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  ٢٠١٢/ ٢٧/١٠                                                                                            اکادميسين سيستانیکانديد 

  

   چيست؟مشکل پاکستان با افغانستان

 مرز را" ديورند خط "آمريکا که گفته پاکستان، و افغانستان برای آمريکا ويژه نماينده گروسمن مارک اخيرا
 اکثر بلکه آمريکا تنھا نه گفت گروسمن آقای ھای گفته تائيد با نيز کابل در آمريکا سفير. داند می کشور دو ميان رسمی

 دامن افغانستان در جدی ھای بحث به اظھارات اين. دانند می کشور دو ميان رسمی مرز را ديورند خط جھان کشورھای
  . استزده

اين روزھا بارديگر تب خط ديورند باS   در، نشانگر اين واقعيت است کهی رسانه ھای افغانتوجه و دقت در 
 يکی از دشمنان بنيادی و تاريخی افغانستان، پاکستان و سازمان .رفته وبرخی را به ھذيان گوئی واداشته است

پيکر  سال اخير از ھيچگونه خرابکاری وضربه زدن به سهاست که در سی و ) آی اس آی(استخباراتی آنکشور 
  .و نظامی افغانستان دريغ نورزيده و برعکس تا توانسته بر قدرت نظامی خود افزوده است اقتصادی و اجتماعی

اين پاکستان است که القاعده و طالبان .  ساله را در کشور ما شعله ور ساخته است٣٣جنگ    اين پاکستان است که
 ميدھد و برای دھشت افگنی به کشور ھای منطقه و را زيرچتر حمايت خود گرفته، افراطيون را پرورش و آموزش

در ھر قدم اين دھشت افگنی ھا صدھا پدر را بی اوSد، صدھا طفل را بی پدر و صدھا زن را بی . جھان صادر ميکند
مؤسسات تعليمی . اين جنگ افروزان تاکنون صدھا مؤسسات عام المنفعۀ اين وطن را به آتش کشيده اند. شوھر ميسازد

پاکستان   ھمين اکنون طالبان بدستور آی اس آی. باقی بماند   زده و ميزنند تا اين ملت ھمينطور کور و بيسوادرا آتش
  .   ساله را غرض عمليات انتحاری درکشورما بخدمت ميگيرند١٢ ، ١٠ ،٨، ٧اطفال معصوم 

بی امنيتی، فساد گستردۀ ستراتيژيست ھای نظامی پاکستان، بخوبی ميدانند که افغانستان اکنون در بحران عميق 
بی نظمی اجتماعی قرار دارد و کشورھای خارجی ھم تا سال  شديد اقتصادی و اداری، فقدان وحدت ملی، فقر

بتدريج از افغانستان خارج می گردند، بنابرين منافع ستراتيژيک آنکشور را در بی ثباتی ونا امنی  افغانستان ٢٠١٤
صر وطن فروش داخلی منجمله رھبران تنظيم ھای ساخت پاکستان در افغانستان در جستجو مينمايند و باور دارند که عنا

 مقيم پاکستان يعنی م�عمر و م� حقانی و م� گلبدين، آن کشور را در برآوردن افغانتبانی وھمدستی با وطن فروشان 
  . نياتش ياری ميکنند

  که گذشته سال يک ونيم در افغانستان تلفمخ وSيات به قبايلی، مناطق از پاکستان روزافزون راکتی حم�ت
 اخت�ف بر و کرده چندان دو را افغانستان امنيتی مشک�ت شد، داخله و دفاع وزرای برکناری و استيضاح به منجر
 آباد استراتيژيک اس�م مذاکرات با نيز افغانستان پارلمان که آنجا تا است افزوده پاکستان با مذاکره درباره ھا ديدگاه

