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  برو قوی شو اگرحـق  خويش می طلبی

  

  

وی خط ديورند ازسياست برای مردمان آنس" داعيۀ پشتونستان" در نيم قرن گذشته دولتمردان افغانستان زيرنام 
شاھد قرائتی ديگر از داعيۀ  "ديورند جرگه"حمايت ميکردند، ولی اکنون ما در برنامه، " حق خوداراديت"

باشندگان آنسوی خط ديورند را از " حق خود اراديت"سخنرانان اين برنامه مسئلۀ . پشتونستان وخط ديورند ھستيم
توضيح نميدھد که با ) آقای صديق متين(برنامه ساز . آنسوی خط  ھستندقلم انداخته اند و مدعی  پس گرفتن اراضی  

کدام وسايل و امکانات نظامی ومالی و پشتوانۀ مردمی ميخواھد حق تعيين سرنوشت باشندگان آنسوی خط ديورند را 
  از آنھا سلب کند و الحاق مجدد آن مناطق را با افغانستان تحقق بخشد؟

خط ديورند در چند جبھۀ مستقل ومختلف با ديدگاه متفاوت از ھم در صحنۀ درحال حاضر باشندگان آنسوی 
" نيشنل عوامی پارتی"ًمث[ يکی از جبھات سياسی فعال، حزب ناسيوناليست . سياسی پاکستان حضور فعال درارند

متحده (میجبھۀ ديگر، اتحاد شش حزب بنيادگرای  اس[. است که درائت[ف با حکومت برحال پاکستان ھمکاری ميکند
و جبھۀ سومی، تحريک طالبان پاکستان است که . ميباشد که خواھان سلطۀ پاکستان بر مناطق قبايلی اند) مجلس عمل

خواھان تشکيل امارت اس[می مطابق مودل عربستان سعودی درمناطق قبايل آزاد ميباشند و چھارمين جبھه، ميتوان 
اند ساب کرد که بعضی از آنھا خواھان استق[ل کامل بلوچستان را ح) مرکب از چھارحزب(جبھه آزادی طلبان بلوچ

  . تاری داخلی بلوچستان ميباشندوبرخی کم از کم خواھان خود مخ

آنھائی که مدعی الحاق مسکن وماوای اين چھارجبھه فعال سياسی ھستند آيا گاھی از رھبران اين جبھات 
د با افغانستان را ميخواھند يا با پاکستان و يا اينکه آنھا الحاق پرسيده اند که آنھا چی ميخواھند؟ آيا آنھا الحاق خو

افغانستان را با پاکستان آرزو دارند؟ گمانم براينست که آنھا، بخصوص احزاب غير ناسيوناليست پشتون، الحاق  
بايد فرزندان پشتون افغانستان را با پاکستان ميخواھند و نه الحاق خود با افغانستان را، زيراکه اگر چنين نمی بود، مي

آنسوی خط را برای عمليات تروريستی به وgيات پشتون نشين جنوب وشرق افغانستان نمی فرستادند تا مکاتب 
  .ومدارس فرزندان پشتون دراينسوی خط را نابود کنند و يا با انفجار خود جان مردم بيگناه افغان را بگيرند

ين شرايطی که افغانستان دچار بحران نا امنی وگسترش  طرح چنين يک موضوع حساسيت برانگيز در يک چن
) آی اس آی(ترورھا وعمليات بمب گذاری وانتحاری طالبان صادر شده از سوی سازمان استخبارات نظامی  پاکستان

نکند که در زيرنام . به داخل افغانستان است، ذھن وافکار انسان را بسوی غير ازسمت منافع عليای افغانستان می برد
عيۀ الحاق سرزمين ھای آنسوی خط ديورند به افغانستان ت[ش صورت بگيرد تا  بخش ھای ديگری از وgيت شرقی دا

افغانستان زير نفوذ پاکستان برده شود و يا زمينه سازی  برای برسميت شناختن اين خط منحوس  بدون بديل مناسبی 
  .باشد و دل اربابان پنجابی را شادمان کند

