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 CIAاعترافات يک افسر عالی رتبۀ 

  ! روز بعد قندھار فتح  شد٨٨
  

 سيستانی :گزارش به دری 

 

استخبارات ( CIA گرفت،آقای رابرت گرينير،رئيس دفتر  سپتمبر صورت١١ھنگامی که درامريکا حم�ت 
 نويسندۀ کتاب آقای رابرت گرينير. وامور استخباراتی افغانستان را ھم پيش می برد. در پاکستان بود) مرکزی امريکا

ن در دوران ماموريت من ،واشنگتن به من اين وظيفه را سپرده بود تا ب«: ،مينويسد» روز بعد به قندھاررسيديم٨٨«
جنوب  برخی از بزرگان وخوانين بن >دن برای نظارت : ميگويدرينيرګ .>دن، القاعده، وطالبان را زيرنظر داشته باشم

دربين اين مردم قوماندانان دوران جھاد برضد .ما به آنھا تليفونھای ست�يت داده بوديم. افغانستان استخدام شده بودند
نفر ازاين ٥٥٥ ، بسياری از افراطيان مذھبی عرب درافغانستان فعال بودنددراين موقع. شامل بودند٨٠شوروی در دھه 

  ).۵٧ ص (.افراطيون در يک لوا جبھۀ نظامی تشکيل داده بودند

  . دارد و در پوست ھای مھم استخباراتی امريکا خدمت کرده استCIA نويسنده کتاب ، سابقۀ طو>نی در
بعد از مشاھدۀ .بودم) CIA( ن در اس�م آباد رئيس دفترسيا سپتمبر، م١١در جريان حم�ت :گرينير مينويسد

 درامريکا به تماس شوم ،وحا>ت را بپرسم، مگر CIA سپتمبر در امريکا، ب�فاصله خواستم با مرکز ١١حوادث 
ھيچکس صحبت .چنين به نظر می آمد که در واشنگتن ھمه چيز ساکت وخاموش شده است .ھيچکس را پيدا نکردم

ی پی  ساعت، يکدم از واشنگتن تيلفونھا وايميلھا٢٤اما بعد از .  باشدطور معلوم ميشد که امريکا غرق شدهاين. نميکرد
در اس�م آباد ما چنين احساس وتصورميکرديم که،مثل آن ديو قصه ھا که بعد از يک ضربت . در پی به من ميرسيد

 . سخت مجازات کندًکاری وناگھانی دوباره به ھوش آمده باشد، وميخواھد جدا کسی را

بعد از حم�ت سپتمبر، من  اين را ميدانستم که امريکا خواھی نخواھی افغانستان را اشغال :  گرينيرمينويسد
من با خود تصور ميکردم که به زودی عساکر امريکائی در کوه ھای شامخ ودره ھای تنگ وعميق  افغانستان . ميکند

من ميدانستم که بن >دن ھمين را ) ٣ص .(نی سرگردان خواھند شدبرای يک جنگ بی ھدف وعبث تا مدت ھای طو>
بن . افغانستان فرو کشد وآنان را توسط افغانان شکست بدھدناک ميخواھد که امريکا را به کوه ھا ودشت ھای خطر

اين بعد از حم�ت سپتمبرمن . غار وھمفکران خود بيان کرده بودپنھان در>دن چندين بار اين سخن را به ياران 
تشويش را داشتم که ما با عجله وارد عمل خواھيم شد وخواب بن >دن به حقيقت خواھد پيوست وما در دام او 

  )٥ص.(گيرخواھيم ماند
زيرا من نميخواستم که ،من سعی ميکردم برای افغانستان يک راه حل صلح آميز پيدا کنم  :آقای گرينير مينويسد

من ازاين ترس  داشتم که اگرماھم تنھا به موفقيت . اھات اشغال را تکرار کندامريکا ھم مثل بريتانيا و شوروی اشتب
 .)١١۵ص (.قسمتی  برتانيه واتحادشوروی گرفتار خواھيم شد وفتوحات نظامی تاکيد کنيم  ، ما ھم به بد

