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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political سياسی 

 
آه   راتي مضمون با اهمني، ا٢٠٠١ سپتامبر ١١ یستي ترورۀ سالگرد حادثنينسبت هفتم:  نوت

 اريس مضمون بني ااتيمحتو.  رسانمي  به اطالع هموطنان مگريقبًال ترجمه نموده بودم، بار د
 .آموزنده است

 
 
 ري آلیجفر  و  الكزاندر آوآبرن  :سندگانينو

 زي عزميرعبدالرحيم: مترجم
 
 

كندي متي افغان حكایفرستاده  مخف  
دي صفر  بدهشي ترور براهي جنگ علدر  

  شد و چطور بربادش دادشكشي بن الدن به بوش پیمي تسلچطور
 

  ۀينشر  كي را در یمضمون دلچسپ (Jeffrey Clair) ري آلیو جفر (Alexander Cockburn) الكزاندر آوآبرن
 آنرا ۀ ترجمنكي به نشر سپردند  آه ا٢٠٠۴ اول نوامبر خيبتار  (Counterpunch)   متقابلۀضرب   بنامیاسيس
   .ميداري ممي  تقدی هموطنان گرامیخي و تاریاسي معلومات سیبرا
 

 توانستي مداد،ي ملي ترور تشكهي در جنگ علی وتيا اهل اش ری مبارزات انتخاباتۀ قسمت عمدكهيجورج بوش مرد
 به ٢٠٠٢ ی  تا روز دوم فرورشكشي  پنيا.   پطنوس   در روز اول آارش بدست آوردكيسر بن الدن  را در 

 طالبان و ادارات آلنتن و ني بی فرد ارتباطثي آه به حیكائي افغان امركي عهي اتهام ذرنيا.  بودیاعتبار خود باق
 سال دارد و فعًال در شهر هوستن ۴٨ محبت است آه ري آبیاسم و.    وارد شده استكردي مفهي وظیافيبوش ا

محبت در   . استی جاجلهي متولد شده و از قباي پكتی جنوب شرقتي در والیو.  باشديتكزاس مصروف تجارت م
 ی اداره روابط خارج١٩٨٠ و در دهه دهي رساناني خود را به پاالتيتحص (St. Louis) زيپوهنتون ست لوئ

 و طالبان بر قرار كاي امری خارجاستي با موسسات سیعي وسی همچنان تماس هایو.   را بدوش داشتنيمجاهد
 ۀ موسسكي سي برگشت  و به تاسكاي  دوباره  به امررمحبتي از افغانستان، آبیبعد از اخراج شورو.  آرده بود
به ارتباط روابطش با طالبان،  .   را هم بدست آوردكاي امرتيًا تابع صادرات  با افغانستان اقدام آرد و ضمنیتجارت

 شمال افغانستان قي لوله گاز از طریشنهادي را در قرار داد پیادي  زی و مساع وقت١٩٩٠ دوم دهه مهيمحبت در ن
  .صرف نمود

 
  اداره هي را علیاتهام و آه را ی   اسنادلي محبت  با تفصري آب،ی رسمري  غۀ نامكي و در ی مصاحبه طوالنكيدر 

 بن الدن و سائر توانستي آه اداره بوش مدهدي اسناد نشان منيا.    به ما ارائه آرددهديبوش محكم تر جلوه م
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 در مراآز شان اي بدست آورده و كاي امرني نزد متحداي و كاي خواه در امراني زندانثي را منحی ورتبهي عالیاعضا
 ري آبتي قسمت اعظم فعالدهد،ي نشان می و آاوش در منابع اطالعاتقي تحقكهيرطو.  در افغانستان بقتل برساند
 (CBS)   اسی بی   سونيزي  شبكه تلوی  بشمول  گزارش اختصاصی گزارشات  خبریمحبت مورد بحث بعض

 داستان ني بار اول بود آه محبت انيا.  قرار گرفت٢٠٠١ سال ٢۵در سپتامبر  (Alan Pizzey) یزيتوسط  الن پ
   . ساختیرا علن

 
 گران تمام شد و متوجه شدند آه اري طالبان بسی برای جهانی و انزاوكاي امری اقتصادراتي تعز١٩٩٩ ريدر اخ
  محبت اظهار داشت ". استی لعنتتي مسوولكيفقط  " در افغانستان ی وی آموزشساتي بن الدن و تاستيموجود

  به اثر آدام یكائي امرۀ تبعكي آه اگر ديان طالبان رسی رهبر به  صراحت آامل به اطالعیكائي امرپلماتي دكيآه 
 رهبران طالبان را هدف قرار خواهد گري دانسته و مال عمر و دمسئوول طالبان را كاي امرند،ياقدام القاعده صدمه بب

