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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٣٠بخش(

  

 

 رويداد ھای تروريستی در منطقه و حضور جواسيس خارجی درافغانستان

بلکه سايرسازمانھا وشبکه ھای استخباراتی  ،(ونيست(آی درمنطقه نبود .آس.ِاختاپوس آی ِافغانستان، تنھا دچار
  .ھان نيز با اشکال و شيوه ھای مختلف عليه افغانستان دست بکار بودند و ھستندمنطقه و ج

ِقرارگزارش نشريۀ  ِ خورشيدی ازقول ١٣٩٢ِکه بتاريخ نھم ماه سرطان " شبکۀ اط:ع رسانی افغانستان" ِ
ِ دفتر صدراعظم ِبه دستور} دی. ان. بی{ سرويس اط#عاتی آلمان  ... " : نوشت" ميتل دويچه سايتونگ " روزنامۀ  

ِدفتر صدراعظم آلمان . به انجام اقداماِت جاسوسی ازھمه اعضای دولت و وزارتخانه ھای افغانستان مشغول است
به ... مسووليِت ھمآ ھنگی ماموريت ھای برون مرزی سرويس اط#عاِت خارجی اين کشور را بر عھده دارد

ِ افغانستان با استفاده از ابزار اط#عاتی، جاسوسی ميشود دستوردفترصدراعظم آلمان، درتمام دولت ووزارتخانه ھای
( برای آنکه ... که يکی از د9يل اصلی آن نيز وجود فساِد مالی گسترده دردستگاه اداری افغانستان عنوان شده است 

 م ھایِبتواند در راستای انجام ماموريت خود به راحتی به اط#عاِت مورِد نياز دست يابد به مقا) دی. ان. بی

افغانستانی پول ھای زيادی پرداخت ميکند وحتی دربرخی موارد تماس ھای تلفونی و پيام ھای الکترونيکی 
  ".مسوو9ن ِافغانستان را نيز کنترول ميکند

ِمتعاقب ھمين گزارشھا، ازقول سخنگوی ادارۀ  برخی از روزنامه  " افغانستان بيان داشتند که" امنيت ملی " ِ
 از سوی کشورھای ايران و پاکستان تمويل ميشوند و سوژه ھا و برنامه ھای خود را از اين کشور ھا و تلويزيونھا

   " .ھا ميگيرند

انصاف، تلويزيون تمدن و تلويزيون نور  روزنامۀ از " سخنگوی ادارۀ امنيت گفت که" لطف E مشعل  "
ايران و تلويزيون شمشاد و ژوندون از سوی ُميتوان به عنوان رسانه ھايی نام برد که از سوی جمھوری اس#می 

باساس يافته ھای  ادارۀ امنيت ملی افغانستان، در تلويزيون شمشاد، ... کشور پاکستان تمويل و حمايت ميشوند
ِدوازده  نفر تبعۀ پاکستان که اکثرا ًسياست گزاران نشراتی اين رسانه  ميباشند و در تلويزيون ِ ژوندون يک نفر تبعۀ 

  )٩٣... (آی  پاکستان دارد، مشغول کار ميباشند.اس.ی که رابطۀ نزديک با آیپاکستان

 مي:دی ٢٠١٣درشمارۀ ماه فبروری سال ) افغان رساله) يکی ازنشريه ھای برون مرزی افغانھا چاپ کانادا
افغانستان ايران در قبال ِ ... " : ِخويش ازقول امرE صالح سابق رييس ادارۀ جاسوسی دولت حامد کرزی نوشت

ِايران از طريق حوزۀ قم با گروه ھای مذھبی شيعه در افغانستان ھمکاری و در تأ مين امور ...سياست چند گانه دارد ِ ُ ُ

ُمالی مساجد و آموزش روحانيون شيعه کمک ميکند دستگاه استخبارات ايران در افغانستان در پی جمع آوری ...ِ
 ھدف ت#ش  ميکند روابط خود را با نھاد ھای مختلِف حکومِت اط#عات ِمحرمانه است و برای رسيدن به اين

ِپاسداران جمھوری اس#می ، نيرويست که بيشتر از ھمه اختيارات و امکانات داردو در ... افغانستان بھبود بخشد
يران را نيز سياست ھای ايران در قبال افغانستان و افغانھا، ا... ِدرون و بيرون ايران  به گونۀ گسترده فعاليت ميکند

  "... به ھمسا يه ای تبديل کرده که حساسيت ھای عمومی نسبت به آن با9 رفته است

 " :  خورشيدی خويش نوشت که١٣٩٢شبکۀ اط:ع رسانی افغانستان در شمارۀ مؤرخ ماه اسد سال 

ع آوری اط#عات از ھوا ِمقامات ِسازمان ِ سيا پس از شناخت ِدولتمردان افغانستان، دريافتند که نياز نيست برای جم
در افغانستان با پرداخت ِکمی رشوت و اعطای . پيما ھای بدون سر نشين و تجھيزاِت پيشرفتۀ جاسوسی استفاده کنند
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ِمقداری تسھي#ت، ميتوان ھر مقامی را مطيع امر خود کرد، آنھم نيرو ھای وفاداری که حق نان و نمک را به خوبی 
ِريچارد بيل افسر ارشد سازمان سيا درافغانستان و پاکستان گفته است که افغانستان " ری، ِبقول اين شبکۀ خب " .ميدانند ِ

ِبصورت اساسی روش سيا را تغيير داد و باعث شد تا جاسوسی برای سازمان، کم اھميت شود و بيشتر به تشکيل تيم  ِ
ل حاضر، سازمان سيا در افغانستان درحا " خبرگزاری مذکورع:وه کرد که. ھای شبه نظامی وفاداربه دولت بپردازد

اين موضوع . ِجاسوسان وطنی فراوانی دارد که مطيع تر از نيرو ھای فعال سيا برای اين سازمان فعاليت ميکنند
ُپر از پول را در چند سال گذشته از } بکس ھای{ ًآنقدر فرا گير شده که جناب کرزی علنا اذعان داشت که ساکھای

  " .ده استسازمان سيا دريافت ميکر

ِجريان سرازيرشدن جواسيس کشورھای مختلف جھان، بخصوص ايران و پاکستان پس ازسالھای  ِ ِ ِ٢٠٠١ 
ِمي:دی، موازی با صدور تروريسم از خارج بداخل قلمرو افغانستان، بحدی بوده که شرح آن، ايجاب تکاپوی فنی،  ِ

ِ فعاليتھای اط:عاتی خرابکارانه درداخل کشور را ِتبلورگسترده گی چنين. دقيق و ھمه جانبۀ درازمدت را مينمايد
ِميتوان در وجود تداوم انفجارات خونين، عمليات انتحاری، تداوم نا امنی سراسری، مختل سازی روند زنده گی  ِ ِ ِِ ِ
ِروزمرۀ مردم، آتش سوزی ھای متواتر درمجتمعات تجارتی کابل و وUيات، بُحران اقتصادی، آشفته گيھای بيشتر  ِ