ای ونه ھم بر. نبودیکدام مسئلۀ خاص)١٩٩٠(برای حکومت امريکا، جنگ داخلی افغانستان:گرينيرمينويسد که 
حکومت طالبان برای ما کدام پرابلم خاص شمرده .  خاصی داشت  حمايت پاکستان از طالبان اھميتواشنگتن
پناھگاه ھايی داشتند   آنھا در آنجا برای خود.آنچه برای امريکا اھميت داشت،موجوديت بن "دن والقاعده بود.نميشد

يات افراطيون مذھبی بين المللی وبخصوص افراطيون درقندھار وديگر و>.  داشتندلح ووسايل وامکاناتیوافراد مس
افغانستان . بشمار ميرفتیبرای طالبان يک منبع پول  شخصی  زيادی داشت وبن >دن  ثروت.بی جمع شده بودندعر

 )٤٣ص.(يک کشور فقيرونادار ومصاب به يک جنگ طو>نی  بود

 درافغانستان امريکا بايد چه بکند؟
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ی ای از من خواست تا در مورد باط تليفونی با واشنگتن،رئيس سی آيم کردن ارتبعد از قا:نويسنده ميگويد
پاليسی آينده امريکا نظريات وتحليل ھای خود را به مقام قصر سفيد وديگر مقامات عالی رتبۀ امريکا بطور تحريری 

در تمام : ميگويد ريکالمۀ تليفونی رئيس سيا از من پرسيد که آيا اين درست است که اردوی امادراين مک .بفرستم
! افغانستان، کدام ھدف با ارزشی وجود ندارد که امريکا آنرا ھدف بگيرد واز بين ببرد؟ من برايش گفتم، بلی صاحب 

افغانستان يک کشور عقب مانده  وبدوی است .در افغانستان چيزی برای از بين بردن وجود ندارد.ھمينطوراست
  .)٣ص(

 اگرچه برای از -  اول. که برای قصرسفيد ترتيب شده بود،اين نکات شامل بودنددراين تحليل من:مينويسدرينيرگ
اما ھيچوقت امريکا خود را طوری نشان ندھد که گويا در  بين بردن طالبان امريکا بايد به ائت�ف شمال کمک کند،

شتونھا به  ،اکثريت پداگر واشنگتن مرتکب اين اشتباه بشو. به طرفداری از ائت�ف شمال برخاسته است جنگ داخلی 
 من تاريخ افغانستان را .)٨ص( گشتطالبان روی خواھند آورد ودر يک جبھه بزرگ برضد ما باھم متحد خواھند

من به آنھا نوشتم که امريکا بايد تعداد کمی عسکر در افغانستان داشته . خوانده بودم، وبا روحيۀ جنگی آنھا آشنا بودم
امريکا امريکا مجبور است تا ھميشه به افغانان اين را نشان بدھد که .گاه ھای دايمی نباشدباشد، ھيچگاه بدنبال ايجاد پاي
معنای اين سخن اين .درجريان مبارزه با تروريزم بايد منافع افغانھا مد نظر گرفته شود. کندميخواھد به افغانھا کمک 

ستان ھمخوانی داشته باشد، نه اينکه در جھت بودکه مبارزۀ ما برضد تروريزم بايد با کلتور مردم محلی وبومی افغان
  .ت�ش صورت بگيرد ل کلتورمردم محلیيتبد

 ھمان ماه، من با م� اخترمحمدعثمانی، ١٥ب�درنگ بعد از حم�ت تروريستی سپتمبر،در :اقای گرينيرمينويسد
که ) آی ايس آی( يک دفتر تان دردر کويتۀ پاکس که دومين مقام طالبان بعد از م�عمر وقوماندان زون جنوبی بود،

م� جليل کمی . م�عثمانی را  م�ی ديگربنام م�جليل ھمراھی ميکرد.  بود، م�قات نمودمواقع  ودنج درگوشۀ خلوت
من به م�عثمانی خواست واخطار امريکا را تقديم .با ما صحبت ميکردند آنھا به نمايندگی از م� عمر .انگليسی بلد بود

