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

  

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

  

  
  عزیز آریانفر

  
  

  »اصالت«یت یادداشت متصدی سا
  

 »اصالت«مطلب ارسالی پژوھشگر محترم عزیز آریانفر کھ پیرامون خط نامنھاد و تحمیلی دیورند بھ 
کاست بھ نشر میرسد و مسئولیت محتوی متن،  مواصلت ورزیده، براساس پالیسی سایت، بیدون کم و

دگان گردانن. است »اصالت«دوش نویسندگان محترم متن و ارسال کنندۀ آن بھ سایت بھ 
 صرف تذکر میدھند کھ موضوع تحقیق، بررسی و حقانیت و باطل بودن خط نامنھادِ  »اصالت« سایت

دیورند از لحاظ تاریخی بھ تحقیق و تفحص بیشتر و آنھم بیدون خوشبینی و بدبینی پیرامون آن، توسط 
ر اشخاص خبیر و باصالحیت از لحاظ علمی ضرورت دارد؛ چیزی کھ تا امروز متأسفانھ کمت

و آنھم از " دستوری و وظیفوی"صورت گرفتھ است، زیرا نزدیک بھ اکثریت نوشتھ ھا و مقاالت یا 
موضع خدمت بھ منافع ستراتیژیک جھان خوران قبلی و فعلی و پادوھای محلی و منطقوی آن و یا از 

تعمق،  موضع ضدیت فاشیست مأبانھ، کور کورانھ، تنگ نظرانھ، دنبالھ روانھ و خوشبینانھ و بیدون
المللی خدمت  صورت گرفتھ است کھ در نھایت امر ھردو گروه بھ قدرت ھای نیرومند منطقوی و بین

  .نموده و مینمایند
و آنھم بصورت قطعی و با در نظر داشت منافع ملی کشور و » معضلۀ خط دیورند«حل و فصل 

شت اصل حق دولت ملی، مستقل، متکی بخود و با در نظر داساکنان آن صرف و صرف توسط 
نظر بھ ، صورت گرفتھ میتواند، امری کھ در شرایط کنونی تحقق آن دشوار و ناممکن ارادیت خود

  .میرسد
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  :آغاز سخن

شایق قاسم کھ در آن  داکتر آقای گران ارج -، پژوھشگر جوان٢٠٠۶ -٢٠٠۵ سرد زمستاندر یکی از روزھای 
بود، بھ دفتر کارم در مرکز » خط دیورند«آسترالیا پیرامون  ملی ھنگام سرگرم نوشتن رسالھ دکتری در دانشگاه

مطالعات استراتیژیک وزارت خارجھ در کابل آمد و از من خواست تا اسناد و مدارکی در زمینھ بھ دسترس وی 
ھم در مرکز  از این کھ حتا یک برگ !آوخ مگر،. بگذارم تا بتواند از آن ھا در نوشتن رسالھ خود سود ببرد

بھ عنوان رییس  در زمینھ در دست نبود و نمی توانستم چیزی بھ وی بدھم،وزارت خارجھ استراتیژیک مطالعات 
  .شرمندگی می کردم سخت احساسمرکز 

  
از دفترھای وزارت خارجھ سندی در زمینھ موجود نبود و کمتر کسی در  دفتریشگفتی بر انگیز این کھ در ھیچ 

خط دیورند بیش از یک سده محور اصلی سیاست خارجی کھ موضوع  بود این در حالی. زمینھ چیزی می دانست
  .زدرا می ساافغانستان 

  
ایجاد کرده  »مطالعات نیمقاره«بھ نام  دفتری ،مرکز مطالعاتبخش مطالعات منطقھ یی ما در  ،البتھ بگذریم،
ود و تازه کار در این راستا کھ آن ھم دردمندانھ کارشناس مسالھ نباما در این دفتر تنھا یک کارمند داشتیم . بودیم

روشن است آقای شایق بھ سایر شعب وزارت نیز مراجعھ نموده بود و بی آن کھ چیزی . را آغاز کرده بود
  .ھ بودبا دست خالی بھ آسترالیا برگشتدستیابش شود، 

  
 –ی داکتر عبدهللاجناب آقااز سوی  یرھنمود ،آمدن آقای شایق قاسم بھ کابلان یادآوری می دانم کھ در آستانھ شای

رده پیرامون موضوع و ارایھ تبنی بر انجام پژوھش گسمبھ مرکز مطالعات استراتیژیک  پیشینوزیر خارجھ 
 یک سالبھ رغم انجام ھم نافرجام گزارش کھ آن  دریافت داشتھ بودیمدر زمینھ بھ مقام وزارت  مفصل گزارش

شان در کرسی وزارت و گماشتھ ایپایان یافتن کار دلیل  بھدر زمینھ از سوی مرکز آزگار کار پیگیر و سامانمند 
   1.شدن این جانب بھ کار دیپلماتیک در خارج ھرگز ارایھ نگردید

                                                
در این جا بایستھ می دانم گوشھ ھایی از خاطرات خود را در زمینھ  .1

با خوانندگان در میان بگذارم تا ببینند چھ کسانی و چگونھ در چنین 
 :یری می نمایندمسایل مھم و سرنوشت ساز تصمیم گ

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، 

سخن بر سر موضوع سرزمین ھای از دست رفتھ و خط دیورند و . مھمان بودم
گردانندگان کنونی  متاسفانھ«: گفت. اختالفات افغانستان و پاکستان شد

کشور نھ تنھا پیرامون موضوع مطالعات دقیق ندارند، بل نیز تصویر 
برخورد شان ھم با موضوع کودکانھ و سرسری . روشنی ھم از مسالھ ندارند

گروھی پیرامون رییس صاحب . چندی پیش در ارگ ریاست جمھوری بودم. است
مسایل مرزی گرد آمده بودند و در رابطھ با خط دیورند و ) کرزی(

چنان با گرمجوشی و کر و فر، جر . افغانستان و پاکستان سخن می گفتند
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 

را پیش من کھ این وضع را دیدم، با خود گفتم خدا خیر کشور ! نمود
 . »!بھ دست چھ کسانی افتاده است ما سرنوشت. کند
 

در یکی از روزھا در دفترم در مرکز مطالعات استراتیژیک نشستھ بودم 
سخنگوی وزارت خارجھ بی ھماھنگی قبلی، شتابزده  -کھ ناگھان آقای نوید

 :وارد شد و گفت
 .بعد از دو ساعت بھ سوی پاکستان پرواز می نماییم. گپ مھمی است -

قرار است نخستین نشست سھ جانبھ نمایندگان بلندپابھ وزارت ھای 
از . دفاع و خارجھ امریکا، افغانستان و پاکستان برگزار شود

رییس ھیات ) رییس ستاد(لوی درستیز . وزارت خارجھ من می روم
خواستم با شما در زمینھ مشوره . پانزده دقیقھ وقت بود. است

 .نمایم
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 ر چھ است؟بسیار خوب، موضوع بر س -
ھمین چند لحظھ پیش نزد رییس صاحب برای گرفتن . گپ خراب است -

رییس صاحب بسیار سر پاکستان خشمگین بود و . ھدایت رفتھ بودیم
بروید و ھر چھ کھ از دھان تان برآمد، «: رو بھ جنرال صاحب گفت 

 »!بگویید
باالترین مقام کشور در باره یک . در یک لحظھ در اندیشھ فرو رفتم

. داده است» ھنمود«اکرات بسیار مھم چنین بھ سویھ کوچھ و بازار رمذ
 !یعنی چھ؟ ھر چھ از دھان تان برآمد، بگویید

خوب، شما چھ در نظر دارید بکنید؟ آستین ھا را بر زده بھ جنگ  -
 جنرال ھای پاکستانی می روید؟

معین سیاسی ھم در . شما می دانید کھ وزیر خارجھ نیست. نمی دانیم -
من با استفاده از . سرپرستی وزارت با معین اداری است. ستخارج ا

 .فرصت آمدم تا با شما مشوره کنم
 .معین اداری در زمینھ چھ می گوید؟ -
آغای گلم بسیار فکر تان را بگیرید کھ موضوع «گفت ! چھ می گوید؟  -

خدای ناکرده کدام گپ از دھان تان خطا . بسیار حساس و باریک است
آنچھ مربوط . ارجھ خودت مسوول و پاسخگو ھستینزد وزیر خ. نخورد

بھ مسایل نظامی می شود، جنرال صاحب خودش بھتر می داند کھ چھ 
 »!برو پناھت بھ خدا. مسایل سیاسی مربوط شما می گردد. بگوید

رھنمود . خوب، چنین بر می آید کھ در سر در گمی بھ سر می برید -
مد، بگویید و ھشدار رییس جمھور این است کھ ھر چھ بھ دھان تان آ

نظر خودت در زمینھ چیست؟ . معین برعکس این است کھ چیزی نگویید
 دستور کار مذاکرات چھ است؟

شما چھ مشوره می دھید؟ من در . از ھمین خاطر نزد شما آمده ام -
تنھا ھمین را می دانم کھ روی . باره مذاکرات چیزی نمی دانم

امنیتی بھ خصوص در  مسایل ھمکاری ھای سھ جانبھ در زمینھ ھای
 .مرزھا صحبت خواھد شد

 چرا از جنرال صاحب نپرسیدی ؟ -
موضوع بسیار محرم است و از ھمین . او ھم چیز زیادی نمی داند -

خاطر تا ھمین امروز صبح کسی جز مشاور امنیت ملی و خود رییس 
 .چیزی نمی دانست

رییس (ھرگاه بھ سخنگوی وزارت خارجھ و لوی درستیز . عجیب است -
اعتماد نمی شود، پس چھ گفتھ آن ھا را بھ مذاکرات  )تاد ارتشس

بھ ھر حال، ببین، . می فرستند؟ گو این کھ در کودکستان باشیم
آن ھا دیپلمات ھای بسیار ورزیده و . پاکستان یک کشور عادی نیست

ھر کلمھ یی کھ می گویید اظھارات رسمی دولت . زرنگ دارند
. ھمھ گپ ھای تان ثبت ھم شود شاید. افغانستان تلقی خواھد شد

تخریش کننده و زننده بگویید، دستاویزی  ھرگاه سخنان تند و
خواھد شد بھ دست پاکستانی ھا و پسان ھا می توانند نزد 
امریکایی ھا سند بیاورند کھ ببینید ما می خواھیم با افغان ھا 

مگر، آن ھا ھستند کھ با ما . از در دوستی و ھمکاری پیش بیاییم
 .دشمنی دارندسر 

بھ نظر من تا می توانید کمتر حرف بزنید و بیشتر بشنوید و 
راستش من نمی دانم کھ این ھمھ . ببینید طرح ھای آن ھا چیست
مگر، نمی توانستند چند روز پیش . شتابزدگی بھ خاطر چھ است

موضوع را با جزییات و دستور کار نشست بھ ما بگویند تا در 
را می کردیم و از پیش موقف خود را  زمینھ بررسی ھای بایستھ

 تعیین می کردیم؟
خوب، ما چھ بگوییم؟ ھدایت رییس . حاال دیگر کار از کار گذشتھ است -

 جمھور چھ می شود؟
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از نظر . ھر چھ است باید در چھارچوب با منافع ملی کشور عمل کنیم -

افغانستان و «من محور اصلی صحبت ھای شماباید این باشد کھ 
ما در یک جبھھ در . کشور ھمسایھ و برادر ھستندپاکستان دو 

تنھا، . برابر تروریزم بین المللی مبارزه مشترک را پیش می بریم
انتظار ما از دوستان پاکستانی بیش از آنچھ است کھ آن ھا انجام 

مردم ما و دولت جمھوری اسالمی افغانستان خواھان . می دھند
در مبارزه با تروریسم  مشارکت بیشتر و جدی تر دوستان پاکستانی

آدمی است کھ فراز و نشیب . باز رییس ھیات جنرال صاحب است. »اند
می دانم با این ھدایت رییس جمھور در . زندگی را بسیار دیده است

. مگر من او را نیک می شناسم. موقف بسیار دشوار قرار گرفتھ است
 .دآدم خام نیست کھ ھنگامھ بر پا کند و خوب می داند چھ بگوی

. در مذاکرات نیز ھمین خواھد بود فکر می کنم موقف امریکایی ھا
آن ھا نیز از پاکستانی ھا گالیھ مند ھستند کھ بھ تعھدات شان در 

شاید . زمینھ مبارزه با تروریزم بھ گونھ بایستھ عمل نمی کنند
آن ھا ھم در پی این باشند تا با بھره گیری از مذاکرات فشار 

این گونھ موضعگیری ما با . ھا وارد بیاورند بیشتری بر پاکستانی
 .موضعگیری امریکایی ھا در مذاکرات ھماھنگ می شود

 . بھترین گپ است. این درست است -
بھتر است، بیشتر شما بیشتر در باره موقف آن ھا سوال کنید و  -

بھ پرسش ھای آنان پاسخ ھای . کوشش کنید کمتر اظھار نظر کنید
. ھیچ رو بھانھ یی بھ دست شان ندھید کوتاه و مشخص بدھید و بھ

. می دانی کھ از جانب پاکستان چھ کسی در مذاکرات اشتراک دارد
در واقع، نیرومند ترین . لوی درستیز پاکستان آدم عادی نیست

کمش بر چند صد ھزار سپاھی فرمان می . دولتمرد پاکستان است
از چھ  بھتر از من دانی کھ او. خودت در پاکستان بوده یی. راند

شما در واقع با مرد شماره دوی . اتوریتھ یی برخوردار است
 .پاکستان دیدار دارید

  .باید بھ میدان ھوایی برویم. من رفتم. خوب، بسیار تشکر -
 .این بود ماجرای گفتگوھای سھ جانبھ و رھنمود رییس جمھور در زمینھ

  
رسیده  اوج این کمیدی ھنگامی رخ داد کھ وزیر خارجھ تازه بھ دوران

جناب رنگین دادفر سپنتا کھ در روزھای نخست نشستن بھ  -افغانستان
سر از پا نمی شناخت و ناز بر فلک  ٢٠٠۶کرسی وزارت خارجھ در تابستان 

و امر بر ستاره می فرمود، برای نخستین بار در تاریخ دیپلماسی ما با 
رنگ لحن بیمارگونھ یی بر پاکستان ادعادی ارضی نمود و سپس ھم بی د

کاری کھ در تاریخ وزارت خارجھ و سیاست خارجی ! حرف خود را پس گرفت
 . 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 

ن و مناسبات با پاکستان سخن می اظھارت وزیر در باره مسالھ پشتونستا
 -چیزی کھ ھمھ را غرق در شگفتی زدگی و گمانھ زنی ساختھ بود -گفتیم

انگیزه ھای سپنتا از این ماجراجویی کودکانھ : ھمھ از خود می پرسیدند
 و ھنگامھ برپایی بیھوده سیاسی چیست؟

 :ناگھان سکرتر وزیر آمده، رو بھ نوید گفت
 .بفرمایید. شما را خواستھ اند .جناب وزیر مالقات دارند -

 پس از چندی دو باره. نوید رفت و من بھ نوشیدن چای ادامھ می دادم
اندکی ھم پریشان و . گونھ ھایش سرخ می زد. نفس نفس می زد. برگشت

 :پرسیدم. نگران می نمود
 چھ شده است نوید جان؟ -
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ت گلیم وزار. رییس صاحب، باید برویم بار و بستره خود را یرداریم -

. چھ می دانم کھ بتوانیم دیگر این جا کار کنیم. خارجھ جمع است
خدا خیر وزارت . از کوچھ دیپلماسی ھم نگذشتھ است رفیق شما

 . خارجھ و کشور را پیش کند
 چھ شده است؟ -
. در مذاکرات بیخی چرند می گفت. گپ رفیق تان بسیار خراب است -

ی شکستھ گپ می آن ھم با لھجھ ھرات. انگلیسی اش بسیار خراب است
بسیار . بھ دشوار می توان درک کرد کھ چھ می خواھد بگوید. زند

گاھی از آسمان . در گفتھ ھایش تسلسل منطقی ھیچ نیست. مسخره است
ای کاش بھ پارسی گپ می زد تا من . و گاھی از ریسمان گز می کند

میان او و . نمی دانم چرا بھ انگلیسی صحبت کرد. ترجمھ می کردم
از توانایی و تسلط داکتر . عبد  زمین و آسمان فاصلھ استداکتر 

عبد  در پیشبرد مذاکرات و پف کردن ھای شعار گونھ و کودکانھ 
گویی او می خواست بھ . گپ بسیار خراب است. نھ، نمی شود. سپنتا

شما حاال . بیچاره حیران مانده بود کھ چھ بگوید! طرف درس بدھد
نستان و خط دیورند بھ تحقیق ادامھ می خواھید در باره پشتو

بھتر است ھر چھ . ھیچ سودی ندارد! بدھید و بھ او گزارش بدھید
  .زود تر بھ فکر رفتن و پریدن شویم

با توجھ بھ شناختی کھ در گذشتھ از سپنتا در آلمان داشتم، بھ 
 :گفتم اندیشھ فرو رفتم و

کنار زدن  زمانی تاریخ نویسان بزرگترین اشتباه سیاسی کرزی را  -
داکتر عبد  و گماشتن داکتر سپنتا بھ جای وی در کرسی وزارت 

درست است کھ سپنتا در یکی از . خارجھ ارزیابی خواھند کرد
مگر، سیاست . بوخوم، استاد سیاست شناسی بود –ھای آلمان دانشگاه

مگر . او سیاست شناس است. شناسی چیزی است و دیپلماسی چیز دیگری
ازه از افغانستان ھم سال ھا دور بوده است و حتا ت. دیپلمات نھ

بھتر بود . یک روز ھم در اداره و در وزارت خارجھ کار نکرده است
او . تدریس ادامھ می داد -را می گذاشتند بھ وطیفھ اصلی خود او

 . برای وزارت خارجھ ساختھ نشده است
 

ل نگرانی من این است کھ ھمھ دستاوردھایی کھ ما در این چند سا
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 

با گفتارھای زیبا و آراستھ و سر دادن شعارھای . خواھد ساخت
کراسی و حقوق زنان و بشر و داد زدن از بیمار گونھ در باره دمو

عدالت بی آن کھ کمترین اعتقاد و پابندیی بھ آن داشتھ باشد، 
تندگویی بی پرده در برابر کشورھای ھمسایھ و منطقھ نمی توان 

با . من با ساختار فکری او آشنا ھستم. راھی بھ دھی برد
و جاه آجنداھای بلندپروازانھ شخصی، سازشکاری ھا، خودخواھی ھا 

طلبی ھا و با چھارچوب ھای بیمارگونھ از پیش ساختھ یی کھ او 
دارد، ھرگز نخواھد توانست در سیمای یک دیپلمات پراگماتیک 

حال از وضع مدیریت و اداره در وزارت چیزی نمی . تبارز کند
نھ خودش بویی از مدیریت می برد و کسانی را کھ با خود . گویم

ط شود، ما از آدمگری می برآییم و تا بر مسایل مسل. آورده است
کارھای وزارت از ھمین حاال رو . کشور بھ خاک و خون خواھد نشست

سالی کھ نیکوست از بھارش «بیھوده نگفتھ اند  .بھ شاریدگی دارد
او برای این کھ وزیر شود، در دادن تعھدات معاملھ ! »پیداست

در صورت  گرانھ بھ وکیالن و دیگر بزرگان چنان جلو رفتھ است کھ
عملی نمودن آن، نیم وزارت از وابستگان غیر واجد شرایط وکیالن و 

 .معاملھ ساالران پر خواھد شد
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چون دادن مشوره در . من ھم پرونده تحقیق بیشتر در باره خط دیورند و مناسبات با پاکستان را بستم ھ ھر رو،ب
گوشھ ھایی از خاطرات خود را کھ خدمت پیشکش  .یافتم زمینھ بھ وزیر خارجھ و رییس جمھور را بیھوده می

بر سرنوشت ما حاکم ھستند و پیرامون چھ مسایلی چگونھ تصمیم نمودم تنھا برای این است کھ ببینید چھ کسانی 
   .می گیرند

  
کان این را دارم تا کار در این امروزگار فرصت بیشتری در دسترسم گذاشتھ است،  کنون کھھر چھ ھست، 

با گرد آوری یادداشت ھا و برداشت ھای امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم  .و دنبال نمایم ا را از سر بگیرمراست
برای روشنایی افگنی پیرامون در این جا . مفصلی در زمینھ بھ دسترس خوانندگان گرامی بگذارم کتابپراگنده 
   .تنھا بھ بازتابدھی چند مقالھ بسنده می کنیممسالھ 

بھ گونھ یی کھ با خواندن این مقاالت،  .آن ھا بوده است آگاھی بخشی و روشنایی افگنی نش مقاالت، ھمانامعیار گزی
بھ ھیچ رو، بار سیاسی . قرار گیرد و تصویر روشن و برجستھ یی بھ دست بیاورد موضوعخواننده می تواند در روشنی 

و مسوولیت مقاالت،  نوشتھ شده اند، در نظر نبوده استمقاالت کھ بھ دست نویسندگان گوناگون با اندیشھ ھای رنگارنگ 
 . روشن است بھ دوش خود آنان می باشد

 
با کمال  بایستھ یادآوری می دانم کھ برای یک دست ساختن متن، زدودن لغزش ھای تایپی، نگارشی و دستوری و مانند آن،

ویرایش ھا، بھ ویژه در مقاالتی کھ از منابع ایرانی این گونھ . امانت ویرایش ھای اندکی در متون مقاالت وارد آورده ایم
. برگرفتھ شده است، تا اندازه یی از سر ناگزیری ھم بوده است تا متن را ھماھنگ با پارسی دری افغانستان سازگار سازیم

ت نوشتھ شده بیشتر در مقاال(راه یافتھ بودند، » مسایِل آشکارا بی اساس«با این ھم، در مواردی کھ در برخی از مقاالت 
  . ، گریزی از ویرایش ریشھ یی نداشتھ ایم)از سوی نویسندگان داخلی

                                                                                                                                                       
بر عکس  دیری نخواھد گذشت کھ وزارت خارجھ بھ سینھ افتاده و

دوره داکتر عبد  کھ دیپلمات بسیار برجستھ یی بود و توانستھ 
ھ یی پیش ببرد کھ یک بود با بسیار مھارت سیاست خارجی را بھ گون

بھ رغم این کھ در مناسبات با (نوعی موازنھ را در سیاست خارجی 
، نگھدارد و ھمسایھ ھا و کشورھای منطقھ )امریکا اولویت می داد

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

در . آن رو گردانیده و دیگر نخواھند توانست بھ آن اعتماد کنند
نظر جھانیان افغانستان کشوری خواھد شد صادر کننده تندرویی، 

آخرین فرصت ھای دیپلماتیک را برای . مواد مخدر و بی ثباتی
رسیدن بھ یک تفاھم منطقھ یی آبرومندانھ برباد خواھد رفت و 

باھی و ربادی رھنمون خواھد افغانستان را بھ سوی سیاھی، ت
  .گردانید

مگر او کھ در ھمھ جا از شایستھ ساالری سخن بر زبان می آورد و  -
 .شعار می دھد

. من مرده و تو زنده!. باز خواھیم دھید! پشت گپ نگرد نوید جان -
 . یک روزی سخنان مرا بھ یاد خواھی آورد

 
یکی . ھ رانددیری نگذشت کھ سپنتا نوید را از وزارت خارج: یادداشت

از کارھای ناشایست و ناپسند سپنتا، راندن کارمندان شایستھ و 
کاردان از وازرت و پر کردن وزارت از افراد و اشخاص وابستھ بھ 

 - نوید معز. خداوندان قدرت در کشور و سرسپردگان خود و باندش بود
بعدھا مستشار سفارت کبرای افغانستان در  -سخنگوی وزارت خارجھ

ھمھ کسانی کھ نوید را . از جملھ نخستین رانده شدگان بودواشنگتن 
می شناسند، می دانند کھ او جوان بسیار نیکو، رادمنش، شایستھ، پاک 
نفس، بی آالیش و توانمند بود و بھترین انگلیسی را در سطح وزارت 

از دیدگاه بسیاری از کارمندان . خارجھ و افغانستان می دانست
مات تحصیل کرده و شایستھ و مسلط بر وزارت، راندن چنین دیپل

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 مقاالت بیش از حد دراز افتاده بود و یا شماری از مطالب در چند جا تکرار 

مقاالت با توجھ بھ این کھ امکان تماس با امیدواریم نویسندگان گرامی . گردیده بود، دست بھ فشرده سازی متن یازیده ایم
و نیز گرانباری کار  ایشان و رایزنی در باره ویرایش ھای انجام شده یا ناممکن و یا در بھترین مورد محدود بوده است،

 . بھ بزرگواری خویش بر ما در ھمچو موارد ببخاشیند ویراستار کھ بھ دلیل آن از دیدگاه وقت خیلی در تنگنا ھستم،
 
دیدگاه ھا، تبصره ھا و مالحظات شان را در باره این کتابواره و  گرانمایھ خواھشمندم و دانشوران پایان از پژوھشگران در

ایند تا در کتابی کھ در نظر است در زمینھ بھ رشتھ گسیل فرم زیر انترنتی یھرگاه خواستھ باشند، مقاالت شان را بھ نشان
 .ید، بازتاب یابدآنگارش در 

 
 

Aziz59@mail.ru 
 
   

  
  

  با درود و سپاس
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  ایاالت متحده و کشور شاھی افغانستان: کتاب بر گرفتھ از 

  ال پاوالداینوشتھ لیون و ل

  استاد صفدر پنجشیری: ترجمھ

  

  فصل ششم
  

  پشتونستان
  

  بخش یکم
  

  زھر تھیھ می گردد
  

شوروی ھا این رشتھ را . یختھ و باز می ماندمسالھ پشتونستان در بافت استقالل افغانستان، بھ یک رشتھ گس
در جلوگیری از نتایج  امریکاتالش . ماھرانھ کشیدند و تار و پود آزادی افغانستان را ریشھ ریشھ از ھم گسیختند

تا جایی بھ علت جھل بھ سرشت و عمق مسالھ و تا جایی ھم از این رو . مصیبت بار مسالھ پشتونستان ناکام ماند
در این فصل، آثار تباھکن . زیر نفوذ روابط استراتیژیک میان ایاالت متحده و پاکستان رفتند ییریکاامکھ مقامات 

  .1بھ بررسی گرفتھ خواھد شد امریکا –آن بر روابط افغانستان
  

مسالھ پشتونستان در میان افغانستان و پاکستان بھ وضع چند میلیون از مردمان قبیلھ یی پشتون تعلق می گیرد کھ 
زندگانی ایشان از خانھ بھ دوشی تا ده نشینی اختالف پیدا می کند و در منطقھ یی بود وباش دارند کھ در دو طرز 

بھ این مردم بھ اشکال . خطی کھ مرز متنازع فیھ میان دو کشور را تشکیل می دھد -سوی خط دیورند واقع است
زیرا زبان . یاد می شوند) پختون ھا(شتون ھا مختلف اشاره شده است، گاھی بھ عنوان پتھان ھا و زمانی بھ نام پ

آنان ھمچنان در داستان ھای خیالی مرز شمال . پشتو یا پختو می باشد) نظریھ لھجھ منطقھ یی(اصلی آن ھا 
می شوند، ھرچند شماری از قبایل و  ، یادتراویده Rudyard Kiplingباختری ھند کھ از خامھ رودیارد کپلنگ 

ھ تا حدی گیج کننده است اما وجھ مشترکی از زبان و دین و تاریخ و رسم و رواج عشایر تقسیم می شوند ک
  2.دارند

  
در این فصل و در فصل آینده، کوشش خواھیم نمود تا پیچیدگی ھای قانونی و دیگر پیچیدگی ھای مسالھ 

کھ ایاالت پشتونستان روشن شود و ناگزیری ھایی کھ در عقب موقعیت پاکستان ھست؛ شرح و مساعی ناکامی 
ھمچنان مالحظھ خواھد شد کھ چگونھ اتحاد شوروی از . متحده برای حل این نزاع بھ خرج داده بود، دنبال گردد

این منازعھ زیرکانھ بھره گیری کرد تا در روابط میان ایاالت متحده و افغانستان رخنھ کرده و در بسط نفوذ 
  .ردداقتصادی، سیاسی و نظامی خود در افغانستان کامیاب گ

افزون بر این، . موقف افغان ھا در باره پشتونستان بر دالیل تاریخی، دموگرافیک، فرھنگی و قانونی اتکا دارد
دعوی . دالیل سیاسی داخلی قانع کننده برای پشتیبانی افغان ھا از احساسات ملی پشتون ھا نیز موجود است

در مسالھ با  امریکانقش . اسی بنا یافتھ استپاکستان بیشتر بر دالیل قانونی صوری و برخوف از تجزیھ سی
مالحظات استراتیژیکی و نیز با عالقھ ایاالت متحده بھ تشویق اعاده مناسبات دوستانھ میان دو کشوری کھ با آن 

طرف متخاصم مورد بررسی قرار داده دو  نخست وضع. ھا از عالیق دوستانھ برخوردار بود، پیش برده می شد
  .خواھد شد

  
  :اساس تاریخی –غانستانموقف اف

. پشتون ھا منطقھ یی را در آنچھ کھ اکنون افغانستان شرقی و جنوبی است، از قرن ھای زیادی اشغال کرده اند
اما این نسبتاَ مسلم معلوم می شود، ھنگامی کھ سپاھیان . دانشمندان در باره اصل پشتون ھا اتفاق نظر دارند

می گذشتند، پشتون ھا در  3میده می شود، در سده چھارم پیش از میالد، اسکندر از آنچھ کھ اینک افغانستان نا
موقعیت استراتیژیک سرتاسری سرزمین کوھستانی ایشان کھ بر . سرزمین ھای کنونی خود بود و باش داشتند
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رگانی و جلگھ ھای ثروتمند ھند حاکم بود، بھ آن ھا کنترل راه ھای نظامی و باز یانھمعابر عمده در میان آسیای م
کوشش . ایشان را قادر گردانید تا از امپراتوری ھای پیرامون خود باج و امتیازات سیاسی بگیرند را می داد،

برای تسخیر و رام کردن شان بیھوده ثابت شد و تنھا این نتیجھ را بھ بار آورد کھ احساسات آزادیخواھی آن ھا و 
  .دتر و بر افروختھ تر گرددمھارت ھای شان چون جنگجویان چریکی سرکش و لجوج، تن

  
امیر افغانستان، استقرار و  بریتانیایی ھا کوشیدند تا با امضای معاھده یی میان ھند بریتانیایی و ١٨٩٣در سال 

این توافق، خط دیورند را بھ ارمغان آورد کھ از میان مناطق قبیلھ یی واقع . ثبات را در مناطق ایالتی قایم کنند
بررسی  بھمفاھیم ضمنی این معاھده کھ ماھیت قانونی دارد در زیر،  4. تان می گذشتدر میان ھند و افغانس

اما کارشناسان موافقت دارند کھ این خط بھ عنوان یک مرز بین المللی ھیوالیی است عجیب و . گرفتھ خواھد شد
ای معبر خیبر با این خط حوضھ رود کنر و قبیلھ بزرگ مھمند را بھ دو بخش تقسیم می کند و افریدی ھ. غریب

این خط نمی تواند با . پناھگاھی در داخل افغانستان مانده اند و سرزمین وزیری ھای یاغی را از میان می ُبرد
روستاھای پشتون و حتا خانواده ھا  .واقعیت ھای قومی یا جغرافیایی یا حتا واقعیت ھای نظامی آنجا مطابقت کند

ین خط را یکسره نادیده می گیرند، اما وجود این خط اساس منازعات خود پشتون ھا ا. را از ھم جدا می نماید
دوام داری را میان حکومت ھای ھند و افغانستان تشکیل داد و سرانجام در سیمای مسالھ پشتونستان در میان 

  .افغانستان و پاکستان تحول یافت
  

برشدت مشکل افزود و  ١٨٩٣ال اما کشیدن این خط در س. پیش از خط دیورند موجود بود» پشتونستان«مشکل 
آن را بھ سده بیستم کشانید زیرا این خط قبایل پشتون را خودسرانھ میان افغانستان و آنچھ کھ در آن زمان ھند 

بر بخش بزرگی  »افغانستان«در سده ھژدھم و بخشی از سده نزدھم، . نامیده می شد، تقسیم می نماید 5بریتانیایی
بخش بیشتر این سرزمین در آغاز توسط سیک ھا و پسان تر بھ وسیلھ . داشتاز ھند شمالی و کشمیر تسلط 

گرچھ افغانستان کشوری است کھ در آن اقوام مختلف و زبان ھای . بریتانیایی ھا از آن بھ زور گرفتھ شد
جدا  از این رو، پشتون ھا از. گوناگون وجود دارد، ولی سلسلھ ھای حاکم از نگاه تاریخی پشتون تبار بوده اند

حکومت ھای افغانی . سازی یی کھ خط دیورند بر قبایل پشتون تحمیل می نمود، بھ تلخی اظھار تنفر می کردند
کھ یکی در پی دیگری آمد، از ھر فرصتی کھ نوسان ھای قدرت در نیمقاره ھند فراھم می ساخت، بھره گیری 

  .ش در آن سوی خط دیورند تاکید گذارندکردند تا بر ادعاھای خود برای استقالل داخلی برادران معنوی خوی
  

آن ھا را در کشمکش میان امپراتوری ھای بریتانیا و روسیھ  ،صفات جنگی و موقعیت استراتیژیک پشتون ھا
پیش آمدند و بریتانیایی ھا بھ جھت  یانھروس ھا در سده نزدھم در راستای جنوب در آسیای م. برجستھ ساخت

در این . دیدی بھ منافع شان در پارس و ھند تلقی می کردند، بی اثر و خنثی سازندشمال تاختند تا آن چھ را کھ تھ
وضعیت، حکومت ھای ضعیف افغانی در صدد برآمدند تا موقعیت خود را بھ عنوان یک حایل بی طرف با بھ 

  .6کار بردن قبایل پشتون بھ عنوان دیوار خاردار در برابر تھاجم ھای بریتانیا نگھدارند
  

معین می کرد، در سان  یانھروسی کھ حوزه نفوذ را در آسیای م –روسیھ و بریتانیا عھدنامھ انگلیسی ١٩٠٧در 
نقش ایشان بھ عنوان . رو، این تنش زدایی، مشکل قبایل پشتون را حل نکرد بھ ھر. پیتربورگ امضاء نمودند

ر داده بود کھ برای بی اعتنایی پیاده شطرنج در رقابت قدرت ھای بزرگ، آن ھا را در چنان شیوه زندگانی قرا
از رفتار آن ھا کھ یگانھ ارزش آن ایجاد دردسر برای . بھ روندھای منظم حکومت ھا ارزش خاصی قایل شوند

خطاکاری ھای شان یا با پرداخت اعانھ ھای نقدی تشویق، یا با . زمانی ستایش می شد دیگران بود، از دیر
عمل آید یا گاھی با اقدامات بیش از حد معمول مجازات می شدند و بھ  رشوت خریده می شد تا از آن جلوگیری بھ

با این ھم، دربار افغانی پیوستھ احساس . سان متمردین از ھمھ حقوق اجتماعی و مدنی محروم می گردیدند
مسوولیت در برابر رفاه این مردمان قبیلھ یی می کرد و نفوذ سیاسی را در میان آن ھا از راه پیوندھای 

  .شاوندی و اعانھ ھای نقدی نگھ می داشتخوی
  

پیرامون خط دیورند کھ مربوط بھ خودشان بود،  بریتانیایی ھا در آرام ساختن یا کسب وفاداری قبایل پشتون
حکومت ھند کھ از این حصار خاردار کھ اداره شمال غرب ھند را پیھم دشوار می ساخت و . ھرگز توفیق نیافتند

انستان خیلی ضعیف و مخاطره آمیز می ساخت، بھ خشم آمده، خواست با مشکل قبایل نفوذ بریتانیا را در افغ
روی این منظور بھ صورت متناوب سیاست . و این مانع را از سر راه خود پس نماید. دست و پنجھ نرم کند
زور از را کھ می کوشید تا نفوذ بریتانیا را در مناطق قبیلھ یی بھ  Forward Policiesپیشروی یا پیشگامی

را کھ نوعی از عقب نشینی  Masterly Inacive Policiesپیش ببرد و سیاست عدم فعالیت ماھرانھ 
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پشتون ھای سرکش در کوھستان ھای شان . بریتانیایی بھ مواضع ایمن تر در جلگھ ھا بود، بھ کار می برد
قب نشینی ھای آن ھا کھ سیاست ھای پیشگامی را با جنگ ھای چریکی بی رحمانھ استقبال می کردند و برع

در پایان کار، اداره بریتانیا بھ سیاست جلوگیری و  .8گاھگاھی صورت می گرفت، لبخند اھانت آمیزی می زدند
  .انتقام بسنده می نمود

  
بریتانیایی ھا با جدا کردن صوبھ سرحد شمال غرب از پنجاب و تقسیم آن بھ حوزه ھای  ١٩٠١در سال 

ی ھای قبیلھ یی، وضع را بھ شکل یک موسسھ اداری درآوردند در این مناطق قوانینی پرجمعیت و آباد و نمایندگ
کھ از قوانین سایر صوبھ ھای ھندی فرق داشت، تطبیق می گردید و مناطق قبیلھ یی برطبق توافق ھای معاھده 

َ بھ حکومت مرکزی گزارش می دادند، ادار این . ه می شدمانند با قبایل، توسط نمایندگان سیاسی کھ مستقیما
را برای  Autonomous Areaترتیبات تمایالت آزادمنشانھ قبایل پشتون را برانگیخت و مطالبات خودمختاری 

  .شد، باعث گردید خواندهپشتونستان  ١٩٣٠منطقھ یی کھ در دھھ 
  

 وضع قبایل سرحدی پشتون و رفتار در برابر آن ھا ھمواره منشاء اصطکاک میان امیران افغان و اداره
امضا کرد و از طرف پسرش حبیب هللا  ١٨٩٣عبدالرحمان کھ موافقتنامھ دیورند را در . بریتانیایی در ھند بود

پیگیری گردید، بھ اعمال نفوذ و دادن اعانھ مالی و کمک بھ قبایل ماورای سرحد حتا در اوج قدرت بریتانیا در 
جنگ سوم افغان و انگلیس کھ برای افغانستان،  در جریان) ١٩٢٩ – ١٩١٩(شاه امان هللا  .9ھند ادامھ می داد

حق کنترل روابط خارجی خودش را کمایی کرد و افغان ھا آن را جنگ استقالل می دانند، بھ یاری قبایل ماورای 
امان هللا بھ وزیر مختار بریتانیا بی پرده و  ١٩٢١بھ مناسبت امضای معاھده صلح دایمی در . سرحد اتکا داشت
معاھده، مادامی کھ بریتانیایی ھا بر قبایل پشتون کھ نزدیکی شان با افغانستان روشن است، «ت کھ بدون پیرایھ گف

  .»ظلم و ستم روا دارند، نمی تواند یک معاھده دوستی باشد، بلکھ تنھا معاھده ھمجواری خواھد بود 
  

بھ اثر برنامھ عصری  با یک شورش قبیلھ یی پس از دست دادن حمایت قبایل پشتون امان هللا ١٩٢٩در سال 
تخت او از سوی یکتن عیار تاجک . سازی خود کھ آزادی و شیوه زندگانی آن ھا را تھدید می کرد، برکنار گردید

. یکی از خویشاوندان امان هللا شکست خورد -راھگیر تصرف شد کھ بھ نوبت خود بھ دست جنرال نادر خان
ور خود جمع کرد تا برتری سلسلھ حکمراویان پشتون را در نادر، قبایل پشتون ھر دو سوی خط دیورند را بھ د

نادر کھ تازه بھ عنوان پادشاه منصوب گردیده بود، در سخنرانی  ١٩٣١در سپتامبر . کابل بار دیگر تحمیل کند
مورد عالقمندی  -در منطقھ یی کھ او سرحد آزاد خواند -خود در پارلمان اظھار داشت کھ سرنوشت قبایل پشتون 

با آن ھم، سیاست ھای قبیلھ یی نادرشاه بھ خاطر قدردانی از کمکی کھ از . ومت افغان خواھد بودخاص حک
َ غیرفعال بود ھنگام  برای مثال،: بریتانیایی ھا در مبارزه وی برای دست یافتن تخت دریافت داشتھ بود، نسبتا

نادرشاه از  ١٩٣٠ر دھھ در صوبھ سرحد شمال غرب د »خدایی خدمتگار«آشوب پشتون ھا از سوی سازمان 
او ھمچنان در خالل شورش مھمند و ورکزایی و . عبدالغفار خان خودداری ورزید -پشتیبانی زعیم پشتون ھا

  .افریدی بیطرف ماند
  

  :پیوندھای فرھنگی –موضع افغانستان
ن ھایی کھ در جنبھ ھای فرھنگی قضیھ افغان ھا تاحد زیادی بر پیوندھای خویشاوندی میان پشتون ھای افغان و آ

پشتون ھای افغان بھ تنھایی بزرگترین گروه تباری در افغانستان . شرق خط دیورند بھ سر می برند، بنا یافتھ است
دو سوی این خط برای قرن ھا، دین، عرف و عادات، موسیقی، زبان و ادبیات مشترک  پشتون ھا در ھر. اند

این ارزش ھا و پیوندھای خویشاوندی . پیروی نموده اند» یشتونوالپ«داشتھ و از نظامنامھ شرف و افتخار یعنی 
توسط دودمان حاکم پشتون در کابل حفظ شده و تاحد چشمگیری معیارھای فرھنگی دیگر اقلیت ھای تباری را در 

این یک فرھنگ قومی و مردانھ است و فرھنگی است کھ عمیق ترین . سرتاسر افغانستان متاثر ساختھ است
میز را در میان بسیاری از پشتون ھای افغان درست در باطن، بھ فرھنگ و رفتار ھای سنتی احساسات ھیجان آ

و جنگ ھای درون قبیلھ یی و نیز ) بدل(بھ رغم کینھ جویی خانوادگی . پابند ھستند، می پروراند خود بھ شدتَ 
و ھمگونی را با  جنگ ھای میان قبیلھ یی پیھم شان، پشتون ھای افغان باز ھم یک احساس نیرومند ھویت

عقالنی نبوده  یاین یک مسالھ منطق. برادران خود کھ با خط دیورند از آن ھا جدا کرده شده بودند؛ حفظ می کنند
  .بلکھ از جذبھ و کشش ماتحت الشعوری می باشد

 آنان یک. سیاسی قبایل پشتون علی العموم بسیاری از شرایط الزم ملیت را تکمیل می نمود -سازمان اجتماعی
سرزمین نسبتاَ دارای حدود مشخص را اشغال و اداره می کردند کھ سایر مدعیان قدرت و سلطھ را از آن موفقانھ 

در دین با ھم شریک و عین رسم و رواج ھا را . آن ھا دارای ھویت قومی و زبانی بوده اند. بیرون می راندند
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. ن اشکال ادبی، موسیقی، رقص و ھنر را داشتندساختمان خانواده و عشیره شان یکی بوده و عی. دنبال می کردند
اجتماعی و سیاسی یک ملت را آشکار ساختھ و احساس ھمبستگی نھادھای فشرده سخن این کھ آن ھا تجانس 

این حقیقت کھ آن ھا با خط جغرافیایی . سیاسی را بسط دادند کھ با گذشت زمان باعث احساسات ملی پشتون گردید
انست پشتون ھای افغان را از بذل مساعی شان برای جلوگیری از جذب و حل مصنوعی تقسیم شدند، نتو

. خویشاوندان شان در آن سوی خط، در مردمان غیرپشتون پاکستانی کھ بسیار زیادتر از آن ھا بودند، مانع گردد
ز حد افزون بر این، احساسات ملی پشتون ھا رھبران سیاسی افغان را برآن داشت کھ بھ درخواست ھای بیش ا

احساساتی موکالن پشتون خود کھ موازنھ حساس وضع قدرت شان در برابر گروه ھای قومی دیگر افغان برآن 
  .ھا متکی بود، پاسخ بدھند

  
  :دالیل قانونی –موضع افغانستان

کھ احداث و تصویب خط دیورند را  وافقتنامھ ھاییافزون برعوامل تاریخی و فرھنگی، افغان ھا ادعا می کنند، م
دیورند را امضاء کرد، توسط بریتانیایی ھا در پی جنگ دوم  عبدالرحمان کھ موافقتنامھ. کند، باطل است یید میتا

بریتانیایی ھا برای مدتی بخش ھای کوچکی از سرزمین . برتخت افغانستان نشانده شد ١٨٨٠افغان و انگلیس در 
صوات، چترال و باجور را بھ قلمرو ھند  ،DIRدیر  ١٨٧٧آن ھا در سال . افغان را طعمھ خود قرار می دادند

سوق الجیشی خیبر را گرفتھ و نواحی گسترده  گذرکاهگندمک کنترل  ١٨٧٩در معاھده . بریتانیای ملحق ساختند
آن ھا با . را بھ دست آوردند Nushkiپشین، کویتھ و نوشکی  Zhobژوب  ،Loralai یی را در لوراالی

یلھ یی و تاسیس پادگان ھای دایمی استراتیژیک آغاز کردند خطوط آھن را بھ افزایش سربازان در طول کمربند قب
 »بھ سان خنجری در قلب من پیش می رود«سوی افغانستان تمدید نمودند کھ عبدالرحمان آن را بھ این عبارت کھ 

  13توصیف کرد
  

ایی ھا بھ عبدالرحمان بود کھ بریتانی ١٩٨٣در سال ) فارورد پالیسی(» سیاست پیشگامی«در اوج ھمین دوره 
وقتی کھ او تردد نشان داد، بریتانیایی ھا . پیشنھاد کردند کھ با نوعی تصفیھ در طول نوار قبیلھ یی موافقت نماید

عبور اسلحھ را از طریق ھند بھ افغانستان محاط بھ خشکی کھ امیر برای فرونشاندن شورش ھای قبیلھ یی بھ آن 
این، افغان ھا می توانند شواھد معتبری ارائھ دھند کھ عبدالرحمان تنھا بھ  نا برب 14. ھا نیاز داشت، معطل کردند

را پوچ وافقتنامھ آنان ادعا می کنند کھ این امر م. را امضا کرد وافقتنامھسبب فشار بسیار از سوی بریتانیایی ھا م
دلیل قانونی کھ ادعای . دزیرا اصل رضایت آزاد کھ از لحاظ قانونی الزم است، موجود نبو. و باطل می سازد

زیرا در حالی کھ عبدالرحمان شاید زیر فشار شدید بوده باشد کھ امضاء . اجبار و اکراه را می کند، ضعیف است
کند اما او یک فرمانروای بسیار با عزم و اراده بود و بس نامحتمل است کھ فشار بھ گونھ یی بوده باشد کھ امیر 

با . ده خودش عوض کرده باشد، بھ گونھ یی کھ تعریف قانونی اجبار ایجاب می کنداراده بریتانیایی ھا را با ارا
  15، توصیف می کرد»مردی کھ در بیشھ گرفتار آید«این ھم، یک مقام بلندپایھ بریتانیایی عبدالرحمان را چونان 

  
وجود نداشت،  وافقتنامھافغان ھا دلیل نیرومندتری روی این مدرک کھ تفاھم نزدیک در باره اصل موضوع م

نشان می  وافقتنامھرفتار بعدی طرف ھای م –باز ھم، ولو این کھ تفاھم مشترک موجود بوده باشد. اقامھ می دارند
  .دھد کھ موضوع اصلی یی کھ برآن موافقت شده بود، از تفسیرھای بعدی آن فرق داشت

  
 -  Sir Mortimer Durandرند سیر مورتیمر دیو. امکان سوء تفاھم ھا کمک کرد نخست؛ محیط گفتگوھا بر

. بھ کابل رسید و چانھ زدن تا نوامبر ادامھ یافت ١٨٩٣سکرتر امور خارجھ حکومت ھند بریتانیایی در سپتامبر 
می پنداشت، موافقت نمود کھ  پارسیچون امیر انگلیسی نمی دانست، دیورند کھ خود را یک دانشمند زبان 

بھ گونھ یی کھ ھر دیپلومات کارآزموده . رجم شفاھی برگزار نمایدبدون حضور مت پارسیگفتگوھا را بھ زبان 
امیر محیل و زرنگ با آن ھم منشی یی را در پشت پرده پنھان . خطر است می داند کھ یک سراشیبی لغزنده و پر

بھانھ گیر،  افزون بر مشکل زبان، امیر یک مذاکره کننده بی میل،. کرده بود کھ یادداشت ھای دقیق می گرفت
قراین نشان می دھد کھ او بر آن بود کھ آن ھا تنھا حوزه ھای نفوذ را تعیین . بود »پر پیچ و خم« و ،»گریزگر«

کھ در زبان دری سرحد ) جبھی یا قدامی( Frontierلفظ فرانتیر . می کردند، نھ کشیدن یک مرز بین المللی را
کھ نشانھ یک تغییر  )بوردر( ا بر یک خط مرزیمی کند ت )منطقھ یا ناحیھ(گستره  معنا می دھد، داللت بر یک

ان از غرب بھ عنوان فرانتیر سخن ییامریکااین بھ عین تعبیری بھ کار برده می شود کھ . ناگھانی حاکمیت است
  .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 
 )اتو بیو گرافی( اداره و آرامش مردمان منطقھ قبیلھ یی را آسان سازد و در ترجمھ حال بھ قلم خودشپنداشت کھ 

پیوستھ اظھار می کند کھ او ھیچ کدام از نواحی پشتون نشین را ملحق بھ بریتانیایی ھا بھ گونھ دایمی ھرگز 
یورند را بھ عنوان یک مرز بین المللی اداره بریتانیایی در ھند در آن وقت و پس از آن، خط د 16ندانستھ است 
اندکی پس از آن کھ موافقتنامھ بھ امضاء رسید، حکومت  ١٨٩۴جوالی  ١٠در گزارشی بھ تاریخ . اعتبار نداد

ما می دانیم حکومت علیا حضرت بر این نظر موافقت می نماید کھ در حالی کھ ما «ھند بھ لندن اطالع داد کھ 
آرزو داریم تا قبایل را کھ این فیصلھ مربوط آن . ی الحاق سرزمین قبیلھ یی می باشیماکیدَا منکر ھرگونھ قصد برا

بھ ھملتن  Lord Elginالرد الجین  -ویسرای ١٨٩٨در سال  .»ھا است، بیشتر در تحت نفوذ خود بیاوریم
Hamilton - حوزه ھای سکرتر دولت برای ھند نگاشت کھ موافقتنامھ دیورند موافقتنامھ یی بود برای تصریح

  17. نفوذ مربوط حکومت بریتانیا در وضع کنونی
  
بھ عنوان مرز  ١٨٩٣ وافقتنامھخط دیورند در م«بریتانیا اظھار داشت  ارتشیک نشریھ رسمی  ١٩٢۵در «

دو حکومت  ھندی نھ بلکھ بھ عنوان مرز شرقی و جنوبی قلمروھای امیر و حدود حوزه ھای نفوذ مختص بھ ھر
سوی  عین موضعگیری از 18.توسعھ سلطھ بریتانیایی بوده است، نھ گسترش مرز ھند توصیف شده و ھدف آن

ھند بریتانیایی در حدود «بھ ھند رفت، تکرار شد  ١٩٢٨کھ در سال  Simon Commissionکمیسیون سیمون 
  19. »نواحی تحت اداره پایان می یابد

  
ی سازد کھ آن ھا ھیچ قصدی برای الحاق سرزمین دیدگاه ھای پیشین بریتانیایی ھا ظاھراَ این نکتھ را روشن م

ھای قبیلھ یی تا خط دیورند نداشتند، بلکھ در پی آن بودند کھ یک حوزه نفوذ را بھ منظور اداره منظم تر آن 
اگر این امر با توضیحاتی کھ از . وضعیتی کھ سازگارتر با تفوق می باشد تا با حاکمیت مطلق -منطقھ معین کنند
ان بھ عمل آمد و اجراءات بعدی ھر دو حکومت یکجا در نظر گرفتھ شود، این نتیجھ بھ دست می سوی عبدالرحم

یا طرف ھای موافقتنامھ در باره دو موضوع مختلف گفتگو : آید کھ دلیل تفاھم می تواند بر دو سویھ مطرح گردد
ره نفوذ کھ در آن حالت تفاھم بریتانیایی ھا در باره یک مرز بین المللی و افغان ھا پیرامون گست –می کردند

یا آن ھا در باره عین موضوع کھ در آن حالت تفاھم موجود . معتبر نیست وافقت نامھموجود نبوده و از این رو م
دارای اعتبار بوده اما ھیچ مرز بین المللی را احداث نمی کند و این تنھا بسیار پسانتر بود کھ  وافقتنامھو م

  .تفسیر و تشریح نمایند مرزیرا بھ عنوان مولد و موجد چنان وافقتنامھ د کھ مبریتانیایی ھا تصمیم گرفتن
  

بر می  آشکارا باشد، از محتوا و شیوه بیان آن ھا ١٩٢١و  ١٩١٩و  ١٩٠۵اگر مقصد معاھدات بعدی سال ھای 
نکردند، بلکھ آن ھا خط دیورند را بھ این شکل تایید . آید کھ اعتبار شان متکی بر اعتبار معاھدات پیشین است

بیان  ١٩١٩این گونھ، معاھده . صرف اظھار داشتند کھ افغان ھا تعھدات فرمانروایان پیشین افغان را می پذیرند
تذکر  ١٩٠۵از سوی امیر حبیب هللا متوفی را کھ در معاھده  حکومت افغان مرزھای پذیرفتھ شده«می کند کھ 

بھ عین روش رفتار  ١٨٩٣ وافقتنامھمن نسبت بھ م«داشت اظھار ١٩٠۵حبیب هللا در معاھده » رفتھ، می پذیرد
 وافقتنامھعبدالرحمان در واقع اعتنایی بھ م ،لیکن چنان کھ ما دیدیم. »خواھم کرد کھ پدرم عبدالرحمان رفتار نمود

از این رو، اعتبار تایید مجدد معاھداتی کھ پسانتر منعقد شد، در ھرحال متکی بر اعتبار و ماھیت و . نکرد
یی کھ حوزه ھا  وافقتنامھاصلی دیورند پذیرفتھ و برآورده شده بود، م وافقتنامھونگی تعھداتی است کھ در مچگ

  20.نفوذ را بھ میان آورد، نھ یک مرز بین المللی را
  

افغان ھا برای این کھ معاھدات خط دیورند را بھ طور قطعی از اعتبار قانونی ساقط سازند، تذکر می دھند کھ 
حق الغاء را برای ھریک از دو کشور در ظرف سھ سال پس از ھشدار  ١٩٢١ھا یعنی معاھده سال  آخرین این

بلندترین مقام ذیصالح ملی، تمام معاھدات را بدوا  -لویھ جرگھ افغان ١٩۴٩در جوالی . یک سالھ تجویز می نماید
نامھء اضافی بود کھ بھ صورت شامل یک  ١٩٢١افزون بر آن، معاھده . از موافقت نامھ دیورند بھ پیش رد کرد

افغان ھا ھمچنان استدالل می کنند کھ . اعتراف می کرد 21مشخص بھ مصالح افغان ھا در قبایل ماورای سرحد 
جدا شده، بنا بر این، یک دولت جانشین نیست کھ حقوق  اثر تقسیم از پیکر ھند پاکستان دولت جدیدی است کھ بر
سازمان ملل بھ عنوان یک دولت  آن ھا بھ پذیرفتن پاکستان در. بھ ارث ببرد احتمالی معاھدات بریتانیایی ھا را

سازمان ملل  ناگزیر نبود کھ بھ عین طریقھ واجد شرایط شمول در جدید اشاره می کنند، در صورتی کھ ھند
  22.باشد
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غان ھا استدالل در صوبھ سرحد شمال غرب در ھنگام تقسیم ارتباط دارد، اف ١٩۴٧تا جایی کھ بھ آرای ھمگانی 
می کنند کھ این آرای ھمگانی شرایط الزم برای تعیین سرنوشت را کھ بھ گونھ ضمنی بھ پشتون ھا وعده داده 

یا بھ ھند ھندو ملحق شوید یا : شده بود، آماده نساخت و در آن برای پشتون ھا تنھا دو حق یا اختیار داده شده بود
  .ھ ھایی کھ در نواحی قبیلھ یی برگزار می گردید، تطبیق می شدبھ پاکستان مسلمان؟ ھمین مالحظات بر جرگ

  
ھیچگاه بھ شکل ادعای دقیق و صریح در نیامده  زمینھاستدالل ھای تاریخی، فرھنگی و قانونی افغانستان در  

لست مطالبات رسمی حکومت افغان از مطالبات ناسیونا. ادعاھای اقامھ شده وقتاَ فوقتاَ تغییر می یافتھ است. است
بیشتر  ھا و تبلیغ کنندگان تند رو پشتون تفاوت داشتھ، و محققان متاخر از ادعاھای متفاوت و رنگارنگ افغان ھا

سلسلھ این ادعاھا از طرفداری از یک افغانستان بزرگتر کھ بخش ھای گسترده ھند . سردرگم و گیج می شوند
ی رود تا محض اظھار عالقھ بھ رفاه پشتون ھای اقیانوس ھند پیش م را در برگرفتھ بھ سوی) پاکستان کنونی(

اگر ادعاھای رسمی حکومت افغان در خالل یک مدت زمان مورد بررسی قرار گیرد . خط دیورند ادامھ می یابد
و از مفاھیم ضمنی تبلیغات شان تجرید شود، یک ثبات قابل مالحظھ یی ظاھر می گردد کھ در آن سھ قضیھ 

تقاضای تعیین سرنوشت برای پشتون ھایی کھ در شرق خط : ا عبارت اند ازاین ھ. اساسی تکرار می شود
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
  

  :ع پاکستانموض
و کمتر پیچیده بوده بر پایھ ھای منطقی و قانونی و سیاست  داعیھ پاکستان در مسالھ پشتونستان بسیار صریح

پاکستان اظھار می کند کھ ادعاھای افغان ھا مبنی برپیوندھای تاریخی با پشتون ھا عیناَ . واقعبینانھ بنا یافتھ است
مرزھای ملی برطبق تاریخ باستان دو باره کشیده شود، جھان بھ زودی اگر بنا باشد کھ . ھمان تاریخ باستان است

بھ ھمین شکل، ادعای مبتنی بر ھویت فرھنگی، محض یک امر احساسی بوده . در ھرج و مرج فروخواھد رفت
بسا گروه ھای فرھنگی در سرتاسر جھان با مرزھای ملی از ھم جدا شده . و بر واقعیت ھای جدید بنا نیافتھ است

زیان می رساند و  و ادعاھای داعیان توحید قلمروھایی کھ باشندگان آن ھا بھ عین زبان سخن می گویند، تنھا اند
  .نمی توان بھ آن اجازه داد کھ تعیین حدود منظم ملل را مختل سازد

  
ر افزون بر آن، پشتون ھای افغان خود یک گروه بسیار متفاوت بوده و یک اقلیت از مجموع باشندگان در کشو

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

  
ھ باشد، با آن ھم از لحاظ قانونی، پاکستان اظھار می دارد کھ خط دیورند ھرقدر نواقصی کھ شاید در آغاز داشت

این خط از سوی اکثر ملل بھ عنوان یک مرز بین . پسان ھا از سوی افغانستان در سھ معاھده تصویب گردید
ممکن است عملکردھای بریتانیا در مراحل نخستین از این تفسیر منحرف شده باشد، . المللی شناختھ شده است

د، بریتانیا خط دیورند را بھ عنوان مرز بین المللی ھند ھنگامی کھ پاکستان بھ وجود آورده ش ١٩۴٧ولی در سال 
شناختھ و در الیحھ یی کھ بھ ھند و پاکستان آزادی داد، تمام حقوق و تعھدات بین المللی را کھ در گذشتھ حکومت 

  . انتقال داد بریتانیا از آن ھا برخوردار بود، آشکارا بھ این دو کشور
  

بین المللی میان  مرزخط دیورند را آشکارا پس از آن، در چندین مناسبت  پاکستان اظھار می کند کھ بریتانیا
کھ ھم بریتانیا و ھم ایاالت  (Seato)سازمان پیمان جنوب شرق آسیا  ١٩۵۶در . پاکستان و افغانستان خواند

ستانی پشتون ھایی کھ در جانب پاک بنا بر این،. متحده در آن عضویت داشتند، خط دیورند را بھ رسمیت شناخت
خط دیورند زندگی می کنند، شھروندان پاکستان می باشند و ادعاھایی افغان ھا برخالف این امر قانون بین 

  .الدول را نقض کرده، مداخلھ در امور داخلی پاکستان بھ شمار می رود
  

سورالحال در زمینھ دالیل مبنی برتعیین سرنوشت، بھ قرار گفتھ پاکستان، پشتون ھا در داخل خاک پاکستان می
پاکستان ادعا . مرفھ ترند نسبت بھ این کھ اگر آن ھا مستقل می بودند و یا بھ افغانستان عقب مانده مدغم می شدند

می کند کھ قطع نظر از چند مخالفی کھ از سوی افغانستان بر انگیختھ می شوند، ھیچ جنبش آزادیخواھی شایان 
بنا بر . برمیل و رغبت پیوستن بھ افغانستان دیده می شود توجھی در پاکستان نیست، و نھ ھیچ نشانھ یی دال

درصد رای  ۵۵زیرا یک اکثریت . این حق را سلب کرد ١٩۴٧اظھارات پاکستان، ھمھ پرسی ھمگانی سال 
درصد آن ھا برای پیوستن بھ پاکستان رای دادند و  ٩٩دھندگان واجد شرایط در آن شرکت نمودند و بیشتر از 
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اگر تعیین سرنوشت از سوی افغانستان این قدر مھم پنداشتھ می . بھ این نتیجھ موافقت کردند جرگھ ھای قبیلھ یی
  .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 

این گفتھ بھ این حقیقت ثابت می شود کھ . ی را بھ خود ملحق کنند و راھی بھ بحر پیدا نمایندخاک ھای پاکستان
چرا؟ پاکستان . افغان ھا بلوچستان را، جایی کھ پشتون ھا یک اقلیت کوچک اند، جزو پشتونستان می شمارند

ان ھا بر این اراضی بر خاطره ھای حاکمیت قدیم افغ. پاسخ می دھد زیرا کھ این خطھ بندرھای دریایی دارد
. اذھان شان یکسره مستولی گشتھ و می خواھند فتوحات و افتخارات پیشین را دو باره در دنیای خیال، زنده سازند

پشتونستان صرف یک دستاویز چشمگیر تبلیغاتی است برای ایجاد نزاع در پاکستان و افزایش سرمایھ  »ھنگامھ«
ھ بسیاری از آن ھا حتا نمی توانند بھ پشتو سخن گویند و زبان و عادات سیاسی برای گروه حاکم در افغانستان ک

  .بھ خود گرفتھ است پارسیایشان صبغھ 
  

سر انجام، پاکستان اصرار می ورزد بر این کھ حتا موجودیت و ھستی سیاسی آن با ادعاھای پشتونستان مورد 
پنجابی، بلوچ، چترالی،  –گروه ھای مختلف در صوبھ ھا و ایالت ھای پاکستان نژادھا و. تعرض قرار می گیرد

بود و باش دارند، اجازه دادن حرکت جدایی طلبانھ براساس نژاد و زبان بھ نابودی  و دیگران ھونزا، پشتون
ولی این . این درست است کھ بنگال از پاکستان جدا شد تا بنگالدیش مستقل را تشکیل دھد. پاکستان خواھد انجامید

. فاصلھ ھزاران میل از پاکستان دور بود و پاکستان نمی تواند تجزیھ دیگری را تحمل کنداز لحاظ فزیکی بھ 
این ھا واقعیت ھای سیاسی است چنانی کھ . مناطق پشتون نشین با دیگر سرزمین ھای پاکستانی مھلک خواھد بود

پاکستان می گوید کھ این کشور پاکستان آن ھا را می بیند و حتا اگر ادعاھای افغان ھا تاحدی اعتبار داشتھ باشد، 
  .نمی تواند بدون پذیرش خطر انقراض سیاسی بھ آن ھا اعتراف نماید

نتایج آن چنانچھ در . زھر پشتونستان از این پیشآمدھای تاریخی و مجادلھ ھای قانونی و فشارھای سیاسی تھیھ شد
  .فصل آینده خواھیم دید، خیلی دور رس و فراگیر بود
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  فصل ھفتم

  
  بخش دوم: تونستانپش

  
  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 

عالقمندی افغان ھا بھ وضع قبایل پشتون ماورای سرحد شدت . جھانی دوم، رو بھ کاھش نھاد و کمرنگ گردید
کشور، قریب الوقوع معلوم شد، حکومت افغانی یک سلسلھ عرض حال ھا و  وقتی کھ تقسیم ھند بھ دو. گرفت

احتجاج ھا را تقدیم بریتانیایی ھا کرده پافشاری می ورزید کھ این حکومت در ھر بحث و مذاکره در باره آینده 
ان نامھ ھنگامی کھ جنگ ھنوز روان بود، حکومت افغانست ١٩۴۴ابتدا از سال . نواحی قبیلھ یی شامل ساختھ شود

یی عنوانی بھ حکومت ھند فرستاد کھ عالقھ افغان ھا را بھ سرنوشت پشتون ھا در صورتی کھ ھند بھ استقالل 
  .1نایل آید، یاد دھانی می کرد

  
صدراعظم افغانستان کھ در راه خود بھ ایاالت متحده  -اندکی پیش از استقالل ھند، شاه محمود ١٩۴٧در اگوست 

وزیر خارجھ بھ او اطمینان . وزیر خارجھ گفتگو نمود - Ernest Bevinنست بیون از لندن می گذشت، با ار
ضمناَ در دھلی . 2داد کھ برادری فرھنگی افغان ھا و پشتون ھای صوبھ سرحد شمال غرب برھم زده نخواھد شد

نده خاص در باره استقالل نھایی ھند مذاکره می کرد، نمای Lord Mountbattenجایی کھ لرد مونت بیتن  -نو
نجیب . داکتر نجیب هللا توروایانا عالقھ افغان ھا را بھ خواست ھای نواحی پشتون نشین توضیح نمود -افغانستان

بھ مونت بیتن گفت کھ افغانستان پافشاری خواھد کرد تا بھ پشتون ھا فرصت خود ارادیت شان داده ] توروایانا[هللا 
مونت بیتن کھ در آن وقت سخت . ا آن مشورت صورت گیردشود و دیگر این کھ افغانستان می خواھد کھ ب

گرفتار کوشش برای حل اختالفات میان حزب کانگرس ھندی و مسلم لیگ بود، بھ نجیب هللا توروایانا اطمینان 
  3.داد کھ مشکل پشتون در وقت مناسب چنان کھ باید و شاید مورد توجھ قرار خواھد گرفت

  
تنھا دو  گیری ھمگانی در صوبھ سرحد شمال غرب بود کھ برای پشتون ھاآنچھ در وقت مناسب رخ داد، رای 

بسیاری از پشتون ھا ھمھ پرسی یا رایگیری ھمگانی . بھ ھند ملحق می شوید یا بھ پاکستان بپیوندید: اختیار را داد
در برعکس ھشتاد و شش درصد (را تحریم کردند و تنھا پنجاه و پنج درصد از رای دھندگان واجد شرایط 

شان پاکستان را بر  از پنجاه و پنج درصد شرکت کنندگان، بیشترین. شرکت ورزیدند) انتخابات ایالتی پیشین
این بار نیز حق گزینش، . در نواحی قبیلھ یی، جرگھ ھایی بھ سرپرستی نمایندگان سیاسی برگزار گردید. گزیدند

. مسلمان را بر ھندوستان ھندو ترجیح دادند روشن است رجال قبیلھ یی، پاکستان. تنھا ھند یا پاکستان بود
افغانستان بر رایگیری ھمگانی و نتایج جرگھ بھ شدت اعتراض نموده، متذکر شد کھ احساسات آزادیخواھی و 

آن ھا از انتخاب آزاد کھ برای شان وعده داده شده بود، . استقالل طلبی در میان پشتون ھا خیلی باال گرفتھ بود
مسالھ با معاھده «اعتراضات افغان ھا نادیده گرفتھ شد و بریتانیایی ھا تنھا پاسخ دادند کھ . ندمحروم گردانیده شد

  .» 4افغان و انگلیس حل و فصل شده است ١٩٢١
  

 ١٩۴٧در سپتامبر . روابط میان افغانستان و دولت جدیدالتاسیس پاکستان رو بھ تیره شدن گذاشت بی درنگتقریباَ 
جنرال پاکستان معضلھ  نخستین گورنر -روایانا را بھ کراچی فرستاد تا با محمد علی جناح افغانستان نجیب هللا تو

نجیب هللا دریافت کھ بسیاری از رھبران جدید پاکستان بھ شمول جناح پناھگزینان ھندی . را مورد بحث قرار دھد
 توروایانا وعده داد کھ بھ جناح بھ داکتر نجیب هللا. اند و در باره مشکالت نواحی پشتون اطالعات کمی داشتند

َ پیشنھاد کرد کھ ھر افغانستان . دو ملت باید روابط دیپلوماتیک برقرار نمایند موضوع رسیدگی می کنند و ضمنا
بی درنگ رای منفی خود را در سازمان ملل پس گرفت و برای این کھ بر اھمیتی کھ بھ مشکل پشتون ھا قایل 

  .5پادشاه را بھ عنوان نخستین سفریش بھ کراچی گسیل داشت) عم(کاکای  -بود، تاکید کرده باشد، شاه ولی
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در ھند . افغانستان، داکتر نجیب هللا را بھ عنوان نخستین سفیر بھ دھلی نو فرستاد تا از قضیھ پشتون دفاع کند
ن با آشوب ھای زیرا تقسیم نیمقاره یک تقسیم دوستانھ نبوده و پیدایش پاکستا. نجیب هللا گوش ھای شنوایی یافت

بھ دنبال این، یکی از بزرگترین . تباری گسترده کھ در آن ھا صدھا ھزار مسلمان و ھندو کشتھ شدند، ھمراه بود
نقل و انتقال ھای نفوس در تاریخ صورت گرفت، بھ گونھ یی کھ میلیون ھا مسلمان از ھند گریختند و بھ ھمان 

سر تقسیم دارایی ھای حکومت  پاکستان و ھند ھمچنان بر. ندتعداد از ھندوھا و سیک ھا پاکستان را ترک گفت
جایی کھ یک مھاراجھ ھندو تصمیم گرفت کھ بھ ھند  -در باره وضع کشمیر مشترک نزاع داشتند و از ھمھ بیشتر

ھند در مسالھ پشتونستان فرصتی دید مناسب برای . شھروندان وی مسلمان بودند بپیوندد، ھر چند اکثریت بزرگ
این بھره برداری از . این، افغان ھا را در مطالبات شان تشویق کرد و بنا بر. ودن فشار بیشتر بر پاکستانوارد نم

  6.مسالھ پشتونستان از سوی ھند، پاکستان را خشمگین ساخت
  

  :ایاالت متحده زھر را می چشد
. نھ قابل توجھ درگیر شدمسالھ پشتونستان بھ گو ایاالت متحده اندکی پیش از آن کھ پاکستان تاسیس گردد، در

میان گذاشتھ اظھار نگرانی افغان ھا را از جھت  در لندن در امریکاوزارت خارجھ بریتانیا موضوع را با سفیر 
بریتانیایی ھا اظھار نمودند کھ . شاه محمود را بابیون در لندن گزارش داد -پشتون ھا و نیز گفتگوھای صدراعظم
زیرا . آن ھا احساس می کردند کھ نفوذشان برافغان ھا کم است. ا نداردھیچ گونھ ھمدردی با موضع افغان ھ

برخالف، ایاالت متحده مناسبات . پاکستان در صدد پذیرفتن عضویت جرگھ کشورھای مشترک المنافع می باشد
در . ازدبسیار دوستانھ یی با افغانستان دارد و می تواند نفوذش را بھ کار برد تا دیدگاه ھای افغان ھا را نرم س

عبدالحسین عزیز بھ مقامات وزارت خارجھ شکایت نمود کھ محمد  -عین زمان، وزیر مختار افغان در واشنگتن
علی جناح وعده ھای خود را مبنی بر این کھ روی موضوع پشتونستان با افغانستان بحث می کند، نقض کرده 

  .7است
  

شتون ھا با موضع افغان ھا ھماھنگ نبود، مگر یک در باره مسالھ پ امریکادیدگاه ھای نخستین وزارت خارجھ 
  :در لندن تذکر رفتھ بود کھ امریکابرای مثال، در تلگرامی بھ سفارت . وضع تفاھم را نشان می داد

این وزارت دیدگاه ھای یک جانبھ . وزارت خارجھ بریتانیا روش مثبتی برای حل مشکالت ارائھ نمی دھد«
مشکل از موضوعات پابرجای دیرینھ منشا می گیرد کھ . را بازتاب می دھد وزارت مختاری بریتانیا در کابل

سر انجام از راه تفاھم  تا این کھ. پیوستھ موجب ناآرامی ھای مرزی شده، امنیت سرحد را مختل می سازد
کھ  با آن ھم وزارت خارجھ با فعالیت ھای افغان ھا اظھار ھموایی نمی کند و بر آن است. مشترک استقرار یابد

  .8آن ھا از نگاه قوانین بین الدول موضع ضعیفی دارند
  

بر می آید کھ واشنگتن نمی خواست بھ بریتانیایی ھا اجازه دھد کھ پای ایاالت  از دیگر اسناد و مدارک معاصر
آن را بھ گونھ درست میراث سیاست ھای امپراتوری  ییامریکانزاعی کھ مقامات  -متحده را در این نزاع بکشانند

شمولیت پاکستان بھ سازمان ملل رای داد و  در برابربا این ھم، ھنگامی کھ افغانستان . استعماری می دانستند و
با محاصره جزیی کاالھای ترانزیتی از افغانستان انتقام گرفت، پروژه ھای ساختمانی  ١٩۴٨پاکستان در سال 

کمپنی مزبور بھ وزارت خارجھ شکایت . دیدبھ نام موریسن کنودسن افغانستان سخت زیان  ییامریکایک کمپنی 
کرده درخواست نمود چیزی انجام داده شود کھ از وخامت اوضاع بکاھد و واشنگتن خواھی نخواه خود را 

 ١٩۴٨در جنوری . گرفتار مسالھ پشتونستان یافت و آغاز کرد بھ توصیھ بھ افغانستان بھ اتخاذ یک موقف نرمتر
محمد کبیر لودین ھشدار دادند کھ کشاکش میان  -وزیر فواید عامھ افغانستان بھ امریکامقامات وزارت خارجھ 

 Morrisonبھ نام موریسن کندوسن افغانستان  ییامریکادولت ھای پاکستان و افغانستان بھ پروژه ھای کمپنی 
Knudson Afghanistan (MKA) سخت آسیب می رساند و ھم اقتصاد افغانی را بھ گونھ زیان آوری متاثر 

موریسن کنودسن ] پروژه[لودین در پاسخ گفت کھ مسالھ پشتون ھا نسبت بھ توسعھ اقتصادی و . می سازد
دریافت کھ افغان ھا  امریکااین نخستین اشاره واقعی بود کھ حکومت . افغانستان اولویت و اھمیت بیشتر دارد

ندکی پس از آن، مقامات وزارت خارجھ ا 9. چنین یک اولویت فوق العاده را برای مسالھ پشتونستان قایل بودند
بھ اعضای ھیات بلند پایھ افغانی کھ در باره قرضھ یی در واشنگتن گفتگو می کردند، می گفتند کھ  امریکا

  .را در این قرضھ متاثر سازد امریکامنازعھ ممکن است تصمیم 
  

 امریکال بازگشت و بھ سفارت سردار نعیم از وظیفھ خود بھ عنوان سفیر در واشنگتن بھ کاب ١٩۴٩در جوالی 
اطالع داد کھ عمیقاَ مایوس است زیرا او سیاست ایاالت متحده را در خصوص پشتونستان و در قبال افغانستان بھ 

  . صورت کل یک سیاست بی عالقگی و بی تفاوتی کامل درک کرده است
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اشنگتن فرستاد کھ در آن اظھار بھ و ١٩۴٩در کابل گزارشی در دسامبر  امریکاوزیر مختار  -لویس درای فیوس

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 ایاالت متحده موضوع را جدی تلقی کرده و موافقت بھ 

در باره موضوع پشتونستان مورد مالحظھ قرار  در بدل نرمش آن ھادرخواست اسلحھ از سوی افغانستان را 
بھ این تفصیل کھ پاکستان . درای فیوس بر این بود کھ بریتانیا و پاکستان متعاقب ھمدیگر فعالیت داشتند. دھد

ھا اظھار پافشاری داشت کھ افغان ھا گزافھ گویی نموده، احساس غلط و گمراه کننده تولید می نمایند و بریتانیایی 
می کردند کھ آن ھا یک قلم دیگر از تجھیزات نظامی را بھ افغانستان نخواھند فروخت تا این کھ منازعھ با 

واشنگتن این پیشنھاد را کھ کمک اسلحھ با موضوع پشتونستان مربوط دانستھ شود، " پاکستان حل و فصل شود 
  11. رد نمود

نفر را کشتھ  ٢۶دھکده پشتون را در داخل افغانستان بمباران و  در ماه مارچ وقتی کھ نیروی ھوایی پاکستان یک
در بازدید از  ییامریکادیپلومات ھای . و شمار زیادی را زخمی ساخت، روابط پاکستان و افغانستان بدتر شد

محل بمب، با دیپلومات ھای کشورھای دیگر پیوستند و کمیسیون مشترک بی طرف بھ سود افغانستان فیصلھ 
و خسارات را پرداخت و لیکن تا آن وقت احساسات در ھردو کشور  نجام پاکستان مسوولیت را پذیرفتسرا. کرد

  .بسیار باال گرفتھ بود
  

موقف افغانستان بی درنگ . در ماه نوامبر سردار محمد داوود خان بھ سمت وزیر امور قبایل منصوب گردید
این یک سر فلمی در سیاست ھای . ھ افزایش گذاشتشدید شد و فعالیت ھای ضد پاکستان در نواحی قبایل رو ب

ھنگامی کھ او پسان ھا بھ عنوان نخست وزیر زمام امور را بھ دست گرفت، افغانستان با اغماض و . داوود بود
پشتونستان "برخی رھبران را از کمربند قبیلھ یی پیدا نمود کھ نواحی  –تجاھل ھند چنان کھ ادعا می شود 

یکی  -معروف بھ فقیر ایپی -حکومت پشتونستان تشکیل گردید و حاجی میرزا علی خان. ندرا اعالم کن" محکوم
از ناراضیان مشھور قبیلھ یی بود کھ ھم با بریتانیایی ھا و ھم با پاکستانی ھا جنگیده بود، بھ عنوان نخستین رییس 

وزارتخانھ داوود مکتب  اندکی پس از آن،. پشتونستان در تیره باغ در جانب پاکستانی سرحد برگزیده شد
کھ در آن پنجصد شاگرد از نواحی قبیلھ یی در جانب پاکستانی  12. خوشحال خان ختک را در کابل تاسیس کرد

خط دیورند، بھ زبان پشتو تدریس می شدند و تاریخ پشتون ھا و ارزش ھای فرھنگی و آزادیخواھی و استقالل 
ن گزارش ھایی وجود داشت مبنی براین کھ شاگردانی کھ عمرشان ھمچنا. طلبی بھ آن ھا کراراَ تلقین می گردید

اما از آنجا کھ پشتون ھا در . از شش تا ھژده سال بود، بھ عنوان جنگجویان چریکی آموزش نظامی می دیدند
دامان یک فرھنگ چریکی تولد می شدند و در آغوش آن پرورش می یافتند، احتمال آن می رفت کھ چنان 

  .13اشدآموزشی ضروری نب
  

ھمھ تانکرھای افغانی  ١٩۵٠رفتار بالمثل کرده، اعالم نمود کھ سر از یکم جنوری  ١٩۴٩پاکستان در دسامبر 
مقررات «کھ بھ منظور حمل و نقل پترول از بندرھای پاکستانی بھ افغانستان محاط بھ خشکی در رفت و آمد 

