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                درافغانستان CIA ي"رامــا" تـا KGBKGBKGBKGB  ازخـاد -8

  ش  و اسالفKGBKGBKGBKGBنگاهي اجمالي به خـاد  - الف

عصاب حسي دولت ها در رگ و پي جامعه دويده و باكارنامه هاي دهشتبار   ارگانهاي استخباراتي به مثابه ا

د  پيشنه اي دار اين ارگان مخوف در افغانستان .و مخوف شان رعب و وحشت را در ميان مردم خلق مي كنند

راه ه ب رو را " ضبط احواالت "زماني كه امپرياليزم انگليس براي دولت نادر غدار نهاد . نكبتبار سخت ننگين و

ملتان نام يكي از واليات  [ بود مشهور به ملتانيئياز قوم محمد زا اهللا نواز خان ملتانينخستين رئيس آن  كرد،

 ، آموزش  برتانوي كه هر دو در دستگاه استخبارات  امپرياليزم انگليس در  هند-   با نادر غداروي ]هند مي باشد

(  آن ةو اداموآخرين رئيس آن دستگاه  . رد كابل گرديده بود يكجا از هند وا - استخباراتي ديده بودند -سياسي 

        .  هم اكنون در امريكا اقامت دارد   بود كه از عوامل استخبارات  شورويعيل خانااسم) مصونيت ملي 

نام ه  در اثرش ب_كه خود يكتن از افراد نزديك به دربارظاهر شاه و نهاد هاي استخباراتي آن بود  كشككي

مطالبي دارد كه  ) جنرال محمد اسماعيل خان (   در رابطه با اين شخص مهم 160 ة صفح" قانون اساسية ده"

  :نمايم  توجه  خوانندگان گرامي  را  بدان جلب مي

كه ثابت   ،  و مخصوصاً  بعد از اين1963د بعد از استعفايش از مقام صدارت در سال وو محمد دا… «  

 قدرت  مسدود ساخته شده است ، آرام و أس را براي بازگشت  او درشد  در نظام جديد همه راه ه

يك تعداد اشخاص مهم اردو از قبيل عبدالقادر ، رئيس  استخبارات ساكت در جاي خود ننشسته بود ، 

دادند تا  طور فعال  رژيم را غلط راپور ميه  ب  عسكري  و جنرال محمد اسماعيل رئيس استخبارات ملكي

جنرال محمد اسماعيل طي مدت قابل مالحظه ء  .   را براي غصب قدرت آسان سازنددووكار محمد دا

د ووكه محمد دا حيث رئيس  استخبارات  ملكي  كار كرد و وقتيه  قانون اساسي  الي سقوط آن بةدور

كه اصوالً اشخاصي كه در اين  امور را در دست گرفت  او از اين وظيفه سبكدوش  ساخته نشد  در حالي

  خود بر طرف ميةكنند، با آمدن يك رژيم جديد بالعموم  از وظيف هاي حساس ملكي كار ميپست 

 رأس د درووكه در زمـــان  محمد دا او را با وجو اين 1978حتي كمونيست ها بعد از كودتاي . شوند 

بار  يل را چند عكمونيستها در ايام محبس جنرال محمد اسما. چنين دفتر مهم  قرار داشت ، نكشتند 

    . »بيرون بردند تا به ايشان راجع به يك سلسله مسايل معلومات ارائه كند 

     

 اسالف  اين نهاد استخبارتي  بسنده نموديم، چه بهتر كه تعريف فشرده اي ة مختصر در بارةحال كه با اشار

  :  بشنويم غباررخ كشور، زنده ياد  اززبان قلم مؤ" ضبط احواالت " مشخصات و عملكرد هاي ةدر بار

ي از جاسوسي وسيع و زندان هاي هولناك  و ظواهر فريبنده احاطه شده ئسلطنت با ديوار ها ... «      

هيچ منطقه و هيچ فرد روشنفكري  در افغانستان نماند كه تحت مراقبت شديد قرار نگرفته باشد ، ... بود 

اين جنگي . يشان شمرده مي شد همچنان تمام روشنفكراني كه در ممالك خارجه مي زيستند نفس ها

 اكنون نيز در جوار ساير هم جنسان خود در افغانستان به كشتار  مردم هماستعمارانگليس  [كه استعمار 

يك . و اجيران به مقابل مردم افغانستان و روشنفكران اعالم كرده  بودند ]   توخي -ما مشغول است 



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 

 
 

   

 

3 

. ي و اعصاب ، جنگ اقتصادي و ايدئولوژيك هم بودجنگ تنها سياسي و نظامي نبود، بلكه  جنگ روان

