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بخاطر   ل شما  ایتالف   وقوماندانان  ساالران  وبه جنگ ما چطور به پنجشیر رفتیم  
 ؟ زه ورود گرفتیم ن  با پرداخت دالر نقده از آنها اجا نستا افغاهجوم باالی 

     

بتاسی ازمناظره وجربحث داخلی دراداره بوش در دومین  (جنگبوش در)گلچین ازکتاب 

ره بوش  انگاشته میشود اد«Bob Woodward»توسط باب اودوارد که سه روزاز روز 

متحده امریکاعلیه افغانستان اقدام نظامی  چنین فیصله بعمل آوردکه باید به رهبری ایاالت

سیمیون )ریس  جمهورعراق  شد یدًا مقابله شود «صدام  حسین  »و علیه   صورت گیرد

                                                                                                          ( .2002کاپی رایت  . وشوستر

                                                                                                              

                                   ل   سمت چپ قومندان  ایتالف شمادر« قسیم »محمد  فهیم                         

                                   با تعجب اظهار سپاس ( سی آی ای)ورود واز کمک های                          

                                       می نماید  ازاینکه ایاالت متحده امریکا به راستی  باالی                         

                                                                                                                      نظامی مینماید  افغانستان  اقدام                                        

هیکل    وقوی  نیرومند  شخص   (22:20)  ساعت ( 2002)سپتمبر سال « 22»  بتاریخ

بشا شی را دید م که درعقب  سیت هلیکوپتر  ساله با داشتن عینک آفتابی  برچهره ( 00)



(MI 17 ) که  با  نشسته  هلیکوپتری(  سی آی ای )ساخت روسیه متعلق به سازمان سیاه

ودرحال صعودبود واز باالی مرز انجمن پنجشیر  را میگرفت فت ( 2000)فشار  ارتفاع 

                                        .نشست  عبور وبه دره پنجشیر درشمال  شرق  افغانستان  مواصلت نموده به زمین

که  به  نسبت ( سی آی ای  )سا زمان سیا یک  افسر  تحت  پوشش ( Gary) ری اگ      

 جنګ پنها نکا ری نا م اصلی او بکا ر برده نمیشد  اولین کسی بود که موج پر از انتقا د 

ک تیم  و همراه  با  او یمیکرده تروریزم رهبری وراهنمایی علیرا« بوش»ریس جمهور 

مجهز با تمام ( سی آی ای )به سازما ن سیا تحت پوشش متعلق از ا فسران شبهه نظا می 

در النگلی  داشتند که را مجوز  این  آنها کهبود براتی  پیشرفته ای مخاوسا یل وتجهیزات 

(Langley )  ازروند  اوضاع د را  وآن ستا سازمان  مستقیمْا  تماس ګیرند  ومقعرمرکز

بزرگی که با  آهنیچمدان ( Gary)یرادرتحت پاهای اقای گ آنافزون  بر   مطلع سازند

پول دالری   صد ل های مسلسل بند ازدالر  آن سه میلونودرشده بود  واویخته تسمه بسته

 طی صحبتی او میرسید  جا بجا شده بود نیز به مشاهده (دالر)مروج  ایاالت متحده امریکا

کسی  محموله   میکردم که گفت که من وقتی درتلویزیون ویا درفلم های سینمایی مشاهده 

نکه من م حاال ید حاوی یک میلیون دالری را بجای انتقال میداد  همیش می خند  ویا بیک

که چندان    میدهم  انتقال  باخود  را دریک چمدان  آهنی اکنون مبلغ سه میلیون دالر نقده

                                                                                               .نیست  یسب کار منا

                                   

                                                                                                                            (  Gary.C.  Schroen )شریون  گاری                                  

ر بسته ین با چندند گی حرفه ای وماموریت های خود ز درطول (Gary)اریگ               

ای عملیات های چندی اجربمنظور بکس دستی ویا بیک خود ها وبند ل های دالری را در

انتقال داده وآن مبالغ رابه مردم وآنهایکه ماموریت شان رادرعملیات هازیر نظر او انجام 

پرسشی در   این دراینجااجوره ویا پاداش پرداخته است  اما  –ش  د معا بشکل مدداه اند 

گذشته ها  پول  معمول که در  خالفاین بار ذهن خطورمیکند وآن اینکه چرا اقای گاری 

کمتر انتقال میداد ولی  اکنون مبلغ سه میلون دالر را باخود  دارد وآنرا انتقال میدهد پاسخ 

ساده و هویدا است  وآن اینکه  این پول بشکل صد قه به کسا نی پرداخته میشود  که اورا 

                                                                                             .درهد فی که برای برآورده شد ن آن موظف شده است یا ری رسا ند 



م  مد یریت و اداره چی خوب برای سازمان  درمقا بصفت  یک افسر متجرب  گا ری     

 کارکرده است واکثرماموریت های اودر سال«22»از ت بیشتربرای مد (سی آی ای) سیا

وسری که   مخفی  ن آنچنا  بوده   (سی آی ای)ملیات های سری ومخفی تنظیم و تحقق ع

پا یا ن ( سی آی ای ) ند که ما موریت اودر سازمان سیا اکثریت مردم  چنین می اند یشید

یگیر ودوامد ار  او بشکل پ درحالیکهنیست ( سی آی ای )یا فته است یعنی که دیگر مامور

درتحت  «2790»ل  درسا ری گا انجام میداد ، اقایومخفیانه وظیفه اش را کما فی سابق 

پوشش  مربوط به سازمان سیا  درتهران وبعدا دراسالم آباد  فعالیت نموده است  او یعنی 

برای آنکه ازاسرار کارمندان بلند مقام درون دولت  میزبان اطالعاتی داشته باشد    گا ری

ر  وتحفه وپاداش بکا  پول پرداخت  با  خود های وظیفوی  رت  مها را با اکثرجواسیس 

ایفای وظیفه   (2790)درسال« سی آی ای»اقای گاری  به حیث مد یر مسول  میگمارید 

در جمع (   سی آی ای )میکرد که دفتر کا راو در دوبی  بود وسپس  بعنوان ریس بخش 

ریکا آوری اطالعات از کابل موظف گردید یعنی در زمانیکه دفترسفارت ایاالت متحده ام

اکثر عملیات ها ی   گا ریبه نسبت هجوم  اتحاد جماهیر شوروی درکابل مسدود بود اما 

                                                                                             .خودرا طور مخفیا نه در خارج از حومه اسالم آباد  انجام میداد 

ن سعودی  واقع درعربستا به حیث معا ون مد یر سازمان سیاه« 2770»درسال  ری گا   

تاً  که عمددرخارج از کشور « سی آی ای»مخفی یر بخش عملیات های  مدوبعدًا بصفت 

 2772)از سال ( سی آی ای)علیه ایران  به عملیات می پرداخت  وسپس بعنوان  مد یر  

وپیشبرد   برای تنظیم   (سی آی ای )یر  ون مد معادراسالم آباد وبعدًا به صفت  (2770تا 

