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 مسافرت صدراعظم پاکستان بکابل و ارائۀ طرح سياسی آن کشوربه کرزی

 

ِبايد گفت که پس از رويداد قتل بن �دن، شخصی بنام   ِکه گفته شد، دردرون سازمان القاعده، " سيف العدل" ِ ِ
ِانتقام مرگ اسامه را خواھند گرفت" امه تعيين گرديده بود، طی اع1ميه يی اظھارداشت که بجای اس و ع1وه نمود که " ِ

ِچنانکه متعاقب ھمين اع1ميه، مقام ھای انگليس گفتند که " . اين بارھدف ھايی را درانگلستان مد نظر خواھند داشت" 
                                   . آن کشور اتخاذ نموده اندِترتيبات ويژۀ امنيتی را درشھر ھا و تأسيسات مھم

ِازقرينه چنين برمی آمد که مقام ھای حکومت پاکستان احساس کرده بودند که ديگرُمشت شان باز و اسرارشان   
صدراعظم  فاش شده است؛ چنانکه يوسف رضاگي1نی) ابرقدرت امريکا( نزد بزرگترين حامی مالی و سياسی شان 

ِپاکستان، فقط دوھفته قبل ازعمليات کماندويی امريکا عليه اسامه بن �دن، ) آی.اس.آی) جنرال شجاع پاشا رييسو
ًطوريکه بعدا افشا  .بگونۀ عاجل رھسپارکابل گرديده با حامدکرزی رييس جمھور افغانستان ديداروگفت وگو بعمل آورد

ازجملۀ پيشنھاد ھای موصوف، فقط چند تای .  صريحی داشتطی مذاکراتی با کرزی، پيشنھاد ھای" گي1نی" گرديد، 
                         :آنرا در اينجا درج ميکنيم

حکومت افغانستان با راه اندازی جرگه عنعنوی با پايگاه ھای دراز مدت امريکايی ھا در افغانستان مخالفت *
می آورد تا با حکومت کابل ھمکاری کنند و دست از کند و در مقابل، پاکستان با/ی طالبان و مخالفان مسلح فشار 

   .مخالفت بردارند

 افغانستان و چين که -قدرت امريکا در منطقه رو به اضمح4ل ميرود، بايد يک ب4ک اقتصادی ميان پاکستان *
  .به ابرقدرت تبديل ميشود، ايجاد شود

درحکومت } جمعيت اس4می و ديگرانشامل بخشھايی از جھادی ھای شورای نظار، { مقاومت حضور جبھه *
 .   کابل ضعيف گردد

 .                در دفاتر نمايند گيھای سياسی ھندوستان در افغانستان کاھش قابل م4حظه به وجود آيد *

  .بلوچ ھای پاکستانی که درخاک افغانستان فعال اند بايد ھرچه زودتر از افغانستان خارج ساخته شوند *

 .نوی بايد سران قبايل آن سوی مرز نيز اشتراک کنند عنعدرجرگه  *

  پايپ /ين گاز ترکمنستان تنھا ميان افغانستان و پاکستان باشد، ھندوستان از اين پروژه حذف گرددپروژه  *

 .سھم دادن به پاکستان در استخراج معادن و پروژه ھای اقتصادی در افغانستان *

 .افراد ج4ل الدين حقانی مشخص شوددرحکومت آينده ی افغانستان جايگاه  *

 .درتعيين وزيران دفاع، داخله و رييس امنيت ملی افغانستان، نظر و ديد پاکستان ضروری پنداشته شود *

  .به رسميت شناخته شود" ديورند" درجرگه ی عنعنوی، خط  *

 " ان گويا گفته باشد کهقرارشايعات، حامد کرزی در برابر آنھمه فزونخواھی ھای مداخله گرانۀ جانب پاکست 

   )١٥٦(" .  ِاين پيشنھاد ھا را با ھم پيمانان امريکايی شان در ميان خواھند گذاشت
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ِاما، پاکستانی ھا بربنياد پاليسی خارجی يا سياست ستراتژيکِ شان درمنطقه، بيشتر و مھمتر ازآنچه را که 
منافع و يا امتيازاتی را که جانب پاکستان .  را گام ميگذارنددربا� گفتيم، ازدولت افغانستان خواھانند و مصممانه اندرين

