
  میشوند؟؟؟ یرهبر

  

مدارس مذھبي   از ًعمدتا مدارس مذھبی پاکستان بوده و

 در بین بردن بی بندوباری ھا زا ثبات و

متوقّف شدن کاروان اموال تجارتی مربوط بھ پاکستان بھ وسیلھ ی 

پاکستان وارد سپین  چمن مرز طالبان از

طالبان بھ سرعت نود درصد . را بھ تصّرف خود در آوردند

 .قدرت باقی ماندند یک درو  ھزار شش تا دو

افغانستان بھ قدرت رسید  در پاكستان ایجاد و

قبل  ھايسال ایجاد طالبان از دخیل در كشورھاي

 .منطقھ افزایش دھند

ھای نظامی آمریکا را از او در پی داشت بھ حمایت و 

ھا دست زد و در مدت کوتاھی شمار زیادی از مدارس مذھبی در 

   .جنگیدند  افغانستان می رفتند کھ در  جھادگرانی بھ شمار می

رهبر هدایت و وسیله کیهاطالبان 
 )صباح(استاد 

  بھ پاکستان بگوواکن دھانت 

  توخون ماچشیدي زھرجانت

  کیھااستنمیداني کھ این خون 

  .خرزبانت 

مدارس مذھبی پاکستان بوده و، افرادی است کھ منشأ اصلی آن ھا طالبان متشکل از

ثبات و تحت نام تأمین امنّیت و، )آی.اس.آی(بھ کمک  یارگیری نموده اند و

متوقّف شدن کاروان اموال تجارتی مربوط بھ پاکستان بھ وسیلھ ی  پس از، واقع در. حکومت تنظیمي برخاستند

طالبان از، حرکت بود جھادي کھ بھ مقصد آسیای میانھ در سر

را بھ تصّرف خود در آوردند مراحل آغازین والیت قندھار در

شش تا دو و سال نوزده نود زا افغانستان را تحت سلطھ خود درآوردند و

پاكستان ایجاد و در مدیریت آمریكا حمایت مالي عربستان و، طالبان با طرح انگلیس

كشورھاي. نطقھ دست یابندم افغانستان و تا این كشورھا بھ منافع خود در

منطقھ افزایش دھند خود را در ایجاد چنین گروھي بار دیگر حضور

ھای نظامی آمریکا را از او در پی داشت بھ حمایت و  کمک ضیا الحق در راستای حمایت از این سیاست کھ

ھا دست زد و در مدت کوتاھی شمار زیادی از مدارس مذھبی در  ھای افراطی و مسلح کردن آن

جھادگرانی بھ شمار می سراسر پاکستان پدید آمدند کھ در حقیقت کودکستان

طالبان 

بھ پاکستان بگوواکن دھانت 

توخون ماچشیدي زھرجانت

نمیداني کھ این خون 

خرزبانت آمي کشد  دھنتز

طالبان متشکل از

یارگیری نموده اند و

حکومت تنظیمي برخاستند

سر فرماندھان خود

در بولدک شدند و

افغانستان را تحت سلطھ خود درآوردند و

طالبان با طرح انگلیس

تا این كشورھا بھ منافع خود در

ایجاد چنین گروھي بار دیگر حضور تالش كردند تا با

ضیا الحق در راستای حمایت از این سیاست کھ

ھای افراطی و مسلح کردن آن  گسترش جنبش

سراسر پاکستان پدید آمدند کھ در حقیقت کودکستان
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ھای مالی دولتی و خارجی در سراسر پاکستان پدید  تیب طی سھ دھھ ھزاران مدرسھ مذھبی با کمکبھ این تر

از ، ھر یک از این مدارس گرا بودند و  ھای رادیکال اسالم آمدند کھ نتیجھ ھمکاری دیکتاتوری نظامی و جنبش

، )ا عبدالعزیز و عبدالرشید غازیپدر موالن(موالنا محمد عبدهللا ، آن آباد کھ مسوول قبلي  جملھ مدرسھ الل اسالم

طلب جدید واروابط دوستانھ و بسیار نزدیکی با ضیاالحق داشت در دوران مبارزه جھادگران ساالنھ از ھزاران د

 .جنگیدند  شدند کھ دوشادوش سایرین در افغانستان می  کردند کھ طی چند سال بھ جھادگرانی تبدیل می  ثبت نام می

مازاد  بخش قابل توجھی از... امارات متحده عربي و، کویت، مصر، عودیمانند عربستان س کشورھای

ھای مذھبی تندرو ھاي  محل فروش نفت را بھ پاکستان سرازیر کردند تا در تقویت سازمان درآمدھایشان از