در    واقع  (سی آی ای )ن  زما مقعرسا در  جنوب آسیا و  نزدیک  ی شرقبراعملیات ها 

                                                                                                      .موظف گردید ه  ووظا یف خویش را انجام داده است  (Langley)النگلی

که خارج از منزل بود ، و چها روز   اش تقریباً یک هفته بعد از بازنشستگی  گا ری     

اقای  کوفر بالک ( سی آی ای)بعد از آن زما ن  ریس  بخش  ضد تروریزم  سا زما ن 

(Cofer Black)  ودرهنگام -کا ر خود فراخواندفتربا مکا لمه ای تیلیفونی به د را  گا ری

بلکه  ما میخواهیم که « من میدانم که شما بازنشسته شده اید »   :به گا ری گفت  مالقات 

که چون زیم  مورسا از کشور  ما  شما را همین اکنون در راس  یک تیم کاری  به بیرون

شما یک شخص مجرب ومنطقی هستید وما بشما نیاز داریم  که  این  ماموریت را  انجام  

درعین زما ن   عالوه بر  آنکه صاحب تجربه  و شخص  ماهری  است او  ری گا –دهید 

         .                         به  هردو زبان  های ملی ورسمی  افغانستان  اعم از دری وپشتونیز صحبت مینماید 

تیم از نظر تعداد افراد  شته شد  یک  گما  ری گااقای    این تیم کاری که در راس آن     

بود ند که در ( سی ای ای )ک ومشتمل از افراد شبهه  نظا میا ن  مربوط  سازما ن کوچ

درتحت رهبری گا ری .بخش عملیات های مخفی صاحب تجربه کافی وباهم متشکل بودند

                                                                                                                                                            .قرار گرفتند 



م این اماده گی خودرا بانجا   (Cofer Black)کوفر بالکصحبت  بعد از شنیدن  ری گا   

ین  اجرای وظیفه میکردم  من چند وقتی که من در اسالم آباد:وگفت ماوریت ابرا ز نمود 

ر  با با ر ه افغانستان سفر نموده وبا سران ورهبران  ایتالف شما لپوشش ببار  درتحت 

( ۰۲۲۲۲۲) بسته  ومحموله  ای   مبلغ   وهمچنان باصرف ویا با ګذاشتنمالقات نموده 

ون شکنن وموی سفیدان قبا یلی راکه مخا لف جنګساالران شامل  کنفدراسیمیز بروی دالر

.                                                                                                        نموده ام  طالبان بوده  اند  بغرض ګفت وشنود به نزد خود فراخوانده وبا آنها مالقات

شما :  را مخاطب قرار داده  وچینن گفت   گا ری  «Cofer Black»اقای کوفر بالک     

ر  که با ما مشترکاً کااید  واز آنها تقاضا بعمل آورید ل  نم ل را دنبا بروید  وایتالف شما

بد ا خل   ما  ورسیدن  نیروهای  کنند و نیرو های زمینی خودرا  آماده سازند  که با ورد

نباید فراموش  -مشترک با ما را نشا نی وتعین نمایند ت های محل اجرای عملیاافغانستان 

 بعه داشت  صرف تا  نی وجود نخواهد کرد که به جز از این الترناتیف دیگر هیچ پیشتیبا

وجا بجا کردن چند تیم  نجا ت که درصورت وقوع اشتباه  بتوانند نیروها را تحت حمایت  

    .وپیشتبا نی خویش قرار دهند 

توسط   دوم  ر را با  ری گار روز سپری شدن چهابعد از( Cofer Black)بالک کوفر    

گفت که این  گا ریوبه اقای  راخواندلمه ای تیلیفون بتاریخ نهم سپتمبر به دفترخود ف مکا

افغانستان   ل طی شما تیمی را که شما رهبری میکنید  بصورت رسمی اسم آن  تیم ارتبا

(NALT )و کود رمزی آن جا بریکر(Jawbreaker  ) میباشد  که فردا این تیم  به اروپا

          . خل افغانستان یعنی به دره پنجشیرمواصلت خواهد نمود  وبعًدا  به محل  تعین شده در دا

                                                    

                                                                                                            

                                                                                                             .وشما هرچه زودتر اگر ممکن باشد  آماده سفر شوید 
برای  چیزی دیگری مختص گردد ( Jawbreaker)بر این بود که کود جاوبروکرقرار 



 ویا  ید  کود جد ید اطالعا تی  دیگری  را توشیح  نمایک  کود  وریس جمهور میخواست
چنین هدایت   کوفر بالک - گی برای وارد نمودن ضربه فوری  وفلج کننده   د هدایت اما

تعین کننده  ای دارید  وآن  وامر ریس جمهور  یک ماموریت مبرم داد که شما بتاسی از 
بروید  اسما بن الدن  –اینکه بروید  القاعده ها را پیداوشناسایی نماید  آنها را ازبین ببرید 

را  پیدا کنید  من میخواهم که سر ازتن قطع شده ای بن الدن را دریک جعبه مقوای سرد 
آیا شما ازعهده این ماموریت .جمهور ببرم ونشان دهم گذاشته  آن را به ریس(آیس بکس)

درمقابل    ا ری گ میخواهم از شما در مورد پاسخ روشن  بشنوم ؟  بدرشده میتواند ویا نه؟
عملیا تی خود   و  تیم کاری پاسخ داد وبعد از سپری شدن یک روز واشنگتن را  همراه با

بصورت  و  نمود  توقف  به  آسیا سفرراه بصوب محل ازقبل تعین شده ترک نمود ودر  
.                       جنون آمیز سخت در انتظا رکسب ویزه ازنما ینده گی های ازبکستان وتاجکستان  بود

آن بود که بار اول  از فراز منا قطی سوار بر همراه باتیم عملیاتی  خود نگران   یگار    
شود  افغانستان  ک  خا  وارد  آنکه  نماید تات  دوساعت ونیم پرواز می هلیکوپتر برای مد

پایتخت   تا شکند   به   هنگام مواصلت  ری گا -گردد    ودرمحل از قبل تعین شده جا بجا
مورد استقبال قرار گرفت شخصی   ( سی آی ای)ازبکستان توسط یک شخص ازمامورین 

مخابراتی همیش   که او بشکل منظم بامقامات مسول ایتالف شمال ازطریق تیلگرام واالت
به عضو رابط ایتالف شما ل توسط مخابره   گاریدر تماس بود ازمواصلت تیم عملیاتی  

ولی  آنچه   شد  میبام عملیاتی  سوار بر هلیکوپتر در راه عزیمت وگفت که تی  اطالع داد
مصونیت  مناطق  م  نا عد هما  که برای تیم عملیاتی  این سفر قابل تشویش پنداشته میشد 

