
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 میباشدمسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب 
 

 

 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

 
 

 
 ۱۰/۱۲/۲۰۱۵                                                                                    همدم شفیق محمد

 

 افغانستانازپاکستاناستخباراتیسازمانامشروعنهایخواست
 

های استخباراتی باشد و ایجاد این ساختارها  هر کشور برای منافع ملی خود مکلف است که دارای دستگاه و فعالیت
ای چندین دهه گذشته امنیت ملی افغانستان برای دفاع از کشور همکاری با  باشد. یکی از دست آورده دلیل نمی بی

  مذهبی و آزادیخواه اعم از پشتون،  های مشروع سیاسی، روههای آزادیخواه پاکستان بوده. این گ سیاسیون و گروه
هزاره و بلوچ از حمایت وسیع جهان و سازمان ملل برخوردار هستند. اما امینت ملی کشور در این راستا 

 نگرند. الدول فعالت این ارگان را با چشم قدر می های چشمگیر را انجام ده که آگاهان امور امنیت و روابط بین فعالیت
های سیاسی میان این دو کشور شده  ها بسیار نگران بوده و بارها باعث تشنج اما برخالف پاکستان از چنین فعالیت

 .است
 
نظر به معاهدات سری میان حکومت افغانستان به رهبری دکتر اشرف غنی و دکتر عبدهللا سازمان استخباراتی  

صورت  های جاسوسی این دو کشور که  اتی میان سازمانای ایس ای و مبنی بر توافقنامه استخبار پاکستان یا 
پاکستان با ای ایس ای همکار نماید. در میان این افراد  افغانستان باید در دستگیری و از بین بردن مخالفین   گرفته،

اری ها بدین سو روی ایشان سرمایه گز از سال های مخالفین سیاسی هم وجود دارند که افغانستان  نخبه  و مقامات،
اند. اما مقامات امنیتی نظر به تصمیم ریس  در حمایت و حفاظت ایشان قربانی داده و صدها قهرمانان گمنام  نموده 

برای خرسندی پاکستان،  ها را مغایر منافع ملی و  مجبور شده تا سران بعض از این گروه اجرائیه و ریس جمهور 
 .قطع کنند

 
ها صدها تن را دستگیر و یا هم از بین  شمول مقامات ارشد این گروهبه  نیروهای امنیتی در یک سال گذشته 

های مقاومت و اپوزیسیون سیاسی پاکستان هنوز هم فعال هستند و ای ایس این بار  اند. چند تن از رهبری گروه برده
تمه بخشد. این در ها خا خواهد که ایشان را نیز توسط دولت افغانستان از بین برده و به مبارزات سیاسی این گروه می

رود و تا هنوز در امر  ها و مخالفین مسلح افغانستان به شمار می حالی است که پاکستان خانه امن تروریست
  دستگیری و از بین بردن دشمنان سوگند خورده افغانستان هیچ نوع اقدام نه نموده است.

 
منیت منطقه، موضوعات امنیت ملی و بعض از سیاسیون و تحلیل گران ناآگاه از عمق مسائل ستراتیژیک و ا

ایشان  های پاکستان هستند.  ها و هزاره بلوچ  ها، استخباراتی کشور را قومی و لسانی نموده و مخالف حمایت پشتون
ها که آگاهانه یا  های متعصب و نا خرد خویش به آسیاب ای ایس ای آب میرزند. این افغان بادید کوچک، روش

دستگیری و معامله فعالین سیاسی و   برند باید بدانند که کشتار، پیش می س ای را بهناخودآگاه کمپاین ای ای
های  ارزش  های جهانی، آزادیخواهان پناهنده در افغانستان و هرنوع معامله ایشان با ای ایس ای نقض کنوانسیون

 .ی بوده و خالف منافع ملی کشور است افغانی و عرف منطقه
 

اما هر شخص با   خواهم به جزئیات بپردازم، نمی  سری و محرم کشور است،  داخلی، یک موضوع امنیت چون این
بعض از مقامات و افراد   کند؟ پاکستان کی را دوست و کی را دشمن خطاب می تواند دریابد که  یک مکث کوتاه می

تواند پاسخ  است می مخالفین سیاسی پاکستان که توسط حکومت افغانستان تحت نام شورشی دستگیر و از بین رفته
هایش  های ما. شهروندان و آگاهان امور باید به یاد داشته باشند که افغانستان با تمام ضعف و ناتوانی باشد به سؤال

اش  های استخباراتی منطقه در بعض از موارد یک تاز است و بدون هیچ نوع تردید حضور گسترده در میدان رقابت
ها و  ها، شکنجه امنیت ملی کشور و قهرمانان گمنام استخابارات که در اسارتحفظ نموده. ریاست  را در منطقه 
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ماند، تطبیق کننده این  میرند و قبرهای بدون لحد ایشان باقی می دفاع از سرزمین خود بدون جنازه و فاتحه می
 کنند. ثروت و آسایش مبارزه می  نه کسان که برای شهرت،  راهبردها هستند،

 
کستان از شورای کویته و رهبری تمام مخالفین مسلح کشور علناً حمایت مکند همکاری با پاکستان باوجود آینه پا

اش یک اشتباه بزرگ تاریخی است. پس برای احترام به خون قهرمانان گمنام کشور و برای  علیه مخالفین سیاسی
م شویم، بلکه وحدت و های قومی و سمتی تقسی حفظ منافع ملی، ما نباید که در موضوعات حساس به گروه

گوش کشورهای  به مقامات که در داخل نظام چون غالمان حلقه یکپارچگی خود را حفظ کنیم. زمان آن فرارسیده که 
کنند شناسایی نموده مورد بازجوی و مجازات قرار دهیم. و الزم است  متخاصم و خالف منافع ملی کشور خدمت می

نقد اصالحی   مبارزه با دشمنان کشور،  اندیشند حمایت کنیم. حفظ منافع ملی، که برای منافع ملی از کسان که ملی می
  پذیر است. و حمایت از عملکرد درست افراد و ساختارهای سالم وجیبه هر شهروند مسئولیت
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