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 Reports گزارشھا

 
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٣ نومبر ٠۵

  از افغانستانالمانخروج ارتش 

  ترسناک ؟مليشه ھایموجب قدرتمندی 
  ٢٠١٣بر و اکت١٧نيتور شبکه يک المان، گزارشی از مارک تورنر و مارکوس زايدليتس در برنامه مو
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ه سادگی می توان گفت که برخی از آنھا  نمی دانند چکار می کنند يا شايد بءگاھی انسان از خود می پرسد آيا وزرا... 

 قصد دارد المان ارتش ٢٠١۴ وی تا وسط سال تۀبه گف.  آقای توماس دمزيهالمان وزير دفاع مثالً . دروغ می گويند

اما راستی . اگر به حرف وزير باور داشته باشيم ھمه کارھا با موفقيت ھمراه بوده است. افغانستان را ترک کرده باشد

  چه کسی را آموزش داده و به چه کسی اسلحه داده ايم؟ ر آنجا قدرت را به چه کسی واگذار می کنيم،ببينيم ما د

 برای خروج قوايش المان که ارتش ئیگزراشگر ما مارک تورنر برايما در کندوز به ھمه جا سرکشی کرده، به جاھا

گو کرده است که به خود می  و  گفتروريست ت ھایليشهموی آنجاھا با قاتالن و . تجھيزات خود را بسته بندی می کند

 .المان رسمی ۀظ امنيت باشند، آنھم با اجازفحا  بوده و قرار است در آينده المانکه ھمکار ارتش  بالند به اين

  : ميراث خطرناک ارتش المان در افغانستان گزارش ۀگزارش مارک تورنر و مارکوس زايدلردر بار

آنھا جنگنده نبوده، بلکه اھالی  .ن کرده انديينان ما در کندوز محل مالقات را تعما قرار مالقاتی داريم و ميزبا 

اما از مأموران امنيتی . و می خواھند از کارھای شرم آوری که انجام شده برايمان بگويند غيرنظامی يک روستا ھستند

  . می بايست از امنيت آنھا دفاع نمايندافغانستان می ترسند که اصالً 
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يکی . » مان را می دزدندئیماشين ھا و مواد غذا. آنھابه خانه ھايمان تيراندازی می کنند« : افغانھا می گويديکی از  

عبور الھر وقت که ما از روستايمان به شھر می رويم، جلويمان را می گيرند و حق « : ديگر از افغانھا می افزايد

اما به جای .  را خلع سالح کنند ھاهمليشان خارجی بايد اين سرباز« : نفر سوم می گويد. »خواسته از ما پول می گيرند

  .»اينھا فقط به جنگ داخلی می انجامد. آن به آنھا پول و اسلحه می دھند

  

  المانمتعلق به ارتش :  که آنھا نشسته اند نوشته شدهئیروی پتوھا

 کندوز شروع می واليتات خود را از  که غرب به آنھا پول و اسلحه داده است؟ ما تحقيق ھائیهمليشخشونت از جانب 

ليس وھر چه ما از شھر بيشتر دور می شويم، کمتر با پ. نجا حرف آخر را می زدهآ تا دو ھفته پيش المانکنيم که 

   . ليس استوپۀ  را می کنند که وظيفئیاما در عوض با مردان مسلحی که کارھا. رم دار مواجه می شويمواونيف

برويم و می  تربيت کند؟ به ما اجازه می دھند به قرارگاھشان افغانستان می خواسته در المانليسی است که وآيا اين پ 

او در گذشته عليه روسھا جنگيده و .  است»ی کوچنبی«نام فرمانده آنھا .  آنھاستۀوليت حفظ امنيت بر عھدؤگويند مس

  .ه دست دارد ب،را که موجب وحشت مردم اندمليشه ھااکنون فرماندھی يکی از گروه ھای 

  

  در ايالت کندوزمليشه افراد يک گروه 

 يک سال و ئیمريکاای و الماندوستان « :  می گويدنبی کوچی. از آنھا می پرسيم مزد آنھا را چه کسی تأمين می کند 

  .اما حال ديگر نمی دھند و دولت محلی وجه کمی به ما می دھد. نيم مزدمان را می دادند
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ليس و و در افغانستان فقط با پالمان ھميشه تأکيد داشته است که المانسمی مزد می دھند؟ دولت  غير رمليشهليس وبه پ  

آموزش درست و حسابی : ارتش رسمی آنجا ھمکاری می کند و به اين صورت سالھا موضوع را به ما فھمانده اند

  .ليس افغانستانوی برای ايجاد پالمان

  

  

  انالمآموزش پليس افغانستان توسط پليس 

 متبوع او دستور روشنی بر اين ۀوزارتخان: کتباً اعالم کرد) ٢٠١٣( در تابستان گذشته المان دفاعاين موضوع را وزير 

  ).BMVg 2013منبع . ( را به عمليات خود راه ندھندمليشه ھامبنا صادر کرده است که 

او . می کنيمگو  و در شرِق کندوز با نويد گفت. ستاآن دستوری بود که دادند و اين واقعيتی است که در افغانسان  