   .در پاکستان سھیم شوند اسالمي افراطي

قاعد کند تا صدھا مدرسھ آموزش و حفظ ھای خیریھ سعودی را مت در ھمین راستا ضیا الحق موفق شد سازمان

نظامی  ھا و گروھای  قرآن در حاشیھ مرز این کشور با افغانستان احداث کنند؛ پایگاھی کھ اکنون مرکز تروریست

خاک افغانستان شان در اند و بھ نیروھای طالبان درعملیات اندهافراطي است کھ منطقھ وزیرستان را بھ آشوب کش

  . کنند کمک می

ھای مذھبی  ان ضیا الحق برای اولین بار در تاریخ پاکستان حکومت بھ حمایت مالی از توسعھ آموزشدر دور

دست زد و حتی پرداخت زکاة در طول دوران حکومت ضیا الحق برای تامین ھزینھ مدارس مذھبی برای مردم 

ای بومی  ا کھ شاخھھ س دیوبندیھای مالی بھ ویژه در توسعھ مدار این بخش از کمک. پاکستان اجباری شد

ای مذھبی در ھند بھ ھمین  ھایشان از مدرسھ ھا کھ ریشھ این شاخھ از سنی. بھ کار گرفتھ شد، ھای ھستند سنیاز

امروز . ھای عربستان دارند ھای بسیار نزدیکی بھ وھابی آید پیرو فقھ ابوحنیفھ ھستند و دیدگاه می) دیوبندی(نام 

در کنار مدارس مذھبی ، ھای جنوب آسیا ھستند ھا کھ شاخھ دیگری از سنی ھا و بریلوی مدارس مذھبی دیوبندی

در دوران ضیا الحق با گرایش بیشتر  .و حتی شیعیان در سراسر پاکستان پراکنده ھستند) ھا وھابی(اھل حدیث 

ده و تر ش ھای افراطی و بنیادگرا شکاف موجود در درون جریانات مذھبی عمیق مدارس مذھبی پاکستان بھ حرکت

. ای منتھی شد کھ از آن زمان تا کنون جان ھزاران نفر را گرفتھ است طلبانھ  ھای تجزیھ  در نھایت بھ درگیری

ھای  ھای متمول خارجی بھ سازمان ھا واختصاص کمک حمایت ویژه ماشین حکومتی پاکستان از مدارس دیوبندی

تروریستي سپاه صحابھ پاکستان   سازمان. شدتر شدن شدت اختالفات  تندروی وھابی در این دوران موجب وخیم

  .در ھمین دوران شکل گرفت 

ھای تندرویی مانند حزب تحریک نفوذ فقھ جعفریھ را تاسیس کردندو ایران  ھای شیعھ نیز در پاسخ جنبش وحرکت

  ھای شیعھ تبدیل شده و درمقابل حکومت وقت پاکستان و ای پولي و سیاسی برای حرکت بھ پشتوانھ 

  . طلبانھ دامن زدند ھای سنی را تقویت کردند و بھ این ترتیب بھ تحرکات تجزیھ ھا در مقابل گروه سعودی 

درحقیقت پاکستان در این دوران بھ میدان  :گوید استریت ژورنال در این باره می از نویسندگان وال، زاھد حسین

ھا و متحدان  از طریق نمایندگان پراکسی ھای مسلمان عربستان سعودی و ایران تبدیل شده بود کھ نبرد بین دولت
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نگار برجستھ پاکستانی نیز در این باره در 

ھای  در دھھ ھشتاد سازمان: نویسد طلبانھ می

ھای  ای شدند کھ در خیابان مبارزهرگیرشان د

وزش علوم اوایل دھھ ھفتاد تنھا چند مدرسھ مذھبی در گوشھ و کنار پاکستان وجود داشتند کھ بھ شیوه سنتی بھ آم

 ھا نیز فقط تحت نفوذ مساجد کوچک محلی بودند امادرسال

ھشت ھزار مدرسھ مذھبی ثبت شده نحھ ھوایی مشکوکی کشتھ شد بیش از

بیست وپنج ھزار مدرسھ مذھبی ثبت نشده نیز 

ا افغانستان تاسیس شده حاشیھ مرز شمالی ب

ھایی مانند حرکت طالبان نقش بھ سزایی داشتند و نسلی 

جنگ در سایر نقاط جھان ھای  و دیگر صحنھ

ھای بسیاری از  ھای بعد از حادثھ یازده سپتامبر نیز ریشھ

 . ھای لندن در این مدارس کشف شد

  
ھای متعدد   رو بھ افزایش بوده است و تالش

بر اساس آمار دولتی ھم اکنون . ھای غیرنظامی برای اصالح و سیاستگذاری این مدارس عقیم مانده است

سیزده ھزار مدرسھ مذھبی ثبت شده در پاکستان مشغول فعالیت ھستند و بھ رغم این کھ آمار دقیقی از مدارس 

