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  ٢از  ١ :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 وش خود نويسنده ميباشد، نوشته ها به د ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٠٨/٠٩/٢٠٠٩                                              وحيد مژده
  

  کشتار در کندز و استراتژی مک کریستال
  

حدود سه ماه قبل ایاالت متحدۀ امریکا جنرال مک کریستال را در افغانستان بعنوان فرمانده عمومی نيروهای امریکا 
فته شد که مک کریستال شخصيت استثنائی و بسيار و ناتو بجای جنرال مک کرنان تعيين کرد و در همان زمان گ

او کسی است که گروه تحت امرش در دستگيری صدام حسين رئيس جمهور سابق . وارد در مسایل استخباراتی است
. عراق و کشتن ابومصعب الزرقاوی و احتماال در کشتن پسران صدام حسين در حمالت هوائی نقش عمده داشته است

بل از مک کریستال در افغانستان وظيفۀ رهبری نيروهای این کشور را بعهده داشت به دالیلی دیوید مک کرنان که ق
که بيشتر به ضعف مدیریت وی رابطه داشت و بخصوص پس از کشته شدن بيش از یکصد غيرنظامی در فراه از 

  .نموده بودجنرال مک کریستال قبال تحت فرماندهی مک کرنان در عراق ایفای وظيفه . وظيفه سبکدوش شد
مک کریستال از زمان تقررش به پست جدید اعالم نمود که در صدد ایجاد تغيير در استراتژی کشورش در افغانستان 
است و طبق گزارشها، وی اخيرا استراتژی جدیدی را در این خصوص ارائه داده که فقط بخش هائی از آن در رسانه 

اتژی با درنظر داشت اشتباهات گذشتۀ امریکا در افغانستان و گفته می شود که این استر. ها به نشر رسيده است
. مشوره با بزرگان اقوام، رهبران مجاهدین و شخصيت های اهل نظر افغان در مسایل سياسی طرح شده است

بزرگترین این اشتباهات عدم توجه به حفظ جان غيرنظاميان بوده که موجب تحریک مردم به پيوستن به صف مخالفين 
  .شده است

با توجه به همين مسئله، در استراتژی جدید نکتۀ بسيار مهمی که اعالم شده اینست که کشتن طالبان دیگر در اولویت 
ناتو تحت رهبری جنرال مک کریستال .  کاری ما نيست بلکه مهمترین اولویت حفظ جان غيرنظاميان افغان است

بر طبق . ایت مردمی محروم ساخته و آنانرا تجرید نمایدکوشش خواهد کرد تا از راه کار با مردم، طالبان را از حم
برنامۀ جدید، استفاده از نيروی هوائی برای بمباران به حداقل کاهش خواهد یافت و حتی اگر تشخيص شود که طالبان 

  .در ميان غيرنظاميان وجود دارند، از بمباران مناطق مسکونی خودداری خواهد شد
از تغيير استراتژی شنيده بودند به این موضوع کامال بی باور شدند زیرا هربار که مردم از همان آغاز از بس سخن 

از تغيير استراتژی حرف زده شده، چندروز بعد شمار بيشتری از غيرنظاميان در حملۀ نيروهای ائتالف جان باخته 
ت و همان استراتژی قدیم اند و اکنون مردم کامال به این باور اند که ادعای تغيير در استراتژی دروغی بيش نيس

دوران جورج بوش در عمل پياده می شود وباقی ادعا ها بمنظور فریب اذهان مردم بخصوص در کشورهای غربی 
  .است

واقعۀ کشتار بيش از نود نفر در ولسوالی چهاردرۀ والیت کندز آخرین مورد از کشتار غيرنظاميان پس از اعالم 
واقعه زمانی اتفاق افتاد . ز پيش نسبت به وعده های امریکا بی باور می سازداستراتژی جدید است که مردم را بيش ا

که مخالفين دولت در این والیت دو تانکر تيل را که از شيرخان بندر به نيروهای خارجی مواد سوخت انتقال می داد 
  .ربودند و آنرا بسوی علی آباد بردند

های مخالف دولت مانند دهها سال قبل و دوران تجاوز اتحاد امروز هم شيوۀ برخورد با غنایم جنگی از طرف نيرو
در آن زمان وقتی موتر های حامل مواد غذائی یا سوخت به غنيمت مجاهدین در می آمد، اگر امکان . شوروی است

