
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

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

 

 

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  

 

 11/3/4111احسان هللا مایار                                                                        

 
 جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسوال"

 بخش بیست و نهم
 

را با احمدشاه  CIAدر پایان بخش بیست و هشتم یاد آورشده بودم تا ترجمۀ چگونگی رابطۀ مستقیم 
سرشناس شدۀ دوران جهاد را از نظر خوانندگان گزارش میدهم. اینک  انمسعود، یکی از قوماندان

 شما و ترجمۀ متن راپور:
  

   تحت عنوان  1891 جون 11از كراچي تاریخ Time ، Dean Brellisخبرنگار مجلۀ
 تار كاروان در شبهايراه دشوار 

 :مینگارد چگونه تجهیز و كمك میكند"  CIA گوریالهاي ضد شوروي را" 
ین بهارسال ازدرۀ پنجشیردر اشوروي كالنترین سزایي بود كه درهفتم لشكر سرانجام حملۀ

 ،ااحمدشاه مسعود ربرابرمجاهدین با خود آوردند. ماسكو تصمیم گرفته بود تا با هر وسیلۀ ممكنه 
انه موفقلشكر شوروي علیۀ  1898 اوائل سالالۀ مجاهدین را كه از سي س موفقرهبران ز یكي ا

خداحافظ  ) جنگیده، از قدرت بپایان اندازد. اما صرف پنج روز قبل از ترتیب حمله تحت نام شفري
آن ازدرهفتۀ بعدپدید گردید. ازمركز قوماندۀ خویش بمحل دیگري ناد قوماندان مسعو مسعود(

ساعتي نگذشته بود كه ازاین خبر. است كه مسعود كشته شده كرد مشوروي اعالسخنگوی اردوی 
مغشوش رادیویي مخصوص شوروي از طرف ادارۀ مخابراتي شوروي  صداي مسعود در امواج

هوا، موقعیت نظامي قواي شوروي و تعداد كشته شدگان را بطوردقیق  وضعاز شنیده شد كه در آن 
ند بودیك دایرۀ ماینها گیر مانده تانكیستهاي حكومتي دست وپاچه در زمان علومات داد. در عینم

یك دیپلومات غربي تعداد كشته شدگان بحدي  ار. قرار اظهندو یكي بعد از دیگري منفجرمیگردید
 مجبوربودند زیر جبر روزانه در حدود چهل تن كشته را دفن كنند. بود كه قبركنهاي منطقهزیاد 

 ا خنثيشده ر مجاهدین كمكهاي اختصاصي را در دسترسشان داشتند كه توانستند چنین تجاوز پالن
تحده م . سه هفته قبل از آنكه تانكهاي شوروي بحركت آغاز نمایند، ستالیت جاسوسي ایاالتکنند

ي را در قشون شوروي كشف كرد و نتیجه گیري نمود كه حملۀ ناگهاني را در ئحركتهاامریکا 
 CIAدستگاه سیارفرستاده شدۀ  11رادیویي و مخابراتي وي توسط  دارند. مسعود كه دستگاهنظر

 این باثر تقاضاي اختصاصي مسعودر یان باخبر گردانیده شد. عالوه بتجهیز گردیده بود از جر
طیاره، كشتي، الري، اشتر و قاطر از  توسط CIAالنوع توسط  چندین صد ماین هاي مختلف

حملۀ تحت شفر" خداحافظ  از قبله و چندین میانجیها، صرف چند روزطریق و عبور سه  قار
 گذاشته شد. بدسترس مسعود مسعود"

ه پایپ الین اینك مانندراخوشبخترنمیسازد،  یتي شورويموفق" هیچ ازدیپلوماتهاي غربي گفت: یكي
CIA سعود" شاید یكي ازجسارتهاي خنثي گردانیدن حملۀ " خدا حافظ م. اید"را با مجاهدین قطع نم

ممالك جهاني اکثریت  مانندباهمكاري گوریالهاي جنگي باشد. ایاالت متحده  CIAموفقیت بزرگ و
ز ایك تخطي  وینشاندگان  مملكت توسط دست از تجاوز شوروي درافغانستان وتغییر نظام آن
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. اخبارموحش، شدیداَ احتجاج نمودین ناحیه اوازشدۀ بین المللی ارزیابی نموده شناخته موازین 
بمباردمان قالیني، استفاده از سالح  جلوتا یكجا با همبستگي جهاني با مجاهدین مانع آن نگردید، 

