درمورد دستگاه استخباراتي کشورچه ميدايم ؟؟؟
استاد( صباح ) پيوست به گذ شته  -ادامه دارد...
آنكه دوستداروطن است،درخدمتگذاري  ،مناسبات وتعامالت خويش بامردم صادقانه عمل مي
كند.فريب،دروغ گويي وحيله گري باحقوق مردم سازگاري ندارد .بازاروطن دوستان بايدعاري ازهرگونه
غل وغش ،فريب ودروغ وبي مسووليتي و مصلحت گرايي باشد.نميتوانيم ادعاي وطن دوستي نمايم
زمانيکه باهم ميهنان رياكارانه رفتاركردومنافع آنان رابه خطرانداخت.

من درودوپيام خويشرا
ازالبالي صفحات زرين تاريخ
ازايستادگي ومردانگي مردان اين سرزمين
تا بيداد تخت نشيناني گوش به فرمان
وبه اشک وآهي مستمندان اين مرزوبوم ...
من سرود هستي خويشرا
به بيدادگران عصرخون وآتش
ازبيکران تا بيکران
ازگوشه گوشه ي اين دياربخون خفته
وبه آنانيکه بردگي را برزندگي مقدم ميشمارند ...
من درود وسجود خويشرا

ازافق بخون نشسته ي زمانه
ازعمق قلبهاي خسته وشکسته
بايک صدا ي برخاسته ازکران تا کران
به رفتگان گلگون قبا ي اين وطن -
تقديم ميکنم .
دريک نگاه واقع بينانه می توان گفت وضيعت ثبات وامنيت کشورنه تنها بهترنشده بلکه امنيت شکننده
موجب نگرانی افغانان وحتی کشورهای همسايه شده است  .مهمترين عامل مخل امنيت عبارت است از
فساد اداری غير قابل کنترول به گونه ی که افغانستان پس ازسومالی دومين کشوری است که در فساد
اداری آغشته است .عوامل ديگری هم وجود دارند که امنيت کشور را با تهديد مواجه ساخته اند؛ از آن
جمله ميتوان به منازعات تند قومی ،توسعه نامتوازن و بی عدالتی در بازسازی و همين طور پديده
بنيادگرايی انعطاف ناپذير اشاره داشت.
رحمت هللا نبيل متولد سال  ۱۳۴۸درولسوالی جغتوی واليت ميدان وردک می باشد .وی فارغ التحصيل رشته انجنيری
ساختمانی است و به لسان های پشتو ،دری و انگليسی مسلط است .نبيل در نهادهای مختلف دولت انجام وظيفه کرده است
و در سال  ۱۳۸۳به حيث معاون روابط داخلی شورای امنيت ملی افغانستان آغاز به کار نمود .وی سپس رياست محافظت
رئيس جمهوررا بنيانگذاری نموده و رياست آنرا به عهده گرفت .اين اداره يکی از بهترين سرويس های خدمات امنيتی
ومحافظت در افغانستان بوده و در منطقه بی نظير می باشد .
نبيل درسال  ۱۳۸۹با کسب رای اعتماد اکثريت اعضای پارلمان بحيث رئيس عمومی امنيت ملی افغانستان انتخاب گرديد
وپس ازدوسال خدمت مجددا به سمت معاون شورای امنيت ملی تعين گرديد .وی از ماه سرطان سال  ۱۳۹۲بحيث
سرپرست رياست عمومی امنيت ملی ايفای وظيفه نمود .نبيل متاهل می باشد و دارای سه پسر و سه دختر است .ودراداره
اشرف غني بحيث ريس عمومي امنيت ملي مجددآ تقررحاصل نمودند .
درسالهای قبل ازسال  ۱۳۸۱به مدت ده سال دربخشهای مختلف کمشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرين ايفای
وظيفه کرد که در اين پست نقش بسيارعمده در راستای کمک رسانی به مهاجرين افغانستان داشت .نبيل در هيچ سازمان
سياسی وابسته نيست و با بی طرفی کامل بحيث يک افسر عاليرتبه نظامی جمهوری اسالمی ايفای وظيفه نموده و تابيعت
هيچ کشوری خارجی را ندارد .وی تا کنون دوبارمورد تقدير زعامت سياسی قرار گرفته و مدال های غازی محمد ايوب
خان ومدال عالی دولتی غازی وزير محمد اکبرخان به وی اعطاء گردد  .همچنان به پاس خدمات ارزنده وی در طول
سابقه کاری اش ،چندين بار ترفيعات فوق العاده برايش اعطاء گرديد.
درزمامداري کرزي رحمت هللا نبيل درنتيجۀ فشارحلقات پاکستان وايران از رياست امنيت ملی برکنار ساخته شد .طی مدت
زمان مأموريت نبيل دررهبری امنيت ملی ،برعالوۀ آن که شماری ازحمالت مهم انتحاری سازمان داده شده درپاکستان
خنثی شده بود ،دربرکناری وی شکايت مزمن وگاه علنی مقامات ايران نيز نقش عمده داشت .رحمت هللا نبيل بيست وچهار

ساعت قبل ازسفر بارک اوباما به کابل به هدف امضای پيمان استراتيژيک با افغانستان ،وچند روزبعد ازآن ،سفارت ايران
ومراکز مشکوک ومرتبط با دپلومات های ايرانی را تحت محاصره قرارداده بود که جانب ايرانی با اهانت ولت وکوب
ديپلومات های افغانستان درتهران به آن پاسخ داد.