ِع کشور، ناکامی ھا درامور برنامه ھا وپروژه ھای مختلف زنده گی ملی و نفوذ عناصر خرابکار تا عمق اوضا ِ ِِ ِ
                    .تشکي:ت و آدرس ھای دولتی مشاھده نمود

ِحامدکرزی رييس جمھورافغانستان، طی سخنرانی ھايش، چند مرتبه تلويحا اشاره به وجود آنعده از کارمندان  ِ ً

ِيرتبۀ دولت نمود که بقول وی درخدمت خارجی ھا قرار دارندعال ِاو برخ:ف اصول دولتمداری، عکس سوگند و تعھد. ِ ِ ِ 

ِو مغايرمقتضيات منافع ملی، ھيچگاه ازکارمندان عاليرتبه يی که به کشورھای خارجی جاسوسی ميکنند، نام  خويش ِ ِ
 - تنظيمی) ه و شنيده نشد که ھمان نھاد ھای قضايی و امنيتیھمچنان، ھيچگاه ديد. نُبرد و يا آنھا را مجازات نکرد

ِ، يکنفر ازجاسوسان خارجی و يا تروريستان دستگيرشده را به اشد مجازات محکوم کرده باشند)جھادی ِ اين دستگيری . ِ
ِوسان آی پاکستان تعداد زيادی ازجاس.اس.ِصراحت گفته ميشد سازمان آی با ھا و گزارش ھا درحالی منتشر شدند که

ِافغانی خويش را در درون دولت وحتا تا دفتر کار حامد کرزی نيز ِ ِ                             .جا بجا نموده است ِ

، )ستون پنجم(سر وصدای مربوط به موجوديت جواسيس پاکستان دردرون نھاد ھای دولتی افغانستان بعنوان  
جنرال عبدالرشيد . سانه ھای داخلی اوج گرفتدرسالھای نخست رياست جمھوری محمد اشرف غنی درسطح ر

که بحيث معاون اول رييس جمھور کارميکرد، به تکرار و بخصوص درمواقع حدوث انفجارھا درداخل " دوستم"
جاسوسان {شھرکابل اظھارداشت که افراد وعناصرانتحاری وخرابکاران مسلح ازآسمان نازل نميشوند، بلکه کسانی 

عبدالرب .  که آنھا را ازمرزعبورداده تا ھدف ھای شان به داخل پايتخت انتقال ميدھندھستند} وعناصرمقتدرداخلی
تروريستھا " رسول سياف يکی ازرھبران جھادی نيزبارھا طی سخنرانی ھايش درجمع شھريان با صراحت گفت که 

اع:ميه ھای گروه ...  ميشوندبه داخل کابل انتقال داده} متعلق به مامورين بلند رتبۀ دولتی{توسط موترھای شيشه سياه 
که درباUھا کارميکنند، کارت استخبارات } جواسيس{ھمين حاU ... طالبان درکارتۀ وزيراکبرخان نوشته ميشوند

  "...خارجی در جيب ھای شان موجود ميباشد

عده يی در درون " وزيرامورداخلۀ دولت اشرف غنی نيزطی يک صحبت تلويزيونی با صراحت گفت که 
  " به نفع تروريستان کار ميکنندنظام

آنچه بازھم برای مردم افغانستان تعجب آوربود، اين بود که علی رغم آنھمه سروصداھا، افشاگريھا و 
اين کرختی، انفعال و سکوت رييس . اظھارات رسمی، رييس جمھورھيچگونه واکنشی دراين راستا ازخود بروزنداد

سازمان استخبارات نظامی پاکستان " يکی از سخنرانی ھايش گفت که جمھوردرحالی بمشاھده ميرسيد که خودش در
  ".يک جنگ خاموش را عليه افغانستان راه انداخته است

ِسايرکشورھای ھمجوار نيز با درنظرداشت منافع  سياسی و اقتصادی درازمدت خويش، نه تنھا  اين تنھا نبود، ِ ِ
زدن به منافع ملی افغانستان و حضورنيروھای  ض ضربتبه نحوی در ارتباط با گروه ھای تروريستی مختلف غر

ِخارجی رقيب قرار داشتند، بلکه با استخدام جواسيس شان در رده ھای باUی دولتی، پارلمان، دستگاه ھای امنيتی و 
ِسايرنھاد ھای مھم وحتا گسيل وقتا فوقت جاسوسان کارکشته و مجرب شان بداخل افغانستان، غرض توطئه و تبا ِ ِِ ً ِ نی ِ
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ِرحمت E نبيل رييس ادارۀ امنيت ملی افغانستان که در آغاز ماه آگست  .افغان و افغانستان دخالت دارند ِخطرناک ضد
  :م برای وک:ی پارلمان صحبت ميکرد، گفت٢٠١٢

ِحکومتی را به اتھام جاسوسی به پاکستان و ايران بازداشت } بلند رتبه{ ًاخيرا پانزده تن از کارمندان  "
  "ه اندکرد

در ادارات ِحکومتی کشور تعدادی اند که به نفع کشور ھای پاکستان و ايران جاسوسی " اوھمچنان افزود که 
ِنبيل دربخش ديگری ازسخنان خود، خطاب به وک:ی " آقای   "...ميکنند وشماری از اين افراد را دستگير کرده اند ِ

ِه قصد داشتند با داشتن اسناِد جعلی  داخل صفوِف نيرو ھای بيش از سه صد و پنجاه جاسوسی را ک " : پارلمان گفت
  (94)   "...امنيتی کشور گردند، دستگير کرده اند

ِانورالحق علومی رييس کمسيون اموردفاعی و تماميت ارضی درپارلمان افغانستان، طی يک مصاحبه با  ِِ ِ
افراد غير ِافغان در اداره ی پوليس، اردو و امنيت ًمن به صراحت ميتوانم بگويم که فع#  " : خبرنگاران دربرلين گفت

در کشوری که مرز ھای مشخص و کنترول شده ای . . . ملی و حتا در پارلمان و ارگانھای مھم دولتی حضور دارند
 وی ھمچنان افزود که " . ًندارد و ھويِت نيمی از مردمش کام# مشخص نيست، امکان ھرگونه مداخله ممکن ميباشد

 انتخاباتی من و9يت قندھار است و من خود در انتخاباِت  گذشته شاھد بودم  که کارِت انتخاباتی زنان بدون حوزه ی "
گزارش ميرسيد که افرادی از ... ًعکس و بسته بندی شده به صندوق ھا ريخته ميشد و اص# کنترولی وجود نداشت 

     " . در اين موضوع  ھيچ شکی نيست. ميکردند آن طرِف مرز ھا در انتخاباِت رياست جمھوری گروه گروه شرکت 

ھمچنان، ميراحمد جوينده معاون کمسيون روابط بين المللی پارلمان افغانستان دريک مصاحبه با تلويزيون  
درپوليس، اردوی }  بيگانه و جاسوس{ ھيچ ترديدی در حضور نيرو ھای غير افغان  " : سيمای باختر دربرلين گفت

