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  کانديدای اکادميسين سيستانی

  

 

  "متک"ميخواهيم و پاکستان " اتک"ما 
   چه ميخواهند؟اما طالبان 

  
 از  ، بدون تأملده شود برزبان آورومشکالت ناشی از آن با پاکستان برخی از هموطنان ما همينکه نام خط ديورند 

 بهنبايد : انند، و با تاکيد ميگويند کهغرورخشک افغانی در رابطه به خط ديورند سخنان آتشين برزبان ميرروی 
لحاظ تاريخی به ما تعلق  داد که بر سرزمين های آنسوی خط  ديورند که از حق، پاکستان، اين مولود استعمار انگليس 

  و آنران در برابر ابر قـدرت روس جنگيد مردم افغانستااين هموطنان ما استدالل ميکنند که.، تسلط داشته باشدداشته
، تا از کشور ما خارج شود، پس پاکستان چيست که ما از عهدۀ او برنيائيم و خاک های از دست رفته را  کردمجبور

 "پل اتک"  در جنوب شرق خط ديورند نه، بلکهافغانستانسرحد  اينها مدعی اند که  نگيريم؟پسازآن کشور باز
 تا آنرا به حيث مرز دايمی با  وادارکنيمو بايد پاکستان رااست  )آخرين محل سکونت پشتونها در خاک پاکستان(

  را درشرايط فقدانیينميخواهند بدانند که چنين ادعايا  نميدانند ومگر اين وطنداران ما . افغانستان برسميت بشناسد
چنين . ، نميتوان تحقق بخشيدديورندواقتصادی وچه بسا عدم حمايت باشندگان آن طرف خط ی نظامی وسياسی ائتوان

  .فقط ازاحساسات  خود بزرگ بينی نشأت ميکند که نتيجه ای جزايجاد تشنج از آن چيزی به دست نمی آيدادعاهايی 
  

 از سوی يکی از  مين سال تاسيس افغانستان در شهر کلن آلمان، در ختم سخنرانيها٢۶٠باری در کنفرانس تجليل از
شما   به نظر": که  مطرح شدسوال اين )ستانلر اوبر افغان(مسئول ويب سايتجوانان وبگمان غالب عبداهللا احسان، 

 دريک جمله را خواهش نمود پاسخ سوال او از سخنرانان محفل  و"راه حل بحران موجوده افغانستان کدام است؟
تازمانی که افغانستان ":  خود جواب دادم  من بنوبۀهريک  ازسخنرانان محفل نظری ابراز کردند، و. جواب بدهند

 درلحظاتی که تفريح اعالم شده بود، يکی از ." پاکستان حل نکند، از بحران نجات نخواهد يافتاختالفات خود را با
: هموطنان ما که اسمش را نميدانم ولی معلوم بود که از جوابم سخت عصبانی است ، بمن نزديک شده به پشتوگفت

آيا مقصود شما ازاين ( ل دی؟په رسميت پيژند ښې د کرډيورنډ سيستانی صاحب، آيا ستاسومقصد ددی جواب نه، د
اختالف خط ديورند، بلکه اختالفات ديگری هم هست که حل گفتم نه تنها ) جواب برسميت شناختن خط  ديورند است ؟

 کشور جهان که ١٩٠خط ديورند را چه ما برسميت بشناسيم وچه نشناسيم، وافزودم  . بايد با پاکستان حل شود
 ٩٠را به حيث مرز ميان پاکستان افغانستان برسميت ميشناسند و پاکستان هم با درسازمان ملل متحد نشسته اند آن 

خبرداری که پاکستان  حتی با به وعالوه نمودم که . هزار نيروی نظامی مجهز با بم اتوم خود از آن محافظت ميکند
پل "عمق استرتيژيک خود برسميت شناختن  خط ديورند هم يخن ما را رها نميکند، بلکه آنکشور ميخواهد در  راستای 

عد خود را کنار د و بکه خور آخری آن هموطن کمی دبا گفتن اين سخن. را سرحد خود با افغانستان قراربدهد" متک
 را بدقت بخواند وآنرا م تا آن هموطنم مينويسواينک اين مطلب را به همان ارتباط .  برگشتمکشيد ومنهم به جای خود

   .را تهديد ميکند،بينديشدما وحاکميت ملی ضی در بارۀ خطراتی که تماميت ار
، آنهم نه خنجر زدهافغانستان را قبل ازايجاد پاکستان  استعمارانگليس درمی يابيم که اگر به تاريخ کشور نظراندازيم،
  يا  به هند برتانویبل توجهی از پيکر کشور را بريده يادر مقاطع مختلف بخشهای قا يکبار ونه دوبار، بلکه چندين بار

 براثر تفتين انگليس بود که خراسان بدون کدام جنگ از طرف ١٨٠٠در سال : مثًال.  بخشيده استها روسيا به ايران و
 به تشويق انگليس بود که ١٨٣٢درسال . زمانشاه به دولت قاجاری فارس واگذاشته شد و پس از آن هرگز اعاده نگرديد

سردار سلطان محمدخان طاليی، برادر امير دوست محمد خان رنجيت سينگ برپشاور حمله کرد و آنرا از چنگ 
متصرف شد و بعد تالش ها وجانفشانی های اميردوست محمدخان برای اعاده آن جايی را نگرفت وسرانجام انگليسها 

 به تصرف انگليس درآمدند، بلکه ١٨۴۵تنها پشاور وسند نبودند که تا سال .  خود اشغال کردند١٨۴٣آنرا در 
 بخشهايی از بلوچستان و سيستان به وساطت ١٨٧٢و ١٨۶٨درسالهای   بلوچستان را اشغال نمود و١٨۵۴درسال