براساس گزارشی کھ  .ھا از مدارس ثبت شده بسیار بیشتر است

میلیون  7/1، 2003بلژیک منتشر شده تنھا درسال 

ھای  فرزندان خانواده اکثراین اشخاص بین پنج تا ھجده سال سن دارند و از

سرپرست   ھا ساالنھ ھزاران تن از کودکان بی

کنند ھزاران نفر برآورد  افراد خارجی نیزکھ در این مدارس تحصیل می

نگار برجستھ پاکستانی نیز در این باره در  محقق و روزنامھ، عباس رشید .کردند خود با یکدیگر مبارزه می

طلبانھ می آمیز تجزیھ ھای خشونت اش با عنوان سیاست و دینامیسم حرکت

شان د متحدانبھ طور فعال از طریق نمایندگان وایران اطالعاتی پاکستان و 

  . شھرھای پاکستان جریان داشت

اوایل دھھ ھفتاد تنھا چند مدرسھ مذھبی در گوشھ و کنار پاکستان وجود داشتند کھ بھ شیوه سنتی بھ آم

ھا نیز فقط تحت نفوذ مساجد کوچک محلی بودند امادرسال سیاستپرداختند و ازلحاظ مدیریت و

نحھ ھوایی مشکوکی کشتھ شد بیش ازساھشتادوھشت زمانی کھ ضیا الحق در

بیست وپنج ھزار مدرسھ مذھبی ثبت نشده نیز بالغ برد وداشتناکستان تحت حمایت حکومت وقت قرار

حاشیھ مرز شمالی بسخاوتمندانھ خارجی درسراسراین کشور بھ ویژه در

ھایی مانند حرکت طالبان نقش بھ سزایی داشتند و نسلی  گیری جریان ھای بعد این مدارس در شکل

و دیگر صحنھ، بوسنی، چچن، از جھادگران تندرو را تربیت کردند کھ در کشمیر

ھای بعد از حادثھ یازده سپتامبر نیز ریشھ طی سال .حاضر بوده و در مبارزه شرکت کردند

ھای لندن در این مدارس کشف شد گذاری المللی مانند بمب ھای تروریستی بین

رو بھ افزایش بوده است و تالش ازآن زمان تا کنون شمار مدارس مذھبی در پاکستان بھ طور مداوم

ھای غیرنظامی برای اصالح و سیاستگذاری این مدارس عقیم مانده است

سیزده ھزار مدرسھ مذھبی ثبت شده در پاکستان مشغول فعالیت ھستند و بھ رغم این کھ آمار دقیقی از مدارس 

ھا از مدارس ثبت شده بسیار بیشتر است شود کھ تعداد آن فتھ میثبت نشده در دست نیست گ

بلژیک منتشر شده تنھا درسال ، در بروکسل) ICG(المللی بحران اخیراً از سوی موسسھ بین

اکثراین اشخاص بین پنج تا ھجده سال سن دارند و از. اند نفر دراین مدارس ثبت نام کرده

  .فقیر پاکستانی ھستند

ھا ساالنھ ھزاران تن از کودکان بی خانھ  ھمچنین بھ خاطر فقدان سیستم قانونی ناظر بر فعالیت یتیم

افراد خارجی نیزکھ در این مدارس تحصیل می تعداد. آورند نیزازاین مدارس سردرمی 

خود با یکدیگر مبارزه می

اش با عنوان سیاست و دینامیسم حرکت کتاب

اطالعاتی پاکستان و 

شھرھای پاکستان جریان داشت

اوایل دھھ ھفتاد تنھا چند مدرسھ مذھبی در گوشھ و کنار پاکستان وجود داشتند کھ بھ شیوه سنتی بھ آم

پرداختند و ازلحاظ مدیریت و مذھبی می

ھشتادوھشت زمانی کھ ضیا الحق در

اکستان تحت حمایت حکومت وقت قراردر سراسر پ

سخاوتمندانھ خارجی درسراسراین کشور بھ ویژه دربا کمک ھاي 

ھای بعد این مدارس در شکل سالدر. بودند

از جھادگران تندرو را تربیت کردند کھ در کشمیر

حاضر بوده و در مبارزه شرکت کردند

ھای تروریستی بین فعالیت

ازآن زمان تا کنون شمار مدارس مذھبی در پاکستان بھ طور مداوم

ھای غیرنظامی برای اصالح و سیاستگذاری این مدارس عقیم مانده است دولت

سیزده ھزار مدرسھ مذھبی ثبت شده در پاکستان مشغول فعالیت ھستند و بھ رغم این کھ آمار دقیقی از مدارس 