یکی از عکس العمل  .را گرفته بتواند كیمیاوي و قتل دسته جمعي مردمان غیر نظامي، ماسكو
مدتها از  را و مجاهدین  CIAوابط مستقیم ربود که پایپ الین  متحده احیای پروسۀهای ایاالت 

 یك محرم مشهود بود.بنیادگذاری نموده بود و این عملی در بین محافل ذیعالقه  باینسو
Zbigniew Brzezinski  بطور  1898 از اوائل سالمشاورامنیت ملي رئیس جمهور جیمي كارتر

در محافل سیاسی واشنگتن حائز براي گوریالهاي افغاني و مهمات  مي ازمدرك ارسال سالحرس
، به جهانیبان 1891السادات قبل از كشته شدنش در سالانور . رئیس جمهور مصر،کریدیت گردید

امي براي افغانستان از مصر استفاده ظتجهیزات ن كه ایاالت متحده جهت فرستاندن ابالغ نمود
از پاكستان در سال  گذشته   George Schultzایاالت متحده ،میكند. حین بازدید وزیر خارجۀ 

" شما شجاعانه میجنگید و روحیۀ بزرگ شما  گفت: در برابر چندین هزار پناه گزینان افغاني
شما بدانید كه شما به تنهایي  . من میخواهم كهاست گردیده جهان ۀ آزادیخواهان درالهام دهند

 همبستگي خودرا با شما دوام میدهد." میدهم  كه ایاالت متحده من بشما اطمینان و مبارزه نمیكنید
 یكاروكمكهااصول و چگونگی را جع به  TIMEمنابع آسیایي، شرق میانه و ایاالت متحده به 

و  كه شخصگردیده طوري ترتیب بصورت مشخص که این افشاگریها  معلومات داده پایپ الین
 میدارد. ونصماز تعرض دستگاه را 

این ملیون دالر جهت تجهیز گوریالها بمصرف میرساند. در 97ساالنه در حدود  CIAقرار معلوم  
زمین بهوا، دستگاهاي  و راكتهاي سیار -9RPG، راكت اندازهاي بمب های دستی تهیۀمبلغ 

طبي شامل میباشد. با وجودیكه گوریالها منابع كافي سالح ومهمات كه از  رادیویي و وسایل
كارطوس كالشینكوف   CIAشوروي بغنیمت گرفته اند با وجود آن برا یشان  حكومتي وعساكر 

19AK- مغلقتفنگهاي  ماشیندار و Snipers ارسال میدارد. ارسال این مهمات در هر چند را 
میرسد. بعضي اوقات توسط كاروانها كه در شبهاي تاریك ماه، كه احتمال دیده  روز بمراجع شان 

انداز هاي هیلي كوپترهاي پخش پرواز شوروي كمتر باشد، طي طریق میكنند. روشني  شدن توسط
گفت:" رسانیدن تجهیزات و وسایل براي مجاهدین  TIME یكي ازآتشه ملیتر هاي دول غربي به

ازجمله مغلقترین و پرخطر پروگرام در تاریخ نظامي جهان شمرده شده میتواند."  مطالبۀ  افغاني
CIA  رسانیدن لوژستیك براي مجاهدین باید حكومت پاكستاني جنرال ضیاء الحق طوري بود كه

كوشش عمالَ  الحقافغاني، ضیاءملیون پناه گزین   3وم اضافه از كنار بگذارد. بنابرفشار هج را
داخل مذاكره شود. وي چند بار اتهامات  رویحل قضیه در مورد سیاست سختگیر شو نمود جهت
ال هاي افغاني را كمك مینماید بشدت رد كرد. اگر پاكستان در مورد كه پاكستان گوری شوروي را

خالف اظهارات باال اعتراف مینمود وشواهدي دردست میداد، درمذاكرات ملل متحد در  مداخله،
باید راه مصالحه را باز مینمود و از طرف دیگر دستاویزي بشوروي میگردید تا در مناطق  ژنیو

 Williamبزند." ما باید دستهاي ضیاءالحق را پاك نگهداریم"  سرحد دست بتجاوز نظامي صوبۀ

Casey  مدیر CIA  به یكي از همكاران خود هدایت داده بود. یكي از نفر هاي بلند پایۀCIA 
پاكستان  غایت تمنا خواهد بود كه پروژۀ پایپ الین غیر قابل دید باشد، ازطریق" اظهار داشت كه:

