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  تونستانښپکتاب نگاھی بر 
  

 ژواکپعبدالرحمن مرحوم اثر 
  )بخش دوم   (

 

  :اقدامات پاکستان برای عقيم ساختن داعيه پشتونستان

 از پيکر ھند جدا گرديد و به عنوان کشوری مستقل در جنوب شرق ١٩۴٧ن در اگست پس از آنکه پاکستا

خط ديورند ابتدا از عضويت پاکستان  افغانستان عرض وجود نمود، افغانستان  با مطرح کردن حقوق پشتونھای آنسوی 

ود گنجانيد و بالنتيجه را در صدرسياست خارجی خ" پشتونستان" در سازمان ملل متحد اباورزيد وسپس مسئله ای بنام

. پاکستان به بمباری بعضی از مناطق اينسوی خط ديورند مبادرت ورزيد  خشم پاکستان را برانگيخت تا آنجا که 

وداعيۀ  پشتونستان را در سرلوحه سياست خارجی خود . اع=م نمود ً رسما خط ديورند را ملغا ١٩۴٩افغانستان نيزدر 

که از کابل راديوپخش ميگرديد،می خواست " نږدا پشتونستان زمو"اعته راديوئی گنجانيد ، وازطريق برنامه يک س

احساسات ملی پشتونھا را در آنسوی خط ديورند تحريک کند، تا برضد حکومت نوبنياد پاکستان قيام نمايند وبرای 

  .تشکيل يک دولت آزادملی متشکل ازپشتونھا وبلوچھا اقدام کنند

 روبرو ديد، )يعنی افغانستان وھند(ا با دشمنی دوھمسايه غربی وشرقی خود حکومت پاکستان نيز که خود ر

ًاوI خود را زير چتر حمايت امريکا قرارداد ودر پيمان نظامی سنتوشامل گرديد واز طرف ديگر به سازمان 

. کار گيردوظيفه سپرد تا آخرين شيوه ھای استخباراتی را برضد اين دوکشور ب"  ای اس آی"استخبارات نظامی خود 

 اين سازمان که امروز از قوی ترين سازمانھای استخباراتی منطقه است، مرکز ثقل ت=ش خود را روی اس=م سياسی

 ؛ متمرکزساخت واز آن برای رسيدن به اھداف سياسی، نظامی وملی رايیگآنھم در عقب مانده ترين شکل آن طالب 

  . ًخود وسيعا استفاده نمود

  

   :تضعيف ناسيوناليسم پشتون ميان قبايل بمنظوربنيادگرائی درترويج 

مواجه ديد، در راستای  پاکستان از ھمان آغاز ايجادش که خود را با دشمنی  افغانستان برسر مسئلۀ پشتونستان 

مذھبی در ميان قبايل سرحدی زد و به ترويج ايديولوژی  تضعيف ناسيوناليزم پشتون، دست به تاسيس و توسعۀ مدارس 
ازھرگونه داعيۀ حق طلبی و يا حق تعيين سرنوشت خويش منحرف سازد و فقط با  ئی پرداخت تا ذھن آنھا را بنيادگرا

عدالتی ھای اجتماعی و سياسی  پافشاری براس�م و اس�ميت به پاکستان ھويت بدھند، و از مبارزه برضد استبداد و بی  

   .غافل بمانند

کرد و برای مدرسين  قبايل روی مدرسه ھای مذھبی سرمايه گذاری پاکستان برای انحراف ذھنيت ناسيوناليستی 

روحانيون و م� امامان که . معاشات بلند منظور شد اين مدرسه ھا که وظيفۀ تبليغ اس�م و جھاد را به پيش می بردند، 

 بلوچستان در طرف دولت خريداری و حمايت ميشود، در سرتا سر مناطق قبايلی و ديدند متاع دينی و م�ئی شان از 

کفار، بحث و سخنی  و خطبه ھای دينی در پنج وقت نماز، و خارج از اوقات نماز، بجز از اس�م  و جھاد با  مساجد 

زير کنترول م� امامان مساجد و مولوی ھای  پابندی مردم به اجرای مناسک دينی چنان . ديگری شنيده و گفته نميشد

