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 گيوم دسكى  ژان چارلز بريسار   :نوشته
 دوكتور محمدآجان مرزئ   :ترجمه

 محمد شريف بهاند    

 حقيقت ممنوع
 درگيرى هاى اضالع متحدۀ امريكا با اسامه بن الدن 

  فصل پنجم
  مذاكرات به هر قيمت

ى تحت فشار شايد در مورد آشور هاى ديگر فورًا تعزيرات هاى شديد اقتصادى وضع گرديده، قدرتمندان محل  
اعضاى آميته  امور خارجى آانگرس تا به حال . ... قرار داده شده و به يك اپوزيسيون دموآراتيك آمك رسانيده ميشد

 .“اآثريت به اين نظر نيست” اظهار مينمودند آه در رابطه با افغانستان 
  
 تالش نمود، تا شرايط جديدى ١٩٩٩بهتر از همه اينكه وزارت امور خارجهء امريكا به تاريخ اول فبرورى سال   

معاون وزارت امور خارجهء . را بوجود آورد، آه امضاى يك موافقتنامهء قابل قبول براى هر دو جانب را ممكن سازد
شخص درجه دوم ديپلوماسى امريكا جهت مالقات با نمايندگان طالبان شخصًا , Strobe Talbottامريكا، ستروب تالبوت 
وى با طالبان در مورد اثبات دست داشتن اسامه بن الدن و سازمان القاعده اش در سوء قصد . به اسالم آباد سفر نمود

بحث نموده، درخواست رسمى را در مورد تسليمى اين شخص به ) حتى در اين مقطع زمان(هاى نايروبى و دار السالم 
  .دو آشور را در آينده وعده ميدادامريكا به آنها سپرد، آه در صورت حل مسأله بن الدن برقرارى روابط ميان هر 

اما براى همه جوانب مسأله به زودى واضح گرديد، آه اين تالش ها با در نظر داشت قاطعيت سنى هاى افغانى    
تعداد زيادى از آشور ها به اين مسأله عالقه مندى جدى نشان داده و در صحبت ها . از اهميت زياد برخوردار نبود

به ابتكار “ شش جمع دو”تيب يك چهار چوب ديگر محرمانه در شكل يك گروپ بين المللى بنام بدين تر. ذيدخل گرديدند
 . در چوآات ملل متحد ايجاد شد)١(روسها و امريكايئان 

  
وى از جانب منشى عمومى سازمان ملل متحد موظف گرديد، تا . لخضر براهيمى يك ديپلومات با تجربه است    

در .  در هر جا ديده ميشد١٩٩٩براهيمى در جريان سال. را سازمان داده و اداره نمايدصحبت هاى ارتباطى با طالبان 
وادى آندهار در افغانستان، در پاآستان و اولتر از همه در رياض در عربستان سعودى، جائى آه در آن با شاه فهد 

.  الفيصل هم ديدار نمود با شهزاده ترآى١٩٩٩موصوف به احتمال قوى در ماه فبرورى سال. شخصًا مالقات نمود
، سپاه طالبان و اولين مليشاى مجاهدان ISIشهزاده ترآى الفيصل مسؤول مسلح نمودن استخبارات پاآستان آى، اس، آى 

براهيمى تحت بيرق ملل متحد براى همه بازيگران .  )٢(بود آه در سالهاى هشتاد بن الدن هم در وجود آن تبارز نمود 
نمايندگان وزارت امور خارجهء امريكا و روسيه در مقر .  به يك شخصيت مرآزى مبدل گرديدتختهء شطرنج افغانستان،

آيا آسى بهترى از وى براى ايجاد و رهبرى گروپ شش جمع دو . ملل متحد در نيويارك غرق  توصيف وى بودند
 موجود بود؟

  
، اوزبكستان، تاجكستان، ترآمنستان اين گروپ مشتمل بود بر شش همسايه افغانستان يعنى پاآستان، ايران، چين   

واشنگتن و مسكو عارى . يك ميراثى واقعى از زمانه هاى جنگ سرد. “روسيه و اياالت متحدۀ امريكا”و جمع دو يعنى 
از همه جبر هاى قانون و اما به خير خواهى ملل متحد بعد از گذشت بيست سال دوباره در مورد سر نوشت افغانستان 

نه بهبود قابل مالحظه آن بود آه هر دو حكومت به جاى مقابله از طريق به ميان آشيدن افغانستان، اين يگا. تصميم گرفتند
مذاآرات شش . بار با در نظر داشت اهداف ستراتيژيك همسايه هاى افغانستان به صورت مستقيم با هم مذاآره نمودند

، يعنى يك ماه بعد از )٣(خت اوزبكستان آغاز گرديد  با حضور طالبان در تاشكند پايت١٩٩٩جون سال١٩جمع دو به تاريخ 
آنكه سازمان داخلى جاسوسى امريكا اف بى آى، اسامه بن الدن را در لست ده مجرمى آه، بيشتر از همه در سطح بين 

 . المللى مورد پيگرد بودند، قرار داد
  
رئيس جمهور . را در دل مى پرورانيددر اين زمان اياالت متحدۀ امريكا باز هم اميدوارى مطيع ساختن طالبان    