  .داشت ابراز را خود لفتمخا

 امريکائی در قوماندان عمومی داشته است، جريان افغانستان داخل به پاکستان راکتی حم�ت که درمدت زمانی
 اس آی «کشور اين نظامی استخبارات سازمان بامسئولين  متعددی مذاکرات و رفته آباد اس�م به بار چندين افغانستان

 روشن اين راکت پرانی پاکستان به نسبت امريکايی ھا ديدگاه ولی نه است، کرده شورک آن امنيتی ارشد مقامھای و »آی
گيرد، اکنون بايد احزاب سياسی وطن خواه  می صورت حم�ت اين با مقابله برای آنھا سوی از ت�شی نه و است

شند که ميخواھند با ونيروھای آگاه ودلسوز افغانستان متوجه موضع گيريھای احساساتی شخصيتھا ودولت مردانی با
سخنان پوچ وبی معنی خود کشور را با خطر يک جنگ تمام عيار روبرو سازند و افغانستان عزيز را فدای رؤياھای 

  .سازند که تا پاکستان زنده باشد، ھرگز به حقيقت مبدل  نخواھد شد

ای کنر وتسلط بر رودخانه ھ »ديورند خط«مشکل عمدۀ پاکستان با افغانستان،برسميت شناختن 
  : قتصادی افغانستان است- وکابل  و داشتن نقش کليدی در مسايل سياسی

ھيچ مذاکره ای با پاکستان کارساز نخواھد افتاد تا مذاکره در بارۀ حل معضلۀ خط ديورند با پاکستان بفرجام 
 داد که اگرفرصت را از دست  سال البته کرزی برای حل وفصل معضلۀ خط ديورند با پاکستان ده. نرسيده باشد

 وارد نيرومند تری موضع از توانست به دليل حضور نيروھای خارجی می راه حل معقولی بيابد، مسأله اين خواست می
گردد،راه حلی که امنيت را بيشتر تضمين  نزديکمفيد برای کشور آمريکا به يک راه حل حمايت با نحوی به و شود

 در خارجی نيروھای که حالی در اکنون .وقت ديگر فراھم مينمودميکرد وزمينه ھای بازسازی کشور را بھتر از ھر
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 ھای پرانی راکت براثر و کرده افول نيز پاکستان و امريکا روابط حال ھمين در و ھستند افغانستان از خروج حال
يگر بسردی آباد بيش از  ھروقت د اس�م و کابل روابط ، نورستان و کنر ننگرھار، مناطق به پاکستانی نيروھای متناوب

در مسايل » مارک گروسمن« واکنش  اخير وزارت خارجه افغانستان به مصاحبۀ نمايندۀ خاص امريکا ،گرائيده 
  .افغانستان وپاکستان،خطر تشديد حم�ت پاکستان را بروSيات شرقی وجنوبی افغانستان را بيشتر خواھد ساخت

بوعش، خط ديورند را مرز ميان افغانستان و گفت کشور مت» ١«گروسمن در يک گفتگوی ويژه با تلويزيون 
حکومت افغانستان، اظھار نظر در مورد وضعيت : وزارت خارجه در جواب مارک گروسمن گفته است. داند پاکستان می

خارجه افغانستان به ھمين رد کردن اکتفا کرده و  وزارت. کند که باشد، رد می حقوقی خط ديورند را از سوی ھر کسی
  .حل معقول وعادSنه ای  ارايه نکرده است ه خط ديورند ھيچگونه راه برای حل معضل

اش،  آقای کرزی در آخرين کنفرانس خبری«:  صبح، درارتباط به اع�ميه وزارت خارجه  مينويسد٨روزنامه 
فت اما شيرمحمد کريمی، رييس ارکان حرب کشور، باری گ. خواند» کشور برادر پاکستان«سوی خط ديورند را خاک  آن

حاS وزارت امور خارجه اظھارات مارک گروسمن را در مورد وضعيت حقوقی . که مرز افغانستان دريای سند است
عنوان مرز با پاکستان به  معنای اين اظھارات اين است که افغانستان خط مرزی کنونی را به. خط ديورند رد کرده است