يکی از نمازگزاران اھل قريه يک وقت به نماز جماعت حاضر نميشد، مورد  ه مدرسه ھای مذھبی قرارداده شد که ھرگا

جزاھای سختی نيز محکوم  بازخواست م� امام قرار ميگرفت و اگرعذرش نزد م� امام موجه نمی بود، حتی به  سوال و 

ای برخوردار شدند    و ويژه بنابرين روحانيون، برای اولين بار درميان قبايل سرحدی پاکستان از موقف ممتاز  .ميگرديد
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حمايت سازمان استخبارات نظامی پاکستان بدست  و چون اين مقام و امتيازات را از اثر تبليغ و ترويج اس�م سياسی با 

   .ميخواستند  و تحصيل در مکاتب عصری را نوعی بی دينی  وکفرتلقی ميکردند آورده بودند، آنھا بقای اين وضع را 

جھادگران برای جنگ با   ايجاد مدارس مذھبی در مناطق قبايلی و بلوچستان در کنار تربيت اھداف آی اس ای از

تابدين وسيله مردم قبايل را مشبوع از . پشتونھا نيزمی باشد ھندوستان برسر کشمير، خنثی کردن احساسات ناسيوناليستی 

زيرا در اينصورت . عصری به دور نگھداردآورده  از تعليمات  و آموزش ھای مدرن و  انديشه ھای بنيادگرائی بار 

بار می آمدند و آنگاه  فرزندان قبايل پشتون و بلوچ  با دسترسی به علوم عصری، مجھز با دانش وعلوم معاصر  

ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود حقوق و  احساسات ملی گرايانه پيدا ميکردند و توجه خود را به احقاق حقوق 
ًمث� تقاضای ايجاد يک ايالت خود مختار به نام پشتونخوا را با . تقاضا ميکردند  از حکومت پاکستان امتيازات بيشتری

را، يکجا با ايجاد  ) پشتو( پوھنتون ھايی در مناطق قبايلی مينمودند و تقاضای آموزش به زبان مادری خود  تاسيس 

پشتو را ميکردند و در تمام عرصه ھای   به زبان نھادھای مطبوعاتی و نشر روزنامه ھا و راديوھا و تلويزيونھای

حقوقی را از دولت مطالبه ميکردند که برای مردم }ھور و پنجاب و  فرھنگی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھمان 

   .داده شده است اس�م آباد پاکستان 

از طرف جامعۀ جھانی  ديل کند تا مذھبی تب پاکستان پيوسته ميکوشد داعيۀ ملی پشتونخوا را به داعيۀ بنياد گرائی 

حمايت از گروه ھای مذھبی در افغانستان پرداخت تا  سال اخير به  حمايت نشود  و به ھمين منظور در طول بيست سی 

جدايی طلبی  حاشيه براند و از طريق حمايت از گروه ھايی چون طالبان از کابوس  پشتونخوا را به  گروه ھای ملی گرای 

  .  يابد  و افغانستان را خانۀ امن برای خود بسازدنجات پشتونھا 

دولت مداری  آنطرف سرحد از قالب عنعنات قبايلی بيرون شوند و به سيستم  ھرگز مائل نيست پشتونھای  پاکستان 

نستان  ساکن افغا پشتونھای  بنا براين پاکستان ھرگز راضی نيست تا . ارتباط با جھان خارج آشنائی پيداکنند و نحوۀ تأمين 

   ساکن ايجنسی ھای آنطرف خط ديورند گردند؟  پشتونھای  دارای قوت و نظامی باشند که در آينده الگوئی برای 

 ٨٠است که امروز از  اکنون ھرکس بخوبی ميداند که بنيادگرائی اس�می در مناطق قبايلی آنقدر رشد و نمو يافته 

، جمعيت علماي اس�م ) فضل الرحمن–علماي اس�می  جمعيت (ی  ٪ مردم قبايل پيرو شش حزب بنيادگرای اس�م٩٠تا 

يعني ) جمعيت اھل حديث، حزب اس�مي و حزب تنظيم اس�مي ، )قاضی حسين احمد(، جماعت اس�مي)سميع الحق(

