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در پاکستان  مداخالتمقاصد و سفارت امریکا در مورد راپور 

 طالبان  به طرفداری ازکهنه شده  مقابل مسعود و حکمتیار

  نوتاسیس 

 

: سند ذیل تلگرام از سفارت امریکا در اسالم آباد است که به وزارت خارجه امریکا در سال احمد فواد ارسال تبصره

نظر   به این طرف از طبقه بندی مخفی خارج شده است . اگراین سند از 2011فرستاده شده و از سال  1995

میتواند در تحلیل و تحقیق و مطالعه یک مرحله از تاریخ   تحقیقی، عینی، غیر احساساتی و غیر سیاسی مطالعه شود

افغانستان، و در معلومات در مورد اشخاص و حرکات سیاسی داخلی و منطقه ای معلومات ارزشمندی ارائه کند. این 

اکستان در افغانسان ، روابط پاکستان و طالبان ، موضوعات ذات سند میتواند در مسائل تاریخی مثل مطالعه مداخالت پ

این سند به دالیل ذیل   ی گروپ ها در افغانستان وغیره از نظر تحقیق علمی و بیطرفانه مورد استفاده قرار بگیرد.بینال

 ارزش دارد:

در همان وقت و زمان وقوع حوادث نوشته شده است.اگر سال ها بعد نوشته میشد امکان اشتباه در      -1
 آن زیاد میبود.

نقل قول و روایت مستقیم از منابع موثق برای نویسنده راپور است. یعنی نویسنده از کدام چایخانه      -2
 آوازه و دروازه خبر جمع آوری نکرده است.  وسر چوک

ان این که نویسنده این راپور کدام عقده، منفعت شخصی ، سیاسی وغیره داشته باشد که انگیزه امک     -3
در تحریف اصل واقعه داشته باشد بسیار محدود است. برعکس راپور موثق وظیفه این راپور دهنده میباشد 

قانونی و بر اساس قوانین بر این نوع راپور دهندگان تخطی از اصول راپور موثق باعث مشکالت 
ووظیفوی برای این اشخاص میگردد. به این معنی که راپور یک مامور بیطرف موظف یک مملکت 

خاطرات و کتاب های نوشته   خارجی که در حوادث شامل نیست ارزش سند را بلند میبرد. از طرف دیگر
که خود در  شده سال ها بعد پر از انواع احساسات ، عقده ها و انگیزه های مختلف توسط نویسندگانی
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 Harvard 1رزش تحقیقی پائین دارد. در رهنمای پوهنتون هاروارداحوادث نقش داشته اند 
University و اسناد ، تحلیل منابع و استناد به منابع آورده شده  فصل های متعدد در تشریح جستجوی منابع

که برای تحلیل و درک ارزش اسناد رهنمای خوبی شناخته شده میتواند. مثالً در این رهنما نوشته شده   است
ت نویسنده سند مذکور صالحی باید سوال های پرسیده شود مثل :   است که در تحلیل و یافتن ارزش یک سند

در چه حد است؟) آیا وی به این فکر کرده است و تعلیم دیده است و تجربه دارد که راپور موثق 
آیا   آیا سند مذکور به چه مقصد نوشته شده است؟ ) آیا نوشتن این راپور از وظایف وی است (   بدهد(

التی این سند را نشر کرده و از نشر چه گروپ و تشکی  وسعت نظر این سند چیست و بر چی تمرکز دارد؟
آن چه مقصد و منفعتی دارند؟ معلومات این سند یا منبع تا چه حد تازه است؟ یک روز؟ یک ماه؟ یک سال 

 ؟

 ترجمه سند

 1995جنوری   تاریخ:

 زورمند شمال افغانستان جنرال دوستم با نمایندگان طالبان مالقات میکند موضوع:

) این قسمت که نام شخصی است در سند اصلی خالی گذاشته شده است( اخیراً به سکرتر سیاسی      -1
سفارت امریکا در اسالم آباد در مورد راپور یک مالقات بین جنرال عبدالرشید دوستم و طالبان در مزار 

 شریف صحبت کرد.

داشت که چند نفر از طالبان که دو نفر  ) این قسمت که نام شخصی است در سند اصلی خالی گذاشته شده است( اظهار
 رفتند.  پاکستانی شناخته نشده و بی نام و نشان آن ها را همراهی میکردند در اوایل ماه دسمبر به دیدن جنرال دوستم

اظهار داشت که دولت وی منابع)ایجنت ها(   ) این قسمت که نام شخصی است در سند اصلی خالی گذاشته شده است(
به اساس این راپور به صورت   ر داخل تشکیالت دوستم دارند و این منابع در این مورد راپور داده اند.فوق العاده د

خالصه در این مالقات با دوستم به وی گفته شد که طالبان هیچ مقاصد و اهداف سوق الجیشی در شمال ندارند و دوستم 
گردن مدارس دینی یعنی طالبان موفق به باز کردن سرک باید با آن ها مخالفت نکند. به دوستم گفته شد که اگر این شا

هدف اعالم شده ای آنها این است که کابل را منحیث یک شهر باز اعالم نمایند. در   عمومی کابل و قندهار بگردند،
ستم مقابل از دوستم تقاضا شده بود که موافقت نماید تا تونل سالنگ را و سرک کابل به شمال را باز نگهدارد و از دو

 خواسته شده بود تا اطمینان بدهد که از قبضه حکمتیار بر پایتخت جلوگیری نماید.

متعاقباً ) این قسمت که نام شخصی است در سند اصلی خالی گذاشته شده است( هم یک برداشت مشابه از مالقات 
ه نام شخصی است در دوستم و طالبان در مزار شریف را به سکرتر سیاسی سفارت امریکا عرضه کرد) این قسمت ک

مقامات   سند اصلی خالی گذاشته شده است( اضافه کرد که که در جریان سفر دوستم به اسالم آباد در ماه دسمبر
پاکستانی به دوستم تجویز کرده بودند که از تشکیل اتحادیه با احمد شاه مسعود خود داری نماید و در عوض ارتباط 

سمت که نام شخصی است در سند اصلی خالی گذاشته شده است( مدعی شد که خود را با حکمتیار نگهدارد. ) این ق
به دوستم گفت که " دوستم ضرورت به هیچ   یک مقام بلند رتبه پاکستانی که اسم و رسمش معرفی مشخص نشده است

این راپور  پریشانی در مورد طالبان ندارد بخاطری که پاکستان مسئله طالبان را برای وی حل خواهد کرد." به اساس
از دوستم تقاضا شده بود که موافقه نماید که اگر طالبان در باز کردن سرک کابل و قندهار کامیاب شدند ، دوستم هم 
سرک شمالی سالنگ را باز نماید که بنا به توضیح این مقام پاکستانی این سرک شمالی از راه سالنگ برای پالن 

محسوب میشود. ) این قسمت که نام شخصی است در سند اصلی  به آسیای مرکزی " ضروری "  تجارت پاکستان

                                                           

1 http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page346373 
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کرده است که کمک مالی محدود خود را به دوستم   خالی گذاشته شده است( مدعی است که در مقابل پاکستان موافقه
ادامه بدهد. ) این قسمت که نام شخصی است در سند اصلی خالی گذاشته شده است( به سکرتر سیاسی سفارت امریکا 

جنوری گفت که منابع )ایجنت های( وی در مزار شریف خالصه ای از جریان مالقات دوستم و مقامات  24 در
پاکستانی در اسالم آباد راپور داده اند و بر اساس آن ادعا شده است که دوستم با این تقاضای پاکستان موافقه کرده 

 است.
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