است كه درادارۀ  بباین پروژه چیزي بدانند."  ازاین س وجود یها ازعبور كند بدون اینكه پاكستان
تان شوروي در افغانس این گردش بكمك عربستان سعودي، كه از نزدیك شدن فاصله  توسط پایگاه

سعودي كمكهاي  زیادتر حس مینمود، صورت میگرفت. عربستان در منابع نفتي وي خطررا
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شهزاده عبد هللا شش  نمي نمود. ولیعهد عربستان سعوديخودرا به مجاهدین از نظر جهان پنهان 
 هفته قبل با شهامت زیاد در برابر پناه گزینان افغاني در پاكستان اظهارداشت :

ودرا خ ید. ما كمكهايئشما جهاد است، زیرا شما سالح بدست گرفتید تا از اسالم دفاع نما ۀ" مبارز
 پهلوي شما قرار خواهیم داشت." طور گذشته بشما دوام خواهیم داد. ما هیشه در

 یت وانتخابموفقرویدست گرفته شد و بعد از  Carterتوسط ادارۀ كارتر CIAپروگرام پایپ الین 
نمود.  انكشاف سریع آن اقدامدر CIA ،W.Caseyجدید مدیر   Ronald Reaganرئیس جمهور  

 پناه تا با افغانهاي آمرین مربوط خویش در اروپا هدایت داده مدیرموصوف بدون ضیاع وقت ب
لستي ازمحصلین  CIA گزین درآن قاره تماس برقرار نمایند و در جلب همكاري شان اقدام نمایند.

د. ارسال گردی را با دوسیه مربوط تهیه نمود و جهت انتخاب بعدي بمراجع مربوط و معلمین افغان
سور گردیدند تا با پروفی دعوت از جمله كسانیكه قابل اعتماد انتخاب شدند و طرفدار مجاهدین بودند

هاي امریكایي، كشیشها و یا اینكه از طرف تاجران عربي سعودي مذاكراتي نمایند. این اشخاص 
اشخاص را در اروپا استخدام  ینابتعداد پنجاه نفر از CIAحینیكه دفاتر  بودند. CIAهمه اجینتهاي 

گرفته شدند. در امریكا  CIAز درچوكات پنجاه نفر دیگر نی FBI، در ایاالت متحده نیز بكمك ندكرد
 از مانهاتن، یكنفر كارگر هاین اشخاص متعلم بودند و دربین آنها یكنفر ازتكسي رانازیادتر از

 بودند. فابریكه در اوها یوو دیگر معلم جودو از جنوبغرب امریكا داخل
بارچالني در كشتیها، نفر افغان در مناطق مختلف امریكا در امور  111ماه این  8براي مدت 

دفترسیاحت و فرستادن اموال با حجم زیاد و كانتینرتحت تربیه گرفته شدند. در ختم پروگرام  ادارۀ
را با كمك خرچ سخاوتمندانه،  ۀ افغانیفارغان تازه تربیه شد  Casey، 1894بهار سال  در

ازاین اجینتها  نفر 31اسمهاي شفري و پاسپورتهاي مربوط بساحه فرستانده شدند. ازجمله 
 این اشخاص درعربستان سعودي دردفاتر كوچك بارچالني اموال براي آسیا بكار گماشته شدند.

ادند. مالیزیا، اندونیزیا و پاكستان میفرسته ماشینهاي خیاطي و كتابهاي دیني ب وسایل الكترونیكي،
ه پاكستان روان بعضي اوقات سالح و دیگر تجهیزات زیرآدرس رمزي به در بین این كانتینرها

قهارا ازبین دیگر مال التجاره تفكیك مینمودند . در واختصاص صند میشد كه درآنجا همكاران
كه از سي سال  CIAاشخاص وظیفه داشتند، تحت كنترول مستقیم دفاتر  پاكستان كه متباقي این

 د.ن در اختیار داشتند، قرار داشتنئبنوع احسن در پاكستان كار میكردند و منازل مطم
ترین به در پاكستان گردیده شاید CIAدیپلوماتهاي غربي اظهار نمود:" موفقیتهاي كه نصیب كي ازی

اخل د باشد. حینیكه پایپ الین اقدام بكار نمود، هیچ قدمي دربیرون ونوع این فعالیتها در جهان 
 كرذآن فزیكي  یاتئافغانستان وجود نداشت كه در داخل نقشۀ اساسي جدیدي بتمام جزسرحدات 

ي كه در بندر كراچي تخلیه گردیده، بركشتي بار 7111در سال گذشته از جمله نگردیده باشد." 
مربوط  بارهاي . با یك موافقه اختصاصيبود آن در بنادر خلیج فارس باربندي شده تقریباَ نصف

