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  :يادداشت
ای  ا آق تن انگل" سوميت " اين نوشته را ھمکار جديد م ه م تاده ک ال فرس ه آدرس پورت تان ب سی آن را می از ھندوس ي

د می . توانيد در بخش زبان ھای اروپائی مطالعه نمائيد د خوش آمدي ن ھمکار جدي ه اي ا ضمن آنکه ب د م ه نمان نا گفت

ردم  ين م ال از ب ات پورت ردن افکار و نظري ا ب ا ب د در آنج ده ان ادر ش ه ق د ک گوئيم، به تيم گزارشگران پورتال در ھن

  .مايند، از صميم قلب تبريک گفته، موفقيت ھای بيشترشان را آرزومنديمبومی ھند  ھوادار و ھمکار قلمی پيدا ن

                                                                                                                               با محبت فراوان

  AA-AA                                                                 اداره پورتال                                                    

  مخاطره گيرھا درخطر
ال  سو١٩۶۵از س ا, بدين ده امريک االت متح ی اي ازمان جاسوس ی",س ات در " ای.آی.س م تلف رين رق يم ت ل عظ متحم

ن ٩ تن که ١١ مجموعا -افغانستان شده است ا اعضای دايمی و آ ت ن سازمان ٢نھ راردادی اي ستخدمين ق ن ديگر م  ت

  چشم ميخورد؟ه ن است که بآيا اين رقم تلفات اتفاقی بوده است يا اينکه بيشتر از آ. بوده اند

ود"ای.آی.سی"يس ئر, وزير دفاع اياالت متحده, قای رابرت گيتسآزمانيکه  در[شوجورج ب,  ب دھی , ]پ ر فرمان مق

ا االت متحده امريک دان سازمان جاسوسی اي ه کارمن وده و ب دن نم ودآ رادي ا سخنرانی نم ه . نج ه ب تس ک ات گي در بيان

ه , استقبال رئيس جمھور ايراد شده بود ود ک ده ب سانی خوان وی کارمندان سازمان جاسوسی اياالت متحده امريکا را ک

تس در دروازه ورودی د. سوی خطر ميروند نه اينکه خود طعمه خطر شونده ب ن بخش از سخنان گي ر سازمان اي فت

  .جاسوسی اياالت متحده امريکا به منظور تشويق کارمندان تازه وارد اين سازمان ھک شده است

د, سازمان ھای جاسوسی جماھير شوروی ا مشھور ان ده ھ ه خطر گيرن ز ب ی ني يک سازمان . روسيه واروپای غرب

ده ر گيرن ی خط ع , جاسوس ت جم شرا جھ دان خوي اآکارمن ه س ی ب ات جاسوس اطق وری معلوم ت ومن حات دوردس

د, خطرناک اطق ميرون بکه ھائيکه از . ارسال مينمايند وکارمندان اين شبکه ھا خود به خواست خويش به ھمچو من ش

د-خطر دوری ميجويند فارتی  نگھميدارن ات س ,  کارمندان خويشرا محدود به محوطه ھای پر امن ديپلوماتيک و عملي

  .برسدحد جاھائيکه احتمال وقوع خطر به کمترين 
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ه جائيکه اعزام متشنج و داغبھترين متخصصين سازمان جاسوسی اياالت متحده امريکا به مناطق  شوند ن رامش آ مي

د کون باش ه . و س ای ک ب ھ ی داوطل ازمانھا کم و س اھی در ھمچ ندآھيچگ ی باش اطق جنگ ه من تن ب اده رف ود , م وج

ی اين افراد عموما در واحد ھای نظامی امريکا در ھمچو مناطق قرار گرفته و از .نميداشته باشد ن امنيت ه توسط اي  ک

ات ھای خاصآبرای جمع ,  ميشودآمادهنھا آواحدھای نظامی برای  تفاده , وری معلومات جاسوسی و پيشبرد عملي اس

  .مينمايند

ه سازمان جاسوسی اياالت متحده امريکا ھمواره کارمندان خويشرا راد در يک منطق ن اف ا اي د ت  در دوران نگھميدارن

ه شبکه ھای خويش . خطرناک مدت طوالنی سپری ننمايند ز ب ند  ني کارمندانيکه برای ھمچو وظايف داوطلب ميباش

اطق آاحوال گير فاميلھايشان بوده و خود , باور و اعتماد دارند که اين سازمانھا در نبود ايشان در امريکا نھا را در من

  .رناک برای مدت طوالنی نگھداری نمی نمايندخط

 که اين سازمان در افغانستان متحمل ینبود تلفات سازمان جاسوسی اياالت متحده امريکا در عراق و رقم درشت تلفات

  :شده است را ميتوان به داليل ذيل شمرد

  

د. ١ ته شده بودن ه در عراق گماش ا ک ده امريک االت متح ازمان جاسوسی اي اظتی جسمی و , کارمندان س دارکات حف ت

دءنھا به کارمندان عراقی اتکاآ.متکی به قوای نظامی امريکا است, نھا در جريان انجام وظيفهآفزيکی  در .  نمی نماين

ز آ مينمايند ولی نفوذ و شرکت کارمندان افغانی در حفاظت ءبه جنبه وسيع به عساکر امريکائی اتکا, افغانستان ا ني نھ

  .د استبه صورت محدود موجو

  

راق. ٢ ع , درع ری را در جم ال ت ده رول فع االت متح اع اي ی بخش وزارت دف ازمانھای جاسوس ات آس وری معلوم

بکه ھای یتلفات. بازی مينمايند, جاسوسی و عمليات خاص ه ش وط ب د مرب ا متحمل شده ان ن شبکه ھ  که در عراق اي

ال را در جمع در افغانستان سازمان جاسوسی اياالت متحده امريک. پنتاگون اند سيار فع وری معلومات آا يک رول ب

  .بازی مينمايند, در مناطق قبيله ئی ادارات فدرالی پاکستان, پيلوتبدون طياره ھای جاسوسی و در تسھيل حمالت 

  

ضد عساکر امريکائی سازمان جاسوسی پاکستان که در ھمکاری با سازمان جاسوسی اياالت متحده ۀ شبکه جداگان. ٣

ه , دنطوالنی دارۀ امريکا سابق ه طور مخفيان ه ب ميدانند چگونه کارمندان سازمان جاسوسی اياالت متحده امريکا را ک

  .نھا مشخصات عساکر امريکائی را برای القاعده و طالبان برمال ميسازندآ. شناسائی نمايند, و نھانی کار مينمايند

  

شته شدن  ه باعث ک ستان ک ر در واليت خوست افغان ه اخي ن٨واقع ده  ت االت متح ازمان جاسوسی اي دان س  از کارمن

د ا در ضايعۀيک , امريکا توسط يک حمله کننده انتحاری گردي االت متحده امريک رای سازمان جاسوسی اي  عظيم ب

  . خواھد بود،ھمچو زمان حساسی که در جنگ با القاعده و طالبان قرار دارند

ن ضربت , بودندورده آدست ه  را بیابی ھای نسبيکارمندان سازمان جاسوسی اياالت متحده امريکا که کامي د با اي باي

ودهحاال خود مظ, ی که کشته شده اندارتباطی ھای کارمندان. شبکه جديد ارتباطی را از نو تشکيل دھند ون ب  و تحت ن

  .شند نموده بامھيا نقش داشته و شرايط را برای حمله کننده یبمگذاری خودکشۀ ال قرار دارند که شايد در حادثسؤ

  

       


