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و شميره   4 تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ليت همکارۍ ته رابونـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت    ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٨                                          ايمل خان فيضی
  

  :گروه شبه نظامی افغان سی آی ای

   از ساختارهای نقض کنندۀ حقوق بشر و موازی با حکومتینوع
  

تحقيقی روزنامۀ  ورناليست، از باب ُودوارد، ايديتور و ژ"جنگ های اوباما"که کتاب  ، زمانی٢٠١٠در سپتمبر 
بوش "باب ُودوارد مانند کتاب قبلی خود، . واشنگتن پوست، از چاپ برآمد، يک نسخۀ اين اثر تحقيقی به من هم رسيد

خواسته است تا يک سلسله حقايق درونی ادارۀ اوباما را از اولين ) جنگ های اوباما(، در اثر جديدش "در جنگ
اين کتاب که حاصل . هارمين رئيس جمهوراياالت متحدۀ امريکا، بيرون آوردحيث چهل و چه روزهای انتخابش ب

صدها ساعت مصاحبه با مقامات کليدی، اسناد محرمانۀ دولتی و يادداشت ها از مالقات ها و جلسات مهم شخص 
نستان و باشد، بيشتر روی جنگ افغانستان، ستراتيژی ادارۀ اوباما برای افغا رئيس جمهور و اعضای ادارۀ وی می

پاکستان، اختالفات ميان رهبری نظامی و ملکی دولت امريکا در اين جنگ و همچنان عمليات جنگی مخفی در 
  .پاکستان و مناطق سرحدی آن کشور با افغانستان، متمرکز است

 شود، نيست بلکه سعی می هدف مطلب هذا در اصل معرفی اين کتاب که اکنون نزديک به يک سال از چاپ آن می
 تا عمليات جنگی مخفی که ازسوی سازمان استخبارتی امريکا توسط عناصر اجير افغان و پاکستانی در هردو شود

 گيرد و باعث بروز مشکالت برای حکومت مرکزی و مردم جنگزده و بيچارۀ ما می طرف خط ديورند صورت می
ديت و فعاليت گروه اجير افغان سی آی گردد، تا حد امکان روشن گردد، که مؤلف کتاب يادشده، اولين افشاءگِر موجو

  .باشد ای در افغانستان می
  

   نفری افغانِ  سی آی ای٣٠٠٠باب ُودوارد، افشاءگِر فعاليت مليشه 
، مايکل وسانت هايدن، رئيس سازمان استخباراتی امريکا ٢٠٠٨ دسمبر ٩تاريخ ه  که ب١باب ُودوارد می نگارد

 -را برای دو ساعت مالقات نمود و راجع به عمليات جاری) وباماا(رئيس جمهور تازه منتخب ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(
ُودوارد می افزايد که در جريان توضيحات، .  کشور جهان به وی توضيحات داد٦٠مخفی سی آی ای در بيش از 

در در حدوِد هشتاد فيصد حمالت امريکا : "هايدن گفت. اوباما از هايدن راجع به فعاليت سی آی ای در پاکستان پرسيد
از پايگاه های مخفی ما در  طياره های بی پيلوت جنگی. در اختيار ماست) پاکستان(آسمان . جهان، در آنجاست

   ٢..."کنند پاکستان نشست و برخاست می
عمليات مهلک و ديگر نوع "قول از باب ُودوارد، هايدن در ارتباط به افغانستان به رئيس جمهور اوباما گفت که ما ه ب

اين شامل حمالت ." دهيم خود را مستقالنه و يا در حمايت از اردوی امريکا در افغانستان انجام میعمليات مخفی 
 CTPT  (Counter-terrorism Pursuit نفری افغان سی آی ای یا ٣٠٠٠فعاليت گروه مسلح طياره های بی پيلوت و 

Teams) باشد می.  
 و فعاليت يک گروپ شبه نظامی افغان سی آی ای را افشاء بار موجوديت با چاپ اين کتاب، باب ُودوارد برای اولين

نمود و تمام رسانه های مشهور جهان، از واشنگتن پوست گرفته تا نيويارک تايمز و آژانس های خبری چون 
نقل از اين کتاب موضوع موجوديت گروپ شبه نظامی فوق الذکر را خبرساز ساختند و ه همه ب... اسوشيتيد پرس

