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  م٢٠٠٧نومبر ٢٧/ سويدن       کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  ق قبايلی پاکستان طرشد افراطگرائی در منا  عللبررسی
ه س از آنک تان در اگست پ وب    ١٩۴٧ پاکس المی در جن تقل اس ور مس ک کش وان ي ه عن د و ب دا ش ر هندج رق  از پيک   ش

ود،        تفاد         پافغانستان عرض وجود نم ا اس تانيها بال فاصله ب ذبا   اکس ايلی    ت اسالم خواه    ه از ج ان قب داد ز   ی مردم را ی  ادي تع
را وده ب لح نم متصرف  یمس اريکش ه مهاراج ا در سی ک وده   ١٩۴٧ ال آنج الم نم تان را اع ت هندوس ا دول ود ب اد خ  اتح

  . نشدندري مرکز کشم"نگری سر" ري موفق به تسخانيلي قباولی ، بجنگند تاندبسيج نمودبود،
الآن  از  دس د ببع تان هر و پا  هن د و ري کشمی ازبخشبر کيکس رول مرزوطخطتسلط يافتن رار ني را بی کنت  خود برق

د وپاکستان برسرکشمير دوام دارد و            تا هنوز    مگر. کردند ين هن رای تسخير آن ره               منازعه ب  تالش های بعدی پاکستان ب
ه الحاق سرزمين کشميربه       افراطی  جنگجوی  نبرد ودرعوض چندين هزار      بجائی ه بهان ام مرگ سپرد       را ب  پاکستان بک

  .ددادن تلفات سنگين مجبور به عقب نشی شبا و)١٩۶۵(
تان   ١٩۴٩در  ی افغانس هشورای مل ق نام د را  ١٨٩٣تواف ا اعالن  خط ديورن وملغ تان د ونم ام   دولت افغانس ی بن ئله ي مس
ه   "پشتونستان زمونگ دا "ئی يو برنامه يک ساعته رادازطريقو ،  گنجانبدنستان در سرلوحه سياست خارجی خود پشتو ک

و  ل رادي د،میاز کاب د        پخش ميگردي ا برض د، ت ک کن د تحري ط ديورن وی خ تونها را در آنس ی پش ات مل ت احساس خواس
تان    .اقدام کنند تشکيل يک دولت آزادملی متشکل ازپشتونها وبلوچها        برای  حکومت نوبنياد پاکستان قيام نمايند و      ه افغانس البت

ود،   ،مشق ميکردرا "پشتونستان زمونگدا  "در مدت سی سالی که داعيه      دور ب ه    تا آنجا که برايش مق الی ب  از مساعدت م
ل            طبعًا.رزيدسای قبايل آنسوی خط  دريغ نو      رهبران ورو  ران قباي ه رهب ز ب د ني ايی از طرف دولت هن  يک چنين کمک ه

  .صورت ميگرفت
ی  حکومت پاکستان نيز که خود را با دشمنی دوهمسايه غربی وشرقی خود ي     رو    عن د روب تان وهن د، افغانس  اوًال خود را  دي

خود   به سازمان استخبارات نظامی       زير چتر حمايت امريکا قرارداد ودر پيمان نظامی سنتوشامل گرديد واز طرف ديگر            
ه امروز از        . را برضد اين دوکشور بکار گيرد     استخباراتی    وظيفه سپرد تا آخرين شيوه های         "ای اس آی  " اين سازمان ک

رای  مرکز ثقل تالش خود را روی اسالم سياسی متمرکزساخت و    منطقه است،   یسازمانهای استخبارات قوی ترين    از آن ب
  . رسيدن به اهداف سياسی، نظامی وملی خود وسيعًا استفاده نمود

ا   مال ها، مولويها وپ  به جلب وجذب   ، وهند افغانستانی کردن فعاليت های تبليغاتی      اين سازمان برای خنث   به کالم ديگر،   يره
ر يدها و رهب انيون وس ذهبی وروح ان ان م ه در مي تونک ل پش ی برخوردارقباي ار فراوان د،ا از اعتب ا ن  دادن پرداخت  وب

