
 !سفارت افغانستان درکانادا  یماجرا نیبرتازه تر یلیتحل                      

 
. داردیدر برابر منافع مردم وکشورافغانستان برم یها نسوگامیبد ریکشورکانادا از د میدانیهمه م چنانچه

بصورت خصمانه ظاهرشد چونکه  یسرخ شورو یمنافع در زمان جهاد در مقابل اردو نیاما متآسفانه ا

وحکومت  دیگرد قیفپاکستان تل یاستخبارات یشبکه ها یژیکانادا بااسترات یو نظاه یاسیس یها استیس

 ریرا ز یو نظام یاستخبارات یها تیکشور پاکستان فعال یاستخبارات یبا سازمانها یکانادا در هم آهنگ

 .آغاز نمود شاوریافغان در شهر پ نینام کمک به مهاجر

 
مرحوم  یافغان که با تأسف از سو نیمهاجر یکشورکانادا برا یخدمات یا تهینخست تحت نام کم 

افغانستان  یاسالم عتیجم یاسیس تهیآمرکم ثیازروشنفکران آنزمان که به ح یکی یرعبدالرحمن غفو

 یتالش ها یء کانادائ تهیکم نیا یگفت که ادعا دیالبته با.  دیگردیم یرهبر نمودیم فهیوظ یفایا

 یکورس ها سیافغان و تأ س نیمهاجر تیوترب میو کمک با تعل یفرهنگ یها تیفعال تی،تقو یبازساز

 یکشور کانادا اکثرجوانان مهاجرافغان را برا یتیامن ییژیمتمرکزبود که مطابق استرات یسینگلزبان ا

 یشبکه استخبارات یجوانان از سو نیوا.ساختندیاماده م یسیانگل یکورسها نیاعزام به کانادا در هم

 لوالیزاخ مر، بطور مثال ع شدندیاستخدام م یاسیاز مراکز س یاریگماشته گان خود در بس ثیکانادا بح

پاکستان  ردریو سف یدفتر حامد کرز نیشیپ سیرئ یافغانستان در اسالم آباد و عمر داؤد ز یکنون ریسف

مردم افراد برخالف اراده  نیا. کاناده بودند یاستخبارات روسیکه ازهمان جوانان مصاب شده به و

 .است  افتهیبر مراکز حساس کشور افغانستان سلطه  نسویسال بد یافغانستان ازسالها
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در رشته  التینموده اما تحص لیهرچند در رشته طب تحص. لیکروخ ینکیاما در مورد خانم ش و

 یاسیس یبدون اطالع حلقه ها یو تمسلط اس یسیهم دارد وبه زبان انگل یاسیحقوق و تجارب س

 دبه سفارت افغانستان در کانادا مقررو آغاز به کارکر( کانادا در کابل واسالم آباد  یسفارت ها) یخاص

پست تقرر حاصل  نیافراد ذوب شده در استخبارات آنکشور با ا خواستندیحلقه ها م نیو از همان آغاز ا

که باالخره  ندینما یوررا جمع آ یاسناد ومدارک لیبدنام ساختن خانم کروخ یکنند ، اما خواستند که برا

نموده  دایپ یدسترس انوزارت خارجه افغانست یعنوان لیخانم کروخ یبه امضا یتوانستند به نامه ا

بوده که در شرائط  ینامه عاد کیآن نامه  کهیدرحال. به نشربرسانند یتیسند مهم امن کیوآنرابه عنوان 
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حق داشته است تا به وزارت خارجه کشور  لیکشورها، خانم کروخ نیب کیپلوماتیودر مناسبات د یعاد

 .  ندینما اتقاض زبانیمتبوعه خود از انجام معامله بالمثل با کشور م

 
به شمول کشورکانادا برخالف گذشته تنها  جهانبزرگ صنعتی  یکه کشورها گرددیاستنباط م نیپس چن

شانرا  سیمانند افغانستان جواس یبخصوص کشورها گرید یکه در کشورها کنندیاکتفأ نه م نیبرا

به  دیبا کنندیم یمعرف شینمائنده خو اهمیو ریرا به عنوان سف یبگمارند بلکه اگرمقامات آنکشورها کس

 ها را معمول آن ریغهای  وهیبا ش توانندینه شد م نگونهی، اگر ا ندیآنکشورها تقرر حاصل نما دیصواب د

حکایت خانم شینکی کروخیل .از صحنه به دور سازند یمصنوع یاهویو ه یبا مدارک و اسناد جعل

  . به شمار می آیند سناریو های از قبل تهیه شده نیز از همین دست سفیر افغانستان در کانادا 


