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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. يمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صم
  . بداريد خود را بعد ازغور کامل بما ارسالخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١١/٠٩/٢٠٠٩                        ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

    برای ناتو  شدهزمين ماين گذاری» قندز« 
   دامن می زندهای تانکبر تشنج را در بين اتحاد ناتوحملۀ هوائی باالی موتر 

  
 يک محاسبۀ سياسی بوده يا اگر به  در مورد حملۀ هوائی باالی دوموتر تانکبر در نزديکی قندز اشاره به١کاکوفونی

ِ  از ناتوانی می باشد اکنون معلوم است که امريکا نيز آسيبی را که به ماموريت . صورت ساده گفته شود، شاهد
  .ناتورسيده است، در سطح محدود نگاه دارد

  
   سپتمبر٩بروکسل ، 

به  ( کاکوفونيیروی صحنۀ بين المللی يکروز جمعۀ گذشته در نزديکی قندز  حملۀ هوائی باالی دو تانکر ربوده شده
مردم عام در آلمان به اين . تشنج را به بار آورده است که سؤال های عمده را به فراموشی می کشاند) وزن سمفونی

 مورد  بی پروائیِ ذهنيتتعجب می افتند  که چطور فقط  قطعات آلمان شامل ناتو در دامنۀ هندوکش به اين شدت با 
در اين ضمن به خوشی فراموش می گردد که همين ادارات آلمان و رسانه هايش در گذشته .  گيرندمالمت قرار می

سر و صدای متشنج .  صفت امريکائی ها از تنقيد دوری نمی جستند کاوبائیدقيقاً  با عين حسادت در مورد گويا رفتار
حتی اگر بدون شک ثابت . خش نه خواهد بودسود ب در بين اتحاديه، آشکار می نمايد که در راه مؤفقيت در افغانستان

هم شود که در حمله مردم ملکی کشته شده اند، اين بازی تراژيک سياسی باز هم به ناتو بيشتر اسيب رسانيده نسبت به 
  ..اصل حمله

  

   عقيده٢٧ – وزير ٢٧
می کردند، زيرا از روشن است که واحد های آلمان مستقر در قندز احساس خطر . اما همه چيز درهم وبرهم  نيست

آنها در ظرف   از اين لحاظ  .محتوای موترهای تانک به حيث بمب در حمالت انتحاری نيز استفاده شده می توانست
ناتو که قوماندانی قوای        . همان شب بمباردمان طياره را تقاضا کردند که باعث انفالق موتر های تانکبر گرديد

ً  تحقيقات بين المللی را در افغانستان عهد ه دار است، همچنان يونو که امور باز سازی را انسجام می دهد متعاقبا
موضوع را اعالن کردند تا معلوم شود که آيا اين ماموريت بجا بوده ، آيا و يا چقدر افراد ملکی درين حمله کشته يا 

ت آمدن نتايج تحقيق ايجاب می کرد آنچه در حالت فعلی الی بدس. نتايج اين تحقيقات هنوز معلوم نيست. زخمی شده اند
  . خود داری بود ؛ ولی جريان شکلی ديگری را اختيار کرد

 وزير خارجه تحرک خودی را بميان آورد، شايد اين و يا آن وزير مجبوريت احساس کرده باشد با ٢٧شايد اجتماع 
ديۀ اروپا که همزمان در استوکهولم آنچه در گرد همآئی وزرای خارجۀ اتحا. الفاظ جاندارتوجه رسانه ها را جلب کند

  .صورت گرفت در ميکروفون ها ديکتی گرديد، بهرصورت صرف به حيث اضافه گوئی ناسنجيده تلقی شده می تواند
  چند مثال؟

حمله يک اشتباه بزرگ بود، موضوع بايد تحقيق و مسؤلين محکوم قرار    : " وزير خارجۀ فرانسه کوشنرگفتۀ 
اگر هم هيچ يک فرد ملکی درمحل واقعه  : "  پيشتر قدم گذاشته می گويداسلبورن لکسمبورگ، همقطار او از." گيرند

 ايتالوی که در سياست پناه گزينان شهرت خوب فراتينیو ." حضور نمی داشت نه بايد اين حمله صورت می گرفت
بيت نمايد که افغانها زنده بمانند و نه ناتو برای آن در افغانستان است تا تث: " ندارد، به پروتوکول عالوه کرده می گويد