مراقبت ،تهديد ، حبس ، شكنجه ، اعدام ، امحاي خاندان ، تلقين ، : براي شكستن طرف از تمام وسايل

گمنام ساختن ، در دعاوي حق و ناحق ام ون بداتهام و تجريد ، تخويف ،تطميع ، تحريف ، تفتين ،

 ناجايز ةو كمك نمودن و در منفعت شريك ساختن و غيره استفاد،  تشويق به عياشي ، دالسا نپيچاند

قدري وسيع و منظم بود  كه نظير ه اين جاسوسي ب.كار افتاد ه جاسوسي و شمشير هر دو ب... مي نمود

ولهذا گمان مي رفت كه قوت الظهر از جاسوسي اجنبي با خود داشت .ياد نداشت ه آنرا تاريخ افغانستان ب

و اين قوت الظهر سلطنت افغانستان را به ]   توخي -ت سرويس جاسوسي انگليس بود اتكايش انتليجن[ 

تمام ادارات پوستي، و حمل و نقل كشور به دايره هاي جاسوسي تبديل . نفع  خويش استعمال مي كرد 

در ارگ سلطنتي ، در صدارت ، در وزارت داخله ، در والي نشين ها ، در قومانداني هاي كوت . شده بود

پس در داخل و خارج كشور  عناصر وطن . الي و نظامي رسما ً دواير ضبظ احواالت  افتتاح شده بود و

  »..نوعي از پا انداخته شد ه خواه افغاني زير نظارت گرفته شد و هر يك ب

   ).114 و 133افغانستان در مسير تاريخ جلد دوم صفحات(                                                           

  

 عزيز ، اين نهاد مخوف كه سال هاي سال است كه بوي كُنده و زنجيري آغشته به خون و تيل ةبلي خوانند 

 آزاديخواهان كشور از نام متعفن  و منفورش به گوش ةداغ وقين و فانه و صداي  شالق و تازيانه وزنجير و زوالن

 سرطان را 26 شوروي كودتاي  ةد خان با استشارو داو كه1352شنونده و خواننده گهنامه خونبارش مي رسد در

 ضبط "  خيانت و اختناق از ،ر اسم  هراس برانگيز اين نهاد خونييخواست با تغ.  به پايان رساند "موفقانه"

به مجوز ( باند خلق 1357 ثور 7كه  كودتاي ننگين  بعد از اين.  خلقي را بفريبد " مصونيت ملي " به "احواالت 

دافغانستان گتو ساتلو   ("اگـسـا  "را به  وقوع پيوست، كودتاچيان، نام قبلي آنه ب) امپرياليزم شورويسوسيال 

 حزب دموكراتيك خلق "( متعاقب آن از طرف سفارت شوروي در كابل به حزب مزدور . ر دادندييتغ) اداره 

را درنقش مشاور   ) KGBعضو (دستور رسيد تا در رأس هرمديريت وهر رياست آن يك تن روسي  ) "افغانستان

نقش ظاهري اين نهاد خون و خيانت و . در اصل آمر هر مديريت و هر رياست يك روسي بود . ن نمايندييتع

  پرواز طيارات جت جنگي و خيانت به ةكه در رشت) سروري جالد(ئي ذاب را به  يك افسر هوازجر و شكنجه و ع

 شاگر وفادار و وفا ةزماني كه حفيظ اهللا امين به مثاب. ودند كشورش در شوروي تحصل كرده بود ؛ تفويض نم

.  را با طرز مضحكي به ديار عدم فرستاد " آموزگار كبير"را كرد و   اش"نابغه  "شعار تالفي آموزشهاي استاد 

رئيس قبلي آن . ر دادييتغ ) " كام " ( " كارگري استخباراتي مركز " را به "سااگ"درگام نخست اسم منفور 

سروري اين آدمكش ساديست كه هزار ها تن انسان آزاديخواه و مبارز انقالبي را در زندان  پلچرخي و خارج از 

   .آن  به قتل رساند؛ مخفي گرديد 

 زنده "نظارت" وي را زير پوشش "مانقهرمسعود  "  ؛ يعني وزارت دفاع روسيهGRUة نازدانة نمايند

 را عام و تامشكه روسها اختيار  خادآن بخشهايرتي وي در پهلوي رهنمود هاي استخبا نگهداشت كه ضمناً از

ة  را به بهان و كشور و خاين به مردمقاتل هزاران انسان همچنان اين CIA و  . مستفيد گردد ،بوي سپرده بودند

ق ، بر مصدا"كار گرچه باشد زهر مار ه  داشته آيد ب" ستچرا كه مي دان.  از مرگ نجات داد "بيست سال قيد"