.  از  نواز شريف صدر اعظم پاآستان به صورت رسمى پذيرايى نمود١٩٩٩ جوالى سال۴امريكا بيل آلنتن به تاريخ 
هر دو شخص پايه هاى . ميان دهلى جديد و اسالم آباد زد و خورد جديد در ارتباط با منطقهء آشمير به وقوع پيوسته بود
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قطعات . به نواز شريف چند هفته وقت داده شد، تا قطعاتش را از آوهستانهاى آشمير بيرون نمايد. تندتفاهم را در ياف
 آنرا جمع آورى و ISIپاآستانى در آشمير به گروپى از رزمجويان اسالميست، آه استخبارات پاآستان آى، اس، آى 

ان بايد آمر آى اس آى جنرال خواجه ضياءالدين را بالمقابل رئيس حكومت پاآست. ايجاد نموده بود، تعليم و مشورت ميداد
اين معاملهء مبادلوى بر . )۴(جهت تالش در مورد تسليم دادن اسامه بن الدن به اضالع متحده، به آندهار مى فرستاد 

مال عمر .  ماه اآتوبر با مال محمدعمر صحبت آرد۵ضياءالدين بتاريخ . عكس همه انتظارات به صورت عالى عمل نمود
صدر . به عقيدۀ  مشاوران بيل آلنتن سلسله موفقيت ها آغاز گرديد. رين صحبت در مورد همكاريش ابراز آمادگى نمودد

 ماه اآتوبر به آى اس آى امر نمود، تا همه آمپ هاى تربيتى بنيادگرايان را در سرحد ميان ٧اعظم پاآستان به تاريخ 
 .مسدود نمايد“ بايلىمنطقهء ق”پاآستان و افغانستان اولتر از همه در 

  
لوى درستيز قواى مسلح نواز شريف را از . ماه اآتوبر در اسالم آباد آودتائى صورت گرفت١٢اما به تاريخ    

وى آه طرفدار اسالم ميانه رو . اسم اين شخص جنرال پرويز مشرف است. قدرت بر انداخته و خودش به قدرت رسيد
خاطر اياالت متحدۀ امريكا آرام گرديد، با وجود آنكه . دل را در پيش گرفتبود، فورًا در برابر خارج يك سياست متعا

 .تالشهاى ارتباطى حكومت شريف در نتيجهء اين تغيير ناگهانى نا بود گرديدند
  
 را به تصويب ١٢۶٧فيصله نامهء شماره ١٩٩٩ اآتوبر سال١۵شوراى امنيت ملل متحد به اين ارتباط به تاريخ   

عدم تطبيق اين فيصله نامهء ملل متحد . ز آابل خواسته شده بود، تا اسامه بن الدن را تسليم نمايدرسانيد، آه در آن ا
اما اين فشار نبايد . به وارد آوردن فشار باالى طالبان ادامه داده شد. تعزيرات آامًال همه جانبهء اقتصادى را در پى داشت

 .يدآنقدر زياد ميبود، آه باعث تشنج و آدورت اوضاع ميگرد
  
 در مقر اصلى دموآرات ها و جمهوريخواهان در اياالت متحده روز شمارى آغاز ٢٠٠٠در ماه جنورى سال   

. از اين تاريخ به بعد الى ماه نومبر مبارزۀ انتخاباتى براى رياست جمهورى اوضاع را در آشور تعيين مىنمود. گرديد
يگرديد و اولتر از همه ستراتيژى هاى عاقالنهء بازاريابى، در هر دو قرارگاه به اصطالح اسلحه براى مبارزه آماده م

 .طرح ميشد، تا مستهلك آه در وجود هر انتخاب آننده اى نهفته است، جلب گردد
  
، تالش نمود تا قبل از اشت ند چندان توجهی مسايل بين المللى بهتيم آلنتن، با وجود آنكه در مناظرۀ سياسى   

بيل آلنتن . ... يك مسأله احساس مسؤوليت و در عين زمان فرصت طلبى.  را ببنددتسليمى قدرت برخى از دوسيه ها
 لونسكى هنوز هم امكانات بسر رسانيدن موفقانه دورۀ حكومت خود  مونيکاميدانست آه با وجود بد ناميش به خاطر مسأله

تعيين شده قرار گاه  آه جانشين Al Goreاين موضوع ميتوانست براى معاون رئيس جمهور، ايل گور. را دارد
 .دموآرات بوده و  بر حق يا نا حق منحيث ميراث  فكرى آلنتن تلقى ميگرديد، نيز خوش آيند باشد

  
در اين زمان در جهان دو  مشكل عمده موجود بود، آه هم دوستان امريكا و هم متخصصان مسايل امنيت بين    

بيل آلنتن در جريان ماههاى . ا و اهداف طالبان در افغانستانمناطق اشغال شدۀ فلسطينى ه: المللى را نا آرام مى ساخت
تالشهايش را جهت يافتن راه هاى حل مشخص براى اين ) دفتر رياست جمهورى(ش در دفتر بيضوى   کاراخير

 .معضالت دو چند ساخت
  
د حسن نيت  از خو٢٠٠٠از نظر مشاوران ديپلوماتيك رئيس جمهور، بعد از آنكه محمدعمر در ماه جنورى سال   

فلهذا رئيس ادارۀ امور آسياى جنوبى در وزارت . نشان داد، معقول به نظر مى رسيد، تا مذاآرات را دوباره آغاز گرد
 ، Karl Inderfurthاين مالقات آارل اندرفورت .  عازم اسالم آباد گرديد٢٠٠٠ جنورى سال٢٠امور خارجه به تاريخ