   .داد
 

.   نمودداريد ر طالبان در قندهارتبهي سفرش در افغانستان با مقامات عالكي ی، محبت ط٢٠٠٠در تابستان سال 
 تا راه ردي بگی اروپائهي  اتحادتي با صالحني مالقات را با ماموركي بيطالبان از محبت خواهش آردند آه ترت

 مي در هاگ  تسلی جهانی بن الدن را به محكمه جنائشاني نمود آه اشنهاديمحبت پ.   گردداي بن الدن جویميتسل
ۀ ندينما  (Reiner Weiland)  لندي ونري   طالبان   و رتي هني را باردي   دنهي محبت  زمريمتعاقبًا، آب.  ندينما

به   (Weiland)  لنديو.    ساختايدر شهر فرانكفورت مه  Sheraton Hotel  در هوتل شرتنیاتحاده اروپائ
 ارائه ی اروپائهي اتحادی روابط خارجريمد (Elmer Brok)    را  به   المر بروكشاني  اشنهاديطالبان گفت آه   پ

.   طالبان آگاه ساختشكشي  پني ازی را در جرمنكاي امرريبعدًا سف  (Brok)  محبت گفت آه  بروك.  خواهد آرد
 مانند گذشته استفاده ی از خدمات وآه خواهدي مكاي به محبت گفت آه امركاي مقطع، وزارت خارجه امرنيدر ا
 ی دالر بو١١۵٠٠٠،  مبلغ   ٢٠٠١ا ماه سپتامبر سال  ت٢٠٠٠محبت اظهار داشت آه از ماه نوامبر سال .  دينما

 .پرداخت شده بود
 

 صبح در وزارت ١١ مالقات به ساعت كي ی، محبت در واشنگتن بود و برا٢٠٠٠ اآتوبر سال ١٢در صبح روز 
  گفتند آهشي تماس گرفته و برایفونيلي تی با وكاي وزارت خارجه امرنوقتيدر.  گرفتي می  آمادگكايخارجه امر

 با یمحبت مجلس.   بوددهيمنفجر گرد (Cole) ول آیكائي امری نظامیآشت.  اي را تماشا آن و بعدًا نزد ما بونيزيتلو
افغانستان را " كاي به محبت گفتند آه امرشانيا.   داشتی ملتي اداره  امنني و مامورايآمر شعبه جنوب شرق آس

  و من بن الدن را به دي من سه هفته  وقت دهیبرا" داد   جوابشاني  محبت به ا". بمباران خواهد آردرحمانهيب
 بي قندهار رفت و بمباران قریمحبت بسو.   به محبت وقت دادندكماهي انيكائي امر" .دهمي مليتحودروازه شما 

 یكائي مالقات را با مقامات امركي  بيطالبان به محبت گفتند آه ترت.  ديالوقع افغانستان را به سمع طالبان رسان
 استي هفته به انتخابات ركي ازآمتر.  مي صحبت آنشاني بن الدن را با ایمي تسلیگرفته تا حالت و چگونگ

 ني را بمي مجلس مستقكي  بي مانده بود آه  محبت ترتی باق٢٠٠٠ در روز دوم نوامبر سال كاي امریجمهور
  .  در فرانكفورت گرفت (Sheraton Hotel)   در هوتل شرتنكاي از حكومت امرمي تكيرهبران طالبان و 

 
 را كاي امردي  در روز اول در فرانكفورت آغاز شد، محبت گفت آه طالبان شدت تهدی مجلس  با  دشوارنكهيبعد از
 داده مي تسلی اروپائهي آه به اتحادتوانستيبن الدن م.   طرح آردند آه با بن الدن معامله شودی و راه هادنديفهم

 ريدر اخ.   جا بجا گرددني محل معكي در ی راآتالت هدف حمی برانكهي اايشود و  طالبان آشته عهيشود، ذر
 ني راه اني آه بهترميباالخره همه  موافقه آرد.   و شرط بن الدن را دادنددي بدون قیميمجلس، طالبان وعده  تسل

 شده را به یدو راآت  رهبر اي كي كاي محل  جمع نموده و بعدًا امركي او را در نيخواهد بود آه بن الدن و معاون
 بعد ازمجلس فرانكورت، طالبان یمدت آم.  كردي می شهر قندهار زندگرونيتا آن زمان بن الدن در ب.   بفرستدنجاآ

