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 برخی منابع ساخت مرکز نظامی امریکا در آن سوی خط دیورند را تایید می کنند
 

برخی منابع محلی می گویند که امریکار در آنطرف خط     (: 1۴00کابل )پژواک، تاریخ اول جوزا 

د، کار ساخت یک مرکز نظامی را آغاز کرده؛ اما امریکا تاکنون در این مورد چیزی  فرضی دیورن

 .نگفته است 

 .امریکایی ها در آن سوی خط دیورند در حال ساخت مرکز نظامی هستند  :ادعا

تاریخ   به  یک   30روزنامه سرخط،  متحده گزارش ثور  ایاالت  که  کرده  مرکز  نشر  ، ساخت یک 

 .بزرگ نظامی در آنطرف خط دیورند را آغاز کرده است 

منبع بدون جزئیات گفته است که رسانه های روسی می گویند که آنها اسنادی را بدست آورده اند که  

نشان می دهد امریکایی ها همراه با پاکستانی ها، در آنطرف خط دیورند “از منطقۀ شیلوزان گرفته  

مصروف ساخت مراکز هستند. این گزارش در برخی رسانه های اجتماعی نیز به  تا منگل و جاز”  

 .نشر رسیده است 

ماه ثور، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفته بود   22این درحالی است که به تاریخ 

 .یی ها نمی دهد که مراکز نظامی را به امریکا

طاهر خان روزنامه نگار مشهور پاکستانی به آژانس خبری پژواک گفت که وی نیز از چنین گزارش  

ها اطالع یافته است؛ اما فکر نمی کند که حقیقت داشته باشند؛ زیرا به گفته وی، امریکا برای ساخت  

 .چنین مراکز نظامی نیاز ندارد 

 :حقیقت یابی

و   پکتیا  والیت  دیورند  خط  دو طرف  نیروهای  ساکنان  که  گفتند  پژواک  به  محلی  مقامات  برخی 

 .امریکایی، حدود دو هفته است که در آن طرف خط دیورند مراکر نظامی را ایجاد می کنند 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

https://pajhwok.com/fa/reporter/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d9%87%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-fa/
https://pajhwok.com/fa/category/governance-politics-fa/
https://pajhwok.com/fa/category/governance-politics-fa/
https://bit.ly/3bKnLIf
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

عبدهللا ځاځی یکی از بزرگان قومی این منطقه گفت، نیروهای امریکایی در آنطرف )طرف پاکستان(  

میدان” برای مستقر شدن نیروهای خود، یک  خط دیورند، در مناطق “شلیوزان، تری منگل و جازو  

 .پروژه بزرگ راه اندازی کرده است 

ځاځی افزود: “تا آنجا که ما مطلع هستیم و با افغانهای آن طرف خط ارتباط داریم، کار بزرگی در  

 ”.آنجا آغاز شده است و طیاره های امریکایی هر روز رفت و آمد می کنند 

این منطقه نیز اظهار مشابه دارد، گفت که طبق شایعات طبق  جمال نسیم یکی دیگر از باشندگان  

تصمیم دولت های افغانستان و پاکستان، یک شفاخانه در این منطقه ساخته می شود که تداوی افغانها  

 .نیز در آن انجام خواهد شد 

  نسیم گفت: “مردم می گویند که در اینجا یک بیمارستان بزرگ ساخته می شود که افغان ها نیز می 

تذکرۀ خود به آنجا مراجعه کنند معالجه شوند؛ اما ما که وضعیت را میبینیم و رفت   توانند از طریق  

 .میبنیم، معلوم می شود که بیس )مرکز( ساخته می شود نه شفاخانه”  ۵2یاره های “بیط و آمد 

د یک بزرگ قومی در آن طرف خط که خواست نامش ذکر نشود، گفت که به تازگی رفت و آمد افرا

 .یاره ها در این منطقه آغاز شده است ط نظامی، موترها و 

به بیان وی، نیروهای پاکستانی برای انجام این امر، در چهاراطراف پوسته های امنیتی نیز ایجاد  

 .کرده است. وی می گوید که اجازۀ ورود به مردم عام به این منطقه داده نمی شود 

گفت كه نیروهای امریكایی در آن طرف خط دیورند    كفتان اخالص ولسوال ځاځی اریوب پکتیا نیز 

مراکز نظامی بزرگی می سازند و می خواهند که در آنجا مستقر شوند. آنها می گویند که روزانه،  

 .بری در این منطقه دیده می شود ریاره های جنگی و باط

ا، دو روز  این درحالی است که جنرال میکنزی قوماندان قوماندانی مرکزی نیروهای نظامی امریک

یاره های کشفی  طقبل گفته بود که کشورش قصد دارد پس از خروج نیروهای خود از افغانستان،  

 .امریکا نیز در این کشور فعالیت داشته باشد 

که برخی سربازان خود را در این   به گفتۀ وی، امریکا در حال مذاکره با هسمایگان افغانستان است 

 .از فضای آن کشورها بدست بیارد  ا ر یاره های نظامی خود ط ر کشورها مستقر کند و یا موافقۀ عبو

امریکا برای صلح افغانستان، روز گذشته گفت که پس از خروج نیروهای    خاص دۀ  نزلمی خلیلزاد نمای 

امریکایی از افغانستان، همسایگان افغانستان آنها را از همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم اطمینان  

 .داده اند 
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ت: “در مورد همکاری پیشرفته با همسایگان افغانستان صحبت شده است، تا بتوانند در  وی گفته اس

بخش فعالیت های آیندۀ تروریستان، در نظارت اوضاع افغانستان و قابلیت حمالت آینده بر تروریزم  

 ”همکاری کنند 

طرح  موضوع ساخت مرکز نظامی امریکا در آن سوی خط دیورند را با سفارت امریکا در کابل م

 .ند یم؛ اما هنوز پاسخی نداده ااکرده 

نتیجه گیری: برخی منابع می گویند که ساخت مرکز نظامی امریکا در آن سوی خط دیورند آغاز  

شده است؛ اما برخی دیگر می گویند که امریکا نیازی به ساخت چنین مرکز ندارد. امریکا تاکنون  

مقام اما  است؛  نکرده  نظری  اظهار  مرکز  این  مورد  که  در  اند  گفته  قبالً  امریکایی  ات 

گفتگوهای”همکاری پیشرفته” را با همسایگان افغانستان انجام داده، تا “بتوانند در بخش فعالیت   آنها 

های آیندۀ تروریستان، در نظارت اوضاع افغانستان و قابلیت حمالت آینده بر تروریزم” همکاری  

 .کنند 

نظامی امریکا، در آنطرف خط دیورند آغاز شده    تصمیم: احتمال زیاد دارد که کار ساخت مرکز

 .باشد 

 


