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 ٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                           فروری، 
 

 Bush at War" بوش در جنگ" چند از کتاب ینکات
 Bob Woodwardباب ُود وارد : تاليف

 
 ط طالبان بصورت   امريکا در متالشی ساختن القاعده و سقو      که درآن جريان وقايع اقداماتستيکتابعنوان باال نام  
  ١١ اول را بعد از    متن اين کتاب يکصد روز  .  م به نشر رسيده است ٢٠٠٢اکتوبرسال    و در   گرديده  مفصل درج

 زمينۀم که طی آن شورای امنيت ملی امريکا بال انقطاع جلسات داير نموده، ستراتيژی امريکارا در        ٢٠٠١تمبر سپ
قرار بيان مؤلف، معلومات مندرج از . افغانستان طرح، تثبيت و در معرض اجرا گذاشت، احتوا ميکندحمله بر 

 چشمهسر  که طی آن تصاميم اتخاذ شده،    ی مجلس شورای امنيت ملی، مذاکرات و مباحثات    ۵٠نوارهای بيش از  
 مواد ثبت شدۀ متذکره استوار    روی" کابينۀ جنگ"اساس نقل قولها از رئيس جمهور و ازگفتار ديگر اعضای . ميگيرد
بايد تذکر داد که   . همچنان يک سلسله مصاحبه ها واسناد معتبر ديگر، منبع مندرجات اين کتاب را تشکيل ميدهند. است

  واترگيت را بر مال ساخت ودر اثر آن رئيس جمهور نکسن مجبور به استعفا  قضيۀمؤلف همان ژورناليستی است که 
 .گرديد

آن مطالبی بيرون نويس گرديده که فکر می شود طرف عالقه قرار  " بوش در جنگ" از کتاب درياداشت های آتی
 .گيرد

 

 :ياد داشت ها از متن کتاب
،  گفت، افغانستان که  Dick Cheneyچنی ديک  سپتمبرداير گرديد، معاون رئيس جمهور،  ١١در مجلس اول که شام   

نفوس  و  مايل ٧٠٠٠ لۀبفاصاين کشور .  يان خواهد آورد  را بمیبزرگاست،  مشکلی ) پريميتيف(يک کشور بدوی 
  آن برابر وطن اصلی بوش، تکساس است، دارای چند سرک محدود و تقريبًا فاقد تاسيسات          ساحۀ ميليون که   ٢۶

 . زيربنائی بوده که هدف بمباردمان قرار گرفته بتواند
**** 

 اتحاد  که،  را در پيش گيردراهیبصورت جدی  پريزدنت بوش بايد يکی ازاعضای شورای امنيت ملی توصيه نمود،
ه  پنا است که در برابر طالبان، یاقوام مختلف و جنکساالرانابل اعتماد، مشتمل از اين اتحاد غير ق . شمال مسلح گردد

 ورضا کار در مقايسه با اتحاد شمال   رزمنده ۴۵٠٠٠طالبان ) یِاسی آی (نظر به تخمين . دهندۀ بن الدن، می جنگند
 .  مليشا، دو چند قويتر ميباشند ٢٠٠٠٠ريبًا با تق

برای کمک بقوای مخالف براه انداخته شد ولی اتحاد شمال       ) یِااز سی آی ( پوشيدۀ چند ميليون دالری    گرامپرويک 
 ف طراوًال اين جنگساالران در حقيقت متحد نبودند، زيرا هريک آن ميتوانست به آسانی از    . زياد درد سر ايجاد ميکرد 

بال      و بوده  اکثر اين ها، بزبان ساده گفته شود، جانيانِی بودند که به قاچاق مواد مخدر مصروف    . دشو  خريده طالبان
بانی  پشتينگفتهه از طرف روسها و ايرانيان با مبالغ  از ايشان ک یتعداد برعالوه . وقفه حقوق بشررا پايمال ميکردند
 .ميشوند، زير نفوذ آنها قرار دارند 