جمات  جميعت العلمای اس�می، و (در ميان اين احزاب ششگانه،  دو حزب .  روانند) مجلس عمل متحده (دنبال احزاب 

فضل الرحمن  و در ايجنسی ھای   در وزيرستان شمالي و جنوبي نفوذ مولوي .  دارای نفوذ بسيار زياد اند) اس�می

مگر در پھلوی اين رھبران در وزيرستان جنوبي نفوذ مولوي . باشد مھمند و خيبر نفوذ قاضي حسين احمد بسيار زياد می 
قابل  و در ايجنسی باجوړ و سوات نفوذ مو}نا فضل هللا ) هللا محسودمرگش نفوذ برادرش حکيم  بعد از (بيت هللا محسود 

   .پشتونھای منطقه سرميدھند اين چھار رھبر افراطی پشتون ھستند و با يک صدای شان تمام . ياد آوری است

ز برای احقاق حقوق  ا ايکاش در وجود اين احزاب پشتون تبار، ذره يی از احساس مليگرائی و اتحاد پشتونھا 
مرکزی دست و پنجه نرم ميکنند  و برای تحقق  دست رفتۀ شان وجود ميداشت تا حال که س�ح گرفته  و با حکومت 

به جای آن برای ايجاد پشتونستان و يا برای خود مختاری سياسی خود و ايجاد  شريعت اس�می در پاکستان می رزمند، 

خود را بزبان مادری   رزميدند  و } اقل  تدريس به فرزندان زيربنائی اقتصادی و فرھنگی و سياسی خود می تاسيسات 

   .شان از حکومت تقاضا ميکردند

بدينسان داعيه پشتونستان که از اخت=ف برسرخط ديورند، سرچشمه گرفته بود، وھمنوائی ھند وتائيد شوروی 

  ئی درميان قبايل شد که  نتيجه آن سابق را بھمراه داشت ،  در واقع زمينه ساز توسعه مدارس دينی وتقويت افراط گرا

ازدياد روز  افزو ن  افراط گرايان برای حمله برمواضع ھند درکشمير گرديد و درضمن ناسيوناليزم پشتون را برای 

  .احقاق حقوق مدنی قبايل از دولت مرکزی به صفرضرب زد

يی اند تا پاکستان در  عمده عاملدومسئلۀ کشميربين ھندو پاکستان وِفکتور عمده يعنی داعيۀ پشتونستان دو

  :سرمايه گذاری واھداف ذيل را دنبال نمايدرشد افراط گرائی به خصوص درمناطق قبايلی آن کشورجھت 

  مانند لشکر . تھيه وتجھيز يک نيروی راديکال وافراطی  اس=می برای جھاد عليه ھند برسر مسئله کشمير-١ 
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 . گروه اصلی در جھاد برای آزاد کردن کشميراستٌطيبه که حدود پنجاه ھزار مليشه مسلح دارد و

 به خاطر خنثی کردن داعيه پشتونستان ،پاکستان تا توانسته به ترويج اس=مگرائی وتکثر مدارس مذھبی -٢

پاکستان به اين نيت خود . درمناطق قبايلی پرداخت تا بنيادگرائی وپان اس=ميزم را  جاگزين ناسيوناليزم پشتون کند

وامروز به جای يک .، وتمام ت=ش ھاو تبليغات افغانستان را برای ايجاد پشتونستان به صفر ضرب کردموفق گرديد

حزب نيرومند ناسيوناليست پشتون که برای آزادی خود از زير سلطۀ پنجابی ھا برزمد، شش حزب راديکال اس=می 

خود ميکشند وبا ھرگونه روحيۀ ھمبستگی در مناطق قبايلی ظھور کرده اند که ھشتاد در صد مردم قبايل را بدنيال 
عوامی نيشنل : احزاب ناسيوناليست پشتون قومی وپشتونولی وپشتونستان خواھی در تقابل وتعارض قراردارند و 

پارتی برھبری اسفنديار ولی،  وحزب پشتونخوا نيشل پارتی  برھبری محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق 