  پيوند اين  جاسوس معروف و قاتل مشهور ،" قهرمان مسعود "اين مثل معروف  قهرمان خون و خيانت ، يعني 
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 ،  )قرار دارند اين جاسوس ارتباط استخباراتيدر   نيمه علنيبه گونة مخفي و كه خلقي هائي (  خلقرا با باند 

 نيز مورد توجه نشده ءتاكنون افشا  اطالعاتي راز هاي بسيار مهم نظامي و، آنمزيد بر .  نيز در نظر داشت

نام سلطان عزيز ويا ه به عوض اين قاتل و عضو كي جي بي ساتنمن پوليس ب.  مسعود و دارو دسته اش بود

كدام كشور اروپاي شرقي به حيث سفير مقرر نمودند و جايش را ه زودي وي را به عبدالعزيز گمارده شد ؛ اما ب

شتار هاي دسته جمعي كدادند تا مثل سلف اش به ) حفيظ اهللا امين جالد ( رئيس دولت  ةبه داماد و برادر زاد

خــاد . ر نام داده شدييز هم اين نهاد تغوي به افغانستان بابا تجاوز آشكار سوسيال امپرياليزم شور. ادامه دهد 

سازمان  يافت در واقع    تجديد KGB بعد از تجاوزروسها به افغانستان توسط "خدمات اطالعات دولتي"يعني 

از پيكر جنبنده ، متحرك و نيرومند  نهاد هاي استخباراتي قبلي كه  هر كدام در وجود بعدي قدرت شان  بيشتر و بيشتر 

 آغاز به پيگرد و - وجود گذاشت ة خــاد  پا به عرص-يعني خدمات اطالعات دولتي ، شده مي رفت  هيوالي چهارمي 

 يكي از شاخه هاي بسيار ةو به مثاب . هاي وحشيانه و كشتار  هاي دسته جمعي نمودگرفتاري و زندان و شكنجه 

.  پا به ميدان گذاشت ئي و متكاملترين سازمان جاسوسي درسطح كشور هاي آسياKGBآزموده وفعال خارجي 

 در هر -مكش اين مولودي از چهار پشت آد-خاد . ارتقاء يافت  ) "واد"( خاد بعد ها به وزارت اطالعات دولتي 

  .   را هم در اذهان  تداعي مي كند"واد"  مشهور شده در ميان مردم،  ةحال  مثل يك كلم

 توسط سازمان جاسوسي انگليس در "ضبط احواالت"خباراتي  اساساً نخستين باري كه  نهاد است

عا در خدمت منافع دولت انقالبي شورا ها  كه در آن زمان واق. افغانستان سازمان داده شد و عرض وجود كرد 

 ئيدرست مانند توجه به ساير نهاد ها. توجه كرد  بدان  و خلقهاي جهان قرار داشت ، خلق هاي شوروي

با باز شدن پاي رويزيونيزم در . استخباراتي كه امپرياليزم غرب در قرب و جوار كشور شوروي سازمان داده بود

يك سازمان  خدمت به منافع  خلقهاي  ه ضد انقالبي ، و از  از يك سازمان انقالبي بKGB  ةافغانستان و استحال

اين سازمان به . شوروي و خلق هاي جهان به آله اي در دست طبقه بورژوازي امپرياليستي در شوروي مبدل شد

نام ه دريا مخفيانه عبور نموده  بودند ؛ ب شماري از اعضايش كه از آمو.  پرداخت "ضبط احواالت"نفوذ در داخل 

عده اي ديگر مانند علي محمد خان وزير . و تاجيك و تركمن هاي افغانستان وارد ضبظ احواالت گرديدندازبك 

دربار، زابلي وزير اقتصاد، نورمحمد خان كهگداي سرمنشي حضور بعدا ها نورمحمد تره كي ، حسن شرق كارمل 

 مخفي ميان عوامل دو قدرت ةارزدر يك مب.  ورود ساير عوامل روسي را در اين نهاد مساعد كردندةزمين... و

يكي دو رئيس آن مثل .  برچيده شدآن  اقتدارعوامل غرب در ةتدريج زمينه  در اين نهاد ، ب شوروري انگليس و 

  . عيل خان ، به امريكا پناهنده شدندانصراهللا خان و بعد ها اسم

فتاده كه ا ئي  همان هاگ چنبخشي از اين نهاد كه ازسراپايش خون مردم افغانستان جاريست به     حاال

 CIAاين قلم كدام تفاوت ماهوي ميان (اين به كشور جان بخشيده  بودند اسالفش را در زمان نادر غدار و خ

 مستحكم   انگليس نمي بيند ؛ زيرا كه هر دو به خاطر منافع امپرياليزم دو كشوري كه با هم پيوندMI6امريكا و 