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

   (Wlliam  المي  مميلي  محبت  به  اسالم آباد  مسافرت   نموده  و  با وكا،ي  در امر٢٠٠٠بدنبال  انتخابات سال   
  (Milamشده از جانب اداره  آلنتن به ارتباط تماس با طالبان در مورد ني در پاآستان و شخص تعكاي امرريسف 

 بوش ۀ ادارلهي بوسی به محبت گفت آه آار تمام است، الآن بمباران واقعالميم.  سرنوشت بن الدن مالقات نمود
   .انجام خواهد شد
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 آه او را خواهدي مشاني گفتند آه ای گرفت و بوفونيلي تی ملتي، محبت از اداره امن٢٠٠٠ نوامبر سال ٢٣در 

چند هفته .  محبت موافقه آرد.    با طالبان قرار دهندی شخص ارتباطثي   منحكايرسمًا در لست معاشخوران  امر
 ادامه دهد و بعد از مدت شي نمود آه به آار خوا تقاضی بوش از وی ملتي امنديه جد اداری  مامور رسمكيبعد، 
 آه در آن از طالبان نسبت ) آنرا داردی آاپكي آه ديگويمحبت م( داده شد ی  از جانب اداره بوش بوۀ نامیآوتاه
 هنوز در حال تشكل ديه جد نامه تذآار رفت آه ادارنيدر.   در معامله با بن الدن معذرت خواستندكاي امریآوتاه
  .ندي نماداري د٢٠٠١ سال ی تقاضا نمودند آه  با طالبان در ماه فروروبوده  

 
  پالن  دوباره  فرستاد  و  سه بار از قي در مورد  تعوزي و  محبت آمانهي  دلجوۀ نامكياداره بوش محبت را با 

 تقاضا یو هر بار از و.  ان  اظهار تاسف نمودند به طالب١١ بعد از حادثه سپتامبر ی و آخر٢٠٠١ در سال ريتاخ
.   در فرانكفورت موافقه شده بود به طالبان اظهار بداردكهيح در انجام طری تاثر را در مورد آوتاهنيآردند  آه ع

محبت گفت آه طالبان به من .   طالبان گشتی برای دائمی  نوع مزاح و شوخكي كاي مسامحه از جانب امرنيا
 نظارت بود ري شده غرض حمله بر بن الدن آه در درونته زی رهبری راآت های براكايند آه اگر امر آردشنهاديپ

 .ميپردازي  ندارد، ما پول آنر مسوختمواد 
    
 ١١ خيبه تار.   صورت گرفت٢٠٠١ سپتامبر ٣ خي بتاركاي معاشخور امرثي سفر محبت به افغانستان  منحنيآخر

 تعداد از رهبران طالبان بود آه همه حمله بر مرآز تجارت كي ی برایمان، محبت مصروف ترج٢٠٠١سپتامبر 
 از محبت تقاضا نمود آه كاي خارجه امرتچهار  روز بعد، وزار.   مشاهده آردندونيزي و پنتاگون را در تلویجهان
 تهي آویوبس  (C-130)   ١٣٠ ـ ی ساراتي طعهيمحبت گفت آه طالبان ذر.  ردي مالقات را با طالبان بگبيترت

استرداد . ٢ بن الدن؛ ی فوریميتسل. ١.    موافقت آردندیكائي امرتي هی در آنجا با سه تقاضاشانيا.  پرواز آردند
 یبستن مراآز و اردوگاه ها. ٣ خواهند؛ي متبوعه شان آنها را می القاعده آه آشور هاازمان در ساني خارجهيآل

 با آلمات محتاطانه و مبهم تهيمجلس آو.   تقاضا ها موافقه  نمودندهي محبت گفت آه طالبان به آل.  بن الدنیاموزش
 ني ازشتري گفت آه اداره  بوش بمحبت.  افتي سپتامبر با ذآر نام محبت گزارش ٢۵ خيبتار (Pizzey) ی پزلهيبوس
 .ديرك  گرد تی   نارام و متاثر شد آه سر انجام برنامه آشتن بن الدن هم بكلگري  نسبت به سائر حوادث دانيجر

 
 او یبرا" گفتند آهیبه و.   در اسالم آباد دعوت شدكاي به سفارت امری، و٢٠٠١ اآتوبر ١٨ خيمحبت گفت آه بتار

 في را توظی آه بعدًا آرزشدي  دعوت مۀفي  آه محبت به وظی معنني بد" . تونل وجود داردی در انتهایروشنائ
 فرد ساده لوح و خوش كي نقش دست نشانده و احتماًال ی آرزوی و گفت آه ودي ابا ورزشكشي پنيمحبت از.  آردند