بدين . رايان جمعيت العلمای پاکستان وطالبان تندرو پشتون دست به فعاليت سياسی بزنندقبايل آزاد از ترس بنيادگ

  .سان پشتونستان خواھی ما به جای نفع به ضرر پشتونھای آنسوی خط ديورند تمام گرديد

 پاکستان با تحقق سياست اس=می سازی جامعه قبايل ،به خصوص بعد از شکست شوروی درافغانستان، به -٣

  : ارھدف ذيل گام برداشته وبرميداردسوی چھ

 با رشد وتقويت  افراط گرائی، نيروھای جھادی تازه دمی  تدارک کرده وميکند تا ھمواره برای حمله اول،

 اين نيروھا با کمک ارتش وافسران پاکستانی برمنطقه کارگيل ١٩٩٩چنانکه در  .برمواضع ھند درکشميرآماده باشند

وبار ديگر درسال .  کردند ونزديک بود جنگ تمام عيار ھردو کشور در بگيردکشمير تحت کنترول ھند حمله

برخی از ھمين تندروان بر پارلمان ھند حمله کردند وتعدادی  از نيروھای امنيتی پارلمان  را کشتند وقصد ٢٠٠٢

 سرکوب داشتند اعضای پارلمان را گروگان بگيرند مگر به زودی نيروھای کمکی  سر رسيد وتروريستان برخی

  .وبعضی دستگير شدند

 با مغزشوئی فرزندان قبايلی شور وھيجانات ملی وقومی پشتونھا راچنان درمجرای  پان اس=ميزم سمت دوم، 

  . گوش  نميدھد" داپشتونستان زمونږ"وسوی داده که اکنون  کسی به سرنای 

کستان در کابل  که در يعنی برقراری يک رژيم متحد پا» عمق استراتيژيک« ، ت=ش در راستای  سوم

  .صورت جنگ باھندوستان، افغانستان خاک  و فضای ھوايی ونيروھای رزمی خود را در اختيارآنکشور  قرار بدھد

،ترساندن امريکا وکشورھای غربی از تروريزم، به منظورجلب مساعدت ھای مالی به پاکستان، تا چھارم

ط گرايان وتروريستان بدانند و اين سد را ھمواره با پول کشورھای غربی پاکستان را سدی بزرگی در برابر افرا

وامکانات اقتصادی خود تقويت کنند؛ تا نشکند، که اگرشکست ، غرب خواب خوشی از دست تروريستان تربيت شده 

  .در پاکستان نخواھد داشت

ونستان ويا ھندوستان گرچه پاکستان باتوسل به اس=م سياسی در راستای ناکام ساختن افغانستان بر سر مسئله پشت

به .برسرمسالۀ کشمير، به موفقيت ھای زيادی دست يافت، مگر اکنون بھای بزرگی برسر اينکارھای خود می پردازد

دود آن چشم کابل ودھلی رابسوزاند، امروز به آتشفشانی ک=م ديگر،آتشی را که پاکستان درمدت نيم قرن پف کرده تا 

مبارزه طلبی افراطيون اس=می به نام تحريک طالبان پاکستان . مبدل شده که نزديک است خود پاکستان را ھم نابود کند

وزيرستان جنوبی وشمالی و دره سوات وباجوړبه گورستان .  آنکشور را به آشوب کشيده است٢٠٠٧از اوايل سال 

 ھزار سرباز پاکستانی مستقر در مناطق قبايلی توان جلوگيری وخاموش کردن اين آتش ٩٠ساکرپاکستانی مبدل شده وع

  . تازه مشتعل شده را ندارند

 

  : استبر امير عبدالرحمن خاندربراانگليس  پاليسی ھمان ، افغانستانابرسياست پاکستان در بر

 قرار داريم وشرايط ھم از لحاظ سياسی وھم ٢١قرن  سال ميگذرد وما در ١٢٠اکنون که از آن زمان 

اجتماعی،ھم از لحاظ نظامی وامنيتی واقتصادی وفرھنگی با زمان امير عبدالرحمن خان بسيار فرق دارد، اما اوضاع 

سياسی وامنيتی کشور ما براثر اعمال دسايس کشورھای ھمسايه، بخصوص توطئه ھای سياسی ونظامی واستخباراتی 