 انگليسها با تحميل قرارداد ١٨٧٩انگليس به ايران تعلق گرفت وهفت سال بعد از ماجرای تقسيم سيستان يعنی در سال 
 از رم ،سيبى ، پشين ، ُکلندی کوتل شال ، فوشنج وکوژک و گندمک بر اميرمحمديعقوب خان، بخشهای ديگری شامل
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با امير عبدالرحمن خان ديورند  ١٨٩٣ در دست انگليس باقى ماند و در قرارداد نوامبر بدنۀ اصلی کشور جدا گرديد و
 به انگليس داده شد شمول کويته و چمن ه  و چاگى ، برو چترال ، باشگل ، وزيرستان ، داسوات ، باجوړ، :واليات

 به نفع روسها داستانهای ديگری ١٨٨۵ وجدائی پنجده در١٨٧۶اشغال پامير در سال  . قانونى زده شدبرآن جدائى مهرو
  .از اين بريدنها وبخشيدنها است

شروی اتحادشوروی                               ر پي د در براب ايتی هن د دوم حم ه کمربن ه مثاب د ب ستان وهن پاکستان نيز از بخش های بريده گی افغان
تالش کرده تا باتربيت وتسليح شبکه های   ميراث خوار استعمار انگليس، تا امروز به ميان آمد وسپس  به حيث     ١٩۴٧در

رهم      تروريستی واجرای عمليات تخريبکارانه  برکشمير تسلط يابد و    ات را ب ستان  ثب يا با اعزام تندروان اسالمی درافغان
ديل   . خود دست يابد   کيژيراتعمق است  ان، به طالبدست نشانده از نوع حکومت      حکومت  يک   استقرار قياز طر بزند و    تب

 اي تاني بر استيس.  سده نزدهم است   در ايتاني بر »یسي فارورد پال  «استي س ی کاپ شتري ب اين کشور به حيث عمق استراتيژيک     
الف ي آکاربر سرتحت الحمايه   مي رژ کي استوار بود  که در افغانستان        ادي  بن  نيبر ا  ا زور اسلحه   نيد که  قادر باشد مخ  را ب

ا روي  کند که نني تضم مي رژ نيافزون بر آن ا   .  کنترول خود داشته باشد    و پول تحت   دتاً  ی ه  راني انيز و هي روس  دشمن  عم
ان  ونيافراط استفاده از :ميکند استفاده  ايتاني سابق بر  ی ها کردي از رو  زيپاکستان ن .  داشته باشند  ی پا یجاآن  نتوانند در     افغ

ن      نکه ي ایکي: رد اهداف را در خود دانيچنددست نشانده در افغانستان  دولت  جادي ا یبرا رای هندوستان دراي ای ب  جای پ
زوم    هندوستان سکوالر هينها بر علافغا ی از معتقدات اسالمکشور باقی نگذارد وديگر اينکه   د الل ره  عن د  به رداری کن  و ب

ران قبا      ی ها ستينالوي ناس موس شتون و رهب د ي دو طرف خط د      لي  پ ار       را ورن ه  جدائی      تحت نظر خود داشته آنه از داعي
  .پشتونستان  به دور داشته باشد

پاکستان در طول سه دهه جنگ ونا امنی در افغانستان و مهاجرت اجباری تخمين سه ميليون افغان به آنکشور، در 
 وبر بنياد همين هميان مهاجرين وبه خصوص در ميان تنظيم های هفت گانه جهادی فراوان  سرمايه گذاری کرد

 ها بود که موفق شد ابتدا ابرقدرت شوروی را از افغانستان با قربانی کردن خود افغانها اخراج نمايد سرمايه گذاری
 و. نيرومند دراختيار داشت ،با سقوط مواجه کند وثانيًا رژيم حزب دموکراتيک خلق را که يک اردوی مجرب و

ه امريکا وناتو تالش دارند تا آن اردو را در اردوی ملی افغانستان را چنان نابود نمايد، که اينک مدت شش سال است ک
نرسيده که توانائی مقابله با طالبان را در هيچ واليتی  یحد هزار نفر احياء کنند، مگر تاهنوز اين اردو به آن ٧٠سطح 

  .داشته باشند
فغانستان، خود افزون براين ،پاکستان با استفاده از پول وامکانات مالی واقتصادی کشورهای غربی وعربی به جهاد ا

را آنقدر تقويت نمود که باالخره  صاحب زرادخانۀ اتومی شد و اکنون نخستين کشور اسالمی دارای سالح اتومی است 
همين پاکستان بود که وقتی ديد جمعيت اسالمی وشورای نظار در تبانی بابخش . شانه ميزنده که با کشور هند شانه ب

وسيه  قدرت را درکابل در انحصار خود گرفته و او نتوانسته حکومت پرچم حزب دموکراتيک وحمايت فدراتيف ر
را درکابل مستقر سازد، بناًء جنگ را در کابل وسراسر افغانستان تا آن حد ادامه داد که ) گلبدين حکمتيار(دلخواه خود

شصت هزار از صدها هزار خانواده از باشندگان کابل دوباره مجبور به ترک خانه وکاشانه خود شدند و بيش از 
 شدند و کابل  وشهيدباشندگان کابل در اثر جنگ های قدرت طلبی ميان گلبدين حکمتيار واحمدشاه مسعود سربه نيست

  .پايتخت افغانستان به خاک تودۀ موحشی مبدل  گردد
بود پس از آنکه در کابل خشتی بر روی خشتی باقی نگذاشتند، ومردم بی دفاع از هرچه مجاهد وتنظيمهای جهادی 

