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  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٢/ ١١/ ٤                    کانديد اکادميسين سيستانی                                                                          

  

   زمان امضای معاھدۀ ديورند  نظامی-سياسیشرايط  مقايسۀ

  ! خط ديورندبا در رابطه  کشورکنونی   نظامی- سياسیبا شرايط 

  
 جالب شايد يکی از، تاريخی کشور، در خصوص خط ديورندوضاع واحوال دو مرحلۀ مھم  امقارنه ومقايسه

از آن  . سال است١٢٢ سال يا ١٢٠فاصلۀ زمانی ميان اين دو برھۀ تاريخی.  تاريخی باشد–موضوعات سياسی ترين 

ھم از جھت داشتن کدر ، و کسب آگاھی ھای حقوقی ومعارف وتعميم  افغانستان ھم از لحاظ رشد سواد زمان تا کنون

نظام سازی  ونظام  نيز از لحاظ  سياسی واقتصادی و ھای متخصص در عرصه ھای مختلف علوم طبيعی واجتماعی،

جامعۀ ی کمک ھا با استفاده از افغانستانزیامرو دولت يعنی آنچه را. راوان شده استبازی نيز دچار دگرگونی ھای ف

تجربه کرده است، بدون ترديد در عھد امير عبدالرحمن خان سراغ کراسی ودمو نظامی وسياسی  عرصه ھایجھانی، در

جامعه آنروزی را قشری از زمينداران فيودال ورؤسای قبايل وروحانيون متنفذ ومرفه الحال با  .نميشد ووجود نداشت

ند وھرخان وملک توده عظيم دھقانان بی زمين وفقيرتشکيل ميداد که مردم از سطح سواد وآگاھی اندکی برخوردار بود

زيردستان خود را برده وار  شمرده ميشد و دم از خود مختاری  واستقVل ميزد وودال در محل خود،برای خود کسی وفي

احزاب سياسی  پارلمان وابات وازقانون اساسی وآزادی مطبوعات، وانتخنه درعھد اميرعبدالرحمن خان، . استثمار ميکرد

  ھاشھرميان راحت بس ھای  تيز رفتار و امکانات مسافرت توسط طياره وعی، وارتباط جمازوسايل نه  وبود،خبری 

آنچه برای حيات انسان بسيار اين کاستيھا، باوجود ھمه  اما .بودبرق واستفاده ازوسايل برقی خبری از وکشورھا ونه 

تاسر کشور در يک سال  ودر سردر عھد امير عبدالرحمن خان وجود داشت  کهاستان ومال مردم جاھميت دارد، امنيت 

  ھای بدخواهمداخVت ھمسايهبعلت متاسفانه امروز درکشور ما ولی   بيش از پنج فقرۀ قتل ودزدی رخ نميداد،

وجود جانی ومالی امينت  ،  يا انتقالیقانون وعدالت اجتماعیعدم  تطبيق  کرزی و حکومتھای گرائی   مصلحتونيز

تی امني برنيروھای  دولتحمVت  مخالفينانفجار بمب ھای کنار جاده ويا  حمVت انتحاری ياندارد و روزانه براثر

 ورشوت خوری وقاچاق واختVسوآدم ربائی اختطاف  تجاوز ودزدی و .د نفر کشته در افغانستان رخ ميدھ٨٠-٥٠از

  .مواد مخدر وغصب ملکيت ھای دولتی وخصوصی از سوی زورمندان  ومقامات دولتی ، بيداد ميکند

ًعمV  دچار ازھم افغانستان  به قدرت رسيدن اميرعبدالرحمن خان، در نتيجۀ دومين تجاوز انگليس، در ھنگام

در قندھار سردار شيرعليخان،  در ھرات سردار محمد ايوب خان، در کنر سيد محمود پاچا، در iل . بودشده پاشيدگی 

م خان، در بدخشان مير سلطان مراد و مير پوره و دکه اکبرخان مومند، در ميمنه دiورخان،  در شبرغان ميرحکي