از بسا جھات شباھت تام با سياستھای انگليس به مقابل امير عبدالرحمن خان در زمان امضای معاھدۀ ديورند پاکستان ، 

  .دارد



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: يادښت

پاکستان اين نطفۀ استعمارانگليس در مقابل افغانستان  ومسئلۀ خط ديورند عين ھمان پاليسی را بکار می برد که 

 انگليس نزديکی روسيه  را ١٩ھمانگونه که درقرن. ار ميبرد آنرا به مقابل اميرعبدالرحمن خان بک١٩انگليس در قرن 

با مرزھای افغانستان خطری به ھندوستان می پنداشت، اکنون ھم روابط حسنۀ کشورمقتدرھند با افغانستان، مايۀ 

نگرانی پاکستان شده است، واين کشور در سه دھه اخير ع=وه برصدمات مھلکى که بر پيکراقتصادى ونظامی 

 سپتمبر با اخ=ل  امنيت وثبات سياسی وبرھم زدن امکانات بازسازی ١١فرھنگی افغانستان زده است، بعد ازوسياسی و

واستقرار نظام دموکراسی درکشور، برحکومت افغانستان فشار وارد ميکند تا ع=وه برکنار زدن حضورھند از 

ب رودخانه کابل وکنر امتيازات بيشترى افغانستان، وبرسميت شناختن خط ديورند، ازمنابع طبيعى واقتصادی  و آ

  .بدست آورد

. پاکستان برای نيل به  نيات واھداف خود اکنون از چندين جبھه بر دولت افغانستان وحامدکرزی فشار می آورد

  :وسايل وابزاری که پاکستان  ميخواھد به اھداف سياسی واقتصادی خود دست يابد عبارتند از

  . طالبان منسوب به م=عمر،واعزام شان به داخل افغانستان برای عمليات تخريبیحمايت ، تربيت وتجھيزگروه -١

  . حمايت ، تربيت وتجھيز طالبان منسوب به مولوی حقانی، واعزام شان به داخل افغانستان برای عمليات تخريبی-٢

 افغانستان برای  حمايت، تربيت  وتجھيز گروه حزب اس=می برھبری گلبدين حکمتيار، واعزام شان به داخل-٣

   .عمليات تخريبی

تحت رھبری موIنا فضل الرحمن،که ) مجلس متحده عمل( حمايت رھبران شش حزب بنيادگرای اس=می موسوم به -٤

  . در صد مردم مناطق قبايلی را بدنيال خود ميکشند،از جنگ برضد دولت ونيروھای خارجی درافغانستان٨٠

پاکستان،در مقامات بلند دولتی ، در وزارت دفاع وامنيت ملی و حتی ) اس آیآی(  جابجائی اجنت ھای مؤثر وفعال-٥

  .در داخل ارگ رياست جمھوری

 تطميع بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنردر ولسوالی ھای  بريکوت،  ناری، اسمار، دانگام، مروری، -٦ 

    .سرکانو، خاص کنر و منطقه استرتيژيک يعقوبی

پاکستان درنظر دارد از طريق دادن امتيازات مادی و مواجب و معاش به سران اقوام کنر . ھارولسوالی لعل پور ننگر

وننگرھار، آنھا را تحت نفوذ خود در آورد وعند الموقع از نيروی جنگی وشھامت افغانی شان برضد ھند در کشمير 

  .ودولت افغانستان استفاده نمايد

اکستان در کنر وننگرھار ونورستان، از طريق حم=ت توپخانه يا فير راکت  تھديد باشندگان ولسواليھای ھم مرز با پ-٧

اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه کنرمسکون اند . برمح=ت مسکونی مردم  جھت گرفتن تذکره تابعيت پاکستانی

پور وگوشته در ولسواليھای سرحدی لعل . ساIرزی، مومند، اتمانخيل، باجوری، صافی، شينواری وگوجر: عبارتند از

  .مومند، صافی وشينواری بودوباش دارند: ننگرھار اقوام 

 تجاوز آشکار برحريم سياسی کشور در وIيات شرقی و برپا کردن پوسته ھای امنيتی در نقاط سوق الجيشی در -٨

