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  م٢٧/٠٧/٢٠١٠                     ديپلوم انجينير کريم عطائی
  م٢٠١٠ جوالی ٢٥شپيگل آنالين 

  

  پروتوکول های افغانستان
  ش ساختن اسناد جنجال برانگيز جنگاف

  
  متياس گيباور، جان گوتس، هانس هوينگ، سوزان کولبل، مارسل روِزن بخ و جورج پيترشميتس: نويسندگان

  
  :آنچه هنوز ديده نشده است

و گارديين " نيويارک تايمز"شپيگل، .  هزار سند امريکائی در مورد جنگ افغانستان به نشر رسيده است٩٢تقريباً  
  .ش می کننداآنها ابعاد واقعی لشکرکشی و پروبلم های قوای اتحادی آلمان را ف. عمدتاً  اسناد سری را تحليل کرده اند

 

  
 

 امريکا در بارۀ جنگ افغانستان در انترنت به دسترس همه قرار اردوی" داتا بنک" راپور از ٩١٧٣١ -هامبورگ
قبل از اين هيچگاه ممکن نبود واقعيت ميدان جنگ را جزوار با تبليغات ماشين های پروپاگندی اردوی : گرفته اند

 به نشر »Wikileaks «خوانده شده اند بايد در پالتفورم" سری"اکثر اسناد در بارۀ لشکرکشی که . امريکا مقايسه کرد
  .می رسيد

  
و شپيگل مواد را به صورت اساسی کنترول و با راپور های بی طرف مقايسه " نيويارک تايمز"لندنی، " گارديين"

هرسه رسانۀ اطالعاتی متفقاً  به اين نتيجه رسيده اند که اسناد همه موثق اند و تصوير غير فيلتر شدۀ جنگ . کرده اند
  .ند، عرضه می داردرا از نظر عساکر که شامل آن ا

  
بعضی از آنها چنان جنجال برانگيز می .  را در بر می گيرند٢٠٠٦ دسمبر ٣١ الی ٢٠٠٤اسناد، مدت اول جنوری 

  . باشند که نشانی گرديده اند تا به مقامات حکومت افغانسنان ارائه نگردند
  

يدمن و هم تورن يا تحليل گران پايان عمدتاً  بر. خلص اطالعات قطعات از جنگ جاری مستقيماً  ارسال گرديده اند
  .رتبه در واحد های نظامی از وضع جنگ راپور می دهند

  
در هفتۀ گذشته .  می گردند که در آن صدای خروج قطعات در امريکا بلند و بلند تر می گرددفاشاسناد در يک وقتی 
اينها اطمينان خويش را به .  شدند کشور و مؤسسات در کابل برای يک کنفرانس دور هم جمع٧٠نمايندگان بيش از 

 خواهد توانست امنيت را با اردوی ملی و پوليس ٢٠١٤رئيس جمهور کرزی خاطرنشان کردند که کشورش الی سال 
  .تضمين کند

  

   سال بعد از شروع جنگ٩تصوير مغشوش، تقريباً  
اين اسناد تقريباً  نه سال . دنيشدار به گوش می رس) خروج(اين چنين خوشبينی" اسناد سری" نظر به توضيحات در

در اين اسناد همين قوای امنيتی افغان به حيث قربانيان بی . بعد از شروع جنگ تصوير مغشوشی را ارائه می دارند
 اين اسناد برداشت ضد و نقيض را از به کار گرفتن . وسيله که مورد حمالت طالبان قرار می گيرند، توصيف شده اند

  .ه سالح تعجب آور امريکائی و سالح عالييست، می رسانندها ک "  Drohnدُرن " 
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The Flaws of the Silent Killer: When Drones Fail 

  
. اسناد نيز می رسانند که جنگ در شمال کشور، جائيکه قطعات آلمانی قرار دارند، روز به روز خطرناکتر می شود

ه از طرف مردان عقب صحنه که با پاکستان ارتباط دارند، به شمار اخطارها از حمالت طالبان درشمال در سال گذشت
  .صورت دراماتيک ازدياد يافته اند

کسانيکه در آينده می خواهند از جنگ مطلع باشند، بدون مطالعۀ اين . اسناد کلکينی است برای ديد جنگ در افغانستان
  .کتاِب درج وقايع جنگ چارۀ ندارند