**** 
م از  ١٩٩٨ر داشت که درسال  بر قرا ای در افغانستان روابط پوشيده ) یِاسی آی (ئيس جمهور مطلع بود قراريکه ر
ساالنه چندين ميليون دالر   ) یِآسی آی (روی اين اساس . نتن، رئيس جمهور سابق، تائيد و منظور گرديده بودطرف کل

همچنان گروپ  . ران اقوام در جنوب نيز تماس داشت  با س) یِاسی آی (در پهلوی آن    . به اختيار اتحاد شمال قرار ميداد  
 . های شبه نظامی از سالها به اين طرف به افغانستان رفت و آمد داشته با شخصيت های او پوزيسيون تماس ميگرفتند  

 
**** 

ر می  نف٢٠٠٠٠مليشای اتحاد شمال که تقريبًا به .  اتحاد شمال مهم استگفت، تمويل وتقويۀ) یسی آی ِا(، رئيس نتِت
درين ائتالف غير طبيعی عاليق شان  .  مختلف ديگر تمايل دارندگروه ٢۵ پنج دسته که آنهم به زست ا مخلوطيرسد، 

 ممکن است از مليشای )  یاسی آی (اوعالوه کرده گفت، بکمک افراد    . دميگيررف گاه گاه در يک جهت قرار  ص
 . اتحاد يک گروه متحد ومبارز بميان آيد

 .   داشته اندمالقات سال اخير بصورت منظم با سران اتحاد شمال   ۴در ) ی ِاآیسی ( شبه نظامی دستۀ
 

**** 
) ِیسی آی ا (دست داريم؟ يکی از مديران اجنسی    قسمت رهبران اتحاد شمال چه معلومات در   بوش ميپرسد، در 

بز وسرخ ترسيم هريک را بيان داشته و به ضعف چشمگير آنان اضافه مينمود و بدون اينکه از طرف اجنسی باغ س   
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پاکستان    ايران و،شده باشد، اظهار کرد که مثًال يک جنرال مهم اتحاد، عبدالرشيد دوستم، از هر طرف يعنی روسها  
 .                                                                  پول دريافت ميکرد

**** 
 

 ديپلوماسی و دستگاه مخفی اطالعاتی  ح صالذی خاص صاحب ارميتاژ و کوفر بليک به مسکو پرواز کردند تا با اش
 :روسها تماس قايم نموده و طلب پشتيبانی نمايند 

ما به عمل دست خواهيم برد، ما به هيچ اقدام شما وقعی نخواهيم    . بليک به روسها گفت، ما در حالت جنگ قرار داريم
 روسها قرار دارد و او      ۀ عاليق فغانستان در ساحاو ميدانست که ا  . گذاشت، مابهرصورت به عمل دست خواهيم برد   

بليک خواهش    . او عالوه کرد، ما آرزو داريم، شما اقًال خاموشی اختيار کنيد    . گويند نمی گزافميدانست که آنها با آن 
ن او گفت، از نظر م. ممانعت ايجاد نکنند) ی ِاسی آی(کرد تا روسها کناره روی اختيار نموده و در راه فعاليت های  

 . اين يک چانس تاريخيست، ما بايد قرن اخير را به عقب بگذاريم واز نو شروع کنيم 
يکی ازروسها می گفت که   .  و اخالل نخواهند کرد    نموده روسها رضايت خود را اظهار نموده، وعده کردند که کمک        

.   سر حد نابودی ميکشانيدندافغانستان برای جنگهای گوريالئی نهايت مساعد بوده و مبارزين افغان قوای روسی را به 
 .خواهيد شد  مضمحل با تأسف بايد بگويم که شما 

يم کشيد و جهان را برای شان تيره و  ما کله های شان را به نيزه خواه .  بليک بيان داشت، ما آنها را تباه خواهيم کرد
 . خواهيم ساختتار

ل در امور افغانستان، خاصتًا در مسايل  همراه ساختند تا معلومات مفص) یسی آی ِا(روسها يک تيم خود را با 
 . آنها قرار گيردتوپوگرافی و مغاره ها به اختيار 