ُدرکشوری که در تحِت چنين شرايط بحرانی ، مرز ھايش باز و نيمی از . نھای دولتی وجود نداردملی و ساير ارگا
در کشور به مرحله ی اجرا گذاشته نشده ، امکان آن  مردم اش فاقد شناسنامه يا تذکره ی نفوس ميباشند و قانون

  (95) " .کرده باشندموجود است که بيگانه گان در اکثر تصميم گيريھا ی داخلی و خارجی ما رخنه 

ِدرميان آنھمه فعاليتھای استخباراتی درداخل افغانستان، البته پس ازقدرت ھای بزرگ جھان، شبکه ھای      ِ ِ
  .استخباراتی ايران و پاکستان، بيشترين نقش و نفوذ را داشتند

ل، دو کشورھمسايۀ او ِدرافغانستان چنين بود که درقدم) قرن بيست ويکم(ِافواھات دردھۀ اول ھزارۀ حاضر
ِبا سؤاستفاده از شرايط ناگوار سالھای اشغال وجھاد، ھم احزاب و ) ايران و پاکستان) افغانستان  ھای اس:می" تنظيم " ِ

ِجھادی تحت فرمان و نظارت خويش را درخاک خويش برای آيندۀ افغانستان بنا نھادند وھم ھمانند شوروی سابق،  – ِ ِ
مي:دی درنھاد ٢٠٠١ آنھا را بمثابۀ اجنت ھای اط:عاتی و ستون پنجم درسالھای پس از ِتعدادی از کادرھا و رھبران

ِھای دولتی، قوۀ مقننه، قضا، ادارات امنيتی و ساير بخشھای حيات سياسی و فرھنگی افغانستان گماريدند   .اين تنھا نبود. ِ

افغانستان تازه گی نداشته بلکه بايد خاطرنشان ساخت که فعاليتھای جاسوسی مقام ھای پاکستانی درخاک 
آنچه دراين زمينه تاره گی دارد، عبارت از شتاب، عمق و گسترش اين فعاليتھای . دارای سابقۀ تاريخی نيز ميباشد

خرابکارانۀ جانب پاکستان است که پيوسته و بدون ھيچگونه ممانعتی، عليه ھستی اجتماعی، استق:ل سياسی، تماميت 
سيراين فعاليتھا البته درسالھای دھۀ ھشتاد وپس ازآن، درحالی . م افغانستان صورت می گيردارضی و منافع ملی مرد

آگاھانه ويا (جھادی درخاک پاکستان پناه ُجستند وبگونۀ  – شتاب گرفت و گسترش يافت که تنظيم ھای اس:می
پاکستان عليه مردم افغانستا، اين فعاليتھای استخباراتی . درخدمت شبکۀ جاسوسی آن کشورقرارگرفتند) غيرآگاھانه

    .درسالھای امارت گروه طالبان  به اوج خود رسيد

ھرگاه بخواھيم ريشه ھای ديرينه وعميق جاسوسی پاکستان عليه افغانستان را دريابيم، بھترخواھد بود به 
اجعه کنيم که تأليف روان شاد ميرغ:م محمد غبارمر" افغانستان درمسيرتاريخ" جلد دوم ) ٢٠٥ و ٢٠٤(صفحات 

را } سردارمحمد ھاشم خان{، موافقت صدراعظم }دوم جنگ جھانی{سفارت انگليس دردوران جنگ ... " : نوشت
حاصل کرد که تا اختتام جنگ، برای کنترول تمام افغانستان، دستگاه جاسوسی انگليس تحت نظرسفارت برتانيه 

گی از اشرار ساده وجاھل افغانستان درواحد ھای ده نفره اين دستگاه به عجله و درنھايت ساده . درکابل تأسيس گردد
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دھباشی ھا . درمناطق عمدۀ شھرھا وجوار راه ھای عمومی و قصبات تشکيل گرديد" دھباشی"تحت قيادت يکنفر 
بايستی دارای سواد ميبودند ومعاش ماھانۀ خود ونفری متعلقآ خود را از مامورين و نمايند گان سفارت برتانيه 

وظيفۀ اينھا عبارت . دولت افغانستان اين عمال را در فعاليت وظيفه وی شان آزاد و مأمون ميداشت. ردندحاصل ميک
بود ازديدن و شنيدن واقعات درمنطقۀ محوله ودادن راپور به دھباشی، رسانيدن اين راپور ھا به مقامات انگليس 

 عبور يک طياره، ورود يا عبور يک مسافريا ًمث# جاسوس،. دراوايل، اينکارسھل وساده بود .وظيفۀ دھباشی بود
يک مامور، نظريۀ فرد يا منطقه را راجع به جنگ ودول متحارب و امثال آنرا به دھباشی روزمره اط#ع ميداد و 

بعد ھا اين دستگاه انکشاف کرد و به شکل يک دايرۀ منظم جاسوسی وضد . دھباشی آنرابه مرجع اصلی تقديم ميکرد
محتاج تذکرنيست که . آمد که حتی دربرابرافغانستان نيز بحيث يک دستگاه متخاصم مبدل گرديدجاسوسی انگليس در

ًمحمد ھاشم خان با چنين عملی بيسابقه، معنا کشورافغانستان را تحت دومنيون دشمن گذاشت واخ#ق ملی را 
بتدا ھيچکس مطلع نبوده تنھا زيرتھديد طويل المدتی قرارداد؛ درحاليکه ازاجرای چنين خيانت خاموش و بيصدا در ا

يکی از وابسته گان . اط#ع داشتند و بس" سر و راز " ُخانوادۀ حکمران وعمال بزرگ جاسوسی انگليس ازين 
ًخانوادۀ حکمران عبدالحسين خان عزيز که ازين اسرار آگاھی داشت و پسرمحبوسش عبدالحی خان عزيز که بعدا 

را با نگارنده " اسرار" اين ) ١٩٥٢سال (زب محبوس سياسی بود نفر اعضای ح١٢عضو حزب وطن و اينک با 
بعد ازآنکه جنگ جھانی . ًدرميان گذاشت؛ درحاليکه آوازۀ اين موضوع قب# در بين روشفنکران پخش گرديده بود

وھم دو سال بعد، دولت انگليس مجبور به تخليۀ ) ١٩٤٥می ( خاتمه يافت وسفارتخانۀ جرمنی درکابل مسدود شد
ستان گرديد، بازھم دستگاه جاسوسی سابق الذکر او درافغانستان باقی ماند وچون ديگر، خزينۀ ھندوستان ھندو

   "...دراختيارانگليس نبود، لھذا دستگاه مذکور سالم ودست نخورده بحيث ميراث به دولت پاکستان منتقل گرديد

ِسيه و ديگران نيز با استفاده از فرصت پيش ممالکِ بزرگ مانند امريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، رو
ِآمده ، نه تنھا افراد مورد نظر شان را درارکان دولت افغانستان بشمول نھاد ھای نظامی و امنيتی جا بجا کردند، بلکه  ِ ِ ِِ ِ