  
بآلخره قصر . گل، با وجود مراجعات مکرر، از هرگونه تبصره خود داری کردقصر سفيد الی ختم چاپ مجلۀ شپي

سفيد شام روز شنبه جواب تحريری به سؤال های خاص با محتوای مختلف را ارسال داشته ولی  مصاحبه را قبول 
  . نکرد

  

   يک ستراتيژی جديد را ارائه داشته است٢٠٠٩اوبامه اخير سال : قصرسفيد
اينها می توانند زندگی امريکائی ها، متحدينش . "نشر اسناد را شديداً  تنقيد کرد" جمس جانس"ه، مشاور امنيتی اوبام

 هيچگونه کوششی به عمل نياورد حکومت امريکا را در مورد اين اسناد »Wikileaks«. و امنيت ملی را تهديد نمايد
  ".داز رسانه ها به گوش رسيد که اسناد در انترنت درج می گرد. اطالع دهد

  
ولی اگرما . " حکومت امريکا می داند که متحدين در برابر يک مشکل بزرگ قرار دارند: مشاور ملی ادامه داده گفت

درک کنيم که افغانستان دوباره به عقب می  گرايد، در مقابله با تهديد توسط گروپ های افراطی مانند القاعده خواهيم 
  ".تمرين ايجاب خواهد نمودپرداخت که فرصت بيشتر را برای طرح خروج و 

  
 به اين سو امريکا و پاکستان روابط دوجانبۀ همکاری ٢٠٠٩از سال : " آنچه به پاکستان تماس می گيرد، جانس گفت

 يک ديالوگ ستراتيژی را شروع کرده اند که همکاری ها در ساحات سياست رهردوکشو." خود را شدت بخشيده اند
  .پاکستان و افغانستان همچنان روابط دو جانبه را بهبود بخشيده اند. بر می گيردامنيتی تا انکشاف افتصادی را در 

  
 اردو و استخبارات آن بايد تغيير ستراتيژی را در برابر شورشيان دوام –جانس تاکيد نمود که حکومت پاکستان " 

پشتيبانی امريکا از پاکستان ." ه باشداين تغيير بايد صريحاً  در مقابله با القاعده و متحدين افراطی آن قرار داشت. دهند
متمرکز در آن خواهد بود که ظرفيت پاکستان اعمار گردد تا در برابر گروپ های خشونت آفرين و افراطی مبارزه 

  .اميد های مردم پاکستان نبايد به مايوسی تبديل گردد." نمايد
  
از شروع وظيفه اش : " ملی امريکا می گويد، مدير امور کمونيکاسيونِ  ستراتيژی در مشاوريت امنيت "بن رودس"

رئيس جمهور اوبامه در برابر مردم امريکا به صراحت راجع به مشکالتيکه ما در افغانستان و پاکستان با آن روبرو 
رئيس جمهور و مامورين عالی رتبۀ حکومت هميشه از محالت عقب نشينی در پاکستان،  . هستيم، توضيحا داده است

اين خيلی مهم ."  و مشکالت حکومت در افغانستان و پيچيدگی ها در برابر ما صحبت کرده اند–در مورد امنيت 
جنگ در افغانستان سال .  کافی خواهد بود٢٠٠٩ الی دسمبر ٢٠٠٤و برای ياد آوری به آن اسناد از جنوری " است، 

اوبامه  ستراتيژی و منابع جديد را  رئيس جمهور ٢٠٠٩در اول دسمبر .(....) های زياد بدون منابع کافی دوام داشت
  ."برای افغانستان و پاکستان از لحاظ جديت اوضاع ، به اطالع رسانيد
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آمرين نشرات شپيگل، نيويارک تايمز و گارديين موافقه کردند، اطالعات خاص حساس مواد سری را مانند اسمای 
ن های را که عساکر را در افغانستان به خطر اطالع رسان های افغان به قوای نظامی امريکا يا اسمای اطالع رسا

اين عمل . مؤسسات ناشر نيز موافق بودند بر اينکه عالقۀ مردم به نشر مواد برحق است. مواجه سازند، نشر نه نمايند
  . به اين سو دوام دارد ممکن می سازد٢٠٠١فهم بهتر جنگ را که از 