  . متوقف ساختھ خواھند شد »را رعایت نمی کنند ایمنی
  

تان با راه اندازی نشرات زننده و کارزار تبلیغاتی رادیویی تالفی را آغاز کرد و پاکستان بھ زودی با رفتار افغانس
کھ در سیمای بطانت، تعلل و  ١٩۵٠بازداشت محصوالت پترولی از سوی پاکستان در سال  14. بالمثل پاسخ داد

بھ دنبال آن . ی ترانزیتی تحول کردکارشکنی آشکار می گشت، بھ زودی بھ یک محاصره گسترده تر کاالھا
جانبھ میان دو کشور  افغان ھا بھ صورت دو. آمد ١٩۶١و  ١٩۵۵و  ١٩۵٣محاصره ھای ھمانندی در سال ھای 

قراردادی . افغان و انگلیس را شاھد می آوردند ١٩٢٣و در سازمان ملل اعتراض نموده، قرارداد تجاری سال 
افغانستان استدالل می . غانستان باید آزادانھ از راه ھند بریتانیایی عبور کندکاالھای راھی اف. کھ شرط گذارده بود

معاھدات افغان و انگلیس استناد کرده ادعا می  در باره مسایل مربوط بھ خط دیورند بر کرد کھ چون پاکستانی ھا
 ١٩٢٣گونھ بھ موافقتنامھ ھای  نمایند کھ مفاد چنان معاھدات را از بریتانیایی ھا بھ ارث برده اند، باید آن ھا ھمین

مقامات پاکستانی بھ این استدالل ھا بھایی نداده و بھ افغان ھا گفتند کھ اگر می خواھند از  15. احترام گذارند
فواید مناسبات حسنھ با پاکستان برخوردار شوند، ناگزیر خواھند بود کھ ادعاھای خود را در مورد پشتونستان 

کھ میان پاکستان و افغانستان بھ ابتکار ایاالت  ١٩۵٨ای معاھده ترانزیتی سال عین سرنوشت بر. ترک گویند
  16 .متحده مورد مذاکره قرار گرفت، اتفاق خواھد افتاد
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 ییامریکامقامات . واشنگتن سر انجام درک نمود کھ نمی تواند از منازعھ بھ دور باقی بماند ١٩۴٩در پایان سال 
ان پس از آن کھ لجاجت و بی عاطفگی پاکستانی ھا را معلوم ییامریکا. غاز کردندگفتگو را با رھبران پاکستانی آ

نمودند، با کمرویی و تردد، راه حلی را بھ ھر دو حکومت پیشنھاد کردند کھ بر تشکیل یک کمیسیون بین المللی 
ند کھ عبارت بود از شیوه دیگری نیز پیشنھاد کرد ییامریکادیپلومات ھای . با اختیارات عام و تام بنا می یافت

دو طرف سرحد  تشکیل یک ھیات مشورتی تا برای دو کشور در باره کلیھ موضوعاتی کھ قبایل پشتون را در ھر
ارجاع مسالھ بھ یک کمیسیون بین المللی برای . متاثر می سازد، کمک کند و در باره منازعات محلی تحقیق نماید

کھ مسالھ را بھ سازمان ملل ببرد، اما ایاالت متحده از آن جلوگیری  افغانستان مایل بود. دو کشور پذیرا نبود ھر
  .17کرد زیرا آنگاه ناگزیر خواھد شد کھ جانب یک طرف را بگیرد

  
معاون وزارت خارجھ در امور شرق  - (Gorge C Mcghee)مک گی . سی. جورج ١٩۴٩در دسامبر 

واکنش او پرده از . مشکل پشتونستان را چشید مزه نزدیک و جنوب آسیا از پاکستان دیدن کرد و برای بار نخست
  :وی در یادداشت ھای خود نوشتھ است. می دارد روی حقایق بر

بھ پاکستان مکافات داده شده بود و لیکن این موضوع ھنوز ھم ) ھند و پاکستان(بھ پشتون ھا بھ ھنگام جدایی «
داشتھ باشند بھ گونھ یی کھ بسیاری از پشتون ھا  مطرح است کھ آیا آن ھا می توانند یک دولت مستقل پشتونستان

این موضوع مشکل پیچیده یی میان افغانستان و پاکستان خلق نموده بود کھ تا ھنوز ھم ادامھ . آرزوی آن را دارند
دارد، مشکلی کھ ما برای حل آن سعی بلیغ بھ خرج می دادیم تا کمونیست ھا را از بھره گیری ازآن بھ سود 

افزون بر آن، یک پشتونستان مستقل از نظر ما نمی شد یک دولت پایدار بماند و بھ جز ما . اریمخودشان بازد
پاکستان . روابط ایاالت متحده با پاکستان در آن وقت رو بھ بھبود می رفت. کسی نبود کھ ھزینھ آن را بپردازد

َ براثر فشار رقابتش با ھند،  پاکستان، در . قرب می جستتوجھ ما را بھ خود جلب و ت پیگیرانھمخصوصا
جستجوی کمک، بھ ویژه امداد اسلحھ، زحمت فراوان کشید تا خود را از سیاست بی طرفی ھندی جدا سازد و 

آن ھا . وعده داد کھ نیروھای آن در صورت حمالت ناگھانی کمونیست ھا در جنوب آسیا بھ جانب ما خواھد بود
  18. بی طرفی نسبتاَ بی اعتنای ھند، پیشکش نمودند برای ما بدیل جالب توجھی بھ مقایسھ با سیاست

  
سھ لشکر قبیلھ یی کھ در راس آن ولی خان افریدی قرار داشت، از خط دیورند . بدتر شد ١٩۵٠وضع در سال 

پاکستان بی درنگ محاصره اقتصادی را سخت تر  .»تا درفش پشتونستان را بر رود سند نصب کند«گذشت
افغانستان یک  ١٩۵٠در جوالی . خواندند فرا) از پایتخت ھای یکدیگر(ود را دو کشور سفیران خ ھر. ساخت

موافقتنامھ ترانزیتی را با اتحاد شوروی امضاء کرد و تجارت افغانی برای بار نخست بھ سمت شمال جریان یافت 
قیماَ و رسماَ ایاالت متحده تصمیم گرفت تا مست ١٩۵٠نوامبر  ۶واشنگتن دیگر بھ قدر کافی نگران شده و در  19

و با اصرار و ابرام از ھردو کشور خواست کھ مسالھ را از راه حکمیت حل و فصل . در موضوع مداخلھ نماید
طرف عمل  دو کنند و برآن ھا معروض داشت کھ این کشور نھ بھ عنوان میانجی، بلکھ بھ صفت واسطھ در میان

  :خت کھراه حل پیشنھاد شده ھر دو کشور را متعھد خواھد سا. کند
  .حمالت رسمی را بریکدیگر متوقف سازند و بکوشند تا حمالت خصوصی را کنترل نمایند – ١
 در باره چنان رویدادھا بکوشند تا برخوردھای مرزی را از میان ببرند و از بیانیھ ھای تحریک آمیز – ٢

  .خودداری ورزند
  .را از سر گیرند تبادلھ سفیران – ٣
نند کھ در ظرف سھ ماه با ھم دیدار نمایند تا روی اختالفات شان بدون شرایط قبلی با نمایندگانی را تعیین ک – ۴

  .تبلیغات گفتگو کنند
  

َ . پذیرفت استقبال و بی درنگ آن را امریکاافغانستان از این اقدام سیاسی جدید  اما . پاسخ نداد پاکستان مستقیما
پس از آن . »لود خیال افراد معینی در افغانستان استپشتونستان مو«لیاقت علی خان اعالم کرد کھ  -نخست وزیر

  20. خود داری ورزیدند سخنرانی، رھبران پاکستان حتا از بحث روی مسالھ پشتون ھا با مقامات افغانی
  

در . مک گی بار دیگر از پاکستان و افغانستان دیدن کرد -امریکامعاون وزارت خارجھ  ١٩۵١در ماه مارچ 
  . اھرشاه، پادشاه طبق معمول بھ ھواداری از پشتونستان سخن گفتبا ظ کابل حین دیدارش

  
بیشتر در برابر این کھ افغان ھا پیوستھ روی موضوع پشتونستان می چسپیدند، از خود  ییامریکامقامات 

ناشکیبایی و نابردباری نشان می دادند و در برابر مساعی یی کھ برای شرح موقف افغان ھا صورت می گرفت، 
صدراعظم شاه (علی محمد  -گفتگوھای مک گی با سرپرست صدارت. ی و بدون سنجش رفتار می کردندبھ سادگ
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علی . اما ھمچنان بر موضوع پشتونستان تمرکز داشت. واقعی تر و اساسی تر بود) محمود در خارج کشور بود
کھ خود ارادیت یک : محمد اظھاراتش را روی حق خود ارادیت بنا نمود کھ مک گی بدان این گونھ پاسخ داد

ولی اکنون کھنھ شده و پشتونستان از نگاه اقتصادی نمی تواند . سیاست خوب پس از جنگ جھانی نخست بود
آگاه ساخت کھ لیاقت علی خان روی دالیل سیاسی داخلی نمی تواند بھ  او علی محمد را. برپای خود ایستاده شود

را  Modus Vivendiنستان بھتر خواھد بود یک قرار موقت پشتون ھا در پاکستان امتیازاتی بدھد و برای افغا
مک گی تلگرافی بھ واشنگتن مخابره کرده اظھار داشت کھ او بر آن است کھ افغانستان . با پاکستان جستجو کند

در ھیچ شرایطی «واشنگتن بی درنگ تلگرامی فرستاده، پاسخ داد کھ . صادقانھ می خواھد مشکل را حل کند
. ن ھا این انتباه را بدھید کھ دیدگاه ھای آن ھا را تایید می کنیم یا بھ عنوان میانجی عمل خواھیم کردنباید بھ افغا

  » 21. خودداری ورزید شما باید از ھر گونھ بحث در باره مسایل قانونی یی چون ھمھ پرسی
  

دیگر با صدراعظم لیاقت مک گی کھ متقاعد شده بود افغان ھا آماده یک رھیافت معقول اند، این موضوع را بار 
پس از گفتگوی زیاد، لیاقت علی موافقت کرد کھ جنگ تبلیغاتی را متوقف . علی در پاکستان در میان گذاشت

مسایل را در تراز سفیران مورد . سازد، اگر افغان ھا بھ عمل متقابل دست بزنند، سفیران را بار دیگر مبادلھ کند
او ھمچنان موافقت کرد کھ . در یک کنفرانس مشترک ویژه بحث نماید بحث قرار دھد و ھر مسالھ حل ناشده را

مک گی در ماه . در مورد مساعی جمیلھ کھ از دیر زمانی ارایھ شده بود، پاسخ رسمی یی بدھد امریکابھ پیشنھاد 
 او. درحالی کھ از آنچھ کھ یک ماموریت موفق صلح می پنداشت، خیلی راضی بود. اپریل بھ واشنگتن بازگشت

شاه محمود کھ در آن ھنگام از ایاالت متحده  -و صدراعظم Dean Achesonدین اکیسون  -بھ وزیر خارجھ
مک گی در این حالت وجد و شادمانی از شاه محمود برای ماھیگیری در پایان . دیدن می کرد، چنین گزارش داد

آالیشانھ از صدراعظم پرسید  ھفتھ در مزرعھ خود در ورجینیا دعوت کرد و در یک گفتگوی پوست کنده و بی
شاه محمود کھ اشک در چشمانش دور می زد، با یک . کھ آیا افغان ھا در حمایت از پشتونستان مخلص بوده اند

بیان فصیح، مک گی را بھ عمق احساسات افغان ھا در مورد این مشکل و از رغبت افغان ھا بھ یک رھیافت 
  22.رای بار نخست جدیت مسالھ را درک کردسر انجام، مک گی ب .صلح آمیز متقاعد ساخت

  
. انتظار مک گی از پاکستان در مورد تعھداتی کھ از سوی لیاقت علی خان بھ او داده شده بود، بی نتیجھ ماند

 امریکا ١٩۵١سرانجام در اکتبر . نتوانست ھیچ پاسخی را از جانب پاکستان برانگیزد امریکایادآوری ھای پیھم 
برای بھ کار گرفتن مساعی جمیلھ اش ناکام  امریکاھردو کشور اطالع داد کھ کوشش ھای  قطع امید کرده و بھ

چند روز پسانتر، لیاقت علی خان بھ دست یک نفر افغان کشتھ شد . مانده، و از پیشنھاد خود چشمپوشی می کند
درامھ بازی کرده باشد این کھ چھ نقشی را حکومت افغان در این . سوی نگھبانان لیاقت کشتھ شد بی درنگ از کھ

مرموز باقی مانده، اما تحقیقات پاکستان و بسیاری از کارشناسان ھماھنگ کھ  –و آن ھم اگر کدام نقشی بوده باشد
  23. این حادثھ کار یک ناراضی تک و تنھا بود

  
  :جام زھر لبریز می شود

  
ظاھرشاه، پس از انتقال قدرت از پسرکاکای  -جنرال جوان و نیرومند اردو -سردار محمد داوود ١٩۵٣در سال 

یک نسل بھ نسل دیگر در داخل خانواده شاھی، صدراعظم افغانستان شد او مسلماَ یک ملی گرای پشتون بود کھ 
عصری ساختن سریع در داخل کشور، و تحصیل آزادی برای پشتونستان تمرکز می  سیاست ھای اساسی وی بر

ماجرای «بھ آنچھ کھ  ١٩۵۵پاکستان صورت می گرفت، در سال اقدامات او کھ بھ غرض رویارویی با . یافت
  24. نامیده می شود، انفجار کرد کھ دو کشور را تا لبھ پرتگاه جنگ کشانید» پرچم

  
بود کھ آن کشور قصد داشت تمامی  ١٩۵۵مارچ  ٢٧از سوی پاکستان در  مآنچھ موجب انفجار گردید، این اعال

 . منضم سازد »ت واحدیون«صوبھ ھای پاکستان غربی را در 
  

غرض این بود کھ یک موازنھ در نمایندگی در پارلمان ملی میان پاکستان غربی و پاکستان شرقی کھ پرجمعیت 
 »ونت واحدی«البتھ صوبھ سرحد شمال غرب کھ پشتون ھا در آن مسلط بودند، نیز در این . تر بود، برقرار گردد

را بھ  »یونت واحد«یی از طریق رادیو پخش کرد کھ در آن مارچ داوود سخنرانی  ٢٩در . مدغم خواھد شد
پشتون ھا در پاکستان صورت می گرفت، بھ باد نکوھش  نابودیعنوان کوششی کھ بھ منظور اضمحالل و 

روز دیگر، جمعیت انبوھی از مردم کھ از سوی حکومت تحریک شده بودند، بر سفارت پاکستان در کابل . گرفت
آن ھا عمارت ھا را ویران کردند و پرچم پاکستان را . قندھار و جالل آباد ھجوم بردندو قونسلگری ھای آن در 
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در . ی ھمسر او را از میان بردندپاره و آتش زدند و ھمچنان آلبوم تصاویر خانوادگی شخص سفیر و ساری ھا
ونسلگری ھای افغانی در ق اپریل گروه انبوھی از مردم پاکستان کھ از حکومت الھام گرفتھ بودند، با حملھ بر یکم

  .کویتھ و پیشاور این کار را تالفی کردند
  

َ پیش پا افتاده است اما در سال  بی حرمتی بھ ساختمان ھای  ١٩۵۵امروز حوادثی از این مانند در جھان، نسبتا
شھروندان افغانی و . ھردو کشور برای جنگ کمر می بستند. دیپلوماتیک بھ راستی خیلی جدی گرفتھ می شد

پاکستان بر . نیروھای مسلح بھ بسیج نمودن آغاز کرد. اکستانی از ھر دو کشور یا اخراج و یا فراخوانده شدندپ
ھردو کشور پوزشخواھی و جبران خسارات را از یکدیگر . کاالھای ترانزیتی بھ افغانستان محاصره تحمیل نمود

رت ھا و قونسلگری ھا بستھ شد و پاکستان چون برآوردن این مطالب مشھود و نزدیک نبود، سفا. مطالبھ کردند
َ یک التیماتوم تسلیم نموده تھدید می کرد کھ اگر جبران خسارات تا  می صورت نگیرد، بھ اقدامات  ١۵رسما

پاکستان می خواست داوود را سرنگون سازد یا از طریق وارد کردن فشار بر پادشاه او . بیشتر متوسل خواھد شد
ماید و یا از راه بر انگیختن قبایل برضد او و حمایت ایاالت متحده را در این مورد را از وظیفھ اش سبکدوش ن

اما . در کابل طرفدار ھمکاری با پاکستان بودند )CIA(و آمر محلی سیا  Wardسفیر وارد . تقاضا می کرد
  .واشنگتن ھر گونھ اقدامی از این دست را رد کرد

  
انستان از ایاالت متحده خواستند کھ آیا مایل است نقش میانجی را در این وضع پر تنش، ھم پاکستان و ھم افغ

  .بازی کند؟ اما ایاالت متحده از درگیری در قعر مشکلی کھ آن را واقعاَ نمی دانست، خودداری ورزید
  

از این رو، واشنگتن . بھ ناکامی رقت انگیزی انجامید ١٩۵٠برای حل و فصل منازعھ در  امریکامساعی 
واشنگتن ھمچنان احساس . ده را باز بیازماید و انگشت خود را بار دیگر در سوراخ گژدم فرو بردنخواست آزمو

  .پاکستان بود کھ یک موضوع داخلی پاکستان بھ شمار می رفت »یونت واحد«کرد کھ مسالھ اساسی، طرح 
  

خسارات (ران مناسب طرف را برای حل مسالمت آمیز و جبدو بھ سفیر وارد ھدایت داده شد کھ  ١٩۵۵در اپریل 
پادشاه پاسخ داد کھ افغانستان حاضر است بر . روی این منظور، او با ظاھرشاه دیدار نمود. خواھد فرا) وارده

زیرا این کوشش برای . باشد اھنگولی پاکستان در این مورد باید پیش. اساس رفتار متقابل، جبران خساره کند
آن کشور بود کھ در گام نخست، سبب بروز این ھمھ  »واحدیونت «پایمال نمودن حقوق پشتون ھا در طرح 

جان فوستر  -سفیر پاکستان در واشنگتن با وزیر خارجھ -چند روز پسان تر، امجد علی خان. خشونت ھا گردید
دیدار کرد و اظھار داشت کھ داوود باید برکنار شود و از ایاالت متحده  Johan Foster Dullesداالس 

داالس این خواست را نپذیرفتھ گفت چنین اقدامی . شاه فشار آورد تا او را برکنار نمایدظاھر  خواست کھ بر
او ھمچنان بھ امجد علی ھشدار داد . صرف داوود را تقویت و نفوذ شوروی را در افغانستان افزایش خواھد داد

نستان، پشتیبانی نخواھد در برابر افغا در ھرگونھ تجاوز ییامریکاکھ ایاالت متحده از کاربرد جنگ افزارھای 
  .25کرد

  
در کراچی توسط مقامات پاکستانی گفتھ شد کھ افغان  امریکاسفیر  - (Horace Hildreth)بھ ھوراس ھلدریت 

زیرا راه شوروی نمی تواند کھ با ترانزیت از . ھا بھ زودی در برابر محاصره اقتصادی تسلیم خواھند گردید
بازرگانی و تاثیر آن برنفوذ شوروی در افغانستان بود کھ موجب نگرانی  ھمین تحریم. طریق پاکستان رقابت کند
در قبال تحریم بازرگانی یک سیاست عدم مداخلھ بود، بھ این  امریکادر آغاز، سیاست . در واشنگتن می گردید

 ولی. خاطر کھ با گفتگوھای حساسی کھ جھت عضویت پاکستان در پیمان بغداد در جریان بود، برخورد نکند
بھ تدریج متقاعد گردیدند کھ پاکستان در این پنداشت کھ راه تجارت شوروی نمی تواند جانشین  ییامریکامقامات 

سرانجام پیوندھای ) اقتصادی(راه تجارت از طریق پاکستان بشود، اشتباه نموده اند و دیگر این کھ ادامھ محاصره 
ھمچنان نسبت بھ پروژه ھای مھمی کھ از طریق کمک این محاصره . افغان ھا را با جھان آزاد قطع خواھد کرد

جون سردار نعیم بھ داالس گفت کھ این محاصره  ٢۴در . تمویل می شد، مصیبت بار ثابت می گردید ییامریکا
افغانستان را کامالَ متکی بھ اتحاد شوروی خواھد ساخت و این کھ افغانستان نمی خواھد، این امر بھ واقعیت 

  .پیوندد
  
  

او در ماه می بھ واشنگتن گزارش . زمان، سفیر وارد روش انعطاف ناپذیری را در کابل تعقیب می کرددر عین 
کوشش «ولی با آن ھم توصیھ نمود . داد کھ وی شک دارد در این کھ فشارھای اقتصادی داوود را سرنگون سازد
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َ با یک مانور سیاس »بھ عمل آید کھ افغان ھا را بھ ھوش و تعقل آورد ی با پادشاه کھ بھ قطع برنامھ مخصوصا
در . داالس چنین اقدامی را تصویب نکرد. تھدید نماید، مگر این کھ داوود برکنار شود امریکاھای کمک ھای 

عوض او بھ ھلدریث ھدایت داد کھ بھ پاکستان ھشدار دھد کھ تحریم اقتصادی برخالف توقع، نتیجھ معکوس داده 
 ھلدریث ١٩۵۵جوالی  ٢٣در . و افغان ھا را بھ آغوش شوروی می کشاند صدمھ می زند امریکابھ برنامھ ھای 

پاسخ داده گفت کھ مشکل حمل و نقل مواد مربوط بھ  وی. محمد علی ارایھ داد -را بھ صدراعظم امریکاموضع 
الت اما افغان ھا در باره راه تجاری الف می زنند و ایا. را مورد بازنگری قرار خواھد داد امریکاپروژه ھای 

در ماه . متحده نرمش بیش از حد لزوم در برابر آن ھا نشان داده از ھم پیمان خود یعنی پاکستان پشتیبانی نمی کند
بعد افغانستان معاھده ترانزیتی جامعی را با اتحاد شوروی امضا کرد و تجارت افغانی از راه روسیھ بھ حرکت 

  .افتاد
  

پاکستان و افغانستان، . ربستان سعودی پیشنھاد میانجیگری را کردنددر این میان، مصر، ایران، عراق، ترکیھ و ع
ساخت و پاکستان آغاز بھ انصراف از اندیشھ  نرماین امر اوضاع را اندکی . دو، پیشنھاد را پذیرفتند ھر

 امریکاروشن نیست کھ تا چھ اندازه این موافقت و سازش نتیجھ اقدامات و مانور سیاسی . سرنگونی داوود نمود
بسط نفوذ  ،در تایید موضع محکم پاکستان امریکااما پسان ھا مقامات پاکستانی ادعا کردند کھ ناکامی . بود

. شوروی را در افغانستان تشویق نموده و در نھایت امر، منتج بھ این شد کھ جھان آزاد آن کشور از دست بدھد
و نمی . بیان می شود »...و.. .اگر.. .چھ «البتھ این ادعا یکی از ادعاھای شرطی در تاریخ است کھ در قالب 

  .توان آن را ثابت و یا رد کرد
  

َ درست است کھ حادثھ  و محاصره تجاریی کھ بھ دنبال آن آمد، نقطھ عطفی در روابط آینده  پرچماین یقینا
نقش  نجاماین ھمچنان درست است کھ ایاالت متحده سرا. افغانستان، پاکستان، ایاالت متحده و اتحاد شوروی بود

گرچھ این کشور از اقدام بھ عنوان میانجی خودداری ورزید، اما بھ طور یقین می توان گفت کھ . مھمی بازی کرد
در یک دیپلوماسی بسیار فعال در سرتاسر منطقھ بھ منظور برقراری دوباره روابط دوستانھ، پافشاری براعتدال 

  .داشت و تشویق مساعی میانجیگرانھ کشورھای شرق میانھ، دست
  

دو کشور موافقت نمودند کھ جبران خسارات  مساعی میانجیگرانھ سر انجام موفق گردیده و ھر ١٩۵۵در دسامبر 
(Amendes Honorables) میانجیگران بر افغانستان فشار آوردند کھ این کشور نخست . را محترم بشمرند

 درفشفارت پاکستان در کابل رفتھ و محمد نعیم بھ س -دسامبر معاون صدراعظم ١٠جبران خساره کند و در 
. دیگر وزیران افغان عین این کار را در جالل آباد و قندھار انجام دادند. پاکستان را با تشریفات کامل برافراشت

افغانستان را بر قونسل گری ھای افغانستان در پاکستان  پرچمیک وزیر کابینھ پاکستان بھ عمل متقابل دست زده 
  .برای چندی فروکش نمودبرافراشت و بحران 

  
َ جریحھ دارد گردید . بھ اصطالح پشتون ھا، افغان ھا ناگزیر بھ تسلیم شدند. با این ھمھ، غرور افغان ھا عمیقا

دیگر رھبران افغان ھم  .نعیم محرمانھ گفت کھ برافراشتن درفش پاکستان اھانت آمیز ترین تجربھ زندگانیش بود
د بستند کھ بار دیگر ھرگز بھ فشارھای پاکستان تن در نخواھند داد و از عین احساس را داشتند و با خود عھ

بر نوازش ھا و چرب زبانی ھای حادثھ بیرق، افغانستان را در برا. ھرمنبع میسر بر نیروی خود خواھند افزود
بیرق،  در نتیجھ، حل و فصل مشکل ناشی از حادثھ. کھ آمدن آن ھا دور نبود، نھایت تاثیر پذیر ساخت روس ھا

اعاده روابط دوستانھ بھ پیمانھ گسترده تر میان پاکستان و  ایاالت متحده در صدد برآمد کھ با اصرار و ابرام بر
جمھور آیزنھاور نامھ یی بھ ظاھرشاه نوشت کھ  رییس ١٩۵۵در اکتبر سال . افغانستان از آن بھره برداری نماید

یک آشتی کامل اظھار کرد و پاسخ مودبانھ اما غیرملتزم در آن عالقمندی خود را بھ کمک در راه رسیدن بھ 
 ١٩۵۵دیدارھای سران را میان ظاھرشاه و جنرال اسکندر میرزا در سال  ییامریکامساعی دیگر . دریافت نمود

ھیچ یک از این مساعی . محمد علی و سھروردی، بھ بار آورد - میان داوود و نخست وزیران پاکستان و پسانتر
  .نتایج ملموسی منجر نگردید دیپلوماتیک بھ

    
بولگانین و خروشچف برای یک دیدار رسمی بھ کابل آمدند  –١٩۵۵دسامبر  –سھ ماه پس از حل و فصل حادثھ

از . و پیشکش مشھور خود را کھ عبارت بود از قرضھ صد میلیون دالری برای توسعھ افغانستان تقدیم نمودند
افغان ھا اکنون احساس  –شوروی از پشتونستان حتا مھمتر از این بود نگاه بسیاری از مقامات افغانی، پشتیبانی

منازعھ پشتونستان کھ در گذشتھ، مایھ شکر . دیگر تنھا و ضعیف نیستند 17می کردند کھ آن ھا در برابر پاکستان
ف متقابل رنجی میان دو کشور آسیایی بود، اکنون بھ تدریج بھ یک مجادلھ بین المللی کھ دو ابر قدرت در دو طر
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ولی در  .واشنگتن کوشید تا وانمود سازد کھ از پاکستان حمایت نمی کند. صف آرایی می کردند، باال گرفت
کرملین بھ سھم . حقیقت پیمان نظامی اش با آن کشور مانع آن از بازی یک نقش بی طرف در آن مسالھ گردید

بھ  ١٩۵۶می کھ خروشچف در ماه جنوری سال ھنگا. خود پشتیبانی خویش را از افغانستان کامالَ آشکار ساخت
  :شوروی خطاب کرد و گفت شورای عالی

این کھ برای مردمان پشتونستان مجاور باید فرصت داده شود تا از اراده خود آزادانھ  داعیھ افغانستان مبنی بر«
دارند کھ سرنوشت مردم این منطقھ مانند ھر مردم دیگری حق را . موجھ بوده و دالیل خوبی دارد ،تمثیل کنند

  .28»خویش را خود تعیین نمایند
  

مردم پشتون با یک ھمھ پرسی آزاد باید تصمیم بگیرند کھ آیا «: در یک سخنرانی رسمی دیگر، خروشچف گفت
  .29 »بپیوندندافغانستان  بھمی خواھند در گستره پاکستان بمانند یا یک دولت جدید و مستقل را تشکیل دھند، یا 

  
افغانستان حتا نسبت بھ  ھپشتون ھای پاکستان ب آشکار پیوستناست کھ موضع شوروی با پیشنھاد  یشایان یادآور

موضعی کھ ھرگز از سوی ھیچ حکومت افغانی بھ گونھ علنی از آن حمایت  –ادعاھای رسمی افغانی جلوتر رفت
ونستان سخت بھ باد در یک مناسبت دیگر او پاکستان را بھ خاطر عملیات نظامی در نواحی پشت. نشده است

اتحاد شوروی در برابر تحریکات نظامی در نزدیکی «سرزنش و نکوھش گرفت و این تھدید را افزود کھ 
  30 .»مرزھای جنوبی اش بی تفاوت مانده نمی تواند

  
رھبران افغان با ) مگر(، شوروی ھا بھ افغانستان کمک نظامی پیشنھاد می کردند بیرقسال ھا پیش از حادثھ 

پشتوانھ این نوع احساسات ھمانا . بھ تنفر و بدگمانی دیرینھ افغان ھا نسبت بھ روس ھا آن را رد می نمودندتوجھ 
 پیامدداوود تصمیم گرفت کھ کمک نظامی را از شوروی بھ عنوان . تنفر و بیزاری سنتی شان از نفوذ بیگانھ بود

 ١۵احساس می کردند، بھره برداری نموده و در او از رنجش و توھینی کھ مردم افغانستان . حادثھ بیرق بپذیرد
را کھ مجلس بزرگی از سران قبیلھ یی و رھبران دینی است و از لحاظ تاریخی  یک لویھ جرگھ یی ١٩۵۵نوامبر 

  :در لویھ جرگھ دو مسالھ را مطرح نمود. عالی ترین مرجع سیاسی در افغانستان بوده است، احضار کرد
  تیبانی از پشتونستان ادامھ دھد؟آیا حکومت افغان باید بھ پش )1
 اگر پاسخ مثبت باشد، آیا حکومت باید نیروھای مسلح خود را بھ ھروسیلھ یی کھ بتواند تقویت کند؟ )2

  :لویھ جرگھ پاسخ داد. اعضای لویھ جرگھ درک کردند کھ پرسش دوم بھ پذیرفتن اسلحھ شوروی اشاره می کرد
کھ از تعیین سرنوشت برای مردم پشتونستان پشتیبانی  بلی این وظیفھ حکومت و مردم افغانستان است )1

  .کنند
حکومت افغان باید قوای مسلح خود را از ھر راه و وسیلھ ممکن و بھ ھر شیوه یی کھ شرافتنمندانھ قابل  )2

 .حصول باشد، مجھز سازد و تقویت نماید
  

ی بولگانین و خروشچف داوود با این تصویب، تصمیم گرفت پیشنھاد سری کمک نظامی شوروی را کھ از سو
این تصمیمی . تکرار شد، بپذیرد) مجلس بزرگ قبیلھ یی(دیدارشان یک ماه پس از تصویب لویھ جرگھ  رونددر 
 زمینھ شوروی در درون قوای مسلح افغان گردید و این بھ نوبھ خود زیرا منجر بھ رخنھ. ود خطرناک و مھلکب

  .ساخت فراھم ١٩٧٩و ھم تعرض شوروی را در  ١٩٧٨داوود را در کوتادی کمونستی در کشتھ شدن 
  

ایاالت متحده افزون بر پیشنھاد کمک، در پی تصمیم داوود مبنی بر پذیرفتن کمک اقتصادی و نظامی از روس 
حسب ھدایت، دیداری کوتاھی با داوود  سفیر وارد بر. ھا بھ پیمانھ گسترده، ھشدارھای شدیدی بھ افغانستان داد

روسی سر انجام شوروی ھا را قادر خواھد ساخت کھ اقتصاد  ھ کمک اقتصادی گستردهکرده و بھ وی گفت ک
افغانی را کنترل نمایند و این کھ فرستادن منصبداران افغان برای آموزش در شوروی می تواند یک نیروی 

حد از روس  ان بیش ازییامریکاداوود متکبرانھ پاسخ داد کھ . تخریبی را در نیروھای مسلح افغان بھ وجود آرد
. ھا می ترسند و افغان ھا می دانند کھ با روس ھا چگونھ رفتار نمایند و برای سال ھای زیادی چنین می کرده اند

در تھیھ کمک نظامی بھ رغم درخواست ھای زیاد افغانی و نیز بر  امریکااو ھمچنان وارد را بر کوتاھی 
  .31استنکاف از تمویل پالن پنج سالھ افغانی سرزنش کرد

  
ادامھ یافت، خاموش بود و  ١٩۵٨تا  ١٩۵۵در ظاھر، منازعھ پشتونستان در طی مدتی کھ از حادثھ بیرق در 

جنرال محمد ایوب  ١٩۵٨در . لیکن در باطن کمک اقتصادی و نظامی روسی بر نیروی جنبش خود می افزود
ایوب . داشت، تصاحب کرد خان قدرت را در پاکستان از حکومتی کھ در راس آن جنرال اسکندر میرزا قرار
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اما  2.از منطقھ ھزاره بود کھ در صوبھ سرحد شمال غرب واقع است (Spin Tarin)یک پشتون اسپین ترین 
گرچھ ادعا می کرد کھ در باره پشتون ھا معرفت کامل . نزدیکتر بھ پنجاب است تا بھ نواحی قبیلھ یی پشتون
ھندی بریتانیایی بود کھ از اصل و ریشھ  ارتشامی بریتانیا و دارد، ولی در حقیقت او آموزش دیده مکتب ھای نظ

او بی درنگ اعالم کرد کھ قصد دارد در روابط با افغانستان و کار روایی پشتونستان . پشتونی اش دور مانده بود
او اظھار داشت کھ یک سرباز خشن و درشت پشتون است و می داند کھ . آن، رفتار تشدد آمیزی در پیش گیرد

اما روابط . دادند بھ توصیھ صلح و اعتدال ادامھ ییامریکامقامات . ان ھا تنھا زبان زور را می فھمندافغ
  .پاکستان پیوستھ بدتر شده رفت –افغانستان

  
گفت کھ او در باره گسترش  (James Langley)جیمز النگلی  -امریکاایوب بھ سفیر  ١٩۵٩در نیمھ سال 

 َ میلیون دالر  ٣٠٠او گفت کھ قرضھ ھای شوروی دیگر بالغ بھ . نگران استنفوذ شوروی در افغانستان عمیقا
میلیون  ۵٠زیرا بودجھ ساالنھ حکومت آنان کمتر از . گردیده کھ افغان ھا ھرگز نمی توانند واپس پرداخت کنند

و دالر است و اظھار داشت شوروی ھا اکنون نیروھای مسلح افغان را با جنگ افزارھای سنگینی چون تانک 
پنھانکاری مفرطی کھ این ھمھ در پرده آن انجام شده، نیات سوء را بھ . نموده اند ھواپیماھای عصری تجھیز

شوروی ھا ھمچنان بیش از چھل درصد تجارت افغانی را در انحصار خود درآورده بودند و از . اثبات می رساند
  .32اکستان نشستھ بودندآستانھ پ نظر ایوب در واقع افغانستان را اشغال کرده و اکنون بر

  
داوود ھنگامی کھ اردوی مجھز از سوی شوروی خود را برای فرونشاندن شورش ھای قبایل در نزدیکی مرز 

ایوب با . پاکستان بھ کار برد تا نیروی خویش را در معرض نمایش بگذارد، شکایت ایوب را قسماَ بھ اثبات رساند
  .باره صفات مشخصھ خانواده شاھی افغان، واکنش نشان داد نده دراحتجاج دیپلوماتیک شدید و اظھارات علنی زن

  
ھواپیمای . در دسامبر، آیزنھاور در سر راه برای یک دیدار رسمی از ھند، شش ساعت در کابل توقف کرد

بناء آن را بھ میدان ھوایی نظامی بگرام کھ توسط . بزرگ وی نتوانست در میدان ھوایی کابل بھ زمین بنشیند
وقتی کھ از ھواپیمای نیروی ھوایی نمبر یک پایین شد، و از سوی . ھا ساختھ شده بود، رھنمایی کردندشوروی 

توقف کوتاه او در کابل با یک حملھ قلبی جزیی بھ . یک گارد تشریفاتی روسی پذیرایی شد، در شگفتی اندر شد
ت کھ بلندی کابل از تراز دریا تقریباَ وقتی کھ او از پلکان کاخ چھلستون باال رفت، این را نمی دانس. ھم خورد
روشن است او در چنان شرایطی قادر نبود کدام چیز مھمی را انجام دھد و افغان ھا بھ کنایھ . فت است ۶٠٠٠

  .گوشزد می کردند کھ مقامات بلندپایھ شوروی ھنگامی کھ از افغانستان دیدن کردند، چندین روز پاییدند
  

رییس . ستان دیگر بھ گونھ یی شدت گرفتھ بود کھ رو بھ یک انفجار می رفتتنش ھا میان پاکستان و افغان
کوشیدند تا روابط دوستانھ را بار  (Christian Herter)کرسچین ھرتر  -جمھور آیزنھاور و وزیر خارجھ وی

ستان معاون صدراعظم محمد نعیم بھ پاک -برادر داوود امریکابر اثر پافشاری . دیگر بین آن ھا برقرار سازند
برطبق گفتھ نعیم، ایوب نمی خواست با جدیت مذاکره . این دیدار یک مصیبت بود. رفت تا با ایوب دیدار نماید

ایوب برای آن کھ نعیم را تحقیر نموده باشد با کمال تکبر بھ . کند بلکھ صرف می خواست برای وی لکچر بدھد
ایی ندارد و خود را در آن راحت احساس نمی زیرا وی می دانست کھ نعیم با پشتو آشن. پشتو صحبت می کرد

اگر افغانستان بھ تضعیف «ایوب از روی یک سند، فھرستی از فشارھا و تھدیدھای مخفی را برخواند کھ . کند
نعیم مودبانھ  ،»احساس وفاداری اتباع پاکستانی ادامھ دھد، چگونھ پاکستان افغانستان را پایمال خواھد کرد

  .33کھ سخنی بر زبان آورد، مجلس را ترک گفت  پوزش خواست و بدون این
  

نعیم، افغان ھا را در لجاجت شان استوارتر ساخت و داوود بھ یک رشتھ عملیات / ایوب) مذاکرات(ناکامی 
فرامرزی از سوی واحدھای اردوی افغانستان کھ در لباس مردمان قبیلھ یی سیمای مبدل گرفتھ بودند، دست 

قبیلھ یی  مردمان. در ناحیھ باجور در پاکستان شمالی رخ داد ١٩۶٠ا در سپتامبر خطرناک ترین این ھ. یازید
در برابر حملھ . افغان کھ از سوی واحدھای اردو پشتیبانی می شدند، شش میل بھ داخل منطقھ باجور نفوذ کردند

و افغان ھا بھ سختی ناگھانی آن ھا ھم مردمان قبیلھ یی باجور و ھم پیشاھنگان اردوی پاکستان مقاومت نمودند 
  .شکست خوردند

  

                                                
  شرنا -بنا بھ برخی از منابع دیگر، مادر او پشتون تبار بوده است .2
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پاکستان تصمیم گرفت کھ رفتار بھ مثل نموده قونسلگری ھا و  ١٩۶١رویدادھای مشابھی در پی آمد و در سال 
در . نمایندگی ھای افغانی را در پاکستان متھم ساخت بھ این کھ آن ھا آشیانھ ھای جاسوسان و فتنھ انگیزان است

کز قونسلی خود را در افغانستان بھ گونھ ناگھانی بست و تقاضا نمود کھ پاکستان مرا ١٩۶١اگوست  ٢٣
این کار در حقیقت، معنای یک محاصره . قونسلگری ھا و نمایندگی ھای تجاری افغان در پاکستان بستھ شوند

زیرا کاالھای افغانی نمی توانست اسناد ضروری را بدون . دیگر و سخت تر تجارت ترانزیتی را داشت
  .34ری ھا و نمایندگی ھای تجاری در پاکستان بھ دست آوردقونسلگ

  
یک ھفتھ بعدتر، افغانستان التیماتومی تقدیم پاکستان نموده مطالبھ کرد کھ این کشور بستن قونسلگری ھا را لغو 

پاکستان خودداری ورزید و . کند، ورنھ افغانستان روابط دیپلوماتیک خود را با پاکستان بر ھم خواھد زد
افغان ھا اکنون بھ گونھ یی عمل کردند کھ تنھا . قطع نمود ١٩۶١سپتامبر  ۶نستان روابط دیپلوماتیک را در افغا

آن ھا بھ صورت یک جانبھ مرز . کسانی کھ ذھنیت پشتون را می دانند، می توانند آن را توضیح و تشریح کنند
حتا بھ روی آن ھایی کھ مستلزم تصدیق . دندافغان را با پاکستان بھ روی ھمھ ترافیک و تجارت مسدود اعالم نمو

  . قونسلی یا نمایندگی تجاری افغانی نبودند
  

این اقدام نفس تورید مواد مورد نیاز پروژه ھای توسعھ اقتصادی کھ از سوی ایاالت متحده و دیگر کشورھای 
د دسترسی آزاد شوروی ھا البتھ از طریق سرحد باز خو. غربی و سازمان ملل تمویل می شد، متوقف ساخت

پاکستان در برابر این مرزبندی با خودداری از دادن اجازه ورود بھ ھزاران تن از مردم خانھ بھ دوش کھ . داشتند
از زمانھ ھای خیلی قدیم ھر زمستان از اراضی مرتفع افغان بھ جلگھ ھای گرم سیر پاکستان کوچ کرده و از 

محرومیت و فروماندگی آنان از انجام . دند، واکنش نشان دادطریق تجارت یا کارھای سردستی پول کمایی می کر
دادن این کار، فشار اقتصادی و سیاسی خیلی زیادی بر افغانستان وارد کرد کھ اینک ناگزیر بود راھی برای 

  .البتھ این قصد پاکستان بود. رسیدگی بھ وضع کوچی ھا در ایام زمستان پیدا کند
  

دوپری بر این است کھ ایوب کھ تازه از یک دیدار : را عقال شرح داد ١٩۶١دشوار است کھ تسریع بحران سال 
جایی کھ او موفق نگردیده بود کھ پشتیبانی اداره جدید کندی را بھ غرض  -رسمی از ایاالت متحده برگشتھ بود

توجھ را  تا. فشار نیرومند بر ھند برای حل مسالھ کشمیر بھ دست آورد، بھ یک پیروزی دیپلوماتیک نیاز داشت
او می پنداشت کھ یک محاصره . از نارضایتی فزاینده داخلی از رژیم مطلقھ و استبدادی اش منحرف سازد

اقتصادی، افغانستان را بھ زانو درخواھد آورد و ناگزیرش خواھد ساخت، تا حلی را برای مشکل پشتونستان 
  .35برطبق شرایط خودش بپذیرد

پروژه ھایی را کھ بھ کمک جھان آزاد در افغانستان تمویل می شد، بالفعل : دتشدد ایوب دو چیز را بھ انجام رسان
 ییامریکابھ ویژه پروژه ھای . متوقف ساخت و افغان ھا را بھ سوی تکیھ بیشتر بر اردوگاه شوروی سوق داد

امان آالت مواد و س. زیرا از تاخیر زیاد و مشکل تراشی اداری تازه آغاز بھ حرکت نموده بود. زیان شدید دید
  .برای این برنامھ ھا، آغاز بھ انباشتن در بندر کراچی نمود

  
ملتفت وضع خطرناکی گردید کھ در میان افغانستان  ١٩۶٠اندکی پس از انتخابش در سال  - رییس جمھور کندی 

منازعھ را در حل  امریکااو نامھ یی بھ ظاھرشاه فرستاد و در آن، مساعی جمیلھ . و پاکستان انکشاف نموده بود
ظاھر پاسخ داده برحقوق تاریخی ترانزیت کھ نباید با مشکالت سیاسی پشتونستان ربط داده شود، . پیشنھاد کرد
در ماه . موافقت کرد امریکاایوب ھم با بی میلی بر پیشنھاد . او از پیشنھاد کندی حسن استقبال نمود. تاکید گذاشت

را بھ عنوان  (Livingston Merchant)استون مرچنت لونگ  -اکتبر کندی دیپلومات حرفھ یی کارآزموده
  .36نماینده خاص خود نامزد کرد تا کوشش نماید مصالحھ یی میان پاکستان و افغانستان بھ عمل آرد 

  
شناسایی خط دیورند بھ عنوان یک مرز بین  مبنی بر امریکامرچنت، در نخستین دیدارش با ایوب، اعالمیھ بھ 

از نگاه مرچنت . سیاتو بی درنگ یاد دھانی گردید ١٩۵۶مارچ  ١١ف در ابالغیھ رسمی المللی و تاکید این موق
دلیل نھفتھ در ورای بحران روان ھمانا موضع ضعیف ایوب در تب و تالش وی برای تاسیس یک پاکستان 

بھ یک  او کھ با اصالحات قانون اساسی جدید و یک انتقال پیشنھادی از حکومت نظامی. یکپارچھ و پایدار بود
حکومت ملکی و وقوع مکرر منازعھ کشمیر روبرو بود، در باره نیروھای تجزیھ طلب در میان پشتون ھا بیش 

چھ چھره دلیرانھ یی از اطمینان بھ این کھ تمامی پشتون ھا شھروندان وفادار  اگر. از حد حساسیت نشان می داد
بی تبلیغات افغان ھا و پویایی ھای مظنون قونسلگری پاکستان ھستند، وانمود می ساخت، با آن ھم او از دامنھ یا

  .27ھا و نمایندگی ھای تجاری افغانی در پاکستان بھ خشم آمده بود 
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، مرچنت دیپلوماسی رفت و آمد را در پیش گرفتھ، در میان دیدارھا با پادشاه و داوود و ١٩۶١در اکتبر و نوامبر 

بھ زودی آشکار شد کھ . وران او در کراچی، چندین بار سفر نمودنعیم در کابل، و جلسات ھمانند با ایوب و مشا
افغان ھا نمی خواستند گفتگو، . نقطھ اصلی اختالف، بازگشایی قونسلگری ھا و نمایندگی ھای تجاری افغانی بود

بھ  حجت آن ھا این بود کھ عبور کاال بھ افغانستان نیاز. جز آن کھ نخست تر از ھمھ این ھا دوباره گشوده شوند
. نامیده می شد و تنھا از سوی مقامات افغان در پاکستان صادر شده می توانست »بارنامھ«اسنادی دارد کھ 

می دانست، لجوجانھ خودداری  شر افروزانپاکستان از اجازه دادن بھ بازگشایی آنچھ کھ النھ ھای جاسوسان و 
رد نیاز را بدون داشتن قونسلگری ھا و ورزیده، ادعا می کرد کھ حکومت افغانستان می تواند بارنامھ مو

  .نمایندگی ھای تجاری در داخل پاکستان صادر نماید
او اعالمیھ مشترکی را تشویق نمود کھ قرار بود از . در ماه نوامبر مرچنت کوشش نھایی اش را بھ عمل آورد

  : طرف ھر دو کشور در یک زمان منتشر گردد، بھ شرح زیر
  .واھد شدترانزیت از سر گرفتھ خ) آ(
  .قونسلگری ھا و نمایندگی ھای تجاری پس از آن افتتاح خواھد گردید) ب( 
  .ھردو کشور روابط دیپلوماتیک را بار دیگر از سر خواھند گرفت) پ( 
  
. پاکستان این را رد کرده گفت کھ ایاالت متحده در برابر افغان ھا بیش از حد الزم، نرمش نشان داده است 

در صورتی کھ . یک استراتیژی محکم، افغان ھا را بھ ھوش و تعقل خواھد آورد. محکم بایستدایاالت متحده باید 
سپس مرچنت چندین . سیاست استرضاء آنان را تنھا در تمایل شان بھ ھواداری از شوروی راسختر خواھد ساخت

ز سوی پاکستان رد ولی ھمھ ا. فرمول دیگر را کھ شامل از سرگیری ترانزیت بھ گونھ موقت بود، آزمایش کرد
سرانجام مرچنت بھ این نتیجھ رسید کھ ناممکن است موضوع ترانزیت را از منازعھ اساسی روی . گردید

از این رو، او بھ سادگی از موضوع دست کشیده برای آخرین بار اظھار داشت کھ ھمھ . پشتونستان جدا کرد
  .مساعی وی برای سازگاری میان دو طرف ناکام گردید

  
ناکام بود؟ بنا بھ گفتھ سردار نعیم، مرچنت نتوانست بیطرف باشد،  ییامریکامساعی عمده دیپلوماتیک  چرا این

  :زیرا 
  .بود امریکاپاکستان ھمپیمان ) آ(
ازآن صورت می گرفت، از  2 –کھ پروازھای ھواپیماھای یو 3در پیشاور ییامریکاپایگاه ھوایی سری ) ب( 

  .ایاالت متحده بھ کار می رفتسوی پاکستان بھ عنوان حق السکوت 
  .پنھانی یک آلھ دست شوروی است ایاالت متحده و پاکستان گمان می بردند کھ افغانستان) پ( 
  .منطقھ یی درک نمی کرد 38ایاالت متحده اھمیت افغانستان را در امنیت) ت( 
   

این امر در . در آن نھفتھ بود گرچھ این ارزیابی، شاید بھ طور کلی دقیق نبود، اما بی گمان شمھ یی از حقیقت
. در کابل و کراچی در باره اسباب و دالیل این بحران بازتاب می یافت امریکاعدم توافق میان سفارتخانھ ھای 

کابل بر آن بود کھ مقصد اقدامات پاکستان این بود کھ افغانستان را بھ زانو درآورده و آن را ناگزیر سازد کھ از 
تحلیل کراچی آن بود کھ پاکستان تنھا بھ تحریکات، پویایی ھای تخریبی، . ی نمایدداعیھ پشتونستان چشمپوش

حمالت برونمرزی و بر انگیختن پشتون ھای پاکستانی از سوی افغان ھا، برای شورش در برابر این کشور، 
  .پاسخ می داد

  
و دیپلومات ھای در کراچی، ھر د - (Rountree)در کابل و سفیر راون تری  - (Byroade)سفیر بایرود 

بایرود اصرار می ورزید کھ واشنگتن بھ روان تری . بودند ییامریکاکارآزموده و مدیران زیرک بیوروکراسی 
بھ  -راون تری اعتراض و تاخیر می نمود. نرمش نشان دھد) از خود(ھدایت دھد کھ بر پاکستان فشار آورد تا 

دیگر آن کھ ایاالت متحده ھم اکنون . بھ شمار می رفت دلیل این کھ پاکستان یک متحد با ارزش ایاالت متحده
خالف منافع، نتایج  فشار زیادی بر ایوب آورده تا در برخورد چین و ھند بی طرف بماند و فشار بیشتر بر

 اختالف نظر میان بایرود و راون تری بھ چنان پیمانھ رسید کھ در یک مرحلھ ھر. وارونھ و باژگونھ خواھد داد
تن احضار گردیدند تا رویارو در محضر وزیر خارجھ و مشاوران بلند پایھ اش در باب دیدگاه ھای دو بھ واشنگ

منافع سوق «اما راون تری دلیل نیرومند . دالیل بایرود قناعت دھنده تر بود. شان با ھم بحث و مناظره نمایند

                                                
 ناشر - بر پایھ برخی از منابع در منطقھ بده بیره  .3
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رفتھ شد کھ ھیچ گونھ فشاری بر از این رو تصمیم مقامات عالیھ بر این گ. را در دست داشت امریکا »الجیشی
  .39نشود پاکستان وارد

  
در پی ناکامی ماموریت مرچنت، سفیر بایرود بھ نعیم اطالع داد کھ ایاالت متحده ناگزیر خواھد شد کھ بخشی از 

َ برای پروژه بزرگ راه کابل داد کھ چنین اقدامی  نعیم پاسخ. قندھار قطع کند –کمک ھای خود را مخصوصا
خواھد شد کھ روی ملحوظات سیاسی اتخاذ شده تا فشار پاکستان را افزایش دھد و پیشنھاد نمود کھ  طوری تعبیر

بایرود پاسخ داد کھ یک بررسی . مواد الزم می تواند از طریق خلیج فارس و سپس از راه ایران نقل داده شود
م، ایاالت متحده براثر پافشاری با این ھ. مقدماتی از طریق ایران مصارف را گزاف و بازدارنده نشان می دھد

این امر افزون بر امکانات انتقال . بایرود بررسی امکانات یک راه دیگر را از طریق ایران روی دست گرفت
ھوایی از فراز ھامون تا قندھار، ایجاب بھترسازی راه ھا را از  کاال از طریق راه آھن تا زاھدان و سپس از راه

این معلوم گردیده بود کھ ھزینھ راه ھای ایران بھ گونھ متوسط تقریباَ . یز می نمودمشھد تا ھرات در افغانستان ن
در ھر تن، مبلغ یک صد دالر بیشتر از راه ھای پاکستان، بالغ خواھد گردید و این مصارف نمی توانست نزد 

َ پاکستان . زیرا این خود افغانستان بود کھ مرز را بستھ بود. کانگرس موجھ جلوه داده شود بر پایھ معاھده  اسما
تنھا از اجازه  زیرا این معاھده. بھ امضا رسید، رفتار می کرد ١٩۵٩در سال  امریکاترانزیتی یی کھ بھ ضمانت 

  .40دادن بھ کار قونسلگری ھا و نمایندگی ھای تجاری افغانی خود داری می ورزید
  

در ماه دسامبر بایرود رھنمودی . د کردروشن شده بود کھ راه ایران مشکل را حل نخواھ ١٩۶١تا پایان سال 
بایرود مورد . نمود در سیوم ھمان ماه او با داوود و نعیم دیدار تودیعی. دریافت کھ بھ واشنگتن تبدیل شده است

در این مناسبت نعیم از وی پرسید . احترام زیاد رھبران افغانستان بود و با آن ھا روابط شخصی نزدیکی داشت
ومت افغانستان بتواند بھ عنوان یادگار قدردانی در این لحظھ اخیر بھ او ارزانی دارد؟ آیا چیزی ھست کھ حک

بایرود بی درنگ پاسخ داد کھ او از آن حکومت می خواھد کھ در برابر تحریم کاالھایی کھ در راه خود بھ سوی 
یرود از مھمانوازی پشتون نعیم تبسم کنان اظھار داشت کھ با. بود، نرمش نشان دھد ییامریکاپروژه ھای امداد 

برای چندی  41ھا استفاده می نماید و موافقت کرد کھ برای مواد امدادیی کھ در بندر کراچی انباشتھ شده بود
در کراچی  McConaughyدر کابل و مک کوناگی  Steevesاستیوز  امریکاسفیر جدید . استثناء قایل شود

  .با نتایج ناچیزاما ھمراه . کوشیدند تا این تحرک را حفظ کنند
  

سازمان ملل کھ ھم ایوب و ھم نعیم را بھ ایاالت متحده  ١٩۶٢رییس جمھور کندی در جریان دوره اجالسیھ 
َ در حل مشکل سھم گرفت سپتامبر وی ایوب را برآن  ٢٧و  ٢۴در دیدارھای جداگانھ در . آورده بود، مستقیما

نعیم گفت کھ ایاالت متحده نمی تواند از سیاست ناکام  داشت کھ در قبال موضوع قونسلگری نرمش نشان دھد و بھ
رییس . و خودشکن افغانستان مبنی بر بستن مرزھای خودش کھ نتیجھ غیرمطلوب بھ بار می آورد، پشتیبانی کند
نتیجھ . جمھور از ایوب و نعیم مصرانھ خواست کھ در مورد پیشنھاد شاه ایران برای میانجیگری ھمکاری نمایند

محمد  -عباس آرام و صدراعظم پاکستان -دیداری بود در سازمان ملل میان نعیم و وزیر خارجھ ایران این ماجرا
در رسمیت دادن موافقتنامھ  طرفدو اما . علی، تا جایی کھ یک مصالحھ غرض رایگیری ھمگانی تسوید گردید

  .چندین ماه عمداَ سستی نشان دادند
  

ایوب بھ حکومت نظامی در پاکستان پایان داد و محمد علی . م شده بودوضع میان پاکستان و افغانستان اندکی آرا
را کھ مایل بھ سازش با افغانستان بود، بھ جای منظور قادر تشدد گرا بھ سمِت وزیر خارجھ  Bograبوگرا 
. ، وقتی کھ شاه ایران از پاکستان دیدار می کرد، مساعی جمیلھ خود را عرضھ نمود١٩۶٢در جوالی . گماشت

اما موفق گردید کھ یک . جایی کھ با داوود کلھ شق دیدار نمود -ب قدری نرمش نشان داد، و شاه بھ کابل رفتایو
شاه پیشنھاد کرد . چون باز بھ پاکستان آمد، ایوب از اصل موضوع طفره رفت. موافقتنامھ ممکن را تسوید نماید

این کار بھ قدری وقت . از تھران دیدار نمایند کھ ھردو کشور نمایندگانی تعیین کنند کھ برای گفتگوھای بیشتر
وزیر خارجھ ایران بھ عنوان میانجی فعالیت  -عباس آرام. نیاز داشت تا با چانھ زدن ھای زیاد سازماندھی گردد

  .ھایش را آغاز کرد
  

ھ در این میان، اوضاع اقتصادی در افغانستان تحمل ناپذیر شده می رفت و برای خاندان شاھی آشکار گشت ک
کناره گیری شد و  از سوی پادشاه وادار بھ ١٩۶٣مارچ  ٩او در . مانع عمده بر سر راه یک حل ھمو داوود است
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این امر اجازه داد کھ مسایل . بود، تعیین گردید 4بھ جای وی محمد یوسف کھ برخاستھ از توده مردم و غیرپشتون
اپریل در  ٣٠بھ تاریخ  Centoر اجتماع سنتو آخرین فشار د. محدود گردد تا راه حلی برای آن ھا پیدا شود

پاکستانی را وادار  - ایرانی و ایوب و بوتوی -، آرامییامریکاکراچی صورت گرفت، زمانی کھ مقامات بلندپایھ 
گفتگوھای  جایی کھ شخص شاه ریاست -ساختند تا در این راه پیشگام شوند، افغانستان ھیاتی را بھ تھران فرستاد

پس از چانھ زدن ھای بسیار شدید، سر انجام موافقتنامھ در بیست و نھم ماه می امضا . گرفت نھایی را بھ دوش
ھرچند افغان ھا از این حق کھ . ھر دو طرف توافق نمودند کھ روابط دیپلوماتیک را سر از نو برقرار کنند. شد

دو طرف تالش  افقت نمودند کھاما مو. نظر نکردند برای پشتونستان بھ گونھ مسالمت آمیز مبارزه نمایند، صرف
  .42فضای حسن تفاھم و مودت و اعتماد متقابل بھ وجود آورند خواھند ورزید تا

  
بی درنگ پس از فیصلھ تھران، افغانستان محمد ھاشم میوندوال را بھ عنوان سفیر بھ پاکستان فرستاد و پاکستان 

جوالی، ھردو کشور بازگشایی قونسلگری ھا و  در ماه. جنرال محمد یوسف بھ کابل اقدام متقابل کرد با گسیل
مگر این . مسالھ، روی ھم رفتھ بر وفق شرایط افغان ھا حل و فصل گردید. نمایندگی ھای تجاری را اعالم کردند

باعث سقوط حکومت داوود کھ ھزینھ  »پشتونستان«زیرا . پیروزی بھ بھای گزافی برای افغانستان تمام شد
ھزینھ یی کھ توسعھ کشور را بھ تعویق انداخت و افزون  .ھ مصرف رسانیده بود، گردیدھنگفتی را در این راه ب

را جداَ اخالل و معطل کرد و فرصت ھای بیشتری را برای بسط نفوذ اقتصادی  امریکاکمک ھای  برنامھ بر آن،
  .و سیاسی شوروی فراھم نمود

  
شورای جدید پیوستھ . ی و آزمون دموکراتیک گردیدبا برکناری داوود، افغانستان وارد دھھ اصالحات قانون اساس

 ١٩۶٨برای مثال، در ماه می . حکومت را بھ خاطر ترک موضوع پشتونستان سخت بھ باد نکوھش می گرفت
صدراعظم اعتمادی از سوی وکیالن در ولسی جرگھ مورد استجواب مطول قرار گرفت، کھ او را بھ واگذاری 

اما حکومت افغان روی ھم رفتھ در باره این موضوع غیرفعال مانده بھ ادامھ . ندپشتون ھا بھ بیگانگان متھم ساخت
 امریکاو ھماھنگ با آن، مساعی  43تبلیغات برای پشتونستان در مطبوعات و رادیو در یک تراز پایین قانع بود

قین چندین دیدار گرچھ دیپلومات ھا در پس پرده فعال بودند و بطور ی. برای کمک بھ باز کردن گره، کاھش یافت
این منازعھ تنھا برای چندی راکد و . بھ سویھ عالی میان رھبران پاکستانی و افغانی با نتایج محدودی تنظیم کردند

  .خوابیده ماند
  

 او ظاھرشاه را خلع،. ھنگامی کھ داوود در یک کودتای نظامی سفید قدرت را بھ دست گرفت، وضع تغییر یافت
بنگالدیش اندکی . نون اساسی دموکراتیک را لغو و خود را رییس جمھور اعالم نمودنظام جمھوری را تاسیس، قا

او سنجیده بود کھ مطالبھ . پیش از پاکستان جدا شده بود و داوود بر آن بود کھ پاکستان در آستانھ تجزیھ قرار دارد
و آماده بود کھ از وضع برای استقالل پشتون ھا در صوبھ سرحد شمال غرب بار دیگر برافروختھ خواھد شد و ا

  .او بار دیگر آغاز بھ گرم کردن بازار مسالھ پشتونستان نمود. تضعیف شده پاکستان بھره برداری کند
رو، پاکستان از ھم نپاشید و حکومت غیرنظامی کھ در راس آن ذوالفقار علی بوتو قرار داشت، مایل بود  بھ ھر

داوود نیز دیدگاه ھای خود را طی ده سال تجرید سیاسی . دکھ مشکل پشتونستان را برای ھمیشھ حل و فصل کن
اکنون کھ بار دیگر بھ قدرت رسیده بود، آغاز بھ درک دامنھ وسیع فشار روسی . اش نرم تر ساختھ بود

  .برکشورش نمود
  

اگرچھ داوود با کمک کمونیست ھای افغان قدرت را تصاحب کرده بود، مگر او در اصل یک ناسیونالست افغان 
او درک نمود اما قدری دیرتر کھ کمونیست ھای افغان وطن دوست نبوده بلکھ اصالَ آفریدگان دست مسکو . دبو
او آغاز بھ دور کردن پشتیبانان کمونیست از دور و بر خود کرد و برای کمک و پشتیبانی بھ دیگر . اند

را غنیمت شمرد تا روابط را ایران سخاوتمندانھ پاسخ داد و بھوتو ھم فرصت . کشورھای اسالمی روی آورد
  .بھبود بخشد

  
او بسیار بی پرده با . از کابل دیدن کرد ١٩٧۶بھوتو بھ بھانھ کمک بھ قربانیان افغانی زمینلرزه در ماه جون 

داوود سخن گفت و یک بار استثناء بھ دالیل افغان ھا بھ طرفداری از پشتونستان گوش داد او و داوود با ھم بھ 
بھوتو از داوود دعوت کرد تا از . و تصمیم گرفتند کھ گفتگوھای صلحجویانھ را ادامھ دھندخوبی آشنا شدند 

                                                
 .ناشر -.بنا بھ برخی از مدارک دیگر، داکتر یوسف خان از قوم سدوزایی بود .4
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گرمی استقبال شد و با شادی و  از وی در پاکستان بھ. پاکستان دیدن نماید و داوود در ماه اگوست چنان کرد
  .نستان بوداین یک پدیده جدید در روابط پاکستان و افغا. گرمجوشی عمومی مردم رو بھ رو گردید

  
از سرزمین ھای پاکستان را نمی خواھد  بخشدر خالل دیدارھای رسمی، داوود بھ بھوتو گفت کھ افغانستان ھیچ 

افغانستان تنھا اصرار دارد کھ با پشتون ھا بھ گونھ . و ھم نمی خواھد کھ در کارھای اتباع پاکستان مداخلھ کند
موجبات خشنودی پشتون ھا را فراھم آورد، بھ ھمان پیمانھ  این مسالھ اگر. تبعیض رفتار شودبدون مساوی و 

بوتو در برابر این موضوع، تفاھم کامل نشان داده و بھ داوود اطمینان داد کھ در . افغانستان را راضی خواھد کرد
  .44راه پیدا نمودن فرمولی کھ اتباع پشتون خود را راضی نماید، کار خواھد کرد

  
تصمیم گرفتند تا انتخابات پاکستان کھ در آستانھ  چ موافقتنامھ یی را امضاء نکردند ودو رھبر، در این دیدار ھی

بھ گونھ یی کھ ھمگان توقع داشتند، در . برگزاری بود، انتظار بکشند تا بوتو زمام امور را محکم بھ دست گیرد
شد کھ تقدیر بار دیگر پا  مگر روشن. حقیقت مسلم می نمود کھ زھر پشتونستان سر انجام بیرون کشیده خواھد شد

بوتو در یک کودتای نظامی کھ در راس آن جنرال ضیاءالحق قرار داشت، سرنگون و بھ تقلب . در میان گذاشت
 ١٩٧٨داوود نیز در کودتای نظامی کمونیستی در اپریل . و قتل سیاسی متھم و سرانجام بھ دار آویختھ شد

  . سرنگون و کشتھ شد
  

بھ دنبال آمد کھ منازعھ پشتونستان را تا اندازه زیادی مھمل گذاشت اما نھ بھ ھیچ  ١٩٧٩تعرض شوروی در سال 
شوروی ھا آن را برای تھدید پاکستان کھ تالش داشت از عھده مشکالت بیش از سھ میلیون پناھگزین . رو منسوخ

توانست نتایج خطیر و موضوع پشتونستان ھنوز می . افغان کھ بیشتر پشتون بودند، بھ در آید، بھ کار می بردند
  .ھم برای پاکستان و ھم برای افغانستان داشتھ باشدناپذیری را  پیش بینی

  
ھنوز روشن نیست کھ ایاالت متحده در کوشش داوود و بھوتو در راه برپایی روابط دوستانھ چھ نقشی را بازی 

و طرح شده بود و دلیل اصلی  برخی از مبصران اظھار می دارند کھ این ھمھ از سوی ایاالت متحده نقشھ. کرد
این کھ داوود توسط کمونیست ھای افغان سرنگون و کشتھ شد، ترس شوروی از آن بود کھ ایاالت متحده با داوود 

در حالی کھ این نظر اغراق . 45تبدیل نماید ییامریکاو شاه ایران توطئھ می کند تا افغانستان را بھ یک پایگاه 
 ییامریکاکھ دیپلوماسی پشت پرده ) امریکاالبتھ با قیاس بھ اقدامات پیشین (د شاید این درست باش. آمیز است

  .فعاالنھ مساعی شاه ایران را تشویق می کرد، تا میان افغانستان و پاکستان زمینھ آشتی را فراھم آورد
  

تونستان ھرگز برای گشودن گره پش امریکابا این ھمھ، بھ گونھ فشرده گفتھ شده می تواند کھ کوشش ھای مستقیم 
بھ سویھ  ییامریکادر بیشتر از یک مناسبت، مقامات . اسباب و دالیل آن بغرنج و پیچیده است. زیاد موثر نبود

مساعی آنان بی آالیشانھ، . افغانستان، نقش فعالی بازی کردند رییس جمھور در بھبود بخشیدن روابط پاکستان و
درک پیچیدگی ھا و فرق ھای جزیی آنچھ را کھ بھ عنوان یک  چھ آن ھا بھ راستی از. اما موثریت شان کم بود

، مسالھ بھ گونھ ییامریکااز نگاه بسیاری مقامات . می پنداشتند، ناتوان ماندند ،»وسوسھ نابخردانھ افغانی«
بھ عنوان کوشش برای توحید مناطق پشتو زبان و جاه طلبی ارضی از سوی افغان ھا  موضوع: فریبنده ساده بود

آن ھا چسپیدن پیوستھ مقامات افغانی را روی موضوع پشتونستان مبھم، و اگر راست گفتھ شود، . می شدتلقی 
از نگاه آنان، این مشکل محدود بھ یک حلقھ معین و مصنوعی بوده، بھ سعی و کوششی . ماللت آورد می یافتند

  .کھ برای درک پیچیدگی ھای آن الزم است، نمی ارزید
  
ن روشن و بر مبادی قانونی ساده و سر راست و واقعیت ھای سیاسی معاصر بنا یافتھ برعکس، موضع پاکستا 

 Dulles“افزون برآن، ایاالت متحده کھ در آن وقت در عصر جنون پیمان بستن ھای دالس. بود
Pactomania”  عمل می کرد، از پاکستان دعوت و التماس می نمود تا بھ پیمان ھای نظامی مانند سنتو

Cento یاتو و سSeato  استحکامات در برابر اتحاد شوروی نامیده می  »نوار شمالی«بپیوندد، کھ بھ اصطالح
در آن اوضاع، واشنگتن میل نداشت کھ بر پاکستان فشار آورد، یا نفوذ نیرومند اعمال نماید، تا در طرز تلقی . شد

  .ان دھدلجوجانھ و اقدامات اقتصادی سختگیرانھ خود نسبت بھ افغانستان نرمش نش
  

ولی با آن ھم، ھرگز کامالَ توفیق نیافت . در واقع، ایاالت متحده از دیدگاه جنگ سرد بھ افغانستان می نگریست
رابطھ میان پشتونستان و نظارت شدید و تسلط اختناق آوری کھ اتحاد شوروی در آن بھ دست آورده، می رفت را 

. ضروری نمی باشد امریکاکھ افغانستان برای منافع امنیت  بھ ھررو، واشنگتن قبالَ تصمیم گرفتھ بود. درک کند
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خواه از ارباب . اما افغان ھا اذھان و عواطف خیلی انکشاف یافتھ دارند. افغانستان یک کشور رو بھ رشد است
آن ھا مشکل . اندیشھ باشند یا روستایی و یا قبیلھ یی، استعداد شان در تخمین صمیمیت و صداقت، بسیار حاد است

َ ارج می  امریکارا با پاکستان درک می کردند و فطرتا عدم ھمدردی  مریکاا را در مورد مشکلی کھ بدان عمیقا
روشن است با این فھم، آن ھا نمی توانستند ایاالت متحده را بھ عنوان یک میانجی بی . نھادند، احساس می نمودند

  .طرف بشناسند
  

ا بھ گونھ غیرمستقیم در فراھم نمودن آرامش موقت کھ از سوی غیرموثر بود، ام امریکاگرچھ مداخلھ مستقیم 
 ییامریکامیانجی ھای دیگر، مدبرانھ تنظیم شده بود، کمک شایانی کرد و لیکن منازعھ خود، چشمھ دوستی افغان 

حتا مصیبت بارتر، تاثیری بود کھ بر . را کھ در طی سال ھای جنگ لبریز شده بود، مسموم و خشک ساخت
  .شوروی بھ جا گذاشت –انروابط افغ

  
  :روس ھا قالبینوشداری 

. صدراعظم شد ١٩۵٣مداخلھ فعال شوروی در منازعھ پشتونستان ھنگامی آغاز گردید کھ سردار داوود در سال 
داوود کھ یک ناسیونالیست پشتون پرخاشگر بود، بھ حکم ضرورت نیز وادار می گردید کھ در جھت اتحاد و 

برای تحقق این اھداف، او در صدد برآمد تا ناسیونالیسیم پشتون را بھ عنوان . رداردنوسازی افغانستان گام ب
َ در کشمکش با پاکستان درگیر یافت. نیروی محرکھ بھ کار برد این ھمان . در نتیجھ او بھ زودی خود را عمیقا

تان در برابر فرصتی بود کھ اتحاد شوروی از دیر زمانی انتظارش را می برد و زیرکانھ از ضعف افغانس
داوود نمی توانست ھیچ رو پشتیانی ایاالت متحده را خواه برای موضع . پاکستان بھره برداری می کرد

پشتونستان خود و خواه برای درخواست ھای خویش برای کمک نظامی تا برای دستیابی بھ موازنھ با نیروی 
  .و داوود بھ دام افتاد اتحاد شوروی ھر دو را پیشکش نمود. بزرگتر پاکستان، بھ دست آرد

  
و محاصره پاکستان کھ در پی آن آمد، اتحاد شوروی در مورد نقل  ١٩۵۵بی درنگ پس از حادثھ بیرق در سال 

ھمچنان اتحاد شوروی . یکی از اقالم عمده صادرات افغانستان، پیشنھاد کمک کرد -ھوایی میوه ھای فاسد شدنی
در ماه دسامبر . نرخ ھای باربری بسیار مساعد پیشنھاد نمود شوروی بھخاک یک راه ترانزیتی را از طریق 

. بولگانین و خروشچف از کابل دیدن نمودند و کمک اقتصادی صد میلیون دالری را پیشکش کردند ١٩۵۵
افزون بر آن، آن ھا بھ . ھمچنان رھبران شوروی از موضع افغانستان در قبال پشتونستان آشکارا پشتیبانی کردند

افغان ھا کھ . شنھاد نمودند کھ اردو و نیروی ھوایی افغان را بار دیگر نوساری و مجھز سازندطور سری پی
مفتون و مسحور پشتونستان بودند، زھر را نوشدارو پنداشتھ آن را برای رفع مشکالت شان با پاکستان، بھ شتاب 

د و سیاست افغانی سنتی مبنی بر لویھ جرگھ یی، با تدبیر و تمھید وادار بھ دادن موافقت اش گردی. سر کشیدند
  .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 

نصبداران افغانی آموزش دیده در اتحاد شوروی بھ کشور نظامی شوروی بھ معنای آمدن مشاوران شوروی و م
شوروی ھا توانستند کھ منصبداران عمده نظامی افغان را جذب کنند و در نیروھای مسلح افغانی . را می داد

شبکھ ھای کمونیستی بیافزینند و کمک اقتصادی بھ پیمانھ گسترده، شوروی ھا را قادر گردانید کھ در افغانستان 
پروژه ھای امدادی . ی یافتھ و نموی حزب کوچک کمونیست افغانی را سرپرستی و تمویل نمایندنفوذ سیاس

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

  
نستان، روس ھا را قادر ساخت کھ نفوذ خود را در افغانستان بسط و گسترش دھند و پشتیبانی شوروی از پشتو

ھر بحرانی در منازعھ . را در راستای حفظ موازنھ بایستھ برای استقالل افغانستان بی اثر سازند امریکامساعی 
، ھنگامی کھ ١٩۶١و  ١٩۵۵این گونھ، در . با پاکستان، سیطره شوروی را بر افغانستان محکم تر می ساخت

پاکستان و افغانستان در آستانھ جنگ قرار داشتند، شوروی ھا فعاالنھ از کوشش برای فایق آمدن بر محاصره 
  .اقتصادی پاکستان و تقویت نیروھای مسلح افغانستان پشتیبانی می کردند

  
ای کمونیستی را در ھنگامی کھ لحظھ مساعد فرا رسید، شوروی ھا مھره ھای مھمی در اختیار داشتند کھ النھ ھ

در سال بعد، شوروی ھا کھ . دست بھ کودتا زد ١٩٧٨نیروھای مسلح افغانی فعال سازند، النھ ھایی کھ در اپریل 
از حکومت دست نشانده کمونیستی در کابل ناخشنود بودند، افغانستان را مورد تعرض قرار داده و یک حکومت 
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پیش از این کھ شوروی ھا سربازان را بھ آن سوی . صب کردندمی پسندیدند، ن دست نشانده دیگر را کھ بیشتر
این منازعھ . محکمی برکشور داشتند کنترلو بالفعل . مرز افغانی بفرستند، زمینھ را کامالَ آماده ساختھ بودند

پشتونستان بود کھ رشتھ گسیختھ را بھ وجود آورد کھ شوروی ھا توانستند آن را کش کنند تا تار و پود بافت 
  .تقالل افغانستان را از ھم بگسلند و ریشھ ریشھ نماینداس
  

شوروی ھا پشتیبانی خود را از مواضع افغانی در . بھ این سو، منازعھ شکل تازه یی بھ خود گرفت ھنگاماز آن 
اما چون مقاومت سرسخت افغانی بھ جھاد تحول یافت و . طی سال ھای نخست پس از تعرض نرم تر ساختند

رھایی بخش ملی شد، چنین نتیجھ گرفتند کھ کلید مقاومت در پناھگاه امن و کمکی نھفتھ بود کھ جنگ دامنھ دار 
روحیھ آزادیخواھی  با بر انگیختن، پشتوانھبھ منظور از میان بردن این . آن ھا در پاکستان دریافت می کردند

ی، قبایل مرزی مردمان بی طرف از لحاظ تاریخ. قبایل پشتون آغاز بھ فتنھ انگیزی در نوار قبیلھ یی نمودند
آنان از تمام جوانب پول می گیرند اما دیرگاھی . ماھری بوده اند کھ می دانند چگونھ با توازن قوا توافق کنند

  .فروختھ شده باقی نمی مانند
  

خان عبدالولی خان در صوبھ سرحد شمال  NDPاحزاب پاکستانی چپگرای رادیکال مانند حزب دموکراتیک ملی 
کھ در راس آن غوث بخش بیزنجو قرار داشت و پایگاه آن در بلوچستان می  PNPحزب ملی پاکستان  غرب و

باشد، از حکومت کمونیست در افغانستان طرفداری و با سیاست رییس جمھور ضیاء الحق در خود داری 
یاء بھ یک دوره ھنگامی کھ رژیم ض 1986در جوالی . ورزیدن از شناسایی یا گفتگو با کابل مخالفت می کردند

انتقالی بھ حکومت ملکی بھ شمول انتخابات آزاد در نھایت امر دست یازید، برخی از احزاب چپگرا، ائتالفی 
ولی خان و بیزنجو و برخی دیگر از سیاستمداران چپگرا بر . تشکیل دادند کھ ھدف آن برکنار نمودن ضیاء بود

آنان اظھار می داشتند کھ در صورت یک . بر می انگیزداین بودند کھ ضیاء خشم شورروی ھا را بر پاکستان 
عملیات برونمرزی کھ . رویارویی نظامی مستقیم با اتحاد شوروی، ایاالت متحده برای نجات پاکستان نخواھد آمد

بھ سرپرستی شوروی ھا از سوی افغانستان صورت می گرفت، و موج دھشت افگنی کھ سر تا سر صوبھ سرحد 
  .46فتھ بود، دیدگاه ھای این رھبران چپگرا را تقویت می کردشمال غرب را فراگر

  
بعد دیگری از مظھر کنونی پشتونستان، ھمانا حضور میلیون ھا پناھگزین افغان در پاکستان است کھ بیشتر آن ھا 

ی از یک لحاظ، آنان ھمین اکنون پشتونستان خودشان را ساختھ اند، اگر آن ھا بھ سبب مین ھا. پشتون می باشند
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 احتماَال 

  .بھ یک لبنان دیگر مبدل سازند
  

این نھ تنھا تھدید بھ نابودی آخرین پارچھ . تونستان ھنوز ھم بھ شکل دیگری تھیھ می گردداز این رو، زھر پش
ھای استقالل و آزادی افغانستان می کند، بلکھ این تھدید را ھم در بر دارد کھ بھ درون پاکستان سرازیر کند و آن 

  .47کشور را نیز ویران نماید
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 شایق قاسم

 یاپژوھشگر در دانشگاه ملی آسترال
 
  

 خط دیورند
  پاکستان - و آینده روابط افغانستان

  
. 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 
رھبری دولت افغانستان بارھا پاکستان را متھم . ریشھ کن کردن دھشت طالبان و القاعده محال خواھد بودباشند، 