 "متخصص" و "مشاور" ِعنوان ًو ظاھرا تحت مستقيم را نيز بگونۀ ِصدھا تن عوامل نفوذی واط:عاتی رژيم ھای شان

        .وارد کشور نمودند" او.جی.ان" ِو کارمند  "آموزگار" و

امريکاييھا آسايش را برمردم  "م، مطالبی را تحت عنوان١٣٩٢شبکۀ اط:ع رسانی افغانستان درماه ثورسال 
جا درج جاسوسی به نشر رسانيد که اينک، گوشه ھايی ازآن را در اين ِتوأم با عکس ھايی از وسايط " ما حرام کرده اند

  : ميکنم

ًدرادامۀ جاسوسی ھای کاخ سفيد از مناطق مختلِف کشور که معمو9 بصورِت پنھانی صورت ميگرفت،  " ِ
شواھد ِموجود ... اين بارنظاميان ِآمريکايی دست به جاسوسی علنی و آشکار از زنده گی مردم افغانستان زده اند

ی وجود آنھا را برای ثباِت افغانستان ضروری ميداند، نشان ميدھد، درپايگاه ھای خارجی که رييس جمھور کرز
اين بالونھا .بالونھای جاسوسی وجود دارد که مقاماِت خارجی از طريق ِآنھا ھمه فعاليتھای منطقه را تحت نظر دارند

که چشمان خارجی ھا محسوب ميشود؛ مجھز به چند ُدور بين و ميکروفون ھستند که ميتوانند تصوير وصدا را به 
ِنفوذ ِاين بالونھای جاسوسی درآسمان ... ِر زنده ارسال کنند و تا ده روز درآسمان به حرکِت خود ادامه دھندطو

ِکشور، حتی زنده گی خصوصی مردم را تحت تأثير قرار داده به حدی که بسياری از مردم ساکن در حوالی پايگاه 
ِشما تصور کنيد در شبھای گرم تابستان . . . ِھای نظامی، نگران نظارِت زنده گی خود توسط خارجی ھا ھستند

درپشت ِبام ِخانه خوابيده ايد يا خانوادۀ شما در حياِط خانه سر گرم ِکارھای منزل ميباشند، بعد يک دور بين ِبا کيفيت 
ِدی تمام اتفاقاِت خانۀ شما را برای نظاميان خارجی بصورت آن#ين ارسال کند، آيا اين، تجاوز به . اچ 

                                                                                               خصوصی زنده گی ديگران نيست ؟حريم ِ

طبق بررسی ھای انجام شده، مردان تا چھل و پنج فيصد و  " : خانم شکيبا ھاشمی نمايندۀ قندھار نيزگفت که
در چنين شرايط ھرکس به زبان فارسی و يا پشتو . ا تذکره ی نفوس ھستندزنان تا ھفتاد فيصد فاقِد کارِت ھويت ي

   " .صحبت نمايد و لباس افغانی بپوشد، ميتواند بدون مشک#ت در انتخابات شرکت کند

ِبھمين اساس است که تحليلگران دقيق سنج گفتند، تا وقتی که مرزھای کشورمعين ومشخص نگردند و    
ِرنيايند، مملک از وجود عناصر اجنبی پاک سازی نشود و اين پاکسازیِبگونۀ مؤثرتحت کنترول د تفکيکِ شھروندی ) ِ
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ِامنيتی صورت نگيرد، نه ھمسايه ھا از مداخ:ت شان دست بر  درادارۀ پوليس، اردو و نھاد ھای) افغان ازغيرافغان
  .ميدارند و نه امنيت درکشور تأ مين ميگردد

ِ، يکی از فرماندھان نظامی امريکا که مسووليت آموزش"ويليام کالدويل" بھمين سلسله،  امنيتی نيروھای  ِِ
از  " ًعلنا اظھارداشت که لندن" چتم ھاوس "در) م٢٠١١ماه اپريل (افغانی را به عھده داشته است، درسالھای اخير

ديده و تا آخر سال، آموزش } برای امورنظامی افغانستان{ِ مامور استخباراتی ٢٢٢تابستان ِگذشته تا حال به تعداد 
  ".يداين تعداد به چھارصد و چھل و پنج نفر بالغ خواھدگرد

 لندن نوشت که" ديلی تلگراف" م به نقل از روزنامۀ ٢٠١٣درعين حال، خبرگزاری بی بی سی درماه اکتوبر 

ِخواستار افزايش جاسوسان (٦ -آی.ام(ِسازمان اط#عاِت مخفی بريتانيا  " ِ  ٦- آی.ام... ده استخود در افغانستان ش ِ
ِخواستار استخدام کارمندان بيشتر از ديگربخش ھای اط#عاتی بريتانيا شده که متخصص امور افغانستان ھستند ِ ِ ِ. "  

بريتانيا درافغانستان، بيشتر به اط#عات نظامی متکی بوده است و زمانيکه  " درگزارش آمده بود که
... ، بريتانيا با يک خ# بزرگ اط#عاتی درافغانستان مواجه خواھد شدِنظاميان اين کشور افغانستان را ترک ميکنند

ِ ميخواھد تحليلگران نظامی بريتانيا را که در افغانستان کار ھای زيادی انجام داده اند، استخدام کند تا ٦-آی . حا9 ام
  " . م ھمچنان با خبر بماند٢٠١٤ِاز اوضاع داخلی افغانستان پس از سال 

ميخواھند تا دوصد مشاور " زگفتنی است که باساس اين گزارش، مقام ھای بريتانيايی گفته اند کهاين نکته ني
   " .م در ھلمند نگھدارند٢٠١٤نظامی را نيز پس از پايان سال 

امريکايی را بنام " کارشناس" بيشتراز دو ھزار) م٢٠١١- ٢٠١٠(ِاياUت متحدۀ امريکا نيزدرسالھای اخير  
ِ، وارد افغانستان نمود که درحقيقت، ھمان کارشناسان اموراط:عاتی در "ُا درامورُملکی کمک ميکنندافغانھا ر" آنکه  ِ

ِرشته ھای مختلف مورد نياز آن کشوراند که درخاک افغانستان مشغول خواھند بود ِ.  