شماری ازمهم ترين جاسوسان ايرانی دراثراقدامات نبيل به دام افتاده وهنوز هم درزندان های امنيت ملی به سرمی برند
وحتی تالش مقامات نزديک به ايران نيز به آزادی آنان منجر نشده است همچنان مقامات ايرانی هرازچند گاه درمالقات های
خويش با رئيس جمهورومعاونانش به طورصريح ازعملکرد نبيل شکايت می کردند .اظهارات شديد رحمت هللا نبيل
درشورای ملی وتقاضا برای بسيج يک صدهزار مرد جنگی عليه پاکستان ،واکنش شديد ديپلوماتيک اسالم آباد را برانگيخته
بود .رحمت هللا نبيل به علت سرکشی از اجرای برخی خواسته های مال مارشال فهيم که گاه گاه درامور امنيت ملی مداخله
می کرد ،با معاون اول رياست دولت رابطۀ ناخوش آيند داشت.
درجلسۀ ولسي جرگه گفته شد که کارهاى رحمت هللا نبيل ،قابل تقديراست و اين اداره ،با ارسال مکتوبى از کرزي ميخواهد
تا موصوف را دراين پست باقى بگذارد .نبيل ،درسرطان  ١٣٨٩به اساس فرمان کرزى  ،به حيث رييس عمومى امنيت
ملى انتخاب شد و در پنجم قوس  ١٣٩٠توانست راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آورد .نبيل ،پيش از رياست امنيت ملی،
فرماندهی گارد ويژۀ رياست جمهوری را به عهده داشت .ووي دراداره غني نيزبحيث ريس عمومي امنيت ملي تقررحاصل
نمود.
استخبارات ستون فقرات امنيتی  ،سياسی ،اقتصادی  ،نظامی وفرهنگی يک اجتماع دريک کشور میباشد .اين پديده در
افغانستان بشکل اداره فرد يا گروپ منسجم گرديدهاست .استخبارات سالحی است که قبل ازجنگ  ،برنامههای دشمن را
خنثی میسازد .معموالً فعاليتهای استخباراتی مخفيانه بوده و بدين نسبت موفق تر از جنگ واقعی است .وسايل پيشرفته
الکترونيکی دقت اين خدمات را خيلی قوی وسريع ساخته و در کوتاهی وقت خيلیها موثر تمام شدهاست .وظيفه استخبارات
جمع آوری اطالعات ،کشف ،دفع وخنثی نمودن فعاليت وبرنامههای دشمنان داخلی و خارجی بودهاست .دفتر استخبارات الی
قرن  ١٩تحت نظر شاه و در قرن ۲٠در چوکات صدرات اعظمی فعاليت مینمود .اين اداره شعبات در چوکات وزارت
داخله اردو و صدرات باز نموده بدين ترتيب اقتصاد و امنيت ملی را حفاظت مینمود.
دولتهای افغانستان در طول تاريخ اداره ودفتر را بنام داروغه ،هرکاره باشی ،ضبط احواالت ،استخبارات دولتی ،اگسا ،کام،
خدمات اطالعات دولتی ،وامنيت دولتی داشتند .کارکنان اين اداره را بنام مخبر ،خبر چين ،خفيه ،جاسوس ،چغل ،شيطان،
راپورچی ،احوالبر ،خاديست ،امنيت میناميدند .مردم ازکارکنان اين وظيفه ناخوش بودهدوری میجستند .پادشاهان وحاکمان
افغانستان فعاليت استخباراتی دولت را برای حفاظت پادشاهی خود استفاده کردهاند .آنها توسط اين اداره مردم را تهديد؛
محبوس ويا بقتل رسانيدهاست.
در دوره شاهی عبدالرحمن خان ،نادرشاه ،و نورمحمد ترکی استخبارات افغانستان مملو ازقتل وزندانيان بيشماری بوده ملت
افغانستان هيچگاه فراموش نمیکنند .هکذا در دوره سلطنت امير حبيبهللا خان خان تعداد از روشنفکران توسط استخبارات
زندانی وتعداد بقتل رسيدهاست .تقريبا ً تمامی دولتهای گذشته ازين رويه استفاده نمودهاست .استخبارات افغانستان الی زمان
صدارت داود خان زياده باالی مخالفين داخلی فعاليت داشته سرويسهای خارجی ضعيف داشتند .در زمان داود خان
استخبارات افغانستان کاررا باالی پاکستان آغاز نمود .در سال  ١٣۵۷دولت وقت رياست را بنام اگسا تاسيس نمود .رياست

اگسا در بخش خارجی وداخلی دفترهای را باز نمود .اين اداره موجب قتل هزاران افغان سياستمدار و غير سياسی گرديده
کشوررا خالی ازشخصيتهای اجتماعيی وسياسی گردانيد .در ١۶سپتمبر  ١٣۵٨اگسا به کام تبديل شد .در ۶جدی سال١٣۵٨
کام به خاد تبديل گرديد که صرف برای حفاظت دولت بودهاست .خاد در بخش باند گروپهای داخلی ودفع برنامههای خارجی
فعاليت خودرا آغاز نمود.