ثبت نشده در دست نیست گ

اخیراً از سوی موسسھ بین

نفر دراین مدارس ثبت نام کرده

فقیر پاکستانی ھستند

ھمچنین بھ خاطر فقدان سیستم قانونی ناظر بر فعالیت یتیم

نیزازاین مدارس سردرمی 
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با در نظر گرفتن این مسالھ . دھند ھا را مھاجرین افغانی وجوانان آسیایي مرکزي تشکیل می ریت آنشود کھ اکث می

توانند شغلی بھ عنوان روحانی مساجد  التحصیل این مدارس کم ازکم می کھ ھر سالھ بالغ بر یک میلیون فارغ

بیشتر این . رسد بھ نظر نمی رشد و گسترش این مدارس چندان عجیب، ی ازپاکستان پیدا کنند محلی در نقطھ 

ھای  ھای سازمان ھایشان بھ کمک اکنون برای تامین ھزینھ، تر تحت حمایت حکومت قرار داشتند مدارس کھ پیش 

اند و بخش قابل توجھی ازکمک را  وابستھ) کھ بخشی از نھادھای مذھبی تندرو ھستند(خیریھ مذھبی

  .کنند المللی دریافت می ھای خیریھ اسالمی بین ھای مھاجر در سایر کشورھا و سازمان ازپاکستانی

ھای اخیر رفتھ رفتھ بھ یکی از منابع اصلی درآمد مدارس  ھای ساکن بریتانیا کھ در سال برای مثال پاکستانی 

کند کھ این مبلغ  ساالنھ حدود نود میلیارد روپیھ بھ این مدارس کمک می ICGبراساس گزارش ، مذھبی تبدیل شده

  ! ھای مستقیم برابر است ا درآمد ساالنھ دولت پاکستان از محل مالیاتتقریباً ب

افغانستان تاسیس شده بودند امروز بھ  –ھا وشیخ نشینان خلیج درمرز پاکستان  مدارسی کھ با حمایت مالی سعودی

القاعده ھایی مانند  پناھگاه نیروھای فراری طالبان و نیروھای تندرو بھ اصطالح جھادی عرب کھ در سازمان

این مدارس عالوه بر پشتیبانی مالی وعقیدتی از نیروھای فراری القاعده و طالبان  .کنند تبدیل شده است فعالیت می

اساس برآوردھای اخیر تنھا از زمان سقوط وھای جدید جھادی فعال ھستند و برھنوز در زمینھ آموزش نیر

حقیقت در .اند  ین مدارس ثبت نام کردهروی جدید در احدود ھشت ھزار نیمت طالبان در افغانستان تا امروزحکو

ھای  بھ رغم میلیاردھا دالر کمک. این ناحیھ مرزی نقطھ اصلی شکست جنگ علیھ ترور تا امروز بوده است

القاعده تقریباً بدون ھیچ مشکلی داخلی پاکستان نیروھای طالبان و امنیتھای اطالعاتی و آمریکا بھ سرویس دولت

تحمل جھان را تمام کرده این مسالھ تاب و. دھند ادامھ می کنترول قانونخود دراین مناطق خارج ازموجودیت بھ 

   .است و پرویز مشرف را بھ عنوان رئیس جمھور پاکستان در موقعیت دشوار و خطرناکی قرار داده است

مدارس  از ًان بوده و عمدتامدارس مذھبی پاکست، طالبان متشکّل ازافرادی است کھ منشأ اصلی آن ھاھمھ میدانیم 

تحت نام تأمین امنّیت و ثبات و ازبین بردن بی بندوباری ھای ، آی.اس.یارگیری نموده اند و بھ کمک آیپاکستان 

پس از متوقّف شدن کاروان اموال تجارتی مربوط بھ تّجار ، در واقع. موجود درحکومت مجاھدین برخاستند

طالبان از مرزچمن ، ر مجاھدین کھ بھ مقصد آسیای میانھ درحرکت بودپاکستانی بھ وسیلھ ی فرماندھان خودس

مراحل آغازین والیت قندھار را بھ تصّرف خود در ک درخاک افغانستان شدند و درپاکستان وارد اسپین بولد

تا  نوزده نود ششطالبان بھ سرعت نود درصد خاک افغانستان را تحت سلطھ خود درآوردند و از سال . آوردند

بھ گروه ھای تروریستی مانند القاعده اجازه دادند تا در خاک افغانستان ، در قدرت باقی ماندندزاریک میالدي دوھ

  .اردوگاه ھای آموزشی راه اندازی کنند و آزادانھ دست بھ عملّیات بزنند

با  سازمان ملل خروج نیروھای شوروی را، نوشت، م -نوزده نودسھ اپریل  بیست ھفتجریده تایمزلندن در

درگیرمنازعات راکشور واکنون جھان اینؤلیت آن اکنون پایان یافتھ است مسموافقانھ بھ انجام رساند و مذاکره

