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 Political سياسی

  
   نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ می ٢۴
 

   افغان استخباراتي ھوکړه او انديښنې-د پاک 
 

نځ ستونزې شته، لويه ستونزه د ډيورنډ او ز کال  راھيسې د دوو ګاونډيو ھيوادونو تر م١٩۴٧د پاکستان له جوړښت 

  پښتونستان مسئله ده

تيرو افغان او پاکستان حکومتونو ھيڅکله ھم  د دواړو ھيوادونو د ستونزو د حل او کمولو په موخه کومه منطقي 

  .تګالره تر کار الندي ونه نيوله او نه يې ھم له خپلو ولسونو سره شريکه کړه

 افغان اړيکو اړوند کوم ځانګړی موقف نه درلود، نه يې پخواني ولسمشر کرزي –ود پاک دا ډول تيرو افغان حکومتون

  .او نه يې ولسمشر غني لري

دواړو ھيوادونو د ويرې او ډار تګالره په تيرو وختونو کې خپله کړي، او دغه تګالره د کرزي په وخت کې ھمداسي 

ي حل الره او يا کوم ځانګړی موقف د دواړو ھيوادونو د پاتې شوه، دا ډول د ګډ حکومت په راتګ سره ھم کوم منطق

راتلونکو اړيکو اړوند نه تر سترګو کيږي، بيا ھم د يادو ھيوادونو استخباراتي لوبه ده، چې ھيڅکله به ګټونکی ونه 

  . کلونو کې يې ګټونکی معلوم نه شو او نه ھم ترينګلتيا ورکه شوه۶٨لري، لکه چې په تيرو نږدې 

مه نه ده چې ځينې افغان سياستوال وايې ترڅو چې د پاکستان آی ايس آې او د پاکستان افغان ضد تګالره داخبره ھم س

  .وي، افغانستان به ارام نه شي، دغه خبرې دي چې افغانان او پاکستانيان دواړه لوري مايوس کوي

دواړه ملتونه ) چارواکي او استخباراتنه ( دا ډول افغان ملت  ) نه چارواکي او استخبارات(زما په آند د پاکستان ملت 

غواړي چې په ګډه د خوشالۍ او ارامۍ ژوند ولري، د ھجرت پر مھال د پاکستان د عوامو خواخوږې له ھيچا پټه نه 

  .ده، ولي استخباراتي لوبه د ولس له واکه پورته  ده

نو غوښتنو او انديښنو ته په پام کې  افغان اړيکو اړوند ستراتيژک فکر وشي، د دواړو ھيوادو–په کار ده چې د پاک 

نيولو سره يوه منطقي تګالره جوړه شي، او د ددواړو ھيوادونو ولسونه او چارواکې د ستونزې د حل له پاره واضيح 

  .موقف خپل کړي، اوس مھال خو د ولس له خوښې پرته دواړه لورې خپلې استخباراتي موخې مخته وړي

  

  د ډيورنډ جنجالي ليکه

ګردو پوځي او ملکې حکومتونو په تير وخت کې ھڅه کړي چې پر افغانستان باندي د ډيورنډ ليکه ومني، د پاکستان 

که څه ھم دغه ليکه امريکا او بريتانيا د سرحد په نوم کاروي، خو د ليکې دواړو لورو ته د پښتنو شتون ددغي جنجالي 

  .ليکې منل د نړيوالو له پاره ستونزمن کړی دی
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ومات لرم، د پاکستانې چارواکو غوښتنه داده چې دغه ستونزه نوره بايد حل شي، جنرال ضياء الحق څومره چې زه معل

  .دھمدې موخې له پاره سرګردانه و، نواز شريف او پرويز مشرف په ھمدې ارمان شپې او ورځي سبا کوي

ددواړو ھيوادونو اړيکې تر  افغان ترمنځ دغسي يوه لويه ستونزمنه مسئله شتون ولري، حتمې ده چې –کله چې د پاک 

