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 داکتر سيدخليل هللا ھاشميان 

                                                                    ٢٠١۵ می ٢۵

 نامۀ امنيتیپيرامون تفاھم
تول (درپورتال  را" نامۀ امنيتی با پاکستان يعنی چی؟تفاھم"عنوان ه ی انجنيرعبدالصبورصافی بقلم آقاه ای ب مقاله

خواھم باالی  کنم واجازه می من ازتحليل شان حمايت می خواندم که اين موضوع راھمه جانبه تحليل کرده و )افغانستان

  :فزايمی بيئشان چيزھانکات مطروحۀ 

يک تحليل ." است رسميت شناختن خط ديورنده صورت غيرمستقيم به ب"ن تفاھمنامه فرمايندکه اي انجنير صاحب می) ١

رسميت نشناخته ه ليون پشتون را بي م٢۵اراديت   سال اخيرحق خود۶٨مسير در سيس خودأپاکستان از بدوت! واقعبينانه

که  رسميت بشناسده ب را خط ديورند نموده تا وارد ازطريقه ھای نظامی وسياسی پيھم باالی افغانستان فشار و

اما سعی پاکستان درين . قبول اين خيانت ملی بسازده امروز حکومتھای افغانستان را نتوانسته حاضرب خوشبختانه تا

کاربرده بيانگر ه را ب" غيرمستقيم"که انجنيرصافی اصطالح   اين- رود قدمھای آھسته پيش می با راستا دوام داشته و

" غيرمستقيم"باشد و دوقدم ديگر " غيرمستقيم" اين پيمان شايد قدم اول -ل به ھدف استقدمھای آھستۀ پاکستان برای ني

بازد وجزء مايملک  کلی میه ی خودرا بئسياسی وجفرافيامين خواھدشد، خط ديورند معنی أکه دراثر تطبيق اين پيمان ت

 .   دايمی پاکستان خواھدشد رسمی و

نظرمن، ه ب." ضعيف ساختن مناسبات بين ھندوستان وافغانستان است"امه انجنيرصافی معتقداست که ھدف اين تفاھمن)٢

ھندوستان که برای امنيت اتباع وپروژه ھای انکشافی ھندوستان  استخبارات مفيد دراثر تطبيق اين موافقتنامه آن مقدار

ه  استخبارات، بۀھمپيشتاز بر طورغالب وه استخبارات پاکستان ب باشد، خنثی خواھد شد و در افغانستان ضروری می

 .خواھد افتاد)آی.اس.آی(سسۀ ؤدست مه شمول استخبارات افغانی، عرض اندام خواھدکرد وسرنوشت افغانستان ب

" تربيه کردن کارمندان افغان درامورجاسوسی" ھدف اين تفاھمنامه ًآقای انجيرصافی درست درک نموده که ظاھرا) ٣

 –کند  مورين افغان را برای خودجاسوس تربيه میأانم، يعنی پاکستان مخو می" سرچپه" ولی من اين ھدف را -باشد می

افغانھا نمی آموزاند، ه ب) باشد که درحقيقت مسايل عادی می(را کارآمد جاسوسی خود اسرار  فيصد٣٠پاکستان بيشتراز 

 يکتعداد اتباع  پاکستان ھمين اکنون- افغانستان نيزميسراست دانش تخصصی دردستگاه استخبارات خود اين مقدار و

 دولت افغانستان معرفی وافشاء کند، بلکه ازه ب آنھا را شود حيث جاسوس دراستخدام خود دارد وحاضرنمیه افغان را ب

ه ب کارکنان افغانی را% ۵٠رود  وعده ھای وافر، که بيم آن می شمول دادن پول وه ی کارخواھدگرفت، بئتکتيک ھا

کند، متعھدباشد،  حيث جاسوس تربيه میه ن به تعھدخودکه افغانھا راصادقانه باگرپاکستا. تربيه کند حيث جاسوس خود

 حکومت افغانستان معرفی کند وه  جاسوسھای سابق خودرا بۀتجربۀ امتحانی بايد ازينجا شروع شودکه پاکستان ھم
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اثراين تفاھمنامه از حکومت پاکستان معرفی کند، تا عمليات جاسوی جديد دره را ب افغانستان نيرجاسوسھای سابق خود