نمايندۀ وزير خارجهء وقت امريكا . يد دولت پاآستان پرويز مشرف بوداولين تماس ميان حكومت امريكا و رئيس جد
مدلين آلبرايت در آنجا با دو شخصيت افغانى، وزير اطالعات طالبان، اميرخان متقى و سفير طالبان در پاآستان 

 روابط ميان موضوع مذاآرات، تسليم دادن اسامه بن الدن به امريكا و عادى ساختن.  مالقات نمود)۵(سيدمحمد متقى 
سفير امريكا در پاآستان Tom Simonsاندرفورت با استفاده از فرصت با تام سايمنس . جامعهء بين المللى و طالبان بود

 .آه ممكن در ماههاى آينده به نيروى محرك مذاآرات مبدل ميگرديد، نيز صحبت نمود
  
ازمان ملل متحد دو روز قبل از اين آوفى عنان سر منشى س. تاريخ اين مالقات خالى از اهميت هم نيست   

 Francesc Vendrelاسم وى فرانسيس ويندرل . مالقات يك مسؤول جديد را براى مسأله افغانستان تعيين نموده بود
بوده و عنوان فرستاده خاص سرمنشى سازمان ملل متحد و آمر آميسيون خاص سازمان ملل متحد در افغانستان را 

ويندرل تالش . ان به بعد تمام صحبت هاى غير رسمى با طالبان از طريق وى صورت گرفتنداز اين زم. )۶(بدست آورد 
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در داخل سازمان ملل متحد فعاليتهاى مزيد گروپ شش جمع دو به . نمود، تا اسامه بن الدن را تحويل محكمه نمايد
 ميليون ١١۴. وس بود، داده شوددر قصر سفيد تصميم گرفته شد، تا پاداش حسن نيتى آه باالخره محس. مالحظه ميرسيد

دالر براى آمك به افغانستان تخصيص داده شد، تا بين سازمانهاى منطقوى آه تحت نظارت طالبان و سازمان ملل متحد 
ويندريل . ، باز هم براى اولين بار خوشبينى حكفرما شد١٩٩٨در اين وقت، بعد از سال . )٧(قرار داشت، توزيع گردد 

و .  در سفر بود و در تابستان همين سال گروپ شش جمع دو براى اولين بار در واشنگتن جلسه نمودبين آابل و نيويارك
اشتراك آنندگان جلسه مىخواستند، تا از ريفورم حكومت آابل، آه هدفش همكارى رهبران طالبان و : يا بهتر از آن اينكه

دند آه ويندريل از هر دو جانب متخاصم دعوت بعمل پيشرفت ها آنقدر قابل توجه بو. ائتالف شمال باشد، حمايت نمايند
 سر منشى سازمان ملل متحد، ٢٠٠١ آگست سال ١٧در يك گزارش مورخ . آورد، تا در مذاآرات مستقيمًا اشتراك ورزند

همه . )٨( به بعد با طالبان در تماس دايمى بوده اند ٢٠٠٠آوفى عنان آمده است آه اعضاى گروپ شش جمع دو از سال
 . شوراى امنيت ملل متحد به شمول فرانسويان و انگليسها آنها را در اين عمل شان تشويق نمودنداعضاى

  
وزارت امور خارجهء امريكا براى جلوگيرى از ضياع وقت، آغاز دوبارۀ مذاآرات با آابل را به تصويب    

ر همه مشاهده شده پيشرفت در گرمى روابط به ارضاى خاط٢٠٠٠سپتمبر سال٢٧به روز چهارشنبه، . رسانيد
زيرا در همين روز معاون  وزير خارجهء طالبان، عبدالرحمان زاهد، در انسيتيوت شرق ميانه در واشنگتن . ميتوانست

نامبرده در سخن رانيش از ملل متحد خواست، تا مشروعيت حكومتش را به رسميت . )٩(يك سخن رانى همه جانبه نمود 
رهبر . آشكار از خود عكس العملى نشان نداد) تبليغ منافع(بر اينچنين يك البييزم هيچ يك از شنوندگان در برا. بشناسد

. افغانى براى آنكه مورد پسند شنوندگان قرار گيرد، در ارتباط با اسامه بن الدن وعده هاى چرب و نرمى نمود
موده است، تا تقصير بن عبدالرحمان زاهد اطمينان داد، آه بزرگان مذهبى آشورش يك آميسيون تحقيقاتى را موظف ن

در اين . الدن در مورد سوء قصد ها را بررسى نموده و در حدود اقدامات ممكنه در رابطه با تسليمى وى تصميم بگيرند
 با عبدالحكيم مجاهد، يكى از Michael Sheehanمقطع زمان حتى مسؤول امور ضد ترور قصر سفيد، مايكل شيهان 

 .اعضاى هيئت طالبان، مالقات نمود
  
 آار گروپ شش جمع دو  و ادامهء ٢٠٠٠ اآتوبر سال١٨وزارت خارجهء اياالت متحده يك ماه بعد، به تاريخ    

بعد از گذشت دو هفته چنان مىنمود، . )١٠(مذاآرات با طالبان را به خاطر ايجاد صلح در افغانستان به رسميت شناخت 
فرانسس ويندريل اظهار داشت آه . ار داشته باشدآه گويا گروپ موصوف در آستانهء حصول نتايج از آارش قر

براى اولين بار تحت رهبرى گروپ شش جمع دو باالى يك روند  - ائتالف شمال و طالبان -فرآسيونهاى متخاصم افغانى 
ثبات آشور آه براى غرب اهميت زياد داشت، ظاهرأ در آستانهء تحقق قرار گرفته بود و . )١١(مشترك صلح غور نمودند 

