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  :آغاز سخن
 شايق قاسم که در آن  داکتر آقای گران ارج-، پژوھشگر جوان2006 -2005سرد زمستاندر يکی از روزھای 

بود، به دفتر کارم در مرکز » خط ديورند« آستراليا پيرامون ملی ھنگام سرگرم نوشتن رساله دکتری در دانشگاه
مد و از من خواست تا اسناد و مدارکی در زمينه به دسترس وی مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه در کابل آ

 ھم در مرکز  از اين که حتا يک برگ! آوخمگر،. بگذارم تا بتواند از آن ھا در نوشتن رساله خود سود ببرد
به عنوان رييس  در زمينه در دست نبود و نمی توانستم چيزی به وی بدھم،وزارت خارجه استراتيژيک مطالعات 

  . شرمندگی می کردمخت احساسسمرکز 
  

 از دفترھای وزارت خارجه سندی در زمينه موجود نبود و کمتر کسی در دفتریشگفتی بر انگيز اين که در ھيچ 
خط ديورند بيش از يک سده محور اصلی سياست خارجی که موضوع  بوداين در حالی  . زمينه چيزی می دانست

  .زدرا می ساافغانستان 
  

.  ايجاد کرده بوديم»مطالعات نيمقاره« به نام دفتری ،مرکز مطالعاتبخش مطالعات منطقه يی ا در  م، البتهبگذريم،
که آن ھم دردمندانه کارشناس مساله نبود و تازه کار در اين راستا را آغاز اما در اين دفتر تنھا يک کارمند داشتيم 

با موده بود و بی آن که چيزی دستيابش شود، روشن است آقای شايق به ساير شعب وزارت نيز مراجعه ن. کرده بود
  .ه بوددست خالی به آستراليا برگشت

  
 –جناب آقای داکتر عبدهللاز سوی  ی رھنمود،آمدن آقای شايق قاسم به کابلان يادآوری می دانم که در آستانه شاي

ن موضوع و ارايه رده پيراموتبنی بر انجام پژوھش گسم به مرکز مطالعات استراتيژيک پيشينوزير خارجه 
 يک سالبه رغم انجام ھم نافرجام گزارش آن  که دريافت داشته بوديم در زمينه به مقام وزارت  مفصلگزارش

شان در کرسی وزارت و گماشته ايپايان يافتن کار به دليل در زمينه از سوی مرکز آزگار کار پيگير و سامانمند 
   1.ارايه نگرديدشدن اين جانب به کار ديپلماتيک در خارج ھرگز 

                                                
از خاطرات خود را در زمينه با خوانندگان در ميان بگذارم تا ببينند چه کسانی و ھايی در اين جا بايسته می دانم گوشه .  1

  : تصميم گيری می نمايند و سرنوشت سازچگونه در چنين مسايل مھم
شبی مھمان يکی از ديپلمات ھای سابقه دار کشور که مدت ھا در پاکستان کار کرده بود و در مسايل روابط افغانستان و 

سخن بر سر موضوع سرزمين ھای از دست رفته و خط ديورند و اختgفات افغانستان . پاکستان خوب وارد بود، مھمان بودم
ونی کشور نه تنھا پيرامون موضوع مطالعات دقيق ندارند، بل نيز تصوير متاسفانه گردانندگان کن«: گفت. و پاکستان شد

چندی پيش در ارگ رياست جمھوری . برخورد شان ھم با موضوع کودکانه و سرسری است. روشنی ھم از مساله ندارند
انستان و گرد آمده بودند و در رابطه با خط ديورند و مسايل مرزی افغ) کرزی(گروھی پيرامون رييس صاحب . بودم

چنان با گرمجوشی و کر و فر، جر و بحث روان بود و چنان غر و فش می زدند که گويی ھمين . پاکستان سخن می گفتند
من که اين وضع را ديدم، با خود ! فردا آقايان کرزی، اسپنتا و ھيواد مل کمر را بسته و به سوی پيشاور مارش خواھند نمود

  . »!نوشت  ما  به دست چه کسانی افتاده استسر. گفتم خدا خير کشور را پيش کند
  

 سخنگوی وزارت خارجه بی - در يکی از روزھا در دفترم در مرکز مطالعات استراتيژيک نشسته بودم که ناگھان آقای نويد
  :ھماھنگی قبلی، شتابزده وارد شد و گفت
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 نشست سه جانبهخستين قرار است ن.  بعد از دو ساعت به سوی پاکستان پرواز می نماييم. گپ مھمی است -

از وزارت خارجه من می . نمايندگان بلندپابه وزارت ھای دفاع و خارجه امريکا، افغانستان و پاکستان برگزار شود
 .خواستم با شما در زمينه مشوره نمايم. پانزده دقيقه وقت بود. رييس ھيات است) رييس ستاد(لوی درستيز . روم

 بسيار خوب، موضوع بر سر چه است؟ -
رييس صاحب بسيار سر . ھمين چند لحظه پيش نزد رييس صاحب برای گرفتن ھدايت رفته بوديم. پ خراب استگ -

 »!برويد و ھر چه که از دھان تان برآمد، بگوييد«:  بود و رو به جنرال صاحب گفت خشمگينپاکستان 
 مھم چنين به سويه کوچه و بازار باmترين مقام کشور در باره يک مذاکرات بسيار. در يک لحظه در انديشه فرو رفتم

 !يعنی چه؟ ھر چه از دھان تان برآمد، بگوييد. داده است» ھنمود«ر
 می رويد؟ ھای پاکستانیجنرال جنگ ه خوب، شما چه در نظر داريد بکنيد؟ آستين ھا را بر زده ب -
 وزارت با معين اداری سرپرستی. معين سياسی ھم در خارج است. شما می دانيد که وزير خارجه نيست. نمی دانيم -

 .من با استفاده از فرصت آمدم تا با شما مشوره کنم. است
 .معين اداری در زمينه چه می گويد؟ -
خدای ناکرده .  است و باريک بسيار فکر تان را بگيريد که موضوع بسيار حساسآغای گلم«گفت !  چه می گويد؟ -

آنچه مربوط به مسايل . سوول و پاسخگو ھستینزد وزير خارجه خودت م. کدام گپ از دھان تان خطا نخورد
برو . مسايل سياسی مربوط شما می گردد. نظامی می شود، جنرال صاحب خودش بھتر می داند که چه بگويد

 »!پناھت به خدا
رھنمود رييس جمھور اين است که ھر چه به دھان تان . گمی به سر می بريد خوب، چنين بر می آيد که در سر در -

نظر خودت در زمينه چيست؟ دستور کار مذاکرات . و ھشدار معين برعکس اين است که چيزی نگوييدآمد، بگوييد 
 چه است؟

تنھا ھمين را می . شما چه مشوره می دھيد؟ من در باره مذاکرات چيزی نمی دانم. از ھمين خاطر نزد شما آمده ام -
 .خصوص در مرزھا صحبت خواھد شددانم که روی مسايل ھمکاری ھای سه جانبه در زمينه ھای امنيتی به 

 چرا از جنرال صاحب نپرسيدی ؟ -
موضوع بسيار محرم است و از ھمين خاطر تا ھمين امروز صبح کسی جز مشاور . او ھم چيز زيادی نمی داند -

 .امنيت ملی و خود رييس چيزی نمی دانست
اعتماد نمی شود، پس چه گفته )  رييس ستاد ارتش(ھرگاه به سخنگوی وزارت خارجه و لوی درستيز . عجيب است -

به ھر حال، ببين، پاکستان يک کشور عادی . آن ھا را به مذاکرات می فرستند؟ گو اين که در کودکستان باشيم
ھر کلمه يی که می گوييد اظھارات رسمی دولت . آن ھا ديپلمات ھای بسيار ورزيده و زرنگ دارند. نيست

ھرگاه سخنان تند و  تخريش کننده و زننده بگوييد، . ی تان ثبت ھم شودشايد ھمه گپ ھا. افغانستان تلقی خواھد شد
دستاويزی خواھد شد به دست پاکستانی ھا و پسان ھا می توانند نزد امريکايی ھا سند بياورند که ببينيد ما می 

 .ندمگر، آن ھا ھستند که با ما سر دشمنی دار. خواھيم با افغان ھا از در دوستی و ھمکاری پيش بياييم
راستش من نمی دانم که .  طرح ھای آن ھا چيست و ببينيدبه نظر من تا می توانيد کمتر حرف بزنيد و بيشتر بشنويد

مگر، نمی توانستند چند روز پيش موضوع را با جزييات و دستور کار . اين ھمه شتابزدگی به خاطر چه است
 ديم و از پيش موقف خود را تعيين می کرديم؟نشست به ما بگويند تا در زمينه بررسی ھای بايسته را می کر

 خوب، ما چه بگوييم؟ ھدايت رييس جمھور چه می شود؟. حاm ديگر کار از کار گذشته است -
از نظر من محور اصلی صحبت ھای شمابايد اين .  با منافع ملی کشور عمل کنيمچھارچوبھر چه است بايد در  -

ما در يک جبھه در برابر تروريزم بين المللی . يه و برادر ھستندافغانستان و پاکستان دو کشور ھمسا«باشد که 
. تنھا، انتظار ما از دوستان پاکستانی بيش از آنچه است که آن ھا انجام می دھند. مبارزه مشترک را پيش می بريم

ه با مردم ما و دولت جمھوری اسgمی افغانستان خواھان مشارکت بيشتر و جدی تر دوستان پاکستانی در مبارز
می . آدمی است که فراز و نشيب زندگی را بسيار ديده است. باز رييس ھيات جنرال صاحب است. »تروريسم اند

آدم خام . مگر من او را نيک می شناسم.  در موقف بسيار دشوار قرار گرفته است جمھوردانم با اين ھدايت رييس
 .نيست که ھنگامه بر پا کند و خوب می داند چه بگويد

آن ھا نيز از پاکستانی ھا گgيه مند ھستند که .  کنم موقف امريکايی ھا  در مذاکرات نيز ھمين خواھد بودفکر می
شايد آن ھا ھم در پی اين باشند تا با . به تعھدات شان در زمينه مبارزه با تروريزم به گونه بايسته عمل نمی کنند

اين گونه موضعگيری ما با موضعگيری .  بياورندبھره گيری از مذاکرات فشار بيشتری بر پاکستانی ھا وارد
 .امريکايی ھا در مذاکرات ھماھنگ می شود

 . بھترين گپ است. اين درست است -
به پرسش ھای . بھتر است، بيشتر شما بيشتر در باره موقف آن ھا سوال کنيد و کوشش کنيد کمتر اظھار نظر کنيد -

می دانی که از جانب پاکستان چه .  ندھيدشانبھانه يی به دست آنان پاسخ ھای کوتاه و مشخص بدھيد و به ھيچ رو 
در واقع، نيرومند ترين دولتمرد پاکستان . لوی درستيز پاکستان آدم عادی نيست. داردکسی در مذاکرات اشتراک 

بھتر از من دانی که او از چه . خودت در پاکستان بوده يی.  صد ھزار سپاھی فرمان می راندچندکمش بر . است
 .شما در واقع با مرد شماره دوی پاکستان ديدار داريد. توريته يی برخوردار استا
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  .   بايد به ميدان ھوايی برويم. من رفتم. خوب، بسيار تشکر -

  .اين بود ماجرای گفتگوھای سه جانبه و رھنمود رييس جمھور در زمينه
   

 جناب رنگين دادفر سپنتا که در روزھای - افغانستان ھنگامی رخ داد که وزير خارجه تازه به دوران رسيدهکميدیاوج اين 
ناز بر فلک و امر بر ستاره می فرمود، سر از پا نمی شناخت و  2006نخست نشستن به کرسی وزارت خارجه در تابستان 

ف بر پاکستان ادعادی ارضی نمود و سپس ھم بی درنگ حربرای نخستين بار در تاريخ ديپلماسی ما با لحن بيمارگونه يی 
  .  کاری که در تاريخ وزارت خارجه و سياست خارجی افغانستان پيشينه نداشت!خود را پس گرفت

  
از رفتن داکتر عبدهللا و آمدن داکتر سپنتا به وزارت خارجه چندی نگذشته بود در دفتر آقای نويد نشسته بوديم و چای می 

 چيزی که ھمه را غرق در -اسبات با پاکستان سخن می گفتيمنوشيديم و در باره اظھارت وزير در باره مساله پشتونستان و من
 و ھنگامه  کودکانهانگيزه ھای سپنتا از اين ماجراجويی:  ھمه از خود می پرسيدند-شگفتی زدگی و گمانه زنی ساخته بود

  برپايی بيھوده سياسی چيست؟
  :ناگھان سکرتر وزير آمده، رو به نويد گفت

 .بفرماييد. ا خواسته اندشما ر. جناب وزير مgقات دارند -
. گونه ھايش سرخ می زد. نفس نفس می زد.  برگشتپس از چندی دو باره . نويد رفت و من به نوشيدن چای ادامه می دادم

  :پرسيدم. اندکی ھم پريشان و نگران می نمود
 چه شده است نويد جان؟ -
چه می دانم که بتوانيم . جه جمع استگليم وزارت خار. رييس صاحب، بايد برويم بار و بستره خود را يرداريم -

خدا خير وزارت خارجه و کشور را پيش . رفيق شما  از کوچه ديپلماسی ھم نگذشته است. ديگر اين جا کار کنيم
 . کند

 چه شده است؟ -
آن ھم با لھجه . انگليسی اش بسيار خراب است. در مذاکرات بيخی چرند می گفت. گپ رفيق تان بسيار خراب است -

در گفته . بسيار مسخره است. به دشوار می توان درک کرد که چه می خواھد بگويد. سته گپ می زندھراتی شک
ای کاش به پارسی گپ می زد تا . گاھی از آسمان و گاھی از ريسمان گز می کند. ھايش تسلسل منطقی ھيچ نيست

از .  زمين و آسمان فاصله استميان او و داکتر عبدهللا. نمی دانم چرا به انگليسی صحبت کرد. من ترجمه می کردم
گپ . نه، نمی شود. توانايی و تسلط داکتر عبدهللا در پيشبرد مذاکرات و پف کردن ھای شعار گونه و کودکانه سپنتا

شما حاm می . بيچاره حيران مانده بود که چه بگويد! گويی او می خواست به طرف درس بدھد. بسيار خراب است
بھتر است .  ھيچ سودی ندارد! و به او گزارش بدھيدن و خط ديورند به تحقيق ادامه بدھيدخواھيد در باره پشتونستا

 .  ھر چه زود تر به فکر رفتن و پريدن شويم
  :با توجه به شناختی که در گذشته از سپنتا در آلمان داشتم، به انديشه فرو رفتم و  گفتم

کنار زدن داکتر عبدهللا و گماشتن داکتر سپنتا به جای   زمانی تاريخ نويسان بزرگترين اشتباه سياسی کرزی را  -
 بوخوم، – درست است که سپنتا در يکی از دانشگاه ھای آلمان.وی در کرسی وزارت خارجه ارزيابی خواھند کرد

مگر . او سياست شناس است. مگر، سياست شناسی چيزی است و ديپلماسی چيز ديگری. استاد سياست شناسی بود
کار و در وزارت خارجه زه از افغانستان ھم سال ھا دور بوده است و حتا يک روز ھم در اداره تا. ديپلمات نه

او برای وزارت خارجه .  تدريس ادامه می داد-بھتر بود او  را می گذاشتند به وطيفه اصلی خود. نکرده است
 . ساخته نشده است

  
ل در عرصه ديپلماسی و سياست خارجی داشته  من اين است که ھمه دستاوردھايی که ما در اين چند سانگرانی

 که اين کار ايم، ضرب صفر خواھد شد و مناسبات با کشورھای ھمسايه و منطقه به شدت برھم خواھد خورد
با گفتارھای زيبا و آراسته و سر دادن . خواھد ساختتيره اوضاع را به گونه دراماتيک و برگشت ناپذيری 

 اعتقاد و ن داد زدن از عدالت بی آن که کمتريکراسی و حقوق زنان و بشر وشعارھای بيمار گونه در باره دمو
من .  در برابر کشورھای ھمسايه و منطقه نمی توان راھی به دھی بردبی پرده تندگويی پابنديی به آن داشته باشد،

و جاه طلبی ھا و با آجنداھای بلندپروازانه شخصی، سازشکاری ھا، خودخواھی ھا . با ساختار فکری او آشنا ھستم
با چھارچوب ھای بيمارگونه از پيش ساخته يی که او دارد، ھرگز نخواھد توانست در سيمای يک ديپلمات 

نه خودش بويی از مديريت می . حال از وضع مديريت و اداره در وزارت چيزی نمی گويم. پراگماتيک تبارز کند
 و کشور به خاک و خون ط شود، ما از آدمگری می برآييمتا بر مسايل مسل. ی را که با خود آورده استنبرد و کسا

سالی که نيکوست از « بيھوده نگفته اند .  کارھای وزارت از ھمين حاm رو به شاريدگی دارد.خواھد نشست
 چنان جلو  و ديگر بزرگان در دادن تعھدات معامله گرانه به وکيgن،و برای اين که وزير شودا! »بھارش پيداست

 پر  و معامله ساmرانآن، نيم وزارت از وابستگان غير واجد شرايط وکيgنه در صورت عملی نمودن رفته است ک
  .خواھد شد
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چون دادن مشوره در . من ھم پرونده تحقيق بيشتر در باره خط ديورند و مناسبات با پاکستان را بستم ه ھر رو،ب
 گوشه ھايی از خاطرات خود را که خدمت پيشکش .زمينه به وزير خارجه و رييس جمھور را بيھوده می يافتم

 سرنوشت ما حاکم ھستند و پيرامون چه مسايلی چگونه تصميم می برنمودم تنھا برای اين است که ببينيد چه کسانی 
   . گيرند

  
کان اين را دارم تا کار در اين راستا ام روزگار فرصت بيشتری در دسترسم گذاشته است، کنون کهھر چه ھست، 

ت ھای پراگنده با گرد آوری يادداشت ھا و برداشاميدوارم در آينده نزديک بتوانم  .و دنبال نمايم را از سر بگيرم
تنھا برای روشنايی افگنی پيرامون مساله در اين جا .  مفصلی در زمينه به دسترس خوانندگان گرامی بگذارمکتاب

   .به بازتابدھی چند مقاله بسنده می کنيم
ت، خواننده  به گونه يی که با خواندن اين مقاm. آن ھا بوده است و روشنايی افگنیآگاھی بخشیمعيار گزينش مقاmت، ھمانا  

به ھيچ رو، بار سياسی مقاmت که .  قرار گيرد و تصوير روشن و برجسته يی به دست بياوردموضوعمی تواند در روشنی 
 و مسووليت مقاmت، روشن است به دست نويسندگان گوناگون با انديشه ھای رنگارنگ نوشته شده اند، در نظر نبوده است

 . به دوش خود آنان می باشد
 

 يادآوری می دانم که برای يک دست ساختن متن، زدودن لغزش ھای تايپی، نگارشی و دستوری و مانند آن،  با کمال بايسته
اين گونه ويرايش ھا، به ويژه در مقاmتی که از منابع ايرانی . امانت ويرايش ھای اندکی در متون مقاmت وارد آورده ايم

. ی ھم بوده است تا متن را ھماھنگ با پارسی دری افغانستان سازگار سازيمبرگرفته شده است، تا اندازه يی از سر ناگزير
بيشتر در مقاmت نوشته شده از (راه يافته بودند، » ِمسايل آشکارا بی اساس«با اين ھم، در مواردی که در برخی از مقاmت 

  . ، گريزی از ويرايش ريشه يی نداشته ايم)سوی نويسندگان داخلی
  

 ديگر که سر و کار ما با مقاmت بيش از حد دراز افتاده بود و يا شماری از مطالب در چند جا تکرار در يکی، دو مورد
اميدواريم نويسندگان گرامی مقاmت با توجه به اين که امکان تماس با . گرديده بود، دست به فشرده سازی متن يازيده ايم

ن و يا در بھترين مورد محدود بوده است،  و نيز گرانباری کار ايشان و رايزنی در باره ويرايش ھای انجام شده يا ناممک
 . ويراستار که به دليل آن از ديدگاه وقت خيلی در تنگنا ھستم،  به بزرگواری خويش بر ما در ھمچو موارد ببخاشيند

 
 باره اين کتابواره و ديدگاه ھا، تبصره ھا و مgحظات شان را در  گرانمايه خواھشمندم و دانشوراندر پايان از پژوھشگران

ايند تا در کتابی که در نظر است در زمينه به رشته  گسيل فرم زير انترنتییھرگاه خواسته باشند، مقاmت شان را به نشان
  .يد، بازتاب يابدآنگارش در 

Aziz59@mail.ru 
  با درود و سپاس

                                                                                                                                                       
بر عکس دوره داکتر عبدهللا که ديپلمات بسيار برجسته يی  و  ه که وزارت خارجه به سينه افتادخواھد گذشتديری ن

ونه يی پيش ببرد که يک نوعی موازنه را در سياست بود و توانسته بود با بسيار مھارت سياست خارجی را به گ
، نگھدارد و ھمسايه ھا و کشورھای منطقه را به )به رغم اين که در مناسبات با امريکا اولويت می داد(خارجی 

گونه يی مجاب نمايد؛ در دوره سپنتا افغانستان به منزوی ترين کشور جھان مبدل خواھد شد که حتا نزديک ترين 
در نظر جھانيان افغانستان کشوری . از آن رو گردانيده و ديگر نخواھند توانست به آن اعتماد کننددوستان آن 

آخرين فرصت ھای ديپلماتيک را برای رسيدن به يک . خواھد شد صادر کننده تندرويی، مواد مخدر و بی ثباتی
 تباھی و ربادی رھنمون خواھد تفاھم منطقه يی آبرومندانه برباد خواھد رفت و افغانستان را به سوی سياھی،

 .    گردانيد
 .مگر او که در ھمه جا از شايسته ساmری سخن بر زبان می آورد و شعار می دھد -
  .يک روزی سخنان مرا به ياد خواھی آورد.  من مرده و تو زنده!.باز خواھيم دھيد! پشت گپ نگرد نويد جان -
  

يکی از کارھای ناشايست و ناپسند سپنتا، راندن .  خارجه راندديری نگذشت که سپنتا نويد را از وزارت: يادداشت
ز وازرت و پر کردن وزارت از افراد و اشخاص وابسته به خداوندان قدرت در کشور و ا کارمندان شايسته و کاردان

 بعدھا مستشار سفارت کبرای افغانستان در -  سخنگوی وزارت خارجه- زع نويد م.سرسپردگان خود و باندش بود
، نيکو جوان بسيار او که دانندھمه کسانی که نويد را می شناسند، می . نگتن از جمله نخستين رانده شدگان بودواش

 بود و بھترين انگليسی را در سطح وزارت خارجه و افغانستان می توانمند، شايسته، پاک نفس، بی آmيش و رادمنش
 ديپلمات تحصيل کرده و شايسته و مسلط بر انگليسی و از ديدگاه بسياری از کارمندان وزارت، راندن چنين. دانست

انگشتان دست شمار عربی و اردو از وزارت خارجه يی که در آن شمار کسانی که بر زبان انگليسی تسلط دارند، از 
    .سپنتا است فزونتر نمی باشد، از گناھان نابخشودنی
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  اناياmت متحده و کشور شاھی افغانست: کتاب بر گرفته از 
  g پاوmداينوشته ليون و ل

  استاد صفدر پنجشيری: ترجمه
  

  فصل ششم
  

  پشتونستان
  

  بخش يکم
  

  زھر تھيه می گردد
  

شوروی ھا اين رشته را . مساله پشتونستان در بافت استقgل افغانستان، به يک رشته گسيخته و باز می ماند
 در جلوگيری از نتايج امريکاتgش . از ھم گسيختندماھرانه کشيدند و تار و پود آزادی افغانستان را ريشه ريشه 

تا جايی به علت جھل به سرشت و عمق مساله و تا جايی ھم از اين رو که . مصيبت بار مساله پشتونستان ناکام ماند
در اين فصل، آثار تباھکن آن .  زير نفوذ روابط استراتيژيک ميان اياmت متحده و پاکستان رفتنديیامريکامقامات 

   .1 به بررسی گرفته خواھد شدامريکا – روابط افغانستانبر
  

مساله پشتونستان در ميان افغانستان و پاکستان به وضع چند ميليون از مردمان قبيله يی پشتون تعلق می گيرد که 
دو طرز زندگانی ايشان از خانه به دوشی تا ده نشينی اختgف پيدا می کند و در منطقه يی بود وباش دارند که در 

به اين مردم به اشکال .  خطی که مرز متنازع فيه ميان دو کشور را تشکيل می دھد- سوی خط ديورند واقع است
زيرا زبان . ياد می شوند) پختون ھا(مختلف اشاره شده است، گاھی به عنوان پتھان ھا و زمانی به نام پشتون ھا 

 آنان ھمچنان در داستان ھای خيالی مرز شمال .پشتو يا پختو می باشد) نظريه لھجه منطقه يی(اصلی آن ھا 
 می شوند، ھرچند شماری از قبايل و ، ياد تراويدهRudyard Kiplingباختری ھند که از خامه روديارد کپلنگ 

  2.عشاير تقسيم می شوند که تا حدی گيج کننده است اما وجه مشترکی از زبان و دين و تاريخ و رسم و رواج دارند
  

ر فصل آينده، کوشش خواھيم نمود تا پيچيدگی ھای قانونی و ديگر پيچيدگی ھای مساله پشتونستان در اين فصل و د
روشن شود و ناگزيری ھايی که در عقب موقعيت پاکستان ھست؛ شرح و مساعی ناکامی که اياmت متحده برای 

حاد شوروی از اين منازعه ھمچنان مgحظه خواھد شد که چگونه ات. حل اين نزاع به خرج داده بود، دنبال گردد
زيرکانه بھره گيری کرد تا در روابط ميان اياmت متحده و افغانستان رخنه کرده و در بسط نفوذ اقتصادی، سياسی 

  .و نظامی خود در افغانستان کامياب گردد
ن بر اين، افزو. موقف افغان ھا در باره پشتونستان بر دmيل تاريخی، دموگرافيک، فرھنگی و قانونی اتکا دارد
دعوی پاکستان . دmيل سياسی داخلی قانع کننده برای پشتيبانی افغان ھا از احساسات ملی پشتون ھا نيز موجود است

 در مساله با مgحظات امريکانقش . بيشتر بر دmيل قانونی صوری و برخوف از تجزيه سياسی بنا يافته است
يق اعاده مناسبات دوستانه ميان دو کشوری که با آن ھا از عgيق استراتيژيکی و نيز با عgقه اياmت متحده به تشو

  .طرف متخاصم مورد بررسی قرار داده خواھد شد دو نخست وضع . دوستانه برخوردار بود، پيش برده می شد
  
  

  : اساس تاريخی–موقف افغانستان
. ھای زيادی اشغال کرده اندپشتون ھا منطقه يی را در آنچه که اکنون افغانستان شرقی و جنوبی است، از قرن 

َاما اين نسبتا مسلم معلوم می شود، ھنگامی که سپاھيان اسکندر . دانشمندان در باره اصل پشتون ھا اتفاق نظر دارند
 می گذشتند، پشتون ھا در سرزمين 3از آنچه که اينک افغانستان ناميده می شود، در سده چھارم پيش از ميgد، 

موقعيت استراتيژيک سرتاسری سرزمين کوھستانی ايشان که بر معابر عمده .  داشتندھای کنونی خود بود و باش
 و جلگه ھای ثروتمند ھند حاکم بود، به آن ھا کنترل راه ھای نظامی و بازرگانی را می داد،  يانهدر ميان آسيای م

کوشش برای تسخير و . يرندايشان را قادر گردانيد تا از امپراتوری ھای پيرامون خود باج و امتيازات سياسی بگ
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رام کردن شان بيھوده ثابت شد و تنھا اين نتيجه را به بار آورد که احساسات آزاديخواھی آن ھا و مھارت ھای شان 
  .چون جنگجويان چريکی سرکش و لجوج، تندتر و بر افروخته تر گردد

  
يتانيايی و  امير افغانستان، استقرار و  بريتانيايی ھا کوشيدند تا با امضای معاھده يی ميان ھند بر1893در سال 

اين توافق، خط ديورند را به ارمغان آورد که از ميان مناطق قبيله يی واقع در . ثبات را در مناطق ايgتی قايم کنند
گرفته  بررسی به مفاھيم ضمنی اين معاھده که ماھيت قانونی دارد در زير، 4. ميان ھند و افغانستان می گذشت

. ما کارشناسان موافقت دارند که اين خط به عنوان يک مرز بين المللی ھيوmيی است عجيب و غريبا. خواھد شد
اين خط حوضه رود کنر و قبيله بزرگ مھمند را به دو بخش تقسيم می کند و افريدی ھای معبر خيبر با پناھگاھی 

اين خط نمی تواند با واقعيت ھای . ردُدر داخل افغانستان مانده اند و سرزمين وزيری ھای ياغی را از ميان می ب
  روستاھای پشتون و حتا خانواده ھا را از ھم جدا .قومی يا جغرافيايی يا حتا واقعيت ھای نظامی آنجا مطابقت کند

خود پشتون ھا اين خط را يکسره ناديده می گيرند، اما وجود اين خط اساس منازعات دوام داری را ميان . می نمايد
 و افغانستان تشکيل داد و سرانجام در سيمای مساله پشتونستان در ميان افغانستان و پاکستان حکومت ھای ھند

  .تحول يافت
  

 برشدت مشکل افزود و آن 1893اما کشيدن اين خط در سال . پيش از خط ديورند موجود بود» پشتونستان«مشکل 
ن افغانستان و آنچه که در آن زمان ھند را به سده بيستم کشانيد زيرا اين خط قبايل پشتون را خودسرانه ميا

 بر بخش بزرگی از »افغانستان«در سده ھژدھم و بخشی از سده نزدھم، .  ناميده می شد، تقسيم می نمايد5بريتانيايی
بخش بيشتر اين سرزمين در آغاز توسط سيک ھا و پسان تر به وسيله بريتانيايی . ھند شمالی و کشمير تسلط داشت

گرچه افغانستان کشوری است که در آن اقوام مختلف و زبان ھای گوناگون وجود .  گرفته شدھا از آن به زور
از اين رو، پشتون ھا از جدا سازی يی که خط . دارد، ولی سلسله ھای حاکم از نگاه تاريخی پشتون تبار بوده اند

ای افغانی که يکی در پی حکومت ھ. ديورند بر قبايل پشتون تحميل می نمود، به تلخی اظھار تنفر می کردند
ديگری آمد، از ھر فرصتی که نوسان ھای قدرت در نيمقاره ھند فراھم می ساخت، بھره گيری کردند تا بر 

  .ادعاھای خود برای استقgل داخلی برادران معنوی خويش در آن سوی خط ديورند تاکيد گذارند
  

کش ميان امپراتوری ھای بريتانيا و روسيه  آن ھا را در کشم،صفات جنگی و موقعيت استراتيژيک پشتون ھا
 پيش آمدند و بريتانيايی ھا به جھت يانهروس ھا در سده نزدھم در راستای جنوب در آسيای م. برجسته ساخت

در اين . شمال تاختند تا آن چه را که تھديدی به منافع شان در پارس و ھند تلقی می کردند، بی اثر و خنثی سازند
ضعيف افغانی در صدد برآمدند تا موقعيت خود را به عنوان يک حايل بی طرف با به کار وضعيت، حکومت ھای 

   .6 در برابر تھاجم ھای بريتانيا نگھدارندديوار خارداربردن قبايل پشتون به عنوان 
  

 معين می کرد، در سان يانه روسی که حوزه نفوذ را در آسيای م– روسيه و بريتانيا عھدنامه انگليسی1907در 
نقش ايشان به عنوان پياده . رو، اين تنش زدايی، مشکل قبايل پشتون را حل نکرد به ھر. پيتربورگ امضاء نمودند

شطرنج در رقابت قدرت ھای بزرگ، آن ھا را در چنان شيوه زندگانی قرار داده بود که برای بی اعتنايی به 
که يگانه ارزش آن ايجاد دردسر برای از رفتار آن ھا . روندھای منظم حکومت ھا ارزش خاصی قايل شوند

خطاکاری ھای شان يا با پرداخت اعانه ھای نقدی تشويق، يا با رشوت . زمانی ستايش می شد ديگران بود، از دير
خريده می شد تا از آن جلوگيری به عمل آيد يا گاھی با اقدامات بيش از حد معمول مجازات می شدند و به سان 

با اين ھم، دربار افغانی پيوسته احساس مسووليت در . ماعی و مدنی محروم می گرديدندمتمردين از ھمه حقوق اجت
برابر رفاه اين مردمان قبيله يی می کرد و نفوذ سياسی را در ميان آن ھا از راه پيوندھای خويشاوندی و اعانه ھای 

  .نقدی نگه می داشت
  

ن  پيرامون خط ديورند که مربوط به خودشان بود، ھرگز بريتانيايی ھا در آرام ساختن يا کسب وفاداری قبايل پشتو
حکومت ھند که از اين حصار خاردار که اداره شمال غرب ھند را پيھم دشوار می ساخت و نفوذ . توفيق نيافتند

بريتانيا را در افغانستان خيلی ضعيف و مخاطره آميز می ساخت، به خشم آمده، خواست با مشکل قبايل دست و 
روی اين منظور به صورت متناوب سياست پيشروی يا . و اين مانع را از سر راه خود پس نمايد. دپنجه نرم کن

 را که می کوشيد تا نفوذ بريتانيا را در مناطق قبيله يی به زور از پيش ببرد و Forward Policiesپيشگامی
نی بريتانيايی به مواضع  را که نوعی از عقب نشيMasterly Inacive Policiesسياست عدم فعاليت ماھرانه 

پشتون ھای سرکش در کوھستان ھای شان سياست ھای پيشگامی را با . ايمن تر در جلگه ھا بود، به کار می برد
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جنگ ھای چريکی بی رحمانه استقبال می کردند و برعقب نشينی ھای آن ھا که گاھگاھی صورت می گرفت، 
  .ره بريتانيا به سياست جلوگيری و انتقام بسنده می نموددر پايان کار، ادا . 8لبخند اھانت آميزی می زدند

  
 بريتانيايی ھا با جدا کردن صوبه سرحد شمال غرب از پنجاب و تقسيم آن به حوزه ھای پرجمعيت 1901در سال 

و آباد و نمايندگی ھای قبيله يی، وضع را به شکل يک موسسه اداری درآوردند در اين مناطق قوانينی که از قوانين 
اير صوبه ھای ھندی فرق داشت، تطبيق می گرديد و مناطق قبيله يی برطبق توافق ھای معاھده مانند با قبايل، س

اين ترتيبات تمايgت . َتوسط نمايندگان سياسی که مستقيما به حکومت مرکزی گزارش می دادند، اداره می شد
 را برای منطقه يی که در Autonomous Areaآزادمنشانه قبايل پشتون را برانگيخت و مطالبات خودمختاری 

  . شد، باعث گرديدخوانده پشتونستان 1930دھه 
  

وضع قبايل سرحدی پشتون و رفتار در برابر آن ھا ھمواره منشاء اصطکاک ميان اميران افغان و اداره بريتانيايی 
 حبيب هللا پيگيری گرديد،  امضا کرد و از طرف پسرش1893عبدالرحمان که موافقتنامه ديورند را در . در ھند بود

 . 9به اعمال نفوذ و دادن اعانه مالی و کمک به قبايل ماورای سرحد حتا در اوج قدرت بريتانيا در ھند ادامه می داد
در جريان جنگ سوم افغان و انگليس که برای افغانستان، حق کنترل روابط ) 1929 – 1919(شاه امان هللا 

. ن ھا آن را جنگ استقgل می دانند، به ياری قبايل ماورای سرحد اتکا داشتخارجی خودش را کمايی کرد و افغا
 امان هللا به وزير مختار بريتانيا بی پرده و بدون پيرايه گفت که 1921به مناسبت امضای معاھده صلح دايمی در 

، ظلم و ستم روا دارند، معاھده، مادامی که بريتانيايی ھا بر قبايل پشتون که نزديکی شان با افغانستان روشن است«
  .»نمی تواند يک معاھده دوستی باشد، بلکه تنھا معاھده ھمجواری خواھد بود 

  
 امان هللا  با يک شورش قبيله يی پس از دست دادن حمايت قبايل پشتون به اثر برنامه عصری 1929در سال 

تخت او از سوی يکتن عيار تاجک . دسازی خود که آزادی و شيوه زندگانی آن ھا را تھديد می کرد، برکنار گردي
نادر، .  يکی از خويشاوندان امان هللا شکست خورد-راھگير تصرف شد که به نوبت خود به دست جنرال نادر خان

قبايل پشتون ھر دو سوی خط ديورند را به دور خود جمع کرد تا برتری سلسله حکمراويان پشتون را در کابل بار 
 نادر که تازه به عنوان پادشاه منصوب گرديده بود، در سخنرانی خود در 1931 در سپتامبر. ديگر تحميل کند

 مورد عgقمندی خاص - در منطقه يی که او سرحد آزاد خواند-پارلمان اظھار داشت که سرنوشت قبايل پشتون 
 بريتانيايی ھا با آن ھم، سياست ھای قبيله يی نادرشاه به خاطر قدردانی از کمکی که از. حکومت افغان خواھد بود

برای مثال،  ھنگام آشوب پشتون ھا : َدر مبارزه وی برای دست يافتن تخت دريافت داشته بود، نسبتا غيرفعال بود
 نادرشاه از پشتيبانی زعيم پشتون 1930 در صوبه سرحد شمال غرب در دھه »خدايی خدمتگار«از سوی سازمان 

  .ر خgل شورش مھمند و ورکزايی و افريدی بيطرف مانداو ھمچنان د.  عبدالغفار خان خودداری ورزيد-ھا
  

  : پيوندھای فرھنگی–موضع افغانستان
جنبه ھای فرھنگی قضيه افغان ھا تاحد زيادی بر پيوندھای خويشاوندی ميان پشتون ھای افغان و آن ھايی که در 

گترين گروه تباری در افغانستان پشتون ھای افغان به تنھايی بزر. شرق خط ديورند به سر می برند، بنا يافته است
دو سوی اين خط برای قرن ھا، دين، عرف و عادات، موسيقی، زبان و ادبيات مشترک داشته  پشتون ھا در ھر. اند

اين ارزش ھا و پيوندھای خويشاوندی توسط . پيروی نموده اند» شتونوالیپ«و از نظامنامه شرف و افتخار يعنی 
ظ شده و تاحد چشمگيری معيارھای فرھنگی ديگر اقليت ھای تباری را در دودمان حاکم پشتون در کابل حف

اين يک فرھنگ قومی و مردانه است و فرھنگی است که عميق ترين . سرتاسر افغانستان متاثر ساخته است
احساسات ھيجان آميز را در ميان بسياری از پشتون ھای افغان درست در باطن، به فرھنگ و رفتار ھای سنتی 

و جنگ ھای درون قبيله يی و نيز ) بدل(به رغم کينه جويی خانوادگی . َه شدت  پابند ھستند، می پروراندخود ب
جنگ ھای ميان قبيله يی پيھم شان، پشتون ھای افغان باز ھم يک احساس نيرومند ھويت و ھمگونی را با برادران 

 عقgنی نبوده بلکه از یاين يک مساله منطق .خود که با خط ديورند از آن ھا جدا کرده شده بودند؛ حفظ می کنند
  .جذبه و کشش ماتحت الشعوری می باشد

آنان يک .  سياسی قبايل پشتون علی العموم بسياری از شرايط mزم مليت را تکميل می نمود-سازمان اجتماعی
ا از آن موفقانه َسرزمين نسبتا دارای حدود مشخص را اشغال و اداره می کردند که ساير مدعيان قدرت و سلطه ر

در دين با ھم شريک و عين رسم و رواج ھا را دنبال . آن ھا دارای ھويت قومی و زبانی بوده اند. بيرون می راندند
فشرده . ساختمان خانواده و عشيره شان يکی بوده و عين اشکال ادبی، موسيقی، رقص و ھنر را داشتند. می کردند

عی و سياسی يک ملت را آشکار ساخته و احساس ھمبستگی سياسی را اجتمانھادھای سخن اين که آن ھا تجانس 
اين حقيقت که آن ھا با خط جغرافيايی مصنوعی . بسط دادند که با گذشت زمان باعث احساسات ملی پشتون گرديد
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تقسيم شدند، نتوانست پشتون ھای افغان را از بذل مساعی شان برای جلوگيری از جذب و حل خويشاوندان شان در 
افزون بر اين، . ن سوی خط، در مردمان غيرپشتون پاکستانی که بسيار زيادتر از آن ھا بودند، مانع گرددآ

احساسات ملی پشتون ھا رھبران سياسی افغان را برآن داشت که به درخواست ھای بيش از حد احساساتی موکgن 
ر افغان برآن ھا متکی بود، پاسخ پشتون خود که موازنه حساس وضع قدرت شان در برابر گروه ھای قومی ديگ

  .بدھند
  

  : دBيل قانونی–موضع افغانستان
 که احداث و تصويب خط ديورند را وافقتنامه ھايیافزون برعوامل تاريخی و فرھنگی، افغان ھا ادعا می کنند، م

ا در پی جنگ دوم  ديورند را امضاء کرد، توسط بريتانيايی ھعبدالرحمان که موافقتنامه.  کند، باطل استتاييد می
بريتانيايی ھا برای مدتی بخش ھای کوچکی از سرزمين .  برتخت افغانستان نشانده شد1880افغان و انگليس در 

 ، صوات، چترال و باجور را به قلمرو ھند DIR دير 1877آن ھا در سال . افغان را طعمه خود قرار می دادند
 سوق الجيشی خيبر را گرفته و نواحی گسترده يی گذرکاهنترل  گندمک ک1879در معاھده . بريتانيای ملحق ساختند

آن ھا با افزايش .   را به دست آوردندNushki پشين، کويته و نوشکی Zhob، ژوب  Loralai را در لوراmی
سربازان در طول کمربند قبيله يی و تاسيس پادگان ھای دايمی استراتيژيک آغاز کردند خطوط آھن را به سوی 

 »به سان خنجری در قلب من پيش می رود« تمديد نمودند که عبدالرحمان آن را به اين عبارت که افغانستان
  13توصيف کرد

  
 بود که بريتانيايی ھا به عبدالرحمان 1983در سال ) فارورد پاليسی(» سياست پيشگامی«در اوج ھمين دوره 

وقتی که او تردد نشان داد، بريتانيايی ھا . ايدپيشنھاد کردند که با نوعی تصفيه در طول نوار قبيله يی موافقت نم
عبور اسلحه را از طريق ھند به افغانستان محاط به خشکی که امير برای فرونشاندن شورش ھای قبيله يی به آن ھا 

اين، افغان ھا می توانند شواھد معتبری ارائه دھند که عبدالرحمان تنھا به سبب   بنا بر14. نياز داشت، معطل کردند
را پوچ و باطل وافقتنامه آنان ادعا می کنند که اين امر م.  را امضا کردوافقتنامهار بسيار از سوی بريتانيايی ھا مفش

دليل قانونی که ادعای اجبار و . زيرا اصل رضايت آزاد که از لحاظ قانونی mزم است، موجود نبود. می سازد
مان شايد زير فشار شديد بوده باشد که امضاء کند اما او زيرا در حالی که عبدالرح. اکراه را می کند، ضعيف است

يک فرمانروای بسيار با عزم و اراده بود و بس نامحتمل است که فشار به گونه يی بوده باشد که امير اراده 
با اين ھم، . بريتانيايی ھا را با اراده خودش عوض کرده باشد، به گونه يی که تعريف قانونی اجبار ايجاب می کند

  15، توصيف می کرد»مردی که در بيشه گرفتار آيد«ک مقام بلندپايه بريتانيايی عبدالرحمان را چونان ي
  

 وجود نداشت، اقامه وافقتنامهافغان ھا دليل نيرومندتری روی اين مدرک که تفاھم نزديک در باره اصل موضوع م
 نشان می دھد که وافقتنامه بعدی طرف ھای م رفتار–باز ھم، ولو اين که تفاھم مشترک موجود بوده باشد. می دارند

  .موضوع اصلی يی که برآن موافقت شده بود، از تفسيرھای بعدی آن فرق داشت
  

 -  Sir Mortimer Durandسير مورتيمر ديورند . امکان سوء تفاھم ھا کمک کرد نخست؛ محيط گفتگوھا بر
.  کابل رسيد و چانه زدن تا نوامبر ادامه يافت به1893سکرتر امور خارجه حکومت ھند بريتانيايی در سپتامبر 

 می پنداشت، موافقت نمود که گفتگوھا پارسیچون امير انگليسی نمی دانست، ديورند که خود را يک دانشمند زبان 
به گونه يی که ھر ديپلومات کارآزموده می داند که .  بدون حضور مترجم شفاھی برگزار نمايدپارسیرا به زبان 

امير محيل و زرنگ با آن ھم منشی يی را در پشت پرده پنھان کرده بود که . خطر است لغزنده و پريک سراشيبی 
،  و  »گريزگر«افزون بر مشکل زبان، امير يک مذاکره کننده بی ميل،  بھانه گير، . يادداشت ھای دقيق می گرفت

 حوزه ھای نفوذ را تعيين می کردند، نه قراين نشان می دھد که او بر آن بود که آن ھا تنھا.   بود»پر پيچ و خم«
که در زبان دری سرحد معنا می دھد، ) جبھی يا قدامی  (Frontierفرانتير لفظ . کشيدن يک مرز بين المللی را

 که نشانه يک تغيير ناگھانی حاکميت )بوردر ( می کند تا بر يک خط مرزی)منطقه يا ناحيه( گستره دmلت بر يک
  .ان از غرب به عنوان فرانتير سخن می گفتندييامريکاری به کار برده می شود که اين به عين تعبي. است

  
عبدالرحمان در ايامی که از عمرش مانده بود، خط ديورند را به عنوان طرحی برای ترسيم مناطق نفوذ می 

 )اتو بيو گرافی (پنداشت که اداره و آرامش مردمان منطقه قبيله يی را آسان سازد و در ترجمه حال به قلم خودش
پيوسته اظھار می کند که او ھيچ کدام از نواحی پشتون نشين را ملحق به بريتانيايی ھا به گونه دايمی ھرگز ندانسته 

.  اداره بريتانيايی در ھند در آن وقت و پس از آن، خط ديورند را به عنوان يک مرز بين المللی اعتبار نداد16است 
 اندکی پس از آن که موافقتنامه به امضاء رسيد، حکومت ھند به لندن 1894 جوmی 10در گزارشی به تاريخ 
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َما می دانيم حکومت عليا حضرت بر اين نظر موافقت می نمايد که در حالی که ما اکيدا منکر «اطgع داد که 
ن ھا است، آرزو داريم تا قبايل را که اين فيصله مربوط آ. ھرگونه قصد برای الحاق سرزمين قبيله يی می باشيم

-  Hamilton به ھملتن m Lord Elginرد الجين - ويسرای1898 در سال .»بيشتر در تحت نفوذ خود بياوريم
سکرتر دولت برای ھند نگاشت که موافقتنامه ديورند موافقتنامه يی بود برای تصريح حوزه ھای نفوذ مربوط 

  17. حکومت بريتانيا در وضع کنونی
  
 به عنوان مرز ھندی 1893 وافقتنامهخط ديورند در م« بريتانيا اظھار داشت رتشا يک نشريه رسمی 1925در «

دو حکومت توصيف  نه بلکه به عنوان مرز شرقی و جنوبی قلمروھای امير و حدود حوزه ھای نفوذ مختص به ھر
سيون  عين موضعگيری از  سوی کمي18.شده و ھدف آن توسعه سلطه بريتانيايی بوده است، نه گسترش مرز ھند

ھند بريتانيايی در حدود نواحی تحت « به ھند رفت، تکرار شد 1928 که در سال Simon Commissionسيمون 
  19. »اداره پايان می يابد

  
َديدگاه ھای پيشين بريتانيايی ھا ظاھرا اين نکته را روشن می سازد که آن ھا ھيچ قصدی برای الحاق سرزمين ھای 

، بلکه در پی آن بودند که يک حوزه نفوذ را به منظور اداره منظم تر آن منطقه معين قبيله يی تا خط ديورند نداشتند
اگر اين امر با توضيحاتی که از سوی .  وضعيتی که سازگارتر با تفوق می باشد تا با حاکميت مطلق-کنند

 دست می آيد که عبدالرحمان به عمل آمد و اجراءات بعدی ھر دو حکومت يکجا در نظر گرفته شود، اين نتيجه به
يا طرف ھای موافقتنامه در باره دو موضوع مختلف گفتگو می : دليل تفاھم می تواند بر دو سويه مطرح گردد

 بريتانيايی ھا در باره يک مرز بين المللی و افغان ھا پيرامون گستره نفوذ که در آن حالت تفاھم موجود –کردند
يا آن ھا در باره عين موضوع که در آن حالت تفاھم موجود و .  معتبر نيستوافقت نامهنبوده و از اين رو م

 دارای اعتبار بوده اما ھيچ مرز بين المللی را احداث نمی کند و اين تنھا بسيار پسانتر بود که بريتانيايی وافقتنامهم
  . تفسير و تشريح نمايندمرزیرا به عنوان مولد و موجد چنان وافقتنامه ھا تصميم گرفتند که م

  
 باشد، از محتوا و شيوه بيان آن ھا  آشکارا  بر می 1921 و 1919 و 1905 مقصد معاھدات بعدی سال ھای اگر

آن ھا خط ديورند را به اين شکل تاييد نکردند، بلکه . آيد که اعتبار شان متکی بر اعتبار معاھدات پيشين است
 بيان می 1919معاھده اين گونه، . ا می پذيرندصرف اظھار داشتند که افغان ھا تعھدات فرمانروايان پيشين افغان ر

 تذکر رفته، 1905حکومت افغان مرزھای پذيرفته شده  از سوی امير حبيب هللا متوفی را که در معاھده «کند که 
 به عين روش رفتار خواھم 1893 وافقتنامهمن نسبت به م« اظھار داشت1905حبيب هللا در معاھده » می پذيرد

.  نکردوافقتنامه عبدالرحمان در واقع اعتنايی به م،ليکن چنان که ما ديديم. »رحمان رفتار نمودکرد که پدرم عبدال
از اين رو، اعتبار تاييد مجدد معاھداتی که پسانتر منعقد شد، در ھرحال متکی بر اعتبار و ماھيت و چگونگی 

 يی که حوزه ھا نفوذ را به وافقتنامهم اصلی ديورند پذيرفته و برآورده شده بود، وافقتنامهتعھداتی است که در م
  20.ميان آورد، نه يک مرز بين المللی را 

  
افغان ھا برای اين که معاھدات خط ديورند را به طور قطعی از اعتبار قانونی ساقط سازند، تذکر می دھند که 

پس از ھشدار  حق الغاء را برای ھريک از دو کشور در ظرف سه سال 1921آخرين اين ھا يعنی معاھده سال 
 بلندترين مقام ذيصgح ملی، تمام معاھدات را بدوا - لويه جرگه افغان1949در جوmی . يک ساله تجويز می نمايد

 شامل يک نامهء اضافی بود که به صورت 1921افزون بر آن، معاھده . از موافقت نامه ديورند به پيش رد کرد
افغان ھا ھمچنان استدmل می کنند که .  اعتراف می کرد21مشخص به مصالح افغان ھا در قبايل ماورای سرحد 

اثر تقسيم از پيکر ھند  جدا شده، بنا بر اين، يک دولت جانشين نيست که حقوق  پاکستان دولت جديدی است که بر
آن ھا به پذيرفتن پاکستان در  سازمان ملل به عنوان يک دولت . احتمالی معاھدات بريتانيايی ھا را به ارث ببرد

جديد اشاره می کنند، در صورتی که ھند  ناگزير نبود که به عين طريقه واجد شرايط شمول در  سازمان ملل 
  22.باشد

  
 در صوبه سرحد شمال غرب در ھنگام تقسيم ارتباط دارد، افغان ھا استدmل می 1947تا جايی که به آرای ھمگانی 

شت را که به گونه ضمنی به پشتون ھا وعده داده شده بود، کنند که اين آرای ھمگانی شرايط mزم برای تعيين سرنو
يا به ھند ھندو ملحق شويد يا به پاکستان : آماده نساخت و در آن برای پشتون ھا تنھا دو حق يا اختيار داده شده بود

  .مسلمان؟ ھمين مgحظات بر جرگه ھايی که در نواحی قبيله يی برگزار می گرديد، تطبيق می شد
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 ھيچگاه به شکل ادعای دقيق و صريح در نيامده زمينهھای تاريخی، فرھنگی و قانونی افغانستان در استدmل  
َادعاھای اقامه شده وقتا فوقتا تغيير می يافته است. است مطالبات رسمی حکومت افغان از مطالبات ناسيونالست ھا . َ

دعاھای متفاوت و رنگارنگ افغان ھا  بيشتر و تبليغ کنندگان تند رو پشتون تفاوت داشته، و محققان متاخر از ا
سلسله اين ادعاھا از طرفداری از يک افغانستان بزرگتر که بخش ھای گسترده ھند . سردرگم و گيج می شوند

را در برگرفته به سوی  اقيانوس ھند پيش می رود تا محض اظھار عgقه به رفاه پشتون ھای خط ) پاکستان کنونی(
اگر ادعاھای رسمی حکومت افغان در خgل يک مدت زمان مورد بررسی قرار گيرد و از . ديورند ادامه می يابد

مفاھيم ضمنی تبليغات شان تجريد شود، يک ثبات قابل مgحظه يی ظاھر می گردد که در آن سه قضيه اساسی 
يورند زندگی تقاضای تعيين سرنوشت برای پشتون ھايی که در شرق خط د: اين ھا عبارت اند از. تکرار می شود

می کنند، انکار مداوم و مصرانه از اين که افغانستان کدام آرزوی توسعه ارضی دارد، و اطمينان ھای مکرر به 
  .اين موضوع افغانستان می خواھد مساله از طريق مذاکرات صلح جويانه برطرف گردد

  
  :موضع پاکستان

يده بوده بر پايه ھای منطقی و قانونی و سياست داعيه پاکستان در مساله پشتونستان بسيار صريح  و کمتر پيچ
َپاکستان اظھار می کند که ادعاھای افغان ھا مبنی برپيوندھای تاريخی با پشتون ھا عينا . واقعبينانه بنا يافته است

اگر بنا باشد که مرزھای ملی برطبق تاريخ باستان دو باره کشيده شود، جھان به زودی . ھمان تاريخ باستان است
ه ھمين شکل، ادعای مبتنی بر ھويت فرھنگی، محض يک امر احساسی بوده و ب. ھرج و مرج فروخواھد رفتدر 

بسا گروه ھای فرھنگی در سرتاسر جھان با مرزھای ملی از ھم جدا شده اند . بر واقعيت ھای جديد بنا نيافته است
خن می گويند، تنھا  زيان می رساند و نمی و ادعاھای داعيان توحيد قلمروھايی که باشندگان آن ھا به عين زبان س

  .توان به آن اجازه داد که تعيين حدود منظم ملل را مختل سازد
  

پشتون ھای افغان خود يک گروه بسيار متفاوت بوده و يک اقليت از مجموع باشندگان در کشور افزون بر آن، 
ھا، ترکمن ھا، تاجيک ھا و ساير اقليت ھا خودشان می باشند و موافقت نخواھند کرد اگر اتحاد شوروی بر ازبيک 

  .در افغانستان که خويشاوندان فرھنگی و نژادی در شوروی دارند، ادعا کند
  

پاکستان اظھار می دارد که خط ديورند ھرقدر نواقصی که شايد در آغاز داشته باشد، با آن ھم از لحاظ قانونی، 
اين خط از سوی اکثر ملل به عنوان يک مرز بين المللی . يدپسان ھا از سوی افغانستان در سه معاھده تصويب گرد

ممکن است عملکردھای بريتانيا در مراحل نخستين از اين تفسير منحرف شده باشد، ولی در  .شناخته شده است
 ھنگامی که پاکستان به وجود آورده شد، بريتانيا خط ديورند را به عنوان مرز بين المللی ھند شناخته و 1947سال 

 mيحه يی که به ھند و پاکستان آزادی داد، تمام حقوق و تعھدات بين المللی را که در گذشته حکومت بريتانيا از در
  . آن ھا برخوردار بود، آشکارا به اين دو کشور  انتقال داد

  
يان  بين المللی ممرزخط ديورند را آشکارا بريتانيا پس از آن، در چندين مناسبت پاکستان اظھار می کند که 

 که ھم بريتانيا و ھم اياmت متحده (Seato) سازمان پيمان جنوب شرق آسيا 1956در . پاکستان و افغانستان خواند
 پشتون ھايی که در جانب پاکستانی خط بنا بر اين،. در آن عضويت داشتند، خط ديورند را به رسميت شناخت

ھايی افغان ھا برخHف اين امر قانون بين الدول را ديورند زندگی می کنند، شھروندان پاکستان می باشند و ادعا
  .نقض کرده، مداخله در امور داخلی پاکستان به شمار می رود

  
در زمينه دmيل مبنی برتعيين سرنوشت، به قرار گفته پاکستان، پشتون ھا در داخل خاک پاکستان ميسورالحال مرفه 

پاکستان ادعا می کند .  به افغانستان عقب مانده مدغم می شدندترند نسبت به اين که اگر آن ھا مستقل می بودند و يا
قطع نظر از چند مخالفی که از سوی افغانستان بر انگيخته می شوند، ھيچ جنبش آزاديخواھی شايان توجھی در که 

اکستان، بنا بر اظھارات پ. پاکستان نيست، و نه ھيچ نشانه يی دال برميل و رغبت پيوستن به افغانستان ديده می شود
 درصد رای دھندگان واجد شرايط در 55زيرا يک اکثريت .  اين حق را سلب کرد1947ھمه پرسی ھمگانی سال 

 درصد آن ھا برای پيوستن به پاکستان رای دادند و جرگه ھای قبيله يی به اين 99 بيشتر از آن شرکت نمودند و
ين قدر مھم پنداشته می شود، چرا پشتون ھای افغان اگر تعيين سرنوشت از سوی افغانستان ا. نتيجه موافقت کردند

  .را در پشتونستان شامل نمی نمايد
  

به باور پاکستان، مدعيات افغان ھا کوشش ھايی است که در زير پرده نازک اتحاد مناطق ھم زبان، می خواھند 
ن حقيقت ثابت می شود که افغان اين گفته به اي. خاک ھای پاکستانی را به خود ملحق کنند و راھی به بحر پيدا نمايند
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چرا؟ پاکستان پاسخ می . ھا بلوچستان را، جايی که پشتون ھا يک اقليت کوچک اند، جزو پشتونستان می شمارند
خاطره ھای حاکميت قديم افغان ھا بر اين اراضی بر اذھان شان . دھد زيرا که اين خطه بندرھای دريايی دارد

 »ھنگامه«. توحات و افتخارات پيشين را دو باره در دنيای خيال، زنده سازنديکسره مستولی گشته و می خواھند ف
پشتونستان صرف يک دستاويز چشمگير تبليغاتی است برای ايجاد نزاع در پاکستان و افزايش سرمايه سياسی 

ات ايشان برای گروه حاکم در افغانستان که بسياری از آن ھا حتا نمی توانند به پشتو سخن گويند و زبان و عاد
  . به خود گرفته استپارسیصبغه 

  
موجوديت و ھستی سياسی آن با ادعاھای پشتونستان مورد سر انجام، پاکستان اصرار می ورزد بر اين که حتا 

 پنجابی، بلوچ، چترالی، – در صوبه ھا و ايالت ھای پاکستان نژادھا و گروه ھای مختلف.تعرض قرار می گيرد
اجازه دادن حرکت جدايی طلبانه براساس نژاد و زبان به نابودی بود و باش دارند، ھونزا، پشتون  و ديگران  

ولی اين . اين درست است که بنگال از پاکستان جدا شد تا بنگgديش مستقل را تشکيل دھد. پاکستان خواھد انجاميد
.  ديگری را تحمل کنداز لحاظ فزيکی به فاصله ھزاران ميل از پاکستان دور بود و پاکستان نمی تواند تجزيه

اين ھا واقعيت ھای سياسی است چنانی که . مناطق پشتون نشين با ديگر سرزمين ھای پاکستانی مھلک خواھد بود
پاکستان آن ھا را می بيند و حتا اگر ادعاھای افغان ھا تاحدی اعتبار داشته باشد، پاکستان می گويد که اين کشور 

  .ياسی به آن ھا اعتراف نمايدنمی تواند بدون پذيرش خطر انقراض س
نتايج آن چنانچه در . زھر پشتونستان از اين پيشآمدھای تاريخی و مجادله ھای قانونی و فشارھای سياسی تھيه شد

  .فصل آينده خواھيم ديد، خيلی دور رس و فراگير بود
  
  
  
  
  

  
  فصل ھفتم

  
  بخش دوم: پشتونستان

  
  زھر در جام دوستی

  
تحول به يک تنش بزرگ آغاز نمود که نفوذ و تسلط بريتانيا در ھند پس از جنگ چالش پشتونستان ھنگامی به 

عgقمندی افغان ھا به وضع قبايل پشتون ماورای سرحد شدت . جھانی دوم، رو به کاھش نھاد و کمرنگ گرديد
 و وقتی که تقسيم ھند به دو کشور، قريب الوقوع معلوم شد، حکومت افغانی يک سلسله عرض حال ھا. گرفت

احتجاج ھا را تقديم بريتانيايی ھا کرده پافشاری می ورزيد که اين حکومت در ھر بحث و مذاکره در باره آينده 
 ھنگامی که جنگ ھنوز روان بود، حکومت افغانستان نامه 1944ابتدا از سال . نواحی قبيله يی شامل ساخته شود

 سرنوشت پشتون ھا در صورتی که ھند به استقgل نايل يی عنوانی به حکومت ھند فرستاد که عgقه افغان ھا را به
  .1آيد، ياد دھانی می کرد

  
 صدراعظم افغانستان که در راه خود به اياmت متحده از - اندکی پيش از استقgل ھند، شاه محمود1947در اگوست 

 او اطمينان داد که وزير خارجه به.  وزير خارجه گفتگو نمود-  Ernest Bevinلندن می گذشت، با ارنست بيون 
 - َضمنا در دھلی نو. 2برادری فرھنگی افغان ھا و پشتون ھای صوبه سرحد شمال غرب برھم زده نخواھد شد

  در باره استقgل نھايی ھند مذاکره می کرد، نماينده خاص Lord Mountbattenجايی که لرد مونت بيتن 
نجيب هللا .  را به خواست ھای نواحی پشتون نشين توضيح نمود داکتر نجيب هللا توروايانا عgقه افغان ھا-افغانستان

به مونت بيتن گفت که افغانستان پافشاری خواھد کرد تا به پشتون ھا فرصت خود اراديت شان داده شود ] توروايانا[
مونت بيتن که در آن وقت سخت گرفتار . و ديگر اين که افغانستان می خواھد که با آن مشورت صورت گيرد

ش برای حل اختgفات ميان حزب کانگرس ھندی و مسلم ليگ بود، به نجيب هللا توروايانا اطمينان داد که کوش
  3.مشکل پشتون در وقت مناسب چنان که بايد و شايد مورد توجه قرار خواھد گرفت
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ا دو آنچه در وقت مناسب رخ داد، رای گيری ھمگانی در صوبه سرحد شمال غرب بود که برای پشتون ھا  تنھ
بسياری از پشتون ھا ھمه پرسی يا رايگيری ھمگانی . به ھند ملحق می شويد يا به پاکستان بپيونديد: اختيار را داد

برعکس ھشتاد و شش درصد در انتخابات (را تحريم کردند و تنھا پنجاه و پنج درصد از رای دھندگان واجد شرايط 
در . د شرکت کنندگان، بيشترين  شان پاکستان را بر گزيدنداز پنجاه و پنج درص. شرکت ورزيدند) ايالتی پيشين

اين بار نيز حق گزينش، تنھا ھند يا . نواحی قبيله يی، جرگه ھايی به سرپرستی نمايندگان سياسی برگزار گرديد
افغانستان بر . روشن است رجال قبيله يی، پاکستان مسلمان را بر ھندوستان ھندو ترجيح دادند. پاکستان بود

گيری ھمگانی و نتايج جرگه به شدت اعتراض نموده، متذکر شد که احساسات آزاديخواھی و استقgل طلبی در راي
. آن ھا از انتخاب آزاد که برای شان وعده داده شده بود، محروم گردانيده شدند. ميان پشتون ھا خيلی باm گرفته بود

 افغان و انگليس 1921مساله با معاھده «ا پاسخ دادند که اعتراضات افغان ھا ناديده گرفته شد و بريتانيايی ھا تنھ
  .» 4حل و فصل شده است

  
 1947در سپتامبر .  روابط ميان افغانستان و دولت جديدالتاسيس پاکستان رو به تيره شدن گذاشتبی درنگَتقريبا 

جنرال پاکستان معضله را  ورنر نخستين گ-افغانستان نجيب هللا توروايانا را به کراچی فرستاد تا با محمد علی جناح 
نجيب هللا دريافت که بسياری از رھبران جديد پاکستان به شمول جناح پناھگزينان ھندی اند و . مورد بحث قرار دھد

جناح به داکتر نجيب هللا توروايانا وعده داد که به موضوع . در باره مشکgت نواحی پشتون اطgعات کمی داشتند
افغانستان بی درنگ . دو ملت بايد روابط ديپلوماتيک برقرار نمايند  پيشنھاد کرد که ھرَرسيدگی می کنند و ضمنا

رای منفی خود را در سازمان ملل پس گرفت و برای اين که بر اھميتی که به مشکل پشتون ھا قايل بود، تاکيد کرده 
   .5داشتپادشاه را به عنوان نخستين سفريش به کراچی گسيل ) عم( کاکای -باشد، شاه ولی

  
در ھند نجيب . افغانستان، داکتر نجيب هللا را به عنوان نخستين سفير به دھلی نو فرستاد تا از قضيه پشتون دفاع کند

زيرا تقسيم نيمقاره يک تقسيم دوستانه نبوده و پيدايش پاکستان با آشوب ھای تباری . هللا گوش ھای شنوايی يافت
به دنبال اين، يکی از بزرگترين نقل و . و ھندو کشته شدند، ھمراه بودگسترده که در آن ھا صدھا ھزار مسلمان 

انتقال ھای نفوس در تاريخ صورت گرفت، به گونه يی که ميليون ھا مسلمان از ھند گريختند و به ھمان تعداد از 
ترک نزاع سر تقسيم دارايی ھای حکومت مش پاکستان و ھند ھمچنان بر. ھندوھا و سيک ھا پاکستان را ترک گفتند

 جايی که يک مھاراجه ھندو تصميم گرفت که به ھند بپيوندد، ھر -داشتند و از ھمه بيشتر  در باره وضع کشمير
ھند در مساله پشتونستان فرصتی ديد مناسب برای وارد نمودن . شھروندان وی مسلمان بودند چند اکثريت بزرگ

اين بھره برداری از مساله .  مطالبات شان تشويق کرداين، افغان ھا را در و بنا بر. فشار بيشتر بر پاکستان
  6.پشتونستان از سوی ھند، پاکستان را خشمگين ساخت

  
  :اياBت متحده زھر را می چشد

. مساله پشتونستان به گونه قابل توجه درگير شد اياmت متحده اندکی پيش از آن که پاکستان تاسيس گردد، در
ميان گذاشته اظھار نگرانی افغان ھا را از جھت   در لندن درامريکا سفير وزارت خارجه بريتانيا موضوع را با
بريتانيايی ھا اظھار نمودند که .  شاه محمود را بابيون در لندن گزارش داد-پشتون ھا و نيز گفتگوھای صدراعظم

زيرا . استآن ھا احساس می کردند که نفوذشان برافغان ھا کم . ھيچ گونه ھمدردی با موضع افغان ھا ندارد
برخgف، اياmت متحده مناسبات . پاکستان در صدد پذيرفتن عضويت جرگه کشورھای مشترک المنافع می باشد

در عين . بسيار دوستانه يی با افغانستان دارد و می تواند نفوذش را به کار برد تا ديدگاه ھای افغان ھا را نرم سازد
ن عزيز به مقامات وزارت خارجه شکايت نمود که محمد علی  عبدالحسي-زمان، وزير مختار افغان در واشنگتن

  .7جناح وعده ھای خود را مبنی بر اين که روی موضوع پشتونستان با افغانستان بحث می کند، نقض کرده است
  

 در باره مساله پشتون ھا با موضع افغان ھا ھماھنگ نبود، مگر يک امريکاديدگاه ھای نخستين وزارت خارجه 
  : در لندن تذکر رفته بود کهامريکابرای مثال، در تلگرامی به سفارت . را نشان می دادوضع تفاھم 

اين وزارت ديدگاه ھای يک جانبه وزارت . وزارت خارجه بريتانيا روش مثبتی برای حل مشکgت ارائه نمی دھد«
می گيرد که پيوسته مشکل از موضوعات پابرجای ديرينه منشا . مختاری بريتانيا در کابل را بازتاب می دھد

تا اين که  سر انجام از راه تفاھم مشترک . موجب ناآرامی ھای مرزی شده، امنيت سرحد را مختل می سازد
وزارت خارجه با فعاليت ھای افغان ھا اظھار ھموايی نمی کند و بر آن است که آن ھا از با آن ھم . استقرار يابد

  .8نگاه قوانين بين الدول موضع ضعيفی دارند
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از ديگر اسناد و مدارک معاصر  بر می آيد که واشنگتن نمی خواست به بريتانيايی ھا اجازه دھد که پای اياmت 
 آن را به گونه درست ميراث سياست ھای امپراتوری يیامريکا نزاعی که مقامات -متحده را در اين نزاع بکشانند

  شموليت پاکستان به سازمان ملل رای داد و در برابربا اين ھم، ھنگامی که افغانستان . و استعماری می دانستند
 با محاصره جزيی کاmھای ترانزيتی از افغانستان انتقام گرفت، پروژه ھای ساختمانی يک 1948پاکستان در سال 

کمپنی مزبور به وزارت خارجه شکايت کرده .  به نام موريسن کنودسن افغانستان سخت زيان ديديیامريکاکمپنی 
مود چيزی انجام داده شود که از وخامت اوضاع بکاھد و واشنگتن خواھی نخواه خود را گرفتار مساله درخواست ن

 مقامات وزارت 1948در جنوری . پشتونستان يافت و آغاز کرد به توصيه به افغانستان به اتخاذ يک موقف نرمتر
دند که کشاکش ميان دولت ھای پاکستان و  محمد کبير لودين ھشدار دا- به وزير فوايد عامه افغانستانامريکاخارجه 

 Morrison Knudson به نام موريسن کندوسن افغانستان يیامريکاافغانستان به پروژه ھای کمپنی 
Afghanistan (MKA)سخت آسيب می رساند و ھم اقتصاد افغانی را به گونه زيان آوری متاثر می سازد  .