را به انتقال به جای دیگر ممکن نمی بود، آنرا آتش می زدند و از بين می بردند اما اگر امکان انتقال ميسر می بود، آن
معموال تانکرهای مواد سوخت یا موتر های حامل مواد غذائی به روستاهای نسبتا نزدیک برده . محل امنی می بردند

این کار در حقيقت جایزه ای بود که به روستا نشينان در برابر . می شد و بعد در اختيار روستائيان قرار می گرفت
  .شویق موثری برای پيوستن افراد بيشتر به صفوف مقاومت بودحمایت شان از مخالفين پرداخته می شد و وسيلۀ ت

نسل دوم همان مجاهدین که به صف مخالفين امروز دولت پيوسته اند به نظر می رسد که از تجربۀ نسل اول در جنگ 
و سپس آنرا در ماجرای ربودن دو تانکر در کندز وبردن آن به یک روستا . چریکی عليه شوروی سود می برند

  .اختيار روستا نشينان قرار دادن، تکرار کاری است که در دوران تجاوز شوروی به افغانستان معمول بود
در چنين حالت معموال جنگجویان، خود در نزدیک شکار خویش باقی نمی مانند بلکه در جائی دور از محل توقف 

ت موترها، بتوانند ضربۀ دیگری به دولت وارد نمایند و موترها کمين می گيرند تا در صورت حملۀ زمينی برای نجا
در این حالت از موتر های ربوده شده بعنوان طعمه برای شکار . احيانا سالح و مهمات و تجهيزات به غنيمت بگيرند

  .استفاده می کنند
ه روستا، روستا نشينان با تانکر ها شب هنگام ربوده شد و پس از انتقال ب. در کندز نيز دقيقا همين واقعه اتفاق افتاد
نيروهای زمينی که از خطر کمين آگاه بودند، حمله نکردند اما در نزدیکی . سطل و بشکه به انتقال تيل از آن پرداختند



 
 

  
  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،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

های صبح از تجمع مردم در اطراف تانکرها خبر از نيروهای ناتو تقاضای حملۀ هوائی نمودند و این فاجعۀ بزرگ 
  .ببار آمد

ر اینست که این تانکرها قصدا بدون موجودیت نيروی کافی امنيتی از شهر خارج شدند تا توسط یک احتمال دیگ
بعبارۀ دیگر نيروهای خارجی خواستند تا از . طالبان ربوده شوند و بعد به جائی که محل تجمع طالبان است برده شوند

جنرال مک کریستال به سازمان دهی . کننداین تانکرها بعنوان طعمه برای تجمع و در نهایت کشتار طالبان استفاده 
شکی نباید داشت که . حمالتی از این دست که با استفاده از راپور های استخباراتی در عراق انجام داده مشهور است

قبل از تصميم به حمله، منطقۀ مورد نظر توسط ماهواره دقيقا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس امر حمله صادر شده 
  .قعا چنين بوده باشد، این نهایت بی خبری آنان از وضع در افغانستان را نشان می دهداگر وا. است

این در حاليست که . نيروهای آلمانی مستقر در والیت کندز اعالم داشته اند که همۀ کشته شدگان جنگجویان مسلح اند
غانها مردم آلمان را هميشه دوست خود اف. رسانه ها تصاویر کشته شدۀ اطفال کم سن و سال را هم به نمایش گذاشته اند

کمک های کشور آلمان به افغانستان مورد توجه وستایش بوده است اما شيوۀ برخورد فرماندهان . تلقی کرده بودند
  .نظامی آلمانی با این مسئله و نپذیرفتن مسئوليت کشتار بزرگی که مرتکب شدند قابل تاسف است

قيق خواهد کرد اما تحقيقات در وقایع مشابه بی نتيجه بوده و هرگز موجب اقناع ناتو اعالم داشته که در این مورد تح
وقتی مسئولين کشتارها مورد بازپرس و مجازات قرار نگيرند، تحقيقات در مورد کشتار . مردم افغانستان نشده است

افغانستان بحدی بی تحقيقات بی ثمر در چنين موارد به معنی اینست که خون مردم . کاری بی مفهوم ومسخره است
  . ارزش است که هيچکس بخاطر ریختنش حتی مورد پرسش قرار نمی گيرد

این کشتار یکبار دیگر ادعاهای مبنی بر تالش در جهت حفظ جان غيرنظاميان در افغانستان را نادرست ثابت ساخت 
 دستور کار ایاالت متحدۀ و نشان داد که هيچ استراتژی جدیدی جز کشتار بيشتر برای ارعاب مردم افغانستان در

  . امریکا و کشور های عضو ناتو قرار ندارد
  

  پایان
 
  