خواھد اين معضل را حل کند؟ اين ابھام سبب شده که   روشی میاما واضح نيست که افغانستان با چه شناسد؛ رسميت نمی 
سياست مبھم در .  را برای افکار عمومی پاکستان توجيه کنند ھای پاکستانی، سياست حمايت از طالبان شماری از جنرال

ل ديورند بايد حکومت برای حل معض. خردمندانه نيست» مردم افغانستان«قبال حل معضل ديورند و موکول کردن آن به 
  ھا، جامعه مداران، احزاب سياسی، ايت�ف حکومت بايد برای حل اين معضل، از سياست. کار مشخصی داشته باشد راه

ھای جنراSن  شود که تمام بھانه حل معضل ديورند سبب می. ھا و پارلمان نظرخواھی کند مدنی و اصحاب رسانه
   )٢٤/١٠/٢٠١٢ صبح٨( ».پاکستانی، برای مداخله در افغانستان خنثا شود 

سياست افغانستان با پاکستان در نيمه دوم قرن بيستم برسرحقوق سياسی مردمان آنسوی خط ديورند به دليل 
مشترکات تاريخی وجغرافيائی و نژادی وزبانی وفرھنگی، مبتنی بر حق تعيين سرنوشت يا حق خوداراديت برادران 

را به نمايندگی از مردم آنسوی خط  به » دا پشتونستان زموژ« دھل  سالوکم از کم مدت چھلپشتون وبلوچ بوده است،
 ولی با اع�ميۀ جديد وزارت خارجه که خط ديورند را به عنوان مرز مشترک با پاکستان برسميت صدا در آورده بود،

تر پاکستان را با راکت پرانی ھای بيشکشورنمی شناسد، ميخواھد چی چيز راثابت کند ، جزاينکه بازھم مناطق شرقی 
مواجه با خطرنمايد و پاکستان را تحريک کند تا برای اشغال قسمت ھای بيشتر خاک ھای شرقی وجنوبی کشور داخل 
اقدامات نظامی گردد؟ آيا افغانستان در ووضعيت کنونی توانائی مقابله و روياروئی با اردوی مجھز ومجرب پاکستان را 

 پاکستان کرد که افغانستان توان مقابله با درصحبت با ژورناليستان اظھار بر اکتو٤روز حامدکرزی دارد؟ رئيس جمھور 
خواھد   بيشتر راوی ومحيل با دشمن قاحتمال يک جنگ جديدبدون ترديد خارجه اع�ميه وزارت دراين حال  را ندارد؟ 

ری را تصاحب نمايد  بخشھای بيشت،تا بازھمخواھد نمودتشويق به پيشروی به داخل حريم سياسی کشور وی را و ساخت
در گذشته پاکستان تنھا درصدد تثبيت خط ديورند به عنوان خط مرزی رسمی  ميان  .رآن پوسته ھای امنيتی ايجاد کندود

ظاھرشاه  ورئيس    از آنست که در دوران ردو کشور بود، اما امروز توقعات پاکستان از افغانستان بسيار بيشت
  .جمھورداؤود خان  بود

  افغانستان برای دست يابی يک راه حل عادSنه در مورد رفع اخت�فات مرزی با پاکستان، سبب تعلل حکومات
به بھانۀ مبارزه با تروريزم به داخل افغانستان پيشروی نمايد ودر  نقاط استراتيژيک   درده سال اخيرپاکستانشده است تا 

  .پوسته ھای ديده بانی ايجاد نمايد

  ات شرقی کشور و>ياشغال نقاط ستراتيژيک

وSيات نورستان وکنروننگرھار با داشتن رودخانه ھای خروشان وپر آب ،جنگ�ت وسيع درختان ارچه و نشتر و 
 از غنی ترين وSيات شرقی کشورما استند که توجه نظامی گران ،نيز داشتن معادن گرانبھای سنگ ھای قيميتی مينرال

