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 ۲۵/۰۷/۲۰۱۶         ، عثمان تره کيډاکتر م
 

 پشتون ُکشی عامل ژیوپولتیک دارد !

مضمون رویدست  از نظر نویسنده  بخش کوچک واقعیت های پشت پرده جنگ افغانستان را تمثیل میکند. » 

که هدف آن انحراف ذهنیت افغان ها از مشاهدات افشای این واقعیت ها در تقابل آشکار با تبلیغاتی قرار میگیرد  

بعید از امکان نیست . « قلم بدستان کمیشن کار » عینی  و کانکرت  جنگ است. بنآ احتمال  طرح انتقاد از جانب 

ازان جائیکه  کمیشن کار با انگیزه ایجاد اغتشاش ذهنی وارد بحث میشود ، نویسنده وقت خود را به دادن جواب 

 نخواهد ساخت .به وی ضایع 

ترجمه دری مضمون  به تقاضای مکرر دوستان صورت ګرفته است . در متن نوشته به قصد وضاحت بیشتر در 

  « .مواردی کلمات و جمالت اضافی گنجانیده شده است 

*** 

مینویسد : کنترول بر جغرافیای « بازی بزرگ سطرنج » مشاور سابق امنیت ملي امریکا در کتاب « برژنسکی » 

برژنسکی » را افاده مینماید. از نظر « بالقانات یوریشیا » رق میانه بصورت اتوماتیک مفهوم کنترول باالی     ش

بالقانات یوریشیا قفقاز      ) گرجستان ، آزرباهیجان و ارمنستان ( ، آسیای  مرکزی ) افغانستان ، پاکستان ، « 

 نستان ( و تا حدودی ترکیه و ایران را شامل میشود. قزاقستان ، ازبکستان ، قرغزستان ، تاجکستان و ترکم

در حال و احوال فعلي ستراتژیست ها و نظامیان انگلوساکسون به افغانستان به مثابه درب ورودی آسیای مرکزی 

 مینویسد :« گور ویدال » نگاه میکنند. نویسنده امریکایي 

ارد ، ضرورت داریم . کنترول بر ذخایر تیل و گاز ما به افغانستان که موقعیت درب دخولی آسیای مرکزی را د» 

 م ( .۲۰۰۶می  ۱۱کتاب جنگ طوالنی برای صلح دوامدار ـ « ) از همین طریق میسر است ... 

را به بسیار دقت انتخاب کرده است. « بالقانات » به قصد تمثیل پالن تغییر نقشه منطقه اصطالح « برژنسکی » 

پس از جنگ عمومی اول است که طی آن اروپای شرقی بدنبال برخورد های این اصطالح مولود اوضاع اروپا 

 قومی و مذهبی نخست به قطعات کوچک ازهم پاشید و سپس میان قوت های رقیب  وقت تقسیم گردید.

به اضافه  «  یوریشیا » از نظر ستراتژیست های غرب عمق اختالفات ملی ، قومی ، مذهبی و سرحدی          

افیایی از یک سو و خالی قدرت پس از سقوط امپراتوری شوروی از سوی دیگر زمینه خوبی برای فراخنای جغر

 بالکانیزاسیون فراهم آورده است.

 پطرول ، خون و جنگ در رابطه ژیوپولتیک با همدیگر :
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تر  آسیای مرکزی و حوزه بحیره کسپین به مقایسه کویت  مکزیک ، خلیج و بحیره شمال ذخایر تیل و گاز زیاد

 ن دارد. انکشاف سریع کشور های جنوب آسیا واردات و صادرات تیل و گاز را متآثر ساخته و انگیزه رقابت را میا

 کشور های مختلف خلق کرده است.

حالت رو به تقلیل پطرول و گاز شرق میانه توجه سرمایه گذاري های بزرگ را به سوی آسیای مرکزي کانالیزه 

 کرده اسټ. 