استقVل و  نصرهللا و شاھزاده حسن، در شغنان و روشان مير يوسف علی خان و در ھزاره جات ميرھا و بيگ ھا دم از

دوباره بھم پيوستن اين وiيات با سرکردگان و ميران و اربابان و روحانيون متکی به قبايل و . مختاری ميزدند خود

 که ھيچگونه دلچسپی به مرکز قدرت بخاطر ھمبستگی ملی نداشتند، کار بسيار دشوار وحتی غير ممکنی طوايف سرکش

  .به نظرمی آمد

 با قدرتمندان و مخالفان و مدعيان ١٩٠١ تا ١٨٨٠اميرعبدالرحمن خان برای انسجام مجدد افغانستان طی سالھای 

 پرداخت که از حکومت مرکزی اطاعت نداشتند و سلطنت جنگيد و با لشکرکشی ھا به سرکوبی ملوک و خوانينی

بدين سان او با جنگ ھمراه با استبداد کم سابقه توانست . ھريک خويشتن را پادشاه قوم و منطقه خود می پنداشتند

متمردين را از ھر قوم و ھر قبيله ايکه بودند سرکوب و باطاعت از دولت مرکزی وادار سازد و امنيت را دوباره به 

 .ان باز گرداندافغانست

زير نظم « : ، افغانستان شناس امريکائی، ھدف اميرعبدالرحمن خان از سلطنت"لودويک ادمک"بقول  
  درآوردن صد ھا رئيس و ساJر خورد و بزرگ، چپاولگران، دزدان  و قطاع الطريقان ھمه ايجاب ميکرد تا 
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١."کمروا باشد، تعويض گرددسيستم قبائلی نابود و جامعۀ آبرومند که در آن يک قانون و يک ح
  

نخستين کار من اين بود که قطاع الطريقان و سارقين و ابنای کاذب .... «:  مينويسد امير نيزدر خاطرات خودخود

اذعان مينمايم که اين کار آسانی نبود، زيرا پانزده سال جنگ کردم تا اينھا آخر اiمر به . و پادشاھان جعلی را تمام نمايم

   ٢." ندمن اطاعت نمود

، که اميرعبدالرحمن مصروف فرونشاندن شورش سردار اسحاق خان در بلخ ١٨٩٣ -١٨٩٠طی سال ھای 

قرارگرفت تا   شديدمورد تھديد وفشار از سوی حکومت استعماری انگليس ھزاره جات بود، عمومی  شورش یوسرکوب

   . پذيرائی کند  ھزارنفری اش با لشکر دهت تثبيت سرحدات جنوبی وشرقیبحيث رئيس ھيئاز جنرال رابرتس 

 ده دادینظامی   قلعه من در بلخ ومصروف ساختن ١٨٩٠درسال : ميگويدعبدالرحمن خان درتاج التواريخ امير

بودم که اطVع يافتم ، ويسرای ھند iرد iنسدون مصروف جابجائی عساکر ھند در مناطق سرحدی می باشد وميخواھد 

 وحتی بعضی ھا ميگفتند که وی درنظر دارد قندھار و کابل را دوباره .صل نمايدراه آھن ھندوستان را به قندھار و

 به کابل مراجعت ١٨٩٠اين اخبار سبب تشويش من گرديد ومن پس از تنظيم امور ترکستان درتابستان . اشغال نمايد

من نشده بود ودر بارۀ خان نايب الحکومۀ قندھار را که مانع کشيدن خط آھن در داخل مملکت  وسردار نورمحمد. کردم

امير می افزايد که حکومت ھند عVوه برفراھم کردن . آن اطVعی ھم بمن نداده بود معزول نموده به کابل احضار کردم

حکومت . نگرانی برای من، توپھا واسلحه ايکه از ھند خريداری نموده بودم نيز مانع ورود آن به افغانستان شدند