  
  :گل قابل مطالعه استاينک مهمترين انتخاب شده ها که در شمارۀ جديد شپي

اينها هدايات  . Delt Forces و  Navy Seas، قطعۀ است از عساکر برجستۀ امريکا مانند ٧٣٧اعضای تاسکفورس 
خود را مستقيماً  از پنتا گون اخذ می دارند و در برابر اوامر سلسلۀ مراتب قطعات محافظ افغانستان ايساف بی پروا 

  . هستند
  

اين امر حاال برای اولين مرتبه از طرف هرکس . ان و تروريست های سرکرده را نابود کننداينها وظيفه دارند طالب
  .خوانده شده می تواند

  
در حلقات نظامی آگاهانه .  از راپور های عمليات، ليست دشمنان قطعات که تاحال سری بود می تواند حدس زده شود

(JPEL)»Joint Priorized Effects List « طالبها، ساالران مواد مخدره، دهقانان بم گذار و اعضای  ، به حيث ليست 
اکثرًا به اختيار شکاری ها قرار دارد که هدف . القاعده که نظر به شمارۀ قضيه و ترجيح درجه خوانده می شوند

  .را در قيد بگيرند و يا به قتل برسانند) شخص مطلوب(
  

اينکه در جنگ افغانستان کشتار . فيلتر می شود  JPEL آن در مورد عمليات های ٨٤از جملۀ يک هزار راپور، 
ولی هيچ يک از نظاميان عاليرتبه . شخص هدف گرفته شده به وجود آمده است برای متخصصين يک حقيقت است

اکنون به نشر می رسد چيزيکه واحد های قومانده مانند اين تاسکفورس در افغانستان . نمی خواهد در زمينه سخن گويد
  . می دهند و چه به ناکامی می انجامدهر شب انجام

 ٣٧٣ در جملۀ دوم، اخطاری خوانده می شود که اين عمليات تاسکفورس ٢٠٠٧ جون ١٧دريک اطالعيۀ تاريخی 
  .جزئيات نبايد به کشورهای ديگر در داخل قوای ايساف انتقال يابد. بايد اکيداً  سری نگاه شود

  
کوماندوی خاص از روز ها يک .  اليت ال ليبی، هدف کشتار قرار گيردمقصد اين بود تا عضو برجستۀ القاعده، ابو

ولی بعد از پرتاب . مکتب قرآن را که در آن ، تروريست های مهم  و پيروان آنها حدس زده می شد، زير نظرداشت
يک طفل . پنج راکت امريکائی، عساکر پياده در عوض ال ليبی، اجساد شش طفل را در خرابه های مکتب قرآن يافتند

  .ديگر که سخت زخمی شده بود نجات يافته نتوانست
  

  . . .الحاق به متن عمومی 
در اسناد جديد به دست آمده، اطالعات در بارۀ بروز خشونت ها در برابر اشخاص ملکی يا عمليات های مخفی غير 

زيرا اردوی آلمان . کان دهنده اندبا آنهم راپورها ت. مجاز که قطعات آلمان ها در افغانستان شامل آن باشند، ديده نشد
  .  غافلگيرانه در جنجال افتاد

  
ولی در اخير . آلمان ها فکر می کردند که واليات شمال، جائيکه عساکر در آن مستقر بودند، مقايستاً  آرام خواهند ماند

جنگساالر، . گرديد با تاديۀ پول و همچنان تهديدات، مقاومت در برابر حضور قطعات بين المللی تقويه ٢٠٠٥سال 
گلبدين حکمتيار، اشتياق پيروان خود را به جنگ، با تاديۀ يکصد تا پنجصد هزار افغانی، معادل دو هزار تا ده هزار 

  .تقاضای حکمتيار و تاديۀ پول با دقت در اسناد قيد گرديده اند. دالر، برای هريک از آمرين گروپ، تحريک نمود
  

 ياد می شد، در »Bad Kunduz« وظيفۀ عساکر اتحادی آلمان طعنه زنان بنام در شهرک قندوز که در شروع اشغال
آنگاه سه . آرامی به پايان رسيده است) ٢٠٠٧ می ١٩از (شمال جائيکه عساکر زياد آلمان مستقر اند، از دير زمان 
غير . ار دست برديک انتحارکننده در نزديکی شان به انفج. عسکر آلمانی می خواستند درمارکيت شهر يخچال بخرند

