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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

      ریكل یجفر  و  الكزاندر كوكبرن :سندگانینو

 

 ۳1/۰۷/۲۰1۹ 

 

كندیم تیافغان حكا یمخف ۀفرستاد  

دیبده صفر شیترور برا هیجنگ عل در  

شد و چطور بربادش داد شكشیبن الدن به بوش پ یمیتسل چطور  

 زیعز میرعبدالرحیمترجم: م

شر ، نت موضوع  و حالت کنونی افغانستاناهمی به نشر رسیده بود. الکن نسبت ۲۰۰6این مضمون قبالٌ در سال 

 می نمایم.شکش پیدوبارۀ آن را به خوانندگان 

  ۀینشر  كیرا در  یمضمون دلچسپ (Jeffrey Clair) ریكل یو جفر (Alexander Cockburn) الكزاندر كوكبرن

 ۀترجم نكیا هـک دندپرـر سـبه نش ۲۰۰۴وامبر ـاول ن خیبتار   (Counterpunch) متقابل ۀضرب  بنام یاسیس

 :میداریم میتقد یهموطنان گرام یخیو تار یاسیمعلومات س یآنرا برا

 داد،یم لیترور تشك هیدر جنگ عل یو تیاش را اهل یمبارزات انتخابات ۀقسمت عمد كه یجورج بوش مرد

 ۲۰۰۲ یز دوم فرورتا رو شكشیپ نیا در روز اول كارش بدست آورد. نوستپ كیرا در  سر بن الدن توانستیم

لنتن طالبان و ادارات ك نیب یفرد ارتباط ثیكه به ح یكائیافغان امر كی ۀعیاتهام ذر نیبود. ا یبه اعتبار خود باق

دارد و در آن زمان( )سال  ۴۸ه ـاست ك "محبت ریكب" یسم وـا ده است.ــوارد ش ،كردیم فهیوظ یفایو بوش ا

 تیدر وال یو .)آقای محبت چند سال قبل وفات نمود( باشدیفعالً در شهر هوستن تكزاس مصروف تجارت م

 سوریایالت می (St. Louis) لوئیز تنمحبت در پوهنتون س. است یجاج ۀلیمتولد شده و از قب ایپكت یجنوب شرق

همچنان  یو را بدوش داشت. نیمجاهد یروابط خارج ۀادار 1۹۸۰ ۀو در ده دهیرسان انیخود را به پا التیحصت

 ازبعد از اخراج  قرار كرده بود.برو طالبان  كایامر یخارج استیسمربوط به سسات ؤبا م یعیوس یها تماس

ان اقدام كرد افغانست هب صادرات یتجارت ۀموسس كی سیسأبرگشت و به ت كایبه امر دوباره  رمحبتیافغانستان، كب

و  وقت1۹۹۰ ۀدوم ده ۀمین محبت در ط روابطش با طالبان،به ارتبا را هم بدست آورد. كایامر تیو ضمناً تابع

  .شمال افغانستان صرف نمود قیگاز از طر ۀلول یشنهادیرا در قرار داد پ یادیز یمساع
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 5از ۲

 ۀادار هیرا عل یكه اتهام و را یاسناد لیبا تفص محبت ریكب ،یرسم ریغ ۀنام كیو در  یطوالن ۀمصاحب كیدر 

بن الدن و سائر  توانستیبوش م ۀكه ادار دهدیسناد نشان ما نیا به ما ارائه كرد. دهدیبوش محكم تر جلوه م

در مراكز  ایبدست آورده و  كایامر نینزد متحد ایو  كایخواه در امر ،انیزندان ثیرا منح یو ۀرتبیعال یاعضا

 تیقسمت اعظم فعال دهد،ینشان م یو كاوش در منابع اطالعات قیتحق كهیطور در افغانستان بقتل برساند.شان 

 اس یب یس  ونیزیتلو ۀ شبك  یشمول  گزارش اختصاصه ب یخبر گزارشات یحبت مورد بحث بعضم ریكب

(CBS) یزیالن پ توسط (Alan Pizzey)  بار اول بود كه محبت  نیا  گرفت. قرار ۲۰۰1سال  ۲۵در سپتامبر

 .ساخت یداستان را علن نیا

وجه متاین گروه گران تمام شد و  اریطالبان بس یابر یجهان یواو انز كایامر یاقتصاد راتیتعز 1۹۹۹ ریدر اخ

حبت م "است. یلعنت تیلئومس كیفقط  "در افغانستان  یو یآموزش ساتیسأبن الدن و ت تیكه موجود ندگردید

 ایکامر ۀتبع كیكه اگر  دیانطالبان رس یصراحت كامل به اطالع رهبر به یكائیامر پلماتید كیاظهار داشت كه 