عقب دربھ جز پاکستان دست ازافغانستان برداشتن و درین کش وگیرکشورھا. رھانموده استپدرکشتگی ی وقبیلھ 
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ه ودرصدد استفاده نمود، جھان در قبال افغانستانپاکستان ازاین بی مسؤلیتی  . دگذاشتنبجا خود حمام خون را 

مستقیم نظامیان پاکستانی  اداره طالبان تحت. روی صحنھ کشاندآھستھ طالبان را آھستھ حاکمیت دیرپا شده و

 اجتماعی افغانستانوسیاسی تمام ساختار تطبیق این سناریو، قرارداشت سیاھمھ جانبھ  تحت حمایت و پشتی بانیو

اکنون این .( قبل مجبورگردانید قرن  چھاردهبھ طرز زندگی کردن بھ زورو ملت را  نمودهرا دچار تغییر

نوزده سپتامبر بیست ششدر طالبان) سناریوي کثیف درعراق وسوریھ وتمام خاورمیانھ درحال تطبیق است

وسیلھ  رشنجیب هللا با برادو دتصروف وچپاولگران تنظیمي را مجبوربھ فرارنمودنرا  کابلیالدي منودشش 

را تبدیل بھ  کثیف کشوررااین سناریوی و .و بھ دار آویختھ شدند هبھ شھادت رسید، نظامی پاکستان استخبارات

، یالديمدوھزاریک سپتامبر یازده تا اینکھ درنموده و مذھبیفاشیزم ملی وبا ایدیالوژی ي مرکزتروریزم بین الملل

ھوایی درمراکز تجارت جھانی و درظاھربا حملھ ھای  واشنگتننیویارک و حادثھ ابھام انگیزوخونبار را در

اعالم اخطارھا والتماتمھای بی رقم زدوتا اینکھ غربیھا دودستھ یخن طالبان راگرفتھ وبا وزارت دفاع امریکا 

ھفتم بریتانیا درحمالت ھوایی مشترک امریکا و منجربھ، القاعدهو امریکا بھ طالبان نتیجھ ازسوی

مسوولین ، وبانمایشات ھالیودي گردید کشورالقاعده دروبھ پایگاھھای نظامی طالبان یالدي م دوھزاریکنوامبر

مرزھای  داخلالعبور در مناطق صلبدر، ...وتوسط سرویسھای اطالعاتی پاکستان  آغازدرھمان طالبان والقاعده 

  . دمخفی گردیدنجابجا و، ستان برای استفاده بعدیپاک

نفوذ خود اند كھ سازمان جاسوسي پاكستان از هوافغانستان ابرازنگراني كردھاي ناتو مقام، مینویسدروزنامھ گاردین 

، لوی درستیز اردوی امریكا اعالم كرد، جنرال مایك مولن .بر طالبان استفاده كرده وحمالت ناتو را تالفي كند

افغانستان استفاده در ي  واسطھجنگ  ھاي طالبان مانند شبكھ حقاني براي انجام سازمان جاسوسي پاكستان از گروه

  .خواھد كرد

اردوی پاكستان براي ایفاي نقش محوري در افغانستان پس از خروج نیروھاي ، مینویسدخبرگزاري رویتر

روابط پاكستان وافغانستان طي دھھ ھاي گذشتھ عمدتا تحت تاثیر روابط  .تالش مي كند، امریكایي از این كشور

تحت فشار ، بھ عنوان دشمن اصلي پاكستان، افغانستان بھ روي كار آمده اند با ھندنزدیك دولت ھاي متوالي كھ در

بارھا گفتھ شده كھ مسیر یافتن راه حلي براي بات دیرینھ اي با طالبان داشتھ واردوی پاكستان مناس .بوده است

براي  مستقل دولت كابلتالش  .از اسالم آباد مي گذرد، سال گذشتھ درافغانستانده پایان دادن بھ درگیري ھاي 

گذشتھ مورد غضب پاكستان قرار گرفتھ و بعید بھ نظر مي رسد كھ تالش مشابھي از آغاز مذاكرات با طالبان در

  .سوي واشنگتن براي مذاكره با این گروه شورشي بدون مداخلھ پاكستان مورد حمایت قرار گیرد

یکا خورده حکایت از آن دارد کھ طالبان حمایت اسنادی کھ بر روی آن مھرمحرمانھ دولت آمر، گزارش گاردین

این گزارش ھاي  .بعد ازخروج ناتو از افغانستان مجددا بر این کشورسیطره پیدا می کنند، شده از سوی پاکستان

است درماه گذشتھ میالدی در پایگاه بگرام از سوی قوماندانان ارشد ناتو مورد " فوق طبقھ بندی شده"محرمانھ كھ 

