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 Political سياسی 

 
اوضاع   نظر به مالحظات گري شده بود، بار دري مضمون را آه قبًال تحرنيگزارش ا: نوت
 . پندارمیم آشور الزم یآنون

 
 ميرعبداارحيم عزيز

 
اينيورج   

٩/١١/٢٠٠٨ 
 

 
 )Jawbreaker(الشه شكن   بر آتاب ایمرور

 
بعد از استقرار نظام آنونی و تحت الحمايت اجانب در افغانستان، آتب متعددی به ارتباط قضايای سياسی و نظامی آشور  

ما در امريكا به طبع رسيده است آه مطالب مهم ترين آنها را مانند بوش در جنگ، جنگ ارواح و  ك برای آافر  قبًال به 
ياد ميشود و توسط  (Jawbreaker) اينك يك آتاب با ارزش ديگر را آه به اسم االشه شكن.  سانيديماطالع هموطنان ر

نويسنگان گری .  و يك ژورنالست تحرير گرديده است به شما معرفی ميداريم (CIA) يكی از اعضای سابق سی آی ای
 چگونگی فعاليت سی آی ای را در نام داردند آه (Ralph Pezullo) و رالف پيزولو (Gary Berntsen) ِبرنتسن

مولف آتاب بوش در جنگ هم در مورد فعاليت و .  افغانستان و همكاری تعدادی از خائنين به آشور را حكايت می نمايند
مولف اصلی آتاب گری برنتسن است، اما رالف .  قبًال يادآور شده است (Jawbreaker) ماموريت گروه االشه شكن
 و بعضًا ِصرف  نام گری "مولفين"آلمهء بعضًا بنًا .  رنالست در ترتيب آتاب نقش داشته استپيزولو هم منحيث يك ژو

  .برنتسن  مامور سی آی ای  را  علی البدل ذآر خواهيم آرد
 

مولفين آتاب االشه شكن جريان حمله بر مراآز سازمان تروريستی القاعده و بن الدن را بازگو نموده و اشتباهات و خطا 
بعضی آلمات و جمالت اين آتاب با رنگ سياه از .  ی ای و مراجع تصميم گيری را مورد تبصره قرار ميدهندهای سی آ

  .سانسور شده است، اما در مجموع مطالب آن قابل فهم است (CIA) جانب سی آی ای
 

از جانب سی آی (Jawbreaker)  درين آتاب اظهار ميدارد آه تيم ما يعنی االشه شكن)مامور سی آی ای(گری ِبرنتسن 
.  ای ماموريت يافت آه مشترآًا با احمد شاه مسعود همكاری نموده و معلومات الزم را در مورد اسامه بن الدن بدست آوريم

انجنير .   بر قرار گرديد)شورای نظار(ارتباط ما با احمد شاه مسعود ذريعه انجنير عارف آمر استخباراتی ائتالف شمال 
حينيكه .  مجيد معاون عارف نيز همكار نزديك ما بود.  ی ميدانست و با ما آم و بيش صحبت ميكردعارف يك اندازه انگليس

ما در تاجكستان بوديم و آمادگی رفتن بسوی دره پنجشير را ميگرفتيم، مامور سياسی سفارت امريكا در آن آشور به ما 
ًال در پنجشير بوده و با احمد شاه مسعود هم فع  (MOIS) خاطر نشان ساخت آه جواسيس سازمان مخوف امنيت ايران
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گری برنتسن متذآر ميشود آه سازمان امنيت ايران مانند نازی ها است آه مستقيم و يا غير مستقيم در .  همكاری می نمايند
  .مرگ امريكائی ها دست داشته است

 
مانند سائر .  رشته های آسمانی نيستندميدانستيم آه ائتالف شمال ف) عضای تيم االشه شكنا (مولفين آتاب ميگويند آه ما

گروه های افغانی، مصروف قاچاق مواد مخدره و ارتكاب اعمال ضد حقوق بشر اند، اما در آنوقت توانستيم از ايشان عليه 
 مظالم بيشماری را در آابل )شورای نظار(قوای ائتالف شمال .  طالبان و القاعده مستفيد شده و به اهداف خود نسبی برسيم

  آتاب می نويسند ۶٣ ۀمولفين  در صفح.  وا داشتند و تعداد زيادی از مردم هزاره و اهل تشيعه آن شهر را بقتل رسانيدندر
آه احمد شاه مسعود همچنان مصروف قاچاق مواد مخدره بوده و در حين وقت از روس ها، ايرانی ها، هندی ها و 

  . وش در جنگ هم تائيد آرده استاين ادعا را مولف آتاب ب.  امريكائيان پول ميگرفت
  

ما آالت .   خوبی بود تا بتوانيم بر طالبان و القاعده فشار وارد نمائيمۀنويسندگان مينگارند آه برای ما ائتالف شمال وسيل
جاسوسی را در محالت مختلف پنجشير  نصب نموده و باهمكاری اعضای شورای نظار از جريان صحبت طالبان و 

به عقيده مولفين آتاب االشه شكن، ائتالف شمال هيچگونه توانائی نظامی و قدرت مرآزی نداشت، .  يشديمالقاعده با خبر م
بلكه از اتحاد و همكاری ضعيف تاجكان دره پنجشير، ازبكان و هزاره ها تشكيل شده بود تا  عليه حاآميت  طالبان آه 

د، طالبان ايشان را بكلی نابود ميكردند و هر گز نميتوانستند اگر قدرت نظامی امريكا نميبو.  پشتون بودند، مبارزه نمايند
   .درين موقف فعلی باشند

