
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۹۰/۹۰/۲۰۲۱                                                             احسان ملر 

( 2) بازی تباه کن مثلث امریکا ــ اعراب ــ پاکستان  

 

 2008 فبروری 22 – سیدنی سبزواری سهیل
 1963 دسمبر 7، در کابل  امریکا سفارت در کابل امریکا  سفارت پنجم سند افشای

 افغانستان  سیاسی انکشافات درباره  اضافی گزارشات
 معلومات  افغانستان،  قبلی   دو حکومت  بر ضد  در مخالفت  فعال(  نگهدارید  محفوظ  را  منبع  لطفا)  کی  تره  نور محمد

گفتگو    یادداشت  درج  که  او،  تذکرات  نخست  بخش.  است  نموده  فراهم  افغانستان  انکشافات  به  در رابطه  مهمی  اضافی
است،  تشکیل   را   امروزی  انکشافات  بنیاد  که  است  1952  در سالهای  زلمیان  ویش  حزب  فعالیتهای  توضیح   ها 

تذکرات  موضوعات.  میدهد در   بدنامی  باعث  که  است  حکومتی  مقامات  نادرست  فعالیتهای  شامل  کی  تره  دیگر 
 تره   طور مثال،.  باشد  می  افغانستان  در  سیاسی  احزاب  مقدماتی  تحرکات  باره  در  نظراتی  و  گردیده  حکومت  مجموعی

 وزارت  معین  آخر  مساعی  او میباشند،  والیت  دهقانان از    گیری  رشوه  مصروف  حکومتی  مقامات  که  کرد  ادعا  کی
 فقط   است   و ممکن   است،  بوده  غیر موفقانه  بودند  فعال  در سیاست  که  اسبق  های  لیبرال  پشتیبانی  کسب  جهت  پالن

 . بپردازند برقابت شورا آینده در انتخابات که شود داده اجازه سوادان با به
 اما  است،  بوده  اعتماد  قابل  و  مطمئن  منبع  یک  افغانستان،  عرصۀ  روزمره   انکشافات  در گزارشدهی  کی  تره:  تبصره
 کامال  موسسات  بطرف  سریع  پیشرفت  برای  او،  شدید   بیتابی  با  غالبا  انکشافات  این  از  بعضی  اهمیت  تفسیر

  انکشاف   طبیعت  به  اضافی   بینش  آوری  فراهم  در  او  های  تبصره  و  مشاهدات  بآنهم.  است  ..... گردیده  دموکراتیک،
 . هستند مفید در افغانستان سیاسی عرصه ای آهسته

 
 (جلسه) گفتگوها یادداشت

 
  و   سکرتر دوم  پیز  ویلیام.  جی  قبلی،  های  کابینه  و مخالف  سیاستمدار لیبرال  کی  تره  نور محمد:  کنند گان  اشتراک
 سکرتر دوم  شمیلزر. ای فرانک

 1963 نومبر و اکتوبراواخر  شمیلزر، آقای خانه: تاریخ و محل
   افغانستان سیاست: موضوع

http://www.icdc.com/~paulwolf/pakistan/schmelzer7dec1963.htm 
 

در سایت   09.03.2010بتاریخ   محمد تره کی و سفارت امریکا  همچنان جناب حکیم نعیم در این ارتباط پنهانی نور 
 افغان جرمن مطالبی را ارسال نموده بودند که نشر شد.

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_naim_taraki_and_the_us.pdf 

  
 Theodore  " تیودور الیوتسرطان تغیر قابل مالحظه به نظر نمی خورد .    26در روابط امریکا بعد از کودتا  

Eliott سیاست  از کشورش خارجه  وزارت به 1977 سال گزارش در  در  که کابل در امریکا ی متحده سفیر ایاالت 
 نموده و آن را ستوده بود. امتنان و ابراز خشنودی محمد داود خارجی
 شناسایی  مالقات  این  او در.  نمود  مالقات  خلق  دمکراتیک  حزب  دولت  رئیس  کی  نور محمد تره  او با  57ثور    7بعد از  
  می   ششم  روز  که  متحده  ایاالت  سفیر.  کرد  اعالن  افغانستان   دمکراتیک  جمهوری  از  را  خود  متبوع  دولت  رسمی
  خود   محرم  گزارش  پایان  در  داشت،  مالقات  افغانستان  دمکراتیک  جمهوری  دولت  رئیس  کی  نور محمد تره  با  1978