ان      ومستمری فوق العاده اتامتياز ا در مي ا خواست ت ه پاکستان يک        مالی واقتصادی به آنها فقط از آنه د ک غ کنن ل تبلي قباي
 مرزعاليق  قومی وعشيره ای فراتر مينگرد وهرکه خود را مسلمان واقعی             کشوراسالمی است واسالم دين آنهاست که از      

د                         ار است وچون هن اد باکف رد ورسالت اسالم جه اد نب ه     وپاک ميشمارد، بايد رسالت اسالم را از ي بربخشی از کشمير ک
ه کشوروبا جهاد بست به  کمر  رهائی ونجات مسلمانان کشمير برای، بايدداردبرادران مسلمان آنهاست ، تسلط   ن   هند ک  دي

دام   برای  )ISI(آی اس آی . برخاست جهادجنگ و به  است ، ) بت پرستی (اکثريت  شان هندوئيزم    اندن و ب ردم   کش دن م افگن
ديولوژی  ايجاد مدارس مذهبی    را در  بهترين راه وچاره  روحانيون  جال  در ی  درنظام       وپخش اي دی  درسی    افراطگرائ ديوبن
  . شتاکه سابقه ديرينه در پاکستان د ددي

، زيرا سعی نمود تا مردم قبايل را از تعليمات وآموزش های مدرن وعصری بدور نگهدارد   " آی اس آی  "پاکستان بوسيله   
ا  وعلوم معاصر  با دانش   مجهزدر اينصورت فرزندان قبايل با دسترسی به علوم عصری ،          اه      رب د وآنگ  احساسات    می آمدن

ی گرايان ه همل د و توج دا ميکردن ه اح پي ود را ب تون  خ ت پش وق مل اق حق رای معطوف و ،ق تونب ازات ها پش وق وامتي  حق
تری تان  بيش ات پاکس ا  درچوک دتقاض ثًال. ميکردن تونخوا     م ام پش ت خودمختاربن ک ايال اد ي ای ايج ا   تقاض يس را ب تاس

د و  ايلی مينمودن اطق قب ايی در من ود  تقاضای پوهنتونه ادری خ ان م ه زب وزش ب تو( آم ا  را، )پش ا ب اد نهادهيکج ای ايج
د         نشرروزنامه ها و  مطبوعاتی و  ان پشتورا ميکردن ای بزب ام عرصه های فرهنگی وسياسی       راديوها وتلويزيونه و در تم

ردم     واقتصادی واجتماعی همان حقوقی را از دولت مطالبه ميکردند که            رای م اد         ب پاکستان داده  الهور وپنجاب واسالم آب
  .شده است

ذهبی    به بجای ايجاد مدارس عصری     پاکستان   پس   دارس  م ايلی وبلوچستان    تاسيس م ، پرداخت  و  در سرتاسرمناطق قب
انيون  .شد مي ودادهمنظور جهاد را به پيش می بردند،معاشات بلند   اسالم و تبليغ   که وظيفه    برای مدرسين اين مدرسه ها     روح

انو ال امام د م ه ديدن اع  ک ی ومت ان دين ی ش داری  مالئ ت خري ت از طرف دول ودوحماي ر ،ميش ايلی در سرتاس مناطق قب
از،   پنج وقت نمازمساجد وخطبه های دينی در وبلوچستان در  ات نم ا کف   از  بجز ، وخارج از اوق اد ب بحث و  ،را اسالم وجه

نيده و   ری ش خنی ديگ ه  نس دگفت رای     .ميش ه اج ردم ب دی م رول  پابن ر کنت ان زي ی چن اجد   مناسک دين ان مس ال امام  م
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از جماعت حاضر         نمازگزاران  هرگاه يکی از که مولويهای مدرسه های مذهبی قرارداده شد     و ه نم ه يک وقت ب  اهل قري
ام    نميشد، مورد سوال وبازخواست مال امام قرارميگرفت         ود،حتی          واگرعذرش نزد مالام ه  موجه نمی ب ه جزاهای      قري  ب