اين اولين حملۀ هدف گرفته شده به سوی عساکر آلمان . از عساکر آلمان هشت نفر ملکی جانهای خود را ازدست دادند
  .در منطقه بود

  
، المان ها  بعد از يک انفجار دوم انتحاری از قندوز، می ٢٠٠٧می ٣١تاريخی " تخمين اوضاع تهديد"در يک 
حمالت بيشتر  . "دوی منطقوی شمال  و طبق پيشبينی ما حمالت ياغيان دوام داردخالف انتظار کومان: "نويسند

  ".خاصتاً   در برابر قوای ايساف حتماً  انتظار برده می شود
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، "Threat Reports"اسناديکه در حال نمايان گرديده اند از همه بيشتر. احساس محاصرۀ دوامدار ظاهراً  برحق مينمايد
اطالعات نسبت به معلومات . هزارها سناريوی تهديد و اخطارهای ثابت را از حمالتی که درپيش استند در بردارند
چک (محالت کنترول پوليس. حکومت آلمان به پارلمان که او ضاع امنيتی روز بروز خرابتر می شوند، واضحتر اند

ا دچار کمينگاه های مرگ بار شده و بم های کنار جاده مورد حمله قرار گرفته و گوله باران می شوند، گزمه ه) پاينت
  .انفجار می کنند

  
و به چه قدر کم آلمان ها به اجرای وظيفۀ . ديده می شود که شمال افغانستان نيز چه قدر نزديک به خانه جنگی است

  .شان نايل آمده اند
  

  . . .الحاق به متن عمومی 
 ١٧. " انستان در نظر اول به يک پروتوکول روزمره شباهت دارددر شرق افغ " RC East"راپور سری از منطقۀ 

نفر از ياغيان در ٢٠ اردوی ملی افغانستان اطالع بدست آورد که که تخميناً  ١٣٠٠درحوالی ساعت  : ٢٠٠٩اکتوبر 
 ستارت کرد و مستقيماً  Raven ١٤٠٠درحوالی ساعت . جنوب موقعيت شان در يک بستر خشک دريا در حرکت اند

" دُرن"، يکی از Raven بعد از مشکالت در پرواز. ما در بستر دريا دشمن را نديديم.  طرف قرار گاه پرواز نمودبه
 متر از قرارگاه دور ارتفاع از ٣٠٠ باز می گشت تقريباً  Ravenدر حاليکه : " های اکتشافی اردوی امريکا،  پديد آمد

  ."دست داد و سقوط کرد
  

ما کوشش کرديم بدون فوت وقت از قرار گاه يک گزمۀ پياده طلب کنيم تا اين : "  دهدبعد از آن دستپاچگی رخ می
 عسکر افغان را آماده کرده و تقاضای امداد هوائی را ٤٠ما يک گزمۀ شش عسکر امريکائی با . پرنده نجات يابد

ا می گرفتيم، عساکر افغان به در حاليکه ما اين آمادگی ر. را بتوانيم زير نظر داشته باشيمRaven کرديم تا سقوط و 
  ."ترس گرفتارشده و تصميم گرفتند در گزمه شامل نشوند

ً  " دُرن"با آنهم عساکر بآل خره روان گرديدند تا بعد از سقوط  را بيابند ولی بايد بازگشت می کردند زيرا ظاهرا
  .شورشان متظر فرصت بودند تا هنگام جست و جوی دُرن عساکر را تحت حمله بگيرند

يادداشت های سری جانب چپۀ آن سالح را به ميان می کشند که اردوی امريکا و همچنان رئيس جمهور وسيلۀ 
را در خارج از ميدان " دُرن"در مدت کوتاه ماموريت خود بارک اوبامه دوچند عملياتهای . عالجها توصيف می دارند

  .با داشتن شوق جنگ امر کرده بود" وشجورج دبليو ب"تنگ جنگ در افغانستان توصيه کرده است که سلف وی 
  

ولی آنها .  ساعت در فضا متظر مانده می تواند و باز برق آسا به قتل می پردازد٢٠قاتل بدون سرنشين بيش ار 
 در عمليات های جنگی Reaper  وPredator دُرن های  ٣٨نظر به معلومات رسمی تاحال : هميشه قابل اعتماد نيستند

