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  امريكا با اسامه بن الدنۀدرگريى هاى اضالع متحد 
 
 گيوم دسكى ژان چارلز بريسار  :نوشته  
 دوآتور حممدآجان مرزئ  :ترمجه  

 حممد شريف هباند    
 

 فصل سوم  
 يك خط عبورى گاز براى طالبان

 
 آه به قدرت ،شخصى ميبايست به اين انتظارات و آمكهاى خارجى  

 .ساخت، معىن و امهيت ميبخشيدرسيدن طالبان را ممكن 
نام وى آارلوس .  يك ابر قدرت نفت بودًا شخص مورد نظر طبع  

نامربده نه شهروند عربستان سعودى، نه .  استCarlos Bulgheroniبولغروىن 
 وى رئيس. پاآستان و نه امريكا، بلكه شهروند ارجنتاين مى باشد

 آه چهارمني شرآت بزرك  ،Bridasعمومى گروپ تشبثات انرژى بنام بريداس 
مقر گروپ مذآور در بوينس آيرس قرار . نفىت امريكاى التني است، ميباشد

 بزرگ در ساحهء نفت شرکتگروپ بريداس در ساهلاى هفتاد به يك . دارد
 از طريق فعاليت در ١٩٩٢ ــ ١٩٩١رهربى اين گروپ بني ساهلاى. رشد منود

هاى يا رهربان جديد مجهورهند و پاآستان بزودى مزاياى مهكار بودن ب
رهربان گروپ . سابق شوروى و اولرت از مهه ترآمنستان را درك منود

برايدس در دفاتر شان در اسالم آباد اميدوار بودند، تا در 
افغانستان به زودى ثبات به وجود آمده و حكومىت بر قرار گردد، آه 

 پايپ الين با آن در مورد ساختمان پايپ الين هاى گاز و اولرت از مهه
آارلوس . بني ترآمنستان و پاآستان مذاآره صورت گرفته بتواند

 اولني موافقتنامه را در مورد استفاده از منابع ١٩٩٢بولغروىن در سال 
 ۶گاز دولت آباد با حكومت ترآمنستان به امضاء رسانيد و به تاريخ 

  با راضى ساخنت حكومات پاآستان و ترآمنستان به موافقت١٩٩۵مارچ 
 آه قرار بود از طريق افغانستان يىننامه اساسى در مورد ساخنت پايپ ال

 .)١(بگذرد، موفق گرديد 
هاى ديگر نفىت نيز شرکتآارلوس بولغروىن بعد از آن تالش منود، تا   

از نظر ( شرآت نفت درجه دوازدهم  ًاخمصو ص. در اين تشبث شريك شوند
  .Unocalونوآال يامريكا بنام ) قدرت اقتصادى 

 در ١٨٩٠  آه در سالUnion oil Company of California آليفورنيا  شرآت نفىت  
 به اين طرف به نام ١٩٨٣ تأسيس گرديده و از سال Santa Paulaنتاپوال اس
شود، گذشته بسيار موفقى در ي ياد مUnocal Corporationونوآال آورپوريشن ي

 رئيس ۀ نود حتت اداراين شرآت در اواسط ساهلاى. سكتور انرژى داشت
 به يكى از ده آانسرن نفىت مهم امريكا رشد Roger Beachوقتش، روجر بيچ 

شنهاد يبيچ به مثابهء يك متشبث جمرب، امكانات فته در پ. منود
وى حىت تصميم گرفت آه از . مهكارش، بولغروىن را بصورت فورى درك منود

 بريداس در حمل کتشرآت رشامنش صرف نظر منوده و بدون يخدمات متحد
او جهت آسب ساحهء . )٢(مورد نظر بصورت مستقيم سرمايه گذارى منايد 

ى، ودعس Delta Oilفعاليت و محايت ماىل به آانسرن ديگرى بنام دلتا آيل 
 .مراجعه منود

 ٢١ ونوآال و دلتا آيل به تاريخيمهان بود آه رؤساى شرآتهاى   
سفر مراد نيازوف، موافقتنامه  با رئيس مجهور ترآمنستان، ١٩٩۵اآتوبر 

اى را در مورد صدور گاز به ارزش هشت مليارد دالر امريكائى به 
در اين موافقتنامه ساختمان يك پايپ الين نيز در . امضاء رسانيدند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

مصارف ساختماىن اين پايپ الين در حدود سه . )٣(نظر گرفته شده بود 
 محايت ،قد موافقتنامهبعد از ع. مليارد دالر امريكائى ختمني شده بود