 

ر منابع طبعي آسیای مرکزی مدعیات ملی  را  انگیزه داده ، اختالفات سرحدي و ارضی تاریخی را امروز قبضه ب

 تحرک بخشیده و زمینه رقابت ها و برخورد های امپریالستی را فراهم آورده است . 

م   ۲۰۰۳فیصد افزایش یافته است. در سال  ۲بر بنیاد راپور آژانس بین المللي انرژی ضرورت سالیانه به پطرول 

 ملیون بیرل خواهد رسیډ.  ۱۲۰به  ۲۰۲۰ملیون بیرل بود. این مصرف در سال  ۸۰مصرف سالیانه پطرول 

فیصد  ۷۰به  ۵۰درصد ، ضرورت اروپا  از  ۷۱به  ۵۵از  ۲۰۲۵تا  ۲۰۰۱ضرورت امریکا په پطرول از سال 

 در صد افزایش خواهد یافت .   ۷۳به  ۳۰و از چین از 

 به پطرول و گاز کشور های پیشرفته صنعتی را به ممالک صادر کننده پیوند میدهد.   به عبارت دیگر  نیاز

بنآ جنگ افغانستان هرو مرو در محتواي رقابت کشور های بزرگ منطقه و خارج آن بر کنترول منابع طبعی بستر 

 پیدا میکند.

دث نویارک پالن گذاری شده بود . با مالحظه سیر حوادث میتوان مدعی شد که ورود امریکا به منطقه قبل از حوا

 سال قبل سیگنال های الهام دهنده  به سیاستمداران امریکا مخابره کرده بود . ۲۵« برژنسکی » 

 حضور ناتو در منطقه موجب عدم تعادل در معادله قوای ستراتژیک شده است : 

 امریکا و ناتو با ورود به منطقه با دو پروبلم برخورد کرد :

 سیت  در کشور های پیرامون افغانستان . در برابر این حساسیت ها دیپلوماسی بکار گرفته شد. ـ ظهور حسا ۱

ـ مقاومت سرسخت پشتون ها در تقابل با هژمونی مهاجمین خارجی. ناتو برای سرکوب مقاومت بر گزینه جنگ  ۲

 تکیه کرد. خط انفصال میان پشتون ، طالب و تروریست از میان رفت. 

 وضوعات باال نظر مختصر می اندازیم : باالی هریک م

ـ حضور ناتو در کشور  معادله قوای ستراتژیک را به نفع غربیان تغییر داده و در اطراف افغانستان  حساسیت  ۱

 کشور های منطقه یعنی پاکستان ، ایران ،  چین و روسیه را برانگیخته است.

در آغاز جنگ افغانستان قلمرو زمینی و فضائی خود « (  ب  ا ، ن ،» پاکستان : متحد ائتالف نظامی بین المللی ) 

را میدان تحرکات جنگی ناتو ساخت . با اینهمه از حضور دوامدار ناتو در همسایگی خود افغانستان احساس خطر 

 نمود. فیل پایه های  موضع پاکستان در رابطه به جنگ افغانستان  را میتوان چنین برشمرد : 

 « .ا ، ن ، ب »   ــ  بازی دوگانه با
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ــ  حفظ فشار دایمی جنگ باالی ناتو . به همین منظور افزاری ساختن مقاومت مسلح و تالش بی جای کنترول 

 دایمي  باالی آن .  

ــ  به بهانه جنگ با تروریزم ، توسعه حاکمیت دولتي در مناطق قبایلی به حمایت امریکا  . سرکوب پوتانسیل 

 ها که پاکستان آنرا به مثابه  خطر بالقوه برای تمامیت ارضی کشور قیاس میکند. جذبات آزادیخواهی پشتون 

ــ تصرف مالکانه یک جانبه بر اراضی متنازع فیه از طریق  تمدید سیم خاردار و اعمار بارک های نظامی در 

که هرگاه پاکستان در افغانستان به ناتو به این معنی است « ا ، ن ، ب » امتداد خط دیورند . در مورد سکوت 

جنجال ایجاد نکند ، ناتو از پیشروی پاکستان در قلمرو افغانستان استقبال مینماید. یعنی جغرافیای افغانستان را 

 رفیقانه میان خود و پاکستان تقسیم میکند. 

