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 كـه منجـر به كمترين عكس العمل مردم در  CIA  كار كرد هاي سازمان  مهم بعضي ابعاد-3 

 :تان گرديدبرابرتجاوز آشكار امپرياليزم امريكا به افغانس

  

  كـه منجــر به كمترين عكس العمل مردم در CIA كار كرد هاي سازمان    ابعادنقاط عطفحاال به برخي از      
   :كنيمبرابرتجاوز آشكار امريكا به افغانستان گرديد ؛ در زير توجه 

   انجاميد؛ از شمار وخسارات مالي خارج ت  كه به تلفات انساني زياد نيرو هاي مقاومتم تداوم جنگ مقاو- *

* -  CIA  داد در رأس  جنبش خود جوش مقاومت قرار   عوامل اشرا.  

به  ) عمدتاً در پاكستان و ايران(  دوامدار ده ها  و صد ها هزار نفر  به طور پيهم درخارج ازكشور ن كوچانيد- *
وار ، مخرب وعالج ناپذيرش را   و نتايج آن كه تا هم اكنون اثرات ناگ" مهاجرت  اجر اخروي دارد "عنوان اينكه 

آشكار سـاخته و به مثابه حربه اي  توسـط پاكستان و ايران عليه  دولت دست نشاندة كرزي به كار گرفته  مي 
  .شود 

 بمباران هاي گستردة  قراء وقصبات به گونة پالن شده ازطرف ارتش سوسيال امپرياليست هاي روسي ودولت - *
مينه هاي كمك وسربازگيري براي نيروهاي مقاومت حداكثر از اين مناطق ازبين برود مزدورآنها صورت گرفت ، تا ز

مردم به خارج از كشور بود كه به  نفع بهره برداري ) ظاهراً غير اجباري ( كه اين خود نوع ديگري كوچانيدن . 
مپرياليزم امريكا نظامي ، سياسي واستخباراتي و اقتصادي كشور هاي ذيدخل در مسايل افغانستان به خصوص ا

  .     انجاميد 
         مردم افغانستان درشرايط جنگ مقاومت ؛ همچنان طيف هاي  معين مهاجران، بهترين محيط تغذيه ، 

، ... يعني زمينة فعاليت وجذب عوامل براي سازمان هاي جاسوسي ايران ، پاكستان ، عربستان ، هند ، تركيه و 
. ، در اروپا بوده است ... ا  در امريكاي شمالي ؛ جرمني ، انگستان ، فرانسه ، هالند ودرآسيا ؛ اياالت متحده و كاناد

تبليغ  عوامل جذب شده در اشكال انفرادي و جمعي ، هكذا در اشكال  رسانه اي آن در كشور هاي غربي  به نفع 
هاجران افغانستان در پاكستان سياست اشغال افغانستان توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا بوده ، و درمجموع كل م

و از )  چناني كه در ايام  تجاوز شوروي در داخل افغانستان اثر پذير بودند(و ايران از اثرات  شرايط داخل كشور 
مزاياي برانگيزاننده  و اجتماع ئي  از هم نپاشيده به كلي محروم ساخته شده بودند ؛ زيرا براي پيدا كردن سر پناه 

  . همسران و كودكان خود درگير شرايط  نهايت غير انساني و بي سابقه اي بودندو لقمة ناني براي

 مختلف آواره ساخته شده ها ي شوروي در ميان طيف ها" كمونيزم" ضد كفر و الحاد و ه جهاد ب انديشة اشاعه- *
سط ارتش  نجات  نجات كشور از چنگال  طالبان وحشي تو"كشور ، ؛ همچنان در داخل اعم در ايران و پاكستان ، 

  . را پر بار تر ساخت "بخش  امريكا و شركاي معتقد به خدا 

 روي همين تيز عوامل سيا در ." هيچ اثري بايد ازكافر و كفر در داخل كشوربجا نماند "  ترويج ايده و تفكر - *
و )  و پرورش آموزش ( داخل كشور تمام زير ساخت هاي نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي ، حقوقي ، تعليم و تربيه 

