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و شمیره   ٣تر ١ لھ :د پا
ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  ت تاسو ھمکارۍ تھ رابولينپھ درافغان جرمن آنالین   de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 

ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

                       
  

  ٢١/١٢/٢٠١٣                    عبدالحکیم سامع
  

  !بخوانید اگر نخوانده باشید
  »متقاعدین برگشت - مخفی خدمات«

  
 یک از بعد ھک نویسد می »متقاعدین برگشت -  مخفی خدمات« : عنوان تحت م٢٠٠١ سال ۴۵ شماره در »شپیگل«
 مرکزی مقر از تصویر این نشر با .»پردازدمی "قدرت افزایش و تجھیز بھ " نگج سایۀ در ."ای.آی.سی" نمایشی، عارضۀ«
 »LANGLEY -VIRGINIA« )ورجینیا -لنگلی( در  ."ای.یآ .سی"

 دام بھ و کرد شناسائی«:نویسد می تصویر پائینی سطر در
    ».انداخت

  
 دنیای در کھ ببینید یکبار باشد، توجھ قابل ممکن  آنچھ

 بھ امکانات، کدام از ادهاستف با و طریق چھ از افراد امروز
 قدرت« با رابطھ در رسند، می »ثروت« و نام شھرت،
 این .کند می تمویل مرجعی چھ را مذھبی غیر و مذھبی آواز خوش »مداحان« ھمھ این .اندیشند می نوع چھ »سیاسی

 را خود »ھاو – نو«« .آورند می بدست "صکوک" قیمت چھ بھ افغانستان مردم منافع حامی بنام را، ھا وکالتنامھ ھمھ
 »نومبر« ۵ بتأریخ گزارش این وقتی .آورند می بدست مصوونیت کدام با و زمانی جدول کدام طبق بر و »کجا« از

 »ھوائی« قوای اولتر ھمھ از کھ افغانستان، در  »تروریزم علیھ جنگ« از روز ٢٩ دقیق گردد، می منتشر م٢٠٠١
  .گذشت می بودند، ودهنم آغاز »برتانیھ«  و امریکا متحدۀ ایاالت

  
 بھ افغان، ساالر جنگ یک عبدالحق«:است نموده آغاز چنین مجلھ را گزارش این اصلی متن

 کوال« و کرد می صحبت خوب انگلیسی بزبان نفوذ، با پشتون .است بوده ھا امریکائی سلیقۀ
 کوال و انگلیسی" ،"حق" ھا پشتون رھبر «:عکس زیرین سطر در( ».نوشید می  ،»الیت
 حاصل اقتصاد، بخش »کارفرمایان« بھ مشابھ قدرت، صاحبان نزد سیاسی، وقایع در ).»"الیت

  .است برخوردار اھمیت از ،»منفعت و سود« رقم نھائی، محاسبۀ
  
 الزم دقت با بلکھ نھ، »احتیاط عساکر یا و افسران« جلب ، مانند حتماً، »متقاعدین برگشت« در 

 جملھ از خویش، برادران با زمانی م،٢٠٠١ سال بانتخا ھمین زیرا .گیرد می صورت
 مولوی« ،»بنیادگرای« ھمقطاران، از و »)خالص( اسالمی حزب« شناس، سر »قوماندانان«

 »متحدین مھر« او، »مسلح« دستۀ و »حقانی« .گردید می محسوب »تنظیم« ھمان مربوط ،»حقانی الدین جالل
 امریکائی ضد »شعار« ھمھ کنند، می حمل پیشانی بر را )حکمتیار  گلبدین( اسالمی حزب« و »القاعده« ،»طالبان«

 سر بر .ورزند می مبادرت ،»خارجی قوای و امریکا با ضدیت« نام تحت در »انتحاری« عملیات بھ و دھند می سر
 قدرت« جانب ،از»مرده« یا و »زنده« آنھا، سر آوردن برای »پولی جائزۀ« »اخوانی قدیمی برادران« ازین یک ھر

 و دائمی دوست« کھ اند معتقد  آن، حسب بر کھ  گویند ای رویھ را »رویھ« چنین این .است شده گذاشتھ ،»بزرگ
  .ندارد وجود »دائمی دشمن

  
 نیازمندی ملی، منافع شناخت و تشخیص برای .است »ملی منافع« یا و »منافع« تواند، می بوده »دائمی« آنچھ فقط 

 در متقاعد، »برگشت« از تفھیم کھ گزارش، این ادامۀ بھ .شود می دیده »ملی« مفھوم و ماھیت از دقیق درک  بھ الزم
 کھ نویسد می »عبدالحق«  بارۀ در مجلھ .اندازید نظر دھد، می تشکیل را گزارشگر ھدف ،»تروریزم علیھ جنگ«
 – صادرات« یتصد رفت، "دوبی" تبعیدگاه بھ بعد داشت، بدوش را جنگ رھبری شوروی، اشغالگران علیھ او«:

 پشاور، در مخصوص، ارتباطی ھای رشتھ با  .بگیرد سھم طالبان سقوط در خواست می حال کرد، ایجاد را »واردات
  "جیمز" و "یوسیف" برادران اند، گرفتھ جای مراتب و ھا مقام  قطار در جنگ، برندگان و »جویان طال« جائیکھ

 سومین .اند شده بزرگ افغانستان در کھ ،"شیکاگو" از روتمندث معاملگر  تاجر دو ند،ا ھگذاشت قدم "نیز ریچی«
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 کھ است، شده یاد  "فارلن میک رابرت«  بنام ،"ریگن رونالد" ملی، امنیت" مشاور  زمانی  اتحاد، درین ،امریکائی
 « :کھ شود می داده تذکر چنان ھم گزارش ھمین در ».است نامیده »"حق" رسمی غیر مشاور« یک را  خود

 مخفی، خدمات ھای"اجنت" .است بوده اعتماد بی او وھمراھان وپیروان  افغان این برابر در نھایت در ."ای.یآ.سی"
 مدعی »عبدالحق قوماندان« مورد در ».اند دانستھ می "صحنھ از خارج" شخصی و "نما خود" شخص یک را »حق«

 از را "طالبان" پیروان و طرفداران خود، نفوذ و اراعتب با تواند می  گویا کھ  ،زد "الف" او « کھ است شده گفتھ بوده،
 یا و "رافضین و مرتدین" جذب بھ عالقمندی انواع آنزمان در  امریکائی حکومت  صورت، بھر .سازد دور آنھا،

 شدن نتیجھ بی خطر، زیرا است، بوده "مؤفقیت" خبر بھ  محتاج حکومت، .است بوده ھا افغان بین از ،"کنندگان عدول"
 کھ شد، نمی شناختھ پیروزمند متحد یک صورت، ھیچ بھ شمال اتحاد است، رسیده می بنظر »دوامدار ھای باران بمب"

  )١۵٨ صفحھ م،٢٠٠١ سال ،۴۵ شماره ،»شپیگل«(».دادند می نشان خود از مالحظھ قابل مقاومت طالبان برابر در
  

 پشاور از را او تا نمود، تقاضا  "ھیلیکوپتر" یک و همخابر آلۀ اسلحھ، "حق" زمانیکھ «نویسد می داده ادامھ منبع ھمین
 در "ھا اجنت" .است نموده رد را او خواھش ."ای.آی.سی" دھند، عبور "پرواز"  بوسیلۀ افغانستان شرق منطقۀ بھ

 را نوع آن از تعدادی یک حاضراً   خودش جملھ از کردند، پیشکش  "ستاالیت تلیفون" یک عوض در برایش پشاور
 در را "حق" طالبان آنکھ از بعد  نمود، حکایت چنین را داستان زمانی "فارلن میک "صورت، بھر .است هبود مالک

 مغرور، کنندۀ صفت خود و راضی خود مخفی، خدمات این ترتیب بدین .کردند اعدام نموده، دستگیر کمین یا دام یک
 خطر وقت در نمود، ارزیابی درست نا را وضعیت :شد شناختھ ناتوان و درمانده بحیث دیگر بار  امریکا، بزرگ رتقد

  .ساخت دشمن نصیب را پیروزی نفرستاد، بموقع کمک مرگ،
  
 ترین جزئی ،"مخفی خدمات" زمانیکھ گردید، مقابل سپتمر ١١ بتأریخ ،اندیشھ قابل فاجعۀ بزرگترین با "ای.آی.سی"
 ،."ای.آی.سی" رئیس .است نداشتھ »واشنگتن" و "نیویارک" در تروریستی شدۀ پالن حملۀ بارۀ در ،روشنی  المتع
 دولتی دستگاه قربانی و "پاتریوتیزم"جبر مرحون تنھا باید، اول قدم در خود، مأموریت دوام در ،»تینیت جورج«

 کارمندان حال« .)است شده ساختھ برجستھ ھمجل صفحۀ وسط در رنگ ھمچو با تکرار جملھ این :توجھ( ».باشد
 وجود با« ».کنند قتل یعنی  :دھند انجام ،است بوده ممنوع آنھا برای سال ٢۵ آنچھ دارند، هاجاز دوباره مخفی خدمات

 چنانچھ .نمود ایجاد را ظرهتمن غیر "رنسانس" و تجدد زمینۀ تروریزم، علیھ جنگ در ھم باز تناقض، و  تضاد ھمھ
 آن، طبق بر کھ است، رسانیده امضاء بھ را ای امریھ ،)GEORGE W. BUSH( »بوش جورج« ،"سپتمبر" ماه در حاضر