تشکيالت خاد وسعت پيدا نمود .سپس به وزارت امنيت دولتی تبديل شد .وزارت امنيت توسط کورسهای کوتاه مدت وطويل
مدت توانست کدرهای حرفوی تربيه نمايد .اين کدرها گروپها ونمايندگیهای مخفی دريکتعداد ازکشورها تاسيس نمود.
اين وزارت درتشکيل خود رياستهاي اول ،دوم ،سوم  ،چهارم  ،پنجم ،ششم  ،هفتم  ،مديريت عمومي هشتم ،دهم  ،يازدهم ،
دوازدهم  ،پانزدهم  ،شانزدهم  ،سي وسه  ،هشتادنو ،الم سي وپنج والم چهل وپنج ،هشتادنو ،يکصدوپنج ،رياست حوزه
اول کابل  ،رياست عمومي امنيت نظامي  ،رياست امنيت پوليس  ،رياست امنيت سرحدات  ،رياست بخش هوايي ،
لوژستيک  ،تخنيک وترانسپورت  ،مخابره  ،امشا ،کادروپرسونل  ،اسناد وارتباط  ،مالي  ،تحقيق  ،صحي ،مرکزتعليمي،
رياست چهارم بخش اقتصاد ،رياست پنج بخش عمليات اوپراتيفی ،رياست  ۶ورياست  ۷تعقيب ،رياست ١٠کاردررياست
جمهوري وحفاظت وامنيت ،رياست سوم امورپرسونل امنيت  ،رياست ١١اقوام ومليتها ، ،رياست  ١۲سرحدات ،مديريت ل
 ۴۵شفر ،مديريت ل ١۵نشرات ،مديريت عومي «ام شا»شفر ،رياست کادرو پرسونل رياست اداری ،رياست تخنيک
وترانسپورت ،غند محافظ  ،١٠١فرقه  ،١٠غند انتقاالت  ،غند اوپراتيفی وغيره را تاسيس نمود.
عالوه بر (کا جی بی) سازمان اطالعات يکتعداد کشورهای اروپاشرقی،عراق کوبا سوريه ليبيا وهند نيزدربعضی موارد با
خاد افغانستان همکاری داشتند .اين اداره با ١١حزب پاکستانی ،حزب توده و مجاهدين خلق ايران همکاری انسان دوستانه
داشت .وزارت امنيت بالخره در سال  ١٣۷۲منحل شد .علت منحل شدن آن سه چيزبود.
عقب نشينی اتحاد شوروی ازصحنه سياست جهانی
ناتوانی مالی بمنظور مبازه دربرابر١۲-۷ميليارد دالرکه ازطرف  ۷۵کشور به مخالفين پرداخته میشد.
ضعف درونی رهبران حزب.
استخبارات يک سازمان دولتی است که مسئول جمع آوری اخباراطالعات سری ،افشا ،کشف ،تجزيه تحليل و دفع میباشد.
وظيفه اين اداره بهره برداری ازاطالعات دفاع ازامنيت ملی درحمايت و اجراعات قانونی ،دفاع ازاهداف سياست خارجی
دولت را گويند .ابزارجمع آوری اطالعات آشکار و پنهان هستندکه شامل جاسوسی ،راه گيری ،ارتباطات ،تعرض،
ازهمکاری با نهادهای ديگر ودراثرارزيابی ازمنابع عمومی ديگرمیباشد .کشف تحليل وتجزيه ودفع وتعرض از بخش
فعاليتهای مهم سرويس اطالعات است .بطورعموم سرويس استخباراتی باالی مسايل ذيل دريک کشور فعاليت مینمايند.
خدمات اطالعات دولتی يا فعاليتهای جاسوسی -خدمات اطالعات يک سازمان دولتی است که مسئول جمع آوری اخبار
اطالعات سری ،افشا ،کشف ،تجزيه تحليل و دفع میباشد .وظيفه اين اداره بهره برداری از اطالعات دفاع از امنيت ملی در
حمايت و اجراعات قانونی ،دفاع ازاهداف سياست خارجی دولت را گويند .ابزار جمع آوری اطالعات آشکار وپنهان
هستندکه شامل جاسوسی ،راه گيری ،ارتباطات ،تعرض ،ازهمکاری با نهادهای ديگرودراثر ارزيابی ازمنابع عمومی
ديگرمیباشد .کشف تحليل وتجزيه ودفع وتعرض از بخش فعاليتهای مهم سرويس اطالعات است .بطورعموم سرويس
استخباراتی باالی مسايل ذيل دريک کشورفعاليت مینمايند.

امنيت ازسياستهای خارجی
اطالعات نظامی
اطالعات مخابراتی
اطالعات ضد تروريسم ومواد مخدر.
استخبارات دارای چنين وظايف است.
تجزيه و تحليل اطالعات.
هشدارسريح قبل ازبحران قريبالوقوع.
حفاظت دولت ومردم از بحرانهای ملی وبينالمللی.