 برتانوی که بايد از قطعات خود می پرسيد، آنها با کدام دشمن هيله گر در دامنۀ ميلبندحتی ." اينکه آنها را بکشند
خانم  سويدنی و بيلدت کارل. چطور از تکرار واقعه جلوگيری به عمل آمده می تواند هندوکش سرو کار دارند و

  . خارجی اتحاديۀ اروپا از يک واقعۀ ترازيک سخن گفتندکميسار، ریروف
او به محل حادثه شتافت و قضاوت .  به خود اجاز داد مک کریستالولی بدترين لغزش را قوماندان قوای ناتو جنرال

اول الذکر برای . عام سردادمحضردپلوماسی  که حملۀ هوائی را تقاضا کرده بود در افسر آلمانیقبلی را در مورد 
اينکه مک کريستال يک راپورتر . ورال نظاميان ويران گربوده  و دومی آن ازعدم فهم سياسی گواهی می دهدم

واشنگنتن پوست را با خود داشت و اجازه داد که اطالع از کشته شده گانِ  زياد ملکی با آنکه هنوز نتايج تحقيقات در 
د که او نه تنها از شايستگی برخوردار نيست بلکه در صدد دست نمی باشد، به نشر برساند اين شبهه را می رسان

قصد از آلمان ها عمل می کند زيرا اينها قبالً  اکثراً  از قربانيان ملکی که در حمالت هوائی امريکائی ها کشته  گرفتن
مال کشور با رفتار آنگاه آواز های زياد در آلمان که رفتار قطعات خود را در ش. شده اند به آواز بلند تنقيد کرده اند

                                                 
..  در صورتيکه اعضای يک آرکستر هريک نغمۀ خود را بنوازد کاکوفونی ناميده می شود ١  



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ینشائ و ایامالئليت سئوم: نوت 

اين است عزم مفصل و خوب زيرا تکتيکِ  علل عجالۀ :  در مقايسه می گرفتند– در مناطق داغ –متحدين قدرتمند 
  .است" اول قير و باز پرسان"نظامی 

اينکه برای قطعات  آلمان وضعيت تغيير خواهد کرد  در پيشاپيش انتخابات رياست جمهوری که قوای متحدين  به 
نتبجه چنين شد که نه تنها تماس  با دشمن و شمار قربانيان  ازدياد يافت .  يه می شدند ، قابل  پيشبينی بودشدت تقو

بلکه همچنان توسعۀ مناطق جنگی را نيز در بر داشت زيرا طالبان و ديگر شورشيان مسلح از مخفی گاه های شان 
اکنون آلمان .  با اين انکشاف نيز روبرو قرار خواهند گرفتناتو قبالً  پيشگوئی کرده بود که قطعات آلمانی. رانده شدند

در صورت بروز خطر بايد بدون .  در برابر اين مسئلۀ غامض قرار گرفته اندمناطق داغها مانند ديگر قطعات در 
اگر در يک ماموريت . وقتی بزودی بايد فيصله  صورت گيرد اشتباه پيش می شود. فوت وقت فيصله به عمل آيد

. اشتباه می شود اکثراً  ، چه در قطار های داخل جنگ و هم در جملۀ افراد يی غرض، قربانی را در پی داردجنگی 
  .اين قابل تأسف  ولی جزء معامالت نظامی می باشد

  

  را هموار می کند واشنگتن نا ماليمی ها
 يا برخالف اين را به –آماده کرد با رفتار فوق العادۀ غيرمسلکی در حادثات دريای قندز ناتو مصيبت پروپاگاندی را 

روی نا خوشآيندی های جنگ که با آن به صورت عادی و از سالها به .  دسترس طالبان و متحد القاعده اش گذاشت
اين سو رفتار می گردد، هيچ گونه سخنی به ميان نيست ولی در عوض بيشتر از توان قضاوت يک افسر آلمانی و 

قرار معلوم اکنون واشنگتن نيز درک کرده که اين گونه . مان گفتار سرداده می شودگويا قلت مسلکی بودن اردوی آل
نمايندگی امريکا در قرارگاه عمومی ناتو در بروکسل بروز چهار شنبه يک . بحث ها برای اتحاد مفيد تمام نمی شود

بدون اينکه در . سته می گرددبيانيه آمر خود را به نشر رسانيد که در آن نقش مهم قطعات آلمانی در افغانستان برج
مورد قضايای قندز تبصره شده باشد، نگاشته می شود که اردوی آلمان در ماموريت خويش در دامنۀ هندوکش دايم 

  .ازخود برده باری و فهم مسلکی نشان داده است
  

  پايان
  