من به طالبان گفتم که امريکا سخت به خشم آمده است ). ٨۵ص (م دادن اسامه بن >دن شامل بودليکردم که در آن تس
 !بخاطر چند عرب تروريست نبايد وطن وجان خود را تباه نمائيد حفظ کنيد و]ازخطر[وشما  بايد کشور خود را 

  ).١١٩ص(

دن است مگر اکثريت طالبان از او در رھبری طالبان م� عمر سخت طرفدار بن >که ما اين را می دانستيم  
دراين صحبت ھدف من اين بود تا م� .ھايی بود که او را خوش نمی ديدند يکی ازآن ، و م� عثمانيخوش نمی بردند

 من ميخواستم تا در رھبری طالبان انشعاب .)١١٢ص(عثمانی را تشويق کنم تا روابط خود را با م� عمر قطع کند 
،مگر صحبت ھای من وم� عثمانی به آدرس وی  وقت م� ضعيف درپاکستان سفيرطالبان  بودايجاد کنم ،گرچه دراين 

 .صورت ميگرفت

اشتباه بزرگ امريکا اين بود که بعد از خروج قوای شوروی افغانستان را تنھا  :من به م�عثمانی گفتم
حاکم بود يه واشنگتن ھنوز ھم اين نظردر :که  يسنده ميگويدنو .ما بارديگر اين اشتباه را تکرارنخواھيم کرد.گذاشت

 )١١٣ص(.طالبان بايد در حکومت آينده افغانستان سھم داشته باشندکه 

من به مB عثمانی گفتم ھرگاه مB عمر راضی نشود، شما برضد او دست به کودتا :که  عBوه ميکندگرينير
نيد  واز طريق راديو شريعت به افغانان بزنيد ،عمارات دولتی را اشغال کنيد ومBعمر وطرفدران وی را دستگيرک

  )١٢٢ص (.مBعثمان با من موافقه کرد. کنيدشورای علمای افغانستان را عملی بگوئيد که شما ميخواھيد تصميم 
من عليه م�عمر توسط طالبان کودتا ميکردم وجلو فاجعه جاری را  اگر واشنکتن عجله نميکرد:نويسنده مينويسد

ريستی برامريکا، سبب خشم مردم ما شده بود وميدانستم که خيلی زود کشور فقيری مثل مگر حم�ت ترو.ميگرفتم
 .گرفت افغانستان بزودی مورد حم�ت تباه کننده امريکا قرارخواھد

 

 درارتباط  به بوش واوباما 

يک او ميگويد که جنگ عراق .آقای گرينير با پاليسی ھردو رئيس جمھور امريکا در افغانستان موافق نيست
جنگ عراق نه تنھا زيانھای بزرگ انسانی ومالی .تباھی بزرگ بود و>زم نبود که امريکا به ناحق عراق را اشغال کند
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نويسنده در رابطه به پاليسی اوباما درافغانستان  .رساند،بلکه توجه امريکا را از افغانستان نيزکم نمود به امريکا
که عساکرامريکا ھرچه زودتر از  آغاز اين بود  از اوبامانيت .ل به سال تغييرميکنداستراتيژی اوباما سا: ميگويد

د، که اين کار برای موفقيت استراتيژی کمک برای ھرماموريت تاريخ تعيين ميکناوباما . دنافغانستان خارج شو
 .)٩ص (.ر ميخواھد افغانستان را ترک کنداينطور به نظرميرسد که اوباما يک بارديگ.نميکند

 

  :ی کرزحامد

از جملۀ  افغانستان رجنوب دی حامد کرز.ی را ما از بسيار وقت پيش می شناختيمحامد کرز: گرينير مينويسد
. بود روم از اعضای گروپ  ی حامد کرز.آنھا را برضد طالبان استعمال کنيمخوانينی بود که ما ميخواستيم  وبزرگان

