ﻣطﺎﻟب ﻧﺷر ﺷده در »دﯾدﮔﺎه ھﺎ« ﺑﯾﺎﻧﮕر دﯾدﮔﺎه »اﺻﺎﻟت« ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.

»دﯾﻮرﻧﺪ« ﺑﻪ »ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ« ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد!
)ﻣﯾﺦ آﺧر ﺑر ﺗﺎﺑوت »ﺗﺎﺑوی« دﯾورﻧد(

ﻋزﯾز آرﯾﺎﻧﻔر

ﯾﺎدداﺷت ﻣﺗﺻدی ﺳﺎﯾت »اﺻﺎﻟت«
ﻣطﻠب ارﺳﺎﻟﯽ ﭘژوھﺷﮕر ﻣﺣﺗرم ﻋزﯾز آرﯾﺎﻧﻔر ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون ﺧط ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد و ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ دﯾورﻧد ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت«
ﻣواﺻﻠت ورزﯾده ،ﺑراﺳﺎس ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎﯾت ،ﺑﯾدون ﮐم و ﮐﺎﺳت ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯾرﺳد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣﺗوی ﻣﺗن،
ﺑﮫ دوش ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺗن و ارﺳﺎل ﮐﻧﻧدۀ آن ﺑﮫ ﺳﺎﯾت »اﺻﺎﻟت« اﺳت .ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن
ﺳﺎﯾت »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺗذﮐر ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق ،ﺑررﺳﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﺑﺎطل ﺑودن ﺧط ﻧﺎﻣﻧﮭﺎ ِد
دﯾورﻧد از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻔﺣص ﺑﯾﺷﺗر و آﻧﮭم ﺑﯾدون ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ و ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﭘﯾراﻣون آن ،ﺗوﺳط
اﺷﺧﺎص ﺧﺑﯾر و ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت از ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ ﺿرورت دارد؛ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﻣﺗر
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،زﯾرا ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ "دﺳﺗوری و وظﯾﻔوی" و آﻧﮭم از
ﻣوﺿﻊ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺧوران ﻗﺑﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ و ﭘﺎدوھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘوی آن و ﯾﺎ از
ﻣوﺿﻊ ﺿدﯾت ﻓﺎﺷﯾﺳت ﻣﺄﺑﺎﻧﮫ ،ﮐور ﮐوراﻧﮫ ،ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ ،دﻧﺑﺎﻟﮫ رواﻧﮫ و ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﺑﯾدون ﺗﻌﻣق،
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر ھردو ﮔروه ﺑﮫ ﻗدرت ھﺎی ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﻧطﻘوی و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧدﻣت
ﻧﻣوده و ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺣل و ﻓﺻل »ﻣﻌﺿﻠﮥ ﺧط دﯾورﻧد« و آﻧﮭم ﺑﺻورت ﻗطﻌﯽ و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور و
ﺳﺎﮐﻧﺎن آن ﺻرف و ﺻرف ﺗوﺳط دوﻟت ﻣﻠﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل ،ﻣﺗﮑﯽ ﺑﺧود و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت اﺻل ﺣق
ﺧود ارادﯾت ،ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ،اﻣری ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺣﻘق آن دﺷوار و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯾرﺳد.
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آﻏﺎز ﺳﺧن:
در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﺳرد زﻣﺳﺗﺎن  ،٢٠٠۶ -٢٠٠۵ﭘژوھﺷﮕر ﺟوان -ﮔران ارج آﻗﺎی داﮐﺗر ﺷﺎﯾق ﻗﺎﺳم ﮐﮫ در آن
ھﻧﮕﺎم ﺳرﮔرم ﻧوﺷﺗن رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺗری در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻠﯽ آﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭘﯾراﻣون »ﺧط دﯾورﻧد« ﺑود ،ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎرم در ﻣرﮐز
ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در ﮐﺎﺑل آﻣد و از ﻣن ﺧواﺳت ﺗﺎ اﺳﻧﺎد و ﻣدارﮐﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺗرس وی
ﺑﮕذارم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد از آن ھﺎ در ﻧوﺷﺗن رﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﺳود ﺑﺑرد .ﻣﮕر ،آوخ! از اﯾن ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ﺑرگ ھم در ﻣرﮐز
ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در زﻣﯾﻧﮫ در دﺳت ﻧﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﭼﯾزی ﺑﮫ وی ﺑدھم ،ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس
ﻣرﮐز ﺳﺧت اﺣﺳﺎس ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردم.
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺑر اﻧﮕﯾز اﯾن ﮐﮫ در ھﯾﭻ دﻓﺗری از دﻓﺗرھﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﻧدی در زﻣﯾﻧﮫ ﻣوﺟود ﻧﺑود و ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ در
زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ داﻧﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺧط دﯾورﻧد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳده ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﮕذرﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ،ﻣﺎ در ﺑﺧش ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ،دﻓﺗری ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﯾﻣﻘﺎره« اﯾﺟﺎد ﮐرده
ﺑودﯾم .اﻣﺎ در اﯾن دﻓﺗر ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد داﺷﺗﯾم ﮐﮫ آن ھم دردﻣﻧداﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﺑود و ﺗﺎزه ﮐﺎر در اﯾن راﺳﺗﺎ
را آﻏﺎز ﮐرده ﺑود .روﺷن اﺳت آﻗﺎی ﺷﺎﯾق ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺷﻌب وزارت ﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده ﺑود و ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﭼﯾزی
دﺳﺗﯾﺎﺑش ﺷود ،ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود.
ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ آﻣدن آﻗﺎی ﺷﺎﯾق ﻗﺎﺳم ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،رھﻧﻣودی از ﺳوی ﺟﻧﺎب آﻗﺎی داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ–
وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﺟﺎم ﭘژوھش ﮔﺳﺗرده ﭘﯾراﻣون ﻣوﺿوع و اراﯾﮫ
ﮔزارش ﻣﻔﺻل در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارت درﯾﺎﻓت داﺷﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ آن ﮔزارش ﻧﺎﻓرﺟﺎم ھم ﺑﮫ رﻏم اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺳﺎل
آزﮔﺎر ﮐﺎر ﭘﯾﮕﯾر و ﺳﺎﻣﺎﻧﻣﻧد از ﺳوی ﻣرﮐز در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر اﯾﺷﺎن در ﮐرﺳﯽ وزارت و ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ
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ﺷدن اﯾن ﺟﺎﻧب ﺑﮫ ﮐﺎر دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ در ﺧﺎرج ھرﮔز اراﯾﮫ ﻧﮕردﯾد.
 .1در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮫ
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮫ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮭﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﺷﺒﯽ ﻣﮭﻤﺎن ﯾﮑﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ دار ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﻣﺪت ھﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﺑﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮب وارد ﺑﻮد،
ﻣﮭﻤﺎن ﺑﻮدم .ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ و ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ
روﺷﻨﯽ ھﻢ از ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ و ﺳﺮﺳﺮی
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ارگ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮدم .ﮔﺮوھﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﯾﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ
)ﮐﺮزی( ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮزی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺠﻮﺷﯽ و ﮐﺮ و ﻓﺮ ،ﺟﺮ
و ﺑﺤﺚ روان ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﻏﺮ و ﻓﺶ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮدا آﻗﺎﯾﺎن
ﮐﺮزی ،اﺳﭙﻨﺘﺎ و ھﯿﻮاد ﻣﻞ ﮐﻤﺮ را ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺎور ﻣﺎرش ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻧﻤﻮد! ﻣﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ را دﯾﺪم ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪا ﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺶ
ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ!«.
در ﯾﮑﯽ از روزھﺎ در دﻓﺘﺮم در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدم
ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن آﻗﺎی ﻧﻮﯾﺪ -ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺷﺘﺎﺑﺰده
وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﮔﭗ ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﺑﮫ وزارت ھﺎی
دﻓﺎع و ﺧﺎرﺟﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .از
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ روم .ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ )رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد( رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت
اﺳﺖ .ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﮫ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺸﻮره
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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 ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮫ اﺳﺖ؟ ﮔﭗ ﺧﺮاب اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﺰد رﯾﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦھﺪاﯾﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ .رﯾﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد و
رو ﺑﮫ ﺟﻨﺮال ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻔﺖ » :ﺑﺮوﯾﺪ و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ از دھﺎن ﺗﺎن ﺑﺮآﻣﺪ،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ!«
در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر در ﺑﺎره ﯾﮏ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﮫ ﮐﻮﭼﮫ و ﺑﺎزار ر»ھﻨﻤﻮد« داده اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ؟ ھﺮ ﭼﮫ از دھﺎن ﺗﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ!
 ﺧﻮب ،ﺷﻤﺎ ﭼﮫ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ آﺳﺘﯿﻦ ھﺎ را ﺑﺮ زده ﺑﮫ ﺟﻨﮓﺟﻨﺮال ھﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ؟
 ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ درﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وزارت ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ اداری اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﺻﺖ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﻢ.
 ﻣﻌﯿﻦ اداری در زﻣﯿﻨﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟. ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟! ﮔﻔﺖ »آﻏﺎی ﮔﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮑﺮ ﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮعﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﮐﺪام ﮔﭗ از دھﺎن ﺗﺎن ﺧﻄﺎ
ﻧﺨﻮرد .ﻧﺰد وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﺧﻮدت ﻣﺴﻮول و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ھﺴﺘﯽ .آﻧﭽﮫ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻨﺮال ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدش ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮو ﭘﻨﺎھﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا!«
 ﺧﻮب ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ در ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ .رھﻨﻤﻮدرﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ دھﺎن ﺗﺎن آﻣﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ھﺸﺪار
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻧﻈﺮ ﺧﻮدت در زﻣﯿﻨﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﮫ اﺳﺖ؟
 از ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ام .ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﻣﺸﻮره ﻣﯽ دھﯿﺪ؟ ﻣﻦ درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ روی
ﻣﺴﺎﯾﻞ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
ﻣﺮزھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 ﭼﺮا از ﺟﻨﺮال ﺻﺎﺣﺐ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪی ؟ او ھﻢ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮم اﺳﺖ و از ھﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮد رﯾﯿﺲ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
 ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ھﺮﮔﺎه ﺑﮫ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ )رﯾﯿﺲﺳﺘﺎد ارﺗﺶ( اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ؟ ﮔﻮ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺒﯿﻦ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .آن ھﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه و
زرﻧﮓ دارﻧﺪ .ھﺮ ﮐﻠﻤﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﻇﮭﺎرات رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﮔﭗ ھﺎی ﺗﺎن ﺛﺒﺖ ھﻢ ﺷﻮد.
ھﺮﮔﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه و زﻧﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،دﺳﺘﺎوﯾﺰی
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ و ﭘﺴﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺰد
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ
از در دوﺳﺘﯽ و ھﻤﮑﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ .ﻣﮕﺮ ،آن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺳﺮ دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻃﺮح ھﺎی آن ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ .راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﮫ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت و دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ در
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ را ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؟
 ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﻮب ،ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ھﺪاﯾﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
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 ھﺮ ﭼﮫ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .از ﻧﻈﺮﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دو ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﺑﺮادر ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از دوﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ و دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮ دوﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
اﻧﺪ« .ﺑﺎز رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﺟﻨﺮال ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺖ .آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در
ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ او را ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ.
آدم ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﮫ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
آن ھﺎ ﻧﯿﺰ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﮔﻼﯾﮫ ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺷﺎن در
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
آن ھﺎ ھﻢ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ وارد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮔﭗ اﺳﺖ. ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﻣﻮﻗﻒ آن ھﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ وﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی
ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺑﮭﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺎن ﻧﺪھﯿﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﮫ ﮐﺴﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات اﺷﺘﺮاک دارد.
ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ
دوﻟﺘﻤﺮد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮐﻤﺶ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ھﺰار ﺳﭙﺎھﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ
راﻧﺪ .ﺧﻮدت در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﯾﯽ .ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﻦ داﻧﯽ ﮐﮫ او از ﭼﮫ
اﺗﻮرﯾﺘﮫ ﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺷﻤﺎره دوی
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﺪار دارﯾﺪ.
 ﺧﻮب ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﮑﺮ .ﻣﻦ رﻓﺘﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ھﻮاﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ.اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺎﺟﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ و رھﻨﻤﻮد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در زﻣﯿﻨﮫ.
اوج اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺪی ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ داد ﮐﮫ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯿﺪه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -ﺟﻨﺎب رﻧﮕﯿﻦ دادﻓﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﮐﮫ در روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﮫ
ﮐﺮﺳﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠٠۶ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺎز ﺑﺮ ﻓﻠﮏ
و اﻣﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻟﺤﻦ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ادﻋﺎدی ارﺿﯽ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ھﻢ ﺑﯽ درﻧﮓ
ﺣﺮف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ! ﮐﺎری ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻧﺪاﺷﺖ.
از رﻓﺘﻦ داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ و آﻣﺪن داﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ
ﺑﻮد در دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻧﻮﯾﺪ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ و ﭼﺎی ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و در ﺑﺎره
اﻇﮭﺎرت وزﯾﺮ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﯿﻢ -ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﻏﺮق در ﺷﮕﻔﺘﯽ زدﮔﯽ و ﮔﻤﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد-
ھﻤﮫ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﺳﭙﻨﺘﺎ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ
و ھﻨﮕﺎﻣﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﮭﻮده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﮑﺮﺗﺮ وزﯾﺮ آﻣﺪه ،رو ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ ﻣﻼﻗﺎت دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.ﻧﻮﯾﺪ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی اداﻣﮫ ﻣﯽ دادم .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی دو ﺑﺎره
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ زد .ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﺶ ﺳﺮخ ﻣﯽ زد .اﻧﺪﮐﯽ ھﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن و
ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 ﭼﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺪ ﺟﺎن؟4

 رﯾﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎر و ﺑﺴﺘﺮه ﺧﻮد را ﯾﺮدارﯾﻢ .ﮔﻠﯿﻢ وزارتﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ .ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
رﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ از ﮐﻮﭼﮫ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ھﻢ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺧﯿﺮ وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ و ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ.
 ﭼﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﭗ رﻓﯿﻖ ﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاب اﺳﺖ .در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﺨﯽ ﭼﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ.اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاب اﺳﺖ .آن ھﻢ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ھﺮاﺗﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﮔﭗ ﻣﯽ
زﻧﺪ .ﺑﮫ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ .در ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎھﯽ از آﺳﻤﺎن
و ﮔﺎھﯽ از رﯾﺴﻤﺎن ﮔﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ای ﮐﺎش ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﭗ ﻣﯽ زد ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﯿﺎن او و
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﺖ .از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺴﻠﻂ داﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺬاﮐﺮات و ﭘﻒ ﮐﺮدن ھﺎی ﺷﻌﺎر ﮔﻮﻧﮫ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ
ﺳﭙﻨﺘﺎ .ﻧﮫ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮔﭗ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاب اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ
ﻃﺮف درس ﺑﺪھﺪ! ﺑﯿﭽﺎره ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ در ﺑﺎره ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن و ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اداﻣﮫ
ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﮫ او ﮔﺰارش ﺑﺪھﯿﺪ! ھﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺪارد .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﮫ
زود ﺗﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ رﻓﺘﻦ و ﭘﺮﯾﺪن ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺳﭙﻨﺘﺎ در آﻟﻤﺎن داﺷﺘﻢ ،ﺑﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
 زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮزی را ﮐﻨﺎر زدنداﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ داﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی وی در ﮐﺮﺳﯽ وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﭙﻨﺘﺎ در ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻟﻤﺎن– ﺑﻮﺧﻮم ،اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .او ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎس اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ
دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻧﮫ .ﺗﺎزه از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ ﺳﺎل ھﺎ دور ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﺎ
ﯾﮏ روز ھﻢ در اداره و در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد
او را ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ وﻃﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد -ﺗﺪرﯾﺲ اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .او
ﺑﺮای وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
در ﻋﺮﺻﮫ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ،ﺿﺮب ﺻﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺮھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد
ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر اوﺿﺎع را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دراﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﯿﺮه
ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی زﯾﺒﺎ و آراﺳﺘﮫ و ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻮﻧﮫ در ﺑﺎره دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺸﺮ و داد زدن از
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد و ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﯽ ﺑﮫ آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
راھﯽ ﺑﮫ دھﯽ ﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی او آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎ
آﺟﻨﺪاھﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﮫ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﺎزﺷﮑﺎری ھﺎ ،ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ھﺎ و ﺟﺎه
ﻃﻠﺒﯽ ھﺎ و ﺑﺎ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ او
دارد ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺗﺒﺎرز ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل از وﺿﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره در وزارت ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﻢ .ﻧﮫ ﺧﻮدش ﺑﻮﯾﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد
آورده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،ﻣﺎ از آدﻣﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺮآﯾﯿﻢ و
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺧﻮاھﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﮐﺎرھﺎی وزارت از ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ رو
ﺑﮫ ﺷﺎرﯾﺪﮔﯽ دارد .ﺑﯿﮭﻮده ﻧﮕﻔﺘﮫ اﻧﺪ »ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ از ﺑﮭﺎرش
ﭘﯿﺪاﺳﺖ«! او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ وزﯾﺮ ﺷﻮد ،در دادن ﺗﻌﮭﺪات ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﮔﺮاﻧﮫ ﺑﮫ وﮐﯿﻼن و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن آن ،ﻧﯿﻢ وزارت از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻏﯿﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ وﮐﯿﻼن و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﺎﻻران ﭘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﮫ ھر رو ،ﻣن ھم ﭘروﻧده ﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﺧط دﯾورﻧد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺳﺗم .ﭼون دادن ﻣﺷوره در
زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ و رﯾﯾس ﺟﻣﮭور را ﺑﯾﮭوده ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم .ﮔوﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺧﺎطرات ﺧود را ﮐﮫ ﺧدﻣت ﭘﯾﺷﮑش
ﻧﻣودم ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ ﺣﺎﮐم ھﺳﺗﻧد و ﭘﯾراﻣون ﭼﮫ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ھر ﭼﮫ ھﺳت ،ﮐﻧون ﮐﮫ روزﮔﺎر ﻓرﺻت ﺑﯾﺷﺗری در دﺳﺗرﺳم ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﮑﺎن اﯾن را دارم ﺗﺎ ﮐﺎر در اﯾن
راﺳﺗﺎ را از ﺳر ﺑﮕﯾرم و دﻧﺑﺎل ﻧﻣﺎﯾم .اﻣﯾدوارم در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ ﮔرد آوری ﯾﺎدداﺷت ھﺎ و ﺑرداﺷت ھﺎی
ﭘراﮔﻧده ﮐﺗﺎب ﻣﻔﺻﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺗرس ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮔراﻣﯽ ﺑﮕذارم .در اﯾن ﺟﺎ ﺑرای روﺷﻧﺎﯾﯽ اﻓﮕﻧﯽ ﭘﯾراﻣون
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑدھﯽ ﭼﻧد ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﻌﯾﺎر ﮔزﯾﻧش ﻣﻘﺎﻻت ،ھﻣﺎﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ و روﺷﻧﺎﯾﯽ اﻓﮕﻧﯽ آن ھﺎ ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﻧدن اﯾن ﻣﻘﺎﻻت،
ﺧواﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد در روﺷﻧﯽ ﻣوﺿوع ﻗرار ﮔﯾرد و ﺗﺻوﯾر روﺷن و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورد .ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ،ﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،در ﻧظر ﻧﺑوده اﺳت و ﻣﺳووﻟﯾت ﻣﻘﺎﻻت،
روﺷن اﺳت ﺑﮫ دوش ﺧود آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ دﺳت ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺗن ،زدودن ﻟﻐزش ھﺎی ﺗﺎﯾﭘﯽ ،ﻧﮕﺎرﺷﯽ و دﺳﺗوری و ﻣﺎﻧﻧد آن ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
اﻣﺎﻧت وﯾراﯾش ھﺎی اﻧدﮐﯽ در ﻣﺗون ﻣﻘﺎﻻت وارد آورده اﯾم .اﯾن ﮔوﻧﮫ وﯾراﯾش ھﺎ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾراﻧﯽ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ اﻧدازه ﯾﯽ از ﺳر ﻧﺎﮔزﯾری ھم ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺗن را ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯽ دری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﯾم.
ﻣﺳﺎﯾل آﺷﮑﺎرا ﺑﯽ اﺳﺎس« راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد) ،ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻘﺎﻻت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎ اﯾن ھم ،در ﻣواردی ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت »
ِ
از ﺳوی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن داﺧﻠﯽ( ،ﮔرﯾزی از وﯾراﯾش رﯾﺷﮫ ﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم.
دﯾﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ اﻓﺘﺎده و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
دوره داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ ﮐﮫ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﯾﯽ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﺎرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮازﻧﮫ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ داد( ،ﻧﮕﮭﺪارد و ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ
را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در دوره ﺳﭙﻨﺘﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﺰوی
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن آن از
آن رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﻈﺮ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﺪروﯾﯽ،
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ .آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﮫ ﺑﺮﺑﺎد ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﯿﺎھﯽ ،ﺗﺒﺎھﯽ و رﺑﺎدی رھﻨﻤﻮن ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
 ﻣﮕﺮ او ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺳﺎﻻری ﺳﺨﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد وﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﺪ.
 ﭘﺸﺖ ﮔﭗ ﻧﮕﺮد ﻧﻮﯾﺪ ﺟﺎن! ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ دھﯿﺪ! .ﻣﻦ ﻣﺮده و ﺗﻮ زﻧﺪه.ﯾﮏ روزی ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧﻮاھﯽ آورد.
ﯾﺎدداﺷﺖ :دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻧﻮﯾﺪ را از وزارت ﺧﺎرﺟﮫ راﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺳﭙﻨﺘﺎ ،راﻧﺪن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و
ﮐﺎردان از وازرت و ﭘﺮ ﮐﺮدن وزارت از اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺧﺪاوﻧﺪان ﻗﺪرت در ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎﻧﺪش ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻌﺰ-
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ -ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺳﻔﺎرت ﮐﺒﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺪ را
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ او ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ،رادﻣﻨﺶ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ،ﭘﺎک
ﻧﻔﺲ ،ﺑﯽ آﻻﯾﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در ﺳﻄﺢ وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
وزارت ،راﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ و اردو از وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،از ﺷﻤﺎر اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮔﻨﺎھﺎن ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺳﭙﻨﺘﺎ اﺳﺖ.
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در ﯾﮑﯽ ،دو ﻣورد دﯾﮕر ﮐﮫ ﺳر و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯾش از ﺣد دراز اﻓﺗﺎده ﺑود و ﯾﺎ ﺷﻣﺎری از ﻣطﺎﻟب در ﭼﻧد ﺟﺎ ﺗﮑرار
ﮔردﯾده ﺑود ،دﺳت ﺑﮫ ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﻣﺗن ﯾﺎزﯾده اﯾم .اﻣﯾدوارﯾم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮔراﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
اﯾﺷﺎن و راﯾزﻧﯽ در ﺑﺎره وﯾراﯾش ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن و ﯾﺎ در ﺑﮭﺗرﯾن ﻣورد ﻣﺣدود ﺑوده اﺳت ،و ﻧﯾز ﮔراﻧﺑﺎری ﮐﺎر
وﯾراﺳﺗﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل آن از دﯾدﮔﺎه وﻗت ﺧﯾﻠﯽ در ﺗﻧﮕﻧﺎ ھﺳﺗم ،ﺑﮫ ﺑزرﮔواری ﺧوﯾش ﺑر ﻣﺎ در ھﻣﭼو ﻣوارد ﺑﺑﺧﺎﺷﯾﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﭘژوھﺷﮕران و داﻧﺷوران ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ ﺧواھﺷﻣﻧدم دﯾدﮔﺎه ھﺎ ،ﺗﺑﺻره ھﺎ و ﻣﻼﺣظﺎت ﺷﺎن را در ﺑﺎره اﯾن ﮐﺗﺎﺑواره و
ھرﮔﺎه ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﮔﺳﯾل ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﻧظر اﺳت در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ رﺷﺗﮫ
ﻧﮕﺎرش در آﯾد ،ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﺑد.

Aziz59@mail.ru

ﺑﺎ درود و ﺳﭘﺎس
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ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ از ﮐﺗﺎب  :اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﮐﺷور ﺷﺎھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧوﺷﺗﮫ ﻟﯾون و ﻟﯾﻼ ﭘﺎوﻻدا
ﺗرﺟﻣﮫ :اﺳﺗﺎد ﺻﻔدر ﭘﻧﺟﺷﯾری

ﻓﺻل ﺷﺷم
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺧش ﯾﮑم
زھر ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺎﻓت اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺷوروی ھﺎ اﯾن رﺷﺗﮫ را
ﻣﺎھراﻧﮫ ﮐﺷﯾدﻧد و ﺗﺎر و ﭘود آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رﯾﺷﮫ رﯾﺷﮫ از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﻧد .ﺗﻼش اﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺟﮭل ﺑﮫ ﺳرﺷت و ﻋﻣق ﻣﺳﺎﻟﮫ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ھم از اﯾن رو
ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ زﯾر ﻧﻔوذ رواﺑط اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﯾﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓﺗﻧد .در اﯾن ﻓﺻل ،آﺛﺎر ﺗﺑﺎھﮑن
آن ﺑر رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.1
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺿﻊ ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون از ﻣردﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﭘﺷﺗون ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
طرز زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺷﯽ ﺗﺎ ده ﻧﺷﯾﻧﯽ اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﺑود وﺑﺎش دارﻧد ﮐﮫ در دو
ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد واﻗﻊ اﺳت -ﺧطﯽ ﮐﮫ ﻣرز ﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﮫ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ اﯾن ﻣردم ﺑﮫ اﺷﮑﺎل
ﻣﺧﺗﻠف اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺗﮭﺎن ھﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺷﺗون ھﺎ )ﭘﺧﺗون ھﺎ( ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا زﺑﺎن
اﺻﻠﯽ آن ھﺎ )ﻧظرﯾﮫ ﻟﮭﺟﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ( ﭘﺷﺗو ﯾﺎ ﭘﺧﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن در داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣرز ﺷﻣﺎل
ﺑﺎﺧﺗری ھﻧد ﮐﮫ از ﺧﺎﻣﮫ رودﯾﺎرد ﮐﭘﻠﻧﮓ  Rudyard Kiplingﺗراوﯾده ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھرﭼﻧد ﺷﻣﺎری از ﻗﺑﺎﯾل و
ﻋﺷﺎﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده اﺳت اﻣﺎ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ از زﺑﺎن و دﯾن و ﺗﺎرﯾﺦ و رﺳم و رواج
دارﻧد2.
در اﯾن ﻓﺻل و در ﻓﺻل آﯾﻧده ،ﮐوﺷش ﺧواھﯾم ﻧﻣود ﺗﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﯾﮕر ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن روﺷن ﺷود و ﻧﺎﮔزﯾری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻋﻘب ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺳت؛ ﺷرح و ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺣل اﯾن ﻧزاع ﺑﮫ ﺧرج داده ﺑود ،دﻧﺑﺎل ﮔردد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻼﺣظﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی از
اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﺑﮭره ﮔﯾری ﮐرد ﺗﺎ در رواﺑط ﻣﯾﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺧﻧﮫ ﮐرده و در ﺑﺳط ﻧﻔوذ
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﯾﺎب ﮔردد.
ﻣوﻗف اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺑﺎره ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑر دﻻﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،دﻣوﮔراﻓﯾﮏ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺗﮑﺎ دارد .اﻓزون ﺑر اﯾن،
دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت .دﻋوی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑر دﻻﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻوری و ﺑرﺧوف از ﺗﺟزﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻧﻘش اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ
ﻣﻼﺣظﺎت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﯽ و ﻧﯾز ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق اﻋﺎده ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎ آن
ھﺎ از ﻋﻼﯾق دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرﺧوردار ﺑود ،ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷد .ﻧﺧﺳت وﺿﻊ دو طرف ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده
ﺧواھد ﺷد.
ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ:
ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ را در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﮐﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ اﺳت ،از ﻗرن ھﺎی زﯾﺎدی اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد.
داﻧﺷﻣﻧدان در ﺑﺎره اﺻل ﭘﺷﺗون ھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻧﺳﺑﺗﺎَ ﻣﺳﻠم ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن
اﺳﮑﻧدر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾﻧﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،در ﺳده ﭼﮭﺎرم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد 3 ،ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﻧد ،ﭘﺷﺗون ھﺎ در
ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑود و ﺑﺎش داﺷﺗﻧد .ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺳرﺗﺎﺳری ﺳرزﻣﯾن ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﺑر
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ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣده در ﻣﯾﺎن آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد ھﻧد ﺣﺎﮐم ﺑود ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﮐﻧﺗرل راه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
را ﻣﯽ داد ،اﯾﺷﺎن را ﻗﺎدر ﮔرداﻧﯾد ﺗﺎ از اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﭘﯾراﻣون ﺧود ﺑﺎج و اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮕﯾرﻧد .ﮐوﺷش
ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر و رام ﮐردن ﺷﺎن ﺑﯾﮭوده ﺛﺎﺑت ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت آزادﯾﺧواھﯽ آن ھﺎ و
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺷﺎن ﭼون ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﭼرﯾﮑﯽ ﺳرﮐش و ﻟﺟوج ،ﺗﻧدﺗر و ﺑر اﻓروﺧﺗﮫ ﺗر ﮔردد.
در ﺳﺎل  ١٨٩٣ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐوﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده ﯾﯽ ﻣﯾﺎن ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺳﺗﻘرار و
ﺛﺑﺎت را در ﻣﻧﺎطق اﯾﻼﺗﯽ ﻗﺎﯾم ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗواﻓق ،ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ واﻗﻊ
در ﻣﯾﺎن ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔذﺷت 4 .ﻣﻔﺎھﯾم ﺿﻣﻧﯽ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارد در زﯾر ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣواﻓﻘت دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﯾوﻻﯾﯽ اﺳت ﻋﺟﯾب و
ﻏرﯾب .اﯾن ﺧط ﺣوﺿﮫ رود ﮐﻧر و ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑزرگ ﻣﮭﻣﻧد را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻓرﯾدی ھﺎی ﻣﻌﺑر ﺧﯾﺑر ﺑﺎ
ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧده اﻧد و ﺳرزﻣﯾن وزﯾری ھﺎی ﯾﺎﻏﯽ را از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺑُرد .اﯾن ﺧط ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﺟﺎ ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﻧد .روﺳﺗﺎھﺎی ﭘﺷﺗون و ﺣﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ
را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺧود ﭘﺷﺗون ھﺎ اﯾن ﺧط را ﯾﮑﺳره ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،اﻣﺎ وﺟود اﯾن ﺧط اﺳﺎس ﻣﻧﺎزﻋﺎت
دوام داری را ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ھﺎی ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل داد و ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳﯾﻣﺎی ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣول ﯾﺎﻓت.
ﻣﺷﮑل »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﭘﯾش از ﺧط دﯾورﻧد ﻣوﺟود ﺑود .اﻣﺎ ﮐﺷﯾدن اﯾن ﺧط در ﺳﺎل  ١٨٩٣ﺑرﺷدت ﻣﺷﮑل اﻓزود و
آن را ﺑﮫ ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﮐﺷﺎﻧﯾد زﯾرا اﯾن ﺧط ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﺧودﺳراﻧﮫ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ھﻧد
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ 5ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در ﺳده ھژدھم و ﺑﺧﺷﯽ از ﺳده ﻧزدھم» ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑر ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ
از ھﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺷﻣﯾر ﺗﺳﻠط داﺷت .ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﺳرزﻣﯾن در آﻏﺎز ﺗوﺳط ﺳﯾﮏ ھﺎ و ﭘﺳﺎن ﺗر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ از آن ﺑﮫ زور ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﮔرﭼﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ در آن اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف و زﺑﺎن ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود دارد ،وﻟﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺣﺎﮐم از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﺷﺗون ﺗﺑﺎر ﺑوده اﻧد .از اﯾن رو ،ﭘﺷﺗون ھﺎ از ﺟدا
ﺳﺎزی ﯾﯽ ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑر ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﻧﻣود ،ﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ اظﮭﺎر ﺗﻧﻔر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در ﭘﯽ دﯾﮕری آﻣد ،از ھر ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﺳﺎن ھﺎی ﻗدرت در ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،ﺑﮭره ﮔﯾری
ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑر ادﻋﺎھﺎی ﺧود ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل داﺧﻠﯽ ﺑرادران ﻣﻌﻧوی ﺧوﯾش در آن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺎﮐﯾد ﮔذارﻧد.
ﺻﻔﺎت ﺟﻧﮕﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﭘﺷﺗون ھﺎ ،آن ھﺎ را در ﮐﺷﻣﮑش ﻣﯾﺎن اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و روﺳﯾﮫ
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧت .روس ھﺎ در ﺳده ﻧزدھم در راﺳﺗﺎی ﺟﻧوب در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﭘﯾش آﻣدﻧد و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﮭت
ﺷﻣﺎل ﺗﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﮭدﯾدی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن در ﭘﺎرس و ھﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﯽ اﺛر و ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزﻧد .در اﯾن
وﺿﻌﯾت ،ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺿﻌﯾف اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺻدد ﺑرآﻣدﻧد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﺎﯾل ﺑﯽ طرف ﺑﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑردن ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾوار ﺧﺎردار در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ھﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻧﮕﮭدارﻧد.6
در  ١٩٠٧روﺳﯾﮫ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ– روﺳﯽ ﮐﮫ ﺣوزه ﻧﻔوذ را در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐرد ،در ﺳﺎن
ﭘﯾﺗرﺑورگ اﻣﺿﺎء ﻧﻣودﻧد .ﺑﮫ ھر رو ،اﯾن ﺗﻧش زداﯾﯽ ،ﻣﺷﮑل ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﺣل ﻧﮑرد .ﻧﻘش اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﯾﺎده ﺷطرﻧﺞ در رﻗﺎﺑت ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ،آن ھﺎ را در ﭼﻧﺎن ﺷﯾوه زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻗرار داده ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
ﺑﮫ روﻧدھﺎی ﻣﻧظم ﺣﮑوﻣت ھﺎ ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﯾل ﺷوﻧد .از رﻓﺗﺎر آن ھﺎ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ارزش آن اﯾﺟﺎد دردﺳر ﺑرای
دﯾﮕران ﺑود ،از دﯾر زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﺷد .ﺧطﺎﮐﺎری ھﺎی ﺷﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت اﻋﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﻘدی ﺗﺷوﯾق ،ﯾﺎ ﺑﺎ
رﺷوت ﺧرﯾده ﻣﯽ ﺷد ﺗﺎ از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺑﮫ
ﺳﺎن ﻣﺗﻣردﯾن از ھﻣﮫ ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣدﻧﯽ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھم ،درﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺣﺳﺎس
ﻣﺳووﻟﯾت در ﺑراﺑر رﻓﺎه اﯾن ﻣردﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﻣﯾﺎن آن ھﺎ از راه ﭘﯾوﻧدھﺎی
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی و اﻋﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﻘدی ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷت.
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در آرام ﺳﺎﺧﺗن ﯾﺎ ﮐﺳب وﻓﺎداری ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﭘﯾراﻣون ﺧط دﯾورﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑود،
ھرﮔز ﺗوﻓﯾق ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﺣﺻﺎر ﺧﺎردار ﮐﮫ اداره ﺷﻣﺎل ﻏرب ھﻧد را ﭘﯾﮭم دﺷوار ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و
ﻧﻔوذ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺿﻌﯾف و ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،ﺑﮫ ﺧﺷم آﻣده ،ﺧواﺳت ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻗﺑﺎﯾل
دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧد .و اﯾن ﻣﺎﻧﻊ را از ﺳر راه ﺧود ﭘس ﻧﻣﺎﯾد .روی اﯾن ﻣﻧظور ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻧﺎوب ﺳﯾﺎﺳت
ﭘﯾﺷروی ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﯽ Forward Policiesرا ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﻧﻔوذ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ را در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ زور از
ﭘﯾش ﺑﺑرد و ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎھراﻧﮫ  Masterly Inacive Policiesرا ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ از ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
9

ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ اﯾﻣن ﺗر در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﺑود ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد .ﭘﺷﺗون ھﺎی ﺳرﮐش در ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﺎن
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑرﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎی آن ھﺎ ﮐﮫ
ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﻟﺑﺧﻧد اھﺎﻧت آﻣﯾزی ﻣﯽ زدﻧد .8در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،اداره ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻠوﮔﯾری و
اﻧﺗﻘﺎم ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﻧﻣود.
در ﺳﺎل  ١٩٠١ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺟدا ﮐردن ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب از ﭘﻧﺟﺎب و ﺗﻘﺳﯾم آن ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎی
ﭘرﺟﻣﻌﯾت و آﺑﺎد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ،وﺿﻊ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ اداری درآوردﻧد در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻗواﻧﯾﻧﯽ
ﮐﮫ از ﻗواﻧﯾن ﺳﺎﯾر ﺻوﺑﮫ ھﺎی ھﻧدی ﻓرق داﺷت ،ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﮔردﯾد و ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑرطﺑق ﺗواﻓق ھﺎی ﻣﻌﺎھده
ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ،ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﮔزارش ﻣﯽ دادﻧد ،اداره ﻣﯽ ﺷد .اﯾن
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻣﺎﯾﻼت آزادﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﺑراﻧﮕﯾﺧت و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧودﻣﺧﺗﺎری  Autonomous Areaرا ﺑرای
ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در دھﮫ  ١٩٣٠ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺧواﻧده ﺷد ،ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد.
وﺿﻊ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﭘﺷﺗون و رﻓﺗﺎر در ﺑراﺑر آن ھﺎ ھﻣواره ﻣﻧﺷﺎء اﺻطﮑﺎک ﻣﯾﺎن اﻣﯾران اﻓﻐﺎن و اداره
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ھﻧد ﺑود .ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد را در  ١٨٩٣اﻣﺿﺎ ﮐرد و از طرف ﭘﺳرش ﺣﺑﯾب ﷲ
ﭘﯾﮕﯾری ﮔردﯾد ،ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ و دادن اﻋﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎورای ﺳرﺣد ﺣﺗﺎ در اوج ﻗدرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در
ھﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .9ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ) (١٩٢٩ – ١٩١٩در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳوم اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﺣق ﮐﻧﺗرل رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﺧودش را ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐرد و اﻓﻐﺎن ھﺎ آن را ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﺑﮫ ﯾﺎری ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎورای
ﺳرﺣد اﺗﮑﺎ داﺷت .ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده ﺻﻠﺢ داﯾﻣﯽ در  ١٩٢١اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ وزﯾر ﻣﺧﺗﺎر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﭘرده و
ﺑدون ﭘﯾراﯾﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻣﻌﺎھده ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑر ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روﺷن اﺳت،
ظﻠم و ﺳﺗم روا دارﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده دوﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎھده ھﻣﺟواری ﺧواھد ﺑود «.
در ﺳﺎل  ١٩٢٩اﻣﺎن ﷲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷورش ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﭘس از دﺳت دادن ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﺑﮫ اﺛر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﺻری
ﺳﺎزی ﺧود ﮐﮫ آزادی و ﺷﯾوه زﻧدﮔﺎﻧﯽ آن ھﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑرﮐﻧﺎر ﮔردﯾد .ﺗﺧت او از ﺳوی ﯾﮑﺗن ﻋﯾﺎر ﺗﺎﺟﮏ
راھﮕﯾر ﺗﺻرف ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺧود ﺑﮫ دﺳت ﺟﻧرال ﻧﺎدر ﺧﺎن -ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان اﻣﺎن ﷲ ﺷﮑﺳت ﺧورد.
ﻧﺎدر ،ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ھر دو ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ دور ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐرد ﺗﺎ ﺑرﺗری ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣﮑﻣراوﯾﺎن ﭘﺷﺗون را در
ﮐﺎﺑل ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد .در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٣١ﻧﺎدر ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻧﺻوب ﮔردﯾده ﺑود ،در ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﺧود در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون  -در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ او ﺳرﺣد آزاد ﺧواﻧد -ﻣورد ﻋﻼﻗﻣﻧدی
ﺧﺎص ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ آن ھم ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗدرداﻧﯽ از ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ از
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در ﻣﺑﺎرزه وی ﺑرای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺗﺧت درﯾﺎﻓت داﺷﺗﮫ ﺑود ،ﻧﺳﺑﺗﺎ َ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺑود :ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ھﻧﮕﺎم
آﺷوب ﭘﺷﺗون ھﺎ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن »ﺧداﯾﯽ ﺧدﻣﺗﮕﺎر« در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب در دھﮫ  ١٩٣٠ﻧﺎدرﺷﺎه از
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ زﻋﯾم ﭘﺷﺗون ھﺎ -ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن ﺧودداری ورزﯾد .او ھﻣﭼﻧﺎن در ﺧﻼل ﺷورش ﻣﮭﻣﻧد و ورﮐزاﯾﯽ و
اﻓرﯾدی ﺑﯾطرف ﻣﺎﻧد.
ﻣوﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ:
ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗﺿﯾﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺎﺣد زﯾﺎدی ﺑر ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن و آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺷرق ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔروه ﺗﺑﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻧد .ﭘﺷﺗون ھﺎ در ھر دو ﺳوی اﯾن ﺧط ﺑرای ﻗرن ھﺎ ،دﯾن ،ﻋرف و ﻋﺎدات ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻣﺷﺗرک
داﺷﺗﮫ و از ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﺷرف و اﻓﺗﺧﺎر ﯾﻌﻧﯽ »ﭘﺷﺗوﻧواﻟﯽ« ﭘﯾروی ﻧﻣوده اﻧد .اﯾن ارزش ھﺎ و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی
ﺗوﺳط دودﻣﺎن ﺣﺎﮐم ﭘﺷﺗون در ﮐﺎﺑل ﺣﻔظ ﺷده و ﺗﺎﺣد ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕر اﻗﻠﯾت ھﺎی ﺗﺑﺎری را در
ﺳرﺗﺎﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﻗوﻣﯽ و ﻣرداﻧﮫ اﺳت و ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن
اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﯾﺟﺎن آﻣﯾز را در ﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن درﺳت در ﺑﺎطن ،ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و رﻓﺗﺎر ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ
ﺧود ﺑﮫ ﺷدتَ ﭘﺎﺑﻧد ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ ﭘروراﻧد .ﺑﮫ رﻏم ﮐﯾﻧﮫ ﺟوﯾﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ )ﺑدل( و ﺟﻧﮓ ھﺎی درون ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ و ﻧﯾز
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣﯾﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﭘﯾﮭم ﺷﺎن ،ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﺎز ھم ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻧﯾروﻣﻧد ھوﯾت و ھﻣﮕوﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺑرادران ﺧود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧط دﯾورﻧد از آن ھﺎ ﺟدا ﮐرده ﺷده ﺑودﻧد؛ ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺑوده
ﺑﻠﮑﮫ از ﺟذﺑﮫ و ﮐﺷش ﻣﺎﺗﺣت اﻟﺷﻌوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻣوم ﺑﺳﯾﺎری از ﺷراﯾط ﻻزم ﻣﻠﯾت را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﻧﻣود .آﻧﺎن ﯾﮏ
ﺳرزﻣﯾن ﻧﺳﺑﺗﺎ َ دارای ﺣدود ﻣﺷﺧص را اﺷﻐﺎل و اداره ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﻣدﻋﯾﺎن ﻗدرت و ﺳﻠطﮫ را از آن ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ
ﺑﯾرون ﻣﯽ راﻧدﻧد .آن ھﺎ دارای ھوﯾت ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد .در دﯾن ﺑﺎ ھم ﺷرﯾﮏ و ﻋﯾن رﺳم و رواج ھﺎ را
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دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧﺎﻧواده و ﻋﺷﯾره ﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﺑوده و ﻋﯾن اﺷﮑﺎل ادﺑﯽ ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،رﻗص و ھﻧر را داﺷﺗﻧد.
ﻓﺷرده ﺳﺧن اﯾن ﮐﮫ آن ھﺎ ﺗﺟﺎﻧس ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻠت را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ و اﺣﺳﺎس ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺳط دادﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺑﺎﻋث اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗون ﮔردﯾد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﺎ ﺧط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳت ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن را از ﺑذل ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺟذب و ﺣل
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺷﺎن در آن ﺳوی ﺧط ،در ﻣردﻣﺎن ﻏﯾرﭘﺷﺗون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدﺗر از آن ھﺎ ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻊ ﮔردد.
اﻓزون ﺑر اﯾن ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن را ﺑرآن داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎی ﺑﯾش از ﺣد
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣوﮐﻼن ﭘﺷﺗون ﺧود ﮐﮫ ﻣوازﻧﮫ ﺣﺳﺎس وﺿﻊ ﻗدرت ﺷﺎن در ﺑراﺑر ﮔروه ھﺎی ﻗوﻣﯽ دﯾﮕر اﻓﻐﺎن ﺑرآن
ھﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑود ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﻧد.
ﻣوﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– دﻻﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
اﻓزون ﺑرﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣداث و ﺗﺻوﯾب ﺧط دﯾورﻧد را
ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎطل اﺳت .ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد را اﻣﺿﺎء ﮐرد ،ﺗوﺳط ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در ﭘﯽ ﺟﻧﮓ دوم
اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس در  ١٨٨٠ﺑرﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎﻧده ﺷد .ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺧش ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ از ﺳرزﻣﯾن
اﻓﻐﺎن را طﻌﻣﮫ ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد .آن ھﺎ در ﺳﺎل  ١٨٧٧دﯾر  ،DIRﺻوات ،ﭼﺗرال و ﺑﺎﺟور را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ھﻧد
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﻣﻠﺣق ﺳﺎﺧﺗﻧد .در ﻣﻌﺎھده  ١٨٧٩ﮔﻧدﻣﮏ ﮐﻧﺗرل ﮔذرﮐﺎه ﺳوق اﻟﺟﯾﺷﯽ ﺧﯾﺑر را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧواﺣﯽ ﮔﺳﺗرده
ﯾﯽ را در ﻟوراﻻی ، Loralaiژوب  Zhobﭘﺷﯾن ،ﮐوﯾﺗﮫ و ﻧوﺷﮑﯽ  Nushkiرا ﺑﮫ دﺳت آوردﻧد .آن ھﺎ ﺑﺎ
اﻓزاﯾش ﺳرﺑﺎزان در طول ﮐﻣرﺑﻧد ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ و ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎی داﯾﻣﯽ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ آﻏﺎز ﮐردﻧد ﺧطوط آھن را ﺑﮫ
ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣدﯾد ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن آن را ﺑﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐﮫ »ﺑﮫ ﺳﺎن ﺧﻧﺟری در ﻗﻠب ﻣن ﭘﯾش ﻣﯽ رود«
ﺗوﺻﯾف ﮐرد13
در اوج ھﻣﯾن دوره »ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﯽ« )ﻓﺎرورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ( در ﺳﺎل  ١٩٨٣ﺑود ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧوﻋﯽ ﺗﺻﻔﯾﮫ در طول ﻧوار ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﺗردد ﻧﺷﺎن داد ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ
ﻋﺑور اﺳﻠﺣﮫ را از طرﯾق ھﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎط ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﺷورش ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ آن
ھﺎ ﻧﯾﺎز داﺷت ،ﻣﻌطل ﮐردﻧد 14 .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷواھد ﻣﻌﺗﺑری اراﺋﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺳﺑب ﻓﺷﺎر ﺑﺳﯾﺎر از ﺳوی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐرد .آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﭘوچ
و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﯾرا اﺻل رﺿﺎﯾت آزاد ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم اﺳت ،ﻣوﺟود ﻧﺑود .دﻟﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی
اﺟﺑﺎر و اﮐراه را ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺿﻌﯾف اﺳت .زﯾرا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺷﺎﯾد زﯾر ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد ﺑوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﺿﺎء
ﮐﻧد اﻣﺎ او ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧروای ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﻋزم و اراده ﺑود و ﺑس ﻧﺎﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﺑوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر
اراده ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺑﺎ اراده ﺧودش ﻋوض ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺟﺑﺎر اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ
اﯾن ھم ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن را ﭼوﻧﺎن »ﻣردی ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﮫ ﮔرﻓﺗﺎر آﯾد« ،ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐرد15
اﻓﻐﺎن ھﺎ دﻟﯾل ﻧﯾروﻣﻧدﺗری روی اﯾن ﻣدرک ﮐﮫ ﺗﻔﺎھم ﻧزدﯾﮏ در ﺑﺎره اﺻل ﻣوﺿوع ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ وﺟود ﻧداﺷت،
اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ دارﻧد .ﺑﺎز ھم ،وﻟو اﯾن ﮐﮫ ﺗﻔﺎھم ﻣﺷﺗرک ﻣوﺟود ﺑوده ﺑﺎﺷد– رﻓﺗﺎر ﺑﻌدی طرف ھﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرآن ﻣواﻓﻘت ﺷده ﺑود ،از ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﺑﻌدی آن ﻓرق داﺷت.
ﻧﺧﺳت؛ ﻣﺣﯾط ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑر اﻣﮑﺎن ﺳوء ﺗﻔﺎھم ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد .ﺳﯾر ﻣورﺗﯾﻣر دﯾورﻧد - Sir Mortimer Durand
ﺳﮑرﺗر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٨٩٣ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد و ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺗﺎ ﻧواﻣﺑر اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
ﭼون اﻣﯾر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ،دﯾورﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ،ﻣواﻓﻘت ﻧﻣود ﮐﮫ
ﮔﻔﺗﮕوھﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑدون ﺣﺿور ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ھر دﯾﭘﻠوﻣﺎت ﮐﺎرآزﻣوده
ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﻟﻐزﻧده و ﭘر ﺧطر اﺳت .اﻣﯾر ﻣﺣﯾل و زرﻧﮓ ﺑﺎ آن ھم ﻣﻧﺷﯽ ﯾﯽ را در ﭘﺷت ﭘرده ﭘﻧﮭﺎن
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﯾﺎدداﺷت ھﺎی دﻗﯾق ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﻓزون ﺑر ﻣﺷﮑل زﺑﺎن ،اﻣﯾر ﯾﮏ ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ﺑﯽ ﻣﯾل ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮔﯾر،
»ﮔرﯾزﮔر« ،و »ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم« ﺑود .ﻗراﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ آن ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺣوزه ھﺎی ﻧﻔوذ را ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻧﮫ ﮐﺷﯾدن ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را .ﻟﻔظ ﻓراﻧﺗﯾر ) Frontierﺟﺑﮭﯽ ﯾﺎ ﻗداﻣﯽ( ﮐﮫ در زﺑﺎن دری ﺳرﺣد
ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ دھد ،دﻻﻟت ﺑر ﯾﮏ ﮔﺳﺗره )ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ( ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑر ﯾﮏ ﺧط ﻣرزی )ﺑوردر( ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗﻌﺑﯾری ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن از ﻏرب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓراﻧﺗﯾر ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد.
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ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻋﻣرش ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان طرﺣﯽ ﺑرای ﺗرﺳﯾم ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ ﻣﯽ
ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ اداره و آراﻣش ﻣردﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ را آﺳﺎن ﺳﺎزد و در ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻗﻠم ﺧودش )اﺗو ﺑﯾو ﮔراﻓﯽ(
ﭘﯾوﺳﺗﮫ اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او ھﯾﭻ ﮐدام از ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن را ﻣﻠﺣق ﺑﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ داﯾﻣﯽ ھرﮔز
ﻧداﻧﺳﺗﮫ اﺳت  16اداره ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ھﻧد در آن وﻗت و ﭘس از آن ،ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﻋﺗﺑﺎر ﻧداد .در ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠ﺟوﻻی  ١٨٩۴اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾد ،ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﺑﮫ ﻟﻧدن اطﻼع داد ﮐﮫ »ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿرت ﺑر اﯾن ﻧظر ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
اﮐﯾد َا ﻣﻧﮑر ھرﮔوﻧﮫ ﻗﺻد ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺳرزﻣﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .آرزو دارﯾم ﺗﺎ ﻗﺑﺎﯾل را ﮐﮫ اﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣرﺑوط آن
ھﺎ اﺳت ،ﺑﯾﺷﺗر در ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾم« .در ﺳﺎل  ١٨٩٨وﯾﺳرای -ﻻرد اﻟﺟﯾن  Lord Elginﺑﮫ ھﻣﻠﺗن
- Hamiltonﺳﮑرﺗر دوﻟت ﺑرای ھﻧد ﻧﮕﺎﺷت ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑود ﺑرای ﺗﺻرﯾﺢ ﺣوزه ھﺎی
ﻧﻔوذ ﻣرﺑوط ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ17 .
»در  ١٩٢۵ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ رﺳﻣﯽ ارﺗش ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اظﮭﺎر داﺷت »ﺧط دﯾورﻧد در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ  ١٨٩٣ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز
ھﻧدی ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی اﻣﯾر و ﺣدود ﺣوزه ھﺎی ﻧﻔوذ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ھر دو ﺣﮑوﻣت
ﺗوﺻﯾف ﺷده و ھدف آن ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﻠطﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑوده اﺳت ،ﻧﮫ ﮔﺳﺗرش ﻣرز ھﻧد 18.ﻋﯾن ﻣوﺿﻌﮕﯾری از ﺳوی
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﯾﻣون  Simon Commissionﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٢٨ﺑﮫ ھﻧد رﻓت ،ﺗﮑرار ﺷد »ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ﺣدود
ﻧواﺣﯽ ﺗﺣت اداره ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد«19 .
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ظﺎھر َا اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را روﺷن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ آن ھﺎ ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺗﺎ ﺧط دﯾورﻧد ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﯽ آن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣوزه ﻧﻔوذ را ﺑﮫ ﻣﻧظور اداره ﻣﻧظم ﺗر آن
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌﯾن ﮐﻧﻧد -وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﮔﺎرﺗر ﺑﺎ ﺗﻔوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠق .اﮔر اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از
ﺳوی ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد و اﺟراءات ﺑﻌدی ھر دو ﺣﮑوﻣت ﯾﮑﺟﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ
آﯾد ﮐﮫ دﻟﯾل ﺗﻔﺎھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر دو ﺳوﯾﮫ ﻣطرح ﮔردد :ﯾﺎ طرف ھﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺎره دو ﻣوﺿوع ﻣﺧﺗﻠف ﮔﻔﺗﮕو
ﻣﯽ ﮐردﻧد– ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺑﺎره ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘﯾراﻣون ﮔﺳﺗره ﻧﻔوذ ﮐﮫ در آن ﺣﺎﻟت ﺗﻔﺎھم
ﻣوﺟود ﻧﺑوده و از اﯾن رو ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳت .ﯾﺎ آن ھﺎ در ﺑﺎره ﻋﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ در آن ﺣﺎﻟت ﺗﻔﺎھم ﻣوﺟود
و ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دارای اﻋﺗﺑﺎر ﺑوده اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را اﺣداث ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺳﺎﻧﺗر ﺑود ﮐﮫ
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﻟد و ﻣوﺟد ﭼﻧﺎن ﻣرزی ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر ﻣﻘﺻد ﻣﻌﺎھدات ﺑﻌدی ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٠۵و  ١٩١٩و  ١٩٢١ﺑﺎﺷد ،از ﻣﺣﺗوا و ﺷﯾوه ﺑﯾﺎن آن ھﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑر ﻣﯽ
آﯾد ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺷﺎن ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎھدات ﭘﯾﺷﯾن اﺳت .آن ھﺎ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺻرف اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻌﮭدات ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﭘﯾﺷﯾن اﻓﻐﺎن را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﻣﻌﺎھده  ١٩١٩ﺑﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ »ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﻣرزھﺎی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده از ﺳوی اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺗوﻓﯽ را ﮐﮫ در ﻣﻌﺎھده  ١٩٠۵ﺗذﮐر
رﻓﺗﮫ ،ﻣﯽ ﭘذﯾرد« ﺣﺑﯾب ﷲ در ﻣﻌﺎھده  ١٩٠۵اظﮭﺎر داﺷت»ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ  ١٨٩٣ﺑﮫ ﻋﯾن روش رﻓﺗﺎر
ﺧواھم ﮐرد ﮐﮫ ﭘدرم ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن رﻓﺗﺎر ﻧﻣود« .ﻟﯾﮑن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾدﯾم ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن در واﻗﻊ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮑرد .از اﯾن رو ،اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟدد ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺳﺎﻧﺗر ﻣﻧﻌﻘد ﺷد ،در ھرﺣﺎل ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﻋﺗﺑﺎر و ﻣﺎھﯾت و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻌﮭداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ دﯾورﻧد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑرآورده ﺷده ﺑود ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺣوزه ھﺎ
ﻧﻔوذ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را20.
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﺎھدات ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ از اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎﻗط ﺳﺎزﻧد ،ﺗذﮐر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
آﺧرﯾن اﯾن ھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺎھده ﺳﺎل  ١٩٢١ﺣق اﻟﻐﺎء را ﺑرای ھرﯾﮏ از دو ﮐﺷور در ظرف ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس از ھﺷدار
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در ﺟوﻻی  ١٩۴٩ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ اﻓﻐﺎن -ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎھدات را ﺑدوا
از ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑﮫ ﭘﯾش رد ﮐرد .اﻓزون ﺑر آن ،ﻣﻌﺎھده  ١٩٢١ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫء اﺿﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎورای ﺳرﺣد  21اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐرد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دوﻟت ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺗﻘﺳﯾم از ﭘﯾﮑر ھﻧد ﺟدا ﺷده ،ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﯾﮏ دوﻟت ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻘوق
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎھدات ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ارث ﺑﺑرد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﻟت
ﺟدﯾد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧد ﻧﺎﮔزﯾر ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾن طرﯾﻘﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺷﻣول در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﺑﺎﺷد22.
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ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آرای ھﻣﮕﺎﻧﯽ  ١٩۴٧در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب در ھﻧﮕﺎم ﺗﻘﺳﯾم ارﺗﺑﺎط دارد ،اﻓﻐﺎن ھﺎ اﺳﺗدﻻل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن آرای ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺿﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ وﻋده داده
ﺷده ﺑود ،آﻣﺎده ﻧﺳﺎﺧت و در آن ﺑرای ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ دو ﺣق ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر داده ﺷده ﺑود :ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻧد ھﻧدو ﻣﻠﺣق ﺷوﯾد ﯾﺎ
ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن؟ ھﻣﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﺑر ﺟرﮔﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردﯾد ،ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷد.
اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﮑل ادﻋﺎی دﻗﯾق و ﺻرﯾﺢ در ﻧﯾﺎﻣده
اﺳت .ادﻋﺎھﺎی اﻗﺎﻣﮫ ﺷده وﻗﺗﺎ َ ﻓوﻗﺗﺎ َ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣطﺎﻟﺑﺎت رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن از ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﺳت
ھﺎ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻧد رو ﭘﺷﺗون ﺗﻔﺎوت داﺷﺗﮫ ،و ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﺗﺎﺧر از ادﻋﺎھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﺳردرﮔم و ﮔﯾﺞ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﻠﺳﻠﮫ اﯾن ادﻋﺎھﺎ از طرﻓداری از ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺗر ﮐﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﮔﺳﺗرده ھﻧد
)ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻧوﻧﯽ( را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺳوی اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﻣﺣض اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه ﭘﺷﺗون ھﺎی
ﺧط دﯾورﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر ادﻋﺎھﺎی رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در ﺧﻼل ﯾﮏ ﻣدت زﻣﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد
و از ﻣﻔﺎھﯾم ﺿﻣﻧﯽ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺎن ﺗﺟرﯾد ﺷود ،ﯾﮏ ﺛﺑﺎت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﯾﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در آن ﺳﮫ ﻗﺿﯾﮫ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﺎ ﻋﺑﺎرت اﻧد از :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرای ﭘﺷﺗون ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺷرق ﺧط
دﯾورﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻧﮑﺎر ﻣداوم و ﻣﺻراﻧﮫ از اﯾن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐدام آرزوی ﺗوﺳﻌﮫ ارﺿﯽ دارد ،و اطﻣﯾﻧﺎن
ھﺎی ﻣﮑرر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺳﺎﻟﮫ از طرﯾق ﻣذاﮐرات ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑرطرف ﮔردد.
ﻣوﺿﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن:
داﻋﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺻرﯾﺢ و ﮐﻣﺗر ﭘﯾﭼﯾده ﺑوده ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳت
واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ادﻋﺎھﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﭘﯾوﻧدھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻋﯾﻧﺎَ
ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت .اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑرطﺑق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن دو ﺑﺎره ﮐﺷﯾده ﺷود ،ﺟﮭﺎن ﺑﮫ زودی
در ھرج و ﻣرج ﻓروﺧواھد رﻓت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ،ادﻋﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھوﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻣﺣض ﯾﮏ اﻣر اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑوده
و ﺑر واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﻧﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺳﺎ ﮔروه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ از ھم ﺟدا ﺷده
اﻧد و ادﻋﺎھﺎی داﻋﯾﺎن ﺗوﺣﯾد ﻗﻠﻣروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﯾن زﺑﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود ﻣﻧظم ﻣﻠل را ﻣﺧﺗل ﺳﺎزد.
اﻓزون ﺑر آن ،ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺧود ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و ﯾﮏ اﻗﻠﯾت از ﻣﺟﻣوع ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن در ﮐﺷور
ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣواﻓﻘت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد اﮔر اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑر ازﺑﯾﮏ ھﺎ ،ﺗرﮐﻣن ھﺎ ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﻗﻠﯾت
ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧژادی در ﺷوروی دارﻧد ،ادﻋﺎ ﮐﻧد.
از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اظﮭﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ھرﻗدر ﻧواﻗﺻﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در آﻏﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ آن ھم
ﭘﺳﺎن ھﺎ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﮫ ﻣﻌﺎھده ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾد .اﯾن ﺧط از ﺳوی اﮐﺛر ﻣﻠل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﻣراﺣل ﻧﺧﺳﺗﯾن از اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧﺣرف ﺷده ﺑﺎﺷد،
وﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٩۴٧ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آورده ﺷد ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧد
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و در ﻻﯾﺣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آزادی داد ،ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و ﺗﻌﮭدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ از آن ھﺎ ﺑرﺧوردار ﺑود ،آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ اﯾن دو ﮐﺷور اﻧﺗﻘﺎل داد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﭘس از آن ،در ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت آﺷﮑﺎرا ﺧط دﯾورﻧد را ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺎن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﻧد .در  ١٩۵۶ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎن ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ) (Seatoﮐﮫ ھم ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ھم اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده در آن ﻋﺿوﯾت داﺷﺗﻧد ،ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﭘﺷﺗون ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻧب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺧط دﯾورﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺷﮭروﻧدان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ادﻋﺎھﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑرﺧﻼف اﯾن اﻣر ﻗﺎﻧون ﺑﯾن
اﻟدول را ﻧﻘض ﮐرده ،ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
در زﻣﯾﻧﮫ دﻻﯾل ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ،ﺑﮫ ﻗرار ﮔﻔﺗﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﭘﺷﺗون ھﺎ در داﺧل ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯾﺳوراﻟﺣﺎل
ﻣرﻓﮫ ﺗرﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﮔر آن ھﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣدﻏم ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗطﻊ ﻧظر از ﭼﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ ﮐﮫ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﯾﭻ ﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواھﯽ ﺷﺎﯾﺎن
ﺗوﺟﮭﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت ،و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﯾﯽ دال ﺑرﻣﯾل و رﻏﺑت ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑر
اظﮭﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٩۴٧اﯾن ﺣق را ﺳﻠب ﮐرد .زﯾرا ﯾﮏ اﮐﺛرﯾت  ۵۵درﺻد رای
دھﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط در آن ﺷرﮐت ﻧﻣودﻧد و ﺑﯾﺷﺗر از  ٩٩درﺻد آن ھﺎ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رای دادﻧد و
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ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد .اﮔر ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﻗدر ﻣﮭم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ،ﭼرا ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎن را در ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻣدﻋﯾﺎت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐوﺷش ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در زﯾر ﭘرده ﻧﺎزک اﺗﺣﺎد ﻣﻧﺎطق ھم زﺑﺎن ،ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺧﺎک ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣق ﮐﻧﻧد و راھﯽ ﺑﮫ ﺑﺣر ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﯾﮏ اﻗﻠﯾت ﮐوﭼﮏ اﻧد ،ﺟزو ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد .ﭼرا؟ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد زﯾرا ﮐﮫ اﯾن ﺧطﮫ ﺑﻧدرھﺎی درﯾﺎﯾﯽ دارد .ﺧﺎطره ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗدﯾم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑر اﯾن اراﺿﯽ ﺑر
اذھﺎن ﺷﺎن ﯾﮑﺳره ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻓﺗوﺣﺎت و اﻓﺗﺧﺎرات ﭘﯾﺷﯾن را دو ﺑﺎره در دﻧﯾﺎی ﺧﯾﺎل ،زﻧده ﺳﺎزﻧد.
»ھﻧﮕﺎﻣﮫ« ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺻرف ﯾﮏ دﺳﺗﺎوﯾز ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﺳت ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧزاع در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﮔروه ﺣﺎﮐم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آن ھﺎ ﺣﺗﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭘﺷﺗو ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد و زﺑﺎن و ﻋﺎدات
اﯾﺷﺎن ﺻﺑﻐﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺳر اﻧﺟﺎم ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺻرار ﻣﯽ ورزد ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﻣوﺟودﯾت و ھﺳﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎی ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣورد
ﺗﻌرض ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺻوﺑﮫ ھﺎ و اﯾﺎﻟت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧژادھﺎ و ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف– ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ ،ﺑﻠوچ ،ﭼﺗراﻟﯽ،
ھوﻧزا ،ﭘﺷﺗون و دﯾﮕران ﺑود و ﺑﺎش دارﻧد ،اﺟﺎزه دادن ﺣرﮐت ﺟداﯾﯽ طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑراﺳﺎس ﻧژاد و زﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد .اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﮕﺎل از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟدا ﺷد ﺗﺎ ﺑﻧﮕﻼدﯾش ﻣﺳﺗﻘل را ﺗﺷﮑﯾل دھد .وﻟﯽ اﯾن
از ﻟﺣﺎظ ﻓزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھزاران ﻣﯾل از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دور ﺑود و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺟزﯾﮫ دﯾﮕری را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد.
ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﺑﺎ دﯾﮕر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﮭﻠﮏ ﺧواھد ﺑود .اﯾن ھﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺣﺗﺎ اﮔر ادﻋﺎھﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺎﺣدی اﻋﺗﺑﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﭘذﯾرش ﺧطر اﻧﻘراض ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ اﻋﺗراف ﻧﻣﺎﯾد.
زھر ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از اﯾن ﭘﯾﺷﺂﻣدھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺟﺎدﻟﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷد .ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در
ﻓﺻل آﯾﻧده ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺧﯾﻠﯽ دور رس و ﻓراﮔﯾر ﺑود.
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ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن :ﺑﺧش دوم
زھر در ﺟﺎم دوﺳﺗﯽ
ﭼﺎﻟش ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺣول ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻧش ﺑزرگ آﻏﺎز ﻧﻣود ﮐﮫ ﻧﻔوذ و ﺗﺳﻠط ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ھﻧد ﭘس از ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻧﮭﺎد و ﮐﻣرﻧﮓ ﮔردﯾد .ﻋﻼﻗﻣﻧدی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﻣﺎورای ﺳرﺣد ﺷدت
ﮔرﻓت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ھﻧد ﺑﮫ دو ﮐﺷور ،ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﻣﻌﻠوم ﺷد ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻋرض ﺣﺎل ھﺎ و
اﺣﺗﺟﺎج ھﺎ را ﺗﻘدﯾم ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐرده ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ورزﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت در ھر ﺑﺣث و ﻣذاﮐره در ﺑﺎره آﯾﻧده
ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود .اﺑﺗدا از ﺳﺎل  ١٩۴۴ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ھﻧوز روان ﺑود ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﮫ
ﯾﯽ ﻋﻧواﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل
ﻧﺎﯾل آﯾد ،ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد.1
در اﮔوﺳت  ١٩۴٧اﻧدﮐﯽ ﭘﯾش از اﺳﺗﻘﻼل ھﻧد ،ﺷﺎه ﻣﺣﻣود -ﺻدراﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در راه ﺧود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
از ﻟﻧدن ﻣﯽ ﮔذﺷت ،ﺑﺎ ارﻧﺳت ﺑﯾون  - Ernest Bevinوزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣود .وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن
داد ﮐﮫ ﺑرادری ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﭘﺷﺗون ھﺎی ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺑرھم زده ﻧﺧواھد ﺷد .2ﺿﻣﻧﺎ َ در دھﻠﯽ
ﻧو -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻟرد ﻣوﻧت ﺑﯾﺗن  Lord Mountbattenدر ﺑﺎره اﺳﺗﻘﻼل ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻧد ﻣذاﮐره ﻣﯽ ﮐرد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎص
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ﺗورواﯾﺎﻧﺎ ﻋﻼﻗﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎی ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣود .ﻧﺟﯾب
ﷲ ]ﺗورواﯾﺎﻧﺎ[ ﺑﮫ ﻣوﻧت ﺑﯾﺗن ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻓرﺻت ﺧود ارادﯾت ﺷﺎن داده
ﺷود و دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺷورت ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣوﻧت ﺑﯾﺗن ﮐﮫ در آن وﻗت ﺳﺧت
ﮔرﻓﺗﺎر ﮐوﺷش ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن ﺣزب ﮐﺎﻧﮕرس ھﻧدی و ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﺟﯾب ﷲ ﺗورواﯾﺎﻧﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
داد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﭘﺷﺗون در وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت3.
آﻧﭼﮫ در وﻗت ﻣﻧﺎﺳب رخ داد ،رای ﮔﯾری ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ دو
اﺧﺗﯾﺎر را داد :ﺑﮫ ھﻧد ﻣﻠﺣق ﻣﯽ ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﺷﺗون ھﺎ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﯾﺎ راﯾﮕﯾری ھﻣﮕﺎﻧﯽ
را ﺗﺣرﯾم ﮐردﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺞ درﺻد از رای دھﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط )ﺑرﻋﮑس ھﺷﺗﺎد و ﺷش درﺻد در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﭘﯾﺷﯾن( ﺷرﮐت ورزﯾدﻧد .از ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺞ درﺻد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑر
ﮔزﯾدﻧد .در ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ،ﺟرﮔﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﮔزار ﮔردﯾد .اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز ﺣق ﮔزﯾﻧش،
ﺗﻧﮭﺎ ھﻧد ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود .روﺷن اﺳت رﺟﺎل ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑر ھﻧدوﺳﺗﺎن ھﻧدو ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر راﯾﮕﯾری ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺷدت اﻋﺗراض ﻧﻣوده ،ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت آزادﯾﺧواھﯽ و
اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .آن ھﺎ از اﻧﺗﺧﺎب آزاد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن وﻋده داده ﺷده ﺑود،
ﻣﺣروم ﮔرداﻧﯾده ﺷدﻧد .اﻋﺗراﺿﺎت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد ﮐﮫ »ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎھده
 ١٩٢١اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس ﺣل و ﻓﺻل ﺷده اﺳت.« 4
ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ ﺑﯽ درﻧﮓ رواﺑط ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت ﺟدﯾداﻟﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺗﯾره ﺷدن ﮔذاﺷت .در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ١٩۴٧
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺟﯾب ﷲ ﺗورواﯾﺎﻧﺎ را ﺑﮫ ﮐراﭼﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺟﻧﺎح  -ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔورﻧر ﺟﻧرال ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻌﺿﻠﮫ
را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھد .ﻧﺟﯾب ﷲ درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از رھﺑران ﺟدﯾد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺟﻧﺎح ﭘﻧﺎھﮕزﯾﻧﺎن ھﻧدی
اﻧد و در ﺑﺎره ﻣﺷﮑﻼت ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺗون اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﯽ داﺷﺗﻧد .ﺟﻧﺎح ﺑﮫ داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ﺗورواﯾﺎﻧﺎ وﻋده داد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣوﺿوع رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺿﻣﻧﺎ َ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ھر دو ﻣﻠت ﺑﺎﯾد رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﯽ درﻧﮓ رای ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﭘس ﮔرﻓت و ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑر اھﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻗﺎﯾل
ﺑود ،ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺷﺎه وﻟﯽ -ﮐﺎﮐﺎی )ﻋم( ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻔرﯾش ﺑﮫ ﮐراﭼﯽ ﮔﺳﯾل داﺷت.5
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻔﯾر ﺑﮫ دھﻠﯽ ﻧو ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ از ﻗﺿﯾﮫ ﭘﺷﺗون دﻓﺎع ﮐﻧد .در ھﻧد
ﻧﺟﯾب ﷲ ﮔوش ھﺎی ﺷﻧواﯾﯽ ﯾﺎﻓت .زﯾرا ﺗﻘﺳﯾم ﻧﯾﻣﻘﺎره ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑوده و ﭘﯾداﯾش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ آﺷوب ھﺎی
ﺗﺑﺎری ﮔﺳﺗرده ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺻدھﺎ ھزار ﻣﺳﻠﻣﺎن و ھﻧدو ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،ھﻣراه ﺑود .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ،ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی ﻧﻔوس در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن از ھﻧد ﮔرﯾﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﺗﻌداد از ھﻧدوھﺎ و ﺳﯾﮏ ھﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮔﻔﺗﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺳر ﺗﻘﺳﯾم داراﯾﯽ ھﺎی ﺣﮑوﻣت
ﻣﺷﺗرک ﻧزاع داﺷﺗﻧد و از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره وﺿﻊ ﮐﺷﻣﯾر -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ھﻧدو ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧد
ﺑﭘﯾوﻧدد ،ھر ﭼﻧد اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﺷﮭروﻧدان وی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودﻧد .ھﻧد در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺻﺗﯽ دﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
وارد ﻧﻣودن ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .و ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،اﻓﻐﺎن ھﺎ را در ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺷﺎن ﺗﺷوﯾق ﮐرد .اﯾن ﺑﮭره ﺑرداری از
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ھﻧد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺳﺎﺧت6.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده زھر را ﻣﯽ ﭼﺷد:
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻧدﮐﯽ ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﮔردد ،در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ درﮔﯾر ﺷد.
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﺳﻔﯾر اﻣرﯾﮑﺎ در ﻟﻧدن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اظﮭﺎر ﻧﮕراﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ را از ﺟﮭت
ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺻدراﻋظم -ﺷﺎه ﻣﺣﻣود را ﺑﺎﺑﯾون در ﻟﻧدن ﮔزارش داد .ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ اظﮭﺎر ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ھﻣدردی ﺑﺎ ﻣوﺿﻊ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧدارد .آن ھﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذﺷﺎن ﺑراﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐم اﺳت .زﯾرا
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺻدد ﭘذﯾرﻓﺗن ﻋﺿوﯾت ﺟرﮔﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﻼف ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻔوذش را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﺗﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﻧرم ﺳﺎزد .در
ﻋﯾن زﻣﺎن ،وزﯾر ﻣﺧﺗﺎر اﻓﻐﺎن در واﺷﻧﮕﺗن -ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﻋزﯾز ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺣﻣد
ﻋﻠﯽ ﺟﻧﺎح وﻋده ھﺎی ﺧود را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ روی ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﻘض ﮐرده
اﺳت.7
دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﺎ ﻣوﺿﻊ اﻓﻐﺎن ھﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﺑود ،ﻣﮕر ﯾﮏ
وﺿﻊ ﺗﻔﺎھم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﻣرﯾﮑﺎ در ﻟﻧدن ﺗذﮐر رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ:
»وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ روش ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن وزارت دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ
وزارت ﻣﺧﺗﺎری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﮐﺎﺑل را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دھد .ﻣﺷﮑل از ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﺎﺑرﺟﺎی دﯾرﯾﻧﮫ ﻣﻧﺷﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣوﺟب ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﻣرزی ﺷده ،اﻣﻧﯾت ﺳرﺣد را ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺳر اﻧﺟﺎم از راه ﺗﻔﺎھم
ﻣﺷﺗرک اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﺑد .ﺑﺎ آن ھم وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ اظﮭﺎر ھﻣواﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ
آن ھﺎ از ﻧﮕﺎه ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟدول ﻣوﺿﻊ ﺿﻌﯾﻔﯽ دارﻧد.8
از دﯾﮕر اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣﻌﺎﺻر ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﭘﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده را در اﯾن ﻧزاع ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد -ﻧزاﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ آن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ درﺳت ﻣﯾراث ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻣﭘراﺗوری
و اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھم ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺷﻣوﻟﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل رای داد و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٨ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺻره ﺟزﯾﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓت ،ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﮐﻣﭘﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣورﯾﺳن ﮐﻧودﺳن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧت زﯾﺎن دﯾد .ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣزﺑور ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺷﮑﺎﯾت
ﮐرده درﺧواﺳت ﻧﻣود ﭼﯾزی اﻧﺟﺎم داده ﺷود ﮐﮫ از وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع ﺑﮑﺎھد و واﺷﻧﮕﺗن ﺧواھﯽ ﻧﺧواه ﺧود را
ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎﻓت و آﻏﺎز ﮐرد ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ ﻣوﻗف ﻧرﻣﺗر .در ﺟﻧوری ١٩۴٨
ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ وزﯾر ﻓواﯾد ﻋﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﻣﺣﻣد ﮐﺑﯾر ﻟودﯾن ھﺷدار دادﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﺎﮐش ﻣﯾﺎن
دوﻟت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘروژه ھﺎی ﮐﻣﭘﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣورﯾﺳن ﮐﻧدوﺳن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن Morrison
) Knudson Afghanistan (MKAﺳﺧت آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ھم اﻗﺗﺻﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﯾﺎن آوری ﻣﺗﺎﺛر
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻟودﯾن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ]ﭘروژه[ ﻣورﯾﺳن ﮐﻧودﺳن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اوﻟوﯾت و اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗر دارد .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺷﺎره واﻗﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻣرﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﭼﻧﯾن ﯾﮏ اوﻟوﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده را ﺑرای ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾل ﺑودﻧد 9 .اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ
اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره ﻗرﺿﮫ ﯾﯽ در واﺷﻧﮕﺗن ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم اﻣرﯾﮑﺎ را در اﯾن ﻗرﺿﮫ ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎزد.
در ﺟوﻻی  ١٩۴٩ﺳردار ﻧﻌﯾم از وظﯾﻔﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر در واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت و ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﻣرﯾﮑﺎ
اطﻼع داد ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ﻣﺎﯾوس اﺳت زﯾرا او ﺳﯾﺎﺳت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را در ﺧﺻوص ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺻورت ﮐل ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎﻣل درک ﮐرده اﺳت.
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ﻟوﯾس درای ﻓﯾوس -وزﯾر ﻣﺧﺗﺎر اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎﺑل ﮔزارﺷﯽ در دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۴٩ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ در آن اظﮭﺎر
ﻧﮕراﻧﯽ از اﯾن ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﮭت ﺑﮫ دﺳت آوردن ﮐﻣﮏ روی ﻣوﺿوع
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷوروی ھﺎ رو آورﻧد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣوﺿوع را ﺟدی ﺗﻠﻘﯽ ﮐرده و ﻣواﻓﻘت ﺑﮫ
درﺧواﺳت اﺳﻠﺣﮫ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺑدل ﻧرﻣش آن ھﺎ در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار
دھد .درای ﻓﯾوس ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗب ھﻣدﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗﻔﺻﯾل ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﭘﺎﻓﺷﺎری داﺷت ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮔزاﻓﮫ ﮔوﯾﯽ ﻧﻣوده ،اﺣﺳﺎس ﻏﻠط و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ اظﮭﺎر
ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ ﯾﮏ ﻗﻠم دﯾﮕر از ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺧواھﻧد ﻓروﺧت ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣل و ﻓﺻل ﺷود " واﺷﻧﮕﺗن اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﮐﮫ ﮐﻣﮏ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣرﺑوط داﻧﺳﺗﮫ ﺷود،
رد ﻧﻣود11 .
در ﻣﺎه ﻣﺎرچ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ دھﮑده ﭘﺷﺗون را در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﺑﺎران و  ٢۶ﻧﻔر را ﮐﺷﺗﮫ
و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی را زﺧﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،رواﺑط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺗر ﺷد .دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺎزدﯾد از
ﻣﺣل ﺑﻣب ،ﺑﺎ دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺷﺗرک ﺑﯽ طرف ﺑﮫ ﺳود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﯾﺻﻠﮫ
ﮐرد .ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳووﻟﯾت را ﭘذﯾرﻓت و ﺧﺳﺎرات را ﭘرداﺧت و ﻟﯾﮑن ﺗﺎ آن وﻗت اﺣﺳﺎﺳﺎت در ھردو ﮐﺷور
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت وزﯾر اﻣور ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻧﺻوب ﮔردﯾد .ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ درﻧﮓ
ﺷدﯾد ﺷد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺿد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﺎﯾل رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﮔذاﺷت .اﯾن ﯾﮏ ﺳر ﻓﻠﻣﯽ در ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
داوود ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او ﭘﺳﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳت وزﯾر زﻣﺎم اﻣور را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻏﻣﺎض و
ﺗﺟﺎھل ھﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود – ﺑرﺧﯽ رھﺑران را از ﮐﻣرﺑﻧد ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣود ﮐﮫ ﻧواﺣﯽ "ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺣﮑوم" را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .ﺣﮑوﻣت ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾد و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯾرزا ﻋﻠﯽ ﺧﺎن -ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻓﻘﯾر اﯾﭘﯽ -ﯾﮑﯽ
از ﻧﺎراﺿﯾﺎن ﻣﺷﮭور ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ھم ﺑﺎ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ و ھم ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺟﻧﮕﯾده ﺑود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن رﯾﯾس
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﺗﯾره ﺑﺎغ در ﺟﺎﻧب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳرﺣد ﺑرﮔزﯾده ﺷد .اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن ،وزارﺗﺧﺎﻧﮫ داوود ﻣﮑﺗب
ﺧوﺷﺣﺎل ﺧﺎن ﺧﺗﮏ را در ﮐﺎﺑل ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد 12 .ﮐﮫ در آن ﭘﻧﺟﺻد ﺷﺎﮔرد از ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ در ﺟﺎﻧب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺧط دﯾورﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺷﺗون ھﺎ و ارزش ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و آزادﯾﺧواھﯽ و اﺳﺗﻘﻼل
طﻠﺑﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ ﮐراراَ ﺗﻠﻘﯾن ﻣﯽ ﮔردﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﮔزارش ھﺎﯾﯽ وﺟود داﺷت ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾن ﮐﮫ ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣرﺷﺎن
از ﺷش ﺗﺎ ھژده ﺳﺎل ﺑود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﭼرﯾﮑﯽ آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ دﯾدﻧد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ در
داﻣﺎن ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ ﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷدﻧد و در آﻏوش آن ﭘرورش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل آن ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ﭼﻧﺎن
آﻣوزﺷﯽ ﺿروری ﻧﺑﺎﺷد.13
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۴٩رﻓﺗﺎر ﺑﺎﻟﻣﺛل ﮐرده ،اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ ﺳر از ﯾﮑم ﺟﻧوری  ١٩۵٠ھﻣﮫ ﺗﺎﻧﮑرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﺗرول از ﺑﻧدرھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎط ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ در رﻓت و آﻣد »ﻣﻘررات
اﯾﻣﻧﯽ را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد« ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ راه اﻧدازی ﻧﺷرات زﻧﻧده و ﮐﺎرزار ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ رادﯾوﯾﯽ ﺗﻼﻓﯽ را آﻏﺎز ﮐرد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ زودی ﺑﺎ رﻓﺗﺎر
ﺑﺎﻟﻣﺛل ﭘﺎﺳﺦ داد 14 .ﺑﺎزداﺷت ﻣﺣﺻوﻻت ﭘﺗروﻟﯽ از ﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۵٠ﮐﮫ در ﺳﯾﻣﺎی ﺑطﺎﻧت ،ﺗﻌﻠل و
ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺷت ،ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺻره ﮔﺳﺗرده ﺗر ﮐﺎﻻھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺗﺣول ﮐرد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
ﻣﺣﺎﺻره ھﺎی ھﻣﺎﻧﻧدی در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۵٣و  ١٩۵۵و  ١٩۶١آﻣد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور
و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﻋﺗراض ﻧﻣوده ،ﻗرارداد ﺗﺟﺎری ﺳﺎل  ١٩٢٣اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس را ﺷﺎھد ﻣﯽ آوردﻧد .ﻗراردادی
ﮐﮫ ﺷرط ﮔذارده ﺑود .ﮐﺎﻻھﺎی راھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد آزاداﻧﮫ از راه ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻋﺑور ﮐﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﭼون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑر ﻣﻌﺎھدات اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس اﺳﺗﻧﺎد ﮐرده ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﺎد ﭼﻧﺎن ﻣﻌﺎھدات را از ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ارث ﺑرده اﻧد ،ﺑﺎﯾد آن ھﺎ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ١٩٢٣
اﺣﺗرام ﮔذارﻧد 15 .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺳﺗدﻻل ھﺎ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧداده و ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﻧد از
ﻓواﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺳﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺧود را در ﻣورد ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﺗرک ﮔوﯾﻧد .ﻋﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرای ﻣﻌﺎھده ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺳﺎل  ١٩۵٨ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻣورد ﻣذاﮐره ﻗرار ﮔرﻓت ،اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد16 .
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در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩۴٩واﺷﻧﮕﺗن ﺳر اﻧﺟﺎم درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﮫ دور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ رھﺑران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐردﻧد .اﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﭘس از آن ﮐﮫ ﻟﺟﺎﺟت و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮕﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ را ﻣﻌﻠوم
ﻧﻣودﻧد ،ﺑﺎ ﮐﻣروﯾﯽ و ﺗردد ،راه ﺣﻠﯽ را ﺑﮫ ھر دو ﺣﮑوﻣت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﻋﺎم و ﺗﺎم ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﯾوه دﯾﮕری ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود از
ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ھﯾﺎت ﻣﺷورﺗﯽ ﺗﺎ ﺑرای دو ﮐﺷور در ﺑﺎره ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را در ھر دو طرف ﺳرﺣد
ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و در ﺑﺎره ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣﺎﯾد .ارﺟﺎع ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای
ھر دو ﮐﺷور ﭘذﯾرا ﻧﺑود .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾل ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺑرد ،اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از آن ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐرد زﯾرا آﻧﮕﺎه ﻧﺎﮔزﯾر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﻧب ﯾﮏ طرف را ﺑﮕﯾرد.17
در دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۴٩ﺟورج .ﺳﯽ .ﻣﮏ ﮔﯽ ) - (Gorge C Mcgheeﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در اﻣور ﺷرق
ﻧزدﯾﮏ و ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﯾدن ﮐرد و ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت ﻣزه ﻣﺷﮑل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﭼﺷﯾد .واﮐﻧش او ﭘرده از
روی ﺣﻘﺎﯾق ﺑر ﻣﯽ دارد .وی در ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
»ﺑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟداﯾﯽ )ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت داده ﺷده ﺑود و ﻟﯾﮑن اﯾن ﻣوﺿوع ھﻧوز ھم
ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﺷﺗون ھﺎ
آرزوی آن را دارﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺷﮑل ﭘﯾﭼﯾده ﯾﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧﻠق ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ھم اداﻣﮫ
دارد ،ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﺣل آن ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯾﻎ ﺑﮫ ﺧرج ﻣﯽ دادﯾم ﺗﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ را از ﺑﮭره ﮔﯾری ازآن ﺑﮫ ﺳود
ﺧودﺷﺎن ﺑﺎزدارﯾم .اﻓزون ﺑر آن ،ﯾﮏ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘل از ﻧظر ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد ﯾﮏ دوﻟت ﭘﺎﯾدار ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ﺟز ﻣﺎ
ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ آن را ﺑﭘردازد .رواﺑط اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در آن وﻗت رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻣﯽ رﻓت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣﺧﺻوﺻﺎ َ ﺑراﺛر ﻓﺷﺎر رﻗﺎﺑﺗش ﺑﺎ ھﻧد ،ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب و ﺗﻘرب ﻣﯽ ﺟﺳت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،در
ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ ،ﺑﮫ وﯾژه اﻣداد اﺳﻠﺣﮫ ،زﺣﻣت ﻓراوان ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺧود را از ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ھﻧدی ﺟدا ﺳﺎزد و
وﻋده داد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی آن در ﺻورت ﺣﻣﻼت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ در ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .آن ھﺎ
ﺑرای ﻣﺎ ﺑدﯾل ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ َ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎی ھﻧد ،ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣودﻧد18 .
وﺿﻊ در ﺳﺎل  ١٩۵٠ﺑدﺗر ﺷد .ﺳﮫ ﻟﺷﮑر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در راس آن وﻟﯽ ﺧﺎن اﻓرﯾدی ﻗرار داﺷت ،از ﺧط دﯾورﻧد
ﮔذﺷت»ﺗﺎ درﻓش ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑر رود ﺳﻧد ﻧﺻب ﮐﻧد« .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯽ درﻧﮓ ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی را ﺳﺧت ﺗر
ﺳﺎﺧت .ھر دو ﮐﺷور ﺳﻔﯾران ﺧود را )از ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر( ﻓرا ﺧواﻧدﻧد .در ﺟوﻻی  ١٩۵٠اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗراﻧزﯾﺗﯽ را ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﻣﺿﺎء ﮐرد و ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓت
 19واﺷﻧﮕﺗن دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕران ﺷده و در  ۶ﻧواﻣﺑر  ١٩۵٠اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ و رﺳﻣﺎَ
در ﻣوﺿوع ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد .و ﺑﺎ اﺻرار و اﺑرام از ھردو ﮐﺷور ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ را از راه ﺣﮑﻣﯾت ﺣل و ﻓﺻل
ﮐﻧﻧد و ﺑرآن ھﺎ ﻣﻌروض داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻﻔت واﺳطﮫ در ﻣﯾﺎن دو طرف ﻋﻣل
ﮐﻧد .راه ﺣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ھر دو ﮐﺷور را ﻣﺗﻌﮭد ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ:
 – ١ﺣﻣﻼت رﺳﻣﯽ را ﺑرﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﻧد و ﺑﮑوﺷﻧد ﺗﺎ ﺣﻣﻼت ﺧﺻوﺻﯽ را ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 – ٢ﺑﮑوﺷﻧد ﺗﺎ ﺑرﺧوردھﺎی ﻣرزی را از ﻣﯾﺎن ﺑﺑرﻧد و از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز در ﺑﺎره ﭼﻧﺎن روﯾدادھﺎ
ﺧودداری ورزﻧد.
 – ٣ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺳﻔﯾران را از ﺳر ﮔﯾرﻧد.
 – ۴ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ظرف ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺎ ھم دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ روی اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺷﺎن ﺑدون ﺷراﯾط ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﯾن اﻗدام ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺑﯽ درﻧﮓ آن را ﭘذﯾرﻓت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ ﭘﺎﺳﺦ ﻧداد .اﻣﺎ
ﻧﺧﺳت وزﯾر -ﻟﯾﺎﻗت ﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣوﻟود ﺧﯾﺎل اﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت« .ﭘس از آن
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،رھﺑران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺗﺎ از ﺑﺣث روی ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧود داری ورزﯾدﻧد20 .
در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ١٩۵١ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ -ﻣﮏ ﮔﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾدن ﮐرد .در
ﮐﺎﺑل ﺣﯾن دﯾدارش ﺑﺎ ظﺎھرﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه طﺑق ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ھواداری از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑراﺑر اﯾن ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ روی ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﭼﺳﭘﯾدﻧد ،از ﺧود
ﻧﺎﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺑردﺑﺎری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد و در ﺑراﺑر ﻣﺳﺎﻋﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷرح ﻣوﻗف اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت،
ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑدون ﺳﻧﺟش رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﻣﮏ ﮔﯽ ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺻدارت -ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد )ﺻدراﻋظم ﺷﺎه
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ﻣﺣﻣود در ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑود( واﻗﻌﯽ ﺗر و اﺳﺎﺳﯽ ﺗر ﺑود .اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣرﮐز داﺷت .ﻋﻠﯽ
ﻣﺣﻣد اظﮭﺎراﺗش را روی ﺣق ﺧود ارادﯾت ﺑﻧﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﮏ ﮔﯽ ﺑدان اﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﮫ ﺧود ارادﯾت ﯾﮏ
ﺳﯾﺎﺳت ﺧوب ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺧﺳت ﺑود .وﻟﯽ اﮐﻧون ﮐﮭﻧﮫ ﺷده و ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از ﻧﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑرﭘﺎی ﺧود اﯾﺳﺗﺎده ﺷود .او ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد را آﮔﺎه ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻟﯾﺎﻗت ﻋﻠﯽ ﺧﺎن روی دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﺑدھد و ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﯾﮏ ﻗرار ﻣوﻗت  Modus Vivendiرا
ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد .ﻣﮏ ﮔﯽ ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﻣﺧﺎﺑره ﮐرده اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ او ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐﻧد .واﺷﻧﮕﺗن ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ،ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ »در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ اﯾن اﻧﺗﺑﺎه را ﺑدھﯾد ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی آن ھﺎ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻋﻣل ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ھر ﮔوﻧﮫ ﺑﺣث در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﯽ ﭼون ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺧودداری ورزﯾد« 21 .
ﻣﮏ ﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﺑود اﻓﻐﺎن ھﺎ آﻣﺎده ﯾﮏ رھﯾﺎﻓت ﻣﻌﻘول اﻧد ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ﻟﯾﺎﻗت
ﻋﻠﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت .ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی زﯾﺎد ،ﻟﯾﺎﻗت ﻋﻠﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ را ﻣﺗوﻗف
ﺳﺎزد ،اﮔر اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل دﺳت ﺑزﻧﻧد ،ﺳﻔﯾران را ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﻧد .ﻣﺳﺎﯾل را در ﺗراز ﺳﻔﯾران ﻣورد
ﺑﺣث ﻗرار دھد و ھر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺣل ﻧﺎﺷده را در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺷﺗرک وﯾژه ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺟﻣﯾﻠﮫ ﮐﮫ از دﯾر زﻣﺎﻧﯽ اراﯾﮫ ﺷده ﺑود ،ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻣﯽ ﯾﯽ ﺑدھد .ﻣﮏ ﮔﯽ در ﻣﺎه
اﭘرﯾل ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺎزﮔﺷت .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣوﻓق ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ،ﺧﯾﻠﯽ راﺿﯽ ﺑود .او
ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ -دﯾن اﮐﯾﺳون  Dean Achesonو ﺻدراﻋظم -ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﮐﮫ در آن ھﻧﮕﺎم از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
دﯾدن ﻣﯽ ﮐرد ،ﭼﻧﯾن ﮔزارش داد .ﻣﮏ ﮔﯽ در اﯾن ﺣﺎﻟت وﺟد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺑرای ﻣﺎھﯾﮕﯾری در ﭘﺎﯾﺎن
ھﻔﺗﮫ در ﻣزرﻋﮫ ﺧود در ورﺟﯾﻧﯾﺎ دﻋوت ﮐرد و در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﭘوﺳت ﮐﻧده و ﺑﯽ آﻻﯾﺷﺎﻧﮫ از ﺻدراﻋظم ﭘرﺳﯾد
ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺣﻣﺎﯾت از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﻠص ﺑوده اﻧد .ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﮐﮫ اﺷﮏ در ﭼﺷﻣﺎﻧش دور ﻣﯽ زد ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﯾﺎن ﻓﺻﯾﺢ ،ﻣﮏ ﮔﯽ را ﺑﮫ ﻋﻣق اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﻣورد اﯾن ﻣﺷﮑل و از رﻏﺑت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ رھﯾﺎﻓت
ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت .ﺳر اﻧﺟﺎم ،ﻣﮏ ﮔﯽ ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت ﺟدﯾت ﻣﺳﺎﻟﮫ را درک ﮐرد22.
اﻧﺗظﺎر ﻣﮏ ﮔﯽ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﻟﯾﺎﻗت ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ او داده ﺷده ﺑود ،ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧد.
ﯾﺎدآوری ھﺎی ﭘﯾﮭم اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺗواﻧﺳت ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ را از ﺟﺎﻧب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑراﻧﮕﯾزد .ﺳراﻧﺟﺎم در اﮐﺗﺑر  ١٩۵١اﻣرﯾﮑﺎ
ﻗطﻊ اﻣﯾد ﮐرده و ﺑﮫ ھردو ﮐﺷور اطﻼع داد ﮐﮫ ﮐوﺷش ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺟﻣﯾﻠﮫ اش ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧده ،و از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧود ﭼﺷﻣﭘوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧد روز ﭘﺳﺎﻧﺗر ،ﻟﯾﺎﻗت ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ دﺳت ﯾﮏ ﻧﻔر اﻓﻐﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد
ﮐﮫ ﺑﯽ درﻧﮓ از ﺳوی ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﻟﯾﺎﻗت ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ را ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در اﯾن دراﻣﮫ ﺑﺎزی ﮐرده ﺑﺎﺷد
و آن ھم اﮔر ﮐدام ﻧﻘﺷﯽ ﺑوده ﺑﺎﺷد– ﻣرﻣوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،اﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﮫ
اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﺎراﺿﯽ ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑود23 .
ﺟﺎم زھر ﻟﺑرﯾز ﻣﯽ ﺷود:
در ﺳﺎل  ١٩۵٣ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود -ﺟﻧرال ﺟوان و ﻧﯾروﻣﻧد اردو -ﭘﺳرﮐﺎﮐﺎی ظﺎھرﺷﺎه ،ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت از
ﯾﮏ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾﮕر در داﺧل ﺧﺎﻧواده ﺷﺎھﯽ ،ﺻدراﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد او ﻣﺳﻠﻣﺎ َ ﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﮔرای ﭘﺷﺗون ﺑود ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ وی ﺑر ﻋﺻری ﺳﺎﺧﺗن ﺳرﯾﻊ در داﺧل ﮐﺷور ،و ﺗﺣﺻﯾل آزادی ﺑرای ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣرﮐز ﻣﯽ
ﯾﺎﻓت .اﻗداﻣﺎت او ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏرض روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،در ﺳﺎل  ١٩۵۵ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ »ﻣﺎﺟرای
ﭘرﭼم« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،اﻧﻔﺟﺎر ﮐرد ﮐﮫ دو ﮐﺷور را ﺗﺎ ﻟﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺎﻧﯾد24 .
آﻧﭼﮫ ﻣوﺟب اﻧﻔﺟﺎر ﮔردﯾد ،اﯾن اﻋﻼم از ﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در  ٢٧ﻣﺎرچ  ١٩۵۵ﺑود ﮐﮫ آن ﮐﺷور ﻗﺻد داﺷت ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺻوﺑﮫ ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ را در »ﯾوﻧت واﺣد« ﻣﻧﺿم ﺳﺎزد.
ﻏرض اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوازﻧﮫ در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ ﭘرﺟﻣﻌﯾت
ﺗر ﺑود ،ﺑرﻗرار ﮔردد .اﻟﺑﺗﮫ ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب ﮐﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ در آن ﻣﺳﻠط ﺑودﻧد ،ﻧﯾز در اﯾن »ﯾوﻧت واﺣد «
ﻣدﻏم ﺧواھد ﺷد .در  ٢٩ﻣﺎرچ داوود ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﯾﯽ از طرﯾق رادﯾو ﭘﺧش ﮐرد ﮐﮫ در آن »ﯾوﻧت واﺣد« را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐوﺷﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺿﻣﺣﻼل و ﻧﺎﺑودی ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﺑﺎد ﻧﮑوھش
ﮔرﻓت .روز دﯾﮕر ،ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺑوھﯽ از ﻣردم ﮐﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑر ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل
و ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎی آن در ﻗﻧدھﺎر و ﺟﻼل آﺑﺎد ھﺟوم ﺑردﻧد .آن ھﺎ ﻋﻣﺎرت ھﺎ را وﯾران ﮐردﻧد و ﭘرﭼم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را
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ﭘﺎره و آﺗش زدﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن آﻟﺑوم ﺗﺻﺎوﯾر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﺧص ﺳﻔﯾر و ﺳﺎری ھﺎی ھﻣﺳر او را از ﻣﯾﺎن ﺑردﻧد .در
ﯾﮑم اﭘرﯾل ﮔروه اﻧﺑوھﯽ از ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ در
ﮐوﯾﺗﮫ و ﭘﯾﺷﺎور اﯾن ﮐﺎر را ﺗﻼﻓﯽ ﮐردﻧد.
اﻣروز ﺣوادﺛﯽ از اﯾن ﻣﺎﻧﻧد در ﺟﮭﺎن ،ﻧﺳﺑﺗﺎ َ ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده اﺳت اﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٩۵۵ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .ھردو ﮐﺷور ﺑرای ﺟﻧﮓ ﮐﻣر ﻣﯽ ﺑﺳﺗﻧد .ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﯽ و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از ھر دو ﮐﺷور ﯾﺎ اﺧراج و ﯾﺎ ﻓراﺧواﻧده ﺷدﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣودن آﻏﺎز ﮐرد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر
ﮐﺎﻻھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎﺻره ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣود .ھردو ﮐﺷور ﭘوزﺷﺧواھﯽ و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات را از ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐردﻧد .ﭼون ﺑرآوردن اﯾن ﻣطﺎﻟب ﻣﺷﮭود و ﻧزدﯾﮏ ﻧﺑود ،ﺳﻔﺎرت ھﺎ و ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
رﺳﻣﺎ َ ﯾﮏ اﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣوده ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﺗﺎ  ١۵ﻣﯽ ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗوﺳل ﺧواھد ﺷد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت داوود را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزد ﯾﺎ از طرﯾق وارد ﮐردن ﻓﺷﺎر ﺑر ﭘﺎدﺷﺎه او
را از وظﯾﻔﮫ اش ﺳﺑﮑدوش ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ از راه ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗن ﻗﺑﺎﯾل ﺑرﺿد او و ﺣﻣﺎﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را در اﯾن ﻣورد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐرد .ﺳﻔﯾر وارد  Wardو آﻣر ﻣﺣﻠﯽ ﺳﯾﺎ ) (CIAدر ﮐﺎﺑل طرﻓدار ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .اﻣﺎ
واﺷﻧﮕﺗن ھر ﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ از اﯾن دﺳت را رد ﮐرد.
در اﯾن وﺿﻊ ﭘر ﺗﻧش ،ھم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﯾل اﺳت ﻧﻘش ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ را
ﺑﺎزی ﮐﻧد؟ اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از درﮔﯾری در ﻗﻌر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ آن را واﻗﻌﺎ َ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ،ﺧودداری ورزﯾد.
ﻣﺳﺎﻋﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﮫ در  ١٩۵٠ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ رﻗت اﻧﮕﯾزی اﻧﺟﺎﻣﯾد .از اﯾن رو ،واﺷﻧﮕﺗن
ﻧﺧواﺳت آزﻣوده را ﺑﺎز ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد و اﻧﮕﺷت ﺧود را ﺑﺎر دﯾﮕر در ﺳوراخ ﮔژدم ﻓرو ﺑرد .واﺷﻧﮕﺗن ھﻣﭼﻧﺎن اﺣﺳﺎس
ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ ،طرح »ﯾوﻧت واﺣد« ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.
در اﭘرﯾل  ١٩۵۵ﺑﮫ ﺳﻔﯾر وارد ھداﯾت داده ﺷد ﮐﮫ دو طرف را ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﺟﺑران ﻣﻧﺎﺳب )ﺧﺳﺎرات
وارده( ﻓرا ﺧواھد .روی اﯾن ﻣﻧظور ،او ﺑﺎ ظﺎھرﺷﺎه دﯾدار ﻧﻣود .ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺿر اﺳت ﺑر
اﺳﺎس رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﮐﻧد .وﻟﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ﺑﺎﺷد .زﯾرا اﯾن ﮐوﺷش ﺑرای
ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻧﻣودن ﺣﻘوق ﭘﺷﺗون ھﺎ در طرح »ﯾوﻧت واﺣد« آن ﮐﺷور ﺑود ﮐﮫ در ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ،ﺳﺑب ﺑروز اﯾن ھﻣﮫ
ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﮔردﯾد .ﭼﻧد روز ﭘﺳﺎن ﺗر ،اﻣﺟد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن -ﺳﻔﯾر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در واﺷﻧﮕﺗن ﺑﺎ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ -ﺟﺎن ﻓوﺳﺗر
داﻻس  Johan Foster Dullesدﯾدار ﮐرد و اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ داوود ﺑﺎﯾد ﺑرﮐﻧﺎر ﺷود و از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑر ظﺎھر ﺷﺎه ﻓﺷﺎر آورد ﺗﺎ او را ﺑرﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎﯾد .داﻻس اﯾن ﺧواﺳت را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﮔﻔت ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ
ﺻرف داوود را ﺗﻘوﯾت و ﻧﻔوذ ﺷوروی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش ﺧواھد داد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﻣﺟد ﻋﻠﯽ ھﺷدار داد
ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﮐﺎرﺑرد ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز در ﺑراﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﺧواھد
ﮐرد.25
ﺑﮫ ھوراس ھﻠدرﯾت ) -(Horace Hildrethﺳﻔﯾر اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐراﭼﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن
ھﺎ ﺑﮫ زودی در ﺑراﺑر ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺳﻠﯾم ﺧواھﻧد ﮔردﯾد .زﯾرا راه ﺷوروی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗراﻧزﯾت از
طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻗﺎﺑت ﮐﻧد .ھﻣﯾن ﺗﺣرﯾم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯾر آن ﺑرﻧﻔوذ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﮕراﻧﯽ
در واﺷﻧﮕﺗن ﻣﯽ ﮔردﯾد .در آﻏﺎز ،ﺳﯾﺎﺳت اﻣرﯾﮑﺎ در ﻗﺑﺎل ﺗﺣرﯾم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن
ﺧﺎطر ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﻋﺿوﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﭘﯾﻣﺎن ﺑﻐداد در ﺟرﯾﺎن ﺑود ،ﺑرﺧورد ﻧﮑﻧد .وﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮔردﯾدﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﯾن ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ راه ﺗﺟﺎرت ﺷوروی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﻧﺷﯾن
راه ﺗﺟﺎرت از طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺷود ،اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣوده اﻧد و دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ اداﻣﮫ ﻣﺣﺎﺻره )اﻗﺗﺻﺎدی( ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾوﻧدھﺎی
اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﺎ ﺟﮭﺎن آزاد ﻗطﻊ ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﻣﺣﺎﺻره ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﮐﻣﮏ
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮔردﯾد .در  ٢۴ﺟون ﺳردار ﻧﻌﯾم ﺑﮫ داﻻس ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺎﺻره
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼَ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺧواھد ﺳﺎﺧت و اﯾن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواھد ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ واﻗﻌﯾت
ﭘﯾوﻧدد.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﺳﻔﯾر وارد روش اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾری را در ﮐﺎﺑل ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐرد .او در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﮔزارش
داد ﮐﮫ وی ﺷﮏ دارد در اﯾن ﮐﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی داوود را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺑﺎ آن ھم ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣود »ﮐوﺷش
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ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ھوش و ﺗﻌﻘل آورد« ﻣﺧﺻوﺻﺎ َ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗطﻊ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ داوود ﺑرﮐﻧﺎر ﺷود .داﻻس ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ را ﺗﺻوﯾب ﻧﮑرد .در
ﻋوض او ﺑﮫ ھﻠدرﯾث ھداﯾت داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺷدار دھد ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرﺧﻼف ﺗوﻗﻊ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﮑوس داده
ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ زﻧد و اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ آﻏوش ﺷوروی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .در  ٢٣ﺟوﻻی  ١٩۵۵ھﻠدرﯾث
ﻣوﺿﻊ اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﺻدراﻋظم -ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ اراﯾﮫ داد .وی ﭘﺎﺳﺦ داده ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣواد ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﭘروژه ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ را ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕری ﻗرار ﺧواھد داد .اﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺑﺎره راه ﺗﺟﺎری ﻻف ﻣﯽ زﻧﻧد و اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻧرﻣش ﺑﯾش از ﺣد ﻟزوم در ﺑراﺑر آن ھﺎ ﻧﺷﺎن داده از ھم ﭘﯾﻣﺎن ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﺎه
ﺑﻌد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎھده ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﻣﺿﺎ ﮐرد و ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﯽ از راه روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺣرﮐت
اﻓﺗﺎد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻣﺻر ،اﯾران ،ﻋراق ،ﺗرﮐﯾﮫ و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری را ﮐردﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ھر دو ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .اﯾن اﻣر اوﺿﺎع را اﻧدﮐﯽ ﻧرم ﺳﺎﺧت و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ اﻧﺻراف از اﻧدﯾﺷﮫ
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ داوود ﻧﻣود .روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه اﯾن ﻣواﻓﻘت و ﺳﺎزش ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻗداﻣﺎت و ﻣﺎﻧور ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣرﯾﮑﺎ
ﺑود .اﻣﺎ ﭘﺳﺎن ھﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﺎﯾﯾد ﻣوﺿﻊ ﻣﺣﮑم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﺳط ﻧﻔوذ
ﺷوروی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷوﯾق ﻧﻣوده و در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر ،ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن آزاد آن ﮐﺷور از دﺳت ﺑدھد.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ادﻋﺎ ﯾﮑﯽ از ادﻋﺎھﺎی ﺷرطﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب » ﭼﮫ ...اﮔر ...و «...ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود .و ﻧﻣﯽ
ﺗوان آن را ﺛﺎﺑت و ﯾﺎ رد ﮐرد.
اﯾن ﯾﻘﯾﻧﺎ َ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﭘرﭼم و ﻣﺣﺎﺻره ﺗﺟﺎرﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن آﻣد ،ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در رواﺑط آﯾﻧده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑود .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐرد .ﮔرﭼﮫ اﯾن ﮐﺷور از اﻗدام ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﺧودداری ورزﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
در ﯾﮏ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل در ﺳرﺗﺎﺳر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻗراری دوﺑﺎره رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑراﻋﺗدال
و ﺗﺷوﯾق ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕراﻧﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ ،دﺳت داﺷت.
در دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۵۵ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕراﻧﮫ ﺳر اﻧﺟﺎم ﻣوﻓق ﮔردﯾده و ھر دو ﮐﺷور ﻣواﻓﻘت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات
) (Amendes Honorablesرا ﻣﺣﺗرم ﺑﺷﻣرﻧد .ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕران ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر آوردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻧﺧﺳت
ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﮐﻧد و در  ١٠دﺳﺎﻣﺑر ﻣﻌﺎون ﺻدراﻋظم -ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ و درﻓش
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮐﺎﻣل ﺑراﻓراﺷت .دﯾﮕر وزﯾران اﻓﻐﺎن ﻋﯾن اﯾن ﮐﺎر را در ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻗﻧدھﺎر اﻧﺟﺎم دادﻧد.
ﯾﮏ وزﯾر ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل دﺳت زده ﭘرﭼم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑر ﻗوﻧﺳل ﮔری ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑراﻓراﺷت و ﺑﺣران ﺑرای ﭼﻧدی ﻓروﮐش ﻧﻣود.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻏرور اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ﺟرﯾﺣﮫ دارد ﮔردﯾد .ﺑﮫ اﺻطﻼح ﭘﺷﺗون ھﺎ ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷدﻧد.
ﻧﻌﯾم ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑراﻓراﺷﺗن درﻓش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اھﺎﻧت آﻣﯾز ﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدﮔﺎﻧﯾش ﺑود .دﯾﮕر رھﺑران اﻓﻐﺎن ھم
ﻋﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﻋﮭد ﺑﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗن در ﻧﺧواھﻧد داد و از
ھرﻣﻧﺑﻊ ﻣﯾﺳر ﺑر ﻧﯾروی ﺧود ﺧواھﻧد اﻓزود .ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾرق ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺑراﺑر ﻧوازش ھﺎ و ﭼرب زﺑﺎﻧﯽ ھﺎی
روس ھﺎ ﮐﮫ آﻣدن آن ھﺎ دور ﻧﺑود ،ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺎﺛﯾر ﭘذﯾر ﺳﺎﺧت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺷﮑل ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾرق،
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺻدد ﺑرآﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻرار و اﺑرام ﺑر اﻋﺎده رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣﺎﯾد .در اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ١٩۵۵رﯾﯾس ﺟﻣﮭور آﯾزﻧﮭﺎور ﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ظﺎھرﺷﺎه ﻧوﺷت ﮐﮫ
در آن ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ آﺷﺗﯽ ﮐﺎﻣل اظﮭﺎر ﮐرد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣودﺑﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﻏﯾرﻣﻠﺗزم
درﯾﺎﻓت ﻧﻣود .ﻣﺳﺎﻋﯽ دﯾﮕر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾدارھﺎی ﺳران را ﻣﯾﺎن ظﺎھرﺷﺎه و ﺟﻧرال اﺳﮑﻧدر ﻣﯾرزا در ﺳﺎل ١٩۵۵
و ﭘﺳﺎﻧﺗر ﻣﯾﺎن داوود و ﻧﺧﺳت وزﯾران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن -ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ و ﺳﮭروردی ،ﺑﮫ ﺑﺎر آورد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﻣﺳﺎﻋﯽ
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻠﻣوﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﮕردﯾد.
ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از ﺣل و ﻓﺻل ﺣﺎدﺛﮫ– دﺳﺎﻣﺑر  –١٩۵۵ﺑوﻟﮕﺎﻧﯾن و ﺧروﺷﭼف ﺑرای ﯾﮏ دﯾدار رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد
و ﭘﯾﺷﮑش ﻣﺷﮭور ﺧود را ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﻗرﺿﮫ ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘدﯾم ﻧﻣودﻧد .از
ﻧﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷوروی از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺣﺗﺎ ﻣﮭﻣﺗر از اﯾن ﺑود– اﻓﻐﺎن ھﺎ اﮐﻧون اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ در ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن 17دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ و ﺿﻌﯾف ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﺎﯾﮫ ﺷﮑر
رﻧﺟﯽ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑود ،اﮐﻧون ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ دو اﺑر ﻗدرت در دو طرف ﻣﺗﻘﺎﺑل
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ﺻف آراﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .واﺷﻧﮕﺗن ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ واﻧﻣود ﺳﺎزد ﮐﮫ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ در
ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾﻣﺎن ﻧظﺎﻣﯽ اش ﺑﺎ آن ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻊ آن از ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻧﻘش ﺑﯽ طرف در آن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮔردﯾد .ﮐرﻣﻠﯾن ﺑﮫ ﺳﮭم
ﺧود ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧوﯾش را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼَ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧروﺷﭼف در ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺳﺎل  ١٩۵۶ﺑﮫ
ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺷوروی ﺧطﺎب ﮐرد و ﮔﻔت:
»داﻋﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺟﺎور ﺑﺎﯾد ﻓرﺻت داده ﺷود ﺗﺎ از اراده ﺧود آزاداﻧﮫ
ﺗﻣﺛﯾل ﮐﻧﻧد ،ﻣوﺟﮫ ﺑوده و دﻻﯾل ﺧوﺑﯽ دارد .ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻣردم دﯾﮕری ﺣق را دارﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش را ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد«.28
در ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ رﺳﻣﯽ دﯾﮕر ،ﺧروﺷﭼف ﮔﻔت» :ﻣردم ﭘﺷﺗون ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﮔﺳﺗره ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎ ﯾﮏ دوﻟت ﺟدﯾد و ﻣﺳﺗﻘل را ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد« .29
ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ ﺷوروی ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﺷﮑﺎر ﭘﯾوﺳﺗن ﭘﺷﺗون ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ادﻋﺎھﺎی رﺳﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﻠوﺗر رﻓت– ﻣوﺿﻌﯽ ﮐﮫ ھرﮔز از ﺳوی ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻠﻧﯽ از آن ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﺷده اﺳت .در ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳﺑت دﯾﮕر او ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧت ﺑﮫ ﺑﺎد
ﺳرزﻧش و ﻧﮑوھش ﮔرﻓت و اﯾن ﺗﮭدﯾد را اﻓزود ﮐﮫ »اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﺑراﺑر ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ
ﻣرزھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اش ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد«30 .
ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش از ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾرق ،ﺷوروی ھﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد )ﻣﮕر( رھﺑران اﻓﻐﺎن ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﻔر و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ دﯾرﯾﻧﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روس ھﺎ آن را رد ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﯾن ﻧوع اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣﺎﻧﺎ
ﺗﻧﻔر و ﺑﯾزاری ﺳﻧﺗﯽ ﺷﺎن از ﻧﻔوذ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود .داوود ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ را از ﺷوروی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣد
ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾرق ﺑﭘذﯾرد .او از رﻧﺟش و ﺗوھﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣوده و در ١۵
ﻧواﻣﺑر  ١٩۵۵ﯾﮏ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺟﻠس ﺑزرﮔﯽ از ﺳران ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ و رھﺑران دﯾﻧﯽ اﺳت و از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣرﺟﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت ،اﺣﺿﺎر ﮐرد .در ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ دو ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﻣطرح ﻧﻣود:
 (1آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ دھد؟
 (2اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧود را ﺑﮫ ھروﺳﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد؟
اﻋﺿﺎی ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ درک ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘرﺳش دوم ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن اﺳﻠﺣﮫ ﺷوروی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐرد .ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد:
 (1ﺑﻠﯽ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺣﮑوﻣت و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرای ﻣردم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻧﻧد.
 (2ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺧود را از ھر راه و وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻣﮑن و ﺑﮫ ھر ﺷﯾوه ﯾﯽ ﮐﮫ ﺷراﻓﺗﻧﻣﻧداﻧﮫ ﻗﺎﺑل
ﺣﺻول ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﮭز ﺳﺎزد و ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾد.
داوود ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻوﯾب ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳری ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی را ﮐﮫ از ﺳوی ﺑوﻟﮕﺎﻧﯾن و ﺧروﺷﭼف
در روﻧد دﯾدارﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ )ﻣﺟﻠس ﺑزرگ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ( ﺗﮑرار ﺷد ،ﺑﭘذﯾرد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ
ﺑود ﺧطرﻧﺎک و ﻣﮭﻠﮏ .زﯾرا ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺧﻧﮫ ﺷوروی در درون ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎن ﮔردﯾد و اﯾن ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود زﻣﯾﻧﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن داوود را در ﮐوﺗﺎدی ﮐﻣوﻧﺳﺗﯽ در  ١٩٧٨و ھم ﺗﻌرض ﺷوروی را در  ١٩٧٩ﻓراھم ﺳﺎﺧت.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻓزون ﺑر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ،در ﭘﯽ ﺗﺻﻣﯾم داوود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘذﯾرﻓﺗن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ از روس
ھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ،ھﺷدارھﺎی ﺷدﯾدی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داد .ﺳﻔﯾر وارد ﺑر ﺣﺳب ھداﯾت ،دﯾداری ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﺎ داوود
ﮐرده و ﺑﮫ وی ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﮔﺳﺗرده روﺳﯽ ﺳر اﻧﺟﺎم ﺷوروی ھﺎ را ﻗﺎدر ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد
اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﻧﺻﺑداران اﻓﻐﺎن ﺑرای آﻣوزش در ﺷوروی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﯾروی
ﺗﺧرﯾﺑﯽ را در ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ وﺟود آرد .داوود ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺑﯾش از ﺣد از روس
ھﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ روس ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑرای ﺳﺎل ھﺎی زﯾﺎدی ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐرده اﻧد.
او ھﻣﭼﻧﺎن وارد را ﺑر ﮐوﺗﺎھﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ رﻏم درﺧواﺳت ھﺎی زﯾﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻧﯾز ﺑر
اﺳﺗﻧﮑﺎف از ﺗﻣوﯾل ﭘﻼن ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳرزﻧش ﮐرد.31
در ظﺎھر ،ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در طﯽ ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾرق در  ١٩۵۵ﺗﺎ  ١٩۵٨اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ،ﺧﺎﻣوش ﺑود و
ﻟﯾﮑن در ﺑﺎطن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯽ ﺑر ﻧﯾروی ﺟﻧﺑش ﺧود ﻣﯽ اﻓزود .در  ١٩۵٨ﺟﻧرال ﻣﺣﻣد اﯾوب
ﺧﺎن ﻗدرت را در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ در راس آن ﺟﻧرال اﺳﮑﻧدر ﻣﯾرزا ﻗرار داﺷت ،ﺗﺻﺎﺣب ﮐرد .اﯾوب
22