بھ حمایت از طالبان کرده و از حامیان بین المللی خویش خواستھ است تا توجھ بیشتری در راستای از میان بردن 
غانستان را رد نموده است تا حدی کھ چندی پاکستان پیوستھ اتھامات اف. ریشھ ھای تروریزم در آن کشور نمایند

وزیر خارجھ پاکستان، اساس منطقی اتھامات افغانستان را زیر سؤال برده، از  -پیش خورشید احمد قصوری
بھ عمد بی  بفرمایید بگویید، چھ انگیزه یی وجود دارد تا بخواھیم کشور شما را«: وزیرخارجھ افغانستان پرسید

ی قصوری پس از دیدارش با داکتر سپنتا بھ این پرسش خود چندین بار در مواقع گوناگون البتھ آقا» ثبات بسازیم؟
در تراز بین المللی بھ گونھ یی اشاره نموده کھ گویا وزیر خارجھ افغانستان در برابر این سؤال وی مات شده 

  5. باشد
  

تان دارد و یا خیر، موضوعی است کھ این کھ پاکستان کنون کدام انگیزۀ مستقیم بھ خاطر بی ثبات نمودن افغانس
می شود در باره آن جدا گانھ، با در نظر داشت میزان فواید و زیانمندی آن کشور از تدوام بی ثباتی در 

کشور، مسایل بس  مگر چیزی کھ نباید فراموش گردد، اینست کھ در روابط دو. افغانستان، بھ بررسی پرداخت
شده تا مراودات شان از ھمان آوان تولد پاکستان بھ عنوان یک کشور عمیق و پیچیده تاریخی ھست کھ باعث 

در این میان، اساسی ترین مشکلی کھ در روابط دوکشور از ھمان آغاز اثر . مستقل روی ھم رفتھ خصمانھ باشد
بس منفی برجا گذاشت، ھمانا موضوعات دوگانھ و با ھم مرتبط خط دیورند و حمایت از داعیھ پشتونستان از 

 . ی افغانستان بوده استسو
  

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 

اند کھ وابستگی روزافزون اقتصادی و سیاسی افغانستان بھ شوروی در بسیاری از دانشمندان بر آن . می گردید
، کھ سر انجام منجر بھ تجاوز آن کشور بھ افغانستان گردید، تقریباً بھ صورت کل ١٩٨٠تا  ١٩۵٠دھھ ھای 

   6.معلول حمایت شدید افغانستان از داعیھ پشتونستان بوده است
  

  :آقای حامد کرزیمسالھ خط دیورند پس از بھ وجود آمدن دولت 
در سال ھای اخیر، ھرگاھی کھ سخن از خط دیورند در میان بوده، حکومت آقای کرزی ھمواره آن را بھ  

این گونھ، دولت افغانستان . پارلمان کشور محول نموده است تا در فرصت مساعد در این باره تصمیم بگیرد
شدن یک مناقشھ پیچیده تاریخی در برابر پاکستان توانستھ است در اوضاع کنونی از یک سو، از باز برانگیختھ 

اجتناب نماید و از سوی دیگر، از مسوولیت اعتراف بھ مشروعیت خط دیورند بھ عنوان مرز بین المللی 
اما بھ باور برخی از آگاھان، دوام عدم تفاھم دو طرف بر موضوع خط دیورند . پاکستان طرفھ رود –افغانستان

                                                
5. http://www.state.gov/secretary/rm/2006/68381.htm, 16, July 2006 
6.Nick Cullather, ‘Damming Afghanistan: Modernisation in a Buffer State’, in The Journal of American 
History, vol. 89, No. 2, September 2002. Henry S. Bradsher, Afghanistan and the Soviet Union (Durham: 
Duke Press Policy Studies, 1983) p. 17 

http://www.state.gov/secretary/rm/2006/68381.htm
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ات سؤ آن، در نبود فضای اعتماد و ھمکاری میان دو کشور در عرصۀ مبارزه در برابر از مسایلی است کھ تأثیر
   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، 

ھ خاطر باید داشت کھ این پارلمان افغانستان بود کھ در سال ب. ضامن حل مسالمت آمیز این موضوع نمی باشد
با صدور قطعنامھ یی خط دیورند را یک خط کاذب و خیالی شمرد و ھمھ موافقتنامھ ھای پیشین را کھ با  ١٩۴٩

 8. ھند بریتانیایی بھ امضأ رسیده بود، مردود اعالم نمود
  

ود بھ گونھ قطعی پیش بینی نمود کھ پارلمان این بار در گرچھ اوضاع امروزی متفاوت است، اما با آن ھم نمی ش
، دولت افغانستان معضلۀ خط ١٩۴٩اما روشن است کھ با وجود قطعنامۀ پارلمان در سال . زمینھ چھ خواھد کرد

در غیر آن، دلیلی وجود ندارد کھ حکومت آقای کرزی موضوع را یک بار دیگر بھ . دیورند را حل شده نمی داند
  .لمان محول نمایدتصمیم پار

  
بھ ھر رو، چنین بر می آید کھ از مسایل خیلی مطرح در تداوم مسالھ خط دیورند، این است کھ بیشتر مردم 

البتھ،  9.افغانستان و پاکستان و حتا برخی از رھبران دو کشور پیرامون جوانب کلی آن اطالعات کافی ندارند
سیار حساس است کھ نھ تنھا نمی شود در باره آن با آزادی معضلھ مرز با پاکستان در افغانستان یک موضوع ب

کامل سخن گفت، بلکھ ھیچ پژوھشگری نمی تواند بھ اسناد و اطالعات مرتبط بھ آن کھ در مراجع مختلف دولتی 
این در حالی است کھ قانون اساسی . از جملھ در وزارت امور خارجھ موجود است، بھ آسانی دسترسی پیدا نماید

   10. دی داشتن دسترسی بھ اطالعات را، مشروط بھ تحفظ امنیت ملی و حقوق اتباع، تضمین می کندکشور آزا
  

ھمین گونھ، عامل دیگری کھ بھ ابھام بیشتر در زمینھ افزوده است، این است کھ بیشتر نویسندگان افغانستانی و 
انگیزۀ دفاع از موقف دولتی . نمایند پاکستانی پیوستھ در نوشتھ ھای خود کوشیده اند تا از موقف کشور خود دفاع

بھ میزانی در میان نویسندگان ھر دو کشور معمول بوده کھ بھ ندرت می توان تحقیقی را دریافت کھ در آن از 
در بیشتر موارد از منابع دست دوم، سوم و چھارم بھ گونھ گزینشی  .مواد و منابع دست اول بھره گیری شده باشد

برخی ھا در این راستا بھ آن پیمانھ سرسپرده . توان ھدف از پیش تعیین شده را ثابت نموداستفاده شده تا با آن ب
  . نادرست، و اما مطابق بھ ھدف شان، دریغ ننموده اند بوده اند کھ حتا از نوشتن اطالعات کامالً 

  
ت اول بھره در تحقیق دست داشتھ، در بررسی جوانب گوناگون مسالھ خط دیورند تا جای امکان از منابع دس

شکل اجمالی این تحقیق بھ گونھ یی طرح گردیده کھ در آن رئوس مطالب بازگوی چھار عنصر . گیری شده است
اساسی سازندۀ موقف تاریخی افغانستان مبنی بر عدم مشروعیت خط دیورند پس از بھ وجود آمدن پاکستان تا 

چون در بیشتر موافقتنامھ ھا و . شده استکنون می باشد، کھ جزئیات ھریک از آن جداگانھ بھ بحث گرفتھ 
معاھدات پیشین با افغانستان، تنھا از دو تقویم ھجری قمری و میالدی استفاده می شد کھ با تقویم ھجری 

                                                
7. Amin Tarzai, ‘Afghanistan: Kabul's New Strategy Focuses On Pakistan’, in Radio Free Europe Radio 
Liberty, 10 July 2006 
8. Stanley Wopert, Roots of Confrontation in South Asia: Afghanistan, Pakistan, India and the 
Superpowers, (New York: Oxford University Press, 1982), pp. 120-121. Also See G. M. Ghubar, 
Afghanistan in the Course of History [vol. 2, Farsi version] (Virginia: American Speedy Press, 1999), p. 
234 

بھ افغانستان سفری داشتم  ٢٠٠۶تا فبروری  ٢٠٠۵نگارنده از ماه نوامبر  .9
در . کھ طی آن با شماری از رھبران و مأموران بلندپایھ دولتی مصاحبھ نمودم

ن کسانی را سراغ داشت کھ موافقتنامھ میان این شخصیت ھا، بھ ندرت می توا
ھمچنان برخی از رھبران پاکستانی . دیورند را دیده و یا مطالعھ نموده باشند
برای مثال، باور بر این کھ . نیز اطالعات نادرستی در زمینھ دارند

 ١٩٩٣سال امضأ شده بود و گویا در سال  ١٠٠موافقتنامھ دیورند تنھا برای 
 : نگاه شود بھ. است میعاد آن پایان یافتھ

Governor Urges Federal Govt to Renew Durand Line Agreement’, in DAWN, 2 September 2005.  
 قانون اساسی افغانستان ۵٠نگاه شود بھ ماده  .10
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مطابقت نمی کند، از این رو، بھ خاطر آسانی و وضاحت برای خوانندگان، تنھا از  خورشیدی معمول در کشور
  . جری قمری بیشتر در افغانستان مأنوس است، کار گرفتھ شده استتقویم میالدی آن کھ نسبت بھ ھ

  
در  -ھرچند کوچک  -بھ امید آن کھ این پژوھش در وضاحت بیشتر موضوع سودمند واقع شده و خدمتی باشد 

  . راستای دوستی مردمان صلحجوی دو کشور ھمسایھ و ھمفرھنگ افغانستان و پاکستان
  
  :میعاد اعتبار خط دیورند -1
میان آقای ھنری مارتیمر دیورند  ١٨٩٣شتر مردم افغانستان بھ این باورند کھ موافقتنامھ دیورند کھ در سال بی
)Sir Henry Mortimer Durand(-  وزیر خارجھ دولت بریتانیا برای ھندوستان، و امیر عبدالرحمان خان

این گونھ، میعاد اعتبار این خط در  .سال از تاریخ امضای آن اعتبار داشت ١٠٠بھ امضأ رسید، تنھا برای مدت 
این باور در آگاھی سیاسی مردم افغانستان بھ آن پیمانھ عمیق است کھ حتا . باید بھ پایان رسیده باشد ١٩٩٣سال 

اما با وجود آن، تا  11.شماری از رھبران طراز اول کشور نیز گاھی در اظھارات شان آن را بازتاب داده اند
. و یا ھوادارن این دیدگاه ظاھراً ھیچ سندی پیشکش نگردیده کھ مصداق ادعایشان باشدکنون از سوی افغانستان 

با بررسی اسناد مربوطھ دیده می شود کھ در متن موافقتنامھ دیورند و اسناد دیگری کھ میان کمیسیون ھای 
موردی نیست کھ  بھ امضأ رسیده، ١٨٩۶افغانستان تا سال  -مشترک تعیین و نشانھ گذاری مرز ھند بریتانیایی

 چگونھ ھمچو یک ادعای ظاھراً  روشن نیست کھ 12.محدودیت زمانی صد سالۀ این موافقتنامھ را توجیھ کند
  نادرست تا این حد، بھ گونھ یی کھ بھ ندرت کسی بتواند آن را زیر سؤال ببرد، عمومیت پیدا کرده است؟

  
حقیقت ندارد، باید گفت کھ در واقع، موافقتنامھ  در حالی کھ محدود بھ صد سال بودن موافقتنامھ دیورند ھرگز

صورت گرفتھ بود و این اصل را می  دیورند بھ شکل دیگری محدود بھ زمان حتا کوتاھتری نسبت بھ صد سال
  .توان نھ در متن موافقتنامھ، بلکھ در اسناد تاریخی روابط افغانستان با بریتانیا دریافت

 
پس از مرگ امیر عبدالرحمان خان، دولت ھند بریتانیایی بھ ریاست اسناد تاریخی حاکی از این است کھ 

امیر حبیب هللا خان، دعوت نمود تا از  -از جانشین و فرزند وی) Lord Curzon(الرد کرزن  -وایسرای
 مسائل مورد. بازدید نموده و در باره مسائل مورد عالقھ با مقامات ھند بریتانیایی دیدار و گفتگو نماید ھندوستان

عالقھ بریتانیا در این زمان مشمول یک بررسی کلی تفاھمات پیشین میان دوکشور، از جملھ بازنگری موافقتنامھ 
  .طرف بود ھا در باره سرحدات دو

  
امیر حبیب هللا بھ سفر ھندوستان مایل نبود و در پاسخ بھ دعوت الرد کرزن اظھار داشت کھ وی نیازی بھ این 

. با انگلیسی ھا داشت، پابند می باشد) امیر عبدالرحمان(تفاھمات و توافقاتی کھ پدرش  سفر نمی بیند؛ زیرا با ھمھ
روی ضرورت سفر امیر بھ  از این رو، وایسرا. این پاسخ امیر برای دولت ھند بریتانیای قانع کننده نبود

ریتانیا با شخص امیر تفاھمات و توافقات پیشین ب ھندوستان بیشتر از پیش پافشاری کرده و خاطر نشان نمود کھ
اکنون کھ امیر  .عبدالرحمان خان بھ امضأ رسیده بود و تنھا در طول حیات وی مدار اعتبار انگاشتھ می شدند

این گونھ، دولت ھند بریتانیایی خود اقرار . جدید بھ کرسی قدرت نشستھ، وی باید این موافقتنامھ ھا را تجدید نماید
در طول زندگی امیر عبدالرحمان اعتبار داشت کھ با درگذشت امیر، اعتبار سند نمود کھ موافقتنامھ دیورند تنھا 

  . نیز فسخ گردید
  

میلیون  1.8در پی آن، دولت ھند بریتانیایی برای آن کھ امیر را وادار بھ سفر نماید، از فرستادن مبلغ ساالنھ 
ھر دوی آن در موافقتنامھ دیورند درج کھ  –ھندوستان روپیھ و اجازۀ ترانزیت جنگ افزار بھ افغانستان از راه

سر انجام، گرچھ در این مرحلھ، امیر حبیب هللا بھ ھند نرفت، مگر توافق نمود تا . شده بود، خود داری ورزید

                                                
با یکی از رھبران بلند پایھ  در کابل ٢٠٠۶فبروری  ١۶گفتگو بھ تاریخ  .11

 .دولتی
39. C. U Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS Relating to 
India and Neighbouring Countries, Vol. XIII, Documents No. XII, XIII, XIV, XV, XVI and XIX 
(Calcutta: Government of India Central Publication Branch, 1933), pp. 256 – 278. 
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، را بھ منظور گفتگو )Sir Louis W. Dane(لویی دین  -وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا برای ھندوستان
لویی دین در حالی کھ پیش نویس موافقتنامۀ جدیدی را با خود داشت، . درکابل بپذیرددر باره مسائل مورد عالقھ 

امیر حبیب هللا نیز از جانب خود، مسوده یی را تھیھ و پیشکش نمود کھ . وارد کابل گردید ١٩٠۴در اواخر سال 
این موافقتنامھ پس از یک . بھ جز از تائید و تمدید توافقات پیشین با بریتانیا، چیز دیگری را در بر نمی گرفت

 ١،٨میالدی بھ امضأ رسید و دولت ھند بریتانیایی پرداخت مبلغ ساالنھ  ١٩٠۵مارچ  ٢١رشتھ گفتگوھا بھ تاریخ 
را از سرگرفتھ و اجازه داد تا افغانستان ھرگاه بخواھد از طریق خاک  -بھ شمول قروض پیشین -میلیون روپیھ

» حبیب هللا –موافقتنامۀ دین«ن موافقتنامھ کھ بیشتر بھ طور مختصر بھ نام در ای 13. ھندوستان اسلحھ وارد نماید
  :یاد می شود، تعھدات امیر حبیب هللا قرار زیر است

  
بدین وسیلھ توافق می نمایم کھ در امور مھم اساسی و فرعی مندرج موافقتنامھ ] امیر حبیب هللا[اعلیحضرت ] من[
و خارجی و سایر تفاھماتی کھ اعلیحضرت پدر مرحوم من با حکومت در رابطھ با امور داخلی ] خط دیورند[

عمل نموده ] خط دیورند[اعلئ بریتانیا منعقد نموده و مطابق بھ آن عمل کرد، من ھم مطابق بھ ھمان موافقتنامھ 
  14. ام، عمل می نمایم و عمل خواھم کرد، و من در ھیچ معاملھ و پیمانی آن ھا را نقض نمی نمایم

  
با  دوباره ١٩٠۵رو، پس از انقضای موافقتنامھ دیورند با درگذشت امیر عبدالرحمان، اعتبار آن در سال از این 

دوام  ١٩١٩شخص امیر حبیب هللا تمدید گردید کھ تا درگذشت وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس در سال 
  .نمود

  
ت علی احمد خان بھ راولپندی مسافرت پس از جنگ سوم انگلیس با افغانستان، ھیات صلح افغانستان بھ ریاس

معاھدۀ صلح فی مابین دولت جلیلۀ بریتانیا و دولت مستقل «میالدی  ١٩١٩اگوست  ٨نموده و بھ تاریخ 
دولت بریتانیا در این معاھده و ضمایم آن، استقالل افغانستان را بھ رسمیت  15.را بھ امضأ رسانیدند» افغانستان

ستان را متجاوز خواند و تمام موافقتنامھ ھای پیشین با امیران افغانستان را فسخ شناخت، ولی در عین حال، افغان
بھ شمول پرداخت مستمری ساالنھ بھ امیران افغانستان و اجازه ترانزیت اسلحھ از راه خاک . اعالم نمود
ر زیر می اما تا جایی کھ بھ مشروعیت خط دیورند ارتباط می گیرد، مادۀ پنجم معاھدۀ صلح قرا. ھندوستان

  :نگارد
 

پذیرفتھ شده ] حبیب هللا[دولت افغانستان سرحد ھند و افغان را ھمان طوری کھ توسط امیر مرحوم 
 .بود، می پذیرد

  
بین المللی افغانستان و ھند بریتانیایی از  از این رو، برای نخستین بار موقف قانونی خط دیورند بھ عنوان مرز

کمروایی ھر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات دو کشور محدودیت مصادفت میعاد آن با طول ح
  .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 

ر دولت افغانستان با رفتار نیک خود در برابر بریتانیا حسن نیت رسید و در مادۀ چھارم آن تذکر رفتھ بود کھ اگ
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 

 Sir(آقای ھنری دابس  ١٩٢١لھذا گفتگوھا دو باره از سرگرفتھ شد تا این کھ در جنوری سال . رونق دھندتری 
Henry R. C. Dobbs (- جدیدی کھ بھ  معاھدهدر پی آن،  16.نماینده فوق العاده بریتانیا بھ کابل اعزام گردید

بھ  -مسمی است، از سوی دابس» افغانستان روابط دوستانھ و تجاری میان بریتانیای کبیر و برپاییمعاھدۀ «نام 
در  ١٩٢١نوامبر سال  ٢٢بھ نمایندگی از دولت افغانستان، بھ تاریخ  -نمایندگی از دولت بریتانیا و محمود طرزی

                                                
13. Martin Ewans, Afghanistan: A New History (Richmond: Curzon, 2001), pp. 81-82 
14. Aitchison, TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII, No. XXI, p. 282 
15. 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. 
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ھمچنان شایان یادآوری است کھ تبادلھ رونوشت ھای تصویب شدۀ این معاھده از سوی . کابل بھ امضأ رسید
  .نیز در کابل صورت گرفت ١٩٢٢فبروری سال  ۶ریخ حکومات ھر دو کشور بھ تا

  
منعقدۀ راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن، خط دیورند  ١٩١٩منعقدۀ کابل، معاھدۀ سال  ١٩٢١معاھدۀ سال

مادۀ دوم این معاھده در مورد، قرار . را بھ عنوان مرز بین المللی افغانستان یک بار دیگر بھ رسمیت شناخت
  :زیر است

  
 ١٩١٩اگوست ٨رف، مرز ھند و افغان را، ھمان طوری کھ از سوی دولت افغانستان در مادۀ پنجم معاھدۀ دو ط

   17.می پذیرد منعقدۀ راولپندی پذیرفتھ شده بود، متقابالً 
  

برای حکومات ھردو کشور این صالحیت را داده بود کھ آن را پس از  ١٩٢١با آن ھم، مادۀ چھاردھم معاھدۀ 
  : ترجمھ متن مادۀ چھاردھم قرار زیر است. دادن یادداشت رسمی بھ جانب مقابل، فسخ نمایند گذشت سھ سال، با

ھرگاه ھیچ یک از . مواد این معاھده از تاریخ امضأی آن نافذ گردیده، و از ھمان تاریخ تا سھ سال دوام می نماید
خود مبنی بر فسخ آن آگاه نسازد، دو طرف، دوازده ماه پیش از پایان سھ سال متذکره، طرف دیگر را از تصمیم 

مرعی األجرأ می باشد الی اختتام یک سال پس از ھمان تاریخی کھ یکی از دو طرف آن را فسخ نموده ] معاھده[
   18.باشد

  
گذشتھ از آن، این معاھدۀ بعدھا در دوران . حکومت امیر امان هللا خان ھیچگاھی این معاھده را فسخ ننمود

وزیرمختار محمد نادر  -نیز از طریق تبادلۀ یک یادداشت دیپلوماتیک میان شاه ولی خان پادشاھی محمد نادر خان
جوالی  ۶وزیر خارجھ بریتانیا، بھ تاریخ  -)Arthur Henderson(خان در لندن، و آقای آرتور ھندرسن 

  :بند دوم یادداشت وزیرمختار افغانستان در این باره چنین می نگارد. تایید گردید ١٩٣٠
  

ً ضبط نمایم کھ درک ما نیز ھمین است کھ این دو ] بھ یادداشت شما[پاسخ در  من نیز افتخار دارم تا رسما
   19.دارای اعتبار تام بوده و کامالً مرعی األجرأ اند] ١٩٢٣و معاھدۀ تجاری جون  ١٩٢١معاھدۀ [معاھده 

  
ان و ھند بریتانیایی الزمۀ بھ دست بھ گفتۀ برخی از آگاھان، بھ رسمیت شناختن مرز بین المللی میان افغانست
ھمچنان باید گفت کھ ضمن این  20.آوردن استقالل افغانستان بود کھ شاه امان هللا نمی توانست از آن سر باز زند

معاھده، نامھ نمایندۀ فوق العادۀ بریتانیا بھ وزیر خارجۀ افغانستان بھ گونھ غیر مستقیم، اعتراف بھ طبیعی بودن 
برخی ادعا نموده اند کھ  21.فغانستان بھ چگونگی وضعیت قبایل آن سوی خط دیورند می کندعالقمندی دولت ا

 22.این نامۀ برای شاه امان هللا 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 

19 - 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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رای صد سال نھ بلکھ برای مدت از آنچھ در باال گفتھ شد، بر می آید کھ اعتبار موافقتنامھ خط دیورند در آغاز ب
ولی بعد ھا این موافقتنامھ و مرز افغانستان . بوده است) برای زمان حیات امیر عبدالرحمان خان(بسیار کوتاھتر

با ھند بریتانیایی، دست کم یک بار از سوی حبیب هللا خان، دو بار از سوی امان هللا خان و یک بار از سوی 
و میعاد اعتبار آن از محدودیت مصادفت با طول حکمروایی ھر امیر فارغ شده و محمد نادر خان تایید گردیده 

  . دایمی گردید
  
  :تحمیلی بودن خط دیورند -2

عامل دیگری کھ در افغانستان مشروعیت خط دیورند را ھمیشھ مورد سؤال قرار داده، مبنی بر این است کھ گویا 
از این رو، موافقتنامھ یی کھ تحمیلی باشد، برای . حمیل شده بودموافقتنامھ خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان ت

برخی از تاریخپژوھان افغان نگاشتھ اند کھ موافقتنامھ دیورند بر امیر عبدالرحمان . افغانستان فاقد اعتبار است
قتنامھ، خان با تھدید جنگ و محاصرۀ اقتصادی از سوی بریتانیا تحمیل شده بود و امیر پیش از امضای این مواف

مگر برخی از نویسندگان خارجی این ادعا را  23.نھ جرگھ یی تشکیل نمود و نھ مشوره یی با مأموران خود کرد
پیش از آن،  زیرا. رد نموده و می نگارند کھ امیر در حقیقت از پیشنھاد تعیین سرحد افغانستان استقبال گرم نمود

پیوستھ بھ سوی قندھار و کابل در پیشرفت بود، ولی تعیین دولت ھند بریتانیایی با ساختن خطوط آھن و شاھراه 
  24 .سرحد بھ آن توقف داد

  
گذشتھ از آن، این ھم یک واقعیت مسلم است کھ امیر موافقتنامھ دیورند را در برابر افزایش پول ساالنھ اش از 

ت در مادۀ ھفتم معاھده جزییات این واقعی. میلیون روپیۀ ھندی، پذیرفت ١،٨میلیون بھ  ١،٢سوی بریتانیا، از 
  .درج است

  
بھ یادداشت ھای امیر عبدالرحمان اشاره می کنند کھ در آن » دیورند تحمیلی بودن خط«ھمچنان مخالفان دیدگاه 

گذشتھ از آن، اسناد دست داشتھ بیانگر آنست کھ امیر . از انعقاد موافقتنامھ دیورند بھ رضایت یاد شده است
اد موافقت نامھ دیورند دربار بزرگی را در کابل ظاھراً برای مأموران دولت و عبدالرحمان خان پس از انعق

وردھای ابزرگان کابل برگزار نمودکھ در آن با کمال رضایت در باره معاھدۀ دیورند بھ عنوان یکی از دست
ان در پایان سخنرانی امیر، متن دیگری بھ نمایندگی از حاضر. مطلوب زمان حکمروایی اش سخنرانی نمود

اما از دیدگاه برخی از تاریخ پژوھان افغان، سخنرانی  25.مجلس در حمایت از این دستآورد وی قرائت گردید
امیر مردم را در برابر یک کار انجام شده قرار داد و پاسخ حاضران مبنی بر حمایت از عملکرد امیر در این 

ھمچنان برخی  26.یگری را دارا نمی باشدارزش د» یک جوابیۀ فرمایشی از پیش تعیین شده«زمینھ، بھ جز از 
  27.است، جعلی می دانند مرزھااز تاریخپژوھان افغان آن بخش ھای یادداشت ھای امیر را کھ در باره تعیین 

 
ولی . با توجھ بھ آنچھ در باال آمد، تحمیلی بودن موافقتنامھ دیورند آشکارا یک موضوع مستدل و قابل بحث است

صحت داشتھ باشد، باز ھم دشوار خواھد بود کھ مشروعیت خط دیورند را بھ عنوان بھ فرض آن کھ این ادعا 
پاکستان از این لحاظ مردود بشماریم زیرا در این مورد دست کم دو اصل زیر نیز می  –مرز بین المللی افغانستان

 :تواند مطرح باشد
  
تانیایی بھ گونھ انحصاری منوط بھ خالف آنچھ بیشتر تصور می شود، مشروعیت مرز افغانستان با ھند بری -1

در این باره، دست کم چند موافقتنامھ از جملھ موافقتنامھ گندمک . نبوده است ١٨٩٣موافقتنامھ دیورند منعقدۀ سال 
، ١٩٠۵پیش از امضای موافقتنامھ دیورند و چھار معاھدۀ دیگر پس از آن کھ روی آن بھ ترتیب در سال ھای 

روشن است کھ افغانستان . افغانستان توافق صورت گرفتھ، مطرح می باشد از سوی ١٩٣٠و  ١٩٢١، ١٩١٩
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 

 689فغانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ص غبار، ا .26
27. M. Hassan Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan, p. 185. 
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و در سال نھ تنھا کھ بھ امضأ رسید، بلکھ تصویب نیز گردیده  ١٩٢١-روابط دوستانھ و تجاری منعقدۀ کابل
  .در کابل میان حکومات دوکشور رسماً تبادلھ شدند ١٩٢٢

  
اگر بھ تاریخ سیاسی تأسیس دولت ھای ملی معاصر اندکی نگاه شود، در واقع، موجودیت کم و بیش فشار  -2

اگر . بیشتر کشور ھای معاصر ھمیشھ مطرح بوده است خارجی بھ عنوان یک عنصر ذاتی در تعیین مرزھای
ھ موجودیت فشار خارجی را در تعیین مرزھای کشورھا بھ عنوان یک عنصر منفی نکوھش نموده و قرار باشد ک

بھ اساس آن، مشروعیت مرزھا را بھ گونھ یک جانبھ بازنگری نماییم، نظام کنونی بین المللی یک سره برھم می 
ر برگیرندۀ ساحۀ وسیع خورد، زیرا ھستند بسیاری کشورھای دیگری کھ ھمچنین آرزو دارند تا مرزھای شان د

  . تر باشد
  

ھمچنان باید در نظر داشت کھ تا کنون ھیچ کشوری از موقف افغانستان در رابطھ با مسالھ خط دیورند پشتیبانی 
اما در مقابل، ھمھ کشورھای پرقدرت و سازمان ھای مھم . بھ شمول ھندوستان و شوروی پیشین –ننموده است

گلستان، سازمان ملل و کشورھای اسالمی خط دیورند را بھ مثابھ مرز قانونی و ، انامریکابین المللی، بھ شمول 
   28.پاکستان بھ رسمیت می شناسند –دایمی افغانستان

  
  :اعتبار خط دیورند پس از فروپاشی ھند بریتانیایی -3

د تا مشروعیت برای نخستین بار برای حکومت افغانستان دلیلی فراھم آور ١٩۴٧فروپاشی ھند بریتانیایی در سال 
صدر اعظم وقت، در دیداری با وزیر دولت در امور  -پس، شاه محمود خان. خط دیورند را زیر سؤال ببرد

چون معاھدات پیشین در باره مرز «در لندن واضح نمود کھ  ١٩۴٧جوالی  31خارجۀ بریتانیا بھ تاریخ 
 کھ دارد وجود سیاسی آن کشور لغو می گردد، افغانستان با ھند بریتانیایی بھ امضأ رسیده بود و حاال –ھندوستان

لھذا، پس از انتقال قدرت بھ پاکستان، تمام این معاھدات از سوی دولت افغانستان بھ خودی خود ساقط انگاشتھ می 
اگوست  ١۴این صورت، موقف حکومت افغانستان در این مورد حتا پیش از استقالل پاکستان، در . »شوند

 29.، اعالم گردید١٩۴٧
 

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 

نمایندگی ھای افغانستان در خارج، سیاست خارجی کشور را می ساخت کھ از سوی رسانھ ھای گروھی داخلی و 
   30.ترویج می گردید پیگیرانھ پیوستھ ودر درازای چندین دھۀ بعدی 

...  
 و اما ببینیم کھ موقف افغانستان را تا چھ حد می توان بر اساس قوانین بین المللی توجیھ نمود؟

  
مجموعۀ قواعدی . بھ آن رو آورد در رابطھ با جانشینی دولت ھا در تراز بین المللی، قوانینی ھست کھ می شود
 Vienna Convention onکھ مشخصاً بھ این منظور در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده، 

Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRT) » کنوانسیون ویانا در مورد
تصریح می نماید کھ جانشینی  VCSSRTمادۀ یازدھم  31.نام دارد» معاھدات] بر[جانشینی دولت ھا ] تأثیرات[

  :دولت ھا بر موارد زیر تأثیر نمی گذارد
  .مرزھای بین المللی کھ با معاھدات بھ وجود آمده است  - أ

                                                
28. Olaf Caroe, The Pathans: 550 BC-AD 1957 (London: Macmillan, 1958), pp. 465-466. Hasan Ali Shah 
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 .مسوولیت ھا و حقوقی یی کھ با معاھدات بھ وجود آمده و مرتبط بھ امور مرزی می باشد   - ب
  

فروپاشی دولت ھند بریتانیایی و بھ  -است پس، این گونھ، خالف آنچھ ھمواره موقف دولت افغانستان بوده
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
  

کھ بر عموم ، آن عده از مندرجات این کنوانسیون VCSSRTالبتھ باید خاطر نشان نمود کھ مطابق بھ مادۀ ھفتم 
) قبل عطف بھ ما( قوانین بین المللی در عرصھ جانشینی دولت ھا تأثیر گذار نیستند، خود بھ شکل پس کنشی

، پس از ١٩٩۶تدوین گردید و در سال  ١٩٧٨در سال  VCSSRTسند بین المللی . مرعی األجرأ نمی باشند
است چندین دھھ پس از بھ وجود آمدن پاکستان تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، نافذ گردید کھ روشن 

ولی صرف نظر از . ھمچنان باید گفت کھ افغانستان تا کنون از کشورھای امضأ کنندۀ این کنوانسیون نیست. است
از  ١٩٩۶را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است کھ این سند تا سال  VCSSRTاین کھ افغانستان بخواھد کھ 

امضأ و تایید گردید کھ در نتیجھ قابلیت اجرایی را دارا  -بھ شمول پاکستان  –ھای جھان سوی شمار بسیار کشور
 .شد
  
تصریح شده کھ تمام امور دیگری کھ در چارچوب این کنوانسیون تدوین  VCSSRTھمچنان در مقدمۀ  

وری گرفتھ بھ دا) Customary International Law(نگردیده، کماکان مطابق بھ قوانین عرفی بین المللی 
روشن است کھ قوانین عرفی بین المللی از جملھ منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی می . می شوند

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

  
آوری گردید، اگر قرار باشد کھ دولت ھای افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا بنا بر این، آن چھ در باال یاد

بسپارند، محال بھ نظر می رسد کھ  داوریموضوع مشروعیت خط دیورند را بھ دادگاه عدالت بین المللی برای 
المللی قرار  ادعای افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت بھ دلیل جانشینی دولت ھا مورد حمایت قضأیی بین

  .گیرد
 
  : انتقاد اخالقی از خط دیورند -4

جای شک نیست کھ خط دیورند باعث شد تا قبایل باشنده در امتداد آن، کھ سده ھا بدون ھمچو یک مانعی زندگی 
چون این مرز توده ھایی بزرگی از مردم . نموده بودند، از ھم جدا شده و آزادی ھای آمد و شد شان محدود گردید

ر، ھمزبان و ھمفرھنگ را از ھم جدا می نماید، از این رو، مورد نکوھش حکومت ھای پیشین افغانستان و ھمتبا
این گونھ، می شود گفت کھ مشروعیت خط دیورند بنا بر موازین اخالقی نیز بھ  33.بسیاری از آگاھان بوده است
  .باد نکوھش گرفتھ شده است

  
انداز اخالقی را در یک نوع زمینۀ تاریخی و اقتصادی آن جا داده و ولی برخی از کارشناسان، این چنین یک دید 

پاکستان  –ادعا دارند کھ با درنظرداشت آن، اساس مناظرۀ اخالقی در رد نمودن مشروعیت مرز افغانستان
از دیدگاه تاریخی؛ گفتھ می شود کھ خصومت ھای قومی و قبیلھ یی در میان اقوام و قبایل . ضعیف می باشد

دو سوی خط دیورند از قدیم موجود بوده و خالف آنچھ منتقدان خط دیورند پنداشتھ اند، نمی توان این خط مختلف 
بھ ھمین منوال، گفتھ می شود کھ مراودات سیاسی اقوام و . را بھ عنوان یگانھ وسیلۀ جدایی آن ھا محکوم نمود

با ایران بوده، در حالی کھ اقوام و قبایل مناطق از دیدگاه تاریخی بیشتر ...] درانی، غلزایی و[ قبایل مناطق غربی
البتھ نیمۀ دوم سده  -مراودات بیشتری با ھندوستان داشتھ اند...] ختک، یوسفزایی، مومند، وزیری و[ شرقی

  .ھژدھم میالدی از این تحلیل مستثنا می باشد کھ در این جا نمی گنجد
  

رند از محور مناطق پرنفوس ھمتبار و ھمفرھنگ آن گونھ از دیدگاه اقتصادی؛ گفتھ می شود کھ عبور از خط دیو
کھ ظاھراً بھ نظر می رسد، کامالً بی تفاوت در برابر این ھمگونی ھا نبوده بلکھ پس از تأمل بایستھ در مورد 
                                                
32. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3, Article 11. 
33. 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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بھ سخن دیگر، گویا خط سیر . جفرافیایی شان صورت گرفتھ است -پیوستگی ھا و گرایش ھای نسبی اقتصادی
فتھ بھ گونھ یی طرح گردیده بود کھ مناطقی را کھ مناسبات اقتصادی شان بیشتر با شھرھا و مرزی روی ھم ر

از مناطقی کھ مناسبات شان بیشتر با  -برای مثال، پیشاور، کویتھ، کوھات و بنو -شھرستان ھای ماورای آن بود
   34.دا نمایدج –برای مثال، جالل آباد، قندھار، غزنی و کابل –شھرھای افغانستان امروزی بود

  
بھ ھر رو، این کھ کدام طرف مناظره در این موضوع نزدیکتر بھ حقیقت اند، مسالھ یی است کھ در باره آن ھر 

قوانین بین المللی در میان باشد، باز ھم شانس  داوریمگر ھرگاه . کس می تواند برداشت خود را داشتھ باشد
ر می رسد زیرا بر پایھ قوانین عرفی بین المللی، دو حمایت آن از موقف اخالقی افغانستان ضعیف تر بھ نظ

  :فاکتور داخلی و خارجی در شایستگی موقف اخالقی افغانستان نسبت بھ مرز پاکستان می تواند خیلی مطرح باشد
  .چگونگی موقف تاریخی و کنونی دولت افغانستان نسبت بھ مرزھایش با دیگر کشورھای ھمسایھ -1 
پاکستان از قلب  –وجودیت مرزھای بین المللی دیگر کشورھا کھ ھمانند مرز افغانستانموجودیت و یا عدم م -2 

  .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 اخالقی افغانستان نسبت بھ مشروعیت خط 
قوانین عرفی بین . پاسخ بھ این پرسش را می توان در ماھیت قوانین عرفی بین المللی سراغ نمود د؟دیورند دار

المللی مشتق می شود از میزان چگونگی عملکرد مکرر و غیر متناقض بیشترکشورھا در رابطھ با امور مشابھ 
ن در رابطھ با دیگر مرزھایش و از این رو، چگونگی موقف افغانستا. بین المللی در امتداد واحد متمادی زمانی

میزان چگونگی عملکرد بیشتر کشورھای دیگر در عرصھ ھایی کھ مشابھ بھ شرایط خط دیورند باشد، مجموعاً 
منحیث یک قاعدۀ حقوقی در نظر گرفتھ می شود تا در پرتو آن مؤجھ بودن و یا غیر مؤجھ بودن موقف اخالقی 

  .رددافغانستان روی معضلۀ خط دیورند بررسی گ
  

با در نظرداشت اصول فوق، ھنگامی بھ تاریخ رجوع شود، در می یابیم کھ در آغاز تقریباً ھمھ مرزھای کنونی 
در این میان؛ خط دیورند یگانھ مرزی بود کھ در باره . افغانستان در نیمۀ دوم سده نزدھم میالدی تعیین گردیدند
مرزھای افغانستان با دیگر کشورھای ھمسایھ، بھ . رفتآن با امیر افغانستان بھ شکل دوجانبھ مذاکره صورت گ

شمول روسیۀ تزاری وقت و چین در نتیجۀ گفتگوھای دوجانبھ میان بریتانیا و روسیھ تعیین گردید و بھ افغانستان 
ھمچنان مرز افغانستان با کشور ایران اساساً در نتیجۀ . ھیچگاھی حق اشتراک در این گفتگوھا داده نشد

  .ریتانیا میان این دوکشور تعیین گردیدمیانجیگری ب
  

وقتی موضوع موجودیت مرز از دیدگاه اخالقی از سوی افغانستان مورد سؤال قرار می گیرد، قوانین عرفی بین 
ولی با وصف آن کھ . المللی حکم می کند تا معیار بھ طور غیر متناقض بر ھمھ مرزھای این کشور تطبیق گردد

فغانستان ھیچ مذاکرۀ یی صورت نگرفتھ بود، با آن ھم، دولت افغانستان مشروعیت در مورد دیگر مرزھای با ا
  .این مرزھا را پذیرفتھ است، کھ این خود اساس اخالقی ادعای افغانستان را زیر سؤال می برد

  
ھمچنان ناگفتھ نباید گذاشت کھ مرزھای شمالی افغانستان با کشورھای آسیای میانھ نیز توده ھای بزرگی از 

ھمفرھنگ و ھمزبان را از ھم جدا ساختھ است و اگر قرار باشد کھ از منطق حکومت و  ھمتبار مردمان ھمنژاد،
آسیای میانھ  -ھای پیشین افغانستان استفاده کنیم، فروپاشی شوروی باید ھمان تأثیری را بر مرزھای افغانستان

آیا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعیت . داشتھ باشد کھ سقوط ھند بریتانیایی گویا بر خط دیورند داشت
  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 

اگر قرار باشد کھ بھ . و ھمزبان شده استکشورھای مختلف ھست کھ باعث شق شدن مردمان ھمتبار، ھمفرھنگ 
این اساس ھر کشوری مرزھایش را زیر سؤال برده و خواھان استقالل 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 

مورد سؤال قرار می دھد، و نھ آن کشور ھای دیگر متوسل بھ منطق افغانستان افغانستان مرزھای شمالی خود را 
  .در روابط با ھمسایگان خود می شوند

                                                
34. Olaf Caroe, The Pathans: 550 BC-AD 1957: Macmillan, London, 1958, pp. XVIII, XX, 381-383, 419 
and 436. 
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 سیاسیون،
روشنفکران 

 و
 رسانھ ھا

 
 مردم

 
 حکومت

روابط با 
 پاکستان

  
بھ شمول  –اینجاست کھ قوانین عرفی بین المللی استنتاج شده از رفتار و یا عملکرد بیشتر کشورھای جھان

قطۀ مغایر موقف افغانستان مبنی بر معضلۀ خط در ن –عملکرد افغانستان در رابطھ بھ مرزھایش با آسیای میانھ
  .بین المللی احتماالً یک بار دیگر افغانستان، نھ پاکستان، را سرزنش می نمایدداوری دیورند قرار گرفتھ و 

  
  :نتیجھ گیری

ی خط دیورند یگانھ مرز بین المللی افغانستان است کھ در نتیجۀ گفتگوھای دوجانبھ میان افغانستان و ھمسایۀ قبل
اگر بھ قوانین بین . اش بھ وجود آمده، ولی با وجود آن، این یگانھ مرزی است کھ افغانستان آن را نمی پذیرد

المللی و نظام قضایی بین المللی نظر اندازی شود، بھ دشوار می توان موقف افغانستان را در این مورد توجیھ 
  . کرد

  
ورند میان افغانستان و پاکستان تأثیر بھ سزأ دارد، یکی ھم در شمار مسائلی کھ در بھ درازا کشیدن مسالھ خط دی

اینجاست کھ نمایندگان مردم و . اینست کھ مردم افغانستان بھ اطالعات مربوطھ در زمینھ درست دسترسی ندارند
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 مشکالت داخلی افغانستان بھ سوی یک دشمن 

متمادی، مسالھ مرز با پاکستان حل نگردیده  سر انجام، چون در طول سال ھای. تصوری بھ خارج فرافگنی نمایند
و عموم افغان ھا تقریباً 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 اخالقی است، از این رو، در چنین حالتی حتا 

افغانستان ھم بخواھد، از ترس مخالفت مردم نمی تواند آشکارا در مورد ضرورت کنار اگر رھبری حکومت 
 .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  

بھ وجود آمده کھ ظاھراً ھیچ یکی از سھ عنصر » تن آسا«ی و بھ اصطالح است، یک نوع زنجیره متقابال تقویت
سازندۀ آن حاضر نیست تا بھ بھای سرزنش از سوی آن دوی دیگر، از حلقھ پا بیرون کشیده و خواستار حل 

در این میان، چیزی کھ بھ گروگان گرفتھ شده است، ھمانا روابط . مسالمت آمیز و واقعبینانۀ معضلھ گردد
پاکستان می باشد کھ تاثیرات سؤی آن در شئون گوناگون زندگی مردم افغانستان عمیق و بھ ھمھ  –انستانافغ

  .روشن است
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

  
  

  زنجیره تن آسا میان حکومت، مراجع انسجام و تشکیل افکار عامھ و مردم در معضلۀ خط دیورند
  

در درازمدت بھبود یابد، سر انجام، باید این حلقۀ تن  پس اگر افغانستان بھ گونھ جدی بخواھد روابطش با پاکستان
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

گذشتھ از آن، افغانستان می تواند باب تفاھم را با پاکستان آغار نموده و . در این عرصھ نزدیکتر بھ واقعیت شود
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پا بھ مرحلۀ  در یک فضای کمتر آگنده از سخنپردازی ھای نامسووالنھ و فشارھای ناشی از کم اطالعی مردم،
  .حل معضلھ بھ طور دایمی و واقعبینانھ بگذارد

  
دو عالقھ  استمرار اوضاع خصومت آمیز میان افغانستان و پاکستان بھ سود ھیچ کدام نیست و ھر روشن است کھ

تا جایی کھ بھ منافع ملی افغانستان ربط می گیرد، در تمام معاھدات مربوط بھ . دارند تا روابط شان بھبود یابد
ای مثال، در ھمھ این معاھدات جانب بر. پاکستان تعھداتی ھست کھ از آن می توان بھره برد -مرزھای افغانستان

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 

کامل بر دارایی ھای طبیعی و منابع یک کشور مستقل در  کنترلبھ قوانین بین المللی  زیرا مطابق. حق مسلم
  35 .زمرۀ اصول حاکمیت ملی آن کشور بھ شمار می رود و ھر امری کھ منافی آن باشد، مردود شمرده می شود

  
کھ می توان کوشش از پاکستان مؤثر باشد بل» حقوق«این گونھ، تالش افغانستان کمتر می تواند در جھت احقاق  

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 عالقمندی مراعات نماید

  
الً نیک میان دو شایان یادآوری است کھ حل مسالمت آمیز مسالھ خط دیورند یگانھ عامل متضمن روابط کام

 زیرا اھداف سیاست خارجی پاکستان در افغانستان پس از تجاوز شوروی پیشین تا کنون. کشور نمی تواند باشد
از سوی دیگر، . فراتر و بزرگتر از آن است کھ رھبران آن کشور در دھھ ھای پیش از تجاوز آرزو می کردند

مرزی بھ مثابھ یک دیوار آھنین بھ وجود آمده و مردمان حل این معضلھ بھ معنای آن نیست کھ در بین دو کشور 
البتھ احیای دیوارھای آھنین در عصر . دو کشور را کھ باھم وابستگی ھای عمیق دارند، از ھم بیگانھ نماید

حاضر نھ تنھا کھ در حقیقت حکم شنا در سمت مقابل آب را دارد، بلکھ با برنامھ ھای اقتصادی منطقھ یی 
ھماھنگی و ھمخوانی ندارد و اما تالش در جھت حل این معضلھ می تواند نخستین گام در راستای افغانستان نیز 

  . باور سازی میان دو کشور باشد، تا با پیگیری آن، روابط آھستھ آھستھ بھبود یابد
  

ولی . جای شک نیست کھ پارلمان کشور مھمترین نھاد تصمیمگیری در مورد موضوعات با ارزش ملی است
ز آن کھ پارلمان در باره مسائل مھم ملی از این دست بھ مباحثھ آغاز نماید، خیلی مھم است تا نمایندگان پیش ا

مردم در باره جوانب گوناگون آن اطالعات کافی داشتھ باشند و الی اگر این موضوع یک بار دیگر بھ معرض 
  . امید بخش نخواھد بود لفاظی ھای نامسووالنۀ تعصب آمیز تبدیل شود، آیندۀ روابط با پاکستان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
35. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, Article 13 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf, 23 August 1978, Vienna, 
accessed 20 July 2006. 

 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
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 عزیز پور. م. ع 

 

 نکاتی در باره

 )»کنوانسیون کابل«(» موافقتنامھ دیورند«و عنوان ) مرز( نقشھ، خط

 )و انگلیسی پارسیبھ  وافقتنامھبا متن م(

  

لیس بود، کھ سیاست سنتی انگ -می نویسند کھ گویا خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل بھ زور
ھنگامی کھ امیر نقشھ این خط را از ھند برتانیایی مطالبھ نمود، پس از مشاھده آن در شگفتی فرو . تحمیل گردید

رفت و دید کھ مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده کھ یک نیم آن بھ طرف انگلیس ھا شناسایی گردیده 
 .است

سخن بھ میان آمده » خط«از کلمھ  36»سرحد«رند بھ عوضدیو)  Agreement(و دیگر این کھ در موافقتنامھ
کشور  مرز از ھم فرق دارند، چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین می کند و سرحد سرحدنتیجھ این کھ خط و . است
  .را

یکی تحمیلی بودن موافقتنامھ و دیگری نبوِد نقشھ در : در جملۀ نخسِت این نقل قول، دو نکتھ مطرح شده است
  . موافقتنامھزمان انعقاد 

اما تحمیلی بودن آن ھم برمبنای . در مورد نخست، البتھ تردیدی نیست کھ این موافقتنامھ تحمیلی و نابرابرانھ بود
) کھ کاربرد زور برای مستعمره ساختن و یا اشغال سرزمین ھای دیگران چیزی عادی بود(معیارھای آن زمان، 

) تحمیلی استعماری آن روزه را خلل ناپذیر و ثابت می شناسدکھ مرزھای ( و ھم بر اساس ھنجارھای امروزین 
  . بھ معنای غیر قانونی بودن و مردود بودن آن معاھده نمی باشد

رد این موافقتنامھ، ھنگام بھ استقالل رسیدن کشور و نیز در ھنگام بھ استقالل رسیدن نیمقاره و جدایی  ،البتھ
کشور پدید آمده بود، دارای اھمیت و قابل بررسی بود کھ باید از پاکستان از ھند کھ اوضاع تازه یی در جنوب 

   .سوی افغانستان بھ صورت جدی، پیگیرانھ و روشن با انگلیسی ھا در میان گذشتھ می شد

                                                
از ھم بیخی تفاوت داشتھ و ھمتا » مرز«و » سرحد«اشت کھ باید توجھ د .36

یی کھ در گذشتھ،  سرزمینی بھ گستره )frontier )boundary -سرحد. نمی باشند
کشورھا خط مرزی بین المللی وجود نداشت، بھ عنوان یک  کھ میان زمانی

بھ خط ) border(برعکس، مرز . ساحھ حایل میان دو کشور اطالق می گردید
 شناختھ شده بین المللی میان دو کشور اطالق می گردد کھ دقیقافاصل 

یعنی از دیدگاه ھندسی تنھا دارای طول است و عرض . دارای یک بعد است
خطی است کھ ساحۀ حاکمیت دولت ھا را از ھم  - مرز. و پھنا ندارد

جدا می سازد کھ نھ تنھا شامل روی زمین می شود، بلکھ بھ صورت 
در بر می  ی تراز زمین و ھم عمق زیر زمین راعمودی ھم فضای باال

گیرد کھ ھم قلمرو ھوایی و ھم عمق زیر زمینی کشور شامل حاکمیت 
از ھمین رو، کلمھ سرحد تقریبا امروزه متروک شده است و . ملی می شود

برای مثال، ھرگاه . کاربرد آن از دیدگاه حقوق بین الدول درست نیست
و ایران نادرست است و باید گفتھ شود بگوییم سرحد میان افغانستان 

 مرز میان افغانستان و ایران و مانندآن و از این رو، باید از کاربرد
 .ویراستار -کلمھ سرحد در ھمچو موارد پرھیز شود
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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، 
درآن . امروز پاکستان را تشکیل می دھند، زیر سیطرۀ پادشاھان افغانستان بود مناطق شمالی ھندوستان کھ

ھمان گونھ کھ . روزھا، تاریخ جھان کشوری را بھ نام پاکستان نھ می شناخت و نھ ھم، چنین نامی موجود بود
اقعیت اند کھ اما امروز این دوکشور در روابط بین لمللی یک و. کشوری بھ نام اسراییل در آن وقت وجود نداشت

تا جایی کھ تأثیر و نفوذ آنان . ھر ازگاھی، بھ ھنگام و یا بی ھنگام برای ھمسایگان خویش ھراس افگنی می کنند
بھ دلیل کمک ھا و پشتیبانی ھای کشورھای حامی شان در قضایا بارھا بیشتر از آنانی است کھ خود را مستحق 

  .تر می دانند

صرف نظر از این کھ در گذشتھ بھ تصرف کدام تشکیل سیاسی قرار داشتھ  سرزمین ھای متشکلۀ کشور پاکستان،
ھا بر آن حاکمیت داشتھ اند، امروز قلمرو پاکستان را تشکیل می دھند و تمام کشورھا بھ این واقعیت  و یا کی

  . می کنداین کھ فالن تاریخنویس چنان گفتھ و یا بھ ھمان، بر ماھیت موضوع ھیچ تغییری وارد ن. اعتراف دارند

اگر بازماندگان . و ھم ناپدید شده اند پدید آمده اند درتاریخ جھان، امپراتوری ھای بسیاری از سوی اقوام مختلف
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 
ما باید حاال، از اوضاع کنونی کشور خود صحبت کنیم، نھ از گذشتھ، و بکوشیم . چھارچوب آن تبلور می یابد

بنای اصل شھروندی استوار است، نھ دولت و دولتداری در زمان ما برم. آنچھ را کھ حاال داریم، از دست ندھیم
بر اساس تحوالت گذشتۀ تاریخی و روایت ھا، یا پیوندھای تباری، مذھبی، زبانی و یا مالحظات دیگری ازین 

  . نوع

برقرار می سازد و  ھمانا اصل شھروندی است کھ پیوند حقوقی و سیاسی یک شھروند را با دولت و کشورش
مسألۀ دوستی و مؤدت با دیگر ملل از . ند را با یکدیگر بھ وجود می آوردحقوق و وجایب متقابل کشور و شھرو

ھم ھمین ھا اند کھ از . امروز افغانستان متعلق بھ کسانی است کھ شھروندان این کشور اند. ھمین مبداء آغاز یابد
. می گردنداز صلح و آرامش در کشور بھ درجۀ نخست بھره مند می شوند، و از بربادی و تباھی آن زیانمند 

اختالف و نفاق ھمین شھروندان باعث ویرانی کشور و شفقت و اتفاق آنان باعث بھبود وضع در کشور و 
  . شگوفایی خواھد شد سرانجام

تاریخ کشور ما نشان داده است کھ کشورھای مختلف حامی گروه ھای مختلف، تنھا تا وقتی دوست بوده اند کھ 
 کشورھای بزرگ ذیدخل در اوضاع کنونی کشور نیز از. ن می شده استمنافع شان در وجود آن گروه ھا تامی

این کشورھا ھیچ حقی ندارند بھ بھانۀ کمک بھ افغانستان، خواست ھای خویش را بر ما . این امر مستثنا نیستند
حمیل زیرا این دولت ھا قانونأ نھ برای ت. ھمان گونھ کھ در گذشتھ دولت استعماری انگلیس می کرد. تحمیل کنند

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 

ت بی توجھی بھ این امر از سوی دولت، بھانۀ خوبی بھ در صور. مشروعیت ملی استوار است، نھ بین المللی
  . دست مخالفان می افتد کھ آن را در انظار عمومی ھمچون دولت دست نشانده بنمایانند

  :و اما در بارۀ نقشھ...

کھ سیاست سنتی  - در باال گفتھ شد کھ می نویسند گویا خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل بھ زور
نقشھ این خط را از ھند برتانیایی مطالبھ نمود، پس از مشاھده آن در  زمانی کھ امیر. س بود، تحمیل گردیدانگلی

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

بھ صورت کل در ھمھ معاھده ھای . ی، یک نیاز استشایان یاد آوری است کھ وجود نقشھ در معاھدات مرز
  :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،  
یر خط مرزی قرار دارند و یا نزدیک بھ آن اند، نموده شده و امتداد خط مرزی کوه ھا، تپھ ھا و غیره کھ در مس

در مرحلۀ دوم آنچھ کھ در روی نقشھ تعیین شده، در عمل بھ روی زمین از طریق . در آن نشان داده می شود
برج، سیم  تیرک ھای مرزی، دیوار،: برای مثال، با گذاشتن نشانھ ھای ویژه مانند. نشانھ گذاری پیاده می شود

اما در بسیاری حالت ھا موانع طبیعی مانند کوه ھا، رودخانھ ھا و مانند آن، کھ میان دو . خاردار و مانند آن
کشور وجود دارند، باعث جدایی آنان می شوند کھ درین صورت، گذاشتن نشانھ ھا و عالمت ھای مرزی لزومی 

  .ازبیکستان را تشکیل می دھد ندارد مانند آمو کھ خط مرزی افغانستان با تاجیکستان و

   .دیورند نیز بھ کار رفتھ است وافقتنامھ، دیده می شود کھ ھمین شیوه در مورد موافقتنامھبا خواندن متن م

این قلم نمی داند کھ . ، بھ وضوح یاد شده استوافقتنامھ، از وجود نقشھ ضمیمھ م٤و  ٣، ١چنانچھ در ماده ھای 
خط دیورند گویا بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل بھ  ت رسیده است کھاین روایت از کدام مدرک بھ دس

ھنگامی کھ امیر نقشھ این خط را از ھند برتانیایی مطالبھ . کھ سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید -زور
یک نیم آن نمود، پس از مشاھده آن در شگفتی فرو رفت و دید کھ مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده کھ 

  .بھ طرف انگلیس ھا شناسایی گردیده است

  

دری آن بھ توجھ خوانندگان  پارسیبرای آگاھی بیشتر در باره موضوع، بھتر است ھم متن انگلیسی و ھم ترجمۀ 
  : برسد

  :چنین آمده است وافقتنامھم ١در مادۀ 

  :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.  

  :پارسی دریترجمھ 

عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را کھ در نقشھ پیوست قلمرو شرقی و جنوبی  frontierحد  -1 
 .یب خواھد نمودتعق موافقت نامھ کشیده شده است،

  :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. 

  :دری پارسیترجمھ  

حکومت بریتانیا توافق می نمایدکھ بھ عالی جناب امیر، اسمار و وادی باالی آن را تا چنک واگذار می . 3 
از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند کھ ھیچ گاه در سوات، باجور و چترال بھ شمول . نماید

تانیا ھمچنان توافق می نماید، چنانی کھ در نقشۀ حکومت بری. وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواھند کرد
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عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را بھ عالی جناب واگذار نماید  مفصلی کھ از پیش بھ
واالشان عالی جناب ھمچنان . و عالی جناب از ادعای خود بھ بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند

 .ت بردار می باشنداز ادعای خود بھ چاگی دس

 :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. 

  :یدر پارسیترجمھ 

ھیات ھای (تا جایی کھ عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرھای پس از این،  frontier سرحدی خط -4
مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانھ گذاری خواھد شد و ھدف ھیأت ھا این خواھد بود کھ ) بلندپایھ

 موافقت نمایند کھ با عالی ترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست) boundary(با تفاھم یکدیگر بھ سرحدی
 .باشد frontierروستاھای متصل بھ  نقشۀ این موافقتنامھ، با در نظر داشت حقوق محلی موجود

 

از مفاد این مواد چنین بر می آید کھ نقشھ مرزی ھمزمان با انعقاد موافقتنامھ مرزی موجود بوده و بھ دسترس 
گذرد، در موافقتنامھ آشکارا  افزون بر آن، جاھایی کھ خط مرزی از آن می. عبدالرحمان خان قرار داشتھ است

روشن است کھ بدون نقشھ پیوست موافقتنامھ، نشانھ گذاری جاھایی کھ در موافقتنامھ در نظر . بیان گردیده است
در غیر آن، . از سوی دیگر، وجود نقشھ در معاھدات مرزی امری حتمی است. گرفتھ شده، ناممکن می نماید

 . ذاری کرد و ساحۀ حاکمیت دو دولت را از ھم جدا ساختنمی توان مکان ھا و محالت را نشانھ گ

بھ نوشتۀ روانشاد غبار، ھیات انگلیسی بیش از چھل روز در کابل بماند و طی این مدت با امیر عبدالرحمان خان 
  . در حالی کھ سپاه انگلیس در مرز افغانستان در حال آماده باش بود. مذاکره می کرد

در این مدت، حتمأ با نقشھ کار می شده است و فرصت برای . مدت کمی نیستاقامت چھل روزه در مذاکرات 
از این رو، اساسی ندارد باور کنیم کھ معاھده . دیدن نقشھ و مسیر حرکت خط مرزی بھ حد کافی میسر بوده است

» خواندهنا« عبدالرحمان خان کسی نبود کھ معاھده را بدون نقشھ و بھ اصطالح. بدون دیدن نقشھ امضأ شده است
  . امضأ کند

آنچھ . کار داریم، نھ بھ روایت تاریخدانان و با موازین حقوقی بین المللی سر وافقت نامھاز سوی دیگر، ما درین م
بھ نام موازین الزامی حقوقی بین لملل یاد می شود، چیزی نیست کھ طرح شده باشد و یا روایت شده باشد، بلکھ 

حقوقی کھ در روابط میان دولت ھا حاکم بوده و دولت ھا با اعمال خویش آن  آن نظامی است از موازین الزام آور
بسیاری از این موازین و مقررات، از دوران ھای پیشین برای جامعھ بین . را پذیرفتھ اند و ازآن پیروی می کنند

  . المللی امروزین بھ ارث رسیده است کھ از لحاظ حقوقی الزم االجرا بھ شمار می روند

ی کھ از این یا آن راوی حکایت می شود، در حقوق بین الملل منبع شمرده نمی شوند و اھمیت حقوقی روایات
تنھا دیدگاه یک شخص یا روایت تاریخی  آن را می توان. چون در آن ارادۀ دولت ھا متبلور نیافتھ است. ندارند
  . گفت

بھ سخن دیگر، یگانھ سند . شمار می آیند ی بھدر داوری ھای بین المللی، تنھا منابع حقوقی بین الملل، سند حقوق
تنھا مفاد موافقتنامھ است کھ در . حقوقی کھ درین قضیھ وجود دارد، موافقتنامھ دیورند و نقشۀ پیوست بھ آن است

زیرا ھمین موافقتنامھ، نتیجۀ توافق ارادۀ دولت آن . گام نخست برای ما و ھر مقام بی غرض دیگر اھمیت دارد
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چیزی کھ در عمل انجام یافتھ است و امروز نیز مرزی . ن با امپراتوری آن وقت بریتانیا می باشدوقت افغانستا
  .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 
در دسترسش می گذارند، در حقوق بین الملل نیز دادگاه بین المللی بھ منظور بررسی قانون ھای داخلی کشور 

قاضی تنھا ھمان . دعوا میان دولت ھا بھ موازینی نیاز دارد کھ بھ عنوان منابع حقوق بین الملل شناختھ شده اند
  . منابع را برای بررسی و شناسایی اختالف و صدور حکم مورد استفاده قرار می دھد

آیین نامھ « ی از سندھای مھمی کھ در آن از منابع حقوق بین الملل تذکر یافتھ و آشکارا نام برده شده است،یک
ناپذیر منشور سازمان ملل  است کھ جزو الینفک نظام حقوقی معاصر و بخش جدا» دیوان بین المللی دادگستری

  . است

  :زیر ذکر می کنداین آیین نامھ، منابع حقوق بین الملل را بھ گونۀ  ٣٨ماده 

دیوان کھ وظیفۀ آن تصمیمگیری بر اساس حقوق بین الملل در باره اختالف ھای ارجاع شده بھ آن است، باید  - ١
  :موارد زیر را اعمال کند

سوی دولت  ی بین المللی اعم از عام یا خاص کھ موجد قواعد حقوقی بوده و از) کنوانسیون ھا(معاھده ھا ) آ
  .أ شناختھ شده اندھای طرف اختالف صریح

  .عرف بین ا لمللی بھ مثابۀ دلیل قطعی برای یک رفتار عمومی کھ بھ صورت قاعدۀ حقوقی پذیرفتھ شده است) ب

  .اصول کلی حقوقی کھ از سوی ملل متمدن بھ رسمیت شناختھ شده است) پ

انان بین المللی کشورھای آیین نامھ، تصمیم ھای قضایی و عقاید برجستھ ترین حقوقد ٥٩با رعایت مفاد مادۀ ) ت
  .برای تعیین قواعد حقوقی) کمکی(فرعی  مختلف بھ منزلۀ وسیلۀ

نمی  وارد» قاعدۀ انصاف و عدالت«مقررات حاضر، خدشھ یی بھ اختیار دیوان در صدور حکم مطابق  - ٢
  ».آورد، مشروط بھ این کھ اصحاب دعوا با آن توافق داشتھ باشند

ی کھ در اختیار دیوان بین المللی دادگستری برای حل نزاع بین دول قرار می گیرد، بنا بر مفاد این ماده، منابع
عبارت اند از معاھده ھای بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، تصمیم ھای قضایی و عقاید برجستھ 

ن حقوقدانان ملل شایان یادآوری است کھ تصمیم ھای قضایی و عقاید برجستھ تری. ترین حقوقدانان ملل مختلف
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 اختالف، معاھده وجود نداشتھ باشد و یا عرف و 

سی این موضوع از زاویۀ حقوقی تنھا معاھدۀ دیورند فشرده این کھ برای برر. اصول کلی حقوق ساکت باشند
  . ارزش دارد

  در بارۀ خط و سرحد 

خط نتیجھ این کھ . سخن بھ میان آمده است» خط«از کلمھ  سرحدگفتھ می شود کھ در موافقتنامھ دیورند بھ جای 
  . کشور را) مرز(چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین می کند و سرحد . از ھم فرق دارند سرحدو 

  :این استداللی است کھ با دالیلی 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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ی کھ در باال ذکر شد، نخست این کھ در ھیچ جا و در ھیچ زبانی بھ شمول زبان دیپلوماتیک تا کنون چنین تعریف
اگر سخن از ساحۀ نفوذ باشد، بھ ھمگان ھویداست کھ افغانستان در ساحۀ نفوذ انگلیس . نشده است مرز از خط و

دولت . انگلیس با عقد معاھدۀ گندمک اختیار سیاست خارجی افغانستان را بھ دست خود گرفت. قرار داشت
از این رو، کشوری . ی نمی توانست رابطھ بر قرار سازدافغانستان اصأل بدون اجازۀ انگلیس با ھیچ کشور

  . وابستھ بھ انگلیس بود و کامأل زیر نفوذ آن کشور قرار داشت

دوم، این کھ اصطالح خط دیورند از سوی نویسندگان و تاریخنویسان رواج یافتھ است و منظور خطی است کھ با 
قبال جدا شده و جزو ھند بریتانیایی گردیده بود و بعد کھ  را موافقتنامھ دیورند بخش ھایی از پیکر افغانستان

در موافقتنامھ دیورند کلمھ یی بھ نام خط دیورند اصأل . مطابق حق جانشینی جزو پاکستان شد، مسجل گردید
   .»دیورند معاھده«است، نھ )  The Kabul Convention(» کنوانسیون کابل«وجود ندارد و نام سند نیز 

مرز . ا از مرز صحبت می کنیم، برای تعریف آن ناگزیر ھستیم از کلمۀ خط استفاده کنیمسوم این کھ وقتی م
یگانھ . مرز را نمی توان با شکل ھای ھندسی دیگر مانند دایره، مربع یا مستطیل افاده کرد. خودش خط است

ان برای ترسیم در ھمھ نقشھ ھای جھ .چیزی کھ برای افادۀ مرز مورد استفاده قرار می گیرد، کلمۀ خط است
خطی است کھ ساحۀ حاکمیت دولت ھا  -در روی زمین نیز، مرز. مرز میان کشورھا از خط کار گرفتھ می شود

را از ھم جدا می سازد کھ نھ تنھا شامل سطح زمین می شود، بلکھ بھ صورت عمودی ھم فضای باالی سطح 
و ھم عمق زیر زمینی کشور شامل حاکمیت در بر می گیرد کھ ھم قلمرو فضایی  زمین و ھم عمق زیر زمین را

  .ملی می شود

در مناطق دریایی نیز برای تعیین مرز و حدود مناطق بحری از خطی کھ خط مبدأ نامیده می شود، استفاده می 
از این رو، ھنگامی در مناسبات مرزی میان دولت ھا از این طرف خط یا آن طرف خط سخن می گوییم،  .شود

اگر سخن از ساحۀ نفوذ می بود، منطقی تر این بود کھ ساحۀ نفوذ را بھ . آن سوی مرز استمنظور این سو و یا 
  .کیلومتر مربع نشان می دادند

وقتی کھ موافقتنامھ را بخوانیم، می بینیم کھ از . و سر انجام آنچھ کھ از ھمھ مھمتر است، متن موافقتنامھ است
تنھا وقتی استفاده شده است کھ » خط«در حالی کھ از کلمۀ . ھشت بار کار گرفتھ شده است بیش از سرحدکلمھ 

از کلمھ خط سخن  سرحدپس چگونھ می توان گفت کھ در موافقتنامھ بھ عوض . از نقشھ سخن بھ میان آمده است
فوق و ھمچنان دیگر مواد  ٤و  ٣، ١و انگلیسی ماده ھای  پارسیبرای مثال، نگاه کنید بھ متن  .بھ میان آمده است

  .ه در پایان این نوشتھمعاھد

و سر انجام، از گفتار امیر عبدالرحمان خان نیز بر می آید کھ منظور موافقتنامھ حل و فصل روابط مرزی ... 
: پس از امضای موافقتنامھ در مجلس درباریانش ضمن سخنرانی مفصلی از جملھ چنین می گوید امیر. بوده است

ھر ملتی . چھارده سال است کھ من مصروف اصالحات ام. فغانستانسایر ملل امور خویش را منظم کردند اال ا«
شریک در سود و زیان  امروز ما نیز دوست الیق و. مگر افغانستان. در در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد

من با دولت انگلیس سخن گفتم و . و الزم دیدم کھ حدود بین طرفین معین و اختالفات جزیی رفع گردد خود یافتیم
ود شمالی مملکت شما را بواسطۀ او با دولت روس تعیین نمودم، ھمچنین حد بندی مغرب مملکت شما را با حد

ولی .. ..داشتیم، بھ نامھ و پیام معین گردید) چین(دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی کھ با دولت ختای
من ھم وثیقۀ . ن سو تخطی نخواھد کرددولت انگلیس ھیچگاه از فاصل سرحد بھ ای.. .پس ازین ترک کینھ کردیم

سر ھنری .. .مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانھ بھ عمل نخواھد آمد در برابریی بھ او دادم کھ از جانب دولت 
 .سخنان امیر گفت کھ این سخنان سراپا حقیقت است کھ ما در سود و زیان ھم شریکیم دیورند نیز ضمن تأکید

: نگاه کنید بھ(. «، امیدواریم کھ روز بھ روز دوستی و دلگرمی زیادتر شوداکنون کھ مسألۀ سرحد فصل شد
  ).افغانستان در مسیر تاریخ

  

  :در بارۀ عنوان موافقتنامھ

  آیا نام یا عنوان موافقتنامھ از اعتبار حقوقی آن می کاھد؟
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ھم فرق دارند و  از )Agreement(از موافقتنامھ ) Contract( و قرارداد ،)Treaty(گفتھ می شود معاھده 
در (زیرا » معاھده«آمده است، نھ » موافقتنامھ«دیورند، ) Agreement( آن ھم بھ گونھ یی کھ در موافقتنامھ

ھر دو جانب از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق برخوردار نبوده و معاھده از سوی طرفینی عقد می ) موافقتنامھ
   ».گردد کھ دارای حقوق برابر و یکسان باشند

زیرا ھم کشورھای بزرگ . د بگوییم کھ چنین حکم قطعی در باره معاھده و قرارداد و موافقتنامھ واقعیت نداردبای
آنان ھمچنان می . و ھم کشورھای کوچکتر می توانند باھم، ھم معاھده و ھم قرارداد و ھم موافقتنامھ عقد نمایند

اگر یک کشور با کشور دیگر بھ توافق برسد و . کنندتوانند توافق خویش را بھ عنوان دیگری غیر ازین دوتا، یاد 
در نتیجھ قراردادی امضاء کنند، یعنی نام آن را قرارداد بگذارند، این بدان معنا نیست کھ یکی از طرف ھای 

. اما در عین حال، اگر یک معاھده امضاء کنند، طرف ھا متساوی الحقوق ھستند. قرارداد متساوی الحقوق نیست
با آن کھ تفاوت میان آنان از نگاه اقتصاد، . مر میان کشورھای نیرومند و ضعیف رواج نداردھمچنان این ا

برای این کھ اصل برابری حقوق میان کشورھا یک . سرزمین، قدرت نظامی، نفوس و غیره عمأل وجود دارد
قوی تر ھستم، ھیچ کشوری بزرگ این حق را ندارد کھ بھ کشور ضعیف بگوید کھ چون من . قاعدۀ آمرانھ است

   .توافق ما باید قرارداد نام داشتھ باشد

وابستھ بھ آن است کھ در بارۀ چھ موضوعی بستھ شده است، یا می شود و  )سازشنامھ(موافقتنامھ عنوان یا نام 
. ھدف آن چیست و چھ مسایلی را در میان کشورھا تنظیم می نماید و یا شمار شرکت کنندگان آن چند تا است

ھا سازشنامھ میان دولت ھای دارای حاکمیت در نقاط مختلف جھان بستھ می شود و نظر بھ این کھ ماھانھ ده 
سازشنامھ یک کلمھ عام  اصأل. گذاشت )سازشنامھ(موافقت نامھ  موضوع آن ھا چھ است، می شود نام آن را در

ند نظر بھ موضوعات و دولت ھا می توان. است کھ شامل ھر توافقی الزام آور حقوقی میان دولت ھا می شود
  .مسایلی کھ در سازشنامھ بازتاب می یابد، از نام ھایی کھ متناسب بھ موضوع است، کار بگیرند

معمولترین نام ھا یا عنوان ھای . برای جلوگیری از بھ درازی کشیدن کالم، چند عنوان نمونھ آورده می شود
  : سازشنامھ در جھان امروز عبارت اند از

  ، مانند عھدنامھ ھای صلح وارسا یا عھد نامھ رم برای تشکیل اتحادیۀ اروپا، )Treaty(ده عھدنامھ یا معاھ

  ، مانند منشور سازمان ملل،)Charter(منشور 

در زمان بروز کشمکش  ژنو در ، مانند کنوانسیون ھای چھارگانۀ)Convention(مقاولھ نامھ یا کنوانسیون 
  ...ھای مسلحانھ، کنوانسیون ویانا و

  . ، مانند پیمان بریان کلوگ کھ بھ نام پیمان پاریس نیز یاد می شود)Pact(ن پیما

  دادگستری،  مانند اساسنامۀ دیوان بین لمللی) Statute(اساسنامھ یا آیین نامھ 

، مانند موافقتنامۀ ژنو میان افغانستان و پاکستان در )Agreement(یا سازشنامھ موافقت نامھ یا توافق نامھ 
باید گفت کھ معاھداتی کھ در زمینۀ مسایل فنی، تجاری و فرھنگی بستھ می شوند، بھ نام موافقتنامھ . ١٩٨٨اپریل 

  . یاد می شوند

  مانند پروتکل ھای الحاقی در رابطھ با عھدنامھ ھای ژنو،  ،یا تفاھم نامھ )Protocol(پروتکل 

   .مانند سند نھایی ھلسنکی، و مانند آن) Final Act(سند نھایی 

  ...مانند قراردادھای تجاری و ،)Contract( ر داد قرا

چون تمام دولت . ھیچ یک از عنوان ھای باال، حق برابری حقوقی دولت ھای عقد کننده آن را زیر سوال نمی برد
ھا صرف نظر از بزرگی، نفوس، اقتصاد، توانایی نظامی، موقعیت جغرافیایی، نظام سیاسی، اجتماعی و غیره 

  . ھم برابر اند ااز لحاظ حقوقی ب
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 ویانا ١٩٦٩کنوانسیون  ٢مادۀ  ١برای مثال، در بند . حقوق بین الملل بھ عنوان سازشنامھ اھمیتی نمی دھد
معاھده عبارت است از توافقی کھ بھ صورت کتبی میان دولت ھا منعقد : معاھده بھ شکل زیر تعریف شده است
ان خاص آن و اعم از این کھ در سند واحد یا در دو یا صرف نظر از عنو. شده و مشمول حقوق بین الملل باشد

  . چند سند مرتبط بھ ھم بازتاب یافتھ باشد

. می رساند کھ عنوان معاھده ھیچ تاثیری بر الزامی بودن آن ندارد »صرف نظر از عنوان خاص آن« عبارت
یا غیر مساوی الحقوق بودن  اختالف نام بیانگر مساوی الحقوق بودن و. معاھده می تواند ھر نامی داشتھ باشد

  .با اعتبار، برای دولت طرف معاھده در کل، الزم االجرا است ھر معاھدۀ. منعقد کننده آن نیست

نیز ترجمھ  »قرارداد دیورند«است کھ عده یی آن را » کنوانسیون کابل«در باال دیدیم کھ نام موافقتنامھ دیورند، 
بھ ھر رو، ھر نام و عنوانی کھ بر آن . است 37ترجمھ کرده» ورندمعاھده دی«روانشاد غبار آن را . کرده اند

  . بگذاریم، در سرشت موضوع تغییری وارد نمی کند

سخنرانی عبدالرحمان خان بھ : نگاه کنید(ھمچنان دیدیم کھ مرز افغانستان با چین با گسیل نامھ و پیام تعیین گردید 
لمۀ دیگر کار گرفتھ می شد، در ھنگامی کھ تعیین مرز ، از ھر کAgreementاگر بھ جای کلمۀ ). درباریانش

از این رو، بیخی . با گسیل پیام و نامھ مورد پذیرش طرف ھا قرار می گرفت، بھ اصل موضوع تغییری نمی آمد
از نگاه حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاھده از جانب » قرارداد«و » معاھده«نادرست است ھرگاه بگوییم کھ 

موافقتنامھ ( کنوانسیون کابل  پارسیدر زیر، متن . می گردد کھ دارای حقوق مساوی و یکسان باشندطرفینی عقد 
  :می آوریم 39و متن انگلیسی 38) دیورند

  

  

  )Kabul Convention(دیورند یا کنوانسیون کابل) Agreement(موافقتنامھ 

  از یک سوامیر افغانستان و بستگانش  –میان امیر عبدالرحمان خان، جی، سی، اس 

  و

سکرتر خارجی حکومت ھند بھ نمایندگی از  -آی.اس. ای، سی. ،آی.سی.سر ھنری مورتیمر دیورند، ک
  حکومت ھند، از سوی دیگر

افغانستان بھ طرف ھند، و بھ علت این کھ )  frontier(حد  مسایل در رابطھ با] یک رشتھ[بھ علت مطرح شدن 
 حدود ساحھ نفوذ استار حل این مسایل با تفاھم دوستانھ و تعیینھر دو، عالی جناب امیر و ھم حکومت ھند خو

خود برای این کھ در آینده ھیچ اختالف نظری در این زمینھ میان دو حکومت موتلف رخ ندھد، قرار زیر توافق 
  :نمودند

                                                
فرزنذ روانشاد  -در واقع، این ترجمھ بھ گمان بسیار شاید از سوی حشمت خلیل غبار .37

جوانی و نداشتن تجربھ در ھنگام ترجمھ از دقت  غبار انجام شده باشد کھ با توجھ بھ
 .بایستھ برخوردار نیست

« را از کتاب ) موافقتنامھ دیورند(» کنوانسیون کابل«نویسنده، متن دری  .38
سر «با . برگرفتھ بودند ، نوشتھ روانشاد فرھنگ»افغانستان در پنج قرن اخیر

« یی کھ در کتاب انگلیسی و دری، بھ گونھ  دقیق و مو بھ موی متن» دادن
آمده است، دریافتیم کھ لغزش ھایی در ترجمھ رخ » افغانستان در پنج قرن اخیر

از این رو، با توجھ بھ اھمیت موضوع و برای جلوگیری از ھر گونھ . داده است
سوء تفاھم از آوردن آن صرف نظر نموده و متن را سر از نو بھ دری ترجمھ 