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.icdc.com/~paulwolf/pakistan/schmelzer7dec1963.htm
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_bazee_usa_arab_paki_2.pdf
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  وی  با  را  خود  مذاکرات  و  نامید  تلقینی  قدرت  و  جذابیت  دارای  شخصیتی  را  کی  تره  واشنگتن  در  خارجه  وزارت  به
  1 خواند« صمیمانه بسیار

مرگ او در کشور تعیین گردید که    Adolph Dubs  دبس  سفیر بعدی آدولف  Theodore Eliottبا پایان ماموریت  
  اسماعیل   باعث،  بحر الدین  آزادی  که  چهار نفری  توسط  1979  فبروری   روز چهاردهم  »صبح  ما رقم خورده بود.

  که   بود  سازمانی  از رهبران  باعث.  شد  گرفته  گروگان  به   خواستند  می   حکومت  از زندان  دیگر را   تن  و چند  اکبر
  اما.  انتظار بوجود آورد  محفل  مذکور بنام  از حزب  جداییاز    بعد  خلق  دموکراتیک  حزب  از مؤسسین  طاهر بدخشی

ثور    از کودتای  بعد  امین  هللا  حفیظ.  شدند  معروف  ملی  ستم  گروه  در کشور به  ملی  ستم  موضوع  کردن  مطرح  با  آنها
  اعضای  و سرکوبی دستگیری به اقدام پرداخت از حکومت پرچم جناح ی تصفیه به که کودتا نخست  های و در ماه

 و سپس  زندانی  مذکور را  جریان  و کدر های  از رهبران  و تعدادی  و باعث  بدخشی.  نیز کرد  ملی  ستم  انتظار یا  محفل
در جوار    کابل  هوتل  به  و  گرفتند  گروگان  کابل  فرودگاه  ی  از جاده  سفیر امریکا را  باعث   هواداران.  رسانید  قتل  به

 فرمان   امین  هللا  حفیظ.  شدند  از زندان  خود  همفکران  خواستار آزادی  آنها.  دادند  انتقال  جمهوری  قصر ریاست  جنوبی
دیپلمات    با  مشوره  و بدون  آنها  و خواست  مطالبه  به  توجه  بدون  گیران  گروگان  بروی  را  تیراندازی  و سپس   محاصره

   2« .صادر کرد  امریکا سفارت و کارمندان ها
  تقاضا افغانستان  به را نظامی نیروی اعزام  از شوروی  اصرار بار هاو  حرارت  بعداً با برآنکه عالوه امین هللا حفیظ

 بروس "  ی  گفته  به  . بود، چنانچه    بر قرار کرده  در کابل  امریکا  ی  متحده  ایاالت  سفارت  با  نزدیکی  روابط  میکرد،
گفت که سفیر دبس قبل )نویسنده کتاب(  سفارت که با دبس کار می کرد بعدا بمن    قونسول  Bruce Flatin" فالتین

  3« .بود کرده مرتبه با امین مالقات چهارده" کشته شود  1979از انکه در فبروری 
یک   گویا وی که کند  فکر می چنین خودش ی درباره رهبر افغانها این" :گفت امین با مالقاتش اولین درمورد دبس

  چندین   "دبس. "باشد  متکی  شوروی  اتحاد  به  از حد مجبوریت  بیش  خواهد  و نه می(  است  ناسیونالیست  کمونیست)
  که   میکرد  گمان  نامبرده.  بود  الفزنی  نوعی  با  و آمیخته  آشوب گرانه  مسکو  ی  درباره  امین  ی  لهجه  که  بار گفت

