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میان اداره امنیت  ملی کشورو سازمان  ٬اینک  طی ماه می سالروان ٬سالها کش و قوسهای پیهمپس از     

به  ی برهمکاری در زمینه  تشدید  مبارزه علیه تروریسم نیادداشت تفاهمی مب ٬استخبارات نظامی پاکستان

که درنوع خود بمثابه نخستین سند تفاهم میان سازمانهای استخباراتی دوکشورهمجوارمحسوب  امضأ رسید

محافل کشورمورد پرسش سند تفاهمی یادشده دربعضی از  باید شد که قبل ازهمه درمورد یادآور ۰میگردد

بارزه با طالبان را در مورد مداده شد٬ مخالفان سند یادشده٬ خلوص نیأت زمامداران پاکستانی و تأمل قرار

این دست میان سازمانهای قد توافقنامه امنیتی ازع٬کارشناساناز عده ایبعقیده اما  ۰دادندمورد تردید قرار

میان افغانستان و   تحکیم همکاریهای نظامی و اطالعاتیجهت  گامی دربنوبه خود  ٬استخباراتی دو کشور

این نوع  آن اینکه در خواهد بود تا سوالی را مطرح نماییم و دراین مقطع بجا ۰محسوب میگردد پاکستان 

بیشترین نفع شامل حال کدام طرف میگردد؟ ٬(۲۰۱۵)از نوع ماه می سال  همکاریها  

باشد:مبادله داده های اطالعاتی٬توسعه مشترک وهمآهنگی یادداشت متذکره شامل چندین نکته مرسوم می   

مسوولیت تعلیم  .آی.اس.آی ۰پاکستان –عملیات ضد تروریستی درسرحدات افغانستان  در بخش همکاریها

شامل مقررات  سند یادشده٬آنهمزمان با۰غیرالنهایه وتربیه متخصصین افغان را بدوش خواهد داشت والی

 را متهم باعمال تروریستیافراد واشخاص موارد پیش آمده  بررسی مشترک  جمله جدید نیزمیگردد که از

که  گرددتلقی   پاکستان  خدمات اطالعاتی و استخباراتی بمثابه کاردانی  نکته متذکره باید  ۰میگیردبردر 

پی اداره نمودن حرکتهای بدست آورند٬ بلکه در را  مورد نظرارقام اعداد و د تا نه تنهانصدد آن میباش در

که   است  نپاکستا این  ٬وضعیتی یک  در چنین  ۰نظامی در کشورهای همجوار خویش میباشند مخالف 

بصورت جدی و  ۰۰۰»مینماید که:  این مسأله را تکرار اما بسیار زیرکانه ٬بصورت همیشگی و دوامدار

  ۰«داخلی افغانستان پیروی مینماید دقیق آن از سیاست عدم مداخله در امور

فشار ئیهقوه اجرابرقوه مقننه و نظامی پاکستان  کانونهای  ٬روانطی ماه جنوری سال اشاره مختصر:     

 عملکرد٬ ۲۰۱۵جنوری سال  ۷بتاریخ  ۰گیردیجاد محاکم نظامی دردستورکارقراروارد نمودند تا مسأله ا

برای دوره  قانون اساسی   یکمین اصالح طی بیست و مورد صالحیتهای عام شانه بشانه آنها با محاکم در



به ارتکاب بمنظور به محاکمه کشاندن مظنونین  محاکم نظامی ٬در کشور پاکستان ۰گردیددوساله تصویب 

مناطق  ٬پاکستان نظامی  نهادهای   میباشد که  یادآوری قابل  ۰گردیدایجاد درهمه جا  تروریستی  حمالت

 کامل به یقین ۰مینمایند محسوب واحد فعالیتهای ضد تروریستی را بمثابه دژپاکستان  -سرحدی افغانستان 

درمورد  و وارد گردیده  اصالحاتی  قضایی  تم سیس در ٬چندان دورنه   درآینده های نیز افغانستان درکه 

نیز « ضد تروریسم» اقداماتی صورت گرفته وقانونورکشدرنهادهای قانونگذارنحوه عملکرد صالحیتها و

حقوق نهادهای  ٬«ضد تروریسم» ونمطابق قان البته باید متذکر گردید که ٬گیردقرار وتصویب مورد تأیید

مبارزه  مشترکی غرض  فعالیتهای  تا بعمل آمده متذکره تأکید   یادداشت درهمچنان ۰آبدیدولتی افزایش می

اصلی  مراکزموجودیت  ازحالیکه  در گیرد٬ صورت   افغانستان)!( باید تروریستان در  پناهگاهای  علیه

   ٬۰ سخنی بمیان نمیآیدپاکستان سرزمین  تسلیح تروریستان در و تربیه٬ تجهیز

پس ٬حال رشد میان دوکشورهمکاریهای دربصورت مکرراز ٬رسانه های پاکستانی طی روزهای اخیر   