  .حتا مناسبات بين  اقوام و مليت هاي با هم برادر كشور و ارزشهاي مورد پسند مردم را يكسره نابود ساخت 
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 سازمان سيا با درگيري هاي مسلحانة پالن شده ، ميان جهادي هاي ناموس باخته و تقابل و جنگ هاي خون - *
 هركي " به استخوان مردم رساند كه همه در واقع آرزو ميكرد بار اين قالده بگردنان با طالبان وحشي چنان كارد را

  ."به جاي اينها بيايد ، ولو سگ هم باشد، بهتر است 

چنان فضائي را خلق كرد كه شرايط براي نموي برق   ،...  و  فشار هاي اقتصاديو بي سوادي بيش از پيش - *
كه  (  عدم باور به طب و طبابت؛ حتا  گرديد مساعد  در جهات مختلف زندگي و غريب خرافه هاي  عجيبآساي 

 "شويست" و ها"فال بين" آوردن به يرو  و) مستفيد مي شدند  و خون آشاماز مزايا و خدمات آن يك قشر نازك 
و گوش دادن به تبليغات و رهنمود هاي  [ "زيارت"سر هر راه  و كوچه و سرك و  نيمه باسواد نشسه بر هاينويس

 كه عدة قابل توجه آنان در خدمت  سازمان هاي  اطالعاتي بودند و هم اكنون نيز -خرافه ها اين ترويج كنندگان 
و سكون و درجا زدگي و به آخرت و روز قيامت انديشي و ساير خرافه هاي تخدير كننده به طور ]  مي باشند 

ر تجاوز امريكا و شركايش  حيرت برانگيزي رايج ساخته شد كه اين خود يكي از عوامل عدم توجه و واكنش در براب
  .گرديد

 در پاكستان و ايران  تحميل " مهاجران"شرايط  بسيار ناگوار و ضد انسانيي كه  برپناهندگان  بخصوص  بر  - *
 زير اين نشستگان انساني  سالم  در واقع شخصيت و وجدانو وطن پرستي فعال به نفس ءغرور ، اتكاگرديد ؛ به  

 صدمه وارد كرد كه ؛ حتا در رابطه  با تجاوز امريكا كمترين واكنشي از آنها نشان داده شديداً ؛ خيمه هاي حقارت 
  .نشد 

...   در كشور هاي پاكستان ايران و هند و)درواقع پناهندگان ( " مهاجران "بر كه  به اثر فشار هاي  اقتصادي - *
 آنان ، همچنان در ميان آناني كه در داخل در ميان رفتن به كشور هاي غربي  روز تا روز  تمايل ،تحميل شده بود 

 براي به يكي از آرزوي هاي دست نيافتني بيشتر شده رفت وكشور در حالت اضطراب كشنده به سر مي بردند ؛ 
در نتيجة نبود طيف روشنفكر مستقر در كشور كه در برانگيختن  مردم به خاطر تجاوز  امريكا .  رديدگ تبدل آنان

ور توجهي داشتند و بنابر سياست پيگرد و زندان و شكنجه و اعدام از جانب  جهادي ها و و شركا مؤثريت در خ
متعاقب آن از طرف طالبان وحشي از كشور خارج شده بودند اين واكنش در برابر تجاوز امريكا به كشور بسيار 

  .نامحسوس بود 

ره همين كشور بود كه  جهاد افغانستان به  اين امريكا بود كه  به داد مجاهدين رسيد  با سالح و پول و مشو« - *

  و استقاللرساند  هاي مالي و تسليحاتي سخاوتمندانه مجاهدين كمك به امريكا بعد از اينكه« ؛ » پيروزي رسيد
 كه اينهمه جنگ و سرقت و تجاوز و آتش سوزي و تخريب هبه افغانستان بي توجه شد.  را حاصل كرد افغانستان

 كشور از   اين تفكر بسيار مخرب وضد آزادي و استقاللو تبليغ ترويج . »  ...يشتر و بيشتر شدهدر افغانستان ب... و
به  مجاهدين به كابل و جنگ هاي تباهكن تنظيمي آمدن بعد از سقوط نجيب و "كه گويا  CIAجانب عوامل 