  .داخل خاک افغانستان

صدورميوه جات تازه افغانی به  منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاکستان به داخل کشوروعدم اجازۀ -٩

ھندوستان ،به بھانه ھای مختلف ، ھمه عوامل وابزاری اند که به پاکستان امکان ميدھد پای خودرا برگلوی اقتصاد 

  .وامنيت وثبات افغانستان بگذارد تا دولت افغانستان مجبور شود بخواست پاکستان تن در دھد

ومذھبی بخاطر برھم زدن وحدت ملی  وتضعيف روحيه ناسيوناليزم  دامن زدن به مسايل قومی وزبانی ونژادی - ١٠

افغانی،رايج کردن کلدار پاکستانی بجای پول افغانی در وIيات شرقی وجنوبی وترويج فرھنگ پاکستانی در ميان 

 ادارات دولتی از نوع  فساد اداری ،رشوتخوری واخت=س و اختطاف وقاچاق مواد مخدر و آدم ربائی وباج گيری و

  .گسترش فحشا ،توسط  اجنتان و گماشتگان پاکستان در جامعه افغانی که روز تا روز بروخامت اوضاع  می افزايد

زده سال گذشته با ترساندن امريکا  از طالبان، از امريکا  گاو شيری ساخته بود که بيش از دواپاکستان در 

با کشتن بن Iدن در ايبت اباد، نزديک اس=م آباد، ٢٠١١بيست ميليارد دالر از امريکا باج  گرفت تا اينکه در می 

و جھانيان بازگرديد وديگر ازاعتبارش نزد امريکا وجھان کاسته شد ولی برای غلبه براين بی  مشتش نزد امريکا

ھزار کانتينر مال التجارۀ ٨اعتباری خود، يکطرف راه ھای اکماIتی نيروھای ناتو را مسدود نمود واز سوی ديگر 

  را دربندر کراچی ممنوع الخروج نمود، تا ضرب شستی به افغانستان نيز نشان داده باشد وبه نيروھای سرحدی افغانی



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: يادښت

  . خود نيز دستور داد تا برمردم وIيت شرقی افغانستان توپ و راکت شليک نمايند

ير شده است،  تا کنون ھزاران مرمی راکت وتوپ از آنسوی خط ديورند به داخل افغانستان ف٢٠١١از ماه می 

ولی از سوی دولت افغانستان ونيروھای امنيتی ناتو و افغان در جلوگيری از اين راکت پرانی ھيچگونه اقدامی صورت 

داد وفرياد مردم وIيات شرقی چون کنر ونورستان وننگرھار باIخره ولسی جرگه را وادار ساخت تا به . نگرفته است

ردو را به نسبت بی کفايتی سلب اعتماد کند، ولی از آنجای که آنھا علت اين استيضاح وزرای داخله ودفاع پردازند وھ

غفلت در وظيفه را نسبت به حريم سياسی کشور برگردن قوماندان اعلی دفاع کشور رئيس جمھوری حامدکرزی 

ً مجددا بمقامات انداختند،  کرزی ھم بدون توجه به اين تصميم ولسی جرگه آن دو وزير را مورد تمجيد وتقدير قرار داده

نيروھای .  بلندتری ابقا نمود و نبود تجھيزات نظامی در دسترس اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان دليل آورد

پاکستانی که ضعف وناتوانی دولت افغانستان را درک ميکنند واز عدم مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود 

ناوب راکت برمح=ت مسکونی افغانھا، به پيشروی خود به داخل افغانستان خاطرجمعی دارند،ع=وه بر پرتاب مت

پرداخته ودر نقاط مھم واستراتيژيک پوسته ھای امنيتی وديده بانی ايجادکرده اند وبه مردم محل اخطار داده وميدھند که 

می بينند دولت کرزی به يا تذکرۀ تابعيت پاکستانی بگيرند ويا مورد حم=ت راکتی قرارخواھندگرفت، مردم ھم که 

  . ًفرياد شان گوش نميدھد ، اجبارا تن به قبول خواست پاکستانيھا داده وتذکره پاکستانی ميگيرند