  .سختی نيز محکوم ميگرديد
اين چون  ويژه ای برخوردارشدند و تاز و پاکستان از موقف ممسرحدی ميان قبايلبرای اولين بار دربنابرين روحانيون، 

  بدست آورده بودند با حمايت سازمان استخبارات نظامی پاکستان اسالم سياسیوترويج تبليغ  ازاثر را اتمقام وامتياز
  .کردندمينوعی بی دينی تلقی  را  مکاتب عصریوتحصيل در آنها بقای اين وضع را ميخواستند،

 تدريس بايکسان نفس ميکشيدند و) جماعت اسالمی(اکستانحزب نيرومند اخوانی پ وسس ومرهبرموالنا مودودی آنها با 
موالنا ابوالعالء  .ميورزيدندت مخالف در مکاتب عصریعلوم فزيک وشيمی وبيولوژی وحقوق و جغرافيا و اقتصاد 

 ، حيوان )ی شناسزيست(بيولوژی ، ید که اگر علوم فزيک، شيمرکميکيد أت مغز متفکر اسالمی پاکستان  ،یمودود
 ی پيامبرش ، تدريس شوند، باعث گمراه کالم خدا وو اقتصاد بدون تطبيق کامل آن با ، جغرافيای، زمين شناسیشناس

  . ميشودجوانان مسلمان 
 چند مليارد ساله تعيين ميکنيد و نقش ی کاينات عمریشما که برا« : د کهکرمياين سوال را مطرح موالنا مودودی 

 توان ی بمانند؟ و چطور میباقآفرينش شش روزًه آن ناديده ميگيريد ، چگونه ميخواهيد جوانان تان مسلمان خداوند را در 
 ی امروزی را در زمينًه اقتصاد و حقوق وجامعه شناسی که به آنها آموزش هايیوقت،  آنها باشيدیمتوقع اصالت اسالم
   »ند ؟ اسالم تفاوت داری سنتی با آموزش هایميدهيد که بطور نهاد

 وضع شد که از آن پس از ذکر علل و یپاکستان قانونپارلمان  در "یجماعت اسالم"، با فشارهمين ١٩٩١ یدر ماه م
 عامل فعل و انفعاالت گوناگون شناخته نشود ، زيرا ی المثل انرژی ف. شودی خود داری درسی در کتابهایعوامل فزيک

 ، و  است و نه خواست اهللاه الکتريستیمل اين فعل و انفعال ها نيرو اين خواهد بود که عا دانش آموزانی آن برایمعن
بازهم  و.  که خداوند خواسته باشد ميتواند آب بوجود آوردیترکيب اکسيژن و هيدروژن بشرط فرمول شناخته شدًه 
ن نباشد همراه  آض که بدان مربوط باشد و ناقی مذهبی در مدارس با حديث يا متنی علمی از کتابهایمقررشد که هر فصل

 شود، زيرا مفهوم آن اينست یپاستور و فليمنگ وغيره نيز خود دار  چون نيوتن و بويل ودانباشد، و از ذکر نام دانشمن
....  دارد ی بت پرستی غير از خداوند وضع شده اند و اين معنی که به آنها نسبت داده ميشود، بوسيلًه کسانیکه قوانين

  )٤٢-٤١ص  ، شفا، تولدی ديگر داکتر(
 ازپرورش دانشمندان عرصه علوم مثبته  عمرخود، ۶٠در تحت تاثير چنين قيد وبندهای مذهبی است که پاکستان در