 هاي  نظامي و " مساعدت" ها و " كمك"ارزش  . "خاطر عدم توجه امريكا به افغانستان ، به وقوع پيوسته است 
  . آنكشور را در ميان  بخش هاي از مردم  به نتايج مطلوب رساند " انسان دوستانة "پولي امريكا و سياست 

 را به  چنگ آورد ، در اين CIA به مثالي  از يك  ضبط احواالتي  خادي شده ، كه بعد ها  افتخار آستان بوسي 
  :زمينه توجه كنيم 

  2002رخ اول جون ؤم» كاروان «٩٠ ة شمارة خود مندرجةدر بخشي از سر مقال» كهگداي«  آقاي شكر اهللا      
  :سد ي در همين زمينه چنين مي نو]كاروان چاپ امريكا از چند سال بدينسو منتشر نمي شود[
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، باهمرزمان ناشر اين ماهنامه در دانشگاه كابل خودمان و در سالهاي تجاوز ستمگرانهء روسيه بلشويك   «         

در كاخ سفيد اياالت ) حزب جمهوري خواهان( در بحث ها و ارزيابي هاي مان ، طرفدار بسر قدرت بودن عقاب ها 
متحده بوديم كه مردمان قاطع ، مصمم و جدي  و يكطرفه كننده اند و هر بار كه افغانستان از چنگ تجاوز گران 

كاخ سفيد بسر قدرت بوده و يار و همكار افغانان براي آزادي خارجي آزاد گشته ، حزب جمهوريخواهان امريكا در 

 يا به سخن ديگري با تولد دوبارهء ملـت افغانستان و كسب دوباره ي آزادي كشور هم از چنگ روسيه «، » شان 
 20بلشويك و هم از چنگ تروريستان، ياري و همكاري موثر و قاطع حكومت جمهوريخواهان اياالت متحده را در 

  » ...پيش برهبري رئيس جمهور رونالد ريگان و حاال برهبري جورج بوش گرامي ميداريمسال 

 را تشويق به  نوشتن عرايضي عنواني رياست غربي ، افغان هادر كشور هاي  CIA  هاي وابسته       بعضي از

امنيت را در  دو باره به موضوع افغانستان عالقه گرفته صلح و امريكا  « جمهوري امريكا مي نمودند كه

چوپان « يكي از كاركنان -   در تورنتو-   از  جمله در كانادا » كند و اين كشور را تنها رها ننمايد تأمين افغانستان

 ما افغان ها از « در متن آن  نوشت كه  وه اي  عنواني رئيس جمهور امريكا ترتيب دادض عري»  House كباب

 را در افغانستان  وثبات صلحكرده ،  توجه  كشور ما به حال ديگر  خواهش مي كنيم كه بار  امريكارئيس جمهور

  . از راديوي يك خادي معلوم الحال در تورنتو بخش گرديد يضهرعمتن اين  »تأمين نمايد

و مهمترين  عامل در اين مورد به خدمت گرفتن و شريك جنايت ساختن  مجموع باند ها و داره هاي 
  ساخته شده و شماري ديگر آن كه قبالً در خدمت ISI داره  خود توسط شماري از اين( جهادي از يك سو 

و مزدوران  سوسيال امپرياليزم )  قهرمان مسعود و باند  با قدرتش شوراي نظار "روسيه  قرار داشتند ؛  مثل 
 كمترين "شوروي خلق و پرچم و خاد و سازا و ساير عناصر پيدا و پنهان  از سوي ديگر  مي باشد كه گراف نزولي 

  . امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركا را باز هم  به پائين كشيد "عكس العمل مردم در برابر تجاوز 
  

   : اعمال نفوذ مي كرد با كدام نهاد  ها در افغانستان CIAسازمان   -4

        
كه استعمار و  ما، مشاهده خواهد شد ة قبل كشور تخريب شدةبا گذر مختصر به تاريخ پر تموج چند ده   

و دراين راستا به كدام ترفند و حيل نويني .  امپرياليزم براي در بند كشيدن خلق هاي جهان،  چگونه عمل ميكند
كه ناشي از بررسي و مطالعه عميق در بافت مناسبات اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، به ويژه سياسي كشور هاي 