**** 
 

  ۵٩حدودًا    صبح بوقت واشنگتن، شخصی با اندام قوی که  ۴ سپتمبر بود، در حوالی ساعت   ٢۶روز بعد که چارشنبه 
هيلی  . نشسته بود ) یسی آی ِا( روسی، اکنون ملکيت  ) ١٧ِام آی ( در سيت عقب يک هيلی کوپتر  ساله معلوم می شد 

در    .  پنجشير در شمال افغانستان عبور کند   درۀ   ُفت انجمن را بداخل ١۵٠٠٠وتل کوپتر بزحمت در پرواز بود تا ک  
اين تيم که . روريزم رهبری ميکردت  اولين تيم جنگ بوش را باGaryَگری .  ظهر را نشان ميداد١٢،٣٠ ساعت ،محل

باوسايل پبشرفتۀ مخابره مجهز  را دربر ميگرفت، بصورت پوشيده فعاليت داشت،  ) یسی آی ِا(ده افسر شبه نظامی  
 ميليون دالر امريکايی    ٣ی َگری، يک بکس فلزی را که حاو. توانست با ادارۀ مرکزی مستقيمًا تماس قايم نمايد  مي و بود

هنگامی که گری در اسالم آباد وظيفه دار بود، طی سفر های مخفيانه    .  پای خود قرار داده بود   دربين هردو بود، 
مرتبه دو صد هزار دالر، به ايشان می  خويش به افغانستان با سران اتحاد شمال ديدن ميکرد و پول نقد، معموًال هر 

 مايل به شمال کابل، در مرکز    ٧٠تر گری  ساعت سه وقت محل هيلی کوپ  .  او با احمد شاه مسعود آشنايی داشت      . سپرد
 بعد از    ۶ساعت   . چند نفر ديگر پذيزائی گرديدند  گری وهمراهانش از طرف دو افسر و   . اتحاد شمال بزمين نشست 

 . گری طالب ارسال يک تيم بعدی شد ظهر با مرکز ارتباط قايم گرديد و
 بود،  شمالی اتحاديتکه عهده دار امور امن نير عارف سروری ری در بعد از ظهر اين روز با انج مذاکرۀ اول گ
گری بسته های متعدد پول نقد را، در مجموع پنجصد هزار دالر، باالی ميز گذاشته و گفت، آرزو . صورت گرفت

  سانتی متر، نوت های يک صد  ٣٠ تا ١٠ خامتبضدربين بسته ها هريک . نيددارم مطابق ميل خود بمصرف برسا
 . ر مسلسل، جا داده شده بود   دالری، دارای شماره های غي 

**** 
 

  » االشه شکن«تيم  ، گری، آمروقت واشنگتن، ظهر وقت درۀ پنجشير    ب٣حوالی  ساعت    سپتمبر در ٢٧روز 
Jawbreaker  ،او    . ماندان قوای اتحاد شمال و دکتور عبداهللا وزير خارجه اتحاد     داشتند با جنرال فهيم، قو  جلسه ای

شما ميتوانيد ازآن حسب دلخواه استفاده       . ستشماگفت اين پول در اختيار     يز گذاشته ومبلغ يک ميليون دالر را باالی م   
او به شما پيام ميدهد که قوای  . گری عالوه نموده گفت، رئيس جمهور به اجرای وظيفۀ ما عالقه مندی دارد . يدئنما

ز ميفرستم از نظر رئيس  هر راپوريکه من بمرک. امريکا در حال مارش است و ما در انتظار همکاری شما هستيم
 . جهان قرار داريمموضوع خيلی مهم است و ما روی صحنۀ. يابديارش مگزجمهور 

 .  در اختيار شما قرار ميدهيمست ما و آنچه در توان يمئگوفهيم گفت، ما شمارا خوش آمديد می  
 

**** 
ق بتواند نيروی بيشتر را در طري اکتوبر، گری در افغانستان بسراغ يک ميدان هوائی بود که ازان ٣روز چارشنبه 

م مورد استفاده برتانوی ها  ١٩١٩که در سال برای اين منظور منطقۀ گلبهار  . يد تحت تسلط اتحاد شمال پياده نما منطقۀ
ی اتحاد، خواهش نمود تا يک   يتاو از عارف سروری، عهده دار امور امن     . قرار گرفته بود، مساعد بنظر ميرسيد 