پاکستان تا آنجا که برايش ممکن بوده ت�ش کرده است تا سران . ه استپاکستانی را از مدتھا قبل به خود معطوف داشت
 از ترور اين راستابخود وابسته کند ودروعده ھای  دادن امتيازات مادی   و زر وزورنشان دادن ت را با اقومی اين وSي

وتوپخانه نيز ات راکت اگر اين سياست موثر واقع نگردد ازضرب وه است ديشخصيتھای موثر اين وSيات نيز دريغ نورز
 توپخانه خود اين  راکت ونظاميان پاکستان  بوسيلۀاخيربوقفه ھا سال دوگيرد، چنانکه در ظرف ميدر اين وSيات کار 

  .  وSيات را کوبيده است

 مکتوبی مبنی برمداخ�ت پاکستان در وSيات شرقی ، سرحدات واقوام وقبايل افغانستانسال قبل وزارتھفت 
ٌی رياست جمھوری و کاپی آن را به وزارت خانه ھای امورخارجه و امور داخله و رياست امنيت ملی رسما  عنوانکشور،
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به زبان اين سند . به نشررسيده است) ١٣٨۴جوزای١٩ًشماره(ًسند در شماره جريده افغان چاپ کابل . ارسال داشته است
ٌتقريبا يکسال قبل قوای نظامی پاکستان با نيرنگ وحيله .... بعد از  مقدمه « : حاوی مضمون ذيل استوپشتو نوشته شده 

  .خط ديورند را اشغال کردند وخود را به ھدفھای قبلی خويش رساندند) ضدتروريزم(ھمراه با قوای بين المللی

اشغال خط مرزی ديورند درجايش باشد،حال حکومت پاکستان ميخواھد بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنر، 
  ولسوالی ،نگام، مروری، سرکانو، ولسوالی  خاص کنر و منطقه مھم استرتيژيک يعقوبیدری، اسمار وبريکوت،  نا

 .داری خود متمايل سازدواقع شده است به طرف کنر -لعل پور مربوط وSيت ننگرھار راکه بر کرانه رودخانه کابل
خته واز طريق دادن امتيازات مادی و مواجب پاکستان در مناطق مذکور با اقوام مختلف روابط  وپيوند خود را محکم سا

اين طريق اقوام ساحل شرقی رودخانه  از و. و معاش به سران اقوام مذکور درنظر دارد آنھا را تحت تاثير خودقرار بدھد
اقوامی که در ساحل . به گردن ما بيندازد و خود برغندی خير بنشيند)  ٌظاھرا از طريق يک شورش قو می(کنر را 

و در . گوجر، ساSر زی، مومند، اتمانخيل، باجوری، صافی، شينواری: دخانه کنر زندگی ميکنند بقرار ذيل اندشرقی رو
برای حکومت  .مومند، صافی و شينواری بود وباش دارند: ولسواليھای سرحدی ننگرھار مانند لعل پور وگوشته اقوام 

 بگيرد و ھرچه زودتر بساختن بند برق وبند آبگران افغانستان Sزم است تا بصورت عاجل موضوع  را تحت نظر جدی
وبا اقوام مسکون درساحل شرقی رودخانه کنر روابط سری وعلنی از راه . برای انکشاف زراعت مبادرت نمايد

و ھرگاه دراين زمينه غفلت شود، از رودخانه کنر مساله رود ھلمند درست . برگزاری جرگه ھای قومی ايجاد نمايد
از ھمه مھم ترنقطه استرتيژيکی . ای نسلھای بعدی تاريخی پر از شرم و مشک�ت به ميراث خواھد ماندخواھد شد و بر

است که از کنار اين کوه " ايله جای"که اکنون حکومت پاکستان پوسته ھای سرحدی خود را برآن جابجا کرده است، کوه 
ت ننگرھار وکنر حاکميت دارد و پوسته ھای رودخانه کنرعبور ميکند و نقطه حاکمی بشمار ميرودکه برھردو وSي

