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 24/05/2015                     هاشمیان هللا سیدخلیل داکتر

 

 امنیتی نامۀ تفاهم پیرامون

 

مقاله ای بقلم آقای انجنیرعبدالصبورصافی بعنوان "تفاهم نامۀ امنیتی با پاکستان یعنی چی؟" 
من ازتحلیل شان  رادرپورتال )تول افغانستان(خواندم که این موضوع راهمه جانبه تحلیل کرده و

 اجازه میخواهم باالی نکات مطروحۀ شان چیزهایی بیافزایم: حمایت میکنم و

( انجنیر صاحب میفرمایندکه این تفاهمنامه "بصورت غیرمستقیم برسمیت شناختن خط 1

سال اخیرحق  68نانه! پاکستان از بدوتاسیس خوددرمسیردیورنداست." یک تحلیل واقعبی

ملیون پشتون را برسمیت نشناخته وازطریقه های نظامی وسیاسی پیهم باالی  25خودارادیت 

افغانستان فشارواردنموده تاخط دیورندرابرسمیت بشناسدکه خوشبختانه تاامروز حکومتهای 
سازد. اما سعی پاکستان درین راستا دوام داشته افغانستان را نتوانسته حاضربقبول این خیانت ملی ب

اینکه انجنیرصافی اصطالح "غیرمستقیم" را بکاربرده بیانگر قدمهای  -وباقدمهای آهسته پیش میرود
این پیمان شاید قدم اول "غیرمستقیم" باشد و دوقدم دیگر  -آهستۀ پاکستان برای نیل به هدف است
ن تامین خواهدشد، خط دیورند معنی سیاسی وجفرافیایی "غیرمستقیم" که دراثر تطبیق این پیما

 خودرا بکلی میبازد وجزء مایملک رسمی ودایمی پاکستان خواهدشد.   

(انجنیرصافی معتقداست که هدف این تفاهمنامه "ضعیف ساختن مناسبات بین هندوستان 2

مفیدهندوستان که برای  وافغانستان است." بنظرمن، دراثر تطبیق این موافقتنامه آن مقداراستخبارات
امنیت اتباع وپروژه های انکشافی هندوستان در افغانستان ضروری میباشد، خنثی خواهد شد 
واستخبارات پاکستان بطورغالب وپیشتاز برهمه استخبارات، بشمول استخبارات افغانی، عرض 

 اندام خواهدکرد وسرنوشت افغانستان بدست موسسۀ )آی.اس.آی(خواهد افتاد.

ای انجیرصافی درست درک نموده که ظاهرا هدف این تفاهمنامه "تربیه کردن کارمندان افغان ( آق3

ولی من این هدف را "سرچپه" میخوانم، یعنی پاکستان مامورین افغان را  -درامورجاسوسی" میباشد

فیصداسرارکارآمد جاسوسی خودرا)که  30پاکستان بیشتراز  –برای خودجاسوس تربیه میکند 

مسایل عادی میباشد( بافغانها نمی آموزاند، واین مقداردانش تخصصی دردستگاه درحقیقت 
پاکستان همین اکنون یکتعداد اتباع افغان را بحیث جاسوس  -استخبارات خودافغانستان نیزمیسراست

دراستخدام خود دارد وحاضرنمیشودآنها رابدولت افغانستان معرفی وافشاء کند، بلکه ازتکتیک هایی 

% کارکنان افغانی 50گرفت، بشمول دادن پول ووعده های وافر، که بیم آن میرود کارخواهد

رابحیث جاسوس خودتربیه کند. اگرپاکستان به تعهدخودکه افغانها راصادقانه بحیث جاسوس تربیه 
میکند، متعهدباشد، تجربۀ امتحانی باید ازینجا شروع شودکه پاکستان همه جاسوسهای سابق خودرا 

نستان معرفی کند وافغانستان نیرجاسوسهای سابق خودرا بحکومت پاکستان معرفی بحکومت افغا
 کند، تا عملیات جاسوی جدید دراثراین تفاهمنامه از یک میدان صفا وصفرشروع شود.
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( انجیرصافی مهمترین مادۀ قراردادرا " تبادل اطالعات درساحۀ تروریزم وهراس افگنی..."، 4

، حمالت انفجاری، مخفی ساختن ماینها وغیره دانسته میگویدکه یعنی حمالت ناگهانی مسلحانه
بعبارت  –"پاکستان تمویل کننده وصادرکنندۀ باندهای اشرارو تروریستی برعلیه افغانستان است." 