ستنگر و   یک فیر   ید هلیکوپتر آنها  با تحت قلمرو ایتالف شمال بود  مبنی  بر آینکه شا
توسط یک طالب ویا یک  جنگجوی  القاعده  مورد ( Z-23)مزایل ویا  سالح ضد هوایی 

   .                                                                                                              اصابت قرار گیرد
مایل دورتر ( 07)حوالی ساعت سه بعد از ظهر   (Jawbreaker)سرانجام  جاوبریکر    
مشتمل بر  گاری مدیر تیم ، فری وتیم ده نپایتخت افغانستان به زمین نشست  شمال  کابلدر

ر سال درپاکستان   هات چ او مدمسول عملیات که  افسر جوان   ویک معاون ارشد   ویک
کارمندان  رسی نیز صحبت میکرد  با یک شخص از فا  زبان دری  ماموریت داشت  وبه

تخنیکر  نفر   یک  و  پیلوت  دو و  معالج   دوکتور    ، یک یی  شبهه نظامی نیروی دریا
را داشتند  یز وچهره های مختلفی  با سا  ل سا( 07)هلیکوپتر  که اکثر شان عمر درحدود 

مربوط به ایتالف    دوافسر   مورد  استقبال رسبر چشم و با عینک ها وکاله  بیستبال  همه
گردید    حمل  موتر  یک  تی  باالی یل تیم عمالیا وسام  چمدان ها وتما شمال قرار گرفتند 

در یک قریه    که  نه ای ن خا صله به مهما نمودن یک مایل فا  وتیم مهمان بعد از سپری
 چها ر اطراف  کر است که قابل تذ  -نموده جا بجا شد ند  کوچک موقیعت داشت  مواصلت

 مرور هرکسروعبو احاطهردمحافظ   نه در فاصله های چند قد می توسط گا نخا این مهما
دقیقًا تحت بررسی شد ید قرارمیگرفت   نکته د یگری که باید بر آن مکث نمود این بود که 

این تیم   نمودن  مشاهده    اکثر افسران ایتالف شما ل که از موضوع قباًل واقف نبودند  با 
                                  .                                                                                                                            نظر  آنها  دورشوند  عملیا تی عصبا نی شده  ومیخواستند که این تیم هرچه زودتر از

ره ب فت مخا در یا  تیم مهمان با  بعد از ظهر   درحوالی ساعت های شش هفت بجه       
یک   وخت  بود که اقای گا ری   ودرهمینت وامنیت  نمودند  وتیلیگرام احساس مصونی



ارسال مینما ید ودر کبل ارسا لی خود ( سی آی ای ) یگرام ویا کبل کالسیک به مرکز تیل
یل وتجهیزات که طی یک لست از  آنمقام تقاضا بعمل می آورد که تمام ضروریات ووسا

عالوه بر  -هرچه زودتر به  او ارسال  نمایند   یگرام مخابره شده آن مقام درتیل بهفشرده 
( آیس باکس)جعبه ای سرد  خود یک ضروری یل اقای گاری در لست وسا تجهیزات  آن

ورا ازتنه  سر ا بن الدن بعد از دستگیری   درصورت امکان را نییزتقاضا نموده بود که 
                                                                                                                                                                   .  ل نماید ارسا(  بالک   کوفر  به اقای و گذاشته  (آیس باکس)   بداخل همین  اش قطع و

                                                   
                                                             فوتوی از کابینه ای ریس جمهور بوش  وتصمیگری                           

  شان بر  انجام عمل وتهاجم نظامی باالی افغانستان                             

درشام    گا ریاولین  مالقات  وبا زدید :  احساس وتاثیر گذاری میلون ها دالر 

ریس اطالعات   و امنیت و استخبارات «  سروری»هما ن روز با انجینر  محمد عارف 

 او  سایی نمود چونکه ری را شنا ایتالف شمال بود انجینر عارف هنگام مالقات  اقای گا

گاری معاون  مدیر بخش سیا در پاریس  میکه ری را  هنگا اقای گا  یعنی انجینر عارف 

در حاشه  بعداً  کها ل ایتالف شمرهبر ) بودقباًل درمالقاتیکه درماه دسمبربااحمدشاه مسعود

بود   نموده مصافحه نیزا وصورت گرفت بود دیده وبا (رخداد یازدهم ماه سپتمبر اعدام شد

 یک شخص  شناخته شده ویار قد یم بود   که به اینصورت اقای گاری برای انجینر عارف

.                                                                                           کاماًل آرام ومستریح گردید گا ری    انجینر عارف با د ید ن وشناخت  اقای

در  راهزار دالر ( 000000)مبلغ رف  عاانجینر  درحین صحبت با اقای  ری گااقای      

گاری  باالی میز بجلو اقای عارف  گذاشت   صد دالری  سورت شده ای  ده بسته وبندل 

هزار دالر  تاثیر  بیشتر  خواهد  گذاشت  ( 200000)بدان باور بود که این مبلغ نسبت به 

ما   -ا هستیم اینج  ما:   آن چیزی بهتری که گفت اینچنین بود  «گاری  » او یعنی اقای

بیشتر جدی ومصمم هستیم ، اینست پول وما کاماًل میدانیم که شما به پول ضرورت اشد 

                                                                                                                                .دارید 

که شما باید   مینمایم  اینست  ضا  لبه وتقا که ما ازشما مطا ری افزود  آنچه اقای  گا       

لباس  سالح   وهر آنچه  که   –یعنی با ین پول غذا   مورد استفاده قرار دهید  را این پول

نیروهای جنگی شما در کار است  انها را خریداری نماید  یزشدن بخاطر هرچه بهتر تجهی



میتوانید ما   ر انداخته تی خود نیز بکا اطالعا  شما همچنان این پول را در عملیات های

  وبخاطر اطمینان شما اینک من از  مرکز   در اختیار شما بگذاریم  یپول بیشتر ممیتوان

                                                            .  تقاضای  ده میلون دالر نقده نموده ام  که عنقریب مواصلت مینماید 

را مخاطب قرارداده  ورود شان را به  ریا گبا ابراز تشکر  اقای  « عارف»انجینر     

                                                                                                              .نما یند گی از ایتالف شما ل  خوش آمد ید گفت

طرح وپالن ما  راه یابی ویاکشودن راه  برای حضور نیروهای : صریحاً  گفت  ګا ری  

نظامی ایاالت متحده امریکادرافغانستان میباشد ولی ما تاکنون هرگزنمیدانیم  که نیروهای 

صورت  منتظر  وتعداد آنها چند وچندان است ولی ما درهر به اینجا بیایندید  ما  چگونه با