به عنوان يک نيروی بنيادگرای رزمی به افغانستان نه تنها " طالبان"متنفر شدند، پاکستان با روکردن قطعه جديد به نام 
 ٪ خاک افغانستان را به زير سلطه خود  ٩٠حکومت مجاهدين را درهم شکست ، بلکه طالبان ظرف پنج سال 

  . درآوردند
 کشور جهان رژيم طالبان را در افغانستان ساقط ساخت و به مبارزه ٣٧ی از  سپتمبر، امريکا با ائتالف١١پس از حادثه 

  .عليه تروريستان القاعده وبن الدن در مناطق جنوب وشرق افغانستان ادامه داد
ه                 ا را ب ر خارجۀ امريک اون وزي اژ سابق مع ای ريچاردآرميت ان است، آق زرگ طالب امريکا که ميدانست پاکستان حامی ب

ا    "  تا به مشرف بگويد که  پاکستان فرستاد  د، امريک اگر پاکستان در نابودی گروه های تروريستی با امريکا همکاری نکن
ه اجرای                  " .آنکشور را به دوره حجرخواهد فرستاد      ه طور کجدار ومريز،ب پس از اين هوشدار امريکا بود که پاکستان ب

تالف ضد ت                 .يک نقش دوجانبه پرداخت    ا ائ ه همکاری ب ن ب ا داد واز سوی       يعنی يک طرف ت ری امريک ه رهب سم ب روري
ا     )ISI( خود ديگرطالبان را در يک سطح پائين تر زيرچتر حمايت سازمان استخبارات نظامی            زوم ازآنه د الل قرارداد تا عن

ا حقيقت                . برای بی ثبات ساختن افغانستان استفاده کند       افغانستان که از همان آغاز به اين هدف پاکستان پی برده بود، باره
ه                      را ا اينکه تجاهل عارفان داد ي ستان گوش نمي ه سرنای افغان ائی ب ا مقامات امريک رد ، ام به مقامات امريکائی گوشزد ک

  .مينمود
اينکه طالبان با حمايت مستقيم پاکستان با امريکا و ناتوکه پنجاه هزار نيروی رزمی مجهزبا مدرن ترين جنگ 

آنکه تناسب قوا ميان نيروهای ائتالف به رهبری امريکا با افزارهای جنگی در اختيار دارند، می جنگند و با 
به خصوص (طالبان از هيچ نقطه نظری قابل مقايسه نيست، مگر با تغيير در شيوه های مبارزه ومقابله خود 
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،واز اين طريق ضربه زدن به نيروهای ناتو باالخره  ناتو و امريکا و انگليس را به اين ) حمالت انتحاری
اخته اند تا طالبان را دست کم نگيرند و به دولت کرزی مشورت بدهند که با طالبان وارد مذاکره امر وادار س

  .شود
اخيرًا وزارت دفاع انگليس به پارلمان آنکشورنيزگزارش داد که بحران افغانستان را نميتوان  از طريق نظامی حل کرد 

آمادگی   سپتمبراعالم٢٣روز  سازمان ملل متحد ،)bbc(بگزارش. و بايد به طالبان حق مشارکت در قدرت داده شود
 بزرگان ی خود در افغانستان و با همکاریاسي سی هایندگي نماقي دولت و گروه طالبان از طرانيدر مذاکرات مکرد تا 

  . کندیگريانجي م،یقوم
 گفت که رکياوي در نتانقبل از ورود به افغانسسازمان ملل متحد در امور افغانستان،خاص  فرستاده ،سکيتام کون یآقا 

 . شودی حل نمی نظامی در افغانستان، تنها از راه های کنونتي جهت مهم است که وضعنيمذاکره با طالبان از ا
 بحران زي و مسالمت آمیاسي سی از راه هادي موضوع که باني بر ادي سازمان ملل متحد در کابل با تاکی سياسی ندگينما
 نهي بار، در تالش فراهم کردن زمني نخستی است که براوستهي پيی به جمع نهادها عمًال در افغانستان را حل کرد،یجار
  ".  هستندان طالبان و دولت افغانستاني آغاز مذاکرات میبرا
پاکستان از طالبان حمايت ميکند وتا پس از ورود به کابل طی يک مصاحبه اظهار داشت که  سکيکونتام

بدون ترديد کليد حل مشکل .  جنگ از افغانستان برچيده نخواهدشداين حمايت دوام داشته باشد،دامن 
   افغانستان در جيب پاکستان است و اين پاکستان است که به طالبان دستور ميدهد چه بکنند وچه نکنند؟

بدون شک طالبان، که نه از سياست بوئی می برند ونه دارای شخصيتهای ميباشند که خير وطن را برخيرپاکستان 
دهند،در صورتی حاضر به مذاکره با دولت خواهند شد که پاکستان به آنها اجازه چنين مذاکراتی را بدهد، زيرا ترجيح 

طراح اصلی مذاکره و شرايط مذاکرات طالبان با دولت افغانستان، سازمان استخبارات نظامی پاکستان است و اين 
  .گرفت شد، هرگز از توطئه عليه افغانستان دست نخواهدسازمان تا به اهداف استراتيژيک خود در افغانستان نرسيده با

ل ا از کاب ون آريان زارش تلويزي ه گ وبر١۵(ب شور) اکت وب ک ت در جن ذاری ده والي ان واگ ون طالب ام اکن ائی تم ا ره  را ب
ا دولت                         ذاکره ب اه ازشرايط م ستان ظرف شش م زندانيان طالبان وتعيين جدول زمانی خروج نيروهای خارجی از افغان

