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 ۀ جاسوسی پاکستان را در حملۀ جاسوسی افغان، شبکۀشبک
  انتحاری کابل متھم مينمايد

 

 

ا در   جاسوسی پاکستان را متھم نموده گفت که آنۀ جاسوسی افغانستان روز دوشنبه، شبکۀيک سخنگوی شبک :کابل ھ

دۀحملۀ انتحاری ھفت ته ان روال .  گذشته در کابل دست داش ار دگ ه شمول چھ اتو ب ن از عساکر ن ه شش ت ن حمل در اي

ی. کشته شدند ستان( اين در حاليست که سعيد انصاری، سخنگوی رياست امنيت مل بکۀ جاسوسی افغان  از دست )ش

  .داشتن شبکۀ جاسوسی پاکستان نام نبرد اما از گفته ھايش معلوم  بود که چه ميخواھد بگويد

تگير او   ته دس نبۀ گذش در يک کنفرانس خبری اظھار داشت که ھفت تن را به ظن طرح ريزی حملۀ انتحاری سه ش

وتر. نموده اند ده يک م ه، انتحار کنن ايط در اين حمل اروان وس وده و ک واد منفجره نم و از م اربری کوچک را ممل  ب

رار داد دف ق ساف را ھ دند. اي شته ش ن ک ژده ت ار ھ ن انفج د. در اي شته ش ان ک ادر مي روال آمريک ان دو دگ ی و ئ گ

  .د و دوازده تن از غير نظاميان افغان شامل بودنئی با دو تن از راننده گان آمريکائیی، دو دگرمن آمريکائکانادا

  .اين ھفت تن در حملۀ ديگر انتحاری در کابل که باعث کشته شدن بيست و پنج تن گرديده بود نيز متھم ميباشند

واد منفجره و :  آقای انصاری گفت ز م ده و ني تمامی حمالت تروريستی و انفجارات در آن طرف مرز سازماندھی ش

  .گردندوسايل مورد نياز اين حمالت از آنسوی خط وارد افغانستان مي

بکئيزمانيکه ما ميگو: انصاری افزود ه ش د، پس روشن است ک رز سازماندھی ميگردن سوی م ن حمالت در آن  ۀم اي

  . اين افراد داشته استۀ ما نقش مشخص خود را در تجھيز و تربيۀ جاسوسی کشور ھمساي

د خويش را  جاسوسی پاکستان را در ھمکاری با طالبان افغان متھم ساخۀمقامات افغان ھمواره شبک ته و شک و تردي

  .در نقش اين شبکه در حمالت انتحاری طالبان باالی ھندوستانی ھا در کابل، ابراز نموده اند
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د رار داده و ، راه انتحاری دو مھمانخانۀدر ماه فبروری، حمله کنن ورد ھدف ق تند، م ا اقامت داش دی ھ ه در آن ھن  ک

  .له باالی سفارت ھند چھل و يک کشته بر جا گذاشتحمنيز دوھزاروھشت سال در. شانزده تن را کشتند 

  . ساکن شھر کابل ميباشند که بين بيست و يک تا چھل و پنج سال عمر دارندوافغان ھمه  دستگير شده نفر ھفت 

ھا به حيث فرد دوم  يکتن از آن. ين ميان يک معلم مکتب، رانندۀ تکسی و کارمند کمپنی تجارتی نيز شامل ميباشندادر

ده استدر فر ای انصاری گفت  *.ماندھی تيلفون طالبان برای حملۀ انتحاری شناخته ش راد در طول ھفت: آق ن اف  ۀاي

زی . گذشته دستگير شده اند دند چي ن سرعت دستگير ش اما وی از چگونگی دستگيری اين افراد و اينکه چگونه به اي

  .الی انتسابی طالبان در کابل بوده است نام داشته و وداوودھا  قرار اظھارات انصاری، فرمانده آن. نگفت

اتو، ۀعالوۀ دست داشتن در حمله اين افراد ب: آقای انصاری گفت اروان ن االی ک ه انتحاری ب  دست داشتن حمالت ب

  .انتحاری باالی مھمانخانه ھای ھندی ھا در ماه فبروری نيزمتھم ميباشند

  .ن را نيز به نشر سپردھا و ويديوفلم ھای اعترافات مظنوني انصاری، نامھا، عکس

ه از تھي ھای جداگانه در حمالت داشته ھا نقش اند که آن مظنونين در اعترافات خود گفته ه ۀاند  ک اربری گرفت  وسايط ب

ھا درشھر  اند که اين حمالت زمانی طرح ريزی شده بود که آن ھا گفته آن. تا مخفی سازی مواد منفجره را در بر دارد

د ستان بودن ه آن.پشاور پاک د ک ا گفتن د ام ام نبردن ستان ن ات پاک ن مشخصا از نقش آی اس آی ومقام ن ھفت ت ا  ً اي ا ب ھ

  .ھا در پشاور طرح ريزی شده بود طالبان ارتباط داشته و اين حمالت در دفاتر جعلی آن

ستان در حملۀ انتحاری آقای انصاری واضح نساخت که شبکۀ جاسوسی افغان چگونه شواھدی را از دست داشتن پاک

