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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        دوکتور عبدالرحمن زمانى : ترجمهتحقيق و   ١٠-٠١-٢٠١١  ني
                       

 »کوفتهعمليات «
   جالب استخبارات انگليسیرگهاي از نیکي

  
 طوالنى مداخالت  استعمار انگليس در منطقه و کشور عزيز مان ۀهموطنان گرامى ما بادرنظرداشت سابق

اتى انگليس شنيده  باورنکردنى  از نيرنگ ها و فريب هاى دستگاه استخبارً شايد داستانهاى زياد و بعضا)  افغانستان(
 هن دستي از همیکيبه  توجه شما را  اين دستگاه،ۀ  عمليات حيله گرانۀاى آشنائى بيشتر با نحوبر. و خوانده باشند

سال (نام گرفته است، جلب ميکنم که در دوران جنگ جهانى دوم   )گوشت کوبيده( که بنام عمليات کوفته اتيعمل
  .  آلمان  انجام يافتیب دادن قوايبا استفاده از جسد يک مرد و اسناد ساختگى براى فر)  ميالدى١٩٤٣

آنها .   بازى دادن و غافلگير نمودن دشمن شان آلمان بودگر يکوفته، در پهلوى عمليات متشابه دهدف  اصلى عمليات 
گويا دستيابى تصادفى به اسناد بسيار محرمانه فريب داده، ) یصحنه ساز( قوماندانى عالى قواى آلمان را  از طريق

  . متحدين يونان و بالقان ميباشدۀ حملۀباشد، هدف عمد" سيسلى "ۀوض هدف اصلى که جزيرمتقاعد ساختند که به ع
 ساله ٣٤ ی را انتخاب کردند که در اصل مربوط مردیس جسدين استخبارات انگليبراى رسيدن به اين هدف، مامور

سنت  "ۀبود که از شفاخان ین جسد مربوط کارگر گمناميا . بود، کردهی در اثر خوردن زهر  موش خود ُکشیکه بتازگ
ن جسد را، لباس نظامى پوشانده، با دستبند يک بکس دستى حاوى ين استخبارات اي مامور وبدست آورده شد "فنياست

 ی مشر قوایتول "نيام مارتيول" بنام ی او سند تقلبیشتر دشمن براي اغفال بیو برا پالنهاى نظامى  را بدستش بسته،
مانند مکتوب  را ی شخصی نامه هایاتر و حتي تکت تی، ُکنده هامانند پول سگرت مختلف یاي ساختند  و اشیبحر

 نامزدش ۀ، نامه پدرش به خانواد نامزدشی فوتو,"سيلود" از بانک ی پوند١٩،٧٩ک چک يدرخواست حل و فصل 
  .کجا نمودنديز با جسد ين، ید انگشتر نامزدي سند رسی و حتیخ مراسم عروسين تارييدر رابطه تع

اين نيرنگ مؤفقانه، که در .  را در ساحل هسپانيا رها نمودندیس جسد عوضي استخبارات انگلۀن کار کشتيمامور
 ها را متقاعد سازد که  جسد يافت شده در ساحل  مربوط به آرشيف ملى انگلستان به ثبت رسيده، در نظر داشت آلمان

  در عدم موجوديت  معاينات .احل هسپانيه سقوط نموده استسايست که در نزديکى  نظامى ۀيکى از مسافرين طيار
هسپانوي ها هم آنرا خوش نداشتند، مرگ اين شخص "  رومن کاتوليک ها"، که مانند )کالبد شکافى(طب عدلى 

  .      اثر سقوط طياره در بحرشباهت داشتظاهرَا به مردن در 
هاى يخ در بکسى گذاشتند که قسمت زياد اکسيجن آن کشيده شده  براى  جلوگيرى از فرسودگى، جسد را در  بين کنده 

براى    قرار دادند، و (MHS Seraph)انگليس  به نام اسرافيل از آن  در زيردريايى قواى بحرى بکس را بعد. بود
 خاص سامان آالت ۀمحمول- احتياط "مخفى نگهداشتن  راز موجوديت جسد در بين زيردريايى، به  آن برچسب  

  .     زده شد" ىبصر
 يک ميل از ساحل هسپانيه رها ۀ  به فاصل١٩٤٣ اپريل ٣٠ را از زيردريايى به تاريخ یجسد تورن مارتين تقلب

  :کپتان زيردريايى اسرافيل جريان عمليات را به لندن چنين گزارش داد. نمودند
.   جسد مورد معاينه قرارگرفتبا بازنمودن کمپل،.  صبح باز شده و جسد از آن کشيده شد١٥ و ٤جعبه ساعت  "

