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  حکيم نعيم

  :وزارت خارجه امريکا افشا ميکند

  مسعود در آغاز از طالبان پشتيانی کردند؟-چرا ربانی 
آنطوری که در دل تاريخ سياه و خونين سه دهه اخير کشور مان  چنانچه  به همه گان آشکاراست و

سط ، دولت وقت مجاهدين که تو١٩٩۴نيز جا دارد، در نخستين ماه های ظهور طالبان در سال 

 مسعود اداره ميشد، پشتيبانی همه جانبه شان را از جنبش طالبان ابراز داشته در تسخير -ربانی 

فقط علل و عوامل پشت پرده اين ائتالف نافرجام بين دولت . مناطق جنوب به طالبان کمک کردند

  . مسعود و طالبان تا هنوز  برای مردم رنجديده ما روشن نيست-ربانی 

ی که تازه از طرف وزارت امور خارجه امريکا در دسترس عامه قرار گرفته خوشبختانه يک سند

  . مسعود با طالبان را تا جای زيادی آشکار ميسازد-است، ُبعد پنهانی ائتالف ربانی

ايکه اسمش در سند نيامده است به آقای ران مک   از طرف منبع١٩٩۴مبر ا دس٧اين سند به تاريخ 

 بخش افغانستان ارسال شده است و در آرشيف اطالعاتی امنيت -مولن در وزارت خارجه امريکا 

در سند فوق از تصرف قندهار و قالت توسط طالبان و نيت پاکستان در به وجود .  ملی ثبت است

آوردن طالبان در صحنه سياسی افغانستان و احتمال سبوتاژ پالن صلح آقای ميستری، زير عنوان 

  . ه شده استگزارش داد» تحوالت در افغانستان«

مهمترين بخش سند فوق که از زبان يک منبع موثق از شهر دوشنبه، تاجيکستان ارائه شده است، 

در اين بخش آمده است که دولت .  مسعود با ای اس ای پاکستان است-معامله پنهانی دولت ربانی 

ق  جنوبی و در مناط) البته به واسطه طالبان(ربانی قبول کرده که از پيشروی های ای اس ای 

. غربی افغانستان تا زمانی که چالش هايی را به اسماعيل خان در هرات ايجاد نکند، پشتيبانی کند

  مسعود ميخواهند که از درز های عميق که در روابط -همچنان در سند آمده است که  ربانی 

يار ديگر حکمتيار با ای اس ای به وجود آمده است و ای اس ای را متيقن ساخته است که حکمت
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نميتواند از دروازه های کابل جلوتر برود، با معامله با ای اس ای پاکستان، به نفع خودشان بهره 

  .برداری کنند

خواندن طالبان توسط آقای » حرکت خود جوش«مطالعه اين سند روشن ميسازد که يکی از عوامل 

امله پنهان شان با ای اس ای ، مع)١(ربانی و مالقات های پيدا و پنهان  آقای مسعود  با طالبان 

  . پاکستان بوده است

************  

  پايان

  ٢٠٠٧ سپتامبر٩رجوع شود به مصاحبه اخير جنرال داوود داوود با تلويزيون طلوع، تاريخ ) ١(

http://www.youtube.com/watch?v=QP1jFOAjRpY  

  

  !مالحظه شودضميمه 

            




