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  ٢٠١٠ جوالی ٢٧ –به قلم مارک تورنر در روزنامه تاگس شپيگل 

   حميد بھشتی: ازبرگردان

  

  

  افغانستان، پروتکل ھای يک جنگ

  با استفاده از اسناد ويکی ليکس
  

 

ما به بخش بزرگی از آن ھا  نظر  کرده و حاصل آن را ۀ نويسند.  انتشار يافت٩٢٠٠٠ به شمار امريکارتش اسناد ا

حل : تحليل او نشان می دھد.  در ارتباط قرار داده است]منظور افغانستان[با مشاھدات خويش در ھندوکش

 .اختالفات و پايان دادن به درگيری ھا روز به روز سخت تر می شوند

ای در روستای علی آباد ھست که از زمان سرنگونی طالبان تقريبا تنھا دستاورديست که برای اھالی آنجا مدرسه 

ست و برای محافظت از آن مدرسه دو فرد مسلح کشيک می دھند که البته کار يکنواخت و کسل کننده اي. مانده است

 بلخ تحت کنترل محمد عطا نور، رئيس يتوالزيرا .  مجاورواليتدرست خالف . فتاده استتا کنون ھم اتفاقی ني

وی يکی از دشمنان سوگند .  را نيز دارد، می باشدوالیپرقدرت تاجيک باند مسلح مواد مخدر که در عين حال مقام 

اين سخنی است که مربيان . تا زمانی که او در آنجاست دستکم آرامش برقرار است. خورده طالبان به حساب می آيد

  . ستان دائم آن را تکرار می کنندلمانی پليس افغانا

در مقابل مدرسه علی آباد سرو کله مال رحمت هللا پيدا .  آرامش آنجا از بين رفت٢٠٠٩در اين روز ھفدھم اکتبر 

 به اتفاق دو تن از ھمراھانش دو نگھبان مدرسه  را خلع سالح کرده – که از افراد سرشناس طالبان می باشد –شد 

 تھيه کرده بود، در بخشی امريکاگزارش اين ماجرا را که قوای ...  دو را از آن ھا گرفتند و کالشنيکف و تفنگ آن

  .  می توان يافت٢٠٠٩ تا ٢٠٠۴از اسناد مربوط به سال ھای 

 ...  

 مناطق شمالی کشور مربوط می شود، علنی شده است، از جمله نتيجه والیاين که گزارشاتی از قبيل آنچه به عطا، 

 ساله بوده و با ته ريشی که دارد و با عينک ٣٢ شميت. شميتجوليان اسانگه و دانيل . نفر می باشدکوشش ھای دو 

شيشه گردش در يکی از آپارتمان ھای گروھی در برلين زندگی می کند که فاصله آن تا ساختمان وزارت دفاع اين 
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ديوارھا را پر ۀ  تا آشپزخانه ھمجائی که او زندگی می کند قفسه ھای کتاب. کشور چند ھزار متر بيشتر نيست

کرده، چندين کارتن پر از سی دی ھای برنامه ھای کامپيوتر روی زمين قرار گرفته و کاغذ چاپ شده تا دم 

تنھا کار تجمل آميزی که او کرده اين است که از يک نام مستعار استفاده می کند . آشپزخانه روی زمين چيده است

وگرنه به قول او مزاحمت وکال و کارآگاھانی که آن ھا می فرستند برای . مشکل کندتا کار تعقيب کنندگان خود را 

  .اقوام او بسيار خواھد شد که البته ھدف آن ھا جلوگيری از انتشار مطالب حساسی است که او تھيه می کند

 اطالعاتی آن پايگاه. اين متخصص اينفورماتيک از ھمکاران نزديک ناشر ويکی ليکس ، جوليان اسانگه می باشد

ھا دائم با انتشارات به روز خود سرو صدا به راه می اندازد و اطالعات طبقه بندی شده را در اينترنت منتشر می 

 يکی از منابع آن ھا امريکاچندی پيش در : و البته بی دليل نيست که ناشران مطالب مزبور معرفی نمی شوند. سازد

او ھمان سربازی بود که به ويکی ليکس ويديوی گرفته شده . د دستگير شدبه نام برادلی منينگ که سرباز جوانی بو