ﯾﮏ ﭘﺷﺗون اﺳﭘﯾن ﺗرﯾن ) (Spin Tarinاز ﻣﻧطﻘﮫ ھزاره ﺑود ﮐﮫ در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب واﻗﻊ اﺳت 2.اﻣﺎ
ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﭘﺷﺗون .ﮔرﭼﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﺎره ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻣل
دارد ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت او آﻣوزش دﯾده ﻣﮑﺗب ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ارﺗش ھﻧدی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ از اﺻل و رﯾﺷﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﯽ اش دور ﻣﺎﻧده ﺑود .او ﺑﯽ درﻧﮓ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺻد دارد در رواﺑط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺎر رواﯾﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
آن ،رﻓﺗﺎر ﺗﺷدد آﻣﯾزی در ﭘﯾش ﮔﯾرد .او اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﺧﺷن و درﺷت ﭘﺷﺗون اﺳت و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﺑﺎن زور را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺻﻠﺢ و اﻋﺗدال اداﻣﮫ دادﻧد .اﻣﺎ رواﺑط
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑدﺗر ﺷده رﻓت.
در ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎل  ١٩۵٩اﯾوب ﺑﮫ ﺳﻔﯾر اﻣرﯾﮑﺎ -ﺟﯾﻣز ﻻﻧﮕﻠﯽ ) (James Langleyﮔﻔت ﮐﮫ او در ﺑﺎره ﮔﺳﺗرش
ﻧﻔوذ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ﻧﮕران اﺳت .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﺷوروی دﯾﮕر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر
ﮔردﯾده ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﭘس ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺣﮑوﻣت آﻧﺎن ﮐﻣﺗر از  ۵٠ﻣﯾﻠﯾون
داﻟر اﺳت و اظﮭﺎر داﺷت ﺷوروی ھﺎ اﮐﻧون ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﭼون ﺗﺎﻧﮏ و
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﻋﺻری ﺗﺟﮭﯾز ﻧﻣوده اﻧد .ﭘﻧﮭﺎﻧﮑﺎری ﻣﻔرطﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ در ﭘرده آن اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﻧﯾﺎت ﺳوء را ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺷوروی ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾش از ﭼﮭل درﺻد ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﯽ را در اﻧﺣﺻﺎر ﺧود درآورده ﺑودﻧد و از
ﻧظر اﯾوب در واﻗﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐرده و اﮐﻧون ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد.32
داوود ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اردوی ﻣﺟﮭز از ﺳوی ﺷوروی ﺧود را ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﺷورش ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرز
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﺗﺎ ﻧﯾروی ﺧوﯾش را در ﻣﻌرض ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد ،ﺷﮑﺎﯾت اﯾوب را ﻗﺳﻣﺎ َ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧد .اﯾوب ﺑﺎ
اﺣﺗﺟﺎج دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷدﯾد و اظﮭﺎرات ﻋﻠﻧﯽ زﻧﻧده در ﺑﺎره ﺻﻔﺎت ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎھﯽ اﻓﻐﺎن ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داد.
در دﺳﺎﻣﺑر ،آﯾزﻧﮭﺎور در ﺳر راه ﺑرای ﯾﮏ دﯾدار رﺳﻣﯽ از ھﻧد ،ﺷش ﺳﺎﻋت در ﮐﺎﺑل ﺗوﻗف ﮐرد .ھواﭘﯾﻣﺎی
ﺑزرگ وی ﻧﺗواﻧﺳت در ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﺑﻧﺎء آن را ﺑﮫ ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮕرام ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺷوروی ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ھواﭘﯾﻣﺎی ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﻧﻣﺑر ﯾﮏ ﭘﺎﯾﯾن ﺷد ،و از ﺳوی
ﯾﮏ ﮔﺎرد ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ روﺳﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد ،در ﺷﮕﻔﺗﯽ اﻧدر ﺷد .ﺗوﻗف ﮐوﺗﺎه او در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺟزﯾﯽ ﺑﮫ
ھم ﺧورد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او از ﭘﻠﮑﺎن ﮐﺎخ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﺑﺎﻻ رﻓت ،اﯾن را ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻠﻧدی ﮐﺎﺑل از ﺗراز درﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎَ
 ۶٠٠٠ﻓت اﺳت .روﺷن اﺳت او در ﭼﻧﺎن ﺷراﯾطﯽ ﻗﺎدر ﻧﺑود ﮐدام ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ را اﻧﺟﺎم دھد و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺎﯾﮫ
ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺷوروی ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾدن ﮐردﻧد ،ﭼﻧدﯾن روز ﭘﺎﯾﯾدﻧد.
ﺗﻧش ھﺎ ﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﺷدت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯽ رﻓت .رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور آﯾزﻧﮭﺎور و وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ وی -ﮐرﺳﭼﯾن ھرﺗر ) (Christian Herterﮐوﺷﯾدﻧد ﺗﺎ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺑﯾن آن ھﺎ ﺑرﻗرار ﺳﺎزﻧد .ﺑر اﺛر ﭘﺎﻓﺷﺎری اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرادر داوود -ﻣﻌﺎون ﺻدراﻋظم ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾوب دﯾدار ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن دﯾدار ﯾﮏ ﻣﺻﯾﺑت ﺑود .ﺑرطﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻌﯾم ،اﯾوب ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺟدﯾت ﻣذاﮐره
ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺻرف ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑرای وی ﻟﮑﭼر ﺑدھد .اﯾوب ﺑرای آن ﮐﮫ ﻧﻌﯾم را ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﮑﺑر ﺑﮫ
ﭘﺷﺗو ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد .زﯾرا وی ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﻌﯾم ﺑﺎ ﭘﺷﺗو آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد و ﺧود را در آن راﺣت اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾوب از روی ﯾﮏ ﺳﻧد ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻓﺷﺎرھﺎ و ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺧﻔﯽ را ﺑرﺧواﻧد ﮐﮫ »اﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف
اﺣﺳﺎس وﻓﺎداری اﺗﺑﺎع ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اداﻣﮫ دھد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺧواھد ﮐرد« ،ﻧﻌﯾم ﻣودﺑﺎﻧﮫ
ﭘوزش ﺧواﺳت و ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺳﺧﻧﯽ ﺑر زﺑﺎن آورد ،ﻣﺟﻠس را ﺗرک ﮔﻔت .33
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ )ﻣذاﮐرات( اﯾوب /ﻧﻌﯾم ،اﻓﻐﺎن ھﺎ را در ﻟﺟﺎﺟت ﺷﺎن اﺳﺗوارﺗر ﺳﺎﺧت و داوود ﺑﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻓراﻣرزی از ﺳوی واﺣدھﺎی اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻣردﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺳﯾﻣﺎی ﻣﺑدل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،دﺳت
ﯾﺎزﯾد .ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن اﯾن ھﺎ در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩۶٠در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﺟور در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ رخ داد .ﻣردﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ
اﻓﻐﺎن ﮐﮫ از ﺳوی واﺣدھﺎی اردو ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺷش ﻣﯾل ﺑﮫ داﺧل ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺟور ﻧﻔوذ ﮐردﻧد .در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ آن ھﺎ ھم ﻣردﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑﺎﺟور و ھم ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣودﻧد و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد.

 .2ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎدر او ﭘﺸﺘﻮن ﺗﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ -ﻧﺎﺷﺮ
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روﯾدادھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﭘﯽ آﻣد و در ﺳﺎل  ١٩۶١ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﺑﮫ ﻣﺛل ﻧﻣوده ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ را در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧت ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آن ھﺎ آﺷﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﺎن و ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزان اﺳت .در
 ٢٣اﮔوﺳت  ١٩۶١ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣراﮐز ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳت و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ
ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﮐﺎر در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺻره
دﯾﮕر و ﺳﺧت ﺗر ﺗﺟﺎرت ﺗراﻧزﯾﺗﯽ را داﺷت .زﯾرا ﮐﺎﻻھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﺳﻧﺎد ﺿروری را ﺑدون
ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﺳت آورد.34
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﻌدﺗر ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﺗﯾﻣﺎﺗوﻣﯽ ﺗﻘدﯾم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣوده ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑﺳﺗن ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ را ﻟﻐو
ﮐﻧد ،ورﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧود را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ھم ﺧواھد زد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧودداری ورزﯾد و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ را در  ۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩۶١ﻗطﻊ ﻧﻣود .اﻓﻐﺎن ھﺎ اﮐﻧون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﻋﻣل ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ذھﻧﯾت ﭘﺷﺗون را ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آن را ﺗوﺿﯾﺢ و ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣرز
اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ روی ھﻣﮫ ﺗراﻓﯾﮏ و ﺗﺟﺎرت ﻣﺳدود اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد .ﺣﺗﺎ ﺑﮫ روی آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺻدﯾق
ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﺑودﻧد.
اﯾن اﻗدام ﻧﻔس ﺗورﯾد ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﭘروژه ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ از ﺳوی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی
ﻏرﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧت .ﺷوروی ھﺎ اﻟﺑﺗﮫ از طرﯾق ﺳرﺣد ﺑﺎز ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ آزاد
داﺷﺗﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر اﯾن ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ ﺧودداری از دادن اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ھزاران ﺗن از ﻣردم ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوش ﮐﮫ
از زﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﻗدﯾم ھر زﻣﺳﺗﺎن از اراﺿﯽ ﻣرﺗﻔﻊ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﮔرم ﺳﯾر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐوچ ﮐرده و از
طرﯾق ﺗﺟﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺳردﺳﺗﯽ ﭘول ﮐﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داد .ﻣﺣروﻣﯾت و ﻓروﻣﺎﻧدﮔﯽ آﻧﺎن از اﻧﺟﺎم
دادن اﯾن ﮐﺎر ،ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐرد ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑود راھﯽ ﺑرای
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻊ ﮐوﭼﯽ ھﺎ در اﯾﺎم زﻣﺳﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻗﺻد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود.
دﺷوار اﺳت ﮐﮫ ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺣران ﺳﺎل  ١٩۶١را ﻋﻘﻼ ﺷرح داد :دوﭘری ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾوب ﮐﮫ ﺗﺎزه از ﯾﮏ دﯾدار
رﺳﻣﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﻣوﻓق ﻧﮕردﯾده ﺑود ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اداره ﺟدﯾد ﮐﻧدی را ﺑﮫ ﻏرض
ﻓﺷﺎر ﻧﯾروﻣﻧد ﺑر ھﻧد ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾروزی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﯾﺎز داﺷت .ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ را
از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده داﺧﻠﯽ از رژﯾم ﻣطﻠﻘﮫ و اﺳﺗﺑدادی اش ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد .او ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺻره
اﻗﺗﺻﺎدی ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ زاﻧو درﺧواھد آورد و ﻧﺎﮔزﯾرش ﺧواھد ﺳﺎﺧت ،ﺗﺎ ﺣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﺷﮑل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﺑرطﺑق ﺷراﯾط ﺧودش ﺑﭘذﯾرد.35
ﺗﺷدد اﯾوب دو ﭼﯾز را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد :ﭘروژه ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺟﮭﺎن آزاد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧت و اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮑﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر اردوﮔﺎه ﺷوروی ﺳوق داد .ﺑﮫ وﯾژه ﭘروژه ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
زﯾﺎن ﺷدﯾد دﯾد .زﯾرا از ﺗﺎﺧﯾر زﯾﺎد و ﻣﺷﮑل ﺗراﺷﯽ اداری ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻧﻣوده ﺑود .ﻣواد و ﺳﺎﻣﺎن آﻻت
ﺑرای اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،آﻏﺎز ﺑﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗن در ﺑﻧدر ﮐراﭼﯽ ﻧﻣود.
رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﻧدی  -اﻧدﮐﯽ ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑش در ﺳﺎل  ١٩۶٠ﻣﻠﺗﻔت وﺿﻊ ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﮑﺷﺎف ﻧﻣوده ﺑود .او ﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ظﺎھرﺷﺎه ﻓرﺳﺗﺎد و در آن ،ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺟﻣﯾﻠﮫ اﻣرﯾﮑﺎ را در ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد .ظﺎھر ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑرﺣﻘوق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗراﻧزﯾت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن رﺑط داده ﺷود،
ﺗﺎﮐﯾد ﮔذاﺷت .او از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧدی ﺣﺳن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣود .اﯾوب ھم ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻣرﯾﮑﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐرد .در ﻣﺎه
اﮐﺗﺑر ﮐﻧدی دﯾﭘﻠوﻣﺎت ﺣرﻓﮫ ﯾﯽ ﮐﺎرآزﻣوده -ﻟوﻧﮓ اﺳﺗون ﻣرﭼﻧت ) (Livingston Merchantرا ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎص ﺧود ﻧﺎﻣزد ﮐرد ﺗﺎ ﮐوﺷش ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل آرد .36
ﺑﮫ ﻣرﭼﻧت ،در ﻧﺧﺳﺗﯾن دﯾدارش ﺑﺎ اﯾوب ،اﻋﻼﻣﯾﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗﺎﮐﯾد اﯾن ﻣوﻗف در اﺑﻼﻏﯾﮫ رﺳﻣﯽ  ١١ﻣﺎرچ  ١٩۵۶ﺳﯾﺎﺗو ﺑﯽ درﻧﮓ ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ ﮔردﯾد .از ﻧﮕﺎه ﻣرﭼﻧت
دﻟﯾل ﻧﮭﻔﺗﮫ در ورای ﺑﺣران روان ھﻣﺎﻧﺎ ﻣوﺿﻊ ﺿﻌﯾف اﯾوب در ﺗب و ﺗﻼش وی ﺑرای ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﭘﺎﯾدار ﺑود .او ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد و ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی از ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﮑﯽ و وﻗوع ﻣﮑرر ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﮐﺷﻣﯾر روﺑرو ﺑود ،در ﺑﺎره ﻧﯾروھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ طﻠب در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﯾش
از ﺣد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .اﮔر ﭼﮫ ﭼﮭره دﻟﯾراﻧﮫ ﯾﯽ از اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺷﮭروﻧدان وﻓﺎدار
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ،واﻧﻣود ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،ﺑﺎ آن ھم او از داﻣﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﭘوﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣظﻧون ﻗوﻧﺳﻠﮕری
ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺷم آﻣده ﺑود .27
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در اﮐﺗﺑر و ﻧواﻣﺑر  ،١٩۶١ﻣرﭼﻧت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ رﻓت و آﻣد را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ،در ﻣﯾﺎن دﯾدارھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و داوود و
ﻧﻌﯾم در ﮐﺎﺑل ،و ﺟﻠﺳﺎت ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎ اﯾوب و ﻣﺷﺎوران او در ﮐراﭼﯽ ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺳﻔر ﻧﻣود .ﺑﮫ زودی آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ
ﻧﻘطﮫ اﺻﻠﯽ اﺧﺗﻼف ،ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑود .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮔﻔﺗﮕو،
ﺟز آن ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﺗر از ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ دوﺑﺎره ﮔﺷوده ﺷوﻧد .ﺣﺟت آن ھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑور ﮐﺎﻻ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﺳﻧﺎدی دارد ﮐﮫ »ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻻﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﺎن و ﺷر اﻓروزان ﻣﯽ داﻧﺳت ،ﻟﺟوﺟﺎﻧﮫ ﺧودداری
ورزﯾده ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺑدون داﺷﺗن ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری در داﺧل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﻣرﭼﻧت ﮐوﺷش ﻧﮭﺎﯾﯽ اش را ﺑﮫ ﻋﻣل آورد .او اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣود ﮐﮫ ﻗرار ﺑود از
طرف ھر دو ﮐﺷور در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد ،ﺑﮫ ﺷرح زﯾر:
)آ( ﺗراﻧزﯾت از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
)ب( ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری ﭘس از آن اﻓﺗﺗﺎح ﺧواھد ﮔردﯾد.
)پ( ھردو ﮐﺷور رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ را ﺑﺎر دﯾﮕر از ﺳر ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن را رد ﮐرده ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺑراﺑر اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﯾش از ﺣد ﻻزم ،ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن داده اﺳت.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑم ﺑﺎﯾﺳﺗد .ﯾﮏ اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺣﮑم ،اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ھوش و ﺗﻌﻘل ﺧواھد آورد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗرﺿﺎء آﻧﺎن را ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎﯾل ﺷﺎن ﺑﮫ ھواداری از ﺷوروی راﺳﺧﺗر ﺧواھد ﺳﺎﺧت .ﺳﭘس ﻣرﭼﻧت ﭼﻧدﯾن
ﻓرﻣول دﯾﮕر را ﮐﮫ ﺷﺎﻣل از ﺳرﮔﯾری ﺗراﻧزﯾت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣوﻗت ﺑود ،آزﻣﺎﯾش ﮐرد .وﻟﯽ ھﻣﮫ از ﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رد
ﮔردﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣرﭼﻧت ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺿوع ﺗراﻧزﯾت را از ﻣﻧﺎزﻋﮫ اﺳﺎﺳﯽ روی
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺟدا ﮐرد .از اﯾن رو ،او ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻣوﺿوع دﺳت ﮐﺷﯾده ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻣﺳﺎﻋﯽ وی ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯾﺎن دو طرف ﻧﺎﮐﺎم ﮔردﯾد.
ﭼرا اﯾن ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻋﻣده دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺑود؟ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳردار ﻧﻌﯾم ،ﻣرﭼﻧت ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﯾطرف ﺑﺎﺷد،
زﯾرا :
)آ( ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣﭘﯾﻣﺎن اﻣرﯾﮑﺎ ﺑود.
3
)ب( ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ ﺳری اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﯾﺷﺎور ﮐﮫ ﭘروازھﺎی ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﯾو–  2ازآن ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،از
ﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣق اﻟﺳﮑوت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓت.
)پ( اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ آﻟﮫ دﺳت ﺷوروی اﺳت.
)ت( اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اھﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﻣﻧﯾت 38ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ درک ﻧﻣﯽ ﮐرد.
ﮔرﭼﮫ اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ دﻗﯾق ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﺷﻣﮫ ﯾﯽ از ﺣﻘﯾﻘت در آن ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺑود .اﯾن اﻣر در
ﻋدم ﺗواﻓق ﻣﯾﺎن ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎﺑل و ﮐراﭼﯽ در ﺑﺎره اﺳﺑﺎب و دﻻﯾل اﯾن ﺑﺣران ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
ﮐﺎﺑل ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺻد اﻗداﻣﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ زاﻧو درآورده و آن را ﻧﺎﮔزﯾر ﺳﺎزد ﮐﮫ از
داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﭼﺷﻣﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺣﻠﯾل ﮐراﭼﯽ آن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ،ﭘوﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ،
ﺣﻣﻼت ﺑروﻧﻣرزی و ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗن ﭘﺷﺗون ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺳوی اﻓﻐﺎن ھﺎ ،ﺑرای ﺷورش در ﺑراﺑر اﯾن ﮐﺷور،
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد.
ﺳﻔﯾر ﺑﺎﯾرود ) - (Byroadeدر ﮐﺎﺑل و ﺳﻔﯾر راون ﺗری ) -(Rountreeدر ﮐراﭼﯽ ،ھر دو دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎی
ﮐﺎرآزﻣوده و ﻣدﯾران زﯾرک ﺑﯾوروﮐراﺳﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑودﻧد .ﺑﺎﯾرود اﺻرار ﻣﯽ ورزﯾد ﮐﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ روان ﺗری
ھداﯾت دھد ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر آورد ﺗﺎ )از ﺧود( ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن دھد .راون ﺗری اﻋﺗراض و ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽ ﻧﻣود -ﺑﮫ
دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ارزش اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .دﯾﮕر آن ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھم اﮐﻧون
ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑر اﯾوب آورده ﺗﺎ در ﺑرﺧورد ﭼﯾن و ھﻧد ﺑﯽ طرف ﺑﻣﺎﻧد و ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ
واروﻧﮫ و ﺑﺎژﮔوﻧﮫ ﺧواھد داد .اﺧﺗﻼف ﻧظر ﻣﯾﺎن ﺑﺎﯾرود و راون ﺗری ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ھر
دو ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن اﺣﺿﺎر ﮔردﯾدﻧد ﺗﺎ روﯾﺎرو در ﻣﺣﺿر وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ و ﻣﺷﺎوران ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اش در ﺑﺎب دﯾدﮔﺎه ھﺎی
ﺷﺎن ﺑﺎ ھم ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره ﻧﻣﺎﯾﻧد .دﻻﯾل ﺑﺎﯾرود ﻗﻧﺎﻋت دھﻧده ﺗر ﺑود .اﻣﺎ راون ﺗری دﻟﯾل ﻧﯾروﻣﻧد »ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳوق
 .3ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺪه ﺑﯿﺮه  -ﻧﺎﺷﺮ

25

اﻟﺟﯾﺷﯽ« اﻣرﯾﮑﺎ را در دﺳت داﺷت .از اﯾن رو ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﺑر اﯾن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻓﺷﺎری ﺑر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وارد ﻧﺷود.39
در ﭘﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣرﭼﻧت ،ﺳﻔﯾر ﺑﺎﯾرود ﺑﮫ ﻧﻌﯾم اطﻼع داد ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺎﮔزﯾر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧود را ﻣﺧﺻوﺻﺎ َ ﺑرای ﭘروژه ﺑزرگ راه ﮐﺎﺑل– ﻗﻧدھﺎر ﻗطﻊ ﮐﻧد .ﻧﻌﯾم ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ
طوری ﺗﻌﺑﯾر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ روی ﻣﻠﺣوظﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را اﻓزاﯾش دھد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ
ﻣواد ﻻزم ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ﺳﭘس از راه اﯾران ﻧﻘل داده ﺷود .ﺑﺎﯾرود ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ از طرﯾق اﯾران ﻣﺻﺎرف را ﮔزاف و ﺑﺎزدارﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺑﺎ اﯾن ھم ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑراﺛر ﭘﺎﻓﺷﺎری
ﺑﺎﯾرود ﺑررﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ راه دﯾﮕر را از طرﯾق اﯾران روی دﺳت ﮔرﻓت .اﯾن اﻣر اﻓزون ﺑر اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺗﻘﺎل
ﮐﺎﻻ از طرﯾق راه آھن ﺗﺎ زاھدان و ﺳﭘس از راه ھواﯾﯽ از ﻓراز ھﺎﻣون ﺗﺎ ﻗﻧدھﺎر ،اﯾﺟﺎب ﺑﮭﺗرﺳﺎزی راه ھﺎ را از
ﻣﺷﮭد ﺗﺎ ھرات در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧﻣود .اﯾن ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾده ﺑود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ راه ھﺎی اﯾران ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺗوﺳط ﺗﻘرﯾﺑﺎَ
در ھر ﺗن ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﺻد داﻟر ﺑﯾﺷﺗر از راه ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ﺧواھد ﮔردﯾد و اﯾن ﻣﺻﺎرف ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧزد
ﮐﺎﻧﮕرس ﻣوﺟﮫ ﺟﻠوه داده ﺷود .زﯾرا اﯾن ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻣرز را ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳﻣﺎ َ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻌﺎھده
ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﻣﺎﻧت اﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٩۵٩ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد ،رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐرد .زﯾرا اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺗﻧﮭﺎ از اﺟﺎزه
دادن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧود داری ﻣﯽ ورزﯾد.40
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩۶١روﺷن ﺷده ﺑود ﮐﮫ راه اﯾران ﻣﺷﮑل را ﺣل ﻧﺧواھد ﮐرد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺑﺎﯾرود رھﻧﻣودی
درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در ﺳﯾوم ھﻣﺎن ﻣﺎه او ﺑﺎ داوود و ﻧﻌﯾم دﯾدار ﺗودﯾﻌﯽ ﻧﻣود .ﺑﺎﯾرود ﻣورد
اﺣﺗرام زﯾﺎد رھﺑران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑﺎ آن ھﺎ رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ داﺷت .در اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﻌﯾم از وی ﭘرﺳﯾد
آﯾﺎ ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎدﮔﺎر ﻗدرداﻧﯽ در اﯾن ﻟﺣظﮫ اﺧﯾر ﺑﮫ او ارزاﻧﯽ دارد؟
ﺑﺎﯾرود ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او از آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺗﺣرﯾم ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راه ﺧود ﺑﮫ ﺳوی
ﭘروژه ھﺎی اﻣداد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑود ،ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن دھد .ﻧﻌﯾم ﺗﺑﺳم ﮐﻧﺎن اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾرود از ﻣﮭﻣﺎﻧوازی ﭘﺷﺗون
ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﻣواد اﻣدادﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧدر ﮐراﭼﯽ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود 41ﺑرای ﭼﻧدی
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﯾل ﺷود .ﺳﻔﯾر ﺟدﯾد اﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺗﯾوز  Steevesدر ﮐﺎﺑل و ﻣﮏ ﮐوﻧﺎﮔﯽ  McConaughyدر ﮐراﭼﯽ
ﮐوﺷﯾدﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺗﺣرک را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﭼﯾز.
رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﻧدی در ﺟرﯾﺎن دوره اﺟﻼﺳﯾﮫ  ١٩۶٢ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﮐﮫ ھم اﯾوب و ھم ﻧﻌﯾم را ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آورده ﺑود ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ در ﺣل ﻣﺷﮑل ﺳﮭم ﮔرﻓت .در دﯾدارھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ در  ٢۴و  ٢٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر وی اﯾوب را ﺑرآن
داﺷت ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﻣوﺿوع ﻗوﻧﺳﻠﮕری ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن دھد و ﺑﮫ ﻧﻌﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﮐﺎم
و ﺧودﺷﮑن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﺳﺗن ﻣرزھﺎی ﺧودش ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾرﻣطﻠوب ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور از اﯾوب و ﻧﻌﯾم ﻣﺻراﻧﮫ ﺧواﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷﺎه اﯾران ﺑرای ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾن ﻣﺎﺟرا دﯾداری ﺑود در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﯾﺎن ﻧﻌﯾم و وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران -ﻋﺑﺎس آرام و ﺻدراﻋظم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن -ﻣﺣﻣد
ﻋﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻏرض راﯾﮕﯾری ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﺳوﯾد ﮔردﯾد .اﻣﺎ دو طرف در رﺳﻣﯾت دادن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻋﻣداَ ﺳﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن دادﻧد.
وﺿﻊ ﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧدﮐﯽ آرام ﺷده ﺑود .اﯾوب ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎن داد و ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ
ت وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺑوﮔرا  Bograرا ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻧظور ﻗﺎدر ﺗﺷدد ﮔرا ﺑﮫ ﺳﻣ ِ
ﮔﻣﺎﺷت .در ﺟوﻻی  ،١٩۶٢وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه اﯾران از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺟﻣﯾﻠﮫ ﺧود را ﻋرﺿﮫ ﻧﻣود.
اﯾوب ﻗدری ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن داد ،و ﺷﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓت -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ داوود ﮐﻠﮫ ﺷق دﯾدار ﻧﻣود .اﻣﺎ ﻣوﻓق ﮔردﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﻣﮑن را ﺗﺳوﯾد ﻧﻣﺎﯾد .ﭼون ﺑﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻣد ،اﯾوب از اﺻل ﻣوﺿوع طﻔره رﻓت .ﺷﺎه ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد
ﮐﮫ ھردو ﮐﺷور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﮭران دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻗدری وﻗت
ﻧﯾﺎز داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﮫ زدن ھﺎی زﯾﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮔردد .ﻋﺑﺎس آرام -وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎﯾش را آﻏﺎز ﮐرد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻣل ﻧﺎﭘذﯾر ﺷده ﻣﯽ رﻓت و ﺑرای ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺷت ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣده ﺑر ﺳر راه ﯾﮏ ﺣل ھﻣو داوود اﺳت .او در  ٩ﻣﺎرچ  ١٩۶٣از ﺳوی ﭘﺎدﺷﺎه وادار ﺑﮫ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﺷد و
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ﺑﮫ ﺟﺎی وی ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗوده ﻣردم و ﻏﯾرﭘﺷﺗون 4ﺑود ،ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد .اﯾن اﻣر اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل
ﻣﺣدود ﮔردد ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑرای آن ھﺎ ﭘﯾدا ﺷود .آﺧرﯾن ﻓﺷﺎر در اﺟﺗﻣﺎع ﺳﻧﺗو  Centoﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠اﭘرﯾل در
ﮐراﭼﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،آرام -اﯾراﻧﯽ و اﯾوب و ﺑوﺗوی -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را وادار
ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ در اﯾن راه ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺷوﻧد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﮭران ﻓرﺳﺗﺎد -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﺷﺎه رﯾﺎﺳت ﮔﻔﺗﮕوھﺎی
ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ دوش ﮔرﻓت .ﭘس از ﭼﺎﻧﮫ زدن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ،ﺳر اﻧﺟﺎم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم ﻣﺎه ﻣﯽ اﻣﺿﺎ
ﺷد .ھر دو طرف ﺗواﻓق ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ را ﺳر از ﻧو ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .ھرﭼﻧد اﻓﻐﺎن ھﺎ از اﯾن ﺣق ﮐﮫ
ﺑرای ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺻرف ﻧظر ﻧﮑردﻧد .اﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ دو طرف ﺗﻼش
ﺧواھﻧد ورزﯾد ﺗﺎ ﻓﺿﺎی ﺣﺳن ﺗﻔﺎھم و ﻣودت و اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ وﺟود آورﻧد.42
ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘس از ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺗﮭران ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﻣﯾوﻧدوال را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﮔﺳﯾل ﺟﻧرال ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻗدام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐرد .در ﻣﺎه ﺟوﻻی ،ھردو ﮐﺷور ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻗوﻧﺳﻠﮕری ھﺎ و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎری را اﻋﻼم ﮐردﻧد .ﻣﺳﺎﻟﮫ ،روی ھم رﻓﺗﮫ ﺑر وﻓق ﺷراﯾط اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﮔردﯾد .ﻣﮕر اﯾن
ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﺷد .زﯾرا »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺑﺎﻋث ﺳﻘوط ﺣﮑوﻣت داوود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ
ھﻧﮕﻔﺗﯽ را در اﯾن راه ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﯾده ﺑود ،ﮔردﯾد .ھزﯾﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧت و اﻓزون
ﺑر آن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ را ﺟداَ اﺧﻼل و ﻣﻌطل ﮐرد و ﻓرﺻت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ﺑﺳط ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدی
و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷوروی ﻓراھم ﻧﻣود.
ﺑﺎ ﺑرﮐﻧﺎری داوود ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد دھﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و آزﻣون دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮔردﯾد .ﺷورای ﺟدﯾد ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرک ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧت ﺑﮫ ﺑﺎد ﻧﮑوھش ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﻣﺎه ﻣﯽ ١٩۶٨
ﺻدراﻋظم اﻋﺗﻣﺎدی از ﺳوی وﮐﯾﻼن در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﻣورد اﺳﺗﺟواب ﻣطول ﻗرار ﮔرﻓت ،ﮐﮫ او را ﺑﮫ واﮔذاری
ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن روی ھم رﻓﺗﮫ در ﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧده ﺑﮫ اداﻣﮫ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑرای ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﻣطﺑوﻋﺎت و رادﯾو در ﯾﮏ ﺗراز ﭘﺎﯾﯾن ﻗﺎﻧﻊ ﺑود 43و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ آن ،ﻣﺳﺎﻋﯽ اﻣرﯾﮑﺎ
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن ﮔره ،ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت .ﮔرﭼﮫ دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎ در ﭘس ﭘرده ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد و ﺑطور ﯾﻘﯾن ﭼﻧدﯾن دﯾدار
ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯾﺎن رھﺑران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺣدودی ﺗﻧظﯾم ﮐردﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﭼﻧدی راﮐد و
ﺧواﺑﯾده ﻣﺎﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داوود در ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﻔﯾد ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت ،وﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت .او ظﺎھرﺷﺎه را ﺧﻠﻊ،
ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری را ﺗﺎﺳﯾس ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﻟﻐو و ﺧود را رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻋﻼم ﻧﻣود .ﺑﻧﮕﻼدﯾش اﻧدﮐﯽ
ﭘﯾش از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟدا ﺷده ﺑود و داوود ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ﻗرار دارد .او ﺳﻧﺟﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ
ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑراﻓروﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد و او آﻣﺎده ﺑود ﮐﮫ از وﺿﻊ
ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧد .او ﺑﺎر دﯾﮕر آﻏﺎز ﺑﮫ ﮔرم ﮐردن ﺑﺎزار ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣود.
ﺑﮫ ھر رو ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ھم ﻧﭘﺎﺷﯾد و ﺣﮑوﻣت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در راس آن ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﻗرار داﺷت ،ﻣﺎﯾل ﺑود
ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .داوود ﻧﯾز دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺧود را طﯽ ده ﺳﺎل ﺗﺟرﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ
اش ﻧرم ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺑود ،آﻏﺎز ﺑﮫ درک داﻣﻧﮫ وﺳﯾﻊ ﻓﺷﺎر روﺳﯽ
ﺑرﮐﺷورش ﻧﻣود.
اﮔرﭼﮫ داوود ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎن ﻗدرت را ﺗﺻﺎﺣب ﮐرده ﺑود ،ﻣﮕر او در اﺻل ﯾﮏ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﺳت اﻓﻐﺎن
ﺑود .او درک ﻧﻣود اﻣﺎ ﻗدری دﯾرﺗر ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎن وطن دوﺳت ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼَ آﻓرﯾدﮔﺎن دﺳت ﻣﺳﮑو
اﻧد .او آﻏﺎز ﺑﮫ دور ﮐردن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت از دور و ﺑر ﺧود ﮐرد و ﺑرای ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ روی آورد .اﯾران ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺑﮭوﺗو ھم ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣرد ﺗﺎ رواﺑط را
ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.
ﺑﮭوﺗو ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ زﻣﯾﻧﻠرزه در ﻣﺎه ﺟون  ١٩٧۶از ﮐﺎﺑل دﯾدن ﮐرد .او ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﭘرده ﺑﺎ
داوود ﺳﺧن ﮔﻔت و ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﮫ دﻻﯾل اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ طرﻓداری از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﮔوش داد او و داوود ﺑﺎ ھم ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎﻧﮫ را اداﻣﮫ دھﻧد .ﺑﮭوﺗو از داوود دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ از

 .4ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ ،داﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎن از ﻗﻮم ﺳﺪوزاﯾﯽ ﺑﻮد - .ﻧﺎﺷﺮ.
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ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﯾدن ﻧﻣﺎﯾد و داوود در ﻣﺎه اﮔوﺳت ﭼﻧﺎن ﮐرد .از وی در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷد و ﺑﺎ ﺷﺎدی و
ﮔرﻣﺟوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم رو ﺑﮫ رو ﮔردﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺟدﯾد در رواﺑط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود.
در ﺧﻼل دﯾدارھﺎی رﺳﻣﯽ ،داوود ﺑﮫ ﺑﮭوﺗو ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﺑﺧش از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯽ ﺧواھد
و ھم ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎی اﺗﺑﺎع ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ اﺻرار دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺳﺎوی و ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض رﻓﺗﺎر ﺷود .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ اﮔر ﻣوﺟﺑﺎت ﺧﺷﻧودی ﭘﺷﺗون ھﺎ را ﻓراھم آورد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را راﺿﯽ ﺧواھد ﮐرد .ﺑوﺗو در ﺑراﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ،ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل ﻧﺷﺎن داده و ﺑﮫ داوود اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ در
راه ﭘﯾدا ﻧﻣودن ﻓرﻣوﻟﯽ ﮐﮫ اﺗﺑﺎع ﭘﺷﺗون ﺧود را راﺿﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد.44
دو رھﺑر ،در اﯾن دﯾدار ھﯾﭻ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ را اﻣﺿﺎء ﻧﮑردﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑرﮔزاری ﺑود ،اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﻧد ﺗﺎ ﺑوﺗو زﻣﺎم اﻣور را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﻧد ،در
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳﻠم ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ زھر ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺧواھد ﺷد .ﻣﮕر روﺷن ﺷد ﮐﮫ ﺗﻘدﯾر ﺑﺎر دﯾﮕر ﭘﺎ
در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت .ﺑوﺗو در ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در راس آن ﺟﻧرال ﺿﯾﺎءاﻟﺣق ﻗرار داﺷت ،ﺳرﻧﮕون و ﺑﮫ ﺗﻘﻠب
و ﻗﺗل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﮭم و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد .داوود ﻧﯾز در ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در اﭘرﯾل ١٩٧٨
ﺳرﻧﮕون و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺗﻌرض ﺷوروی در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻣد ﮐﮫ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﻣﮭﻣل ﮔذاﺷت اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ
رو ﻣﻧﺳوخ .ﺷوروی ھﺎ آن را ﺑرای ﺗﮭدﯾد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﻼش داﺷت از ﻋﮭده ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﮕزﯾن
اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺷﺗون ﺑودﻧد ،ﺑﮫ در آﯾد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑردﻧد .ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧطﯾر و
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺎﭘذﯾری را ھم ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھم ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻧوز روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﮐوﺷش داوود و ﺑﮭوﺗو در راه ﺑرﭘﺎﯾﯽ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ را ﺑﺎزی
ﮐرد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﺑﺻران اظﮭﺎر ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ از ﺳوی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﻘﺷﮫ و طرح ﺷده ﺑود و دﻟﯾل اﺻﻠﯽ
اﯾن ﮐﮫ داوود ﺗوﺳط ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺳرﻧﮕون و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺗرس ﺷوروی از آن ﺑود ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ داوود
و ﺷﺎه اﯾران ﺗوطﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد .45در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧظر اﻏراق
آﻣﯾز اﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن درﺳت ﺑﺎﺷد )اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﻗﯾﺎس ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﯾن اﻣرﯾﮑﺎ( ﮐﮫ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﭘﺷت ﭘرده اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺷﺎه اﯾران را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد ،ﺗﺎ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻣﯾﻧﮫ آﺷﺗﯽ را ﻓراھم آورد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻓﺷرده ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﮐوﺷش ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﮔﺷودن ﮔره ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھرﮔز
زﯾﺎد ﻣوﺛر ﻧﺑود .اﺳﺑﺎب و دﻻﯾل آن ﺑﻐرﻧﺞ و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت .در ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ
رﯾﯾس ﺟﻣﮭور در ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن رواﺑط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎزی ﮐردﻧد .ﻣﺳﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﯽ آﻻﯾﺷﺎﻧﮫ،
اﻣﺎ ﻣوﺛرﯾت ﺷﺎن ﮐم ﺑود .ﭼﮫ آن ھﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ از درک ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎ و ﻓرق ھﺎی ﺟزﯾﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
»وﺳوﺳﮫ ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ« ،ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ،ﻧﺎﺗوان ﻣﺎﻧدﻧد .از ﻧﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻓرﯾﺑﻧده ﺳﺎده ﺑود :ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐوﺷش ﺑرای ﺗوﺣﯾد ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗو زﺑﺎن و ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ارﺿﯽ از ﺳوی اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷد .آن ھﺎ ﭼﺳﭘﯾدن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ را روی ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﮭم ،و اﮔر راﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود،
ﻣﻼﻟت آورد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .از ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ،اﯾن ﻣﺷﮑل ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻌﯾن و ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑوده ،ﺑﮫ ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷﺷﯽ
ﮐﮫ ﺑرای درک ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی آن ﻻزم اﺳت ،ﻧﻣﯽ ارزﯾد.
ﺑرﻋﮑس ،ﻣوﺿﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن روﺷن و ﺑر ﻣﺑﺎدی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎده و ﺳر راﺳت و واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑود .اﻓزون ﺑرآن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ در آن وﻗت در ﻋﺻر ﺟﻧون ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺳﺗن ھﺎی داﻟس “Dulles
” Pactomaniaﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد ،از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﻋوت و اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﺗو
 Centoو ﺳﯾﺎﺗو  Seatoﺑﭘﯾوﻧدد ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﻧوار ﺷﻣﺎﻟﯽ« اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت در ﺑراﺑر اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
ﺷد .در آن اوﺿﺎع ،واﺷﻧﮕﺗن ﻣﯾل ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر آورد ،ﯾﺎ ﻧﻔوذ ﻧﯾروﻣﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎ در طرز ﺗﻠﻘﯽ
ﻟﺟوﺟﺎﻧﮫ و اﻗداﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧرﻣش ﻧﺷﺎن دھد.
در واﻗﻊ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از دﯾدﮔﺎه ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ آن ھم ،ھرﮔز ﮐﺎﻣ َ
ﻼ ﺗوﻓﯾق ﻧﯾﺎﻓت
راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﻧظﺎرت ﺷدﯾد و ﺗﺳﻠط اﺧﺗﻧﺎق آوری ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی در آن ﺑﮫ دﺳت آورده ،ﻣﯽ رﻓت را
درک ﮐﻧد .ﺑﮫ ھررو ،واﺷﻧﮕﺗن ﻗﺑﻼَ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﻧﯾت اﻣرﯾﮑﺎ ﺿروری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﮐﺷور رو ﺑﮫ رﺷد اﺳت .اﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ اذھﺎن و ﻋواطف ﺧﯾﻠﯽ اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ دارﻧد .ﺧواه از ارﺑﺎب
اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ،اﺳﺗﻌداد ﺷﺎن در ﺗﺧﻣﯾن ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﺻداﻗت ،ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎد اﺳت .آن ھﺎ ﻣﺷﮑل
اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درک ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻓطرﺗﺎ ﻋدم ھﻣدردی اﻣرﯾﮑﺎ را در ﻣورد ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑدان ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ارج ﻣﯽ
ﻧﮭﺎدﻧد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .روﺷن اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﻓﮭم ،آن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﺑﯽ
طرف ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد.
ﮔرﭼﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎ ﻏﯾرﻣوﺛر ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻓراھم ﻧﻣودن آراﻣش ﻣوﻗت ﮐﮫ از ﺳوی
ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ھﺎی دﯾﮕر ،ﻣدﺑراﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑود ،ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐرد و ﻟﯾﮑن ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺧود ،ﭼﺷﻣﮫ دوﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﺟﻧﮓ ﻟﺑرﯾز ﺷده ﺑود ،ﻣﺳﻣوم و ﺧﺷﮏ ﺳﺎﺧت .ﺣﺗﺎ ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎرﺗر ،ﺗﺎﺛﯾری ﺑود ﮐﮫ ﺑر
رواﺑط اﻓﻐﺎن– ﺷوروی ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷت.
ﻧوﺷداری ﻗﻼﺑﯽ روس ھﺎ:
ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل ﺷوروی در ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺳردار داوود در ﺳﺎل  ١٩۵٣ﺻدراﻋظم ﺷد.
داوود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘﺷﺗون ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﮑم ﺿرورت ﻧﯾز وادار ﻣﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ در ﺟﮭت اﺗﺣﺎد و
ﻧوﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺎم ﺑردارد .ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن اھداف ،او در ﺻدد ﺑرآﻣد ﺗﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﯾم ﭘﺷﺗون را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ او ﺑﮫ زودی ﺧود را ﻋﻣﯾﻘﺎ َ در ﮐﺷﻣﮑش ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﮔﯾر ﯾﺎﻓت .اﯾن ھﻣﺎن
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی از دﯾر زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺗظﺎرش را ﻣﯽ ﺑرد و زﯾرﮐﺎﻧﮫ از ﺿﻌف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﮐرد .داوود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ھﯾﭻ رو ﭘﺷﺗﯾﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺧواه ﺑرای ﻣوﺿﻊ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺧود و ﺧواه ﺑرای درﺧواﺳت ھﺎی ﺧوﯾش ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣوازﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروی
ﺑزرﮔﺗر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ دﺳت آرد .اﺗﺣﺎد ﺷوروی ھر دو را ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣود و داوود ﺑﮫ دام اﻓﺗﺎد.
ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﯾرق در ﺳﺎل  ١٩۵۵و ﻣﺣﺎﺻره ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﭘﯽ آن آﻣد ،اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﻣورد ﻧﻘل
ھواﯾﯽ ﻣﯾوه ھﺎی ﻓﺎﺳد ﺷدﻧﯽ -ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم ﻋﻣده ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐرد .ھﻣﭼﻧﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی
ﯾﮏ راه ﺗراﻧزﯾﺗﯽ را از طرﯾق ﺧﺎک ﺷوروی ﺑﮫ ﻧرخ ھﺎی ﺑﺎرﺑری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﻋد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣود .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر
 ١٩۵۵ﺑوﻟﮕﺎﻧﯾن و ﺧروﺷﭼف از ﮐﺎﺑل دﯾدن ﻧﻣودﻧد و ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری را ﭘﯾﺷﮑش ﮐردﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن رھﺑران ﺷوروی از ﻣوﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن آﺷﮑﺎرا ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد .اﻓزون ﺑر آن ،آن ھﺎ ﺑﮫ
طور ﺳری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ اردو و ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﻓﻐﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧوﺳﺎری و ﻣﺟﮭز ﺳﺎزﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ
ﻣﻔﺗون و ﻣﺳﺣور ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ،زھر را ﻧوﺷدارو ﭘﻧداﺷﺗﮫ آن را ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺷﺗﺎب
ﺳر ﮐﺷﯾدﻧد .ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر و ﺗﻣﮭﯾد وادار ﺑﮫ دادن ﻣواﻓﻘت اش ﮔردﯾد و ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
دور ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ﺑزرگ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی واژﮔون ﺷد.
اﯾن ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﮭﻠﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻌرض ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ھﺎ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾد و ﮐﻣﮏ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻣدن ﻣﺷﺎوران ﺷوروی و ﻣﻧﺻﺑداران اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻣوزش دﯾده در اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﮫ ﮐﺷور
را ﻣﯽ داد .ﺷوروی ھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺻﺑداران ﻋﻣده ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎن را ﺟذب ﮐﻧﻧد و در ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﻓزﯾﻧﻧد و ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ،ﺷوروی ھﺎ را ﻗﺎدر ﮔرداﻧﯾد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﻣوی ﺣزب ﮐوﭼﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﻣوﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭘروژه ھﺎی اﻣدادی
ﺷوروی زﯾرﺑﻧﺎی ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ را ﻣﺎﻧﻧد راه ھﺎ ،ﭘل ھﺎ ،اﻧﺑﺎر ﺧوارﺑﺎر و ﭘﺗرول ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺳﯾﻠوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدﺗر
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻌرض ﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺷد ،ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد.
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷوروی از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،روس ھﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش دھﻧد و
ﻣﺳﺎﻋﯽ اﻣرﯾﮑﺎ را در راﺳﺗﺎی ﺣﻔظ ﻣوازﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ اﺛر ﺳﺎزﻧد .ھر ﺑﺣراﻧﯽ در ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺳﯾطره ﺷوروی را ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﮑم ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .اﯾن ﮔوﻧﮫ ،در  ١٩۵۵و  ،١٩۶١ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﺷوروی ھﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ از ﮐوﺷش ﺑرای ﻓﺎﯾق آﻣدن ﺑر ﻣﺣﺎﺻره
اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﻘوﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ﻣﺳﺎﻋد ﻓرا رﺳﯾد ،ﺷوروی ھﺎ ﻣﮭره ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻻﻧﮫ ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻧد ،ﻻﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﭘرﯾل  ١٩٧٨دﺳت ﺑﮫ ﮐودﺗﺎ زد .در ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﺷوروی ھﺎ ﮐﮫ
از ﺣﮑوﻣت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺧﺷﻧود ﺑودﻧد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣورد ﺗﻌرض ﻗرار داده و ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
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دﺳت ﻧﺷﺎﻧده دﯾﮕر را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد ،ﻧﺻب ﮐردﻧد .ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﺷوروی ھﺎ ﺳرﺑﺎزان را ﺑﮫ آن ﺳوی
ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻔرﺳﺗﻧد ،زﻣﯾﻧﮫ را ﮐﺎﻣﻼَ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرﮐﺷور داﺷﺗﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ رﺷﺗﮫ ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ را ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ ﺷوروی ھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد آن را ﮐش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﺎر و ﭘود ﺑﺎﻓت
اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ھم ﺑﮕﺳﻠﻧد و رﯾﺷﮫ رﯾﺷﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
از آن ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺷﮑل ﺗﺎزه ﯾﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت .ﺷوروی ھﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را از ﻣواﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﯽ در
طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻧﺧﺳت ﭘس از ﺗﻌرض ﻧرم ﺗر ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ﭼون ﻣﻘﺎوﻣت ﺳرﺳﺧت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ﺗﺣول ﯾﺎﻓت و
ﺟﻧﮓ داﻣﻧﮫ دار رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺷد ،ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾد ﻣﻘﺎوﻣت در ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﻣن و ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
آن ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور از ﻣﯾﺎن ﺑردن اﯾن ﭘﺷﺗواﻧﮫ ،ﺑﺎ ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗن روﺣﯾﮫ آزادﯾﺧواھﯽ
ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون آﻏﺎز ﺑﮫ ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزی در ﻧوار ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻧﻣودﻧد .از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﻣردﻣﺎن ﺑﯽ طرف
ﻣﺎھری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺗوازن ﻗوا ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن از ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﭘول ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد اﻣﺎ دﯾرﮔﺎھﯽ
ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
اﺣزاب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﭘﮕرای رادﯾﮑﺎل ﻣﺎﻧﻧد ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ  NDPﺧﺎن ﻋﺑداﻟوﻟﯽ ﺧﺎن در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل
ﻏرب و ﺣزب ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  PNPﮐﮫ در راس آن ﻏوث ﺑﺧش ﺑﯾزﻧﺟو ﻗرار داﺷت و ﭘﺎﯾﮕﺎه آن در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،از ﺣﮑوﻣت ﮐﻣوﻧﯾﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طرﻓداری و ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺿﯾﺎء اﻟﺣق در ﺧود داری
ورزﯾدن از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﺟوﻻی  1986ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رژﯾم ﺿﯾﺎء ﺑﮫ ﯾﮏ دوره
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر دﺳت ﯾﺎزﯾد ،ﺑرﺧﯽ از اﺣزاب ﭼﭘﮕرا ،اﺋﺗﻼﻓﯽ
ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد ﮐﮫ ھدف آن ﺑرﮐﻧﺎر ﻧﻣودن ﺿﯾﺎء ﺑود .وﻟﯽ ﺧﺎن و ﺑﯾزﻧﺟو و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭼﭘﮕرا ﺑر
اﯾن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺿﯾﺎء ﺧﺷم ﺷورروی ھﺎ را ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .آﻧﺎن اظﮭﺎر ﻣﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﯾﮏ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﻧﺟﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد آﻣد .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑروﻧﻣرزی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷوروی ھﺎ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،و ﻣوج دھﺷت اﻓﮕﻧﯽ ﮐﮫ ﺳر ﺗﺎ ﺳر ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد
ﺷﻣﺎل ﻏرب را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،دﯾدﮔﺎه ھﺎی اﯾن رھﺑران ﭼﭘﮕرا را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐرد.46
ﺑﻌد دﯾﮕری از ﻣظﮭر ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﺿور ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﭘﻧﺎھﮕزﯾن اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن ھﺎ
ﭘﺷﺗون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .از ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ ،آﻧﺎن ھﻣﯾن اﮐﻧون ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺧودﺷﺎن را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،اﮔر آن ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﯾن ھﺎی
زﻣﯾﻧﯽ و وﯾراﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ،ﺑﮫ زودی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﯾﮭن ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﺎﯾد آﻏﺎز ﺑﮫ ﺳﮭﻣﮕﯾری ﻣﺳﺗﻘﯾم در
ﺳﯾﺎﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ دﯾﮕری را در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻓرﯾده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را اﺣﺗﻣﺎ َ
ﻻ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺑﻧﺎن دﯾﮕر ﻣﺑدل ﺳﺎزﻧد.
از اﯾن رو ،زھر ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز ھم ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕری ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی آﺧرﯾن ﭘﺎرﭼﮫ
ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل و آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺗﮭدﯾد را ھم در ﺑر دارد ﮐﮫ ﺑﮫ درون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳرازﯾر ﮐﻧد و آن
ﮐﺷور را ﻧﯾز وﯾران ﻧﻣﺎﯾد.47
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ﺷﺎﯾق ﻗﺎﺳم
ﭘژوھﺷﮕر در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻠﯽ آﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺧط دﯾورﻧد
و آﯾﻧده رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ رواﺑط اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آن درﺳت ﻣﯽ داﻧﻧد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن دھﺷت طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﻣﺣﺎل ﺧواھد ﺑود .رھﺑری دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺗﮭم
ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از طﺎﻟﺑﺎن ﮐرده و از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧوﯾش ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری در راﺳﺗﺎی از ﻣﯾﺎن ﺑردن
رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗرورﯾزم در آن ﮐﺷور ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رد ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﭼﻧدی
ﭘﯾش ﺧورﺷﯾد اﺣﻣد ﻗﺻوری -وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﺳﺎس ﻣﻧطﻘﯽ اﺗﮭﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را زﯾر ﺳؤال ﺑرده ،از
وزﯾرﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرﺳﯾد» :ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ،ﭼﮫ اﻧﮕﯾزه ﯾﯽ وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﺧواھﯾم ﮐﺷور ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻣد ﺑﯽ
ﺛﺑﺎت ﺑﺳﺎزﯾم؟« اﻟﺑﺗﮫ آﻗﺎی ﻗﺻوری ﭘس از دﯾدارش ﺑﺎ داﮐﺗر ﺳﭘﻧﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﺧود ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ﻣواﻗﻊ ﮔوﻧﺎﮔون
در ﺗراز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻣوده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر اﯾن ﺳؤال وی ﻣﺎت ﺷده
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ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻧون ﮐدام اﻧﮕﯾزۀ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﻧﻣودن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد و ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷود در ﺑﺎره آن ﺟدا ﮔﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﻣﯾزان ﻓواﯾد و زﯾﺎﻧﻣﻧدی آن ﮐﺷور از ﺗدوام ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘرداﺧت .ﻣﮕر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮔردد ،اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در رواﺑط دو ﮐﺷور ،ﻣﺳﺎﯾل ﺑس
ﻋﻣﯾق و ﭘﯾﭼﯾده ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﻣراودات ﺷﺎن از ھﻣﺎن آوان ﺗوﻟد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور
ﻣﺳﺗﻘل روی ھم رﻓﺗﮫ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در رواﺑط دوﮐﺷور از ھﻣﺎن آﻏﺎز اﺛر
ﺑس ﻣﻧﻔﯽ ﺑرﺟﺎ ﮔذاﺷت ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت دوﮔﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ھم ﻣرﺗﺑط ﺧط دﯾورﻧد و ﺣﻣﺎﯾت از داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از
ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ،در ﭼﻧدﯾن دھﮥ ﭘس از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑرای دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ظﺎھراً ﺑﮫ آن
ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ارزش ﺟﻠوه ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور ﮔوﯾﺎ ﭼوﻧﺎن ﮔروﮔﺎﻧﯽ در ﺧور ﺣﻣﺎﯾت از آن ﭘﯽ رﯾزی
ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﻣﻧدان ﺑر آن اﻧد ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ روزاﻓزون اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷوروی در
دھﮫ ھﺎی  ١٩۵٠ﺗﺎ  ،١٩٨٠ﮐﮫ ﺳر اﻧﺟﺎم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز آن ﮐﺷور ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺻورت ﮐل
6
ﻣﻌﻠول ﺣﻣﺎﯾت ﺷدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت.
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﭘس از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن دوﻟت آﻗﺎی ﺣﺎﻣد ﮐرزی:
در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ،ھرﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺳﺧن از ﺧط دﯾورﻧد در ﻣﯾﺎن ﺑوده ،ﺣﮑوﻣت آﻗﺎی ﮐرزی ھﻣواره آن را ﺑﮫ
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﺣول ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ در ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد در اﯾن ﺑﺎره ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳو ،از ﺑﺎز ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾد و از ﺳوی دﯾﮕر ،از ﻣﺳووﻟﯾت اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن طرﻓﮫ رود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑرﺧﯽ از آﮔﺎھﺎن ،دوام ﻋدم ﺗﻔﺎھم دو طرف ﺑر ﻣوﺿوع ﺧط دﯾورﻧد

. http://www.state.gov/secretary/rm/2006/68381.htm, 16, July 2006
.Nick Cullather, ‘Damming Afghanistan: Modernisation in a Buffer State’, in The Journal of American
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History, vol. 89, No. 2, September 2002. Henry S. Bradsher, Afghanistan and the Soviet Union (Durham:
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از ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾرات ﺳؤ آن ،در ﻧﺑود ﻓﺿﺎی اﻋﺗﻣﺎد و ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور در ﻋرﺻﮥ ﻣﺑﺎرزه در ﺑراﺑر
7
ﺗرورﯾزم روﯾﮭﻣرﻓﺗﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻠﻣوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﮔذاﺷت ﮐﮫ واﮔذار ﻧﻣودن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود،
ﺿﺎﻣن ﺣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٩۴٩ﺑﺎ ﺻدور ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد را ﯾﮏ ﺧط ﮐﺎذب و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺷﻣرد و ھﻣﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن را ﮐﮫ ﺑﺎ
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ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾده ﺑود ،ﻣردود اﻋﻼم ﻧﻣود.
ﮔرﭼﮫ اوﺿﺎع اﻣروزی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ آن ھم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗطﻌﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن ﺑﺎر در
زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﺧواھد ﮐرد .اﻣﺎ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻗطﻌﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎرﻟﻣﺎن در ﺳﺎل  ،١٩۴٩دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺿﻠﮥ ﺧط
دﯾورﻧد را ﺣل ﺷده ﻧﻣﯽ داﻧد .در ﻏﯾر آن ،دﻟﯾﻠﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت آﻗﺎی ﮐرزی ﻣوﺿوع را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ھر رو ،ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ از ﻣﺳﺎﯾل ﺧﯾﻠﯽ ﻣطرح در ﺗداوم ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ ﺑرﺧﯽ از رھﺑران دو ﮐﺷور ﭘﯾراﻣون ﺟواﻧب ﮐﻠﯽ آن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﻧد 9.اﻟﺑﺗﮫ،
ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣرز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود در ﺑﺎره آن ﺑﺎ آزادی
ﮐﺎﻣل ﺳﺧن ﮔﻔت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﭻ ﭘژوھﺷﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﺳﻧﺎد و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن ﮐﮫ در ﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف دوﻟﺗﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ در وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻣوﺟود اﺳت ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
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ﮐﺷور آزادی داﺷﺗن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت را ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺗﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﺣﻘوق اﺗﺑﺎع ،ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑﮭﺎم ﺑﯾﺷﺗر در زﻣﯾﻧﮫ اﻓزوده اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﮐوﺷﯾده اﻧد ﺗﺎ از ﻣوﻗف ﮐﺷور ﺧود دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻧﮕﯾزۀ دﻓﺎع از ﻣوﻗف دوﻟﺗﯽ
ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ھر دو ﮐﺷور ﻣﻌﻣول ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﮫ در آن از
ﻣواد و ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت اول ﺑﮭره ﮔﯾری ﺷده ﺑﺎﺷد .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت دوم ،ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔزﯾﻧﺷﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺗوان ھدف از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده را ﺛﺎﺑت ﻧﻣود .ﺑرﺧﯽ ھﺎ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﮫ آن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳرﺳﭘرده
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ از ﻧوﺷﺗن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳت ،و اﻣﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ھدف ﺷﺎن ،درﯾﻎ ﻧﻧﻣوده اﻧد.
در ﺗﺣﻘﯾق دﺳت داﺷﺗﮫ ،در ﺑررﺳﯽ ﺟواﻧب ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت اول ﺑﮭره
ﮔﯾری ﺷده اﺳت .ﺷﮑل اﺟﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ طرح ﮔردﯾده ﮐﮫ در آن رﺋوس ﻣطﺎﻟب ﺑﺎزﮔوی ﭼﮭﺎر ﻋﻧﺻر
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻧدۀ ﻣوﻗف ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد ﭘس از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ
ﮐﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ھرﯾﮏ از آن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼون در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
ﻣﻌﺎھدات ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ از دو ﺗﻘوﯾم ھﺟری ﻗﻣری و ﻣﯾﻼدی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘوﯾم ھﺟری
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 .9ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠۵ﺗﺎ ﻓﺒﺮوری  ٢٠٠۶ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮی داﺷﺘﻢ
ﮐﮫ ﻃﯽ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از رھﺒﺮان و ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻧﻤﻮدم .در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ ،ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺮاغ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ
دﯾﻮرﻧﺪ را دﯾﺪه و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ دﯾﻮرﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای  ١٠٠ﺳﺎل اﻣﻀﺄ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﺎل ١٩٩٣
ﻣﯿﻌﺎد آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﮫ:
Govt to Renew Durand Line Agreement’, in DAWN, 2 September 2005. Governor Urges Federal
 .10ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﺎده  ۵٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﺧورﺷﯾدی ﻣﻌﻣول در ﮐﺷور ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،از اﯾن رو ،ﺑﮫ ﺧﺎطر آﺳﺎﻧﯽ و وﺿﺎﺣت ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ از
ﺗﻘوﯾم ﻣﯾﻼدی آن ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﺟری ﻗﻣری ﺑﯾﺷﺗر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺄﻧوس اﺳت ،ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ اﻣﯾد آن ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش در وﺿﺎﺣت ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺿوع ﺳودﻣﻧد واﻗﻊ ﺷده و ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﺎﺷد  -ھرﭼﻧد ﮐوﭼﮏ  -در
راﺳﺗﺎی دوﺳﺗﯽ ﻣردﻣﺎن ﺻﻠﺣﺟوی دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ھﻣﻔرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن.
 -1ﻣﯾﻌﺎد اﻋﺗﺑﺎر ﺧط دﯾورﻧد:
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٩٣ﻣﯾﺎن آﻗﺎی ھﻧری ﻣﺎرﺗﯾﻣر دﯾورﻧد
) -(Sir Henry Mortimer Durandوزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑرای ھﻧدوﺳﺗﺎن ،و اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن
ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣدت  ١٠٠ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎی آن اﻋﺗﺑﺎر داﺷت .اﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﻣﯾﻌﺎد اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ﺧط در
ﺳﺎل  ١٩٩٣ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺎور در آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻋﻣﯾق اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﺎ
ﺷﻣﺎری از رھﺑران طراز اول ﮐﺷور ﻧﯾز ﮔﺎھﯽ در اظﮭﺎرات ﺷﺎن آن را ﺑﺎزﺗﺎب داده اﻧد 11.اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود آن ،ﺗﺎ
ﮐﻧون از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ھوادارن اﯾن دﯾدﮔﺎه ظﺎھراً ھﯾﭻ ﺳﻧدی ﭘﯾﺷﮑش ﻧﮕردﯾده ﮐﮫ ﻣﺻداق ادﻋﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوطﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣﺗن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد و اﺳﻧﺎد دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی
ﻣﺷﺗرک ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﻣرز ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨٩۶ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾده ،ﻣوردی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺻد ﺳﺎﻟﮥ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد 12.روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ھﻣﭼو ﯾﮏ ادﻋﺎی ظﺎھراً
ﻧﺎدرﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺣد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد آن را زﯾر ﺳؤال ﺑﺑرد ،ﻋﻣوﻣﯾت ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺻد ﺳﺎل ﺑودن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ھرﮔز ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در واﻗﻊ ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
دﯾورﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕری ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺗﺎ ﮐوﺗﺎھﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻد ﺳﺎل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و اﯾن اﺻل را ﻣﯽ
ﺗوان ﻧﮫ در ﻣﺗن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ در اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ درﯾﺎﻓت.
اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ،دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت
واﯾﺳرای -ﻻرد ﮐرزن ) (Lord Curzonاز ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﻓرزﻧد وی -اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ،دﻋوت ﻧﻣود ﺗﺎ از
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣوده و در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ دﯾدار و ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد
ﻋﻼﻗﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در اﯾن زﻣﺎن ﻣﺷﻣول ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﻣﯾﺎن دوﮐﺷور ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ در ﺑﺎره ﺳرﺣدات دو طرف ﺑود.
اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﮫ ﺳﻔر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾل ﻧﺑود و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دﻋوت ﻻرد ﮐرزن اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ وی ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن
ﺳﻔر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد؛ زﯾرا ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗﻔﺎھﻣﺎت و ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدرش )اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن( ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ داﺷت ،ﭘﺎﺑﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﺑرای دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻧﺑود .از اﯾن رو ،واﯾﺳرا روی ﺿرورت ﺳﻔر اﻣﯾر ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐرده و ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗﻔﺎھﻣﺎت و ﺗواﻓﻘﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص اﻣﯾر
ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾده ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ در طول ﺣﯾﺎت وی ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﮐﻧون ﮐﮫ اﻣﯾر
ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ ﻗدرت ﻧﺷﺳﺗﮫ ،وی ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺗﺟدﯾد ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ،دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺧود اﻗرار
ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺗﻧﮭﺎ در طول زﻧدﮔﯽ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن اﻋﺗﺑﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ درﮔذﺷت اﻣﯾر ،اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧد
ﻧﯾز ﻓﺳﺦ ﮔردﯾد.
در ﭘﯽ آن ،دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑرای آن ﮐﮫ اﻣﯾر را وادار ﺑﮫ ﺳﻔر ﻧﻣﺎﯾد ،از ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﺑﻠﻎ ﺳﺎﻻﻧﮫ  1.8ﻣﯾﻠﯾون
روﭘﯾﮫ و اﺟﺎزۀ ﺗراﻧزﯾت ﺟﻧﮓ اﻓزار ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از راه ھﻧدوﺳﺗﺎن– ﮐﮫ ھر دوی آن در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد درج
ﺷده ﺑود ،ﺧود داری ورزﯾد .ﺳر اﻧﺟﺎم ،ﮔرﭼﮫ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﮫ ھﻧد ﻧرﻓت ،ﻣﮕر ﺗواﻓق ﻧﻣود ﺗﺎ
 .11ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶ﻓﺒﺮوری  ٢٠٠۶در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ
دوﻟﺘﯽ.
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India and Neighbouring Countries, Vol. XIII, Documents No. XII, XIII, XIV, XV, XVI and XIX
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وزﯾر دوﻟت در اﻣور ﺧﺎرﺟﮥ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑرای ھﻧدوﺳﺗﺎن -ﻟوﯾﯽ دﯾن ) ،(Sir Louis W. Daneرا ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﻔﺗﮕو
در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ درﮐﺎﺑل ﺑﭘذﯾرد .ﻟوﯾﯽ دﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﺟدﯾدی را ﺑﺎ ﺧود داﺷت،
در اواﺧر ﺳﺎل  ١٩٠۴وارد ﮐﺎﺑل ﮔردﯾد .اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﻧﯾز از ﺟﺎﻧب ﺧود ،ﻣﺳوده ﯾﯽ را ﺗﮭﯾﮫ و ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣود ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺟز از ﺗﺎﺋﯾد و ﺗﻣدﯾد ﺗواﻓﻘﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﭼﯾز دﯾﮕری را در ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﭘس از ﯾﮏ
رﺷﺗﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﻣﺎرچ  ١٩٠۵ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾد و دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﺳﺎﻻﻧﮫ ١،٨
ﻣﯾﻠﯾون روﭘﯾﮫ -ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗروض ﭘﯾﺷﯾن -را از ﺳرﮔرﻓﺗﮫ و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮔﺎه ﺑﺧواھد از طرﯾق ﺧﺎک
ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳﻠﺣﮫ وارد ﻧﻣﺎﯾد 13 .در اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ دﯾن– ﺣﺑﯾب ﷲ«
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻌﮭدات اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﻗرار زﯾر اﺳت:
]ﻣن[ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ]اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ[ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ در اﻣور ﻣﮭم اﺳﺎﺳﯽ و ﻓرﻋﯽ ﻣﻧدرج ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
]ﺧط دﯾورﻧد[ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎﯾر ﺗﻔﺎھﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘدر ﻣرﺣوم ﻣن ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﺊ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده و ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐرد ،ﻣن ھم ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ]ﺧط دﯾورﻧد[ ﻋﻣل ﻧﻣوده
14
ام ،ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم و ﻋﻣل ﺧواھم ﮐرد ،و ﻣن در ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ آن ھﺎ را ﻧﻘض ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
از اﯾن رو ،ﭘس از اﻧﻘﺿﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑﺎ درﮔذﺷت اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ،اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺳﺎل  ١٩٠۵دوﺑﺎره ﺑﺎ
ﺷﺧص اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗﻣدﯾد ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ درﮔذﺷت وی و آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﺳوم اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس در ﺳﺎل  ١٩١٩دوام
ﻧﻣود.
ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺳوم اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﯾﺎت ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ راوﻟﭘﻧدی ﻣﺳﺎﻓرت
ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٨اﮔوﺳت  ١٩١٩ﻣﯾﻼدی »ﻣﻌﺎھدۀ ﺻﻠﺢ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن دوﻟت ﺟﻠﯾﻠﮥ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﺎﻧﯾدﻧد 15.دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در اﯾن ﻣﻌﺎھده و ﺿﻣﺎﯾم آن ،اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧت ،وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺗﺟﺎوز ﺧواﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ اﻣﯾران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓﺳﺦ
اﻋﻼم ﻧﻣود .ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘرداﺧت ﻣﺳﺗﻣری ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺟﺎزه ﺗراﻧزﯾت اﺳﻠﺣﮫ از راه ﺧﺎک
ھﻧدوﺳﺗﺎن .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم ﻣﻌﺎھدۀ ﺻﻠﺢ ﻗرار زﯾر ﻣﯽ
ﻧﮕﺎرد:
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرﺣد ھﻧد و اﻓﻐﺎن را ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣرﺣوم ]ﺣﺑﯾب ﷲ[ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
ﺑود ،ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
از اﯾن رو ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣوﻗف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ از
ﻣﺣدودﯾت ﻣﺻﺎدﻓت ﻣﯾﻌﺎد آن ﺑﺎ طول ﺣﮑﻣرواﯾﯽ ھر اﻣﯾر ﻓﺎرغ ﺷده و ﻣﺷروﻋﯾت آن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣﺎت دو ﮐﺷور
ﻣﺳﺗﻘل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ طور داﺋﻣﯽ ﺗﺎﺋﯾد ﮔردﯾد.
و اﻣﺎ ﻣﻌﺎھدۀ ﺻﻠﺢ راوﻟﭘﻧدی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺑﮫ اﻣﺿﺄ
رﺳﯾد و در ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم آن ﺗذﮐر رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﮔر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﯾﮏ ﺧود در ﺑراﺑر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت
ﻧﺷﺎن دھد ،ﭘس از ﮔذﺷت ﯾﮏ دورۀ ﺷش ﻣﺎھﮥ اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺣﺎﺿر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد رواﺑط
ﺳﯾﺎﺳﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ھﯾﺎت دﯾﮕری را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣذاﮐرات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و رواﺑط ﺧوﯾش را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺗری روﻧق دھﻧد .ﻟﮭذا ﮔﻔﺗﮕوھﺎ دو ﺑﺎره از ﺳرﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﺟﻧوری ﺳﺎل  ١٩٢١آﻗﺎی ھﻧری داﺑس ) Sir
 - (Henry R. C. Dobbsﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻋزام ﮔردﯾد 16.در ﭘﯽ آن ،ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﻣﻌﺎھدۀ ﺑرﭘﺎﯾﯽ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺟﺎری ﻣﯾﺎن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻣﺳﻣﯽ اﺳت ،از ﺳوی داﺑس -ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﻣﺣﻣود طرزی -ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٢١در
. Martin Ewans, Afghanistan: A New History (Richmond: Curzon, 2001), pp. 81-82
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. Aitchison, TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII, No. XXI, p. 282
. Aitchison, TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII, No. XXIII, pp. 286-287.
Ewans, Afghanistan, p. 90. George Grasmuck and Ludwig W Adamec, Afghanistan: Some New
Approaches (US: University of Michigan, 1969), p. 21
16
. W. K. Fraser-Tytler, Afghanistan: A Study of Political Developments in Central Asia and Southern
Asia, (London: Oxford University Press, 1953), p. 198.
15
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ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﺎدﻟﮫ روﻧوﺷت ھﺎی ﺗﺻوﯾب ﺷدۀ اﯾن ﻣﻌﺎھده از ﺳوی
ﺣﮑوﻣﺎت ھر دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻓﺑروری ﺳﺎل  ١٩٢٢ﻧﯾز در ﮐﺎﺑل ﺻورت ﮔرﻓت.
ﻣﻌﺎھدۀ ﺳﺎل ١٩٢١ﻣﻧﻌﻘدۀ ﮐﺎﺑل ،ﻣﻌﺎھدۀ ﺳﺎل  ١٩١٩ﻣﻧﻌﻘدۀ راوﻟﭘﻧدی را ﻣﻧﺳوخ ﻧﻣود ،وﻟﯽ ﺧود آن ،ﺧط دﯾورﻧد
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت .ﻣﺎدۀ دوم اﯾن ﻣﻌﺎھده در ﻣورد ،ﻗرار
زﯾر اﺳت:
دو طرف ،ﻣرز ھﻧد و اﻓﻐﺎن را ،ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ از ﺳوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم ﻣﻌﺎھدۀ  ٨اﮔوﺳت١٩١٩
17
ﻣﻧﻌﻘدۀ راوﻟﭘﻧدی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﺑﺎ آن ھم ،ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم ﻣﻌﺎھدۀ  ١٩٢١ﺑرای ﺣﮑوﻣﺎت ھردو ﮐﺷور اﯾن ﺻﻼﺣﯾت را داده ﺑود ﮐﮫ آن را ﭘس از
ﮔذﺷت ﺳﮫ ﺳﺎل ،ﺑﺎ دادن ﯾﺎدداﺷت رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ،ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗن ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم ﻗرار زﯾر اﺳت:
ﻣواد اﯾن ﻣﻌﺎھده از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺄی آن ﻧﺎﻓذ ﮔردﯾده ،و از ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل دوام ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ھرﮔﺎه ھﯾﭻ ﯾﮏ از
دو طرف ،دوازده ﻣﺎه ﭘﯾش از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﺗذﮐره ،طرف دﯾﮕر را از ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻓﺳﺦ آن آﮔﺎه ﻧﺳﺎزد،
]ﻣﻌﺎھده[ ﻣرﻋﯽ اﻷﺟرأ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻟﯽ اﺧﺗﺗﺎم ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دو طرف آن را ﻓﺳﺦ ﻧﻣوده
18
ﺑﺎﺷد.
ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ھﯾﭼﮕﺎھﯽ اﯾن ﻣﻌﺎھده را ﻓﺳﺦ ﻧﻧﻣود .ﮔذﺷﺗﮫ از آن ،اﯾن ﻣﻌﺎھدۀ ﺑﻌدھﺎ در دوران
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﺧﺎن ﻧﯾز از طرﯾق ﺗﺑﺎدﻟﮥ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯾﺎن ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن -وزﯾرﻣﺧﺗﺎر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر
ﺧﺎن در ﻟﻧدن ،و آﻗﺎی آرﺗور ھﻧدرﺳن ) -(Arthur Hendersonوزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﺟوﻻی
 ١٩٣٠ﺗﺎﯾﯾد ﮔردﯾد .ﺑﻧد دوم ﯾﺎدداﺷت وزﯾرﻣﺧﺗﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﺑﺎره ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد:
در ﭘﺎﺳﺦ ]ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ﺷﻣﺎ[ ﻣن ﻧﯾز اﻓﺗﺧﺎر دارم ﺗﺎ رﺳﻣﺎ ً ﺿﺑط ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ درک ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو
19
ﻣﻌﺎھده ]ﻣﻌﺎھدۀ  ١٩٢١و ﻣﻌﺎھدۀ ﺗﺟﺎری ﺟون  [١٩٢٣دارای اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎم ﺑوده و ﮐﺎﻣﻼً ﻣرﻋﯽ اﻷﺟرأ اﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﺑرﺧﯽ از آﮔﺎھﺎن ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻻزﻣﮥ ﺑﮫ دﺳت
آوردن اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از آن ﺳر ﺑﺎز زﻧد .20ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺿﻣن اﯾن
ﻣﻌﺎھده ،ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ،اﻋﺗراف ﺑﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺑودن
ﻋﻼﻗﻣﻧدی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﺿﻌﯾت ﻗﺑﺎﯾل آن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد ﻣﯽ ﮐﻧد 21.ﺑرﺧﯽ ادﻋﺎ ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ
22
اﯾن ﻧﺎﻣﮥ ﺑرای ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺣد اﻗل ﺑﮭﺎﻧﮥ ﯾﯽ داد ﺗﺎ ﮔﺎھﮕﺎھﯽ در اﻣور ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎورای ﺳرﺣد ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