 .« است آن مقتضی احتیاط که بخشد توسعه خود را روابط  زود تر از آن امریکا ی متحده  ایاالت با است آماده امین
بار    و اولین  بود  افغانستان  به  شوروی  قوای  ورود  ی  کننده  دعوت  از یک طرف  امین  هللا  حفیظ  اینکه  به  توجه  با

  آیا   داشت  در کابل  امریکا  سفارت  با  نزدیکی  دیگر روابط  و از جانب  شد  او وارد  به دعوت  شوروی  نظامی  قطعات
  را   امین  که  پرچم  جناح  رهبر  کارمل  ببرک  و ادعای  افغانستان  به  نظامی  تجاوز  در زمان  مسکو  ادعای  به  میتوان
  ایاالت   ملی  مشاور امنیت  برژنسکی  سیاست  بین  که   آید   می  نیز به میان  پرسش  این  باور کرد؟   خواندند  C.I.Aعضو
و    بود  حکومت  مخالف  نیروهای  به  مخفی  کمک  ی  ارائه   مصروف  کی  و تره  امین  حکومت  در سالهای  که  متحده

  تضاد   الرغم  علی  داشتند  امین  با  نزدیک  روابط  در کابل  سفارت شان  از طریق  که  امریکا  ی  خارجه  وزارت  سیاست
  شوروی   پای  کشاندن  یعنی  واحد  هدف  یک   سیاست  هر دو  آیا  وجود داشت؟  پنهانی  های  و همآهنگی  تبانی  چه  ظاهری

 4نمیکردند؟«   تعقیب افغانستان به را
  فیسبوک  صفحه  »دریکی از افسران گارد جمهوری داود خان و افسر عالی رتبه دوره حاکمیت ببرک کارمل نوشته:  

  جنایت درستیز لوی یعقوب  زمان در که  دیدم خدا ی  خانه  در طواف حال در و احرام با را ی  وزیر دولت از عکسی
  کرد   تداعی  در ذهنم  را  زا  وحشت  زمان  همان  های  واقعیت   از  حکایتی   که  بود  مقتدرش  یاور  سفاک  امین  پیشه

 فرقه   صحن  در  و  فرقه  یک  محضر  در  را  دیگر  جوان  افسر  یازده  و  جرنیل  سور  جان  عبدهللا  مخصوصن تیر باران
 هستند حیات در قید هم هنوز المناک واقعه آن زنده شاهد ها صد که روشن روز در ننگرهار یازده

 یعقوب   کارش  جنایت  درستیز  لوی  سایه  زیر  مخصوصن  و  سفاک  امین  زمان  در  اینکه   دیگر  جالب  مطلب  یک  و
  ها بعد و داشتند دیپلوم امریکا از که بودند افرادی همان  ، گذشتاندن روز صدمه بدون که افسران از گروهی یگانه
 5بودند« فعال مدت طول در c i a نفع به  شان های بعضی که شد ثابت

 
 ــ محمد اکرام اندیشمند ــ امریکا در افغانستان ــ فصل سوم به نقل از )اسناد النه ی جاسوسی،  ص 81،  سند 3619  1

(  1978 می6 کابل،  

 ــ اندیشمند. 2
    ــ  دیاگو کوردوویز  ــ سلیک هریسن ـــ حقایق  پشت  پرده  ی   تهاجم  شوروی  به  افغانستانــ مترجم عبدالجبار ثابت،  3

   68 ص پشاور چاپ اول  1996طبع می 

 اندیشمند.ــ  4
 در فیسبوک Said Hasan Reshadاز خاطرات   ــ  5
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)  زبیگنیو در  در  (Zbigniew Brzezinski برژینسکی   le nouvel  »مجله    با  1998  سال   مصاحبه 
Observateur  » :فرانسوی گفته بود  

نوول ابسرواتور: مدیر سابق سیا؛ رابرت گیتس در کتاب خاطراتش » در سایه ها« می نویسد که سرویس های 
ماه قبل از اینکه شوروی اقدام به دخالت در افغانستان نماید،   ۶افغانی را از  جاسوسی آمریکا کمک به مجاهدین  