در اين ويديو مشاھده می شود چگونه خلبان آن .  در عراق را داده بودامريکادر يک ھلی کوپتر آپاچ نيروی ھوائی 

که در ميان آن  در بغداد غيرنظاميان را با مسلسل درو کرده به خاک و خود انداخته بود ٢٠٠٧ھلی کوپتر در سال 

ھا چند خبرنگار عراقی نيز بودند، بدون اين که آن ھا کاری کرده باشند، وی با کمال خونسردی آن ھا را به تير 

موضوع که به انتشار . ئی محکوميت به حبس طوالنی قرار داردامريکاو اکنون در انتظار اين سرباز . بسته بود

به ھمين دليل نيز اسانگه که استراليائی است، .  نمی شود شوخی سرشامريکاّاطالعات سری می رسد، دولت 

زيرا از زمانی که .  مجبور شده برای احتياط چند روزی مخفی شودامريکااخيرا از ترس تضييقات دولت 

  . به دست ويکی ليکس رسيده است، زمان مخفی شدن او نير رسيدهامريکاگزارشات مربوط به ارتش 

...  

ِ می گذرد از خود می پرسد، پس کی از سرگذشت قربانيان ياد شده در اسناد خبر می تواليگزارشگری که از اين 
 چھره –چھره ھای آن ھا را ميتوان در ميان اوراق گزارشات خشک و بی روح نظامی در نظر مجسم کرد . شود

به عنوان بزرگِ  شمالی سرپل ولسوالیاو در ميھمانخانه روستای کاھگلی . ھائی مانند سيمای اسدهللا اسحق زائی

 احکام دادگاه ھا و اسناد مالکيت را در مقابل خويش بر روی زمين چيده ٢٠٠٩يک آبادی پشتون در خزان سال 

در ميان ازبک ھا و تاجيک ھائی که اکثريت اھالی آن استان را تشکيل می دھند، پشتون ھا اقليتی به حساب . بود

 خواست اسناد مربوطه را جمع آوری کرده و نشان دھد که آن ھا اما کدخدای اين روستا با اين کار می. می آيند

خانه ھا و امالکی را که در اختيار دارند مالک رسمی آن ھا می باشند و از سال ھا پيش با مدرک و سند مالک آن 

او با صدائی آھسته در باره سلب مالکيت دوستان و اقوامش توسط فرماندھان نظامی رئيس ازبک . ھا بوده اند

  .ستم که در منطقه حاکميت دارد سخن می گفتوُنيروھای شمال، ژنرال د

 اين بخش افغانستان در حاکميت ٩٠به گفته اسحق زائی در طول جنگ ھای داخلی افغانستان در سال ھای دھه 

  .اتحاد شمال بوده است، که مدتی بعد طالبان که اکثرا پشتون بودند بر آن مناطق دست يافتند

  

 نقش ازبک ھا

اما در اواخر سال . آن زمان خيلی ھا اين اکثريت اھالی را تحت فشار گذارده و از آن ھا سوء استفاده می کردند

 منطقه را به حاکميت ازبک ھا درآورد، بخت امريکاستم تحت حمايت نيروھای ويژه ُو ھنگامی که ژنرال د٢٠٠١

کدخدای اين روستا . فتاری، تجاوز، قتل و غارتبدر. برگشت و اين بار اقليت پشتون می بايست تاوان پس می داد

کسی که فاصله ميان سرپل و مزار شريف را طی کند، حتما از کنار . "از ترک ديار و فرار اھالی شکايت داشت
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تصويری که او به ھنگام گفتگو از سرپل " زمين ھائی عبور می کند که جنگجويان ازبک از پشتون ھا گرفته اند

 که بنا بر داده ھای نقشه ھای ايساف می بايد کامال آرام و خارج از کنترل طالبان نطقه ایمترسيم می کرد، با 

آن جا از حاکميت دولت اثری نبوده و تحت اقتدار قبايل و تمامی پست ھای حساس را فرماندھان . باشد، فرق داشت

: بور در درجه اول يک قصد داشتندآن ھا به گفته کدخدای روستای مز. ستم و اقوام او در دست داشتدوُدرجه دوم د

روستای ما . "ھزاران خانواده به پاکستان و يا نواحی جنوبی افغانستان کوچ کردند. پاکسازی منطقه از پشتون ھا