 ھا وصحبتھای احساساتی برخی از افغانھا در شبکه ھای تلويزيونی برون مرزی بود که بدنبال ھمين بحث
نيروی مسلح خود در نوارخط ديورند نه تنھا  وgيات شرقی افغانستان را مورد حم[ت   ھزار١٢٠پاکستان با حضور 

 مردمان وgيات شرقی کشور توپخانه نظامی خود قرار داد و با فيرصدھا توپ و راکت خسارات ھنگفت جانی ومالی به
وارد کرد و صدھا خانه را تخريب وصدھا خانواده را مجبور به ترک خانه وکاشانۀ شان نمود،بلکه ھمزمان با توقف 
ًحم[ت خود برافغانستان، مناطق نيمه خود مختارقبايل صوبه سرحد را رسما جزقلمرو حکومت فدرالی اع[ن نمود و 

 سپتمبر به حم[ت خود با س[ح ثقيله بروgيت نورستان وکنر وننگرھار پرداخته است ٢٣اينک برای بار دوم ازتاريخ 
.  

با وجوديکه رسانه ھای جمعی افغانی وبرخی نھادی ھا حقوقی وملی افغانی اين تجاوز صريح پاکستان را 
ند، ولی  دولت محکوم ميکنند واز دولت افغانستان ميخواھند تا دست به عکس العمل جدی در برابر پاکستان بز

دراينجا اين سوال مطرح .افغانستان حتی جرئت يک شکايت خالی را از دست پاکستان به شورای امنيت ملل متحد ندارد
شده ميتواند که اگر گردانندگان ديورندجرگۀ به دسيسۀ پاکستان بوجود نيامده و بنابر مسئوليت ملی و تاريخی خود 

حريم مقدس  اين جرگه  حتی صدای اعتراض خود را برضد تجاوز پاکستان برھواداران  عمل ميکنند، پس چرا رھبر و
ًرئيس و اعضای اين جرگه  اگرواقعا درخدمت آی اس ای پاکستان نباشند ، بايد قبل از ھرکس . افغانستان بلند نمی کنند
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ا خون خود دفاع کنند و ديگرخود به داخل افغانستان بروند و س[ح بردوش گيرند و از سرحدات مورد تجاوز پاکستان ب
به مردم افغانستان ثابت نمايند که افغانستان موجوده را نسبت به پاکستان دوست دارند وبرای تماميت ارضی آن حاضر 

  . به ھرگونه فدارکاری واز جان گذشتگی اند

ند وچند  اپريل سال جاری کنفرانسی در لندن تدوير ک٢٣، باری توانست درتاريخ  "ديورند جرگه"برنامه ساز
درھمان وقت برخی از تحليلگران افغان ابراز نظرکردند که ھدف از تدوير اين کنفرانس در لندن، . مقاله در آن بخواند

ايجاد روابط ( انحراف توجه اھل خبره و صاحب نظران  و مردم چيز فھم کشور از مبرم ترين مسايل حياتی کشور
ئله ايکه ھمسايگان افغانستان را سخت ناراحت ساخته و به تپ و مس. می باشد) استراتيژيک افغانستان با امريکا

  . ت[ش انداخته است تا به ھرقيميتی شده مانع امضای چنين توافق نامۀ ھمکاری  استراتيژيک با امريکا شوند

 ٢٠١١بيشتر بھانه بدست دشمن داد تا آنجا که  بعد از آن کنفرانس، در ماه می" ديورند جرگۀ "کنفرانس 
ای سرحدی پاکستان در وgيت زابل افغانستان داخل شدند وبا کشتن دونفر پوليس سرحدی افغان چندين کيلومتر نيروھ

پيش آمدند مگرسرانجام با مقاومت مردم زابل روبروشدند ومردم محلی  به دفاع از اراضی و باغ و کاريز و چشمه 
چه بجا بود اگر اين کنفرانس روی نقش . ينی کردندھای آب خودپرداختنند و نيروھای پاکستانی را مجبور به عقب نش