  . اطمينان خاطر گفته شده مىتوانست، آه اسامه بن الدن از مقدس گاه اش رانده خواهد شدبا 
در اياالت متحده انتخابات . و اما در اين فصل خزان اينگونه خبر هاى جرأت دهنده با بى تفاوتى روبرو شدند   

انتخابات طور معمول به هر دو حزب در هفته هاى اخير . رياست جمهورى همه طبقات سياسى را منسجم مى نمود
بر . هر دو حزب و قهرمانانشان تمام توجه مطبوعات را به خود جلب نموده بودند. مبارزۀ  انتخاباتى شان شدت بخشيدند

اين مسأله باعث شدت بيشتر مبارزۀ . اساس نظر خواهى اخير ميان هر دو آانديد تفاوت قابل مالحظه اى موجود نبود
 .انتخاباتى گرديد

  
هفته هاى متعدد وقت الزم بود . خير ماه نومبر تمام راى ها شمرده شده بودند و اما عدم اطمينان ادامه يافتتا ا   

امور افغانى بعد . تا در مورد يكى از آانديد ها تصميم گرفته شده و موفقيت گورنر تكزاس جورج دبليو بوش اعالم گردد
در . اما حال شرايط به صورت آامل تغيير نموده بود. ه نمودنداز به پايان رسيدن هياهوى انتخابات دوباره جلب توج

مذاآرات و صحبت ها تحت رهبرى شش . جريان آمتر از يك ماه توازن ديپلوماتيك ميان طالبان و غرب مختل شده بود
ايكل م. هر دو طرف از خود عكس العمل هاى متكى بر سوء ظن و قهر آميز   نشان دادند. جمع دو غير قابل سؤال بود

وى آنها را در برابر آميسيون عدلى .  درج لست سياه نمود٢٠٠٠ دسمبر سال١٢شيهان هم صحبتان طالبش را به تاريخ 
پارلمان امريكا با آلمات شديداللحنى محكوم آرده، به حمايت از تروريزم متهم نموده و از جامعهء بين المللى تقاضا 

شوراى . دسمبر عملى گرديد١٩اين درخواست وى به تاريخ . ضع نمايدنمود، تا در مقابل آابل تعزيرات جديدى را و
اين . امنيت ملل متحد تعزيرات شديد اقتصادى را عليه طالبان تصويب نموده و بخشى از دارائى مالى شانرا قيد نمود

 .تصويب يكى از آخرين فيصله هاى حكومت آلنتن بود
  
البان به يكبارگى ديگر متمايل نبودند، آه با هم صحبتان شان آدام وقايع باعث اين تغيير آلى گرديد؟ چرا ط   

به اين سؤاالت تا به امروز جواب . مذاآره نمايند؟ اينها هم به نوبهء خود ابراز خشونت نموده و به دشنام گوئى پرداختند
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بر طالبان بالفاصله بعد روش در برا. اما هر دليلى هم آه باعث تغيير اوضاع شده باشد، زياد دوام نكرد. داده نشده است
  .از مراسم تحليف جورج دبليو بوش تغيير نمود

 
  :مأخذ  
 طوريكه از يك اعالميه پيتر بورالى، سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد بر مىآيد، مسكو و واشنگتن پالن - ١ 

اين پالن در بهار ). تحدآرشيف سازمان ملل م(پيشكش نمودند  ١٩٩٧ايجاد گروپ شش جمع دو را در ربع سوم سال 
  . تحقق يافت١٩٩٩سال

 امروز به اثبات رسيده است، آه شهزاده ترآى الفيصل، پسر شاه سابق فيصل، واقعًا در مورد تسليمى اسامه بن الدن - ٢ 
  .به خاطر محاآمه نمودنش در عربستان سعودى تالش نمود

 ١٩٩٧ترآى الفيصل از سال . برابر طالبان براه انداخت در ١٩٩٩وى اولين تالشهايش را درين مورد در ربع دوم سال  
وى در .  از وظيفه اش معزول گرديد٢٠٠١ آگست سال ٣٠بدين سو رئيس استخبارات عربستان سعودى بوده و به تاريخ

 اظهار نمود، آه اسامه بن ٢٠٠١يك نامه سر بازش در يك روزنامهء عربى بنام الشرق االوسط بتاريخ دهم اآتوبر سال 
 عليه مرآز تجارتى جهان ٢٠٠١دن مسؤول سوء قصد ها در نايروبى و دارالسالم و سوء قصد يازدهم سپتمبر سال ال

  .ميباشد
درين نظر . شوراى امنيت ملل متحد در مورد اوضاع افغانستان١٩٩٩ آگست سال ٣١ پروتوآول نظر خواهى مؤرخ - ٣ 

هدى دانش يزدى در مورد آغاز آار گروپ شش جمع دو خواهى سفير روسيه گينادى گتيلوف و همكار ايرانيش، م
  . گزارش دادند

 4.  Le Mond du renseignement, Nr. 290, Juni 1996 
  . آرشيف سفارت امريكا در استانبول- ۵   
   .٢٠٠٠ جنورى سال١٧ آرشيف ملل متحد، - ۶ 
وزير .  ميليون دالر بالغ ميگرديد١٢۴ وسايل مالى جهت آمك به افغانستان بيشتر گرديده و به ٢٠٠١ در سال - ٧ 