د. با یینان بدون گذشتاندن طرزالعمل مراحل گمرگي در الریها بار میگردید وبحركت میافتزپناهگ
ین طرزالعمل تجهیزات نظامي براي مجاهدین راه خودرا پیدامیكرد. ترانسپورت ماین ااستفاده از

ان گفت: " برایما یك امتح شهكاري در عمل ادارۀ پایپالین بود. یكي از اجینتها افغاني ۀها یك نمون
یم." ئي مینماتامیجنگند خدم بود، ما احساس میكردیم كه براي برادران ما كه دربرابر روسها

درامریكا و جرمني غربي  حینیكه مسعود درخواست فرستادن ماینهارا نمود، شعبات تهیۀ مهمات
در حومه شتوتگارت  CIAماینهارا تهیه نمودند، ماركهاي امریكایي را تراشیدند، به یكي از شعبات 

ن آن شده ودر بیینجا ماینها در صندوقهاي فلزي مخصوص بسته بندي افرستادند. در غربی آلمان
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 ۀادار تلیفون براي یك را جا دادند. آدرس باالي صندوقها زیر نام وسایل تریهااتلیفون و ب كیبلها
 دیني واضحاَ بنظر میخورد.

در یك میدان مخفي در   CIAاین صندوقها در یك طیاره بارحمل گردیده و توسط پیلوت و عملۀ  
نجا ماینها توسط كشتي بساحل مكران پاكستان سلطنت عمان، خلیج فارس انتقال داده شد. ازی

صندوقهارا تسلیم شدند و با موتر ها در یك ساحۀ دورافتاده  CIAرسانیده شد. افغانهاي مربوط 
باالي الري روسي  سرحد افغانستان با مجاهدین مالقي شدند. گوریالها جنگي صندوقها را

طي فاصلۀ عارضۀ تخنیكي پیدانموده باركردند و بطرف داخل در حركت افتادند. الري بعد از 
 وقهارا بازدرا تا نزدیك حومۀ كابل برسانند. مجاهدین صن ،مجبورگردیدند كه باالي اشتر بار

و ماینهارا با احتیاط كامل با گل و كاه پوشانیدند وباالي اسپها باركردند. در اخیر بعد از  نمودند
مواصلت نمود. یكي از دیپلوماتهاي غربي دوهفته سفر ماینهاي فرمایش مسعود در درۀ پنچشیر 

اظهارنمود: " با در نظر داشت وضع جهاني كمپیوتر و طیاره هاي كانكورد، رساندن كمك به 
ین انداختن توسط پاراشوت ئمجاهدین بشكل فوق العاده بدوي صورت میگیرد. ازطرف دیگر پا

د بدون مشكل آنرا نمیتوان هاي رادار و كشف شورويه پذیر است، لیكن دستگا از طیاره امكان
 د."نوازبین ببرایند پیدانم
  عمانه ي اقدامات نموده، طوریكه هرخبریكه با مركزرابطه بئدر مورد تماس رادیو CIAادارۀ 

  Langley Va.در  CIAد ازآنجا باجینتهاي افغاني در پاكستان و مركز یوعربستان سعودي میرس
 گوریالهاي افغاني مجبور بودند جهت دستیابي بكمكد. دوسال قبل شش گروپ یمخابره میگرد

 ي ازئیكنفر قاصد به مراكز مربوط ارسال دارند اما امروز مسعود میتواند توسط مخابره رادیو
 دوگروپ دیگركمك طلب كند.

ا ر پروژۀ پایپالین در ظرفیت اكثر خود كارمیكند و مركز فیصله نموده كه نوع و مقدار كمك
مملكت تعداد مشاورین پنج د تا در جمله ینهم كانگرس دوماه قبل فیصله نمونبخشد. با ا ازدیاد

 نفر ازدیاد نماید. نظامي را به شش
نمود:" كوششهاي شوروي تا پایپالین را قطع نماید اظهار بصورت مجموع یكنفر افغان

 مراحل ینایوسي گردیده. مبارزه در داخل افغانستان جهت بقاي خود دوام خواهد كرد و درأمنجربم
  روزي پروژۀ پایپالین نیز توسعه پیدا خواهد نمود."