 مليون ٥ و ٣،٧هرسقوط به قيمت .  ديگر در پرواز های امتحانی در امريکا٩ق سقوط کرده اند و در افغانستان و عرا
  .دالر تمام می شود

  
راپور حادثات وزارت دفاع امريکا نشان می دهد؟ اخالل درسيستم، خرابی کمپيور و سهوانسانی در عمليات های 

ً دخالت دارند دی ديده نمی شوند، زيرا همه کارها بايد به سرعت انجام معلوم است که پروبلم های ج. دُرن ها اکثرا
 و شروع به عجلۀ لشکرکشی به افغانستان سالح جديد به سرعت مورد ٢٠٠١ سپتمبر ١١بعد از حملۀ . يابند

دُرن :" منيجر قوای هوائی طيارات بدون سرنشين سيستم های تاسکفورس، می گويد" تراويس بودين. "ضرورت بود
اين بيان با راپورها از کتاب ." ما وقت نداشتيم، پروبلم ها را رفع نمايم.  برای عمليات تکميل نبودندها آنزمان هنوز

  .بی صدا تاحدی باعث پنچری های بلند آواز می گردند) دُرن ها(قاتلين . درج وقايع جنگ مطاقت دارند
  

شافی با تخنيک مغلق کمپيوتری تجهيز همين دُرن های خورد اکت. تنها سقوط باعث درد سر اردوی امريکا نمی گردد
مجهز "  اوت- زيرو–فنکشن " بايک Predator و همچنان Reaper. گرديده اند که به آسانی بايد به دست دشمن نافتند

. ليکن اين فنکشن گاه گاهی کار نمی کند. از فاصلۀ دور محو شده می توانند) مشخصات(می باشند که با آن همه داتا
العات زيقيمت به دست دشمن قرارنگيرد هربه دست آوردن دُرن بعد از سقوط  گران و ُپر از خطر از خوف اينکه اط

  . است
  

  . . .الحاق به متن عمومی
 در به وجود آوردن طالبها شريک بود و آنها را آی اس آی"  سرويس-انتر" ادارۀ استخبارات پاکستان، برای 

تان بعد از خروج اتحاد شوروی در جنگ های خانگی مجاهدين موفق، پشتيبانی می کرد و اين دروقتی بود که افغانس
با وجود همه اظهارات سياست مداران پاکستانی که روابط سابق شان با طالبان قطع گرديده، اين کشور باز . غرق بود

  .  پاکستان متحد امريکا و کمک کنندۀ دشمن آن است. هم سياست دو پهلو را تعقيب می نمايد
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در اسناد واضح می گردد که استخبارات پاکستان به .  اين مطلب معلوم است اسنادی جديد به دست آمده باشدحاال برای

جنگ در برابر قوای امنيتی افغانستان، اضالع متحدۀ امريکا . غير از کمک کنندگان افغان پشتی بان مهم طالبان است
  .و متحدين اش ايساف هنوز هم از داخل پاکستان رهبری می شود

  
از طريق . اين کشور محل عقب نشينی برای همه قوت های دشمن به اختيار می گذارد و قرار گاه حملۀ ايشان است

 پاکستان استخدام شد گان جديد طالبها دسته دسته به افغانستان عبور می کنند که در آن جمله –سرحدات افغانستان 
  .مل اندقوای مخوف بيگانه، درضمن اسالميست های اروپائی نيز شا

  
 در مجالس قوماندان های شورشيان برای آی اس آیبه اساس کتاب درج وقايع جنگ افغانستان، فرستاده شده گان 

حتی در مورد رئيس جمهور افغانستان حامد . مشورۀ در امورجنگ حاضر بوده و امر دقيق قتل را نيز صادر می کنند
:    خطارقيد شده به صورت منقوش چنين نگاشته می شوددر يک ا. ٢٠٠٨ آگست ٢١بطور مثال بتاريخ . کرزی نيز

 ."کلونل محمد يوسف از آی اس آی به طالب مولوی عزت اهللا هدايت داد تا زمينۀ قتل کرزی را مساعد سازد " 
 