اتحاديه .  در ضمن بيانيه اى اعالم نمود٢٠٠١ مى سال ١٧خارجهء اضالع متحده آولين پاول اين رقم را به تاريخ 
 به بعد همه آمك ها براى حكومت افغانستان را متوقف ١٩٩٨اروپا به خاطر احتجاج عليه شكل حاآميت طالبان از سال 

  . نموده بود
“   سازمان ملل متحد تحت عنوان A/55/1028-S/2001/789سند شماره .  گزارش منشى عمومى شوراى امنيت- ٨ 

  .“اوضاع در افغانستان و مفهوم آن براى صلح و امنيت بين المللى
 9.  United Press International, 27. September, 2000  

ان سفرش به مسكو به رسميت شناختن اين گروپ را اعالم  توماس پكرينگ، وزير دولت در امور سياسى در جري- ١٠ 
 در مسكو در مورد مذاآراتش در Spasoوى درين فرصت در جريان يك مصاحبهء مطبوعاتى در قصر سپاسو . نمود

  .بارۀ آار گروپ شش جمع دو با معاون وزير خارجهء روسيه وياچيسالف توربنيكوف گزارش مفصل داد
 سرمنشى ملل ٢٠٠١ آگست سال ١٧در سند مؤرخ .  شوراى امنيت ملل متحد٢٠٠٠بر سال نوم٣ اعالميه مؤرخ - ١١ 

  .   مذاآرات يادآورى صورت گرفته است٢٠٠٠ نومبر سال٢متحد از يك سند تحريرى مؤرخ 
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 فصل ششم
  گزارش نامه مذاآرات ممنوع

 )٢٠٠١ آگست سال ٢پنج فبرورى الى (
  

وى بعد از اعالميهء مؤرخ .  فعاليتش را مجددأ آغاز نمود٢٠٠١ر آغاز سال ليالهيلمز مسؤول امور تبليغاتى طالبان د
 آه در آن از حكومت جديد خواسته شد تا مذاآرات را دوباره آغاز نمايد، The Timesپنج فبرورى در روز نامهء تايمز 

دت آوتاه تغييرات متعددى چرا در يك م. سفر سفير سيار طالبان سيد رحمت اهللا هاشمى، معاون مال عمر را تنظيم نمود
 در مشى حكومت امريكا رويكار آمد؟

  
در حكومت جديد بوش تعداد زياد تصميم گيرندگان موجود اند، آه از صنايع انرژى مى آيند و اين مسأله خود    

شكار بوده زيرا براى همهء آنها منافع اقتصاديى آه به ثبات در آسياى ميانه بستگى داشتند، آ. يك معضله را باعث گرديد
مگر باالخره تمويل آنندگان . و هيچ يك شان پالن هاى جديد پايپ الين گاز از طريق افغانستان را فراموش نكرده بود

اين مسأله بعد از مراسم تحليف حكومت جديد . )١(اصلى مبارزۀ انتخاباتى بوش آانسرنهاى نفت و گاز از تكزاس نبودند؟ 
 افتتاح حفاظت گاه ملى طبيعت در االسكا را ٢٠٠١ مارچ سال ٢٩ جديد به تاريخ اين حكومت. هم فراموش نگرديده بود

 در مورد پخش مواد آثيف آنندۀ فضاء را آه باعث عدم Koyotoجهت تفحصات نفت و رد نمودن پروتوآول آيوتو 
مت جورج دبليو به اين ارتباط سوانح مسؤوالن جديد آه در خد. رضايت صنايع انرژى گرديده بود، به تصويب رسانيد

 .بوش قرار دارند، جالب است
  
، بزرگترين تصدى Halliburtonديك چينى تا زمان مبارزات انتخاباتى براى ساليان متمادى رئيس هالى برتن    

 مسؤول شوراى امنيت ملى، آه تمام Condoleezza Riceآوندوليزا رايس . خدماتى جهان براى صنايع نفت بود
 عضو هيئت ٢٠٠٠ تا١٩٩١وى از سال.  سال آارمند شرآت شيورون بود٩ثرش قرار دارند، استخبارات امريكا تحت ا

رئيسهء اين هيوالى نفت بوده و به مثابهء شوروى شناس خوب و سابق در صحبت ها در مورد آسياى ميانه اشتراك 
 Donald Evansوانز دونالد اي. مىورزيد، مخصوصأ در صحبت در مورد قزاقستان، جائيكه شيورون نفوذ زياد دارد

 همانند سپينسر Tom Brown Incوزير اقتصاد و يك دوست نزديك بوش منحيث رئيس عمومى تصدى تام برون  
.  وزير انرژى پله هاى نخست رسيدن به مقام را اولتر از همه در ساحهء نفت طى نمودندSpencer Abrahamابراهام 

ر اقتصادى در وزارت اقتصاد،  سر مشاور اقتصادى در آانسرن  وزير دولت در اموKathleen Cooperآاتلين آوپر 
 .)٢(  بود Exxonجهانى ايكسان 

  
اين سياستمداران آه در . در موقف هاى پائينى آابينه هم اينچنين زندگى نامه ها به مشاهده رسيده ميتوانند   

معاون . ياست توسعوى انرژى را پياده نمايندگذشته حامى منافع آانسرن هاى نفت بوده اند، شديدأ تالش مينمايند، تا يك س
 جنورى يعنى چهار روز بعد از مراسم تحليف جورج دبليو بوش، براى اين ٢٩رئيس جمهور، ديك چينى، به تاريخ