مخرب پاکستان و فشارھای آنکشور برحکومت افغانستان برای تعميل خواسته ھای استعماری اش و امتياز طلبی ھای 
  .آنکشور از افغانستان تدوير می يافت و راھنمود ھای عملی برای حکومت و مردم افغانستان پيشکش مينمود

 ثبات وامنيت  ازکه کشورمامين ھای آنسوی خط ديورند به افغانستان زمانی بجا ومعقول بود داعيۀ الحاق سرز
دفاع از سرحدات توانائی  اردوی ملی افغانستان وبرسرکار می بود  يک حکومت ملی نيرومند کامل برخوردار و در آن

 مساله بجا بود وھم حق داشتيم ھم طرح اين آن وقت در .می داشت را  وھرغاصب ديگرمقابله با پاکستان کشور و
، درغيرآن ،اين بحثھا وصحبت ھای احساساتی  ھرقدر با نيمملی خطاب ک خاين وضد منافع  را  اين داعيهھرمخالف

موجوده  جز ايجاد    بيش نخواھد بود که درشرايط  خود نمايانه يی ارائه گردد، بحث ھایتحليل ھای حقوقی و تاريخی 
   . ندارددر بر ھردم شھيد افغان ثمرۀ گرسنه و بی رمق و م فقير ومشک[ت بيشتر برای مرد

  برو قوی شو اگرحـق  خويش می طلبی

  *که درصورت برخورد ضعيف بازنده است

برای بدست آوردن حق وحقوق تاريخی خود gزم است ابتدا خود را قوی وتوانا ساخت تا درصورت برخورد و 
 نمود، درغير اين صورت شايد قسمتھای ديگری از خاک مقدس را از  دست نبرد دشمن را وادار به استرداد حق خود

  .بدھيم و نزد تاريخ سرافگنده شويم

ت و ضعيف ترھا جزاين نيست که ھرکه نادان تر است، ضعيف تر اس» توانابود ھرکه دانا بود« معنى ک[م 
:  چين ، ايران  ، پاکستان ، ازبکستان ،  وکمی دور تر:  کشورھای ھمسايۀ افغانستان . ھمواره پايمال توانمندان استند

ھند و روسيه که منافع استراتيژيک در افغانستان دارند،  امروز ھريک ھم از لحاظ دانش ودسترسی به تکنالوژی 
استند، وبنابرين ھروقت منافع  ی نسبت به افغانستان به مراتب داناتر وتواناترمعاصر وھم از لحاظ اقتصادی  ونظام

شان اقتضاء کند،ميتوانند توسط  مدافعين منافع خود که  امروز در دولت افغانستان  حضور و در مح[ت نفوذ 
ى توانا شدن، پس برا. ونيرودارند، ثبات وامنيت عمومى را برھم زنند و مخالفين خود را برسرجايشان بنشانند

داناشدن شرط است  و تا رسيدن به دانائى  وتوانائى خواھى نخواھى منافع ملى ما فداى نيات سودجويانه ھمسايگان 
  . خواھدشد

مداخ[ت کشورھای  سياسی، نظامی و اجتماعی از اثرجنگ ھای سی ساله و افغانستان در شرايط بسيار ناگوار
آی (پاکستان وسازمان استخباراتی آن کشور، دشمن اصلی و بنيادی افغانستان، قرار دارد  بخصوص پاکستان ھمسايه 
سال اخير از ھيچگونه خرابکاری وضربه زدن به پيکراقتصادی واجتماعی  ونظامی ٣٣است که در )  اس آی

   .افغانستان دريغ نورزيده و برعکس تا توانسته بر قدرت نظامی  خود وتضعيف ما  افزوده  است