در برابر رسانه های خبری . در اسناد آی اس آی حميد گل آمر سابق استخبارات پاکستان نقش خاص را بازی می کند
همچنان در اسناد به دست . از ترک وظيفه اش به حيث يک نوع پروپاگنديست طالبان عرض وجود می کندگل بعد 

 ١٤در يک راپور تاريخی . طالبان کله می جنباند" رهبر"آمده به حيث امداد کنندۀ مهم و حتی يک مرتبه به حيث 
 بين کابل و جالل آباد ١ر شاه راه نمبر  گفته می شود او پالن و همآهنگی اختطاف کار کنان يونو را د٢٠٠٨جنوری 

  . به دوش داشته است
  

او در اين اسناد به حيث ارسال کنندۀ مهم سالح برای . به اساس اين يادداشت، گل امر دهندۀ حمالت انتحاری می باشد
ل آنرا  تذکر داده می شود که گمرمی الری با ٦٥به اين ترتيب در راپور از يک قطار . طبابان توصيف می گردد

 موتور سايکل به حقانی ها ارسال ١٠٠٠درجای ديگر سخن از آن است که آی اس آی . برای طالبان تهيه کرده است
 ميل سالح که کالشنيکوف، هاوان و راکت های ستريال شامل آن می باشند به واليت سرحدی ٧٠٠٠داشته است يا 

  .کنر فرستاده است
 اين چنين بی احتياطی در کتاب درج وقايع جنگ اکثراً  به مالحظه می رسد .در اين تخمين مؤلفين به خود شک دارند

  .به فصل ديگر مراجعه شود. که از آن ضعف کالن استخبارات امريکا پيداست
اوضاع فعلی قابل قبول نيست، از همين لحاظ  : "قصر سفيد به جواب يک سؤال در مورد پاکستان اظهار داشت

پاکستان به سمت درست در حرکت است ولی بايد اضافه از اين سعی . زه طلبی می باشداضالع متحده متوجه اين مبار
محالت مطمئن عقب نشينی برای گروپ های افرطی خشن در داخل پاکستان هنوز هم تهديد غير . به خرچ داده شود

حکومت پاکستان، . باشدقابل حوصله برای امريکا، افغانستان و ملت پاکستان که زياد از تروريزم زجر ديده اند، می 
اردوی پاکستان و استخبارات آن بايد تغيير ستراتيژی خود را در مقابل گروپ های افراطی خشن در داخل ساحۀ 

  ".کشور خود ادامه دهند و در موقف تهاجمی باقی بمانند
  

  . . .الحاق به متن عمومی 
 ١١نکه مبادا چيزی از دست برود چناچه قبل از از ترس اي. خدمات استخباراتی ضمناً  در موجی از داتا غرق هستند

  . بوقوع پيوست، معلوم است هر تحليل گر هرچه به دست می آيد، اطالع می دهد٢٠٠١سپتمبر
  

به اين . متخصصين اميت از دير مدت شکايت دارند که اطالعات بی شمار قوياً  به قصد و حرکات دشمن متوجه است
  .اساس در افغانستان به طالبان

  
ياری از تحليل گران، بسياری از پرواز های اکتشافی معلوم است در خدمت ماموريت های قرار گرفته اند که بس

  .شبکۀ سلسلۀ مراتب شورشيان را تقليد می کنند و ليستهای ترتيب می دهند که دشمن بايد در قيد گرفته و يا کشته شود
  

ی محل را جمع می کنند تا فرستادۀ امريکا را راضی بدون وقفه مامورين خدمات استخباراتی گفتار خبر رسان ها
  .داشته باشند ولی اطمينان به آن درشک است

  
حفاظت افغانهای ملکی، تحليل محيط سياسی، جست و جو برای : اما سؤال های مهم و بزرگ ناقص می مانند

  .امکانات راه حل بحران که خاتمه ندارد
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 بعد از نه سال يک چيز را نشان می دهند و آن اينکه مؤفقيت در اين به اين ترتيب هزار سند سری از همه بيشتر
  .جنگ از هروقت کرده به دور قرار دارد

  
  .آينده مطالعه می نمايد" شپيگل"معلومات بيشتر را در مورد پروتوکول های افغانستان در 

  
  ختم قسمت اول

  
  

 
 
 
 
 
 


