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 برای کشتن سربازان امریکائی روسیه به افغانها  پیشنهاد
 

قدرتهای  بار ها در رقابت های ،خود استراتژیکر داشت موقعیت ظافغانستان در درازنای تاریخ خود با در ن
بر آورده شدن منافع درین رقابت ها و  قربانی راگرفته و بیشترین  از قرارتمورد تاخت و  منطقوی و جهانی

متجاوزین داده است. جنگ های ویرانگر اخیر در افغانستان نیز ریشه در چنین منافع قدرتهای خارجی از یک 
 ،ان  و قدرت های نو ظهور منطقوی از جانب دیگرجانب و رقابت ها و انتقام گیری ها بین دو قدرت بزرگ جه

ستان فغانا عد دیگری که در جنگ های تحمیلی کنونی درز مردم افغانستان گرفته است. ب  بیشترین قربانی را ا
افزوده شده رقابت های مذهبی  ناشی از دو جناح متعارض است یکی رقابت های مذهبی ایران و عربستان 

 میانه رو که ازاسالم متعارف  و سنتی  و و دیگر دیدگاه  متعارض سلفی ها و تند روان پیرو این خط  سعودی
ریم که هستند گروه ها و عناصری که با تعلقات قرنها در افغانستان معمول و پیروی شده است. نا گفته نگذ

 ی، منافع اقتصادو قومی و باور های شان، تعلقات مذهبی با همکاری های ناشی از تفکرگوناگون هویدا و پنهان 
 ساخته اند. این رقابت ها را فراهم رتهای منطقوی و جهانی بستر نفوذ قدنوائی با و سیاسی و هم

پیشنهاد روسیه  نشر کرده پرده از روی 2020جون  27یارک تایمز در گزارشی که  روز شنبه روزنامۀ نیو 
 . متن این گزارش را تقدیم خوانندگانیکا بر داشته استربازان امری از متعلقین طالبان برای کشتن سبه گروه

 ارجمند می کنم.
  جلیل غنی هروی 

 
 ) نیویارک تایمز( مامورین: روسیه به افغانها برای کشتن سربازان امریکائی جایزه پیشنهاد کرده است.

 
 ریکا  به اینمامورین استخباراتی ایاالت متحدۀ ام  ،ا معلومات داده شدهبطه به آنهبه قول مامورینی که درین را

استخبارات نظامی روسیه  مخفیانه بخششی های  به ملیشه های مرتبط به طالبان  برای کشتن رسیده اند که  نتیجه
صلح  برای خاتمه  مذاکراتدر خالل  هدف قرار دادن سربازان امریکائی به شمول  ،قوای ائتالف  در افغانستان

  .پیشنهاد کرده است  ،لمدتدادن به نبرد طویل ا
 و سایر عملیات این کشتار ها عملیاتکه این واحد روسیه که در ایاالت متحده ماه ها قبل  به این نتیجه رسید 

یده قکه تغییر موقعیت و ع  انتقام از آنانی به منظورظر داشت  غرب را ط داشت، در نارتبا مخفیانه  در اروپا 
 .سال گذشته پیشنهاد کرده بوددر   ،مؤفقانهی حمالت پنهانی  جوایزی  برا و بی ثبات سازد ،داده اند

که ارتباط نزدیک  با آنها داشتند، گفته می مسلح  جنایتکار عناصر ملیشه های اسالمی، یااین مامورین گفتند  
ان در غانستین نبرد ها در اف.  بیست امریکائی  درشود  بعضی از این بخششی ها و یا جوایز را بدست آورده اند

 .مشکوک است ها  کشتار لی واضح نیست  که کدام یک از اینکشته شدند و 1019سال 
یافته های استخباراتی  به اطالع دونالد ترمپ رئیس جمهور گفته اند  زمایتیارک این مامورین به روزنامۀ نیو 

سۀ در اواخر ماه مارچ گذشته در یک جل امنیت قصر سفید  این مشکل را  نیز رسانیده شده است  و شورای
این مامورین فهرستی از اقدامات احتمالی ترتیب نمودند که با  د بحث قرار داد.مور ت مربوطامشترک بین ادار
ک ی وضع و هم زمان با آن گسترش وماتیک  به ماسکو و در خواست برای متوقف ساختن  آنیک شکایت دیپل

آغاز می یابد، ولی قصر سفید باید هر اقدامی را صالحیت  مل های احتمالی سلسله تعزیرات  و سایر عکس الع
 بدهد.