رهبران طالبان را هدف  گریدانسته و مال عمر و د مسئولطالبان را  كایامر ند،یدام القاعده صدمه بببه اثر كدام اق

 .د دادنقرار خواه

  نمود. دارید طالبان در قندهار ۀرتبیافغانستان با مقامات عال بهسفرش  كی ی، محبت ط۲۰۰۰در تابستان سال 

ا راه ت ردیبگ یاروپائ ۀیاتحاد  تیبا صالح نیمورأبا م مالقات را كی بیطالبان از محبت خواهش كردند كه ترت

 میتسل در هاگ یجهان یجنائ ۀبن الدن را به محكم شانینمود كه ا شنهادیگردد.  محبت پ ایبن الدن جو یمیتسل

 یۀاتحادۀ ندینما   (Reiner Weiland)  لندیو نریو ر طالبان تئیه نیرا ب دارید ۀنیزم محبت ریمتعاقباً، كب .ندینما

 طالبان گفت كه به  (Weiland)  ساخت. ایشهر فرانكفورت مه Sheraton Hotel نرتیدر هوتل ش یاروپائ

ارائه خواهد كرد.  محبت  یاروپائ ۀیاتحاد یروابط خارج ریمد (Elmer Brok) المر بروك به را شانیا شنهادیپ

، زمان مقطع این در طالبان آگاه ساخت. شكشیپ  نیاز یرا در جرمن كایرام ریبعداً سف (Brok)  بروك گفت كه

محبت  .دیمانند گذشته استفاده نما یاز خدمات و كه خواهدیم كایبه محبت گفت كه امر كایامر ۀوزارت خارج

 .بود پرداخت شده یوه دالر ب 11۵۰۰۰مبلغ  ،۲۰۰1تا ماه سپتامبر سال  ۲۰۰۰كه از ماه نوامبر سال اظهار داشت 

صبح در وزارت  11مالقات به ساعت  كی ی، محبت در واشنگتن بود و برا۲۰۰۰اكتوبر سال  1۲در صبح روز 

كه  تفگ شیتماس گرفته و برا یفونیلیت یبا و كایامر ۀوزارت خارج وقت نیدر .گرفتیم یآمادگ كایامر ۀخارج

 یمحبت مجلسبود.  دهیمنفجر گرد (Cole) ولك یائكیامر ینظام یكشت .ایرا تماشا كن و بعداً نزد ما ب ونیزیتلو

ان را افغانست" كایبه محبت گفتند كه امر شانیا داشت. یمل تیامن ۀادار نیو مامور ایبا آمر شعبه جنوب شرق آس

و من بن الدن را به  دیدهبمن سه هفته  وقت  یبرا" جواب داد شانیمحبت به ا "بمباران خواهد كرد. رحمانهیب

 بیقندهار رفت و بمباران قر یسوه محبت ببه محبت وقت دادند.  كماهی انیكائیامر ".دهمیم لیتحوشما  ۀدرواز

 یكائیمالقات را با مقامات امر كی بیطالبان به محبت گفتند كه ترت .دیالوقع افغانستان را به سمع طالبان رسان

 یجمهور استیهفته به انتخابات ر كیاز كمتر. میكنصحبت  شانیبن الدن را با ا یمیتسل یگرفته تا حالت و چگونگ

 رهبران طالبان نیرا ب میمجلس مستق كی بیمانده بود كه  محبت ترت یباق ۲۰۰۰در روز دوم نوامبر سال  كایامر

  .  در فرانكفورت گرفت (Sheraton Hotel)  رتنیدر هوتل ش كایاز حكومت امر میت كیو 
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 كایامر دیدر روز اول در فرانكفورت آغاز شد، محبت گفت كه طالبان شدت تهد  یبا  دشوار مجلس نكهیبعد از

 یاروپائ هیكه به اتحاد توانستیبن الدن م د.گردبا بن الدن معامله چطور طرح كردند كه  ییو راه ها دندیرا فهم

ر دجا بجا گردد.  نیمحل مع كیدر  یراكت التهدف حم یبرا نكهیا ایطالبان كشته شود و  عهیداده شود، ذر میتسل

راه  نیكه بهتر میباالخره همه  موافقه كرد و شرط بن الدن را دادند. دیبدون ق یمیتسل  ۀمجلس، طالبان وعد ریاخ

شده  یرهبر دو راكت ای كی كایمحل  جمع نموده و بعداً امر كیاو را در  نیخواهد بود كه بن الدن و معاون نیا

بعد ازمجلس فرانكورت،  یمدت كم .كردیم یشهر قندهار زندگ رونیبن الدن در بتا آن زمان  بفرستد. نجارا به آ

 .طالبان اسامه بن الدن را به منطقه درونته انتقال داده و او را در آنجا تحت نظارت گرفتند