موريسن کنودسن افغانستان اولويت و ] پروژه[ه توسعه اقتصادی و لودين در پاسخ گفت که مساله پشتون ھا نسبت ب
 دريافت که افغان ھا چنين يک اولويت فوق امريکااين نخستين اشاره واقعی بود که حکومت . اھميت بيشتر دارد

ات  به اعضای ھيامريکا اندکی پس از آن، مقامات وزارت خارجه 9. العاده را برای مساله پشتونستان قايل بودند
بلند پايه افغانی که در باره قرضه يی در واشنگتن گفتگو می کردند، می گفتند که منازعه ممکن است تصميم 

  . را در اين قرضه متاثر سازدامريکا
  

 امريکا سردار نعيم از وظيفه خود به عنوان سفير در واشنگتن به کابل بازگشت و به سفارت 1949در جوmی 
 است زيرا او سياست اياmت متحده را در خصوص پشتونستان و در قبال افغانستان به َاطgع داد که عميقا مايوس

  . صورت کل يک سياست بی عgقگی و بی تفاوتی کامل درک کرده است
  

 به واشنگتن فرستاد که در آن اظھار 1949 در کابل گزارشی در دسامبر امريکا وزير مختار -لويس درای فيوس
افغان ھا به علت محاصره اقتصادی و جھت به دست آوردن کمک روی موضوع ه شايد نگرانی از اين شده بود ک

 و پيشنھاد می کرد که اياmت متحده موضوع را جدی تلقی کرده و موافقت به پشتونستان به شوروی ھا رو آورند
. ظه قرار دھددرخواست اسلحه از سوی افغانستان را در بدل نرمش آن ھا  در باره موضوع پشتونستان مورد مgح

به اين تفصيل که پاکستان پافشاری . درای فيوس بر اين بود که بريتانيا و پاکستان متعاقب ھمديگر فعاليت داشتند
داشت که افغان ھا گزافه گويی نموده، احساس غلط و گمراه کننده توليد می نمايند و بريتانيايی ھا اظھار می کردند 

ظامی را به افغانستان نخواھند فروخت تا اين که منازعه با پاکستان حل و که آن ھا يک قلم ديگر از تجھيزات ن
  11. واشنگتن اين پيشنھاد را که کمک اسلحه با موضوع پشتونستان مربوط دانسته شود، رد نمود" فصل شود 

 را کشته  نفر26در ماه مارچ وقتی که نيروی ھوايی پاکستان يک  دھکده پشتون را در داخل افغانستان بمباران و 
 در بازديد از محل يیامريکاديپلومات ھای . و شمار زيادی را زخمی ساخت، روابط پاکستان و افغانستان بدتر شد

. بمب، با ديپلومات ھای کشورھای ديگر پيوستند و کميسيون مشترک بی طرف به سود افغانستان فيصله کرد
 و ليکن تا آن وقت احساسات در ھردو کشور بسيار سرانجام پاکستان مسووليت را پذيرفت  و خسارات را پرداخت

  .باm گرفته بود
  

موقف افغانستان بی درنگ شديد . در ماه نوامبر سردار محمد داوود خان به سمت وزير امور قبايل منصوب گرديد
 اين يک سر فلمی در سياست ھای داوود. شد و فعاليت ھای ضد پاکستان در نواحی قبايل رو به افزايش گذاشت

ھنگامی که او پسان ھا به عنوان نخست وزير زمام امور را به دست گرفت، افغانستان با اغماض و تجاھل . بود
را " پشتونستان محکوم" برخی رھبران را از کمربند قبيله يی پيدا نمود که نواحی –ھند چنان که ادعا می شود 

 يکی از ناراضيان - معروف به فقير ايپی-خانحکومت پشتونستان تشکيل گرديد و حاجی ميرزا علی . اعgم کنند
مشھور قبيله يی بود که ھم با بريتانيايی ھا و ھم با پاکستانی ھا جنگيده بود، به عنوان نخستين رييس پشتونستان در 

اندکی پس از آن، وزارتخانه داوود مکتب خوشحال خان ختک را . تيره باغ در جانب پاکستانی سرحد برگزيده شد
 که در آن پنجصد شاگرد از نواحی قبيله يی در جانب پاکستانی خط ديورند، به زبان پشتو 12. اسيس کرددر کابل ت

َتدريس می شدند و تاريخ پشتون ھا و ارزش ھای فرھنگی و آزاديخواھی و استقgل طلبی به آن ھا کرارا تلقين می 
عمرشان از شش تا ھژده سال بود، به ھمچنان گزارش ھايی وجود داشت مبنی براين که شاگردانی که . گرديد

اما از آنجا که پشتون ھا در دامان يک فرھنگ چريکی تولد . عنوان جنگجويان چريکی آموزش نظامی می ديدند
   .13می شدند و در آغوش آن پرورش می يافتند، احتمال آن می رفت که چنان آموزشی ضروری نباشد
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 ھمه تانکرھای افغانی که 1950، اعgم نمود که سر از يکم جنوری  رفتار بالمثل کرده1949پاکستان در دسامبر 
 را ايمنیمقررات «به منظور حمل و نقل پترول از بندرھای پاکستانی به افغانستان محاط به خشکی در رفت و آمد 

  .  متوقف ساخته خواھند شد»رعايت نمی کنند
  

راديويی تgفی را آغاز کرد و پاکستان به زودی با رفتار افغانستان با راه اندازی نشرات زننده و کارزار تبليغاتی 
 که در سيمای بطانت، تعلل و 1950 بازداشت محصوmت پترولی از سوی پاکستان در سال 14. بالمثل پاسخ داد

به دنبال آن . کارشکنی آشکار می گشت، به زودی به يک محاصره گسترده تر کاmھای ترانزيتی تحول کرد
جانبه ميان دو کشور و  افغان ھا به صورت دو.  آمد1961 و 1955 و 1953ندی در سال ھای محاصره ھای ھمان

قراردادی که .  افغان و انگليس را شاھد می آوردند1923در سازمان ملل اعتراض نموده، قرارداد تجاری سال 
افغانستان استدmل می کرد . کندکاmھای راھی افغانستان بايد آزادانه از راه ھند بريتانيايی عبور . شرط گذارده بود

معاھدات افغان و انگليس استناد کرده ادعا می نمايند  که چون پاکستانی ھا  در باره مسايل مربوط به خط ديورند بر
 احترام 1923که مفاد چنان معاھدات را از بريتانيايی ھا به ارث برده اند، بايد آن ھا ھمين گونه به موافقتنامه ھای 

مقامات پاکستانی به اين استدmل ھا بھايی نداده و به افغان ھا گفتند که اگر می خواھند از فوايد مناسبات  15. گذارند
عين . حسنه با پاکستان برخوردار شوند، ناگزير خواھند بود که ادعاھای خود را در مورد پشتونستان ترک گويند

فغانستان به ابتکار اياmت متحده مورد مذاکره  که ميان پاکستان و ا1958سرنوشت برای معاھده ترانزيتی سال 
  16 .قرار گرفت، اتفاق خواھد افتاد

  
 يیامريکامقامات .  واشنگتن سر انجام درک نمود که نمی تواند از منازعه به دور باقی بماند1949در پايان سال 

طفگی پاکستانی ھا را معلوم ان پس از آن که لجاجت و بی عاييامريکا. گفتگو را با رھبران پاکستانی آغاز کردند
نمودند، با کمرويی و تردد، راه حلی را به ھر دو حکومت پيشنھاد کردند که بر تشکيل يک کميسيون بين المللی با 

 شيوه ديگری نيز پيشنھاد کردند که عبارت بود از تشکيل يیامريکاديپلومات ھای . اختيارات عام و تام بنا می يافت
دو طرف سرحد متاثر   دو کشور در باره کليه موضوعاتی که قبايل پشتون را در ھريک ھيات مشورتی تا برای

دو  ارجاع مساله به يک کميسيون بين المللی برای ھر. می سازد، کمک کند و در باره منازعات محلی تحقيق نمايد
ده از آن جلوگيری کرد زيرا افغانستان مايل بود که مساله را به سازمان ملل ببرد، اما اياmت متح. کشور پذيرا نبود

  .17آنگاه ناگزير خواھد شد که جانب يک طرف را بگيرد
  

 معاون وزارت خارجه در امور شرق نزديک و - (Gorge C Mcghee)مک گی . سی.  جورج1949در دسامبر 
وی حقايق واکنش او پرده از ر.  مشکل پشتونستان را چشيدمزهجنوب آسيا از پاکستان ديدن کرد و برای بار نخست 

  :وی در يادداشت ھای خود نوشته است. می دارد بر
به پاکستان مکافات داده شده بود و ليکن اين موضوع ھنوز ھم ) ھند و پاکستان(به پشتون ھا به ھنگام جدايی «

مطرح است که آيا آن ھا می توانند يک دولت مستقل پشتونستان داشته باشند به گونه يی که بسياری از پشتون ھا 
اين موضوع مشکل پيچيده يی ميان افغانستان و پاکستان خلق نموده بود که تا ھنوز ھم ادامه . رزوی آن را دارندآ

دارد، مشکلی که ما برای حل آن سعی بليغ به خرج می داديم تا کمونيست ھا را از بھره گيری ازآن به سود 
 و به جز ما کسی  نمی شد يک دولت پايدار بمانديک پشتونستان مستقل از نظر ماافزون بر آن، . خودشان بازداريم

َپاکستان مخصوصا . روابط اياmت متحده با پاکستان در آن وقت رو به بھبود می رفت. نبود که ھزينه آن را بپردازد
پاکستان، در جستجوی کمک، به .  توجه ما را به خود جلب و تقرب می جستپيگيرانهبراثر فشار رقابتش با ھند، 

اد اسلحه، زحمت فراوان کشيد تا خود را از سياست بی طرفی ھندی جدا سازد و وعده داد که نيروھای آن ويژه امد
آن ھا برای ما بديل جالب توجھی . در صورت حمgت ناگھانی کمونيست ھا در جنوب آسيا به جانب ما خواھد بود

  18. َبه مقايسه با سياست بی طرفی نسبتا بی اعتنای ھند، پيشکش نمودند
  

سه لشکر قبيله يی که در راس آن ولی خان افريدی قرار داشت، از خط ديورند .  بدتر شد1950وضع در سال 
.  پاکستان بی درنگ محاصره اقتصادی را سخت تر ساخت.»تا درفش پشتونستان را بر رود سند نصب کند«گذشت

 افغانستان يک موافقتنامه m1950ی در جو. خواندند فرا) از پايتخت ھای يکديگر(دو کشور سفيران خود را  ھر
 19ترانزيتی را با اتحاد شوروی امضاء کرد و تجارت افغانی برای بار نخست به سمت شمال جريان يافت 

َ اياmت متحده تصميم گرفت تا مستقيما و رسما در 1950 نوامبر 6واشنگتن ديگر به قدر کافی نگران شده و در  َ
 و ابرام از ھردو کشور خواست که مساله را از راه حکميت حل و فصل کنند و و با اصرار. موضوع مداخله نمايد

راه .  طرف عمل کند دوبرآن ھا معروض داشت که اين کشور نه به عنوان ميانجی، بلکه به صفت واسطه در ميان
  :حل پيشنھاد شده ھر دو کشور را متعھد خواھد ساخت که
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  . بکوشند تا حمgت خصوصی را کنترل نمايند حمgت رسمی را بريکديگر متوقف سازند و– 1
 بکوشند تا برخوردھای مرزی را از ميان ببرند و از بيانيه ھای تحريک آميز  در باره چنان رويدادھا  – 2

  .خودداری ورزند
  . تبادله سفيران  را از سر گيرند– 3
وی اختgفات شان بدون شرايط قبلی با  نمايندگانی را تعيين کنند که در ظرف سه ماه با ھم ديدار نمايند تا ر– 4

  .تبليغات گفتگو کنند
  

اما . َپاکستان مستقيما  پاسخ نداد.  استقبال و بی درنگ آن را  پذيرفتامريکاافغانستان از اين اقدام سياسی جديد 
 از آن پس. »پشتونستان مولود خيال افراد معينی در افغانستان است« لياقت علی خان اعgم کرد که - نخست وزير

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

در کابل .  مک گی بار ديگر از پاکستان و افغانستان ديدن کرد-امريکا معاون وزارت خارجه 1951در ماه مارچ 
  . شتونستان سخن گفتحين ديدارش  با ظاھرشاه، پادشاه طبق معمول به ھواداری از پ

  
 بيشتر در برابر اين که افغان ھا پيوسته روی موضوع پشتونستان می چسپيدند، از خود يیامريکامقامات 

ناشکيبايی و نابردباری نشان می دادند و در برابر مساعی يی که برای شرح موقف افغان ھا صورت می گرفت، 
صدراعظم شاه ( علی محمد -ک گی با سرپرست صدارتگفتگوھای م. به سادگی و بدون سنجش رفتار می کردند

علی . اما ھمچنان بر موضوع پشتونستان تمرکز داشت. واقعی تر و اساسی تر بود) محمود در خارج کشور بود
خود اراديت يک که : محمد اظھاراتش را روی حق خود اراديت بنا نمود که مک گی بدان اين گونه پاسخ داد

ولی اکنون کھنه شده و پشتونستان از نگاه اقتصادی نمی تواند برپای . نی نخست بودسياست خوب پس از جنگ جھا
او علی محمد را  آگاه ساخت که لياقت علی خان روی دmيل سياسی داخلی نمی تواند به پشتون . خود ايستاده شود

 را با پاکستان Modus Vivendiھا در پاکستان امتيازاتی بدھد و برای افغانستان بھتر خواھد بود يک قرار موقت 
 مک گی تلگرافی به واشنگتن مخابره کرده اظھار داشت که او بر آن است که افغانستان صادقانه می .جستجو کند

در ھيچ شرايطی نبايد به افغان ھا «واشنگتن بی درنگ تلگرامی فرستاده، پاسخ داد که . خواھد مشکل را حل کند
شما بايد از ھر گونه . آن ھا را تاييد می کنيم يا به عنوان ميانجی عمل خواھيم کرداين انتباه را بدھيد که ديدگاه ھای 

  » 21. بحث در باره مسايل قانونی يی چون ھمه پرسی  خودداری ورزيد
  

مک گی که متقاعد شده بود افغان ھا آماده يک رھيافت معقول اند، اين موضوع را بار ديگر با صدراعظم لياقت 
پس از گفتگوی زياد، لياقت علی موافقت کرد که جنگ تبليغاتی را متوقف سازد، . ر ميان گذاشتعلی در پاکستان د

مسايل را در تراز سفيران مورد بحث . اگر افغان ھا به عمل متقابل دست بزنند، سفيران را بار ديگر مبادله کند
و ھمچنان موافقت کرد که به ا. قرار دھد و ھر مساله حل ناشده را در يک کنفرانس مشترک ويژه بحث نمايد

مک گی در ماه .  در مورد مساعی جميله که از دير زمانی ارايه شده بود، پاسخ رسمی يی بدھدامريکاپيشنھاد 
او به . درحالی که از آنچه که يک ماموريت موفق صلح می پنداشت، خيلی راضی بود. اپريل به واشنگتن بازگشت

 شاه محمود که در آن ھنگام از اياmت متحده ديدن می - و صدراعظمDean Acheson دين اکيسون -وزير خارجه
مک گی در اين حالت وجد و شادمانی از شاه محمود برای ماھيگيری در پايان ھفته در . کرد، چنين گزارش داد

ن مزرعه خود در ورجينيا دعوت کرد و در يک گفتگوی پوست کنده و بی آmيشانه از صدراعظم پرسيد که آيا افغا
شاه محمود که اشک در چشمانش دور می زد، با يک بيان فصيح، . ھا در حمايت از پشتونستان مخلص بوده اند

مک گی را به عمق احساسات افغان ھا در مورد اين مشکل و از رغبت افغان ھا به يک رھيافت صلح آميز متقاعد 
  22.سر انجام، مک گی برای بار نخست جديت مساله را درک کرد.  ساخت

  
. انتظار مک گی از پاکستان در مورد تعھداتی که از سوی لياقت علی خان به او داده شده بود، بی نتيجه ماند

 امريکا 1951سرانجام در اکتبر .  نتوانست ھيچ پاسخی را از جانب پاکستان برانگيزدامريکايادآوری ھای پيھم 
 برای به کار گرفتن مساعی جميله اش ناکام کاامريقطع اميد کرده و به ھردو کشور اطgع داد که کوشش ھای 

چند روز پسانتر، لياقت علی خان به دست يک نفر افغان کشته شد که  . مانده، و از پيشنھاد خود چشمپوشی می کند
اين که چه نقشی را حکومت افغان در اين درامه بازی کرده باشد و . بی درنگ از  سوی نگھبانان لياقت کشته شد

 مرموز باقی مانده، اما تحقيقات پاکستان و بسياری از کارشناسان ھماھنگ که اين –ام نقشی بوده باشدآن ھم اگر کد
  23. حادثه کار يک ناراضی تک و تنھا بود
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  :جام زھر لبريز می شود
  

 پسرکاکای ظاھرشاه، پس از انتقال قدرت از - جنرال جوان و نيرومند اردو- سردار محمد داوود1953در سال 
َل به نسل ديگر در داخل خانواده شاھی، صدراعظم افغانستان شد او مسلما يک ملی گرای پشتون بود که يک نس

عصری ساختن سريع در داخل کشور، و تحصيل آزادی برای پشتونستان تمرکز می  سياست ھای اساسی وی بر
ماجرای «ه آنچه که  ب1955اقدامات او که به غرض رويارويی با پاکستان صورت می گرفت، در سال . يافت
  24. ناميده می شود، انفجار کرد که دو کشور را تا لبه پرتگاه جنگ کشانيد» پرچم

  
gبود که آن کشور قصد داشت تمامی 1955 مارچ 27 از سوی پاکستان در مآنچه موجب انفجار گرديد، اين اع 

 .  منضم سازد»يونت واحد«صوبه ھای پاکستان غربی را در 
  

 يک موازنه در نمايندگی در پارلمان ملی ميان پاکستان غربی و پاکستان شرقی که پرجمعيت تر غرض اين بود که
 مدغم »ونت واحدي«البته صوبه سرحد شمال غرب که پشتون ھا در آن مسلط بودند، نيز در اين . بود، برقرار گردد

 را به عنوان »يونت واحد« مارچ داوود سخنرانی يی از طريق راديو پخش کرد که در آن 29در . خواھد شد
روز .  پشتون ھا در پاکستان صورت می گرفت، به باد نکوھش گرفتنابودیکوششی که به منظور اضمحgل و 

ديگر، جمعيت انبوھی از مردم که از سوی حکومت تحريک شده بودند، بر سفارت پاکستان در کابل و قونسلگری 
ا عمارت ھا را ويران کردند و پرچم پاکستان را پاره و آتش زدند آن ھ. ھای آن در قندھار و جgل آباد ھجوم بردند

 اپريل گروه در يکم. ی ھمسر او را از ميان بردندو ھمچنان آلبوم تصاوير خانوادگی شخص سفير و ساری ھا
ر قونسلگری ھای افغانی در کويته و پيشاو انبوھی از مردم پاکستان که از حکومت الھام گرفته بودند، با حمله بر

  .اين کار را تgفی کردند
  

 بی حرمتی به ساختمان ھای 1955َامروز حوادثی از اين مانند در جھان، نسبتا پيش پا افتاده است اما در سال 
شھروندان افغانی و . ھردو کشور برای جنگ کمر می بستند. ديپلوماتيک به راستی خيلی جدی گرفته می شد

پاکستان بر . نيروھای مسلح به بسيج نمودن آغاز کرد.  فراخوانده شدندپاکستانی از ھر دو کشور يا اخراج و يا
ھردو کشور پوزشخواھی و جبران خسارات را از يکديگر . کاmھای ترانزيتی به افغانستان محاصره تحميل نمود

ان چون برآوردن اين مطالب مشھود و نزديک نبود، سفارت ھا و قونسلگری ھا بسته شد و پاکست. مطالبه کردند
 می صورت نگيرد، به اقدامات بيشتر 15َرسما يک التيماتوم تسليم نموده تھديد می کرد که اگر جبران خسارات تا 

پاکستان می خواست داوود را سرنگون سازد يا از طريق وارد کردن فشار بر پادشاه او را از . متوسل خواھد شد
رضد او و حمايت اياmت متحده را در اين مورد تقاضا می وظيفه اش سبکدوش نمايد و يا از راه بر انگيختن قبايل ب

اما واشنگتن ھر . در کابل طرفدار ھمکاری با پاکستان بودند  )CIA( و آمر محلی سيا Wardسفير وارد . کرد
  .گونه اقدامی از اين دست را رد کرد

  
آيا مايل است نقش ميانجی را بازی در اين وضع پر تنش، ھم پاکستان و ھم افغانستان از اياmت متحده خواستند که 

  .َکند؟ اما اياmت متحده از درگيری در قعر مشکلی که آن را واقعا نمی دانست، خودداری ورزيد
  

از اين رو، واشنگتن نخواست .  به ناکامی رقت انگيزی انجاميد1950 برای حل و فصل منازعه در امريکامساعی 
واشنگتن ھمچنان احساس کرد که . بار ديگر در سوراخ گژدم فرو بردآزموده را باز بيازمايد و انگشت خود را 

  . پاکستان بود که يک موضوع داخلی پاکستان به شمار می رفت»يونت واحد«مساله اساسی، طرح 
  

خسارات (طرف را برای حل مسالمت آميز و جبران مناسب دو  به سفير وارد ھدايت داده شد که 1955در اپريل 
پادشاه پاسخ داد که افغانستان حاضر است بر . روی اين منظور، او با ظاھرشاه ديدار نمود. خواھد فرا) وارده

زيرا اين کوشش برای .  باشداھنگولی پاکستان در اين مورد بايد پيش. اساس رفتار متقابل، جبران خساره کند
سبب بروز اين ھمه  آن کشور بود که در گام نخست، »يونت واحد«پايمال نمودن حقوق پشتون ھا در طرح 

 جان فوستر - سفير پاکستان در واشنگتن با وزير خارجه-چند روز پسان تر، امجد علی خان. خشونت ھا گرديد
 ديدار کرد و اظھار داشت که داوود بايد برکنار شود و از اياmت متحده خواست Johan Foster Dullesداmس 
داmس اين خواست را نپذيرفته گفت چنين اقدامی صرف داوود . دظاھر شاه فشار آورد تا او را برکنار نماي که بر

او ھمچنان به امجد علی ھشدار داد که اياmت متحده . را تقويت و نفوذ شوروی را در افغانستان افزايش خواھد داد
   .25 در ھرگونه تجاوز  در برابر افغانستان، پشتيبانی نخواھد کرديیامريکااز کاربرد جنگ افزارھای 
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 در کراچی توسط مقامات پاکستانی گفته شد که افغان ھا امريکا سفير -(Horace Hildreth)ه ھوراس ھلدريت ب

زيرا راه شوروی نمی تواند که با ترانزيت از طريق . به زودی در برابر محاصره اقتصادی تسليم خواھند گرديد
ی در افغانستان بود که موجب نگرانی در ھمين تحريم بازرگانی و تاثير آن برنفوذ شورو. پاکستان رقابت کند
 در قبال تحريم بازرگانی يک سياست عدم مداخله بود، به اين خاطر امريکادر آغاز، سياست . واشنگتن می گرديد

ولی مقامات . که با گفتگوھای حساسی که جھت عضويت پاکستان در پيمان بغداد در جريان بود، برخورد نکند
 گرديدند که پاکستان در اين پنداشت که راه تجارت شوروی نمی تواند جانشين راه  به تدريج متقاعديیامريکا

سرانجام پيوندھای ) اقتصادی(تجارت از طريق پاکستان بشود، اشتباه نموده اند و ديگر اين که ادامه محاصره 
 از طريق کمک اين محاصره ھمچنان نسبت به پروژه ھای مھمی که. افغان ھا را با جھان آزاد قطع خواھد کرد

اين محاصره  جون سردار نعيم به داmس گفت که 24در .  تمويل می شد، مصيبت بار ثابت می گرديديیامريکا
  . و اين که افغانستان نمی خواھد، اين امر به واقعيت پيونددَافغانستان را کامg متکی به اتحاد شوروی خواھد ساخت

  
  

او در ماه می به واشنگتن گزارش . ری را در کابل تعقيب می کرددر عين زمان، سفير وارد روش انعطاف ناپذي
کوشش «ولی با آن ھم توصيه نمود . داد که وی شک دارد در اين که فشارھای اقتصادی داوود را سرنگون سازد

 َ مخصوصا با يک مانور سياسی با پادشاه که به قطع برنامه ھای»به عمل آيد که افغان ھا را به ھوش و تعقل آورد
در عوض او . داmس چنين اقدامی را تصويب نکرد.  تھديد نمايد، مگر اين که داوود برکنار شودامريکاکمک ھای 

به ھلدريث ھدايت داد که به پاکستان ھشدار دھد که تحريم اقتصادی برخgف توقع، نتيجه معکوس داده به برنامه 
 ھلدريث  موضع 1955 جوmی 23در . کشاند صدمه می زند و افغان ھا را به آغوش شوروی می امريکاھای 

وی  پاسخ داده گفت که مشکل حمل و نقل مواد مربوط به پروژه .  محمد علی ارايه داد- را به صدراعظمامريکا
اما افغان ھا در باره راه تجاری mف می زنند و اياmت متحده .  را مورد بازنگری قرار خواھد دادامريکاھای 

در ماه بعد . در برابر آن ھا نشان داده از ھم پيمان خود يعنی پاکستان پشتيبانی نمی کندنرمش بيش از حد لزوم 
  .افغانستان معاھده ترانزيتی جامعی را با اتحاد شوروی امضا کرد و تجارت افغانی از راه روسيه به حرکت افتاد

  
پاکستان و افغانستان، .  را کردنددر اين ميان، مصر، ايران، عراق، ترکيه و عربستان سعودی پيشنھاد ميانجيگری

 ساخت و پاکستان آغاز به انصراف از انديشه سرنگونی نرماين امر اوضاع را اندکی . دو، پيشنھاد را پذيرفتند ھر
اما پسان .  بودامريکاروشن نيست که تا چه اندازه اين موافقت و سازش نتيجه اقدامات و مانور سياسی . داوود نمود

 بسط نفوذ شوروی را در ، در تاييد موضع محکم پاکستانامريکانی ادعا کردند که ناکامی مقامات پاکستاھا 
البته اين ادعا يکی . افغانستان تشويق نموده و در نھايت امر، منتج به اين شد که جھان آزاد آن کشور از دست بدھد

و نمی توان آن را ثابت و يا . ی شود بيان م»...و ... اگر ...  چه «از ادعاھای شرطی در تاريخ است که در قالب 
  .رد کرد

  
 و محاصره تجاريی که به دنبال آن آمد، نقطه عطفی در روابط آينده افغانستان، پرچمَاين يقينا درست است که حادثه 

اين ھمچنان درست است که اياmت متحده سرانجام  نقش مھمی بازی . پاکستان، اياmت متحده و اتحاد شوروی بود
چه اين کشور از اقدام به عنوان ميانجی خودداری ورزيد، اما به طور يقين می توان گفت که در يک گر. کرد

ديپلوماسی بسيار فعال در سرتاسر منطقه به منظور برقراری دوباره روابط دوستانه، پافشاری براعتدال و تشويق 
  .مساعی ميانجيگرانه کشورھای شرق ميانه، دست داشت

  
دو کشور موافقت نمودند که جبران خسارات  عی ميانجيگرانه سر انجام موفق گرديده و ھر مسا1955در دسامبر 

(Amendes Honorables)ميانجيگران بر افغانستان فشار آوردند که اين کشور نخست .  را محترم بشمرند
 درفشو  محمد نعيم به سفارت پاکستان در کابل رفته - دسامبر معاون صدراعظم10جبران خساره کند و در 

. ديگر وزيران افغان عين اين کار را در جgل آباد و قندھار انجام دادند. پاکستان را با تشريفات کامل برافراشت
 افغانستان را بر قونسل گری ھای افغانستان در پاکستان پرچميک وزير کابينه پاکستان به عمل متقابل دست زده 

  .برافراشت و بحران برای چندی فروکش نمود
  

نعيم . به اصطgح پشتون ھا، افغان ھا ناگزير به تسليم شدند. َاين ھمه، غرور افغان ھا عميقا جريحه دارد گرديدبا 
ديگر رھبران افغان ھم عين .  محرمانه گفت که برافراشتن درفش پاکستان اھانت آميز ترين تجربه زندگانيش بود

به فشارھای پاکستان تن در نخواھند داد و از ھرمنبع احساس را داشتند و با خود عھد بستند که بار ديگر ھرگز 
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 که بر نوازش ھا و چرب زبانی ھای روس ھاحادثه بيرق، افغانستان را در برا. ميسر بر نيروی خود خواھند افزود
در نتيجه، حل و فصل مشکل ناشی از حادثه بيرق، اياmت متحده . آمدن آن ھا دور نبود، نھايت تاثير پذير ساخت

اعاده روابط دوستانه به پيمانه گسترده تر ميان پاکستان و افغانستان از آن  د برآمد که با اصرار و ابرام بردر صد
 جمھور آيزنھاور نامه يی به ظاھرشاه نوشت که در آن عgقمندی رييس 1955در اکتبر سال . بھره برداری نمايد

مساعی . پاسخ مودبانه اما غيرملتزم دريافت نمودخود را به کمک در راه رسيدن به يک آشتی کامل اظھار کرد و 
 و پسانتر  ميان داوود و 1955 ديدارھای سران را ميان ظاھرشاه و جنرال اسکندر ميرزا در سال يیامريکاديگر 

ھيچ يک از اين مساعی ديپلوماتيک به نتايج .  محمد علی و سھروردی، به بار آورد-نخست وزيران پاکستان
  .دملموسی منجر نگردي

    
 بولگانين و خروشچف برای يک ديدار رسمی به کابل آمدند و –1955 دسامبر –سه ماه پس از حل و فصل حادثه

از نگاه . پيشکش مشھور خود را که عبارت بود از قرضه صد ميليون دالری برای توسعه افغانستان تقديم نمودند
 افغان ھا اکنون احساس می –مھمتر از اين بودبسياری از مقامات افغانی، پشتيبانی شوروی از پشتونستان حتا 

منازعه پشتونستان که در گذشته، مايه شکر .  ديگر تنھا و ضعيف نيستند17کردند که آن ھا در برابر پاکستان
رنجی ميان دو کشور آسيايی بود، اکنون به تدريج به يک مجادله بين المللی که دو ابر قدرت در دو طرف متقابل 

 ولی در حقيقت .واشنگتن کوشيد تا وانمود سازد که از پاکستان حمايت نمی کند. باm گرفت، ندصف آرايی می کرد
کرملين به سھم خود . پيمان نظامی اش با آن کشور مانع آن از بازی يک نقش بی طرف در آن مساله گرديد

شورای  به 1956ی سال ھنگامی که خروشچف در ماه جنور. َپشتيبانی خويش را از افغانستان کامg آشکار ساخت
  : شوروی خطاب کرد و گفتعالی

اين که برای مردمان پشتونستان مجاور بايد فرصت داده شود تا از اراده خود آزادانه  داعيه افغانستان مبنی بر«
مردم اين منطقه مانند ھر مردم ديگری حق را دارند که سرنوشت .  موجه بوده و دmيل خوبی دارد،تمثيل کنند
   .28»خود تعيين نمايندخويش را 

  
مردم پشتون با يک ھمه پرسی آزاد بايد تصميم بگيرند که آيا «: در يک سخنرانی رسمی ديگر، خروشچف گفت

   .29 »بپيوندند افغانستان بهمی خواھند در گستره پاکستان بمانند يا يک دولت جديد و مستقل را تشکيل دھند، يا 
  

 افغانستان حتا نسبت به ه پشتون ھای پاکستان بآشکار پيوستن پيشنھاد  است که موضع شوروی باشايان يادآوری
موضعی که ھرگز از سوی ھيچ حکومت افغانی به گونه علنی از آن حمايت  –ادعاھای رسمی افغانی جلوتر رفت

در يک مناسبت ديگر او پاکستان را به خاطر عمليات نظامی در نواحی پشتونستان سخت به باد . نشده است
اتحاد شوروی در برابر تحريکات نظامی در نزديکی مرزھای «ش و نکوھش گرفت و اين تھديد را افزود که سرزن

  30 .»جنوبی اش بی تفاوت مانده نمی تواند
  

رھبران افغان با توجه ) مگر(، شوروی ھا به افغانستان کمک نظامی پيشنھاد می کردند بيرقسال ھا پيش از حادثه 
پشتوانه اين نوع احساسات ھمانا تنفر و . نه افغان ھا نسبت به روس ھا آن را رد می نمودندبه تنفر و بدگمانی ديري

 حادثه پيامدداوود تصميم گرفت که کمک نظامی را از شوروی به عنوان . بيزاری سنتی شان از نفوذ بيگانه بود
 نوامبر 15رداری نموده و در او از رنجش و توھينی که مردم افغانستان احساس می کردند، بھره ب. بيرق بپذيرد

 يک لويه جرگه يی  را که مجلس بزرگی از سران قبيله يی و رھبران دينی است و از لحاظ تاريخی عالی 1955
  :در لويه جرگه دو مساله را مطرح نمود. ترين مرجع سياسی در افغانستان بوده است، احضار کرد

  دامه دھد؟آيا حکومت افغان بايد به پشتيبانی از پشتونستان ا )1
 اگر پاسخ مثبت باشد، آيا حکومت بايد نيروھای مسلح خود را به ھروسيله يی که بتواند تقويت کند؟ )2

  :لويه جرگه پاسخ داد. اعضای لويه جرگه درک کردند که پرسش دوم به پذيرفتن اسلحه شوروی اشاره می کرد
رای مردم پشتونستان پشتيبانی بلی اين وظيفه حکومت و مردم افغانستان است که از تعيين سرنوشت ب )1

  .کنند
حکومت افغان بايد قوای مسلح خود را از ھر راه و وسيله ممکن و به ھر شيوه يی که شرافتنمندانه قابل  )2

 .حصول باشد، مجھز سازد و تقويت نمايد
  

ر داوود با اين تصويب، تصميم گرفت پيشنھاد سری کمک نظامی شوروی را که از سوی بولگانين و خروشچف د
ود اين تصميمی ب. تکرار شد، بپذيرد) مجلس بزرگ قبيله يی( ديدارشان يک ماه پس از تصويب لويه جرگه روند
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کشته   زمينه  شوروی در درون قوای مسلح افغان گرديد و اين به نوبه خودزيرا منجر به رخنه. خطرناک و مھلک
  . ساختفراھم 1979در  و ھم تعرض شوروی را 1978داوود را در کوتادی کمونستی در شدن 

  
اياmت متحده افزون بر پيشنھاد کمک، در پی تصميم داوود مبنی بر پذيرفتن کمک اقتصادی و نظامی از روس ھا 

حسب ھدايت، ديداری کوتاھی با داوود کرده  سفير وارد بر. به پيمانه گسترده، ھشدارھای شديدی به افغانستان داد
  روسی سر انجام شوروی ھا را قادر خواھد ساخت که اقتصاد افغانی را و به وی گفت که کمک اقتصادی گسترده

کنترل نمايند و اين که فرستادن منصبداران افغان برای آموزش در شوروی می تواند يک نيروی تخريبی را در 
سند و ان بيش از حد از روس ھا می ترييامريکاداوود متکبرانه پاسخ داد که . نيروھای مسلح افغان به وجود آرد

او ھمچنان وارد . افغان ھا می دانند که با روس ھا چگونه رفتار نمايند و برای سال ھای زيادی چنين می کرده اند
 در تھيه کمک نظامی به رغم درخواست ھای زياد افغانی و نيز بر استنکاف از تمويل پgن امريکارا بر کوتاھی 

   .31پنج ساله افغانی سرزنش کرد
  

 ادامه يافت، خاموش بود و ليکن 1958 تا 1955 پشتونستان در طی مدتی که از حادثه بيرق در در ظاھر، منازعه
 جنرال محمد ايوب خان 1958در . در باطن کمک اقتصادی و نظامی روسی بر نيروی جنبش خود می افزود

ايوب يک . قدرت را در پاکستان از حکومتی که در راس آن جنرال اسکندر ميرزا قرار داشت، تصاحب کرد
 اما نزديکتر 2. از منطقه ھزاره بود که در صوبه سرحد شمال غرب واقع است(Spin Tarin)پشتون اسپين ترين 

گرچه ادعا می کرد که در باره پشتون ھا معرفت کامل دارد، ولی در . به پنجاب است تا به نواحی قبيله يی پشتون
 ھندی بريتانيايی بود که از اصل و ريشه پشتونی اش شارتحقيقت او آموزش ديده مکتب ھای نظامی بريتانيا و 

او بی درنگ اعgم کرد که قصد دارد در روابط با افغانستان و کار روايی پشتونستان آن، رفتار . دور مانده بود
او اظھار داشت که يک سرباز خشن و درشت پشتون است و می داند که افغان ھا تنھا . تشدد آميزی در پيش گيرد

 پاکستان –اما روابط افغانستان.  به توصيه صلح و اعتدال ادامه  دادنديیامريکامقامات . ر را می فھمندزبان زو
  .پيوسته بدتر شده رفت

  
 گفت که او در باره گسترش نفوذ (James Langley) جيمز mنگلی -امريکا ايوب به سفير 1959در نيمه سال 

 ميليون دالر گرديده که 300 که قرضه ھای شوروی ديگر بالغ به او گفت. َشوروی در افغانستان عميقا نگران است
 ميليون دالر است و 50زيرا بودجه ساmنه حکومت آنان کمتر از . افغان ھا ھرگز نمی توانند واپس پرداخت کنند

اظھار داشت شوروی ھا اکنون نيروھای مسلح افغان را با جنگ افزارھای سنگينی چون تانک و ھواپيماھای 
. پنھانکاری مفرطی که اين ھمه در پرده آن انجام شده، نيات سوء را به اثبات می رساند.  تجھيز  نموده اندعصری

شوروی ھا ھمچنان بيش از چھل درصد تجارت افغانی را در انحصار خود درآورده بودند و از نظر ايوب در واقع 
  .32ندآستانه پاکستان نشسته بود افغانستان را اشغال کرده و اکنون بر

  
داوود ھنگامی که اردوی مجھز از سوی شوروی خود را برای فرونشاندن شورش ھای قبايل در نزديکی مرز 

ايوب با . َپاکستان به کار برد تا نيروی خويش را در معرض نمايش بگذارد، شکايت ايوب را قسما به اثبات رساند
  . مشخصه خانواده شاھی افغان، واکنش نشان دادباره صفات احتجاج ديپلوماتيک شديد و اظھارات علنی زننده در

  
ھواپيمای بزرگ . در دسامبر، آيزنھاور در سر راه برای يک ديدار رسمی از ھند، شش ساعت در کابل توقف کرد

بناء آن را به ميدان ھوايی نظامی بگرام که توسط شوروی ھا . وی نتوانست در ميدان ھوايی کابل به زمين بنشيند
وقتی که از ھواپيمای نيروی ھوايی نمبر يک پايين شد، و از سوی يک گارد . ، رھنمايی کردندساخته شده بود

. توقف کوتاه او در کابل با يک حمله قلبی جزيی به ھم خورد. تشريفاتی روسی پذيرايی شد، در شگفتی اندر شد
 فت 6000َاز تراز دريا تقريبا وقتی که او از پلکان کاخ چھلستون باm رفت، اين را نمی دانست که بلندی کابل 

روشن است او در چنان شرايطی قادر نبود کدام چيز مھمی را انجام دھد و افغان ھا به کنايه گوشزد می . است
  .کردند که مقامات بلندپايه شوروی ھنگامی که از افغانستان ديدن کردند، چندين روز پاييدند

  
رييس جمھور . ه يی شدت گرفته بود که رو به يک انفجار می رفتتنش ھا ميان پاکستان و افغانستان ديگر به گون

 کوشيدند تا روابط دوستانه را بار ديگر بين (Christian Herter) کرسچين ھرتر -آيزنھاور و وزير خارجه وی
يوب  معاون صدراعظم محمد نعيم به پاکستان رفت تا با ا- برادر داوودامريکابر اثر پافشاری . آن ھا برقرار سازند

                                                
    ناشر-استبنا به برخی از منابع ديگر، مادر او پشتون تبار بوده .  2
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برطبق گفته نعيم، ايوب نمی خواست با جديت مذاکره کند بلکه صرف می . اين ديدار يک مصيبت بود. ديدار نمايد
. ايوب برای آن که نعيم را تحقير نموده باشد با کمال تکبر به پشتو صحبت می کرد. خواست برای وی لکچر بدھد

ايوب از روی يک سند، . را در آن راحت احساس نمی کندزيرا وی می دانست که نعيم با پشتو آشنايی ندارد و خود 
اگر افغانستان به تضعيف احساس وفاداری اتباع پاکستانی «فھرستی از فشارھا و تھديدھای مخفی را برخواند که 

 نعيم مودبانه پوزش خواست و بدون اين که سخنی ،»ادامه دھد، چگونه پاکستان افغانستان را پايمال خواھد کرد
   .33 آورد، مجلس را ترک گفت بر زبان

  
نعيم، افغان ھا را در لجاجت شان استوارتر ساخت و داوود به يک رشته عمليات / ايوب) مذاکرات(ناکامی 

. فرامرزی از سوی واحدھای اردوی افغانستان که در لباس مردمان قبيله يی سيمای مبدل گرفته بودند، دست يازيد
مردمان  قبيله يی افغان که از .  در ناحيه باجور در پاکستان شمالی رخ داد1960خطرناک ترين اين ھا در سپتامبر 

در برابر حمله ناگھانی آن ھا . سوی واحدھای اردو پشتيبانی می شدند، شش ميل به داخل منطقه باجور نفوذ کردند
  .سختی شکست خوردندھم مردمان قبيله يی باجور و ھم پيشاھنگان اردوی پاکستان مقاومت نمودند و افغان ھا به 

  
 پاکستان تصميم گرفت که رفتار به مثل نموده قونسلگری ھا و 1961رويدادھای مشابھی در پی آمد و در سال 

 23در . نمايندگی ھای افغانی را در پاکستان متھم ساخت به اين که آن ھا آشيانه ھای جاسوسان و فتنه انگيزان است
را در افغانستان به گونه ناگھانی بست و تقاضا نمود که قونسلگری ھا  پاکستان مراکز قونسلی خود 1961اگوست 

اين کار در حقيقت، معنای يک محاصره ديگر و سخت تر . و نمايندگی ھای تجاری افغان در پاکستان بسته شوند
گی زيرا کاmھای افغانی نمی توانست اسناد ضروری را بدون قونسلگری ھا و نمايند. تجارت ترانزيتی را داشت

  .34ھای تجاری در پاکستان به دست آورد
  

يک ھفته بعدتر، افغانستان التيماتومی تقديم پاکستان نموده مطالبه کرد که اين کشور بستن قونسلگری ھا را لغو 
پاکستان خودداری ورزيد و افغانستان . کند، ورنه افغانستان روابط ديپلوماتيک خود را با پاکستان بر ھم خواھد زد

افغان ھا اکنون به گونه يی عمل کردند که تنھا کسانی که .  قطع نمود1961 سپتامبر 6پلوماتيک را در روابط دي
آن ھا به صورت يک جانبه مرز افغان را با . ذھنيت پشتون را می دانند، می توانند آن را توضيح و تشريح کنند

ی آن ھايی که مستلزم تصديق قونسلی يا حتا به رو. پاکستان به روی ھمه ترافيک و تجارت مسدود اعgم نمودند
  . نمايندگی تجاری افغانی نبودند

  
اين اقدام نفس توريد مواد مورد نياز پروژه ھای توسعه اقتصادی که از سوی اياmت متحده و ديگر کشورھای 

شوروی ھا البته از طريق سرحد باز خود دسترسی آزاد . غربی و سازمان ملل تمويل می شد، متوقف ساخت
پاکستان در برابر اين مرزبندی با خودداری از دادن اجازه ورود به ھزاران تن از مردم خانه به دوش که . داشتند

از زمانه ھای خيلی قديم ھر زمستان از اراضی مرتفع افغان به جلگه ھای گرم سير پاکستان کوچ کرده و از طريق 
محروميت و فروماندگی آنان از انجام دادن . ن دادتجارت يا کارھای سردستی پول کمايی می کردند، واکنش نشا

اين کار، فشار اقتصادی و سياسی خيلی زيادی بر افغانستان وارد کرد که اينک ناگزير بود راھی برای رسيدگی به 
  .البته اين قصد پاکستان بود. وضع کوچی ھا در ايام زمستان پيدا کند

  
دوپری بر اين است که ايوب که تازه از يک ديدار : رح داد را عقg ش1961دشوار است که تسريع بحران سال 
 جايی که او موفق نگرديده بود که پشتيبانی اداره جديد کندی را به غرض -رسمی از اياmت متحده برگشته بود

تا توجه را از . فشار نيرومند بر ھند برای حل مساله کشمير به دست آورد، به يک پيروزی ديپلوماتيک نياز داشت
او می پنداشت که يک محاصره اقتصادی، . رضايتی فزاينده داخلی از رژيم مطلقه و استبدادی اش منحرف سازدنا

افغانستان را به زانو درخواھد آورد و ناگزيرش خواھد ساخت، تا حلی را برای مشکل پشتونستان برطبق شرايط 
  .35خودش بپذيرد

را که به کمک جھان آزاد در افغانستان تمويل می شد، بالفعل پروژه ھايی : تشدد ايوب دو چيز را به انجام رساند
 زيان يیامريکابه ويژه پروژه ھای . متوقف ساخت و افغان ھا را به سوی تکيه بيشتر بر اردوگاه شوروی سوق داد

 اين مواد و سامان آmت برای. زيرا از تاخير زياد و مشکل تراشی اداری تازه آغاز به حرکت نموده بود. شديد ديد
  .برنامه ھا، آغاز به انباشتن در بندر کراچی نمود

  
 ملتفت وضع خطرناکی گرديد که در ميان افغانستان و 1960 اندکی پس از انتخابش در سال -رييس جمھور کندی 

 را در حل منازعه امريکااو نامه يی به ظاھرشاه فرستاد و در آن، مساعی جميله . پاکستان انکشاف نموده بود
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ظاھر پاسخ داده برحقوق تاريخی ترانزيت که نبايد با مشکgت سياسی پشتونستان ربط داده شود، .  کردپيشنھاد
در ماه .  موافقت کردامريکاايوب ھم با بی ميلی بر پيشنھاد . او از پيشنھاد کندی حسن استقبال نمود. تاکيد گذاشت

 را به عنوان نماينده (Livingston Merchant) لونگ استون مرچنت -اکتبر کندی ديپلومات حرفه يی کارآزموده
   .36خاص خود نامزد کرد تا کوشش نمايد مصالحه يی ميان پاکستان و افغانستان به عمل آرد 

  
شناسايی خط ديورند به عنوان يک مرز بين   مبنی برامريکامرچنت، در نخستين ديدارش با ايوب، اعgميه به 

از نگاه مرچنت .  سياتو بی درنگ ياد دھانی گرديد1956 مارچ 11رسمی المللی و تاکيد اين موقف در ابgغيه 
دليل نھفته در ورای بحران روان ھمانا موضع ضعيف ايوب در تب و تgش وی برای تاسيس يک پاکستان 

او که با اصgحات قانون اساسی جديد و يک انتقال پيشنھادی از حکومت نظامی به يک . يکپارچه و پايدار بود
ملکی و وقوع مکرر منازعه کشمير روبرو بود، در باره نيروھای تجزيه طلب در ميان پشتون ھا بيش از حکومت 

چه چھره دليرانه يی از اطمينان به اين که تمامی پشتون ھا شھروندان وفادار  اگر. حد حساسيت نشان می داد
غان ھا و پويايی ھای مظنون قونسلگری ھا پاکستان ھستند، وانمود می ساخت، با آن ھم او از دامنه يابی تبليغات اف

   .27و نمايندگی ھای تجاری افغانی در پاکستان به خشم آمده بود 
  

، مرچنت ديپلوماسی رفت و آمد را در پيش گرفته، در ميان ديدارھا با پادشاه و داوود و 1961در اکتبر و نوامبر 
به زودی آشکار شد که . راچی، چندين بار سفر نمودنعيم در کابل، و جلسات ھمانند با ايوب و مشاوران او در ک

افغان ھا نمی خواستند گفتگو، . نقطه اصلی اختgف، بازگشايی قونسلگری ھا و نمايندگی ھای تجاری افغانی بود
حجت آن ھا اين بود که عبور کاm به افغانستان نياز به . جز آن که نخست تر از ھمه اين ھا دوباره گشوده شوند

پاکستان .  ناميده می شد و تنھا از سوی مقامات افغان در پاکستان صادر شده می توانست»بارنامه«ارد که اسنادی د
 می دانست، لجوجانه خودداری ورزيده، شر افروزاناز اجازه دادن به بازگشايی آنچه که mنه ھای جاسوسان و 

دون داشتن قونسلگری ھا و نمايندگی ھای ادعا می کرد که حکومت افغانستان می تواند بارنامه مورد نياز را ب
  .تجاری در داخل پاکستان صادر نمايد

او اعgميه مشترکی را تشويق نمود که قرار بود از . در ماه نوامبر مرچنت کوشش نھايی اش را به عمل آورد
  : طرف ھر دو کشور در يک زمان منتشر گردد، به شرح زير

  .ترانزيت از سر گرفته خواھد شد) آ(
  .قونسلگری ھا و نمايندگی ھای تجاری پس از آن افتتاح خواھد گرديد) ب (
  .ھردو کشور روابط ديپلوماتيک را بار ديگر از سر خواھند گرفت) پ (
  

اياmت .  پاکستان اين را رد کرده گفت که اياmت متحده در برابر افغان ھا بيش از حد mزم، نرمش نشان داده است
در صورتی که سياست .  يک استراتيژی محکم، افغان ھا را به ھوش و تعقل خواھد آورد.متحده بايد محکم بايستد

سپس مرچنت چندين فرمول . استرضاء آنان را تنھا در تمايل شان به ھواداری از شوروی راسختر خواھد ساخت
. ن رد گرديدولی ھمه از سوی پاکستا. ديگر را که شامل از سرگيری ترانزيت به گونه موقت بود، آزمايش کرد

سرانجام مرچنت به اين نتيجه رسيد که ناممکن است موضوع ترانزيت را از منازعه اساسی روی پشتونستان جدا 
از اين رو، او به سادگی از موضوع دست کشيده برای آخرين بار اظھار داشت که ھمه مساعی وی برای . کرد

  .سازگاری ميان دو طرف ناکام گرديد
  

 ناکام بود؟ بنا به گفته سردار نعيم، مرچنت نتوانست بيطرف باشد، يیامريکاديپلوماتيک چرا اين مساعی عمده 
  :زيرا 

  . بودامريکاپاکستان ھمپيمان ) آ(
 ازآن صورت می گرفت، از سوی 2 – که پروازھای ھواپيماھای يو3 در پيشاوريیامريکاپايگاه ھوايی سری ) ب (

  . به کار می رفتپاکستان به عنوان حق السکوت اياmت متحده
  .اياmت متحده و پاکستان گمان می بردند که افغانستان  پنھانی يک آله دست شوروی است) پ (
  . منطقه يی درک نمی کرد38اياmت متحده اھميت افغانستان را در امنيت) ت (
   

اين امر در عدم . ه بودگرچه اين ارزيابی، شايد به طور کلی دقيق نبود، اما بی گمان شمه يی از حقيقت در آن نھفت
کابل بر .  در کابل و کراچی در باره اسباب و دmيل اين بحران بازتاب می يافتامريکاتوافق ميان سفارتخانه ھای 

                                                
   ناشر- بر پايه برخی از منابع در منطقه بده بيره  .  3
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آن بود که مقصد اقدامات پاکستان اين بود که افغانستان را به زانو درآورده و آن را ناگزير سازد که از داعيه 
ليل کراچی آن بود که پاکستان تنھا به تحريکات، پويايی ھای تخريبی، حمgت تح. پشتونستان چشمپوشی نمايد

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

ھای  در کراچی، ھر دو ديپلومات - (Rountree) در کابل و سفير راون تری - (Byroade)سفير بايرود 
بايرود اصرار می ورزيد که واشنگتن به روان تری .  بودنديیامريکاکارآزموده و مديران زيرک بيوروکراسی 

 به دليل -راون تری اعتراض و تاخير می نمود. نرمش نشان دھد) از خود(ھدايت دھد که بر پاکستان فشار آورد تا 
ديگر آن که اياmت متحده ھم اکنون فشار .  رفتاين که پاکستان يک متحد با ارزش اياmت متحده به شمار می

خgف منافع، نتايج وارونه و  زيادی بر ايوب آورده تا در برخورد چين و ھند بی طرف بماند و فشار بيشتر بر
دو به  اختgف نظر ميان بايرود و راون تری به چنان پيمانه رسيد که در يک مرحله ھر. باژگونه خواھد داد

ديدند تا رويارو در محضر وزير خارجه و مشاوران بلند پايه اش در باب ديدگاه ھای شان با واشنگتن احضار گر
 »منافع سوق الجيشی«اما راون تری دليل نيرومند . دmيل بايرود قناعت دھنده تر بود. ھم بحث و مناظره نمايند

ھيچ گونه فشاری بر پاکستان وارد  از اين رو تصميم مقامات عاليه بر اين گرفته شد که .  را در دست داشتامريکا
  .39نشود

  
در پی ناکامی ماموريت مرچنت، سفير بايرود به نعيم اطgع داد که اياmت متحده ناگزير خواھد شد که بخشی از 

نعيم پاسخ  داد که چنين اقدامی .  قندھار قطع کند–َکمک ھای خود را مخصوصا برای پروژه بزرگ راه کابل
 که روی ملحوظات سياسی اتخاذ شده تا فشار پاکستان را افزايش دھد و پيشنھاد نمود که طوری تعبير خواھد شد

بايرود پاسخ داد که يک بررسی . مواد mزم می تواند از طريق خليج فارس و سپس از راه ايران نقل داده شود
 متحده براثر پافشاری با اين ھم، اياmت. مقدماتی از طريق ايران مصارف را گزاف و بازدارنده نشان می دھد

اين امر افزون بر امکانات انتقال کاm . بايرود بررسی امکانات يک راه ديگر را از طريق ايران روی دست گرفت
از طريق راه آھن تا زاھدان و سپس از راه  ھوايی از فراز ھامون تا قندھار، ايجاب بھترسازی راه ھا را از مشھد 

َاين معلوم گرديده بود که ھزينه راه ھای ايران به گونه متوسط تقريبا در ھر . ودتا ھرات در افغانستان نيز می نم
تن، مبلغ يک صد دالر بيشتر از راه ھای پاکستان، بالغ خواھد گرديد و اين مصارف نمی توانست نزد کانگرس 

ر پايه معاھده ترانزيتی يی َپاکستان اسما  ب. زيرا اين خود افغانستان بود که مرز را بسته بود. موجه جلوه داده شود
زيرا اين معاھده  تنھا از اجازه دادن به کار .  به امضا رسيد، رفتار می کرد1959 در سال امريکاکه به ضمانت 

   .40قونسلگری ھا و نمايندگی ھای تجاری افغانی خود داری می ورزيد
  

در ماه دسامبر بايرود رھنمودی .  روشن شده بود که راه ايران مشکل را حل نخواھد کرد1961تا پايان سال 
بايرود مورد . در سيوم ھمان ماه او با داوود و نعيم ديدار توديعی  نمود. دريافت که به واشنگتن تبديل شده است

در اين مناسبت نعيم از وی پرسيد آيا . احترام زياد رھبران افغانستان بود و با آن ھا روابط شخصی نزديکی داشت
افغانستان بتواند به عنوان يادگار قدردانی در اين لحظه اخير به او ارزانی دارد؟ بايرود چيزی ھست که حکومت 

بی درنگ پاسخ داد که او از آن حکومت می خواھد که در برابر تحريم کاmھايی که در راه خود به سوی پروژه 
 از مھمانوازی پشتون ھا استفاده نعيم تبسم کنان اظھار داشت که بايرود.  بود، نرمش نشان دھديیامريکاھای امداد 

.  برای چندی استثناء قايل شود41می نمايد و موافقت کرد که برای مواد امداديی که در بندر کراچی انباشته شده بود
 در کراچی کوشيدند تا اين تحرک را McConaughy در کابل و مک کوناگی Steeves استيوز امريکاسفير جديد 

  .تايج ناچيزاما ھمراه با ن. حفظ کنند
  

  سازمان ملل که ھم ايوب و ھم نعيم را به اياmت متحده آورده 1962رييس جمھور کندی در جريان دوره اجgسيه 
 سپتامبر وی ايوب را برآن داشت که در 27 و 24در ديدارھای جداگانه در . َبود، مستقيما در حل مشکل سھم گرفت

يم گفت که اياmت متحده نمی تواند از سياست ناکام و خودشکن قبال موضوع قونسلگری نرمش نشان دھد و به نع
رييس جمھور از . افغانستان مبنی بر بستن مرزھای خودش که نتيجه غيرمطلوب به بار می آورد، پشتيبانی کند

نتيجه اين ماجرا . ايوب و نعيم مصرانه خواست که در مورد پيشنھاد شاه ايران برای ميانجيگری ھمکاری نمايند
 محمد علی، تا - عباس آرام و صدراعظم پاکستان-داری بود در سازمان ملل ميان نعيم و وزير خارجه ايراندي

در رسميت دادن موافقتنامه چندين ماه  طرفدو اما . جايی که يک مصالحه غرض رايگيری ھمگانی تسويد گرديد
  .َعمدا سستی نشان دادند
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ايوب به حکومت نظامی در پاکستان پايان داد و محمد علی . ده بودوضع ميان پاکستان و افغانستان اندکی آرام ش
ِ را که مايل به سازش با افغانستان بود، به جای منظور قادر تشدد گرا به سمت وزير خارجه Bograبوگرا 
. ، وقتی که شاه ايران از پاکستان ديدار می کرد، مساعی جميله خود را عرضه نمود1962در جوmی . گماشت
اما موفق گرديد که يک .  جايی که با داوود کله شق ديدار نمود-دری نرمش نشان داد، و شاه به کابل رفتايوب ق

شاه پيشنھاد کرد که . چون باز به پاکستان آمد، ايوب از اصل موضوع طفره رفت. موافقتنامه ممکن را تسويد نمايد
اين کار به قدری وقت نياز .  تھران ديدار نمايندھردو کشور نمايندگانی تعيين کنند که برای گفتگوھای بيشتر  از

 وزير خارجه ايران به عنوان ميانجی فعاليت ھايش -عباس آرام. داشت تا با چانه زدن ھای زياد سازماندھی گردد
  .را آغاز کرد

  
مانع در اين ميان، اوضاع اقتصادی در افغانستان تحمل ناپذير شده می رفت و برای خاندان شاھی آشکار گشت که 

 از سوی پادشاه وادار به  کناره گيری شد و به 1963 مارچ 9او در . عمده بر سر راه يک حل ھمو داوود است
اين امر اجازه داد که مسايل .  بود، تعيين گرديد4جای وی محمد يوسف که برخاسته از توده مردم و غيرپشتون

 اپريل در کراچی 30 به تاريخ Cento اجتماع سنتو آخرين فشار در. محدود گردد تا راه حلی برای آن ھا پيدا شود
 پاکستانی را وادار ساختند تا - ايرانی و ايوب و بوتوی-، آراميیامريکاصورت گرفت، زمانی که مقامات بلندپايه 

 جايی که شخص شاه رياست  گفتگوھای نھايی را به -در اين راه پيشگام شوند، افغانستان ھياتی را به تھران فرستاد
ھر دو . پس از چانه زدن ھای بسيار شديد، سر انجام موافقتنامه در بيست و نھم ماه می امضا شد.  گرفتدوش

ھرچند افغان ھا از اين حق که برای . طرف توافق نمودند که روابط ديپلوماتيک را سر از نو برقرار کنند
افقت نمودند که  دو طرف تgش خواھند اما مو. نظر نکردند پشتونستان به گونه مسالمت آميز مبارزه نمايند، صرف

   .42ورزيد تا  فضای حسن تفاھم و مودت و اعتماد متقابل به وجود آورند
  

بی درنگ پس از فيصله تھران، افغانستان محمد ھاشم ميوندوال را به عنوان سفير به پاکستان فرستاد و پاکستان با 
 ماه جوmی، ھردو کشور بازگشايی قونسلگری ھا و در. گسيل  جنرال محمد يوسف به کابل اقدام متقابل کرد

مگر اين . مساله، روی ھم رفته بر وفق شرايط افغان ھا حل و فصل گرديد. نمايندگی ھای تجاری را اعgم کردند
 باعث سقوط حکومت داوود که ھزينه ھنگفتی »پشتونستان«زيرا . پيروزی به بھای گزافی برای افغانستان تمام شد

