
 

 
 

 

 نور اکبر اپیش: نویسنده 

 رگاهی زب ردوغ

   اهی استخبارات روپوشی ربای ابزی

 

 

 خاًن.  هیجْیذ استوذاد تشرګ ُای درّؽ اس استخثاراتی ُای پزّژٍ خذهت در دپلواسی دیګز تار اایٌک

 آهذ کاتل تَ«  صلخ هذاکزات »در افغاًستاى اس دوایت پیام تا پاکستاى خارجَ ّسیز «کِز» رتاًی دٌا

 تزای را«  پاتکی» هیخْاست ضایذ «هیګذرد افغاًستاى اس هٌطقَ در اهٌیت ّ حثات جادٍ »کَ ګفت ّ

 دق» ګذضتَ هاًٌذ ُن ّ تاضذ داضتَ ًظز تذت ُن را جادٍ اسیي ّهزّر ػثْر ّ تیٌذ تذارک آی اص آی

 دوایت افغاًِا هذیزیت ّ رُثزی تَ صلخ پزّسَ اس کطْرش کَ افشّد ُوچٌاى اّ.  تګیزد «الؼثْر

 اس کطْر دّ هطتزک کوسیْى فؼالیت تخْاُذ افغاًستاى سهاًیکَ ُز ًوْد ګی آهادٍ اظِار ّ هیٌوایذ

 ضکز ی آهادٍ«  هآیذٍ»  ایي تزای کَ هیآیذ تز کاتل داکوَ دستګاٍ استقثال اس ضذ خْاُذ ګزفتَ سز

 ًقص افغاًستاى صلخ پزّسَ در هیتْاًذ پاکستاى کَ کزد تأکیذ دیذار دریي ًیش کزسی داهذ. اًذ ګذاری

 .تاضذ داضتَ هإحز

 

 دسي آهذٍ تؼول. آتاد اسالم ــ کاتل سدٍ یخ ّ کزخت هٌاسثات در سزیغ چزخص چٌیي کَ ضذ ّاقغ چَ

«  پزاًی راکت ّ کطی تْپ» جایګشیي صلخ تآهیي ّ سیاسی استقزار تزای هتقاتل ُوکاری ّ ًیت

 !؟ ګزدیذ

 «تزص»  ظاُزآ ٬ ًیست«  تغیز»  ایي تٌیاد ٬ سیاسی دیذګاٍ تغیز ّ اػتواد ٬ ًیت دسي ضک تذّى

 هذْر کَ طالثاى ّ ُا آهزیکایی هیاى هذاکزات ًتائج اس تزص.  هیٌوایذ تْجیَ را«  تغیز»  ایي هطتزک

 .هیزاًذ داضیَ تَ دذاقل ًکٌذ تیزّى اګز اسهذاسثَ را آتاد اسالم ــ کاتل

  

 یْسف آقای. هیذُذ تطکیل ًیزًګ ّ درّؽ ًیش آتادرا اسالم ــ کاتل اجثاری راتطَ ُویي هطخصَ اها ّ
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 کَ ګفت ًګاراى خثز قطزتَ تَ سفزش اس قثل خْیص هصادثَ در پاکستاى صذراػظن ګیالًی رضا

 یک تْسط هْجْدٍ سیاست سیزا ٬ ضْد ًګزی تاس تایذ افغاًستاى هْرد در پاکستاى هْجْدٍ سیاست

 تز سالِاست پاکستاى کَ چیشی)  افغاًستاى در حثات اس اّ.  است ضذٍ ریشی طزح ًظاهی دکتاتْر

 تَ سی تی تی ګْیا رتاًی دٌا خاًن سفز تا ُوشهاى دالیکَ در ګفت سخي(  هیکٌذ دسیسَ آى ػلیَ

 اهٌیتی ُای ًیزّ دوایت اس داکی کَ ًوْد ًطز آًزا ّ یافتَ دست ًاتْ ضذٍ تٌذی طثقَ ګشارش

 هذاخالت ّ ګشارش ایي صذت تز رّضي دلیل پاکستاى صذراػظن تیاى ظاُزآ.  است طالثاى اس پاکستاى

»  ػجیة هخال تا آًزا رتاًی خاًن کَ چیشی ٬است «دکتاتْر یک ضذٍ طزح ستزاتیژی» پایَ تز پاکستاى

 ایي ٬ تاضذ تاسٍ ادػای ایي ًویکٌن فکز»  هیګْیذ داًستَ هزدّد «کٌَِ ُای تطزی در کٌَِ ضزاب

 رّی تیطتز کَ است ایي هِوتز اها ٬هیذاًین آًزا دالیل ها ُوَ ّ تْد ضذٍ هطزح پیص سالِا ادػا

 «.کزد توزکش هیګیزد صْرت هِوی ُای کطْر پایتخت در طالثاى تا کَ هذاکزات

 

 دارد اختیار در فؼالیت ایي پطتْاًَ دیج تَ کَ اهکاًات ّ ل فؼا دپلواسی تز اتکا تا هیخْاُذ پاکستاى

 تلٌذ رؤیای تَ رسیذى جِت دیګز تار ّ ګزدد ّاقغ تْجَ هْرد دْادث هتي در هإحز هذْر دیج تَ

 اّل دردّر کَ را هْقؼیتی.)  تاضذ داضتَ را افغاًستاى «قیوْهیت»  اش اقتصادی ّ ًظاهی پزّاساًَ

 ّ سیاسی استقزار ّ حثات پاکستاى را آًچَ.(  تْد ساختَ خْد آى اس طالثی اهارت ّ جِادی داکویت

 تَ افغاًستاى هزدم اګز. افغاًستاى هزدم آساد ارادٍ ًَ ّ است دسیسَ ُویي تذقق هیذاًذ صلخ تآهیي

 استخثارات ُای پزّژٍ ارساى تذقق ّ داکوَ دستګاٍ خیاًت ٬ هزدم تیخثزی ٬ ًزسٌذ آګاُی ایي

 غالم ضذ خْاُذ ًْضتَ افغاًستاى ضجاع هزدم سیاسی تذکزٍ در دادٍ تِن دست جِاًی استکثار

  .غالهاى

  

  