،يعنی ھنگامی که ھزاره جات به شورش برخاسته بود و اين شورش ھر روز دامنه ھندوستان در موقع بسيارنازکی

دارتر ميگرديد وخوف شورش عمومی در مملکت باعث پريشانی من شده بود، درچنين موقعی کمکی که از ھندوستان 

نامعلوم شما برای دولت ھندوستان نميتواند به جھت وعده ھای مبھم و « :لتيماتومی بود به اين مضمون کهوبمن رسيد ا
دعوت نمودن سفارت انگليس به کابل، انتظار بکشد، لھذا Jرد رابرتس سپھساJرھندوستان با لشکرزيادی جھت 

  " ٣ .محافظت او به کابل فرستاده ميشود

ی که بايد آنھا را مثل مھمان خود پذيرائی نمايم، کار خيلی صعبی سرباز نفر ده ھزارپذيرفتن « : امير می افزايد

لھذا چون ديدم که دولت ھندوستان در صدد . ود، چون می بايستی صدھزار نفرسرباز را جھت پذيرائی آنھاحاضرنمايمب

فراھم آوردن اشکاiت می باشد، بدون آنکه احدی از مامورين دولت من غير ازمنشی ھای مخصوص از ارادۀ من مطلع 

ريتانيای عظما نوشته به توسط يک نفردوست خود به شوند، مراسله ای به عنوان iرد سالزبری، صدراعظم دولت ب

  »٤.انگلستان فرستادم

من دراين وقت مشغول جنگ با ھزاره ھا بودم و ميدانستم که مردم افغانستان از «: ديگوياميربه ھمين ارتباط م

رين شود و جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی ندارند ومی ترسيدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زياد برايم درد سرآف

ازطرفی  چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به توافق رسيدن خالی از اشکال نيست، پس بھتر دانستم که برای 

ًفورا مراسله يی به ويسرا نوشتم و در ] بجواب التيماتوم ويسرا. [انجام مذاکرات سرحدی با شخص دپلوماتی مواجه باشم

به مVقات شما ) يکی از مستخدمين انگليسی در ماشين خانه کابل"(Sir Salter Pyne"آن تذکر دادم که سرسالتر پاين

می آيد تا در باب سفارت مذکور ترتيبات iزم را صورت بدھد و درعين حال از فرمانفرما خواھش نمودم تا نقشه ای را 

 را مت ھندوستان مقصود من از ارسال اين مراسله اين بود که حکو. که خطوط سرحدی را مشخص ميکند برايم بفرستد

  »٥ .نگذارم دراين باب اقدامات بزرگی به عمل بياورد

ورزيدند تا يج دسيسه وتوطئه ئی دريغ نميغبار ميگويد که،انگليسھا برای تضعيف مردم ودولت افغانستان از ھ

اکرستان به ھمين سبب بود که حکومت ھند برتانوی از يک طرف پشاور وک مقاومت در برابر انگليس ھا معدوم گردد،

سردارنورمحمدخان پسرسردار (و تيرا را آشيانۀ فساد برای توليد اغتشاش برای افغانستان ساخته بود و گماشته گان خود 

                                            
 P٦٦,١٩٤٥ – ١٧٤٧ Ludwig Adamec : Historical and Polical Who’s Who of Afghanistan. لودويک آدامک-  ١

  ) خان،تشکيل و استحکام دولت مرکزی و مسئلۀ زنان، افغان جرمن آنbين بحوالۀ داکتر سيدعبدهللا کاظم، امير عبدالرحمن(،–
٢
  ٢١٨ تاج التواريخ، ص -  
٣
  ٤٠١، ص٢ تاج التواريخ، ج-  
  ٤٠١، ص٢ تاج التواريخ، ج-  ٤
٥
  ٤١٦-٤١٥، ص٢ تاج التواريخ، ج-  
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شريف خان، سردار  ولی محمدخان iتی، سردار پيرمحمدخان برادر زادۀ iتی، سرداربازمحمدخان نواسۀ سردارمحمد