 خبری در اين یبرای معلومات بيشتر رجوع شود به لينک ها. (های خود را تهيه و نشر نمودندروی آن گزارش 
  )٣رابطه در اخير صفحه

، در يک راپور، پايگاه ها يا ) راپور نظامی امريکا٧٦٠٠٠افشاء (ويکيليکس هم به سلسلۀ افشاء گری های خود 
 Lilley( نام های ه شوند، ب  سی آی ای تربيت میتأسيسات امريکائی در افغانستان که در آنها اجيران افغان

Firbase(  و(Forward Operating Base Orgun-E)   که در واليت پکتيکا واقع اند، فاش نموده است.  

                                            
  ٥٠باب ُودوارد، صفحۀ : جنگ های اوباما، مؤلف 1
Obama’s Wars, Bob Woodward, page 50, Simon & Schuster  
خذ همان مأ٥٢صفحۀ  2  
3 http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=11697593 
   http://www.youtube.com/watch?v=9TX_R9R4oJs&feature=player_embedded#at=84 
   http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/09/22/130041571/3-000-man-cia-army-conducts-operations-in-pakistan 
   http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9ID6G381.htm                                   
 http://www.msnbc.msn.com/id/39307910/ns/world_news-south_and_central_asia/t/official-cia-runs-elite-afghan-fighting-force/ 



 
 

 
و شميره   4تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

 يا  CTPTهمچنان اين گروه شبه نظامی افغان سی آی ای که رسمًا، به اساس کتاب ُودوارد و تأئيد مقامات امريکائی، 
(Counter-terrorism Pursuit Teams) نام ه ناميده می شود، در راپور های ويکيليکس ب)Afghan OGA Forces( 

 )Other Government Agency(يا " سازمان حکومت ديگر" به معنی OGAنقل از واشنگتن پوست،ه  ب .ياد شده اند
  ٤.باشد که هدف از آن سازمان سی آی ای است می

  
  "وهای جنگی افغان برای امريکايکی از بهترين نير: "سی تی پی تی

، جو بايدن، ٢٠٠٩اهميت و قابليت اين گروه مسلح اجير افغان برای ادارۀ اوباما آنقدر مهم است که در ماه سپتمبر 
معاون رئيس جمهور اوباما، گفته بود تا زمانيکه کم از کم دو پايگاه نظامی امريکا در بگرام و قندهار برقرار باشند، 

توانند در هر گوشۀ کشورعمليات انجام دهند، فضای هوائی افغانستان در کنترول امريکا باشد، شبکۀ نيروهای خاص ب
 افغان سی ٣٠٠٠تيم ممتاز و قوی استخباراتی ما در افغانستان اطالعات هدفمنِد را برای نيروهای خاص تهيه کند و 

  ٥.نستان باز گشت نخواهد کردالقاعده ديگر به افغا ، بتواند آزادانه فعاليت نماید)CTPT(آی ای 
کريستال، قومندان سابق نيروهای ائتالف بين المللی در افغانستان، تعداد گروپ شبه نظامی   قول باب ُودوارد، مکه ب

به اساس معلومات اين ژورناليست واشنگتن پوست، گروپ مسلح متذکره در . افغان سی آی ای را سه چند ساخته بود
عمليات اين گروه در خوست، پکتيکا و " ٦.داد متعدِد را هر شب در اطراف قندهار انجام میحمالت "فقانه وآنزمان م

  .پکتيا نيز گزارش داده شده است
نقل از يک مقام دولتی آن کشور راجع به اين گروپ مسلح اجير، در سايت خود ه  ب امريکا )NPR(راديو ان پی آر 

ی افغان است و اين گروه سهم و همکاری بزرگ را برای ثبات و اين يکی از بهترين نيروهای جنگ" می نويسد که 
  ٧."امنيت انجام داده است

راديو ِان پی آر، همچنان می افزايد که يک مشاور اردوی امريکا که از وی نام نبرده است، ضمن تأئيد موجوديت اين 
  ٨.دهد نجام میادر پاکستان، گروه شبه نظامی گفته است که اين گروه بعضی عمليات خود را در آن سوی سرحد، 