هند به عنوان يک ازه است، برعکس  برای گرفتن جايزه نوبل محروم بود)فزيک، بيوشيمی، وفزيولوژی وطب(
بقول داکترشفا دانشمند  .شناخته شدند نوبلرگ علمی  جايزه بز برنده آنسه  دانشمند،کوالريسلی ورغيرمسلمان کشو

فزيک،  ( ی پنجگانًه اين جايزه به علوم اساسیسه رشته از رشته ها،در فهرست برندگان جايزًه معروف نوبل ايرانی،
اختصاص دارد که هرساله به برجسته ترين دانشمندان جهان در هريک از اين رشته ها ) پزشکیو ی ، فيزيولوژیشيم
 نفر ٦٦ ، ی نفر آنها امريکاي١٨٨ سه گانه شده اند که ی نفر برندًه اين رشته ها٣٩٨درقرن بيستم جمعا .  ميگيردتعلق
 و بقيه از ی نفر هند٣ ،ی نفر سويس١٢ ،ید نفر سوئ١٦ ، ی نفر روس١٧ ،ی نفر فرانسو٢٧،ی نفر آلمان۵٩ ،یانگليس

داکتر شفا، . ( ، ايسلند ، گواتيماال و اسرائيل نام بردی جنوبیفريقا ديگر بوده اند که از جملًه آنها ميتوان از ایکشورها
 )٣٩تولدی ديگر، ص 

آی "تحصيل در مکاتب عصری از سوی روحانيون وابسته به  در همان زمانی که درميان قبايل سرحدشمال غربی،
بنامهای خوشحالخان ورحمان دو ليسه داودخان   صدارت  حکومت  افغانستان بهد،نوعی بی دينی تلقی ميگردي" آی.اس.

دروس عصری  بزبان مادری شان شاگردان کرد که در آنها به تأسيس  در کابل  رای فرزندان پشتونستانيليليه   با بابا را
حق طلبی داده آزادی خواهی وطن پرستی و و ودرسادبيات پشتوفيا وفزيک وشيمی وبيولوژی وتاريخ وجغرا:از قبيل
د مقامات بلنبه  آن ليسه ها به درجات عالی تحصيلی درداخل وخارج افغانستان نايل شدند وياری از شاگردانبس. ميشد
سياسی اجتماعی و  وشعوردن سطح علمیهدف دولت افغانستان از اين برنامه ها بلند بر. رسيدند درافغانستان دولتی

  .ها تاکودتای ثور درکابل فعال بوداين ليسه . گردندیتاينده برای مردم خود مصدر خدمبود تا در آبايلی فرزندان ق
تان مگر ون  پاکس ت ميلي ين هف ايلی تخم اطق قب ود در من ی خ راط گرائ ق سياست اف ا تحق ردم  ب تانپشتونم روم از س  رامح

ه دوزخ وبهشت      به اجرای مناسک   شان فقط    تعليمات عصری بار آورد که سطح آگاهی       ق    دينی وچگونگی رفتن ب از طري
  )  ٪ است٩٧ ٪ درميان زنان٧١ قبايل ميزان بيسوادی در ميان مردان.(ودخالصه ميش"شهادت "و "جهاد"

ه        را    پشتودر همينجا بايد گفت ک ا  ست يونالي ناس ینستان  ب اوتی داشت      ی ه ای متف رای پشتونهای   . پشتون وافغانستان معن ب
را ، و را دربر ميگرفتپاکستانچوکات  خود مختار در  التي ا ک تا ي   کشور مستقل  کياز  آنسوی خط ديورند      فغانستان  یب

را   اما .تعبيرميشد افغانستان   مهي بخش ضم  کي کشور مستقل تا     کياز   واره   سابق و هندوستان       ی شورو  ی پشتونستان ب هم
انع پ     ی ها م   یشورو.  آمد ی در خدمت اهداف خود شان به حساب م        یابزار ا م تند ت ه پ  وستن ي خواس تان ب ان ي افغانس ا م  ی ه
 یمنابع نظام  توجه   خواست   یهندوستان م و.  فشار قرار بدهند   ري افغانستان ز  قي با غرب شوند و پاکستان را از طر        ینظام