17

. C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII,
No. XXIV, p. 288.
18

C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII,
No. XXIV, p. 292
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C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII,
No. XXVI, p. 305.
20

. Vartan Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and Modernisation
(Stanford: Stanford University, 1969), pp. 227-231.
21

C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII,
No. XXIV, p. 296
22
. W. K. Fraser-Tytler, Afghanistan: A Study of Political Developments in Central Asia and Southern
Asia, p. 262-264. Louis Dupree, Afghanistan (Princeton: Princeton University Press, 1980), pp. 561-565
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از آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺧط دﯾورﻧد در آﻏﺎز ﺑرای ﺻد ﺳﺎل ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻣدت
ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎھﺗر)ﺑرای زﻣﺎن ﺣﯾﺎت اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن( ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﺑﻌد ھﺎ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ و ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،دﺳت ﮐم ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺳوی ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ،دو ﺑﺎر از ﺳوی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺳوی
ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﮔردﯾده و ﻣﯾﻌﺎد اﻋﺗﺑﺎر آن از ﻣﺣدودﯾت ﻣﺻﺎدﻓت ﺑﺎ طول ﺣﮑﻣرواﯾﯽ ھر اﻣﯾر ﻓﺎرغ ﺷده و
داﯾﻣﯽ ﮔردﯾد.
 -2ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑودن ﺧط دﯾورﻧد:
ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد را ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﺳؤال ﻗرار داده ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود .از اﯾن رو ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺧﭘژوھﺎن اﻓﻐﺎن ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن
ﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺟﻧﮓ و ﻣﺣﺎﺻرۀ اﻗﺗﺻﺎدی از ﺳوی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود و اﻣﯾر ﭘﯾش از اﻣﺿﺎی اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ،
ﻧﮫ ﺟرﮔﮫ ﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣود و ﻧﮫ ﻣﺷوره ﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣوران ﺧود ﮐرد 23.ﻣﮕر ﺑرﺧﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن ادﻋﺎ را
رد ﻧﻣوده و ﻣﯽ ﻧﮕﺎرﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺣﻘﯾﻘت از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔرم ﻧﻣود .زﯾرا ﭘﯾش از آن،
دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺧطوط آھن و ﺷﺎھراه ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻗﻧدھﺎر و ﮐﺎﺑل در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑود ،وﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن
24
ﺳرﺣد ﺑﮫ آن ﺗوﻗف داد.
ﮔذﺷﺗﮫ از آن ،اﯾن ھم ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد را در ﺑراﺑر اﻓزاﯾش ﭘول ﺳﺎﻻﻧﮫ اش از
ﺳوی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،از  ١،٢ﻣﯾﻠﯾون ﺑﮫ  ١،٨ﻣﯾﻠﯾون روﭘﯾﮥ ھﻧدی ،ﭘذﯾرﻓت .ﺟزﯾﯾﺎت اﯾن واﻗﻌﯾت در ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم ﻣﻌﺎھده
درج اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دﯾدﮔﺎه »ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑودن ﺧط دﯾورﻧد« ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ھﺎی اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در آن
از اﻧﻌﻘﺎد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﯾﺎد ﺷده اﺳت .ﮔذﺷﺗﮫ از آن ،اﺳﻧﺎد دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر آﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر
ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﭘس از اﻧﻌﻘﺎد ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد درﺑﺎر ﺑزرﮔﯽ را در ﮐﺎﺑل ظﺎھراً ﺑرای ﻣﺄﻣوران دوﻟت و
ﺑزرﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﺑرﮔزار ﻧﻣودﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل رﺿﺎﯾت در ﺑﺎره ﻣﻌﺎھدۀ دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﻣطﻠوب زﻣﺎن ﺣﮑﻣرواﯾﯽ اش ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻧﻣود .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻣﯾر ،ﻣﺗن دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺣﺎﺿران
ﻣﺟﻠس در ﺣﻣﺎﯾت از اﯾن دﺳﺗﺂورد وی ﻗراﺋت ﮔردﯾد 25.اﻣﺎ از دﯾدﮔﺎه ﺑرﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘژوھﺎن اﻓﻐﺎن ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ
اﻣﯾر ﻣردم را در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗرار داد و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺿران ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻣﺎﯾت از ﻋﻣﻠﮑرد اﻣﯾر در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺟز از »ﯾﮏ ﺟواﺑﯾﮥ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده« ارزش دﯾﮕری را دارا ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد 26.ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﺧﯽ
27
از ﺗﺎرﯾﺧﭘژوھﺎن اﻓﻐﺎن آن ﺑﺧش ھﺎی ﯾﺎدداﺷت ھﺎی اﻣﯾر را ﮐﮫ در ﺑﺎره ﺗﻌﯾﯾن ﻣرزھﺎ اﺳت ،ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣد ،ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑودن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد آﺷﮑﺎرا ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻣﺳﺗدل و ﻗﺎﺑل ﺑﺣث اﺳت .وﻟﯽ
ﺑﮫ ﻓرض آن ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎ ﺻﺣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم دﺷوار ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣردود ﺑﺷﻣﺎرﯾم زﯾرا در اﯾن ﻣورد دﺳت ﮐم دو اﺻل زﯾر ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣطرح ﺑﺎﺷد:
 -1ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷروﻋﯾت ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﻧﺣﺻﺎری ﻣﻧوط ﺑﮫ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﻣﻧﻌﻘدۀ ﺳﺎل  ١٨٩٣ﻧﺑوده اﺳت .در اﯾن ﺑﺎره ،دﺳت ﮐم ﭼﻧد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﮔﻧدﻣﮏ
ﭘﯾش از اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد و ﭼﮭﺎر ﻣﻌﺎھدۀ دﯾﮕر ﭘس از آن ﮐﮫ روی آن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در ﺳﺎل ھﺎی ،١٩٠۵
 ١٩٢١ ،١٩١٩و  ١٩٣٠از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻓق ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣطرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ادﻋﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھدات زﯾر ﺗﮭدﯾد و ﻓﺷﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﮔردﯾده اﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه ﮐﮫ ﻣﻌﺎھدۀ اﯾﺟﺎد
23

. Ghubar, Afghanistan in the Course of History, Vol. 1, pp. 687-699. M. Hassan Kakar, A Political and
Diplomatic History of Afghanistan, 1863-1901 (Netherlands: Brill, 2006) pp. 181-182.M. S. Farhang,
Afghanistan in the Last Five Centuries, Vol. 1, 1992: Derakhshesh Publications, Mashhad, p. 404.
24
. Martin Ewans, Afghanistan: A New History, pp. 76-79
25
. Excerpts of Abdul Rahman’s speech and the audience’s response could be accessed from the British
Library’s India Office Records at Z/L/PS/7/20
26.ﻏﺒﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ،ص 689
27
. M. Hassan Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan, p. 185.
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رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺟﺎری ﻣﻧﻌﻘدۀ ﮐﺎﺑل ١٩٢١-ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧﯾز ﮔردﯾده و در ﺳﺎل
 ١٩٢٢در ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣﺎت دوﮐﺷور رﺳﻣﺎ ً ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺷدﻧد.
 -2اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺄﺳﯾس دوﻟت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎﺻر اﻧدﮐﯽ ﻧﮕﺎه ﺷود ،در واﻗﻊ ،ﻣوﺟودﯾت ﮐم و ﺑﯾش ﻓﺷﺎر
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ذاﺗﯽ در ﺗﻌﯾﯾن ﻣرزھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷور ھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ھﻣﯾﺷﮫ ﻣطرح ﺑوده اﺳت .اﮔر
ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻓﺷﺎر ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺗﻌﯾﯾن ﻣرزھﺎی ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﻣﻧﻔﯽ ﻧﮑوھش ﻧﻣوده و
ﺑﮫ اﺳﺎس آن ،ﻣﺷروﻋﯾت ﻣرزھﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﺳره ﺑرھم ﻣﯽ
ﺧورد ،زﯾرا ھﺳﺗﻧد ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن آرزو دارﻧد ﺗﺎ ﻣرزھﺎی ﺷﺎن در ﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﺳﺎﺣﮥ وﺳﯾﻊ
ﺗر ﺑﺎﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﮐﺷوری از ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻧﻣوده اﺳت– ﺑﮫ ﺷﻣول ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ،ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘرﻗدرت و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﮭم
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺷﻣول اﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣرز ﻗﺎﻧوﻧﯽ و
28
داﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
 -3اﻋﺗﺑﺎر ﺧط دﯾورﻧد ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ:
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٩۴٧ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻟﯾﻠﯽ ﻓراھم آورد ﺗﺎ ﻣﺷروﻋﯾت
ﺧط دﯾورﻧد را زﯾر ﺳؤال ﺑﺑرد .ﭘس ،ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن -ﺻدر اﻋظم وﻗت ،در دﯾداری ﺑﺎ وزﯾر دوﻟت در اﻣور
ﺧﺎرﺟﮥ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  31ﺟوﻻی  ١٩۴٧در ﻟﻧدن واﺿﺢ ﻧﻣود ﮐﮫ »ﭼون ﻣﻌﺎھدات ﭘﯾﺷﯾن در ﺑﺎره ﻣرز
ھﻧدوﺳﺗﺎن– اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺄ رﺳﯾده ﺑود و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دارد وﺟود ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﮐﺷور ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد،
ﻟﮭذا ،ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﻌﺎھدات از ﺳوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺳﺎﻗط اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد« .اﯾن ﺻورت ،ﻣوﻗف ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣورد ﺣﺗﺎ ﭘﯾش از اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،در  ١۴اﮔوﺳت
29
 ،١٩۴٧اﻋﻼم ﮔردﯾد.
ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از آوان ﺗوﻟد آن ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﻠﻣﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎ ﺧﺻوﻣت آﻏﺎز ﮔردﯾد و ﻣردود ﺷﻣردن ﺧط دﯾورﻧد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷدﯾد از داﻋﯾﮥ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺻل
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور را ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ از ﺳوی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ داﺧﻠﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧﺎرج،
30
در درازای ﭼﻧدﯾن دھﮥ ﺑﻌدی ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮔردﯾد.
...
و اﻣﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﯽ ﺗوان ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣود؟
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ دوﻟت ھﺎ در ﺗراز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻗواﻧﯾﻧﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ آن رو آورد .ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻗواﻋدی
ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور در ﯾﮏ ﺳﻧد ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗدوﯾن ﺷدهVienna Convention on ،
)» Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRTﮐﻧواﻧﺳﯾون وﯾﺎﻧﺎ در ﻣورد
]ﺗﺄﺛﯾرات[ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ دوﻟت ھﺎ ]ﺑر[ ﻣﻌﺎھدات« ﻧﺎم دارد .31ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم  VCSSRTﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
دوﻟت ھﺎ ﺑر ﻣوارد زﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣﯽ ﮔذارد:
أ -ﻣرزھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎھدات ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.
. Olaf Caroe, The Pathans: 550 BC-AD 1957 (London: Macmillan, 1958), pp. 465-466. Hasan Ali Shah

28

Jafri, Indo-Afghan Relations (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1967), p. 88. Dupree,
Afghanistan, pp. 485-494. Ewans, Afghanistan, pp. 538-554. Tariq Mahmood, The Durand Line: South
Asia’s Next Trouble Spot [Thesis], (Monterey-California: Naval Postgraduate School, 2005), pp. 23-25.
29
. Nicholas Mansergh (ed.), The Transfer of Power, vol. 12, Document No. 384, confidential telegram
from Mr. Bevin (Secretary of State) to Sir G. Squire (British Minister in Kabul), Foreign Office, London,
5 August 1947
30
. See Rahman Pazhwak, An Article on Pakhtunistan: A New State in Central Asia (London: Royal
Afghan Embassy, 1960). Also the resolution of the Afghan Parliament in 1949 which denounced the
Durand Line as an “imaginary line” was partly informed by the assertion that the Durand Line agreement
was extinct after the British-India had ceased to exist
31
. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3
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32

ب -ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ و ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎھدات ﺑﮫ وﺟود آﻣده و ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ اﻣور ﻣرزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﭘس ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ھﻣواره ﻣوﻗف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت -ﻓروﭘﺎﺷﯽ دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن آﻣدن دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن آن در ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن ﻧﯾﻣﻘﺎره ،ﺑﮫ ھﯾﭻ
رو ،از ﻣﺷروﻋﯾت اﯾن ﻣرز ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم  ،VCSSRTآن ﻋده از ﻣﻧدرﺟﺎت اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ ﺑر ﻋﻣوم
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ دوﻟت ھﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺧود ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘس ﮐﻧﺷﯽ) ﻋطف ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗﺑل(
ﻣرﻋﯽ اﻷﺟرأ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﻧد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  VCSSRTدر ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺗدوﯾن ﮔردﯾد و در ﺳﺎل  ،١٩٩۶ﭘس از
ﺗﮑﻣﯾل اﻗﺗﺿﺎی ﺣد اﻗل ﺗﻌداد اﻣﺿﺄ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻧﺎﻓذ ﮔردﯾد ﮐﮫ روﺷن اﺳت ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﭘس از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون از ﮐﺷورھﺎی اﻣﺿﺄ ﮐﻧﻧدۀ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺻرف ﻧظر از
اﯾن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧواھد ﮐﮫ  VCSSRTرا اﻣﺿﺄ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺧﯾر ،واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧد ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٩۶از
ﺳوی ﺷﻣﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن – ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  -اﻣﺿﺄ و ﺗﺎﯾﯾد ﮔردﯾد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ را دارا
ﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﻘدﻣﮥ  VCSSRTﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻣور دﯾﮕری ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗدوﯾن
ﻧﮕردﯾده ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (Customary International Lawﺑﮫ داوری ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﺗﺧراج ﻗواﻧﯾن ﺗدوﯾﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت آن ﻧﯾز از ﻣوﻗف ﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﺗداوم ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد ﭘس از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،آن ﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎدآوری ﮔردﯾد ،اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗواﻓق ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ
ﻣوﺿوع ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻋداﻟت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای داوری ﺑﺳﭘﺎرﻧد ،ﻣﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
ادﻋﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﺗداوم ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ دوﻟت ھﺎ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺿﺄﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار
ﮔﯾرد.
 -4اﻧﺗﻘﺎد اﺧﻼﻗﯽ از ﺧط دﯾورﻧد:
ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧده در اﻣﺗداد آن ،ﮐﮫ ﺳده ھﺎ ﺑدون ھﻣﭼو ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻌﯽ زﻧدﮔﯽ
ﻧﻣوده ﺑودﻧد ،از ھم ﺟدا ﺷده و آزادی ھﺎی آﻣد و ﺷد ﺷﺎن ﻣﺣدود ﮔردﯾد .ﭼون اﯾن ﻣرز ﺗوده ھﺎﯾﯽ ﺑزرﮔﯽ از ﻣردم
ھﻣﺗﺑﺎر ،ھﻣزﺑﺎن و ھﻣﻔرھﻧﮓ را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،از اﯾن رو ،ﻣورد ﻧﮑوھش ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺑﺳﯾﺎری از آﮔﺎھﺎن ﺑوده اﺳت .33اﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط دﯾورﻧد ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣوازﯾن اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺑﺎد ﻧﮑوھش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ،اﯾن ﭼﻧﯾن ﯾﮏ دﯾد اﻧداز اﺧﻼﻗﯽ را در ﯾﮏ ﻧوع زﻣﯾﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آن ﺟﺎ داده و
ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت آن ،اﺳﺎس ﻣﻧﺎظرۀ اﺧﻼﻗﯽ در رد ﻧﻣودن ﻣﺷروﻋﯾت ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از دﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ؛ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﺻوﻣت ھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ در ﻣﯾﺎن اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل
ﻣﺧﺗﻠف دو ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد از ﻗدﯾم ﻣوﺟود ﺑوده و ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﻣﻧﺗﻘدان ﺧط دﯾورﻧد ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺧط
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﺟداﯾﯽ آن ھﺎ ﻣﺣﮑوم ﻧﻣود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣراودات ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻗوام و
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻧﺎطق ﻏرﺑﯽ] دراﻧﯽ ،ﻏﻠزاﯾﯽ و [...از دﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﯾران ﺑوده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻧﺎطق
ﺷرﻗﯽ] ﺧﺗﮏ ،ﯾوﺳﻔزاﯾﯽ ،ﻣوﻣﻧد ،وزﯾری و [...ﻣراودات ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد -اﻟﺑﺗﮫ ﻧﯾﻣﮥ دوم ﺳده
ھژدھم ﻣﯾﻼدی از اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد.
از دﯾدﮔﺎه اﻗﺗﺻﺎدی؛ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺑور از ﺧط دﯾورﻧد از ﻣﺣور ﻣﻧﺎطق ﭘرﻧﻔوس ھﻣﺗﺑﺎر و ھﻣﻔرھﻧﮓ آن ﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ ظﺎھراً ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت در ﺑراﺑر اﯾن ھﻣﮕوﻧﯽ ھﺎ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﭘس از ﺗﺄﻣل ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ در ﻣورد
. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3, Article 11.
. Abdul Rahman Pazhwak, An Article on Pakhtunistan: A New State in Central Asia: Royal Afghan
Embassy, London, 1960. John C. Griffiths, Afghanistan: Pall Mall Press, London, 1967 p. 25. M. Hassan
Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan, pp. 177-192
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ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﮔراﯾش ھﺎی ﻧﺳﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی -ﺟﻔراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،ﮔوﯾﺎ ﺧط ﺳﯾر
ﻣرزی روی ھم رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ طرح ﮔردﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺷﮭرھﺎ و
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺎورای آن ﺑود -ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﭘﯾﺷﺎور ،ﮐوﯾﺗﮫ ،ﮐوھﺎت و ﺑﻧو -از ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ
ﺷﮭرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی ﺑود– ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻗﻧدھﺎر ،ﻏزﻧﯽ و ﮐﺎﺑل– ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد.34
ﺑﮫ ھر رو ،اﯾن ﮐﮫ ﮐدام طرف ﻣﻧﺎظره در اﯾن ﻣوﺿوع ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻧد ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎره آن ھر
ﮐس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرداﺷت ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﮕر ھرﮔﺎه داوری ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم ﺷﺎﻧس
ﺣﻣﺎﯾت آن از ﻣوﻗف اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿﻌﯾف ﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،دو
ﻓﺎﮐﺗور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻣوﻗف اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻣطرح ﺑﺎﺷد:
 -1ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣوﻗف ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﮐﻧوﻧﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرزھﺎﯾش ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ.
 -2ﻣوﺟودﯾت و ﯾﺎ ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﻣرزھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﻗﻠب
ﻣﻧﺎطق ﭘرﻧﻔوس ھﻣﻧژاد ،ھﻣﻔرھﻧﮓ و ھﻣزﺑﺎن دﯾﮕر ﮔذﺷﺗﮫ و ﺳﺑب اﻧﻘﺳﺎم ﺷﺎن ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎﯾد ﭘرﺳﺷﯽ ﻣطرح ﺷود ﮐﮫ اﯾن دو ﻓﺎﮐﺗور ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗف اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺧط
دﯾورﻧد دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﺎھﯾت ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳراغ ﻧﻣود .ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺷﺗق ﻣﯽ ﺷود از ﻣﯾزان ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﮑرر و ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﺷﺗرﮐﺷورھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣور ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻣﺗداد واﺣد ﻣﺗﻣﺎدی زﻣﺎﻧﯽ .از اﯾن رو ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر ﻣرزھﺎﯾش و
ﻣﯾزان ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر در ﻋرﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً
ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻗﺎﻋدۀ ﺣﻘوﻗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ در ﭘرﺗو آن ﻣؤﺟﮫ ﺑودن و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣؤﺟﮫ ﺑودن ﻣوﻗف اﺧﻼﻗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی ﻣﻌﺿﻠﮥ ﺧط دﯾورﻧد ﺑررﺳﯽ ﮔردد.
ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت اﺻول ﻓوق ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟوع ﺷود ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﯾﻣﮥ دوم ﺳده ﻧزدھم ﻣﯾﻼدی ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾدﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن؛ ﺧط دﯾورﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣرزی ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎره
آن ﺑﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣذاﮐره ﺻورت ﮔرﻓت .ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،ﺑﮫ
ﺷﻣول روﺳﯾﮥ ﺗزاری وﻗت و ﭼﯾن در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و روﺳﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد و ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﺣق اﺷﺗراک در اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ داده ﻧﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷور اﯾران اﺳﺎﺳﺎ ً در ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن دوﮐﺷور ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد.
وﻗﺗﯽ ﻣوﺿوع ﻣوﺟودﯾت ﻣرز از دﯾدﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺳؤال ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑر ھﻣﮫ ﻣرزھﺎی اﯾن ﮐﺷور ﺗطﺑﯾق ﮔردد .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺻف آن ﮐﮫ
در ﻣورد دﯾﮕر ﻣرزھﺎی ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﻣذاﮐرۀ ﯾﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ آن ھم ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷروﻋﯾت
اﯾن ﻣرزھﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﮐﮫ اﯾن ﺧود اﺳﺎس اﺧﻼﻗﯽ ادﻋﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را زﯾر ﺳؤال ﻣﯽ ﺑرد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺗوده ھﺎی ﺑزرﮔﯽ از
ﻣردﻣﺎن ھﻣﻧژاد ،ھﻣﺗﺑﺎر و ھﻣﻔرھﻧﮓ و ھﻣزﺑﺎن را از ھم ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻣﻧطق ﺣﮑوﻣت
ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﺗﺄﺛﯾری را ﺑر ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﻘوط ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑر ﺧط دﯾورﻧد داﺷت .آﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺿر اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﺿد ﻣﺷروﻋﯾت
ﻣرزھﺎﯾش ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ھﻣﭼو ﯾﮏ ﻣوﻗف ھﻣﺎﻧﻧدی را ﭘﯾش ﮔﯾرد؟
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺗور ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑﺳﺎ ﻣرزھﺎی دﯾﮕری ﻣﯾﺎن
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷق ﺷدن ﻣردﻣﺎن ھﻣﺗﺑﺎر ،ھﻣﻔرھﻧﮓ و ھﻣزﺑﺎن ﺷده اﺳت .اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن اﺳﺎس ھر ﮐﺷوری ﻣرزھﺎﯾش را زﯾر ﺳؤال ﺑرده و ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘﻼل و ﯾﺎ ﭘﯾوﻧددھﯽ ﻣﻧﺎطق زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﻣرو ﺧودش ﺷود ،ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرھم ﺧواھد رﯾﺧت و اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﻣورد ﺳؤال ﻗرار ﻣﯽ دھد ،و ﻧﮫ آن ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﻣﻧطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در رواﺑط ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻋرﻓﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺷده از رﻓﺗﺎر و ﯾﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن– ﺑﮫ ﺷﻣول
ﻋﻣﻠﮑرد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣرزھﺎﯾش ﺑﺎ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ– در ﻧﻘطﮥ ﻣﻐﺎﯾر ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻌﺿﻠﮥ ﺧط
دﯾورﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و داوری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری:
ﺧط دﯾورﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﻗﺑﻠﯽ
اش ﺑﮫ وﺟود آﻣده ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود آن ،اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣرزی اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آن را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .اﮔر ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧظر اﻧدازی ﺷود ،ﺑﮫ دﺷوار ﻣﯽ ﺗوان ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﯾن ﻣورد ﺗوﺟﯾﮫ
ﮐرد.
در ﺷﻣﺎر ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﮫ درازا ﮐﺷﯾدن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮫ ﺳزأ دارد ،ﯾﮑﯽ ھم
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ در زﻣﯾﻧﮫ درﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﻧد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم و
ﯾﺎ روﺷﻧﻔﮑران ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ظﺎھراً از ﻣوﻗف ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣوده اﻧد ،ﺑﯽ ﺧﺑر از
آن ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻣوﻗف ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﺑوده اﺳت و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﺑرﺧﯽ از آﮔﺎھﺎن ،رژﯾم ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣردم را از ﻣﺷﮑﻼت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ دﺷﻣن
ﺗﺻوری ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻓراﻓﮕﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳر اﻧﺟﺎم ،ﭼون در طول ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣرز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣل ﻧﮕردﯾده
و ﻋﻣوم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﺗراز ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،روﺷﻧﻔﮑران و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ظﺎھراً ﻣﺗﯾﻘن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﻋﺎری از ﻣﺷروﻋﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ،از اﯾن رو ،در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺣﺗﺎ
اﮔر رھﺑری ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺑﺧواھد ،از ﺗرس ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣردم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﺷﮑﺎرا در ﻣورد ﺿرورت ﮐﻧﺎر
آﻣدن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣوﺿوع اﺑراز ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن ﮔوﻧﮫ ،در ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ،ﻣراﺟﻊ اﻧﺳﺟﺎم اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ و ﻣردم ﻋﺎدی ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در طرح زﯾر ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده ﺷده
اﺳت ،ﯾﮏ ﻧوع زﻧﺟﯾره ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺗﻘوﯾﺗﯽ و ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﺗن آﺳﺎ« ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﮐﮫ ظﺎھراً ھﯾﭻ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﻋﻧﺻر
ﺳﺎزﻧدۀ آن ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺳرزﻧش از ﺳوی آن دوی دﯾﮕر ،از ﺣﻠﻘﮫ ﭘﺎ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده و ﺧواﺳﺗﺎر ﺣل
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮥ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﮔردد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ھﻣﺎﻧﺎ رواﺑط
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﺳؤی آن در ﺷﺋون ﮔوﻧﺎﮔون زﻧدﮔﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﯾق و ﺑﮫ ھﻣﮫ
روﺷن اﺳت.

ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن،
روﺷﻨﻔﮑﺮان
و
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻣﺮدم

زﻧﺟﯾره ﺗن آﺳﺎ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ،ﻣراﺟﻊ اﻧﺳﺟﺎم و ﺗﺷﮑﯾل اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ و ﻣردم در ﻣﻌﺿﻠﮥ ﺧط دﯾورﻧد
ﭘس اﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺑﺧواھد رواﺑطش ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در درازﻣدت ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد ،ﺳر اﻧﺟﺎم ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﺣﻠﻘﮥ ﺗن
آﺳﺎ را درھم ﺷﮑﻧد و ﺣد اﻗل اﺑﺗﮑﺎر در اﯾن راﺳﺗﺎ اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای اﺳﻧﺎدی را ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺎره ﻣرز
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧود دارد ،دﯾﮕر از ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده و در ﻣﻌرض دﯾد ﻋﺎﻣﮫ ﻗرار دھد ﺗﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣردم
در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺷود .ﮔذﺷﺗﮫ از آن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎب ﺗﻔﺎھم را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻏﺎر ﻧﻣوده و
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در ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﮐﻣﺗر آﮔﻧده از ﺳﺧﻧﭘردازی ھﺎی ﻧﺎﻣﺳووﻻﻧﮫ و ﻓﺷﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐم اطﻼﻋﯽ ﻣردم ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ
ﺣل ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺑﮫ طور داﯾﻣﯽ و واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮕذارد.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻣرار اوﺿﺎع ﺧﺻوﻣت آﻣﯾز ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳود ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﯾﺳت و ھر دو ﻋﻼﻗﮫ
دارﻧد ﺗﺎ رواﺑط ﺷﺎن ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺑط ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎھدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻌﮭداﺗﯽ ھﺳت ﮐﮫ از آن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮭره ﺑرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﺟﺎﻧب
ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﮔردﯾده ﺗﺎ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق ﺑﻧدرھﺎی آن ﮐﺷور اﻣﺗﯾﺎز ﺗراﻧزﯾت آزاد را ﺑدھد و اﻣﺎ
ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﯾن را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺟﺎزۀ ﺗراﻧزﯾت از ﺧﺎک ﮐﺷور دﯾﮕر ﯾﮏ اﻣﺗﯾﺎز اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ
ﺣق ﻣﺳﻠم .زﯾرا ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل ﺑر داراﯾﯽ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل در
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زﻣرۀ اﺻول ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ آن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و ھر اﻣری ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﯽ آن ﺑﺎﺷد ،ﻣردود ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﺗﻼش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﮭت اﺣﻘﺎق »ﺣﻘوق« از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐوﺷش
در ﺟﮭت آن ﻧﻣود ﺗﺎ رواﺑط ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد ﮐﮫ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﮔزﯾری ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی ﺧودش اﯾن ﺗﻌﮭدات را ﺧود ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋﺎﻣل ﻣﺗﺿﻣن رواﺑط ﮐﺎﻣﻼً ﻧﯾﮏ ﻣﯾﺎن دو
ﮐﺷور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .زﯾرا اھداف ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن ﺗﺎ ﮐﻧون
ﻓراﺗر و ﺑزرﮔﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ رھﺑران آن ﮐﺷور در دھﮫ ھﺎی ﭘﯾش از ﺗﺟﺎوز آرزو ﻣﯽ ﮐردﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر،
ﺣل اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻣرزی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ دﯾوار آھﻧﯾن ﺑﮫ وﺟود آﻣده و ﻣردﻣﺎن
دو ﮐﺷور را ﮐﮫ ﺑﺎھم واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﻋﻣﯾق دارﻧد ،از ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﻟﺑﺗﮫ اﺣﯾﺎی دﯾوارھﺎی آھﻧﯾن در ﻋﺻر
ﺣﺎﺿر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺣﮑم ﺷﻧﺎ در ﺳﻣت ﻣﻘﺎﺑل آب را دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧدارد و اﻣﺎ ﺗﻼش در ﺟﮭت ﺣل اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم در راﺳﺗﺎی
ﺑﺎور ﺳﺎزی ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾری آن ،رواﺑط آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد.
ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﮭﺎد ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎ ارزش ﻣﻠﯽ اﺳت .وﻟﯽ
ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم ﻣﻠﯽ از اﯾن دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﻣردم در ﺑﺎره ﺟواﻧب ﮔوﻧﺎﮔون آن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﻟﯽ اﮔر اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻌرض
ﻟﻔﺎظﯽ ھﺎی ﻧﺎﻣﺳووﻻﻧﮥ ﺗﻌﺻب آﻣﯾز ﺗﺑدﯾل ﺷود ،آﯾﻧدۀ رواﺑط ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣﯾد ﺑﺧش ﻧﺧواھد ﺑود.

. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, Article 13
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http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf, 23 August 1978, Vienna,
accessed 20 July 2006.
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ع .م .ﻋزﯾز ﭘور

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺑﺎره
ﻧﻘﺷﮫ ،ﺧط) ﻣرز( و ﻋﻧوان »ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد« )»ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺎﺑل«(
)ﺑﺎ ﻣﺗن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺧط دﯾورﻧد ﺑر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن از راه ﺗوﺳل ﺑﮫ زور -ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻧﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺑود،
ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻘﺷﮫ اﯾن ﺧط را از ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣود ،ﭘس از ﻣﺷﺎھده آن در ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻓرو
رﻓت و دﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ دو ﻧﯾم ﮔردﯾده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯾم آن ﺑﮫ طرف اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردﯾده
اﺳت.
و دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ) ( Agreementدﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋوض»ﺳرﺣد« 36از ﮐﻠﻣﮫ »ﺧط« ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده
اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺧط و ﺳرﺣد از ھم ﻓرق دارﻧد ،ﭼون ﺧط ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳرﺣد ﻣرز ﮐﺷور
را.
ت اﯾن ﻧﻘل ﻗول ،دو ﻧﮑﺗﮫ ﻣطرح ﺷده اﺳت :ﯾﮑﯽ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑودن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ و دﯾﮕری ﻧﺑو ِد ﻧﻘﺷﮫ در
در ﺟﻣﻠﮥ ﻧﺧﺳ ِ
زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ.
در ﻣورد ﻧﺧﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ و ﻧﺎﺑراﺑراﻧﮫ ﺑود .اﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑودن آن ھم ﺑرﻣﺑﻧﺎی
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی آن زﻣﺎن) ،ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد زور ﺑرای ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺳﺎﺧﺗن و ﯾﺎ اﺷﻐﺎل ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دﯾﮕران ﭼﯾزی ﻋﺎدی ﺑود(
و ھم ﺑر اﺳﺎس ھﻧﺟﺎرھﺎی اﻣروزﯾن ) ﮐﮫ ﻣرزھﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری آن روزه را ﺧﻠل ﻧﺎﭘذﯾر و ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد(
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن و ﻣردود ﺑودن آن ﻣﻌﺎھده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻟﺑﺗﮫ ،رد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل رﺳﯾدن ﮐﺷور و ﻧﯾز در ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل رﺳﯾدن ﻧﯾﻣﻘﺎره و ﺟداﯾﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ھﻧد ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺗﺎزه ﯾﯽ در ﺟﻧوب ﮐﺷور ﭘدﯾد آﻣده ﺑود ،دارای اھﻣﯾت و ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از
ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ،ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ و روﺷن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد.

 .36ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ »ﺳﺮﺣﺪ« و »ﻣﺮز« از ھﻢ ﺑﯿﺨﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﮫ و ھﻤﺘﺎ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮﺣﺪ (boundary) frontier -ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺧﻂ ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﺎﺣﮫ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﺮز ) (borderﺑﮫ ﺧﻂ
ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ
دارای ﯾﮏ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ھﻨﺪﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ دارای ﻃﻮل اﺳﺖ و ﻋﺮض
و ﭘﮭﻨﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺮز -ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ھﺎ را از ھﻢ

ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮدی ھﻢ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﺮاز زﻣﯿﻦ و ھﻢ ﻋﻤﻖ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ھﻢ ﻗﻠﻤﺮو ھﻮاﯾﯽ و ھﻢ ﻋﻤﻖ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ھﻤﯿﻦ رو ،ﮐﻠﻤﮫ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎرﺑﺮد آن از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﺪول درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ھﺮﮔﺎه
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد
ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان و ﻣﺎﻧﻨﺪآن و از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﻠﻤﮫ ﺳﺮﺣﺪ در ھﻤﭽﻮ ﻣﻮارد ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد -وﯾﺮاﺳﺘﺎر.
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ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯾش از رﺳﯾدن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ ھﻧد و ﺗﺳﺧﯾر آن ﮐﺷور از ﺳوی آن ھﺎ،
ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻟﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﻣروز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،زﯾر ﺳﯾطرۀ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .درآن
روزھﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﮐﺷوری را ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت و ﻧﮫ ھم ،ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺟود ﺑود .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳراﯾﯾل در آن وﻗت وﺟود ﻧداﺷت .اﻣﺎ اﻣروز اﯾن دوﮐﺷور در رواﺑط ﺑﯾن ﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﻧد ﮐﮫ
ھر ازﮔﺎھﯽ ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم و ﯾﺎ ﺑﯽ ھﻧﮕﺎم ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧوﯾش ھراس اﻓﮕﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر و ﻧﻔوذ آﻧﺎن
ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺎن در ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺳﺗﺣق
ﺗر ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺗﺷﮑﻠﮥ ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﺻرف ﮐدام ﺗﺷﮑﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ
و ﯾﺎ ﮐﯽ ھﺎ ﺑر آن ﺣﺎﮐﻣﯾت داﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻣروز ﻗﻠﻣرو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت
اﻋﺗراف دارﻧد .اﯾن ﮐﮫ ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺧﻧوﯾس ﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ،ﺑر ﻣﺎھﯾت ﻣوﺿوع ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری وارد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
درﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ،اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﺳوی اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف ﭘدﯾد آﻣده اﻧد و ھم ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﻧد .اﮔر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
اﻣﭘراﺗوری ھﺎی دوران ﭘﯾﺷﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺧواھﺎن ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﮔذﺷﺗﮥ ﺧود ﺷوﻧد ،ادﻋﺎھﺎی ﻣﺎ در ھﺎﻟﮥ
ﯾﯽ از اﺑﮭﺎم ﺧواھد ﻣﺎﻧد و راه ﻣﺎ در ﭼﺎه ﺧواھد رﻓت.
وﻟﯽ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﮭم اﺳت ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی اﺳت ﮐﮫ ھوﯾت ﻣﻠﯽ و ﺧﺻوﺻﯾت ﺷﮭروﻧدی ﻣﺎ در
ﭼﮭﺎرﭼوب آن ﺗﺑﻠور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺎﻻ ،از اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ،ﻧﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ،و ﺑﮑوﺷﯾم
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دارﯾم ،از دﺳت ﻧدھﯾم .دوﻟت و دوﻟﺗداری در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﺻل ﺷﮭروﻧدی اﺳﺗوار اﺳت ،ﻧﮫ
ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣوﻻت ﮔذﺷﺗﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و رواﯾت ھﺎ ،ﯾﺎ ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺗﺑﺎری ،ﻣذھﺑﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕری ازﯾن
ﻧوع.
ھﻣﺎﻧﺎ اﺻل ﺷﮭروﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾوﻧد ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد را ﺑﺎ دوﻟت و ﮐﺷورش ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﺣﻘوق و وﺟﺎﯾب ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐﺷور و ﺷﮭروﻧد را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد .ﻣﺳﺄﻟﮥ دوﺳﺗﯽ و ﻣؤدت ﺑﺎ دﯾﮕر ﻣﻠل از
ھﻣﯾن ﻣﺑداء آﻏﺎز ﯾﺎﺑد .اﻣروز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان اﯾن ﮐﺷور اﻧد .ھم ھﻣﯾن ھﺎ اﻧد ﮐﮫ از
از ﺻﻠﺢ و آراﻣش در ﮐﺷور ﺑﮫ درﺟﮥ ﻧﺧﺳت ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و از ﺑرﺑﺎدی و ﺗﺑﺎھﯽ آن زﯾﺎﻧﻣﻧد ﻣﯽ ﮔردﻧد.
اﺧﺗﻼف و ﻧﻔﺎق ھﻣﯾن ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎﻋث وﯾراﻧﯽ ﮐﺷور و ﺷﻔﻘت و اﺗﻔﺎق آﻧﺎن ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود وﺿﻊ در ﮐﺷور و
ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﮕوﻓﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻣﯽ ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ دوﺳت ﺑوده اﻧد ﮐﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن در وﺟود آن ﮔروه ھﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷده اﺳت .ﮐﺷورھﺎی ﺑزرگ ذﯾدﺧل در اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور ﻧﯾز از
اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧواﺳت ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑر ﻣﺎ
ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ دوﻟت اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧﮕﻠﯾس ﻣﯽ ﮐرد .زﯾرا اﯾن دوﻟت ھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺄ ﻧﮫ ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل
و ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮥ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت آن ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﻣﺷروﻋﯾت ﻣﻠﯽ اﺳﺗوار اﺳت ،ﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ .در ﺻورت ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر از ﺳوی دوﻟت ،ﺑﮭﺎﻧﮥ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ
دﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ آن را در اﻧظﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﭼون دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد.
...و اﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﻧﻘﺷﮫ:
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮔوﯾﺎ ﺧط دﯾورﻧد ﺑر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن از راه ﺗوﺳل ﺑﮫ زور -ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻧﺗﯽ
اﻧﮕﻠﯾس ﺑود ،ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻘﺷﮫ اﯾن ﺧط را از ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣود ،ﭘس از ﻣﺷﺎھده آن در
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻓرو رﻓت و دﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ دو ﻧﯾم ﮔردﯾده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯾم آن ﺑﮫ طرف اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮔردﯾده اﺳت.
ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧﻘﺷﮫ در ﻣﻌﺎھدات ﻣرزی ،ﯾﮏ ﻧﯾﺎز اﺳت .ﺑﮫ ﺻورت ﮐل در ھﻣﮫ ﻣﻌﺎھده ھﺎی
ﻣرزی ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ،ﺣد ﺑﻧدی ﯾﺎ ﺗﺟدﯾد ﻣرز ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ دو ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد:
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در ﻣرﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت ،ﻣﺳﯾر ﮐﻠﯽ ﺧط ﻣرزی در روی ﻧﻘﺷﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ درآن ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎن ھﺎ ،ﻣﺣل ھﺎ ،راه ھﺎ،
ﮐوه ھﺎ ،ﺗﭘﮫ ھﺎ و ﻏﯾره ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﺧط ﻣرزی ﻗرار دارﻧد و ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ آن اﻧد ،ﻧﻣوده ﺷده و اﻣﺗداد ﺧط ﻣرزی
در آن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣرﺣﻠﮥ دوم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در روی ﻧﻘﺷﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،در ﻋﻣل ﺑﮫ روی زﻣﯾن از طرﯾق
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی وﯾژه ﻣﺎﻧﻧد :ﺗﯾرک ھﺎی ﻣرزی ،دﯾوار ،ﺑرج ،ﺳﯾم
ﺧﺎردار و ﻣﺎﻧﻧد آن .اﻣﺎ در ﺑﺳﯾﺎری ﺣﺎﻟت ھﺎ ﻣواﻧﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐوه ھﺎ ،رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺎﻧﻧد آن ،ﮐﮫ ﻣﯾﺎن دو
ﮐﺷور وﺟود دارﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺟداﯾﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ درﯾن ﺻورت ،ﮔذاﺷﺗن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻋﻼﻣت ھﺎی ﻣرزی ﻟزوﻣﯽ
ﻧدارد ﻣﺎﻧﻧد آﻣو ﮐﮫ ﺧط ﻣرزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن و ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﻣﺗن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺷﯾوه در ﻣورد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻣﺎده ھﺎی  ٣ ،١و  ،٤از وﺟود ﻧﻘﺷﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ وﺿوح ﯾﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن ﻗﻠم ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
اﯾن رواﯾت از ﮐدام ﻣدرک ﺑﮫ دﺳت رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﮔوﯾﺎ ﺑر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن از راه ﺗوﺳل ﺑﮫ
زور -ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻧﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺑود ،ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻘﺷﮫ اﯾن ﺧط را از ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ
ﻧﻣود ،ﭘس از ﻣﺷﺎھده آن در ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻓرو رﻓت و دﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ دو ﻧﯾم ﮔردﯾده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯾم آن
ﺑﮫ طرف اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردﯾده اﺳت.

ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ،ﺑﮭﺗر اﺳت ھم ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ھم ﺗرﺟﻣﮥ ﭘﺎرﺳﯽ دری آن ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﺑرﺳد:
در ﻣﺎدۀ  ١ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ:
1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan
to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this
agreement.
ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ دری:
 -1ﺣد  frontierﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﻗﻠﻣرو ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر از واﺧﺎن ﺗﺎ ﻣرز ﭘﺎرس ﺧطﯽ را ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮫ ﭘﯾوﺳت
ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت ،ﺗﻌﻘﯾب ﺧواھد ﻧﻣود.
ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ:
3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar
and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other
hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral,
including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to
leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already
given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country
and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.
ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ دری:
 .3ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾدﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ،اﺳﻣﺎر و وادی ﺑﺎﻻی آن را ﺗﺎ ﭼﻧﮏ واﮔذار ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه در ﺳوات ،ﺑﺎﺟور و ﭼﺗرال ﺑﮫ ﺷﻣول
وادی ارﻧوی ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮕل ﻣداﺧﻠت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮥ
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ﻣﻔﺻﻠﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب داده ﺷده ،ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﻣﻠﮏ ﺑرﻣل را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب واﮔذار ﻧﻣﺎﯾد
و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب از ادﻋﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﺳرزﻣﯾن وزﯾری و داور دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .واﻻﺷﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب ھﻣﭼﻧﺎن
از ادﻋﺎی ﺧود ﺑﮫ ﭼﺎﮔﯽ دﺳت ﺑردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ:
4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever
this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners,
whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall
adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map
attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of
villages adjoining the frontier.
ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽیدر :
 -4ﺧط ﺳرﺣدی  frontierﭘس از اﯾن ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ و ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ،از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳوﻧرھﺎی )ھﯾﺎت ھﺎی
ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ( ﻣﺷﺗرک ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل ﭘﯾﺎده و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﺧواھد ﺷد و ھدف ھﯾﺄت ھﺎ اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺳرﺣدی) (boundaryﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن دﻗت ﻣﻣﮑن ﻣطﺎﺑق ﺧط ﻣرزی ﭘﯾوﺳت
ﻧﻘﺷﮥ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺣﻘوق ﻣﺣﻠﯽ ﻣوﺟود روﺳﺗﺎھﺎی ﻣﺗﺻل ﺑﮫ  frontierﺑﺎﺷد.

از ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواد ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﻣرزی ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣرزی ﻣوﺟود ﺑوده و ﺑﮫ دﺳﺗرس
ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻓزون ﺑر آن ،ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧط ﻣرزی از آن ﻣﯽ ﮔذرد ،در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ آﺷﮑﺎرا
ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻧﻘﺷﮫ ﭘﯾوﺳت ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .از ﺳوی دﯾﮕر ،وﺟود ﻧﻘﺷﮫ در ﻣﻌﺎھدات ﻣرزی اﻣری ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .در ﻏﯾر آن،
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﮑﺎن ھﺎ و ﻣﺣﻼت را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﮐرد و ﺳﺎﺣﮥ ﺣﺎﮐﻣﯾت دو دوﻟت را از ھم ﺟدا ﺳﺎﺧت.
ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮥ رواﻧﺷﺎد ﻏﺑﺎر ،ھﯾﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﯾش از ﭼﮭل روز در ﮐﺎﺑل ﺑﻣﺎﻧد و طﯽ اﯾن ﻣدت ﺑﺎ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن
ﻣذاﮐره ﻣﯽ ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﭘﺎه اﻧﮕﻠﯾس در ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑود.
اﻗﺎﻣت ﭼﮭل روزه در ﻣذاﮐرات ﻣدت ﮐﻣﯽ ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﻣدت ،ﺣﺗﻣﺄ ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷده اﺳت و ﻓرﺻت ﺑرای
دﯾدن ﻧﻘﺷﮫ و ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺧط ﻣرزی ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯾﺳر ﺑوده اﺳت .از اﯾن رو ،اﺳﺎﺳﯽ ﻧدارد ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده
ﺑدون دﯾدن ﻧﻘﺷﮫ اﻣﺿﺄ ﺷده اﺳت .ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده را ﺑدون ﻧﻘﺷﮫ و ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﻧﺎﺧواﻧده«
اﻣﺿﺄ ﮐﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﺎ درﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳر و ﮐﺎر دارﯾم ،ﻧﮫ ﺑﮫ رواﯾت ﺗﺎرﯾﺧداﻧﺎن .آﻧﭼﮫ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوازﯾن اﻟزاﻣﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن ﻟﻣﻠل ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طرح ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ رواﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ
آن ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت از ﻣوازﯾن اﻟزام آور ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ در رواﺑط ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎ ﺣﺎﮐم ﺑوده و دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش آن
را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد و ازآن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣوازﯾن و ﻣﻘررات ،از دوران ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣروزﯾن ﺑﮫ ارث رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺣﻘوﻗﯽ ﻻزم اﻻﺟرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد.
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﯾﺎ آن راوی ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻣﻧﺑﻊ ﺷﻣرده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و اھﻣﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﻧدارﻧد .ﭼون در آن ارادۀ دوﻟت ھﺎ ﻣﺗﺑﻠور ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .آن را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻧﮭﺎ دﯾدﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ رواﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮔﻔت.
در داوری ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ،ﺳﻧد ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﻧد
ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ درﯾن ﻗﺿﯾﮫ وﺟود دارد ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد و ﻧﻘﺷﮥ ﭘﯾوﺳت ﺑﮫ آن اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻔﺎد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ در
ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ﺑرای ﻣﺎ و ھر ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻏرض دﯾﮕر اھﻣﯾت دارد .زﯾرا ھﻣﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗواﻓق ارادۀ دوﻟت آن
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وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻣﭘراﺗوری آن وﻗت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﻣروز ﻧﯾز ﻣرزی
رﺳﻣﯽ دوﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺣﻘوق داﺧﻠﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ دادرس ﺑرای اﺻدار ﺣﮑم در ﯾﮏ دﻋوا ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣوازﯾن ﺣﻘوﻗﯾﯽ دارد ﮐﮫ
ﻗﺎﻧون ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺷور در دﺳﺗرﺳش ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،در ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﯾز دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ
دﻋوا ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎ ﺑﮫ ﻣوازﯾﻧﯽ ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺎن
ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑرای ﺑررﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺗﻼف و ﺻدور ﺣﮑم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﯾﮑﯽ از ﺳﻧدھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در آن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺗذﮐر ﯾﺎﻓﺗﮫ و آﺷﮑﺎرا ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت» ،آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ
دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دادﮔﺳﺗری« اﺳت ﮐﮫ ﺟزو ﻻﯾﻧﻔﮏ ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻌﺎﺻر و ﺑﺧش ﺟدا ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
اﺳت.
ﻣﺎده  ٣٨اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل را ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ زﯾر ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد:
 -١دﯾوان ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ آن ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری ﺑر اﺳﺎس ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل در ﺑﺎره اﺧﺗﻼف ھﺎی ارﺟﺎع ﺷده ﺑﮫ آن اﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﻣوارد زﯾر را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد:
آ( ﻣﻌﺎھده ھﺎ )ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎ( ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋم از ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣوﺟد ﻗواﻋد ﺣﻘوﻗﯽ ﺑوده و از ﺳوی دوﻟت
ھﺎی طرف اﺧﺗﻼف ﺻرﯾﺣﺄ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ب( ﻋرف ﺑﯾن ا ﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ دﻟﯾل ﻗطﻌﯽ ﺑرای ﯾﮏ رﻓﺗﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻋدۀ ﺣﻘوﻗﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
پ( اﺻول ﮐﻠﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﻣﻠل ﻣﺗﻣدن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ت( ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد ﻣﺎدۀ  ٥٩آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻋﻘﺎﯾد ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺣﻘوﻗداﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ وﺳﯾﻠﮥ ﻓرﻋﯽ )ﮐﻣﮑﯽ( ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻗواﻋد ﺣﻘوﻗﯽ.
 -٢ﻣﻘررات ﺣﺎﺿر ،ﺧدﺷﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر دﯾوان در ﺻدور ﺣﮑم ﻣطﺎﺑق »ﻗﺎﻋدۀ اﻧﺻﺎف و ﻋداﻟت« وارد ﻧﻣﯽ
آورد ،ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﺻﺣﺎب دﻋوا ﺑﺎ آن ﺗواﻓق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد«.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﺎده ،ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دﯾوان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دادﮔﺳﺗری ﺑرای ﺣل ﻧزاع ﺑﯾن دول ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﻋﺑﺎرت اﻧد از ﻣﻌﺎھده ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻋرف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﺻول ﮐﻠﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻋﻘﺎﯾد ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﺗرﯾن ﺣﻘوﻗداﻧﺎن ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف .ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻋﻘﺎﯾد ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺣﻘوﻗداﻧﺎن ﻣﻠل
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث وﺳﯾﻠﮥ ﮐﻣﮑﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﻣرده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و آن ھم
زﻣﺎﻧﯽ از آن دو ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع اﺧﺗﻼف ،ﻣﻌﺎھده وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻋرف و
اﺻول ﮐﻠﯽ ﺣﻘوق ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﺷرده اﯾن ﮐﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع از زاوﯾﮥ ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎھدۀ دﯾورﻧد
ارزش دارد.
در ﺑﺎرۀ ﺧط و ﺳرﺣد
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳرﺣد از ﮐﻠﻣﮫ »ﺧط« ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺧط
و ﺳرﺣد از ھم ﻓرق دارﻧد .ﭼون ﺧط ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳرﺣد )ﻣرز( ﮐﺷور را.
اﯾن اﺳﺗدﻻﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد:
ﭘﯾش از ھﻣﮫ ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد را ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر درﺳت ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ
ﻧﺧواھد ﮐرد.
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ﻧﺧﺳت اﯾن ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﺟﺎ و در ھﯾﭻ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول زﺑﺎن دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد،
از ﺧط و ﻣرز ﻧﺷده اﺳت .اﮔر ﺳﺧن از ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن ھوﯾداﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ اﻧﮕﻠﯾس
ﻗرار داﺷت .اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﻋﻘد ﻣﻌﺎھدۀ ﮔﻧدﻣﮏ اﺧﺗﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﮔرﻓت .دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺻﻸ ﺑدون اﺟﺎزۀ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت راﺑطﮫ ﺑر ﻗرار ﺳﺎزد .از اﯾن رو ،ﮐﺷوری
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑود و ﮐﺎﻣﻸ زﯾر ﻧﻔوذ آن ﮐﺷور ﻗرار داﺷت.
دوم ،اﯾن ﮐﮫ اﺻطﻼح ﺧط دﯾورﻧد از ﺳوی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺗﺎرﯾﺧﻧوﯾﺳﺎن رواج ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﻧظور ﺧطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﭘﯾﮑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺟدا ﺷده و ﺟزو ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﮔردﯾده ﺑود و ﺑﻌد
ﻣطﺎﺑق ﺣق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺟزو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷد ،ﻣﺳﺟل ﮔردﯾد .در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﮐﻠﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧط دﯾورﻧد اﺻﻸ
وﺟود ﻧدارد و ﻧﺎم ﺳﻧد ﻧﯾز »ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺎﺑل« ) ( The Kabul Conventionاﺳت ،ﻧﮫ »ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد«.
ﺳوم اﯾن ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺎ از ﻣرز ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑرای ﺗﻌرﯾف آن ﻧﺎﮔزﯾر ھﺳﺗﯾم از ﮐﻠﻣﮥ ﺧط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻣرز
ﺧودش ﺧط اﺳت .ﻣرز را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺷﮑل ھﺎی ھﻧدﺳﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد داﯾره ،ﻣرﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺳﺗطﯾل اﻓﺎده ﮐرد .ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای اﻓﺎدۀ ﻣرز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﮐﻠﻣﮥ ﺧط اﺳت .در ھﻣﮫ ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺗرﺳﯾم
ﻣرز ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎ از ﺧط ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در روی زﻣﯾن ﻧﯾز ،ﻣرز -ﺧطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮥ ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟت ھﺎ
را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﺳطﺢ زﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣودی ھم ﻓﺿﺎی ﺑﺎﻻی ﺳطﺢ
زﻣﯾن و ھم ﻋﻣق زﯾر زﻣﯾن را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ھم ﻗﻠﻣرو ﻓﺿﺎﯾﯽ و ھم ﻋﻣق زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷور ﺷﺎﻣل ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.
در ﻣﻧﺎطق درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣرز و ﺣدود ﻣﻧﺎطق ﺑﺣری از ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺧط ﻣﺑدأ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود .از اﯾن رو ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣرزی ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎ از اﯾن طرف ﺧط ﯾﺎ آن طرف ﺧط ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم،
ﻣﻧظور اﯾن ﺳو و ﯾﺎ آن ﺳوی ﻣرز اﺳت .اﮔر ﺳﺧن از ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﺑود ،ﻣﻧطﻘﯽ ﺗر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ را ﺑﮫ
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
و ﺳر اﻧﺟﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﺳت ،ﻣﺗن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺧواﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ از
ﮐﻠﻣﮫ ﺳرﺣد ﺑﯾش از ھﺷت ﺑﺎر ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﮐﻠﻣﮥ »ﺧط« ﺗﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
از ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋوض ﺳرﺣد از ﮐﻠﻣﮫ ﺧط ﺳﺧن
ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﺗن ﭘﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎده ھﺎی  ٣ ،١و  ٤ﻓوق و ھﻣﭼﻧﺎن دﯾﮕر ﻣواد
ﻣﻌﺎھده در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ.
 ...و ﺳر اﻧﺟﺎم ،از ﮔﻔﺗﺎر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﯾز ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺣل و ﻓﺻل رواﺑط ﻣرزی
ﺑوده اﺳت .اﻣﯾر ﭘس از اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺟﻠس درﺑﺎرﯾﺎﻧش ﺿﻣن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﻔﺻﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﺳﺎﯾر ﻣﻠل اﻣور ﺧوﯾش را ﻣﻧظم ﮐردﻧد اﻻ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﺻروف اﺻﻼﺣﺎت ام .ھر ﻣﻠﺗﯽ
در در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﺎن ﺧود دوﺳﺗﺎﻧﯽ دارد .ﻣﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .اﻣروز ﻣﺎ ﻧﯾز دوﺳت ﻻﯾق و ﺷرﯾﮏ در ﺳود و زﯾﺎن
ﺧود ﯾﺎﻓﺗﯾم و ﻻزم دﯾدم ﮐﮫ ﺣدود ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﻌﯾن و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟزﯾﯽ رﻓﻊ ﮔردد .ﻣن ﺑﺎ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس ﺳﺧن ﮔﻔﺗم و
ﺣدود ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺷﻣﺎ را ﺑواﺳطﮥ او ﺑﺎ دوﻟت روس ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣودم ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺣد ﺑﻧدی ﻣﻐرب ﻣﻣﻠﮑت ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
دوﻟت اﯾران ﻧﻣودم و اﻧدک اﺷﺗراک ﺳرﺣدی ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟت ﺧﺗﺎی)ﭼﯾن( داﺷﺗﯾم ،ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ﭘﯾﺎم ﻣﻌﯾن ﮔردﯾد ....وﻟﯽ
ﭘس ازﯾن ﺗرک ﮐﯾﻧﮫ ﮐردﯾم ...دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس ھﯾﭼﮕﺎه از ﻓﺎﺻل ﺳرﺣد ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺗﺧطﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد .ﻣن ھم وﺛﯾﻘﮥ
ﯾﯽ ﺑﮫ او دادم ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت در ﺑراﺑر ﻣﺳﺗﻘﻠﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎوز ﻣﺗﺻرﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﺧواھد آﻣد ...ﺳر ھﻧری
دﯾورﻧد ﻧﯾز ﺿﻣن ﺗﺄﮐﯾد ﺳﺧﻧﺎن اﻣﯾر ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺳراﭘﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺳود و زﯾﺎن ھم ﺷرﯾﮑﯾم.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺳرﺣد ﻓﺻل ﺷد ،اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز دوﺳﺗﯽ و دﻟﮕرﻣﯽ زﯾﺎدﺗر ﺷود») .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ:
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ(.

در ﺑﺎرۀ ﻋﻧوان ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ:
آﯾﺎ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻋﻧوان ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ از اﻋﺗﺑﺎر ﺣﻘوﻗﯽ آن ﻣﯽ ﮐﺎھد؟
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ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﺎھده ) ،(Treatyو ﻗرارداد ) (Contractاز ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ) (Agreementاز ھم ﻓرق دارﻧد و
آن ھم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ) (Agreementدﯾورﻧد» ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ« آﻣده اﺳت ،ﻧﮫ »ﻣﻌﺎھده« زﯾرا )در
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ( ھر دو ﺟﺎﻧب از ﺣﯾﺛﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﺑرﺧوردار ﻧﺑوده و ﻣﻌﺎھده از ﺳوی طرﻓﯾﻧﯽ ﻋﻘد ﻣﯽ
ﮔردد ﮐﮫ دارای ﺣﻘوق ﺑراﺑر و ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد«.
ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎھده و ﻗرارداد و ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ واﻗﻌﯾت ﻧدارد .زﯾرا ھم ﮐﺷورھﺎی ﺑزرگ
و ھم ﮐﺷورھﺎی ﮐوﭼﮑﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎھم ،ھم ﻣﻌﺎھده و ھم ﻗرارداد و ھم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻋﻘد ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺗواﻓق ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾﮕری ﻏﯾر ازﯾن دوﺗﺎ ،ﯾﺎد ﮐﻧﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎ ﮐﺷور دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳد و
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗراردادی اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎم آن را ﻗرارداد ﺑﮕذارﻧد ،اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از طرف ھﺎی
ﻗرارداد ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧد ،طرف ھﺎ ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ھﺳﺗﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن اﻣر ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻧﯾروﻣﻧد و ﺿﻌﯾف رواج ﻧدارد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن آﻧﺎن از ﻧﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎد،
ﺳرزﻣﯾن ،ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻧﻔوس و ﻏﯾره ﻋﻣﻸ وﺟود دارد .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﺻل ﺑراﺑری ﺣﻘوق ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎ ﯾﮏ
ﻗﺎﻋدۀ آﻣراﻧﮫ اﺳت .ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﺑزرگ اﯾن ﺣق را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺿﻌﯾف ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﭼون ﻣن ﻗوی ﺗر ھﺳﺗم،
ﺗواﻓق ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗرارداد ﻧﺎم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻋﻧوان ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ )ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ( واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ ﭼﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود و
ھدف آن ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ را در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﺷﻣﺎر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن ﭼﻧد ﺗﺎ اﺳت.
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ده ھﺎ ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎی دارای ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ
ﻣوﺿوع آن ھﺎ ﭼﮫ اﺳت ،ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎم آن را در ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ )ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ( ﮔذاﺷت .اﺻﻸ ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺎم
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھر ﺗواﻓﻘﯽ اﻟزام آور ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .دوﻟت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧظر ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت و
ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،از ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﺳت ،ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﮫ درازی ﮐﺷﯾدن ﮐﻼم ،ﭼﻧد ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ آورده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﻣوﻟﺗرﯾن ﻧﺎم ھﺎ ﯾﺎ ﻋﻧوان ھﺎی
ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺎھده ) ،(Treatyﻣﺎﻧﻧد ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﻠﺢ وارﺳﺎ ﯾﺎ ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫ رم ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ،
ﻣﻧﺷور ) ،(Charterﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل،
ﻣﻘﺎوﻟﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ) ،(Conventionﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮥ ژﻧو در در زﻣﺎن ﺑروز ﮐﺷﻣﮑش
ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ،ﮐﻧواﻧﺳﯾون وﯾﺎﻧﺎ و...
ﭘﯾﻣﺎن ) ،(Pactﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﻣﺎن ﺑرﯾﺎن ﮐﻠوگ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾﻣﺎن ﭘﺎرﯾس ﻧﯾز ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ) (Statuteﻣﺎﻧﻧد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ دﯾوان ﺑﯾن ﻟﻣﻠﻠﯽ دادﮔﺳﺗری،
ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ ) ،(Agreementﻣﺎﻧﻧد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ژﻧو ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
اﭘرﯾل  .١٩٨٨ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮥ ﻣﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ ،ﺗﺟﺎری و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﭘروﺗﮑل ) (Protocolﯾﺎ ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘروﺗﮑل ھﺎی اﻟﺣﺎﻗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ژﻧو،
ﺳﻧد ﻧﮭﺎﯾﯽ ) (Final Actﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧد ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻠﺳﻧﮑﯽ ،و ﻣﺎﻧﻧد آن.
ﻗرار داد )  ،(Contractﻣﺎﻧﻧد ﻗراردادھﺎی ﺗﺟﺎری و...
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻋﻧوان ھﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺣق ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ دوﻟت ھﺎی ﻋﻘد ﮐﻧﻧده آن را زﯾر ﺳوال ﻧﻣﯽ ﺑرد .ﭼون ﺗﻣﺎم دوﻟت
ھﺎ ﺻرف ﻧظر از ﺑزرﮔﯽ ،ﻧﻔوس ،اﻗﺗﺻﺎد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ،ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻏﯾره
از ﻟﺣﺎظ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎ ھم ﺑراﺑر اﻧد.
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ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎزﺷﻧﺎﻣﮫ اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ دھد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﺑﻧد  ١ﻣﺎدۀ  ٢ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩٦٩وﯾﺎﻧﺎ
ﻣﻌﺎھده ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت :ﻣﻌﺎھده ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗواﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎ ﻣﻧﻌﻘد
ﺷده و ﻣﺷﻣول ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺑﺎﺷد .ﺻرف ﻧظر از ﻋﻧوان ﺧﺎص آن و اﻋم از اﯾن ﮐﮫ در ﺳﻧد واﺣد ﯾﺎ در دو ﯾﺎ
ﭼﻧد ﺳﻧد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻋﺑﺎرت» ﺻرف ﻧظر از ﻋﻧوان ﺧﺎص آن« ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﺎھده ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر اﻟزاﻣﯽ ﺑودن آن ﻧدارد.
ﻣﻌﺎھده ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﻧﺎﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﺧﺗﻼف ﻧﺎم ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﺑودن و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﺑودن
ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧﻧده آن ﻧﯾﺳت .ھر ﻣﻌﺎھدۀ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ،ﺑرای دوﻟت طرف ﻣﻌﺎھده در ﮐل ،ﻻزم اﻻﺟرا اﺳت.
در ﺑﺎﻻ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد» ،ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺎﺑل« اﺳت ﮐﮫ ﻋده ﯾﯽ آن را »ﻗرارداد دﯾورﻧد« ﻧﯾز ﺗرﺟﻣﮫ
ﮐرده اﻧد .رواﻧﺷﺎد ﻏﺑﺎر آن را »ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد« ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده 37اﺳت .ﺑﮫ ھر رو ،ھر ﻧﺎم و ﻋﻧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر آن
ﺑﮕذارﯾم ،در ﺳرﺷت ﻣوﺿوع ﺗﻐﯾﯾری وارد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭼﯾن ﺑﺎ ﮔﺳﯾل ﻧﺎﻣﮫ و ﭘﯾﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد )ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﮫ
درﺑﺎرﯾﺎﻧش( .اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻠﻣﮥ  ،Agreementاز ھر ﮐﻠﻣﮥ دﯾﮕر ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ،در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣرز
ﺑﺎ ﮔﺳﯾل ﭘﯾﺎم و ﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش طرف ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع ﺗﻐﯾﯾری ﻧﻣﯽ آﻣد .از اﯾن رو ،ﺑﯾﺧﯽ
ﻧﺎدرﺳت اﺳت ھرﮔﺎه ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ »ﻣﻌﺎھده« و »ﻗرارداد« از ﻧﮕﺎه ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﻧﺑوده و ﻣﻌﺎھده از ﺟﺎﻧب
طرﻓﯾﻧﯽ ﻋﻘد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ دارای ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی و ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد .در زﯾر ،ﻣﺗن ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺎﺑل ) ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
دﯾورﻧد(  38و ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ 39ﻣﯽ آورﯾم:

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ) (Agreementدﯾورﻧد ﯾﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺎﺑل)(Kabul Convention
ﻣﯾﺎن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ،ﺟﯽ ،ﺳﯽ ،اس – اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺳﺗﮕﺎﻧش از ﯾﮏ ﺳو
و
ﺳر ھﻧری ﻣورﺗﯾﻣر دﯾورﻧد ،ک.ﺳﯽ،.آی .ای ،ﺳﯽ .اس.آی -ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،از ﺳوی دﯾﮕر
ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣطرح ﺷدن ]ﯾﮏ رﺷﺗﮫ[ ﻣﺳﺎﯾل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣد ) ( frontierاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طرف ھﻧد ،و ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ
ھر دو ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر و ھم ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺧواﺳﺗﺎر ﺣل اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود ﺳﺎﺣﮫ ﻧﻔوذ
ﺧود ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در آﯾﻧده ھﯾﭻ اﺧﺗﻼف ﻧظری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯾﺎن دو ﺣﮑوﻣت ﻣوﺗﻠف رخ ﻧدھد ،ﻗرار زﯾر ﺗواﻓق
ﻧﻣودﻧد:

 .37در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺣﺸﻤﺖ ﺧﻠﯿﻞ ﻏﺒﺎر -ﻓﺮزﻧﺬ رواﻧﺸﺎد
ﻏﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﮫ از دﻗﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
 .38ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﻦ دری »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﺎﺑﻞ« )ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ دﯾﻮرﻧﺪ( را از ﮐﺘﺎب »

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ« ،ﻧﻮﺷﺘﮫ رواﻧﺸﺎد ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ »ﺳﺮ
دادن« دﻗﯿﻖ و ﻣﻮ ﺑﮫ ﻣﻮی ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و دری ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب »
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻟﻐﺰش ھﺎﯾﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮫ رخ
داده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ از آوردن آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻦ را ﺳﺮ از ﻧﻮ ﺑﮫ دری ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ  -آرﯾﺎﻧﻔﺮ
 .39ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ از ﺳﺎﯾﺖ »ﺗﻮل اﻓﻐﺎن« روﻧﻮﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.
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 Frontier -1ﯾﺎ ﺣد ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﻗﻠﻣرو ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر از واﺧﺎن ﺗﺎ ﻣرز ﭘﺎرس ﺧطﯽ را ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮫ
ﭘﯾوﺳت ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت ،ﺗﻌﻘﯾب ﺧواھد ﻧﻣود.
 -2ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی واﻗﻊ در ﻋﻘب اﯾن ﺧط ﺑﮫ طرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھد ﻧﻣود
و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ﻧﯾز در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی واﻗﻊ در ﻋﻘب اﯾن ﺧط ﺑﮫ طرف ھﻧد ،ھﯾﭼﮕﺎه ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھﻧد
ﻧﻣود.
 -3ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾدﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ،اﺳﻣﺎر و وادی ﺑﺎﻻی آن را ﺗﺎ ﭼﻧﮏ واﮔذار ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه در ﺳوات ،ﺑﺎﺟور و ﭼﺗرال ﺑﮫ ﺷﻣول
وادی ارﻧوی ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮕل ﻣداﺧﻠت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻧﻘﺷﮥ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب داده ﺷده ،ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﻣﻠﮏ ﺑرﻣل را ﺑﮫ واﻻﺷﺎن ﻋﺎﻟﯽ
ﺟﻧﺎب واﮔذار ﻧﻣﺎﯾد و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب از ادﻋﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﺳرزﻣﯾن وزﯾری و داور دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
واﻻﺷﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب ھﻣﭼﻧﺎن از ادﻋﺎی ﺧود ﺑﮫ ﭼﺎﮔﯽ دﺳت ﺑردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 .٤ﺧط  frontierﭘس از اﯾن ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ و ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ،از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳوﻧرھﺎی )ھﯾﺎت ھﺎی ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ(
ﻣﺷﺗرک ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل ﭘﯾﺎده و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﺧواھد ﺷد و ھدف ھﯾﺄت ھﺎ اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺳرﺣدی) (boundaryﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن دﻗت ﻣﻣﮑن ﻣطﺎﺑق ﺧط ﻣرزی ﭘﯾوﺳت ﻧﻘﺷﮥ اﯾن
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺣﻘوق ﻣﺣﻠﯽ ﻣوﺟود روﺳﺗﺎھﺎی ﻣﺗﺻل ﺑﮫ  frontierﺑﺎﺷد.
 .٥در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ ﭼﻣن ،اﻣﯾر از ادﻋﺎی ﺧود ﺑر ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی ﺟدﯾد ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺣق ﺧود را ﮐﮫ در آب ﺳرﮔﯽ ﺗﻠری ﺑﺎ ﺧرﯾد ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد.
ﺑر اﯾن ﺑﺧش ، frontierﺧط ﺑر ﮔوﻧﮫ زﯾر ﮐﺷﯾده ﺧواھد ﺷد:
از ﻗﻠﮫ ﮐوه ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺧواﺟﮫ ﻋﻣران -در ﻧزدﯾﮑﯽ ﭘﺷﺎﮐوﺗل ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺧط ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ
ﻣرﻏﮫ ﭼﻣن و ﭼﺷﻣﮥ ﺷر اوﺑﮫ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔذارد و ﭼﺷﻣﮫ ﺷر اوﺑﮫ ﺧط ﻋدل ﻣﯾﺎن ﻗﻠﻌﮥ ﭼﻣن ﻧو و ﺗﮭﺎﻧﮥ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺷﮭور در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﺷﮑر دﻧد ﻣﯽ ﮔذرد .ﺳﭘس ،ﺧط ﺣدﻋدل ﻣﯾﺎن اﯾﺳﺗﮕﺎه راه آھن و ﮐوه ﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن
ﺑوﻟدک ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧوب ﮔﺷﺗﮫ ،ﺷﺎﻣل ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوه ﺧواﺟﮫ ﻋﻣران ﻣﯽ ﺷود و ﭘﺎﺳﮕﺎه ﮔواﺷﮫ را در ﻗﻠﻣرو
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔذارد و راھﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺷوراوک از ﺟﺎﻧب ﻏرب و ﺟﻧوب ﮔواﺷﮫ ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وا
ﻣﯽ ﮔذارد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣداﺧﻠﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﯾم ﻣﯾل از اﯾن راه ﻧﺧواھد ﻧﻣود.
 .٦ھﻣﮫ ﻣواد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻓق ﮔردﯾده اﺳت ،رھﯾﺎﻓت
ﮐﺎﻣل و دﻟﺧواه ھﻣﮫ اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﯾﺷﺎن در ﺑﺎره اﯾن  ،frontierاﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھر دو،
ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ﺑر ذﻣﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت در ﺟزﯾﯾﺎت ،ﻣﺎﻧﻧد اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر
آن در آﯾﻧده ﻣﺎﻣوران رﺳﻣﯽ ﻣﻘرره ﺑرای ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﺧط boundaryﺧواھﻧد داﺷت ،ﺑﺎ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣل
ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑرای آﯾﻧده ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳﺑﺎب ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻣﯾﺎن دو ﺣﮑوﻣت ﺑر داﺷﺗﮫ ﺷود.
] .٧ﺑﮫ ﺧﺎطر[ رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر در وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و آرزوﻣﻧدی اﯾﺷﺎن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﻣﺳﺗﻘل و ﻧﯾروﻣﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑر ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر در ﺑﺎب ﺧرﯾداری و وارد ﮐردن
ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ] در ﺧﺎک ھﻧد[ ﻧﺧواھد ﮐرد و اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ذﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ وی ﺗﺎ اﻧدازه ﯾﯽ ﮐﻣﮏ
ھم ﺧواھد ﻧﻣود .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن روﺣﯾﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب اﻣﯾر وارد اﯾن
ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺷده اﻧد ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ذﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑرآن وﺟﮫ ﻋطﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ دوازده ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﮐﮫ ﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ
ﺟﻧﺎب ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد ،ﺷش ﻟﮏ روﭘﯾﮫ اﻓزود ﺷود.
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 دﯾورﻧد. م.اﻣﺿﺎی اچ
اﻣﺿﺎی اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن
١٨٩٣  ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر١٢ ،ﮐﺎﺑل

(ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد )ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺎﺑل

The Durand Agreement or the Kabul Convention of١٨٩٣
Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan on
the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the Government
of India are desirous of settling these questions by friendly understanding, and of
fixing the limit of their respective spheres of influence, so that for the future there
may be no difference of opinion on the subject between the allied Governments,
it is hereby agreed as follows:
1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan
to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this
agreement.
2. The Government of India will at no time exercise interference in the territories
lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness the Amir will
at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side
of India.
3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining
Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the
other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or
Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also
agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map
already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri
country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.
4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever
this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners,
whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall
adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map
attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of
villages
adjoining
the
frontier.
5. With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his objection to
the new British cantonment and concedes to the British Governmeni the rights
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purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will
be drawn as follows:
From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which remains in
British territory, the line will run in such a direction as to leave Murgha Chaman
and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-way between the New
Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Lashkar Dand. The line
will then pass half-way between the railway station and the hill known as the
Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja Amran range,
leaving the Gwasha Post in British territory, and the road to Shorawak to the west
and south of Gwasha in
Afghanistan. The British Government will not exercise any interference within half
a mile of the road.
6. The above articles of' agreement are regarded by the Government of India and
His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory settlement of all
the principal differences of opinion which have arisen between them in regard to
the frontier; and both the Government of India and His Highness the Amir
undertake that any differences of detail, such as those which will have to be
considered hereafter by the officers appointed to demarcate the boundary line,
shall be settled in a friendly spirit, so as to remove for the future as far as
possible all causes of doubt and misunderstanding between the two
Governments.
7. Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British Government, and
wishing to see Afghanistan independent and strong, the Government of India will
raise no objection to the purchase and import by His Highness of munitions of
war, and they will themselves grant him some help in this respect. Further, in
order to mark their sense of the friendly spirit in which His Highness the Amir has
entered into these negotiations, the Government of India undertake to increase
by the sum of six lakhs of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted
to His Highness.

