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CIA 

  در افغانستان
  :به ادامه گذشته

شور  ار ک ا، چھ دين دور ونزديک آنھ غالگر و متح ای اش ع نيروھ ه از جم ديم ک شتر دي ای پي ه–در بخش ھ ،  برتاني

تخبارات آن  کشور-ان، ھندوستان و ترکيهپاکست " ای.آی.سی" ضمن آنکه در خطوط کلی، در خدمت کاخ سفيد و اس

ل  قرار دارند، ھريک از آنھا دارای اھداف خاص و عاليق انحصاری خويش بوده در نتيجه ضمن ھمکاری ، در تقاب

د رار دارن ز ق ديگر ني تخبارات. با ھم اد ھای اس ا و نھ ه در گذشته از آن کشور ھ ای ديگری ک ام کشور ھ ی شان، تم

اتو –اشغال افغانستان به صورت مستقيم سھم گرفته اند و يا از طرق ديگر   نمونه جاپان که سوخت مورد ضرورت ن

ود ه می نم درگاه کراچی تھي ه بن ستھای -را تا رسيدن ب ار امپريالي ستان در کن ق افغان ه خل ابرابر علي ن جنگ ن  در اي

راتی ابه عالوۀ خدمات نظامی و ارسال قوه به غرض سرکوب مردم افغانستان، نھاد ھای استخباشغالگر قرار دارند، 

قرار داده و تا جائيکه برايشان مقدور است به مانند ساحۀ نظامی، " ای.آی.سی"خويش را به صورت کامل در اختيار

  .می باشند" ای.آی.سی"گار امپرياليزم جھانی و حافظ امنيتی آن ددر زمينۀ استخباراتی نيز يار و مد

ائی ب ا اروپ يائی و ي زرگ، آس ادل وجان"اصطالح ه ھرچند تمام اشغالگران اعم از خورد ويا ب خان "در خدمت " ب

ا و چه " خانان اليزم امريک ا امپري قرار دارند، مگر از آنجائيکه موقعيت ھريک از آنھا چه در مناسبات داخلی شان ب

ر از وابستگی يکسانی برخوردار نيستند در نتيجه حين تقديم خدمات نظامی و خارجی خود با آن کشودر مناسبات ھم 

شته ل نب اب از تطوي ه ،امنيتی نيز در مناسبات ويژه ای با آن کشور قرار می گيرند، که در اينجا به منظور اجتن  نمون

  .دنھا و موارد چندی از آنھا به صورت دقيق تر مورد ارزيابی قرار می گير

سهاز آن جائيکه  تخباراتی فران الوی آن  " DGSE"  نھاد اس ای ايت اد ھمت ی خويش را  "AISE" و نھ  خدمات امنيت

سه در " ای.آی.سی"عليه مردم افغانستان در يک معاوضۀ به اصطالح متقابل با  عيار نموده اند و آنھم قسمی که فران

ا در ق شته شدبدل حمايت از مواضع امريک د از ک ه خصوص بع ستان ب ال افغان اه "ن جاسوس خاص شان ب د ش احم

ً حدسياتی که گويا امريکا در کشتن مسعود نقش داشته، نه به خاطر آن است که احتماال نامبرده به مقاومت –" مسعود
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عليه ارتش امريکا دست می زد، بلکه ريشۀ اصلی چنين حدسی بيشتر به خاطر تعلقات استخباراتيی بود که مسعود با 

ه فرانسه و روس قايم نموده سه را ب انی فران ه آس د ب  بود و اين احتمال وجود داشت که در موجوديت وی امريکا نتوان

دارد، حمايت آنکشور را در - نمايدوادارگذشتن از کانديد دلخواھش  ا ن رو ھ اير ني  که جای پای محکمی در داخل س

ان خويش را به م" گربۀ زاھد" امور افريقا کمائی نمايد و ايتاليا ھم که در ظاھر با شمايل  ده و نخستين قرباني يدان آم

یتا " سه جھانی ھای چينی"رسوای آن از " حاميان"در وجود مدال گيران چپ و  ه گردن الده ب اشمزدوران ق   از قم

م" روش اعظ سه " وطنف أت رئي ضو ھي ی"ع ورای انقالب فی، " ش ای خروش ست ھ تعماری رويزيوني دا و اداره اس پي