  
  انجام عمليات در خاک پاکستان 

 کتاب خود راجع به يک سفر ليون ايدوارد پنيته، رئيس ساق سازمان استخباراتی امريکا و ٣٣٦ در صفحۀ  ُودوارد 
. دهد وزير دفاع فعلی آن کشور  به پاکستان و مالقات وی با جنرال پرويز اشفاق کيانی، لوی درستيز، معلومات می

 مالقات، رئيس سی آی ای به جنرال کيانی يک سلسله تقاضای های بيشتر را در ارتباط نبه اساس اين منبع، در جريا
يا طيارات بی پيلوت " پريداتور"پنيته به اين باور بود که . به عمليات سی آی ای در خاک آنکشور مطرح می نمايد

ُودوارد . باشند که بايد از آنها بيشتر استفاده نمود  جنگی مییح هاجنگی و ديگر امکانات مشابه هوائی، دقيقترين سال
را در " پريداتور"دليل حضور بزرگ نيروهای زمينی خود در جنوب، اجازۀ پروازهای ه می افزايد که پاکستان ب

ات جنوبی ها در ساح"پريداتور"خواست تا  اما پنيته می. داد (Boxes) "باکسيز" نامه ساحات  جغرافيائی معين  ب
ها تنها يک نوع طيارات بی " پريداتور". (دارای حضور نظامی پاکستان هم اجازۀ پرواز و فعاليت را داشته باشند

  ) .پيلوت تهاجمی نبوده بلکه از آنها برای کارهای کشفی و استخباراتی هم کار گرفته ميشود
 که در مناطق سرحدی پاکستان حضور و شود طی اين مالقات از جنرال کيانی راجع به شبکۀ حقانی پرسيده می

از . ٩" پيادۀ اردوی پاکستان در نزديکی آنجا قرار دارند٧قرارگاه های فرقۀ "قول از ُودوارد، ه فعاليت دارد و ب
توضيح "شود؟ کيانی علت آنرا  جنرال کيانی پرسيده شد که چرا معلومات استخباراتی آنجا کمتر شريک ساخته می

امريکا به يک "رسد که  پنيته به اين نتيجه می. ين احساس که مالقات مؤثر نبوده آنجا را ترک کردو پنيته با ا" نکرد
روی همين . نيروهای امريکائی برای انجام عمليات زمينی، بسيار مرئی بود."  ضرورت داردینوع نيروهای زمين

  . کستان آغاز کردعمليات خود را در خاک پا) رئيس سی آی ای( او CTPT نفری ٣٠٠٠دليل، گروپ 
  

در اين اواخر، اصابت صدها فير راکت و هاوان از سوی پاکستان بر خاک مقدس کشور و خاموشی ائتالف بين 
خارج  نام آوردن صلح و ثبات در کشور حضور دارند، باعث تعجب تعداد کثيری از افغانهای داخل وه المللی که ب
مينه با برخی ها در داخل کشور داشت، بعضی از منابع رسمی ی که نگارنده در اين زئدر تماس ها. کشور گرديد

نزديک به رياست جمهوری و غير رسمی ديگر، که نخواستند نام های شان گرفته شود، امريکا را به طور غير 
به قرار اين منابع، گروه های مسلح ناشناسِ هستند در هردو طرف سرحد . مستقيم در حمالت پاکستان مسؤول دانستند

  ....ر بدل پول امريکا باعث بی ثباتی در مناطق سرحدی ميان دو کشور می شوندکه د

                                            
4 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/22/AR2010092206241.html 
١٦٠-١٥٩باب ُودوارد، صفحۀ : جنگ های اوباما، مؤلف 5  
  ٣٣٥باب ُودوارد، صفحۀ : جنگ های اوباما، مؤلف 6
7 http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/09/22/130041571/3-000-man-cia-army-conducts-operations-in-pakistan 
8 http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/09/22/130041571/3-000-man-cia-army-conducts-operations-in-pakistan  
  ٣٦٧باب ُودوارد، صفحۀ : جنگ های اوباما، مؤلف 9



 
 

 
و شميره   4تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

می نويسد که رئيس جمهور کرزی و رئيس ) جنگ های اوباما(ايدتور روزنامۀ واشنگتن پوست، هم در کتاب خود 
کستان می جمهور زرداری هردو به اين باوراند که امريکا در عقب بعضی از حمالت طالبان پاکستانی در خاک پا