H. M. Durand,
Amir Abdur Rahman Khan.

Kabul, November 12, 1893
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ﻏﻔﺎر ﺻﻔﺎ
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آﻓت ھﺎی ﯾﮏ اﻓﺳون
ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺑوی دﯾورﻧد
ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗن ﺧط دﯾورﻧد از ﺟﺎﻧب دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻧﺑود اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺗﮕوی آزاد در ﭘﯾراﻣون آن و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ
ﯾﮏ ارزش ﻣﻠﯽ ! ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺣث و ﺗردﯾد و ﺳﭘس ﺑرﺧورد ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳووﻻﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋواﻗب اﯾن ﺳﯾﺎﺳت،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻣﺳﯾر ﭼﻧﺎن ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎﯾﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠوه ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک آن ھﻣﯾن ﺑﺣران ﻣوﺟود در
ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت .در واﻗﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در اﯾﺟﺎد ﺑﺣران ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻗدرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﮭم ﻣﺳﺎوی دارد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻋﻠت ھم ﺿرورت ﺑﺎزﻧﮕری ﺟدی در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و از ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﺎز ﮐردن
ﻓﺿﺎی ﺑﺣث آزاد در ﭘﯾراﻣون آن ﺷدﯾدا اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮔردد .اﮔر اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﺟزﯾره ﺑرﻣوداﯾﯽ ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﮑﻧﻧد ،دﯾر ﯾﺎ زود از آن ھﯾوﻻﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﺧوار و ﺑﮭره ﻣﻧد از ﮐﻼھﮏ ھﺎی اﺗﻣﯽ ﺳر
ﺑرﺧواھد آورد.
ﺣﻘﺎﯾق در ﺑﺎرهء ﺗﺎﺑوی دﯾورﻧد ﭼﯾﺳت ؟
ﮔوﯾﺎ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺧﻣن ﺧﺎن در اﺛر ﻓﺷﺎرھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ دو اﻣﭘراﺗوری ﻧﯾروﻣﻧد وﻗت -ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و
روﺳﯾﮫ ﺗزاری -ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫء دﯾورﻧد ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻧوﺷﺗﻧد
و ﻣردم ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن راﺣﺗﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .ﭼون اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﺎه دﯾﮑﺗﺎﺗور و ﺧودﮐﺎﻣﮫ ﻣﺷﮭور
اﺳت .ﻣردم در ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺧﺎﯾﯾن ﻣﻠﯽ ﻧﯾز اﺳت ،ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺧرج ﻧدادﻧد .اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از واﻗﻌﯾت اﺳت .اﻣﺎ
واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓردی از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﯾﺎن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧود و
ﺷﻌﺎع ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺑود .ﺑرای روس ھﺎ ﺳواﺣل ﺷﻣﺎل آﻣو ﻧﻘطﮫء ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ازآن دﻓﺎع ﮐﻧﻧد و ﺑرای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﮔذرﮔﺎه ﺧﯾﺑر و ﭼﻧد ﮔذرﮔﺎه دﯾﮕر در اﻣﺗداد آن ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮔﺎم ﭘﯾﺷﺗر و ﻧﮫ
ﯾﮏ ﮔﺎم ﭘس ﺗر .ﺑرای اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻧﯾز اﻧﺿﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻘﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش ﻣطرح ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد آن را
ﺣﻔظ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ در داﺧل داﯾرهء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗرﺳﯾم ﮐرده ﺑود ،دردﺳرھﺎﯾﯽ داﺷت و از اﯾن رو ﻧﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﺷﻌﺎع اﯾن داﯾره آﻧﭼﮫ را ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود ،ﻧﯾز ﺑرﺑﺎد دھد.
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ھﺎ و ﺑدﻋﮭدی ھﺎ و ﻋدم اطﺎﻋت ﭘذﯾری ﺑرﺧﯽ از ﻗﺑﺎﯾل ﺟﻧوب ﺷرق ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻧﯾز در ﺷﮑل ﮔﯾری ﺧط دﯾورﻧد ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺑوده اﺳت .در ﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ واﻟﯽ ﭘﮑﺗﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎد
ﭼﻧﯾن آﻣده  » :ﺑﮫ ﻣردم وزﯾری ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻏﯾر از دو ﻣوﺿوع ﻣرﻏﮫ و ﺑرﻣل دﯾﮕر ﻣواﺿﻊ ﻣﺳﮑوﻧﮫء ﻗوم وزﯾر و
دور ﻣﺳﻌود )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم وزﯾرﺳﺗﺎن( ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس اﻧد ،زﯾرا ﮐﮫ ﻣردم و طواﯾف ﻣذﮐوره از  ١۴ﺳﺎل اﺳت
ﮐﮫ ﺣﺿرت واﻻرا رﻧﺟﯾده ﺧﺎطر ﺳﺎﺧﺗﮫ )!( ھرﭼﻧد ﺑﺎﯾﺷﺎن ﺧوﺑﯽ و ھم دﯾﻧﯽ ﮐرد ،ﮔوش ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر ﺳﻌﺎدت آﺛﺎرش
ﻧداده و ھرﻗدر اﻧدرز و ﻧﺻﯾﺣت ﻧﻣود ﻧﺷﻧﯾدﻧد ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻠﮏ اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس واﮔزار ﺷد!) .؟( و ﺣﺿرت
واﻻ ﺑدون از ﻣردم ﺑرﻣل و ﻣرﻏﮫ و ﻏﯾره ﮐﮫ اﯾن طرف ﺧط ﻓﺎﺻل واﻗﻊ اﻧد ،در اﻣور دﯾﮕر ﻣردم ﮐﮫ آﻧﺳوی ﺧط
ﺑﺎﺷﻧد ﻣداﺧﻠت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد(١)«.
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﺧط اﺳﺗﻌﻣﺎری اﺳت .ﭼون اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺷﮑل ﮔﯾری ﺣدود ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫء ﺣﺎﯾل )ﺑﻔر زون( ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣل
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ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ درآن ﻣﻘطﻊ ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺦ داﺷت ﺗﺎ ﻋواﻣل ﻗوﻣﯽ و ﻧژادی ﯾﺎ آن ﻣد و ﺟزرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺗوﺣﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
و اﻣرای ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﮔذﺷﺗﮫ از آن ،ﮐﻣﺗرﮐﺷوری را ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ واﺣدھﺎی ﻗوﻣﯽ ،ﻧژادی و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرزھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ از ھم ﺟدا ﺷده اﻧد .ھﻣﯾن اﻗوام ﺑﺎﺷﻧده ﻧوار ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل و ﺷﻣﺎل ﻏرب
ﮐﺷورﻣﺎ )ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ،ازﺑﯾﮏ ھﺎ ،ﺗرﮐﻣن ھﺎ ،ﻗزاق ھﺎ و ﻗرﻏﯾزھﺎ( ﻧﯾز ﺑﮫ واﺳطﮫء ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎھداﺗﯽ از ھم ﺟدا
ﺷده اﻧد .آن ھﺎ درﭼوﮐﺎت ﮐﺷورھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻋﺿو ﻣﻠت ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد .ﺑﺑﯾﻧﯾد اﮔر ﻧﻘﺷﮫء ﻗوﻣﯽ را اﻧﮑﺷﺎف
ﺑدھﯾم ،ﻣرزھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﺟﺎھﺎ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺧواھد ﺷد؟ ﮐدام ﯾﮏ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم :ﻓﮑر ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در زﯾرﭘﺎی ﺧود ﺑﮫ دوزخ ﻣﺑدل ﮐرده اﯾم؟ ﺷﺎﯾد ھم اﻏراق ﺑﯾش از ﺣد در ﺑﺎرهء ﻓﺗوﺣﺎت)اﮔر
ﺗﺟﺎوزﮔری ﻧﮕوﯾم( و ﻗﮭرﻣﺎن ﭘردازی درﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ را از دﯾدن ﺣﻘﺎﯾق ﻣﺳﻠم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎزﻣﯽ دارد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﭘس از ﺧﺗم دورهء ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن از اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﻗط اﺳت .ﭼون ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی
ﺻراﺣت ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ھر دو ﺟﺎﻧب از آن ﺗﺧطﯽ ورزﯾده اﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺧط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﺎل  ١٩۴٧ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻘوط ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .طﯽ
اﯾن دوره ﺗﺄﮐﯾد ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑرآن اﻓزوده ﮔﺷت .ﻣﻌﺎھدات ﮐﺎﺑل )ﻣﺎرچ  ،(١٩٠۵راوﻟﭘﻧدی )  (١٩١٨و
ﻣﻧﺻوری ) (١٩٢٠در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺣﻔظ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎھدهء دﯾورﻧد در زﻣﯾﻧﮫء ﺗﻌﯾﯾن ﺧطوط ﻣرزی ﺗﺎﮐﯾد دارد در واﻗﻊ
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدهء ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟدﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن دوﮐﺷور در دوره ھﺎی ﺑﻌدی ﻧﯾز ﻣﯽ ﯾﺎﺷد.
ﺷورش ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣدود دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎزی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻧد
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،اﺳﺗﻔﺎدهء آزادﯾﺧواھﺎن ھﻧد از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻟﻣﺎن ﻧﺎزی و ﻣﺗﺣداﻧش ،رﻓت و ﺑرﮔﺷت
اﻗوام ﮐوﭼﯽ از ﻋواﻣﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣرزھﺎی ﺟﻧوب ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ھر ازﮔﺎھﯽ ﻧﺎ آرام ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ وﺻف آن
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺣدود در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل درآﻣد.
ادﻋﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﺗﺎﻣﮫ ﺑﺎ دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ اﻣﺿﺎ ﺷده و ﺑﺎ ﺳﻘوط آن اﻣﭘراﺗوری دﯾﮕر آن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز
اﻋﺗﺑﺎرش را از دﺳت داده اﺳت .اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﭘس روﺳﯾﮫء ﺗزاری ﻧﯾز ﺳﻘوط ﮐرده و ﺳﮫ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل در
ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎزه ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫء وﺟود ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش از ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ در ﻣورد اﯾﺟﻧﺳﯽ ھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای آن ھﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﮭﻠت داده
ﺷود ﺗﺎ ﺑﻌدا در زﻣﯾﻧﮫء ﭘﯾوﺳﺗن ﯾﺎ ﻧﭘﯾوﺳﺗن ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮏ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ رﻏم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺎﯾﮑﺎد ﯾﮑﯽ از ﭘرﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎی آن ﺳوی ﻣرز ﯾﻌﻧﯽ »ﺧداﯾﯽ ﺧدﻣﺗﮕﺎران« و رﺿﺎﮐﺎران زﻟﻣﯽ ﭘﺷﺗون از ھواداران ﺧﺎن
ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎرﺧﺎن ،ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺞ درﺻد ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ اﻟﺣﺎق ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رای دادﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دوﻟت ﻧوﺑﻧﯾﺎد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﺳﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﺷد و ھﻣﮫ آن ﺣﻘوق ،اﻣﺗﯾﺎزات و ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﮐﮫ ھﻧد
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در اﯾن ﺳﺎﺣﮫ داﺷت ،ﺑﮫ ﻣﯾراث ﺑرد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧودرا ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻓﺷﺎر ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺗطﻣﻊ و
ﺗذوﯾر در ﺳﺎﺣﮫء ﻗﺑﺎﯾل آزاد آن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷﯾد و ﭘس از اﻟﺣﺎق ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﺑﮫ ﺿﻠﻊ ﺷﻣﺎل
ﻏرب ﯾﺎ ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد درﺳﺎل  ،١٩۵۵زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟذب ﭘدﯾده ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧطﺎم ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون
ھﺎی آن ﺳوی ﻣرز ﺑﯾﺷﺗر ﻓراھم ﮔردﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﻟﯽ ﺧﺎن ﭘس از ﺳﻔرش ﺑﮫ ﮐﺎﺑل طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﯽ ﺳﺎل  ١٩۶٣در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﯾوﺳﺗن ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗرﺟﯾﺢ داده اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺗﻌداد
ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻﻼن داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل  ٣٠٠٠ﻧﻔر اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  ٩٠٠٠ﺗن ازﺟواﻧﺎن ﭘﺷﺗون در ﯾوﻧﯾورﺳﯾﺗﯽ ﭘﯾﺷﺎور
ﻣﺻروف ﺗﺣﺻﯾل اﻧد(٢).
ﺗﻼش ھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﻗﻧﺎع ﺟﮭﺎن در زﻣﯾﻧﮫء ﺗردﯾد ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺎﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻋزﯾز -ﻧﻣﺎﯾﻧدهء اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑرﺧﻼف ﻋﺿوﯾت
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رای داد .اﻣﺎ در اﮐﺗﺑر ھﻣﺎن ﺳﺎل رای ﺧود را ﭘس ﮔرﻓت و ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﮐﺎﺑل ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣدهء اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﭘﯾﻣﺎن ﺳﻧﺗو ﺧط دﯾورﻧد را ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرده
اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﺑطور ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ء دﯾورﻧد را ﻟﻐو ﻗرارداده ﺑود.
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ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﻧﻌﻘدهء ﻻھور  (١٩۴٧و ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻌﮭد )اﻟﺟزاﯾر
 (١٩٧٣ﺑرای ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗن ﻣوﺿوع دﯾورﻧد و ﺣق ﺧود ارادﯾت ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎ درآﺟﻧدای اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ
ﻣؤﻓق ﻧﺑود .ھﯾﭼﯾﮏ از رھﺑران ﻣﺷﮭورﺟﮭﺎن ﺳوم ﭼون ﻧﮭرو ،ﻧﺎﺻر ،ﺗﯾﺗو و ﺳوﮐﺎرﻧو از طرح ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮑرده اﻧد.
اﺣزاب ﺗرﻗﯾﺧواه ﭘﺷﺗون ﻧﯾز ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫء ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ دوﻟت ﻣرﮐزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﻋﻼﯾﻘﯽ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﯾﺟﺎد دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﻣﺟﻣوع ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﭘﺷﺗون ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .و ﺣﺳﺎب آن ھﺎ را ﺑﺎﯾد از ﺳران ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎر ﻗﺑﺎﯾل ﺟدا ﮐرد .ھواداران ﺧﺎن ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎرﺧﺎن ﮐﮫ در ھﻣﺎن آﺳﺗﺎﻧﮫء اﻟﺣﺎق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دارای ﺑﯾﺷﺗر از
ﺳﯽ ھزار ﻓرد ﻣﺳﻠﺢ ﺑود ﺑﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻗدام ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز دﺳت ﻧزدﻧد.
ﻏﺑﺎر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫء اﻋﺗراض ﺑر اﯾن اﻗدام ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎرﺧﺎن ﻣﺷﮭور در ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروی ﻣﮭﺎﺗﻣﺎ ﮔﺎﻧدی ﺑﮫ
ﺟﻣﻌﯾت رﺿﺎﮐﺎران ﭘﺷﺗون اﻣرﮐرد ﮐﮫ ازﻋدم ﺗﺷدد ﮐﺎرﮔﯾرﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾر از
ﻧﯾﺎم ﺑرﮐﺷﻧد و آن ھﺎ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ھزار ﻣرد ﻣﺳﻠﺢ ﺑودﻧد” ) (٣اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت دﻟﯾراﻧﮫ ،ﺗﺣﻣل ﻣﺷﻘت ھﺎی زﻧدان ،ﭘﺧش
آﮔﺎھﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎ و طرح ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ ﺟزو ﻣﺑﺎرزهء ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ھﺎ ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق
ﭘﺷﺗون ھﺎی آﻧﺳوی ﻣرز در ﭼوﮐﺎت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد.
و در ﺣوادث ﺑﻌدی ﺗﻧﮭﺎ ﺳران ﻓرﺻت طﻠب و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﻗﺑﺎﯾل ﺑودﻧد ﮐﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷورش ھﺎی ﻣﺣدود دﺳت
ﻣﯽ زدﻧد ﺗﺎ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﺳت آرﻧد.
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﮔزاران ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺗﮑرارﮐرده اﻧد .و آن اﯾن ﮐﮫ
طرف ﻣﻌﺎﻣﻠﮫء آن ھﺎ اﮐﺛرا ﮔروه ھﺎی ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده اﻧد ﺗﺎ ﮔروه ھﺎ ﯾﺎ اﺣزاب ﻣﺗﻌﮭد ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﻣوارد
آن ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :اﺷﺗراک ﻣﻠﮏ وﻟﯽ ﺧﺎن ﮐوﮐﯽ ﺧﯾل ﺑﺎ ﭘﻧﺟﺻد ﺗن از اﻓراد ﻗﺑﯾﻠﮫ اش در ﺟرﮔﮫء اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل
ﺳﺎل  ١٩٨۵و ﻓرار دوﺑﺎرهء آن ﺑﺎ ﺳﮫ ھزار ﻣﯾل ﺳﻼح ﮐﻼﺷﻧﯾﮑف ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﺗﮑﺎی داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ﺑﮫ ﮔروه
ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺣزاب و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟﺑﺎت ﺳﻘوطش را ﻧﯾز ھﻣﯾن ﮔروه ھﺎ ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﻧد،
ﺳﻘوط ﺟﺑﮭﮫء ﻣﺗﺣد ﺿد طﺎﻟﺑﺎن)ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫء ﺷﻣﺎل( ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺗﮑﺎی ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود ،و ﺑﺎ ﻋدم ﺣﺿور ﻓﻌﺎل ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در ﺟرﮔﮫء اﻣن ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ھم
اﮐﻧون در دﺳﺗورﮐﺎر اﺳت ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان از آن ﻧﺗﯾﺟﮫء ﻣﺛﺑﺗﯽ را اﻧﺗظﺎر داﺷت .اﯾن اﻣر ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺷﺧﺻﮫء
ﻋواﻣزدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺟواﻣﻊ ﺷرﻗﯽ و ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ اﺳت .درﺳت ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﯾﻧظﯾر ﺑوﺗو ﻗرﺑﺎﻧﯽ آن
ﺷد و ﺣزب ﻣردم را در ﺳراﺷﯾب ﺳﻘوط ﻗرار داده اﺳت.
از زﻣﺎﻣداران اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧص ﺗرﯾن ﻓرد ﺿد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷﮭرت دارد.
او ﺗﺎ ﺣد ﺟﻧون ﻣﺻﻣم ﺑود ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در ھم ﺑﮑوﺑد .از ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت ﮔﺳﺗردهء
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺳراﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت و ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣرزھﺎ وﺳﯾﻌﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﻣﺎ ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯽ
ﺑرد ﮐﮫ ﺳر ﺧود را در اﯾن راه ﺧواھد ﺷﮑﺳت و دارد ﺑﮫ ﮐﺎم اژدھﺎی ﺷﻣﺎل ﻓرو ﻣﯽ رود .ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی و اﯾران راه ﻣذاﮐره را ﺑرﮔزﯾد و دﯾدارھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑوﺗو اﻧﺟﺎم داد .آﺧرﯾن دﯾداز او ﺑﺎ ﺑوﺗو ﺳﺎل ١٩٧۶
درﮐﺎﺑل ﺑود.
در ﭘﺎﯾﺎن ھﻣﯾن ﻣذاﮐرات ﺑود ﮐﮫ داوود ﺧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ
ﻣﺳﺄﻟﮫ داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .رھﺑران ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎ ھرﮔز ﺧواھﺎن ﺗﺟزﯾﮫء ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑل ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑر
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺷور ﺧواھﺎن ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺣﻘوق ﺧوﯾش در ﭼوﮐﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد).درﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
اﺧﯾرا اﺳﻔﻧدﯾﺎر ﺧﺎن وﻟﯽ و رھﺑر ﺑﻠوچ ھﺎ ﺑﮫ آن اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد( و اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺑوﺗو ﻧﯾز ﮔوﺷزد
ﻧﻣود ) (۴ﺑوﺗو ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز زﯾر ﻓﺷﺎر ﻓزاﯾﻧدهء ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎ ﺑود ،ﺣﺎﺿر ﺑود در ﺑراﺑر اﻧﺻراف دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻟﺟﺎﺟت ،اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور واﮔزار ﺷود ﮐﮫ در آن ﺻورت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﺣﺎط ﺑودن ﮐﺎﻣل ﺑﮫ
ﺧﺷﮑﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ دﯾﮕر ﺑﺳﯾﺎر دﯾرﺷده ﺑود .ﺗﺎ ﺳردار داوود ﺧواﺳت ﭼرﺧﺷﯽ در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود
وارد ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی ﺷﺎﺧﮫء ﻧظﺎﻣﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺷﮑل از اﻓﺳران ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده در
ﺷوروی رو ﺑﮫ رو ﺷد.
در ﺷراﯾط ﺟدﯾد ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از ﺟﻧﺑش ھﺎی آزادﯾﺑﺧش ﺧﻠق ﭘﺷﺗون
و ﺑﻠوچ و ﻣﺳﺄﻟﮫء ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮔرﻣﺟوﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳرﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ از ﯾﮑﺳو ﺑﺗواﻧد ﺣﺿور ارﺗش ﺳرخ ﺷوروی
را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد و از ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣردم را از ﻣﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد .و در ﻓﺿﺎﯾﯽ آﻧﭼﻧﺎن داغ
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ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﮐﻧﺎر ﺷﻌﺎرھﺎی »ﻣرگ ﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧو و ﭘﺎدوھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ آن« اﯾن ﺷﻌﺎر ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺷرﻧﮓ و ﻋﻣﻠﯽ واﻧﻣود ﻣﯽ ﺷد.
ﻣﺑﮭم ﺗر از طرح داﻋﯾﮫء ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎ ،ﺧود ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣرز ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﭼﮕوﻧﮫ درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﺣدود ﺷرﻗﯽ ﻣﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ،اﯾن ﺧط را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﻣﺷﺗرک ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آن ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺧواھﯾم ﺷﻧﺎﺧت؟ و درآن ﺻورت ﻣﺳﺄﻟﮫء ﺗﺟزﯾﮫء اﻗوام ﭘﺷﺗون ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟ اﮔر ﺣدود آن ﺑﮫ طرف
ﺷرق ﺗﺎ ﻋﻣق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻏرب ﻧﯾز ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺑر ﮔﯾرد؟
ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺻرﻓﺎ ﺣق ﭘﺷﺗون ھﺎی آن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ،ﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی
آن ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم.
اﻣﺎ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺄﻟﮫء ﺟﮭﺎد و ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر اﺷﻐﺎل ﮐﺷورﮐﻣرﻧﮓ ﺷده
رﻓت و ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن ﻓرﺻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻓراھم ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده و ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ
ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدهء اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ طرح و اﺟرای ﯾﮏ اﺳﺗراﺗﯾژی ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑرای درﯾﺎﻓت »ﻋﻣق
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻐذﯾﮫ ﺟﮭﺎد ﮐﺷﻣﯾر دﺳت ﯾﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻣﺟﺎھدان و ﺳﭘس طﺎﻟﺑﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﻣﻼ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ آن را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺣﺎدﺛﮫءﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑرﺻﻔﺣﮫءﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫء ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺎﭘذﯾری ﺗﻐﯾﯾر داد و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﺟدﯾدی را در ﺑراﺑر ھر دو ﮐﺷورﮔﺳﺗرد .اﻣﺎ ﺑرﺧوردھﺎی ھر دو
ﮐﺷور در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﺎﻧد.
آﻓت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ازاﯾن ھﻣﮫ ﻟﺟﺎﺟت ﻋﺎﯾد ﻣﺎ ﺷد ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 ﻣﺣدود ﻣﺎﻧدن ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ  :ھر ﺑﺎرﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دو ﮐﺷور روی ﺧط دﯾورﻧد رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯽ رﻓت،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣرﺑﮫء ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛری را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺳت و آن ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﺗﺣرﯾم در اﻧﺗﻘﺎل اﻣوال ﺗﺎﺟران
اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌدد و اﻓزاﯾش ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ ﮐﮫ در ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷت و ھر ﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را واﺑﺳﺗﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ راه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آن را ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر وﺻل ﮐﻧد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ﺑود ﮐﮫ از طرﯾق
ﺑﺣر ﺑﺎ ﺟﮭﺎن داد و ﺳﺗد ﺧود را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺳﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﺑﺳت دارای ﯾﮏ
ﮐورﯾدور ﺗﺟﺎرﺗﯽ در ﺑﻧدرﮔوادرﮐراﭼﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﻣﻌﺎھده...؟ راھﯽ ﺑﮫ آب ھﺎی ﺧﻠﯾﺞ
ﻓﺎرس.
]دردﻣﻧداﻧﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ[ دراﺛر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺧﺎرﺟﯽ و اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎرھﺎی روس ھﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ازاﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﺎﻧده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻗدام ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫء ﻣوﺳﯽ ﺷﻔﯾق در ﻣوﺿوع آب ھﻠﻣﻧد ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت روس ھﺎ را ﻓراھم
ﺳﺎﺧت و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻧﺷرﯾﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘت از ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی ﭼﭘﯽ ھوادار ﺷوروی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫء ﺷﺑﻧﺎﻣﮫ
درﮐﺎﺑل ﭘﺧش ﮔردﯾد ﮐﮫ درآن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣوﺿوع ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎھﯽ ﻣطرح ﺷده ﺑود .و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن
ھﺷدارﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم روس ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .اﻟﺑﺗﮫ ،روس ھﺎ از داﻋﯾﮫء ﭘﺷﺗون ھﺎ درﭼوﮐﺎت ﮔوﯾﺎ دﻓﺎع ازﺟﻧﺑش
ھﺎی آزادﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺧﻠق ھﺎی آﺳﯾﺎ ،اﻓرﯾﻘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و آن ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺣﯽ ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣل داﺷت.
رﮐود و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺷدﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن :ﺗوﺟﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺑﮫﻣﻧظور ﮐﺳب ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺑﺎﯾل در ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺿد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻧﻘش ﻣؤﺛری ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت.
ادارات دوﻟﺗﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻻزم راﮐﺳب ﻧﮑرده اﻧد .ﺑﯾﺷﺗراز ﺻد ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺻف دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی
ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﺟﺎورت آن ھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ در ﻣﯾﺎن اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺷﺗون ھﻣﭼﻧﺎن دﺳت ﻧﺎﺧورده ﻣﺎﻧده
اﺳت .رﺳوم ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫء ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ » ﭘﺷﺗوﻧواﻟﯽ« ،و ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻧﺎطق را از
اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﺣروم ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻧظرﯾﮫء دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧوع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺷﯾﻔﺗﮫء آﻧﯾم ،دﻗﯾﻘﺎ از ھﻣﯾن ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﺟرﮔﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻓظﺎن ﻗواﻧﯾن و رﺳوم ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻋﺻرداده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .ﻣﻧظورم اﯾن ﻧﯾﺳت ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ھﻣﮫ رﺳوم و ﻗواﻧﯾن را
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ﻟﻐوﮐﻧﯾم .ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﻻزم اﺳت ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣدﻧﯽ دراﯾن ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﺑﮕﯾرﻧد .زﻧﺎن در ھﯾﭻ ﻋرﺻﮫ ﯾﯽ ﺣﺿور
ﻧدارﻧد .ﻓﻘر و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک و ﻧﺑود ﻣﮑﺎﺗب ،ھزاران ﮐودک و ﻧوﺟوان را ازﻣﻧﺎطق ﻋﻘب ﻣﺎﻧدهء ﭘﺷﺗون
ﻧﺷﯾن ﺳﯾل آﺳﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﻣدارس دﯾوﺑﻧدی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻧﯾروی ﺑزرگ و ﻣواد ﺳوﺧت طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده را ﻓراھم
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
زراﻋت ﻏﻠﮫ ﺟﺎت و ﻣواد اوﻟﯾﮫ در اﺛر از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن ﺑﺧش ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از ﺟﻧﮕﻼت و ﺗﺧرﯾب ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی آﺑﯾﺎری
و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺷدن ﺧﺷﺧﺎش و ﮐوﮐﻧﺎر درﺣﺎل ﻧﺎﺑودی اﺳت .ﻧﺑود اﻣﻧﯾت ،داﻣﭘروری را ﮐﮫ ﺷﻐل اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣردم ﺑود،
ﺷدﯾدا ﻟطﻣﮫ زده اﺳت .ﻧﯾﻣﯽ از ﻧﯾروی ﺟوان ﻣﺻروف ﺟﻧﮓ اﺳت و ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕر درﺻدد ﯾﺎﻓﺗن ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﮐﺎﺑل
و ﮐراﭼﯽ ﺳرﮔردان .اﯾن رﻓت و ﺑرﮔﺷت داﯾﻣﯽ ،ﻣﻔﮭوم ﺳرزﻣﯾن و ﮐﺷور را ﻧزد اﯾن ھﺎ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﻘدان ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﻠﯽ ﻣداﻓﻊ ﺳرزﻣﯾن دراﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم.
...آﻧﭼﮫ در آن ﻓراﻣوش ﮔردﯾده ،اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درﺻورت ﻣﺷﺧص ﻧﺷدن ﻣرز ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ درﮔرداب ﻣﺛﻠث ﺑرﻣودا ﻏرق ﺧواھد ﺷد و ﭘﯾﺎم آن ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
آﺷوب ﺑﯾﺎﻓرﯾن و اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮕﯾر.
ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﺎ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ روﺷﻧﻔﮑران ﭘﺷﺗون ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﯾﺎﺳت زدﮔﯽ ﻣﻔرط ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾم و آن دﮔرﮔوﻧﯽ
ھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾری اﺳت در طرز ﺗﻔﮑر ،ﺳﺎﺧﺗﺎرو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﮫ در اﺛر
ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﻋﻣده ﺗرﯾن اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
ﯾﮏ  :ﻣردم ﺑﮫ ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑودن رواﺑط ﻗوم ﭘرﻧﻔوذ و ﮐم ﻧﻔوذ ،ﺧواﻧﯾن اﻣﺗﯾﺎز طﻠب و ﻣردﻣﺎن ﻋﺎدی ﭘﯽ ﺑرده اﻧد.
در درهء اوزﺑﯾن ﻣردم ﭼﻧد ﻗﻼی ﭘﺎﯾﯾن ،دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﻧﺑودﻧد از ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺧﺎن ھﺎی وﮐﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوم ﮐروﺧﯾل
اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد .ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب و ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺻﺣﯽ درﺳﺎﺣﮫء ﺧﺎﻧﺎن وﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد
ازدرآﻣدھﺎی ﺟﻧﮕﻼت ﭘﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در اﻧﺣﺻﺎر ﻗوم ﮐروﺧﯾل ﺑود ،ﻧﯾز ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد.
دو  :درک اھﻣﯾت آﻣوزش و ﭘرورش و ﺳرازﯾری ﺑﯽ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﮑﺎﺗب .ﺑﺎ وﺻف ﺳﺧﺗﮕﯾری ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن در
ھﻣﮫ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺳﻔر داﺷﺗم ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧواﺳت ﻣردم اﻓزاﯾش و ﺗوﺳﻌﮫء ﻣﮑﺎﺗب ﺑود .ﺣﺗﺎ ﻣﮑﺎﺗب دﺧﺗراﻧﮫ.
ﺳﮫ  :ﺗرﺑﯾت ھزاران ﮐﺎدرﺟوان در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﺷﻧﺎ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻣﭘﯾوﺗر ،ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾد اداره ،ﺗﺧﺻص
و ﻣﻧﺟﻣﻧت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺷﺎن ﺗﺟرﺑﮫء ﮐﺎری در ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﯾو ھﺎ را دارﻧد (۵).اﯾن ﻓﺎﮐت ھﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﭘﺷﺗواﻧﮫء ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﯾدارﮔراﻧﮫ دراﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ اﺗﮑﺎ ﺑر رﺳوم و ﻗواﻧﯾن دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾرﻗﺑﯾﻠﮫ
ﯾﯽ.
اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﮐﺎم ﺷوروی :ﻧﻔوذ رﺳﻣﯽ و آﺷﮑﺎر ﺷوروی ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازدوران ﺻدارت داوود ﺧﺎن در ﺳﺎل.١٩۵۴آﻏﺎز ﺷد و آن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎی ﻣﮑرر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
ﻧظﺎﻣﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﮕذاﺷت و ﺑرﻋﮑس ﭘروﮔرام ﺗﺳﻠﯾم دھﯽ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را آﻏﺎز ﻧﻣود .ﺳﻔﯾر ﭘﯾﺷﯾن اﻣرﯾﮑﺎ درﮐﺎﺑل
ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ)ﻣﻧظوراز ﻣﻧﺎزﻋﮫء ﻣرزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن -ﻧوﯾﺳﻧده( ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد،
اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫء ﺧوﺑﯽ را ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫء ﺷوروی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراھم ﻧﻣود .ھرﮔﺎه درﻣﺎه ھﺎ و ﺳﺎل
ھﺎی آﯾﻧده اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻧﻔوذش را دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫء ﺣل ﻧﺎﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز
ﻣداﺧﻠﮫ اش در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد(۶) «.
داوود ﺧﺎن ﺑﮫ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻣراﺟﻌﮫ و اﺟﺎزه ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﻠﺣﮫ را از ھرﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎﺷد اﺧذ ﻧﻣود .ﻣراﺟﻌﮫء داوود
ﺧﺎن ﺑﮫ روس ھﺎ اﯾن ﻓرﺻت طﻼﯾﯽ را ﺑرای آن ھﺎ ﻓراھم ﮐرد ﮐﮫ درﺟﮭت ﺷﮑﺳﺗﺎﻧدن ﻣﺣﺎﺻرهء ﻏرب ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﺟﻠو ﺑﮕذارﻧد .و اﯾن ﺣرﮐت ﺧود را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری ھﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ داﻋﯾﮫء ﭘﺷﺗون ھﺎ و
ﺑﻠوچ ھﺎ ﺑرای ﺷﺎن ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧش ﺑود .ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﺷﺎﻣل ارﺳﺎل اﺳﻠﺣﮫ ،اﻋزام ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗرﺑﯾت ﮐﺎدرھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود .ﭼون آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس ازﺗﺣﺻﯾل ﺑر ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد ،در ﻧﻘﺎط ﺣﺳﺎس و ﮐﻠﯾدی
اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺻب ﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد .ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق را ھﻣﯾن اﻓراد ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد ﮐﮫ
درﮐﻠﯾﮫ ﮐودﺗﺎھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻘش اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻣودﻧد .ﺣﺗﺎ درﮐودﺗﺎی ﺑﯾﺳت و ﺷش ﺳرطﺎن  .١٣۵٢و ﺳراﻧﺟﺎم
ﮐودﺗﺎی ھﻔﺗم ﺛورﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز ﺳﮫ دھﮫ ﺧﺷوﻧت ،ﺟﻧﮓ و ﻣﺻﯾﺑت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد.
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ﺧدﺷﮫ دارﺷدن رواﺑط اﻗوام و ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎدن روﻧد ﺗﺷﮑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ رواﺑط ﻗوﻣﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﺟواﻣﻊ آن را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد.اﯾن اﻣر ﺑﯾش از ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺗراز ﺗوﺳﻌﮫء
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ھرﮐﺷوری ارﺗﺑﺎط دارد .اﻣﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزون ﺑر ﻋدم ﺗوﺳﻌﮫء اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی،
ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑودن ﻣرزھﺎی اﯾن ﮐﺷوردر ﺣدود ﺷرﻗﯽ آن ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺷﮭروﻧدی ﺷﻣﺎری ازاﻗوام را ﻣورد ﺳوال
ﻗرارداده ،ﻋﻣﻠﯾﮫء ﺳرﺷﻣﺎری راﮐﮫ ﭘﯾش ﺷرط ﻋﻣدهء ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫء اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﯾﺎﺷد،
ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﻧﻘطﮫء آﺧر ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺷور را ﺗﺎ ﻋﻣق ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﻣﺗداد داده و ﺿرورت ﻣدارا ﺑﺎ
ﺳﻧت ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣدل زﻣﺎﻣداری ﻧوع ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ را ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﺷورداری ﻧﯾز رواج داده اﺳت.
اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺣﻔظ ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾراﻗوام ﺳﺎﮐن ﮐﺷور ﻧﯾز ﺷده اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﮐرد
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺧﺗﻼف ﻗوﻣﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﻗوام اﺳت .اﯾن اﺧﺗﻼف را ﺑﯾن ﺳﺎﯾر اﻗوام ﻧﯾز ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان
ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﯾﮏ ﻣرور اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑر رﺧداد ھﺎی دھﮫء ﻧود ﺳده ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ھﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎ ﺑر رواﺑط
ھﻣﮫء اﻗوام ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮕﻧده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟت ﺣﺎﻣد ﮐرزی و ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑرﭼﯾدن ﻣراﮐز
ﻣﺗﻌدد ﻗدرت درﮐﺷور و ﺗﻘوﯾت دوﻟت ﻣرﮐزی ﺑود .وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﻧﻔوذ ﺧود را ﮐﻣﺎﮐﺎن در ﺑﯾن
ﻣردم ﺣﻔظ ﻧﻣوده اﻧد و ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب دوام ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﺷرق ،ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎرآن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﮔردد .ﺻرف ﺑودﺟﮫء ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور در اﻣور ﺟﻧﮕﯽ رﺷوه دھﯽ ﺑﮫ ﺳران ﻗﺑﺎﯾل اﺣﺳﺎﺳﺎت آن ﻋده از
اﻗوام را ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطق آرام و ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی در وﺿﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر رﻗﺗﺑﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺟرﯾﺣﮫ دارﺳﺎﺧﺗﮫ و
زﻣﯾﻧﮫء ﻧﻔوذ دوﺑﺎرهء ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻗدرت طﻠب ﻗوﻣﯽ را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﭘروﺳﮫء اﺳﮑﺎن ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮔردﯾد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم اﻧﺳداد ﻣرزھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎده
اﺳت .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرز رﺳﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﻧﯾز ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑون ﺷدن ﻧﺧواھﻧد داﺷت و آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣل ﻣﻌﺿﻠﮫء ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣل ﻣﻌﺿﻠﮫ
ﮔره دﯾﮕری را ﺑر ﺑﺣران ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻗوﻣﯽ ﻣﯽ اﻓزاﯾد .و آن اﯾن ﮐﮫ دوﻟت از طرﯾق وزارت ﻋودت ﻣﮭﺎﺟران
دﺳت ﺑﮫ اﻋﻣﺎر ﺷﮭرک ھﺎﯾﯽ در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور زده اﺳت .ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﺷﮭرک ھﺎ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﺷده اﻧد؟ اﻓراد
ﻣﺳﻠﺣﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﮐوﭼﯽ اﻧد ،ﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟر .ھم اﮐﻧون دﺷت ﻟﯾﻠﯽ ﻣﻣﻠو از ھﻣﯾن ﻧوع اﻓراد و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺷده اﺳت .ازﯾﮏ
دﯾد اﯾن ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﮐﺎش ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺷﮭر و وﻻﯾت و ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﻼن ﻗوم ﻧﺷﯾن در ھﯾﭻ ﮔوﺷﮫ ﯾﯽ از
ﮐﺷورﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﯾﮏ دوره ﺷدﯾد ﺗرﯾن ﺑرﺧورد ھﺎ و ﺧوﻧﯾن ﺗرﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ
ھﻧوز ﺧون ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ ﻧﺧﺷﮑﯾده ،ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺗﮑرارﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .وﻟو اﯾن
ﭘروﺳﮫ زﯾرﻧﺎم »ﻣﻠت ﺳﺎزی« ﻋﻣﻠﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻣرﯾﺳت ﺑﺳﯾﺎرﺣﯾﺎﺗﯽ .اﻣﺎ ﭘروﺳﮫ ﻣﻠت ﺳﺎزی ﺟدا از ﺑرﻧﺎﻣﮫء
ﺗوﺳﻌﮫء اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣردﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ »اﻓﺗﺧﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﯽ !« ﺧود ﻣﺑﺎھﺎت ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ھرﮔز از آن درس ﻋﺑرت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .ﻣدل »ﻣﻠت ﺳﺎزی« ﮐﮫ اﻣروز آن را ﺑرﮔزﯾده اﯾم ،ﻣدﻟﯽ ﺗﺎزه و
ﻧﯾﺎزﻣوده ﻧﯾﺳت .ﻣدﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﻧﺎدر ﺧﺎن آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﻧد و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدﻧد.
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻗوﻣﯽ -ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻧود ﻧﺗﯾﺟﮫء ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﮫء ﻣﻠت ﺳﺎزی ﺑود.
اﮔر ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﺧﺎرﺟﮫء اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ورود ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی اﺧﯾر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ﺳوﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻣزﯾد ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﯽ درﮐﺷورﺧواھﯾم ﺑود ﭼون ﺗﺷﺧﯾص ﭘﻧﺎھﻧده ازاﻓﻐﺎن
ھﺎی ﻣﮭﺎﺟردر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑودن ھوﯾت ﺷﻣﺎری از ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ دﺷواراﺳت.
...وﺳراﻧﺟﺎم:
 ﺑﺳﺗری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗرورﯾﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣواد ﻣﺧدر :ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ﺑﻠﻧد ﻣدتﺧود دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﮐﺳب ﺣﻣﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏرب و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﯾﺎری ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻧدرو اﺳﻼﻣﯽ،
دﺳت ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ھزاران ﻣدرﺳﮫء دﯾﻧﯽ زد .دراﯾن ﻣدارس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ طﺎﻟﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑل ﮐﮫ اﯾن ﻣدارس
ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد ﺑﮫ ﻣراﮐز آﻣوزش و ﭘرورش ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﺧواﻧﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ .ھﻣراه ﺑﺎﯾن ﻣدارس در ﻣﻧﺎطق
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺑزرگ آﻣوزش ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺑرﭘﺎﺷدﻧد.
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھدف اداﻣﮫء ﯾﮏ ﺟﻧﮓ درازﻣدت ﺑﺎ ﺷوروی ﺗﺎ ازﭘﺎ درآوردن آن ،ﺗﺧم
ﭼﻧﺎن ﭘدﯾده ﯾﯽ را دراﯾن ﻣﻧﺎطق ﮐﺎﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت و ﻗوت ﺧﺎرج ازﺗﺻور ﺑﮫ رﺷد و ﻧﻣو آﻏﺎزﮐرد .ﺷوروی ھﺎ
ﺑﺎ زﯾرﮐﯽ ﺗﻣﺎم و ﺧﻼف اﻧﺗظﺎر ﻏرب ﭘﺎی ﺧود را ازاﯾن ﻣﻧﺟﻼب ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد و آن ھم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺷﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣوﻗﻌﯾت ﺿﻌﯾف ﻗرار ﻧداﺷﺗﻧد (٧).اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻏرب در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﭘدﯾده از ﺧروج روس ھﺎ
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ﺗﺎ ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ﭼﻧدان روﺷن ﻧﺑود .ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﻋﻼﻗﻣﻧدی آن ھﺎ وﺟود دارد و آن ﺳﻘوط ﻏﯾرﻣﻧﺗظرهء
ﺣﮑوﻣت داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﺑداﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و واﮔذاری ﮐﻠﯾﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﻋﻣل ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن دﯾﮑﺗﺎﺗور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ
آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر آن ھﺎ ﻧﯾز ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل اﯾن ﭘدﯾدهء رﺷد ﯾﺎﺑﻧده ﻧﮕردﯾدﻧد و ﭘروژهء طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﻣﺣﺎر زدن
ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده ﺑﺎ ﻣﺻرف ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑزرگ ﻧﻔﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﻏرب در ﻣﻌرض اﺟرا
ﻗرارداده ﺷده ﺑود ﻧﯾز ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺎﻓﺗﺎد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺣوادﺛﯽ ﭼون ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .دو ﻋﺎﻣل ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز
دﯾﮕری در ﭘﺧش و ﮔﺳﺗرش اﯾن ﭘدﯾده ﻣﺳﺎﻋدت ﮐرد .ﯾﮑﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﺑودن ﺷراﯾط ذھﻧﯽ و ﻓﮑری در ھر دو ﮐﺷور و
دو دﯾﮕر ﻣﺷﺧص ﻧﺑودن ﻣرز ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫء ﺟوﻻن ﺷﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑود.
 ﺗﺣول اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اوﺿﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﺳﮫ ﺟرﯾﺎن ﻋﻣدهء ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﺣﺎلرﻗﺎﺑت اﻧد :ﻟﯾﺑرال ھﺎ ،ﺗﻧدروان اﺳﻼﻣﯽ و ھوادارن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ .ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﭘروﯾز ﻣﺷرف در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣﺻﺎدف ﺑود ﺑﺎ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ازﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی آن ﮐﺷور دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﮫء ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر اﯾن ﭘروژه
را ﻧﺎﺗﮑﻣﯾل ﮔذاﺷت و اﮐﻧون ظﺎھرا دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣﺎل اﺿﻣﺣﻼل ﻗراردارد .ﺣوادث ﺑﻌدی ﻧﮫ
ﭼﻧدان دور ﭘﯾروزی ﯾﮑﯽ از دو ﺟرﯾﺎن اوﻟﯽ را ﺗﺛﺑﯾت ﺧواھد ﮐرد .و ﯾﺎ ھم دوﺑﺎره دﯾﮑﺗﺎﺗوری .ﺑﯾﻧظﯾر ﺑوﺗو ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘروژهء دﻣوﮐراﺳﯽ وارد ﮐﺷورش ﺷده ﺑود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز اﺷﺎره ﺷد ،ﺑﺎ اﻓﺗﺎدن در ﻣﻧﺟﻼب ﻋواﻣزدﮔﯽ
ﻣﻔرط ﺧودش را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرد و ﺣزﺑش را در ﺳراﺷﯾب ﺳﻘوط ﻗرار داد.
در ھر ﺻورت ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ﺑﺎزﻧﮕری ﮐﻧد .در ﺻورت
ﭘﯾروزی ﺗﻧد روان اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺣوادث آﯾﻧده ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺧواھد ﺑود .در آن ﺻورت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑل
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺧطری ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﺳﻼح اﺗﻣﯽ رو ﺑﮫ رو ﺧواھﻧد ﺑود .وﻟﯽ ﭘﯾش از ھرﮐﺷوری
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻌرض ﺗﮭﺎﺟم آن ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﭼون از ﯾﮑﺳو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای رﺷد طﺎﻟﺑﺎﻧﯾﺳم
وﺟود دارد و دو دﯾﮕر ﻣرز ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧدارﯾم و ھﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﻣﺎ را ﭘﯾوﺳﺗﮫ از داﺷﺗن ﯾﮏ ارادهء واﺣد
ﻣﻠﯽ ﺑﺎز داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان آن را در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺑﯾرون ﻣرزھﺎی ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺞ ﮐرد و
درﺻورت ﭘﯾروزی ﻟﯾﺑرال ھﺎ ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ آن ھﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣدهء اﻣرﯾﮑﺎ ﺳرﺗﻌظﯾم در ﺑراﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرود آورﻧد.
ﺑوﺗو و ﻧوازﺷرﯾف ھر دو از ﻣﺟری ھﺎی ﭘروژهء طﺎﻟﺑﺎﻧﯾﺳم دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .و در آﯾﻧده ﻧﯾز اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﮔل روی ﮐرزی روی ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺧود درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﺎ ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت .اﻧﺗظﺎر ﺗﺟزﯾﮫء ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﮏ اﻧﺗظﺎر ﺑﯾﮭوده اﺳت و درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزه ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،ﻧﯾز ﻗطﻌﺎ اﯾن ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﻓرﺻت را ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣرزی
ﺧود را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫء ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .زﯾرا درﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﭘﯽ ﺑﮫ
دﺳت آوردن اطﻣﯾﻧﺎن از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ اش ﺧواھد ﺑود و ﺗواﻓق روی ﺧط
دﯾودﻧد ﺑﺧش ﻋﻣدهء اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد و ﻣﯾزان ﻣداﺧﻼت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﮐﺎھش ﺧواھد داد .وﻟﯽ در ﻧﺑود ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺗظﺎرﺗﮑرار ﺣوادث ﺳﺎل ھﺎی ﻧود را ﺑﺎﯾد داﺷت .در دو
ﺣﺎﻟت ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت و ﺟﻧﮓ ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷوررا ﺧواھد ﺑﻠﻌﯾد:
 -١ھرﮔﺎه اﺳﺗراﺗﯾژی اﻣرﯾﮑﺎ و ﻏرب ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ ورﻧﮕﮭداﺷﺗن آﺗش ﺟﻧﮓ درﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺷد.
 -٢ھرﮔﺎه دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗظﺎر ﺑﮭره ﺑرداری ازآﺷﻔﺗﮕﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در اﻣﮑﺎن اول ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر ﺳﯾﺎﺳت دردراز ﻣدت دﺷوار ﺧواھد ﺑود .وﻟﯽ در ﺣﺎﻟت دوﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐردن راه ﺑﺣث و
ﮔﻔﺗﮕوی آزاداﻧﮫ ،ﺗﺎﻣل دوﺑﺎره در ﻣورد ذھﻧﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑووار ﺑر زﻧدﮔﯽ و طرز ﺗﻔﮑرﻣﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺗوان
ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻣﺳﺎﻋد ﺗر ﺳﺎﺧت .ﻣن ﺟﺳﺎرت آﻗﺎﯾﺎن ﺧروﺗﯽ و ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را دراﯾن راﺑطﮫ ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾم.
 ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری:ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن ﯾﮏ اﺳﺗراﺗﯾژی را
ﭘﯽ رﯾزی ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از رﯾﺷﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ درﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .و آن ﻋﺑﺎرت
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اﺳت از ﻟﻐوﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫء ﺧط دﯾورﻧد و طرح ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺳﺎﺧﺗن اﯾﺎﻟت ﺷﻣﺎﻟﻐرب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .ﭘس ازاﺳﺗﻘﻼل ھﻧد و ﺧروج
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ از ﻧﯾﻣﻘﺎرهء ھﻧد درﺳﺎل  ١٩۴٩اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﮫ طور ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﺳوی ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﻐو اﻋﻼم
ﮔردﯾد .دﻟﯾل آن درآﻏﺎز اﻧﺗظﺎراﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازاوﺿﺎع آﺷﻔﺗﮫء ھﻧد درآﺳﺗﺎﻧﮫء ﺧروج اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ و
ﺳﭘس ﺗﺟزﯾﮫء آن ﮐﺷور داﺷت و آن اﻟﺣﺎق ﺻوﯾﮫ ﺳرﺣد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و راھﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد از طرﯾق
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑود .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺻرﯾﺢ و روﺷن ﺑود .آن ھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾدﻧد ﮐﮫ »ﺧط دﯾورﻧد
ﯾﮏ ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت و ﺣدود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درآﻧﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد «) (٨طﯽ ﯾﮏ دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻧﺑوھﯽ از ذھﻧﯾت ھﺎ در ﭘﯾراﻣون اﯾن »ﺧط« ﭘدﯾد آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ دراﺛر ﻧﺑودن ﻓﺿﺎی آزاد ﮔﻔﺗﮕو اﯾن ذھﻧﯾت ھﺎ
ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗردﯾد ﺗﺎﭘذﯾر و ﻣﻘدس ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾدﻧد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﺎط ﻣﺎﻧدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺧﺷﮑﯽ ،اﻧزوای ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر ،ﮐودﺗﺎھﺎی ﭘﯾﮭم ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﮐﺎم ﺷوروی ،ﺗداوم ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ،
ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻓﺗﺎدن روﻧد ﺗﺷﮑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﯽ ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎﻧدن ﭘﺷﺗون ھﺎی دو ﺳوی ﻣرز و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﺑﮫ وﺟود
آﻣدن ﺑﺳﺗری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻓراط ﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗرورﯾﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣواد ﻣﺧدر ﺷد.
ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﺎر اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت را ﻧﯾز ﺗﺎرخ ﻧوﯾﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ »ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ« ﮔﻔﺗن و »ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد« ﺧواﻧدن و ﻣﻧﺳوخ داﻧﺳﺗن ﺧط
دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد .اﯾن ﻧوع ﺗﺎﺑو ھﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﭼﻧﺎن ﭼوﮐﺎت ﺑﻧدی
ھﺎی ذھﻧﯽ را ﺷﮑل داده و در اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺗرﺳب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آن ھﺎ و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﺗﺄﻣل دو ﺑﺎره درﺑﺎرهء
ﺷﺎن ارزش ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ! را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد و ﭘﺎﺳداران اﯾن ﺗﺎﺑوھﺎ از ھﻣﺎن ﻣوﺿﻊ ﺣﻔظ ارزش ھﺎ و
ﻧواﻣﯾس ﻣﻠﯽ ! ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻗوﻣﯽ ! و ...ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد.
واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎﺑوھﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﺑزرﮔﯽ دارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﮐﻧﺎرﺷﺎن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔذﺷت ،اﮔر
ھم ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣرﮐﺗﯽ روﺷﻧﮕراﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﮔردد ،ﻧﻘطﮫء آﻏﺎز از ﻧو ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ارزش ھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ،اﻓﮑﺎرو ذھﻧﯾت ھﺎی ﻣﺳﻠط ﺑرﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎﺑووار ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮑﯽ ازازﯾن
ﺗﺎﺑوھﺎ ﺧط دﯾورﻧد اﺳت ﮐﮫ دﮔرﮔوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن در ﺑﺎرهء آن ﮔﻧﺎه و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود .ﻓرﺻت ھﺎی ﺧوب
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ.
ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ،ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮭﺗر از اﯾن ﻧﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑر آن ﻓﺻﻠﯽ از ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ ﺑرﺳر آن
ﺑﺎرھﺎ ﺳر ﺧود را ﺷﮑﺳﺗﯾم اﻣﺎ ﻟﺟﺎﺟت را رھﺎ ﻧﮑردﯾم.
روﯾﮑردھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ :
 .١ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب ،ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ ،ﮐﺎﺑل ١٣٣٣ :ق .ﺟﻠد  ،٣ص .٩۵۵
 .٢اﻣﯾد ،ﺷﻣﺎره .٢۵٧
 .٣ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾرﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻠد دوم ،ﭘﯾﺷﺎور.٢٣۴ .١٩٩٩ :
 .۴ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻏوث،ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗرﺟﻣﮫء ﭘﺎرﺳﯽ ،ﭘﯾﺷﺎور .١٩٩٩ :ص .٢٠٢
 .۵از ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧده طﯽ ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎی ﺳﺎل  ١٩٩٩درﻣﻧﺎطق ﺳروﺑﯽ ،ﻧﻧﮕرھﺎرو ﻟوﮔر.
 .۶ﺗﯾودور اﯾﻠﯾت ﺟوﻧﯾﯾر ،ﻣﻘدﻣﮫء »ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ،اﺛر ﯾﺎد ﺷده در ﺑﺎﻻ ،ص ﺳوم.
 .٧دﯾﺎﮔو ﮐوردووﯾز و ﺳﻠﯾﮓ ھرﯾﺳن ،ﺣﻘﺎﯾق ﭘﺷت ﭘردهء ﺗﮭﺎﺟم اﺗﺣﺎد ﺷوروی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗرﺟﻣﮫء ﭘﺎرﺳﯽ،
ﭘﯾﺷﺎور :ن.م ،ص .۴
 .٨ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻏوث ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ ،ص .١٠١
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ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﻣﻼزھﻲ
ﺑررﺳﻲ رواﺑط ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دوﺳت ﯾﺎ دﺷﻣن
در ﭘﻲ طرح اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﯾن دو ﻛﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ رو ﺑﮫ ﺗﯾرﮔﻲ ﺑﯾﺷﺗري
ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﻋﻲ اﺳت ﻛﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋده در ﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎي اﻣن ﺑﮫ
دﺳت آورده و ﻣراﻛز آﻣوزﺷﻲ ﺧود را ﺑﺎر دﯾﮕر ﻓﻌﺎل ﻛرده اﻧد و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿد دوﻟﺗﻲ و ﺿد اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺧود را از
اﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎي اﻣن در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﮕﯾري ﻣﻲ ﻛﻧﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾز ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ارﺗش اﻣرﯾﮑﺎ
و ﻧﺎﺗو ،ﭼﻧﯾن ﻣراﻛز آﻣوزﺷﻲ ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﻣﺎﯾت دﺳﺗﮕﺎه ھﺎي اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد اﻣﻛﺎن ﻓﻌﺎل ﺷدن دو ﺑﺎره
ﺑﯾﺎﺑﻧد؛ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﮫ دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷدت آن را رد ﻛرده وﻟﻲ ﺑراي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ھﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﻧده ﻧﺑوده
اﺳت.
ﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻲ ﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﻋﻲ ﻓﻌﺎل ﺷدن اردوﮔﺎه ھﺎی آﻣوزﺷﻲ طﺎﻟﺑﺎن در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت ،اﯾﺎﻟت ﻣرزی
ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﻲ ،اﯾﺎﻟت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﺑﮫ وﯾژه وزﯾرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﻲ و ﺟﻧوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣرزھﺎي طوﻻﻧﻲ  ٢۴٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗري دارﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،از دﯾدﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رھﺑران اﺻﻠﻲ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده
ﺷﺎﻣل ﻣﻼ ﻋﻣر ،اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن و اﯾﻣن اﻟظواھري ﻧﯾز در ﻗﻠﻣرو ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﺑﮫ دور از ﭼﺷﻣﺎن
ﺗﯾزﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ارﺗش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن -آي.اس.آي ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣدﻋﻲ ﺷده اﺳت ﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷورش دو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮕﺗﻲ و ﻣري در اﯾﺎﻟت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن
دﺳت دارد و اﺳﻠﺣﮫ و اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗدارﻛﺎﺗﻲ در دﺳﺗرس آن ھﺎ ﻣﻲ ﮔذارد .ﺷورش ﻗﺑﺎﯾل ﺑﻠوچ ﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧظﺎﻣﻲ زﯾر
ﻋﻧوان ارﺗش رھﺎﯾﻲ ﺑﺧش ﺧﻠق اﯾﺟﺎد ﻛرده و ﺑﺎ دوﻟت ﻣرﻛزي وارد ﺟﻧﮓ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد ،دﺷواری ھﺎی ﺟدي
اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺑراي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت .دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در اﯾن راﺑطﮫ اﻧﮕﺷت اﺗﮭﺎم را ﻣﺗوﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻛرده اﺳت و ﮔﺎھﯽ ھم اطﻼﻋﺎﺗﻲ از دﺳﺗﮕﯾري ﻋﻧﺎﺻر اﻣﻧﯾﺗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾﺎﻟت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﻧﺗﺷﺎر داده
اﺳت .روﺷن اﺳت ﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﯾﻲ ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن دﺧﺎﻟت ﺧود را در اﻣور داﺧﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺗﻛذﯾب ﻣﻲ ﻛﻧد و ﺑر ﺗﻌﮭدات ﺧود ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ھﻣﻛﺎري ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﺑﺎرزه در ﺑراﺑر ﺗرورﯾﺳم ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻲ ﻛﻧد،
دﺧﺎﻟت ﺧود را در ﺷورش ﻗﺑﺎﯾل در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت رد ﻣﻲ ﻛﻧد و طرح اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﺑﺧﺷﻲ
از ﺟﻧﮓ رواﻧﻲ آي.اس.آي ﺑراي رد ﮔم ﻛردن دﺧﺎﻟت در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ ﻣﺟدد طﺎﻟﺑﺎن ،آﻣوزش و ﮔﺳﯾل آن ھﺎ ﺑراي
ﺧراﺑﻛﺎري در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻور ﻣﻲ ﻛﻧد.
داوری در اﯾن ﺑﺎره ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑر ﻣﺑﻧﺎي اطﻼﻋﺎت درﺳت و ﻣوﺛق اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت را
در ﺑراﺑر ﯾﻛدﯾﮕر ﻣطرح ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ،ﺳﺎده ﻧﯾﺳت؛ زﯾرا ﻛﮫ ﻧﺧﺳت ھر دو طرف ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن از وﺟود ﭼﻧﯾن دﺧﺎﻟﺗﻲ
ادﻋﺎھﺎي ﺧود را ﻣطرح و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ دﺳت ﻣﻲ دھﻧد و دو دﯾﮕر ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺑﺎری ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﻲ ﻣﻧطﻘﮫ و ﭘﯾوﻧدھﺎي
ﻗﺑﺎﯾل در دو ﺳوي ﺧط دﯾوراﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣردﻣﻲ ﺧﺎرج از اراده و ﻗدرت دوﻟت ھﺎ ﻧﯾز ﻣﻲ ﺗواﻧد
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .آن ﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده طﻲ ﻣﺎه ھﺎي اﺧﯾر و ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از آن ﻛﮫ ﻣوﺿوع
ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﺷرق و ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷدن ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﺟﺎي ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﻣطرح ﺷد،
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎي ﻧظﺎﻣﻲ ﺿد دوﻟﺗﻲ و ﺿد ﺧﺎرﺟﻲ ﺧود را در ﭼﻧدﯾن وﻻﯾت ﻣﮭم ھﻣﺟوار ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش داده اﻧد.
در وﻻﯾﺎﺗﻲ ﭼون زاﺑل ،ارزﮔﺎن و ھﻠﻣﻧد و ﻗﻧدھﺎر ﮔﺎه در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﯾروي ﭼﻧدﺻد ﻧﻔری ﺑﺎ ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﻧﯾروھﺎي اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ درﮔﯾر ﺷده و ﺗﺎ آزاد ﻛردن و ﺗﺻرف ﻓرﻣﺎﻧداري ھﺎ ﻧﯾز ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﻧد.
از دﯾدﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﻧﯾروھﺎ از ﻣرز ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذﺷﺗﮫ و ﭘس از ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن
ﺑﺎزﻣﻲ ﮔردﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺗﻛذﯾب ھﺎي ﭘﯾﮭم دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑراي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﻲ اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ و ﻧﺎﺗو
ﭘذﯾرا ﺟﻠوه ﻧﻣﻲ ﻛﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد ﺗﻛذﯾب دﺧﺎﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷورش ﻗﺑﺎﯾل ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑراي
دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﻧده ﻧﺑوده اﺳت .از ھﻣﯾن زاوﯾﮫ ،ﻣﻲ ﺗوان اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار
داد ،اﻣﺎ ﺑراي آن ﻛﮫ ﺗﺻوﯾري واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ﺑﮫ دور از ﭘﯾﺷداوري از اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﮫ در
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ﺻورت ﺗﺷدﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را زﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﻲ دھد ،ﺑﻠﻛﮫ در اﻣﻧﯾت ﻛل ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧوب
آﺳﯾﺎ و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اﯾن دو ﻛﺷور ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻧﻔﻲ ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮭﻲ ﺑر ﺟﺎي ﺑﮕذارد ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻧﯾﺎز ﺧواھد
ﺑود ﻛﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در روﯾﻛردي ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾم .از اﯾن زاوﯾﮫ ﻣوﺿوع در
ﺳﮫ ﺑﺧش ﻗﺎﺑﻠﯾت طرح ﻣﻲ ﯾﺎﺑد:
آ  -زﻣﯾﻧﮫ ھﺎي ﺗﺎرﯾﺧﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎت
ب  -ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ
پ -راھﻛﺎرھﺎي اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺑراي ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت دو ﻛﺷور
آ :زﻣﯾﻧﮫ ھﺎي ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗﻼﻓﺎت:
در اﯾن واﻗﻌﯾت ﻛﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﯾﺷﮫ ھﺎي ﻋﻣﯾق در ﺗﺎرﯾﺦ دارد ،ﺟﺎي ﺑﺣث ﭼﻧداﻧﻲ وﺟود ﻧدارد.
اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت رﯾﺷﮫ در اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾس ﺑر ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد دارد و ﺑﮫ زﻣﺎﻧﻲ طوﻻﻧﻲ ﭘﯾش از ﺗﺄﺳﯾس ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾك ﻛﺷور ﺑﺎزﻣﻲ ﮔردد .ﺣﺗﺎ ﻣﻲ ﺗوان آﻏﺎز آن را ﺗﺎ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر -ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت اﯾران در
ﺳﺎل  ١٧۴٧ﻣﯾﻼدي و ﺑﺎزﮔﺷت اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﻲ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر و ﺟدا ﻛردن »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« از اﯾران ،ﺑﮫ ﻋﻘب ﻛﺷﯾد .در
ﭼﻧﯾن روﯾﻛردي ﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻲ و ردﯾﺎﺑﻲ ﺧواھﻧد ﺑود .در اﯾن
ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﭼﻧد ﻧﻘطﮫ ﻋطف ﻣﮭم وﺟود دارد:
 -١ﺗﺻرﻓﺎت اﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﻲ ﯾﺎ دراﻧﻲ در ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد
 - ٢ﺟﻧﮓ ھﺎي ﺧﺎﻧدان رﻧﺟﯾت ﺳﯾﻧﮓ و ﺧﺎﻧدان دراﻧﻲ
 -٣ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﺟﺎي ﺣﻛوﻣت ﺳﯾك ھﺎ ﺑر ﭘﻧﺟﺎب
 -4ﺟﻧﮓ ھﺎي اﻧﮕﻠﯾس و اﻓﻐﺎن و اﻧﻌﻘﺎد ﻗراردادھﺎي ﮔﻧدﻣك و دﯾوراﻧد
 -۵ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد و ﺗﺄﺳﯾس ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻣﯾﻼدي
ﺑﺣث در ﺑﺎره ھر ﻛدام از اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎي ﺗﺎرﯾﺧﻲ و ﺗﺷدﯾدﻛﻧﻧده اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻔﺻل اﺳت .در
اﯾن ﺟﺎ ،ھﻣﯾن ﻗدر ﺑﺳﻧده اﺳت ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر ﺑﺎﻋث ﺷد ﻛﮫ اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﻲ ﯾﻛﻲ از
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ارﺗش اﯾران -ﻛﮫ در ﻓﺗﺢ دھﻠﻲ در ﻛﻧﺎر ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑود -ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎي اﻓﻐﺎﻧﯽ ]ﺑﮫ رھﺑری ﻧور ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﻋﻠﯽ زاﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﻌﺎون وی ﺑود[ ،ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑرود و در آن ﺟﺎ در ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﺳﻧﺗﻲ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ،ﭘس از
ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻣﺷﺎﺟرات ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﻗدام آن ﺷد ﻛﮫ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« از اﯾران ﺟدا و
ﯾك ارﺗش ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﻲ ﺑزرگ ﺑﮫ وﺟود آﯾد ،و ﺑراي ﺗﺻرف ﺳرزﻣﯾن ھﺎي ﺟدﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷود .اﺣﻣد ﺷﺎه ﺗﺎ
دھﻠﻲ ﭘﯾﺷروي ﻛرد وﻟﻲ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺗواﻧﺳت ﯾك ﺣﻛوﻣت اﻓﻐﺎﻧﻲ در ھﻧد ﺗﺄﺳﯾس ﻛﻧد .اﻣﺎ در ھﻣﯾن ﺣﻣﻼت
ﻧظﺎﻣﻲ ﺑﺧش ھﺎي ﻣﮭﻣﻲ از ﭘﻧﺟﺎب و ﻛﺷﻣﯾر را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود درآورد و آن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺧﺎك ﺧود ﻛرد .اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺑود ﻛﮫ رﻗﺎﺑت و ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن دو ﺧﺎﻧدان رﻧﺟﯾت ﺳﯾﻧﮓ ﺳﯾك ﻣذھب ﻛﮫ ﺑر ﭘﻧﺟﺎب ﺗﺳﻠط داﺷت و ﺧﺎﻧدان اﻓﻐﺎن دراﻧﻲ
ﻛﮫ ﺑﺧش ھﺎﯾﻲ از ﭘﻧﺟﺎب ﺷﺎﻣل ﻻھور و دره ﻛﺷﻣﯾر را ﺗﺻرف ﻛرده ﺑود ،درﮔرﻓت.
ﭘس از ﻣرگ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻛﮫ ﻧﺎم اﺣﺗرام آﻣﯾزي ﺑراي وي ﺑود ،ﺟﻧﮓ ﻗدرت ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧدان وی و دﯾﮕر ﻣدﻋﯾﺎن
ﺗﺎج و ﺗﺧت درﮔرﻓت ﮐﮫ ﻗدرت اﻓﻐﺎن ھﺎ رو ﺑﮫ ﺿﻌف ﮔذاﺷت .ﺳﯾك ھﺎ از ﻓرﺻت ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳراﺳر
ﭘﻧﺟﺎب و ﻛﺷﻣﯾر را ﭘس ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﻠﻛﮫ ﺗﺎ ﭘﯾﺷﺎور در داﺧل ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﻧﯾز ﭘﯾﺷروي ﻛردﻧد .اھﻣﯾت اﯾن
ﭘﯾﺷروي ﺧﺎﻧدان ﺳﯾﻧﮓ در ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن در آن ﺑود ﻛﮫ ﺗﺎ ﺑﻌد از ﺗﺳﻠط اﻧﮕﻠﯾس ﺑر ﭘﻧﺟﺎب در دوره ﺣﻛوﻣت
اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﻛﮫ اﻛﻧون ﻣورد اﺧﺗﻼف ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،در
اﺧﺗﯾﺎر ﻗدرت اﺳﺗﻌﻣﺎري ﻧورﺳﯾده و ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر از ﺣﻛوﻣت ﺳﯾك ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت و اﻓﻐﺎن ھﺎ دﯾﮕر ھرﮔز در ﻣوﻗﻌﯾﺗﻲ
ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎطق از دﺳت رﻓﺗﮫ را ﺑﺎزﭘس ﺑﮕﯾرﻧد.
اﻓزون ﺑر اﯾن ،در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎي ﺟدﯾد ﻣﯾﺎن اﻧﮕﻠﯾس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدي را از دﺳت دادﻧد و
ﻣﻧﺎطﻘﻲ از ﺣوزه ﻧﻔوذ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در دو اﯾﺎﻟت ﻛﻧوﻧﻲ ﺳرﺣد و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن طﺑق دو ﻗرارداد
ﻣﺷﮭور ﮔﻧدﻣك و دﯾوراﻧد ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس واﮔذار ﺷد .ﻣرزھﺎي ﻛﻧوﻧﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺻول دو ﺟﻧﮓ ﻣﮭم
اﻧﮕﻠﯾس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﻛﮫ طﺑق ﻗرارداد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ آﻣﯾز دﯾوراﻧد در ﺗﻧﮕﮫ ﺧﯾﺑر ﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﻲ ھﺳت ﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن زﻣﺎن ﺗﺎﻛﻧون ھﻣواره ﺑر ﺗﺣﻣﯾﻠﻲ ﺑودن ﻗراردادھﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس
ﺗﺄﻛﯾد داﺷﺗﮫ اﺳت؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت از ﺳﺎل  ١٨٩٣ﻛﮫ ﻗرارداد دﯾوراﻧد ﻣﯾﺎن ﺳر ﻣورﺗﯾﻣور دﯾورﻧد-
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ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻋزاﻣﻲ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ھﻧد و ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن -اﻣﯾر وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻛﺎﺑل ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾد ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
ھﯾﭻ ﺻﺎﺣب ﻗدرﺗﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﻗرارداد را ﻛﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﻧﺎﻣﺳﺎوي ﺗﻘﺳﯾم ﻛرد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .در اھﻣﯾت اﯾن ذھﻧﯾت در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ ھﻣﯾن ﺑس ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت روان ﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻲ آن ﺗﺷدﯾد ﺷد ﻛﮫ ارﺗﺷﺑد ﻣﺷرف -رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر اﻣرﯾﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑراي ﻛﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﻣرزھﺎ و ﺟﻠوﮔﯾري از ﻋﺑور و ﻣرور طﺎﻟﺑﺎن و اﻋﺿﺎي اﻟﻘﺎﻋده ﺑﮫ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧواھﺎن
ھﻣﻛﺎري اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺳﺗن ﻓﯾزﯾﻛﻲ ﻣرزھﺎ ]ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﯾﮏ دﯾوار در ﻧوار ﻣرزی[ ﺷد.
دوﻟت ﺣﺎﻣد ﮐرزی اﯾن درﺧواﺳت را ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﻛﮫ ﻣرزھﺎ ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت و ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠوﯾﺣﻲ ﺑﮫ ﺧط ﻣرزي
دﯾوراﻧد رﺳﻣﯾت ﺧواھد داد ،ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ رد ﻛرد .اﻟﺑﺗﮫ ﺗردﯾدي ﻧﯾﺳت ﻛﮫ دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن رﺳﻣﯾت ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد را
در ﻧظر داﺷﺗﮫ اﺳت و رد آن از ﺳوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﻧدان ھم دور از اﻧﺗظﺎر ﻧﺑوده اﺳت ﻣﻧﺗﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣد اﯾن ﺗﺣول
ﻣﮭم ﺗر از آن اﺳت ﻛﮫ در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺗﺻور آن اﺣﺗﻣﺎﻻً وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻛﮫ ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﮔﺳﺗرده ﯾﻲ
را در ﻛﺎﺑل داﻣن زده اﺳت .ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﯾﯽ ﻛﮫ ﺗﺑﻠور ﻋﯾﻧﻲ آن را در اظﮭﺎرات ﺻرﯾﺢ ﺣﺎﻣدﮐرزی در ﺳﻔر ﻗﺑﻠﻲ اش
ﺑﮫ اﺳﻼم آﺑﺎد ﻣﺑﻧﻲ ﺑر اﯾن ﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣﺎدﮔﻲ دارد ﺑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎي واﻗﻊ در ﻗﻠﻣرو ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺎﺑﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﻲ
اﻋطﺎء ﻛﻧد ،ﻣﻲ ﺗوان ﯾﺎﻓت .اﯾن اظﮭﺎرات ﺑﺎﻋث ﺧﺷم ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺷد و در ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﻧوﻧﻲ
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﻲ ﺑﺎزی ﻛرده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﻣر ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ ﭘﯾش از ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد و ﺗﺄﺳﯾس ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺧط دﯾوراﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﻲ ﻣطرح ﺑوده اﺳت و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭘس از ﺗﺄﺳﯾس در ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻣﯾﻼدي ﺗﻧﮭﺎ وارث اﻧﮕﻠﯾس در
ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن و ﺑﻠوچ ﻧﺷﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﻛﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻛﺷوري ﺑود ﻛﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﭘذﯾرش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻛﺷور ﻣﺳﺗﻘل ﻣطرح ﺷد ،رأي ﻣﻧﻔﻲ داد ،ﺑﮫ ﺧودي ﺧود ﮔوﯾﺎ اﺳت و
ﭘرده از ﺷدت اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑرﻣﻲ دارد ﻛﮫ در ﻋﻣق ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﻻت ﻣﻧطﻘﮫ رﯾﺷﮫ دارﻧد .اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ آﻣﯾز ﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ روﺷﻧﺗر ﺧواھد ﺷد ﻛﮫ ﺑداﻧﯾم ﻣوﺿوع ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﮔره ﺧورده ﺑود و ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺗﺣوﻻﺗﻲ ﻛﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﻣﺎن ﻛودﺗﺎي ﻧظﺎﻣﻲ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوودﺧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز در ﻗﺎﻟب ﻧظﺎم ھﺎي ﺳﯾﺎﺳﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺗﻔﺎوت و ﺷﻛﺳت ﺧورده ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده اﺳت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﻲ ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد ﭘﯾوﻧد
داﺷﺗﮫ اﻧد.
در ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﻲ رژﯾم ھﺎي ﺳﯾﺎﺳﻲ -اﯾدﺋوﻟوژﯾك در ﻛﺎﺑل ،ﻧﻘش ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﻛﺎر اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ
دو ﻧﻣوﻧﮫ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ﺷوروي ﭘﯾﺷﯾن و اﺷﻐﺎل ﺟﺎري اﯾن ﻛﺷور از ﺳوی اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد
ﺑدون ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ ﺷود.
ب :ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ:
واﻗﻌﯾت آن اﺳت ﻛﮫ ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد ﺑﺎ ﻛﯾﻔﯾﺗﻲ ﻛﮫ در ﺷراﯾط ﺿﻌﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد ،در ھﯾﭻ ﻣﻘطﻌﻲ
ﻣورد ﭘذﯾرش ﻛﺎﻣل ﺣﻛوﻣت ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻻ اﻗل ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ذھﻧﻲ
ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﻧﺎطق ﻗوﻣﻲ ﺧود را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد و ھﻣواره ﻣدﻋﻲ اﺗﺣﺎد ﻣﺟدد ﭘﺷﺗون ھﺎ در دو ﺳوي ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧده اﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ در واﻗﻊ ﺑﺎ ھﻣﯾن واﻗﻌﯾت در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد .از ﺳﺎل
 ١٨٩٣ﻛﮫ ﻗرارداد ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد ﻣﯾﺎن ﺣﻛوﻣت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن -اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺿﺎء
ﺷد ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،اﻓﻐﺎن ھﺎ آن را ﺗﺣﻣﯾﻠﻲ داﻧﺳﺗﮫ و از ﭘذﯾرش آن ﺳر ﺑﺎز زده اﻧد .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎي
اﻓﻐﺎن ھﺎي ﻣﻠﯾﮕرا در ھر دو ﺳوي ﺧط دﯾورﻧد ،اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن و ﺣﺗﺎ ﺷﺎھﺎن ﻗﺑﻠﻲ ﭼون ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﻛﮫ
ﻗرارداد ﮔﻧدﻣك را اﻣﺿﺎء ﻛردﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﻲ ﻧﺑوده اﻧد ﻛﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﻣردﻣﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺳﺗﺑد ﺑوده و ﺑﻧﺎ ﺑر
اﯾن ،ﻗراردادھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺳوی اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺷﺎھﺎن ﻣﺳﺗﺑد و ﻓﺎﻗد ﻣﺷروﻋﯾت ﺑراي ﺣﻔظ ﻗدرت و ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺿﺎء ﺷده اﻧد ،ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ،روﺷن اﺳت ﻛﮫ از دﯾدﮔﺎه ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ھﺎﯾﻲ ،ﺳطﺣﻲ
و ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ،وﻟﻲ در ھر ﺣﺎل ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑرداﺷت ھﺎ در ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣؤﺛرﻧد.
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣرزي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ از اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗري ﺑرﺧوردار ﻣﻲ ﺷوﻧد ﻛﮫ آن ھﺎ را در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ و دﺳت اﻧدازي ھﺎي آن ھﺎ در ھر دو ﻛﺷور در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺣﻘﯾﻘت آن
اﺳت ﻛﮫ ادﻋﺎھﺎي ارﺿﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و داﻣن زدن ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ از ﺳوی
63

ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎي ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ از اﯾن ﺟﮭت ﻛﮫ ﺑﺎ اﺻل ﺑﻘﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت ،ﻣﻘوﻟﮫ ﯾﻲ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس
و ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت در ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد؛ زﯾرا ﻛﮫ دو اﯾﺎﻟت ﻣﮭم ﺳرﺣد ،ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق
ﻗﺑﺎﯾﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و اﯾﺎﻟت ﺳﻧد را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم زﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﺧود ﻗرار ﻣﻲ دھد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
روﺷن ﺗر ،ﺳﮫ اﯾﺎﻟت از ﭼﮭﺎر اﯾﺎﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﻣﺣدوده اﯾن ادﻋﺎي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد و ﺗﺣﻘق اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ
ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻛﺎﻣل ﻛﺷور ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.
درﺳت از ھﻣﯾن زاوﯾﮫ اﺳت ﻛﮫ دﺧﺎﻟت ﻗدرت ھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﮫ در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد و ﭼﮫ در اوﺿﺎع ﻛﻧوﻧﻲ،
ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻲ ﺷود .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻛﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﻛﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن در دو ﺳوي ﺧط
دﯾورﻧد دارد و آن ھﺎ را در ﻗﺎﻟب ﯾك واﺣد ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧودﻣﺧﺗﺎر و ﯾﺎ در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻲ ﺑﯾﻧد ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ﯾﻲ ﺑراي
دﺧﺎﻟت ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .اﯾن ﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟت ھﺎ را در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد در
ﺣﺎدﺗرﯾن ﺷﻛل آن ،ﺑﮫ ﺻورت اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ارﺗش ﺳرخ ﺷوروي ﭘﯾﺷﯾن و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ ﺟﮭﺎد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻏرب و اﻣرﯾﮑﺎ و در ﻧﮭﺎﯾت ﺷﻛﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروي ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺷﺎھد ﺑوده اﻧد.
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در طول اﯾن دوره ﺑﺎ ﺑرداﺷت ھﺎي ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ ھﻣراه ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ ،درك
اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع دﺷوار ﺧواھد ﺑود .ﺑرداﺷت ھﺎي ﻣﺗﻔﺎوت در ﺑﺎره ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ را ﻣﻲ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻓﺷرده
ﻛرد:
 -1ﺑرداﺷت اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ
 -2ﺑرداﺷت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ھﺎ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ
 -3ﺑرداﺷت ﺗﺑﺎرﮔراﯾﺎﻧﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ
 -4ﺑرداﺷت ﻗدرت ھﺎي رﻗﯾب ﺑزرگ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ
ﺗردﯾدي ﻧﯾﺳت ﻛﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑرداﺷت ھﺎي ﻣﺗﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺗﺿﺎد ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺎص ﺧود را در ﻣﻧطﻘﮫ دارد و طرح ھر
ﻛدام ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .در ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﺑوده و در آﯾﻧده ﯾﻲ ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﻲ
اﻧﺗظﺎري ﺟز اﯾن وﺟود ﻧدارد .ﺑرداﺷت دوﻟت ھﺎ و ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﭘﺷﺗوﻧﮕرا در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ﭘﯾراﻣون اﯾن
ﻣﺣور ﻣﺗﻣرﻛز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧده اﺳت ﻛﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﻛﮫ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﻲ را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﻲ ﺷود ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﺑﺧﺷﻲ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﻛﮫ در دوره ﻗدرت اﺳﺗﻌﻣﺎري از اﯾن ﻛﺷور ﺟدا و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺧﺎك ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷده
اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزﭘس داده ﻣﻲ ﺷد و و ﻧﮫ اﯾن ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﺷور
ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯾس ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻛﯾﻔﯾﺗﻲ ﻛﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ آن را ﻣﺷﻛوك ﻣﻲ داﻧﻧد ،ﻣﻠﺣق ﺷود .ﺑرﺧﯽ از آﮔﺎھﺎن ،ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺗﺣوﻻت
ﭘس از ﺗﺄﺳﯾس ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧط دﯾوراﻧد و ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻠﯾل
ﻛرده اﻧد.
دﺧﺎﻟت ھﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﯾژه در دروه اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ﺷوروي و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺟﺎھدان و اداﻣﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ
دﺧﺎﻟت ھﺎ در ﻗﺎﻟب اﺳﺗﻘرار ﺣﻛوﻣت طﺎﻟﺑﺎن در ﯾك دوره ﻛوﺗﺎه ﺗﺎ ﭘﯾش از اﺷﻐﺎل دوﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -اﯾن ﺑﺎر از
ﺳوی اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎي اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻼش ﺑراي ﺑﺎزﺳﺎزي طﺎﻟﺑﺎن و اداﻣﮫ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﻲ در اﯾن ﻛﺷور از
ﺳوی ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ھﻣﮕﻲ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط دﯾورﻧد ﻗرار دارﻧد .ﺑﺳﯾﺎري از آﮔﺎھﺎن واﻗﻌﺑﯾن ﺗر در
ﻛﺎﺑل ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻣﺷﻛل ﺧط دﯾوراﻧد و ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن راه ﺣل ﭘذﯾرا ﺑرای ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎﺑد ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﻏم ﻧﯾﺎزھﺎي ﻣﺗﻘﺎﺑل دو ﻛﺷور ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺎدي ﻧﺧواھد ﺷد و اﺧﺗﻼﻓﺎت ھم ﭼﻧﺎن اﻣﻛﺎن ﺗداوم
ﺧواھد داﺷت .اﻓﻐﺎن ھﺎ از زﻣﺎن ﺣﻛوﻣت ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ھﻣواره روي ﺑﺎزﮔﺷت ﺣﺎﻛﻣﯾت ﻣﻠﻲ ﺧود ﺑر
ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺄﻛﯾد داﺷﺗﮫ اﻧد و از ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﻲ ﯾﺎد ﻛرده اﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳواﺣل اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد در اﯾﺎﻟت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد و ﻛﺷورﺷﺎن را از اﻧزواي ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ
ﺑﯾرون ﺳﺎزﻧد .در اﯾن ارﺗﺑﺎط ،دو دﯾدﮔﺎه در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت:
 -1ادﻏﺎم ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﻧﺷﯾن در ﺧﺎك اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 -2ﺗﺷﻛﯾل ﻓدراﺳﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن +ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎن ھﺎي»ﻗوم ﻣﺣور« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ادﻏﺎم ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﻧﺷﯾن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﻗﻠﻣرو ﻣﻠﻲ ﺧود را
ﭘررﻧﮓ ﺗر ﻣطرح ﻛرده اﻧد و در ﯾك ﻣﻘطﻊ ﻛوﺗﺎه ﺣزب ﭘرﭼم ﺳﺎﺑق در دوره ﺣﻛوﻣت ﺳردار داوودﺧﺎن از ھﻣﯾن
ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻲ ﻛرد و ﻛﻧون ﺣزب اﻓﻐﺎن ﻣﻠت اﻧور اﻟﺣق اﺣدي از ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎھﻲ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻲ ﻛﻧد .ﺗﺷﻛﯾل
ﻓدراﺳﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن +ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﺳﺎﺳﺎ ً اﻧدﯾﺷﮫ روﺳﻲ ﺑود ﻛﮫ در دوران اوج رﻗﺎﺑت ھﺎي اﻣرﯾﮑﺎ و
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ﺷوروي ﭘﯾﺷﯾن ﻣطرح ﺑوده اﺳت و ﺑرﺧﯽ از آﮔﺎھﺎن ،اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ارﺗش ﺳرخ ﺷوروي را در ھﻣﯾن
راﺳﺗﺎ و رﺳﯾدن روس ھﺎ ﺑﮫ ﻣدﺧل ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣز از طرﯾق ﺗﺷﻛﯾل ﭼﻧﯾن ﻓدراﺳﯾوﻧﻲ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروي
ﺑﮫ ظﺎھر اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﻣرﻧﮓ ﺷده اﺳت وﻟﻲ ھﻧوز ھواداران ﻗوم ﻣﺣور ﺧﺎص ﺧود را دارد.
روﺷن اﺳت ﻛﮫ ﺑرداﺷت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ھﺎ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ در ﺗﺿﺎد ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﺑرداﺷت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻗرار ﻣﻲ ﮔﯾرد .از
ﻧﮕﺎه ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺧط دﯾورﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑطور ﻗطﻌﻲ ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت و طرح آن از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ
ﺣﺳن ھﻣﺟواري و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ دو ﻛﺷور و دﺧﺎﻟت در اﻣور داﺧﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﻣﺧل اﻣﻧﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﻲ
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﺳت.
آن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﻣطرح ﻛرده اﻧد؛ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑراي ﺧﻧﺛﻲ ﻛردن طرح ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﺑزرگ ﯾك اﺳﺗراﺗﯾژي ﻣﺷﺧص در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ارﺗش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﺳوول ﭘﯾﮕﯾري آن اﺳت.
اﺳﺗراﺗﯾژي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺣﺎﻛم ﻛردن ﺣﻛوﻣﺗﻲ در ﻛﺎﺑل اﺳت ﻛﮫ دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑﺎﺷد و در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﻲ ﺑﮫ
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﻧﻛﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت روﺷن ﺗر ،ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑراي ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﭘﺎرد .ﺳﯾﺎﺳت
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در دوره اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ﺷوروي و ﭘس از آن ،ﺣﻛوﻣت ﻣﺟﺎھدان ﺟﻧﮓ داﺧﻠﻲ ھداﯾت ﺷده از
طرﯾق ﺣزب اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر ﻛﮫ آي.اس.آي ﭘﺷت ﺳر آن ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﭘس از اﺳﺗﻘرار ﺣﻛوﻣت طﺎﻟﺑﺎن و
اﻛﻧون ھﻣﻛﺎري ﻣؤﺛر ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮫ و ھﻣﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺗراﺗﯾژي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد.
ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑرداﺷت ھﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺳﺗراﺗﯾژي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن دو راه ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾش رو ﻧدارد :ﯾﺎ ﺣﻛوﻣﺗﻲ
دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﺳﻼم آﺑﺎد و ﯾﺎ ﺣد اﻗل ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ آن ﺧواھد داﺷت و ﯾﺎ ھﻣواره درﮔﯾر ﺟﻧﮓ داﺧﻠﻲ و ﺑﺣران ﺑﺎﻗﻲ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد .راھﯾﺎﻓت ﺳوﻣﻲ وﺟود ﻧدارد .اﻟﺑﺗﮫ دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﻲ را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﻲ ﻛﻧد و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﻧون ﻛﮫ
اﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ اﺳت ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗري ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ھﺎﯾﻲ را رد
ﻣﻲ ﻛﻧد .وﻟﻲ ﺣﻘﯾﻘت آن اﺳت ﻛﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎي ﺗﺄﯾﯾد ﻛﻧﻧده وﺟود ﭼﻧﯾن اﺳﺗراﺗﯾژي در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﯾروﻣﻧدﺗر از آن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑراي اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻛذﯾب ھﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﻋﺗﻣﺎد آﻓرﯾن ﺗﻠﻘﻲ ﺷوﻧد.
در اوﺿﺎع ﻛﻧوﻧﻲ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳت دوﮔﺎﻧﮫ »اﻋﻼﻣﻲ« و » اﻋﻣﺎﻟﻲ« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﯾش
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻼﻣﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن -ﻣﺗﺣد اﻣرﯾﮑﺎ در آﻧﭼﮫ ﻛﮫ از آن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺑﺎرزه در ﺑراﺑر ﺗرورﯾﺳم ﯾﺎد
ﻣﻲ ﺷود ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﻲ آﯾد و در ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﺣد طﺎﻟﺑﺎن اﺳت ﻛﮫ ھدف آن ھﺎ اﺧراج اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺳﺗﻘرار ﺣﻛوﻣﺗﻲ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم آﺑﺎد در ﻛﺎﺑل اﺳت.
طرح ﻣوﺿوع طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ رو و ﺷرﯾك ﻛردن آن ھﺎ در ﻗدرت در ﻛﺎﺑل از ﺳوی ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺟدا از اھداف
اﺳﺗراﺗﯾژﯾك ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل آن ﻧﺧواھد ﺑود .در ﻛﻧﺎر ﺑرداﺷت ھﺎي رﺳﻣﻲ دوﻟت ھﺎي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺑرداﺷت
ﺗﺑﺎرﮔراﯾﺎن ﭘﺷﺗون در ھر دو ﺳوي ﺧط دﯾورﻧد را ﻣﻲ ﺑﺎﯾد ﻣﮭم ﺗﻠﻘﻲ ﻛرد .ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺟدي ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن
ﺧود را در ﻣﯾﺎن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎي ﭘﺷﺗون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد و
ادﻏﺎم دو ﺑﺧش ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﺧواﺳت اﺻﻠﻲ ﻗوم ﻣﺣورھﺎي ﭘﺷﺗون اﺳت .درﺧواﺳت ﭼﻧدي
ﭘﯾش اﻓﺿل ﺧﺎن -ﯾﮑﯽ از رھﺑران ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘﺷﺗون از ﺣﺎﻣدﮐرزی و ارﺗﺷﺑد ﻣﺷرف -رﯾﯾﺳﺎن ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑرﭼﯾﻧﻧد و رﻓت و آﻣد ﭘﺷﺗون ھﺎ را آزاد ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ ﺧوﺑﻲ دﯾدﮔﺎه ﻗوم ﻣﺣورھﺎي ﭘﺷﺗون
را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻲ ﮔذارد .ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎي ﭘﺷﺗون ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھﺎن ﺗﺄﺳﯾس ﻛﺷور ﺧﺎص ﺧود و
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آن از ﺳوی ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺷﻛل آن ھﺎ در اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﮭم
ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺷراﯾط ﻣﻧطﻘﮫ ﺑراي ﺑﺎزﺗﻘﺳﯾم ﻗوﻣﻲ ﻣﺳﺎﻋد ﻧﯾﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻛﺎﻣل ﻛﺷور ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را در ﭘﻲ ﺧواھد
داﺷت .روﺷن اﺳت ﻛﮫ دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﻲ رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻣري ﻧﺧواھد داد .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ ﭼﻧﯾن
ﺗﺣوﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺗراﺗﯾژي ھﻧد ھﻣﺧواﻧﻲ دارد و ﻗطﻌﺎ ً از ﺳوی ھﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل روﺑرو ﺧواھد ﺑود.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط دﯾورﻧد ،ﭘﯾﭼﯾدﮔﻲ ھﺎي ﺑﯾﺷﺗري ھﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻛﮫ در
ظﺎھر ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﻲ ﺷوروي ،روس ھﺎ ﻧﻘش ﺧود را در ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از دﺳت داده اﻧد وﻟﻲ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺿور اﻣرﯾﮑﺎ در
اﻓﻐﺎاﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻧﻘش اﯾن ﻛﺷور ﭘررﻧﮓ ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻛﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﻣرﯾﮑﺎ در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود ،ھﻧوز ﺧﯾﻠﻲ زود اﺳت ﻛﮫ دﺳت ﺑﮫ داوری ﻗطﻌﻲ زد ،اﻣﺎ اﯾن ھﺳت ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھر دو اﻣﯾدوارﻧد اﻣرﯾﮑﺎ ﺑراي ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﻛل ﻛﮫ ﯾك ﻗرن اﺳت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻲ را زﯾر ﺗﺄﺛﯾر
ﺧود ﻗرار داده اﺳت ،راھﯾﺎﻓت ﭘذﯾرا ﺑرای دو طرف ﺑﯾﺎﺑد .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن اﻧﺗظﺎر ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ھﻣﺎن
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ﺟﺎﯾﮕﺎھﻲ را ﻛﮫ در دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد داﺷت ،در ﻧزد اﻣرﯾﮑﺎ ﻧدارد و ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷدن آن اﺳت.
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟدﯾدي در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ در ﺣﺎل ﺷﻛﻠﮕﯾري ھﺳﺗﻧد و ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﻣﻌﺎدﻟﮫ رﻗﺎﺑت آﻣﯾز ﻗدرت آﯾﻧده
ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺎن اﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن در ﺣﺎل ﻗدرت ﮔرﻓﺗن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭم ﺗري از ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن،
ﺗﺑﺎرﮔراﯾﺎن ﭘﺷﺗون ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد روي اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺳﺎب ﻛﻧﻧد و ﻧﻘﺎط آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺟدﯾد ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را در ﺳﻧﺟش ھﺎی
ﺧود ﻣﻧظور ﻛﻧﻧد.
اﻛﻧون اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﻛﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎي ﭼپ ﭘﺷﺗون ﻛﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺳﻛو داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎ در
ﻧظرداﺷﺗن ﻋﺎﻣل ﻗدرت اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﺷم طﻣﻊ ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﻣﻌطوف ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﭼﻧدان دور از اﻧﺗظﺎر ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد ﺗﻠﻘﻲ ﺷود.
ﻛﺎھش ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در اﻣرﯾﮑﺎ و اﻓزاﯾش ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﻧدوﺳﺗﺎن از ﻧظر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎي ﭘﺷﺗون ﻣﺛﺑت ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻲ ﺷود .اﻛﻧون ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭼپ ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﻣواﺿﻊ ﻗﺑﻠﻲ ﭼﭘﮕراﯾﺎﻧﮫ ﺧود را ﺗﻌدﯾل و
ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻧوﯾن ﻣﻧطﺑق ﺳﺎزد .در ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ،ﻧﻘش اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﺣوﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺧواھد ﺑود.
ﺗردﯾدي ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ارﺗﺷﺑد ﻣﺷرف و ھواداراﻧش در ﺣﺎﻛﻣﯾت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ درك ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷراﯾط ﺑود ﻛﮫ ﭼرﺧش
 ١٨٠درﺟﮫ ﯾﻲ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻛردﻧد و از طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﺑرﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺻف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آن ھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد
وﻟﻲ اﯾن ﻛﮫ ﭼرﺧش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑراي اﻣرﯾﮑﺎ راﺿﻲ ﻛﻧﻧده ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎي ﺑﺣث وﺟود دارد .ﻻ اﻗل ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﻗوم ﻣﺣورھﺎي ﭘﺷﺗون روي ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺣﺳﺎب ﻣﻲ ﻛﻧﻧد و اﻣﯾدوار
ﺑﮫ ﺗﺿﻌﯾف ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ در ﯾك ﻧﮕﺎه واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗر ﻧﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در
ﺗﺿﻌﯾف ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﭘﯾش ﺑرود ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ﻗوﻣﻲ اﯾن ﻛﺷور ﻣﻧﺗﮭﻲ ﮔردد.
ﮔﻣﺎن ﻏﺎﻟب ﺗر در اﯾن ﺧﺻوص،آن اﺳت ﻛﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﻛﻧد ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را واﺑﺳﺗﮫ ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻛﻧد و در
ﻧﮭﺎﯾت ﺗوان اﺳﺗراﺗژﯾك ﻧظﺎﻣﻲ اﯾن ﻛﺷور و ﺳﻼح ھﺎي ھﺳﺗﮫ ﯾﻲ و ﻣوﺷﻛﻲ اش را زﯾر ﻧظﺎرت ﺧود ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ از
اﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﻲ ھﺎي اﺳراﯾﯾل و ھﻧد ﭘﺎﯾﺎن دھد .در ھﻣﯾن ﺣد ھم اﮔر اﻣرﯾﮑﺎ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﭘﯾش ﺑرود،
دﮔرﮔوﻧﻲ ھﺎﯾﻲ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ﻧظﺎﻣﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻗدرت ﺟﻧرال ھﺎ
ﺟﺎي ﺧود را ﺑﮫ ﻗدرت ﺣزﺑﻲ ﺧواھد داد و ﺑﺎ ﺑرﮔزاري اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﻲ در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻗدرت ﺣزﺑﻲ ﺑﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن
ﺑﺎزﺧواھد ﮔﺷت و ارﺗش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎ ﺑﺎزﻣﻲ ﮔردد .در ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﻲ ،ﺳﯾﺎﺳت دوﮔﺎﻧﮫ ﻛﻧوﻧﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در
ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﻧظﺎم ﻓدراﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺣﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ  ١٩٧٣ﺧواھد
ﯾﺎﻓت .در ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﻲ ﺑﮫ ﺟﺎي ﺗﺟزﯾﮫ ﻗوﻣﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻘوﯾت ﻧظﺎم ﻓدراﻟﻲ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎي ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در
ﻣﻧﺎطق ﻗوﻣﻲ ﺧود ﺣﻛوﻣت ھﺎي ﻣﺣﻠﻲ را ﺑﮫ دﺳت ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﻲ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟزاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﭘذﯾرش ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد
ﺑود .ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد در آﯾﻧده ﯾﻲ ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﻲ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك
ﻣﺷﻛل ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را زﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﺧواھد داد و در ھﻣﺎن ﺣﺎل ،اﻧﮕﯾزه ھﺎي ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ
را ﺑراي ﻗوم ﻣﺣورھﺎي ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آورد ﻛﮫ آن ھﺎ اھداف ﻗوم ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺧود را در آرﻣﺎن
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﭘﯾﮕﯾري ﻧﻣﺎﯾﻧد.
پ -راھﻛﺎرھﺎي اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺑراي ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت دو ﻛﺷور:
در اﯾن ﺑﺎره ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اوﺿﺎع ﻧوﯾن ﻛﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در ھر دو ﻛﺷور ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺛري
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﻛﮫ ﺑر ﻣﺷﻛل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﯾق آﯾﻧد ،ﺑﮫ
درﺳﺗﻲ روﺷن ﻧﯾﺳت و وﺣدت ﻧظري در ﻛﺎﺑل و اﺳﻼم آﺑﺎد در ﻗﺑﺎل آن وﺟود ﻧدارد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﻲ ﺑﮫ
طرح ھﺎ و راھﻛﺎرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻧون ﺑراي ﺣل اﯾن ﻣﺷﻛل ﻣطرح ﺷده اﻧد ،ﻣﻲ ﺗوان اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻲ را ﻣطرح ﻛرد.
ﺗﺎﻛﻧون راھﻛﺎرھﺎﯾﻲ ﺑدﯾن ﺷرح ﺑراي ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧط دﯾوراﻧد و ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣطرح ﺷده اﺳت:
 -1طرح ﻛﻧﻔدرال ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 -2طرح ﻓدراﺳﯾون ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن +اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
 -3طرح اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ
 -4طرح رﺳﻣﯾت ﺧط دﯾوراﻧد و ﭘذﯾرش آن از ﺳوی ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 ] -5طرح اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن +اﯾران  +ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن[
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روﺷن اﺳت ﻛﮫ ھر ﻛدام از اﯾن طرح ھﺎ در ﻣﻘﺎطﻊ ﺧﺎﺻﻲ ﻣطرح و از ﺷدت و ﺿﻌف و ﺣﺎﻣﯾﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎص
ﺧود ﺑرﺧوردار ﺷده اﻧد .ھر ﻛدام از اﯾن طرح ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧظري ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾك طرف ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻲ داده اﻧد و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ طرف دﯾﮕر را ﻧﺎدﯾده ﻣﻲ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ،ﺳﮫ طرح اوﻟﯾﮫ ﻛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد و ﺗﺷدﯾد رﻗﺎﺑت ھﺎ و ﺑﻠوك ﺑﻧدي ھﺎي ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑوده و ھر ﻛدام از ﺳوی ﯾك ﺑﻠوك ﻗدرت
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت طرح ﻛﻧﻔدرال ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی اﻣرﯾﮑﺎ و
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن طرح و ھدف آن ﺣل ﻣﺷﻛل ﻋﻣق اﺳﺗراﺗﯾژﯾك ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ھﻧدوﺳﺗﺎن ]و ﻧﯾز راھﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ
و ﻣﺣﺎﺻره اﯾران و ﭼﯾن[ ﺑوده اﺳت .اﯾن طرح از ﺳوی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطور ﻛﺎﻣل رد ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي
ادﻏﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺷده اﺳت .از ھﻣﯾن رو ،از ھﻣﺎن آﻏﺎز ،طرح در دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻼدي ﻣﺣﻛوم ﺑﮫ
ﺷﻛﺳت ﺑوده اﺳت.
در ﺑراﺑر طرح ﻛﻧﻔدرال ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷوروي ﭘﯾﺷﯾن طرح ﻓدراﺳﯾون ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را
ﻣطرح ﻛرده ﺑود .اﯾن طرح ،در ﺗداوم ﺧود اﯾران را ﻧﯾز ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروي و ﺗﺣوﻻت
ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺧواﺳت روس ھﺎ ﻣﻧﺗﻔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷده اﺳت.
طرح اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل آن ﻛﮫ ﺟداﯾﻲ دو اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را از ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﺑردارد ،در ﻋﻣل ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎي ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود و ﻋﻣﻠﻲ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﻲ رﺳد .ﮔرﭼﮫ ﻣطﻠوب ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت و در راﺳﺗﺎي
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي اﺳﺗراﺗﯾژﯾك اﯾن ﻛﺷور ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺗﻌﺎدل ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد ﺑﮫ ﭘﯾش از اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾس و ﺗﺄﺳﯾس
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻗرار دارد .وﻟﻲ در ھر ﺣﺎل ،ﺗﺟزﯾﮫ ﻗوﻣﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻛل ﻣﻧطﻘﮫ را دﭼﺎر ﺑﺣران ﺳﺎزد و ﮔﻣﺎن
ﻧﻣﻲ رود ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ ﻧﯾز در اوﺿﺎع ﻛﻧوﻧﻲ ﭼﻧﯾن راھﻛﺎري را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﻋﻣﻠﻲ ﺗرﯾن راه ﺣل ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺣران ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد ﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﺎن اﺳت
ﻛﮫ از ﺳوی ﺑرﺧﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎي واﻗﻌﺑﯾن ﻏﯾر ﭘﺷﺗون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطرح ﺷده اﺳت .طﺑق اﯾن طرح ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﯾك
ﺑﻧدر ﺗﺟﺎري و ﺧط ﺗراﻧزﯾت ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﻲ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر آن ﺗﺄﺛﯾرﮔذار
ﻧﺑﺎﺷد ،در دﺳﺗرس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﻲ دھد و در ﻣﻘﺎﺑل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﻲ ﺷﻧﺎﺳد.
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻗوﻣﻲ ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎ در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﻓدراﻟﻲ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺣل و ﻓﺻل ﺧواھد ﯾﺎﻓت .اﯾن
ﻣوﺿوع ﻛﮫ ﭼﻧﯾن طرﺣﻲ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺧواھد رﻓت ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﺣث دﯾﮕري اﺳت .وﻟﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن از ﻟﺣﺎظ ﻧظري ﻣﻲ ﺗواﻧد
ﭼﻧﯾن طرﺣﻲ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھد .ﺑﮫ وﯾژه اﮔر راه ﺗراﻧزﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﻲ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوی آﺳﯾﺎي ﻣرﻛزي در
دﺳﺗرس ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺷﻛل ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﯾﻲ ﻗرار داده ﺷود ،ﻋﻣﻠﻲ ﺷدن اﯾن طرح اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﺧواھد ﺑود.
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ ﻣﻧطﻘﮫ و واﺑﺳﺗﮕﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر و ﻋﺎﻣل ﺣﺿور ﻣؤﺛر اﻣرﯾﮑﺎ در
ﻣﻧطﻘﮫ ﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺷدن ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻲ ﮔذارد .ﻻ اﻗل ﻣﻲ ﺗوان ﺗﺻور ﻛرد ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﭼرﺧش ١٨٠
درﺟﮫ ﯾﻲ اش در ﻗﺑﺎل طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده و ھﻣﻛﺎري ﻣؤﺛر ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ اﻣﯾدوار اﺳت ﻛﮫ از ﺣﻣﺎﯾت اﻣرﯾﮑﺎ در ﺣل و
ﻓﺻل دو ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺷﻛل ﺳﺎز ﻣرزي اش ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧط دﯾوراﻧد و ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﺧط ﺣﺎﺋل ﻛﺷﻣﯾر ﺑرﺧوردار
ﺷود .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد ﻧﯾز اﻧﺗظﺎرات ﻛم و ﺑﯾش ھﻣﺎﻧﻧدی از اﻣرﯾﮑﺎ دارﻧد ،ھم ﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﮔروه ھﺎي ﻛﺷﻣﯾري و ﻗوم
ﻣﺣورھﺎي ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﻧﯾز اوﺿﺎع ﻧوﯾن را ﺑﮫ دﻗت زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و اﻣﯾدوارﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ اﻧطﺑﺎق ﺧود ﺑﺎ
واﻗﻌﯾت ھﺎي ﭘﯾش آﻣده ﻣوﺟود در ﻣﻧطﻘﮫ ،اھداف ﺧﺎص ﺧود را از طرﯾق ﻋﺎﻣل ﺣﺿور اﻣرﯾﮑﺎ ﭘﯾﮕﯾري ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾري:
ﭼﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ روﺷن اﺳت و در ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل ردﯾﺎﺑﻲ ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﻣوﺿوع ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد اﺻﻠﻲ ﺗرﯾن اﺧﺗﻼف دو ﻛﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﺳت .از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻً
اﺧﺗﻼﻓﺎت ارﺿﻲ از ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻛﻣﺗر ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت از راه ھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺣل و ﻓﺻل
ﺷوﻧد و ھﻣواره اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ ،ﭘﯾروزي ھﺎ و ﺷﻛﺳت ھﺎي ﯾﻛﻲ از طرف ھﺎ ﺑوده اﺳت ﻛﮫ ﻣرزھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﻲ ﻛرده اﺳت ،ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،دﺷوار ﻣﻲ ﺗوان ﺗﺻور ﻛرد ﻛﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آﯾﻧده ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﻲ
ﺑﮫ طور ﻛﻠﻲ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺎﺑﻧد و زﻣﯾﻧﮫ ﺑراي ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻲ رﺳﻣﻲ ﺧط دﯾورﻧد آن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﻧﺗظﺎر آن را دارد ،ﻓراھم
ﺷود .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ،ﺳﺎﺧت ﻗدرت در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﭼرﺧش ﻧﺎآرام آن ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﺟﻧرال ھﺎي ارﺗش و ﺑﮫ
ﻣوازات آن ﺗﺟرﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾك ﻗدرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﮫ در ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻧظﺎم ھﺎي ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده و در ھﻣﮕﻲ آن ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻛﺳت روﺑرو ﺷده اﺳت ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد را
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اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗري داده اﺳت ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﮫ ھﯾﭻ دوﻟﺗﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋﻣل در ﻣوﻗﻌﯾﺗﻲ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت ﻛﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر اﯾن ﻣوﺿوع وارد ﺑﺣث و اﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺷود
در ﭼﻧﯾن ﺟوی از واﻗﻌﯾت ھﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮔﯾر ﺟﻧﮓ اﯾدﺋوﻟوژﯾك ﻗدرت ﺷده ،ﺟﻧﮕﻲ ﻛﮫ ﺳﮫ دھﮫ اﻣﻛﺎن ﺗداوم ﯾﺎﻓﺗﮫ،
ﺑﺎﻋث رد اﺷﻐﺎل ﺧﺎرﺟﻲ آن در دوره ﻗدرت ﺷوروي و ﮐﻧون اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اﺳﺗﻘرار و ﺗﻌﺎدل
و ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﻣدت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً طوﻻﻧﻲ ،ﺗﺻور ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﯾﻛﻲ
از ﺑﺎزﯾﮕران اﺻﻠﻲ در ﺗﺣوﻻت ﻧﺎﻣطﻠوب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .ﻻ اﻗل ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﻓﻛري در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر
اﯾن ﺑﺎورﻧد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد راه ﺣل ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑرای ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎﺑد،
اﺧﺗﻼﻓﺎت اﯾن دو ﻛﺷور ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺣل و ﻓﺻل ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ھﻣﭼﻧﺎن درﮔﯾر ﺑﺣران اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
اھﻣﯾت ﺗﻧش ھﺎ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آن اﺳت ﻛﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺳراﯾت ﺑﮫ دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎي ھﻣﺟوار را
دارد و از ھﻣﯾن رو ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﯾك راھﯾﺎﻓت ﭘذﯾرا ﺑرای دو طرف اﻓزاﯾش ﻣﻲ ﯾﺎﺑد .در ﮔذﺷﺗﮫ ،اﯾران در ﻛﺎھش
ﺗﻧش ھﺎ ﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎي ﻧﻘش ﻛرده وﻟﻲ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻻﯾل ﺧﺎص ﺧود و ﺗﺿﻌﯾف ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و
ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ھم ﺧورده از اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺧواھﺎن اداﻣﮫ ﺗﻧش ھﺎ و ﺑﮭره ﺑرداري ﻣطﻠوب از آن ﺑوده
اﺳت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ رﻗﯾب ﺟﮭﺎﻧﻲ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﻛﻲ از طرف ھﺎ ﺗﻼش ﻛرده اﻧد ﺑر داﻣﻧﮫ
ﻧﻔوذ ﺧود در ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺑﯾﺎﻓزاﯾﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑوده
اﺳت ﻛﮫ ﻗدرت ھﺎي ﺑزرگ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺷده اﻧد.
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭼپ ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ از ھﻣﯾن ﻓﺿﺎ در راﺳﺗﺎی ﺗﻘوﯾت ﺧود ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ و در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﺎ
ﺷوروي ﭘﯾﺷﯾن ﭘﯾوﻧد ﺧورده ﺑودﻧد .اﻛﻧون ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو ،ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﻲ
روس ھﺎ از رﻗﺎﺑت در ﺗراز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻗدرت ﮔرﻓﺗن ﭼﯾن و ﻛﺎھش ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻲ اﻣرﯾﮑﺎ
و اﻓزاﯾش ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﻧد ﺑﮫ ﻣوازات آن در ﻧزد اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ھﺎ ،ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﻲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ﻛﮫ ﺗﺄﺛﯾرﮔذارﺗرﯾن ﻗدرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑر ﺗﺣوﻻت ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ،ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭼپ
ﭘﯾﺷﯾن ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﺑﺎ درك ﺷراﯾط ،در ﺣﺎل ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗن ﺧود ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻧوﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻲ اﺳت و ﺑﺎ ﺗﻌدﯾل
ﻣواﺿﻊ ﺳﻌﻲ دارد ﻛﮫ ﻓرﺻت ﺗﺎزه ﯾﯽ ﺑراي ﺗﺣﻘق اھداف ﺧود ﺑﯾﺎﺑد .از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در ﺣﺎل دﺳﺗﯾﺎﺑﻲ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎي ﻧظﺎﻣﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﺳت و ﺗﺎ آﯾﻧده ﯾﻲ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎﻣﻲ ﺧود را در ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﻔظ
ﺧواھد ﻛرد ،اﯾن ﺑرداﺷت در ﺣﺎل ﺗﻘوﯾت اﺳت ﻛﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎي ﻗدرت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﻛﻧد و اﯾن
اﻣر ﻣﻣﻛن ﻧﺧواھد ﺑود ﻣﮕر آن ﻛﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﯾك ﺳو و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن از
ﺳوی دﯾﮕر ﻛﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و زﯾر ﻛﻧﺗرل در ﺑﯾﺎﯾﻧد .در ﭼﺎرﭼوب ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﻲ دو ﻣﺷﻛل اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺣران ﻛﺷﻣﯾر و ﺧط ﺣﺎﺋل ﻣﯾﺎن ھﻧد و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﺑﺣران ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد ﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد و اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾدﻛﻣك ﻛﻧد ﻛﮫ اﯾن دو ﺑﺣران ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﻧد.
ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑراي ﺑﺣران ﻛﺷﻣﯾر طرح ھﺎي ﻣﺷﺧﺻﻲ را ﻣطرح ﻛرده و ﺗﻼش ھﺎﯾﻲ ﺑراي
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕري دارد .وﻟﻲ در ﺑﺎره ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣرزي دﯾورﻧد ﺗﺎﻛﻧون طرح ﻣﺷﺧﺻﻲ از ﺳوی اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻧوان
ﻧﺷده اﺳت.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،آن ﭼﮫ ﻛﮫ ﺑر اھﻣﯾت ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد اﻓزوده اﺳت ،اوﺿﺎع ﺧﺎص ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و
اﺑﮭﺎم در آﯾﻧده آن اﺳت .ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎي اﺳﻼم ﺷﻛل ﮔرﻓﺗﮫ و اﺳﻼم ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودي آن ﺑوده اﺳت ،در اوﺿﺎع
ﺟدﯾد ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن از اﺳﻼم ﺷده اﺳت .ﻋﻠت آن اﺳت ﻛﮫ رادﯾﻛﺎﻟﯾزم اﺳﻼﻣﻲ ﺑرآﻣده از ﻣدارس ﻣذھﺑﻲ و
اﺣزاب ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﺗﻔﻛر طﺎﻟﺑﺎﻧﻲ و اﻟﻘﺎﻋده رو در روي اﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻛﮫ از آن ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺗرورﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﻲ ﯾﺎد ﻣﻲ ﺷود ،داﻣن ﺑزﻧد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺟدﯾد در ﺗداوم ﺧود ،اﺗﺣﺎد اﺳﺗراﺗﯾژﯾك ﻣﯾﺎن اﺳﻼﻣﮕراھﺎ
و ارﺗش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺧواھد ﻛرد و اﮔر ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﻲ از ﻣﯾﺎن ﺑرود ،ﺑﻘﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺟدي ﺑﮫ
زﯾر ﺳؤال ﺧواھد رﻓت.
ھﻧدوﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗوم ﻣﺣورھﺎي ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،روي ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎب ﺑﺎز ﻛرده اﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑراي ﺑﻘﺎي ﺧود راھﻲ ﺟز ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﻛﺎﻣل ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ﭘﯾش رو ﻧﺧواھد داﺷت .در اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﻲ،
اﺳﻼﻣﮕراھﺎ ﺑﺎ دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن دﭼﺎر ﻣﺷﻛل ﺷده اﻧد و از آن ﺟﺎ ﻛﮫ اﺳﻼﻣﮕراھﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻣﻲ در
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ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن دارﻧد ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﻛﮫ در آﯾﻧده ﻧوﻋﻲ اﺋﺗﻼف ﻣﯾﺎن ﭼپ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﻲ و اﺳﻼﻣﮕراھﺎ در اﯾن
ﻛﺷور ﺷﻛل ﺑﮕﯾرد و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺑﺣران ھوﯾت روﺑرو ﻛﻧد ،ﻣﻧﺗﻔﻲ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﻲ رﺳد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در ﯾك ﭼﺷم اﻧداز واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗر ،ﻧﻣﻲ ﺗوان ﺗﺻور ﻛرد ﻛﮫ ﺗﺿﺎدھﺎي داﺧﻠﻲ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در ﺗرازی
ﻗﺎﺑﻠﯾت طرح ﺑﯾﺎﺑﻧد ﻛﮫ ﺷﺎﻟوده اﺳﺗﻘﻼل و ﺑﻘﺎي اﯾن ﻛﺷور ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﺑرود .واﻗﻌﯾت آن اﺳت ﻛﮫ ارﺗش ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن
ارﺗﺷﻲ ﺣرﻓﮫ ﯾﻲ و ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﻲ ﻧﯾروﻣﻧد ،ﺑﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت و اﺟﺎزه ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﻲ را ﻧﺧواھد داد .اﻣﺎ
در ھﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺳﺎﺧت ﻧظﺎﻣﻲ ﻗدرت در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺗﺎرﯾﺧﻲ اش در ﺣﺎل ﻧزدﯾك ﺷدن اﺳت و
دﻣﻛراﺳﻲ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻲ و اﺣﯾﺎي ﻓدراﻟﯾﺳم در اﯾن ﻛﺷور ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل ﺑﻘﺎ اﺳت.
ﻋﺎﻣل ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﻲ اﻣرﯾﮑﺎ در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺿور ﺳﯾﺎﺳﻲ -اﻗﺗﺻﺎدي اﻣرﯾﮑﺎ در ھﻧد ،اﯾن اﻧﺗظﺎر را
ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت ﻛﮫ ﭘس از ﺗﺛﺑﯾت ﻗدرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻛﻧﺗرل رادﯾﻛﺎﻟﯾزم طﺎﻟﺑﺎن ،اﻟﻘﺎﻋده و اﺣزاب اﺳﻼﻣﻲ و
ﻣدارس ﻣذھﺑﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧت ﻗدرت را در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﻲ ھداﯾت ﻛﻧد ﻛﮫ ﻻ اﻗل ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﯾن ﻛﺷور
ﻣﻧﺗﮭﻲ ﺷود و ﺗﺑﺎرﮔراﯾﺎن ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در ﭼﺎرﭼوب ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗوﻣﻲ ﺷﺎن دﺳت ﺑﯾﺎﺑﻧد و در ھﻣﺎن ﺣﺎل،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻗﺎدر ﺷوﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﻛل ﺧط ﻣرزي دﯾوراﻧد ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ اﻧﺗظﺎر ھﻣﺎﻧﻧدی در ﺑﺎره
ﻛﺷﻣﯾري ھﺎ و ﺧط ﺣﺎﯾل ﻣﯾﺎن ھﻧد و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺷﻛل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .از ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﻲ ،آﯾﻧده ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻛﺷﻣﯾر
و ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﯾك ﺳﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد و ھر راھﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋده ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد را در ﯾك
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھد .ﺗﺎ رﺳﯾدن زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣﻘق ﭼﻧﯾن اﻣري ،اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ در ﺗراز ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻛﻧﺗرﻟﻲ ﺗﺷدﯾد ھم ﻧﺧواھد ﺷد.
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ﻧو اﻧدﯾش