دیگردولت پاکستان چهارباندپرقدرت تروریستی، دوباند در بلوچستان ودوبانددرمنطقۀ 

باینطرف این باندها رادرخاک خود امنیت، مسکن، پول سال  15ازمدت  -خیبردراختیارخود دارد

واسلحه داده وهم درخاک خود تمرینات وتخنیکهای تروریستی وسامان آالت مودرن کشف به آنها 
داده واین باندهارامطابق اهداف نظامی وسیاسی خود به اشغال یا تخریب مواضع معین بداخل 

نیست، و اگرپاکستان به خاتمه دادن عملیات  افغانستان سوق داده است. اگر مدعیات فوق درست
تروریستی ازداخل خاک خود درافغانستان صادقانه متعهدمیباشد، پس چرا این باندهاراکه همه اتباع 
شناخته شدۀ افغانستان میباشند درخاک خو وتحت امنیت خودنگهداری میکند؟؟؟ چراپاکستان برای 

لبه دارد؟؟؟ یعنی پاکستان به حکومت افغانستان میگوید این باندها امتیازات سیاسی درافغانستان مطا

% چوکی درکابینه و شش والیت افغانستان 20که این باندهارا وقتی به افغانستان برمیگردانم که 

دراختیار آنها گذاشته شود !؟ بعبارت دیگر پاکستان میخواهد ازطریق باندهای فروخته شده، قدرت 
رافغانستان نگه دارد، ودر غیرآن  واضحا دوام جنگ را سیاسی ونظامی خودرا بطور دایم د

 برافغانستان تحمیل کردن است!

من درامریکا با یکعده امریکائیهای صلحدوست وبشردوست که یکعدۀ شان با سیاست خارجی دولت 
خودچندان   موافق نیستند، ماه یکی دوباردرمجالس شان اشتراک میکنم ونظرات آنها رامیشنوم. 

ا پروفیسران وافسران متقاعد، ژورنالستان ، جوانان وموسفیدان)زن ومرد( شامل اند. دربین اینه
اینهااوضاع حاالت افغانستان راازمن میپرسند ومن آنها را تحریک وتشویق میکنم تادربارۀ 
کشوربدبخت من صحبت واظهارنظرکنند. سخنانی ازآنها شنیدم ازین قبیل که درحال حاضرسیاست 

 کا درمنطقۀ آسیای مرکزی ازینقراراست که نه تنها میخواهد ازتجزیۀپاکستان طویل المدت امری
جلوگیری کند، بلکه متوقع است افغانستان بحدی ضعیف وناتوان گردد که خودش حاضر به ادغام با 
پاکستان شود که درآنصورت این دومملکت بحیث یک مرکز مهم ستراتیژیکی امریکا درین منطقه 

یک خانم امریکایی درآن  -کهای بسیار بیشتر امریکا مستفید خواهد گردیدمبدل خواهدشد وازکم
مجلس گفت: دلیل آنرا خوب نمیدانیم، امادولت امریکا باالی افغانها اعتماد ندارد، ولی باالی پاکستان 

یک  -اعتماد دارد، اوگفت من دوباربپاکستان رفته ام، پاکستانیها مردم بی ضررواطاعت پذیراستند
 پید اززبان پسرش که برتبۀ جگرن دوسال درافغانستان خدمت کرده، میگفت: مرد موس

" امریکا به اردوی افغانستان امکانات خوردن وزنده ماندن رامیسر میسازد، اما به اردوی 
افغانستان اسلحۀ دفاعی نمیدهد، چونکه پاکستان نمیخواهد وپاکستان توانسته اعتماد امریکاراحاصل 

که شایدیهودی باشد( ولی از سالها باینطرف درامریکا زندگی میکند، گفت: یک مرد روسی) -کند
"این گپ درست است که امریکا میخواهد افغانستان با پاکستان ادغام شود، انگلیس 
نیزطرفداراینکاراست..." وعالوه کردکه  "دولت روسیه ازین پالن خبردارد بنابرآن اتحاد نظامی 