اد " ای.آی.سی" خدمات امنيتی خويش را تقديم  در بالکان،تفکيک نموده است در بدل دست باز ستند نھ د، ھ می نماين

رای  ه اج ستی ب ستم امپريالي ه بخشی از سي ه مثاب ادلی، ب ا تب دام معاوضه و ي دون در نظر داشت ک ه ب ای ديگريک ھ

اب خود داری نمی ور ق اھداف ارب شانی در جھت تحق وع جانف يچ ن ته و از ھ تغال داش دوظايف محوله اش ايد . زن ش

  .يعنی اطالعات فدرال المان مشخص نمود " BND" بتوان از آن ميان برجسته ترين ھمه را در و جود 

ھر چند تھيه يک متن و نوشته کامل در ارتباط با فعاليت ھای استخباراتی المان در افغانستان ضرورت تحقيق مستقل 

ان يچ امک د و ھ ی نماي ه ای را م دوين کتب جداگان سا ت ه ب داو چ ا در يک ن ورد رد ت ه ھدف بررسی برخ  ضمنی ک

رد  ان در " ای.آی.سی"عملک تخبارات الم ابقه و نقش اس ال س ب را در قب ستان است حق مطل دين آن در افغان و متح

ود  ن برخورد مختصر کاستی و کمب افغانستان بيان نمود و از قبل می توان به صراحت و وضاحت بيان داشت که اي

 باشد ، نقاط مشخصی را عالمه گذاری نمايم حمل می نمايد، با آنھم خواھم کوشيد در حد توانھای اختصار را با خود

ان  در آينده يا خود و يا کسان ديگری که به اسناد بيشتری در زمينه دسترسی دارند، ھمت به خرچ داده نقش دولت الم

  .آنطوريکه از دور به نظر می خوردبنويسند نه " ھست "و نھاد ھای استخباراتی آنرا در افغانستان آنطوريکه 

در اينکه در جريان قرن نزده به خصوص در اواخر آن قرن که دولت المان به مثابه يک قدرت تازه نفس استعماری 

ستان وارد صحنه می شوددر عرصۀ سياست جھانی  ا در افغان ا، آي ا آنھ ، در کنار انگليس و فرانسه و از در رقابت ب

اره فعاليت ھای استخباراتی  وان در آن ب ه مشکل می ت ر ب ا خي ته است و ي تخباراتی داش بکه ھای اس به خصوص ش

ه  ائی من جمل انگرد اروپ د جھ حکم نمود، چه مدارک محدودی که در اين زمينه وجود دارد و در کل به خاطرات چن

م نم،چند تن المانی وان حک ا بت ر از آن است ت ر و ناکامل ت رن  محدود و معدود مانده اند، گنگ ت ان ق ه در جري ود ک

وده  ای استخباراتی خاص خود ب ال و دارای شبکه ھ نزده به ويژه اواخر آن قرن، استخبارات المان در افغانستان فع

  .است

رين  ه در اصل وسيع ت ه ظاھر سياسی آن دولت را ک شبث ب ار اول ت رای ب  از لحاظ تاريخی به صورت مشخص ب

و الھای فعاليت استخباراتی را با خود حمل می نم ين س ی ب ومی اول يعن ان جنگ عم وان در جري ی ١٩١۵د می ت  ال

  .آمدند، قيد کرد" امير حبيب هللا خان" که ھيأت مشترک ترکيه عثمانی و امپراتور المان به دربار ١٩١۶

ا وج" ھينتيک"و " نيدر ماير" آن به نام ھيأت رھبران المانی اين ھيأت که در تاريخ به خاطر  ود قيد گرديده است، ب

ا اتتضاد، اختالف ا می خواست ب ده و ھريک از آنھ سم ش ه سه پارچه منق  نظر و مناقشات درونی ھيأت که در کل ب

د ذارد، ب ا گ ا يثبت پيروزی به نام خود بر جسد ديگری پ ه در حاليکه ن معن شتوانک تناد پ ه اس تند ب ا می خواس  ۀترکھ

ده در ،جوان" ھينتيک "ومذھبی در ھمه جا حرف اول را بگويند   آيندۀ سياسی و ترقی ھای احتمالی خويش را در آين