 پ�نھای   تنھا گذاشت؟ان را بعد از خروج قوای شورویريکا، افغانستاز ما به اين خاطر آزرده بود که چرا اماو و
 در بارۀ قدرت خود >ف اوھميشه در بارۀ نفوذ خود درميان مردم مبالغه ميکرد و وھر روز عوض ميشدحامد کرزي 

 با بعد از حادثۀ سپتمبرما. ودر آنجا با ما ھمکاری ميکرد،  پاکستان بودهيټکودر یحامد کرز). ١۴٢ص(ميزد
او را به قندھار وتيرين  .حامدکرزی کمک کرديم که در جنوب افغانستان برضد طالبان چيزی از خود نشان بدھد

از او  ديدار داشتم ،من ميخواستم با ٢٠٠٥گر بعد از مدتھا که با حامدکرزی در  م.برديم) س.مرکز روزگان(کوت
در کويته يک زيرا او  .آوری شود دربدری اش  يادزمانه ھای قديم صحبت کنم ولی کرزی نميخواست از گذشته ھای

 .)٣۵٧ص (.واين ما بوديم که به يک پلک زدن او را به ارگ رسانديم.ی از خوانين محلی بود ويکافغان مھاجر
 

  :]شيرزوی[غا شيرزی آلگ

غا آ لدوران ګ. را تصرف کردھارقند و>يت  یورزيغا شآ لګ، بعد از سقوط رژيم نجيب:آقای گرينيرمينويسد
 گفته  تنظيمھای جھادیبھتراست[آغاظلم  حکومت گل  ۀيجنت طالبان .وران انارشی وفساد مطلق بودد) ١٩٩۴-١٩٩٢(

 طالبان مخلوق دست آی اس آی پاکستان ، تصور عمومی برخ�ف ،بود قندھارديگر قوماندانان جھادی   و] س-شود
روسيه حمايت وکمک  يرا که ائت�ف شمال از سوی ھند وز ،دست کمک بسوی آنھا دراز نمود بلکه پاکستان، ]؟؟؟[نبود
  .)۴٢ص (.شدند می

والی بود که از ترس طالبان کشور را ترک نمود ودر کويته مقيم  ين افغانستان اولرجنوب دیورزيغا شآ لگ
 کردم،او در وقتی که من با گل آغا درکويته م�قات بعد از حملۀ سپتمبر، .در حلقۀ ما بود ھم یورزي اغا شلگ  .گرديد

صدايش شبيه .ودندپاھايش پای بنی آدم نبودند، از بزرگی شبيه پای فيل ب .مھمانخانه خود نشسته وپا دراز کرده بود
  .ميزدنعره ] برزيردستان خود و[ًياد نداشت، اکثرا در خانه خود بود چندان انگليسی  . بودصدای تراکتور

رانکس ميخواست با گل آغا ديدارکند،من به گل آغا گفتم که ھرچه بعد از اشغال قندھار،جنرال ف: نويسنده ميگويد
زيرا گل آغا مدت .زودتر مانند ساير بزرگان قومی قندھار لباس بپوشد ويک لنگوتۀ کثيف وچرکين برسرخود بسته کند

 جنرال .ته باشدبه تن داش ]اتوشده[زيادی در پاکستان گذشتانده بود وخوش داشت تا مثل فيودا>ن پنجابی پيرھن وتنبان 
زيرا به نظر جنرال فرانکس، چنين ،ندچنين کسان خوشش نمی آمد، و به اين نوع لباس ھا خيلی حساس بودفرانکس 
 .)١۶٣ص (.مردم جنگی نيستند به سخن ديگربه درد جنگ نميخورند]اتوکشيده [اشخاص 
 

  :عبدالحق

او .ً مستقيما تماس نداشتمامگر او با  بود،اگرچه عبدالحق در دوران جھاد يک قوماندان مھم :گرينيرمينويسد
برای ائت�ف با ديگر عبدالحق .  نزديکی داشته بود وبا گروپ روم نيز روابطجنگ کرد  بسيار زيادبرضد روسھا