. ازگشت طالبان آماده کرده اندبخشی ازمردم افغانستان ازھم اکنون خود را برای ب .گرفتھ است بررسی قرار
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حالیکھ ایساف دیگر تمایلی برای ماندن درافغانستان ندارد طالبان گمان می کنتد کھ پیروزی درافغانستان حتمی در

تی پاکستان بھ نیروھای طالبان در نیروھای امنی: در بخش دیگری از این اسناد فوق محرمانھ آمده است .است

این اسناد محرمانھ بر اساس اطالعاتی بوده جود دربخش اعظم اطالعات مو .انجام عملیات ھایشان کمک می کنند

سی .بی.درھمین رابطھ شبکھ بی. کھ از بازجویی از بیش از چھارھزار نیروی طالبان و القاعده بدست آمده است

نیروھای امنیتی طالبان و  -محرمانھ بر روی سایت خود قرار داده کھ درآن آمده استگزارشی را ازاین اسناد نیز

از محل اختفای رھبران ارشد طالبان و حملھ کنندگان بھ ) آی اس آی(ھمچنین سازمان استخبارات پاكستان ر

ھا با مقامات ان بارقوماندانان طالب، راساس این اسناد محرمانھ . نیروھای ائتالف در خاک افغانستان مطلع ھستند

، مبارزه با منكرات، تامین امنیت .درجریان دیدگاه ھای دولت پاکستان قرار گرفتھ اندکرده ودیدار) ای اس آی ( 

تاكید بھ مردان بر گذاشتن ریش بھ سبك طالبان توسط ، مقابلھ با جریانات ضد شریعت و تبلیغ قرآن و سنت

  . ورپابھ عرصھ فعالیت بنیاگرایي گذاشتنھادھاي افراطي پاکستان درسراسراین کش

  : اما میگویند 

  خون ناحق دست ازیخن قاتل برنداشت « 

  »  .دیده باشید لکھ ھاي دامن قصاب را  

ھبران طالبان بھ مناطق ربیشتر ، بھ كشور لشکرکشي غربیھاو ٢٠٠١درپایان سقوط طالبان درماه نوامبر سال 

طالبان . پناه گرفتند مامناطق قبایلي ھم مرزبا درشمالي پاكستان فرار كرده و درشھرھاي مختلف بھ ویژه 

ق قبایل اوركزي ھم امنط، وزیرستان جنوبي ھم مرزبا والیت خوست، دروزیرستان شمالي ھم مرزبا والیت پكتیا

، ق قبایل مھمند ھم مرزبا والیت ننگرھاروكنرامنط، الیت ننگرھارقبایل خیبرھم مرزبا وومرز با والیت ننگرھار

بین . با والیت ننگرھار وخوست و پكتیا ساكن شدندقبایل كرم ھم مرزدر، ھم مرزبا والیت كنررق قبایل باجوامنط

گذاري شده  دوكشورپاكستان وافغانستان یك خط مرزي بھ نام دیورند اززمان حكومت انگلیس درمنطقھ عالمت

مذھبي ومردم قبایل كھ بسیارمتعصب . با تعیین این مرزپشتوانھاي ساكن درپاكستان از افغانستان جدا شدند. است

برخي ازمناطق قبایلي شامل وزیرستان شمالي . را درمیان خود جاي داده و حمایت كردندننا اھستند با فرارطالبان 

ومناطق مھمند وخیبر تحت نفوذ ) الرحمان النا فضلموگروپ افراطي ( و جنوبي تحت نفوذ جمعیت العلماي اسالم

شریعت محمدي و منطقھ قبایل كرم تحت نفوذ شیعیان و  جنبشجماعت اسالمي پاكستان ومنطقھ باجورتحت نفوذ 

                                                              . اھل تسنن است

مرز ، بین ھند و افغانستان کشیده شد ١٨٩٣بھ قاره ھند در سال خط دیورند کھ درزمان سلطھ بریتانیا بر ش( 

کیلومتر مرز کوھستانی  ٢۵٠ھزار و ٢این دو کشور دارای  .دھد مشترک پاکستان و افغانستان را تشکیل مى

   .مشترک ھستند
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مناطقی از ، پس از بھ میان آمدن خط دیورند، بر اساس اسناد و مدارک تاریخی، بھ باور بسیاری ازھموطنان ما

شد و پس از تجزیھ شبھ قاره ھند و تشکیل کشور » ھند بریتانیایی«ضمیمھ قلمرو ، خاک افغانستان آن زمان

  .بھ پاکستان تعلق گرفت، چ ھستنداین مناطق کھ ساکنان آن پشتون و بلو، میالدى ١٩۴٧پاکستان در سال 