ما از سازمان ملل تقاضای کمک کردم، اما آن ھا . يکی از آخرين آبادی ھاست که ھنوز اوضاع را تحمل می کند

بسياری از اقوام آن ھا در مقابل . جاور که بلخ باشد، برخی از رھبران پشتون را کشتند مواليتدر . کاری نمی کنند

در دفتر سازمان ملل در مزار شريف، ". دفتر نمايندگی سازمان ملل دست به تظاھرات زدند اما فايده ای نداشت

م داشته باشد که ما در باره لطفا تفاھ: "معاون مطبوعاتی آنجا، سيد بارز، قبل از ھر چيز بر يک امر تأکيد داشت

 تن ٢٠٠٠ستم بود که حدود وُمنظور او ميدان ھای کشتار ژنرال د". قبرھای گروھی چيزی نمی توانيم بگوئيم

 زير چشم ٢٠٠١کشته طالبان در آنجا قرار دارند که اسير جنگی بودند و به دستور رھبر ازبک ھا در سال 

  .يد منابع متعدد نيز می باشدئمورد تأئی به قتل رسيدند که امريکانيروھای ويژه 

...  

آيا سازمان ملل قصد دارد از کنار مسائل حقوق بشری گذشته و به آن ھا بی توجه بماند؟ آيا در نظر نيروھای 

ايساف افرادی مانند سردار جنگی ازبک ھا و جنگندگان تا دندان مسلح او طرف معامله می باشند؟ دستکم اين يکی 

 آنکارا به سفير ٢٠٠٧در اول ژوئن . ستم حمايت نموده استُويده است که ترکيه ھمواره از دديگر به اثبات رس

ستم پرداخته وُ در ترکيه از اين شکايت داشت که دولت مرکزی افغانستان توسط نيروھای پليس به مقابله با دامريکا

ستم را وُيه نيز پيشنھاد نمود که دوزارت امور خارجه ترک. ارزيابی کرد" نامتعادل و بی تناسب"و اين را . است

  .برای مدتی به آن کشور دعوت و از او پذيرائی به عمل آورند تا که امواج ناآرامی بخوابد

قه شمال طدر بخش فرماندھی من نسبت به فشارھای قومی و نقض حقوق بشر  امريکابر طبق اسناد منتشره، ارتش 

 ناظر بر تضييقات وارده بر اقليت پشتون امريکا ارتش ٢٠٠۶ به شھادت اين اسناد در سال. به خوبی آگاه است

  .ستم بوده اندوُتوسط فرماندھان قوای ازبک تحت فرمان د

....  

 بر طبق اسناد منتشره مستقيما متکی بر نيروھای نيمه ارتشی محلی امريکااستراتژی جديد سرکوب قيام از جانب 

و نيروھای ارتش افغانستان، به عنوان پايه سوم اين عمليات ھا وظيفه آن ھا حمايت از نيروھای ايساف . می باشد

نيروھای تحت فرماندھی سرکردگان باندھای مسلح : نيروھای نيمه ارتشی محلی در شمال عبارتند از . می باشد

در نظر بسياری از پشتون ھا اين ).  توضيح مترجم-که درآمدشان از قاچاق مواد مخدر تأمين می شود(اتحاد شمال 

ال که آيا به ھمين ؤو در پاسخ اين س. به معنی حمايت از کسانی است که از مدت ھا پيش نسبت به آنھا ظلم کرده اند

 با طالبان متحد شود؛ گفته می شود، چرا نه، اما در صورتی که آنھا به ما امريکاگونه اين امکان نيز وجود دارد که 

 .کمک کنند

 

   نقطه عطفی بود٢٠٠۶سال 

آنچه :  که در اين اسناد وجود دارد حاکی بر اين است(HumINTT)اير ضد اطالعات سازمان سيا اظھارات دو

در افغانستان رخ می دھد کمتر جنبه ترور اسالمگرايان را داشته و جنبه رقابت ميان سرگردگان باندھای مسلح 
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 که يک پشتون بر آن صدارت برای حاکميت بر منطقه بر آن می چربد، دولتی به حمايت از اقوام مستقر در شمال

اما طولی نکشيد و توطئه ھای متقابل ميان رؤسای اين اقوام باال . برای مدت کوتاھی تعادل قوا برقرار بود. می کند