  :ازافغانستان مطالبه دارد، منيحث نمونه، اينھا خواھد بود

بميان آوردن يک رژيم ضعيف، عقبگرا، دست نگر و تابع سياستھای حکومت مرکزی پاکستان مانند امارت *
  .اس4می طالبان

 آبی و زير زمينی افغانستاندسترسی ب4 مانع  به منابع و ذخاير * 

عبور و مرور ب4 مانع کاروانھای تجارتی ( بدست آوردن راه ترانزيت دايمی ميان پاکستان و آسيای ميانه  *
 )پاکستان ازخاک افغانستان

 .کوتاه سازی دست ھندوستان از افغانستان و يا تضعيف سازی روابط حسنه ميان دو کشور *

ش  داشتن درامورسياسی، اقتصادی، عمرانی و حتا نظامی افغانستان به دخالت، شراکت، سھمگيری ونق *
         .رسود جانب آن کشو

و با/ دستی پاکستان درچنين ) درصورت مساعد شدن زمينه(ايجاد کنفدراسيون ميان افغانستان و پاکستان   *
 ... اقتصادی و – مکانيسم سياسی

 .انستان برای ھميشبه جانب افغ" ديورند " تحميل معاھدۀ خط  *

 " ًمقام ھای فزونخواه و بی آزرم پاکستانی حتا پا را ازاين گليم ھم فرا ترگذاشته گھگاھی زمزمۀ تھوع آورمث1

چنانکه . را درميان حلقات خاص سياسی آن کشور سر ميدھند " کابل و قندھارازنظرتاريخی متعلق به پاکستان ميباشند
م درحاليکه گلبدين ١٩٩٠طی بيانيه يی پس ازاشغال خوست درسال ) مدقاضی حسين اح( آی . اس. ُمھرۀ آی

ما تنھا ... فتح خوست را به تمام مردم پاکستان تبريک ميگويم  "رھبرحزب اس1می درکنارش قرار داشت،  گفته بود
  "...               به تصرف خوست اکتفا نخواھيم کرد، بلکه  فتوحات را تا دريای آمو ادامه خواھيم داد

 خورشيدی خويش، ازقول منابع ١٣٩٤طی شمارۀ مؤرح اول ماه سنبلۀ سال " شبکۀ اط1ع رسانی افغانستان"
آگاه نوشت که جانب پاکستان به دولت افغانستان گفته است که ھرگاه پاکستان بخواھد که صلح و امنيت درافغانستان 

  :ًاعاده شود، بايد خواستھای آتی را رسما بپديرد

 ومت افغانستان بايد خط ديورند را به رسميت بشناسندحک) اول

، بدون مھار يا استفاده اجازۀ ورود به اين کشور را }ازخاک افغانستان{آبھای سرازير شده به پاکستان )دوم
 .داشته باشند

 حکومت افغانستان بايد روابطش با ھندوستان را محدود سازد) سوم

  حکومت افغانستان به گروه طالبان تعلق گيرندُبايد پنجاه در صد از ارگان ھای) چھارم

 . درصد م1حظات پاکستان مدنظر قرار گيرد٣٥درتعيين مقام ھای بلند پايۀ دولتی، حد اقل ) پنجم

کليد صلح افغانستان در " ًافغانستان رسما اع1م نمود که " شورای عالی صلح" دربحبوحۀ نشرچنين گزارشھا، 
ين کشور روش دوگانۀ خود را تغيير ندھد و موضع خود را در برابر دولت کابل و دست پاکستان است و تا وقتی ا

 ".طالبان تغييرندھد، صلحی برقرار نخواھد شد

ِاين نکته درھمينجا گفتنی است که اينھمه تحرکات شيطنت آميز، مداخله گرانه و استعماری جانب پاکستان عليه  ِ
ۀ رسمی يی که به سلسلۀ نشست و برخاست ھا و گفت و گوھای افغانستان درحالی صورت ميگرفت که در اع1مي

صادر شده بود، چنين ) افغانستان و پاکستان( فی مابين دو کشور )  خورشيدی١٣٨٨ماه دسامبر سال )  رسمی
   :ميخوانيم