برنامه ريزی دفاع ملی وعمليات نظامی.
کشف وافشا عناصر مخرب خارجي وسازمانهاي جاسوسي خارجي.
محافظت اسراراطالعات محرم.
مخفيانه عمل نمودن غرض اجرای منافع ملی وامنيت بينالمللی.
دفاع دربرابر تالشهای سازمانهای اطالعاتی و مخالفين.
مبارزه دربرابرتروريزم وقاچاق مواد مخدر واسلحه
جلوگيری ازفعاليتهای اقتصادی وحفاظت دارای عامه وبحران اقتصادی.
جلوگيری ازرشوت ،فساد اداری وخود سری درادارات دولتی.
امنيت ملي دريک اقدام بي سابقه اخيرآ اعالم نمود كه تلويزيون هاي نور ،تمدن و روزنامه انصاف از ايران و تلويزيون
هاي شمشاد و ژوندون از پاكستان كمك مي گيرند و در راستاي تامين منافع اين دو كشور كار مي كنند .سخنگوي رياست
امنيت ملي اين موضوع را درنشستي زير عنوان انسجام رسانه ها در مسيرتامين مصالح كشوردر كابل اعالم كرد .در اين
نشست شماري از نمايندگان رسانه ها و سخنگويان برخي از وزارت خانه ها شركت داشتند.
به گفته وي اطالعات امنيت ملي نشان مي دهد كه شهروندان ايراني كه برنامه سازان و پاليسي سازان تلويزيون تمدن
هستند مرتب دررفت وآمد هستند بدون اين كه وزارت امورخارجه و اطالعات وفرهنگ درجريان اين موضوع قرار داشته
باشد .سوژه ها مربوط به تلويزيون تمدن نبوده بلكه ازسوي حلقات ايراني دراختيارشان قرارمي گيرد و تلويزيون
نوربيشتركساني را دعوت مي كند كه با حضور نيروهاي خارجي وايجاد پايگاههاي نظامي امريكا درافغانستان مخالفت
داشته و نيزدستاوردهاي دولت را ناچيز مي شمارند.
روزنامه انصاف با انتشارخبرهاي دروغ و تحليل هاي غلط تالش مي كند منافع ايران را در افغانستان تامين كند و ذهنيت
مردم را عليه روند موجود تخريب كند .شهروند پاکستانی که درتلويزيون ژوندون کار میکند ،زمانی سردبير يکی از
روزنامههای پاکستانی بود که شديدا مخالف افغانستان بود و اکنون يک عضو فعال سازمان استخباراتی آیاسآی میباشد.
امنيت ملي ا از حضورجاسوسان پاكستاني درتلويزيون شمشاد سخن گفت  :تلويزيون شمشاد بدون در جريان قرار دادن
وزارت امور خارجه و فرهنگ دوازده شهروند خارجي را استخدام كرده است ،مديرمالي و يكي از برنامه سازان مهم
تلويزيون شمشاد پاكستاني هستند و سوژه را پاكستاني مي دهد .هشتاد درصد مطمئن هستم كه اين دوازده نفر جاسوسان آي

اس آي( سازمان استخبارت اردوي پاكستان) هستند ،اگرجاسوس نمي بودند چرا از راههاي رسمي نمي آمدند وارد
تلويزيون نمي شدند .حضور اين شهروندان خارجي بدون اطالع دولت افغانستان نشان مي دهد كه آنها اهداف سياسي
كشورهاي خود را دنبال مي كنند.
اما تلويزيون هاي تمدن و شمشاد درواكنش به اين اظهارات  ،آن را بي بنياد وتهمت خوانده اند و ازامنيت ملي خواسته اند
تا براي اثبات ادعاهاي خود اسناد ارايه كند .افزون براين امنيت ملي از خبرگزاری فارس و شبکه انگليسي زبان
پرستیوی ايران به عنوان رسانههای خارجی نام برد که در افغانستان دفتر باز کرده ،بدون اينکه مجوز قانونی از
وزارت خارجه و وزارت اطالعات وفرهنگ را داشته باشند .امنيت ملي ازنفوذ نظامي وجنگ نظامي پاكستان در
افغانستان و آن چه كه وي انتقام دشمني برادران ايراني با امريكا ازافغانستان وتحريك مردم خواند ابراز نگراني كرد.
رياست امنيت ملی می گويد  -طالبان اخيرا جنگ روانی شديدی را به راه انداخته اند چنانچه در واليات و حتا در شهر
کابل ،ترانه های طالبان درتلفون ها شنيده می شود .پيش از اين نيز امنيت ملی از پخش سی دی هايی که نشان دهنده
حمالت طالبان و جنگ های روانی اين گروه می باشد ،ابزار نگرانی کرده بود.
جنگ روانی بخش بسيار مهم جنگ های استخباراتی است .متاسفانه در اين بخش بسيار ناکام بوده ايم .اين اداره سی سال
پيش توسط يکی ازسازمان های استخباراتی بسيار قوی بنيان گذاری شده ،اما شيوه ها و تاکتيک های استخباراتی آن زمان
در حال حاضر پاسخگوی نيازمندی های کنونی نيست .دليل ناکامی اين اداره در مبارزه با جنگ استخباراتی عدم دسترسی
امنيت ملی به امکانات جديد می باشد .او گفت تاکنون شعباتی را که دربخش مبارزه با جنگ روانی کار کند ،در اختيار
ندارد اما کار برای فعال کردن اين بخش جريان دارد .انتحاری ها در پاکستان آموزش داده می شود.