ھزينه يی که توسعه کشور را به تعويق انداخت و افزون بر آن،  . اه به مصرف رسانيده بود، گرديد را در اين ر
َ را جدا اخgل و معطل کرد و فرصت ھای بيشتری را برای بسط نفوذ اقتصادی و سياسی امريکاکمک ھای  برنامه

  .شوروی فراھم نمود
  

شورای جديد پيوسته . ن اساسی و آزمون دموکراتيک گرديدبا برکناری داوود، افغانستان وارد دھه اصgحات قانو
 1968برای مثال، در ماه می . حکومت را به خاطر ترک موضوع پشتونستان سخت به باد نکوھش می گرفت

صدراعظم اعتمادی از سوی وکيgن در ولسی جرگه مورد استجواب مطول قرار گرفت، که او را به واگذاری 
اما حکومت افغان روی ھم رفته در باره اين موضوع غيرفعال مانده به ادامه . م ساختندپشتون ھا به بيگانگان متھ

 امريکا و ھماھنگ با آن، مساعی 43تبليغات برای پشتونستان در مطبوعات و راديو در يک تراز پايين قانع بود
بطور يقين چندين ديدار گرچه ديپلومات ھا در پس پرده فعال بودند و . برای کمک به باز کردن گره، کاھش يافت

اين منازعه تنھا برای چندی راکد و . به سويه عالی ميان رھبران پاکستانی و افغانی با نتايج محدودی تنظيم کردند
  .خوابيده ماند

  
او ظاھرشاه را خلع،  . ھنگامی که داوود در يک کودتای نظامی سفيد قدرت را به دست گرفت، وضع تغيير يافت

بنگgديش اندکی . سيس، قانون اساسی دموکراتيک را لغو و خود را رييس جمھور اعgم نمودنظام جمھوری را تا
او سنجيده بود که مطالبه . پيش از پاکستان جدا شده بود و داوود بر آن بود که پاکستان در آستانه تجزيه قرار دارد

 شد و او آماده بود که از وضع برای استقgل پشتون ھا در صوبه سرحد شمال غرب بار ديگر برافروخته خواھد
  .او بار ديگر آغاز به گرم کردن بازار مساله پشتونستان نمود. تضعيف شده پاکستان بھره برداری کند

رو، پاکستان از ھم نپاشيد و حکومت غيرنظامی که در راس آن ذوالفقار علی بوتو قرار داشت، مايل بود که  به ھر
داوود نيز ديدگاه ھای خود را طی ده سال تجريد سياسی اش نرم .  فصل کندمشکل پشتونستان را برای ھميشه حل و

  .اکنون که بار ديگر به قدرت رسيده بود، آغاز به درک دامنه وسيع فشار روسی برکشورش نمود. تر ساخته بود
  

                                                
  . ناشر-.بنا به برخی از مدارک ديگر، داکتر يوسف خان از قوم سدوزايی بود .  4
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فغان اگرچه داوود با کمک کمونيست ھای افغان قدرت را تصاحب کرده بود، مگر او در اصل يک ناسيونالست ا
َاو درک نمود اما قدری ديرتر که کمونيست ھای افغان وطن دوست نبوده بلکه اصg آفريدگان دست مسکو . بود
او آغاز به دور کردن پشتيبانان کمونيست از دور و بر خود کرد و برای کمک و پشتيبانی به ديگر کشورھای . اند

  .م فرصت را غنيمت شمرد تا روابط را بھبود بخشدايران سخاوتمندانه پاسخ داد و بھوتو ھ. اسgمی روی آورد
  

او بسيار بی پرده با داوود .  از کابل ديدن کرد1976بھوتو به بھانه کمک به قربانيان افغانی زمينلرزه در ماه جون 
ا سخن گفت و يک بار استثناء به دmيل افغان ھا به طرفداری از پشتونستان گوش داد او و داوود با ھم به خوبی آشن

بھوتو از داوود دعوت کرد تا از پاکستان ديدن نمايد . شدند و تصميم گرفتند که گفتگوھای صلحجويانه را ادامه دھند
از وی در پاکستان به  گرمی استقبال شد و با شادی و گرمجوشی عمومی مردم . و داوود در ماه اگوست چنان کرد

  .ن و افغانستان بوداين يک پديده جديد در روابط پاکستا. رو به رو گرديد
  

 از سرزمين ھای پاکستان را نمی خواھد و بخشافغانستان ھيچ در خgل ديدارھای رسمی، داوود به بھوتو گفت که 
افغانستان تنھا اصرار دارد که با پشتون ھا به گونه مساوی . ھم نمی خواھد که در کارھای اتباع پاکستان مداخله کند

ساله اگر موجبات خشنودی پشتون ھا را فراھم آورد، به ھمان پيمانه افغانستان را  اين م.تبعيض رفتار شودبدون و 
بوتو در برابر اين موضوع، تفاھم کامل نشان داده و به داوود اطمينان داد که در راه پيدا نمودن . راضی خواھد کرد

  .44فرمولی که اتباع پشتون خود را راضی نمايد، کار خواھد کرد
  

ديدار ھيچ موافقتنامه يی را امضاء نکردند و  تصميم گرفتند تا انتخابات پاکستان که در آستانه دو رھبر، در اين 
به گونه يی که ھمگان توقع داشتند، در . برگزاری بود، انتظار بکشند تا بوتو زمام امور را محکم به دست گيرد

 مگر روشن شد که تقدير بار ديگر پا .حقيقت مسلم می نمود که زھر پشتونستان سر انجام بيرون کشيده خواھد شد
بوتو در يک کودتای نظامی که در راس آن جنرال ضياءالحق قرار داشت، سرنگون و به تقلب و . در ميان گذاشت

 سرنگون و 1978داوود نيز در کودتای نظامی کمونيستی در اپريل . قتل سياسی متھم و سرانجام به دار آويخته شد
  . کشته شد

  
 به دنبال آمد که منازعه پشتونستان را تا اندازه زيادی مھمل گذاشت اما نه به ھيچ 1979 سال تعرض شوروی در

شوروی ھا آن را برای تھديد پاکستان که تgش داشت از عھده مشکgت بيش از سه ميليون پناھگزين . رو منسوخ
 ھنوز می توانست نتايج خطير و موضوع پشتونستان. افغان که بيشتر پشتون بودند، به در آيد، به کار می بردند

  .ھم برای پاکستان و ھم برای افغانستان داشته باشد ناپذيری را پيش بينی
  

ھنوز روشن نيست که اياmت متحده در کوشش داوود و بھوتو در راه برپايی روابط دوستانه چه نقشی را بازی 
تحده نقشه و طرح شده بود و دليل اصلی اين برخی از مبصران اظھار می دارند که اين ھمه از سوی اياmت م. کرد

که داوود توسط کمونيست ھای افغان سرنگون و کشته شد، ترس شوروی از آن بود که اياmت متحده با داوود و 
در حالی که اين نظر اغراق آميز . 45 تبديل نمايديیامريکاشاه ايران توطئه می کند تا افغانستان را به يک پايگاه 

 فعاmنه يیامريکاکه ديپلوماسی پشت پرده ) امريکاالبته با قياس به اقدامات پيشين ( درست باشد شايد اين. است
  .مساعی شاه ايران را تشويق می کرد، تا ميان افغانستان و پاکستان زمينه آشتی را فراھم آورد

  
دن گره پشتونستان ھرگز  برای گشوامريکابا اين ھمه، به گونه فشرده گفته شده می تواند که کوشش ھای مستقيم 

 به سويه يیامريکادر بيشتر از يک مناسبت، مقامات . اسباب و دmيل آن بغرنج و پيچيده است. زياد موثر نبود
مساعی آنان بی آmيشانه، اما . رييس جمھور در بھبود بخشيدن روابط پاکستان و  افغانستان، نقش فعالی بازی کردند

ه راستی از درک پيچيدگی ھا و فرق ھای جزيی آنچه را که به عنوان يک چه آن ھا ب. موثريت شان کم بود
، مساله به گونه فريبنده يیامريکااز نگاه بسياری مقامات .  می پنداشتند، ناتوان ماندند،»وسوسه نابخردانه افغانی«

ان ھا تلقی می موضوع  به عنوان کوشش برای توحيد مناطق پشتو زبان و جاه طلبی ارضی از سوی افغ: ساده بود
آن ھا چسپيدن پيوسته مقامات افغانی را روی موضوع پشتونستان مبھم، و اگر راست گفته شود، مgلت آورد . شد

از نگاه آنان، اين مشکل محدود به يک حلقه معين و مصنوعی بوده، به سعی و کوششی که برای درک . می يافتند
  .پيچيدگی ھای آن mزم است، نمی ارزيد

  
موضع پاکستان روشن و بر مبادی قانونی ساده و سر راست و واقعيت ھای سياسی معاصر بنا يافته  برعکس، 

 ”Dulles Pactomania“افزون برآن، اياmت متحده که در آن وقت در عصر جنون پيمان بستن ھای دالس . بود
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 Seato و سياتو Centoتو عمل می کرد، از پاکستان دعوت و التماس می نمود تا به پيمان ھای نظامی مانند سن
در آن اوضاع، واشنگتن .  استحکامات در برابر اتحاد شوروی ناميده می شد»نوار شمالی«بپيوندد، که به اصطgح 

ميل نداشت که بر پاکستان فشار آورد، يا نفوذ نيرومند اعمال نمايد، تا در طرز تلقی لجوجانه و اقدامات اقتصادی 
  .ستان نرمش نشان دھدسختگيرانه خود نسبت به افغان

  
َولی با آن ھم، ھرگز کامg توفيق نيافت . در واقع، اياmت متحده از ديدگاه جنگ سرد به افغانستان می نگريست

رابطه ميان پشتونستان و نظارت شديد و تسلط اختناق آوری که اتحاد شوروی در آن به دست آورده، می رفت را 
.  ضروری نمی باشدامريکايم گرفته بود که افغانستان برای منافع امنيت َبه ھررو، واشنگتن قبg تصم. درک کند

خواه از ارباب . اما افغان ھا اذھان و عواطف خيلی انکشاف يافته دارند. افغانستان يک کشور رو به رشد است
آن ھا مشکل . انديشه باشند يا روستايی و يا قبيله يی، استعداد شان در تخمين صميميت و صداقت، بسيار حاد است

َ را در مورد مشکلی که بدان عميقا ارج می امريکا را با پاکستان درک می کردند و فطرتا عدم ھمدردی امريکا
روشن است با اين فھم، آن ھا نمی توانستند اياmت متحده را به عنوان يک ميانجی بی . نھادند، احساس می نمودند

  .طرف بشناسند
  

موثر بود، اما به گونه غيرمستقيم در فراھم نمودن آرامش موقت که از سوی  غيرامريکاگرچه مداخله مستقيم 
 يیامريکاميانجی ھای ديگر، مدبرانه تنظيم شده بود، کمک شايانی کرد و ليکن منازعه خود، چشمه دوستی افغان 

بر روابط حتا مصيبت بارتر، تاثيری بود که . را که در طی سال ھای جنگ لبريز شده بود، مسموم و خشک ساخت
  . شوروی به جا گذاشت–افغان

  
 
 
 

  : روس ھاقHبینوشداری 
.  صدراعظم شد1953مداخله فعال شوروی در منازعه پشتونستان ھنگامی آغاز گرديد که سردار داوود در سال 

داوود که يک ناسيوناليست پشتون پرخاشگر بود، به حکم ضرورت نيز وادار می گرديد که در جھت اتحاد و 
برای تحقق اين اھداف، او در صدد برآمد تا ناسيوناليسيم پشتون را به عنوان نيروی . انستان گام برداردنوسازی افغ

اين ھمان فرصتی بود . َدر نتيجه او به زودی خود را عميقا در کشمکش با پاکستان درگير يافت. محرکه به کار برد
ز ضعف افغانستان در برابر پاکستان بھره که اتحاد شوروی از دير زمانی انتظارش را می برد و زيرکانه ا

داوود نمی توانست ھيچ رو پشتيانی اياmت متحده را خواه برای موضع پشتونستان خود و خواه . برداری می کرد
برای درخواست ھای خويش برای کمک نظامی تا برای دستيابی به موازنه با نيروی بزرگتر پاکستان، به دست 

  .ا پيشکش نمود و داوود به دام افتاداتحاد شوروی ھر دو ر. آرد
  

 و محاصره پاکستان که در پی آن آمد، اتحاد شوروی در مورد نقل 1955بی درنگ پس از حادثه بيرق در سال 
ھمچنان اتحاد شوروی .  يکی از اقgم عمده صادرات افغانستان، پيشنھاد کمک کرد-ھوايی ميوه ھای فاسد شدنی

در ماه دسامبر . شوروی به نرخ ھای باربری بسيار مساعد پيشنھاد نمودخاک يک راه ترانزيتی را از طريق 
ھمچنان .  بولگانين و خروشچف از کابل ديدن نمودند و کمک اقتصادی صد ميليون دالری را پيشکش کردند1955

ه طور افزون بر آن، آن ھا ب. رھبران شوروی از موضع افغانستان در قبال پشتونستان آشکارا پشتيبانی کردند
افغان ھا که مفتون و . سری پيشنھاد نمودند که اردو و نيروی ھوايی افغان را بار ديگر نوساری و مجھز سازند

سر مسحور پشتونستان بودند، زھر را نوشدارو پنداشته آن را برای رفع مشکgت شان با پاکستان، به شتاب 
افقت اش گرديد و سياست افغانی سنتی مبنی بر دور نگه لويه جرگه يی، با تدبير و تمھيد وادار به دادن مو. کشيدند

  .داشتن نيروھای خارجی، با پذيرفتن کمک بزرگ اقتصادی و نظامی شوروی واژگون شد
  

اين يک اشتباه مھلک بود که به ناچار، گام به گام منجر به تعرض نظامی شوروی ھا بر افغانستان گرديد و کمک 
ان شوروی و منصبداران افغانی آموزش ديده در اتحاد شوروی به کشور را نظامی شوروی به معنای آمدن مشاور

شوروی ھا توانستند که منصبداران عمده نظامی افغان را جذب کنند و در نيروھای مسلح افغانی شبکه . می داد
ان نفوذ ھای کمونيستی بيافزينند و کمک اقتصادی به پيمانه گسترده، شوروی ھا را قادر گردانيد که در افغانست

پروژه ھای امدادی شوروی . سياسی يافته و نموی حزب کوچک کمونيست افغانی را سرپرستی و تمويل نمايند
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زيربنای لوژستيکی را مانند راه ھا، پل ھا، انبار خواربار و پترول، بيمارستان ھا و سيلوھايی که بعدتر برای 
  .کمک به تعرض شان به کار برده شد، بنا نھاد

  
وروی از پشتونستان، روس ھا را قادر ساخت که نفوذ خود را در افغانستان بسط و گسترش دھند و پشتيبانی ش

ھر بحرانی در منازعه با .  را در راستای حفظ موازنه بايسته برای استقgل افغانستان بی اثر سازندامريکامساعی 
، ھنگامی که پاکستان 1961 و 1955 اين گونه، در. پاکستان، سيطره شوروی را بر افغانستان محکم تر می ساخت

و افغانستان در آستانه جنگ قرار داشتند، شوروی ھا فعاmنه از کوشش برای فايق آمدن بر محاصره اقتصادی 
  .پاکستان و تقويت نيروھای مسلح افغانستان پشتيبانی می کردند

  
ند که mنه ھای کمونيستی را در ھنگامی که لحظه مساعد فرا رسيد، شوروی ھا مھره ھای مھمی در اختيار داشت

در سال بعد، شوروی ھا که .   دست به کودتا زد1978نيروھای مسلح افغانی فعال سازند، mنه ھايی که در اپريل 
از حکومت دست نشانده کمونيستی در کابل ناخشنود بودند، افغانستان را مورد تعرض قرار داده و يک حکومت 

پيش از اين که شوروی ھا سربازان را به آن سوی . می پسنديدند، نصب کردنددست نشانده ديگر را که بيشتر  
اين منازعه .  محکمی برکشور داشتندکنترلو بالفعل . َمرز افغانی بفرستند، زمينه را کامg آماده ساخته بودند

 و پود بافت استقgل پشتونستان بود که رشته گسيخته را به وجود آورد که شوروی ھا توانستند آن را کش کنند تا تار
  .افغانستان را از ھم بگسلند و ريشه ريشه نمايند

  
شوروی ھا پشتيبانی خود را از مواضع افغانی در .  به اين سو، منازعه شکل تازه يی به خود گرفتھنگاماز آن 

جنگ اما چون مقاومت سرسخت افغانی به جھاد تحول يافت و . طی سال ھای نخست پس از تعرض نرم تر ساختند
دامنه دار رھايی بخش ملی شد، چنين نتيجه گرفتند که کليد مقاومت در پناھگاه امن و کمکی نھفته بود که آن ھا در 

 روحيه آزاديخواھی قبايل پشتون با بر انگيختن، پشتوانهبه منظور از ميان بردن اين . پاکستان دريافت می کردند
 از لحاظ تاريخی، قبايل مرزی مردمان بی طرف ماھری بوده اند که .آغاز به فتنه انگيزی در نوار قبيله يی نمودند

آنان از تمام جوانب پول می گيرند اما ديرگاھی فروخته شده باقی نمی . می دانند چگونه با توازن قوا توافق کنند
  .مانند

  
رحد شمال  خان عبدالولی خان در صوبه سNDPاحزاب پاکستانی چپگرای راديکال مانند حزب دموکراتيک ملی 

 که در راس آن غوث بخش بيزنجو قرار داشت و پايگاه آن در بلوچستان می PNPغرب و حزب ملی پاکستان 
باشد، از حکومت کمونيست در افغانستان طرفداری و با سياست رييس جمھور ضياء الحق در خود داری ورزيدن 

گامی که رژيم ضياء به يک دوره انتقالی به  ھن1986در جوmی . از شناسايی يا گفتگو با کابل مخالفت می کردند
حکومت ملکی به شمول انتخابات آزاد در نھايت امر دست يازيد، برخی از احزاب چپگرا، ائتgفی تشکيل دادند که 

ولی خان و بيزنجو و برخی ديگر از سياستمداران چپگرا بر اين بودند که ضياء . ھدف آن برکنار نمودن ضياء بود
آنان اظھار می داشتند که در صورت يک رويارويی نظامی . را بر پاکستان بر می انگيزدخشم شورروی ھا 

عمليات برونمرزی که به سرپرستی . مستقيم با اتحاد شوروی، اياmت متحده برای نجات پاکستان نخواھد آمد
ل غرب را شوروی ھا از سوی افغانستان صورت می گرفت، و موج دھشت افگنی که سر تا سر صوبه سرحد شما

  .46فراگرفته بود، ديدگاه ھای اين رھبران چپگرا را تقويت می کرد
  

بعد ديگری از مظھر کنونی پشتونستان، ھمانا حضور ميليون ھا پناھگزين افغان در پاکستان است که بيشتر آن ھا 
 به سبب مين ھای از يک لحاظ، آنان ھمين اکنون پشتونستان خودشان را ساخته اند، اگر آن ھا. پشتون می باشند

زمينی و ويرانی و يا عدم تمايل، به زودی قادر به بازگشت به ميھن نباشند، شايد آغاز به سھمگيری مستقيم در 
 mَسياست پاکستان نمايند و به آسانی بتوانند يک معضله فلسطينی ديگری را در پاکستان آفريده و پاکستان را احتما

  .به يک لبنان ديگر مبدل سازند
  

اين نه تنھا تھديد به نابودی آخرين پارچه . اين رو، زھر پشتونستان ھنوز ھم به شکل ديگری تھيه می گردداز 
ھای استقHل و آزادی افغانستان می کند، بلکه اين تھديد را ھم در بر دارد که به درون پاکستان سرازير کند و آن 

 .47کشور را نيز ويران نمايد
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 شايق قاسم
 گاه ملی آسترالياپژوھشگر در دانش

 
  

 خط ديورند
   پاکستان-و آينده روابط افغانستان

  
. ناگفته پيداست که ثبات در افغانستان به ميزان چشمگيری به چگونگی روابط اين کشور با پاکستان، بستگی دارد

نداشته دولت افغانستان و دوستان خارجی آن درست می دانند مادامی که ھمکاری ھمه جانبه پاکستان را با خود 
رھبری دولت افغانستان بارھا پاکستان را متھم به . باشند، ريشه کن کردن دھشت طالبان و القاعده محال خواھد بود

حمايت از طالبان کرده و از حاميان بين المللی خويش خواسته است تا توجه بيشتری در راستای از ميان بردن 
سته اتھامات افغانستان را رد نموده است تا حدی که چندی پاکستان پيو. ريشه ھای تروريزم در آن کشور نمايند

 وزير خارجه پاکستان، اساس منطقی اتھامات افغانستان را زير سؤال برده، از -پيش خورشيد احمد قصوری
به عمد بی  بفرماييد بگوييد، چه انگيزه يی وجود دارد تا بخواھيم کشور شما را «: وزيرخارجه افغانستان پرسيد

البته آقای قصوری پس از ديدارش با داکتر سپنتا به اين پرسش خود چندين بار در مواقع گوناگون » زيم؟ثبات بسا
. در تراز بين المللی به گونه يی اشاره نموده که گويا وزير خارجه افغانستان در برابر اين سؤال وی مات شده باشد

5  
  

ات نمودن افغانستان دارد و يا خير، موضوعی است که می اين که پاکستان کنون کدام انگيزۀ مستقيم به خاطر بی ثب
شود در باره آن جدا گانه، با در نظر داشت ميزان فوايد و زيانمندی آن کشور از تدوام بی ثباتی در افغانستان، به 

کشور، مسايل بس عميق و پيچيده  مگر چيزی که نبايد فراموش گردد، اينست که در روابط دو. بررسی پرداخت
خی ھست که باعث شده تا مراودات شان از ھمان آوان تولد پاکستان به عنوان يک کشور مستقل روی ھم رفته تاري

در اين ميان، اساسی ترين مشکلی که در روابط دوکشور از ھمان آغاز اثر بس منفی برجا گذاشت، . خصمانه باشد
 . پشتونستان از سوی افغانستان بوده استھمانا موضوعات دوگانه و با ھم مرتبط خط ديورند و حمايت از داعيه 

  
ًدر چندين دھۀ پس از به وجود آمدن پاکستان، موضوع پشتونستان برای دولتمردان افغانستان ظاھرا به آن البته، 

پيمانه با ارزش جلوه می نمود که سياست خارجی کشور گويا چونان گروگانی در خور حمايت از آن پی ريزی می 
انشمندان بر آن اند که وابستگی روزافزون اقتصادی و سياسی افغانستان به شوروی در دھه بسياری از د. گرديد
ً، که سر انجام منجر به تجاوز آن کشور به افغانستان گرديد، تقريبا به صورت کل معلول 1980 تا 1950ھای 

   6.حمايت شديد افغانستان از داعيه پشتونستان بوده است
  

  :وجود آمدن دولت آقای حامد کرزیمساله خط ديورند پس از به 
 در سال ھای اخير، ھرگاھی که سخن از خط ديورند در ميان بوده، حکومت آقای کرزی ھمواره آن را به پارلمان 

اين گونه، دولت افغانستان توانسته است . کشور محول نموده است تا در فرصت مساعد در اين باره تصميم بگيرد
 باز برانگيخته شدن يک مناقشه پيچيده تاريخی در برابر پاکستان اجتناب نمايد و در اوضاع کنونی از يک سو، از

 پاکستان طرفه –از سوی ديگر، از مسووليت اعتراف به مشروعيت خط ديورند به عنوان مرز بين المللی افغانستان
لی است که تأثيرات اما به باور برخی از آگاھان، دوام عدم تفاھم دو طرف بر موضوع خط ديورند از مساي. رود

سؤ آن، در نبود فضای اعتماد و ھمکاری ميان دو کشور در عرصۀ مبارزه در برابر تروريزم رويھمرفته خيلی 
    7. ملموس می باشد

 
در عين حال، ناگفته نبايد گذاشت که واگذار نمودن معضله خط ديورند به پارلمان افغانستان به خودی خود، ضامن 

 با 1949به خاطر بايد داشت که اين پارلمان افغانستان بود که در سال . وضوع نمی باشدحل مسالمت آميز اين م

                                                
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 
7 . Amin Tarzai, ‘Afghanistan: Kabul's New Strategy Focuses On Pakistan’, in Radio Free Europe Radio 
Liberty, 10 July 2006 
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صدور قطعنامه يی خط ديورند را يک خط کاذب و خيالی شمرد و ھمه موافقتنامه ھای پيشين را که با ھند 
 8. بريتانيايی به امضأ رسيده بود، مردود اعgم نمود

  
ا با آن ھم نمی شود به گونه قطعی پيش بينی نمود که پارلمان اين بار در گرچه اوضاع امروزی متفاوت است، ام

، دولت افغانستان معضلۀ خط 1949اما روشن است که با وجود قطعنامۀ پارلمان در سال . زمينه چه خواھد کرد
يگر به در غير آن، دليلی وجود ندارد که حکومت آقای کرزی موضوع را يک بار د. ديورند را حل شده نمی داند
  .تصميم پارلمان محول نمايد

  
به ھر رو، چنين بر می آيد که از مسايل خيلی مطرح در تداوم مساله خط ديورند، اين است که بيشتر مردم 

  البته، 9.افغانستان و پاکستان و حتا برخی از رھبران دو کشور پيرامون جوانب کلی آن اطgعات کافی ندارند
انستان يک موضوع بسيار حساس است که نه تنھا نمی شود در باره آن با آزادی معضله مرز با پاکستان در افغ

کامل سخن گفت، بلکه ھيچ پژوھشگری نمی تواند به اسناد و اطgعات مرتبط به آن که در مراجع مختلف دولتی از 
ون اساسی اين در حالی است که قان. جمله در وزارت امور خارجه موجود است، به آسانی دسترسی پيدا نمايد

   10. کشور آزادی داشتن دسترسی به اطgعات را، مشروط به تحفظ امنيت ملی و حقوق اتباع، تضمين می کند
  

ھمين گونه، عامل ديگری که به ابھام بيشتر در زمينه افزوده است، اين است که بيشتر نويسندگان افغانستانی و 
انگيزۀ دفاع از موقف دولتی به . وقف کشور خود دفاع نمايندپاکستانی پيوسته در نوشته ھای خود کوشيده اند تا از م

ميزانی در ميان نويسندگان ھر دو کشور معمول بوده که به ندرت می توان تحقيقی را دريافت که در آن از مواد و 
اده در بيشتر موارد از منابع دست دوم، سوم و چھارم به گونه گزينشی استف.  منابع دست اول بھره گيری شده باشد

برخی ھا در اين راستا به آن پيمانه سرسپرده بوده اند که . شده تا با آن بتوان ھدف از پيش تعيين شده را ثابت نمود
  . ًحتا از نوشتن اطgعات کامg  نادرست، و اما مطابق به ھدف شان، دريغ ننموده اند

  
ی امکان از منابع دست اول بھره گيری در تحقيق دست داشته، در بررسی جوانب گوناگون مساله خط ديورند تا جا

شکل اجمالی اين تحقيق به گونه يی طرح گرديده که در آن رئوس مطالب بازگوی چھار عنصر اساسی . شده است
سازندۀ موقف تاريخی افغانستان مبنی بر عدم مشروعيت خط ديورند پس از به وجود آمدن پاکستان تا کنون می 

چون در بيشتر موافقتنامه ھا و معاھدات پيشين با . اگانه به بحث گرفته شده استباشد، که جزئيات ھريک از آن جد
افغانستان، تنھا از دو تقويم ھجری قمری و ميgدی استفاده می شد که با تقويم ھجری خورشيدی معمول در کشور  

gدی آن که نسبت به مطابقت نمی کند، از اين رو، به خاطر آسانی و وضاحت برای خوانندگان، تنھا از تقويم مي
  . ھجری قمری بيشتر در افغانستان مأنوس است، کار گرفته شده است

  
 در - ھرچند کوچک -به اميد آن که اين پژوھش در وضاحت بيشتر موضوع سودمند واقع شده و خدمتی باشد 

  . راستای دوستی مردمان صلحجوی دو کشور ھمسايه و ھمفرھنگ افغانستان و پاکستان
  
  :اعتبار خط ديورند ميعاد -1

 Sir( ميان آقای ھنری مارتيمر ديورند 1893بيشتر مردم افغانستان به اين باورند که موافقتنامه ديورند که در سال 
Henry Mortimer Durand(- وزير خارجه دولت بريتانيا برای ھندوستان، و امير عبدالرحمان خان به امضأ 

 1993اين گونه، ميعاد اعتبار اين خط در سال . مضای آن اعتبار داشت سال از تاريخ ا100رسيد، تنھا برای مدت 
                                                
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 

 به افغانستان سفری داشتم که طی آن با شماری از رھبران و مأموران بلندپايه 2006  تا فبروری 2005نگارنده از ماه نوامبر   . 9
ھا، به ندرت می توان کسانی را سراغ داشت که موافقتنامه ديورند را ديده و يا مطالعه در ميان اين شخصيت . دولتی مصاحبه نمودم

برای مثال، باور بر اين که موافقتنامه ديورند . ھمچنان برخی از رھبران پاکستانی نيز اطgعات نادرستی در زمينه دارند. نموده باشند
  : نگاه شود به. عاد آن پايان يافته است مي1993 سال امضأ شده بود و گويا در سال 100تنھا برای 

Governor Urges Federal Govt to Renew Durand Line Agreement’, in DAWN, 2 September 2005.   
    قانون اساسی افغانستان50نگاه شود به ماده .   10
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اين باور در آگاھی سياسی مردم افغانستان به آن پيمانه عميق است که حتا شماری از . بايد به پايان رسيده باشد
ون از سوی تا کن اما با وجود آن، 11.رھبران طراز اول کشور نيز گاھی در اظھارات شان آن را بازتاب داده اند

با بررسی اسناد . ًافغانستان و يا ھوادارن اين ديدگاه ظاھرا ھيچ سندی پيشکش نگرديده که مصداق ادعايشان باشد
مربوطه ديده می شود که در متن موافقتنامه ديورند و اسناد ديگری که ميان کميسيون ھای مشترک تعيين و نشانه 

 به امضأ رسيده، موردی نيست که محدوديت زمانی صد سالۀ 1896  افغانستان تا سال-گذاری مرز ھند بريتانيايی
ً روشن نيست که  چگونه ھمچو يک ادعای ظاھرا  نادرست تا اين حد، به گونه يی 12.اين موافقتنامه را توجيه کند

  که به ندرت کسی بتواند آن را زير سؤال ببرد، عموميت پيدا کرده است؟
  

موافقتنامه ديورند ھرگز حقيقت ندارد، بايد گفت که در واقع، موافقتنامه در حالی که محدود به صد سال بودن 
ديورند به شکل ديگری محدود به زمان حتا کوتاھتری نسبت به صد سال  صورت گرفته بود و اين اصل را می 

  .توان نه در متن موافقتنامه، بلکه در اسناد تاريخی روابط افغانستان با بريتانيا دريافت
 

 -يخی حاکی از اين است که پس از مرگ امير عبدالرحمان خان، دولت ھند بريتانيايی به رياست وايسرایاسناد تار
 امير حبيب هللا خان، دعوت نمود تا از ھندوستان  بازديد -از جانشين و فرزند وی) m)Lord Curzonرد کرزن 

مسائل مورد عgقه بريتانيا در .  گفتگو نمايدنموده و در باره مسائل مورد عgقه با مقامات ھند بريتانيايی ديدار و
اين زمان مشمول يک بررسی کلی تفاھمات پيشين ميان دوکشور، از جمله بازنگری موافقتنامه ھا در باره 

  .سرحدات دو  طرف بود
  

سفر امير حبيب هللا به سفر ھندوستان مايل نبود و در پاسخ به دعوت mرد کرزن اظھار داشت که وی نيازی به اين 
اين . با انگليسی ھا داشت، پابند می باشد) امير عبدالرحمان(نمی بيند؛ زيرا با ھمه تفاھمات و توافقاتی که پدرش 
از اين رو، وايسرا  روی ضرورت سفر امير به ھندوستان . پاسخ امير برای دولت ھند بريتانيای قانع کننده نبود
تفاھمات و توافقات پيشين بريتانيا با شخص امير عبدالرحمان  بيشتر از پيش پافشاری کرده و خاطر نشان نمود که

 اکنون که امير جديد به کرسی .خان به امضأ رسيده بود و تنھا در طول حيات وی مدار اعتبار انگاشته می شدند
که اين گونه، دولت ھند بريتانيايی خود اقرار نمود . قدرت نشسته، وی بايد اين موافقتنامه ھا را تجديد نمايد

موافقتنامه ديورند تنھا در طول زندگی امير عبدالرحمان اعتبار داشت که با درگذشت امير، اعتبار سند نيز فسخ 
  . گرديد

  
 ميليون روپيه 1.8در پی آن، دولت ھند بريتانيايی برای آن که امير را وادار به سفر نمايد، از فرستادن مبلغ ساmنه 

 که ھر دوی آن در موافقتنامه ديورند درج شده بود، –نستان از راه  ھندوستانو اجازۀ ترانزيت جنگ افزار به افغا
سر انجام، گرچه در اين مرحله، امير حبيب هللا به ھند نرفت، مگر توافق نمود تا وزير دولت در . خود داری ورزيد

و در باره مسائل ، را به منظور گفتگ)Sir Louis W. Dane( لويی دين -امور خارجۀ بريتانيا برای ھندوستان
لويی دين در حالی که پيش نويس موافقتنامۀ جديدی را با خود داشت، در اواخر سال . مورد عgقه درکابل بپذيرد

امير حبيب هللا نيز از جانب خود، مسوده يی را تھيه و پيشکش نمود که به جز از تائيد و .  وارد کابل گرديد1904
اين موافقتنامه پس از يک رشته گفتگوھا به . ز ديگری را در بر نمی گرفتتمديد توافقات پيشين با بريتانيا، چي

 به - ميليون روپيه1.8 ميgدی به امضأ رسيد و دولت ھند بريتانيايی پرداخت مبلغ ساmنه 1905 مارچ 21تاريخ 
ن اسلحه وارد  را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان ھرگاه بخواھد از طريق خاک ھندوستا-شمول قروض پيشين

ياد می شود، تعھدات »  حبيب هللا–موافقتنامۀ دين« در اين موافقتنامه که بيشتر به طور مختصر به نام 13. نمايد
  :امير حبيب هللا قرار زير است

  

                                                
  . در کابل  با يکی از رھبران بلند پايه دولتی2006 فبروری 16گفتگو به تاريخ   . 11

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. 

 
13 . Martin Ewans, Afghanistan: A New History (Richmond: Curzon, 2001), pp. 81-82 
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بدين وسيله توافق می نمايم که در امور مھم اساسی و فرعی مندرج موافقتنامه ] امير حبيب هللا[اعليحضرت ] من[
در رابطه با امور داخلی و خارجی و ساير تفاھماتی که اعليحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلئ ] ندخط ديور[

عمل نموده ام، عمل ] خط ديورند[بريتانيا منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من ھم مطابق به ھمان موافقتنامه 
  14. ا نقض نمی نمايممی نمايم و عمل خواھم کرد، و من در ھيچ معامله و پيمانی آن ھا ر

  
 دوباره  با 1905از اين رو، پس از انقضای موافقتنامه ديورند با درگذشت امير عبدالرحمان، اعتبار آن در سال 
  . دوام نمود1919شخص امير حبيب هللا تمديد گرديد که تا درگذشت وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگليس در سال 

  
، ھيات صلح افغانستان به رياست علی احمد خان به راولپندی مسافرت نموده پس از جنگ سوم انگليس با افغانستان

را به » معاھدۀ صلح فی مابين دولت جليلۀ بريتانيا و دولت مستقل افغانستان« ميgدی 1919 اگوست 8و به تاريخ 
شناخت، ولی در عين دولت بريتانيا در اين معاھده و ضمايم آن، استقgل افغانستان را به رسميت  15.امضأ رسانيدند

به شمول . حال، افغانستان را متجاوز خواند و تمام موافقتنامه ھای پيشين با اميران افغانستان را فسخ اعgم نمود
اما تا جايی که به . پرداخت مستمری ساmنه به اميران افغانستان و اجازه ترانزيت اسلحه از راه خاک ھندوستان

  :رد، مادۀ پنجم معاھدۀ صلح قرار زير می نگاردمشروعيت خط ديورند ارتباط می گي
 

پذيرفته شده بود، می ] حبيب هللا[دولت افغانستان سرحد ھند و افغان را ھمان طوری که توسط امير مرحوم 
 .پذيرد

  
از اين رو، برای نخستين بار موقف قانونی خط ديورند به عنوان مرز  بين المللی افغانستان و ھند بريتانيايی از 

وديت مصادفت ميعاد آن با طول حکمروايی ھر امير فارغ شده و مشروعيت آن توسط حکومات دو کشور محد
  .مستقل افغانستان و بريتانيا به طور دائمی تائيد گرديد

  
و اما معاھدۀ صلح راولپندی به گونه يی که از نامش پيداست، تنھا به خاطر برپايی صلح ميان دو کشور به امضأ 

 چھارم آن تذکر رفته بود که اگر دولت افغانستان با رفتار نيک خود در برابر بريتانيا حسن نيت رسيد و در مادۀ
نشان دھد، پس از گذشت يک دورۀ شش ماھۀ امتحانی، بريتانيا حاضر خواھد بود تا به منظور ايجاد روابط سياسی 

يش را بر پايه ھای مستحکم تری رونق دوستانه، ھيات ديگری را از افغانستان برای مذاکرات پذيرفته و روابط خو
 .Sir Henry R( آقای ھنری دابس 1921لھذا گفتگوھا دو باره از سرگرفته شد تا اين که در جنوری سال . دھند

C. Dobbs ( -معاھدۀ « جديدی که به نام معاھده در پی آن، 16. نماينده فوق العاده بريتانيا به کابل اعزام گرديد
 به نمايندگی از -مسمی است، از سوی دابس» و تجاری ميان بريتانيای کبير و افغانستان روابط دوستانه برپايی

 در کابل به امضأ 1921 نوامبر سال 22 به نمايندگی از دولت افغانستان، به تاريخ -دولت بريتانيا و محمود طرزی
ز سوی حکومات ھر دو ھمچنان شايان يادآوری است که تبادله رونوشت ھای تصويب شدۀ اين معاھده ا. رسيد

  . نيز در کابل صورت گرفت1922 فبروری سال 6کشور به تاريخ 
  

خط ديورند را  منعقدۀ راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن، 1919 منعقدۀ کابل، معاھدۀ سال 1921معاھدۀ سال
 در مورد، قرار زير مادۀ دوم اين معاھده. به عنوان مرز بين المللی افغانستان يک بار ديگر به رسميت شناخت

  :است
  

 1919  اگوست8دو طرف، مرز ھند و افغان را، ھمان طوری که از سوی دولت افغانستان در مادۀ پنجم معاھدۀ 
   17.ًمنعقدۀ راولپندی پذيرفته شده بود، متقابH  می پذيرد

                                                
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. 

17 . C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII, 
No. XXIV, p. 288. 
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 که آن را پس از  برای حکومات ھردو کشور اين صgحيت را داده بود1921با آن ھم، مادۀ چھاردھم معاھدۀ 

  : ترجمه متن مادۀ چھاردھم قرار زير است. گذشت سه سال، با دادن يادداشت رسمی به جانب مقابل، فسخ نمايند
ھرگاه ھيچ يک از دو . مواد اين معاھده از تاريخ امضأی آن نافذ گرديده، و از ھمان تاريخ تا سه سال دوام می نمايد

ل متذکره، طرف ديگر را از تصميم خود مبنی بر فسخ آن آگاه نسازد، طرف، دوازده ماه پيش از پايان سه سا
مرعی اÖجرأ می باشد الی اختتام يک سال پس از ھمان تاريخی که يکی از دو طرف آن را فسخ نموده ] معاھده[

     18.باشد
  

ھا در دوران پادشاھی گذشته از آن، اين معاھدۀ بعد. حکومت امير امان هللا خان ھيچگاھی اين معاھده را فسخ ننمود
 وزيرمختار محمد نادر خان در -محمد نادر خان نيز از طريق تبادلۀ يک يادداشت ديپلوماتيک ميان شاه ولی خان

 تاييد 1930 جوmی 6 وزير خارجه بريتانيا، به تاريخ -)Arthur Henderson(لندن، و آقای آرتور ھندرسن 
  :ن در اين باره چنين می نگاردبند دوم يادداشت وزيرمختار افغانستا. گرديد

  
ًمن نيز افتخار دارم تا رسما ضبط نمايم که درک ما نيز ھمين است که اين دو معاھده ] به يادداشت شما[در پاسخ 

   19.ًدارای اعتبار تام بوده و کامH مرعی اhجرأ اند] 1923 و معاھدۀ تجاری جون 1921معاھدۀ [
  

ناختن مرز بين المللی ميان افغانستان و ھند بريتانيايی mزمۀ به دست آوردن به رسميت شبه گفتۀ برخی از آگاھان، 
 ھمچنان بايد گفت که ضمن اين معاھده، 20.استقgل افغانستان بود که شاه امان هللا نمی توانست از آن سر باز زند

راف به طبيعی بودن عgقمندی نامه نمايندۀ فوق العادۀ بريتانيا به وزير خارجۀ افغانستان به گونه غير مستقيم، اعت
 اين نامۀ برای برخی ادعا نموده اند که 21.دولت افغانستان به چگونگی وضعيت قبايل آن سوی خط ديورند می کند

 22.شاه امان هللا حد اقل بھانۀ يی داد تا گاھگاھی در امور قبايل ماورای سرحد مداخله نمايد
  

ار موافقتنامه خط ديورند در آغاز برای صد سال نه بلکه برای مدت از آنچه در باm گفته شد، بر می آيد که اعتب
بعد ھا اين موافقتنامه و مرز افغانستان با ولی . بوده است) برای زمان حيات امير عبدالرحمان خان(بسيار کوتاھتر

ز سوی محمد ھند بريتانيايی، دست کم يک بار از سوی حبيب هللا خان، دو بار از سوی امان هللا خان و يک بار ا
نادر خان تاييد گرديده و ميعاد اعتبار آن از محدوديت مصادفت با طول حکمروايی ھر امير فارغ شده و دايمی 

  . گرديد
  
  : تحميلی بودن خط ديورند-2

عامل ديگری که در افغانستان مشروعيت خط ديورند را ھميشه مورد سؤال قرار داده، مبنی بر اين است که گويا 
از اين رو، موافقتنامه يی که تحميلی باشد، برای . ط ديورند بر امير عبدالرحمان خان تحميل شده بودموافقتنامه خ

برخی از تاريخپژوھان افغان نگاشته اند که موافقتنامه ديورند بر امير عبدالرحمان خان . افغانستان فاقد اعتبار است
 بود و امير پيش از امضای اين موافقتنامه، نه با تھديد جنگ و محاصرۀ اقتصادی از سوی بريتانيا تحميل شده

                                                
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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  مگر برخی از نويسندگان خارجی اين ادعا را رد 23.جرگه يی تشکيل نمود و نه مشوره يی با مأموران خود کرد
زيرا  پيش از آن، دولت . نموده و می نگارند که امير در حقيقت از پيشنھاد تعيين سرحد افغانستان استقبال گرم نمود

تانيايی با ساختن خطوط آھن و شاھراه پيوسته به سوی قندھار و کابل در پيشرفت بود، ولی تعيين سرحد به ھند بري
  24 .آن توقف داد

  
امير موافقتنامه ديورند را در برابر افزايش پول ساmنه اش از گذشته از آن، اين ھم يک واقعيت مسلم است که 

جزييات اين واقعيت در مادۀ ھفتم معاھده درج . وپيۀ ھندی، پذيرفت ميليون ر1.8 ميليون به 1.2سوی بريتانيا، از 
  .است

  
به يادداشت ھای امير عبدالرحمان اشاره می کنند که در آن از » ديورند تحميلی بودن خط«ھمچنان مخالفان ديدگاه 

امير ت که گذشته از آن، اسناد دست داشته بيانگر آنس. انعقاد موافقتنامه ديورند به رضايت ياد شده است
ًعبدالرحمان خان پس از انعقاد موافقت نامه ديورند دربار بزرگی را در کابل ظاھرا برای مأموران دولت و 

وردھای مطلوب ابزرگان کابل برگزار نمودکه در آن با کمال رضايت در باره معاھدۀ ديورند به عنوان يکی از دست
امير، متن ديگری به نمايندگی از حاضران مجلس در در پايان سخنرانی . زمان حکمروايی اش سخنرانی نمود

 اما از ديدگاه برخی از تاريخ پژوھان افغان، سخنرانی امير مردم را 25.حمايت از اين دستآورد وی قرائت گرديد
در برابر يک کار انجام شده قرار داد و پاسخ حاضران مبنی بر حمايت از عملکرد امير در اين زمينه، به جز از 

 ھمچنان برخی از تاريخپژوھان 26.ارزش ديگری را دارا نمی باشد» يۀ فرمايشی از پيش تعيين شدهيک جواب«
  27. است، جعلی می دانندمرزھاافغان آن بخش ھای يادداشت ھای امير را که در باره تعيين 

 
ولی به . بحث استبا توجه به آنچه در باm آمد، تحميلی بودن موافقتنامه ديورند آشکارا يک موضوع مستدل و قابل 

فرض آن که اين ادعا صحت داشته باشد، باز ھم دشوار خواھد بود که مشروعيت خط ديورند را به عنوان مرز بين 
 پاکستان از اين لحاظ مردود بشماريم زيرا در اين مورد دست کم دو اصل زير نيز می تواند –المللی افغانستان

 :مطرح باشد
  
د، مشروعيت مرز افغانستان با ھند بريتانيايی به گونه انحصاری منوط به خgف آنچه بيشتر تصور می شو -1

در اين باره، دست کم چند موافقتنامه از جمله موافقتنامه گندمک .  نبوده است1893موافقتنامه ديورند منعقدۀ سال 
، 1905 ھای پيش از امضای موافقتنامه ديورند و چھار معاھدۀ ديگر پس از آن که روی آن به ترتيب در سال

روشن است که افغانستان نمی .  از سوی افغانستان توافق صورت گرفته، مطرح می باشد1930 و 1921، 1919
تواند ادعا نمايد که ھمه اين معاھدات زير تھديد و فشار خارجی منعقد گرديده است، به ويژه که معاھدۀ ايجاد روابط 

 در کابل 1922ه امضأ رسيد، بلکه تصويب نيز گرديده و در سال  نه تنھا که ب1921-دوستانه و تجاری منعقدۀ کابل
  .ًميان حکومات دوکشور رسما تبادله شدند

  
اگر به تاريخ سياسی تأسيس دولت ھای ملی معاصر اندکی نگاه شود، در واقع، موجوديت کم و بيش فشار  -2

اگر . ھميشه مطرح بوده استخارجی به عنوان يک عنصر ذاتی در تعيين مرزھای  بيشتر کشور ھای معاصر 
قرار باشد که موجوديت فشار خارجی را در تعيين مرزھای کشورھا به عنوان يک عنصر منفی نکوھش نموده و 
به اساس آن، مشروعيت مرزھا را به گونه يک جانبه بازنگری نماييم، نظام کنونی بين المللی يک سره برھم می 

که ھمچنين آرزو دارند تا مرزھای شان در برگيرندۀ ساحۀ وسيع تر خورد، زيرا ھستند بسياری کشورھای ديگری 
   .باشد

  
تا کنون ھيچ کشوری از موقف افغانستان در رابطه با مساله خط ديورند پشتيبانی ھمچنان بايد در نظر داشت که 

ی مھم بين ھمه کشورھای پرقدرت و سازمان ھااما در مقابل، .  به شمول ھندوستان و شوروی پيشين–ننموده است
                                                
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 

  689غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد يکم، ص  . 26
27 . M. Hassan Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan, p. 185. 
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، انگلستان، سازمان ملل و کشورھای اسgمی خط ديورند را به مثابه مرز قانونی و دايمی امريکاالمللی، به شمول 
   28. پاکستان به رسميت می شناسند–افغانستان

  
  : اعتبار خط ديورند پس از فروپاشی ھند بريتانيايی-3

برای حکومت افغانستان دليلی فراھم آورد تا مشروعيت  برای نخستين بار 1947فروپاشی ھند بريتانيايی در سال 
 صدر اعظم وقت، در ديداری با وزير دولت در امور خارجۀ -پس، شاه محمود خان. خط ديورند را زير سؤال ببرد

 –چون معاھدات پيشين در باره مرز ھندوستان« در لندن واضح نمود که 1947 جوmی 31بريتانيا به تاريخ 
د بريتانيايی به امضأ رسيده بود و حاm که دارد وجود سياسی آن کشور لغو می گردد، لھذا، پس از افغانستان با ھن

اين . »انتقال قدرت به پاکستان، تمام اين معاھدات از سوی دولت افغانستان به خودی خود ساقط انگاشته می شوند
، اعgم 1947 اگوست 14ن، در صورت، موقف حکومت افغانستان در اين مورد حتا پيش از استقgل پاکستا

 29.گرديد
 

ھمين است که روابط افغانستان با پاکستان از آوان تولد آن کشور به عنوان يک کشور مسلمان دوستانه نبود بلکه با 
مردود شمردن خط ديورند و پشتيبانی شديد از داعيۀ پشتونستان، مھمترين اصل سياست خصومت آغاز گرديد و 

ت که از سوی رسانه ھای گروھی داخلی و نمايندگی ھای افغانستان در خارج، در خارجی کشور را می ساخ
   30. ترويج می گرديدپيگيرانه پيوسته ودرازای چندين دھۀ بعدی 

...  
 و اما ببينيم که موقف افغانستان را تا چه حد می توان بر اساس قوانين بين المللی توجيه نمود؟

  
مجموعۀ قواعدی که . از بين المللی، قوانينی ھست که می شود به آن رو آورددر رابطه با جانشينی دولت ھا در تر

 Vienna Convention on Succession ofًمشخصا به اين منظور در يک سند حقوقی بين المللی تدوين شده، 
States in Respect of Treaties (VCSSRT)»  بر[جانشينی دولت ھا ] تأثيرات[کنوانسيون ويانا در مورد[ 

جانشينی دولت ھا بر موارد زير تأثير نمی  تصريح می نمايد که VCSSRT مادۀ يازدھم 31.نام دارد» معاھدات
  :گذارد

  .مرزھای بين المللی که با معاھدات به وجود آمده است  -  أ
  32 . مسووليت ھا و حقوقی يی که با معاھدات به وجود آمده و مرتبط به امور مرزی می باشد  - ب

  
 فروپاشی دولت ھند بريتانيايی و به ميان - آنچه ھمواره موقف دولت افغانستان بوده استخgف پس، اين گونه، 

آمدن دولت مستقل پاکستان به عنوان جانشين آن در مناطق شمال غربی مسلمان نشين نيمقاره، به ھيچ رو، از 
  .مشروعيت اين مرز نمی کاھد

  
، آن عده از مندرجات اين کنوانسيون که بر عموم VCSSRTالبته بايد خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ ھفتم 

مرعی ) قبل عطف به ما( قوانين بين المللی در عرصه جانشينی دولت ھا تأثير گذار نيستند، خود به شکل پس کنشی
، پس از تکميل 1996 تدوين گرديد و در سال 1978 در سال VCSSRTسند بين المللی . اÖجرأ نمی باشند

. اد امضأ کنندگان، نافذ گرديد که روشن است چندين دھه پس از به وجود آمدن پاکستان استاقتضای حد اقل تعد
ولی صرف نظر از اين که . ھمچنان بايد گفت که افغانستان تا کنون از کشورھای امضأ کنندۀ اين کنوانسيون نيست

                                                
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 
32. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3, Article 11. 
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 از سوی شمار 1996د تا سال  را امضأ کند و يا خير، واقعيت اين است که اين سنVCSSRTافغانستان بخواھد که 
 . امضأ و تاييد گرديد که در نتيجه قابليت اجرايی را دارا شد- به شمول پاکستان –بسيار کشورھای جھان 

  
 تصريح شده که تمام امور ديگری که در چارچوب اين کنوانسيون تدوين نگرديده، VCSSRTھمچنان در مقدمۀ  

. به داوری گرفته می شوند) Customary International Law (کماکان مطابق به قوانين عرفی بين المللی
روشن است که قوانين عرفی بين المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانين تدوينی بين المللی می باشد که به اين 
 صورت آن نيز از موقف ما مبنی بر عدم تداوم مشروعيت خط ديورند پس از به وجود آمدن پاکستان، حمايت نمی

  .کند
  

بنا بر اين، آن چه در باm يادآوری گرديد، اگر قرار باشد که دولت ھای افغانستان و پاکستان توافق نمايند تا 
 بسپارند، محال به نظر می رسد که داوریموضوع مشروعيت خط ديورند را به دادگاه عدالت بين المللی برای 

جانشينی دولت ھا مورد حمايت قضأيی بين المللی قرار ادعای افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعيت به دليل 
  .گيرد

 
  :  انتقاد اخgقی از خط ديورند-4

جای شک نيست که خط ديورند باعث شد تا قبايل باشنده در امتداد آن، که سده ھا بدون ھمچو يک مانعی زندگی 
ين مرز توده ھايی بزرگی از مردم چون ا. نموده بودند، از ھم جدا شده و آزادی ھای آمد و شد شان محدود گرديد

ھمتبار، ھمزبان و ھمفرھنگ را از ھم جدا می نمايد، از اين رو، مورد نکوھش حکومت ھای پيشين افغانستان و 
 اين گونه، می شود گفت که مشروعيت خط ديورند بنا بر موازين اخgقی نيز به باد 33.بسياری از آگاھان بوده است

  .نکوھش گرفته شده است
  

 برخی از کارشناسان، اين چنين يک ديد انداز اخgقی را در يک نوع زمينۀ تاريخی و اقتصادی آن جا داده و ولی
 پاکستان ضعيف –ادعا دارند که با درنظرداشت آن، اساس مناظرۀ اخgقی در رد نمودن مشروعيت مرز افغانستان

بيله يی در ميان اقوام و قبايل مختلف دو از ديدگاه تاريخی؛ گفته می شود که خصومت ھای قومی و ق. می باشد
سوی خط ديورند از قديم موجود بوده و خgف آنچه منتقدان خط ديورند پنداشته اند، نمی توان اين خط را به عنوان 

به ھمين منوال، گفته می شود که مراودات سياسی اقوام و قبايل مناطق . يگانه وسيلۀ جدايی آن ھا محکوم نمود
[  از ديدگاه تاريخی بيشتر با ايران بوده، در حالی که اقوام و قبايل مناطق شرقی...]غلزايی ودرانی، [ غربی

 البته نيمۀ دوم سده ھژدھم ميgدی -مراودات بيشتری با ھندوستان داشته اند...] ختک، يوسفزايی، مومند، وزيری و
  .از اين تحليل مستثنا می باشد که در اين جا نمی گنجد

  
تصادی؛ گفته می شود که عبور از خط ديورند از محور مناطق پرنفوس ھمتبار و ھمفرھنگ آن گونه از ديدگاه اق

ًکه ظاھرا به نظر می رسد، کامg بی تفاوت در برابر اين ھمگونی ھا نبوده بلکه پس از تأمل بايسته در مورد  ً
 سخن ديگر، گويا خط سير به.  جفرافيايی شان صورت گرفته است-پيوستگی ھا و گرايش ھای نسبی اقتصادی

مرزی روی ھم رفته به گونه يی طرح گرديده بود که مناطقی را که مناسبات اقتصادی شان بيشتر با شھرھا و 
 از مناطقی که مناسبات شان بيشتر با - برای مثال، پيشاور، کويته، کوھات و بنو-شھرستان ھای ماورای آن بود

   34. جدا نمايد–ل، جgل آباد، قندھار، غزنی و کابل برای مثا–شھرھای افغانستان امروزی بود
  

به ھر رو، اين که کدام طرف مناظره در اين موضوع نزديکتر به حقيقت اند، مساله يی است که در باره آن ھر 
 قوانين بين المللی در ميان باشد، باز ھم شانس داوریمگر ھرگاه . کس می تواند برداشت خود را داشته باشد

 موقف اخgقی افغانستان ضعيف تر به نظر می رسد زيرا بر پايه قوانين عرفی بين المللی، دو فاکتور حمايت آن از
  :داخلی و خارجی در شايستگی موقف اخgقی افغانستان نسبت به مرز پاکستان می تواند خيلی مطرح باشد

  .ورھای ھمسايه چگونگی موقف تاريخی و کنونی دولت افغانستان نسبت به مرزھايش با ديگر کش-1 

                                                
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 
34 .