 : جمھوری اس4می افغانستان و جمھوری اس4می پاکستان با در نظر داشت حقايق ذيل "

 پايدار و دوستی ميان مردمان و حکومت ھای جمھوری اس4می پاکستان و افغانستان، با با تأکيد بر روابِط*
در نظر داشِت روابط و مشترکات تاريخی، فرھنگی و مدنی و جغرافيای مشترک که نمايانگرسرنوشِت مشترِک  دو 

ميۀ حسن ھمجواری و رعايِت  ملت ميباشد، با تأکيد برتعھِد متقابل به حاکميت ملی، استق4ل و تماميِت ارضی و اع4
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ِاصول منشور سازمان ملل متحد، با تأکيد بر تحکيم ِروابط ميان افغانستان و پاکستان برای تأمين صلح ؛ امنيت و  ِ
 دسمبر ٢٢انکشاِف منطقه، با رعايِت مندرجاِت اع4ميۀ کابل در مورد روابط نيک و حسن ھمجواری مورخ 

ورد ابعاد ھمکاری ھای دو جانبه ميان افغانستان و پاکستان منعقدۀ ششم ،با رعايت اع4ميۀ مشترک در م٢٠٠٢
 کابل و با درِک فرصت ھای موجوده برای استفاده ازمنابع طبيعی و بشری به ھدف توسعه و ٢٠٠٩جنوری سال 
 ھمکاريھای ِمردمان دو کشور، ھردو جانب توافق کرده اند اقدامات ذيل را  برای تحکيم ِھرچه  بيشتر سعادت و رفاِه

  ".دو جانبه اتخاذ نمايند

ھردو جانب دربخشھای مواص1ت، تجارت و سرمايه گذاری، تعليم و تربيت، ارتقای " ِتوافق " و " پيمان" البته 
ِظرفيت ھا، زراعت و محيط زيست، انرژی و تماس ھای مردمی، با ذکرجم1ت و واژه ھای مطنطن درج اع1ميۀ  ِ

پس . ِا به ذکر مقدمۀ اين توافق دربا� اکتفا نموده ازذکرمجموع مواد آن منصرف شديممتذکره گرديده است که تنھ
ِم1حظه ميشود که جانب پاکستان، ھيچگاه و درھيچ موردی برقول و قرارخويش دربرابر افغانستان صادق نبوده و  ِ

  .نخواھند بود

 مي1دی، ٢٠١١ِتۀ دوم ماه جون سال به سلسلۀ ھمين رفت و آمدھا و بگو مگو ھا فی مابين دوکشور، درھف  
ِحامد کرزی يکبارديگر دررأس يک ھيأت رسمی رھسپاراس1م آباد گرديد و پس ازديدارھا و م1قاتھا با آصف علی  ِ ِ
 ِزرداری رييس جمھور، سيد رضا گي1نی صدراعظم و ديگر سران دولتی آن کشور، طی سخنانی درکابل اظھار داشت

ُدر اين سفر گرانبھا به ھمراه ھيأِت بلند پايۀافغانستان به بسياری از اھداف خود در زمينۀ پيشبرد ِروند صلح  . . . " : ِ
ِدست يافتيم و درکنار دولت و مقاماِت کشور دوست و برادر پاکستان، گامھای مھمی را برای ايجاِد صلح و امنيِت ِ 

دو کشور قادرند در زمينۀ زير ساختھای  ... " : ن نيزگفترضا گي1نی صدرعظم پاکستا و  "...منطقه بر ميداريم
اقتصادی، انرژی و ساخت پروژه  ھای در دست اقدام و مطالعاتی برای رسيدن ِمردم ِمنطقه و افغانستان به رفاه و 

         "...توسعه از تجارِب يکديگر استفاده کرده و اميدواری را به مردم باز گردانند

را دراينجا " پيمان اس1م آباد" ز پيمان مشترک ميان دو کشورافغانستان و پاکستان بنام اينک، بخش ديگری ا 
ِدر اين پيمان ھردو کشور به ھمکاری ھای   " : درج ميکنيم تا م1حظه شود فاصله ميان حرف تا عمل چقدراست