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ،رﻓﻊ ﺑﺣران ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن

ﺟﮭﺎن اﻣروز ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ اش ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺣدود و ﺛﻐور آن ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎی ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ارﺿﯽ در آن ،ﺑﮫ ﺟز از ﺑﻠﻧد ﭘروازی ﻟﻔظﯽ ﭼﯾزی دﯾﮕری ﻧﺧواھد ﺑود .ﭘرﺳش
اﺳﺎﺳﯽ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺷﻌﺎر » دا ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ« )اﯾن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎ( را ﺳر دادﯾم ،اﻣﺎ
ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ از زﺑﺎن ﺳران ﻗﺑﺎﯾل آن طرف ﻣرز ،ﻧﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد »ﻣوﻧژ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾو« )ﻣﺎ اﻓﻐﺎن
ھﺳﺗﯾم( .ﭼون اﯾن ﺳران ﻗﺑﺎﯾل ھوﺷﯾﺎر ﺗر از زﻣﺎﻣداران ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ،آن ھﺎ ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺟﯾب ھﺎی
ﺷﺎن ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و و در ﺧﻔﺎ از اﺗﺣﺎد و ﯾﮏ دﺳﺗﮕﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎی آﻧطرف و اﯾن
طرف ﻣرز دم ﻣﯽ زدﻧد و ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﭘول ھﺎی ﮔزاف از ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗن اﺣﺳﺎﺳﺎت زﻣﺎﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و اﯾن ﺷﮕردھﺎ ﺑﮫ ﺣدی اﺛر ﮔذار ﺑود ﮐﮫ
ﺷﺎﻋر ﭼﭘﮕراﯾﯽ ﻣﺛل ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق ﻧدا در ﺑدھد ﮐﮫ  » :ﻟر و ﺑر ﭘﺷﺗﺎﻧﮫ ﯾو دی« )ﭘﺷﺗون ھﺎی آن ﺳو و اﯾن ﺳو ﯾﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد(.
ﯾﮑﯽ از ﭘرﭼﻣداران داﻋﯾﮫء ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن -ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ﺑود ﮐﮫ در دوره ھﺎی ﺻدارت و رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﺧود ،ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ ﻗﺿﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺑزرگ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ھر روز ﺗراﻧﮫء »دا ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ« از رادﯾو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺧش ﻣﯽ ﮔردﯾد و داوود ﺧﺎن
ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎ ھﻣﯾن اﻧﮕﯾزه ﺳﻔر ﺑری ﻋﻣوﻣﯽ را آﻏﺎز ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وارد ﺟﻧﮓ ﺷود .اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرده ﺑودﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت و اﻧﻌطﺎف ﺳﯾﺎﺳﯽ از اﯾن ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾﻧد و
آﺗش ﺧﺷم ﺳردار را ﻓرو ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد.
ﺧط دﯾورﻧد در واﻗﻊ زﺧم ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳده ء آﺧر ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﺳﯾب را از اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾده ﻧﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﮫ ﺧﺎطر رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ وﮔﺳﺗرش ﭘﮭﻧﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺧود،
ﺑﮫ ﺷﯾوه ء ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ از اﯾن ﻓﺿﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﺑرای ﺗﻣوﯾل و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﺟﺎھدان ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ را در ﺧزﯾﻧﮫ
دوﻟﺗﯽ ﺧود ﺳرازﯾرﮐرد و ﺣﺎﺻل اﯾن ﭘول ھﺎی ﺑﺎد آورده ﺑود ﮐﮫ اﻣروز در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدر ت اﺗﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾده و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺧوﯾش را ﺿﻣﺎﻧت ﻧﻣوده
اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﺧواھﯾم و ﯾﺎ ﻧﺧواھﯾم ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم اﯾﺟﻧﺳﯽ ھﺎی ﭘﺷﺗون ھﺎ را ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﻣﯽ داﻧد و اﯾن اﯾﺟﻧﺳﯽ ھﺎ
ھم ﮐدام ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .در اﯾن ﻧﯾم ﺳده ء آﺧر ﺑﮫ ﺧﺻوص در دوران زﻣﺎﻣداری ظﺎھر
ﺧﺎن و داوود ﺧﺎن ﺑﮫ رﻏم ﻧﺎﻣﮕذاری ﺟﺎده ھﺎ و ﺗﺟﻣﻊ ھزاران داﻋﯾﮫ داران »ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﭘﺷﺗون ھﺎ و
ﺑﻠوچ ھﺎ« در ﺟﺎده ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن )ﻣرﮐزی ﺗرﯾن ﻣﺣﻠﮫ ﮐﺎﺑل( و اراﺋﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﭘرﺷور ﻣداﻓﻌﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎی آن طرف
ﺳرﺣد ،ﺑرای ﯾﮏ روز ﮐﺳﯽ ﻧﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎی ﻣﺎورای ﺳرﺣد ﻣﺎرش »ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« اﺟرا ﮐرده
ﺑﺎﺷﻧد.
زﻣﺎﻣداران و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد درک ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون آن ﺳوی ﻣرز ،ﺑﮭﺗر و ﺧوﺑﺗر از ﻣداﻓﻌﺎن
ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن را ﺗﺷﺧﯾص ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺣدی زرﻧﮓ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ
ﺑﺎزی ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﻌدی دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ زﻣﺎﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﮑواﯾﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،آن وﻗت ﺑود ﮐﮫ
زﻣﺎﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳر از ﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﭼﻧﺎن ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ ذوق زده ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ھرﭼﮫ داﺷﺗﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻠت
ﻓﻘﯾر ﺷﺎن را در ﭘﺎی ﺳران ﻗﺑﺎﯾل ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن »ﺣﺎﺗم ﺑﺧﺷﯽ« از ﺟﯾب ﻣردم اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﭘﺷﺗون ھﺎی آن س.ی ﻣرز را ﻣﺷﻣول اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد )!( .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳران ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎزی ،ﺑﮫ
رﯾش دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد و ﭘس از ﭼﻧدی ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺧود در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و در ﮐﻧﺎر
و ﯾﺎ در ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺷﺎن را اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در دوره ء زﻣﺎﻣداری ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
و داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﺑودﺟﮫ ﺧﺎد ﺑﮫ ﺟﯾب ﺳران ﻗﺑﺎﯾل رﯾﺧﺗﺎﻧده ﺷد و اﻓراد ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ در ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
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دوﻟﺗﯽ و ﺧﺎد ﺑﺎ دﺑدﺑﮫ وﯾژه ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫء ﻣﺛﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﺎم ھﺎ ﮐوﮐﯽ ﺧﯾل ﺑود ﮐﮫ ﭘول ﮔزاف و اﺳﻠﺣﮫ ﻓراوان را ﺑﺎﺧود ﺑرد و ھرﮔز ﺑرﻧﮕﺷت و
ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑﮫ دوﻟت ﮐﺎﺑل ﭘﯾﺎم ﻧﻔرت ﺧوﯾش را ﻓرﺳﺗﺎد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﮫ دوﻟت ﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﮐﻧون اﯾن ﻧﻘش ﺳران
ﻗﺑﺎﯾل را درک ﻧﮑرده و ھﻧوز ﮐﮫ ھﻧوز اﺳت ﺟﯾب ﭘر ﮐردن ھﺎی ﺳران ﻗﺑﺎﯾل اداﻣﮫ دارد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾﺎد ﺗرﯾن آﺳﯾب را از ﻣداﺧﻼت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﯾده و اﮔر ﺗﻌﻠﻠﯽ ﺑرای ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﺻورت
ﺑﮕﯾرد ،ﻣداﺧﻠﮫء ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔرﯾز ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺷرف در آﺧرﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ء ﺧود ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎر از
ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﺷور ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .در اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺳﺎس ﮐﮫ ﺟرﮔﮫ ء ﻗﺑﺎﯾل دو طرف ﻣرز ﺑﮫ
اﺷﺗراک دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ اﺳت ،ﭼرا ﻣﺷرف از اﯾن ﻣداﺧﻠﮫ ﺣرف ﻣﯽ زﻧد ؟ آﯾﺎ ﻣﺷرف ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ای ﺗﻠوﯾﺣﯽ آن ھم در ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﭘﯾﺎم را ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ :
 اﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺧط دﯾورﻧد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺑﮫ ﺣﯾث ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣرﺟﻊ ﻗدرت در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾﺎمﻣداﺧﻠﮫء ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯽ دھم و ﺣﺗﺎ از ﮔﻔﺗن آن ھراس ھم ﻧدارم ،ﭼون ﻗدرت اﺗﻣﯽ ھﺳﺗم و
ﭘﺷﺗواﻧﮫ ھﺎی ﻣن ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ اﻧد ﮐﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎن راھﺑرد و
ﺗﻌﺎﻣل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارﯾم ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز ﺷﺎﮔرد ﺻﻧف اول اﯾن دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از دﯾد اﯾن ﻗﻠم ،ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﻠل در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﯾﮏ ﻏﻔﻠت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧواھد ﺑود.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﭼﻧد دﺳت آورد ﻣﮭم ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در زﯾر ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾم:
 - ١ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﯾم ﻗرﻧﮫ اش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
 - ٢اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ درﯾﺎھﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻋﺻر ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻣده ﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ از طرﯾق آب ھﺎ ﻣﯾﺳر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 - ٣راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از طرﯾق ﻣرزھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد و دروازه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز
ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺷود.
 - ۴ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺧط دﯾورﻧد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭼون دﯾﮕر ادﻋﺎی
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ از اﺗﮏ ﺗﺎ اﺑﺎﺳﯾن ،زاﯾل ﻣﯽ ﺷود.
 - ۵طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده از اﯾن ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳود را ﻣﯽ ﺑرﻧد و آن ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣرز ﻣﻐﺷوش
ﺑﯾن دوﮐﺷور ،ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دادن
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ،از طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ و ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 - ۶ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ،ﺗﺟﺎرت ﮐﺷور روﻧق ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق ﺑﻧدر آﺑﯽ ﮐراﭼﯽ ﺑﺎ ﺷﺑﮫ ﻗﺎره
ھﻧد وﺻل ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺳت آورد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ از ﺗﻌﻠل و
ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺿرﺑﺎت ﻣﮭﻠﮑﯽ ﺑر ﭘﯾﮑر اﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐرده
اﻧد.
 - ٧رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺗﻧش ﻧﯾم ﻗرﻧﮫ وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾدی از ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ،ﺣﺳن ھﻣﺟواری و ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﮔردد.
 - ٨ﺑﮫ ادﻋﺎ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و زﻣﺎﻣداران ﭘﺎ ﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت اﯾن ﻣﻠﯾت و رد آن ﻣﻠﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧودش ﻧوع از ﻣداﺧﻠﮫ ء آﺷﮑﺎر دوﻟﺗﻣردان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣﺷرف ﺑﮫ ﻋﻧوان داﯾﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر از ﻣﺎدر ،ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺣق ﭘﺷﺗون ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﻠف ﺷده ﻗﻠﻣداد
ﻧﻣوده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﭘﻧﺟﺷﯾری ھﺎ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در دﺳت دارﻧد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﺷرف ﺑﺎ
ﺗﺎﺳف ﮐﮫ از ﺳوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺧودش ﻣداﺧﻠﮫ ء آﺷﮑﺎر و ﺗﻔرﻗﮫ اﻓﮕﻧﯽ
در ﻣﯾﺎن ﻣﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 - ٩ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺗرﺑﯾت ،ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﻣوﯾل اﻓراد ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺧود ،دﺳت ﺑﺎز ﻧﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﮐﮫ ھر از ﭼﻧدﮔﺎھﯽ آن ھﺎ را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﯾل دارﻧد ﺗﺎ دوﻟت ﻣداﻓﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل
ﺑدھﻧد.
 - ١٠ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھر ﻧوع ﻣداﺧﻠﮫ ء ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در ﻣﯾز ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد .اﮐﻧون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ از ﻣرزھﺎی ﻣﻐﺷوش و طوﯾل ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻼت ﺷﺎن را
ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗن ﺧطوط ﻣرزی دﯾﮕر ﺑﮭﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﻣداﺧﻼت وﺟود ﻧﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮐﻧون ﻓرﺻت آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻋزم و ﺷﮭﺎﻣت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد را در
دﺳﺗور ﮐﺎر ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﺑدھﻧد و ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷور از اﯾن ﺧط
ﻗرﻣز ﺑﺎﯾد ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ﺗﺎﺑو را ﺑﺎﯾد ﺑﺷﮑﻧﺎﻧد .زﯾرا ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣرزھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اش اﮔر ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾروزی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺗواﻧﯾم ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺷﺎھراه
ﺗرﻗﯽ ،ﻋداﻟت و دﻣوﮐراﺳﯽ ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾم .زﯾرا ﺑﺎ ﻓﻘر ،ﺟﮭل و ﺑﯽ ﺳوادی ﮐﮫ دﺳت وﮔرﯾﺑﺎن ھﺳﺗﯾم ،ادﻋﺎھﺎی ﺑﻠﻧد
ﭘروازﻧﮫ ارﺿﯽ ،ﺻرف ﺑرای ﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺳﮑر آور ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑرای آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﭘﯾوﺳﺗن ﺷﺎن
ھﺳﺗﯾم ،ﻣﺿﺣﮑﮫ ﯾﯽ ﺑﯾش ﻧﺧواھد ﺑود .و در آن ﺻورت ﺑﮫ داﯾﮫ ھﺎی ﻣﮭرﺑﺎن ﺗر از ﻣﺎدر ﺗﺑدﯾل ﺧواھﯾم ﺷد .آﺧر
اﯾن ﮐﮫ زﻣﺎن ﺷﻧﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﻓرا رﺳﯾده و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﯾن ﺟرﮔﮫ ﻓراﻣرزی ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت و اراده ء
ﻗوی طرح ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾن ﺧط را ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق ﺑﺗواﻧد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺟﺎب ﻧﻣوده و دﺳﺗش را از
ﻣداﺧﻠﮫ در ﮐﺷور ﮐوﺗﺎه ﺳﺎزد .ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد رﻓﻊ ﺑﺣران ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود و اﯾن اﺑﺗﮑﺎر
ﻋﻣل ﺑﯾش از ﺣد ﺗﺻور ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎرا ﻣﺗﺑﻠور ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
داﮐﺗر ﻣﮭدی
ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
»ﺑﺣران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣﻣﮑن ﺗﺣول «
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»...اروﭘﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺟو ،ﻣﯾراث ﺷوم ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم را ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑرﺗرﯾن راھﮑﺎر ﺳﻠطﮫ ﺑر
دﯾﮕران ،ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ آﺳﯾﺎ و اﻓرﯾﻘﺎ ﺑرد .ھم درآﺳﯾﺎ و ھم در اﻓرﯾﻘﺎ ،زون ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ وﺟود داﺷت
ﮐﮫ از ﻗرن ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺑدﯾﻧﺳو ،ﯾﮏ واﺣد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد .ﺣﺿور اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران در اﯾن
زون ھﺎ )ﻣﻧﺎطق( ،ﺑﺎﻋث ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ اﯾن ﺗواﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،و اﻓﺗراق اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن زون
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ آﺳﯾﺎ ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧوب ﻏرب آﺳﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ھﻧد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ –
ً( ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ،ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن ،ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن  -اﯾران و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن
)ﻗﺳﻣﺎ
ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺗﺟﺎﻧس ھﺎی زﯾر اﺳت:
 -1ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﺎﻣل دو ﺧﺎﻧواده زﺑﺎﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯽ )ھﻧدی ،اردو ،ﭘﺎرﺳﯽ دری ،ﭘﺷﺗو ،ﺑﻠوﭼﯽ ،ﮐردی( و ﺗرﮐﯽ
)ازﺑﯾﮑﯽ ،ﻗرﻏزی ،ﺗرﮐﻣﻧﯽ ،ﻗزاﻗﯽ ،آذری( ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﻠﻣرو زﺑﺎن
ھﺎی ھﻧدی و اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.
 -2اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣراق ﺧﯾزش ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗرن دھم ھﺟری )ظﮭور ﺻﻔوﯾﮫ و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت
ﮔورﮐﺎﻧﯽ ھﻧد( ،اﮐﺛر از ﯾﮏ ﻣرﮐز اداره ﻣﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣرﮐز ﯾﺎ در ﻧﯾﺷﺎﭘور ﺧراﺳﺎن ﺑوده
)طﺎھرﯾﺎن( ،ﯾﺎ در ﺳﯾﺳﺗﺎن )ﺻﻔﺎرﯾﺎن( ،ﯾﺎ در ﻓرارودان )ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن( ﯾﺎ در ﻏزﻧﯽ و ﻻھور )ﻏزﻧوﯾﺎن( ،ﯾﺎ
در ﻓﯾروز ﮐوه )ﻏورﯾﺎن( ،ﯾﺎ در ﺧراﺳﺎن )ﺳﻠﺟوﻗﯾﺎن( ،ﯾﺎ در اورﮔﻧﺞ ﺧوارزم )ﺧوارزﻣﺷﺎھﯾﺎن( ،ﯾﺎ در
ﺳﻣرﻗﻧد ﻓرارودان )ﺗﯾﻣورﯾﺎن( ﯾﺎ درھرات و ﮐﺎﺑل )اﺧﻼف ﺗﯾﻣور( ،و ﯾﺎ در آﮔره و دھﻠﯽ ھﻧد )ﺑﺎﺑرﯾﺎن( ،ﯾﺎ
در ﻣﺷﮭد ﺧراﺳﺎن )اﻓﺷﺎرﯾﮫ( و ﯾﺎ در ﻗﻧدھﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎن )اﺑداﻟﯾﺎن( .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧدرت ﯾﺎد آور
روﯾﺎروﯾﯽ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺑوده اﺳت .آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اھﻣﯾت داﺷﮫ ،وﺟﮭﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ زﻣﺎﻣداری ﺑوده
ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ دﺳت اﻗوام ﻣﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﮐﺳﯽ را ﯾﺎرای دم زدن از ﺳﻠطﮫ ﻗوﻣﯽ ﻧﻣﯽ داده اﺳت.

ǚƍƤǚƅƨ ﬞẦөƨ Өǚầғ Ǚ Ʊ
ƣƺө Ǚ Ƨғ₨Ʋ ҳƺӨǚҒ Ʊ
 .41اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
Ʊ₦ƵẪ ǚƳƭҒ ǚҢ ƫƺǙ ӨҺ ǚƨ .һƺҺөẪ ӨǙﬞẪө Ƶầ₡ƨ ӨҺ ө₮ǚƍƨ ƪǚғ₡ƬǚƓƖǙ
Ǚ ậƺǚƲיִ ǚ ǙӨ ậƬǙөƭҹ₠ ƫƺǙיִ.ƧƺǙ ƮҺǙҺ ǛǚҒ
72

ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ اﺷﺎره ﮐردﯾم ،از ﻣﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗرن ھژدھم ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ از ﺷرق و روس ھﺎ از ﺷﻣﺎل اﯾن ﻗﻠﻣرو را
ﻣورد ھﺟوم ﻗرار دادﻧد و ﺑﺎ ﺗﺣرک ﻋﺻﺑﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ،ھم زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻔوذ و ﺗﺳﻠط ﺧود ،وھم زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ھﺎی ﺑﻌدی
را ﻓراھم آوردﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از واﺣدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود )ﮐﺷورھﺎ( ،در ھﯾﭻ ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ
ﻧﺑوده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﻗﻠﻣرو واﺣد ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣده ،ﺗﺟزﯾﮫ اﯾن ﮐل ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺗﻌدد ،ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن ﺗﺟﺎﻧس ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد .از اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم در ھر ﯾﮏ از
ﮐﺷورھﺎی ﻣوﺟود ،اﺳﺑﺎب ﺗﻧش آﻓرﯾن و ﻣﺣراق ھﺎی ﺑﺣران زا ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﻧﺎزﻋﺎت آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ارﻣﻧﺳﺗﺎن
ﺑر ﺳر ﻗره ﺑﺎغ؛ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﯾران ،ﺗرﮐﯾﮫ و ﻋراق ﺑر ﺳر ﭘراﮔﻧدﮔﯽ ﻗوم ﮐرد؛ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن روی
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘراﮔﻧدﮔﯽ ﻗوم ﭘﺷﺗون؛ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن و ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﭘراﮔﻧدﮔﯽ اﻗوام ﺗﺎﺟﯾﮏ و ازﺑﯾﮏ؛ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﮐﺷﻣﯾر؛ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن و ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﺗوزﯾﻊ اﻗوام ﺗﺎﺟﯾﮏ و ازﺑﯾﮏ؛ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﺧوارزم و ﭼﮭﺎرﺟوی.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ھﻧوز در ﺗﻘﻼی ﺗﺛﺑﯾت ھوﯾت ھﺳﺗﻧد:ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن،
ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺎ ﺣدودی آذرﺑﺎﯾﺟﺎن؛ زﯾرا ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺣﺿور ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد؛ از ھﻣﯾﻧرو ﺗﻣﺎم اﯾن ﮐﺷورھﺎ دﺳت ﺑﮫ ﺟﻌل اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﮐﺷور
ﺧود را ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺷﺗرک ،ﮐﮫ در ﻣﺣدوده اﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد ،ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺷطﯽ از ﺳﯾر ﻣﺗواﻟﯽ ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﮐﺷورﺷﺎن از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺟﺎری ﺳﺎزﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑرای ﺣﻔظ وﺟود ﺧود ارﺗش ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺑﻣب اﺗﻣﯽ ھم ﺳﺎﻣﺎن داده اﻧد؛ وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎور
ﮐرد ﮐﮫ ﺑدون ﻋطف ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑدون دﺳت ﺑﺎزی ﺑﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﺗﺷﻧﺞ زدا ﺑﺗوان اﻣﻧﯾت را
در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌﯾن ،ﺑﯽ اﻧدازه ﻣﻠﺗﮭب اﺳت؛ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﺷوری ،ﺑﮫ طور ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر و زﻧﺟﯾره ﯾﯽ ؛ﺗﻐﯾﯾرات در ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت :ﺗﺟزﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗوم و زﺑﺎن ،ﺗﺟزﯾﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .ﻣﻠﺗﮭب ﺗرﯾن ﮐﺎﻧون در ﻣﻧطﻘﮫ ﻧوار ﻣرزی
ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت؛ ﺑﺧش ﻋﻣده ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﻌد از ﺗﺣوﻻت
اﺧﯾر و ﺑﺎ ﺟﺎ ﮔرﻓﺗن ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ در رھﺑری دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻟﻐزﻧده ،ﺑﺣران روی ﻧوار ﻣرزی
ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺗﻣرﮐز ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﻠﻘﺎت ﻣذﮐور ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﺎﻻ -ﻓﻘط ﺑﺎ
اﻧﮕﯾزه ﺑرﺗری ﺟوﯾﯽ ﻗوﻣﯽ– ﺧواھﺎن ﺑر ھم زدن ﻣوازﻧﮫ در دو ﮐﺷور و ﺑﺎﻟﺗﺑﻊ در ﻣﻧطﻘﮫ –ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺗﺣرﯾﮑﺎت
ﭘس از ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری اﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷدت ﮔرﻓت .ﺣﻠﻘﺎت ﻣذﮐور ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد ﭘﺎی
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ – ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ آن طرف دﯾورﻧد ﺑﮑﺷﻧد ،و ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن
ﺗرورﯾزم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻻﻧﮫ ھﺎی ﺗرورﯾزم ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن اﺷﺗﯾﺎق از اﻓوھﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد دال ﺑر
اراده اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن اﻣر را ﯾﮑﺳره ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﻊ اﻟوﺻف ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ آن ھرﮔز ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت.
ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﯾﯽ دال ﺑر ﺗﻣﺎﯾل ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﺑر آوردن ﺗﻐﯾﯾرات در ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود
ﻧدارد .ﺑﮫ ﻗول ﭘروﻓﯾﺳورآﻟﺑرت اﺳﺗﺎھل-اﺳﺗﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه زورﯾﺦ ﺳوﯾس ،ﺟﮭﺎن ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺎ
ھﻣﯾن ﺣدود ارﺑﻌﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﻋﯾن اﯾن ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺣﺎﻟت
ﻣوﺟود رﺳﻣﯾت دارد ،ھﯾﭻ ﭘروﻧده ﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣورد ﻧزاع ﺑودن ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ آن ﮐﺷور وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ راﺳﺗﯽ
ﭘﯾﻣودن ﭼﻧﯾن راھﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت .ﺑﺎز ﮐردن ﺣﺳﺎب روی ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و از طرﯾق آﻧﺎن
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھوس ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺧرداﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﭼﮫ ،در ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳرﭘﺎﯾﯽ ،ﺣﺿور اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت :ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻧوار ﻣرزی ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺎﻣن و ﻻﻧﮫ
ﺗرورﯾزم و ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در
ﺗﺣﮑﯾم ﺳﻠطﮫ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﺑر ﻧوار آن ﺳوی دﯾورﻧد اﻓزوده اﺳت )ﮐﺎری ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ،در ﻣوﻗﻊ ﺣﺿور ارﺗش
ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﮐرده ﺑود(.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﺣراﻧﯽ ﺗرﺷده و ﺑﺎ اﻓﺷﺎی ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ در رھﺑری
دوﻟت ﺑر ﮔﺳﺗرش ﺷووﻧﯾزم ﺣﺎﮐم ،ﺑﯽ ﺑﺎوری و ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر اﻗوام ﺳﺎﮐن در ﮐﺷور اوج ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧﮕراﻧﯽ ﻋﻣده اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻗﺑل از ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣل ﻧﮕردد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﺧروج
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ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھرﮔز ﺗوان اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ در ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻧﺧواھد داﺷت .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑر
ﮔرداﻧﯾدن اﻗوام ﺑر ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﯾن ،ﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺷورھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗوم واﺣد ،ﻧﮫ اﻣر ﻣﻣﮑﻧﺳت و ﻧﮫ اﻣر
ﻣﻌﻘول .ﮐﺷورھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺷﮑﯾل )ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی( طﻌم اﯾن داﻋﯾﮫ را ﺗﺎزه ﻣﯽ ﭼﺷﻧد ،اﻣﺎ ﺑرای ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟز دﻧﺑﺎل ﮐردن ﺑﯾﮭوده اﯾن داﻋﯾﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠت دﯾﮕری ﭘﯾدا ﮐرد .اﯾن
داﻋﯾﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ در رﺑﻊ آﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳت ،ﺳﮫ ﺑﺎرﭘﺎی ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت .ﺗو ﺧود ﺣدﯾث
ﻣﻔﺻل ﺑﺧوان از ﻣﺟﻣل .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻧﻔﯽ و ﻣدھش ﺑﯾرون از اﺧﺗﯾﺎر و زﻧﺟﯾره ﯾﯽ در ﺗراز ﺟﻐراﻓﯾﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧطﻘﮫ )در ﺻورت آزﻣﺎﯾش ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ( ذﮐر ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آوردﯾم ،آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺳﺧن از ﯾﮏ روﻧد ﺑﺎزدارﻧده و
ﯾﮏ ﻋﻘب ﮔرد ﻣﺛﺑت و ﻣﺛﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورﯾم؟
اروﭘﺎ ﭘس از ﺷﺷﺻد ﺳﺎل ﺟﻧﮓ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺟﺎﻧس ھﺎی ﻗوﻣﯽ ،درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕر از ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺟﺎﻧس ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻧژادی ھم وﺟود دارد :ﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ،ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ،ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ و دو ﺟﻧﮓ
ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوز ﺟﮭﺎﻧﯽ را  -ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﮑدﺳت ﺳﺎﺧﺗن ﻧﻔوس ﮐﺷورھﺎ از ﻣﻧظر ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ  -ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﻧد،
اﯾﻧﮏ ﺑﺎ از ﺑﯾن ﺑردن ارزش ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرزھﺎ ﻣﯾﺎن ﺧود ،ﺑﮫ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧرﺳﯾده ﺑودﻧد دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد :اﯾﻧﮏ ﻣرز ﻣﯾﺎن
اﺗرﯾش و آﻟﻣﺎن ،ﻣرز ﻣﯾﺎن آﻟﻣﺎن و ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ،ﻣرز ﻣﯾﺎن ﭼﮏ و آﻟﻣﺎن ،ﻣرز ﻣﯾﺎن ﺑﻠژﯾﮏ و آﻟﻣﺎن ،ﻣرز ﻣﯾﺎن
آﻟﻣﺎن و ھﺎﻟﻧد....ﻓس در ﺑراﺑرذا ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯾدن ژرﻣن ﻧژادھﺎ و آﻟﻣﺎﻧﯽ زﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗن دھﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺷوری در ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎی ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ )ﺑﮫ ﺷﻣول آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ( ﺑر اﺳﺎس
رﻓرواﻧدوم ﯾﺎ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺷده اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑرﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺑﻊ اﻗوام ﺳﺎﮐن اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺻورت
اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﻌدد ﭘراﮔﻧده اﻧد .ﺗرک ھﺎ و ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ،ﺑﯾش از دﯾﮕران دﭼﺎرﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺷﺗت
ﺷده اﻧد .ﮐردھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب؛ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﻣﺗرﯾن آﺳﯾب را از ﻧظر ﭘراﮔﻧدﮔﯽ ﻧﻔوس ،ﭘﺷﺗون ھﺎ دﯾده
اﻧد ،زﯾرا ﺑﺎ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﺑﺧﺷﯽ از آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﮐن ھﻧدوﺳﺗﺎن اﻧد ،ﮐﻼً در دو ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﻗﻌﯾت
دارﻧد .ﺣﺎل اﮔر اﯾن داﻋﯾﮫ را در ھر ﯾﮏ از واﺣدھﺎی ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ در ھرﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم
)دﻟﯾﻠﯽ ھم ﻧدارد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗوم ﺣق دﻧﺑﺎل ﮐردن آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻻﻏﯾر( ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺗﺑدﯾل
ﺧواھﯾم ﮐرد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻻﯾل ھﻣﮕراﯾﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﺳﺎ ﻣوﺟﮫ ﺗر ،ﻋﯾﻧﯽ ﺗر و ﻋﻣﻠﯽ ﺗر از دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در اروﭘﺎ وﺟود
دارد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک ﻣﯾﺎن ﻣﻠل اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﺎﻧﺎ دﯾن اﺳﻼم اﺳت.
زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ دری ﺑﮫ ﺣﯾث زﺑﺎن ﺑﯾن اﻻﻗواﻣﯽ ) (Lingua Francaرﺷد ﮐرد و ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺗﻣﺎم اﻗوام ﺳﺎﮐن درﯾن
ﻣﻧطﻘﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ،ذھﻧﯾﺎت و ﺗﻔﮑرات ﺧود را در ﻗﺎﻟب اﯾن زﺑﺎن ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد و ھر ﯾﮏ در رﺷد اﯾن زﺑﺎن ﺳﮭم
ارزﻧده ﮔرﻓﺗﻧد .اﺳﺗﻌﻣﺎر ﭼﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ،و ﭼﮫ در ﺳرزﻣﯾن ھﻧد ،ﺑرای ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﮐردن ﻣردﻣﺎن ﺳﺎﮐن آن
ﺟﺎھﺎ ،اﺑﺗدا اﻗدام ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن زﺑﺎن ﺗﻔﺎھم از آﻧﺎن ﮐرد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺎﻧس ھﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر در ﺑراﺑر آﻧﺎن ﻗد ﻋﻠم ﻣﯽ
ﮐرد ،ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ زﺑﺎن واﺣد ﺑﮫ اﻧواع اﯾراﻧﯽ ،ﻣﺎوراﻟﻧﮭری ،اﻓﻐﺎﻧﯽ و ھﻧدی دﺳت ﻣﯽ زد .اﯾن روﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش
رﻓت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑﻌﺿﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ دری ،زﺑﺎن ﻗوم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎﺟﯾﮏ ﺑﺎﺷد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
روﯾش و آراﯾش اﯾن زﺑﺎن ،ﺗرک ﺑﮫ ﻗدر ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ھﻧدو ﺑﮫ ﻗدر ھر دو ،و اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻗدر ھر ﺳﮫ ﺳﮭم داﺷﺗﮫ اﺳت.
...و اﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ از اﺷﺗراﮐﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ  -و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ از آن  -ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﮫ ﺗﮏ ﻣﺎﯾﮫ ﺑودن آب ھﺎ و ﻣﻌدن ھﺎ اﺳﺎس آﻧﺳت ،ﺧود از اھ ّم دﻻﯾل ﺑرای ھﻣﮕراﯾﯽ اﺳت .ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑر ﺳر آب
ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣﯾﺎن ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷورھﺎ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌدﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش
از اﯾن اﺷﺎره رﻓت .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑرای ھﻣﮕراﯾﯽ ،دﻟﯾل ﯾﺎ دﻻﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗرﯾن ﻣﻧﻔذ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺑﯽ اﻣﻧﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﯾش از ﺣد
ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾر ﺑودن اﻗﻠﯾت ھﺎﺳت .اﯾن ﻣﻧﻔذ ھم ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ وھم ﺑرای ﻗدرت ھﺎی ﻏرﺑﯽ زﻣﯾﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺑﯽ
اﻣﻧﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﻌدی را ﻓراھم ﮐرده اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ در ﺧور ﺗﺎﻣل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺷوری ﻣﺛل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر داﺷﺗن ﻣﻧﻔذھﺎی ﻓراخ ،ﮐﺷوری ﻣﺣﺎط ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ
اﺳت ،ﺑﯾش از دﯾﮕران از ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣرزی و ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺣﻠﻘﺎت ﺑرﺗری ﺟوی اطراف رھﺑری
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﻣﺧﺎﺻﻣت ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ )اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ھر دو از ﻧﻌﻣت دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑﮫ آب ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ھﺳﺗﻧد( ﺧواب ﺑﺳﺗن ﭘل ھواﯾﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣرﯾﮑﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
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ﻋﻘل ﺳﻠﯾم ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ،ارزاﻧﺗرﯾن و ﺳﮭل ﺗرﯾن راه رﺷد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن – ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ آن اﺳت.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮭم اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑرﺧورداراﺳت؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮭم
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﮫ ﺳود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳود ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻗﺻد ﻋﺑور از آن را داﺷﺗﮫ اﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﻌﺑر ﺑﮫ ﺳوی ھﻧد ﯾﺎ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ھﻣواره ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﺑوده اﺳت .ﺣﺿور ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن اھﻣﯾت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾﮏ ﮐﻧد
ﮐﮫ ،ﻧوﻋﯾت ﺑﺎزی را دﮔرﮔون ﺳﺎزد؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺟﮭت ﺣرﮐت را از ﻣرﮐزﯾت ﺧود ﺑﮫ اطراف ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﻧﮫ ﺑر
ﻋﮑس؛ و اﯾن ﻓﻘط در ﺻورت ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن اﺳﺗراﺗﯾژی ھﻣﮕراﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣرﮐز آن زون ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ طرح ھﻣﮕراﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ را در آن ﻣﯽ رﯾزﯾم ،ﻣﯽ
ﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺷﺎھراه ھﺎی ﺗﺟﺎری و ارﺗﺑﺎطﯽ ،از اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﮔذرد و ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﺟﺎی رﻗﺎﺑت ھﺎی ﮐﺷﻧده ﻗدرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ،اﺟﻣﺎع ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،اﯾن ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠق ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﮐدام ﺷق را در ﭘﯾش ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد :ھﻣﮕراﯾﯽ و ھﻣﺳوﯾﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﯾﺎ واﮔراﯾﯽ و ﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ
زﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﮫ ﺳود ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﺧﺎرج از ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ،در ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل وﺳﯾﻊ ﺗر ،ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺑزرگ ﻣﻧطﻘﮫ – ﭼون روﺳﯾﮫ ،ﭼﯾن و ھﻧد
– ﮔره ﺧورده؛ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺟزﯾره در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
»ﭘﯾﻣﺎن ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی« را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد ،در ﺗﻘﺎﺑل و دﺷﻣﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺑﺎﯾد ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎﺗو ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑر اﯾن ﮔراﯾش ﺻﺣﮫ ﮔذارد .ﮔزﯾﻧش ﻣﺳﯾر اﮐﻣﺎﻻت ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎﺗو از راه ﺳرزﻣﯾن ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎده ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ،ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻻ ﻣﯾﺎن اروﭘﺎ و ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷود.ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ،ﻣدﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ  -از روﺳﯾﮫ ﺗﺎ ھﻧد – در ﭘﯾش رو دارﻧد ،و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗﺄﺳﯽ ﺟوﯾﻧد«.
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ﺧط دﯾورﻧد
دﻋواﯾﯽ از ﺳﺎﺑق در ﺑﺳﺗر ﺟدﯾد
از ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ از رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ،ﻣوﺿوع ﺧط دﯾورﻧد را دو ﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾده و ﺑﮫ
ﺻورت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣطرح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای اﯾن ﭼﻧﯾن رژﯾم ﺑﺣران زده و ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ﮐﮫ ﺑﺣران و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﺳراﺳر وﺟودش را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ و از ﺻد ھﺎ ﻣﻧﻔذ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻣطرح ﮐردن
»دﻋوا«ی ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و داﻣن زدن ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺞ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ،ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷدن اﯾن دﻋوا از ﺟﺎﻧب ﺑﺧﺷﯽ از دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺧود رژﯾم ،ﻣﻧﺗﮭﺎی ﺑﯽ ﺧردی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﺗﯾﺟﮫ
»ﻓﻘدان ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺳﺟم ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ« ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻧﺣو آﺷﮑﺎری دو ﺷﻘﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺎح
ِ
ﺷووﻧﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺟﻧﺎح ﮐرزی ﮐﮫ ﺷووﻧﯾﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺗﯽ و »ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠت ! « و اﻋوان
و اﻧﺻﺎر ﻧﯾم ﻧﻔﺳش را ﻧﯾز در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﯾن دﻋوا را داﻣن ﻣﯽ زﻧد ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﺋﻧﯾن ﻣﻠﯽ ﻣرﺗﺟﻊ ﻏﯾر
ﭘﺷﺗون در رژﯾم ﺑﺎ داﻣن زدن اﯾن دﻋوا ﻣﺧﺎﻟف ﺑوده و در واﻗﻊ طرﻓدار آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
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ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺣﺎﻟت ﺗﺷﻧﺞ و دﻋوا ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن ﺑرود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ،اﯾن ﻣوﺿوع ھم اﮐﻧون
ﺑﮫ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﯾﯽ در درون رژﯾم ﺑدل ﺷده و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ آن را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﻘﯾﻧﺎ ھر دو ﺟﻧﺎح ﻓوق اﻟذﮐر رژﯾم در اﯾن ﺣﻣﺎﯾت و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣوﺿوع ،ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣواﺿﻊ ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺷﺎن را ﺗﺑﺎرز ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﺣور اﯾن ﺣﻣﺎﯾت و ﻣﺧﺎﻟﻔت را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽ دھد.
ﺳردﻣداران رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑود و ﻧﺑود ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺎر ﻣوﯾﯽ از اﻟطﺎف ارﺑﺎﺑﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎن و اﺷﺎره ﯾﯽ ﻣﺛﺑت
ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ از ﺳوی آن ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺧود ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﻣﺎھﯾت ﭘوﺷﺎﻟﯽ رژﯾم ﺷﺎن آﮔﺎھﯽ دارﻧد ،در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار
ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣﯾﺎن ھم دﻋواھﺎی ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ راه ﺑﯾﻧدازﻧد .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھم اﮐﻧون
اﯾن دﻋوا ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده اﺳت .ﭘس دﻟﯾل و ﻋﻠت اﺻﻠﯽ و ﻣﺣوری ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ؟
دﻟﯾل و ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎﯾد در ﻣﺎھﯾت دﺳت ﻧﺷﺎﻧدﮔﯽ و ﭘوﺷﺎﻟﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ رژﯾم ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم .رژﯾم
ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﯾﮏ رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳت ،وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺎﺋر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﻧﯾز
در درون آن ﻣﮭره ھﺎی ﺧود را دارﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ در ﭼوﮐﺎت »اﺋﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« و ﺑﮫ ﺻورت
ﺧﺎص ﺗر در ﭼوﮐﺎت ﻧﺎﺗو ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺗﺣد اﻧد و ﺗﺣت رھﺑری آن ھﺎ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﺧود ﺷﺎن ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .از اﯾن ﺟﮭت ﭘﻼن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣدان ﻧزدﯾﮏ آن ھﺎ ،ﺑﺎ ﭘﻼن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
ﺳﺎﺋر ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎ ھم ﻓرق دارﻧد.
اﯾن ﺗﻔﺎوت در ﻣورد دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد ﻧﯾز اﻧﻌﮑﺎس ﺧود را دارد .ﺟﻧﺎح ﻋﻣدﺗﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
رژﯾم دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد را داﻣن ﻣﯽ زﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ داﻣن زدن اﯾن
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ِ
دﻋوا ﻣﺧﺎﻟف اﻧد .اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﯾز ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف دارد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھر ﺣﺎل در ﭼوﮐﺎت ﻗوت
ھﺎی ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی
ﺷﺎن زﯾﺎد اﺳﺗوار ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ رﻏم ھر ﻧوع ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻋﻣﻼ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﮐﺷﺎﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﻣﮭره ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در درون رژﯾم ﻧﯾز ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻏﯾر از دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ارﺑﺎﺑﺎن
ﺷﺎن ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﻣﺎ آن ﺟﻧﺎﺣﯽ از رژﯾم ﮐﮫ رواﺑط دور و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی روﺳﯽ دارﻧد،
ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از روس ھﺎ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺷﺎن را ﺟدی ﺗر و روﺷن ﺗر ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﭘﻼﻧﯽ ﺑرای ﻣﻧطﻘﮫ در ﺳر دارﻧد ؟ در اﯾن اواﺧر ﻧﺷرﯾﮫ اردوی
اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﯽ ﺧواھﺎن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾرات در ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺗرﮐﯾﮫ و از آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﺗﺎ ﯾﻣن را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﮔردﯾده و ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾد ﻣورد ﺧواﺳﺗش را ﻧﯾز ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت .در اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﺷش ﮐﺷور
ﺟدﯾد در ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ظﺎھر ﺷده اﺳت.
ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ و اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾد ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﺗﻘﺎﻋد اردوی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم راﻟف ﭘﯾﺗرز اﺳت .او در ﻣﻘﺎﻟﮫ اش
ادﻋﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻘﺷﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد داد.
ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ رود ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾد در ﻧﺷرﯾﮫ اردوی اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﯾﮏ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻗطﻌﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ در
ﻣﯾﺎن ﺳردﻣداران ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و ﯾﺎ ﺳران ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در ھر ﺣﺎل ،ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺗﺻﻣﯾم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﺣوﻻت ﺟدی در ﻧﻘﺷﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ وﺳﯾﻊ ﻣرز ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ
ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎ اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭼﮭﺎر ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﺳﺗراﺗﯾژی ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ
ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
 - ١ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ و ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ و اﺷﻐﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ﻣورد اﺟرا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
و اﯾران در ﺷﻣﺎره ﺑﻌدی ﻓﮭرﺳت ﻗرار دارد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺷور ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺟﺎی
ﺑﮕﯾرﻧد.
 - ٢ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ھﺎی ھﺎی ﺑر ﺳر ﻗدرت ﮐﻧوﻧﯽ و روﯾﮑﺎر آوردن رژﯾم ھﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧده و ﭘوﺷﺎﻟﯽ در
ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت اﺷﻐﺎل و ﺗطﺑﯾق اﯾن ﭘروژه در ﺳﺎﺋر ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ.
 - ٣اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات دﻟﺧواه در ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺳرﺣدات ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻣوﺟود.
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 - ۴اﯾﺟﺎد ﮐﺷورھﺎی ﺟدﯾد در ﻣﻧطﻘﮫ از طرﯾق ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل درآوردن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯾﮕراﯾﺎﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﻠﯾت ھﺎی
ﺗﺣت ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺷووﻧﯾزم ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺣﺎﮐم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن از طرﯾق داﻣن زدن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺗﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻠﯾﺗﯽ و ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ﮔرﻓﺗن آن ھﺎ.
ﻣﺎ درﯾﻧﺟﺎ از ﺑﺣث ﻣﻔﺻل ﺣول اﯾن ﻣﺳﺎﺋل در ﺳطﺢ ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﮔذرﯾم و ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣرزی ﺳﯽ ﻣﻌطوف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾد ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دو اﯾﺎﻟت )ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳرﺣد( از اﯾﺎﻟت ھﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ اش را ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻧﺎطق
ﺷﻣﺎﻟﯽ از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﮐﺷور ﮐوﭼﮑﯽ در ﻣﺣدوده ﺳﻧد ،ﭘﻧﺟﺎب و ﮐﺷﻣﯾر ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ﮐﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ آن را ﮐﺷﻣﯾر آزاد ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد( ﻣﺑدل ﻣﯽ ﮔردد .دوﻟت اﯾن ﭼﻧﯾن ﮐﺷور ﮐوﭼﮑﯽ ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود ﺿﻣن
اﺗﺣﺎد و ھﻣﺳوﯾﯽ ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اش ﺧودﺳری ھﺎﯾش را ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺛﻼ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ از آن ھﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﺗﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران و ﻟﯾﺑﯾﺎ و ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﻔروﺷد .ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷدن اﺗﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐوﭼﮏ ﺷده ﻧﯾز ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن
ﺧواھد ﺑود .ﺑر ﻋﻼوه اﯾن ﮐﺷور ﻧﮫ دﯾﮕر ﺣرﯾﻔﯽ ﺑرای ھﻧد ،ﻣﺗﺣد اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﮐﻧوﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ،
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﮫ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت اﺷﻐﺎل و رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اش.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﭼﯾن ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺟﺎده ﻗراﻗرم ،ﮐﮫ راه
اﺗﺻﺎﻟﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﭼﯾن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ارﺗﺑﺎط زﻣﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﭼﯾن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﻧدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ در ﺳواﺣل ﺑﺣﯾره ﻋﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮔوادر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣدرن ﺗرﯾن و ﻣﺟﮭز ﺗرﯾن ﺑﻧدر ﮐل
ﻣﻧطﻘﮫ ،از ﺧﻠﯾﺞ ﺑﻧﮕﺎل ﺗﺎ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اھﻣﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑزرﮔﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺣری ﺑﺎاﻟﻘوه ﺑﻌدی
ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧﯾز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .طﺑق ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾده ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﭼﯾن ،ﻧﯾروھﺎی ﺑﺣری
ﭼﯾن درﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺑﻧدر ﮔوادر ،ﺑﻌد از آﻏﺎز ﺑﮭره ﺑرداری در ﺳﺎل آﯾﻧده ،ﺷرﯾﮏ ﺧواھﻧد ﺑود و زﯾردرﯾﺎﯾﯽ ھﺎی
ﭼﯾﻧﯽ در آب ھﺎی اﯾن ﺑﻧدر ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑﻧدر ﮔوادر در ﻗﻠﻣرو ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘل ،ﮐﮫ ﻗرار
اﺳت ﺗﺣت اﺷﻐﺎل و ﯾﺎ ﺣد اﻗل دﺳت ﻧﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ اﻣﺗﯾﺎزات اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻧﺗرل اﯾن ﺑﻧدر را از دﺳت ﺧواھﻧد داد و اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﻌﻠق ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷدن ﮐل ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن و ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗﻠﻣرو و ﻧﻔوس ﮐﺷور
اﺧﯾر اﻟذﮐر را ﻗوﯾﺎ وﺳﻌت و اﻓزاﯾش ﺧواھد داد و آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑزرگ از ﻟﺣﺎظ ﻗﻠﻣرو و ﻧﻔوس در ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣﺑدل ﺧواھد ﮐرد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎﻓت ﻣﻠﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷووﻧﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﻗوﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد داد و ﻧﻘش
ﺳﺎﺋر ﻣﻠﯾت ھﺎ و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﯾﻧده از طرف ﺷﻣﺎل در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ را ﻗوﯾﺎ ﺗﺿﻌﯾف ﺧواھد ﮐرد؛ ﺑﮫ
وﯾژه ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ھرات و ﺗواﺑﻊ آن در ﻏرب ﮐﺷور ﺑﮫ اﯾران ﺗﺣت اﺷﻐﺎل و ﯾﺎ ﺣد اﻗل ﺗﺣت اداره رژﯾم ﮐﺎﻣﻼ
ﻣطﯾﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺣوﯾل داده ﺷود.
درﯾﻧﺟﺎ وارد اﯾن ﺑﺣث ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺗرﺳﯾم ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾد در ﻣرز ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﻼ ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن
ﻣﺟﻣوع طرح ،ﭼﮫ اﻟزاﻣﺎت و ﺷراﯾطﯽ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و آﯾﺎ اﯾن ﻧﻘﺷﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﯾﺎده ﺷدن دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ ،ﺗﺎ از ﺑﺣث
ﻋﻧوان ﺷده ﻣﺷﺧص ﻣﺎن ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﻧروﯾم و ﻣوﺿوع ﻣورد ﻧظر زﯾﺎد ﮔﺳﺗرده و ﭘراﮔﻧده ﻧﮕردد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ طرح ﺟدﯾد ،ﻣوﺿوع ﺧط دﯾورﻧد ﺣﺎﻟت ﺑﺎژﮔوﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﺗﺣد ﻣطﯾﻊ
ﻏرب و اﻣرﯾﮑﺎ ،ﭼﮫ در زﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎن ﺳﯾﻧﺗو و ﭼﮫ در زﻣﺎن ﺿﯾﺎء اﻟﺣق و ﺑﻌد از آن ،ﺑود و دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ھﻧد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺷوروی ﻗرار داﺷﺗﻧد ،اﯾن ﺷوروی ھﺎ و ﻣزدوران ﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد داﻣن ﻣﯽ زدﻧد .اﻣﺎ ﮐﻧون اوﺿﺎع ﻓرق ﮐرده اﺳت .ﺣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت اﺷﻐﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺗﺣدان ﺷﺎن ﻗرار دارد و رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﯾﮏ دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و
ھﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺗﺣد اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺑدل ﮔردﯾده اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھم ھﻧوز ﻋﻣدﺗﺎ
ﻣﺗﺣد اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺗﻣﯽ اﻣروزه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣطﯾﻊ و ﻓرﻣﺎﻧﺑردار دﯾروزی اﺳت و ﻧﮫ ھم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗرﺟﯾﺢ دھﻧد .اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﻋوای ﺧط
دﯾورﻧد اﮐﻧون از ﺟﺎﻧب ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ داﻣن زده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣر ﺟﻧﺎح
ﮐرزی در رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده را ﺗﺷﺟﯾﻊ و ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺳر زﺑﺎن ھﺎ ﺑﯾﻧدازد.
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ رژﯾم ﻣﻔﻠوک و دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﮐرزی ﺗوان و ﺻﻼﺣﯾت آن را ﻧدارد ﮐﮫ ﺧودش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ اﯾن دﻋوا را
ﭘﯾش ﺑﺑرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ ﮐرزی و اﻋوان و اﻧﺻﺎرش ﻣداوﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧد ﮐﮫ ﻗوای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه
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ھﺎی ﺗرورﯾزم در آن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد ﺗوﺟﮫ ﻧﻣوده و ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن آن ھﺎ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﯾﭻ ﻣﻔﮭوم
دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻏﯾر از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﺷﻐﺎل ﻣﻧﺎطق ﻗﺎﺑل اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺧواﺳت ﺟﻧﺎح ﮐرزی در رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟم و اﺷﻐﺎﻟﮕری ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺗﺣدان ﺷﺎن از ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرا ﺗر رود و ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺎورای ﺧط دﯾورﻧد ﮔﺳﺗرش داده
ﺷود .اﮔر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾران رﺑط ﺑدھﯾم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش دادن ﺟﻧﮓ و ﺗﮭﺎﺟم و اﺷﻐﺎﻟﮕری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳطﺢ ﮐل
ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن آن اﺳت.
اﻣﺎ اﯾن دﻋوا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر دو دﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن طرف ﯾﺎ ﺑﮫ آن طرف ﺿرﺑﮫ وارد ﻧﻣﺎﯾد .در
واﻗﻊ ﺗﻘﺳﯾم ﺑودن ﭘﺷﺗون ھﺎ در دو طرف ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﯾز ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر دو دﻣﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد و
ھم اﮐﻧون ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت.
در دوره ﭘﯾش از ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور و ﺗﺟﺎوز ﻗوای ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣﯾﺷﮫ دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد،
زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرا و زﻣﺎﻧﯽ در ﻟﻔﺎﻓﮫ ،از ﺳوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن
ﺻدارت ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑﺎﻋث ﺑﯽ اﻟﺗﻔﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس و اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾد ،ھﻣﯾن دﻋوا ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ؛ زﯾرا ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﺿو ﭘﯾﻣﺎن ﺳﻧﺗو و ﻣﺗﺣد ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯾس و اﻣرﯾﮑﺎ ﺑود .ﺑﻌد از آن ﮐﮫ داوود ﺧﺎن
در زﻣﺎن ﺻدر اﻋظﻣﯽ اش در دھﮫ ﺳﯽ و اواﺋل دھﮫ ﭼﮭل ﺧورﺷﯾدی ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷوروی ﻧزدﯾﮏ ﮐرد،
دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت .آن ھﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻋواﯾﯽ از
ﺳوی دوﻟت دوﺳت ﺧود و ﺑر در ﺑراﺑر دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺗﺣد ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯾس و اﻣرﯾﮑﺎ و ﺑﻌد ھﺎ دوﺳت
ﭼﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﮐردﻧد.
اﻣﺎ ﺣﺗﺎ در ھﻣﯾن دوره ﻧﯾز ﭘﯾﺷﺎور ﺗواﻧﺳت ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﺟﻼی وطن ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت
ﻋﺑداﻟﮭﺎدی داوی ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺗﯽ در ھﻣﺎن دوره ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺳﮑﻧﺎ ﮔزﯾن ﺑودن ﺑﺧش ﭼﺷﻣﮕﯾری از
ﭘﺷﺗون ھﺎ در داﺧل ﻣرزھﺎی رﺳﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑرای دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درد ﺳر آﻓرﯾﻧﯽ ﮐﻧد.
رژﯾم ﺣﺎﮐم ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘس از ﮐودﺗﺎی  ٢۶ﺳرطﺎن  ،١٣۵٢در دوره ﺟﻣﮭورﯾت داوود ﺧﺎﻧﯽ ،اﮔر از ﯾﮏ ﺳو ِ
دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﯾﺷﺗر ھوا داد ،از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت رژﯾم ذواﻟﻔﻘﺎر
ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و آن ھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺳﺎل  ١٣۵۴در ﻣﻧﺎطق ﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮔﯾری ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ وﺟود
رژﯾم داوود ﺧﺎن را زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار دھﻧد .رژﯾم داوود در ﺳﺎل آﺧر ﺣﯾﺎت ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ اش ﺗوام ﺑﺎ دوری از
آورﻧد و ِ
ﺷوروی و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳوی ﻏرب ،دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد را ﻧﯾز ﮐﻣرﻧﮓ ﺳﺎﺧت.
رژﯾم ﮐودﺗﺎ ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕر و ﺷدﯾد ﺗر
ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور ﺑﺎر دﯾﮕر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﺷدﯾد ﻧﻣودِ .
از ﭘﯾش ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾد .ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ رژﯾم ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور و دوﻟت ھﻧدوﺳﺗﺎن طرﺣﯽ را
رژﯾم ﺿﯾﺎءاﻟﺣق روی ﺑﻧﯾﺎد
ﺑﮫ ﺧﺎطر از ﻣﯾﺎن ﺑردن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و روی آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧدِ .
ﮔراﯾﺎن ھم ﻣﺳﻠﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻻﻧﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر و آﺷﮑﺎرﺗر از
رژﯾم ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور و ﺣﺿور ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺷوروی در
زﻣﺎن ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﺗﮑﯾﮫ ﮐرد .در طول دوره ﺣﺎﮐﻣﯾت ِ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ آﺧرﯾن روزھﺎی ﺣﮑوﻣت ﻧﺟﯾب ،ﭘﯾﺷﺎور ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑراﺑرﮐﺎﺑل در آﻣده
ﺑود.
ﺑﻌد از ﻗدرﺗﮕﯾری ﺟﮭﺎدی ھﺎ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎز ھم دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯾس و ﺳﻌودی ،ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده
ﯾﮏ طرف ﺟﻧﮓ و درﮔﯾری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧد ،آن ھﺎ اﺑﺗدا از ﮔﻠﺑدﯾن و ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ زﯾر رھﺑری اش ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﭘس از آن ﮐﮫ ﻧﺎ ﮐﺎر آﻣد ﺑودن آن در ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﺷد ،طﺎﻟﺑﺎن را روی ﺻﺣﻧﮫ آوردﻧد و ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد.
در اﯾن اواﺧر ﭘروﯾز ﻣﺷرف ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »در ﺧط آﺗش« ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده و در آن ادﻋﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ وی در اﺛر
ﺗﮭدﯾد اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﻣﺑﺎران ﺳراﺳری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وادار ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﻧواﯾﯽ ﻧﺷﺎن
دھد و ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .در ھر ﺣﺎل ،ﮐﻧون ﮐﻣﺎﮐﺎن ﭘروﯾز ﻣﺷرف ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺗﺣد اﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﻌد از اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن
ھﻣﮑﺎری اﺗﻣﯽ ﻣﯾﺎن اﻣرﯾﮑﺎ و ھﻧد و ﺑرﭘﺎ ﺷدن ﺳرو ﺻدا ھﺎی ﻣﺣﺎﻓﻠﯽ از رژﯾم ﮐرزی در ﻣورد ﺧط دﯾورﻧد ،ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﭘذﯾرد ﻣﺳﺗﻘﻼ و ﺑدون اﺷﺎره اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده اﺳت ،رژﯾم ﻣﺷرف از طرف ﻣﺣﺎﻓﻠﯽ از
ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺟﻧﺎح ھﺎﯾﯽ از اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷدﯾدا زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾش را در راﺑطﮫ ﺑﺎ
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اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﮐم و ﺑﯾش ﺗﻌدﯾل ﻧﻣﺎﯾد .در واﻗﻊ ﺗﺣت ھﻣﯾن ﻓﺷﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﯾﯽ از دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎﺗﯽ ﺑرای ﺧروج ﻧﯾروھﺎﯾش از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد.
در واﻗﻊ ،ﺗﮭدﯾد از ﺟﺎﻧب ھﻧد ،ﮐﮫ از اﺑﺗدای ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑوده و ھﺳت ،ﻣﺣور
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻧد ﺑر ﺳر ﮐﺷﻣﯾر ﺟﻧﺟﺎل دارد ،ﺑﻠﮑﮫ
دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺗﮭدﯾدش ﻣﯽ ﮐﻧد .در طول ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺳﺎل ھﺎ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻼش داﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺟﺎﻧب ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ اش ﻣﺻوون ﮔردد ،ﺑل ﮐﮫ ﮐوﺷش داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺑل در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ دھﻠﯽ ﻗرار
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺗر از آن ﻣﺣور دوﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﺣﮑم و ﮔﺳﺗرده ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺗواﻧد
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻣق اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ھﻧد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﺿﯾﺎءاﻟﺣق ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را از اﻣن ﺷدن ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺑود .اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ
دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد .ﻣطرح ﺷدن ﭘﯾﮭم دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد از ﺟﺎﻧب دار و دﺳﺗﮫ ﮐرزی در ﻋﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻓﺷﺎر ﺑر رژﯾم ﭘروﯾز ﻣﺷرف ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد ،دارای اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﻋﮑس ﺑدھد،
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ رژﯾم ﻣﺷرف را ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وا
دارد ،ﺑﺎﻋث ﺑﺎز ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر دﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓﻠﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔردد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن اﻧد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺷدﯾد ﺑﯾﺷﺗر دﻋوای ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋوارض ﺟدی ﯾﯽ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و دﻋواھﺎی ﻣﻠﯾﺗﯽ در داﺧل رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده و ﺣﺗﺎ در ﺗراز ﮐل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش داﻣن
ﺑزﻧد .ھم اﮐﻧون ﺻف ﺑﻧدی ھﺎی ﻣﻠﯾﺗﯽ در داﺧل رژﯾم ﻗوت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺷدﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾش ﻣﯽ رود .از
اﯾن زاوﯾﮫ داﻣن زدن ﺑﮫ ﮔراﯾش ھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﮑوس ﺑدھد و ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت ﻧوﻋﯽ
ﮔراﯾش ھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎﻧﮫ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردد .از ﻗرار ﻣﻌﻠوم روس ھﺎ ﺣﺎﺿر اﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﮔراﯾش ھﺎ
روی ﺧوش ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻧﻘﺎطﯽ از ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﺳﻼح ھﺎی ﺟدﯾد ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔردد .ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ
رود ﮐﮫ اﯾن ﺳﻼح ھﺎ در ﺟﻧﮓ در ﺑراﺑر اﺷﻐﺎﻟﮕران و رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺗﻧد .اﯾن ﺣرﮐت ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد
دﻋواھﺎی ﻣﻠﯾﺗﯽ در داﺧل رژﯾم ﻣرﺗﺑط اﺳت و ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت ﺑﯾﺷﺗر آن ﻣﯽ ﮔردد.
ﻗدر ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﯾت زﯾر ﺳﺗم اﻧد .ﺣﺗﺎ ﻧﺎم آن ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت و
زﺑﺎن ﺷﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣرﮐزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺗﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣﺎﺿر ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻧﺎم ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎی »ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ« ﮐﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده از ﺳوی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت ،ﻧﺎم ﺻوﺑﮫ
»ﭘﺷﺗوﻧﺧوا« را ﺑﭘذﯾرد و ﺑر ﻋﻼوه ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
در آورده اﺳت .اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺷووﻧﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد اﻟﺣﺎق ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺟﻧدای ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ دارﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد از اﯾن طرﯾق ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎن
را ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
از دﯾد ﻣﺎ ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻠﯾت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﺷﺗون ھﺎ ،ﺑﺎﯾد از ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ اﯾن
ﺣق ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﮔداﯾﯽ از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ دﺳت آﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه در ﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﮐف
آﯾد .اﯾن ﺣق ﻧﺑﺎﯾد ﺧود ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑرای ﺗﺷدﯾد ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ ﺑر ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﭘﺷﺗون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑدل ﮔردد.
اﯾن ﺣق ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﭼوﮐﺎت ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳﻠط ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﮔردد .ﻧﺟﺎت ﭘﺷﺗون ھﺎی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺗﺳﻠط ﺷووﻧﯾزم ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ و ﺗﺎﻣﯾن ﺣق ﮐل ﻣﻠت ﭘﺷﺗون ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن وﺣدت ﻣﻠﯽ ﺷﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه
اﺳﺎﺳﯽ و اﺻوﻟﯽ دارد و آن ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .در ﻏﯾر آن،
ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗون ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﯾﻎ دو دﻣﮫ ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻣرﺗﺟﻌﺎن ﺣﺎﮐم ﺑر دو ﮐﺷور
ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺧواھد داﺷت و اﯾن ﻣﻠﯾت زﯾر ﺳﺗم ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
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ﻋﺎﺑد ﺣﯾدری
ﺑراھوﯾﯾﯽ:
»ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم«!
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻣﺎه ﺣﻣل  ١٣٨۵ﺧورﺷﯾدی ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎری ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺷور
اراﯾﮫ ﻧﻣود .آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺑراھوﯾﯽ -ﻧﺎﻣزد وزارت ﺳرﺣدات و ﻗﺑﺎﺋل ﺿﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎری اش در آﯾﻧده ،ﺑﯽ
ﭘرده اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ» :ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم«
ﺷﻌﺎر دﻟﮑش اﯾن ﮐﺎﻧدﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ وﮐﯾﻼن را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣود؛ ﺑﻠﮑﮫ طرف ﺗوﺟﮫ ﺳﺎﺋرﯾن از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﺟﺎﻧب
ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓت .روی اﯾن دﻟﯾل ،ﺧواﺳﺗم ﭼﻧد ﺳطری ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺧط دﯾورﻧد ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣﯾﺛﯾت
ﺧط ﻣرزی را دارد ،ﺑﮫ رﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر در آورم .اﻣﺎ ﭘﯾش از آن ﻣﯽ ﺧواھم ﺳواﻟﯽ را ﮐﮫ ذھﻧم را ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول
ﻧﻣوده اﺳت ،ﻣطرح ﺳﺎزم و آن اﯾن ﮐﮫ :وزارت ﺳرﺣدات و ﻗﺑﺎﺋل در ﭼوﮐﺎت ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ را
ﻋﮭده دار ﺧواھد ﺑود؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺗر ﻣرزھﺎ ﺧواھد ﭘرداﺧت؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻧﮫ .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﺟزء وزارت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﮫ
ﮔﺎﻧﮫ )دﻓﺎع؛ داﺧﻠﮫ و اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ(ﻧﺑوده؛و ﺗﻔﻧﮓ ھم ﻧدارد.
ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷﻣﺎل؛ ﺷﻣﺎل ﺷرق؛ ﺷﻣﺎل ﻏرب و ﻏرب ﻣﺷﮑل ﺟدی و ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر ﻧدارد .طوﻻﻧﯽ ﺗرﯾن
ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑﺎرت از ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻣﺳووﻻن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم
آن؛ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و ﺗرورﯾﺳت ھﺎ از آن طرﯾق داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔردﻧد .ھﻣﮫ اﯾن ﺧط را ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣﯽ داﻧﻧد.اﻣﺎ آﻗﺎی ﺑراھوﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد»:ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم« ﻧﻣﯽ داﻧم ﭘس اﯾن آﻗﺎی وزﯾر ﮐدام
ﺳرﺣدات اﺳت؟ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺳووﻟﯾت ﮐﺎری اﯾن وزارت را ﻣﯽ داﻧﯾد؛ ﻟطﻔﺎ ﺑﻧﮕﺎرﯾد ﺗﺎ ﻣن و دﯾﮕران ھم ﭼﯾزی ازآن
ﺑداﻧﯾم!
درﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﺑﺣث ﻣﺎرا ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﻣﯽ ﺧواھم طور ﻓﺷرده در ﻣورد
ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﭼﻧد ﺳطر ﺑﮫ رﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر در آورم.
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن و ﺧط دﯾورﻧد:
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ آﺧرﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣرزی ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ
از ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن } {١٩٠١-١٨٨٠و از ﺟﺎﻧب ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﯾﮏ دﯾﭘﻠوﻣﺎت ﮐﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳر ھﻧری
ﻣﺎرﺗﻣر دﯾورﻧد-ﻣﺳوول اﻣور ﺧﺎرﺟﮥ دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢ﻧواﻣﺑر ١٨٩٣م ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٢٠ﺟﻣﺎدی اﻷول
 ١٣١١ﻗﻣری در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد .از ھﻣﯾن رو ،اﯾن ﺧط ﺑﮫ »ﺧط دﯾورﻧد« ﻣﺷﮭور اﺳت.
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اﯾن ﮐﮫ ﺗﻌدادی از دوﺳﺗﺎن ﻗﻠم ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﻧﮕﺎرﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﻣﯾر راﺿﯽ ﻧﺑوده و ﯾﺎ ھم ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻣﻌﯾن ﻗرار داﺷﺗﮫ؛
ﭼﻧدان ﺑﮫ دل ھﺎ ﭼﻧﮓ ﻧﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﯾر را از اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎﭘﺳﻧدش ﺑراﺋت دھد .او ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑود؛ ﻧﮫ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻧﺟﯾر و زوﻻﻧﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده .اﻣﯾر اردوی ﻗوی و ﻣﺟﮭزی را در اﺧﺗﯾﺎر
داﺷت.او ﻣﻠت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺗﯾز و ﯾﺎ ھم ﻣﺷﺧص ﺗر ﺑﮕوﯾم اﻧﮕﻠﯾس ﺳﺗﯾز را ﺑﺎ ﺧود داﺷت .ھﻧوز ﺧﺎطرات در ھم ﮐوﻓﺗن
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮥ دﺷﻣن )اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ( در ﻣﯾدان ﻣﺷﮭور ﻣﯾوﻧد و ﺳﺎﺋر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور در ﺧﺎطر ﻣردﻣش زﻧده ﺑود .ﺑﻧﺎ ﺑرآن،
اﻣﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده را رد ﻧﻣوده؛ اﯾن ﻣﺳووﻟﯾت ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﮔردن ﻧﮕﯾرد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻣﯾر در درﺑﺎرش ﮐﮫ ھﯾﺎت اﻧﮕﻠﯾس ﻧﯾز ﺣﺎﺿر ﺑود؛ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻣﯾل و رﻏﺑت او ﺑﮫ
اﻣﺿﺎ ﻣﻌﺎھده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد...» :اﻣروز ﻣﺎ ﻧﯾز دوﺳت ﻻﯾق و ﺷرﯾﮏ درﺳود و زﯾﺎن ﺧود ﯾﺎﻓﺗﯾم و ﻻزم دﯾدم ﮐﮫ ﺣدود
ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﻌﯾن و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟزﺋﯽ رﻓﻊ ﮔردد...در ﻋﮭد ﺳﻠطﻧت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺑق؛ ﺧواه از ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺳر ﮐردﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺧواه ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧﺑط و ﺧطﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ؛ ﺟﻧﮓ ھﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷد .وﻟﯽ ﺑﻌد ازﯾن ﺗرک ﮐﯾﻧﮥ دﯾرﯾﻧﮫ
ﮐرده؛ ﺑﺎ ھم دوﺳت ﺷدﯾم .ﺑرای ﻣﺑدل ﻧﺷدن اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺷﻣﺗﯽ ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺣدود دوﻟﺗﯾن ﻣﻌﯾن ﮔردد؛ ﭘس ﺑدون
واﺳظﮥ ﻏﯾر در ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ،دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣدود ﺧود را ﻣﻌﯾن ﻧﻣودﯾم«...
در ﺟﺎی دﯾﮕر از ﺑﯾﺎﻧﮫ اش آﻣده اﺳت ﮐﮫ ...» :و ﻣن از ﻗوم وزﯾر ﮐﮫ ﺳﺧن ﺷﻧو ﻧﺑودﻧد ،دﺳت ﺑر داﺷﺗم «.و ﺳر
اﻧﺟﺎم ،در ﺑﺎره ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣودن ﺧط ﺑﮫ روی اراﺿﯽ ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر داﺷت...»:ﺑﻌد ازﯾن ﮐﻣﯾﺷن ھﺎی طرﻓﯾن
ﻣﺄﻣور ﺧواھﻧد ﺷدﮐﮫ ﻗطﻌﺎت زﻣﯾن ﻣﺷﺗرک؛ رﻋﺎﯾﺎﯾﯽ طرﻓﯾن را از ھم ﺟدا ﻧﻣوده؛ ﺑر ﻧﻘﺎط ﻓﺎﺻل ﻣﻧﺎره ھﺎ ﺧواھﻧد
اﻓراﺷت .دﯾورﻧد درﯾن ﻣورد ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮥ ﺑﮫ ﺧط ﺧود اﻣﺿﺎ ﮐرده و ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس ھﯾﭼﮕﺎه از ﺧط
ﻓﺎﺻل ﺳرﺣد ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺗﺧطﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد .ﻣن ھم وﺛﯾﻘﮥ ﺑﮫ او دادم ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت ﻋﺎﻟﯾﮫ و ﻣﺳﺗﻘﻠﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺟﺎوز ﻣﺗﺻرﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﺧواھد آﻣد«...
ھرﮔﺎه ،ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﮫ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮔردد ،اﯾن اﻣر ﮐﺎﻣﻼ ھوﯾدا ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﯾر
زﯾر ﻓﺷﺎر ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺧﺎص و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺗن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﻣذﮐور را اﻣﺿﺎ ﮐرده
اﺳت ،ﺧوب اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷﻣﺎری از دوﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ،ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾس را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن زﯾر ﻓﺷﺎر ﺑوده و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺷده ﺑﭘذﯾرﯾم ،ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﻌدی را
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرد .ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭘس از ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﭘﺳر و ﻧواﺳﮫ اش ﺑﺎ ﻗﺿﯾﮥ دﯾورﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر ﺧورد
ﮐردﻧد.
ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن و ﺧط دﯾورﻧد:
ﭘس از ﻣرگ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن او ،ﭘﺳرش اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾد } {١٩١٩-١٩٠١اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﯾﺎزده ﺳﺎل و ھﻔت ﻣﺎه ﺑﻌد از اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﺗوﺳط
ﭘدرش ،ﻣرز ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﻣﺷﮭور اﺳت ،طور آﮔﺎھﺎﻧﮫ و دور از ھر ﻧوع ﻓﺷﺎر
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت .ﻣﺗن اﯾن ﻣﻌﺎھده در اﺛر ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﭼﻧﯾن ﻧﻘل ﺷده اﺳت :
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»ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم .أﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺳراج اﻟﻣﻠﺔ واﻟدﯾن ،اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺗواﺑﻊ آن از ﯾﮏ طرف و ﺟﻧﺎب ﺳر ﻟوﺋﯾس وﯾﻠﯾﺎم دﯾن وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟت ﺑﺎ ﻋظﻣت ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﺣﺗرم
دوﻟت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن از طرف دﯾﮕر...اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻗﺑول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در
ﻣﺳﺎﺋل ﺟزﺋﯽ وﮐﻠﯽ ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮥ راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗراردادی ﮐﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘدرم ﺿﯾﺎء اﻟﻣﻠﺔ واﻟدﯾن
ﻧورﷲ ﻣرﻗده{ﺑﺎ دوﻟت ﻋﺎﻟﯾﮥ اﻧﮕﻠﯾس ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ،ﻋﻣل ﺧواھم ﻧﻣود و ﻣﺧﺎﻟف آن رﻓﺗﺎر ﻧﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺳر
ﻟوﺋﯾس وﯾﻠﯾﺎم دﯾن ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻗﺑول ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫ و ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ دوﻟت ﻋﺎﻟﯾﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘدر
ﻣرﺣوﻣم اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺿﯾﺎءاﻟﻣﻠﺔ و اﻟدﯾن راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣور داﺧﻠﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯾره ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ،ﻣن آن ھﺎ را ﺑﮫ
إﻋﺗﺑﺎر ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ داﻧم و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟف آن ھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﺧواھد ﻧﻣود{...
ﺣﺎل داوری ﺑﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن.
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﺧط دﯾورﻧد:
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺗن ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد و ﺳﺎﺋر ﻣﻌﺎھدات ﭘدرش ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ وت
أﮐﯾد ﮐرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧواﺳﮥ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻧﯾز ﺑﻌد از ﺣﺻول اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دو ﺑﺎر ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻌﺎھدات ﭘدر و ﭘدر ﮐﻼﻧش ﺑﺎ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس ،ﻣﮭر ﺗﺄﺋﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در زﯾر ﻓﺷرده
آن را ﺑﮫ ﻧﻘل از ﮐﺗب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن أﺧﯾر ﺑﮫ ﺧواﻧش ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم.
در ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم ﻗراداد ﺻﻠﺢ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻗرارداد راوﻟﭘﻧدی ﻣﻧﻌﻘدۀ  ٨اﮔوﺳت  ١٩١٩ﻣﯾﻼدی ﮐﮫ ده ﯾوم ﺑﻌد از اﻧﻌﻘﺎد،
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨اﮔوﺳت  ١٩١٩ﻣﯾﻼدی ﻣطﺎﺑق  ٢٨اﺳد  ١٢٩٨ﺧورﺷﯾدی ﮐﮫ روز اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود،
از طرف ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺗوﺷﯾﺢ ﮔردﯾده ،آﻣده اﺳت ﮐﮫ» :دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرﺣد ﺑﯾن ھﻧدوﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣرﺣوم ]ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن[ ،ﻗﺑول ﻧﻣوده ،ﻗﺑول ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد«.
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن)ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﺟدش ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آرای ﻣردم ﯾﺎ ﻣﺷوره ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾت
ﺧوﯾش ﻣﻧﺣﯾث ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ،ﻗرار داد ﺻﻠﺢ راوﻟﭘﻧدی را اﻣﺿﺎ و ﻗﺑول ﻧﻣود و ﺑﮫ آن ھم ﻗﻧﺎﻋت ﻧﮑرده ،اﻧدﮐﯽ
ﺑﻌد ﻣﺛل ﭘدر ﺑزرﮔش ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺧود ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد ﮔﻔﺗﮫ ﺑود...» :ﺑدون واﺳطﮥ ﻏﯾر در ﺧﺎﻧﮥ
ﺧود دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣدود ﺧود را ﻣﻌﯾن ﻧﻣودﯾم«...ﺑرای ﺑﺎر دوم در ﺧﺎﻧﮫ اش-ﮐﺎﺑل ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾورﻧد را ﭘذﯾرﻓت .اﯾن
ﭘذﯾرش در ﻣﺎدۀ دوم ﻣﻌﺎھدۀ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﻧواﻣﺑر  ١٩٢١ﻣﯾﻼدی ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٣٠ﻋﻘرب  ١٣٠٠ﺧورﺷﯾدی ﭼﻧﯾن
ﺻراﺣت دارد:
»دوﻟﺗﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗﯾن ﻋﺎﻗدﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺳرﺣد ھﻧدوﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را طوری ﮐﮫ دوﻟت ﻋﺎﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ
ﭘﻧﺟم ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮥ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨اﮔوﺳت ١٩١٩ﻣﯾﻼدی در راوﻟﭘﻧدی اﻧﻌﻘﺎد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻗﺑول ﮐرده ﻗﺑول ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد«...
ھرﮔﺎه ﺑﺎﻟﻔرض ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن در وﻗت اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﻗرار
داﺷت ،ﭘﺳرش اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺗﺣت ﮐدام ﻓﺷﺎر ﻗرار داﺷت؟ و ﻣﮭﻣﺗر ازآن اﯾن ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد از
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اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻧداﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ
در ﺑراﺑر ﻓرزﻧدان اﯾن ﻣرز وﺑوم ﺷﮑﺳت ﺧورده و ﺑرای ﺑﺎر اول ﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾری ﺷﺎن ﺧط ﺑطﻼن ﮐﺷﯾده
ﺷده ﺑود .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺷورﻣﺎ دﺷﻣن را در ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ روﺑرو و زﻣﯾﻧﮕﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﺄﺳف اﯾن زﻋﺎﻣت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺑود ﮐﮫ در ﻣﯾدان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺧت و ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻌﺎھدات اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﯾل و
رﻏﺑت ﻣﮭر ﺻﺣﮫ ﮔذاﺷت :در ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧط ﻣرزی ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن
)دﯾورﻧد(ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯾﺳت .ھﻣﮫ آن ھﺎ)ﭘدر ،ﭘﺳر و ﻧواﺳﮫ( ﺑر آن ﻣﮭر ﺗﺄﺋﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد.
ظﺎھر ﺷﺎه و ﺧط دﯾورﻧد:
در زﻣﺎن زﻣﺎﻣداری ظﺎھر ﺷﺎه و ﮐﺎﮐﺎھﺎﯾش ﻧﯾز ھﯾﭻ ﻧوع اﻗدام ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رد و ﻋدم ﭘذﯾرش ﺧط دﯾورﻧد
ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻورت ﻧﮕرﻓت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ﺳوم ﺟون ١٩۴٧ﻣﯾﻼدی اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﻧﺷر ﻧﻣود و دوﻟت ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻧﻘﺷﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻋرض اﻧدام ﻧﻣود ،ﻗﺿﯾﮥ دﯾورﻧد ﯾﮏ
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر ﺳر زﺑﺎن ھﺎ اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﻣﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﮔﮥ 21ﺟون  ١٩۴٧ﻣﻧﻌﻘدۀ ﺷﮭر ﺑﻧو
ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ »ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﮫ ھﻧد را ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در اﯾن ﮐﺷور ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
آزاد ﭘﺷﺗون ﺑر اﺳﺎس ﺟﻣﮭورﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد}«.ﻏﺑﺎر ﺟﻠددوم ﺻﻔﺣﮥ {.234دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﻼ ھﯾﭻ
ﻧوع ھﻣﮑﺎری از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧداد.اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻣﯾﻼدی ﻋﯾن ﻗﺿﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮑرار
ﺷد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻗﺑﺎﺋل ﺳرﺣدی طﯽ ﯾﮏ ﺟرﮔﮫ }ﻣﺟﻠس{ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را در ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﻧﻣوده ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻋزام ﮐردﻧد اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ظﺎھر ﺷﺎه ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻓد و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ ﺟرﮔﮫ ﺟواب ﻣﺛﺑت ﻧداد،
ﺑﻠﮑﮫ ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ آن ھﺎ را از اﻗداﻣﺎت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧﺻرف ﮔرداﻧد.
ﺷﮭﮑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ:
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ظﺎھر ﺷﺎه و ﮐﺎﮐﺎھﺎﯾش اﻧﺟﺎم دادﻧد ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ :ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺻدر اﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧواﻣﺑر
 ١٩۴٧ﻣﯾﻼدی ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺟﯾب ﷲ ﺧﺎن را ﮐﮫ از ﮐواﺳﮫ ﮔﺎن اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان»ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﻣﻣﺛل ﺧﺎص اﻋﻠﯾﺣﺿرت« ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋزام ﮐرد .ﺑﮫ ﻗول ﻏﺑﺎر»اﯾن ﺟواﻧﮏ ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻧوﮐﺎر« ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﺑﺎﺋل ﻣﺎورای دﯾورﻧد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم داده ﻧﺗواﻧﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب دﺷﻣن
رﯾﺧت.
او در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ زﯾر ﻧﺎم »ﺑﯾﺎﻧﺎت« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵دﻟو  ١٣٢۶ﺧورﺷﯾدی در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد و در ﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺷﮭﮑﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ !! دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ او ﺑود ،در ﺻﻔﺣﮥ  ۵١آن ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد » :ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ﺗﺄﻣﯾن
ﺣﻘوق ،ﺣرﯾت و ھوﯾت آن ھﺎ )ﭘﺷﺗون ھﺎ( ﺑﮫ ﻧﻘص ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن آن ھﺎ ﺗﻣﺎم ﺷود ...ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی را ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﯾم آن اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﯾﺎن دﯾورﻧد و ﺳﻧد ﺑﺎ اوﺗوﻧوﻣﯽ ﮐﺎﻣل ،ﮐﺷور واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣوﺳم
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻗوﻣﯾت آن ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد...ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد ﺗﺎ ﺳوﯾﮥ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺷﺎن ﺑﻠﻧد
ﺑرود...اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﯾز ﺑﮫ اﻓراد ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣودم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﺎت و اظﮭﺎرات ﻣن و ﻧظرﯾﺎت و
اﻗداﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗم را ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب دارﻧد ،و ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﭘرﺳﺗﯾژ ﺧوﯾش ﺑﺷﻣﺎرﻧد«.
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ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﺧود داوری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻣﺛل ﻣﺧﺻوص
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭼﮫ ﺷـﮭﮑﺎر ﻧﻣوده اﺳت .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزادی»ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« را ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻧﻘص ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺗﻣﺎم ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺧواھد .ﻣوﺻوف ﺑرای ﻣﻧﺎطق ﻣﺎورای دﯾورﻧد اﺗوﻧوﻣﯽ)ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼل داﺧﻠﯽ( ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐرده ،اﻣﺎ او ﺑﮫ ﺣﯾٍث ﯾﮏ دﯾﭘﻠوﻣﺎت !! ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻋدۀ ﮐل در رژﯾم ھﺎی ﻓدراﻟﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﺻوﺑﮫ و
ﯾﺎ اﯾﺎﻟت دارای اﺗوﻧوﻣﯽ ﺧود اﺳت .ﭼﯾزی دﯾﮕری ﮐﮫ او ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺎورای ﺧط دﯾورﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺗﮫ ،ﺻرف
اطﻼق ﻧﺎﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ از ﻗوﻣﯾت آن ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑس .او اﺻﻼ ﺑﮫ ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد ﮐﺎر ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻗﺑول آن
ﺻرف ﺑر ﻣﺳﺎﺋل ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐرده .او ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻوﺑﮥ ﺳرﺣد ،ﺻوﺑﮥ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﮔﻔﺗﮫ ﺷود .ﻣﺛل ﺻوﺑﮥ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺑس.
ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮥ راﯾﮕﺎن:
ﺑﻌد ازﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧدﻣت دﯾﮕری!! ﮐﮫ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺎورای ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد اﻧﺟﺎم داد ،آن ﺑود ﮐﮫ
روزی را}ﻧﮭم ﺳﻧﺑﻠﮫ را{ ﺑﮫ ﻧﺎم »روز ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﻣﺳﻣﯽ ﻧﻣود و اﯾن روز را ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﻣﯾداﻧﯽ
را در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم )ﭼﮭﺎر راھﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن( ﻣﺳﻣﯽ ﻧﻣوده و رﯾﺎﺳﺗﯽ را در ﭼوﮐﺎت ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﮐﺷور ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﻗﺑﺎﺋل« ﺗﺷﮑﯾل و در ﺑﻌﺿﯽ از وﻻﯾﺎت ﺷﻌب آن ﻧﯾز ﻋرض وﺟود ﻧﻣودﻧد .اﯾن رﯾﺎﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮥ
راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺻرف ﮔزاف از ﭘول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣردم ﺑﯾﭼﺎرۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻏرض ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﯽ ھوﯾت
از ھر دﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷت .ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ اﯾن رﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﻣﺳووﻟﯾت ﭼﮫ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز
ﻣن ،ﺗو و دﯾﮕران ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ اﺻﻠﯽ وزارت ﺳرﺣدات و ﻗﺑﺎﺋل ﺷﺎﻣل در ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟
از دوران ﺻدارت ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺗﺎ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳردار داوود ﺧﺎن -ﻋﻣو زادۀ ظﺎھر ﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدر أﻋظم ﺑر
ارﯾﮑﮫ ﻗدرت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﮑﯾﮫ زد ،ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺗﮫ ﺑود .دﯾﮕر از ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد ﺧﺑری ﻧﺑود.
اﻣﺎ اﯾن ﺳردار دو آﺗﺷﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را داﻣن زده و از اﯾن رو ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دو ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯽ ﮔذاﺷت و ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﺑر ﺧورد ﻧظﺎﻣﯽ
ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻧﻐﻣﮫ »دا ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ«:
ﺑﻌد ازﯾن ﺻف آراﯾﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﻣﻔﮭوم و ﻧﺎﺑراﺑر از ﻧﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣوﺿوع دا ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ)اﯾن
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎ( ،ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز ﺳرد و ﺳردﺗر ﺷده ﻣﯽ رﻓت و ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺷﺎﻋره ،ﻣراﺳم ﺗﺟﻠﯾل از روز
ﻧﮭم ﺳﻧﺑﻠﮫ و ﺗﺣرﯾر ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﻣﻘﺎﻻت آن ھم ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل ﮐﮫ ھدف دﯾﮕری را ﺗﻌﻘﯾب
ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﻋدۀ ﯾﯽ ﺑر آن اﻧد ﮐﮫ در ﭘف ﮐردن ﺳرﻧﺎی »داﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺷوروی و ھﻧد ﺧﺎﻟﯽ از
ﻧﻘش ﻧﺑودﻧد.
ﺳردار داوود ﺧﺎن ﭘس از ﮐودﺗﺎی  ٢۶ﺳرطﺎن و ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﻐﻣﮥ »داﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ« را
ﺑﮫ ﻧواﺧﺗن ﮔرﻓت .اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﻧﮫ آﻧﻘدر ﺟدی ﺑود و ﻧﮫ ھم ﻣدت طوﻻﻧﯽ دوام ﮐرد .وی در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر رﯾﺎﺳت
84