  ١٠.باشد
 تعلق دارد و از کابل نشرمی شود، در يک )١٠٢٫٢روی موج اف ام (سپوږم  سايت لوی افغانستان که  به راديو 

راجع به حمالت پاکستان بر خاک افغانستان می " په پاکستاني بريدونو کې امريکايي اهداف"تبصره تحت عنوان 
ت پاکستان، به شکل غير رسمی، گفته می شود که در اردوی در حلقات سياسی کشور و از سوی حکوم"نويسد که 

  ١١."را انجام می دهند) حمالت(پاکستان حلقات امريکائی اند که برای اهداف خاص اين کار
افغانستان وروستي بريدونه د پاکستاني پوځ له لوري شوي، خو په سياسي کړيو  دا ښکاره ده چې پر: "لوی افغانستان

امريکايي کړۍ دي چې د   دا خبرې په نارسمي ډول کيږي چې دا په پاکستاني پوځ کېپاکستاني حکومت کې او
سره دا پوښتنه را پيدا شي چې پاکستان ولې دا خبره په زغرده  ښايي له دې. امريکا د ځانګړو اهدافو لپاره دا کار کوي

لپاره دا خبره په  پوښتنې ځواب دا دى چې پاکستان د خپل پوځ او پاکستاني دولت د حيثيت د ساتلو نه کوي؟ ددې
حالت له دې وړاندې هم د امريکايي ځانګړو ځواکونو له  د پاکستاني پوځ او استخباراتو دغه ډول. رسمي ډول نه کوي
و کې د اسامه بن الدن د وژل کېدو په وخت ک خوا د اسالم آباد په   ".ې پ شوى ون

 
  ظلم و بيباکی  

انستيتوت "، يک متخصص حقوق بشر در ١٢در يک گزارش اسوشيتيد پرس امريکا، به قول از جانـَـتن هورويز
گروپ های شبه نظامی در چنين يک پوشيدگی يا اختفاء فعاليت می نمايند که برای بيشتر " آمده است که " اجتماع باز

اين نيروها تحت فرمان مقامات امنيتی افغان نمی باشند و . آنها تقريبًا ناممکن استافغانها جوابگوئی بدرفتاری های 
، امريکا می تواند بگويد که اين تقصير )از سوی اين گروه ها(اگر يک فرد ملکی کشته می شود يا صدمه می بيند 

  ١٣."امريکا نبود
تان مرتبًا اين گروپ های شبه نظامی را به اين کارشناس حقوق بشر همچنان افزوده است که افراد ملکی در افغانس

  .بدرفتاری های فزيکی و سرقت مال شان در جريان عمليات شبانه متهم کرده اند
، در يک گزارش خود راجع به ظلم و بيباکی گروه های اجير ٢٠١٠ سپتمبر ٢٢روزنامۀ واشنگتن پوست، به تاريخ 

، افراد مسلح مربوط به اين شبه نظاميان در ارگون واليت ٢٠٠٧ اکتبر ٢٣افغان سی آی ای خبر داد که به تاريخ 
  ١٤." ساله را در منزلش قطع کردند٣٠انگشتان دست چپ يک افغان "پکتيکا، 
، افراد مربوط به يکی از اين گروه اجير افغان برای سازمان استخباراتی امريکا، مطيع اهللا قانع، ٢٠٠٩در سال 

خالق همدرد، مدير مبارزه با جرايم جنائی را با يکتعداد از محافظين پوليس در قومندان امنيۀ واليت قندهار و عبدال
ارنوالی استيناف آن واليت به قتل رساندند   .يک حملۀ مسلحانه، به دليل گرفتاری يک تن از اين گروه، در دفتر 

ن، از نيروهای ائتالف بين به دليل دخالت غيرمستقيم امريکا در اين حادثه، رئيس جمهور کرزی بعد از تقبيح نمودن آ
  .المللی خواست تا مجرمين را فورًا به مقامات امنيتی افغان تسليم کنند

آژانس خبری اسوشيتيد پرس گزارش می دهد که مقامات سابق و برحال امريکا گفته اند که حادثۀ قندهار کامًال 
گاهی قبلی که افغان اجير شان به هدف بررسی شده است و تحقيقات نشان می دهد که مأمورين سی آی ای هيچ نوع آ

