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ترجمه از نیویارک تایمز

مقدمه:
این مضمون به اساس آخرین راپور ملل متحد که راوی فعالیت های قوای خاص ضربۀ مسلح افغانی در حومۀ شهر
خوست ،والیت شرقی افغانستان است تهیه شده .
این قوای مسلح توسط سی .آی .ای .خارج تشکیالت دولت افغانستان ایجاد گردیده.
قوای اجیر افغانی سی .آی .ای .رد پای اعمال استبدادی و خشونت بار را دنبال می کنند.
رزمندگان در خطوط حساسس جبهات جنگ نقاط بس دشواری را نگه می دارند .اما به گفتۀ مؤظفین شیوۀ برخورد
ظالمانه و استبدادی این قوا باعث ایجاد ارعاب و دهشت افگنی بین مردم عوام شده و مأموریت امریکا را تحت شعاع
قرار می دهد

نادر شاه کوت ،افغانستان:
رازو خان دفعتا ً از خواب چشم گشود و دید که تفنگ ها بسویش نشانه گرفته شده و به اودستور دادند که از جا برخاسته
به زمین بیفتد .در دقایق چند حمله کنندگان مسلح مرد ها را از زن ها و اطفال جدا ساخته آماج فیر گلوله شروع شد.
وقتی رازو خان را برای استنطاق می کشاندند او به عقب نگریست که خانه اش به آتش کشیده شده و شعله های آتش
از خانه اش به آسمان بلند است .و در این خانه اجساد برادرانش و شوهر خواهرش غرقه در خون غلطیده .اهل قریه
که در نیمۀ شب از خواب بیدار شده به سوی محل واقعه شتافتند و دریافتند که خانۀ رازو خان طعمۀ آتش شده و چیزی
از آن باقی نیست و جسد سوختۀ خواهر زادۀ سه ساله اش به نام مارینا در کنج خانۀ خواب افتیده.
حملوران مسلح به خانۀ رازوخان جزء قوای خاص ضربه است که توسط سی آی ای از اجیران افغان تشکیل و مجزا
از ساختار دولتی افغانستان است .این قوه توسط سی .آی .ای .تمویل ،تنظیم ،تعلیم و مدیریت گردیده ولی اعمال شان
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

در ساحه نظارت نمی گردد و در عمل این قوت از سوء استفاده ،خشونت و دهشت افگنی و ایچاد ترس و وحشت در
برابر عوام استفاده می نمایند.

مترجم:
تحت این شرائط چگونه مردم با طالبان نه پیوندند؟

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با "کلیکی" بر عکس نویسنده
در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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