  ) .يستم امپرياليستي يكي، به بقاي سيستم ديگري بستگي تنگاتنگي دارد تاريخي داشته كار مي كنند، بقاي س

   

  

  

  

  



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 

 
 

   

 

5 

  
  "راما "              داکترنجيب حلق آويزشده                 نجيب  رئيس عمومی خاد            امرهللا رئيس "اکـسا" سروری رئيس     

        

  

  

   رياست عمومي امنيت  ملي افغانستان -ب

  
  :می باشد   ٢۶/١١/٢٠٠۵ گرفته شده تاريخ گزارش ] info.armans.www[ ر از سايت متن زي

         

گزارش كاري رياست عمومي  گزارش كاري رياست عمومي امنيت ملي بسم اهللا الرحمن الرحيم «

ول ؤمسرت و افتخار دارم كه منحيث مس !بركاته  اسالم عليكم و رحمت اهللا هموطنان بزرگوار امنيت ملي

نجا كه مقررات و قانون امنيت ملي برايم اجازه اارگان امنيت ملي دولت جمهوري اسالمي افغانستان تا 

وردهاي رياست عمومي امنيت ملي افغانستان براي شما معلومات آ كاركرد هاو دست هدهد در زمين مي

ن بوضوح مرزهاي ا الزم است تادر خصوص استقامت هاي اساسي كارامنيت ملي كه دراوالً .ارائه نمايم 

گردد در مطابقت به  وظيفوي ميان وزارت محترم امور داخله ورياست عمومي امنيت ملي روشن مي

 مشاوريت حقوقي ه بعداز مطالعات و تدقيق كافي بوسيل82/ 12/ 9قانون جديد امنيت ملي كه بتاريخ 

شاوريت محترم امنيت ملي ارگان و مشاورين حقوقي بين المللي ترتيب و بعداز مداقه و بررسي دفتر م

مقام رياست جمهوري توسط جاللتماب حامدكرزي رئيس جمهور جمهوري اسالمي افغانستان طي 

باشد ، بپردازم البته تفكيك وظايف و كاهش در تداخل وظيفوي   نافذ مي"فرماني توشيح شده و عمال

 قبل بدينسو شروع گرديده ، غاز روند اصالحات در امنيت ملي كه از دوسالآارگان مصادف به  ميان دو

بر اساس قانون جديد ، امنيت ملي در چهار استقامت وظايف و صالحيت هاي مشخص دارد  .باشد  مي

كه عبارت اند از حراست از قانون و مبارزه با جرايم سازمان يافته ، ضد تروريزم ،كشف خارجي و ضد 

هكذا فعاليت هاي كشفي .اي مواد مخدر وري اطالعات در ارتباط به قاچاق و شبكه هآجاسوسي و جمع 

ي كه ميخواهند با ئدر ارتباط به جرايم و سبوتاژ هاي اقتصادي ، سوء استفاده از امكانات دولتي ، شبكه ها

وري اطالعات در آاعمال زور عليه حاكميت مشروع افغانستان فعاليت مسلحانه نمايند و همچنان جمع 

وزند نيز شامل اين  مبادرت به انجام فعاليت هاي غير قانوني ميارتباط به اتباع كشور هاي خارجي كه 

قابل تذكر است كه بخش هاي ديگري كه در رياست عمومي امنيت ملي فعاليت  .چهار استقامت است 

دارند همه در حمايت ازاين چهار استقامت اصلي و اساسي ميباشد كه ميتوان از اداراتي چون تعقيب و 
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تفتيش خاص ، تفتيش عادي ، رياست امور مالي ، رياست لوژستيك و تثبيت ، كشف تخنيكي ، 

 اطالعات و هوري و تحليل و تجزيآبارزترين فعاليت امنيت ملي را جمع  .قومانداني مركز تعليمي نامبرد 

هماهنگي اطالعاتي با مراجع تصميم گيرنده مانند مقام رياست جمهوري ، مشاوريت امنيت ملي ، وزارت 

فاع ، امور داخله ، خارجه ، رياست عمومي مستقل مبارزه با ارتشاء و جلوگيري از فساد هاي محترم د

بايد متذكر شد كه اقدام براساس اطالعات بدست  . اداري و ساير ادارات دولتي افغانستان تشكيل ميدهد

 توسط نيروهاي متعلق به ارگان و بيشترينه  مده بادرنظر داشت صالحيت هاي قانوني امنيت ملي قسماًآ

در هماهنگي و اشتراك مساعي با نيروهاي پوليس ملي و اردوي ملي صورت گرفته كه مشمول اقدامات 