  .می روند، نداشتند) مقامات پوليس افغان(کشتن 
همه می دانند که بيشتر افراد و اشخاصی که گذشتۀ تاريک و پر از جنايات دارند، در بدل پول به صفوف چنين 

پول و حمايت گروپ های شبه نظامی می پيوندند و روشن است که چنين اشخاصی بعد گرفتن سالح و داشتن 
از سوی ديگر،  تجارب دهۀ هشتاد نشان داده . خارجی، حاضر به انجام هرنوع جرم و اعمال ضد انسانی می شوند

است که گروه های شبه نظامی زادۀ سازمان های استخباراتی با گذشت زمان از کنترول خارج شده و به گروه های 
  .اکتورهای جنگ و بی ثباتی در کشور و منطقه می باشندمسلح بيباک مبدل گرديدند که بعضی آنها تا امروز ف

 ٣٠٠٠قسميکه در فوق ذکر گرديد، رسانه های جهان و مقامات دولتی امريکا اکنون موجوديت و فعاليت گروه مسلح 
اما برخی از افغان های خفته و نا مستحضر همين که چيزی . نفری اجيرافغان در خدمت سی آی ای را تأئيد می کنند

 نام امريکا می شنوند يا می خوانند، فورًا نويسندۀ مطلب را يا به حزب اسالمی ربط ميدهند و يا آنرا گماشتۀ خالف
در حاليکه، هرعقل سليم و هر افغان وطندوست با درک موجوديت چنين . رژيم آخوندی ايران يا  پاکستان می نامند

ال را ميکند که اگر تربيه، تمويل و تجهيز چنين گروه گروه های شبه نظامی اجير سازمان های استخباراتی، اين سؤ
باشد، " کمک و همکاری برای صلح و ثبات در کشور"های متشکل از هزارها افغان از سوی امريکا واقعًا به هدف 

                                            
١١٧-١١٦باب ُودوارد، صفحۀ : اما، مؤلفجنگ های اوب 10  
11 http://loyafghanistan.af/index.php?option=com_content&view=article&id=3529:2011-07-09-03-30-18&catid=76:hot-topic&Itemid=205 
12 Jonathan Horowitz, a human rights expert working with the Open Society Institute 
13 http://www.huffingtonpost.com/2010/09/22/counterterrorist-pursuit-_n_734961.html 
14 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/22/AR2010092206241.html 
 



 
 

 
و شميره   4تر ٤  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

پس چرا بايد آنرا رسمًا در چوکات رياست امنيت ملی افغانستان ايجاد نکرد؟ رياست امنيت ملی کشور در قدم اول با 
مگر نبايد آنرا هرچه . اليت های خطرناک سازمان های استخبارتی قدرت های همسايه و منطقه روبرو استفع

  زودتر، همراه با اردوی ملی و پوليس ملی تقويت، تجهيز و تمويل نمود؟
اياالت متحدۀ امريکا و متحدينش اردوی ملی کوريای جنوبی را در طول کمتر از سه سال از تقريبًا هيچ به 

ولی با گذشت ده سال در افغانستان، پروسۀ بازسازی اردو و پوليس ملی هنوز هم بسيار .  نفر رساندند٧٠٠٫٠٠٠
به جای آن ده ها شرکت امنيتی خصوصی و گروه های شبه نظامی با پول غرب ايجاد می . بطی به پيش می رود

ملکی را شکنجه ميکنند، از خود زندان گردد که خودسرانه در داخل و سرحدات کشور عمليات انجام می دهند، مردم 
ها دارند، به خانه های مردم تحت نام مبارزه با تروريزم شبانه حمله ور می شوند، چور و چپاول می کنند، موسفيدان 

  ....و سران قوم و حتی مأمورين دولت را از بين می برند
رهای سياسی و نظامی موازی با حکومت کابل يکی از داليل تيرگی روابط ميان کابل و واشنگتن، فعاليت چنين ساختا

  /ختم./است و تا زمانی که اين ساختارها وجود داشته باشند، صلح و ثبات در کشور دور از تصور خواهد بود
  
  
  