مگر ما گمان ميکرديم که او چندان ).١۵٩ص (رزوی قھرمانی  داشت وحرکات فيلمی ھم ميکرداو آ.اقوام نيز آماده بود
او به دروغ به مردم ميگفت .ما در وجود عبدالحق ھيچگونه قوت نظامی نمی ديديم،به عبارت ديگر. اردنفوذ قومی ند
  ).١۶٠ص (.ارتباط دارد واين ادعای او ما را تا حدی به فکرانداخته بود] CIA [که با سيا
 

 CIAسيا  



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئخپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

افغانستان ، در .ی رسانده استحضورامريکا در افغانستان، به امنيت جنوب آسيا زيانھای فراوان :گرينيرمينويسد
افراطيت . به اين حد رسيده که اگر ما تمام قوای خود را خارج کنيم ، حا>ت بيشتر ازاين خرابتر خواھد شدوضع 

  .مذھبی در منطقه نسبت به گذشته بسيار قوی شده است ، پاکستان نيز با تھديدھای سخت امنيتی رو برومی باشد
ما در آنجا فساد  .ی افغانان را قانع ساخت که ما يک قوت اشغالگر ھستيم اعمال ما بسيار افغانستاندر

ما بيلونھا دالر را مصرف کرديم، به ھزاران جوان ما کشته شدند اما حاصلش ). ۴١۵، ص(.گسترده را رواج داديم
غانستان اکنون وضع بحدی خراب شده است که امريکا مجبور شده است از اف.صفر معلوم ميشود] اين قربانی ھا[

ما بايد قبول کنيم که  امپراتوری امريکا درافغانستان شکست . ما دراينجا ھم مثل ويتنام وعراق ناکام شديم. فرارکند
   .خورده است

امروز يا فردا حکومت اوباما ميخواھد که يک بار ديگراز آسيای جنوبی دست بشويد، اما اين :نويسنده ميگويد
ھرگاه يک بار ديگر ما جنوب آسيا را ترک کنيم ، شايد با عواقب تصميم .اھد بودکارمثل زمان ھای گذشته آسان نخو

  ).٩ص (.خود زندگی کرده نتوانيم

زيرا افغانستان . داردتي اھمدايافغانستان زنسبت به پاکستان گرينير بدين عقيده است که برای منافع امريکا، 
   .يک کشور عقب مانده ، منزوی وحالت  بدوی است

يک  رينيراين قضاوت اقای ګ  کهالبته:]ادکرده ميگويدقتين طرز ديد وباورآقای گرينير انحدی برااقای وا[
زيرا ھمين طرز تفکر غلط مدارا کردن با پاکستان از سوی مقامات امريکائی است،که  قضاوت ساده وسست بنياداست،

ھرگاه ھمين مداراکردنھا .ھند تقويت کندبه پاکستان جرئت داده تا افراطيت مذھبی را  در منطقه برضد افغانستان و
وکرنش کردنھای امريکا در برابر پاکستان نمی بود ، پاکستان ھرگز به تنھائی اينقدر درمنطقه  گستاخی کرده نمی 

برای آقای گرينير >زم . سال اخير،غلطی نظر آقای گرينير را ثابت ميکند١٥سياست دو روی پاکستان، دراين . توانست
زيرا نمی بايد کشوری تقويت شود که در سطح بين .ن طرز تفکر خود نسبت به پاکستان تجديد نظرکنداست تا براي

  المللی تروريسم را تشويق ميکند؟

موع  صفحه نوشته شده ودر مج٤٤٣کتاب در. »روز بعد به قندھار رسيديم ٨٨ «: با>خره نويسنده ميگويد
.  به چاپ رسيده است٢٠١٥نستان ومنطقه است که در سال ی ای در مورد افغاخاطرت يک افسر عالی رتبۀ سی آ

فقيری ميگويد با آنکه برخی معلومات کمی کھنه به نظرميرسند مگر ھمه نظريات دراين مقاله متعلق به نويسنده کتاب 
   پای.است

  نګټ واشن– ريي فقواحد
 

  :اصل مقاله بزبان پشتو نشرشده درسايت افغان سباون، لينک
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