ًبا پول واسلحه واشتھارات وقتا فوقتا در داخل حدود  را) وخيل وغيرهمحمدحسن خان نواسۀ وزير فتح خان، سعدوی کر ً

چنانکه سردار . شرقی افغانستان ميفرستاد تا با تحريک و توليد شورش  دولت مرکزی را مشغول وضعيف نگھدارند

گريزنده از از طرف ديگر انگليسھا فيوالھای . نورمحمدخان سالھا شورش شينواريھا را به مقابل امير رھبری ميکرد

باiخره انگليسھا سردار محمدايوب خان را از حکومت ايران . مرکز را در داخل افغانستان تحريک به اغتشاش ميکردند

  ٦. خان را تحت تھديد ھميشه گی قرار دادندن محبوس خواستند و درiھور مقيم ساختند و امير عبدالرحم

بطورآشکار و بی پرده  مجالس دربار  گاه گاھی درتۀ غبار،بگفوعبدالرحمن خان ميدانست  اين جريانات را امير 

  در اولين١٨٨٥امير در . از بيوفايی و غداری انگليس ودشمنی او با اسVم صحبت مينمود و مردم را تشجيع ميکرد

 میمردم را خود با ويسرای ھند گفت که دولت انگليس دشمنان مرا در پيشاور حمايت ميکند وآنھا برضد من مVقات 

  .شورانند

حکومت ھند عبوراسلحه ومھماتی را که امير جات،در جريان جنگ ھزاره « : دراين موردمينويسد نيزفرھنگ 

از اروپا خريداری کرده بود از خاک ھند متوقف ساخت ومعلوم بودکه مقصد آن وارد نمودن فشار برامير ومنصرف 

  ٧».ساختن او از نفوذ در مناطق سرحد می باشد

 دولت انگليس سپاه بزرگی به استقامت سرحد ١٨٩٣به استناد سراج التواريخ،مينويسد که درسال غبار، البته 

اميرعبدالرحمن خان ياد داشتی فرستاد که بايد ھيئت سياسی جنرال رابرتس را با يک فرقه  افغانستان سوق نمود و به 

آماده " (تيارسی"افغانستان امر   ديد به اردوی اميرعبدالرحمن خان که چنين. قشون معيتی او درجVل آباد استقبال کند 

کمندھای اسپان . به شوق جھاد با دشمن به جنبش افتادند بزودی صد ھزارعسکر در داخل قشله ھا . صادر کرد) باش

حيوان بيرون شھر کابل و در چمن حضوری درجوار تپۀ مرنجان وميدان سياه سنگ  سواری و باربر به تعداد ھزارھا 

وجرئت سوقيات در داخل  حکومت انگليس که مقاومت امير را جدی ديد . ند و منتظر امر حرکت ماندنداخور بست 

مارتيمورديورند که بيشتراز پانزده نفرنبودند کفايت کرد و در عوض  افغانستان را نداشت، فقط با فرستادن ھيئت سياسی 

برابر  ی بود که ھميشه دولت انگليس را در اين ھمان طرز مبارزه مجرب. سياسی را پيش کشيد سرنيزه مبارزه 

    ٨  .زمامداران افغانستان مظفر ساخته بود

تنھا از جانب انگليسھا نبود، بلکه روسھا نيز در شمال از سمت پامير دست به مداخله ومشکل تراشی ھا اين فشار

، مشغول فراھم آوردن اشکاiت عVوه براين، دولت روس، در باب وiيت روشان وشغنان : "امير ميگويد .زده بودند

به جھت قطع وفصل تمام ھمين مناقشات وزحمات بود که سفارتی را به رياست سرمارتيموردوراند به . برای من بود

ھم خوب  دوراند، شخص سياسی دان بسيار زيرکی بود وزبان فارسی را  تيمور مار چون سر. ..کابل دعوت نمودم 