  . منحرف سازدسوی افغانستان ، ازمداخله درمسئله کشمير ترس از جاديپاکستان را با ا
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انستان  اين بود که گروهی بزرگ       در راستای ناکام کردن ناسيوناليزم  پشتون وافغ       " آی اس آی  "نخستين نتيجه تالش های     
واداران  تان"از ه ه پشتونس ت " داعي ن نهض ال از اي تان را  ١٩۵۴در س ت پاکس ا دول اری ب ای همک دند  و بن دا ش ج

ام              .گذاشتند د را بن ل آنسوی خط ديورن ومی ،دولت پاکستان قباي ه ق م گسيختگی  وتفرق  "غربیيونت شمال  "براثر اين از ه
ود الم نم تان اع تان  .)١٩۵۶(جزو پاکس د وصدراعظم افغانس تان گردي ت افغانس ديد دول ل ش ر سبب عکس العم ن خب  واي

اد از                   رق  قونسلگری پاکستان در جالل آب ردای آن بي ود وف تان، نطق شديد اللحنی نم داودخان در برابر اين تصميم پاکس
اور   تان در پش لگری افغانس رق قونس ل بي د وبالمقاب يده ش ه آتش  کش دگان ب ت در آتش طرف تظاهرکنن  از طرف آن دول

  )١٩۵۶.(سوخت وگپ به سفربری ولشکرکشی شد
  

  :خودی وعالقۀ غيرعالقۀ 
ون      ندست روبروا  انسانی ومدنی  حقوقتبعيض نژادی وزبانی ومحروميت از    با انواع     درپاکستان که میمرديگانه   از و تا کن

ه در   جرايم برطبق مقرره مزايای قانون اساسی کشور محروم و      د وضع       ١٩٠١  سرحدی ک توسط الردکرزن ويسرای هن
د قبايل پشتون  ، همانا مردم   د  ناداره ميگرد   ،  بود شده ل   .ان يم   بخش دو ب   را پشتون پاکستان قباي را     تقس رده، يک بخش آن ک

د حکومت مرکزی اداره ميکند،    ون اساسی   انبر طبق ق   ،هشتانام گذ " عالقه خودی " ل  بخش ديگر را        پشاور، و   مانن : از قبي
ر  " بنام )جمعًا هفت ايجنسی ميشود(ديره جات، مومند ،کرم وخيبر،  باجور،ی وجنوبی،صوات،   وزيرستان شمال  ۀ غي  "عالق

وقتی يک عمل    سرحدیمقرره جرايم برطبق دراين مناطق    .کنترول ميکند  دوره استعمار  آنرا مطابق مقررات  نان گذاشته   
ام    ، بجرم اين عمل   بروز کند  جرمی در يک قبيله    ه    تم ناخته     قبيل ام    یی سنگين  شده جزا   مجرم ش ه تم ه     ب راد قبيل  سرحد  تا  اف

  .داده ميشودهمگی آنها تخريب منازل 
ين وصديقی     بقول   ه    :"بارنت روب ايلی منطق ورنر    شتر ي ب قب ی ( توسط گ ه مرکز آن شهر        ی سرحد شمال غرب      الت ي ا )وال  ک

ي  تعیزک پشاور است و توسط حکومت مر      رد  ی شود،  اداره م  ی م ني درت واقع   .دگ اطق قب  یق ده ي بدست نما یليا در من  ن
وع وظایو.  است)political agent پوليتيکل ايجنت يا(یاسيس ذارفي در مجم انون گ دقي ، تطبی ق انون و م  تيري ق