ا جای غ و استخباراتی در افگرو پيروزی ھا و دست آورد ھای سياسی يد ت ست و از دل و جان می کوش ستان ميدان ان

ته " نيدر ماير"پای محکمی از خود در افغانستان باقی گذارد،  وری نوخاس سر ارتش امپرات رين اف ه ت به حيث باالرتب

ذاری ھای ال ه گ شنھاد ھای سياسی و نطف ا پي ا ب ه تنھ مان در جمع اعضای ھيأت به ھيچ يک از آنھا تمکين ننموده، ن
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روی خوش نشان نمی داد بلکه به تبليغات مذھبی ھيأت ترکھا نيز کمترين اعتنائی نکرده، می " ھنيتيک"استخباراتی 

ز را ت ه چي ه از اوراق خواست به مثابه يک فرمانده و قومندان جنگی ھم ا جائيک م ت ا زھ سازد، ب ام خويش ب ابع احک

ه  ا ب تاريخ بر می آيد، ھرگاه قادر نشده باشند شبکه ھای استخباراتی خويش را در افغانستان به وجود آورده و از آنج

ه  سی و اعضای مشروطيت دوم را ب ۀ ضد انگلي اد روحي ۀ ايج ل در زمين د اق د، ح انوی پھن نماين د بريت استقامت ھن

د تداران محکم گروه محور مبدل نمودن از چنان دسھوا ان مانن آوردی در داخل افغانستان برخوردار بودند که تا آنزم

  .آن برای ھيچ ھيأت خارجيی اتفاق نيفتاده بود

ؤ ه برخی از م ين کافيست ک أت ھم ن ھي دايش ر در رابطه با اھميت و تاثير گذاری اي ه عالوۀ آنکه پي حزب "خين ب

 مولوی ھای ١٩١٧ و ١٩١۶ سالھای بريتانيائی آن تماسھا می دانند، خيزش ضد ۀل افغانستان نتيجرا در داخ" جنگ

ا درد " خالفت اسالمی"جنوب خط ديورند را که با شعار پيوستن به  يس ھ رای انگل ن از سر ب ا ت ساز شده و صد ھ

ا در آشوب ق اھداف شان جان باختند، ملھم از اقطرفين در ميدان جنگ مسلحانه به منظور تح أت و نقش ترکھ ين ھي

  .افکنی در نيم قاره می دانند

شد ۀدر ھرصورت ما از مطالع ادر ن أت ق ن ھي ه اي اد و " اميرحبيب هللا خان" تاريخ کشور خود می دانيم ک را از انقي

ايش در " امير"غالمی انگيس رھانيده و وادار به جنگ نمايد، مگر وقتی  ا و خيانت ھ ه سزای جنايت ھ موصوف ب

يده حق مردم و کشور رسيد و به تعقيب آن  ه موفقيت رس يس ب ه انگل ه اش علي دولت "افغانستان در نبرد آزاديخواھان

ايم وقت ، دولت آن  استقرار يافت-١٩٢٩-١٩١٩-" مشروطه ان ق ا کشور الم ط را ب رين رواب ستان صميمانه ت افغان

رين دی کشور اعم از سرک سازیانموده در بسياری از پروژه ھای اقتص ر ت ا معتب اد فابريکه ھ ار و ايج د وانھ ، بن

  .شريک خويش را در وجود دولت المان انتخاب نمود

اد م ايج ه حک دازه ک ان ان ه ھم سترده ای ب ط گ ين رواب ا در نظرداشت چن ر مبب ان ب تخباراتی الم ای اس سته ھ ای  ھ ن

ن  د اي د مطرح باشد و باي ز نمی توان يچ مساعدت شرايط دشوار است نفی کامل آن ني ه ھ ه خاطر سپرد ک ه را ب نکت

افع  کشور خارجی و قتی با آزمندی امپرياليستی دست کمک کشور ناداری را می گيرد، نمی تواند به منظور حفظ من

د" اجنتوريزم"خويش در آينده بر  تخباراتی خويش برنياي ين . خط بطالن کشيده و در صدد ايجاد شبکه ھای اس ر ھم ب

در افغانستان استقرار داشت، اين فرد و " دولت مشروطه" المان ھم در طی زمانيکه مبنا می توان حدس زد که دولت

