
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 ۲۳/۱۰/۲۰۱۷              آژند دونیفر
 

 شوند یم تر دیمردم ناام
 

مردم را به همراه داشته است.  دیشد یهفته گذشته در گوشه و کنار افغانستان، نگران کیمتواتر  یستیترور حوادث
شدند.  دهیبه خاک و خون کش یستیحمالت ترور یگذشته، صدها تن از مردم افغانستان در پ  ٔهفته کیدر طول 
 یتیامن یها روین ینظام یها قرارگاه است و از  هتمام افغانستان را در بر گرفت یبیطور تقر  حمالت به نیگستره ا

و  یداخل یها از تالش یگریزمان شده با فصل د  هم قا  یحمالت دق نیشروع تا حمله به مساجد را احتوا کرده است. ا
 رامونیقطع هرگونه بحث پ یطوالن رهٔ ود کیوگو و مذاکره با طالبان. پس از  گفت نهٔ یزم جادیا یبرا یالملل نیب

و پاکستان از سر  نیچ کا،یافغانستان، امر انیارجانبه مچه یها وگو  قرار شد تا گفت گریصلح، بار د یها وگو گفت
 .گذشته صورت گرفت ها بود که هفتهٔ  وگو  گفت نیا زبانیگرفته شود و کشور عمان م

 

و  یو مراکز ملک یتیامن یها روین ینظام یها  قرارگاهطالبان بر  سابقهٔ یها، حمالت ب وگو  گفت نیبا آغاز ا زمان هم
 .دیچون مساجد صورت گرفته که صدها تن را به خاک و خون کشان ینید
 

 لیهمکار با افغانستان نتوانست جلو س یها افغانستان و حتا کشور یو استخبارات یکشف یها روین بدبختانه
حمالت،  نیا دیکردن شد  به جز محکوم زی. دولت افغانستان نردیرا بگ یستیحمالت ترور نیبرانداز ا  خانمان

از  یافغانستان هر از گاه یتیامن یها دنها یها چند خبرنامه حمالت نداشت. هر نیا یبرا گرید عکس العمل هگون چیه
 .داد یکنار کشور خبر م و مختلف در گوشه یها اتیطالب در عمل یتعداد کردن یکشتن و زخم

 

از  یریمهار و جلوگ یبرا رایطالبان نداشته است. ز یستیبر حمالت ترور یاثر ها اتیعمل نیاز ا کدام  چیه یول
اثرگذار است.  یو کشف یاستخبارات یها تیاثربخش باشد، فعال ینظام یها اتیعمل که  نیاز ا شتریب ،یحمالت نیچن

در مقر سازمان  شتریافغانستان و ب سرحدات یدر آن سو دیرا با یستیترور نیحمالت متواتر و خون نیمسلما  رد ا
مسأله کامال  واضح و آشکار است که استخبارات پاکستان به  کی نیوجو کرد. ا جست یآ اس یآ یمخوف استخبارات

ارتش پاکستان به کابل و  لوی درستیزباجوا  دیافغانستان است. آمدن جنرال قمر جاو ساختن ثبات یب یشدت در پ
 .ن اثرگذار باشدحمالت طالبا یریگ در شدت تواند یم یدولت افغانستان نسبت به آمدن او به نحو یالتفات یب
 

 یافغانستان برا یالملل نیب یها ساختن دولت افغانستان و تالش  منفعل یدر پ زمیبا استفاده از ابزار ترور پاکستان
 دیجد یاست. مسلما  پس از اعالم استراتژ یالملل نیپاکستان به انظار ب پرور  ستیترور یاصل  ٔنشان دادن چهره

از  ها یپاکستان داند، یم ایدر جنوب آس ثبات یب تیوضع سببپاکستان را م یحودر قبال منطقه که به ن کایدولت امر
و  یستیافغانستان با حمالت ترور ساختن ری. از جمله درگکنند یاستفاده م تیوضع نیا رییتغ یبرا یا لهیهر وس
 .یا منطقه شتریب یاسیس تیفعال یساختن تمرکز افغانستان برا  و منحرف یانتحار

 

حمالت  نیاز وقوع متواتر چن یریافغانستان در امر مهار و جلوگ یاستخبارات یها  از ضعف دینبا تیوضع نیا با
 .هم گذشت یستیترور

 

 یو استخبارات یکشف یها اداره ییتوانا بارهٔ  را در ها یچند روز بر مردم افغانستان رفت، نگران نیچه در ا آن متأسفانه
 یو استخبارات یکشف یها  نهاد تیتقو یبرا یهنگفت یها  یگذار  هیکه سرما یساخت و در حال دایهو گریبار د

نشان داد که هنوز  گریبار د یستیحمالت متواتر ترور یافغانستان در طول شانزده سال گذشته صورت گرفته، ول
 .ما وجود دارد یاستخبارات یها  به خصوص نهاد یتیامن یها  در نهاد یبزرگ یها  ضعف

 

مردم و نظام افغانستان،  هیعل یستیحمالت ترور لیدر مقابل س گریاز هر اقدام د شیپ جمهور سیئر رود یم توقع
هم بدتر  نیاز ا تیوضع که نیاحتمال ا ،یکنون تیریتمرکز کند. با مد گریافغانستان بار د یاستخبارات تیریمد یرو

 .شود وجود دارد
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 نیا شیافزا یول کرد، یم دایکاهش پ یتا حدطالبان  یها تیگذشته با آغاز فصل سرما فعال یها که در سال یحال در
 .در مورد تداوم جنگ در فصل سرما هم است یروشن یها  حمالت نشانه

 یموجود تا حد یها رو در رو با طالبان است، به استناد به گزارش یها  از جنگ در افغانستان که جنگ یبخش
حال  نیاند. با ا  را به تصرف در آورده یبوده است. هرچند طالبان در چند روز گذشته چند ولسوال زیآم  تیموفق
جنگ در افغانستان جنگ  بخش عمدهٔ  مابر آنان وارد کرده است. ا ینیتلفات سنگ یتیامن یها روین اتیعمل

 .است یاستخبارات
 

مهار کرد. اگر دولت نتواند در چند روز  توان یم یاستخبارات شتریب تیرا فقط با فعال یانتحار یستیترور حمالت
 یاعتماد یو ب یدیرابطه داشته باشد، ناام نیدر ا یها آورد  و به طور مستند دست ردیحمالت را بگ نیجلو چن ندهیآ

نامعلوم از  یموج مهاجرت، هر چند به سو گرید بارخواهد کرد و  دایگسترش پ گریمردم نسبت به دولت بار د
 افغانستان آغاز خواهد شد.

 
 پایان
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