 کيلومتر ودر برخی نقاط بيشتر از ٥٠گفته ميشود که نيروھای سرحدی پاکستان در وIيت کنر از پنج تا 

پاکستان اين سياست . پيش آمده ونقاط مھم را اشغال کرده اندکيلومتر به داخل خاک افغانستان در شرق رودخانه کنر ٥٠

را در بسياری از ولسواليھای سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته ولعل پور عملی کرده  و مردم محلی ونيروھای 

ش امنيتی وسرحدی افغانستان با چشم سراين تجاوز وتخطی پاکستان را مشاھده ميکنند،اما دولت کرزی به اين دل خو

کرده که خط ديورند يک مسئله ملی وتاريخی است، ھيچکس حق ندارد در بارۀ برسميت شناختن آن سخنی بر زبان 

 ١٩اين برخورد ضعيف دولت افغانستان به  پاکستان جرئت داده است تا از سياست پيشروی انگليس در قرن . براند

  .وجوده  بپردازدپيروی نموده به اشغال بخش ھای ديگری ازجغرافيای افغانستان م

ھمين اکنون بخش ھايی از افغانستان در وIيات شرقی کشوراز طرف نيروھای پاکستانی اشغال شده است 

واردوی اجير وابسته به تنظيمھای جھادی نه تنھا به بخاطر اعادۀ سرزمين ھای آنسوی خط ديورند حاضر به قربانی 

دروIيات ننگرھاروکنر ونورستان ھم  تن به قربانی نخواھند داد نخواھند بود که، حتی برای اعادۀ  مناطق اشغال شده 

وآنگاه خجالت ابدی برای دولت کرزی وآنھايی باقی خواھد ماند که با زور کم وقھر بسيار، مدعی واپس گرفتن 

ين سرزمين ھای آنسوی خط ديورند از تسلط پاکستان استند، بدون آنکه بخواست انسانھای آنسوی خط ديورند اندک تر

  ! دراين زمينه ھوشياری وخرد دسته جمعی وتصميم عاق=نه مردم ضروری است.ارزشی قايل باشند

» خط ديورند« افغانستان،برسميت شناختن ازفشاربرعمدۀ پاکستان اکنون ديگر واضح شده است که ھدف 

 قتصادی -ايل سياسی،حذف نقش ھند از افغانستان،تسلط بر رودخانه ھای کنر وکابل  و داشتن نقش کليدی در مس

  .افغانستان است

 ،نويسنده وژورناليست نامدار پاکستانی ، در مصاحبه با خبرگزاری فارس در }ھوراظھار ًاخيرا احمدرشيد

داشت که سياست خارجی پاکستان توسط اردوی پاکستان رھبری وديکته ميشود، با آنکه معلوم نيست اردوی پاکستان از 

برسميت شناختن خط ديورند بحيث مرز رسمی وحذف نقش ھندوستان درافغانستان از اولويت افغانستان چه ميخواھد،اما 
  ." ھای سياست خارجی  پاکستان با افغانستان است

صورت مستقيم و  ھای خود مسئله خط ديورند را به  ھای پاکستانی بارھا در م=قات حامد کرزی ميگويدکه مقام

ھا ايجاد   مي=دی که خط ديورند توسط انگليس١٨٩٣ست اين مساله حتا در سال غيرمستقيم مطرح کرده، اما او معتقد ا

  .شد، با رد مردم افغانستان روشن شده است

رامتھم کرد ) آی اس آی(پاکستان سازمان جاسوسی پاکستان » جيو«آقای کرزی در گفتگوی تلويزيونی با شبکه 

وی گفته است که اقدامات سازمان . ستان را تضعيف کندت=ش کرده که افغان» افراطيت مذھبی«که با استفاده از 
را خط ديورند ھای پاکستانی انتظار دارند که افغانستان  به بار آورده و اگر مقام» مصيبت و ويرانی«جاسوسی پاکستان 

  . به رسميت بشناسد و از اين طريق افغاستان را به عمق استراتژيک خود بدل کنند، به اين ھدف نخواھند رسيد

 پايان 


