين گاز

به کمک مشهود وآشکار نخست گلبدين حکمتيارادامه داشت؛ درحاليکه جنگ درکابل به شدت 
ن ازسوی آی به عنوان نيروی اصلی مخالف دولت کابل را راکت باران ميکرد وسپس طالبا.اس.آی
 اين جنگ عبورياالت متحده با بی تفاوتی ازکنارجنگ شدند، اآی جانشين حکمتياردرپيشبرد .اس.آی

لح درافغانستان تنها به اظهارات لفظی حمايت موضع گيری وتوجه امريکايی ها برای ايجاد ص. ميکرد
ين برهبری برهان الدين ربانی به عمرحکومت مجاهدهررورزيکه . ازمساعی ملل متحد خالصه می شد

آن به عنوان حکومتی که درمخاصمت فزاينده با رديد ذهنيت اياالت متحده دربرابرابل سپری ميگدرک
مقام بلند پايه ترين . ارد، نامساعد تروخرابترمی شدپاکستان متحد استراتژيک اياالت متحده قرارد

امريکايی که درتماس ومذاکره به رهبران دولت به خصوص با احمدشاه مسعودقرارگرفت خانم رابين 
 ومالقات کرد ودرآخرين دورمذاکرات خوداودوباربا مسعود ديدار. ارجه بودرافل معاون وزارت خ

  خودرا ازبقای حکومت مجاهدينشمال کابل نارضايتی دردره ی استاليف واقع 1996درتابستان 
احمدشاه مسعودکه . ردبرهبری برهان الدين ربانی واحمدشاه مسعود وخصومت آنها با پاکستان ابرازک

شده بود وتالش خودرا درسالهای حکومت مجاهدين برای ومذاکره بسيارناراحت وخشمگين ازاين ديدار
 اری ومناسبات نزديک آنها با خود ودولت مجاهدين بی ثمروبیقانع ساختن امريکايی ها مبنی به همک

  کمرخودرابرای يک مبارزه و:مرزمان خود گفتنتيجه می ديد، همان روزبه چند تن ازياران وه
وروز بعد با فراخواندن تعدادی از . ری وزورگويی امريکايی ها ببنديدمقاومت ديگربا سلطه گ

برخان کابل تشکيل داد ازموقف زورگويانه ونادرست امريکا به قوماندانهايش درجلسه ای که دروزيراک
او دراين جلسه به قوماندانان . به ادامۀ مبارزه ومقاومت دعوت نمودتفصيل صحبت کرد وآنهارا

نيروهای خويش از پرخاش وحمايت معاون وزيرخارجۀ امريکاازطالبان وپاکستان معلومات داد وگفت 
 حمايت می  به افغانستاندخالت وتجاوزپاکستانستان قراردارد وازاين طالبان وپاککه امريکا درپشت سر

وی دراين جلسه جنگ را طوالنی خواند وازقوماندانان خواست که برای يک جنگ ومقاومت . کند
    ) 102. ( طوالنی آماده شوند

   امريکا وحکومت طالباناياالت متحدۀ                     
سياست استخباراتی اياالت تازۀ يمه ی دوم دهه ی نود ميالدی، دورنبا ظهورطالبان وحکومت شان در

ای به سياست افغانستان .آی.بارديگرسی. متحده که دراوايل اين دهه پايان يافته بود، دوباره آغازگرديد
اما اين برگشت با نخستين دورسياست استخباراتی اياالت متحده دردهه ی هشتاد تفاوت های . برگشت

سياست استخباراتی اياالت متحده دراين دوريک سياست سردرگم، متناقض، پنهانی، . زيادی داشت
  استخباراتی اياالت متحده درموردقبلی سياسترخالف دورۀ ای ب.آی.سی. محدود ونامشخص بود

 آن نيز مشخص واهداف . افغانستان، عنان سياست اين دوره را بصورت انحصاری دردست نداشت

 
 



 
  
63 

ن دوطرف جبهه ی مخالف جنگ افغانستاای ماموريت های ناتمامی در.آی.مامورين سی. روشن نبود
آنها هم با طالبان وحاميان منطقوی طالبان وهم با جبهه ی مخالف طالبان درداخل به رهبری . داشتند

 ديگر ای، مراجع وارگانهای.آی.عالوه ازسی. احمدشاه مسعود درزدوبند وگفتگو های مستمربودند
. نظرميکردنددرمورد افغانستان ابرازحده درتعين وترسيم سياست آن کشورالت متسياسی واقتصادی ايا

کال ومشاورين آن، مطبوعات واعضای وزارت خارجه وديپلوماتهای امريکايی، شرکت نفتی يونو
  . کانگريس هرکدام ديدگاه ها وموضع گيری های مختلفی درمورد افغانستان ارائه می نمودند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1996 حين ورود به کابل در سپتمبر      طالبان                             
  

 درکابل ازديدبرخی از 1996 وسپس حاکميت آنها درسپتمبر 1994شکل گيری جنبش طالبان درسال
برای ناظران ومحققينی . تحليلگران ومحققين پديده وجريان مورد حمايت اياالت متحده محسوب می شود

هشتاد شاهد نقش عمده ی استخبارات اياالت متحده، پاکستان وعربستان سعودی درجنگ که دردهۀ 
افغانستان عليه شوروی وحکومت موردحمايت آن درکابل بودند، مشکل است باورکنند که دردهه ی نود 

ای يکی ازاضالع عمده واصلی اين مثلث دوضلع ديگررا درافغانستان تنها رها کرده باشد وبا .آی.سی
اظهارات مامورين امريکايی دروزارت خارجه وبيرون .  که آنها انجام دادند همسويی نداشته باشدآنچه

ازآن، رفت وآمد ومذاکرات آنها دررابطه با افغانستان درپاکستان ومنطقه وهم چنان تماس ها وگفتگوبا 
ل گيری جبهات مختلف درافغانستان بخصوص با طالبان همه وهمه بيانگرنقش اياالت متحده درشک

 به 1995بی نظيربوتو دربهار« :می نويسد" جنگ اشباح"مؤلف امريکايی کتاب . وتقويت طالبان است
اوطالبان را يک گروه طرفدارپاکستان معرفی نمود که می . واشنگتن سفرکرد وبا کلنتن مالقات نمود

ستان دررأس برنامه ی بوتوميگويد دراين مذاکرات موضوع افغان. توانستند ثبات را به منطقه برگردانند
  اما تشريحات اوازطالبان به حيث بر   . قضيه ی افغانستان درحال مردن بود. هيچ طرفی قرارنداشت

متخصصين . گرادنندۀ ثبات به افغانستان موردعالقه مندی مامورين ميان رتبه ی امريکايی قرارگرفت
ورطالبان به حيث يک حرکت امريکا تحت نظرافرادغربگرا چون کرزی قرارگرفته بودند که ازظه

درشورای امنيت ملی امريکا طالبان به حيث نيروی آورندۀ نظم در . متحدکنندۀ پشتونها استقبال نمود
ای فکرميکردکه ظهورطالبان ممکن باعث ايجاد .آی.سی. سرزمينی که دچارتشتت بوده ارزيابی می شد
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که طالبان يک راه حل برای افغانستان خانم رافل وعده ای درقصرسفيد فکرميکردند طوری . ثبات شود
   ) 103( ».شده می توانند، آنها برای شرکت های نفتی امريکا بتوانند يک راه حل باشند

ای، ازقصرسفيد تا وزارت خارجه وشرکت های .آی.وقتی دراياالت متحده ازشورای امنيت ملی تا سی
 ثبات آورنده، هم راه حل به افغانستان نفتی اين ذهنيت وباوروجود داشت که طالبان به حيث يک نيروی

وهم برای شرکت های نفتی امريکا ميباشند، پس آيا امريکايی ها اين باورخودرا تنها با دعای خيردر 
  مورد طالبان نمايش دادند؟ ويا اينکه هيچگونه خبرواطالعی ازطالبان نداشتند که ازکجا وچگونه

حتی دراين « :تنها قضيه ی تنبلی درميان بود" اشباحجنگ"تمويل وتسليح ميشوند؟ آيا به قول مؤلف 
دولت وارگانهای امنيتی امريکا ازدامنۀ دخالت پاکستان درافغانستان ) اوايل حکومت طالبان(مرحله

  )104( » .البته علت آن عدم عالقه به قضيه وتنبلی بود. معلومات کافی دردست نداشتند
يکی ازسردبيران شبکه تلويزيونی " ريچاردمکنزی"کايیچنين ادعای بی اطالعی را نويسندۀ ديگرامري

C.N.Nدرآن زمان مقامات امريکا نسبت به هويت ومنشاء اين گروه اظهار بی « : مضحک می خواند
اطالعی ميکردند وکمک وپشتبانی پاکستان ازطالبان را پنهان می نمودند؛ موضعگيری که امروز 

ه ی هشتادبا اتخاذ سياست استخباراتی درمورد اياالت متحده درده )105(» .مضحک بنظرميرسد
ين افغانستان برای روسها مويتنامی ساختن سرزستان درصدد ضربه زدن به شوروی ازطريق افغان
نود بعد چنين سياستی پايان يافت، دردهۀ اما با فروپاشی شوروی که ضرورت وانگيزه ی اتخاذ . بود

هدف اصلی نه ضربه زدن به اينبار. ن روی آوردی به افغانستاازيک توقف کوتاه با اهداف ديگر
 امپراتوریازتکه وپارچه های منفعت هايی تصاحب کسب وشوروی که ديگروجودنداشت بلکه 

نظم نوين "وتحقق خواستها واهدافی بود که درچارچوب سياست فققاز ميانه تا ماورایشوروی ازآسيای
نافع پاکستان وعربستان سعودی، متحدان اصلی اين اهداف، مدر برخی . ميگرديد  تنظيم وتفسير"جهانی
  :نهفته بودنيزهشتاد عليه شوروی وکمونيزم درجنگ دهۀ  وقديمی

آن ازطريق افغانستان به بنادر ـ دسترسی به بازارهای آسيای ميانه واعمارپايپلين جهت انتقال نفت وگاز
  .بحری پاکستان وازآنجا به جهان خارج

  ه منابع وانرژی آسيای ميانهـ پايان دادن به تسلط روسيه ب
ـ به محاصره کشاندن ايران درابعاد سياسی واقتصادی ازسوی سرحدات شرقی با حکومت افراطی سنی 

آی .اس.چنين حاکميتی ازبرنامه های مشترک آی. نستانغامذهب وازلحاظ قومی پشتون دراف
  . ای درپايان دهه ی هشتاد بود.آی.وسی

  رـ جلوگيری اززرع وقاچاق موامخد
ـ پايان دادن به حضوربنيادگراهای مسلمان که ازکشورهای عربی واسالمی درافغانستان جمع شده 

  .بودند
  با جمعی ازسفيران ممالک غربی در1994اولين بارسفيراياالت متحده امريکا دراسالم آباد دراکتوبر 

وهرات بسوی دهاررکاب جنرال نصيراهللا بابروزيرداخله ی پاکستان با گذرازمسيرراه ابريشم درقن
ی حامل اموال تجارتی ازهمين همين سال، کاروان پاکستان اکتوبر31اندکی بعد در. ستان رفتترکمن
ازقندهارموردتهديد تفنگداران قرارگرفت روان مذکورحين عبورکا. بسوی آسيای مرکزی براه افتيدمسير

دند ونه تنها کاروان را به سروقت کاروان رسي! ودرست درآن لحظه طالبان همچون فرشته های نجات
به نيمی ازکشورمسلط ) 1995(هم به سرعت تصرف کردند وتا سال ديگرکه قندهاررا نجات دادند

 Glyn Davies" سيوگلين د" کابل به تصرف طالبان درآمد1996 سپتمبر26يکسال بعد که در . شدند
کرد تا مقامات وآرزو. ندا مقامات جديد کابل خواطالبان ری وزارت خارجه ی امريکا همان روزسخنگو

 امريکا  درضمن اظهارداشت که اياالت متحدۀ.جديدکابل بتوانند به سرعت نظم وامنيت را پياده کنند
رئيس " مايکل بيردن. "سالمی چيزقابل اعتراضی مشاهده نميکندادراقدامات طالبان برای تطبيق قوانين 

اين جوانان بدترازديگران « :جد آمد وگفتای دراسالم آباد ازپيروزی طالبان به و.آی.اسبق دفترسی
. آنها با آنکه کمی احساساتی بنظرمی خورند اما به آنهم پيروزی شان بهترازجنگ داخلی است. نيستند

اکنون ما . طالبان فعًال به سرزمينی که پاکستان را به ترکمنستان وصل ميکند سيطره حاصل کرده اند
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ونفت را به بازار های جديدانتقال يق افغانستان کشيده وگاز را ازطرقادرخواهيم بود که لوله ی نفت
   )106( » .همگی بايد احساس راحت کنند. دهيم

نچه را که ای صحبت نمی کرد وآ.آی.آنزمان بصورت رسمی ازطرف سی" مايکل بيردن"هرچند 
 آی واستخبارات عربستان سعودی.اس.وحاکميت طالبان درهمکاری با آیای دراوايل ظهور.آی.سی

  دراسالم آبادای.آی.یسدفتر مجددًا به حيث رئيس 1996در" گيری شرون" انجام داد آشکارنشد اما
  .بی ثمری انجام دادمذاکرۀ  های ستينگردرقندهارجمع آوری موشکتعين گرديد وسپس با طالبان برسر

ه هدايت داد با تصرف کابل توسط طالبان، واشنگتن به ديپلوماتهای خود درسفارتخانه های اياالت متحد
  درTom Simons"نزتام سيم"ده درپاکستاناياالت متحسفير. ان وارد تماس ومذاکره شوندطالبباتا 

جالب اين .  کردطالبان دراسالم آباد مالقات ومذاکره با مال محمدغوث وزيرخارجۀ 1996هشتم نومبر 
 اسالم سخن گفت تا نشان به مالغوث ازپيشرفت اسالم درامريکا واحترام امريکا بهبود که سفيرمذکور

                                     :به مال غوث گفتسفير. واهی طالبان مخالفتی ندارددهد که اياالت متحده دراسالم خ
آنها به اسالم که به سرعت درامريکا . مذهبی اندان ديگرغرب بسيارامريکايی ها نسبت به مردم« 

   . .  .  .درحال گسترش است احترام زياد دارند
 يکادربرابرطالبان را در سياست امر، معاون وزيرخارجهRobin Raphel"لروبن راف"درهمين ماه
بخاطرصلح، همه کشورها بايد :" متحد درشهرنيويارک چنين شرح داد شورای امنيت ملل اجالس بستۀ
رند؛ آنها افغان دادوثلث خاک افغانستان را تحت کنترول خودطالبان بيش از.  تماس برقرارکنندبا طالبان

ا اين است که دليل مؤفقيت آنه.  اند وآنها نشان داده اند که شانس باقی ماندن را دارنداند، مردمان بومی
 آورده شده برهرج ومرج حاکم برافغانها، مخصوصًا پشتونها نظم نسبی يی را که توسط طالبان اکثريت 

اجتماعی همراه بوده های ا بعضی ازمحدوديت بات نسبی بثگرچه اين صلح و. افغانستان ترجيح ميدهند
به نفع افغانستان وهيچکدام ما نخواهد بود که آنها را . طالبان اکنون يک واقعيت بين المللی اند. است

                                                                                                           )107( »  ."تجريد کنيم
  
  
  
  
  
 
  
                                                    

                                                                
  
  
  
  

      خانم ليال هلمز                           ل راف                           خانم رابن 
اياالت متحدۀ امريکا دوتن اززنان بيشترازهرمردی متمايل به شگفت آوروپرسش برانگيزاين بود که در

 Robin"رابن رافل"يکی ازخانم ها که . تحريک طالبان برای آنها کف ميزدند وهورا می کشيدند
Raphelمعاون وزيرخارجه بود، خانم ديگرليال هلمز Laila Helms زن افغانتبارکه همچون زلمی 

ليالهلمزبرادرزاده ی . ل ازطالبان با حرارت واشتياق دفاع ميکردخليل زاد مردامريکايی افغانی االص
ای ودخترحبيب ذکريا نواده ی پسری سردار .آی. رئيس اسبق سیRichard Helmsريچاردهلمز

فيض محمد ذکريا يکی ازاعضای هيئتی بود که تحت رياست محمدولی خان . فيض محمد ذکريا است
ت شناساندن استقالل کشوربسوی اروپا واياالت متحده  جه1921دروازی ازسوی شاه امان اهللا در

فيض محمد ذکريا دردوره های سلطنت امان اهللا خان، حبيب اهللا کلکانی، محمد . امريکا اعزام شد
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ليال هلمزبا موهای کوتاه . نادرومحمد ظاهر کرسی های وزارت خارجه ومعارف را به عهده داشت
تلون کوبايی وپيراهن آستين کوتاه درواقع نقش نمايندگی سرش که بيشترمشابه مردان می نمود وبا پ

  ليال هلمزدراياالت متحده دالل ونماينده ی. ازاميرالمومنين طالبان وامارت طالبانی را بازی مبکرد
مردانی بنام طالبان بودکه آنها درافغانستان زنان را باديده ی تحقيرمی نگريستند وازابتدايی ترين حق 

ليال درطول حکومت طالبان هردروازه ای را دراياالت متحده دق الباب . ی ميکردندانسانی شان جلوگير
همکار " سانتولی"«: می نمود تا ازخوبی های طالبان بگويد ودرتائيد حاکميت آنها چيزی بشنود

. شفقت انگيزاست) ليال هلمز(حالت اسفباراين زن: عضو کانگرس اياالت متحده باری گفت" روراباکر"
 ) 108( » .بدفترما زنگ ميزد تا چيزهايی را که مردم درمورد طالبان ميگفتند نفی نمايداوهميشه 
 ازبرخی ديدگاه ها درروابط طالبانگری اوبرای حکومت بدوی وزن ستيزوالبی ی ليال هلمز عالقه

 ونويسنده Inter Press Serciceسرويس انترپريس« :ای قابل فهم می تواند باشد.آی.خانم ليال با سی
) C.I.A( ليلی هلمزرا ازچهرۀ مخفی سازمان اطالعاتی امريکاIhe war on Freedomکتاب

   ) 109( » .خواندند
  وال استريت ژورنال. طالبان مورد استقبال قرارگرفتنددرمطبوعات اياالت متحده نيز

Ihe wall streed Journal چاپ نيويارک درنخستين روزهای حاکميت طالبان درکابل، طالبان را 
زلمی خليل زاد . افغانان ساده وبهترين چيزی خواند که درسالهای اخيردرافغانستان بوجود آمده اند

 هفتمروزمقاله ای دراو. نويسنده ومحقق امريکايی افغان تباردرمقاالت متعددی خود طالبان را ستود
ت اسالمی حکوم.  اسالم طالبان را يک اسالم سنتی خواند،واشنگتن پوست درروزنامۀ 1996اکتوبر

آنهارا مشابه حکومت عربستان سعودی ومخالف حاکمان شيعه درايران معرفی کرد وحکومت امريکا 
  متخصص افغانستان درBarntt Rubin"بارنت رابين."را به برپايی مناسبات با طالبان فراخواند
لبان هيچ طا« :گفت" تايمز" طی مصاحبه ای با نشريه ی 1996انجمن روابط خارجی امريکا دراکتوبر

   ) 110( ».ارتباطی با بين الملل اسالم بنياد گرا ندارند ودرواقع ازآن بيزارهستند
سقوط کابل بدست طالبان را  ) UNOCAL)"Oil Company of California"شرکت نفتی يونوکال

فانيشل " به 1996يکی ازمسئولين يونوکال دراکتوبر" گريس تاگريت. " خيرمقدم گفت1996درسپتمبر
 امريکا ميبايد حکومت طالبان را پ لندن اظهارداشت که اياالت متحدۀچاFinanial Times" زتايم

ن به پايپلين افغانستاعاون يونوکال که مسئوليت پروژۀ  مMary Miller"ماری ميلر. "برسميت بشناسد
  خی ازبر. تأسيس کردگذاشته شد بعد ازپيروزی طالبان درکابل، دفتريونوکال را درشهرقندهارعهدۀ او

رادرافغانستان وبويژه روابط آنرا با طالبان درتبانی مشترک با " يونوکال"تحليلگران فعاليت وبرنامه ی 
 1996قتی طالبان درسپتمبرو« : پاکستانی می نويسداحمدرشيد نويسندۀ. رزيابی می کنندای ا.آی.سی

کشور می توانند تمام ه آنهاآی شد وپذيرفت ک.اس.های آیمجذوب تحليل کابل راتسخيرکردند، سيا مجددًا
   )111( » .يونوکال به ثمربرسدرا فتح کنند وپروژۀ 

اين نظريه را مطرح ميکند که يونوکال برای C.N.Nازسردبيران شيکه تلويزيونی " ريچارد مکنزی"
ای دردهه ی هشتادواردشده  .آی. انجام پروژه درافغانستان ازهمان دروازه ی وارد می شد که سی

. ان يونوکال با اتکاء زياد به حاميان طالبان درپاکستان، تقليد خوبی ازمقامات سيا کردندمجري« :بود
. ضد کمونيست استآمدترين رهبراذ کردند که گلبدين حکمتيار، کارمقامات سيا اين خط پاکستان را اتخ

راسالم غلبًا درهمکاری با سفارت اياالت متحده داهمچون روزهای جهاد، سياست روزمره ی يونوکال 
وغيره هم آيی های کاری ن مکان مقامات ازطرف يونوکال گرددراي. آباد طراحی می شد

   ) 112( » .ميکردندبرگزار
 امريکا دردهه ی هشتاد به جنگ افغانستان عليه قوای اری ازکسانی را که دراياالت متحدۀيونوکال بسي

زلمی خليل زاد بعدًا . ب کرد مشاورانتخاشوروی وحکومت مورد حمايت آن سروکارداشتند به حيث
دانشگاه کابل که درنيمه ی دوم دهۀ  عبدالسالم عظيمی رئيس اسبق سفيرامريکا درحکومت حامدکرزی،

 رئيس اسبق دفتر" جرالدبوردمن"عليمی برای افغانستان کارميکرد، امريکايی مرکزتدرادارۀ  هشتاد
مشاوراسبق " چارلزسانتوز"اکستان، سفيرسابق اياالت متحده درپ" روبرت اوکلی"مذکوردرپشاور، 

زلمی خليل زاد به . دريونوکال توظيف گرديدند وکارمندلل درامورافغانستان به حيث مشاورسازمان م
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بعد ازنشرمقاله اش درواشنگتن پوست مبنی برحمايت ازطالبان به " جنگ اشباح"نوشته ی مؤلف 
 ازمشاوريت 2001 دسمبر13درشماره  لوموند چاپ فرانسه جريدۀ. پ مشاوران يونوکال درآمدگرو

خط لوله دراوايل حکومت طالبان  هنگام فعاليت يونوکال برای اعمارحامدکرزی رئيس جمهورافغانستان
  . سخن ميزند

 اولين اهدای نقدی يونوکال بصورت آشکار ورسمی برای طالبان نهصد هزاردالربود که به مرکز
 رای آموزش کارهای مربوط به اعمارسکا داده شد تا بمطالعات افغانستان دردانشگاه اوماها درنبرا

س آموزشی چهارصد نفری را که طالبان معرفی کردند درکور. قندهار بمصرف برسدپايپلين درشهر
يونوکال برای طالبان تالش درايجاد مناسبات رسمی کارديگر. ازسوی يونوکال درقندهارآموزش ديدند

سفرهيئت طالبان را به نمايندۀ يونوکال زمينۀ " ماری ميلر"1997ردسمبرد« :اياالت متحده با آنها بود
. مذاکرات آنهارا بامقامات وزارت خارجه، يونوکال تعين ميکرد. امريکا برياست متوکل آماده کرد

را با هيئت مالقات خليل زاد زمينۀ " ميلر. "تخآی يک افسرخودرا با آنها همراه سا.اس.دراين سفرآی
آنهارا  "ميلر". خليل زاد با اميرخان متقی روی مسايل حقوق زنان بحث کردند. دوطالبان آماده ساخته ب

عبدالسالم عظيمی مشاوريونوکال مجسمه های جهت نان شب دعوت کرد وبه مشورۀ خود به خانۀ 
   ) 113( » .برهنه را دراطراف حوض آب بازی با پالستيک پوشاند

                                                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هيلری کلنتنخانم                    مادلين البرايت           خانم                   
البته يونوکال، خانم رابن رافل معاون وزارت خارجه وکسان ديگری که درحمايت ازطالبان سخن می  

. گفتند و مناسبات نزديک ورسمی اياالت متحده را با آنها می خواستند به مخالفت ها يی نيزمواجه بودند
حده به شدت ازطالبان وبرقراری روابط با آنان انتقاد  دراياالت متFeministجنبش فمينيست زنان

برخالف خانم رافل، خانم . اين جنبش خواستارقطع فعاليت های يونوکال درافغانستان بود. ميکردند
 "هيلری کلنتن" وزيرخارجۀ اياالت متحده وMadelenine Albright"مادلين البرايت"

Hillary Rodham Clintonوقتی. ينيست ها پشتبانی ميکردند همسررئيس جمهورازنظرفم  
 وزيرخارجه ی اداره کلنتن تعين شد درنومبرهمان سال حين ديدارش از 1997دراوايل سال " البرايت"

اودربرابردختران مهاجر . خواند" نفرت انگيزوشرم آور"اسالم آباد سياست طالبان را درمورد زنان
همچنان درهمين . زدستم برآيد با شما ميکنمافغان درکمپ ناصرباغ پشاورزانوزد وگفت هرکمکی که ا
  Karl Inderfurth "کارل اندرفورت"سال به جای خانم رافل ازحاميان طالبان دروزارت خارجه

  عاليمی. کف نمی زد معاون وزيرخارجه درامورجنوب آسيا تعين شد که چون خانم رافل برای طالبان
ه پيروزی سريع طالبان دلبسته بودند به ظهور ازنارضايتی ها دراذهان سياستمداران امريکايی که ب

 حين گزارش درمورد جنوب آسيا به کميتۀ فرعی روابط خارجی 1997دراکتوبر " اندرفورت. "رسيد
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مجلس سنا ازعدم پيروزی نظامی يکطرف جنگ افغانستان سخن گفت وخواستارايجاد دولت فراگيربا 
  . رعايت قوانين بين المللی شد

جوارسفارت آن کشوردرنايروبی ودارالسالم   در1998 ازانفجارات هفتم آگستاياالت متحده بعد
 امريکايی شد دربيستم آگست همان سال پايگاه اسامه بن 12پايتخت های کينيا وتانزانيا که منجربقتل 

واشنگتن دست بن الدن را که درکنارطالبان قرارداشت . الدن را درخوست وجالل آباد به راکت بست
فبروری همان سال خبرنگاران را به قرارگاه خوددرخوست 23اسامه بن الدن در. ت می ديددراين حمال

. فراخوانده وازتشکيل جبهه ی بين المللی اسالمی برای جهادعليه يهوديها وصليبی ها خبرداده بود
نماينده اياالت متحده درملل " ريچاردسن" معاون وزيرخارجه و" کارل اندرفورت" 1998درزمستان

. طالبان درخواست آنها را نپذيرفتند . به کابل آمدند تا طالبان را قانع به تسليمی بن الدن بدارندمتحد
تالش های عربستان سعودی وپاکستان با اعزام رؤسای استخبارات شان به قندهارنيزنتيجه ای برای 

بل  "1998ابستان درت. وا شنگتن اولين گام فشارراعليه طالبان برداشت.   تحويل دادن بن الدن نداشت
فرمانی را صادرکرد که براساس آن دارايی طالبان دراياالت متحده ی امريکا بال استفاده " کلينتن
بعدًا امريکايی ها ازطريق شورای امنيت ملل متحد تعذيرات بيشتراقتصادی عليه طالبان وضع . گرديد
 ومذاکرات مقامتماس . لبان نبوداما اين فشارها گام مهم وجدی درتغيرسياست امريکا عليه طا. کردند

امريکايی بسوی موشک های کروزدرزمانيکه . های رسمی اياالت متحده کماکان با طالبان ادامه يافت
پايگاه های اسامه درخوست وجالل آباد شليک شد وبل کلينتن فرمان تعطيل دارايی های طالبان را 

نجاه مليون دالری را  قرارداد دوصدو پT-S-Eفون بی سيم بين المللینی امريکايی تيلصادرنمود، کمپ
بن الدن وسازمان القاعده با درحاليکه . سيستم تيلفون موبايل با طالبان منعقدکردۀ  شبکبرای توسعۀ 

السالم را انفجارهای نايروبی وداراومردان طالبان قرارداشتند؛   همراهش درکنارهزاران جنگجوی
جورج " بيشتربه امريکايی ها ادامه داشت اما زمانيکهت تالش آنها برای ضرباانجام داده بودند، 

ها را درمورد خطر  گزارش وتحليلی1999زمستان ای در .آی. سی رئيسGerog Tenet"تينيت
رمورد د.  نشده بودکرد، بن الدن والقاعده درصدراين خطرگنجانيده وتهديدها عليه اياالت متحده منتشر

  ، ازآی.اس.آی باپايگاه بن الدن، روابط او
حضورونقش آن درجنگ افغانستان ودرکنارطالبان 

 2000اوايل سال  برعکس در .سخنی بميان نيامده بود
 مليون 114 .کاسته شد برطالبانميالدی ازفشار
افغانستان که مسدود بشردوستانه به  دالرکمک های

" امريکا معاون وزيرخارجۀ . ، آزاد گرديدشده بود
 با اميرخان 2000 جنوری 20در" ل اندفورتکار