 
 هيچ پرنسيب خاص ندارد و نظر به حاالت تغير )دوستم(مولفين آتاب االشه شكن در مورد دوستم متذآر ميشوند آه وی 

در اوائل با روس ها عليه مجاهدين همكاری ميكرد و مردان وی جنايات  بيشماری در آابل و مناطق پشتون .  جهت ميدهد
بعد از سقوط نظام دست نشانده شوروی، به مجاهدين  پيوست و به ربانی و احمد شاه مسعود نزديك .  نشين مرتكب شدند

ما هم از بيرحمی و .  بانی دست به عمليات نظامی زدسپس همكار گلبدين حكمتيار شد و عليه جمعيت اسالمی ر.  گرديد
  .  درنده خوئی دوستم عليه طالبان خصوصًا در شورش قلعه جنگی مزارشريف استفادهء شايانی آرديم

 
گری ِبرنتسن تذآار ميدهد آه قتل احمد شاه مسعود ذريعه فعالين القاعده، ما را در آغاز مضطرب ساخت اما بعدًا فعاليت 

نند گذشته ادامه داده و با قسيم فهيم و سائر عمال شورای نظار مانند داآتر عبداهللا، جنرال بابه جان، جنراك دالور خود را ما
مولفين همچنان از جواسيس ديگری مانند ببرك، نورالدين، حاجی ظاهر و يك تعداد افراد .  و بسم اهللا خان داخل تماس شديم

  .ديگر هم نام ميبرد
 

در مورد .  از فعاليت قومندان عبدالحق و حامد آرزی متذآر ميشوند آه عليه طالبان دست بكار شدندنويسندگان همچنان 
در اثنای تحقيق .   متهم به  جاسوسی به پاآستان شد و زندانی گرديد٩٠حامد آرزی می نويسند آه حامد آرزی در دهه 

بعد از بقدرت .  ا اسفاده ازين فرصت فرار آردتوسط قسيم فهيم يك راآت به تعمير محل تحقيق اصابت نمود و آرزی ب
.رسيدن طالبان، حامد آرزی از ايشان حمايت خود را اعالم داشت، اما بعدًا از آنها رو گشتاند  

 
به ارتباط آنفرانس بن و تشكيل حكومت بعدی، مولفين مينگارند آه عبداهللا وزير خارجه ائتالف شمال موافقت خود را در 

با وجوديكه عبدالستار سيرت اآثريت آرا را در بن بدست .  ی به حيث رئيس حكومت ابراز داشتمورد نصب حامد آرز
برهان الدين ربانی قبًال قصر .  آورده بود، ميالن قدرت های خارجی بسوی حامد آرزی بود آه همانطور هم عملی شد

ه جيمز دوبنز نماينده جورج بوش اظهار رياست جمهوری را اشغال نموده بود، اما عبداهللا وزير خارجه ائتالف شمال ب
اين .  داشت آه من به شما پيشنهاد ميكنم آه به ربانی بگوئيد تا هر چه زودتر از قصر رياست جمهوری خارج شود

.   عبداهللا در مورد ربانی رهبر وی، جيمز دوبنز را متعجب ساخت آه چطور عبداهللا به ربانی پشت آرده استۀاظهاري
  را )شورای نظار(انی از آمدن به بن خودداری ورزيد و به عوضش يونس قانونی نمايندگی  ائتالف شمال  برهاند الدين رب

در آغاز ظاهر شاه از حمايت وسيعی برخوردار بود، اما با مخالفت ربانی و سائر اعضای ا .  در آنفرانس بن بدوش گرفت
  . ئتالف  شمال مواجه گرديد

 
ت  مالقات جنرال فرانك و قسيم فهيم می نويسند آه جنراك فرانك بدون اينكه از همكاری مولفين آتاب االشه شكن در قسم

شورای نظار ستايش نمايد، فهيم را از طرح مرآز نظامی امريكا در فلوريدا آگاه ساخت و به وی دستور داد آه از تيم سی 
متذآر ميشود آه CIA)   مامور(  گری ِبرنتسن .فهيم هم دستور جنرال فرانك را پذيرفت.  آی ای در جالل آباد حمايت آند
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ما به اطالع مرآز قوای امريكا رسانيديم آه اسامه بن الدن در آوه های توره بوره پنهان شده و ما توانستيم آه حتی صدای 
ز صاحب به اثر سفارش يكی ا. ما از مرآز تقاضای آمك آرديم، اما مرآز از ارسال قوای بيشتر ابا ورزيد.  او را بشنويم

 تن از قوای خويش را ٨٠٠ آه به تعداد خواستيم(Rangers)رينجرزمنصبان قوای اختصاصی امريكا، از قوای نخبه يعنی 
  .بفرستد تا از فرار بن الدن جلوگيری شود، الآن آسی جواب نداد

 
 ١۵٠٠٠و پرتاب يك بم   (B-52) ۵٢با وجود بمباردمان شديد مواضع القاعده در توره بوره توسط طيارات بم افگن بی ـ

ياد ميشد و حجم آن به اندازه يك موتر بود، بن الدن و يك تعداد حواريون وی به  آمك  (Blue-82) ٨٢پوندی آه بنام بلوـ
جنگ ساالران افغانی مانند افراد مولوی خالص و سائرين از توره بوره فرار نمودند آه در نتيجه امريكا به هدف نهائی 

چرا و روی چه داليلی مرآز غرض آشتن و يا دستگيری بن الدن عساآر بيشتر نفرستاد، مولفين  آتاب  اينكه .  خود نرسيد
 .     جواب قناعت بخش ارائه نميدهند