ستان  وپيوستن            .مودکرده اند وان ه افغان تقاضای واگذاری ده واليت جنوب افغانستان به طالبان، نخستين گام به سوی تجزي
سی        . مناطق پشتون نشين جنوب وشرق به پاکستان است        ان سياست انگلي سی "اين هم رن    " فاروردپالي ه    ١٩در ق  در منطق

ان   .است اری طالب ات انتح دف عملي ن ه ه اي يدن ب رای رس روب يش از ه وبی   ب ات جن ل ووالي ون در کاب ر اکن ت ديگ وق
  .ويالی شورای ملی ومردم کابل را به اسمان بلند کرده است افغانستان چنان  شدت گرفته که داد و

کشور جهان پيشرفته در مدت شش سال مبارزه بی امان برضد طالبان تاهنوز ٣٧پس وقتی امريکا با ائتالفی از 
 وتوطئه های پاکستان، کدام موفقيتی را نصيب بشود، چگونه افغانستان بی ثبات با دست نتوانسته در برابر دسايس

عقب براند و او را مجبور  پل اتکآنسوی وبدون حمايت قبايل عقب خط ديورند خواهد توانست پاکستان را تا خالی 
   نمايد که مرز افغانستان را پل اتک بشناسد؟

دلير و آزادی دوستی اند و همانگونه که در برابر شورويها باهم متحد شدند و شکی نيست که مردم افغانستان مردمان 
چون مشت کوبنده در دهـن شورويها کوبيدند، و دشمن را از کشور بيرون انداختند، اگر بازهم متحد شوند توانائی آنرا 

د، اما متاسفانه که پاکستان در ميان  بلند پروازيهايش به زير بکشندارند که بر دهـن پاکستان نيز بکوبند و آنرا از مرکب
گروه های جهادی وطالبان افغانستان در مدت اقامت شان در آن کشور چنان نوکران حلقه به گوشی برای خود خريده 

ا بفـرستد، سربازپنجابی را در مقابله با افغانه ، بدون آنکه يکنفـر وتربيت کرده است، که هـرطور دل پاکستان بخواهـد
  . ميتواند نيات شوم خود را بر ما تحميل کندنوکران زرخريدتوسط همان 

 طالبان به رهـبری مالعمر و حزب اسالمی به رهبری حکمتيار ومولوی حقانی قوماندان پرنفوذ جهادی 
افغان در آنسوی  خط ديورند در تبانی با ساير گروه های جهادی و تنظيمی افغان که هنوزهم  سر در آخور 

I.S.I.رگ برنده را در دست پاکستان داده است، که ميتواند افغانان را به جای اتحاد با همديگر، به  دارند ، ب
هم اکنون پاکستان از . هم اندازد تا بر سرهمديگر خود بکوبند وکانون جنگ را درکشور ما گرم نگهدارند

 و مانع بزرگ جهالت و فقر ونادانی وبی خبری  طالبان به عنوان نيروهای رزمی سوء استفاده ميکند
دو تجربۀ موفـقانۀ پاکستان در سرنگونی دولت های افغانستان . استقـرار وثبات  و امنيت در کشور ميگردد

توسط خود افغانها، گواه اين امر است که با وجود کمک و مداخلًه مستقـيم ابر قـدرت امريکا در ائتالف با 
ـوط طالبان، هـنوز امنيت به افغانستان برنگشته کشور ديگر، به شمول ناتو، در ظرف شش سال پس از سق٣٧

است و نهاد های بين المللی از عـدم ثبات و امکان باز گشت طالبان به قـدرت  توسط  پاکستان، ابراز نگرانی 
  .ميکنند
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 ميان دو کشوراز سوی پاکستان به  اين منظور  ماين گذاری بر قـسمت هايی از سرحدطرح اعمار ديوار حايل و يا
 ميليون دالر از ٧٠٠چنانکه برای تحقق اين طرح مبلغ (  تاهم از جامعه جهانی برای تحقق اين پروژه پول بگيرداست

وهم افغانستان را به قـبول خط ديورند وادار سازد و چنانچه ما حاضر به قـبول آن نشويم، ) امريکا دريافت کرد
نستان وضع را بحرانی تر بکند و گناه عدم همکاری خود را با پاکستان بازهم با اعـزام مليشه های طالبان به داخل افغا

  . ايتالف بين المللی به گردن افغانستان اندازد
خط  ديورند ، در برخی موارد در داخل ساحۀ افغانستان به جلو آمده  هـزار سرباز خود در نوار٩٠ستقرار پاکستان با ا

نستان دچار بحران بی امنيتی و بی ثباتی داخلی از دست  و پوسته های سرحدی ساخته است، زيرا ميداند که افغا
و قاچاق چيان مواد مخدر است و در شرايط  فعلی توانايی مقابله با ائتالف شمال حمالت طالبان و جنگ ساالران 

  . پاکستان را ندارد
آيا اين به سود ماست که بگذاريم پاکستان در خاک ما پوستۀ امنيتی بسازد وده وقريه و کاريز ومزرعه افغانی را در 

هر چه پاکستان ميکنند پروا ندارد، ما خط ديورند را : ما به اين حرف دل خوش کنيم که  حيطه قلمرو خود در آورد و
  .)ن به جواب پرسش خبرنگار تلويزيون آريانا گفتسخنی که وزير دفاع افغانستا(برسميت نمی شناسيم؟

