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  به رسميت شناخـتـن خـط  ديـورنــد

  ! راه حل بحران افغانستان نيست 
 

 در »اهيم، پاکستان متک اما طالبان چه ميخواهند ؟ما اتک ميخو«  محترم محمد اعظم سيستانی تحت عنوان نوشتۀ

 نيات و اهداف شوم دولت پاکستان در قبال که در قيد آرشيف است، آنچه در بارۀ "افغان جرمن آنالين"سايت 

موجود در افغانستان ديدی در آن نيست ولی در پاسخی که پرسيده شده ، راه حل بحران ابراز داشته اند،  ترافغانستان 

 سرخط مرزی ديورند را عامل اساسی بحران دانسته و جناب شان اختالف ميان افغانستان و پاکستان بر ؟ استکدام 

استدالل آقای   ."کند از بحران نجات نخواهد يافت تا زمانيکه افغانستان اين اختالف را با پاکستان حل ن: "گفته اند

 زير سؤال برده و  ديد  ترت وی خود نظر خود را مورد شک وسيستانی در اين ارتباط  عالوه از اينکه قانع کننده نيس

خط  مرزی ديورند ميان دو کشور را کليد حل بحران افغانستان دانسته و از  سو حل اختالف بر سر مثًال از يک. است

کور را مذچه ما خط "اکستان ميداند، چنانکه گفته اند  قبًال حل شده به نفع پ مسألۀ خط ديورند را يک قضيۀسوی ديگر

نرا به حيث مرز ميان پاکستان و د کشور جهان در سازمان ملل متحد آنو رسميت بشناسيم و چه نشناسيم يکصد وه ب

 اگر ."آن محافظت ميکندم خود از وشناسند و پاکستان هم با نود هزار نيروی مجهز با بم ات رسميت میه افغانستان ب

له پاسخ  آقای سيستانی خود به اين مسأيشتر از اين چه ميخواهد؟ و ب ؟ ور است پس تشويش پاکستان از چيستاينط

کند بلکه انکشور در راستای عمق  برسيمت شناختن خط ديورند هم يخن ما را رها نمی پاکستان حتی با : "ميدهد 

 خواهد حکومت دلخواه خود را در کابل مستقر کند تا جائی برای نفوذ حضور هندوستان در استراتيژيک خود می

وستان  افغانی بر هندا هند از خاک و نيروی رزمی و شجاعافغانستان باقی نگذارد و در صورت يک جنگ ديگر ب

رزوی خود نرسد ، پاکستان تالش خواهد کرد افغانستان را دچار تجزيه نمايد و مرز خود  و اگر به اين آ. استفاده نمايد

 ".  السراج در جنوب هندوکش توسعه دهدو جبل با افغانستان را تا پل متک واقع ميان چاريکار

اختن خط نسميت شرصورتيکه رهبران احزاب و دولت پاکستان با ب قای سيستانی توضيح ميخواهم دردر اينجا از آ 

فکر تسلط کامل بر کشور  ل متک اقناع نشوند  ول خود تان قانع نباشند و به تجزيۀ کشور ما تا پقوه مرزی ديورند ب

آيا  و ست؟ ستان و ضعيف شمردن کشور افغانستان به چه معنا باشند ، پس نشان دادن قدرت پاکما را در سرداشته

 ين راه حلی که خود به آن باور نداريد يک طرح زايد ، بيهوده و تناقض گوئی نيست ؟ ارائۀ چن

ولتهای زورگو و پابند خوبی ميدانيد که طبعيتًا انسانها و بويژه رهبران ده  بدانتاريخآقای سيستانی شما به عنوان 

آن در موقعيت بدی قرار گرفته و رهبران ضعيف دموکراسی و حقوق بشر همينکه دريابند کشور همسايۀ نبودن به 

 از  وسيله ایو اشغالگری شان به غليان آمده ، بهر بهانه و وذ ورزی ه قدرت تکيه زده اند ، طمع نفالنفسی در آنجا ب