 بر ناتو.ــ  استفاده از اندیوالی ستراتژیک چین در منطقه به مثابه وزنه مقابل در برا

از روی اخالص همکاری کرد و در بازی « ا ، ن ، ب » ایران :  به مقصد اشغال افغانستان  مانند پاکستان با  

ستراتژیک به مثابه قوت الظهر داخل شد . با اینهمه در مخالفت با حضور ناتو در افغانستان در حمایت پنهان از 

 طالبان موضع گرفت. 

از نفوذ عربستان سعودی و ترکیه نگران است و داعش  را  منحیث افزار هژمونی  ایران در همسایگی افغانستان

کشور های غربی برای امنیت خود منبع خطر تلقی میکند. ایران در تالش است که از یک سو از طالبان به عنوان 

توازن سوته بر ضد امریکا و داعش استفاده کند و از طرف دیگر در یک جنگ طویل المدت فرسایشی و نام

 پوتانسیل سیاسی و جنگی پشتون های سنی مذهب و پشتو زبان  را به استهالک بکشاند.

ایران در مداخله پنهان در جنگ افغانستان از یک سو منابع اقتصادی و جنگی امریکا را بالتدریج رو به تحلیل 

 و خود افزایش میدهد. میبرد و از جانب دیگر چانس تمدید پایپ لین  تیل و گاز آسیای مرکزی را از قلمر

چین : از اتحاد ستراتژیک با پاکستان بهر گرفته نمیتواند تا زمانیکه  ابتکار ادامه جنگ در دست ناتو باشد. چین 

 در برابر دو الترنتیف قرار دارد : 

بی نتیجه  ــ اشتراک در پروسه صلح افغانستان. این اقدام تا زمانیکه اراده دوام جنگ منحصرآ در اختیار ناتو باشد

 است. 

ــ سهم در پروگرام منطقوی جنگ ضد تروریزم به رهبری ناتو. این مآمول وقتی برآورده شده میتواند که میان 

 چین و ناتو در باب تعریف تروریزم اتفاق نظر و موضع واحد وجود داشته باشد.

جویی ناتو نگاه میکند که در  روسیه : به حضور نظامی امریکا و متحدین در افغانستان به عنوان سیاست توسعه

 معدله قوای منطقوی به ضرر روسیه تآثیر منفی گذاشته است. 

 در برخورد به جنگ افغانستان روسیه و ایران مواضع نزدیک بهم دارند .

تالش روس ها  در اینکه در اشغال افغانستان ، پاکستان را از هم رکابی امریکا و ناتو بیرون کند تا این لحظه 

 نداده است. نتیجه 
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روسیه موفق شده است روابط گرم خود را با حلقات جنگی افغانی میراث تجاوز شوروی حفظ کند و فشار ناتو را 

 باالی آنها دفع نماید.

 حساسیت های قومی وسیله کالسیک روشن نگاه داشتن آتش جنگ :

ه پیمانه طول عمر قوای استعماری استفاده از تفرقه سکتارستی ، قومی و مذهبی برای تامین مقاصد ژیوپولتیک ب

سابقه دارد. طی سالیان نزدیک امریکا و انگلستان در افریقا ) روندا ( ، امریکای التین ، اروپای شرقی ) 

یوگوسالویا ( و شرق میانه ) عراق او سوریه ( در اختالفات و خصومت های سکتارستی ، قومی و مذهبی 

 ند. سرمایه گذاری سیاسی قابل توجه نموده ا

استفاده افزاری از حساسیت های قومی در افغانستان در رآس اجندای جنگی قوای مهاجم قرار دارد. در مورد سه 

 عامل نقش بازی کرده است: 

ــ حضور  جنگی طویل المدت قوای خارجی که در جریان آن ماستر پالن نفاق افگنی در معرض تطبیق قرار 

 گرفت. 