  .يک ميدان صفا وصفرشروع شود

، يعنی حمالت ناگھانی ..."تبادل اطالعات درساحۀ تروريزم وھراس افگنی "را انجيرصافی مھمترين مادۀ قرارداد) ۴

 صادرکنندۀ باندھای پاکستان تمويل کننده و"که  گويد مسلحانه، حمالت انفجاری، مخفی ساختن ماينھا وغيره دانسته می

باند در  پرقدرت تروريستی، دو عبارت ديگردولت پاکستان چھاربانده  ب–." اشرارو تروريستی برعليه افغانستان است

اينطرف اين باندھا رادرخاک خود امنيت، ه  سال ب١۵ ازمدت -خود دارد اختيار در درمنطقۀ خيبر باند بلوچستان ودو

نيکھای تروريستی وسامان آالت مودرن کشف به آنھا داده واين مسکن، پول واسلحه داده وھم درخاک خود تمرينات وتخ

اگر . داخل افغانستان سوق داده استه مطابق اھداف نظامی وسياسی خود به اشغال يا تخريب مواضع معين ب را باندھا

قانه داخل خاک خود درافغانستان صاد  و اگرپاکستان به خاتمه دادن عمليات تروريستی از مدعيات فوق درست نيست

باشند درخاک خو وتحت امنيت  که ھمه اتباع شناخته شدۀ افغانستان می را باشد، پس چرا اين باندھا می متعھد

کند؟؟؟ چراپاکستان برای اين باندھا امتيازات سياسی درافغانستان مطالبه دارد؟؟؟ يعنی پاکستان به  خودنگھداری می

چوکی درکابينه و شش واليت % ٢٠گردانم که  به افغانستان برمیرا وقتی  گويد که اين باندھا حکومت افغانستان می

خواھد ازطريق باندھای فروخته شده، قدرت سياسی  عبارت ديگر پاکستان میه ؟ ب!افغانستان دراختيار آنھا گذاشته شود 

 !غانستان تحميل کردن است دوام جنگ را برافً ودر غيرآن  واضحا طور دايم درافغانستان نگه دارده ونظامی خودرا ب

بشردوست که يکعدۀ شان با سياست خارجی دولت خودچندان   موافق  من درامريکا با يکعده امريکائيھای صلحدوست و

افسران  دربين اينھا پروفيسران و. شنوم نظرات آنھا رامی کنم و نيستند، ماه يکی دوباردرمجالس شان اشتراک می

من  پرسند و من می از اينھااوضاع حاالت افغانستان را. شامل اند) زن ومرد(موسفيدانمتقاعد، ژورنالستان ، جوانان و

سخنانی ازآنھا شنيدم ازين قبيل که . بدبخت من صحبت واظھارنظرکنند بارۀ کشور در کنم تا آنھا را تحريک وتشويق می

  پاکستان  خواھد ازتجزيۀ تنھا میدرحال حاضرسياست طويل المدت امريکا درمنطقۀ آسيای مرکزی ازينقراراست که نه 

حدی ضعيف وناتوان گردد که خودش حاضر به ادغام با پاکستان شود که ه جلوگيری کند، بلکه متوقع است افغانستان ب

 امريکا درين منطقه مبدل خواھدشد وازکمکھای بسيار حيث يک مرکز مھم ستراتيژيکه آنصورت اين دومملکت ب در

دولت امريکا  دانيم، اما را خوب نمی دليل آن: ی درآن مجلس گفتئريکا يک خانم ام- د گرديدبيشتر امريکا مستفيد خواھ

پاکستان رفته ام، پاکستانيھا مردم بی ه ب بار باالی افغانھا اعتماد ندارد، ولی باالی پاکستان اعتماد دارد، اوگفت من دو

 ن دوسال درافغانستان خدمت کرده، می جگړرتبۀه  يک مرد موسپيد اززبان پسرش که ب- اطاعت پذيراستند و ضرر

 : گفت

سازد، اما به اردوی افغانستان اسلحۀ دفاعی  امريکا به اردوی افغانستان امکانات خوردن وزنده ماندن راميسر می" 

که شايديھودی ( يک مرد روسی-پاکستان توانسته اعتماد امريکاراحاصل کند خواھد و دھد، چونکه پاکستان نمی نمی

خواھد افغانستان  اين گپ درست است که امريکا می: "کند، گفت اينطرف درامريکا زندگی میه ولی از سالھا ب) باشد