 میالم میلیو (William Milam)با  ه  ونمود مسافرت اسالم آباد محبت  به كا،یدر امر ۲۰۰۰بدنبال  انتخابات سال

نوشت ورد سركلنتن به ارتباط تماس با طالبان در م ۀشده از جانب ادار نییدر پاكستان و شخص تع كایامرسفیر 

 .شد بوش انجام خواهد ۀادار لهیبوس یبه محبت گفت كه كار تمام است، الكن بمباران واقع المیم مالقات نمود.بن الدن 

و را كه ا دنخواهیم شانیكه اگفتند  یوه گرفت و ب فونیلیت یمل تیامن ۀاز ادار ، محبت۲۰۰۰نوامبر سال  ۲۳در 

د، چند هفته بع محبت موافقه كرد. با طالبان قرار دهند. یشخص ارتباط ثیمنح كایرسماً در لست معاشخوران امر

مه دهد و بعد از ادا شینمود كه به كار خو اتقاض یبوش از وجورج  یمل تیامن دیجد ۀادار یمامور رسم كی

امریکا كه در آن  (آنرا دارد یكاپ كیكه  دیگو یمحبت م)داده شد  یبوش بو ۀاز جانب ادار ه اینام یمدت كوتاه

هنوز  دیجد ۀكه ادار ه بودنامه تذكار رفت نیدر .ر معامله با بن الدن معذرت خواستد یاز طالبان نسبت كوتاه

  .ندینما دارید ۲۰۰1سال  یبا طالبان در ماه فرورتقاضا نمودند كه   ودر حال تشكل بوده  

 ریخأسه بار از ت و دوباره  فرستاد طرح قیتعو در مورد زیمحبت آم و انهیدلجو ۀنام كیبوش محبت را با  ۀادار

كه  تقاضا كردند یهر بار از و .تاسف نمود اظهار به طالبان 11سپتامبر  ۀبعد از حادث یو آخر ۲۰۰1در سال 

 نیدر فرانكفورت موافقه شده بود به طالبان اظهار بدارد.  ا كه یحدر انجام طر یثر را در مورد كوتاهأت نیع

.  محبت گفت كه طالبان به من ه بودطالبان گشت یبرا یدائم ینوع مزاح و شوخ كی كایمسامحه از جانب امر

نظارت  ریبر بن الدن كه در درونته ز شده غرض حمله یرهبر یراكت ها یبرا كایكردند كه اگر امر شنهادیپ

 .میپردازیندارد، ما پول آنر م  سوختبود مواد 

 11 خیبه تار صورت گرفت. ۲۰۰1سپتامبر  ۳ خیبتار كایمعاشخور امر ثیمنح سفر محبت به افغانستان نیآخر

له بر مركز تجارت حم ،تعداد از رهبران طالبان بود كه همه كی یبرا ی، محبت مصروف ترجمان۲۰۰1سپتامبر 

از محبت تقاضا نمود كه  كایامر ۀخارج تروز بعد، وزار چهار مشاهده كردند. ونیزیو پنتاگون را در تلو یجهان

 تهیكو یبسو  (C-1۳۰) 1۳۰ـ  یس اراتیط ۀعیمحبت گفت كه طالبان ذر .ردیمالقات را با طالبان بگ بیترت

استرداد . ۲بن الدن؛  یفور یمیتسل. 1 موافقت كردند. یكائیامر تئیه یدر آنجا با سه تقاضا آنان پرواز كردند.

 یبستن مراكز و اردوگاه ها. ۳ خواهند؛یمتبوعه شان آنها را م یالقاعده كه كشور ها ازماندر س انیخارج هیكل

مبهم  محتاطانه وبا كلمات  تهیمجلس كو تقاضا ها موافقه  نمودند. هیمحبت گفت كه طالبان به كل بن الدن. یموزشآ
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 نیاز شتریبوش ب ۀگفت كه ادار محبت .افتیسپتامبر با ذكر نام محبت گزارش  ۲۵ خیبتار (Pizzey) یپز لهیبوس

 .دیدترك  گر یكشتن بن الدن هم بكل ۀام و متاثر شد كه سر انجام برنامنار گرینسبت به سائر حوادث د انیجر

 یبرا" گفتند كه یبه و در اسالم آباد دعوت شد. كایبه سفارت امر ی، و۲۰۰1اكتوبر  1۸ خیمحبت گفت كه بتار

را  یكه بعداً كرز شدیدعوت مه ای فیكه محبت به وظ یمعن نیبد ".تونل وجود دارد یدر انتها یاو روشنائ

اده فرد س كینقش دست نشانده و احتماالً  یآرزو یو گفت كه و دیورز ءابا شكشیپ نیمحبت از كردند. فیتوظ