ريس امنيت ملی اعالم کرد که يکصدوهفت مرکز ترورستی در اطراف شهر کابل فعال اند و يکصدوسه گروه مسلح
غيرقانونی درشهرحضور دارند .برای بهبود وضعيت امنيتی کابل ،برنامهی  ۴۵مادهای ساخته شده مورد بحث شوراى
امنيت ملى قرار میگيرد .او افزود ،برای پايان دادن به ناامنیها ،به يک ادارهی مستحکم سياسی نياز است.
در شهر کابل  ۸۰درصد پليت موترها بهنام مالکانشان ثبت نيست؛ کابل  ۲۶دروازه دارد که چهار دروازهاش گرفته شده
و  ۲۲تای ديگرش باز است ۵۰۰ .موترزره بدون اسناد و با شيشهی سياه درکابل گشتوگذار میکنند و همچنين ۱۰۳
گروه افراد مسلح غيرمسئول در شهر کابل فعال اند.همهی موارد يادشده ،امنيت شهرکابل را با تهديد مواجه کرده ،اما
تالشها برای بهبود آن جريان دارند .ماشينهاى اسکن براى تالشى در دروازههاى شهر کابل نصب شده و صرف براى
يک و نيم ساعت فعال اند؛ اما براى  ۲۳ساعت متباقى تيل آن دزدى میشود.
پس چطور امنيت بهبود يابد .در زندانی پلچرخی  ۲۴هزار زندانی اند که هر روز آزاد میشوند؛ ما يک انتحاری را سه
بار بازداشت کردهايم .در جريان چند سال گذشته ،هيچ نوع سرمايهگذارى دربخش امنيت ملى صورت نگرفته و اين اداره
کارهاى خود را با امکانات اندک پيش برده است .در چند سال گذشته ،يک استراتژى منظم و دايمى براى تحکيم امنيت
وجود نداشت و برخورد مقطعى با حوادث صورت میگرفت.
رحمت هللا نبيل درمجلس نماندگان از «برنامه های تعرضی استخبارات افغانستان» به هدف حراست از مردم ،سخن گفت.
اين چنين سخن گويی مقتدرانه و علنی ،به همان اندازه ای که بی سابقه می باشد؛ از روی يک سنجش و مشورت مطرح

شده است .نبيل يک مجری اطالعاتی بسيار محتاط است و زهرچشم گيری روانی از معاندان حکومت و مردم افغانستان را
نيک می داند.
درساليان پس ازفروپاشی سازمان امنيت دولتی کارمل – نجيب ،رحمت هللا نبيل ،اثبات کرده است که متواضع ترين و
خستگی ناپذير ترين کارکن امنيت در شرايط بسيارخطرناک در کشور است .او طبق قواعد اطالعاتی ،به موقع ابراز نظر
می کند؛ حرف اضافه به مطبوعات نمی گويد اما هشدار سخت و غير مستقيم وی به پاکستان در محضر مجلس از يک
واقعيت در حال گسترش در جنگ اطالعاتی به نفع افغانستان حکايت دارد .افغانستان مثل گذشته نيست و کشورهايی که
آتش جنگ را برای مردم افغانستان افروخته اند بدانند که اين آتش دامن خودشان را می سوزاند .در حال حاضر
استخبارات کشور به النه های دشمنان مردم افغانستان رخنه کرده اند .اين اشاره ای است به ضربات شوک آور و پرتلفات
برمراکز اساسی اردوی پاکستان که ظرف شش ماه اخير انجام گرفته است .نبيل چرا در يک چنين وضعيت حساس،
هشداراطالعاتی صادر کرده است؟
پوشش اطالعاتی سی آی ای و سازمان اطالعات هندوستان ،پوشش استواری برای حفاظت ازافغانستان ايجاد کرده اند.
برای افغانستان کارمشترک درعرصه اداره سازی ،مديريت اقتصادی و هم گروهی اطالعاتی منظم با هندوستان فوق العاده
حياتی است .وقتی نبيل بحث «تعرض» علميات استخباراتی را به ميان می کشد ،بايد نتيجه گرفت که ساختار عملياتی
امنيت ملی درموقعيتی قرار گرفته است که تعرضی عمل کند.
رحمت هللا نبيل درولسی جرگه ازجاسوسان به عنوان انتقال دهنده گان اطالعات دولتی و تبليغ کننده گان بر ضد حکومت
نام برده است .رحمت هللا نبيل ازسرمايه گذاری جدی استخباراتی برای شناخت اين جاسوسان سخن زده است .يکی
جاسوسی است که عمآل اسناد را می گيرد و به بيرون می برد ما دراين باره کار جدی کرده ايم و دست آورد هايی هم
داشته ايم .يکی دادن مفکوره است که به نفع دشمن کارمی کنند ،دراين بخش سرمايه گذاری اساسی نشده بود چون هيچ
کس نمی خواهد که يک فرد را به حدی تقويت کند که دست آن فرد به گريبان خودش برسد .ما در اين بخش سرمايه
گذاری جدی می کنيم و اصالحات می آوريم .درسخنرانی نبيل ازفعاليت بيش ازسی حزب سياسی و مذهبی برای شعله ور
ساختن آتش جنگ درافغانستان که درکشورهای همسايه کارمی کنند پرده برداشته است.