که این نیروهای خاص  شما میدانید -می خویش دراینجا هستیم  ورود نیروهای خاص نظا

به اینجا می آیند ونیروهای بویژه ای  طر انجام  عملیات های  در واحد های کوچک  بخا

جنگی ونظا می شما را  کمک همه جا نبه می نما یند  تا با اشتراک هم دریک هم آهنگی  

نما یند وآنها را به شکست مواجه سا زند  باالی  طالبان ومواضع  مستحکم طالبان  هجوم 

سپس . لذا  ما  با درنظرداشت همین هد ف  همکاری و هم آهنگی شمارا ضرورت داریم

                                                                                                                . طرح وپالن  خوب وعا لی است : انجینر عارف  گفت 

سپتمبرحوالی ظهر به وقت محلی واقع دروادی « 29»یک روز بعد یعنی بتاریخ           

« فهیم محمد  »با  تی ایاالت متحده امریکا تیم عملیا  ریس وپیشوای  ری گااقای پنجشیر 

وزیر امورخارجه ایتالف شما ل  مالقات « عبدهلل» قوماندان  نیروهای ایتالف شما ل وبا

درجلو فهیم  وعبدهللا بروی میزی که درجلو  گا ریوبه گفتگو پرداختند دراین هنگام اقای 

آنها قرارداشت  مبلغ یک میلیون دالر گذاشت  وبه آنها گفت  که شما میتوانید  این پول را  

شکل مناسب آن  برای برآورده شدن احتیا جا ت خویش  مورد استفاده  قرار دهید  ویا  به

من : گفت  گاری دراین هنگام محمد فهیم  قوماندان ایتالف شما ل  به –بمصرف رسا نید 

مردجنگی دارم وبشما بعرض میرسانم که این جنگجویان تحت قومانده ( 20000)درحدود

امی وسالح های بدردو بخورومدرن  فقیر  اند  وضرورت من ازنظر داشتن تجهیزات نظ

.                                                                                                              اشد  به سالح ومهما ت جنگی دارند 

« بوش  » :گفت  ری گا -در ادامه صحبت هاکه بین فهیم واقای گاری  جریان داشت      

واو از شما میخواهد  که  صی دارد من دراینجا عالقمندی خا موریت  ریس جمهور به ما

مارا  در جابجا سازی نیروهای خاص عملیاتی ما کمک  نماید تا نیروهای ما وارد قلمرو 

افغانستان شوند وشما دراین زمینه ازهیچ نوع کمک خویش در  جا بجا سا زی  نیروهای 

ی اقا.  دراین مورد عالقمندی  بویژه ای دارند «  بوش»نه ورزید چونکه اقای  ما دریغ 

اغراق آمیز یاد اوری نموده  اذعان گاری  از ارتبا طا ت مصون خود با واشنگتن بشکل 

هر آن اطالعیه و خبری را که من مینویسم وآنرا توسط کبل ویا تیلیگرام  به  وگفت  نمود 

وخط های برقی من   تیلگرام ها  شخصاً یم  ریس جمهور  نماواشنگتن ارسال ومخابره می



چنین لغه  ون مبا بیدشد  او خوراهمیت میبادر خود این  کهنظرمیگذ راند  را مطالعه واز

  .                                                                               پرد گاهی جها نی است این صحنه ویا :  افزود 

  قوماندان ایتالف شما ل «  محمد فهیم » – گا ریبعد ازشنید ن صحبت های اقای »        

خوش گا ری تشریف آوری  تیم  عملیا تی  ایاالت متحده امریکا را درتحت رهبری اقای 

ما هرآنچه که درتوان خود داریم  در همکاری  با شما ازآن   :آمد ید  گفت وچنین افزود 

دراین وقت یک پرسشی را طرح نمود وآن اینکه این « محمد فهیم»  –ورزیم  دریغ نمی

جنگ ویا این عملیات علیه طالبان چه وقت اغاز میشود؟ نیروهای عملیا تی نظامی بویژه 

                                      ؟                                                                          ای شما چه وقت وارد افغانستان میشوند 

که  من نمیدانم ؟  اما اینقدر میدانم :  گفت « فهیم»پرسش قوماندان به پا سخ  در گا ری   

نیروهای ماهرچه زدوتر به اینجا  می آیند  چونکه  ما  اماده  هستیم  که نیروهای خودرا 

هرعمل را درمقا بل وعلیه طالبان داراینجا با کمک شما جا بجا سازیم  وما میخواهیم  که 

من طوری فکرمیکنم که شما قدری تحت تاثیر قرار  گرفته اید   –باهم مشترکاً انجام دهیم 

چونکه شما هرگز  تا حا ل  آنچه را که ما علیه دشمنا ن خویش  بکار برده ایم  ویا انجام 

                                               .                                                                                    داده ایم  آنرا شما  ند یده اید 

گروپ  خودرا    چند  تن  ازهمراهان  معیتی گا ری ؟ نشد چه کارها وچه چیزی  که

ر   بغرض ارزیا بی ازوضیعت جنگ به خط مقد م جبهه طا لبان به مربوطات والیت تخا

اعزامی از نیروهای  هییت -مایلی قندوز قرارداشت اعزام نمود( 20)به منطقه ای که در 

والیت تخاربا زدید بعمل اوردند وازبا دسپلین بودن  ولبا س های ل در جنگی ایتالف شما

 ستره وپاکیزه نگهداشته اند  وسالحهای در دست داشته شا ن را  با تمیزی که به تن داشتند

فاده ولی به ارتباط حفظ وایمنی بودن سال حهای که مورد است رضا یت خودرا نشان دادند

ای نیرو های ایتالف شمال قرار داشت چنین اظهارنظر نمودند که این منطقه  یک منطقه 

به مشق  کنند و ی یصف ارآ که سربازان درصفوف و قطارهای منظم گرم جنگی نیست 

دراینجا صرف یک مرکز فرماندهی وجود دارد  ولی نه انقدر سربازان  وتمرین بپردازند

ق های عمیق حفر شده که  نطرف خندحرکت بیافتند چونکه دراه علیه طالبان  به کافی ک

                                                                                           . ل  میشود  مانع هجوم نیروهای  جنگی ایتالف شما

معتقد به این امر  است  که طا لبان از ( سی آی ای)میدانست  که ستاد مرکزی   گاری    

جمله آن دشمنان سرسختی اند  که در مقابل  هر نوع حمالت هوای  ایاالت متحده امریکا  

ازخود مقاومت نشان میدهند وتمام هواخواهان خودرااززیرچتربمب گذاری های نیروهای 

جابجا میسازند  واز انستان درمنطقه ویا بویژه در پاکستان هوایی ما به محالت امن درافغ

بیجا نیست که آنها همگی در اطراف مال محمد . آنها را درامان نگه میدارندگزند بمب ها 

                                                                                                                  . عمر گرد آمده وحلقه زده اند 

به فراست وتجارب که داشت دروضیعت جنگ تفا وت های چندی را مالحظه  گاری       



پرتاب   کرد  و اوبه  این با ور بود که اگر درخط مقدم  جبهه طا لبا ن  بمب های سنگین