 اس4م آباد که زلمی رسول ِپيمان. ِاقتصادی، فرھنگی و ھمچنين تقويت بيشتر روابط ِ دپلوماتيک متعھد شده اند
وزيرامورخارجه ی افغانستان و حنا ربانی کھر سرپرسِت وزارت امورخارجه ی پاکستان آن را امضا کردند، بيست و 

ِبراساس اين پيمان، پاکستان متعھد شده است که حق ترانزيِت افغانستان را از يکشنبه  دوازدھم . پنج ماده دارد
ِپيش ازاين کاميونھای افغانستان نميتوانستند از مرز . ی اين پيمان به اجرا بگذاردجون، يعنی يک روز پس ازامضا

سرمايه گذاری ھای بيشتر در زمينه ی استخراج . را به آبھای آزاد بر بندر کراچی برسانند پاکستان عبور کنند و خود
شت در افغانستان از ديگر تعھداِت معادن، ھمکاريھای بيشتر درزمينه ی مبارزه با مواد مخدر و بھبود وضعيت ِبھدا

پاکستان ھمچنان تعھد کرده است تا دو ھزار بورسيه ی تحصيلی در رشته ھای پزشکی . پاکستان در اين پيمان است 
ِرھبران پاکستان و افغانستان ت4ش ميکنند با گسترش ھمکاری ميان .  ِو مھندسی به شھروندان افغانستان اعطا کند

توافق ھای جديد برای رسيدن به صلح پايداردر دو سوی . نا امنی در ھردو کشور غلبه کننددولتھا، برشورشھا و 
آقای کرزی که درپايان اين سفر دو روزه با خبرنگاران . خط ديورند يکی از اھداف ِاصلی اين سفر اع4م شده بود

وه ھای شورشی از جمله طالبان، صحبت ميکرد، گفت ؛ مقام ھای دو کشور در اين موردکه چگونه بتوانند افراد و گر
حزب اس4می به رھبری گلبدين حکمتيار و گروه حقانی را به ترِک جنگ و مذاکره  با دولت افغانستان تشويق کنند، 

ع4وه بر ديدار بين مقام ھای دو کشور، ديدارھای ديگری نيز انجام شده است که به گفته ی . گفت و گو کردند
ِھان الدين ربانی رييس شورای عالی صلح با افرادی که گفته ميشود بر رھبران گروه بر. . . خبرنگاران مھم است

ھای شورشی نفوذ دارند از جمله، آقای آفتاب شيرپاو وزير داخله ی پيشين پاکستان و مو/نا فضل الرحمن از 
ُروحانيون بلند پايه و پرنفوِذ پاکستان ديدارکرده است  را به نام کميسيون مشترک دو کشورھمسايه کميسيونی . ... ِ

صلح نيز تأسيس کردند که ھدِف آن ھمآھنگی بيشتر برای غلبه ی دوکشور برنا آرامی ھا و شورشيانی است که در 
ازجانب افغانستان برھان الدين ربانی رييس شورای عالی صلح،  ... دو سوی مرز افغانستان و پاکستان  فعال ھستند

 شير محمد کريمی رييس ستاد ارتش، رحمت \ نبيل سرپرست اداره ی امنيت زلمی رسول وزيرامورخارجه، جنرال



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئاليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ملی، جاويد لودين معاون وزارت امورخارجه و عمر داوود زی سفير افغانستان در اس4م آباد در اين نشست شرکت 
س ارتش، جنرال داشتند و از طرف ِپاکستان ھم حنا ربانی کھر سرپرسِت وزارت امورخارجه، جنرال اشفاق کيانی ريي

، سلمان بشير معاون وزير امورخارجه و محمد صادق (آی اس آی(سازمان اط4عات ارتش ِشجاع پاشا رييس
  )١٥٧. " (سفيرپاکستان درکابل شرکت داشتند

ِشيوه ھای بکار ُبرد مخاصمت ھای جانب پاکستان عليه منافع ملی مردم افغانستان ظرف چند دھۀ اخير، متنوع،  ِ
ِمث1، ع1وه ازبھم اندازی احزاب اس1می، تخريب زيربنا ھای کشور، . بسيارھدفمندانه بوده استحساب شده و ِ ً