 .از طالبان نه تنها هدف جيوسرتاتيژيك بلكه اقتصادى هم دا شت
تصميم ىب سابقهء استخبارات عربستان سعودى حتت رهربى شهزاده ترآى   

الفيصل عبارت از آن بود، آه به طالبان به پيمانه وسيعى آمك 
ن موتر برساند، اولرت از مهه از طريق ارسال وسايل خمابراتى و چندي

پيك اپ چاپاىن با شيشه هاى سياه آه طالبان به آن عالقهء فراوان 
عربستان سعودى در عني زمان آمك هايش را به مهه احزاب اقوام . داشتند

اقوام متذآره دست خاىل مانده، فلهذا آا . اوزبك و تاجك قطع منود
چنني بنيادگرايان با . ىن منوده و مناطق شان را از دست دادنديعقب نش

 ١٩٩۶ سپتمرب ٢٧ وسيع به جانب آابل به حرآت درآمده و به تاريخ یمحايت
اين مسأله باعث . قدرت را بدست آوردنددر ميان سرور و شادمانی 

چند ماه قبل از آن خامن روبني رافائيل، مسؤول . ارضاى خاطر مهه گرديد
 آسياى جنوىب در وزارت امور خارجهء امريكا، به آندهار سفر منوده
بود، تا موافقت آشورش را در مورد انكشافات و تغيريات پالن شده 

ما هم “ :  اظهار منود١٩٩۶ اپريل ١٩نامربده به تاريخ . اظهار منايد
هراس دارمي، آه در صورت عدم اجياد ثبات سياسى در اين آشور 

 يك مجله ايكه به .)۴(“ امكانات اقتصادى از دست خواهد رفت
 . اردتوضيح بيشرت ضرورت ند

محايت از بنيادگرايان در خارج از جانب حلقه هاى سر شناس سياسى   
دو انسيتتوت با نفوذ امريكائى در ساحهء سياست خارجى . ادامه يافت

اينها شوراى سرشناس . در محايت از طالبان جد و جهد اعظمى منودند
ماسى يك بنياد واقعى ديپلو ()Council on Foreign Relation )۵روابط خارجى 

، وزراى سابق، قشر ديپلومات پوهنتون نرايامريكائى، آه اعضاى آن سف
 John Hopkins Schoolمكتب سرشناس جان هاپكني سكول , Georgetown Universityجورج تون 

 يك مرآز حتقيقاتى، آه در قدم خنست در )Rand Corporationو رند آارپوريشن 
.  ، مى باشند)ى آار مىكندخدمت پنتاگون، صنايع دفاعى و سكتور دفاع

  متخصص افغانستان در شوراى روابط خارجى در Barnet Robinبارنت روبني 
 : اظهار منود١٩٩۶اآتوبر 

طالبان با انرتناسيونال متعصب اسالمى هيچ گونه ارتباطى “   
چه يك وسعت نظر؟ چنني . )۶( “ در واقعيت حىت از آن نفرت دارند. ندارند

د از به قدرت رسيدن طالبان صورت گرفتند، يعىن توضيحات يك ماه بع
صحبت منوده و به “ امارت اسالمى افغانستان“زماىن آه حمصالن قرآن از 

 عربستان ایقدرت رسيدن شانرا ممنون دالر هاى ديكتاتورى بنيادگر
 رهربان مذهىب اين آشور، آه براى يك اسالم تندرو و آهن ًاسعودى، خمصوص

نيكه مال عمر خودش را به نام رهرب عقيدت مندان مى رزمد دانسته،  زما
را اختيار منوده و طالبان رئيس مجهور سابق “ مال ” اعالم و لقب 
 را با وجود پناه گزيىن به سازمان ملل متحد، بدون هللاآمونست جنيب ا

 ! بيشرت در اين مورد اضاىف خواهد بودۀتبصر. حمكمه اعدام منوده بودند
 اواخر زمستان هراس انگيز افغانستان، چنان و ١٩٩٧درآغاز سال    

متخصصان نفت و . به نظر مريسيد، آه گويا آار به اجنام رسيده است
ديپلوماهتاى سابق، آه به جهان جتارت رو آورده بودند، بعد از تصرف 

پالن پايپ .  آشور از جانب مليشاى مذهىب، آار شان را آغاز منودند٪٩٠
ونوآال تيمش را در اسالم آباد ي. رديدالين بايد به زودى عملى ميگ
 خود را به آابل و از مهه اولرت به ۀتوسعه داده و چندين منايند