آغاز کرده بودند. در آن مقطع زمانی شما مشاور امنیت ملی پرزیدنت جیمی کارتر بودید، بنابراین قاعدتا می بایستی  
 که در آن برنامه نقش داشته باشید، اینطور نیست؟

روایت رسمی جریان اینطور بوده است :” سیا کمک به مجاهدین افغانی را از زبیگنیو برژینسکی: بله…. بنا بر  
شروع کرد” این چیزی است که گفته می شود :” یعنی بعد از اینکه ارتش شوروی افغانستان را در   ۱۹۸۰دهه  
فاوت اشغال کرد”. اما واقعیت و آن چیزی که تا به امروز محفوظ نگاه داشته است، کامال مت  ۱۹۷۹دسامبر    ۲۴

بود که پرزیدنت کارتر اولین کمک مستقیم و مخفیانه را برای مخالفین   ۱۹۷۹است. یعنی در واقع در سوم جوالی  
ارسال داشت. در آن روز من طی یادداشتی به پرزیدنت نوشتم که این کمکها به   رژیم هوادار شوروی در کابل 

 مجاهدین افغان، ارتش شوروی را به دخالت تحریک می کند. 
ینسکی : عملیات سری کمک رسانی به مجاهدین یک ایده عالی بود. این ایده ما این تاثیر را داشت که شوروی  برژ

اندازد و آنوقت شما می خواهید که من از این بابت متاسف باشم !؟ روزی که  ه  را با پای خودش به تله افغانستان ب
م که ما هم اکنون این فرصت را داریم که به روس  روسها بطور رسمی از مرز گذشتند، من به پرزیدنت کارتر نوشت

شان” را عرضه کنیم. واقعا اینطور بود، برای مدت ده سال ، مسکو مجبور بود در جنگی وارد    ها ” جنگ ویتنام
و در نهایت   شود که حکومتش توانایی پیشبرد آنرا نداشت، جنگی که روحیه ناامیدی و یاس را برای آنان ببار آورد

 اشی امپراطوری شوروی شد. باعث فروپ 
 های اسالمی حمایت و پشتیبانی بعمل آوردید، متاسف نیستید؟بنیاد گرا نوول ابسرواتور: شما حتی از اینکه از 

 متاسف نیستید که آنها را آموزش دادید و مسلح کردید تا به تروریست های امروز تبدیل شوند؟
وجود یک تعداد مسلمانهای به   بان یا فروپاشی شوروی؟برژینسکی: چه چیزی در تاریخ مهمتر است؟ وجود طال

 یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟  هیجان آمده 
برژینسکی : بی معنی است! گفته می شود که غرب یک سیاست جهانی در خصوص اسالم دارد. این احمقانه است،  

منطقی و بدور از رفتارهای هوچی گرانه و چون چیزی به اسم اسالم جهانی وجود ندارد. به اسالمی که در حالت  
میلیارد پیروان از همه ادیان بزرگتر است، اما چه چیزی   ۱.۵احساساتی است، نگاهی باندازید. این دین با بیش از  

های مراکشی، میلیتاریسم پاکستانی، اسالمی های طرفدار غرب   های عربستان سعودی، میانه روبنیاد گرا  میان  
یا سکوالریس کشورهای مصری  که  انچه  از  بیشتر  هیچ چی، چیزی  است؟  مشترک  مرکزی  آسیای  کشورهای  م 

 مسیحی را با هم متحد می سازد، در مورد آنها وجود ندارد.
منظور تضعیف نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه و حمایت از مجاهدین   به کار گرفتن حربه حقوق بشر به 

 6« نام برد.افغانستان و تأمین مالی آنها را  
 

  در  شوروی  جنگ  در  سرخ  ارتش  ۴۰  لشکر  فرمانده  و    ،گروموف جنرال بلند رتبه شوروی سابقجنرال بوریس  
  نیروی   فرد  آخرین  همچنین  گروموف  ژنرال.  شدند  خارج  افغانستان  از  شوروی  نیروهای  او  زمان  درو      بود  افغانستان
 او می نویسد: .کرد ترک پیاده پای  با را افغانستان که بود شوروی