 حد اقل در سطح يک ويا دو ھسته قادر شده باشد تا شبکۀ خويش را يا آن فرد مشخصی را به طرف خود جلب نموده

  .پايه ريزی نمايد

ان کشور در قبال تما" دولت مشروطه"قساوت و دد منشی بی نظيری که که به دنبال  ه خصوص آزاديخواھ م ملت ب

ه  ی و در رأس ھم دان سفاک طالئ ادر غدار"از طرف خان م جالد"، "ن انواده" ھاش اقی اعضای آن خ م از  و متب اع

ر" رم ب ی ن ار ول ان"، "ظاھر جنايتک ل چرب زب ود خان قات اه محم شي"و " ش م جالدنداوود جان ه حق ھاش ... و "  ب

ام صورت گرفت، با در نظرداشت اتھامات ه تم ی که از طرف دولت به اين و آن زده می شد و کينه ونفرتی را که علي

ه وجود  ياتی را ب تند، حدس رار داش اط ق ا در ارتب شاگردان ليسه نجات و ساير مردمی که به شکلی از اشکال با المانھ

طالح  ه اص ال ب شونت در قب ه خ ل آن ھم ا عام ه تنھ ی آورد ک ان"م شور الم ری ک ان فک ت " نزديک ده حرک زن

نان ھسته س به وسيلۀ باداران شان از وجود چنبايد بوده باشد بلکه بسيار امکان دارد که نوکران انگلي" عبدالخالق"ياد

ا ده .  قلع و قمع نمايند راھائی باخبر بوده و می خواستند به نفع انگليس تمام آنھا جای تعجب ھم نخواھد بود ھرگاه آنھ

وده در حاليکه جواسيس و اقعی را ھا تن از ميھن پرستان صديق کشور  ابود نم انی ن ان حدس و گم ه تأسی از چن ب

  .دنالمان در کنار آنھا با فراغ خاطر غنوده باش
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در ھر حال تاجائيکه از مطالعۀ تاريخ المان در زمينۀ سياست خارجی آن کشور بر می آيد آن کشور از نخستين روز 

يدن  درت رس ه ق ای ب ر"ھ ا" ھيتل رفتن رؤي ان گ وم"ی و ج ه "رايش س ر"، از آنجائيک ران حزب " ھيتل اير رھب و س

ر مستعمرات آن کشور بريتانيارا اعتقاد راسخ بر آن بود که برای زدن و پيروزی بر " نازی" د ب ه باي  نخست از ھم

ان  وری الم در آورده ضم امپرات ا ب ر سلطۀ بريتاني اور را از زي ی و پھن به خصوص ھندوستان تاخت و آن کشور غن

ً، می توان با صراحت حکم نمود که دولت المان مجددا به فکراحياء و احيانا ايجاد شبکه ھای استخباراتی خود ساخت ً

  .در افغانستان افتاده است

وبی تان جن ه در وزيرس ود ک شاھده نم انی م وان زم را می ت سلحانۀ بارز ترين نمونۀ آن ی خان" حرکت م رزا عل " م

. آغاز يافت١٩٣۶در سال  بريتانيامعروف است در مقابله با استعمار "  ايپیفقير"که به " توری خيل"شوای مذھبیيپ

دو  ه ھرچند اين حرکت در آغاز مانند معمول به خاطر تصاحب و اختطاف يک زن ھن ی"موسوم ب ی ب د ب ه " چان ب

ل"وسيلۀ يک جوان قبيلۀ  د" توری خي ه وجود آم ا شدو می  ب ه خصوص ب ان ب م آنزم ق رس سلمان" طب شدن آن " م

ده، خاموش " زن" رددو با ابراز تمايل قلبی نسبت به جوان رباين وئی ھای نمايگ يس و ۀدن مگر زور گ  سياسی انگل

ی ١٩٣٨دست دراز متحد آيندۀ دولت المان يعنی ايتاليای فاشيستی، کار را به روياروئی مستقيم کشانيده، در سال   يعن

  .شد معروف در منطقه پيدا "ھينتيک"يک سال قبل از بروز جنگ عمومی دوم، سرو کلۀ 

    ادامه دارد                                                                                                       

  

  