 آریانفر -نمودیم
 .نویسنده -رونوشت شده است» تول افغان«وافقتنامھ از سایت متن انگلیسی م .39
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1- Frontier  عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را کھ در نقشھ قلمرو شرقی و جنوبی یا حد
  .تعقیب خواھد نمود ست موافقتنامھ کشیده شده است،پیو

نخواھد نمود  حکومت ھند در سرزمین ھای واقع در عقب این خط بھ طرف افغانستان، ھیچگاھی مداخلھ -2
و عالی جناب امیر نیز در سرزمین ھای واقع در عقب این خط بھ طرف ھند، ھیچگاه مداخلھ نخواھند 

  .نمود
یدکھ بھ عالی جناب امیر، اسمار و وادی باالی آن را تا چنک واگذار می حکومت بریتانیا توافق می نما -3

از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند کھ ھیچ گاه در سوات، باجور و چترال بھ شمول . نماید
حکومت بریتانیا ھمچنان توافق می نماید، چنانی کھ در . وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواھند کرد

عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را بھ واالشان عالی  صلی کھ از پیش بھنقشۀ مف
. جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود بھ بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند

 .واالشان عالی جناب ھمچنان از ادعای خود بھ چاگی دست بردار می باشند

) ھیات ھای بلندپایھ(ین، تا جایی کھ عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرھای پس از ا frontierخط . ٤
مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانھ گذاری خواھد شد و ھدف ھیأت ھا این خواھد بود کھ با تفاھم 

وست نقشۀ این موافقت نمایند کھ با باالترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پی) boundary(یکدیگر بھ سرحدی
 .باشد frontierروستاھای متصل بھ  موافقتنامھ، با در نظر داشت حقوق محلی موجود

در رابطھ بھ مسألۀ چمن، امیر از ادعای خود بر پاسگاه ھای جدید حکومت بریتانیا دست می کشند و بھ . ٥
 .حکومت بریتانیا می سپارندحکومت بریتانیا حق خود را کھ در آب سرگی تلری با خرید بھ دست آورده اند، بھ 

 : ، خط بر گونھ زیر کشیده خواھد شدfrontier بر این بخش

قلمرو بریتانیا می باشد، خط بھ گونھ یی می رود کھ  نزدیکی پشاکوتل کھ در در -از قلھ کوه سلسلھ خواجھ عمران
قلعۀ چمن نو و تھانۀ  مرغھ چمن و چشمۀ شر اوبھ را در افغانستان می گذارد و چشمھ شر اوبھ خط عدل میان

کوه بچھ بھ میان  سپس، خط حدعدل میان ایستگاه راه آھن و .افغانی مشھور در آنجا بھ نام لشکر دند می گذرد
بولدک می رود و بھ سوی جنوب گشتھ، شامل سلسلھ کوه خواجھ عمران می شود و پاسگاه گواشھ را در قلمرو 

راوک از جانب غرب و جنوب گواشھ می رود، بھ افغانستان وا بریتانیایی می گذارد و راھی را کھ بھ سوی شو
 .حکومت بریتانیا ھیچ مداخلتی تا بھ فاصلۀ نیم میل از این راه نخواھد نمود. می گذارد

ھمھ مواد این موافقتنامھ کھ از سوی حکومت ھند و عالی جناب امیر افغانستان توافق گردیده است، رھیافت . ٦
است، می باشد و ھر دو،  ،frontierف نظرھای اصولی کھ در میان ایشان در باره این کامل و دلخواه ھمھ اختال

حکومت ھند و عالی جناب امیر بر ذمھ خود می گیرند کھ ھر گونھ اختالفات در جزییات، مانند اختالفاتی کھ بر 
ه دوستانھ حل خواھند داشت، با شیو boundary آن در آینده ماموران رسمی مقرره برای نشانھ گذاری خط

 .دو حکومت بر داشتھ شود خواھد شد تا برای آینده تا جای امکان ھمھ گونھ اسباب سوء تفاھمات میان

رضایت کامل عالی جناب امیر در وفاداری بھ حکومت بریتانیا و آرزومندی ایشان کھ افغانستان ] بھ خاطر. [٧
لی جناب امیر در باب خریداری و وارد کردن را مستقل و نیرومند ببینند، حکومت ھند ھیچ اعتراضی بر عا

نخواھد کرد و این حکومت بھ ذمھ می گیرد کھ در زمینھ بھ وی تا اندازه یی کمک ] در خاک ھند[ مھمات جنگی 
افزون بر این، برای نشان دادن روحیھ دوستانھ شان برای این کھ عالی جناب امیر وارد این . ھم خواھد نمود

می گیرد کھ برآن وجھ عطیھ ساالنھ دوازده لک روپیھ کھ کنون بھ عالی  مت ھند بھ ذمھگفتگوھا شده اند، حکو
 .افزود شود جناب پرداخت می گردد، شش لک روپیھ
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 دیورند. م. امضای اچ

  امضای امیر عبدالرحمان خان

   ١٨٩٣ماه نوامبر  ١٢کابل، 

  

  )کنوانسیون کابل(متن انگلیسی موافقتنامھ دیورند 

 

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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 40غفار صفا

   

  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 
قابل بحث و تردید و سپس برخورد ھای غیر مسووالنھ نسبت بھ عواقب این سیاست،  غیر! یک ارزش ملی

ستان را در مسیر چنان تنگناھایی قرار داد کھ یکی از جلوه ھای بسیار خطرناک آن ھمین بحران موجود در افغان
بھ . در واقع افغانستان نیز در ایجاد بحران منطقھ با پاکستان و قدرت ھای جھانی سھم مساوی دارد. منطقھ است

بطھ با پاکستان و از جانبی باز کردن ھمین علت ھم ضرورت بازنگری جدی در سیاست خارجی افغانستان در را
جھان بھ استراتیژی خود در رابطھ بھ  ن ھا وافغااگر . احساس می گردد  فضای بحث آزاد در پیرامون آن شدیدا

این جزیره برمودایی بازنگری نکنند، دیر یا زود از آن ھیوالیی جھانخوار و بھره مند از کالھک ھای اتمی سر 
  .برخواھد آورد

  بارهء تابوی دیورند چیست ؟  حقایق در

 ھند بریتانیایی و -وقتامیر عبدالرخمن خان در اثر فشارھای نظامی و دیپلوماتیک دو امپراتوری نیرومند  گویا
این موضوع را تاریخ نویسان ما بھ راحتی نوشتند . بھ امضای توافقنامھء دیورند شده استناگزیر  -روسیھ تزاری

مشھور  خودکامھچون امیرعبدالرحمن خان بھ عنوان یک شاه دیکتاتور و  .ذیرفتندو مردم نیز بھ ھمان راحتی پ
اما . این بخشی از واقعیت است. تردید بھ خرج ندادند ،ن ملی نیز استیمردم در پذیرفتن این کھ او یک خای .است

توانایی ھای خود و واقعیت اینست کھ امیر عبدالرحمن خان یگانھ فردی از پادشاھان افغان بود کھ تناسب میان 
کھ می  برای روس ھا سواحل شمال آمو نقطھء مناسبی بود. شعاع حاکمیتش را بھ درستی تشخیص داده بود

توانستند ازآن دفاع کنند و برای انگلیسی ھا گذرگاه خیبر و چند گذرگاه دیگر در امتداد آن، نھ یک گام پیشتر و نھ 
ز انضمام مناطقی در قلمرو حاکمیتش مطرح بود کھ بتواند آن را برای امیر عبدالرحمن خان نی. یک گام پس تر

دردسرھایی داشت و از این رو نمی  ،او بھ حد کافی در داخل دایرهء سیاسی کھ ترسیم کرده بود. حفظ کند
  . نیز برباد دھد ،ساختن شعاع این دایره آنچھ را بھ دست آورده بود خواست با بزرگتر

ھ گری ھا و بدعھدی ھا و عدم اطاعت پذیری برخی از قبایل جنوب شرق نسبت بھ نباید فراموش کرد کھ معامل
ی کھ او بھ والی پکتیا فرستاد یدر نامھ  .عبدالرحمن خان نیز در شکل گیری خط دیورند بی تأثیر نبوده است امیر

ء قوم وزیر و بھ مردم وزیری بگویید کھ غیر از دو موضوع مرغھ و برمل دیگر مواضع مسکونھ «: چنین آمده 
سال است  ١۴ متعلق بھ دولت انگلیس اند، زیرا کھ مردم و طوایف مذکوره از) یعنی تمام وزیرستان(دور مسعود 

گوش بھ گفتار سعادت آثارش  ،ھرچند بایشان خوبی و ھم دینی کرد(!) کھ حضرت واالرا رنجیده خاطر ساختھ 
و حضرت ) ؟. (!شد لک ایشان را بھ دولت انگلیس واگزارنداده و ھرقدر اندرز و نصیحت نمود نشنیدند، ناچار م

مردم کھ آنسوی خط  واال بدون از مردم برمل و مرغھ و غیره کھ این طرف خط فاصل واقع اند، در امور دیگر
  )١(».باشند مداخلت نمی کند

با توجھ . یم کردهتقس بخشچون اقوام و قبایل پشتون را بھ دو  .پیوستھ ادعا می گردد کھ این خط استعماری است
بیشتر بستگی بھ عامل ) زون بفر(بھ نقشھء سیاسی جھان شکل گیری حدود جغرافیایی این منطقھء حایل 

                                                
 برگرفتھ از سایت انترنتی آریایی .40
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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

ی را می توان یافت کھ واحدھای قومی، نژادی و زبانی مشترکی با ھمسایگان خود کمترکشور ،آن گذشتھ از
شمال و شمال غرب  مرزھاینوار  باشندهھمین اقوام . ھم جدا شده اند مرزھای سیاسی از بانداشتھ باشد کھ 

از ھم جدا نیز بھ واسطھء یک چنین معاھداتی ) تاجیک ھا، ازبیک ھا، ترکمن ھا، قزاق ھا و قرغیزھا(کشورما 
ببینید اگر نقشھء قومی را انکشاف . ملت ھای جداگانھ شده اند آن ھا درچوکات کشورھای جداگانھ عضو .شده اند
فکر جھانگشایی یا : شد؟ کدام یک را ترجیح می دھیم سیاسی افغانستان تا کجاھا کشانیده خواھد مرزھای ،بدھیم

اگر (حد در بارهء فتوحات کرده ایم؟ شاید ھم اغراق بیش از پرداختن بھ زمینی کھ در زیرپای خود بھ دوزخ مبدل
  .و قھرمان پردازی درتاریخ کشور ما را از دیدن حقایق مسلم تاریخی بازمی دارد) تجاوزگری نگویم

چون توافقنامھ ھای بعدی  .گفتھ می شود کھ خط دیورند پس از ختم دورهء عبدالرحمن خان از اعتبار ساقط است
بین المللی شناختھ شده  مرزاما این خط بھ عنوان یک . یا ھر دو جانب از آن تخطی ورزیده اند صراحت ندارند و

طی . یعنی سقوط ھند بریتانیایی ھمچنان بھ اعتبار خود باقی ماند ١٩۴٧افغانستان و ھند بریتانیایی تاسال  میان
و ) ١٩١٨( ، راولپندی )١٩٠۵مارچ (معاھدات کابل . این دوره تأکید ھای اضافی دیگری نیز برآن افزوده گشت

خطوط مرزی تاکید دارد در واقع  تعیینحفظ مفاد معاھدهء دیورند در زمینھء  در حالی کھ بر) ١٩٢٠(منصوری 
  . یاشد یدوکشور در دوره ھای بعدی نیز م میانتنظیم کنندهء مناسبات جدید سیاسی 

حدود دولت افغانستان، بازی ھای سیاسی ھند شورش ھای قبایل تحت حاکمیت ھند بریتانیایی، حمایت ھای م
بریتانیایی، استفادهء آزادیخواھان ھند از خاک افغانستان، فعالیت ھای آلمان نازی و متحدانش، رفت و برگشت 

وصف آن  با. جنوب شرق افغانستان را ھر ازگاھی نا آرام می ساخت مرزھایاقوام کوچی از عواملی بود کھ 
پایان جنگ دوم جھانی بھ عضویت سازمان  ت خود باقی ماند و افغانستان با ھمین حدود درقوھ دیورند ب توافقنامھ

  .ملل درآمد

 آن توافقنامھ نیز ادعا داریم کھ توافقتامھ با دولت ھند بریتانیایی امضا شده و با سقوط آن امپراتوری دیگر
سھ کشور مستقل در  وط کرده وپس روسیھء تزاری نیز سق ،اگر چنین است. اعتبارش را از دست داده است

حقیقت اینست کھ آخرین تقاضای حکومت . شمال افغانستان تازه پا بھ عرصھء وجود گذاشتھ است مرزھای
از برپایی انتخابات و ھمھ پرسی در مورد ایجنسی ھا این بود کھ برای آن ھا یک سال مھلت داده  پیشافغانستان 

ن خود بھ پاکستان تصمیم بگیرند، اما مسلم لیک و انگلیسی ھا بھ سوی شود تا بعدا در زمینھء پیوستن یا نپیوست
رغم فعالیت ھای حکومت افغانستان و بایکاد یکی از پرنفوذ ترین تشکیالت بھ انتخابات و ھمھ پرسی رفتند و 

و رضاکاران زلمی پشتون از ھواداران خان  »خدایی خدمتگاران«سوی مرز یعنی  سیاسی پشتون ھای آن
  . فارخان، بیشتر از پنجاه و پنج درصد پشتون ھا بھ الحاق با پاکستان رای دادندعبدالغ

آن حقوق، امتیازات و تعھداتی را کھ ھند  ھمھبدین ترتیب دولت نوبنیاد پاکستان رسما مالک آن سرزمین ھا شد و 
از فشار نظامی، تطمع و  بھره گیریبھ میراث برد و بھ تدریج حاکمیت خودرا با  ،بریتانیایی در این ساحھ داشت

د و پس از الحاق مناطق قبایل آزاد بھ ضلع شمال یسوی خط دیورند تحکیم بخش ساحھء قبایل آزاد آن تذویر در
میان پشتون  زمینھ ھای جذب پدیده ھای مدنی و فروپاشی نطام قبیلھ یی در ،١٩۵۵ غرب یا صوبھ سرحد درسال

 در ١٩۶٣ ی سالیسفرش بھ کابل طی مقالھ  ولی خان پس از چنانچھ. سوی مرز بیشتر فراھم گردید ھای آن
از جملھ می نویسد کھ تعداد . رابطھ بھ پیوستن پشتون ھا بھ پاکستان یا افغانستان، پاکستان را ترجیح داده است

 پیشاورتن ازجوانان پشتون در یونیورسیتی  ٩٠٠٠ است در حالی کھ تنھانفر  ٣٠٠٠ تمام محصالن دانشگاه کابل
  )٢.(وف تحصیل اندمصر

بی نتیجھ  تالش ھای دیپلوماتیک حکومت افغانستان برای اقناع جھان در زمینھء تردید خط دیورند تاکنون نیز
نمایندهء افغانستان در سازمان ملل برخالف عضویت  -عبدالحسین خان عزیز ١٩۴٧ در سپتامبر سال. مانده است

ایاالت . سفارت پاکستان درکابل تاسیس شد ود را پس گرفت وسال رای خ اما در اکتبر ھمان .پاکستان رای داد
کرده  مافغانستان و پاکستان اعال میانبین المللی  تاسیس پیمان سنتو خط دیورند را مرز نیز ھنگام امریکامتحدهء 

  . دقرارداده بو بطور یک جانبھ توافقنامھ ء دیورند را لغو ١٩۴٩ حالی کھ پارلمان افغانستان در سال در. است
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الجزایر (متعھد ناکشورھای  و) ١٩۴٧منعقدهء الھور (تالش نمایندگان افغانستان درکنفرانس کشورھای اسالمی 
برای شامل ساختن موضوع دیورند و حق خود ارادیت پشتون ھا و بلوچ ھا درآجندای این کنفرانس ھا ) ١٩٧٣

و و سوکارنو از طرح حکومت ھیچیک از رھبران مشھورجھان سوم چون نھرو، ناصر، تیت. مؤفق نبود
  .افغانستان در این زمینھ حمایت نکرده اند

احزاب ترقیخواه پشتون نیز با آن کھ میانھء خوبی با دولت مرکزی پاکستان نداشتند اما عالیقی برای پیوستن بھ 
سران محافظھ  از و حساب آن ھا را باید. افغانستان یا ایجاد دولتی مستقل از مجموع قبایل آزاد پشتون نداشتھ اند

ھواداران خان عبدالغفارخان کھ در ھمان آستانھء الحاق قبایل آزاد بھ پاکستان دارای بیشتر از . کرد کار قبایل جدا
  .دست نزدند سی ھزار فرد مسلح بود بھ ھیچگونھ اقدام تجزیھ طلبانھ و خشونت آمیز

گاندی بھ  مشھور در پشتونستان بھ پیروی مھاتماعبدالغفارخان «: این اقدام می نویسد غبار بھ گونھء اعتراض بر
حالی کھ جمعیت فیصلھ کرده بود کھ شمشیر از  جمعیت رضاکاران پشتون امرکرد کھ ازعدم تشدد کارگیرند، در

اما مقاومت دلیرانھ، تحمل مشقت ھای زندان، پخش  )٣(” نیام برکشند و آن ھا بیست و پنج ھزار مرد مسلح بودند
شتون ھا و طرح برنامھ ھای ترقی خواھانھ جزو مبارزهء سیاسی آن ھا برای احقاق حقوق آگاھی در میان پ

. ی بھ دست آورده اندیپشتون ھای آنسوی مرز در چوکات قانون اساسی پاکستان بوده است کھ نتایج قابل مالحظھ 
رش ھای محدود دست قبایل بودند کھ ھر از گاھی بھ شو و در حوادث بعدی تنھا سران فرصت طلب و معاملھ گر
  . می زدند تا امتیازاتی ازافغانستان یا پاکستان بھ دست آرند

آن این کھ  و. پالیسی گزاران سیاست داخلی و خارجی افغانستان پیوستھ یک اشتباه تاریخی را تکرارکرده اند
تازه ترین موارد  .طرف معاملھء آن ھا اکثرا گروه ھای غیرسیاسی بوده اند تا گروه ھا یا احزاب متعھد سیاسی

قبایل  ولی خان کوکی خیل با پنجصد تن از افراد قبیلھ اش در جرگھء اقوام وملک اشتراک : آن عبارت بودند از
نجیب هللا بھ گروه  یکف بھ پاکستان، اتکای داکترنو فرار دوبارهء آن با سھ ھزار میل سالح کالش ١٩٨۵ سال

ی کھ موجبات سقوطش را نیز ھمین گروه ھا فراھم ساختند، ھای مسلح قومی بھ جای احزاب و نیروھای سیاس
بھ نسبت بی برنامگی سیاسی و اتکای بیش از حد بھ ) معروف بھ جبھھء شمال(سقوط جبھھء متحد ضد طالبان

عدم حضور فعال نیروھای سیاسی پشتون و بلوچ در جرگھء امن منطقھ یی کھ ھم  فرماندھان نظامی بود، و با
این امر ناشی از مشخصھء . یقینا نمی توان از آن نتیجھء مثبتی را انتظار داشت ،ر استاکنون در دستورکا

درست چیزی کھ بینظیر بوتو قربانی آن  .عوامزدگی سیاستمداران جوامع شرقی و کشورھای جھان سومی است
  .شد و حزب مردم را در سراشیب سقوط قرار داده است

. کنون بھ عنوان یکی از شاخص ترین فرد ضد پاکستان شھرت دارد تا داووداز زمامداران افغانی سردار محمد 
از جنگ روانی و تبلیغاتی گرفتھ تا اقدامات گستردهء . ھم بکوبد او تا حد جنون مصمم بود تا پاکستان را در

ت پی بھ این حقیق سر انجاماما . وسیعا استفاده کرد مرزھادیپلوماتیک و سرانجام اقدامات و تحریکات نظامی در 
عربستان  میانجیگریبا . خود را در این راه خواھد شکست و دارد بھ کام اژدھای شمال فرو می رود برد کھ سر

 ١٩٧۶ او با بوتو سال دیدازآخرین . را برگزید و دیدارھایی را با بوتو انجام داد سعودی و ایران راه مذاکره
  . درکابل بود

بھ این نتیجھ رسید کھ مبارزات پشتون ھا و بلوچ ھای پاکستان یک خان  داوودھمین مذاکرات بود کھ  پایان در
رھبران پشتون ھا و بلوچ ھا ھرگز خواھان تجزیھء پاکستان نیستند بل کھ با اتکا بر . مسألھ داخلی پاکستان است

درست آنچھ کھ .(قانون اساسی آن کشور خواھان بھ دست آوردن حقوق خویش در چوکات پاکستان می باشند
و این موضوع را بھ بوتو نیز گوشزد ) آن اعتراف کرده اندھ ا اسفندیار خان ولی و رھبر بلوچ ھا باخیر
حاضر بود در برابر انصراف دولت  ،بودزیر فشار فزایندهء پشتون ھا و بلوچ ھا  بوتو کھ خود نیز) ۴( نمود

افغانستان از محاط بودن کامل بھ  صورت شود کھ در آن افغانستان از لجاجت، امتیازاتی را بھ این کشور واگزار
خواست چرخشی در سیاست خارجی خود  داوودتا سردار . اما دیگر بسیار دیرشده بود. نجات می یافت خشکی

 در با کودتای شاخھء نظامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان متشکل از افسران تحصیل کرده ،وارد نماید
   .شد رو بھ روشوروی 

کمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعار دفاع از جنبش ھای آزادیبخش خلق پشتون در شرایط جدید تحت حا
سرخ شوروی  ارتشبیشتر از سرگرفتھ شد تا از یکسو بتواند حضور  گرمجوشیو بلوچ و مسألھء پشتونستان با 

آنچنان داغ  و در فضایی. را در افغانستان توجیھ کند و از جانبی توجھ مردم را از مسایل داخلی منحرف سازد
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این شعار نیز بسیار  »مرگ بر امپریالیسم، استعمار نو و پادوھای منطقھ یی آن«سیاسی در کنار شعارھای 
  . خوشرنگ و عملی وانمود می شد

ما در حالی کھ خط دیورند را بھ . خود موضوع پشتونستان بود ،مبھم تر از طرح داعیھء پشتون ھا و بلوچ ھا
چگونھ درصورتی کھ کشور مستقل دیگری بھ نام  ،ن و پاکستان بھ رسمیت نمی شناسیمافغانستا میان مرزعنوان 

افغانستان و آن کشور مستقل مشترک میان این خط را بھ عنوان مرز  ،پشتونستان در حدود شرقی ما تشکیل شود
طرف ھ ب بھ رسمیت خواھیم شناخت؟ و درآن صورت مسألھء تجزیھء اقوام پشتون چھ خواھد شد؟ اگر حدود آن

؟ در بر گیردشرق تا عمق پاکستان گسترش یابد، آیا می تواند در غرب نیز مناطق پشتون نشین در افغانستان را 
سوی خط دیورند خواھد بود کھ تصمیم بگیرند، نھ کھ ما بھ جای  موضوع پشتونستان صرفا حق پشتون ھای آن

  .آن ھا تصمیم بگیریم

اشغال کشورکمرنگ شده  برابر مقاومت مردم افغانستان در فتن مسألھء جھاد وباال گر اما این شعارھا بھ تدریج با
جلب حمایت جامعھء جھانی مخصوصا  این فرصت تاریخی را فراھم ساخت تا با استفاده و رفت و برای پاکستان
عمق «اجرای یک استراتیژی بلند مدت برای دریافت  بھ طرح و امریکاایاالت متحدهء  کشورھای اسالمی و

سپس طالبان درافغانستان  در افغانستان و تغذیھ جھاد کشمیر دست یازد کھ با پیروزی مجاھدان و »استراتیژیک
 بینی گونھء پیشھ ب سپتامبرصفحھءتاریخ را حادثھءیازدھم. عمال زمینھ ھای دسترسی آن را فراھم ساختند

 دو اما برخوردھای ھر .کشورگسترد دو ھر برابر فرصت ھای جدیدی را در امکانات و داد و تغییر ناپذیری
  .این زمینھ ھمچنان کالسیک ماند در کشور

  :تند ازرعبا ،ھمھ لجاجت عاید ما شد آفت ھایی کھ ازاین

 ،رفت کشور روی خط دیورند رو بھ وخامت می بارکھ مناسبات دو ھر:  محدود ماندن بھ خشکی - 
انتقال اموال تاجران  تحریم در بود ازآن عبارت  بست و کار میھ مؤثری را ب پاکستان حربھء بسیار

افزایش تعرفھ ھای گمرکی کھ در بی ثباتی اوضاع اقتصادی  یا کارشکنی ھای متعدد و افغانی و
  . بار افغانستان را وابستھ تر می ساخت ھر افغانستان نقش مھمی داشت و

طریق  پاکستان و ایران بود کھ از ،ی کھ می توانست آن را با دنیای معاصر وصل کندھای برای افغانستان تنھا راه
توابست دارای یک  داشتن مناسبات حسنھ افغانستان میبا . را تامین می کرد با جھان داد و ستد خود بحر

ھای خلیج  آبھ راھی ب ؟...صورت عملی شدن معاھده ھمچنان در بندرگوادرکراچی باشد و تجارتی در کوریدور
  . فارس

 اتروس ھا برای ھمیشھ ازاین امکان ھایاعمال فشار نادرست خارجی وھای الیسی پ دراثر] دردمندانھ کشور ما[
چنانچھ اقدام مستقالنھء موسی شفیق در موضوع آب ھلمند عصبانیت روس ھا را فراھم . است هبی بھره ماند

شبنامھ گونھء ھ یکی از گروه ھای چپی ھوادار شوروی ب سوی آن نشریھ یی بھ نام حقیقت ازا ھمزمان ب ساخت و
این نخستین  و. مطرح شده بود شاھیسرنگونی رژیم موضوع  کھ درآن برای نخستین بار پخش گردیددرکابل 

داعیھء پشتون ھا درچوکات گویا دفاع ازجنبش  روس ھا از ،البتھ. می رود شمارھ مستقیم روس ھا ب ھشدارغیر
آن با سیاست خارحی حکومت  و می نمودندی التین حمایت امریکا ھای آسیا، افریقا و ھای آزادیبخش ملی خلق

  .کامل داشت ھماھنگیدشمنی با پاکستان  افغانستان در

توجھ دولت افغانستان بھ جرگھ ھای قومی بھ : عقب ماندگی شدید اجتماعی در مناطق پشتون نشین رکود و-
 .کرده است ازیبحفظ نظام قبیلھ یی نقش مؤثری  ضد پاکستان در منظور کسب حمایت قبایل در مبارزه بر

بیشتراز صد سال است کھ با وصف دگرگونی ھای . الزم راکسب نکرده اند ادارات دولتی و قوانین مدنی اعتبار
مجاورت آن ھا سازمان قبیلھ یی در میان اقوام مختلف پشتون ھمچنان دست ناخورده مانده  اجتماعی در چشمگیر

جرگھ ھای قومی، باشندگان این مناطق را از  ، و»لیپشتونوا «رسوم سختگیرانھء قبیلھ یی از جملھ . است
  . ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم نگھداشتھ است

این . ھمین خاستگاه اجتماعی برخاستھ است دقیقا از ،ھمھ شیفتھء آنیم نظریھء دموکراسی نوع افغانی کھ ما این
پیش عمل می کنند کھ کوچکترین پاسخی بھ  سال ھزار جرگھ ھا بھ عنوان حافظان قوانین و رسوم بیشتر از یک

قوانین را  ھمھ رسوم و شبھ می توانیم این منظورم این نیست ما یک. نیازمندی ھای عصرداده نمی توانند
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 ی حضوریزنان در ھیچ عرصھ . ھمھ الزم است ساختارھای مدنی دراین مناطق پابگیرند از شیپ. لغوکنیم
و نبود مکاتب، ھزاران کودک و نوجوان را ازمناطق عقب ماندهء پشتون عقب ماندگی وحشتناک  و فقر. ندارند

مواد سوخت طالبان و القاعده را فراھم  نشین سیل آسا بھ سوی مدارس دیوبندی پاکستان کشانیده نیروی بزرگ و
  . می سازد

ھای آبیاری تخریب شبکھ  جنگالت و ھای وسیعی از بخشرفتن  میان از اثر مواد اولیھ در زراعت غلھ جات و
 ،نبود امنیت، دامپروری را کھ شغل اصلی این مردم بود. و جانشین شدن خشخاش و کوکنار درحال نابودی است

درصدد یافتن لقمھ نانی بین کابل  نیروی جوان مصروف جنگ است و نیمی دیگر نیمی از. شدیدا لطمھ زده است
 در رنگ ساختھ و ھا بی را نزد این و کشوراین رفت و برگشت دایمی، مفھوم سرزمین . و کراچی سرگردان

  . نتیجھ ما بھ فقدان یک نیروی ملی مدافع سرزمین دراین مناطق مواجھ ھستیم

پاکستان تمام  افغانستان و سیاسی میان اینست کھ درصورت مشخص نشدن مرز ،آن فراموش گردیده آنچھ در...
باشندگان افغانستان چنین خواھد بود کھ  برای سایرھزینھ ھا درگرداب مثلث برمودا غرق خواھد شد و پیام آن 

  .بگیر فرین و امتیازاآشوب بی

یک حقیقت را ما و مخصوصا روشنفکران پشتون بھ دلیل سیاست زدگی مفرط فراموش کرده ایم و آن دگرگونی 
 اثر ما کھ در مناسبات اجتماعی مناطق پشتون نشین کشور تفکر، ساختارو طرز است در چشمگیریھای 

  :عمده ترین این دگرگونی ھا عبارت است از. مھاجرت ھا پدید آمده است

. مردم بھ غیرعادالنھ بودن روابط قوم پرنفوذ و کم نفوذ، خوانین امتیاز طلب و مردمان عادی پی برده اند: یک 
روخیل وکلی مربوط بھ قوم ک ھای تصامیم خان نبودند از درهء اوزبین مردم چند قالی پایین، دیگر حاضر در

خواستند  می و شودساختھ وکلی  کلینیک ھای صحی درساحھء خانان نمی خواستند تمام مکاتب و. اطاعت کنند
  .بھره مند باشند نیز ،قوم کروخیل بود انحصار درگذشتھ  جنگالت پستھ کھ درآمدھایاز

 ھای طالبان دروصف سختگیری  با. بی پیشینھ بھ سوی مکاتبسرازیری  و آموزش و پرورشدرک اھمیت : دو 
  . مکاتب دخترانھ احت .و توسعھء مکاتب بود فزایشنخستین خواست مردم ا ،داشتم کھ من سفر ھمھ جاھایی

تخصص  ،تربیت ھزاران کادرجوان در پاکستان آشنا با چندین زبان خارجی، کمپیوتر، شیوه ھای جدید اداره: سھ 
ھا می  این فاکت) ۵.(ولتی یا انجیو ھا را دارندد موسسات غیر و منجمنت کھ اکثریت شان تجربھء کاری در

رسوم و قوانین دست و پا گیرقبیلھ  بیدارگرانھ دراین مناطق باشند نھ اتکا بر توانند پشتوانھء خوبی برای یک کار
  . یی

سال  خان در داوودشوروی ھا در افغانستان ازدوران صدارت  نفوذ رسمی و آشکار: کام شورویھ افتادن ب-
دریافت کمک  حکومت افغانستان مبنی بر بھ درخواست ھای مکرر امریکاشد و آن ھنگامی بود کھ  زآغا.١٩۵۴

درکابل  امریکاپیشین  سفیر. نظامی وقعی نگذاشت و برعکس پروگرام تسلیم دھی اسلحھ بھ پاکستان را آغاز نمود
چھ کھ باشد،  ھر) نویسنده -انپاکست منازعھء مرزی افغانستان با منظوراز(علت اصلی این منازعھ« :می نویسد

سال  ھا و ھرگاه درماه .این یک حقیقت است کھ زمینھء خوبی را برای مداخلھء شوروی درافغانستان فراھم نمود
 شوروی نفوذش را درافغانستان تحکیم می بخشید این منازعھء حل ناشده می توانست زمینھ ساز ھای آینده اتحاد
  )۶( ».پاکستان باشد مداخلھ اش در

 داوودمراجعھء . ھرکشوری کھ باشد اخذ نمود خان بھ لویھ جرگھ مراجعھ و اجازه تقاضای اسلحھ را از داوود 
ھ ب فراھم کرد کھ درجھت شکستاندن محاصرهء غرب گامی خان بھ روس ھا این فرصت طالیی را برای آن ھا

کھ داعیھء پشتون ھا و  نده می ساخترا بایستی با شعارھای ضد استعماری ھمرا این حرکت خود و. جلو بگذارند
ھمکاری ھای نظامی شوروی شامل ارسال اسلحھ، اعزام متخصصان . بود گزینشبلوچ ھا برای شان بھترین 

کلیدی  نقاط حساس و در ،گشتند می آنانی کھ پس ازتحصیل برن وچ. تربیت کادرھای نظامی بود نظامی و
ھمین افراد تشکیل دادند کھ  ظامی حزب دموکراتیک خلق راھستھ ھای ن. اردوی افغانستان نصب می گردیدند

سرانجام  و .١٣۵٢ درکودتای بیست و شش سرطان احت .درکلیھ کودتاھای نظامی نقش اصلی را ایفا نمودند
  . مصیبت درافغانستان شد جنگ و ،کودتای ھفتم ثورکھ سرآغاز سھ دھھ خشونت
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پیچیدگی روابط قومی در  :تشکل اجتماعی درافغانستان وندرخدشھ دارشدن روابط اقوام و بھ تعویق افتادن -
توسعھء  ترازچیزی بھ  ھر بیش از این امر.جوامع آن را تجربھ نکرده باشند افغانستان چیزی نیست کھ سایر

اقتصادی،  عدم توسعھء اجتماعی و اما درافغانستان افزون بر. اجتماعی و اقتصادی ھرکشوری ارتباط دارد
حدود شرقی آن مکلفیت ھای شھروندی شماری ازاقوام را مورد سوال  زھای این کشوردرنامشخص بودن مر

 ،یاشد یقرارداده، عملیھء سرشماری راکھ پیش شرط عمدهء تطبیق برنامھ ھای توسعھء اجتماعی و اقتصادی م
ورت مدارا با ضر ھمسایھ امتداد داده و عمق کشور را تا مسلح کشور انتعقیب مخالف ناممکن ساختھ، نقطھء آخر

  . رواج داده است سنت ھای قبیلھ مدل زمامداری نوع قبیلھ یی را بھ سطح کشورداری نیز

کرد  نباید تصور. شده است نیز میان سایراقوام ساکن کشور باعث حفظ حساسیت ھای قومی و زبانی در این امر
بھ درجاتی می توان  اقوام نیز ین سایراین اختالف را ب. اقوام است سایر کھ تنھا اختالف قومی میان پشتون ھا و

روابط  رخداد ھای دھھء نود سده گذشتھ نشان می ھند کھ این حساسیت ھا بر اجمالی بر یک مرور. مشاھده کرد
جامعھء جھانی گویا برچیدن مراکز  برنامھ ھای اصلی دولت حامد کرزی و یکی از. ھمھء اقوام سایھ افگنده است

بین  را کماکان در کنون فرماندھان محلی نفوذ خود ولی تا. ت دولت مرکزی بودتقوی و متعدد قدرت درکشور
 رابطھ بھ مناطق جنوب شرق، نفوذ و اعتبارآن ھا بیشتر بھ تناسب دوام سیاست دولت در مردم حفظ نموده اند و

 عده از جنگی رشوه دھی بھ سران قبایل احساسات آن امور در صرف بودجھء بازسازی کشور. تحکیم می گردد
جریحھ دارساختھ و  ،زندگی می کنند رقتبار وضعیت بسیار مناطق آرام و مساعد بھ بازسازی در اقوام را کھ در

  . زمینھء نفوذ دوبارهء فرماندھان قدرت طلب قومی را فراھم ساختھ است

تعویق افتاده  بھ مرزھابھ دلیل عدم انسداد  ،پروسھء اسکان کوچی ھا کھ بایستی مدت ھا پیش تکمیل می گردید
آنچھ  کوچی ھا نیز تمایلی بھ مسکون شدن نخواھند داشت و ،رسمی وجود نداشتھ باشد مرززمانی کھ  تا و. است

سلسلھ اقدامات سیاسی است کھ بھ جای حل معضلھ  ،کھ اکنون بھ نام حل معضلھء کوچی ھا صورت می گیرد
ن اطریق وزارت عودت مھاجر این کھ دولت از آن و. افزاید بر بحران عدم اعتماد قومی می گره دیگری را

این شھرک ھا جابھ جا شده اند؟ افراد  چھ کسانی در. دست بھ اعمار شھرک ھایی در شمال کشور زده است
ازیک . ھمین نوع افراد و خانواده ھا شده است ھم اکنون دشت لیلی مملو از. نھ مھاجر ،مسلحی کھ نھ کوچی اند

ی از یی بھ نام فالن قوم نشین در ھیچ گوشھ یوالیت و منطقھ  و کاش ما ھیچ شھر. دید این کامال انسانی است
خونین ترین جنگ ھای قومی کھ  اما باال فاصلھ پس از یک دوره شدید ترین برخورد ھا و. کشورنداشتھ باشیم

ولو این . است ھا نخشکیده، چنین اقدامی بھ مفھوم تکرارتلخ ترین تجارب تاریخی خون قربانیان این جنگ ھنوز
اما پروسھ ملت سازی جدا از برنامھء . عملی گردد کھ امریست بسیارحیاتی »ملت سازی«پروسھ زیرنام 

 خود مباھات می »!افتخارات تاریخی«ما یگانھ مردمی ھستیم کھ بھ . تماعی و اقتصادی ناممکن استجتوسعھء ا
 مدلی تازه و ،آن را برگزیده ایم کھ امروز »ملت سازی«مدل . گیریم آن درس عبرت نمی از کنیم اما ھرگز
. ناکام ماندند بستند و کارھ خان آن را ب مدلی است کھ عبدالرحمن خان، امان هللا خان و نادر. نیازموده نیست

  .تنظیمی سال ھای نود نتیجھء یک چنین عملیھء ملت سازی بود -جنگ ھای قومی

 تان درست باشد، با ورود پناھندگان ناآرامی ھای اخیرن کھ ادعای سخنگوی وزارت خارجھء افغانساچن اگر 
ن اپاکستان بھ افغانستان باید شاھد سوتفاھمات مزید میان قومی درکشورخواھیم بود چون تشخیص پناھنده ازافغ

  . ھموطنان ما دشواراست پاکستان بھ دلیل نامشخص بودن ھویت شماری از ھای مھاجردر

  :وسرانجام...

پاکستان برای دستیابی بھ استراتیژی بلند مدت : مافیای مواد مخدر تروریسم بین المللی و بستری مناسب برای -
اسالمی،  تندروھای نھادکسب حمایت سیاسی غرب و حمایت مالی عربستان سعودی و یاری  خود درافغانستان، با

بل کھ این مدارس  ،افتندتنھا طالبان افغانی پرورش یھ دراین مدارس ن. دست بھ تاسیس ھزاران مدرسھء دینی زد
مناطق  ھمراه باین مدارس در. تبدیل شدند بھ مراکز آموزش و پرورش شبکھ ھای متعدد اخوانیت بین المللی

  .کوھستانی قبایل آزاد پایگاه ھای بزرگ آموزش تاکتیک ھای جنگی برپاشدند

ازپا درآوردن آن، تخم  تااستراتیژیست ھای غربی و پاکستانی با ھدف ادامھء یک جنگ درازمدت با شوروی 
شوروی ھا . بھ رشد و نمو آغازکرد کھ با سرعت و قوت خارج ازتصور کاشتندی را دراین مناطق یچنان پدیده 

حالی کھ نیروھای  آن ھم در را ازاین منجالب بیرون کشیدند و غرب پای خود با زیرکی تمام و خالف انتظار
خروج روس ھا  رابطھ با این پدیده از اما سیاست غرب در )٧.(ندنداشت شان درافغانستان درموقعیت ضعیف قرار
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آن سقوط غیرمنتظرهء  عدم عالقمندی آن ھا وجود دارد و نشانھ ھایی مبنی بر. تا سقوط طالبان چندان روشن نبود
تا پاکستان  واگذاری کلیھ اختیارات عمل بھ نظامیان دیکتاتور نجیب بدانگونھ کھ اتفاق افتاد و حکومت داکتر

زدن  پروژهء طالبان کھ با ھدف محار آن ھا نیز قادر بھ کنترل این پدیدهء رشد یابنده نگردیدند و آنگاھی کھ دیگر
معرض اجرا  ن ھای استخباراتی غرب دراحمایت سازم بھ این پدیده با مصرف کمپانی ھای بزرگ نفتی و

 چیز ھر عامل بیش از دو. اتفاق افتاد دھم سپتامبرنیافتاد تا این کھ حوادثی چون یاز کارگر قرارداده شده بود نیز
 دو کشور و ھر یکی مساعد بودن شرایط ذھنی و فکری در .گسترش این پدیده مساعدت کرد پخش و دیگری در

  . یعنی عرصھء جوالن شان بالمانع بود. سیاسی مشخص نبودن مرز دیگر دو

سھ جریان عمدهء سیاسی در پاکستان درحال  :تانمدھای آن برای افغانسااحتمالی اوضاع منطقھ و پی تحول -
پاکستان  بھ قدرت رسیدن پرویز مشرف در. ھا، تندروان اسالمی و ھوادارن دیکتاتوری نظامی لیبرال: رقابت اند

اما حادثھء یازدھم سپتامبر این پروژه . مصادف بود با آخرین مرحلھ ازتطبیق استراتیژی آن کشور درافغانستان
حوادث بعدی نھ . حال اضمحالل قراردارد اشت و اکنون ظاھرا دیکتاتوری نظامی پاکستان دررا ناتکمیل گذ

کھ با  بوتو بینظیر. ھم دوباره دیکتاتوری یا و. جریان اولی را تثبیت خواھد کرد پیروزی یکی از دو چندان دور
منجالب عوامزدگی  تادن دربا اف ،اشاره شد این نیز چنانچھ پیش از ،پروژهء دموکراسی وارد کشورش شده بود
  . داد سراشیب سقوط قرار مفرط خودش را قربانی کرد و حزبش را در

صورت  در. کند بازنگریدی جسیاست خارجی خود بھ صورت  است در افغانستان ناگزیر صورت، ھر در
افغانستان بل تنھا ھ ن ،صورت آن در. خواھد بود دشوار بینی حوادث آینده بسیار روان اسالمی پیش پیروزی تند
ھرکشوری  ولی پیش از. رو خواھند بودھ ب جھانخوار مجھز با سالح اتمی رو منطقھ با خطری کھ جھان و
مناسبی برای رشد طالبانیسم  افغانستان بستر در یکسو چون از .معرض تھاجم آن قرار خواھد گرفت افغانستان در
ین عامل ما را پیوستھ از داشتن یک ارادهء واحد ھم دیگر مرز مشخصی با پاکستان نداریم و دو وجود دارد و

 داشتھ است تا بتوان آن را در برابر یک تھاجم سازمان یافتھ از بیرون مرزھای کشور بسیج کرد و ملی باز
جامعھء جھانی و مخصوصا ایاالت  فشار داشت کھ آن ھا زیر ھا نیز نباید انتظار درصورت پیروزی لیبرال

  . افغانستان فرود آورند در برابرسرتعظیم  امریکامتحدهء 

بھ خاطر  امریکاو در آینده نیز . مجری ھای پروژهء طالبانیسم درافغانستان بودند دو از بوتو و نوازشریف ھر
تجزیھء پاکستان بھ دنبال  انتظار. گل روی کرزی روی منافع استراتیژیک خود درپاکستان پا نخواھد گذاشت

نیز قطعا این تجزیھ محدود بھ  ،کھ این معجزه صورت بگیرد است و درصورتیبیھوده  یک انتظار کنونیبحران 
  . پاکستان نخواھد ماند

بھ افغانستان این فرصت را فراھم خواھد کرد کھ منازعات مرزی  ،تبھترین حال نیروھای خارجی در حضور
پی بھ  کومت پاکستان درزیرا دریک چنین حالتی ح. حل و فصل کند گونھء مسالمت آمیزھ را با پاکستان ب خود

شمال غربی اش خواھد بود و توافق روی خط  مرزھایرابطھ بھ  اطمینان از دولت افغانستان در دست آوردن
بی ثباتی اوضاع افغانستان  میزان مداخالت پاکستان در دیودند بخش عمدهء این اطمینان را فراھم خواھد کرد و

 دو در. را باید داشت حوادث سال ھای نود رجی انتظارتکرارنبود نیروھای خا ولی در. را کاھش خواھد داد
  :حالت بی ثباتی اوضاع افغانستان ادامھ خواھد داشت و جنگ تمام ھزینھ ھای بازسازی کشوررا خواھد بلعید

  .و غرب معطوف بھ شعلھ ورنگھداشتن آتش جنگ درمنطقھ باشد امریکااستراتیژی  ھرگاه - ١

  .پاکستان را داشتھ باشد بھره برداری ازآشفتگی ھای سیاسی در ظاردولت افغانستان انت ھرگاه - ٢

 بازکردن راه بحث و حالت دومی با ولی در. مدت دشوار خواھد بود مسیر سیاست دردراز تغییر ،اول امکان در 
ان تفکرما عمل می کند، می تو طرز زندگی و بر مورد ذھنیت ھایی کھ تابووار گفتگوی آزادانھ، تامل دوباره در

  .ستایم من جسارت آقایان خروتی و سیستانی را دراین رابطھ می. ساخت فضای سیاسی را مساعد تر

  :بھ عنوان نتیجھ گیری -

رابطھ بھ پاکستان چنان یک استراتیژی را  پایھ گذاران سیاست خارجی افغانستان در پایان جنگ دوم جھانی در
آن عبارت  و. بحران کنونی درمنطقھ می تواند باشدپی ریزی کردند کھ بدون شک یکی از ریشھ ھای اصلی 
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پس ازاستقالل ھند و خروج . طرح بی ثبات ساختن ایالت شمالغرب پاکستان جانبھء خط دیورند و لغویک است از
 ماعال پارلمان افغانستان لغو سوی جانبھ از یک طورھ این معاھده ب ١٩۴٩ قارهء ھند درسالنیم انگلیسی ھا از

 انتظاراتی بود کھ حکومت افغانستان ازاوضاع آشفتھء ھند درآستانھء خروج انگلیسی ھا و ن درآغازدلیل آ. گردید
طریق  ھند ازاقیانوس راھیافتن بھ  آن الحاق صویھ سرحد بھ افغانستان و داشت و سپس تجزیھء آن کشور

خط دیورند «کید ورزیدند کھ آن ھا تا. صریح و روشن بود ھمان آغاز اما پاسخ بریتانیایی ھا از. بلوچستان بود
طی یک دوره جنگ سرد درافغانستان ) ٨(»ابد ی می پایانحدود افغانستان درآنجا  یک مرز بین المللی است و

این ذھنیت ھا  نبودن فضای آزاد گفتگو بھ تدریج دراثر پدید آمدند و »خط«این ذھنیت ھا در پیرامون  انبوھی از
بھ ھمچنان محاط ماندن افغانستان بھ  این سیاست منجر .س تبدیل گردیدندد تاپذیر و مقدیبھ واقعیت ھای ترد

کام شوروی، تداوم جنگ ھای داخلی، ھ معاصر، کودتاھای پیھم نظامی، افتادن ب جھانخشکی، انزوای سیاسی از 
 دھمھ بھ وجو از و مھمتر سوی مرز بھ تأخیر افتادن روند تشکل اجتماعی، بی سرنوشت ماندن پشتون ھای دو

  .شد مافیای مواد مخدر تروریسم بین المللی و ،آمدن بستری مناسب برای افراط گرایی اسالمی

خواندن و منسوخ دانستن خط  »نامنھاد«گفتن و  »تحمیلی«ما با  تارخ نویسانلیت را نیز واز بار این مسؤ بخشی
کم نیستند و چنان چوکات بندی این نوع تابو ھا مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان . دیورند بھ عھده دارند

باره دربارهء  ھای ذھنی را شکل داده و در افکار عامھ مترسب ساختھ اند کھ مخالفت با آن ھا و یا حداقل تأمل دو
 ھا و ھمان موضع حفظ ارزش انگیزد و پاسداران این تابوھا از می بر را! شان ارزش ھای ملی و فرھنگی

  . خیزند می بھ مخالفت بر ...و! ، فرھنگی و قومی!نوامیس ملی

 زندگی ما تاثیرات بزرگی دارند و نمی توان از کنارشان بی تفاوت گذشت، اگر واقعیت اینست کھ این تابوھا در
پرداختن بھ برخی ارزش ھای  نو گردد، نقطھء آغاز از افغانستان آغاز ھم قرار باشد کھ حرکتی روشنگرانھ در

یکی ازازین  زندگی ما عمل می کنند و بر امعھ خواھد بود کھ تابووارذھنیت ھای مسلط برج اخالقی، افکارو
فرصت ھای خوب . خیانت ملی شمرده می شود بارهء آن گناه و تابوھا خط دیورند است کھ دگرگونھ اندیشیدن در

  . گردند نھ ھمیشھ تاریخی گاھگاھی فراھم می

آن فصلی از یک اشتباه تاریخی بگذاریم کھ برسر آن  فرصتی بھتر از این نخواھد بود تا نقطھ پایان بر ،گمانمھ ب
  .را شکستیم اما لجاجت را رھا نکردیم بارھا سر خود

  :رویکردھا و منابع 
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 مالزھي محمد پیر
 

 افغانستان بررسي روابط پاكستان و
 دوست یا دشمن

  
سبات این دو كشور ھمسایھ رو بھ تیرگي بیشتري منا در پي طرح اتھامات متقابل پاكستان و افغانستان بھ یكدیگر،

ھاي امن بھ  طالبان و سازمان القاعده در سھ منطقھ در پاكستان پناھگاه افغانستان مدعي است كھ. گذاشتھ است
از  یي خود راامریکااند و عملیات ضد دولتي و ضد  مراكز آموزشي خود را بار دیگر فعال كرده دست آورده و
 امریکا ارتشبھ باور دولت افغانستان و نیز فرماندھان . كنند امن در داخل افغانستان پیگیري ميھاي  این پناھگاه

توانند امكان فعال شدن دو باره  امنیتي پاكستان مي ھاي و ناتو، چنین مراكز آموزشي تنھا در حمایت دستگاه
كننده نبوده  ھا قانع یيامریکاان و آن را رد كرده ولي براي افغانست بیابند؛ موضوعي كھ دولت پاكستان بھ شدت

 .است
  
مرزی  یي كھ افغانستان مدعي فعال شدن اردوگاه ھای آموزشي طالبان در پاكستان شده است، ایالت سھ منطقھ 

با افغانستان  باشند كھ غربي، ایالت بلوچستان و مناطق قبایل آزاد بھ ویژه وزیرستان شمالي و جنوبي مي شمال
افزون بر این، از دیدگاه افغانستان، رھبران اصلي طالبان و القاعده . کیلومتري دارند ٢۴٠٠ مرزھاي طوالني

اند و این بھ دور از چشمان  در قلمرو پاكستان پناه گرفتھ الظواھري نیز الدن و ایمن بن شامل مال عمر، اسامھ
  .تواند باشد آي نمي.اس.آي -پاكستان ارتشتیزبین سازمان اطالعات 

  
كھ افغانستان در شورش دو قبیلھ بگتي و مري در ایالت بلوچستان پاكستان  اكستان مدعي شده استدر مقابل، پ
نظامي زیر  شورش قبایل بلوچ كھ سازماني. گذارد اسلحھ و امكانات تداركاتي در دسترس آن ھا مي دست دارد و

اند، دشواری ھای جدي  هشد بخش خلق ایجاد كرده و با دولت مركزي وارد جنگ مسلحانھ رھایي ارتشعنوان 
رابطھ انگشت اتھام را متوجھ افغانستان و  دولت پاكستان در این. امنیتي براي پاكستان بھ وجود آورده است

دستگیري عناصر امنیتي افغانستان در ایالت بلوچستان انتشار داده  ھندوستان كرده است و گاھی ھم اطالعاتي از
 یي كھ پاكستان دخالت خود را در امور داخلي افغانستان  ھمان شیوهافغانستان درست بھ  روشن است كھ. است

 كند، تروریسم تأكید مي در مبارزه در برابر امریکاكند و بر تعھدات خود مبني بر ھمكاري با  قاطعانھ تكذیب مي
بخشي  گونھ اتھامات را كند و طرح این رد مي دخالت خود را در شورش قبایل در بلوچستان پاكستان با قاطعیت

آموزش و گسیل آن ھا براي  دخالت در سازماندھي مجدد طالبان، آي براي رد گم كردن.اس.از جنگ رواني آي
  .كند افغانستان تصور مي خرابكاري در داخل

  
گونھ اتھامات را  بر مبناي اطالعات درست و موثق این داوری در این باره كھ پاكستان و افغانستان تا چھ اندازه

نیست؛ زیرا كھ نخست ھر دو طرف با اطمینان از وجود چنین دخالتي  كنند، ساده  یگر مطرح ميدر برابر یكد
یي منطقھ و پیوندھاي  دھند و دو دیگر، ساختار تباری، قبیلھ ھایي بھ دست مي و نشانھ ادعاھاي خود را مطرح

تواند  نیز مي ھا  درت دولتیي است كھ حمایت مردمي خارج از اراده و ق در دو سوي خط دیوراند بھ گونھ قبایل
بھ ویژه پس از آن كھ موضوع  ھاي اخیر و آن چھ مسلم است، طالبان و القاعده طي ماه. وجود داشتھ باشد

یي مطرح شد، امریکاناتو بھ جاي نظامیان  گسترش فعالیت ناتو بھ شرق و جنوب افغانستان و جایگزین شدن
. اند در چندین والیت مھم ھمجوار با پاكستان افزایش داده ھاي نظامي ضد دولتي و ضد خارجي خود را فعالیت

 افغانستان و ارتشارزگان و ھلمند و قندھار گاه در جنگ با نیروي چندصد نفری با  در والیاتي چون زابل،
  . اند رفتھ ھا نیز پیش یي درگیر شده و تا آزاد كردن و تصرف فرمانداريامریکانیروھاي 

  
از عملیات، بار دیگر بھ پاكستان  ن نیروھا از مرز پاكستان و افغانستان گذشتھ و پساز دیدگاه افغانستان، ای

یي و ناتو امریکابراي افغانستان و فرماندھان نظامي  ھاي پیھم دولت پاكستان بنا بر این، تكذیب. گردند بازمي
 ایل بلوچستان نیز برايرسد تكذیب دخالت افغانستان در شورش قب ھمچنان كھ بھ نظر مي .كند پذیرا جلوه نمي

افغانستان را مورد توجھ قرار  توان اختالفات پاكستان و از ھمین زاویھ، مي. كننده نبوده است دولت پاكستان قانع
بھ دور از پیشداوري از این گونھ اختالفات كھ در  داد، اما براي آن كھ تصویري واقعبینانھ و تا جای امکان
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دھد، بلكھ در امنیت كل منطقھ جنوب   اكستان و افغانستان را زیر تأثیر قرار ميپ صورت تشدید نھ تنھا امنیت ملي
نیاز خواھد  باشیم، تواند تأثیرات منفي شایان توجھي بر جاي بگذارد، داشتھ ھمسایگان این دو كشور مي آسیا و

ین زاویھ موضوع در از ا. توجھ قرار دھیم بود كھ اختالفات پاكستان و افغانستان را در رویكردي تاریخي مورد
  :یابد سھ بخش قابلیت طرح مي

  
  ھاي تاریخي اختالفات زمینھ -آ 

  خط مرزي دیوراند و مسألھ پشتونستان بزرگ -ب 
  راھكارھاي احتمالي براي پایان مناقشات دو كشور -پ
  
  :اختالفات ھاي تاریخ زمینھ: آ

. دارد، جاي بحث چنداني وجود ندارد در تاریخ ھاي عمیق در این واقعیت كھ اختالفات پاكستان و افغانستان ریشھ
ھند دارد و بھ زماني طوالني پیش از تأسیس پاكستان بھ عنوان  این اختالفات ریشھ در استعمار انگلیس بر نیمقاره

پادشاه وقت ایران در  - توان آغاز آن را تا مقطع زماني کشتھ شدن نادرشاه افشار مي حتا. گردد یك كشور بازمي
در . كشید از ایران، بھ عقب» افغانستان«میالدي و بازگشت احمدخان ابدالي بھ قندھار و جدا كردن  ١٧۴٧سال 

در این . شناسایي و ردیابي خواھند بود چنین رویكردي تاریخي، اختالفات پاكستان و افغانستان در متن تاریخ قابل
  :سیر تاریخي، چند نقطھ عطف مھم وجود دارد

  دالي یا دراني در نیمقاره ھندتصرفات احمدشاه اب -  ١
   خاندان دراني ھاي خاندان رنجیت سینگ و جنگ - ٢
  ھا بر پنجاب جایگزیني استعمار انگلیس بھ جاي حكومت سیك -  ٣
  و انعقاد قراردادھاي گندمك و دیوراند ھاي انگلیس و افغان جنگ -4
  میالدي ١٩۴٧نیمقاره ھند و تأسیس پاكستان در سال  تجزیھ -  ۵
  

در . زمینھ ھاي تاریخي و تشدیدكننده اختالفات پاكستان و افغانستان، مفصل است در باره ھر كدام از اینبحث 
 قدر بسنده است كھ گفتھ شود کشتھ شدن نادرشاه افشار باعث شد كھ احمدخان ابدالي یكي از ھمین این جا،

بھ رھبری نور محمد خان [ھاي افغانی با نیرو -كھ در فتح دھلي در كنار نادرشاه بود -ایران ارتشفرماندھان 
، بھ قندھار برود و در آن جا در لویھ جرگھ سنتي قبایل پشتون، پس از ]علی زایی کھ احمد خان معاون وی بود

از ایران جدا و » افغانستان«نتیجھ این اقدام آن شد كھ . یک رشتھ مشاجرات چند ماھھ بھ پادشاھی برگزیده شود
احمد شاه تا . ھندوستان شود ھاي جدید متوجھ بھ وجود آید، و براي تصرف سرزمینیي بزرگ  قبیلھ ارتشیك 

اما در ھمین حمالت . افغاني در ھند تأسیس كند دالیل متفاوتي نتوانست یك حكومت دھلي پیشروي كرد ولي بھ
ین گونھ ا. را بھ تصرف خود درآورد و آن را ضمیمھ خاك خود كرد ھاي مھمي از پنجاب و كشمیر نظامي بخش
دراني  و جنگ میان دو خاندان رنجیت سینگ سیك مذھب كھ بر پنجاب تسلط داشت و خاندان افغان بود كھ رقابت

  . ھایي از پنجاب شامل الھور و دره كشمیر را تصرف كرده بود، درگرفت كھ بخش
  

مدعیان  وی و دیگرآمیزي براي وي بود، جنگ قدرت میان فرزندان  بابا كھ نام احترام پس از مرگ احمد شاه
ھا از فرصت بھره گرفتند و نھ تنھا سراسر  سیك. ھا رو بھ ضعف گذاشت تاج و تخت درگرفت کھ قدرت افغان

اھمیت این . نشین نیز پیشروي كردند مناطق پشتون پنجاب و كشمیر را پس گرفتند، بلكھ تا پیشاور در داخل
كھ تا بعد از تسلط انگلیس بر پنجاب در دوره حكومت نشین در آن بود  پشتون پیشروي خاندان سینگ در مناطق

افغانستان است، در  نشین كھ اكنون مورد اختالف پاكستان و  محمدخان، بر افغانستان، مناطق پشتون دوست امیر
ھرگز در موقعیتي  گرفت و افغان ھا دیگر ھا قرار اختیار قدرت استعماري نورسیده و قدرتمندتر از حكومت سیك

  . بازپس بگیرند ند كھ بتوانند مناطق از دست رفتھ راقرار نگرفت
  

مناطق جدیدي را از دست دادند و  ھا ھاي جدید میان انگلیس و افغانستان، افغان افزون بر این، در جریان جنگ
كنوني سرحد و بلوچستان پاكستان طبق دو قرارداد  مناطقي از حوزه نفوذ قبایل پشتون و بلوچ در دو ایالت

مرزھاي كنوني پاكستان و افغانستان محصول دو جنگ مھم . واگذار شد مك و دیوراند بھ انگلیسمشھور گند
  . آمیز دیوراند در تنگھ خیبر تثبیت شده است است كھ طبق قرارداد مناقشھ انگلیس و افغانستان

  
ردادھا با انگلیس قرا واقعیت تاریخي ھست كھ افغانستان از آن زمان تاكنون ھمواره بر تحمیلي بودن البتھ این

 - دیوراند میان سر مورتیمور دیورند كھ قرارداد ١٨٩٣توان گفت از سال  تأكید داشتھ است؛ بھ گونھ یی كھ مي



 63

امیر وقت افغانستان در كابل بھ امضاء رسید، تا بھ امروز  -خان نماینده اعزامي انگلیس بھ ھند و عبدالرحمان
 را كھ قبایل پشتون را بھ دو بخش نامساوي تقسیم كرد، بھ رسمیت افغانستان این قرارداد قدرتي در ھیچ صاحب
کھ اختالفات روان میان پاكستان و  كھ گفتھ شود ھا ھمین بس در اھمیت این ذھنیت در میان افغان. نشناختھ است

انستان و افغ امریکاپاكستان در برابر اعمال فشار  جمھور رییس -بد مشرفارتشافغانستان در پي آن تشدید شد كھ 
جلوگیري از عبور و مرور طالبان و اعضاي القاعده بھ داخل افغانستان، خواھان  براي كنترل بیشتر بر مرزھا و

  . شد] با کشیدن یک دیوار در نوار مرزی[افغانستان در بستن فیزیكي مرزھا  ھمكاري
  

لویحي بھ خط مرزي آن كھ مرزھا نامشخص است و بھ صورت ت حامد کرزی این درخواست را بھ دلیل دولت
البتھ تردیدي نیست كھ دولت پاكستان رسمیت خط مرزي دیوراند را . قاطعانھ رد كرد دیوراند رسمیت خواھد داد،

منتھا پیامد این تحول  نظر داشتھ است و رد آن از سوی دولت افغانستان، چندان ھم دور از انتظار نبوده است در
یي  بدین معنا كھ ناخشنودی گسترده. داشتھ است ور آن احتماالً وجودتر از آن است كھ در مراحل اولیھ تص مھم

اش  تبلور عیني آن را در اظھارات صریح حامدکرزی در سفر قبلي ناخشنودی یی كھ. را در كابل دامن زده است
افغاني  یتھاي واقع در قلمرو کنونی پاكستان تابع این كھ افغانستان آمادگي دارد بھ پشتون آباد مبني بر بھ اسالم

تشدید اختالفات كنوني  این اظھارات باعث خشم محافل سیاسي پاكستان شد و در. توان یافت اعطاء كند، مي
 .پاكستان و افغانستان نقش مھمي بازی كرده است

  
مسألھ  توان گفت كھ پیش از تجزیھ نیمقاره ھند و تأسیس پاكستان، خط دیوراند و پیشینھ امر مي با توجھ بھ
تنھا وارث انگلیس در  میالدي ١٩۴٧است و پاكستان پس از تأسیس در سال  ن بھ نوعي مطرح بودهپشتونستا

افغانستان تنھا كشوري بود كھ در سازمان ملل  این واقعیت كھ. نشین شده است نشین و بلوچ مناطق پشتون
خود گویا است و  یك كشور مستقل مطرح شد، رأي منفي داد، بھ خودي ھنگامی كھ پذیرش پاكستان بھ عنوان

اھمیت این موضوع . دارد كھ در عمق تاریخ تحوالت منطقھ ریشھ دارند برمي پرده از شدت اختالفاتي
مسألھ  میان پاكستان و افغانستان ھنگامی روشنتر خواھد شد كھ بدانیم موضوع خط مرزي دیوراند و آمیز مناقشھ

تمامي تحوالتي كھ  نگ سرد گره خورده بود وھاي بزرگ در دوران ج  پشتونستان بھ نوعي با منافع قدرت
ھاي سیاسي و اجتماعي  قالب نظام افغانستان از زمان كودتاي نظامي سردار محمد داوودخان تا بھ امروز در

مسألھ پشتونستان بزرگ و خط مرزي دیوراند پیوند  یي با خورده تجربھ كرده است، بھ گونھ متفاوت و شكست
  .اند داشتھ

  
ھمچنان كھ . ھاي بزرگ غیرقابل انكار است ایدئولوژیك در كابل، نقش قدرت -سیاسي ھاي رژیم در جا بھ جایي

تواند   ناتو نمي و امریکااز اشغال افغانستان از سوی شوروي پیشین و اشغال جاري این كشور از سوی  دو نمونھ
  .ھاي بزرگ قابل توضیح شود بدون ارتباط با منافع قدرت

 
  :مسألھ پشتونستان بزرگ خط مرزي دیوراند و: ب

مقطعي  است كھ خط مرزي دیورند با كیفیتي كھ در شرایط ضعیف افغانستان بھ امضا رسید، در ھیچ واقعیت آن
ھا بھ لحاظ ذھني  كھ افغان توان گفت ال اقل مي. ھا در افغانستان قرار نگرفتھ است مورد پذیرش كامل حكومت

ھا در دو سوي خط مرزي دیوراند  اتحاد مجدد پشتون ھمواره مدعي اند و تجزیھ مناطق قومي خود را نپذیرفتھ
از سال . بزرگ و بلوچستان بزرگ در واقع با ھمین واقعیت در ارتباط ھستند مسألھ پشتونستان. اند باقي مانده

افغانستان امضاء  امیر -قرارداد خط مرزي دیوراند میان حكومت ھند بریتانیایی و عبدالرحمان خان كھ ١٨٩٣
گذشتھ از این، بنا بھ ادعاي . اند زده را تحمیلي دانستھ و از پذیرش آن سر باز ھا آن شد، تا بھ امروز، افغان

خان كھ  خان و حتا شاھان قبلي چون یعقوب امیر عبدالرحمان ھاي ملیگرا در ھر دو سوي خط دیورند، افغان
یت مردمي داشتھ باشند، بلكھ مستبد بوده و بنا بر اند كھ مشروع پادشاھاني نبوده قرارداد گندمك را امضاء كردند،

زیان مردم  گونھ شاھان مستبد و فاقد مشروعیت براي حفظ قدرت و بھ قراردادھایي كھ از سوی این این،
ھایي، سطحي  چنین برداشت دیدگاه پاكستان البتھ، روشن است كھ از. باشند اند، قانوني نمي افغانستان امضاء شده

در تشدید اختالفات پاكستان و افغانستان  ھا گونھ برداشت است، ولي در ھر حال، این بایستھو فاقد اعتبار 
  .مؤثرند

  
با  افغانستان ھنگامی از اھمیت بیشتري برخوردار مي شوند كھ آن ھا را در پیوند اختالفات مرزي پاكستان و

حقیقت آن  در عین حال،. گیریمھاي آن ھا در ھر دو كشور در نظر ب اندازي ھاي بزرگ و دست قدرت منافع
بلوچستان بزرگ از سوی  است كھ ادعاھاي ارضي افغانستان و دامن زدن بھ مقولھ پشتونستان بزرگ و
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یي بسیار حساس  پاكستان پیوند خورده است، مقولھ ھاي پشتون و بلوچ از این جھت كھ با اصل بقاي  ناسیونالیست
بلوچستان و مناطق  رسد؛ زیرا كھ دو ایالت مھم سرحد، نظر مي آسیا بھ كننده صلح و ثبات در جنوب و تعیین

عبارت  بھ. دھد را بھ گونھ مستقیم و ایالت سند را بھ گونھ غیر مستقیم زیر تأثیر خود قرار مي قبایلي پاكستان
لي گیرند و تحقق احتما مي تر، سھ ایالت از چھار ایالت پاكستان در محدوده این ادعاي افغانستان قرار روشن

 .بود چنین ادعایي بھ معناي فروپاشی كامل كشور پاكستان خواھد
  

در اوضاع كنوني،  ھاي خارجي چھ در دوران جنگ سرد و چھ درست از ھمین زاویھ است كھ دخالت قدرت
نشین در دو سوي خط  سرزمین پشتون بدین معنا كھ مسألھ پشتونستان بزرگ كھ نظر بھ. شود قابل توضیح مي

یي براي  بیند، بھانھ خودمختار و یا در پیوند با افغانستان مي و آن ھا را در قالب یك واحد سیاسيدیورند دارد 
ھا را در دوران جنگ سرد در  گونھ دخالت این. افغانستان و پاكستان بوده است ھاي بزرگ در دخالت قدرت

جھاد بھ وسیلھ  سازماندھيسرخ شوروي پیشین و  ارتششكل آن، بھ صورت اشغال افغانستان از سوی  حادترین
  . اند شاھد بوده و در نھایت شكست و فروپاشی شوروي جھانیان امریکاغرب و 

  
است كھ بدون توجھ بھ آن ھا، درك  ھاي متفاوتي ھمراه شده مسألھ پشتونستان در طول این دوره با برداشت

توان چنین فشرده  ن بزرگ را ميدر باره پشتونستا ھاي متفاوت برداشت. اھمیت این موضوع دشوار خواھد بود
  :كرد

  پشتونستان بزرگ ھا از افغان برداشت -1
  ھا از پشتونستان بزرگ برداشت پاكستاني -2
 ھا از پشتونستان بزرگ پشتون برداشت تبارگرایانھ -3
 بزرگ ھاي رقیب بزرگ از پشتونستان  برداشت قدرت -4

 
در منطقھ دارد و طرح ھر  ب خاص خود راھاي متفاوت و گاه متضاد، بازتا گونھ برداشت تردیدي نیست كھ این

بیني  یي قابل پیش در گذشتھ چنین بوده و در آینده. تواند بھ تشدید اختالفات پاكستان و افغانستان بینجامد كدام مي
ھا و محافل سیاسي پشتونگرا در افغانستان ھمواره پیرامون این  برداشت دولت .انتظاري جز این وجود ندارد

 شود، بھ لحاظ نیز شامل مي ي مانده است كھ پشتونستان بزرگ كھ بلوچستان جنوبي راباق محور متمركز
خاك ھندوستان شده  تاریخي، بخشي از افغانستان است كھ در دوره قدرت استعماري از این كشور جدا و ضمیمھ

نھ این كھ بھ كشور  شد و و بازپس داده مي القاعده باید بھ افغانستان بنا بر این، در پایان استعمار علي. است
برخی از آگاھان، تمامي تحوالت . دانند، ملحق شود آن را مشكوك مي ھا تأسیس پاكستان بھ كیفیتي كھ افغان تازه

تحلیل  پاكستان در مناسبات افغانستان و پاكستان را در پیوند با مسألھ خط دیوراند و پشتونستان پس از تأسیس
  .اند كرده

  
گونھ  حمایت از مجاھدان و ادامھ این ژه در دروه اشغال افغانستان از سوی شوروي وھاي پاكستان بھ وی دخالت
این بار از  -دوره كوتاه تا پیش از اشغال دوباره افغانستان ھا در قالب استقرار حكومت طالبان در یك دخالت
اخلي در این كشور از ھا تالش براي بازسازي طالبان و ادامھ جنگ د افغان و ناتو و بنا بھ ادعاي امریکاسوی 

تر در  واقعبین بسیاري از آگاھان. ھمگي در رابطھ با مسألھ پشتونستان و خط دیورند قرار دارند سوی پاكستان،
حل پذیرا برای پاكستان نیابد، مناسبات پاكستان و  كابل بر این باورند كھ تا مشكل خط دیوراند و پشتونستان راه

یكدیگر كامالً عادي نخواھد شد و اختالفات ھم چنان امكان تداوم  دو كشور بھ افغانستان بھ رغم نیازھاي متقابل
از زمان حكومت سردار محمد داوود خان ھمواره روي بازگشت حاكمیت ملي خود بر  ھا افغان. خواھد داشت

ا از این طریق اند ت كرده اند و از بلوچستان بھ نام پشتونستان جنوبي یاد نشین پاكستان تأكید داشتھ پشتون مناطق
پاكستان برسانند و كشورشان را از انزواي جغرافیایي  افغانستان را بھ سواحل اقیانوس ھند در ایالت بلوچستان

  :دیدگاه در افغانستان وجود داشتھ است در این ارتباط، دو. بیرون سازند
  افغانستان نشین در خاك ادغام مناطق پشتون و بلوچ -1
  پشتونستان و بلوچستان+ تانتشكیل فدراسیون افغانس -2
  

 نشین پاكستان در قلمرو ملي خود را در افغانستان ادغام مناطق پشتون و بلوچ» محور قوم«ھاي افغان
از ھمین  داوودخان اند و در یك مقطع كوتاه حزب پرچم سابق در دوره حكومت سردار تر مطرح كرده پررنگ

تشكیل . كند چنین دیدگاھي حمایت مي الحق احدي ازكرد و كنون حزب افغان ملت انور  موضوع حمایت مي
و  امریکاھاي  روسي بود كھ در دوران اوج رقابت اندیشھ پشتونستان و بلوچستان اساساً + فدراسیون افغانستان
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 سرخ شوروي را در ھمین ارتشو برخی از آگاھان، اشغال افغانستان از سوی  شوروي پیشین مطرح بوده است
با فروپاشی شوروي . اند ھا بھ مدخل تنگھ ھرمز از طریق تشكیل چنین فدراسیوني دانستھ راستا و رسیدن روس

  .خاص خود را دارد محور بھ ظاھر این اندیشھ کمرنگ شده است ولي ھنوز ھواداران قوم
  

از . گیرد ھا قرار مي كامل با برداشت افغان ھا از پشتونستان بزرگ در تضاد روشن است كھ برداشت پاكستاني
پشتونستان بطور قطعي تمام شده است و طرح آن از سوی افغانستان مغایر با  گاه پاكستان خط دیورند و مسألھن

ارضي  و مناسبات دوستانھ دو كشور و دخالت در امور داخلي پاكستان و مخل امنیت و تمامیت حسن ھمجواري
  .پاكستان است

  
پاكستان براي خنثي كردن طرح پشتونستان  اند؛ كردهآن گونھ كھ برخی از كارشناسان مسائل جنوب آسیا مطرح 
. پاكستان مسوول پیگیري آن است ارتشاطالعات  بزرگ یك استراتیژي مشخص در پیش گرفتھ و سازمان

آباد باشد و در ھیچ شرایطي بھ  نشانده اسالم حكومتي در كابل است كھ دست استراتیژي پاكستان حاكم كردن
المللي  بین تر، خط دیورند را بھ عنوان مرز بھ عبارت روشن. تونستان توجھ نكنددیورند و مسألھ پش مسألھ خط

سیاست . بھ فراموشي تاریخ بسپارد رسمیت بشناسد و مسألھ پشتونستان را براي ھمیشھ پاكستان و افغانستان بھ
ایت شده از پس از آن، حكومت مجاھدان جنگ داخلي ھد پاكستان در دوره اشغال افغانستان از سوی شوروي و

آي پشت سر آن قرار داشتھ و پس از استقرار حكومت طالبان و .اس.آي طریق حزب اسالمي گلبدین حكمتیار كھ
  .دارند ھمھ و ھمھ در ارتباط تنگاتنگي با استراتیژي پاكستان در افغانستان امریکابا  اكنون ھمكاري مؤثر

  
یا حكومتي : رو ندارد پاكستان دو راه بیشتر پیشھا، افغانستان در استراتیژي  بر پایھ این گونھ برداشت

یا ھمواره درگیر جنگ داخلي و بحران باقي  آباد و یا حد اقل ھماھنگ با آن خواھد داشت و نشانده اسالم دست
كند و بھ ویژه کنون كھ  دولت پاكستان چنین برداشتي را تأیید نمي البتھ. راھیافت سومي وجود ندارد. خواھد ماند

رد  ھایي را افغانستان و پاكستان صاحب نفوذ است، پاكستان با قاطعیت بیشتري چنین برداشت رد امریکا
پاكستان در قبال افغانستان  كننده وجود چنین استراتیژي در ھاي تأیید ولي حقیقت آن است كھ نشانھ. كند مي

  . قي شوندآفرین تل اعتماد ھاي پاكستان ھا تكذیب نیرومندتر از آن ھستند كھ براي افغان
در افغانستان در پیش » اعمالي« و » اعالمي«رسد كھ پاكستان سیاست دوگانھ  در اوضاع كنوني، بھ نظر مي

در آنچھ كھ از آن بھ نام مبارزه در برابر تروریسم یاد  امریکا متحد -در سیاست اعالمي پاكستان. گرفتھ باشد
و ناتو از  امریکاان است كھ ھدف آن ھا اخراج در سیاست اعمالي متحد طالب آید و  شود، بھ شمار مي مي

  .آباد در كابل است استقرار حكومتي ھماھنگ با اسالم افغانستان و
  
شریك كردن آن ھا در قدرت در كابل از سوی پاكستان، جدا از اھداف  رو و طرح موضوع طالبان میانھ 

برداشت  ھاي افغانستان و پاكستان، ي دولتھاي رسم در كنار برداشت. قابل آن نخواھد بود استراتیژیك پاكستان
ترین حامیان  پشتونستان بزرگ جدي .باید مھم تلقي كرد تبارگرایان پشتون در ھر دو سوي خط دیورند را مي

برچیده شدن خط مرزي دیورند و . و پاكستان یافتھ است ھاي پشتون در افغانستان خود را در میان ناسیونالیست
درخواست چندي . محورھاي پشتون است خواست اصلي قوم -پاكستان و افغانستان ننشی ادغام دو بخش پشتون

رییسان جمھور افغانستان  -بد مشرفارتشیکی از رھبران ناسیونالیست پشتون از حامدکرزی و  -خان افضل پیش
پشتون  محورھاي ھا را آزاد نمایند، بھ خوبي دیدگاه قوم آمد پشتون و دیورند را برچینند و رفت و پاكستان كھ خط
كشور خاص خود و  ھاي پشتون بھ درجات متفاوت خواھان تأسیس ناسیونالیست. گذارد را بھ نمایش مي

اما مشكل آن ھا در این واقعیت مھم . رسمیت شناختن آن از سوی پاكستان و افغانستان و سازمان ملل ھستند بھ
و فروپاشی كامل كشور پاكستان را در پي خواھد قومي مساعد نیست  نھفتھ است كھ شرایط منطقھ براي بازتقسیم

ھر چند كھ چنین . دولت پاكستان در ھیچ شرایطي رضایت بھ چنین امري نخواھد داد روشن است كھ. داشت
 .بود با استراتیژي ھند ھمخواني دارد و قطعاً از سوی ھند با استقبال روبرو خواھد تحولي

 
بدین معنا كھ در . بیشتري ھست ھاي ونستان و خط دیورند، پیچیدگيھاي بزرگ و مسألھ پشت در ارتباط با قدرت

در  امریکااند ولي بھ دلیل حضور  پشتونستان از دست داده ھا نقش خود را در روس ظاھر با فروپاشي شوروي،
در قبال مسألھ  امریکااین كھ سیاست . تر از گذشتھ شده است این كشور پررنگ افغاانستان و پاكستان نقش

 چھ خواھد بود، ھنوز خیلي زود است كھ دست بھ داوری قطعي زد، اما این ھست كھ پاكستان و نستانپشتو
یي را زیر تأثیر  مناسبات منطقھ براي پایان دادن بھ این مشكل كھ یك قرن است امریکاافغانستان ھر دو امیدوارند 

ن انتظار، باید توجھ داشت كھ پاكستان ھمان گذشتھ از ای. خود قرار داده است، راھیافت پذیرا برای دو طرف بیابد
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. ندارد و ھندوستان در حال جایگزین شدن آن است امریکاسرد داشت، در نزد  جایگاھي را كھ در دوره جنگ
آینده  آمیز قدرت در منطقھ جنوب آسیا در حال شكلگیري ھستند و ھندوستان در معادلھ رقابت معادالت جدیدي