 مردم آن دريغ نمی ورزند، چنانکه دستکم از سی سال بدينسو کشور ما  حقۀاج خواهی و دست درازی به حقوقب

 با وجود شاهد بودن تجاوز و شکست  ايران پاکستان وما   ممالک همسايۀيعنی دستخوش چنين وضعيتی شده است، 

  ته اند، کشور ما آرام ننشسظه ای از تالش برای تخريب و تجزيۀشرمسار دولت شوروی در افغانستان هنوز هم لح
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  قوت همسايۀ ميهن پرست ، اين نيست که ضعف کشور خود و  نويسندۀ و  وظيفۀ يک مؤرخ لذا در يک چنين اوضاع

  . متجاوز را بيان نموده مردم و دولتش را به باج دهی تلقين  نمايد 

 که توانمندی و م دارد اما تاريخ نشان داده استودرست است که دولت پاکستان نود هزار عسکر در سرحد و بم ات

دی ، سياسی و مهمتر وابسته  به ماهيت فرهنگی ، اقتصا ،  برگ نظامیاستحکام يک کشور بيشتر از نفرات و ساز و

ارضی کشور تعيين مردم آن در دفاع از حقوق  خود و دفاع از تماميت   استوار و خصوصيت رزمیاز همه  ارادۀ

می خود بسيار قوی است و هر چه خواسته باشد ون با داشتن بم اتقای سيستانی فکر نکنيد که پاکستاآ. کننده است

 بدو استقالل هند از ، واقعيت اينست که پاکستان ازطورهم نيست نخير اين. بر مردم افغانستان تحميل نمايد ميتواند

خود عمر اب و حکومت پاکستان ظرف شصت سال  بنياد گرائی اسالمی است، احز و زادۀ استعمارانگلستان، زادۀ

افغانستان همواره تا توانسته  بنياد گرائی  برای هويت سازی خود جدا از هويت هندی و در مخالفت با هندوستان و

از سوی اعراب و امريکا   جنگ مردم افغانستان با شوروی اين روند در آن جامعه تقويت کرده و در دورۀاسالمی را 

البته اين بنياد گرائی نه تنها به  .  هيچ پيغمبری ساخته نبودريق و تقويت گرديد که از عهدۀه تزچنان در آن جامع

 خود ويرانی را  ها ناخود آگاه اين نطفۀزيان کشور افغانستان و هندوستان و جهان عمل ميکند بلکه پاکستانی ضرر و

ز مقاله احمد رشيد نويسنده و تحليلگر سياسی برای اثبات ادعای خود چند سطری ا  .پاکستان نيز بوجود آورده انددر 

است س آوری از پاکستان ارائه داشته تلگراف تصوير ترندی  انی را که چندی قبل در روز نامه س پاکستورزيدۀو 

 پاکستان دولت ناکامی است که بر گودال عميقی آويزان ميباشد و بند ها بسيار سست تر : "می آورم ، وی نوشته است

مساعد که توسط ر حال زايل شدن است و سربازان در اراضی نا د بتوان گره زد ، روحيۀ اردوی آن نند کهاز آ

از شليک کردن خود داری ميکنند، بدين تر تيب دولت  طالبان و القاعده کنترول ميشوند ، دست به فرار می زنند و يا

   ."ميدهدتيک و ملی خود را از دست پاکستان يکی از پس ديگری مشروعيت حقوقی ، قانونی ، اسالمی ، دموکرا

قای سيستانی دريافته  و اميد وارم آ ميکنم ثبانی جامعۀ پاکستان اکتفاکر چند سطری از قول احمد رشيد در بی  ذبا

گذشته از اين بحران افغانستان بسيار پيچيده تر  ،دان نسبت به افغانستان بهتر نيست پاکستان چنجامعۀباشند که اوضاع 