  .عقب نگهداشته شده مي باشد؛ دست مي يازد
 سياسي، -  مردم آزادي خواه و شجاع افغانستان عليه سيادت آشكار نظاميةهاي استقالل طلبانجنبش   

 دوم قرن بيست، ة استعماري آن كشور، كه تا دهة و امپرياليزم نو خاست١٩كلونياليزم بريتانياي كبير، پايان قرن 
 ميالدي و جنگ آزادي 1879 ميالدي؛ جنگ آزادي بخش دوم 1841جنگ آزادي بخش اول( زمان ةدر سه بره
، كه منجر به وصول استقالل كشور از چنگال امپرياليزم خون آشام ) ميالدي افغـان با انگليس1919بخش سوم

انگليس گرديد، چون ســه تكاني بود كه ملل اسيـر جهان را از حالت رخوت و سستي، تسليم و رضا در برابر ابر 
به وضعيت جوش و خروش و برپايي جنگ هاي آزادي  و.  ؛ بدر آورد قدرت قهار و به اصطالح زوال ناپذير آنوقت

  .   پر شور و شديد در كليه عرصه ها كشانيدة بخش و مبارز
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هنِ ـ استعمار كةيطرـامريكاي التين به س و اـيا، افريقـ مردمان آسةتقالل طلبانـور نهضت هاي اسـظه
در .  پايان ِ مسرت آفرين گذاشت ةاين قاره ها، نقط ةو غضب شد» وحشي« بر سر زمين هاي  ،»متمدن «ايـاروپ

باري دگر؛ . ، اژدهاي هزار دهان استعمار و امپرياليزم پوست انداخت، و شكل عوض كرد راستاي اين دگرگوني ها
 و براي تحرك نقشه هاي اهريمني و ستراتيژيك). نيوكلونياليزم( نوين وآراسته پديدار گشت ة امـا با شمايل و قوار

 با َترفندو َتزوير ، -  غلبه و سيادت دوباره بر كشور ها و سرزمين هاي از دست رفته را، در ذهن متبادر مي سازدكه- 
  : ؛ دست يازيدپيكره بندي شده   در ذيلِشگرد و شيوه هاي نويني كه عمده ترين آنها 

در كشور ما، ( پرياليستي  كشور هاي تازه به پا خاسته، از شورش هاي سازمانيافته  امة تخويف هيأت حاكم- 1
؛ و  به دست گرفتن رهبري شورش »مالي لنگ«رهبري مال عبداهللا، مشهور به ه  ب1924   شورش خوست در مارچ

امپرياليزم  انگليس اين جاسوس هندي تبارش را زير عنوان پسر امير محمد  -  در جدران، توسط عبدالكريم خان
)  » افغانستان در مسير تاريخ«جلد اول  808 صفحه -  كتيا نموديعقوب خان و مدعي سلطنت از هنــد داخل پا

  ت حاكمه ؛أ ضد هيهوجنبش هاي ليبرال و اصالح طلب، ب

 تيپيك ةو در كشور ما، نمون ( ملت ة  اجنت هاي بومي و گسيل آنان در نقش نجات دهندت پرورش و تربي- 2 
  ؛   )ءآن در شرايط كنوني يعني كرزي و شركاة آن نادر غدار و خانواده اش، و تكرار مسخر

و جنبش هاي فوق   كمك هاي مالي و نظامي در برابر تهاجم كشور هاي خارجي و سركوب شورش هاة وعد- 3
  الذكر؛

 كشور هاي مورد نظر به خاطر قبول عضويت آن كشور ها به پيمان هاي نظامي،  منطقه ة تطميع هيأت حاكم- 4 
   ي و جهاني؛ ئ

   تجهيزات و مهمات  نظامي و تكنولوژي جنگي؛   فروش- 5

  صدور سرمايه،  دادن قرضه هاي درازمدت با سود هاي غارتگرانه و عقد قرار داد هاي اسارت آور اقتصادي و - 6
  فرهنگي؛  