بنا بر این، .یافتھ است امریکا تري از پاكستان در ر حال قدرت گرفتن، جایگاه مھمو چین د امریکاجھان میان 
پذیر جدید پاكستان را در سنجش ھای  كنند و نقاط آسیب حساب توانند روي این گونھ مسایل تبارگرایان پشتون مي

  .خود منظور كنند
  
در  اند، با بھ حمایت مسكو داشتھ ھاي چپ پشتون كھ در گذشتھ امید  احتمال كھ ناسیونالیست اكنون این 

. تواند تلقي شود نمي چشم طمع بھ واشنگتن معطوف نمایند، چندان دور از انتظار امریکانظرداشتن عامل قدرت 
ھاي پشتون مثبت تلقي  نظر ناسیونالیست و افزایش جایگاه ھندوستان از امریکاكاھش جایگاه پاكستان در 

ناسیونالیزم چپ پشتون و بلوچ مواضع قبلي چپگرایانھ خود را تعدیل و  كھ اكنون قابل تصور شده است. شود مي
بزرگ و  در تحوالت مرتبط با افغانستان، پشتونستان امریکادر چنین احتمالي، نقش . منطبق سازد با شرایط نوین

  . بلوچستان بزرگ بسیار حائز اھمیت خواھد بود
  

اكمیت پاكستان، با درك حساسیت شرایط بود كھ چرخش ھوادارانش در ح بد مشرف وارتشتردیدي نیست كھ 
 سپتامبر كردند و از طالبان و القاعده بریدند و بھ صف مخالفان آن ھا پیوستند ١١حادثھ  یي پس از درجھ ١٨٠

توان گفت كھ  مي ال اقل. كننده باشد، جاي بحث وجود دارد راضي امریکاولي این كھ چرخش پاكستان براي 
كنند و امیدوار  و پاكستان حساب مي امریکا محورھاي پشتون روي تشدید تضاد منافع ستان و قومافغانستان، ھندو

در  امریکاتوان گفت كھ  تر نمي بینانھ چند كھ در یك نگاه واقع ھر. بھ تضعیف ھر چھ بیشتر پاكستان ھستند
  .جا پیش برود كھ بھ تجزیھ قومي این كشور منتھي گردد آن تضعیف پاكستان تا

تر از گذشتھ بھ خود كند و در  تالش كند پاكستان را وابستھ امریکاتر در این خصوص،آن است كھ  غالب انگم
از  اش را زیر نظارت خود بگیرد تا یي و موشكي ھاي ھستھ استراتژیك نظامي این كشور و سالح نھایت توان

پاكستان پیش برود،  در امریکادر ھمین حد ھم اگر . ھاي اسراییل و ھند پایان دھد این طریق بھ نگراني
ھا  شد و بھ احتمال زیاد قدرت جنرال ناپذیر خواھند ھایي در ساختار قدرت نظامي پاكستان اجتناب دگرگوني

قدرت حزبي بھ پاكستان  ٢٠٠٧انتخابات عمومي در سال  جاي خود را بھ قدرت حزبي خواھد داد و با برگزاري
در چنین فرضي، سیاست دوگانھ كنوني پاكستان در . گردد ھا بازمي نپادگا پاكستان بھ ارتشبازخواھد گشت و 

خواھد  ١٩٧٣و طالبان نیز پایان خواھد یافت و نظام فدرالي قابلیت احیا بر اساس قانون اساسي  قبال افغانستان
وچ در ھاي پشتون و بل ناسیونالیست در چنین تحولي بھ جاي تجزیھ قومي پاكستان با تقویت نظام فدرالي. یافت

  . گرفت ھاي محلي را بھ دست خواھند مناطق قومي خود حكومت
  

پایان مسألھ پشتونستان نخواھد  با این حال، چنین تحولي در پاكستان الزاماً بھ معناي پذیرش خط مرزي دیورند و
عنوان یك  یي قابل پیش بیني ھمچنان بھ زیاد در آینده مسألھ پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ بھ احتمال. بود

ھاي بایستھ  و افغانستان را زیر تأثیر قرار خواھد داد و در ھمان حال، انگیزه یي مناسبات پاكستان مشكل منطقھ
آرمان  گرایانھ خود را در محورھاي پشتون و بلوچ بھ وجود خواھد آورد كھ آن ھا اھداف قوم قوم را براي

  .پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ پیگیري نمایند
  
  :پایان مناقشات دو كشور راھكارھاي احتمالي براي -پ

در ھر دو كشور حضور نظامي سیاسي مؤثري  امریکا در این باره كھ پاكستان و افغانستان در اوضاع نوین كھ
بر مشكل تاریخي خط مرزي دیورند و مسألھ پشتونستان فایق آیند، بھ  یافتھ است، چگونھ قادر خواھند بود كھ

 با این حال، با نگاھي بھ. آباد در قبال آن وجود ندارد نظري در كابل و اسالم وحدت ت ودرستي روشن نیس
. مطرح كرد توان احتماالتي را اند، مي ھا و راھكارھایي كھ تاكنون براي حل این مشكل مطرح شده  طرح

  :تان مطرح شده استدیوراند و پشتونس تاكنون راھكارھایي بدین شرح براي پایان دادن بھ مناقشات مرتبط با خط
  طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان -1
  افغانستان و بلوچستان+ طرح فدراسیون پاكستان -2
 طرح استقالل پشتونستان بزرگ -3
 طرح رسمیت خط دیوراند و پذیرش آن از سوی پاكستان و افغانستان -4
 ]پاکستان+ ایران + طرح ایجاد اتحادیھ منطقھ یی میان افغانستان[  -5
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ھا در مقاطع خاصي مطرح و از شدت و ضعف و حامیان و مخالفان خاص  كدام از این طرح روشن است كھ ھر
پاسخ  طرف ھا و منافع یك ھا بھ لحاظ نظري بھ خواستھ ھر كدام از این طرح. اند برخوردار شده خود
یھ كھ مربوط بھ این، سھ طرح اول گذشتھ از. اند گرفتھ ھا و منافع طرف دیگر را نادیده مي اند و خواستھ داده مي

قدرت جھاني بوده و ھر كدام از سوی یك بلوك قدرت  ھاي بندي ھا و بلوك دوران جنگ سرد و تشدید رقابت
و  امریکاتوان گفت طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان از سوی  كھ مي بھ گونھ یی. اند مورد حمایت قرار داشتھ
و نیز راھیابی بھ آسیای میانھ [ھندوستان  ستان در برابرآن حل مشكل عمق استراتیژیك پاك پاكستان طرح و ھدف

افغانستان بطور كامل رد شده است و بھ معناي  این طرح از سوی مردم. بوده است] و محاصره ایران و چین
از ھمین رو، از ھمان آغاز، طرح در دھھ ھفتاد میالدي محكوم بھ . است ادغام افغانستان در پاكستان تلقي شده

  .است شكست بوده
 

در برابر طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان، شوروي پیشین طرح فدراسیون پاكستان و افغانستان و بلوچستان را 
ایران را نیز مد نظر داشتھ است كھ با فروپاشی شوروي و تحوالت  این طرح، در تداوم خود. مطرح كرده بود
  . ھا منتفي تلقي شده است روس مغایر با خواست

  
سرحد و بلوچستان را از پاكستان در بردارد، در عمل بھ  الل پشتونستان بھ دلیل آن كھ جدایي دو ایالتطرح استق

گرچھ مطلوب ھندوستان است و در راستاي . رسد بود و عملي بھ نظر نمي معناي فروپاشی پاكستان خواھد
انگلیس و تأسیس  یش از استعماراستراتیژیك این كشور مبني بر بازگرداندن تعادل نیمقاره ھند بھ پ ھاي سیاست

منطقھ را دچار بحران سازد و گمان  تواند كل ولي در ھر حال، تجزیھ قومي پاكستان مي. پاكستان قرار دارد
  .راھكاري را مورد توجھ قرار داده باشند ھاي بزرگ نیز در اوضاع كنوني چنین رود قدرت نمي

  
نستان و خط مرزي دیورند میان پاكستان و افغانستان ھمان است پشتو حل پایان بحران ترین راه بنا بر این، عملي

یك  طبق این طرح، پاكستان. پشتون افغانستان مطرح شده است ھاي واقعبین غیر شخصیت كھ از سوی برخی از
افغانستان بر آن تأثیرگذار  یي كھ تحوالت سیاسي در پاكستان و بندر تجاري و خط ترانزیت تضمین شده بھ گونھ

. شناسد افغانستان خط مرزي دیوراند را بھ رسمیت مي دھد و در مقابل، ، در دسترس افغانستان قرار مينباشد
این . چارچوب نظام فدرالي در پاكستان قابلیت حل و فصل خواھد یافت ھا در مسألھ قومي پشتون ھا و بلوچ

تواند  ن از لحاظ نظري ميولي پاكستا. بھ پیش خواھد رفت یا نھ، بحث دیگري است موضوع كھ چنین طرحي
مركزي در  بھ ویژه اگر راه ترانزیت مشابھي از افغانستان بھ سوی آسیاي. را مورد توجھ قرار دھد چنین طرحي

  . پذیر خواھد بود امكان یي قرار داده شود، عملي شدن این طرح دسترس پاكستان گذاشتھ شده و شكل تضمین شده
  

در  امریکابھ یكدیگر و عامل حضور مؤثر  تگي پاكستان و افغانستانموقعیت خاص جغرافیایي منطقھ و وابس
 ١٨٠توان تصور كرد كھ پاكستان در چرخش  ال اقل مي. گذارد مي منطقھ بر عملیاتي شدن چنین احتمالي تأكید

 در حل و امریکاامیدوار است كھ از حمایت  امریکاطالبان و القاعده و ھمكاري مؤثر با  اش در قبال یي درجھ
كشمیر برخوردار  اش با افغانستان در خط دیوراند و ھندوستان در خط حائل ساز مرزي فصل دو مسألھ مشكل

ھاي كشمیري و قوم  چنان كھ گروه ھم دارند، امریکاو بیش ھمانندی از  افغانستان و ھند نیز انتظارات كم. شود
اند و امیدوارند كھ با انطباق خود با  زیر نظر گرفتھ محورھاي پشتون و بلوچ نیز اوضاع نوین را بھ دقت

  .پیگیري نمایند امریکامنطقھ، اھداف خاص خود را از طریق عامل حضور  ھاي پیش آمده موجود در واقعیت
 

 :گیري نتیجھ
پاكستان و افغانستان قابل ردیابي، مسألھ پشتونستان بزرگ و  چنانی كھ روشن است و در سابقھ اختالفات

 جا كھ معموالً  از آن. ترین اختالف دو كشور ھمسایھ است  ع خط مرزي دیورند اصليموضو بلوچستان بزرگ و
آمیز حل و فصل  مسالمت ترین اختالفات ھستند كھ كمتر سابقھ داشتھ است از راه ھای اختالفات ارضي از پیچیده
تعیین ھا بوده است كھ مرزھا را  طرف ھاي یكي از ھا و شكست ھا، پیروزي شوند و ھمواره این جنگ

بیني  قابل پیش كھ اختالفات پاكستان و افغانستان در آینده توان تصور كرد كرده است، بنا بر این، دشوار مي مي
 و زمینھ براي شناسایي رسمي خط دیورند آن گونھ كھ پاكستان انتظار آن را دارد، فراھم بھ طور كلي پایان بیابند

و بھ  ارتشھاي  جنرال رخش ناآرام آن میان نخبگان سیاسي وگذشتھ از این، ساخت قدرت در پاكستان و چ. شود
ھاي سیاسي شناختھ  گذشتھ تقریباً ھمھ نظام موازات آن تجربھ ایدئولوژیك قدرت در افغانستان كھ در چھار دھھ

روبرو شده است، مسألھ پشتونستان و خط مرزي دیوراند را  شده را تجربھ كرده و در ھمگي آن ھا با شكست
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داده است تا آن جا كھ ھیچ دولتي در افغانستان در عمل در موقعیتي قرار نگرفتھ  تري تر و پیچیده تردهابعاد گس
  بتواند با پاكستان بر سر این موضوع وارد بحث و احیاناً مصالحھ شود است كھ

  
داوم یافتھ، دھھ امكان ت ھا، افغانستان درگیر جنگ ایدئولوژیك قدرت شده، جنگي كھ سھ جوی از واقعیت در چنین

و ناتو شده است اما بھ نقطھ استقرار و تعادل  امریکاباعث رد اشغال خارجي آن در دوره قدرت شوروي و کنون 
در این مدت نسبتاً طوالني، تصور شده است كھ پاكستان یكي . بایستھ دست نیافتھ است و ثبات سیاسي و اجتماعي

در افغانستان بر  ال اقل نخبگان سیاسي و فكري. ان بوده استبازیگران اصلي در تحوالت نامطلوب در افغانست از
حل پذیرایی برای پاكستان و افغانستان نیابد،  این باورند كھ تا مسألھ پشتونستان و خط مرزي دیوراند راه

نخواھد یافت و جنوب آسیا ھمچنان درگیر بحران امنیتي باقي  اختالفات این دو كشور قابلیت حل و فصل نھایي
  . د ماندخواھ

  
را  در مناسبات پاكستان و افغانستان در آن است كھ قابلیت سرایت بھ دیگر كشورھاي ھمجوار ھا اھمیت تنش

در گذشتھ، ایران در كاھش . یابد رو، نیاز بھ یافتن یك راھیافت پذیرا برای دو طرف افزایش مي دارد و از ھمین
دالیل خاص خود و تضعیف پاكستان و  لي ھندوستان بھھا میان پاكستان و افغانستان ایفاي نقش كرده و تنش

برداري مطلوب از آن بوده  ھا و بھره خواھان ادامھ تنش خورده از استقالل پاكستان، بازگرداندن تعادل بھ ھم
اند بر دامنھ  ھا تالش كرده بزرگ رقیب جھاني نیز با حمایت از یكي از طرف ھاي در ھمین حال، قدرت. است

بوده  بنا بر این، موضوع پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ موضوعي. نوب آسیا بیافزایندج نفوذ خود در
  . اند مند شده ھاي بزرگ بھ آن عالقھ است كھ قدرت

  
از ھمین فضا در راستای تقویت خود بھره گرفتھ و در دوران جنگ سرد با  ناسیونالیزم چپ پشتون و بلوچ

نشیني  عقب و ناتو، امریکاون با احتساب اشغال افغانستان از سوی اكن. پیوند خورده بودند شوروي پیشین
 امریکایي  ھاي منطقھ سیاست ھا از رقابت در تراز گذشتھ، قدرت گرفتن چین و كاھش جایگاه پاكستان در روس

تھ در موقعیتي قرار گرف امریکارسد  چنین بھ نظر مي ھا،  یيامریکاو افزایش جایگاه ھند بھ موازات آن در نزد 
با توجھ بھ ھمین مسالھ، ناسیونالیزم چپ . بر تحوالت جنوب آسیا است است كھ تأثیرگذارترین قدرت خارجي

یي است و با تعدیل  ھماھنگ ساختن خود با شرایط نوین منطقھ پیشین پشتون و بلوچ با درك شرایط، در حال
در حال دستیابي بھ  امریکاجا كھ از آن. براي تحقق اھداف خود بیابد مواضع سعي دارد كھ فرصت تازه یی

حفظ  یي نامعلوم استقرار نظامي خود را در منطقھ در افغانستان و پاكستان است و تا آینده ھاي نظامي  پایگاه
خود را تثبیت كند و این  ساختارھاي قدرت ھماھنگ با امریکاخواھد كرد، این برداشت در حال تقویت است كھ 

از یك سو و اختالفات پاكستان و ھندوستان از  ھ اختالفات پاكستان و افغانستانامر ممكن نخواھد بود مگر آن ك
در چارچوب چنین برداشتي دو مشكل اصلي پاكستان و منطقھ . بیایند سوی دیگر كاھش یافتھ و زیر كنترل در

 اكستان وخط حائل میان ھند و پاكستان و بحران پشتونستان و خط مرزي دیوراند میان پ یعني بحران كشمیر و
  . بحران پایان یابند بایدكمك كند كھ این دو امریکاالقاعده باید مورد توجھ قرار گیرند و  افغانستان علي

  
ھایي براي  تالش ھاي مشخصي را مطرح كرده و براي بحران كشمیر طرح امریکاچنین بر می آید کھ 

عنوان  امریکاطرح مشخصي از سوی  ولي در باره پشتونستان و خط مرزي دیورند تاكنون. میانجیگري دارد
  .نشده است

پشتونستان و خط مرزي دیوراند افزوده است، اوضاع خاص پاكستان و  در این میان، آن چھ كھ بر اھمیت مسألھ
اوضاع  پاكستان كھ بر مبناي اسالم شكل گرفتھ و اسالم فلسفھ وجودي آن بوده است، در. است ابھام در آینده آن
اسالمي برآمده از مدارس مذھبي و  علت آن است كھ رادیكالیزم. صلھ گرفتن از اسالم شده استجدید ناگزیر بھ فا

قرار گیرد و بھ آنچھ كھ از آن بھ  امریکاالقاعده رو در روي  احزاب بنیادگرا باعث شده است كھ تفكر طالباني و
اتحاد استراتیژیك میان اسالمگراھا  این وضعیت جدید در تداوم خود،. شود، دامن بزند مي نام تروریسم جھاني یاد

بقاي پاكستان بھ صورت جدي بھ  پذیر خواھد كرد و اگر بھ ھر دلیلي از میان برود، پاكستان را آسیب ارتش و
  . زیر سؤال خواھد رفت

  
. اند محورھاي پشتون و بلوچ در پاكستان، روي چنین تحولي احتمالي حساب باز كرده ھندوستان، افغانستان و قوم

این ھماھنگي،  در. پیش رو نخواھد داشت امریکااین، پاكستان براي بقاي خود راھي جز ھماھنگي كامل با  نابرب
اسالمگراھاي پاكستان بیشتر پایگاه مھمي در  اند و از آن جا كھ  اسالمگراھا با دولت پاكستان دچار مشكل شده
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ف میان چپ ناسیونالیستي و اسالمگراھا در این در آینده نوعي ائتال نشین دارند، این احتمال كھ مناطق پشتون
 .رسد  پاكستان را با بحران ھویت روبرو كند، منتفي بھ نظر نمي كشور شكل بگیرد و

  
تصور كرد كھ تضادھاي داخلي در پاكستان در ترازی  توان تر، نمي انداز واقعبینانھ با این حال، در یك چشم

پاكستان  ارتشواقعیت آن است كھ . قاي این كشور بھ زیر سؤال برودب قابلیت طرح بیابند كھ شالوده استقالل و
 اما. فرماندھي نیرومند، با سلسلھ مراتب قدرتمند است و اجازه چنین تحولي را نخواھد داد یي و با ي حرفھارتش

است و  اش در حال نزدیك شدن در ھمان حال، ساخت نظامي قدرت در پاكستان بھ پایان دوران تاریخي
  . حل بقا است سي پارلماني و احیاي فدرالیسم در این كشور تنھا راهدمكرا

  
انتظار را  در ھند، این امریکااقتصادي  -در پاكستان و افغانستان و حضور سیاسي امریکاحضور نظامي  عامل

سالمي و طالبان، القاعده و احزاب ا بھ وجود آورده است كھ پس از تثبیت قدرت در افغانستان و كنترل رادیكالیزم
یي ھدایت كند كھ ال اقل بھ فروپاشی این كشور  گونھ  بھ مدارس مذھبي پاكستان ساخت قدرت را در پاكستان

شان دست بیابند و در ھمان حال،   و بلوچ در چارچوب پاكستان بھ مطالبات قومي منتھي شود و تبارگرایان پشتون
ھمانندی در باره  ھمچنان كھ انتظار. اند پایان دھندو پاكستان قادر شوند كھ بھ مشكل خط مرزي دیور افغانستان
آینده پاكستان، افغانستان، كشمیر  از چنین نگاھي،. ھا و خط حایل میان ھند و پاكستان شكل گرفتھ است كشمیري

القاعده نیمقاره ھند را در یك  علي امریکاحمایت  رسد و ھر راھیافتی با و پشتونستان یك سان بھ نظر مي
رسیدن زمان مناسب تحقق چنین امري، اختالفات پاكستان با ھند و افغانستان  تا. د توجھ قرار دھدمجموعھ مور
   .ھر چند كھ در تراز غیرقابل كنترلي تشدید ھم نخواھد شد. خواھد یافت ھمچنان ادامھ
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  نو اندیش 

   

  شناسایی خط دیورند، رفع بحران میان افغانستان و پاکستان

   

با مرزھای کنونی اش بھ رسمیت می شناسد و حدود و ثغور آن جغرافیای شناختھ شده  جھان امروز، افغانستان را
پرسش . بھ جز از بلند پروازی لفظی چیزی دیگری نخواھد بود ،در آن یی است کھ ادعای ھر گونھ تغییر ارضی

اما  ،را سر دادیم) این پشتونستان ما(» دا پشتونستان زمونژ« شعار  اساسی در این است کھ ما در گذشتھ سال ھا
ما افغان (» مونژ افغانان یو«، نشنیدیم کھ بگویند مرزبرای یک لحظھ از زبان سران قبایل آن طرف 

برای پر کردن جیب ھای  افغانستان بودند، آن ھا چون این سران قبایل ھوشیار تر از زمامداران سیاسی ).ھستیم
دستگی پشتون ھای آنطرف و این  مراجعھ می کردند و و در خفا از اتحاد و یک بھ دولت ھای افغانستان شان

برای دستیابی پول ھای گزاف از تاکتیک ھای خاصی کار می گرفتند کھ یکی از این  دم می زدند و مرزطرف 
دی اثر گذار بود کھ بھ ح و این شگردھا زمامداران افغانستان بود تاکتیک ھا بر انگیختن احساسات

آن سو و این سو یکی  پشتون ھای(» لر و بر پشتانھ یو دی«  :ندا در بدھد کھ  چپگرایی مثل سلیمان الیق شاعر
  .)ھستند

در دوره ھای صدارت و ریاست جمھوری  سردار محمد داوود بود کھ -داعیھء پشتونستان پرچمدارانیکی از 
معضلھ بزرگ میان افغانستان و پاکستان مطرح نماید و بھ  ھ عنوان یکقضیھ پشتونستان را ب خود، تالش نمود تا

از رادیو افغانستان پخش می گردید و داوود خان » پشتونستان زمونژ دا«ھمین دلیل بود کھ ھر روز ترانھء 
انی اما سیاستمداران پاکست. شود سفر بری عمومی را آغاز نمود تا با پاکستان وارد جنگ یکبار با ھمین انگیزه

کالج ھای انگلیسی را بھ پایان برده بودند، توانستند با مھارت و انعطاف سیاسی از این تنگنا عبور نمایند و  کھ
  .خشم سردار را فرو بنشانند آتش

یک سده ء آخر بیشترین آسیب را از این ناحیھ افغانستان دیده نھ  واقع زخم خونینی بوده کھ در خط دیورند در
ر جریان جنگ سرد بھ خاطر رسیدن بھ اھداف منطقھ یی وگسترش پھنای استراتژیک خود، پاکستان د. پاکستان

مبالغ ھنگفتی را در خزینھ  برای تمویل و تجھیز مجاھدان شیوه ء بسیار عالی از این فضا استفاده نمود و بھ
کشورھای  در میانمنطقھ و بھ ویژه  دولتی خود سرازیرکرد و حاصل این پول ھای باد آورده بود کھ امروز در

تبدیل گردیده و بدین وسیلھ مرزھای جغرافیایی خویش را ضمانت نموده  بھ یک قدر ت اتمی اسالمی پاکستان
  . است

خود می داند و این ایجنسی ھا  پاکستان تمام ایجنسی ھای پشتون ھا را متعلق بھ کشور ،ما بخواھیم و یا نخواھیم
در این نیم سده ء آخر بھ خصوص در دوران زمامداری ظاھر . ن بپیوندندھم کدام تمایلی ندارند کھ بھ افغانستا

حق تعیین سرنوشت پشتون ھا و «خان و داوود خان بھ رغم نامگذاری جاده ھا و تجمع ھزاران داعیھ داران 
ف و ارائھ بیانیھ ھای پرشور مدافعان پشتون ھای آن طر) مرکزی ترین محلھ کابل(در جاده پشتونستان » بلوچ ھا

اجرا کرده » پیوستن بھ افغانستان«سرحد، برای یک روز کسی نشنیدند کھ پشتون ھای ماورای سرحد مارش 
  . باشند

، بھتر و خوبتر از مدافعان مرززمامداران و سیاستمدران افغانستان باید درک می کردند کھ قبایل پشتون آن سوی 
آن ھا بھ حدی زرنگ بودند کھ در یک . ی توانستندمنافع شان را تشخیص کرده م سینھ چاک خود در افغانستان،

 آن وقت بود کھ دولت پاکستان بھ زمامداران افغانستان شکواییھ می کردند، بازی سیاسی از بھ اصطالح تعدی
و چنان ناشیانھ ذوق زده می شدند کھ ھرچھ داشتند سرمایھ ھای ملت  زمامداران افغانستان سر از پا نمی شناختند

از جیب مردم افعانستان، » حاتم بخشی«در پای سران قبایل می ریختند و فکر می کردند کھ با این  فقیر شان را
بھ  در حالی کھ سران قبایل با این بازی،(!). مشمول اتباع افغانستان می سازند  را ی مرز.سپشتون ھای آن 

 تان افتخار می کردند و در کنارریش دولتمردان افغانستان می خندیدند و پس از چندی بھ موجودیت خود در پاکس
چنانچھ در دوره ء زمامداری ببرک کارمل . و یا در حمایت دولت پاکستان زندگی شاھانھ شان را ادامھ می دادند

افراد قبایلی در مھمانخانھ ھای  و داکتر نجیب میلیون ھا افغانی از بودجھ خاد بھ جیب سران قبایل ریختانده شد و
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ویژه پذیرایی می گردیدند و ھر آنچھ کھ می خواستند در اختیار شان قرار می گرفت کھ بھ دولتی و خاد با دبدبھ 
ھرگز برنگشت و  کوکی خیل بود کھ پول گزاف و اسلحھ فراوان را باخود برد و گونھء مثال یکی از این نام ھا

ستان تا اکنون این نقش سران متاسفانھ کھ دولت مداران افغان .فرستاد سر انجام بھ دولت کابل پیام نفرت خویش را
  .جیب پر کردن ھای سران قبایل ادامھ دارد قبایل را درک نکرده و ھنوز کھ ھنوز است

تعللی برای عدم شناسایی خط دیورند صورت  افغانستان زیاد ترین آسیب را از مداخالت پاکستان دیده و اگر 
آخرین مصاحبھ ء خود بھ صورت آشکار از مشرف در  چنانچھ. مداخلھء پاکستان گریز ناپذیر است بگیرد،
در این موقعیت حساس کھ جرگھ ء قبایل دو طرف مرز بھ . کشور خود در افغانستان سخن می گوید مداخلھ

گونھ  آیا مشرف بھ از این مداخلھ حرف می زند ؟ اشتراک دولت افغانستان و پاکستان نزدیک است، چرا مشرف
  :پیام را نمی دھد کھ  ای تلویحی آن ھم در چنین زمانی این

اگر افغانستان تمایل بھ شناختن خط دیورند نداشتھ باشد، من بھ حیث بزرگترین مرجع قدرت در پاکستان پیام  - 
قدرت اتمی ھستم و  حتا از گفتن آن ھراس ھم ندارم، چون می دھم و مداخلھء پیوستھ پاکستان در افغانستان را

راھبرد و  اما ما با پشتوانھ ھای مان .توانھ افغانستان نیز ھستندپشتوانھ ھای من ھمان ھایی اند کھ پش
  .تاریخی داریم کھ افغانستان ھنوز شاگرد صنف اول این دبیرستان نمی باشد گذشتھ تعامل

. از دید این قلم، ھر گونھ تعلل در شناسایی خط دیورند از سوی افغانستان بیانگر یک غفلت تاریخی خواھد بود 
  :شناسایی خط دیورند بھ چند دست آورد مھم می رسد کھ در زیر بر می شماریمافغانستان با 

  .پایان داده می شود ھای پاکستان برای مداخلھ نیم قرنھ اش در افغانستان بھ بھانھ - ١ 

امکانات تجارتی از طریق آب ھا میسر  بھ دریاھا متصل می شود کھ در عصر کنونی عمده ترین افغانستان - ٢ 
  .می باشد

رابطھ با پاکستان از طریق مرزھای شناختھ شده ای بین المللی تامین می گردد و دروازه ھای غیر مجاز  - ٣ 
  .مسدود می شود

با شناخت خط دیورند، پاکستان ھیچ دلیلی برای مداخلھ در افغانستان نمی داشتھ باشد، چون دیگر ادعای  - ۴ 
  .پشتونستان بزرگ از اتک تا اباسین، زایل می شود

بھ خاطر مرز مغشوش  آن ھااز این عدم شناسایی خط دیورند، بیشترین سود را می برند و  طالبان و القاعده - ۵ 
بین دوکشور، بھ عملیات شان ادامھ می دھند و بھ یقین کھ سیاست مداران پاکستانی برای تحت فشار قرار دادن 

  .ایت نظامی و لوژستیکی می نماینداز طالبان حم ،دولت افغانستان بھ خاطر شناسایی خط دیورند

با شناسایی خط دیورند، تجارت کشور رونق می گیرد و افغانستان از طریق بندر آبی کراچی با شبھ قاره  - ۶ 
این خود بزرگترین دست آورد اقتصادی برای افغانستان است کھ سال ھا از تعلل و . ھند وصل می گردد

ضربات مھلکی بر پیکر اقتصاد و تجارت افغانستان وارد کرده  نی ھاکارشکنی کاالھای تجاری افغانی، پاکستا
  .اند

حسن ھمجواری و منافع  ،جدیدی از ھمسایگی روابط افغانستان و پاکستان از تنش نیم قرنھ وارد مرحلھ -  ٧
  .متقابل می گردد

رد آن ملیت در افغانستان ادعا ھای سیاستمداران و زمامداران پا کستانی در رابطھ بھ حمایت این ملیت و  بھ - ٨
. پایان داده می شود کھ خودش نوع از مداخلھ ء آشکار دولتمردان پاکستانی در امور داخلی کشور ما می باشد

بھ اصطالح حق پشتون ھا در افغانستان را تلف شده قلمداد  ،چنانچھ بارھا مشرف بھ عنوان دایھ مھربانتر از مادر
این گونھ صحبت ھای مشرف با . پنجشیری ھا قدرت سیاسی را در دست دارند نموده کھ گویا تاجیک ھا و عمدتاً 

در حالی کھ این خودش مداخلھ ء آشکار و تفرقھ افگنی . تاسف کھ از سوی دولت افغانستان بی پاسخ مانده است
  .در میان ملیت ھای افغانستان می باشد
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دست باز نمی داشتھ باشد و نمی  ،ع استراتیژیک خودتجھیز و تمویل افراد متمایل بھ مناف ،پاکستان در تربیت -  ٩
تواند کھ ھر از چندگاھی آن ھا را بھ افغانستان گسیل دارند تا دولت مدافع منافع پاکستان را در افغانستان تشکیل 

  .بدھند

کمھ ھر نوع مداخلھ ء پاکستان را در میز محا شناسایی خط دیورند بھ افغانستان این امکان را می دھد کھ - ١٠
مداخالت شان را  اکنون پاکستانی ھا از مرزھای مغشوش و طویل حرف می زنند و می توانند. بین المللی بکشاند

  .اما با رسمیت یافتن خطوط مرزی دیگر بھانھ یی برای توجیھ مداخالت وجود نمی داشتھ باشد. توجیھ نمایند

سیاسی، مسالھ شناسایی خط دیورند را در  اکنون فرصت آن رسیده است کھ دولت افغانستان با عزم و شھامت
پارلمان افغانستان قرار بدھند و پارلمان افغانستان با توجھ بھ منافع ملی و بین المللی کشور از این خط  دستور کار

زیرا ما افغانستان کنونی خود را با ھمین مرزھای شناختھ شده . باید بشکناند تابو را قرمز باید عبور نمایند و این
تا سرانجام بتوانیم کشور را بھ شاھراه  المللی اش اگر حفظ نماییم، بزرگترین پیروزی ما بھ شمار می رود بین

دست وگریبان ھستیم، ادعاھای بلند  زیرا با فقر، جھل و بی سوادی کھ .ترقی، عدالت و دموکراسی ھدایت نماییم
خواستار پیوستن شان  ایی کھپروازنھ ارضی، صرف برای ما شاید سکر آور باشد، اما برای آن ھ

آخر . آن صورت بھ دایھ ھای مھربان تر از مادر تبدیل خواھیم شد و در .مضحکھ یی بیش نخواھد بود ،ھستیم
در این جرگھ فرامرزی با شھامت و اراده ء  فرا رسیده و افغانستان می تواند شنا سایی خط دیورند این کھ زمان

نموده و دستش را از  مجاب اید، تا از این طریق بتواند پاکستان راطرح شناسایی این خط را مطرح نم  قوی
شناسایی خط دیورند رفع بحران میان افغانستان و پاکستان خواھد بود و این ابتکار . مداخلھ در کشور کوتاه سازد

  .منافع ملی مارا متبلور خواھد ساخت عمل بیش از حد تصور،

 
   داکتر مھدی

  لمللیسخنرانی در کنفرانس بین ا
  »41سناریوھای ممکن تحول: بحران افغانستان« 

   
اروپای صنعتی و مستعمره جو، میراث شوم ناسیونالیسم را، بھ عنوان بھترین و برترین راھکار سلطھ بر ...«

فرھنگی وجود داشت  -ھم درآسیا و ھم در افریقا، زون ھای معین تاریخی. دیگران، با خود بھ آسیا و افریقا برد
حضور استعمارگران در این . ھای متوالی بدینسو، یک واحد سیاسی شناختھ شده را تشکیل می دادند کھ از قرن

یکی از مھمترین زون . ، باعث گسستگی این توالی تاریخی، و افتراق این ھمبستگی فرھنگی شد)مناطق(زون ھا 
 –ن، افغانستان، آسیای میانھ فرھنگی آسیا، منطقھ جنوب غرب آسیا است کھ کشورھای ھند، پاکستا -ھای تاریخی

این . ایران و آذربایجان در بر می گیرد -قزاقستان، قرقیزستان، ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان ) قسماً (
 :منطقھ دارای تجانس ھای زیر است

و ترکی ) دری، پشتو، بلوچی، کردی پارسیھندی، اردو، (عمدتا شامل دو خانواده زبانی آریایی  -1
اما از لحاظ تاریخی، تمام این منطقھ قلمرو زبان . می شود) زی، ترکمنی، قزاقی، آذریازبیکی، قرغ(

 .ھای ھندی و ایرانی بھ حساب می آید
ظھور صفویھ و تشکیل دولت (این منطقھ محراق خیزش تمدن اسالمی است کھ تا قرن دھم ھجری  -2

نیشاپور خراسان بوده  این مرکز یا در. ، اکثر از یک مرکز اداره می شده است)گورکانی ھند
، یا )غزنویان(یا در غزنی و الھور ) سامانیان(، یا در فرارودان )صفاریان(، یا در سیستان )طاھریان(

، یا در )خوارزمشاھیان(، یا در اورگنج خوارزم )سلجوقیان(، یا در خراسان )غوریان(در فیروز کوه 
، یا )بابریان(، و یا در آگره و دھلی ھند )تیموراخالف (یا درھرات و کابل ) تیموریان(سمرقند فرارودان 

با این حال، تاریخ بھ ندرت یاد آور ). ابدالیان(و یا در قندھار سیستان ) افشاریھ(در مشھد خراسان 
فرھنگی زمامداری بوده  آنچھ برای مردم این منطقھ اھمیت داشھ، وجھھ. رویارویی ھای قومی بوده است
  .ھ و کسی را یارای دم زدن از سلطھ قومی نمی داده استکھ دست بھ دست اقوام می گشت

                                                
 ǚƍƤǚƅƨ ﬞẦөƨ Өǚầғ Ǚ Ʊ  ƣƺө Ǚ Ƨғ₨Ʋ ҳƺӨǚҒ Ʊ   این کنفرانس .41

һƺҺөẪ ӨǙﬞẪө  Ƶầ₡ƨ ӨҺ ө₮ǚƍƨ ƪǚғ₡ƬǚƓƖǙ . Ʊ₦ƵẪ ǚƳƭҒ ǚҢ ƫƺǙ ӨҺ ǚƨ
ƧƺǙ ƮҺǙҺ ǛǚҒִיǚ  ǙӨ ậƬǙөƭҹ₠ ƫƺǙ ִיǙ ậƺǚƲ. 
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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 

  .آوردندرا فراھم 
، در ھیچ مقطع تاریخ، کشور مستقلی )کشورھا(با توجھ بھ این نکتھ کھ ھیچ یک از واحدھای سیاسی موجود 

فرھنگی بھ حساب می آمده، تجزیھ این کل بھ کشورھای  -نبوده است، بلکھ بخشی از یک قلمرو واحد تاریخی
این جاست کھ می بینیم در ھر یک از  از. فرھنگی را حفظ کند -متعدد، ھرگز نمی تواند آن تجانس تاریخی

منازعات آذربایجان و ارمنستان . کشورھای موجود، اسباب تنش آفرین و محراق ھای بحران زا تعبیھ شده است
بر سر قره باغ؛ منازعات ایران، ترکیھ و عراق بر سر پراگندگی قوم کرد؛ منازعات افغانستان و پاکستان روی 

نازعات تاجیکستان و ازبیکستان بر سر پراگندگی اقوام تاجیک و ازبیک؛ منازعات مسالھ پراگندگی قوم پشتون؛ م
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
  

پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، :ز در تقالی تثبیت ھویت ھستنددر این میان، بسیاری از این کشورھا، ھنو
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 

را با واقعیت ھای تاریخی مشترک، کھ در محدوده این جغرافیای سیاسی نمی گنجد، تطبیق می کنند و می  خود
. خواھند شطی از سیر متوالی حوادث تاریخی را بھ نام قومی کھ نام کشورشان از آن گرفتھ شده، جاری سازند

ن داده اند؛ ولی نمی توان باور مسلح بھ بمب اتمی ھم ساما ارتشبعضی از این کشورھا برای حفظ وجود خود 
زی بھ راھکارھای تشنج زدا بتوان امنیت را باکرد کھ بدون عطف توجھ بھ واقعیت ھای تاریخی و بدون دست 

  .در منطقھ تامین کرد
  

بھ نظر می رسد کھ وضع سیاسی این منطقھ معین، بی اندازه ملتھب است؛ ھر گونھ تغییر در جغرافیای سیاسی 
تجزیھ یک کشور : بی اختیار و زنجیره یی ؛تغییرات در بقیھ کشورھا را بھ دنبال خواھد داشتکشوری، بھ طور 

ملتھب ترین کانون در منطقھ نوار مرزی . بر مبنای قوم و زبان، تجزیھ ھای بعدی بر این مبنا را بھ دنبال دارد
ند، با این حال بعد از تحوالت پشتون ھا در پاکستان زندگی می کن میان افغانستان و پاکستان است؛ بخش عمده

اخیر و با جا گرفتن حلقات معینی در رھبری دولت افغانستان، در یک حرکت لغزنده، بحران روی نوار مرزی 
فقط با  -حلقات مذکور بدون توجھ بھ واقعیت ھای تاریخی اشاره شده در باال. میان دو کشور تمرکز یافتھ است

این تحریکات . ھستند–ھم زدن موازنھ در دو کشور و بالتبع در منطقھ  خواھان بر –انگیزه برتری جویی قومی
حلقات مذکور می کوشند پای . در افغانستان، شدت گرفت امریکاپس از حضور نیروھای بین المللی بھ رھبری 

دن را بھ آن طرف دیورند بکشند، و بارھا گفتھ اند کھ برای از بین بر امریکامخصوصاً  –نیروھای بین المللی 
بھ نظر می رسد کھ این اشتیاق از افوھاتی ناشی شده باشد دال بر . تروریزم باید بھ النھ ھای تروریزم حملھ کرد

با آن کھ نمی توانیم این امر را یکسره نفی کنیم، مع الوصف، در حال . در تجزیھ کشور پاکستان امریکااراده 
  . حاضر زمینھ ھای عینی آن ھرگز میسر نیست

  
یی دال بر تمایل قدرت ھای بزرگ بر آوردن تغییرات در جغرافیای سیاسی کشورھای منطقھ وجود  ھیچ نشانھ

استاد افغانستان شناسی دانشگاه زوریخ سویس، جھان کشور پاکستان را با -بھ قول پروفیسورآلبرت استاھل. ندارد
اسی پاکستان با ھمین حالت در سازمان ملل در عین این کھ نقشھ سی. ھمین حدود اربعھ بھ رسمیت می شناسد

بھ راستی . موجود رسمیت دارد، ھیچ پرونده یی مبنی بر مورد نزاع بودن تمامیت ارضی آن کشور وجود ندارد
باز کردن حساب روی حضور نیروھای بین المللی و از طریق آنان . پیمودن چنین راھی بسیار دشوار است

چھ، در یک محاسبھ سرپایی، حضور این نیروھا بھ نفع . دستیابی بھ ھوس ھای ناسیونالیستی بخردانھ نیست
جامعھ جھانی باالتفاق نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان را مامن و النھ : کشور پاکستان تمام شده است

برین، پاکستان با توجھ بھ حضور نیروھای بین المللی در افغانستان، در  بنا. تروریزم و بنیاد گرایی می شناسند
 ارتشکاری کھ پیش از این، در موقع حضور (سلطھ و حاکمیت خود بر نوار آن سوی دیورند افزوده است  تحکیم

  ). شوروی سابق کرده بود
  

این در حالیست کھ اوضاع افغانستان بیش از پیش بحرانی ترشده و با افشای تمایالت حلقھ ھای معینی در رھبری 
. م اعتماد میان سایر اقوام ساکن در کشور اوج گرفتھ استدولت بر گسترش شوونیزم حاکم، بی باوری و عد

نگرانی عمده اینجاست کھ اگر این مسالھ قبل از خروج نیروھای بین المللی حل نگردد، افغانستان بعد از خروج 
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پس می توان نتیجھ گرفت کھ بر . نیروھای بین المللی ھرگز توان ایستادگی در برابر پاکستان را نخواھد داشت
نیدن اقوام بر جغرافیای سیاسی معین، یا تشکیل کشورھا بر مبنای قوم واحد، نھ امر ممکنست و نھ امر گردا

طعم این داعیھ را تازه می چشند، اما برای عقب ) پس از فروپاشی شوروی(کشورھای تازه تشکیل . معقول
این . وان علت دیگری پیدا کردماندگی تاریخی و فرھنگی افغانستان، جز دنبال کردن بیھوده این داعیھ، نمی ت

تو خود حدیث . داعیھ، تنھا در ربع آخر قرن بیست، سھ بارپای نیروھای خارجی را بھ منطقھ کشانیده است
جغرافیای  ترازدر حالی کھ از تغییرات منفی و مدھش بیرون از اختیار و زنجیره یی در . مفصل بخوان از مجمل

ذکر بھ میان آوردیم، آیا نمی شود سخن از یک روند بازدارنده و ) ھدر صورت آزمایش یک نمون(سیاسی منطقھ 
  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 

صد سالھ، سی سالھ، ھفت سالھ و دو جنگ  مللی کھ جنگ ھای: تجانس ھای زبانی و نژادی ھم وجود دارد
پشت سر گذاشتند،  -بھ خاطر یکدست ساختن نفوس کشورھا از منظر قومی و زبانی  -خانمان سوز جھانی را 

اینک مرز میان : اینک با از بین بردن ارزش حقوقی مرزھا میان خود، بھ آن چیزی کھ نرسیده بودند دست یافتند
مان و لوکزامبورگ، مرز میان چک و آلمان، مرز میان بلژیک و آلمان، مرز میان اتریش و آلمان، مرز میان آل

  . ذا مانع رسیدن ژرمن نژادھا و آلمانی زبان ھا بھ ھمدیگر نمی شوددر برابرفس ....آلمان و ھالند
  

اساس بر ) بھ شمول آسیای میانھ(بیایید بھ این واقعیت تن دھیم کھ ھیچ کشوری در منطقھ آسیای جنوب غربی 
رفرواندوم یا ھمھ پرسی تشکیل نشده است؛ بنابرین و بالتبع اقوام ساکن این کشورھا متجانس نیستند و بھ صورت 

زبانان، بیش از دیگران دچارتجزیھ و تشتت  پارسیترک ھا و . اقلیت ھای قومی در کشورھای متعدد پراگنده اند
کمترین آسیب را از نظر پراگندگی نفوس، پشتون ھا دیده  کردھا و بلوچ ھا بھ ھمین ترتیب؛ در این میان. شده اند

اند، زیرا با چشم پوشی از بخشی از آن ھا کھ ساکن ھندوستان اند، کالً در دو کشور پاکستان و افغانستان موقعیت 
حال اگر این داعیھ را در ھر یک از واحدھای قومی و زبانی در ھریک از کشورھای منطقھ دنبال کنیم . دارند

بی تردید منطقھ را بھ جھنم تبدیل ) یلی ھم ندارد کھ تنھا یک قوم حق دنبال کردن آن را داشتھ باشد الغیردل(
  .خواھیم کرد

در حالی کھ دالیل ھمگرایی در این منطقھ، بسا موجھ تر، عینی تر و عملی تر از دالیلی است کھ در اروپا وجود 
  . این منطقھ ھمانا دین اسالم است مھمترین و اساسی ترین وجھ مشترک میان ملل. دارد

  
رشد کرد و بال استثنا تمام اقوام ساکن درین ) Lingua Franca(دری بھ حیث زبان بین االقوامی  پارسیزبان 

منطقھ احساسات، ذھنیات و تفکرات خود را در قالب این زبان بیان کردند و ھر یک در رشد این زبان سھم 
سیای میانھ، و چھ در سرزمین ھند، برای پارچھ پارچھ کردن مردمان ساکن آن استعمار چھ در آ. ارزنده گرفتند

جاھا، ابتدا اقدام بھ گرفتن زبان تفاھم از آنان کرد تا جایی کھ تجانس ھای انکار ناپذیر در برابر آنان قد علم می 
ین روند تا جایی پیش ا. کرد، بھ تجزیھ زبان واحد بھ انواع ایرانی، ماورالنھری، افغانی و ھندی دست می زد

دری، زبان قوم خاصی بھ نام تاجیک باشد؛ در حالی کھ در  پارسیرفت کھ اینک بعضی گمان می کنند کھ زبان 
  .و افغان بھ قدر ھر سھ سھم داشتھ است رویش و آرایش این زبان، ترک بھ قدر تاجیک، ھندو بھ قدر ھر دو،

  
منافع مشترک اقتصادی  -و بھ تبع از آن  -پیوستگی جغرافیایی  و اما گذشتھ از اشتراکات تاریخی و فرھنگی،...

منازعات بر سر آب . کھ تک مایھ بودن آب ھا و معدن ھا اساس آنست، خود از اھّم دالیل برای ھمگرایی است
میان تمام کشورھای منطقھ وجود دارد؛ بھ ھمین ترتیب مناقشھ میان بعضی کشورھا بر سر منابع معدنی کھ پیش 

ولی باید توجھ داشت کھ در حال حاضر مھمترین دلیل برای ھمگرایی، دلیل یا دالیل امنیتی و . ین اشاره رفتاز ا
بھ نظر بنده شناختھ شده ترین منفذ برای ایجاد بی امنی در کشورھای منطقھ، قابلیت بیش از حد . سیاسی است

ھم برای قدرت ھای غربی زمینھ ایجاد بی این منفذ ھم برای کشورھای منطقھ و. تحریک پذیر بودن اقلیت ھاست
  .امنی و مداخلھ بعدی را فراھم کرده است

نکتھ در خور تامل اینست کھ کشوری مثل افغانستان کھ عالوه بر داشتن منفذھای فراخ، کشوری محاط بھ خشکی 
ھبری حلقات برتری جوی اطراف ر. است، بیش از دیگران از چالش ھای مرزی و منطقھ یی آسیب می بیند

ایران و پاکستان کھ ھر دو از نعمت دسترسی (دولت افغانستان، با تشدید مخاصمت با ھمسایگان شرقی و غربی 
در حالی کھ . را می بینند امریکاخواب بستن پل ھوایی میان افغانستان و ) بھ آب ھای بین المللی بھره مند ھستند
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ترین راه رشد افغانستان، صلح و سازش با تمام  عقل سلیم حکم می کند کھ اساسی ترین، ارزانترین و سھل
 .مخصوصاً ھمسایھ ھای شرقی و غربی آن است –ھمسایگان 

گفتھ می شود کھ افغانستان از موقعیت مھم استراتیژیک برخورداراست؛ اما باید توجھ داشت کھ این موقعیت مھم 
افغانستان بھ عنوان . عبور از آن را داشتھ انداستراتیژیک بھ سود افغانستان نھ، بلکھ بھ سود کسانی بوده کھ قصد 

حضور کنونی نیروھای بین . معبر بھ سوی ھند یا آسیای میانھ، ھمواره قابل توجھ قدرت ھای بزرگ بوده است
افغانستان زمانی می تواند از این موقعیت استفاده نیک کند . المللی نیز با توجھ بھ ھمین اھمیت قابل توجیھ است

زی را دگرگون سازد؛ بھ این معنا کھ جھت حرکت را از مرکزیت خود بھ اطراف تعیین کند نھ بر کھ، نوعیت با
با توجھ بھ این نکتھ کھ . عکس؛ و این فقط در صورت پیش گرفتن استراتیژی ھمگرایی منطقھ یی میسر است

ر آن می ریزیم، می فرھنگی قرار دارد کھ طرح ھمگرایی منطقھ یی را د -افغانستان در مرکز آن زون تاریخی
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

م شق را در پیش می طوری کھ گفتیم، این بھ سیاست گذاری حاکمیت افغانستان تعلق می رساند کھ کدا ھمان
ھمگرایی و ھمسویی برای منافع مشترک با کشورھای منطقھ، یا واگرایی و ستیزه جویی با آنان را کھ بھ : گیرند

  .زیان افغانستان و منطقھ و بھ سود قدرت ھای بزرگ خارج از منطقھ می انجامد

چون روسیھ، چین و ھند  –منطقھ  از جانب دیگر، در یک تحلیل وسیع تر، منافع افغانستان با کشورھای بزرگ 
گره خورده؛ افغانستان نمی تواند مانند جزیره در میان کشورھایی کھ در تقسیم بندی ھای سیاسی جھانی،  –
این واقعیت را باید پیمان ناتو بھ رسمیت . را انتخاب کرده اند، در تقابل و دشمنی زندگی کند» پیمان شانگھای«

گزینش مسیر اکماالت لوژستیکی ناتو از راه سرزمین شوروی سابق بھ . ذاردبشناسد و بر این گرایش صحھ گ
بھ طور خالصھ، اتحادیھ .افغانستان، می تواند بھ جاده ترانزیتی، تبادلھ کاال میان اروپا و جنوب آسیا تبدیل شود

  ».أسی جوینددر پیش رو دارند، و باید بھ آن ت –از روسیھ تا ھند  -اروپا، مدلی است کھ کشورھای منطقھ 

 
 

  سایت شعلًھ جاوید: برگرفتھ از

www.sholajawid.org  
 
 

 خط دیورند

 دعوایی از سابق در بستر جدید

ھ باره بھ میان کشیده و ب حلقات معینی از رژیم دست نشانده، موضوع خط دیورند را دو سو، از مدتی بھ این 
چنین رژیم بحران زده و بی ثبات  رای اینب .صورت ھای مختلف و بھ مناسبت ھای گوناگون مطرح می نمایند

کھ بحران و بی ثباتی سراسر وجودش را فرا گرفتھ و از صد ھا منفذ نمایش بیرونی می یابد، مطرح کردن 
ھ کھ ب ییتا جا. خط دیورند با پاکستان و دامن زدن بھ تشنج میان دو کشور، عجیب بھ نظر می رسدی »دعوا«

 و نتیجھ منتھای بی خردی سیاسی رژیم، خود دست اندرکارانانب بخشی از راه انداختھ شدن این دعوا از ج
   .بھ شمار می رود» ھ ییفقدان یک استراتژی سیاسی منسجم منطق«

جناح حاکم یعنی جناح  .رِژیم دست نشانده در رابطھ بھ این موضوع بھ نحو آشکاری دو شقھ بھ نظر می رسد
و اعوان  »! بابای ملت «ح کرزی کھ شوونیست ھای افغان ملتی و شوونیست ھای پشتون یا بھ عبارت دیگر جنا
کھ خائنین ملی مرتجع غیر  این دعوا را دامن می زند ؛ در حالی ،و انصار نیم نفسش را نیز در بر می گیرد

پشتون در رژیم با دامن زدن این دعوا مخالف بوده و در واقع طرفدار آن ھستند کھ خط دیورند بھ رسمیت 

http://www.sholajawid.org
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این موضوع ھم اکنون  ،بھ ھمین سبب .شود تا حالت تشنج و دعوا میان افغانستان و پاکستان از میان برودشناختھ 
   .ی در درون رژیم بدل شده و بی ثباتی آن را تشدید می نمایدیبھ معضلھ 

منافع و مواضع شوونیستی و  ،یقینا ھر دو جناح فوق الذکر رژیم در این حمایت و مخالفت شان با موضوع
 .محور این حمایت و مخالفت را تشکیل نمی دھد مسالھاما این  .اسیونالیستی ارتجاعی شان را تبارز می دھندن

ی مثبت ی سردمداران رژیمی کھ بود و نبود حاکمیت شان بھ تار مویی از الطاف اربابان امپریالیستی شان و اشاره
الی رژیم شان آگاھی دارند، در موقعیتی قرار خوبی از ماھیت پوشھ ھا بستھ است و خود ب یا منفی از سوی آن

بینیم کھ ھم اکنون  اما می .راه بیندازندھ ندارند کھ مستقال میان ھم دعواھای شوونیستی و ناسیونالیستی ارتجاعی ب
  پس دلیل و علت اصلی و محوری چھ چیزی می تواند باشد ؟ . راه افتاده استھ این دعوا ب

رژیم  .ا باید در ماھیت دست نشاندگی و پوشالی ارتجاعی رژیم جستجو کنیمدلیل و علت اصلی این موضوع ر
است، ولی در عین حال سائر امپریالیست ھا نیز  ییامریکاپوشالی عمدتا یک رژیم دست نشانده امپریالیست ھای 

صورت ھ بو  »ائتالف بین المللی«گرچھ تمامی امپریالیست ھا در چوکات  .در درون آن مھره ھای خود را دارند
ھا حرکت می کنند، اما در  متحد اند و تحت رھبری آن ییامریکاناتو با امپریالیست ھای  خاص تر در چوکات

جھت پالن ھای سیاسی و نظامی امپریالیست ھای  از این .عین حال بھ دنبال منافع خاص خود شان نیز ھستند
با پالن ھای سیاسی و نظامی  ،ھا نزدیک آنن او ھمچنان امپریالیست ھای انگلیسی بھ عنوان متحد ییامریکا

  .سائر قدرت ھای امپریالیستی در افغانستان تا حد معینی با ھم فرق دارند

جناح عمدتا مربوط بھ امپریالیست ھای  .این تفاوت در مورد دعوای خط دیورند نیز انعکاس خود را دارد 
کھ جناح ھای دیگر با دامن زدن این  در حالی و انگلیسی رِژیم دعوای خط دیورند را دامن می زند ییامریکا

امپریالیست ھای اروپایی کھ در ھر حال در چوکات قوت . این مخالفت نیز سطوح مختلف دارد. دعوا مخالف اند
و انگلیسی در افغانستان عمل می کنند، مخالفت ھای  ییامریکاصورت متحدانھ با امپریالیست ھای ھ ھای ناتو ب

 .ھا و انگلیس ھا کشانده می شوند ییامریکارغم ھر نوع مخالفتی عمال بھ دنبال بھ ست و شان زیاد استوار نی
مھره ھای مربوط بھ امپریالیست ھای اروپایی در درون رژیم نیز نھایتا نمی توانند غیر از دنبالھ روی از اربابان 

با امپریالیست ھای روسی دارند، اما آن جناحی از رژیم کھ روابط دور و نزدیکی  .شان کار بیشتری انجام دھند
   .بھ دنبالھ روی از روس ھا، مخالفت ھای شان را جدی تر و روشن تر مطرح می کنند

و انگلیسی چھ پالنی برای منطقھ در سر دارند ؟ در این اواخر نشریھ اردوی  ییامریکاببینیم کھ امپریالیست ھای 
ی کھ از پاکستان تا ترکیھ و از آذربایجان یدر نقشھ منطقھ  سلسلھ تغییرات ی خواھان ایجاد یکیدر مقالھ  امریکا

در این نقشھ شش کشور  .گردیده و نقشھ جدید مورد خواستش را نیز منتشر کرده است ،تا یمن را در بر می گیرد
 .جدید در تقسیمات سیاسی منطقھ ظاھر شده است

او در مقالھ اش . است رالف پیترز نامھ ب امریکامتقاعد اردوی  افسرنویسنده مقالھ و ارائھ کننده نقشھ جدید یک 
  .ادعا کرده است کھ تصحیح نقشھ خاورمیانھ بھ بی عدالتی ھا در این منطقھ پایان خواھد داد

نشاندھنده یک فیصلھ قطعی و نھایی در  امریکاگمان نمی رود کھ انتشار این مقالھ و نقشھ جدید در نشریھ اردوی 
نشاندھنده تصمیم امپریالیست ھای  ،اما در ھر حال. سفید و یا سران پنتاگون باشد میان سردمداران کنونی کاخ

جایی وسیع مرز ھای کنونی ھ ب رافیایی منطقھ و جاغبرای ایجاد تغییرات و تحوالت جدی در نقشھ ج ییامریکا
در منطقھ  ییامریکاژی کنونی امپریالیست ھای یچھار نکتھ اصلی استرات ،بھ این ترتیب. میان کشورھا است

  : عبارت اند از

لشکرکشی و تجاوز نظامی و اشغال مستقیم کشورھا کھ در مورد افغانستان و عراق مورد اجرا قرار گرفتھ  - ١
و ایران در شماره بعدی فھرست قرار دارد و ممکن است کشور یا کشورھای دیگری نیز در این فھرست جای 

   .بگیرند

و رویکار آوردن رژیم ھای دست نشانده و پوشالی در  کنونیقدرت سرنگونی رژیم ھای ھای بر سر  - ٢
  . کشورھای تحت اشغال و تطبیق این پروژه در سائر کشورھای منطقھ

  .ایجاد تغییرات دلخواه در تقسیم بندی سرحدات میان کشورھای موجود - ٣
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ایانھ در میان ملیت ھای ایجاد کشورھای جدید در منطقھ از طریق تحت کنترل درآوردن جنبش ھای ملیگر - ۴
شوونیزم ملیت ھای حاکم مبارزه می کنند و ھمچنان از طریق دامن زدن بیشتر بھ  در برابرتحت ستمی کھ 

  .ھا تنازعات ملیتی و بھ استخدام گرفتن آن

توجھ خود را صرفا بھ تغییرات  ما درینجا از بحث مفصل حول این مسائل در سطح کل منطقھ می گذریم و
  .عطوف می کنیم کھ در نقشھ جدید کشیده شده برای افغانستان و پاکستان بھ چشم می خوردی مسمرزی 

از ایالت ھای چھارگانھ اش را ھمراه با مناطق ) بلوچستان و سرحد(مطابق بھ نقشھ جدید، پاکستان دو ایالت 
کھ (پاکستان  نیکنوشمالی از دست می دھد و بھ کشور کوچکی در محدوده سند، پنجاب و کشمیر تحت کنترل 

چنین کشور کوچکی قادر نخواھد بود ضمن  دولت این. مبدل می گردد) را کشمیر آزاد می خوانند پاکستانی ھا آن
لوژی وھا تکن اش خودسری ھایش را نیز داشتھ باشد و مثال مخفیانھ از آن ییامریکااتحاد و ھمسویی با اربابان 

خلع سالح شدن اتمی پاکستان کوچک شده نیز بھ آسانی ممکن . شداتمی بھ ایران و لیبیا و کوریای شمالی بفرو
 ،در جنوب آسیا امریکا کنونیبر عالوه این کشور نھ دیگر حریفی برای ھند، متحد استراتژیک  .خواھد بود

  . محسوب می گردد و نھ تھدیدی برای افغانستان تحت اشغال و رژیم دست نشانده اش

کھ راه  ،ک کشور ھمسایھ با چین خارج شده و با قرار گرفتن جاده قراقرمپاکستان از حالت ی ،دیگر سویاز 
. اتصالی زمینی میان چین و پاکستان است، در قلمرو افغانستان، ارتباط زمینی میان چین و پاکستان قطع می گردد

ن بندر کل بندر ساختھ شده توسط چینی ھا در سواحل بحیره عمان یعنی گوادر بھ مثابھ مدرن ترین و مجھز تری
از خلیج بنگال تا خلیج فارس، نھ تنھا اھمیت اقتصادی بزرگی دارد بلکھ پایگاه نظامی بحری باالقوه بعدی  ،منطقھ

طبق موافقتنامھ بھ امضا رسیده میان دولت ھای پاکستان و چین، نیروھای بحری  .چینی ھا نیز محسوب می گردد
ھای  زیردریاییره برداری در سال آینده، شریک خواھند بود و چین درتامین امنیت بندر گوادر، بعد از آغاز بھ
با قرار گرفتن بندر گوادر در قلمرو بلوچستان مستقل، کھ قرار  .چینی در آب ھای این بندر متمرکز خواھند شد

باشد، چینی ھا امتیازات اقتصادی و نظامی  ییامریکااست تحت اشغال و یا حد اقل دست نگر امپریالیست ھای 
   .ھا تعلق خواھند گرفت ییامریکای از کنترل این بندر را از دست خواھند داد و این امتیازات بھ ناش

از جانب دیگر، ضمیمھ شدن کل مناطق پشتون نشین و مناطق شمالی پاکستان بھ افغانستان، قلمرو و نفوس کشور 
ز لحاظ قلمرو و نفوس در منطقھ را بھ یک کشور بزرگ ا اخیر الذکر را قویا وسعت و افزایش خواھد داد و آن

این وضعیت بافت ملیتی افغانستان را بھ نفع شوونیست ھای پشتون قویا تغییر خواھد داد و نقش  .مبدل خواھد کرد
ھا را قویا تضعیف خواھد کرد؛ بھ  سائر ملیت ھا و تاثیر گذاری احتمالی آینده از طرف شمال در رابطھ با آن

ابع آن در غرب کشور بھ ایران تحت اشغال و یا حد اقل تحت اداره رژیم کامال ویژه کھ قرار است ھرات و تو
  .تحویل داده شود ییامریکامطیع امپریالیست ھای 

درینجا وارد این بحث نمی شویم کھ ترسیم عملی این نقشھ جدید در مرز ھای افغانستان و کال عملی ساختن 
و آیا این نقشھ امکان پیاده شدن دارد یا نھ ؟، تا از بحث چھ الزامات و شرایطی را طلب می کند  ،مجموع طرح

   .عنوان شده مشخص مان بھ طرف دیگر نرویم و موضوع مورد نظر زیاد گسترده و پراگنده نگردد

تا زمانی کھ دولت پاکستان یک متحد مطیع  .یافتھ است باژگونھموضوع خط دیورند حالت  ،مطابق بھ طرح جدید
زمان پیمان سینتو و چھ در زمان ضیاء الحق و بعد از آن، بود و دولت ھای افغانستان و ، چھ در امریکاغرب و 

ھند در نزدیکی با سوسیال امپریالیست ھای شوروی قرار داشتند، این شوروی ھا و مزدوران شان بود کھ بھ 
ل امپریالیست ھای حال افغانستان تحت اشغا. اوضاع فرق کرده است کنوناما  .دعوای خط دیورند دامن می زدند

و  بھ شمار می رودھا  ژیک آنیقرار دارد و رژیم دست نشانده یک دست نشانده استرات ن شاناو متحد ییامریکا
گرچھ پاکستان ھم ھنوز عمدتا . در منطقھ مبدل گردیده است امریکاژیک دیگر امپریالیزم یھند نیز بھ متحد استرات

تان اتمی امروزه پاکستان مطیع و فرمانبردار دیروزی است و نھ ھم محسوب می گردد، اما نھ پاکس امریکامتحد 
این است کھ دعوای خط . می توانند پاکستان را نسبت بھ ھند و افغانستان ترجیح دھند ییامریکاامپریالیست ھای 

ر جناح و انگلیسی دامن زده می شود و این ام ییامریکادیورند اکنون از جانب حلقات معینی از امپریالیست ھای 
  .کرزی در رژیم دست نشانده را تشجیع و تشویق می نماید کھ این موضوع را سر زبان ھا بیندازد

را ندارد کھ خودش مستقیما این دعوا را  طبیعی است کھ رژیم مفلوک و دست نشانده کرزی توان و صالحیت آن
پایگاه  کھ قوای خارجی باید بھ ندداربھ ھمین سبب است کھ کرزی و اعوان و انصارش مداوما تقاضا  .پیش ببرد
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این تقاضا ھیچ مفھوم . ھا اقدام نمایند خط دیورند توجھ نموده و برای از بین بردن آن سویھای تروریزم در آن 
بھ  .دیگری نمی تواند داشتھ باشد غیر از تقاضا برای حملھ بھ پاکستان و اشغال مناطق قابل الحاق بھ افغانستان

ناح کرزی در رژیم دست نشانده این است کھ تھاجم و اشغالگری کنونی امپریالیست ھای عبارت دیگر، خواست ج
خط دیورند گسترش داده  یافغانستان فرا تر رود و بھ مناطق ماورا کنونین شان از مرزھای او متحد ییامریکا
یم، می توانیم ببینیم برای حملھ بھ ایران ربط بدھ ییامریکااگر این موضوع را با تصمیم امپریالیست ھای  .شود

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

در  .است کھ می تواند بھ این طرف یا بھ آن طرف ضربھ وارد نمایداما این دعوا بھ مثابھ شمشیر دو دمی 
تون ھا در دو طرف خط دیورند تا حال نیز توانستھ است بھ مثابھ شمشیر دو دمھ عمل نماید و واقع تقسیم بودن پش

   .ھم اکنون نیز چنین است

از کودتای ھفت ثور و تجاوز قوای سوسیال امپریالیستی بھ افغانستان، ھمیشھ دعوای خط دیورند، پیش در دوره 
یکی از عواملی کھ در زمان  .تان مطرح می گردیددولت افغانس سویزمانی آشکارا و زمانی در لفافھ، از 

ھمین دعوا با  ،نسبت بھ دولت افغانستان گردید امریکاصدارت شاه محمود خان باعث بی التفاتی انگلیس و 
خان  داوودبعد از آن کھ  .بود امریکاپاکستان بود ؛ زیرا کھ پاکستان عضو پیمان سنتو و متحد نظامی انگلیس و 

، افغانستان را بھ شوروی نزدیک کرد، خورشیدیمی اش در دھھ سی و اوائل دھھ چھل در زمان صدر اعظ
ھا این موضوع را بھ عنوان دعوایی از  آن. دعوای خط دیورند مورد حمایت سوسیال امپریالیست ھا قرار گرفت

د ھا دوست و بع امریکادولت پاکستان بھ مثابھ متحد نظامی انگلیس و  در برابرسوی دولت دوست خود و بر 
   .چین تلقی کردند

ریاست  بھشاور توانست محل استقرار دولت جالی وطن جمھوری افغانستان یدر ھمین دوره نیز پ ااما حت
از  چشمگیریعبدالھادی داوی باشد، یعنی پاکستان حتی در ھمان دوره توانست با تکیھ بر سکنا گزین بودن بخش 

   .رای دولت افغانستان درد سر آفرینی کندب ،رسمی پاکستان مرزھایپشتون ھا در داخل 

رِژیم حاکم بر افغانستان  سوخانی، اگر از یک  داووددوره جمھوریت  در ،١٣۵٢سرطان  ٢۶پس از کودتای 
دیگر بنیاد گرایان اسالمی افغانستانی مورد حمایت رژیم ذوالفقار سوی را بیشتر ھوا داد، از  دعوای خط دیورند

در مناطق شرقی افغانستان درگیری ھایی را بھ وجود  ١٣۵۴ھا توانستند در سال  آن علی بوتو قرار گرفتند و
در سال آخر حیات پنج سالھ اش توام با دوری از  داوودرژیم . فشار قرار دھند خان را زیر داوودآورند و رِژیم 

  .کمرنگ ساخت سوی غرب، دعوای خط دیورند را نیزھ شوروی و گرایش ب

رِژیم کودتا موضوع پشتونستان را بار دیگر و شدید تر . دیگر این موضوع را تشدید نمود کودتای ھفت ثور بار
محافل حاکمھ پاکستان ادعا دارند کھ رژیم کودتای ھفت ثور و دولت ھندوستان طرحی را . از پیش بھ میان کشید

م ضیاءالحق روی بنیاد رِژی. دست گرفتھ بودند و روی آن کار می کردند خاطر از میان بردن پاکستان رویھ ب
گرایان ھم مسلک افغانستانی اش کھ قبال در مناطق پشتون نشین پاکستان النھ کرده بودند، بیشتر و آشکارتر از 

شوروی در  سپاھیان حضوردر طول دوره حاکمیت رِژیم کودتای ھفت ثور و . زمان ذوالفقار علی بوتو تکیھ کرد
کابل در آمده برابرصورت یک مرکز سیاسی در ھ عمال ب پیشاور ،افغانستان تا آخرین روزھای حکومت نجیب

   .بود

و انگلیس و سعودی، حمایت کننده  امریکابعد از قدرتگیری جھادی ھا در کابل، باز ھم دولت پاکستان در اتحاد با 
مایت رھبری اش ح زیرھا ابتدا از گلبدین و شورای ھماھنگی  یک طرف جنگ و درگیری در افغانستان ماند، آن

  .کھ نا کار آمد بودن آن در عمل ثابت شد، طالبان را روی صحنھ آوردند و حمایت کردند می کردند و پس از آن

منتشر کرده و در آن ادعا کرده است کھ وی در اثر  »در خط آتش«نام ھ در این اواخر پرویز مشرف کتابی ب
افغانستان ھمنوایی نشان  ھا بر ییامریکاا حملھ دار شد کھ بمبنی بر بمباران سراسری پاکستان وا امریکاتھدید 

اما بعد از امضای پیمان . است امریکاکماکان پرویز مشرف عمدتا متحد  کنون ،در ھر حال .دھد و ھمکاری کند
و ھند و برپا شدن سرو صدا ھای محافلی از رژیم کرزی در مورد خط دیورند، کھ  امریکاھمکاری اتمی میان 

راه افتاده است، رژیم مشرف از طرف محافلی از ھ ب امریکابپذیرد مستقال و بدون اشاره ھیچ کسی نمی تواند 
ھیئت حاکمھ و جناح ھایی از اردوی پاکستان شدیدا زیر فشار قرار دارد کھ سیاست ھایش را در رابطھ با 
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زیر خارجھ پاکستان در واقع تحت ھمین فشار است کھ اخیرا و .ھا و انگلیس ھا کم و بیش تعدیل نماید ییامریکا
  .خواست کھ تقسیم اوقاتی برای خروج نیروھایش از افغانستان تنظیم نماید امریکای از دولت یبھ نحو محترمانھ 

ھمیشھ متوجھ این کشور بوده و ھست، محور  ،تھدید از جانب ھند، کھ از ابتدای تشکیل پاکستان تا حال ،در واقع
اما دولت پاکستان نھ تنھا با ھند بر سر کشمیر جنجال دارد، بلکھ  .سیاست خارجی پاکستان را تشکیل می دھد

در طول تمامی این سال ھا دولت پاکستان تالش داشتھ است . دعوای خط دیورند با افغانستان نیز تھدیدش می کند
ار کھ کوشش داشتھ است کھ کابل در اتحاد با دھلی قر ون گردد، بلوغربی اش مص مرزھایکھ نھ تنھا از جانب 

افغانستان بتواند  اباال تر از آن محور دوستی پاکستان و افغانستان مستحکم و گسترده باشد و حت انداشتھ باشد و حت
ضیاءالحق محافل حاکمھ . ھند مورد استفاده قرار بگیردبرابر برای پاکستان در  ژیکیبھ مثابھ عمق استرات

اکنون بھ نظر می رسد کھ چنین اطمینانی  .داده بودغربی پاکستان اطمینان  مرزھایپاکستان را از امن شدن 
کھ می تواند بھ  مطرح شدن پیھم دعوای خط دیورند از جانب دار و دستھ کرزی در عین حالی. دیگر وجود ندارد

رژیم پرویز مشرف عمل نماید، دارای این پتانسیل نیز ھست کھ نتیجھ بر عکس بدھد،  رمثابھ یک عامل فشار ب
 کھ رژیم مشرف را بھ تالش ھای بیشتر در جھت ایجاد محدودیت برای طالبان در پاکستان وا نجای ایھ یعنی ب

  .دارد، باعث باز شدن بیشتر دستان محافلی در پاکستان گردد کھ حامی طالبان اند

ی در داخل افغانستان نیز یتشدید بیشتر دعوای خط دیورند با پاکستان می تواند عوارض جدی  ،در عین حال
کل افغانستان را بیشتر از پیش دامن  ترازدر  اھ باشد و دعواھای ملیتی در داخل رژیم دست نشانده و حتداشت
از  .ھم اکنون صف بندی ھای ملیتی در داخل رژیم قوت گرفتھ است و بھ سوی تشدید بیشتر پیش می رود. بزند

نتیجھ معکوس بدھد و باعث تقویت نوعی تجزیھ طلبانھ در پاکستان می تواند  ھای این زاویھ دامن زدن بھ گرایش
 ھا از قرار معلوم روس ھا حاضر اند با این نوع گرایش. تجزیھ طلبانھ در داخل افغانستان گردد ھای گرایش

گمان نمی . گفتھ می شود کھ در نقاطی از سمت شمال سالح ھای جدید توزیع می گردد .روی خوش نشان دھند
این حرکت با تشدید . کار افتندھ اشغالگران و رژیم دست نشانده ب ابردر بررود کھ این سالح ھا در جنگ 

  . دعواھای ملیتی در داخل رژیم مرتبط است و باعث تقویت بیشتر آن می گردد

ھا در پاکستان غیر قانونی است و  نام آن احت. ستم اند زیرقدر مسلم است کھ پشتون ھا در پاکستان یک ملیت 
جای ھ اضر نشده است کھ بکنون حتا  احاکمیت مرکزی پاکستان حت. اختھ نمی شودزبان شان نیز بھ رسمیت شن

 اشتھ شده از سوی استعمارگران انگلیسی است، نام صوبھذگ نامیکھ  »صوبھ سرحد شمال غربی«بی معنای  نام
ستان صورت بخشی از بلوچھ را بپذیرد و بر عالوه بخش جنوبی منطقھ پشتون نشین پاکستان را ب »پشتونخوا«

شوونیست ھای پشتون در افغانستان در مورد الحاق مناطق پشتون نشین  ،دیگر سویاما از  .در آورده است
بیشتر از پیش حاکمیت شوونیستی شان  پاکستان بھ افغانستان، اجندای شوونیستی دارند و می خواھند از این طریق

  .را گسترده تر و مستحکم تر نمایند

اما این . ی پاکستان، بھ شمول پشتون ھا، باید از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشندتمامی ملیت ھا ،از دید ما
امپریالیزم بھ کف  در برابرمی تواند با مبارزه تنھا  بلکھ .دست آیدھ حق نمی تواند با گدایی از امپریالیست ھا ب

 .ن در افغانستان مبدل گرددملیت ھای غیر پشتو راین حق نباید خود بھ عاملی برای تشدید ستمگری ملی ب .آید
نجات پشتون ھای  .این حق نمی تواند در چوکات نظام ارتجاعی کنونی مسلط بر افغانستان و پاکستان تامین گردد
یک راه  تنھا و تنھا پاکستان از تسلط شوونیزم پنجابی و تامین حق کل ملت پشتون برای تامین وحدت ملی شان،

 ،در غیر آن. انقالبات دموکراتیک نوین در افغانستان و پاکستان استاساسی و اصولی دارد و آن پیروزی 
ن حاکم بر دو کشور اموضوع پشتون ھای پاکستان کماکان بھ مثابھ تیغ دو دمھ توسط امپریالیست ھا و مرتجع

  . ستم کماکان تحت ستم خواھد ماند زیرمورد سوء استفاده قرار خواھد داشت و این ملیت 
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 عابد حیدری 

:یھوییبرا  

 !»خط دیورند را بھ رسمیت نمی شناسم«

خورشیدی برنامۀ کاری خویش را بھ نمایندگان پارلمان کشور  ١٣٨۵کابینھ جدید افغانستان در نیمۀ دوم ماه حمل  

بی  ،قبائل ضمن معرفی برنامۀ کاری اش در آینده نامزد وزارت سرحدات و -براھوییآقای کریم  .نمودارایھ 

  »رسمیت نمی شناسمھ خط دیورند را ب« :کھعالم نمود ا پرده

جانب  بلکھ طرف توجھ سائرین از جملھ این خود جلب نمود؛ھ را بیالن شعار دلکش این کاندید نھ تنھا توجھ وک

پاکستان کھ حیثیت  افغانستان و میانبھ ارتباط خط دیورند  یخواستم چند سطر ،وی این دلیلر .نیز قرار گرفت

خود مشغول ھ خواھم سوالی را کھ ذھنم را ب از آن می پیشاما  .رشتۀ تحریر در آورمبھ  ،دارد را مرزیخط 

را  یولیتوقبائل در چوکات کابینۀ افغانستان چھ مس وزارت سرحدات و: کھ و آن این مطرح سازم است، نموده

ت ھای نظامی سھ کھ جزء وزار خاطر اینھ ب .ھمسلما ن خواھد پرداخت؟ مرزھاآیا بھ ستر  عھده دار خواھد بود؟

  .تفنگ ھم ندارد نبوده؛و)امنیت ملی داخلھ و دفاع؛( گانھ

طوالنی ترین  .قابل تذکر ندارد غرب مشکل جدی و شمال غرب و شمال شرق؛ افغانستان در شمال؛ مرزھای

 نیروھای خارجی مقیم ن دولت افغانستان ووالوگفتۀ مسھ خط مرزی دیورند است کھ ب افغانستان عبارت از مرز

ھمھ این خط را مرز افغانستان با پاکستان  .گردند ن طریق داخل افغانستان میآ ھا از ستیترور ن واآن؛ مخالف

وزیر کدام  یدانم پس این آقا نمی» شناسم خط دیورند را بھ رسمیت نمی«:گوید می براھوییاما آقای .دانند می

ن آدیگران ھم چیزی از لطفا بنگارید تا من و دانید؛ وزارت را می این کاریولیت وسرحدات است؟ اگر شما مس

   !بدانیم

خواھم طور فشرده در مورد  می .دھد درین نوشتار موضوع اصلی بحث مارا خط مرزی دیورند تشکیل می

  .پیشینۀ تاریخی آن چند سطر بھ رشتۀ تحریر در آورم

 :خط دیورند عبدالرحمن خان و

مرزی کشور است کھ موافقتنامھ آخرین یایی تانیافغانستان با ھند بر ن مرزھاییتعی در رابطھ با دیورند موافقتنامھ

ھنری  سر نامھ از جانب بریتانیا یک دیپلومات کار کشتھ ب و }١٩٠١-١٨٨٠{عبدالرحمن  از جانب افغانستان امیر

األول  جمادی ٢٠ برابر بام  ١٨٩٣مبرانو ١٢تاریخ ھ ب یاییتانیول امور خارجۀ دولت ھند برومس-مارتمر دیورند

  .است مشھور  »خط دیورند«خط بھ این  ،از ھمین رو .قمری در کابل بھ امضا رسید ١٣١١
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یا ھم تحت فشار معین قرار داشتھ؛  نگارند کھ گویا امیر راضی نبوده و از دوستان قلم بھ دست می یکھ تعداد این

او پادشاه . ن عمل ناپسندش برائت دھدتواند امیر را از انجام ای بھ ھیچ وجھ نمی و ھا چنگ نمی زند چندان بھ دل