 در آنچه که مامورین امریکائی ،عملیاتی برای انگیزه دادن  به کشتار  سر بازان امریکائی و ناتوبراه انداختن  
که  خستین  باری خواهد بودبوده می تواند و ن  ،از طالبان گفتند نرا گسترش دهندۀ  پشتیبانی روسیهو افغان آ

 ت.آشکار می ساخ ترتیب حمالت  بر سربازان غربیدر تنظیم و را  حد استخباراتی روسیه این وا دست داشتن
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گسترش عظیم  آنچه به مفهوم همچنان  شده با طالبان که منجر به مرگ  سر بازان امریکائی  هر گونه معامله
ت ابرای بی ثب استراتیژیاز این  .خواهد بود خوانده می شود،روسیه علیه  ایاالت متحدۀ امریکا  جنگ سایبری

، پخش خبر های جعلی  و عملیات تاکتیک و حمالت سایبری ق ترکیبی از سازی رقبای ماورای بهار از طری
 می شود. استفاده مخفیانه و قابل انکار نظامی

وسیه گفت  کرملین از این منشی مطبوعاتی والدمیر پوتین رئیس جمهور ر (Dmitry Peskov) دمیتری پیسکوف
 « اگر کسی چنین اتهامی وارد کند ما به آن جواب خواهیم داد» هنداشت اطالعی اتهام

ر ا رد نمود و   شورشیان  «هر گونه روابطی با هر گونه ادارۀ استخباراتی»ن ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبا
 برای بد نامی طالبان خواند.تالش این گزارش را 

 قبلها سال مندانۀ ما از است، کشتار های هدفروسیه بی اساس با استخبارات این گونه معامالت » وی گفت: 
تغییر کرده  بعد از  توافق ما با امریکائی هاموقف ده ایم و ابع خود آنها را انجام داما با من و است داشتهادامه 

 «است  و اکنون حیات آنها مصؤن است و ما  بر آنها حمله نمی کنیم
خود داری  موردو سی آی ای از تبصره درین   خارجه وزارتیت ملی، وزارت دفاع و سخنگویان شورای امن

 کردند.
قصر سفید برای تصمیم گیری  چگونگی جواب باراتی آشنائی دارند در مورد تأخیر خمامورینی که به امور است

 ضیحی نداند.رابطه با روسیه تو دراستخباراتی  های دادن به ارگان
 یک  ،وزیر خارجه  مایک پومپیئومثل  ،یک دونالد ترمپ رئیس جمهوربعضی از  مشاورین نزد در حالی که 

، ترمپ  یک موقف  نرمتر را با ماسکو در پیش گرفته اند برابر روسیه اتخاذ کرده درتری   سختگیرانهموقف 
 است.

تین  انکار پو به یاً ابراز نظر کرد که در هلسنکی  رئیس جمهور ترمپ قو 2018ران  در سال سدر کنفرانس 
هاد های در ن روسیه مداخلهگسترده با وصف توافق  2016 سال ریاست جمهوری که کرملین  در انتخابات
ای یان امضباور دارد. ترمپ از الیحۀ که تعزیرات را بر روسیه وضع میکرد در جر استخباراتی ایاالت متحده،
کرر و منمود  تو شدن تصویب نمود، انتقادرای غیر قابل ویاالت متحده با اکثریت آاین الیحه که کانگرس ای
 که نهاد قوی علیه تجاوز روسیه  در اروپاست، کم اهمیت ساخته است. ،ناتو را اظهاراتی داشته که پیمان

.  دسخن گفته انبرای  تشریح حساسیت های مباحث استخباراتی  شان  هویتبه شرط عدم افشای  مامورین این 
ت کا اطالعاولی درین هفته حکومت امری  تند نهاد های استخباراتی معموالً اطالعات را سری نگهمیدارندآنها گف

یک شر هدف قرار گرفته بودند در افغانستان کشور نیز به شمول حکومت برتانیه که قوای آن رادرین مورد 
 .ساختند

ً  ارزیابی های نهاد های استخباراتیگفته می شود که  ای ملیشه ه از اتی است کهبر تحقیق متکیحد اقل قسما
گونه که چ رااین مامورین میکانیزم  و تکنیک های عملیات روسیه  زندانی افغان و جنایتکاران بدست آمده است. 

