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 11/11/2۱1۲                                                                         ترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی   م
 

 " خدمات استخباراتی اتحادی آلمان": -بیالنس »
 «عساکر اتحادی آلمان عقیم ساخته شده استحمله  بر  1۱

 

خدمات استخباراتی اتحادی آلمان )"بی ان دی"(، بر اساس اظهارات خودی آنها، تنها در سه سال گذشته، از » 
حملۀ  پالن شده بر عساکر اردوی اتحادی آلمان در افغانستان، جلوگیری بعمل آورده است. آمر "بی ان دی"، 1۱

 ( در یک بیانیۀ خویش، از همکاری با خدمات مخفی ایاالت متحده، دفاع نموده است. Schindler"شیندلر" )
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ببعد، جمعاً  م 2۱11خدمات استخباراتی اتحادی آلمان )"بی ان دی"(، بر اساس اظهارات خود آنها، از سال  –برلین 
بر ضد عساکر آلمانی در افغانستان، مانع شده است. رئیس "بی ان  تنظیم شده و پالن شده را حالت، حمالت 1۱در 

در برلین این معلومات را ز دوشنبه، در کنگرۀ خدمات مخفی، روشیندلر در یک بیانیۀ منتشر شده، دی"، گیرهارد 
 ۰۱۱ت اجرای وظیفه می نمایند. آنها، از حمایعسکر آلمانی در افغانستان  1۰۱۱بیان داشته است. در حال حاضر، 

 همکار توظیف یافته، این سازمان استخباراتی دولتی آلمان، در محل و در مرکز برخوردار اند. 
 

"شیندلر" برای اولین بار، اعداد مشخصی را در بارۀ رهائی اختطاف شدگان آلمانی در خارج یادآور شده است. او  
فقرۀ اختطاف سهیم بوده ایم. در چهار فقره، محل نگهداشت اختطاف  ۰۱می گوید: " در پنج سال گذشته، در حل 

مذاکرات مخفی در "لر"، "بی ان دی" هم چنان در بر اساس تذکرات "شیند" شدگان را کشف و تثبیت نموده ایم... 
است. چنانچه در ین دودهه، همواره بین جنبش افراطی شیعه "حزب هللا" و  ارتباط داشتهشرق میانه و نزدیک، 

"اسرائیل"، بطور مؤفقانه وساطت نموده است. آشکاراست که "بی ان دی" در رهایی  عسکر اختطاف شدۀ 
از نزد افراطیون اسالمی "حماس" در نوار غزه، در ماه اکتوبر   (Gilad Schalitلیت" )"جیالد شابنام اسرائیلی، 

 "م ، عمل کرده است.2۱11
 

 ""باید دانست، که کجا یک دام انفجاری گذاشته می شود
 

سر کسب آگاهی های ستراتیژیک دی" در افغانستان، مسئله تنها بر "شیندلر" گفت که در مأموریت های "بی ان 
ما مجبوریم، بطور مثال بدانیم که که در  هوشداری نیز شامل می باشد. " ،نیست، بلکه هم چنان موضوع اطالعات

  ت." شده اس و جا بجا تعبیهیک دام انفجاری  کدام سمت سرک، مستقیماً 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.spiegel.de/thema/gilad_schalit/
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_bilance_khedamat_istekhbarati_ethadi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_bilance_khedamat_istekhbarati_ethadi.pdf
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اطالع دهندگان تکیه می کند. تلیفون های شنیده شده، مشترکاً با شرکای خدماتی  معلومات  "بی ان دی" درین امر بر
. "شیندلر" از همکاری های بین ، از جمله منابع اخذ معلومات نام داده شده استارتباطات را اخذ نموده اند تسلسل که

است. درین زمینه، خاصتاً  از همکاری متقابل با خدمات  دفاع نموده المللی "بی ان دی" با دیگر خدمات مخفی،
مربوط بوده  موضوع انتقال معلومات هم به آننمایندگی امنیت ملی"  آنکشور و  مخفی ایاالت متحدۀ امریکا، یعنی "

  باعث بروز اعتراضات و انتقادات گردیده است. اخیراً  است، که در آلمان
 

بارۀ وضعیت و اخطاریه ها و هوشداری ها  رل می نمود:  "همان طوریکه آلمان معلومات د"شیندلر": چنین استدال
، به حق انتظار داشته باشند، که ما هم آگاهی ها هم از دیگر کشور ها بدست می آورد، به همان پیمانه باید این شرکا

در مورد افراد نیز مطرح گردد. بطور انتقال دهیم." در جمله می تواند، اطالعات ، و شناسایی های ما را به آنها
نمونه افراد وابسته به سازمان تروریستی القاعده، قوماندانان طالبان یک امر مسلم است، که چنین افراد باید شناسایی 

 « گردند.
 

 (۱۲/11/2۱1۲)"شپیگل آنالین"، 
 

 پایان
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