در اختیار  مجھزی را امیر اردوی قوی و. زوالنھ کشیده شده بود؛ نھ یک زندانی سیاسی در زنجیر و کشوریک 

فتن وھنوز خاطرات در ھم ک .یا ھم مشخص تر بگویم انگلیس ستیز را با خود داشت او ملت بیگانھ ستیز و.داشت

 ،برآن بنا. در خاطر مردمش زنده بود سائر نقاط کشور و در میدان مشھور میوند )ھا انگلیس( قھرمانانۀ دشمن

 . را بھ گردن نگیرد ولیت بزرگ تاریخواین مس رد نموده؛ توانست امضای معاھده را امیر می

رغبت او بھ  نشان دھندۀ میل و ت انگلیس نیز حاضر بود؛اامیر در دربارش کھ ھی سخنرانی ،دیگر سویاز 

الزم دیدم کھ حدود  زیان خود یافتیم و درسود و شریک ما نیز دوست الیق و امروز...«: باشد اھده میامضا مع

خواه از عدم قابلیت سر کردگان  در عھد سلطنت پادشاھان سابق؛...اختالفات جزئی رفع گردد بین طرفین معین و

ولی بعد ازین ترک کینۀ دیرینھ  .ی واقع شدیجنگ ھا ھا؛ی خطای انگلیس و ھ واسطھ خبطافغانستان وخواه ب

پس بدون  برای مبدل نشدن این دوستی بھ دشمتی الزم بود کھ حدود دولتین معین گردد؛ .با ھم دوست شدیم کرده؛

  »...را معین نمودیم دوستانھ حدود خود خود، واسظۀ غیر در خانۀ

سر  و» .دست بر داشتم، نو نبودندمن از قوم وزیر کھ سخن ش و... « :در جای دیگر از بیانھ اش آمده است کھ

بعد ازین کمیشن ھای طرفین ...«:نشانی نمودن خط بھ روی اراضی چنین اظھار داشت ن وییتعباره در  انجام،

بر نقاط فاصل مناره ھا خواھند ی طرفین را از ھم جدا نموده؛ شدکھ قطعات زمین مشترک؛ رعایایمأمور خواھند 

خط  بھ من داده است کھ دولت انگلیس ھیچگاه از امۀ بھ خط خود امضا کرده وعھد ن دیورند درین مورد. افراشت

من ھم وثیقۀ بھ او دادم کھ از جانب دولت عالیھ و مستقلۀ افغانستان  .فاصل سرحد بھ این سو تخطی نخواھد کرد

  »...تجاوز متصرفانھ بھ عمل نخواھد آمد

گردد کھ نھ تنھا امیر  این امر کامال ھویدا می عھ گردد،متن سخنرانی امیر عبدالرحمن خان بھ دقت مطال ،ھرگاه

مذکور را امضا کرده  وافقت نامھطور کامال آگاھانھ متن مھ ب با عالقمندی خاص و ازیر فشار نبوده بلکھ حت

 کھ گویا را مبنی بر این نویسنھ تاریخ  تاریخ ساز،از دوستان  شماری دیدگاه ھای است، خوب اگر قرار باشد

بعدی را  پادشاھانشده بپذیریم، عملکرد وافقتنامھ مجبور بھ امضای م و بودهدالرحمن خان زیر فشار امیر عب

نواسھ اش با قضیۀ دیورند چگونھ بر خورد  از عبدالرحمن خان پسر و ببینیم پس. کرد توان توجیھ چگونھ می

  .کردند

 :خط دیورند حبیب هللا خان و

از کشتھ شدن او، پسرش امیر حبیب هللا خان بھ  پسیم یبھتر است بگویا  از مرگ امیر عبدالرحمن خان و پس

دیورند توسط  وافقتنامھی مامضا ھفت ماه بعد از هللا خان یازده سال و امیر حبیب }١٩١٩-١٩٠١{قدرت رسید 

 دور از ھر نوع فشار طور آگاھانھ و کھ بھ خط دیورند مشھور است، ھندوستان را مرز بین افغانستان و پدرش،

  :متن این معاھده در اثر مرحوم غبار چنین نقل شده است  .رسمیت شناختھ ب
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 امیر حبیب هللا خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و أعلیحضرت سراج الملة والدین،. بسم هللا الرحمن الرحیم«

یندۀ محترم نما جناب سر لوئیس ویلیام دین وزیر خارجھ دولت با عظمت ھندوستان و طرف و توابع آن از یک

فرماید کھ در  علیحضرت پادشاه فوق الذکر بھ این وسیلھ قبول میا...دولت پادشاھی انگلستان از طرف دیگر

والدین  حضرت پدرم ضیاء الملةیاعلکھ  قراردادی خارجی و مسائل جزئی وکلی عھد نامۀ راجع بھ امور داخلی و

 ھمچنان سر. مخالف آن رفتار نخواھد شد خواھم نمود و عملبا دولت عالیۀ انگلیس منعقد نموده، }نورهللا مرقده

کھ دولت عالیھ انگلستان با پدر  تعھدی نماید کھ ھمان عھد نامھ و لوئیس ویلیام دین بھ این وسیلھ قبول می

را بھ  ھا غیره منعقد نموده، من آن الدین راجع بھ امور داخلی، خارجی و الملة وضیاءعلیحضرت امرحومم 

  } ...ھا بھ ھیچوجھ رفتار نخواھد نمود نویسم کھ دولت انگلستان مخالف آن می دانم و اقی میإعتبار خود ب

 . با خوانندگان داوریحال 

 :خط دیورند امان هللا خان و

 ھا را بھ رسمیت شناختھ وتی سائر معاھدات پدرش با انگلیس دیورند و توافق نامھنھ تنھا امیر حبیب هللا متن 

بعد از حصول استقالل سیاسی  ھ نواسۀ امیر عبدالرحمن خان یعنی شاه امان هللا خان نیزأکید کرده است، بلک

فشرده پدر کالنش با دولت انگلیس، مھر تأئید گذاشتھ است کھ در زیر  بر ھمھ معاھدات پدر و بارافغانستان دو 

   .گیریم خوانش میافغانستان در پنج قرن أخیر بھ  بھ نقل از کتب افغانستان در مسیر تاریخ و آن را

 میالدی کھ ده یوم بعد از انعقاد، ١٩١٩ست واگ ٨در مادۀ پنجم قراداد صلح معروف بھ قرارداد راولپندی منعقدۀ 

شود،  خورشیدی کھ روز استقالل افغانستان نامیده می ١٢٩٨اسد  ٢٨میالدی مطابق  ١٩١٩ست واگ ١٨تاریخ ھ ب

افغانستان را  دولت افغانستان سرحد بین ھندوستان و« :مده است کھاز طرف شاه امان هللا خان توشیح گردیده، آ

  .»نماید قبول نموده، قبول می ،]حبیب هللا خان[ کھ امیر مرحوم

با استفاده از صالحیت  یا مشوره با نمایندگان شان، مردم یبھ شیوۀ جدش بدون مراجعھ بھ آرا(شاه امان هللا خان

 یاندک ،و بھ آن ھم قناعت نکرده قبول نمود ر داد صلح راولپندی را امضا و، قرا)خویش منحیث پادشاه افغانستان

بدون واسطۀ غیر در خانۀ ...« :دیورند گفتھ بودتوافقنامھ بعد مثل پدر بزرگش کھ در بیانیۀ خود کھ در ارتباط بھ 

این . رند را پذیرفتدیو موافقتنامھکابل - برای بار دوم در خانھ اش»...را معین نمودیم دوستانھ حدود خود خود

خورشیدی چنین  ١٣٠٠عقرب  ٣٠ برابر بامیالدی  ١٩٢١مبر انو ٢٢پذیرش در مادۀ دوم معاھدۀ کابل بھ تاریخ 

  :صراحت دارد

کھ دولت عالیھ افغانستان بھ موجب مادۀ  طوری افغانستان را دولتین عالیتین عاقدتین بالمقابل سرحد ھندوستان و«

 قبول می میالدی در راولپندی انعقاد یافتھ است، قبول کرده ١٩١٩ستواگ ١٨ تاریخھ ب پنجم عھد نامۀ کھ

  »...نماید

قرار  کھ گویا امیر عبدالرحمن خان در وقت امضای معاھده دیورند تحت فشار انگلیس ھا بپذیریمھرگاه بالفرض 

ھای بعد از  سال کھ در مھمتر ازآن این داشت، پسرش امیر حبیب هللا خان تحت کدام فشار قرار داشت؟ و
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ھا بودند کھ  یبلکھ برعکس انگلیس زیر فشار قرار نداشت، پادشاه افغانستان امان هللا خان استقالل سیاسی، نھ تنھا

برای بار اول بھ افسانھ شکست ناپذیری شان خط بطالن کشیده  فرزندان این مرز وبوم شکست خورده و برابردر 

زمینگیر ساختھ بودند، اما  شکست بزرگ نظامی روبرو و امیدان نبرد بباشندگان کشورما دشمن را در  .شده بود

 بر ھمھ معاھدات استعماری گذشتھ با میل و و کھ در میدان سیاسی باخت با تأسف این زعامت سیاسی کشور بود

 ھندوستان افغانستان و میانکھ خط مرزی است در ھمھ این معاھدات تأکید شده : رغبت مھر صحھ گذاشت

 .بر آن مھر تأئید گذاشتھ اند) نواسھ و پسر پدر،(ھا مھ آنھ. بھ قوت خود باقیست)ددیورن(

 :خط دیورند ظاھر شاه و

 یرش خط دیورندذعدم پ مبنی بر رد و یی نوع اقدام سیاسی کاکاھایش نیز ھیچ زمان زمامداری ظاھر شاه و در

عالمیھ تخلیھ امیالدی  ١٩۴٧جون کھ انگلستان در سوم وقتی .پاکستان صورت نگرفت افغانستان و میان

 پاکستان در نقشۀ سیاسی جھان عرض اندام نمود، قضیۀ دیورند یک نام بھدولت جدید  ھندوستان را نشر نمود و

منعقدۀ شھر بنو  ١٩۴٧جون 21کھ نمایندگان تمام پشتونستان در جرگۀ  نآھا افتاد و با  بار دیگر بر سر زبان

این کشور یک حکومت  خواھند در بلکھ می ،را نھ پاکستان خواھند و میرا ند ھا نھ ھ پشتون« فیصلھ کردند کھ

 دولت افغانستان عمال ھیچ}.234غبار جلددوم صفحۀ {».آزاد پشتون بر اساس جمھوریت اسالمی تشکیل دھند

تکرار میالدی عین قضیھ در افغانستان  ١٩۴٧بلکھ در آغاز سال  این تنھا نبود،.نوع ھمکاری از خود نشان نداد

عالم نموده نمایندگان ادر برابر پاکستان  را استقالل خود} مجلس{ نمایندگان قبائل سرحدی طی یک جرگھ شد و

 یا نمایندۀ فوق العادۀ جرگھ جواب مثبت نداد، عزام کردند اما حکومت ظاھر شاه نھ تنھا بھ وفد وارا بھ کابل  خود

 .پاکستان منصرف گرداند برابرلحانھ در را از اقدامات مس ھا بلکھ مذبوحانھ کوشید تا آن

 :شھکار سیاسی

مبر اعظم افغانستان در نواشاه محمود خان صدر : این بود کھ کاکاھایش انجام دادند، آنچھ را کھ ظاھر شاه و

نمایندۀ «بھ عنوان ،محمد خان بود کھ از کواسھ گان امیر دوست نام نجیب هللا خان راھ میالدی یک نفر ب ١٩۴٧

نھ » نوکار این جوانک بی تجربھ و«بھ قول غبار .عزام کردابھ پاکستان » رتضص اعلیحاممثل خ اده وفوق الع

بلکھ بر عکس آب بھ آسیاب دشمن  دیورند کاری انجام داده نتوانست، یقبائل ماورا تنھا بھ نفع افغانستان و

 .ریخت

در برگیرندۀ بھ  و ر کابل بھ نشر رسیدخورشیدی د ١٣٢۶دلو  ١۵ بھ تاریخ» بیانات«نام  رزیکھ  او در کتابی

یم کھ تأمین یگو ما نمی« : نگاردمی آن چنین  ۵١در صفحۀ  ،بود دیپلوماتیک او!! اصطالح شھکاری سیاسی 

تنھا چیزی را کھ ... ھا تمام شود رفقای مسلمان آن بھ نقص پاکستان و) ھا پشتون( ھا ھویت آن حریت و حقوق،

را تشکیل نمایند و موسم  یسند با اوتونومی کامل، کشور واحد ھای میان دیورند و م آن است کھ افغانیخواھ می

معنوی شان بلند  ید تا سویۀ مادی وآعمل ھ ھا مساعدت ب با آن...ھا نمایندگی کند نام باشد کھ از قومیت آنھ ب

 نظریات و ارات من واظھ این نکتھ را نیز بھ افراد حکومت پاکستان توضیح نمودم کھ نباید مراجعات و...برود

  ».یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند اقدامات حکومتم را مداخلھ در امور پاکستان محسوب دارند، و
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خصوص مممثل  نمایند کھ این بھ اصطالح نمایندۀ فوق العادۀ افغانستان و داوریخوانندگان محترم خود 

را کھ اگر بھ نقص پاکستان  »پشتونستان«دیزاآگوید کھ افغانستان  او می .علیحضرت چھ شـھکار نموده استا

تقاضا  )خود مختاری یا استقالل داخلی(اتونومی دیورند یموصوف برای مناطق ماورا .خواھد نمی ،تمام شود

ث یک دیپلومات   درالی چنین است کھ ھر صوبھ وفدانست کھ قاعدۀ کل در رژیم ھای  نمی!! کرده، اما او بھ حیٍ

صرف  ،تقاضا داشتھ خط دیورند یچیزی دیگری کھ او برای باشندگان ماورا. خود استیا ایالت دارای اتونومی 

با قبول آن  او اصال بھ خط مرزی دیورند کار نداشتھ و .بس ھا نمایندگی کند و اطالق نامی بوده کھ از قومیت آن

صوبۀ پشتونستان  عالقمند بوده کھ بھ صوبۀ سرحد، یبھ مناطق تنھااو  .کرده صرف بر مسائل عاطفی بحث می

  .بس مثل صوبۀ بلوچستان و .گفتھ شود

 :رایگانۀ نمھمانخا

آن بود کھ  انجام داد، خط مرزی دیورندی کھ شاه محمود خان بھ باشندگان ماورا!! یبعد ازین تاریخ، خدمت دیگر

میدانی  .فتگر این روز را ھمھ سالھ جشن می مسمی نمود و »پشتونستانروز «نام ھ ب} را نھم سنبلھ{روزی را

 ھرا در چوکات تشکیالت اداری کشور ب یریاست مسمی نموده و )چھار راھی پشتونستان( را در کابل بھ ھمین نام

بھ مھمانخانۀ بیشتر این ریاست . در بعضی از والیات شعب آن نیز عرض وجود نمودند تشکیل و »قبائل«نام 

ی مھمانان بی ھویت یغرض پذیرا بیچارۀ افغانستان، شبیھ بود کھ با مصرف گزاف از پول مالیات مردم رایگانی

کھ امروز  چنانی. ولیت چھ استودانست کھ وظیفۀ این ریاست بی مس ھیچکس نمی .از ھر دست فعالیت داشت

  قبائل شامل در کابینھ چھ خواھد بود؟ دانیم کھ وظیفۀ اصلی وزارت سرحدات و دیگران نمی من، تو و

عمو زادۀ ظاھر شاه بھ عنوان صدر أعظم بر  -خان داوودکھ سردار  ان تا ایامیاز دوران صدارت شاه محمود خ

. دیگر از خط مرزی دیورند خبری نبود .رنگ باختھ بود پشتونستان موضوع اریکھ قدرت خانوادگی تکیھ زد،

 انستان ومناسبات دو کشور افغ، این رو از پشتونستان را دامن زده و آتشھ بار دیگر موضوع اما این سردار دو

بر خورد نظامی  دو کشوربود بین  نزدیککھ  تا حدی گذاشت و بھ وخامت می پاکستان با گذشت ھر روز رو

 . صورت گیرد

 :»ونستان زمونژتدا پش« مھنغ

این (موضوع دا پشتونستان زمونژ ،اقتصادی از نگاه نظامی وبرابر نا ی ھای بی مفھوم وبعد ازین صف آرای

بھ سطح محافل مشاعره، مراسم تجلیل از روز  رفت و سردتر شده می ت ھر روز سرد و، با گذش)پشتونستان ما

تعداد از حلقات معلوم الحال کھ ھدف دیگری را تعقیب  مقاالت آن ھم توسط یک تحریر مضامین و و نھم سنبلھ

ھند خالی از  شوروی و »داپشتونستان« کھ در پف کردن سرنای بر آن اند یی عدۀ. گردید کردند، خالصھ می می

  .نقش نبودند

را » داپشتونستان زمونژ« بار دیگر نغمۀ یک ،قدرت رسیدنھ ب سرطان و ٢۶از کودتای  پسسردار داوود خان 

وی در سال ھای اخیر ریاست . نھ ھم مدت طوالنی دوام کرد نھ آنقدر جدی بود و باراما این  .بھ نواختن گرفت
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تحکیم روابط حسنھ با کشور پاکستان گردیده  در پیزیرا . قراموشی سپردبھ باد  را مسالھجمھوری اش تقریبا این 

 .بود

 ی؟ قبائل ماورا!ین سر نوشتیدیگر درامۀ بھ اصطالح تع قدرت رسیدن حزب خلق بارھ ب از کودتای ثورو پس

سط در پاکستان کھ فضای سیاسی بعد از سر نگونئی حکومت ذوالفقار علی بوتو تو .خط دیورند روی صحنھ آمد

یک کودتای نظامی بھ رھبری جنرال ضیاء الحق متشنج گردیده بود، تعداد از سران أحزاب چپ مناطق قبائلی بھ 

 معنوی را در خدمت این خانان دوسره ادارۀ استخبارات افغانستان ھمھ امکانات مادی و. افغانستان سرازیر شدند

  .قرار داد

در اختیار این  خاطر زنده ماندن ترک خانھ وکاشانھ کرده بودند،ھ ما کھ ب میھنان عده از ھم بھترین خانھ ھای آن

 .دست آزاد داشتند خوشگذرانی خالف عرف جامعۀ ما ھا در ھر نوع عیاشی و آن .مھمانان ناخوانده قرار گرفت

جوانترین  بھترین و پاکستان -دوست داشتنی شان میھنتعداد کثیری از این خانان دوسره در وقت بر گشت بھ 

  .با خود بردند ھا ازدواج کرده بودند، دختران افغان را کھ با آن ان وزن

بھ مصرف دولت افغانستان غرض تحصیالت عالی بھ  ھزارھا جوان پاکستانی بھ عنوان افغان و ده ھا، صدھا و

 پاکستان در کشورشان ھا امروز شدند، کھ ھمۀ آن سائر کشورھای سوسیالستی إعزام می اتحاد شوروی سابق و

جوان وطن ما از دسترسی بھ تحصیالت  ھزارھا کھ صدھا و در حالی. ن مصروف خدمت اندابھ حیث متخصص

ن خط مرزی دیورند اسر انجام دیدیم کھ این بھ اصطالح مخالف. ھم در خارج از کشور محروم مانده اند عالی آن

 ھای سیاسئی غیر مردمی وولی این رژیم  .مصروف اند در آبادانی آن بھ وطن شان پاکستان بر گشتھ و

 .»دھن خویش را شرین سازند ،حلوا حلوا گفتن« تالش داشتند با تبارگرای افغانستان بودند کھ

اگر از ھر فرد قبائلی  !کنند نھ ھم پرواز می ھا غافل ازین بودند کھ این خان ھای دوسره نھ بار می برند و آن

کھ اجمل ختک  مثل این. دھد کھ از پاکستان افتخار جواب میھ از کجا ھستی؟با کماوراء خط دیورند پرسیده شود 

پاکستانی کھ حدود بیست سال در وزیر اکبر خان کابل با پول ملت مظلوم افغانستان مصروف عیاشی، 

پھ افتخار « طی یکی از مصاحبھ ھای خویش با رادیو بی بی سی اظھار داشت کھ خوشگذرانی و شعر گفتن بود،

  .)»بھ افتخار گفتھ می توانم کھ من یک پشتون پاکستانی ھستم«(»پاکستان یو پشتون یم دسره ویلی شوم چھ زه 

   :)پشتون ھای ھر دو سوی مرز یکی ھستند( دی بر پشتانھ یو و رل

لروبر « اظھاراتش را با یک کلمۀ عاطفی بود، »پشتونستان«داعیۀ  اھنگانسر انجام أجمل ختک کھ از پیش

 .داعیۀ پشتونستان کوبید بود کھ او بر تابوت یاین آخرین میخ اند وپایان رسھ ب »پشتانھ یودی

 مجاھداناکثریت سران .دانند ھمھ می طالبان در مورد خط مرزی دیورند و مجاھداندر ارتباط بھ سیاست 

دو گروه نخواستند نان  ھر .سازمان جاسوسی پاکستان بوده اند -آی .سا .طالبان ھم ساختۀ آی پروردۀ پاکستان و

مانند سائرین  ھا آن .نبودند »داپشتونستان زمونژ«عالقمند نواختن نغمۀ  ،بدین ملحوظ .نمکدان بشکنند بخورند و
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 میانزیرا این خط حیثیت مرز بین المللی  .ھوده استیدانستند کھ حرف زدن در مورد خط مرزی پاکستان ب می

 .دوکشور را دارد

تحت الحمایۀ نیروھای بیگانھ بھ رھبری آقای کرزی در  و دولت جدید] در آغاز[ از سرنگونی طالبان، پس

ھ کھ کسی دیگری این موضوع را ب این تا ،بودچندان عالقمند مطرح کردن درامۀ خط دیورند ن افغانستان، نیز

 خاردار را دیوارملل متحد طرح تمدید سازمان کھ جنرال پرویز مشرف در مجمع عمومی  مثل این. وردآیادش 

خط  سوی یک از ویرانگرخاطر جلوگیری از نفوذ نیروھای ھ ب) خط دیورند( ورش با افغانستاندر مرزھای کش

ی، تالش کردند یسیاست تبار گرا ھواداراناز  شماری ،این طرح مبا إعال .دیگر آن پیشکش نمود سویمرزی بھ 

 .بنوازند کھ دیگر بیھوده خواھد بود را »نغمۀ فراموش شدۀ دیورند«بار دیگر 

گردد کھ خط مرزی دیورند را منحیث  وضاحت معلوم میھ ب مقامات رسمی افغانستان دقت شود، سخنان اگر بھ

 عضای طالبان وا ،ھا ستیکھ ھمیشھ مدعی اند کھ ترور از جملھ این. می پذیرندبین دوکشور  مشترک، مرز

ستی یدست بھ أعمال ترور ند وشو القاعده از مرزھای پاکستان با افغانستان عبور نموده بھ افغانستان سرازیر می

 .کنند ثبات را مختل می زده امنیت و

جز از خط مشھور ھ پاکستان کدام نقطھ است؟ مسلما ب ھا پرسیده شود ھدف تان از مرز افغانستان و ھر گاه ازآن

 س میپ ،ھرگاه چنین باشد .نام ببرند......حسن ابدال سند، محل دیگری مثال اتک، توانند از جا و دیورند نمی

اگر چنین نیست، پس  .شناسد رسمیت میھ توان اظھار داشت کھ دولت افغانستان در عمل خط مرزی دیورند را ب

مرزی نیروی نظامی اردوی پاکستان درنوار  حدود ھشتاد ھزار چرا دولت افغانستان در ارتباط بھ استقرار

 سکوت نموده است؟ یورندد

 »خط دیورند«نام ھ پاکستان کھ ب افغانستان و میاننتیجھ گرفت کھ مرز توان  در آخیر می ،کھ نوشتھ آمدیم چنانی

 مورد تأئید و بھ حیث مرز بین المللی دو کشور ،گردد سیزده سالھ می و صد امروز یا فردا یک مشھور است و

 از پسرژیم ظاھر شاھی  ،کھ قبال ھم تذکر رفت طوری .سازمان ملل متحد است پذیرش ھمھ کشورھای جھان و

از سابق با پاکستان مناسبات دیپلوماتیک در  و رسمیت شناختھ کشور را ب آن ١٩۴٧شکیل پاکستان در سال ت

رسمیت ھ بھ مفھوم بن راییقینا تبادلۀ سف تا اکنون ھم این مناسبات موجود است، سطح تبادلۀ سفارت کبری داشتھ و

 .شناختن کامل یک کشور است

پارلمان  صالح مردم افغانستان خواھد بود کھ دولت و خیر وھ ب: توان نگاشت کھ بھ عنوان حسن ختام می

ھر  و. عتراف نمایندا در مناسبات میان دو کشور تبدیل شده، »زخم ناسور«کھ بھ  افغانستان رسما این معضلھ را

ھم  دست بیاورند، بازھ ب ،کھ در نقشۀ اصلی ضمیمۀ معاھدۀ دیورند نشانی شده است را ییخط مرزی  گاه بتوانند

بھ  ی کھ ھمین اکنون در تصرف پاکستان قرار دارد،یاراضی  ھا کیلومتره زیرا بھ د .گردند مؤفق محسوب می

 .شود شود،کھ تحقق این امریک پیروزی بزرگ برای کشور ما شمرده می ده میردانیافغانستان برگ
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 رسمیت نمیھ مرزی دیورند را بفرماید کھ خط  قبائل افغانستان می وزیر سر حدات و براھوییکھ آقای  اما این

ھ نمایندگان مردم ب از اظھار این حرف عاطفی در برابر شود ھدف آقای وزیر مگر می .شناسد، بسیار جالب است

اال ھیچ عقل  و عضای مجلس بوده باشد کھ نصیب گردید،اشش رای موافق  ھفتاد و صد و دست آوردن یک

 .42را اتخاذ نماید یاست جاری رژیم چنین موقفیک عضو کابینھ خالف سی دھد اجازه نمی یسلیم

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وزیر امور خارجھ رژیم  -داکتر رنگین دادفر سپنتااستاد  وقتی .42

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 

این دیگر بھ رمل اندازی و فال بینی و . یھ می ماندجای شکوه و شکوای
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 

اگر تراز دانش وزیر خارجھ در . ھ مطالعاتی نداردکھ بھ راستی در زمین
باره محوری ترین مسالھ سیاست خارجی رژیم چنین باشد، پس وای بر 

  .ویراستار -کشور
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  داکتر بارنت روبین و ابوبکر صدیقی: ویسندگانن

  ، واشنگتن دی سیامریکاانستیتوت صلح ایاالت متحده 
  ٢٠٠۶اکتبر سال  -گزارش اختصاصی

  برگردان از داکتر ھارون امیرزاده

 شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان

 ناجای مقدمھ مولفھ م بیادداشت مترج

در امور افغانستان  ییامریکااستاد دانشگاه نیویارک کھ یکی از معتبر ترین کارشناسان  -داکتر بارنت روبین
گزارش . دوش داردھ نیز ب امریکاایاالت متحده » انستیتوت صلح« افغانستان شناسان را در هاست، رھبری گرو

خصوص در تابستان امسال در ھ اخیر و ب سال ھایصوف در پژوھش ھای مودستاورد ، از ھمھ پیشکنونی 
ست و مالقات ھای وی با نخبگان سیاسی، فرھنگی و ونتیجھ سفر نویسنده بھ افغانستان در ماه ھای جوالی و اگ

ژورنالیست و  -ابوبکر صدیقی در ترتیب این گزارش افزون بر داکتر روبین. قومی افغانستان تھیھ شده است
  .ھم داردس دانشمند نیز

از ھمکاری افراسیاب ختک و احمد رشید در پاکستان و ھمچنان عمر زاخیلوال، رسول امین، حامد  مولفان
ھمچنان مطابق بھ ادعای نویسندگان برخی  .زاده در افغانستان نیز بھره مند شده اند وردک و ھمایون حمید

کھ  امریکاتان و ایاالت متحده شخصیت ھای سیاسی و قومی نسبت حساسیت موضوع در پاکستان، افغانس
طرح ابتدایی . گرفتند سھم گزارشاین در تھیھ  دیدگاه ھا،و  اطالعاتنخواستند اسم شان افشا شود، نیز با ارائھ 

 سبستیان تریفز وMarvin Weinbaum از نظر و تایید احمد رشید، ماروین وینبا وم مولفانگزارش بھ گفتھ 
Sebastien Trives شده استگذشتانده  نیز.  

انستیتوت جامعھ  مدعی اند کھ پژوھش مذکور مورد تائید و حمایت صندوق بنیاد راکفلر، مولفان ،بھ ھمین تر تیب
کھ درین  دیدگاه ھایی مولفاناما بھ عقیده . باز، حکومت شاھی ناروی و حکومت بریتانیا نیز قرار گرفتھ است

را کھ از حمایت مالی و سیاسی کانگرس ایاالت » لحانستیتوت ص«حتمی نیست کھ دیدگاه ھای  ،ارش آمدهزگ
  .بازتاب دھد برخور دار است، امریکامتحده 

خصوص در مورد خط دیورند در چند ھ پیرامون عوامل بحران آفرین در روابط میان افغانستان و پاکستان و ب
اما شاید این . وده اندنم پیوستھ ابراز نظر سال اخیر تعدادی زیادی صاحب نظران و آگاھان داخلی و خارجی

 و راھکار ھای جدید محصول یک پروژه تحقیقی متشکل از کارشناسان ریشھ یابی بحرانات ،نخسین باری باشد
  . داخلی و خارجی در آستانھ جرگھ قبایلی فرامرزی را می توان مورد مطالعھ و قضاوت قرار داد

یی خط دیورند بھ عنوان شکست بن بست در گونھ بنیادی و شفاف شناساھ درین گزارش برای نخستین بار ب
در مرکز تمام تالش پژوھشگران  ،بھ بیان دیگر. افغانستان و پاکستان در نیم سده اخیر مطرح می شود روابط

شکستن بن بست در روابط افغانستان و پاکستان با دادن امتیازات بھ قبایل دو طرف مرز دیورند در بدل شناسایی 
نھ تنھا ثبات پایدار در منطقھ، تامین  ،در صورت تحقق این طرح مولفاناز نظر . دخط دیورند تشکیل می دھ
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حقوق مشروع قبایل پشتون، رفاه و توسعھ را برای کشورھای افغانستان و پاکستان بھ ھمراه می آورد، بلکھ 
  .می دھد تغییرجیوپلیتیک منطقھ را نیز 

ا بھ کشمکش ھا میان افغانستان و پاکستان پایان می دھد باز و شناختھ شده نھ تنھ مرزھای ،مطابق با این طرح
می تواند الگو و  این طرح ،ازین رو. بلکھ در نزدیکی و عبور و مرور قبایل دو طرف مرز نیز مفید خواھد بود

 محرک برای باز نگھداشتن سایر مرزھای افغانستان با کشورھای ایران و آسیای میانھ شده و بھ نزدیکی
زیرا مرزھای افغانستان نھ تنھا با کشور پاکستان . مزبانان اطراف مرزھا کمک خواھد نمودھمفرھنگان و ھ

   .تحمیلی است بلکھ سایر مرزھای افغانستان نیز اجباریست

رھبری دانشمندان و کارشناسان خارجی و نفوذ انستیتوت صلح بھ  ظاھراً » شکست بن بست«ھرچند طرح 
 ،اما با وجود آن حمایت مالی و سیاسی می شود، ساختھ شده است، امریکاکانگرس  سویکھ مستقیماً از  امریکا

پاکستان  حزب عوامی ھای ھمھ واقعیت ھای منطقھ در آن بازتاب نیافتھ و بیشتر متاًثر از دیدگاه ھا و خواست
تان سوو ھند پیشینحزب عوامی کھ در نیم سده گذشتھ از امکانات سیاسی و اقتصادی افغانستان، شوروی . است

 امریکاخصوص انستیتوت صلح کانگرس ھ ھای آن از طریق غرب و ب استفاده اعظمی نمود، امروز خواست
   .بیرون می بر آید

درکمیت نفوس قبایل دو طرف دیورند و گسترده نشان دادن مناطق زیست  مبالغھ ،یکی از معایب دیگر این طرح 
ع قبایل پشتون در دو طرف مرز بھ عنوان واقعیت ازین رو در طرح کنونی اگر دفاع از حق مشرو. ستآن ھا

احترام و تائید است، اما تائید یک حق و واقعیت نباید بھ بھای انکار ازحقوق و واقعیت ھای  انکار ناپزیر در خور
ھ از یک بن بست عبور خواھند کرد ولی ب» شکست بن بست«طراحان  دیدگاهازین . انکار ناپزیر دیگر شود

و این بن بست ھای جدید با توجھ بھ روابط فرھنگی، تاریخی و  .ھای دیگر خواھند رسیدبھ بن بست  زودی
  .خطر ناک تر از بن بست با پاکستان خواھد بود ارھامذھبی با ایران و کشورھای آسیای میانھ ب

 خط دیورند در چارچوب منافع ملی پیرامون طرح جدید می تواند محرک یک گفتمان ملی داغ ،بھ ھر ترتیب 
نام خط  زیر افزون بر آن این طرح می تواند بھ بازی نیم قرنھ. در آستانھ جرگھ قبایل فرامرزی شود افغانستان
اما برای تطبیق بسیاری مواد این طرح جسارت سیاسی و ملی نیاز است تا  .حیث ابزار نیز پایان دھدھ دیورند ب

  . بزدلی سیاسی و اسیر نیم قرنھ در زنجیر دیورند

  :روشن ساخت باید در مورد واژه ھا و زبان ترجمھ باید چند نکتھ را در فرجام

برخی قسمت  آن ترجمھ شده است، بھ استثنای مقدمھ و زیاد بخشبودن گزارش،  دراز نخست باید گفت،با وجود
ندان چ کھ خود شاھد عملیات تروریستی در منطقھ بوده اند، تکراری و یھای دیگر کھ برای خواننده آگاه افغانستان

   .دلچسپ نخواھد بود

یعنی نام رسمی اداره فدرالی مناطق قبایلی  FATA(-Federally Administrated Tribal Area( وم،د
  یعنی ھمان ھفت ایجنسی در اطراف خط دیورند آمده است؛» قبایل آزاد « است، ولی در ترجمھ 

ل غرب نام رسمی آن و یا شما مرزییعنی ایالت  -NWFP (North West Frontier Province(م، سو
  .صوبھ سرحد ترجمھ شده است

مقررات جرایم سرحدی ترجمھ شده، نھ آئین نامھ و یا Frontier Crimes Regulations (FCR ( چھارم
  .قانون جرایم سرحدی

  فشرده 

وچ کھ بل شورشیان ناسیونالست. فعال اند برابرانھطالبان و القاعده در ھر دو کشور افغانستان و پاکستان  - ١
مطابق بھ ادعاھای رھبران پاکستان از حمایت ھند برخور دارند و با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان 

پایان دادن بھ گروه ھای . کنند ھمسایھ نقش منفی بازی می کنند، نیز در وخیم شدن روابط دو کشور فعالیت می
ایجاد طرح خشونت زدایی میان دو . دارد بھ ھمکاری دو کشور نیاز ویژه در اطراف مرزھ خشونت گرا ب
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آنان خود را مطابق بھ قطعنامھ ھای  کشورکھ با منافع حیاتی واشنگتن، ناتو، و جامعھ جھانی نیز سازگار است و
  .خیلی ضروری پنداشتھ می شود ملل متحد و سایر تدابیر متعھد در افغانستان می دانند،

و ایجاد دولت پاکستان در  تقسیم ھندوستان تمام حکومت ھا بعد ازروابط افغانستان و پاکستان در دوران  .٢ 
ھندوستان از زمانی کھ ھند در  برخی عناصر تنش ھا میان افغانستان و .ھمواره خصومت آمیز بوده است ١٩۴٧
شمول حکومت طالبان ھ تمام رژیم ھای سیاسی افغانستان ب. سلطھ بریتانیا قرار داشت بھ میراث مانده است تحت

و ھمواره صحبت از داعیھ پشتون و بلوچ  ؟حیث مرز بین المللی بھ رسمیت نشناختندھ رگز خط دیورند را بھ
  .پاکستان شده است

در اطراف مرز در خاک پاکستان قرار داشتھ و از ھمان منابعی  آن ھاامروز شبکھ ھای شورشی و پایگاه ھای 
  .جھانی اسالمی از آن گرفتھ بودندسر چشمھ می گیرند کھ منازعات گذشتھ و ھم چنان جنبش 

برقرار گردیده بود و در نتیجھ آن  بریتانیای کبیر امپراتوریتوسط  نظام امنیتی در مرزھا در سده نزدھم کھ - ٣
منجر بھ برخورد  حیث کشور حائل در منطقھ مبدل شد، دیگر در سده بیست و یکم کاربرد نداشتھھ ب افغانستان

و دیگر قدرت ھای خارجی تالش کنند تا راه ھای جدید را برای  امریکات متحده ایاال. ھای جھانی خواھد شد
ثبات مرزی میان افغانستان و پاکستان بیابند؛ باید این دو کشور را در جھت گفتمان، امنیت و رفع اختالفات 

تنھایی خود ولی فشار مسلماً بھ  .نیاز باشد نیز فشارھای خیلی جدی بھ طرفین ممکنست. مرزی تشویق نمایند
    .کافی نخواھد بود

مناطق قبایل آزاد پاکستان باید روند بازسازی بھ منظور ھمگرایی اقوام پاکستان در چھارچوب سیاست  در .۴ 
بین المللی توسط افغانستان بھ  مرزحیث ھ باید بھ راه انداختھ شود؛ مرز میان دو کشور ب منافع ملی این کشور

و سھولت ھای ترانزیتی در خاک پاکستان  ھااستفاده از بندر بھ لت افغانستانرسمیت شناختھ شود؛ دسترسی دو
گذاری و روابط ھ بھ منظور تجارت، سرمای دو کشور باید مرزھای خویش را برای یکدیگر تضمین داده شود؛ ھر

 اید اختالفات شاننب آن ھاعقد گردد کھ  و ھندوستان فرھنگی باز نگھدارند؛ باید توافقنامھ ھای دوجانبھ با پاکستان
ن اوارد روابط شان با افغانستان بسازند؛ و ھمچنان ھر دو کشور تعھد بسپارند کھ حمایت و پناه دادن بھ مخالف را

  .را توقف دھند یکدیگر در برابر راگخشونت

  :را برای اسالم آباد بفرستند زیر ، ناتو و سازمان ملل باید پیامامریکاایاالت متحده  .۵ 

دادن بھ طالبان در خاک پاکستان بھ مثابھ تھدید برای صلح و امنیت جھانی تلقی شده و پاکستان باید  حضور و پناه
ھمچنان متفقانھ دولت افغانستان و ھندوستان را وادار سازند کھ در  آن ھا .را بھ زودترین فرصت متوقف سازد آن

خویش بھ  بی امنیتی ھا از خاک در برابره دولت پاکستان را تشویق نمایند تا تصامیم دشوار در مبارز حد توان
حیث ھ نھ تنھا فعاالنھ این روند را انکشاف دھند بلکھ خود ب] جامعھ جھانی[آن ھا. شمول مناطق کشمیر اتخاذ نماید

  .تضمین کنندگان این توافقات نقش بازی کنند

  جنگ ھای داغ در مرزھا

حکومت کرزی ھمواره دولت . بھ رسمیت نشناختھ است حیث مرز بین المللیھ فغانستان ھرگز خط دیورند را با 
دشمنی زمانی بیشتر می . پاکستان را متھم بھ حمایت از طالبان می کند و در نتیجھ تمایل بھ طرف ھندوستان دارد

شود کھ دولت پاکستان ھندوستان را متھم می سازد کھ با استفاده از خاک افغانستان بھ خشونت ھا در بلوچستان 
شده کھ تالش می کند القاعده و  امریکااین کشمکش ھا باعث ایجاد موانع برای آیاالت متحده . زنددامن می 

  .بیرون برانند سوبدین  ٢٠٠٢منطقھ از اوایل  طالبان را از

در آورد، از زمان  کنترلرا زیر  می توان آن دشوارطوالنی کھ بھ  افغانستان و پاکستان مرزھای پیچیده، و
بریتانیا تالش نمود کھ افغانستان را  امپراتوریدر اواخر سده نزدھم . نیای کبیر بھ ارث برده اندبریتا امپراتوری

سده نزدھم کھ در  روسیھ مبدل نماید، اما نظام مرزبندی امپراتوریو  بریتانیاییحیث کشور حائل میان ھند ھ ب
و یکم استراتیژی جھانی کار برد داشتھ نمی تواند در قلب سده بیست  دیگر ،ساختھ شده بود امپراتوریحاشیھ یک 

  .باشد



 91

مجبورند کھ نھ تنھا بر اختالفات گذشتھ غلبھ  آن ھا. کھ مشکالت مرزی را حل نمایند ناگزیرندھمسایگان کنون 
در برخی موارد از حمایت دولتی ھم  بھ منظور ثبات پایدار، با خشونت ھای گروه ھای غیر دولتی و نمایند بلکھ

با وسایل  مجبور است امریکاویژه ایاالت متحده ھ جامعھ جھانی ب. دست و پنجھ نرم کنند ، نیزبر خور دار اند
راه اندازی رفورم ھا و توسعھ اقتصادی در مناطق عقب مانده قبایلی روند خشونت زدایی را یاری  پلوماتیک وید

فشار قرار دھند تا سیاست ھای  ھمچنان ناگزیر اند بازیگران بی عالقھ را در زمینھ زیر] غرب[آن ھا. رسانند
را در پیش گیرند کھ بھ تقویت صلح و  یکابل و اسالم آباد باید سیاست ھای. را عوض نمایند عمیقاً خندق کنی شان
  .بمانندگیر  کھ اسیر در تلخکامی کشمکش ھای گذشتھ کمک کنند نھ این رفاه برای مردم شان

   

  تازهمنازعات کھنھ و تلخ کامی ھای 

 ١۵میلیون تخمین زده می شوند کھ در مقایسھ کل نفوس پاکستان بین  ٣۵الی  ٣٠ھا در پاکستان در حدود  پشتون 
را  صد آندر ۵٠ونی این کشور یمیل ٣٠اما در افغانستان از مجموعھ نفوس  .را تشکیل می دھند درصد ٢٠الی 

شرق و ھمچنان در ایران  بلوچ ھا در اطراف خط دیورند در مناطق مرزی جنوب. تشکیل می دھند تخمینی
این مناطق در طول ھزاره ھا در مسیر شاھراه تجارت و ارتباطات میان جنوب آسیا بھ آسیای . زندگی می کنند

ور سازی ھا و مقاومت ھا است تساختار سیاسی و رسمی این منطقھ محصول امپرا. مرکزی و غربی قرار داشت
طرف شمال ھ از زمان شروع گسترش نفوذ کمپنی ھند شرقی ب و اما ساختار معاصر منطقھ در اوایل سده نزدھم

  .غرب ھندوستان شکل گرفت

در . طرف آسیای میانھ شدھ ، نگران پیشروی تزار روس ب١٨٠۴سال بعد از تسخیر دھلی در  ٢۵بریتانیا تقریباً 
در نتیجھ یک قیام  ھا افغانستان را اشغال نمودند و ولی یاییبریتان) ۴٢-١٨۴٠(انگلیس -ھنگام جنگ اول افغان
  .در کابل شکست خوردند

در شمال را  آمو کھ اکنون مرز افغانستان رودھا بھ سوی آسیای میانھ پیش روی نموده بھ  روس ١٨٧۶در سال 
تالش ھای امیر افغانستان کھ می خواست روابط دوستانھ با ھمسایھ شمالی خود بر قرار . رسیدند تشکیل می دھد،

این . خلع امیر از قدرت و اشغال کابل تمام شد بھایشده و بھ  ١٨٧٩انگلیس در  -افغان کند، منجر بھ جنگ دوم
بر سر تسخیر آسیای میانھ افغانستان  بود کھ قدرت ھای اروپایی در رقابت با یکدیگر» بازی بزرگ«زمان اوج 

ند کھ معاھده گندمک را در ھا امیر یعقوب خان را مجبور ساخت بریتانیایی. را بھ میدان نبرد تبدیل نموده بودند
اما حکومت ھای بعدی افغانستان . ه بودآن کابل را اشغال نمود ارتشامضا نماید و این در حالی بود کھ  ١٨٧٩

  . تحمیلی خواندند را این معاھده را رد نمودند و آن

   

شمول ھ ی مرزی بشایی سفارت بریتانیا و سپردن حق تسلط بر چندین نواحگافغانستان در آن وقت پیرامون باز
معاھده مذکور برای  .و بخشی بلوچستان برای این کشور توافق نمود FATAمناطق خود مختار قبایلی امروزی

حمایت از کابل در برابر تجاوز خارجی و ھم چنان کمک پولی ساالنھ و اسلحھ برای حکمرانان افغانستان  بریتانیا
 سال ھایانگلیس در بین  -کمیشنر ھای روس. ن شده بودتضمی کھ قادر بھ دفاع از تمامیت ارضی خود باشد،

  .مرزھای شمالی و غربی با آسیای میانھ، ایران و چین را نشانھ گذاری کردند ١٨٩۶و  ١٨٧٠

ایجاد نظام مرزی پایدار شامل وضعیت ھا و میکانیسم جداگانھ  انگلیس، بریتانیا طرح -جنگ دوم افغان در پی
را بھ پیش  بریتانیاییلی و ھمچنان برای مناطق پشتون و بلوچ در تحت اداره ھند برای افغانستان، مرزھای قبای

زاده شیر علی خان را کھ در تبعید در ترکستان روسیھ زندگی می کرد،  عبدالرحمن خان برادر آن ھا. کشید
  .در اختیار وی قرار دھند ١٨٨٠دعوت کردند تا تخت شاھی افغانستان را در 

   

در نتیجھ پنج منطقھ . ھا ضرورت بھ معاملھ با قبایل مناطق مرزی داشتند بریتانیاییرند ن خط دیویبرای تعی
، سھ ١٩۴٧از ایجاد دولت پاکستان در پس. طور مستقیم در زیر سلطھ حکومت دھلی قرار گرفتندھ قبایلی ب
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 ت رسمی بنامدولت بریتانیا یک تشکیال. ایجنسی جدید از بخش ھای بریده شده قبایلی دیگر ایجاد گردیدند
Frontier Crimes Regulations (FCR) با . و یا مقررات جرایم سرحدی را برای قبایل مرزی ساختند

الرد کیرزون در ] نایب السلطنھ[آغاز سده نزدھم قانون نامھ مذکور سر انجام حیثت قانونی را در تحت وایسرا
  .زاد اجرا می شودگرفتھ و تا حال بھ عنوان قانون رسمی در مناطق قبایل آ ١٩٠١

انگلیس ناکام گردید،  -یا سیاست پیشروی بریتانیا در جنگ اول افغان»Forward policy «کھ  از آن پس
برای . را در پیش گرفت تا مرزھا را بھ منطقھ حایل مبدل نماید» بستھ سرحدات« سیاست] بریتانیاییھند [دھلی

مھمترین . را می دھد» زمین درونی و یا دولت حایلحدود پھناور کشور سرحدی، سر«معنای »سرحد«بریتانیا 
سرحد ارتباط « بھ ”frontier of separation“ »جداساز سرحد«خصوصیت این ترتیبات را گذار از

ھ ب» سرحدات سھ طبقھ یی« در نتیجھ آن . در قطب مخالف آن تشکیل می داد ”frontier of contact“»ساز
  .وجود آمد

 ھند غربی در سده نزدھم و نواحی مسکونی رودطق بیرونی مستقیماً اداره شونده مثل منا نخستین سرحد از کنار
  .در نیمھ سده بیستم تشکیل گردیدNWFP ایالت سرحد شمال غربی

میان افغانستان و مناطق مسکونی ایالت سرحد شمال غربی می شود کھ  سرحد دوم شامل مناطق قبایلی پشتون
سرحد سوم شامل کشورھای تحت الحمایھ مثل نیپال  و. مرکزی قرار داشت بطور مستقیم در زیر اداره حکومت

  .و افغانستان در کنج بیرونی ساحھ نفوذ می شدند

طالبان حمایت کرد کھ مطمئن شود در از  سپسو  پیشینبا شوروی  رویاروییدر  مجاھداناز پاکستان  پیشچندی 
در  نیازو فضای ھوایی خود را در صورت  ن خاکصورت جنگ با ھندوستان، افغانستان در حمایت از پاکستا

عمق «طراحان نظامی پاکستان این را در واقع تالش در راستای  .اختیار این کشور قرار خواھد داد
مشابھت ھا میان سرحدات سھ طبقھ یی با تالش ھا در راستای تبدیل افغانستان بھ . می شمارند» استراتیژیک

  . تداوم سیاست راھبردی درین منطقھ استعمق استراتیژیک در واقع بیانگر 

 .ی رسمی بھ پایان رسیدیگونھ ھ با عقد پیمان میان روسیھ و انگلیس، بازی بزرگ نیز در واقع ب ١٩٠٧در سال 
 مرزھا از  بازیگران بزرگ کشور فارس را میان حوزه نفوذ خود تقسیم نمودند و افغانستان را از نفوذ روس

ھا افغانستان  روس. رسمیت شناختندھ ر دو قدرت بزرگ حاکمیت چین بر تبیت را بھ. غربی در امن نگھداشتند
کھ بریتانیا نباید این کشور را اشغال، ھیچ بخشی از  را بھ ساحھ نفوذ بریتانیا واگذار نمودند، ولی بھ شرط این

یمان مذکور اعتراض نمود، امیر حبیب هللا بھ پ .خود ملحق و یا در امور داخلی آن مداخلھ نمایدھ ب را را خاک آن
ھیچ اعتنایی ] بازیگران بزرگ سویاز [ ولی بھ اعتراض امیر .زیرا بدون موافقت افغانستان صورت گرفتھ بود

  .نشد

   

حکمروایی بریتانیا نیز در شکل گیری مرزھا تاثیر گذار  در برابرجنبش ھای مقاومت مردمی در سراسر سده 
بریتانیا صورت  در برابرخصلت محلی داشتھ توسط کدام طایفھ و یا قبیلھ در یک زمانی این مقاومت ھا . بودند

ھمچنان در برخی اوقات . می گرفت؛ اما در یک مورد دیگر قبایل حرکت ھای گسترده تر را بھ راه می انداختند
ی صورت می استعمار اروپای در برابر ن افغانی و یا ھندیااین قیام ھا در حد گسترده یکجا با تفاھم میان مبارز

  . گرفت

این رھبران از نبردھای . می کردند رھبریرھبران قبایلی ُپرجاذبھ و یا روحانیون بسیاری ھمچو قیام ھا را 
 ١٩٣٠چنانچھ در اواخر . اشتراک می نمودند گونھ مثال در وزیرستانھ کوچک گرفتھ تا جنگ ھای بزرگ ب

منظور تحکیم قدرت ھ باز بیشتر در مناطق وزیرستان بھزار سر ۵٠بریتانیا نسبت بھ سایر مناطق نیمقاره ھند 
. در برخی موارد بریتانیا از شیوه غیر مستقیم در مقابلھ با شورش ھا استفاده می نمود. جا می کردندھ خود جا ب

گونھ نا ھماھنگ اشتراک ھ کھ در آن اکثریت قبایل پشتون شرق خط دیورند ب ١٨٧٩برای سرکوب قیام قبایل سال
  . بریتانیا خدمت می کردند، استفاده شد ارتشحیث ماموران کشف در ھ ھزار اعضای قبایل کھ ب ٧٠دند، نموده بو
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وایل سده بیستم مسلح اقبایل را برای جنگیدن در  بیشترکابل  فرمانروایانپیشرفتھ بود،  ارتشفاقد  چون افغانستان 
 ١٩١٩استقالل در  بھ منظور دستیابی بھ بریتانیا ابردر برو ناسیونالیست جھاد را  نوگراشاه امان هللا . می ساختند
در مرز دیورند با تشکیل لشکر و یا نیروی اجتماعی برای مدتی طوالنی  سویقبایل پشتون ھر دو . اعالم نمود

در  ١٩١٩ضعیف شده بریتانیا در  امپراتوریسر انجام افغانستان استقاللش را از . ھا جنگیدند یانگلیس برابر
  .دست آوردھ ده راولپندی بنتیجھ معاھ

ک تبار کھ از حمایت روحانیون یحکومت شاه امان هللا در نتیجھ شورش حبیب هللا کلکانی تاج ١٩٢٩در سال 
رھبری نادر خان در  بھاما قبایل پشتون دو طرف خط دیورند متحداً . محافظھ کار برخور دار بود، سقوط داده شد
گونھ تحقیر آمیز این لقب ھ کھ ب) یعنی بچھ آبرسان(مشھور بھ بچھ سقاسرنگونی حکومت حبیب هللا کلکانی دوم 

  .برای وی استعمال می شود، جنگیدند

آن وی ھمچنان . بھ پاس خدمات قبایل در سرکوب حبیب هللا دوم، نادر شاه منطقھ لویھ پکتیا را خود مختاری داد
د معاف کرد کھ در صورت ضرورت لشکر از افغانستان بھ این امی ارتشرا از مالیات و خدمت سربازی در  ھا

دولت ھای افغانستان در سراسر سده بیستم برای یک تعداد زیادی قبایل ھواخواه شان در . میان آنان مسلح نماید
  .افغانستان می دادند ارتشرتبھ ھای بلند نظامی در  شرق دیورند امتیازات، رتبھ ھای افتخاری و تحایف بھ شمول

دست آوردن تاج و تخت برای نادر شاه از ھر دو طرف خط دیورند رزمیده ھ ایلی کھ برای بیک تعداد اعضای قب
و کودتای کمونیستی را در  دیده پیشین آموزشبودند، از جملھ غالب افسرانی بودند کھ بعدھا در شوروی 

  .افغانستان انجام دادند

ھ سربازان بریتانیا یک مظاھره چھ ک ھنگامی )NWFP( در صوبھ سرحد ١٩٣٠در  ناسیونالیسم معاصر پشتون
 نامھ ار کرد کھ بعد ھا بزخان عبدالغفار خان جرگھ قبایلی افغان را برگ .غیر مسلح را کشت، ظھور نمود

غفار خان متحد حزب کانگرس ھندوستان بھ منظور برنده شدن . شھرت یافت» خدایی خدمتگاران«جنبش
چنبش . ھ بعدھا جنبش وی حکومت ایالتی را تشکیل دادصوبھ سرحد بود ک در ١٩۴۶و  ١٩٣٧انتخابات سال 

زمانی جدا نمود کھ بعدھا بریتانیا برنامھ تقسیم  ١٩۴۶خدایی خدمتگاران راھش را از حزب کانگرس در 
این جنبش خواستار طرح شمولیت . ھندوستان و تشکیل دولت پاکستان را توسط یک ھمھ پرسی بھ راه انداخت

  .نام پشتونستان بودھ ایجاد یک دولت مستقل ب

   

دولت . در نقشھ جھان ظھور کردند بریتانیاییکشورھای مستقل ھند و پاکستان از میان ھند  ١٩۴٧ اگوستدر 
 مسالھ کھ تا زمانی حیث عضو سازمان ملل بھ این دلیل مخالفت کرد ھشمولیت پاکستان ب در برابرافغانستان 
ھر چند افغانستان این . ین کشور را بھ رسمیت نخواھد شناخترا با پاکستان حل نکند، ا» پشتونستان«سرنوشت 

پاکستان را بھ رسمیت شناخت و  ١٩۴٨پیش شرط خود را بعد از یک ماه پس گرفت و در نتیجھ در فبروری 
گروه ھای . روابط دپلوماتیک برقرار نمودبا پاکستان ست کھ ا کشورھای نخستینبدین ترتیب افغانستان در جملھ 

 از تجزیھ ھندوستان در مواضع میانھ رو تر قرار گرفتھ حمایت شان پس»خدایی خدمتگار«ت پشتون ناسیونالیس
خاطر نام پشتونستان ھ ب FATA  برخی گروه ھا در مناطق قبایل آزاد. اعالم کردند] پاکستان[ را از دولت جدید

پشتونستان «شتون را کھ مدعیبسیاری حکومات مستبد پاکستان تالش کردند تا ناسیونالیست ھای پ. مسلح شدند
  .بودند، سرکوب نمودند» داآز

بریتانیا بر مناطق قبایلی را ترک گفتھ و سر بازان خود را از مناطق قبایلی بیرون  کنترلپاکستان بعد ھا سیاست 
 کنترلپاکستانی ھا بھ زودی توانست تعداد زیادی مردم قبایلی دو طرف دیورند را مسلح نموده برای . کشید
اتحاد خود با دولت ھندوستان را اعالم  ١٩۴٧جا در سال  یر یک ایالت بزرگ مسلمان نشین کھ مھاراجای آنکشم

موفق بھ تسخیر سرینگر مرکز کشمیر  آن ھاکردند ولی  یھر چند قبایلیان مارش شکوھمند. نموده بود، بجنگند
مرزی را بین خود  کنترلده و خط ھای کشمیر را اشغال نمو ھندو پاکستان ھر یک بخش ١٩۴٧از سال . نشدند

  .امروز کشمیر میان ھند و پاکستان تقسیم شده است. برقرار کردند

کھ  پس از آن ١٩۴٩در سال . اختالفات پیرامون خط دیورند بھ زودی جنگ سرد را در معبر خیبر با خود برد
لویھ جرگھ عاجل را در کابل  نمود، دولت افغانستان یک بمبارانافغانستان را  مرزیدولت پاکستان یک منطقھ 
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جرگھ موضع دولت افغانستان در  .ت رھبری جرگھ حمایت از داعیھ پشتونستان را اعالم نموداھی .دعوت نمود
. را مورد تائید قرار داد بریتانیاییکھ پاکستان یک دولت تازه تشکیل است نھ یک دولت جانشین ھند  مورد این

این چنین قراردادھا بھ شمول . شدم یتانیا در باب مسائل مرزی ملغا اعالمعاھدات عقد شده با بر ھمھ ،رو ازین
و پیمان  ١٩١٩انگلیس، عھد نامھ راولپندی  -میان افغانستان ١٩٠۵، توافقنامھ سال ١٨٩٣خط دیورند  توافقنامھ

. شد منیز ملغا اعال ١٨٧٩ھمچنان معاھده گندمک . شدند مملغا اعال ١٩٢١نامھ انگلیس و افغانستان سال 
کھ متحد پاکستان بود، در مورد پشتونستان حمایت  امریکاافغانستان می دانست کھ ناممکنست از ایاالت متحده 

  .نمود پیشینکمک نظامی شوروی  ھ سویسر انجام رو ب کسپ کند،

برای ناسیونالیست ھای پشتون پاکستان و افغانستان معنای ھای متفاوتی داشت کھ از یک کشور  پشتونستان 
حیث یک ایالت خود مختار در ترکیب دولت پاکستان و تا یک بخش ضمیمھ افغانستان پنداشتھ ھ ب ستقل گرفتھ تام

و ھندوستان در چندین دھھ گذشتھ ابزاری در خدمت اھداف خود  پیشینپشتونستان برای شوروی  مسالھ .می شد
ن بھ پیمان ھای نظامی با غرب شوند و شوروی ھا می خواستند تا مانع پیوستن افغانستا. می آمدشمار شان بھ 

ھندوستان می خواست منابع نظامی پاکستان را با ایجاد . پاکستان را از طریق افغانستان زیر فشار قرار بدھند
  .ترس از مرزھای بی ثبات غربی منحرف سازد

اسی شان بھترین داعیھ پشتونستان برای ناسیونالیست پشتون درعرصھ داخلی افغانستان نیز در خدمت اھداف سی
داعیھ پشتونستان برای جلب حمایت قوم پشتون برای  در سده بیست حکمرانان افغانستان از. شده بود دستاویز

حکمرانان افغانستان با جلب پشتون ھا برای تقویت حاکمیت شان در واقع . تقویت حکومت خویش سود می بردند
  .نیز دامن می زدند پشتون ھابا غیر  پشتون ھازبانی  -بھ اختالفات قومی

خود نزول کرد کھ پاکستان مرز ھای خود را تراز ین ترین یروابط دو کشور ھمسایھ زمانی بھ پا ١٩۶١در سال
با قطع شدن مسیر تجاری افغانستان از . پلوماتیک با افغانستان نمودیروی افغانستان بست و قطع روابط دھ ب

  .ورشکستگی زیر فشار قرار گرفتاز ترطریق پاکستان در واقع اقتصاد افغانستان تا 

 ١٩۶٣دواود خان از مقام صدارت افغانستان در سال  کناره گیریمنجر بھ  شاھیاختالفات درونی خانواده 
از ده سال نظام شاھی مشروطھ ھمراه با کشمکش ھا و پارلمان ناموثر کھ سھ بار منجر بھ انحالل  پس. گردید

کودتای  داوود. ظاھرشاه پسر عموی خود زد در برابربدون خونریزی  خان دست بھ کودتای داوودحکومات شد، 
و  امریکاخاطر بھبود روابط با ایاالت متحده ھ خود را قسماً با این ادعا توجیھ می نمود کھ حکومت ظاھر شاه ب

 .پاکستان، از داعیھ پشتونستان منصرف شده بود

شی در برابر بیرون راندن جبری حزب ملی عوامی از حکومت ظاھر شاه متھم گردید کھ ھیچ واکن ،افزون بر آن
حکومات ایالتی سرحد شمال غرب و بلوچستان کھ توسط ذولفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان صورت گرفتھ 

 .بود، نشان نداد

جنبش ھای ناسیونالیسم پشتون و بلوچ در اطراف  ،١٩٧١از تجزیھ پاکستان و ایجاد دولت بنگلھ دیش در  پس
 سال ھایچنانچھ در . جدی تجزیھ طلبی بھ تمامیت ارضی متباقی خاک پاکستان را آغاز کردند یدمرز تھد
حکوکت ذولفقار علی بوتو جنبش ھای ناسیونالیستی را سرکوب و دست بھ توسعھ در مناطق  ١٩٧٧-١٩٧٢

  .درین مناطق بود کارخانھ، سرک و بیمارستانچنانچھ محصول این توسعھ چند . قبایلی زد

بر . کھ کدام اصالحات مھم سیاسی انجام یافتھ باشد توسعھ ناچیز در منطقھ صورت گرفت بی آن ھای نالش
. نمود ١٩٧٣خالف، اداره بوتو میراث دوران استعمار را تقویت نموده و نظام سرحدی را شامل قانون اساسی 

 داوود) ethno-nationalism( ناسیونالیست-تباریی کھ در مخالفت با رژیم یپاکستان ھمچنان از اسالمیست ھا
مخالفت کردند و  1971جدایی بنگلھ دیش از پاکستان در سال  در برابر آشکارااسالم گرایان . خان حمایت نمود

  .و غرب مخالفت می ورزیدند پیشینشوروی  در برابرھمچنان بر ضد نفوذ کشورھای خارجی در افغانستان 

یکدیگر شان در خاک خویش باعث تلخی روابط  انپناه دادن بھ مخالفتاریخ روابط پاکستان و افغانستان حمایت و 
زمانی وخیم تر شد  ١٩٧٠خصوص در سال ھای ھ این روابط ب. و بی اعتمادی میان دو کشور ھمسایھ شده است

پاکستان بھ  ارتشاز ترس سرکوب جنبش ناسیونالیستی بلوچستان توسط  »ماری بلوچ« کھ بھ سی ھزار قبایل
اسالم آباد در مقابل دامنھ حمایت و تربیت نظامی بھ اسالم گرایان افغانی نظیر احمد شاه . پناھنده شدندافغانستان 
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. زدند، گسترش داد ١٩٧۵در  داوودحکومت  در برابرمسعود و گلبدین حکمتیار را کھ دست بھ تالش قیام 
 پیشیندار شوروی ھوابود کھ رژیم بودند و این در حالیی  ١٩٨٠ سال ھایافغانی در  مجاھدانپاکستان میزبان 

بھ رھبری مرتضی  هاین گرو. نو جوان مسلح مربوط بھ حزب مردم پاکستان، پناه داد در کابل بھ الذولفقار یک
 در برابررژیم نظامی جنرال ضیاً الحق در پاکستان را کھ در نتیجھ یک کودتای نظامی بر  بوتو تالش داشت

بر ضد  مخالفانپناه دادن . یده بود و وی را بعداً اعدام نمود، بی ثبات سازدبھ قدرت رس پدرش ذولفقارعلی بوتو
یک استراتیژی ھنوز ھم میان دو کشور ھمسایھ ادامھ  چونانیکدیگر در خاک خویش نشان می دھد کھ این شیوه 

  .دارد

  اطراف مرزھا فراگیر شدن برخورد ھا در 

دتای نظامی کمونیستی نھ تنھا آخرین حکومت دودمان توسط کو ١٩٧٨خان در سال  داوودبا سرنگونی رژیم 
درانی ھا در افغانستان سقوط کرد بلکھ نزدیکی ھمکاری میان مناطق سرحدی نیز برھم خورده و با شعلھ ور 

بحران در مناطق  ،١٩٧٩سرخ در آستانھ عید مسیح در  ارتشبا اشغال افغانستان توسط .شدن جنگ ھا تداوم یافت
  .سوی جھانی شدن گذاشت ھبمرزی نخستین گام 

 امریکامتحد ایاالت متحده  چوناندر واقع پاکستان را در خط اول جبھھ  پیشیناشغال افغانستان توسط شوروی 
اردوگاه ھای  مھاجرانرژیم نظامی پاکستان دست باز برای شکل گیری مقاومت افغانستان از میان  .مبدل نمود
ھا نمی خواستند کھ جنبش مقاومت افغانستان از میان  پاکستانی .ددر اطراف خط دیورند پیدا نمو نپناھندگا

ی کھ در یتبعیدی ھا رسمیت شناختنھ برین از ب ناسیونالیست ھای افغانستان در خاک شان ساختھ شود و بنا
، عربستان سعودی، امریکاکمک ھای  ،رو ازین. حکومت ھای گذشتھ افغانستان کار نموده بودند، امتناع ورزیدند

چین و ھمچنان سرمایھ ھای سخاوتمندانھ شخصی اعراب کشورھای خلیج برای اسالمگرایان  وپای غربی،ار
  .سرازیرشد

وی ھمچنان . یت برای رژیمش انکشاف دادلوبخشی از او چونانیھ افغانستان اجھاد را در کشور ھمس اجنرال ضی
ر نتیجھ این روند مناطق مرزی را د. پاکستان می خواست برای رژیمش مشروعیت ببخشد» اسالمی سازی« با

  .نظامی سازی و رادیکال سازی نمود

از زمان ایجاد مدارس دینی اسالمی تا مسلح ساختن اسالم گرایان داخلی، پاکستان دگرگونی خیلی بزرگ را در  
ه پاکستان در اوج جنگ سرد جنگ ھای موفقانھ را در داخل و خارج افغانستان بھ را. حیات کشورش تجربھ کرد

 چونانتروریسم را  در برابرجنگ سرد، جنگ ھای داخلی در افغانستان و جنگ  پایاناز  پسھم چنان . انداخت
رابر پاکستان نفوس و ھشت ب اسالم آباد ھندوستان را کھ. کار گرفتھ ابزار در خدمت منافع امنیت ملی خود ب

ه پاکستانی ھا نخبگان سیاسی ھندوستان از نگا. منابع اقتصادی دارد، برای منافع ملی اش تھدید می شمارد
  .طور کامل بھ رسمیت نشناختھ اندھ یک کشور مستقل تا ھنوز ب چونانمشروعیت پاکستان را 

ھ خصوص حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و بعد ھا طالبان را بھ پاکستانی ھا گروه ھای اسالم گرایان افغانی ب
عمق  چونانازین کشور  را در کابل تحمیل کنند وخاطری حمایت کردند کھ می خواستند حکومت خود 

استراتیژیک و ثبات در مناطق مرزی اش استفاده نموده و ھرگز جای برای حضور ھندوستان در خاک افغانستان 
پاکستان تالش کرد در افغانستان یک رژیم دست نشانده را بھ قدرت بنشاند کھ در  ،دیگرسخن بھ . نگذارند

این سیاست پاکستان در واقع . در برابر ھندوستان از خاک افغانستان استفاده نماید صورت عقب نشینی در جنگ
کشور حایل در حوزه منافع امنیتی اش در  چونانتداوم سیاست بریتانیا در شرایط دیگر بود کھ از افغانستان 

  .جنوب آسیا استفاده می کرد

   

 ١٩٨٩کھ در فبروی  ١٩٨٨اپریل  ١۴ت ژنو در از عقب نشینی شوروی ھا از افغانستان مطابق بھ توافقا پس
را برای ایجاد یک حکومت  یاکرات مختلف سعی کردند کھ بسترذھا در م ییامریکاتکمیل شد، شوروی ھا و 

در واقع یک دولت  ،توافقات ژنو را در عمل پیاده می کردند آن ھااگر . انتقالی از طریق انتخابات ھموار سازند
ھای نظامی آن نیروولی بدون حضور  پیشینآمد کھ بیشتر نزدیک بھ دولت شوروی  وجود میھ ضعیف افغانی ب

 اما در عدم. یک کشور حایل زیر نفوذ شوروی تبدیل می گردید چونان در واقع افغانستان درین صورت. می بود
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نتیجھ  افت و دری تداوم می ھم جنگ باز مرزیتوافق میان دو ابر قدرت برای آوردن ثبات سیاسی در مناطق 
  .دولت افغانستان سقوط می کرد

یا سیاست پیشروی زمان بریتانیای کبیر » فارورد پالیسی«سیاست چون یی یاست کھنھساالت متحده و پاکستان ای
در . مسلح، پاک بسازند مجاھدانرا از افغانستان با تجھیز  پیشینو تصمیم گرفتند کھ نفوذ شوروی پیش گرفتھ را 

ھای شوروی از افغانستان، جھاد را پایان یافتھ می نیروبا خروج  ن ھااکھ بسیاری افغ یجریان این دوران، زمان
پنداشتند، سیاست کھنھ فارور پالیسی بیشتر متکی بھ اعراب سلفی کھ جنگجویان از تمام کشورھای عربی جھت 

  .وارد میدان نمودندبھ این کشور آمده بودند، را دوباره  ن ھااانجام جھاد بھ دالیل گونھ گون نسبت بھ افغ

احزاب . نھاد پارلمان در پاکستان دوباره احیا شد ،١٩٨٨از کشتھ شدن جنرال ضیا در یک سانحھ ھوایی در  پس
ی ملی و محلی قانونگذاری پاکستان برخی کرسی ھا ن ھااسیاسی ناسیونالیست ھای پشتون در پاکستان کھ در ارگ

را برای » پشتونخوا« جای اصطالح پشتونستان نامھ ورده، بدست آورده بودند، در موضع شان نرمش آھ را ب
در اطراف  پشتون ھااز کاربرد واژه پشتونخوا ایالت ویژه برای تمام  آن ھاھدف . کار گرفتندھ صوبھ سرحد ب

بخشی ھای از  ،)NWFP(ایالت شمال غربی سرحد  :اند زیراین ایالت شامل مناطق . شرق خط دیورند است
  .) FATA( سی ھای قبایلیبلوچستان و ایجن

در پاکستان بھ قدرت  ١٩٩٩تا  ١٩٨٨توسط حکومت ھای ملکی کھ از سال  رات سطحییکھ برخی تغی آنبا 
رسیدند، رخ داده است و لی عمالً سیاست ھای پاکستانی افغانی را کھ در دست نظامیان قرار دارد شدیداً متاًثر 

  .ساختھ است

وارد صحنھ شدند و ناشناختھ در گذشتھ از میان روحانیت سنی دیوبندی گروه  -طالبان ١٩٩۴در اکتبر سال 
قندھار و بلوچستان  آن ھامنبع اصلی ظھور . بھ راه انداختند مجاھدانمنظور برچیدن ھ را بیی رکت نظامی ح

مناطق مرزی را بھ  یدیولوژیک در سھ دھھاطالبان خشونت ھای گسترده، مھاجرت ھا، و تلقینات . معرفی شد
 مھاجران .افغانی ھستند -شبکھ پاکستانی و یمرزی مناطق یپدیده  در واقع آن ھا. خل افغانستان انتقال دادنددا

عقب  مھاجر نشین مناطق قبایلی و محلھ ھای ُپر جمعیت و اردوگاه ھایدر  آن ھاافغانی، فرزندان و نواسھ ھای 
ھا در کنار  ییامریکاکستان، سعودی ھا و حمایت رژیم نظامی پا مانده پاکستان در زیر نظر تدریس اسالمگریان،

  .آموزش دیدندمناطق قبایلی  ھمصنفان پاکستانی شان در

   

و مناطق سرحدی خود مختار در میان دو کشور افغانستان و پاکستان بستر خیلی  کنترلمرزھای باز و غیر قابل 
ستیابی بھ اھداف استراتیژیک در دو دست پاکستان بھ مقاصد دھ را برای ایجاد شبکھ جنگ افروزی ب یمساعد

 این در حالیست کھ. افغانستان فراھم ساختھ است در برابرھندوستان و دیگری  در برابرجبھھ یکی در کشمیر 
چنانچھ این سیاست ھای بی ثبات . پاکستان خود را در زیر چتر اسلحھ اتمی محفوظ از تھدیدھا قرار داده است

در نتیجھ مداخالت  ١٩٩٩یکی در سال : ر اتمی را در مقابل ھم قراردادسازی دوبار بھ شدت این دو کشو
حملھ بھ پارلمان  ٢٠٠٢پاکستانی ھا در کارگیل، در مناطق کشمیر تحت تسلط ھندوستان و باری دیگر در سال 

  .ھند توسط تروریست ھای مستقر در خاک پاکستان

حکومت  عمق استراتیژیک از طریق ایجاد چونانشور و تبدیل این ک تالش ھای ثبات آوری پاکستان در افغانستان
 بنیاد استوار بود سیاست بریتانیا بر این. بریتانیا از سده نزدھم است» فارورد پالیسی« طالبی بیشتر کاپی سیاست

را با  مخالفانبھ اندازه کافی قادر باشد  آورده شود کھ روی کارکھ در افغانستان یک رژیمی دوست و سختگیر 
 این رژیم تضمین کند کھ با نیرو ھای دشمن ،افزون بر آن. خود داشتھ باشد کنترلحھ و پول در تحت زور اسل
حکومت ھای . ً◌ھندوستان، اما روسیھ و ایران نیز نتوانند در سر زمین ھای ھمجوار جای پا داشتھ باشند عمدتا

کار ھ برای تحکیم حکومت مرکزی ببریتانیا، حکمرانان مستبد افغانستان از یک طرف از اسالم  کنترلدر تحت 
  .خود قرار می دادند کنترلمی گرفتند و از طرفی دیگر قدرت روحانیون را در تحت 

پاکستان نیز از رویکردھای سابق بریتانیا استفاده کرد، چنانچھ در ھنگام ایجاد پاکستان بھ عنوان دولت مستقل در 
استفاده از روحانیون افغان برای ایجاد . شد ی و مسجد، استفادهقاره ھند از روحانیون افغان بر اصل اتحاد نظامنیم

بر  آن ھاکھ از معتقدات اسالمی  یکی این: دولت پاکستان در سرزمین نیمقاره ھند چندین اھداف را در خود داشت
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خط کھ ناسیونالیست ھای پشتون و رھبران قبایل دو طرف  ھندوستان سکوالر بھره گرفتھ شود و دو این در برابر
   .دیورند را نیز با خود داشتھ باشند

ماه ھای  را در یدر شمال افغانستان عملیات ناکام ١٩٩٧سال در  آن ھا.اشغال کردند ١٩٩۶طالبان کابل را در 
بعد از  اندکی چند روز ١٩٩٨ اگوستشمول بامیان در ھ اما بخش اعظم شمال را ب. می و جون انجام دادند

این انفجارات ابعاد سیاست سازی ھا و . در کینیا و تانزانیا تسخیر کردند امریکاانفجارات در سفارتخانھ ھای 
شبکھ جھانی ضد غرب وی راکھ اکنون بھ  و دامنھ جھانی خطر از افغانستان و پایگاه محکم اسامھ بن الدن

   .القاعده شھرت یافتھ است، افشاء نمود

ھان عرب و تعدادی ھم از جنوب شرق آسیا در ھزاران اسالمگرای تند رو از سراسر ج ١٩٨٠ سال ھایدر 
شبکھ ھای اسالمی خود را در مناطق صوبھ  آن ھا. شوروی ھا جمع شدند در برابرپاکستان بھ منظور جھاد 

محل توره  سرحد در نزدیکی مر با افغانستان و حتا در نواحی جاجی، خوست و در خوگیانی والیت ننگرھار در
یک دھھ بعد تر . وجود آمدھ ب ٨٠شاور در دھھ ینام القاعده در پھ ب یجاد سازمانای اندیشھ. بوره ایجاد کردند
  .از خوست اعالم نمودند ١٩٩٨ر را الدن و الظواھری معاون وی در ومذک اھداف سازمان

ولی ھیچ یکی از اعضای رھبری آن را پاکستانی و یا افغانستانی  .سازمان القاعده در مناطق مرزی ایجاد شد
مانند بن الدن،  جنگ ھا در مناطق مرزی در واقع رھبران و ایدیولوگ ھای جھاد گرانی جھانی. ی دادتشکیل نم

  .کشتھ شد، آفرید پیشاوردر  ١٩٨٩مبر ام را کھ در نواظواھری و عالم فلسطینی تبار عبدهللا عظ

وج جدید جھاد اندند و ممبسیاری عرب ھا در منطقھ  ١٩٨٩از عقب نشینی شوروی ھا از افغانستان در پس 
یک تعداد اسالمیست ھای جدید از چچین، آسیای  ١٩٩٠ سال ھایدر  .گران در مناطق مرزی ظھور کردند

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

ات ساختاری را در میان جامعھ پشتون و سیاست ھا در دو طرف خط دیورند تغییرران افغانستان فراگیر شدن بح
خصوصیات منشعب بودن قبایل و شیوه ھای متفاوت اداره بستر خیلی مناسب را برای نفوذ . جا گذاشترب
ا نخبگان نظام ناسیونالیست ھای پشتون غالباً ترقی گرا و سیکوالر بودند و ب. یدیولوژی ھا مساعد ساختا

در اسالم گرایان محافظھ کار ھمراه با ناسیونالیست ھا  .سلطنتی، رھبران قبایل و روشنفکران سرو کار داشتند
ھا و نھادھای سیاسی،  مخالف تطبیق ارزش آن ھاسلطھ استعماری بریتانیا متحدانھ می رزمیدند، ولی  برابر

 را در سال اسالمگرایان بنیادگرا کھ فعالیت شان. دیا غربی در افغانستان بودن برالیستی ویاجتماعی ل
 سعی می کردند کھ بیشتر آن ھابرالیستی کمتر مخالفت کردند، اما ینھادھای ل در برابر آغاز کردند١٩۶٠ھای

ملت سازی، آیدیولوژی  -مخالفت آشکار با نھادھا و یا مسائلی از قبیل دولت مصروف اسالمی سازی شوند تا
  . توسعھ سی، انقالب وسیاسی، احزاب سیا

در منطقھ تمایل بھ افراط گرایی دارند، اما  تباریای ھ نھ بیشتر و نھ کمتر در مقایسھ با سایر گروه پشتون ھا 
بھره  تندرویاستخبارات ھا و جریانات بنیادگرا از پیوندھای مرزی و موقعیت استراتیژیک شان در گسترش 

ی طالیی را برای پاکستان مساعد ساخت کھ از آن برای دستیابی ھا جنگ در افغانستان فرصت. برداری کردند
فعاالنھ از پان ] پاکستانی ھا[ آن ھا. ی دیرینھ اش در جھت تضعیف ناسیونالیسم پشتون استفاده نمودن ھاابھ آرم

ر گذاری ھای بزرگی بر سر احزاب بنیادگرای پاکستانی دھ حمایت نمودند و سرمای ن ھاااسالمیسم در میان افغ
محصول این سیاست ھا ظھور نوع جدید اسالمیسم پشتون در منطقھ است کھ برخی جلوه . مناطق مرزی نمودند

پیوند ھای پان اسالمیسم را  آن ھاقدرت رسیدن طالبان در افغانستان بھ نمایش گذاشتھ شد، چنانچھ ھ ھای آن با ب
  .دندو ھمبستگی قومی ترجیح می دا) قبیلھ گرایی(نسبت بھ ترایبالیسم