دولت روسيه ازين پالن خبردارد بنابرآن "که   وعالوه کرد..." با پاکستان ادغام شود، انگليس نيزطرفداراينکاراست

  ..."باشد اتحاد نظامی بين ھند وروسيه روبه تزئيد می

امااقدام امريکا . دانم ودولت کابل بايد درزمينه غوروتحقيق کند که دربيانات فوق چقدر واقعيت وجوددارد، من نمی اين

بی  پاکستان بخشيد، يک سيلی محکم توھين وه که چندصدطياره وچندصدتانک خودرا ازافغانستان برون ساخت وآنھاراب

ارتباط شايعات ادغام مجبوری افغانستان با ه  دھليزواخان نيزبازجانب ديگرموضوع افتتاح. اعتمادی به افغانستان بود

پاکسان بايد تحت تدقيق ومطالعه قرارداده شودکه آيا دولت چين ازپالن طويل المدت امر يکا وشايعات ادغام افغانستان با 

  ؟!که افتتاح دھليزواخان متمم پالن ادغام دانسته شده است  پاکستان بيخبراست ؟ يا اين
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  :قای داکتر اشرف غنی ازينقراراستآحيث يک افغان به ه فارش من به بحاال س

 برای دوام فشارسياسی ونظامی وقتل وکشتارباالی ًدانی که پاکستان باندھای تروريستی را قصدا  برادرمحترم، تو می

 ت نيزشامل میکند ودرين سياست عاجزساختن وضعيف ساختن افغانستان درطويل المد افغانستان تمويل ونگاھداری می

موفقيت وپيشدستی ه کند وھرروز ب که اکنون حکومت شما تعقيب می" کج دارومريز" عوض يک سياست -باشد

 :گذاريد؟  اينطور مقابل پاکستان نمیه پاکستان می انجامد، چرا يک شرط سچه وصاف افغانی واسالمی را ب

 تروريستی مقيم خاک پاکستان را که ھمه اتباع شناخته که شما چھار باند تازمانی! برادرمحترم، جاللتماب نوارشريف "

 طورمشھود برون نسازيد، اعتماد وه باشند، واداربه بازگشت به افغانستان نکنيد، يا از خاک خود ب شدۀ افغانستان می

ه را ب آن اين يگانه شرط ما است وتوقع داريم -تواند صداقت و صلح و تفاھم بين افغانستان وپاکستان رويکار آمده نمی

 ما تعھد می سپاريم که عفوعمومی رااعالن کنيم و حفظ جان -قسم يک حسن نيت و بدون ھرگونه پيش شرط بپذيريد 

سسۀ ملل ؤوسيلۀ پارلمان افغانستان و مه گردند، ب طور مسالمت آميزبه افغانستان برمیه که ب  کسانیۀومال وصيانت ھم

گردند امتيازات مندرج درقانون اساسی مساويانه  وطن برمیه  ازپاکستان بمتحد تضمين گردد وبرای اتباع افغانستان که

 ..." بدون تبعيض رعايت خواھد شد و

گردد، واگرنپذيرد درآنصورت دولت افغانستان بايد  اگرپاکستان پيشنھاد شما را بپذيرد، صداقت وحسن نيت آن برمالمی

 اعالن سفربری درافغانستان -يت افغانستان دفاع کرده بتواندقدرت ملت خود ازموجوده باشد تاب" سفربری"بفکر اعالن 

 سال قبل  اين بارگران ۶۵بار دخان يکوومرحوم سردارداو(را تحميل خواھد کرداگرچه بارگران ضربات اقتصادی 

ن جناح پاکستان، اعال ، اما با وقوف از اوضاع جاری در دو) راپذيرفت و با معذرت پاکستان از صحنه موفق برون آمد

وجودمی آورد وازين ه ی را بئۀ سرحد خيبر و بلوچستان، قيام ھا ، درصوب٢١سفربری درافغانستان در دھۀ دوم قرن 

  . چيز ديگری به وجود خواھدآمد که پاکستان منتظرآن نبوده است" گدودی"

  . آمين–ت وقدرت بيشتر و عمرطويل نصيب کناد أخداوندمتعال زعمای صادق به افغانستان را جر

  ٢٠١۵ می ٢۴رخ ؤ م– سيدخليل هللا ھاشميان –دمتگارافغانستان خ

 

 

 