  مايل به زرد داشته  و نصف تحتانى آن، از يیه  قهوۀروى جسد رنگ تير. بکس دستى بصورت محفوظ وصل بود
  ميل ١،٣ ۀ درجه و فاصل١٤٨ ۀ صبح به زاوي٣٠ و ٤جسد به ساعت  ...چشم ها به پائين، با پوپنک پوشانده شده بود

که  پيچ خوردگى آب و فشار زياد عقب کشتى هم به هسته بطرف ساحل رانده شدآاز ساحل بروى آب گذاشته شده و 
 نيم ميل در شرق اين موقعيت، بصورت سرچپه بروى آب ۀقايق رابرى منفجر  شده اى هم، به فاصل.  آن کمک نمود
  ."قرارداده شد

  
  

ساختگى، عکس  "تورن مارتين کارت هويت 
فورم نظامى  نامزدش و لست اشيايى که از جيب يوني

 او بدست آمده بود

 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ۀبراى اينکه به اين فريبکارى اعتبار بيشتر داده شود، خبر کشته شدن تورن مارتين، به تعقيب سقوط طياره، در نشري
ى هم به نشر رسيد که بصورت عمومى در از بخت خوب اسم اين شخص در لست کسان. نيز پخش گرديد"  تايمز" 

 محلى انتقال داده شد، جايى که دکتور ۀسرانجام جسد در ساحل کشف شده و به مرده خان. اثر تصادم کشته شده اند
جسد بعد از  برداشتن  بکس دستى و اشياى . علت مرگ را اختناق توسط غرق شدن در آب،  تصديق نمودمؤظف 

طوريکه پيشبينى ميشد، از حادثه به .  در قبرستان کاتوليک ها به خاک سپرده شدشخصى  در ظهر دوم ماه مى 
سپرده شوند، " مادريد" بحرى انگلستان در ۀاستخبارات آلمان اطالع داده شده  و از تمام اسناد، قبل ازينکه به آتش

رده ن، اسناد ساختگى را بدست آواز شنيدن ارتباطات مخابراتى فهميده شد که قوماندانى عالى در برلي. کاپى گرفته شد
، "درياساالر دونتز"راپور اين حادثه شخصا به عاليترين افسر نيروى دريايى آلمان، .  و به حقيقت آن معتقد شده اند

فرستاده شده و چنين نتيجه گيرى شد که در اصليت اسناد هيچگونه شکى وجود نداشته، و اينکه دشمن  از کشف آن  
که از اياالت " چرچل"يک تلگرام عاجل مختصر به .   قبل از وقت بعيد بنظر ميرسدۀحتمال حملاطالعى نداشته و ا

  ."کوفته کامال بلعيده شد"د ي مختصر مخابره گردۀ امريکا بازديد مينمود، با چندکلمۀمتحد
  

  
  
  

 انگلستان که در عمليات ۀمکتوب وزارت حربي
کوفته توسط دستگاه استخبارات انگليس براى گول 

 آلمان ها در جيب يونيفورم نظامى  جسد تورن زدن
  مارتين تقلبى گذاشته شده بود 

  
 

 
  

درحالى .  تنها با دو واحد مختصر قواى آلمانى روبروگشتند  سيسلى پياده شدندۀسرانجام وقتى قواى متحدين در جزير
، و آلمانها براى  ماندند، شدن نداشتی که هيچگاه قرار عملۀ بالقان تجمع کرده و منتظر دفع حملکه قواى المان در
ره ي جنگ جز،جهي نگرفتند و در نتیگهيچگونه آمادذکر گرديد رنگ که ين نينظر به هم" سيسلى "ۀاستحکام جزير

  .دين انجاميگان متحديت رايبه شکست آلمانها و موفق "یسليس"
ن ي همی  از رو١٩٥٥بر مال گشت فلمسازان در سال ) گوشت کوبيده(جنگ وقتى  داستان عمليات کوفته بعد از ختم 

  ". که هرگز وجود نداشت یمرد´" ساختند و نامش را گذاشتند ی فلمیات استخباراتيعمل
  :منابع 

هام مکلين  از وارد همپشير و گرا ويگ، ايديفن ، اثر سجواسيس و منابع جاسوسى انگلستان پنهانکارى ها، •
 .٢٠٠٨چاپ اول سال . ارشيف ملي حکومت انگلستان 

 سايت انترنيتى ويکيپيدياى  لسان انگليسى •
  

  پايان
  
  