یک قدرت مھیب سیاسی ساخت  آن ھااسالمگرایان پشتون از  رویگذاری ھ پاکستان با یک دھھ سرمای ،ھرچند
کھ منجر بھ کاھش تھدید ناسیونالیست ھا گردید، ولی در عین حال باعث تحرک عبور و مرور واقعیت ھای 

از ھمھ متوجھ خود آتش افروزان  پیشآتش عقبی آن اکنون  در میان دو طرف مرز دیورند نیز گردید کھ تباری
ملت سازی پاکستانی ھا  - و عملیھ دولت چنانچھ در حال حاضر استراتیژیک نگری. آن یعنی دولت پاکستان است

کلی دولت ھا و جوامع در پاکستان، افغانستان و کشور  تغییرمستقیماً با پان اسالمیسم طالبانسازی کھ خواھان 
ھر چند این واقعیت ھای جدید کامالً بھ اھداف برخی ھا . ر تقابل قرار گرفتھ استھای اطراف آن ھا اند، کامالً د
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پاکستان، افغانستان و  در پاکستان مطابقت دارد کھ طرفدار ایجاد یک اتحادیھ کشور ھای اسالمیست متشکل از
  .آسیای میانھ اند

   

 امریکاتبدیل شد کھ ایاالت متحده یک کشور بد شھرت زمانی  چونانافغانستان  ١٩٩٠دھھ  سال ھایدر جریان 
فروپاشی افغانستان را  امریکاتمام رھبران بعدی . این کشور را کھ آخرین سنگر جنگ سرد بود، تنھا رھا کرد

 سپتامبرحتا تا آستانھ حوادث ِیازدھم . یاالت متحده و یا استراتیژی جھانی نگاه نکردنداتھدید بھ  چونانھر گز 
کھ در باب عدم نظم مشروع در مناطق مرزی و پایگاه تروریسم جھانی کھ با  یارھایھشد ، ایاالت متحده٢٠٠١

افزایش می یافت، بی  آن ھابا شبکھ ھای دیگر جھانی تحکیم می یافت، مھارت ھای  آن ھاگذشت ھر روز روابط 
می کردند کھ غرب  از ھمان امکانات مالی و انسانی استفاده این شبکھ ھای تروریستی ،افزون بر آن. اعتنا بودند

  .داده بود در زمان جنگ سرد از طریق پاکستان در اختیار شان قرار

آغاز یافت، در نتیجھ پاکستان روش  بی درنگ سپتامبرو پاکستان بعد از یازدھم  امریکامذاکرات شتابزده میان 
تقاضای  امریکار آغاز از پاکستان د. نکرد تغییرخود را ظاھراً در رابطھ بھ افغانستان عوض کرد ولی منافع آن 

قدرت برساند کھ رابطھ ھ را در کابل ب» طالبان میانھ رو« اجازه بھ اسالم آباد را نمود تا این کشور حکومتی از
تقاضا  امریکااز  ،وقتی پاکستان در پیدا کردن طالبان میانھ رو ناکام شد. را با القاعده تضعیف نماید] تندرو[طالبان

پشتیبانی ھندوستان برخورد دار اند، نباید  کھ از حمایت روسیھ، ایران و مھمتر از ھمھ از نمود کھ جبھھ شمال را
  .داخل شدن بھ شھر کابل و تشکیل دولت بدھد اجازه

ایجاد دولتی متشکل از جبھھ شمال، برخی  زمینھملل در سازمان و حمایت از طرح  امریکاتوافق ایاالت متحده 
اسالم آباد را ھای  کمتر توانست جنرال ،برخی تکنوکرات ھا در اجالس بن بازماندگان نظام شاھی گذشتھ و

  .تسکین بدھد

را حفظ نموده  امریکاسالح ھای بازدارنده اتمی، روابط نظامی و واردات اسلحھ از  کھ اسالم آباد اما برای این
ت ھای اصلی خویش را اجازه نظارت بر جنگ افزار ھای نا متناسب را داد و این در حالیست کھ ظرفی باشد،

  .پنھان نگھداشت

 چونانایساف در افغانستان  چون، سازمان ملل و نیروھای بین المللی یاری امنیتی امریکاحضور ایاالت متحده 
نیروھای بازدارنده ھم در مقابل مداخالت از خارج و ھم خرابکاران و جنگ افروزان داخلی از زمان سرنگونی 

را برای  این نیروھای بازدارنده شرایط مساعد. ر ثبات این کشور ایفا نمودندحکومت طالبان نقش موثر را د
عبور و . دولت سازی فراھم آورد کھ می توانست منجر بھ ھمگرایی و الحاق مناطق با سرحدات اصلی آن شود

تبارز ھویت ھا  وژی ھا ولدیوایباز، حرکت سرمایھ، تجارت، ارسال سالح، صدور  مرزھایمرور مردم از 
در میان جنوب آسیا، آسیای میانھ و  کشور حایل و یا عایق چونانباعث آن شده کھ دیگر افغانستان نمی تواند 

» پل ارتباط«چونانکھ دولتمردان افغانستان می گویند آین کشور  طوری ،جای این نقشھ ب. خلیج فارس بماند
  .میان کشور ھای نامبرده بازی نماید

منابع کافی و مشروعیت  از ھمھ وابستھ بھ شکلگیری دولتی است کھ از پیشثبات پیش شرط ایجاد افغانستان با 
و گسترش تمامیت ارضی خود برخوردار باشد، چنین افغانستانی ھیچ تھدیدی را متوجھ  کنترلالزم برای 

مواره باعث اما نفوذ عمیق پاکستان در جامعھ و سیاست افغانستان ھ. وِیژه بھ پاکستان نمی نمایدھ ھمسایگان خود ب
  .را در افغانستان بازی نمایدویرانگر  آن می شود کھ ھر وقت این کشور بخواھد، می تواند نقش

جایی قوت ھای ائتالف و ھ پروژه ثبات در افغانستان در واقع نیاز بھ سربازان بیشتر و یا جاب برای ایاالت متحده
یع در عرصھ زیرساخت ھا و توسعھ، برنامھ فعال گذاری سرھ ویژه در والیات مرزی ناآرام، سرمایھ یا ایساف ب

در اداره  »ملت سازی« گذاری در پروژهھ سرمای مخالفاناما . دارد منطقھ ییترویج دموکراسی و ھمکاری ھای 
اما نھ ایاالت متحده و نھ دیگران تعھد پایدار . آرام ننشستند، باعث تاًخیر درین پروژه شدند ٢٠٠٣بوش کھ تا سال 

   .بحران زده تا ھنوز نکرده اند مرزیزسازی مناطق در مورد با
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، پاکستان و سایر ھمسایگان »جنگ پیشگیرانھ« امریکاخصوص با توجھ بھ دکترین جدید ھ باوضاع، در چنین 
پاکستانی . را برای خود تھدید دراز مدت می شمارند امریکایاالت متحده اافغانستان وابستگی دولت افغانستان بھ 

ویژه در حوزه ھمکاری ھای اتمی و ھمچنان حمایت از ھ بھ ھندوستان را ب امریکاینده ایاالت متحده ھا تمایل فزا
پاکستان در نابودی طالبان کدام منافع  ،رو ازین. حکومت افغانستان، خود را ھر چھ بیشتر در تقابل می بینند

جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان  بناً پاکستانی ھا خودشان طالبان را در مناطق. استراتیژیک را نمی بیند
خود دارند، مرکز رھبری طالبان و شبکھ حمایتی  کنترلایجاد کردند، ھمچنان طالبان برخی مناطق قبایلی را در 

مستقر در ] رنگراوی[با بی ثبات ساختن افغانستان توسط گروه ھای . رادر بلوچستان فعال نگھداشتھ اند آن ھا
در  این پیام را بھ ھمگان می رساند کھ کلید ثبات منطقھ نھ در دست دھلی است و نھ پاکستان در واقع اسالم آباد

  .بلکھ در دست پاکستان است ،دست کابل

کھ متکی بھ ارتباطات حلقات » شبکھ جنگ« شبکھ ھای سیاسی و نظامی عبور و مرور توسط عناصر اقتصادی
قاچاق مواد مخدر، . از ھر وقت دیگر تقویت یافتند فراملیتی، منابع پولی و استخدام اند تا عوامل محلی، بیش

افزون بر آن قاچاق . ربایی، یکی از عناصر مھم شبکھ جنگ اندآدمشمول ھ ب بسیاری چیز ھا قاچاق سالح ھا و
اکثریت مردمان قبایل مرزی ھم پشتون و ھم بلوچ قسمت . شیوه زندگی سنتی مردمان مرزی را تشکیل می دھد

پل ارتباط برای  چونانمناطق مرزی از مدت ھا . دست می آورندھ را از قاچاق سرحدی ب ناعظم در آمد ھای شا
بازیگران اقتصادی فراملیتی . در منطقھ مبدل شده است) انتقالی تجارت(و جنایات اقتصادی) مواد مخدر( جنایات

آمدھای راز د شیبخ آن ھا. از ضعف غیر مشروعیت دولت مرکزی سود برده و منافع خود را تعقیب می کنند
خاطر حفاظت از منافع شان برای گروه ھای فراملیتی، و موازی بھ آن بھ نیروھای نظامی و سیاسی ھ خویش را ب

طور فزاینده جداناپزیر از برخورد ھای ھ خاطر حفاظت فعالیت ھای اقتصاد فراملیتی بھ جنگ ب. می پر دازند
  .مسلحانھ در اطراف مرزھا است

  :بایل آزادبی نظمی در مناطق ق

کیلومتر مرز  ۶٠٠کیلومتر مربع مساحت دارد و اندکی بزرگتر از لوکزامبورگ است،  ٢٧٠٠٠کھ مناطق قبایلی 
ایجنسی و یا واحد اداری است کھ از شمال تا جنوب شامل ایجنسی ھای  ھفتقبایل آزاد دارای . با افغانستان دارد
متصل بھ آن  چند ایجنسی دیگر. ی و جنوبی می شونداورکزی، کورم، وزیرستان شمال خیبر، باجور، مومند،

مطابق بھ . ، کوھات، دیره اسمعیل خان، بنو و تنک نیز شامل تشکیالت قبایلی می شودپیشاورنواحی ُپر نفوس 
می  میلیونھفت میلیون نفوس دارد ولی مطابق بھ آمار غیر رسمی تا  3.1مناطق قبایل آزاد  ١٩٩٨سال  آمار

  ).٢٠٠۴صدیقی و ختک  بر پایھ مدارک(تشکیل می دھند پشتون ھاآن را  شندگانبارسد کھ اکثریت 

. می دھدرا در امور رھبری این مناطق یی دولت نقش اجرا رییسپاکستان برای  ١٩٧٣مطابق بھ قانون اساسی 
مردم قبایل این در حالیست کھ . اما اسالم آباد عمالً رھبری خود را بر این مناطق تا کنون نتوانستھ تجربھ کند
بیشتر توسط گورنر  این منطقھ .سرحد اراده خود را از طریق نمایندگی شان دراسامبلھ ملی کشور تمثیل می کنند

می شود، اداره  تعییناست و توسط حکومت مرزی  پیشاورو یا حاکم ایالت سرحد شمال غربی کھ مرکز آن شھر 
از قدرت اجرایی و  ،نھ مورد باز ُپرس قرار گیردکھ توسط کدام ارگان مقن حکمران ایالتی بی آن. می شود

بھداشت، ولیت اداره تمام ایجنسی ھا و ھمچنان کار در امور وورنر ایالتی مسگ. صالحیت زیاد برخور دار است
سرحد  نمایندگی در اسامبلھ ایالتی دوش دارد، اما مردم قبایل آزادھ ارتباطات را ب کشاورزی،معارف، حمایت از 

   .حسابگیری کنند) والی(دارند تا از گورنرشمال غربی ن

   

وی در مجموع وظایف قانون . یا نماینده سیاسی است political agentدست ھ قدرت واقعی در مناطق قبایلی ب
ھر چند وی باالترین مقام ملکی را در دست دارد، . گذاری، تطبیق قانون و مدیریت اقتصادی را بھ عھده دارد

باز رسان  سیاسی، رییست منصفھ، اواقع ھم نقش قاضی را بازی می کند و ھم وظیفھ ھی ولی نماینده سیاسی در
ولیت جمع آوری ومس وی ،افزون بر آن. را در دست دارد) سارنوال( زندان، مجری قانون ناحیوی و ھم دادستان

و خدمات  توسعھام مالیات را بدون شفافیت و حسابدھی بھ عھده دارد و در ھمین سلسلھ نماینده سیاسی امور تم
  .دوش داردھ اجتماعی را ب
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 Frontier Crimes Regulations» مقررات جرایم سرحدی« ماینده سیاسی امور جنایی را مطابق بھن
(FCR) کنترلشالق برای  چونانبیش از یک قرن سپری می شود کھ مقرره جرایم سرحدی . بھ پیش می برد 

غیر «و یا » متخاصم« کدام قبیلھ نماینده سیاسی می تواند ،ازین مقررهبا استفاده . قبایل آزاد استفا ده می شود
خانھ وی حتا می تواند ساختن . محاصره کند و یا می تواند تمام قبیلھ را بھ ارتکاب جرم جریمھ کند را» دوست

سیاسی خاطر سر پیچی از تقاضا ھای نماینده ھ و یا تخریب منازل اعضای یک قبیلھ را بھ عنوان مجازات ب ھا
  .انجام دھد

کھ در آن جرم  بدترین مجازات زمانی صورت می گیرد کھ بھ جرم یک فرد در قبیلھ تمام اعضای قبیلھ بی آن
قانون برای نماینده سیاسی چنان صالحیت داده کھ می تواند کسی را بھ . تقصیر داشتھ باشند، مجازات می شوند

نماینده سیاسی . ناف را در دادگاه عالی داشتھ باشدیاستکھ شخص متھم حق  زندانی طوالنی محکوم کند بی آن
 ٢٠٠۶-٢٠٠٣در جریان بحرانات . ھمچنان می تواند یک قضیھ اجتماعی و یا جرمی را بھ جرگھ ویژه بفرستد

  .را بھ جرگھ ھای قبایلی رجعت داد در وزیرستان نماینده سیاسی ھمچو مسائلی

و » ملھ کی« ست محلی را در انحصار خود گرفتھ با بھره از سیستماداره محلی قبایل آزاد ھمچنان می تواند سیا
اداره محلی می تواند در بدل جلب حمایت قبایل معموالً با دادن مدد . ، رھبر قبیلھ را انتساب نماید»لو نگی« یا

. بخشد، نفوذ سیاسی خود را در میان قبایل تحکیم ب»قبایل دست چین «معاش و یا انگیزه ھای اقتصادی بھ سران
خاطر خریدن وفاداری قبایل بھ مصرف می ھ گونھ سری بھ ون ھا دالر را بیرھبران سیاسی اداره قبایلی میل

  .رساند کھ منجر بھ فساد گسترده اداری در محالت می شود

ھمواره عامل فساد گسترده در ادارات محلی را ریشھ در ھا ھمچنان حاال جانشینان پاکستانی آن  ھا و بریتانیایی
 ن ھااولی این ادعاھا با عادات و رسوم قبایل پشتون کھ طرفدار تساوی میان انس. قبایل عنوان می کنند ینت ھاس

و احترام بھ  مقرره محلی نیز با قانون اساسی پاکستان کھ از حقوق اساسی شھروندانش. اند، در تضاد قرار دارند
شرکت  مھ اداری مناطق قبایلی اعضای قبایل را ازآئین نا. حقوق بشر جھانی حمایت می کند، نیز در تضاد است
ن ارسانی، سازم ی کمکن ھااتمام احزاب سیاسی، سازم. در فعالیت ھای سیاسی و اقتصادی محروم می نماید

اسالمی  تندروی ن ھاای جامعھ مدنی از کار در مناطق قبایلی منع شده اند، این در حالیست کھ برای سازمھا
این مالھای افراطی بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سیاسی غیر . داده شده استدست باز برای تبلیغات 
  ).٢٠٠۵کمیتھ حقوق بشر پاکستان ( مذھبی، انتخابات را بردند

جنگ ھا در داخل این مناطق و در افغانستان در سھ . وضعیت اقتصادی در مناطق مرزی تقریباً وحشتناک است
از حالت کشاورزی بخور و نمیر و مالداری چادر نشینی بھ وابستگی بھ  مناطق قبایلی را دھھ گذشتھ اقتصاد

منطقھ بر سر  .داده است تغییرشمول قاچاق مواد مخدر و سالح ھ تجارت بی نظم کاال ھا در میان مرزی ب
باید کاال ھا » قانون تجارت ترانزیت افغانستان«ترانزیت کاالھای افغانستان مطابق بھ . شاھراه قاچاق قرار دارد

گونھ ھ آزادانھ بدون پرداخت مالیات از طریق پاکستان بھ افغانستان وارد شوند، برخالف بسیاری ازین کاالھا ب
 مدارکمطابق بھ . غیر رسمی دوباره بھ پاکستان صادر شده و یا بھ بسیار سادگی درآنجا بھ فروش می رسند

  .دالر می رسد میلیاردھ بھ یک کاالھای قاچاقی در پاکستان ساالن فروش ٢٠٠١جھانی در  کبان

می رسد کھ دوچند فقر  درصد ۶٠بھ فقر  تراز. توسعھ انسانی در مناطق قبایل آزاد بھتر از افغانستان نیست
سواد، در تراز رسمی در باب  آمارمطابق بھ ). ٢٠٠۵ روزنامھ داون( نسبت بھ دیگر مناطق پاکستان است

ھمچنان . در میان زنان می رسد درصد ٣کمتر از  و مردان درصد ٢٩،۵است کھ  درصد١٧،۴مناطق قبایلی 
کالج کھ معادل مکاتب  ١٠٢. دختران در مکاتب ابتدائی درس می خوانند درصد ١٩پسران و  درصد ۶٨

اما از جانب . درین مناطق وجود دارد کھ دو یا سھ نفر آن را دختران تشکیل می دھند ،متوسطھ غرب است
 ۵٢۴. گسترش یافتھ و در حدود سھ صد مدرسھ صرف در قبایل آزاد فعال اند مدارس دینی بھ سرعت ،دیگر

نفر یک داکتر می رسد و در بسیاری مناطق دور افتاده حتا  ۶٣٠٧داکتر درین منطقھ وجود دارد کھ برای ھر 
  .اردبا وسایل پیچیده طبی وجود د بیمارستاندر تمام صوبھ سرحد دو و یا سھ . یک مر کز درمانی وجود ندارد

دست ھ بودجھ ملی را ب درصددر مقایسھ بھ نفوس کل کشور، صرف یک  نفوس درصد ٢،۴ قبایل آزاد با داشتن
ھیچ سازمان کمک رسانی و . استمیانگین طور ھ قبایل سرحد یک سوم درآمد ملی ب سرانھ در درآمد .می آورد

فعال می  ھیگر کشور پروژه ھای بزرگ توسعکھ در نقاط د یا انجو در نوار مناطق قبایلی کار نمی کنند، در حالی
مناطق قبایلی بیشترین . استمیانگین از درآمد ملی پاکستان بطور  یمناطق قبایلی نیم در آمد سرمایھ در. باشد
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 ناگزیردر منطقھ صدھا نفر  ارتشرا حتا پیش از حضور ملیشھ ھای اسالمی داشت، اما باآغاز عملیات  مھاجران
آمار ( .می رسد درصد ١٠٠و حتا نزدیک بھ  درصد ٨٠و  ۶٠بیکاری در بین  تراز. ندبھ ترک مناطق شان شد

  ).٢٠٠۶حزب عوامی 

  

  :سوی حل و فصل مرزھاھ ب

  :چنین اعالم داشتھ است ١٩۴٧پاکستان موضع خود را در رابطھ بھ خط دیورند در 

در  بعدھابل اعتبار است کھ مرز بین المللی قا چونان ،مشخص شده است ١٨٩٣معاھده سال  خط دیورند کھ در
 نقشھ این خط بین المللی بھ ھرگونھ ادعای جانب افغانی. را تائید نموده است چندین موارد جانب افغانستان نیز آن

پاکستان بھ مثابھ دولت . در مورد خودمختاری ارضی و یا نفوذ بر مردم شرق دیورند نقطھ پایان گذاشتھ است
ھ ولیت یک دولت جان نشین را بومس امل این منطقھ و مردم آن می باشد، حق وک مالک بریتانیاییجانشین ھند 
نظارت  زیر ١٩۴٧در ھمھ پرسی کھ بدین مناسبت در  خودمختاری پشتون ھا مسالھ ،افزون بر آن. دوش دارد

اری اتحاد مردم بھ طرفد درصد ٩٩ده بود، انجام یافتھ و در نتیجھ ابریتانیا در ایالت سرحد شمال غرب بھ راه افت
نیز رضایت خود را با  ١٩٧٩مردم مناطق قبایلی در جرگھ قبایلی سال افزون بر این، . بھ پاکستان رای دادند

  .اتحاد در چوکات پاکستان مورد تاکید قرار دادند

موضعگیری ھای رسمی  و بھ رغم یرفتھذاما ھیچ یکی ازحکومات افغانستان این ادعاھای دولت پاکستان را نپ
طرف و یا از دو ند تا ادعاھای ارضی خویش را میان ه اگونھ جدی تالش نکردھ ب ،غانستان در زمینھدولت اف

 چونانحکومات افغانستان این ادعاھا را  ،در عوض. ی دادگاه ھای بین المللی مطرح سازندن ھااطریق دیو
  .ندھ اگرفتکار ھ یا برای مصرف سیاست ھای داخلی کشور شان بو بازی پرچانھ زنی و  دستاویز

 چونانتا وضعیت حقوقی خط دیورند را  ه استپاکستان نسبت بھ افغانستان کارھای زیادی را انجام داد ،در عمل
حکومت ھای مختلف پاکستان از خط دیورند بھره برداری ھای چند گانھ نموده و . مرز بین المللی بھ تحلیل ببرد

طور آگاھانھ جنبش مقاومت افغانستان ھ نظامیان پاکستان ب. نداه ابزار امنیت ملی شان استفاده نمود چوناناز آن 
این جنبش را با  آن ھاھمچنان . حمایت نمودند ن ھاارا در راستای عمق استراتیژیک و خنثا سازی ناسیونالیسم افغ

. شتندعمالً از میان بردا مرز قبایل چونانھم بافتند کھ خط دیورند را  ی بایگونھ ھ شبکھ فراملیتی اسالمی ب
 یبخش اعظم مناطق سرحدی توسط گروه ھای کنترلپاکستان حاال بھای این سیاست خود را در بدل از دست دادن 

   .کھ خودش ایجاد نموده بود، می پردازد

. طرف مرز بھ اوضاع داخلی پاکستان نیز تاثیر گذاشتھ است ارتباطات نظامی پاکستان با گروه ھای اسالمی دو
اتحاد اسالمی در افغانستان و کشمیر تقویت و گسترش یافتھ حتا بھ ھمکاری ھای سیاسی در  این روابط فرا تر از

: نویسنده و مشاور سابق دولت پاکستان -بھ گفتھ حقانی. مبدل شده است شمول انتخاباتھ عرصھ داخلی ب
افزایش افسران با ی مبدل شده است کھ با ی گونھھ اجندای امنیت ملی پاکستان ب چونانوفاداری بھ اسالمیسم «

طور فزاینده اھداف ھ با وجود آن ب. »یک دولت اسالمی قبول شده است چوناندیدگاه ھای اسالمیسم، پاکستان 
چنانچھ اسالمیست ھا حضور . اسالمیست ھای فراملیتی بر اھداف راھبردی دولت پاکستان غلبھ نموده اند

  .حیط دانشگاھی را در اختیار خود دارنداستراتیژیک در نھادھای دولتی، نظامی، جامعھ مدنی و م

موضع گیری پاکستان در . میان این دو دیدگاه انکشاف نموده است ینش آشکارن سو،بدین  سپتامبراز حوادث 
نظامی در رابطھ با دستگیری  -منجر بھ تنش میان اتحاد اسالمی» تروریسم در برابرجنگ  جبھھ ائتالف جھانی

این در حالیست کھ ستیزه . طالبان و ملیشھ ھای محلی گردید در برابریاالت متحده رھبران القاعده و حمایت از ا
ھندوستان و بھ شمول نفوذ در  منطقھ ییعظمت طلبی  در برابرسالح خیلی موفق  چونانجویی اسالمی تا ھنوز 

اقتصادی و  میلیون دالر کمک در عرصھ ھای ۶۵٠ اما ھندوستان با ارائھ. کار گرفتھ شده استھ افغانستان ب
یک  کنوندولت ھندوستان . محکم نموده است نظامی بھ حکومت کرزی، این کشور موقعیت خود را در افغانستان

کھ ھم مرز با ایالت را نیمھ نظامی را کھ یک شاھراه بزرگ در نزدیکی مرز جنوب غرب والیت نیمروز راه
  .داردساختن  در دست ،بلوچستان پاکستان است
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ینده از نفوذ ھند در افغانستان نگران است وکنسلگری ھای ھند را متھم بھ حمایت از پاکستان بطور فزا
پاکستان نفوذ ھند در افغانستان را . ناسیونالیست ھای بلوچ از طریق مرزھایش با جالل آباد و قندھار می کند

کابل کھ ھندو ھا گذاری ھا بر سر رژیم اسالمی در ھ ھا سرمای برایش یک شکست استراتیژیک می بیند و سال
  .را دور از مرز ھایش نگھدارند، برباد رفتھ می بیند

و حزب  »حزب عوامی ملی«نام ھای ھ در دو حزب سیاسی ب کنونی ناسیونالیست پاکستان ھا پشتون
با  در رابطھ با دولت پاکستان و افغانستان و آن ھادیدگاه ھای  .فعالیت می کنند »ملی عوامی پشتونخوا

کشور متفاوت  دھای ملکی و نظامی پاکستان و ھمچنان با دیدگاه ھای احزاب سیاسی اسالمی آنموضعگیری نھا
ی پاکستان بھ درجات مختلف در نظام اقتصادی و نھادھای دولتی این پشتون ھا سو،بدین  ١٩۴٧از سال . است

اھداف  بیشتر آن ھا .و ادارات ملکی درآمیختھ و احساسات تجزیھ طلبی شان تضعیف یافتھ است ارتشکشور مثل 
سیاسی خویش را از راه ھای اتکاء بھ چھارچوب مبارزه دموکراسی پارلمانی، اختیارات ایالتی و روابط دوستانھ 

  . با افغانستان بھ پیش می برند

پاکستان را بھ پیش کشیده اند کھ ھدف اساسی آن را  رح بازسازی دولت فدرالکنون طناسیونالیست ھای پشتون  
و بلوچستان شمالی  ) NWFP(، ایالت سرحد شمال غربی)FATA(ی قبایل سرحدیپشتون ھان تمام ساخت متحد

دوباره زنده فدرالی خواھد بود  بخشی از ساختار این ایالت جدید. نام پشتونخوا تشکیل می دھدھ در ایالت جدید ب
  .دکھ والیات از قدرت کافی در چھارچوب پاکستان دموکراتیک برخور دار خواھد گردی

نام پشتونخوا در ساختار جدید پاکستان ساختھ شود، حزب ملی عوامی از شناسایی خط ھ ایالتی ب کھ از آن پس
مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان حمایت می نماید و دولت افغانستان را تشویق می نماید  چوناندیورند 

سیونالیست ھای پشتون بھ این نتیجھ رسیده اند تا نا. حرکت کند ]شناسایی خط دیورند[ کھ نیز در ھمین راستا
خود  کنونیحزب ملی عوامی در موضع  کھ پاکستان ماھیتاً یک نظام دیکتاتوری نظامی تمرکزگرا باشد، زمانی

مناطق قبایل  ناسیو نالیست ھای پشتون بھ توسعھ اقتصادی و اصالحات عاجل در ،اما درین فاصلھ. خواھد ماند
مدعی اند مرز میان افغانستان و پاکستان صرف در صورتی آرام خواھد شد کھ موانع  آن ھا .دآزاد فرا می خوان

از . ی ھر دو طرف مرز از طریق شناسایی رسمی مرزھای باز برطرف گرددپشتون ھادر برابر عبور و مرور 
ھبود قابل باز ب مرزھایو  منطقھ ییست، صلح پشتون ھادر دست  بیشترمواصالت  و کھ تجارت مرزیی جای

  .در وضعیت اقتصادی مناطق مرزی بھ بار خواھد آورد چشمگیری

ناسیو نالیست ھای . در سھ کشور، افغانستان، پاکستان و ایران تقسیم شده اند پشتون ھااما بلوچ ھا با تفاوت از 
ت و در را از لحاظ اقتصادی و فرھنگی ضعیف ساختھ اس آن ھابلوچ بھ این نظر اند کھ مرز ھای استعماری 

افغانستان را بطور نسبی روشنایی مناسب می بینند،  آن ھا. نتیجھ بھ اقلیت ھای فقیر در سھ کشور مبدل شده اند
پشتونستان باعث آن می شود کھ دامنھ حمایت اخالقی و مادی کابل  مسالھزیرا تقاضا ھای افغانستان برای 

  .گسترش یافتھ از ناسیو نالیست ھای بلوچ نیز حمایت کنند

خصوص با کشتھ شدن نواب بوگتی کھ منجر بھ بحران ھ با آغاز جنگ پنجم شورشیان ناسیونالیست بلوچ و ب
احساس می کنند کھ بھ حاشیھ در دولت پاکستان  گسترده سیاسی سرتاسری ملی شد، بسیاری اعضای قومی بلوچ

ھای بلوچ احساس می کنند، اگر پروژه میلیون نفوس بلوچ در پاکستان، ناسیو نالست  پنجبا داشتن . رانده شده اند
تضمین خود مختاری در چوکات دولت فدرال پاکستان عملی  در ایالت شان بدون بزرگ انکشافی بندر گوادر

خط دیورند نگرانی درجھ اول برای آن ھا  ،بنابرین. شدت در معرض انقراض نفوس قرار خواند گرفتھ ب شود،
ای بلوچ مانند ناسیونالیست ھای پشتون، بازسازی دولت فدرال پاکستان اما تقاضای اصلی ناسیونالیست ھ. نیست

برای خود شان است کھ این اھداف با پیش کشیدن حل و فصل خط مرزی  بھ منظور افزایش خود مختاری ایالتی
بلوچ ھا بر خالف ناسیونالیست ھای پشتون، تالش می کنند اعتراضات و . و ترک تجزیھ طلبی،دنبال می شود

  .کنند را با وسایل نظامی با اسالم آباد چانھ زنی سیاسی ھای شان تخواس

 ٢٠٠۶در اپریل . دولت کنونی افغانستان کدام سیاست رسمی را در رابطھ بھ خط دیورند اتخاذ ننموده است
گفت کھ ) ولسی جرگھ(ی وزیرامورسرحدات و قبایل در در برابر مجلس نمایندگان افغانستانبراھوییلکریم اعبد
ی متعلق بھ گروه کوچک براھویی. مرز بین المللی بھ رسمیت نمی شناسد چونانلت افغانستان خط دیورند را دو

قومی در افغانستان است کھ روابط نزدیک با بلوچ ھا دارد، توضیح می داد کھ حکومت افغانستان صالحیت 
را  مسالھیھ جرگھ است کھ این صرف این کار در صالحیت یک لو. مذاکره در مورد معضلھ پشتونستان را ندارد



 103

بعد از تقسیم خط را بھ  وی گفت کھ لویھ جرگھ نخست باید سیاست ھای افغانستان. طور دایمی حل و فصل کندھ ب
  .تصویب برساند

کابل ترس خود را ھمواره در رابطھ بھ مسلح شدن مجدد طالبان و القاعده در مناطق سو، بدین  ٢٠٠٢از سال 
کھ قوت ھای نظامی پاکستان در مناطق قبایلی بھ منظور حمایت از ائتالف  باوجود این. تمرزی ابراز نموده اس

 طالبان و القاعده، مستقر شدند، اما کابل پاکستان را متھم ساخت در برابربر  امریکارھبری  بھضد تروریسم 
 ارتشوت ھای دولت کابل شک داشت کھ گسیل ق. طرف خط دیورند را اشغال نموده است مناطق قبایلی آن

تعھدات ناروش  این ترس زمانی دوچندان شد کھ. پاکستان درین مناطق بھانھ برای نفوذ در مناطق بیشتر نباشد
  .کشاند منطقھ ییمتحد بیشتر وابستھ و پایدار  چونانغرب، کرزی را در صف ھند 

یبان شد، معضلھ رگ بھتند داخلی دست  از سقوط حکومت طالبان در کشمکش ھای پسکھ افغانستان  از جایی
برخی نشرات  ھر چند. وارد گفتمان منافع سیاسی ملی نشد گونھ متداومھ مرزی با پاکستان ب مسالھپشتونستان و 

پشتون این موضوع را گاھی مورد بحث قرار می دھند، اما حزب سیاسی افغان ملت و برخی دیگری 
برخی . پشتونستان مسالھد تا بحث روی ناسیونالیست ھای پشتون بیشتر روی مسائل داخلی متمرکز شدن

ن سیاسی غیر پشتون از شناخت خط دیورند در بدل دسترسی افغانستان بھ بحر و گرفتن روشنفکران و فعاال
برخی ھا استدالل می کنند کھ چنین توافقی . تضمین عدم مداخلھ پاکستان در امور افغانستان طرفداری می کنند

  .شامل می شد باید ٢٠٠۴باید در قانون اساسی 

 پیشینشمول ناسیونالیست ھا، اسالمیست ھا و کمونیست ھای ھ اقوام کشور ب ھمھاز سیاستمداران افغانستان 
سیاسی چنان  این موضوع. و تشدید تنش ھا با پاکستان اند اختالفات خط مرزی دیورند شعلھ ور شدنمخالف 

در آغاز از ما خواھش می  ،مصاحبھ می کردیمزمینھ در با ھر رھبر افغانستان کھ ما  کھ حساسیت بر انگیز است
نخست تدابیر اعتماد سازی مثل مرزھای باز، افزایش تجارت  آن ھابسیاری . کرد کھ آواز شان را ثبت نکنیم

ی دو کشور را ضروری می ن ھااشمول تماس ھای مستقیم میان پارلمھ دوجانبھ و تماس ھای مردم با مردم و ب
بھ عقیده یکی . گری استدالل می کنند کھ حاال زمان حل و فصل خط دیورند فرا رسیده استاما برخی دی. شمارند

تمام جامعھ جھانی کھ درینجا حضور  را بھ کمک مسالھاین  حاال اگر ما« از رھبران اپوزیسیون در پارلمان
  .»را حل نخواھیم توانست حل و فصل کرده نتوانیم، ھرگز آن ،دارند

ھ ، می گفت کھ افغانستان بکشتھ شدامسال در یک حادثھ انتحاری  سپتامبرکتیا کھ در دھم والی پ -حکیم تنیوال
 پیشیندلیل دوستی افغانستان با شوروی « :پرداختھ است چھ بھای بزرگی را خاطر این کشمکش با پاکستان

تمام افغانستان را نیز از دست دست نیاوردیم، تقریباً ھ در نتیجھ ما نھ تنھا پشتونستان را ب... انگیزه پشتونستان بود
 قبایل آزاد، خیر مردمھ رسمیت بشناسیم و این بھ خیر افغانستان خواھد بود کھ ما خط دیورند را بھ این ب. دادیم

امتیاز دستیابی بھ  ما باید اما در عوض. و روابط افغانستان و پاکستان نیز خواھد بود ایالت سرحد شمال غرب
  ».دست بیاوریمھ بندر کراچی و گوادر را ب

» دولت مصنوعی« با ھمان دیدگاه ھای سنتی در مورد پاکستان نگاه نموده این کشور را ن ھااامابرخی دیگر افغ
افغانستان  کھ پاکستان آینده ندارد و محکوم بھ زوال است و اما بھ دولت می پندارند آن ھاھمچنان  .می دانند

  .عای امتیاز طلبی نکنداد ،کھ ضعیف است پیشنھاد می کنند تا زمانی

جرگھ ریش سفیدان در شرق افغانستان، برخی  چنانچھ در. خط دیورند حرف می زنند بارهنیز در  بومیمردمان 
افغانستان  .مداخلھ در امور افغانستان می دھد یی برای ھا گفتند کھ مشکالت الینحل با ھمسایگان ھمیشھ بھانھ

ما این « کستان اند، ادعای ارضی نداردیر دست ایران و یا ازبھیچ گاھی بر سرزمین ھای خود کھ امروز د
صد سال از  این پیشنھاد ھر چند با اعتراضی دیگران مواجھ شده و پافشاری داشتند کھ. ».بپذیریممرزھا را باید 

خط دیورند را بھ افغانستان باز  سوی سرزمین ھای آن قرار داد خط دیورند سپری شده و پاکستان مجبور است،
اما در میان ریش سفیدان قومی کھ ما با ایشان صحبت کردیم، افسانھ پایان مھلت معاھده دیورند را تقریباً . گرداند
  .یرفتھ بودندذھمھ پ

 ،گروه ھای سیاسی و قومی ھمھبا توجھ بھ حساسیت سیاسی موضوع و مخالفت با سیاست افغانی پاکستان،  
ن می بینند و ھیچ رھبر کالن افغانستان بطور رسمی طرفدار حل برای افغانستا یمعضلھ خط دیورند را تھدید

گونھ تعرضی مطرح نکرده است، ھ پشتونستان را ب مسالھھر چند حکومت کرزی . خط مرزی نیست مسالھسریع 
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ابزار سیاسی و  چونان افغانستان را کھ داعیھ پشتونستان را ھمواره پیشیناما دولت وی راه سنتی حکومت ھای 
این رویکرد باعث آن گردیده است . کار می گرفتند، تعقیب می نمایدھ مرز بسوی ی دو پشتون ھامیان ھمبستگی 

بلکھ ناسیونالیسم افغانی را کھ ھمواره در  ،دوباره زنده شود کھ نھ تنھا پیوند با ناسیونالیسم پشون در پاکستان
  .دانددرگیر بود، بھ زمان گذشتھ برگر] پاکستان[ جنگ لفظی با ھمسایھ اش

   

  :توصیھ و نتیجھ گیری 

ند ھخوا دوسرسمیت شناختھ شده میان دو کشور ھ ب ھمسایگان منطقھ از مرزھای باز ھمھافغانستان، پاکستان و 
 آن ھابلکھ  ،شھروند این و آن کشور را روشن می سازد چونان پشتون ھانھ تنھا حقوق  ھاییچنین یک مرز. برد

را در ھمکاری با  کنند، تجارت کنند و ھمچنان اقتصاد و فرھنگ شان پابط برروا باھمدیگر تا را قادر می سازد
حل و فصل مشکل مرزی میان دو کشور نھ تنھا بھ تقویت دموکراسی در ھر دو دولت . دھند توسعھیکدیگر 

 .بلکھ دسترسی پاکستان بھ آسیای میانھ و دسترسی افغانستان بھ بحر را آسان خواھد ساخت ،کمک خواھد نمود
ھر چند . تنش ھای قومی داخلی کاھش یافتھ و وحدت ملی در ھر دو کشور تقویت خواھد یافت ،درین صورت

کھ  یخصومت ھایزدایش زیرا . برای دسیابی بھ این اھداف دگرگونی ھای دشواری در ھر دو کشور نیاز دارد
  .ن المللی نیز نیاز داردروابط دو کشور حاکم بودند، بھ یک تضمین با اعتبار بی سال گذشتھ در شصت در

 ٢٠٠۵در سال . شمار می آیندھ ب مرز چالش بزرگ در مقابل ھمچو اھداف، سویشورشگران اسالمی در ھر دو 
خاردار و مین را بھ عنوان راه حل  دیوارمشرف در پاسخ بھ اتھامات ورود طالبان با عبور از مرزھا، کشیدن 

  .را بھ ذھن می آورد کستانیسیاست ھای اسرائیل و ازب مطرح کرد کھ

مقامات . بھ دالیل زیاد عملی نیست در درازمدتچنین راه ھای حلی نھ در آسیای میانھ و نھ در شرق میانھ 
سیاسی و نظامی بین المللی در افغانستان و ھمچنان کارشناسان ضد تروریسم متفقاً بھ این نظر اند کھ کلید موفقیت 

کھ عمدتاً در کویتھ و وزیرستان مستقر اند،  آن ھا فرماندھیز رھبری و ھم زدن مرک استراتیژیک بر طالبان، بر
یان با شیر جلوگیری از نفوذ شورذدر دادن منابع و امکانات در اجرای وظایف امکان ناپ می باشد نھ در بھ

حصار سازی منطقھ مرزی . تعویض ساده، پای سربازان بر فراز کوه ھای پوشیده از برف و دشت ھای بیراھھ
  .در برابر توسعھ اقتصادی آن ایجاد خواھد نمود بیشتریا بیشتر تجرید نموده و موانع ر

 نقطھ پایان بھ نظام مرزبندی ھای سده نزدھم ،پیرامون نظام مرزی بر اساس معیارھای سده بیست و یکم توافق
سرباز در مناطق  ھزار ٨٠٠٠٠ گسیل پاکستان با سو،بدین  سپتامبراز یازدھم  .می گذارد در مناطق قبایلی

کوھستانی عمالً بھ خود مختاری مناطق قبایلی نقطھ پایان گذاشتھ است، اما این عملیات ھای نظامی با خود 
  .ھمراه نداشتھ استھ اصالحات سیاسی و اقتصادی را ھرگز ب

سیاسی  احزاب ھمھتقریباً  .آوردن ثبات در مناطق مرزی مستلزم ھمگرایی سیاسی قبایل آزاد بھ پاکستان است
تمام احزاب سیاسی حق  ٢٠٠٢مطابق بھ قانون  .پاکستان اصرار بھ یک سلسلھ اصالحات در منطقھ می نمایند

این احزاب . ، اشتراک کنندتند روی ن ھااقبایل آزاد فعالیت ھای سیاسی نموده بر ضد تبلیغات سازم دارند کھ در
  .ادھای ملی فراھم خواھد ساختخاطر تبلیغ حقوق شان در نھھ فرصت را برای اعضای قبایل ب

این حزب خواستار بازنگری در . داران راستین اصالحات در مناطق قبایل آزاد استھواحزب ملی عوامی یکی 
در ) FATA( این سازمان از شامل شدن نمایندگی مناطق قبایل آزاد. سیستم اداری و قضایی این منطقھ است

حزب عوامی ملی پاقشاری می  .می باشد) رحد شمال غربیایالت س NWFP( ساختار قوه مقننھ صوبھ سرحد
در چند دھھ گذشتھ . در اسامبلھ پاکستان غربی متحد نمایندگی داشتند ١٩٧٠و  ١٩۶٠ سال ھاینمایند کھ در 

ھمچنان  آن ھا. شدند بازرگانیو  کشاورزیبسیاری اعضای قبایلی در مناطق مسکونی شان صاحب زمین ھای 
گزارش حزب عوامی ( موزش و پرورش در مراکز شھری صوبھ سرحد برخور دار شدنداز خدمات درمانی و آ

  ).٢٠٠۶ملی 



 105

 Lord از زمان انتشار آن توسط الرد کرزن)  Frontier Crimes Regulations(مقررات جرایم سرحدی
Curzon  کمیتھ ھای حقوق بشر و روشنفکران قبایلی  کنون. باقی مانده است تغییربدون  ١٩٠١در سال

  .خواستار بازنگری آن ھستند

   

  :را برای مناطق قبایل آزاد پیشنھاد می کند زیراھداف  حزب ملی عوامی

  تطابق قوانین این مناطق بر اساس معیارھای جھانی حقوق بشر؛.١

  ؛FATA قبایل آزاد یا جمھور بھ ایجینسی ھای رییسقوه مقننھ و اداری از  انتقال تمام صالحیت ھای.٢

  ی؛یاز قوه اجرا منطقھ ییو جدایی قضایی FATA یت ھای دادگاه عالی حوزه قوه قضایھ بھگسترش صالح. ٣

  ؛منطقھ ییولیت ھای ولغو مجازات دستھ جمعی و مس. ۴

  قبایل آزاد؛  گسترش آزادی ھای سیاسی و مدنی در.۵

  .برنامھ بسیج زدایی کامل در منطقھ تطبیق خلع سالح عمومی و.۶

تقویت بازسازی در . تمم استراتیژی توسعھ اقتصادی بھ موفقیت نخواھد انجامیدھیچ برنامھ اصالحی بدون م
وصل کردن بازسازی افغانستان با . ستا افغانستان با تطبیق بازسازی مشابھ در مناطق قبایل آزاد یک امر حیاتی

  .قبایل آزاد و ایجاد فرصت ھای خاص در اطراف خط دیورند، نخستین گام درین راستا خواھد بود

در  ن ھااگونھ محرمانھ در میان افغھ اندیشھ ب یک. دارد بسیارحامیان  دوستان و ،دیگر گاهافغانستان بیش از ھر 
رھبری سیاسی این  تنھااما . فصل مشکل خط دیورند فرا رسیده است زمان حل و دیگراست کھ  پا گرفتنحال 

 .نمایدپیشنھاد ه، تشویق و بھ عموم مردم رسمی کشید ترازھای محرمانھ را در  اندیشھکشور می تواند این 
 ی بھبسیارزیان کھ  حل بحران میان افغانستان و پاکستان را ،بھره گرفتھکنونی  اوضاعحکومت کرزی باید از 

در رابطھ بھ  یافغانستان باید از خود اراده نیک. بھ گفتمان ملی و ھمگانی تبدیل نماید ،ھر دو کشور رسانیده است
  43.ورند با پاکستان نشان داده و سازش تاریخی انجام دھدحل معضلھ خط دی

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، برای پیاده »تو مجو گل از دکانی کھ تفنگ می فروشد«بھ مصداق  .43

ساختن این طرح، بھ دگرگونی ریشھ یی و بنیادی در رھبری دولت 
گونی بنیادی تفکر سیاسی در میان دولتمردان و افغانستان و دگر

کنونی و نوکران  زیرا رھبری تبارگرای. گردانندگان کشور نیاز است
کسانی کھ سکان سیاست خارجی کشور را در دست دارند، نھ تنھا بھ  -شان

این مسایل باوری ندارند، بل بھ رغم تظاھر و سر دادن شعارھای آراستھ 
تقادی بھ دموکراسی و عدالت و سایر ارزش ھا و فریبنده، کوچک ترین اع

برای آن ھا تنھا چیزی کھ ارزش دارد، حفظ کرسی ھای شان و . ندارند
از این رو، داشتن چنین انتظاری از ھمچو . منافع آزمندانھ شان است

  .ویراستار –کسان، کاری است بیھوده و آب در ھاون کوبیدن
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  سیستانی

 ) بر گرفتھ از سایت آریایی(

  

  پشتونستان مسالھ

 و

 زخم ناسور خط دیورند

تا ) پشتونستان(ایالت سرحد شمال غربى  یعنى بلوچستان و» دیورند«سوى خط  شکى نیست کھ سرزمین ھاى آن 
قلمرو حاکمیت افغانستان بودند و  سرزمین و بخشى از ١٨٣٩ انگلیس بر افغانستان درنخستین تجاوز  قبل از

را در مقاطع  مردمان آن مشترکات زیادى با ما از لحاظ زبان و تاریخ و فرھنگ دارند، اما استعمار انگلیس آن
ادى بھ عنوان مختلف زمانى از پیکر کشور جدا ساخت و جزو مستعمرات نیمقاره ھند نمود و با امضاى اسن

بعد ھ از آن ب) م١٨٩٣(ھا مھر تائید زد  و افغانستان بھ این جدائي بریتانیاییقراردادھاى رسمى بین دولت ھند 
جنوب مشخص  استعمارى بریتانیا در کیلومتر با قلمرو ١٢٥٠خط دیورند، سرحد کشور ما را در طول بیش از 

  . کرد مي

یالدى نیز نتوانست سرزمین ھاى از دست رفتھ را دوباره بھ م ١٩١٩استقالل کامل سیاسى افغانستان در 
وزیر  - و محمود طرزىهللا تواند در وطن پرستى اعلیحضرت شاه امان ا ھیچ کس نمي. افغانستان برگرداند

 داشتھ باشد، آن دو شخصیت وطن پرست با تمام عالقمندى خود بھ سرزمین و دخارجھ دولت امانى شک و تردى
دولت استعمارى انگلیس سرانجام  سوى خط دیورند، پس از دوسال چانھ زدن با کیش آنمردمان ھمنژاد و ھم

طرف خط  رسمیت شناختن استقالل کامل سیاسى افغانستان، از اعاده سرزمین ھاى آنھ سر ب مجبور شدند بر
اسى افغانستان خاطر مطلوب اصلى یعنى استقالل کامل سیھ ب) کھ البتھ براى افغانستان کار ناممکنى بود( دیورند

کرد،  کھ قرارداد مرزى دیورند را تائید مي ١٩٢١و در پاى سند رسمى استقالل کشور در  صرف نظر نمایند
  .امضاء گذارند

دولت وقت افغانستان تحت فشار  ،)پاکستان و ھند(و تقسیم نیمقاره بھ دو کشور  ١٩٤٧پس از استقالل ھند در .
» دا پشتونستان زمونگ«با نواختن دھل  را مطرح کرد و» پشتونستان«گرا، داعیھ  احساسات برخى حلقات ملي

زدند، نقاضت و دشمنى ھاى سیاسى بین پاکستان و  کھ دھلى و مسکو براى آن کف مي) این پشتونستان از ماست(
بر روابط دوکشور در  زخم ناسورحیث یک قضیھ تنش زا چون ھ از آن پس پشتونستان ب. افغانستان را دامن زد

 ى از ناحیھ پاکستان بریجا کھ در دو دھھ اخیر ضربات کشنده  تا آن .ھ ھاى مختلف اثر نامطلوب گذاشتعرص
زیرنام  ن ھااوسیلھ افغھ ھم ب وارد آمده و تا ھمین اکنون نیز این ضربات باز ن ھااوسیلھ خود افغھ افغانستان ب

کشور  بھو مانع برگشت ثبات سیاسى  شود د ميبر افغانستان وار طالبان و القاعده و احزاب اسالمى تندرو دیگر
  .گردد مي

   
  

  :  پس منظر تاریخى پشتونستان



 107

گردیم تا بدانیم پس منظرتاریخى پشتونستان  میالدى بر مى ١٩براى ردیابى و درک بھتر موضوع بھ قرن 
  چیست؟

و سرداران قندھارى از ھا بر قندھار حملھ آورد  ھا و سیک ی میالدى، شاه شجاع بھ کمک انگلیس ١٨٣٢در سال 
یى در کابل پرداخت و از  خان بھ تدویر جرگھ  سردار دوست محمد. خان استمداد نمودند سردار دوست محمد

آباد  حاکم جالل -نواب محمد زمانخان -اش  و برادرزاده پیشاورحکمران  -خان سردار سلطان محمد -برادرش
رادر زاده امیر، شخصا در این جرگھ شرکت نورزیدند و اما برادر و ب. خواست تا در این جرگھ شرکت جویند

  .پسران خود را فرستادند

خود را از پشت سر  خان تصمیم گرفت بھ کمک سرداران قندھارى بشتابد اما قبل از آن باید  سردار دوست محمد
یک نبرد سخت آباد لشکر کشید و نواب محمد زمانخان را پس از  ابتدا بر جالل ،برین بنا. نمود خاطر جمع مي
کابل ھ خان را مقرر و ننگرھا را ب سردار امیر محمد -جاى او برادر خودھ کابل فرستاد و بھ اسیر گرفت و ب

از این اقدامات و  پیشاورحکمران  -سردار سلطان محمد خان. ملحق ساخت و سپس بھ عزم قندھار حرکت نمود
از . حکمران مقتدر پنجاب قرار داد سنگ  ھ رنجیتسوقیات سردار دوست محمد خان ترسید و خود را تحت الحمای

ھا قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن بھ افغانستان مشکالت و  عمال در کف سیک پیشاوربعد ھ آن تاریخ ب
  44.بار آوردھ دردسرھاى فراوانى را ب

بر » رالمومئینامی«بھ افغانستان، لقب  پیشاورمیالدى امیر دوست محمدخان بھ آرزوى الحاق  ١٨٣٦در سال 
جھاد داد و از تجار و سوداگران و  ماز چنگ آنان اعال پیشاورخاطر استرداد ھ ھا ب خود گذاشت و بر ضد سیک

ناچیز  دست آمد کھ بسیارھ فقط پنج لک روپیھ از این اعانھ ب. استعانت خواست» دم و درم و قدم«مردم کابل بھ 
  .ضرب سکھ پرداختھ لذا ب. بود

  »سکھ ناصرش حق باد بزد کمـر ببست و – عزم جنگ و جھادھ ب امیر دوست محمد«

سیک و  ان سوبر دسایس جاس داد، بنا  ر رخبدر جنگى کھ میان لشکریان افغان و قواى سیک در آن سوى دره خی
سرکردگى سردار سلطان ھ یى از قواى افغانى ب ھا، دستھ جاسوس امریکایى سیک» ھارالن«ھاى  تالش
دست ھ ب ھا از جنگ دست گرفتند و بھ صف دشمن بپیوستند و پول و امتیاز ارى سیکطرفدھ ب 45خان محمد
کابل ھ از مقابلھ و مقاتلھ با دشمن سرباز زد و منھزما ب ،دید دستھ دیگر ھم کھ خود را ناتوان مي. آوردند
  .برگشتند

سران خود سردار جھاد کرد و پ مھا اعال میالدى دوباره امیر دوست محمدخان بر ضد سیک ١٨٣٧در سال 
خان در  الدین اش سردار شمس خان و برادرزاده خان و سردار اکبر خان را ھمراه با برادرش سردار جبار افضل
ھا با لشکر چندین برابر لشکر افغانى در محل جمرود جلو  سیک. ھا فرستاد جنگ سیکھ ھزار نفر ب ١٢راس 

در روز دوازدھم . سنگینى را بر قواى افغانى وارد آوردندقشون افغانى را گرفتند و با حمالت پیاپى خود تلفات 
تن سردار اکبرخان او را ھ ب  خان روبرو شد و در یک جنگ تن جنگ اتفاقا سپھساالر قواى سیک با سردار اکبر

غریو در لشکریان دشمن افتاد و پشت بھ لشکر افغان . ن بر زمین افتاد و دیگر از جا نجنبیدییى زد کھ از ز ضربھ
 پیشاورتعاقب کند و  خواست دشمن شکست خورده را اکبر خان مي. رسانیدند پیشاوردند و منھزما خود را تا دا

مانع  ،اما نواب جبارخان برادر امیر دوست محمدخان کھ مردى سالمند و بى حرارت بود .را تصرف نماید
خان  دوست محمد یم و ھدایت امیررا موکول بھ تصم پیشاورشد و حملھ بر  پیشاورسوى ھ پیشروى قواى افغانى ب

وسیلھ پیکى تند رو بھ کابل فرستاد و از تلفات جانى قواى افغانى ھ یى بھ امیر نوشت و آن را ب نمود و بنابرین نامھ
خان کھ نیروى کمکى آماده نبرد در کابل نداشت و  امیر دوست محمد .و شکست دشمن تذکر داد و ھدایت خواست

گیرد و طبعا تا آن زمان دشمن نیز امکانات دفاعى  نین نیرویى وقت زیادى در بر مىدانست کھ تدارک یک چ مي

                                                
ن ھنگام رنجیت سینگ بھ نوبھ در ای مشکل اصلی در زمینھ این بود کھ .44

 .ویراستار -خود زیر چتر وابستگی انگلیسی ھا رفتھ بود
 –محمد ظاھرشاه  ی بزرگنیا -معروف بھ طالیی -لطان محمد خانسردار س .45

 -پیشین و درگذشتھ افغانستان و پدر بزرگ محمد نادر شاه بودپادشاه 
  .ویراستار
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نبود کھ امیر از فکر  اولى این بدان معن. خود را اکمال خواھد نمود، لذا بھ قواى افغانى دستور بازگشت داد
  .بھ کشور دست گرفتھ و منصرف شده باشد پیشاورتصرف و الحاق مجدد 

ھمراه با کاروان بزرگى وارد کابل شد و  بریتانیاییجنرال ھند  برنس بھ نمایندگى گورنرمیالدى  ١٨٣٧در سال 
با امیر دوست محمدخان پیرامون ایجاد یک بازار تجارتى بزرگ در دیره غازیخان و اشتراک تجار کابلى و 

ضوع تجارت و بخارایى در آن بازار سال یکبار، بھ گفتگو پرداخت، امیر دوست محمد خان کھ مى دانست مو
ھاى  ھا چیزھایى دیگرى است، بھ سواالت برنس پاسخ بازار تجارتى محض حرف است و اصال مقصد انگلیس

  .زودى معلوم شد کھ اھداف و نیات انگلیس از فرستادن پرنس بھ دربارش چیز دیگرى استھ مناسب داد و ب

او خواست تا ھمراه با سرداران قندھارى برنس امیر را از نیات روس و ایران نسبت بھ ھرات آگاه ساخت و از 
امیر ھم کھ تا حدودى در سیاست انگلیس وارد بود، از برنس خواست تا بھ اولیاى . در دفاع از ھرات بپرازد

کھ بر متحد  شرط آنھ امور ھند بگوید، کھ او حاضر است تا از ھرات در برابر حملھ ایران بھ دفاع بپردازد، ب
برنس بھ این پیشنھاد امیر دوست . را دوباره بھ افغانستان مسترد نمایند پیشاورتا  دنھا، فشار آور خود، سیک

ھند نوشت کھ دوستى با امیر افغان  یى بھ ویسراى محمدخان موافقت مقدماتى خود را ابراز داشت و ضمن نامھ
بایستى این شرط  یاییتانیبرین حکومت ھند بر تر خواھد ساخت و بنا مواضع انگلیس را در این کشور مستحکم

  .امیر افغان را بپذیرد

دربار امیر دوست محمدخان از طریق قندھار ھ نام ویتکوویچ بھ ھنوز برنس در کابل بود کھ سفیر روس ب 
امیر افغان سفیر روس را بطور عادى پذیرفت و از مذاکرات جدى با او تا آمدن جواب انگلیس . مواصلت ورزید
تا این وقت امیر . ھا بھ برنس رسید کھ ھرچھ زودتر بھ ھندوستان برگردد انگلیس مدتى بعد پیام. خوددارى ورزید

دوست محمدخان با سفیر روسیھ مذاکرات خود را تمام کرده بود و یک کاپى مذاکرات را بھ برنس داد تا بھ 
  . را در میان گذارد اولیاى امور خود آن

ھا  تایج مذاکرات خود با سفیر روسیھ این بود تا انگلیسھا از ن دوست محمدخان از آگاه کردن انگلیس ھدف امیر
زیرا سفیر روسیھ در مالقات با امیر . ھا و دوستى با خود تشویق کرده باشد از چنگ سیک پیشاوررا بھ استرداد 

وعده داده  پیشاوردست آوردن مجدد سرزمین از دست رفتھ ھ دوست محمدخان کمک دولتش را بھ امیر براى ب
ھاى  ھا کھ قصد داشتند سرحدات ھند را در صورت امکان تا آمو و در غیر آن اقال تا کوه نگلیسولى ا. بود

تلقى نموده و با عقد  بریتانیاییدست درازى بھ قلمرو ھند  چونانھندوکش وسعت دھند، این تقاضاى امیر افغان را 
ا نسبت بھ اعمال و نیات امیر دوست یى پر از دروغ و افتر و پخش اعالمیھ ١٨٣٨معاھده سھ جانبھ در الھور در 

کشى بھ افغانستان زدند و با بیرون راندن یک رھبر قانونى افغان، و جانشین ساختن  دست بھ لشکر ،محمدخان
راه ھ شجاع بر تخت کابل، افتضاح بزرگ تاریخى را ب نام شاهھ النفس و فاقد وجاھت ملى ب یک شخص ضعیف

کش، بلکھ با تلفات فراوان جانى و  ھاى ھندو را تا آمو کشانیدند و نھ تا کوه انداختند کھ سرانجام نھ سرحدات ھند
  .بار از افغانستان شدند نشینى فضیحت خسارات ھنگفت مالى، مجبور بھ عقب

و مناطق قبایلى بھ افغانستان، نھ تنھا تاج و تخت کابل را از امیر دوست  پیشاوربدینسان، آرزوى الحاق مجدد 
او را، آواره کوه و بیابان و زندانى دیار بیگانگان نمود، ) ١٨٤٢تا  ١٨٣٩(مدت چھار سال محمدخان گرفت و 

زیرا یک سال پس از جنگ اول  .بلکھ جان فرزند عزیز او، وزیر اکبرخان، قھرمان ملى ما را ھم از او گرفت
 پس از تصرف سند، سال و دو) ١٨٤٣(ھا سند را از دست امیران سند متصرف شدند  افغان و انگلیس، انگلیس

اکبرخان براى تصرف مجدد  ، وزیر )١٨٤٥(را ھم از چنگ زمامداران سیک بھ تصرف خود در آوردند پیشاور
قوایى بدون اجازه پدر بھ پنجاب فرستاد کھ در جنگ گجرات شرکت  ١٨٤٥ھا در سال  از چنگ سیک پیشاور
دستور مخفى ھ ان بر بستر مریضى افتاده بود، بخان کھ در لغم بعدا بھ وزیر اکبر. مگر موفق نشدند .ورزیدند
جرم ھ گویا او ب. اش فرستاده شده بود، زھر خورانده شد وسیلھ طیبب ھندى کھ از کابل براى معالجھھ انگلیس ب

  .بھ افغانستان توسط زھر ترور شد و از جھان در گذشت پیشاورالحاق 

 ن ھااتلفات بزرگ انسانى در جنگ اول خود با افغھا کھ با لشکرکشى و صرف مبالغ ھنگفت و تحمل  ی انگلیس
ھرات در سال  پس از حملھ ایران بر. را الاقل تا ھندوکش توسعھ ببخشند بریتانیایینتوانستھ بودند سرحدات ھند 
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با آن کشور دو ضربھ مھلک و تاریخى بر پیکر افغانستان وارد کردند و بعد  46و امضاى معاھده پاریس ١٨٥٧
  .بھ عقب نشستند

ضربھ اولى، تشویق ایران بھ اعمال نفوذ در سیستان و تقسیم آن ناحیھ با آب ھیرمند بین دو کشور با حکمیت 
صد سال مایھ نزاع میان ایران و افغانستان واقع شد و این دو  ، براى یک١٩٧٢بود کھ تا  ١٨٧٢انگلیس در 

ھاى اقتصادى و فرھنگى  نع رشد ھمکارىنژاد و ھمزبان و ھمکیش را از ھم جدا ساخت و ما کشور ھمسایھ و ھم
گذارى شاه  با گذشتن قرار داد تقسیم آب رودخانھ ھلمند از پارلمان و صحھ ١٩٧٢سرانجام در . میان آنان گردید

  ود، این زخم ناسور گویا التیام یافتھ باشد؟ وافغانستان و بعدا تائید پریزدنت دا

بلوچستان : ھایى چون از ضربھ اولى بود، جداکردن قسمت تر تر و خون چکان و اما ضربھ دومى کھ مھلک...
چاگى، کویتھ، چمن، پشین،کرم، وزیرستان، پاراچنار، سوات، باجور، بنیر، دیر، چپالس،  شامل سیبى، دارو و

بر طبق معاھده تحمیلى  ١٨٧٩در  بریتانیاییچترال، باشگل و غیره از پیکر افغانستان و پیوستن آن بھ ھند 
طور دایم ازافغانستان جدا ھ خان و انگلیس ب م بین امیر عبدالرحمن ١٨٩٣ھ بعدا در معاھده نوامبر گندمک بود ک

  .تعلق گرفت بریتانیاییو توسط خط دیورند بھ ھند 

 واز بنو و وزیرستان تا پیشاورکویتھ بلوچستان تا دیره جات و  مجموع مناطق قبایل آن سوى خط دیورند، از
 ١٩٤٧ھاى پس از جنگ جھانى دوم و بطور خاص در  گیرد کھ در سال را در بر مىو چترال، سرزمینى  خیبر

مورد ادعاى افغانستان با پاکستان واقع » پشتونستان«نام ھ بعد از بھ میان آمدن پاکستان از بطن نیمقاره ھند ب
  .گردید

پرست ملى بودند کھ  نھاى وط طرزى وزیر خارجھ افغانستان نیز از جملھ شخصیت شاه امان هللا خان و محمود
ھ ھاى افغانستان را در آن سوى خط دیورند تحمل کنند، اما در برابر ب توانستند جدایى قسمتى از خاک ھرگز نمى

ھا  ی با انگلیس ١٩٢١ناچار معاھده کابل را در ھ رسمیت شناختن استقالل تامھ افغانستان از جانب انگلیس، ب
هللا، آشکارا حمایت و پشتیبانى خود را از قبایل  اما شاه امان. یورند دادندامضاء کردند و تن بھ قبول خط تحمیلى د
 داشت و ھمین امر سبب جنبش ھجرت آزادى واھان ھند ابراز مىخ سرحدى آن سوى خط دیورند و آزادى

شامد کھ این پی. هللا و مردم افغانستان واقع شدند خواھان ھند بھ افغانستان گردید و مورد استقبال گرم شاه امان
  .خان در نزد ھندوان ھند گردیده بود باعث بر انگیختن تفتین انگلیس بر ضد او شد هللا باعث تقویت اعتبار امان

خوبى آشنایى داشتند، با کار ھ ب ن ھااھا کھ بھ روحیات ملى و خصوصیات قومى و معتقدات مذھبى افغ انگلیس
خود علیھ ھ ودى ذھنیت مردم را در تبانى با روحانیون وابستھ بزھ هللا، ب برد سالح تبلیغ و تفتین بر ضد شاه امان

رھبرى مردى معروف بھ بچھ ھ در منطقھ شمالى ب او تغییر دادند و با سازمان دادن شورش ھاى در ننگرھار و
عرصھ را چنان بر شاه ترقى خواه افغان تنگ ساختند کھ مجبور شد از ) بھره بود کھ از نعمت سواد ھم بى( سقاو
این حادثھ قبل از ھمھ . ى اصالحى و مترقى براى وطنش چشم بپوشد و راھى دیار بیگانگان گرددن ھاھمھ پال آن

شود کھ شاه  بدین سان دیده مى. سازد تفتین انگلیس و اثر بخشى آن را بر مردم ساده دل افغان آشکار مى  قوت
  .دیورند یا بھ اصطالح بعدى پشتونستان شدھاى قبایل آن سوى خط  هللا نیز قربانى الحاق مجدد سرزمین امان

  
  : پشتونستان مسالھصدارات شاه محمود خان و 

ھا از ناحیھ داعیھ قبایل سرحدى خاطرجمعى حاصل  یکار آمدن نادرشاه، انگلیس هللا و روى پس از سقوط شاه امان
کشتن و  ر مصروف بستن وخان صدراعظم افغانستان در این زمینھ ساکت بود و در داخل کشو محمد ھاشم. کردند

  .کردند هللا سر بلند مي زندان انداختن افرادى بود کھ بھ ھوا دارى شاه امانھ ب

                                                
 :ر زمینھ نگاه شود بھ برای بھ دست آوردن آگاھی ھای بیشتر د .46
 .»افغانستان در چنبر گردباد سھمگین تاریخ«
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مصادف بود با پایان رسیدن سلطھ  ١٩٤٦مى  برسرکار آمدن شاه محمود خان بھ عنوان صدراعظم افغانستان در
ھت استقالل ھند و ایجاد پاکستان از پیکر چندین قرنھ استعمار بریتانیا در نیمقاره ھند و فراھم آمدن شرایطى ج

  . تخلیھ ھند از جانب بریتانیا تحقق یافت منیمقاره،کھ پس از اعال

 دو کشور ھند وھ وقتى کنت اتلى، صدراعظم انگلیس پیشنھاد تجزیھ نیمقاره ھند را ب١٩٤٧در اوایل جون 
بل در آرزوى پیوستن خاک ھاى از دست رفتھ ھا ق کھ از مدت ن ھااپاکستان بھ پارلمان انگلیس پیشنھاد کرد، افغ

قاره نیز حق انتخاب راه سومى داده شود تا مى مسکون در نیپشتون ھانمودند کھ بھ  پیشنھاد ،بھ کشورشان بودند
و در  ھا بھ این پیشنھاد توجھ نکردندی ولى انگلیس .ابراز کنند) افغانستان(مستقل یا الحاق خود را بھ کشور مادر

براى ھند وھا » گنگ «یا پاکستان بھ عمل آمد، در یک جا کتاب مذھبى  کھ براى الحاق بھ ھند و یی نظر خواھى
خان براى  بھ استثناى خان عبدالغفار پشتون ھادر جاى دیگر قرآن مجید براى مسلمانان گذاشتھ شده بودکھ طبعاً 

تون کھ ھمھ مسلمانان سنى مذھب اند، و پاکستان براى مردم پش انتخاب بین ھند. پیوستن بھ پاکستان رأى دادند
  .پاکستان راى دادند بھ نفع اسالم و پشتون ھااسالم بود و طبعاً  انتخاب بین کفر و

   
  

موضوع سرنوشت قبایل ) ١٩٤٧=  ١٣٢٦(جون ھمان سال  ١٣حکومت شاه محمودخان قبالً در یادداشت مورخ 
تا  مگر. از طریق سفارت آن در کابل مطرح ساخت حکومت بریتانیاھ پشتون واقع در آن سوى خط دیورند را ب

این وقت قانون آزادى ھند از پارلمان بریتانیا گزارش یافتھ و مقرر شده بود کھ وضعیت شمال مغرب توسط یک 
قاره در  شان بھ یکى از دوکشور پاکستان یا ھند معین شود و قدرت سیاسى در نیم ھمھ پرسى مبنى بر یکجا شدن

موضوع بررسى ادعاى افغانستان براى مقامات  ،این بر بنا. ال بھ دو دولت جدید انتقال یابدھمان س اگوست ١٥
نماینده افغانستان در ملل متحد با شرکت و شمولیت  ١٩٤٧متعاقبا در ماه سپتامبر . بى اھمیت جلوه کرد ابرتانی

اعتمادى و  اسبات دو کشور با بىپاکستان در آن سازمان مخالفت خودش را ابراز نمود و از آن تاریخ بھ بعد من
  .دیگر ھمراه شد یکھ بدبینى نسبت ب

  
 ضمن مصاحبھ یى در این مورد مي ،سوابق قضیھ پشتونستان سید قاسم رشتیا، یکى از رجل دولتى و وارد بر

و  بریتانیاییوکیل ریاست مستقل مطبوعات بودم، سالى کھ موضوع سرحدى میان ھند  ١٩٤٧سال  من در« :گوید
. حکومت افغانستان بھ سویھ عالى مجالسى ترتیب داد و موضوع را زیر بحث گرفت. انستان زیر بحث بودافغ

باالخره چنین فیصلھ شدکھ چون وقت زیادى گذشتھ، افغانستان نباید ادعاى ارضى نماید، وسیاست دنیا ھم اجازه 
  .خورد مي تغییر صورت نقشھ دنیا نمى دادکھ تمام معاھدات سرحدى تجدید شود، زیرا در آن

. بخواھد) determination Self(» حق خود ارادیت« طرف سرحد افغانستان تصمیم گرفت، براى ساکنان آن
کھ الحاق  وجودمى آمدند، بھ مردم سرحد گفتھ شدھ حیث کشورھاى مستقل بھ چون دراین وقت ھند و پاکستان ب

در نتیجھ مردمان سرحد جبراً بھ پاکستان . ممکن بود غیر الحاق با ھند. یا پاکستان اعالن نمایند خود را بھ ھند و
در عین حال الزم بود بھ این معضلھ نامى داده شود، مطبوعات ھند در نشرات خود قضیھ را بھ نام . مدغم شدند

آن  جاى آن ما بایدھ من پیشنھاد نمودم کھ ب. کردند کھ این نام براى ما خیلى گران تمام شد قضیھ افغانستان یاد مي
منظورى، وقتا کھ نشرات افغانى ھم خود و ھم اخبارى کھ از طریق آژانس باختر  بعد از. بنامیم» پشتونستان«را 

بھ آژانس ھندوستان و ھندوستان تایمز مخابره مى نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند، رفتھ رفتھ این نام در 
  .مطبوعات جھان عام شد

، ص ٢رمغان امید، ج ا(» .بود کھ دوران صدارت شاه محمود خان بود ١٩٤٧ل نام پشتونستان سا پخش آغاز 
٤٠٨ (  

  
در جراید افغانستان با آب و تاب خاصى عنوان شد و در ) پشتونستان(موضوع قبایل سرحدى  ١٩٤٨در سال 

اد آب در محضر شھربان جالل) ١٩٤٩مارچ ( ١٣٢٨خان صدراعظم را واداشت تا در نوروز   نتیجھ شاه محمود
ى سرحدى گردن پشتون ھاصدراعظم درآن نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا بھ حقوق . نطقى ایراد نماید

آباد تظاھراتى  رانى شاه محمودخان در بعضى از والیات کشور چون قندھار و کابل و جالل با الھام از سخن. نھد
دنبال بحرانى شدن اوضاع، ھ ب. رت گرفتراه افتاد و تحریکاتى در دو سوى سرحد نیز صوھ علیھ پاکستان ب

، بر مناطق قبایل سرحدى و جنوبى کشور شدیدا ١٣٢٨مطابق جوزاى  ١٩٤٩طیارات پاکستانى در جون سال 
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حکومت افغانستان در رابطھ با آن بھ حکومت پاکستان شدیدا . بمباران کردند کھ تلفات بسیارى برجاى گذاشت
  . تبلیغاتى بین افغانستان و پاکستان گسترش یافت پروتست داد و از آن بھ بعد جنگ سرد

  
شوراى ملى افغانستان کھ تعدادى از اعضاى حزب ویش زلمیان در  ١٣٢٨مطابق  ١٩٤٩جوالى  ٢٦سپس در 

با دیگر روشنفکران شامل در شورا کھ براى آزادى قبایل  ،انتخابات دوره ھفتم بھ شوراى ملى راه یافتھ بودند
متعاقباً شورا، . ى صادر کرد و معاھده خط دیورند را ملغى قلمداد نمودی کردند، فیصلھ ىپشتون سخت پافشارى م

بھ تصویب رسانید و  ١٩٥١ اگوست ٢٦مطابق  ١٣٣١سنبلھ ٩تاریخ ھ ب» روز پشتونستان«نام ھ روزى را ب
  )٢افغانستان در پنج قرن اخیر، ج .(قرار بر آن شد تا ھر سال از این روز تجلیل بھ عمل آید

تصمیم و اراده مردم افغانستان را باتفاق  ١٩٤٩جرگھ بزرگ جالل آباد در مارچ «: نویسد غبار دراین رابطھ مي
تا سند بھ دنیا نشان داد و شوراى ملى دوره ھفتم  ى ماوراى دیورندن ھااسرحدات آزاد افغانى براى استخالص افغ

در ھمین سال . را اعالم و جراید کابل منتشر کرد »خط مرده دیورند« ابطال و الغاى  ١٩٤٩افغانستان در جون 
و مجالس متعددى بھ  دفتر اعانھ در کابل باز گردید» پشتونستان«خواھانھ مردم  غرض امداد در مبارزه آزادىھ ب

ھمین مقصد در شھرھاى کشور چون گردیز و قندھار و غیره تشکیل شد، و تصاویب آمادگى براى مبارزه با 
عمل آمد و اما در این ھنگام در ھ ى ماوراى دیورند تا سواحل سند بن ھااتخالص تمام افغپاکستان در راه اس

  گذشت ؟  و بلوچستان چھ مي) صوبھ سرحدو سرحدات آزاد(پشتونستان محکوم و آزاد 

ھمین ماه جرگھ عظیم بنو  ٢١اعالمیھ تخلیھ ھند را نشر نمود، در  ١٩٤٧جون  ٣کھ دولت انگلیس در  بعد از آن
آزاد و محکوم و بلوچستان و احزاب بزرگ از » پشتونستان«پشتونستان محکوم تشکیل شد، و نمایندگان تمام در 

 ،پشتون ھا«: خدائى خدمتگاران، جمعیت العلماى سرحد، و زلمى پشتون در آن شرکت و فیصلھ کردندکھ : قبیل 
مت آزاد پشتون بر اساس جمھوریت خواھند در این کشور یک حکو خواھند و نھ پاکستان، بلکھ مي نھ ھند مي

  » .اسالمى تشکیل شود

کھ پاکستان بھ عجلھ دست بھ یک ریفراندوم جعلى زد، و  فیصلھ ھمین جرگھ بزرگ ملى بود بھ غرض استتار
در حالى کھ خونریزى داخلى بین ھندو و مسلمان در کلکتھ و بمبئى  قرآن را پیش کشید و بھ تگدى آرا پرداخت،

بیش از یکصد ھزار نفر  ١٩٤٧مبر تاو سپ اگوستدر ھمین  .و جالھندر دوام داشت ر و امرتسرالھو و بیھار و
در این وقت خان عبدالغفار  .مسلمان و ھندو کشتھ شدند و پاکستان نو احداث در حالت تزلزل و تشنج قرار داشت

عیت رضاکاران زلمى خان مشھور رھبر خدائى خدمتگاران در پشتونستان بھ پیروى از مھاتما گاندى بھ جم
فیصلھ کرده  مرد مسلح ھزار ٢٥با داشتن (عدم تشدد کار گیرند، در حالى کھ این جمعیت  کرد کھ از پشتون امر

آزادگى بھ قبضھ شمشیر : ، زیرا معتقد بودند کھ )٢٣٤، ص٢ج  تاریخ، مسیر در(» بود کھ شمشیر از نیام کشند
جزئى  ،شمشیر گرفتن و شمشیر زدن و دست بھ خشونت زدن. ندکن مردان ھمیشھ تکیھ بھ شمشیر مي .بستھ اند

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 

  رارت بھ پیش ببرند؟طریق تحمل م

از یکسو و  ،افتاد راه مىھ آباد ب خاطر آزادى پشتونستان در کابل و قندھارو جاللھ داد و فریادى کھ از آن پس ب
سرانجام شاه را بر آن داشت تا شاه محمودخان را از کار حکومت  ،بر ضد عمش داوودتحریکات محمد 

  .دد را نصب نمایوجایش سردار محمد داوھ سبکدوش و ب

   
  

  :پشتونستان مسالھخان و  داوودصدارت 

خان کھ مردى نظامى و در عین حال وطن خواھى بود،  دوزایى افغانستان، داو در میان زمامداران متاخر محمد
تنظیمیھ در آن والیت بود، دریافت کھ  رییسالحکومھ قندھار و  کھ بھ صدارت برسد، ھنگامى کھ نایب قبل از آن
قول اردو و  رییسھنوز ھم از محبوبیت خاصى در میان مردم برخوردار است و باز ھنگامى کھ خان  هللا شاه امان
کنند، لذا این  هللا با تکریم و حرمت زیاد یاد مى امان تنظیمیھ و والى مشرقى بود نیز درک کرد مردم از شاه رییس

، محصل استقالل افغانستان  هللا امان شاهفکر بھ او دست داد کھ تمام افتخارات تاریخى خانواده محمدزایى، در وجود 
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 ن ھااخان بر سر زب هللا باید او دست بھ اقدامى بزند کھ نام او باالتر از امان ،این بر بنا. خالصھ و ختم شده است
  .بیفتد

ملى و حیاتى مردم  مسالھو آزادى قبایل سرحدى، بھ عنوان یک » داعیھ پشتونستان«کشیدن ود با پیشودا
سردارسلطان محمد را جبیره کند و ھم احیانا با الحاق مجدد  اعلى خود  خواست ھم اشتباھات جد مي افغانستان،
بر دارد ) خان هللا شاه امان(» اش زاده اودر«ھاى قبایل آن سوى خط دیورند بھ افغانستان، گامى بلندتر از  سرزمین

کھ نیل بھ چنین ھدفى بدون زر و زور و  نغافل از ای. تر از گذشتگان از خود در تاریخ بگذارد و نامى نامى
ھ تر یا کندتر ب تواند چرخ پروسھ را سریع ى خود مردم آن سامان ناممکن است، و عامل بیرونى فقط مىیپویا