توسط سوسيال امپرياليسم » حزب دموكراتيك خلق«دركشورما  سازماندهي ( احزاب ة سازماندهي مخفيان-7
   هاي سياسي، فرهنگي و مانند آنها؛ و نهاد) شوروي

 كانال سازي هاي مخفي در نهاد هاي اساسي و مهم دولتي، به خاطر انتقال سريع يا بطي عمال و جواسيس -8
مثال تاريخي آن ( بومي و اجنت هاي خودي در قالب بومـي، به خصوص در تشكيالت اطالعاتي، نظامي و مذهبي 

  دست آموز هاي بومي استعمار بريتانيا  و اجنت هاي منطقه ئي  ةبرادرانش  به مثابنادر خان غدار و : افغانستاندر 
 چشم و ابـرو، آن غدار و برادرانش را ةكه با اشـار»ملتاني«هندوستاني و علي نواز خان » شاجي«آنكشور، يعني 

، هكذا از ... الي ودادند، و  همينطورمجـددي هـا، كه هم تاج مي بخشيدند، و هم مدال ستر جنر رهنمود مي
و محمد » ضبط احواالت« مهمترين اجنت هايش، مثل حسن شرق در مركز ةجانب امپرياليزم شوروي تعبي

 و امثال آنها در سلسله مراتب  . بود.K.G.B شوروي به  افغانستان، و عضو ة ، كه پدر ازبكش فرستاد»جال لر«خان
  ؛  )بسيار مهم دولتي 

هويت پردازي عمال و اجنت هاي بومي به خاطرنصب آنان در رأس كودتا هاي  همينطور قهرمان سازي و -9
   . كودتا هائي كه از جانب امپرياليزم رقيب سازمان يافته باشدةنمايشي،  و يا انتقال  آنان به حوز



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان اره اي از عمـلكردپـ  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 
 
 
   

 

6 

؛ ... جنگلك و گلبهار وةمثل فابريك(اش؛ » ساختار بنيادي«شوروي سوسيال امپرياليستي ، از پروژه هاي 
 سالنگ  ها ؛ ساختمان ميدان هوائي بين المللي كابل؛ ة؛ شبكه هاي راه سازي و تونـل كشي، از جمله پروژ لوهاسي

كه به ) ،...شفاخانه چهار صد بسـتر؛ بنـد و نهـر؛ معادن؛ نهاد هاي طبي و تعليمي و نظامي؛ مثل  پلي تخنيك و
يا به بيان رساتر، به . ، نمود... جاسوسي وة وجه، استفادآنكشور در افغانستان اِعمار گرديد،  در حد قابل ت» كمك«

كه در اين پروژه ها با روسها همكاري فني ) نه كل آن (  جذب شماري از كارمندان  و تكنوكرات هاي كشور ة عالو
كه با نيـت نيك و پاك خواهان ترقي، رفـاه  و آسايش مردم شان از - زيادي جوانان محصلةو اداري داشتند، عد

) »پلي تخنيك«( را  از اين  محراق -  شوروي به افغانستان بودند» ةمساعدت هاي خيرخواهان«ريق تداوم اينوع ط
 طبقاتي تحت ةو مستعدترين آنانرا كه از انديشه هاي مبارز. نيز در چنبر شبكه هاي جاسوسي خويش قرار داد

به طور ( اين شبكه هاي درهم تنيده ة گون، و در بافت جوال شوروي نيرو گرفته بودند، باال كشيده» رهنمود«
  . دخيل و سهيم ساخت) بالواسطه و مستقيم

 اين نكته  را بايد به خاطر آورد كه استعمار و امپرياليزم در هر سرزميني كه  آرزوي  در بند كشيدنش را از       
، نهاد ها و ...  و"  كمك هاي بدون قيد و شرط"طريق تجاوز مستقيم  داشته باشد، با شگرد هاي مختلف 

از .   زير نام هاي مختلف اعمار مي نمايد- روي اهداف خاصي استعماري - تأسيساتي را براي كشور مورد نظرش 
ذب شماري عناصر بومي آن سر زمين از ج جلب و - 1اين امر دو هدف عمده در مركز ديدش قرار مي داشته باشد 