 خصومت های قومی از زمان تجاوز شوروی.ــ  پوتانسیل میراث بازمانده 

ــ استفاده نهایی استخباراتی و تبلیغاتی  از ظرفیت های  تکنولوژی  جدید نومریک و دیجیتال ) انترنت ، فسبوک ، 

 تویتر ... ( به قصد تحریک حساسیت های قومی. 

ریان مسافرت به پنجشیر به در ج ۲۰۰۷قوماندان نیرو های کوماندویی امریکا در سال « جیمز ماتیس » جنرال 

زیارت مقبره مسعود همان احساسی را برایم زنده » ... قصد زیارت قبر قوماندان مسعود به حاضرین  گفت :    

 ۱۸الس انجلس تایمز «.  ) امریکا یعنی جارج واشنگتن بمن دست میدهد ... «  پدر »  کرد که با دیدن آرامگاه 

 ( . ۲۰۰۷می 

نده که ضوابط دیموکراسی در معتقدات عامه مردم ریشه عمیق ندوانده  بیانات فتنه انگیز در افغانستان عقب ما

جنرال امریکایی بصورت واضح به مفهوم دامن زدن به آتش جنگ میان اقوام است. توطئه نفاق افگنی قومی 

سی » رامی است که امتداد پروگ« جیمز ماتیس » جنرال امریکایی در گذشته نه چندان دور ریشه دارد : بیانات 

قبآل روی آن کار را آغاز کرده بود : سی آی ای در آستانه تجاوز امریکا به افغانستان در اسناد رسمی « آی ای 

خود  به منظور ذهنیت سازی رقابت و دشمنی میان پشتون ها و تاجکان در ترکیب قومی افغانستان کمیت هریک 

در  ساختار   ۵۰در  ۵۰سهم ( .  ۲۰۱۳ –ځیرکیار  –سی آی ای  فیصد ارائه کرد ) ارزیابی کتاب حقایق ۴۲را 

 حکومت موجود ریشه در توطئه سی آی ای دارد.

 در جنگ افغانستان باشیم باید به دو مورد  اشاره کنیم : « ا ، ن ، ب » اگر ما در تالش دریافت موفقیت 

 گذاشته شد.« غانی ساختن جنگ اف» ــ تحریک عصبیت اقوام غیر پشتون علیه پشتون ها که به آن نام 

ــ  دامن زدن به برخورد های قبلی میان فرقه های مختلف پشتون ها که در نتیجه طالبان ، حزب اسالمی ، داعش 

، خلق ، افغان ملت در تقابل و دشمنی با همدیگر قرار گرفتند و پشتون های حکومتی با غیر حکومتی داخل جنگ 

 شدند. 
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 هدف قرار میگیرند ؟ چرا پشتون های لر و بر 

امریکا و ناتو در آغاز تهاجم به افغانستان به دالیل ذیل پشتون ها را به صفت دشمن نشانه گرفت و به بهانه 

 مقابله با تروریزم جنگ را با آنها اعالم کرد :

اند :  ــ پشتون های دو طرف خط دیورند در یک منطقه دارای اهمیت معتنابه ژیوپولتیک و ژیوستراتژیک مسکون

به روایت تاریخ این بستر جغرافیایی در قلب آسیا به مثابه قلعه جنگی افغانستان ، هندوستان و پاکستان شناخته 

شده است. این قلعه جنگی باید ویران شود تا ازان مقاومت ) د دستار سړي (  سر بلند نکند و مسیر  لوژستیک و 

 تحت کنترول دراید. اکماالتی انتقال تیل ، گاز و برق  آسیای مرکزی 

از زمان تجاوز شوروی به این سو در مناطق قبایلی هنگامه جهاد زمانی علیه حکام پاکستان و گهی علیه 

با تعبیر مختص به خود جهاد را مادر تروریزم تلقی کرده و جنگ « ا ، ن ، ب » مهاجمین خارجی گرم است. 