 
Olaf Caroe, The Pathans: 550 BC-AD 1957: Macmillan, London, 1958, pp. XVIII, XX, 381-383, 419 

and 436. 
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 پاکستان از قلب – موجوديت و يا عدم موجوديت مرزھای بين المللی ديگر کشورھا که ھمانند مرز افغانستان-2 
  .مناطق پرنفوس ھمنژاد، ھمفرھنگ و ھمزبان ديگر گذشته و سبب انقسام شان شده باشد

  
انستان نسبت به مشروعيت خط شايد پرسشی مطرح شود که اين دو فاکتور چه ارتباطی به موقف اخgقی افغ

قوانين عرفی بين . ديورند دارد؟  پاسخ به اين پرسش را می توان در ماھيت قوانين عرفی بين المللی سراغ نمود
المللی مشتق می شود از ميزان چگونگی عملکرد مکرر و غير متناقض بيشترکشورھا در رابطه با امور مشابه 

از اين رو، چگونگی موقف افغانستان در رابطه با ديگر مرزھايش و . مانیبين المللی در امتداد واحد متمادی ز
ًميزان چگونگی عملکرد بيشتر کشورھای ديگر در عرصه ھايی که مشابه به شرايط خط ديورند باشد، مجموعا 
منحيث يک قاعدۀ حقوقی در نظر گرفته می شود تا در پرتو آن مؤجه بودن و يا غير مؤجه بودن موقف اخgقی 

  .افغانستان روی معضلۀ خط ديورند بررسی گردد
  

ًبا در نظرداشت اصول فوق، ھنگامی به تاريخ رجوع شود، در می يابيم که در آغاز تقريبا ھمه مرزھای کنونی 
در اين ميان؛ خط ديورند يگانه مرزی بود که در باره آن . افغانستان در نيمۀ دوم سده نزدھم ميgدی تعيين گرديدند

مرزھای افغانستان با ديگر کشورھای ھمسايه، به شمول . فغانستان به شکل دوجانبه مذاکره صورت گرفتبا امير ا
روسيۀ تزاری وقت و چين در نتيجۀ گفتگوھای دوجانبه ميان بريتانيا و روسيه تعيين گرديد و به افغانستان 

ًشور ايران اساسا در نتيجۀ ھمچنان مرز افغانستان با ک. ھيچگاھی حق اشتراک در اين گفتگوھا داده نشد
  .ميانجيگری بريتانيا ميان اين دوکشور تعيين گرديد

  
وقتی موضوع موجوديت مرز از ديدگاه اخgقی از سوی افغانستان مورد سؤال قرار می گيرد، قوانين عرفی بين 

با وصف آن که در ولی . المللی حکم می کند تا معيار به طور غير متناقض بر ھمه مرزھای اين کشور تطبيق گردد
مورد ديگر مرزھای با افغانستان ھيچ مذاکرۀ يی صورت نگرفته بود، با آن ھم، دولت افغانستان مشروعيت اين 

  .مرزھا را پذيرفته است، که اين خود اساس اخgقی ادعای افغانستان را زير سؤال می برد
  

ای آسيای ميانه نيز توده ھای بزرگی از مردمان ھمچنان ناگفته نبايد گذاشت که مرزھای شمالی افغانستان با کشورھ
ھمفرھنگ و ھمزبان را از ھم جدا ساخته است و اگر قرار باشد که از منطق حکومت ھای و   ھمتبارھمنژاد،

 آسيای ميانه داشته -پيشين افغانستان استفاده کنيم، فروپاشی شوروی بايد ھمان تأثيری را بر مرزھای افغانستان
آيا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعيت مرزھايش . د بريتانيايی گويا بر خط ديورند داشتباشد که سقوط ھن

  با جمھوری ھای آسيای ميانه ھمچو يک موقف ھمانندی را پيش گيرد؟
  

تا جايی که به فاکتور خارجی ارتباط می گيرد؛ واقعيت اين است که در جھان بسا مرزھای ديگری ميان کشورھای 
اگر قرار باشد که به اين اساس . ه باعث شق شدن مردمان ھمتبار، ھمفرھنگ و ھمزبان شده استمختلف ھست ک

ھر کشوری مرزھايش را زير سؤال برده و خواھان استقgل و يا پيونددھی مناطق زير حاکميت کشورھای ھمسايه 
 که نه افغانستان مرزھای با قلمرو خودش شود، نظام کنونی بين المللی برھم خواھد ريخت و اما واقعيت اينست

شمالی خود را مورد سؤال قرار می دھد، و نه آن کشور ھای ديگر متوسل به منطق افغانستان در روابط با 
  .ھمسايگان خود می شوند

  
 به شمول عملکرد –اينجاست که قوانين عرفی بين المللی استنتاج شده از رفتار و يا عملکرد بيشتر کشورھای جھان

 در نقطۀ مغاير موقف افغانستان مبنی بر معضلۀ خط ديورند –رابطه به مرزھايش با آسيای ميانهافغانستان در 
  .ًبين المللی احتماm يک بار ديگر افغانستان، نه پاکستان، را سرزنش می نمايدداوری قرار گرفته و 

  
  :نتيجه گيری

ی دوجانبه ميان افغانستان و ھمسايۀ قبلی اش خط ديورند يگانه مرز بين المللی افغانستان است که در نتيجۀ گفتگوھا
اگر به قوانين بين المللی و . به وجود آمده، ولی با وجود آن، اين يگانه مرزی است که افغانستان آن را نمی پذيرد

  . به دشوار می توان موقف افغانستان را در اين مورد توجيه کردنظام قضايی بين المللی نظر اندازی شود، 
  

ائلی که در به درازا کشيدن مساله خط ديورند ميان افغانستان و پاکستان تأثير به سزأ دارد، يکی ھم در شمار مس
اينجاست که نمايندگان مردم و يا . اينست که مردم افغانستان به اطgعات مربوطه در زمينه درست دسترسی ندارند

 زمينه پشتيبانی نموده اند، بی خبر از آن ًروشنفکران به گونه عاطفی ظاھرا از موقف حکومت ھای پيشين در اين
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 سياسيون،
روشنفکران 

 و
 رسانه ھا

 
 مردم

 
 حکومت

روابط با 
 پاکستان

که آيا اين موقف به راستی قابل توجيه بوده است و يا اين که به گفتۀ برخی از آگاھان، رژيم ھای پيشين افغانستان 
به چنين سياستی متوسل می شده اند تا توجه مردم را از مشکgت داخلی افغانستان به سوی يک دشمن تصوری به 

سر انجام، چون در طول سال ھای متمادی، مساله مرز با پاکستان حل نگرديده و عموم .  نمايندخارج فرافگنی
ًافغان ھا تقريبا در تراز ملی با اعتماد به رھبران سياسی، روشنفکران و رسانه ھای گروھی افغانستان ظاھرا  ً

و، در چنين حالتی حتا اگر متيقن ھستند که خط ديورند عاری از مشروعيت قانونی و اخgقی است، از اين ر
رھبری حکومت افغانستان ھم بخواھد، از ترس مخالفت مردم نمی تواند آشکارا در مورد ضرورت کنار آمدن با 

 .پاکستان در اين موضوع ابراز نظر نمايد
  

 شده  اين گونه، در ميان حکومت، مراجع انسجام افکار عامه و مردم عادی، به گونه يی که در طرح زير نمايانده
ھيچ يکی از سه عنصر ًبه وجود آمده که ظاھرا » تن آسا«است، يک نوع زنجيره متقابg تقويتی و به اصطgح 

 تا به بھای سرزنش از سوی آن دوی ديگر، از حلقه پا بيرون کشيده و خواستار حل سازندۀ آن حاضر نيست
گروگان گرفته شده است، ھمانا روابط در اين ميان، چيزی که به . مسالمت آميز و واقعبينانۀ معضله گردد

 پاکستان می باشد که تاثيرات سؤی آن در شئون گوناگون زندگی مردم افغانستان عميق و به ھمه روشن –افغانستان
 .است

 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

 
 
 

  زنجيره تن آسا ميان حکومت، مراجع انسجام و تشکيل افکار عامه و مردم در معضلۀ خط ديورند
  

ه گونه جدی بخواھد روابطش با پاکستان در درازمدت بھبود يابد، سر انجام، بايد اين حلقۀ تن پس اگر افغانستان ب
آسا را درھم شکند و حد اقل ابتکار در اين راستا اين خواھد بود که محتوای اسنادی را که افغانستان در باره مرز 

يد عامه قرار دھد تا ديدگاه ھای مردم پاکستان با خود دارد، ديگر از محرميت بی جا بيرون کشيده و در معرض د
افغانستان می تواند باب تفاھم را با پاکستان آغار نموده و در گذشته از آن، . در اين عرصه نزديکتر به واقعيت شود

يک فضای کمتر آگنده از سخنپردازی ھای نامسووmنه و فشارھای ناشی از کم اطgعی مردم،  پا به مرحلۀ حل 
  .می و واقعبينانه بگذاردمعضله به طور داي

  
دو عgقه  روشن است که استمرار اوضاع خصومت آميز ميان افغانستان و پاکستان به سود ھيچ کدام نيست و ھر

تا جايی که به منافع ملی افغانستان ربط می گيرد، در تمام معاھدات مربوط به . دارند تا روابط شان بھبود يابد
برای مثال، در ھمه اين معاھدات جانب . تی ھست که از آن می توان بھره برد پاکستان تعھدا-مرزھای افغانستان

ھند بريتانيايی متعھد گرديده تا برای افغانستان از طريق بندرھای آن کشور امتياز ترانزيت آزاد را بدھد و اما 
متياز است، نه يک جانب افغانستان بايد اين را در نظر داشته باشد که اجازۀ ترانزيت از خاک کشور ديگر يک ا

 کامل بر دارايی ھای طبيعی و منابع يک کشور مستقل در زمرۀ کنترلزيرا مطابق به قوانين بين المللی . حق مسلم
  35 .اصول حاکميت ملی آن کشور به شمار می رود و ھر امری که منافی آن باشد، مردود شمرده می شود

                                                
35 . Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, Article 13 
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از پاکستان مؤثر باشد بلکه می توان کوشش » حقوق«احقاق اين گونه، تgش افغانستان کمتر می تواند در جھت  

در جھت آن نمود تا روابط به قدر کافی بھبود يابد که دولت پاکستان به خاطر ناگزيری ھای مرتبط به منافع ملی و 
  .اقتصادی خودش اين تعھدات را خود با عgقمندی مراعات نمايد

  
ًخط ديورند يگانه عامل متضمن روابط کامg نيک ميان دو کشور شايان يادآوری است که حل مسالمت آميز مساله 

زيرا اھداف سياست خارجی پاکستان در افغانستان پس از تجاوز شوروی پيشين تا کنون  فراتر و . نمی تواند باشد
از سوی ديگر، حل اين . بزرگتر از آن است که رھبران آن کشور در دھه ھای پيش از تجاوز آرزو می کردند

ه به معنای آن نيست که در بين دو کشور مرزی به مثابه يک ديوار آھنين به وجود آمده و مردمان دو کشور معضل
البته احيای ديوارھای آھنين در عصر حاضر نه تنھا که . را که باھم وابستگی ھای عميق دارند، از ھم بيگانه نمايد

ه ھای اقتصادی منطقه يی افغانستان نيز ھماھنگی و در حقيقت حکم شنا در سمت مقابل آب را دارد، بلکه با برنام
ھمخوانی ندارد و اما تgش در جھت حل اين معضله می تواند نخستين گام در راستای باور سازی ميان دو کشور 

  . باشد، تا با پيگيری آن، روابط آھسته آھسته بھبود يابد
  

ولی پيش . رد موضوعات با ارزش ملی استجای شک نيست که پارلمان کشور مھمترين نھاد تصميمگيری در مو
از آن که پارلمان در باره مسائل مھم ملی از اين دست به مباحثه آغاز نمايد، خيلی مھم است تا نمايندگان مردم در 
باره جوانب گوناگون آن اطgعات کافی داشته باشند و الی اگر اين موضوع يک بار ديگر به معرض لفاظی ھای 

  . ميز تبديل شود، آيندۀ روابط با پاکستان اميد بخش نخواھد بودنامسووmنۀ تعصب آ
  
 عزيز پور. م. ع 
 

 نکاتی در باره
 )»کنوانسيون کابل«(» موافقتنامه ديورند«و عنوان ) مرز( نقشه، خط

 ) و انگليسیپارسی به وافقتنامهبا متن م(
  

 که سياست سنتی انگليس بود، -از راه توسل به زورمی نويسند که گويا خط ديورند بر امير عبدالرحمان خان 
ھنگامی که امير نقشه اين خط را از ھند برتانيايی مطالبه نمود، پس از مشاھده آن در شگفتی فرو . تحميل گرديد

 .رفت و ديد که مناطق قبايل پشتون و بلوچ دو نيم گرديده که يک نيم آن به طرف انگليس ھا شناسايی گرديده است
. سخن به ميان آمده است» خط« از کلمه 36»سرحد«ديورند به عوض ) Agreement( اين که در موافقتنامهو ديگر

  . کشور را مرز از ھم فرق دارند، چون خط ساحۀ نفوذ را تعيين می کند و سرحدسرحدنتيجه اين که خط و 
ِمه و ديگری نبود نقشه در زمان يکی تحميلی بودن موافقتنا: ِدر جملۀ نخست اين نقل قول، دو نکته مطرح شده است

  . انعقاد موافقتنامه
اما تحميلی بودن آن ھم برمبنای . در مورد نخست، البته ترديدی نيست که اين موافقتنامه تحميلی و نابرابرانه بود

و ) که کاربرد زور برای مستعمره ساختن و يا اشغال سرزمين ھای ديگران چيزی عادی بود(معيارھای آن زمان، 

                                                                                                                                                       

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

 
  )frontier) boundary  - سرحد.  نمی باشندھمتااز ھم بيخی تفاوت داشته و » مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت که .  36

به گستره  سرزمينی  يی که در گذشته، زمانی  که ميان  کشورھا خط مرزی بين المللی وجود نداشت، به عنوان يک ساحه 
به خط فاصل شناخته شده بين المللی ميان دو کشور اطgق ) border(برعکس، مرز .  کشور اطgق می گرديدحايل ميان دو

 خطی -مرز. يعنی از ديدگاه ھندسی تنھا دارای طول است و عرض و پھنا ندارد.  بعد استيکمی گردد که دقيقا  دارای 
 زمين می شود، بلکه به صورت رویا شامل است که ساحۀ حاکميت دولت ھا را از ھم جدا می سازد که نه تنھ

 و ھم عمق زير ھوايی زمين و ھم عمق زير زمين را  در بر می گيرد که ھم قلمرو ترازعمودی ھم فضای باmی 
از ھمين رو، کلمه سرحد تقريبا امروزه متروک شده است و کاربرد آن از . دزمينی کشور شامل حاکميت ملی می شو

 نادرست است و بايد گفته شود سرحد ميان افغانستان و ايرانبرای مثال، ھرگاه بگوييم . درست نيستديدگاه حقوق بين الدول 
  . ويراستار- کاربرد کلمه سرحد در ھمچو موارد پرھيز شود اين رو، بايد از و مانندآن و ازمرز ميان افغانستان و ايران
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به ) که مرزھای تحميلی استعماری آن روزه را خلل ناپذير و ثابت می شناسد( بر اساس ھنجارھای امروزين ھم 
  . معنای غير قانونی بودن و مردود بودن آن معاھده نمی باشد

 رد اين موافقتنامه، ھنگام به استقgل رسيدن کشور و نيز در ھنگام به استقgل رسيدن نيمقاره و جدايی ،البته
ستان از ھند که اوضاع تازه يی در جنوب کشور پديد آمده بود، دارای اھميت و قابل بررسی بود که بايد از پاک

     .سوی افغانستان به صورت جدی، پيگيرانه و روشن با انگليسی ھا در ميان گذشته می شد
 از سوی آن ھا، مناطق ھمگان می دانند که در مقطع تاريخی پيش از رسيدن انگليسی ھا به ھند و تسخير آن کشور

درآن روزھا، تاريخ . شمالی ھندوستان که امروز پاکستان را تشکيل می دھند، زير سيطرۀ پادشاھان افغانستان بود
ھمان گونه که کشوری به نام . جھان کشوری را به نام پاکستان نه می شناخت و نه ھم، چنين نامی موجود بود

روز اين دوکشور در روابط بين لمللی يک واقعيت اند که ھر ازگاھی، به اما ام. اسراييل در آن وقت وجود نداشت
تا جايی که تأثير و نفوذ آنان به دليل کمک ھا و . ھنگام و يا بی ھنگام برای ھمسايگان خويش ھراس افگنی می کنند

  .دانندپشتيبانی ھای کشورھای حامی شان در قضايا بارھا بيشتر از آنانی است که خود را مستحق تر می 
سرزمين ھای متشکلۀ کشور پاکستان، صرف نظر از اين که در گذشته به تصرف کدام تشکيل سياسی قرار داشته 

ھا بر آن حاکميت داشته اند، امروز قلمرو پاکستان را تشکيل می دھند و تمام کشورھا به اين واقعيت  و يا کی
  . ھمان، بر ماھيت موضوع ھيچ تغييری وارد نمی کنداين که فgن تاريخنويس چنان گفته و يا به . اعتراف دارند

اگر بازماندگان . و ھم ناپديد شده اند  پديد آمده اند  درتاريخ جھان، امپراتوری ھای بسياری از سوی اقوام مختلف
امپراتوری ھای دوران پيشين کشورھای مختلف، خواھان سرزمين ھای گذشتۀ خود شوند، ادعاھای ما در ھالۀ يی 

  .م خواھد ماند و راه ما در چاه خواھد رفتاز ابھا
ولی چيزی که برای ما اکنون مھم است، افغانستان امروزی است که ھويت ملی و خصوصيت شھروندی ما در 

ما بايد حاm، از اوضاع کنونی کشور خود صحبت کنيم، نه از گذشته، و بکوشيم آنچه . چھارچوب آن تبلور می يابد
دولت و دولتداری در زمان ما برمبنای اصل شھروندی استوار است، نه بر . ت ندھيمرا که حاm داريم، از دس

  . اساس تحوmت گذشتۀ تاريخی و روايت ھا، يا پيوندھای تباری، مذھبی، زبانی و يا مgحظات ديگری ازين نوع
ی سازد و  برقرار م  ھمانا اصل شھروندی است که پيوند حقوقی و سياسی يک شھروند را با دولت و کشورش

مسألۀ دوستی و مؤدت با ديگر ملل از . حقوق و وجايب متقابل کشور و شھروند را با يکديگر به وجود می آورد
ھم ھمين ھا اند که از از . امروز افغانستان متعلق به کسانی است که شھروندان اين کشور اند. ھمين مبداء آغاز يابد

اختgف . می شوند، و از بربادی و تباھی آن زيانمند می گردندصلح و آرامش در کشور به درجۀ نخست بھره مند 
   و نفاق ھمين شھروندان باعث ويرانی کشور و شفقت و اتفاق آنان باعث بھبود وضع در کشور و سرانجام

  . شگوفايی خواھد شد
 اند که تاريخ کشور ما نشان داده است که کشورھای مختلف حامی گروه ھای مختلف، تنھا تا وقتی دوست بوده

رھای بزرگ ذيدخل در اوضاع کنونی کشور نيز از  اين کشو. منافع شان در وجود آن گروه ھا تامين می شده است
اين کشورھا ھيچ حقی ندارند به بھانۀ کمک به افغانستان، خواست ھای خويش را بر ما تحميل . امر مستثنا نيستند

زيرا اين دولت ھا قانونأ نه برای تحميل و تطبيق .  می کردھمان گونه که در گذشته دولت استعماری انگليس. کنند
سياست ھای خويش به افغانستان آمده اند، بلکه مشروعيت بين المللی شان تنھا بر پايۀ کمک به امنيت و بازسازی 

وعيت کشور بنا نھاده شده است و دولت افغانستان اين را نيز بايد بداند که مشروعيت آن پيش از ھمه بر مبنای مشر
در صورت بی توجھی به اين امر از سوی دولت، بھانۀ خوبی به دست مخالفان . ملی استوار است، نه بين المللی

  . می افتد که آن را در انظار عمومی ھمچون دولت دست نشانده بنمايانند
  :و اما در بارۀ نقشه...

 که سياست سنتی -ان از راه توسل به زورمی نويسند گويا خط ديورند بر امير عبدالرحمان خدر باm گفته شد که 
زمانی که امير  نقشه اين خط را از ھند برتانيايی مطالبه نمود، پس از مشاھده آن در . انگليس بود، تحميل گرديد

شگفتی فرو رفت و ديد که مناطق قبايل پشتون و بلوچ دو نيم گرديده که يک نيم آن به طرف انگليس ھا شناسايی 
  .گرديده است

به صورت کل در ھمه معاھده ھای . ان ياد آوری است که وجود نقشه در معاھدات مرزی، يک نياز استشاي
  :مرزی ميان تمام کشورھای جھان، حد بندی يا تجديد مرز ھميشه به دو مرحله انجام می پذيرد

 ھا، راه ھا، در مرحلۀ نخست، مسير کلی خط مرزی در روی نقشه تعيين می گردد که درآن تمام مکان ھا، محل  
کوه ھا، تپه ھا و غيره که در مسير خط مرزی قرار دارند و يا نزديک به آن اند، نموده شده و امتداد خط مرزی در 

در مرحلۀ دوم آنچه که در روی نقشه تعيين شده، در عمل به روی زمين از طريق نشانه . آن نشان داده می شود
تيرک ھای مرزی، ديوار، برج، سيم خاردار و : نشانه ھای ويژه مانندبرای مثال، با گذاشتن . گذاری پياده می شود

اما در بسياری حالت ھا موانع طبيعی مانند کوه ھا، رودخانه ھا و مانند آن، که ميان دو کشور وجود . مانند آن
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نند آمو دارند، باعث جدايی آنان می شوند که درين صورت، گذاشتن نشانه ھا و عgمت ھای مرزی لزومی ندارد ما
  .که خط مرزی افغانستان با تاجيکستان و ازبيکستان را تشکيل می دھد

        . ديورند نيز به کار رفته استوافقتنامه، ديده می شود که ھمين شيوه در مورد موافقتنامهبا خواندن متن م
ين قلم نمی داند که اين ا. ، به وضوح ياد شده استوافقتنامه، از وجود نقشه ضميمه م٤ و ٣، ١چنانچه در ماده ھای 

 که -خط ديورند گويا بر امير عبدالرحمان خان از راه توسل به زور  روايت از کدام مدرک به دست رسيده است که 
ھنگامی که امير نقشه اين خط را از ھند برتانيايی مطالبه نمود، پس از . سياست سنتی انگليس بود، تحميل گرديد

يد که مناطق قبايل پشتون و بلوچ دو نيم گرديده که يک نيم آن به طرف انگليس مشاھده آن در شگفتی فرو رفت و د
  .ھا شناسايی گرديده است

  
 دری آن به توجه خوانندگان پارسیبرای آگاھی بيشتر در باره موضوع، بھتر است ھم متن انگليسی و ھم ترجمۀ 

  : برسد
  : چنين آمده استوافقتنامه م١در مادۀ 

  :متن انگليسی
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 دریترجمه 

 که در نقشه پيوست عالی جناب امير از واخان تا مرز پارس خطی راقلمرو  شرقی و جنوبی frontierحد  - 1 
 .موافقت نامه کشيده شده است،  تعقيب خواھد نمود

  :متن انگليسی  
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. 

  : دریپارسیترجمه   
. حکومت بريتانيا توافق می نمايدکه به عالی جناب امير، اسمار و وادی باmی آن را تا چنک واگذار می نمايد. 3  

از سوی ديگر، عالی جناب امير توافق می نمايند که ھيچ گاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی ارنوی يا 
چنانی که در نقشۀ مفصلی که از پيش به  تانيا ھمچنان توافق می نمايد، حکومت بري. باشگل مداخلت نخواھند کرد

، نشان داده شده است، ملک برمل را به عالی جناب واگذار نمايد و عالی جناب از ادعای خود عالی جناب داده شده
ست بردار واmشان عالی جناب ھمچنان از ادعای خود به چاگی د. به بقيۀ سرزمين وزيری و داور دست می کشند

 .می باشند
 :متن انگليسی  

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 پارسیترجمه 
ھيات ھای (، تا جايی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کميسونرھای  پس از اينfrontier  سرحدی خط-4

مشترک بريتانيايی و افغانی با تفصيل پياده و نشانه گذاری خواھد شد و ھدف ھيأت ھا اين خواھد بود که با ) بلندپايه
ست نقشۀ موافقت نمايند که با عالی ترين دقت ممکن مطابق خط مرزی پيو) boundary(تفاھم يکديگر به سرحدی

 .  باشدfrontierاين موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود  روستاھای متصل به 
 

از مفاد اين مواد چنين بر می آيد که نقشه مرزی ھمزمان با انعقاد موافقتنامه مرزی موجود بوده و به دسترس 
ن می گذرد، در موافقتنامه آشکارا افزون بر آن، جاھايی که خط مرزی از آ. عبدالرحمان خان قرار داشته است

روشن است که بدون نقشه پيوست موافقتنامه، نشانه گذاری جاھايی که در موافقتنامه در نظر . بيان گرديده است
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در غير آن، نمی . از سوی ديگر، وجود نقشه در معاھدات مرزی امری حتمی است. گرفته شده، ناممکن می نمايد
 . نه گذاری کرد و ساحۀ حاکميت دو دولت را از ھم جدا ساختتوان مکان ھا و محgت را نشا

به نوشتۀ روانشاد غبار، ھيات انگليسی بيش از چھل روز در کابل بماند و طی اين مدت با امير عبدالرحمان خان 
  . در حالی که سپاه انگليس در مرز افغانستان در حال آماده باش بود. مذاکره می کرد

در اين مدت، حتمأ با نقشه کار می شده است و فرصت برای ديدن . رات مدت کمی نيستاقامت چھل روزه در مذاک
از اين رو، اساسی ندارد باور کنيم که معاھده بدون . نقشه و مسير حرکت خط مرزی به حد کافی ميسر بوده است

امضأ » ناخوانده «  عبدالرحمان خان کسی نبود که معاھده را بدون نقشه و به اصطgح. ديدن نقشه امضأ شده است
  . کند

آنچه . کار داريم، نه به روايت تاريخدانان و  با موازين حقوقی بين المللی سروافقت نامهاز سوی ديگر، ما درين م
به نام موازين الزامی حقوقی بين لملل ياد می شود، چيزی نيست که طرح شده باشد و يا روايت شده باشد، بلکه آن 

م آور حقوقی که در روابط ميان دولت ھا حاکم بوده و دولت ھا با اعمال خويش آن را نظامی است از موازين الزا
بسياری از اين موازين و مقررات، از دوران ھای پيشين برای جامعه بين . پذيرفته اند و ازآن پيروی می کنند

  . المللی امروزين به ارث رسيده است که از لحاظ حقوقی mزم اmجرا به شمار می روند
. واياتی که از اين يا آن راوی حکايت می شود، در حقوق بين الملل منبع شمرده نمی شوند و اھميت حقوقی ندارندر

  .  تنھا ديدگاه يک شخص يا روايت تاريخی گفت  آن را می توان. چون در آن ارادۀ دولت ھا متبلور نيافته است
به سخن ديگر، يگانه سند . د حقوقی به  شمار می آينددر داوری ھای بين المللی، تنھا منابع حقوقی بين الملل، سن

تنھا مفاد موافقتنامه است که در . حقوقی که درين قضيه وجود دارد، موافقتنامه ديورند و نقشۀ پيوست به آن است
زيرا ھمين موافقتنامه، نتيجۀ توافق ارادۀ دولت آن . گام نخست برای ما و ھر مقام بی غرض ديگر اھميت دارد

چيزی که در عمل انجام يافته است و امروز نيز مرزی . فغانستان با امپراتوری آن وقت بريتانيا می باشدوقت ا
  .رسمی دوکشور افغانستان و پاکستان را تشکيل می دھد

ھمان گونه که در حقوق داخلی، قاضی يا دادرس برای اصدار حکم در يک دعوا نياز به موازين حقوقيی دارد که 
ی کشور در دسترسش می گذارند، در حقوق بين الملل نيز دادگاه بين المللی به منظور بررسی دعوا قانون ھای داخل

قاضی تنھا ھمان منابع را . ميان دولت ھا به موازينی نياز دارد که به عنوان منابع حقوق بين الملل شناخته شده اند
  . ھدبرای بررسی و شناسايی اختgف و صدور حکم مورد استفاده قرار می د

آيين نامه ديوان «  يکی از سندھای مھمی که در آن از منابع حقوق بين الملل تذکر يافته و آشکارا نام برده شده است،
  . ناپذير منشور سازمان ملل است است که جزو mينفک نظام حقوقی معاصر و بخش جدا» بين المللی دادگستری

  :ه گونۀ زير ذکر می کند اين آيين نامه، منابع حقوق بين الملل را ب٣٨ماده 
 ديوان که وظيفۀ آن تصميمگيری بر اساس حقوق بين الملل در باره اختgف ھای ارجاع شده به آن است، بايد   -١

  :موارد زير را اعمال کند
ی بين المللی اعم از عام يا خاص که موجد قواعد حقوقی بوده و از  سوی دولت ھای ) کنوانسيون ھا(معاھده ھا ) آ

  .تgف صريحأ شناخته شده اندطرف اخ
  .عرف بين ا لمللی به مثابۀ دليل قطعی برای يک رفتار عمومی که به صورت قاعدۀ حقوقی پذيرفته شده است) ب
  .اصول کلی حقوقی که از سوی ملل متمدن به رسميت شناخته شده است) پ
رين حقوقدانان بين المللی کشورھای  آيين نامه، تصميم ھای قضايی و عقايد برجسته ت٥٩با رعايت مفاد مادۀ ) ت

  .برای تعيين قواعد حقوقی) کمکی( فرعی   مختلف به منزلۀ وسيلۀ
وارد  نمی آورد، » قاعدۀ انصاف و عدالت« مقررات حاضر، خدشه يی به اختيار ديوان در صدور حکم مطابق -٢

  ».مشروط به اين که اصحاب دعوا با آن توافق داشته باشند
ماده، منابعی که در اختيار ديوان بين المللی دادگستری برای حل نزاع بين دول قرار می گيرد، بنا بر مفاد اين 

عبارت اند از معاھده ھای بين المللی، عرف بين المللی، اصول کلی حقوقی، تصميم ھای قضايی و عقايد برجسته 
 برجسته ترين حقوقدانان ملل شايان يادآوری است که تصميم ھای قضايی و عقايد. ترين حقوقدانان ملل مختلف

مختلف تنھا به حيث وسيلۀ کمکی مورد استفاده قرار می گيرد، يعنی که منابع اصلی شمرده نمی شوند و آن ھم 
زمانی از آن دو می توان استفاده کرد که در مورد موضوع اختgف، معاھده وجود نداشته باشد و يا عرف و اصول 

  . که برای بررسی اين موضوع از زاويۀ حقوقی تنھا معاھدۀ ديورند ارزش داردفشرده اين . کلی حقوق ساکت باشند
  در بارۀ خط و سرحد 

خط و نتيجه اين که . سخن به ميان آمده است» خط« از کلمه سرحدگفته می شود که در موافقتنامه ديورند به جای 
  . کشور را) مرز(چون خط ساحۀ نفوذ را تعيين می کند و سرحد .  از ھم فرق دارندسرحد

  :اين استدmلی است که با دmيلی که در زير می آيد، بی پايه می نمايد
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بايد گفت که ھرکسی که موافقتنامه ديورند را تنھا يک بار درست خوانده باشد، چنين برداشتی  پيش از ھمه، 
  .نخواھد کرد

 چنين تعريفی که در باm ذکر شد، از نخست اين که در ھيچ جا و در ھيچ زبانی به شمول زبان ديپلوماتيک تا کنون
اگر سخن از ساحۀ نفوذ باشد، به ھمگان ھويداست که افغانستان در ساحۀ نفوذ انگليس قرار .  نشده استمرز   خط و
دولت افغانستان . انگليس با عقد معاھدۀ گندمک اختيار سياست خارجی افغانستان را به دست خود گرفت. داشت

از اين رو، کشوری وابسته به انگليس .  با ھيچ کشوری نمی توانست رابطه بر قرار سازداصá بدون اجازۀ انگليس
  . بود و کامá زير نفوذ آن کشور قرار داشت

دوم، اين که اصطgح خط ديورند از سوی نويسندگان و تاريخنويسان رواج يافته است و منظور خطی است که با 
 و بعد مطابق  که قبg جدا شده و جزو ھند بريتانيايی گرديده بود رانستانبخش ھايی از پيکر افغاموافقتنامه ديورند 

در موافقتنامه ديورند کلمه يی به نام خط ديورند اصk وجود ندارد . حق جانشينی جزو پاکستان شد، مسجل گرديد
   .» ديورندمعاھده«است، نه )  The Kabul Convention(» کنوانسيون کابل«و نام سند نيز 

مرز خودش . ين که وقتی ما از مرز صحبت می کنيم، برای تعريف آن ناگزير ھستيم از کلمۀ خط استفاده کنيمسوم ا
يگانه چيزی که . مرز را نمی توان با شکل ھای ھندسی ديگر مانند دايره، مربع يا مستطيل افاده کرد. خط است

 نقشه ھای جھان برای ترسيم مرز ميان  در ھمه.برای افادۀ مرز مورد استفاده قرار می گيرد، کلمۀ خط است
 خطی است که ساحۀ حاکميت دولت ھا را از ھم جدا -در روی زمين نيز، مرز. کشورھا از خط کار گرفته می شود

می سازد که نه تنھا شامل سطح زمين می شود، بلکه به صورت عمودی ھم فضای باmی سطح زمين و ھم عمق 
  . قلمرو فضايی و ھم عمق زير زمينی کشور شامل حاکميت ملی می شودزير زمين را  در بر می گيرد که ھم

در مناطق دريايی نيز برای تعيين مرز و حدود مناطق بحری از خطی که خط مبدأ ناميده می شود، استفاده می 
 از اين رو، ھنگامی در مناسبات مرزی ميان دولت ھا از اين طرف خط يا آن طرف خط سخن می گوييم،   .شود

اگر سخن از ساحۀ نفوذ می بود، منطقی تر اين بود که ساحۀ نفوذ را به . ر اين سو و يا آن سوی مرز استمنظو
  .کيلومتر مربع نشان می دادند

وقتی که موافقتنامه را بخوانيم، می بينيم که از کلمه . و سر انجام آنچه که از ھمه مھمتر است، متن موافقتنامه است
تنھا وقتی استفاده شده است که از نقشه » خط«در حالی که از کلمۀ . گرفته شده استبيش از  ھشت بار کار  سرحد

 از کلمه خط سخن به ميان سرحدپس چگونه می توان گفت که در موافقتنامه به عوض . سخن به ميان آمده است
 ديگر مواد معاھده  فوق و ھمچنان٤ و ٣، ١ و انگليسی ماده ھای پارسیبرای مثال، نگاه کنيد به متن   . آمده است

  .در پايان اين نوشته
و سر انجام، از گفتار امير عبدالرحمان خان نيز بر می آيد که منظور موافقتنامه حل و فصل روابط مرزی بوده ... 

: امير  پس از امضای موافقتنامه در مجلس درباريانش ضمن سخنرانی مفصلی از جمله چنين می گويد. است
ھر ملتی . چھارده سال است که من مصروف اصgحات ام.  منظم کردند اm افغانستانساير ملل امور خويش را«

امروز ما نيز دوست mيق و  شريک در سود و زيان خود . مگر افغانستان. در در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد
نگليس سخن گفتم و حدود من با دولت ا. يافتيم  و mزم ديدم که حدود بين طرفين معين و اختgفات جزيی رفع گردد

شمالی مملکت شما را بواسطۀ او با دولت روس تعيين نمودم، ھمچنين حد بندی مغرب مملکت شما را با دولت 
ولی پس ازين . ... داشتيم، به نامه و پيام معين گرديد) چين(ايران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با دولت ختای

من ھم وثيقۀ يی به او . اه از فاصل سرحد به اين سو تخطی نخواھد کرددولت انگليس ھيچگ... ترک کينه کرديم 
سر ھنری ديورند نيز ...  مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه به عمل نخواھد آمد در برابردادم که از جانب دولت 

نون که مسألۀ اک.  سخنان امير گفت که اين سخنان سراپا حقيقت است که ما در سود و زيان ھم شريکيم   ضمن تأکيد
افغانستان در مسير : نگاه کنيد به(. «سرحد فصل شد، اميدواريم که روز به روز دوستی و دلگرمی زيادتر شود

  ).تاريخ
  

  :در بارۀ عنوان موافقتنامه
  آيا نام يا عنوان موافقتنامه از اعتبار حقوقی آن می کاھد؟

 از ھم فرق دارند و آن )Agreement( موافقتنامه از ) Contract(،  و قرارداد )Treaty(گفته می شود معاھده 
در (زيرا » معاھده«آمده است، نه » موافقتنامه«ديورند، ) Agreement(ھم به گونه يی که در موافقتنامه

ھر دو جانب از حيثيت حقوقی متساوی الحقوق برخوردار نبوده و معاھده از سوی طرفينی عقد می ) موافقتنامه
     ».رابر و يکسان باشندگردد که دارای حقوق ب

زيرا ھم کشورھای بزرگ و . چنين حکم قطعی در باره معاھده و قرارداد و موافقتنامه واقعيت نداردبايد بگوييم که 
آنان ھمچنان می توانند . ھم کشورھای کوچکتر می توانند باھم، ھم معاھده و ھم قرارداد و ھم موافقتنامه عقد نمايند

اگر يک کشور با کشور ديگر به توافق برسد و در .  ديگری غير ازين دوتا، ياد کنندتوافق خويش را به عنوان
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نتيجه قراردادی امضاء کنند، يعنی نام آن را قرارداد بگذارند، اين بدان معنا نيست که يکی از طرف ھای قرارداد 
ھمچنان . الحقوق ھستنداما در عين حال، اگر يک معاھده امضاء کنند، طرف ھا متساوی . متساوی الحقوق نيست

با آن که تفاوت ميان آنان از نگاه اقتصاد، سرزمين، قدرت . اين امر ميان کشورھای نيرومند و ضعيف رواج ندارد
. برای اين که اصل برابری حقوق ميان کشورھا يک قاعدۀ آمرانه است. نظامی، نفوس و غيره عمá وجود دارد

کشور ضعيف بگويد که چون من قوی تر ھستم، توافق ما بايد قرارداد ھيچ کشوری بزرگ اين حق را ندارد که به 
     .نام داشته باشد
 وابسته به آن است که در بارۀ چه موضوعی بسته شده است، يا می شود و )سازشنامه(موافقتنامه عنوان يا نام 

ماھانه . ن آن چند تا استھدف آن چيست و چه مسايلی را در ميان کشورھا تنظيم می نمايد و يا شمار شرکت کنندگا
ده ھا سازشنامه ميان دولت ھای دارای حاکميت در نقاط مختلف جھان بسته می شود و نظر به اين که موضوع آن 

اصá  سازشنامه يک کلمه عام است که .  گذاشت)سازشنامه( موافقت نامه ھا چه است، می شود نام آن را در 
دولت ھا می توانند نظر به موضوعات و مسايلی که در . لت ھا می شودشامل ھر توافقی الزام آور حقوقی ميان دو

  .سازشنامه بازتاب می يابد، از نام ھايی که متناسب به موضوع است، کار بگيرند
معمولترين نام ھا يا عنوان ھای . برای جلوگيری از به درازی کشيدن کgم، چند عنوان نمونه آورده می شود

  : بارت اند ازسازشنامه در جھان امروز ع
  ، مانند عھدنامه ھای صلح وارسا يا عھد نامه رم برای تشکيل اتحاديۀ اروپا، )Treaty(عھدنامه يا معاھده 

  ، مانند منشور سازمان ملل،)Charter(منشور 
، مانند کنوانسيون ھای چھارگانۀ  ژنو در  در زمان بروز کشمکش ھای )Convention(مقاوله نامه يا کنوانسيون 

  ...حانه، کنوانسيون ويانا ومسل
  . ، مانند پيمان بريان کلوگ که به نام پيمان پاريس نيز ياد می شود)Pact(پيمان 

   دادگستری،   مانند اساسنامۀ ديوان بين لمللی) Statute(اساسنامه يا آيين نامه 
فغانستان و پاکستان در اپريل ، مانند موافقتنامۀ ژنو ميان ا)Agreement(يا سازشنامه موافقت نامه يا توافق نامه 

بايد گفت که معاھداتی که در زمينۀ مسايل فنی، تجاری و فرھنگی بسته می شوند، به نام موافقتنامه ياد می . ١٩٨٨
  . شوند

  ،  مانند پروتکل ھای الحاقی در رابطه با عھدنامه ھای ژنو،  يا تفاھم نامه)Protocol(پروتکل 
   .ند نھايی ھلسنکی، و مانند آنمانند س) Final Act(سند نھايی 
  ...، مانند قراردادھای تجاری و ) Contract( قرار داد 

چون تمام دولت . ھيچ يک از عنوان ھای باm، حق برابری حقوقی دولت ھای عقد کننده آن را زير سوال نمی برد
اسی، اجتماعی و غيره از ھا صرف نظر از بزرگی، نفوس، اقتصاد، توانايی نظامی، موقعيت جغرافيايی، نظام سي

  . ھم برابر اند لحاظ حقوقی با
 معاھده    ويانا١٩٦٩ کنوانسيون ٢ مادۀ ١برای مثال، در بند . حقوق بين الملل به عنوان سازشنامه اھميتی نمی دھد

معاھده عبارت است از توافقی که به صورت کتبی ميان دولت ھا منعقد شده و : به شکل زير تعريف شده است
صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اين که در سند واحد يا در دو يا چند سند .  حقوق بين الملل باشدمشمول

  . مرتبط به ھم بازتاب يافته باشد
.  می رساند که عنوان معاھده ھيچ تاثيری بر الزامی بودن آن ندارد»صرف نظر از عنوان خاص آن« عبارت

ختgف نام بيانگر مساوی الحقوق بودن و يا غير مساوی الحقوق بودن منعقد ا. معاھده می تواند ھر نامی داشته باشد
  . با اعتبار، برای دولت طرف معاھده در کل، mزم اmجرا است  ھر معاھدۀ. کننده آن نيست

 نيز ترجمه »قرارداد ديورند« که عده يی آن را است» کنوانسيون کابل«نام موافقتنامه ديورند، در باm ديديم که 
به ھر رو، ھر نام و عنوانی که بر آن .  است37ترجمه کرده» معاھده ديورند«روانشاد غبار آن را . ده اندکر

  . بگذاريم، در سرشت موضوع تغييری وارد نمی کند
سخنرانی عبدالرحمان خان به : نگاه کنيد(ھمچنان ديديم که مرز افغانستان با چين با گسيل نامه و پيام تعيين گرديد 

، از ھر کلمۀ ديگر کار گرفته می شد، در ھنگامی که تعيين مرز با Agreementاگر به جای کلمۀ ). درباريانش
از اين رو، بيخی . گسيل پيام و نامه مورد پذيرش طرف ھا قرار می گرفت، به اصل موضوع تغييری نمی آمد

وق نبوده و معاھده از جانب از نگاه حقوقی متساوی الحق» قرارداد«و » معاھده«نادرست است ھرگاه بگوييم که 

                                                
 فرزنذ روانشاد غبار انجام شده باشد که با توجه به جوانی و نداشتن تجربه -يل غباردر واقع، اين ترجمه به گمان بسيار شايد از سوی حشمت خل.  37

  .در ھنگام ترجمه از دقت بايسته برخوردار نيست
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موافقتنامه (  کنوانسيون کابل پارسیدر زير، متن . طرفينی عقد می گردد که دارای حقوق مساوی و يکسان باشند
  : می آوريم39 و متن انگليسی38) ديورند

  
  

  )Kabul Convention(ديورند يا کنوانسيون کابل) Agreement(موافقتنامه 
   امير افغانستان و بستگانش از يک سو–ی، سی، اس ميان امير عبدالرحمان خان، ج

  و
 سکرتر خارجی حکومت ھند به نمايندگی از حکومت -آی.اس. ای، سی. ،آی.سی.سر ھنری مورتيمر ديورند، ک

  ھند، از سوی ديگر
 افغانستان به طرف ھند، و به علت اين که ھر)  frontier( حد مسايل در رابطه با] يک رشته[به علت مطرح شدن 

حدود ساحه نفوذ  خود  دو، عالی جناب امير و ھم حکومت ھند خواستار حل اين مسايل با تفاھم دوستانه و تعيين
  :برای اين که در آينده ھيچ اختgف نظری در اين زمينه ميان دو حکومت موتلف رخ ندھد، قرار زير توافق نمودند

1- Frontier  اخان تا مرز پارس خطی را که در نقشه عالی جناب امير از وقلمرو شرقی و جنوبی يا حد
  .پيوست موافقتنامه کشيده شده است،  تعقيب خواھد نمود

حکومت ھند در سرزمين ھای واقع در عقب اين خط به طرف افغانستان، ھيچگاھی مداخله  نخواھد نمود  -2
  .خواھند نمودو عالی جناب امير نيز در سرزمين ھای واقع در عقب اين خط به طرف ھند، ھيچگاه مداخله ن

حکومت بريتانيا توافق می نمايدکه به عالی جناب امير، اسمار و وادی باmی آن را تا چنک واگذار می  -3
از سوی ديگر، عالی جناب امير توافق می نمايند که ھيچ گاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی . نمايد

چنانی که در نقشۀ مفصلی که از چنان توافق می نمايد، حکومت بريتانيا ھم. ارنوی يا باشگل مداخلت نخواھند کرد
، نشان داده شده است، ملک برمل را به واmشان عالی جناب واگذار نمايد و عالی پيش به  عالی جناب داده شده

واmشان عالی جناب ھمچنان از ادعای خود . جناب از ادعای خود به بقيۀ سرزمين وزيری و داور دست می کشند
 .ست بردار می باشندبه چاگی د

) ھيات ھای بلندپايه( پس از اين، تا جايی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کميسونرھای frontierخط . ٤
مشترک بريتانيايی و افغانی با تفصيل پياده و نشانه گذاری خواھد شد و ھدف ھيأت ھا اين خواھد بود که با تفاھم 

 که با باmترين دقت ممکن مطابق خط مرزی پيوست نقشۀ اين موافقت نمايند) boundary(يکديگر به سرحدی
 . باشد frontierموافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود  روستاھای متصل به 

در رابطه به مسألۀ چمن، امير از ادعای خود بر پاسگاه ھای جديد حکومت بريتانيا دست می کشند و به . ٥
بر .   آب سرگی تلری با خريد به دست آورده اند، به حکومت بريتانيا می سپارندحکومت بريتانيا حق خود را که در

 : ، خط بر گونه زير کشيده خواھد شدfrontier اين بخش
نزديکی پشاکوتل که در  قلمرو بريتانيا می باشد، خط به گونه يی می رود که   در -از قله کوه سلسله خواجه عمران

 افغانستان می گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل ميان قلعۀ چمن نو و تھانۀ مرغه چمن و چشمۀ شر اوبه را در
کوه بچه به ميان   سپس، خط حدعدل ميان ايستگاه راه آھن و .  افغانی مشھور در آنجا به نام لشکر دند می گذرد

قلمرو بولدک می رود و به سوی جنوب گشته، شامل سلسله کوه خواجه عمران می شود و پاسگاه گواشه را در 
بريتانيايی می گذارد و راھی را که به سوی شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه می رود، به افغانستان وا می 

 .حکومت بريتانيا ھيچ مداخلتی تا به فاصلۀ نيم ميل از اين راه نخواھد نمود. گذارد
 توافق گرديده است، رھيافت ھمه مواد اين موافقتنامه که از سوی حکومت ھند و عالی جناب امير افغانستان. ٦

، است، می باشد و ھر دو،  frontierکامل و دلخواه ھمه اختgف نظرھای اصولی که در ميان ايشان در باره اين 
حکومت ھند و عالی جناب امير بر ذمه خود می گيرند که ھر گونه اختgفات در جزييات، مانند اختgفاتی که بر آن 

 خواھند داشت، با شيوه دوستانه حل خواھد شد boundary  برای نشانه گذاری خطدر آينده ماموران رسمی مقرره
 .تا برای آينده تا جای امکان ھمه گونه اسباب سوء تفاھمات ميان  دو حکومت بر داشته شود

رضايت کامل عالی جناب امير در وفاداری به حکومت بريتانيا و آرزومندی ايشان که افغانستان را ] به خاطر. [٧
ستقل و نيرومند ببينند، حکومت ھند ھيچ اعتراضی بر عالی جناب امير در باب خريداری و وارد کردن مھمات م

نخواھد کرد و اين حکومت به ذمه می گيرد که در زمينه به وی تا اندازه يی کمک ھم ] در خاک ھند[ جنگی 

                                                
، نوشته روانشاد فرھنگ  »افغانستان در پنج قرن اخير« را از کتاب ) موافقتنامه ديورند(» کنوانسيون کابل«نويسنده، متن دری  .  38

آمده » افغانستان در پنج قرن اخير« دقيق و مو به موی متن  انگليسی و دری، به گونه يی که در کتاب » سر دادن«با . برگرفته بودند
از اين رو، با توجه به اھميت موضوع و برای جلوگيری از ھر گونه سوء . است، دريافتيم که لغزش ھايی در ترجمه رخ داده است

  آريانفر-تن را سر از نو به دری ترجمه نموديمتفاھم از آوردن آن صرف نظر نموده و م
  .  نويسنده-رونوشت شده است» تول افغان«متن انگليسی موافقتنامه از سايت  .  39
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ين که عالی جناب امير وارد اين گفتگوھا افزون بر اين، برای نشان دادن روحيه دوستانه شان برای ا. خواھد نمود
شده اند، حکومت ھند به ذمه  می گيرد که برآن وجه عطيه ساmنه دوازده لک روپيه که کنون به عالی جناب 

 .پرداخت می گردد، شش لک روپيه  افزود شود
  

 ديورند. م. امضای اچ
  امضای امير عبدالرحمان خان

   1893 ماه نوامبر 12کابل، 
  

  )کنوانسيون کابل(گليسی موافقتنامه ديورند متن ان
 

The Durand Agreement or the Kabul Convention of1893 
 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 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        
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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  

  
  
  
  

 40غفار صفا
   

  آفت ھای يک افسون
  نگاھی تاريخی به تابوی ديورند

تبديل آن به  پيرامون آن و جانب دولت ھای افغانی، نبود امکان گفتگوی آزاد در ھمراه با نپذيرفتن خط ديورند از
مسووmنه نسبت به عواقب اين سياست،  سپس برخورد ھای غير قابل بحث و ترديد و غير! يک ارزش ملی

 خطرناک آن ھمين بحران موجود در جلوه ھای بسيار يکی ازداد که  چنان تنگناھايی قرار مسير ستان را درافغان
به . قدرت ھای جھانی سھم مساوی دارد ايجاد بحران منطقه با پاکستان و در واقع افغانستان نيز در. منطقه است

کردن  جانبی باز از بطه با پاکستان ورا سياست خارجی افغانستان در ضرورت بازنگری جدی درھمين علت ھم 
رابطه به اين  جھان به استراتيژی خود در ن ھا واافغ  اگر. احساس می گردد پيرامون آن شديدا فضای بحث آزاد در

 کgھک ھای اتمی سر آن ھيوmيی جھانخوار و بھره مند از يا زود از  بازنگری نکنند، ديرجزيره برمودايی
  .برخواھد آورد

  بارهء تابوی ديورند چيست ؟  حقايق در
  ھند بريتانيايی و -وقتامپراتوری نيرومند  امير عبدالرخمن خان در اثر فشارھای نظامی و ديپلوماتيک دو گويا

اين موضوع را تاريخ نويسان ما به راحتی نوشتند . به امضای توافقنامهء ديورند شده استناگزير  -روسيه تزاری
  مشھورخودکامه و  چون اميرعبدالرحمن خان به عنوان يک شاه ديکتاتور.پذيرفتندھمان راحتی ه ب و مردم نيز

اما . واقعيت است اين بخشی از.  ترديد به خرج ندادند،ن ملی نيز استييک خاي پذيرفتن اين که او  مردم در.است
 توانايی ھای خود و پادشاھان افغان بود که تناسب ميان عبدالرحمن خان يگانه فردی از واقعيت اينست که امير

که می  نقطهء مناسبی بود برای روس ھا سواحل شمال آمو. شعاع حاکميتش را به درستی تشخيص داده بود
نه  و امتداد آن، نه يک گام پيشتر و چند گذرگاه ديگر در توانستند ازآن دفاع کنند و برای انگليسی ھا گذرگاه خيبر

حاکميتش مطرح بود که بتواند آن را  قلمرو انضمام مناطقی در يزعبدالرحمن خان ن برای امير. يک گام پس تر

                                                
  برگرفته از سايت انترنتی آريايی.  40
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اين رو نمی خواست   دردسرھايی داشت و از،حد کافی در داخل دايرهء سياسی که ترسيم کرده بوده او ب. حفظ کند
   .باد دھدرب  نيز،ساختن شعاع اين دايره آنچه را به دست آورده بود با بزرگتر

له گری ھا و بدعھدی ھا و عدم اطاعت پذيری برخی از قبايل جنوب شرق نسبت به نبايد فراموش کرد که معام
که او به والی پکتيا فرستاد  یينامه  در .شکل گيری خط ديورند بی تأثير نبوده است در عبدالرحمن خان نيز امير

 هء قوم وزير ومواضع مسکون از دو موضوع مرغه و برمل ديگر  به مردم وزيری بگوييد که غير«: چنين آمده 
 سال است ١۴  دولت انگليس اند، زيرا که مردم و طوايف مذکوره ازه متعلق ب) يعنی تمام وزيرستان(دور مسعود 

 گوش به گفتار سعادت آثارش ،ھرچند بايشان خوبی و ھم دينی کرد(!) که حضرت واmرا رنجيده خاطر ساخته 
حضرت  و) ؟. (!شد س واگزارليدولت انگه ملک ايشان را بنداده و ھرقدر اندرز و نصيحت نمود نشنيدند، ناچار 

مردم که آنسوی خط  امور ديگر غيره که اين طرف خط فاصل واقع اند، در مردم برمل و مرغه و واm بدون از
  )١(».باشند مداخلت نمی کند

با توجه به . سيم کرده تقبخش دوه قبايل پشتون را ب  چون اقوام و.پيوسته ادعا می گردد که اين خط استعماری است
بيشتر بستگی به عامل جيوپوليتيک ) زون بفر(نقشهء سياسی جھان شکل گيری حدود جغرافيايی اين منطقهء حايل 

و جزرھايی که فتوحات پادشاھان و امرای پيشينه  درآن مقطع خاص تاريخ داشت تا عوامل قومی و نژادی يا آن مد
  . ترسيم می کردند

زبانی مشترکی با ھمسايگان خود نداشته  ری را می توان يافت که واحدھای قومی، نژادی و کمترکشو،آن گذشته از
 شمال و شمال غرب کشورما مرزھای نوار باشندهھمين اقوام . ھم جدا شده اند مرزھای سياسی از باباشد که 

آن  .ھم جدا شده اند  ازواسطهء يک چنين معاھداتیه ب نيز) ھا و قرغيزھا ھا، قزاق ھا، ترکمن ازبيک تاجيک ھا،(
 ،نقشهء قومی را انکشاف بدھيم ببينيد اگر. ھای جداگانه شده اند ملت ھا درچوکات کشورھای جداگانه عضو

شايی يا پرداختن گجھان فکر: دھيم ترجيح می کدام يک راشد؟   سياسی افغانستان تا کجاھا کشانيده خواھدمرزھای
 اگر(بارهء فتوحات حد در ؟ شايد ھم اغراق بيش ازل کرده ايمدوزخ مبده زيرپای خود ب به زمينی که در
  .از ديدن حقايق مسلم تاريخی بازمی دارد را ما و قھرمان پردازی درتاريخ کشور) تجاوزگری نگويم

 چون توافقنامه ھای بعدی .ساقط است اعتبار ختم دورهء عبدالرحمن خان از گفته می شود که خط ديورند پس از
 بين المللی شناخته شده مرزاين خط به عنوان يک اما . آن تخطی ورزيده اند جانب از دو يا ھر وصراحت ندارند 

 طی اين. خود باقی ماند يعنی سقوط ھند بريتانيايی ھمچنان به اعتبار  ١٩۴٧ھند بريتانيايی تاسال   افغانستان وميان
و ) ١٩١٨( ، راولپندی )١٩٠۵مارچ (معاھدات کابل . دوره تأکيد ھای اضافی ديگری نيز برآن افزوده گشت

واقع   خطوط مرزی تاکيد دارد درتعيينزمينهء  حفظ مفاد معاھدهء ديورند در حالی که بر در) ١٩٢٠(منصوری 
  .  ياشدیدوره ھای بعدی نيز م در  دوکشورميانتنظيم کنندهء مناسبات جديد سياسی 

محدود دولت افغانستان، بازی ھای سياسی ھند شورش ھای قبايل تحت حاکميت ھند بريتانيايی، حمايت ھای 
متحدانش، رفت و برگشت اقوام  خاک افغانستان، فعاليت ھای آلمان نازی و بريتانيايی، استفادهء آزاديخواھان ھند از

 توافقنامهوصف آن  با. ازگاھی نا آرام می ساخت  جنوب شرق افغانستان را ھرمرزھایکوچی از عواملی بود که 
  .پايان جنگ دوم جھانی به عضويت سازمان ملل درآمد افغانستان با ھمين حدود دروت خود باقی ماند و قه ديورند ب

اعتبارش  آن توافقنامه نيز با سقوط آن امپراتوری ديگر ادعا داريم که توافقتامه با دولت ھند بريتانيايی امضا شده و
 شمال مرزھای مستقل در سه کشور قوط کرده وس  پس روسيهء تزاری نيز،چنين است اگر. دست داده است را از

  ازپيشحقيقت اينست که آخرين تقاضای حکومت افغانستان . افغانستان تازه پا به عرصهء وجود گذاشته است
 سال مھلت داده شود تا بعدا در مورد ايجنسی ھا اين بود که برای آن ھا يک برپايی انتخابات و ھمه پرسی در

ھمه  تن خود به پاکستان تصميم بگيرند، اما مسلم ليک و انگليسی ھا به سوی انتخابات وزمينهء پيوستن يا نپيوس
رغم فعاليت ھای حکومت افغانستان و بايکاد يکی از پرنفوذ ترين تشکيgت سياسی پشتون ھای به  پرسی رفتند و

از  غفارخان، بيشترھواداران خان عبدال رضاکاران زلمی پشتون از  و»خدايی خدمتگاران«يعنی  سوی مرز آن
  . پنج درصد پشتون ھا به الحاق با پاکستان رای دادند پنجاه و

 آن حقوق، امتيازات و تعھداتی را که ھند ھمهبدين ترتيب دولت نوبنياد پاکستان رسما مالک آن سرزمين ھا شد و 
  از فشار نظامی، تطمع وبھره گيری به ميراث برد و به تدريج حاکميت خودرا با ،اين ساحه داشت بريتانيايی در

پس از الحاق مناطق قبايل آزاد به ضلع شمال  د ويسوی خط ديورند تحکيم بخش ساحهء قبايل آزاد آن در تذوير
ميان پشتون   ، زمينه ھای جذب پديده ھای مدنی و فروپاشی نطام قبيله يی در١٩۵۵  غرب يا صوبه سرحد درسال

رابطه   در١٩۶٣  ی ساليکابل طی مقاله ه سفرش ب چه ولی خان پس ازچنان. فراھم گرديد بيشتر سوی مرز ھای آن
جمله می نويسد که تعداد تمام  از. به پيوستن پشتون ھا به پاکستان يا افغانستان، پاکستان را ترجيح داده است

 پيشاوريونيورسيتی   تن ازجوانان پشتون در٩٠٠٠  حالی که تنھا است درنفر  ٣٠٠٠  محصgن دانشگاه کابل
  )٢.(صروف تحصيل اندم
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 بی نتيجه  زمينهء ترديد خط ديورند تاکنون نيز تgش ھای ديپلوماتيک حکومت افغانستان برای اقناع جھان در
سازمان ملل برخgف عضويت  نمايندهء افغانستان در - عبدالحسين خان عزيز١٩۴٧  سپتامبر سال  در.مانده است

اياmت . سفارت پاکستان درکابل تاسيس شد را پس گرفت و ی خودسال را ھمان اکتبر  اما در.پاکستان رای داد
 کرده مپاکستان اعg  افغانستان وميان بين المللی مرز تاسيس پيمان سنتو خط ديورند را ھنگام  نيزامريکامتحدهء 

  .  بودقرارداده جانبه توافقنامه ء ديورند را لغو يک  بطور١٩۴٩  سال حالی که پارلمان افغانستان در رد. است
الجزاير (متعھد ناکشورھای  و) ١٩۴٧منعقدهء mھور (تgش نمايندگان افغانستان درکنفرانس کشورھای اسgمی 

ھا  برای شامل ساختن موضوع ديورند و حق خود اراديت پشتون ھا و بلوچ ھا درآجندای اين کنفرانس) ١٩٧٣
طرح حکومت افغانستان  تيتو و سوکارنو ازھيچيک از رھبران مشھورجھان سوم چون نھرو، ناصر، . مؤفق نبود

  .اين زمينه حمايت نکرده اند در
آن که ميانهء خوبی با دولت مرکزی پاکستان نداشتند اما عgيقی برای پيوستن به  با احزاب ترقيخواه پشتون نيز

سران محافظه  ايد ازو حساب آن ھا را ب. مجموع قبايل آزاد پشتون نداشته اند افغانستان يا ايجاد دولتی مستقل از
 از ھمان آستانهء الحاق قبايل آزاد به پاکستان دارای بيشتر ھواداران خان عبدالغفارخان که در. کرد کار قبايل جدا

  .دست نزدند خشونت آميز فرد مسلح بود به ھيچگونه اقدام تجزيه طلبانه و سی ھزار
گاندی به  پشتونستان به پيروی مھاتما در ان مشھورعبدالغفارخ«: اين اقدام می نويسد گونهء اعتراض بره ب غبار

 از حالی که جمعيت فيصله کرده بود که شمشير جمعيت رضاکاران پشتون امرکرد که ازعدم تشدد کارگيرند، در
اما مقاومت دليرانه، تحمل مشقت ھای زندان، پخش   )٣(“ مرد مسلح بودند نيام برکشند و آن ھا بيست و پنج ھزار

ن پشتون ھا و طرح برنامه ھای ترقی خواھانه جزو مبارزهء سياسی آن ھا برای احقاق حقوق پشتون ميا آگاھی در
 در و. دست آورده انده ی بيچوکات قانون اساسی پاکستان بوده است که نتايج قابل مgحظه  ھای آنسوی مرز در

 شورش ھای محدود دست می گاھی به از قبايل بودند که ھر حوادث بعدی تنھا سران فرصت طلب و معامله گر
  . زدند تا امتيازاتی ازافغانستان يا پاکستان به دست آرند

آن اين که طرف  و. پاليسی گزاران سياست داخلی و خارجی افغانستان پيوسته يک اشتباه تاريخی را تکرارکرده اند
 تازه ترين موارد آن عبارت .سیمعاملهء آن ھا اکثرا گروه ھای غيرسياسی بوده اند تا گروه ھا يا احزاب متعھد سيا

 و ١٩٨۵  قبايل سال ولی خان کوکی خيل با پنجصد تن از افراد قبيله اش در جرگهء اقوام وملک اشتراک : بودند از
نجيب هللا به گروه ھای مسلح قومی به  يکف به پاکستان، اتکای داکترنفرار دوبارهء آن با سه ھزار ميل سgح کgش

ياسی که موجبات سقوطش را نيز ھمين گروه ھا فراھم ساختند، سقوط جبھهء متحد ضد جای احزاب و نيروھای س
 با حد به فرماندھان نظامی بود، و اتکای بيش از به نسبت بی برنامگی سياسی و) معروف به جبھهء شمال(طالبان

 يقينا ،است رکاردستو عدم حضور فعال نيروھای سياسی پشتون و بلوچ در جرگهء امن منطقه يی که ھم اکنون در
ناشی از مشخصهء عوامزدگی سياستمداران جوامع شرقی  اين امر. داشت آن نتيجهء مثبتی را انتظار نمی توان از

سراشيب سقوط  بوتو قربانی آن شد و حزب مردم را در  درست چيزی که بينظير.و کشورھای جھان سومی است
  .داده است قرار

او . شاخص ترين فرد ضد پاکستان شھرت دارد کنون به عنوان يکی از  تاودداواز زمامداران افغانی سردار محمد 
تبليغاتی گرفته تا اقدامات گستردهء  جنگ روانی و از. ھم بکوبد تا حد جنون مصمم بود تا پاکستان را در

قيقت پی  به اين حسر انجاماما .  وسيعا استفاده کردمرزھا ديپلوماتيک و سرانجام اقدامات و تحريکات نظامی در
 عربستان ميانجيگری با. می رود کام اژدھای شمال فروه اين راه خواھد شکست و دارد ب را در خود برد که سر

 ١٩٧۶   او با بوتو سالديدازآخرين . را برگزيد و ديدارھايی را با بوتو انجام داد سعودی و ايران راه مذاکره 
  . درکابل بود

خان به اين نتيجه رسيد که مبارزات پشتون ھا و بلوچ ھای پاکستان يک  داوود ھمين مذاکرات بود که پايان در
اتکا بر  رھبران پشتون ھا و بلوچ ھا ھرگز خواھان تجزيهء پاکستان نيستند بل که با. مسأله داخلی پاکستان است

اخيرا درست آنچه که .(چوکات پاکستان می باشند قانون اساسی آن کشور خواھان به دست آوردن حقوق خويش در
بوتو ) ۴(  اين موضوع را به بوتو نيز گوشزد نمود و) آن اعتراف کرده انده بلوچ ھا ب رھبر خان ولی و اسفنديار

 برابر انصراف دولت افغانستان از  حاضر بود در،بودبلوچ ھا  فزايندهء پشتون ھا و فشار زير که خود نيز 
محاط بودن کامل به خشکی  نجات  صورت افغانستان از شود که در آن لجاجت، امتيازاتی را به اين کشور واگزار

 با ،سياست خارجی خود وارد نمايد  خواست چرخشی درداوود تا سردار. اما ديگر بسيار ديرشده بود. افت يمی
 رو به رو شوروی  درکودتای شاخهء نظامی حزب دموکراتيک خلق افغانستان متشکل از افسران تحصيل کرده

   .شد
 جنبش ھای آزاديبخش خلق پشتون و تحت حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان شعار دفاع ازشرايط جديد  در

 سرخ شوروی را ارتش يکسو بتواند حضور سرگرفته شد تا از از  بيشترگرمجوشیمسألهء پشتونستان با  بلوچ و
فضايی آنچنان داغ سياسی  در و. جانبی توجه مردم را از مسايل داخلی منحرف سازد از افغانستان توجيه کند و در
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 خوشرنگ و بسيار نيز  اين شعار»پادوھای منطقه يی آن و نو امپرياليسم، استعمار مرگ بر«شعارھای  کنار در
  . عملی وانمود می شد

حالی که خط ديورند را به  ما در.  خود موضوع پشتونستان بود،از طرح داعيهء پشتون ھا و بلوچ ھا مبھم تر
که کشور مستقل ديگری به نام   چگونه درصورتی،شناسيم رسميت نمیه پاکستان ب غانستان و افميان مرزعنوان 

ه آن کشور مستقل ب افغانستان وميان مشترک   اين خط را به عنوان مرز،حدود شرقی ما تشکيل شود پشتونستان در
طرف شرق ه دود آن بح درآن صورت مسألهء تجزيهء اقوام پشتون چه خواھد شد؟ اگر  ورسميت خواھيم شناخت؟

؟ موضوع در بر گيرد افغانستان را غرب نيز مناطق پشتون نشين در تا عمق پاکستان گسترش يابد، آيا می تواند در
سوی خط ديورند خواھد بود که تصميم بگيرند، نه که ما به جای آن ھا تصميم  پشتونستان صرفا حق پشتون ھای آن

  .بگيريم
اشغال کشورکمرنگ شده  برابر مقاومت مردم افغانستان در اm گرفتن مسألهء جھاد وب اما اين شعارھا به تدريج با

جلب حمايت جامعهء جھانی مخصوصا  اين فرصت تاريخی را فراھم ساخت تا با استفاده و برای پاکستانرفت و 
عمق « اجرای يک استراتيژی بلند مدت برای دريافت  به طرح وامريکااياmت متحدهء  کشورھای اسgمی و

سپس طالبان درافغانستان   در افغانستان و تغذيه جھاد کشمير دست يازد که با پيروزی مجاھدان و»استراتيژيک
  ناپذيریبينی گونهء پيشه ب سپتامبرصفحهءتاريخ را  حادثهءيازدھم.عمg زمينه ھای دسترسی آن را فراھم ساختند

اين  در کشور دو  اما برخوردھای ھر.کشورگسترد دو ھر برابر فرصت ھای جديدی را در امکانات و داد و تغيير
  .زمينه ھمچنان کgسيک ماند

  :تند ازر عبا،ھمه لجاجت عايد ما شد آفت ھايی که ازاين
 پاکستان حربهء ،رفت کشور روی خط ديورند رو به وخامت می بارکه مناسبات دو ھر : محدود ماندن به خشکی -

يا کارشکنی ھای   انتقال اموال تاجران افغانی و تحريم در عبارت بود ازآن  بست و کار میه مؤثری را ب بسيار
بار  ھر افزايش تعرفه ھای گمرکی که در بی ثباتی اوضاع اقتصادی افغانستان نقش مھمی داشت و متعدد و

  . افغانستان را وابسته تر می ساخت
طريق   پاکستان و ايران بود که از،وصل کندی که می توانست آن را با دنيای معاصر  ھايبرای افغانستان تنھا راه

 توابست دارای يک کوريدور داشتن مناسبات حسنه افغانستان میبا . را تامين می کرد با جھان داد و ستد خود بحر
  . ھای خليج فارس آبه  راھی ب؟...صورت عملی شدن معاھده ھمچنان در بندرگوادرکراچی باشد و تجارتی در

 ات روس ھا برای ھميشه ازاين امکانھایاعمال فشار نادرست خارجی وھای پاليسی  دراثر] دردمندانه کشور ما[
چنانچه اقدام مستقgنهء موسی شفيق در موضوع آب ھلمند عصبانيت روس ھا را فراھم .  استهبی بھره ماند

گونهء شبنامه  ه يکی از گروه ھای چپی ھوادار شوروی بسوی آن نشريه يی به نام حقيقت ازا ھمزمان ب ساخت و
اين نخستين  و.  مطرح شده بودشاھیسرنگونی رژيم موضوع   که درآن برای نخستين بارپخش گرديددرکابل 

داعيهء پشتون ھا درچوکات گويا دفاع ازجنبش   روس ھا از،البته.  می رودشماره مستقيم روس ھا ب ھشدارغير
آن با سياست خارحی حکومت   ومی نمودند حمايت ی mتينامريکا ھای آسيا، افريقا و ھای آزاديبخش ملی خلق

  . کامل داشتھماھنگیدشمنی با پاکستان  افغانستان در
توجه دولت افغانستان به جرگه ھای قومی به : عقب ماندگی شديد اجتماعی در مناطق پشتون نشين رکود و-

ادارات  . کرده استبازیمؤثری حفظ نظام قبيله يی نقش  ضد پاکستان در منظور کسب حمايت قبايل در مبارزه بر
 چشمگيربيشتراز صد سال است که با وصف دگرگونی ھای . mزم راکسب نکرده اند دولتی و قوانين مدنی اعتبار

. مجاورت آن ھا سازمان قبيله يی در ميان اقوام مختلف پشتون ھمچنان دست ناخورده مانده است اجتماعی در
جرگه ھای قومی، باشندگان اين مناطق را از ابتدايی ترين  ، و»پشتونوالی «رسوم سختگيرانهء قبيله يی از جمله 

  . حقوق انسانی شان محروم نگھداشته است
اين . ھمين خاستگاه اجتماعی برخاسته است  دقيقا از،ھمه شيفتهء آنيم نظريهء دموکراسی نوع افغانی که ما اين

سال پيش عمل می کنند که کوچکترين پاسخی به  زارھ جرگه ھا به عنوان حافظان قوانين و رسوم بيشتر از يک
. قوانين را لغوکنيم ھمه رسوم و شبه می توانيم اين منظورم اين نيست ما يک. نيازمندی ھای عصرداده نمی توانند

 و فقر. ندارند ی حضوريزنان در ھيچ عرصه . ھمه mزم است ساختارھای مدنی دراين مناطق پابگيرند  ازشيپ
حشتناک و نبود مکاتب، ھزاران کودک و نوجوان را ازمناطق عقب ماندهء پشتون نشين سيل آسا به عقب ماندگی و

  . مواد سوخت طالبان و القاعده را فراھم می سازد سوی مدارس ديوبندی پاکستان کشانيده نيروی بزرگ و
ب شبکه ھای آبياری و تخري جنگgت و  ھای وسيعی ازبخش رفتن ميان از اثر مواد اوليه در زراعت غله جات و

 ،نبود امنيت، دامپروری را که شغل اصلی اين مردم بود. جانشين شدن خشخاش و کوکنار درحال نابودی است
درصدد يافتن لقمه نانی بين کابل و  نيروی جوان مصروف جنگ است و نيمی ديگر نيمی از. شديدا لطمه زده است

نتيجه  در رنگ ساخته و ھا بی را نزد اين سرزمين و کشوررفت و برگشت دايمی، مفھوم اين . کراچی سرگردان
  . ما به فقدان يک نيروی ملی مدافع سرزمين دراين مناطق مواجه ھستيم
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پاکستان تمام   افغانستان وميانسياسی   اينست که درصورت مشخص نشدن مرز،آن فراموش گرديده آنچه در...
باشندگان افغانستان چنين خواھد بود که  يام آن برای سايرھزينه ھا درگرداب مثلث برمودا غرق خواھد شد و پ

  .بگير  فرين و امتيازاآشوب بي
يک حقيقت را ما و مخصوصا روشنفکران پشتون به دليل سياست زدگی مفرط فراموش کرده ايم و آن دگرگونی 

مھاجرت  اثر  درما که مناسبات اجتماعی مناطق پشتون نشين کشور تفکر، ساختارو طرز  است درچشمگيریھای 
  :عمده ترين اين دگرگونی ھا عبارت است از. ھا پديد آمده است

 در. مردم به غيرعادmنه بودن روابط قوم پرنفوذ و کم نفوذ، خوانين امتياز طلب و مردمان عادی پی برده اند: يک 
به قوم کروخيل اطاعت وکلی مربوط   ھایتصاميم خان نبودند از درهء اوزبين مردم چند قgی پايين، ديگر حاضر

 درآمدھایخواستند از می و شودساخته وکلی  کلينيک ھای صحی درساحهء خانان نمی خواستند تمام مکاتب و. کنند
  .بھره مند باشند  نيز،قوم کروخيل بود انحصار در گذشته جنگgت پسته که 

  سختگيری ھای طالبان دروصف با. بی پيشينه به سوی مکاتبسرازيری   وآموزش و پرورشدرک اھميت : دو 
  .  مکاتب دخترانها حت. و توسعهء مکاتب بودفزايش نخستين خواست مردم ا،داشتم  که من سفرھمه جاھايی