متقی وزير وسيدمحمدحقانی سفيرطالبان دراسالم آباد 
            .    مالقات کرد

عبدالرحمن زاهد معاون وزارت  2000سپتمبر27در
تحده بازديد بعمل آورد وبا  طالبان ازاياالت مخارجۀ
انه کنفرانس مطبوعاتی درانيستوت شرق ميتدوير

 درپنجم. شناسايی طالبان گرديددرواشنگتن خواستار
 که جورج بوش برياست جمهوری 2001فبروری 
وکيل احمد متوکل وزيرخارجۀ رسيده بود،  امريکا
                        ای که بوش به.آی.جورج تينيت رئيس سی  خواستارچاپ لندن تايمزبان درمصاحبه با روزنامۀ طال

                                    گردن او مدال می آويزد      .اسايی رسمی حکومت طالبان شدشن مذاکره با اياالت متحده و
 مارچ 23تا18طالبان از  رهبر عمر  خاص مالشمی به عنوان نمايندۀيکماه بعد سيد رحمت اهللا ها

 ازسوی طالباناريخی بودابازديد او همزمان با انفجار تنديس های ت . ازاياالت متحده بازديد کرد2001
اجتناب ازتخريب مجسمه های بودا  تقاضای جامعه ی بين المللی را درطالبان خواهش و .درباميان بود

ليال .  خاص اميرالمؤمنين طالبان بود افغان تبارعصا کش نمايندۀخانم امريکايیهلمزليال . نپذيرفتند
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العمربا نماينده ی م. ارجه مساعدکردای ووزارت خ.آی.زمينه ی مذاکرات اورا با کارمندان سی
  مديرادارۀChristina Rocca"کريستينا روکا"اياالت متحده با خانم وساطت ليال دروزارت خارجۀ 

ای بود که دردردهه .آی.خانم کريستينا ازکارمندان اسبق سی. امورآسيايی آن وزارت به مذاکره پرداخت
نم ليال هلمزهمچنان برای خا. جاهدين نظارت داشتی هشتاد ميالدی به ارسال موشک های ستينگربه م

بدارآويخته  "امير"افغانستان تلويزيونها وکامره های فيلمبرداری به فرمان  اميرالمؤمنين که درنمايندۀ 
                                                           .   آماده ساختN.B.Cمی شدند، يک مصاحبه ی تلويزيونی با شبکه ی 

امريکايی ها با وضع . دربرابرفرزندش ميماند یربه قهرونازوالدينبيشتالبان اياالت متحده با طرفتار
تعذيرات اقتصادی واظهارات انتقادی، قهرخودرا برسر طالبان فرومی آوردند وبا انجام تماس ومذاکرۀ 

: بن الدن"ازهمين جابود که مؤلفين فرانسوی کتاب. مستمر، آنها را نازمی دادند واميد وارميساختند
اگرآنچه درافغانستان برای امريکا اتفاق افتاد درکشورهای ديگراتفاق می « : نوشتند" ت ممنوعحقيق

قلدرهای محلی محاصره می شدند ومخالفان دموکراتيک اش . افتاد، آن کشوربال فاصله تحريم می شد
ای درواشنگتن درراهروه. ولی درمورد افغانستان چنين نشد. . .  .   مورد حمايت قرارميگرفتند

اين گزينه ها برای افغانستان مناسب : کميسيون های امورخارجۀ کنگره، اين جا وآنجا شنيده می شد
                                                             ) 114(» .نيستند

  ودطالبان برهبری احمدشاه مسعمخالف جبهۀ ومناسبات با  امريکا     
 بمنظورتأمين روابط بااياالت متحدۀسالهای حکومت مجاهدين درکابل  درطول تالش احمدشاه مسعود
اکستان ازمداخلۀ عمال فشاربرپاودرصددآن بود که اياالت متحده رامتقاعدکند تا باِا. امريکا بجايی نرسيد

   استخباراتازعينک پاکستان وبخصوصاما امريکايی ها بسوی او. ری شودکشوردرافغانستان جلوگيآن
دراين نگاه يک تاجک سرکش، کله شخ، مستقل وغاصب حاکميت  ومسعود.  می ديدندI.S.Iنظامی آن 

 آی بقايش در.اس.پاکستان می نمود که ازديد اسالم آباد وآیوسنتی پشتون ومخالف نفوذ وسلطۀ عنعنوی 
ف وسرنگونی برای تضعيازاين روامريکايی ها درآنچه که پاکستان . حکومت غيرقابل پذيرش بود

 انجام دادند اعتراضی 1992بعدازسال هدين برهبری برهان الدين ربانی واحمدشاه مسعوددولت مجا
وباسکوت دربرابرمداخالت پاکستان درواقع  نميکرد

يکه حال در. همسويی خودرابااين مداخالت نشان ميداد
اين افراد ونيروهای عرب وعجمی که بعدازيازدهم 

های   ازسوی اياالت متحده نيرو2001سپتمبر
وريستی خوانده شدند وتمام دنيا درجنگ عليه آنها تر

ی بسيج گرديد قبل ازآن نيزدرافغانستان با حکومت
که آنگونه .  می جنگيدندبرهان الدين ربانی برياست

 ازجنگ آن نيروها درآن دورهرئيس حکومت مذکور
دم پرسان بکند که آ« :با اظهارات خشم آلودی ميگويد

يند؛ اين گروه اين مردمی را که تروريست ميگو
سپتمبرتروريست 11آيا اين ها بعداز. القاعده وطالبان

شدند؟ درحاليکه پيش ازآنهم اين گروه همين خاصيت 
وقتيکه آنها . آدم می کشتند وترورميکردند. راداشتند

مارا ومردم مارا بمبارد ميکردند، با راکت ميزدند 
حتی مورد حمايت . کسی آنها را تروريست نمی گفت

                                             احمد شاه مسعود           می گفتنديادمی شد و ازطالب ها با تقدير. رفتندقرارميگ
  ) 115(» . . .   .  مسلمانان سنتی اند. دارندکه آنها با غرب مشکلی ن

             لط طالبان به کابل با احمدشاه  که روزهای پيش ازتس خانم رافل معاون وزارت خارجه ی اياالت متحده
پاکستان را درمورداووحکومت کابل به عنوان دشمن   نظرمسعود دردره ی استالف ديدارومذاکره داشت

وزير خارجۀ اياالت متحده را نيزتشکيل ميدادکه در  واين درواقع ديدگاه معاون. بی پرده بيان داشت
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اليل اودرمورددخالت  پاکستان وخواسته هايش ازاياالت متحده گفتگو بامسعود، اعتنايی به نظريات ود
سفيراياالت متحده دراسالم "تام سايمز"آنگونه که بعدًا . برای تأمين ثبات وصلح درافغانستان نداشت

آبادازهمراهان خانم رافل درمذاکره با مسعود به نوشته ی مؤلف جنگ اشباح طی راپوری به واشنگتن 
ی احمدشاه مسعودراردنمود وموضع گيری اورا درحق بجانب بودن دولت کابل نظريات و خوشبينی ها

                                                                                                                        )   116. ( محکوم کرد
باخشم ونارضايتی د که احمدشاه مسعودبعدازآن ديدارضع گيريهای خانم رافل بوباتوجه به نظريات ومو

درحاليکه موصوف بعدازسقوط .  ها ازمقاومت عليه زورگويی وسلطه گری آنان سخن زدیازامريکاي
هرچند اين مقاومت درظاهرنه عليه ومتی که ازآن سخن گفت ادامه دادوکابل بدست طالبان به همان مقا

آی وطالبان مال .اس. بلکه عليه طالبان، جنگجويان اسامه بن الدن، نيروهای اعزامی آیاياالت متحده
فضل الرحمن ومال سميع الحق پاکستانی بود، اما درواقع اين نيروها وجنگ شان برای ايجاد حکومت 

چون حکومت طالبان، . سرتاسری طالبان مورد مخالفت جدی وراستين امريکايی ها قرارنداشت
در د حمايت متحدان منطقوی امريکا، پاکستان وعربستان سعودی بود وامريکايی ها نيزحکومت مور

علی الرغم . وجود حکومت طالبان خواست ها واهدافی را که قبًال ازآن سخن رفت تحقق يافته می ديدند
وموضع گيری . اهميت ميداد امريکا بسيارات با اياالت متحدۀآن، احمدشاه مسعودبه روابط ومناسب

يگانه راه آن کشورعليه پاکستان غرض قطع مداخلۀ عمال فشاردرمخالفت با طالبان وِاريکايی هارا ام
ناوقت وبعد ازاشتباهات زياد متوجه خوبی هرچند بسيارمسعودبه . درپايان يافتن اين دخالت تلقی ميکرد

 ان جنگی را در امريکا نمی توبا يکه تازی اياالت متحدۀاين واقعيت شده بود که درجهان يک قطبی 
با آنکه . افغانستان برخالف تمايل امريکا وعليه پاکستان متحد استراتژيک وقديمی آن کشورپيش برد

جمهوری اسالمی ايران، هندوستان وروسيه با درنظرداشت منافع واهداف خودشان ازجنگ ومقاومت 
ال می نمود اما اوبه ازکمک آنان استقبوم مقاومت خودمسعودحمايت ميکردند واحمدشاه مسعود درتدا

اده ونه توانايی حمايت ازچنين جنگی را برخالف تمايل وخواست رستی ميدانست که آن کشورها نه ارد
امريکا دارند ونه منافع آنان ايجاب می کند که حمايت ازاين جنگ را تا سرحد مخالفت وتهديد اياالت 

ومت خود تاوان همزبانی وهم فرهنگی احمدشاه مسعود درطول دونيم دهه جنگ ومقا. متحده پيش ببرند
دولت های عربی درآنجا حکومت مخالف را با کشورايران که رژيم اسالمی مخالف امريکا وغرب و

سياست دولتمردان ايرانی درقبال افغانستان سياست عاقالنه، اصولی وقابل اعتماد . ميکرد بدوش کشيد
 قرارداشت که به هيچ صورت با ميزان کمک وکمک هندوستان برمبنای دشمنی سنتی با پاکستان . نبود

نظامی را با با آنکه تجربه ی دشمنی وتجاوز روسيه . درجنگ افغانستان مقايسه نمی شد پاکستاندخالت
افغانستان داشت ازترس نفوذ وپيشروی بنياد گرايی اسالمی وجنبش های ناسيوناليستی تحت حمايت 

قمند به کمک با  وداخل مرزهايش، عال آسيای ميانهغيرمستقيم پاکستان،اياالت متحده وغرب بسوی
 برای مسعودبه سالح ومهمات رابا وجودآن، روسها يکمقدار. د بودمخالفان طالبان واحمدشاه مسعو

اين عمل وموضع ضعيف . پول آن ازکمک های هند وايران تأمين ميگرديدفروش می رسانيدند که 
 .برای درگيری ورقابت با اياالت متحده ندارندنشان ميدادکه آنها هيچگونه توان واراده ای 

 تأمين وبرپايی مناسبات اومت وجنگ خودعليه طالبان چشم بهمعهذااحمدشاه مسعود درپهلوی تداوم مق
بااين اميد که اين رابطه به تغيرپاليسی وسياست امريکايی . وروابط بااياالت متحدۀ امريکا دوخته بود

به شدت ازسياست امريکا ناراض بودودست باوجوديکه موصوف  .  افغانستان بيانجامدهادرقبال
طالبان را )پاکستان وسعودی(عربستان سعودی می ديد که آنها امريکايی هارا درعقب پاکستان و

رابطه ميان احمدشاه مسعود وامريکايی ها،  رويهمرفته دو. همکاری وحمايت می کردنددرجنگ با او
. سپس به تبادلۀ اطالعات درمورد اسامه بن الدن ايجادشدنخست برسربازخريد موشک های ستنگر و

  . منتج به تغيرپاليسی وسياست امريکا درقبال طالبان نگرديدن روابط تا حيات اوامااي
  ": ستنگر" ايجاد رابطه برسرخريداری- 1

بدست بل برای احمدشاه مسعودبرپايی مناسبات با اياالت متحده وقانع ساختن امريکايی ها بعدازسقوط کا
 اما آنچه که او. وغيرمحتمل ترازدوران حکومت وحضوراودرکابل شده بودطالبان به مراتب مشکل تر

 چون او می پنداشت که دوام مقاومت. را اميداوارميساخت تداوم مقاومت عليه طالبان وگذشت زمان بود
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 چهرۀ بت ميسازد؛ امريکا ثاتحدۀبرای جهانيان ازجمله برای اياالت م حقانيت موصوف راوگذشت زمان
طالبان با افکاروعملکردهايشان که با معيارهای جهان امروزقابل قبول نيست آشکارميشود وبه شکل 

درچنين حالتی، . گيری اعتراضات ومخالفت های جهانی وبين المللی عليه آنها وپاکستان می انجامد
برقرارکردند واين تماس  مسعود تماس بازخريد موشک های ستنگرباامريکايی ها بمنظورجمع آوری و

ای برای .آی.اين تماس وارتباط ازسوی سی. برای اويک نقطۀ مثبت وقابل استقبال محسوب می شد
 مسعودازاين تماس و. جلب همکاری احمدشاه مسعود درپروژۀ خريداری موشک های ستنگرآغازيافت

 برپايی مناسبات بيشتر  سرآغازای بتواند.آی.استقبال کردکه که چنين رابطه ای با سیارتباط به اين اميد
 ورکهعبدالحفيظ منص .باامريکا وتغيرنظريات وموضع گيری های آن کشوردرقبال افغانستان شود

احمد شاه « :ميگويدجنگ با طالبان درپنجشيربه عهده داشت سالهای پيام مجاهدرادرهفته نامۀ مسئوليت 
بارامريکايی ها دردهۀ ميزد که اولين  شخصی جنرال ضياء الحق را مثال دراين مورد تجربۀ مسعود

ای .آی. ازدريچه ی سیهشتاد که درگيرقضيه ی افغانستان شدند و ضياءالحق ازآن سود فراوان برد،
امريکايی ها ازتماس وروابط احمدشاه مسعود باوه براينکه خريداری ستنگرزمينه سعال. واردشدند

مقاومت بااهميت ردقتصادی غرض پيشب، فروش آن برای موصوف درشرايط بسياربدامحسوب می شد
د بدست می آورمريکايی اهزاردالرويکصدپنجاه ک های ستنگررا ازواليات مختلف تا مسعود موش. بود

   ) 117( » . به امريکايی ها ميفروختوآنرا تا يکصدو پنجاه هزاردالر
 عود قبل از موشک های ستنگرازسوی امريکايی ها بااحمدشاه مسی اولين بارموضوع جمع آوریبرا

آباد  ای دردهۀ هشتاد دراسالم.آی.رئيس اسبق دفترسی" گری شرون. "تسلط طالبان به کابل مطرح شد
وی ورژيم مورد حمايتش پاکستان که مسئوليت سياست استخباراتی امريکارادرجنگ عليه قوای شور

 اری ستنگردي به کابل بااحمدشاه مسعود موضوع خر1996طی سفرخود دراوايل سپتمبربدوش داشت 
اوفارسی را . ای گماشته شده بود.آی.شرون همان سال دوباره به مسئوليت دفترسی. رادرميان گذاشت

خوب صحبت ميکرد ودرسالهای جنگ مجاهدين با شورويها روابط وشناخت نزديک با سران تنظيم 
 ل آمده بود ونيزبه کابزاين سفراالبته موصوف قبل . هاوبرخی قوماندانان مجاهدين درپاکستان داشت

عارف سروری وتيم های کوچک استخباراتی اياالت متحدۀ امريکا به قول محمدچند بارافرادعالوه براو
که دردوران حکومت مجاهدين درکابل معاون رياست عمومی امنيت ملی حکومت مذکوربود درپوشش 

مين رابطه بلکه کارآنهادراين رفت وآمدهانه تأ. بعضی هيئت های سياسی يا عادی رفت وآمد کردند
انجام وظايف اطالعاتی بود تا ازنزديک بدانند که دولت مجاهدين چه اهدافی دارد، احمدشاه مسعود چه 

                                                                                                                              . . .  .می خواهد و
  طالبان بيشتراس وتقاضای امريکايی ها برای جمع آوری وخريداری ستنگر بعدازسقوط کابل بدستتم

البته . ای دراين مورد بداخل پنجشيرآغازيافت.آی.ا تيم امريکايی مربوط به سیهيئت يشد ورفت وآمد
آنها تنها با احمد شاه مسعود محدود نمی شد، بلکه غرض خريداری ستنگرای .آی.تماس مامورين سی

 چنين تماس های را با طالبان وبرخی رهبران مجاهدين ازجمله عبدرب الرسول سياف برقرارکردند
که درکنارطالبان قرارداشت به  وسازمان القاعده برهبری اواسامه بن الدن. وازآنها ستنگرخريدند

د اقدام به ستنگربازداشت وخو اسامه طالبان را ازفروش. خريداری ستنگرازسوی امريکامخالفت ميکرد
  . خريداری موشک های ستنگرنمود

 مريکايی هارابدوش محمدعارف سروری وجمع آوری ستنگرباااحمدشاه مسعودمسئوليت پروژۀ بازخريد
که اورا بيشتربنام محمدعارف سروری . ات وامنيت گذاشتدراموراستخبار معاون ودستياراصلی خود

ردوران حکومت مؤقت وانتقالی برهبری انجنيرعارف می شناسند وپس ازسقوط حکومت طالبان د
حامدکرزی رياست عمومی امنيت ملی را به عهده داشت درمورد رابطه با امريکايی ها برسرخريداری 

وحتی  يکسال بعدکه طالبان کابل را گرفته بودند« :ستنگروچگونگی انجام اين رابطه می گويد
خودرا مطرح می کنند، بدون آنکه زياد مقيد پيشترازآن امريکايی ها متوجه شدند که طالبان هم کم کم 

پ ازطريق پاکستانيها امريکايی ها فکرميکردند که اين گرو. باشند که گپ ديگران را گوش نمايند
ازآن بعد امريکايی ها تماس های خودرابا . که با پاکستان رابطه دارند کنترول خواهدشدوکسانی ديگر

حيۀ مقاومت دربرابرطالبان چگونه است واگرطالبان کل جبهۀ مقاومت بيشترکردند تا بدانند که رو
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طه باروسيه چگونه ابافغانستان رابگيرند چه مشکلی بوجودخواهدآمد؟ درآسيای ميانه چه خواهدشد ور
شکل خواهدگرفت؟ امازمانيکه وضعيت طوری شد که مقاومت ادامه يافت وطالبان به کل افغانستان 

ی ازختم مقاومت وتسلط طالبان گپ ميزدند که به نظرمن هيچ مسلط نشدند با آنکه وزيران پاکستان
. امکان نداشت که پاکستانيها بدون اجازه وحمايت دوکشورامريکا وانگلستان چنين حرف هايی رابزنند

درچنين حالت دوام مقاومت يک سلسله تحوالت ديگرهم پيش آمد که مخالفت کشورهای ديگرچون 
 اين درمجموع سبب می شد که امريکايی ها .وسيه با طالبان بودکشورهای اروپايی، آسيای ميانه ور

چراکه صفحه به آن شکلی که . رابطه را زنزديک برقرارکنند وآرام آرام يکنوع حضورداشته باشند
مثًال چيزی را که پاکستان به آنها وعده داده بودند که قضيه تمام . خودشان انتظارآنراداشتند دورنخورد

اين درآغاز.  ستنگرادامه وگسترش يافتتحت نام پروژۀ بازخريد ازاين روارتباط. می شود،  تمام نشد
دراختيارايران، کوريای  ستنگراين بود که راکت های مذکور ظاهرًا داليل شان برسرجمع آوری،رابطه

البته نام گروپ های تروريستی را هم ميبردند که . شمالی وبعضی کشورهای افراطی ديگرقرارنگيرد
احساس ازآن پهای تروريستی کيها هستند وزياداما زياد نزدشان مشخص نبود که گرو. ها نرسدبدست آن

زيرا . آمرصاحب تصميم گرفت که درمورد جمع آوری وبازخريد ستنگرهمکاری کند. خطرنميکردند
به بيرون نباشيم وازطرف ديگر يکنوع  ما درسطح جهانی صادرکنندۀ ستنگراين طورفکرميکرد که

بگذارد وتغيراتی ايجاد شود که ادشود که بتواند توسط آن سرافکاروسياست امريکايی ها تأثيررابطه ايج
  آمرصاحب فکرميکرد که راکت های ستنگرديگر همچنان.به افغانستان ازعينک پاکستان نگاه نکنند

 خود. ی را هم سقوط ندهدا مؤثريتی ندارد چون ازلحاظ تخنيکی وقت آن سپری شده وشايد طياره
ازلحاظ اقتصادی هم وضع جبهه . ريکايی ها به صراحت اين را ميگفتند که شايد راکت ها مؤثرنباشدام

  .ازفروش راکت هادراين جهت استفاده صورت ميگرفت. بسيارخراب بود
 ی شروع کارای که برا.آی. با يک تيم امريکايی ازسی1997رباآمرصاحب يکجادرسال امن اولين ب

پنجشيرديدم وآمرصاحب با آنها مذاکره کرد " عمرض"ه بودند درمنطقۀآمدعملی پروژۀ خريد ستنگر
امريکايی ها اعتماد نمی شد که به . اين پروژه مخفی بود. من گذاشتومسئوليت اين پروژه رابه عهدۀ 

 تالش زيادی صورت گرفت که درجريان کاراين پروژه يکنوع اعتماد متقابل بوجود. آنها چه ميخواهند
تأکيد ميکرد که اين پروژه مخفی بماند ومنتظربود که اين تماس وارتباط به اين شکل آمرصاحب . بيايد

  داد يانه؟  چه نتيجه می دهد؟ آيادرامريکا کدام تغيرپاليسی وسياست رخ خواهد
وکشورهای . هليکوپتربا تاجکستان انتقال ميافت توسط. جمع آوری ستنگربا دقت صورت ميگرفت

تصادی کمک شود دراين مورد ق برای اينکه به جبهۀ مقاومت ازلحاظ اتاجکستان، ازبکستان وروسيه
امريکايی ها مرکز اصلی استخباراتی خودرا درتاشکند گرفته بودند ويک مرکز . اغماض ميکردند

  . کوچک آنها دردوشنبه قرارداشت
ين سی تا درمجموع ب. يمماازمناطق طالبان نيزستنگرخريداری ميکرد. پروژۀ ستنگرماه ها ادامه يافت

پروژۀ ستنگرآرام آرام تکميل شده ميرفت يک موضوع به وقتی . داده شدها به امريکايی چهل ستنگر
امريکايی ها ثابت شد که جبهۀ مقاومت وآمرصاحب راکت های ستنگررا به ايران يا کدام کشوروگروه 

ين همکاری راضی بودند آنها ازا. های ديگری که زمانی ازآن برضد امريکايی ها استفاده شود نداده اند
   )118( » . واين پروژه يک پروژۀ مؤفق بود

بود يا نه بايد بديدۀ شک  موفقيت آميزبرای احمد شاه مسعود يک پروژۀنگراينکه آيا پروژۀ خريدست
وارتباط برسرخريد ای درجريان تماس .آی.چون برخالف اميدواری او، سی. وترديد نگريسته شود

 دراين . اسامه گوش ميدادمورد طالبان، دخالت پاکستان وخطروف دربه حرف های موصکمترستنگر
آی بصورت .اس.آیدرافغانستان نيروهای اسامه بن الدن افزايش ميافت، حالی بود که با گذشت هرروز

 بسوی افغانستان اعزام ميکرد وه های کشميری جنگی راازمدارس دينی پاکستان وگرفزاينده مزدوران
  .اکماالت مالی ونظامی طالبان می پرداختعربستان سعودی به وبا
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    : مناسبات اطالعاتی درمورد اسامه بن الدن– 2
 ای برسرخريداری ستنگرادامه داشت که حادثه ی انفجارات درنايروبی و.آی.تماس ومذاکرات سی

  امريکايی شد ازسوی12اين انفجارات که منجربه قتل .  بوقوع پيوست1998دارالسالم درهفتم آگست 
                 ن دردبعد عليه بن الامريکا هفده روز. اسامه بن الدن وسازمان القاعده طرح وعملی گرديده بود

 موشک کروزازکشتی های 75. افغانستان وسودان دست به يک حمله ی موشکی انتقام جويانه زد
زی درسودان دواساوجالل آباد وهمچنان يک فابريکۀ  پايگاه بن الدن درخوست موشک برداربسوی

دراثرشليک موشک ها درخوست بيش ازبيست نفرجنگجويان بن الدن کشته شدند که . شليک گرديد
  . اکثرًا پاکستانی بودند
ميان  ن الدن درافغانستان تماس وروابطعليه ب ودارالسالم وحمالت موشکی امريکاانفجارات نايروبی

 دراين مرحله روابط با امريکايی هااز .دجديدی نموای را وارد مرحله ی .آی.احمدشاه مسعود وسی
  واشنگتن حاضرشد تا يک. جمع آوری وخريداری ستنگربه مبادلۀ اطالعات برسربن الدن انکشاف کرد

 هرچند دررابطه با. جبهه ی مخالف طالبان درامريکا بپذيرددشاه مسعودرا به عنوان نمايندۀ احم نمايندۀ
. ه ازطالبان نيزاجازه يافت تا دراياالت متحده دفتربکشايدطالبان اقدام مشابه انجام داد ويک نمايند

ايجاددفترنمايندگی ازدوطرف جنگ افغانستان زمانی صورت گرفت که اياالت متحده سفارت افغانستان 
.                     کرد درحمايت ومخالفت باطالبان مسدودرادرواشنگتن ظاهرًا بخاطردودستگی ديپلوماتهای سفارت

نخستين تيم . به پنجشيروبا جبهۀ مقاومت ضد طالبان بيشترگرديدای .آی.ت وآمد تيم سیتماس ورف
.  وارد بازارک پنجشيرشد1998ای برای ايجاد گسترش روابط اطالعاتی دراکتوبر.آی.سی

ميزبانی کردم وبرای ير شمن ازجانب آمرصاحب اين تيم را دربازارک پنچ« :انجنيرعارف ميگويد
 آنها يک هفته پنجشير ماندند ومن شبانه جريان مذاکره را به آمر.  مؤظف شدمهمآهنگی کاربا آنها

  الدن وکاراوای می خواستند درمورد اسامه بن.آی.اين تيم امريکايی سی .صاحب گزارش می دادم
آنها اين اطالعات را ازپاکستان بدست آورده نمی توانستند . درافغانستان اطالعات دقيق بدست بياورند

اين تيم می خواستند بدانند که رفت وآمد اسامه، . اختيارآنها نمی گذاشتنددرنيها چنين اطالعاتی راوپاکستا
آنها همچنان حاضرشدند تا اطالعات . وهليکوپترچگونه وچه وقت استموترموقعيت او واستفادۀ اواز

هۀ بات را با جبگذارند ويکنوع تبادلۀ معلومات واطالعرد اسامه ونيروهای اوبه اختيارماخودرا درمو
      . مقاومت ايجاد کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افغانستان                        وبرفراز کوه های افغانستانبسوی موشک های امريکای حين شليک      
واين گپ با عث دلچسپی وی بود که فکر . آمرصاحب به مبادلۀ اطالعات با امريکايی ها موافقت کرد

يم طالبان يک رژيم تروريستی ايی ها متوجه شوند وبپذيرند که رژ امريکميکرد دراين مرحله شايد
ت نمی کردند بگويند که رژيم طالبان يک هيچگاه اين را نپذيرفتند وجرئاما آنها تا آخر. وخطرناک است

فقط آنها . امريکايی ها هيچگاه ازطالبان وازپاکستان به بدی ياد نمی کردند. رژيم تروريستی است
نقطۀ قابل توجه . اکرات وگفتگوهای خود صرف دربارۀ اسامه والقاعده صحبت می نمودنددرتمام مذ

امريکايی ها اکثر. ای موافق نبودند.آی.به آمدن اين تيم تعداد زيادی درامريکا وحتی درسیاين بود که 
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 شود می بايد درمورد اسامه والقاعده اگراطالعاتی وسياسی خود به اين نظربودند که هرکاریدرمراکز
چون پاکستان درافغانستان تسلط دارد وازطالبان حمايت می کند واين . ازطريق پاکستان صورت بگيرد

پاکستان است که می تواند هرکاری را درافغانستان انجام دهد نه کسی ديگرونه جبهۀ مخالف طالبان 
                                                                                                  .برهبری احمدشاه مسعود

  ودرجريان مذاکرات وگفتگوها هرقدرآمرصاحب ورفت وآمد تيم های استخباراتی امريکا ادامه يافت
های سياسی، منطقوی، نظامی تعين می شدند تالش کردند که با تحليل ازسوی اوافراديکه برای مذاکره 

اين مورد بازکنند که اسامه والقاعده چيزی جدا ازطالبان وپاکستان اطالعات دقيق ذهن آنها رادروارايۀ 
برای آنها اسناد وشواهدی می داديم که تروريزم والقاعده چند عرب . نيستند، نتيجه ای دربرنداشت

يک شاخه . ده وبه هم پيوسته ای ميباشد که ازسه شاخه تشکيل يافته استر گستینيست بلکه يک شبکه ي
دراختيارآنها گذاشته ک، هوا، زمين وهمه چيز راطالبان ميباشد که خامهم ديگرخۀ شا. القاعده است

ويا حلقات . پاکستان استديگرشاخۀ . اسامه والقاعده درهوانمی توانند کارکنندوسازماندهی نمايند. است
ی ها آمرصاحب کوشش ميکرد که امريکايی هارا متقاعد بسازد که بدانند تا اطمينان. خاصی درپاکستان