با  .مشترك عملياتي ضد تروريستي در سطح شهر ها وولسوالي هاي دورافتاده كشور نيز ميشود 

ي كه در طي دو سال ئد ، ميخواهم به پيشرفت هاتوضيحات مختصري كه در زمينه معرفي ارگان ارائه ش

ناگفته نبايد گذاشت كه امنيت ملي بنابر خصوصيات  .يم معلوماتي ارائه نمايم آنها نايل امده آگذشته به 

وظيفوي و مجوزات قانوني صالحيت افشاي شيوه ها و طرزفعاليت و در بعضي موارد دست اوردهاي 

ورد هاي خويش آ از فعاليت ها و دست ئيي خواهيم كرد كه به زوايا دراين گزارش سع"خويشرا ندارد بنا

: در بخش تشكيالت .اشاره كنيم كه روشها و منابع اطالعاتي ما را تحت الشعاع و تهديد قرار ندهد 

طوريكه ميدانيد در گذشته ها امنيت ملي داراي تشكيالت عريض بود ، كنون در مسير اصالحات با در 

اساسي كاري كه بوسيله قانون مشخص گرديده است تشكيالت ارگان كوچك ، نظرداشت شاخص هاي 

قسمت كثيري از كارمندان داخل ارگان تعليمات مسلكي ديده اند و قراراست  .بسيط و موثر شده است 

وري اطالعات بوسيله آالبته تعليماتي كه در زمينه جمع  .ينده تعداد ديگري تعليمات ببينندآطي دوسال 

اني و تخنيكي براي پرسونل خويش ميدهيم به افتخار ميتوان گفت كه شامل مدرنترين شيوه منابع انس

وردن يك آايجاد چنين تشكيالت و گام گذاشتن در راستاي بوجود  .وري اطالعات ميشودآهاي جمع 

اداره اصالح ناشده امنيت ملي كه قبل از ورد ميدانيم كه آذخيره گاه مطمين كادري را بدليلي دست 

وظيف بنده فعاليت داشت حتي تعداد واقعي كارمندان اين اداره را نميدانستند و بنام هزاران نفري كه ت

 شامل ارگان نبودند امتيازات مادي حواله كه ازاين بابت زمينه حيف وميل مليون ها دالر بوسيله اصالً

ما به فضل خداوند نه  .افراد ميسر ميشد و اين خود ضربه بزرگي بربنيه مالي كشور محسوب ميگرديد 

تنها از تورم تشكيالتي جلوگيري نموده ايم بلكه در راستاي استحكام ايجاد تعهد و اطاعت در برابر 

در بخش تعميرات و  .قانونيت و بلند بردن سطح تعليمات در ارگان گامهاي بسيار بزرگ برداشته ايم

ملي در سطح مركز وواليات از اثر جنگهاي اكثر ساختمانها و تعميرات امنيت : اعمار مجدد ساختمان ها 

از مدت دوسال بدينسو  . غير قابل سكونت شده بودند"متداوم در كشور تخريب و در بعضي محالت كامال

جاللتماب  امنيت ملي افغانستان با طرح برنامه هاي جامع عمراني و به حمايت رهبري دولت اخصاً

ژه ساختماني به احداث و اعمار مجدد ساختمانها و  پرو61محترم رئيس جمهور افغانستان در قالب 

تعميرات متعلقه خويش اقدام نمود كه به عنوان مثال ميتوان از اعمار مجدد اساسي سه رياست در 

 در بي بي مهرو ، 19الدين ، مركز تعليمي در افشار ، رياست و در عال25كمپلكس شش درك ، اداره 

 واليت كشور 20باد و همچنان آي در شهر نو ، هنگرهاي وزير ت ملساختمانهاي مقر رياست عمومي امني

در بعضي واليات مانند نورستان ، ارزگان ، زابل ، باميان و فارياب قادر شده ايم كه براي اولين بار  .نامبرد
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به اعمار تاسيسات جديد بپردازيم و قراراست اين پروگرام در والياتي چون پكتيكا ، خوست ، پكتيا ، 

، تخار ، دايكندي ، بادغيس و ساير واليات به زودي عملي گردد كه خوشبختانه در مورد تطبيق كاپيسا 

قابل تصريح پنداشته ميشود كه وجوهات پروژه  . امكانات مالي نيز در اختيار داريم اين برنامه ها قسماً

ويل شده است هاي يادشده از طرف وزارت محترم اقتصادو ماليه و بعضي از كشور هاي كمك كننده تم

بدين ترتيب امنيت ملي يگانه ارگاني است كه از نگاه امكانات مادي و تامينات لوژستيكي تا حدودي بي .