   .باور را ندارد
 

 در ی دشمنكي  و محبت  خشم اداره  بوش را آه قبًال در آنجا ديافشا گرد (Pizzey) ی پزتيبعد از چند روز حكا
 در افغانستان كاي امری فرستاده اختصاصثي سپامبر به ح٢٢ خي زاد بتارليخل.   نمودی زاد داشت آمائلي خلهيافيق
 به طالبان ستي عوض شده است و بای گفتند آه بازی بویكائي مقامات امر،یبعد از مالمت آردن و.  دي  گردنيتع

 پس از ني باشد و ازامي پني آه حامل ارفتيمحبت  نپذ.   مرددي خواهنكهي ااي دي شومي تسلاي آه دي را بگوئديشرط جد
   . افتادني پائكايلست معاش خواران امر

 
موافقانه با طالبان  (Heather Mercer)  مرسرتري  هی محبت در مورد رهائكهيني ح٢٠٠١ ماه اآتوبر نيدر ع

محبت اظهار .   خواهند دادمي و شرط بن الدن را تسلدي گفتند آه آنها بدون قگري دكباري  طالبان كرد،يمذاآره م
 در اسالم كايجنرال قونسل امر (David Donahue)  دوناحوديويسمع  دّ  طالبان را بهشنهادي پني ایداشت آه و
 قبًال در مورد حمله به افغانستان اتخاد مي تصمیعني " . به حرآت افتاده استنيتر" گفته شد آه یبو.  ديآباد رسان

  . مدت آوتاه،  بمباران افغانستان آغازشدكيبعد از .    استدهيگرد
 

      یفرض  ی حمله به محل اختفااني جرزيان بود و با حرآات استهزا آم، محبت در پاآست٢٠٠١در ماه دسامبر 
 را در كاياو مقامات سفارت امر.  كردي مبي توره بوره  متصل به  سرحدات پاآستان تعقیبن الدن را در آوه ها
توره بوره هم  به كي نزدی آه بن الدن حتتند گفیرهبران طالبان بو.   وقت استاعي حمله ضنياسالم آباد گفت آه ا
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 كند،ي مبي او راتعقی دستفونيلي امواج تكاي امرنكهيبن الدن با فهم ا.   اقامت داشترستانينبود،  بلكه در منطقه وز
   .بدي را بفرانيكائي شخص مشابه خود  را به توره بوره فرستاد تا امركياو  
 آه ما از او بدست التيا گذاشت و از تفص ماري محبت در اختكهي  از اسناددارندي مضمون اظهار مني اسندگانينو

 قابل ري غی ناآامۀ  را آه نشاندهندتي حكاني آه امي و خوش استمي آنی مدي ما شرح داستان محبت را تائم،يآورد
 ني اجهيدر نت.  مي  سازی بردن بن الدن است علنني از بط طالبان بر ارتباشنهادي پرشيباور اداره  بوش در عدم پذ

 القاعده كهيوقت.  محبت هم دوبار از مرگ فرار آرد.   و هزار ها افغان آشته شدندیكائي امر٣٠٠٠ از شي ب،یناآام
 در ی بمب در هوتل محل اقامت وكي، ٢٠٠١ سال یدر ماه فرور.   برآمدیاز نقش او آگاه شد، در سدد آشتن و

 در قندهار پرتاب شد اما یت و در اطاق هوتل محل اقامی بمب دستكي همان سال، ريدر اخ.   منفجر شدلآاب
   .ديمنفجر نگرد

 
 یو( حادثه  بازگو نمود  ني ااني قربانلي فامی و اعضا١١ حادثه سپتامبر قي تحقونيسي خود را به آمتيمحبت حكا

 ١١ اني قربانی هالي  فام). فاش سازدگري دی موضوع را به آسني اخواهدي در آغاز گفته بود آه نمی نگرانیاز رو
 باعث بروز  ی تصور آه اشتباهات اطالعاتني ااس به اسكاي دولت امرهي را علی طرح دعو٢٠٠١ سال سپتامبر
 ني ااني قربانلي و عالقه فامی مورد دلچسپی وحاتيمحبت گفت آه توض.   سپتامبر شده  بود براه انداختند١١حادثه 

 ی اشتباهات اطالعاتی، بر مبنا٢٠٠١ سپتامبر  ١١ در مورد وقوع حادثه ی قضاوت ورايحادثه قرار نگرفت ز
   .باشدي اداره بوش استوار می جنائیقرار نداشته و ندارد،  بلكه به اساس خطا