م نقش قاض         یاس ي س ندهينما.  را به عهده دارد    یاقتصاد ع ه از   ی در واق م وظ     ی م  ی را ب د و ه ه ي کن  سي منصفه، رئ  ئت ي هف
 ی جمع آور تي  مسئولیافزون بر آن و   .  را در دست دارد    ی و هم سارنوال   یوي قانون ناح  ی رسان زندان، مجر   ،بازیاسيس
فاف     اتيمال دون ش ده دارد  ی  و حساب ده   تي را ب ه عه ده ي سلسله نما نيو در هم .  ب ام انکشاف و خدمات     یاس ي سن  امور تم

  .  را بدوش داردیاجتماع
ه شالق  ی سرحد  ميکه مقرره جرا   است   قرن   کي از   شي ب رول  غرض  ی بمثاب تفا ده م  لي قبا کنت تفاده   .  شود ی آزاد اس ا اس ب
ام قب  ی م ايمحاصره کند و گفته  "دوستريغ"يا»  خصم« رالهيب قيک تواند  ی میاسي سندهي مقرره نما نياز د تم ه ي توان  را ل

د تخر   ی م ی حت یو. دماي ن مهي جر یبه ارتکاب جرم   ازل اعضا    بي  توان ه ي قب کي  ی من وان مجازات بخاطر سر          ل ه عن  را ب
ر  بد .دهددستور یاسي س ندهي نما م  حک از یچيپ ان    ني ت ه جرم     ردي  گ ی صورت م    ی مجازات زم ه ب رد در قب کي  ک ه ي ف ام  ل  تم

 داده تي چنان صالح یاسي سندهي نمایقانون برا.  شوندی داشته باشند، مجازات مري آنکه در آن جرم تقص   ی ب لهي قب یاعضا
ت  آنکه شخصی محکوم کند بی طوالنی را به زندانی تواند کس یکه م  ا ي متهم حق اس ال هناف را در دادگ "( . داشته باشد  ی ع

  ) شکست بن بست، سايت اسمائی
د  ش دوگونه برخورد   کشور چنانکه ديده شد پاکستان با اتباع        ا بخش            . ميکن درال وب انون اساسی دولت ف بربخشی مطابق ق
  .ديگر مطابق مقرره دوره استعمار

  

  :فرصت طالئی
دارد              برای دولتمردان پاکستانی حيات وسرن     ی ن د اهميت ا        .وشت يک ملت که در ذلت وبدبختی غوطه ميزن ه ب م اينست ک مه

پياده کردن پروژه تعميم وتعميق  اسالم سياسی درمناطق قبايلی ،ميخواست ناسيوناليزم پشتون را نابود وياتضعيف کند که            
ه خوبی بدست آی         ،١٩٧١دراز پاکستان     شي بنگله د  اشدنجد کرد، زيرا  ه صدای پشتونستان          داد. ای. اس. بهان ه  هرک  ک

ار عل  ات ذوم حکواين عمليه در تمام مدت . زده ميشد و سرکوب ميگرديد"  خاين ملی" خواهی بلند ميکرد براو تاپۀ      یلفق
تان،        ) ١٩٧٧ -١٩٧٢(بوتو ه خاک پاکس ه بقي د  تجزي ا  ادامه يافت و به بهانه تهدي بش ه ت ي نالوي ناس ی جن وچ     یس پشتون وبل
دار          بوتو   . کرد سرکوبرا ام اقت ه مرگ شد و زم  بدست يک   دراثر يک کودتا از طرف ضياء الحق سرنگون ومحکوم ب

  .ضياء نه تنها مناطق قبايلی نوارمرزی را بلکه تمام پاکستان را به سوی بنيادگرائی سوق داد.جنرال بنيادگرا افتاد
ه   ی برا رايی طالی فرصت  ها   ، شورویتجاوز  جنگ افغانستان پس از   "ن  صاحب ناظرا بعقيده    پاکستان مساعد ساخت ک