" دريک جزوۀ رسمی و منتشر شدۀ وزارت امورخارجۀ اياUت متحدۀ امريکا ، ضمن شرح پاليسی جديد 
ُکارشناسان ملکی در افغانستان، از سه صد تن در  " :  ِرييس جمھور آن کشور درمورد افغانستان، آمده است" اوباما 
م از بيست تا سی ٢٠١٠م افزايش می يابد و بازھم اين تشکيل، درسال ٢٠١٠ به يکھزار تن در سال ٢٠٠٩سال 

ھريک از ... رض انجام خدمت جابجا خواھند شددرصد ديگر نيز با9 خواھد رفت و در وزارتخانه ھای کليدی غ
ُافراد ملکی امريکا، حتا پس از آنکه وضع امنيتی ...کارشناسان امريکايی با ده نفر از افغان ديگر کار خواھد کرد

ِاين به اصط:ح کارشناسان ُملکی، غالبا جزھمان جاسوسان   (96) " ...بھتر ھم شود، بصورت دايمی باقی خواھند ماند ًِ

  .بود ِظف درامورحيات ملی مردم افغانستان، کسان ديگری نخواھندمؤ

ِادارۀ امنيت ملی افغانستان درھفتۀ اول ماه سپتمبرسال    ِم اع:م نمود که يکی از جواسيس حرفه يی يک ٢٠١ِ
ِادارۀ مذکورع:وه نمود که جاسوس دستگير شده به . را درشھرکابل دستگير نموده اند) تانحکومت پاکس(کشورھمسايه 

ِبه ھدف ِکشف ِمحرم ترين اسرار نظامی نيرو ھای مسلح دولت افغانستان و  " و زبانھای فارسی و پشتو بلديت دارد
    " .بين المللی، وارد افغانستان شده بود

ِواخر سالِادارۀ امنيت ملی افغانستان درا  مي:دی گزارش داد که اجنت ھای شبکۀ استخبارات نظامی ٢٠١٤ِ
ُپاکستان بنام ھای فدا محمد ازکرم اجنسی، نثارمحمد از تيرا، داکترسيد اکبراز چترال و عدنان ازمھمند اجنسی را 

 خاک ِ جبار کابل را که ِساکن شھرک" جليل " ھمين اداره ھمچنان افزود که يک تبعۀ افغانستان بنام . دستگيرنموده اند
  .آی جاسوسی ميکرد، نيز دستگير نموده اند.اس.برای آی

ِيکی از اعضای ھيأت اداری پارلمان افغانستان درماه حوت سال   " ً خورشيدی رسما اظھار داشت که١٣٩٠ِ

ِار بيشتر شم.. .  افرادی که برای کشورھای ديگر جاسوسی ميکنند، حتی تا دفتر ِرييس جمھور نفوذ کرده اند 
استخباراِت کشور ھای ھمسايه در نھاد ... افراد ِبلند پايه در دولت افغانستان برای کشور ھای ديگر کار ميکنند 

ُافغانستان نفوذ کرده و مھره ھايی را در پست ھای مھم دولتی گماشته است ُ"   

ًآقای زلمی زابلی رييس کمسيون سمع شکايات مجلس سنای افغانستان رسما  ِ ِ ِِ ( والی قندھار " اع:م نمود کهِ
ِ، جاسوس کانادايی است، نه شخص ملی و او ھيچگاه به مجلس سنا حاضر نميشود)توريالی ويسا والی ... ِ
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ِتمام محافظين .. . قندھارتوسط حکومِت افغانستان نه، بلکه توسِط حکومِت کانادا به اين سمت گماشته شده است  ِ
..." ند و او نيرو ھای امنيتی افغانستان را برای تأمين ِ امنيت خود قبول نکرده استِتوريالی ويسا سربازان کانادايی ا

)٩٠(  

 آی با د ستھای دراز درافغانستان.اس.جواسيس آی

ِآی که دراصل مخفف   و نيز، راجع به .اس.آی ِھرچند درموردInter-Services Intelligenceميباشد،  
ِسال تأسيس، سيرفعاليتھا و شعبات چند  " ِنقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " ِگانۀ آن درجلد اول کتابِ

ِتوضيحات Uزم ارائه گرديده است، باآنھم چون ھنوزدست بازيھا و خرابکاريھای اين شبکۀ جھنمی درمنطقه 
ِوبخصوص درافغانستان، بيشترازھرشبکۀ اط:عاتی ديگرادامه داشته اوضاع کشورماراسخت آشفته نگھداشته  است، ِ

ِبنابرآن،خواستم يکبارديگرودرھمين بخش ازکتاب حاضرنيزمرورکوتاھی پيرامون اين پديدۀ پليد داشته باشيم ِ ِِ:  

ِاستعماری درازمدت برتانيه و در اثرتجزيۀ دردناک و خونين شبه  – ِھمينکه پاکستان درنتيجۀ تمھيد سياسی ِ ِ
) آی بی(يا " ادارۀ اط:عات " ِمان جاسوسی بنام ھای ِ مي:دی عرض اندام نمود، دوساز١٩٤٧قارۀ ھند درسال 

ِدرچارچوب حکومت جديد آن کشورايجاد گرديد) ام آی(واط:عات نظامی يا ِ اما چون درجنگی که درھمان سال . ِ
ِبرسرمعضلۀ کشميرميان ھند و پاکستان صورت پذيرفت، اين دو سازمان استخباراتی نوتأسيس نتوانستند ) م١٩٤٧( ِ

ِآستراليا اUصل انگليسی که ھنوزبا تعداد ديگری " کاوترون" رابگونۀ مؤثرانجام دھند، بنابرآن، جنرال وظيفۀ شان ِ
ِازجنراUن ِھند برتانوی، رتق وفتق امور پاکستان را برای علی جناح و سايررھبران جديد پاکستان انجام ميدادند،  ِ ِ

ِزد وافسران وکارمندان آنرا ازميان نيرو ھای سه ) آی.اس.یآ(ِايجاد شبکۀ استخبارات جديد يا   م دست به١٩٤٨درسال 
     .ُبرگزيد (ھوايی زمينی، بحری،(گانه 

ِشبکۀ مذکوردرسالھای بعد و درتحت امر و دستور زعمای مختلف آن کشورو درپرتو اوضاع واحوال  ِ ِِ َ
 ١٩٥٨ محمد ايوب که درسال ًمث: جنرال. ِاجتماعی پاکستان، ابعاد وسيع تر و متفاوت تری بخود گرفت –یسياس

ِآی را گسترش داد و اختيارات .اس.مي:دی به کرسی رياست جمھوری پاکستان تکيه زد، وظايف و تشکي:ت آی
ِ  مي:دی، با درنظرداشت چرخ اوضاع ١٩٦٦ و١٩٦٥پانزده سال پس ازآن، يعنی درسالھای . بيشتری به آن بخشيد ِ

ِو خيزشھای آزاديخواھانۀ خلق بلوچ، بازھم کاھش و افزايش ) ه ديش امروزیبنگل) شرقی ِاجتماعی درپاکستان – سياسی ِ
                        .خاص درتشکي:ت و ص:حيت ھای کاری اين شبکه وارد گرديد

ِشبکۀ استخبارات ارتش پاکستان  ِپس اززعامت ذولفقارعلی بوتو و بقدرت رسيدن جنرال ضيا  (آی.اس.آی(ِ ِ
ِوص دربحبوحۀ اشغال نظامی افغانستان توسط قوای روسی و جھاد مردم افغانستان، ، بخص)م١٩٧٧(الحق  ِ

ِازرھگذرمالی، فنی و تشکي:تی وسيعا گسترش يافت وبيشترازقبل، افراد و تشک:ت سياسی ورھبران و فعاليتھای آنھا  ً