بدترين حوادث راکه طي اين سالهاامنيت ملي تجربه نمود کشته شدن عبدهللا معاون امنيت ملي درلغمان وزحمي شدن ريس
عمومي امنيت ملي بود ،اين رويداد درمهمانخانه شخصی اسدهللا خالد وانفجار يک بمب رخ داد .
دفترمطبوعاتی رياست امنيت ملی با نشراعالميه ای گفت ،رييس عمومی امنيت ملی ازيک حمله بزدالنه تروريستی
درکابل جان به سالمت برده و تحقيقات دراين راستا آغاز شده است  .حمله به اسدهللا خالد ازسوى يک نماينده طالبان مسلح
که پيام صلح را به دولت آورده بود صورت گرفت  .زمانيکه نماينده مذکور با رييس عمومى امنيت ملى مالقات مي کرد،
مواد منفجره همراهش را انفجارداد .
همچنان حوادث هاي زيان بارديگرحمله تروريستي درهوتل سرينا کابل بودکه سخنگوي رياست عمومي امنيت ملي اظهار
داشت :بررسى ابتدايی نيروهای امنيت ملی نشان مي دهد که درشب های قبل ازحمله به اين هوتل ،بيش از  ۴۵تن ازاتباع
پاکستانى درهوتل مهمان بوده اند .اما درشب حمله ،هيچ دپيلمات پاکستانی درمهمانخانه هوتل نبوده است  .طی چندسال
گذشته ،اکثريت کارمندان بخش مهم هوتل سرينا ،اتباع پاکستانی بوده اند ،اما يک ديپلمات پاکستانی که مسووليت کلپ اين

هوتل را به عهده داشت ،قبل از وقوع اين حادثه فرار کرده است  .طی يازده ماه سال  ۱۳۹۲دوازده حمله ديگر که به
هوتل سرينا ازسوی گروه حقانی طراحی شده بود؛ از سوی نيروهای امنيت ملی خنثی شد  .حمله شب سال نو در هوتل
سرينا يک حادثه جديد در طول ۱۳سال گذشته بود؛ چرا که آنها از تخنيک جديد استفاده کرده بودند  .درحمله به هوتل؛ هر
مهاجم بيش از ۱۸۰مرمی و يک عدد تفنگچه را دربوتهای شان جاسازی کرده بودند که متاسفانه مسوولين امنيتی دروازه
ها متوجه نشده بودند  .تحقيقات ابتدايی نيروهای امنيت ملی ،بر روی تصاوير کمره های امنيتی هوتل سرينا ،نشان می دهد
که مهاجمان توسط يک عراده موترنوع کروال به رنگ سرخ؛ تا دروازه اين هوتل آمده اند  .درتذکره های دو تن آنها
نوشته شده است که باشندگان واليت قندهارمی باشند؛ اما تحقيات در اين مورد از سوی نيروهای امنيت ملی جريان دارند .
مسوولين امنيتی هوتل سرينا همان شب سخت سهل انگاری نموده بودند ،چرا که تدابير امنيتی را جدی نگرفته بودند .همه
محافظين هوتل سرينا که تعدادشان به  ۹۹تن ميرسد ،درمقابل چهار تن مهاجم که تنها تفنگچه باخود داشتند ،ايستادگی
نکرده و فرار نمودند.
غني طي ديداري باعده ازکارمندان امنيت ملي گفت :من مصمم هستم که منحيث سرقوماندان اعالی قوای مسلح کشور،
ازجان ،مال و حيثيت تان دفاع نمايم .هرکسيکه دست به قتل و جراحت شما می زند ،به زندان خواهد رفت ومتيقن باشيد
کسانی را که شما با زحمات زياد دستگيرکرده ايد ،به پنجۀ قانون وعدالت سپرده خواهد شد .امنيت زمانی تامين ميشود که
ازنيروهای امنيتی بخاطر تحکيم قانون ،صلح وثبات استفاده شود ونيروهای امنيتی درسياست دخيل نشوند .حکومت حافظ
جان نيروهای امنيتی خواهدبود وبخاطر تقويه ومسلکی سازى ازهيچ نوع سعی و تالش دريغ نخواهد ورزيد و مسووليت
دارد تا برای نيروهای امنيتی شرايط خوب زند گی را مهيا نمايد.

تفاهم استخباراتي با )آي اس آي( سرانجام به کجاکشيد؟؟؟

باتنشهاي فراوان درجامعه  ،اخيرآ رياست عمومى امنيت ملى ،ازنهايى نشدن تفاهمنامه همکارى هاى استخباراتى ميان
افغانستان و پاکستان خبرداده ميگويد که در اجرايى شدن اين تفاهمنامه ،منافع ملى و سياست خارجى کشور ،طورجدى در
نظر گرفته ميشود .روابط و همکاری ميان سرويس های استخباراتی دول ،برای حل معضالت مورد نظر ،مستلزم تعامل
وهمکاری صادقانه و فضای اعتماد ميباشد .رياست عمومی امنيت ملی گفته است که برای نهايی سازی و اجرايى شدن اين
تفاهمنامه در مطابقت با منافع ملی ،سياست خارجی افغانستان و کسب مشروعيت آن نيازمند گذار ازپنج مرحله ميباشد.
