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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢٠
 

  !چه مسخره
 تفاھم استخباراتی بين کابل و اسالم آباد

  

آی دولت پوشالی پاکستان تفاھماتی مبنی گزارش ھا حاکيست که بين رياست امنيت ملی دولت مستعمراتی کابل و آی اس 

اکثر صاحب نظران اين توافقات را يک زنگ خطر برای افغانستان دانسته و آن . بر ھمکاری دوجانبه حاصل شده است

که ھند و ايران چه عکس العملی  اين. دانند را سر آغاز جنگ استخباراتی جديد بين رقبای منطقه ئی در افغانستان می

 .  ال برانگيز استؤدھند، خود س شان میين خصوص نادر

: بر مبنای امضای تفاھمات فيمابين، سازمان ھای استخباراتی افغانستان و پاکستان در زمينه ھای آتی به موافقه رسيدند

  .کمک فنی آی اس آی به رياست امنيت ملی افغانستان. ١

  .بادلۀ اطالعات در مورد گروه ھای تروريستیم. ٢ 

  .خباراتی با سازمان ھای  استخباراتی دشمنمبارزۀ است. ٣ 

  .دسترسی آی اس آی به محبوسين پاکستان در زندان ھای افغانستان. ۴ 

  . مشترک با جدائی طلبی و گروه ھای جدائی طلبۀمبارز.۵ 

اس آی در افغانستان دراز تر و عميق تر شده و مداخالت اين سازمان   از متن اين تفاھم دوجانبه بر می آيد که دست آی 

بدون ترديد که اين تفاھم بين رياست امنيت ملی دولت مستعمراتی کابل و آی . در امور افغانستان رسميت خواھد يافت

 سی آی ای سعی ،"جبھۀ واحد"با آوردن اين دو در يک .  و اجازۀ سی آی ای نبوده استهاس آی پاکستان بدون استشار

در . ًخواھد کرد که ھر دو سازمان استخباراتی را کال زير نظارت داشته و عمليات آنھا را از نزديک مشاھده نمايد

رخنۀ رسمی آی اس آی،  . دھد دست نمی آورد، بلکه بيشتر از دست میه مجموع با اين تفاھم، افغانستان ناتوان چيزی ب

واھد ساخت و زمينه ساز ھمکاری دو جانبۀ استخباراتی بين اين دو کشور در راو ھند و واواک ايران را ورخطا خ

عمال داخلی سازمان ھای استخباراتی کشور ھای متذکره منتظر ھدايات جديد اند تا افغانستان را .  افغانستان خواھد شد

 . سوی تباھی بکشاننده ب

 ۀ از بی کفايتی دولت مستعمراتی در ھمه ای را نشانمردم با اين نوع حرکات مرد درجه دو از آخر نارام اند و آن  

  . دانند امور می

 

 