تا . های پاکستانيها نادرست وغيرواقعی ميباشد که پاکستان ميدهد چقدرضررمی رساند وچقدراطمينان
بعضی اعضای تيم . ای را قانع بسازند ودرنظريات وپاليسی امريکا تغيراتی بيايد.آی.آنهابتوانند سی

يستيم واين گپ هارا ما اما ميگفتند که ما پاليسی ميکرن. های مذاکره کننده گپ های مارا تائيد ميکردند
  . تصميم راآنجا وآنها می گيرند .صرف می توانيم به واشنگتن انتقال بدهيم

 آنچه را که ما درجريان برقراری روابط برسرتبادلۀ اطالعات به امريکايی ها می داديم، اطالعات در
 خل وچه درهمين سه شاخه بود که آنها درانجام هرنوع جنايت وعمل تروريستی شان چه دردامورد

کل اين مثلث با همۀ اين جنايات که مشترکًا انجام . خارج افغانستان دربافت وپيوست مشترک قرارداشتند
وما دراطالعات ومعلومات خود . تميدهند می شود تروريزم ودرغيرآن که اسامه تنها تروريست نيس

ن با پاکستان دراين مثلث  تنها اسامه تروريست است وطالبابصورت منفرد چنين تحليل را نداشتيم که
بسياروقت امريکايی ها قبول نميکردند که پاکستان تا اين حد درتروريزم . ی معصوم هستنداچهره ه

 برای امريکايی ها می داديم برای آنها شگفت آورمابا وجود آن اطالعاتی را که . شريک ودخيل باشد
 طرح ميکردند که اگر اسامه دردقت وگستردگی اطالعات ما اين موضوع را مدراثروگاهی . بود

نزديکی جبهات شما مورد ضربه قراربگيرد، دستگير وياکشته شود وازطرف ديگر چنين چيزی يک 
به خصوص که درشرايط بد اقتصادی برای مقاومت وجنگ شما عليه . جايزۀ چند مليون دالری هم دارد

تقاضاهارا بصورت غيرمستقيم البته چنين مطالبات و. طالبان يک کمک اقتصادی هم محسوب می شود
به خصوص نزد احمدشاه مسعود آنها می خواستند که اين گپ بگونه ای . ودرلفافه می خواستند بگويند

ما آمديم وصرف اسامه نابودشود وديگرکارنداريم دراين منطقه که حقوق بشرچه می نشود که تعبير
ازاين گپ ها . ين حد مداخله می کندشود، ظلم عليه زن چه می شود، مرد چه می شود وپاکستان به ا

 باوجوديکه .ازاين نمی باشدای بيشتر.آی.چيزديگراست وتوان سیمعلوم می شد که سياست درواشنگتن 
. رابطه برسرتبادلۀ اطالعات بسيارپيشرفته وگسترده شد، تغيری رادرسياست امريکايی ها نياورد

انستيم که چرا چنين شد ودرامريکا چه گپ بود ما اصًال ند. امريکايی ها تا آخرمشکل را درک نکردند
ازبسکه آنها دربرابرگپ های ما درگفتگوها پاليسی . وچرا آنها درسياست خود تغيراتی را نياوردند

ها درواشنگتن تصميم می  ميکریکردندوميگفتند که ما پاليسی ميکرنيستيم وپاليسميکررا تکرارمي
ميکرهای شما کيها هستند؟ چه نوع مردم هستند؟ آيا آنها گيرند، من با آنها بحث ميکردم که پاليسی 

شما به حيث . سفرميکنند؟ معلومات خودرا براساس چه می گيرند؟ من می گفتم که سيستم شما غلط است
 سربازانيکه درساحۀ جنگ قرارداريد ومی فهميد که وضعيت جنگ چنين است اما قوماندانهای شما در

                                                    .با واقعيت های صحنۀ جنگ مطابقت نداردگری می گيرند که يمرکزتصميم د
ازبين ميرفت احتمال داشت که ی که امريکايی هاازما می خواستندمکاريهاهوقت اگراسامه به اثردرآن 

 تمام مسايل ازطرف پاکستان کهچرا. افغانستان نداشته باشدامريکا تا سالهای ديگرهيچ نوع عالقه ای به 
 قوی وبعد ازآن به احتمالان بودتصرف کامل افغانستان توسط طالبهدف وپاليسی پاکستان . عين می شدت

   )119( » . برسميت می شناختزامريکا طالبان را ني
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 برعاتی با احمدشاه مسعودايجاد وانکشاف مرحلۀ جديد مناسبات اطالدردرحاليکه هدف امريکايی ها
 ازطرف ديگرامريکايی ها می ، اوازطريق اين روابط بود ازيکطرف دستگيری ويا قتل،الدنسربن 

متقاعد به وباايجاد چنين فشاری، طالبان . بهره برداری کنندخواستند ازين روابط درجهت فشاربرطالبان 
حمد شاه  پنهان کردن روابط با اعالقه ای بهروامريکايی هاازاين . تحويل دادن اسامه بن الدن شوند

افشای اين رابطه برای فشاردادن پاکستان نيزمی توانست . مسعود وجبهۀ مخالف طالبان نشان نمی دادند
پاکستانيها درمورد اسامه وسازمان القاعده هيچگونه همکاری اطالعاتی با امريکايی . صورت بگيرد

درحاليکه هرگونه . ده شودچون آنها می خواستند رژيم طالبان خوب وبرحق نشان دا. هاانجام نمی دادند
. اطالعات منفی درمورد اسامه وسازمان القاعده چهرۀ منفی رژيم طالبان را نيز برمال ميساخت

احمدشاه مسعود می کوشيد تا هرگونه رابطه با امريکايی ها چه برسرخريد موشک های ستنگروچه 
 ادارۀ امنيت واول اودستياروقتی چنانچه . برسرمبادلۀ اطالعات درمورد بن الدن مخفی باقی بماند

  به اياالت متحدۀ امريکا که از1999 را با امراهللا صالح درسال استخبارات خود محمدعارف سروری 
ای .آی. تالش نمود تا اين سفرومذاکرات آنهابا مامورين سیای دعوت شده بود اعزام کرد.آی.سوی سی

ومذاکرات ا ترک نکرده بودند که سفرشنگتن راما هنوزمامورين مسعود وا. درواشنگتن آشکارنشود
سبات ايجادشده با امريکايی ها ااينکه احمد شاه مسعود ازروابط ومن. آنهاافشاگرديد وبه مطبوعات برآمد

 ويا چنين مناسباتی برای او ومقاومت ضروری تا چه حدی سودبرددردوران مقاومت عليه طالبان 
اما عمده ترين زيان اين . ورد ارزيابی قراربگيرد، شايد با تحليل های متفاوت منهوحياتی بود يا 

برای وسازمان القاعده بن الدن اسامه مناسبات که امريکايی هاعالقمند علنی شدن آن بودند، تصميم 
       . تروراحمد شاه مسعودبود

افزايش روابط وتماس امريکايی هارا باخود  ،علی الرغم هرگونه مشکالت وموانعاحمدشاه مسعود 
صددآن بود که ازاين ارزيابی ميکرد ودريک گام مهم به جلونايروبی ودارالسالم نفجارات بعدازا

. تاسرحد تغيردرديدگاه وسياست امريکا بهره برداری کندتبادلۀ اطالعات سبات برسراانکشاف من
چه بامامورين وزارت خارجه ای و.آی.کايی ها چه باکارمندان سیاودرمالقات ومذاکرات خودبا امري

 باصراحت خواستارِاعمال فشار ردوشنبه پايتخت تاجکستان ودرداخل افغانستان صورت ميگرفتکه د
 Karl"کارل ِاندرفورت"با1999اودرتابستان. به پاکستان می شد

Inderfurth درمعاون وزارت خارجه اياالت متحده امريکا  
استدالل که  ينا را بابرپاکستاندوشنبه مالقات کرد موضوع فشار

تقويت طالبان واسامه بن الدن ميشود،  آن کشورموجبکمک های 
گفت که اکنون  وزيرخارجه ی امريکا او به معاون. مطرح نمود

. زمان آن فرارسيده تااياالت متحده پاکستان را تحت فشاربگذارد
که  ) 2000جوالی20(حتی درتابستان سال بعدی" اندرفورت"اما

ا برای تسليمی بن تالش ودرخواست امريکايی ه طالبان به هرگونه
حين سخنرانی دربرابرکنگره ی امريکا علی  الدن پاسخ رد دادند
ازطالبان تأکيد نمود که نبايد انتقادات اوازطالبان  الرغم انتقادات شديد

 احمدشاه مسعود توسط اياالت به شناسايی جبهۀ مخالف آن برهبری
                                     کارل ِاندرفورتهيچگاه        2001امريکايی ها تايازدهم سپتمبر.  امريکا تعبيرشودمتحدۀ

                            کمک . فشارقرارندادند را بمنظورقطع کمک های نظامی ومالی آن کشوربه طالبان تحتپاکستان 
شف ومخابره بمنظور جمع امريکايی ها برای مسعودشامل کمک های محدود نقدی واعطای وسايل ک

رمرحلۀ باوجوديکه د. به مامورين امريکايی می شد آن  اطالعات درمورد بن الدن وانتقالآوری
يکايی ها هيچگاه اطالعات دقيقی چون  به مبادلۀ اطالعات توافق شد اما امریاطالعاتانکشاف مناسبات 

آن درجنگ عليه طالبان استفاده ز ماهواره ای را دراختياراحمد شاه مسعود نگذاشتند تا اعکس های
 ودر ای وکارمندان اداره ی مبارزه با تروريزم به پنجشيررفت وآمد ميکردند.آی.مامورين سی. بدارد

او به همکاری وگفتگو می استخبارات اطالعات بااحمدشاه مسعودوادارۀ نصب وسايل وجمع آوری 
  سه تيم ديگر1999تاسال « :يسدنويسندۀ امريکايی جنگ اشباح می نو" ستيف کول. "پرداختند
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 آنها معموًال درقريه ی بهارک که با مرکزفرماندهی مسعود. سفرنمودند) پنجشير(ای به آنجا.آی.سی
وسايل . فاصله ی نزديک داشت يک يادوهفته راسپری نموده وبا اوچندين مرتبه مالقات می نمودند

.  به مخابرات راديويی طالبان گوش دهدکشف مخابره ای که آنها به مسعود دادند، اوراقادرميساخت
ای ازمسعود ميخواست تا اطالعات بدست آمده درباره ی تحريکات بن الدن را .آی.درعوض سی

عمليات واستخبارات همکاری با مسعودرا مديريت های . بصورت فوری دراختيارآنها بگذارد
. دن آنها نظرهای متفاوت داشتندهدف اين تماس ها ومفيد بوای هردوتأييد ميکردند اما درمورد.آی.سی

مسعودرا شخص مستقل " گيری شرون"دربخش شرق نزديک مديريت عمليات تعدادی به شمول
 آنها شک داشتند که مسعود بتواند يک متحد قابل اعتماد برای آنها. ميدانستند که ازکسی دستورنميگرفت

) ای.آی.ه باتروريزم درمرکزسیمديرعمومی مرکزمبارز"(کوفربليک"اما. درجنگ عليه بن الدن باشد
. خواهان آن بودند تا مسعودرادرمبارزه عليه بن الدن شريک سازند) مديرمرکز تعقيب بن الدن"(رچ"و

آنها مثل هواداران اروپايی مسعوداورايک چهره ی تاريخی ودارای مهارت های زيادوتصميم آهنين 
   ) 120( » .ارزيابی ميکردند

به ی کمک های محدود خودای مسئول تعقيب بن الدن باارائه .آی.ن سیدرحاليکه کارمندان وماموري
احمدشاه مسعود خواستاردستگيری بن الدن بودند، دولتمداران امريکايی به آنها گوشزدميکردند تا اين 

قصرسفيد « :به قول مؤلف کتاب جنگ اشباح.  دربرابرطالبان نيانجامدکمک ها به تقويت مسعود
 ای به پنجشيرتوسط يکی از.آی. کند که ماموريت مبارزه با تروريزم سیميخواست تا يقين حاصل

درجنگ عليه  مامورين سرکش آن سازمان طوری به کارگرفته نشود که سبب نيرومندی نظامی مسعود
 دراموراستخباراتی موافق بود، اما نمی خواست به جبهه ی  مسعود باکلنتن به همکاری. طالبان شود

  . . .  . متحد کمک نظامی بدهد
بعدازمطالعات گزارشات ارگانهای مختلف کلنتن تصميم گرفت که درجنگ مسعودعليه طالبان والقاعده 

 شورای امنيت ملی امريکا طرح همکاری استخباراتی با مسعودراتصويب کرد .پشتبانی نکند ازمسعود
ساسی دروضعيت نکند که باعث دگرگونی ا ای اين قيدرا وضع نمود که کمکی به مسعود.آی.اما سی

 درجنگ با طالبان راميگرفت، اين کار اگرامريکايی ها جهت مسعود. . .  .  جنگ درافغانستان شود
باعث افسردگی خاطرپاکستان می شد ودرنتيجه اداره ی کلنتن امکان مؤفقيت درمذاکرات برسرکنترول 

  . پروگرام هستوی پاکستان راازدست ميداد
تش که با مشرف روابط نزديک درفرماندهی مرکزی ار" زنی"الوزارت دفاع امريکا به خصوص جنر

 کمک تسليحاتی به مسعودوياتهيۀ آنها دادن. برمفاد نزديکی باجنرال های پاکستان تاکيد می ورزيدداشت 
   ) 121( » .ن تعبيرميکردنددرجنگ غيرمستقيم هند عليه پاکستااطالعات جنگی برای اورا شرکت 

ای .آی.کارمندان سی وعده ای ازا تنها برخی مامورين مبارزه با تروريزمميان دستگاه حکوت امريکدر
سقوط کابل بدست طالبان درتماس نزديک بودند خواستارکمک نظامی زکه با احمد شاه مسعود بعد ا

 سفيد، وزارت خارجه، ديپلوماتهای امريکايیقصر. اياالت متحده برای اودرجنگ عليه طالبان می شدند
 ی به احمد شاه مسعود وحمايت از کابينه ی کلنتن وبعدًا جورج بوش درکمک نظاماعضایوبسياری از

نه تنها مخالفت پاکستان به اين کمک وحمايت . درجنگ عليه طالبان بداليل گوناگونی مخالفت داشتنداو
آنا نيکه کمک احمدشاه مسعودرا رد اصلی محسوب می شد بلکه بسياری ازداليل د يکی ازازمسعو

 همچنان آنها مسعودرا در. می نمودندقاچاق وتجارت مواد مخدرداشتن درورا متهم به دست ميکردند ا
ون آنکه ازنقش بل به حيث وزيردفاع مسئول می پنداشتند؛ بدجنگ های دوران حکومت مجاهدين درکا

دريک جلسه ی سفرای « : به نوشته ی مؤلف جنگ اشباح.چيزی بزبان بياورند هاپاکستان دراين جنگ
ه ازآنها پرسيد کا درواشنگتن خانم البرايت باسفرای امريکا درپاکستان وازبکستان به گفتگو پرداختامري

 سفيرامريکا دراسالم آباد به اين کار" ميليم" حمايت امريکا ازمسعود چه فکرميکنند؟ که آنها دربارۀ 
د وخشونت عليه افرا دهه ی نود مامورين ديگروزارت خارجه وقصرسفيد ازحوادث. . . .    مخالف بود

ونيستی يادميکردند که درآنوقت مسعودبه حيث وزيردفاع ايفای ملکی درکابل بعدازسقوط رژيم کم
 به عقيده ی آنها او. پول بدست می آوردد ميکردند که اوازقاچاق موادمخدرآنها اتهام وار. وظيفه ميکرد

   ) 122( » . ارزش رفاقت با امريکا را نداشت
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جمع آوری موشک های ستنگر، خود بااحمدشاه مسعود فقط خواستارجادرابطه ی امريکايی ها دراي
اما مسعودازاين . اوبودندوياقتل کسب اطالعات دقيق درمورد بن الدن ودرصورت ممکن دستگيری 

اين رابطه يک رابطه ی صادقانه وقابل اعتمادبرای بناًا. ت ها واهداف ديگری داشترابطه خواس
کمک های محدود به مريکايی برپايی مناسبات وادامۀ با وجوديکه مامورين ا. طرفين محسوب نمی شد

مسعودرا بمنظوردسترسی به بن الدن ودستگيری اوانجام می دادند امادراين موردشک داشتند که آيا 
داد يا نه؟ ترديد وبی اعتمادی امريکايی ها عالوه براينکه  مسعود چنين کاری را صادقانه انجام خواهد

 پاکستان نگاه ميکردند ناشی می د آنها که بسوی اوازچشموری متقابل احمدشاه مسعود درمورازبی با
مامورين اياالت برای بسياری از. آنها رامضاعف ميکرد شک شد، اسالم گرايی واستقالليت مسعود

 دردستگيری بن الدن بودند اين پرسش بميان می آمد که آيا همکاری احمدشاه مسعودمتحده که خواستار
عملی بدارد؟ تقاضای امريکايی هارا دراين مورداوبه عنوان يک اسالم گرا ومجاهد حاضرخواهدشد تا 

می پايبندی  احمدشاه مسعود شديدًا به اعتقادات اسال.البته اين شک وپرسش امريکايی ها بی مورد نبود
مقاصدش  الدن ودرحاليکه اوبسوی اسامه بن. استقالل خواهی توأم با غروربودداشت ودارای روحيۀ 

ای و .آی. حشرونشرش دردهه ی هشتاد با سی نگريست واورا با توجه به سابقۀبديده ی شک وترديد می
آمده  پنداشت، اما بسياری ازافراد گردمیرزی با پاکستان آدم مشکوک ومرموزآی درنواحی م.اس.آی

ا آگاهی آنهااستفاده ی  ونا آگاه محسوب ميکرد که ازاحساسات اسالمی وناحساساتیجوانان بدوراورا
يکباردرجبهات جنگ عليه طالبان دوتن ازجوانان ازبکستان که مخالفين اسالمی . سوء صورت ميگرفت

سپس اسارت اين دوتن را نشريه ی . درآمدند دولت اسالم کريموف بودند به اسارت نيروهای مسعود
 مخالف ازاحمدشاه مسعود وجبهۀکستان که نشراين خبردولت ازببعداز. پنجشيرمنتشرکردپيام مجاهد در

 تحويل دادن اسيران ازبک به افرادخوداما مسعود بجای . طالبان حمايت ميکرد خواستاراسترداد آنها شد
جنگ بهۀ اول جنگ با طالبان رهاسازندتا با همراهان خود به آنطرف ج که آنها را درخطدستورداد
 جوانان ناآگاه وبی خبری هستند که ازروی به افراد وهمرزمان خود ميگفت که اين هااو. بپيوندند

چگونه ميتوان آنها را به دشمنانشان تحويل داد که . احساسات ويا مجبوريت به اين جا کشانده شده اند
  بخاطراعتقاداسالمی شان تحقيروشکنجه شوند وبقتل برسند؟ 

 د ازديد وآگاهی اواوميگفتند وتصميم ميگرفتن ها درغياب احمدشاه مسعودودرموردآنچه که امريکايی
مسعود با وجود تالش ها وگفتگوهای مستمربا مامورين امريکايی می ديد که اياالت متحده . پنهان نبود

ازنظرمسعوداسامه بن الدن، . به هيچ صورتی حاضربه معامله با اوبه قيمت ناخشنودی پاکستان نيست
 به هم پيوسته وجريان واحد آی وسياست حمايت پاکستان ازطالبان يک مجموعه ی.اس.طالبان وآی

 محسوب می شدندکه اياالت متحده ميبايد راه های مقابله با اين مجموعه را مورد توجه قرارميداد و
 بن الدن را اما امريکايی ها ازاين مجموعه تنها. مطالبات اورا دراين مورد می شنيد وبرآورده ميساخت

حالت بيطرفی داشتند ولی بادقت نگران  که ظاهرًامسعود با طالبان هرچنداحمدشاه ميخواستند ودرجنگ 
مسعود چاره ای جزدوام مقاومت عليه احمدشاه . وپيگيرآن بودند تا اوضاع جنگ بنفع مسعودتغيرنکند

حده را متقاعد به ت مت اميدواردگرگونيهايی بودکه اياالبازهماو. طالبان وتحمل اين تلخی هارا نداشت
 2001چنين تحولی بعدازحادثه ی يازدهم سپتمبر. ن وپاکستان بسازدتش درمورد طالباباورها ومطالبا

 ووارثين مبارزه ومقاومت او ، بستگانبازماندگان. ، ولی آنوقت مسعود ديگرحيات نداشتايجادشد
مسعود چشم براهش بود، بصورت مشروع ودرست بهره احمدشاه هيچگاه نتوانستند ازاين تحولی که 

بصورت با تشتت وپراگندگی  بدون تعقل وآينده نگری ،ايجاد شدهعکس ازشرايط  وبر.گيری کنند
  . مقطعی وکوتاه مدت درجهت منافع شخصی خود استفاده کردند

  حوادث سپتمبرومقدمه چينی حمله به افغانستان                   
احمدشاه مسعود با حمله ی انتحاری دونفراعضای ) خورشيدی1380سنبله18(2001روزنهم سپتمبر

حملۀ انتحاری به جان . هی اش به شهادت رسيده بودمقرفرماندالدين واليت تخارءده درخواجه بهاواعالق
وحلقه های اسامه بن الدن وطالبان با عناصر. مسعود با حمالت انتحاری نيويارک ارتباط داشت

 پيشتراستخبارات خارجی که قتل احمدشاه مسعود را طرح ريزی کردند بدون ترديد اين قتل را بسيار 
نهم سپتمبرمدنظرداشتند تا فرصت کافی برای تصرف بدخشان وپنجشيرآخرين مناطق مقاومت ازروز
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دن بنام بن الانتظاری بی صبرانۀ دوتروريست . قبل ازحمالت يازدهم سپتمبردراختيارداشته باشند
 نفرمتوالی برای مصاحبه با احمدشاه مسعود ازيکسو وجابجايی هزاران بيش ازبيست روزخبرنگار

نيروهای القاعده وپاکستانيها درجبهات اطراف تالقان درروزهای همزمان باورود تروريستان به مناطق 
موضوع ارتباط ترورمسعود ووقوع اين به وضاحت هردوتحت کنترول احمدشاه مسعوددرشمال کابل 

ل دوتا سه رطومحمدقسيم فهيم تعداد نيروهای خارجی را که د .نشان ميدهديازدهم سپتمبرتروررا قبل از
«  :گفتووانمود کردنفرهزارلقان جابجا شده بودند بيش ازده به جبهات اطراف تاهفته قبل ازنهم سپتمبر

درجبهات اطراف تالقان شنيده می  عرب ها، پاکستانيها وکشميريها  شبکۀ مخابراتی42صدای بيش از 
پاکستانی که   عرب وشبکه هایازبسياری . شد که نيروهای خودرا تنظيم وفرماندهی ميکردند

                      دراطراف جبهات شمالی قرارداشتند دردوهفتۀ اخيرقبل ازحوادث نهم ويازدهم سپتمبربه اطراف تالقان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه ی مرکزتجارت جهانی اياالت       گوشه ای از پنتاگون که بعد طبق110     ساختمان های 
      متحده درحال اصابت وفروريزی                                   ازاصابت تخريب شده است

تمام اين جابجايی ها وسوقيات برای آن بود که با ترورآمرصاحب تعرض . وماورای کوکچه آمده بودند
ما درفکرترورآمرصاحب . جشيرشروع کنند وکارافغانستان را يکطرفه بسازندخودرا بسوی بدخشان وپن

هميشه ازاين جا وآنجا، اززبان پاکستانيها، ازشبکه های . نبوديم وتروررا درمحاسبۀ خود نگرفته بوديم
آنروزها . مخابراتی طالبان وعرب ها می شنيديم که تا دهم سپتمبرما کارافغانستان را تمام می کنيم

يکباربه من . حب يک پروگرام عمليات تعرضی را عليه طالبان درجبهات تخار رويدست داشتآمرصا
گفت که موضوع دهم سپتمبرمرا به تشويش انداخته است ما وشما بايد پروگرام تعرض خودرا بعد 

ما ازقبل می فهميديم که اسامه والقاعده درصد د انجام يک حملۀ کالن عليه . ازدهم سپتمبرعملی کنيم
اينکه آمرصاحب درسفرخود به فرانسه ومقرپارالمان اروپا، امريکا را به علت بی اعتنايی . مريکا استا

اش دربرابرخطررژيم طالبان وتروريست های همراه شان مورد انتقاد قرارداد وامريکايی ها را از 
ين اطالعات را ما اسناد وشواهد ا. انجام يک عمليات کالن تروريستی هوشدارداد ناشی ازاطالعات بود

اما برای بن الدن وطالبان تروراحمد شاه مسعود  )  123( » .جمع کرده برای امريکايی ها داده بوديم
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چون آنها می . دريک فاصلۀ بسيارنزديک دوروزه با حمله به امريکايک خبرناکام وناراحت کننده بود
ای آنها پيش ازيازدهم خواستند ترورمسعود روزها قبل از حمله به امريکا واقع شود ونيروه

. سپتمبربتوانند بدخشان وپنجشيررا به تصرف خود بياورند وتسلط خودرابه کل افغانستان تعميم ببخشند
.                                    درحاليکه اسامه والقاعده تاريخ حمله به امريکا را دريازدهم سپتمبرازقبل تعين کرده بودند

.                                دوروزبعدازتروراحمدشاه مسعود حملۀ انتحاری القاعده درنيويارک وواشنگتن بوقوع پيوست
 صبح 9خدمه درحوالی ساعت 11 مسافرو81 اولين هواپيمای بوئينگ خطوط هوايی امريکن ايرلين با

به برج شمالی مرکزتجارت جهانی امريکا درشهرنيويارک 
هژده دقيقه بعددومين هواپيمايبوئينگ ازخطوط . اصابت کرد

  خدمه به برج جنوبی9 مسافرو58دايرلين با هوايی يونايت
 دقيقه بعد يک هواپيمای ديگرمتعلق به 34.  اصابت کرد

 خدمه به ساختمان پنتاگون 6مسافرو58 امريکن ايرلين با
چهل دقيقه بعدترهواپيمای يونايتد پريس  اصابت نمودو

 ربوده  خدمه که برای کوبيدن قصرسفيد7 مسافرو38ايرالينزبا
ساختمان هردو. اصابت به هدف سقوط داده شدشده بود پيش از

مرکزتجارت جهانی اياالت متحده نيم ساعت بعد ازاصابت 
ريختند وسه هزارنفررا درکام مرگ باخودفرو هواپيما ها فرو

 طبقه تشکيل شده بودند که نبض 110اين برج ها از. بردند
يک بخشی ازساختمان پنتاگون . اقتصادجهان بشمارميرفتند
اياالت متحده را ترس ووحشت . نيزنيم ساعت بعد فروريخت

  .ی درواشنگتن تخليه شدندقصرسفيد وسپس تمام ادارات دولت درساعات اوليه نخست. فراگرفته بود
" لوئيزيانا"در" بارکسوال"رئيس جمهورامريکا ابتدا به پايگاه هوايی George Bush جورج بوش

اوشامگاه آنروزبه قصرسفيد . رفت" نبراسکا"واقع ايالت " اوماها"وسپس به يک پايگاه ديگرهوايی در
ما ميان « :مالت راداده گفتبرگشت ودربيانيه ی تلويزيونی وعده ی مجازات وسرکوبی عاملين ح

کسانيکه اين عمل تروريستی راانجام دادند ودولت های که آنها رادرخود پناه ميدهند، هيچ تفاوتی قايل 
  ».نيستيم

  
  
  
  
  
  

  
  
   

  
    

    اسامه بن الدن               محمد عطا                                             
ياالت متحده که خودرا تنها ويگانه ابرقدرت جهان می پنداشت ودولت   سپتمبربرای احمالت يازدهم  

امريکائيان کشورشانرا به بزرگترين  مدارانش دردهه های متمادی قرن بيستم برای دفاع ازامريکا و
       زرادخانه های جهان مبدل کرده بودند، يک حادثه ی تکاندهنده، ترسناک وتحقيرآميزمحسوب                          

ای .آی.قصرسفيدتاپنتاگون وسی همه رهبران ارگانهای قدرت وحاکميت درامريکااز. می شد
  متحدۀ امريکا نه يک قدرت چون به اياالت. خودراسرخورده وتحقيرشده احساس ميکردند
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                                         ونه با موشک های قاره پيما وبم های ويرانگرهستوی بلکه باهوا             اتومی جهان
تنظيم  وسازماندهی اين حمله . پيماهای مسافربری خود امريکا وازدرون امريکا حمله شده بود

سازمان توان ومهارت پنهانکاري. بيشترازهمه دستگاه قدرت امريکارا عصبانی وخجالت زده ساخته بود
 تی جهان ناتوانی و                دستگاه استخبارا ای بزرگترين.آی.دهندگان حمله بدورازديد واطالع سی

تعقيب  موردوبه ويژه انجام حمالت ازسوی فرِد . شرمساری را درمراکزارگانهای قدرت بيشترميساخت
دستگاه های امنيتی امريکا هم خشم وهم سرافگندگی دولتمداران ورهبران مراکزامنيتی ونظامی اياالت 

 کسيکه ازسالهاقبل زير.  الدن انجام داده بودنداين حمالت را مردان بن. متحده را مضاعف ميکرد
ای تشکيل .آی.برای تعقيب ودستگيری اواداره ی ويژه درسی. ای قرارداشت.آی.نظارت ذره بينی سی

  . شده بود
صابت کرد، محمدعطا رهبری نخستين هواپيمای بوئينگ را که دربرج شمالی ساختمان تجارت جهانی ا