 ٬استخبارات افغانستان که  خبر ن ایجانبی هم از ٬یسپارندمرا بنشر مطالبی ٬النی عدم اعتمادطو سالهایزا

در  ۰جلب توجه مینماید ٬را درافغانستان پناه داده طالبان پاکستانی   جنبش رهبران  جمله یکی از ٬محسود

سیاست اداره امنیت  کلی اینچنینی و دگرگونیتغییر ٬ما افغانستانکشورعزیز رسانه های موجود در ٬مقابل

 و امارت اسالمی افغانستان رهبران   به دادن   پناه  مورددر را  .سالها٬ آی.اس.آی  طی آخرین ملی که 

        ۰نمایندمیمحسوب کننده  میداد٬ واقعاٌ گیج  افغانستان٬ مورد انتقاد قرار  جرم مخالفین مسلح شرکای 

ئیس ر ٬حامد کرزی ۰امضای یادداشت متذکره خودداری ورزیدئیس امنیت ملی افغانستان ازر ٬بهرحال   

  ۰محسوب نمود« ضربه ای به منافع ملی افغانستان»جمهورسابق افغانستان٬ این توافقنامه را بمثابه 

وضعیتی  ٬افغانستان درقاطع حکومت وحدت ملی  موضع  موجودیت  عدم با ٬ ۲۰۱۴خزان سال   طی   

حامد  دولت  تأیید   مورد که   گرددجستجو  یاری امنیتی  بین المللی   نیروهای  ایجاد گردید تا الترناتیف

مأموریت با ختم ٬امنیتی )ایساف(یاری نیروهای بین المللی  ۰گرفته بودنیزقرار (۲۰۱۴ – ۲۰۰۱کرزی )

مسوولیت  ٬افغانستان نیروهای امنیتی  ۰نمودند ترک  را  افغانستان  ۲۰۱۴دسامبر سال   طی ماه ٬رزمی

تأمین امنیت درکشور را بعهده گرفتند٬ اما در واقعیت امر٬ کشور درحالتی قرارگرفت که طی ماه نوامبر 

خشونت گردیده و از  غرق که  کشور  گزارش داد به پارلمان  ملی افغانستان  اداره امنیت  ٬ ۲۰۱۴سال 

  ۰موضع مستحکم جنگجویان در مناطق اطراف کابل خبر داد ۱۰۷موجودیت 

ی که بیشترنفع پاکستان ٬ به اتخاذ تصمیمکشورورگزیده شدنش بمثابه رئیس جمهپس از بر ٬اشرف غنی   

« مناسبات ویژه» و« جامع وطوالنی مدت ایجاد شراکت» نامبرده درمورد ۰اقدام نمودبود٬  درآن مضمر

به پاکستان در  ئیس جمهورغنیسفر ر طی نخستین  ۰منطقوی میاندیشد  بمنظور ایجاد همگرایی اقتصادی

مبارزه علیه تروریستان را درهردوطرف خط  ئل گردیدند تاطرفین باین توافق نا ٬ ۲۰۱۴ماه نوامبر سال 

پروسه صلح افغانستان را  معاونت در هرنوع همکاری و ٬پاکستان از جانب خود ۰دیورند همآهنگ نمایند

  ۰وعده سپرد



که کابل باید مطمئن شود  پاکستان  جانب  ۰شدمیبا اهدافش   پی تعقیب در  شد که اسالم آباد باید یادآور   

از افغانستان انتظار دارد همچنان  ٬نمیگردد هیچگاهی به تخته خیز و انجام عملیاتهای ضد پاکستانی مبدل 

  ۰جنگ نیابتی را علیه پاکستان براه اندازد ٬افغانستانقلمروتا به هیچ کشوری اجازه ندهد تا در 

گویی ها تعریف مشکالت وضد ونقیض تشنج وبا که  طول تاریخ طوالنیمناسبات اسالم آباد با کابل در   

بخود کسب  بیسابقه ای  شدت حدت و  ٬تفاوتها مخالفتها و این  ٬ ۲۰۱۴ – ۲۰۱۱سالهای  طی  ٬دیمیگرد

در  ۰تروریسم٬ بدوبدترگردیدمبارزه علیه  مورد  گاها درتفاوت دید اختالفات سرحدی و ٬ودرنتیجه هنمود

نظامی میان دو   دوجانبهبخش همکاریهای  گامهای نخستین را در اشرف غنی  ٬با اداره رژیم قبلی فاوتت

  ۰کشور برداشت

گسترده همکاریهای وسیع و  پالنهای نسبتاٌ   طرح ٬ ۲۰۱۴سال  طی خزان  پاکستان   نظامی نهادهای    

بهدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بمنظور  ٬در مرحله نخست ۰تخنیکی با افغانستان را مطرح نمودند –نظامی 