تفاده      سميونالي ناس في اش در جهت تضع    نهيري د ی به آرمانها  یابي دست   یاز آن برا   ان       . دکن  پشتون اس ه از پ پاکستان فعاالن
قبايلی  در مناطق   ی پاکستان ی گرا ادي بر سر احزاب بن    ی بزرگ ی ها یگذاري نمود و سرما   تينها حما پشتو اني در م  سمياسالم
درت رس  ی جلوه های پشتون در منطقه است که برخ ميز اسالم دي ها ظهور نوع جد    استي س نيامحصول  . نمود  دني آن با بق

 ی م حي ترج ی قوم ی را نسبت به همبستگ    ميزپان اسالم همبستگی   طالبانه  ک گذاشته شد، چنان   شيطالبان در افغانستان به نما    
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تا  افغانستان را در  جهادبطور آگاهانهنظاميان پاکستان  وبخصوص جنرال ضياء      . ندهد ترات   یراس  ی و خنث کيژيعمق س
  .ند نمودتيحما نپشتو سمي نالوي ناسیساز

ًال از م     لي  مرز قبا   ثي  را بح  ورندي باهم بافتند که خط د     یبگونه ا پان اسالميسم    جنبش را با شبکه      نياآنها همچنان     اني   عم
دل از دست دا    است ي س ني  ا ی بها االپاکستان ح . برداشتند رول  خود را در ب ر دن کنت اطق سرحد     ب  توسط  ی بخش اعظم من
اره  ، نهاد پارلمان ١٩٨٨ درءايضجنرال مرگ  از بعد.  پردازدی نموده بود، م جادي که خودش ا   یگروه ها  در پاکستان  دوب

ا       ست ي نال وي ناس  یاس ياحزاب س  . دگردي  ءاياح ه در ارگانه ذار    ی  محل   ی پشتون ک انون گ ا را    ی کرس  ی پاکستان برخ    ی ق  ه
د، در موضع       بدست آورده  ری    بودن ا      گي رمش آورده، بج ام  پشتونستان  اصطالح    یشان ن را   »پشتونخوا «  ن  صوبه   ی را ب
اربرد      . د بردن  سرحد بکار   ا از ک ام  هدف آنه را خاص  یالتي  ا"پشتونخوا "  ن تونها  ی ب ام پش د يخط د شرق   ی تم  ". است ورن

ه ق                 ) بارنت روبين وصديقی   ( ان احزاب اسالمی منطق ی در مي ين انديشه ي ا چن ا          ام دارد،زيرا آنه داری ن دان خري ايلی چن ب
تقرار شريعت اسالمی بيشتر                           د وبخاطر اس ان اسالميزم اهميت ميدهن ه همبستگی پ ه  جان   ازبجای همبستگی قومی ب ماي

  .تا بخاطر احقاق حقوق همتباران قومی يا آزادی ملی خودميگذارند 
ايت آشکار دولت برخوردار بوده اند ، از اسالم و از حمافراطگرايان اسالمی بيش ازنيم قرن پاکستان که مالها و در

 تغذيه " تروروجنگ " امروز هم توسط ی درپاکستانمالها و مدارس دين. دکنن ميی استفاده ابزار کامًالقوانين شريعت
ادر مال دوبر . هزارميشمارد٢٠ برخی تعداد آنها را تا . نميداندیکسدقيقًا  در پاکستان را ی دين هایتعداد مدرسه. دنميشو

 که درحادثه مسجد لعل  مدرسه دخترانهرئيساداره کننده مسجد و  اولی -عبدالعزيز مولوی عبدالرشيد غازی وموالنا(
در که  بودند ی مدع)-دگرديهنگام فرار در پوشش برقع دستگير  مسجد و مدرسه ها که یمدير اصلودومی ، کشته شد

  .حصيل ميکنند دختر ت١٠٠٠٠ يا ۶٠٠٠ مسجد لعلمدرسه وابسته به
ۀ       پاکستان نسب  توسعه مدارس مذهبی در صوبه سرحد     بنابر بررسی يک ژورناليست فرانسه يی ،       ت به سالهای قبل از حادث