 بعدازختم 1999وبا سه تن ازهمفکران عرب خود دراوايل خزانا. مصری بدست داشت سالۀ 31مرد 
ودوماه تحصيالت دردانشگاه هامبورک آلمان به قندهارمرکزرهبری طالبان نزد اسامه بن الدن آمد 

 سفربه اياالت متحده ) پيلوتی(خلبانیسپس آنها برای آموزش دريک کورس .  به سربردآنجابابن الدن
  . الت يازدهم سپتمبرراانجام دادندکردند وبافراگيری آموزش، حم

خود ای ازمرکز.آی.يکا سپری گرديد، سینخست هيئجانات وشوک ناشی ازحمالت درامروقتی روز
اول ادارۀ امنيت واستخبارات احمد شاه فردعارف سروری محمدباارسال پيامی به جبهۀ متحد عنوانی 

اولين « :گفتوپاسخ به آن محتوای پيام ها،درمورد اين پيام امريکايی وی . پيام ويژه ای فرستادمسعود 
بالفاصله امراهللا صالح اين . ما دردوشنبه يک پيام فرستادندامريکايی ها به دفتر،  سپتمبر11 ازباربعد

درآن پيام حتی کدام تأسفی به خاطرشهادت آمرصاحب . من که داخل بودم خبردادی پيام را تيلفونی برا
رپيام گفته شده بود که ما می فهميم که شماوتمام همراهانتان دريک د. يا زخمی شدنشان تذکرنرفته بود

  شده که درما حمله شده وحادثه ایباالی . رهبرتان به قتل رسيده است. حالت خراب وبد قرارداريد
داريد وبا درحالت خراب قرار وجوديکه شمابا . تاريخ امريکا چنين چيزی به وقوع نپيوسته است

ين حالتی ازشما چيزی بخواهيم، ازخودت خواهش می کنيم که به سلسلۀ وجوديکه شرم است درچن
طالبان خبرهستند؟ آيا پتمبر س11يا ازحادثۀ  با ما همکاری بداری که آهمکاری های گذشته دراين مورد

 بسيارالتماس گونه وعذرآميزازمن خواستارهمکاری دروالقاعده واسامه درآن نقش دارد؟ پيام به تکرار
  .ات واطالعات شده بودارائۀ معلوم

فردای پيام درحدود شش هفت . ما وضع امريکايی هاراازاين پيام خودشان فهميديم که چقدرخراب است
 و که ازاين حادثه مالعمرساعت بعد، اطالعات دقيق را ما ازراديوکشف ومنابع اطالعاتی خودگرفتيم

ه پاکستانيها کهمچنان ما دريافتيم . ستا رهبران طالبان خبربوده واين کاررا اسامه والقاعده انجام داده
 مالعمرباقوماندانان ورهبران ديگرطالبان درتماس. ن ميباشندامروطالبعرتماس با مالخبرهستند ود

من بعد . دورکنيم تا بگردن ما نيفتد  سپتمبررا ازخود11مداوم است که چگونه می توانيم گپ حادثۀ 
  امريکايی ها روان کردم که دراين واقعه القاعده واين اطالعات يک جواب کوتاه بهازجمع آوری 
ما سابق هم به شما می گفتيم که مشکل تروريزم فقط دراسامه به . نده ارند وآنرا انجام داداطالبان دست د

همچنان دراين پاسخ گفتم که اگرشما می خواهيد براساس . اما شما نمی شنيديد حيث يک فرد نيست
به شما اطمينان ميدهم که صد فيصد سپتمبردست دارد11ه چندفيصد دراعدفيصدی معلوم شود که الق

     )124( » .وطالبان کامًال درجريان هستنداخل افغانستان سازماندهی شده زدااين گپ . ددست دار
ارگانهای مختلف امنيتی ونظامی اياالت متحده که درپی تشخيص وشناسايی عامالن حمالت يازدهم 

رسمًا اسامه جورج بوش روزپانزدهم سپتمبر. مالت قطعی يافتندالدن را درحسپتمبربودند نيزدست بن 
بن الدن را عامل تهاجم تروريستی معرفی کرد وگفت زمان آن فرارسيده تا تروريستها را ازالنه های 

  . شان بيرون کشيده ومحاکمه کنيم
سترده درهردوجبهه ی به کارگث مظنون اول حمالت سپتمبراياالت متحده بعدازاعالن بن الدن به حي

تدارک حمله ی نظامی برای دستگيری بن الدن با سوق واعزام کشتی های . غازکردنظامی وسياسی آ
جنگی بسوی خليج فارس وبحرهند شروع شد وتالش وسيع سياسی وديپلوماتيک درحمايت وهمراهی با 
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ک حمايت وهمبستگی جهانی امريکا برای نخستين بارازي. اقدام وعمل اياالت متحده براه افتيدهرگونه 
اما آنچه که برای اياالت . وبسياری ازکشورها همکاری خودرا با امريکا اعالن کردند. برخوردارشد

متحده دريک حمله ی نظامی به افغانستان اهميت داشت همکاری جبهه ی مخالف طالبان وهمسويی 
به واقعيت عملی آنچه را که ن بارامريکا شايد برای نخستي. وددولت پاکستان به عنوان حامی طالبان ب

اما . درمورد به هم پيوستگی پاکستان، طالبان واسامه بن الدن ميگفت، مواجه شد احمدشاه مسعود
 با اسالم آباد ازدرمقابله وجنگ پيش ،امريکايی ها دربرابراين همپيوستگی پاکستان با طالبان والقاعده

شم وخشونت خود که اسامه بن الدن متهم اصلی اياالت متحده مثل هميش حتی درحالت خ. نيامدند
حمالت سپتمبروطالبان همراه اورا درکنف حمايت پاکستان می ديد با جنراالن پاکستانی به مشورت 

" سودفسکی شوميشل"به قول . نشست وگوش خودرابرای شنيدن گپ های آنان بازگذاشت
علی الرغم آنکه دولت بوش ازروابط بين « :کانادا" اتاوای"پروفيسوراقتصاد سياسی واستاد دانشگاه در

اسامه بن الدن، طالبان وسرويس جاسوسی پاکستان ونقش آنها درتروراحمدشاه مسعود اطالع داشت، 
دوروزقبل ازوقايع يازدهم سپتمبردولت بوش درجلسه ی وزارت امورخارجه تصميم گرفت بصورت 

 رسانه های گروهی غربی از.  کندآی همکاری.اس.مستقيم با سرويس اطالعات نظامی پاکستان آی
ن اي. بی اعتنا گذشتند واين توطئه را حادثه ی عادی جلوه دادندآی درتروراحمدشاه مسعود.اس.دخالت آی

ام آن به اشغال افغانستان ختم مسعود با وقايع يازدهم سپتمبرکه سرانجرسانه ها درباره ی ارتباط ترور
ث وگفتگويی پاکستان بمقام دوست وهم پيمان اياالت بدون هيچ بح. هيچ پرسشی را مطرح نکردندشد

   ) 12 5(»  .متحده ارتقا يافت
ن وطالبان، بيشترازجبهۀ  پاکستان وهمکاری پاکستان درجنگ آينده عليه بن الد،البته برای امريکايی ها

طالبان مخالف امريکا بسوی جبهۀ . داشتطالبان وهمکاری شان درچنين جنگی نقش واهميت مخالف 
 آنگونه که نيروهای جبهۀ .عليه اسامه وطالبان می ديددرجنگ خودها به عنوان نيروی قابل استفاده تن

طالبان اياالت متحده به افغانستان بمثابه ی نيروی پياده وزمينی امريکا درسقوط رژيم حملۀ مذکوربعداز
د درمنطقه به عنوان درحاليکه بسوی پاکستان منحيث متحد اصلی وقديمی خو. ده ای ايفا کردندنقش عم

  . انستان دردستان آن قرارداردغکشوری نگاه ميکرد که کليد اصلی ثبات اف
  امريکا وجبهۀ متحد درجنگ عليه طالبان                            

م هشانزدبروزبه اتحاد شمال معروف گرديده بود ازسوی پاکستان لبان که جبهۀ متحد مخالف طا
 پيکراحمدشاه مسعود رهبراين جبهه  خورشيدی1380ا بيست پنجم سنبلۀ ببرابرميالدی  2001سپتمبر

. به خاک سپردنددرپنجشيررا بعد ازيک هفته اختفا ازسردخانه ای درتاجکستان بيرون کشيده 
دراين . مواصلت کردامريکايی هابه محمدعارف سروری ام  دومين پي،ازمراسم تدفين وفاتحه خوانیبعد
 ئتی برای مذاکره وگفتگوبا جبهۀ متحد به خصوص باجانشين احمدشاه مسعودبه آمدن يک هي آنهاپيام

درپيام ازجبهۀ متحد خواسته شده بود که آيا به اين سفرومذاکره . درپنجشيرابرازاميد وعالقه کرده بودند
 ازدومين پيام امريکايی توافق دارند ودرضمن آيا امنيت هيئت را تضمين می کنند يا نه؟  انجنيرعارف

درحاليکه رابطه ها ازقبل وجوداشت، تيم آنها بارها به « :، سفرهيئت وجريان مذاکرات شان ميگويدها
. پنجشيرآمده بودند اين تضمين خواستن امنيت وکسب توافق برای سفرگپ جديدی بود که گفته می شد

  .رابطه را می خواهند ازسربگيرند باز کهاينطورمعلوم می شد
شرون قبل ازآنکه .  قرارداشت"گيری شرون"دررأس آنها. يئت آنها رسيدازپيام شان يک هبعدچند روز

. اورا که اول من تنها ديدم بسيارجالب بود. با فهيم خان ببيند خواست که با من بصورت خصوصی ببيند
مادراوايل درجريان روابط وتماس می خواستيم که آرام آرام به امريکايی ها بفهمانيم که مثلث طالبان، 

 وپاکستان رادرک کنند که يک جريان به هم پيوسته هستند اما امريکايی ها تاآخرقبول نکردند القاعده
اين باوررا بصورت ولی وقتی گيری شرون را با تيم همراهش ديدم . وچنين باوری به آنها پيدا نشد

 وافق مارادرآنهاآمده بودند که فقط ت. به يکبارگی وضع تغيرناگهانی يافته بود. ناگهانی درآنها يافتم
حاال آمده يزی را قبول نمی کردند امريکايی ها که هيچ چ. بان بگيرندهمکاری برای سرنگونی طال

بسيارعذرآميز وبالحن آرام . ازگذشته بسيارخجالت زده بودند. بودند که خودشان جبهۀ متحدشوند
 شد که امريکا درهرچه که به گذشته اشاره ميکردم وروی آن بحث می . همکاری راازما می خواستند
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دهۀ نود زمانيکه مجاهدين کابل را گرفتند وحکومت تشکيل دادند خودرا بی تفاوت گرفت، همه چيزرا 
آی درمورد .اس.ازعينک پاکستان ديد وآنچه را ارتش پاکستان وآیتاآخرهمه چيزرابه پاکستان گذاشت، 

ورت واضح ميگفتند که اين افغانستان انجام ميداد جزء سياست خود ساخت وامثال اين گپ ها، بص
  . . .  .امريکا اشتباه کرد و. بزرگترين اشتباه ما بود

چون . ازگپ ها ومذاکراتشان کامًال معلوم بود که امريکايی ها پيش  جبهۀ متحد ومقاومت شرمنده هستند
هارا تمام داليل واطالعاتيکه که آنها ازخودشان داشتند وازسازمانهای استخباراتی شان بايد تمام آن

وهمان گپ  ی شان می گفتيم همان گپ هارا ميگرفتنداآنطرف می انداختند وهمان گپ های را که بر
آنها می فهميدند که .  خوب ضربه زده بوداپاکستان متحد استراتژيک شان امريکار .هادرست بود

امريکايی ها وضع اکنون به حدی تغيريافته بود که زمانی . ازطريق پاکستان هم کاری کرده نمی توانند
 می گفتند که چه چيزآن بداست؛. استحاضرنبودند بشنوند که ما می گفتيم رژيم طالبان بد وتروريست 

اما حاالميگويند که ما رژيم طالبان را می زنيم وسرنگونشان می کنيم شما توافق داريد وهمکاری می 
  کنيد يا نه؟ 

يا زدند ومی خواهند طالبان رابزنند آيکدفعه خيز يی هادرهمان وقت اولين سوال اين بود که حاال امريکا
واهند انتقام خاين ها دولت را ومجاهدين را می پذيرند ويا اينکه يک حرکت تاکتيکی دارند ومی 

فقط يک گپ ثابت بود که آنها قصد .  کم برای ما مشکل بود که هردوگپ را پيداکنيمبگيرند؟ درآن وقِت
اين معقول بود که . مهم بود که که بين امريکا وپاکستان تفرقه بيايد اين برای ما .زدن طالبان رادارند

وامريکايی البته ازقبل روابطی ميان ما. طالبان استفاده کنيم بايد بپذيريم که ازتوانمندی امريکا درسقوط
ای برسرخريدستنگر ومبادلۀ اطالعات درمورد اسامه .آی.به همان شکلی که گفته شد ازطريق سیها

. اين روابط درزمانيکه جورج بوش برياست جمهوری رسيد بسيار بطی وضعيف شده بود. وجوداشت
ای يگانه چينلی بود که .آی.چينل سی. ديگرکدام رابطۀ سياسی ورابطۀ ديگری بادولت اسالمی نداشتند

. که امريکايی ها تاآخرهمه کارهای سياسی ونظامی خودرا تا سقوط طالبان ازآن طريق انجام دادند
 گفتگوها و. ين طريق بما هرگونه اطمينان را می دادند وگپ مارا می شنيدند وتائيد ميکردندوازهم

ين تيم دراول با يکتعداد ازافراد کليدی واصلی جبهه وشورای خاص آمريت که درواقع امذاکرات با 
فق می  وآنها به تواجانشينی آمرصاحب راداشتند چون فهيم خان، داکترعبداهللا وقانونی صورت ميگرفت

 متحد ومقامات دولتی ازطريق جائيکه امکان داشت اين جروبحث هاباسايراعضای جبهۀتا بعدًا. رسيدند
 شد که ما ثحظريک باربننظريات مختلف گفته می شد اين . گفته می شدرودرروتيلفون ويا مذاکرات 

مردم ما . دهستيممادرحالت خو. همين تيم را دوستانه رخصت کنيم ما هيچگونه همکاری باآنهانداريم
يک نظراين بود که گفته شودمردم مادربرابرشما عقده مند . هميش تنها بوده حاال هم به حالت خودباشند

 نظرديگر. دست شمارا درايجاد وتقويت طالبان می بينند وفعًال اين همکاری با شما محتمل نيست. هستند
شد قراربراين .  وانتقام جويانه بودالت خشميک ح. اين بود که ازاين حالت وازاين امکانات استفاده شود

فيصله مشخص گرديد که طالبان زده . که رابطه ادامه يابد وگفته شود که ما همکاری شما راقبول داريم
 تنظيم ظيفۀو. دراين جنگ نيروهای زمينی ازجبهۀ متحد ونيروی هوايی ازامريکايی ها باشد. شوند

يک مرکزمشترک . حد وشورای جبهه بدوش من گذاشته شدکارميان آنها ورهبری جبهۀ متوهمآهنگی 
يک اطالعات به سطح تمام افغانستان ويک اطالعات . اطالعات با امريکايی ها درپنجشير ايجادگرديد

ازتمام چيزهای طالبان، القاعده ودخالت پاکستان ونيروهای آنها درکل . جنگی دست اول کاربود
وقتی مراحل عملی کارشروع گرديد روزانه . مع آوری می شدافغانستان بايد معلومات درست ودقيق ج

 ناطالعات را آنها به واشنگتن روا. همه چيزبايد به آنها گفته می شد.  ساعت با اين ها کارمی شد14تا 
ای وپنتاگون دريک کاری .آی.تمام سی. يک مرکز اصلی شان درقطربودوآنجا نيزميفرستادند. ميکردند

آنها فقط اطالعات کوچکی صرف درمورد اسامه داشتند . آن فکرنميکردندمصروف شدند که درمورد 
وايجادمرکزاطالعاتی که درپنجشيرساخته شده عدازچندروزکارب. دارد که درکجا ميباشد وکجا رفت وآمد

خودآنها اين . درهيچ جای ديگری ندارندبود، امريکايی ها متوجه شدند که اين گونه مرکزاطالعاتی را 
باوجوداين هنوزتشويش ما اين بود که آيا واقعًا امريکايی ها درزدن طالبان مصمم . گفتند واضح می ار

   )126( » هستند يا نی؟ 
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. ای بودند.آی.هيئت امريکايی که برياست گيری شرون واردپنجشيرشده بودند کارمندان وافسران سی
عليه طالبان ونيروهای هۀ متحد به همکاری اطالعاتی ونظامی درجنگ افق جباصلی آنها تووظيفۀ 

گيری شرون مؤفق شد تا همکاری تمام رهبران .  آنهااين ماموريت رابامؤفقيت انجام دادند.اسامه بود
چ بدون هيفهيم جانشين احمدشاه مسعود را درجنگ عليه طالبان والقاعده محمدقسيم جبهۀ متحد به شمول 

وقتی « :دباگيری شرون واعضای تيمش گفتفهيم ازاولين مذاکره وتوافق خو. قيد وشرطی بدست بياورد
 نزدمن آمد وخواستارهمکاری با امريکا درجنگ شد برايش گفتم ما چند سال است که با گيری شرون

اول اينکه اين .  با شما دراين جنگ دومشکل استاما درهمکاری. طالبان والقاعده درجنگ هستيم
 در چنين هستندبااين نظريات استاد سياف دارد، استادربانی و اخوانی گری وجودجاافکارونظريات 

مشکل دوم اين است که همکاری درجنگ با شما عليه . حالتی همکاری باامريکابرای ما مشکل ميباشد
ستادسياف تشويشی گيری شرون به من گفت که درقسمت ا. ارداردطالبان هزينه ومصارف زيادی ک

م تمام مسايل را همراهش گپ  اويکجا می خورردا چای صبح را باازخود مااست ومن فنداشته باشيد او
 دنيا ازاو حمايت نمی کند ،صحنه برآمده استزدرمورد استاد ربانی اين را ميگويم که اوديگرا. می زنم

البته قبل ازاينکه با هيئت امريکايی درپنجشيرگپ بزنم دردوشنبه با پوتين . وشماهم ديگرعقب اونرويد
پوتين ازمجلس .  استادربانی وداکترعبداهللا هم بود،آن مذاکراترئيس جمهورروسيه صحبتی شد که در

پوتين گفت که با . شانکهای آمده بود ودرآنجا با جورج بوش برسرموضوع افغانستان مذاکره کرده بود
هيئت روسيه شامل وزيران دفاع، امنيت، خارجه . بوش صحبت شده هيئت ما همراه فهيم گپ ميزند

 آنها خواستند که بامن جدا ازاستادربانی گپ بزنند وگفتند که داکتر. دآن کشوربو وحاالت اضطراری
طبعًا درآنجا اين وضع برای استادربانی ناخوش آيند بود که احساس ميکرد دنيا اورا . عبداهللا هم باشد
 ئت روسی مذاکره شد آنها گفتند که جورج بوش با پوتين مذاکره کرده ووقتی با هي. درمحاسبه ندارد

. بوش گفته که پاکستان را قانع ميسازد. نمودندکه افغانستان بدوقسمت شمال وجنوب تقسيم شودفيصله 
 درمن به آنها گفتم که من .  کنيمشماهم قانع شويدو درشمال حکومت تشکيل دهيد ما ازشما حمايت می

ديدم آنها اين وقتی  است اين چه حرفی است که شما ازما ميخواهيد؟  درکابلمنکابل متولد شده ام وخانۀ 
دانه  يکراازروی گلدان ميزبرداشتم برای شان گفتم اين   مطرح ميکنند يک سنگريزهگپ را با جديت

 آنرادشتهای هلمند و  ودرکوه های پکتيا.  وبسيارقيمت استگ است که درپنجشيرآنرا زمرد ميگويندير
بعدًا . ستا هردو يکسان ت واهميبرای من ارزشاما.  که هيچگونه ارزش پولی ندارد ميگويند"تيگه"

ت امريکايی ئپس ازآن پنجشيرآمدم وبا هي. آنها متوجه شدند که من تا چه حدی به طرح آنها مخالفت دارم
 بزنيم وازامکانات قوی دنيا عليه آنها استفاده  ضربه برای ما مهم اين بود که دشمن خودرا. ديدم

   ) 127( » .بداريم
رفت وآمد افراد ای درجنگ عليه طالبان، .آی.ا هيئت امريکايی سیبعد ازتوافق همکاری جبهۀ متحد ب

که شامل گروه ازچهل نفربيش . افزايش يافتای به پنجشير.آی.بخش ارتش وسیوتيم های کوچک از
های کشف ارتش وادارۀاستخبارت می شدند با وسايل پيشرفته وارد پنجشير شدند وازآنجا به نقاط 

فتند تا اطالعات خودرا برای شروع حمالت هوايی وبمبارانها مختلف درخطوط اول جبهات جنگ ر
اين گروپ ها دراوايل بيشتربا طيارات هليکوپتر روسی که از . قوای هوايی امريکا بگذارنداختياردر

 وقتی کاراستخباراتی و. قبًال بمنظوررفت وآمد به پنجشيرخريده بودند رفت وآمد ميکردندازبکستان 
 را درشروع حمله برآورده ميساختی هوايی امريکانيروای پيشرفت که نيازه اطالعاتی آنها تا مرحل

هفته ادامۀ پس ازدونيم .  آغازگرديد2001تم اکتوبرحمالت هوايی وموشکی امريکا عليه طالبان روزهف
حکومت طالبان ازداخل بدون که تالش مشترک امريکايی ها، انگليس ها وپاکستانيها برای تغير حمالت

ميان جبهۀ متحد وامريکايی يم طالبان سقوط رژرسروتوافق بمذاکره ۀ متحد مساعد نشد، پيشروی جبه
 Generalاين مذاکره دردوشنبه پايتخت تاجکستان بين جنرال تامی فرانکس . ها صورت گرفت

Tommy R.Franks فرمانده نيروهای ومحمد قسيم فهيم  قوماندان قوای امريکا درجنگ افغانستان
 «:که دراين مذاکره فهيم را همراهی ميکرد ميگويدمحمدعارف سروری . ع پيوستتحد بوقو مجبهۀ

با فرانکس يک . بود صورت گرفتل طيارۀ نظامی امريکا که حامل اومذاکره با تامی فرانکس درداخ
آنها باخود يک ترجمان ايرانی را آورده بودند که او می توانست گپ . هم همراه بودای .آی.ازسیرئيس 
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من کوشش ميکردم که اول به ايرانی منظورواهداف گپ های . ت انتقال ندهد وخرابی بارآوردهارا درس
ماشين طياره هم روشن بود وصدای طياره برای . فهيم خان را بفهمانم بعدازاوترجمان گفته بتواند

 امنبود که امريکايی ها چرا دريک محل وجای آراصًال معلوم . مذاکرات اخالل کننده محسوب می شد
است يداخل قصررمذاکره نکردند درحاليکه آنها رحمانف رئيس جمهورتاجکستان را دربيرون طياره تر

. اين هم ازجملۀ کارهای غيرعادی نزد ما معلوم می شد.  ديدند، اما با فهيم داخل طياره ديدندجمهوری
 قشۀ حمالت ويکی برنامه ون:  دوموضوع آجندای مذاکره را تشکيل ميداد.اين بيانگرترس آنها بود

. موضوع حالت جدی را به خود گرفتهردومذاکره برسر. بمبارانهای امريکا ودوم اکماالت جبهۀ متحد
طوط جنگ درشمالی فهيم خان می خواست که خ. فاوت بود متفهردوطربمبارانها نظردرموضوع 

کننده نقاط تحت حمالت مصروف ت بمباران شود ومزارشريف با ديگروتالقان برای پيشروی به شد
درمورد . او پافشاری داشت که اول مزارسقوط کند. تامی فرانکس برعکس آنرا می گفت. گرفته شود
 بمبارانها به نتيجه نرسيد وگپ برسر. ای حل کنيد.یآ. فرانکس گفت که موضوع را با سی،اکماالت
 روشمالی خود جنگ درتخاازبمباران خطوط اولتا آخری ها بعدًا همان کارخودرا کردند يعنی امريکاي

بمبارانهای امريکايی تخاروسپس کابل باامکانات خود جبهۀمتحدبدون همآهنگی با  سقوط .داری نمودند
   )128(» . هاصورت گرفت

"  سربازامريکايی"درکتابحمله به افغانستان تامی فرانکس که بعدًا خاطرات خودراازوقايع 
)AMERICAN SOLDIER (هيم وتوافق برسرهمکاری اودرجنگ مذاکره با محمدقسيم فنوشت درمورد

اوکاله پکول .  نشسته بودC-17 طيارۀ تراسپورتی روی ميزقاتکی درمقابلم دربطنفهيم « :می نويسد
نوزهم مانند مجری مافيابه چشم همگرفهيم . کشميری به سرداشت وريشش را به خوبی پيراسته بود

. يک شبی سردی دردوشنبه تاجکستانبود، ) 2001سال( ساعت اخيرروزسه شنبه اخيراکتوبر.ميخورد
 فهيم وشخصيکه منحيث .دريک گوشۀ ميدان هوايی ملکی ايستاده بود اين طيارۀ غول پيکربه تنهايی
 افسرجنگ ديده ازمديريت عمليات  يک.رسيدند گردآلود )بنز(سدسرمالی اش معرفی شد باموترم

C.I.Aکه من اورا Hankبطرف .  بودطرف راست من نشستهاين سفرهمراهی ميکرد بدر  مينامم ومرا
  راروی ميزگذاشته سربازيکه من نزدش خوردی ميکردم آرنجش  دگروال وال جان مول هولند، چپ من

  
    
     
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

                          محمد قسيم فهيم                                     تامی فرانکس
نه چای، امابه هرحال ميتوان اين رامذاکرات صرف چای . يمما قهوۀ غليظ قوای هوايی رانوشيد. بود
برای  فهيم . منحيث زعيم ائتالف شمال، وی بعدارقتل مسعود، فرماندهی را بدست گرفته بود.ناميد

  .  .   .  ومجهزترين قوای مخالفين رادرافغانستان رهبری ميکرد اوبزرگترين.معامله وچانه زدن آمده بود
اوگفت تالقان اولين هدف مهم ميباشد وازطريق آن . صحبت کردرح جنگی خوددربارۀ تفصيل طفهيم 

فهيم با چشمان فرورفته مرا ؟ وکابل: من پرسيدم. وايی برای قوايش بدسترس قرارمی گيردهيک ميدان 
اين يک پاسخ درست ." داخل کابل نخواهيم شدتازمانيکه شما اجازه ندهيد ما " :سی کردوگفترخوب بر
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درپاکستان من با شماری ازرهبران پشتون . آيااوصادق بود؟ اين يک سوال خيلی مهم بود. سياسی بود
اويک آدم عصری وچند . مخالف طالبان صحبت نموده بودم، احساس برانگيزترين شان حامدکرزی بود

ای دراسالم آبادازاوحمايت بعمل می آورد، چون قادربه متحد ساختن .آی.مرکزسی. لسان راميدانست
 جنگه عليه طالبان ببرای ساختن قوت های پشتون ما. برمن هم تأثيرگذاشته بود. ای مختلف بودگروه ه

. رابسازد شد که چنين قواامن به اين باوربودم که کرزی فقط همان رهبرمناسب پشتون ميب. نيازداشتيم
هزاره ک ها وزتاجک ها، ازبااگرمقاومت دشمن بطورآنی متالشی می شد وائتالف شمال که ترکيبی 

پرميکرد، افغانستان شايد دوباره درمنجالب خانه جنگی می افتاد واين وضع گروه ها بود خالی کابل را
 وقت آن رسيده بود که .اين ازپاسخ فهيم واضح بود. های شمال رادرمقابل اکثريت پشتون قرارميداد

ی، به چه ضرورت زماچه ميخواهمن ازفهيم پرسيدم بيشترازاين ا. دربارۀ قيمت قالين صحبت شود
  " به ما فراهم کرده می توانيد؟چه نوع کمک های لوژستيکی:"  پرسيدHankفهيم از.  .  .   .   داری؟ 
Hankمن :" ، فهيم باتبسم شايسته گفت يک لست کمپيوتری، مخابرات وتدارکات ادويه را بيرون کشيد

رۀ مشهوريست وباتوپ های  شماطياC-130.  ميخواهمC-130يک ميدان هوايی بزرگترجهت استفادۀ 
اگرشما تدارکات خودرا داشته باشيد؟ : هنک پرسيد. خود روحيۀ طالب ها وعرب هارا شکستانده است

 فهيم شروع کرد اگرمن تالقان وميدان هوايی آنرا درتصرف درآورم وبعد روبه مسئول پولی خودکرد
. رامريکايی ضرورت خواهم داشتمن درماه به سه مليون دل: ودرگوشش زمزمه کرد وبعدًا ادامه داد

من پرسيدم شما سه مليون دالررا جهت راه اندزی عمليات می خواهيد واگرمزارشريف رابدست آوريد؟ 
 هردوی ما منتظر. اوسربازی خوبی ومن سرباز بدی بودم. هنک ومن برای اين آمادگی گرفته بوديم

ضرورت خواهم  درماه به هفت مليون دالرنه خير، برای تمام عمليات من! فهيم گفت اوه. پاسخ مانديم
من به پا خواستم وبه طرف ترجمان ديدم وگفتم اين ياوه سرايی وچرند گويی است وترجمان را . داشت

  . گفتم ترجمه کن
اين . غازکردم، دورخوردم وسگرتی روشن کردمنه های پيشروی طياره به قدم زدن آمن بطرف زي