اما نويد و مزدوران او . خاطر قتل نقس مکّرره ليس سالھاست که دنبال او می گردد، بوو پ.  استمليشه ٢٠ قومندان

  .جنگندگان مجربی ھم ھستند

فغانستان اچونکه دولت . اشتيمھا ھمکاری دالمانما در چاردّره با «:  است می گويدمليشه ھانويد که سردسته گروھی از 

  .» از ما درخواست کرده بود که در چاردره بجنگيم٢٠١٠در سال 
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  نويد رھبر مليشه ھا

  !! که گفته بود اين کارھا مجاز نيست المان ؟ دولت المانليس است در جنگ کنار نفرات ارتش وقاتلی که تحت تعقيب پ

  

  ولفگانگ گرکه

 دروغ می گويد يا نمی داند در المانيا دولت «:  می گويدالمان در مجلس Die Linke حزب ۀولفگانگ ِگرکه نمايند

خالف دستوری که دارند عمل   در افغانستان عمل می کنند،المان که از جانب ئی چه می گذرد، يا نيروھاافغانستان واقعاً 

    .»امکان ديگری وجود ندارد. می کنند

اينجا نقل قولی .  با اصرار آنھا را تکذيب می کندالمانی گويند که دولت  سخن مئی بی پرده از چيزھاالمانسربازان 

او فرمانده يک گردان عملياتی در کندوز بوده و . از سخنرانی يک افسر در دانشگاه که در اينترنت ھم وجود دارداست 

  . با افغانھا صحبت می کندPartnering ھمکاری عملياتی ۀدر بار
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  ليس افغانستان صورت می گيرد يا با ارتش افغانستان و يا با نيروھای به اصطالحو پھمکاری عملياتی يا با

   ھستند که در کنار ارتش ما در عمليات شرکت دارندمليشهکه ھمان نيروھای  امنيتی محلی

محلی ليس وپ در بسياری از جاھا به آنھا.  نبوده و متکی بر طرح و برنامه می باشدئی استثنامليشه ھاھمکاری با 

که در جنگ با طالبان ھدف وسيله را توجيه می  مثل اين )Afghanische Lokalpolizei( افغانستان گفته می شود

 اروپا در افغانستان فعال بوده است ۀ يکی از اشخاصی که ھم از جانب سازمان ملل و ھم از جانب اتحاديگفتۀبه    !! کند

:  تحليل افغانستان می گويدۀتوماس روتينگ از شبک. يات می باشد علت اصلی عدم ثبات و جناALPدر ناحيه کندوز 

ل کند وزيرا کسی که آنھا را کنتر.  انجام دھند،دھنخوا که می ی باز است که در مناطق خود ھر کار کامالً ALPدست «

تقاص آن را پس ھمين دليل مردم محل بايد ه ب.  افغانستان ھم در کابل بوده، خيلی دور استداخلۀوزارت . وجود ندارد

  .»دھند

  

. »، نه در تسليحات و نه در آموزش آن مشارکت دارد ليس محلی افغانستانونه در ايجاد پ« اعالم کرده است الماندولت 

آيا اين دروغ است يا ناشی از بی اطالعی است؟ شايد بھتر باشد وزير دفاع ما با افسرانش ) ٢٠١٢ المانمنبع دولت (

 داشته به خوبی ياد ALP که با ئیوخن شنايدر که فرمانده قوای کندوز می باشد از تماس ھاسرھنگ ي. گو کند و گفت

  .می کند
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ھمه گونه وسايل الزم را در اختيار آنھا قرار داديم، مواضع آنھا را ترميم کرديم، « سرھنگ يوخن شنايدر می گويد 

 که ديشب در حرکت بود، ستون سوم به راه وضع دفاعی ما بسيار خوب است و اکنون در رابطه با ستون موتوری ما

  .»افتاده است و اين ارتباط بسيار مھمی است

 افغانھا ۀ کارشناسان امنيتی افغانستان برای آيندۀ مھم باشد اما به گفتالماناين شايد برای خروج نيروھای ارتش  

اطر دست داشتن در معامالت مواد  بخALP«" واحد تحقيقات افغانستان" مير احمد جوينده از ۀبه گفت. خطرناک است

  .» درگيری ھای بعدی در افغانستان خواھد بوداءمخدر و ساير عملگردھای جنايتبارش بی شک مبد

  

. ما گفتند و اين را که ديگر حاضر به تحمل اين وضع نمی باشنده درست ھمين موضوع را در آغاز گزارش، افغانھا ب 

 ALP پيش رود ما ديگر فرصت اين را که خودمان مسلح شويم و در مقابل اگر کار بدين صورت«: يکی از آنھا گفت

  .» نخواھيم داشت،از خود دفاع کنيم

تا ھمين امروز :  ديگرۀيک نکت.  از کندوز بيرون رفته و آنچه باقيمانده است بذر جنگ داخلی بعدی استالمانارتش 

 دليلش اين باشد که به ھنگام دروغ گفتن نمی خواھد مچ شايد.  به پرسش ھای ما جواب نداده استالماننيز وزير دفاع 

  .او باز شود

 

 