ا و تخريبات را در امر احياء مجدد و بازسازی جاده ھا ، بيشترين سبوتاژھ سال اخير ١٠در  افغانستان 
آنسوی خط ديورند مناطق قبايلی  وناقتصادی و اجتماعی از جانب ھمين افراطي ھا، مکتب ھا و پروژه ھای  بيمارستان
ستان  اکثريت افراطيون آنسوی خط ديورند دورۀ پرکتيک تخريب کاری را برضد امنيت واستقرارثبات درافغان.ديده است

مکتب   در حدود ھفتصد و برضد نيروھای حامی صلح وثبات درافغانستان سپری ميکنند و براثر اين تخريبکاری 
بقول آصف است و   شدهمسدودافغان پسران و دختران افغان در وgيات جنوب وجنوب شرق کشور بر روی فرزندان 

. تن به مکتب وحق آموزش محروم شده بودند پنج ميليون اطفال از رف٢٠١٠ننگ، سخنگوی وزارت معارف درسال 
باعث شده است تا والدين کودکان   اسيد پاشی برروی دختران مکتبمعلمان و سربريدن عمليات  انتحاری وازترس 

ًتقريبا يک نسل فرزندان مناطق پشتون افغانستان در وgيت ھمجوار با پاکستان از درس . ند نفرستبه مکاتبخود را 
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بار دوش  وغير کار آمد تعليم نديده  ده اند و خواھی نخواھی در آينده به عنوان يک طبقۀ بيسواد وش وتحصيل محروم 
تروريستان  نان مجبور خواھند بود تا خود را در خدمت افراط گرايان و د بود و برای پيدا کردن يک لقمه نجامعه خواھ

کشتار انسانھای بيگناه خود روی  نفعه وطن وويرانگری تاسيسات عام الم آنسوی خط قرار بدھند و به تخريب و 
  .آورند

/ ٥/ ١٩يکی از نمونه ھای تروريستی طالبان دست آموز آی اس آی ، برضد بازسازی افغانستان حمله مورخ 
 نفر کشته ٣٦در وgيت خوست بود که در آن " وازه جدران"، برکارمندان  يک شرکت راه سازی در ولسوالی ١١
 نفر از کاکنان اين جاده ناپديد شده ٧٢ًقب[ گزارش شده بود که . مندان اين شرکت مجروع شدند نفرکارگران وکار٢٤و

اند، اما بگفته معاون والی خوست بعد از پنج ساعت زد وخورد با شورشيان طالب اين تلفات برکارمندان جاده سازی 
  . وارد آمد

 ماه فبروری حمله برمراجعين ٢١ستان در تاريخ نمونۀ ديگر ازدھشت افگنان طالبان وزيرستان شمالی در افغان
اين مرد جانی پس از .  نفر ديگررا زخمی کرد٩٠ نفر را کشت و٤٠کابل بانک در شھر ج[ل آباد بود که در آن 

 سال عمر دارد و باشندۀ وزيرستان شمالی می باشد و به او گفته شده بود که ھرکس ٢٥دستگيری اعتراف نمود که  
مجرم باgخره محکوم به اعدام گرديد ولی کس نديد که آيا .ن بانک را بکشی ، گنھکار شمرده نميشویاز مراجعين  اي

   ھمان تروريست اعدام شد يا کسی ديگری را بجای او اعدام کردند؟

پاکستان بوسيلۀ طالبان تا دروازه ھای " آی اس آی" در وضعيتی که حم[ت انتحاری سازمان يافته از سوی 
مھوری رسيده است و بد تر از آن تا سطح پيلوتان افغان در چھرۀ طالبان ظاھر ميشوند وفاجعه می ارگ رياست ج

مھندسين ورزيده ميتوانند با کشيدن تونل زير زمينی  آفرينند و طالبان با حمايت کشور ھای خارجی وبخدمت گرفتن 
مراقبت نيروھای امنيتی در قندھارنجات  متری  بيش از پنجصد زندانی وابسته به خود را از زندان بشدت تحت ٣٠٠