هنک برای فهيم لکچرميداد که جنرال روشن کارگوی طياره، درتونل .عمل را ما قبًال تمرين کرده بوديم
 ونک سری تکان داد ه. من دوباره بداخل طياره آمدم وروی ميز نشستم. فرانکس خيلی عصبانی است

 خودت بايد مزارشريف را. پنج مليون دالربرای تمام ماه. درست است موافقه شد. بعدًا با فهيم حرف زد
ضان تسخيرکنی وتا زمانيکه اجازۀ دخول به پايتخت برايت داده نشد، بيرون کابل بل ازرسيدن ماه رمق

 های را ی اش ازطياره بيرون ميرفتند وبوجیزمانيکه فهيم ومسئول مال. بلی:فهيم گفت. توقف می کنی
اميدم . پرشده بودند درموترمرسدس بنز جهت حمل بارگيری می شدند ديده می توانستمکه با مليونها دالر

دالری که بارش راگران  ای قوی جهت حمل بوجی های نوت های صدهبرآن شد که موترش اسپرنگ 
من فهميده نتوانستم که آيا ما اسپی سودا کرديم يا قالينی خريديم؟ اما يک . ساخته بودند، داشته باشد

   ) 129( » . . .  ما درجنگ همراهی ميکنندواحد های اتحاد شمال، با حرف يقينی بود که جنرال فهيم و
  

   امريکاوسقوط حکومت طالبانبمباران هوايی تشديد              
هفتم به افغانستان با بمباران هوايی از امريکا  نظامی وسپس لشکرکشی اياالت متحدۀحمالت

در به فروپاشی حکومت طالبان گرديداين حمالت که منجر. غازشدآ) 1380ميزان15(2001کتوبرا
ن حادثه ی مشابه بود که رژيم برسراقتداردرکابل با حمالت وهجوم مستقيم تاريخ افغانستان سومي

اولين . استقرارميافتای آن، حکومت مورد حمايت مهاجمين نيروهای خارجی ازپادرمی آمد وبه ج
  ازهندبريتانوی بود که شاه شجاع را صاحب تخت و1839رويدادمشابه، لشکرکشی قشون انگليس در

به  بودکه ببرک کامل را 1979حادثه، يورش قشون سرخ اتحادشوروی دردومين . تاج سلطنت کرد
 سومين تهاجم نظامی 2001امريکا دراکتوبری  نظامی اياالت متحده وحملۀ. کرسی زمام داری نشاند

اما اين رويدادها علی الرغم مشابهت ها دارای . است که به حکومت حامدکرزی درافغانستان انجاميد
 ويورش 1839صرف نظرازاينکه لشکرکشی انگليس ها در. ه ی نيزميباشندتفاوت وتوفيرهای عمد

 فقط برای توسعه طلبی وبدون ارائه ی سند ودليل قابل توجيه به نظرمی 1979نظامی شوروی در
    امريکا برای دستگيری بن الدن که به کشورامريکا ازوبرخالف، هجوم نظامی اياالت متحدۀخورد 
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دروضعيت حکومت ها وزمام ، روتوجيه ميگرديد، تفاوت عمده ی ديگرسوی اوحمله شده بود تفسي
ها وروسها زمينه های داخلی انگليس . مان لشکرکشی های متذکره نهفته استداران افغانستنان درز

لشکرکشی خودرا درتوافق با شاه شجاع وببرک کارمل آماده کردند وسپس آنها رابرمسند زمام داری 
 اليکه هم شاه شجاع وهم کارمل به عنوان دوفردفراری خارج ازافغانستان ازدرح. افغانستان رسانيدند

اياالت متحده حمالت نظامی خودرا درافغانستان . هيچگونه موقعيت وصالحيت رسمی برخوردارنبودند
با همکاری نيروهای نظامی جبهه ی متحد مخالف طالبان معروف به اتحاد شمال که قوت های نظامی 

عدم وجودحکومت مذکوربا . نستان برياست برهان الدين ربانی بود، براه انداختحکومت رسمی افغا
درپايتخت موردشناسايی رسمی سازمان ملل متحدبودودربسياری ازکشورهای جهان نمايندگی استقرار

   بلکه درداخلخارجعالوه برآن، اين حکومت نه يک حکومت تبعيدی مستقردر. سياسی وسفارت داشت
   حدودی ازخاک افغانستان حضوروموجوديت داشت که باطالبان درجنگ بسردرگوشه ی مهرچند 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

      
  ميدان های هوايی نخستين اهداف بودند. بمبارانها درشب آغاز يافت                 

وجنگی را که اياالت متحدۀ امريکاعليه طالبان آغازکرد عمًال درهمسويی بااين حکومت واز . ميبرد
اما اياالت متحده دراين جنگ هيچگونه موقعيت رسمی وقانونی رابرای . موضع وموقف آن بود

  يکاهيچگونه توافق رسمی وکتبی درمورد حمله به افغانستان ميان امر. حکومت متذکره مدنظرقرارنداد
جانشينان احمدشاه مسعود که آمادگی خود رابرای همکاری با . وحکومت موصوف صورت نگرفت

حمالت نظامی اياالت متحده نشان دادند وعمًال ازنخستين گروه نظاميان امريکا متشکل ازنيروهای 
ای درپنجشيرونقاط تحت کنترول خوداستقبال وميزبانی کردند، .آی.اکتشافی واطالعاتی ارتش وسی

ورود اولين هيئت امريکايی به . انعقادتوافقات رسمی وکتبی رابا اياالت متحده حتی به بحث نگذاشتند
ای بيانگرآن .آی.ازکارمندان وافسران سی" گيری شرون" پنجشيربعدازحادثۀ يازدهم سپتمبر برياست

بانی نقش و بود که امريکايی ها ازلحاظ سياسی برای دولت اسالمی مجاهدين برياست برهان الدين ر
استفاده  وازنيروهای نظامی جبهۀ متحد تنها بمثابۀ سربازان زمينی واطالعاتی خود. اهميتی قايل نيستند
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مذاکرات تامی فرانکس قوماندان قوای امريکابامحمدقسيم فهيم فرمانده نظامی جبهۀ متحد در . ميدارند
  يگری ازبی اعتنايی امريکايی ها دردوشنبه نشان د داخل طيارۀ نظامی امريکا دريک فضای غيرمعمول

. محسوب می شدآينده  سياسی  درنظاممتحد وخاصتًا به نقش واهميت سياسی اين جبههبه جبهۀ 
هم دراين مذاکرات چيزی بيشترازضروريات جنگی وعملياتی وهزينۀ مالی اين فرماندهی جبهۀ متحد 

اوبرای مشارکت باامريکايی هادرجنگ عليه طالبان والقاعده هيچگونه . جنگ مطالبات ديگری نداشت
شخص اول  محمد عارف سروری هرچند. برنامۀ سياسی بعدازجنگ را باآنهامطرح نکرد پروگرام و

ادارۀ امنيت واستخبارات  که درپنجشيرمسئوليت تنظيم وهمآهنگی کاراطالعات وارتباطات با تيم 
مادرضمن کارهای نظامی واطالعاتی با امريکايی ها درمورد «  :امريکايی را به عهده داشت ميگويد
مثًال طيارات هليکوپتر، . داشتيمبرای تقويت دولت مطالباتی . گپ های سياسی هم مذاکراتی کرديم

هدف اين بود که وقتی کابل آزاد می شود دولت بايد . انتونف، پرزه جات طيارۀ جيت وغيره خواستيم
طريق تيمی که باما  امريکايی ها تمام اين گپ هارااز.قوی شود وازلحاظ نظامی امکانات داشته باشد

گپ مهم اين بود که آنها بارها بما . را قبول کردندتمام چيزهای ما. مذاکره ميکردند اطمينان ميدادند
اشتباهات گذشته آنها از. ک پاکستان نگاه نمی کنداطمينان دادندکه امريکا ديگربسوی افغانستان ازعين

تيم . می کنيمدم ودولت افغانستان روابط برقراروميگفتند که حاالما مستقيمًا بامر معذرت می خواستند
اما هيچگونه توافق کتبی صورت . وازآنجا اطمينان می دادند نتقال می دادندآنها همه گپ های مارا ا

انگليس ها و پاکستانيها . امريکابه دولت اسالمی افغانستان برهبری استادربانی اعتمادی نداشت. نگرفت
درآن . گپ های سياسی پشت سرافتيده بود. گپ به ميدان جنگ آمده بود. با اين دولت مخالف بودند

حوادث وست شده بود وبما اطمينان ميدادوامريکا د. فکرمی شد که همه چيزدرست می شودشرايط 
 )                                                                                     130( » . بعدی را کسی فکرنميکردکه چنين شود

 مذاکره برسرساختارحکومت آينده وجانشين طالبان را دراسالم آباد با يی هاامريکاجالب اين بودکه 
فان طالبان نظامی وجنگ را با مخالررسی ميگرفتند، اما موضوع حملۀجنراالن پاکستانی به بحث وب

  تضمين رمناطق خودجای دهند، امنيت شانراتا نظاميان امريکارادازآنهامی خواستندمطرح ميکردند و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   درحال پائين کردن تانگ وبمبارانC-130هواپيماهای                               
ام عدم اعتنای اياالت متحده به انج. آنها همکاری الزم رادرانجام ماموريت شان بعمل بياورندکنندوبا 

توافق کتبی ورسمی با جبهه ی مخالف طالبان وحکومت برهان الدين ربانی به وسياسی مذاکرات 
سياست قبلی آن کشوردرمورد جبهه وحکومت مذکوربرميگشت اما عدم توجه ودرک رهبران آن جبهه 

 ريشه دراختالفات داخلی وضعف های گسترده ای داشت که آنها آنرا ازدوران حکومت در وحکومت
برای وارثين جبهه ومقاومت احمدشاه مسعود که عمدتًا متشکل .  با خودحمل ميکردند1992 بعد ازکابل

ازمحمدقسيم فهيم، داکترعبداهللا ومحمديونس قانونی بودند، برهان الدين ربانی به حيث رئيس حکومت 
حسوب پذيرش درجامعه ی بين المللی وبخصوص به اياالت متحده امريکا ممجاهدين شخصيت غيرقابل 

های آنها  رهبری اودرحکومت ادامه ی جنگی به حساب ميرفت که باراصلی آنرا افراد ونيرو. می شد
 محمد قسيم فهيم .رياست درحکومت وزمام داری را موصوف ميگرفتامتياز اما ندمی کشيدبدوش 
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 ود درامريکايی ها کابل را به تصرف خروهای ما با وجود مخالفت وهوشداربعد ازآنکه ني« :ميگويد
به . آوردند ومن کابل آمدم به استاد ربانی گفتم که تازمانی حاضربه انتقال قدرت نمی شود کابل نيايد

اوگفتم که تورئيس جمهورنيستی اوگفت که تو کودتا کردی اما من به اين پافشاری کردم تا زمانيکه 
. ن نگذاشتم واردکابل شود کند محاضربه آن نشد که درکابل آمادگی خودرا به انتقال قدرت اعالن نمی

استادربانی . يک جنگ وکشمکش ديگرشويم واقعًا ديگربرای ما ومردم ما مشکل بود که ما بازوارد
حتی . درگذشته هم چنين مشکالت ها بود. مشکالت داخل وبيرون را کمتردرک ميکرد ودرنظرميگرفت

، سباون استاد سيافانی، پيش استاد رب ده دوازده روزچند روزقبل ازشهادت آمرصاحب فکرميکنم
به  آمرصاحب التيماتوم دادند که اگردرداالن سنگ پنجشير جمع شدند ومجلس کردند بهوتعداد ديگر

ايشان اطمينان بده که من به من گفت توبروبه آمرصاحب .  ما کاررا يکطرفه می کنيمجلسه حاضرنشود
وقتی شب جلسه شد آمرصاحب را . دمن رفتم آمرصاحب تا شام ازخواجه بهاءالدين آم. هم شب می آيم

تحت فشارگرفتند که شما درلندن مجلس تشکيل داديد، حزب می سازيد، جدا کارمی کنيد، با ظاهرشاه به 
. آمرصاحب دراول زياد حوصله کرد وپسان مجبوربه گپ زدن شد. توافق رسيديد وامثال اين گپ ها

آن پرتگاه ونابودی قرارداريم ودرفکرلبۀ ما همين حاال در. گفت که شما حالت مارا درک نمی کنيد
هستيم که چگونه اين حالت را دربرابر دشمنی که ازده ها کشوروازتمام دنيا جمع شده وبا ما می جنگند، 

صاحب من با آمر. با گپ های آمرصاحب فضای جلسه متشنج شد وهمه پراگنده شدند. حفظ بداريم
درهمين جا به من . رچه حالت هستيم واين ها چه ميگويندمتأثربود که ما دبسوی بازارک آمديم واوبسيار

پالن عمليات را به تعويق بيندازکه دهم دشت قلعه هم سپتمبرزياد تشويش دارم وتوبروگفت که ازد
  . سپتمبربگذرد

آمرصاحب هم زنده نبود وباز کابل می آمد، ديگراگراستاد به حيث رئيس جمهوربه  اين مشکالت با
                                                   )131 ( ». می شدگپ بسيارپيچيده ومشکلترکه ديگرجنگ وکشمکش 

گذاشتن وناديده گرفتن برهان الدين ربانی شاه مسعود داليل زيادی برای کناردرحاليکه جانشينان احمد
امله گری تلقی رئيس اسبق دولت مجاهدين ارائه ميکردند اما وی ديدگاه وعملکرد آنهارا يک خبط ومع

  طالب هارا هرچه زودتر،بعد ازاينکه امريکايی ها تصميم گرفتند تا باکارنظامی وجنگ« :مينمايد
 من به اين فکربودم هر. يکطرفه کنند حاالتی بوجود آمد که با آنها ديد وواديد های حاشيوی انجام گرفت

ف بايد بگويم که اين برادرهای باتأس. کاری بايد صورت می گيرد بين دوطرف وبه سطح دودولت باشد
ما که بعدًا درقدرت شريک شدند مثل کاراوپراتيفی وکاراستخباراتی به اين گونه مذاکرات با امريکايی 

 دراثراين معامالت واينگونه کاربه .اکثرمسايل را پيش خود نگهميداشتند وچيزی نميگفتند. ها پرداختند
ازاين مذاکرات . يندۀ نظام ودولت صدمۀ جدی واردشد آپرستيژوحيثيت جبهۀ جهاد ومقاومت وسرنوشت

 درحاليکه من همان . وکارهای که آنها انجام می دادند شورای عالی دولت هيچ خبرنبود وخبرنمی شد
به حيث دولت . ميگفتم وقتيکه با آنها گپ زده می شود بايد همه چيزروشن وواضح باشدوقت بابرادرها
دربخش . شد که درکدام بخش باما چگونه کاری صورت می گيردتمام مسايل روشن با. گپ زده شود

چه می شود؟ چه حاصل ميداريم ودربخش های ديگر دربخش نظامی ما بازسازی چه بدست می آوريم؟
وکشوربيرونی می آيد حتی يک ميدان  ببنيم درديگرکشورها وقتی يک نيروما . وامثال اين گپ ها

 ميدان حتی يک. امکانات به آن ميدهد ن استفاده کند چقدرپول وهوايی اش را می گيرد وميخواهد که ازآ
نبايد اينطورشود که کل . يرند تا ازآن استفاده بدارندکرايه واجاره می گصدهامليون دالربه هوايی را 

کشوروخاک ما دراختيارآنهامفت وارزان قرارداده شود وفقط دربدل آن صرف يک جيب خرچ گرفته 
. دند فقط جيب خرچ گرفتندی ما دراين معامله همين قسم کارکردند وهمه چيزرادامتأسفانه برادرها. شود

 بااين گونه معامالتبعدازآن امريکايی ها. الن بوداين اشتباه ک. آينده را نکردند که چه می شودديگرفکر
زما کنون هم به همين منوال پيش ميرود وآنها فقط اامتأسفانه کارتا . وارد شدند وجنگ را آغازکردند

   )132(  »حرف شنوی ميخواهند نه حرف زدن
 نيز آنها درميان خود. البته اختالف جانشينان احمدشاه مسعود تنها بابرهان الدين ربانی خالصه نمی شد

ومحمديونس قانونی هريک خودرا  محمدقسيم فهيم، داکترعبداهللا. نداشتندتوافق نظرواعتماد متقابل را
درحاليکه فهيم منحيث جانشين مسعود ازآنها همکاری . می پنداشتندمستحق جانشينی احمدشاه مسعود 
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ازخود برای اطاعت وجانشينی محسوب ما آنها اورادرواقع شخصيتی برترواطاعت می خواست ا
ايی ها بعد ازحوادث با امريکوتوافقات جبهۀ متحد وقتی ازقانونی پرسيدم که آيا مذاکرات . نميکردند

ع که با امريکايی ها درجنگ واين موض« : گفتد،وشورايی عملی می شسپتمبرازطريق تصاميم جمعی 
عليه طالبان همکاری شود وازتحول ايجادشده عليه دشمن استفاده بعمل بيايد درشورای عالی دولت تحت 

يک روزقبل ازورودم به کابل هنگام اما من امريکايی ها را. رياست استاد ربانی بحث وفيصله شد
که امريکايی ها پنجشير بودند، آنها را يکنوع ازمن مخفی  روز45 درحدود .يدمحکومت طالبان د سقوط

 من برای داکترعبداهللا . مذاکره وگپ امريکايی ها با داکترعبداهللا، فهيم وانجنيرعارف بود.نگهميداشتند
 همان وقت گفتم که رابطۀ خودرا باامريکايی ها استراتژيک بسازيم نه اينکه يک رابطۀ ابزاری باشد

 )                                                                                                  133( » .ستفاده کنندازمااوصرف آنها 
روزآنها ناراض بودند وباگذشت هرنی ، برادران احمدشاه مسعود ازاين جانشيبرسه نفرمذکورعالوه 

وزهای اول سقوط حکومت طالبان که محمد ردر. درا ازمشارکت درقدرت محروم احساس ميکردندخو
قسيم فهيم فرمان کتبی برهان الدين ربانی رادرمورد تقرراحمدضياء مسعود به حيث رئيس عمومی 

هرچند فهيم بعدًا با ميانجگری برخی .  رفتامنيت ملی نپذيرفت نارضايتی آنها بسوی عقده وخصومت
برياست عمومی امنيت توافق کرد اما تعدادی ديگربا آن به مخالفت ران پنجشيربه تقررموصوف ساز 

خودرا به  درحاليکه برادران احمدشاه مسعود. برخواستند وازورود وی برياست امنيت جلوگيری کردند
کردند فکرميکه نيزبه خود می خواستند ازاين لحاظ  واين حق راستندن مستحق می داجانشينی برادر، 
  وممثل راه وآرمان اوميباشندازهرکسی ديگروصادقانه تراحمدشاه مسعود دلسوزانه ترمنحيث برادر

. . .  الت اجتماعی، استقالل و بهترازهرکسی ديگرازداعيۀ مسعود دردفاع ازحقوق مردم، عد
       .   ميگيرندقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بل   بمباران طيارات امريکايی درکا                           F-117    بم افگن           
  

اختالفات وضعف های درونی جبهه ی مخالف طالبان که ازنظرامريکايی ها پنهان نبود بيش ازبيش به 
. تقويت ديدگاه وسياست آنها درمورد ايجاد ساختارسياسی همسو با تمايل وخواست پاکستان انجاميد

مبارانها ی هوايی تا سقوط حکومت طالبان امريکا چه درروزهای پيش ازحملۀ نظامی وچه درجريان ب
. موضوع تغيررهبری حکومت ازداخل طالبان را يکجا باانگليسهاو پاکستان موردتوجه قرارداد

درآغازوکيل احمدمتوکل وزيرخارجه ومولوی جالل الدين حقانی قوماندان و وزيرسرحدات طالبان به 
غيررهبری طالبان وتسليمی اسامه بن الدن عملی اسالم آباد فراخوانده شدند تا توسط آنها برنامه ی ت

سپس قوماندان عبدالحق وحامد کرزی که ازقبل با امريکايی ها رابطه داشتند بداخل افغانستان . شود
اما . آمدند تا زمينه ی سقوط حکومت طالبان ويا تغيرات موردنظررا ازداخل حکومت آنها ايجادکنند

آی .اس.لوگرازسوی طالبان دراثراطالعاتی که بخشی ازآیبخت با عبدالحق ياری نکرد زيرا اودر
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" رامزفيلد"بعد ازقتل او. طرفدارالقاعده وطالبان به حکومت طالبان دادند، دستگيرگرديد وبقتل رسيد
وزيردفاع امريکا گفت که نيروهای امريکا سعی کردند تا عبدالحق را ازچنگ طالبان نجات دهند اما 

  .ديگرديرشده بود
امريکايی ها بعدازآغازحمالت خود تادوهفتۀ اول بمبارانهاوبويژه تادستگيری وقتل عبدالحق که با 
انگليسها وپاکستانيها درصددآوردن تغيراتی ازداخل حکومت طالبان بودند، برخالف روزهای قبل 

وقتی « :ويدانجنيرعارف ميگ. ازشروع حمله اعتنايی به گپ ها ومطالبات جبهۀ متحد نشان نمی دادند
مزاررا فشاردادند نه تالقان . امريکايی ها گپ خودرا کردند. بمبارانها شروع شد يک پروسۀ نوبميان آمد

مثًال وقتی ميگفتيم که . امريکايی ها برخالف روزهای اول کمتربه گپ ما گوش ميدادند. وشمال کابل را
ت شمال است درفالن منطقه باکاروانها چند صدنفرازپاکستان نيروآمده وبرای دفاع ازطالبان عازم جبها

  اطالعات ما به حدی دقيق ميبود که افرادخودما درپيش روی کاروان ازطريق مخابره مسير . ميرود
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

   نظاميان امريکا درتاکستانهای شمالی جوار ميدان هوايی بگرام                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وپاکستانيها که توسط سربازان       تفنگداران امريکايی حين جنگ با اسيرانانطالب       
  ه وطالب درقلعه ی جنگی      امريکايی اسير شده اند                                  شورشی القاعد

   2001  دسمبر                                                                       شهرمزارشريف
عيت آنهارا تعقيب وتثبيت ميکردند اماامريکايی ها به بهانه های مختلف حاضرنمی شدند حرکت وموق

وقتی بمبارانها چنين روال را می پيمود شورای نظامی وفهيم خان فيصله کردند . که آنها را بمباران کنند
منتظر که ماکارخودراپيش ميبريم تنها به بمباران امريکايی ها درپيشروی وتصرف شهرها وواليات 

   )   134( » .نمی باشيم
 با قتل قوماندان عبدالحق که امريکايی ها برنامه ی تغيرازداخل حکومت طالبان را بی نتيجه ديدند  

  تا آن زمان اهداف اصلی هواپيماهای. بمباران خطوط اول طالبان درجبهات جنگ را تشديد کردند
 وهمچنان محل ومراکزاستقرارنيروهای  امريکايی را مراکزنظامی وفرودگاه ها درعقب خطوط جنگ

درحاليکه . بمباران خطوط اول جنگ فروپاشی حکومت طالبان را تسريع کرد. اسامه تشکيل ميداد
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جنرال پرويزمشرف رئيس دولت پاکستان پيهم هوشدارميداد تا جبهه ی مخالف طالبان ازبمباران 
ا توسعه ندهند، واليات شمال نخست با امريکا به سود خود استفاده نکنند ومناطق تحت کنترول خودر

  طالبان مستقردرشمال زيربمباران .  يکی پی ديگرسقوط کرد2001 نومبر9سقوط مزارشريف در
. ی امريکا به شهرقندزتجمع کردند که درميان آنها صدها نفرنيروی پاکستانی وجود داشتسنگين هواي

وزير خارجه ی " کالن پاول"صدراعظم انگليس و"تونی بلر"پرويزمشرف طی صحبت تيلفونی از
امريکا درخواست کمک کرد تا ازقتل عام افراد خارجی درقندزبدست نيروهای مخالف طالبان 

آی را که .اس.واپيماهای پاکستان درپروازهای شبانه افسران ارتش واعضای آیسپس ه. جلوگيری شود
   )135. ( درجبهات شمال ازمدت ها قبل عليه احمدشاه مسعودمی جنگيدند به پاکستان انتقال دادند

کابل علی الرغم تقاضای پرويزمشرف ومطالبه ی جورج بوش وتونی بلرمبنی برخود داری ازورود 
به تصرف نيروهای تحت ) 1380عقرب21(لبان به آن شهر، روزدوازدهم نومبرنيروهای مخالف طا

. فهيم برخالف تمايل وتقاضای امريکا، نيروهای خودرا وارد کابل کرد. فرماندهی محمدقسيم فهيم درآمد
درآغاز، امريکايی هاخواستارعقب بردن قوت های وی . واين اولين سرکشی اودربرابرامريکايی ها بود

به امريکايی ها ازورود مجدد طالبان به کابل باران هوايی کردند اما وقتی اوند وتهديد به بمازکابل شد
خواستند که  ازاودرصورت عقب بردن قوت های خودهوشدارداد آنهاازمطالبۀ خود گذشتند وبرخالف،

يکا به خصوص آن عده ازمامورين ارتش امر. برای دفاع ازکابل نيروی بيشتری را وارد پايتخت بسازد
ای که درپنجشير وجبهات شمالی با نيروهای مخالف طالبان قرارداشتند بيشترازسياستمداران .آی.وسی

  ونظاميان خود دراياالت متحده به ماندن نيروهای فهيم درپايتخت ازترس برگشت مجدد طالبان توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان امريکايی در واليت قندهارسرباز     نظاميان امريکايی طالبان رادرقندهاراسيرکرده اند     
وقتی که کابل توسط نيروهای ما گرفته شد من با همان تيم « :انجنيرعارف ميگويد. وتأکيد می کردند

امريکايی ها ازآمدن بکابل امتناع داشتند ونمی . آن روزبه تنهايی کابل آمدم. امريکايی ها پنجشيربودم
سپس باهليکوپترخودشان . ادند که می خواهند کابل بياينداما شب برای من پيغام د. خواستند کابل بيايند

کابل آمدند وگفتند که اگرچه بما گفته شده بود که شما کابل نرويد که بی امنی می آيد، مردم ضد شما 
است، غارت وچپاول می شود اما ما ديديم که برخالف هيچ چيزی نشد ومردم ازشما استقبال کردند 

ما اين گپ ها وچشم ديد های خودرا به مرکزگزارش داديم وحاال شما . شدواين گپ ها همه دروغ ثابت 
   )  136( » .با قوت بداخل کابل باشيد

بعدازسقوط کابل، قندزنيزتا آخرنوامبربا تسليمی نيروهای طالبان وانتقال هزاران نفرنيروهای خارجی 
  2001شهروواليت درهفتم دسمبر آخرينقندهاربه عنوان . مزارشريف سقوط کرد همراه آنها به

ازکنترول طالبان خارج ساخته شد وسه هزارنيروی امريکايی که تا آنوقت درمرزبا پاکستان به سر 
  . وسپس فرودگاه مذکوربه يکی ازپايگاه مهم آنهاتبديل شد. ميبردندوارد فردوگاه وشهرقندهارشدند

 بيشتراز B52بم افگن های . م افگن استفاده کرداياالت متحده درحمالت هوايی ازانواع هواپيماهای ب
با آنکه بسياری ازبمبارانها درمواضع طالبان ومراکزنظامی صورت ميگرفت                        . همه بکارگرفته شدند 

  تلفات وخسارات وارده به مناطق. وتأسيسات مسکونی وملکی نيزمورد اصابت قرارميگرفتندامامناطق 
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ده ها نفرغيرنظاميان درواليات مختلف کشته ومجروح . مسکونی وتأسيسات ملکی قابل مالحظه بود
  تمام هواپيماهای مسافربرآريانا درميدان هوايی کابل وفرستنده های راديووتلويزيون درمنطقه ی. شدند

تلفات نيروهای . البته طالبان تلفات سنگينی را متحمل شدند. پلچرخی وکوه تلويزيون تخريب گرديدند
 مسئول نظامی القاعده درچهل "ابوحفض. "سنگين بودالقاعده وجنگجويان خارجی درکنارطالبان نيز

       طياراتازمشاورين اسامه بن الدن درواليت خوست دراثربمبارانهای" ابومحمدمصری"زينۀ قندهارو
تعدادی نيزدستگيرشده به زندان گوانتناما انتقال يافتند که درميان شان شمارزياد . امريکايی بقتل رسيدند

  همچنان صدها نفرازنيروهای اسيرالقاعده وپاکستانی که ازواليت. پاکستانی وطالبان افغان وجود داشت
درجنگ با . به شورش زده به قتل رسيدندقندزبه قلعه ی جنگی مزارشريف انتقال داده شده بودند دست 

   سپس صدهانفرازاين. آنها عالوه ازهواپيماهای امريکايی تفنگداران پيادۀ آن کشورنيزمشارکت داشتند
با وجود تلفات سنگين طالبان والقاعده، اسامه . نيروهاهنگام انتقال به زندانهای شبرغان نيزکشته شدند

  ا جان به سالمت بردند وتا هنوزدرمناطق مرزی جنوب وشرقبن الدن ومالعمرازحمالت امريکايی ه
روزهای بعد ازسقوط قندهارسخت ترين جنگ نيروی امريکا برای دستگيری بن .  درخفا بسرميبرند

                             درجنگ توره بوره امريکايی هابه. ق افغانستان بوقوع پيوستالدن درکوه های توره بوره درشر
  
  
  
  
  
  
  

    
  

                              
  
  
  

  زندانيان طالبان والقاعده درگوانتيناما                         
نيروهای . سخت نيروهای القاعده روبروگرديدند وسپس ازنيروهای جبهۀ متحد کمک خواستندمقاومت 