 خواهان -2اد ها و شبكه هاي  اطالعاتي و استخباراتي خودش ؛  به نه" ساختار بنيادي"طريق همين پروژه هاي 
 افغانستان  در خدمت تجاوز مستقيمش قرار گيرند؛ مثال در "ساختار بنيادي "اين مي باشد تا بعداً پروژه هاي  

ه  چون را- ، سيلو ها، شبكه هاي آبياري ، راه سازي ، تونل كشي ... روس ها  فابريكه هاي جنگلك و گلبهار و
 و - چهار صد بستر- تخنيك  ، شفاخانه ها   ، ميدان هاي هوائي ، پايگاههاي نظامي، پلي-ستراتيژيك سالنگ ها 

  ستراتيژيك از شاهراه  ةديده شد كه در هنگام تجاوز ارتش شوروي چگونه استفاد. امثال آنها  را اعمار نمودند 
بعدا به زندان ( پايگاههاي نظامي خود در كابل و اطراف آن   سيلو را روزانه  به ةسالنگ نمودند ، و مواد پخته شد

كه تا رسيدن به يكي از جمهوريهاي جنوبي اين كشور  (   در حال مرگ خود رايانتقال دادند؛  زخمي ها) ها 
مزدوران بي عفتي چون جنرال داكتر سهيالها ( چهار صد بستر تداوي  كردند ة  درشفاخان) متجاوز تلف مي شدند 

و  ) ساخت... دولت كرزي نيز اين ننگ زنان آزادة  كشور را مسؤول  نهادي  . يز در خدمت خود داشتندرا ن
  . نمودند  زنداني  )پلچرخيزندان (مثل   ه اي ،شانرا  در زندان بزرگ و وسيع الساح  ةدشمنان گرفتار شد

دانستد كه  م در نظر گرفته بودند و ميستراتيژيست هاي نظامي آنان قيام مردم آزادي خواه افغانستان را ه      
  گنجايش "دهمزنگ"چند صد نفري در برابر تجاوزشان قيام نخواهند كرد كه درآن صورت  زندان كهنه  و كوچك

 ي بسيار شديدي هم وجود داشته باشد كه متكي به آن بتوانند قيام كنندگان " قانون جزا".  آنان را داشته باشد
 اعمار زندان بزرگ پلچرخي از امداد  كشورهـــند صورت گرفت كه پيوند تنگاتنگي ةپروژ  ( را قيد و اعدام  نمايند

، اتحاد ...  در تمامي ساحات اقتصادي و نظامي و_در آن وقت _با شوروي داشت و الگوي پيشرفت آن كشور 
.   افغانستان تدارك ديدندبراي با زد و بند هاي پشت پرده ، شوروي و هند ، اين زندان بسياربزرگ را. شوروي بود

همينطور . اعمار آنرا شاهد بوديم .   هندي رقم زده شد ين آن توسط  منهدسين روسي  ظاهراً بنام مهندسةنقش
در يك بند آن .  ساخته شد 1355 ماده در ميزان 523قانون  جزاي داوود خان  كه به طور دقيق و مفصل طي 

  .» ... در بر دارد  سال حبس را20 الي 15ز  توهين به رئيس جمهور ا«چنين آمده بود 
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 استعمار و امپرياليزم در هر سرزميني كه آرزوي در بند كشيدنش را داشته   همانطوري كه در باال اشاره شد 
باشد، نهاد ها و تأسيساتي را براي  كشور مورد نظرش، روي اهداف خاص استعماري و تحت عناوين مختلف اِعمار 

) »ساختار  بنيادي«(گي جلب و جذب عناصر بومي آن سر زمين از طريق همين پروژه هاي مي نمايد، كه چگون
 تأسيسات به اصطالح عام المنفعه اي كه ةهمين اكنون به  نقش.  بناء شده ؛ مبتني بر  همين اهداف مي باشد

پايگاههاي بسيار مستحكم به  .   ما روي دست دارد ؛ نگاه كنيدةدر كشوري اشغال كرد  امريكاجنايتكارامپرياليزم 
يعني سوسيال امپريايزم شوروي سابق در افغانستان به جا مانده و در حال ، نظامي كه از رقيب شكست خورده اش 