.  تاسيس نمودEnergy Policy Task Forceمنظور يك سازمان غير رسمى را بنام نيروى عملياتى سياست انرژى 
معاون رئيس جمهور، . )٣(يستان سياسى فعاليتهاى اين سازمان را با هيجان تعقيب مى نمودند اعضاى پارلمان و ژورنال

 اظهار آمادگى نمود، تا خالصهء اقدامات مصوبهء مربوط به سياست انرژى را ٢٠٠١ مى سال١۶ديك چينى، به تاريخ
جزئيات .  جديد با آسيا را در بر داشتندالبته اين اقدامات صرف اهداف عمومى، مقدم بر همه موافقتنامه هاى. پخش نمايد

دفتر محاسبات به .  گرديد)۴(اين معلومات غير قابل فهم باعث خشم دفتر عمومى محاسبات آانگرس . بيشتر افشاء نگرديد
 برداشتن پرده از جزئيات برنامهء مصوب نيروى عملياتى سياست انرژى و نخست از همه ٢٠٠١ سپتمبر سال١٠تاريخ

 رئيس دفتر محاسبات حتى تعقيب David Walkerدويد واآر . نام اعضاى اين سازمان را در خواست نمودافشاء نمودن 
 .حقوقى اين مسأله را مورد غور قرار داد

  
از ) آانسرن هاى نفتى (اما بخش نفتى . تأثير اين انديشه هاى جلوگيرانه باالى مسألهء افغانستان نامعلوم است   

آسياى ميانه براى سكتور . ست مذاآرات را با طالبان از سر گيرد، احساس خرسندى ميكردسرعتى آه قصر سفيد مىخوا
 در واشنگتن به آن رجحان داده ميشد، نبايد موقف يك آشور در حال رشد را ميگرفت، آه ٢٠٠١نفت آه در جنورى سال

 خصوص به خاطر آنكه شرايط به. در صورت لزوم فروشندگان وسايل جنگى آهنه به آن ابزار عالقه مندى مى نمايند
مسكو و پيكينگ معاهدات مختلف را در مورد ساختمان پايپ الينى آه مى بايست نفت را از آسياى . تغيير نموده بودند

ميانه انتقال دهد، به امضا رسانيدند و مهم تر از همه اينكه از تابستان بدين سو پايپ الين روسى آه نفت را از منطقهء 
، آه “گذرگاه غربى” پايپ الين امريكائى، رقيب پايپ الين روسى در . ود،  شروع به آار نموده بودآسپين پمپ مى نم

امكان آن موجود بود، آه در صورت . بايد به جيهان در ترآيه مىرسيد، هنوز هم در مرحلهء پالنگذارى قرار داشت
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قستان، ترآمنستان و اوزبيكستان به زودى به ادامهء آار به اين سرعت ساحات نفت و گاز آانسرن هاى امريكائى در قزا
 .)۵(پايپ الين هاى گاز تحت آنترول چين و روسىه وصل گردند 

  
دسمبر ١٩حكومت تصميم گرفت تا مذاآرات را با طالبان آغاز نمايد، با وجودى آه سازمان ملل متحد به تاريخ    

هم بوده و مسؤوالن مبارزۀ ضد ترور اداره آلنتن به اين عليه آابل تعزيرات را وضع نمود و طرز تكلم طالبان نيز قابل ف
ليال هيلمز موظف گرديد در محضر . نتيجه رسيده بودند، آه محصالن قرآن به حمايت از تروريستان ادامه خواهند داد

رجه سر عام در مورد رهبران افغانى تا حد امكان تبليغ نمايد و گفته شدآه بقيه مسايل در قصر سفيد و وزارت امور خا
 .براه خواهند شد

  
آوازه بود آه با حلقهء مربوط به قاضى . ديپلوماتهاى سفارتهاى اروپائى تالش نمودند، تا واقعات را تعقيب نمايند    

حسين احمد، رهبر بنيادگراى جماعت اسالمىه، آه قطعاتش را در درۀ خوست با نيرو هاى اسامه بن الدن متحد ساخته 
وزارت خارجهء امريكا صالحيت اين صحبت هاى آامأل خطر ناك را به .  صورت گرفته استبود، تماسهاى غير رسمى

منحيث اجنت ١٩٩٧ الى ١٩٨٢نامبرده قبأل  از سال . عهدۀ وزير دولت آريستينا روآا  آمرۀ  امور آسيا گذاشت
 سى آى اى را با چريكهاى او در آنجا براى چندين سال روابط. استخباراتى سى آى اى در اين منطقهء جهان مشغول بود

 ٢٠٠١آريستينا روآا در  مى سال. اسالمى تنظيم نموده و مسؤول بخش ارسال راآت هاى ستنگر به مجاهدان افغانى بود
 .از زير سايه قوۀ اجرائيهء امريكا بيرون آمد تا در جهان روشنتر ديپلوماسى با هم صحبتان سابقش تماس گيرد

  
رف اعضاى مجلس سنا خواست ادارۀ جديد را مبنى بر تأمين مجدد صلح در اين خانم در بازرپرسى از ط   

 . و اما جهت رسيدن به اين هدف چينل هاى جديد مباحثات با آابل حتمى بودند)۶(افغانستان پنهان نكرد 
  
مناسباتى را آه سازمان ملل متحد در چوآات گروپ شش جمع دو ايجاد نموده بود، بعد از به قدرت رسيدن    