مورد ستر سرحدات ممانغت از ورود جنگجویان فرامرزی٬ طرفین توافق نمودند تا میکانیزم همآهنگی در

بصورت  ٬انجانب پاکست۰تهیه گردد جانب هردوطرفستخباراتی واقدام درفضای بازازتبادله اطالعات او

  ۰مسأله محل اختفای طالبان پاکستانی در والیتهای کنر و نورستان را مطرح نمودمکرر 

ئیس مرکزفرماندهی اردوی پاکستان جنرال راحیل شریف ر ٬(۲۰۱۴مرحله بعدی )آغاز نوامبرسال در   

ی افغان در کورسهای آموزشی برای نظامیان و نیروهای امنیت« طیف گسترده»شامل  پیشنهاد جدیدی که 

تعلیمات   مشترک در برگیرنده آمادگیهای قوای پیاده٬ تجهیز و پیشبرد  وپاکستان  مراکز تعلیمات نظامی 

   ۰ئه نمودبطرف افغانی ارا ٬نظامی میگردید

نفر از  ۱۳۳در مدرسه  نظامی  واقع  پشاور که  به  قتل  ۲۰۱۴ماه  دسامبر سال  ۱۶اقدام تروریستی    

به نقطه عطفی در روابط ومناسبات میان اداره امنیت ملی افغانستان  ٬مدرسه یادشده انجامیدآموزان دانش 

ی بر بر انتقال اطالعات داده شده مبن ٬جنرال راحل شریف و تورنجنرال اختر ۰و آی.اس.آی. مبدل گردید

 ۰ر ورزیدنداصرا٬تذکره را سازماندهی نموده بودندکه حمالت مموجودیت مراکزتروریستان دروالیت کنر

  ۰عملیات مشترکی را در امتداد سرحدات براه انداختند ٬ی فعالیتهایشانگبا همآهنقوای نظامی هردوکشور

جانب افغانی اندیشه اش را  ٬طی این مدت ۰گرفتصورت   دیدارهای مکرری ٬درطول ماههای بعدی   

جنگجویان دولت اسالمی ابراز داشت و تأکید ورزیده   جانبپوتانسیل های خطر از  موجودیت در مورد 

امر درگام بعدی  ۰شد که گروهبندیهای تروریستی به گسترش و وسعت ساحه نفوذ شان مبادرت میورزند

غرض آموزش در اکادمی  افغانی دانشجویان ورود نخستین گروه ازکشور٬ نظامی دو تحکیم همکاریهای 

  ٬جنرال شیرمحمد کریمی ٬جاری  ماه اپریل سال  قبالٌ طی ۰یباشدم ۲۰۱۵نظامی پاکستان در آغاز سال 

  ۰گذشت اکادمی نظامی کاکول اشتراک ورزیددر رسم  ٬لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور

اما  ۰پاکستان بشکل ایده آل بنظر میرسید - افغانستان  روابط ٬ ۲۰۱۴سال که در بهارقابل یادآوریست    

و   افغانستانمتقابل  همکاریهای  ضرورت  ٬حمالت شدید طالبان در سراسر افغانستان )به استثنای کابل(



میز مذاکره با   طالبان را پای رهبران  گردید تا  اسالم آباد متقاعد  ۰پاکستان را در دستور روز قرار داد

  ۰ان حاضر نمایدنمایندگان دولت افغانست

امنیت ملی افغانستان وآی.اس.آی.  اداره  میان یگر وارد مینمایند٬ بریکد متقابلی که  باوجود اتهامهای    

کمتر از افغانستان  بهیچوجه   پاکستان اظهار داشت که ۰گردید توافقنامه ای عقد  سالروان  می   طی ماه

پاکستان از  –مربوطه افغانستان  در منطقه بصورت کلی٬ کانونهای خطر و جنگ   القمند آن نمیباشد تاع

ماندهی قوای مسلح گ نظامی فربزر عملیات  ٬ ۲۰۱۴در ماه جون سال  ٬بدینترتیب ۰شود  میان برداشته

ادامه خواهد  ٬ وانلرمیان برداشتن جنگجویان خارجی و محلی آغاز و الی ماه جون ساازپاکستان بمنظور

کشورما   هندوکش وارد سرزمینشترین تعداد افراطیون جنگ طلب ازطریق مسیرهای پیاده روبی ۰تداش

بمنظور تطبیق پالنهای خرابکارانه و وارد شده از خارج کشور٬  این جنگجویان تعداد بیشترین ۰گردیدند

تخریبی ترتیب شده در پاکستان٬ علیه دولت افغانستان و کشتار افراد ملکی شامل اطفال و زنان و مردان 

     ۰کهنسال به فعالیتهای تخریبکارانه ای متوسل میگردند

  

 

        