 

ترجمۀ این مبحث دراین جا خاتمه می یابد و متعلق به قرن بیستم بوده و به یکی از رویدادهای 
فراموش شدۀ که در یک کنج از جهان رخ داده تعلق دارد، لیک زخم ناسور آن هنوز هم که در 

تیام نیافته و هر روز خبری از آن ملک ایکه میهن مینامیم مارا قرن بیست ویکم زندگی مینمائیم ال
 در قارۀ دیگر از جهان تکان داده و ناراحت میگرداند.

رد ذامروز طوریکه در باال بدان اشاره شد از آغاز شیوع بدبختی ها در میهن ما چندین دهه میگ
 نمیخورد.  و هنوز نشانه ای در افق تاریک که امید دمیدن روشنی را بدهد بنظر

سالها قبل در مورد مصاحبه ای یکی از مهندسین جنگهای افغانستان شنیده بودم که در ذهنم باقی 
مانده است و دیروز آنرا دوباره از طریق انترنت بدست آوردم و با انگلیسی شکسته وریخته خود 

 آنرا ترجمه نمودم که بعداَ از نظر خوانندگان گرامی گزارش می یابد.
ص شدم یک بار دیگر عدم موفقیت ما افغانها الاز ترجمۀ این مصاحبۀ بینهایت مهم خزمانیکه 

برای نجات میهن ما از طریق صلح واضح شد. در آنوقت داغ جدال برای نجات وطن از هرگوشه 
و کنار میشنفتیم که امریکا نمیخواهد در افغانستان صلح پیاده شود، بلکه میخواهد از یک ملت 
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نا چیز استفادۀ اعظمی نموده و با کشتار صدها هزار آنها دشمن عنعنوی  سلحشور با مصرف
 جهانی شکست بدهد.و نظامی خودرا در صحنۀ سیاسی 

یکی از ثبوت ادعایم اینست که در طول جنگهای افغانستان رئیس جمهور امریکا، رونالد ریگان 
ر سفید پذیرفته و سلف جیمی کارتر، چند بار بنام رهبران ساخت دست پاکستان را در قص

 هیچگاهی یک شخصیت چیز فهم افغان مصلح را در دربار خود راه نداده است. 
نمیخواهم تبصرۀ بیشتر دراین باره نمایم، زیرا نتیجه گیری بعد از وقوع یک واقعه یک امر 

 مشکل نبوده و خاصۀ تحلیلگران اوضاع نمی باشد.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کارتر میخواهم  اما در اخیر قبل از رهمنائی شما در متن مصاحبۀ

اذعان نمایم که باوجود دراکی و هوشیاریش نمیدانست که امریکا بدون آنکه از شکست دشمنش 
 زارلدلد برآمدن از عالجب بزرگترین اشتباهاتش دراتحاد جماهیر شوروی پند بگیرد مرتک

نی خمیری ازآن کشور مرد خیز خودرا افغانستان گردید که نمیداند چگونه ازاین جنجال با یک بی
 نجات دهد.
 که خودشان در مورد چگونه می اندیشند:میگذارم بتحلیل خوانندگان گرامی  این سند را

 

 زبیگنیو برژینسکی: چگونه امریکا موجب حملۀ اتحاد شوروی به افغانستان شد.
Le Nouvel Observateur،  این  1889 درماه جنوری 41-17اولین بار در فرانسه بتاریخ

 انتشار کرد و از فرانسوی به انگلیسی توسط ویلیام بلوم ترجمه شد. 96مصاحبه را در صفحۀ 
 اینک متن مصاحبه از نظر خوانندگان گزارش می یابد:

سوال: مدیر سابق سی آی ای رابرت گیتس، ) همان شخصیکه در این اواخر در چوکات  خاطرات 
ق حکومت بارک اوباما دربارۀ افغانستان نوشته که در محافل سیاسی خود بحیث وزیر دفاع ساب

کابل و واشنگتن سر وصدای جنجال برانگیز باال کرده است.  م (، در خاطرات خود زیر عنوان   
" از سایه " اظهار داشت که کمکهای سی آی ای شش ماه قبل از مداخلۀ اتحادشوروی در افغانستان 

م شما در این مقطع زمانی بحیث مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، آغاز شده است. قرار معلو
رئیس جمهور امریکا وظیفه داشتید، بنابر این شما بایست در این امر نقش مهمی داشته باشید. 

 درست است؟
برژینسکی: بلی. نظر به یادداشت رسمی ای تاریخ ثبت شده، کمک سی آی ای به مجاهدین در 

آغاز گردید.  1898دسمبر  41اوز اردوی شوروی به افغانستان در ، بعد از تج1891خالل سال 
اما در واقعیت با در نظرداشت محرم بودن جریان تا حال، حقیقت کامالَ غیر ازاین صورت است. 