    ٩ ...."ميدانست ، تمام مذاکرات زود اصVح شد

 دست وپنجه نرم شورشگران   ھنوز در داخل کشور باامير عبدالرحمن خان کهبا چنين زمينه سازی ھايی ،

مال زور آزمائی نمايد، لھذا مجبور گرديد در پای ميکرد نميتوانست به مقابل دسايس انگليس درجنوب و با روس در ش

رويداد اين .امضا گذارد وخود را از شر شرارت ھای انگليس و روسيه رھائی بخشد ١٨٩٣ نومبر ١٢در معاھده ديورند 

  .واقعه تاريخی را ميتوان درکتاب سراج التواريخ وھم در تاج التواريخ  مطالعه کرد

 قرار داريم وشرايط ھم از لحاظ سياسی وھم ٢١گذرد وما در قرن  سال مي١٢٠اکنون که از آن زمان 

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

ی  دسايس کشورھای ھمسايه، بخصوص توطئه ھای سياسی ونظامی واستخباراتياسی وامنيتی کشور ما براثر اعمالس

امضای معاھده ديورند در زمان مقابل امير عبدالرحمن خان ه  با سياستھای انگليس بتامپاکستان ، از بسا جھات شباھت 

  .دارد

                                            
٦
  ٦٨٢، ص ١ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  
٧
  ٤٠٤ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص٠ 
 ٦٨٨ - ٦٨٧ غبار،در مسيرتاريخ ، ص- ٨
 ٢٦٢-٢٦١، ص٣،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج٤٢١ -٤٢٠ ص،٢ج تاج التواريخ ،- ٩



  
 

 

  ٥از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تما. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

بر پيکراقتصادى طول عمرخود ، افزون برصدمات مھلکى که درانگليسپاکستان اين خلف الصدق استعمار

بازسازی امکانات  وثبات سياسی وبرھم زدن امنيت  Vلبا اخ اکنون کشور ما زده است،ونظامی وسياسی وفرھنگی 

وارد ميکند تا عVوه بر برسميت شناختن خط  درکشور، برحکومت افغانستان فشاراستقرار نظام دموکراسی و

 آب رودخانه کابل وکنر امتيازات بيشترى بدست  و واقتصادی  ازمنابع طبيعىبحيث مرز رسمی با آن کشور،ديورند،

  .آورد

. اکنون از چندين جبھه بر دولت افغانستان وحامدکرزی فشار می آورد خودواھداف  نيات رای نيل به پاکستان ب

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

  .ی عمليات تخريبیخل افغانستان براحمايت ، تربيت وتجھيزگروه  طالبان منسوب به مVعمر،واعزام شان به دا-١

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

 حمايت، تربيت  وتجھيز گروه حزب اسVمی برھبری گلبدين حکمتيار، واعزام شان به داخل افغانستان برای عمليات -٣

  تخريبی 

که تحت رھبری موiنا فضل الرحمن،) مجلس متحده عمل ( موسوم بهيادگرای اسVمیحزب بنرھبران شش حمايت  -٤

  .ولت ونيروھای خارجی درافغانستاناز جنگ برضد د در صد مردم مناطق قبايلی را بدنيال خود ميکشند،٨٠

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

  .در داخل ارگ رياست جمھوری

انگام، مروری، د ، بريکوت،  ناری، اسماردر ولسوالی ھای بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنر تطميع - ٦ 

از طريق دادن درنظر دارد  پاکستان. سرکانو، خاص کنر و منطقه استرتيژيک يعقوبی  ولسوالی لعل پور ننگرھار

 در آورد وعند الموقع از نيروی خودنفوذ آنھا را تحت  کنر وننگرھار،و معاش به سران اقوام امتيازات مادی و مواجب 

  .جنگی وشھامت افغانی شان برضد ھند در کشمير ودولت افغانستان استفاده نمايد

ير راکت  تھديد باشندگان ولسواليھای ھم مرز با پاکستان در کنر وننگرھار ونورستان، از طريق حمVت توپخانه يا ف-٧