سالی که از آن .  نقطه عطفی بوده است٢٠٠۶گزارشات مزبور حاکی از اين است که در اين حکايت سال . گرفت

  . غير قابل کنترل گشتزمان اوضاع از حالت عادی خارج و

د حمايت مورد توافق رؤسای اقوام شمال باشد و ھم مورۀ از ھمان سال ديگر کرزی نتوانست ھم شخص بر جست

ستم با رھبران دستجات ديگر وُکه رھبر ازبکان ، د: ئی خبر دادندامريکامبر آن سال مأموران  دس١٢در . غرب

در يکی از ديدارھای مشترک آن ھا مھم . يه کرزی را دارنداتحاد شمال دست به يکی کرده و قصد کودتائی عل

 موفق به عقب راندن طالبان شده امريکانيروھای اتحاد شمال که به پشتيبانی : ترين متحدان غرب حضور داشته اند

در حالی . ّفھيم و برھان الدين ربانی که در دوران جنگ ھای داخلی رئيس جمھور بودقسيم مارشال محمد .  بودند

ناشی از حمالت " خسارات جنبی"که مردم افغانستان ناراضی بوده و ھر روز نگرانی بخش بيشتری از مردم از 

جنگندگان با سابقه اقبال را با خويش يافته و تصميم دارند مقام برجسته پشتون . نيروھای غرب افزايش می يابد

 خود پشت کرده، قصد دارند قدرت را به چنگ فعلی را که کرزی باشد از ميدان به در کنند، آنھا به حامی سابق

دولت فعلی را سرنگون و دولتی "ھدف آن ھا اين است که کشور را از حاکميت بيگانگان آزاد کرده، . آورند

قرار است در ميان نيروھای .  آمده است٢٠٠۶چنين مطلبی در گزارش سال ". متشکل از مجاھدين را علم کنند

وجود ه بدين صورت اين امکان ب. مربوط به تک تک رھبران اسلحه تقسيم شودشبه نظامی و نيروھای احزاب 

ّبه اين گزارش ارتشی که مھر سری به آن زده شده . خواھد آمد که به حاکميت پشتون ھا در کشور خاتمه داده شود

زيرا رفتار . که به ظاھر نيز اين کار صورت گرفته است" تحويل به دولتبرای : "است، به کوتاھی افزوده گشته

متناقض کرزی از آن زمان برای ناظران بدين گونه قابل توجيه می باشد و ميتوان نتيجه گرفت که دوران صدارت 

برای وی . ٢٠٠۶زمان ماقبل و زمان پس از کودتای طراحی شده در دسمبر سال : او به دو بخش قابل تقسيم است

عمر برای خويش نمود که ايجاد يک نيروی خانگی ۀ  اقدام به ايجاد يک بيم٢٠٠۶نجات خويش در پايان سال 

  .متشکل از بنيادگرايان پشتون باشد تا در صورت لزوم از وی در مقابل کودتاچيان اتحاد شمال دفاع نمايند

 

  ارتباط با پاکستان

به . ليت ھای دستگاه جاسوسی پاکستان موسوم به آی اس آی می باشدصفحات بسياری از اين اسناد نيز در باره فعا

 مھم ترين متحد ءاو که در ابتدا. جز طالبان آی اس آی بر حمايت از بنياد گرای قديمی، گلبدين حکمتيار تأکيد دارد

يه ايساف می  در منطقه در جنگ عليه شوروی بود، خود را مجاھد ناميده، مخفيانه با نفراتش علامريکاپاکستان و 

بر اساس اين گزارشات حکمتيار با سازمان جاسوسی پاکستان مالقات داشته، از آن ھا دستورالعمل دريافت . جنگد

 يکی از ژنرال ٢٠٠۶حتا يک بار در اکتبر . نموده و به ياران خويش پول برای انجام عمليات انتحاری می دھد

ا وارد کار شده و به يکی از دستجات حکمتيار راھنمائی می  مستقيمSuaeb) صاحب ؟(ھای پاکستان به نام سوائب 

. ثر حمله کنندوباشد با راکت به طور مگرام که در دست نيروھای ناتو می که چگونه می توانند به فرودگاه بکند 

لزوما می بايد نمناک باشد راکت " کيلومتری فرودگاه و از منطقه ای که ٢٠بدين صورت که در نقطه ای واقع در 