او استخباراتي معلوماتو  سيوري الندي راولي او نه پريږدي چې ياد ھيوادونه دی يو بل ته د اړيکو په رغولو 

  .شريکولو کې رښتوني وي

  

  د آی ايس آی او ملي امنيت ھوکړه او انديښنې

د سر خبر و، کورنۍ او ټولنيزې رسنۍ پر تيره اونۍ د آی ايس آی او ملي امنيت ترمنځ د ھوکړه ليک خبره د رسينو 

ھمدې مسئله بوختې وي، د پخوانی ولسمشر کرزي ، د مشرانو جرګې او ولسې جرګې غبرګونونه يې راوپارول، د 

امنيت شورا د مشر حنيف اتمر او د ملي امنيت د مشر رحمت هللا نبيل ترمنځ د شخړو خبرونه رسنيز شول، پايله 

ې د پخوانيو مجاھدينو او ځينو افغان مشرانو نظر له ځان سره ولري او د آی ايس آی داچې ولسمشر غني اړ شو چ

  .سره د نښاني شوې تړون اړوند وضاحت ورته وړاندي، د مشرانو نيوکې او نظرونه له ځان سره ولري

ږي، لږ موده به يې ياد تړون د افغان حکومت  خوښه نه بلکه د امريکا او بريتانيا غوښتنه ده چې له پاکستان سره به کي

ولسې جرګه او مشرانو جرګه او ځينې نور افغانان مخالفت کوی، مګر پايله داچې د امريکا او بريتانيې سفارتونه به 

  .دھغوئ خولې بندي کړي

کله چې وکيالنو او سناتورانو د امريکا او افغانستان ترمنځ امنيتې تړون تايداو، ھلته يې ولي دې مسئلې ته پام نه و، 

  .ه تړون کې ھم راغلي چې د ګاونډيو ھيوادونو ترمنځ جنجالي مسئلو ته د حل الره پيداکول او حل يې اړين کار ديھغ

کله چې حضرت صيب ارګ ته ننوتی، د پاکستان د ھغه وخت لومړی وزير نواز شريف له د پيسو له چيک سره کابل 

منځه تلو سربيره د نواز يوه غوښتنه داھم وه چې افغان ته راغی، د کمونسټې دولت د پاتې شونې  اردو د داغام او له 

حکومت دي ھغه لسټ پاکستان ته په واک کې ورکړي چې کوم کسان د ډيورنډ د پاکستان لور له پٻښور او کويټې څخه 

په کابل کې له خاد سره اړيکې درلودلي، ويل کيږي  د دغو کسانو لسټ ډاکټر نجيب سوځولي او يا خو شورويانو له 

  .ن سره وړي و، ځکه د پاکستان استخباراتو تر السه نه کړلځا

 کلونو کې د ھيواد په جنوبې واليتونو ځانګړې ډول کندھار او ھلمند کې د پاکستان د غاړي د بلوچو ١٣په تيرو 

موضوع ھم مھمه ده چې تور لګول کيږي په افغان خاوره کې د ھند د استخباراتو په مرسته د پاکستان ضد روزنه 

  .کول کيږي، او په افغانستان کې پټنځايونه لريور

پخواني ھغه کمونسټان چې اوس ھم په افغان استخباراتو کې دنده لري، او الھم د پاکستان سره د شوروې د وخت په 

  .څير ستونزه او نفرت لري، د ھغوی ھويت او لسټونه ھم تر دي مھاله له پاکستان څخه پټ دي

 کلونو کې يې د ۴٠لسټونه پيداشي چې په تيرو نږدې )  ډيورنډ ليکې پاکستان لورته (ھڅه به کيږي چې د ھغو قبايلو

  .افغانستان استخباراتو سره کار کړي

افغان څيړونکو ته تر ډيره د ازادي غوښتونکو نا تعريف شوې جملې د اندٻښنې وړدی، چې ھدف به ورڅخه، پښتون، 