تربيت ھزاران کادرجوان در پاکستان آشنا با چندين زبان خارجی، کمپيوتر، شيوه ھای جديد اداره ، تخصص : سه 
ھا می توانند  اين فاکت) ۵.(دولتی يا انجيو ھا را دارند سسات غيرمو و منجمنت که اکثريت شان تجربهء کاری در

  . رسوم و قوانين دست و پا گيرقبيله يی بيدارگرانه دراين مناطق باشند نه اتکا بر پشتوانهء خوبی برای يک کار
ل سا  خان درداوودشوروی ھا در افغانستان ازدوران صدارت  نفوذ رسمی و آشکار: کام شورویه افتادن ب-

دريافت کمک  حکومت افغانستان مبنی بر  به درخواست ھای مکررامريکاشد و آن ھنگامی بود که  آغاز.١٩۵۴
 درکابل امريکاپيشين  سفير. نظامی وقعی نگذاشت و برعکس پروگرام تسليم دھی اسلحه به پاکستان را آغاز نمود

چه که باشد، اين  ھر)  نويسنده-پاکستان ن بامنازعهء مرزی افغانستا منظوراز(علت اصلی اين منازعه« :می نويسد
سال ھای  ھا و  ھرگاه درماه.يک حقيقت است که زمينهء خوبی را برای مداخلهء شوروی درافغانستان فراھم نمود

مداخله  شوروی نفوذش را درافغانستان تحکيم می بخشيد اين منازعهء حل ناشده می توانست زمينه ساز آينده اتحاد
  )۶(  ». باشدپاکستان اش در

 داوودمراجعهء . ھرکشوری که باشد اخذ نمود  خان به لويه جرگه مراجعه و اجازه تقاضای اسلحه را ازداوود 
ه  ب فراھم کرد که درجھت شکستاندن محاصرهء غرب گامی خان به روس ھا اين فرصت طgيی را برای آن ھا

 که داعيهء پشتون ھا و ندتعماری ھمراه می ساخترا بايستی با شعارھای ضد اس اين حرکت خود و. بگذارند جلو
ھمکاری ھای نظامی شوروی شامل ارسال اسلحه، اعزام متخصصان .  بودگزينشبلوچ ھا برای شان بھترين 

کليدی اردوی  نقاط حساس و  در،گشتند می آنانی که پس ازتحصيل برن وچ. تربيت کادرھای نظامی بود نظامی و
ھمين افراد تشکيل دادند که درکليه   ھسته ھای نظامی حزب دموکراتيک خلق را.افغانستان نصب می گرديدند

سرانجام کودتای ھفتم  و . ١٣۵٢   درکودتای بيست و شش سرطانا حت.کودتاھای نظامی نقش اصلی را ايفا نمودند
  . مصيبت درافغانستان شد ثورکه سرآغاز سه دھه خشونت ، جنگ و

پيچيدگی روابط قومی در  : تشکل اجتماعی درافغانستانروندعويق افتادن خدشه دارشدن روابط اقوام و به ت-
 توسعهء ترازچيزی به  ھر بيش از اين امر.جوامع آن را تجربه نکرده باشند افغانستان چيزی نيست که ساير

اقتصادی،  عدم توسعهء اجتماعی و اما درافغانستان افزون بر. اجتماعی و اقتصادی ھرکشوری ارتباط دارد
حدود شرقی آن مکلفيت ھای شھروندی شماری ازاقوام را مورد سوال  امشخص بودن مرزھای اين کشوردرن

 ، ياشدیقرارداده، عمليهء سرشماری راکه پيش شرط عمدهء تطبيق برنامه ھای توسعهء اجتماعی و اقتصادی م
ضرورت مدارا با  داد داده وھمسايه امت عمق کشور را تا  مسلح کشورانتعقيب مخالف ناممکن ساخته، نقطهء آخر

  . رواج داده است سنت ھای قبيله مدل زمامداری نوع قبيله يی را به سطح کشورداری نيز
کرد  نبايد تصور. شده است نيز ميان سايراقوام ساکن کشور باعث حفظ حساسيت ھای قومی و زبانی در اين امر

به درجاتی می توان  اقوام نيز ن اختgف را بين سايراي. اقوام است ساير که تنھا اختgف قومی ميان پشتون ھا و
روابط  رخداد ھای دھهء نود سده گذشته نشان می ھند که اين حساسيت ھا بر اجمالی بر يک مرور. مشاھده کرد

جامعهء جھانی گويا برچيدن مراکز  برنامه ھای اصلی دولت حامد کرزی و يکی از. ھمهء اقوام سايه افگنده است
بين مردم  را کماکان در کنون فرماندھان محلی نفوذ خود ولی تا. تقويت دولت مرکزی بود و درکشورمتعدد قدرت 

تحکيم  رابطه به مناطق جنوب شرق، نفوذ و اعتبارآن ھا بيشتر  به تناسب دوام سياست دولت در حفظ نموده اند و
اقوام را  عده از يل احساسات آنجنگی رشوه دھی به سران قبا امور در صرف بودجهء بازسازی کشور. می گردد

 جريحه دارساخته و زمينهء ،زندگی می کنند رقتبار وضعيت بسيار مناطق آرام و مساعد به بازسازی در که در
   .نفوذ دوبارهء فرماندھان قدرت طلب قومی را فراھم ساخته است

 به تعويق افتاده مرزھانسداد  به دليل عدم ا،پروسهء اسکان کوچی ھا که بايستی مدت ھا پيش تکميل می گرديد
آنچه که  و کوچی ھا نيز تمايلی به مسکون شدن نخواھند داشت ، رسمی وجود نداشته باشدمرززمانی که  تا و. است
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 سلسله اقدامات سياسی است که به جای حل معضله گره ،اکنون به نام حل معضلهء کوچی ھا صورت می گيرد
ن دست به اطريق وزارت عودت مھاجر آن اين که دولت از  و.افزايد یبر بحران عدم اعتماد قومی م ديگری را

اين شھرک ھا جابه جا شده اند؟ افراد مسلحی که نه  چه کسانی در. اعمار شھرک ھايی در شمال کشور زده است
مg ازيک ديد اين کا. ھمين نوع افراد و خانواده ھا شده است ھم اکنون دشت ليلی مملو از.  نه مھاجر،کوچی اند

. ی از کشورنداشته باشيميی به نام فgن قوم نشين در ھيچ گوشه يوmيت و منطقه  و کاش ما ھيچ شھر. انسانی است
خون قربانيان اين  خونين ترين جنگ ھای قومی که ھنوز باm فاصله پس از يک دوره شديد ترين برخورد ھا واما 

ملت «ولو اين پروسه زيرنام . ن تجارب تاريخی استھا نخشکيده، چنين اقدامی به مفھوم تکرارتلخ تري جنگ
تماعی و اقتصادی جاما پروسه ملت سازی جدا از برنامهء توسعهء ا.  عملی گردد که امريست بسيارحياتی»سازی

آن درس  از کنيم اما ھرگز  خود مباھات می»!افتخارات تاريخی«ما يگانه مردمی ھستيم که به . ناممکن است
مدلی است که . نيازموده نيست  مدلی تازه و،آن را برگزيده ايم  که امروز»ملت سازی«دل م. گيريم عبرت نمی

 تنظيمی سال ھای -جنگ ھای قومی. ناکام ماندند بستند و کاره خان آن را ب عبدالرحمن خان، امان هللا خان و نادر
  .نود نتيجهء يک چنين عمليهء ملت سازی بود

  خارجهء افغانستان درست باشد، با ورود پناھندگان ناآرامی ھای اخيرن که ادعای سخنگوی وزارتاچن  اگر
ن ھای اپاکستان به افغانستان بايد شاھد سوتفاھمات مزيد ميان قومی درکشورخواھيم بود چون تشخيص پناھنده ازافغ

  . ھموطنان ما دشواراست پاکستان به دليل نامشخص بودن ھويت شماری از مھاجردر
  :وسرانجام...
پاکستان برای دستيابی به استراتيژی بلند مدت : مافيای مواد مخدر تری مناسب برای تروريسم بين المللی وبس -

 اسgمی، تندروھای نھادکسب حمايت سياسی غرب و حمايت مالی عربستان سعودی و ياری  خود درافغانستان، با
 بل که اين مدارس ،افغانی پرورش يافتندتنھا طالبان ه دراين مدارس ن. دست به تاسيس ھزاران مدرسهء دينی زد

مناطق  ھمراه باين مدارس در. تبديل شدند به مراکز آموزش و پرورش شبکه ھای متعدد اخوانيت بين المللی
  .کوھستانی قبايل آزاد پايگاه ھای بزرگ آموزش تاکتيک ھای جنگی برپاشدند

 ازپا درآوردن آن، تخم چنان تازمدت با شوروی استراتيژيست ھای غربی و پاکستانی با ھدف ادامهء يک جنگ درا
شوروی ھا با . به رشد و نمو آغازکرد  که با سرعت و قوت خارج ازتصورکاشتندی را دراين مناطق يپديده 

حالی که نيروھای شان  آن ھم در را ازاين منجgب بيرون کشيدند و غرب پای خود زيرکی تمام و خgف انتظار
خروج روس ھا تا  رابطه با اين پديده از اما سياست غرب در)٧.(نداشتند عيف قراردرافغانستان درموقعيت ض

آن سقوط غيرمنتظرهء  عدم عgقمندی آن ھا وجود دارد و نشانه ھايی مبنی بر. سقوط طالبان چندان روشن نبود
پاکستان تا آنگاھی  اتورواگذاری کليه اختيارات عمل به نظاميان ديکت نجيب بدانگونه که اتفاق افتاد و حکومت داکتر

زدن به اين  پروژهء طالبان که با ھدف محار آن ھا نيز قادر به کنترل اين پديدهء رشد يابنده نگرديدند و که ديگر
معرض اجرا قرارداده شده  ن ھای استخباراتی غرب دراحمايت سازم پديده با مصرف کمپانی ھای بزرگ نفتی و

پخش  ديگری در چيز ھر عامل بيش از دو. اتفاق افتاد وادثی چون يازدھم سپتامبرنيافتاد تا اين که ح کارگر بود نيز
مشخص  ديگر دو دو کشور و ھر يکی مساعد بودن شرايط ذھنی و فکری در .گسترش اين پديده مساعدت کرد و

  . يعنی عرصهء جوmن شان بgمانع بود. سياسی نبودن مرز
سه جريان عمدهء سياسی در پاکستان درحال رقابت  : برای افغانستانمدھای آنا احتمالی اوضاع منطقه و پيتحول-

پاکستان مصادف  به قدرت رسيدن پرويز مشرف در. ھا، تندروان اسgمی و ھوادارن ديکتاتوری نظامی ليبرال: اند
ا ناتکميل اما حادثهء يازدھم سپتامبر اين پروژه ر. بود با آخرين مرحله ازتطبيق استراتيژی آن کشور درافغانستان

 حوادث بعدی نه چندان دور. حال اضمحgل قراردارد گذاشت و اکنون ظاھرا ديکتاتوری نظامی پاکستان در
که با پروژهء  بوتو بينظير. ھم دوباره ديکتاتوری يا و. جريان اولی را تثبيت خواھد کرد پيروزی يکی از دو

منجgب عوامزدگی مفرط   با افتادن در،ره شداشا اين نيز  چنانچه پيش از،دموکراسی وارد کشورش شده بود
  . داد سراشيب سقوط قرار خودش را قربانی کرد و حزبش را در

صورت  در.  کندبازنگریدی جسياست خارجی خود به صورت  است در  افغانستان ناگزيرت،صور ھر در
تنھا افغانستان بل که ه  ن،رتصو آن در. خواھد بود دشوار بينی حوادث آينده بسيار روان اسgمی پيش پيروزی تند

ھرکشوری افغانستان  ولی پيش از. رو خواھند بوده ب جھانخوار مجھز با سgح اتمی رو منطقه با خطری جھان و
مناسبی برای رشد طالبانيسم وجود دارد  افغانستان بستر در يکسو  چون از.معرض تھاجم آن قرار خواھد گرفت در
داشته  ھمين عامل ما را پيوسته از داشتن يک ارادهء واحد ملی باز  نداريم ومرز مشخصی با پاکستانديگر  دو و

درصورت پيروزی  واست تا بتوان آن را در برابر يک تھاجم سازمان يافته از بيرون مرزھای کشور بسيج کرد 
 سرتعظيم يکاامرجامعهء جھانی و مخصوصا اياmت متحدهء  فشار داشت که آن ھا زير ھا نيز نبايد انتظار ليبرال

  . افغانستان فرود آورند در برابر
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 به خاطر گل امريکاو در آينده نيز . مجری ھای پروژهء طالبانيسم درافغانستان بودند دو از بوتو و نوازشريف ھر
تجزيهء پاکستان به دنبال بحران  انتظار. روی کرزی روی منافع استراتيژيک خود درپاکستان پا نخواھد گذاشت

 نيز قطعا اين تجزيه محدود به پاکستان ،که اين معجزه صورت بگيرد بيھوده است و درصورتی تظار يک انکنونی
   .نخواھد ماند

 به افغانستان اين فرصت را فراھم خواھد کرد که منازعات مرزی خود ،تبھترين حال  نيروھای خارجی درحضور
پی به دست  چنين حالتی حکومت پاکستان درزيرا دريک . حل و فصل کند گونهء مسالمت آميزه را با پاکستان ب

 شمال غربی اش خواھد بود و توافق روی خط ديودند مرزھایرابطه به  دولت افغانستان در نان ازي اطمآوردن
بی ثباتی اوضاع افغانستان را کاھش  ميزان مداخgت پاکستان در بخش عمدهء اين اطمينان را فراھم خواھد کرد و

حالت بی ثباتی  دو در. را بايد داشت حوادث سال ھای نود د نيروھای خارجی انتظارتکرارنبو ولی در. خواھد داد
  :اوضاع افغانستان ادامه خواھد داشت و جنگ تمام ھزينه ھای بازسازی کشوررا خواھد بلعيد

  . و غرب معطوف به شعله ورنگھداشتن آتش جنگ درمنطقه باشدامريکا استراتيژی ھرگاه -1
  .پاکستان را داشته باشد بھره برداری ازآشفتگی ھای سياسی در فغانستان انتظار دولت اھرگاه -2

 بازکردن راه بحث و حالت دومی با ولی در. مدت دشوار خواھد بود مسير سياست دردراز  تغيير،اول امکان  در
ی کند، می توان تفکرما عمل م طرز زندگی و بر مورد ذھنيت ھايی که تابووار گفتگوی آزادانه، تامل دوباره در

  .ستايم من جسارت آقايان خروتی و سيستانی را دراين رابطه می. ساخت فضای سياسی را مساعد تر
  :به عنوان نتيجه گيری-

رابطه به پاکستان چنان يک استراتيژی را پی  پايه گذاران سياست خارجی افغانستان در پايان جنگ دوم جھانی در
 آن عبارت است از و. ه ھای اصلی بحران کنونی درمنطقه می تواند باشدريزی کردند که بدون شک يکی از ريش

پس ازاستقgل ھند و خروج انگليسی . طرح بی ثبات ساختن ايالت شمالغرب پاکستان جانبهء خط ديورند و لغويک
دليل . ديد گرماعg  پارلمان افغانستان لغو سویجانبه از يک طوره  اين معاھده ب١٩۴٩  قارهء ھند درسال نيمھا از

سپس تجزيهء  انتظاراتی بود که حکومت افغانستان ازاوضاع آشفتهء ھند درآستانهء خروج انگليسی ھا و آن درآغاز
اما پاسخ . طريق بلوچستان بود ھند ازاقيانوس راھيافتن به  آن الحاق صويه سرحد به افغانستان و داشت و آن کشور

 خط ديورند يک مرز بين المللی است و«آن ھا تاکيد ورزيدند که . دصريح و روشن بو ھمان آغاز بريتانيايی ھا از
پيرامون  ذھنيت ھا در  طی يک دوره جنگ سرد درافغانستان انبوھی از)٨(»ابد  ي میپايانحدود افغانستان درآنجا 

 و اپذيرد تياين ذھنيت ھا به واقعيت ھای ترد نبودن فضای آزاد گفتگو به تدريج دراثر  پديد آمدند و»خط«اين 
 جھانبه ھمچنان محاط ماندن افغانستان به خشکی، انزوای سياسی از  اين سياست منجر .مقدس تبديل گرديدند

کام شوروی، تداوم جنگ ھای داخلی، به تأخير افتادن روند تشکل ه معاصر، کودتاھای پيھم نظامی، افتادن ب
آمدن بستری مناسب برای افراط  ھمه به وجود از و مھمتر سوی مرز اجتماعی، بی سرنوشت ماندن پشتون ھای دو

  .شد مافيای مواد مخدر گرايی اسgمی ، تروريسم بين المللی و
 خواندن و منسوخ دانستن خط »نامنھاد« گفتن و »تحميلی« ما با تارخ نويسانليت را نيز و از بار اين مسؤبخشی

ر افغانستان کم نيستند و چنان چوکات بندی ھای  اين نوع تابو ھا مخصوصا در تاريخ معاص.ديورند به عھده دارند
باره دربارهء شان  ذھنی را شکل داده و در افکار عامه مترسب ساخته اند که مخالفت با آن ھا و يا حداقل تأمل دو

نواميس  ھا و ھمان موضع حفظ ارزش انگيزد و پاسداران اين تابوھا از می بر را! ارزش ھای ملی و فرھنگی
  . خيزند می به مخالفت بر... و! و قومی، فرھنگی !ملی

ھم  زندگی ما تاثيرات بزرگی دارند و نمی توان از کنارشان بی تفاوت گذشت، اگر واقعيت اينست که اين تابوھا در
پرداختن به برخی ارزش ھای  نو گردد، نقطهء آغاز از افغانستان آغاز قرار باشد که حرکتی روشنگرانه در

يکی ازازين تابوھا  زندگی ما عمل می کنند و بر ھای مسلط برجامعه خواھد بود که تابووارذھنيت  اخgقی، افکارو
فرصت ھای خوب تاريخی . خيانت ملی شمرده می شود بارهء آن گناه و خط ديورند است که دگرگونه انديشيدن در

  . گردند نه ھميشه گاھگاھی فراھم می
آن فصلی از يک اشتباه تاريخی بگذاريم که برسر آن  قطه پايان بر فرصتی بھتر از اين نخواھد بود تا ن،گمانمه ب

  .را شکستيم اما لجاجت را رھا نکرديم بارھا سر خود
  :رويکردھا و منابع 
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 مgزھي محمد پير
 

 افغانستان بررسي روابط پاكستان و
 دوست يا دشمن

  
مناسبات اين دو كشور ھمسايه رو به تيرگي بيشتري  غانستان به يكديگر،در پي طرح اتھامات متقابل پاكستان و اف

ھاي امن به   طالبان و سازمان القاعده در سه منطقه در پاكستان پناھگاه افغانستان مدعي است كه. گذاشته است
از  رايي خود امريکااند و عمليات ضد دولتي و ضد   مراكز آموزشي خود را بار ديگر فعال كرده دست آورده و

 و امريکا ارتشبه باور دولت افغانستان و نيز فرماندھان . كنند  ھاي امن در داخل افغانستان پيگيري مي  اين پناھگاه
توانند امكان فعال شدن دو باره بيابند؛   امنيتي پاكستان مي ھاي  ناتو، چنين مراكز آموزشي تنھا در حمايت دستگاه

 .كننده نبوده است  ھا قانع  ييامريکا كرده ولي براي افغانستان و آن را رد موضوعي كه دولت پاكستان به شدت
  

 مرزی  يي كه افغانستان مدعي فعال شدن اردوگاه ھای آموزشي طالبان در پاكستان شده است، ايالت   سه منطقه
ستان با افغان باشند كه غربي، ايالت بلوچستان و مناطق قبايل آزاد به ويژه وزيرستان شمالي و جنوبي مي  شمال

افزون بر اين، از ديدگاه افغانستان، رھبران اصلي طالبان و القاعده شامل .  کيلومتري دارند2400مرزھاي طوmني
اند و اين به دور از چشمان تيزبين  در قلمرو پاكستان پناه گرفته الظواھري نيز  mدن و ايمن  بن  مg عمر، اسامه

  .اند باشدتو  آي نمي.اس. آي- پاكستانارتشسازمان اطgعات 
  

كه افغانستان در شورش دو قبيله بگتي و مري در ايالت بلوچستان پاكستان  در مقابل، پاكستان مدعي شده است
نظامي زير  شورش قبايل بلوچ كه سازماني. گذارد اسلحه و امكانات تداركاتي در دسترس آن ھا مي دست دارد و

اند، دشواری ھای جدي   شده زي وارد جنگ مسلحانهبخش خلق ايجاد كرده و با دولت مرك  رھايي  ارتشعنوان 
رابطه انگشت اتھام را متوجه افغانستان و  دولت پاكستان در اين. امنيتي براي پاكستان به وجود آورده است

دستگيري عناصر امنيتي افغانستان در ايالت بلوچستان انتشار داده  ھندوستان كرده است و گاھی ھم اطgعاتي از
 يي كه پاكستان دخالت خود را در امور داخلي افغانستان  افغانستان درست به ھمان شيوه  كهروشن است. است

   كند،  تروريسم تأكيد مي  در مبارزه در برابرامريکاكند و بر تعھدات خود مبني بر ھمكاري با   قاطعانه تكذيب مي
گونه اتھامات را بخشي از   طرح اينكند و   رد مي دخالت خود را در شورش قبايل در بلوچستان پاكستان با قاطعيت

آموزش و گسيل آن ھا براي   دخالت در سازماندھي مجدد طالبان، آي براي رد گم كردن.اس.جنگ رواني آي
  .كند  افغانستان تصور مي خرابكاري در داخل

  
اتھامات را در گونه   بر مبناي اطgعات درست و موثق اين داوری در اين باره كه پاكستان و افغانستان تا چه اندازه

نيست؛ زيرا كه نخست ھر دو طرف با اطمينان از وجود چنين دخالتي  كنند، ساده  برابر يكديگر مطرح مي
يي منطقه و پيوندھاي   دھند و دو ديگر، ساختار تباری، قبيله  ھايي به دست مي و نشانه ادعاھاي خود را مطرح

تواند   نيز مي ھا  مردمي خارج از اراده و قدرت دولتيي است كه حمايت   در دو سوي خط ديوراند به گونه قبايل
به ويژه پس از آن كه موضوع گسترش  ھاي اخير و  آن چه مسلم است، طالبان و القاعده طي ماه. وجود داشته باشد

ھاي   يي مطرح شد، فعاليتامريکاناتو به جاي نظاميان  فعاليت ناتو به شرق و جنوب افغانستان و جايگزين شدن
در وmياتي . اند  در چندين وmيت مھم ھمجوار با پاكستان افزايش داده دولتي و ضد خارجي خود رانظامي ضد 
يي امريکانيروھاي   افغانستان وارتشارزگان و ھلمند و قندھار گاه در جنگ با نيروي چندصد نفری با  چون زابل،

  . اند  رفته ھا نيز پيش  درگير شده و تا آزاد كردن و تصرف فرمانداري
  

از عمليات، بار ديگر به پاكستان  از ديدگاه افغانستان، اين نيروھا از مرز پاكستان و افغانستان گذشته و پس
يي و ناتو پذيرا امريکابراي افغانستان و فرماندھان نظامي  ھاي پيھم دولت پاكستان  بنا بر اين، تكذيب. گردند  بازمي
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دولت  الت افغانستان در شورش قبايل بلوچستان نيز برايرسد تكذيب دخ   ھمچنان كه به نظر مي .كند  جلوه نمي
افغانستان را مورد توجه قرار داد، اما  توان اختgفات پاكستان و  از ھمين زاويه، مي. كننده نبوده است  پاكستان قانع

شديد به دور از پيشداوري از اين گونه اختgفات كه در صورت ت براي آن كه تصويري واقعبينانه و تا جای امکان
 دھد، بلكه در امنيت كل منطقه جنوب آسيا و  پاكستان و افغانستان را زير تأثير قرار مي نه تنھا امنيت ملي

نياز خواھد بود كه   باشيم، تواند تأثيرات منفي شايان توجھي بر جاي بگذارد، داشته  ھمسايگان اين دو كشور مي
از اين زاويه موضوع در سه بخش . توجه قرار دھيم ورداختgفات پاكستان و افغانستان را در رويكردي تاريخي م

  :يابد  قابليت طرح مي
  
  ھاي تاريخي اختgفات    زمينه-آ 

   خط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان بزرگ-ب 
   راھكارھاي احتمالي براي پايان مناقشات دو كشور-پ
  
  :اختgفات ھاي تاريخ  زمينه: آ

. دارد، جاي بحث چنداني وجود ندارد ھاي عميق در تاريخ  و افغانستان ريشهدر اين واقعيت كه اختgفات پاكستان 
ھند دارد و به زماني طوmني پيش از تأسيس پاكستان به عنوان  اين اختgفات ريشه در استعمار انگليس بر نيمقاره

شاه وقت ايران در  پاد-توان آغاز آن را تا مقطع زماني کشته شدن نادرشاه افشار  مي حتا. گردد  يك كشور بازمي
در . كشيد از ايران، به عقب» افغانستان«ميgدي و بازگشت احمدخان ابدالي به قندھار و جدا كردن  1747سال 

در اين . شناسايي و رديابي خواھند بود چنين رويكردي تاريخي، اختgفات پاكستان و افغانستان در متن تاريخ قابل
  :ردسير تاريخي، چند نقطه عطف مھم وجود دا

    تصرفات احمدشاه ابدالي يا دراني در نيمقاره ھند-  ١
   خاندان دراني ھاي خاندان رنجيت سينگ و    جنگ-  ٢
  ھا بر پنجاب   جايگزيني استعمار انگليس به جاي حكومت سيك-  ٣
  و انعقاد قراردادھاي گندمك و ديوراند  ھاي انگليس و افغان   جنگ-4

   ميgدي1947تان در سال نيمقاره ھند و تأسيس پاكس  تجزيه-  ۵
  

در اين . زمينه ھاي تاريخي و تشديدكننده اختgفات پاكستان و افغانستان، مفصل است بحث در باره ھر كدام از اين
فرماندھان  قدر بسنده است كه گفته شود کشته شدن نادرشاه افشار باعث شد كه احمدخان ابدالي يكي از  ھمين جا،

به رھبری نور محمد خان علی زايی که [  با نيروھاي افغانی - در كنار نادرشاه بود كه در فتح دھلي - ايرانارتش
به قندھار برود و در آن جا در لويه جرگه سنتي قبايل پشتون، پس از يک رشته ، ]احمد خان معاون وی بود

 ارتش جدا و يك از ايران» افغانستان«نتيجه اين اقدام آن شد كه . مشاجرات چند ماھه به پادشاھی برگزيده شود
احمد شاه تا دھلي پيشروي . ھندوستان شود ھاي جديد متوجه  يي بزرگ به وجود آيد، و براي تصرف سرزمين  قبيله

ھاي   اما در ھمين حمgت نظامي بخش. افغاني در ھند تأسيس كند دmيل متفاوتي نتوانست يك حكومت  كرد ولي به
و  اين گونه بود كه رقابت.  و آن را ضميمه خاك خود كردرا به تصرف خود درآورد مھمي از پنجاب و كشمير

ھايي از  دراني كه بخش جنگ ميان دو خاندان رنجيت سينگ سيك مذھب كه بر پنجاب تسلط داشت و خاندان افغان
  . پنجاب شامل mھور و دره كشمير را تصرف كرده بود، درگرفت

  
مدعيان تاج  ي بود، جنگ قدرت ميان فرزندان وی و ديگرآميزي براي و  بابا كه نام احترام  پس از مرگ احمد شاه

ھا از فرصت بھره گرفتند و نه تنھا سراسر پنجاب   سيك. ھا رو به ضعف گذاشت  و تخت درگرفت که قدرت افغان
اھميت اين پيشروي . نشين نيز پيشروي كردند  مناطق پشتون و كشمير را پس گرفتند، بلكه تا پيشاور در داخل

 نشين در آن بود كه تا بعد از تسلط انگليس بر پنجاب در دوره حكومت امير  پشتون ر مناطقخاندان سينگ د
افغانستان است، در اختيار  نشين كه اكنون مورد اختgف پاكستان و  محمدخان، بر افغانستان، مناطق پشتون  دوست

ھرگز در موقعيتي قرار  گرگرفت و افغان ھا دي ھا قرار  قدرت استعماري نورسيده و قدرتمندتر از حكومت سيك
  . بازپس بگيرند نگرفتند كه بتوانند مناطق از دست رفته را

  
مناطق جديدي را از دست دادند و  ھا  ھاي جديد ميان انگليس و افغانستان، افغان  افزون بر اين، در جريان جنگ

ستان طبق دو قرارداد مشھور كنوني سرحد و بلوچستان پاك مناطقي از حوزه نفوذ قبايل پشتون و بلوچ در دو ايالت
مرزھاي كنوني پاكستان و افغانستان محصول دو جنگ مھم انگليس و . واگذار شد گندمك و ديوراند به انگليس

  . آميز ديوراند در تنگه خيبر تثبيت شده است  است كه طبق قرارداد مناقشه افغانستان
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قراردادھا با انگليس تأكيد  نون ھمواره بر تحميلي بودنواقعيت تاريخي ھست كه افغانستان از آن زمان تاك البته اين

 نماينده -ديوراند ميان سر مورتيمور ديورند  كه قرارداد1893توان گفت از سال   داشته است؛ به گونه يی كه مي
  امير وقت افغانستان در كابل به امضاء رسيد، تا به امروز ھيچ -خان  اعزامي انگليس به ھند و عبدالرحمان

نشناخته  افغانستان اين قرارداد را كه قبايل پشتون را به دو بخش نامساوي تقسيم كرد، به رسميت قدرتي در  صاحب
که اختgفات روان ميان پاكستان و افغانستان  ھا ھمين بس  كه گفته شود  در اھميت اين ذھنيت در ميان افغان. است

 و افغانستان براي امريکار برابر اعمال فشار پاكستان د جمھور   رييس-بد مشرفارتشدر پي آن تشديد شد كه 
جلوگيري از عبور و مرور طالبان و اعضاي القاعده به داخل افغانستان، خواھان  كنترل بيشتر بر مرزھا و

  . شد] با کشيدن يک ديوار در نوار مرزی[ افغانستان در بستن فيزيكي مرزھا  ھمكاري
  

ن كه مرزھا نامشخص است و به صورت تلويحي به خط مرزي آ  حامد کرزی اين درخواست را به دليل  دولت
البته ترديدي نيست كه دولت پاكستان رسميت خط مرزي ديوراند را . قاطعانه رد كرد ديوراند رسميت خواھد داد،

منتھا پيامد اين تحول  نظر داشته است و رد آن از سوی دولت افغانستان، چندان ھم دور از انتظار نبوده است در
يي را   بدين معنا كه ناخشنودی گسترده. داشته است ًتر از آن است كه در مراحل اوليه تصور آن احتماm وجود  مھم

اش به   تبلور عيني آن را در اظھارات صريح حامدکرزی در سفر قبلي ناخشنودی يی كه. در كابل دامن زده است
افغاني اعطاء   واقع در قلمرو کنونی پاكستان تابعيتھاي  اين كه افغانستان آمادگي دارد به پشتون آباد مبني بر  اسgم

تشديد اختgفات كنوني پاكستان و  اين اظھارات باعث خشم محافل سياسي پاكستان شد و در. توان يافت  كند، مي
 .افغانستان نقش مھمي بازی كرده است

  
مسأله  ستان، خط ديوراند وتوان گفت كه پيش از تجزيه نيمقاره ھند و تأسيس پاك  پيشينه امر مي با توجه به

تنھا وارث انگليس در   ميgدي1947است و پاكستان پس از تأسيس در سال   پشتونستان به نوعي مطرح بوده
افغانستان تنھا كشوري بود كه در سازمان ملل ھنگامی  اين واقعيت كه. نشين شده است  نشين و بلوچ  مناطق پشتون

قل مطرح شد، رأي منفي داد، به خودي خود گويا است و پرده از شدت يك كشور مست كه پذيرش پاكستان به عنوان
ميان پاكستان  آميز  اھميت اين موضوع مناقشه. دارد كه در عمق تاريخ تحوmت منطقه ريشه دارند برمي اختgفاتي

با منافع مسأله پشتونستان به نوعي  و افغانستان ھنگامی روشنتر خواھد شد كه بدانيم موضوع خط مرزي ديوراند و
تمامي تحوmتي كه افغانستان از زمان كودتاي نظامي  ھاي بزرگ در دوران جنگ سرد گره خورده بود و  قدرت

خورده تجربه كرده  ھاي سياسي و اجتماعي متفاوت و شكست  قالب نظام سردار محمد داوودخان تا به امروز در
  .اند  د پيوند داشتهمسأله پشتونستان بزرگ و خط مرزي ديوران ي باي  است، به گونه

  
ھمچنان كه . ھاي بزرگ غيرقابل انكار است   ايدئولوژيك در كابل، نقش قدرت-سياسي ھاي  در جا به جايي رژيم

تواند   ناتو نمي  وامريکااز اشغال افغانستان از سوی شوروي پيشين و اشغال جاري اين كشور از سوی  دو نمونه
  . توضيح شودھاي بزرگ قابل  بدون ارتباط با منافع قدرت

 

  :خط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان بزرگ: ب
مقطعي  است كه خط مرزي ديورند با كيفيتي كه در شرايط ضعيف افغانستان به امضا رسيد، در ھيچ واقعيت آن

ھا به لحاظ ذھني   كه افغان توان گفت  m اقل مي. ھا در افغانستان قرار نگرفته است  مورد پذيرش كامل حكومت
ھا در دو سوي خط مرزي ديوراند   اتحاد مجدد پشتون اند و ھمواره مدعي   مناطق قومي خود را نپذيرفتهتجزيه

از سال . بزرگ و بلوچستان بزرگ در واقع با ھمين واقعيت در ارتباط ھستند مسأله پشتونستان. اند  باقي مانده
افغانستان امضاء شد،   امير-لرحمان خانقرارداد خط مرزي ديوراند ميان حكومت ھند بريتانيايی و عبدا  كه1893

ھاي   گذشته از اين، بنا به ادعاي افغان. اند  زده را تحميلي دانسته و از پذيرش آن سر باز  ھا آن  تا به امروز، افغان
خان كه قرارداد گندمك   خان و حتا شاھان قبلي چون يعقوب  امير عبدالرحمان مليگرا در ھر دو سوي خط ديورند،

 اند كه مشروعيت مردمي داشته باشند، بلكه مستبد بوده و بنا بر اين،  پادشاھاني نبوده دند،را امضاء كر
زيان مردم افغانستان  گونه شاھان مستبد و فاقد مشروعيت براي حفظ قدرت و به  قراردادھايي كه از سوی اين

ھايي، سطحي و فاقد   ن برداشتچني البته، روشن است كه از  ديدگاه پاكستان. باشند  اند، قانوني نمي  امضاء شده
  .در تشديد اختgفات پاكستان و افغانستان مؤثرند ھا  گونه برداشت اعتبار بايسته  است، ولي در ھر حال، اين

  
افغانستان ھنگامی از اھميت بيشتري برخوردار مي شوند كه آن ھا را در پيوند  با  اختgفات مرزي پاكستان و

حقيقت آن است  در عين حال،. ھاي آن ھا در ھر دو كشور در نظر بگيريم  ازياند  ھاي بزرگ و دست قدرت منافع
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بلوچستان بزرگ از سوی  كه ادعاھاي ارضي افغانستان و دامن زدن به مقوله پشتونستان بزرگ و
ي بسيار حساس ي  پاكستان پيوند خورده است، مقوله ھاي پشتون و بلوچ از اين جھت كه با اصل بقاي  ناسيوناليست

بلوچستان و مناطق   رسد؛ زيرا كه دو ايالت مھم سرحد،  آسيا به نظر مي كننده صلح و ثبات در جنوب  يينو تع
عبارت  به. دھد  را به گونه مستقيم و ايالت سند را به گونه غير مستقيم زير تأثير خود قرار مي قبايلي پاكستان

گيرند و تحقق احتمالي چنين   مي افغانستان قرارتر، سه ايالت از چھار ايالت پاكستان در محدوده اين ادعاي   روشن
 .بود ادعايي به معناي فروپاشی كامل كشور پاكستان خواھد

  
در اوضاع كنوني، قابل  ھاي خارجي چه در دوران جنگ سرد و چه درست از ھمين زاويه است كه دخالت قدرت

نشين در دو سوي خط ديورند   پشتونسرزمين  بدين معنا كه مسأله پشتونستان بزرگ كه نظر به. شود  توضيح مي
يي براي دخالت   بيند، بھانه  خودمختار و يا در پيوند با افغانستان مي دارد و آن ھا را در قالب يك واحد سياسي

 ھا را در دوران جنگ سرد در حادترين  گونه دخالت اين. افغانستان و پاكستان بوده است ھاي بزرگ در  قدرت
جھاد به وسيله غرب و   سرخ شوروي پيشين و سازماندھيارتشنستان از سوی شكل آن، به صورت اشغال افغا

  . اند  شاھد بوده  و در نھايت شكست و فروپاشی شوروي جھانيانامريکا
  

است كه بدون توجه به آن ھا، درك اھميت  ھاي متفاوتي ھمراه شده  مسأله پشتونستان در طول اين دوره با برداشت
  :توان چنين فشرده كرد در باره پشتونستان بزرگ را مي ھاي متفاوت  برداشت. اين موضوع دشوار خواھد بود

  پشتونستان بزرگ ھا از   افغان  برداشت -1
  ھا از پشتونستان بزرگ  برداشت پاكستاني -2
 ھا از پشتونستان بزرگ  پشتون برداشت تبارگرايانه -3
 بزرگ ھاي رقيب بزرگ از پشتونستان  برداشت قدرت -4

 
در منطقه دارد و طرح ھر  ھاي متفاوت و گاه متضاد، بازتاب خاص خود را   برداشتگونه  ترديدي نيست كه اين

بيني   يي قابل پيش  در گذشته چنين بوده و در آينده. تواند به تشديد اختgفات پاكستان و افغانستان بينجامد  كدام مي
ان ھمواره پيرامون اين ھا و محافل سياسي پشتونگرا در افغانست  برداشت دولت .انتظاري جز اين وجود ندارد

تاريخي،  شود، به لحاظ باقي مانده است كه پشتونستان بزرگ كه بلوچستان جنوبي را  نيز شامل مي محور متمركز
بنا بر . خاك ھندوستان شده است بخشي از افغانستان است كه در دوره قدرت استعماري از اين كشور جدا و ضميمه

تأسيس پاكستان   شد و و نه اين كه به كشور تازه  بازپس داده مي بايد به افغانستانالقاعده   اين، در پايان استعمار علي
پاكستان  برخی از آگاھان، تمامي تحوmت پس از تأسيس. دانند، ملحق شود  آن را مشكوك مي ھا  به كيفيتي كه افغان

  .اند  ليل كردهتح در مناسبات افغانستان و پاكستان را در پيوند با مسأله خط ديوراند و پشتونستان
  

گونه   حمايت از مجاھدان و ادامه اين ھاي پاكستان به ويژه در دروه اشغال افغانستان از سوی شوروي و  دخالت
 اين بار از سوی -دوره كوتاه تا پيش از اشغال دوباره افغانستان ھا در قالب استقرار حكومت طالبان در يك  دخالت
تgش براي بازسازي طالبان و ادامه جنگ داخلي در اين كشور از سوی ھا   افغان  و ناتو و بنا به ادعايامريکا

تر در كابل بر   واقعبين بسياري از آگاھان. ھمگي در رابطه با مسأله پشتونستان و خط ديورند قرار دارند پاكستان،
ستان و افغانستان به حل پذيرا برای پاكستان نيابد، مناسبات پاك  اين باورند كه تا مشكل خط ديوراند و پشتونستان راه

. ًيكديگر كامg عادي نخواھد شد و اختgفات ھم چنان امكان تداوم خواھد داشت رغم نيازھاي متقابل دو كشور به
 از زمان حكومت سردار محمد داوود خان ھمواره روي بازگشت حاكميت ملي خود بر مناطق ھا  افغان

اند تا از اين طريق افغانستان   كرده  به نام پشتونستان جنوبي ياداند و از بلوچستان  نشين پاكستان تأكيد داشته  پشتون
. پاكستان برسانند و كشورشان را از انزواي جغرافيايي بيرون سازند را به سواحل اقيانوس ھند در ايالت بلوچستان

  :ديدگاه در افغانستان وجود داشته است در اين ارتباط، دو
  افغانستان خاكنشين در    ادغام مناطق پشتون و بلوچ-1
  پشتونستان و بلوچستان+  تشكيل فدراسيون افغانستان-2
  

تر   پررنگ نشين پاكستان در قلمرو ملي خود را  در افغانستان ادغام مناطق پشتون و بلوچ» محور  قوم«ھاي  افغان
داوودخان  از ھمين موضوع  اند و در يك مقطع كوتاه حزب پرچم سابق در دوره حكومت سردار  مطرح كرده
تشكيل فدراسيون . كند چنين ديدگاھي حمايت مي كرد و كنون حزب افغان ملت انور الحق احدي از  حمايت مي

 و شوروي پيشين امريکاھاي   روسي بود كه در دوران اوج رقابت  انديشهً پشتونستان و بلوچستان اساسا+ افغانستان
راستا و رسيدن  سرخ شوروي را در ھمين ارتشو برخی از آگاھان، اشغال افغانستان از سوی  مطرح بوده است
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با فروپاشی شوروي به ظاھر اين . اند  ھا به مدخل تنگه ھرمز از طريق تشكيل چنين فدراسيوني دانسته  روس
  .خاص خود را دارد محور  انديشه کمرنگ شده است ولي ھنوز ھواداران قوم

  
از . گيرد  ھا قرار مي  ل با برداشت افغانكام ھا از پشتونستان بزرگ در تضاد  روشن است كه برداشت پاكستاني
پشتونستان بطور قطعي تمام شده است و طرح آن از سوی افغانستان مغاير با  نگاه پاكستان خط ديورند و مسأله

ارضي  و مناسبات دوستانه دو كشور و دخالت در امور داخلي پاكستان و مخل امنيت و تماميت حسن ھمجواري
  .پاكستان است

  
پاكستان براي خنثي كردن طرح پشتونستان  اند؛  برخی از كارشناسان مسائل جنوب آسيا مطرح كردهآن گونه كه 

.  پاكستان مسوول پيگيري آن استارتشاطgعات  بزرگ يك استراتيژي مشخص در پيش گرفته و سازمان
يچ شرايطي به مسأله آباد باشد و در ھ  نشانده اسgم  حكومتي در كابل است كه دست استراتيژي پاكستان حاكم كردن

المللي پاكستان و   بين تر، خط ديورند را به عنوان مرز  به عبارت روشن. ديورند و مسأله پشتونستان توجه نكند خط
سياست پاكستان در . به فراموشي تاريخ بسپارد رسميت بشناسد و مسأله پشتونستان را براي ھميشه  افغانستان به

پس از آن، حكومت مجاھدان جنگ داخلي ھدايت شده از طريق حزب   ودوره اشغال افغانستان از سوی شوروي
آي پشت سر آن قرار داشته و پس از استقرار حكومت طالبان و اكنون ھمكاري .اس.آي اسgمي گلبدين حكمتيار كه

  .دارند  ھمه و ھمه در ارتباط تنگاتنگي با استراتيژي پاكستان در افغانستانامريکابا  مؤثر
  

يا حكومتي : رو ندارد ھا، افغانستان در استراتيژي پاكستان دو راه بيشتر پيش  گونه برداشتبر پايه اين 
يا ھمواره درگير جنگ داخلي و بحران باقي  آباد و يا حد اقل ھماھنگ با آن خواھد داشت و  نشانده اسgم  دست

كند و به ويژه کنون كه   أييد نميدولت پاكستان چنين برداشتي را ت البته. راھيافت سومي وجود ندارد. خواھد ماند
. كند رد مي ھايي را  افغانستان و پاكستان صاحب نفوذ است، پاكستان با قاطعيت بيشتري چنين برداشت  درامريکا

پاكستان در قبال افغانستان نيرومندتر از آن  كننده وجود چنين استراتيژي در  ھاي تأييد  ولي حقيقت آن است كه نشانه
  . آفرين تلقي شوند  اعتماد ھاي پاكستان  ھا تكذيب  انھستند كه براي افغ

در افغانستان در پيش » اعمالي« و » اعgمي«رسد كه پاكستان سياست دوگانه   به نظر ميدر اوضاع كنوني، 
 در آنچه كه از آن به نام مبارزه در برابر تروريسم ياد امريکا  متحد-در سياست اعgمي پاكستان. گرفته باشد

 و ناتو از افغانستان امريکادر سياست اعمالي متحد طالبان است كه ھدف آن ھا اخراج  آيد و  شمار ميشود، به  مي
  .آباد در كابل است  استقرار حكومتي ھماھنگ با اسgم و
  

شريك كردن آن ھا در قدرت در كابل از سوی پاكستان، جدا از اھداف  رو و   طرح موضوع طالبان ميانه
برداشت  ھاي افغانستان و پاكستان،  ھاي رسمي دولت  در كنار برداشت. ل آن نخواھد بودقاب استراتيژيك پاكستان

ترين حاميان خود   پشتونستان بزرگ جدي .بايد مھم تلقي كرد  تبارگرايان پشتون در ھر دو سوي خط ديورند را مي
خط مرزي ديورند و ادغام دو برچيده شدن . و پاكستان يافته است ھاي پشتون در افغانستان  را در ميان ناسيوناليست

درخواست چندي . محورھاي پشتون است   خواست اصلي قوم-پاكستان و افغانستان نشين  بخش پشتون
 رييسان جمھور افغانستان -بد مشرفارتش يکی از رھبران ناسيوناليست پشتون از حامدکرزی و -خان  افضل  پيش

پشتون  محورھاي  ھا را آزاد نمايند، به خوبي ديدگاه قوم  آمد پشتون  و  ديورند را برچينند و رفت و پاكستان كه خط
رسميت   كشور خاص خود و به ھاي پشتون به درجات متفاوت خواھان تأسيس  ناسيوناليست. گذارد  را به نمايش مي

اما مشكل آن ھا در اين واقعيت مھم نھفته است كه . شناختن آن از سوی پاكستان و افغانستان و سازمان ملل ھستند
روشن . قومي مساعد نيست و فروپاشی كامل كشور پاكستان را در پي خواھد داشت يط منطقه براي بازتقسيم شرا

با استراتيژي  ھر چند كه چنين تحولي. دولت پاكستان در ھيچ شرايطي رضايت به چنين امري نخواھد داد است كه
 .بود ًھند ھمخواني دارد و قطعا از سوی ھند با استقبال روبرو خواھد

 
بدين معنا كه در . بيشتري ھست ھاي  ھاي بزرگ و مسأله پشتونستان و خط ديورند، پيچيدگي  در ارتباط با قدرت

 در امريکااند ولي به دليل حضور   پشتونستان از دست داده ھا نقش خود را در  روس  ظاھر با فروپاشي شوروي،
 در قبال مسأله امريکااين كه سياست . تر از گذشته شده است  اين كشور پررنگ افغاانستان و پاكستان نقش

 چه خواھد بود، ھنوز خيلي زود است كه دست به داوری قطعي زد، اما اين ھست كه پاكستان و پشتونستان
ي را زير تأثير ي  مناسبات منطقه  براي پايان دادن به اين مشكل كه يك قرن استامريکاافغانستان ھر دو اميدوارند 
گذشته از اين انتظار، بايد توجه داشت كه پاكستان ھمان . افت پذيرا برای دو طرف بيابدخود قرار داده است، راھي

.  ندارد و ھندوستان در حال جايگزين شدن آن استامريکاسرد داشت، در نزد  جايگاھي را كه در دوره جنگ
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آينده  آميز قدرت  در منطقه جنوب آسيا در حال شكلگيري ھستند و ھندوستان در معادله رقابت معادmت جديدي
بنا بر اين، . يافته استامريکا تري از پاكستان در  و چين در حال قدرت گرفتن، جايگاه مھمامريکاجھان ميان 

پذير جديد پاكستان را در سنجش ھای    كنند و نقاط آسيب  حساب توانند روي اين گونه مسايل  تبارگرايان پشتون مي
  .خود منظور كنند

  
در نظرداشتن  اند، با  ھاي چپ پشتون كه در گذشته اميد به حمايت مسكو داشته  ناسيوناليستاحتمال كه   اكنون اين

كاھش . تواند تلقي شود  نمي  چشم طمع به واشنگتن معطوف نمايند، چندان دور از انتظارامريکاعامل قدرت 
اكنون . شود مثبت تلقي ميھاي پشتون   نظر ناسيوناليست  و افزايش جايگاه ھندوستان ازامريکاجايگاه پاكستان در 

 ناسيوناليزم چپ پشتون و بلوچ مواضع قبلي چپگرايانه خود را تعديل و با شرايط نوين قابل تصور شده است كه
بزرگ و بلوچستان بزرگ   در تحوmت مرتبط با افغانستان، پشتونستانامريکادر چنين احتمالي، نقش . منطبق سازد

  . بسيار حائز اھميت خواھد بود
  

 180ھوادارانش در حاكميت پاكستان، با درك حساسيت شرايط بود كه چرخش  بد مشرف وارتشديدي نيست كه تر
ولي اين   سپتامبر كردند و از طالبان و القاعده بريدند و به صف مخالفان آن ھا پيوستند11حادثه  ي پس ازي  درجه

توان گفت كه افغانستان،  مي m اقل. ردكننده باشد، جاي بحث وجود دا   راضيامريکاكه چرخش پاكستان براي 
كنند و اميدوار به تضعيف    و پاكستان حساب ميامريکا محورھاي پشتون روي تشديد تضاد منافع  ھندوستان و قوم

 در تضعيف پاكستان امريکاتوان گفت كه   تر نمي  بينانه  چند كه در يك نگاه واقع ھر. ھر چه بيشتر پاكستان ھستند
  . كه به تجزيه قومي اين كشور منتھي گرددجا پيش برود  آن تا

تر از گذشته به خود كند و در    تgش كند پاكستان را وابستهامريکاتر در اين خصوص،آن است كه   غالب  گمان
از اين  اش را زير نظارت خود بگيرد تا  ي و موشكيي  ھاي ھسته  استراتژيك نظامي اين كشور و سgح نھايت توان

ھايي   پاكستان پيش برود، دگرگوني  درامريکادر ھمين حد ھم اگر . راييل و ھند پايان دھدھاي اس  طريق به نگراني
ھا جاي خود را به   شد و به احتمال زياد قدرت جنرال ناپذير خواھند  در ساختار قدرت نظامي پاكستان اجتناب

ستان بازخواھد گشت و  قدرت حزبي به پاك2007انتخابات عمومي در سال  قدرت حزبي خواھد داد و با برگزاري
و  در چنين فرضي، سياست دوگانه كنوني پاكستان در قبال افغانستان. گردد  ھا بازمي پادگان  پاكستان بهارتش

در چنين . خواھد يافت 1973طالبان نيز پايان خواھد يافت و نظام فدرالي قابليت احيا بر اساس قانون اساسي 
ھاي پشتون و بلوچ در مناطق قومي خود   ناسيوناليست يت نظام فدراليتحولي به جاي تجزيه قومي پاكستان با تقو

  . گرفت ھاي محلي را به دست خواھند  حكومت
  

پايان مسأله پشتونستان نخواھد  ًبا اين حال، چنين تحولي در پاكستان الزاما به معناي پذيرش خط مرزي ديورند و
ي قابل پيش بيني ھمچنان به عنوان يك ي  زياد در آينده مسأله پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ به احتمال. بود

ھاي بايسته را   و افغانستان را زير تأثير قرار خواھد داد و در ھمان حال، انگيزه ي مناسبات پاكستاني مشكل منطقه
ان آرمان پشتونست گرايانه خود را در  محورھاي پشتون و بلوچ به وجود خواھد آورد كه آن ھا اھداف قوم  قوم براي

  .بزرگ و بلوچستان بزرگ پيگيري نمايند
  
  :پايان مناقشات دو كشور  راھكارھاي احتمالي براي-پ

 در ھر دو كشور حضور نظامي سياسي مؤثري امريکا در اين باره كه پاكستان و افغانستان در اوضاع نوين كه
له پشتونستان فايق آيند، به بر مشكل تاريخي خط مرزي ديورند و مسأ يافته است، چگونه قادر خواھند بود كه

 با اين حال، با نگاھي به. آباد در قبال آن وجود ندارد  نظري در كابل و اسgم  وحدت درستي روشن نيست و
تاكنون . مطرح كرد توان احتماmتي را  اند، مي ھا و راھكارھايي كه تاكنون براي حل اين مشكل مطرح شده  طرح

  :ديوراند و پشتونستان مطرح شده است ن به مناقشات مرتبط با خطراھكارھايي بدين شرح براي پايان داد
  طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان -1
  افغانستان و بلوچستان+ طرح فدراسيون پاكستان -2
 طرح استقgل پشتونستان بزرگ -3
 طرح رسميت خط ديوراند و پذيرش آن از سوی پاكستان و افغانستان -4
 ]پاکستان+ ايران + غانستانطرح ايجاد اتحاديه منطقه يی ميان اف[  -5

 
ھا در مقاطع خاصي مطرح و از شدت و ضعف و حاميان و مخالفان خاص   كدام از اين طرح روشن است كه ھر

اند   داده  پاسخ مي طرف  ھا و منافع يك  ھا به لحاظ نظري به خواسته  ھر كدام از اين طرح. اند برخوردار شده خود
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اين، سه طرح اوليه كه مربوط به دوران جنگ  گذشته از. اند  گرفته  ده ميھا و منافع طرف ديگر را نادي  و خواسته
قدرت جھاني بوده و ھر كدام از سوی يك بلوك قدرت مورد حمايت قرار  ھاي  بندي  ھا و بلوك سرد و تشديد رقابت

ن طرح و  و پاكستاامريکاتوان گفت طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان از سوی   كه مي به گونه يی. اند  داشته
و نيز راھيابی به آسيای ميانه و محاصره [ آن حل مشكل عمق استراتيژيك پاكستان در برابر  ھندوستان  ھدف

افغانستان بطور كامل رد شده است و به معناي ادغام افغانستان  اين طرح از سوی مردم. بوده است] ايران و چين
  .است  طرح در دھه ھفتاد ميgدي محكوم به شكست بودهاز ھمين رو، از ھمان آغاز،. است در پاكستان تلقي شده

 
در برابر طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان، شوروي پيشين طرح فدراسيون پاكستان و افغانستان و بلوچستان را 

ايران را نيز مد نظر داشته است كه با فروپاشی شوروي و تحوmت  اين طرح، در تداوم خود. مطرح كرده بود
  . ھا منتفي تلقي شده است  روس خواستمغاير با 

  
سرحد و بلوچستان را از پاكستان در بردارد، در عمل به  طرح استقgل پشتونستان به دليل آن كه جدايي دو ايالت

گرچه مطلوب ھندوستان است و در راستاي . رسد  بود و عملي به نظر نمي معناي فروپاشی پاكستان خواھد
انگليس و تأسيس  ر مبني بر بازگرداندن تعادل نيمقاره ھند به پيش از استعماراستراتيژيك اين كشو ھاي  سياست

منطقه را دچار بحران سازد و گمان  تواند كل  ولي در ھر حال، تجزيه قومي پاكستان مي. پاكستان قرار دارد
  .راھكاري را مورد توجه قرار داده باشند ھاي بزرگ نيز در اوضاع كنوني چنين  رود قدرت  نمي

  
پشتونستان و خط مرزي ديورند ميان پاكستان و افغانستان ھمان است  حل پايان بحران  ترين راه  عمليا بر اين، بن

يك  طبق اين طرح، پاكستان. پشتون افغانستان مطرح شده است ھاي واقعبين غير  شخصيت كه از سوی برخی از
افغانستان بر آن تأثيرگذار  ر پاكستان وي كه تحوmت سياسي دي  بندر تجاري و خط ترانزيت تضمين شده به گونه

. شناسد  افغانستان خط مرزي ديوراند را به رسميت مي دھد و در مقابل،  نباشد، در دسترس افغانستان قرار مي
اين . چارچوب نظام فدرالي در پاكستان قابليت حل و فصل خواھد يافت ھا در  مسأله قومي پشتون ھا و بلوچ

تواند   ولي پاكستان از لحاظ نظري مي.  خواھد رفت يا نه، بحث ديگري استبه پيش موضوع كه چنين طرحي
مركزي در  به ويژه اگر راه ترانزيت مشابھي از افغانستان به سوی آسياي. را مورد توجه قرار دھد چنين طرحي

  . ھد بودپذير خوا  امكان ي قرار داده شود، عملي شدن اين طرحي  دسترس پاكستان گذاشته شده و شكل تضمين شده
  

 در امريکابه يكديگر و عامل حضور مؤثر  موقعيت خاص جغرافيايي منطقه و وابستگي پاكستان و افغانستان
 180توان تصور كرد كه پاكستان در چرخش   m اقل مي. گذارد  مي منطقه بر عملياتي شدن چنين احتمالي تأكيد

  در حل وامريکا اميدوار است كه از حمايت ريکاامطالبان و القاعده و ھمكاري مؤثر با  اش در قبال  يي  درجه
كشمير برخوردار  اش با افغانستان در خط ديوراند و ھندوستان در خط حائل  ساز مرزي  فصل دو مسأله مشكل

ھاي كشميري و قوم   چنان كه گروه  ھم  دارند،امريکاو بيش ھمانندی از  افغانستان و ھند نيز انتظارات كم. شود
اند و اميدوارند كه با انطباق خود با   زير نظر گرفته لوچ نيز اوضاع نوين را به دقتمحورھاي پشتون و ب

  . پيگيري نمايندامريکامنطقه، اھداف خاص خود را از طريق عامل حضور  ھاي پيش آمده موجود در  واقعيت
 

 :گيري  نتيجه
مسأله پشتونستان بزرگ و بلوچستان پاكستان و افغانستان قابل رديابي،  چنانی كه روشن است و در سابقه اختgفات

اختgفات  ًجا كه معموm  از آن. ترين اختgف دو كشور ھمسايه است  موضوع خط مرزي ديورند اصلي بزرگ و
آميز حل و فصل شوند و   مسالمت ترين اختgفات ھستند كه كمتر سابقه داشته است از راه ھای  ارضي از پيچيده
كرده است، بنا   ھا بوده است كه مرزھا را تعيين مي  طرف ھاي يكي از  كستھا و ش  ھا، پيروزي  ھمواره اين جنگ

بيني به طور كلي پايان   قابل پيش  كه اختgفات پاكستان و افغانستان در آينده توان تصور كرد  بر اين، دشوار مي
گذشته از اين، . شود و زمينه براي شناسايي رسمي خط ديورند آن گونه كه پاكستان انتظار آن را دارد، فراھم بيابند

 و به موازات آن تجربه ارتشھاي  جنرال ساخت قدرت در پاكستان و چرخش ناآرام آن ميان نخبگان سياسي و
ھاي سياسي شناخته شده را تجربه كرده و   ًگذشته تقريبا ھمه نظام ايدئولوژيك قدرت در افغانستان كه در چھار دھه

تر و   أله پشتونستان و خط مرزي ديوراند را ابعاد گستردهروبرو شده است، مس در ھمگي آن ھا با شكست
بتواند با  داده است تا آن جا كه ھيچ دولتي در افغانستان در عمل در موقعيتي قرار نگرفته است كه تري  پيچيده

  ًپاكستان بر سر اين موضوع وارد بحث و احيانا مصالحه شود
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دھه امكان تداوم يافته،  ايدئولوژيك قدرت شده، جنگي كه سهھا، افغانستان درگير جنگ   جوی از واقعيت در چنين
 و ناتو شده است اما به نقطه استقرار و تعادل و امريکاباعث رد اشغال خارجي آن در دوره قدرت شوروي و کنون 

 ًدر اين مدت نسبتا طوmني، تصور شده است كه پاكستان يكي از. بايسته دست نيافته است ثبات سياسي و اجتماعي
در افغانستان بر اين  m اقل نخبگان سياسي و فكري. بازيگران اصلي در تحوmت نامطلوب در افغانستان بوده است

حل پذيرايی برای پاكستان و افغانستان نيابد، اختgفات اين   باورند كه تا مسأله پشتونستان و خط مرزي ديوراند راه
  . وب آسيا ھمچنان درگير بحران امنيتي باقي خواھد ماندنخواھد يافت و جن دو كشور قابليت حل و فصل نھايي

  
را دارد  در مناسبات پاكستان و افغانستان در آن است كه قابليت سرايت به ديگر كشورھاي ھمجوار ھا  اھميت تنش
ا ھ  در گذشته، ايران در كاھش تنش. يابد  رو، نياز به يافتن يك راھيافت پذيرا برای دو طرف افزايش مي  و از ھمين

دmيل خاص خود و تضعيف پاكستان و بازگرداندن  ميان پاكستان و افغانستان ايفاي نقش كرده ولي ھندوستان به
در ھمين . برداري مطلوب از آن بوده است  ھا و بھره  خواھان ادامه تنش خورده از استقgل پاكستان،  تعادل به ھم
 اند بر دامنه نفوذ خود در  ھا تgش كرده  طرفبزرگ رقيب جھاني نيز با حمايت از يكي از  ھاي  حال، قدرت

بوده است كه  بنا بر اين، موضوع پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ موضوعي. جنوب آسيا بيافزايند
  . اند  مند شده  ھاي بزرگ به آن عgقه  قدرت

  
گ سرد با از ھمين فضا در راستای تقويت خود بھره گرفته و در دوران جن ناسيوناليزم چپ پشتون و بلوچ

ھا   نشيني روس  عقب  و ناتو،امريکااكنون با احتساب اشغال افغانستان از سوی . پيوند خورده بودند شوروي پيشين
 و افزايش امريکاي ي  ھاي منطقه  سياست از رقابت در تراز گذشته، قدرت گرفتن چين و كاھش جايگاه پاكستان در

 در موقعيتي قرار گرفته است كه امريکارسد   ين به نظر ميچن ھا،  ييامريکاجايگاه ھند به موازات آن در نزد 
با توجه به ھمين مساله، ناسيوناليزم چپ پيشين پشتون . بر تحوmت جنوب آسيا است تأثيرگذارترين قدرت خارجي

ي است و با تعديل مواضع سعي دارد ي  ھماھنگ ساختن خود با شرايط نوين منطقه و بلوچ با درك شرايط، در حال
در  ھاي نظامي   در حال دستيابي به پايگاهامريکااز آنجا كه . براي تحقق اھداف خود بيابد صت تازه يیكه فر

حفظ خواھد كرد، اين برداشت در  ي نامعلوم استقرار نظامي خود را در منطقهي  افغانستان و پاكستان است و تا آينده
ثبيت كند و اين امر ممكن نخواھد بود مگر آن خود را ت  ساختارھاي قدرت ھماھنگ باامريکاحال تقويت است كه 

از يك سو و اختgفات پاكستان و ھندوستان از سوی ديگر كاھش يافته و زير  كه اختgفات پاكستان و افغانستان
خط حائل  در چارچوب چنين برداشتي دو مشكل اصلي پاكستان و منطقه يعني بحران كشمير و. بيايند كنترل در

القاعده بايد مورد   افغانستان علي  و بحران پشتونستان و خط مرزي ديوراند ميان پاكستان وميان ھند و پاكستان
  . بحران پايان يابند  بايدكمك كند كه اين دوامريکاتوجه قرار گيرند و 

  
ھايي براي   تgش ھاي مشخصي را مطرح كرده و   براي بحران كشمير طرحامريکاچنين بر می آيد که 

 عنوان نشده امريکاطرح مشخصي از سوی  ي در باره پشتونستان و خط مرزي ديورند تاكنونول. ميانجيگري دارد
  .است

پشتونستان و خط مرزي ديوراند افزوده است، اوضاع خاص پاكستان و  در اين ميان، آن چه كه بر اھميت مسأله
اوضاع  ودي آن بوده است، درپاكستان كه بر مبناي اسgم شكل گرفته و اسgم فلسفه وج. است ابھام در آينده آن

اسgمي برآمده از مدارس مذھبي و  علت آن است كه راديكاليزم. جديد ناگزير به فاصله گرفتن از اسgم شده است
 قرار گيرد و به آنچه كه از آن به نام امريکاالقاعده رو در روي  احزاب بنيادگرا باعث شده است كه تفكر طالباني و

 اين وضعيت جديد در تداوم خود، اتحاد استراتيژيك ميان اسgمگراھا و. ود، دامن بزندش  مي تروريسم جھاني ياد
بقاي پاكستان به صورت جدي به زير  پذير خواھد كرد و اگر به ھر دليلي از ميان برود،   پاكستان را آسيبارتش

  . سؤال خواھد رفت
  

. اند  روي چنين تحولي احتمالي حساب باز كردهمحورھاي پشتون و بلوچ در پاكستان،  ھندوستان، افغانستان و قوم
اين ھماھنگي،  در.  پيش رو نخواھد داشتامريکااين، پاكستان براي بقاي خود راھي جز ھماھنگي كامل با  بنابر

اسgمگراھاي پاكستان بيشتر پايگاه مھمي در  اند و از آن جا كه  اسgمگراھا با دولت پاكستان دچار مشكل شده
در آينده نوعي ائتgف ميان چپ ناسيوناليستي و اسgمگراھا در اين  ين دارند، اين احتمال كهنش  مناطق پشتون

 .رسد  پاكستان را با بحران ھويت روبرو كند، منتفي به نظر نمي كشور شكل بگيرد و
  

ازی تصور كرد كه تضادھاي داخلي در پاكستان در تر توان  تر، نمي  انداز واقعبينانه  با اين حال، در يك چشم
 پاكستان ارتشواقعيت آن است كه . بقاي اين كشور به زير سؤال برود قابليت طرح بيابند كه شالوده استقgل و