رد،              پيش ميشد   همانگونه که    د را مطرح ک در جرگۀ امن ، يکی از سخنرانان پاکستانی مسئله برسميت شناختن خط ديورن
اما پس از ختم .اما اين موضوع از جانب افغانها مورد تبصره يی قرارنگرفت ودر قطعنامۀ جرگه نيز بدان اشاره ای نشد     

ن، ج ۀ ام ست  ١٨در رگ اه اگ ه      م ستان ک ای پاک ت العلم ر جمعي رحمن ، رهب ضل ال ا ف ان حما موالن کارا از طالب  تيآش
اط               کند،يم ه ارتب ستان ب ی درپاک ود، طی سخن ران وده ب ل را تحريم نم خط  وتاثير عظيمی برطالبان دارد وجرگه امن کاب

   "!يورند را به رسميت بشناسدافغانستان اگر آرزوی امنيت را دارد، بايد خط د:"  گفتديورند
شگانه    تالف ش ذهبی ائ رحمن، رهبرم ضل ال ا ف ن اظهارنظرموالن ل (اي س عم ده مجل ستان و صوبه  ) متح ه اداره بلوچ  ک

ه جای دولت               به عهده دارد     زيسرحد را ن   ه ب ن سخنی است ک را اي رد، زي ، بايد مورد توجه جدی مقامات افغانی قراربگي
ال ستان از سوی يک رهبراي ار   پاک د آن را يک اظه ده ونباي راز ش شرف اب ز م سيار نزديک پروي وذ و دوست ب تی پرنف
رد ی ک اده وسطحی تلق رحمن روز . نظرس ا فضل ال ارات موالن راين اظه ستان ب ه افغان سی جرگ سه ٢۵ول  اگست در جل

ود  می خ د       ( رس ضاءکرده باش دايتی داده و ام ی ه ضه ي ه زيرعري وليتی گواينک کل فورم ه ش ت )  ب را دخال  در آن
مگر برعواقب اظهار نظر موالنا فضل الرحمن، که بيانگرنيات اصلی پاکستان است،  تماسی    .امورافغانستان وانمود کرد  

  . نگرفت و در جهت خنثی کردن ترفندهای جديد پاکستان، دستورالعملی  به مقامات مسئول افغان صادر ننمود
ت ميان افغانستان و   فااختالحل   و اروپا آه براي    اي آمريكا آشورهمقامات عالی رتبه    آه چرا تمامي    آور اينست    تعجبب

د        ه مي آين ستان     سری   اول  ،  پاآستان به منطق ه افغان ه                     ب ا مقامات آن کشور ب د وب ستان رفتن ه پاک ی همينکه ب د، ول ميزنن
ر            مغلوب سياست هاي پاآستان   مذاکره پرداختند،    اری ب ع   ی شده دوباره ناکام به کشورهای خود برميگردند وهيچ ک ای رف

 ؟اين اختالفات نميکنند
بتکرار ميگويم که من از پاکستان و حتی از نام ناپاک آن نفـرت دارم ، ولی بايد پذيرفـت که پاکستان امروز به يک 
قـدرت اتمی تبديل شده است و يگانه ابرقـدرت جهان، امريکا برای تحقـق نقـشه های ستراتيژيکی خود به پاکستان بيش 

در وضع کنونی پاکستان تنها دهليز انتقاالت مواد خوراکه وسوخت  برای نيروهای . (ميت قايل استاز افغانستان اه
رزمی امريکا در افغانستان است ودر آينده اگر عليه ايران اقدامی بکند، بازهم يگانه پايگاه اکماالتی امريکا خواهد 

 طالبان مصئون خواهـد بود و نه مال التجاره افغانی پاکستان اگر نخواهـد نه امنيت راه های ما از دست چريکهای.) بود
صحيح و سالم وارد افغانستان خواهـد شد، نه وسايل بازسازی کشور تامين خواهـد شد و نه ما افغانها ازجنگ دست 

پاکستان دشمن قـوی پنجه ايست و با اين دشمن دست و پنجه نرم کردن به ضرر تماميت ارضی کشور . خواهيم گرفـت
  . است

  آيا افغانستان راتجزيه  تهديد ميکند؟
  خودتالشها وفعاليت های پشت پرده پاکستان  حکايت از اين دارد که آنشکور ميخواهد در راستای عمق استرتيژيک

 درافغانستان باقی نگذارد و حکومت دلخواه خود را درکابل مستقرکند تا جايی برای نفوذ وحضور هندوستان
. ندوستان ،از خاک و ازنيروی رزمی و شجاعت افغانی برضد هندوستان استفاده نمايددرصورت يک جنگ ديگر با ه

مرزخود با افغانستان را د وافغانستان را دچار تجزيه نماياگر به اين آرزوی خود نرسد، پاکستان تالش خواهد کرد و
   .توسعه دهد)  واقع ميان چاريکار وجبل السراج درجنوب هندوکش("پل متک"تا

مقاله يی  "آيا افغانستان را تجزيه تهديد ميکند؟"آقای انجنير کريم عطائی تحت عنوان ) ٢٠٠٧نومبر٧(اخيرًا
اين مقاله از آنجا که برگفته ها . گزارش يافته استلمانی ازمنابع آه که به نشر سپرد  جرمن آنالين،-درپورتال افغان

. ست،دارای اهميت خاصی است ومی بايد بدان توجه کرد، قوماندان ناتو درافغانستان،استواراديويدريچاردزونظريات  
درجنوب  وشرق افغانستان قبايل پشتون مسکون اند ودر آنجا امکان دخالت نظامی کوتاه مدت : "قوماندان ناتو ميگويد