ِرا درسراسر پاکستان وحتا اوضاع افغانستان را تحت تأثير ومراقبت جدی قرارداد ِ ِ ِآی دربخش .اس.ًع:وتا، آی. ِ
ِپشتيبانی وحمايت ازشبه نظاميان مخالف دولت ھند و بخصوص، جنبش تحريکِ سيکھای آن کشور ِِ ِنقش عمده ) خالستان(ِ

  .را برعھده گرفت

ِشبکۀ مذکوروقتی به اوج قدرت وتوانايی رسيد که درافغانستان کودتای ھفت ثورو متعاقب آن اشغال نظامی   ِ ِ
کشورھای غربی به سردمداری اياUت متحدۀ امريکا برای آنکه شوروی آن . ِشون روسی بوقوع پيوستکشورتوسط ق

ِروز يا رقيب بزرگ جھانی شان را درکوھپايه ھای افغانستان به زانو درآورند، بصورت عمده ازناحيۀ نظامی و  ِ
ِبھمين دليل عمده بود که تشکي:ت . ودنداتکا نم) آی.اس.آی(ِاط:عاتی به پاکستان و شبکۀ استخبارات نظامی آنکشور  ِ

سعودی و امثالھم، ازنظرمالی، تخنيکی  استخباراتی امريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، اسراييل، ايران، مصر، عربستان
ِسالھای اشغال افغانستان توسط نيروھای . ًو تاکتيکی، مشترکا به تقويت و بزرگ سازی اين شکبۀ استخباراتی پرداختند

ُسی وجھاد مردم اين کشورعليه اشغالگران باعث گرديد که با سرازيرشدن مليارد ھا دالرو دينار و ھزاران تن رو ِ ِ
آی قادرگردد نه تنھا کليه رشته ھای .اس.بخاک پاکستان، آی ِوسايط ِپيشرفتۀ جنگی و آموزشھای دقيق علمی واط:عاتی
 کشورھای ھند و افغانستان و ساير کشورھای منطقه، با قدرت سياسی و اقتصادی پاکستان را به چنگ آورد، بلکه عليه

ِو توانايی بيشتردست بکار شود، تا آنجا که گفته ميشود اکنون تعداد کارمندان آن به ده ھاھزار تن بالغ می گردد واز  ِ
ِرھگذر قدرت و ص:حيت درپاکستان، حرف اول و آخررا ميزند يا با   وبايد گفت که نه تنھا ھيچ مرجع باUتر. ِ
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ِآی درپاکستان سراغ شده نميتواند، بلکه اين سازمان، درتمام ترورھای سياسی، قاچاق .اس.ص:حيت ترنسبت به آی
ِمواد ِمخدر، قاچاق و فروش ابزار و فناوری ھسته يی، پرورش، حفاظت و صدور تروريست ھا بخارج و باUخره،  ِ

ِداشته درعين حال، حامی بزرگ و قدرتمند تنظيم ھای توطئه ريزی و مداخله درامور ِکشورھای ھمسايه دست 
  .ِبنيادگرای اس:می ورھبران آنھا ونيز شبکه ھای تروريستی به شمول ِگروه طالبان بحساب ميرود

  

 : نوشت )سليم شھزاد( يکی ازژورناليستھای مشھورپاکستانی بنام 

کنند و توسط  طور مستقل عمل می هآی در ذات خود خاص اند، چون کام� ب.اس.ارتش پاکستان و آی..."
ُھايی برای اين که تحت کنترول شھروندان ملکی قرار گيرند،  آنان درمقابل تمامی اقدام. گردند کس نظارت نمی ھيچ

کشور گزارش دھد، ولی بدون چون و چرا آنان به ِ منتخب ِقانون اساسی، ارتش بايد به پارلمان ِھرچند مطابق. ايستادند
آيا ممکن . َبرند خارجی پاکستان را به پيش می ِنھادھای امنيتی کشور، امنيت و سياست. دھند ن ادامه میھای شا فعاليت

  " شود؟ ارتش پاسخ دھند که در کدام بخش ديگر جھان چنين می ِاست دوستداران

ِبايد درھمينجا بيفزاييم که جنرال ضيا الحق نه تنھا با ارتکاب ِعمل کودتا، درحق ذولفقارعلی ) ولينعمت خود ِ
ِچنانکه به مرور زمان، افکارو . اس�ميزه نمايد ِخيانت نمود، بلکه سعی بسياربعمل آورد تا ارتش پاکستان را) بوتو

ِانديشه ھای بنيادگرايانۀ منسوبين ارتش با افکار و انديشه ھای عقب گرايانۀ تشک�ت مذھبی ورھبران آنھا،  البته با (ِِ
مذھبی و رھبران ِآنھا درخدمت اين  – ِدرآويخت و اکثريت افراد، احزاب  دينی) آی.اس.ت�شھای حساب شدۀ شبکۀ آی

  .شبکۀ جاسوسی قرار گرفتند

  :، تا آنجا که افشا گرديده است، دارای ده شعبۀ آتی ميباشد(آی.اس. آی) شبکۀ جھنمی 

 ،ِکميتۀ اط�عات مشترک

 ،ِادارۀ اط�عات مشترک

ِادارۀ ضد اط�عات مشترک ِ، 

 ،ِط�عات ِمشترک شمالا 

ِاط�عات مشترک متفرقه ِ، 

ِاط�عات مشترک سيگنال ِ، 

 ،ادارۀ اط�عات فنی

 ،دی. اس. ادارۀ اس

 ،ِادارۀ سياست داخلی

 .  ِادارۀ خاص برای ترورافراد واشخاص 

ستان، ِص�حيت ھای اين سازمان، ازامورداخلی تا مسايل خارجی را احتوا نموده و کشورھايی مانند چين، افغان
ِھندوستان، آسيای جنوبی، کشورھای شرق ميانه و ممالک تازه به استق�ل رسيدۀ آسيای مرکزی، چچن، بحرين، سودان، 

ِچون سياستمداران پاکستانی و بخصوص جنراeن ارتش واستخبارات آن کشور، . ِترکيه ويمن را تحت پوشش قرار ميدھد ِ ِ
را دشمنان ِاصلی خويش بحساب آورده اند، ) ھند و افغانستان(ی خويش غرب – پاکستان، دوھمسايۀ شرقی ِازبدو تأسيس

ِاولترازھمه، عمده ترين وعميق ترين تخريبات شان را برضد ھمين دومملکت انجام دھند بنابرآن، تاحال کوشيده اند گفته . ِ
، مبلغ يکصد کرور روپيه شده که مقام ھای پاکستانی، ساليانه تنھا درجمو و کشمير و درجھت ِضربه زدن به ھندوستان

   .را بمصرف ميرسانند

ِحکومت پاکستان، بدون ترديد، ازچند دھه بدينسو با سؤاستفاده ازعطالتھا و نا رسايی ھای رژيم ھای گذشته 
ِدرافغانستان وبويژه، بافرصت طلبی ھای ناجوانمردانه دربحبوحۀ اوضاع خونين پس ازکودتای ثور ، )خورشيدی١٣٥٧(ِ