 تګالرو په وړاندي ږغ پورته کوی، پرته له دي چې دافغانستان بلوچ، سندی او يا ھر ھغه څوک وي چې د پاکستان د

  .ګټو ته پکې نظر وشي، دغه ډله به د دواړو ھيوادونو له خوا په ګډه ځپل کيږي

د آی ايس آی سره د ملي امنيت ھوکړه به روسيه، ھند او ايران وننګوي، ياد ھيوادونه چې د افغانستان په استخباراتو 

  .غبرګونه به پاتې نه شيکې ژورې ريښې لري بې 
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روسانو خو وار له مخه ډير کار کړي، ايران د مجاھدينو له کاميابې وروسته تر نن ورځي د افغانستان په استخباراتو 

 کلونو کې په دی ١٣کې د افغان ايراني جاسوسانو د ننوتلو او ځای پر ځای کولو ھڅې کړي او کوي، او په تيرو 

  .لريبرخه کې غوښنه السته راوړنه 

 کلونو کې د افغانستان استخباراتو ته السرسی درلود، او کار يې کړی، له دي ھا خوا يې په ١٣ھند ھم په تيرو 

کندھار، ھلمند، جالل آباد، خوست او پکتيکا کې د پاکستان سره پر پوله نږدې ھم نفوذ کړی، خپل ځينې جاسوسان به 

  .فغان محصلينو ھند ته تګ ھم د انديښنې وړ ګڼالی شو کلونو کې د ډيری ا١٣يې پيداکړي وي، او په تيرو 

 د آی ايس آی سره تړون به پاکستان استخبارات دا ھڅه ھم کوي چې د ايران او ھند جاسوسانو لسټونه که وتوانيږي 

ځانته معلوم کړي، ځکه پاکستان له ھند سره اوږده دښمنې لري او له ايران سره ھم په سرحدې سٻمو کې د شخړو او 

  .لو خبرونه ورکول شوې ديوژ

پاکستان به د ھغوی پاکستانې طالبانو په لسټ پسې ھم اللھانده وي چې په افغانستان کې اوسيږي، او تر ډيره په ختيځ 

  .کې د پاکستان اھداف په نښه کوي، چې ويل کيږي مشرې يې مال فضل هللا کوي

دا ډول پاکستان به ھڅه وکړي چې د ھغو پښتونو سرحدې قبايلو لسټ پيداکړي چې د ډيورنډ پاکستان لورته ميښت دی، 

  .او د ھند د استخباراتو سره اړيکې لري

 کلونو کې له د افغانستان ١٣ھغه افغان مھاجر چې پاکستان کې الھم د کډوالي ژوند کوی، او ممکن ځينې يې په تيرو 

په مټ د ھند له استخباراتو سره اړيکې جوړې شوې وي، دھغوی لسټونه پيداکول به ھم ددوی لومړيتوب دننه کسانو 

  .کې وي

مھمه داده ھغه افغان چارواکې چې له ھند دولت او يا ھندې استخباراتو سره يې اړيکې ښې وي، پاکستان به ھڅه 

  .وکړي چې دھغوی اړوند ھم پوره معلومات ترالسه کړي

ې د نړۍ بيالبٻلې جاسوسي شبکې پکې فعالې دي، او ځينې چارواکې يې د نورو ھيوادونو سره نږدې افغانستان چ

  .طالبان او اسالمي حزب خو معلوم دي. اړيکې لري،  د کومو خلکو لسټ به  له پاکستان څخه وغواړي

نه کاروي، مګر ځينې طالبان چې نه ويزه لري، نه پاسپورټ لري، نه ھم اوس مھال کې د افغان حکومت د ھويت پا

يې د امنيتې ستونزو د مخنيوي له امله کاروي، دغسي ورک خلک چې ھيڅ نه لري، ټلفون يې ثبت نه دی، تذکره يې 