خان بھ ھمین نیت در فضاى بالنسبھ مساعد تنفس و دموکراسى عھد حکومت شاه   دوداو. حرکت در آورد
و » ویش زلمیان«بر ضد شاه محمودخان زد و افراد معینى را در حزب  سرى محمودخان دست بھ اقدامات نیمھ

خان، زمینھ  حرکت انداخت تا با وارد کردن فشار بر شاه محمودھ ب» حزب آزادى خواھان پشتونستان«ھمچنان 
  .را براى قدرت یابى خود زودتر فراھم سازد

ھاى غیر مطلوب  اى ملى و نیز از فعالیتو ھمچنان شور یرانت وزاھاى درون ھی شاه محمودخان کھ از کشمکش
تافت و بھ قطع نشرات آزاد و زندانى ساختن  ستوه آمده بود، دوباره از دموکراسى روى برھ کلوب ملى ب

ھ ھاى اول حکومتش در میان مردم ب گونھ، محبوبیتى را کھ در سال روشنفکران و اصالح طلبان پرداخت و بدین
معھذا شاه . ھایى را نیز براى شاه فراھم کرد ت داد و تشویش و ناآرامىتدریج از دسھ دست آورده بود، ب

خان خالى نماید و بارى در  ودومحمودخان ھنوز تصمیم نداشت از قدرت کنار برود و جایش را براى دا
  :یى گفتھ بود مصاحبھ

  باور مکن کھ دست ز دامن بدارمت - تا دامن کفن نکشم زیر پاى خاک

خبر استعفایش از ) ١٣٣٢سنبلھ ( ١٩٥٣سپتامبر  ٦اش، شام روز  از نشر مصاحبھروز پس  ولى درست یک
  .خان سپرده شد ودورادیو پخش شد و زمام امور حکومت بھ حریف قدیمیش دا

خان پس از تقرر، قضیھ پشتونستان را در سر فصل سیاست حکومت خود قرار داد و بعد از آن، با  دوداو
کھ سیاست داخلى و خارجى افغانستان براى حل ھمین مسالھ وقف  نمود، طوريرا دنبال  حرارت و شدت تمام آن

  .شد ایراد یا اعتراض نسبت بھ آن گناه کبیره و حرکت ضد ملى محسوب مى  شده بود و ھرگونھ

   
، بر سر مسالھ پشتونستان کار بھ لشکرکشى و احضارات عسکرى و قطع روابط با داووددر دوره حکومت 

در . تر شده رفت تر و حساس د سرحدات کشید و مناسبات میان این دو کشور روز تا روز وخیمپاکستان و انسدا
  .ھمین آوان در اتحاد شوروى نیز تغییرات مھمى رونما گردید

المللى این کشور نیز تحول  کھ با روى کار آمدن خروشچف در رھبرى شوروى در مناسبات بین ابدین معن
جاى انزوا ھ ز نگاه خصلت خود با رھبر سلفش استالین تفاوت زیاد داشت، بخروشچف کھ ا. چشمگیرى وارد شد

و دورى از کشورھاى خارجى، در مرحلھ نخست با کشورھاى جھان سوم از در دوستى و گسترش مناسبات 
 را مطمئن ساختھ و از طریق فراھم آورى کمک آن ھاآمیز  آمد و سعى کرد تا با ادعاى ھمزیستى مسالمت پیش

  .تصادى و نظامى در بین آنان نفوذ کندھاى اق

  
پشتونستان و انکشاف  مسالھکھ حل ) ١٩٦٣ــ  ١٩٥٣=  ١٣٤٢ــ  ١٣٣٢از ( خان صدراعظم افغانستان   ودودا

دست آوردن کمک بھ امریکا رجوع ھ اقتصادى کشور را بھ شاه و مردم افغانستان وعده داده بود، ابتدا جھت ب
کرده بود و بھ دوستى پاکستان  مکمک نظامى خود را بھ پاکستان اعال ١٩٥٣مبر اکرد، اما امریکا کھ در ماه دس

پشتونستان  مسالھکھ با پاکستان بر سر  اھمیت بیشتر قایل بود، حاضر نشد بھ حکومت افغانستان، تا زماني
  .اختالف داشتھ باشد، کمک نماید

ى گردید و یگرمى پذیراھ کھ از او ب با اینجمھور امریکا بھ کابل آمد و  رییس، نیکسون معاون ١٩٥٤در سال 
ھاى اقتصادى و نظامى خود را براى او شرح داد، مگر نیکسون قانع نشد و در گزارش خود  خان نیازمندى دوداو
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ھاى افغانستان را تائید نکرد و صرف کمک اقتصادى امریکا بھ امداد تکنیکى و مالى براى پروژه وادى   خواست
  .دولت جدید شوروى از آغاز کار با حکومت افغانستان گرم گرفت ،بر عکس. ماند ھلمند محدود و منحصر

اما ھر کسى کھ او را در راه رسیدن بھ . خان تمایل کمونیستى ندارد دوھا درافتھ بودند کھ ھر چند داو شوروى
تصمیم برین مسکو  بنا. یارى رساند، حاضر است دست دوستى بھ او بدھد) نظامى و اقتصادى کمک(ھدفش 

لذا دولت . دست آوردھ گرفت تا با او باالتر از تصورش کمک کند تا اعتماد او را بھ پیمانھ بیش از انتظارش ب
پزى سیلو براى افغانستان  لیون دالر جھت ساختن گدام غلھ و کارخانھ نانیم و نیم شوروى اعتبارى بالغ بر سھ

ھا حکومت افغانستان را از  این ھمکارى. ه گرفتھاى پایتخت را بھ عھد منظور کرد و کار قیرریزى جاده
  .شوروى با آمال خود مطمئن ساخت و روحیھ آن را در مقابلھ با پاکستان تقویت نمود ھمراھى اتحاد

تمام مناطق قبایل را جزء تشکیالت  ١٩٥٥مطابق مارچ  ١٣٣٤حکومت پاکستان از آغاز سال  ،از جانب دیگر
ود نسبت بھ این طرح پاکستان عکس ومحمد دا. نمود ماعال» یونت غربى«ام را بن جدید ادارى خود ساخت و آن

ایراد نمود، شدیدا بر  ١٩٥٥ش مطابق مارچ  ١٣٣٤العمل شدید نشان داد و در یک بیانیھ رادیویى کھ شام حمل 
ستان و گیرى روابط بین پاک در اثر این موضع. خواند پشتون ھارا غصب حقوق  پاکستان اعتراض کرد و اقدام آن

ھاى  ھا و قونسلگرى خانھ افغانستان بیش از حد تیره شد و کار بھ سفربرى و احضارات عسکرى و حملھ بھ سفارت
  .ھمدیگر کشید، کھ ھمھ این جریانات بھ تیره شدن روابط دو کشور منجر گردید

خریدارى اسلحھ از ضرورت  یى را در کابل منعقد ساخت و مسالھ پشتونستان را با د، لویھ جرگھومتعاقبا داو
 ١٩٥٥نومبر  ٢٥تا  ٢٠جرگھ طى مباحثات خود در روزھاى . خارج جھت تقویت اردو بھ آن پیشنھاد کرد
دست آوردن سالح و مھمات حربى از ھر ھ پشتونستان و ب مسالھپیشنھادھاى حکومت را درباره دنبال نمودن 

رگھ، خروشچف رھبر حزب کمونیست شوروى اندکى پس از انعقاد لویھ ج. تصویب نمود ،کھ میسر شود کشوري
بھ کابل آمد و در پایان مذاکرات ١٣٣٤قوس  ٢٣مطابق  ١٩٥٥دسامبر  ١٥آن دولت در  رییسبھ اتفاق بولگانین 

آن بخش از . جانبھ کشورش را وعده داد ھاى ھمھ مبر ھمان سال کمکادس ١٨تا  ١٦با زمامداران افغانستان از 
رشد : میلیون دالرى براى کارھاى انکشافى چون  ى داشت بھ شکل اعتبار یکصدھا کھ ماھیت اقتصاد این کمک

شد  مى کابل و دستگاه تولید برق نغلو در ھمان وقت اعالارخانھ جنگلک، ساختمان میدان ھوایزراعت، تاسیس ک
ابراز پشتونستان و کشمیر  مسالھبر سر  و ھمراه با آن رھبران شوروى حمایت خود را از افغانستان و ھند

ھاى بعدى بیش از ھمھ بر سرنوشت افغانستان تاثیر انداخت،  ھاى نظامى آن دولت کھ در سال اما کمک. داشتند
  .گردید ولى حدود و مقدار آن معلوم نشد مپس از مدتى اعال

این است کھ از آن تاریخ بھ بعد افغانستان بطور کلى بھ جنگ افزارھاى ساخت شوروى  ؛اما آنچھ مسلم است
  .ن نظامى شوروى بھ کشور سرازیر گردیداستھ شد و ھمراه با آن سیل مشاورواب

ھاى حربى و  ھاى شوروى بھ منظور فراگیرى تکنیک عالوتا تربیت نظامى صدھا محصل افغانى در آموزشگاه
ن روسى در قطعات نظامى اردوى افغانستان براى بیش از بیست اھاى شوروى و حضور مشاور کاربرد سالح

این تغییر شکل و نوسازى . نیروھاى مسلح افغانى، اردو و قواى ھوایى، را تغییر شکل داد کلىھ اتر، بسال متو
توانست نقش تعیین  مانده مانند افغانستان، مي اردو کھ شوروى در آن نقش مرکزى داشت، در یک جامعھ عقب

ھ نظامى در افغانستان، تنھا بھ شوروى از ھمان آغاز رخن ،افزون بر آن. کننده در سرنوشت دولت داشتھ باشد
تحویل دادن جنگ افزارھاى باقیمانده از جنگ جھانى دوم کھ ھنوز متروک و غیرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، 

  .اذھان و افکار قشر روشنفکر و تعلیم یافتھ جامعھ نیز پرداخت» شوروى ساختن«بلکھ بھ 

بار دیگر  جاى آن رژیم جمھورى را مستقر ساخت، یک ھود رژیم شاھى را سرنگون و بوکھ دا یھاى سال در
ى مخالف ن ھااوسیلھ برخى افغھ ى کھ توسط پاکستان بیھا العمل مسالھ پشتونستان را مطرح ساخت، اما عکس

اش تجدید نظر  د را مبجور ساخت تا بر سیاست خارجىوود بر ضد امنیت داخلى کشورسازماندھى شد، داوودا
ھاى مستقیم میان زعماى  بر اثر تماس. ھمسایگان خود یعنى ایران و پاکستان بھبود ببخشدنماید و روابطش را با 
رسمیت ھ پشتونستان صرف نظر نماید و خط دیورند را ب مسالھود تصمیم گرفت از وکشورھاى مذکور، دا

ثور از جانب  ٧ى اما شوروى کھ مخالف نزدیکى افغانستان با پاکستان و ایران بود، با سازماندھى کودتا. بشناسد
ود را سرنگون و رژیم دلخواه خود را در وحزب وابستھ بھ خود یعنى حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رژیم دا

  .کابل مستقر ساخت
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اش را ھم  ود و خانوادهودا ھا انداخت، عاقبت سر دام روسھ کھ افغانستان را ب متاسفانھ داعیھ پشتونستان ھمچنان
زیرا براى رسیدن بھ چنین ھدفى، تحرک و پویایى خود مردمان . تشکیل شود» نستانى پشتو«کھ  خورد، بدون آن

حرکت ھ پروسھ را تندتر یا کندتر ب ستتوان آن سوى خط دیورند نقش سازنده داشت و عامل خارجى فقط مي
  .آورد

   
ت خود بھ پاکستان بازگش بھ افغانستان سفرکرد، و در ١٩٦٣پسرخان عبدالغفارخان در سال  -لولى خاناخان عبد

طرح کرد کھ آیا بھتراست با  طرف سرحد را ى آنپشتون ھاجراید پاکستان موضوع  ى دریکى ازیطى مقالھ 
ھاى زیادى راجع بھ پسمانى افغانستان و  نامبرده در مقالھ مثال .افغانستان یکجا شوند و یا با پاکستان بمانند

ھایش این بود کھ در ھمان سال تعداد شاگردان اناث کالج  ثالیکى از م. ھاى پاکستان ارائھ داشتھ بود پیشرفت
 ٢٠٠٠کابل، در حدود  )]دانشگاه[( کھ تمام شاگردان پوھنتون حالي نفر بود، در ٩٠٠٠پیشاوردخترانھ پوھنتون 

خواستند با افغانستان مدغم  واقعیت اینست کھ زعماى پشتونستان ھیچوقت نمي) ٢٥٧شماره  امید،.(شد نفر مي
  .دگردن

صدو پنجاه سالھ  متاسفانھ رھبران و سران قبایل پشتون مقیم پاکستان در زیر تاثیر مکتب خدعھ و نیرنگ یک
ھا ھم حکومت افغانستان را فریب دادند و پول گرفتند و ثروت و سرمایھ اندوختند و ھم در  سلطھ انگلیس، سال

راه انداختھ ھ د و داد و فریاد اقوامى را کھ خود بآوردن دست مىھ عین حال از حکومت پاکستان و ھند نیز امتیاز ب
رفتند، این است کھ حکومت افغانستان در بدل آن ھمھ مصارف ھنگفت  بودند، خاموش کرده، پى کار خود مي

ھا در حواشى مرزى و تجھیز و تسلیح مردم قبایل، در  آرامى خاطر ایجاد ناھ انگیز ب پولى و مالى و تبلیغات ھیجان
جنگ سرد خود با پاکستان، ھیچ دست آوردى نداشتھ است، بلکھ برعکس، این داعیھ زمینھ بھره  طول سى سال

 ودودا داعیھ پشتونستان، ابتدا سر ،کھ اشاره شد ھاى سیاسى دھلى و مسکو را مساعدتر ساخت و چنان بردارى
ھى و عملى را از مردم و کشور خان و خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آن ھمھ تبلیغات و تخریبات شفا 

افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات ھالکتبارى در دو نیم دھھ اخیر بر کشور ما وارد 
ایتالف بین المللى بھ رھبرى  را در سراشیبى زوال و تجزیھ و چند پارچگى قرار داده است و اگر ساخت کھ آن

  .بران تنظیمى در تحقق این نیت تالش دارندامریکا جلو این تجزیھ را نگیرد، رھ

شد، بھ ھمان اندازه بیشتر خستگى و  دنبالش تالش ميھ قدر بیشتر ب مانست کھ ھر داعیھ پشتونستان بھ ُسرابى مي
ماند کھ ھر چھ بیشتر در آن پیش بروى، بیشتر  کالم دیگر، پشتونستان بھ ُمردابى ميھ ب. درماندگى در پى داشت

  .ى شد و تالش در جھت بھ چنگ آوردن آن، تالش در جھت نابودى خود استدرآن غرق خواھ

  
حال  خان و گروه فشار بر پاکستان، در شرایط عدم توانایى نظامى و اقتصادى و در عین دووگیرى دا واقعا موضع
کار بیھوده و  یک تردید شان، بى گى رھبران مردم قبایل بھ استقالل عالقھ ھاى ترانزیتى پاکستان و بى راهھ محتاجى ب

ھا دالر  شود و نتیجھ آن جز تیره شدن مناسبات نیک ھمسایگى و ھدر رفتن میلیون سرى محض پنداشتھ مى  خیره
  .ھاى خارجى و عواید داخلى چیز دیگرى نبوده است قرضھ

یس ھاى آبیارى و زراعت و تاس اگر آن ھمھ پول ھنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندھاى آب و کانال
شد و مجبور  ھا افغان کارطلب، کار و لب نانى تھیھ مى رفت، یقینا براى میلیون کار ميھ ھاى تولیدى ب کارخانھ 

شدند  ثانیا عناصر عظمت طلب باید متوجھ مي. شدند بھ عرضھ تقریبا رایگان نیروى بازوى خود در خارج نمى
 شود چنین داعیھ است و با دست خالى و زور کم نمى تر از پاکستان مانده کھ افغانستان خود کشور فقیرتر و عقب

  . ى را تحقق بخشیدی

  
  

  یافتھ است؟ پایانپشتونستان  مسالھآیا 

خاتمھ یافتھ  مسالھپشتونستان یک  مسالھظاھراً  ١٩٩٢قدرت رسیدن تنظیم ھاى اسالمى درافغانستان در ھ با ب 
 ک در صدھا زد و بندسیاسى گیر افتاده بودند و ھری پاکستان ھر شد، زیرا رھبران تنظیمى افغان در تلقى مي
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ھا  يیھاى پاکستان ذخیره داشتند کھ در صورت سرپیچى از نیات پاکستان، این دارا یک سرمایھ ھایى در بانک
  .رسید گردید و دست این رھبران بھ ھیچ جایى ھم نمي مسدود مي

. زبان بیاورند را بر» خط دیورند«ئت نداشتند نام کھ جر رھبران تنظیمى چنان از پاکستان ترس داشتند ،برین بنا
ھا، اسناد خط دیورند را از آرشیف وزارت امورخارجھ افغانستان مخفیانھ  شد یکى از رھبران تنظیم گفتھ مى احت

  .را در بدل پولى و امتیازات دیگرى بھ پاکستان فروختھ باشد بیرون برده و شاید آن

کھ در پاکستان  ابدین معن. بھ یک حقیقت تبدیل شود خواھد آرمان، مي اینک داعیھ پشتونستان از صورت یک
گردد و داعیھ چنان است تا از ترکیب  شود و سیمنار و کنفرانس دایر مي نواختھ مي پشتون ھااکنون دھل اتحاد 

ھ کرد ک توان تصور آیا مي. ساختھ شود» پشتونستان«سوى خط دیورند و این سوى خط دیورند  ى آنپشتون ھا
بدون استشاره امریکا،کسى جرئت طرح و اجراى چنین کارى را ندارد ؟ این موضوع ما را بھ یاد طرح تقسیم 

نام ھ بزرگ مى اندازد کھ یکى از این ایالت ھا ب» سھ ایالت«شھرانى بھ هللا افغانستان از سوى داکتر عنایت ا
  .نام گذارى شده بود» پشتونستان«

ھاى رسیده از  گزارش«: نوشت را طرح کرد و مسالھسال جارى این ) کتوبرا ٢٩(عقرب ٨تایمزدر  رسانھ آسیا
 آن ھاو فعالیت  پشتون ھاایالت سرحد شمال غربى پاکستان و ایالت بلوچستان حاکى از احیاى مجدد جنبش قومى 

ت منطقھ مرزى بین افغانستان و پاکستان کھ بھ طور مرتب شاھد عملیا. است« خط دیورند«روى منطقھ حساس 
در انتخابات اخیر در . نظامى پاکستان بھ منظور زھر چشم نشان دادن از قبایل مخالف حکومت مرکزى است

» متحده مجلس عمل«ائتالفى از شش حزب بنیادگراى حامى طالبان و بن الدن تحت عنوان  ،ایالت سرحد پاکستان
  » . بخشى از ائتالف حاکم بلوچستان بھ قدرت رسیدند

کنند کھ در آن شھرھاى مھم  برخى مقامات افغانى صحبت از نقشھ جدیدى مي... «: کند مياین نشریھ عالوه 
مقامات پاکستانى ھم اخیراً از مالقات ھایى بین . شوند و کویتھ جزو افغانستان محسوب مي پیشاورپاکستان مثل 

ھ شده است، ب ھاآن مطلع شده اند کھ باعث نگرانى  پشتون ھارھبر » خان عبدالولى خان«حامد کرزى و 
  ».کھ فھمیده اند این مذاکرات با ترغیب امریکایى ھا صورت گرفتھ است خصوص این

مالقات اخیر ولى خان و حامدکرزى کھ برخالف روند مذاکرات و سیمنارھاى برنامھ «: دھد نشریھ ادامھ مي
از ھمیشھ کرد، موضوعى را داغ تر » پشتونستان«ریزى شده در ایاالت سرحدو بلوچستان انجام شد، بحث داغ 

و  پیشاورى مقیم امریکا و اروپا نیز از ن ھااھیات نمایندگى افغ. کھ بھ وضوح مورد حمایت امریکاھم ھست
گفتند کھ  آن ھا. ى و احقاق حقوق آنان حمایت کردندپشتون ھاکویتھ، مناطق کلیدى مرز دیورند، دیدار و از اتحاد 

بھ . نیز تاثیر منفى گذاشتھ است آن ھاشرایط اجتماعى و اقتصادى  ، کھ برپشتون ھادیورند نھ تنھا برتاریخ  مرز
. بوده است پشتون ھانتیجھ توطئھ براى محدود کردن قدرت  گفتھ ماکان شینوارى، افغان مقیم آلمان، مرز دیورند

 پشتون ھا رسد دوباره موجى در حمایت از ھاست کھ در منطقھ شنیده نشده و بھ نظر مي این اظھار نظرھا سال
  .»در حال شکل گرفتن است

و قبل از آن [م زدن ثبات منطقھ در دھھ ھشتاد و در دوران اشغال افغانستان ھ آخرین بار شوروى سابق براى بھ 
این ایده رامطرح کرده بود، اما پس از سقوط شوروى و فروپاشى ] چفشقدرت رسیدن خروھ از زمان ب

براى نخستین بار در تاریخ پاکستان با احزاب  وع را خاتمھ دادند وکمونیسم، گروه ھاى ملیگراى پشتون موض
تا نشان دھند  پاکستان متحد شدند) مسلم لیگ(جمعیت مسلمانان » نواز شریف«دست راستى پاکستان مثل حزب 

. ریشھ بومى در دو کشور ندارد و ھمواره توطئھ خارجى بوده است پشتون ھابھ وجود آمدن سرزمین  مسالھکھ 
نیروھاى ملیگرا تالش ھاى » متحده مجلس عمل«حاال با مداخلھ نظامى پاکستان در آن منطقھ و سکوت مطلق  اما

موضوعات . و کویتھ دوچندان کرده اندپیشاوروجود آوردن یک منطقھ پشتون نشین از کابل تا ھ شان را براى ب
براى شکست قدرت نظام ھاى  حربھ مناسبى ،حساس و تحریک آمیزى مانند پشتونستان و توسعھ بلوچستان

 تواند باعث تحرک و ایجاد جنبش بین تاجیک احیاى جنبش پشتونگرایى مي. موجود در افغانستان و پاکستان است
تواند جنبش ھایى  مي احت. ک ھاى شمال افغانستان و در نھایت مبارزات فراوان براى تجزیھ کشورشودیھا و ازب

نتیجھ . ھا ھمھ عواقب بلند مدت ماجراست البتھ این. بھ راه بیندازد» بزرگتر«و پنجاب » بزرگتر«براى کشمیر
افغانستانى کھ در  ،فورى و مھم مطرح شدن موضوع پشتونستان بى ثباتى در پاکستان، ایران و افغانستان است

 کمک امریکا نفوذش را در منطقھ گسترشھ کند تا ب را مي عین مواجھھ با اغتشاش و بى نظمى تمام سعى خود
  ».دھد
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بسیارى از حکام فعلى افغانستان براین باورندکھ توافق بین «: کند کھ اشاره مي بھ این نکتھ نیز» آسیا تایمز«
در خط دیورند بھ عنوان خط مرزى  ١٨٩٣انگلیسى در سال » سرھنرى مور تیمور«و » امیر عبدالرحمن خان«

خواھند کھ  مي از امریکا ن ھااحاال افغ .تمنقضى شده اس ١٩٩٣دوکشور اعتبارى صد سالھ داشتھ و در سال 
  )اکتبر ٣١ى، یسایت آریا( ».مذاکرات جدیدى در باره خطوط مرزى پاکستان ترتیب دھد

دیگر از  ١٩٩٣قرارداد خط دیورند براى مدت یکصد اعتبار داشتھ و در سال : شود کھ گفتھ مي در مورد این
 ١٢خط دیورندکھ در  وافقت نامھدھد، در م تاریخ گواھى مي تا جایى کھ: اعتبار ساقط شده است، باید گفت کھ 

 ى بھ امضاء رسیده است، در ھیچیخارجھ ھند بریتانیا بین امیر عبدالرحمن خان و ددیورند وزیر ١٨٩٣مبر انو
، سراج ٣٠٠ص  ،، حبیبى، تاریخ مختصر افغانستان٦٩٠ص  ،غبار، مسیر تاریخ: رک(یک از مواد ھفتگانھ آن

نشده کھ این توافقات براى مدت محدود مثالً ده سال یا صد سال ویا تا  ذکر) ٩٥٠تا ٩٤٦، ص ٣ ج ،التواریخ
این آوازه ھا از طرف دستگاه استخبارات نظامى پاکستان . غیره حضور بریتانیا در نیمقاره مدار اعتبار است و

  .ھاى افغانى داده شده است سازماندھى و بھ دھن رھبران تنظیم

و  بریتانیاییجواب این پرسش کھ خط دیورند یک قرارداد بین حکومت ھند ھ ى بیا، در مصاحبھ اسم رشتیق سید
  :کند نظر مي افغانستان بود؟ چنین اظھار

دیورند وزیرخارجھ  بین امیر عبدالرحمن خان و سرتیمار ١٨٩٣مبرانو ١٢موافقتنامھ خط دیورند کھ بھ تاریخ « 
اصالً موافقتنامھ . فقتنامھ موقتى نبود، بلکھ شکل دایمى داشتعقد شده بود، یک موا) بریتانیاییھند(
)Agreement (نظر بھ معاھده اھمیت کمتر دارد).موافقتنامھ سرحد را ) ٦٩٠را معاھده گفتھ است، ص غبار آن

کرد، بلکھ تنھا حدود ساحھ نفوذ دو طرف را در عالقھ سرحد معین مى ساخت کھ بھ موجب معاھده  تعیین نمي
روى ھ حدودى کھ در تصرف شان بود، ب خواستند ھا ميی گلیسنا. ھا واگذار شده بودی بالً بھ انگلیسگندمک ق

ھا مناطقى کھ از نظر استراتیژیکى اھمیت داشت، ی انگلیس. روى زمین تطبیق گرددھ نقشھ تثبیت شود و بعداً ب
خاطر تثبیت نقشھ بر روى ھ ف بدو طر ت ھاى ھراھی .کرد مدنظر داشتند، ولى طرف افغانى با آن مخالفت مي

 ھا بھ حکومات خود جھت مشوره رجوع مي ت ھا در وقت وقوع مشکالت و مخالفتاھی. زمین توظیف گردیدند
ت ھا تعیین نشد و انقشھ بر روى زمین تطبیق گردید، ولى یک قسمت تا اخیر کار ھی نمودند، قسمت ھایى از

 قسمت عالمھ گذارى نشده در شمال دره خیبر. مھ گذارى نشدصورت کامل عالھ یعنى خط دیورند ب. اندمناقص 
  . شود نام دوکالم یاد ميھ واقع است کھ ب

اکستان ایجاد شد، وزیرخارجھ ھاى بعد کھ حکومت پ سال ھا داشت، دری با اھمیتى کھ خط دیورند در نزد انگلیس
 یى کھ ميآن ھاحواب ھ لھذا ب. کرد مالخط دیورند را سرحد بین المللى اع ١٩٥٠ستان انتونى ایدن، در سال انگل
صد سالھ خط دیورند اتمام یافتھ، باید گفت کھ خط دیورند قرارداد موقت نبود، بلکھ شکل دایمى  میعاد یک: گویند

  .)٤٠٧، ص ٢ارمغان امید، ج (» .را داشت

حکومت افغانستان  آقاى رشتیا در جواب این سوال کھ آیا دروقت تجزیھ نیمقاره ھند و ایجاد کشور پاکستان،
. لغو معاھده دیورند بود میکى از این عکس العمل ھا اعال ،بلى«: گوید  عکس العمل نشان داد یا خیر؟ مي

حکومت افغانستان ادعا داشت کھ چون معاھده دیورند اصالً میان حکومت انگلیس و حکومت افغانستان عقد 
. خود لغو شده استھ بین رفتھ است، معاھده خود ب ان ازبا ایجاد پاکست) انگلستان(یکطرف معاھده . گردیده بود

منازعھ . نمود حکومت جدیدالتشکیل پاکستان این ادعا را قبول نمى کردو خط دیورند را سرحد تلقى مي
  ) ھمانجا(».وکشمکش بھ ھمین خاطر باالى موضوع پشتونستان دوام کرد

خواستیم کھ  زمانى ما مي. آغاز گردیده استیک نوع شمارش معکوس : آقاى رشتیا در پاسخ این پرسش کھ 
 خواھد و پالن دارد کھ افغانستان را جزو پشتونستان سازد؟ مي پشتونستان ضم افغانستان شود، حاال پاکستان مي

کرد کھ پاکستان برادر  دراین شکى نیست کھ پاکستان از آغاز چنین مطلبى را در نظر داشت و ادعا مي«: گوید
زعماى پشتون منطقھ سرحد مانند ولى خان و دیگران چنین . داند انستان خود را کالن ميکالن است، ولى افغ

سال باین طرف  ٢٥٠افغانستان از . ادعایى دارندکھ عالقھ ھاى پشتون نشین افغانستان باید جزء پشتونستان باشد
. را ندارند جھانى تحمل آن وجود داشتھ و سرحدات آن چندین بار تثبیت شده است، نھ مردم افغانستان و نھ جامعھ

را  آن رخنھ کند، و قسمتى از آن کھ کسى در باید افغانستان بھ حیث یک کل با داشتن حکومت مرکزى بدون آن
در آن نفوذ نداشتھ و ) ھمسایھ(کشورھاى خارجى. ثغور جغرافیایى آن تثبیت گردد دوباره حدود و. جدا نماید

  )٤١٠بع، ص ھمان من(» .سرحدات آن را محترم بشمارد
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ھ من بھ صفت یک افغان منسوب ب .بیاییم پایینبیائید واقعبیانھ تر موضوع را بررسى کنیم و از مرکب احساسات 

خواھم چند نکتھ را بھ عرض  ، ميقوم پشتون کھ در وطن خواھى خود را از ھیچ پشتون دیگر کمتر نمى شمارم
  :ھموطنان خود برسانم

از جنگ اول افغان و  پسسوى خط دیورندکھ  ھاى آن است کھ سرزمین ان معنبھ ای» خط دیورند«قبول نداشتن 
، پیشاورتعلق گرفتھ اند، از قبیل  بریتانیاییاز پیکر افغانستان جدا شده اند و بھ ھند  ١٨٤٢انگلیس یعنى بعد از 

بین » دیورندخط «کشمیر و سند، و ھمچنان مناطقى کھ براثر معاھده گندمک و سپس براثر قرارداد معروف بھ 
بھ امضا رسیده و شامل ایاالت بلوچستان و صوبھ  ١٨٩٣در  بریتانیایی امیر عبدالرحمن خان و حکومت ھند

یعنى پاکستان تجزیھ شود واز پنج ایالت آن  بھ کالم ساده تر. گردد، دوباره بھ افغانستان تعلق بگیرند مي سرحد
آیا چنین کارى ممکن است ؟ و آیا ! برایش بماند  بلت پنجافقط یک ایا چھار ایالت بھ افغانستان تعلق بگیرد و

صد و  صد و شصت سال و حد اقل یک ھم بعد از یک تواند عملى باشد؟ وآیا چنین خواستى، آن چنین امرى مي
  .ده سال جدائى خواست معقولى است؟ ھرگز نھ

خاطر بدست ھ مداران افغانستان بصد و پنجاه سال است کھ زما یک نشان دادیم کھ بیش از با اسناد تاریخوار 
ى را تحقق بخشند، ولى ھمگى سر خود را در یبستند تا چنین داعیھ  کارھ تمام امکانات خود را ب پیشاورآوردن 

خطر افتاد و ھنوز این خطر برطرف ھ این راه از دست دادند تا آنجایى کھ در دھھ اخیر موجودیت افغانستان ب
را از خطر  مانده است، آن باید تالش بکنیم کھ آنچھ باقي،واقعاً وطن پرست ھستیم ما اگر مردیم و اگر .نشده است

وقت  حالى کھ وحدت ملى ما بیش از ھر کھ با دست خالى و شکم گرسنھ در نھ این ،نابودى و تجزیھ نجات بدھیم
براى حفظ  م تادیگر خدشھ دار شده و اردوى ملى ما بھ ملیشھ ھاى قومى تنزل کرده است و ما مجبور شده ای

این ملیشھ  رھبرى دولت نمى تواند بر اامنیت گدائى کنیم و حت ،امنیت در پایتخت کشور از نیروھاى بین المللى
کند، آیا چنین ادعایى  ناچار براى حفاظت جان خود از خارج بادیگارد استخدام ميھ ھاى اعتماد داشتھ باشد و ب
  بى جا و نا معقول نیست؟

نفرت دارم، ولى باید پذیرفت کھ پاکستان امروز بھ یک قدرت اتمى در منطقھ تبدیل شده است  من از نام پاکستان
و یگانھ ابر قدرت جھان امریکا براى تحقق نقشھ ھاى استراتیژیکى خود بھ پاکستان بیش از افغانستان اھمیت قایل 

ون خواھد بود و نھ مال ومص ھاى طالبان چریک نھ راه ھاى ما از دست دزدان و ،پاکستان اگر نخواھد. است
ن انھ وسایل بازسازى کشور تأمین خواھد شد ونھ ما افغ. شد سالم وارد افغانستان خواھد التجاره افغانى صحیح و

ست و با این دشمن دست و پنجھ نرم کردن بھ ا يیپاکستان دشمن قوى پنجھ . از جنگ دست خواھیم گرفت ھا
بیچاره ساختھ است  افغانستان را استعمارانگلیس خنجر زده و ،قت کنیمکمى د اگر .ضرر منافع علیاى کشور است

فکر روابط حسنھ با ھ جاى تشنج آفرینى، بھ برین اگر از ھمان اول اولیاى امور افغانستان ب نھ پاکستان، و بنا
ز کشورھاى کھ کشمکش و تشنج، اما متاسفانھ کھ برخى ا این پاکستان مى افتاد، بسیار براى ما مفید تر بود تا

  .برود پایینخواھند کھ این زخم ناسور الیتام یابد و آب خوش از گلوى مردم ما  ھمسایھ ما نخواستند و نمي

داند کھ افغانستان  ھدف پاکستان از آوازه انداختن خط دیورند این است تا افغانستان را بھ چالش بطلبد، زیرا مي
گ ساالران خود خواه و نا آگاه از دسایس پشت پرده است و دچار بحران بى ثباتى و امنیت داخلى از دست تفن

نیروھاى پاکستانى بھ  ،بھ ھمین دلیل. ى است، نداردیتوانایى مقابلھ با پاکستان را کھ اینک داراى سالح ھستھ 
 پیگرد طالبان و القاعده و جلوگیرى از خاطرھ رھبرى امریکا بھ بھانھ ھمکارى با نیروھاى ایتالف بین المللى ب

در داخل افغانستان پیش آمدند و بھ ساختن پوستھ ھاى دیده بانى  نفوذ شان بھ داخل افغانستان تا چھل پنجاه کیلومتر
دولت  ،بھ عبارت دیگر. پرداختندکھ با عکس العمل شدید نیروھاى دولتى و مردم افغانستان در منطقھ روبرو شدند

 ت کھ طالبان از مناطق مرزى پاکستان بھ افغانستان نفوذ ميافغانستان پس از سقوط طالبان ھمواره مدعى بوده اس
پاکستان با  ،بنابرین. مى باید پاکستان جلو نفوذ طالبان و القاعده را بگیرد زنند و ثبات را برھم مي کنند و امنیت و

افغانستان سند و قول بگیرد کھ مرز پاکستان با  ن ھااخواھد از افغ نفوذ چریک ھاى طالبان مي عدم جلوگیرى از
خواھد با ھمراھى  خط دیورند را قبول ندارد، پس پاکستان مي قراردارد ؟ و چون دولت افغانستان رسماً  کجا در

داخل افغانستان پیش بیاید کھ مردم و دولت افغانستان ھ نیروھاى امریکایى بھ بھانھ مبارزه با تروریسم تا آن حد ب
طبعاً نیروھاى امریکایى . اکستان با افغانستان مثالً اینجا یا آنجاستدست بھ عکس العمل بزنند و بگویند کھ مرز پ

خواھند بدانند کھ مرز پاکستان با افغانستان در کجاست تا بقایاى طالبان و القاعده را تا مرز پاکستان دنبال  نیز مي
یکى مشکل نفوذ . استپاکستان روبرو  دو مشکل بزرگ در سرحدات خود با با کنونافغانستان  ،کنند، براین بنیاد



 118

مشخص شدن خط مرزى  مسالھھم زدن امنیت در مناطق جنوب کشور است و دیگرى  بر افراطیون طالبان و
  .میانى امریکا و سازمان ملل متحد حل آن از توان افغانستان بیرون است در کھ بدون پا است

در اسالم آباد کھ گفتھ  ان ملل متحدخبرگزارى سازم برابروزارت خارجھ افغانستان در ) مبرانو ٧(عکس العمل 
کمیسیون سھ جانبھ امنیتى افغانستان، پاکستان و امریکا بحث در باره تعیین خطوط مرزى بین دوکشور و «: بود

ى جز ادامھ یکھ نتیجھ  خورد ، از ھمان احساسات افغانى آب مي»در این زمینھ را آغاز کرده اند اختالف موجود
فکر ما این بھترین ھ ب .زند فغانستان را در امر بازسازى و تامین ثبات سیاسى لطمھ ميدنبال ندارد و اھ تشنج ب

فرصتى است تا این کمیسیون در رابطھ بھ تعیین نقاط نامشخص مرزى اقدامات مقتضى از راه مسالمت آمیز 
اختالفات مرزى  بدون پا درمیانى سازمان ملل و امریکا در این قضیھ، حل. یعنى مذاکره و گفتگو انجام دھند

  .رسد افغانستان و پاکستان از توان خود طرفین ناممکن بھ نظر مي

و کشورما از بحران نجات یابد، بھتر آنست تا از مرکب جھل  اگر آرزو داریم کھ ثبات و امنیت بھ کشور برگردد 
ین براى مردم خود رسمیت بشناسیم و بیش از اھ م و خط دیورند را در بدل یک دست آورد مناسب بیبیای پایین

   .درد سر فراھم نسازیم

موضوع خط دیورند بھ  ھاى اخیر دوره ریاست جمھورى خود با پاکستان بر سر سال ود درودا سردار محمد
گفتھ . یا عملى بشود، تا حدودى منافع افغانستان را تأمین خواھد نمود شد و توافقى رسیده بود کھ اگر عملى مي

پاکستان بھ این توافق رسیده بودند کھ پاکستان در بندر گوادر بلوچستان براى  ود باوشد کھ پرزدنت دا مي
افغانستان یک بندر تجارتى آزاد با یک راه ترانزیتى مال التجاره از آن بندرگاه تا افغانستان قبولدار شده بود و در 

ھم اگر دولت افغانستان موفق  اکنون .بشناسد بھ رسمیتھم موافقت کرده بود تا خط مرزى دیورند را  داوودمقابل 
خم ناسور روابط افغانستان با زتواند بر  بشود تا چنین امرى را بر پاکستان بقبوالند، این توافق تا حدودى مي

تنش بر سر خط  ،در غیر آن. بگذارد سوى خط دیورند مرھم ھاى آن از دست دادن خاک خاطرھ پاکستان ب
  .طرف تاثیر ناھنجارى خواھد انداخت ابط دوبر رو یافت و مرزى دیورند ادامھ خواھد

اقدامي شجاعانھ از سوى دو طرف مي تواند بھ این بحران : ک دیپلمات افغانستان در این باره معتقد استی
تاریخ نشان داده است کھ : این منبع مي افزاید .تاریخي روابط پایان دھد و فصل جدیدى در این مسیر ایجاد کند

ى آنان را محتاط و ترسو ینبوده و ھراس از واکنش توده ) ریسک(بھ خطر کردن  ھیچ یک از طرفین حاضر
، »بھ تاریخ پیوستھ است خط دیورند«: یکي از دولتمردان افغانستان نیز با تردید و ابھام مي گوید  .ساختھ است

اکنش سخت و مطمئن است کھ بیان کننده آن با و«: اما وى حاضر بھ بیان رسمي این موضع نیست و مي گوید 
اما  قانوني است، قرارداد دیورند مربوط بھ دوران استعمار و غیر: وى مي افزاید  .»انتقام مردم مواجھ خواھدشد

دو  ،بر این بنا. گذر زمان شاید بھ نوعي بھ آن رسمیت داده است و تا ابد ھم نمي توان آن را مسکوت گذاشت
  . بل، بھ حل این مشکل تاریخي کمک کنندطرف باید با قایل شدن امتیازھایي براى طرف مقا

موضوع دیورند را نھایي کند و  دولت پاکستان در زمان حاکمیت مورد وثوق خود در عصر طالبان تالش کرد،
طالبان نیز کھ وابستھ بھ اسالم آباد معرفي مي شد، از قبول این خط مرزى  ااکثر استفاده را از آن ببرد، اما حت حد

ى دو سوى مرز را شامل مي شود، پشتون ھارا کھ  »پشتونستان بزرگ«این اواخر ادعاى  در اسر باز زد و حت
  .مطرح کرد

ناامني در افغانستان را بر امنیت ترجیح داده  ،کنون پاکستان ھمواره از بدو تولد تا بر اساس باورى در افغانستان،
این کشور تئورى بحران را در افغانستان  است و در نگاھي خوشبینانھ اگر نگوییم ھمھ، اما بخشي از حاکمیت در

  . دنبال کرده اند

دولت اسالم آباد اکنون با یک چالش بزرگ و عمده در مناطق قبایلي مورد اختالف مواجھ است کھ  ،عالوه بر این
  .سایھ افکنده است بھ سھم خود بر عادى سازى روابط دو کشور

القاعده در این مناطق قرار دارد و دولت افغانستان ھمواره ادعا بر اساس بسیارى از ادعاھا، پایگاه ھاى طالبان و 
 کرده است کھ این دو گروه و ضلع سوم ائتالف مخالفان یعني حزب اسالمي افغانستان بھ رھبرى گلبدین حکمتیار

انگارى در  از این مناطق تدارک ناامني و جنگ را مي بینند و دولت پاکستان را حداقل بھ بي تفاوتي و سھل
اگر ادعاى حضور طالبان و حزب اسالمي کھ ھر دو داراى پایگاه قوى در میان  .مقابلھ با آنان متھم کرده است
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ى دو سوى مرز، خود تھدیدى بالقوه براى پاکستان نیز پشتون ھاھستند، صحت داشتھ باشد، ارتباط  پشتون ھا
کھ از  ي ابعاد نھ تنھا بھ نفع دو کشور نیست، بلاسالم آباد در برخ -لذا تداوم بحران روابط بین کابل  .خواھد بود

  .ھاى سوء آن نیز سایر کشورھاى منطقھ و جھان نیز دچار زیان خواھند شد آسیب

جانبھ را مي گیرد،  ھاى دو ى بھ تدریج جاى ھمکاريیھاى منطقھ  در شرایط نوین کنوني کھ بحث ھمکاري 
ى در تمام ابعاد آن خواھد بود کھ نمونھ بھ روابط منطقھ یي بي شک، سدى محکم بر سر راه توسعن ھااچنین بحر

دیگر آن را مي توان در بحران روابط بین ھند و پاکستان و آثار منفي آن بر گسترش روابط تجارى ونفتي ایران 
این کشور  صرف نظر از اشتراک دیني، فرھنگي و مرزھاى طوالني افغانستان و پاکستان، .و ھند مشاھده کرد

  .مسیر ایده آل پاکستان بھ آسیاى میانھ است ھاى آزاد و افغانستان نیز ي از نزدیکترین مسیرھا بھ آبداراى یک

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 نوید

   

  خط دیورند ارتباط ختم جنگ با
   
ست اپس منطقي  است، مبناي عوامل بیروني شكل گرفتھ بحران موجود درافغانستان بر كھ مقدمات يیجا از

تعین كننده  احت سرنوشت و فرداي كشوركلیدي و خصوص كشورھاي بزرگ درھ و بم كھ نقش بیروني ھا یبگوی
كھ ھیچگاه  است جھاني شده مبارزه با تروریزم تبدیل بھ پدیده فرامزي و لھ افغانستان واچون مس .تواند بوده مي
  تواند۔ داخل افغانستان محدود بوده و مانده نمي مشكالت دروني در چونانزوال آن  ظھور و

  
قشون  دوران جنگ سرد موقعیت جیوپولیتیكي افغانستان سبب شد تا مورد تجاوز است كھ در روشنھمگان  بھ

بحران  .از ھم پاشید را سیاسي كشور نظامي و ،ساختارھاي اقتصادي ھمھسرخ قرار گیرد و سھ دھھ جنگ 
با شوروي سابق درامتداد  الخره پیامدھاي منفي جنگ طوالني افغانستاناب و  عمیق سراپاي جامعھ را فرا گرفت
 اما پالیسي .جود آوردوكشورھاي عربي را بھ  پاكستان و خصوص درھ منطقھ ب خود بحران بنیادگرایي فكري در

زمان دست  آن حدود كشورھاي خودشان در خطر بنیادگرایي در عربي براي جلوگیري از كرھاي پاكستاني ویم
  :سازمان دادند كھبھ گونھ یی خلي را ن جنگ ھاي دااپیروزي مجاھد با كار شدند وھ ب

 كھ گویا قضایاي افغانستان كامالً داخلي و ]و طوری بنمایانند[ جھان منزوي سازند افغانستان را در نخست،
   .ستآن ھامربوط خود 

نام امارت طالبان را ریختند ھ ب تندرودولت  طرح ایجاد یك ،افغانستان قدرت در یخال از بھره گیری با دو دیگر،
 نگھداشتھ مصروف افغانستان در ،پاكستاني بودند و یچیچن ،عرب تبار بیشتراسالمي را كھ  تندرو یانتا بنیادگرا

تا کشورھای نفت خیز عرب از شر شان مصوون و در امان بماند و از [ را محدود سازند ساحھ عمل شان و
  .]ساز نباشند سر ل دردییبرای جھان غرب و اسرا ی ھمسوی

  
 كھ مي طالبان كالً پروژه غیرافغاني بود »خودجوش« نامنھاد حاكمیت یسناریو ،عمومي تصوریعني خالف 

ن امعلوم بود كھ افغ انوآاما از ھمان  و .آورد شمارتوان این دوره را فاجعھ بار ترین مرحلھ تاریخ افغانستان بھ 
زیرا طراحان  .منطقھ بوده باشند در كھ عامل ایجاد بحران وكشورشان قرباني بحران منطقھ گردیده اند نھ این ھا

را  آن ھاخواستند  ميطالبان  تجھیز ن امریكایي دكترین ایجاد دولت طالبان با تمویل وامشاور پاكستاني و، عربي
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كھ این بحران صادر شده بھ  خبر از این اما بي .نگھدارند محدود افغانستان تحت كنترل خود مصروف و در
سوی نھ تنھا افغانستان را بھ  بود كھ یبماند و این بزرگترین اشتباھ ود بھ افغانستانمحد توانست نمي ،افغانستان

آھستھ آھستھ  چون بنیادگرایي .پردازد مي تمام بشریت جھان و را بھاي آن بلكھ امروز ،نابودي كامل سوق داد
چنانچھ فاجعھ  .ندتوا ون مانده نميواز مصیبت آن مص یكھ ھیچ كشور ساختثابت  ،ابعاد جھاني كسب نموده

مناطق مختلف جھان نشان داد كھ تروریزم بین المللي و تفكر طالباني  ھا بم گذاري دیگر دره د یازده سپتامبر و
  كند۔ تمدن بشري را تھدید مي ست كھ جھان امروز واچالش  بزرگترین مصیب و

  
ن اافغ كمكھ ب و ھ افغانستان شدندخصوص امریكا با سراسیمگي متوجھ ب جامعھ جھاني ور گرچھ بعد یازده سپتامب

 بعداً بھ اساس فیصلھ جلسھ بن دولت موقت .طالبان را از اریكھ قدرت خلع كرده از افغانستان فرار دادند ھا
ھ از انتخابات آقاي كرزي بپس  سر انجام و برگزار گردید لویھ جرگھ قانون اساسي و در پی آن تاسیس گردید

  .بھ قدرت رسیدیس جمھور منتخب مردم یعنوان ر
  

ھم جامعھ جھاني  بود كھ باز یاشتباه دوم ھنگام اما اتكاء صرف بھ بیرون راندن طالبان از افغانستان درآن
 شد در افغانستان منجربھ نابودي ھمیشگي شان مي آن ھاطالبان پدیده افغاني نبودند كھ شكست  زیرا .مرتكب شد

آن  ،ھنگام درآن .پاكستان فعال است تا بھ امروز در آن ھا فكري تعلیمات مراكز كھ پایگاه ھاي نظامي و حالي در
خویش آرایی رھبران شان با رھبران القاعده یكجا براي باز دست دادند و تنھا حاكمیت خویش دركابل را از ھا

بي تجربگي  افغانستان بیرون شدند و اما ضعف اداره تازه بنیاد كرزي و فریبكاري پاكستان و ظاھراً از
داخل پاكستان درآن زمان  تعقیب مراكز اصلي طالبان در از نش سبب شد تاامتحد ناسان اداره بوش وكارش

استفاده از بي با  ه،نمود آغاز با متحدان غربي اش را یی بازي دوگانھ جنرال مشرف عمل آید وھ جلوگیري ب
قبال مناطق  انستان درسیاسي وزارت دفاع افغ ھم از عدم موجودیت استراتیژي نظامي و كفایتي دولت و

تداوم  وداخل افغانستان سازماندھي  در آزگاررا ھفت سال یی جنگ بي نتیجھ  isi دولت پاكستان و ؛سرحدي
اقتصادي براي  جز تلفات جاني ویی جبھات طالبان را تمویل و تجھیز مي نمودند كھ نتیجھ  پنھانیخود  بخشیدند و

افغانستان بھ  فرصت ھاي طالیي كھ بعد از شكست طالبان در متاسفانھ و  نیروھاي بین المللي نداشت و ن ھااافغ
داخل خاك پاكستان ھم در ھمان زمان  در آن ھا زیرا اگر مراكز .ھدر رفت بھ ھبا و ھمھ ھمھ و ،وجود آمده بود
 یی رحلھم در ما اما متاسفانھ امروز ،نام طالب ختم بودھ بیی پرابلم و غایلھ  شاید امروز ،گرفت ھدف قرار مي

 منطقھ عمل مي در احت درافغانستان و پیشاز ھفت سال  تروریزم بین المللي قوي تر قرار داریم كھ طالبان و
  .نمایند

  
  ؟است پھلو را انتخاب كرده وجود آید كھ چرا پاكستان سیاست دوھ ب یشاید سوال

اوایل  در .البان را بھ عھده داشتندط تجھیز جنگي گروه تمویل و ،ایجاد كھ ابتكار اصلي isiنظامیان پاكستان و 
دا «انتقام شعار  دست گرفتھ وھ عمل را ب ابتكار ،با ایجاد یك حكومت دست نشانده در افغانستان خواستند مي

، كھ حلقات مختلف بنیادگراھاي پاكستانيی ایج اما از .را از دولتمردان افغانستان بگیرند »پشتونستان زمونژ
را براي  آن ھاتوانست  منطقاً پاكستان نمي ،داشتند پھلوي طالبان حضور در تلفعرب ازكشورھاي مخ و یچچن

گاگاھي بھ حامیان  ،كھ قدرتمند شده اند این طالبان آھستھ آھستھ با تصور فرمان خود نگھدارد و زیرھمیشھ 
 را در ستانچنانچھ مال عمر تقاضاي بیرون رادن اسامھ بن الدن ازافغان .نمودند اصلي شان ھم دھن كجي مي

   .بھ وي پناه داد ،ھمان زمان رد نموده
  
لھ طالبان چنان گره خورده امس سرنوشت شان با افغانستان در اما كنون نظامیان پاكستان درك نموده اند كھ و...
 آینده این كشور بي ثباتي در داخل پاكستان گردیده و منجر بھ آغاز بي امني و ثبات در افغانستان ایجاد نظم و كھ
تعویض قدرت در اداره  كھ بعد از یی نظامي تحوالت فشارھا و چھ اگر. گرداند نابودي مواجھ مي خطر وا را ب

نشان  طالبان عكس العمل جدي تر برابر وارد گردید تا در و جامعھ بین المللي اوباما سویپاكستان از ر ب امریكا
 یمطمین شود دیگر بھ نیرو جدي نخواھد نمود كھو نابودي طالبان اقدام  محو تا زماني در اما پاكستان ،دھد

 ینیاز تضعیف در افغانستان كدام ھم عامل كشورھاي غربي و براي رشوه گیري از منحیث عامل فشار طالبان
افغانستان حل گردد تا دولتمردان پاكستان بر  بین پاكستان و مرزیشود كھ مشكل  میسر مي یاین زمان نیست و

خصوص نظامیان آن ھرگز ھ ب دولت پاكستان و ،مرزیزیرا با مجھول بودن خط  .دھند پایان بازي دوگانھ شان
   .نابودي طالبان مبارزه صادقانھ انجام دھند در نیستند حاضر
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كھ با  توانیم مگر این افغانستان بھ میان آورده نمي ثبات و تامین امنیت در صلح و پس ما ھرگز حرف از 
مسایل  سالیان متمادي در كسي از من منحیث .جانبھ نرسیمھ افق كلي و ھمبھ تومرزی پاكستان روي معضلھ 

 دارم كھ مبارزه علیھ طالبان در مي اعالمجھانیان  بھ ام داشتھ مستقیم حضور یا غیر سیاسي افغانستان مستقیم و
 تر از تعدادبیش بارطرف دیورند چندین  نطالبان آ شمارچون  .خاك افغانستان ھیچگاه بھ پیروزي نخواھد رسید

   .در این طرف دیورند است شانھواخواھان 
   

دست گرفتھ و مشكل ھ افغانستان ابتكار عمل را ب یم كھ جانبیمعضالت كنوني فایق آ توانیم بر ما مي یزمان
 با پاكستان دراست، افغانستان بھ میراث مانده  اثر سیاست ھاي ماجراجویانھ حاكمان پشتون تبار مرزي را كھ از

جھت تنش  در آن ھانقش مثبت  زیرا امروز موجودیت قواي بین المللي و .ھاي دیپلوماتیك حل كندنشست 
مبناي  فراھم نموده یعني راه حل بر مرزیرا براي حل معضالت  یفرصت خوب ر،كشو دو ھر رب زدایي

ھر  اگر پس .وجود ندارد یدیگر راھ است و میسر صرف از طریق مذاكره دو كشور معقولیت ھاي سیاسي ھر
منطقھ یعني بھ رسمیت  ثبات در جھت تامین صلح و در نیازھاي روز اساس شرایط و دو جانب صادقانھ بر

 دو ھر ،دھند پایانبھ مشكل خود براي ھمیشھ  گذرد سال مي١١٤ عمر آن بیشتر كھ از مرزی ییشناختن خط 
ھاي بین المللي و  میثاق اقض ھمھن اسالمي طالبان را كھ كشور ھمسایھ بھ كمك جامعھ جھاني جریان انحرافي

  نابود سازند۔ ھمكاري ھاي متقابل در ،وردھاي علمي و آزادي ھاي مدني جامعھ بشري استادست
   

بدون تشخیص (طالبان  در برابرجنگ  ھرگز در ،با پاكستان نداشتھ باشیم یمشخص مرزیكھ ما خط  مادامی
كھ  یھفت سال ھچنانچ .یافتي دست نخوایم یكدام پیروز بھ )تانداخل افغانس در آن ھایا پاكستاني  ھویت افغاني و

 بمبارانداخل افغانستان ثابت شد كھ  براي دولتمردان افغانستان و ھم براي نیروھاي بین المللي مستقر در ،گذشت
 رد، بلدان یطالبان نھ تنھا كدام موفقیت در برابرافغانستان و ادامھ جنگ بھ شیوه كنوني آن روستاھا و دیھھ ھای 

افزود  آن ھاانگیزه ھاي جنگي  بھ تعداد افراد و ،متنفر اند آن ھااز حاكمیت  مردم افغانستان آن کھ برعكس با
ھرگز  ،كھ با طالبان دارد یی مبناي عالیق شخصي سوي دیگر سیاست ھاي ھمیشھ ناكام كرزي بر از گردیده و

یشان جز مصرف تبلیغاتي براي انتخابات كوچكترین مطرح نمودن طرح صلح با طالبان از ا ورد نداشتھ وادست
ضربھ  ،گریز ادامھ داشتھ باشد قدر كھ این حالت جنگ و ھر جھت تامین صلح دایمي نخواھد داشت و نفع در

كھ كدام نتیجھ  بدون این .بین المللي درافغانستان نسبت بھ طالبان افزایش خواھد یافت پذیري نیروي ھاي افغان و
سیاسي در مبارزه با طالبان باید در سرلوحھ كاري  -نظامي ر استراتیژيیپس تغی .دنبال داشتھ باشد ھموفقانھ را ب
  .قرار گیرد دولت بعدي
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  رویان 
 

 
 !نزدیک می شود» خط«بھ پایان » دیورند«

  
مرزی و گستره یکی از مسایل بسیار نگران کننده، خونبار و دردناک، پرتنش شدن لگام گسیختھ اوضاع در نوار 

ھای انسانی  بود و باش عشایر بینوا و سیھ روز پشتون است کھ برای درک آن بایستھ است از بلندای ارزش ھای
  .بھ مسالھ نگریست

  :، چند رویکرد وجود دارد»خط دیورند«پیرامون 

اختھ شده بین رویکرد آرمانگرایانھ و بلندپروازانھ ماجراجویانھ کھ معطوف بھ دگرگونی مرزھای کنونی شن - ١
و در بر گیرنده سھ رویکرد زیر ) حال مھم نیست کدام ابرقدرت(المللی در منطقھ بھ یاری یک ابر قدرت است

  :می باشد

کنون در سیمای گردانندگان برتری خواه و ماجراجوی پشتون دولت -تندرو پشتون رویکرد ناسیونالیست ھای-
پرده سر نخ ھای این رویکرد بھ دست ماجراجویان تندرو  کنونی افغانستان بھ رھبری حامد کرزی کھ در پشت

) در واقع نابودی(رویکرد تجزیھ  -چپگرایی چون سلیمان الیق و ھیوادمل است و ماھرانھ کارگردانی می شود
 ؛»افغانستان بزرگ«پاکستان و پیوست گستره پشتون نشین پاکستان بھ افغانستان و تشکیل 

سیاستمداران تندرو پاکستانی از جملھ تندروان مذھبی آن کشور کھ از پشتیبانی رویکرد نظامیان و بسیاری از  -
متشکل » اسالمستانامارت «ایجاد کنفدراسیون نامنھاد  -برخوردار اند وھابی عربستان سعودی و دیگر اعراب

کم پیوستن بخش ، یا دست )در واقع، پایان دادن بھ عمر سیاسی کشوری بھ نام افغانستان(پاکستان  –بر افغانستان
   )باز ھم در واقع پایان دادن بھ ھستی کشور -تجزیھ افغانستان(ھای پشتون نشین افغانستان بھ پاکستان

با باشندگان ھمگون تباری تاجیک، ازبیک، ترکمن، پشتون و بلوچ در  –رویکرد تشکیل کشورھای مستقل -
اقع بھ معنای پایان یافتن زندگی سیاسی ھر دو منطقھ یعنی در واقع دگرگونی ریشھ یی جغرافیای منطقھ کھ در و

  . کشور افغانستان و پاکستان است

پذیرفتن وضعیت واقعی جیوپولیتیک کنونی در چھارچوب مرزھای  -رویکرد خرد ورزانھ و واقعبینانھ - ٢
ناک و شتاختھ شده بین المللی کنونی و پرھیز از بلند پروازی ھای تباھکن و بربادساز و ماجراجویی ھای خطر

  .و گسترش ھمگرایی منطقھ یی موھوم

بھ ھر رو، برای حل نھایی مسالھ تراژیک پشتون و آوردن صلح و ثبات، آرامی، آسایش و شگوفایی پایدار در 
نخبگان فکری و روشنفکران پشتون  این منطقھ، در گام نخست، بھ دگردیسی ریشھ یی و بنیادی تفکر حاکم بر

  ].چیزی کھ تنھا با تعویض فرمانروایان کنونی مسلط بر سرنوشت کشور ممکن است[ .باشنده افغانستان نیاز است
  

نخبگان فکری و سیاستمداران پشتون بھ بازنگری ریشھ یی و بنیادی دیدگاه ھای کنونی شان در قبال مسالھ گستره 
و (» کثریتا«نوار مرزی و نیز بازنگری نقش پشتون ھا در چھارچوب کشور و فراموش نمودن افسانھ واھی 

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 

انھ مسالمت آمیز با دیگران ھمسرزمینان و برادران و پذیرش تز ھمزیستی دادگر )سامانی ھای دیگر می گردد
و دولت سازی در کشور، نیاز  خویش و از این راه شکستن بن بست زیانبار موجود بر سر راه روند ملت سازی

چھ، تفکر حاکم بر نخبگان پشتون، دردمندانھ ھنوز ھم بر شالوده ھمان بینش منحط و واھی سراب گونھ . دارند
یک در دوره جنگ سرد و آمارھای موھوم استوار است کھ تا کنون بارھا قدرت ھای بزرگ و مسلط بر جیوپولیت

  .نیز پاکستان از آن برای دستیابی بھ منافع آزمندانھ خود بھ زیان ما بھره گیری ابزاری ناروا نموده اند
  
گر باشندگان کشور، ره آورد این تفکر سخیف ھم برای مردم بینوای نوار مرزی و در کل ھمھ پشتون ھا و دی 

  .چیزی جز تباھی، بربادی، سیھ روزی و نابودی در گام نخست برای مردم آزاده پشتون نبوده است
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روشن است مادامی کھ تفکر سخت ابزاری غیر ریالستیک فاجعھ بار بازمانده از دوران جنگ سرد مبنی بر  
حال مھم نیست کدام قدرت زیرا ( ابر قدرتتجزیھ پاکستان و بازپسگیری سرزمین ھای پشتون نشین بھ یاری یک 

و دستیابی بھ سرزمین ھای از دست رفتھ و ایجاد ) خود پشتون ھای افغانستان بھ تنھایی توان این کار را ندارند
در درون دولت  و انحصار گرایی افراطی در قدرت دولتی) در واقع پشتونستان بزرگ(» !افغانستان بزرگ؟«

راستین ملی را در کشور می گیرد؛ کنار گذاشتھ نشده و جای آن را یک تفکر نوین،  افغانستان کھ جلو مشارکت
خردورزانھ، آگاھانھ، واقعبینانھ و سازنده کھ تنھا متوجھ بھروزی و رھایی پشتون ھا و سایر باشندگان این مرز و 

ار چوب گستره کنونی در چھ(بوم از زندان ترسناکی کھ سیاستمداران پیرامون آن ھا برافراشتھ اند، باشد، 
، نگیرد، دشوار خواھد بود کشور و منطقھ بھ ویژه باشندگان خوار و زار و نگونبخت نوار مرزی )افغانستان

  . بیرون گردند» دایره شیطانی مصیبت«بتوانند از این 

 بھ شدت برھم خورده و بر اساس ھمین چھ، حتا در صورت تحقق این آرمان، توازن شکننده کنونی در کشور
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 

اطق مرکزی ھم بنا بھ نشانھ ھای زبانی و و ترکمنستان خواھند پیوست و تاجیکان مناطق غربی و باشندگان من
روشن است کھ این فروپاشی بھ . آیینی بھ ایران و سر انجام افغانستان تجزیھ خواھد گردید و فرو خواھد پاشید

  . آسانی خط کشی ھندسی روی صفحھ کاغذ نیست و یک فروپاشی خونبار، دراماتیک و اندوھبار خواھد بود

نیروھای خرد ورز و آگاه پشتون است تا ھمھ نیرو و توان خود را بھ جای تاختن بھ  از این رو، بر اندیشمندان و 
واقعی کنونی  ، در چھارچوب گستره»پشتونستان بزرگ«سوی سراب ھای فریبنده و نادسترس و واھی ایجاد 

و بھروزی  کشور با باشندگان آن متمرکز گردانند و با پیشگیری یک راھبرد ریالستیک و خردمندانھ در شگوفایی
  .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 
جاد شود و اھمیت خود را از دست بدھند و رنگ ببازند، ھنگامی کھ اقتصاد مشترک با پول واحد در منطقھ ای

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 

ناگون باشنده این سرزمین ھا، با بھ بار نشستن منطقھ و آب شدن یخ ھای دشمنی ھای مصنوعی میان اقوان گو
ھمگرایی منطقھ یی، در اوضاع و احوال آرامش و صلح و تفاھم، حل دمکراتیک و دادگرانھ مسایل پیچیده و 

کشیده از ھم  دردناکی چون مسالھ پشتون ھا و خط دیورند و نھ تنھا پشتون ھا بل ھمھ تیره ھای ستمدیده و رنج
تبر تقسیم «بھ شیوه ...) از تاجیک ھا، ازبیک ھا، ترکمن ھا، بلوچ ھا، کردھا و اعم(جدا شده منطقھ 

  .بر شالوده ارزش ھای انسانی و آرمانی ممکن است» جیوپولیتیک

پیش از فراھم گردیدن زمینھ، نھ تنھا دردی را دوا نمی  ھر گونھ مطرح ساختن چنین مسایل پیچیده و سر در گم،
  . ی خونبار و چرکین منطقھ نمک می پاشدکند، بل تنھا بر سر زخم ھا

با توجھ بھ این کھ ھمھ دولتمردان افغانستان از شاه شجاع گرفتھ تا امیر دوست محمدخان، امیر شیرعلی خان، 
با بھ (امیر یعقوب خان، امیر عبدالرحمان خان، امیر حبیب هللا خان، امیر امان هللا خان و نادر خان و ظاھر خان

ھمھ فاکت از دست رفتن سرزمین ھای برباد رفتھ را رسما پذیرفتھ اند و از سوی ) ستانرسمیت شناختن پاک
دیگر، ھمھ مرزھای کنونی بھ رسمیت شناختھ بین المللی بال استثناء استعماری اند، شعار بازپسگیری سرزمین 

و سیھ روزی کنونی بھ  ھای از دست رفتھ و تغییر مرزھای شناختھ شده بین المللی، آن ھم در بیچارگی و ناتوانی
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

و ثغور و  باید بھ یک نکتھ توجھ داشت کھ افغانستان با بھ رسمیت شناختن پاکستان بھ عنوان یک کشور با حدود
نقشھ سیاسی کنونی، در واقع خط دیورند را بھ عنوان مرز رسمی سیاسی میان افغانستان و پاکستان بھ رسمیت 

و در واقع مرز را بھ رسمیت نشناختھ است و نمی  شناختھ است و این کھ شایع است کھ افغانستان این خط را
ھ، آیا می شود کشوری را بھ رسمیت شناخت و چ. شناسد، ناشی از ناآگاھی از مسایل حقوق بین الدول است

  کیلومتر بھ رسمیت نشناخت؟ ٢۶۴٠مرزھای بین المللی آن را آن ھم بھ درازای 
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گستره جغرافیایی یی است کھ در : یک تعریف مشخص علمی از دیدگاه حقوق بین المللی دارد» کشور«
حال وقتی کشوری یک کشور دیگر . دچھارچوب مرزھای مشخص و معین شناحتھ شده بین المللی موقعیت دار

را بھ رسمیت می شناسد، آن را با ھمھ مرزھای مشخص و معین شناختھ شده بین المللی آن بھ رسمیت می 
پرسشی کھ مطرح می گردد این . در غیر آن، بھ رسمیت شناختن آن مفھمومی ندارد و رنگ می بازد. شناسد

  و مرزھای مشخص و معین بین المللی آن را نھ؟ است کھ آیا می شود کشوری را بھ رسمیت شناخت 

در واقع، مشکل افغانستان و پاکستان در بھ رسمیت شناختن مرز میان دو کشور . روشن است پاسخ منفی است
چون دولت ھای افغانستان از دولت شاه شجاع و امیر دوست محمد خان گرفتھ تا امان هللا شاه و ظاھر . (نیست

، بل بر سر این است کھ )رھا با بستن قرار داد ھا و معاھدات بھ رسمیت شناختھ اندشاه ھمھ این مرز را با
  . نزده است 47مجدد پارلمان افغانستان بر فاکت رسمیت مرز کنونی میان دو کشور مھر تایید

در زمان  تنھا کھ میان شخص امیر عبدالرحمان و دولت ھند بریتانیایی بھ امضا رسیده بود و کنواسیون کابل 
در ھر حالی کھ ( شھرت یافتھ است» دیورند معاھده«بھ نام  حیات وی رسمیت داشت و نادرست در کشور ما

متروک و باطل و فسخ شده می باشد کھ اصال » تفاھمنامھ«، یک )چنین معاھده یی اصال وجود خارجی ندارد
ن دولت امیر امان هللا خان و مھم ترین موضوع این است کھ این مرز در دو قرار داد مھم میا. مطرح بحث نیست

و مقاوالت  و پیشتر از آن در معاھده گندمگ از سوی امیر محمد یعقوب خان(ھند بریتانیایی از سوی افغانستان 
کبیر در آن ھنگام، بریتانیای . بھ رسمیت شناختھ شده است )48میان دولت ھند بریتانیایی و امیر حبیب هللا خان

افغانستان را بھ رسمیت شناختن و پذیرفتن خط دیورند بھ عنوان مرز سیاسی  شرط بھ رسمیت شناختن استقالل
  .میان افغانستان و قلمرو ھند بریتانیایی گذاشتھ بود کھ افغانستان آن را دو بار رسما پذیرفت

ان این اعتراض شماری از دولتمردان پیشن افغان و تندروان پشتون مبنی بر این کھ ھمھ معاھدات و قرار دادھا می
دولت ھای دست نشانده پیشن افغانستان و دولت انگلیس استعماری و بنا بر این غیر قانونی و نامشروع بوده 

زیرا . نامشروع و غیر قانونی می باشد، ھم نمی تواند ره بھ جایی ببرد است، از این رو، قرار داد دیورند ھم
ن هللا خان مستقل بوده است و قراردادھایی کھ او گذشتھ از این کھ می توان با قاطعیت گفت کھ حد اقل دولت اما

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؟ 

زیرا بی . نگین استعماری بستھ شده اند، ھم چوبین استپای این استدالل کھ این قرار دادھا زیر فشارھای س
  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 
، )کھ کاریست ناممکن(مگر اگر آن را برای بازنگری این قرار دادھا و معاھدات. بھ جا است درست و

دگرگونسازی تاریخ و سرنوشت منطقھ و تغییر نقشھ سیاسی جھان و تجزیھ چندین کشور و برپایی چند کشور 
چیزی جز کوبیدن کنونی  پیش بیندازیم، در اوضاع و احوال پیچیده.. .جدید بنا بھ نشانھ ھای تباری، زبانی و

  .در ھاون نخواھد بود) بھ جای آب( خون

این کھ شماری از تندروان، منتقدان طرح بازپسگیری سرزمین ھای از دست رفتھ و نامشروع اعالم کردن 
را بھ باد نکوھش و سرزنش می گیرند و آنان را متھم بھ خیانت گذاشتن مھر تایید زیر » معاھده دیورند«

چھ، امروزه ما در برابر عمل انجام شده تاریخی یک . نمایند، ھم فاقد ھرگونھ منطق استمعاھدات استعماری می 
چون سودی در . دو سده یی قرار داریم و بحث اصال بر سر تایید یا رد کدامین معاھده یا قرار داد نیست -و نیم

                                                
چنانی کھ در باال در یکی از مقاالت یادآوری گردیده است، پارلمان  .47

ھمھ قرار دادھا، معاھدات و توافقنامھ ھایی را کھ  ١٩۴٩افغانستان در 
دولت ھای پیشین افغانستان با ھند بریتانیایی در زمینھ بھ رسمیت 

د بھ عنوان مرزر رسمی میان افغانستان و ھند نناختن خط دیورش
تحمیلی خواند و  بریتانایی بھ امضا رسیده بود؛ قرار دادھای استعماری

 .ھمھ آن ھا را یک سره باطل اعالم نمودبھ گونھ یک جانبھ و 
ھا با شاه شجاع سی حال می گذریم از قرار دادھای استعماریی کھ انگلی .48

 .محمد خان در زمینھ بھ امضا رسانیده بودندو امیر دوست 
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و قرار دادھای ننگین و ناروا بر ندارد، بل بحث اساسا بر سر این است کھ چگونھ پیامدھای زیانبار این معاھدات 
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

شرق بھ با توجھ بھ این کھ ھمھ مرزھای کنونی کشورھای منطقھ ما مرزھای استعماری بوده و ھمھ کشورھای  
ویژه کشورھای مسلمان در چھارچوب واحدھای سیاسی استعماری بسر می برند و با توجھ بھ این کھ اقوام باشنده 

...) .مانند پشتون ھا، بلوچ ھا، تاجیک ھا، ازبیک ھا، ترکمن ھا، آذری ھا، ارمنی ھا، کرد ھا و(این سرزمین ھا 
حل ). این کھ تنھا یک قوم استثناء قرار داده شود، وجود نداردھمھ در میان چند کشور تقسیم شده اند، دلیلی برای 

 چوب، با ریختن یک طرح نو، با تفکر نو در چھار)نھ بھ گونھ تجریدی و جز بھ جز(مشکل تنھا در مجموع 
  . ھمگرایی منطقھ یی امکان پذیر است

ی تعیین سرنوشت پشتون ھای اعتراض دیگر تندروان پشتون افغانستان مبنی بر این کھ چرا در رفراندوم کذای
چون، . باشنده پاکستان، حق پیوستن پشتون ھا بھ افغانستان بھ آنان داده نشده بود؟ ھم خینھ بعد از عید و بیجا است

دولت ھای وقت افغانستان در آن ھنگام، نخست این مسالھ را با تاخیر توجیھ ناپذیر مطرح کردند و سپس جدی 
کاریست کھ گذشتھ است و سبویی است کھ شکستھ «این کار  ترناتیف ندارد و دیگرچون تاریخ ال. پیگیری نکردند

، طرح آن کنون بی مورد و مداخلھ آشکار در امور یک کشور مستقل است کھ از دیدگاه حقوق بین المللی »است
ھنگام  سرزنش و نکوھش دولتمردان وقت افغانستان بھ خاطر سھل انگاری شان در زمینھ در آن. معنایی ندارد

ھم شاید در حد یک داوری تاریخی، آن ھم ھرگاه بر پایھ معیارھای علمی و انجام پژوھش ھای سامانمند تاریخی 
مگر . با توجھ بھ مجموع اوضاع و شرایط و عوامل تاثیر گذار بر آن برھھ معین، صورت گیرد، بھ جا باشد

  کند؟ امروز چھ دردی را در قرینھ سرزمین ھای از دست رفتھ دوا می 

نیز از دیدگاه حقوق بین المللی نیز نمی تواند .... .موضوع خونشریکی و پیوندھای تباری، زبانی، فرھنگی و
تازه این ھم تنھا . برھان قاطعی در حل مسایل پیجیده حقوقی در تراز بین المللی و مناسبات میان کشورھا گردد

شد چنین مسایلی در تراز جھانی مطرح گردد، صلح در ھرگاه قرار با. مختص بھ افغانستان و پاکستان نمی باشد
  .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 
 )آن ھم از سوی کشوری چون افغانستان کھ در آن ده ھا اقلیت تباری بود و باش دارند(اقتدار ھمسایھ دیگر نیز 

  . منطق استواری ندارد و در آیین حقوقی بین المللی مداخلھ آشکار در امور داخلی کشور دیگری ارزیابی می شود

و تیره ھا و اقلیت ھا روشن است حق تعیین سرنوشت، حقی است انسانی، طبیعی و دادگرانھ کھ بسیاری از اقوام 
شاید در . بنا بھ جبر جیوپولیتیک از آن محروم ھستند) از جملھ پشتون ھا و بلوچ ھای باشنده پاکستان( در جھان 

یک فضای دیگر، در جھان آینده رھیده از رویارویی ھا و قطب بندی ھای زیانبار کنونی با توجھ بھ ارزش ھای 
یی برای این مشکل کھ در سراسر جھان با آن رو بھ رو ھستیم، پیدا  واالی انسانی روزی رھیافت خردورزانھ

ھرگاه این مبارزه خردورزانھ . ناگفتھ پیداست کھ مبارزه در این راه ھم آرمانی است آزادیخواھانھ و عادالنھ. شود
مسالھ باز ھم این مسالھ یک . و صلحجویانھ باشد، نھ سخت ابزاری و ماجراجویانھ و با تکیھ دستاویز زور

یک کشور مشخص، آن ھم از سوی یک  سراسری است و چرا برای یک منطقھ مشخص و یک تبار مشخص و
   .کشور دیگر مطرح می شود؟

محور » پشتونستان«و » معاھده دیورند«نکتھ شگفتی آور این است کھ در حالی کھ بیش از یک قرن می شود کھ 
دولت افغانستان و نھ مردم می دانند کھ موضوع بر سر  اصلی سیاست خارجی افغانستان را تشکیل می دھد، نھ

. 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 

کودکانھ اگر سر دادن شعار [( از ھمین رو ھم تا کنون ھیچ یک از دولت ھای افغانستان. خواھد دادآن گوش فرا ن
وزیر خارجھ احساساتی و آماتور افغانستان را کھ آن ھم بی درنگ از سوی  -ماجراجویانھ رنگین دادفر سپنتاو 

 .کستان ادعای ارضی ننموده استبر پا )]قرار دھیم ءبھ عنوان یک شوخی سیاسی استثنا ،خود او پس گرفتھ شد
  پس ما چھ می خواھیم؟
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کھ دولت ھای گذشتھ افغانستان از آن بره برداری » احقاق حقوق حقھ برداران پشتون و بلوچ«فرمول بندی مبھم 
و  بر اساس سناریوی نوشتھ شده در مسکو ابزاری می نمودند، ھم چیزی بیش از یک شعار دوران جنگ سرد

  .کھ امروزه دیگر بھ دلیل موھوم بودن و بی معنا بودن بھ دست فراموشی سپرده شده است نبوده است دھلی نو

 بھ زبان دری در) »معاھده دیورند«( کنواتسیون کابلشگفتی آور از آن این کھ حتا تا کنون کدام ترجمھ دقیق از  
افتھ است، از دقت چندانی ترجمھ ھایی کھ در کتاب ھای روانشاد غبار و روانشاد فرھنگ بازتاب ی. دست نیست
چگونھ می توان توضیح داد کھ مسالھ یی بھ این اھمیت باشد کھ چندین دھھ محور اصلی . نیستند برخوردار

سیاست خارجی دولتی را تشکیل دھد و تا کنون ترجمھ دقیقی از آن بھ دسترس مردم چھ کھ خود دولت آن کشور 
  نباشد؟

  . نگشوده است است کھ تا کنون کسی مھر آن را برپس دعوای ما بر سر چھ است؟ این رازی 

ناآگاھی سیاستمداران افغانستان  فشرده سخن این کھ در دوره جنگ سرد، ھند و شوروی پیشین با بھره گیری از
از تاریخ دیپلماسی، با بر انگیختن احساسات و با بھ جوش و خروش در آوردن جوانان خونگرم و تمویل برخی 

ای تندرو، از افغانستان در برابر پاکستان بھره برداری ابزاری نمودند کھ از این بازی از احزاب و گروه ھ
  . چیزی جز بدبختی و تباھی نصیب کشور افغانستان نشد کھ ھنوز ھم پایان این درامھ خونین را پیدایی نیست

سرزمین «کھ افسانھ  ھر چھ ھست، دیگر امروز کھ تراز آگاھی ھم میھنان ما باال رفتھ است، چنین بر می آید
بھ پایان خط نزدیک می شود و با گذشت ھر ورز بھ شمار کسانی افزوده می » دیورند«و » ھای از دست رفتھ

شود کھ خواستار پایان بخشیدن بھ ماجراجویی ھای بیھوده و زیانبار و گشودن خردورزانھ کورگرھی کھ بھ دست 
  .در ز یر آن آتش خانمانسوز نھفتھ است، می باشند خود آن را بستھ ایم و آبپاشی بر روی خاکستری کھ
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