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Вашингтон - Америчка централна обавештајна агенција (ЦИА) предводи и плаћа тајне
авганистанске паравојне снаге од 3.000 припадника, чији је циљ ликвидација талибана и
оперативаца Ал Каиде, и то не само у Авганистану већ и у суседним племенским
областима Пакистана, наводи се у књизи „Обамини ратови“ угледног америчког
новинара Боба Вудворда.

  

Иако је већ дуго познато да ЦИА руководи тајним милицијама у Авганистану, укључујући
ону у бази коју изнајмљује од полубрата авганистанског председника Хамида Карзаија у
јужној провинцији Кандахар, јавност до сада никада није била упозната с тачним бројем
њихових припадника.

  

Вудворд у својој књизи описује ове снаге као елитне, добро истрениране јединице које
спроводе веома осетљиве тајне операције у Пакистану као део унапређене кампање
против уточишта Ал Каиде и авганистанских талибана.

  

Тајна војска је подељена у „Противтерористичке тимове“ и верује се да је одговорна за
смрт великог броја талибанских бораца који су прешли у Авганистан из Пакистана да би
се на том простору борили против снага НАТО и авганистанских војника. Америчке
специјалне снаге спроводе све већи број мисија „убиј или ухапси“ против авганистанских
талибана и страних бораца, надајући се да ће навести обичне талибане на мировни
процес авганистанске владе тако што ће елиминисати њихове лидере.

  

Иако нема коментара о овом питању прича се да командант америчких и НАТО снага у
Авганистану генерал Дејвид Петреус одобрава ову мисију, која је слична тајној кампањи
за ликвидацију припадника Ал Каиде у Ираку.

  

Вудворд пише како је Обама вршио притисак на своје најближе сараднике да му дају
услове и датум повлачења, а када их није добио, онда је сам направио план. „Овај
председник се врло смело коцка у Авганистану. Покушава да преокрене катастрофу коју
је наследио и претвори је у нешто што ће осигурати бољу безбедност за САД“, каже
Брус Рајдел виши сарадник Института Брукингс. Вудворд тврди да су најближи
сарадници председника Барака Обаме дубоко подељени у вези са ратом у Авганистану.
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Председников специјални изасланик за Авганистан Ричард Холбрук наводно је рекао да
повећање броја војника „не може да успе“, да је потпредседник Џо Бајден Холбрука
назвао „најегоцентричнијим човеком кога је икад упознао“, а да командант америчких
снага у Авганистану, генерал Дејвид Петреус, не воли да разговара са Обаминим
саветником Дејвидом Екслродом, кога је назвао „мајстором спиновања“.

  

(Данас)

  

 2 / 2