ثبت نه ده، پاسپورټ يې ثبت نه دي، له انټرنيټ څخه کار اخستل يې ثبت نه دي،  موټر يې پليټ نه لري، د جنګ او 

 يونيفورم نه لري، د ژوند کولو ځانګړی ثابت ځای نه لري، په دغسي يو حکومت ضد فعاليت پر مھال کوم ځانګړی

  حالت کې به د پاکستان استخبارات د افغان ملي امنيت ته د طالبانو اړوند څه ډول معلومات ورکړي؟

اخو يې که پاکستان د طالبانو د پټنځايونو اړوند او يا د طالبانود مشرانو اړوند معلومات ورسره شريکول غواړي، نو د

   کاله له امريکا او نړيوالي ټولنې سره وکړل، آيا کومه روښانه نتيجه لري؟١٣دا تير 

  

  افغان استخبارات له  روسې سيسټم نه امريکايې او بريتانوي سيسټم ته

د روسانو وخت کې جاسوسانو ته په تاشکند او روسيه کې روزنه ورکول کٻدله، اوس به ھڅه کيږي چې افغان 

 په پاکستان او يا نورو لويديځ پلوه ھيوادونو کې روزنه ورکول شي، لويديځ استخباراتي تګالره خپل بٻل جاسوسانو ته

  لومړيتوبونه لري، او شرقي استخبارات  بٻل لومړيتوبونه لري

يا  کلونو کې ځينې سياستوالو استخباراتي روزنه په بريتانيا، فرانسه، امريکا او جرمنې کې وکړي، بريتان١٣په تيرو 

تر ډيره پر ھغو افغانانو فوکس وکی  چې دھغوی نيکونو د انګليس افغان جګړو پرمھال انګلستانو ته جاسوسې کړي 
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وه او يا خو يې له انګريزانو سره په ھغه وخت کې مرسته کړي وه، د ګډ حکومت په اوسنې جوړښت کې د بريتانيې 

  .نفوذ د امريکا په خوښه له ورايه ښکاري

نسټان چې د ډاکټر نجيب هللا د حکومت له سقوط وروسته يې لويديځ ته پناه يوړه، لويديځ پرې سرمايه ھغه پخواني کمو

ګذاري وکړه، دھمدې ډلې په مرسته امريکا او بريتانيا د پاکستان په واسطه به ھڅه کوي چې د افغانستان د استخباراتو 

  .تشکيالتو او جوړښت کې بدلون راولي

 سيسټم ته د استخباراتو اړول اسانه ھم نه ده، نږدې سل کلونو کې استخباراتو کې بدلون روسي سيسټم نه امريکايې

  .راوستل کيدی شي

کله چې مجاھدينو واګې ترالسه کړي، او د نظار شورا له پرچميانو سره ائتالفي حکومت جوړ کړ، په دغسي يو حالت 

شول، ځکه يو ائتالفي حکومت ؤ، استخباراتو کې کې ددي سوال نه پيداکيږې چې ولي استخبارات په خپل حال پاتې 

  .پخواني کمونسټان په دندو برحاله پاتې و

داچې طالبانو ولي روس پلوه استخبارات له منځه يو نه وړل او يا يې اصالحات پکې رانه وستل، ھغه وخت کې ټوله 

لبانو مشرانو د استخباراتو اړوند توجه مخامخ جګړې ته وه، استخباراتې جګړې ته ډيره اړتيا نه وه، بل داچې د طا

عميق پوھاوی او يا پاملرنه ھم نه درلودله، چې ښه مثال يې دا کيدای شي چې کله کابل طالبانو ونيوی مالخاکسار يې د 

استخباراتو مشر وټاکی، چې ډيری طالبان پر ھغه بې اعتماده و، مګر بيا ھم د څه مودي له پاره ھغه د استخباراتو 