دھند، و يا نقاط کليدی شھرمھمی مثل قندھار را برای چھل وھشت ساعت اشغال کنند ومقام وgيت را زير ضربات 
مرگبارخود بگيرند وده ھا تن از مردم غير نظامی ونيروھای امنيتی  را به قتل برسانند، ويا اينکه در شھر کابل در 

 اشغال يک عمارت تحت ساختمان، سفارت امريکا ومقر ناتو را درکابل را زير ضربات راکتی خود ماه سپتمبر با١٣
 ساعت کامل در برابر توپ وتانک وماشنيدارھای ھليکوپترھای نيروھای آيساف مقاومت کنند، آيا  ٢٠بگيرند وتا 

کستان وارد جنگ فزيکی و روياروئی  افغانستان اين توانائی را دارد که بر سرمسالۀ مناطق آنسوی خط ديورند با پا
اگر ميتوانست ويا ميتواند چرا در برابر آتش صدھا توپ وراکت مخرب نيروھای سرحدی پاکستان که ابتدا  شود؟

 تا اواخر جوgی امسال چندين ولسوالی وgيت کنر وننگرھار را مورد حم[ت زمينی وھوائی ٢٠١١ازنيمه ماه جون  
نون ھم ھمين وgيات زيرضربات قوتھای مسلح پاکستان قرارگرفته ودر برخی نقاط چندين پيھم خود قرار داد، و اک

  کيلومتر بداخل افغانستان پيش آمده اند، خاموشی اختيارکرده است وھيچگونه عکس العمل جدی از خود نشان نميدھد؟

قدم اول دولت افغانستان ر ، دوابسته بخود عناصرضعيف تنظيمی  از راه فشار وتطميع پاکستان در نظر دارد تا 
را وادار به انصراف از امضای پيمان استرتيژيک با امريکا نمايد ودر قدم دوم افغانستان را مجبور به برسميت 

درغير . شناختن خط ديورند سازد ودر قدم سوم نفوذ وھمکاری روز افزون  کشور ھند را از افغانستان  قطع نمايد
نوب جبخش ھايی ازيانه توپخانۀ خود برمردم وgيت شرقی تا آنجا ادامه بدھد که به تخريبات وحم[ت وحشت اينصور

   .ددچار تجزيه سازاز طريق عناصر وابسته بخود اين کشور را و د کنبخود ملحق از مردم تخليه کرده وشرق کشور را 

حال  از آقای صديق متين بايد پرسيد که دليل اين تجاوز پاکستان وچپ گرفتن دولت افغانستان چيست وبه 
گۀ شان نسبت به اين تجاوز بی تفاوت مانده؟ وچرا به دفاع از مادر وطن نظرايشان چه بوده ميتواند؟چرا خود وجر

آخر مگر نه اينست که شما دعوای پس گرفتن سرزمين ھای آنسوی خط ديورند را داريد؟ پس اول بايد از نمی شتابند؟ 
ير اينصورت چگونه تماميت جغرافيائی موجودۀ افغانستان دفاع کنيد وبعد به پيشروی به آنسوی خط ادامه بدھيد، درغ

  پايان                 )١(کس باور کند که شما راست ميگوئيد؟

____________________________  

  :  با الھام ازاين بيت -*

  که درنظام طبيعت ضعيف پايمال است                     ی شو اگر عزت جھان طلبیبروقو

رھبری اين جرگه  بدست بسياری از صاحب نظران وآگاھان افغان رسيده  قرار ايميلی که از سوی داکتر سيد خليل هللا ھاشميان عضو -١
که گفته ميشود نه با تاريخ کشور اشنا است ونه زبان دری ميداند و نه  زبان ( است، اين جرگه براثر بی اعتمادی نسبت به گرداننده برنامه

علت آن ھرچه باشد، به نظرميرسد که شک وترديد ھای افغانھا ، از ھم پاشيده شده است، )پشتو و انگليسی اش ھم از پشتوی او بدتر است 
  .نسبت به رھبری اين جرگه وبرنامه آن  از ھمان آغاز بيجا نبوده است 

  