شود  آنطوریکه او می پنداشت طا لبا ن شکست  میخورند ویا کم از کم در وضیعت ودر 

بتاریخ  گاری بهرصورت اقای. حه وسیمای جنگ تغیرات قابل مالحظه رونما میگردد لو

تیلگرام   اول اکتوبر مالحظات  وارزیابی های خودرا از جنگ در افغانستان  توسط یک

نامه ای برقی خود  دراین گاری فرستاد اویعنی( سی آی ای)وخط برقی به ستا د مرکزی 

ما به  هوایی   نیروهاینوشته بود که سقوط  طالبان سریع  وحتمی است   درصورتیکه  

حمالت خود در جاهای زیست طالبان برای چند رورز وچند هفته ادامه دهند  که به ادامه 

حمالت هوایی نیروهای هوایی  ما  نه تنها که درتعد اد وشمارش طالبا نی که در اطراف 

محمد عمر حلقه زده اند کاهش رونما خواهد گردید  بلکه به انقراض حاکمیت طالبان   مال

این راپور با سروصداهای مشکوک  وشک وشبهه به  .نیزخواهد گذاشت   ین یا نقطه پا

بی این  ارزیا که   به  اینصورت  سروصد ا نمود   مواصلت  (سی آی ای ) د وستامرکز 

بی را فاقد اعتبار پنداشتند  ا به نظر کم گرقتند و آن ارزیا وکهنه کار ر س مجرب  کارشنا

این گذارش  ( George J. Tenet)اقای جیورج جی تنیت ( سی آی ای )با آنهم ریس  یول

                                                                                                     . رسا نید ( بوش)را به مالحظه ای ریس جمهور گا ریواین راپور ارزیا بی شده توسط  

به جورج تینیت گفت  من همچو گذارشات بیشتر را به ارتباط « بوش»ریس جمهور       

 .  جنگ درافغانستان  میخواهم 

 

                                                                                                   

                                                  امریکا   در متحده   ایاالت     نیروهای    خاصی                      

                                                  (سی آی ای )همکاری با نیروهای ایتالف شمال و                      

 . به هجوم هوایی علیه طالبان دراطراف مزارشریف                    

سا حه  هموار   یک  در پی جستجوی  ری ګا بروزچهارشنبه مورخ سوم ماه اکتوبر       

ومید ا نی شد  تا اگر بتواند  مواد تدارکا تی وتجهیزات مورد ضرورت را درقلمرو تحت 

تصرف ایتالف شما ل تهیه و بد ست  اورد بعد از جستجو  اوتوانست که به  کمک مردم 

  میدانی که درسال بد  دریاربنام میدان هوایی گلبهاه ویا میدان هوایی رامحل یک فرودگا 



رف  از انجینر عا  گاری –  میگرفت قرار   استفاده توسط  انگلیس ها  مورد « 2727»

یا میتوان  که با  ل پرسید  که از این میدان  استفاده میشود  و ریس اطالعات ایتالف شما

نمود  روی   تبد یل  به فرودگاهآن را حه را هموار وتسطیح و صرف چند مبلغی  این سا

هزار دالر رابرای تسطیح نمودن این ساحه پرداخت ( 200000) ، گاری مبلغاین منظور 

ومبلغ   نمود  دالر خریداری« 27000»  وافزون بر آن سه عراده موتر جیپ را به مبلغ

مورد استفاده شان   که برای هلیکوبتر  نکر   خرید یک تا  را برای دیگر دالر (22000)

عارف ریس اطالعات ایتالف شما ل  ورد تخصیص داد واین پول را به  مواد سوخت بیا

داد وعارف نیز وعده سپرد که   این تا نکر ویا کمیون  را از دوشنبه پایتخت تاجکستا ن 

خریداری مینماید وآن تانکررا به اینجا ازراه کوه های صعب العبور انتقال میدهد که البته 

                                                   .نتقال داده شد این تا نکر تاهنوز که هنوزا ست نه خریداری شد ونه هم با اینجا ا

قلمرو تحت ی جستجوی یک فرودګاه در پرف در با انجینرعا ری ګاکه یدر همان روز   

ضد تروریزم ایاالت متحده امریکا  روژه خاص پریس عملیات -تصرف ایتالف شمال بود 

را معرفی نماید در  خودر خانوادگی  نام  که نه  خواست (Hank) هنکر بنام مستعااقای 

ریس فرمانده  (  Gen. Tommy  R. Frank)با جنرال  تومی ار فرانک (  Tampa)تمپا

هردو  و  نمود  پیشبرد جنگ  مالقات نده و نیروهای ایاالت متحده امریکا  ومسول  قوما

نک  پرسید   جنرال فرااز ( Hank)هنک را بمالحظه گرفتند  دراین وقت   نقشه افغانستان

 میتواند  کار  چگونهبا نیروهای اپوزیسیون  (  آی ای  سی)که تیم شبهه نظامیان مربوط 

گروه اپوزیسیون چسان بحرکت آورد راویا آنها چگونه باید سوق اداره نمایدکند ویا آنها را

نگ های جاکنون   د  که همیننش ل میبا که بیشتر شان همین نیروهای زمینی ایتالف شما

جنگ های زمینی  تقویه شوند  ید برای پیشبرد که این گروه ها بازمینی را به پیش میبرند 

ید ونیروهای  را تکرار نما  جماهیر شوروی اتحاد  ولی اگر ایاالت متحده امریکا اشتباه 

چیزی دیگری   قت ده نماید   بجز از حما بیشتر به جنگ رویا روی وزمینی  دراینجا پیا

                                                                                                                                            .بود  نخواهد

 محضاْ ی ما تی ایاالت متحده امریکا عملیاتیم نیروهای خاص :گفت (Frank)فرانک       

بمب های قوی وسنگین مورد ضربه قرار خواهند داد   رتاب پاصلی ودقیق را با   اهداف

 نی نقاطی ویا اهدافی را که کارمندان اطالعاتی  ما از زمین به نیروهای  هوایی ما  نشا

                                                                      .                                                                                             بره  نما یند  به  آنها مخا وبعداْ 

اقای (  ی ایسی آ)که خود درتحت دستور وفرماندهی  ریس سازمان  (Henk)هنک       

ن متعلق میباشد  به ارتباط نیروهای خاص عملیا تی وشبهه نظامیا( Tenet)جورج تنیت 

نشان ساخت  وآن اینکه  این انستان این چنین خاطرمقیم در افغ( سی آی ای )به  سازمان 

سی آی   «نیروها کاماًل در تحت نظر وقومانده جنرال فرانک  قرار میگیرند  وسازمان 

بشمول   را   ت این کارمندان که من مسولیت  آن ها را دراینجا دارم  تمام مشخصا «ای 



ر  به اختیا نموده ایم    که ما از آنها   بی های توانایی های  آنها ،  موقیعت آنها  و ارزیا