 علیه آنرا بهترین گزینه میداند.

قه برای پاکستان  پیغام بیم و امید را با خود داشت : بیم به این مفهوم که پاکستان از اسالم ورود امریکا به منط

سیاسی ) که امریکا و متحدین با آن درگیر جنگ اند (  بعنوان افزار سیاست خارجی استفاده کرده راهیست. امید 

ونخوآ پاکستان در تالش شد تا با به این معنا که در فضای ترس از جذبات رو به جهش جذبات آزادی خواهی پشت

امریکا در اشغال افغانستان همنوا شود . طالب را با پشتون در ترادف قرار دهد  و با استفاده از موقع طالیی 

بدست آمده جنگ ضد تروریزم به اتونومی سنتی قبایل به حمایت امریکا پایان دهد :  امریکا با همکاری مشترک 

ن پروگرام قلع و قمع و کشتار پشتون های دو طرف خط دیورند را پیاده کرد : وظیفه حکومات افغانستان و پاکستا

نابودی  پشتون های داخل افغانستان را قوای امریکا و حکومت کابل بدوش گرفت . در حالیکه کشتار پشتون های 

 آنسوی خط  دیورند بعهده فوج پاکستان سپرده شد.

را به وزیرستان شمالی بغرض دسترسی به   ( ۲۰۱۶جوالی  ۴ی ) و هیئت همراه و« جان مک کین »  مسافرت

پشتون ُکشی » باید در محتوای پروگرام مشترک « میران شاه»در منطقه « ضرب عضب»تلفات ناشی از عملیات 

به این نتیجه رسید که فوج پاکستان با جدیدت با عناصر « جان مکین » ارزیابی کرد. پس از این دیدار « 

! (  در وزیرستان شمالی در حال نبرد هستند و ادامه این عملیات در منطقه نیازمند کمک های مالی تروریستی ) 

 و دفاعی واشنگتن است.

در حالیکه به شدت رشد حساسیت های قومی را انگیزه میدهد ، میل ندارد که متهم به خصومت  «  ا ، ن ، ب » 

نفاق افگنی میان اقوام شود . به همین دلیل ترجیحآ  رسالت پشتون ُکشی را به شخصیت های گماشته شده و 

 دولتی سپرد :  در داخل افغانستان در مرحله اول کرزی و بعدآ غنی  به خدمت گرفته شدند.

نها در ساختار قوم ــ  کمیت بیشتر پشتون ها در ترکیب قومی جامعه و از همین لحاظ  نفوذ فزیکی و سیاسی  آ

محوری معادله قدرت در پهنه تاریخ ، عامل دیگر مغضوب واقع شدن شان به حساب میاید. بعباره دیگر لنگر قابل 

مالحظه پشتون ها  در شکلدهی نظام های سیاسی و ادعای سمت برادر بزرگ در میان خانواده اقوام برادر  ) در 
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جب شده است که در برابر شان جبهه واحد  جنگی از مهاجمین و واقع ادعای قیمومیت در داخل خانواده ( مو

 حلقات افغانی ضد پشتون تشکیل شود. 

ــ  روحیه قوی بیگانه ستیزی و تجربه جنگی نسل بالنسل عامل دیگریست که پشتون ها را هدف قهر و غضب 

 مهاجمین قرار داده است.

 افزار های تصفیه قومی :  

نماینده اختصاصی سرمنشی ملل متحد ( در آستانه تهاجم امریکا به « ) کای آیدی  »معاون  « پیتر گالبریت » 

حق گفته بود که امریکا با مقاومت پشتون ها مواجه است. بنآ حذف فزیکی و نهایتآ سیاسی پشتون از طریق یک 

مریکا قرار نزدیک میشود در رآس اجندای جنگی ا« ژنوساید » جنگ مستمر و نابرابر که در مواردی تا مرز 

دارد. مزید بران موازی به عملیلت جنگی در بخش های امنیتی  و سیاسی پروگرام های دیگری پیاده شد . از 

 جمله :

ــ تحریک حساسیت های قومی به قصد اشتعال آتش جنگ قومی و حمایت جانبدارانه از حلقات ضد پشتون درین 

 جنگ.