 .لوح و خوش باور را ندارد

در  یدشمن كیبوش را كه قبالً در آنجا  ۀخشم ادار و محبت دیگرد ءافشا (Pizzey) یپز تیبعد از چند روز حكا

در افغانستان  كایامر یاختصاص ۀفرستاد ثیمبر به حتسپ ۲۲ خیزاد بتار لیخل نمود. یزاد داشت كمائ لیخل ۀافیق

 ستیعوض شده است و با یگفتند كه باز یوه ب یكائیمقامات امر ،یمالمت كردن و بعد از .ه بوددیگرد نییتع

باشد و  امیپ نیكه حامل ا رفتیمحبت  نپذ ."مرد دیخواه نكهیا ای دیشو میتسل ای"كه  یدرا بگو دیبه طالبان شرط جد

 .افتاد نیپائ كایپس از لست معاش خواران امر نیاز

 طالبان انه باـمؤفق Mercer) (Heather رمرس تریـه یورد رهائــمحبت در م كهینیح ۲۰۰1ماه اكتوبر  نیدر ع

خواهند داد.  محبت اظهار  میو شرط بن الدن را تسل دیگفتند كه آنها بدون ق گرید كباریطالبان  كرد،یمذاكره م 

در اسالم  كایمرجنرال قونسل ا (David Donahue) دوناحو دیویسمع  د طالبان را به شنهادیپ نیا یداشت كه و

اتخاد  قبالً در مورد حمله به افغانستان میتصم یعنی ".به حركت افتاده است نیتر"گفته شد كه  یوه .  بدیآباد رسان

  .مدت كوتاه،  بمباران افغانستان آغازشد كیاست.  بعد از  دهیگرد

ن ب یفرض  یمله به محل اختفاح انیجر زیآم ء، محبت در پاكستان بود و با حركات استهزا۲۰۰1در ماه دسامبر 

را در اسالم  كایاو مقامات سفارت امر .كردیم بیسرحدات پاكستان تعق متصل به توره بوره یالدن را در كوه ها

 بود،به توره بوره هم ن كینزد یكه بن الدن حت تندگف یوه رهبران طالبان ب وقت است. اعیحمله ض نیآباد گفت كه ا

 كی كند،یم بیتعق او را یدست فونیلیامواج ت كایامر نكهیبن الدن با فهم ا اقامت داشت. تانرسیبلكه در منطقه وز

 .بدیرا بفر انیكائیرا به توره بوره فرستاد تا امر دشخص مشابه خو

ت كه ما از او بدس یالتیما گذاشت و از تفص اریمحبت در اخت كهیاز اسناد دارندیمضمون اظهار م نیا سندگانینو

ابل ق ریغ یناكام ۀ را كه نشاندهند تیحكا نیكه ا میستهو خوش  میكن یم دیما شرح داستان محبت را تائ م،یوردآ

 ۀجیدر نت .میساز  یعلن ،بردن بن الدن است نیاز ب طارتبا هطالبان ب شنهادیپ رشیبوش در عدم پذ ۀباور ادار

 كهیوقت ،محبت هم دوبار از مرگ فرار كرد ند.ه اشدو هزار ها افغان كشته  یكائیامر ۳۰۰۰از  شیب ،یناكام نیا

بمب در هوتل محل اقامت  كی، ۲۰۰1سال  یدر ماه فرور برآمد. یالقاعده از نقش او آگاه شد، در سدد كشتن و

در قندهار پرتاب شد  یدر اطاق هوتل محل اقامت و یبمب دست كیهمان سال،  ریدر اخ منفجر شد. لدر كاب یو

 .دیرداما منفجر نگ

 یو) بازگو نمود حادثه نیا انیقربان لیفام یو اعضا 11سپتمبر  ۀحادث قیتحق ونیسیخود را به كم تیمحبت حكا

 انیانقرب یها لیفام  (.فاش سازد گرید یموضوع را به كس نیا ستخوا یدر آغاز گفته بود كه نم ینگران یاز رو



  
 

 

 5از 5

باعث  یتصور كه اشتباهات اطالعات نیا اسبه اس كایدولت امر هیرا عل یطرح دعو ۲۰۰1سپتامبر سال  11

 لیفام ۀو عالق یمورد دلچسپ یو حاتیمحبت گفت كه توض راه انداختند.ه بود بسپتامبر شده  11 ۀبروز  حادث

اشتباهات  ی، بر مبنا۲۰۰1سپتمبر   11 ۀدر مورد وقوع حادث یقضاوت و رایحادثه قرار نگرفت ز نیا انیقربان

 .باشدیبوش استوار م ۀادار یجنائ یبلكه به اساس خطا و ندارد، نداشتهقرار  یاطالعات

 

 پایان

 