 عملیۀ برای .است شده داده صالحیت ،"القاعده" نابودی و تخریب و "الدن بن اوساما" شکار بھ ."ای.آی.سی"
 تشخیص  " »الدن بن« "پای رد" اینکھ ایبر .است شده داده قرار مخفی خدمات اختیار در دالر میلیارد یک سرپوشیده،

 بھ یا و  "پختھ و آلوده  دود با" بایدرمتھم ،است نموده آرزو را عمل سلسلۀ جمھور، رئیس آنطوریکھ  .شود وتعقیب
 الزم جمھور ئیسر .است شده شناختھ یاغی ھای یغرب کالم تکیھ و عبارت ،تقریر و بیان چنین این .شود کشانیده "بند"

 عدم با ھمدیگر، علیھ معمول طبق اینکھ بجای کنند، کار یکجائی افغانستان در نظامیان و  "ھا اجنت" تا ستا دانستھ
  .دھند جزا را گریکدی احترام عدم و توجھ

  
 .کنند قتل یعنی :دھند انجام ،است بوده ممنوع آنھا برای سال ٢۵ آنچھ دارند، اجاز دوباره مخفی خدمات کارمندان حال

 کھ  رسانید، امضاء بھ را فرمانی عامھ، افکار فشار تحت در م١٩٧۶ سال در ،»فورد جیرالد« وقت، جمھور رئیس
 گردیده برمال ،»واترگیت قضیۀ« از بعد و ویتنام جنگ از بعد .نمود منع کشتن وظایف  از را مخفی خدمات کارمندان

 در .برسانند بقتل را »کاسترو فیدل« تا د،بودن نموده تالش مرتبھ ھشت کم از کم امریکائی، ھای "اجنت" کھ  بود،
 ساحۀ در ھائیکھ "اجنت"  .دارد قرار  "ساالران جنگ" با »آیدیال« یا آرزوئی رقابت یک در ،"ای.آی.سی" افغانستان

 علمای محلی، رھبران باید ،ادندد می انجام را  شده تصحیح  دوباره وظایف پاکستان، خاک ھای قسمت در ھم و جنگ
 صحبت از یک ھر بود الزم .است نھفتھ طالبان با نھ امریکا، با آینده کھ ،ختندسا می معتقد را اقوام زرگانب و مذھبی

  .اندیشید می مرتبھ دو ، نقیصھ این  روی ،"حق" قتل از پس ، شوندگان
  

 در "یتستاال"از زیادی تخنیک خدمات، :میگردد برمال ."ای.آی.سی" آمیز مصیبت ھای ضعف از یکتعدادی حال، بھر
 مانند کھ کافی، "ھای اجنت"  نھ اما دارد، اختیار در ،)ویرجینیا( "لنگلی" در تجزیھ و تحلیل مرکز طریق از کیھان،
  .بفھمند  را آنھا "کلتور" داشتھ، تسلط شوند، می توظیف آن در کشوریکھ زبان بھ و باشند حرکت در آب در ماھی
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  کھ است، داشتھ وجود فرد یک فقط ،».ای.آی.سی« "دستگاه" در ھمکار ١٨٠٠٠ جملۀ در ،»سپتمبر« ١١ از بعد
 عربستان برای شخص یک مرکز، در .بود شده تبدیل خارجھ وزارت بھ او است، نموده می صحبت  روان پشتوی
 "کار مارکیت" در خدمت، در انتخاب بزرگ کمبود .است توانستھ نمی تکلم عربی ھیچ کھ است، بوده ولؤمس  سعودی
   .کرد یاد  ھم تجربھ فاقد توان می ،اوسط بصورت :است بوده موجود

  
 منطقۀ در میانھ، شرق در ھمھ از قبل قبلی، مؤثر درمحالت ،را "متقاعد ھای اجنت یکتعداد ."ای.آی.سی" اواخر، درین

 در دمات،خ .شگوفد می تروریزم جاھائیکھ اند، داشتھ بلدیت محل با زیرا .است نموده اعزام هرادوب ،"پارس خلیج"
 حال .دارند وجو جست کنند، صحبت روان  دری یا وپشتوی روان عربی کھ، را افرادی ،).(WWW.CIA.GOV آن "سایت"

 چیز ھمھ .گیرد می صورت باشند، داشتھ ھم گذشتھ از  را "قبلی جرایم" محکومیت  "ھائیکھ اجنت" پذیرش دیگر بار
 نھ، چنان ھم -است گرفتھ صورت چھ او امریۀ طبق بر کھ کند، کاران تواند نمی جمھور رئیس تبھرم این سابق؟ مانند
  .گزارش رونویس ختم – )GERHARD SPÖRL( »شپورل گیرھارد« :دھنده گزارش ھمانجا،.(رود کج چیزی اگر
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