، کارتر رئیس جمهور اولین دستور کمک های محرمانه 1898جوالئی  3اصال و حقیقتاَ بتاریخ 
ء و صادر کرد. در همان روز من یادداشتی به رئیس جمهور را به مخالفین رژیم در کابل امضا

نوشتم و نظر خودرا برایش توضیح کردم که این کمک به مخالفین رژیم در کابل، میتواند ممد 
 یک حملۀ نظامی شوروی  در افغانستان گردد.

د داشتی سوال: با وجود این خطر شما مدافع این عمل پنهانی بودید. احتمال دارد که خود شما آرزو
 که شوروی در جنگ داخل شده و شما بنحوی آنهارا تحریک نموده اید؟

برژینسکی: این کامالَ چنین نیست. ما باالی روسها فشار نیآورده ایم که حمله کنند، اما ما  از 
 ازدیاد  امکان مداخلۀ بیشتر آنها میدانستیم.

بنده وارد هستند غرض مینمایم  چون خوانندگان گرامی ایکه به لسان انگلیسی بیشتر از خدمت ) 
این موضوع در سرنوشت کشور ما اهمیت دارد لذا ترجمۀ دقیق گفتار این سیاستمدار ورزیدۀ 
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امریکا از قدرت بنده خارج بوده و تا جائیکه بزعم خود میدانستم آنرا ترجمه وخدمت تقدیم نمودم. 
دانند در مورد اقدامی نموده و در  اینک اصل گفتار پیچیدۀ وی را ثبت نموده  تا چگونه الزم

 اکمال این نوشته سهم بگیرند.
Brzezinski: It Is not quite that. We did not push the Russians to intervene, but we 

knowingly increased the probability that they would. 

فی ایاالت متحده اعالم نمودند سوال: حینیکه روسها مداخلۀ خودرا برای مبارزه علیۀ عملیات مخ
و با صدور این اعالمیه از حملۀ خود در افغانستان دفاع میکردند، کسی توجه به ادعای شان 

شما امروز در مورد  نکرده و نمی پذیرفتند. اما در اساس این ادعای شان یک حقیقت نهفته است.
 پشیمانی احساس نمیکنید؟

یک ایده عالی بود. در اثر آن به دام انداختن روسها در برژینسکی: پشیمانی چرا؟ عملیات مخفی 
بود و شما میخواهید که من از کردۀ خود پشیمان شوم؟ روزیکه روس ها رسماَ از  هاتلک افغان

سرحدات افغانستان عبور کردند به پریزیدنت کارتر، یادداشت با این مفهوم نوشتم: ما اکنون به 
سال به ادامۀ  11تقریباَ  اتحاد شوروی ا دادیم. در واقعاتحاد شوروی فرصت جنگ ویتنام شان ر

تضعیف و درنهایت فروپاشی امپراطوری  ندجنگ غیرقابل تحمل آغشته و آنچه به ارمغان آورد
 .گردیداتحاد جماهیر شوروی 

سوال: شما پشیمانی در تقویۀ بنیادگران اسالمی با اسلحه و مشوره به آنها احساس نمیکنید که در 
 روریست ها بوجود آمدند؟نهایت ت

طالبان یا فروپاشی امپراتوری اتحاد شوروی؟ خلقت برژینسکی: برای تاریخ جهان مهمتر چیست؟ 
 به جنبش در آمدن مسلمانان و یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟

ن اسوال: جنبش مسلمانان؟ زیرا بارها ادعا میشود که بنیادگران مسلمان بزرگترین تهدید در جه
 امروز است.

ینسکی: مزخرف است!  میگویند که جهان غرب یک سیاست جهانی با توجه به اسالم داشته ژبر
است، این گفتار احمقانه است. اسالم جهانی وجود ندارد. یک بار اسالم را به صورت منطقی و 

یشرو است؟ ملیارد پیروان در جهان پ 1.7بدون عوام فریبی و یا احساسات نگاه کنید. این دین با 
تان معتدل، ملیتاریسم پاکس یهایکشامیان بنیادگرایان عربستان سعودی، مرشان اما وجوه مشترک 

با مصر طرفدار غرب و سکوالریزم آسیای مرکزی چیست؟ هیچ چیزی بیش ازآنچه که کشورهای 
 مسیحی را باهم میپیوندد. ختم

 پایان بخش بیست ونهم
 ادامه دارد
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