  جبهۀ متحد که متشکل ازنيروهای محلی ننگرهار، کنرها، لغمان وتعدادی نيروهای اعزام شده توسط 
                                                                             

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

   منطقۀ کوهستانی توره بوره زيربمباران       مجاهدين ننگرهاربايک زخمی القاعده درتوره بوره 
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  امااين . محمدقسيم فهيم ازکابل بودند تحت بمباران شديد طيارات امريکايی توره بوره را تصرف کردند
وافراد القاعده نيروها درتوره بوره باتعداد کثيری ازجنگجويان وخانواده های مربوط به اسامه 

ازاين نيروها بنام مجاهد ومسلمان با التماس والحان جهت  برخوردند که زنان، اطفال وزخمی های آنها
     بسياری ازافراد وقوماندانان محلی مجاهدين به جای تالش برای. نجات خود کمک می خواستند

 .  وفرارآنها را آماده کردندات زمينۀ نجدستگيری جنگجويان القاعده وخارجی های مستقردرتوره بوره
زنان، اطفال وحتی . جنگجويانش به کمک نيروهای محلی مؤفق به فراربسوی پاکستان گرديداسامه با

مصئونيت ازتوره ا زخمی های آنان توسط قوماندانان مجاهدين واليات شرقی که درجنگ سهم داشتند ب
  .  بسوی پاکستان فرستاده شدندبوره بيرون برده شده 

  
  
            

  ازسقوط طالبان امريکاوافغانستان بعداياالت متحدۀ              
  : امريکا وتوافقنامۀ بن- 1

ت ژه نيروهای احمد شاه مسعود که تحتصرف کابل توسط نيروهای جبهه ی مخالف طالبان بوي
 وانگليسها نا فرماندهی محمدقسيم فهيم قرارداشتند برای اسالم آباد غيرقابل پذيرش وبرای امريکايی ها

ت القاعده درافغانستان ازآن رسقوط رژيم طالبان وفروپاشی حاکمباآنکه اياالت متحده د. خوش آيند بود
نيروها بمثابه ی سربازان زمينی خوداستفاده کرد اماتصرف کابل بدست آنها حادثه ی خارج ازبرنامه 

شينی حکومت اسالم آبادبرای جاناياالت متحده وانگلستان درهمآهنگی با. وآجندی امريکايی ها بود
آنها ورود . اشتندديگری را مدنظردمخالف طالبان بلکه افرادوادارۀ متحد طالبان درکابل نه جبهۀ 

جديد می مشکل سازدرتشکيل ادارۀ به کابل اگرنه مانع جدی کم ازکم مخالف طالبان رانيروهای جبهۀ 
 ستانی که بارديگردشمنان خودرابه کرسی اقتداردرچنين حالتی برای اسالم آباد وجنراالن پاک. پنداشتند

يازدهم نراالن پاکستانی که بعدازحادثۀ جنرال پرويزمشرف وسايرج. کابل می ديدند قابل قبول نبود
 دوم را بصورت  برسردوراهی حمايت ازطالبان وياپشت کردن باآنها قرارگرفتند، راه2001سپتمبر

مخالف طالبان به قدرت درکابل جلوگيری ازبازگشت جبهۀ  مسلمًا .برگزيدندمشروط با امريکايی ها
البته اياالت . م آباد بودوتعويض طالبان به حکومت قابل قبول برای پاکستان ازشرايط عمده ی اسال

ودرهيچ مقطع زمانی اکستان درموردافغانستان متعهدبوداست ها وتمايل پامريکاازقبل هم به خمتحدۀ 
گامی رادرجهت مخالفت با نظريات واهداف آن کشوردررابطه با درطول نيم قرن ايجادپاکستان 

وموردحمايت بناًا درروزهای که رژيم طالبان به عنوان رژيم دست پرورده . افغانستان برنداشت
 قرارداشت، صدای هوشداردهنده برای جبهه ی B52پاکستان زيرضربات خوردکننده ی بم افگن های

. ودبه کابل ازاسالم آباد، واشنگتن ولندن يکسان شنيده می شدداری ازور مخالف طالبان مبنی برخود
فهيم ازتصرف .  متحد به کابل، سران آن جبهه نيزاختالف نظرداشتنددرمورد ورود نيروهای جبهۀالبته 

ازفهيم درارتباط با اوبيشترچون .  ورود نيروها به کابل بود وداکترعبداهللا جدًامخالفکابل حمايت ميکرد
دراين موردبهتردرک  قرارداشت وجديت مطالبه ی آنهاراوکشورهای خارجی وملل متحدامريکايی ها 

ازبازگشت د تصميم رهبران آنها براين شد تارويهمرفته زمانيکه آن نيروها به کابل واردشدن. ميکرد
 برهان الدين ربانی به کابل وقصررياست جمهوری جلوگيری کنند وبدين وسيله به امريکايی ها از

داره وحکومت جديد برهبری فردی ازپشتونها با مشارکت محوری خود درقدرت اطمينان پذيرش ا
داشتند ه آنها هرچند برهان الدين ربانی راکه درراه عزيمت به کابل بودمدتی درجبل السراج نگ.بدهند

هارا آن وبعدًا با وساطت وميانجگيری ها به اواجازه ی ورود به کابل دادند اما چنين حرکتی نمی توانست
 .پذيرش بسازدت سياسی درافغانستان قابل تائيد وبرای پاکستان وامريکا به عنوان محورآينده ی قدر
به  . قبل ازورود به کابل مورد بحث قرارداده بودندحتیموضوع رهبری ورياست حکومت آينده را آنها

اهللا، قانونی، قول عبدالحفيظ منصوردرجلسه ای که درداالن سنگ پنجشيرباشرکت فهيم ، داکترعبد
سرنام های مختلفی که دررهبری حکومت گرفته شد برديگرازکالن های جبهه  انجنيرعارف وتعداد
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حامد، عزيزاهللا از پادشاه سابق، پسران ويا نواسه هايش، صمد . آينده قررابگيرد گفتگوصورت گرفت
 معرفی یاسب ترين شخصحامد کرزی نام برد واورامنداکترعبداهللا از. نام برده شدديگر لودين وتعداد

  ) 137.(کرد که دررأس حکومت آينده قراربگيرد
 شکل حضورامريکا بعدازورود نيروهای جبهه ی متحد به کابل درصدد آن برآمد تا مت متحدۀ اياال

مؤقت وانتقال قدرت به آن وتشکيل يک نيروی رۀ ااد نظامی وسياسی اين جبهه درپايتخت ازطريق ايجاد
 شورای امنيت ملل. طرح وتحقق اين برنامه بدوش ملل متحد گذاشته شد. حل شودامنيتی بين المللی 

اداره ی مؤقت را ازطريق تشکيل ) 1380عقرب23 (2001 نومبر14ر با صدورقطع نامه ای د متحد
 پادشاه اسبق اياالت متحده پيش ازآن روابطی را با. برگزاری يک کنفرانس بين االفغانی تصويب کرد

 ميالدی 2000درمی سال. که درروم پايتخت ايتاليا بسرميبرد، برقرارکرده بودظاهرافغانستان محمد
  دراواشنگتن بصورت رسمی ازطريق وزارت خارجۀ خود اعالن کردکه برنامۀ صلح افغانستان ر

طراری جرگۀ اض طرح پادشاه سابق همان طرح تشکيل لويه. چوکات طرح محمدظاهرشاه پيش ميبرد
جبهۀ متحد به فرماندهی . به عنوان راه حل افغانستان اعالن شد1999می يکسال پيش دربود که 

شاه اباحمدشاه مسعود درمورد اين طرح با پادشاه سابق نيزبه برقراری تماس وارتباط پرداخت و
 درتحد وطرفداران شاه برسرطرح مذکور مجلسۀ مشترک جبهۀنخستين . فدارانش وارد مذاکره شدوطر

   و1999دومجلس ديگر يکسال بعد نخست درجون. مان صورت گرفت درشهربن آل1998جوالی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعضای هيئت جبهۀ متحدبرياست محمديونس قانونی درميدان هوايی بگرام هنگام سفر بسوی         
  2001 نومبر-                               آلمان با هواپيمای نظامی آلمان 

 2001بعدازحادثۀ يازدهم سپتمبر. خت ايتاليا ميان آنها تدويريافت درروم پايت1999سپس درنومبر
محمدظاهرشاه بيشترازهرزمان ديگردرمحراق توجه دولت امريکا قرارگرفت وبا وساطت وپادرميانی 

 جلسه ای درروم پايتخت ايتاليا دايرشد که درآن هردوطرف به تشکيل 2001امريکايی ها دراول اکتوبر
ع مجلس بن که بعدًا با نقش درواق. با تعداديکصد عضو توافق کردند" انستانشورای وحدت ملی افغ" 

دشاه سابق جدی نمايندگان امريکا به تشکيل حکومت مشترک ميان جبهۀ متحد وطرفداران پاوحضور
هرچند جبهۀ متحد به تشکيل مجلس درکابل . شد ادامۀ همان مجلس روم بودمشهوربه گروه روم منجر

ا فشارامريکايی ها وانگليس ها وهم چنان فشارکشورهای اروپايی اين جبهه برگذاری پافشاری کرد اما ب
هيئت جبهۀ متحد توسط يک هواپيمای نظامی آلمان تحت رياست محمد . اجالس را دربن آلمان پذيرفت

 يونس قانونی درحالی به مجلس بن ميرفت که اختالف وتشتت درداخل اعضای جبهه وبی اعتمادی در
درحالی ما با اعضای هيئت جبهۀ متحد بسوی بن رفتيم « : قانونی ميگويد. ان آنهاحاکم بودميان رهبر

 استاد. هرکس درهئيت نماينده ۀ خودرا داشت. که فقط نام جبهه متحد بود اما کارآن وهيئت آن نامتحد
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ن ها سياف اياددوستم، اسماعيل خان، حاجی قدير، جناح های حزب وحدت، حرکت اسالمی، است ربانی،
والبته يک نامۀ . کندا کراهيت حاضرشد که من را معرفی استادربانی ب. همه نمايندگان مختلفی داشتند

ل ازآنکه ازسوی ديگرقب. دورودرازی هم نوشت ومطالب زيادی را آنجا تذکرداد که چنين وچنان شود
رت دررهبری ربانی وهم استاد سياف هردو تاکيد کردند که به هيچ صوبسوی بن برويم هم استاد

استاد سياف دستم را گرفت گفت . حکومت انتقالی پادشاه سابق که استاد سياف اوراگرگ پيرخواند، نيايد
  وقتی واردبن شدم وجلسه تشکيل شد ديدم که . همان گرگ پيررانياورديگرهرکار ميکنی درست است

رأس گرفته اند وصمد ظاهرشاه را در. حکومت ساخته اندفضا طوری است که ازقبل برای افغانستان 
درچندروزمذاکره طرح های مختلفی ارائه . جديت ردکردم اين پروگرام را با. حامد صدراعظم است

درحاليکه اخضرابراهيمی نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد، ونمايندگان اتحاديۀ اروپا وجود . شد
. د بود نيزحضورداشتداشتند، يک هيئت سه نفری ازاياالت متحدۀ امريکا که عضوآن زلمی خليل زا

عالوه برآنها سفرای کشور ايران، هندوستان وروسيه نيزدر . بود" داويدز" رئيس هيئت امريکايی
يکبارفيصله . طرح های مختلفی بميان آمد چند روزجلسه به بن بست کشيده شد. مذاکرات حضورداشتند

تمام اين . يند تصميم بگيرندگرديد که لست همان شورای توافق شده درمجلس روم داده شود وآنها بيا
اعضای جبهۀ متحدی که با من آمده بودند لست دادند امااستادربانی با وجود تماس تيلفونی وصحبتی که 

 اخضرابراهيمی گفت دنيا در. سه روز به همين شکل سپری گرديد. باوی کردم حاضربه لست دادن نشد
من با . گران همه لست خودرا داده انداين آخرين فرصت است دي. برابرفردفردشما عقده می گيرد

اعضای هيئت جبهۀ متحد به مذاکره نشستم وبا يک مديريت توانستم آنها را درحالتی قراربدهم که از 
. بعدًا پروگرام ترتيب لست براساس مجلس روم نيزتغيرخورد. اختالف زيادومعاملۀ جداگانه بپرهيزند

   برسر. يايد که درآن رئيس دولت وصدراعظم نباشدفيصله بعمل آمد که يک ادارۀ مؤقت شش ماهه ب
باوجودآن کرزی .  رأی برد2رأی وحامد کرزی 12دررأی گيری سيرت . رئيس اداره رأی گيری شد

 وازکابل برادران ما توافق کردند وحتی پافشاری کردند که کرزی برياست بيايد نه برياست رسيد
ازدادن لست امتناع ورزيد بانی بارديگرستادرا. لست اعضای ادارۀ مؤقت خواسته شدسپس . سيرت

اما ازکابل فهيم وداکترعبداهللا جدًا . وپافشاری کرد که بحث برسراعضای اداره درکابل صورت بگيرد
به . تقاضاداشتند که همه چيزآنجا فيصله شود وبه من می گفتند نبايد بدون توافق وفيصله ی کابل بيايم

 نمی پذيرد وبايد مشکل افغانستان حل شود وشما اگرلست ندهيد ما خوداستادربانی گفتم که دنيا اين را 
 کابل ،امضای توافقنامهاستادربانی که دربازگشت به کابل پافشاری ميکرد ومن بدون . تصميم می گيريم

جريان  در. هيچ برنامه وپروگرامی برای قانع ساختن جامعۀ بين المللی وختم جنگ نبودميرفتم نزداو
تقاضا ميکردند که جلسه به نتيجه براهيمی هميشه ا  هيئت امريکايی واخضر،وبن بستاين مشکالت 
خليل زاد يکبار. مستقيمًا تماس تيلفونی داشتند با داکترعبداهللا گپ ميزدندبا کابل نيزآنها . وتوافق برسد
ميکرد که گويا داکترعبداهللا هم اکت های . شما به توافق نمی رسيد داکترعبداهللا را می آوريمگفت که اگر

 باآلخره استاد ربانی لست افرادی را که به عضويت ادارۀ مؤقت می .اوجانشين احمدشاه مسعودباشد
برای بدست آوردن پست درحاليکه . عضای اداره مشخص شد ا. درآن لست نام من نبود.آمدندفرستاد

ما ها را بما دادند وبه ن پست های کليدی هيچ تالشی برای خودنکردم دنيا بداليلی که نزدشان بود اي
پست ها را آنجا ميان اعضای جبهۀ متحد تقسيم  ميخواستم که لست را باخود بکابل ببرم و. تحميل کردند

دهلی رفتم وبا داکترعبداهللا به شهرگفتند که وقتی  کردند وناسزا اما اعضای جبهۀ متحد آنقدرانتقاد. کنيم
 که ديگرچه ضرورت است بعدازاين گفت  اوتقسيم کنيم متحد پستهای کليدی راباجبهۀدرکابل گفتم که 

  بياوريم ومشکل ديگرنيک چيزی را که فيصله شده دوباره به ميداهمه ناسزا گويی کابل برويم وباز
    )138(  » .ايجادکنيم

البته اين تنها پست های کليدی حکومت مؤقت نبود که بصورت غيرمتوازن ونادرست هرچند به بهانۀ 
 بين المللی دردست سه چهارتن ازهمراهان احمدشاه مسعود قرارگرفت، بلکه اين عدم تحميل جامعۀ

.  توازن درداخل ادارات ووزارت های حکومت بصورت محلی گرايانه وناعاقبت انديشانه نيزايجادشد
به تقاضای دنيا وازتصميم سايررهبران جبهۀ متحد حاکم درکابل فشاروقانونی ازمحمديونس درحاليکه 
نادرست می  ومشروعيت آن فشارهارار توافق بن سخن ميگويد، برهان الدين ربانی چنين فشاامضای
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قای قانونی چندبارتيلفونی گپ زدم وگفتم که اگرتو به اين شکل پيش بروی وهرچيزکه من به آ«  :خواند
هم اگرچه آن برادرها هنوز. ديگران گفت قبول کنی اين جابيايی مردم ومجاهدين تورا نمی پذيرند

درحاليکه اين حرف . ميگويند که ما معاهدۀ صلح راامضاءکرديم واگرما نمی شديم چنين وچنان می شد
ما که عليه . من ميگفتم که ما متهم نيستيم تروريست ها کسانی ديگراست. ها هيچکدام آن درست نيست

همين قدرکه . ن بنهندآنها جنگيديم اين حق ما است که آزاد ومستقل باشيم وبه خواست برحق ما دنيا گرد
. وآنها ده ها بار بما محتاج بودند. ماضرورت داريم امريکايی ها ودنيا بسياربيشترازآن نيازمند هستند

پرستيژ آنها ضربه خورده بود وازاين . امريکايی ها می خواستند اعادۀ حيثيت کنند وازخوددفاع کنند
 نفع کشورخود، مصالح مردم ومقاومت خوداستفاده مابايد ازاين حالت به. روآنها بما سخت نيازمند بودند

   ) 139( » .ميکرديم
اين نقش نه يک نقش . درمذاکرات بن اياالت متحدۀ امريکانقش اصلی رابرای ايجاد توافق بازی کرد

درفلم مستندی که وزيرخارجۀ آن کشور" کالن پاول"بعدًا. ميانجگرانه بلکه نقشی برای ِاعمال فشاربود
اوگفت که . ازفشارشديد امريکا درامضای توافقنامه پرده برداشتيزيون انگلستان منتشرشد تلو4نال ازکا

مذاکرات هيئت امريکايی در. ۀ بازگشت ندهدامريکا مصمم بود بدون امضای توافقنامه به هيئات اجاز
اوبود که . بن به خصوص زلمی خليل زاد گردانندۀ اصلی چرخ مذاکرات وامضای اين توافق نامه بود

 رأی وسيرت 2 علی الرغم آنکه ویوادشت؛ جبهۀ متحد را به پذيرش کرزی دررياست ادارۀ مؤقت 
ازسوی اعطای پست های کليدی وزارت های مهم آنگونه که قانونی خود ميگويد  . رأی را برده بود12

، قرارگرفتن سه وزارت دفاع، داخله. کارامريکايی ها بخصوص خليل زادبوددنيا بما تحميل شد نيز
خارجه وهمچنان رياست عمومی امنيت ملی دردست آنها که کابل پايتخت افغانستان رادرکنترول داشتند 

زيرا بدون همکاری وايفای نقش مهم آنها . درآن شرايط ازنظرامريکايی ها ضروری محسوب می شد
ت  مشکالۀ بين المللی بهسياسی وامنيتی، امريکايی ها وجامعونيروهای شان درمراحل بعدی تحوالت 

آنگونه که بعدًا بمالحظه رسيد تمام تغيرات سياسی، نظامی وامنيتی که . وموانع عمده برمی خوردند
وقوع پيوست با جبهۀ متحد ازصحنۀ سياسی ونظامی بتمام پيوسته وآرام درجهت تضعيف وحذف آنها و

سی تا تدوين طراری وقانون اسالويه جرگه های اضازتدوير. آنها تحقق يافتهمکاری وتوافق خود
قرارداشتن وزارت های کليدی . وتطبيق پروگرام جمع آوری اسلحه وغيرهن، طرح قانوآن وتصويب 
 که سياست افغانی امريکارابدنبال برای امريکايی ها وبويژه برای خليل زاددرآن زمان بدست آنها

 جبهۀ متحد رايک مزيت ديگرهم داشت که ازيکطرف اختالف درونی  ديدگاها ونظريات خودش کشانيد
 ولبۀ تيزتبليغات را درداخل می انجاميد پشتونها نب ديگربه انتقادو نارضايتی شديدتشديد ميکرد وازجا

 راه را برای تغيرات ،حالتدواين هر. وبيرون بنام گروه محلی گرای انحصارگرمتوجه آنها ميساخت
  وبدون دردنطقی ومشروعمورد نظرامريکايی ها درتمام عرصه های سياسی ونظامی آينده بصورت م

 اياالت متحدۀ امريکا وانگلستان تمام طرح های خود رادرمورد افغانستان از . که کردميکردهموارسر
اخضر ابراهيمی به حيث نمايندۀ خاص ملل . طريق ملل متحد وبا استناد به توافقات بن پيش ميکردند

 زلمی خليل زاد که بعدًا ازاو. داشته باشدمتحد بعدازتوافقات بن بکابل آمدتاتطبيق توافقات را زيرنظر
 به حيث نمايندۀ خاص رئيس جمهورامريکا در افغانستان 2001شترخواهيم گفت دراخيردسمبربي

توظيف شد، نقش اصلی وعمده ای درکارنمايندگی ملل متحد وبرنامه های اياالت متحده از طريق آن 
   . نمايندگی ايفا کرد

ميان بازماندگان ووارثين مبارزه ومقاومت احمدشاه مسعود وفقدان برنامه، فزاينده اختالف تشتت وادامۀ 
انتقال . تشکيالت وسازمان منظم سياسی درميان آنها بيش ازبيش روندتضعيف وزوال آنهاراآسان ساخت

درپايتخت " I.S.A.F" قدرت بعدازتوافق بن به حامدکرزی و ورود نيروهای چند مليتی پاسدارصلح
هرچند اين روند سه سال بدرازا .  جبهۀ متحد درهردوعرصۀ سياسی ونظامی بودبمعنی نفی سلطۀ

 آنچه که آنها دربرابر خاستها واقدامات اياالت متحده، سازمان ملل وجامعۀ بين المللی انجام .کشيد
صالح محمدريگستانی  . ويا سکوت وتسليمی کامل بود، ابرازنظرهای متفاوتواکنش مقطعی ميدادند

لين دوران جهاد درپنجشيروازهمرزمان احمدشاه مسعود که ازسوی محمد قسيم فهيم به يکی ازمسئو
ارتش ملی برسرتنظيم " ايساف"حيث مذاکره کنندۀ وزارت دفاع با اخضرابراهيمی وقوماندان قوای 
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جان مکول من با اخضرابراهيمی وجنرال درروزهای نخست ادارۀ عبوری « :معرفی شد ميگويد
 ساف که اشرف غنی احمدزی مشاورابراهيمی درآن وقت وچند تن ازمامورين وقوماندان قوای اي

من طرح اردوی .  نيزهمراه آنها بود بمذاکره پرداختممتحدوقوای ايساف افسران امريکايی دفترملل
اما آنها برنامه های خود . گفتم مجاهدين دراين اردو تنظيم شوند. دوصدوپنجاه هزارنفری را پيش کردم

                                                                                                         :ادند وگفتندراتوضيح د
                                                                  . اردوی افغانستان بيشترازهفتادهزارنميباشد تعداد -
                                                     .  اين اردو نميداشته باشدايی وزمينیهيچگونه سالح تهاجمی هو -
                                                                                        .نظامی وامنيتی گذشته دگرگون ميگرددساختار -
                                                            .ری می شودوتخريب ميگرددت ازمجاهدين جمع آو تمام سالح ومهما -
يستکی آن کمک می کند سلحه، تعليمات نظامی ونيازهای لوژ امريکا وجامعۀ بين المللی درمورد ا -

                                                                                                                  .وآنرا ازنوتهيه ميدارد
                                     .هيچ کسی ازمجاهدين که سن شان ازچهل باالترباشد دراردوی ملی جذب شده نمی تواند -
  .  همکاری بدارد وظيفۀ وزارت دفاع اين است که درموردتطبيق اين برنامه ها -

ح تعرضی چگونه می توانيم من باآنها بحث ومناقشه کردم که ما با اين ارتش هفتادهزارنفری بدون سال
دفاع  ارند درصورت تجاوزشان ازوطن خودوسالح اتومی دهمسايگان خود که تادندان مسلح انددربرابر

اما آنها . ری خودرا حفاظت کنيمکنيم وچگونه می توانيم با اين تعداد ارتش سرحدات پنج هزارکيلومت
خان  به فهيمپس ازمذاکره با آنها جريان را. دملی می شوع نپذيرفتند وگفتند اين برنامه هااستدالل من را

سپس برايش گفتم که . خی به آنها بدهم؟ اوگفت که همکاری کن نه مخالفتچه پاسگزارش دادم وگفتم 
تيق اهللا بريالی را مامورمذاکره وهمکاری با آنها اوبجای من ع. چنين کاری ازدست من پوره نيست

   )140( » . معرفی کرد
  :  اياالت متحدۀامريکا وحامدکرزی– 2   

اودراواخر . به سروقتش رسيدندامريکايی هاحق، بخت باحامدکرزی ياری کردو قوماندان عبدالبرخالِف
 اما .رفتقندهاروارزگان  ن شورش وقيام مردم عليه طالبان به والياتبرانگيختغرض 2001سپتمبر

 به قول ،عبدالحق دچارشوددستگيروبه سرنوشت حاصرۀ نيروهای طالبان قبل ازآنکه دريک م
امريکاتوسط هليکوپترهای امريکايی نجات يافت وبه کويته ياالت متحدۀوزيردفاع " دونالدرامزفلد"

  ) 141. (آورده شد
ان هوايی امريکا درهمراهی با قطعه ای اينبارکه با شروع بمبار. باردوم نيزکرزی شانس آورد

سربازان امريکايی به ارزگان برگشته بود مجددًامورد هجوم يک قوای پنجصدنفری طالبان از
اين بارنه برای آوردنش به کويته بلکه .  قرارگرفت اما بازهم طيارات امريکايی به سروقت اورسيدند

می " سربازامريکايی"  فرانکس ازآن حادثه درکتاب خاطرات خودجنرال تامی. برای بردنش به قندهار
وقتيکه قوايش نزديک بود . حامدکرزی درشمال قندهاردرنبرد سختی می رزميد« :          نويسد

 نفری طالب سائيده شوند، کرزی به مشاورين قوای مخصوص امريکايی 500زيرتايرموترهای پيکپ
  . خود اعتمادکرد

تيم امريکايی ها، .  به عهده داشت وپايمردی نشان دادJason سربازجوان کپتانرهبری اين دسته را
خواستاربمباران هوايی شدند که اين بمب ها درجوارترينکوت تانزديکی دوصدمتری مواضع جنگی 

اين عمليات کمرقوای احتياطی طالبان را شکستاند وبه سرعت قندهارسقوط . کرزی نيزافگنده شدند
   ) 142( » . کرد

 رأی 12رأی دربرابر2درمجلس بن، رياست ادارۀ عبوری را بااخذ کرزی کيست که حامدوامااين 
زير  ازارزگان تا قصررياست جمهوری  اورا سربازان امريکايیو عبدالستارسيرت تصاحب کرد

  وحفاظت خودگرفتند ؟  چترحمايت
پدرش . نام کرزاستحامدکرزی ازقبيلۀ پوپلزايی قوم پشتون وازمنطقه ای درحومۀ شهرقندهارب

 1999عبداالحدکرزی ازوکالی پارالمان محمدظاهرشاه کالن قبيلۀ پوپلزايی بود که درجوالی 
برادرکالنش عبداالحمد درايالت . حامدکرزی فرزند چهارم پدراست. درشهرکويتۀ پاکستان بقتل رسيد
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م ومحمود دراياالت دوبرادرکالن ديگرش قيو. ميريلند اياالت متحدۀ امريکا وظيفۀ انجنيری دارد
قيوم اکنون بيشتربداخل افغانستان درهمکاری بابرادررئيس . ماساچوست امريکا رستورانت دارند

سه برادرکوچک ازاو، شاه ولی به تجارت مشغول است، احمدولی عضويت . جمهورش بسرميبرد
رشتۀ کيميای وعبدالولی در. شورای شهرقندهارراداردويکی ازکانديد های ولسی جرگه ازقندهار است

  . درالنگ آيلند امريکا وظيفه دارد" ستونی بروک" حياتی دردانشگاه
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2001  اکتوبر-حامدکرزی ميان  سربازان امريکايی درارزگان                      
    

هندوستان به سطح ماستری درعلوم سياسی به " هماچل پرديش" کرزی تحصيالت خودرا دردانشگاه
اودردوران جهاد عليه قوای شوروی عضويت تنظيم جبهۀ نجات ملی برهبری صبغت اهللا . پايان رسانيد

اما بعد ازجنگ مشترک . وددرحکومت مجاهدين مدتی معين سياسی وزارت خارجه ب. مجددی راداشت
وزهای راودر.  ازکابل به کويته رفت وديگربرنگشت1372دوستم وحکمتيارعليه آن حکومت درجدی 

نخست اين جنگ ازسوی رياست عمومی امنيت ملی به مقراين رياست فراخوانده شد تا درمورد جنگ 
 بااودرمقر. حبت شودعليه دولت که کارمندان امنيت دروزارت خارجه به اومشکوک شده بودند، ص

  راکت درمعين اول آن رياست مشغول صحبت بود که اصابت رياست امنيت ملی محمد عارف سروری 
کرزی صحبت را نا . اتاق راشکستاند وباعث جراحات خفيف درسرهردوگرديدکناراتاق آنها شيشه های 

زی بعدًا درکويته ماند کر. کابل را ترک گفترت خارجه بازگشت اما فردای آنروزتمام گذاشته به وزا
« :می نويسد" جنگ اشباح" نويسندۀ امريکايی کتاب. وبا ظهورطالبان درحمايت ازآنها قرارگرفت

همکاری با طالبان راهی بود که کرزی . کرزی ميگويد که بسياری ازرهبران طالبان ازآشنايان اوبودند
اومبلغ پنجاه هزاردالررا به طالبان . يدبدرفتاری مامورين امنيتی اش ازآن انتقام می کشبه خاطرازکابل 

اوهمچنين تعداد زياد سالح دست داشتۀ خودرا به طالبان داد وزمينۀ تماس آنهارا با سران . کمک نمود
                                      )143( » . اقوام پشتون مساعد ساخت