چندي قبل سنگ تهداب شفاخانه شصت بستر امنيت ملي در محل قبلي شفاخانه قواي مركز .نياز است 

 واليت 34كنون در :يكي در بخش اكمال وسايل تخن. كه در سالهاي جنگ ازبين رفته بود گذاشتيم 

كشور دفاتر امنيت ملي فعال بوده و همه با سيستم هاي محرم مخابراتي مجهز ميباشند و در بيشتر از 

بدون اينكه به جزئيات   . ولسوالي هاي افغانستان بصورت علني و غير علني حضور و فعاليت داريم300

ده خيلي نزديك در قسمت كشف ينآپرداخته شود براي هموطنان خويش اطمينان ميدهم كه در

رفتار با : در مورد رعايت حقوق بشر و رفتار با زندانيان  .تخنيكي در قطار كشور هاي ديگر خواهيم بود

زندانيان و رعايت ميثاق هاي حقوق بشر يكي از موارد اهمي است كه بيشترين توجهات در امنيت ملي به 

ه و تعذيب و شيوه هاي غير انساني كه حين ن معطوف شده است ، چنانچه ميتوان ازرفع شكنجآ

 براي استخراج معلومات هاي مورد نظر از فعالً .استنطاق از متهمين در گذشته هاي معمول بود ، نامبرد

همچنان براي تغذيه زندانيان يوميه مبلغ  .متهمين از ميتود هاي جديد استنطاق استفاده صورت ميگيرد 

براي مصداق اين .اكول افسران امنيت ملي است اختصاص داده شده است  افغاني ماكول كه باالتر از م50

 نفري كه به اتهام جرايم در مقاطع مختلف زماني از سال گذشته 1800ادعا ميتوان گفت كه از جمله 

ن ، سازمان بين المللي صليب سرخ بصورت آ نفر1100بدينسو تحت توقيف درامنيت ملي قرار داشتند با 

 را انجام داده است ، نتيجه اين بررسي ها براساس اظهارات ان سازمان طي يك ئيخصوصي مصاحبه ها

دوسيه براي ما ارسال گرديده كه نشاندهنده پيشرفت و بهبود قابل مالحظه در بخش استنطاق و رفتار با 

 هكذا گزارشهاي از جانب ارگانهاي حقوق بشر در حصه حسن رفتار با زندانيان و رعايت.زندانيان است 

البته اين بدين  .يد اين ادعاي ما ميباشد بدولت افغانستان ارائه شده كه موحقوق بشر در امنيت ملي 

معني نيست كه اشتباهات و مشكالت وجود ندارد ، سال گذشته يك نفر درزندان امنيت ملي در واليت 

ل چهار نفر از كارمندان غاز نموده و تا حاآكندهار بصورت مرموز از بين رفت كه در نتيجه ما تحقيقات را 

خويشرا زنداني كرده و دنبال كسانيكه فرار كرده اند و در دستگيري شخص مذكور نقش داشتند ميباشيم 

به همين سان دستگيري خود يك حالت مشتنج است و دراين حالت گاه و ناگاه اشتباهاتي رخ ميدهد .

دراين قسمت هستيم كه راه حل را وردن اصالحات بيشتر آكه مابا اعتراف به اين موضوع در صدد 

در بخش تعليمات ، ما همكاري  .وري امكانات تخنيكي بيشتر ميدانيم آتعليمات مكفي و فراهم 

نها طي چندين سيمينار در مركز تعليمي امنيت ملي با ما آكميسيون حقوق بشر افغانستان را داريم كه 

 اطاعت پذير از مقام رياست  ارگان كامالًامنيت ملي يك: در بخش اصل بيطرفي . همكاري نموده اند

جمهوري اسالمي افغانستان است و در تعين پاليسي به جز از ارائه معلومات كدام نقش ديگري ندارد در 

گذشته ها اين ارگان نقش تعين كننده و سياست گذار در موارد زيادي داشت كه حالت فعلي مبين 

وري اطالعات واقعي و جلوگيري از آقيت خويشرا در جمع ما موف .تفاوت بارز نسبت به گذشته ميباشد 
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جريانات ضد منافع ملي ميدانيم كه اين فعاليت ها را در چوكات قانون و صالحيت هاي قانوني خويش 

به : در بخش جلوگيري از حوادث تروريستي ، دستگيري تروريستان و باندهاي جنايتكار .انجام ميدهيم 

 ، امنيت ملي افغانستان موفق به جلوگيري از صدها مورد حوادث دلخراش اثر كارهاي كشفي و اطالعاتي

وردها از طريق وسايل اطالعات جمعي به نگراني هاي آگرديده ، اما نخواسته ايم كه با نشر چنين دست 