را  این نیروهای ما  جنرال فرانک سترسی جنرال فرانک قرار میدهم  ومتمنی ام که  ود

نبه درتحت نظر ودسپلین خود قرارداده ونگذارد که آنها در هنگام اجرای وظایف  همه جا

وهای  ورت  نیرپس دراینص . محوله خویش مرتکب اعمال غیر مجاز وغیرقانونی شوند 

فرانک قرار   فرمانده جنرال  شریک ویا پارتنر  در تحت خاص ما در افغانستان به حیث

                                                                                                                                    .میگیرند 

 افشا   فرانک جنرال   او یعنی موافقت کرد  و  هنک این طرح اقای  اساساً با  فرانک   

 از قبل  پالن  لبان ومواضع  آنها  بتاریخ ششم اکتوبر  طبق که بمباران  باالی طانمود  

                                                         .ت  سه روز دوام خواهد نمود طرح شده اعاز میگردد وبرای مد

                                                    
                                             فرماندهی   مرکز در    شرق  درجنوب  طالبان وقتیکه                           

                                             اکثر نقاط افغانستان  خود یعنی قندهار شکست خوردند                                             

                                             توسط ایاالت متحده امریکا وایتالف شمال متحد امریکا                                            

                                                                          تلقی کرد   میتوان  چشمگیری  در آمد  که یک موفقیت                                           

ارتباط  مصارف پول در افغانستان  چنین روشنی انداخت که ما با   به (Hank)هنک      

اقدامات  مخفی وپنهانی  بساخود دراینجا وتخصیص داده شده ای  دست داشتهدرپول های 

لباس های    –پتو    -غذا  مالحظه  قابل   مبالغ با ( سی آی ای )را انجام داده ایم  اداره  

ری نمود  واین مواد را دربسته ها از هوا  به زمین  ا را خرید...... نی  ادویه  و زمستا

قابل تذکر   اخذ ومورد استفاده خویش قرار دهند نیازمند آن بسته ها   مردمپرتاب نمود تا 

فرماندهان وصدها  -میتوان جنگساالران   ( ۰۲۲۲۲)رداخت مبلغ کمتر از پاست که با 

نفر جنگجو را  خریدا ری  نمود اقای هنک   گفت اگر ما این حق راداشته باشیم ویا بما 

ون از آنکه آنها را بکشیم ویا بقتل اجازه داده شود ما میتوانیم  تعداد زیاد از طالبان را بید

                                                         : بهرصورت دراینمورد جنرال گفت .    برسانیم  آنها را با پول  خریداری نمایم 

نه تیم از امریکا یی ها  تا هنوز یگا( Jawbreaker)جاوبریکر  تا وسط  ماه اکتوبر ،     

وشناخت  اهداف  نی کردن ین ویا اراضی افغانستان وجود دارند که درپی نشادرروی زم

.                                                                                 کلیدی دشمن برای پرتاب بمب  های سنگین نیروهای هوایی  ما در فعا لیت اند  

ضربه اقای  گاری گفت  شما  باالی خط مقدم جبهه  فهیم قوماندان ایتالف شمال به»      



من میتوانم  »   -  « وارد نماید و  مواضع طالبان والقاعده تحت بمب گذاری قرار دهید 

نیروهای من  یک   عبور که کابل را درتحت تصرف  خود درآورم  ویا اگر شما برای 

نبه   معبر باز نماید من میتوان قندوز را تصرف نمایم  جنگجویان وسربازان من همه جا

فهیم قد کوتاه وکلفت  همچو یک قاتل خونخوار  دیده میشد  -  «آماده به جنگ وهجوم اند

 نده  شکستا بینی خودرا   مراتب  سهممکن  ل  وظاهر  آن چنان معلوم میشد که او تا حا

د   بو ساختهنیروهای خودرا با البسه جدید اراسته  حمد فهیم قوماندان ایتالف شما لاشد مب

 ذاری فرش ګونه ای نیروهای هوای ایاالت متحده امریکا بود که چه وقت گومنتظر بمب 

                                                                            .بپردازدهجوم هوایی اغاز میشود تاکه او به حمله وهجوم  

جنرال فهیم قوماندان ایتالف شما ل را در صحرا ویا در دشت  واقع  در شمال  گاری    

نیروهای  مربوط  او  وطالبان  مالقات نمود  محلی که در  شمال کابل  موقیعت داشت و

افزود   ریگا  - باهم رو درو درحا ل جنگ بودند ا ودرسنگره ی حفر شده خندق هادر

که جنرال فهیم با همان کله شقی   میگفت  که اگر نیروهای هوایی ایاالت  متحده امریکا  

باالی خط مقدم جبهه بمب گذاری نما ید قوت های ایتالف شمال در مد ت یک روز کابل 

همه چیز را   بمب گذاری ها درسراسر کشور تاهنوز. را به تصرف خود  در می آورند 

ی او  بعضی از  نفرها که جنرال فهیم  گفت  -یا تاهنوز انجام نداده است  بسر نرسانید و

ن را متوقف ساخته اند  واین خود  لبا وسایل مخابراتی  ویا تامین ارتباطات مخابراتی طا

که این وضع باعث  رفته  گع روابط مخا براتی راچندان جدی نقطنشان میدهد که طالبان 

اه  کنید که   آنها گم جبهه طالبان اشاره نموده ګفت نخط  مقدردید واو به گناامیدی جنرال 

درقندهار    ویا ذخایر مهمات وسالح خودرا و هاپدرآنجا  همه دشمن هستند  واګر آنها دی

                  .                                                       بکند دری  برای آنها  نمیتوان هیچ کا این انفجارات منفجر سازند 

براتی بین فرماندهان   که قطع تماس های مخانمود ازاین وضع چنین برداشت  گاری     

فت که گ  س خوبی برای واشنګتن در برداشته باشد ولی  میتوان ممکن است  یک احسا

 .                                                                                          چندان کارایی نخواهد بود

مورخ  نزدهم ماه اکتوبر تیم جاوبریکر یک نقطه را در میدان ( 20:20)حوالی ساعت   .