مسکون اند  اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه کنر.جھت گرفتن تذکره تابعيت پاکستانیبرمحVت مسکونی مردم  

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

  .ندمومند، صافی وشينواری بودوباش دار:  اقوام ننگرھار

کردن پوسته ھای امنيتی در نقاط سوق الجيشی در  برپا وشرقی آشکار برحريم سياسی کشور در وiيات  تجاوز -٨

  .داخل خاک افغانستان

وعدم اجازۀ صدورميوه جات تازه افغانی به به داخل کشور بنادر پاکستان ی ازافغانوال تجارتی ممنع انتقال ا -٩

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

  .ھدبخواست پاکستان تن در د  مجبور شوددولت افغانستاند تا گذاربافغانستان وامنيت وثبات 

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

پاکستانی در ميان فرھنگ بجای پول افغانی در وiيات شرقی وجنوبی وترويج  کلدار پاکستانی رايج کردنانی،افغ

 مخدر و آدم ربائی وباج گيری و رشوتخوری واختVس و اختطاف وقاچاق مواداداری ، فساد ادارات دولتی از نوع 

  . می افزايدکه روز تا روز بروخامت اوضاع  گماشتگان پاکستان در جامعه افغانی  اجنتان وتوسط  فحشا ،گسترش

  

 وتجاوزات نظامی واستخباراتیسياسی ، فشارھای  اين ھمه در برابرودولت او اين توانائی را دارد که يا کرزی آ

و در برابر ديگر انکار کند  پاکستان يورند به حيث مرزخط داز برسميت شناختن   و بايستدپاکستان وراکت پرانی  عملی

  .گمان نکنم ؟بگويد »  نه«مثل داکتر نجيب هللا،ولو به قيمت جانش تمام شود، طلبی ھای پاکستان اضافه 

پاکستان در ده سال گذشته با ترساندن امريکا  از طالبان، ازامريکا  گاو شيری ساخته بود که بيش از بيست 

 ايبت اباد، نزديک اسVم آباد، مشتش نزد با کشتن بن iدن در٢٠١١ميليارد دالر از امريکا باج گرفت تا اينکه در می 

ش نزد امريکا وجھان کاسته شد ولی برای غلبه براين بی اعتباری خود، جھانيان بازگرديد وديگر ازاعتبارامريکاو 

ھزار کانتينر مال التجارۀ افغانی را دربندر ٨ از سوی ديگرراه ھای اکماiتی نيروھای ناتو را مسدود نمود ويکطرف 

نمود،تا ضرب شستی به افغانستان نيز نشان داده باشد وبه نيروھای سرحدی خود نيز دستور داد نوع الخروج ممکراچی 



  
 

 

  ٥از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat س بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تما. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 تا کنون ھزاران مرمی راکت وتوپ از ٢٠١١از ماه می . راکت شليک نمايند تا برمردم وiيت شرقی افغانستان توپ و

افغان در ناتو و  دولت افغانستان ونيروھای امنيتی شده است، ولی از سوی آنسوی خط ديورند به داخل افغانستان فير

داد وفرياد مردم وiيات شرقی چون کنر  .جلوگيری از اين راکت پرانی ھيچگونه اقدامی صورت نگرفته است

 به ونورستان وننگرھار باiخره ولسی جرگه را وادار ساخت تا به استيضاح وزرای داخله ودفاع پردازند وھردو را

ند، ولی از آنجای که آنھا علت اين غفلت در وظيفه را نسبت به حريم سياسی کشور تی سلب اعتماد کنسبت بی کفاي

 ولسی برگردن قوماندان اعلی دفاع کشور رئيس جمھوری حامدکرزی انداختند،  کرزی ھم بدون توجه به اين تصميم

ی ابقا نمود و نبود تجھيزات نظامی در دسترس ً مورد تمجيد وتقدير قرار داده مجددا بمقامات بلندترجرگه آن دو وزير را