بصورت رسمى گفته ميشدآه به اين گروپ بنابر داليل بشر دوستى آمك . ش و تيمش باز هم جلب توجه نمودندبو
 سفير امريكا در سازمان ملل متحد Nancy Soderberg نانسى زوندربرگ ٢٠٠١ فبرورى سال١٢به تاريخ . ميگردد

تن يك ديالوگ دايمى با طالبان اظهار نمود به درخواست فرانسس ويندرل آمادگى اياالت متحده را مبنى بر از سر گرف
 اپريل و ٩وى در اين مسؤوليتش بين . اين درخواست عملى گرديده و ويندريل رياست اين ديالوگ را به عهده گرفت. )٧(

اين مطلب در گزارش سر منشى سازمان ملل .  آگست جهت صحبت با طالبان چهار بار به آابل و آندهار سفر نمود١٧
 .بًال ازآن نقل قول شد، آمده استمتحد، آه ق

  
اشتراك آنندگان اين . براى اينكه به اين مالقاتها يك چوآات محرمانه تر داد،  آنها در برلين داير گرديدند   

صرف با اين تفاوت آه به خاطر جلوگيرى از آبروريزى . مالقاتها مانند سابق نمايندگان دول شش جمع دو بودند
از جانب امريكا تام سايمنس . ان حاضر در مالقات در آشور هاى شان پست رسمى نداشتندحكومات مربوطه، نمايندگ

Tom Simonsبنا بر گفتهء .  سفير سابق حكومت آلنتن در اسالم آباد به نمايندگى از وزارت خارجه صحبت نمود
هدف اين مالقات . ورت گرفت حد اقل سه مالقات تحت رهبرى فرانسس ويندريل در آلمان ص)٨(نمايندگان منافع پاآستان 

ها تشويق نمودن طالبان به موافقتنامهء مربوط به آتش بس با ائتالف شمال، ايجاد يك حكومت متحد ملى و تسليم دهى 
 .اسامه بن الدن بود

  
همه اميدوار بودند، آه مبارزان راه خدا صميمانه از بخشى از قدرت خود صرف نظر نموده و مطالبات اياالت    

 جوالى يك مالقات مخفى ديگرى در برلين ١٧به تاريخ . اما اين مسأله به ناآامى انجاميد. ا قبول خواهند آردمتحده ر
 اين مطلب را افشاء نمود، آه شايد به زودى ديدارى ميان Focusدو روز قبل از آن هفته نامه فوآوس . پالن شده بود

اما نمايندۀ طالبان به . ه عبدالّلٰه، در پايتخت آلمان صورت گيردوزير خارجهء طالبان و همتايش از ائتالف شمال، عبدالّلٰ
 مى در بروآسل از اجالس با يك آميسيون تحت سر ١۵اين مالقات نيامد، زيرا آه وى بعد از يك ديدار هيجانى بتاريخ 

با وجود آنكه .  پرستى شوراى امنيت ملل متحد آه تعزيرات اقتصادى را عليه آشورش  وضع نموده بود، امتناع ورزيد
 .)٩(اين آميسيون شكل غير رسمى داشت 

  
 نمايندۀ پاآستان، هيئت آوچك امريكا در جريان مذاآرات اخير در برلين، Naiz Naikبنابر اظهارات نياز نايك    

 .عليه آنها سخن راند“ امكانات نظامى“در صورت عدم آمادگى طالبان مبنى بر تغيير در موضعگيرى شان، استفاده از
نمايندۀ امريكا، تام سايمنس اين گفته را . اين مسأله مخصوصًا در ارتباط با معضله اى بنام اسامه بن الدن صدق مىنمود

ساير آشور ها انكشافات . يك موضوع آامًال اسرار آميز. آه درين مورد به اين وضاحت ابراز نموده باشد، رد نمود
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 جون در واشنگتن يك جلسه سرى در مورد مسأله افغانستان صورت به تاريخ اول ماه. مربوطه را زير نظر داشتند
اشتراك آنندگان اين جلسهء شوراى امنيت ملى تحت رياست آوندوليزا رايس،  آريستينا روآا، فرانسس ويندريل . گرفت

 .)١٠(و ناظران بريتانيائى بودند 
  
يگر امكان بازگشت موجود نبود، فرا جوالى براى به اصطالح صدمين بار نقطه اى آه از آن د١٧به تاريخ    

اما . وزير خارجهء فرانسه در يك اعالميهء آوتاه بدون تفسير بيشتر ناآامى آخرين مذاآرات را اعالم نمود. رسيده بود
 Hubertامروز هوبرت ويدرين ” :  تلخى به خصوص را اختيار نمود٢٠٠٠ سپتمبر سال١١اين اعالميه بعد از 

Vedrineرمنشى ملل متحد، مسؤول خاص مسأله افغانستان، فرانسس ويندريل، را به حضور پذيرفت نمايندۀ خاص س .
آنها با هم در مورد امكاناتى آه در . فرانسس ويندريل به هوبرت ويدرين در مورد بن  بست اوضاع سياسى معلومات داد
 به خصوص در مورد آمك از جانب مدت زمان نسبتُا آوتاه باعث انكشاف مثبت اوضاع شده ميتوانست،  بحث نمودند، 

 .)١١(“ جامعهء بين الملل به شاه در رابطه با تالشش مبنى بر گرد آورى نمايندگان جامعهء افغانى به دور خودش
  