از    قبل  را  اصلی  نقش  باشد،  مطرح  میگوید  برژنسکی  که  آنچه  به  توجه  با  در افغانستان  شوروی  پای  اگر کشانیدن»
 دموکراتیک حزب حاکم رهبران باشند، کرده بازی شان آغاز جنگ با و مجاهدین اش مخفی های کمک  با وی آنکه
از   گونه  تکرار و التماس  و به  بارها  که  بود  امین  این  چون.  است  داشته  بدوش  امین  لل   ا  حفیظ  خصوص  به  خلق

و    کی  تره  از برکناری  بعد  نه  را  تقاضا  این  امین  هللا  حفیظ.  کند  اعزام  افغانستان  به  نظامی   نیروی  تا  خواست  مسکو
 سویاز    بارها  درآغاز،  تقاضا های که.  داد  انجام  کی  تره   با  و یکجا  از آن  پیش  ها  مدت  بلکه  قدرت  کامل  غصب
 درخواست  که  بدهید  اطالع  امین  هللا  حفیظ  افغانستان،  دموکراتیک  وزیر جمهوری  نخست  به:»  تردید شد   روسها

 فرستاده   شوروی  حکومت  به شوروی  نظامی  پرسنل  با   هلیکوپتر رزمی  فروند  20  تا   15  بر تحویل  مبنی  افغانستان
ضد   در سرکوب  شوروی  رزمی  آشکار یگانهای  شرکت  که  بودیم  داده  توضیح  قبالا   افغانها  به   ما  که  بگوئید.  شد

 7  .... «باشد نمی مصلحت افغانستان دموکراتیک در جمهوری انقالبیون
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و  به کمک اعراب و پاکستان امریکا به هدفش رسید    ( 1979  دسامبر  27)  1358جدی    6در  شوروی  از تجاوز    پس
الظواهری بلکه صدها و هزاران    را طرح نمودند و  )اسالم در خط است(نظر   نه تنها بن الدن و عبدهللا عزام و 

از کشور های عربی و پاکستان به کمک مادی و پولی امریکا و اعراب به پاکستان گسیل   جنگ جویانزندانیان و  
پاکستان   (I S I)شده بعد از تمرینات نظامی برای جهاد به افغانستان فرستاده می شدند. در این بازی دست باال را  

بخش استخبارات پاکستان  به نام های »خاموش مجاهد« یا  . دو کتابی که به قلم دگروال محمد یوسف افسر  داشت
برگزیده شد و با همکاری دگروال   (I S I)بعد از رتبه جنرالی اش بحیث رئیس    1979جنرال اختر در جون سال  

یوسف جهاد افغانستان را رهبری می کرد و همچنان کتاب  »فاجعه قرن ما تلک خرس« را با مارک ادکین نوشته 
( تمویل پول بطور نقدی بود، اگر CIAقسمت عمده و اساسی کمک )»و در جائی نوشت:  شاهد مدعا است  بودند  

آمیخته    ی شد ، دالر دیگر از جانب عربستان سعودی جمع می شد. این وجوهیک دالر از طرف ایاالت متحده تهیه م
تحت کنترول    ( به حساب مخصوص در پاکستانCIA)  که سالیانه بالغ بر چندین صد میلیون دالر می شد از طرف 

ه  بکلی جدا و علیحد  آی اس آی انتقال داده می شد. این مبالغ از پولی که جهت خریداری اسلحه مصرف می شد 
   8 بود«

 گفته بود:  1979جنرال اختر عبدالرحمن رئیس آی اس آی در دسامبر  جنرال ضیاء الحق به دگر
 »افغانستان را باید آهسته آهسته به آتش کشید« 

منجر معیوب شدن میلیونها نفر و ویرانی کشور ما  و  ادامه این سناریوی تراژید برای ملت افغان با قربانی و کشته  
 شد که تا کنون ادامه دارد.........  
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