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 70/72/2712          رسول امیر  

 نتاگونپ
 میکندامنیتی افغانستان را منتشر  قوایاطالعات محرمانه 

 سی. بی. برگرفته از سایت بی.
 

گفته است بخشی از  امریکارت دفاع وزا
امنیتی افغانستان را که  قوایاطالعات مربوط به 

می قبال محرمانه بود، در اختیار عموم قرار 
 .دهد

خبرگزاری رویترز گزارش داده که این تصمیم 
 ۀپس از آن اتخاذ شده است که ادار پنتاگون

سازی  در امور باز امریکابازرسی عمومی 
 یرکاری غ ار( از آنچه که پنهانافغانستان )سیگ

امنیتی افغان  قوایموجه پنتاگون در مورد 
 خواند، انتقاد کرده بود.

قبال گفته بود اگر اطالعات  امریکاوزارت دفاع 
ند، را منتشر ک ستانامنیتی افغان قوایمربوط به 

امنیتی  قوایت ممکن است جان برداری خواهند کرد و انتشار این اطالعا شورشی مخالف دولت از آن بهره های گروه
 افغان را به خطر اندازد.

این  امنیتی قوایگویند دولت افغانستان از آنها خواسته بود جزئیات اطالعات مربوط به  یی همچنین میامریکاهای  مقام
 کشور را در اختیار عموم قرار ندهد.

ن مورد تجدید نظر کرده و بخش اعظم اطالعات در ای امریکاگفته است که وزارت دفاع  "سیگار"گوی  اما حاال سخن
 سیگار مشغول بررسی این اطالعات است. قرار داده و فعالا  "سیگار"را در اختیار 

استار خو "سیگار"ید کرده که حاال زمان مناسبی است که بخش اعظم اطالعاتی که ئأنیز ت امریکا دویگوی ار یک سخن
 گیرد.غیر محرمانه شدن آن بود، در اختیار عموم قرار ب

 امریکا قوایبار جزئیات مصارف و اطالعات مربوط به  در شش سال گذشته، هر چهار ماه یک امریکاوزارت دفاع 
 فرستاده ولی در آخرین چهار می "سیگار"افغانستان را به  قوایموریت این نیروها و وضعیت کلی أدر افغانستان، م

مربوط به نیروهایش در افغانستان و اطالعات مربوط به وضعیت  پنتاگون اعالم کرد که آمار و ارقام 271۲ماهه سال 
 نفرستاد. "سیگار"امنیتی افغان، جزء اطالعات محرمانه است و آن را به  قوای

یی در امریکا قوای قوماندان "جان کمپبل"نرال ج
خاطر ه افغانستان گفته بود بخشی از اطالعات ب

داشته امنیتی افغان باید سری نگه قوایحفاظت از 
 شد. می

را متهم به محروم  امریکا دویار "سیگار"اما 
ها از دسترسی به اطالعاتی کرده  ییامریکاکردن 

بدون آن اطالعات،  "سیگار"بود که به باور 
 امریکاهای  سنجش موفقیت یا عدم موفقیت برنامه

 پذیر نیست. در افغانستان امکان
، "سیگار"گوید پس از تقاضای  می "کمپبل"نرال ج
 قوایاسناد و مدارک مربوط به  امریکا دویار

 بندی اطالعات محرمانه خارج کرد.  بررسی کرد و آنچه را که قابل انتشار بود از طبقه امنیتی افغان را مجدداا 
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 روی هوایییی محرم خوانده شده بود، شامل مدارکی مربوط به وضعیت نیامریکاتوسط نظامیان  اطالعاتی که قبالا 
 سایل آنها بوده است. تجهیزات و و امنیتی افغان، قوایافغانستان و همچنین توانایی 

افغان مصرف کرده و نیروی  قوایاز پنتاگون پرسیده بود که چه مقدار پول را در عرصه سواد آموزی  "سیگار"
 در اختیار دارد. طیاراتتعداد  هوایی افغانستان چه

 محرم خوانده شده بود، منتشر خواهد شد. هنوز معلوم نیست چه مقدار از این اطالعات که قبالا 
هزار تن  12به پایان رسید ولی حدود م  271۲در آخر سال  امریکاالمللی تحت رهبری  تالف بینئا قوایموریت أم

 ربیۀتتعلیم و موریت اصلی این افراد، أاند. م یی هستند در افغانستان باقی ماندهامریکااز نظامیان خارجی که اکثر 
 افغان است. قوای
و  تعلیممیلیارد آن در زمینه  ۵۶که  ر در افغانستان خرچ کردهلاملیارد د 177بیش از  امریکاسال گذشته  1۱در 

 شده است. مصرفامنیتی افغان  قوایتجهیز 
 

 پایان
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