یعنی  کردند   بخاطر فرود آمدن یا  لند نگ  نشا نی ( Shomali) در د شت شومالی  ویا

 Triple)یا (000)تیم  شماره   امریکا بنام  متحده ایاالت   بویژه  نیروهای  از  یمتاولین 

Nickel)  بت چند روزبه نسوانتظارکشیدن  توقفن بعد ازنشا نی شده شابه نقطه سرانجام

  (MH -53J pave Low)با مارک  رسید ند دوهلیکوپترباران های پی درپی وخرابی هوا

که نسبتاً از جمله هلیکوپترهای کالن وبزرگ نیروی هوایی بود   پیلوتان آن هواپیماها به 

نسبت عدم شناخت دقیق  نقطه ای که با ید فرود می آمد ند  کمی از هم دور تر از نقطه 

هنګام  فرمانده ارتش    که دراین   درحال فرود  آمدن به زمین بودند نی شده   از قبل نشا

تر پخودرا هدایت داد که همه از هلیکو(A)نفرازتیم الف( ۲۰)و( David Diaz)زدوید ویا



خود هدف  رند  وبه زمین فرود آیند  آنها  کسا نی بودند که باید با چشمان باز  وتیزبین پب

یلوتان پ  به توسط االت مخابروی اساسی   را  شناخته وبا مخابره  آن نقطه ای اساسی را

رتاب بمب های  سنګین وضربات خرد کننده پآن نقطه را با  پیلوتها   مخابره نمایند تا  آن

       .                                                                                                                            ازبین ببرند 

پوند تهیه (  200)و مسولیت بوزن نکته مهم دیگر اینکه هر کدام از این  دوازده عض    

وتدارک تجهیزات واالت بشمول وسایل الیزری را که درتعین هد ف وسیله ممد میبا شد 

  .                                                                                                                            بدوش داشتند 

هوایی را   لیزری  نیروی  درهفته بعدی تیم نیروهای خاص  با بکاربردن  وسیله ای      

دراین  رگدی  از سویو –راهنما یی کردند  ف اساسی واصلی  هدسمت وسو  درشناخت 

                            .                                  وقت چنین پنداشته میشد  که این تیم  موفقییت های  اولی را بدست  آورده اند  

توانست که تا ثیر وبقا یای بمب گذ اری های  نیروهای  هوایی ایاالت متحده   ری گا      

امریکا را بر اهدافی از قبل تعین شده  مالحظه نماید  او درمورد چنین افاده نمود که اگر 

این بمب گذاریها بنا به بعضی دالیل به اهداف اسا سی واصلی از قبل تعین شده اصا بت  

موارد  شاهد  آن   بسا  در  گاری بهرصورت  .د یگر می شدنمیکرد  وضع جنگ طور 

عملیا تی  ایاالت متحده امریکا  که او از آن سر پرستی  می نماید    (A)بوده  که تیم الف 

کاروان موتر های مربوط شورشیان طا لب والقاعده را در خط جبهه  که تعداد  آن الری 

نده پا رچه پا رچه نموده وازبین برده  است  عد د بود با پرتا ب بمب های خرد کن( 20)ها

تاجا یکه یکی ازهمین الری ها جا ن به سالمت نه برده   وهواپیما های بمب افگن  ما تا 

.                                                                    هنوز  برمواضع واهداف ثا بت وتعین شده  د شمن بمب گذاری مینماید 

هوا غبارآلود  با وجودیکه  تیم خود  کمپیوتر  اعضای  درعقب میز یکی از ده گاری      

د جنگ نوشت وآن ووضع موجو  یک  گذارش  مفصل از نشست  بود   دود رازخاک وپ

 گاری –فرستاد (  سی آی ای )گذارش را توسط خط الکتریکی ویا ایمل به ستاد مرکزی 

درطرح وتکتیک جنگ با طالبان تغیر   اگر ما   که  کهکر داده بود  دراین گذارش خود تذ

با پرتاب   ن لبا چونکه طا ست دهیم   را بوجود نیاوریم ممکن است که همه چیز را از د

نبی نیروهای  ایتالف  بمب های ما  فکر میشود که تا همین اکنون زنده وفعال اند  واز جا

قابل   برویم   مطلب که بجلو  بگذارید  جنگ هستیم   که ما  آمده شمال تاکید می ورزند 

است که اگر ما  تقاضای نیروهای جنگی ایتالف شمال را که  آنها اماده  جانگرانی در این

آنها میگویند که نیروهای    د یگر باالی ما اعتماد نخواهند کرد  یریم  آنها جنگ اند نه پذ

سه ویا چهار روز باالی مواضع هوایی ایاالت متحده امریکا با ید بیدون وقفه برای مدت 

طالبان بمب گذاری نماید   آنوقت است که طالبان شکست میخورند وما  به پیشروی خود 

                                                                                    .                                                                                                 ن بدست می آوریم  لبا ادامه میدهم ومواضع را از تصرف طا

ل  ارسا( سی  آی ای )این گذارش را در دوصفحه نوشت وبعدًا به ستاد مرکزی  گاری    



ریس اطالعات سیاه اقای   تحت مطالعهنمود که بعد از مواصلت گذارش به دفتر مرکزی 

گذارش اقای  قرار گرفت وبعدًا اقای تینیت تصمیم گرفت که این  ( Tenet)جورج  تنیت

                                                                                                        .برد ببا خود به قصر سفید ( بوش )ری را به مالحظه ریس جمهور  گا

با برخی ( Hank)هنک (:That’s  one  Bargain )اینهم  یکی مقرون به صرفه جویی

بمنظور ا رزیا بی خط مقدم  (  سی آی ای )از تیمهای  شبهه نظا میا ن مربوط به آژانس  

نی  پنها  برای اجرای عملیات هایشبه نظامی  این  تیم های  –جنگ به افغانستان  رفت 

وتوانستند  که با مصرف و  ند  نید خود  مبالغ هنگفت دالر را بشکل نقده به مصرف رسا

گرچه نیروهای توزیع این پول ها  هزران عضو گروه جنگی طا لبان را خریداری نمایند 

ایتالف شمال در تالش بودند که  آنها باید زمینه شکست طالبان  والقاعده را  خود مساعد 

ند ترجیح داد( Hank)سازند وآنها موجب شکست طالبان شوند  ولی  همراهان اقای هنک

که با ید با سران وفرماندهان طا لبا ن بشکل پنهانی مذاکره نمایند  وآن سران وفرماندهان 

برای  طالبان را باپرداخت پول نقد بخرند  چنانچه دراین  عمل خود موفق نیزگرد ید ند و

طا لب مبلغ   فرمانده  از  هریک  دالر وبرای( 20000)لب مبلغ  قوماندان طاهریک از

نقده پرداختند وبه این شکل  آنها  طورر وبرای صدها جنگجوی طالبان دالردال( 00000)

                                                                                                                                                                . را خریداری نمودند 

رداخت مبلغ پمطلب قابل تذکر اینکه به ارتباط خرید فرماندهان طالبان  در یک مورد      

رونما   مغا لطه یک سو ظن و فرمانده ویا یک قوماندان طا لبا ن به یک لردا( ۰۲۲۲۲)

رداخت  گفت  بمن به کسیکه  به او این مبلغ را میپن فرمانده طالبان گردید  وآن اینکه  ای

تیم الف  به نیروهای  که ریس تیم عملیاتین ارتباط فکر نمایم همان بوداجازه دهید که دری

فرمانده طالبان که نخواست باما   این از کمپ   بیرون تحت فرمان خود هدایت داد که در

نماید  که   پرتاب  یم  بمب خریداری نما اورا   (00000)معامله نماید ودربدل پرداخت  

ن فرمانده طالبان را فرخوانده   د ویک روز بعد از آن هماالبته این هدایت ریس تیم بجا ش