تجديد ساختمان توسط اينكشور ميباشد، و مزيد بر آن به پايگاههاي نظامي  بسيار مدرني كه خود در نقاط  بسيار 
،  در دست »سركوب القاعده و طالب و امنيت افغانستان و منطقه «  اصطالح مهم و ستراتيژيك كشور به خاطر به

  : به گذشته  ها هم نگاهي بيندازيد؛  ...و.  بنگريد  ؛ساختمان دارد

A-  نهاد  A I D  ،ادارة انكشاف بين المللي در كابلAmerican International Development  دفتر حفاظت

مي باشد ، بيش از يك ميليون پوليس جهان سوم را در سراسر جهان   ] AID[ كه مربوط به ] OPS [عمومي
 پوليس گواتيماال توسط  اين دفترامريكائي ؛ يعني 30000 بيش از 1970تا سال  . تعليم و آموزش داده است 

]OPS [ آموزش ديده بودند  .  
 AID بعد ها كه آن تعمير . ته بود  دركابل تعميري راكه در منطقة باغ وحش  موقعيت داشت ، به كرايه گرف

 در - در گذرگاه  پنج تعمير بزرگ كه AIDتخريب گرديد و زمين آن به ساحة باغ وحش پيوست داده شد ، 
 و در يك چهار ديواري به وسعت چندين جريب زمين  ساخته شده -اصطالح آن وقت ها به آن كوتي مي گفتند 

 ها  داراي دو منزل بود ، با پرداخت پول هنگفت " كوتي "هر يك از بود و نهر بزرگي از ميان آن عبور مي كرد  و 
  . به كرايه گرفته در آن جا نقل مكان كرد 

  در سالهاي دهة چهل  مصارف ساختمان آنها را به عهده گرفت ، تعمير AID  تعدادي از پروژه هائي كه      
 – 1964ي و تعمير پوهنتون كابل بود كه در مكتب حبيبيه ، مكتب تخنيك ، فاكولتة زراعت، فاكولته انجنير

مجموع كمك  ".گرديد ؛ همچنان دستگاه ساختماني هلمند و تعداد پروژه هاي ديگر را تمويل كردافتتاح  1343

  ". مليون دالر گرديد 425  بالغ بر 1352 - 1973هاي امريكا تا سال 
  :و مورد از كاركرد آن در زير توجه كنيم به د. اين نهاد تا هم اكنون در داخل افغانستان فعاليت دارد 

   متر از ميدان هوائي الي نزديك باميان  طبق گفته شمس فروغ  نمايندة 1700 سرك 1386در ماه عقرب 
USAID از كمك يك مليون دالر  در باميان در حدود  AID  همچنان بنابر گفته عبدالحق .  مصرف برداشته است

 هزار 140ري پژواك ،كلينيك صحي در ولسوالي روي دو آب سمنگان به مصرف شفق  والي سمنگان  به آژانس خب
  .   اعمار و به فعاليت آغاز كرده است  USAIDدالر از كمك 

 به بعد 1360  در قالب مشاوران ملل متحد در دواير رسمي دولت افغانستان از سالهاي CIAشماري از اعضاي 
  .شروع  به كار كردند 

 

B-  كورپيس« صلح هيأت«  ، Peacecorps .  اين نهاد درزمان رياست جمهوري كندي با هدف كار در امريكاي

 كه به افغانستان اعزام شده بودند ، عامدانه  افراد اين نهاد. كار كرد بعداً درآسيا هم آغاز به . التين تأسيس گرديد 
ربوط در اختيار آنان قرار مي داد هم سطح مردم عادي كابل زندگي اختيار نموده با كمترين پولي كه سازمان م
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اين نهاد كالً . شماري از آنان در كابل به دواير دولتي در نقش مددگار به كار شروع كردند . زندگي مي كردند 
 چه در كابل و چه در ساير واليات  -شانرا  )  اطالعاتي  -وظايف سياسي (  وظايف محوله CIAتحت نظر سازمان 