ِمورداخلی و سرنوشت ملی ما دست درازداشته  صدھا و ھزارھا جاسوس فعال درخاک پاک ِما جابجا کرده متأسفانه درا ِ ِِ ِ
ِبھمين سلسله، درسالھای پس ازسقوط امارت طالبان، گزارشھايی مبنی برشناسايی و دستگيری جاسوسان پاکستانی . است ِ ِ

ِو تشوشات افکارعامه درمطبوعات کشوربه نشرميرسيدند دو تبعۀ پاکستانی  " ، منابع امنيتی کشوراط�ع دادند کهًمث�. ِِ
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ِدل آرام ِوaيت فراه؛ شب ِگذشته توسط پوليس سرحدی }  شھرک{ُقبل از انجام حملۀ انتحاری و تخريب پل در ولسوالی 
   (86)" .باز داشت شدند

ًشخصی بنام  خيرمحمد که قب�  "   مي�دی نيزمنابع رسانه يی افغانستان افشا نمودند که٢٠٠٦قبل ازآن درسال 
ُافسر رياست کشف و استخبارات ِوزارت ِدفاع بوده و اخيرا بحيث افسر احتياط ِاين وزارت کار ميکرد، به جرم ِِ ًِ 

خير محمد گفته که در اين  " منبع گفت که "...گرديد بازداشت) آی.اس.آی(ِجاسوسی به سازمان استخابارت پاکستان
ِآی نيز معرفی شده و افسران پاکستانی از او تقاضا کردند تا در مورد . اس. فسران ِارشد ِآیسفر ھا، با دو تن از ا ِ

ِتشکيل وزارت دفاع، موقعيت پايگاه ھای ائت�ف و آيساف درکابل و شماره ھای تلفون ِمسووaن ارشد ِامنيت ملی و  ِ
 را جمع آوری و توسط شخص ارتباطی به او ھمۀ اين اط�عات... وزارت دفاع، برای آنان اط�عات جمع آوری کند

  (87 )  "... نصرهللا بابر فرستاده است

ِيک کارمند سازمان ِاستخبارات پاکستان در وaيت کنر از سوی نيرو  " : ھمين شبکه ھمچنان گزارش داد که ِ
بکه ی القاعده رھبر ش ھای امنيتی کشور بازداشت گرديده که در اعترافات ِخود از ھمکاری نزديک آن سازمان با

ُمنبع خبری مذکور، نام اين جاسوس را سيد اکبرفرزند گل اکبر مسکونۀ منطقه ارند چترال معرفی  " . سخن گفته است
  (88)    .نمود

سيزده نفر از اتباع پاکستان از ولسوالی اسپين بولدک  " : ِھمچنان ازقول وزارت دفاع افغانستان گفته شد که
منبع وزارت دفاع گفت که   ".ِات مشترک ِنيرو ھای امنيتی افغان و قوای ائت�ف گرفتار شدندوaيت قندھار در يک عملي

ِاين سيزده نفرپاکستانی که غرض فعاليتھای تروريستی وارد افغانستان شده بودند، از نزد شان دستگاه مخابره، دوپايه 
 ِبسترۀ چريکی و مواد انفجاری بدست آمد استِتلفون ثريا، سه عراده موترپکپ، بيست پشکه تيل ِديزل، سيزده تخته 

.(89)  

ِادارۀ امنيت ملی افغانستان درھفتۀ اول ماه سپتمبرسال    ِم اع�م نمود که يکی از جواسيس حرفه يی يک ٢٠١١ِ
ِادارۀ مذکورع�وه نمود که جاسوس دستگير شده به . را درشھرکابل دستگير نموده اند) حکومت پاکستان(کشورھمسايه 

ِ◌محرم ترين اسرار ِ◌کشف به ھدف " نھای فارسی و پشتو بلديت دارد وزبا افغانستان و   نظامی نيرو ھای مسلح دولت ِ
             " .بين المللی، وارد افغانستان شده بود

مارچ (ِالبته سلسلۀ شناسايی ھا و دستگيريھای جواسيس پاکستانی، تا شب و روزيکه اين سطورنگاشته ميشدند
ِ وeيات مختلف کشورتوسط نيروھای کشفی و امنيتی افغانستان ادامه داشتدر) م٢٠١٤ حتا باساس گزارشھای ادارۀ . ِ

ِامنيت ملی، تعداد زيادی ازجواسيس و تروريستھای پاکستانی درحاليکه برقع يا چادری زنانه به سر داشتند و يا درحال 
ِانتقال س�ح يا مواد منفجره بودند، شناسايی و دستگير ش   .دندِ

ِرؤسای پرقدرت ِاين شبکۀ استخباراتی، ازسالھای زعامت جنرال ضيا الحق تا امسال   : ، اينھا بوده اند)م2014) ُ

جنرال ،جنرال احسان الحق،جنرال محمود احمد،جنرال اسد درانی،جنرال حميد گل،جنرال اخترعبدالرحمن
 .جنرال رضوان اختر،ل ظھيرالدين اس�مجنرا،جنرال احمد شجاع پاشا،جنرال نديم تاج،اشفاق پرويزکيانی

درماه ھای اخيرسال  ِآی و جنراeن مربوط بدان به حدی علنی و متکبرانه است که.اس.قدرت نمايی شبکۀ آی
ھا را در  م پوسترھای رؤسای اين اداره به روی خيابانھای پايتخت به نمايش گذاشته ميشد که يکی ازآن پوستر٢٠١٤

                    :اينجا م�حظه ميفرماييد

چھار "   خورشيدی اع�م نمود که ١٣٩٠بھمين سلسله، رياست امنيت ملی افغانستان درماه حوت  •
ِنفرکارمند دولت را به اتھام جاسوسی برای کشورھای ھمسايه بازداشت کرده است  گفته شد که  يکی از اين . "  ِ

                                                       .  افغانستان بوده استدستگيرشده ھا، يک کارمند پايين رتبۀ وزارت امورخارجۀ

                         

و حتا عده يی از اعضای " جامعۀ مدنی " ِبرخی ازرسانه ھای افغانی، آگاھان سياسی و عناصری از   •
ِوممالک غربی درتمام نھاد ھای دولتی، ِپارلمان ِافغانستان بگونۀ آشکار ميگفتند که جواسيس کشور ھای ھمسايه  ِ

معاون " جاويد لودين" ِبھمين سلسله، ازقول . ِبخصوص درچھارچوب ِتشکي�ت ارگ ِرياست جمھوری نفوذ کرده اند
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بصورت متواتر از رابطه } رييس دفتر رييس جمھور{ کريم خرم  " : سياسی وزارت امورخارجۀ افغانستان گفته شد که
ستان برای ھمسويی مقامات ِبلند پايه دولت، برخی از وک�ی پارلمان، والی ھا و برخی از رسانه ھای استخبارات پاک