 دراويل ظهورطالبان با آنها را خودبعدًا دررياست حکومت مؤقت وانتقالی ارتباط وهمکاریحامدکرزی 
سه بار، يکباردرشورای امنيت ملی ودوباردر کرزی « :نونی ميگويدامحمد يونس ق. پنهان نميداشت

وقتی مال : او گفت. کابينه ازتقرخودبه حيث نمايندۀ دايمی حکومت طالبان درسازمان ملل قصه کرد
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سازمان  به حيث نمايندۀ دايمی افغانستان دررا درمورد تقررمنث وزيرخارجۀ طالبان فرمان مالعمرغو
من گفتم که اين را چرا به پشتو ويادری نوشته . ملل آورد ديدم که فرمان به انگليسی نوشته شده است

همه چيز به خارجی ها رسيده واين . نکرده اند؟ مالغوث گفت که کارواختيارات ازدست ما رفته است
  .مکتوب را دراسالم آباد نوشته اند

يان فوق را کرزی چند باردرکابينه وشورای امنيت زمانی قصه کرد که ازآوردن طالب ها ازجمله جر
 اصلی اين وطن وآدم های مال غوث به حکومت حمايت ميکرد وميگفت بسياری ازطالب ها فرزندان

چيزبه خارجی ها   غوث قصه ميکرد که ببنيد اوگفت که همهوبرای ملی ثابت کردن مال. ندملی ميباش
   )  144( » . رسيده ومکتوب را دراسالم آباد نوشته اند

 که خانوادۀ قوماندان 1999سال پدرکرزی دربهار. داده می شودقتل پدرحامدکرزی به طالبان نسبت 
عبدالحق درشهرپشاوربه قتل رسيد درمخالفت با طالبان قرارگرفت ودرپانزدهم جوالی همين سال در 

باح ميگويد که فعاليت کرزی بعدازقتل پدرش عليه طالبان تشديد مؤلف جنگ اش. کويته به قتل رسيد
چندهفته پس ازمراسم تدفين عبداالحدخان کرزی درقندهار، « :يافت وتماسش با امريکايی ها زياد شد
اوتماس های زيادی باامريکايی ها داشت وکمک های . زايش دادفحامدکرزی فعاليت سياسی خودرا ا

سفيرامريکادرپاکستان " بل ميلم"اکنون اواز .ته به افغانستان می فرستادبشری امريکارا ازطريق کوي
اگراوبه قيام . ستاميلم به کرزی گفت که روش اوغيرمحتاطانه وغيرواقع بينانه . خواستاراسلحه شد

. دست بزند طالبان ويامتحدين عرب آن هاراخواهندکشت زيرا زمينۀ سياسی برای قيام آماده نيست
ادامه  شن اسالم آباد قيام عليه طالبان را قبل ازوقت می دانست اما مذاکرات بااوراای درستي.آی.سی
ای کرزی رقيب کوچکی برای طالبان بود اما بخاطرارتباطش با مردم قندهار .آی.به نظرسی. دادند

من : گفتکرزی دربارۀ آن روزها بعدًا. ميتوانست دربارۀ طالبان وبن الدن معلومات مفيد تهيه کند
باد ميرفتم وباامريکايی ها، انگليسها، جرمن ها، فرانسوی ها وايتالويها می فته يک باربه اسالم آهره

 ديدم وبرايشان ميگفتم مردم افغانستان برای قيام عليه طالبان آماده اند؛ اما آنها حرف هايم را باور
   ) 145(» .  نميکردند

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             حامد کرزی دردورۀ انتقال با باديگاردان امريکايی
 سياست مخالفت با طالبان را تا سرحد خصومت 2001البته اياالت متحدۀ امريکا قبل ازيازدهم سپتمبر

وسرنگونی حکومت آنها دردستورکارنداشت تا به حامدکرزی بعد ازمخالفتش با طالبان روی بياورد 
چون طالبان دوستان ومتحدان دوستانش پاکستان وعربستان . يه طالبان کمک وتقويت کندواورا عل

 مناطق تحت 1998باوجوديکه امريکايی ها بعد ازانفجارات نايروبی ودارالسالم درآگست . سعودی بود
تسلط طالبان را درخوست وننگرهاربه راکت بستند، ستيف کول نويسندۀ جنگ اشباح ميگويد که کلنتن 
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يس جمهورامريکا درملل متحد وجاهای ديگراين حملۀ راکتی را نامطلوب می خواند وسياست مبارزه رئ
  . با تروريزم امريکا، مالعمروطالبان را دشمن به حساب نمی آورد

امريکايی ها ازيکطرف بدليل سياست عدم خصومت با طالبان، به کمک حامدکرزی درشروع مخالفتش 
ديگربه توانايی اووکسان ديگری چون عبدالحق ازميان پشتونها به عنوان عليه آنها نشتافتند وازطرف 
درحاليکه اگرسياست امريکايی ها تاتصميم به سرنگونی طالبان تغيرميافت . مخالف طالبان شک داشتند

آنها اين سياست رادرمشوره با پاکستان وبادريافت نيرو وعناصری ازميان پشتونها برای جانشينی 
به عنوان نيروی  ازهمين سبب بود که امريکايی ها تا آخربه احمد شاه مسعود. کردندطالبان عملی مي

ودرکمک به کرزی هم هنوزهردوشرايط توافق . مخالف طالبان والقاعده درافغانستان کمک نکردند
بخش « :به نوشتۀ مؤلف جنگ اشباح. پاکستان وايجاد يک جانشين پشتون بجای طالبان آماد ه نشده بود

نستان بود پديدارشدن حرکت ضدطالبان درميان پشتونها ای که مسئول امورافغا.آی.شرق نزديک سی
آنها به کرزی . ای عبدالحق را شخص خودخواه والفزن ميدانستند.آی.افسران سی. راجدی نگرفت

آنهادرکاراستخدام افراد . احترام داشتند، اما نقش اورا درميان پشتونها بسيارکوچک ارزيابی ميکردند
جالل الدين حقانی که از . ند که توان انجام کارجدی را ميداشتپشتون ضدطالبان کمترکسی را ميافت

گل آغاشيرزوی . ای دردهۀ هشتاد بود به طالبان وابستگی جدی پيدا کرده بود.یآ.افرادمورد نظرسی
   )146( » . قوماندان سابقه نه انگيزۀ کارراداشت ونه توانايی انجام آنرا

زمحمدظاهرشاه وطرح اومبنی برتشکيل لويه جرگۀ اکرزی مخالفت خودرا با طالبان درحمايت حامد
به بادای دراسالم آ.یآ.ودفترسی امريکا کرزی عالوه به تماس وارتباط با سفارت. آغازکرداضطراری 

رهبرجبهۀ مقاومت عليه طالبان درداخل ارتباط  احمدشاه مسعوداوبا. االت متحده نيزدرفت وآمد شداي
به تالقان درمورد طرح شاه اسبق برای مالقات ومذاکره بامسعودبا هيئتی  ميالدی 2000 ودرپائيزگرفت
من هميشه باآمرصاحب درتماس « :کرزی سال بعد که مجددًا نزداحمدشاه مسعودرفت ميگويد. رفت
بل ازشهادتش درولسوالی درقدمالقات نمودم مسئلۀ سهيم شدن درمقاومت را قآخرين بارچهارماه . بودم

گفت نه . فتند درکجا وچگونه مقاومت راشروع ميکنی؟ گفتم درقندهارايشان گ. به وی پيشکش نمودم
 درقندهارتأسيس مرکزوقت ميخواهد وبيشترآسيب پذير. ستاجای مناسب غوريا ارزگان . امکان ندارد

درپاکستان تنگ شده است تماس گرفتم وگفتم عرصۀ زندگی پيش ازشهادتش بارديگرچهارروز. است
بعدازشهادتشان بداخل   روز25. نی درغورويا ارزگان مرکزداشته باشیگفت ميتوا. داخل بيايم بايد

 به ارزگان رفتم ودر. نداردنجا امکان سازماندهی ومقاومت وجود زايادرقندهارديدم که . افغانستان آمدم
  وبسوی من می آمدندکسانيکه مقاومت ميکردنديک منطقۀ کوهی مرکزگرفتم وبا گذشت هرروزبه تعداد

  ) 147( » . فزوده می شدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

امريکايی ها تصميم به تغيررهبری . سياست امريکارا درمورد طالبان تغيرداد، 2001يازدهم سپتمبر
وبرای عملی شدن اين تغيروتعويض عبدالحق وحامد . حکومت طالبان وسپس تعويض رژيم گرفتند

عبدالحق برسراين .  قراردادندکرزی را به عنوان جانشينان پشتون بجای طالبان مورد توجه وحمايت
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اتالش وپروگرام بماند ودرمجلس بن ها باقی رزی به حيث يگانه گزينۀ امريکايی راه جان باخت وک
محدقسيم فهيم درمورد حمايتش ازکرزی برای . ياست ادارۀ مؤقت قرارگرفترزلمی خليل زاد در

 وداکترعبدالرحمن ازبن چندبرای من سيد مخدوم رهين « :رهبری ادارۀ مؤقت بجای سيرت ميگويد
ربانی  نزد استادسياف واستاد. بارتيلفون کردند که سيرت رادررياست ادارۀ مؤقت بپذير واورا رد نکن

رفتم که سيرت را قبول کنيم يا نه؟ استادسياف به شدت دربرابر قبول سيرت موضع گرفت وبا 
تيلفونی د به من اخليل ز.  نکنيدعصبانيت دستش را بروی ميزکوبيد که سيرت خائين است اورا قبول

 رياست ادارۀ مؤقت قبول کنيد که مشکل پشتو وفارسی ايجادرا بگفت که بجای سيرت حامد کرزی 
گفت خليل زاد بعدًا زمانيکه پادشاه سابق بکابل می آمد . اين را پذيرفتم واين اولين اشتباه من بود . نشود

. پرابلم ومشکل ميگرددوباعث ايجاد  کرزی تغيرميدهد عليهاورا ه سيرت با شاه کابل نيايد که نظرک
ومن ازورود سيرت درهمراهی با شاه جلوگيری کردم واين دومين اشتباه بودکه براساس مشورۀ خليل 

رابرياست حکومت وقت ارزگان بود تيلفون کردم که شما به هرحال به کرزی که آن . زاد عمل نمودم
 اوکه کابل آمد درجريان همه گپ هاقرارگرفت که چگونه برياست .کانديد داده ايم به ترينکوت بيائيد

   ) 148( »  .حکومت مؤقت انتخاب شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ریحامد کرزی باباديگاردان امريکايی درداخل قصررياست جمهو                     
              
بکابل آمد وخواستارجابجايی نيروهای چندمليتی درکابل ) 1380قوس22 (2001 دسمبر22کرزی روز

 اويک هفته بعد قدرت راازبرهان الدين ربانی تسليم شد ومطابق توافقنامۀ بن برای .وسايرشهرهاشد
اعضای حکومت کرزی . شش ماه رياست ادارۀ مؤقت راتا تشکيل لويه جرگۀ اضطراری بدست گرفت

محمدقسيم فهيم معاون اول ووزيردفاع، سيما ثمرمعاون، حاجی : دراين دورشش ماه عبارت بودند از
اون ووزيرپالن، شاکرکارگرمعاون ووزيرآبياری وبرق، هدايت امين ارسالمعاون محمد محقق مع

ووزيرماليه، داکترعبداهللا وزيرخارجه، محمديونس قانونی وزيرداخله، مصطفی کاظمی وزيرتجارت، 
محمدحنيف اتمروزيرانکشاف ودهات، محمد عالم رزم وزيرمعادن وصنايع، داکترعبدالرحمن 

مدعارف نورزی وزيرامورصنايع خفيفه، سيد مخدوم رهين وزيراطالعات وزيرهوانوردی وملکی، مح
وفرهنگ، انجنيرعبدالرحيم وزيرمخابرات، ميرويس صادقی وزيرکارواموراجتماعی، مولوی حنيف 
بلخی وزيرحج واوقاف، عبداهللا وردک وزيرشهدا ومعلولين، شريف فايزوزيرتحصيالت عالی، سهيال 

 وزيرمعارف، حاجی عبدالقديروزيرشهرسازی، سيد حسين صديق وزيرصحت عامه، رسول امين
انوری وزيرزراعت، عبدالرحيم کريمی وزيرعدليه، سيد علی جاويد وزيرترانسپورت، عبدالخالق فضل 
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ومولوی فضل الهادی شينواری به حيث قاضی .  وزيرفوايد عامه وعنايت اهللا نظری وزيرمهاجرين
بعدازانتقال قدرت وشروع کارحامدکرزی دررياست ادارۀ مؤقت، اياالت متحده . القضات تعين شد

 ميالدی به حيث 2002درآغاز سال " ديويد سدنی"نخست . سفارت خودرا درکابل کشود
بل امريکادرکااولين سفير" رابرت فن"ن همين سالسپس درماه جو و شارژدافيراياالت متحده تعين شد

همزمان با بازکشايی سفارت امريکا درکابل زلمی خليل زاد به . کارخودرا شروع کرد1979بعدازسال 
 ازسوی 2003درتابستان " رابرت فن"حيث نمايندۀ خاص رئيس جمهورامريکا تعين گرديد وبعد از

. ده شدسفارت افغانستان درواشنگتن نيزگشو. واشنگتن سفارت اياالت متحده درکابل رانيزبدست آورد
   نخست درجنوری

 هارون امين شارژدافيرافغانستان درواشنگتن توظيف يافت وسپس درجون اين سال اسحاق 2002  
بعدازآن سيدطيب جواد به حيث سفيرافغانستان دراياالت .  به سفارت گماشته شد2003شهريارتانوامبر

                                                                              .                                        تعين گرديدۀ امريکامتحد
درآغاز بيشترين افراد . پس ازانتقال قدرت به کرزی نخستين قطعات نظامی چند مليتی وارد کابل شدند

ول انگليسی اين نيروها ازانگلستان بودند ونخستين قوماندان قوای حافظ صلح ملل متحد نيزجنرال مک
 نفر نظامی 9283واکنون . بعدًاسايرنيروها ازکشورهای مختلف وارد کابل گرديدند. تعين گرديد
انگلستان، آلمان، فرانسه، ترکيه، هالند، بلجيم، کانادا، جمهوری چک، استونی، يونان، : ازکشورهای

ال، رومانيا، سلواکيا، هسپانيا، هنگری، ايسلند،ايتاليا، ليتويا، ليتوانيا،لوکزمبورک، ناروی، پولند، پرتگ
غربی آذربايجان، کروواسی، فنلند، آيرلند، زيالند جديد، سويدن، سويس، درکابل وواليات شمالی و

 I.S.A.F) "International Security Assistance"کشوربه عنوان نيروهای بين المللی امنيتی 
Forces(وگروه های بازسازی واليتی يا P.R.T 30 تا 25 عالوه ازاين تعداد بين . وجود دارند 

هزارتن نيروهای امريکايی درواليات جنوبی وشرقی کشورمستقراند که با بقايای طالبان والقاعده 
  .درجنگ بسرميبرند

  اودرنيويارک .  اولين سفررسمی خودرابه اياالت متحدۀ امريکا انجام داد2002 جنوری 27کرزی در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عضوی را برای 19عاتی باکوفی عنان سرمنشی ملل متحد يک کمسيون طی يک کنفرانس مطبو
اوبعد ازشش ماه دورۀ مؤقت درلويه جرگۀ اضطراری که در . تدويرلويه جرگۀ اضطراری اعالن کرد

توسط محمد ظاهرشاه گشايش يافت دوباره به حيث رئيس دولت درادارۀ ) 1381جوزای (2002جون
اودراين لويه جرگه به حمايت محمد قسيم فهيم وساير . تخاب شدانتقالی برای يک ونيم سال ديگران

  قانونی را. اودرکابينۀ دورۀ انتقالی تغيراتی راآورد. اعضای جبهۀ  متحد دررياست حکومت قرارگرفت
ازوزارت داخله به وزارت معارف تبديل کرد وبه عوض اونخست تاج محمد وردک وسپس علی احمد 

ازلويه جرگۀ اضطراری . اشرف غنی احمدزی رابوزارت ماليه گماشت. دجاللی راوزيرداخله تعين نمو
تائيدلقب بابای ملت رابه محمدظاهرشاه گرفت واورا ازوزيراکبرخان به قصرحرمسرا درمقررياست 
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کرزی بعدازترورحاجی قديرعضوکابينه که يکی ازمعاونينش دردورۀ انتقالی نيز . جمهوری انتقال داد
اوتا آنوقت ازسوی نيروهای جبهۀ متحد که . ديگاردان امريکايی انتخاب کردبودبرای محافظت خود با

کرزی . بيشترشان ازقطعۀ ويژه ی احمدشاه مسعود بنام قطعۀ کماندوبودند همراهی وپاسداری می شد
دردورۀ انتقالی ازسران جبهۀ متحد بخصوص محمدقسيم فهيم ومحمديونس قانونی که دردورۀ مؤقت 

اوبه حيث يک سياستمدارزيرک ومؤفق درطول . نها قرارداشت، فاصله گرفتمورد حمايت کامل آ
دوران مؤقت وانتقالی ازاختالف وپراگندگی جبهۀ متحد وضعف آنها دراداره وسياست بهره گيری 

هرچند درسياست بازيها وعملکرداونقش تيم همراهش درحکومت ونقش زلمی خليل زاد . فروان کرد
زی دردورۀ مؤقت ولويه جرگۀ اضطراری منتظرحمايت فهيم وسران جبهۀ درحاليکه کر. بسيارمهم بود

متحد قبلی ورهبران مجاهدين بود امادرلويه جرگۀ قانون اساسی برعکس، ابتکاروکنترول اوضاع 
سيستم . اوقانون اساسی را مطابق ميل خود وتيم همراهش درحکومت تدوين کرد. رابدست خود گرفت

هيچ حرف وصدايی را درمورد نظام پارالمانی وموجوديت . ختحکومت را درقانون رياستی سا
با وجود پيش بينی وتعين دومعاون به رئيس جمهور، دستان معاونين را درصالحيت . صدراعظم نشنيد

واجراآت درقانون چنان بست که درتعين سکرتردفترشان هم نيازمند فرمان ومنظوری رئيس جمهور 
مرحلۀ انتخابات رياست جمهوری را با مؤفقيت پشت سرگذاشت اوبعدازتصويب قانون اساسی . باشند

  .وکابينه را مطابق خواست خودوتيم همراهش تعين کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعضای لويه جرگۀ قانون اساسی که طرفدار جدی نظام پارالمانی بود عبدالحفيظ منصوريکی از
« :ورهبری هواداران اين نظام را درکشمکش های ومباحثات داغ لويه جرگه بدوش داشت ميگويد

قيوم کرزی واشرف غنی احمد . درلويه جرگۀ اضطراری کرزی درکنارفهيم ومنتظراو وحمايت اوبود
عودميرفتند تا برای حامدکرزی امضای ده درصد اعضای لويه زی عقب انجنيرعارف واحمدولی مس

اما درلويه جرگۀ قانون اساسی . جرگه را جمع نمايند وکرزی بتواند خودرا کانديد دورۀ انتقالی بدارد
اين تيم کرزی بود که همه چيزرا دردست خودگرفته بودند وقانون را . وضع تغيرمعکوس يافته بود

درلويه جرگۀ قانون اساسی تيم چهارنفری بنام تيم . ب ميکردندمطابق ميل وخاست خود تصوي
متخصصين متشکل ازاشرف غنی احمدزی، حنيف اتمر، انورالحق احدی وصديق فرهنگ مداخله 

فاروق وردک به حيث رئيس داراالنشاء لويه جرگۀ . دفتر يونما به مشورۀ آنها عمل ميکرد. ميکردند
 هر موضوعی را که دلش می خواست عنوان ميکرد وازبحث قانون اساسی براساس نظروهدايت آنها

فهيم پيهم زنگ ميزد تمام خواسته اش دراين . برموضوعی که نمی خواست جلوگيری بعمل می آورد
آنها . کريم خليلی ميخواست که معاون دونفرباشد. خالصه می شد که معاون رئيس جمهوريکنفر باشد

عبداهللا تا آخرين روزهای لويه جرگه به نفع کرزی وتيم او داکتر. غيرازاين چيزديگری نمی خواستند
صرف درروزهای پايانی که . کارميکرد وبه نظامی رياستی وهرچيزيکه آنها ميگفتند پافشاری می نمود
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تيم متخصص چارنفره اورا ميان خودراه نمی دادند وگپ هايشان را ازاو پنهان ميکردند عقده گرفت 
  .  ابعيته را مطرح کرد ودرجهت مخالف تيم کرزی قرارگرفتوموضوع وزيرنشدن افراد دوت

ا ازرفتن به پای صندوق اکثريت قاطع اعض. يکبارموضوع رأی گيری درمورد قانون اساسی بميان آمد
درميان آنها تمام وکيالن واليات شمال اعم . لويه جرگه نشستندکردند ودرتاالرداری  اخذآراء خود

وقاضی اما ازتمام اين واليات تنها داکترمشاهد ازتاجک ها. ازتاجک، ازبک، هزاره وپشتون قرارداشتند
کارمندان يونما يا . د وارتاالربيرون شدندکبيرمرزبان ازازبکها به نفع تيم قوم گرای کرزی رأی دادن

 ميکردند سراپا منتظرنظريات حنيف اتمرو دفترملل متحد که دردفترلويه جرگه وقانون اساسی کار
خليل زاد درآخربرای رهايی . درپشت تمام اين گپ ها خليل زاد قرارداشت. بودنداحمدزی اشرف غنی 

 کرد که کرزی دربيانيۀ اخيربه همه بگويد که لويه جرگه ازبن بست موضوع سرود ملی را ضمانت
سرود ملی بدوزبان رسمی کشور يعنی دری وپشتو ساخته شود اما کرزی درآنروزازهرگونه حرفی 

باوجودآن بعدًا که متن قانون اساسی به توشيع رئيس جمهوررسيد با متن . دراين مورد خودداری کرد
   ) 149( » . تمورد فرق داش30اصلی تصويب شده درلويه جرگه در

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

محمدعارف سروری  رئيس ادارۀ امنيت ملی دردورۀ مؤقت وانتقالی تحوالت دورۀ مذکوررا که در 
آخربه تضعيف وحذف جبهۀ متحد ومجاهدين ازقدرت انجاميد ناشی ازافکاروسياست های تيم قومگرای 

ازلحاظ داخلی چندنفروزيرقوم گراوفاشيست « :  تلقی ميکنداطراف کرزی وتخريبکاری های پاکستان
امااين عناصردربرهم زدن اين . کرزی درآغازروحيۀ افغانی وتفاهم داشت. درپهلوی کرزی قرارگرفتند

آن افرادهنوزهم دروظايف مختلف تا سطح وزير . آنها آرام آرام کرزی را آزاردادند. حالت اثرگذاشتند
بخصوص چند . ا تيم اولی بودند که اصًال بجای کرزی خودرامستحق ميدانستندواين ه. درکابينه هستند

چون کرزی را جبهۀ متحد آورد آنها عقده گرفتند وازروزاول عدم همکاری خودرا با کرزی . تن آنها
اطراف . آنها اول جبهۀ متحد را تخريب کرده نتواستند فقط کرزی را تخريب کردند. شروع کردند

يکتعداد ديگر .  گوش کرزی شدند، چشم کرزی شدند وتاشش ماه دهن کرزی شدند.کرزی را گرفتند
پاکستانيها همچنان ذهنيت امريکارا خراب . وابسته به پاکستان بودند که کرزی را ازجبهۀ متحد دورکنند

 بداليل مختلف که هم بعضی متحدين اروپای اش آنرا قايم گرفتند که درافغانستان عليه جبهۀ متحد. کردند
  آنهاهيچگونه . قراربگيرد وهم درداخل امريکا چنين افکاروذهنيت درميان حلقه های حاکم وجود داشت

آنهائيکه پاليسی ميسازند ونقش عمده دارند اصًال حتی برای تفريح هم . اطالعات درست درمورد نداشتند
اتی فکرکردند که مشکل مشکل ديگرامريکايی ها اين بود که ازنگاه نظامی واستخبار. به آسيا نمی آمدند

کاری را که درشروع دهۀ نودکردند دوباره انجام دادند اما اينباربرعکس، درآن وقت که . حل شده است
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روسها برآمدند امريکا باروبسترۀ خودرا برداشته واشنگتن رفتند وافغانستان را به حال خودگذاشتند ودر 
فتند که مخالفان طالبان را که عليه آنها والقاعده چنگال پاکستان قراردادند امااين باراين سياست را گر

آنها فکرميکردند که درحکومت . جنگيده بودند خواستند که باروبسترۀ خودرا ببندند وازصحنه بروند
تا زمانيکه                       . پاکستانيها با اين ها مخالفت دارند پس بايد کناربروند. کردن اين مردم بسيارجنجالی هستند

سفيرامريکا بودخوب بود وقتی خليل زاد به حيث نمايندۀ خاص بوش آمد اين امرسبب شد که گپ " فن"
   )150( » نوبيايد، استراتيژی نوبيايدوکرزی نوبيايد

پايان دوران جانشينان احمدشاه مسعوداشتباهات وضعف های درونی خويش را ازمجلس بن تا روزهای 
محمدقسيم فهيم تقسيم پست های کليدی را . يکديگرخود نسبت ميدهندبه  يا می پذيرند ويامؤقت وانتقالی

در توافق نامۀ بن به آن شکلی که صورت گرفت اشتباه قانونی تلقی ميکند وميگويد که من با اين کاراو 
قالی ری که برياست دورۀ انتاوهمچنان حمايت ازحامدکرزی را درلويه جرگۀ اضطرا. مخالف بودم

 باربسياری از اما محمد يونس قانونی. رسيد سومين اشتباه خود ازتوافق نامۀ بن تا آن وقت ميداند
 من در« :مسئوليت هارا درطول دورۀ مؤقت وانتقالی بدوش محمد قسيم فهيم وداکترعبداهللا می اندازد

پيشنهاد کردم وتذکردادم که درهرگونه مذاکره  سپتمبر11زمان مذاکره با امريکايی ها بعد ازحادثه ی 
اما فهيم می گفت که قول وقرارمهم است نه . وتوافق با امريکايی ها بايد سند وتضمين گرفته شود

من تحوالت بعد . تحوالت بعدی دردوره ی مؤقت وانتقالی اونيزهمين روش را درپيش گرفت. چيزديگر
.  اول، مرحله ی سازش بودمرحله ی: له تقسيم ميکنمازسقوط طالبان را برای مجاهدين به سه مرح

حذف ۀسوم مرحلمرحلۀ دوم مرحلۀ تضعيف بود که بعد ازلويه جرگۀ اضطراری آغازيافت ومرحلۀ 
درتمام اين دوره ها درداخل خودمان . مجاهدين است که بعد ازانتخابات رياست جمهوری عملی گرديد

دردوران . فهيم آجندای خودرا داشت. ه مجاهدين گپ ميزدداکترعبداهللا علي. تفرقه وتشتت وجود داشت
تالش کردم که فهيم وداکترعبداهللا را قانع بسازم که نظام پارالمانی را بپذيرند تسويد قانون اساسی بسيار

نفردوم طرح های مختلفی به مارشال فهيم دادم ودرهرطرح گفتم . اما آنها فقط نظام رياستی می گفتند
اگرزياد فشارمی .  قول دادمنکريم دردلم می نشيند اما من به کرزیمثل قرآپ های توباشی اما ميگفت گ

    )151( » .من ميروم قندهارزندگی ميکنمآوريد
  
  : نقش زلمی خليل زاد نماينده وسفيرامريکا درافغانستان– 3

 : می نويسد2005درششم جون "جان لی اندرسن" به قلم چاپ نيويارکيی نيويارکرنشريۀ امريکا
يک . بسياری ازوزرای کرزی يک همتای امريکايی دارند که جزئی ازتيم بازسا زی افغانستان اند«

 تشبيه کرد که به آن نام کابينۀ )شيدو گورنمنت(مامورامريکايی درکابل اين تيم رابه حکومت سايه مانند
ت افغانستان مامورمذکورگفت اعضای اين تيم به حيث مشاورين ارشد دول. خليل زاد داده شده است
. مثًال آنهادرنوشتن بيانيۀ کرزی پس ازانتخابش به حيث رئيس جمهورنقش داشتند. ايفای وظيفه می کنند

دست ست که توگويی حتی خليل زادامامورين امريکايی درکابل ميگويند رابطه ميان آن دوچنان نزديک 
مشوره   تصميم با خليل زادزقبل ازاتخاذهرچيکرزی درمورد. بردکرزی را گرفته اورا به تشناب مي

   )152 ( ».ميکند
  سياستليل زادخ« :ميگويدحکومت کرزی دردورۀ مؤقت وانتقالی شورای امنيت ملی يک عضوارشد 

درافغانستان با آنکه خود امريکا. امريکا را درافغانستان بدنبال انديشه ها ونظريات خودش کشانيد
اشتباهی که، درامورداخلی . چاراشتباه بزرگ گرديدد، سپس درسياست هايش  وارد ودرگيرشدًامستقيم

درحاليکه خليل زاد درديدگاه . کردميافغانستان ازديدگاه يک شخص بنام زلمی خليل زاد عمل واجراآت 
 اودرافغانستان يک اقليت و.  عمل می نمودنظريات خود قومی، محلی، سليقه يی وعقده مندانه ها و

چند فيصد تاجک وهزاره . د وحتی بيشترپشتون هارا قلمداد ميکردتاهفتاد فيص. اکثريت قومی ميساخت
يی ها ميدادوسياست ن ذهنيت وديدگاه را به امريکايا. وازبک وچند صدهزارهم ترکمن وبلوچ وديگران