ﺟﻣﮭوری اش ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻗراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرد .زﯾرا در ﭘﯽ ﺗﺣﮑﯾم رواﺑط ﺣﺳﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔردﯾده
ﺑود.
ﭘس از ﮐودﺗﺎی ﺛورو ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺣزب ﺧﻠق ﺑﺎر دﯾﮕر دراﻣﮥ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﻌﯾﯾن ﺳر ﻧوﺷت !؟ ﻗﺑﺎﺋل ﻣﺎورای
ﺧط دﯾورﻧد روی ﺻﺣﻧﮫ آﻣد .در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻌد از ﺳر ﻧﮕوﻧﺋﯽ ﺣﮑوﻣت ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﺗوﺳط
ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﺟﻧرال ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ﻣﺗﺷﻧﺞ ﮔردﯾده ﺑود ،ﺗﻌداد از ﺳران أﺣزاب ﭼپ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﺋﻠﯽ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرازﯾر ﺷدﻧد .ادارۀ اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی را در ﺧدﻣت اﯾن ﺧﺎﻧﺎن دوﺳره
ﻗرار داد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﻋده از ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر زﻧده ﻣﺎﻧدن ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ وﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن
ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧواﻧده ﻗرار ﮔرﻓت .آن ھﺎ در ھر ﻧوع ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ ﺧﻼف ﻋرف ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ دﺳت آزاد داﺷﺗﻧد.
ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از اﯾن ﺧﺎﻧﺎن دوﺳره در وﻗت ﺑر ﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﯾﮭن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺷﺎن -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮭﺗرﯾن و ﺟواﻧﺗرﯾن
زﻧﺎن و دﺧﺗران اﻓﻐﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ ازدواج ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺧود ﺑردﻧد.
ده ھﺎ ،ﺻدھﺎ و ھزارھﺎ ﺟوان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓﻐﺎن و ﺑﮫ ﻣﺻرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرض ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺳﺎﺑق و ﺳﺎﺋر ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﺳﺗﯽ إﻋزام ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﮐﮫ ھﻣﮥ آن ھﺎ اﻣروز در ﮐﺷورﺷﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﺻروف ﺧدﻣت اﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻدھﺎ و ھزارھﺎ ﺟوان وطن ﻣﺎ از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﻋﺎﻟﯽ آن ھم در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺣروم ﻣﺎﻧده اﻧد .ﺳر اﻧﺟﺎم دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد
ﺑﮫ وطن ﺷﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﮔﺷﺗﮫ و در آﺑﺎداﻧﯽ آن ﻣﺻروف اﻧد .وﻟﯽ اﯾن رژﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﺋﯽ ﻏﯾر ﻣردﻣﯽ و
ﺗﺑﺎرﮔرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻼش داﺷﺗﻧد ﺑﺎ »ﺣﻠوا ﺣﻠوا ﮔﻔﺗن ،دھن ﺧوﯾش را ﺷرﯾن ﺳﺎزﻧد«.
آن ھﺎ ﻏﺎﻓل ازﯾن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎن ھﺎی دوﺳره ﻧﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻧﮫ ھم ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! اﮔر از ھر ﻓرد ﻗﺑﺎﺋﻠﯽ
ﻣﺎوراء ﺧط دﯾورﻧد ﭘرﺳﯾده ﺷود ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯽ؟ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺟواب ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ اﺟﻣل ﺧﺗﮏ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل در وزﯾر اﮐﺑر ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﭘول ﻣﻠت ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺻروف ﻋﯾﺎﺷﯽ،
ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ و ﺷﻌر ﮔﻔﺗن ﺑود ،طﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﺎ رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ »ﭘﮫ اﻓﺗﺧﺎر
ﺳره وﯾﻠﯽ ﺷوم ﭼﮫ زه د ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾو ﭘﺷﺗون ﯾم«)»ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ ﭘﺷﺗون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺳﺗم«(.
ﻟر و ﺑر ﭘﺷﺗﺎﻧﮫ ﯾو دی )ﭘﺷﺗون ھﺎی ھر دو ﺳوی ﻣرز ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد(:
ﺳر اﻧﺟﺎم أﺟﻣل ﺧﺗﮏ ﮐﮫ از ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن داﻋﯾﮥ »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺑود ،اظﮭﺎراﺗش را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮥ ﻋﺎطﻔﯽ »ﻟروﺑر
ﭘﺷﺗﺎﻧﮫ ﯾودی« ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد و اﯾن آﺧرﯾن ﻣﯾﺧﯽ ﺑود ﮐﮫ او ﺑر ﺗﺎﺑوت داﻋﯾﮥ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﮐوﺑﯾد.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺟﺎھدان و طﺎﻟﺑﺎن در ﻣورد ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد.اﮐﺛرﯾت ﺳران ﻣﺟﺎھدان
ﭘروردۀ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن ھم ﺳﺎﺧﺗﮥ آی .اس .آی -ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑوده اﻧد .ھر دو ﮔروه ﻧﺧواﺳﺗﻧد ﻧﺎن
ﺑﺧورﻧد و ﻧﻣﮑدان ﺑﺷﮑﻧﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻠﺣوظ ،ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻧواﺧﺗن ﻧﻐﻣﮥ »داﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ« ﻧﺑودﻧد .آن ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺋرﯾن
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ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣرف زدن در ﻣورد ﺧط ﻣرزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯾﮭوده اﺳت .زﯾرا اﯾن ﺧط ﺣﯾﺛﯾت ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺎن
دوﮐﺷور را دارد.
ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﺎﻟﺑﺎن] ،در آﻏﺎز[ دوﻟت ﺟدﯾد و ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮥ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ رھﺑری آﻗﺎی ﮐرزی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﯾز ﭼﻧدان ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣطرح ﮐردن دراﻣﮥ ﺧط دﯾورﻧد ﻧﺑود ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕری اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ
ﯾﺎدش آورد .ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﺟﻧرال ﭘروﯾز ﻣﺷرف در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد طرح ﺗﻣدﯾد دﯾوار ﺧﺎردار را
در ﻣرزھﺎی ﮐﺷورش ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺧط دﯾورﻧد( ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ ﻧﯾروھﺎی وﯾراﻧﮕر از ﯾﮏ ﺳوی ﺧط
ﻣرزی ﺑﮫ ﺳوی دﯾﮕر آن ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣود .ﺑﺎ إﻋﻼم اﯾن طرح ،ﺷﻣﺎری از ھواداران ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑﺎر ﮔراﯾﯽ ،ﺗﻼش ﮐردﻧد
ﺑﺎر دﯾﮕر »ﻧﻐﻣﮥ ﻓراﻣوش ﺷدۀ دﯾورﻧد« را ﺑﻧوازﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﯾﮭوده ﺧواھد ﺑود.
اﮔر ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻗت ﺷود ،ﺑﮫ وﺿﺎﺣت ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد را ﻣﻧﺣﯾث
ﻣرز ﻣﺷﺗرک ،ﺑﯾن دوﮐﺷور ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ،اﻋﺿﺎی طﺎﻟﺑﺎن و
اﻟﻘﺎﻋده از ﻣرزھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﻧﻣوده ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و دﺳت ﺑﮫ أﻋﻣﺎل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
زده اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت را ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھر ﮔﺎه ازآن ھﺎ ﭘرﺳﯾده ﺷود ھدف ﺗﺎن از ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐدام ﻧﻘطﮫ اﺳت؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﮫ ﺟز از ﺧط ﻣﺷﮭور
دﯾورﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺟﺎ و ﻣﺣل دﯾﮕری ﻣﺛﻼ اﺗﮏ ،ﺳﻧد ،ﺣﺳن اﺑدال......ﻧﺎم ﺑﺑرﻧد .ھرﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﻣﯽ
ﺗوان اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋﻣل ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ،ﭘس
ﭼرا دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﺣدود ھﺷﺗﺎد ھزار ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﻧوار ﻣرزی
دﯾورﻧد ﺳﮑوت ﻧﻣوده اﺳت؟
ﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ آﻣدﯾم ،در آﺧﯾر ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣرز ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺧط دﯾورﻧد «
ﻣﺷﮭور اﺳت و اﻣروز ﯾﺎ ﻓردا ﯾﮏ ﺻد و ﺳﯾزده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دو ﮐﺷور ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد و
ﭘذﯾرش ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﺳت .طوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ھم ﺗذﮐر رﻓت ،رژﯾم ظﺎھر ﺷﺎھﯽ ﭘس از
ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٧آن ﮐﺷور را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و از ﺳﺎﺑق ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ در
ﺳطﺢ ﺗﺑﺎدﻟﮥ ﺳﻔﺎرت ﮐﺑری داﺷﺗﮫ و ﺗﺎ اﮐﻧون ھم اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود اﺳت ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺗﺑﺎدﻟﮥ ﺳﻔﯾران ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن ﮐﺎﻣل ﯾﮏ ﮐﺷور اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺳن ﺧﺗﺎم ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮕﺎﺷت ﮐﮫ :ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺻﻼح ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ دوﻟت و ﭘﺎرﻟﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ »زﺧم ﻧﺎﺳور« در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺗﺑدﯾل ﺷده ،اﻋﺗراف ﻧﻣﺎﯾﻧد .و ھر
ﮔﺎه ﺑﺗواﻧﻧد ﺧط ﻣرزی ﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮥ اﺻﻠﯽ ﺿﻣﯾﻣﮥ ﻣﻌﺎھدۀ دﯾورﻧد ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﻧد ،ﺑﺎز ھم
ﻣؤﻓق ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردﻧد .زﯾرا ﺑﮫ ده ھﺎ ﮐﯾﻠوﻣﺗر اراﺿﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن اﮐﻧون در ﺗﺻرف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار دارد ،ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔرداﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود،ﮐﮫ ﺗﺣﻘق اﯾن اﻣرﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﺑرای ﮐﺷور ﻣﺎ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود.
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اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ آﻗﺎی ﺑراھوﯾﯽ وزﯾر ﺳر ﺣدات و ﻗﺑﺎﺋل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ھدف آﻗﺎی وزﯾر از اظﮭﺎر اﯾن ﺣرف ﻋﺎطﻔﯽ در ﺑراﺑر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم ﺑﮫ
دﺳت آوردن ﯾﮏ ﺻد و ھﻔﺗﺎد و ﺷش رای ﻣواﻓق اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﺑوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺻﯾب ﮔردﯾد ،و اﻻ ھﯾﭻ ﻋﻘل
ﺳﻠﯾﻣﯽ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﯾﮏ ﻋﺿو ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﺎری رژﯾم ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻔﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد.42

 .42وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎد داﮐﺘﺮ رﻧﮕﯿﻦ دادﻓﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ -وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ رژﯾﻢ
ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫ ادﻋﺎھﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ھﺎﯾﺶ؛ ﺑﺎ دﯾﺪه دراﯾﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن ھﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ادﻋﺎی ارﺿﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ از ﺑﺮاھﻮﯾﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺎﺳﻮاد در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﮫ
ﺟﺎی ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﻮاﯾﯿﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ رﻣﻞ اﻧﺪازی و ﻓﺎل ﺑﯿﻨﯽ و
ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﭙﻨﺘﺎ از ﺳﺮ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﻧﻮﮐﺮ
ﻣﻨﺸﯽ ﻧﺰد ﮐﺮزی و ﺗﯿﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ اش ﮐﮫ دﯾﻮاﻧﮫ وار ﺑﮫ ﺗﺒﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻨﻮن
آﻣﯿﺰ رو آورده اﻧﺪ ،دﺳﺖ ﯾﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎوده ﺳﺮاﯾﯽ ﯾﺎزﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺗﺮاز داﻧﺶ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ در
ﺑﺎره ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ وای ﺑﺮ
ﮐﺸﻮر -وﯾﺮاﺳﺘﺎر.
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ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن :داﮐﺗر ﺑﺎرﻧت روﺑﯾن و اﺑوﺑﮑر ﺻدﯾﻘﯽ
اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﻠﺢ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ،واﺷﻧﮕﺗن دی ﺳﯽ
ﮔزارش اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ -اﮐﺗﺑر ﺳﺎل ٢٠٠۶

ﺑرﮔردان از داﮐﺗر ھﺎرون اﻣﯾرزاده

ﺷﮑﺳت ﺑن ﺑﺳت در رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن

ﯾﺎدداﺷت ﻣﺗرﺟم ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻘدﻣﮫ ﻣوﻟﻔﺎن
داﮐﺗر ﺑﺎرﻧت روﺑﯾن -اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾوﯾﺎرک ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗﺑر ﺗرﯾن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت ،رھﺑری ﮔروه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن را در» اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﻠﺢ« اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ دوش دارد .ﮔزارش
ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﯾش از ھﻣﮫ ،دﺳﺗﺎورد ﭘژوھش ھﺎی ﻣوﺻوف در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر و ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﻔر ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺎه ھﺎی ﺟوﻻی و اﮔوﺳت و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی وی ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و
ﻗوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﻓزون ﺑر داﮐﺗر روﺑﯾن در ﺗرﺗﯾب اﯾن ﮔزارش اﺑوﺑﮑر ﺻدﯾﻘﯽ -ژورﻧﺎﻟﯾﺳت و
داﻧﺷﻣﻧد ﻧﯾز ﺳﮭم دارد.
ﻣوﻟﻔﺎن از ھﻣﮑﺎری اﻓراﺳﯾﺎب ﺧﺗﮏ و اﺣﻣد رﺷﯾد در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال ،رﺳول اﻣﯾن ،ﺣﺎﻣد
وردک و ھﻣﺎﯾون ﺣﻣﯾد زاده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷده اﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ادﻋﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑرﺧﯽ
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻣوﺿوع در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ
ﻧﺧواﺳﺗﻧد اﺳم ﺷﺎن اﻓﺷﺎ ﺷود ،ﻧﯾز ﺑﺎ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت و دﯾدﮔﺎه ھﺎ ،در ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮔزارش ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﻧد .طرح اﺑﺗداﯾﯽ
ﮔزارش ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣوﻟﻔﺎن از ﻧظر و ﺗﺎﯾﯾد اﺣﻣد رﺷﯾد ،ﻣﺎروﯾن وﯾﻧﺑﺎ وم Marvin Weinbaumو ﺳﺑﺳﺗﯾﺎن ﺗرﯾﻔز
 Sebastien Trivesﻧﯾز ﮔذﺷﺗﺎﻧده ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗر ﺗﯾب ،ﻣوﻟﻔﺎن ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﮫ ﭘژوھش ﻣذﮐور ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد و ﺣﻣﺎﯾت ﺻﻧدوق ﺑﻧﯾﺎد راﮐﻔﻠر ،اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺎز ،ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھﯽ ﻧﺎروی و ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣوﻟﻔﺎن دﯾدﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﯾن
ﮔزارش آﻣده ،ﺣﺗﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی »اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﻠﺢ« را ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﮕرس اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧور دار اﺳت ،ﺑﺎزﺗﺎب دھد.
ﭘﯾراﻣون ﻋواﻣل ﺑﺣران آﻓرﯾن در رواﺑط ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣورد ﺧط دﯾورﻧد در ﭼﻧد
ﺳﺎل اﺧﯾر ﺗﻌدادی زﯾﺎدی ﺻﺎﺣب ﻧظران و آﮔﺎھﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺑراز ﻧظر ﻧﻣوده اﻧد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾد اﯾن
ﻧﺧﺳﯾن ﺑﺎری ﺑﺎﺷد ،رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺣراﻧﺎت و راھﮑﺎر ھﺎی ﺟدﯾد ﻣﺣﺻول ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟرﮔﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓراﻣرزی را ﻣﯽ ﺗوان ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻗﺿﺎوت ﻗرار داد.
درﯾن ﮔزارش ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﻧﯾﺎدی و ﺷﻔﺎف ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮑﺳت ﺑن ﺑﺳت در
رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻧﯾم ﺳده اﺧﯾر ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ،در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﭘژوھﺷﮕران
ﺷﮑﺳﺗن ﺑن ﺑﺳت در رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ دادن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل دو طرف ﻣرز دﯾورﻧد در ﺑدل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .از ﻧظر ﻣوﻟﻔﺎن در ﺻورت ﺗﺣﻘق اﯾن طرح ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺛﺑﺎت ﭘﺎﯾدار در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗﺎﻣﯾن
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ﺣﻘوق ﻣﺷروع ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ،رﻓﺎه و ﺗوﺳﻌﮫ را ﺑرای ﮐﺷورھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺟﯾوﭘﻠﯾﺗﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ را ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾن طرح ،ﻣرزھﺎی ﺑﺎز و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺷﻣﮑش ھﺎ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دھد
ﺑﻠﮑﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ و ﻋﺑور و ﻣرور ﻗﺑﺎﯾل دو طرف ﻣرز ﻧﯾز ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود .ازﯾن رو ،اﯾن طرح ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻟﮕو و
ﻣﺣرک ﺑرای ﺑﺎز ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﺳﺎﯾر ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی اﯾران و آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ
ھﻣﻔرھﻧﮕﺎن و ھﻣزﺑﺎﻧﺎن اطراف ﻣرزھﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﻧﻣود .زﯾرا ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز اﺟﺑﺎرﯾﺳت.
ھرﭼﻧد طرح »ﺷﮑﺳت ﺑن ﺑﺳت« ظﺎھراً ﺑﮫ رھﺑری داﻧﺷﻣﻧدان و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻔوذ اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﻠﺢ
اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺳوی ﮐﺎﻧﮕرس اﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود آن،
ھﻣﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ در آن ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﺎ ًﺛر از دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﺧواﺳت ھﺎی ﺣزب ﻋواﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﺳت .ﺣزب ﻋواﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﯾم ﺳده ﮔذﺷﺗﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن و ھﻧدوﺳﺗﺎن
اﺳﺗﻔﺎده اﻋظﻣﯽ ﻧﻣود ،اﻣروز ﺧواﺳت ھﺎی آن از طرﯾق ﻏرب و ﺑﮫ ﺧﺻوص اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﮕرس اﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺑر آﯾد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾب دﯾﮕر اﯾن طرح ،ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ درﮐﻣﯾت ﻧﻔوس ﻗﺑﺎﯾل دو طرف دﯾورﻧد و ﮔﺳﺗرده ﻧﺷﺎن دادن ﻣﻧﺎطق زﯾﺳت
آن ھﺎﺳت .ازﯾن رو در طرح ﮐﻧوﻧﯽ اﮔر دﻓﺎع از ﺣق ﻣﺷروع ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون در دو طرف ﻣرز ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﯾت
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘزﯾر در ﺧور اﺣﺗرام و ﺗﺎﺋﯾد اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎﺋﯾد ﯾﮏ ﺣق و واﻗﻌﯾت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺎی اﻧﮑﺎر ازﺣﻘوق و واﻗﻌﯾت ھﺎی
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘزﯾر دﯾﮕر ﺷود .ازﯾن دﯾدﮔﺎه طراﺣﺎن »ﺷﮑﺳت ﺑن ﺑﺳت« از ﯾﮏ ﺑن ﺑﺳت ﻋﺑور ﺧواھﻧد ﮐرد وﻟﯽ ﺑﮫ
زودی ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ھﺎی دﯾﮕر ﺧواھﻧد رﺳﯾد .و اﯾن ﺑن ﺑﺳت ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ اﯾران و ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺧطر ﻧﺎک ﺗر از ﺑن ﺑﺳت ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾب ،طرح ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣرک ﯾﮏ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﻠﯽ داغ ﭘﯾراﻣون ﺧط دﯾورﻧد در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟرﮔﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻓراﻣرزی ﺷود .اﻓزون ﺑر آن اﯾن طرح ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻧﯾم ﻗرﻧﮫ زﯾر ﻧﺎم ﺧط
دﯾورﻧد ﺑﮫ ﺣﯾث اﺑزار ﻧﯾز ﭘﺎﯾﺎن دھد .اﻣﺎ ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﺑﺳﯾﺎری ﻣواد اﯾن طرح ﺟﺳﺎرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ
ﺑزدﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺳﯾر ﻧﯾم ﻗرﻧﮫ در زﻧﺟﯾر دﯾورﻧد.
در ﻓرﺟﺎم ﺑﺎﯾد در ﻣورد واژه ھﺎ و زﺑﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را روﺷن ﺳﺎﺧت:
ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت،ﺑﺎ وﺟود دراز ﺑودن ﮔزارش ،ﺑﺧش زﯾﺎد آن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻘدﻣﮫ و ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣت
ھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑرای ﺧواﻧﻧده آﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎھد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوده اﻧد ،ﺗﮑراری و ﭼﻧدان
دﻟﭼﺳپ ﻧﺧواھد ﺑود.
دوم -Federally Administrated Tribal Area(FATA) ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎم رﺳﻣﯽ اداره ﻓدراﻟﯽ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ
اﺳت ،وﻟﯽ در ﺗرﺟﻣﮫ » ﻗﺑﺎﯾل آزاد « ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ھﻔت اﯾﺟﻧﺳﯽ در اطراف ﺧط دﯾورﻧد آﻣده اﺳت؛
ﺳوم -North West Frontier Province (NWFP) ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺎﻟت ﻣرزی ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻧﺎم رﺳﻣﯽ آن و ﯾﺎ
ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت.
ﭼﮭﺎرم ) Frontier Crimes Regulations (FCRﻣﻘررات ﺟراﯾم ﺳرﺣدی ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ،ﻧﮫ آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ
ﻗﺎﻧون ﺟراﯾم ﺳرﺣدی.
ﻓﺷرده
 -١طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در ھر دو ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑراﺑراﻧﮫ ﻓﻌﺎل اﻧد .ﺷورﺷﯾﺎن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﺳت ﺑﻠوچ ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی رھﺑران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺣﻣﺎﯾت ھﻧد ﺑرﺧور دارﻧد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﯾز در وﺧﯾم ﺷدن رواﺑط دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﻘش ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی
ﺧﺷوﻧت ﮔرا ﺑﮫ وﯾژه در اطراف ﻣرز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری دو ﮐﺷور دارد .اﯾﺟﺎد طرح ﺧﺷوﻧت زداﯾﯽ ﻣﯾﺎن دو
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ﮐﺷورﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﯾﺎﺗﯽ واﺷﻧﮕﺗن ،ﻧﺎﺗو ،و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت و آﻧﺎن ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺳﺎﯾر ﺗداﺑﯾر ﻣﺗﻌﮭد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ ﺿروری ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 .٢رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در دوران ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﺑﻌد از ﺗﻘﺳﯾم ھﻧدوﺳﺗﺎن و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
 ١٩۴٧ھﻣواره ﺧﺻوﻣت آﻣﯾز ﺑوده اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧش ھﺎ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧد در
ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻗرار داﺷت ﺑﮫ ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺗﻣﺎم رژﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن
ھرﮔز ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد؟ و ھﻣواره ﺻﺣﺑت از داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت.
اﻣروز ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺷورﺷﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی آن ھﺎ در اطراف ﻣرز در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ و از ھﻣﺎن ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ
ﺳر ﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﮔذﺷﺗﮫ و ھم ﭼﻧﺎن ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
 -٣ﻧظﺎم اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣرزھﺎ در ﺳده ﻧزدھم ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗوری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر ﺑرﻗرار ﮔردﯾده ﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺷور ﺣﺎﺋل در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺑدل ﺷد ،دﯾﮕر در ﺳده ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﮐﺎرﺑرد ﻧداﺷﺗﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑرﺧورد
ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و دﯾﮕر ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ راه ھﺎی ﺟدﯾد را ﺑرای
ﺛﺑﺎت ﻣرزی ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﺑﻧد؛ ﺑﺎﯾد اﯾن دو ﮐﺷور را در ﺟﮭت ﮔﻔﺗﻣﺎن ،اﻣﻧﯾت و رﻓﻊ اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻣرزی ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻓﺷﺎرھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ﺑﮫ طرﻓﯾن ﻣﻣﮑﻧﺳت ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.
 .۴در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد روﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﮕراﯾﯽ اﻗوام ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود؛ ﻣرز ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود؛ دﺳﺗرﺳﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻧدرھﺎ و ﺳﮭوﻟت ھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺗﺿﻣﯾن داده ﺷود؛ ھر دو ﮐﺷور ﺑﺎﯾد ﻣرزھﺎی ﺧوﯾش را ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺟﺎرت ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و رواﺑط
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎز ﻧﮕﮭدارﻧد؛ ﺑﺎﯾد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻋﻘد ﮔردد ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺷﺎن
را وارد رواﺑط ﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﺎزﻧد؛ و ھﻣﭼﻧﺎن ھر دو ﮐﺷور ﺗﻌﮭد ﺑﺳﭘﺎرﻧد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ﺧﺷوﻧﺗﮕرا در ﺑراﺑر ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗوﻗف دھﻧد.
 .۵اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﺗو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺎم زﯾر را ﺑرای اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑﻔرﺳﺗﻧد:
ﺣﺿور و ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﺑرای ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد
آن را ﺑﮫ زودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد .آن ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗﻔﻘﺎﻧﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن را وادار ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در
ﺣد ﺗوان دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﺎﻣﯾم دﺷوار در ﻣﺑﺎرزه در ﺑراﺑر ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﺎ از ﺧﺎک ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﺷﻣول ﻣﻧﺎطق ﮐﺷﻣﯾر اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد .آن ھﺎ]ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ[ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ اﯾن روﻧد را اﻧﮑﺷﺎف دھﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺣﯾث
ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺗواﻓﻘﺎت ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.
ﺟﻧﮓ ھﺎی داغ در ﻣرزھﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮔز ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت ﮐرزی ھﻣواره دوﻟت
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ طرف ھﻧدوﺳﺗﺎن دارد .دﺷﻣﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎ در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
داﻣن ﻣﯽ زﻧد .اﯾن ﮐﺷﻣﮑش ھﺎ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣواﻧﻊ ﺑرای آﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺷده ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد اﻟﻘﺎﻋده و
طﺎﻟﺑﺎن را از ﻣﻧطﻘﮫ از اواﯾل  ٢٠٠٢ﺑدﯾن ﺳو ﺑﯾرون ﺑراﻧﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣرزھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ،و طوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺷوار ﻣﯽ ﺗوان آن را زﯾر ﮐﻧﺗرل در آورد ،از زﻣﺎن
اﻣﭘراﺗوری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر ﺑﮫ ارث ﺑرده اﻧد .در اواﺧر ﺳده ﻧزدھم اﻣﭘراﺗوری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺗﻼش ﻧﻣود ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺷور ﺣﺎﺋل ﻣﯾﺎن ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ ﻣﺑدل ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ ﻧظﺎم ﻣرزﺑﻧدی ﺳده ﻧزدھم ﮐﮫ در
ﺣﺎﺷﯾﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻗﻠب ﺳده ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم اﺳﺗراﺗﯾژی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑرد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
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ﮐﻧون ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻧﺎﮔزﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣرزی را ﺣل ﻧﻣﺎﯾﻧد .آن ھﺎ ﻣﺟﺑورﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﻏﻠﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺛﺑﺎت ﭘﺎﯾدار ،ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﮔروه ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد از ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﯽ ھم
ﺑر ﺧور دار اﻧد ،ﻧﯾز دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﯾژه اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﺎ وﺳﺎﯾل
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و راه اﻧدازی رﻓورم ھﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣﻧﺎطق ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ روﻧد ﺧﺷوﻧت زداﯾﯽ را ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﻧد .آن ھﺎ]ﻏرب[ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﮔزﯾر اﻧد ﺑﺎزﯾﮕران ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ را در زﻣﯾﻧﮫ زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺧﻧدق ﮐﻧﯽ ﺷﺎن را ﻋوض ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﮐﺎﺑل و اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ را در ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﺻﻠﺢ و
رﻓﺎه ﺑرای ﻣردم ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ اﺳﯾر در ﺗﻠﺧﮑﺎﻣﯽ ﮐﺷﻣﮑش ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﯾر ﺑﻣﺎﻧﻧد.

ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﮐﮭﻧﮫ و ﺗﻠﺦ ﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﺗﺎزه
ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣدود  ٣٠اﻟﯽ  ٣۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐل ﻧﻔوس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯾن ١۵
اﻟﯽ  ٢٠درﺻد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧﻔوس  ٣٠ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اﯾن ﮐﺷور  ۵٠درﺻد آن را
ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﻠوچ ھﺎ در اطراف ﺧط دﯾورﻧد در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺟﻧوب ﺷرق و ھﻣﭼﻧﺎن در اﯾران
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎطق در طول ھزاره ھﺎ در ﻣﺳﯾر ﺷﺎھراه ﺗﺟﺎرت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯾﺎن ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺑﮫ آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی و ﻏرﺑﯽ ﻗرار داﺷت .ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺳﻣﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣﺻول اﻣﭘراﺗور ﺳﺎزی ھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ اﺳت
و اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﻌﺎﺻر ﻣﻧطﻘﮫ در اواﯾل ﺳده ﻧزدھم از زﻣﺎن ﺷروع ﮔﺳﺗرش ﻧﻔوذ ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎل
ﻏرب ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓت.
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٢۵ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺗﺳﺧﯾر دھﻠﯽ در  ،١٨٠۴ﻧﮕران ﭘﯾﺷروی ﺗزار روس ﺑﮫ طرف آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷد .در
ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ اول اﻓﻐﺎن -اﻧﮕﻠﯾس) (۴٢-١٨۴٠ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﻧﻣودﻧد و وﻟﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﻗﯾﺎم
در ﮐﺎﺑل ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد.
در ﺳﺎل  ١٨٧۶روس ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﭘﯾش روی ﻧﻣوده ﺑﮫ رود آﻣو ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷﻣﺎل را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،رﺳﯾدﻧد .ﺗﻼش ھﺎی اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺑر ﻗرار
ﮐﻧد ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ دوم اﻓﻐﺎن -اﻧﮕﻠﯾس در  ١٨٧٩ﺷده و ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺧﻠﻊ اﻣﯾر از ﻗدرت و اﺷﻐﺎل ﮐﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﺷد .اﯾن
زﻣﺎن اوج »ﺑﺎزی ﺑزرگ« ﺑود ﮐﮫ ﻗدرت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑر ﺳر ﺗﺳﺧﯾر آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده ﺑودﻧد .ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ اﻣﯾر ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن را ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﮔﻧدﻣﮏ را در
 ١٨٧٩اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ارﺗش آن ﮐﺎﺑل را اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده ﺑود .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺑﻌدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﯾن ﻣﻌﺎھده را رد ﻧﻣودﻧد و آن را ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺧواﻧدﻧد.

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آن وﻗت ﭘﯾراﻣون ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﺳﭘردن ﺣق ﺗﺳﻠط ﺑر ﭼﻧدﯾن ﻧواﺣﯽ ﻣرزی ﺑﮫ ﺷﻣول
ﻣﻧﺎطق ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﻣروزی FATAو ﺑﺧﺷﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑرای اﯾن ﮐﺷور ﺗواﻓق ﻧﻣود .ﻣﻌﺎھده ﻣذﮐور ﺑرای
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎﺑل در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ و ھم ﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ و اﺳﻠﺣﮫ ﺑرای ﺣﮑﻣراﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﺧود ﺑﺎﺷد ،ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑود .ﮐﻣﯾﺷﻧر ھﺎی روس -اﻧﮕﻠﯾس در ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی
 ١٨٧٠و  ١٨٩۶ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻏرﺑﯽ ﺑﺎ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ،اﯾران و ﭼﯾن را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﮐردﻧد.
در ﭘﯽ ﺟﻧﮓ دوم اﻓﻐﺎن -اﻧﮕﻠﯾس ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ طرح اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻣرزی ﭘﺎﯾدار ﺷﺎﻣل وﺿﻌﯾت ھﺎ و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾﺳم ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣرزھﺎی ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در ﺗﺣت اداره ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭘﯾش
ﮐﺷﯾد .آن ھﺎ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑرادر زاده ﺷﯾر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن را ﮐﮫ در ﺗﺑﻌﯾد در ﺗرﮐﺳﺗﺎن روﺳﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد،
دﻋوت ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺗﺧت ﺷﺎھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در  ١٨٨٠در اﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار دھﻧد.

ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺧط دﯾورﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺿرورت ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻧﺎطق ﻣرزی داﺷﺗﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﻧطﻘﮫ
ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در زﯾر ﺳﻠطﮫ ﺣﮑوﻣت دھﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﭘس از اﯾﺟﺎد دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ،١٩۴٧ﺳﮫ
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اﯾﺟﻧﺳﯽ ﺟدﯾد از ﺑﺧش ھﺎی ﺑرﯾده ﺷده ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ دﯾﮕر اﯾﺟﺎد ﮔردﯾدﻧد .دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼت رﺳﻣﯽ ﺑﻧﺎم
) Frontier Crimes Regulations (FCRو ﯾﺎ ﻣﻘررات ﺟراﯾم ﺳرﺣدی را ﺑرای ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺑﺎ
آﻏﺎز ﺳده ﻧزدھم ﻗﺎﻧون ﻧﺎﻣﮫ ﻣذﮐور ﺳر اﻧﺟﺎم ﺣﯾﺛت ﻗﺎﻧوﻧﯽ را در ﺗﺣت واﯾﺳرا]ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ[ ﻻرد ﮐﯾرزون در
 ١٩٠١ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺎﻧون رﺳﻣﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد اﺟرا ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس از آن ﮐﮫ »« Forward policyﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷروی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺟﻧﮓ اول اﻓﻐﺎن -اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺎﮐﺎم ﮔردﯾد،
دھﻠﯽ]ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ[ ﺳﯾﺎﺳت »ﺳرﺣدات ﺑﺳﺗﮫ« را در ﭘﯾش ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻣرزھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎﯾل ﻣﺑدل ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرای
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ »ﺳرﺣد« ﻣﻌﻧﺎی»ﺣدود ﭘﮭﻧﺎور ﮐﺷور ﺳرﺣدی ،ﺳرزﻣﯾن دروﻧﯽ و ﯾﺎ دوﻟت ﺣﺎﯾل« را ﻣﯽ دھد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﺧﺻوﺻﯾت اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت را ﮔذار از»ﺳرﺣد ﺟداﺳﺎز« ” “frontier of separationﺑﮫ »ﺳرﺣد ارﺗﺑﺎط
ﺳﺎز«” “frontier of contactدر ﻗطب ﻣﺧﺎﻟف آن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ داد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن » ﺳرﺣدات ﺳﮫ طﺑﻘﮫ ﯾﯽ« ﺑﮫ
وﺟود آﻣد.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳرﺣد از ﮐﻧﺎر ﻣﻧﺎطق ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً اداره ﺷوﻧده ﻣﺛل رود ھﻧد ﻏرﺑﯽ در ﺳده ﻧزدھم و ﻧواﺣﯽ ﻣﺳﮑوﻧﯽ
اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ NWFPدر ﻧﯾﻣﮫ ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾد.
ﺳرﺣد دوم ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﭘﺷﺗون ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم در زﯾر اداره ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﻗرار داﺷت .و ﺳرﺣد ﺳوم ﺷﺎﻣل ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣﺛل ﻧﯾﭘﺎل
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﺞ ﺑﯾروﻧﯽ ﺳﺎﺣﮫ ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﭼﻧدی ﭘﯾش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﻣﺟﺎھدان در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن و ﺳﭘس از طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷود در
ﺻورت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﻣﺎﯾت از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧﺎک و ﻓﺿﺎی ھواﯾﯽ ﺧود را در ﺻورت ﻧﯾﺎز در
اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﮐﺷور ﻗرار ﺧواھد داد .طراﺣﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن را در واﻗﻊ ﺗﻼش در راﺳﺗﺎی »ﻋﻣق
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ« ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد .ﻣﺷﺎﺑﮭت ھﺎ ﻣﯾﺎن ﺳرﺣدات ﺳﮫ طﺑﻘﮫ ﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎ در راﺳﺗﺎی ﺗﺑدﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﻋﻣق اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ در واﻗﻊ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗداوم ﺳﯾﺎﺳت راھﺑردی درﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
در ﺳﺎل  ١٩٠٧ﺑﺎ ﻋﻘد ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﺎن روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ،ﺑﺎزی ﺑزرگ ﻧﯾز در واﻗﻊ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .
ﺑﺎزﯾﮕران ﺑزرگ ﮐﺷور ﻓﺎرس را ﻣﯾﺎن ﺣوزه ﻧﻔوذ ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣودﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻧﻔوذ روس ھﺎ از ﻣرز
ﻏرﺑﯽ در اﻣن ﻧﮕﮭداﺷﺗﻧد .ھر دو ﻗدرت ﺑزرگ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭼﯾن ﺑر ﺗﺑﯾت را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .روس ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﻧﻔوذ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﮔذار ﻧﻣودﻧد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷرط اﯾن ﮐﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺷور را اﺷﻐﺎل ،ھﯾﭻ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺧﺎک آن را را ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣق و ﯾﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽ آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﻣذﮐور اﻋﺗراض ﻧﻣود،
زﯾرا ﺑدون ﻣواﻓﻘت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .وﻟﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراض اﻣﯾر ]از ﺳوی ﺑﺎزﯾﮕران ﺑزرگ[ ھﯾﭻ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺷد.

ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ در ﺳراﺳر ﺳده در ﺑراﺑر ﺣﮑﻣرواﯾﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻧﯾز در ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣرزھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار
ﺑودﻧد .در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ ﺧﺻﻠت ﻣﺣﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﮐدام طﺎﯾﻔﮫ و ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ در ﺑراﺑر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺻورت
ﻣﯽ ﮔرﻓت؛ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣورد دﯾﮕر ﻗﺑﺎﯾل ﺣرﮐت ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗر را ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت
اﯾن ﻗﯾﺎم ھﺎ در ﺣد ﮔﺳﺗرده ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم ﻣﯾﺎن ﻣﺑﺎرزان اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ھﻧدی در ﺑراﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﺻورت ﻣﯽ
ﮔرﻓت.
رھﺑران ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﭘُرﺟﺎذﺑﮫ و ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﺑﺳﯾﺎری ھﻣﭼو ﻗﯾﺎم ھﺎ را رھﺑری ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن رھﺑران از ﻧﺑردھﺎی
ﮐوﭼﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل در وزﯾرﺳﺗﺎن اﺷﺗراک ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اواﺧر ١٩٣٠
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد  ۵٠ھزار ﺳرﺑﺎز ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻧﺎطق وزﯾرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت
ﺧود ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ از ﺷﯾوه ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷورش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣود.
ﺑرای ﺳرﮐوب ﻗﯾﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﺳﺎل ١٨٧٩ﮐﮫ در آن اﮐﺛرﯾت ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﺷرق ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ اﺷﺗراک
ﻧﻣوده ﺑودﻧد ٧٠ ،ھزار اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺎﻣوران ﮐﺷف در ارﺗش ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷد.
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ﭼون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﻗد ارﺗش ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺑﺎﯾل را ﺑرای ﺟﻧﮕﯾدن در اواﯾل ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﻣﺳﻠﺢ
ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻧوﮔرا و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺟﮭﺎد را در ﺑراﺑر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل در ١٩١٩
اﻋﻼم ﻧﻣود .ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ھر دو ﺳوی ﻣرز دﯾورﻧد ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻟﺷﮑر و ﯾﺎ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ در
ﺑراﺑر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺟﻧﮕﯾدﻧد .ﺳر اﻧﺟﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟش را از اﻣﭘراﺗوری ﺿﻌﯾف ﺷده ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در  ١٩١٩در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎھده راوﻟﭘﻧدی ﺑﮫ دﺳت آورد.
در ﺳﺎل  ١٩٢٩ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷورش ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎﺟﯾﮏ ﺗﺑﺎر ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﯾت روﺣﺎﻧﯾون
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺑرﺧور دار ﺑود ،ﺳﻘوط داده ﺷد .اﻣﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون دو طرف ﺧط دﯾورﻧد ﻣﺗﺣداً ﺑﮫ رھﺑری ﻧﺎدر ﺧﺎن در
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ دوم ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎ)ﯾﻌﻧﯽ ﺑﭼﮫ آﺑرﺳﺎن( ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز اﯾن ﻟﻘب
ﺑرای وی اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﻧﮕﯾدﻧد.
ﺑﮫ ﭘﺎس ﺧدﻣﺎت ﻗﺑﺎﯾل در ﺳرﮐوب ﺣﺑﯾب ﷲ دوم ،ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻣﻧطﻘﮫ ﻟوﯾﮫ ﭘﮑﺗﯾﺎ را ﺧود ﻣﺧﺗﺎری داد .وی ھﻣﭼﻧﺎن آن
ھﺎ را از ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺧدﻣت ﺳرﺑﺎزی در ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﻣﻌﺎف ﮐرد ﮐﮫ در ﺻورت ﺿرورت ﻟﺷﮑر از
ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣﺎﯾد .دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳراﺳر ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺑرای ﯾﮏ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻗﺑﺎﯾل ھواﺧواه ﺷﺎن در
ﺷرق دﯾورﻧد اﻣﺗﯾﺎزات ،رﺗﺑﮫ ھﺎی اﻓﺗﺧﺎری و ﺗﺣﺎﯾف ﺑﮫ ﺷﻣول رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻧظﺎﻣﯽ در ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
ﯾﮏ ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺑرای ﻧﺎدر ﺷﺎه از ھر دو طرف ﺧط دﯾورﻧد رزﻣﯾده
ﺑودﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻏﺎﻟب اﻓﺳراﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن آﻣوزش دﯾده و ﮐودﺗﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم دادﻧد.
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻣﻌﺎﺻر ﭘﺷﺗون در  ١٩٣٠در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ) (NWFPھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﯾﮏ ﻣظﺎھره ﭼﮫ
ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ را ﮐﺷت ،ظﮭور ﻧﻣود .ﺧﺎن ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن ﺟرﮔﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﻓﻐﺎن را ﺑرﮔزار ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺟﻧﺑش»ﺧداﯾﯽ ﺧدﻣﺗﮕﺎران« ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت .ﻏﻔﺎر ﺧﺎن ﻣﺗﺣد ﺣزب ﮐﺎﻧﮕرس ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻧده ﺷدن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٩٣٧و  ١٩۴۶در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺟﻧﺑش وی ﺣﮑوﻣت اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل داد .ﭼﻧﺑش
ﺧداﯾﯽ ﺧدﻣﺗﮕﺎران راھش را از ﺣزب ﮐﺎﻧﮕرس در  ١٩۴۶زﻣﺎﻧﯽ ﺟدا ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗوﺳط ﯾﮏ ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺧواﺳﺗﺎر طرح ﺷﻣوﻟﯾت
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑود.

در اﮔوﺳت  ١٩۴٧ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺷﮫ ﺟﮭﺎن ظﮭور ﮐردﻧد .دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺷﻣوﻟﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺳرﻧوﺷت »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣل ﻧﮑﻧد ،اﯾن ﮐﺷور را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت .ھر ﭼﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن
ﭘﯾش ﺷرط ﺧود را ﺑﻌد از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس ﮔرﻓت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﻓﺑروری  ١٩۴٨ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺷورھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رواﺑط دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرﻗرار ﻧﻣود .ﮔروه ھﺎی
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘﺷﺗون »ﺧداﯾﯽ ﺧدﻣﺗﮕﺎر«ﭘس از ﺗﺟزﯾﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﻣواﺿﻊ ﻣﯾﺎﻧﮫ رو ﺗر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎن
را از دوﻟت ﺟدﯾد ]ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن[ اﻋﻼم ﮐردﻧد .ﺑرﺧﯽ ﮔروه ھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد  FATAﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺳﻠﺢ ﺷدﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﺣﮑوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺑد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون را ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ»ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
آزاد« ﺑودﻧد ،ﺳرﮐوب ﻧﻣودﻧد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻌد ھﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرل ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑر ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و ﺳر ﺑﺎزان ﺧود را از ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﯾرون
ﮐﺷﯾد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ زودی ﺗواﻧﺳت ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻣردم ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ دو طرف دﯾورﻧد را ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣوده ﺑرای ﮐﻧﺗرل
ﮐﺷﻣﯾر ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﺑزرگ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن ﮐﮫ ﻣﮭﺎراﺟﺎی آن ﺟﺎ در ﺳﺎل  ١٩۴٧اﺗﺣﺎد ﺧود ﺑﺎ دوﻟت ھﻧدوﺳﺗﺎن را اﻋﻼم
ﻧﻣوده ﺑود ،ﺑﺟﻧﮕﻧد .ھر ﭼﻧد ﻗﺑﺎﯾﻠﯾﺎن ﻣﺎرش ﺷﮑوھﻣﻧدی ﮐردﻧد وﻟﯽ آن ھﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺳرﯾﻧﮕر ﻣرﮐز ﮐﺷﻣﯾر
ﻧﺷدﻧد .از ﺳﺎل  ١٩۴٧ھﻧدو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھر ﯾﮏ ﺑﺧش ھﺎی ﮐﺷﻣﯾر را اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده و ﺧط ﮐﻧﺗرل ﻣرزی را ﺑﯾن ﺧود
ﺑرﻗرار ﮐردﻧد .اﻣروز ﮐﺷﻣﯾر ﻣﯾﺎن ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت.
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﯾراﻣون ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ زودی ﺟﻧﮓ ﺳرد را در ﻣﻌﺑر ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﺧود ﺑرد .در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﭘس از آن ﮐﮫ
دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻣﺑﺎران ﻧﻣود ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻋﺎﺟل را در ﮐﺎﺑل
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دﻋوت ﻧﻣود .ھﯾﺎت رھﺑری ﺟرﮔﮫ ﺣﻣﺎﯾت از داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را اﻋﻼم ﻧﻣود .ﺟرﮔﮫ ﻣوﺿﻊ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ دوﻟت ﺗﺎزه ﺗﺷﮑﯾل اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﺟﺎﻧﺷﯾن ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ را ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار داد .
ازﯾن رو ،ھﻣﮫ ﻣﻌﺎھدات ﻋﻘد ﺷده ﺑﺎ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺑﺎب ﻣﺳﺎﺋل ﻣرزی ﻣﻠﻐﺎ اﻋﻼم ﺷد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺧط دﯾورﻧد  ،١٨٩٣ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎل  ١٩٠۵ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -اﻧﮕﻠﯾس ،ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫ راوﻟﭘﻧدی  ١٩١٩و ﭘﯾﻣﺎن
ﻧﺎﻣﮫ اﻧﮕﻠﯾس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٩٢١ﻣﻠﻐﺎ اﻋﻼم ﺷدﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﺎھده ﮔﻧدﻣﮏ  ١٨٧٩ﻧﯾز ﻣﻠﻐﺎ اﻋﻼم ﺷد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﺳت از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﺗﺣد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ،در ﻣورد ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﺳپ ﮐﻧد ،ﺳر اﻧﺟﺎم رو ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن ﻧﻣود.
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻧﺎی ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﮐﺷور
ﻣﺳﺗﻘل ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﺧود ﻣﺧﺗﺎر در ﺗرﮐﯾب دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺧش ﺿﻣﯾﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧداﺷﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن و ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺑزاری در ﺧدﻣت اھداف ﺧود
ﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣد .ﺷوروی ھﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾوﺳﺗن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻏرب ﺷوﻧد و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار ﺑدھﻧد .ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
ﺗرس از ﻣرزھﺎی ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﻏرﺑﯽ ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد.
داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘﺷﺗون درﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در ﺧدﻣت اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﮭﺗرﯾن
دﺳﺗﺎوﯾز ﺷده ﺑود .در ﺳده ﺑﯾﺳت ﺣﮑﻣراﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت ﻗوم ﭘﺷﺗون ﺑرای
ﺗﻘوﯾت ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش ﺳود ﻣﯽ ﺑردﻧد .ﺣﮑﻣراﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺟﻠب ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﺎن در واﻗﻊ
ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗوﻣﯽ -زﺑﺎﻧﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﺎ ﻏﯾر ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﯾز داﻣن ﻣﯽ زدﻧد.
در ﺳﺎل ١٩۶١رواﺑط دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺗراز ﺧود ﻧزول ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣرز ھﺎی ﺧود را
ﺑﮫ روی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳت و ﻗطﻊ رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣود .ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺷدن ﻣﺳﯾر ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در واﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺗراز ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓت.
اﺧﺗﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎھﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری دواود ﺧﺎن از ﻣﻘﺎم ﺻدارت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ١٩۶٣
ﮔردﯾد .ﭘس از ده ﺳﺎل ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷﻣﮑش ھﺎ و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧﺎﻣوﺛر ﮐﮫ ﺳﮫ ﺑﺎر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﺣﻼل
ﺣﮑوﻣﺎت ﺷد ،داوود ﺧﺎن دﺳت ﺑﮫ ﮐودﺗﺎی ﺑدون ﺧوﻧرﯾزی در ﺑراﺑر ظﺎھرﺷﺎه ﭘﺳر ﻋﻣوی ﺧود زد .داوود ﮐودﺗﺎی
ﺧود را ﻗﺳﻣﺎ ً ﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ظﺎھر ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،از داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺻرف ﺷده ﺑود.
اﻓزون ﺑر آن ،ﺣﮑوﻣت ظﺎھر ﺷﺎه ﻣﺗﮭم ﮔردﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ واﮐﻧﺷﯽ در ﺑراﺑر ﺑﯾرون راﻧدن ﺟﺑری ﺣزب ﻣﻠﯽ ﻋواﻣﯽ از
ﺣﮑوﻣﺎت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ذوﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﺻدر اﻋظم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود ،ﻧﺷﺎن ﻧداد.
ﭘس از ﺗﺟزﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾﺟﺎد دوﻟت ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش در  ،١٩٧١ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در اطراف
ﻣرز ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را آﻏﺎز ﮐردﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺳﺎل ھﺎی
 ١٩٧٧-١٩٧٢ﺣﮑوﮐت ذوﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺳرﮐوب و دﺳت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ در ﻣﻧﺎطق
ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ زد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣﺻول اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﭼﻧد ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺳرک و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ درﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑود.
ﻧﻼش ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺎﭼﯾز در ﻣﻧطﻘﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﮐدام اﺻﻼﺣﺎت ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑر
ﺧﻼف ،اداره ﺑوﺗو ﻣﯾراث دوران اﺳﺗﻌﻣﺎر را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده و ﻧظﺎم ﺳرﺣدی را ﺷﺎﻣل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٧٣ﻧﻣود.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن از اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رژﯾم ﺗﺑﺎری-ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ) (ethno-nationalismداوود
ﺧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣود .اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن آﺷﮑﺎرا در ﺑراﺑر ﺟداﯾﯽ ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  1971ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد و
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺿد ﻧﻔوذ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن و ﻏرب ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ورزﯾدﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﺷﺎن در ﺧﺎک ﺧوﯾش ﺑﺎﻋث ﺗﻠﺧﯽ رواﺑط
و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن رواﺑط ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٧٠زﻣﺎﻧﯽ وﺧﯾم ﺗر ﺷد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯽ ھزار ﻗﺑﺎﯾل» ﻣﺎری ﺑﻠوچ« از ﺗرس ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ارﺗش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدﻧد .اﺳﻼم آﺑﺎد در ﻣﻘﺎﺑل داﻣﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﺗرﺑﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧظﯾر اﺣﻣد ﺷﺎه
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ﻣﺳﻌود و ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر را ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺗﻼش ﻗﯾﺎم در ﺑراﺑر ﺣﮑوﻣت داوود در  ١٩٧۵زدﻧد ،ﮔﺳﺗرش داد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﺟﺎھدان اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٨٠ﺑودﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ رژﯾم ھوادار ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن
در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻟذوﻟﻔﻘﺎر ﯾﮏ ﻧو ﺟوان ﻣﺳﻠﺢ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣزب ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﭘﻧﺎه داد .اﯾن ﮔروه ﺑﮫ رھﺑری ﻣرﺗﺿﯽ
ﺑوﺗو ﺗﻼش داﺷت رژﯾم ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻧرال ﺿﯾﺎ ً اﻟﺣق در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر در ﺑراﺑر
ﭘدرش ذوﻟﻔﻘﺎرﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺑود و وی را ﺑﻌداً اﻋدام ﻧﻣود ،ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺳﺎزد .ﭘﻧﺎه دادن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑر ﺿد
ﯾﮑدﯾﮕر در ﺧﺎک ﺧوﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﭼوﻧﺎن ﯾﮏ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﻧوز ھم ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ اداﻣﮫ
دارد.
ﻓراﮔﯾر ﺷدن ﺑرﺧورد ھﺎ در اطراف ﻣرزھﺎ
ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم داوود ﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺗوﺳط ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﺧرﯾن ﺣﮑوﻣت دودﻣﺎن
دراﻧﯽ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻘوط ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ﻧﯾز ﺑرھم ﺧورده و ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮫ ور
ﺷدن ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺗداوم ﯾﺎﻓت.ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ارﺗش ﺳرخ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﯾد ﻣﺳﯾﺢ در  ،١٩٧٩ﺑﺣران در ﻣﻧﺎطق
ﻣرزی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم ﺑﮫ ﺳوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﮔذاﺷت.
اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن در واﻗﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در ﺧط اول ﺟﺑﮭﮫ ﭼوﻧﺎن ﻣﺗﺣد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﺑدل ﻧﻣود .رژﯾم ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﺳت ﺑﺎز ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟران اردوﮔﺎه ھﺎی
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در اطراف ﺧط دﯾورﻧد ﭘﯾدا ﻧﻣود .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧﺎک ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن از ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺗﺑﻌﯾدی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻧﻣوده ﺑودﻧد ،اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾدﻧد .ازﯾن رو ،ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی،
اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﭼﯾن و ھﻣﭼﻧﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﻋراب ﮐﺷورھﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﺑرای اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن
ﺳرازﯾرﺷد.
ﺟﻧرال ﺿﯾﺎ ﺟﮭﺎد را در ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼوﻧﺎن ﺑﺧﺷﯽ از اوﻟوﯾت ﺑرای رژﯾﻣش اﻧﮑﺷﺎف داد .وی ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑﺎ »اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی« ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑرای رژﯾﻣش ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺑﺧﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن روﻧد ﻣﻧﺎطق ﻣرزی را
ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺎزی و رادﯾﮑﺎل ﺳﺎزی ﻧﻣود.
از زﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﻣدارس دﯾﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧﺗن اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن داﺧﻠﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﮔرﮔوﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ را در
ﺣﯾﺎت ﮐﺷورش ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اوج ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ را در داﺧل و ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ راه
اﻧداﺧت .ھم ﭼﻧﺎن ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ،ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﻧﮓ در ﺑراﺑر ﺗرورﯾﺳم را ﭼوﻧﺎن
اﺑزار در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓت .اﺳﻼم آﺑﺎد ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ھﺷت ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻔوس و
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدی دارد ،ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اش ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد .از ﻧﮕﺎه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻣﺷروﻋﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﭼوﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﮔروه ھﺎی اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و ﺑﻌد ھﺎ طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ
ﺧﺎطری ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺣﮑوﻣت ﺧود را در ﮐﺎﺑل ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد و ازﯾن ﮐﺷور ﭼوﻧﺎن ﻋﻣق
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﺛﺑﺎت در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی اش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و ھرﮔز ﺟﺎی ﺑرای ﺣﺿور ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﮕذارﻧد .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﮐرد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده را ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ در
ﺻورت ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﺟﻧﮓ در ﺑراﺑر ھﻧدوﺳﺗﺎن از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در واﻗﻊ
ﺗداوم ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺷراﯾط دﯾﮕر ﺑود ﮐﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼوﻧﺎن ﮐﺷور ﺣﺎﯾل در ﺣوزه ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ اش در
ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد.

ﭘس از ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷوروی ھﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﺎت ژﻧو در  ١۴اﭘرﯾل  ١٩٨٨ﮐﮫ در ﻓﺑروی ١٩٨٩
ﺗﮑﻣﯾل ﺷد ،ﺷوروی ھﺎ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ در ﻣذاﮐرات ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﺗری را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از طرﯾق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣوار ﺳﺎزﻧد .اﮔر آن ھﺎ ﺗواﻓﻘﺎت ژﻧو را در ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،در واﻗﻊ ﯾﮏ دوﻟت
ﺿﻌﯾف اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دوﻟت ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن وﻟﯽ ﺑدون ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آن
ﻣﯽ ﺑود .در واﻗﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾن ﺻورت ﭼوﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺷور ﺣﺎﯾل زﯾر ﻧﻔوذ ﺷوروی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردﯾد .اﻣﺎ در ﻋدم
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ﺗواﻓق ﻣﯾﺎن دو اﺑر ﻗدرت ﺑرای آوردن ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺑﺎز ھم ﺟﻧﮓ ﺗداوم ﻣﯽ ﯾﺎﻓت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐرد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮭﻧﮫ ﯾﯽ ﭼون ﺳﯾﺎﺳت»ﻓﺎرورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ« ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷروی زﻣﺎن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر
را ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾز ﻣﺟﺎھدان ﻣﺳﻠﺢ ،ﭘﺎک ﺑﺳﺎزﻧد .در
ﺟرﯾﺎن اﯾن دوران ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﮭﺎد را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﭘﻧداﺷﺗﻧد ،ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮭﻧﮫ ﻓﺎرور ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ اﻋراب ﺳﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن از ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﺟﮭت
اﻧﺟﺎم ﺟﮭﺎد ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﮫ ﮔون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور آﻣده ﺑودﻧد ،را دوﺑﺎره وارد ﻣﯾدان ﻧﻣودﻧد.
ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺟﻧرال ﺿﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺣﮫ ھواﯾﯽ در  ،١٩٨٨ﻧﮭﺎد ﭘﺎرﻟﻣﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﺷد .اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرﺧﯽ ﮐرﺳﯽ ھﺎ
را ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑودﻧد ،در ﻣوﺿﻊ ﺷﺎن ﻧرﻣش آورده ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﺻطﻼح ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم» ﭘﺷﺗوﻧﺧوا« را ﺑرای
ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﻧد .ھدف آن ھﺎ از ﮐﺎرﺑرد واژه ﭘﺷﺗوﻧﺧوا اﯾﺎﻟت وﯾژه ﺑرای ﺗﻣﺎم ﭘﺷﺗون ھﺎ در اطراف
ﺷرق ﺧط دﯾورﻧد اﺳت .اﯾن اﯾﺎﻟت ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎطق زﯾر اﻧد :اﯾﺎﻟت ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺳرﺣد ) ،(NWFPﺑﺧﺷﯽ ھﺎی از
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و اﯾﺟﻧﺳﯽ ھﺎی ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ).( FATA
ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳطﺣﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٩٨٨ﺗﺎ  ١٩٩٩در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾدﻧد ،رخ داده اﺳت و ﻟﯽ ﻋﻣﻼً ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در دﺳت ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻗرار دارد ﺷدﯾداً ﻣﺗﺎ ًﺛر
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
در اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ١٩٩۴طﺎﻟﺑﺎن -ﮔروه ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣﯾﺎن روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﯽ دﯾوﺑﻧدی وارد ﺻﺣﻧﮫ ﺷدﻧد و
ﺣرﮐت ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﭼﯾدن ﻣﺟﺎھدان ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﻧد .ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ظﮭور آن ھﺎ ﻗﻧدھﺎر و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .طﺎﻟﺑﺎن ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﮔﺳﺗرده ،ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎ ،و ﺗﻠﻘﯾﻧﺎت اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺳﮫ دھﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣرزی را ﺑﮫ
داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .آن ھﺎ در واﻗﻊ ﭘدﯾده ﯾﯽ ﻣﻧﺎطق ﻣرزی و ﺷﺑﮑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ -اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣﮭﺎﺟران
اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻓرزﻧدان و ﻧواﺳﮫ ھﺎی آن ھﺎ در اردوﮔﺎه ھﺎی ﻣﮭﺎﺟر ﻧﺷﯾن ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ و ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﭘُر ﺟﻣﻌﯾت و ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در زﯾر ﻧظر ﺗدرﯾس اﺳﻼﻣﮕرﯾﺎن ،رژﯾم ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺳﻌودی ھﺎ و ﺣﻣﺎﯾت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ در ﮐﻧﺎر
ھﻣﺻﻧﻔﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺎن در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ آﻣوزش دﯾدﻧد.

ﻣرزھﺎی ﺑﺎز و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل و ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ﺧود ﻣﺧﺗﺎر در ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗر ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﺳﺎﻋدی را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ﺟﻧﮓ اﻓروزی ﺑﮫ دﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ در دو
ﺟﺑﮭﮫ ﯾﮑﯽ در ﮐﺷﻣﯾر در ﺑراﺑر ھﻧدوﺳﺗﺎن و دﯾﮕری در ﺑراﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧود را در زﯾر ﭼﺗر اﺳﻠﺣﮫ اﺗﻣﯽ ﻣﺣﻔوظ از ﺗﮭدﯾدھﺎ ﻗرار داده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ﺳﺎزی دوﺑﺎر ﺑﮫ ﺷدت اﯾن دو ﮐﺷور اﺗﻣﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻗرارداد :ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٩در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣداﺧﻼت
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ در ﮐﺎرﮔﯾل ،در ﻣﻧﺎطق ﮐﺷﻣﯾر ﺗﺣت ﺗﺳﻠط ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺑﺎری دﯾﮕر در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ھﻧد ﺗوﺳط ﺗرورﯾﺳت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘر در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن.
ﺗﻼش ھﺎی ﺛﺑﺎت آوری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺑدﯾل اﯾن ﮐﺷور ﭼوﻧﺎن ﻋﻣق اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ از طرﯾق اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت
طﺎﻟﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎﭘﯽ ﺳﯾﺎﺳت» ﻓﺎرورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ« ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ از ﺳده ﻧزدھم اﺳت .ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑر اﯾن ﺑﻧﯾﺎد اﺳﺗوار ﺑود
ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ رژﯾﻣﯽ دوﺳت و ﺳﺧﺗﮕﯾر روی ﮐﺎر آورده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﺑﺎ
زور اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول در ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻓزون ﺑر آن ،اﯾن رژﯾم ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾرو ھﺎی دﺷﻣن
ﻋﻣدﺗﺎ ◌ً ھﻧدوﺳﺗﺎن ،اﻣﺎ روﺳﯾﮫ و اﯾران ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﻧد در ﺳر زﻣﯾن ھﺎی ھﻣﺟوار ﺟﺎی ﭘﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﺎی
در ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﺣﮑﻣراﻧﺎن ﻣﺳﺗﺑد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﯾﮏ طرف از اﺳﻼم ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﻗدرت روﺣﺎﻧﯾون را در ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز از روﯾﮑردھﺎی ﺳﺎﺑق ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ھﻧﮕﺎم اﯾﺟﺎد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل در
ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد از روﺣﺎﻧﯾون اﻓﻐﺎن ﺑر اﺻل اﺗﺣﺎد ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺳﺟد ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .اﺳﺗﻔﺎده از روﺣﺎﻧﯾون اﻓﻐﺎن ﺑرای اﯾﺟﺎد
دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳرزﻣﯾن ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد ﭼﻧدﯾن اھداف را در ﺧود داﺷت :ﯾﮑﯽ اﯾن ﮐﮫ از ﻣﻌﺗﻘدات اﺳﻼﻣﯽ آن ھﺎ ﺑر
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در ﺑراﺑر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺳﮑوﻻر ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و دو اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون و رھﺑران ﻗﺑﺎﯾل دو طرف ﺧط
دﯾورﻧد را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺎﺑل را در  ١٩٩۶اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد.آن ھﺎ در ﺳﺎل  ١٩٩٧در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را در ﻣﺎه ھﺎی
ﻣﯽ و ﺟون اﻧﺟﺎم دادﻧد .اﻣﺎ ﺑﺧش اﻋظم ﺷﻣﺎل را ﺑﮫ ﺷﻣول ﺑﺎﻣﯾﺎن در اﮔوﺳت  ١٩٩٨اﻧدﮐﯽ ﭼﻧد روز ﺑﻌد از
اﻧﻔﺟﺎرات در ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﯾﻧﯾﺎ و ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد .اﯾن اﻧﻔﺟﺎرات اﺑﻌﺎد ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺎزی ھﺎ و
داﻣﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧطر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺣﮑم اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن و ﺷﺑﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺿد ﻏرب وی راﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ
اﻟﻘﺎﻋده ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻓﺷﺎء ﻧﻣود.
در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٨٠ھزاران اﺳﻼﻣﮕرای ﺗﻧد رو از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻋرب و ﺗﻌدادی ھم از ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ در
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﮭﺎد در ﺑراﺑر ﺷوروی ھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد .آن ھﺎ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧود را در ﻣﻧﺎطق ﺻوﺑﮫ
ﺳرﺣد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣر ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ در ﻧواﺣﯽ ﺟﺎﺟﯽ ،ﺧوﺳت و در ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر در ﻣﺣل ﺗوره
ﺑوره اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .اﻧدﯾﺷﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﻘﺎﻋده در ﭘﯾﺷﺎور در دھﮫ  ٨٠ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﯾﮏ دھﮫ ﺑﻌد ﺗر
اھداف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣذﮐور را ﻻدن و اﻟظواھری ﻣﻌﺎون وی در  ١٩٩٨از ﺧوﺳت اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋده در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی اﯾﺟﺎد ﺷد .وﻟﯽ ھﯾﭻ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی رھﺑری آن را ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽ داد .ﺟﻧﮓ ھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی در واﻗﻊ رھﺑران و اﯾدﯾوﻟوگ ھﺎی ﺟﮭﺎد ﮔراﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑن ﻻدن،
ظواھری و ﻋﺎﻟم ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺗﺑﺎر ﻋﺑدﷲ ﻋظﺎم را ﮐﮫ در ﻧواﻣﺑر  ١٩٨٩در ﭘﯾﺷﺎور ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،آﻓرﯾد.
ﭘس از ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷوروی ھﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ١٩٨٩ﺑﺳﯾﺎری ﻋرب ھﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎﻧدﻧد و ﻣوج ﺟدﯾد ﺟﮭﺎد
ﮔران در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ظﮭور ﮐردﻧد .در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٩٠ﯾﮏ ﺗﻌداد اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎی ﺟدﯾد از ﭼﭼﯾن ،آﺳﯾﺎی
ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﭼﯾن ،ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ،از اروﭘﺎ و ﻋرب ھﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد ،ﻧﯾز
در ﺟﻣﻊ ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺟﮭﺎد ﮔران اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﻧد.
ﻓراﮔﯾر ﺷدن ﺑﺣران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری را در ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺷﺗون و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ در دو طرف ﺧط دﯾورﻧد
ﺑرﺟﺎ ﮔذاﺷت .ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻧﺷﻌب ﺑودن ﻗﺑﺎﯾل و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اداره ﺑﺳﺗر ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﻧﻔوذ
اﯾدﯾوﻟوژی ھﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت .ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺗرﻗﯽ ﮔرا و ﺳﯾﮑوﻻر ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻧظﺎم
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،رھﺑران ﻗﺑﺎﯾل و روﺷﻧﻔﮑران ﺳرو ﮐﺎر داﺷﺗﻧد .اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎ در
ﺑراﺑر ﺳﻠطﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﻣﯽ رزﻣﯾدﻧد ،وﻟﯽ آن ھﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﺗطﺑﯾق ارزش ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﻏرﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن را در ﺳﺎل
ھﺎی١٩۶٠آﻏﺎز ﮐردﻧد در ﺑراﺑر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﺗر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد ،اﻣﺎ آن ھﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺻروف اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺑﯾل دوﻟت -ﻣﻠت ﺳﺎزی ،آﯾدﯾوﻟوژی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻧﻘﻼب و ﺗوﺳﻌﮫ.
ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﮐﻣﺗر در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺗﺑﺎری در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻓراط ﮔراﯾﯽ دارﻧد ،اﻣﺎ
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ھﺎ و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﻧﯾﺎدﮔرا از ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻣرزی و ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺷﺎن در ﮔﺳﺗرش ﺗﻧدروی ﺑﮭره
ﺑرداری ﮐردﻧد .ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺻت ھﺎی طﻼﯾﯽ را ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ از آن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی دﯾرﯾﻧﮫ اش در ﺟﮭت ﺗﺿﻌﯾف ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘﺷﺗون اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .آن ھﺎ] ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ[ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ از ﭘﺎن
اﺳﻼﻣﯾﺳم در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣودﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﺳر اﺣزاب ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در
ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﻧﻣودﻧد .ﻣﺣﺻول اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ ظﮭور ﻧوع ﺟدﯾد اﺳﻼﻣﯾﺳم ﭘﺷﺗون در ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺟﻠوه
ھﺎی آن ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آن ھﺎ ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯾﺳم را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗراﯾﺑﺎﻟﯾﺳم)ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮔراﯾﯽ( و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻗوﻣﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دادﻧد.
ھرﭼﻧد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری روی اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﭘﺷﺗون از آن ھﺎ ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﮭﯾب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧت
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺗﮭدﯾد ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﮔردﯾد ،وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﻋث ﺗﺣرک ﻋﺑور و ﻣرور واﻗﻌﯾت ھﺎی
ﺗﺑﺎری در ﻣﯾﺎن دو طرف ﻣرز دﯾورﻧد ﻧﯾز ﮔردﯾد ﮐﮫ آﺗش ﻋﻘﺑﯽ آن اﮐﻧون ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧود آﺗش اﻓروزان
آن ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻧﮕری و ﻋﻣﻠﯾﮫ دوﻟت -ﻣﻠت ﺳﺎزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯾﺳم طﺎﻟﺑﺎﻧﺳﺎزی ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻠﯽ دوﻟت ھﺎ و ﺟواﻣﻊ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷور
ھﺎی اطراف آن ھﺎ اﻧد ،ﮐﺎﻣﻼً در ﺗﻘﺎﺑل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھر ﭼﻧد اﯾن واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ اھداف ﺑرﺧﯽ ھﺎ
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در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﮐﮫ طرﻓدار اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯾﺳت ﻣﺗﺷﮑل از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ اﻧد.

در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ھﺎی دھﮫ  ١٩٩٠اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼوﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑد ﺷﮭرت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ
اﯾن ﮐﺷور را ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺳﻧﮕر ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ رھﺎ ﮐرد .ﺗﻣﺎم رھﺑران ﺑﻌدی اﻣرﯾﮑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ھر ﮔز ﭼوﻧﺎن ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﯾﺎ اﺳﺗراﺗﯾژی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑردﻧد .ﺣﺗﺎ ﺗﺎ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣوادث ِﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 ،٢٠٠١اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﺷدارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎب ﻋدم ﻧظم ﻣﺷروع در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗرورﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮔذﺷت ھر روز رواﺑط آن ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی آن ھﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ،ﺑﯽ
اﻋﺗﻧﺎ ﺑودﻧد .اﻓزون ﺑر آن ،اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻏرب
در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد از طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎن ﻗرار داده ﺑود.
ﻣذاﮐرات ﺷﺗﺎﺑزده ﻣﯾﺎن اﻣرﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﯽ درﻧﮓ آﻏﺎز ﯾﺎﻓت ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن روش
ﺧود را ظﺎھراً در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋوض ﮐرد وﻟﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در آﻏﺎز از اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی
اﺟﺎزه ﺑﮫ اﺳﻼم آﺑﺎد را ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾن ﮐﺷور ﺣﮑوﻣﺗﯽ از» طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ رو« را در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ راﺑطﮫ
طﺎﻟﺑﺎن]ﺗﻧدرو[ را ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣﺎﯾد .وﻗﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﭘﯾدا ﮐردن طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ رو ﻧﺎﮐﺎم ﺷد ،از اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﻣود ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﺷﻣﺎل را ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﯾت روﺳﯾﮫ ،اﯾران و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑرﺧورد دار اﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد
اﺟﺎزه داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﺑدھد.
ﺗواﻓق اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و ﺣﻣﺎﯾت از طرح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در زﻣﯾﻧﮫ اﯾﺟﺎد دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺟﺑﮭﮫ ﺷﻣﺎل ،ﺑرﺧﯽ
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑرﺧﯽ ﺗﮑﻧوﮐرات ھﺎ در اﺟﻼس ﺑن ،ﮐﻣﺗر ﺗواﻧﺳت ﺟﻧرال ھﺎی اﺳﻼم آﺑﺎد را
ﺗﺳﮑﯾن ﺑدھد.
اﻣﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﺳﻼم آﺑﺎد ﺳﻼح ھﺎی ﺑﺎزدارﻧده اﺗﻣﯽ ،رواﺑط ﻧظﺎﻣﯽ و واردات اﺳﻠﺣﮫ از اﻣرﯾﮑﺎ را ﺣﻔظ ﻧﻣوده
ﺑﺎﺷد ،اﺟﺎزه ﻧظﺎرت ﺑر ﺟﻧﮓ اﻓزار ھﺎی ﻧﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب را داد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ظرﻓﯾت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧوﯾش را
ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮭداﺷت.
ﺣﺿور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎری اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭼون اﯾﺳﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼوﻧﺎن
ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎزدارﻧده ھم در ﻣﻘﺎﺑل ﻣداﺧﻼت از ﺧﺎرج و ھم ﺧراﺑﮑﺎران و ﺟﻧﮓ اﻓروزان داﺧﻠﯽ از زﻣﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن ﻧﻘش ﻣوﺛر را در ﺛﺑﺎت اﯾن ﮐﺷور اﯾﻔﺎ ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎزدارﻧده ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد را ﺑرای
دوﻟت ﺳﺎزی ﻓراھم آورد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھﻣﮕراﯾﯽ و اﻟﺣﺎق ﻣﻧﺎطق ﺑﺎ ﺳرﺣدات اﺻﻠﯽ آن ﺷود .ﻋﺑور و
ﻣرور ﻣردم از ﻣرزھﺎی ﺑﺎز ،ﺣرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﺟﺎرت ،ارﺳﺎل ﺳﻼح ،ﺻدور اﯾدﯾوﻟوژی ھﺎ و ﺗﺑﺎرز ھوﯾت ھﺎ
ﺑﺎﻋث آن ﺷده ﮐﮫ دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼوﻧﺎن ﮐﺷور ﺣﺎﯾل و ﯾﺎ ﻋﺎﯾق در ﻣﯾﺎن ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ،آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﻧﻘش ،طوری ﮐﮫ دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﯾن ﮐﺷور ﭼوﻧﺎن»ﭘل ارﺗﺑﺎط«
ﻣﯾﺎن ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﺎزی ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﯾش ﺷرط اﯾﺟﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﭘﯾش از ھﻣﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺷروﻋﯾت
ﻻزم ﺑرای ﮐﻧﺗرل و ﮔﺳﺗرش ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﺧود ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﺗﮭدﯾدی را ﻣﺗوﺟﮫ
وﯾژه ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ ﻧﻔوذ ﻋﻣﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ﺑﺎﻋث
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﺑﮫ ِ
آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر وﻗت اﯾن ﮐﺷور ﺑﺧواھد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش وﯾراﻧﮕر را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزی ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭘروژه ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در واﻗﻊ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻗوت ھﺎی اﺋﺗﻼف و
ﯾﺎ اﯾﺳﺎف ﺑﮫ وﯾژه در وﻻﯾﺎت ﻣرزی ﻧﺎآرام ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳرﯾﻊ در ﻋرﺻﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎل
ﺗروﯾﺞ دﻣوﮐراﺳﯽ و ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ دارد .اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﭘروژه» ﻣﻠت ﺳﺎزی« در اداره
ﺑوش ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٠٣آرام ﻧﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺗﺎ ًﺧﯾر درﯾن ﭘروژه ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﻧﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻧﮫ دﯾﮕران ﺗﻌﮭد ﭘﺎﯾدار
در ﻣورد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺑﺣران زده ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﮑرده اﻧد.
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در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﮐﺗرﯾن ﺟدﯾد اﻣرﯾﮑﺎ »ﺟﻧﮓ ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ« ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﺑﺳﺗﮕﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑرای ﺧود ﺗﮭدﯾد دراز ﻣدت ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ
ھﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﻓزاﯾﻧده اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑﮫ وﯾژه در ﺣوزه ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﺗﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت از
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧود را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺗﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ازﯾن رو ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻧﺎﺑودی طﺎﻟﺑﺎن ﮐدام ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺑﻧﺎ ً ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺧودﺷﺎن طﺎﻟﺑﺎن را در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﻏرب و ﺟﻧوب ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ را در ﮐﻧﺗرل ﺧود دارﻧد ،ﻣرﮐز رھﺑری طﺎﻟﺑﺎن و ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
آن ھﺎ رادر ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺳﺎﺧﺗن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ]وﯾراﻧﮕر[ ﻣﺳﺗﻘر در
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در واﻗﻊ اﺳﻼم آﺑﺎد اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾد ﺛﺑﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﮫ در دﺳت دھﻠﯽ اﺳت و ﻧﮫ در
دﺳت ﮐﺎﺑل ،ﺑﻠﮑﮫ در دﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﺑور و ﻣرور ﺗوﺳط ﻋﻧﺎﺻر اﻗﺗﺻﺎدی» ﺷﺑﮑﮫ ﺟﻧﮓ« ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣﻠﻘﺎت
ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘوﻟﯽ و اﺳﺗﺧدام اﻧد ﺗﺎ ﻋواﻣل ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﯾش از ھر وﻗت دﯾﮕر ﺗﻘوﯾت ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر،
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻼح ھﺎ و ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾز ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول آدﻣرﺑﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﻣﮭم ﺷﺑﮑﮫ ﺟﻧﮓ اﻧد .اﻓزون ﺑر آن ﻗﺎﭼﺎق
ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻣردﻣﺎن ﻣرزی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ھم ﭘﺷﺗون و ھم ﺑﻠوچ ﻗﺳﻣت
اﻋظم در آﻣد ھﺎی ﺷﺎن را از ﻗﺎﭼﺎق ﺳرﺣدی ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد .ﻣﻧﺎطق ﻣرزی از ﻣدت ھﺎ ﭼوﻧﺎن ﭘل ارﺗﺑﺎط ﺑرای
ﺟﻧﺎﯾﺎت )ﻣواد ﻣﺧدر( و ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی)ﺗﺟﺎرت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ( در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .ﺑﺎزﯾﮕران اﻗﺗﺻﺎدی ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ
از ﺿﻌف ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﯾت دوﻟت ﻣرﮐزی ﺳود ﺑرده و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ ﺑﺧﺷﯽ از درآﻣدھﺎی
ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﺑرای ﮔروه ھﺎی ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ ،و ﻣوازی ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﭘر دازﻧد .ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔﺎظت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ﺟداﻧﺎﭘزﯾر از ﺑرﺧورد ھﺎی
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در اطراف ﻣرزھﺎ اﺳت.
ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد:
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ  ٢٧٠٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣت دارد و اﻧدﮐﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻟوﮐزاﻣﺑورگ اﺳت ۶٠٠ ،ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرز
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد .ﻗﺑﺎﯾل آزاد دارای ھﻔت اﯾﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ واﺣد اداری اﺳت ﮐﮫ از ﺷﻣﺎل ﺗﺎ ﺟﻧوب ﺷﺎﻣل اﯾﺟﻧﺳﯽ ھﺎی
ﺑﺎﺟور ،ﻣوﻣﻧد ،ﺧﯾﺑر ،اورﮐزی ،ﮐورم ،وزﯾرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭼﻧد اﯾﺟﻧﺳﯽ دﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ آن
ﻧواﺣﯽ ﭘُر ﻧﻔوس ﭘﯾﺷﺎور ،ﮐوھﺎت ،دﯾره اﺳﻣﻌﯾل ﺧﺎن ،ﺑﻧو و ﺗﻧﮏ ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
آﻣﺎر ﺳﺎل  ١٩٩٨ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد  3.1ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔوس دارد وﻟﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ آﻣﺎر ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺗﺎ ھﻔت ﻣﯾﻠﯾون ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن را ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد)ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣدارک ﺻدﯾﻘﯽ و ﺧﺗﮏ .(٢٠٠۴
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٧٣ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرای رﯾﯾس دوﻟت ﻧﻘش اﺟراﯾﯽ در اﻣور رھﺑری اﯾن ﻣﻧﺎطق را ﻣﯽ دھد.
اﻣﺎ اﺳﻼم آﺑﺎد ﻋﻣﻼً رھﺑری ﺧود را ﺑر اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻗﺑﺎﯾل
ﺳرﺣد اراده ﺧود را از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷﺎن دراﺳﺎﻣﺑﻠﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﺗﻣﺛﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط ﮔورﻧر
و ﯾﺎ ﺣﺎﮐم اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز آن ﺷﮭر ﭘﯾﺷﺎور اﺳت و ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻣرزی ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ،اداره
ﻣﯽ ﺷود .ﺣﮑﻣران اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐدام ارﮔﺎن ﻣﻘﻧﻧﮫ ﻣورد ﺑﺎز ﭘُرس ﻗرار ﮔﯾرد ،از ﻗدرت اﺟراﯾﯽ و
ﺻﻼﺣﯾت زﯾﺎد ﺑرﺧور دار اﺳت .ﮔورﻧر اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﺳووﻟﯾت اداره ﺗﻣﺎم اﯾﺟﻧﺳﯽ ھﺎ و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺎر در اﻣور ﺑﮭداﺷت،
ﻣﻌﺎرف ،ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺷﺎورزی ،ارﺗﺑﺎطﺎت را ﺑﮫ دوش دارد ،اﻣﺎ ﻣردم ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ در اﺳﺎﻣﺑﻠﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺳرﺣد
ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻧدارﻧد ﺗﺎ از ﮔورﻧر)واﻟﯽ( ﺣﺳﺎﺑﮕﯾری ﮐﻧﻧد.