  .در دست دارد

ع آوری ۀيک محکم رفتن رشوه و جم ستان را در گ اف افغان ه دار سابق وزارت حج و اوق  افغان ، محمد نور، خزان

ا دئیبيشتر از نيم ميليون دالر آمريک ه بع انکی شخصی اش ک انکی آمرش، ًا در حساب ب م را در حساب ب ن رق  او اي

  . اين وزارت ايفای وظيفه مينمود، انتقال ميداده است، محکوم نمودصديق چکری که به حيث سرپرست

ته از پ  یُصديق چکری در ماه دسمبر سال گذش ه م ار شده و گفت ه سر  ست وزارت برکن ا ب ه حاال در بريتاني شود ک

  .او دارای تابعيت دوگانه از افغانستان و بريتانيا ميباشد. ميبرد

انزده سال ز ه پ ه وی مجبورامحکمه آقای نور را ب م داده است ک وده و حک دان محکوم نم ارسن  چھل و يک هت دوب

  .دپرداخت کنصدھزار دالر است، به دولت ھميليون افغانی که معادل ن

ه اما څ. ه ای شخصی خود وی بوده استدر جريان محکمه، آقای نور ادعا نموده که اين مبلغ از سرماي ارنوال محکم

  . استئیمور دولت دوصد دالر آمريکاگفته است که معاش ماه وار يک ما

 **.روند کمک مالی مينمايد  معظمه میۀوزارت حج کسانی را که به زيارت مک

 

  :مترجميادداشت 

ر يکتن خود را *  ه اگ ا يکتن از  ًبايد گفت که معموال در حمالت انتحاری ديده شده است ک ده ي د، فرمان انفجار ميدھ

ده استکبرداری مينمايد، چنانھمدستانش جريان حمله را مخفيانه فلم ده ش در واليت بغالن يکتن . ه در گذشته نيز دي

ه وزارت اطالعات و فرھنگ . که مصروف فلمبرداری توسط موبايل خود بود دستگير شد ه ب ان حمل در ضمن جري

  .ھا در تبليغات استفاده نموده اند نيز فلمبرداری شده که طالبان از آن

ھا  يکتن از آن. ازده تن غير نظامی نيز شامل بودند که ھيچ گناھی را مرتکب نشده بودنداما در ميان کشته شدگان دو 

د د گی نماي ود و ميخواست در کشورش زن شته ب ستان برگ ی او را . ورزشکاری بود که بعد از ھژده سال به افغان ول
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ر. کشتند ا ب اده ھ ر روی ج ه ب ست ک دوحال کي ان را محکوم نماي يچ ک. د و عمل طالب ه ھ د، ن اری نميکن ين ک سی چن

 .کس ھيچ

** 

ه ۀھائی را که جھت ادای فريض بلکه پول آن. ھمچو کمک مالی تا کنون از اين وزارت سابقه نداشته است   حج به مک

د می وده ان سھيالت خوب مکان و صحت در مکه برخوردار . روند نيز حيف و ميل نم ان ھيچگاھی از ت حجاج افغ

سدولت افغانستان تا. نبوده اند رد م دؤکنون ھيچ ف أمين کنن ه  ت ته است ک ن وزارت نگماش الی را در رأس اي  ۀول و فع

  .حقوق حجاج افغانی در مکه و مدينه بوده باشد

  .رود و اکنون شايد درانگلستان به سر ببرد، خود از بزرگان فقه به شمار می ی که متھم به رشوه ستانی شدهئاين آقا

 

  مما به سرمنزل مقصود چسان راه بري

 راھزن رھبر و خس دزد امام است اينجا

*** 

  آنکه روزی بر مرام می کشان تنقيد داشت

  ديدمش جامی به کف وز می کشان تقليد داشت

  

  :يادداشت

ا  -١ دارد ت ستان ن ردم افغان افع م ظ من ا حف ی ب ه قرابت يچ گون ما را اعتقاد بر آنست که استخبارات ادارۀ مستعمراتی ھ

ه و دنبالچۀ . نام نھاد" ی افغانشبکۀ جاسوس"آنرا به نام  ستعمراتی ادام اد ھای ادارۀ م اير نھ د س ه مانن بلکه آن نھاد ب

ا تأسف از ای نھاد ھای مشابه کشور ھای اشغالگر بوده، صرف اکثريت کارمندان آنرا عده  از افرادی می سازد که ب

  .خوردار باشندپدر و مادر افغان به دنيا آمده اند، بدون آنکه از عرق ملی يک افغان بر

ای  -٢ ال آق االت ھمکار پورت وان " موسوی"دوستانيکه سلسله مق ر عن ه زي ستانCIA"را ک شر می "  در افغان ه ن ب

ۀ  ازی دوگان ه ب ه ب اب شان ضمن يک بخش از آن مقال ه جن د ک ه خاطر دارن ا ب ند حتم ده باش ند، از نظر گذراني ًرس

د"ترجمۀ نوشته ايکه امروز از قلم .  اشاره نموده بودنداستخبارات نظامی پاکستان با دستگاه جاسوسی امريکا " روالن

  .خدمت تان تقديم گرديد در واقع، سنديست برای اثبات ادعای ھمکار پورتال و صحت ديد ايشان

 AA-AAال   اداره پورت                                                                                                    

 
 
 
 

 
 