ان واضح نیست که  ه اند. همچنضیح ندادتو و چه مبلغی دست به دست شده است، اهداف انتخاب می شدند
 در جای شریک شانبا در داخل افغانستان  تعبیه شده بودند و آیا با طالبان   ،مامورین روسی مجری عملیات

 دیدار داشته اند. دیگری 
صورت گرفته است.  مان حساس  توام با آشفتگیدونالد ترمپ  در یک زاین افشا گری ها  در داخل حکومت 

ات و مباحثات نهاد مذاکرولی کرده اند   آوریمع این اطالعات را  در اوایل سال جاری  ج ،گر چه مامورین
 ورونا  به یک بحران  مبدل گردید های استخباراتی در قصر سفید  در حالی دایر گردید که ویروس همه گیر ک

در صدد انتخاب مجدد به حیث رئیس  ترمپ مزید بر آن  در حالی که دونالد .بخشهای  از امریکا  مسدود شد
 برسد. نهائی  جمهور در ماه نومبر است ، می خواهد با طالبان  برای ختم جنگ در افغانستان  به توافق

امریکائی و افغان هر دو  قبالً  روسیه را به  تهیۀ سالح خفیف  و سایر حمایت ها  از طالبان متهم  مامورین
مامورین  حکومت روسیه  چنین ادعا ها را رد  ولی   شدهبی ثباتی  خوانده  برای  آنها  ه اند که فعالیتکرد

  خوانده اند. «  بی اساس و شایعه» نموده و آنرا 
دران  در افغانستانکا قوماندان قوای ایاالت متحدۀ امری (John W. Nicholson Jr)  جان نیکلسن جونیر لجنرا

ضحاً ان داریم و وما بعضی منافعی با روسیه در افغانستا: » گفتبا بی بی سی  در مصاحبۀ 2018زمان در سال 
 «نیز صدمه می زندما را نافع آنها طوری عمل میکنند که م

داد ، اما بعد از آن تعمل شده اندمتحگذشته و خزان  در تابستان  را  در نبرد ها نیز تلفاتیوای ائتالف گر چه ق
چهار امریکائی  در جنگ کشته شدند  ولی طالبان  بعد از  2020اندکی از آنها  کشته شده اند. در اوایل سال 

 امریکائی ها حمله نکرده اند. ضعاموافقتنامۀ که در ماه فبروری امضا شد  بر مو
در مورد این اطالعات استخباراتی که ع مال روسی بخشش ها و جوایزی  در حالی که گفته می شود که مامورین

 هدف و این عملیات مخفیانه مطمئن هستند ولی در بارۀ اینکه  پیشنهاد و تأدیه کرده اند،  هابرای قتل  امریکائی 
 یقین زیادی ندارند.صالحیت داده اند، از مامورین عالی رتبۀ روسیه  تا کدام رتبه را آن احتمالی 
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در   2018بعضی از مامورین به این نظر هستند که  شاید روسها در صدد انتقام از قوای ناتو  در جنگ سال 
به شمول چندین اجیر  سوریه باشند که دران  نظامیان امریکا چند صد نفر از قوای طرفدار حکومت سوریه را

ستند نظر ه این مامورین همچنان به کشتند. روی داشتند، یشدر حالی که بسوی یک پاسگاه امریکائی پ ،روسی
ب مردادر  حرف بسازند تا امریکا راا  از مسیر آن منکه شاید روس ها سعی کرده باشند مذاکرات صلح ر

 غرق کنند. ولی این انگیزه کم رنگ است.افغانستان 
مامورینی که درین رابطه به آنها اطالع داده شده گفتند حکومت  این عملیات را ارزیابی کرده که کار واحد 

این واحد  معروف است.  (GRUه است که بیشتر به نام  )، بخشی از ادارۀ استخباراتی نظامی روسی 29155
در سالیبری   2018سال  مارچ در و دخترش استخباراتی روسیه  به مسموم ساختن یک مامور استخباراتی روسیه