رامش مردم افغانستان موفق شده اند تا با انجام عمليات آ دشمنان به همين ترتيب بعضاً.مردم بيفزائيم 

تروريستي و جنايتكارانه بپردازند ، امنيت ملي منحيث يكي از وجائب اساسي خويش در پيگيري و هاي 

تثبيت عاملين همچو واقعات با تمام انرژي تالش ورزيده و در نتيجه تعدادي ازاين افراد دستگير شده و 

سه داينكورواقع به پنجه قانون سپرده شده اند كه ميتوان از بازداشت و دستگيري عاملين انفجار موس

چهارراهي انصاري شهرنو ، قاتلين خبرنگاران در سروبي ، قاتلين دوتن از اتباع خارجي اعضاي دفتر يونيما 

 تن عاملين ترور حاجي عجب شاه امر امنيت قومانداني 7نها در واليت نورستان ، آو يك نفرترجمان 

ث دفتر يونيما واقع شهر جالل اباد ، سازمانده امنيه واليت ننگرهار و انفجار موتر حامل كارمندان قشر انا

گان انفجار انتحاري كوچه گلفروشي شهر نو ، عاملين اختطاف سه تن اعضاي دفتر يونيما در شهر كابل و 

به همين ترتيب ما توانسته ايم كه ازده ها مورد بمب .عاملين اختطاف خانم كليمنتينا كانتوني نامبرد 

ت انتحاري ، صدها مورد حمالت راكتي باالي شهرهاي عمده افغانستان ، گذاري ها ، چندين مورد حمال

رشوه ستاني هاي بزرگ در داخل حكومت جلوگيري نموده و به كشف شبكه هاي جعل اسناد و غيره 

عاملين  . مورد از حوصله اين حسابدهي خارج خواهد بود1800البته ياداوري هريك از اين . ئيم آنايل 

ه در بيرون از مرز هاي ما طرح ريزي شده بود ئنصاري را كه خارجي ها بودند و توطانفجار چهاراهي ا

در بخش مواد مخدر بيشترينه فعاليت هاي اين ارگان : در بخش مبارزه با مواد مخدر . گرفتار نموديم 

و وري اطالعات تمركز يافته است ايجاد دستگاه كشفي پيچيده مجهز با وسايل استخباراتي آباالي جمع 

نعده از والياتي كه از نظر كشت ، قاچاق و ترافيك مواد مخدر اهميت آسيس نهادهاي اطالعاتي در أت

بايد  .دارند ، ميتواند از فعاليت هاي مثبت اين ارگان در عرصه مبارزه عليه مواد مخدر محسوب گردد

نه صورت گرفته است متذكرشد كه بيشترين اقداماتي كه تا حال توسط ساير نيروهاي امنيتي دراين زمي

  » با احترام.به اساس اطالعات ترتيب شده از طرف امنيت ملي افغانستان ميباشد 

        

هرگاه تمام و يا بخشي از آنها . در متن گزارش رياست عمومي امنيت ملي مطالب زيادي تذكار يافته است

اداره اصالح   " گزارش مبتني بر اينةفقط به جمل. به نقد كشيده شود گپ  اين نگاشته به درازا مي كشد 

ناشده امنيت ملي كه قبل از توظيف بنده فعاليت داشت حتي تعداد واقعي كارمندان اين اداره را نميدانستند و 

 شامل ارگان نبودند امتيازات مادي حواله كه ازاين بابت زمينه حيف وميل مليون ها بنام هزاران نفري كه اصالً

به طور مختصر  "  يشد و اين خود ضربه بزرگي بربنيه مالي كشور محسوب ميگرديددالر بوسيله افراد ميسر م

   : مي پردازم

) شايد سه سال قبل( ي تاريخي ئ راديوةدر مصاحب( ... ) چقدر مسخره  است  كه رئيس خاد كرزي به اسم      

  : خود ميگويد كه 
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اخير، گرفته طي چند سال    دولت ،ةبودج  هزار عضو خاد را از47رئيس قبلي خاد  پول معاش ماهوار   «

 هزار نفر - 7 -را به عهد دارم معلوم شده كه مجموع  تمام  اعضاي خاد هفت وليت آنحاال كه من مسؤ.  است

   » را نشان ميدهد

 دزد و جنايتكار و رياست  فهيمه خاد روسي ب(ة اعضاي خاد       اين مي رساند كه رئيس دولت از احصائي

و از .  كه وارث   بدون صالحيت آن ، دولت دست نشانده گرديده ، كامال بي خبر بوده است  )جاسوس روس

 دولت دست نشانده ةله نشانگر پنهان ساختن بقيه اعضاي خاد از كرزي واعضاي بلند مرتبأجانب ديگراين مس

