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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٠١٠/ ٠٦/٠١                                  ديپلوم انجينير کريم عطائی 
  مطبوعات بين المللی از 
  
  

  ضربۀ شديد به امريکائی ها در افغانستان
  کار اکتشافی تخمين نابود کن -سوء قصد در برابر يک پيشقراول سی آی ِا

  
، کار يک جنرال امريکائی می نويسد.  به سی آی ِا ضربۀ شديد وارد کرد،يک اجنت دوجانبه با يک حملۀ انتحاری 

  . به صورت وسيع بی معنی است،اکتشافی امريکا در برابر شورشيان برای جنگ
  

  بيت امـّان، واشنگتن 
  

آنچه ناکامی نظارت يک پايگاه خوانده می شود ، بيشتر يک ضربۀ شديد طالبان و القاعده در برابر امريکائی ها در 
 عضو سی آی ِا و ٧در پايگاه چپـمن در حوالی خوست يک عامل انتحاری قبل از يک هفته . افغانستان تلقی می گردد

به اساس اطالعات غير رسمی ولی مؤثق الجزيره و رسانه های امريکائی، حمله . يک اجنت اردنی را به قتل رسانيد
  .کننده يک اجنت دو جانبۀ اردنی بوده است

  

  يک تظاهر از القاعده
اين . اوی ارتباط داشت و همچنان از امريکائی ها بهره بردار بودحمله کنده، البالوی، از اعتماد يک افسر اردنی که ب

. شاهد آن خواهد بود که او در خارج از پايگاه پذيرائی گرديده و بدون تالشی به داخل پايگاه مشايعت گرديده است
اجنت دو جانبه لحظۀ قبل از مذاکره که سی آی ِا از آن انتظار اطالعات مهم در مورد طالبان و القاعده را می برد، 

  .بمب را که در تن داشت، انفالق داد
 سال به اين سو، سی آی ِا با يک ضربه چنين تعداد اعضای خود را از ٢٦از حمله به سفارت امريکا در ليبنان قبل از 

در جملۀ .  عضو سی آی ِا به قتل رسيده اند٤به اين طرف در افغانستان ٢٠٠١قبل از اين از سال . دست نداده بود
  .قربانيان، به اساس اطالعات تائيد نشده، آمر گروپ که شايد مادر سه طفل بوده، نيز شامل است

است آن همچنان اخطار دهنده . تلفات اين شماِر زياد اعضاء معنی از دست دادن مقدار زياد اطالعات را در بر دارد
اجنت دو جانبه بايد مدتی درازی .  رسانندکه طالبان و القاعده در موقف قرار دارند تا چنين عمليات را به انجام

هدفمندانه نه صرف اطالعات مورد قبول بلکه قابل کنترول را نيز  رسانيده باشد تا اعتماد امريکائی ها و افسر 
اين ضربه بر عالوه همکاری دراز مدت  استخباراتی بين امريکا و اردن را بر مال می . ارتباطی اردنی را کسب کند

ضوع زمانی سرخط منفی رسانه ها را تشکيل می داد که معلوم گرديد امريکا تروريست های مظنون اين مو. سازد
  . کشور های جهان سوم را تحت تحقيق و يا  شکنجه قرار می دهد

طوريکه . ، از برکت شايعات در انترنت به حيث مـُبـَـلغ جهاد شناخته شده بودبود که يک طبيب Al-Balawiالبالوی 
مقامات اردنی قبل از چندی او را در محل . او را می پوشانيد" لغ جهادـَبـُم"سی آی ِا متذکر است معلوم می شود که 

د تا شخص دوم القاعده، شواهد می رسانند که او در محبس به حيث اجنت استخدام گردي. سکونتش حبس کرده بودند
به اساس اطالعات دست داشته . طبيب مصری الظواهری را که در پاکستان در خفا به سر می برد، رد يابی نمايد

آن برضد تروريست ها کار نگرفته بلکه در برابر کار فرمای خود از آن   که ازرواقع او به القاعده نزديکی داشتد
  .استفاده نمود

افی ين، راپوری را در مورد کار های اکتشجنرال استخبارات امريکائی، ميکايل فالحادثۀ ناکامی، بدون ارتباط به اين 
او در راپور به اين نتيجۀ مايوسکن می رسد که می گويد، مفيد خواهد بود تا روزنامه . ادارۀ خود به نشر رسانيده است

کار اينها در اتخاذ تصيم برای امور . نيمها مطالعه گردد نسبت به اينکه تحليل های متخصصين خود را  بخوا
به جواب سؤال های اساسی که قطعات امريکائی در کدام تا  ندارند  آنرااينها توان. ستراتيژی در حاشيه قرار می گيرد

بايد از حمايه برخور دار باشد چطور زندگی دارند و چطور راضی نگاه  و مردمی که شته باشندساحه مؤثريت دا
  . پردازند، بداشته شود

قابل فهم نيست که راپور بدون موافقۀ قوماندان امريکائی در افغانستان، جنرال مک کريستال، به نشر سپرده شده 
از مک کريستال چند مرتبه نقل . آمر خدمات اطالعاتی در افغانستان نام می بردالين در نوشته از خود به حيث ف. باشد

. جديد توصيف گرديده که بايد خدمات اطالعاتی را نييز در بر داشته باشدشتاز ستراتيژی پيقول به عمل آمده و او 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

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

 

 در مورد ساحۀ  خدمات اطالعاتیمقامات مختلفنشر اين متن غير عادی می تواند قسمتی از مبارزۀ باشد که در بين 
  .صالحيت های شان در جريان باشد

 مانند خسر روسی 
.  به کار نمی آيدديگرو  است که از جنگ سرد منشه می گيرد یی موقفناکامی خدماتت اطالعاتبه اساس اين را پور 

 . که بمب گذار پيدا گردد تعمق در آن مفيد تمام نمی شود. قلت اطالعات نيست بلکه تهيه و بکار گرفتن آن،پروبلم
دمات اطالعاتی به عقيدۀ فالين، خ.  با مؤفقيت همراه نيست مگر اينکه پشتيبانی مردم بدست آيددرجنگ تخريب دشمن 

اين فرضيه درشک است که نرگاو نسبت . مانند نرگاوهای جنگی به سمت پارچۀ سرخ، به طالبان حمله ور می شوند
شکست افغانستان را بايد ترک می  کنايه ای است به اينکه شوروی ها زمانی با -بيشترداردتوان به خرس روسی 

  .گفتند
  

 پايان
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

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

 

 