ِجاسوسی وجاسوس پروری، تبليغات سؤ، به راه اندازی عمليات تروريستی، شليکِ موشک، انسداد راه ھای مواص1تی  ِ ِ
ِو صد ھا عمل نا روای ديگر، پول مروج پاکستان را نيزغرض تضعيف پ ِ  ِول افغانی و ضربه زدن به سيسم اقتصادیِ

ًافغانستان، درو�يات مرزی کشوربه چلند انداخت و تا توانست اموال تجارتی تقلبی، بی کيفيت و حتا زيان بار را عمدا  ِ ِ
                    .به بازارھای افغانستان فرستاد

ِ م ، ضمن نشر يک گز٢٠١٣بتاريخ دھم ماه نوامبر" کابل پرس  " ننگرھار " ِارش مستند، تحت عنوان ِ
ِدراسارت کلدار پاکستان با گذشت دوازده سال از حکومت کرزی، ھنوز ھم پول پاکستان در و/يت  ... " نوشت که" ِ

  "...ھای ھم مرزبا پاکستان چلند دارد

     يدھدِيکی از دوکانداران شھر ج1ل آباد نوت پاکستانی را برای اثبات چلند آن برای خبرنگارنشان م

ِبيش ازچند روزاز سفر حامد کرزی و ھيأت معيتی اش به پاکستان و تدوير کنفرانس فوق الذکر سپری نشده بود  ِ
ِکه مقام ھای نظامی پاکستان با شليک صد ھا موشک با�ی شھرھا و و�يات کنر، ننگرھار، خوست و پکتيا که موجب  ِ

ِکن اھالی مناطق مذکور و آواره گی ھزارھا تن ديگر گرديد، يکبار شھادت بيش ازيکصد نفرافغان، ويرانی منازل و اما ِ ِ ِ
ِديگر نشان دادند که آنھا به ھيچ صورت پابند تعھد و پيمان امضا شده و معيارھای اخ1قی نبوده وھرگز دست 

 ونيز، ِجالب اين بود که حامد کرزی درمقام رييس جمھور کشور. ازخصومت عليه مردم افغانستان برنخواھند داشت
ِنيرو ھای خارجی مستقر درخاک افغانستان، علی رغم ھيجان، نگرانی و تقاضا ھای ھمه گانی درداخل افغانستان، ھيچ  

ِواکنش قانونی و حقوقی دربرابر اين عمل نظامی پاکستانيھا نشان ندادند ِ ِبنابرآن، مردم افغانستان، چنين سکوت بی . ِ
ِسابقه درقبال عمليات نظامی پاکستان  را توطئۀ ديگری بر ضد منافع ملی خويش دانسته  درشھر ھای کابل، ھرات، ِ

ھمچنان، تعدادی ازافغانھای .  ِمزاروحتا درکشور ھای اروپايی و امريکايی دست به تظاھرات اعتراضی گسترده زدند
ِمقيم خارج باساس احساسات وطنخواھانۀ شان درکشورھای مختلف جھان ، تظاھرات اعتراض آميز ِ ِ ِ ِ ضد مداخ1ت ِ

  .ِآشکار و پنھان جمھوری اس1می ايران را نيز به راه انداختند

ِ مي1دی و اظھارات والی کنر و شاھدان عينی ٢٠١٢ِگزارشھای مطبوعات افغانستان درماه جو�ی سال  ُ ِ
ِبه مناطق مختلف آن و� ِميرسانيدند که پاکستان ظرف تنھا سه ماه، يکھزار و پنجصد موشک و خمپاره يت شليک نموده ِ

اند که دراثرآن، ده نفرجان شان را ازدست داده و صد ھا نفرديگرخانه و کاشانۀ شان را ترک گفته به جا ھای امن تری 
ِم، ضمن اظھارات مستند ويديويی گفت که٢٠١٢ِسيد فضل c واحدی والی کنر بتاريخ چھارم ماه آگست .  پناه ُبرده اند ِ ِ 

 " .ُاکستانی به تعداد سه صد راکت با/ی شھرک وايگل  مربوط و/يت کنرشليک کردندتنھا امروز، مقاماِت پ :

ِجريان حم1ت موشکی پاکستان عليه افغانستان درتحت ِفصل نزدھم اين اثر، بصورت مفصلترگنجانيده شده است(  ِ(      

 ) ادامه دارد( 

 

 

 