م ، شايد هم يك كه امكان بر مال شدن بقيه اعضاي مخفي خاد به رهبري فهي( مي باشد كه اين پنهانكاري 

 قبال مطابق   كه بنابه دستور روسها  خادةاحصائيه و هويت ساير طيف هاي مخفي  و ريزرف شد.   درهزار نباشد

خود امتياز ) جايشه  تقسيم و  انتقال قدرت به باند هاي اسالمي پيوسته اند من جمله دوستم ؛ باشد بةپروژ

ه خاطر به ه درفشار آوردن باالي تصاميم امپرياليزم رقيب ببس بزرگي است  براي امپرياليزم فدراسيون روسي

دست آوردن امتيازات بيشتر از پيكر خون آلود مردم بي رمق ما و داشته هاي زير زميني و تا كنون استخراج 

كشور و بسا مسائل مهم سياسي و نظامي داراي اهميت بين المللي كه پيكره بندي و تفسير آن درتوان اين ةنشد

عامدانه  نشان داده كه چهل هزار كارمند خاد اصالً وجود ) فهيم (  باصالحيت روسها ةنمايند.   نيست نگاشته

در حالي كه به طور قطع اين طور نبوده فهيم اصل نيرو هاي . خارجي نداشته و ما احمق پولي از شما گرفته ايم 

 مخفي نموده است ارقام اصلي خاد داخلي و CIA بوده با اين شگرد از نظر تن  هزار  47خاد را  كه بيشتر از  

 نهاد جنايت و خيانت و  و اجنت در تشكيل هر دوخاد خارجي تا كنون معلوم نشده كه به چه تعداد جنايتكار

 آن كشور  درخدمت سازمان هاي استخباراتي  فعاليت داشته و تا هم اكنونجاسوسي براي امپرياليزم روسيه

   دارند ؟قرار

 ياد داشت برداشته ، ياد داشت اولي ئي عرض وجود اين نهاد اطالعاتي  اين قلم  از دو خبر راديوةن        در زمي

  شما خوانندگان به هر دو را ةدر هر صورت مطلب مندرج. را  دارد ؛ مگر ياد داشت دومي گم و نيست شده 

  :در زير تقديم مي نمايد  دنبال كرده ايد ،  كنون  قسمت اين نگاشته را تا 13بادرد و با حوصله كه  

  گزارش اسما "  راديوي نصير خالد" مشهور به" راديو صداي افغانستان") شب ( 2003  جنوري 19به تاريخ 

  : اسما حبيب  چنين گفت . حبيب از كابل را پخش كرد 

م دفتر ناه  ب1343 اطالعاتي در افغانستان بوده درسال ةرياست عمومي امنيت  نظامي كه يك شبك «       

 " ضبط احواالت "خانم اسما حبيب از تاريخ  كار [  ضبط احواالت  در چوكات وزارت دفاع فعاليت داشت 

، اما اين دفتربعد از سال  ] ت .   ندارد آن اطالع" د در چوكات وزارت دفاع فعاليت داشتن" : كه مي گويدو

كز ، خدمات اطالعات دولتي در چوكات   بزرگ استخباراتي به نامهاي كارگري اطالعاتي مرة به شبك1357

 ةوزارت امنيت دولتي وسعت بيشتري پيدا كرد و در دوران تسلط طالبان بر افغانستان  موسوم به  شبك

استخباراتي بود كه در حال حاضر حكومت كرزي كه به تقليل اين شبكه پرداخته و كارمندان سابق آنرا  از 

ر جديد را استخدام نموده  كه خانم دگروال سخي كارمند سابق  نف370كار سبكدوش نمودو در عوض آنها 

     »تشكيالت كلي آن از وزارت به رياست تقليل يافته است . و بركنار شده در زمينه اعتراض نمود 
  ) ولنقل به ق (                                                                                                    

  



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
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  :  گوينده اي از كابل گزارش داد -  تاريخ آن فراموش شده  -  از همين راديو پخش شد كه       در گزارش دومي

 45000ن رئيس جديد در اين ارگان براي يول خاد قبل از تعياست امنيت ملي اعالن داشته كه مسؤري «

ال رئيس جديد متوجه شده كه خاد صرفا  مشتمل بر معاشات و مصارفات را از دولت اخذ مي كرد حاةنفر بودج

 به همين عنوان مبالغ  ]ت. مرام گوينده فهيم قسيم  آمر اصلي خاد  بود[ در اصل آنها .  كارمند دارد7000

   »  .اضافي از دولت اخذ مي كردند

    .   " صداي افغانستان "از راديو ) نقل به قول ( از كابل .... گزارشگر 
  
  
  

                                                    ادامه دارد                   