وابسته به وی ھمچون روزنامۀ ويسا، جھت ھمسويی با منافع پاکستان در افغانستان، مليونھا دالرپول دريافت  ھای
   (91)  "... کرده

ِوان مقام ِعاليرتبه  در وزارت  امورخارجه فعاليت جاويد لودين که اکنون به عن " ھمچنان ع�وه شد که  •
ِدرگزارش مذکور     ".... دارد، به بخشی ازاين اسناد دست يافته و برخی از روابط ِخرم با آی اس آی را دريافته است

 مليون ِمبالغ دريافت شده توسط کريم خرم در چند سال گذشته از استخبارات پاکستان، به بيش از بيست " ع�وه شده که
. "  دالر ميرسد که برای ھمسويی مقامات و رسانه ھايی چون ويسا و چند سايت انترنتی به مصرف رسيده است 

)٩٢(   

 " م، حامد کرزی خود گفته است که٢٠١٣ِقرار گزارش خبرگزاری بی بی سی مؤرخ ھفدھم ماه جون    •

وی ضمن مصاحبه با . " بات کرده اندسازمان جاسوسی و دستگاه ھای نظامی پاکستان، افغانستان را بی ث
ت�ش " افراطيت مذھبی" با استفاده از ) آی اس آی( گفت که سازمان جاسوسی پاکستان " جيو" خبرنگارتلويزيون 

ِاقدامات ... ميخواھند در افغانستان حکومتی دست نشانده داشته باشند} آنھا{... کرده که افغانستان را تضعيف کند
ستان مصيبت و ويرانی به بار آورده واگرمقام ھای پاکستانی انتظار دارند که افغانستان خط ِسازمان جاسوسی پاک

ديورند را به رسميت بشناسد واز اين طريق افغانستان را به عمق ِستراتژيک پاکستان بدل کنند، به اين ھدف نخواھند 
    " .رسيد

ًند گل اکبر مسکونۀ منطقۀ ارند چترال اخيرا در سيد اکبر فرز  " : ملی اظھارداشت که ِيک منبع ادارۀ امنيت ُ ِ
ِاو به اتھام انجام فعاليتھای استخباراتی به نفع آی اس آی دستگيرشده است . ُکنربازداشت شد سيد اکبر که بعنوان يک .ِ

ِکارمند ارشد آی اس آی در چترال کارمينمود ، فعاليتش را در افغانستان بصورت خاص در کنر، در پوشش يک کل ينک ُ
ِصحی انجام ميداد و تحت نظر کرنيل واجد الحق که مسووليت آی اس آی را در چترال به عھده دارد، وظايف خود را  ِ

ِھمچنان، رسانه ھای افغانستان از قول فرماندھی منطقۀ غرب افغانستان اط�ع دادند که (97) ".ُپيش ميبرد دو تبعۀ  " ِ
  پاکستان قبل

ِوaيت فراه، شب گذشته توسط  ِدل آرام} شھرک{ ُ و تخريب پل در ولسوالیحملۀ انتحاری} دادن{ازانجام 
ِاين افراد باشنده گان ايالت پنجاب و " يونس رسولی معاون والی فراه گفته است ...ِپوليس سرحدی بازداشت شدند
  )٩٨..."  (قبايل ِسرحدی پاکستان ميباشند

ِن امنيت ملی در وaيت ھلمند، يک تبعۀ پاکستانی را که مسووa " رسانه ھای افغانی ھمچنان اط�ع دادند که ِ
شخص باز داشت شده، زکيم هللا  ... ِقصد حملۀ انتحاری را داشت در ولسوالی سنگين اين وaيت بازداشت نمودند

موصوف در جريان اعترافات خود گفته است که به دعوت مولوی شھريار . باشندۀ اصلی ميرامشاه پاکستان ميباشد
  )٩٩..."  (ز قوماندان ھای بيت هللا محسود برای حملۀ انتحاری آماده شده بوديکی ا

ما باور کامل داريم که در حادثۀ اين  " ِسخنگوی رييس جمھورافغانستان دربرابرخبرنگاران اظھار داشت که
ی بود که يک حملۀ در پيوند با سلسلۀ ھمين نوع فعاليتھای جاسوس 100) "... انفجار، استخبارات پاکستان دست داشت
ِ مي�دی در مقابل سفارت ھند درکابل صورت گرفت که موجب مرِگ ٢٠٠٨خونين انتحاری درنيمه ھای ماه جوeی  ِ

منابع امنيتی و سخنگوی رياست  ِرسانه ھای کابل از قول. ِچھل نفر و جراحات يکصد وچھل و يکنفر ديگر گرديد
  "...جی دراين حملۀ تروريستی دست داشتنداستخبارات خار " جمھوری افغانستان نوشتند که

شماری از افراد بلند رتبه دولتی  " ميگويد که  {پارلمان افغانستان} فرھاد عظيمی عضو ھيأ ت اداری مجلس 
افرادی که برای کشورھای ديگر جاسوسی ميکنند حتی تا دفتر رييس جمھور .. . برای کشورھای ديگر کار ميکنند

 کارمند دولت را به اتھام جاسوسی برای کشور ھای ٤ر حاليست که رياست امنيت ملی به تازگی اين د...نفوذ کرده اند
حتی شماری از افراد در مجلس نمايند گان نيز وجود دارند که برای کشورھای ديگر ... ھمسايه بازداشت کرده است 

   (101) "...کار ميکنند
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ُن تا آنجا پر سرو صدا گرديد و به رسانه ھای درنھاد ھای حساس دولت افغانستا وجود جواسيس خارجی
ره پيمود که باeخره بحث ھای خيلی داغ تلويزيونی، نگارش مطالب و مقاeت ) سنا(داخلی، درون پارلمان و مجلس 

بخصوص اين موضوع مھم درسال اول . متعدد، انتقاد ھای شديد شھروندان کشور وحلقات روشنفکری را برانگيخت
، آنھم دردرون ارگ رياست جمھوری، وزارت )ستون پنجم(غنی، تحت عنوان حضور وفعاليت  زعامت داکتراشرف

دفاع، امنيت ملی، پارلمان ونيرو ھای امنيتی و غيره، فرياد ھا و افشا گريھای زيادی صورت گرفت وحتا نام تعدادی 
و رسانه ھای افغانی استدeل ميکردند که مبصرين . ازکارمندان بلند رتبۀ دولت افغانستان نيزدرھمين ارتباط تذکر داد شد

درتمام ) آی.اس.ای(ع�وه ازوجود جواسيس کشورھای بزرگ، مخبرين و فعالين شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان 
اما، بازھم متأسفانه . بخشھای تصميم گيری وتشک�ت امنيتی کشورجابجا شده و پيوسته به سود شبکۀ متذکره کارميکنند

                .و اقدامی از سوی رييس جمھور وسايرص�حيتداران افغانستان دراين مورد ديده و شنيده نشداندکترين صدايی 

 )ادامه دارد(

 