برای  بود و   (GRU)که یک مامور سابقه   ارتباط داده شده (Sergei Skripalپال )یبه نام  سرگی سکر ربتانیهب
 . ده شدنبا دخترش به برتانیه پناه تانیه کار میکرد وبر ادارۀ استخبارات

مامورین استخباراتی غربی می گویند این واحد، که  از بیش از یک دهه فعال است، از جانب کرملین به انجام 
متهم شده است. عالوه بر مسموم تخریبی و قتل ها  عملیاتاختن غرب از طریق ثبات س های  برای بی فعالیت

 2016نتی نیگرو  در سال ودر کوشش به کودتا در م بارات نظامی روسیه خ، این واحد است2018ساختن  سال 
 اریا در یک سال قبل از آن نیز دخیل خوانده شده است.بلغ درو مسموم ساختن یک تولید کنندۀ اسلحه  

در مرکز مساعی مخفیانه ماسکو برای مداخله در انتخابات   (GRUین استخباراتی امریکا می گویند )مامور
در ماه های  گفتند مامورین امریکایرار داشته است. ق امریکا  در ایاالت متحدۀ 2016ریاست جمهوری سال 
معروف است  در خط  74455و  26165دو واحد حمالت سایبری این دستگاه  که بنام  قبل از این انتخابات،

دمه ص تبادل ای میل هایاستفاده از ویکیلیکس  ارتباط کامپیوتری حزب دموکرات امریکا داخل شده  و بعد با
 دهندۀ بین این حزب را نشر کردند.

 رنتیجۀ انتخابات به نفع دونالد ترمپ بود، ب میالن دادنکمک در قسماً به این دلیل که  این کوشش ها  به منظور 
ات تحقیق.  ص قرار گرفتبه روسیه و پوتین  تحت نظارت خا بوطمرمسایل  خورد دونالد ترمپ در رابطه با 

دونالد ترمپ از مداخلۀ روسیه در انتخابات  یاین موضوع نشان داد  که تیم مبارزات انتخابات هیات خاص بر رسی
ن  ابرای رسیدن به این نتیجه که همکارولی شواهد کافی   نفع ببرد  آن استقبال کرده  و انتظار می رفت که از

 ترمپ مرتکب جرمی در این توطئۀ ماسکو شده باشند، بدست نیارد.
ری  بوده است. نسبت به دخالت حمالت سایب رخشونت بابیشتر  است دخیل 29155عملیاتی که دران واحد 

آنها به ده ها سال  که خدمات از سابقه داران نظامی می باشند و دارای رتبه های نظامیکثراً این بخش ا مامورین
قبل بر این هیچگاهی  می رسد. 1980در سالهای  کام اتحاد شوروی سابقه در افغانستانزمان جنگ ناقبل و حتی 

رینی نشده است ولی مامو متهم و تنظیم  حمالت  بر سربازان غربی ترتیباین نهاد استخباراتی نظامی روسیه  به 
 عالفبه این طرف در افغانستان نهاد استخباراتی از سالها  وع مطلع ساخته شدند  می گویند  اینکه درین موض

 بوده است.
افگن اعالم کرد،  در سالهای اخیر روابط آنها گرم  یک گروه دهشتطالبان را  2003در سال  گر چه روسیه

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به بوده است. مامورین طالبان برای مذاکره با افغانهای سر شناس به شمول 
در  ا،امریک متحدۀو یا کدام نمایندۀ از ایاالت  حکومت افغانستان نمایندگان  مذاکراتماسکو سفر کردند. درین 

اده شتراک دممد فعالیتهای ایاالت متحده  برای آوردن صلح و ختم جنگ باشد، ا می شد که زمانیکه چنین معلوم
 .ندنشد

  اندر جلسۀ سر اشتراکبرای  نالد ترمپ گفته است  پوتین راوعلنی ساختن این موضوع  در زمانی است که د
 گروه هفت که اکنون توسعه یافته  دعوت خواهد کرد  اما تشنج بین ایاالت متحده و نظامیان روسیه افزایش یافته است.

های سیاه و  بحیرهٔ تا  نزدیک سواحل االسکا، ر قلمرو های بین المللی و فضائی، دین مورد مختلفدر چند
 تند. این دو کشور در صدد جلو گیری از پرواز های طیاره های یکدیگر هس ه های جنگیمدیترانه، طیار

 
 پایان
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