ھا پرتاب شوند تا به ھنگام پرتاب راکت گرت و خاک به ھوا بر نخيزد که بتواند برای نيروھای ايساف محل 

  ".عمليات را لو دھد
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در اکتبر . مطالعه اين اسناد نيز ياد زمانی را به خاطر می آورد که ھنگام انتخابات رياست جمھوری افغانستان بود

و متعلق به قدرتمندان " مواد مخدر" که قصرھای توصيف شده به  محله ھای خوب کابلز در يکی ا٢٠٠٩سال 

لمان اوال به ميھمانی که از يندغ نشده سبز می شدند، عبدالھادی ار، ھمانند قارچ از زمين ھای اسفالتواليات

يه اين مجاھد که سالھا با حکمتيار مشترکا عل. برايش آمده بود، در دفترش تحليل خويش را از اوضاع ارائه نمود

اھر شوروی ھا جنگيده و وزير ماليه او بود، با ته ريش جوگندمی و سفيدش و عرقچينی که بر سر داشت درست ظ

زمانی بود که اسالمگرائی عموما و به ويژه گروه ۀ  تکزاسی انگليسی او باقيماندۀجھيک پشتون را جلوه گر بود و ل

اندکی پيش از انجام انتخابات، حزب اسالمی . بودند  سازمان سيا برخوردار ۀحکمتيار از حمايت دست و دلبازان

". ما بود که انتخابات را بردکرزی فقط توسط . "حکمتيار با رئيس جمھور به توافق رسيده و متحد شده بود

به ". ما ميليون ھا رأی برايش آورديم"منی گفت و افزود ضا با اطمينان خاطر و نيز به طور وال اين ريندغار

شرطی که . ه از رئيس جمھور کرده است کرزی از او با دادن پست وزارت اقتصاد قدردانی نمودخاطر حمايتی ک

وال و افرادش قاطعانه از حکمتيار فاصله گرفته و با حزب اسالمی يندغمقابل او نھاد اين بود که ارکرزی در 

وال يندغار. ت و اين ھا عمل کردنداو گف. معتدلی که دارند، خود را نسبت به قانون اسالسی افعانستان ملتزم بدانند

 و متحد امروزی طالبان برای حزب او به گذشته تعلق امريکابر اين تکيه دارد که ياد حکمتيار، متحد آنزمانی 

  .داشته و آنھا ديگر با وی ھيچگونه ارتباطی ندارند

محل تجمع آن . الی بلخ شدوال با کمال ميل رابط  برقراری تماس با گروه محلی حزب اسالمی در منطقه شميندغار

آنجا در خانه . شدهھا فاصله چندانی با مزار شريف نداشت، در مکانی با خانه ھای کاھگلی در وسط مزارع خشک 

ضابط خنجر يکی از پيروان : ول حزب اسالمی منطقه، مردی بود که نظر سايرين را به خود جلب می کردؤمس

ّدر باره خنجر در گزارشات سری ارتشی سطور . می استمشھور حکمتيار در محل و عضو فعال حزب اسال

بر طبق اين گزارشات وی از فعالين نظامی حزب اسالمی بوده ، در يکی از مالقات ھای خود . زيادی موجود است

از جمله برای انجام يک . با حکمتيار از او وجه نقد برای انجام عمليات تروريستی در شمال دريافت نموده است

 عمليات او در منطقه، که مشھور يک. ارای نقص عضو صورت گرفته استجاری که توسط يک فرد دعمليات انف

 ٢٠٠٩خبرنگاران محلی ضربتی است که بر يک کاروان نيروھای ايساف در پايان پائيز سال ۀ گشته است به گفت

امری که مشاھدات مزبور را . از قرار معلوم ارتباط حزب اسالمی قانونی با حکمتيار برقرار می باشد. انجام يافت

عمليات ھای آی اس . حساس تر می کند گزارشات مربوط به ارتباط حکمتيار با سازمان جاسوسی پاکستان می باشد

 قابل تعقيب بوده و تعويض قدرت از دولت مشرف به دولت ٢٠٠٩ تا ٢٠٠۴ سرخ رنگ از رشتهآی ھمانند يک 

 تازه ترين طرح ھای ترور پاکستانی که در اين گزارشات در باره يکی از. جديد در اسالم آباد را طی کرده است