ھرگاه به کوه . پاکستانی ميتوانند از اين نقطه برای اھداف نظامی کار بگيرند و وSيات کنر وننگرھاررا دچارمشکل کنند
ھای واقع درشرق ننگرھار وکنر نظر بيندازيم م�حظه ميشود که تمام اين کوه ھا از جانب مليشه ھا و قوتھای نظامی 

تاسف بايد گفته شود که نسبت به رودخانه کنر بی پروايی روان است و اين بازی  با  با. کستانی اشغال شده اندپا
 ».حکومت بايد تمام توجه مادی ومعنوی خود را بدانسو معطوف کند. سرنوشت خاک وطن خواھد بود

است وجای ترديدی باقی  سال پيش در ھفت نورستان  وبيانگر اوضاع سياسی وSيات کنرھا وننگرھار      اين سند
، بلکه مانع عمده ثبات واستقرار ميگرددنه تنھا نميگذارد که پاکستان بطور علنی در امور داخلی کشورما مداخله ميکند و 

به نفع قصد دارد مردم اين وSيات را تحت نفوذ استعماری واستحماری خود در آورد تا ھروقت خواسته باشتد آنھا را 
  .واداردعکس العمل به ولت کابل برضد دخود 

سميت با بر تنھا   ورافغانستان داردسته ھای استراتيژيکش دست باSيی دبه خوارسيدن اکنون پاکستان برای 
ھرگونه بند وپروژۀ ابياری بر خالف ، بلکه خواھان  مقدار بيشتر آب رودخانۀ کابل وماردندشناختن خط ديورند قناعت 

حکومت  اقتصادی در افغانستان ھست و از   نان پاکستان خواستار نقش کليدی ترسياسی و ھمچ. رودخانۀ کنر ميباشد
افغانستان ميخواھد که بايد مقامات دفاع وداخله وامنيت ملی با مشورت وصوابديد آن کشور مقرر شوند و در استخراج 

شدت مايل است که از نقش ھند در  ان به  ھمچنين پاکست .اولويت داده شود پاکستانی حق  معادن افغانستان به شرکت ھای 
   .افغانستان کاسته شود

نويسنده وژورناليست نامدار پاکستانی ، در مصاحبه با خبرگزارس فارس در Sھوراظھار احمدرشيد ،ًاخيرا 
 داشت که سياست خارجی پاکستان توسط اردوی پاکستان رھبری وديکته ميشود، با آنکه معلوم نيست اردوی پاکستان از

د بحيث مرز رسمی وحذف نقش ھندوستان درافغانستان از اولويت نرد،اما برسميت شناختن خط ديوافغانستان چه ميخواھ
  . ھای سياست خارجی  پاکستان با افغانستان است

 افغانستان در مريکايیا نظاميان وجود زيرا است؛ نگران آمريکا و افغانستان امنيتی پيمان از شدت به پاکستان
 پاکستان .بيرونی تجاوز برابر در افغانستان از دفاع برای رود می شمار به ضمانتی آن، از بيشتر و آينده سال ده برای

 آن و دارد علتی افغانستان شرقی وSيات بر پاکستان دوامدار حم�ت برابر در مريکاا متحده اياSت تفاوتی بی که داند می
  .کند بيشتر توجه مريکاا متحده اياSت با امنيتی پيمان ضایام به و گيرد قرار فشار تحت افغانستان اينکه

 اين در ثبات و امنيت تامين تا داده افزايش بيشتر را خود ھای فشار حکومت بر افغانستان مدنی جامعه آن کنار در
  .باشد داشته درنظر مريکا،ا با امنيتی پيمان امضای مھم ھای  شرط پيش از يکی عنوان به را کشور

 ٢٠١٢/ ٢٧/١٠پايان        

  