نيروھای پاکستانی که ضعف وناتوانی دولت افغانستان را درک .  اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان دليل آورد

 پرتاب متناوب راکت برمحVت عVوه برميکنند واز عدم مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود خاطرجمعی دارند،

 پوسته ھای امنيتی وديده بانی  مھم واستراتيژيک به پيشروی خود به داخل افغانستان پرداخته ودر نقاط،نی افغانھامسکو

 که يا تذکرۀ تابعيت پاکستانی اخذ کنند ويا مورد حمVت راکتی  وميدھندايجادکرده اند وبه مردم محل اخطار داده

ًگوش نميدھد ، اجبارا تن به قبول خواست پاکستانيھا شان ه فرياد بکرزی دولت ھم که می بينند قرارخواھندگرفت، مردم 

 کيلومتر ودر ٥٠گفته ميشود که نيروھای سرحدی پاکستان در وiيت کنر از پنج تا . داده وتذکره پاکستانی ميگيرند

.  اشغال کرده اندپيش آمده ونقاط مھم رادر شرق رودخانه کنر افغانستان خاک کيلومتر به داخل ٥٠بيشتر از برخی نقاط 

 و مردم عملی کرده پاکستان اين سياست را در بسياری از ولسواليھای سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته ولعل پور 

محلی ونيروھای امنيتی وسرحدی افغانستان با چشم سراين تجاوز وتخطی پاکستان را مشاھده ميکنند،اما دولت کرزی به 

ک مسئله ملی وتاريخی است، ھيچکس حق ندارد در بارۀ برسميت شناختن آن سخنی اين دل خوش کرده که خط ديورند ي

انگليس در قرن روی  ضعيف دولت افغانستان به  پاکستان جرئت داده است تا از سياست پيشاين برخورد.  زبان براندبر

  . بپردازد موجوده  افغانستانديگری ازجغرافيای  پيروی نموده به اشغال بخش ھای١٩

در گذشته پاکستان تنھا درصدد تثبيت خط ديورند به عنوان خط مرزی «:  نوشتۀ ديگرم گفته بودمدر يک
، بلکه توقعات اردرسمی  ميان دو کشور بود، اما امروز پاکستان تنھا به برسميت شناختن خط ديورند قناعت ند

پاکستان ميخواھد .  بودخان داود ھوررئيس جمپاکستان از افغانستان بسيار بيشتز  از آنست که در دوران ظاھرشاه  و
، در گرفتن حقابه بيشتر ازرودخانه ھای کابل وکنر واستخراج معادن  وحتی در عbوه بر برسميت شناختن خط ديورند

بگذريم ازاينکه پاکستان نميخواھد ھند در صحنه .تعيين مقامات حساس حکومت افغانستان نقش کليدی داشته باشد
  ».نستان حضور داشته باشدسياسی واقتصادی  افغا

اشغال شده است نيروھای پاکستانی  وiيات شرقی کشوراز طرف بخش ھايی از افغانستان درھمين اکنون 

تنھا به بخاطر اعادۀ سرزمين ھای آنسوی خط ديورندحاضر به قربانی ه واردوی اجير وابسته به تنظيمھای جھادی ن

وiيات کنر وننگرھار ونورستان ھم  تن به قربانی نخواھند داد ال شده دراشغ  مناطق  اعادۀکه، حتی برای نخواھند بود

 مدعی واپس گرفتن سرزمين کم وقھر بسيار، آنھايی باقی خواھد ماند که با زورکرزی ودولت خجالت ابدی برای آنگاه و

اندک ترين ارزشی  ديورندند، بدون آنکه بخواست انسانھای آنسوی خط ستھای آنسوی خط ديورند از تسلط پاکستان ا

  !دراين زمينه ھوشياری وخرد دسته جمعی وتصميم عاقbنه مردم ضروری است.قايل باشند

  ٢٠١٢/ ٣/١١پايان 