تعيين چهارچوب ،حدود و صالحيت های اين تفاهمنامه توسط رئيس جمهور افغانستان؛ تسويد و تدقيق متن تفاهمنامه
توسط متخصصين ارگان های ذيدخل دولت  ،بحث روی مسوده تفاهمنامه در نشست شورای امنيت ملی؛ نشست مشورتی

جهت ايجاد اجماع با جهادی هاو وکالی مجلس و سپردن متن تفاهمنامه به جانب دولت پاکستان ،شامل مراحلى است که اين
تفاهمنامه بايد طى نمايد .رياست عمومی امنيت ملی ،در هرگونه تعامل با سرويس های خارجی ،منافع ملی را مقدم پنداشته
و مصالح عليای کشور را درنظر بگيرد .تفاهمنامۀ همکارى هاى استخباراتى ميان افغانستان و پاکستان ،با مخالفت های
جدی برخى اعضاى شوراى ملى ،حامد کرزى رييس جمهور پيشين ،برخى از رهبران جهادى ،برخى احزاب سياسى
ومردم عام روبرو شد واعتراض کنندگان ،خواهان لغو اين تفاهمنامه شده اند .همچنان اجمل عابدی سخنگوی رييس
جمهور ،قبالً به رسانه ها گفته است که تفاهمنامه اطالعات استخباراتی ميان افغانستان و پاکستان چيز تازه يی نيست؛
درگذشته هم هردو نهاد استخباراتی ،چنين تفاهمنامه هايی باهم داشته و اکنون هم توجه بيشتر اين تفاهمنامه بر روی مبارزۀ
مشترک دو کشور بر عليه تروريزم است.
همچنان گفته ميشود -درنشست شورای امنيت ملی ،رحمت هللا نبيل رييس امنيت ملی مخالفت شديد خود را در برابر اين
تفاهمنامه نشان داد که باعث درگيری لفظی بين رحمت هللا نبيل وحنيف اتمر رييس شورای امنيت ملی گرديد .حنيف
اتمراز رحمت هللا نبيل خواست که اين تفاهمنامه را تطبيق کند اما رييس عمومی امنيت ملی گفت :اگر يک لحظه هم در
امنيت ملی باقی بمانم تفاهمنامه با آی اس آی را در ارگان امنيت ملی تطبيق نخواهم کرد .درهمين رابطه نمايندگان مردم
در خانه ملت ،سياستمداران کشور را ساده لوح دانسته و گفتند :سياستمداران پاکستانی ميان خود خواهند گفت که با چه
سياستمداران افغانی ساده لوح ،ناعاقبت انديش و خوش بين روبرو هستيم .با وجود آنکه سه دهه فشار و ويرانی در
کشورشان بازهم مطيع خواسته ما هستند .نمايندگان مجلس خواستار حضور رييس شورای امنيت و پاسخگويی به وکيالن
شدند .متن اين تفاهمنامه براساس گفته های سخنگوی امنيت ملی خالف منافع ملي است  .در تفاهم نامه آمده که با جدايی
طلبان مبارزه مشترک صورت گيرد ،ما جدايی طلب نداريم؛ اما در پاکستان پشتونها و بلوچ ها جدايی طلب هستند ،براين
اساس افغانستان به گونه غير ضرور با پشتونها و بلوچ ها دشمنی می کند  .امضای اين تفاهم نامه به طور غير مستقيم
رسميت دادن به خط ديورند است ،زيرا بر بنياد اين تفاهم نامه به پشتونها و بلوچ ها اجازه نمی دهد که از پاکستان جدا
شود و آنان را جزء خاک پاکستان می داند .
اين در حالی است که براساس برخی گزارش های تاييد ناشده ،رييس جمهور درنشست مشورتی با جهادها گفته است که در
برخی ماده های اين تفاهم نامه ازجمله ،مقابله با جدايی طلبان دوکشور ،آموزش کارمندان امنيت ملی وايجاد دفاتر
استخباراتی پاکستان درکابل وايجاد دفاتر امنيت ملی به پاکستان ،تجديد نظرمی شود  .امضای تفاهم نامه استخباراتی با
پاکستان واکنش های تندی را در پی داشته است و نمايندگان شورای ملی و آگاهان امور نظامی ،اين تفاهم نامه را برخالف
منافع ملی افغانستان خوانده اند.
عاصم سليم باجوه سخنگوی اردوي پاکستان در«تويتر»خود به بيان جزئيات قرارداد امضا شده ميان افغانستان و پاکستان
پرداخت  .سازمان آی اس آی با اداره امنيت ملی افغانستان برای تبادل اطالعات با هم به توافق رسيده و قراردادی را در
اين زمينه امضا کردند  .به گزارش رسانهها توافقات انجام شده بين سازمان آی اس آی و امنيت ملی افغانستان به شرح
زيرمیباشد .سازمان «آیاسآی» تعهد کرده است که به رياست عمومی امنيت ملی کمک فنی کند .سازمان امنيت ملی
افغانستان و سازمان اطالعات پاکستان توافق کردهاند تا اطالعات خود را در مورد گروههای تروريستی مبادله کنند.