مت پشتون ها و به این منظور سپردن قومانده اورگان های امنیتی ــ استفاده از ستیژ دولت برای قلع و قمع مقاو

به جگړه ماران ضد پشتون. هر گاه این اقدام در فضای صلح با رعایت موازین دیموکراسی و احترام به دانش 

 مسلکی صورت میگرفت عیبی نداشت. 

امریکایی « ) گالبریت » حکومت :  ــ  سوء استفاده از دست آویز انتخابات به قصد متنازع فیه گردانیدن رهبری 

تالش زیادی کرد که به عوض کرزی ) با آنکه امتحان خوب در انجام  ۲۰۰۹و معاون یوناما ( در انتخابات 

« )  کای آیدی » به اتهام مداخله از جانب « گالبریت » وظایف تصفیوی داده بود (  رقیب وی را برنده اعالم کند. 

 ز وظطفه عزل گردید.سویدنی و رئیس یوناما (  ا

 ــ  حمایت از توپکماران و جنایت کاران ضد پشتون و تحریک شان به پشتون ُکشی .

ــ افزاری ساختن تروریزم و دیموکراسی. قلع و قمع پشتون ها به بهانه جنگ ضد تروریزم توسط اقلیت های 

 قومی و مصروف نگاهداشتن اقلیت ها در بازی دروغین دیموکراسی.

ای ایجاد نفاق در صفوف مقاومت مسلح ) که اکثرآ از پشتون ها ترکیب شده است ( از طریق شکلدهی ــ تالش بر

گرو های فرمایشی  . پشتیبانی از مال رسول بر ضد مال منصور . اشتعال آتش جنگ میان داعش و طالب ) هردو 

 با ترکیب پشتون ( .  

ن تنظیم شده است که از پارچه های ازهم پاشیده ــ تشویق حزب اسالمی به تسلیم شدن به حکومت. طرح چنا

گروه واحدی بوجود آمده و به میدان نبرد ضد طالبان سوق داده « ) ! (  امیر حزب » حزب اسالمی به رهبری 

 شود. یعنی پشتون توسط پشتون سر به نیست شود. این توطئه تا هنوز ناکام نشده است.
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پشتون محور در داخل و یا خارج نظام :  کشتن مال عمر ، مال ــ جلوگیری از ظهور مقاومت مذهبی و ملی 

منصور و هزاران رهبر قومی به این معنی است که کسی از میان ولس سر بلند نکند. به استثنای شهادت مال 

 دقیقآ سی آی ای (  و پاکستان عملی شده است. « ) ا ، ن ، ب » منصور بیشترین کشتار ها با همکاری مشترک 

بصورت مستمر در کوشش است تا به بهانه رعایت اصول دیموکراسی ) افزار رسمی تزویر و « ، ب  ا ، ن» 

تقلب ( از تمرکز قدرت در دست اکثریت قومی در بطن نظام دولتی  جلوگیری کند. به مبنای همین منطق صالحیت 

 فیصد  تقسیم گردید. ۵۰ها در حکومت فعلی میان  اقوام رقیب در حد هریک 

 اد کمپنی های خصوصی امنیتی ، باند های اربکی و پولیس محلی افزار دیگر تصفیه قومی  شمرده میشود.ــ ایج

ــ  کانال صلح میان امریکا و مقاومت از آدرس نیمه رسمی و معین قطر میگذرد. اما امریکا به قصد دادن عرض 

مایت قوای امنیتی افغانی داخل جنگ و طول به جنگ مال منصور را سر به نیست کرد و برخالف تعهد قبلی  به ح

 شد. هدف اضمحالل نیروی انسانی پشتون ها و نهایتآ کشانیدن شان به حواشی زندگی سیاسی است. 