  .مشر و

ر روالي مګر نه دي توانيدلی، ي صالح په خپل وخت کې ھڅه کړي ده چې د استخباراتو په جوړښت کې تغيامرهللا

اسدهللا خالد دھمدې موخې له پاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، ترڅو د استخباراتو جوړښت له روسي سيسټم نه 

س پلوه استخباراتو باندي اتکاء لري کرار امريکايې او بريتانوي سيسټم ته واړول شي، او ھغه کسان چې ال ھم رو

کرار د استخباراتو څخه ليري کړل شي، پرځای يې نوی امريکا او لويديځ پلوه جاسوسان د استخباراتو په لويو او 

  .کښته دندو وګمارل شي

و خو روسان ځکه وتوانيدل چې د پاچا ظاھر او ولسمشر داوود د وخت لويديځوال استخباراتي سيسټم روسي کړي، ي

په ھغه وخت کې استخباراتو ډير پرمختګ نه و کړی، بل داچې د پاچا او داوود خان د وخت جاسوسان يې خينې 

  .ووژل او نور يې له دندو ليري کړل، روس پلوه جاسوسان يې په استخباراتو کې ځای په ځای کړل

باراتو د پخواني مشر امرهللا صالح له د افغانستان د استخباراتو اوسنی شکل چې ال ھم په خپل حال پاتې دي د استخ

  .قوله چې د ببرک کارمل او ډاکټر نجيب د وخت د استخباراتو تګالرې کارول کيږي

داخبره ھم واضيح کول په کار دي چې ببرک او نجيب د روسانو په مرسته او مشوره د ھغوې د خوښې د شرق د 

  .استخباراتو تګالره عملي کوله

الره تر شرقي استخباراتو نسبتا نرمه او اصولو او مقرراتو ته پابند ده، خو په دومره توپير د لويديځو استخباراتو تګ

سره چې اصول او مقرارت په خپلو ھيوادونو کې پلې کوی، د درٻمې نړۍ له پاره ھيڅ ډول اصول او مقرارت نه 

 پابند نه دي، مګر لويديځ مني، ښه بٻلګې يې د پاکستان او مصر استخبارات ويالی شو، چې ھيڅ ډول اصولو ته

  .جوړښت لري

د چې په عراق او افغانستان کې کومې ناوړه کړنې له تورنو بنديانو سره وکړي ھيڅ  د امريکا د سي آی اې مامورين

ډول اصول اجازه نه ورکوی، خو داچې د درٻمې نړۍ ھيوادونه دي، نوځکه خو ددې ھيوادونو له وګړو سره ھر ډول 

  .ني ته جواز ورکول کيدیزور، زياتي او ځورو
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په اوسني وخت کې د افغانانو له پاره روسي يا لويديځ استخباراتي تګالره بې توپيره ده، د دواړو بنسټ په درٻمه نړۍ 

کې پر زور، زياتي او جبر سره ايښودل  شوی، يواځي دومره توپير دي چې په روسي استخباراتي تګالره کې تر نن 

د انسان د عزت پايمالول نه دي ليدلي، پر ميرمنو د ا ستخباراتو په پټنځايونو کې جنسي پوري موږ په افغانستان کې 

تجاوز نه دی شوی، له نرانو سره لواطت نه دی شوی، خو په مصر او نورو لويدځ پلوه ھيوادونو کې چې د لويديځ 

 ډول ډول د سپکاوي عملونه استخباراتي تګالره مخته وړي، ھلته پر ميرمنو جنسي تجاوز، له سړيو سره لواطت او

 کلونو کې په امريکايې زندانونو کې افغانان او عراقيان ورسره مخ شوي، او په دي وروستيو ١٣چې په تيرو . کيږي

  .  کې د مصر د ديکتاتور سي سي د حکومت دغه ناوړه کړنۍ نړيوالو رسنيو را ا خستي دي
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