 60 

در  اما. فرماندھي نيرومند، با سلسله مراتب قدرتمند است و اجازه چنين تحولي را نخواھد داد ي و باي  ي حرفهارتش
است و دمكراسي  اش در حال نزديك شدن  وران تاريخيھمان حال، ساخت نظامي قدرت در پاكستان به پايان د

  . حل بقا است  پارلماني و احياي فدراليسم در اين كشور تنھا راه
  

انتظار را به   در ھند، اينامريکا اقتصادي - در پاكستان و افغانستان و حضور سياسيامريکاحضور نظامي  عامل
طالبان، القاعده و احزاب اسgمي و   كنترل راديكاليزموجود آورده است كه پس از تثبيت قدرت در افغانستان و

ي ھدايت كند كه m اقل به فروپاشی اين كشور منتھي ي  گونه  به مدارس مذھبي پاكستان ساخت قدرت را در پاكستان
شان دست بيابند و در ھمان حال،   و بلوچ در چارچوب پاكستان به مطالبات قومي شود و تبارگرايان پشتون

ھمانندی در باره  ھمچنان كه انتظار. و پاكستان قادر شوند كه به مشكل خط مرزي ديوراند پايان دھند افغانستان
آينده پاكستان، افغانستان، كشمير و  از چنين نگاھي،. ھا و خط حايل ميان ھند و پاكستان شكل گرفته است كشميري

القاعده نيمقاره ھند را در يك مجموعه   علي امريکاحمايت  رسد و ھر راھيافتی با  پشتونستان يك سان به نظر مي
رسيدن زمان مناسب تحقق چنين امري، اختgفات پاكستان با ھند و افغانستان ھمچنان  تا. مورد توجه قرار دھد

   .ھر چند كه در تراز غيرقابل كنترلي تشديد ھم نخواھد شد. خواھد يافت ادامه
 
  
 
 
 

   نو انديش
   

  ط ديورند، رفع بحران ميان افغانستان و پاکستانشناسايی خ
   

با مرزھای کنونی اش به رسميت می شناسد و حدود و ثغور آن جغرافيای شناخته شده   جھان امروز، افغانستان را
پرسش . به جز از بلند پروازی لفظی چيزی ديگری نخواھد بود  در آن ،  يی است که ادعای ھر گونه تغيير ارضی

را سر داديم ، اما ) اين پشتونستان ما(» دا پشتونستان زمونژ« شعار   است که ما در گذشته سال ھااساسی در اين 
چون   ).ما افغان ھستيم(» مونژ افغانان يو«، نشنيديم که بگويند مرزبرای يک لحظه از زبان سران قبايل آن طرف 

برای پر کردن جيب ھای شان به دولت   ھاافغانستان بودند، آن   اين سران قبايل ھوشيار تر از زمامداران سياسی
 دم می مرزدستگی پشتون ھای آنطرف و اين طرف  مراجعه می کردند و و در خفا از اتحاد و يک ھای افغانستان

برای دستيابی پول ھای گزاف از تاکتيک ھای خاصی کار می گرفتند که يکی از اين تاکتيک ھا بر   زدند و
چپگرايی مثل سليمان   به حدی اثر گذار بود که شاعر  و اين شگردھا  نستان بودزمامداران افغا  انگيختن احساسات

  ) .پشتون ھای  آن سو و اين سو يکی ھستند(» لر و بر پشتانه يو دی «   :ندا در بدھد که   mيق
رياست جمھوری در دوره ھای صدارت و    سردار محمد داوود بود که- داعيهء پشتونستانپرچمدارانيکی از 

معضله بزرگ ميان افغانستان و پاکستان مطرح نمايد و به   قضيه پشتونستان را به عنوان يک  خود، تgش نمود تا
از راديو افغانستان پخش می گرديد و داوود خان يکبار » پشتونستان زمونژ دا«ھمين دليل بود که ھر روز ترانهء 

کالج   اما سياستمداران پاکستانی که. شود د تا با پاکستان وارد جنگسفر بری عمومی را آغاز نمو   با ھمين انگيزه
خشم   ھای انگليسی را به پايان برده بودند، توانستند با مھارت و انعطاف سياسی از اين تنگنا عبور نمايند و آتش

  .سردار را فرو بنشانند
ا از اين ناحيه افغانستان ديده نه يک سده ء آخر بيشترين آسيب ر  واقع زخم خونينی بوده که در  خط ديورند در

پاکستان در جريان جنگ سرد به خاطر رسيدن به اھداف منطقه يی وگسترش پھنای استراتژيک خود، . پاکستان
مبالغ ھنگفتی را در خزينه دولتی   برای تمويل و تجھيز مجاھدان  شيوه ء بسيار عالی از اين فضا استفاده نمود و  به

کشورھای اسgمی   منطقه و به ويژه در ميان   پول ھای باد آورده بود که امروز درخود سرازيرکرد و حاصل اين
  . تبديل گرديده و بدين وسيله مرزھای جغرافيايی خويش را ضمانت نموده است  به يک قدر ت اتمی  پاکستان

اين ايجنسی ھا ھم  خود می داند و   پاکستان تمام ايجنسی ھای پشتون ھا را متعلق به کشور،ما بخواھيم و يا نخواھيم
در اين نيم سده ء آخر به خصوص در دوران زمامداری ظاھر خان و . کدام تمايلی ندارند که به افغانستان بپيوندند

در » حق تعيين سرنوشت پشتون ھا و بلوچ ھا«داوود خان به رغم نامگذاری جاده ھا و تجمع ھزاران داعيه داران 
و ارائه بيانيه ھای پرشور مدافعان پشتون ھای آن طرف سرحد، برای ) بلمرکزی ترين محله کا( جاده پشتونستان 

  . اجرا کرده باشند» پيوستن به افغانستان«يک روز کسی نشنيدند که پشتون ھای ماورای سرحد مارش 
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، بھتر و خوبتر از مدافعان مرززمامداران و سياستمدران افغانستان بايد درک می کردند که قبايل پشتون آن سوی 
آن ھا به حدی زرنگ بودند که در يک . منافع شان را تشخيص کرده می توانستند  سينه چاک خود در افغانستان،

آن وقت بود که   دولت پاکستان به زمامداران افغانستان شکواييه می کردند،  بازی سياسی از به اصطgح تعدی
ده می شدند که ھرچه داشتند سرمايه ھای ملت و چنان ناشيانه ذوق ز  زمامداران افغانستان سر از پا نمی شناختند  

از جيب مردم افعانستان، » حاتم بخشی«در پای سران قبايل می ريختند و فکر می کردند که با اين   فقير شان را
به ريش  در حالی که سران قبايل با اين بازی،(!). مشمول اتباع افغانستان می سازند    رای مرز.سپشتون ھای آن 

 و يا   انستان می خنديدند و پس از چندی به موجوديت خود در پاکستان افتخار می کردند و در کناردولتمردان افغ
چنانچه در دوره ء زمامداری ببرک کارمل و . در حمايت دولت پاکستان زندگی شاھانه شان را ادامه می دادند

افراد قبايلی در مھمانخانه ھای    وداکتر نجيب ميليون ھا افغانی از بودجه خاد به جيب سران قبايل ريختانده شد
دولتی و خاد با دبدبه ويژه پذيرايی می گرديدند و ھر آنچه که می خواستند در اختيار شان قرار می گرفت که به 

ھرگز برنگشت و   گونهء مثال يکی از اين نام ھا  کوکی خيل بود که پول گزاف و اسلحه فراوان را باخود برد و
 متاسفانه که دولت مداران افغانستان تا اکنون اين نقش سران   .فرستاد  پيام نفرت خويش راسر انجام به دولت کابل 

  . جيب پر کردن ھای سران قبايل ادامه دارد  قبايل را درک نکرده و ھنوز که ھنوز است
رت تعللی برای عدم شناسايی خط ديورند صو  افغانستان زياد ترين آسيب را از مداخgت پاکستان ديده و اگر   

مشرف در آخرين مصاحبه ء خود به صورت آشکار از مداخله    چنانچه.  مداخلهء پاکستان گريز ناپذير است  بگيرد،
در اين موقعيت حساس که جرگه ء قبايل دو طرف مرز به اشتراک دولت . کشور خود در افغانستان سخن می گويد

گونه ای تلويحی آن    آيا مشرف به   می زند ؟از اين مداخله حرف  افغانستان و پاکستان نزديک است، چرا مشرف
  :ھم در چنين زمانی اين پيام را نمی دھد که 

 اگر افغانستان تمايل به شناختن خط ديورند نداشته باشد، من به حيث بزرگترين مرجع قدرت در پاکستان پيام   -    
قدرت اتمی ھستم و   م ندارم، چونحتا از گفتن آن ھراس ھ  می دھم و  مداخلهء پيوسته پاکستان در افغانستان را

گذشته    راھبرد و تعامل  اما ما با پشتوانه ھای مان  .پشتوانه ھای من ھمان ھايی اند که پشتوانه افغانستان نيز ھستند
  .تاريخی داريم که افغانستان ھنوز شاگرد صنف اول اين دبيرستان نمی باشد 

. رند از سوی افغانستان بيانگر يک غفلت تاريخی خواھد بود از ديد اين قلم، ھر گونه تعلل در شناسايی خط ديو  
  :افغانستان با شناسايی خط ديورند به چند دست آورد مھم می رسد که در زير بر می شماريم

  .پايان داده می شود  ھای پاکستان برای مداخله نيم قرنه اش در افغانستان  به بھانه - ١  
امکانات تجارتی از طريق آب ھا ميسر   ه در عصر کنونی عمده ترينبه درياھا متصل می شود ک  افغانستان - ٢  

  .می باشد
رابطه با پاکستان از طريق مرزھا ی شناخته شده ای بين المللی تامين می گردد و دروازه ھای غير مجاز  - ٣  

  .مسدود می شود
ته باشد، چون ديگر ادعای با شناخت خط ديورند، پاکستان ھيچ دليلی برای مداخله در افغانستان نمی داش - ۴  

  .پشتونستان بزرگ از اتک تا اباسين، زايل می شود
 به خاطر مرز مغشوش آن ھااز اين عدم شناسايی خط ديورند ، بيشترين سود را می برند و   طالبان و القاعده - ۵  

 فشار قرار دادن بين دوکشور ، به عمليات شان ادامه می دھند و به يقين که سياست مداران پاکستانی برای تحت
  .دولت افغانستان به خاطر شناسايی خط ديورند ، از طالبان حمايت نظامی و لوژستيکی می نمايند

با شناسايی خط ديورند، تجارت کشور رونق می گيرد و افغانستان از طريق بندر آبی کراچی با شبه قاره ھند  - ۶  
 افغانستان است که سال ھا از تعلل و کارشکنی اين خود بزرگترين دست آورد اقتصادی برای. وصل می گردد

  .ضربات مھلکی بر پيکر اقتصاد و تجارت افغانستان وارد کرده اند  کاmھای تجاری افغانی، پاکستانی ھا
جديدی از ھمسايگی ، حسن ھمجواری و منافع متقابل   روابط افغانستان و پاکستان از تنش نيم قرنه وارد مرحله -  ٧

  .می گردد
ادعا ھای سياستمداران و زمامداران پا کستانی در رابطه به حمايت اين مليت و رد آن مليت در افغانستان   به - ٨

. پايان داده می شود که خودش نوع از مداخله ء آشکار دولتمردان پاکستانی در امور داخلی کشور ما می باشد
ق پشتون ھا در افغانستان را تلف شده قلمداد چنانچه بارھا مشرف به عنوان دايه مھربانتر از مادر ، به اصطgح ح

اين گونه صحبت ھای مشرف با . ًنموده که گويا تاجيک ھا و عمدتا پنجشيری ھا قدرت سياسی را در دست دارند
در حالی که اين خودش مداخله ء آشکار و تفرقه افگنی در . تاسف که از سوی دولت افغانستان بی پاسخ مانده است

  .غانستان می باشدميان مليت ھای اف
پاکستان در تربيت ، تجھيز و تمويل افراد متمايل به منافع استراتيژيک خود ، دست باز نمی داشته باشد و نمی  -  ٩

تواند که ھر از چندگاھی آن ھا را به افغانستان گسيل دارند تا دولت مدافع منافع پاکستان را در افغانستان تشکيل 
  .بدھند
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ھر نوع مداخله ء پاکستان را در ميز محاکمه بين   د به افغانستان اين امکان را می دھد کهشناسايی خط ديورن -  ١٠
مداخgت شان را   اکنون پاکستانی ھا از مرزھای مغشوش و طويل حرف می زنند و می توانند. المللی بکشاند

  .ود نمی داشته باشداما با رسميت يافتن خطوط مرزی ديگر بھانه يی برای توجيه مداخgت وج. توجيه نمايند
اکنون فرصت آن رسيده است که دولت افغانستان با عزم و شھامت سياسی، مساله شناسايی خط ديورند را در 

پارلمان افغانستان قرار بدھند و پارلمان افغانستان با توجه به منافع ملی و بين المللی کشور از اين خط   دستور کار
زيرا ما افغانستان کنونی خود را با ھمين مرزھای شناخته شده . بايد بشکناند اقرمز بايد عبور نمايند و اين  تابو ر

تا سرانجام بتوانيم کشور را به شاھراه   بين المللی اش اگر حفظ نماييم، بزرگترين پيروزی ما به شمار می رود
ستيم، ادعاھای بلند دست وگريبان ھ  زيرا با فقر، جھل و بی سوادی که  . ترقی، عدالت و دموکراسی ھدايت نماييم

خواستار پيوستن شان ھستيم   پروازنه ارضی، صرف برای ما شايد سکر آور باشد، اما برای آن ھايی که
آخر اين که . آن صورت به دايه ھای مھربان تر از مادر تبديل خواھيم شد و در .مضحکه يی بيش نخواھد بود  ،

در اين جرگه فرامرزی با شھامت و اراده ء    تواندفرا رسيده و افغانستان می  شنا سايی خط ديورند  زمان
نموده و دستش را از مداخله  مجاب  طرح شناسايی اين خط را مطرح نمايد، تا از اين طريق بتواند پاکستان را  قوی

شناسايی خط ديورند رفع بحران ميان افغانستان و پاکستان خواھد بود و اين ابتکار عمل بيش . در کشور کوتاه سازد
  .منافع ملی مارا متبلور خواھد ساخت  د تصور،از ح

 
 
 
 
 
 
 

   داکتر مھدی
  سخنرانی در کنفرانس بين المللی

  »41سناريوھای ممکن تحول: بحران افغانستان «
   
اروپای صنعتی و مستعمره جو، ميراث شوم ناسيوناليسم را، به عنوان بھترين و برترين راھکار سلطه بر ...«

 فرھنگی وجود داشت که -ھم درآسيا و ھم در افريقا، زون ھای معين تاريخی.  بردديگران، با خود به آسيا و افريقا
حضور استعمارگران در اين زون . از قرن ھای متوالی بدينسو، يک واحد سياسی شناخته شده را تشکيل می دادند

رين زون ھای يکی از مھمت. ، باعث گسستگی اين توالی تاريخی، و افتراق اين ھمبستگی فرھنگی شد)مناطق(ھا 
 – فرھنگی آسيا، منطقه جنوب غرب آسيا است که کشورھای ھند، پاکستان، افغانستان، آسيای ميانه -تاريخی

اين منطقه .  ايران و آذربايجان در بر می گيرد-قزاقستان، قرقيزستان، ازبيکستان، تاجيکستان، ترکمنستان ) ًقسما(
 :دارای تجانس ھای زير است

ازبيکی، (و ترکی )  دری، پشتو، بلوچی، کردیپارسیھندی، اردو، (اده زبانی آريايی عمدتا شامل دو خانو -1
اما از لحاظ تاريخی، تمام اين منطقه قلمرو زبان ھای ھندی و ايرانی به . می شود) قرغزی، ترکمنی، قزاقی، آذری

 .حساب می آيد
، )ويه و تشکيل دولت گورکانی ھندظھور صف(اين منطقه محراق خيزش تمدن اسgمی است که تا قرن دھم ھجری  -2

، يا در سيستان )طاھريان(اين مرکز يا در نيشاپور خراسان بوده . اکثر از يک مرکز اداره می شده است
، يا در )غوريان(، يا در فيروز کوه )غزنويان(يا در غزنی و mھور ) سامانيان(، يا در فرارودان )صفاريان(

يا درھرات و ) تيموريان(، يا در سمرقند فرارودان )خوارزمشاھيان(وارزم ، يا در اورگنج خ)سلجوقيان(خراسان 
و يا در قندھار سيستان ) افشاريه(، يا در مشھد خراسان )بابريان(، و يا در آگره و دھلی ھند )اخgف تيمور(کابل 

مردم اين منطقه اھميت آنچه برای . با اين حال، تاريخ به ندرت ياد آور رويارويی ھای قومی بوده است). ابداليان(
داشه، وجھه  فرھنگی زمامداری بوده که دست به دست اقوام می گشته و کسی را يارای دم زدن از سلطه قومی 

  .نمی داده است

                                                
ر اين جا ما د.  به تاريخ ھشتم اپريل به ابتکار مرکز مطالعات افغانستان معاصر در مسکو برگزار گرديد اين کنفرانس.   41

  .تنھا گوشه ھايی از اين سخنرانی را بازتاب داده ايم
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ھمان طوری که اشاره کرديم، از ميانه ھای قرن ھژدھم، انگليسی ھا از شرق و روس ھا از شمال اين قلمرو را 
حرک عصبيت ھای قومی، ھم زمينه نفوذ و تسلط خود، وھم زمينه تجزيه ھای بعدی مورد ھجوم قرار دادند و با ت

  .را فراھم آوردند
، در ھيچ مقطع تاريخ، کشور مستقلی نبوده )کشورھا(با توجه به اين نکته که ھيچ يک از واحدھای سياسی موجود 

ه اين کل به کشورھای متعدد،  فرھنگی به حساب می آمده، تجزي-است، بلکه بخشی از يک قلمرو واحد تاريخی
از اين جاست که می بينيم در ھر يک از کشورھای .  فرھنگی را حفظ کند-ھرگز نمی تواند آن تجانس تاريخی

منازعات آذربايجان و ارمنستان بر سر قره . موجود، اسباب تنش آفرين و محراق ھای بحران زا تعبيه شده است
سر پراگندگی قوم کرد؛ منازعات افغانستان و پاکستان روی مساله باغ؛ منازعات ايران، ترکيه و عراق بر 

پراگندگی قوم پشتون؛ منازعات تاجيکستان و ازبيکستان بر سر پراگندگی اقوام تاجيک و ازبيک؛ منازعات ھند و 
پاکستان بر سر کشمير؛ منازعات تاجيکستان و ازبيکستان بر سر توزيع اقوام تاجيک و ازبيک؛ منازعات 

 .ستان و ترکمنستان بر سر خوارزم و چھارجویازبيک
  

پاکستان، افغانستان، تاجيکستان، :در اين ميان، بسياری از اين کشورھا، ھنوز در تقgی تثبيت ھويت ھستند
ازبيکستان، ترکمنستان و تا حدودی آذربايجان؛ زيرا چنان که گفتيم، ھيچ يک از اين کشورھا حضور تاريخی 

 تمام اين کشورھا دست به جعل اسناد تاريخی می زنند و جغرافيای سياسی موجود کشور نداشته اند؛ از ھمينرو
خود را با واقعيت ھای تاريخی مشترک، که در محدوده اين جغرافيای سياسی نمی گنجد، تطبيق می کنند و می 

. ، جاری سازندخواھند شطی از سير متوالی حوادث تاريخی را به نام قومی که نام کشورشان از آن گرفته شده
 مسلح به بمب اتمی ھم سامان داده اند؛ ولی نمی توان باور کرد ارتشبعضی از اين کشورھا برای حفظ وجود خود 

زی به راھکارھای تشنج زدا بتوان امنيت را در باکه بدون عطف توجه به واقعيت ھای تاريخی و بدون دست 
  .منطقه تامين کرد

  
 منطقه معين، بی اندازه ملتھب است؛ ھر گونه تغيير در جغرافيای سياسی به نظر می رسد که وضع سياسی اين

تجزيه يک کشور : کشوری، به طور بی اختيار و زنجيره يی ؛تغييرات در بقيه کشورھا را به دنبال خواھد داشت
نوار مرزی ملتھب ترين کانون در منطقه . بر مبنای قوم و زبان، تجزيه ھای بعدی بر اين مبنا را به دنبال دارد

بعد از تحوmت ميان افغانستان و پاکستان است؛ بخش عمده  پشتون ھا در پاکستان زندگی می کنند، با اين حال 
اخير و با جا گرفتن حلقات معينی در رھبری دولت افغانستان، در يک حرکت لغزنده، بحران روی نوار مرزی 

 فقط با - به واقعيت ھای تاريخی اشاره شده در باm حلقات مذکور بدون توجه.ميان دو کشور تمرکز يافته است
اين تحريکات پس . ھستند– خواھان بر ھم زدن موازنه در دو کشور و بالتبع در منطقه –انگيزه برتری جويی قومی

حلقات مذکور می کوشند پای .  در افغانستان، شدت گرفتامريکااز حضور نيروھای بين المللی به رھبری 
 را به آن طرف ديورند بکشند، و بارھا گفته اند که برای از بين بردن امريکاً مخصوصا –لی نيروھای بين المل

به نظر می رسد که اين اشتياق از افوھاتی ناشی شده باشد دال بر . تروريزم بايد به mنه ھای تروريزم حمله کرد
سره نفی کنيم، مع الوصف، در حال با آن که نمی توانيم اين امر را يک.  در تجزيه کشور پاکستانامريکااراده 

  . حاضر زمينه ھای عينی آن ھرگز ميسر نيست
  

ھيچ نشانه يی دال بر تمايل قدرت ھای بزرگ بر آوردن تغييرات در جغرافيای سياسی کشورھای منطقه وجود 
ستان را با جھان کشور پاکاستاد افغانستان شناسی دانشگاه زوريخ سويس، -به قول پروفيسورآلبرت استاھل. ندارد

در سازمان ملل در عين اين که نقشه سياسی پاکستان با ھمين حالت . ھمين حدود اربعه به رسميت می شناسد
به راستی . موجود رسميت دارد، ھيچ پرونده يی مبنی بر مورد نزاع بودن تماميت ارضی آن کشور وجود ندارد

ور نيروھای بين المللی و از طريق آنان باز کردن حساب روی حض. پيمودن چنين راھی بسيار دشوار است
چه، در يک محاسبه سرپايی، حضور اين نيروھا به نفع کشور . دستيابی به ھوس ھای ناسيوناليستی بخردانه نيست

جامعه جھانی باmتفاق نوار مرزی ميان افغانستان و پاکستان را مامن و mنه تروريزم و : پاکستان تمام شده است
برين، پاکستان با توجه به حضور نيروھای بين المللی در افغانستان، در تحکيم سلطه و  بنا. اسندبنياد گرايی می شن

 شوروی سابق ارتشکاری که پيش از اين، در موقع حضور (حاکميت خود بر نوار آن سوی ديورند افزوده است 
  ). کرده بود

  
ا افشای تمايgت حلقه ھای معينی در رھبری اين در حاليست که اوضاع افغانستان بيش از پيش بحرانی ترشده و ب

. دولت بر گسترش شوونيزم حاکم، بی باوری و عدم اعتماد ميان ساير اقوام ساکن در کشور اوج گرفته است
افغانستان بعد از خروج نگرانی عمده اينجاست که اگر اين مساله قبل از خروج نيروھای بين المللی حل نگردد، 
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 پس می توان نتيجه گرفت که بر .ز توان ايستادگی در برابر پاکستان را نخواھد داشتنيروھای بين المللی ھرگ
. گردانيدن اقوام بر جغرافيای سياسی معين، يا تشکيل کشورھا بر مبنای قوم واحد، نه امر ممکنست و نه امر معقول

 برای عقب ماندگی تاريخی طعم اين داعيه را تازه می چشند، اما) پس از فروپاشی شوروی(کشورھای تازه تشکيل 
اين داعيه، تنھا در ربع . و فرھنگی افغانستان، جز دنبال کردن بيھوده اين داعيه، نمی توان علت ديگری پيدا کرد

.  تو خود حديث مفصل بخوان از مجمل.آخر قرن بيست، سه بارپای نيروھای خارجی را به منطقه کشانيده است
در ( جغرافيای سياسی منطقه تراز بيرون از اختيار و زنجيره يی در در حالی که از تغييرات منفی و مدھش

ذکر به ميان آورديم، آيا نمی شود سخن از يک روند بازدارنده و يک عقب گرد مثبت ) صورت آزمايش يک نمونه
  و مثمر تاريخی به ميان آوريم؟ 

  
يگر از ھمزيستی بدون توجه به اروپا پس از ششصد سال جنگ بر مبنای تجانس ھای قومی، دريافت که گونه د

مللی که جنگ ھای صد ساله، سی ساله، ھفت ساله و دو جنگ خانمان : تجانس ھای زبانی و نژادی ھم وجود دارد
 پشت سر گذاشتند، اينک با از - به خاطر يکدست ساختن نفوس کشورھا از منظر قومی و زبانی -سوز جھانی را 

اينک مرز ميان اتريش و : ، به آن چيزی که نرسيده بودند دست يافتندبين بردن ارزش حقوقی مرزھا ميان خود
آلمان، مرز ميان آلمان و لوکزامبورگ، مرز ميان چک و آلمان، مرز ميان بلژيک و آلمان، مرز ميان آلمان و 

  . ذا مانع رسيدن ژرمن نژادھا و آلمانی زبان ھا به ھمديگر نمی شوددر برابرفس ....ھالند
  

بر اساس ) به شمول آسيای ميانه(ھيچ کشوری در منطقه آسيای جنوب غربی ين واقعيت تن دھيم که بياييد به ا
؛ بنابرين و بالتبع اقوام ساکن اين کشورھا متجانس نيستند و به صورت رفرواندوم يا ھمه پرسی تشکيل نشده است

يش از ديگران دچارتجزيه و تشتت  زبانان، بپارسیترک ھا و . اقليت ھای قومی در کشورھای متعدد پراگنده اند
کردھا و بلوچ ھا به ھمين ترتيب؛ در اين ميان کمترين آسيب را از نظر پراگندگی نفوس، پشتون ھا ديده . شده اند

ًاند، زيرا با چشم پوشی از بخشی از آن ھا که ساکن ھندوستان اند، کg در دو کشور پاکستان و افغانستان موقعيت 
داعيه را در ھر يک از واحدھای قومی و زبانی در ھريک از کشورھای منطقه دنبال کنيم حال اگر اين . دارند

بی ترديد منطقه را به جھنم تبديل خواھيم ) دليلی ھم ندارد که تنھا يک قوم حق دنبال کردن آن را داشته باشد mغير(
  .کرد

ی تر از دmيلی است که در اروپا وجود در حالی که دmيل ھمگرايی در اين منطقه، بسا موجه تر، عينی تر و عمل
  . مھمترين و اساسی ترين وجه مشترک ميان ملل اين منطقه ھمانا دين اسgم است. دارد

  
رشد کرد و بg استثنا تمام اقوام ساکن درين ) Lingua Franca( دری به حيث زبان بين اmقوامی پارسیزبان 

لب اين زبان بيان کردند و ھر يک در رشد اين زبان سھم ارزنده منطقه احساسات، ذھنيات و تفکرات خود را در قا
استعمار چه در آسيای ميانه، و چه در سرزمين ھند، برای پارچه پارچه کردن مردمان ساکن آن جاھا، ابتدا . گرفتند

ی کرد، به تجزيه اقدام به گرفتن زبان تفاھم از آنان کرد تا جايی که تجانس ھای انکار ناپذير در برابر آنان قد علم م
اين روند تا جايی پيش رفت که اينک . زبان واحد به انواع ايرانی، ماورالنھری، افغانی و ھندی دست می زد

 دری، زبان قوم خاصی به نام تاجيک باشد؛ در حالی که در رويش و آرايش پارسیبعضی گمان می کنند که زبان 
  .  و افغان به قدر ھر سه سھم داشته استاين زبان، ترک به قدر تاجيک، ھندو به قدر ھر دو،

  
 منافع مشترک اقتصادی که - و به تبع از آن -و اما گذشته از اشتراکات تاريخی و فرھنگی، پيوستگی جغرافيايی ...

منازعات بر سر آب ميان . ّتک مايه بودن آب ھا و معدن ھا اساس آنست، خود از اھم دmيل برای ھمگرايی است
طقه وجود دارد؛ به ھمين ترتيب مناقشه ميان بعضی کشورھا بر سر منابع معدنی که پيش از اين تمام کشورھای من

ولی بايد توجه داشت که در حال حاضر مھمترين دليل برای ھمگرايی، دليل يا دmيل امنيتی و سياسی . اشاره رفت
طقه، قابليت بيش از حد تحريک پذير به نظر بنده شناخته شده ترين منفذ برای ايجاد بی امنی در کشورھای من. است

اين منفذ ھم برای کشورھای منطقه وھم برای قدرت ھای غربی زمينه ايجاد بی امنی و مداخله . بودن اقليت ھاست
  .بعدی را فراھم کرده است

نکته در خور تامل اينست که کشوری مثل افغانستان که عgوه بر داشتن منفذھای فراخ، کشوری محاط به خشکی 
حلقات برتری جوی اطراف رھبری دولت . ت، بيش از ديگران از چالش ھای مرزی و منطقه يی آسيب می بينداس

ايران و پاکستان که ھر دو از نعمت دسترسی به آب (افغانستان، با تشديد مخاصمت با ھمسايگان شرقی و غربی 
در حالی که عقل سليم .  را می بينندامريکا خواب بستن پل ھوايی ميان افغانستان و) ھای بين المللی بھره مند ھستند

 –حکم می کند که اساسی ترين، ارزانترين و سھل ترين راه رشد افغانستان، صلح و سازش با تمام ھمسايگان 
 .ًمخصوصا ھمسايه ھای شرقی و غربی آن است
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ت که اين موقعيت مھم گفته می شود که افغانستان از موقعيت مھم استراتيژيک برخورداراست؛ اما بايد توجه داش
افغانستان به عنوان . استراتيژيک به سود افغانستان نه، بلکه به سود کسانی بوده که قصد عبور از آن را داشته اند

حضور کنونی نيروھای بين . معبر به سوی ھند يا آسيای ميانه، ھمواره قابل توجه قدرت ھای بزرگ بوده است
افغانستان زمانی می تواند از اين موقعيت استفاده نيک کند که، . ابل توجيه استالمللی نيز با توجه به ھمين اھميت ق

نوعيت بازی را دگرگون سازد؛ به اين معنا که جھت حرکت را از مرکزيت خود به اطراف تعيين کند نه بر 
 که با توجه به اين نکته. عکس؛ و اين فقط در صورت پيش گرفتن استراتيژی ھمگرايی منطقه يی ميسر است

 فرھنگی قرار دارد که طرح ھمگرايی منطقه يی را در آن می ريزيم، می -افغانستان در مرکز آن زون تاريخی
توان تصور کرد که در چنين موقعيتی تمام شاھراه ھای تجاری و ارتباطی، از اين کشور می گذرد و به سرعت 

  .گيردجای رقابت ھای کشنده قدرت ھای جھانی را، اجماع جامعه جھانی می 
: طوری که گفتيم، اين به سياست گذاری حاکميت افغانستان تعلق می رساند که کدام شق را در پيش می گيرند ھمان

ھمگرايی و ھمسويی برای منافع مشترک با کشورھای منطقه، يا واگرايی و ستيزه جويی با آنان را که به زيان 
  .طقه می انجامدافغانستان و منطقه و به سود قدرت ھای بزرگ خارج از من

 – چون روسيه، چين و ھند –منافع افغانستان با کشورھای بزرگ منطقه  از جانب ديگر، در يک تحليل وسيع تر، 
پيمان «گره خورده؛ افغانستان نمی تواند مانند جزيره در ميان کشورھايی که در تقسيم بندی ھای سياسی جھانی، 

اين واقعيت را بايد پيمان ناتو به رسميت بشناسد و . شمنی زندگی کندرا انتخاب کرده اند، در تقابل و د» شانگھای
گزينش مسير اکماmت لوژستيکی ناتو از راه سرزمين شوروی سابق به افغانستان، می . بر اين گرايش صحه گذارد

وپا، مدلی است به طور خgصه، اتحاديه ار.تواند به جاده ترانزيتی، تبادله کاm ميان اروپا و جنوب آسيا تبديل شود
  ». در پيش رو دارند، و بايد به آن تأسی جويند– از روسيه تا ھند -که کشورھای منطقه 

 
 

  ًسايت شعله جاويد: برگرفته از
www.sholajawid.org  

 
 

 خط ديورند
 دعوايی از سابق در بستر جديد

ه باره به ميان کشيده و ب و حلقات معينی از رژيم دست نشانده، موضوع خط ديورند را دسو، از مدتی به اين  
چنين رژيم بحران زده و بی ثبات که  برای اين  .صورت ھای مختلف و به مناسبت ھای گوناگون مطرح می نمايند

ی »دعوا«بحران و بی ثباتی سراسر وجودش را فرا گرفته و از صد ھا منفذ نمايش بيرونی می يابد، مطرح کردن 
راه انداخته ه بکه  یيتا جا. تشنج ميان دو کشور، عجيب به نظر می رسدخط ديورند با پاکستان و دامن زدن به 

فقدان يک « رژيم،  منتھای بی خردی سياسی  و نتيجه    خوددست اندرکارانشدن اين دعوا از جانب بخشی از 
   .به شمار می رود» ه يیاستراتژی سياسی منسجم منطق

جناح حاکم يعنی جناح . شکاری دو شقه به نظر می رسد ِرژيم دست نشانده در رابطه به اين موضوع به نحو آ
 و اعوان و »! بابای ملت «شوونيست ھای پشتون يا به عبارت ديگر جناح کرزی که شوونيست ھای افغان ملتی و 

که خائنين ملی مرتجع غير پشتون  انصار نيم نفسش را نيز در بر می گيرد ، اين دعوا را دامن می زند ؛ در حالی
 با دامن زدن اين دعوا مخالف بوده و در واقع طرفدار آن ھستند که خط ديورند به رسميت شناخته شود تا در رژيم

ی يبه ھمين سبب ، اين موضوع ھم اکنون به معضله . حالت تشنج و دعوا ميان افغانستان و پاکستان از ميان برود 
   . در درون رژيم بدل شده و بی ثباتی آن را تشديد می نمايد

نا ھر دو جناح فوق الذکر رژيم در اين حمايت و مخالفت شان با موضوع ، منافع و مواضع شوونيستی و يقي
.  محور اين حمايت و مخالفت را تشکيل نمی دھد مسالهاما اين . ناسيوناليستی ارتجاعی شان را تبارز می دھند 

ی مثبت  يبابان امپرياليستی شان و اشاره سردمداران رژيمی که بود و نبود حاکميت شان به تار مويی از الطاف ار
خوبی از ماھيت پوشالی رژيم شان آگاھی دارند، در موقعيتی قرار ه ھا بسته است و خود ب يا منفی از سوی آن

بينيم که ھم اکنون  اما می . راه بيندازنده ندارند که مستقg ميان ھم دعواھای شوونيستی و ناسيوناليستی ارتجاعی ب
  دليل و علت اصلی و محوری چه چيزی می تواند باشد ؟ پس . راه افتاده است هاين دعوا ب

رژيم . دليل و علت اصلی اين موضوع را بايد در ماھيت دست نشاندگی و پوشالی ارتجاعی رژيم جستجو کنيم 
ھا نيز  است، ولی در عين حال سائر امپرياليست يیامريکاپوشالی عمدتا يک رژيم دست نشانده امپرياليست ھای 

صورت ه  و ب»ائتgف بين المللی«گرچه تمامی امپرياليست ھا در چوکات . در درون آن مھره ھای خود را دارند 
ھا حرکت می کنند، اما در   متحد اند و تحت رھبری آنيیامريکاخاص تر در چوکات  ناتو با امپرياليست ھای 
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جھت پgن ھای سياسی و نظامی امپرياليست ھای  از اين. عين حال به دنبال منافع خاص خود شان نيز ھستند 
ھا ، با پgن ھای سياسی و نظامی سائر  ن نزديک آنا و ھمچنان امپرياليست ھای انگليسی به عنوان متحديیامريکا

  .قدرت ھای امپرياليستی در افغانستان تا حد معينی با ھم فرق دارند 
جناح عمدتا مربوط به امپرياليست ھای . ود را دارد  اين تفاوت در مورد دعوای خط ديورند نيز انعکاس خ

که جناح ھای ديگر با دامن زدن اين دعوا   در حالیِ و انگليسی رژيم دعوای خط ديورند را دامن می زنديیامريکا
امپرياليست ھای اروپايی که در ھر حال در چوکات قوت ھای . اين مخالفت نيز سطوح مختلف دارد. مخالف اند

 و انگليسی در افغانستان عمل می کنند، مخالفت ھای شان يیامريکارت متحدانه با امپرياليست ھای صوه ناتو ب
مھره ھای .  ھا و انگليس ھا کشانده می شوند يیامريکارغم ھر نوع مخالفتی عمg به دنبال به زياد استوار نيست و 

انند غير از دنباله روی از اربابان شان کار مربوط به امپرياليست ھای اروپايی در درون رژيم نيز نھايتا نمی تو
اما آن جناحی از رژيم که روابط دور و نزديکی با امپرياليست ھای روسی دارند، به دنباله . بيشتری انجام دھند 

     .روی از روس ھا، مخالفت ھای شان را جدی تر و روشن تر مطرح می کنند
ه پgنی برای منطقه در سر دارند ؟ در اين اواخر نشريه اردوی  و انگليسی چيیامريکاببينيم که امپرياليست ھای 

ی که از پاکستان تا ترکيه و از آذربايجان تا يسلسله تغييرات در نقشه منطقه  ی خواھان ايجاد يکي در مقاله امريکا
ش کشور  در اين نقشه ش  .يمن را در بر می گيرد ، گرديده و نقشه جديد مورد خواستش را نيز منتشر کرده است

 .جديد در تقسيمات سياسی منطقه ظاھر شده است
او در مقاله اش . نام  رالف پيترز  استه  بامريکا متقاعد اردوی افسرنويسنده مقاله و ارائه کننده نقشه جديد يک 

 . ادعا کرده است که تصحيح نقشه خاورميانه به بی عدالتی ھا در اين منطقه پايان خواھد داد 
 نشاندھنده يک فيصله قطعی و نھايی در امريکا انتشار اين مقاله و نقشه جديد در نشريه اردوی گمان نمی رود که

 نشاندھنده تصميم امپرياليست ھای ،اما در ھر حال. ميان سردمداران کنونی کاخ سفيد و يا سران پنتاگون باشد
جايی وسيع مرز ھای کنونی ه ب رافيايی منطقه و جاغ برای ايجاد تغييرات و تحوmت جدی در نقشه جيیامريکا

 در منطقه يیامريکاژی کنونی امپرياليست ھای يبه اين ترتيب ، چھار نکته اصلی استرات. ميان کشورھا است
  : عبارت اند از

 لشکرکشی و تجاوز نظامی و اشغال مستقيم کشورھا که در مورد افغانستان و عراق مورد اجرا قرار گرفته و   -   1
عدی فھرست قرار دارد و ممکن است کشور يا کشورھای ديگری نيز در اين فھرست جای ايران در شماره ب

  . بگيرند 
 و رويکار آوردن رژيم ھای دست نشانده و پوشالی در کنونی سرنگونی رژيم ھای ھای بر سر قدرت   -   2

  . کشورھای تحت اشغال و تطبيق اين پروژه در سائر کشورھای منطقه
  .لخواه در تقسيم بندی سرحدات ميان کشورھای موجود  ايجاد تغييرات د -   3
 ايجاد کشورھای جديد در منطقه از طريق تحت کنترل درآوردن جنبش ھای مليگرايانه در ميان مليت ھای   -   4

 شوونيزم مليت ھای حاکم مبارزه می کنند و ھمچنان از طريق دامن زدن بيشتر به در برابرتحت ستمی که 
  .ھا   استخدام گرفتن آنتنازعات مليتی و به

توجه خود را صرفا به تغييرات مرزی  ما درينجا از بحث مفصل حول اين مسائل در سطح کل منطقه می گذريم و
  .ی معطوف می کنيم که در نقشه جديد کشيده شده برای افغانستان و پاکستان به چشم می خورد س

از ايالت ھای چھارگانه اش را ھمراه با مناطق شمالی ) دبلوچستان و سرح(مطابق به نقشه جديد، پاکستان دو ايالت 
که پاکستانی ھا ( پاکستان کنونیاز دست می دھد و به کشور کوچکی در محدوده سند، پنجاب و کشمير تحت کنترل 

چنين کشور کوچکی قادر نخواھد بود ضمن اتحاد و  دولت اين. مبدل می گردد) را کشمير آزاد می خوانند آن
لوژی اتمی به وھا تکن  اش خودسری ھايش را نيز داشته باشد و مثg مخفيانه از آنيیامريکااربابان ھمسويی با 

. خلع سgح شدن اتمی پاکستان کوچک شده نيز به آسانی ممکن خواھد بود . ايران و ليبيا و کوريای شمالی بفروشد
 در جنوب آسيا ، محسوب می گردد امريکا کنونیبر عgوه اين کشور نه ديگر حريفی برای ھند، متحد استراتژيک 
  . و نه تھديدی برای افغانستان تحت اشغال و رژيم دست نشانده اش

 پاکستان از حالت يک کشور ھمسايه با چين خارج شده و با قرار گرفتن جاده قراقرم ، که راه ، ديگرسویاز 
.  زمينی ميان چين و پاکستان قطع می گردداتصالی زمينی ميان چين و پاکستان است، در قلمرو افغانستان، ارتباط

بندر ساخته شده توسط چينی ھا در سواحل بحيره عمان يعنی گوادر به مثابه مدرن ترين و مجھز ترين بندر کل 
منطقه ، از خليج بنگال تا خليج فارس، نه تنھا اھميت اقتصادی بزرگی دارد بلکه پايگاه نظامی بحری باالقوه بعدی 

طبق موافقتنامه به امضا رسيده ميان دولت ھای پاکستان و چين، نيروھای بحری . سوب می گردد چينی ھا نيز مح
 ھای زيردريايیچين درتامين امنيت بندر گوادر، بعد از آغاز بھره برداری در سال آينده، شريک خواھند بود و 

قلمرو بلوچستان مستقل، که قرار با قرار گرفتن بندر گوادر در  . چينی در آب ھای اين بندر متمرکز خواھند شد
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 باشد، چينی ھا امتيازات اقتصادی و نظامی يیامريکااست تحت اشغال و يا حد اقل دست نگر امپرياليست ھای 
         . ھا تعلق خواھند گرفتيیامريکاناشی از کنترل اين بندر را از دست خواھند داد و اين امتيازات به 

ق پشتون نشين و مناطق شمالی پاکستان به افغانستان، قلمرو و نفوس کشور ضميمه شدن کل مناطاز جانب ديگر، 
را به يک کشور بزرگ از لحاظ قلمرو و نفوس در منطقه  اخير الذکر را قويا وسعت و افزايش خواھد داد و آن

 داد و نقش اين وضعيت بافت مليتی افغانستان را به نفع شوونيست ھای پشتون قويا تغيير خواھد. مبدل خواھد کرد 
؛ به ويژه ھا را قويا تضعيف خواھد کرد سائر مليت ھا و تاثير گذاری احتمالی آينده از طرف شمال در رابطه با آن

که قرار است ھرات و توابع آن در غرب کشور به ايران تحت اشغال و يا حد اقل تحت اداره رژيم کامg مطيع 
  . تحويل داده شود يیامريکاامپرياليست ھای 

نجا وارد اين بحث نمی شويم که ترسيم عملی اين نقشه جديد در مرز ھای افغانستان و کg عملی ساختن مجموع دري
طرح ، چه الزامات و شرايطی را طلب می کند و آيا اين نقشه امکان پياده شدن دارد يا نه ؟، تا از بحث عنوان شده 

  . ده و پراگنده نگردد مشخص مان به طرف ديگر نرويم و موضوع مورد نظر زياد گستر
تا زمانی که دولت پاکستان يک متحد مطيع .  يافته است باژگونهمطابق به طرح جديد ، موضوع خط ديورند حالت 

، چه در زمان پيمان سينتو و چه در زمان ضياء الحق و بعد از آن، بود و دولت ھای افغانستان و امريکاغرب و 
ھای شوروی قرار داشتند، اين شوروی ھا و مزدوران شان بود که به ھند در نزديکی با سوسيال امپرياليست 

حال افغانستان تحت اشغال امپرياليست ھای .  اوضاع فرق کرده استکنوناما . دعوای خط ديورند دامن می زدند 
و  به شمار می رودھا  ژيک آني قرار دارد و رژيم دست نشانده يک دست نشانده استرات ن شانا و متحديیامريکا

گرچه پاکستان ھم ھنوز عمدتا .  در منطقه مبدل گرديده استامريکاژيک ديگر امپرياليزم يھند نيز به متحد استرات
 محسوب می گردد، اما نه پاکستان اتمی امروزه پاکستان مطيع و فرمانبردار ديروزی است و نه ھم امريکامتحد 

اين است که دعوای خط .  ھند و افغانستان ترجيح دھند می توانند پاکستان را نسبت بهيیامريکاامپرياليست ھای 
 و انگليسی دامن زده می شود و اين امر جناح يیامريکاديورند اکنون از جانب حلقات معينی از امپرياليست ھای 

  .کرزی در رژيم دست نشانده را تشجيع و تشويق می نمايد که اين موضوع را سر زبان ھا بيندازد
را ندارد که خودش مستقيما اين دعوا را  لوک و دست نشانده کرزی توان و صgحيت آنطبيعی است که رژيم مف

 که قوای خارجی بايد به  پايگاه دارندکرزی و اعوان و انصارش مداوما تقاضا به ھمين سبب است که . پيش ببرد 
اين تقاضا ھيچ مفھوم . دھا اقدام نماين  خط ديورند توجه نموده و برای از بين بردن آنسویھای تروريزم در آن 

به  . ديگری نمی تواند داشته باشد غير از تقاضا برای حمله به پاکستان و اشغال مناطق قابل الحاق به افغانستان
عبارت ديگر، خواست جناح کرزی در رژيم دست نشانده اين است که تھاجم و اشغالگری کنونی امپرياليست ھای 

 خط ديورند گسترش داده ی افغانستان فرا تر رود و به مناطق ماورانونیکن شان از مرزھای ا و متحديیامريکا
 برای حمله به ايران ربط بدھيم، می توانيم ببينيم که يیامريکااگر اين موضوع را با تصميم امپرياليست ھای . شود 

ح کل منطقه چنين تقاضايی در حقيقت خواستی برای گسترش دادن جنگ و تھاجم و اشغالگری امپرياليستی در سط
  .و به آتش کشيدن آن است

 در واقع .است که می تواند به اين طرف يا به آن طرف ضربه وارد نمايد اما اين دعوا به مثابه شمشير دو دمی 
تقسيم بودن پشتون ھا در دو طرف خط ديورند تا حال نيز توانسته است به مثابه شمشير دو دمه عمل نمايد و ھم 

  . اکنون نيز چنين است 
از کودتای ھفت ثور و تجاوز قوای سوسيال امپرياليستی به افغانستان، ھميشه دعوای خط ديورند، پيش در دوره 

يکی از عواملی که در زمان .  دولت افغانستان مطرح می گرديد سویزمانی آشکارا و زمانی در لفافه، از 
لت افغانستان گرديد ، ھمين دعوا با  نسبت به دوامريکاصدارت شاه محمود خان باعث بی التفاتی انگليس و 

 خان در داوودبعد از آن که .  بود امريکاپاکستان بود ؛ زيرا که پاکستان عضو پيمان سنتو و متحد نظامی انگليس و 
، افغانستان را به شوروی نزديک کرد، دعوای خورشيدیزمان صدر اعظمی اش در دھه سی و اوائل دھه چھل 

ھا اين موضوع را به عنوان دعوايی از سوی  آن. يال امپرياليست ھا قرار گرفتخط ديورند مورد حمايت سوس
 و بعد ھا دوست چين تلقی امريکا دولت پاکستان به مثابه متحد نظامی انگليس و در برابردولت دوست خود و بر 

  . کردند 
 رياست بهنستان شاور توانست محل استقرار دولت جgی وطن جمھوری افغاي در ھمين دوره نيز پااما حت

 از چشمگيریعبدالھادی داوی باشد، يعنی پاکستان حتی در ھمان دوره توانست با تکيه بر سکنا گزين بودن بخش 
  .  رسمی پاکستان ، برای دولت افغانستان درد سر آفرينی کند مرزھایپشتون ھا در داخل 

ِ رژيم حاکم بر افغانستان سوز يک  خانی، اگر اداووددوره جمھوريت   ، در1352 سرطان 26پس از کودتای 
ديگر بنياد گرايان اسgمی افغانستانی مورد حمايت رژيم ذوالفقار سوی  را بيشتر ھوا داد، از   دعوای خط ديورند

 در مناطق شرقی افغانستان درگيری ھايی را به وجود آورند 1354ھا توانستند در سال  علی بوتو قرار گرفتند و آن
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 در سال آخر حيات پنج ساله اش توام با دوری از شوروی داوودرژيم .  فشار قرار دھندرا زير خان داوودِو رژيم 
  .کمرنگ ساخت  سوی غرب، دعوای خط ديورند را نيزه و گرايش ب

ِرژيم کودتا موضوع پشتونستان را بار ديگر و شديد تر از . کودتای ھفت ثور بار ديگر اين موضوع را تشديد نمود
ه محافل حاکمه پاکستان ادعا دارند که رژيم کودتای ھفت ثور و دولت ھندوستان طرحی را ب. يدپيش به ميان کش

ِرژيم ضياءالحق روی بنياد گرايان . دست گرفته بودند و روی آن کار می کردند خاطر از ميان بردن پاکستان روی
دند، بيشتر و آشکارتر از زمان ھم مسلک افغانستانی اش که قبg در مناطق پشتون نشين پاکستان mنه کرده بو

 شوروی در سپاھيان حضورِدر طول دوره حاکميت رژيم کودتای ھفت ثور و . ذوالفقار علی بوتو تکيه کرد
کابل در آمده بود برابرصورت يک مرکز سياسی در ه  عمg بپيشاورافغانستان تا آخرين روزھای حکومت نجيب ، 

 .  
 و انگليس و سعودی، حمايت کننده امريکاباز ھم دولت پاکستان در اتحاد با بعد از قدرتگيری جھادی ھا در کابل، 

 رھبری اش حمايت زيرھا ابتدا از گلبدين و شورای ھماھنگی  يک طرف جنگ و درگيری در افغانستان ماند، آن
  . کردند که نا کار آمد بودن آن در عمل ثابت شد، طالبان را روی صحنه آوردند و حمايت می کردند و پس از آن

 منتشر کرده و در آن ادعا کرده است که وی در اثر تھديد »در خط آتش«نام ه در اين اواخر پرويز مشرف کتابی ب
 افغانستان ھمنوايی نشان دھد و  ھا بريیامريکادار شد که با حمله  مبنی بر بمباران سراسری پاکستان واامريکا

اما بعد از امضای پيمان .  استامريکارف عمدتا متحد  کماکان پرويز مشکنون ،در ھر حال. ھمکاری کند 
 و ھند و برپا شدن سرو صدا ھای محافلی از رژيم کرزی در مورد خط ديورند، که ھيچ امريکاھمکاری اتمی ميان 

راه افتاده است، رژيم مشرف از طرف محافلی از ھيئت ه  بامريکاکسی نمی تواند بپذيرد مستقg و بدون اشاره 
 ھا و يیامريکاناح ھايی از اردوی پاکستان شديدا زير فشار قرار دارد که سياست ھايش را در رابطه با حاکمه و ج

در واقع تحت ھمين فشار است که اخيرا وزير خارجه پاکستان به نحو محترمانه . انگليس ھا کم و بيش تعديل نمايد 
  .از افغانستان تنظيم نمايد  خواست که تقسيم اوقاتی برای خروج نيروھايش امريکای از دولت ي

تھديد از جانب ھند، که از ابتدای تشکيل پاکستان تا حال ، ھميشه متوجه اين کشور بوده و ھست، محور  ،در واقع
اما دولت پاکستان نه تنھا با ھند بر سر کشمير جنجال دارد، بلکه  . سياست خارجی پاکستان را تشکيل می دھد

در طول تمامی اين سال ھا دولت پاکستان تgش داشته است .  نيز تھديدش می کنددعوای خط ديورند با افغانستان
که کوشش داشته است که کابل در اتحاد با دھلی قرار  ون گردد، بلو غربی اش مصمرزھایکه نه تنھا از جانب 

 افغانستان بتواند ات باm تر از آن محور دوستی پاکستان و افغانستان مستحکم و گسترده باشد و حانداشته باشد و حت
ضياءالحق محافل حاکمه پاکستان . ھند مورد استفاده قرار بگيردبرابر برای پاکستان در  ژيک يبه مثابه عمق استرات

اکنون به نظر می رسد که چنين اطمينانی ديگر وجود .  غربی پاکستان اطمينان داده بود مرزھایرا از امن شدن 
که می تواند به مثابه يک  يورند از جانب دار و دسته کرزی در عين حالیمطرح شدن پيھم دعوای خط د. ندارد

جای ه  رژيم پرويز مشرف عمل نمايد، دارای اين پتانسيل نيز ھست که نتيجه بر عکس بدھد، يعنی برعامل فشار ب
 باعث باز دارد، که رژيم مشرف را به تgش ھای بيشتر در جھت ايجاد محدوديت برای طالبان در پاکستان وا اين

  .شدن بيشتر دستان محافلی در پاکستان گردد که حامی طالبان اند
ی در داخل افغانستان نيز داشته ي تشديد بيشتر دعوای خط ديورند با پاکستان می تواند عوارض جدی ،در عين حال

ھم . ش دامن بزند کل افغانستان را بيشتر از پيتراز در اباشد و دعواھای مليتی در داخل رژيم دست نشانده و حت
از اين زاويه . اکنون صف بندی ھای مليتی در داخل رژيم قوت گرفته است و به سوی تشديد بيشتر پيش می رود 

  ھای تجزيه طلبانه در پاکستان می تواند نتيجه معکوس بدھد و باعث تقويت نوعی گرايش ھایدامن زدن به گرايش
 روی خوش نشان  ھاار معلوم روس ھا حاضر اند با اين نوع گرايش از قر.تجزيه طلبانه در داخل افغانستان گردد

گمان نمی رود که اين سgح ھا . گفته می شود که در نقاطی از سمت شمال سgح ھای جديد توزيع می گردد. دھند 
رژيم اين حرکت با تشديد دعواھای مليتی در داخل . کار افتنده  اشغالگران و رژيم دست نشانده بدر برابردر جنگ 

      .مرتبط است و باعث تقويت بيشتر آن می گردد 
ھا در پاکستان غير قانونی است و زبان   نام آناحت.  ستم اندزيرقدر مسلم است که پشتون ھا در پاکستان يک مليت 

 بی نامجای ه اضر نشده است که بکنون ح تا احاکميت مرکزی پاکستان حت. شان نيز به رسميت شناخته نمی شود
 اشته شده از سوی استعمارگران انگليسی است، نام صوبهذ گنامی که »صوبه سرحد شمال غربی« معنای

صورت بخشی از بلوچستان در ه  را بپذيرد و بر عgوه بخش جنوبی منطقه پشتون نشين پاکستان را ب»پشتونخوا«
ناطق پشتون نشين پاکستان شوونيست ھای پشتون در افغانستان در مورد الحاق م ، ديگرسویاما از . آورده است 

 بيشتر از پيش حاکميت شوونيستی شان را    به افغانستان، اجندای شوونيستی دارند و می خواھند از اين طريق
  .گسترده تر و مستحکم تر نمايند

اما اين حق .  تمامی مليت ھای پاکستان، به شمول پشتون ھا، بايد از حق تعيين سرنوشت برخوردار باشند،از ديد ما
اين .  امپرياليزم به کف آيد در برابرمی تواند با مبارزه  تنھا  بلکه .دست آيده نمی تواند با گدايی از امپرياليست ھا ب
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اين حق نمی .  مليت ھای غير پشتون در افغانستان مبدل گردد رحق نبايد خود به عاملی برای تشديد ستمگری ملی ب
نجات پشتون ھای پاکستان از . ر افغانستان و پاکستان تامين گردد تواند در چوکات نظام ارتجاعی کنونی مسلط ب

 يک راه اساسی و  تنھا و  تنھاتسلط شوونيزم پنجابی و تامين حق کل ملت پشتون برای تامين وحدت ملی شان، 
 موضوع پشتون ،در غير آن. اصولی دارد و آن پيروزی انقgبات دموکراتيک نوين در افغانستان و پاکستان است

ن حاکم بر دو کشور مورد سوء استفاده اھای پاکستان کماکان به مثابه تيغ دو دمه توسط امپرياليست ھا و مرتجع
   .  ستم کماکان تحت ستم خواھد ماند زيرو اين مليت قرار خواھد داشت 

 
  

 عابد حيدری 
:یبراھويي  

 !»خط ديورند را به رسميت نمی شناسم«
 خورشيدی برنامۀ کاری خويش را به نمايندگان پارلمان کشور 1385 دوم ماه حمل کابينه جديد افغانستان در نيمۀ 

 بی پرده ،قبائل ضمن معرفی برنامۀ کاری اش در آينده  نامزد وزارت سرحدات و-براھويیآقای کريم  .نمودارايه 
  »رسميت نمی شناسمه خط ديورند را ب« :عgم نمود کها

جانب نيز  بلکه طرف توجه سائرين از جمله اين خود جلب نمود؛ه را بيgن وکشعار دلکش اين کانديد نه تنھا توجه 
پاکستان که حيثيت خط   افغانستان وميان به ارتباط خط ديورند ی خواستم چند سطر،وی اين دليلر .قرار گرفت

 غول نمودهخود مشه خواھم سوالی را که ذھنم را ب  از آن میپيشاما  . به رشتۀ تحرير در آورم،دارد  رامرزی
 را عھده دار یوليتوقبائل در چوکات کابينۀ افغانستان چه مس وزارت سرحدات و:  که و آن اين مطرح سازماست،

 دفاع؛ (که جزء وزارت ھای نظامی سه گانه خاطر اينه ب .همسلما ن  خواھد پرداخت؟مرزھاآيا به ستر  خواھد بود؟
    .تفنگ ھم ندارد نبوده؛و)امنيت ملی داخله و

 مرزطوmنی ترين  .قابل تذکر ندارد غرب مشکل جدی و شمال غرب و شمال شرق؛  افغانستان در شمال؛رزھایم
نيروھای خارجی مقيم آن؛  ن دولت افغانستان ووmوگفتۀ مسه خط مرزی ديورند است که ب افغانستان عبارت از

دانند  خط را مرز افغانستان با پاکستان میھمه اين  .گردند ن طريق داخل افغانستان می آھا از ستيترور ن وامخالف
 وزير کدام سرحدات یدانم پس اين آقا نمی» شناسم خط ديورند را به رسميت نمی«:گويد  میبراھويیاما آقای .