مناطق مذکور را بھ رسمیت نشناختھ و بھ صورت مالکیت پاکستان بر، گذشتھھاى مختلف افغانستان در حکومت

اما پاکستان ھمواره خط دیورند را یک  .اند مناطق مذکور را تایید نکردهغیررسمی حاکمیت پاکستان دررسمی یا 

   .خط مرزى مشترک بین دو کشور شمرده است موضوع تمام شده دانستھ و آن را

، المللی ضدتروریسم با وجود ھمکاری دو کشور با ائتالف بین، سالھای اخیر نیزروابط افغانستان و پاکستان در

سال  ١١۴حدود  - میالدی ١٨٩٣معاده دیورند کھ در سال  .ثباتی و دگرگونی بوده است ھمچنان دستخوش بى

برخی اراضی افغانستان را ، پادشاه وقت افغانستان منعقد شد، عبدالرحمانتانیایی و امیریمیان دولت ھند بر -پیش 

میالدی این مناطق جزوقلمرو  ١٩۴٧در اختیار ھند بریتانیایی قرار داد و با تشکیل کشور پاکستان در سال 

   .استھیچ دولتی در افغانستان این مناطق را بھ رسمیت نشناختھ ، اما ازآن پس .پاکستان شد

درین دنیاي پھناورتنھا آمریکا وشاید عقب پرده پدراصلي پاکستان یعني انگلیس موضوع خط دیورند را حل شده 

 نمایندۀ خاص امریکا درامور افغانستان و پاکستانچندي قبل . رانمپذیرند چیزيداند وباقي جھان چنین ب

واشنگتن خط دیورند بین افغانستان و  -گفتسفیرآمریکادرکابل خارج ازھمھ نزاکتھاووظایف دیپلوماتیکش و

یى خط دیورند را براى افغانھا اما وزارت خارجۀ افغانستان دیروزبا نشراعالمیھ  .پاکستان را سرحد رسمى میداند

برخى  .مورد مشروعیت این خط بیجا استاست کھ ھرگونھ اظھار نظردرحیث تاریخى با ارزش دانستھ و گفتھ از

فیصلھ کرده مى توانند واظھارات ، مورد خط دیورندنیز گفتھ اند کھ تنھا افغانھا دراز اعضاى شوراى ملى 

قلب میالدى در ١٨٩٣دیورند در سال  خط .مداخلھ در امور افغانستان خوانده میشود، این رابطھھرکسى در

اما افغانستان ، دافغانستان ُمھر زده شد و انگلیس ھا درآنوقت آنرا سرحد بین افغانستان وھند برتانیوى شمردن

میالدى تاسیس شد و  ١٩٤٧پاکستان کھ در سال  .ھیچگاھى این خط رابھ حیث سرحد جھانى نپذیرفتھ است

اما  .افغانستان بازھم این سرحد را بھ رسمیت نشناختھ است، ساحات خیبرپشتونخواه و بلوچستان شامل آن گردید

بلکھ تعداد دیگرکشورھا نیز خط ، امریکا، فت کھ نھ تنھاسفیر امریکا درکابل در سفربھ کندھارگ،  جیمز کنینگھم

  .دیورند را بھ رسمیت مى شناسند

کشورش خط دیورند را بھ رسمیت  سفیرامریکا درجریان صحبتھایش درمورد اظھارات گروسمان کھ گفتھ است

دیورند را بعنوان مرز نھ تنھا امریکا بلکھ یکتعداد کشورھاى دیگر نیزخط ، این خبرتازه نیست: گفت ، میشناسد

  ) . رسمى میان افغانستان وپاکستان میشناسند

در زمان حاكمیت طالبان درافغانستان جمعیت العلماي اسالم و جماعت اسالمي وجنبش شریعت محمدي ماالكند 

قبایلي  بعد ازرفتن جمعي طالبان ازافغانستان بھ مناطق. كردند دانستند وازطالبان حمایت  جنگ افغانستان را جھاد 

اندازي مجدد مدارس دیني وتقویت مدارس  آنھا اقدام بھ راه، شمال پاكستانجنوبي دردر وزیرستانھاي شمالي و
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مركز  وزیرامور قبایل طالبان بعد ازسقوط این رژیم بھ میران شاه الدین حقاني جالل. مذھبي موجود كردند

. تاسیس كرد ٢٠٠٢سال در رگي بھ نام خلیفھ اسالميحوزه علمیھ ومدرسھ دیني بزشمالي پناھنده شد ووزیرستان 

نوجوانان و جوانان قبایل ومھاجرین دراین مدرسھ بھ آموزش دیني با افكاري كھ  يوي با ثبت نام

درمدرسھ خلیفھ اسالمي عالوه بر آموزش كتب دیني بھ طالب آموزش نظامي . مشغول شد، پروراند درسرمي