شرآت نفت در . آندهار، به قرارگاه متحدين پر ارزش جديد شان فرستاد
بدين ترتيب مرآز مطالعات افغانستان . هيچ ساحه از مصرف دريغ ننمود

امريكائى را بدست آورده و از آن در پوهنتون نرباسكا صد هزار دالر 
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به منظور سرمايه گذارى در پروژه هاى خمتلف زيربنائى در آندهار 
به طور . شخصيتهاى مهم در اين عمل خرييه سهم گرفتند. استفاده منود

 ۀاجنسى اضالع متحد (USAID مسؤول سابق Gerald Boardmanمثال جرالد بوردمن 
سازمان خرييه اى آه حتت اثر مستقيم ، )امريكا براى انكشاف بني املللى

موصوف به آمك پول يونوآال حتت . وزارت خارجـهء امريكا قرار دارد
روپوش فعاليتهاى خرييه پوهنتون نرباسكا پروژه هاى تربيىت طالبان را 

مربوط به جوانب  برای اجنام ونوآالي. )٧(در آندهار متويل منود 
 Robert روبرت اوآلى چون،مهمى اشخاص “منبع ثروت افغاىن”ديپلوماتيكى 

Oakleyموصوف . استخدام منود را  سفري سابق اياالت متحده در پاآستان
 ، سنديكاى CentGasدفاتر خود را در  اسالم آباد در تعمري تصدى سنت گاز 

 .)٨( نفت يونوآال جاجبا منود شرکتحملى 
 اين  سلطنىتۀدر لوى شرآت دلتا آيل عربستان سعودى متام خانواد  

خواست، آه از هژموىن طالبان، اين برادران جوان شورشى شان ي مکشور
اين . آه اآنون تأمني نظم نويىن را به عهده داشتند، مستفيد شوند

آانسرن وى بعد از . مطلب را بريداس ارجنتايىن هم به زودى درك منود
  مهكاران جديد را جست و جو منوده و خودش را،رشبرابونوآال دريخيانت 

 از عربستان سعودى، آه با ترآى الفيصل، )٩ (Ningharco نينگارآو شرکتبه 
  .)١٠(آمر استخبارات روابط خوب و نيكو داشت، نزديك منود 
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  .۵شرآت دولىت ترآمىن بنام ترآمنو گاز  ٪ 
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 . سعودى به فصل هفتم و هشتم مراجعه منائيدۀ در مورد جزئيات شجر- ١٠ 
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 گيوم دسكى ژان چارلز بريسار  :نوشته  
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 فصل چهارم
 مال عمر، متحدى ناراحت آننده

 
 زمانيكه اوضاع سياسى و جتارتى انكشاف مثبت ١٩٩٧در هبار سال   

مهراه با آن، . منود، در مشال آشور زد و خورد هاى شديدى آغاز گرديد
ه در جريان آن در برابر طالبان شروع گرديد، آ“ رمسى”زمان ىب عاطفگى 

 جانب  ايشان،اين اشتباهات. از حمصالن قرآن اشتباهات مكررى هم سر زد
 .مقابل مذاآره را جمبور ساخت، تا از آا دورى جويد

در جريان محالت شديد باالى شهر مزارشريف حتت رهربى قوماندان   
  جنرال اوزبك رشيد دوستم جنگ خمصوصًا مناطق حتت کنرتولامحدشاه مسعود و

موارد متعدد شكنجه به اثبات . با ىب رمحى ىب سابقه اى صورت گرفت
 به قيمت زندگى ١٩٩٧اين جنگها بني ماه هاى مى و آگست سال . رسيد

در عني زمان طالبان، آه در جنوب .  ده هزار انسان اجناميدًاتقريب
آشور و در آابل به قدرت رسيده بودند، مقررات هر چه بيشرت 

چنان به نظر مى آمد، آه زنان اولني .  منودندبازدارنده را وضع
جامعهء بني املللى در ين مورد به آندى ابراز . قربانيان رژمي باشند

 باعث تغيري واقعى در ١٩٩٧ سپتمرب سال ٢٨اما تاريخ . نمودميخشمگيىن 
در اين روز آميشنر . روابط ميان رهربى افغاىن و بقيهء جهان گرديد

 از افغانستان Emma Baninoور بشرى، اميو بانينو احتاديهء اروپا براى ام
نامربده خيلى زود . باز ديد منود، تا وضع را به چشم خود مشاهده منايد