  . اجراء مي كردند - كشور 
 

C -   AF  ] American Fellowship [  كابل  دهم مكاتب) كالس( از طريق  اين پروگرام متعلمين از  صنف 
متعلمين . مدت اقامت متعلمين در امريكا يكسال تعيين شده بود. انتخاب شده  به امريكا فرستاده مي شدند 

ولين ، آنان را در خانواده هاي امريكائي انتخاب شده  به مجردي كه به يكي از شهر هاي امريكا مي رسيدند مسؤ
مسلماً براي يك متعلم نا آگاه از يك كشورعقب نگهداشته شدة  آسيائي درك اين موضوع  . ها  تقسيم مي كردند 

و چگونه در جلب وي به جانب فرهنگ  . دشوار مي نمود كه خانوادة داوطلب چه نسبتي با اين نهاد دارند 
جواناني كه  با استفاده از كورس هاي .  م سياسي كشور امريكا تالش مي ورزند امريكايي و سيستم  و نظا

انگليسي، تا حدي با زبان انگليسي آشنائي پيدا مي كردند و با  فراگيري شيوة زندگي امريكا و آشنايي با فرهنگ 
ودن سطح زندگي  مردم در وصف زندگي امريكائي ها و بلند بآنان  دو باره به كشور  عودت مي كردند ، درهر كجا 

چانس استفاده  اينها  از بورس هاي . آن  و تمامي زرق و برق جامعة پيشرفتة سرمايه داري صحبت مي كردند 
تحصيلي آن كشور نسبت به ساير كانديد ها بيشتر بوده و در قدم اول  همين ها  براي تحصيالت عالي به امريكا 

ر نظم آمده جريان مغزشوئي را سپري كرده آموزش هاي الزمه به فرستاده مي شدند و در آن جا به اصطالح زي
 كه هم اكنون در كابل اقامت خليل زاد  سفير امريكا در كابل ، نادرآتش ، اشرف غني. خورد آنان داده مي شد 

از جملة كساني اند كه مراحل مقدماتي  دارد ، يوسف پشتون ، احدي وزير مالية دولت دست نشاندة  امريكا
امريكن  ( A U B ش يك ساله را در امريكا موفقانه سپري كردند و بعد ها از بورس تحصيلي دراز مدت در آموز

   و يا در كشور امريكا مستفيد شدند ) يونيورستي آف بيروت

D- پروگرامAFS  ] American Field  Service[   اين مؤسسه معلوم نيست در افغانستان فعاليت داشت و يا

كساني ازاين .   صورت مي گرفت " جهان سوم" كار اصلي اين نهاد روي ريسرچ و ارزيابي كشور هاي عمدتاً.  خير 
 اين كشورها ، "زيره و پودينه"نهاد كه زير نام هاي مختلف به كشور هاي مورد نظر سفر مي كردند ، به اصطالح از 

 كشوري كه در آن  اقامت داشتند ؛ مي معلومات گرفته بعد ها كه به كشور خود بر مي گشتند و كتابي در مورد 
اين آثار در واقع منبع مهم و موثق معلومات در زمينه هاي  مختلف  ؛ مثل  وضع جغرافيائي ، نظامي ، . نوشتند 

كشور هاي مورد نظر بود كه به شكل يك منبع ... امنيتي، استخباراتي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي مذهبي و
امريكائي كه هاي  وديپلمات CIA در تمام جهات زندگي اجتماعي ، در اختياراعضايمنسجمِ معلومات دهنده 

 . وظيفه داشتند در همان  كشور فعاليت نمايند ؛ قرار مي گرفت 
E- Asia Foundation     

F- The Wroodrow Wilson Center For International Scholars صباح الدين كشككي بنا بر نوشته:  »

[ ن المللي براي علماء جهت تحقيقات بكر و نو  فيلو شيپ هاي ميدهد ، من براي نوشتن اثر خود مؤسسة بياين 

  .» تقاضاي يك فيلو شيپ را از مركز ويدرو ولسن در واشنگتن نمودم كه پذيرفته شد ] دهه قانون اساسي 

  ادامه دارد                            
  