 به .باشدالترناتيف غير نظامی در برابر طالبان راه موفقيت ميهم رزمان ناتو متيقن اند که . يگانه راه  حل تلقی ميگردد
 کهتجزيه افغانستان راتهديد ميکند همين منظوربايد راه حل برای وضع دشوار افغانستان دستياب گردد، درغير آن 
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 ٪ اردوی آن ٢٢پشتونهای پاکستان . نتايج غير متوقعه برای کشورهای همسايه، خاصتًا پاکستان در برخواهد داشت
هويداست که سرحد بين " خط ديورند"اين عاليم از ..  را می بينندکشور را تشکيل ميدهند وخواب يک پشتونستان آزاد

روياست، درحالی که برای ناتو، يک مانع را تشکيل ميدهد که برای طالبان اين يک . افغانستان وپاکستان را ميسازد
  ."برآن موفق شدن غير ممکن است

 به اين معنی نيست ."ابر طالبان راه موفقيت ميباشدالترناتيف غير نظامی در بر":آيا اين گفته قوماندان ناتو که ميگويد
آنچه طالبان ميخواهند بايد به آنها داده شود؟  طالبان هم باالخره جدائی ده واليت پشتون نشين جنوب وشرق کشور : که

بلکه تسلط بر بخشهای جنوب وشرق  هدف طالبان گرفتن سهمی درحکومت نيست ،. را از دولت افغانستان خواسته اند
کشور است تا امارت اسالمی خود را درآنجا پايه گذاری کنند، واال آنها چرا تقاضای حکمفرمائی خود برواليات شمال 

وچون . و ياغرب کشور را نکردند؟ معلومدار طالبان حکومت بروالياتی راميخواهند که پاکستان به آنها ديکته کند
 و يا غرب کشور دشوار است، بناًء پاکستان سلطۀ طالبان را اکمال پشت جبهه طالبان برای پاکستان در واليات شمال

حال اگر چنين امری درحق  واليات جنوب وشرق . برواليات هم مرز خود ميخواهد تا نيات بعدی خود راتحقق بخشد
ه اين برای ناتو هيچ فرقی نميکند ک. کشورتحقق يابد، اولين وبزرگترين گام به سوی تجزيه افغانستان برداشته شده است

واليات به جای افغانستان نا امن، در قلمرو پاکستان دوست وهم پيمان امريکا باشد؟ و وقتی طالبان براين واليات  خود 
را جابه جا ومحکم کردند، بدون ترديد بعد برکابل ونقاط ديگری که پاکستان در نظردارد، به پيشروی خود ادامه 

 و جنگ در ميان ائتالف شمال وطالبان شدت مييابد،) روسيه وايران(نفعآنگاه با مداخالت کشورهای ذي خواهند داد و
 شرايط برای تجزيه کامل کشور فراهم ميگردد، ومعلومدار) امريکا وروسيه(سرانجام با پا درميانی کشورهای بزرگ
ت دادن و در اين حالت از دس. در گلوگاه هندوکش قانع نخواهد شدپل متکپاکستان به چيزی کمتر ازدسترسی بر 

  .بنگالديش را جبران کرده خواهد بود
ه  در             قبايلی پاکستان   مناطق  در رًاياخگزارشگر هفته نامه ابزرور چاپ بريتانيا          جسن بورک  د ک وم کن ا معل وده ت سفر نم

د   خشونتهای اخيردرافغانستان وپاکستان کی ها    عقب   ه  در         قرار دارن ی ک ه ي وبر  ١۴؟ وی در مقال ه   ٢٠٠٧ اکت ن هفت  در اي
ستان     اني م ی نوار مرز  در«:"ه به چاپ رسيده نوشته  ميکند      نام ستان و پاک انون و وحش  ی دولت ب  کي  افغان  در حال  ی ق

شکل م         . تولد شدن است   و ي جنگساالران قب اني اما هم زمان به آن جنگ بر سر کنترول دولت در حال ت ا شاي  و ملیل  ی ه
  » . سرعت گرفته استزي نیاسالم

ورک  دجسن ب ه ميده ا خشونت:ادام ه ه ا در هفت ود رسري اخیه ه اوج خ ستان ب ستان و پاک ددهي در افغان اروين.  ان  ی ه
  به ٢٠٠١ حوادث یطالبان بعد از شکست شان در پ    :  نمود اني طور ب  ني توان ا  ی را م  ی جار ی خشونت ها  یمحرکه اصل 

را    جهي در نت  و دوباره جان گرفته اند      ی الظواهر منيکمک بن الدن و ا     د    ی جنگها را ب رفتن ق ه         گ ستان ب رت مجدد در افغان
سخ  عي سر شرفتي  هم در صورت پ   ديو شا . راه انداخته اند   ا  ري در صدد ت ند  ی اتم ی سالح ه ستان باش ا در واقع .  پاک  تي ام

  .  تر استدهيچي هم پني از اتيوضع
ا در طول     ی دارد که جنگ برا    تي موقع یلي مناطق جنوب و شرق افغانستان، مناطق خود مختار قبا         یگي همسا در  سده    آنه

ه  که ي پشتون زمانکي« : لهي قبکي خان ی،دي افرفيبه قول لط.  شان مبدل شده استی فرهنگ و طرز زندگ  ثيحه  ها ب   ب
ون  موبا    ی غرب  کي نکهي برد مانند ا   ی خود را م   نکوفي با خود کله ش    رودي م رونيب اخود  را لي  تلف رد ي م  ب ا جنگ    « .»ب آنه