 باشد..."بین هند وروسیه روبه تزئید می
اینکه دربیانات فوق چقدر واقعیت وجوددارد، من نمیدانم ودولت کابل باید درزمینه غوروتحقیق کند. 
امااقدام امریکا که چندصدطیاره وچندصدتانک خودرا ازافغانستان برون ساخت وآنهارابپاکستان 

ع افتتاح بخشید، یک سیلی محکم توهین وبی اعتمادی به افغانستان بود. ازجانب دیگرموضو
دهلیزواخان نیزبارتباط شایعات ادغام مجبوری افغانستان با پاکسان باید تحت تدقیق ومطالعه 
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قرارداده شودکه آیا دولت چین ازپالن طویل المدت امر یکا وشایعات ادغام افغانستان با پاکستان 
 بیخبراست ؟ یا اینکه افتتاح دهلیزواخان متمم پالن ادغام دانسته شده است !؟

اال سفارش من به بحیث یک افغان به اقای داکتر اشرف غنی ازینقراراست: برادرمحترم، تو ح
میدانی که پاکستان باندهای تروریستی را قصدا برای دوام فشارسیاسی ونظامی وقتل وکشتارباالی 
افغانستان تمویل ونگاهداری میکند ودرین سیاست عاجزساختن وضعیف ساختن افغانستان درطویل 

عوض یک سیاست "کج دارومریز" که اکنون حکومت شما تعقیب میکند  -نیزشامل میباشد المدت
وهرروز بموفقیت وپیشدستی پاکستان می انجامد، چرا یک شرط سچه وصاف افغانی واسالمی را 

 بمقابل پاکستان نمیگذارید؟  اینطور:

مقیم خاک پاکستان را که  "برادرمحترم، جاللتماب نوارشریف ! تازمانیکه شما چهار باند تروریستی
همه اتباع شناخته شدۀ افغانستان میباشند، واداربه بازگشت به افغانستان نکنید، یا از خاک خود 
بطورمشهود برون نسازید، اعتماد وصداقت و صلح و تفاهم بین افغانستان وپاکستان رویکار آمده 

سن نیت و بدون هرگونه پیش شرط این یگانه شرط ما است وتوقع داریم آنرا بقسم یک ح -نمیتواند
ما تعهد می سپاریم که عفوعمومی رااعالن کنیم و حفظ جان ومال وصیانت همه کسانیکه  -بپذیرید 

بطور مسالمت آمیزبه افغانستان برمیگردند، بوسیلۀ پارلمان افغانستان و موسسۀ ملل متحد تضمین 
ند امتیازات مندرج درقانون اساسی گردد وبرای اتباع افغانستان که ازپاکستان بوطن برمیگرد

 مساویانه وبدون تبعیض رعایت خواهد شد..." 

اگرپاکستان پیشنهاد شما را بپذیرد، صداقت وحسن نیت آن برمالمیگردد، واگرنپذیرد درآنصورت 
دولت افغانستان باید بفکر اعالن "سفربری" باشد تابقدرت ملت خود ازموجودیت افغانستان دفاع 

اعالن سفربری درافغانستان اگرچه بارگران ضربات اقتصادی را تحمیل خواهد کرد)  -کرده بتواند

سال قبل  این بارگران راپذیرفت و با معذرت پاکستان از صحنه  65ومرحوم سردارداودخان یکبار

موفق برون آمد( ، اما با وقوف از اوضاع جاری در دوجناح پاکستان، اعالن سفربری درافغانستان 

، درصوبۀ سرحد خیبر و بلوچستان، قیام هایی را بوجودمی آورد وازین  21قرن  در دهۀ دوم

 "گدودی" چیز دیگری به وجود خواهدآمد که پاکستان منتظرآن نبوده است. 
 آمین. –خداوندمتعال زعمای صادق به افغانستان را جرات وقدرت بیشتر و عمرطویل نصیب کناد 

 2015می  24مورخ  –میان سیدخلیل هللا هاش –خدمتگارافغانستان 
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