بايد به کابل رسيده باشد تا . " ميباشد٢٠٠٩ مزبور و اکتبر سال شآن مطالبی موجود است، مربوط به زمان گزار

د از نقش او فقط طراحی عمليات است، در حاليکه عاملين عمليات می باي. آنجا عمليات انتحاری را سازماندھی کند

اگر آدمی يک را با يک ". درون صفوف طالبان انتخاب شوند که در حال حاضر در داخل شھر به سر می برند

 ارتباط کرزی با حزب اسالمی قانونی، ھمان حزب اسالمی که وزير اقتصاد او بدان متعلق است؛ –جمع کند 

ر؛ روابطی که حکمتيار با سازمان روابط موجود ميان حزب اسالمی قانونی با حزب اسالمی نظامی گر حکمتيا

آی اس آی در واقع در کابينه کرزی حضور داشته :  اين نتيجه گيری را به دست می دھد–جاسوسی پاکستان دارد 

اگر ھمه اين ھا معلوم است ، از : وال منجر می شودؤو به يک س. ز کابينه نشسته استو بر يکی از صندلی ھای مي

شمنان او و متحدين دپشتون که کرزی باشد کمک می کند و از سوی ديگر به يک سو ايساف به رئيس جمھور 
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شمال مانند عطا ياری می رساند که خواست آن ھا نيز بر کنار کردن دولت مرکزی می باشد، اگر نيروھای ويژه 

روشنی قابل  شبه نظاميان را آموزش داده و مسلح می کنند، در حاليکه ارتباط پاکستان بدين امريکاتحت فرماندھی 

اثبات است و به وضوح مسلم است که به ھنگام درگيری ھا در کجا ميتوان به لحاظ سياسی اثر گذاری نمود و از 

حل نظامی تأکيد ھای کجا می شود برای اين درگيری ھا راه حل يافت، پس چرا غرب ھمواره بيش از پيش بر راه 

ت نيروھای ويژه  صورت می گيرند؟ آيا اين يک جنگ می ورزد؟ چرا ھمواره کشار برنامه ريزی شده و عمليا

زيرا اين يک جنگ نيست که انجام می : موازی است که بدون مجوز صورت می گيرد؟ يک پاسخ محتمل اين است

  .شود ، بلکه دو جنگ مختلف است که صورت گرفته و در جوار يکديگر انجام می شوند

 

  ّعمليات ويژه سری

ّزارشات مربوط به عمليات ھا جالب توجه می باشند موارديست که به خاطر سری بودن دستکم به ھمان اندازه که گ

ّعمليات ضربتی و عمليات ويژه که نه تنھا تحت عنوان سری بلکه با قيد . قضيه از آن ھا گزارشی تھيه نمی شود

به ھمين جھت بخشی از تحليل اسناد منتشره اين برداشت را به دست می دھد که . ّفوق العاده سری انجام می شوند

ارتش از بخشی ديگر بی اطالع بوده، در ميان انبوه اسناد مزبود، گاھی انسان به آثار اينگونه عمليات ويژه بر می 

 به شکار يکی از ٢٠٠٧ جوالی ١٧ که در امريکا ارتش ٣٧٣از جمله به مورد مربوط به گروه عملياتی . خورد

  . کودک در اين عمليات کشته شدند۶: ن غير نظاميان نيز قربانيانی گرفتافراد برجسته القاعده پرداخت و از ميا

از جمله عمليات امام صاحب که شھرکی در منطقه فرماندھی . بسياری از عمليات ويژه مسکوت گذاشته می شوند

. ّبزرگِ آن شھرک برای ماھھا طرف صحبت مھمی در مورد پروژه ھای بازسازی بود. لمان می باشدانيروھای 

لمان به طور دائم با وی در تماس بوده و ابسياری از افرادی که در معاونت توسعه کار می کنند و مأمورين ارتش 

 اخطار داد که احتمال يک سوء قصد به رئيس اداره امريکا ارتش ٢٠٠٨در آغاز سال . شب ھا نزد او می خوابيدند

ند که او برای ايساف فرد مھمی به حساب می آيد و می گفت. محلی که شخصی به نام صوفی منان می باشد می رود

لمان در ايد يک افسر اطالعاتی نيروھای ئبه تأ ٢٠٠٩ مارس ٢٢يک سال بعد در . و بايد از جان او حفاظت نمود