 نتیجه

پشتون ها در پهنه تاریخ در منطقه از نظر ترکیب قومی و دینامیزم رزمی و سیاسی  کتله نیرومند انسانی را 

شرایطی که معروض به تجاوز خارجی نبوده اند ، به منطقه صلح و ثبات بخشیده اند. تالشی میسازند . آنها  در 

که از جانب ژیوپولتیست ها برای تضعیف این قوم بزرگ صورت میگیرد در واقع قصد بی ثبات ساختن منطقه را 

د و قتل عامی  که طی تعقیب میکند. امروز خوشبختانه موثریت و منطق  توطئه ، تطمیع ، تزویر ، کشتار هدفمن

سه دهه  برای تآمین اهداف ژیوپولتیک به شیوه منظم پشتون های منطقه را هدف قرار داده است  زیر سوال 

 قرار دارد. 

قبل از جنگ پشتون ها در خواب سنگین فرو افتاده بودند. از وجود دشمنان داخلی و خارجی در کمین نشسته بی 

اخت و شعور ملی بخشید. احساس مسئولیت  را در قبال فاجعه موجود در آنها خبر بودند . جنگ آنها را بیدار س

تاریخی سرگردان است که جنگ « هویت افغانی » زنده کرد. امروز پشتون در دفتر و دگر در جستجوی آن 

بستر برادری « هویت افغانی » تحمیلی و توطئه مشترک نیرو های اشغالگر و حلقات پشتون دشمن دزدیده است. 

 ، تفاهم و احترام متقابل همه کسانی است که شعور ملی و وجدان سالم دارند.

پشتون وقتی رسالت تاریحی خود را در ختم فاجعه موفقانه به پایان رسانیده میتواند که به داعیه حق طلبی رنگ 

 تعصب قومی ندهد و آنرا به افزار نفی حقوق اقوام برادر تبدیل نکند. 

ملیارد دالر تقریبآ یک ملیون پشتون را کشته است. با اینهمه  ۱۱۰۰تان با صرف در حدود امریکا در جنگ افغانس

نه مقاومت پایان یافت و نه هم نیروی  طالبان  رو به تحلیل رفت. امروز بسیاری مناطق و مردمان مسکون دران 

 تحت اداره مقاومت قرار دارد.

ها وارد کرده ، اما ملکات روحی و اخالقی آنها را نابود جنگ نابرابر تحمیلی سی ساله آسیب زیادی به پشتون 

نتوانسته است :  امروز به مقایسه دیروز یعنی آغاز تهاجم امریکا پشتون ها موقعیت نیرومندی در سنگر ها 
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دارند. اما  در  جنگ فعلی بسیار پیچیده استخباراتی به دلیل معروض شدن به مصیبت نفاق و شقاق قهرآ از 

 محروم مانده اند. تشخص سیاسی

از میان برده و به « لر او بر » جهاد و مقاومت بر ضد اشغال عمآل خط انفصال و بیلتون را میان پشتون های 

 صفوف مقاومت ضد اشغال قوت بخشیده است.

در سالیان اخیر برخی اقوام غیر پشتون با درک حقانیت داعیه مقاومت از کنترول توپک ساالر مربوطه جدا و به 

وف مقاومت پیوسته اند. اما توطئه ایکه دران قوای خارجی  اقوام غیر پشتون را بر ضد پشتون ها تحریک صف

 میکند ادامه دارد. 

به نیت استمرار جنگ ، خصومت را میان اقوام افغانستان دامن زده « ا ، ن ، ب » واقعیت اینست که تا زمانیکه 

م برادر در بدنه افغانستان یک پارچه ، احترام نگذارد ، معادالت ملیون پشتون و اقوا ۶۰راهی باشد و به اراده 

    و منطقه را صلح و ثبات بخشیده نمیتواند.« واحد » ژیوپولتیک را استقامت و افغانستان 

 «پایان » 
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