درکل مسايل   فيصد99خليل زاد ازطرف امريکا . حکومت قومی می کشانديک مسيرامريکارادر
درآن حالت .  فيصد کل گپ هاراخراب ميساخت99. هديدميکرد فيصد همه را ت99. مداخله ميکرد

 99فتيم، اگرتمام صالحيت رئيس حکومت ودولت افغانستان راجمع ميکرديم وصد فيصد درنظرميگر
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 هم فهيم ، ويک فيصد باقی مانده ازکرزی بود که دراين يک فيصددردست داشتزاد خليل فيصد آنرا
زاد حتی اعتنايی به متحدين اصلی امريکا که ناتو واتحاديۀ  خليل .خان وديگرمعاونينش شريک بودند

اوفکرميکرد که من ارباب افغانستان تعين شده ام ودرشورای امنيت امريکا هم . اروپا بود، نداشت
. فشارخليل زاد دردولت، باالی رئيس جمهور، درمحاکم وقضاء ودرهمه بخش ها ِاعمال می شد. هستم

اينکه پروگرام های . هم مشوره وهدايت ميدادشينواری قاضی القضات گپ به جای رسيده بود که به 
، ضد جبهۀ متحد چه  رياستی چطورشود، نظامرئيس جمهورچه باشد، قانون اساسی چه قسم تدوين يابد

افغانها رابين هم چطور مجاهدين ازصحنۀ سياسی ونظامی چگونه رانده شوند، قسم تبليغات شود، 
 » . همه وهمه کارخليل زاد بود. .  .  و  چگونه تطبيق شود، سياست قومیانداخته شود

زلمی خليل زاد، امريکايی افغانی االصل که ازلحاظ قومی پشتون وازواليت لغمان افغانستان ميباشد 
اوتحصيالت خودرادردانشگاه امريکايی بيروت به پايان .  درشهرمزارشريف تولد يافته است1951سال

 خليل زاد بعد. اخذ دکتورا وارد دانشگاه شيکاگو دراياالت متحده گرديدبرای 1979رسانيد ودرسال 
که مخالف حملۀ نظامی شوروی وحکومت حزب دمکراتيک خلق درعلوم سياسی ازحصول دکتورايش 

وی هنگام .  تابعيت اياالت متحدۀ امريکا رابدست آورد1984بود به افغانستان برنگشت ودرسال 
يک يهودی اطريشی االصل آشنا شد وبااوازدواج " چريل برنارد" خانمتحصيل دردانشگاه شيکاگو با 

خانم چريل که همچون خليل زاد تحصيل ومطالعات اکادميک دارد درباال بردن ونزديک کردن . کرد
همچنان اين خانم برخليل زاد سلطه . شوهرش بسوی مراکزومراجع قدرت امريکانقش مؤثرداشته است

زنان درغرب نام خانوادگی شوهرانشان را بعدازازدواج به خود انتخاب باآنکه . واثر فراوان دارد
ميکنند اما اين خانم چنين نکرد وبه دوفرزند خود نيز نام معمول درافغانستان، کشورزادگاه شوهرش 

 .  نام دارندMaximilian  ومکسيميليانAlexanderفرزندان خليل زادالکساندر. خليل زاد را برنگزيد
 به تدريس علوم سياسی ۀ هشتاد، دهۀ تجاوزنظامی شوروی درافغانستان عالوه براينکهخليل زاد درده

کلمبيا درنيويارک پرداخت با برژنسکی مشاورامنيت ملی رئيس جمهورکارترهمکاری دردانشگاه 
خليل زاد دردورۀ . درواقع نقش وتأثيرات اوازهمان زمان درسياست افغانی اياالت متحده آغازشد. داشت

  جمهوری رونالد ريگان که دوران سياست استخباراتی اياالت متحده درافغانستان بود بوزارت رياست 
   مشاورخاص1989 تا 1985خارجه راه يافت واز

  عراق وجنگ افغانستاندولت دربارۀ جنگ ايران و
  ردر بعد اودراموردفاعی باحکومت بوش پد. بود

  جنگ باعراق کارکرد وازطرفداران سرنگونی
    اودرهمين سالها به حيث مشاور .بودصدام حسين 

  .بکارپرداخت RAND"راند"درکمپنی بزرگ 
  راند يک شرکت بسيار مهم محسوب می شود که
  برای امورومسايل نظامی اياالت متحدۀ امريکا

  خليل زاد به عنوان يک دانشمند. پاليسی ميسازد
  جذب شده"راند"زيدۀ علم سياست درمشاوريت ور
  وژۀ نيروی هوايی آنرااودراين شرکت پر. بود

  رانيز" مرکزمطالعات خاورميانه"ورهبری ميکرد
                               خليل زاد با خانم کونداليزارايس    .  بنيان گذاشت" راند"در

است جمهوری نخست بوزارت دفاع بکارگماشته خليل زاد پس ازپيروزی جورج بوش درانتخابات ري
  ازسوی رئيس جمهوربوش درشورای امنيت ملی امريکا به حيث مشاوردر2001شد وسپس درمی 

به " کونداليزارايس"رياست اين اداره را آن زمان خانم . امورآسيای ميانه وخليج فارس منصوب گرديد
ماموريت درافغانستان گماشته شود به عنوان يک وبه اين ترتيب خليل زاد قبل ازآنکه به . عهده داشت

شخصيت مهم اکادميک وعالم سياست مورد توجه وزارت های دفاع، خارجه، امنيت ملی، بزرگترين 
  .  مراکزقدرت درامريکابود
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  از2001بعد ازتشکيل ادارۀ مؤقت برياست حامد کرزی درآخرين روزسالخليل زاد چندروززلمی 
. وب شديث نمايندۀ خاص اودرافغانستان منصاياالت متحدۀ امريکا بحسوی جورج بوش رئيس جمهور

اماکارونقش خليل زاد درافغانستان وتعين سمت وسوی سياست افغانی امريکاتوسط اومدت ها قبل ازآن 
اگرازشروع فعاليت ونقش . اززمان ظهوروحاکميت طالبان وحتی مدت ها پيشترازآن. شروع شده بود

 پيشرفته ی رونالد ريگان که امريکارا تشويق کرد تا به مجاهدين سالح هایاودردوران رياست جمهور
بروی  ، آغازاثرگذاری وايفای نقش مهم زلمی خليل زادظهوروحاکميت طالبان زمان بگذريم،بدهد 

   زيرا خليل زاد با به قدرت .اران اياالت متحده وتصميم هايشان درمورد افغانستان ميباشدگز سياست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       حامد کرزی وزلمی خليل زاد                                    
 درمقاالت خود حکومت اياالت متحده را تشويق کرد که با طالبان رابطه 1996رسيدن طالبان درسال 

 باابرازاينگونه نظريات وتوصيه ها بود که شرکت. برقرارکند وازبنيادگرايی آنها تشويشی نداشته باشد
نقش مهمی در 1997نفتی يونوکال خليل زاد را به عنوان مشاوراستخدام نمود وبعدًا خليل زاد درسال 

  نقش عمدۀ ديگر خليل زاد دردوران حکومت طالبان اين.  روابط ومذاکرات يونوکال با طالبان ايفاکرد
جبهۀ مقاومت عليه بود که هميشه با ديدگاه وتحليل های خاص خودش به واشنگتن مشوره ميداد تا برای 

خليل زادبا « :می نويسد" جنگ اشباح" مؤلف امريکايی . طالبان برهبری احمدشاه مسعود کمک نکند
اوبه شدت استدالل ميکرد که پشتونهای تبعيدی وطرفدار . اتحادعميق ميان امريکاومسعود مخالف بود

اوميگفت اگرهدف کنارزدن . ندشاه مثل حامدکرزی بايد هستۀ اصلی مقاومت عليه طالبان را تشکيل بده
ا جبهۀ متحد به جای اينکه دربرآورده شدن اين هدف ت باشد، نزديکی بيش ازحد امريکا بمالعمرازقدر

خليل زاد خواهان کمک به نارضايان پشتون بود تا باعث . کمک کند، مانعی دربرابرآن ايجادخواهدکرد
درتضادکامل با نظريات کوفربليک ومرکز اين نظريات خليل زاد . ايجادشکاف درصفوف طالبان شود

آنها مسعودرا يک متحد احتمالی خوب امريکادرمقابل القاعده می . ای قرارداشت.آی.بن الدن درسی
دانستند وباورنداشتند که يک گروه پشتون تبعيدی که ازنگاه سياسی بسيارضعيف بود، بتواند عليه 

    ) 153( » .  نمايدطالبان کودتا نموده ويادرصفوف آنها ايجاداختالف
تقررزلمی خليل زاد به حيث نمايندۀ خاص رئيس جمهورامريکا وسپس سفيراين کشوربعدازسقوط رژيم 

درحاليکه  . امريکا است يکی ازنقطه های قابل تأمل وپرسش برانگيزدرمورد سياست افغانیطالبان 
 شد ومخالفت اودرکمک به غلط ثابت طالباندرموردواطمينانهای او نظريات وديدگاه های خليل زاد

به تقويت وتشجيع آنها تا سرحد انجام حمالت انتحاری رهبرمقاومت ضدطالبان والقاعده  احمدشاه مسعود
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. ونمايندۀ تام االختياردرافغانستان تعين کردرا نايب   اماواشنگتن بازهم خليل زادبه خاک امريکا انجاميد
جام داد درواقع ادامۀ همان ديدگاه های قبلی اش درمورد وآنچه که خليل زاد دراين نمايندگی ونيابت ان

 ازاياالت متحده به که حاميان سياسی طالبان بودنداوعناصرقوم گرا ومتعصب پشتون را. طالبان بود
زمينه های طبيعی احيا وتقويت اعتمادوبازسازی وزيرداخل حکومت افغانستان آورد ووعنوان رئيس 

خليل زاد دخالت .  وکشمکش ايجادشده بود جدًا خدشه دارساختملی راکه بعد ازربع يک قرن جنگ
وتاروزيکه افغانستان آغازشدوامضای توافقنامه ازشروع مذاکرات بن ونظرياتش ها برای تحميل ديدگا ه

    . را به عنوان سفيراياالت متحده درعراق ترک ميکرد ادامه يافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زندانی را با چشمان بسته به    که يکوآزار سربازان امريکايیزندانيان افغان درتحت شکنجه        
  درجنوب افغانستان به مرگ تهديد ميدارند                                           

برای سياست اياالت متحدۀ امريکا در نقش وعملکردخليل زاد   برخالف آنچه که درموردمؤفقيت 
د نقش اوپهلوها وابعاد منفی سياست امريکارا بيشتربه نمايش آثار وپيامافغانستان گفته می شود، 

اگرمشکل اياالت متحده ومؤفقيت سياست های آنرا درافغانستان باشروع ماموريت خليل زاد  .ميگذارد
ناکام برای سياست امريکاوزمان ترک ماموريت او مقايسه کنيم، بصورت واضح نقش خليل زاد را

 خليل زاد به حيث نمايندۀ خاص رئيس جمهورامريکا ماموريت خودزمانيکه . وشکست خورده ميابيم
فضای اعتماد برای . القاعده درافغانستان متالشی شده بود. راآغازکرد، طالبان شکست خورده بودند

فيصدی اميد واری واطمينان مردم افغانستان درمورد . بازسازی ووحدت ملی درداخل بميان آمده بود
خصومت وجنگ  .ه درثبات وپيشرفت کشورشان ازسطح بااليی برخورداربودنقش سازندۀ اياالت متحد

امازمانيکه خليل زاد بعد ازسه سال ماموريت .  ندرت وجود داشت دربرابرامريکايی ها بسياربه
ميزان . طالبان والقاعده دوباره فعال شدند. افغانستان را ترک ميکرد اوضاع تغيرمعکوس يافته بود

.  جنگ درمناطق مختلف شدت گرفت.امريکايی ها درافغانستان افزايش يافتبدبينی وخصومت عليه 
 اعتماد به نقش وسياست امريکا درمورد ثبات، عدالت و.تلفات جانی نظاميان امريکايی باال رفت

 سياست برای بسياری از روشنفکران وتحصيل يافتگان اقوام غيرپشتون،. دمکراسی تضعيف شد
 غيرواقع گرايانه رد خليل زاد به حيث نماينده وسفيرآن کشور، سياستامريکا بعدازسه سال درعملک
سياستی که دردرازمدت به ايجاد ثبات، امنيت، پيشرفت ودموکراسی . وغيرعادالنه ارزيابی می شود

  . نمی انجامد
برخورد امريکايی ها هم بادولت افغانستان وهم بامردم دردوران ماموريت وحضورخليل زاد، برخورد 

عمليات نظامی نيروهای . بمبارانها اکثرًا به تلفات افراد نظامی می انجاميد. انه ومملو ازاشتباه بودمتکبر
 خانه های مردم ازسوی سربازان امريکا در. گرفتامريکايی بدون اطالع وهمآهنگی دولت انجام مي

ميان امريکا نظا. مناطق جنوب وشرق بدون ارتباط وحضورنيروهای دولت افغانستان بازرسی ميگرديد
درمراکز وپايگاه های خود چون ميدان هوايی بگرام وقندهارزندانهای مخصوص خودرا داشتند که 
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درمجموع . زندانی ميکردند ومورد شکنجه قرارميدادنداستيذان دولت  اطالع واتباع افغانستان را بدون
يی ها درافغانستان افزايش ميزان نارضايتی ومخالفت مردم رابا امريکا که هنوزادامه دارد اين وضعيت 

    . کاستداد وازحيثيت واعتباردولت بمثابۀ يک دولت مستقل وآزاد 
 روزنامۀ گاردين درانگلستان ونيويارک تايمزدرامريکا نوشتند که نظاميان 2005دراواخرفبروری 

ظاميان گاردين نوشت که ن. امريکايی مستقردرافغانستان دست به همان کارهای ميزنند که درعراق زدند
عکس . امريکا برآنچه که درزندانهای افغانستان انجام داده اند سرپوش ميگذارند تا به بيرون درزنکند

های که اززندانها درجنوب افغانستان بدست آمده سربازان امريکارا درحال شکنجه زندانيان با چشمان 
کرد ادعابگرام زندانی بودليس افغان که دريک افسرپو. بسته دريک صحنۀ ساختگی اعدام نشان ميدهند
       .جنسی قراردادندکه امريکايی ها اورابرهنه کرده ومورد تجاوز

  
  : افغانستانوبازسازی امريکا – 4

غرض آغازماموريت جديدش به حيث سفيرامريکا 2005درجوالی وقتی زلمی خليل زاد افغانستان را 
 افغانستان درطول ا برای بازسازیامريکدرعراق ترک ميکرد ازجلب کمک های هنگفت اياالت متحدۀ

خليل زاد با اين ادعا خواست تا خودرا به عنوان عامل مؤثرواصلی . به اين کشورسخن گفتماموريتش 
 ازاما آنچه که . درکسب کمک های امريکا برای بازسازی عرصه های مختلف افغانستان معرفی بدارد

م ميخورد باادعای سفيرپيشين امريکا همخوانی واقعيت بازسازی ونقش اياالت متحده دراين مورد به چش
حکومت طالبان وقتی درکابل با يک شهروند  درنخستين روزهای سقوط. کمتری را بنمايش ميگذارد

ش اگردرتکسی وکنارجاده ازآينده وکمک امريکا دربازسازی افغانستان صحبت می شد گپعمولی م
 اما بعد از.  به زودی آباد وپيشرفته می شوداميدواری ودلبستن به کمک امريکا بود که کشورشسراسر

وجاهای سی درکوچه ها وخيابان شهرکابل انتخابات رياست جمهوری واکنون چنين حرفی ازبان کمتر ک
 کمک اياالت متحده دردوران ماموريت خليل زاد ازاينکه بگذريم تا چه حدی. می شودکشورشنيده ديگر

 توازن وعدالت دررعايت چگونگی دانه بوده است، برای بازسازی افغانستان گسترده وسخاوتمن
پرسش برانگيزوقابل بررسی دراين کمک ها  مختلف افغانستان موضوع واليات ومناطقسازی باز

واياالت متحده برای بازسازی واليت قندهاروبدخشان يکسان توجه کرده اند؟ آيا خليل زاد. ميباشد
آن  الرغم ادامۀ حضوروجنگ طالب والقاعده درآياهزينه های که برای بازسازی خوست وگرديزعلی

  چران ودايکندی قابل مقايسه ميباشد؟ ته شده است با ميزان هزينه های چغمناطق پرداخ
را برای بازسازی افغانستان اختصاص الرها دد ملياربعدازسقوط حکومت طالباناياالت متحدۀ امريکا

 2006 امريکا تا ختم سال. غانستان ميرسدبيشترين اين پول به مصرف بازسازی ارتش اف. داده است
اين ارتش ازپنج قول . سازدبآماده تکميل ود هزاری نفری افغانستان راتا ارتش هفتاميالدی متعهد شده 

تشکيل ميشود که تمام مراکزاستقراروساختمانهای بودوباش نظاميان اين قول اردوها به مصرف دوار
ا اختصاص داده الررساختن بارک های نظامی دومليارد دامريکا برای . امريکايی ها ساخته می شود

  داشت هنوزنا  حضورنظامی خودرا حفظ خواهنديکايی ها تا چه زمانی درافغانستان اينکه امر. است
هيچگونه سند وتوافقنامۀ رسمی دراين مورد ميان دولت افغانستان واياالت متحده که . مشخص ميباشد

امضای تفاهم نامه ای بنام  . نونمند بسازد، به امضاءنرسيده استحضورنظاميان امريکا رادرکشورماقا
 ميان کرزی وبوش درموردهمکاری استراتيژيک 2005 می 24اعالميۀ مشترک امريکا وافغانستان در

تعليمات نظامی وتهيۀ نيازهای لوژستيکی ارتش را . نمی تواند پاسخگوی تمام جنبه های اين امرباشد
بعضی ازمشاورين . ارتش تا سطح تولی دارای مشاورين امريکايی است. رندامريکايی ها به عهده دا

 ميالدی 2005تابستان ( تعداد ارتش ملی که تا کنون. نظاميان انگليسی، فرانسوی وکانادايی نيزميباشند
امريکايی هاازاين ارتش درجنگ عليه . تعليم ديده اند به سی هزارنفرميرسد)  خورشيدی1384برابربا
فرماندهی عمليات را درجنگ ها قوماندانان امريکايی بدوش دارند . القاعده نيزاستفاده ميکنندطالبان و

جذب . وبدون آگاهی واجازۀ امريکايی ها ارتش افغانستان به هيچگونه عملياتی دست زده نمی توانند
  .ت ميکنندآن سربازان تا معادل يکصد دالرحقوق دريافدرارتش داوطلبانه است که دربرابرنيرووافراد 
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باوجود آنکه اين ارتش بنام ارتش ملی ساخته می شود اما افراد درارتش براساس فيصدی های اقوام 
 تا کنون هزاران. بيشترين فيصدی افراد وافسران ارتش ازپشتونهاانتخاب می شوند. استخدام می شوند

اياالت متحده اسلحۀ هنوزنشانی ازاينکه . نفرازارتش ملی وظايف خودرا ترک نموده فرارکرده اند
برخالف، امريکايی ها سالح و . امريکايی را به ارتش ملی افغانستان تهيه وتوزيع کند وجود ندارد

تجهيزات مروج درافغانستان را که ساخت شوروی سابق است بدون ارتباط با دولت افغانستان ازدالالن 
   اين کاربازارجديد. يگذارندوتاجران محلی اسلحه خريداری نموده بدسترس نيروهای ارتش ملی م

 فروش سالح وتجهيزات ساخت پاکستان وکارخانه های اسلحه سازی قبايل آنسوی ديورند راگرم ساخته 
  .                                         ومقادربيشماری اسلحه ومهمات تقلبی پاکستان وارد افغانستان ميگردد

نيادرسايرعرصه های بازسازی طی اين سه سال بسيار نقش وکمک اياالت متحده وسايرکشورهای د
شايد سه سال برای نمودارشدن آثارونتايج ملياردها دالرکمک جهت بازسازی، . مشخص ورشن نيست

فرصت اندک باشد اما درهمين فرصت کوتاه هم سنگ تهداب کدام بندبرق، کدام فابريکۀ کالن واقدام 
مردم . دی افغانستان درآينده محسوب شود، گذاشته نشدديگری که زيربنای بازسازی وانکشاف اقتصا

درشهرکابل پايتخت کشورشان سربازان ده ها کشورخارجی رابه عنوان نيروهای بين المللی امنيتی می 
بينند، شاهدصدها دفتروانجيوهای خارجی اند که بنام مؤسسات بازسازی وکمک کننده به افغانستان شهر 

د وبوری های بزرگ مملوازريگ وخاک درکنارسرک هاوگماشتن گارد کابل راباايجاد ديوارهای بلن
وشاهد توسعه واعمارناتمام ساختمان سفارت امريکا . امنيتی، به شهرجنگ زده ونظامی مبدل کرده اند
 امادراين سه سال آثاربسياراندکی ازبازسازی ونو. هستند که ازسقوط رژيم طالبان تااکنون ادامه دارد

  . ا کمک های ملياردی امريکاوجامعۀ بين المللی مشاهده کرده اندسازی پايتخت را ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                         
  ارتش ملی درحال تعليمات                                                

قيقات خودرادرمورد بازسازی افغانستان تح) 2005(يک نشريۀ معتبرآلمان دربهارسالجاری ميالدی
به نشررسانيد که درآن به گوشه های حقايق اين بازسازی پرداخته " ملياردهای ناپديدشده"تحت عنوان 

حقيقتی که امريکايی ها بيشتربسوی افغانستان بمثابۀ مارکيتی می بينند که قبل ازهرچيزديگر . می شود
افغانستان يکی ازفقيرترين کشورجهان « : نشريه می نويسداين. ازآن ميتوان سود زيادی کمايی کرد

ولی خارجی ها دراين کشوربهترين معاش را . است که عايدسرانۀ آن تقريبًا به دوصددالر ميرسد
تعداداين دفاترفعال . صدهادفترمشورتی باطرح دستيابی به مبالغ بزرگ به رقابت افتيده اند: ميگيرند

به قول يک کارمند سفارت اياالت متحدۀ . دفترتخمين زده ميشود3000ه مشورتی همين اکنون کم ازکم ب
امريکا که ازدوسال به اين طرف درکابل کارميکند، تعدادمشاورين بصورت غيرمترقبه ازتعدادمگس ها 

قراراظهارات يک ديپلومات آلمانی، يک چهارم پول های امدادی امريکا به . وسگ های شهرباال رفت
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 ساله که ازکليفورنيا ميباشد 67چنانکه ويليم استرانگ . ی رسانيده می شودمصرف مشاورين خارج
ويليم استرانگ ازده هاسال به اينطرف درمناطق .  مليون دالری گرديد30مؤفق بدريافت قرارداد 

اواکنون با جمعی ازهمکاران بين المللی خويش درکابل . بحران زدۀ جهان مصروف معامله ميباشد
.  هزاردالرکرايۀ خانه يی راميپردازد که درشمال شهرکابل قراردارد12000نه تنها اقامت دارد وماها

 نام دارد به فرمايش دولت افغانستان اراضی کشوررا Emerging Markets Groupمؤسسۀ او که 
ويليم استرانگ که دلش ازخوشی جوش . اندازه گيری کرده وچگونگی مالکيت آنرا توضيح مينمايد

   درکارتۀ وزيراکبرخان فقط پنج دقيقه راه. ه افغانستان بازار خيلی وسيع وبزرگ استميزند، ميگويد ک
  اين مؤسسه که . دورتردرتعميری که ازخشت پخته آبادگرديده است، دفتررقيب ويليم استرانگ قراردارد

Bearing Point نام دارد، درسراسرجهان دربخش مشاورت فعاليت ميکند وپولی را که درافغانستان 
 درکابل Bearing Pointرئيس دفتر. زبابت مشاورت حاصل می کند، بيشترازصدمليون دالرميشودا

  نفرمشاورخودرا دردرون حکومت افغانستان جا70 مؤفق گرديده است که تا حال Ed Elrahalآقای
ن، درکشورعمًال نه وزارت های اين همه متخصصيه آنهم بعدازسه سال مشاورت پيهم ب. نمايدجا ب

همکاران . دارند که بتوانند چنين اداره يی را خودايجاد نمايند جودآمده ونه هم افغان هايی وجودبوکار
ساله در 55باآنهم يکی ازاين مشاورين .  اجازه ندارندوارد مصاحبۀ مطبوعاتی شوندEd Elrahalآقای

درکابل : وزارت ماليه که نامش را متذکرنمی شود دراين خصوص که چرااين جا آمده است ميگويد
 50وی بخاطراوضاع ناهنجاروخطرناک، . همان مقدارپول بدست می آورد که درعراق پرازخطر

وقتی ازسرجمع معاش اوپرسيدم، بعدازيک سکوت . دريافت ميکند فيصد بيشترازمعاش روزانۀ خود
 ولی برهمه مبرهن است که معاش کارمندان کمک های انکشافی اياالت. است" سِر معامله"گفت که اين
ری درکابل ميتوانست تاحال اين کمترين سياستمدا.  دالراست840 روزانه حداکثرUSAidمتحدۀ امريکا

که (مردان به اصطالح هزاردالره.  رابزند که چه معاشات گزافی برای مشاورين پرداخته می شودحدس
يه ميکنند اينها ازطرف مؤسساتی که پول تأد. درهمه جاحاضربودند) روزانه هزاردالرمعاش ميگرفتند

ليستی ازمعاش اين  چندی قبل برای اولين بار. مثل بانک جهانی وبانک انکشاف آسيايی استخدام شده اند
  برای يک همکاردفترمشورتی يی ازانگلستان بنام . نداختامشاورين افشأشد که حکومت را به نيملرزه 

Crown Agents 207000غمبل" دفترهمآهنگی کمک های پولی" روزکاردر180 درمقابل 
 روزکارمبلغ 241يکی ديگرازاين همکاران درازاء . دالربشمول مصارف مأکوالت تأديه گرديده بود

 يک سالۀ يک وزيريا حقوق  دالردريافت کرد که اين مبلغ معادل است با ده برابرمعاش 240000
     )154(  » .افغانستان

خراب  کيفيت نادرست وکمک کننده  حقيقت تلخ ديگردرسياست های بازسازی اياالت متحده وکشورهای
بخشی ازمقادرقابل مالحظۀ پول های بازسازی به جيب مشاورين اگر. پروژه های بازسازی است

اين پول ها بزرگ وهنگفت جدًا موردترديد قراردارد، يک بخش  ميرود که مؤثريت کاری شان خارجی
که داران اخلی، دالالن وِتودست بدست گشتن پروژه هاميان انجيوهای خارجی وددرخريد وفروش 

دقيقًا همچون حرکت توپ برفی که پيش پای توپ بازان ازاين سوبه آن . محلی حيف وميل می شود
. آخرين بازيگر، چند برابرحجم وکيفيت اول خودراازدست ميدهدغلط ميخورد وتوپ درپيش پای سو

برای ساختن می رسد که نيمی که داری درافغانستان وقتی يک پروژۀ بازسازی بدست آخرين انجيووياِت
 درپروسۀ خارجی وشرکت های کالن داخلی ازبودجۀ اولی واصلی آنرا مؤسسات وانجيوهای قبلی 

غيرقابل دوام آنگاه پروژه با کيفيت پائين وازمواد ارزان و. خريد وفروش پروژه به جيب خودکرده اند
سفارت امريکا درکابل با صالحيت وآگاه  يکی ازکارمندان. ساخته ميشود وگاهی هم پروژه ناتمام ميماند

درنشريۀ آلمانی " ملياردهای ناپديدشده" به نويسندۀافشای نامش خود داری شود که می خواهداز
معجزيی بکاربرده، افغانستان : "ازواشنگتن امرآمد مبنی براينکهيکسال قبل به سفيرامريکا« :ميگويد

کلينيک ومکتب اعمارگرديده 700 بايد 2004لسا  درمدت سه ماه، تاجون."رايک شبه اعمارکنيد
رئيس بخش افغانستان سازمان " پاتريک فاين"آقای . وکارگاه های برق وشبکه های آب فعال گرديد

جنون "که دربخش کمک های انکشافی سازماندهی ميکند، ميگويد که طبعًا آن برنامه USAidپرقدرت
ن به بعد همه امريکايی ها دراين جا زيرفشارزياد کارمندسفارت امريکا اضافه کرد که ازآ. بود" آميز
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برای ما : "عواقب اين کار فاجعه آميزبود. قرار گرفتند تا مؤفقيت مطلوب راباارقام واعدادارائه دهند
 موادباکيفيت بدودرعين حال باقيمت گران ميرسيد، افراد بيکاره استخدام می شد وتعداد سودجويان زياد

درعوض آنکه مکتب وکلنيک .  می شددکه بهتربود اين برنامۀ نابکارتعطيلکارمند سفارت افزو." بود
 علمی شوند تاخود بتوانند يده شود، بهتراست که افرادی تربيتبادشودوبجای آنکه مملکت باپول پوشانآ

در قفای ما ساختمانها وتعميراتی برجامی مانند که به سرعت ازهم :"زيرا. مکتب وکلنيک بسازند
   ) 155( » .ميريزند

کيفيت بد مواد آن درقفای امريکايی ها به سرعت رات وساختمانها نيستند که به اثرالبته اين تنها تعمي
ناقص، بدکيفيت وغيرعادالنۀ را که امريکايی ها درعرصه های مختلف  بلکه هرساختارازهم ميريزند

    . داشت ته نخواهدسياسی واجتماعی برای افغانستان بسازند سرنوشتی بهترازآن تعميرهای فروريخ
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