ﻗدرت واﻗﻌﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت  political agentﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .وی در ﻣﺟﻣوع وظﺎﯾف ﻗﺎﻧون
ﮔذاری ،ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون و ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .ھر ﭼﻧد وی ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮑﯽ را در دﺳت دارد،
وﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ در واﻗﻊ ھم ﻧﻘش ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم وظﯾﻔﮫ ھﯾﺎت ﻣﻧﺻﻔﮫ ،رﯾﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﺎز رﺳﺎن
زﻧدان ،ﻣﺟری ﻗﺎﻧون ﻧﺎﺣﯾوی و ھم دادﺳﺗﺎن )ﺳﺎرﻧوال( را در دﺳت دارد .اﻓزون ﺑر آن ،وی ﻣﺳووﻟﯾت ﺟﻣﻊ آوری
ﻣﺎﻟﯾﺎت را ﺑدون ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده دارد و در ھﻣﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣور ﺗﻣﺎم ﺗوﺳﻌﮫ و ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ دوش دارد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣور ﺟﻧﺎﯾﯽ را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ» ﻣﻘررات ﺟراﯾم ﺳرﺣدی« Frontier Crimes Regulations
) (FCRﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن ﺳﭘری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘرره ﺟراﯾم ﺳرﺣدی ﭼوﻧﺎن ﺷﻼق ﺑرای ﮐﻧﺗرل
ﻗﺑﺎﯾل آزاد اﺳﺗﻔﺎ ده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﯾن ﻣﻘرره ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐدام ﻗﺑﯾﻠﮫ» ﻣﺗﺧﺎﺻم« و ﯾﺎ »ﻏﯾر
دوﺳت« را ﻣﺣﺎﺻره ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣﺎم ﻗﺑﯾﻠﮫ را ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﺟرﯾﻣﮫ ﮐﻧد .وی ﺣﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺎزل اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳر ﭘﯾﭼﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻧﺟﺎم دھد.
ﺑدﺗرﯾن ﻣﺟﺎزات زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﯾﮏ ﻓرد در ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﯽ آن ﮐﮫ در آن ﺟرم
ﺗﻘﺻﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻗﺎﻧون ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﻧﺎن ﺻﻼﺣﯾت داده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ
زﻧداﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐﻧد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺗﮭم ﺣق اﺳﺗﯾﻧﺎف را در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺟرﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ وﯾژه ﺑﻔرﺳﺗد .در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣراﻧﺎت ٢٠٠۶-٢٠٠٣
در وزﯾرﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﭼو ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ رﺟﻌت داد.
اداره ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺑﺎﯾل آزاد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣﻠﯽ را در اﻧﺣﺻﺎر ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺑﮭره از ﺳﯾﺳﺗم» ﻣﻠﮫ ﮐﯽ« و
ﯾﺎ »ﻟو ﻧﮕﯽ« ،رھﺑر ﻗﺑﯾﻠﮫ را اﻧﺗﺳﺎب ﻧﻣﺎﯾد .اداره ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑدل ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ دادن ﻣدد
ﻣﻌﺎش و ﯾﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺳران» دﺳت ﭼﯾن ﻗﺑﺎﯾل« ،ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺑﺧﺷد.
رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ اداره ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺳری ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧرﯾدن وﻓﺎداری ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده اداری در ﻣﺣﻼت ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﺎ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ آن ھﺎ ھﻣواره ﻋﺎﻣل ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده در ادارات ﻣﺣﻠﯽ را رﯾﺷﮫ در
ﺳﻧت ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ اﯾن ادﻋﺎھﺎ ﺑﺎ ﻋﺎدات و رﺳوم ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﮐﮫ طرﻓدار ﺗﺳﺎوی ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎ
اﻧد ،در ﺗﺿﺎد ﻗرار دارﻧد .ﻣﻘرره ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮭروﻧداﻧش و اﺣﺗرام ﺑﮫ
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﯾز در ﺗﺿﺎد اﺳت .آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ اداری ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾل را از ﺷرﮐت
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣروم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﻣﺎم اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ از ﮐﺎر در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻧﻊ ﺷده اﻧد ،اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﻧدرو اﺳﻼﻣﯽ
دﺳت ﺑﺎز ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت داده ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻼھﺎی اﻓراطﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻋدم ﻣﺷﺎرﮐت اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏﯾر
ﻣذھﺑﯽ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑردﻧد) ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .(٢٠٠۵
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .ﺟﻧﮓ ھﺎ در داﺧل اﯾن ﻣﻧﺎطق و در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﮫ
دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ را از ﺣﺎﻟت ﮐﺷﺎورزی ﺑﺧور و ﻧﻣﯾر و ﻣﺎﻟداری ﭼﺎدر ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﺗﺟﺎرت ﺑﯽ ﻧظم ﮐﺎﻻ ھﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣرزی ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر و ﺳﻼح ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت .ﻣﻧطﻘﮫ ﺑر ﺳر
ﺷﺎھراه ﻗﺎﭼﺎق ﻗرار دارد .ﺗراﻧزﯾت ﮐﺎﻻھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ »ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت ﺗراﻧزﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﮐﺎﻻ ھﺎ ﺑﺎﯾد
آزاداﻧﮫ ﺑدون ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت از طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﺷوﻧد ،ﺑرﺧﻼف ﺑﺳﯾﺎری ازﯾن ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻏﯾر رﺳﻣﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎدﮔﯽ درآﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد .ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣدارک
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ در  ٢٠٠١ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﻣﯽ رﺳد.
ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﺑﮭﺗر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت .ﺗراز ﻓﻘر ﺑﮫ  ۶٠درﺻد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دوﭼﻧد ﻓﻘر
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت )روزﻧﺎﻣﮫ داون  .(٢٠٠۵ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ آﻣﺎر رﺳﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗراز ﺳواد ،در
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ١٧،۴درﺻد اﺳت ﮐﮫ  ٢٩،۵درﺻد ﻣردان و ﮐﻣﺗر از  ٣درﺻد در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻣﯽ رﺳد .ھﻣﭼﻧﺎن
 ۶٨درﺻد ﭘﺳران و  ١٩درﺻد دﺧﺗران در ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯽ درس ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ١٠٢ .ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺎﺗب
ﻣﺗوﺳطﮫ ﻏرب اﺳت ،درﯾن ﻣﻧﺎطق وﺟود دارد ﮐﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر آن را دﺧﺗران ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر ،ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺣدود ﺳﮫ ﺻد ﻣدرﺳﮫ ﺻرف در ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﻓﻌﺎل اﻧد۵٢۴ .
داﮐﺗر درﯾن ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ھر  ۶٣٠٧ﻧﻔر ﯾﮏ داﮐﺗر ﻣﯽ رﺳد و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻧﺎطق دور اﻓﺗﺎده ﺣﺗﺎ
ﯾﮏ ﻣر ﮐز درﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد .در ﺗﻣﺎم ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد دو و ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﭘﯾﭼﯾده طﺑﯽ وﺟود دارد.
ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﺑﺎ داﺷﺗن  ٢،۴درﺻد ﻧﻔوس در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﻧﻔوس ﮐل ﮐﺷور ،ﺻرف ﯾﮏ درﺻد ﺑودﺟﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ دﺳت
ﻣﯽ آورد .درآﻣد ﺳراﻧﮫ در ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣد ﯾﮏ ﺳوم درآﻣد ﻣﻠﯽ ﺑﮫ طور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﺳت .ھﯾﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ و
ﯾﺎ اﻧﺟو در ﻧوار ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ﮐﺷور ﭘروژه ھﺎی ﺑزرگ ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .در آﻣد ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﯾﻣﯽ از درآﻣد ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑطور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﺳت .ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن
100

ﻣﮭﺎﺟران را ﺣﺗﺎ ﭘﯾش از ﺣﺿور ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﺷت ،اﻣﺎ ﺑﺎآﻏﺎز ﻋﻣﻠﯾﺎت ارﺗش در ﻣﻧطﻘﮫ ﺻدھﺎ ﻧﻔر ﻧﺎﮔزﯾر
ﺑﮫ ﺗرک ﻣﻧﺎطق ﺷﺎن ﺷدﻧد .ﺗراز ﺑﯾﮑﺎری در ﺑﯾن  ۶٠و  ٨٠درﺻد و ﺣﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٠٠درﺻد ﻣﯽ رﺳد) .آﻣﺎر
ﺣزب ﻋواﻣﯽ .(٢٠٠۶

ﺑﮫ ﺳوی ﺣل و ﻓﺻل ﻣرزھﺎ:
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣوﺿﻊ ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧط دﯾورﻧد در  ١٩۴٧ﭼﻧﯾن اﻋﻼم داﺷﺗﮫ اﺳت:
ﺧط دﯾورﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌﺎھده ﺳﺎل  ١٨٩٣ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ،ﭼوﻧﺎن ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در
ﭼﻧدﯾن ﻣوارد ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز آن را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣوده اﺳت .ﻧﻘﺷﮫ اﯾن ﺧط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ادﻋﺎی ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﯽ
در ﻣورد ﺧودﻣﺧﺗﺎری ارﺿﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔوذ ﺑر ﻣردم ﺷرق دﯾورﻧد ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دوﻟت
ﺟﺎﻧﺷﯾن ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣردم آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺣق و ﻣﺳووﻟﯾت ﯾﮏ دوﻟت ﺟﺎن ﻧﺷﯾن را ﺑﮫ
دوش دارد .اﻓزون ﺑر آن ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﭘﺷﺗون ھﺎ در ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت در  ١٩۴٧زﯾر ﻧظﺎرت
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده ﺑود ،اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ  ٩٩درﺻد ﻣردم ﺑﮫ طرﻓداری اﺗﺣﺎد
ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رای دادﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﻣردم ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ در ﺟرﮔﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻧﯾز رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑﺎ
اﺗﺣﺎد در ﭼوﮐﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار دادﻧد.
اﻣﺎ ھﯾﭻ ﯾﮑﯽ ازﺣﮑوﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ادﻋﺎھﺎی دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ رﻏم ﻣوﺿﻌﮕﯾری ھﺎی رﺳﻣﯽ
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺗﻼش ﻧﮑرده اﻧد ﺗﺎ ادﻋﺎھﺎی ارﺿﯽ ﺧوﯾش را ﻣﯾﺎن دو طرف و ﯾﺎ از
طرﯾق دﯾوان ھﺎی دادﮔﺎه ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣطرح ﺳﺎزﻧد .در ﻋوض ،ﺣﮑوﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ادﻋﺎھﺎ را ﭼوﻧﺎن
دﺳﺗﺎوﯾز ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ و ﭘرﺑﺎزی و ﯾﺎ ﺑرای ﻣﺻرف ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
در ﻋﻣل ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﺗﺎ وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺧط دﯾورﻧد را ﭼوﻧﺎن
ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺑرد .ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮭره ﺑرداری ھﺎی ﭼﻧد ﮔﺎﻧﮫ ﻧﻣوده و
از آن ﭼوﻧﺎن اﺑزار اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﻧد .ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را در راﺳﺗﺎی ﻋﻣق اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﺧﻧﺛﺎ ﺳﺎزی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣودﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن آن ھﺎ اﯾن ﺟﻧﺑش را ﺑﺎ
ﺷﺑﮑﮫ ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﺎ ھم ﺑﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد را ﭼوﻧﺎن ﻣرز ﻗﺑﺎﯾل ﻋﻣﻼً از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﻧد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺎی اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را در ﺑدل از دﺳت دادن ﮐﻧﺗرل ﺑﺧش اﻋظم ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺧودش اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده ﺑود ،ﻣﯽ ﭘردازد.
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دو طرف ﻣرز ﺑﮫ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن رواﺑط ﻓرا ﺗر از اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷﻣﯾر ﺗﻘوﯾت و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ -ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺷﺎور ﺳﺎﺑق دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن:
»وﻓﺎداری ﺑﮫ اﺳﻼﻣﯾﺳم ﭼوﻧﺎن اﺟﻧدای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﺑدل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش اﻓﺳران ﺑﺎ
دﯾدﮔﺎه ھﺎی اﺳﻼﻣﯾﺳم ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭼوﻧﺎن ﯾﮏ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺑول ﺷده اﺳت« .ﺑﺎ وﺟود آن ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده اھداف
اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎی ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ ﺑر اھداف راھﺑردی دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻏﻠﺑﮫ ﻧﻣوده اﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎ ﺣﺿور
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ در ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﻣﺣﯾط داﻧﺷﮕﺎھﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود دارﻧد.
از ﺣوادث ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑدﯾن ﺳو ،ﻧﻧش آﺷﮑﺎری ﻣﯾﺎن اﯾن دو دﯾدﮔﺎه اﻧﮑﺷﺎف ﻧﻣوده اﺳت .ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
ﺟﺑﮭﮫ اﺋﺗﻼف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻧﮓ در ﺑراﺑر ﺗرورﯾﺳم« ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻧش ﻣﯾﺎن اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری
رھﺑران اﻟﻘﺎﻋده و ﺣﻣﺎﯾت از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺑراﺑر طﺎﻟﺑﺎن و ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮔردﯾد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺗﯾزه
ﺟوﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ھﻧوز ﭼوﻧﺎن ﺳﻼح ﺧﯾﻠﯽ ﻣوﻓق در ﺑراﺑر ﻋظﻣت طﻠﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺷﻣول ﻧﻔوذ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎ اراﺋﮫ  ۶۵٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﮐﻣﮏ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐرزی ،اﯾن ﮐﺷور ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﮑم ﻧﻣوده اﺳت .دوﻟت ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﻧون ﯾﮏ
راه ﻧﯾﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎھراه ﺑزرگ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرز ﺟﻧوب ﻏرب وﻻﯾت ﻧﯾﻣروز راﮐﮫ ھم ﻣرز ﺑﺎ اﯾﺎﻟت
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،در دﺳت ﺳﺎﺧﺗن دارد.
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ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑطور ﻓزاﯾﻧده از ﻧﻔوذ ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮕران اﺳت وﮐﻧﺳﻠﮕری ھﺎی ھﻧد را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺑﻠوچ از طرﯾق ﻣرزھﺎﯾش ﺑﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻗﻧدھﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻔوذ ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑراﯾش ﯾﮏ ﺷﮑﺳت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺳﺎل ھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ ﺑر ﺳر رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ھﻧدو ھﺎ
را دور از ﻣرز ھﺎﯾش ﻧﮕﮭدارﻧد ،ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
ﭘﺷﺗون ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻧون در دو ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی »ﺣزب ﻋواﻣﯽ ﻣﻠﯽ« و ﺣزب
ﭘﺷﺗوﻧﺧوا ﻣﻠﯽ ﻋواﻣﯽ« ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﯾدﮔﺎه ھﺎی آن ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺎ
ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ آن ﮐﺷور ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت .از ﺳﺎل  ١٩۴٧ﺑدﯾن ﺳو ،ﭘﺷﺗون ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ اﯾن
ﮐﺷور ﻣﺛل ارﺗش و ادارات ﻣﻠﮑﯽ درآﻣﯾﺧﺗﮫ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﺷﺎن ﺗﺿﻌﯾف ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .آن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر اھداف
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش را از راه ھﺎی اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣﺑﺎرزه دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﺧﺗﯾﺎرات اﯾﺎﻟﺗﯽ و رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﮐﻧون طرح ﺑﺎزﺳﺎزی دوﻟت ﻓدرال ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﭘﯾش ﮐﺷﯾده اﻧد ﮐﮫ ھدف اﺳﺎﺳﯽ آن را
ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻣﺎم ﭘﺷﺗون ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی) ،(FATAاﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ) ( NWFPو ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ
در اﯾﺎﻟت ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺧوا ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .اﯾن اﯾﺎﻟت ﺟدﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺗﺎر دوﺑﺎره زﻧده ﻓدراﻟﯽ ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ وﻻﯾﺎت از ﻗدرت ﮐﺎﻓﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرﺧور دار ﺧواھد ﮔردﯾد.
ﭘس از آن ﮐﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺧوا در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟدﯾد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺣزب ﻣﻠﯽ ﻋواﻣﯽ از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط
دﯾورﻧد ﭼوﻧﺎن ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﮐﮫ ﻧﯾز در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ]ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧط دﯾورﻧد[ ﺣرﮐت ﮐﻧد .ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﯾﮏ ﻧظﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻣرﮐزﮔرا ﺑﺎﺷد ،ﺣزب ﻣﻠﯽ ﻋواﻣﯽ در ﻣوﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود
ﺧواھد ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ درﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﻧﺎﺳﯾو ﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺻﻼﺣﺎت ﻋﺎﺟل در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل
آزاد ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد .آن ھﺎ ﻣدﻋﯽ اﻧد ﻣرز ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻرف در ﺻورﺗﯽ آرام ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣواﻧﻊ
در ﺑراﺑر ﻋﺑور و ﻣرور ﭘﺷﺗون ھﺎی ھر دو طرف ﻣرز از طرﯾق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ ﻣرزھﺎی ﺑﺎز ﺑرطرف ﮔردد .از
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﻣرزی و ﻣواﺻﻼت ﺑﯾﺷﺗر در دﺳت ﭘﺷﺗون ھﺎﺳت ،ﺻﻠﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ و ﻣرزھﺎی ﺑﺎز ﺑﮭﺑود ﻗﺎﺑل
ﭼﺷﻣﮕﯾری در وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧواھد آورد.
اﻣﺎ ﺑﻠوچ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت از ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﺳﮫ ﮐﺷور ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد .ﻧﺎﺳﯾو ﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
ﺑﻠوچ ﺑﮫ اﯾن ﻧظر اﻧد ﮐﮫ ﻣرز ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری آن ھﺎ را از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺿﻌﯾف ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻓﻘﯾر در ﺳﮫ ﮐﺷور ﻣﺑدل ﺷده اﻧد .آن ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑطور ﻧﺳﺑﯽ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد،
زﯾرا ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ داﻣﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎدی ﮐﺎﺑل
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﻧﺎﺳﯾو ﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺑﻠوچ ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﭘﻧﺟم ﺷورﺷﯾﺎن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺑﻠوچ و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧواب ﺑوﮔﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﺣران
ﮔﺳﺗرده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرﺗﺎﺳری ﻣﻠﯽ ﺷد ،ﺑﺳﯾﺎری اﻋﺿﺎی ﻗوﻣﯽ ﺑﻠوچ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ در دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
راﻧده ﺷده اﻧد .ﺑﺎ داﺷﺗن ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔوس ﺑﻠوچ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻧﺎﺳﯾو ﻧﺎﻟﺳت ھﺎی ﺑﻠوچ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﮔر ﭘروژه
ﺑزرگ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﺑﻧدر ﮔوادر در اﯾﺎﻟت ﺷﺎن ﺑدون ﺗﺿﻣﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری در ﭼوﮐﺎت دوﻟت ﻓدرال ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﻣﻠﯽ
ﺷود ،ﺑﮫ ﺷدت در ﻣﻌرض اﻧﻘراض ﻧﻔوس ﻗرار ﺧواﻧد ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ،ﺧط دﯾورﻧد ﻧﮕراﻧﯽ درﺟﮫ اول ﺑرای آن ھﺎ
ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺑﻠوچ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ،ﺑﺎزﺳﺎزی دوﻟت ﻓدرال ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺧود ﻣﺧﺗﺎری اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اھداف ﺑﺎ ﭘﯾش ﮐﺷﯾدن ﺣل و ﻓﺻل ﺧط ﻣرزی
و ﺗرک ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ،دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻠوچ ھﺎ ﺑر ﺧﻼف ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻋﺗراﺿﺎت و
ﺧواﺳت ھﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم آﺑﺎد ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
دوﻟت ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐدام ﺳﯾﺎﺳت رﺳﻣﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧط دﯾورﻧد اﺗﺧﺎذ ﻧﻧﻣوده اﺳت .در اﭘرﯾل ٢٠٠۶
ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺑراھوﯾﯾﯽ وزﯾراﻣورﺳرﺣدات و ﻗﺑﺎﯾل در در ﺑراﺑر ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن)وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ( ﮔﻔت ﮐﮫ
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧط دﯾورﻧد را ﭼوﻧﺎن ﻣرز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﺑراھوﯾﯾﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروه ﮐوﭼﮏ
ﻗوﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ رواﺑط ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻠوچ ھﺎ دارد ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﻼﺣﯾت
ﻣذاﮐره در ﻣورد ﻣﻌﺿﻠﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﻧدارد .ﺻرف اﯾن ﮐﺎر در ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را
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ﺑﮫ طور داﯾﻣﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .وی ﮔﻔت ﮐﮫ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﺗﻘﺳﯾم ﺧط را ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑدﯾن ﺳو ،ﮐﺎﺑل ﺗرس ﺧود را ھﻣواره در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺢ ﺷدن ﻣﺟدد طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در ﻣﻧﺎطق
ﻣرزی اﺑراز ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﺎوﺟود اﯾن ﮐﮫ ﻗوت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت از اﺋﺗﻼف
ﺿد ﺗرورﯾﺳم ﺑﮫ رھﺑری اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر در ﺑراﺑر طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ،ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺎﺑل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧت
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ آن طرف ﺧط دﯾورﻧد را اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده اﺳت .دوﻟت ﮐﺎﺑل ﺷﮏ داﺷت ﮐﮫ ﮔﺳﯾل ﻗوت ھﺎی ارﺗش
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑرای ﻧﻔوذ در ﻣﻧﺎطق ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗرس زﻣﺎﻧﯽ دوﭼﻧدان ﺷد ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات ﻧﺎروش
ﻏرب ،ﮐرزی را در ﺻف ھﻧد ﭼوﻧﺎن ﻣﺗﺣد ﺑﯾﺷﺗر واﺑﺳﺗﮫ و ﭘﺎﯾدار ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﺳﻘوط ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن در ﮐﺷﻣﮑش ھﺎی ﺗﻧد داﺧﻠﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ﺷد ،ﻣﻌﺿﻠﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣرزی ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺗداوم وارد ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﺷد .ھر ﭼﻧد ﺑرﺧﯽ ﻧﺷرات
ﭘﺷﺗون اﯾن ﻣوﺿوع را ﮔﺎھﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،اﻣﺎ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﻠت و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕری
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﭘﺷﺗون ﺑﯾﺷﺗر روی ﻣﺳﺎﺋل داﺧﻠﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺣث روی ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن .ﺑرﺧﯽ
روﺷﻧﻔﮑران و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏﯾر ﭘﺷﺗون از ﺷﻧﺎﺧت ﺧط دﯾورﻧد در ﺑدل دﺳﺗرﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺣر و ﮔرﻓﺗن
ﺗﺿﻣﯾن ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طرﻓداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ ھﺎ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗواﻓﻘﯽ
ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ٢٠٠۴ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد.
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ھﻣﮫ اﻗوام ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﻣول ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ،اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن
ﻣﺧﺎﻟف ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷدن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد و ﺗﺷدﯾد ﺗﻧش ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﻧﺎن
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑر اﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر رھﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯽ ﮐردﯾم ،در آﻏﺎز از ﻣﺎ ﺧواھش ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ آواز ﺷﺎن را ﺛﺑت ﻧﮑﻧﯾم .ﺑﺳﯾﺎری آن ھﺎ ﻧﺧﺳت ﺗداﺑﯾر اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎزی ﻣﺛل ﻣرزھﺎی ﺑﺎز ،اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت
دوﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻣردم ﺑﺎ ﻣردم و ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن ھﺎی دو ﮐﺷور را ﺿروری ﻣﯽ
ﺷﻣﺎرﻧد .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕری اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ زﻣﺎن ﺣل و ﻓﺻل ﺧط دﯾورﻧد ﻓرا رﺳﯾده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﯾﮑﯽ
از رھﺑران اﭘوزﯾﺳﯾون در ﭘﺎرﻟﻣﺎن» اﮔر ﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﻧﺟﺎ ﺣﺿور
دارﻧد ،ﺣل و ﻓﺻل ﮐرده ﻧﺗواﻧﯾم ،ھرﮔز آن را ﺣل ﻧﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت«.
ﺣﮑﯾم ﺗﻧﯾوال -واﻟﯽ ﭘﮑﺗﯾﺎ ﮐﮫ در دھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر اﻣﺳﺎل در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﯾن ﮐﺷﻣﮑش ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺑﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ را ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت »:دﻟﯾل دوﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن
اﻧﮕﯾزه ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑود ...در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎوردﯾم ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﯾز از دﺳت
دادﯾم .اﯾن ﺑﮫ ﺧﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و اﯾن ﺑﮫ ﺧﯾر ﻣردم ﻗﺑﺎﯾل آزاد،
اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرب و رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ در ﻋوض ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻣﺗﯾﺎز دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺑﻧدر ﮐراﭼﯽ و ﮔوادر را ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﯾم«.
اﻣﺎﺑرﺧﯽ دﯾﮕر اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ در ﻣورد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻣوده اﯾن ﮐﺷور را» دوﻟت ﻣﺻﻧوﻋﯽ«
ﻣﯽ داﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن آن ھﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﯾﻧده ﻧدارد و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ زوال اﺳت و اﻣﺎ ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﻌﯾف اﺳت ،ادﻋﺎی اﻣﺗﯾﺎز طﻠﺑﯽ ﻧﮑﻧد.
ﻣردﻣﺎن ﺑوﻣﯽ ﻧﯾز در ﺑﺎره ﺧط دﯾورﻧد ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺟرﮔﮫ رﯾش ﺳﻔﯾدان در ﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑرﺧﯽ
ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻻﯾﻧﺣل ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ دھد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ ﺑر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺧود ﮐﮫ اﻣروز در دﺳت اﯾران و ﯾﺎ ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن اﻧد ،ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﻧدارد» ﻣﺎ اﯾن
ﻣرزھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم .«.اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھر ﭼﻧد ﺑﺎ اﻋﺗراﺿﯽ دﯾﮕران ﻣواﺟﮫ ﺷده و ﭘﺎﻓﺷﺎری داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺻد ﺳﺎل از
ﻗرار داد ﺧط دﯾورﻧد ﺳﭘری ﺷده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت ،ﺳرزﻣﯾن ھﺎی آن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز
ﮔرداﻧد .اﻣﺎ در ﻣﯾﺎن رﯾش ﺳﻔﯾدان ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ،اﻓﺳﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﻠت ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ھﻣﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺿوع و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﻣﮫ ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗوﻣﯽ ،
ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺧط دﯾورﻧد را ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ھﯾﭻ رھﺑر ﮐﻼن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطور رﺳﻣﯽ طرﻓدار ﺣل
ﺳرﯾﻊ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط ﻣرزی ﻧﯾﺳت .ھر ﭼﻧد ﺣﮑوﻣت ﮐرزی ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﻌرﺿﯽ ﻣطرح ﻧﮑرده اﺳت،
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اﻣﺎ دوﻟت وی راه ﺳﻧﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ھﻣواره ﭼوﻧﺎن اﺑزار ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎی دو ﺳوی ﻣرز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن روﯾﮑرد ﺑﺎﻋث آن ﮔردﯾده اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘﺷون در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دوﺑﺎره زﻧده ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ھﻣواره در
ﺟﻧﮓ ﻟﻔظﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش] ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن[ درﮔﯾر ﺑود ،ﺑﮫ زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﮔرداﻧد.

ﺗوﺻﯾﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری:
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻣﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﻧطﻘﮫ از ﻣرزھﺎی ﺑﺎز ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺳود ﺧواھﻧد
ﺑرد .ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣرزھﺎﯾﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻘوق ﭘﺷﺗون ھﺎ ﭼوﻧﺎن ﺷﮭروﻧد اﯾن و آن ﮐﺷور را روﺷن ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﮫ آن ھﺎ
را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎھﻣدﯾﮕر رواﺑط ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺟﺎرت ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن اﻗﺗﺻﺎد و ﻓرھﻧﮓ ﺷﺎن را در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد .ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺷﮑل ﻣرزی ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت دﻣوﮐراﺳﯽ در ھر دو دوﻟت
ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و دﺳﺗرﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺣر را آﺳﺎن ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
درﯾن ﺻورت ،ﺗﻧش ھﺎی ﻗوﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و وﺣدت ﻣﻠﯽ در ھر دو ﮐﺷور ﺗﻘوﯾت ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ھر ﭼﻧد
ﺑرای دﺳﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اھداف دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی دﺷواری در ھر دو ﮐﺷور ﻧﯾﺎز دارد .زﯾرا زداﯾش ﺧﺻوﻣت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺷﺻت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در رواﺑط دو ﮐﺷور ﺣﺎﮐم ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﻧﯾﺎز دارد.
ﺷورﺷﮕران اﺳﻼﻣﯽ در ھر دو ﺳوی ﻣرز ﭼﺎﻟش ﺑزرگ در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﭼو اھداف ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد .در ﺳﺎل ٢٠٠۵
ﻣﺷرف در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ورود طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﺑور از ﻣرزھﺎ ،ﮐﺷﯾدن دﯾوار ﺧﺎردار و ﻣﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان راه ﺣل
ﻣطرح ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺳراﺋﯾل و ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ذھن ﻣﯽ آورد.
ﭼﻧﯾن راه ھﺎی ﺣﻠﯽ ﻧﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻧﮫ در ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ در درازﻣدت ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾﺎد ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺿد ﺗرورﯾﺳم ﻣﺗﻔﻘﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻧظر اﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾد ﻣوﻓﻘﯾت
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑر طﺎﻟﺑﺎن ،ﺑر ھم زدن ﻣرﮐز رھﺑری و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ آن ھﺎ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﮐوﯾﺗﮫ و وزﯾرﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر اﻧد،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ در ﺑﮫ در دادن ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺟرای وظﺎﯾف اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﺎ
ﺗﻌوﯾض ﺳﺎده ،ﭘﺎی ﺳرﺑﺎزان ﺑر ﻓراز ﮐوه ھﺎی ﭘوﺷﯾده از ﺑرف و دﺷت ھﺎی ﺑﯾراھﮫ .ﺣﺻﺎر ﺳﺎزی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرزی
را ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺟرﯾد ﻧﻣوده و ﻣواﻧﻊ ﺑﯾﺷﺗری در ﺑراﺑر ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی آن اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﻧﻣود.
ﺗواﻓق ﭘﯾراﻣون ﻧظﺎم ﻣرزی ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳده ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ،ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻣرزﺑﻧدی ھﺎی ﺳده ﻧزدھم
در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﮔذارد .از ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑدﯾن ﺳو ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮔﺳﯾل  ٨٠٠٠٠ھزار ﺳرﺑﺎز در ﻣﻧﺎطق
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺧود
اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی را ھرﮔز ﺑﮫ ھﻣراه ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
آوردن ﺛﺑﺎت در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﻣﺳﺗﻠزم ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺻرار ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺻﻼﺣﺎت در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗﺎﻧون  ٢٠٠٢ﺗﻣﺎم اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣق
دارﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣوده ﺑر ﺿد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﻧد رو ،اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد .اﯾن اﺣزاب
ﻓرﺻت را ﺑرای اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣﻘوق ﺷﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ ﻓراھم ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﺣزب ﻣﻠﯽ ﻋواﻣﯽ ﯾﮑﯽ ھواداران راﺳﺗﯾن اﺻﻼﺣﺎت در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد اﺳت .اﯾن ﺣزب ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﻧﮕری در
ﺳﯾﺳﺗم اداری و ﻗﺿﺎﯾﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺷﺎﻣل ﺷدن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ) (FATAدر
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ) NWFPاﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣزب ﻋواﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻗﺷﺎری ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۶٠و  ١٩٧٠در اﺳﺎﻣﺑﻠﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ ﻣﺗﺣد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد .در ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﺳﯾﺎری اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﺎن ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺷﺎورزی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷدﻧد .آن ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن
از ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و آﻣوزش و ﭘرورش در ﻣراﮐز ﺷﮭری ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺑرﺧور دار ﺷدﻧد) ﮔزارش ﺣزب ﻋواﻣﯽ
ﻣﻠﯽ .(٢٠٠۶
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ﻣﻘررات ﺟراﯾم ﺳرﺣدی)  (Frontier Crimes Regulationsاز زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر آن ﺗوﺳط ﻻرد ﮐرزن Lord
 Curzonدر ﺳﺎل  ١٩٠١ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﮐﻧون ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و روﺷﻧﻔﮑران ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ
ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﻧﮕری آن ھﺳﺗﻧد.

ﺣزب ﻣﻠﯽ ﻋواﻣﯽ اھداف زﯾر را ﺑرای ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد:
.١ﺗطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر؛
.٢اﻧﺗﻘﺎل ﺗﻣﺎم ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ و اداری از رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ اﯾﺟﯾﻧﺳﯽ ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﯾﺎ FATA؛
 .٣ﮔﺳﺗرش ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺣوزه ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﮫ ﺑﮫ FATAو ﺟداﯾﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ از ﻗوه اﺟراﯾﯽ؛
 .۴ﻟﻐو ﻣﺟﺎزات دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ و ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ؛
.۵ﮔﺳﺗرش آزادی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ در ﻗﺑﺎﯾل آزاد؛
.۶ﺗطﺑﯾق ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺳﯾﺞ زداﯾﯽ ﮐﺎﻣل در ﻣﻧطﻘﮫ.
ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺑدون ﻣﺗﻣم اﺳﺗراﺗﯾژی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺗﻘوﯾت ﺑﺎزﺳﺎزی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗطﺑﯾق ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آزاد ﯾﮏ اﻣر ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .وﺻل ﮐردن ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﻗﺑﺎﯾل آزاد و اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت ھﺎی ﺧﺎص در اطراف ﺧط دﯾورﻧد ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم درﯾن راﺳﺗﺎ ﺧواھد ﺑود.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ھر ﮔﺎه دﯾﮕر ،دوﺳﺗﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر دارد .ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ در
ﺣﺎل ﭘﺎ ﮔرﻓﺗن اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر زﻣﺎن ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺷﮑل ﺧط دﯾورﻧد ﻓرا رﺳﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن
ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را در ﺗراز رﺳﻣﯽ ﮐﺷﯾده ،ﺗﺷوﯾق و ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾد .
ﺣﮑوﻣت ﮐرزی ﺑﺎﯾد از اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺣل ﺑﺣران ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﮫ زﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ
ھر دو ﮐﺷور رﺳﺎﻧﯾده اﺳت ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﻠﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد از ﺧود اراده ﻧﯾﮑﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ
43
ﺣل ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن داده و ﺳﺎزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺟﺎم دھد.

 .43ﺑﮫ ﻣﺼﺪاق »ﺗﻮ ﻣﺠﻮ ﮔﻞ از دﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ« ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رﯾﺸﮫ ﯾﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی در رھﺒﺮی دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .زﯾﺮا رھﺒﺮی ﺗﺒﺎرﮔﺮای ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﻮﮐﺮان
ﺷﺎن -ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﮑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎوری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ رﻏﻢ ﺗﻈﺎھﺮ و ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرھﺎی آراﺳﺘﮫ
و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ،ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ارزش ھﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای آن ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ارزش دارد ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺳﯽ ھﺎی ﺷﺎن و
ﻣﻨﺎﻓﻊ آزﻣﻨﺪاﻧﮫ ﺷﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری از ھﻤﭽﻮ
ﮐﺴﺎن ،ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﯿﮭﻮده و آب در ھﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪن– وﯾﺮاﺳﺘﺎر.
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ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ
)ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﯾﯽ(

ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
و
زﺧم ﻧﺎﺳور ﺧط دﯾورﻧد
ﺷﮑﻰ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎى آن ﺳوى ﺧط »دﯾورﻧد« ﯾﻌﻧﻰ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﻰ )ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن( ﺗﺎ
ﻗﺑل از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺟﺎوز اﻧﮕﻠﯾس ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ١٨٣٩ﺑﺧﺷﻰ از ﺳرزﻣﯾن و ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد و
ﻣردﻣﺎن آن ﻣﺷﺗرﮐﺎت زﯾﺎدى ﺑﺎ ﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ زﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرھﻧﮓ دارﻧد ،اﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾس آن را در ﻣﻘﺎطﻊ
ﻣﺧﺗﻠف زﻣﺎﻧﻰ از ﭘﯾﮑر ﮐﺷور ﺟدا ﺳﺎﺧت و ﺟزو ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد ﻧﻣود و ﺑﺎ اﻣﺿﺎى اﺳﻧﺎدى ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻗراردادھﺎى رﺳﻣﻰ ﺑﯾن دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺟداﺋﻲ ھﺎ ﻣﮭر ﺗﺎﺋﯾد زد )١٨٩٣م( از آن ﺑﮫ ﺑﻌد
ﺧط دﯾورﻧد ،ﺳرﺣد ﮐﺷور ﻣﺎ را در طول ﺑﯾش از  ١٢٥٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑﺎ ﻗﻠﻣرو اﺳﺗﻌﻣﺎرى ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺟﻧوب ﻣﺷﺧص
ﻣﻲ ﮐرد.
اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ١٩١٩ﻣﯾﻼدى ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳت ﺳرزﻣﯾن ھﺎى از دﺳت رﻓﺗﮫ را دوﺑﺎره ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔرداﻧد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد در وطن ﭘرﺳﺗﻰ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ و ﻣﺣﻣود طرزى -وزﯾر
ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟت اﻣﺎﻧﻰ ﺷﮏ و ﺗردﯨد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،آن دو ﺷﺧﺻﯾت وطن ﭘرﺳت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻼﻗﻣﻧدى ﺧود ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن و
ﻣردﻣﺎن ھﻣﻧژاد و ھﻣﮑﯾش آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ،ﭘس از دوﺳﺎل ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺑﺎ دوﻟت اﺳﺗﻌﻣﺎرى اﻧﮕﻠﯾس ﺳراﻧﺟﺎم
ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑر ﺳر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از اﻋﺎده ﺳرزﻣﯾن ھﺎى آن طرف ﺧط
دﯾورﻧد) ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑراى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﻰ ﺑود( ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣطﻠوب اﺻﻠﻰ ﯾﻌﻧﻰ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﭘﺎى ﺳﻧد رﺳﻣﻰ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور در  ١٩٢١ﮐﮫ ﻗرارداد ﻣرزى دﯾورﻧد را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﻲ ﮐرد،
اﻣﺿﺎء ﮔذارﻧد.
.ﭘس از اﺳﺗﻘﻼل ھﻧد در  ١٩٤٧و ﺗﻘﺳﯾم ﻧﯾﻣﻘﺎره ﺑﮫ دو ﮐﺷور )ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد( ،دوﻟت وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑرﺧﻰ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﮔرا ،داﻋﯾﮫ »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« را ﻣطرح ﮐرد و ﺑﺎ ﻧواﺧﺗن دھل »دا ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧﮓ«
)اﯾن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از ﻣﺎﺳت( ﮐﮫ دھﻠﻰ و ﻣﺳﮑو ﺑراى آن ﮐف ﻣﻲ زدﻧد ،ﻧﻘﺎﺿت و دﺷﻣﻧﻰ ھﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺑﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را داﻣن زد .از آن ﭘس ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﺗﻧش زا ﭼون زﺧم ﻧﺎﺳور ﺑر رواﺑط دوﮐﺷور در
ﻋرﺻﮫ ھﺎى ﻣﺧﺗﻠف اﺛر ﻧﺎﻣطﻠوب ﮔذاﺷت .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ در دو دھﮫ اﺧﯾر ﺿرﺑﺎت ﮐﺷﻧده ﯾﻰ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺧود اﻓﻐﺎن ھﺎ وارد آﻣده و ﺗﺎ ھﻣﯾن اﮐﻧون ﻧﯾز اﯾن ﺿرﺑﺎت ﺑﺎز ھم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ زﯾرﻧﺎم
طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده و اﺣزاب اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻧدرو دﯾﮕر ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﻣﻲ ﺷود و ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﮔﺷت ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺑﮫ ﮐﺷور
ﻣﻲ ﮔردد.

ﭘس ﻣﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن :
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ﺑراى ردﯾﺎﺑﻰ و درک ﺑﮭﺗر ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻗرن  ١٩ﻣﯾﻼدى ﺑر ﻣﻰﮔردﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم ﭘس ﻣﻧظرﺗﺎرﯾﺧﻰ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ﭼﯾﺳت؟
در ﺳﺎل  ١٨٣٢ﻣﯾﻼدى ،ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ و ﺳﯾﮏھﺎ ﺑر ﻗﻧدھﺎر ﺣﻣﻠﮫ آورد و ﺳرداران ﻗﻧدھﺎرى از
ﺳردار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﺳﺗﻣداد ﻧﻣودﻧد .ﺳردار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﺗدوﯾر ﺟرﮔﮫﯾﻰ در ﮐﺎﺑل ﭘرداﺧت و از
ﺑرادرش -ﺳردار ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن -ﺣﮑﻣران ﭘﯾﺷﺎور و ﺑرادرزاده اش -ﻧواب ﻣﺣﻣد زﻣﺎﻧﺧﺎن -ﺣﺎﮐم ﺟﻼلآﺑﺎد
ﺧواﺳت ﺗﺎ در اﯾن ﺟرﮔﮫ ﺷرﮐت ﺟوﯾﻧد .اﻣﺎ ﺑرادر و ﺑرادر زاده اﻣﯾر ،ﺷﺧﺻﺎ در اﯾن ﺟرﮔﮫ ﺷرﮐت ﻧورزﯾدﻧد و
ﭘﺳران ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد.
ﺳردار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺳرداران ﻗﻧدھﺎرى ﺑﺷﺗﺎﺑد اﻣﺎ ﻗﺑل از آن ﺑﺎﯾد ﺧود را از ﭘﺷت ﺳر
ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ ﻣﻲ ﻧﻣود .ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن ،اﺑﺗدا ﺑر ﺟﻼلآﺑﺎد ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد و ﻧواب ﻣﺣﻣد زﻣﺎﻧﺧﺎن را ﭘس از ﯾﮏ ﻧﺑرد ﺳﺧت
اﺳﯾر ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﮫ ﺟﺎى او ﺑرادر ﺧود -ﺳردار اﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﻣﻘرر و ﻧﻧﮕرھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻣﻠﺣق ﺳﺎﺧت و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻋزم ﻗﻧدھﺎر ﺣرﮐت ﻧﻣود .ﺳردار ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن -ﺣﮑﻣران ﭘﯾﺷﺎور از اﯾن اﻗداﻣﺎت و
ﺳوﻗﯾﺎت ﺳردار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗرﺳﯾد و ﺧود را ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮓ ﺣﮑﻣران ﻣﻘﺗدر ﭘﻧﺟﺎب ﻗرار داد .از
آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﭘﯾﺷﺎور ﻋﻣﻼ در ﮐف ﺳﯾﮏھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺗﺻرف و اﻟﺣﺎق ﻣﺟدد آن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷﮑﻼت و
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دردﺳرھﺎى ﻓراواﻧﻰ را ﺑﮫ ﺑﺎر آورد.
در ﺳﺎل  ١٨٣٦ﻣﯾﻼدى اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﮫ آرزوى اﻟﺣﺎق ﭘﯾﺷﺎور ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻟﻘب »اﻣﯾراﻟﻣوﻣﺋﯾن« ﺑر
ﺧود ﮔذاﺷت و ﺑر ﺿد ﺳﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﺗرداد ﭘﯾﺷﺎور از ﭼﻧﮓ آﻧﺎن اﻋﻼم ﺟﮭﺎد داد و از ﺗﺟﺎر و ﺳوداﮔران و
ﻣردم ﮐﺎﺑل ﺑﮫ »دم و درم و ﻗدم« اﺳﺗﻌﺎﻧت ﺧواﺳت .ﻓﻘط ﭘﻧﺞ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ از اﯾن اﻋﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز
ﺑود .ﻟذا ﺑﮫ ﺿرب ﺳﮑﮫ ﭘرداﺧت.
»اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻋزم ﺟﻧﮓ و ﺟﮭﺎد – ﮐﻣـر ﺑﺑﺳت و ﺑزد ﺳﮑﮫ ﻧﺎﺻرش ﺣق ﺑﺎد«
در ﺟﻧﮕﻰ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻟﺷﮑرﯾﺎن اﻓﻐﺎن و ﻗواى ﺳﯾﮏ در آن ﺳوى دره ﺧﯾﺑر رخ داد ،ﺑﻧﺎ ﺑر دﺳﺎﯾس ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺳﯾﮏ و
ﺗﻼشھﺎى »ھﺎرﻻن« ﺟﺎﺳوس اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ ﺳﯾﮏھﺎ ،دﺳﺗﮫﯾﻰ از ﻗواى اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﻰ ﺳردار ﺳﻠطﺎن
ﻣﺣﻣدﺧﺎن 45ﺑﮫ طرﻓدارى ﺳﯾﮏھﺎ از ﺟﻧﮓ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺻف دﺷﻣن ﺑﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﭘول و اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ دﺳت
آوردﻧد .دﺳﺗﮫ دﯾﮕر ھم ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺎﺗوان ﻣﻲ دﯾد ،از ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣﻘﺎﺗﻠﮫ ﺑﺎ دﺷﻣن ﺳرﺑﺎز زد و ﻣﻧﮭزﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﺑرﮔﺷﺗﻧد.
در ﺳﺎل  ١٨٣٧ﻣﯾﻼدى دوﺑﺎره اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑر ﺿد ﺳﯾﮏھﺎ اﻋﻼم ﺟﮭﺎد ﮐرد و ﭘﺳران ﺧود ﺳردار
اﻓﺿلﺧﺎن و ﺳردار اﮐﺑر ﺧﺎن را ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرادرش ﺳردار ﺟﺑﺎرﺧﺎن و ﺑرادرزادهاش ﺳردار ﺷﻣساﻟدﯾنﺧﺎن در
راس ١٢ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﯾﮏھﺎ ﻓرﺳﺗﺎد .ﺳﯾﮏھﺎ ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﻟﺷﮑر اﻓﻐﺎﻧﻰ در ﻣﺣل ﺟﻣرود ﺟﻠو
ﻗﺷون اﻓﻐﺎﻧﻰ را ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﭘﯾﺎﭘﻰ ﺧود ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮕﯾﻧﻰ را ﺑر ﻗواى اﻓﻐﺎﻧﻰ وارد آوردﻧد .در روز دوازدھم
ﺟﻧﮓ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﻗواى ﺳﯾﮏ ﺑﺎ ﺳردار اﮐﺑرﺧﺎن روﺑرو ﺷد و در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺳردار اﮐﺑرﺧﺎن او را
ﺿرﺑﮫﯾﻰ زد ﮐﮫ از زﯾن ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد و دﯾﮕر از ﺟﺎ ﻧﺟﻧﺑﯾد .ﻏرﯾو در ﻟﺷﮑرﯾﺎن دﺷﻣن اﻓﺗﺎد و ﭘﺷت ﺑﮫ ﻟﺷﮑر اﻓﻐﺎن
دادﻧد و ﻣﻧﮭزﻣﺎ ﺧود را ﺗﺎ ﭘﯾﺷﺎور رﺳﺎﻧﯾدﻧد .اﮐﺑر ﺧﺎن ﻣﻲ ﺧواﺳت دﺷﻣن ﺷﮑﺳت ﺧورده را ﺗﻌﺎﻗب ﮐﻧد و ﭘﯾﺷﺎور
را ﺗﺻرف ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ ﻧواب ﺟﺑﺎرﺧﺎن ﺑرادر اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﮫ ﻣردى ﺳﺎﻟﻣﻧد و ﺑﻰ ﺣرارت ﺑود ،ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯾﺷروى ﻗواى اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑﮫ ﺳوى ﭘﯾﺷﺎور ﺷد و ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﭘﯾﺷﺎور را ﻣوﮐول ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم و ھداﯾت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﻧﻣود و ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﻧﺎﻣﮫﯾﻰ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷت و آن را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﯾﮑﻰ ﺗﻧد رو ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎد و از ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻰ ﻗواى اﻓﻐﺎﻧﻰ
و ﺷﮑﺳت دﺷﻣن ﺗذﮐر داد و ھداﯾت ﺧواﺳت .اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ ﻧﯾروى ﮐﻣﮑﻰ آﻣﺎده ﻧﺑرد در ﮐﺎﺑل ﻧداﺷت و
ﻣﻲ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗدارک ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻧﯾروﯾﻰ وﻗت زﯾﺎدى در ﺑر ﻣﻰﮔﯾرد و طﺑﻌﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن دﺷﻣن ﻧﯾز اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻓﺎﻋﻰ

 .44ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم رﻧﺠﯿﺖ ﺳﯿﻨﮓ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ
ﺧﻮد زﯾﺮ ﭼﺘﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد -وﯾﺮاﺳﺘﺎر.
 .45ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن -ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻃﻼﯾﯽ -ﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎھﺮﺷﺎه –
ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺸﯿﻦ و درﮔﺬﺷﺘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﻮد-
وﯾﺮاﺳﺘﺎر.
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ﺧود را اﮐﻣﺎل ﺧواھد ﻧﻣود ،ﻟذا ﺑﮫ ﻗواى اﻓﻐﺎﻧﻰ دﺳﺗور ﺑﺎزﮔﺷت داد .وﻟﻰ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر از ﻓﮑر
ﺗﺻرف و اﻟﺣﺎق ﻣﺟدد ﭘﯾﺷﺎور ﺑﮫ ﮐﺷور دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻧﺻرف ﺷده ﺑﺎﺷد.
در ﺳﺎل  ١٨٣٧ﻣﯾﻼدى ﺑرﻧس ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﻰ ﮔورﻧر ﺟﻧرال ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺑزرﮔﻰ وارد ﮐﺎﺑل ﺷد و
ﺑﺎ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﭘﯾراﻣون اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺗﺟﺎرﺗﻰ ﺑزرگ در دﯾره ﻏﺎزﯾﺧﺎن و اﺷﺗراک ﺗﺟﺎر ﮐﺎﺑﻠﻰ و
ﺑﺧﺎراﯾﻰ در آن ﺑﺎزار ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﭘرداﺧت ،اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ ﻣﻰ داﻧﺳت ﻣوﺿوع ﺗﺟﺎرت و
ﺑﺎزار ﺗﺟﺎرﺗﻰ ﻣﺣض ﺣرف اﺳت و اﺻﻼ ﻣﻘﺻد اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﻰ دﯾﮕرى اﺳت ،ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺑرﻧس ﭘﺎﺳﺦھﺎى
ﻣﻧﺎﺳب داد و ﺑﮫ زودى ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ اھداف و ﻧﯾﺎت اﻧﮕﻠﯾس از ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘرﻧس ﺑﮫ درﺑﺎرش ﭼﯾز دﯾﮕرى اﺳت.
ﺑرﻧس اﻣﯾر را از ﻧﯾﺎت روس و اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھرات آﮔﺎه ﺳﺎﺧت و از او ﺧواﺳت ﺗﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺳرداران ﻗﻧدھﺎرى
در دﻓﺎع از ھرات ﺑﭘرازد .اﻣﯾر ھم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودى در ﺳﯾﺎﺳت اﻧﮕﻠﯾس وارد ﺑود ،از ﺑرﻧس ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اوﻟﯾﺎى
اﻣور ھﻧد ﺑﮕوﯾد ،ﮐﮫ او ﺣﺎﺿر اﺳت ﺗﺎ از ھرات در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ اﯾران ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﭘردازد ،ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ ﺑر ﻣﺗﺣد
ﺧود ،ﺳﯾﮏ ھﺎ ،ﻓﺷﺎر آورﻧد ﺗﺎ ﭘﯾﺷﺎور را دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗرد ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرﻧس ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻣﯾر دوﺳت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻣواﻓﻘت ﻣﻘدﻣﺎﺗﻰ ﺧود را اﺑراز داﺷت و ﺿﻣن ﻧﺎﻣﮫﯾﻰ ﺑﮫ وﯾﺳراىھﻧد ﻧوﺷت ﮐﮫ دوﺳﺗﻰ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎن
ﻣواﺿﻊ اﻧﮕﻠﯾس را در اﯾن ﮐﺷور ﻣﺳﺗﺣﮑمﺗر ﺧواھد ﺳﺎﺧت و ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﻰ اﯾن ﺷرط
اﻣﯾر اﻓﻐﺎن را ﺑﭘذﯾرد.
ھﻧوز ﺑرﻧس در ﮐﺎﺑل ﺑود ﮐﮫ ﺳﻔﯾر روس ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾﺗﮑووﯾﭻ ﺑﮫ درﺑﺎر اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از طرﯾق ﻗﻧدھﺎر
ﻣواﺻﻠت ورزﯾد .اﻣﯾر اﻓﻐﺎن ﺳﻔﯾر روس را ﺑطور ﻋﺎدى ﭘذﯾرﻓت و از ﻣذاﮐرات ﺟدى ﺑﺎ او ﺗﺎ آﻣدن ﺟواب اﻧﮕﻠﯾس
ﺧوددارى ورزﯾد .ﻣدﺗﻰ ﺑﻌد ﭘﯾﺎم اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺑﮫ ﺑرﻧس رﺳﯾد ﮐﮫ ھرﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑرﮔردد .ﺗﺎ اﯾن وﻗت اﻣﯾر
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ ﻣذاﮐرات ﺧود را ﺗﻣﺎم ﮐرده ﺑود و ﯾﮏ ﮐﺎﭘﻰ ﻣذاﮐرات را ﺑﮫ ﺑرﻧس داد ﺗﺎ ﺑﮫ
اوﻟﯾﺎى اﻣور ﺧود آن را در ﻣﯾﺎن ﮔذارد.
ھدف اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از آﮔﺎه ﮐردن اﻧﮕﻠﯾسھﺎ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣذاﮐرات ﺧود ﺑﺎ ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ اﯾن ﺑود ﺗﺎ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ
را ﺑﮫ اﺳﺗرداد ﭘﯾﺷﺎور از ﭼﻧﮓ ﺳﯾﮏھﺎ و دوﺳﺗﻰ ﺑﺎ ﺧود ﺗﺷوﯾق ﮐرده ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﯾر
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﻣﮏ دوﻟﺗش را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑراى ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﺟدد ﺳرزﻣﯾن از دﺳت رﻓﺗﮫ ﭘﯾﺷﺎور وﻋده داده
ﺑود .وﻟﻰ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷﺗﻧد ﺳرﺣدات ھﻧد را در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺗﺎ آﻣو و در ﻏﯾر آن اﻗﻼ ﺗﺎ ﮐوهھﺎى
ھﻧدوﮐش وﺳﻌت دھﻧد ،اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻣﯾر اﻓﻐﺎن را ﭼوﻧﺎن دﺳت درازى ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻋﻘد
ﻣﻌﺎھده ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﻻھور در  ١٨٣٨و ﭘﺧش اﻋﻼﻣﯾﮫﯾﻰ ﭘر از دروغ و اﻓﺗرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻣﺎل و ﻧﯾﺎت اﻣﯾر دوﺳت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ،دﺳت ﺑﮫ ﻟﺷﮑرﮐﺷﻰ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زدﻧد و ﺑﺎ ﺑﯾرون راﻧدن ﯾﮏ رھﺑر ﻗﺎﻧوﻧﻰ اﻓﻐﺎن ،و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﺎﺧﺗن
ﯾﮏ ﺷﺧص ﺿﻌﯾفاﻟﻧﻔس و ﻓﺎﻗد وﺟﺎھت ﻣﻠﻰ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎهﺷﺟﺎع ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ،اﻓﺗﺿﺎح ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﻰ را ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﮫ ﺳرﺣدات ھﻧد را ﺗﺎ آﻣو ﮐﺷﺎﻧﯾدﻧد و ﻧﮫ ﺗﺎ ﮐوهھﺎى ھﻧدوﮐش ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻓراوان ﺟﺎﻧﻰ و
ﺧﺳﺎرات ھﻧﮕﻔت ﻣﺎﻟﻰ ،ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﻰ ﻓﺿﯾﺣتﺑﺎر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد.
ﺑدﯾﻧﺳﺎن ،آرزوى اﻟﺣﺎق ﻣﺟدد ﭘﯾﺷﺎور و ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﻰ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎج و ﺗﺧت ﮐﺎﺑل را از اﻣﯾر دوﺳت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮔرﻓت و ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ) ١٨٣٩ﺗﺎ  (١٨٤٢او را ،آواره ﮐوه و ﺑﯾﺎﺑﺎن و زﻧداﻧﻰ دﯾﺎر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﻣود،
ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎن ﻓرزﻧد ﻋزﯾز او ،وزﯾر اﮐﺑرﺧﺎن ،ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﻠﻰ ﻣﺎ را ھم از او ﮔرﻓت .زﯾرا ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از ﺟﻧﮓ اول
اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس ،اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺳﻧد را از دﺳت اﻣﯾران ﺳﻧد ﻣﺗﺻرف ﺷدﻧد ) (١٨٤٣و دو ﺳﺎل ﭘس از ﺗﺻرف ﺳﻧد،
ﭘﯾﺷﺎور را ھم از ﭼﻧﮓ زﻣﺎﻣداران ﺳﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود در آوردﻧد) ،(١٨٤٥وزﯾر اﮐﺑرﺧﺎن ﺑراى ﺗﺻرف ﻣﺟدد
ﭘﯾﺷﺎور از ﭼﻧﮓ ﺳﯾﮏھﺎ در ﺳﺎل  ١٨٤٥ﻗواﯾﻰ ﺑدون اﺟﺎزه ﭘدر ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﮔﺟرات ﺷرﮐت
ورزﯾدﻧد .ﻣﮕر ﻣوﻓق ﻧﺷدﻧد .ﺑﻌدا ﺑﮫ وزﯾر اﮐﺑرﺧﺎن ﮐﮫ در ﻟﻐﻣﺎن ﺑر ﺑﺳﺗر ﻣرﯾﺿﻰ اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﺧﻔﻰ
اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ طﯾﺑب ھﻧدى ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟﮫاش ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود ،زھر ﺧوراﻧده ﺷد .ﮔوﯾﺎ او ﺑﮫ ﺟرم
اﻟﺣﺎق ﭘﯾﺷﺎور ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط زھر ﺗرور ﺷد و از ﺟﮭﺎن در ﮔذﺷت.
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺷﮑرﮐﺷﻰ و ﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔت و ﺗﺣﻣل ﺗﻠﻔﺎت ﺑزرگ اﻧﺳﺎﻧﻰ در ﺟﻧﮓ اول ﺧود ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺳرﺣدات ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ را ﻻاﻗل ﺗﺎ ھﻧدوﮐش ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺑﺧﺷﻧد .ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ اﯾران ﺑر ھرات در ﺳﺎل
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 ١٨٥٧و اﻣﺿﺎى ﻣﻌﺎھده ﭘﺎرﯾس
ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد.
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ﺑﺎ آن ﮐﺷور دو ﺿرﺑﮫ ﻣﮭﻠﮏ و ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺑر ﭘﯾﮑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐردﻧد و ﺑﻌد

ﺿرﺑﮫ اوﻟﻰ ،ﺗﺷوﯾق اﯾران ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ در ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺗﻘﺳﯾم آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎ آب ھﯾرﻣﻧد ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﺑﺎ ﺣﮑﻣﯾت
اﻧﮕﻠﯾس در  ١٨٧٢ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ  ،١٩٧٢ﺑراى ﯾﮏ ﺻد ﺳﺎل ﻣﺎﯾﮫ ﻧزاع ﻣﯾﺎن اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻗﻊ ﺷد و اﯾن دو
ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ھمﻧژاد و ھﻣزﺑﺎن و ھﻣﮑﯾش را از ھم ﺟدا ﺳﺎﺧت و ﻣﺎﻧﻊ رﺷد ھﻣﮑﺎرىھﺎى اﻗﺗﺻﺎدى و ﻓرھﻧﮕﻰ
ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﮔردﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم در  ١٩٧٢ﺑﺎ ﮔذﺷﺗن ﻗرار داد ﺗﻘﺳﯾم آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﻠﻣﻧد از ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺻﺣﮫﮔذارى ﺷﺎه
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻌدا ﺗﺎﺋﯾد ﭘرﯾزدﻧت داوود ،اﯾن زﺧم ﻧﺎﺳور ﮔوﯾﺎ اﻟﺗﯾﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
...و اﻣﺎ ﺿرﺑﮫ دوﻣﻰ ﮐﮫ ﻣﮭﻠﮏﺗر و ﺧون ﭼﮑﺎنﺗر از ﺿرﺑﮫ اوﻟﻰ ﺑود ،ﺟداﮐردن ﻗﺳﻣتھﺎﯾﻰ ﭼون :ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﺷﺎﻣل ﺳﯾﺑﻰ ،دارو و ﭼﺎﮔﻰ ،ﮐوﯾﺗﮫ ،ﭼﻣن ،ﭘﺷﯾن،ﮐرم ،وزﯾرﺳﺗﺎن ،ﭘﺎراﭼﻧﺎر ،ﺳوات ،ﺑﺎﺟور ،ﺑﻧﯾر ،دﯾر ،ﭼﭘﻼس،
ﭼﺗرال ،ﺑﺎﺷﮕل و ﻏﯾره از ﭘﯾﮑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﯾوﺳﺗن آن ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در  ١٨٧٩ﺑر طﺑق ﻣﻌﺎھده ﺗﺣﻣﯾﻠﻰ
ﮔﻧدﻣﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌدا در ﻣﻌﺎھده ﻧواﻣﺑر  ١٨٩٣م ﺑﯾن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣنﺧﺎن و اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ طور داﯾم ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟدا
و ﺗوﺳط ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠق ﮔرﻓت.
ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ،از ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺗﺎ دﯾره ﺟﺎت و ﭘﯾﺷﺎور واز ﺑﻧو و وزﯾرﺳﺗﺎن ﺗﺎ
ﺧﯾﺑر و ﭼﺗرال ،ﺳرزﻣﯾﻧﻰ را در ﺑر ﻣﻰﮔﯾرد ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎى ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﻰ دوم و ﺑطور ﺧﺎص در ١٩٤٧
ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣدن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺑطن ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﻣورد ادﻋﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن واﻗﻊ
ﮔردﯾد.
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﻣﺣﻣود طرزى وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺧﺻﯾتھﺎى وطنﭘرﺳت ﻣﻠﻰ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ھرﮔز ﻧﻣﻰﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟداﯾﻰ ﻗﺳﻣﺗﻰ از ﺧﺎکھﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺳﺗﻘﻼل ﺗﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب اﻧﮕﻠﯾس ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻌﺎھده ﮐﺎﺑل را در  ١٩٢١ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ
اﻣﺿﺎء ﮐردﻧد و ﺗن ﺑﮫ ﻗﺑول ﺧط ﺗﺣﻣﯾﻠﻰ دﯾورﻧد دادﻧد .اﻣﺎ ﺷﺎه اﻣﺎنﷲ ،آﺷﮑﺎرا ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻰ ﺧود را از ﻗﺑﺎﯾل
ﺳرﺣدى آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد و آزادى ﺧواھﺎن ھﻧد اﺑراز ﻣﻰداﺷت و ھﻣﯾن اﻣر ﺳﺑب ﺟﻧﺑش ھﺟرت آزادى
ﺧواھﺎن ھﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾد و ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔرم ﺷﺎه اﻣﺎنﷲ و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻗﻊ ﺷدﻧد .اﯾن ﭘﯾﺷﺎﻣد ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت اﻋﺗﺑﺎر اﻣﺎنﷲﺧﺎن در ﻧزد ھﻧدوان ھﻧد ﮔردﯾده ﺑود ﺑﺎﻋث ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗن ﺗﻔﺗﯾن اﻧﮕﻠﯾس ﺑر ﺿد او ﺷد.
اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ روﺣﯾﺎت ﻣﻠﻰ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻗوﻣﻰ و ﻣﻌﺗﻘدات ﻣذھﺑﻰ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﻰ آﺷﻧﺎﯾﻰ داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑرد ﺳﻼح ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﻔﺗﯾن ﺑر ﺿد ﺷﺎه اﻣﺎنﷲ ،ﺑﮫ زودى ذھﻧﯾت ﻣردم را در ﺗﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯾون واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻋﻠﯾﮫ
او ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺷورش ھﺎى در ﻧﻧﮕرھﺎر و در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﮫ رھﺑرى ﻣردى ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑﭼﮫ
ﺳﻘﺎو) ﮐﮫ از ﻧﻌﻣت ﺳواد ھم ﺑﻰﺑﮭره ﺑود( ﻋرﺻﮫ را ﭼﻧﺎن ﺑر ﺷﺎه ﺗرﻗﻰ ﺧواه اﻓﻐﺎن ﺗﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺷد از
آن ھﻣﮫ ﭘﻼن ھﺎى اﺻﻼﺣﻰ و ﻣﺗرﻗﻰ ﺑراى وطﻧش ﭼﺷم ﺑﭘوﺷد و راھﻰ دﯾﺎر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﮔردد .اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻗﺑل از ھﻣﮫ
ﻗوت ﺗﻔﺗﯾن اﻧﮕﻠﯾس و اﺛر ﺑﺧﺷﻰ آن را ﺑر ﻣردم ﺳﺎده دل اﻓﻐﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﻰﺳﺎزد .ﺑدﯾن ﺳﺎن دﯾده ﻣﻰﺷود ﮐﮫ ﺷﺎه
اﻣﺎنﷲ ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﻰ اﻟﺣﺎق ﻣﺟدد ﺳرزﻣﯾنھﺎى ﻗﺑﺎﯾل آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﻌدى ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺷد.
ﺻدارات ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن:
ﭘس از ﺳﻘوط ﺷﺎه اﻣﺎنﷲ و روى ﮐﺎر آﻣدن ﻧﺎدرﺷﺎه ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ از ﻧﺎﺣﯾﮫ داﻋﯾﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدى ﺧﺎطرﺟﻣﻌﻰ ﺣﺎﺻل
ﮐردﻧد .ﻣﺣﻣد ھﺎﺷمﺧﺎن ﺻدراﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﮐت ﺑود و در داﺧل ﮐﺷور ﻣﺻروف ﺑﺳﺗن و ﮐﺷﺗن و
ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗن اﻓرادى ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھوا دارى ﺷﺎه اﻣﺎنﷲ ﺳر ﺑﻠﻧد ﻣﻲ ﮐردﻧد.

 .46ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﮫ :
»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭼﻨﺒﺮ ﮔﺮدﺑﺎد ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ«.
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ﺑرﺳرﮐﺎر آﻣدن ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻدراﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻰ  ١٩٤٦ﻣﺻﺎدف ﺑود ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن ﺳﻠطﮫ
ﭼﻧدﯾن ﻗرﻧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد و ﻓراھم آﻣدن ﺷراﯾطﻰ ﺟﮭت اﺳﺗﻘﻼل ھﻧد و اﯾﺟﺎد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﭘﯾﮑر
ﻧﯾﻣﻘﺎره،ﮐﮫ ﭘس از اﻋﻼم ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﻧد از ﺟﺎﻧب ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت.
در اواﯾل ﺟون ١٩٤٧وﻗﺗﻰ ﮐﻧت اﺗﻠﻰ ،ﺻدراﻋظم اﻧﮕﻠﯾس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد را ﺑﮫ دو ﮐﺷور ھﻧد و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻧﮕﻠﯾس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ از ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل در آرزوى ﭘﯾوﺳﺗن ﺧﺎک ھﺎى از دﺳت رﻓﺗﮫ
ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﺑودﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎى ﻣﺳﮑون در ﻧﯾﻣﻘﺎره ﻧﯾز ﺣق اﻧﺗﺧﺎب راه ﺳوﻣﻰ داده ﺷود ﺗﺎ
ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ اﻟﺣﺎق ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎدر)اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( اﺑراز ﮐﻧﻧد .وﻟﻰ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗوﺟﮫ ﻧﮑردﻧد و در
ﻧظر ﺧواھﻰ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراى اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ھﻧد و ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ،در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮐﺗﺎب ﻣذھﺑﻰ »ﮔﻧﮓ « ﺑراى ھﻧد وھﺎ
در ﺟﺎى دﯾﮕر ﻗرآن ﻣﺟﯾد ﺑراى ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﮐﮫ طﺑﻌﺎ ً ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎى ﺧﺎن ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن ﺑراى
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رأى دادﻧد .اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑراى ﻣردم ﭘﺷﺗون ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻧﻰ ﻣذھب اﻧد،
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﮐﻔر و اﺳﻼم ﺑود و طﺑﻌﺎ ً ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن راى دادﻧد.

ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن ﻗﺑﻼً در ﯾﺎدداﺷت ﻣورخ  ١٣ﺟون ھﻣﺎن ﺳﺎل ) (١٩٤٧ = ١٣٢٦ﻣوﺿوع ﺳرﻧوﺷت ﻗﺑﺎﯾل
ﭘﺷﺗون واﻗﻊ در آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ از طرﯾق ﺳﻔﺎرت آن در ﮐﺎﺑل ﻣطرح ﺳﺎﺧت .ﻣﮕر ﺗﺎ
اﯾن وﻗت ﻗﺎﻧون آزادى ھﻧد از ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﮔزارش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎل ﻣﻐرب ﺗوﺳط ﯾﮏ
ھﻣﮫ ﭘرﺳﻰ ﻣﺑﻧﻰ ﺑر ﯾﮑﺟﺎ ﺷدنﺷﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﻰ از دوﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ھﻧد ﻣﻌﯾن ﺷود و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﻰ در ﻧﯾمﻗﺎره در
 ١٥اﮔوﺳت ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ دو دوﻟت ﺟدﯾد اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﻣوﺿوع ﺑررﺳﻰ ادﻋﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراى ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﻰ اھﻣﯾت ﺟﻠوه ﮐرد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٤٧ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﺷرﮐت و ﺷﻣوﻟﯾت
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧودش را اﺑراز ﻧﻣود و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دو ﮐﺷور ﺑﺎ ﺑﻰاﻋﺗﻣﺎدى و
ﺑدﺑﯾﻧﻰ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏدﯾﮕر ھﻣراه ﺷد.
ﺳﯾد ﻗﺎﺳم رﺷﺗﯾﺎ ،ﯾﮑﻰ از رﺟل دوﻟﺗﻰ و وارد ﺑر ﺳواﺑق ﻗﺿﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،ﺿﻣن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﻰ در اﯾن ﻣورد ﻣﻲ
ﮔوﯾد» :ﻣن در ﺳﺎل  ١٩٤٧وﮐﯾل رﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑودم ،ﺳﺎﻟﻰ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺳرﺣدى ﻣﯾﺎن ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾر ﺑﺣث ﺑود .ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﺳﻰ ﺗرﺗﯾب داد و ﻣوﺿوع را زﯾر ﺑﺣث ﮔرﻓت.
ﺑﺎﻻﺧره ﭼﻧﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷدﮐﮫ ﭼون وﻗت زﯾﺎدى ﮔذﺷﺗﮫ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺑﺎﯾد ادﻋﺎى ارﺿﻰ ﻧﻣﺎﯾد ،وﺳﯾﺎﺳت دﻧﯾﺎ ھم اﺟﺎزه
ﻧﻣﻰ دادﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎھدات ﺳرﺣدى ﺗﺟدﯾد ﺷود ،زﯾرا در آن ﺻورت ﻧﻘﺷﮫ دﻧﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻲ ﺧورد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ،ﺑراى ﺳﺎﮐﻧﺎن آن طرف ﺳرﺣد »ﺣق ﺧود ارادﯾت« ) (Self determinationﺑﺧواھد.
ﭼون دراﯾن وﻗت ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺷورھﺎى ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ وﺟودﻣﻰ آﻣدﻧد ،ﺑﮫ ﻣردم ﺳرﺣد ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻟﺣﺎق
ﺧود را ﺑﮫ ھﻧد و ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼن ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻟﺣﺎق ﺑﺎ ھﻧد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣردﻣﺎن ﺳرﺣد ﺟﺑراً ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣدﻏم ﺷدﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻻزم ﺑود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻧﺎﻣﻰ داده ﺷود ،ﻣطﺑوﻋﺎت ھﻧد در ﻧﺷرات ﺧود ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻗﺿﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﻲ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎم ﺑراى ﻣﺎ ﺧﯾﻠﻰ ﮔران ﺗﻣﺎم ﺷد .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎى آن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن
را »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺑﻧﺎﻣﯾم .ﺑﻌد از ﻣﻧظورى ،وﻗﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﺷرات اﻓﻐﺎﻧﻰ ھم ﺧود و ھم اﺧﺑﺎرى ﮐﮫ از طرﯾق آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر
ﺑﮫ آژاﻧس ھﻧدوﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗﺎﯾﻣز ﻣﺧﺎﺑره ﻣﻰ ﻧﻣودﻧد ،ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را اﻧﻌﮑﺎس دادﻧد ،رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ اﯾن ﻧﺎم در
ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﮭﺎن ﻋﺎم ﺷد.
آﻏﺎز ﭘﺧش ﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٩٤٧ﺑود ﮐﮫ دوران ﺻدارت ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑود) «.ارﻣﻐﺎن اﻣﯾد ،ج  ،٢ص
(٤٠٨
در ﺳﺎل  ١٩٤٨ﻣوﺿوع ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدى )ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن( در ﺟراﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺧﺎﺻﻰ ﻋﻧوان ﺷد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺻدراﻋظم را واداﺷت ﺗﺎ در ﻧوروز ) ١٣٢٨ﻣﺎرچ  (١٩٤٩در ﻣﺣﺿر ﺷﮭرﺑﺎن ﺟﻼلآﺑﺎد
ﻧطﻘﻰ اﯾراد ﻧﻣﺎﯾد .ﺻدراﻋظم درآن ﻧطق از ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﺷﺗون ھﺎى ﺳرﺣدى ﮔردن
ﻧﮭد .ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺳﺧنراﻧﻰ ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن در ﺑﻌﺿﻰ از وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﭼون ﻗﻧدھﺎر و ﮐﺎﺑل و ﺟﻼلآﺑﺎد ﺗظﺎھراﺗﻰ
ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد و ﺗﺣرﯾﮑﺎﺗﻰ در دو ﺳوى ﺳرﺣد ﻧﯾز ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﺣراﻧﻰ ﺷدن اوﺿﺎع،
طﯾﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﻰ در ﺟون ﺳﺎل  ١٩٤٩ﻣطﺎﺑق ﺟوزاى  ،١٣٢٨ﺑر ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدى و ﺟﻧوﺑﻰ ﮐﺷور ﺷدﯾدا
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ﺑﻣﺑﺎران ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺳﯾﺎرى ﺑرﺟﺎى ﮔذاﺷت .ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷدﯾدا
ﭘروﺗﺳت داد و از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻰ ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.
ﺳﭘس در  ٢٦ﺟوﻻى  ١٩٤٩ﻣطﺎﺑق  ١٣٢٨ﺷوراى ﻣﻠﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﻌدادى از اﻋﺿﺎى ﺣزب وﯾش زﻟﻣﯾﺎن در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره ھﻔﺗم ﺑﮫ ﺷوراى ﻣﻠﻰ راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ دﯾﮕر روﺷﻧﻔﮑران ﺷﺎﻣل در ﺷورا ﮐﮫ ﺑراى آزادى ﻗﺑﺎﯾل
ﭘﺷﺗون ﺳﺧت ﭘﺎﻓﺷﺎرى ﻣﻰﮐردﻧد ،ﻓﯾﺻﻠﮫ ﯾﻰ ﺻﺎدر ﮐرد و ﻣﻌﺎھده ﺧط دﯾورﻧد را ﻣﻠﻐﻰ ﻗﻠﻣداد ﻧﻣود .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﺷورا،
روزى را ﺑﮫ ﻧﺎم »روز ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﺳﻧﺑﻠﮫ ١٣٣١ﻣطﺎﺑق  ٢٦اﮔوﺳت  ١٩٥١ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧﯾد و
ﻗرار ﺑر آن ﺷد ﺗﺎ ھر ﺳﺎل از اﯾن روز ﺗﺟﻠﯾل ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد).اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن اﺧﯾر ،ج (٢
ﻏﺑﺎر دراﯾن راﺑطﮫ ﻣﻲ ﻧوﯾﺳد» :ﺟرﮔﮫ ﺑزرگ ﺟﻼل آﺑﺎد در ﻣﺎرچ  ١٩٤٩ﺗﺻﻣﯾم و اراده ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺳرﺣدات آزاد اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑراى اﺳﺗﺧﻼص اﻓﻐﺎن ھﺎى ﻣﺎوراى دﯾورﻧد ﺗﺎ ﺳﻧد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن داد و ﺷوراى ﻣﻠﻰ دوره ھﻔﺗم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟون  ١٩٤٩اﺑطﺎل و اﻟﻐﺎى » ﺧط ﻣرده دﯾورﻧد« را اﻋﻼم و ﺟراﯾد ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .در ھﻣﯾن ﺳﺎل
ﺑﮫ ﻏرض اﻣداد در ﻣﺑﺎرزه آزادى ﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« دﻓﺗر اﻋﺎﻧﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎز ﮔردﯾد و ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺗﻌددى ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻘﺻد در ﺷﮭرھﺎى ﮐﺷور ﭼون ﮔردﯾز و ﻗﻧدھﺎر و ﻏﯾره ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ،و ﺗﺻﺎوﯾب آﻣﺎدﮔﻰ ﺑراى ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در راه اﺳﺗﺧﻼص ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎى ﻣﺎوراى دﯾورﻧد ﺗﺎ ﺳواﺣل ﺳﻧد ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد و اﻣﺎ در اﯾن ھﻧﮕﺎم در
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﮑوم و آزاد )ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣدو ﺳرﺣدات آزاد( و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﻲ ﮔذﺷت ؟
ﺑﻌد از آن ﮐﮫ دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس در  ٣ﺟون  ١٩٤٧اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﻧد را ﻧﺷر ﻧﻣود ،در  ٢١ھﻣﯾن ﻣﺎه ﺟرﮔﮫ ﻋظﯾم ﺑﻧو
در ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﮑوم ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ،و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﻣﺎم »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« آزاد و ﻣﺣﮑوم و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و اﺣزاب ﺑزرگ از
ﻗﺑﯾل  :ﺧداﺋﻰ ﺧدﻣﺗﮕﺎران ،ﺟﻣﻌﯾت اﻟﻌﻠﻣﺎى ﺳرﺣد ،و زﻟﻣﻰ ﭘﺷﺗون در آن ﺷرﮐت و ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐردﻧدﮐﮫ » :ﭘﺷﺗون ھﺎ،
ﻧﮫ ھﻧد ﻣﻲ ﺧواھﻧد و ﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻲ ﺧواھﻧد در اﯾن ﮐﺷور ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت آزاد ﭘﺷﺗون ﺑر اﺳﺎس ﺟﻣﮭورﯾت
اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺷﮑﯾل ﺷود«.
ﺑﮫ ﻏرض اﺳﺗﺗﺎر ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﻣﯾن ﺟرﮔﮫ ﺑزرگ ﻣﻠﻰ ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ رﯾﻔراﻧدوم ﺟﻌﻠﻰ زد ،و
ﻗرآن را ﭘﯾش ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﺗﮕدى آرا ﭘرداﺧت ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﮫ ﺧوﻧرﯾزى داﺧﻠﻰ ﺑﯾن ھﻧدو و ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﮐﻠﮑﺗﮫ و ﺑﻣﺑﺋﻰ
و ﺑﯾﮭﺎر و ﻻھور و اﻣرﺗﺳر و ﺟﺎﻟﮭﻧدر دوام داﺷت .در ھﻣﯾن اﮔوﺳت و ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٤٧ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ھزار ﻧﻔر
ﻣﺳﻠﻣﺎن و ھﻧدو ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧو اﺣداث در ﺣﺎﻟت ﺗزﻟزل و ﺗﺷﻧﺞ ﻗرار داﺷت .در اﯾن وﻗت ﺧﺎن ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر
ﺧﺎن ﻣﺷﮭور رھﺑر ﺧداﺋﻰ ﺧدﻣﺗﮕﺎران در ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروى از ﻣﮭﺎﺗﻣﺎ ﮔﺎﻧدى ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت رﺿﺎﮐﺎران زﻟﻣﻰ
ﭘﺷﺗون اﻣر ﮐرد ﮐﮫ از ﻋدم ﺗﺷدد ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت )ﺑﺎ داﺷﺗن  ٢٥ھزار ﻣرد ﻣﺳﻠﺢ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐرده
ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾر از ﻧﯾﺎم ﮐﺷﻧد« )در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ،ج  ،٢ص ،(٢٣٤زﯾرا ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ  :آزادﮔﻰ ﺑﮫ ﻗﺑﺿﮫ ﺷﻣﺷﯾر
ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﻣردان ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﻲ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺷﯾر ﮔرﻓﺗن و ﺷﻣﺷﯾر زدن و دﺳت ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت زدن ،ﺟزﺋﻰ
از ﺧﺻﻠت و طﺑﯾﻌت ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون اﺳت و ﻧﻣﻰ داﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺎن ﻣﺷﮭور اﯾن ﻗﺑﺎﯾل را ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋدم ﺧﺷوﻧت ﮐﮫ
رﮐن اﺳﺎﺳﻰ دﯾن ھﻧدواﯾزم اﺳت ،ﻋﺎدت داده اﺳت ﮐﮫ از ﺧﺷوﻧت دﺳت ﺑردارﻧد و ﮔﺎﻧدى وار ﻣﺑﺎرزات ﺧودرا از
طرﯾق ﺗﺣﻣل ﻣرارت ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد؟
داد و ﻓرﯾﺎدى ﮐﮫ از آن ﭘس ﺑﮫ ﺧﺎطر آزادى ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎرو ﺟﻼلآﺑﺎد ﺑﮫ راه ﻣﻰاﻓﺗﺎد ،از ﯾﮑﺳو و
ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣﺣﻣد داوود ﺑر ﺿد ﻋﻣش ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﺎه را ﺑر آن داﺷت ﺗﺎ ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن را از ﮐﺎر ﺣﮑوﻣت
ﺳﺑﮑدوش و ﺑﮫ ﺟﺎﯾش ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود را ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾد.

ﺻدارت داوود ﺧﺎن و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن:
در ﻣﯾﺎن زﻣﺎﻣداران ﻣﺗﺎﺧر ﻣﺣﻣد زاﯾﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،داوود ﺧﺎن ﮐﮫ ﻣردى ﻧظﺎﻣﻰ و در ﻋﯾن ﺣﺎل وطن ﺧواھﻰ ﺑود،
ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻدارت ﺑرﺳد ،ھﻧﮕﺎﻣﻰ ﮐﮫ ﻧﺎﯾباﻟﺣﮑوﻣﮫ ﻗﻧدھﺎر و رﯾﯾس ﺗﻧظﯾﻣﯾﮫ در آن وﻻﯾت ﺑود ،درﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﺷﺎه اﻣﺎنﷲﺧﺎن ھﻧوز ھم از ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧﺎﺻﻰ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑرﺧوردار اﺳت و ﺑﺎز ھﻧﮕﺎﻣﻰ ﮐﮫ رﯾﯾس ﻗول اردو و
رﯾﯾس ﺗﻧظﯾﻣﯾﮫ و واﻟﻰ ﻣﺷرﻗﻰ ﺑود ﻧﯾز درک ﮐرد ﻣردم از ﺷﺎهاﻣﺎنﷲ ﺑﺎ ﺗﮑرﯾم و ﺣرﻣت زﯾﺎد ﯾﺎد ﻣﻰﮐﻧﻧد ،ﻟذا اﯾن
ﻓﮑر ﺑﮫ او دﺳت داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻓﺗﺧﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﻣدزاﯾﻰ ،در وﺟود ﺷﺎهاﻣﺎنﷲ ،ﻣﺣﺻل اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﺧﻼﺻﮫ و ﺧﺗم ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺑﺎﯾد او دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﻰ ﺑزﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم او ﺑﺎﻻﺗر از اﻣﺎنﷲﺧﺎن ﺑر ﺳر زﺑﺎن ھﺎ
ﺑﯾﻔﺗد.
داوود ﺑﺎ ﭘﯾشﮐﺷﯾدن»داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« و آزادى ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدى ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﻠﻰ و ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻲ ﺧواﺳت ھم اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟد اﻋﻠﻰ ﺧود ﺳردارﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد را ﺟﺑﯾره ﮐﻧد و ھم اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﻟﺣﺎق ﻣﺟدد
ﺳرزﻣﯾنھﺎى ﻗﺑﺎﯾل آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻠﻧدﺗر از »اودر زادهاش« )ﺷﺎه اﻣﺎنﷲﺧﺎن( ﺑر دارد
و ﻧﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﻰﺗر از ﮔذﺷﺗﮕﺎن از ﺧود در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮕذارد .ﻏﺎﻓل از اﯾن ﮐﮫ ﻧﯾل ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ھدﻓﻰ ﺑدون زر و زور و
ﭘوﯾﺎﯾﻰ ﺧود ﻣردم آن ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ،و ﻋﺎﻣل ﺑﯾروﻧﻰ ﻓﻘط ﻣﻰﺗواﻧد ﭼرخ ﭘروﺳﮫ را ﺳرﯾﻊﺗر ﯾﺎ ﮐﻧدﺗر ﺑﮫ
ﺣرﮐت در آورد .داوود ﺧﺎن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﯾت در ﻓﺿﺎى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋد ﺗﻧﻔس و دﻣوﮐراﺳﻰ ﻋﮭد ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه
ﻣﺣﻣودﺧﺎن دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻧﯾﻣﮫﺳرى ﺑر ﺿد ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن زد و اﻓراد ﻣﻌﯾﻧﻰ را در ﺣزب »وﯾش زﻟﻣﯾﺎن« و
ھﻣﭼﻧﺎن »ﺣزب آزادى ﺧواھﺎن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺑﮫ ﺣرﮐت اﻧداﺧت ﺗﺎ ﺑﺎ وارد ﮐردن ﻓﺷﺎر ﺑر ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ،زﻣﯾﻧﮫ
را ﺑراى ﻗدرت ﯾﺎﺑﻰ ﺧود زودﺗر ﻓراھم ﺳﺎزد.
ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن ﮐﮫ از ﮐﺷﻣﮑشھﺎى درون ھﯾﺎت وزﯾران و ھﻣﭼﻧﺎن ﺷوراى ﻣﻠﻰ و ﻧﯾز از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎى ﻏﯾر ﻣطﻠوب
ﮐﻠوب ﻣﻠﻰ ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده ﺑود ،دوﺑﺎره از دﻣوﮐراﺳﻰ روى ﺑرﺗﺎﻓت و ﺑﮫ ﻗطﻊ ﻧﺷرات آزاد و زﻧداﻧﻰ ﺳﺎﺧﺗن
روﺷﻧﻔﮑران و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﭘرداﺧت و ﺑدﯾنﮔوﻧﮫ ،ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗﻰ را ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎى اول ﺣﮑوﻣﺗش در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﮫ
دﺳت آورده ﺑود ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از دﺳت داد و ﺗﺷوﯾش و ﻧﺎآراﻣﻰھﺎﯾﻰ را ﻧﯾز ﺑراى ﺷﺎه ﻓراھم ﮐرد .ﻣﻌﮭذا ﺷﺎه
ﻣﺣﻣودﺧﺎن ھﻧوز ﺗﺻﻣﯾم ﻧداﺷت از ﻗدرت ﮐﻧﺎر ﺑرود و ﺟﺎﯾش را ﺑراى داوود ﺧﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎرى در
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﯾﻰ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود:
ﺗﺎ داﻣن ﮐﻔن ﻧﮑﺷم زﯾر ﭘﺎى ﺧﺎک  -ﺑﺎور ﻣﮑن ﮐﮫ دﺳت ز داﻣن ﺑدارﻣت
وﻟﻰ درﺳت ﯾﮏ روز ﭘس از ﻧﺷر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫاش ،ﺷﺎم روز  ٦ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ) ١٩٥٣ﺳﻧﺑﻠﮫ  (١٣٣٢ﺧﺑر اﺳﺗﻌﻔﺎﯾش از
رادﯾو ﭘﺧش ﺷد و زﻣﺎم اﻣور ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺣرﯾف ﻗدﯾﻣﯾش داوودﺧﺎن ﺳﭘرده ﺷد.
داوود ﺧﺎن ﭘس از ﺗﻘرر ،ﻗﺿﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را در ﺳر ﻓﺻل ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻗرار داد و ﺑﻌد از آن ،ﺑﺎ
ﺣرارت و ﺷدت ﺗﻣﺎم آن را دﻧﺑﺎل ﻧﻣود ،طوري ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراى ﺣل ھﻣﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ وﻗف
ﺷده ﺑود و ھرﮔوﻧﮫ اﯾراد ﯾﺎ اﻋﺗراض ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره و ﺣرﮐت ﺿد ﻣﻠﻰ ﻣﺣﺳوب ﻣﻰﺷد.
در دوره ﺣﮑوﻣت داوود ،ﺑر ﺳر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻟﺷﮑرﮐﺷﻰ و اﺣﺿﺎرات ﻋﺳﮑرى و ﻗطﻊ رواﺑط ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻧﺳداد ﺳرﺣدات ﮐﺷﯾد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﮐﺷور روز ﺗﺎ روز وﺧﯾمﺗر و ﺣﺳﺎسﺗر ﺷده رﻓت .در
ھﻣﯾن آوان در اﺗﺣﺎد ﺷوروى ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭﻣﻰ روﻧﻣﺎ ﮔردﯾد.
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ روى ﮐﺎر آﻣدن ﺧروﺷﭼف در رھﺑرى ﺷوروى در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﻰ اﯾن ﮐﺷور ﻧﯾز ﺗﺣول
ﭼﺷﻣﮕﯾرى وارد ﺷد .ﺧروﺷﭼف ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺧﺻﻠت ﺧود ﺑﺎ رھﺑر ﺳﻠﻔش اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد داﺷت ،ﺑﮫ ﺟﺎى اﻧزوا
و دورى از ﮐﺷورھﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ،در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎى ﺟﮭﺎن ﺳوم از در دوﺳﺗﻰ و ﮔﺳﺗرش ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﭘﯾشآﻣد و ﺳﻌﻰ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎى ھﻣزﯾﺳﺗﻰ ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز آن ھﺎ را ﻣطﻣﺋن ﺳﺎﺧﺗﮫ و از طرﯾق ﻓراھم آورى ﮐﻣﮏ
ھﺎى اﻗﺗﺻﺎدى و ﻧظﺎﻣﻰ در ﺑﯾن آﻧﺎن ﻧﻔوذ ﮐﻧد.
داوود ﺧﺎن ﺻدراﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) از  ١٣٣٢ــ  ١٩٥٣ = ١٣٤٢ــ  (١٩٦٣ﮐﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و اﻧﮑﺷﺎف
اﻗﺗﺻﺎدى ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺷﺎه و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻋده داده ﺑود ،اﺑﺗدا ﺟﮭت ﺑﮫ دﺳت آوردن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ رﺟوع
ﮐرد ،اﻣﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر  ١٩٥٣ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﻰ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرده ﺑود و ﺑﮫ دوﺳﺗﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﯾل ﺑود ،ﺣﺎﺿر ﻧﺷد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
اﺧﺗﻼف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺳﺎل  ،١٩٥٤ﻧﯾﮑﺳون ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ از او ﺑﮫ ﮔرﻣﻰ ﭘذﯾراﯾﻰ ﮔردﯾد و
داوود ﺧﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧدىھﺎى اﻗﺗﺻﺎدى و ﻧظﺎﻣﻰ ﺧود را ﺑراى او ﺷرح داد ،ﻣﮕر ﻧﯾﮑﺳون ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷد و در ﮔزارش ﺧود
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ﺧواﺳت ھﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﮑرد و ﺻرف ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدى اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻣداد ﺗﮑﻧﯾﮑﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﺑراى ﭘروژه وادى
ھﻠﻣﻧد ﻣﺣدود و ﻣﻧﺣﺻر ﻣﺎﻧد .ﺑر ﻋﮑس ،دوﻟت ﺟدﯾد ﺷوروى از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرم ﮔرﻓت.
ﺷوروىھﺎ دراﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﻧد داوود ﺧﺎن ﺗﻣﺎﯾل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻰ ﻧدارد .اﻣﺎ ھر ﮐﺳﻰ ﮐﮫ او را در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ
ھدﻓش )ﮐﻣﮏﻧظﺎﻣﻰ و اﻗﺗﺻﺎدى( ﯾﺎرى رﺳﺎﻧد ،ﺣﺎﺿر اﺳت دﺳت دوﺳﺗﻰ ﺑﮫ او ﺑدھد .ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن ﻣﺳﮑو ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﺎﻻﺗر از ﺗﺻورش ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻋﺗﻣﺎد او را ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾش از اﻧﺗظﺎرش ﺑﮫ دﺳت آورد .ﻟذا دوﻟت
ﺷوروى اﻋﺗﺑﺎرى ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ﺳﮫو ﻧﯾمﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺟﮭت ﺳﺎﺧﺗن ﮔدام ﻏﻠﮫ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎنﭘزى ﺳﯾﻠو ﺑراى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻧظور ﮐرد و ﮐﺎر ﻗﯾررﯾزى ﺟﺎدهھﺎى ﭘﺎﯾﺗﺧت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت .اﯾن ھﻣﮑﺎرىھﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از
ھﻣراھﻰ اﺗﺣﺎدﺷوروى ﺑﺎ آﻣﺎل ﺧود ﻣطﻣﺋن ﺳﺎﺧت و روﺣﯾﮫ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻘوﯾت ﻧﻣود.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ،ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٣٣٤ﻣطﺎﺑق ﻣﺎرچ  ١٩٥٥ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾل را ﺟزء ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﺟدﯾد ادارى ﺧود ﺳﺎﺧت و آن را ﺑﻧﺎم »ﯾوﻧت ﻏرﺑﻰ« اﻋﻼم ﻧﻣود .ﻣﺣﻣد داوود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن طرح ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﻧﺷﺎن داد و در ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ رادﯾوﯾﻰ ﮐﮫ ﺷﺎم ﺣﻣل  ١٣٣٤ش ﻣطﺎﺑق ﻣﺎرچ  ١٩٥٥اﯾراد ﻧﻣود ،ﺷدﯾدا ﺑر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﺗراض ﮐرد و اﻗدام آن را ﻏﺻب ﺣﻘوق ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺧواﻧد .در اﺛر اﯾن ﻣوﺿﻊﮔﯾرى رواﺑط ﺑﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﺣد ﺗﯾره ﺷد و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳﻔرﺑرى و اﺣﺿﺎرات ﻋﺳﮑرى و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻗوﻧﺳﻠﮕرىھﺎى
ھﻣدﯾﮕر ﮐﺷﯾد ،ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺗﯾره ﺷدن رواﺑط دو ﮐﺷور ﻣﻧﺟر ﮔردﯾد.
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ داوود ،ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫﯾﻰ را در ﮐﺎﺑل ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺿرورت ﺧرﯾدارى اﺳﻠﺣﮫ از
ﺧﺎرج ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت اردو ﺑﮫ آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد .ﺟرﮔﮫ طﻰ ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺧود در روزھﺎى  ٢٠ﺗﺎ  ٢٥ﻧوﻣﺑر ١٩٥٥
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎى ﺣﮑوﻣت را درﺑﺎره دﻧﺑﺎل ﻧﻣودن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت ﺣرﺑﻰ از ھر
ﮐﺷوري ﮐﮫ ﻣﯾﺳر ﺷود ،ﺗﺻوﯾب ﻧﻣود .اﻧدﮐﻰ ﭘس از اﻧﻌﻘﺎد ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ،ﺧروﺷﭼف رھﺑر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروى
ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑوﻟﮕﺎﻧﯾن رﯾﯾس آن دوﻟت در  ١٥دﺳﺎﻣﺑر  ١٩٥٥ﻣطﺎﺑق  ٢٣ﻗوس ١٣٣٤ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣذاﮐرات
ﺑﺎ زﻣﺎﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از  ١٦ﺗﺎ  ١٨دﺳﺎﻣﺑر ھﻣﺎن ﺳﺎل ﮐﻣﮏھﺎى ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐﺷورش را وﻋده داد .آن ﺑﺧش از
اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت اﻗﺗﺻﺎدى داﺷت ﺑﮫ ﺷﮑل اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾون دﻻرى ﺑراى ﮐﺎرھﺎى اﻧﮑﺷﺎﻓﻰ ﭼون :رﺷد
زراﻋت ،ﺗﺎﺳﯾس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﮕﻠﮏ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯾدان ھواﯾﻰ ﮐﺎﺑل و دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﻟﯾد ﺑرق ﻧﻐﻠو در ھﻣﺎن وﻗت اﻋﻼم ﺷد
و ھﻣراه ﺑﺎ آن رھﺑران ﺷوروى ﺣﻣﺎﯾت ﺧود را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد ﺑر ﺳر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷﻣﯾر اﺑراز
داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﮐﻣﮏھﺎى ﻧظﺎﻣﻰ آن دوﻟت ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎى ﺑﻌدى ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑر ﺳرﻧوﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر اﻧداﺧت،
ﭘس از ﻣدﺗﻰ اﻋﻼم ﮔردﯾد وﻟﻰ ﺣدود و ﻣﻘدار آن ﻣﻌﻠوم ﻧﺷد.
اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت؛ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطور ﮐﻠﻰ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎى ﺳﺎﺧت ﺷوروى
واﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ھﻣراه ﺑﺎ آن ﺳﯾل ﻣﺷﺎوران ﻧظﺎﻣﻰ ﺷوروى ﺑﮫ ﮐﺷور ﺳرازﯾر ﮔردﯾد.
ﻋﻼوﺗﺎ ﺗرﺑﯾت ﻧظﺎﻣﻰ ﺻدھﺎ ﻣﺣﺻل اﻓﻐﺎﻧﻰ در آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎى ﺷوروى ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓراﮔﯾرى ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎى ﺣرﺑﻰ و
ﮐﺎرﺑرد ﺳﻼحھﺎى ﺷوروى و ﺣﺿور ﻣﺷﺎوران روﺳﻰ در ﻗطﻌﺎت ﻧظﺎﻣﻰ اردوى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراى ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت
ﺳﺎل ﻣﺗواﺗر ،ﺑﮫ ﮐﻠﻰﻧﯾروھﺎى ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﻰ ،اردو و ﻗواى ھواﯾﻰ ،را ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل داد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل و ﻧوﺳﺎزى
اردو ﮐﮫ ﺷوروى در آن ﻧﻘش ﻣرﮐزى داﺷت ،در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻘبﻣﺎﻧده ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻲ ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده در ﺳرﻧوﺷت دوﻟت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻓزون ﺑر آن ،ﺷوروى از ھﻣﺎن آﻏﺎز رﺧﻧﮫ ﻧظﺎﻣﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺗﺣوﯾل دادن ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎى ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﻰ دوم ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺗروک و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺑود ،اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑرد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ »ﺷوروى ﺳﺎﺧﺗن« اذھﺎن و اﻓﮑﺎر ﻗﺷر روﺷﻧﻔﮑر و ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﭘرداﺧت.
در ﺳﺎل ھﺎﯨﯽ ﮐﮫ داوود رژﯾم ﺷﺎھﻰ را ﺳرﻧﮕون و ﺑﮫ ﺟﺎى آن رژﯾم ﺟﻣﮭورى را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧت ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﻣطرح ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﻋﮑساﻟﻌﻣلھﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑرﺧﻰ اﻓﻐﺎن ھﺎى ﻣﺧﺎﻟف
داوود ﺑر ﺿد اﻣﻧﯾت داﺧﻠﻰ ﮐﺷورﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻰ ﺷد ،داوود را ﻣﺑﺟور ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﻰاش ﺗﺟدﯾد ﻧظر
ﻧﻣﺎﯾد و رواﺑطش را ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﯾﻌﻧﻰ اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮭﺑود ﺑﺑﺧﺷد .ﺑر اﺛر ﺗﻣﺎسھﺎى ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾﺎن زﻋﻣﺎى
ﮐﺷورھﺎى ﻣذﮐور ،داوود ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت از ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد و ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳد .اﻣﺎ ﺷوروى ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻧزدﯾﮑﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ﺑود ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻰ ﮐودﺗﺎى  ٧ﺛور از ﺟﺎﻧب
ﺣزب واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود ﯾﻌﻧﻰ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رژﯾم داوود را ﺳرﻧﮕون و رژﯾم دﻟﺧواه ﺧود را در
ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧت.
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ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دام روسھﺎ اﻧداﺧت ،ﻋﺎﻗﺑت ﺳر داوود و ﺧﺎﻧوادهاش را ھم
ﺧورد ،ﺑدون آن ﮐﮫ »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎﻧﻰ « ﺗﺷﮑﯾل ﺷود .زﯾرا ﺑراى رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ھدﻓﻰ ،ﺗﺣرک و ﭘوﯾﺎﯾﻰ ﺧود ﻣردﻣﺎن
آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ﻧﻘش ﺳﺎزﻧده داﺷت و ﻋﺎﻣل ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻘط ﻣﻲ ﺗواﻧﺳت ﭘروﺳﮫ را ﺗﻧدﺗر ﯾﺎ ﮐﻧدﺗر ﺑﮫ ﺣرﮐت
آورد.
ﺧﺎن ﻋﺑداﻟوﻟﻰ ﺧﺎن -ﭘﺳرﺧﺎن ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎرﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٩٦٣ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔرﮐرد ،و در ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
طﻰ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﻰ درﯾﮑﻰ از ﺟراﯾد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗون ھﺎى آن طرف ﺳرﺣد را طرح ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮭﺗراﺳت ﺑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﻧﺎﻣﺑرده در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺛﺎل ھﺎى زﯾﺎدى راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺳﻣﺎﻧﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اراﺋﮫ داﺷﺗﮫ ﺑود .ﯾﮑﻰ از ﻣﺛﺎل ھﺎﯾش اﯾن ﺑود ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﻌداد ﺷﺎﮔردان اﻧﺎث ﮐﺎﻟﺞ
دﺧﺗراﻧﮫ ﭘوھﻧﺗون ﭘﯾﺷﺎور ٩٠٠٠ﻧﻔر ﺑود ،در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﺎﮔردان ﭘوھﻧﺗون ])داﻧﺷﮕﺎه([ ﮐﺎﺑل ،در ﺣدود ٢٠٠٠
ﻧﻔر ﻣﻲ ﺷد).اﻣﯾد ،ﺷﻣﺎره  (٢٥٧واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زﻋﻣﺎى ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭼوﻗت ﻧﻣﻲ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﻏم
ﮔردﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ رھﺑران و ﺳران ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﻣﻘﯾم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﻣﮑﺗب ﺧدﻋﮫ و ﻧﯾرﻧﮓ ﯾﮏ ﺻدو ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎﻟﮫ
ﺳﻠطﮫ اﻧﮕﻠﯾس ،ﺳﺎل ھﺎ ھم ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓرﯾب دادﻧد و ﭘول ﮔرﻓﺗﻧد و ﺛروت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧدوﺧﺗﻧد و ھم در
ﻋﯾن ﺣﺎل از ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد ﻧﯾز اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ دﺳت ﻣﻰآوردﻧد و داد و ﻓرﯾﺎد اﻗواﻣﻰ را ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد ،ﺧﺎﻣوش ﮐرده ،ﭘﻰ ﮐﺎر ﺧود ﻣﻲ رﻓﺗﻧد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑدل آن ھﻣﮫ ﻣﺻﺎرف ھﻧﮕﻔت
ﭘوﻟﻰ و ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ھﯾﺟﺎناﻧﮕﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﺟﺎد ﻧﺎآراﻣﻰھﺎ در ﺣواﺷﻰ ﻣرزى و ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﺳﻠﯾﺢ ﻣردم ﻗﺑﺎﯾل ،در
طول ﺳﻰ ﺳﺎل ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺧود ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﯾﭻ دﺳت آوردى ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ،اﯾن داﻋﯾﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭره
ﺑردارىھﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ دھﻠﻰ و ﻣﺳﮑو را ﻣﺳﺎﻋدﺗر ﺳﺎﺧت و ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،اﺑﺗدا ﺳر داوود
ﺧﺎن و ﺧﺎﻧواده او را ﺧورد و ﺳﭘس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎم آن ھﻣﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﺗﺧرﯾﺑﺎت ﺷﻔﺎھﻰ و ﻋﻣﻠﻰ را از ﻣردم و ﮐﺷور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺧود ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﻓت و ﭼﻧﺎن ﺿرﺑﺎت ھﻼﮐﺗﺑﺎرى در دو ﻧﯾم دھﮫ اﺧﯾر ﺑر ﮐﺷور ﻣﺎ وارد
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ آن را در ﺳراﺷﯾﺑﻰ زوال و ﺗﺟزﯾﮫ و ﭼﻧد ﭘﺎرﭼﮕﻰ ﻗرار داده اﺳت و اﮔر اﯾﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺑﮫ رھﺑرى
اﻣرﯾﮑﺎ ﺟﻠو اﯾن ﺗﺟزﯾﮫ را ﻧﮕﯾرد ،رھﺑران ﺗﻧظﯾﻣﻰ در ﺗﺣﻘق اﯾن ﻧﯾت ﺗﻼش دارﻧد.
داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳُراﺑﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﻗدر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺳﺗﮕﻰ و
درﻣﺎﻧدﮔﻰ در ﭘﻰ داﺷت .ﺑﮫ ﮐﻼم دﯾﮕر ،ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣُرداﺑﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در آن ﭘﯾش ﺑروى ،ﺑﯾﺷﺗر
درآن ﻏرق ﺧواھﻰ ﺷد و ﺗﻼش در ﺟﮭت ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آوردن آن ،ﺗﻼش در ﺟﮭت ﻧﺎﺑودى ﺧود اﺳت.
واﻗﻌﺎ ﻣوﺿﻊﮔﯾرى داوود ﺧﺎن و ﮔروه ﻓﺷﺎر ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،در ﺷراﯾط ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﻰ ﻧظﺎﻣﻰ و اﻗﺗﺻﺎدى و در ﻋﯾنﺣﺎل
ﻣﺣﺗﺎﺟﻰ ﺑﮫ راهھﺎى ﺗراﻧزﯾﺗﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﻰﻋﻼﻗﮫﮔﻰ رھﺑران ﻣردم ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼلﺷﺎن ،ﺑﻰﺗردﯾد ﯾﮏﮐﺎر ﺑﯾﮭوده و
ﺧﯾره ﺳرى ﻣﺣض ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﻰﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺟز ﺗﯾره ﺷدن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮕﻰ و ھدر رﻓﺗن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ داﻟر
ﻗرﺿﮫھﺎى ﺧﺎرﺟﻰ و ﻋواﯾد داﺧﻠﻰ ﭼﯾز دﯾﮕرى ﻧﺑوده اﺳت.
اﮔر آن ھﻣﮫ ﭘول ھﻧﮕﻔت در راه ﻋﻣران ﮐﺷور و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﻧدھﺎى آب و ﮐﺎﻧﺎلھﺎى آﺑﯾﺎرى و زراﻋت و ﺗﺎﺳﯾس
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎى ﺗوﻟﯾدى ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻲ رﻓت ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺑراى ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎن ﮐﺎرطﻠب ،ﮐﺎر و ﻟب ﻧﺎﻧﻰ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻰﺷد و ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﻋرﺿﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯾروى ﺑﺎزوى ﺧود در ﺧﺎرج ﻧﻣﻰﺷدﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻋظﻣت طﻠب ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻲ ﺷدﻧد
ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود ﮐﺷور ﻓﻘﯾرﺗر و ﻋﻘبﻣﺎﻧدهﺗر از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت و ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﻰ و زور ﮐم ﻧﻣﻰﺷود ﭼﻧﯾن داﻋﯾﮫ
ﯾﻰ را ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾد.

آﯾﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺗﻧظﯾم ھﺎى اﺳﻼﻣﻰ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ١٩٩٢ظﺎھراً ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻲ ﺷد ،زﯾرا رھﺑران ﺗﻧظﯾﻣﻰ اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھر ﯾﮏ در ﺻدھﺎ زد و ﺑﻧدﺳﯾﺎﺳﻰ ﮔﯾر اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد و ھر
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ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎﯾﻰ در ﺑﺎﻧﮏ ھﺎى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ذﺧﯾره داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﺳرﭘﯾﭼﻰ از ﻧﯾﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾن داراﯾﻲ ھﺎ
ﻣﺳدود ﻣﻲ ﮔردﯾد و دﺳت اﯾن رھﺑران ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﻰ ھم ﻧﻣﻲ رﺳﯾد.
ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن ،رھﺑران ﺗﻧظﯾﻣﻰ ﭼﻧﺎن از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗرس داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺟرﺋت ﻧداﺷﺗﻧد ﻧﺎم »ﺧط دﯾورﻧد« را ﺑر زﺑﺎن ﺑﯾﺎورﻧد.
ﺣﺗﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻰﺷد ﯾﮑﻰ از رھﺑران ﺗﻧظﯾمھﺎ ،اﺳﻧﺎد ﺧط دﯾورﻧد را از آرﺷﯾف وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
ﺑﯾرون ﺑرده و ﺷﺎﯾد آن را در ﺑدل ﭘوﻟﻰ و اﻣﺗﯾﺎزات دﯾﮕرى ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓروﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﯾﻧﮏ داﻋﯾﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از ﺻورت ﯾﮏ آرﻣﺎن ،ﻣﻲ ﺧواھد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﮐﻧون دھل اﺗﺣﺎد ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧواﺧﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود و ﺳﯾﻣﻧﺎر و ﮐﻧﻔراﻧس داﯾر ﻣﻲ ﮔردد و داﻋﯾﮫ ﭼﻧﺎن اﺳت ﺗﺎ از ﺗرﮐﯾب
ﭘﺷﺗون ھﺎى آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد و اﯾن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود .آﯾﺎ ﻣﻲ ﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ
ﺑدون اﺳﺗﺷﺎره اﻣرﯾﮑﺎ،ﮐﺳﻰ ﺟرﺋت طرح و اﺟراى ﭼﻧﯾن ﮐﺎرى را ﻧدارد ؟ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد طرح ﺗﻘﺳﯾم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوى داﮐﺗر ﻋﻧﺎﯾت اﷲ ﺷﮭراﻧﻰ ﺑﮫ »ﺳﮫ اﯾﺎﻟت« ﺑزرگ ﻣﻰ اﻧدازد ﮐﮫ ﯾﮑﻰ از اﯾن اﯾﺎﻟت ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﻧﺎم ﮔذارى ﺷده ﺑود.
رﺳﺎﻧﮫ آﺳﯾﺎ ﺗﺎﯾﻣزدر  ٨ﻋﻘرب) ٢٩اﮐﺗوﺑر( ﺳﺎل ﺟﺎرى اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را طرح ﮐرد و ﻧوﺷت» :ﮔزارش ھﺎى رﺳﯾده از
اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾﺎﻟت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐﻰ از اﺣﯾﺎى ﻣﺟدد ﺟﻧﺑش ﻗوﻣﻰ ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ
روى ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺳﺎس »ﺧط دﯾورﻧد» اﺳت .ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرزى ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺷﺎھد ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧظﺎﻣﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور زھر ﭼﺷم ﻧﺷﺎن دادن از ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزى اﺳت .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر در
اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﺋﺗﻼﻓﻰ از ﺷش ﺣزب ﺑﻧﯾﺎدﮔراى ﺣﺎﻣﻰ طﺎﻟﺑﺎن و ﺑن ﻻدن ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣﺗﺣده ﻣﺟﻠس ﻋﻣل«
ﺑﺧﺷﻰ از اﺋﺗﻼف ﺣﺎﮐم ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧد« .
اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﻋﻼوه ﻣﻲ ﮐﻧد ...» :ﺑرﺧﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺻﺣﺑت از ﻧﻘﺷﮫ ﺟدﯾدى ﻣﻲ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در آن ﺷﮭرھﺎى ﻣﮭم
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺛل ﭘﯾﺷﺎور و ﮐوﯾﺗﮫ ﺟزو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﺷوﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﻰ ھم اﺧﯾراً از ﻣﻼﻗﺎت ھﺎﯾﻰ ﺑﯾن
ﺣﺎﻣد ﮐرزى و »ﺧﺎن ﻋﺑداﻟوﻟﻰ ﺧﺎن« رھﺑر ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﻰ آن ھﺎ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص اﯾن ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾده اﻧد اﯾن ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﺗرﻏﯾب اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت«.
ﻧﺷرﯾﮫ اداﻣﮫ ﻣﻲ دھد» :ﻣﻼﻗﺎت اﺧﯾر وﻟﻰ ﺧﺎن و ﺣﺎﻣدﮐرزى ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف روﻧد ﻣذاﮐرات و ﺳﯾﻣﻧﺎرھﺎى ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزى ﺷده در اﯾﺎﻻت ﺳرﺣدو ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺑﺣث داغ »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« را داغ ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﮐرد ،ﻣوﺿوﻋﻰ
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت اﻣرﯾﮑﺎھم ھﺳت .ھﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﻰ اﻓﻐﺎن ھﺎى ﻣﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﯾز از ﭘﯾﺷﺎور و
ﮐوﯾﺗﮫ ،ﻣﻧﺎطق ﮐﻠﯾدى ﻣرز دﯾورﻧد ،دﯾدار و از اﺗﺣﺎد ﭘﺷﺗون ھﺎى و اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق آﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد .آن ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣرز دﯾورﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺷﺗون ھﺎ ،ﮐﮫ ﺑر ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و اﻗﺗﺻﺎدى آن ھﺎ ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻧﻔﻰ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﮐﺎن ﺷﯾﻧوارى ،اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن ،ﻣرز دﯾورﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوطﺋﮫ ﺑراى ﻣﺣدود ﮐردن ﻗدرت ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑوده اﺳت.
اﯾن اظﮭﺎر ﻧظرھﺎ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻧﯾده ﻧﺷده و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد دوﺑﺎره ﻣوﺟﻰ در ﺣﻣﺎﯾت از ﭘﺷﺗون ھﺎ
در ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔرﻓﺗن اﺳت«.
آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺷوروى ﺳﺎﺑق ﺑراى ﺑﮫ ھم زدن ﺛﺑﺎت ﻣﻧطﻘﮫ در دھﮫ ھﺷﺗﺎد و در دوران اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ]و ﻗﺑل از آن
از زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺧروﺷﭼف[ اﯾن اﯾده راﻣطرح ﮐرده ﺑود ،اﻣﺎ ﭘس از ﺳﻘوط ﺷوروى و ﻓروﭘﺎﺷﻰ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﮔروه ھﺎى ﻣﻠﯾﮕراى ﭘﺷﺗون ﻣوﺿوع را ﺧﺎﺗﻣﮫ دادﻧد و ﺑراى ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﺣزاب
دﺳت راﺳﺗﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺛل ﺣزب »ﻧواز ﺷرﯾف« ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن )ﻣﺳﻠم ﻟﯾﮓ( ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد
ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺳرزﻣﯾن ﭘﺷﺗون ھﺎ رﯾﺷﮫ ﺑوﻣﻰ در دو ﮐﺷور ﻧدارد و ھﻣواره ﺗوطﺋﮫ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑوده اﺳت.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در آن ﻣﻧطﻘﮫ و ﺳﮑوت ﻣطﻠق »ﻣﺗﺣده ﻣﺟﻠس ﻋﻣل« ﻧﯾروھﺎى ﻣﻠﯾﮕرا ﺗﻼش ھﺎى
ﺷﺎن را ﺑراى ﺑﮫ وﺟود آوردن ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن از ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﭘﯾﺷﺎورو ﮐوﯾﺗﮫ دوﭼﻧدان ﮐرده اﻧد .ﻣوﺿوﻋﺎت
ﺣﺳﺎس و ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾزى ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﺣرﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﻰ ﺑراى ﺷﮑﺳت ﻗدرت ﻧظﺎم ھﺎى
ﻣوﺟود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .اﺣﯾﺎى ﺟﻧﺑش ﭘﺷﺗوﻧﮕراﯾﻰ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺗﺣرک و اﯾﺟﺎد ﺟﻧﺑش ﺑﯾن ﺗﺎﺟﯾﮏ
ھﺎ و ازﺑﯾﮏ ھﺎى ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺑﺎرزات ﻓراوان ﺑراى ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﺷورﺷود .ﺣﺗﺎ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺟﻧﺑش ھﺎﯾﻰ
ﺑراى ﮐﺷﻣﯾر»ﺑزرﮔﺗر« و ﭘﻧﺟﺎب »ﺑزرﮔﺗر« ﺑﮫ راه ﺑﯾﻧدازد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﻋواﻗب ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻣﺎﺟراﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻓورى و ﻣﮭم ﻣطرح ﺷدن ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﻰ ﺛﺑﺎﺗﻰ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﻰ ﮐﮫ در
ﻋﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﻏﺗﺷﺎش و ﺑﻰ ﻧظﻣﻰ ﺗﻣﺎم ﺳﻌﻰ ﺧود را ﻣﻲ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻔوذش را در ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺳﺗرش
دھد«.
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»آﺳﯾﺎ ﺗﺎﯾﻣز« ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز اﺷﺎره ﻣﻲ ﮐﻧد ﮐﮫ» :ﺑﺳﯾﺎرى از ﺣﮑﺎم ﻓﻌﻠﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧدﮐﮫ ﺗواﻓق ﺑﯾن
»اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن« و »ﺳرھﻧرى ﻣور ﺗﯾﻣور« اﻧﮕﻠﯾﺳﻰ در ﺳﺎل  ١٨٩٣در ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧط ﻣرزى
دوﮐﺷور اﻋﺗﺑﺎرى ﺻد ﺳﺎﻟﮫ داﺷﺗﮫ و در ﺳﺎل  ١٩٩٣ﻣﻧﻘﺿﻰ ﺷده اﺳت .ﺣﺎﻻ اﻓﻐﺎن ھﺎ از اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻲ ﺧواھﻧد ﮐﮫ
ﻣذاﮐرات ﺟدﯾدى در ﺑﺎره ﺧطوط ﻣرزى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗرﺗﯾب دھد )«.ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﯾﻰ ٣١ ،اﮐﺗﺑر(
در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود :ﻗرارداد ﺧط دﯾورﻧد ﺑراى ﻣدت ﯾﮑﺻد اﻋﺗﺑﺎر داﺷﺗﮫ و در ﺳﺎل  ١٩٩٣دﯾﮕر از
اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ  :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔواھﻰ ﻣﻲ دھد ،در ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺧط دﯾورﻧدﮐﮫ در ١٢
ﻧواﻣﺑر  ١٨٩٣ﺑﯾن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن و ددﯾورﻧد وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﻰ ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾده اﺳت ،در ھﯾﭻ
ﯾﮏ از ﻣواد ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ آن)رک :ﻏﺑﺎر ،ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ،ص  ،٦٩٠ﺣﺑﯾﺑﻰ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ص  ،٣٠٠ﺳراج
اﻟﺗوارﯾﺦ ،ج  ،٣ص  ٩٤٦ﺗﺎ (٩٥٠ذﮐر ﻧﺷده ﮐﮫ اﯾن ﺗواﻓﻘﺎت ﺑراى ﻣدت ﻣﺣدود ﻣﺛﻼً ده ﺳﺎل ﯾﺎ ﺻد ﺳﺎل وﯾﺎ ﺗﺎ
ﺣﺿور ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﻧﯾﻣﻘﺎره ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر اﺳت و ﻏﯾره .اﯾن آوازه ھﺎ از طرف دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻰ و ﺑﮫ دھن رھﺑران ﺗﻧظﯾم ھﺎى اﻓﻐﺎﻧﻰ داده ﺷده اﺳت.
ﺳﯾد ﻗﺎﺳم رﺷﺗﯾﺎ ،در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﻰ ﺑﮫ ﺟواب اﯾن ﭘرﺳش ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﯾﮏ ﻗرارداد ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود؟ ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻧظر ﻣﻲ ﮐﻧد:
»ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢ﻧواﻣﺑر ١٨٩٣ﺑﯾن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن و ﺳرﺗﯾﻣﺎر دﯾورﻧد وزﯾرﺧﺎرﺟﮫ
)ھﻧدﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ( ﻋﻘد ﺷده ﺑود ،ﯾﮏ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻗﺗﻰ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑل داﯾﻣﻰ داﺷت .اﺻﻼً ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
) (Agreementﻧظر ﺑﮫ ﻣﻌﺎھده اھﻣﯾت ﮐﻣﺗر دارد).ﻏﺑﺎر آن را ﻣﻌﺎھده ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ص (٦٩٠ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺳرﺣد را
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﻲ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣدود ﺳﺎﺣﮫ ﻧﻔوذ دو طرف را در ﻋﻼﻗﮫ ﺳرﺣد ﻣﻌﯾن ﻣﻰ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﻌﺎھده
ﮔﻧدﻣﮏ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ واﮔذار ﺷده ﺑود .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﻣﻲ ﺧواﺳﺗﻧد ﺣدودى ﮐﮫ در ﺗﺻرف ﺷﺎن ﺑود ،ﺑﮫ روى
ﻧﻘﺷﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﺷود و ﺑﻌداً ﺑﮫ روى زﻣﯾن ﺗطﺑﯾق ﮔردد .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﻣﻧﺎطﻘﻰ ﮐﮫ از ﻧظر اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﻰ اھﻣﯾت داﺷت،
ﻣدﻧظر داﺷﺗﻧد ،وﻟﻰ طرف اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﻲ ﮐرد .ھﯾﺎت ھﺎى ھر دو طرف ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻘﺷﮫ ﺑر روى
زﻣﯾن ﺗوظﯾف ﮔردﯾدﻧد .ھﯾﺎت ھﺎ در وﻗت وﻗوع ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣﺎت ﺧود ﺟﮭت ﻣﺷوره رﺟوع ﻣﻲ
ﻧﻣودﻧد ،ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﻰ از ﻧﻘﺷﮫ ﺑر روى زﻣﯾن ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾد ،وﻟﻰ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺗﺎ اﺧﯾر ﮐﺎر ھﯾﺎت ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷد و
ﻧﺎﻗص ﻣﺎﻧد .ﯾﻌﻧﻰ ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﻋﻼﻣﮫ ﮔذارى ﻧﺷد .ﻗﺳﻣت ﻋﻼﻣﮫ ﮔذارى ﻧﺷده در ﺷﻣﺎل دره ﺧﯾﺑر
واﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم دوﮐﺎﻟم ﯾﺎد ﻣﻲ ﺷود.
ﺑﺎ اھﻣﯾﺗﻰ ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد در ﻧزد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ داﺷت ،در ﺳﺎل ھﺎى ﺑﻌد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷد ،وزﯾرﺧﺎرﺟﮫ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﻧﺗوﻧﻰ اﯾدن ،در ﺳﺎل  ١٩٥٠ﺧط دﯾورﻧد را ﺳرﺣد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ اﻋﻼم ﮐرد .ﻟﮭذا ﺑﮫ ﺣواب آن ھﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﻣﻲ
ﮔوﯾﻧد :ﻣﯾﻌﺎد ﯾﮏ ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد اﺗﻣﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧط دﯾورﻧد ﻗرارداد ﻣوﻗت ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑل داﯾﻣﻰ
را داﺷت) «.ارﻣﻐﺎن اﻣﯾد ،ج  ،٢ص .(٤٠٧
آﻗﺎى رﺷﺗﯾﺎ در ﺟواب اﯾن ﺳوال ﮐﮫ آﯾﺎ دروﻗت ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﯾﻣﻘﺎره ھﻧد و اﯾﺟﺎد ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن داد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﻣﻲ ﮔوﯾد » :ﺑﻠﻰ ،ﯾﮑﻰ از اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ اﻋﻼم ﻟﻐو ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد ﺑود.
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ادﻋﺎ داﺷت ﮐﮫ ﭼون ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد اﺻﻼً ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻘد
ﮔردﯾده ﺑود .ﯾﮑطرف ﻣﻌﺎھده )اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن( ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﻌﺎھده ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻟﻐو ﺷده اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾداﻟﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن ادﻋﺎ را ﻗﺑول ﻧﻣﻰ ﮐردو ﺧط دﯾورﻧد را ﺳرﺣد ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻲ ﻧﻣود .ﻣﻧﺎزﻋﮫ
وﮐﺷﻣﮑش ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﺎﻻى ﻣوﺿوع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن دوام ﮐرد)«.ھﻣﺎﻧﺟﺎ(
آﻗﺎى رﺷﺗﯾﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش ﮐﮫ  :ﯾﮏ ﻧوع ﺷﻣﺎرش ﻣﻌﮑوس آﻏﺎز ﮔردﯾده اﺳت .زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧواﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺿم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،ﺣﺎﻻ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻲ ﺧواھد و ﭘﻼن دارد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺟزو ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزد؟ ﻣﻲ
ﮔوﯾد» :دراﯾن ﺷﮑﻰ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از آﻏﺎز ﭼﻧﯾن ﻣطﻠﺑﻰ را در ﻧظر داﺷت و ادﻋﺎ ﻣﻲ ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرادر
ﮐﻼن اﺳت ،وﻟﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود را ﮐﻼن ﻣﻲ داﻧد .زﻋﻣﺎى ﭘﺷﺗون ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرﺣد ﻣﺎﻧﻧد وﻟﻰ ﺧﺎن و دﯾﮕران ﭼﻧﯾن
ادﻋﺎﯾﻰ دارﻧدﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ھﺎى ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺟزء ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از  ٢٥٠ﺳﺎل ﺑﺎﯾن طرف
وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺳرﺣدات آن ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻰ ﺗﺣﻣل آن را ﻧدارﻧد.
ﺑﺎﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﮐل ﺑﺎ داﺷﺗن ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزى ﺑدون آن ﮐﮫ ﮐﺳﻰ در آن رﺧﻧﮫ ﮐﻧد ،و ﻗﺳﻣﺗﻰ از آن را
ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد .دوﺑﺎره ﺣدود و ﺛﻐور ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻰ آن ﺗﺛﺑﯾت ﮔردد .ﮐﺷورھﺎى ﺧﺎرﺟﻰ)ھﻣﺳﺎﯾﮫ( در آن ﻧﻔوذ ﻧداﺷﺗﮫ و
ﺳرﺣدات آن را ﻣﺣﺗرم ﺑﺷﻣﺎرد) «.ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ ،ص (٤١٠
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ﺑﯾﺎﺋﯾد واﻗﻌﺑﯾﺎﻧﮫ ﺗر ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﻰ ﮐﻧﯾم و از ﻣرﮐب اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾﯾم .ﻣن ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ
ﻗوم ﭘﺷﺗون ﮐﮫ در وطن ﺧواھﻰ ﺧود را از ھﯾﭻ ﭘﺷﺗون دﯾﮕر ﮐﻣﺗر ﻧﻣﻰ ﺷﻣﺎرم ،ﻣﻲ ﺧواھم ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﮫ ﻋرض
ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﺑرﺳﺎﻧم:
ﻗﺑول ﻧداﺷﺗن »ﺧط دﯾورﻧد« ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎى آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧدﮐﮫ ﭘس از ﺟﻧﮓ اول اﻓﻐﺎن و
اﻧﮕﻠﯾس ﯾﻌﻧﻰ ﺑﻌد از  ١٨٤٢از ﭘﯾﮑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟدا ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠق ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،از ﻗﺑﯾل ﭘﯾﺷﺎور،
ﮐﺷﻣﯾر و ﺳﻧد ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻧﺎطﻘﻰ ﮐﮫ ﺑراﺛر ﻣﻌﺎھده ﮔﻧدﻣﮏ و ﺳﭘس ﺑراﺛر ﻗرارداد ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﺧط دﯾورﻧد« ﺑﯾن
اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در  ١٨٩٣ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾده و ﺷﺎﻣل اﯾﺎﻻت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺻوﺑﮫ
ﺳرﺣد ﻣﻲ ﮔردد ،دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠق ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ﮐﻼم ﺳﺎده ﺗر ﯾﻌﻧﻰ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺟزﯾﮫ ﺷود واز ﭘﻧﺞ اﯾﺎﻟت آن
ﭼﮭﺎر اﯾﺎﻟت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠق ﺑﮕﯾرد و ﻓﻘط ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﭘﻧﺟﺎب ﺑراﯾش ﺑﻣﺎﻧد ! آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﺎرى ﻣﻣﮑن اﺳت ؟ و آﯾﺎ
ﭼﻧﯾن اﻣرى ﻣﻲ ﺗواﻧد ﻋﻣﻠﻰ ﺑﺎﺷد؟ وآﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﺧواﺳﺗﻰ ،آن ھم ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺻد و ﺷﺻت ﺳﺎل و ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﺻد و
ده ﺳﺎل ﺟداﺋﻰ ﺧواﺳت ﻣﻌﻘوﻟﻰ اﺳت؟ ھرﮔز ﻧﮫ.
ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧوار ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑدﺳت
آوردن ﭘﯾﺷﺎور ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن داﻋﯾﮫ ﯾﻰ را ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﻧد ،وﻟﻰ ھﻣﮕﻰ ﺳر ﺧود را در
اﯾن راه از دﺳت دادﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﻰ ﮐﮫ در دھﮫ اﺧﯾر ﻣوﺟودﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎد و ھﻧوز اﯾن ﺧطر ﺑرطرف
ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺎ اﮔر ﻣردﯾم و اﮔر واﻗﻌﺎ ً وطن ﭘرﺳت ھﺳﺗﯾم،ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﺑﮑﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧده اﺳت ،آن را از ﺧطر
ﻧﺎﺑودى و ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﺟﺎت ﺑدھﯾم ،ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﻰ و ﺷﮑم ﮔرﺳﻧﮫ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﮫ وﺣدت ﻣﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯾش از ھر وﻗت
دﯾﮕر ﺧدﺷﮫ دار ﺷده و اردوى ﻣﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎى ﻗوﻣﻰ ﺗﻧزل ﮐرده اﺳت و ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺷده اﯾم ﺗﺎ ﺑراى ﺣﻔظ
اﻣﻧﯾت در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور از ﻧﯾروھﺎى ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ ،اﻣﻧﯾت ﮔداﺋﻰ ﮐﻧﯾم و ﺣﺗﺎ رھﺑرى دوﻟت ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑر اﯾن ﻣﻠﯾﺷﮫ
ھﺎى اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑراى ﺣﻔﺎظت ﺟﺎن ﺧود از ﺧﺎرج ﺑﺎدﯾﮕﺎرد اﺳﺗﺧدام ﻣﻲ ﮐﻧد ،آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﻰ
ﺑﻰ ﺟﺎ و ﻧﺎ ﻣﻌﻘول ﻧﯾﺳت؟
ﻣن از ﻧﺎم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻔرت دارم ،وﻟﻰ ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت اﺗﻣﻰ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت
و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺑر ﻗدرت ﺟﮭﺎن اﻣرﯾﮑﺎ ﺑراى ﺗﺣﻘق ﻧﻘﺷﮫ ھﺎى اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﻰ ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﯾش از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اھﻣﯾت ﻗﺎﯾل
اﺳت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﮔر ﻧﺧواھد ،ﻧﮫ راه ھﺎى ﻣﺎ از دﺳت دزدان و ﭼرﯾﮏ ھﺎى طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺻوون ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ ﻣﺎل
اﻟﺗﺟﺎره اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺻﺣﯾﺢ و ﺳﺎﻟم وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺷد .ﻧﮫ وﺳﺎﯾل ﺑﺎزﺳﺎزى ﮐﺷور ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﺷد وﻧﮫ ﻣﺎ اﻓﻐﺎن
ھﺎ از ﺟﻧﮓ دﺳت ﺧواھﯾم ﮔرﻓت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﺷﻣن ﻗوى ﭘﻧﺟﮫ ﯾﻲ اﺳت و ﺑﺎ اﯾن دﺷﻣن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺑﮫ
ﺿرر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎى ﮐﺷور اﺳت .اﮔر ﮐﻣﻰ دﻗت ﮐﻧﯾم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺳﺗﻌﻣﺎراﻧﮕﻠﯾس ﺧﻧﺟر زده و ﺑﯾﭼﺎره ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت
ﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،و ﺑﻧﺎ ﺑرﯾن اﮔر از ھﻣﺎن اول اوﻟﯾﺎى اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﺎى ﺗﺷﻧﺞ آﻓرﯾﻧﻰ ،ﺑﮫ ﻓﮑر رواﺑط ﺣﺳﻧﮫ ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻰ اﻓﺗﺎد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑراى ﻣﺎ ﻣﻔﯾد ﺗر ﺑود ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﮐﺷﻣﮑش و ﺗﺷﻧﺞ ،اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرﺧﻰ از ﮐﺷورھﺎى
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﺎ ﻧﺧواﺳﺗﻧد و ﻧﻣﻲ ﺧواھﻧد ﮐﮫ اﯾن زﺧم ﻧﺎﺳور اﻟﯾﺗﺎم ﯾﺎﺑد و آب ﺧوش از ﮔﻠوى ﻣردم ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺑرود.
ھدف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از آوازه اﻧداﺧﺗن ﺧط دﯾورﻧد اﯾن اﺳت ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑطﻠﺑد ،زﯾرا ﻣﻲ داﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دﭼﺎر ﺑﺣران ﺑﻰ ﺛﺑﺎﺗﻰ و اﻣﻧﯾت داﺧﻠﻰ از دﺳت ﺗﻔﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺧود ﺧواه و ﻧﺎ آﮔﺎه از دﺳﺎﯾس ﭘﺷت ﭘرده اﺳت و
ﺗواﻧﺎﯾﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﮫ اﯾﻧﮏ داراى ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ﯾﻰ اﺳت ،ﻧدارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻧﯾروھﺎى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﻰ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﻣﮑﺎرى ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎى اﯾﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺑﮫ رھﺑرى اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾﮕرد طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده و ﺟﻠوﮔﯾرى از
ﻧﻔوذ ﺷﺎن ﺑﮫ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭼﮭل ﭘﻧﺟﺎه ﮐﯾﻠوﻣﺗر در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎى دﯾده ﺑﺎﻧﻰ
ﭘرداﺧﺗﻧدﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﻧﯾروھﺎى دوﻟﺗﻰ و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ روﺑرو ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ھﻣواره ﻣدﻋﻰ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن از ﻣﻧﺎطق ﻣرزى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻔوذ ﻣﻲ
ﮐﻧﻧد و اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت را ﺑرھم ﻣﻲ زﻧﻧد و ﻣﻰ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﻠو ﻧﻔوذ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده را ﺑﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﻋدم ﺟﻠوﮔﯾرى از ﻧﻔوذ ﭼرﯾﮏ ھﺎى طﺎﻟﺑﺎن ﻣﻲ ﺧواھد از اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺳﻧد و ﻗول ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﮐﺟﺎ ﻗراردارد ؟ و ﭼون دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﻣﺎ ً ﺧط دﯾورﻧد را ﻗﺑول ﻧدارد ،ﭘس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻲ ﺧواھد ﺑﺎ ھﻣراھﻰ
ﻧﯾروھﺎى اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم ﺗﺎ آن ﺣد ﺑﮫ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣردم و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑزﻧﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺛﻼً اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎ آﻧﺟﺎﺳت .طﺑﻌﺎ ً ﻧﯾروھﺎى اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ
ﻧﯾز ﻣﻲ ﺧواھﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺟﺎﺳت ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎى طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده را ﺗﺎ ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل
ﮐﻧﻧد ،ﺑراﯾن ﺑﻧﯾﺎد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧون ﺑﺎ دو ﻣﺷﮑل ﺑزرگ در ﺳرﺣدات ﺧود ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن روﺑرو اﺳت .ﯾﮑﻰ ﻣﺷﮑل ﻧﻔوذ
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اﻓراطﯾون طﺎﻟﺑﺎن و ﺑر ھم زدن اﻣﻧﯾت در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﮐﺷور اﺳت و دﯾﮕرى ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﺷﺧص ﺷدن ﺧط ﻣرزى
اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﭘﺎ در ﻣﯾﺎﻧﻰ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣل آن از ﺗوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾرون اﺳت.
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ) ٧ﻧواﻣﺑر( وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺧﺑرﮔزارى ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﺳﻼم آﺑﺎد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑود» :ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺣث در ﺑﺎره ﺗﻌﯾﯾن ﺧطوط ﻣرزى ﺑﯾن دوﮐﺷور و
اﺧﺗﻼف ﻣوﺟود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را آﻏﺎز ﮐرده اﻧد« ،از ھﻣﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻓﻐﺎﻧﻰ آب ﻣﻲ ﺧورد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﻰ ﺟز اداﻣﮫ
ﺗﺷﻧﺞ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧدارد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﻣر ﺑﺎزﺳﺎزى و ﺗﺎﻣﯾن ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻟطﻣﮫ ﻣﻲ زﻧد .ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﺎ اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن
ﻓرﺻﺗﻰ اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘﺎط ﻧﺎﻣﺷﺧص ﻣرزى اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﻰ از راه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز
ﯾﻌﻧﻰ ﻣذاﮐره و ﮔﻔﺗﮕو اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑدون ﭘﺎ درﻣﯾﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ،ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣرزى
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺗوان ﺧود طرﻓﯾن ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد.
اﮔر آرزو دارﯾم ﮐﮫ ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑرﮔردد و ﮐﺷورﻣﺎ از ﺑﺣران ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد ،ﺑﮭﺗر آﻧﺳت ﺗﺎ از ﻣرﮐب ﺟﮭل
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾﯾم و ﺧط دﯾورﻧد را در ﺑدل ﯾﮏ دﺳت آورد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺑﯾش از اﯾن ﺑراى ﻣردم ﺧود
درد ﺳر ﻓراھم ﻧﺳﺎزﯾم.
ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود در ﺳﺎل ھﺎى اﺧﯾر دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭورى ﺧود ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﻣوﺿوع ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ
ﺗواﻓﻘﻰ رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻋﻣﻠﻰ ﻣﻲ ﺷد و ﯾﺎ ﻋﻣﻠﻰ ﺑﺷود ،ﺗﺎ ﺣدودى ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﻧﻣود .ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﻲ ﺷد ﮐﮫ ﭘرزدﻧت داوود ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺗواﻓق رﺳﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑﻧدر ﮔوادر ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑراى
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺑﻧدر ﺗﺟﺎرﺗﻰ آزاد ﺑﺎ ﯾﮏ راه ﺗراﻧزﯾﺗﻰ ﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎره از آن ﺑﻧدرﮔﺎه ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺑوﻟدار ﺷده ﺑود و در
ﻣﻘﺎﺑل داوود ھم ﻣواﻓﻘت ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ﺧط ﻣرزى دﯾورﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد .اﮐﻧون ھم اﮔر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﻓق
ﺑﺷود ﺗﺎ ﭼﻧﯾن اﻣرى را ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻘﺑوﻻﻧد ،اﯾن ﺗواﻓق ﺗﺎ ﺣدودى ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑر زﺧم ﻧﺎﺳور رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر از دﺳت دادن ﺧﺎک ھﺎى آن ﺳوى ﺧط دﯾورﻧد ﻣرھم ﺑﮕذارد .در ﻏﯾر آن ،ﺗﻧش ﺑر ﺳر ﺧط
ﻣرزى دﯾورﻧد اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺑر رواﺑط دو طرف ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺎھﻧﺟﺎرى ﺧواھد اﻧداﺧت.
ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﺑﺎره ﻣﻌﺗﻘد اﺳت :اﻗداﻣﻲ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ از ﺳوى دو طرف ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺑﺣران
ﺗﺎرﯾﺧﻲ رواﺑط ﭘﺎﯾﺎن دھد و ﻓﺻل ﺟدﯾدى در اﯾن ﻣﺳﯾر اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻲ اﻓزاﯾد :ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺧطر ﮐردن )رﯾﺳﮏ( ﻧﺑوده و ھراس از واﮐﻧش ﺗوده ﯾﻰ آﻧﺎن را ﻣﺣﺗﺎط و ﺗرﺳو
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﯾﮑﻲ از دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗردﯾد و اﺑﮭﺎم ﻣﻲ ﮔوﯾد » :ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت«،
اﻣﺎ وى ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺑﯾﺎن رﺳﻣﻲ اﯾن ﻣوﺿﻊ ﻧﯾﺳت و ﻣﻲ ﮔوﯾد » :ﻣطﻣﺋن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧده آن ﺑﺎ واﮐﻧش ﺳﺧت و
اﻧﺗﻘﺎم ﻣردم ﻣواﺟﮫ ﺧواھدﺷد« .وى ﻣﻲ اﻓزاﯾد  :ﻗرارداد دﯾورﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوران اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳت ،اﻣﺎ
ﮔذر زﻣﺎن ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﻋﻲ ﺑﮫ آن رﺳﻣﯾت داده اﺳت و ﺗﺎ اﺑد ھم ﻧﻣﻲ ﺗوان آن را ﻣﺳﮑوت ﮔذاﺷت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،دو
طرف ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗﺎﯾل ﺷدن اﻣﺗﯾﺎزھﺎﯾﻲ ﺑراى طرف ﻣﻘﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣورد وﺛوق ﺧود در ﻋﺻر طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻼش ﮐرد ،ﻣوﺿوع دﯾورﻧد را ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﻧد و
ﺣد اﮐﺛر اﺳﺗﻔﺎده را از آن ﺑﺑرد ،اﻣﺎ ﺣﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﻼم آﺑﺎد ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻲ ﺷد ،از ﻗﺑول اﯾن ﺧط ﻣرزى
ﺳر ﺑﺎز زد و ﺣﺗﺎ در اﯾن اواﺧر ادﻋﺎى »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ« را ﮐﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎى دو ﺳوى ﻣرز را ﺷﺎﻣل ﻣﻲ ﺷود،
ﻣطرح ﮐرد.
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎورى در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣواره از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﻧﺎاﻣﻧﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑر اﻣﻧﯾت ﺗرﺟﯾﺢ داده
اﺳت و در ﻧﮕﺎھﻲ ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ھﻣﮫ ،اﻣﺎ ﺑﺧﺷﻲ از ﺣﺎﮐﻣﯾت در اﯾن ﮐﺷور ﺗﺋورى ﺑﺣران را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دﻧﺑﺎل ﮐرده اﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،دوﻟت اﺳﻼم آﺑﺎد اﮐﻧون ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟش ﺑزرگ و ﻋﻣده در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﻲ ﻣورد اﺧﺗﻼف ﻣواﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود ﺑر ﻋﺎدى ﺳﺎزى رواﺑط دو ﮐﺷور ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺳﯾﺎرى از ادﻋﺎھﺎ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎى طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻗرار دارد و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ادﻋﺎ
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﮔروه و ﺿﻠﻊ ﺳوم اﺋﺗﻼف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﯾﻌﻧﻲ ﺣزب اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﺑرى ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر
از اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺗدارک ﻧﺎاﻣﻧﻲ و ﺟﻧﮓ را ﻣﻲ ﺑﯾﻧﻧد و دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺣداﻗل ﺑﮫ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﺳﮭل اﻧﮕﺎرى در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺗﮭم ﮐرده اﺳت .اﮔر ادﻋﺎى ﺣﺿور طﺎﻟﺑﺎن و ﺣزب اﺳﻼﻣﻲ ﮐﮫ ھر دو داراى ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗوى در ﻣﯾﺎن
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ﭘﺷﺗون ھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺻﺣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ارﺗﺑﺎط ﭘﺷﺗون ھﺎى دو ﺳوى ﻣرز ،ﺧود ﺗﮭدﯾدى ﺑﺎﻟﻘوه ﺑراى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز
ﺧواھد ﺑود .ﻟذا ﺗداوم ﺑﺣران رواﺑط ﺑﯾن ﮐﺎﺑل  -اﺳﻼم آﺑﺎد در ﺑرﺧﻲ اﺑﻌﺎد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دو ﮐﺷور ﻧﯾﺳت ،ﺑل ﮐﮫ از
آﺳﯾب ھﺎى ﺳوء آن ﻧﯾز ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎى ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﻧﯾز دﭼﺎر زﯾﺎن ﺧواھﻧد ﺷد.
در ﺷراﯾط ﻧوﯾن ﮐﻧوﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﺣث ھﻣﮑﺎري ھﺎى ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻰ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺟﺎى ھﻣﮑﺎري ھﺎى دو ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﻣﻲ ﮔﯾرد،
ﭼﻧﯾن ﺑﺣران ھﺎﯾﻲ ﺑﻲ ﺷﮏ ،ﺳدى ﻣﺣﮑم ﺑر ﺳر راه ﺗوﺳﻌﮫ رواﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻰ در ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد آن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ
دﯾﮕر آن را ﻣﻲ ﺗوان در ﺑﺣران رواﺑط ﺑﯾن ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و آﺛﺎر ﻣﻧﻔﻲ آن ﺑر ﮔﺳﺗرش رواﺑط ﺗﺟﺎرى وﻧﻔﺗﻲ اﯾران
و ھﻧد ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﺻرف ﻧظر از اﺷﺗراک دﯾﻧﻲ ،ﻓرھﻧﮕﻲ و ﻣرزھﺎى طوﻻﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾن ﮐﺷور
داراى ﯾﮑﻲ از ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺳﯾرھﺎ ﺑﮫ آب ھﺎى آزاد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﺳﯾر اﯾده آل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﺳﯾﺎى ﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت.

ﻧوﯾد

ارﺗﺑﺎط ﺧﺗم ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧط دﯾورﻧد
از ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ﺑﺣران ﻣوﺟود دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﻣﺑﻧﺎي ﻋواﻣل ﺑﯾروﻧﻲ ﺷﻛل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭘس ﻣﻧطﻘﻲ اﺳت
ﺑﮕوﯾﯾم ﻛﮫ ﻧﻘش ﺑﯾروﻧﻲ ھﺎ و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻛﺷورھﺎي ﺑزرگ در ﺳرﻧوﺷت و ﻓرداي ﻛﺷورﻛﻠﯾدي و ﺣﺗﺎ ﺗﻌﯾن ﻛﻧﻧده
ﺑوده ﻣﻲ ﺗواﻧد .ﭼون ﻣﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾزم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘدﯾده ﻓراﻣزي و ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺷده اﺳت ﻛﮫ ھﯾﭼﮕﺎه
ظﮭور و زوال آن ﭼوﻧﺎن ﻣﺷﻛﻼت دروﻧﻲ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣدود ﺑوده و ﻣﺎﻧده ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد۔
ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن روﺷن اﺳت ﻛﮫ در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗﺷون
ﺳرخ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺳﮫ دھﮫ ﺟﻧﮓ ھﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎي اﻗﺗﺻﺎدي ،ﻧظﺎﻣﻲ و ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺷور را از ھم ﭘﺎﺷﯾد .ﺑﺣران
ﻋﻣﯾق ﺳراﭘﺎي ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓرا ﮔرﻓت و ﺑﺎﻻﺧره ﭘﯾﺎﻣدھﺎي ﻣﻧﻔﻲ ﺟﻧﮓ طوﻻﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷوروي ﺳﺎﺑق دراﻣﺗداد
ﺧود ﺑﺣران ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﻲ ﻓﻛري در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﻛﺷورھﺎي ﻋرﺑﻲ را ﺑﮫ وﺟود آورد .اﻣﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ
ﻣﯾﻛرھﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ و ﻋرﺑﻲ ﺑراي ﺟﻠوﮔﯾري از ﺧطر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﻲ در ﺣدود ﻛﺷورھﺎي ﺧودﺷﺎن در آن زﻣﺎن دﺳت
ﺑﮫ ﻛﺎر ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﭘﯾروزي ﻣﺟﺎھدان ﺟﻧﮓ ھﺎي داﺧﻠﻲ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد ﻛﮫ:
ً
ﻧﺧﺳت ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺟﮭﺎن ﻣﻧزوي ﺳﺎزﻧد ]و طوری ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد[ ﻛﮫ ﮔوﯾﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﺎﻣﻼ داﺧﻠﻲ و
ﻣرﺑوط ﺧود آن ھﺎﺳت.
دو دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺧﻼی ﻗدرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طرح اﯾﺟﺎد ﯾك دوﻟت ﺗﻧدرو ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺎرت طﺎﻟﺑﺎن را رﯾﺧﺗﻧد
ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺗﻧدرو اﺳﻼﻣﻲ را ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋرب ﺗﺑﺎر ،ﭼﯾﭼﻧﯽ و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﺑودﻧد ،در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺻروف ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ
و ﺳﺎﺣﮫ ﻋﻣل ﺷﺎن را ﻣﺣدود ﺳﺎزﻧد ]ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻧﻔت ﺧﯾز ﻋرب از ﺷر ﺷﺎن ﻣﺻوون و در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد و از
ﺳوﯾﯽ ھم ﺑرای ﺟﮭﺎن ﻏرب و اﺳراﯾﯾل درد ﺳر ﺳﺎز ﻧﺑﺎﺷﻧد[.
ﯾﻌﻧﻲ ﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﻲ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺣﺎﻛﻣﯾت ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد »ﺧودﺟوش« طﺎﻟﺑﺎن ﻛﻼً ﭘروژه ﻏﯾراﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑود ﻛﮫ ﻣﻲ
ﺗوان اﯾن دوره را ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آورد .و اﻣﺎ از ھﻣﺎن آوان ﻣﻌﻠوم ﺑود ﻛﮫ اﻓﻐﺎن
ھﺎ وﻛﺷورﺷﺎن ﻗرﺑﺎﻧﻲ ﺑﺣران ﻣﻧطﻘﮫ ﮔردﯾده اﻧد ﻧﮫ اﯾن ﻛﮫ ﻋﺎﻣل اﯾﺟﺎد ﺑﺣران در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا طراﺣﺎن
ﻋرﺑﻲ ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ و ﻣﺷﺎوران اﻣرﯾﻛﺎﯾﻲ دﻛﺗرﯾن اﯾﺟﺎد دوﻟت طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻣوﯾل و ﺗﺟﮭﯾز طﺎﻟﺑﺎن ﻣﻲ ﺧواﺳﺗﻧد آن ھﺎ را
119

در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻛﻧﺗرل ﺧود ﻣﺻروف و ﻣﺣدود ﻧﮕﮭدارﻧد .اﻣﺎ ﺑﻲ ﺧﺑر از اﯾن ﻛﮫ اﯾن ﺑﺣران ﺻﺎدر ﺷده ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﺳت ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧد و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳوی
ﻧﺎﺑودي ﻛﺎﻣل ﺳوق داد ،ﺑﻠﻛﮫ اﻣروز ﺑﮭﺎي آن را ﺟﮭﺎن و ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت ﻣﻲ ﭘردازد .ﭼون ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﻲ آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ
اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﻲ ﻛﺳب ﻧﻣوده ،ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛﺷوری از ﻣﺻﯾﺑت آن ﻣﺻوون ﻣﺎﻧده ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و ده ھﺎ ﺑم ﮔذاري دﯾﮕر در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﺗرورﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ و ﺗﻔﻛر طﺎﻟﺑﺎﻧﻲ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺻﯾب و ﭼﺎﻟش اﺳت ﻛﮫ ﺟﮭﺎن اﻣروز و ﺗﻣدن ﺑﺷري را ﺗﮭدﯾد ﻣﻲ ﻛﻧد۔
ﮔرﭼﮫ ﺑﻌد ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ و ﺑﮫ ﺧﺻوص اﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ﺳراﺳﯾﻣﮕﻲ ﻣﺗوﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻛﻣك اﻓﻐﺎن
ھﺎ طﺎﻟﺑﺎن را از ارﯾﻛﮫ ﻗدرت ﺧﻠﻊ ﻛرده از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرار دادﻧد .ﺑﻌداً ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑن دوﻟت ﻣوﻗت
ﺗﺎﺳﯾس ﮔردﯾد و در ﭘﯽ آن ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ ﺑرﮔزار ﮔردﯾد و ﺳر اﻧﺟﺎم ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﻗﺎي ﻛرزي ﺑﮫ
ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد.
اﻣﺎ اﺗﻛﺎء ﺻرف ﺑﮫ ﺑﯾرون راﻧدن طﺎﻟﺑﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درآن ھﻧﮕﺎم اﺷﺗﺑﺎه دوﻣﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎز ھم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ
ﻣرﺗﻛب ﺷد .زﯾرا طﺎﻟﺑﺎن ﭘدﯾده اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻧﺑودﻧد ﻛﮫ ﺷﻛﺳت آن ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودي ھﻣﯾﺷﮕﻲ ﺷﺎن ﻣﻲ ﺷد
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎي ﻧظﺎﻣﻲ و ﻣراﻛز ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻛري آن ھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎل اﺳت .درآن ھﻧﮕﺎم ،آن
ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻛﻣﯾت ﺧوﯾش درﻛﺎﺑل را از دﺳت دادﻧد و رھﺑران ﺷﺎن ﺑﺎ رھﺑران اﻟﻘﺎﻋده ﯾﻛﺟﺎ ﺑراي ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺧوﯾش
ظﺎھراً از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾرون ﺷدﻧد و اﻣﺎ ﺿﻌف اداره ﺗﺎزه ﺑﻧﯾﺎد ﻛرزي و ﻓرﯾﺑﻛﺎري ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﺑﻲ ﺗﺟرﺑﮕﻲ
ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اداره ﺑوش و ﻣﺗﺣداﻧش ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ از ﺗﻌﻘﯾب ﻣراﻛز اﺻﻠﻲ طﺎﻟﺑﺎن در داﺧل ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن درآن زﻣﺎن
ﺟﻠوﮔﯾري ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد و ﺟﻧرال ﻣﺷرف ﺑﺎزي دوﮔﺎﻧﮫ ﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان ﻏرﺑﻲ اش آﻏﺎز ﻧﻣوده ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻲ
ﻛﻔﺎﯾﺗﻲ دوﻟت و ھم از ﻋدم ﻣوﺟودﯾت اﺳﺗراﺗﯾژي ﻧظﺎﻣﻲ و ﺳﯾﺎﺳﻲ وزارت دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل ﻣﻧﺎطق
ﺳرﺣدي؛ دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و  isiﺟﻧﮓ ﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﯽ را ھﻔت ﺳﺎل آزﮔﺎر در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ و ﺗداوم
ﺑﺧﺷﯾدﻧد و ﺧود ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺟﺑﮭﺎت طﺎﻟﺑﺎن را ﺗﻣوﯾل و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻲ ﻧﻣودﻧد ﻛﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﯽ ﺟز ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ و اﻗﺗﺻﺎدي ﺑراي
اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﻧﯾروھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﻧداﺷت و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓرﺻت ھﺎي طﻼﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﻌد از ﺷﻛﺳت طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
وﺟود آﻣده ﺑود ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺑﮫ ھﺑﺎ و ھدر رﻓت .زﯾرا اﮔر ﻣراﻛز آن ھﺎ در داﺧل ﺧﺎك ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ھم در ھﻣﺎن زﻣﺎن
ھدف ﻗرار ﻣﻲ ﮔرﻓت ،اﻣروز ﺷﺎﯾد ﭘراﺑﻠم و ﻏﺎﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم طﺎﻟب ﺧﺗم ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروز ﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﯽ
ﻗرار دارﯾم ﻛﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﺗرورﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﻗوي ﺗر از ھﻔت ﺳﺎل ﭘﯾش دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻣل ﻣﻲ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺷﺎﯾد ﺳواﻟﯽ ﺑﮫ وﺟود آﯾد ﻛﮫ ﭼرا ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳت دو ﭘﮭﻠو را اﻧﺗﺧﺎب ﻛرده اﺳت؟
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و  isiﻛﮫ اﺑﺗﻛﺎر اﺻﻠﻲ اﯾﺟﺎد ،ﺗﻣوﯾل و ﺗﺟﮭﯾز ﺟﻧﮕﻲ ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .در اواﯾل
ﻣﻲ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾك ﺣﻛوﻣت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻣل را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و اﻧﺗﻘﺎم ﺷﻌﺎر »دا
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن زﻣوﻧژ« را از دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮕﯾرﻧد .اﻣﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧﯾﺎدﮔراھﺎي ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ،
ﭼﭼﻧﯽ و ﻋرب ازﻛﺷورھﺎي ﻣﺧﺗﻠف در ﭘﮭﻠوي طﺎﻟﺑﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،ﻣﻧطﻘﺎ ً ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﺳت آن ھﺎ را ﺑراي
ھﻣﯾﺷﮫ زﯾر ﻓرﻣﺎن ﺧود ﻧﮕﮭدارد و طﺎﻟﺑﺎن آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﺻور اﯾن ﻛﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷده اﻧد ،ﮔﺎﮔﺎھﻲ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن
اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ھم دھن ﻛﺟﻲ ﻣﻲ ﻧﻣودﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻼ ﻋﻣر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯾرون رادن اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در
ھﻣﺎن زﻣﺎن رد ﻧﻣوده ،ﺑﮫ وي ﭘﻧﺎه داد.
...و اﻣﺎ ﻛﻧون ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن درك ﻧﻣوده اﻧد ﻛﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﺎﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﭼﻧﺎن ﮔره ﺧورده
ﻛﮫ اﯾﺟﺎد ﻧظم و ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﻏﺎز ﺑﻲ اﻣﻧﻲ و ﺑﻲ ﺛﺑﺎﺗﻲ در داﺧل ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﮔردﯾده و آﯾﻧده اﯾن ﻛﺷور
را ﺑﺎ ﺧطر و ﻧﺎﺑودي ﻣواﺟﮫ ﻣﻲ ﮔرداﻧد .اﮔر ﭼﮫ ﻓﺷﺎرھﺎ و ﺗﺣوﻻت ﻧظﺎﻣﻲ ﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﻌد از ﺗﻌوﯾض ﻗدرت در اداره
اﻣرﯾﻛﺎ ﺑر ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن از ﺳوی اوﺑﺎﻣﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ وارد ﮔردﯾد ﺗﺎ در ﺑراﺑر طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ﺟدي ﺗر ﻧﺷﺎن
دھد ،اﻣﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺣو و ﻧﺎﺑودي طﺎﻟﺑﺎن اﻗدام ﺟدي ﻧﺧواھد ﻧﻣود ﻛﮫ ﻣطﻣﯾن ﺷود دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﯾروی
طﺎﻟﺑﺎن ﻣﻧﺣﯾث ﻋﺎﻣل ﻓﺷﺎر ﺑراي رﺷوه ﮔﯾري از ﻛﺷورھﺎي ﻏرﺑﻲ و ھم ﻋﺎﻣل ﺗﺿﻌﯾف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛدام ﻧﯾﺎزی
ﻧﯾﺳت و اﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳر ﻣﻲ ﺷود ﻛﮫ ﻣﺷﻛل ﻣرزی ﺑﯾن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣل ﮔردد ﺗﺎ دوﻟﺗﻣردان ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑر
ﺑﺎزي دوﮔﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد .زﯾرا ﺑﺎ ﻣﺟﮭول ﺑودن ﺧط ﻣرزی ،دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧظﺎﻣﯾﺎن آن ھرﮔز
ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد در ﻧﺎﺑودي طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺑﺎرزه ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
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ﭘس ﻣﺎ ھرﮔز ﺣرف از ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت و ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورده ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﯾم ﻣﮕر اﯾن ﻛﮫ ﺑﺎ
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن روي ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣرزی ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻛﻠﻲ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧرﺳﯾم .ﻣن ﻣﻧﺣﯾث ﻛﺳﻲ از ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدي در ﻣﺳﺎﯾل
ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ام ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻋﻼم ﻣﻲ دارم ﻛﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن در
ﺧﺎك اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﯾروزي ﻧﺧواھد رﺳﯾد .ﭼون ﺷﻣﺎر طﺎﻟﺑﺎن آن طرف دﯾورﻧد ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﻌداد
ھواﺧواھﺎن ﺷﺎن در اﯾن طرف دﯾورﻧد اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗواﻧﯾم ﺑر ﻣﻌﺿﻼت ﻛﻧوﻧﻲ ﻓﺎﯾق آﯾﯾم ﻛﮫ ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻣل را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺷﻛل
ﻣرزي را ﻛﮫ از اﺛر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎﻛﻣﺎن ﭘﺷﺗون ﺗﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در
ﻧﺷﺳت ھﺎي دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾك ﺣل ﻛﻧد .زﯾرا اﻣروز ﻣوﺟودﯾت ﻗواي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ و ﻧﻘش ﻣﺛﺑت آن ھﺎ در ﺟﮭت ﺗﻧش
زداﯾﻲ ﺑر ھر دو ﻛﺷور ،ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ را ﺑراي ﺣل ﻣﻌﺿﻼت ﻣرزی ﻓراھم ﻧﻣوده ﯾﻌﻧﻲ راه ﺣل ﺑر ﻣﺑﻧﺎي
ﻣﻌﻘوﻟﯾت ھﺎي ﺳﯾﺎﺳﻲ ھر دو ﻛﺷور ﺻرف از طرﯾق ﻣذاﻛره ﻣﯾﺳر اﺳت و دﯾﮕر راھﯽ وﺟود ﻧدارد .ﭘس اﮔر ھر
دو ﺟﺎﻧب ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط و ﻧﯾﺎزھﺎي روز در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺧط ﻣرزی ﯾﯽ ﻛﮫ از ﻋﻣر آن ﺑﯾﺷﺗر ١١٤ﺳﺎل ﻣﻲ ﮔذرد ﺑﮫ ﻣﺷﻛل ﺧود ﺑراي ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد ،ھر دو
ﻛﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻛﻣك ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺟرﯾﺎن اﻧﺣراﻓﻲ اﺳﻼﻣﻲ طﺎﻟﺑﺎن را ﻛﮫ ﻧﺎﻗض ھﻣﮫ ﻣﯾﺛﺎق ھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ و
دﺳﺗﺎوردھﺎي ﻋﻠﻣﻲ و آزادي ھﺎي ﻣدﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷري اﺳت ،در ھﻣﻛﺎري ھﺎي ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد۔
ﻣﺎداﻣﯽ ﻛﮫ ﻣﺎ ﺧط ﻣرزی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ھرﮔز در ﺟﻧﮓ در ﺑراﺑر طﺎﻟﺑﺎن )ﺑدون ﺗﺷﺧﯾص
ھوﯾت اﻓﻐﺎﻧﻲ و ﯾﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ آن ھﺎ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺑﮫ ﻛدام ﭘﯾروزﯾﻲ دﺳت ﻧﺧواﯾم ﯾﺎﻓت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻔت ﺳﺎﻟﯽ ﻛﮫ
ﮔذﺷت ،ﺑراي دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھم ﺑراي ﻧﯾروھﺎي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﻣﺳﺗﻘر در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺛﺎﺑت ﺷد ﻛﮫ ﺑﻣﺑﺎران
روﺳﺗﺎھﺎ و دﯾﮭﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اداﻣﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻛﻧوﻧﻲ آن در ﺑراﺑر طﺎﻟﺑﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻛدام ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻧدارد ،ﺑل
ﺑرﻋﻛس ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺣﺎﻛﻣﯾت آن ھﺎ ﻣﺗﻧﻔر اﻧد ،ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻓراد و اﻧﮕﯾزه ھﺎي ﺟﻧﮕﻲ آن ھﺎ اﻓزود
ﮔردﯾده و از ﺳوي دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎﻛﺎم ﻛرزي ﺑر ﻣﺑﻧﺎي ﻋﻼﯾق ﺷﺧﺻﻲ ﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن دارد ،ھرﮔز
دﺳﺗﺎورد ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣطرح ﻧﻣودن طرح ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن از اﯾﺷﺎن ﺟز ﻣﺻرف ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻲ ﺑراي اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻛوﭼﻛﺗرﯾن
ﻧﻔﻊ در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ داﯾﻣﻲ ﻧﺧواھد داﺷت و ھر ﻗدر ﻛﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺿرﺑﮫ
ﭘذﯾري ﻧﯾروي ھﺎي اﻓﻐﺎن و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺑدون اﯾن ﻛﮫ ﻛدام ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾژي ﻧظﺎﻣﻲ -ﺳﯾﺎﺳﻲ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﯾد در ﺳرﻟوﺣﮫ ﻛﺎري
دوﻟت ﺑﻌدي ﻗرار ﮔﯾرد.
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روﯾﺎن
»دﯾورﻧد« ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن »ﺧط« ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود!
ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ،ﺧوﻧﺑﺎر و دردﻧﺎک ،ﭘرﺗﻧش ﺷدن ﻟﮕﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اوﺿﺎع در ﻧوار ﻣرزی و ﮔﺳﺗره
ﺑود و ﺑﺎش ﻋﺷﺎﯾر ﺑﯾﻧوا و ﺳﯾﮫ روز ﭘﺷﺗون اﺳت ﮐﮫ ﺑرای درک آن ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت از ﺑﻠﻧدای ارزش ھﺎی ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﮕرﯾﺳت.
ﭘﯾراﻣون »ﺧط دﯾورﻧد« ،ﭼﻧد روﯾﮑرد وﺟود دارد:
 -١روﯾﮑرد آرﻣﺎﻧﮕراﯾﺎﻧﮫ و ﺑﻠﻧدﭘروازاﻧﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻌطوف ﺑﮫ دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ اﺑر ﻗدرت اﺳت)ﺣﺎل ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐدام اﺑرﻗدرت( و در ﺑر ﮔﯾرﻧده ﺳﮫ روﯾﮑرد زﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
روﯾﮑرد ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺗﻧدرو ﭘﺷﺗون-ﮐﻧون در ﺳﯾﻣﺎی ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﺗری ﺧواه و ﻣﺎﺟراﺟوی ﭘﺷﺗون دوﻟتﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﺑری ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ در ﭘﺷت ﭘرده ﺳر ﻧﺦ ھﺎی اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎن ﺗﻧدرو
ﭼﭘﮕراﯾﯽ ﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق و ھﯾوادﻣل اﺳت و ﻣﺎھراﻧﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود -روﯾﮑرد ﺗﺟزﯾﮫ )در واﻗﻊ ﻧﺎﺑودی(
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﭘﯾوﺳت ﮔﺳﺗره ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺷﮑﯾل »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ«؛
 روﯾﮑرد ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺗﻧدرو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻧدروان ﻣذھﺑﯽ آن ﮐﺷور ﮐﮫ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و دﯾﮕر اﻋراب وھﺎﺑﯽ ﺑرﺧوردار اﻧد -اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد »اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﺳﺗﺎن« ﻣﺗﺷﮑل
ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن– ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )در واﻗﻊ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻋﻣر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ،ﯾﺎ دﺳت ﮐم ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﺧش
ھﺎی ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن)ﺗﺟزﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﺑﺎز ھم در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﮐﺷور(
 روﯾﮑرد ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل– ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﻣﮕون ﺗﺑﺎری ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ازﺑﯾﮏ ،ﺗرﮐﻣن ،ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ درﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻊ دﮔرﮔوﻧﯽ رﯾﺷﮫ ﯾﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ھر دو
ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت.
 -٢روﯾﮑرد ﺧرد ورزاﻧﮫ و واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ -ﭘذﯾرﻓﺗن وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ ﮐﻧوﻧﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣرزھﺎی
ﺷﺗﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻧوﻧﯽ و ﭘرھﯾز از ﺑﻠﻧد ﭘروازی ھﺎی ﺗﺑﺎھﮑن و ﺑرﺑﺎدﺳﺎز و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک و
ﻣوھوم و ﮔﺳﺗرش ھﻣﮕراﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ.
ﺑﮫ ھر رو ،ﺑرای ﺣل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗراژﯾﮏ ﭘﺷﺗون و آوردن ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت ،آراﻣﯽ ،آﺳﺎﯾش و ﺷﮕوﻓﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾدار در
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ،ﺑﮫ دﮔردﯾﺳﯽ رﯾﺷﮫ ﯾﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗﻔﮑر ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻓﮑری و روﺷﻧﻔﮑران ﭘﺷﺗون
ﺑﺎﺷﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز اﺳت] .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻌوﯾض ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳﻠط ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور ﻣﻣﮑن اﺳت[.
ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭘﺷﺗون ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕری رﯾﺷﮫ ﯾﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﺎن در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮔﺳﺗره
ﻧوار ﻣرزی و ﻧﯾز ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﻘش ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﮐﺷور و ﻓراﻣوش ﻧﻣودن اﻓﺳﺎﻧﮫ واھﯽ »اﮐﺛرﯾت« )و
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓزوﻧﺧواھﯽ و ﺑرﺗری ﺟوﯾﯽ ﺗﺑﺎری و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻣوﺟب ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﺗﺎﺟﯾﮑﯾﺳم ،ھزاره
اﯾﺳم ،ازﺑﯾﮑﯾﺳم و ﺗرﮐﻣﻧﯾﺳم اﻓراطﯽ در ﮐﺷور ﮔردﯾده و زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻧﺎ ﺑﮫ ھﻧﺟﺎری ھﺎ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺑﺳﺎ ﻧﺎ ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔردد( و ﭘذﯾرش ﺗز ھﻣزﯾﺳﺗﯽ دادﮔراﻧﮫ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑﺎ دﯾﮕران ھﻣﺳرزﻣﯾﻧﺎن و ﺑرادران
ﺧوﯾش و از اﯾن راه ﺷﮑﺳﺗن ﺑن ﺑﺳت زﯾﺎﻧﺑﺎر ﻣوﺟود ﺑر ﺳر راه روﻧد ﻣﻠت ﺳﺎزی و دوﻟت ﺳﺎزی در ﮐﺷور ،ﻧﯾﺎز
دارﻧد .ﭼﮫ ،ﺗﻔﮑر ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﺧﺑﮕﺎن ﭘﺷﺗون ،دردﻣﻧداﻧﮫ ھﻧوز ھم ﺑر ﺷﺎﻟوده ھﻣﺎن ﺑﯾﻧش ﻣﻧﺣط و واھﯽ ﺳراب ﮔوﻧﮫ
ﻣﺳﻠط ﺑر ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ در دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد و آﻣﺎرھﺎی ﻣوھوم اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎرھﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ و
ﻧﯾز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از آن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آزﻣﻧداﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری اﺑزاری ﻧﺎروا ﻧﻣوده اﻧد.
ره آورد اﯾن ﺗﻔﮑر ﺳﺧﯾف ھم ﺑرای ﻣردم ﺑﯾﻧوای ﻧوار ﻣرزی و در ﮐل ھﻣﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ و دﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺷور،
ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺑﺎھﯽ ،ﺑرﺑﺎدی ،ﺳﯾﮫ روزی و ﻧﺎﺑودی در ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ﺑرای ﻣردم آزاده ﭘﺷﺗون ﻧﺑوده اﺳت.
122

روﺷن اﺳت ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﺳﺧت اﺑزاری ﻏﯾر رﯾﺎﻟﺳﺗﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧده از دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺗﺟزﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﺎزﭘﺳﮕﯾری ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ اﺑر ﻗدرت )ﺣﺎل ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐدام ﻗدرت زﯾرا
ﺧود ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗوان اﯾن ﮐﺎر را ﻧدارﻧد( و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ و اﯾﺟﺎد
»اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ؟ !« )در واﻗﻊ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ( و اﻧﺣﺻﺎر ﮔراﯾﯽ اﻓراطﯽ در ﻗدرت دوﻟﺗﯽ در درون دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺟﻠو ﻣﺷﺎرﮐت راﺳﺗﯾن ﻣﻠﯽ را در ﮐﺷور ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷده و ﺟﺎی آن را ﯾﮏ ﺗﻔﮑر ﻧوﯾن،
ﺧردورزاﻧﮫ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻧده ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮭروزی و رھﺎﯾﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣرز و
ﺑوم از زﻧدان ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭘﯾراﻣون آن ھﺎ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎﺷد) ،در ﭼﮭﺎر ﭼوب ﮔﺳﺗره ﮐﻧوﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ،ﻧﮕﯾرد ،دﺷوار ﺧواھد ﺑود ﮐﺷور و ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺧوار و زار و ﻧﮕوﻧﺑﺧت ﻧوار ﻣرزی
ﺑﺗواﻧﻧد از اﯾن »داﯾره ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺻﯾﺑت« ﺑﯾرون ﮔردﻧد.
ﭼﮫ ،ﺣﺗﺎ در ﺻورت ﺗﺣﻘق اﯾن آرﻣﺎن ،ﺗوازن ﺷﮑﻧﻧده ﮐﻧوﻧﯽ در ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷدت ﺑرھم ﺧورده و ﺑر اﺳﺎس ھﻣﯾن
ﻓرﻣول ،ھﻣﯾن ﺗﻔﮑر و ھﻣﯾن ﺷﻌﺎر ،اﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺟﯾﮏ ﻧﺷﯾن ،ازﺑﯾﮏ ﻧﺷﯾن و ﺗرﮐﻣن ﻧﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺑﮫ ﺑرادران ھﻣﺗﺑﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،ازﺑﯾﮑﺳﺗﺎن
و ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺧواھﻧد ﭘﯾوﺳت و ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن ﻣﻧﺎطق ﻏرﺑﯽ و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺎطق ﻣرﮐزی ھم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و
آﯾﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﯾران و ﺳر اﻧﺟﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟزﯾﮫ ﺧواھد ﮔردﯾد و ﻓرو ﺧواھد ﭘﺎﺷﯾد .روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ﺧط ﮐﺷﯽ ھﻧدﺳﯽ روی ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎﻏذ ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧوﻧﺑﺎر ،دراﻣﺎﺗﯾﮏ و اﻧدوھﺑﺎر ﺧواھد ﺑود.
از اﯾن رو ،ﺑر اﻧدﯾﺷﻣﻧدان و ﻧﯾروھﺎی ﺧرد ورز و آﮔﺎه ﭘﺷﺗون اﺳت ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻧﯾرو و ﺗوان ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺎﺧﺗن ﺑﮫ
ﺳوی ﺳراب ھﺎی ﻓرﯾﺑﻧده و ﻧﺎدﺳﺗرس و واھﯽ اﯾﺟﺎد »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ« ،در ﭼﮭﺎرﭼوب ﮔﺳﺗره واﻗﻌﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﮐﺷور ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﻣﺗﻣرﮐز ﮔرداﻧﻧد و ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﯾﮏ راھﺑرد رﯾﺎﻟﺳﺗﯾﮏ و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ در ﺷﮕوﻓﺎﯾﯽ و ﺑﮭروزی
و رھﺎﯾﯽ آن از ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯾﮫ روزی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮑوﺷﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﮕوﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ ﮔﺳﺗره ھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻧوﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرزھﺎی ﺧط ﮐﺷﯽ ﺷده اﺳﺗﻌﻣﺎری
اھﻣﯾت ﺧود را از دﺳت ﺑدھﻧد و رﻧﮓ ﺑﺑﺎزﻧد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﭘول واﺣد در ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺟﺎد ﺷود و
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎﯾﯽ و دﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ در دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ھم ﮔروه ﺑﺧورد ،ﺑﺎ ﻓرورﯾﺧﺗن دﯾوارھﺎی ﺳﺗﺑر ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑرﭘﺎ ﺷده از ﺳوی اﺳﺗﻌﻣﺎر در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ و آب ﺷدن ﯾﺦ ھﺎی دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻣﯾﺎن اﻗوان ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎﺷﻧده اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ،ﺑﺎ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺳﺗن
ھﻣﮕراﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ ،در اوﺿﺎع و اﺣوال آراﻣش و ﺻﻠﺢ و ﺗﻔﺎھم ،ﺣل دﻣﮑراﺗﯾﮏ و دادﮔراﻧﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﭘﯾﭼﯾده و
دردﻧﺎﮐﯽ ﭼون ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺧط دﯾورﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑل ھﻣﮫ ﺗﯾره ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده و رﻧﺞ ﮐﺷﯾده از ھم
ﺟدا ﺷده ﻣﻧطﻘﮫ )اﻋم از ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ،ازﺑﯾﮏ ھﺎ ،ﺗرﮐﻣن ھﺎ ،ﺑﻠوچ ھﺎ ،ﮐردھﺎ و (...ﺑﮫ ﺷﯾوه »ﺗﺑر ﺗﻘﺳﯾم
ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ« ﺑر ﺷﺎﻟوده ارزش ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت.
ھر ﮔوﻧﮫ ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﭘﯾﭼﯾده و ﺳر در ﮔم ،ﭘﯾش از ﻓراھم ﮔردﯾدن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دردی را دوا ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑل ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر زﺧم ھﺎی ﺧوﻧﺑﺎر و ﭼرﮐﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻣﮏ ﻣﯽ ﭘﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ،اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن،
اﻣﯾر ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ،اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ،اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ،اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﻧﺎدر ﺧﺎن و ظﺎھر ﺧﺎن)ﺑﺎ ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( ھﻣﮫ ﻓﺎﮐت از دﺳت رﻓﺗن ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ را رﺳﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد و از ﺳوی
دﯾﮕر ،ھﻣﮫ ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧد ،ﺷﻌﺎر ﺑﺎزﭘﺳﮕﯾری ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ و ﺗﻐﯾﯾر ﻣرزھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،آن ھم در ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺳﯾﮫ روزی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ
زور ﺳرﻧﯾزه ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﺳر دادن ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﮔوﻧﮫ ،ﭼﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳود دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﺑوده اﺳت ،ﺑﺎز ھم ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎ ﺣدود و ﺛﻐور و
ﻧﻘﺷﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ،در واﻗﻊ ﺧط دﯾورﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز رﺳﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﮐﮫ ﺷﺎﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﺧط را و در واﻗﻊ ﻣرز را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻧﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآﮔﺎھﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟدول اﺳت .ﭼﮫ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﺷوری را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و
ﻣرزھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن را آن ھم ﺑﮫ درازای  ٢۶۴٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧت؟
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»ﮐﺷور« ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧص ﻋﻠﻣﯽ از دﯾدﮔﺎه ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارد :ﮔﺳﺗره ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣرزھﺎی ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾن ﺷﻧﺎﺣﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﻗﻌﯾت دارد .ﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﮐﺷوری ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر
را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،آن را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣرزھﺎی ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد .در ﻏﯾر آن ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آن ﻣﻔﮭﻣوﻣﯽ ﻧدارد و رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﭘرﺳﺷﯽ ﮐﮫ ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردد اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﺷوری را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و ﻣرزھﺎی ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن را ﻧﮫ؟
روﺷن اﺳت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .در واﻗﻊ ،ﻣﺷﮑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣرز ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور
ﻧﯾﺳت) .ﭼون دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دوﻟت ﺷﺎه ﺷﺟﺎع و اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻣﺎن ﷲ ﺷﺎه و ظﺎھر
ﺷﺎه ھﻣﮫ اﯾن ﻣرز را ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﻗرار داد ھﺎ و ﻣﻌﺎھدات ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد( ،ﺑل ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﻓﺎﮐت رﺳﻣﯾت ﻣرز ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﻣﮭر ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟدد 47ﻧزده اﺳت.
ﮐﻧواﺳﯾون ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺷﺧص اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن و دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾده ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ در زﻣﺎن
ﺣﯾﺎت وی رﺳﻣﯾت داﺷت و ﻧﺎدرﺳت در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد« ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت )در ھر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎھده ﯾﯽ اﺻﻼ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد( ،ﯾﮏ »ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ« ﻣﺗروک و ﺑﺎطل و ﻓﺳﺦ ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺻﻼ
ﻣطرح ﺑﺣث ﻧﯾﺳت .ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣوﺿوع اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣرز در دو ﻗرار داد ﻣﮭم ﻣﯾﺎن دوﻟت اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و
ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )و ﭘﯾﺷﺗر از آن در ﻣﻌﺎھده ﮔﻧدﻣﮓ از ﺳوی اﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن و ﻣﻘﺎوﻻت
ﻣﯾﺎن دوﻟت ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن (48ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در آن ھﻧﮕﺎم ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر
ﺷرط ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن و ﭘذﯾرﻓﺗن ﺧط دﯾورﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﻠﻣرو ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آن را دو ﺑﺎر رﺳﻣﺎ ﭘذﯾرﻓت.
اﯾن اﻋﺗراض ﺷﻣﺎری از دوﻟﺗﻣردان ﭘﯾﺷن اﻓﻐﺎن و ﺗﻧدروان ﭘﺷﺗون ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎھدات و ﻗرار دادھﺎ ﻣﯾﺎن
دوﻟت ھﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﭘﯾﺷن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس اﺳﺗﻌﻣﺎری و ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﺎﻣﺷروع ﺑوده
اﺳت ،از اﯾن رو ،ﻗرار داد دﯾورﻧد ھم ﻧﺎﻣﺷروع و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺑرد .زﯾرا
ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣد اﻗل دوﻟت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺑوده اﺳت و ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او
ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑﺳت ،ﻣﺷروﻋﯾت دارد؛ ﭘﺎﺳﺧﯽ در ﺑراﺑر اﯾن ﭘرﺳش ﻧدارد ﮐﮫ ﮐدام ﻗرار داد و ﮐدام ﻣﻌﺎھده ﻣﯾﺎن
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ وﯾژه اﻧﮕﻠﯾس و ﮐﺷورھﺎی ﺷرﻗﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧﺑوده اﺳت؟
ﭘﺎی اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ اﯾن ﻗرار دادھﺎ زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﻧﮕﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ھم ﭼوﺑﯾن اﺳت .زﯾرا ﺑﯽ
درﻧﮓ ﺑﺎ اﯾن ﭘرﺳش ﻣﺗﻘﺎﺑل رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐدام ﻗرار داد اﺳﺗﻌﻣﺎری زﯾر ﻓﺷﺎر و اﺟﺑﺎر اﻣﺿﺎء ﻧﺷده اﺳت؟
ﺣﺎل ،اﮔر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻧﮑوھش ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣزوراﻧﮫ و ﻧﺎروای ﺟﮭﺎﻧﺧواران ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﮐﺎری
اﺳت درﺳت و ﺑﮫ ﺟﺎ .ﻣﮕر اﮔر آن را ﺑرای ﺑﺎزﻧﮕری اﯾن ﻗرار دادھﺎ و ﻣﻌﺎھدات)ﮐﮫ ﮐﺎرﯾﺳت ﻧﺎﻣﻣﮑن(،
دﮔرﮔوﻧﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳرﻧوﺷت ﻣﻧطﻘﮫ و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘﺷﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن و ﺗﺟزﯾﮫ ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور و ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﭼﻧد ﮐﺷور
ﺟدﯾد ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺑﺎری ،زﺑﺎﻧﯽ و ...ﭘﯾش ﺑﯾﻧدازﯾم ،در اوﺿﺎع و اﺣوال ﭘﯾﭼﯾده ﮐﻧوﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﮐوﺑﯾدن
ﺧون) ﺑﮫ ﺟﺎی آب( در ھﺎون ﻧﺧواھد ﺑود.
اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎری از ﺗﻧدروان ،ﻣﻧﺗﻘدان طرح ﺑﺎزﭘﺳﮕﯾری ﺳرزﻣﯾن ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ و ﻧﺎﻣﺷروع اﻋﻼم ﮐردن
»ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد« را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻧﮑوھش و ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و آﻧﺎن را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﮔذاﺷﺗن ﻣﮭر ﺗﺎﯾﯾد زﯾر
ﻣﻌﺎھدات اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ھم ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻧطق اﺳت .ﭼﮫ ،اﻣروزه ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﮏ
و ﻧﯾم -دو ﺳده ﯾﯽ ﻗرار دارﯾم و ﺑﺣث اﺻﻼ ﺑر ﺳر ﺗﺎﯾﯾد ﯾﺎ رد ﮐداﻣﯾن ﻣﻌﺎھده ﯾﺎ ﻗرار داد ﻧﯾﺳت .ﭼون ﺳودی در
 .47ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎدآوری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ١٩۴٩ھﻤﮫ ﻗﺮار دادھﺎ ،ﻣﻌﺎھﺪات و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
دوﻟﺖ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮزر رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﻗﺮار دادھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﮫ ھﻤﮫ آن ھﺎ را ﯾﮏ ﺳﺮه ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
 .48ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ از ﻗﺮار دادھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع
و اﻣﯿﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑر ﻧدارد ،ﺑل ﺑﺣث اﺳﺎﺳﺎ ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﯾﺎﻧﺑﺎر اﯾن ﻣﻌﺎھدات و ﻗرار دادھﺎی ﻧﻧﮕﯾن و ﻧﺎروا
را ﺑﮫ ﺣد اﻗل ﺑرﺳﺎﻧﯾم و راه ھﺎی واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﺧردورزاﻧﮫ و ﺑﮫ دور از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش ﮔره ھﺎی ﻓروﺑﺳﺗﮫ
و ﮐور ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻗرار داد ھﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾم.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎ ﻣرزھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑوده و ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺷرق ﺑﮫ
وﯾژه ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﭼﮭﺎرﭼوب واﺣدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﻗوام ﺑﺎﺷﻧده
اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ )ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷﺗون ھﺎ ،ﺑﻠوچ ھﺎ ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ،ازﺑﯾﮏ ھﺎ ،ﺗرﮐﻣن ھﺎ ،آذری ھﺎ ،ارﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﮐرد ھﺎ و(....
ھﻣﮫ در ﻣﯾﺎن ﭼﻧد ﮐﺷور ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗوم اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗرار داده ﺷود ،وﺟود ﻧدارد( .ﺣل
ﻣﺷﮑل ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﺟﻣوع )ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﺟرﯾدی و ﺟز ﺑﮫ ﺟز( ،ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﯾﮏ طرح ﻧو ،ﺑﺎ ﺗﻔﮑر ﻧو در ﭼﮭﺎرﭼوب
ھﻣﮕراﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
اﻋﺗراض دﯾﮕر ﺗﻧدروان ﭘﺷﺗون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﭼرا در رﻓراﻧدوم ﮐذاﯾﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﭘﺷﺗون ھﺎی
ﺑﺎﺷﻧده ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺣق ﭘﯾوﺳﺗن ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن داده ﻧﺷده ﺑود؟ ھم ﺧﯾﻧﮫ ﺑﻌد از ﻋﯾد و ﺑﯾﺟﺎ اﺳت .ﭼون،
دوﻟت ھﺎی وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آن ھﻧﮕﺎم ،ﻧﺧﺳت اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣطرح ﮐردﻧد و ﺳﭘس ﺟدی
ﭘﯾﮕﯾری ﻧﮑردﻧد .ﭼون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﻧﺎﺗﯾف ﻧدارد و دﯾﮕر اﯾن ﮐﺎر »ﮐﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﺳﺑوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑﺳﺗﮫ
اﺳت« ،طرح آن ﮐﻧون ﺑﯽ ﻣورد و ﻣداﺧﻠﮫ آﺷﮑﺎر در اﻣور ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ﮐﮫ از دﯾدﮔﺎه ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﺳرزﻧش و ﻧﮑوھش دوﻟﺗﻣردان وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺷﺎن در زﻣﯾﻧﮫ در آن ھﻧﮕﺎم
ھم ﺷﺎﯾد در ﺣد ﯾﮏ داوری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،آن ھم ھرﮔﺎه ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﺟﺎم ﭘژوھش ھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻣﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوع اوﺿﺎع و ﺷراﯾط و ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑر آن ﺑرھﮫ ﻣﻌﯾن ،ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣﮕر
اﻣروز ﭼﮫ دردی را در ﻗرﯾﻧﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ دوا ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﻣوﺿوع ﺧوﻧﺷرﯾﮑﯽ و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺗﺑﺎری ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و .....ﻧﯾز از دﯾدﮔﺎه ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑرھﺎن ﻗﺎطﻌﯽ در ﺣل ﻣﺳﺎﯾل ﭘﯾﺟﯾده ﺣﻘوﻗﯽ در ﺗراز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎ ﮔردد .ﺗﺎزه اﯾن ھم ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺧﺗص ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھرﮔﺎه ﻗرار ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ در ﺗراز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣطرح ﮔردد ،ﺻﻠﺢ در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرھم ﺧواھد ﺧورد و ﮐﺷورھﺎی ﺑﺳﯾﺎری درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺧوﻧﯾن ﺧواھﻧد ﮔردﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ اﻗﻠﯾت ﺗﺑﺎری ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑود و ﺑﺎش دارد ،از ﺳوی دوﻟت ﺑر ﺳر
اﻗﺗدار ھﻣﺳﺎﯾﮫ دﯾﮕر ﻧﯾز )آن ھم از ﺳوی ﮐﺷوری ﭼون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در آن ده ھﺎ اﻗﻠﯾت ﺗﺑﺎری ﺑود و ﺑﺎش دارﻧد(
ﻣﻧطق اﺳﺗواری ﻧدارد و در آﯾﯾن ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣداﺧﻠﮫ آﺷﮑﺎر در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور دﯾﮕری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود.
روﺷن اﺳت ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ،ﺣﻘﯽ اﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،طﺑﯾﻌﯽ و دادﮔراﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻗوام و ﺗﯾره ھﺎ و اﻗﻠﯾت ھﺎ
در ﺟﮭﺎن ) از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﺑﻠوچ ھﺎی ﺑﺎﺷﻧده ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺑر ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ از آن ﻣﺣروم ھﺳﺗﻧد .ﺷﺎﯾد در
ﯾﮏ ﻓﺿﺎی دﯾﮕر ،در ﺟﮭﺎن آﯾﻧده رھﯾده از روﯾﺎروﯾﯽ ھﺎ و ﻗطب ﺑﻧدی ھﺎی زﯾﺎﻧﺑﺎر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارزش ھﺎی
واﻻی اﻧﺳﺎﻧﯽ روزی رھﯾﺎﻓت ﺧردورزاﻧﮫ ﯾﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﺷﮑل ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ آن رو ﺑﮫ رو ھﺳﺗﯾم ،ﭘﯾدا
ﺷود .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه در اﯾن راه ھم آرﻣﺎﻧﯽ اﺳت آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ .ھرﮔﺎه اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺧردورزاﻧﮫ
و ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﺳﺧت اﺑزاری و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ دﺳﺗﺎوﯾز زور .ﺑﺎز ھم اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺳراﺳری اﺳت و ﭼرا ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺧص و ﯾﮏ ﺗﺑﺎر ﻣﺷﺧص و ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺷﺧص ،آن ھم از ﺳوی ﯾﮏ
ﮐﺷور دﯾﮕر ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود؟.
ﻧﮑﺗﮫ ﺷﮕﻔﺗﯽ آور اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ »ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد« و »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« ﻣﺣور
اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،ﻧﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮫ ﻣردم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺑر ﺳر
ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﻣﺎ ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ادﻋﺎی ارﺿﯽ دارد؟ روﺷن اﺳت ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼون ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﯽ در ﺗراز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت و در ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ و دادﮔﺎھﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
آن ﮔوش ﻓرا ﻧﺧواھد داد .از ھﻣﯾن رو ھم ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﯾﮏ از دوﻟت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ])اﮔر ﺳر دادن ﺷﻌﺎر ﮐودﮐﺎﻧﮫ
و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ رﻧﮕﯾن دادﻓر ﺳﭘﻧﺗﺎ -وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ و آﻣﺎﺗور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ آن ھم ﺑﯽ درﻧﮓ از ﺳوی
ﺧود او ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷوﺧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗرار دھﯾم([ ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﻧﻧﻣوده اﺳت.
ﭘس ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم؟
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ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﻣﺑﮭم »اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﺣﻘﮫ ﺑرداران ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ« ﮐﮫ دوﻟت ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن ﺑره ﺑرداری
اﺑزاری ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،ھم ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺷﻌﺎر دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑر اﺳﺎس ﺳﻧﺎرﯾوی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﻣﺳﮑو و
دھﻠﯽ ﻧو ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه دﯾﮕر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوھوم ﺑودن و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺑودن ﺑﮫ دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.
ﺷﮕﻔﺗﯽ آور از آن اﯾن ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐدام ﺗرﺟﻣﮫ دﻗﯾق از ﮐﻧواﺗﺳﯾون ﮐﺎﺑل )»ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد«( ﺑﮫ زﺑﺎن دری در
دﺳت ﻧﯾﺳت .ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ھﺎی رواﻧﺷﺎد ﻏﺑﺎر و رواﻧﺷﺎد ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،از دﻗت ﭼﻧداﻧﯽ
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن اھﻣﯾت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﻣﺣور اﺻﻠﯽ
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دھد و ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗرﺟﻣﮫ دﻗﯾﻘﯽ از آن ﺑﮫ دﺳﺗرس ﻣردم ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧود دوﻟت آن ﮐﺷور
ﻧﺑﺎﺷد؟
ﭘس دﻋوای ﻣﺎ ﺑر ﺳر ﭼﮫ اﺳت؟ اﯾن رازی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﺳﯽ ﻣﮭر آن را ﺑر ﻧﮕﺷوده اﺳت.
ﻓﺷرده ﺳﺧن اﯾن ﮐﮫ در دوره ﺟﻧﮓ ﺳرد ،ھﻧد و ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
از ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗن اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺑﺎ ﺑﮫ ﺟوش و ﺧروش در آوردن ﺟواﻧﺎن ﺧوﻧﮕرم و ﺗﻣوﯾل ﺑرﺧﯽ
از اﺣزاب و ﮔروه ھﺎی ﺗﻧدرو ،از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮭره ﺑرداری اﺑزاری ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﺑﺎزی
ﭼﯾزی ﺟز ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﺻﯾب ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دراﻣﮫ ﺧوﻧﯾن را ﭘﯾداﯾﯽ ﻧﯾﺳت.
ھر ﭼﮫ ھﺳت ،دﯾﮕر اﻣروز ﮐﮫ ﺗراز آﮔﺎھﯽ ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ »ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ« و »دﯾورﻧد« ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧط ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر ورز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻓزوده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ھﺎی ﺑﯾﮭوده و زﯾﺎﻧﺑﺎر و ﮔﺷودن ﺧردورزاﻧﮫ ﮐورﮔرھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت
ﺧود آن را ﺑﺳﺗﮫ اﯾم و آﺑﭘﺎﺷﯽ ﺑر روی ﺧﺎﮐﺳﺗری ﮐﮫ در ز ﯾر آن آﺗش ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت«:
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