  . »رندي گی فرا مرند،يگي مادي تازه  راه رفتن را کهيکردن را از زمان
الها   شي خو یستي  بن الدن شبکه ترور ی به گزارشات منابع استخبارات   مطابق د س ستان مانن اره ا ٩٠ ی را در افغان اد يدوب  ج
واره     اني داده ، اما آنها هر گز کمبود جنگجویاديبا آنکه سازمان القاعده تلفات ز   . ه است نمود د و هم  را احساس نکرده ان

 ازبک تبار در  ی گروه ها  سيهم چنان بر اساس گزارش استخبارات انگل      . وندندي پ یبه صفوف آنها م    تازه نفس    یگروه ها 
تند، در حال حاضر          ۶٠٠ کمتر از  ٢٠٠٣ پاکستان که در سال      یلي  در مناطق قبا    ولداشي طاهر   یتحت رهبر   جنگجو داش

ا در حال حاضر مناطق     " سيل کارشناسان استخبارات انگ   دهيبه عق .  است افتهي شيتعداد آنها به سه چند افزا      ستان   یليقب  پاک
ر ه بزرگت ز تربنيب ده است»ی اسالماني جنگجوتي مرک دل ش ان مب ه. در جه ستان شودي م گفت تخبارات پاک ازمان اس  س
  .کنندي متي در دو طرف مرز حماانيازجنگجو

وذ خوان    در)یوبنديد(یافراطاسالم  قوت گرفتن    ر،ي در سه دهه اخ    رومندي ن یلي خ ی از فاکتور ها   یکي ر نف و ي قبني براب  یل
شگاه  اءي ضسريبه نظر پروف.  يافت قال ت انکالي رادی از دست خانها به مالها  ی قدرت سنت  جهياست که در نت     اهللا استاد دان

ا شخص    اي  بزرگ و نداراني زمل،ي قباني همراه با نقش خوان یلوي قب یساختار سنت « :پشاور ه ب ا تي تجاران  ک ذهب ی ه  ی م
د   مال و طالب  در حال حاضر  .  استختهي فرورکردند،ي همواره حفظ م   مشترکًا قدرت را   درت را بدست دارن  جه يدر نت.  ق

  ».ه است که در طول سده ها حاکم بود، مضمحل شدی سنتیستميس
ت    يهستبا آن مواجه    آنچه  :نويسنده می افزايد   ان ن  ه  ب  یاني  جو زهيم، صرف ظهور س ام طالب ًال مواجه ب     ست،ي ن ا عم   ا بلکه م

 هرج  وني دولت متشکل از کنفدراس نيا.  که حتا تا حال نام ندارد      مي هست ی رسم ی در حال ظهور بدون مرزها     ديددولت ج 
ستان  ای ارض تي  را نه تنها به ثبات و تمامدي تهدني است که بزرگتریمذهب-یلويو مرج جنگساالران قب   ستان  فغان  و پاک

  . خواهد داشتزي نیان جهتي امنی خطر ناک برایليمتوجه نموده است، بلکه عواقب خ
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وب   ی وجود دارد که مناطق شرق     ی جد یلي خطر خ  کي به خبرنگار آبزرور گفت      ايتاني منبع محرم بر   کي ستان   ی و جن  افغان
رول نداشت ب  ا کنت ر آنه ل ب ت کاب دان دول ال چن ا ح ه ت اکتوي دثيحه ک وندف دل ش اطق آزاد مب ه من بح نيا.  ب ع ش  در واق

ا        که د  ی دولت جنگ ساالر   ونيکنفدراس رفتن در من ا  طقر حال شکل گ شان م    یلي قب ستان است را  ن د ي پاک ا الحاق    ده ه ب  ک
د      یمناطق قلمرو جنوب   ر              ني ا« .افت ي افغانستان گسترش خواه ده ت ان و زنن ارت متحده طالب ع ام د     ني در واق  مکان خواه

ه ج  ستاني تروری النه براني ترري ناپزري و تسخ ني محفوظ تر  جهيدر نت . بود ا حال نظ    جهان خواهد شد ک  را رشي هان ت
  )سايت زندگی، کنفدراسيون امارت متحده طالبان( » باشددهيند

 ".افغانستان درآستانۀ سقوط به دست طالبان است:"نوشت) نومبر٢١(روزچهارشنبه روزنامه معروف گاردين نيز 
ز آن درکابل يک نهاد پژوهشی عمليات نظامی ائتالف ضد ترور که مرک (Senlis Concilگاردين از قول گروه 

 درصد کشور حضور دايمی ۵۴طالبان در: ميگويد) وشعبات آن در هلمند وقندهار وبخش های جنوبی کشوراست،
 از ٢٠٠١وعلی الرغم حضور ده ها هزارسرباز ناتو وميلياردها دالرکمک ، شورشيان طالبان که درحمله . دارند

و راه . آنهاستتاها ومراکز برخی از ولسواليها درست قدرت رانده شدند، اکنون مناطق بسيار گسترده از جمله روس
شورشيان به نحوموثری کنترل روانشناسی مردم را در . های ارتباطی را بدون هرنوع چالشی تحت کنترول خود دارند

 گزارش تاکيد ميکند که اگرجامعه بين المللی تا. دست دارند وهر روز بيش از روزپيشتر دراذهان مردم جا پيدا ميکنند
  از هرزمان ديگر امکان پذير ٢٠٠٨دير نشده ، طرح استراتژيک خود را تغيير ندهد،رسيدن طالبان به کابل درسال 