 هيلی کوپتر هموارکاری نمايد و برای اين منظور دو صد هزار دالر را روی   ساحۀ نشستقسمت ساحه را برای يک 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

 دالر ديگر برای خريداری    ٢٢٠٠٠ دالر خريداری کرده و مبلغ    ١٩٠٠٠ عراده جيپ را بمبلغ  ٣گری . ميز گذاشت
 مرکزبه   شنمطلوب را از دو   عارف و عده کرد تانکر   . سروری پرداخت  به عارف  مواد سوخت،  تانکر يک عراده 

 . تا امروز بدست نيامدمذکور رتانکولی . بسپارد) ِیسی آی ا(جکستان تهيه نموده و به تيم  تا
 

**** 
تيم الفا امروز صبح وقت  .  می داد که در حال جابجا شدن بودند  ارشگز را ئیهاراپور تيم ) ِیسی آی ا(ِتنت، رئيس 

 او عالوه نموده گفت، ما به مبالغ قابل  . گرفتس دانانش تمابه محل رسيد و اعضای آن با دوستم و چند تن از قومان
 .مالحظه ضرورت داريم

 رمسفلد می خواست بداند که چطور می شود اشخاص مطلوب را در جنوب کشور نيز داخل نمود؟    
 ه سال۴۴او . ِتنت اظهار نمود که يکی ازسران قوم بنام حامد کرزی که شهرت زياد ندارد با اجنسی در تماس است   

 .ما می توانيم يک تيم خود را بدانجا برسانيم  . در نواحی ترينکوت فعال است   وبوده 
 

**** 
نه کابل قبل     در يکی از يادداشتهای نهايت سری استخبارات قوای مسلح گفته ميشود که چه بايد کرد اگر نه مزار و     

 را دانسته ميگويد، او هستۀ      شخص جنرال فهيم، مسؤول درجه يک،تواند؟ اين يادداشت از زمستان تصرف شده ن 
 محاربه نبوده و فهيم هيچگاه آمادۀ . نگ کنار ميرودبوده صرف پرگوئی دارد و از ج) خالی ازتحرک(غير ديناميک

 .هميشه دستش برای دريافت پول و مرمی دراز است
**** 

 
د شمال بسيار ميکوشيد تا   اتحا. خريداری شدند) یسی آی ِا(در يک بررسی ديده ميشود که هزارها طالب با دالرهای  

ولی کار اجنسی ساده تر بود، پول نقد عرضه ميکرد خودش هنگام براه افتيدن معامله در عقب . طالبان به آنها بپيوندند
برای يک قوماندان      هزار دالر۵٠ و ده هزار دالر برای بک قوماندان کم پايه با چند نفر محدودش . ميگرفتپرده قرار

  هزار دالر عرضه گرديد تا۵٠دريک مورد برای يک قوماندان . ، نرخ روز بودتفنگدارش دوصد لند پايه با يک يا ب
فردايش حاضر گرديد تا با قبول  . گاهش بمبی به انفالق رسيدشب در پهلوی قرار.  او قبول نکرد تغيير جبهه دهد ولی

 . ميشوندگرفتهيه می گويند افغانها خريداری نمی شوند ولی بکرا .  هزار دالر تغيير جهت دهد ۴٠
 

**** 
سی   ( کارمند١١٠برای سقوط طالبان .  يد روز بطول کشيکصد و ، سپتمبر١١ ر رژيم در افغانستان بعد از واقعۀتغيي
مصارف اجنسی در   .  ميشدندیهمراه، که با بمباردمان شديد    عسکر قوای خاص امريکا گماشته شدند ٣١۶و ) یآی ِا

او برای فعاليت های مخفی .  استچيزنا رئيس جمهور بکلی  ميگردد که بعقيده ميليون دالر بالغ ٧٠افغانستان به 
 ميليون ٧٠اجنسی در سقوط صدام حسين يک الی دوصد ميليون دالر منظوری خواهد داد که بمراتب بيشتراست از            

 .دالر که در افغانستان بمصرف رسيد 
 

 پايان
  