آدام شاه؟ در اين مقطع زمان اشخاص محدود مى دانستند آه هدف از آلمهء شاه چيست؟ واقعات بعدى نشان داد    

قرار معلوم از چندين ماه بدين سو .  ق افغانستان، ظاهر شاه بود آه در تبعيد زندگى مى نمودآه هدف ازين آلمه، شاه ساب
از موصوف تقاضا به عمل مىآمد تا در آابل جاه نشين طالبان گرديده و در صورت لزوم در يك حكومت ملى فدرالى 

هرشاه  به خاطر بررسى شرايط  به بعد در روم با ظا٢٠٠١ مى سال ١۶فرانسس ويندريل واقعأ از .  سهيم گردد
 . )١٢(بازگشت وى به آابل در تماس بود 

  
  : در عين زمان دو پيام را  از غرب شنيدند٢٠٠١محصالن قرآن بدين ترتيب در جوالى سال   
  .  غور در مورد اقدامات ممكنه عليه ايشان به خاطر دستگيرى اسامه بن الدن-   
 . حصول قدرت در آابل  صحبت با شاه سابق در مورد بازگشت و-   

  
حتى در مورد جانشين شان بحث صورت . همه چيز گواهى دهندۀ آن بود آه غرب طالبان را آنار مى زند   

آيا فكر ميشد آه طالبان آور اند؟ آريستينا روآا به تاريخ دوم آگست صحبت هايش را با سفير طالبان در اسالم . گرفت
 آيا اين آخرين تالش بود؟.  و تسليم دهى اسامه بن الدن را تقاضا نمودآباد به صورت خستگى ناپذير ادامه داده

  
 به اينطرف نشان داده ١٩٩٩به اين ارتباط تغيير نظر رهبر طالبان، محمدعمر، و سياست پنهانگر وى از سال    

ده اش، اسامه بن بود، آه او در واقعيت نمى خواست، تا جامه دموآراتيك را پوشيده و از حمايت متحد و برادر هم عقي
رهبر مليونر بنيادگران . هيچ آس نمى تواند بگويد، آه آدام يك از اين دو شخص قدرتمندتر است. الدن صرف نظر نمايد

آه در يكى از بزرگترين خانواده هاى سعودى بزرگ شده، به جهان عرب سفر نموده و رهبران متعصب را طرفدارش 
ت شده از جانب مجاهدان در آوههاى دور افتاده آه طرفدار يك اسالم متعصب ساخته است و يا دهقان پشتون تبار تربي

 .بوده و توان سازمان دهى همرزمانش را دارأ ميباشد
  
جواب به اين سؤاالت را هيچ آس نمىداند، با وجودآنكه شايد از تاريخ يازدهم سپتمبر بدين سو ابراز تأسف    

  .موديمنمائيم آه چرا  اين سؤاالت را قبآل طرح نن
 
  :مأخذ  
 بر مبناى تخمين حزب دموآرات، حزب جمهورى خواه بر اساس اظهارات خودش در برابر ادارۀ دولتى، از صنايع - ١ 

  .نفت و گاز بصورت مستقيم و يا غير مستقيم سه مليون دالر آمك بدست آورده بود
  .  به فروش ميرسندEsso توليدات نفتى در اروپا تحت نام ايسو - ٢ 
چيز هائى از يك “،  تحت عنوان ٢٠٠١ اپريل سال ۴ به اين ارتباط مخصوصآ به مقاله روزنامهء واشنگتن پوست، - ٣ 

  . را توضيح مينمايد“ نيروى عملياتى سياست انرژى“اين مقاله وظايف . مراجعه شود“ جامعه مخفى
  . ف آانگرس را تفتيش مينمايد دفتر عمومى محاسبات گزارش ها را نشر نموده و درخواست آميته هاى مختل- ۴ 
  . مراجعه شود٢٠٠١ به اين ارتباط به گزارش مرآز مطالعات سترات فورد، جوالى سال - ۵ 
 سؤال و جواب در برابر آميتهء روابط خارجى مجلس سنا تحت رياست سناتور، سيم براون بيك به تاريخ هفدهم مى - ۶ 

   .٢٠٠١سال 
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خانم نانسى زودربرگ .  هيئت اضالع متحده در سازمان ملل متحد٢٠٠١ سال اعالميهء مؤرخ دوازدهم فبرورى- ٧ 
آقاى ويندريل از ما تقاضا آرد، تا در جهت دريافت راه براى يك ديالوگ متداوم در مورد امور بشرى با “: ميگويد

  .“طالبان تالش نمائيم
 Piéces á“وويچى در مجلهء تلويزيونى  گزارش نياز نايك، وزير خارجهء وقت پاآستان آه از جانب پيير ابرام- ٨ 

conviction “ در تلويزيون فرانسوىFrance 3نشر گرديد   .  
 سرمنشى ملل متحد تائيد گرديده ٢٠٠١ آگست سال ١٧ تعداد مجموعى بازديد ها و محتوا ى شان در گزارش مؤرخ - ٩ 

  .اند
  .ه باال مراجعه شود سرمنشى سازمان ملل متحد، ب٢٠٠١ آگست سال١٧ گزارش مؤرخ - ١٠ 
  .  سخنگوى وزارت خارجه٢٠٠١ جوالى سال١٧ اعالميه مؤرخ - ١١ 
 . سرمنشى سازمان ملل متحد٢٠٠١ آگست سال١٧ گزارش مؤرخ - ١٢ 

 
 ادامه دارد