  !ن بدانيمآديگران ھم چيزی از لطفا بنگاريد تا من و دانيد؛ وزارت را می  اينکاریوليت واست؟ اگر شما مس
خواھم طور فشرده در مورد پيشينۀ  می .دھد صلی بحث مارا خط مرزی ديورند تشکيل میدرين نوشتار موضوع ا

   .تاريخی آن چند سطر به رشتۀ تحرير در آورم
 :خط ديورند عبدالرحمن خان و

مرزی کشور است که موافقتنامه آخرين يايی تانين مرزھای افغانستان با ھند بري تعيرابطه با در  ديورندموافقتنامه
ھنری  سر نامه از جانب بريتانيا يک ديپلومات کار کشته ب و}1901-1880{عبدالرحمن  نب افغانستان اميراز جا

 جمادی اÖول 20 برابر با م 1893مبرا نو12تاريخ ه  بيايیتانيول امور خارجۀ دولت ھند برومس-مارتمر ديورند
  . استمشھور  »ندخط ديور«خط به اين  ،از ھمين رو . قمری در کابل به امضا رسيد1311

يا ھم تحت فشار معين قرار داشته؛  نگارند که گويا امير راضی نبوده و  از دوستان قلم به دست مییکه تعداد اين
او پادشاه . تواند امير را از انجام اين عمل ناپسندش برائت دھد به ھيچ وجه نمی و ھا چنگ نمی زند چندان به دل

در اختيار  مجھزی را امير اردوی قوی و. زوmنه کشيده شده  زنجير و بود؛ نه يک زندانی سياسی درکشوريک 
فتن وھنوز خاطرات در ھم ک .يا ھم مشخص تر بگويم انگليس ستيز را با خود داشت او ملت بيگانه ستيز و.داشت

 ،رآنب بنا. در خاطر مردمش زنده بود سائر نقاط کشور و در ميدان مشھور ميوند) ھا  انگليس (قھرمانانۀ دشمن
 . را به گردن نگيرد وليت بزرگ تاريخ واين مس رد نموده؛ توانست امضای معاھده را امير می

رغبت او به امضا  نشان دھندۀ ميل و ت انگليس نيز حاضر بود؛ا امير در دربارش که ھيسخنرانی ، ديگرسویاز 
mزم ديدم که حدود بين  افتيم وزيان خود ي  درسود و  شريک ما نيز دوست mيق و امروز...«: باشد معاھده می

خواه از عدم قابليت سر کردگان  در عھد سلطنت پادشاھان سابق؛...اختgفات جزئی رفع گردد طرفين معين و
 ولی بعد ازين ترک کينۀ ديرينه کرده؛ .ی واقع شديجنگ ھا ھا؛ی خطای انگليس  وواسطه خبطه افغانستان وخواه ب
پس بدون واسظۀ  دن اين دوستی به دشمتی mزم بود که حدود دولتين معين گردد؛برای مبدل نش . با ھم دوست شديم

  »...را معين نموديم دوستانه حدود خود خود، غير در خانۀ
سر  و» .دست بر داشتم، من از قوم وزير که سخن شنو نبودند و...  «:در جای ديگر از بيانه اش آمده است که

بعد ازين کميشن ھای طرفين ...«: خط به روی اراضی چنين اظھار داشتنشانی نمودن ن وييتعباره  در انجام،
بر نقاط فاصل مناره ھا خواھند ی طرفين را از ھم جدا نموده؛ يشدکه قطعات زمين مشترک؛ رعايامأمور خواھند 

خط  به من داده است که دولت انگليس ھيچگاه از عھد نامۀ به خط خود امضا کرده و ديورند درين مورد. افراشت
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من ھم وثيقۀ به او دادم که از جانب دولت عاليه و مستقلۀ افغانستان  .فاصل سرحد به اين سو تخطی نخواھد کرد
  »...تجاوز متصرفانه به عمل نخواھد آمد

گردد که نه تنھا امير  اين امر کامg ھويدا می  متن سخنرانی امير عبدالرحمن خان به دقت مطالعه گردد،،ھرگاه
 مذکور را امضا کرده است، وافقت نامهطور کامg آگاھانه متن مه ب  با عgقمندی خاص واده بلکه حتزير فشار نبو

امير  که گويا را مبنی بر اين نويسنه تاريخ  تاريخ ساز، از دوستان شماری  ديدگاه ھایخوب اگر قرار باشد
  بعدی را چگونه میپادشاھان، عملکرد شده بپذيريموافقتنامه مجبور به امضای م  وبودهعبدالرحمن خان زير فشار 

  .نواسه اش با قضيۀ ديورند چگونه بر خورد کردند  از عبدالرحمن خان پسر وپسببينيم .  کردهتوان توجي
 :خط ديورند حبيب هللا خان و

 از کشته شدن او، پسرش امير حبيب هللا خان به پسيم ييا بھتر است بگو  از مرگ امير عبدالرحمن خان وپس
 ديورند توسط وافقتنامهی م امضاھفت ماه بعد از هللا خان يازده سال و امير حبيب}1919-1901{ت رسيد قدر

ه دور از ھر نوع فشار ب طور آگاھانه و که به خط ديورند مشھور است، ھندوستان را مرز بين افغانستان و پدرش،
   :متن اين معاھده در اثر مرحوم غبار چنين نقل شده است .رسميت شناخت

 امير حبيب هللا خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و أعليحضرت سراج الملة والدين،. بسم هللا الرحمن الرحيم«
نمايندۀ محترم  جناب سر لوئيس ويليام دين وزير خارجه دولت با عظمت ھندوستان و طرف و توابع آن از يک

فرمايد که در مسائل   الذکر به اين وسيله قبول میعليحضرت پادشاه فوقا...دولت پادشاھی انگلستان از طرف ديگر
والدين نورهللا  حضرت پدرم ضياء الملةياعلکه  قراردادی خارجی و جزئی وکلی عھد نامۀ راجع به امور داخلی و

لوئيس  ھمچنان سر. مخالف آن رفتار نخواھد شد عمل خواھم نمود وبا دولت عاليۀ انگليس منعقد نموده، }مرقده
که دولت عاليه انگلستان با پدر مرحومم  تعھدی نمايد که ھمان عھد نامه و  به اين وسيله قبول میويليام دين

را به إعتبار خود  ھا غيره منعقد نموده، من آن الدين راجع به امور داخلی، خارجی و الملة وءضياعليحضرت ا
  } ...ر نخواھد نمودھا به ھيچوجه رفتا نويسم که دولت انگلستان مخالف آن می دانم و باقی می

 .  با خوانندگانداوریحال 
 :خط ديورند امان هللا خان و

أکيد  ھا را به رسميت شناخته وتی سائر معاھدات پدرش با انگليس  ديورند وتوافق نامهنه تنھا امير حبيب هللا متن 
استقgل سياسی افغانستان بعد از حصول  کرده است، بلکه نواسۀ امير عبدالرحمن خان يعنی شاه امان هللا خان نيز

 به نقل فشرده آن راپدر کgنش با دولت انگليس، مھر تأئيد گذاشته است که در زير   بر ھمه معاھدات پدر وباردو 
                          .گيريم افغانستان در پنج قرن أخير به خوانش می از کتب افغانستان در مسير تاريخ و

    ميgدی که ده يوم بعد از انعقاد،1919ست و اگ8روف به قرارداد راولپندی منعقدۀ در مادۀ پنجم قراداد صلح مع
شود،   خورشيدی که روز استقgل افغانستان ناميده می1298 اسد 28 ميgدی مطابق 1919ست و اگ18تاريخ ه ب

افغانستان را که  ان ودولت افغانستان سرحد بين ھندوست« :از طرف شاه امان هللا خان توشيح گرديده، آمده است که
  .» نمايد قبول نموده، قبول می ،]حبيب هللا خان [امير مرحوم

با استفاده از صgحيت  يا مشوره با نمايندگان شان،  مردمیبه شيوۀ جدش بدون مراجعه به آرا(شاه امان هللا خان
 ی اندک،ه آن ھم قناعت نکردهو ب قبول نمود ، قرار داد صلح راولپندی را امضا و)خويش منحيث پادشاه افغانستان

بدون واسطۀ غير در خانۀ ... «:ديورند گفته بودتوافقنامه بعد مثل پدر بزرگش که در بيانيۀ خود که در ارتباط به 
اين .  ديورند را پذيرفتموافقتنامهکابل - برای بار دوم در خانه اش»...را معين نموديم دوستانه حدود خود خود

 خورشيدی چنين 1300 عقرب 30 برابر با ميgدی 1921مبر ا نو22ۀ کابل به تاريخ پذيرش در مادۀ دوم معاھد
  :صراحت دارد

که دولت عاليه افغانستان به موجب مادۀ  طوری افغانستان را دولتين عاليتين عاقدتين بالمقابل سرحد ھندوستان و«
  قبول می افته است، قبول کرده ميgدی در راولپندی انعقاد ي  1919ستو اگ18تاريخ ه ب پنجم عھد نامۀ که

   »...نمايد
قرار   که گويا امير عبدالرحمن خان در وقت امضای معاھده ديورند تحت فشار انگليس ھابپذيريمھرگاه بالفرض 

ھای بعد از استقgل  که در سال مھمتر ازآن اين داشت، پسرش امير حبيب هللا خان تحت کدام فشار قرار داشت؟ و
 برابر ھا بودند که در یبلکه برعکس انگليس زير فشار قرار نداشت، پادشاه افغانستان امان هللا خان سياسی، نه تنھا

 .برای بار اول به افسانه شکست ناپذيری شان خط بطgن کشيده شده بود فرزندان اين مرز وبوم شکست خورده و
مينگير ساخته بودند، اما با تأسف ز  شکست بزرگ نظامی روبرو واباشندگان کشورما دشمن را در ميدان نبرد ب

رغبت مھر  بر ھمه معاھدات استعماری گذشته با ميل و و که در ميدان سياسی باخت اين زعامت سياسی کشور بود
به قوت )ديورند (ھندوستان  افغانستان وميانخط مرزی که است در ھمه اين معاھدات تأکيد شده : صحه گذاشت
 .بر آن مھر تأئيد گذاشته اند) نواسه و پسر پدر،(ھا مه آنھ. خود باقيست
 :خط ديورند ظاھر شاه و
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 يرش خط ديورندذعدم پ  مبنی بر رد و يینوع اقدام سياسی کاکاھايش نيز ھيچ زمان زمامداری ظاھر شاه و در
عgميه تخليه ھندوستان ا ميgدی 1947که انگلستان در سوم جون وقتی .پاکستان صورت نگرفت  افغانستان وميان

بار ديگر بر  پاکستان در نقشۀ سياسی جھان عرض اندام نمود، قضيۀ ديورند يک  نام بهدولت جديد  را نشر نمود و
  منعقدۀ شھر بنو فيصله کردند که1947جون 21که نمايندگان تمام پشتونستان در جرگۀ  نآھا افتاد و با  سر زبان

اين کشور يک حکومت آزاد پشتون بر  خواھند در میبلکه  ، رانه پاکستان خواھند و میرا ھا نه ھند  پشتون«
نوع ھمکاری از  دولت افغانستان عمg ھيچ}.234غبار جلددوم صفحۀ {».اساس جمھوريت اسgمی تشکيل دھند

نمايندگان   ميgدی عين قضيه در افغانستان تکرار شد و1947بلکه در آغاز سال  اين تنھا نبود،.خود نشان نداد
را به کابل  عgم نموده نمايندگان خودادر برابر پاکستان  را استقgل خود} مجلس{  جرگهقبائل سرحدی طی يک

بلکه مذبوحانه   يا نمايندۀ فوق العادۀ جرگه جواب مثبت نداد، عزام کردند اما حکومت ظاھر شاه نه تنھا به وفد وا
 . پاکستان منصرف گرداندبرابررا از اقدامات مسلحانه در  ھا کوشيد تا آن

 :شھکار سياسی
 1947مبر اعظم افغانستان در نواشاه محمود خان صدر : اين بود که کاکاھايش انجام دادند، آنچه را که ظاھر شاه و

نمايندۀ فوق العاده « به عنوان،محمد خان بود که از کواسه گان امير دوست نام نجيب هللا خان راه ميgدی يک نفر ب
نه تنھا به نفع » نوکار اين جوانک بی تجربه و« به قول غبار.عزام کردابه پاکستان » رتضص اعليحاممثل خ و

 .بلکه بر عکس آب به آسياب دشمن ريخت  ديورند کاری انجام داده نتوانست،یقبائل ماورا افغانستان و
در برگيرندۀ به  و  خورشيدی در کابل به نشر رسيد1326 دلو 15 به تاريخ» بيانات« نام رزيکه  او در کتابی

يم که تأمين يگو ما نمی« : نگاردمی  آن چنين 51در صفحۀ  ،بود ديپلوماتيک او!! صطgح شھکاری سياسی ا
 تنھا چيزی را که می... ھا تمام شود رفقای مسلمان آن به نقص پاکستان و) ھا پشتون(ھا ھويت آن حريت و حقوق،

نام ه  را تشکيل نمايند و موسم بی، کشور واحدسند با اوتونومی کامل ھای ميان ديورند و م آن است که افغانيخواھ
اين ...معنوی شان بلند برود يد تا سويۀ مادی وآعمل ه ھا مساعدت ب با آن...ھا نمايندگی کند باشد که از قوميت آن

اقدامات  نظريات و اظھارات من و نکته را نيز به افراد حکومت پاکستان توضيح نمودم که نبايد مراجعات و
  ».يا مخالف پرستيژ خويش بشمارند داخله در امور پاکستان محسوب دارند، وحکومتم را م

خصوص مممثل   نمايند که اين به اصطgح نمايندۀ فوق العادۀ افغانستان وداوریخوانندگان محترم خود 
 تمام  را که اگر به نقص پاکستان»پشتونستان«زادیآگويد که افغانستان  او می .عليحضرت چه شـھکار نموده استا

اما  تقاضا کرده، )خود مختاری يا استقgل داخلی(اتونومی  ديورندیموصوف برای مناطق ماورا .خواھد  نمی،شود
يا ايالت  درالی چنين است که ھر صوبه وفدانست که قاعدۀ کل در رژيم ھای  نمی!! ٍاو به حيث يک ديپلومات 
 صرف اطgق ،تقاضا داشته  خط ديورندین ماوراچيزی ديگری که او برای باشندگا. دارای اتونومی خود است

با قبول آن صرف  او اصg به خط مرزی ديورند کار نداشته و .بس ھا نمايندگی کند و نامی بوده که از قوميت آن
.  عgقمند بوده که به صوبۀ سرحد، صوبۀ پشتونستان گفته شود ی به مناطقتنھااو  .کرده بر مسائل عاطفی بحث می

    .بس وچستان ومثل صوبۀ بل
 :رايگانۀ نمھمانخا

آن بود که  انجام داد، خط مرزی ديورندی که شاه محمود خان به باشندگان ماورا!! یبعد ازين تاريخ، خدمت ديگر
ميدانی را  .گرفت اين روز را ھمه ساله جشن می  مسمی نمود و»پشتونستانروز «نام ه ب}  رانھم سنبله{روزی را

نام  ه را در چوکات تشکيgت اداری کشور بیرياست  مسمی نموده و)ھار راھی پشتونستانچ (در کابل به ھمين نام
 یرايگانبه مھمانخانۀ بيشتر اين رياست . در بعضی از وmيات شعب آن نيز عرض وجود نمودند  تشکيل و»قبائل«

ان بی ھويت از ھر ی مھمانيغرض پذيرا شبيه بود که با مصرف گزاف از پول ماليات مردم بيچارۀ افغانستان،
 که امروز من، تو و چنانی. وليت چه استودانست که وظيفۀ اين رياست بی مس ھيچکس نمی .دست فعاليت داشت

      قبائل شامل در کابينه چه خواھد بود؟ دانيم که وظيفۀ اصلی وزارت سرحدات و ديگران نمی
مو زادۀ ظاھر شاه به عنوان صدر أعظم بر  ع- خانداوودکه سردار  از دوران صدارت شاه محمود خان تا ايامی

اما . ديگر از خط مرزی ديورند خبری نبود .رنگ باخته بود پشتونستان موضوع اريکه قدرت خانوادگی تکيه زد،
 مناسبات دو کشور افغانستان و، اين رو از پشتونستان را دامن زده و آتشه بار ديگر موضوع اين سردار دو

 بر خورد نظامی دو کشور بود بين نزديککه  تا حدی گذاشت و به وخامت می وپاکستان با گذشت ھر روز ر
 . صورت گيرد

 :»ونستان زمونژتدا پش« مهنغ
اين ( موضوع دا پشتونستان زمونژ،اقتصادی از نگاه نظامی وبرابر نا ی ھای بی مفھوم ويبعد ازين صف آرا

به سطح محافل مشاعره، مراسم تجليل از روز  رفت و سردتر شده می ، با گذشت ھر روز سرد و)پشتونستان ما
 تعداد از حلقات معلوم الحال که ھدف ديگری را تعقيب می مقاmت آن ھم توسط يک تحرير مضامين و نھم سنبله  و
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ھند خالی از نقش   شوروی و»داپشتونستان « که در پف کردن سرنایبر آن اند  يیعدۀ. گرديد کردند، خgصه می
    .نبودند

را به » داپشتونستان زمونژ «بار ديگر نغمۀ  يک،قدرت رسيدنه ب  سرطان و26 از کودتای پسداوود خان سردار 
وی در سال ھای اخير رياست . نه ھم مدت طوmنی دوام کرد  نه آنقدر جدی بود وباراما اين  .نواختن گرفت

روابط حسنه با کشور پاکستان گرديده تحکيم  در پیزيرا . به باد قراموشی سپرد  رامسالهجمھوری اش تقريبا اين 
 .بود
 ی؟ قبائل ماورا!ين سر نوشتيديگر درامۀ به اصطgح تع قدرت رسيدن حزب خلق باره ب  از کودتای ثوروپس

در پاکستان که فضای سياسی بعد از سر نگونئی حکومت ذوالفقار علی بوتو توسط  .خط ديورند روی صحنه آمد
ال ضياء الحق متشنج گرديده بود، تعداد از سران أحزاب چپ مناطق قبائلی به يک کودتای نظامی به رھبری جنر

  معنوی را در خدمت اين خانان دوسره ادارۀ استخبارات افغانستان ھمه امکانات مادی و. افغانستان سرازير شدند
    .قرار داد

در اختيار اين  اشانه کرده بودند،خاطر زنده ماندن ترک خانه وکه  ما که ب ميھنانعده از ھم بھترين خانه ھای آن
 .دست آزاد داشتند خوشگذرانی خgف عرف جامعۀ ما ھا در ھر نوع عياشی و آن .مھمانان ناخوانده قرار گرفت

جوانترين زنان  بھترين و پاکستان -  دوست داشتنی شانميھنتعداد کثيری از اين خانان دوسره در وقت بر گشت به 
  .با خود بردند ھا ازدواج کرده بودند، دختران افغان را که با آن و

به مصرف دولت افغانستان غرض تحصيgت عالی به  ھزارھا جوان پاکستانی به عنوان افغان و ده ھا، صدھا و
پاکستان به  در کشورشان ھا امروز شدند، که ھمۀ آن سائر کشورھای سوسيالستی إعزام می اتحاد شوروی سابق و

جوان وطن ما از دسترسی به تحصيgت عالی  ھزارھا که صدھا و در حالی. دن مصروف خدمت اناحيث متخصص
ن خط مرزی ديورند به وطن اسر انجام ديديم که اين به اصطgح مخالف. ھم در خارج از کشور محروم مانده اند آن

ای افغانستان تبارگر ولی اين رژيم ھای سياسئی غير مردمی و .مصروف اند در آبادانی آن شان پاکستان بر گشته و
 .» دھن خويش را شرين سازند،حلوا حلوا گفتن«    تgش داشتند با  بودند که

اگر از ھر فرد قبائلی  !کنند نه ھم پرواز می ھا غافل ازين بودند که اين خان ھای دوسره نه بار می برند و آن
که اجمل ختک  مثل اين. کستاندھد که از پا ه از کجا ھستی؟با افتخار جواب میکماوراء خط ديورند پرسيده شود 

پاکستانی که حدود بيست سال در وزير اکبر خان کابل با پول ملت مظلوم افغانستان مصروف عياشی، خوشگذرانی 
په افتخار سره ويلی شوم « طی يکی از مصاحبه ھای خويش با راديو بی بی سی اظھار داشت که و شعر گفتن بود،

  .)»افتخار گفته می توانم که من يک پشتون پاکستانی ھستمبه «(»پاکستان يو پشتون يم چه زه د
   :)پشتون ھای ھر دو سوی مرز يکی ھستند(دی بر پشتانه يو و رل

لروبر پشتانه «اظھاراتش را با يک کلمۀ عاطفی  بود،»پشتونستان« داعيۀ اھنگانسر انجام أجمل ختک که از پيش
 .داعيۀ پشتونستان کوبيد  بر تابوت بود که اویاين آخرين ميخ وپايان رساند ه ب»يودی

 پروردۀ مجاھداناکثريت سران .دانند ھمه می طالبان در مورد خط مرزی ديورند  ومجاھداندر ارتباط به سياست 
 دو گروه نخواستند نان بخورند و  ھر.  سازمان جاسوسی پاکستان بوده اند- آی.سا .طالبان ھم ساختۀ آی پاکستان و

دانستند  مانند سائرين می ھا آن . نبودند»داپشتونستان زمونژ« عgقمند نواختن نغمۀ ،ملحوظ بدين .نمکدان بشکنند
 دوکشور را ميانزيرا اين خط حيثيت مرز بين المللی  .ھوده استيکه حرف زدن در مورد خط مرزی پاکستان ب

 .دارد
 به رھبری آقای کرزی در تحت الحمايۀ نيروھای بيگانه دولت جديد و] در آغاز[  از سرنگونی طالبان،پس

ه که کسی ديگری اين موضوع را ب  اينتا ،بودچندان عgقمند مطرح کردن درامۀ خط ديورند ن افغانستان، نيز
در   خاردار راديوارملل متحد طرح تمديد سازمان که جنرال پرويز مشرف در مجمع عمومی  مثل اين. وردآيادش 

 خط سوی يک  ازويرانگرخاطر جلوگيری از نفوذ نيروھای ه ب) خط ديورند (مرزھای کشورش با افغانستان
ی، تgش کردند ي سياست تبار گراھواداران از شماری ، اين طرحمبا إعg . ديگر آن پيشکش نمودسویمرزی به 
 .بنوازند که ديگر بيھوده خواھد بود  را»نغمۀ فراموش شدۀ ديورند«بار ديگر 

گردد که خط مرزی ديورند را منحيث  وضاحت معلوم میه ب دقت شود، مقامات رسمی افغانستان سخناناگر به 
 عضای طالبان و ا، ھاستيکه ھميشه مدعی اند که ترور از جمله اين. می پذيرندبين دوکشور  مشترک، مرز

ستی يدست به أعمال ترور شوند و القاعده از مرزھای پاکستان با افغانستان عبور نموده به افغانستان سرازير می
 .کنند ثبات را مختل می ه امنيت وزد

جز از خط مشھور ه پاکستان کدام نقطه است؟ مسلما ب ھا پرسيده شود ھدف تان از مرز افغانستان و ھر گاه ازآن
توان   پس می،ھرگاه چنين باشد .نام ببرند......حسن ابدال  سند، محل ديگری مثg اتک، توانند از جا و ديورند نمی

اگر چنين نيست، پس چرا  .شناسد رسميت میه  افغانستان در عمل خط مرزی ديورند را بدولتاظھار داشت که 
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 يورندمرزی دنيروی نظامی اردوی پاکستان درنوار  حدود ھشتاد ھزار دولت افغانستان در ارتباط به استقرار
 سکوت نموده است؟

 »خط ديورند«نام ه پاکستان که ب ستان و افغانميانتوان نتيجه گرفت که مرز   در آخير می،که نوشته آمديم چنانی
 مورد تأئيد و  به حيث مرز بين المللی دو کشور،گردد سيزده ساله می و صد امروز يا فردا يک مشھور است و

  ازپس رژيم ظاھر شاھی ،که قبg ھم تذکر رفت طوری .سازمان ملل متحد است پذيرش ھمه کشورھای جھان و
از سابق با پاکستان مناسبات ديپلوماتيک در سطح  و رسميت شناخته کشور را ب  آن1947تشکيل پاکستان در سال 

رسميت شناختن ه به مفھوم بن راييقينا تبادلۀ سف تا اکنون ھم اين مناسبات موجود است، تبادلۀ سفارت کبری داشته و
 .کامل يک کشور است

پارلمان افغانستان  ان خواھد بود که دولت وصgح مردم افغانست خير وه ب: توان نگاشت که به عنوان حسن ختام می
 ھر گاه بتوانند  و.عتراف نمايند ا در مناسبات ميان دو کشور تبديل شده،»زخم ناسور«که به  رسما اين معضله را

ھم مؤفق  دست بياورند، بازه  ب،که در نقشۀ اصلی ضميمۀ معاھدۀ ديورند نشانی شده است را یيخط مرزی 
به افغانستان  ی که ھمين اکنون در تصرف پاکستان قرار دارد،ياراضی  ھا کيلومتره ا به دزير .گردند محسوب می

 .شود شود،که تحقق اين امريک پيروزی بزرگ برای کشور ما شمرده می ده میردانيبرگ
 رسميت نمیه فرمايد که خط مرزی ديورند را ب قبائل افغانستان می  وزير سر حدات وبراھويیکه آقای  اما اين

ه نمايندگان مردم ب از اظھار اين حرف عاطفی در برابر شود ھدف آقای وزير مگر می .شناسد، بسيار جالب است
 یاm ھيچ عقل سليم و عضای مجلس بوده باشد که نصيب گرديد،اشش رای موافق  ھفتاد و صد و دست آوردن يک

 .42اتخاذ نمايد را یيک عضو کابينه خgف سياست جاری رژيم چنين موقف دھد اجازه نمی
 
  داکتر بارنت روبين و ابوبکر صديقی: ويسندگانن

  ، واشنگتن دی سیامريکاانستيتوت صلح اياmت متحده 
  2006 اکتبر سال -گزارش اختصاصی

  برگردان از داکتر ھارون اميرزاده
 شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان

 ناجای مقدمه مولفه يادداشت مترجم ب
 در امور افغانستان است، يیامريکا استاد دانشگاه نيويارک که يکی از معتبر ترين کارشناسان -بارنت روبينداکتر 

گزارش کنونی . دوش دارده  نيز بامريکااياmت متحده » انستيتوت صلح«  افغانستان شناسان را درهرھبری گرو
ص در تابستان امسال در نتيجه سفر خصوه  اخير و بسال ھایپژوھش ھای موصوف در دستاورد ،  از ھمهپيش

ست و مgقات ھای وی با نخبگان سياسی، فرھنگی و قومی ونويسنده به افغانستان در ماه ھای جوmی و اگ
 ژورناليست و دانشمند - ابوبکر صديقی  در ترتيب اين گزارش  افزون بر داکتر روبين . افغانستان تھيه شده است

  .سھم دارد نيز
 افراسياب ختک و احمد رشيد در پاکستان و ھمچنان عمر زاخيلوال، رسول امين، حامد وردک از ھمکاری   مولفان

ھمچنان مطابق به ادعای نويسندگان برخی شخصيت ھای  .زاده در افغانستان نيز بھره مند شده اند و ھمايون حميد
 که نخواستند اسم شان افشا امريکاسياسی و قومی نسبت حساسيت موضوع در پاکستان، افغانستان و اياmت متحده 

 از مولفانطرح ابتدايی گزارش به گفته .  گرفتندسھم گزارشاين  در تھيه ديدگاه ھا، و اطgعاتشود، نيز با ارائه 
  نيزSebastien Trives  سبستيان تريفزوMarvin Weinbaum نظر و تاييد احمد رشيد، ماروين وينبا وم 

  .گذشتانده شده است
انستيتوت جامعه   مدعی اند که پژوھش مذکور مورد تائيد و حمايت صندوق بنياد راکفلر،مولفان ،به ھمين تر تيب

که درين  ديدگاه ھايی  مولفاناما به عقيده . باز، حکومت شاھی ناروی و حکومت بريتانيا نيز قرار گرفته است
و سياسی کانگرس اياmت متحده را که از حمايت مالی » انستيتوت صلح« حتمی نيست که ديدگاه ھای ،ارش آمدهزگ

  . بازتاب دھد   برخور دار است،امريکا
خصوص در مورد خط ديورند در چند سال ه پيرامون عوامل بحران آفرين در روابط ميان افغانستان و پاکستان و ب

 نخسين اما شايد اين. نموده اند   پيوسته ابراز نظر   اخير تعدادی زيادی صاحب نظران و آگاھان داخلی و خارجی

                                                
 با ديده ؛با ھمه ادعاھا و روشنفکر نمايی ھايش پوشالی  وزير امور خارجه رژيم -داکتر رنگين دادفر سپنتا استاد وقتی.  42

 از براھويی نيمه باسواد در درايی بر پاکستان آن ھم برای نخستين بار در تاريخ ديپلماسی کشور ادعای ارضی نمايد، ديگر
 نياز دارد تا  و غيب گويیاين ديگر به رمل اندازی و فال بينی. مسايل سياست بين المللی چه جای شکوه و شکواييه می ماند

بدانيم که آيا سپنتا از سر چاپلوسی و نوکر منشی نزد کرزی و تيم مافيايی اش که ديوانه وار به تبارگرايی جنون آميز رو 
اگر  تراز دانش وزير .  اند، دست يه چنين ياوده سرايی يازيده است و يا اين که به راستی در زمينه مطالعاتی نداردآورده

  .ويراستار - خارجه در باره محوری ترين مساله سياست خارجی رژيم چنين باشد، پس وای بر کشور
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داخلی و   و راھکار ھای جديد محصول يک پروژه تحقيقی متشکل از کارشناسان   باری باشد ، ريشه يابی بحرانات
  . خارجی در آستانه جرگه قبايلی فرامرزی را می توان مورد مطالعه و قضاوت قرار داد

   ان شکست بن بست در روابطگونه بنيادی و شفاف شناسايی خط ديورند به عنوه درين گزارش برای نخستين بار ب
 در مرکز تمام تgش پژوھشگران شکستن بن ،به بيان ديگر. افغانستان و پاکستان در نيم سده اخير مطرح می شود

بست در روابط افغانستان و پاکستان با دادن امتيازات به قبايل دو طرف مرز ديورند در بدل شناسايی خط ديورند 
 نه تنھا ثبات پايدار در منطقه، تامين حقوق مشروع ،ر صورت تحقق اين طرح دمولفاناز نظر . تشکيل می دھد

قبايل پشتون، رفاه و توسعه را برای کشورھای افغانستان و پاکستان به ھمراه می آورد، بلکه جيوپليتيک منطقه را 
  . می دھدتغييرنيز 

 افغانستان و پاکستان پايان می دھد بلکه  باز و شناخته شده نه تنھا به کشمکش ھا ميانمرزھای ،مطابق با اين طرح
می تواند الگو و    اين طرح ،ازين رو. در نزديکی و عبور و مرور قبايل دو طرف مرز نيز مفيد خواھد بود

   محرک برای باز نگھداشتن ساير مرزھای افغانستان با کشورھای ايران و آسيای ميانه شده و به نزديکی
زيرا مرزھای افغانستان نه تنھا با کشور پاکستان . زھا کمک خواھد نمودھمفرھنگان و ھمزبانان اطراف مر

     .تحميلی است بلکه ساير مرزھای افغانستان نيز اجباريست
 امريکارھبری دانشمندان و کارشناسان خارجی و نفوذ انستيتوت صلح  به ًظاھرا » شکست بن بست«ھرچند طرح 

 ھمه ،اما با وجود آن  الی و سياسی می شود، ساخته شده است،  حمايت مامريکا کانگرس سویًکه مستقيما از 
. پاکستان است   حزب عوامی   ھای ًواقعيت ھای منطقه در آن بازتاب نيافته و بيشتر متاثر از ديدگاه ھا و خواست

 ستان استفادهو و ھندپيشينحزب عوامی که در نيم سده گذشته از امکانات سياسی و اقتصادی افغانستان، شوروی 
 بيرون می امريکاخصوص انستيتوت صلح کانگرس ه ھای آن از طريق غرب و ب اعظمی نمود، امروز خواست

    . بر آيد
درکميت نفوس قبايل دو طرف ديورند و گسترده نشان دادن مناطق زيست    مبالغه ،يکی از معايب ديگر اين طرح  

پشتون در دو طرف مرز به عنوان واقعيت ازين رو در طرح کنونی اگر دفاع از حق مشروع قبايل . ستآن ھا
 احترام و تائيد است، اما تائيد يک حق و واقعيت نبايد به بھای انکار ازحقوق و واقعيت ھای   انکار ناپزير در خور

زودی ه از يک بن بست عبور خواھند کرد ولی ب» شکست بن بست« طراحان ديدگاهازين . انکار ناپزير ديگر شود
 و اين بن بست ھای جديد با توجه به روابط فرھنگی، تاريخی و مذھبی با   .گر خواھند رسيدبه بن بست ھای دي  

  . خطر ناک تر از بن بست با پاکستان خواھد بودارھاايران و کشورھای آسيای ميانه ب
 خط ديورند در چارچوب منافع ملی    پيرامون   طرح جديد می تواند محرک يک گفتمان ملی داغ، به ھر ترتيب   

 نام خط زير  افزون بر آن اين طرح می تواند به بازی نيم قرنه . در آستانه جرگه قبايل فرامرزی شود  افغانستان 
اما برای تطبيق بسياری مواد اين طرح جسارت سياسی و ملی نياز است تا   .حيث ابزار نيز پايان دھده ديورند ب

  . بزدلی سياسی و اسير نيم قرنه در زنجير ديورند
  : روشن ساخت  م بايد در مورد واژه ھا و زبان ترجمه بايد چند نکته رادر فرجا

برخی قسمت   آن ترجمه شده است، به استثنای مقدمه و   زيادبخش بودن گزارش،  درازنخست بايد گفت،با وجود
چندان  و که خود شاھد عمليات تروريستی در منطقه بوده اند، تکراری یھای ديگر که برای خواننده آگاه افغانستان

   . دلچسپ نخواھد بود
 يعنی نام رسمی اداره فدرالی مناطق قبايلی است، FATA(-Federally Administrated Tribal Area(وم،د

  يعنی ھمان ھفت ايجنسی در اطراف خط ديورند آمده است؛» قبايل آزاد « ولی در ترجمه 
شمال غرب نام رسمی آن و يا صوبه  مرزی يعنی ايالت -NWFP (North West Frontier Province(م، سو

  .سرحد ترجمه شده است
مقررات جرايم سرحدی ترجمه شده، نه آئين نامه و يا قانون Frontier Crimes Regulations (FCR (چھارم

  .جرايم سرحدی
  فشرده    
بلوچ که مطابق   شورشيان ناسيونالست.  فعال اندبرابرانه طالبان و القاعده در ھر دو کشور افغانستان و پاکستان -1

 به ادعاھای رھبران پاکستان از حمايت ھند برخور دارند و با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان فعاليت می
پايان دادن به گروه ھای خشونت گرا . کنند  ھمسايه نقش منفی بازی می  کنند، نيز در وخيم شدن روابط دو کشور

ايجاد طرح خشونت زدايی ميان دو کشورکه با منافع . کشور داردبه ھمکاری دو  نياز ويژه در اطراف مرزه ب
آنان خود را مطابق به قطعنامه ھای ملل متحد و ساير  حياتی واشنگتن، ناتو، و جامعه جھانی نيز سازگار است و

  .خيلی ضروری پنداشته می شود تدابير متعھد در افغانستان می دانند،
 و ايجاد دولت پاکستان در   تقسيم ھندوستان ران تمام حکومت ھا بعد ازروابط افغانستان و پاکستان در دو  .2  

ھندوستان از زمانی که ھند در  برخی عناصر تنش ھا ميان افغانستان و . ھمواره خصومت آميز بوده است1947
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البان شمول حکومت طه تمام رژيم ھای سياسی افغانستان ب.  سلطه بريتانيا قرار داشت به ميراث مانده است   تحت
 و ھمواره صحبت از داعيه پشتون و بلوچ ؟حيث مرز بين المللی به رسميت نشناختنده ھرگز خط ديورند را ب

  .پاکستان شده است
 در اطراف مرز در خاک پاکستان قرار داشته و از ھمان منابعی سر آن ھاامروز شبکه ھای شورشی و پايگاه ھای 

  .ن جنبش جھانی اسgمی از آن گرفته بودندچشمه می گيرند که منازعات گذشته و ھم چنا
برقرار گرديده بود و در نتيجه آن   بريتانيای کبيرامپراتوری توسط   نظام امنيتی در مرزھا در سده نزدھم که-3

 منجر به برخورد   حيث کشور حائل در منطقه مبدل شد، ديگر در سده بيست و يکم کاربرد نداشتهه  ب  افغانستان
 و ديگر قدرت ھای خارجی تgش کنند تا راه ھای جديد را برای ثبات امريکااياmت متحده . شدھای جھانی خواھد 

مرزی ميان افغانستان و پاکستان بيابند؛ بايد اين دو کشور را در جھت گفتمان، امنيت و رفع اختgفات مرزی 
ًمسلما به تنھايی خود کافی نخواھد  ولی فشار .نياز باشد  نيز  فشارھای خيلی جدی به طرفين ممکنست. تشويق نمايند

  .بود
 مناطق قبايل آزاد پاکستان بايد روند بازسازی به منظور ھمگرايی اقوام پاکستان در چھارچوب سياست   در  .4

 بين المللی توسط افغانستان به مرزحيث ه مرز ميان دو کشور ببايد به راه انداخته شود؛  منافع ملی اين کشور
 و سھولت ھای ترانزيتی در خاک پاکستان ھا استفاده از بندر به؛ دسترسی دولت افغانستانشودرسميت شناخته 

گذاری و روابط ه به منظور تجارت، سرماي  دو کشور بايد مرزھای خويش را برای يکديگر تضمين داده شود؛ ھر
  نبايد اختgفات شانآن ھاردد که  عقد گ و ھندوستان فرھنگی باز نگھدارند؛ بايد توافقنامه ھای دوجانبه با پاکستان

ن ا وارد روابط شان با افغانستان بسازند؛ و ھمچنان ھر دو کشور تعھد بسپارند که حمايت و پناه دادن به مخالف  را
  .را توقف دھند  يکديگر در برابررا گخشونت

  :ستند را برای اسgم آباد بفر زير، ناتو و سازمان ملل بايد پيامامريکااياmت متحده   .5  
حضور و پناه دادن به طالبان در خاک پاکستان به مثابه تھديد برای صلح و امنيت جھانی تلقی شده و پاکستان بايد 

 ھمچنان متفقانه دولت افغانستان و ھندوستان را وادار سازند که در آن ھا .را به زودترين فرصت متوقف سازد آن
 خويش به    بی امنيتی ھا از خاکدر برابرميم دشوار در مبارزه  دولت پاکستان را تشويق نمايند تا تصا  حد توان

حيث ه نه تنھا فعاmنه اين روند را انکشاف دھند بلکه خود ب] جامعه جھانی[آن ھا. شمول مناطق کشمير اتخاذ نمايد
  .تضمين کنندگان اين توافقات نقش بازی کنند

  جنگ ھای داغ در مرزھا
حکومت کرزی ھمواره دولت . حيث مرز بين المللی به رسميت نشناخته است هفغانستان ھرگز خط ديورند را با  

دشمنی زمانی بيشتر می . پاکستان را متھم به حمايت از طالبان می کند و در نتيجه تمايل به طرف ھندوستان دارد
ر بلوچستان شود که دولت پاکستان ھندوستان را متھم می سازد که با استفاده از خاک افغانستان به خشونت ھا د

 شده که تgش می کند القاعده و طالبان   امريکااين کشمکش ھا باعث ايجاد موانع برای آياmت متحده . دامن می زند
  . بيرون برانندسو بدين 2002منطقه از اوايل  را از

زمان  در آورد، از کنترلرا زير   می توان آندشوارطوmنی که به  افغانستان و پاکستان مرزھای پيچيده، و
ه  بريتانيا تgش نمود که افغانستان را بامپراتوریدر اواخر سده نزدھم .  بريتانيای کبير به ارث برده اندامپراتوری

 سده نزدھم که در حاشيه    روسيه مبدل نمايد، اما نظام مرزبندیامپراتوری و بريتانيايیحيث کشور حائل ميان ھند 
  .تواند در قلب سده بيست و يکم استراتيژی جھانی کار برد داشته باشدنمی     ديگر، ساخته شده بودامپراتوریيک 

 مجبورند که نه تنھا بر اختgفات گذشته غلبه آن ھا.  که مشکgت مرزی را حل نمايندناگزيرندھمسايگان کنون 
دولتی ھم در برخی موارد از حمايت  به منظور ثبات پايدار، با خشونت ھای گروه ھای غير دولتی و  نمايند بلکه 

 با وسايل    مجبور استامريکاويژه اياmت متحده ه جامعه جھانی ب.  دست و پنجه نرم کنند  بر خور دار اند، نيز
راه اندازی رفورم ھا و توسعه اقتصادی در مناطق عقب مانده قبايلی روند خشونت زدايی را ياری  پلوماتيک ويد

 بی عgقه را در زمينه زير فشار قرار دھند تا سياست ھای ھمچنان ناگزير اند بازيگران] غرب[آن ھا. رسانند
 را در پيش گيرند که به تقويت صلح و یکابل و اسgم آباد بايد سياست ھاي. را عوض نمايند ًعميقا خندق کنی شان
  .بمانندگير    که اسير در تلخکامی کشمکش ھای گذشته  کمک کنند نه اين  رفاه برای مردم شان

   
  تازهو تلخ کامی ھای منازعات کھنه 

 15 ميليون تخمين زده می شوند که در مقايسه کل نفوس پاکستان بين 35 الی 30ھا در پاکستان در حدود  پشتون  
را  صد آندر 50ونی اين کشور ي ميل30اما در افغانستان از مجموعه نفوس  . را تشکيل می دھنددرصد 20الی 

ط ديورند در مناطق مرزی جنوب شرق و ھمچنان در ايران زندگی بلوچ ھا در اطراف خ.  تشکيل می دھندیتخمين
اين مناطق در طول ھزاره ھا در مسير شاھراه تجارت و ارتباطات ميان جنوب آسيا به آسيای مرکزی و . می کنند

ور سازی ھا و مقاومت ھا است و اما تساختار سياسی و رسمی اين منطقه محصول امپرا. غربی قرار داشت
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طرف شمال غرب ه صر منطقه در اوايل سده نزدھم از زمان شروع گسترش نفوذ کمپنی ھند شرقی بساختار معا
  .ھندوستان شکل گرفت

در . طرف آسيای ميانه شده ، نگران پيشروی تزار روس ب1804 سال بعد از تسخير دھلی در 25ًبريتانيا تقريبا 
نستان را اشغال نمودند و ولی در نتيجه يک قيام در  ھا افغايايیبريتان) 42-1840( انگليس- ھنگام جنگ اول افغان

  .کابل شکست خوردند
 در شمال را    آمو که اکنون مرز افغانستانرودھا به سوی آسيای ميانه پيش روی نموده به   روس1876در سال 

بر قرار تgش ھای امير افغانستان که می خواست روابط دوستانه با ھمسايه شمالی خود . رسيدند تشکيل می دھد،
اين .  خلع امير از قدرت و اشغال کابل تمام شدبھای شده و به 1879 انگليس در -کند، منجر به جنگ دوم افغان

بر سر تسخير آسيای ميانه افغانستان را  بود که قدرت ھای اروپايی در رقابت با يکديگر» بازی بزرگ«زمان اوج 
 1879امير يعقوب خان را مجبور ساختند که معاھده گندمک را در  ھا بريتانيايی. به ميدان نبرد تبديل نموده بودند

اما حکومت ھای بعدی افغانستان اين معاھده . ه بود آن کابل را اشغال نمودارتشامضا نمايد و اين در حالی بود که 
  .  تحميلی خواندند را را رد نمودند و آن

   
شمول ه و سپردن حق تسلط بر چندين نواحی مرزی بشايی سفارت بريتانيا گافغانستان در آن وقت پيرامون باز
 معاھده مذکور برای   . و بخشی بلوچستان برای اين کشور توافق نمود  FATAمناطق خود مختار قبايلی امروزی

 حمايت از کابل در برابر تجاوز خارجی و ھم چنان کمک پولی ساmنه و اسلحه برای حکمرانان افغانستان   بريتانيا
 سال ھای انگليس در بين -کميشنر ھای روس. تضمين شده بود اع از تماميت ارضی خود باشد،که قادر به دف

  . مرزھای شمالی و غربی با آسيای ميانه، ايران و چين را نشانه گذاری کردند1896 و 1870
اگانه  ايجاد نظام مرزی پايدار شامل وضعيت ھا و ميکانيسم جد   انگليس، بريتانيا طرح- جنگ دوم افغاندر پی

 را به پيش بريتانيايیبرای افغانستان، مرزھای قبايلی و ھمچنان برای مناطق پشتون و بلوچ در تحت اداره ھند 
زاده شير علی خان را که در تبعيد در ترکستان روسيه زندگی می کرد، دعوت   عبدالرحمن خان برادرآن ھا. کشيد

  .وی قرار دھند در اختيار 1880کردند تا تخت شاھی افغانستان را در 
   

در نتيجه پنج منطقه قبايلی .  ھا ضرورت به معامله با قبايل مناطق مرزی داشتندبريتانيايین خط ديورند يبرای تعي
، سه ايجنسی جديد 1947 از ايجاد دولت پاکستان درپس. طور مستقيم در زير سلطه حکومت دھلی قرار گرفتنده ب

 Frontier Crimes دولت بريتانيا يک تشکيgت رسمی بنام. د گرديدنداز بخش ھای بريده شده قبايلی ديگر ايجا
Regulations (FCR)با آغاز سده نزدھم قانون نامه .  و يا مقررات جرايم سرحدی را برای قبايل مرزی ساختند

عنوان  گرفته و تا حال به m1901رد کيرزون در ] نايب السلطنه[مذکور سر انجام حيثت قانونی را در تحت وايسرا
  .قانون رسمی در مناطق قبايل آزاد اجرا می شود

 انگليس ناکام گرديد، -يا سياست پيشروی بريتانيا در جنگ اول افغان»Forward policy «که   از آنپس
برای . را در پيش گرفت تا مرزھا را به منطقه حايل مبدل نمايد» بسته سرحدات« سياست] بريتانيايیھند [دھلی

مھمترين . را می دھد» حدود پھناور کشور سرحدی، سرزمين درونی و يا دولت حايل«معنای »سرحد«بريتانيا 
سرحد ارتباط «  به”frontier of separation“   »  جداساز  سرحد« خصوصيت اين ترتيبات را گذار از

ه ب» سرحدات سه طبقه يی« در نتيجه آن . در قطب مخالف آن تشکيل می داد   ”frontier of contact“»ساز
  .وجود آمد

 ھند غربی در سده نزدھم و نواحی مسکونی رودًمناطق بيرونی مستقيما اداره شونده مثل  نخستين سرحد از کنار
  .در نيمه سده بيستم تشکيل گرديدNWFP ايالت سرحد شمال غربی 

ی شود که ميان افغانستان و مناطق مسکونی ايالت سرحد شمال غربی م  سرحد دوم شامل مناطق قبايلی پشتون
سرحد سوم شامل کشورھای تحت الحمايه مثل نيپال و  و. بطور مستقيم در زير اداره حکومت مرکزی قرار داشت

  .افغانستان در کنج بيرونی ساحه نفوذ می شدند
طالبان حمايت کرد که مطمئن شود در از  سپس و پيشين با شوروی رويارويی در مجاھداناز  پاکستان پيشچندی 

 در نيازو فضای ھوايی خود را در صورت   ھندوستان، افغانستان در حمايت از پاکستان خاکصورت جنگ با
» عمق استراتيژيک«طراحان نظامی پاکستان اين را در واقع تgش در راستای  .اختيار اين کشور قرار خواھد داد

نستان به عمق استراتيژيک مشابھت ھا ميان سرحدات سه طبقه يی با تgش ھا در راستای تبديل افغا. می شمارند
  . در واقع بيانگر تداوم سياست راھبردی درين منطقه است

 .ی رسمی به پايان رسيديگونه ه  با عقد پيمان ميان روسيه و انگليس، بازی بزرگ نيز در واقع ب1907در سال 
 غربی مرزھا از   روسبازيگران بزرگ کشور فارس را ميان حوزه نفوذ خود تقسيم نمودند و افغانستان را از نفوذ

ھا افغانستان را به  روس. رسميت شناختنده ھر دو قدرت بزرگ حاکميت چين بر تبيت را ب. در امن نگھداشتند
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را  که بريتانيا نبايد اين کشور را اشغال، ھيچ بخشی از خاک آن ساحه نفوذ بريتانيا واگذار نمودند، ولی به شرط اين
امير حبيب هللا به پيمان مذکور اعتراض نمود، زيرا بدون  .لی آن مداخله نمايدخود ملحق و يا در امور داخه ب را

  .ھيچ اعتنايی نشد]  بازيگران بزرگسویاز [ ولی به اعتراض امير.موافقت افغانستان صورت گرفته بود
   

گذار  حکمروايی بريتانيا نيز در شکل گيری مرزھا تاثير در برابرجنبش ھای مقاومت مردمی در سراسر سده 
 بريتانيا صورت می در برابردر يک زمانی اين مقاومت ھا خصلت محلی داشته توسط کدام طايفه و يا قبيله . بودند

ھمچنان در برخی اوقات اين . گرفت؛ اما در يک مورد ديگر قبايل حرکت ھای گسترده تر را به راه می انداختند
  .  استعمار اروپايی صورت می گرفتدر برابر   غانی و يا ھندین افاقيام ھا در حد گسترده يکجا با تفاھم ميان مبارز

اين رھبران از نبردھای .  می کردندرھبریُرھبران قبايلی پرجاذبه و يا روحانيون بسياری ھمچو قيام ھا را 
 1930چنانچه در اواخر .  اشتراک می نمودند  گونه مثال در وزيرستانه کوچک گرفته تا جنگ ھای بزرگ ب

منظور تحکيم قدرت خود ه  ھزار سرباز بيشتر در مناطق وزيرستان ب50سبت به ساير مناطق نيمقاره ھند بريتانيا ن
برای . در برخی موارد بريتانيا از شيوه غير مستقيم در مقابله با شورش ھا استفاده می نمود. جا می کردنده جا ب

گونه نا ھماھنگ اشتراک نموده ه  ديورند ب که در آن اکثريت قبايل پشتون شرق خط  1879سرکوب قيام قبايل سال
  .  بريتانيا خدمت می کردند، استفاده شدارتشحيث ماموران کشف در ه  ھزار اعضای قبايل که ب70بودند، 

وايل سده بيستم مسلح ا قبايل را برای جنگيدن در   بيشتر کابل فرمانروايان پيشرفته بود، ارتشفاقد  چون افغانستان  
 1919 استقgل در دستيابی به به منظور    بريتانيادر برابر و ناسيوناليست جھاد را نوگرامان هللا شاه ا. می ساختند
در  مرز ديورند با تشکيل لشکر و يا نيروی اجتماعی برای مدتی طوmنی سویقبايل پشتون ھر دو . اعgم نمود

 در نتيجه 1919 ضعيف شده بريتانيا در وریامپراتسر انجام افغانستان استقgلش را از .  ھا جنگيدندی انگليسبرابر
  .دست آورده معاھده راولپندی ب

ک تبار که از حمايت روحانيون ي حکومت شاه امان هللا در نتيجه شورش حبيب هللا کلکانی تاج1929در سال 
 خان در  رھبری نادربهًاما قبايل پشتون دو طرف خط ديورند متحدا . محافظه کار برخور دار بود، سقوط داده شد

گونه تحقير آميز اين لقب ه که ب) يعنی بچه آبرسان(سرنگونی حکومت حبيب هللا کلکانی دوم مشھور به بچه سقا
  .برای وی استعمال می شود، جنگيدند

 آن ھاوی ھمچنان . به پاس خدمات قبايل در سرکوب حبيب هللا دوم، نادر شاه منطقه لويه پکتيا را خود مختاری داد
 افغانستان به اين اميد معاف کرد که در صورت ضرورت لشکر از ميان ارتش و خدمت سربازی در را از ماليات

دولت ھای افغانستان در سراسر سده بيستم برای يک تعداد زيادی قبايل ھواخواه شان در شرق . آنان مسلح نمايد
  . افغانستان می دادندارتشر  رتبه ھای بلند نظامی د  ديورند امتيازات، رتبه ھای افتخاری و تحايف به شمول

دست آوردن تاج و تخت برای نادر شاه از ھر دو طرف خط ديورند رزميده ه يک تعداد اعضای قبايلی که برای ب
 و کودتای کمونيستی را در افغانستان ديده پيشين آموزشبودند، از جمله غالب افسرانی بودند که بعدھا در شوروی 

  .انجام دادند
که سربازان بريتانيا يک مظاھره چه   ھنگامی)NWFP ( در صوبه سرحد1930 در   ر پشتونناسيوناليسم معاص

   نامه ار کرد که بعد ھا بزخان عبدالغفار خان جرگه قبايلی افغان را برگ .غير مسلح را کشت، ظھور نمود
دن انتخابات غفار خان متحد حزب کانگرس ھندوستان به منظور برنده ش. شھرت يافت» خدايی خدمتگاران«جنبش
چنبش خدايی . در صوبه سرحد بود که بعدھا جنبش وی حکومت ايالتی را تشکيل داد1946 و 1937سال 

 زمانی جدا نمود که بعدھا بريتانيا برنامه تقسيم ھندوستان و 1946خدمتگاران راھش را از حزب کانگرس در 
بش خواستار طرح شموليت ايجاد يک دولت اين جن. تشکيل دولت پاکستان را توسط يک ھمه پرسی به راه انداخت

  .نام پشتونستان بوده مستقل ب
   

دولت .  در نقشه جھان ظھور کردندبريتانيايی کشورھای مستقل ھند و پاکستان از ميان ھند 1947 اگوستدر 
 الهمس   که تا زمانی   حيث عضو سازمان ملل به اين دليل مخالفت کرد ه شموليت پاکستان بدر برابرافغانستان 
ھر چند افغانستان اين . را با پاکستان حل نکند، اين کشور را به رسميت نخواھد شناخت» پشتونستان«سرنوشت 

 پاکستان را به رسميت شناخت و بدين 1948پيش شرط خود را بعد از يک ماه پس گرفت و در نتيجه در فبروری 
 گروه ھای .وابط دپلوماتيک برقرار نمودربا پاکستان ست که  ا کشورھاینخستينترتيب افغانستان در جمله 

را   از تجزيه ھندوستان در مواضع ميانه رو تر قرار گرفته حمايت شانپس»خدايی خدمتگار«ناسيوناليست پشتون 
خاطر نام پشتونستان مسلح ه  بFATA برخی گروه ھا در مناطق قبايل آزاد. اعgم کردند] پاکستان[از دولت جديد

» داپشتونستان آز« مستبد پاکستان تgش کردند تا ناسيوناليست ھای پشتون را که مدعیبسياری حکومات . شدند
  .بودند، سرکوب نمودند
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 بريتانيا بر مناطق قبايلی را ترک گفته و سر بازان خود را از مناطق قبايلی بيرون کنترلپاکستان بعد ھا سياست 
 کشمير کنترليلی دو طرف ديورند را مسلح نموده برای پاکستانی ھا به زودی توانست تعداد زيادی مردم قبا. کشيد

 اتحاد خود با دولت ھندوستان را اعgم نموده 1947جا در سال  يک ايالت بزرگ مسلمان نشين که مھاراجای آن
از .  موفق به تسخير سرينگر مرکز کشمير نشدندآن ھا کردند ولی یھر چند قبايليان مارش شکوھمند. بود، بجنگند

 مرزی را بين خود برقرار کنترلھای کشمير را اشغال نموده و خط   ھندو پاکستان ھر يک بخش1947سال 
  .امروز کشمير ميان ھند و پاکستان تقسيم شده است. کردند

که   پس از آن1949در سال . اختgفات پيرامون خط ديورند به زودی جنگ سرد را در معبر خيبر با خود برد
 نمود، دولت افغانستان يک لويه جرگه عاجل را در کابل بمباران افغانستان را یمرزدولت پاکستان يک منطقه 

جرگه موضع دولت افغانستان در  .ت رھبری جرگه حمايت از داعيه پشتونستان را اعgم نمودا ھي  .دعوت نمود
 ازين. يد قرار داد را مورد تائبريتانيايیکه پاکستان يک دولت تازه تشکيل است نه يک دولت جانشين ھند  مورد اين

 توافقنامهاين چنين قراردادھا به شمول . شدم  معاھدات عقد شده با بريتانيا در باب مسائل مرزی ملغا اعgھمه ،رو
 و پيمان نامه انگليس 1919 انگليس، عھد نامه راولپندی - ميان افغانستان1905، توافقنامه سال 1893خط ديورند 

افغانستان می دانست .  شدم نيز ملغا اع1879gھمچنان معاھده گندمک .  شدندم ملغا اع1921gو افغانستان سال 
سر انجام رو   که متحد پاکستان بود، در مورد پشتونستان حمايت کسپ کند،امريکاکه ناممکنست از اياmت متحده 

  . نمودپيشين کمک نظامی شوروی ه سویب
افغانستان معنای ھای متفاوتی داشت که از يک کشور مستقل  برای ناسيوناليست ھای پشتون پاکستان و   پشتونستان 

   .حيث يک ايالت خود مختار در ترکيب دولت پاکستان و تا يک بخش ضميمه افغانستان پنداشته می شده  ب  گرفته تا
 و ھندوستان در چندين دھه گذشته ابزاری در خدمت اھداف خود شان به پيشين پشتونستان برای شوروی مساله
شوروی ھا می خواستند تا مانع پيوستن افغانستان به پيمان ھای نظامی با غرب شوند و پاکستان را . ی آمدمشمار 

ھندوستان می خواست منابع نظامی پاکستان را با ايجاد ترس از . از طريق افغانستان زير فشار قرار بدھند
  .مرزھای بی ثبات غربی منحرف سازد

 پشتون درعرصه داخلی افغانستان نيز در خدمت اھداف سياسی شان بھترين داعيه پشتونستان برای ناسيوناليست
داعيه پشتونستان برای جلب حمايت قوم پشتون برای  در سده بيست حکمرانان افغانستان از.  شده بوددستاويز

ع به حکمرانان افغانستان با جلب پشتون ھا برای تقويت حاکميت شان در واق. تقويت حکومت خويش سود می بردند
  . نيز دامن می زدندپشتون ھا با غير پشتون ھا زبانی -اختgفات قومی

ه خود نزول کرد که پاکستان مرز ھای خود را بتراز ين ترين ي روابط دو کشور ھمسايه زمانی به پا1961در سال
تان از طريق با قطع شدن مسير تجاری افغانس. پلوماتيک با افغانستان نموديروی افغانستان بست و قطع روابط د
  .ورشکستگی زير فشار قرار گرفتتراز پاکستان در واقع اقتصاد افغانستان تا 

.  گرديد1963 دواود خان از مقام صدارت افغانستان در سال کناره گيری منجر به شاھیاختgفات درونی خانواده 
 منجر به انحgل حکومات  از ده سال نظام شاھی مشروطه ھمراه با کشمکش ھا و پارلمان ناموثر که سه بارپس

 کودتای خود را داوود.  ظاھرشاه پسر عموی خود زددر برابر خان دست به کودتای بدون خونريزی داوودشد، 
 و پاکستان، از امريکاخاطر بھبود روابط با اياmت متحده ه ًقسما با اين ادعا توجيه می نمود که حکومت ظاھر شاه ب

 .داعيه پشتونستان منصرف شده بود
 حکومت ظاھر شاه متھم گرديد که ھيچ واکنشی در برابر بيرون راندن جبری حزب ملی عوامی از ،افزون بر آن

حکومات ايالتی سرحد شمال غرب و بلوچستان که توسط ذولفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان صورت گرفته 
 .بود، نشان نداد

نبش ھای ناسيوناليسم پشتون و بلوچ در اطراف مرز ،ج1971 از تجزيه پاکستان و ايجاد دولت بنگله ديش در پس
- 1972 سال ھایچنانچه در .  جدی تجزيه طلبی به تماميت ارضی متباقی خاک پاکستان را آغاز کردند  تھديد

.  حکوکت ذولفقار علی بوتو جنبش ھای ناسيوناليستی را سرکوب و دست به توسعه در مناطق قبايلی زد1977
  . درين مناطق بودکارخانه، سرک و بيمارستان چند چنانچه محصول اين توسعه

بر خgف، . که کدام اصgحات مھم سياسی انجام يافته باشد  توسعه ناچيز در منطقه صورت گرفت بی آننgش ھای
پاکستان .  نمود1973اداره بوتو ميراث دوران استعمار را تقويت نموده و نظام سرحدی را شامل قانون اساسی 

gناسيوناليست-تباریی که در مخالفت با رژيم يميست ھاھمچنان از اس)ethno-nationalism ( خان داوود 
 مخالفت کردند و ھمچنان 1971 جدايی بنگله ديش از پاکستان در سال در برابر آشکارااسgم گرايان . حمايت نمود

  . ورزيدند و غرب مخالفت میپيشين شوروی در برابربر ضد نفوذ کشورھای خارجی در افغانستان 
 يکديگر شان در خاک خويش باعث تلخی روابط و انتاريخ روابط پاکستان و افغانستان حمايت و پناه دادن به مخالف

 زمانی وخيم تر شد که 1970خصوص در سال ھای ه اين روابط ب. بی اعتمادی ميان دو کشور ھمسايه شده است
 پاکستان به ارتشسيوناليستی بلوچستان توسط  از ترس سرکوب جنبش نا  »ماری بلوچ« به سی ھزار قبايل
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اسgم آباد در مقابل دامنه حمايت و تربيت نظامی به اسgم گرايان افغانی نظير احمد شاه . افغانستان پناھنده شدند
پاکستان .  زدند، گسترش داد1975 در داوود حکومت در برابرمسعود و گلبدين حکمتيار را که دست به تgش قيام 

 در کابل به پيشيندار شوروی ھوا بودند و اين در حاليی بود که رژيم 1980 سال ھای افغانی در جاھدانمميزبان 
 به رھبری مرتضی بوتو تgش هاين گرو.  نو جوان مسلح مربوط به حزب مردم پاکستان، پناه داد  الذولفقار يک

 پدرش در برابرتای نظامی بر ً رژيم نظامی جنرال ضيا الحق در پاکستان را که در نتيجه يک کود  داشت
 بر ضد يکديگر مخالفانپناه دادن . ًبه قدرت رسيده بود و وی را بعدا اعدام نمود، بی ثبات سازد ذولفقارعلی بوتو

  . يک استراتيژی ھنوز ھم ميان دو کشور ھمسايه ادامه داردچوناندر خاک خويش نشان می دھد که اين شيوه 
  ف مرزھااطرا فراگير شدن برخورد ھا در  

 توسط کودتای نظامی کمونيستی نه تنھا آخرين حکومت دودمان 1978 خان در سال داوودبا سرنگونی رژيم 
درانی ھا در افغانستان سقوط کرد بلکه نزديکی ھمکاری ميان مناطق سرحدی نيز برھم خورده و با شعله ور شدن 

 ، بحران در مناطق 1979انه عيد مسيح در  سرخ در آستارتشبا اشغال افغانستان توسط .جنگ ھا تداوم يافت
  .سوی جھانی شدن گذاشت همرزی نخستين گام ب

 مبدل امريکا متحد اياmت متحده چونان در واقع پاکستان را در خط اول جبھه پيشيناشغال افغانستان توسط شوروی 
 ن اردوگاه ھای پناھندگاجرانمھارژيم نظامی پاکستان دست باز برای شکل گيری مقاومت افغانستان از ميان  .نمود

ھا نمی خواستند که جنبش مقاومت افغانستان از ميان ناسيوناليست ھای  پاکستانی .در اطراف خط ديورند پيدا نمود
ی که در حکومت ھای گذشته ي تبعيدی ھا  رسميت شناختنه برين از ب افغانستان در خاک شان ساخته شود و بنا

چين و   ، عربستان سعودی، اروپای غربی،امريکا کمک ھای ،رو ازين. ناع ورزيدندافغانستان کار نموده بودند، امت
  .ھمچنان سرمايه ھای سخاوتمندانه شخصی اعراب کشورھای خليج برای اسgمگرايان سرازيرشد

وی ھمچنان . يت برای رژيمش انکشاف دادلو بخشی از اوچونانيه افغانستان ا جھاد را در کشور ھمساجنرال ضي
در نتيجه اين روند مناطق مرزی را . پاکستان می خواست برای رژيمش مشروعيت ببخشد» gمی سازیاس« با

  .نظامی سازی و راديکال سازی نمود
از زمان ايجاد مدارس دينی اسgمی تا مسلح ساختن اسgم گرايان داخلی، پاکستان دگرگونی خيلی بزرگ را در   

گ سرد جنگ ھای موفقانه را در داخل و خارج افغانستان به راه پاکستان در اوج جن. حيات کشورش تجربه کرد
 چونان تروريسم را در برابر جنگ سرد، جنگ ھای داخلی در افغانستان و جنگ پايان از پسھم چنان . انداخت

رابر پاکستان نفوس و  ھشت باسgم آباد ھندوستان را که . کار گرفته ابزار در خدمت منافع امنيت ملی خود ب
از نگاه پاکستانی ھا نخبگان سياسی ھندوستان . ع اقتصادی دارد، برای منافع ملی اش تھديد می شماردمناب

  .طور کامل به رسميت نشناخته انده  يک کشور مستقل تا ھنوز بچونانمشروعيت پاکستان را 
ه  طالبان را بخصوص حزب اسgمی گلبدين حکمتيار و بعد ھاه پاکستانی ھا گروه ھای اسgم گرايان افغانی ب

 عمق چونانازين کشور  خاطری حمايت کردند که می خواستند حکومت خود را در کابل تحميل کنند و
استراتيژيک و ثبات در مناطق مرزی اش استفاده نموده و ھرگز جای برای حضور ھندوستان در خاک افغانستان 

دست نشانده را به قدرت بنشاند که در صورت  پاکستان تgش کرد در افغانستان يک رژيم ،ديگرسخن به . نگذارند
اين سياست پاکستان در واقع تداوم . عقب نشينی در جنگ در برابر ھندوستان از خاک افغانستان استفاده نمايد

 کشور حايل در حوزه منافع امنيتی اش در جنوب آسيا چونانسياست بريتانيا در شرايط ديگر بود که از افغانستان 
  .استفاده می کرد

   
 1989 که در فبروی 1988 اپريل 14 از عقب نشينی شوروی ھا از افغانستان مطابق به توافقات ژنو در پس

 را برای ايجاد يک حکومت یاکرات مختلف سعی کردند که بسترذ ھا در ميیامريکاتکميل شد، شوروی ھا و 
 در واقع يک دولت ،ل پياده می کردند توافقات ژنو را در عمآن ھااگر . انتقالی از طريق انتخابات ھموار سازند

ھای نظامی آن نيرو ولی بدون حضور پيشينوجود می آمد که بيشتر نزديک به دولت شوروی ه ضعيف افغانی ب
   اما در عدم.  يک کشور حايل زير نفوذ شوروی تبديل می گرديدچونان  در واقع افغانستان درين صورت. می بود

افت و در نتيجه  ي تداوم می ھم جنگ  باز  مرزیدن ثبات سياسی در مناطق توافق ميان دو ابر قدرت برای آور
  .دولت افغانستان سقوط می کرد

يا سياست پيشروی زمان بريتانيای کبير را » فارورد پاليسی« سياستچون  يیياست کھنهساmت متحده و پاکستان اي
در .  مسلح، پاک بسازندمجاھدانبا تجھيز  را از افغانستان پيشينو تصميم گرفتند که نفوذ شوروی پيش گرفته 

ھای شوروی از افغانستان، جھاد را پايان يافته می نيرو با خروج ن ھااکه بسياری افغ جريان اين دوران، زمانی
پنداشتند، سياست کھنه فارور پاليسی بيشتر متکی به اعراب سلفی که جنگجويان از تمام کشورھای عربی جھت 

  . به اين کشور آمده بودند، را دوباره وارد ميدان نمودندن ھااونه گون نسبت به افغانجام جھاد به دmيل گ
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احزاب .  نھاد پارلمان در پاکستان دوباره احيا شد  ،1988 از کشته شدن جنرال ضيا در يک سانحه ھوايی در پس
کستان برخی کرسی ھا ی ملی و محلی قانونگذاری پان ھااسياسی ناسيوناليست ھای پشتون در پاکستان که در ارگ

را برای » پشتونخوا« جای اصطgح پشتونستان نامه دست آورده بودند، در موضع شان نرمش آورده، به را ب
 در اطراف پشتون ھا از کاربرد واژه پشتونخوا ايالت ويژه برای تمام آن ھاھدف . کار گرفتنده صوبه سرحد ب

، بخشی ھای از   )NWFP(ايالت شمال غربی سرحد  :ند ازيراين ايالت شامل مناطق . شرق خط ديورند است
  . )FATA (بلوچستان و ايجنسی ھای قبايلی

 در پاکستان به قدرت 1999 تا 1988 توسط حکومت ھای ملکی که از سال   رات سطحیيکه برخی تغي آنبا 
ًر دارد شديدا متاثر ًرسيدند، رخ داده است و لی عمg سياست ھای پاکستانی افغانی را که در دست نظاميان قرا ً

  .ساخته است
رکت  و حوارد صحنه شدند گروه ناشناخته در گذشته از ميان روحانيت سنی ديوبندی - طالبان1994در اکتبر سال 

.  قندھار و بلوچستان معرفی شدآن ھامنبع اصلی ظھور .  به راه انداختندمجاھدانمنظور برچيدن ه را بيی نظامی 
 مناطق مرزی را به داخل افغانستان   يديولوژيک در سه دھها، مھاجرت ھا، و تلقينات طالبان خشونت ھای گسترده

 افغانی، فرزندان و مھاجران . افغانی ھستند-شبکه پاکستانی و  یمرزی مناطق ي پديده    در واقعآن ھا. انتقال دادند
عقب مانده پاکستان در زير  يت وُ مھاجر نشين مناطق قبايلی و محله ھای پر جمعاردوگاه ھای در آن ھانواسه ھای 

ھا در کنار ھمصنفان پاکستانی  يیامريکا رژيم نظامی پاکستان، سعودی ھا و حمايت  نظر تدريس اسgمگريان،
  .آموزش ديدندمناطق قبايلی  شان در

   
يلی  و مناطق سرحدی خود مختار در ميان دو کشور افغانستان و پاکستان بستر خکنترلمرزھای باز و غير قابل 

دست پاکستان به مقاصد دستيابی به اھداف استراتيژيک در دو ه  را برای ايجاد شبکه جنگ افروزی بیمساعد
   اين در حاليست که.  افغانستان فراھم ساخته استدر برابر ھندوستان و ديگری در برابرجبھه يکی در کشمير 

چنانچه اين سياست ھای بی ثبات . داده استپاکستان خود را در زير چتر اسلحه اتمی محفوظ از تھديدھا قرار 
 در نتيجه مداخgت پاکستانی 1999يکی در سال : سازی دوبار به شدت اين دو کشور اتمی را در مقابل ھم قرارداد

 حمله به پارلمان ھند توسط 2002ھا در کارگيل، در مناطق کشمير تحت تسلط ھندوستان و باری ديگر در سال 
  . خاک پاکستان تروريست ھای مستقر در

 حکومت    عمق استراتيژيک از طريق ايجادچونان و تبديل اين کشور  تgش ھای ثبات آوری پاکستان در افغانستان
    بنياد استوار بود  سياست بريتانيا بر اين. بريتانيا از سده نزدھم است» فارورد پاليسی« طالبی بيشتر کاپی سياست

 را با مخالفان به اندازه کافی قادر باشد    آورده شود کهروی کارتگير که در افغانستان يک رژيمی دوست و سخ
    اين رژيم تضمين کند که با نيرو ھای دشمن،افزون بر آن.  خود داشته باشدکنترلزور اسلحه و پول در تحت 

مت ھای در حکو. ھندوستان، اما روسيه و ايران نيز نتوانند در سر زمين ھای ھمجوار جای پا داشته باشند ًعمدتا
کار می ه  بريتانيا، حکمرانان مستبد افغانستان از يک طرف از اسgم برای تحکيم حکومت مرکزی بکنترلتحت 