  اگر اينطور می بود چند سالی که طالبان و. ختن خط ديورند استه گفته شود راه حل آن به رسميت شنااز آنست ک

چرا حکومت پاکستان ، هم از بين رفته بود  سر خط ديورند سازمان القاعده در افغاستان مسلط شده بودند و اختالف بر

 نمايد؟به اياالت متحده امريکا جلو گيری  و نطقه بان و القاعده در نقاط ديگر ملنتوانست از عمليات تروريستی طا

 دليل ديگر اينکه هرگاه حکومت .ر تحت کنترول خود نداشته و نداردمعلوم است که حکومت پاکستان کامًال آنها را د

بال معطلی از سوی آنها به عکس العمل شديدی ، های تروريستی طالبان و القاعده گرديده  پاکستان مانع بعضی فعاليت

  .مواجه شده است 

 عمر کوتاه خود تا توانسته به رشد بنياد  شود که پاکستان با می گيریکر چند مطلبی که به آن اشاره شد چنين نتيجهبا ذ

 خود  باالخره در پرورش نطفۀدر افغانستان و بحران  منطقه و دامن زدن به جنگ و سطح کشور و گرائی اسالمی در

و حال کار بجائی رسيده است که نه تنها نقش اساسی در پايان بخشيدن جنگ   است ويرانی نقش اساسی را بازی کرده

زيرا .  کشور خود درمانده استو جلوگيری از بی ثباتی و فروپاشی نظام  در افغانستان را از دست داده بلکه در

 شده و رشد روز يک مشکل جهانی مبدله  و گسترش يافته که ب گرائی اسالمی و تروريزم چنان بسط بنيادمسألۀ
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راس افگنی از توان  ه پايان دادن به اين خشونت و چارۀو افزون آن باعث ترس و نا آرامی همه مردم جهان گرديده 

  .ه دور استيکی دو کشوری کامًال ب

بطور خلص ميتوان از : البته عالوه از نقش پاکستان به رشد بنياد گرائی اسالمی از عامل مهم ديگری نيز بايد گفت 

کر کرد اکثريت قاطع مردم در سراسر جهان ذو ثروت ، بی عدالتی و عدم رعايت حقوق  ميق شدن شگاف ميان فقرع

در آنجا کشته ميشوند و از چند   هاز جمله زير پا گذاشتن حقوق ملت فلسطين از سوی اسرائيل که سالهاست افراد بيگنا

   و هم بوسيلۀ تروريستهادر عراق و افغانستان هم بوسيلۀحق سال بدينسو بيشتر از هر جای ديگر خونهای بيشماری نا

 اين وضع رقتبارهر انسانی را که اندک وجدان آگاه و احساس مشاهدۀ. ه زمين ريخته ميشودناتو ب  امريکا وقوای

ک  دربا . تکان ميدهد و بعضی را به انجام هر عملی عليه اينهمه ظلم و بی عدالتی بر می انگيزد، عاطفی داشته باشد 

، خرين فرصتی که برايش در مقام رياست جمهوری امريکا باقی مانده است اين مسأله است که جورج بوش در آ

يان بخشيدن به اختالفات در گرفته و تالش دارد برای پاعربی در پيش   سفری را به اسرائيل و فلسطين و چند کشور

 و ها پايان داده نشود مشکل جنگ  گيریدر اين اختالفات و منطقه راه حلی را دريابد، چون همه دريافته اند که تا به

  .تروريزم سر جايش باقی خواهد ماند

 پروری در آنر اساسی بميان نيايد و بساط ترورکه در نظام پاکستان تغيي تا زمانی  در ارتباط به افغانستان بايد گفت

ند و يا برسميت شناختن خط مرزی طريق طرح تشکيل جرگه های قومی دو طرف خط ديور کشور چيده نشود از

  . نميتوان اميدی را به رفع جنگ و بحران در افغانستان  بسر پروريد ، ديورند 

  

  پايان

  

 
  

 