اد   (۶٨٧٠  بهتعداد آن ٢٠٠۵در سال  .مرتبه زيادتر شده است ٢٨ ،مبر سپت١١ اب ) شش هزار و هشتصد و هفت يد   ب ه رس
داد      )٢٠٠٦مارس  اتيک  لوموند ديپلوم  (.بود دين حساب تع دارس  ب ی  م اب     پاکستان  صوبه سرحد  دردين ا هزارب ه ده ه  ب

ايلی                                . ميرسد دان قب ذهبی مصروف مغز شوئی فرزن ل يک مدرسه م تائی ال اق ه در هر دهکده وهر روس ميتوان گفت ک
رای جنگ و حمالت             به کجا صادرميشود     توليدات اين مدارس  . است ؟ بدون ترديد اکثريت شان بعد از شستشوی مغزی ب

ات وامنيت              افغانستان برضد سربازان      انتحاری به کشمير برضد نيروهای هندی ويا       د وثب اتو گسيل ميگردن ائی ون  امريک
  .دراين کشورها را مختل ميکنند

ای آی خالصه  تای تقويت .آی.اس.تالش ه ادگرائی در راس ق بني انی بادر  وتعمي ای  و  جماعت اسالمیتب جمعيت العلم
يوناليزم پشتون   تضعيف  به   و برجای گذاشت  نامطلوبی   تاثير     قبايل پشتون   اذهان در ،پاکستان ام شد    ناس يوناليزمی  . تم  ناس

ان ع ه توسط خ الهای ک ان در س دالغفار خ تم٣٠ب رن بيس تون    ق امی پش ل يک غيرنظ ر قت ود از اث بشدر وج دائی "جن خ
ام   بخاطر   ودر سالهای پنجاه قرن گذشته       فته بود کل گر  ش "خدمتگاران د ه بود مسلح شد    پشتونستان ن م      .ن مگراز طرف رژي

تان بشدت  تبد پاکس دسر کوبمس يوناليزم پشتون،  . گرديدن تان وتضعيف ناس دالغفار خانافغانس ه ، رهبرخان عب پرجاذب
ام ساخت،     "نستانپشتو"بنام   رسيدن به هدف تشکيل يک دولت آزاد پشتون          ایر ب  هاراپشتون د ناک ه    درآنسوی خط ديورن ک

  .ين موفقيت سازمان استخبارات نظامی پاکستان گفتميتوان اين پروسه را دوم
د       ه    موفقيت   در ارتباط به هن اده       نيروهای افراطی   پاکستان اينست ک اد درسرکشميرباهند آم ات جه رای عملي واره ب را هم

د            تاکنون  هر رو  ١٩۴٧کرده است، چنانکه از همان       رو می بين تانی روب ون اسالمی پاکس د افراطي ا تهدي د خود را ب ز هن
د و                    راوان انسانی ميگردن ات ف ين     وهرچندگاهی با اجرای عمليات تروريستی در محالت مزدحم هندی باعث تلف اری هم ب

د   ح پارلمان هندبر ٢٠٠٢ بار ديگر در   و١٩٩٩با يک حمله برکارگيل کشمير تحت حاکميت هند در   افراطيون   مله کردن
  .دن بصدا در آور بشدت زنگ خطر درگيری ميان دوکشور صاحب سالح ذروی  راو

د شوروی سابق را                    د وتائي وائی هن ود، وهمن ه ب بدينسان داعيه پشتونستان که از اختالف برسرخط ديورند، سرچشمه گرفت
ی اسالمی                      ی وتقويت افراطگرائ دارس دين ه ساز توسعه م ه  نتيجه آن         بهمراه داشت ،  در واقع زمين ل شد ک ان قباي  درمي

اق              رای احق ازدياد روز افزون افراطگرايان برای حمله برمواضع هند درکشمير گرديد و درضمن ناسيوناليزم پشتون را ب
  . حقوق مدنی قبايل از دولت مرکزی به صفر ضرب زد
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