(سخنگوی رياست امنيت ملی نيز به اين بند يادداشت تفاهم در نشست خبریاش اشاره کرد و گفت که دوطرف اطالعات
خود را درباره گروههای تروريستی داعش و القاعده مبادله میکنند) .
دو سازمان اطالعاتی توافق کردهاند که با جدايیطلبی و گروههای جدايیطلب مبارزه میکنند.
هر دوسازمان اطالعاتی  ،با سرويسهای اطالعاتی دشمن مبارزه میکنند .افغانستان متعهد شده که به بازجويان پاکستانی
زمينه بازجويی از زندانیهای پاکستانی را در زندانهای افغانستان فراهم کند .سازمان آی اس آی متعهد شده عالوه بر
فراهم کردن تجهيزات الزم برای سازمان امنيت ملی نيروهای اين سازمان را آموزش بدهد.
بازجويی مشترک ازشبهنطاميان دستگير شده نيزيکی از مواردی است که سازمانهای اطالعاتی دوکشور دراين زمينه به
توافق رسيدهاند .گفته شده که نبيل درنشستهای مقامات پاکستانی با مقامات کشورحضور نداشته و نسبت به اين تفاهمنامه
معترض بوده است .امنيت ملی گفته برای نهايی کردن و اجرايی شدن اين تفاهمنامه ،متن آن بايد بر اساس منافع ملی و
سياست خارجی افغانستان باشد و برای گرفتن مشروعيت بايد از اين پنج مرحله بگذرد:
مرحله اول :چهارچوب ،حدود و صالحيتهای اين تفاهمنامه را رئيس جمهوری تعيين خواهد کرد.
مرحله دوم :متن پيشنويس تفاهمنامه توسط متخصصان نهادهای دولتی شامل رياست عمومی امنيت ملی ،وزارت امور
خارجه و دفتر شورای امنيت ملی تهيه و بررسی خواهد شد .امنيت ملی گفته که اين گروه متخصصان به رئيس جمهوری
گزارش خواهند داد.
مرحله سوم :شورای امنيت ملی افغانستان در مورد پيشنويس اين تفاهمنامه بحث خواهد کرد.
مرحله چهارم :بعد از اين که تفاهمنامه از شورای امنيت ملی گذشت ،برای ايجاد "اجماع ملی" ،پيشنويس آن در اختيار
بزرگان سياسی ،جهادی هاو نمايندگان مردم برای گرفتن نظرات آنها قرار خواهد گرفت.
مرحله پنجم :پس ازگرفتن و درج نظريات ،متن تفاهمنامه به دولت پاکستان سپرده شود.
سازمان اطالعاتی پاکستان تاکنون در مورد مراحل نهايی کردن اين موافقتنامه چيزی نگفته است .درروزهای گذشته بحث
روی تفاهمنامه اطالعاتی بين سازمانهای اطالعاتی افغانستان و پاکستان از موضوعات بحث برانگيز بود و واکنشهايی
به همراه داشت.

هشت درخواست جديد رئيس جمهورغنی از پاکستان
اشرف غنی در نامهای به نوازشريف نخست وزير پاکستان از وی خواست تا در تأمين امنيت افغانستان گامهای عملی
بردارد؛ رئيس جمهور حدود يک ماه برای پاکستان مهلت تعيين کرده تا گام عملی در اين باره بردارد ،در غير آن دريچهی
همکاری ميان دو کشور بسته خواهد شد.
غنی در اين نامه هشت خواست را مطرح ساخته است:
 - ۱صدور يک بيانيهی رسمی از سوی رهبری سياسی پاکستان برای نکوهش عملياتهای طالبان.
 - ۲دستور رهبری نظامی پاکستان برای جلوگيری از فراهم ساختن پناهگاه به طالبان و عملی شدن اين دستور.
 - ۳دستور گسترش پيکار با هراسافگنی با شبکهی حقانی و بازداشت مسئوالن حملههای هراسافگنانهی اخير در
افغانستان.
 - ۴دستور بازداشت خانگی رهبران شورای کويته و شورای پشاور و آغاز پيگرد آنان به علت تهديد کردن کشور دوست.

 -۵دستور سپردن تمامی زخميان جنگها از سوی شفاخانهها به زندانهای امنيتی برای بازداشت و بررسی بيشتر.
 -۶توافق برای مبادلهی زندانيانی چون مال برادر با اعضای تحريک طالبان پاکستان.
 -۷دستور به کارخانههای توليد مواد کيميايی برای منع فروش مواد انفجاری به گروههای غيرقانونی و هراسافگن.
 -۸ايجاد تفاهمنامهای که بربنياد آن عملياتهای همزمان برای جلوگيری از رفتوآمد اعضای تحريک طالبان پاکستان و
تحريک طالبان افغانستان به راه انداخته شود.