دالر بپردازیم   وشما  برای ما وبه نفع ( 00000)میشود که بشما مبلغ  به او گفته شد که 

قو ماندا ن  ویا فرمانده طالبان  این امر را  پذیرفت و  –ما  علیه ما از جنگ دست کشید 

.                                                                           لیه  امریکایی ها د ست کشید را گرفت و از خصومت ع( 00000)آن مبلغ 

داشتن  با   شهریدر   شریف مزار  در اطرف ( سی آی ای ) ط مربو  تیمهای خاص      

 مایل دورتر از مرز  ازبکستان ( ۵۰)اک ودود درحدود خوشیده با پجمیعت (  200000)

وهای خاص عملیاتی  در دگروال تیم نیر  یک هفته یک در اوایل   ند متمرکز وجابجا شد

ملیات  مخفی  با پنج ع  انجام  وبرای  ندونفوذ کرد رخنهبا  پنج نفر دیگر   منطقه وساحه

ط  آن ساحه هماهنگ شد وتیم توانست که درهماهنگی با این پنج نفر نقادر نفرمعیتی اش 

 ید تا  از  بره نما مخا   نیروهای هوایی نی کردن به  لبان را بعد از نشابت طا واهداف ثا

هوایی ایاالت  نیروهای   اینصورت  با وی آن اهداف بمب گذاری صورت گیردباال  هوا



این شهر   که در اطراف را ق ها و ګودال های حلقوی خند که   ندتوانست امریکا   متحده

ربات خرد کننده ضتحت  واستحکا مت شان بود ګردیده بودنی توسط طالبان حفر  ستا با

                                                                                                                   . هند قرار د خویش ذاریگای بمب 

بیش از   پیشتیبانی  نزدیک هوایی تی  به چهار واحد  یک تیم از نیروهای خاص عملیا   

عدم  وجود    ند شد  از زمین  باالی کوه های ناهموار وگسترده  تقسیم باالتر  مایل( 00)

 آن اهداف آزادانه باالی  این واحد های پیشتیبانی منقسم شده بشکل آنکهاهداف ثابت برای 

  واحد توسط  ی های شان را بمب گذار بویژه وقتیکه آنها  اګر  بمباری نماید  میتوانستند 

یز  سا وت بزرگ  پخا نه های در دست داشته خود  تحت ضربه قرار میدادند  ولی  تفاتو

رتاب پوند بود که با پ( ۰۲۲)د  این بمب ها دارای وزن  ومحودیدت ساحه دید بو  مهمات

چنان شد که  خطوط تدارکاتی وارتبا طات مخابراتی طالبان  شدیدًا متاثر  آن باالی طالبان

شده  وازهم پاشید و به هزارها وسایط نقلیه  وپناگاه های  طالبان طعمه  آتش بمب گذاری 

لب محکوم  گردید وازجانبی به هزارها طاوهای هوایی ایاالت متحده امریکا های  تیم نیر

.                                                          ر و یا شما ری هم مجبور به فرار شد ند لب دستگی ابمرگ وصدها نفر ط

ل هماهنگ  آن کشور  نیروهای درحاای ایاالت متحده امریکا ارمغان  خشونت گسترده   

                                                                                                                                         .بود 

سقوط   کرد سه روز  بعد  آزآن   قصر سفید  مطلع بتاریخ  نهم  نومبر مزارشریف       

هفتم   ریخ همچنان  بتا لبا ن  آزاد شد  و تصرف  طا  شد که کابل پایتخت افغانستان  از 

و طا لبا ن  در  کرد  سقوطجنوبی  طا لبا ن    وسنگر های مستحکم د سمبر شهر قندها ر

، نیروهای ایتالف شما ل ازساحه بطور موثر بیرون شد ند  کشور  آنجا  شکست خوردند

.                                            در تحت تصرف  اتحاد پشتون ها وایاالت متحده امریکا قرار گرفت 

را که ایاالت متحده امریکا دربیرون راندن  وسقوط طالبان  تعهد سپرده  بطور کل آنچه   

نفراز پرسونل ( 222)، ( سی آی ای )نفر افسران  ( 220)بودند با همت واشتراک  فعال 

نیروهای خاص  جمع  تعداد  غفیری  از نیروهای  هوایی ایاالت متحده امریکا  موفقا نه 

.                                                                                  .   عملیا ت را به سر رسا نید ند

با مباهات و   (ینیت جورج ت) اقای   (سی آی ای )  دایرکتر عمومی  آژانس  ریس و     

از آن  ن موفقانه انجام دادند نستا او در افغا  تحت رهبری افتخارات  آنچه را که نیروهای 

.                                                                                                                        یاد نمودبه نیکی 

یل سنتی  بابسیج  ق  که بخاطر  مبالغی  پول از قبل تخصیص داده شده  به استثنای  آن     

یعنی حرکت  یدستاورد ها بمصرف رسسب وکاری با کسب د هزینه شده بود درموارد منا

میتوان ممکن گردید پس ین هزار دالر چندبا مصارف ( B)به نقطه ب ( A)از نقطه  الف 

ایفا میکند  سری را  نی ویا سرتا نقش زبان جهابروی میز پولگفت  که گذاشتن بسته های 

در افغانستان  ( سی آی ای )وافسران آژانسمی نیروهای شبهه نظاه این حقیقت راآنچنانیک



میلیون   (90)مبلغ   (سی ِآی  ای )سبه  سازمان  ند  بهرصورت حسب محا تحقق بخشید

 بخاطر  بهبودوضع  این پول  بخشی از  یک البته که   دراین جنگ بمصرف رسید دالر 

میلیون دالر مصاحبه ( 90)درنظر داشت مصرف مبلغ شفاخانه ها بکار برده شده است با 

به صرفه   نزدیک  هم  یکیبا صدای بلند گفت  این« بوش» -ی با بوش صورت گرفت  ا

یم واین  جویی یعنی ما توانیستیم که با صرف این مبلغ  آنچه هدف داشتیم  به آن نایل  آمد

پول  یک بخش ناچیز  آن مبالغی را دربرمیگیرد که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان 

                                                  ام ازنظر اقتصادی باعث سقوط اتحاد جماهیر  شوروی گردیدنید وسر انج بمصرف رسا

ژورنالیست  یکباب اودوارد   : چند سطر درمورد نویسنده وتهیه کننده ای این گذارش 

بحیث  خبرنګار به اینطرف ( ۲۷۹۲)اشد او از سال ومولف چند ین کتاب  میب یی امریکا

                                                   و راپورتر واشنګتن ًپست  ایفای وظیفه  مینماید    

---------       (Bab Woodward)باب اودوارد

  با تقدیم سالم ها   ----------------------