لمان در کندوز نشسته و از ائی با يک ھوابر به فرودگاه نيروھای امريکا نيروھای ويژه مارک ليندمننام ه کندوز ب

 تن از وابستگان او ۵بزرگِ شھر رفته و ۀ آنگاه آن ھا به خان. می خواھند که ھوابر آن ھا را بنزين بزنندلمان ھا ا

صوفی منان از اين واقعه جان سالم به در . را به قتل می رسانند که دو تن آن ھا از نظر روحی عقب مانده بوده اند

 ھوابر خويش شده و منطقه را ترک می گويند، بدون اين  تن را نيز اسير نموده ، سوار۴ئی امريکاسربازان . ميبرد

 انجام امريکابه گفته ليندمن اين کار مستقيما به دستور وزارت دفاع . که دليلی برای عمليات خويش اظھار نمايند

در . شده بود و ھيچ گونه اطالعی نيز به مأمورين در محل داده نشده بود و ھيچ اجازه ای ھم از آنھا گرفته نبودند

مقر فرماندھی نيروھا در کابل نيز رئيس وقت نيروھای ايساف ، مارکو برتولينی، کوچک ترين اطالعی از قضيه 

وی در يک . وليت ھماھنگی ايساف بر عھده او بودؤد ناتو در افغانستان بوده و مسوی دومين فر. نداشته است

وری ھست که در باره آن ھا من اصوال در ام. "گفتگو اعتراف کرد که از اين عمليات چيزی نمی دانسته است

از او پرسيدم توسط مدارج ". جريان کار قرار نمی گيرم، زيرا اينگونه کارھا توسط مدارج باالتر طراحی می شوند

در آنجا مردی بود که به لحاظ اتحاد پرسنلی، ھم . باالتر؟ ژنرال مزبور با تکان دادن سر به دفتر کناری اشاره کرد

اکنون ژنرال عھده دار آن دفتر .  در زير فرمان وی بودند، ژنرال استانلی مک کريستالامريکاارتش ايساف و ھم 

  .س می باشدوداويد پتري
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وليت نيروھای بين المللی و ؤمسيکی تحت . دو جنگی که ھر کدام از ديگری کامال به طور جداگانه انجام می شوند

آيا ممکن است که اين دو جنگ که عمليات ھای . امريکااع ديگری به رھبری مراکز تصميم گيری در وزارت دف

آنھا غالبا در تضاد با يکديگر به نظر می رسند، علی رغم اين ھا در يک راستا عمل کنند؟ در آن صورت يک 

عاملين افغانی در اين ميان بر اساس يک سناريوی کالسيک اختالف افکن و : نتيجه گيری ديگری به دست می آيد

  .ر مقابل يکديگر قرار می گيرند تا در درازمدت نفوذ ناتو در منطقه تحکيم گرددحکومت کن د

به : ّاما شايد ما در آينده بتوانيم نسبت به ساخت ھای اين جنگ سری در افغانستان به آگاھی ھای بيشتری دست يابيم

 باشد از ويديوئی مربوط زودی ويکی ليکس قصد دارد اسناد ديگری را در باره افغانستان منتشر سازد که عبارت

 تن غيرنظامی جان ٩۵در اين عمليات دستکم   . Garaniبه يک عمليات ھوائی ضربتی در مکانی به نام گارانی 

  .باختند

  

  .رالد شومن تھيه شده استاين نوشته با ھمکاری ھ

ه اول راديو تلويزيون  ساله بوده و روزنامه نگار غيروابسته ايست که برای ايستگاه ھای راديوئی شبک۴۶نويسنده 

وی گاھگاھی به معيت نيروھای بيگانه در افغانستان به تھيه گزارش . لمان از افغانستان گزارش تھيه می کندا

وی در سال . پرداخته است و البته يکی از نادر خبرنگاران غربی است که خاک افغانستان را زير پا می گذارد

 ٢٠١٠زه اتو برنر را برای گزارش انتقادی دريافت نمود و در سال  برای تھيه گزارشی از افغانستان جاي٢٠٠٩

، گزارشی در باره جنگ، بنيادگرائی و "Afghanistan Codeکليد رمز افغانستان "کتابی تحت عنوان 

  .دموکراسی منتشر ساخت
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