او با مهراهى ژورناليستان متعدد . ى حمصالن قرآن را درك منودايرگآهنه 
و آمران سازمااى بشرى شرايط فاجعه انگيز زندگى زنان، سكتور 

در جريان سفر واقعات متعددى . عامه را تشخيص منودهاى يتربيىت و آزاد
 .)١(پوليس برخى از اعضاى هيئت وى را دستگري منود . رخ داد

در حاليكه طالبان از يك طرف چهره هاى واقعى شانرا نشان   
دادند، از طرف ديگر بن الدن براى افغانستان به يك مشكل مبدل مي

 از ًاى عربستان سعودى تقريب ريشه هاۀسىن هاى بنيادگرا دارند. گرديد
دو سال به اين طرف اضالع متحده را دمشن درجه يك شان اعالم منوده 

 شان، خرطوم در سودان به آمك پايگاه ۀآا از قرارگاه عمد. بودند
هاى شان در برخى از مناطق مين، آه حتت آنرتول قواى نظامى نبودند، 

كه خاك عربستان سعودى، ياولني فعاليتهاى شان را عليه امپرياليست ها
اسامه بن . مني اماآن مقدس را لكه دار منوده بودند، آغاز آردندسرز

 را  سعودیاو بعد از آنكه حكومت حاآم. )٢( استالدن از مجله رهربان شان 
  امريكا بصورت علىنۀبنابر سلوك نوآرمنشانه در برابر اضالع متحد

ى رهربان مذهىب گرديد،  انتقاد منود و بدين ترتيب باعث خرسندًاشديد
او در اين زمان منحيث . تابعيت دولىت عربستان سعودى را از دست داد

عليه تاسيسات نظامى در ١٩٩۶ جون سال ٢۵عامل اصلى سوء قصد هاى 
گفته ميشد، آه وى به آمك .  عربستان سعودى مشرده مىشدKhobarخوبار 

ويان سابق ش جهت انسجام يك جنبش سياسى از ميان جنگجيوسايل مال
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ه قدرت شوروى، افرادى را به مثابه مدافعان اسالم پاك و خالص يعل
بن الدن در . جهت مبارزه بر ضد فشار سلطنت حاآم مجع آورى مى منايد

اين زمان چندين بار در شهر جالل آباد افغانستان، حمل نفوذ رهرب 
  چريكى عليهۀبنيادگرايان، گلبدين حكمتيار، مهرزم سابقش در مبارز

قواى سرخ و در قدم خنست آمر سابق حممدعمر، شخص جديد قدرمتند در آشور 
 .ديده شد

 ترآش گفته ١٩٩١  اولني بازگشتش به آسياى ميانه، آه وى در سال  
ش رئيس ي صورت گرفت، اين زمانيست، آه حام١٩٩۶بود، در ماه مى سال 

رفته دولت سودان عمرالبشري به مراسم حج به مكه در عربستان سعودى 
اسامه بن الدن براى آنكه باعث آدروت روابط ميان ميزبانش و . بود

 سلطنىت عربستان سعودى نشده باشد، به پاآستان پرواز منوده و ۀخانواد
دو پسرش سعد و . )٣(از آجنا براى چند هفته به جالل آباد عزميت منود 

بعد عبدالرمحن با وى هم سفر نشده، بلكه در سودان باقى ماندند، اما 
 بعد از هتامجات متعدد و ١٩٩٧او در سال . از شش ماه به او پيوستند
ليبيا باالخره در  در ،)۴(گروال معمرالقذاىف ډمحلهء نافرجام عليه رژمي 

 .افغانستان جاجبا گرديد
“ غري رمسى” رئيس مجهور آلننت اولرت از طريق گزارشى ۀماموران ادار  

زمانيكه .  متوجه اين شخصيت شدندWayne Downingوين ديونينگ  از جانب
مقامات رياض بعد از سوء قصد در خوبار از اجازه دادن به حتقيقات اف 
ىب آى در عربستان سعودى خودارى منودند، پنتاگون وين ديونينگ را 
موظف منود، تا جهت روشن منودن برخى از پيآمد ها، حتقيقات خارج از 

بدين ترتيب ديونينگ اولني . هدچوآات حقوقى را به صورت پنهاىن اجنام د
پديده اى بنام بن «افسر بلند رتبهء قواى نظامى امريكا مىباشد، آه 