 هزار سرباز ميرسد دوبرابر ۴٠ پيشنهاد ميکند که نيروهای ناتو که اکنون به Senlis Concilگروه . به نظر می ايد
 جرمن آنالين،خبرهای تکاندهنده از -افغان.(ته شودگردد واز کشورهای اسالمی نيز در اين پروسه کمک خواس

  ) افغانستان
ات سربازان       ومردم ملکی ودولتی    شدت عمليات انتحاری طالبان عليه نيروهای خارجی ،        ر روحي اری ب  ضربات مرگب

ون      ساخته چنانکه امريکائی وارد ول تلويزي ا ازق ون آريان ا درشب   امر NBS  نذيره کريمی گزارشگر تلويزي / ١٢/ ٣يک
سيار بدترشده  است                       :گزارش داد   ٢٠٠٧ داد ب ه سربازان آنکشور دربغ سبت ب ستان ن ا درافغان .  وضعيت سربازان امريک

 نفر ١١١دراين سال .  مرگبار ترين سال برای نيروهای امريکائی در افغانستان بوده است  ٢٠٠٧گزارش افزود که سال     
ه                 تن از سربازان ساير نيروهای ائ      ١١٢سرباز امريکائی و   ه از جمل د ک يده ان ل رس ه قت ن آن از     ۴٠تالف درافغانستان ب  ت

د     وده ان ا ارتش . انگليس وبقيه ازساير کشورهای ب ان از طر اني کارجوي پدي  گویم   امريک ول و اسلحه    قي  طالب ستان پ  پاک
 . کنندی مافتيدر

 ميتوان خطر بی ثباتی کشور با درنظرداشت اظهارات مقامات مسئول نا تو وجنراالن انگليسی ومنابع سازمان ملل متحد
  .داشت بيش از هروقت ديگرمد نظررا تا مرز تجزيه آن توسط ايادی وعمال پاکستانی در تبانی با اياالت متحده وناتو 

  موجوديت افغانستان،. استبا ارزش  وآن عزيز وهرگوشه چيزاز هربيش کشورم افغانستان سيستانی،برای من      
بدون پس . فقط در موجوديت افغانستان مطرح ميگردد نه با آنسوی خط ديورندهويت من ويت من است موجود

از تماميت ارضی افغانستان که ضامن تمام عناصر وطنخواه بنابرين بايد . .افغانستان نه من هويت دارم ونه موجوديت
طرات جدی از سوی اخمامروز افغانستان بيش از هروقت ديگر با .ايند نم، دفاعهستی ملی وموجوديت تاريخی ماست

 را کنار گذاشت پروازی های بچه گانه  بلندبايد .روبرو است)  همسايه ها وابسته بهداخلیعناصربوسيله  (همسايه ها
  . را هم ازدست خواهيم دادمتک ،اتککه خدای نخواسته بجای رسيدن به 

 از بحران جاری، باوساطت و  کشورنستان اينست تا به منظور نجاتافغادولتمردان  ، راه حل معقول برای منباوربه 
پا درميانی امريکا وملل متحد، در رفع اختالفات تاريخی خود با پاکستان، داخل اقدامات جدی شود و  راه حل عادالنه 
 .يی را جستجو کند تا مردم وجامعه افغانستان از کابوس تجزيه که از سوی پاکستان تدارک ديده ميشود، نجات يابند

به معنی جستجوی راه زندگی در صلح وصفا وامنيت  اختالفات با پاکستان، اين همسايه در به ديوار جستجوی راه حل
بيرحم افراطگرايانی  وهردم شهيدی بدست منیاارامی ونا نا وبی توجهی به آن به معنای گذاشتن مردم در رنج.است

  . دننمی شناسراکه هيچ حريمی اخالقی وانسانی 
بدين معنا . خط ديورند نيز باشدسوی  می تواند احترام به اراده وخواست باشندگان آن  جستجوی يک راه حل عادالنه

 د ، به اراده آنها احترام قايل شويم خواسته باشند ، در کنار پاکستان قرار گرفته بخشی از آن کشور باشنآنهاکه هرگاه 
هر و .، هيچ امری شانس پيروزی نداردم سر خود را به سنگ نزنيم که در دنيای امروز بدون خواست مرد بيهودهو

درچنين گاه آنها خواسته باشند برای آزادی خويش از قيد تسلط پنجابی ها و يا وحدت با افغانستان؛ مبارزه نمايند ،
 ولی درحال حاضر در آنسوی خط کدام حرکتی که .مايه گذاريماز جان  ودفاع از آنها را وظيفه خويش شمردهصورتی 

 رها کرد که تاريکیيردرتپس نبايد .ن باشد، به نظر نميرسدتان ويا پيوستن خود به افغانستا پاکسخواهان جدائی از
  .ی نداردثمر

 عمليات انتحاری طالبان تشديدهمچنانکه از طريق، تشويش من ازناحيه  پاکستان اين دشمن خطرناک اينست که 
ن ناتو وامريکا را با نظريات واهداف خود همسو باالخره جنراالونيروهای دولتی عليه نيروهای امريکائی وناتو، 

ساخته  تا حرف های را که پارسال صدراعظم پاکستان در جلسه ريگا به وزراء دفاع کشورهای ناتو گفته 
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آنها امسال ."بهتراست ناتو با طالبان وارد مذاکره شود.طالبان برنده وناتو درافغانستان شکست خورده است:"بود
 و ما را از هويت  تداوم اين دسايس، قادر شود که کشورما را به سوی تجزيه و نابودی سوق دهـدآنرا تکرارکنند، با

  !افغانی تهی کند، که هرگز چنين مباد
  ٢٠٠٧دسمبر١٠پايان 

  

  

  

  

  
  
  
  
  