  .شد براساس تفكر طالبان نیز داده مي

. در منطقھ نشده است آنانموجب نابودی  قدرتبان می گذرد؛ اّما سقوط آن ھا ازسقوط طالزمان طوالنی از

خشونت ھا و ، میالدی بھ بعددوھزارپنج بھ خصوص پس از سال  خارجيبرخالف حضور سنگین نیروھای 

مشکالت جدی برای نیروھای شده و توانستھ طالبان روز بھ روزقدرتمندتر افزایش یافتھ وکشورناآرامی ھا در

طالبان توانستھ است بھ حیات خود ادامھ دھد و چالش ھای  چگونھمشکل چھ بود و . کنددولت ایجاد خارجی و

عدم کارایی حکومت فساد و. ی می تواند یک عامل باشدجدی برای ایاالت مّتحده و ناتو خلق کند؟ حمایت خارج

ید وتجارت مواد مخّدر تول، خازجي کشتھ شدن غیرنظامیان بھ وسیلھ ی نیروھای، کندی روند بازسازی، کرزی

  . ھستنداجتماعی ازعوامل دیگر-بھ زمینھ ھای فرھنگی وّجھعدم تو

تند با امید داش، سیاست ھای پاکستان در رنج بودنددوران حکومت طالبان ھمواره ازطول مردم افغانستان در

اّما پاکستان با گذشت زمان ، مداخلھ ی پاکستان رھایی یابنداز، حضور نیروھای آمریکایی درافغانستان

  .فزودبرمداخالت خود ا

بھ ، وزیرستان شمالی و جنوبی پناه داد، آن ھا را در ایالت سرحد، افغانستانعقب نشینی طالبان ازازپس پاکستان 

فرصت مناسبی برای  دوھزارچھارتا  دوھزاریکبین سال ھای . آموزش وتجھیز مجّدد آن ھا پرداخت، حمایت

لت عوامل مھم بازگشت طالبان موضع گیری دوازیکی دیگر، بنابراین. سازماندھی مجّدد طالبان بود، تجھیز

ط گرایی نشان داد و میلیاردھا خود را شریک جنگ علیھ ترور و افرا، یک سوپاکستان از. پاکستان بوده است

بلکھ بھ بھانھ ھای ، نھ تنھا علیھ طالبان اقدام جّدی نکرد، سوی دیگرن منظورازآمریکا دریافت کرد وازبدیلراد

  .ھا پرداخت گوناگون بھ تقویت آن

مورد اّتھام بوده است ومقامات بارھا اعالم کرده اند سرویس ، پاکستان ھمواره بھ عنوان منشأ و پایگاه طالبان

تجھیز و ارائھ ی تاکتیک ھای پیشرفتھ بھ طالبان نقش ، ھدایت، در آموزش) آی.اس.آی(اّطالعاتی پاکستان 

، جنوبی، وزیرستان شمالی، بلوچستان، لت ھای سرحدایا، مناطق قبایلی آزاددر عناصرطالب. مؤّثری دارد

ل مرزھا بھ ھمراه سالح و تجھیزات مدرن وارد خاک وبھ علت عدم کنتر، آموزش می بینند... وانا و، باجور

  . افغانستان می شوند

شور ثبات بھ پایان رسانند و بھ ک، رای این کھ ایاالت متحده و متحدانش نزاع افغانستان را کھ بھ بن بست رسیدهب

صدد  نھ این کھ در، باید تالشی ھماھنگ و مشترک جھت مبارزه با دالیل ریشھ ی طالبان صورت دھند، ببخشند

مناطق  گسترده ی را در نظاميآنھا باید عملیات ، جھت انجام این امر. رفع اثرات آن باشند و بھ ظواھر بپردازند
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بخشی از  زیرا ظاھراً این کشور، حاکمیت پاکستان نیست قبیلھ ی پاکستان انجام دھند کھ بھ معنای تجاوز نظامی

عمالً زمینھ را ، دادن منبع تھدید ھدف قرار نیروھای مسلّح و استفاده از، بھ عالوه. جنگ علیھ تروریسم است

آن است کھ کلیھ  زیرا ماھّیت ناآرامی ھای افغانستان حاکی از، فراھم خواھد کرد برای مذاکره با طالبان میانھ رو

موضع  موضع قدرت انجام پذیرد و نھ از جھت مذاکره و برقراری صلح باید از ھای موفّقّیت آمیز ی تالش

افغانستان  جنگ در، صورت نگیرد این امر اگر. طالبان یا باید بھ صلح تن دھند یا بھ نابودی، نتیجھ در. ضعف

  .سقوط مواجھ خواھد شد دولت افغانستان با خطر وخواھد بود  پایان ناپذیر
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