 .)۵( را شناخت »الدن
با دمشنان جديد امريكا، اميد آنان رشد رژمي طالبان و دوسىت   

شرآتهاى نفت، وزارت جتارت و ديپلوماهتا را هر چه بيشرت درهم و برهم 
 وزير خارجهء وقت امريكا در جريان Madeleine Albright مادلني آلربايت. منود

 ًايك سفرش به اسالم آباد رژمي جديد آابل را با وجود پيشبيىن هاى مگرر
واشنگنت بصورت رمسى از طالبان . خوش بينانه اش بصورت علىن انتقاد منود

تريگى روابط در ماه هاى مابعد آغاز يافت و اين روابط در . دورى جست
 . قطع گرديد١٩٩٨ن سال تابستا

                حكومت آابل در اواخر ماه جوالى سازمااى غري حكومىت  
طالبان در مشال آشور خمالفانشان را به . امريكا را از آشور خارج منود

حال . سكوت در آورده و شهر مزارشريف را به صورت آامل تسخري منودند
 قوماندان مسعود مقاومت  در اطرافی از جماهدينيك تعداد خيلى آم

 آوهستاىن و آمرت از پنج ۀنشان ميدادند، اما آا صرف قسمت دور افتاد
در جريان تسخري شهر مزارشريف اعدام . در صد آشور را در دست داشتند

ها صورت گرفت، اولرت از مهه ده نفر از ديپلوماهتاى ايراىن تريباران 
وماهتاى بني املللى، نقطه اى مهراه با آن از نظر بسيارى از ديپل. شدند

اما اين . آه ديگر از آن راه بازگشت وجود نداشت، فرار رسيده بود
در نايروىب و ١٩٩٨بتاريخ هفت آگست سال . مهه اجنام آار ها نبود

اين سوء قصد . دارالسالم عليه سفارهتاى امريكا سوء قصد ها صورت گرفت
كى شبكهء جهاد اسالمى و ها از جانب بن الدن متويل و با محايت لوژستي

اين دو جنبش ترور از زماىن بدين سو  با . مجاعة اسالميه اجنام يافتند
اضالع . هم متحد بوده و در افريقاى شرقى نفوذ زياد حاصل منوده بودند

 راآت آروز ٧۵ آگست اين سوء قصد ها را با فري ٢٠ امريكا بتاريخۀمتحد
 اطراف خوست و جالل آباد، جائيكه آمپ  باالى اهداىف درCruise- Missileمسايل 

هاى تربيىت القاعده قرار داشتند، و باالى يك فابريكهء ادويه سازى 
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حممدعمر اين محالت را تقبح منوده و  روز بعد مال. در سودان، جواب داد
 .ش ميباشدياعالم داشت آه بن الدن مهمان گرام

مش را با آابل حكومت امريكا متام روابط مستقي:   اولۀپايان پرد  
 .قطع منود، اما صرف براى شش ماه

جنبشى .  نفت درين مقطع زماىن به ناآامى اجناميده بودۀپروژ: نتيجه 
در سر تا ) و يا اآثريت مؤنث گرأ  (Feminist Majority  ماژوريتیزنان

 پروپاگند را براه )۶(  امريكا عليه آانسرن يونوآال ۀسراضالع متحد
ايت از ديكتاتورىي آه بردگى زنان را پايهء انداخته و آنرا به مح

لرى آلننت محايتش را يه. سياست اجتماعى خود قرار مى دهد، متهم منود
. آيد مهه جانبه اعالم منودأاز اين فعاليت به صورت علىن و با ت

يونوآال  مامورينش را از پاآستان و افغانستان بصورت تدرجيى بريون 
اما در رياست امور . ور ها مسدود منودساخته و دفاترش را در اين آش

آسيائى وزارت امور خارجه در واشنگنت در مورد وقوع حوادث ناگوار 
در اينجا هيچكس مفيديت يك حكومت دوست در . ابراز تأسف صورت گرفت

افغانستان را، حكومىت را آه اميد برقرارى آن در وجود حمصالن قرآن 
. توانست، فراموش ننموده بودده شده و باعث ثبات در آشور شده مييد

بدين ترتيب نظريهء مربوط به محايت از يك حكومت ميانه رو  طالبان 
. يك سنجش متسخر آميز و با فرجامى ويرانگر. درآينده به ميان آمد

 آه از آن به خاطر ،تر از آن بود اما اين آشور براى بسيارى مهم
 . نظر مناينداختالف نظر با يك تعداد بنيادگرايان جنگ طلب صرف
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