  . خود قرار می دادندکنترلگرفتند و از طرفی ديگر قدرت روحانيون را در تحت 
تان به عنوان دولت مستقل در پاکستان نيز از رويکردھای سابق بريتانيا استفاده کرد، چنانچه در ھنگام ايجاد پاکس

استفاده از روحانيون افغان برای ايجاد .  شد  قاره ھند از روحانيون افغان بر اصل اتحاد نظامی و مسجد، استفادهنيم
 بر آن ھاکه از معتقدات اسgمی  يکی اين: دولت پاکستان در سرزمين نيمقاره ھند چندين اھداف را در خود داشت

که ناسيوناليست ھای پشتون و رھبران قبايل دو طرف خط  mر بھره گرفته شود و دو اين ھندوستان سکودر برابر
     .ديورند را نيز با خود داشته باشند

 ماه ھای می    را دری در شمال افغانستان عمليات ناکام1997 در سالآن ھا. اشغال کردند1996طالبان کابل را در 
بعد از انفجارات در   اندکی چند روز1998 اگوستشمول باميان در ه باما بخش اعظم شمال را . و جون انجام دادند

اين انفجارات ابعاد سياست سازی ھا و دامنه جھانی خطر .  در کينيا و تانزانيا تسخير کردندامريکاسفارتخانه ھای 
ت يافته است، شبکه جھانی ضد غرب وی راکه اکنون به القاعده شھر و  از افغانستان و پايگاه محکم اسامه بن mدن

     .افشاء نمود
 ھزاران اسgمگرای تند رو از سراسر جھان عرب و تعدادی ھم از جنوب شرق آسيا در 1980 سال ھایدر 

 شبکه ھای اسgمی خود را در مناطق صوبه سرحد آن ھا.  شوروی ھا جمع شدنددر برابرپاکستان به منظور جھاد 
محل توره بوره  جاجی، خوست و در خوگيانی وmيت ننگرھار دردر نزديکی مر با افغانستان و حتا در نواحی 

يک دھه بعد تر اھداف . وجود آمده  ب80شاور در دھه ينام القاعده در په  بی ايجاد سازمانانديشه. ايجاد کردند
  . از خوست اعgم نمودند1998ر را mدن و الظواھری معاون وی در و مذک   سازمان
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 ولی ھيچ يکی از اعضای رھبری آن را پاکستانی و يا افغانستانی .زی ايجاد شدسازمان القاعده در مناطق مر
مانند بن mدن،  جنگ ھا در مناطق مرزی در واقع رھبران و ايديولوگ ھای جھاد گرانی جھانی. تشکيل نمی داد

  . کشته شد، آفريدپيشاور در 1989مبر ام را که در نواظواھری و عالم فلسطينی تبار عبدهللا عظ
اندند و موج جديد جھاد گران م بسياری عرب ھا در منطقه 1989از عقب نشينی شوروی ھا از افغانستان در پس 

 يک تعداد اسgميست ھای جديد از چچين، آسيای ميانه، 1990 سال ھای در   .در مناطق مرزی ظھور کردند
مليتی را تشکيل دادند، نيز در جمع ترکستان چين، جنوب شرق آسيا، از اروپا و عرب ھا که يک شبکه جھانی چند 

  .نسل جديد جھاد گران افزايش يافتند
ات ساختاری را در ميان جامعه پشتون و سياست ھا در دو طرف خط ديورند تغييرفراگير شدن بحران افغانستان 

خصوصيات منشعب بودن قبايل و شيوه ھای متفاوت اداره بستر خيلی مناسب را برای نفوذ . جا گذاشترب
ًناسيوناليست ھای پشتون غالبا ترقی گرا و سيکوmر بودند و با نخبگان نظام سلطنتی، . ديولوژی ھا مساعد ساختيا

 سلطه در برابر اسgم گرايان محافظه کار ھمراه با ناسيوناليست ھا   .رھبران قبايل و روشنفکران سرو کار داشتند
ھا و نھادھای سياسی، اجتماعی  الف تطبيق ارزش مخآن ھااستعماری بريتانيا متحدانه می رزميدند، ولی 

آغاز 1960ھای را در سال اسgمگرايان بنيادگرا که فعاليت شان. يا غربی در افغانستان بودند براليستی ويل
مصروف اسgمی   سعی می کردند که بيشترآن ھابراليستی کمتر مخالفت کردند، اما ي نھادھای لدر برابر  کردند

 ملت سازی، آيديولوژی سياسی، احزاب -لفت آشکار با نھادھا و يا مسائلی از قبيل دولت مخا  سازی شوند تا
  . توسعه سياسی، انقgب و

 در منطقه تمايل به افراط گرايی دارند، اما تباریای  ھ نه بيشتر و نه کمتر در مقايسه با ساير گروهپشتون ھا 
 بھره تندروی موقعيت استراتيژيک شان در گسترش استخبارات ھا و جريانات بنيادگرا از پيوندھای مرزی و

 ھای طgيی را برای پاکستان مساعد ساخت که از آن برای دستيابی به   جنگ در افغانستان فرصت. برداری کردند
فعاmنه از پان ] پاکستانی ھا[ آن ھا. ی ديرينه اش در جھت تضعيف ناسيوناليسم پشتون استفاده نمودن ھااآرم

گذاری ھای بزرگی بر سر احزاب بنيادگرای پاکستانی در ه  حمايت نمودند و سرماين ھاايان افغاسgميسم در م
محصول اين سياست ھا ظھور نوع جديد اسgميسم پشتون در منطقه است که برخی جلوه . مناطق مرزی نمودند

يوند ھای پان اسgميسم را  پآن ھاقدرت رسيدن طالبان در افغانستان به نمايش گذاشته شد، چنانچه ه ھای آن با ب
  .و ھمبستگی قومی ترجيح می دادند) قبيله گرايی(نسبت به ترايباليسم

 يک قدرت مھيب سياسی ساخت که آن ھا اسgمگرايان پشتون از رویگذاری ه  پاکستان با يک دھه سرماي،ھرچند
 در تباری مرور واقعيت ھای منجر به کاھش تھديد ناسيوناليست ھا گرديد، ولی در عين حال باعث تحرک عبور و

 از ھمه متوجه خود آتش افروزان آن يعنی دولت پيشآتش عقبی آن اکنون   ميان دو طرف مرز ديورند نيز گرديد که
ً ملت سازی پاکستانی ھا مستقيما با پان -  و عمليه دولت  چنانچه در حال حاضر استراتيژيک نگری. پاکستان است

 کلی دولت ھا و جوامع در پاکستان، افغانستان و کشور ھای اطراف آن ھا تغييراسgميسم طالبانسازی که خواھان 
ًھر چند اين واقعيت ھای جديد کامg به اھداف برخی ھا در پاکستان مطابقت . ًاند، کامg در تقابل قرار گرفته است

  .و آسيای ميانه اند پاکستان، افغانستان   دارد که طرفدار ايجاد يک اتحاديه کشور ھای اسgميست متشکل از
   

 امريکا يک کشور بد شھرت زمانی تبديل شد که اياmت متحده چونان افغانستان   1990 دھه سال ھایدر جريان 
 فروپاشی افغانستان را ھر امريکاتمام رھبران بعدی . اين کشور را که آخرين سنگر جنگ سرد بود، تنھا رھا کرد

، 2001 سپتامبرِحتا تا آستانه حوادث يازدھم . ستراتيژی جھانی نگاه نکردندياmت متحده و يا اا تھديد به چونانگز 
 که در باب عدم نظم مشروع در مناطق مرزی و پايگاه تروريسم جھانی که با گذشت ھر ی ھشدارھاي  اياmت متحده
. ی اعتنا بودند افزايش می يافت، بآن ھا با شبکه ھای ديگر جھانی تحکيم می يافت، مھارت ھای آن ھاروز روابط 
از ھمان امکانات مالی و انسانی استفاده می کردند که غرب در زمان    اين شبکه ھای تروريستی،افزون بر آن

  . داده بود  جنگ سرد از طريق پاکستان در اختيار شان قرار
اکستان روش  آغاز يافت، در نتيجه پ  بی درنگ سپتامبر و پاکستان بعد از يازدھم امريکامذاکرات شتابزده ميان 

 تقاضای امريکاپاکستان در آغاز از .  نکردتغييرًخود را ظاھرا در رابطه به افغانستان عوض کرد ولی منافع آن 
قدرت برساند که رابطه ه را در کابل ب» طالبان ميانه رو« اجازه به اسgم آباد را نمود تا اين کشور حکومتی از

 تقاضا امريکا از ،وقتی پاکستان در پيدا کردن طالبان ميانه رو ناکام شد .را با القاعده تضعيف نمايد] تندرو[طالبان
پشتيبانی ھندوستان برخورد دار اند، نبايد  نمود که جبھه شمال را که از حمايت روسيه، ايران و مھمتر از ھمه از

  . داخل شدن به شھر کابل و تشکيل دولت بدھد  اجازه
 ايجاد دولتی متشکل از جبھه شمال، برخی زمينهملل در سازمان  طرح  و حمايت ازامريکاتوافق اياmت متحده 

اسgم آباد را  ھای بازماندگان نظام شاھی گذشته و برخی تکنوکرات ھا در اجgس بن ، کمتر توانست جنرال
  .تسکين بدھد
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 را حفظ نموده کاامريسgح ھای بازدارنده اتمی، روابط نظامی و واردات اسلحه از  که اسgم آباد اما برای اين
 اجازه نظارت بر جنگ افزار ھای نا متناسب را داد و اين در حاليست که ظرفيت ھای اصلی خويش را   باشد،

  .پنھان نگھداشت
 چونان ايساف در افغانستان چون، سازمان ملل و نيروھای بين المللی ياری امنيتی امريکاحضور اياmت متحده 

داخgت از خارج و ھم خرابکاران و جنگ افروزان داخلی از زمان سرنگونی نيروھای بازدارنده ھم در مقابل م
 را برای دولت   اين نيروھای بازدارنده شرايط مساعد. حکومت طالبان نقش موثر را در ثبات اين کشور ايفا نمودند

و مرور عبور . سازی فراھم آورد که می توانست منجر به ھمگرايی و الحاق مناطق با سرحدات اصلی آن شود
تبارز ھويت ھا باعث آن  وژی ھا ولديواي باز، حرکت سرمايه، تجارت، ارسال سgح، صدور مرزھایمردم از 
 در ميان جنوب آسيا، آسيای ميانه و خليج فارس    کشور حايل و يا عايقچونانديگر افغانستان نمی تواند شده که 

ميان کشور ھای » پل ارتباط«چونان گويند آين کشور که دولتمردان افغانستان می  طوری،جای اين نقشه ب. بماند
  .نامبرده بازی نمايد

 منابع کافی و مشروعيت    از ھمه وابسته به شکلگيری دولتی است که ازپيشپيش شرط ايجاد افغانستان با ثبات 
  و گسترش تماميت ارضی خود برخوردار باشد، چنين افغانستانی ھيچ تھديدی را متوجهکنترلmزم برای 

اما نفوذ عميق پاکستان در جامعه و سياست افغانستان ھمواره باعث . ِويژه به پاکستان نمی نمايده ھمسايگان خود ب
  .را در افغانستان بازی نمايدويرانگر    آن می شود که ھر وقت اين کشور بخواھد، می تواند نقش

جايی قوت ھای ائتgف و يا ه زان بيشتر و يا جاب پروژه ثبات در افغانستان در واقع نياز به سربا  برای اياmت متحده
گذاری سريع در عرصه زيرساخت ھا و توسعه، برنامه فعال ه ويژه در وmيات مرزی ناآرام، سرمايه ايساف ب

در اداره   » ملت سازی« گذاری در پروژهه  سرمايمخالفاناما .  داردمنطقه يیترويج دموکراسی و ھمکاری ھای 
اما نه اياmت متحده و نه ديگران تعھد پايدار . ً آرام ننشستند، باعث تاخير درين پروژه شدند2003بوش که تا سال 

   . بحران زده تا ھنوز نکرده اندمرزیدر مورد بازسازی مناطق 
، پاکستان و ساير ھمسايگان »جنگ پيشگيرانه «امريکاخصوص با توجه به دکترين جديد ه باوضاع، در چنين 

پاکستانی ھا .  را برای خود تھديد دراز مدت می شمارندامريکاياmت متحده ا دولت افغانستان به افغانستان وابستگی
ويژه در حوزه ھمکاری ھای اتمی و ھمچنان حمايت از ه  به ھندوستان را بامريکاتمايل فزاينده اياmت متحده 

تان در نابودی طالبان کدام منافع  پاکس،رو ازين. حکومت افغانستان، خود را ھر چه بيشتر در تقابل می بينند
ًبنا پاکستانی ھا خودشان طالبان را در مناطق جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان ايجاد . استراتيژيک را نمی بيند

   آن ھا خود دارند، مرکز رھبری طالبان و شبکه حمايتی کنترلکردند، ھمچنان طالبان برخی مناطق قبايلی را در 
مستقر در پاکستان در ] رنگراوي[با بی ثبات ساختن افغانستان توسط گروه ھای . گھداشته اندرادر بلوچستان فعال ن

 ، در دست کابل  واقع اسgم آباد اين پيام را به ھمگان می رساند که کليد ثبات منطقه نه در دست دھلی است و نه
  .بلکه در دست پاکستان است

که متکی به ارتباطات حلقات » شبکه جنگ« ر اقتصادیشبکه ھای سياسی و نظامی عبور و مرور توسط عناص
قاچاق مواد مخدر، قاچاق . فرامليتی، منابع پولی و استخدام اند تا عوامل محلی، بيش از ھر وقت ديگر تقويت يافتند

افزون بر آن قاچاق شيوه . ربايی، يکی از عناصر مھم شبکه جنگ اندآدمشمول ه ب  بسياری چيز ھا سgح ھا و
اکثريت مردمان قبايل مرزی ھم پشتون و ھم بلوچ قسمت اعظم در . نتی مردمان مرزی را تشکيل می دھدزندگی س

  پل ارتباط برای جناياتچونانمناطق مرزی از مدت ھا . دست می آورنده را از قاچاق سرحدی ب آمد ھای شان
زيگران اقتصادی فرامليتی از با. در منطقه مبدل شده است)  انتقالی  تجارت(و جنايات اقتصادی) مواد مخدر(

آمدھای خويش ر از دبخشی آن ھا. ضعف غير مشروعيت دولت مرکزی سود برده و منافع خود را تعقيب می کنند
خاطر حفاظت از منافع شان برای گروه ھای فرامليتی، و موازی به آن به نيروھای نظامی و سياسی می پر ه را ب

طور فزاينده جداناپزير از برخورد ھای مسلحانه در ه اقتصاد فرامليتی بخاطر حفاظت فعاليت ھای ه جنگ ب. دازند
  .اطراف مرزھا است

  :بی نظمی در مناطق قبايل آزاد
 کيلومتر مرز با 600 کيلومتر مربع مساحت دارد و اندکی بزرگتر از لوکزامبورگ است، 27000مناطق قبايلی که

يا واحد اداری است که از شمال تا جنوب شامل ايجنسی ھای  ايجنسی و ھفتقبايل آزاد دارای . افغانستان دارد
 متصل به آن  چند ايجنسی ديگر. اورکزی، کورم، وزيرستان شمالی و جنوبی می شوند خيبر، باجور، مومند،

مطابق به  .، کوھات، ديره اسمعيل خان، بنو و تنک نيز شامل تشکيgت قبايلی می شودپيشاورُنواحی پر نفوس 
 می رسد   ميليونھفت  ميليون نفوس دارد ولی مطابق به آمار غير رسمی تا 3.1 مناطق قبايل آزاد 1998 سال آمار

  ).2004 صديقی و ختک بر پايه مدارک( تشکيل می دھندپشتون ھا آن را باشندگانکه اکثريت 
اما . می دھدا ردر امور رھبری اين مناطق يی  دولت نقش اجرارييس پاکستان برای 1973مطابق به قانون اساسی 

اين در حاليست که مردم قبايل سرحد . ًاسgم آباد عمg رھبری خود را بر اين مناطق تا کنون نتوانسته تجربه کند
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 بيشتر توسط گورنر و يا   اين منطقه .اراده خود را از طريق نمايندگی شان دراسامبله ملی کشور تمثيل می کنند
 می شود، اداره می تعيين است و توسط حکومت مرزی پيشاورشھر حاکم ايالت سرحد شمال غربی که مرکز آن 

 از قدرت اجرايی و صgحيت ،ُکه توسط کدام ارگان مقننه مورد باز پرس قرار گيرد حکمران ايالتی بی آن. شود
معارف، بھداشت، وليت اداره تمام ايجنسی ھا و ھمچنان کار در امور وورنر ايالتی مسگ. زياد برخور دار است

 سرحد شمال    نمايندگی در اسامبله ايالتی  دوش دارد، اما مردم قبايل آزاده  ارتباطات را بکشاورزی،يت از حما
     .حسابگيری کنند) والی(غربی ندارند تا از گورنر

   
وی در مجموع وظايف قانون .  يا نماينده سياسی استpolitical agentدست ه قدرت واقعی در مناطق قبايلی ب

ھر چند وی باmترين مقام ملکی را در دست دارد، ولی .  قانون و مديريت اقتصادی را به عھده داردگذاری، تطبيق
باز رسان زندان،   سياسی،رييست منصفه، انماينده سياسی در واقع ھم نقش قاضی را بازی می کند و ھم وظيفه ھي

وليت جمع آوری ماليات و مس   وی،آنافزون بر . را در دست دارد) سارنوال( مجری قانون ناحيوی و ھم دادستان
 و خدمات اجتماعی را توسعهرا بدون شفافيت و حسابدھی به عھده دارد و در ھمين سلسله نماينده سياسی امور تمام 

  .دوش دارده ب
 Frontier Crimes Regulations» مقررات جرايم سرحدی« ماينده سياسی امور جنايی را مطابق بهن

(FCR)ق برای چونانش از يک قرن سپری می شود که مقرره جرايم سرحدی بي. به پيش می بردgقبايل کنترل ش 
» غير دوست«و يا » متخاصم«  کدام قبيله   نماينده سياسی می تواند،با استفاده ازين مقرره. آزاد استفا ده می شود

 و يا خانه ھاواند ساختن وی حتا می ت. محاصره کند و يا می تواند تمام قبيله را به ارتکاب جرم جريمه کند را
  .خاطر سر پيچی از تقاضا ھای نماينده سياسی انجام دھده تخريب منازل اعضای يک قبيله را به عنوان مجازات ب

که در آن جرم  بدترين مجازات زمانی صورت می گيرد که به جرم يک فرد در قبيله تمام اعضای قبيله بی آن
نون برای نماينده سياسی چنان صgحيت داده که می تواند کسی را به قا. تقصير داشته باشند، مجازات می شوند

نماينده سياسی . ناف را در دادگاه عالی داشته باشديکه شخص متھم حق است زندانی طوmنی محکوم کند بی آن
 در 2006-2003در جريان بحرانات . ھمچنان می تواند يک قضيه اجتماعی و يا جرمی را به جرگه ويژه بفرستد

  . را به جرگه ھای قبايلی رجعت داد  زيرستان نماينده سياسی ھمچو مسائلیو
 و يا» مله کی« اداره محلی قبايل آزاد ھمچنان می تواند سياست محلی را در انحصار خود گرفته با بھره از سيستم

 با دادن مدد معاش ًاداره محلی می تواند در بدل جلب حمايت قبايل معموm. ، رھبر قبيله را انتساب نمايد»لو نگی«
رھبران . ، نفوذ سياسی خود را در ميان قبايل تحکيم ببخشد» قبايل   دست چين  «و يا انگيزه ھای اقتصادی به سران

خاطر خريدن وفاداری قبايل به مصرف می رساند که منجر ه گونه سری به ون ھا دالر را بيسياسی اداره قبايلی ميل
  .ی شودبه فساد گسترده اداری در محgت م

ھمواره عامل فساد گسترده در ادارات محلی را ريشه در ھا  ھمچنان حاm جانشينان پاکستانی آن    ھا وبريتانيايی
 ن ھااولی اين ادعاھا با عادات و رسوم قبايل پشتون که طرفدار تساوی ميان انس.  قبايل عنوان می کنندیسنت ھا

 و احترام به   انون اساسی پاکستان که از حقوق اساسی شھروندانشمقرره محلی نيز با ق. اند، در تضاد قرار دارند
 شرکت   آئين نامه اداری مناطق قبايلی اعضای قبايل را از. حقوق بشر جھانی حمايت می کند، نيز در تضاد است

ی ن ھاارسانی، سازم ی کمکن ھااتمام احزاب سياسی، سازم. در فعاليت ھای سياسی و اقتصادی محروم می نمايد
 اسgمی دست باز تندروی ن ھااامعه مدنی از کار در مناطق قبايلی منع شده اند، اين در حاليست که برای سازمج

اين مgھای افراطی بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سياسی غير مذھبی، . برای تبليغات داده شده است
  ).2005کميته حقوق بشر پاکستان ( انتخابات را بردند

جنگ ھا در داخل اين مناطق و در افغانستان در سه . ًدر مناطق مرزی تقريبا وحشتناک استوضعيت اقتصادی 
مناطق قبايلی را از حالت کشاورزی بخور و نمير و مالداری چادر نشينی به وابستگی به   دھه گذشته اقتصاد

 منطقه بر سر شاھراه   . داده استتغييرشمول قاچاق مواد مخدر و سgح ه تجارت بی نظم کاm ھا در ميان مرزی ب
کاm ھا بايد آزادانه » قانون تجارت ترانزيت افغانستان«ترانزيت کاmھای افغانستان مطابق به . قاچاق قرار دارد

گونه غير رسمی ه بدون پرداخت ماليات از طريق پاکستان به افغانستان وارد شوند، برخgف بسياری ازين کاmھا ب
 جھانی در ک بانمدارکمطابق به . و يا به بسيار سادگی درآنجا به فروش می رسنددوباره به پاکستان صادر شده 

  . دالر می رسدميليارد کاmھای قاچاقی در پاکستان ساmنه به يک    فروش2001
 می رسد که دوچند فقر نسبت درصد   60 فقر بهتراز. توسعه انسانی در مناطق قبايل آزاد بھتر از افغانستان نيست

سواد، در مناطق قبايلی تراز  رسمی در باب آمارمطابق به ). 2005روزنامه داون(اطق پاکستان استبه ديگر من
 پسران درصد 68ھمچنان .  در ميان زنان می رسددرصد 3کمتر از   و   مرداندرصد 29.5 است که درصد 17.4

 درين ،وسطه غرب است کالج که معادل مکاتب مت102.  دختران در مکاتب ابتدائی درس می خواننددرصد 19و 
 مدارس دينی به سرعت ،اما از جانب ديگر. مناطق وجود دارد که دو يا سه نفر آن را دختران تشکيل می دھند
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 داکتر درين منطقه وجود دارد که 524. گسترش يافته و در حدود سه صد مدرسه صرف در قبايل آزاد فعال اند
در .  مناطق دور افتاده حتا يک مر کز درمانی وجود ندارد نفر يک داکتر می رسد و در بسياری6307برای ھر 

  . با وسايل پيچيده طبی وجود داردبيمارستانتمام صوبه سرحد دو و يا سه 
دست می ه  بودجه ملی را بدرصددر مقايسه به نفوس کل کشور، صرف يک    نفوسدرصد 2.4قبايل آزاد با داشتن

ھيچ سازمان کمک رسانی و يا . استميانگين طور ه رآمد ملی بقبايل سرحد يک سوم د  سرانه دردرآمد   .آورد
 فعال می هکه در نقاط ديگر کشور پروژه ھای بزرگ توسع انجو در نوار مناطق قبايلی کار نمی کنند، در حالی

مناطق قبايلی بيشترين . استميانگين  از درآمد ملی پاکستان بطور یمناطق قبايلی نيم در آمد سرمايه در. باشد
 ناگزير در منطقه صدھا نفر ارتش را حتا پيش از حضور مليشه ھای اسgمی داشت، اما باآغاز عمليات اجرانمھ

آمار .(  می رسددرصد 100 و حتا نزديک به درصد 80 و 60 بيکاری در بين تراز. به ترک مناطق شان شدند
  ).2006حزب عوامی 

  
  :سوی حل و فصل مرزھاه ب

  : چنين اعgم داشته است1947طه به خط ديورند در پاکستان موضع خود را در راب
 در بعدھا مرز بين المللی قابل اعتبار است که چونان ، مشخص شده است1893 معاھده سال   خط ديورند که در

   نقشه اين خط بين المللی به ھرگونه ادعای جانب افغانی. را تائيد نموده است چندين موارد جانب افغانستان نيز آن
پاکستان به مثابه دولت . خودمختاری ارضی و يا نفوذ بر مردم شرق ديورند نقطه پايان گذاشته استدر مورد 

ه وليت يک دولت جان نشين را بومس  کامل اين منطقه و مردم آن می باشد، حق و   مالک  بريتانيايیجانشين ھند 
 نظارت زير 1947 مناسبت در  در ھمه پرسی که بدين   خودمختاری پشتون ھامساله ،افزون بر آن. دوش دارد

 مردم به طرفداری اتحاد به درصد 99ده بود، انجام يافته و در نتيجه ابريتانيا در ايالت سرحد شمال غرب به راه افت
 نيز رضايت خود را با اتحاد در 1979مردم مناطق قبايلی در جرگه قبايلی سال افزون بر اين، . پاکستان رای دادند

  .تاکيد قرار دادندچوکات پاکستان مورد 
 موضعگيری ھای رسمی  و به رغميرفته ذاما ھيچ يکی ازحکومات افغانستان اين ادعاھای دولت پاکستان را نپ

طرف و يا از دو ند تا ادعاھای ارضی خويش را ميان ه اگونه جدی تgش نکرده  ب،دولت افغانستان در زمينه
 چونان حکومات افغانستان اين ادعاھا را ،در عوض. دی دادگاه ھای بين المللی مطرح سازنن ھااطريق ديو

  .نده اکار گرفته يا برای مصرف سياست ھای داخلی کشور شان بو بازی پر چانه زنی و دستاويز
 چونان تا وضعيت حقوقی خط ديورند را ه است پاکستان نسبت به افغانستان کارھای زيادی را انجام داد،در عمل

حکومت ھای مختلف پاکستان از خط ديورند بھره برداری ھای چند گانه نموده و از . بردمرز بين المللی به تحليل ب
طور آگاھانه جنبش مقاومت افغانستان را در ه نظاميان پاکستان ب. نده ا ابزار امنيت ملی شان استفاده نمودچونانآن 

 اين جنبش را با شبکه آن ھاچنان ھم.  حمايت نمودندن ھااراستای عمق استراتيژيک و خنثا سازی ناسيوناليسم افغ
پاکستان حاm . ًعمg از ميان برداشتند   مرز قبايلچونانھم بافتند که خط ديورند را  ی بايگونه ه فرامليتی اسgمی ب

 که خودش ی بخش اعظم مناطق سرحدی توسط گروه ھايکنترلبھای اين سياست خود را در بدل از دست دادن 
     .دايجاد نموده بود، می پرداز

اين . طرف مرز به اوضاع داخلی پاکستان نيز تاثير گذاشته است ارتباطات نظامی پاکستان با گروه ھای اسgمی دو
روابط فرا تر از اتحاد اسgمی در افغانستان و کشمير تقويت و گسترش يافته حتا به ھمکاری ھای سياسی در 

:  نويسنده و مشاور سابق دولت پاکستان-قانیبه گفته ح.  مبدل شده است  شمول انتخاباته عرصه داخلی ب
ی مبدل شده است که با افزايش افسران با ديدگاه  يگونهه  اجندای امنيت ملی پاکستان بچونانوفاداری به اسgميسم «

طور فزاينده اھداف اسgميست ه با وجود آن ب. » يک دولت اسgمی قبول شده استچونانھای اسgميسم، پاکستان 
چنانچه اسgميست ھا حضور استراتيژيک در . تی بر اھداف راھبردی دولت پاکستان غلبه نموده اندھای فراملي

  .نھادھای دولتی، نظامی، جامعه مدنی و محيط دانشگاھی را در اختيار خود دارند
بھه موضع گيری پاکستان در ج.  ميان اين دو ديدگاه انکشاف نموده استینش آشکارن سو، بدين سپتامبراز حوادث 

 نظامی در رابطه با دستگيری رھبران -منجر به تنش ميان اتحاد اسgمی»  تروريسمدر برابرجنگ  ائتgف جھانی 
اين در حاليست که ستيزه جويی .  طالبان و مليشه ھای محلی گرديددر برابرالقاعده و حمايت از اياmت متحده 

 ھندوستان و به شمول نفوذ در افغانستان منطقه يیبی عظمت طل  در برابر سgح خيلی موفق چوناناسgمی تا ھنوز 
 ميليون دالر کمک در عرصه ھای اقتصادی و نظامی به 650  اما ھندوستان با ارائه. کار گرفته شده استه ب

 نيمه راه يک کنوندولت ھندوستان .  محکم نموده است  حکومت کرزی، اين کشور موقعيت خود را در افغانستان
که ھم مرز با ايالت بلوچستان  راشاھراه بزرگ در نزديکی مرز جنوب غرب وmيت نيمروز نظامی را که يک 

  .دارد ساختن در دست ،پاکستان است
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پاکستان بطور فزاينده از نفوذ ھند در افغانستان نگران است وکنسلگری ھای ھند را متھم به حمايت از ناسيوناليست 
پاکستان نفوذ ھند در افغانستان را برايش يک شکست . قندھار می کندھای بلوچ از طريق مرزھايش با جgل آباد و 

گذاری ھا بر سر رژيم اسgمی در کابل که ھندو ھا را دور از مرز ھايش ه ھا سرماي استراتيژيک می بيند و سال
  .نگھدارند، برباد رفته می بيند

 و حزب »زب عوامی ملیح«نام ھای ه  در دو حزب سياسی بکنونی ناسيوناليست پاکستان ھا پشتون
 با    در رابطه با دولت پاکستان و افغانستان و  آن ھا ديدگاه ھای   . فعاليت می کنند»ملی عوامی  پشتونخوا

کشور متفاوت  موضعگيری نھادھای ملکی و نظامی پاکستان و ھمچنان با ديدگاه ھای احزاب سياسی اسgمی آن
 به درجات مختلف در نظام اقتصادی و نھادھای دولتی اين ی پاکستانپشتون ھا سو، بدين 1947از سال . است

 اھداف بيشتر آن ھا.  و ادارات ملکی درآميخته و احساسات تجزيه طلبی شان تضعيف يافته استارتشکشور مثل 
سياسی خويش را از راه ھای اتکاء به چھارچوب مبارزه دموکراسی پارلمانی، اختيارات ايالتی و روابط دوستانه با 

  . نستان به پيش می برندافغا
 پاکستان را به پيش کشيده اند که ھدف اساسی آن را   رح بازسازی دولت فدرالکنون طناسيوناليست ھای پشتون  

و بلوچستان شمالی   )NWFP(، ايالت سرحد شمال غربی)FATA(ی قبايل سرحدیپشتون ھاساختن تمام  متحد
 دوباره زنده فدرالی خواھد بود    بخشی از ساختار  اين ايالت جديد. نام پشتونخوا تشکيل می دھده در ايالت جديد ب

  .که وmيات از قدرت کافی در چھارچوب پاکستان دموکراتيک برخور دار خواھد گرديد
نام پشتونخوا در ساختار جديد پاکستان ساخته شود، حزب ملی عوامی از شناسايی خط ه  ايالتی ب  که  از آنپس

لمللی ميان افغانستان و پاکستان حمايت می نمايد و دولت افغانستان را تشويق می نمايد که  مرز بين اچونانديورند 
 ناسيوناليست ھای پشتون به اين نتيجه رسيده اند تا زمانی.  حرکت کند  ]شناسايی خط ديورند[ نيز در ھمين راستا

 خود خواھد کنونیمی در موضع حزب ملی عوا ًکه پاکستان ماھيتا يک نظام ديکتاتوری نظامی تمرکزگرا باشد،
مناطق قبايل آزاد فرا   ناسيو ناليست ھای پشتون به توسعه اقتصادی و اصgحات عاجل در،اما درين فاصله. ماند

 مدعی اند مرز ميان افغانستان و پاکستان صرف در صورتی آرام خواھد شد که موانع در برابر آن ھا .می خواند
که ی از جاي. رف مرز از طريق شناسايی رسمی مرزھای باز برطرف گرددی ھر دو طپشتون ھاعبور و مرور 
 چشمگيری باز بھبود قابل مرزھای و منطقه يیست، صلح پشتون ھا در دست بيشتر مواصgت    و  تجارت مرزی

  .در وضعيت اقتصادی مناطق مرزی به بار خواھد آورد
ناسيو ناليست ھای بلوچ . ، پاکستان و ايران تقسيم شده اند در سه کشور، افغانستانپشتون ھااما بلوچ ھا با تفاوت از 

 را از لحاظ اقتصادی و فرھنگی ضعيف ساخته است و در نتيجه به آن ھابه اين نظر اند که مرز ھای استعماری 
  افغانستان را بطور نسبی روشنايی مناسب می بينند، زيرا تقاضاآن ھا. اقليت ھای فقير در سه کشور مبدل شده اند

 پشتونستان باعث آن می شود که دامنه حمايت اخgقی و مادی کابل گسترش يافته از مسالهھای افغانستان برای 
  .ناسيو ناليست ھای بلوچ نيز حمايت کنند

خصوص با کشته شدن نواب بوگتی که منجر به بحران ه با آغاز جنگ پنجم شورشيان ناسيوناليست بلوچ و ب
 احساس می کنند که به حاشيه در دولت پاکستان   د، بسياری اعضای قومی بلوچگسترده سياسی سرتاسری ملی ش

 ميليون نفوس بلوچ در پاکستان، ناسيو نالست ھای بلوچ احساس می کنند، اگر پروژه پنجبا داشتن . رانده شده اند
ستان عملی  تضمين خود مختاری در چوکات دولت فدرال پاک   در ايالت شان بدون  بزرگ انکشافی بندر گوادر

 خط ديورند نگرانی درجه اول برای آن ھا ،بنابرين. شدت در معرض انقراض نفوس قرار خواند گرفته ب شود،
اما تقاضای اصلی ناسيوناليست ھای بلوچ مانند ناسيوناليست ھای پشتون، بازسازی دولت فدرال پاکستان به . نيست

که اين اھداف با پيش کشيدن حل و فصل خط مرزی و  برای خود شان است   منظور افزايش خود مختاری ايالتی
بلوچ ھا بر خgف ناسيوناليست ھای پشتون، تgش می کنند اعتراضات و . ترک تجزيه طلبی،دنبال می شود

  .کنند  را با وسايل نظامی با اسgم آباد چانه زنی سياسی ھای شان خواست
 2006در اپريل . خط ديورند اتخاذ ننموده استدولت کنونی افغانستان کدام سياست رسمی را در رابطه به 

گفت که ) ولسی جرگه(ی وزيرامورسرحدات و قبايل در در برابر مجلس نمايندگان افغانستانبراھوييلکريم اعبد
ی متعلق به گروه کوچک براھويي.  مرز بين المللی به رسميت نمی شناسدچوناندولت افغانستان خط ديورند را 

ت که روابط نزديک با بلوچ ھا دارد، توضيح می داد که حکومت افغانستان صgحيت قومی در افغانستان اس
 را مسالهصرف اين کار در صgحيت يک لويه جرگه است که اين . مذاکره در مورد معضله پشتونستان را ندارد

سيم خط را به  بعد از تق  وی گفت که لويه جرگه نخست بايد سياست ھای افغانستان. طور دايمی حل و فصل کنده ب
  .تصويب برساند

کابل ترس خود را ھمواره در رابطه به مسلح شدن مجدد طالبان و القاعده در مناطق سو،  بدين   2002از سال 
که قوت ھای نظامی پاکستان در مناطق قبايلی به منظور حمايت از ائتgف  باوجود اين. مرزی ابراز نموده است

    طالبان و القاعده، مستقر شدند، اما کابل پاکستان را متھم ساختبرابردر  بر امريکا رھبری بهضد تروريسم 
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 پاکستان ارتشدولت کابل شک داشت که گسيل قوت ھای . طرف خط ديورند را اشغال نموده است مناطق قبايلی آن
رب،  تعھدات ناروش غ  اين ترس زمانی دوچندان شد که. درين مناطق بھانه برای نفوذ در مناطق بيشتر نباشد

  . کشاندمنطقه يی متحد بيشتر وابسته و پايدار چونانکرزی را در صف ھند 
يبان شد، معضله رگبه  تند داخلی دست    از سقوط حکومت طالبان در کشمکش ھایپسکه افغانستان  از جايی

رخی نشرات  ب  ھر چند.  وارد گفتمان منافع سياسی ملی نشد  گونه متداومه  مرزی با پاکستان بمسالهپشتونستان و 
پشتون اين موضوع را گاھی مورد بحث قرار می دھند، اما حزب سياسی افغان ملت و برخی ديگری ناسيوناليست 

ن برخی روشنفکران و فعاm.  پشتونستانمسالهھای پشتون بيشتر روی مسائل داخلی متمرکز شدند تا بحث روی 
ستان به بحر و گرفتن تضمين عدم مداخله پاکستان سياسی غير پشتون از شناخت خط ديورند در بدل دسترسی افغان

 بايد 2004برخی ھا استدmل می کنند که چنين توافقی بايد در قانون اساسی . در امور افغانستان طرفداری می کنند
  .شامل می شد

 مخالف پيشينشمول ناسيوناليست ھا، اسgميست ھا و کمونيست ھای ه  اقوام کشور بھمهاز سياستمداران افغانستان 
 سياسی چنان حساسيت بر   اين موضوع. و تشديد تنش ھا با پاکستان اند   اختgفات خط مرزی ديورندشعله ور شدن

 در آغاز از ما خواھش می کرد که آواز ،مصاحبه می کرديمدر زمينه  با ھر رھبر افغانستان که ما  کهانگيز است
 سازی مثل مرزھای باز، افزايش تجارت دوجانبه و تماس  نخست تدابير اعتمادآن ھابسياری . شان را ثبت نکنيم

اما برخی . ی دو کشور را ضروری می شمارندن ھااشمول تماس ھای مستقيم ميان پارلمه ھای مردم با مردم و ب
به عقيده يکی از رھبران . ديگری استدmل می کنند که حاm زمان حل و فصل خط ديورند فرا رسيده است

 حل و ، تمام جامعه جھانی که درينجا حضور دارند   را به کمکمسالهاين   حاm  اگر ما« ماناپوزيسيون در پارل
  .»را حل نخواھيم توانست فصل کرده نتوانيم، ھرگز آن

ه ، می گفت که افغانستان بکشته شد امسال در يک حادثه انتحاری سپتامبروالی پکتيا که در دھم  -حکيم تنيوال
 انگيزه پيشيندليل دوستی افغانستان با شوروی « : پرداخته است رای بھای بزرگه چنخاطر اين کشمکش با پاکستا

. ًدست نياورديم، تقريبا تمام افغانستان را نيز از دست داديمه در نتيجه ما نه تنھا پشتونستان را ب... پشتونستان بود
ايالت   قبايل آزاد، خير مردمه اين برسميت بشناسيم و ه خير افغانستان خواھد بود که ما خط ديورند را به اين ب

 امتياز دستيابی به بندر    ما بايد  اما در عوض. و روابط افغانستان و پاکستان نيز خواھد بود  سرحد شمال غرب 
  ».دست بياوريمه کراچی و گوادر را ب

»  دولت مصنوعی« با ھمان ديدگاه ھای سنتی در مورد پاکستان نگاه نموده اين کشور ران ھااامابرخی ديگر افغ
 افغانستان    که پاکستان آينده ندارد و محکوم به زوال است و اما به دولتمی پندارند آن ھاھمچنان  .می دانند

  . ادعای امتياز طلبی نکند،که ضعيف است پيشنھاد می کنند تا زمانی
ق افغانستان، برخی ھا جرگه ريش سفيدان در شر چنانچه در.  خط ديورند حرف می زنندباره نيز در بومیمردمان 

افغانستان ھيچ   . مداخله در امور افغانستان می دھد يی برایگفتند که مشکgت mينحل با ھمسايگان ھميشه بھانه
ما اين مرزھا را « کستان اند، ادعای ارضی ندارديگاھی بر سرزمين ھای خود که امروز در دست ايران و يا ازب

 صد سال از قرار داد    با اعتراضی ديگران مواجه شده و پافشاری داشتند کهاين پيشنھاد ھر چند. ».بپذيريمبايد 
اما .  خط ديورند را به افغانستان باز گرداند سویسرزمين ھای آن خط ديورند سپری شده و پاکستان مجبور است،

يرفته ذًقريبا ھمه پدر ميان ريش سفيدان قومی که ما با ايشان صحبت کرديم، افسانه پايان مھلت معاھده ديورند را ت
  .بودند

 ، گروه ھای سياسی و قومیھمهبا توجه به حساسيت سياسی موضوع و مخالفت با سياست افغانی پاکستان،  
 برای افغانستان می بينند و ھيچ رھبر کgن افغانستان بطور رسمی طرفدار حل یمعضله خط ديورند را تھديد

گونه تعرضی مطرح نکرده است، ه  پشتونستان را بمساله ھر چند حکومت کرزی.  خط مرزی نيستمسالهسريع 
 ابزار سياسی و چونان    افغانستان را که داعيه پشتونستان را ھموارهپيشيناما دولت وی راه سنتی حکومت ھای 

اين رويکرد باعث آن گرديده است . کار می گرفتند، تعقيب می نمايده مرز بسوی ی دو پشتون ھاھمبستگی ميان 
 بلکه ناسيوناليسم افغانی را که ھمواره در جنگ ، دوباره زنده شود  ھا پيوند با ناسيوناليسم پشون در پاکستانکه نه تن

  .درگير بود، به زمان گذشته برگرداند] پاکستان[ لفظی با ھمسايه اش
   

  :توصيه و نتيجه گيری  
ند ھخوا دوسه شده ميان دو کشور رسميت شناخته ب  ھمسايگان منطقه از مرزھای بازھمهافغانستان، پاکستان و 

 آن ھا بلکه ، شھروند اين و آن کشور را روشن می سازدچونان پشتون ھا نه تنھا حقوق ھايیچنين يک مرز. برد
را در ھمکاری با   کنند، تجارت کنند و ھمچنان اقتصاد و فرھنگ شانپاروابط بر  باھمديگر تارا قادر می سازد

مشکل مرزی ميان دو کشور نه تنھا به تقويت دموکراسی در ھر دو دولت کمک حل و فصل .  دھندتوسعهيکديگر 
درين .  بلکه دسترسی پاکستان به آسيای ميانه و دسترسی افغانستان به بحر را آسان خواھد ساخت،خواھد نمود
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ھر چند برای .  تنش ھای قومی داخلی کاھش يافته و وحدت ملی در ھر دو کشور تقويت خواھد يافت،صورت
  که دریخصومت ھايزدايش زيرا . دسيابی به اين اھداف دگرگونی ھای دشواری در ھر دو کشور نياز دارد

  . روابط دو کشور حاکم بودند، به يک تضمين با اعتبار بين المللی نيز نياز دارد   سال گذشته در شصت
 2005در سال .  می آيندشماره ب  مرز چالش بزرگ در مقابل ھمچو اھداف،سویشورشگران اسgمی در ھر دو 

 خاردار و مين را به عنوان راه حل ديوارمشرف در پاسخ به اتھامات ورود طالبان با عبور از مرزھا، کشيدن 
  .کستان را به ذھن می آوردي سياست ھای اسرائيل و ازب  مطرح کرد که

مقامات سياسی . ياد عملی نيست به دmيل زدر درازمدتچنين راه ھای حلی نه در آسيای ميانه و نه در شرق ميانه 
ًو نظامی بين المللی در افغانستان و ھمچنان کارشناسان ضد تروريسم متفقا به اين نظر اند که کليد موفقيت 

ً که عمدتا در کويته و وزيرستان مستقر اند،   آن ھا فرماندھیھم زدن مرکز رھبری و  استراتيژيک بر طالبان، بر
يان با تعويض شير جلوگيری از نفوذ شورذابع و امکانات در اجرای وظايف امکان ناپدر دادن من می باشد نه در به

حصار سازی منطقه مرزی را بيشتر . ساده، پای سربازان بر فراز کوه ھای پوشيده از برف و دشت ھای بيراھه
  . در برابر توسعه اقتصادی آن ايجاد خواھد نمودبيشتریتجريد نموده و موانع 

    نقطه پايان به نظام مرزبندی ھای سده نزدھم،نظام مرزی بر اساس معيارھای سده بيست و يکمپيرامون   توافق
 ھزار سرباز در مناطق 80000  گسيل پاکستان باسو، بدين سپتامبراز يازدھم .  می گذارد در مناطق قبايلی

ليات ھای نظامی با خود ًکوھستانی عمg به خود مختاری مناطق قبايلی نقطه پايان گذاشته است، اما اين عم
  .ھمراه نداشته استه اصgحات سياسی و اقتصادی را ھرگز ب

 احزاب سياسی ھمهًتقريبا  .آوردن ثبات در مناطق مرزی مستلزم ھمگرايی سياسی قبايل آزاد به پاکستان است
 سياسی حق  تمام احزاب2002مطابق به قانون  .پاکستان اصرار به يک سلسله اصgحات در منطقه می نمايند

اين احزاب . ، اشتراک کنندتند روی ن ھااقبايل آزاد فعاليت ھای سياسی نموده بر ضد تبليغات سازم دارند که در
  .خاطر تبليغ حقوق شان در نھادھای ملی فراھم خواھد ساخته فرصت را برای اعضای قبايل ب

اين حزب خواستار بازنگری در . ستداران راستين اصgحات در مناطق قبايل آزاد اھواحزب ملی عوامی يکی 
در ) FATA(اين سازمان از شامل شدن نمايندگی مناطق قبايل آزاد. سيستم اداری و قضايی اين منطقه است

حزب عوامی ملی پاقشاری می نمايند  .می باشد)  ايالت سرحد شمال غربیNWFP(ساختار قوه مقننه صوبه سرحد
در چند دھه گذشته بسياری . پاکستان غربی متحد نمايندگی داشتند در اسامبله 1970 و 1960 سال ھایکه در 

 ھمچنان از خدمات آن ھا.  شدندبازرگانی و کشاورزیاعضای قبايلی در مناطق مسکونی شان صاحب زمين ھای 
  ).2006گزارش حزب عوامی ملی ( درمانی و آموزش و پرورش در مراکز شھری صوبه سرحد برخور دار شدند

 Lord     از زمان انتشار آن توسط mرد کرزن)  Frontier Crimes Regulations(سرحدیمقررات جرايم 
Curzon  کميته ھای حقوق بشر و روشنفکران قبايلی خواستار کنون.  باقی مانده استتغيير بدون 1901 در سال 

  .بازنگری آن ھستند
   

  :کند را برای مناطق قبايل آزاد پيشنھاد می زيراھداف    حزب ملی عوامی
  تطابق قوانين اين مناطق بر اساس معيارھای جھانی حقوق بشر؛.1
  ؛FATA قبايل آزاد يا  جمھور به ايجينسی ھایرييس قوه مقننه و اداری از   انتقال تمام صgحيت ھای.2
  ی؛ي از قوه اجرامنطقه يیو جدايی قضايی FATA گسترش صgحيت ھای دادگاه عالی حوزه قوه قضايه به. 3
  ؛منطقه يیوليت ھای وجازات دسته جمعی و مسلغو م. 4
  قبايل آزاد؛  گسترش آزادی ھای سياسی و مدنی در.5
  .برنامه بسيج زدايی کامل در منطقه تطبيق خلع سgح عمومی و.6

تقويت بازسازی در . ھيچ برنامه اصgحی بدون متمم استراتيژی توسعه اقتصادی به موفقيت نخواھد انجاميد
وصل کردن بازسازی افغانستان با . ست ايق بازسازی مشابه در مناطق قبايل آزاد يک امر حياتیافغانستان با تطب

  .قبايل آزاد و ايجاد فرصت ھای خاص در اطراف خط ديورند، نخستين گام درين راستا خواھد بود
 ن ھاار ميان افغگونه محرمانه ده انديشه ب  يک .  داردبسيارحاميان   دوستان و، ديگرگاهافغانستان بيش از ھر 

 رھبری سياسی اين تنھااما . فصل مشکل خط ديورند فرا رسيده است  زمان حل وديگر است که پا گرفتندر حال 
 .نمايدپيشنھاد  رسمی کشيده، تشويق و به عموم مردم تراز ھای محرمانه را در انديشهکشور می تواند اين 

 ی بهبسيارزيان که  حران ميان افغانستان و پاکستان را حل ب،بھره گرفته کنونی اوضاعحکومت کرزی بايد از 
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 در رابطه به یافغانستان بايد از خود اراده نيک.  به گفتمان ملی و ھمگانی تبديل نمايد،ھر دو کشور رسانيده است
  43.حل معضله خط ديورند با پاکستان نشان داده و سازش تاريخی انجام دھد

 
  

  سيستانی
 )  سايت آريايیزبر گرفته ا(
  

   پشتونستانمساله
 و

 زخم ناسور خط ديورند
تا ) پشتونستان(ايالت سرحد شمال غربى  يعنى بلوچستان و» ديورند«سوى خط  شکى نيست که سرزمين ھاى آن 

قلمرو حاکميت افغانستان بودند و  سرزمين و  بخشى از١٨٣٩ نخستين تجاوز انگليس بر افغانستان در قبل از
را در مقاطع  مشترکات زيادى با ما از لحاظ زبان و تاريخ و فرھنگ دارند، اما استعمار انگليس آنمردمان آن 

مختلف زمانى از پيکر کشور جدا ساخت و جزو مستعمرات نيمقاره ھند نمود و با امضاى اسنادى به عنوان 
بعد خط ه از آن ب) م١٨٩٣(ائيد زد ھا مھر ت  و افغانستان به اين جدائيبريتانيايیقراردادھاى رسمى بين دولت ھند 

 جنوب مشخص مي استعمارى بريتانيا در  کيلومتر با قلمرو١٢٥٠ديورند، سرحد کشور ما را در طول بيش از 
  . کرد

 ميgدى نيز نتوانست سرزمين ھاى از دست رفته را دوباره به افغانستان ١٩١٩استقgل کامل سياسى افغانستان در 
 وزير خارجه دولت -و محمود طرزىهللا واند در وطن پرستى اعليحضرت شاه امان ات ھيچ کس نمي. برگرداند

مردمان ھمنژاد   داشته باشد، آن دو شخصيت وطن پرست با تمام عgقمندى خود به سرزمين ودامانى شک و تردٮ
سر  بردولت استعمارى انگليس سرانجام مجبور شدند  سوى خط ديورند، پس از دوسال چانه زدن با و ھمکيش آن

که البته براى ( طرف خط ديورند رسميت شناختن استقgل کامل سياسى افغانستان، از اعاده سرزمين ھاى آنه ب
و در  خاطر مطلوب اصلى يعنى استقgل کامل سياسى افغانستان صرف نظر نماينده ب) افغانستان کار ناممکنى بود

  .کرد، امضاء گذارند ورند را تائيد مي که قرارداد مرزى دي١٩٢١پاى سند رسمى استقgل کشور در 
 دولت وقت افغانستان تحت فشار ،)پاکستان و ھند( و تقسيم نيمقاره به دو کشور ١٩٤٧پس از استقgل ھند در .

» دا پشتونستان زمونگ«با نواختن دھل  را مطرح کرد و» پشتونستان«گرا، داعيه  احساسات برخى حلقات ملي
زدند، نقاضت و دشمنى ھاى سياسى بين پاکستان و   دھلى و مسکو براى آن کف ميکه) اين پشتونستان از ماست(

 بر روابط دوکشور در زخم ناسورحيث يک قضيه تنش زا چون ه از آن پس پشتونستان ب. افغانستان را دامن زد
 تان برى از ناحيه پاکسيجا که در دو دھه اخير ضربات کشنده   تا آن.عرصه ھاى مختلف اثر نامطلوب گذاشت

 زيرنام ن ھااوسيله افغه ھم ب  وارد آمده و تا ھمين اکنون نيز اين ضربات بازن ھااوسيله خود افغه افغانستان ب
کشور  بهو مانع برگشت ثبات سياسى  شود بر افغانستان وارد مي طالبان و القاعده و احزاب اسgمى تندرو ديگر

  .گردد مي
   

  
   : پس منظر تاريخى پشتونستان

  گرديم تا بدانيم پس منظرتاريخى پشتونستان چيست؟  ميgدى بر مى١٩رديابى و درک بھتر موضوع به قرن براى 
ھا بر قندھار حمله آورد و سرداران قندھارى از  ھا و سيک ی  ميgدى، شاه شجاع به کمک انگليس١٨٣٢در سال 

يى در کابل پرداخت و از   جرگهخان به تدوير  سردار دوست محمد. خان استمداد نمودند سردار دوست محمد
آباد   حاکم جgل- نواب محمد زمانخان-اش   و برادرزادهپيشاورحکمران  -خان  سردار سلطان محمد-برادرش

اما برادر و برادر زاده امير، شخصا در اين جرگه شرکت نورزيدند و . خواست تا در اين جرگه شرکت جويند
  .پسران خود را فرستادند

                                                
اختن اين طرح، به دگرگونی ريشه يی و بنيادی در  برای پياده س،«تو مجو گل از دکانی که تفنگ می فروشد«به مصداق .  43

زيرا رھبری . نياز استو دگرگونی بنيادی تفکر سياسی در ميان دولتمردان و گردانندگان کشور رھبری دولت افغانستان 
کسانی که سکان سياست خارجی کشور را در دست دارند، نه تنھا به اين مسايل باوری  -نوکران شان و کنونی تبارگرای

 ر کوچک ترين اعتقادی به دموکراسی و عدالت و ساي،فريبندهآراسته و دارند، بل به رغم تظاھر و سر دادن شعارھای ن
 ، از اين رو. برای آن ھا تنھا چيزی که ارزش دارد، حفظ کرسی ھای شان و منافع آزمندانه شان است.ارزش ھا ندارند

  . ويراستار–آب در ھاون کوبيدنه و  کاری است بيھودداشتن چنين انتظاری از ھمچو کسان،
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خود را از پشت سر  خان تصميم گرفت به کمک سرداران قندھارى بشتابد اما قبل از آن بايد  دسردار دوست محم
آباد لشکر کشيد و نواب محمد زمانخان را پس از يک نبرد سخت   ابتدا بر جgل،برين بنا. نمود خاطر جمع مي
کابل ملحق ه قرر و ننگرھا را بخان را م  سردار امير محمد-جاى او برادر خوده کابل فرستاد و به اسير گرفت و ب

 از اين اقدامات و سوقيات پيشاور حکمران -سردار سلطان محمد خان. ساخت و سپس به عزم قندھار حرکت نمود
 از آن تاريخ .حکمران مقتدر پنجاب قرار داد سنگ  سردار دوست محمد خان ترسيد و خود را تحت الحمايه رنجيت

قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشکgت و دردسرھاى ھا   عمg در کف سيکپيشاوربعد ه ب
  44.بار آورده فراوانى را ب

بر خود » اميرالمومئين« به افغانستان، لقب پيشاور ميgدى امير دوست محمدخان به آرزوى الحاق ١٨٣٦در سال 
اد و از تجار و سوداگران و مردم  جھاد دم از چنگ آنان اعgپيشاورخاطر استرداد ه ھا ب گذاشت و بر ضد سيک

لذا . ناچيز بود دست آمد که بسياره فقط پنج لک روپيه از اين اعانه ب. استعانت خواست» دم و درم و قدم«کابل به 
  .ضرب سکه پرداخته ب
  »سکه ناصرش حق باد بزد کمـر ببست و – عزم جنگ و جھاده امير دوست محمد ب«

سيک و  ان سوبر دسايس جاس  داد، بنا ر رخب قواى سيک در آن سوى دره خيدر جنگى که ميان لشکريان افغان و
 45خان سرکردگى سردار سلطان محمده يى از قواى افغانى ب ھا، دسته جاسوس امريکايى سيک» ھارmن«ھاى  تgش

 ديگر دسته. دست آوردنده ب ھا از جنگ دست گرفتند و به صف دشمن بپيوستند و پول و امتياز  طرفدارى سيکه ب
  .کابل برگشتنده  از مقابله و مقاتله با دشمن سرباز زد و منھزما ب،ديد ھم که خود را ناتوان مي

 جھاد کرد و پسران خود سردار مھا اعg  ميgدى دوباره امير دوست محمدخان بر ضد سيک١٨٣٧در سال 
خان در  الدين اش سردار شمس هخان و برادرزاد خان و سردار اکبر خان را ھمراه با برادرش سردار جبار افضل
ھا با لشکر چندين برابر لشکر افغانى در محل جمرود جلو قشون  سيک. ھا فرستاد جنگ سيکه ھزار نفر ب ١٢راس 

در روز دوازدھم جنگ . افغانى را گرفتند و با حمgت پياپى خود تلفات سنگينى را بر قواى افغانى وارد آوردند
يى  تن سردار اکبرخان او را ضربهه ب  خان روبرو شد و در يک جنگ تن سردار اکبراتفاقا سپھساmر قواى سيک با 

غريو در لشکريان دشمن افتاد و پشت به لشکر افغان دادند و . ن بر زمين افتاد و ديگر از جا نجنبيديزد که از ز
 را تصرف پيشاورد و تعاقب کن خواست دشمن شکست خورده را اکبر خان مي.  رسانيدندپيشاورمنھزما خود را تا 

 مانع پيشروى قواى ، اما نواب جبارخان برادر امير دوست محمدخان که مردى سالمند و بى حرارت بود.نمايد
خان نمود و بنابرين  دوست محمد  را موکول به تصميم و ھدايت اميرپيشاور شد و حمله بر پيشاورسوى ه افغانى ب

کى تند رو به کابل فرستاد و از تلفات جانى قواى افغانى و شکست دشمن وسيله پيه يى به امير نوشت و آن را ب نامه
دانست که  خان که نيروى کمکى آماده نبرد در کابل نداشت و مي  امير دوست محمد.تذکر داد و ھدايت خواست

مال گيرد و طبعا تا آن زمان دشمن نيز امکانات دفاعى خود را اک تدارک يک چنين نيرويى وقت زيادى در بر مى
 نبود که امير از فکر تصرف و الحاق مجدد اولى اين بدان معن. خواھد نمود، لذا به قواى افغانى دستور بازگشت داد

  . به کشور دست گرفته و منصرف شده باشدپيشاور
 ھمراه با کاروان بزرگى وارد کابل شد و با بريتانيايیجنرال ھند   ميgدى برنس به نمايندگى گورنر١٨٣٧در سال 

مير دوست محمدخان پيرامون ايجاد يک بازار تجارتى بزرگ در ديره غازيخان و اشتراک تجار کابلى و بخارايى ا
در آن بازار سال يکبار، به گفتگو پرداخت، امير دوست محمد خان که مى دانست موضوع تجارت و بازار تجارتى 

ه ھاى مناسب داد و ب ت برنس پاسخھا چيزھايى ديگرى است، به سواm محض حرف است و اصg مقصد انگليس
  .زودى معلوم شد که اھداف و نيات انگليس از فرستادن پرنس به دربارش چيز ديگرى است

برنس امير را از نيات روس و ايران نسبت به ھرات آگاه ساخت و از او خواست تا ھمراه با سرداران قندھارى در 
ياست انگليس وارد بود، از برنس خواست تا به اولياى امور ھند امير ھم که تا حدودى در س. دفاع از ھرات بپرازد

 که بر متحد خود، سيک شرط آنه بگويد، که او حاضر است تا از ھرات در برابر حمله ايران به دفاع بپردازد، ب
ن موافقت برنس به اين پيشنھاد امير دوست محمدخا.  را دوباره به افغانستان مسترد نمايندپيشاور تا ندھا، فشار آور

ھند نوشت که دوستى با امير افغان مواضع انگليس را در  يى به ويسراى مقدماتى خود را ابراز داشت و ضمن نامه
  . بايستى اين شرط امير افغان را بپذيرديايیتانيبرين حکومت ھند بر تر خواھد ساخت و بنا اين کشور مستحکم

دربار امير دوست محمدخان از طريق قندھار ه ويچ بنام ويتکوه  ھنوز برنس در کابل بود که سفير روس ب
امير افغان سفير روس را بطور عادى پذيرفت و از مذاکرات جدى با او تا آمدن جواب انگليس . مواصلت ورزيد
تا اين وقت امير . ھا به برنس رسيد که ھرچه زودتر به ھندوستان برگردد مدتى بعد پيام انگليس. خوددارى ورزيد

                                                
 - در اين ھنگام رنجيت سينگ به نوبه خود زير چتر وابستگی انگليسی ھا رفته بود مشکل اصلی در زمينه اين بود که. 44

  .ويراستار
  و پدرپيشين و درگذشته افغانستان پادشاه – محمد ظاھرشاه ی بزرگ نيا -  معروف به طgيی-لطان محمد خانسردار س.  45

   . ويراستار- بودبزرگ محمد نادر شاه
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ن با سفير روسيه مذاکرات خود را تمام کرده بود و يک کاپى مذاکرات را به برنس داد تا به اولياى دوست محمدخا
 .را در ميان گذارد امور خود آن

  
ھا را  ھا از نتايج مذاکرات خود با سفير روسيه اين بود تا انگليس دوست محمدخان از آگاه کردن انگليس ھدف امير

زيرا سفير روسيه در مgقات با امير . ھا و دوستى با خود تشويق کرده باشد  از چنگ سيکپيشاوربه استرداد 
.  وعده داده بودپيشاوردست آوردن مجدد سرزمين از دست رفته ه دوست محمدخان کمک دولتش را به امير براى ب

ى ھندوکش ھا ھا که قصد داشتند سرحدات ھند را در صورت امکان تا آمو و در غير آن اقg تا کوه ولى انگليس
 تلقى نموده و با عقد معاھده بريتانيايی دست درازى به قلمرو ھند چونانوسعت دھند، اين تقاضاى امير افغان را 

يى پر از دروغ و افترا نسبت به اعمال و نيات امير دوست   و پخش اعgميه١٨٣٨سه جانبه در mھور در 
رون راندن يک رھبر قانونى افغان، و جانشين ساختن يک کشى به افغانستان زدند و با بي محمدخان ، دست به لشکر

راه انداختند ه شجاع بر تخت کابل، افتضاح بزرگ تاريخى را ب نام شاهه النفس و فاقد وجاھت ملى ب شخص ضعيف
کش، بلکه با تلفات فراوان جانى و خسارات  ھاى ھندو که سرانجام نه سرحدات ھند را تا آمو کشانيدند و نه تا کوه

  .بار از افغانستان شدند نشينى فضيحت فت مالى، مجبور به عقبھنگ
 و مناطق قبايلى به افغانستان، نه تنھا تاج و تخت کابل را از امير دوست پيشاوربدينسان، آرزوى الحاق مجدد 

او را، آواره کوه و بيابان و زندانى ديار بيگانگان نمود، ) ١٨٤٢ تا ١٨٣٩(محمدخان گرفت و مدت چھار سال 
زيرا يک سال پس از جنگ اول  .بلکه جان فرزند عزيز او، وزير اکبرخان، قھرمان ملى ما را ھم از او گرفت

سال پس از تصرف سند،   و دو) ١٨٤٣(ھا سند را از دست اميران سند متصرف شدند  افغان و انگليس، انگليس
اکبرخان براى تصرف مجدد  زير، و )١٨٤٥( را ھم از چنگ زمامداران سيک به تصرف خود در آوردندپيشاور
 قوايى بدون اجازه پدر به پنجاب فرستاد که در جنگ گجرات شرکت ١٨٤٥ھا در سال   از چنگ سيکپيشاور

دستور مخفى ه خان که در لغمان بر بستر مريضى افتاده بود، ب بعدا به وزير اکبر.  مگر موفق نشدند.ورزيدند
جرم ه گويا او ب. اش فرستاده شده بود، زھر خورانده شد اى معالجهوسيله طيبب ھندى که از کابل بره انگليس ب

  . به افغانستان توسط زھر ترور شد و از جھان در گذشتپيشاورالحاق 
 ن ھااھا که با لشکرکشى و صرف مبالغ ھنگفت و تحمل تلفات بزرگ انسانى در جنگ اول خود با افغ ی انگليس

ھرات در سال  پس از حمله ايران بر. را mاقل تا ھندوکش توسعه ببخشند بريتانيايینتوانسته بودند سرحدات ھند 
 با آن کشور دو ضربه مھلک و تاريخى بر پيکر افغانستان وارد کردند و بعد به 46 و امضاى معاھده پاريس١٨٥٧

  .عقب نشستند
دو کشور با حکميت ضربه اولى، تشويق ايران به اعمال نفوذ در سيستان و تقسيم آن ناحيه با آب ھيرمند بين 

صد سال مايه نزاع ميان ايران و افغانستان واقع شد و اين دو کشور  ، براى يک١٩٧٢ بود که تا ١٨٧٢انگليس در 
ھاى اقتصادى و فرھنگى ميان  نژاد و ھمزبان و ھمکيش را از ھم جدا ساخت و مانع رشد ھمکارى ھمسايه و ھم

گذارى شاه  داد تقسيم آب رودخانه ھلمند از پارلمان و صحه با گذشتن قرار ١٩٧٢سرانجام در . آنان گرديد
  ود، اين زخم ناسور گويا التيام يافته باشد؟ وافغانستان و بعدا تائيد پريزدنت دا

بلوچستان شامل : ھايى چون تر از ضربه اولى بود، جداکردن قسمت تر و خون چکان و اما ضربه دومى که مھلک...
چمن، پشين،کرم، وزيرستان، پاراچنار، سوات، باجور، بنير، دير، چپgس، چترال، چاگى، کويته،  سيبى، دارو و

 بر طبق معاھده تحميلى گندمک بود که ١٨٧٩ در بريتانيايیباشگل و غيره از پيکر افغانستان و پيوستن آن به ھند 
ستان جدا و توسط خط طور دايم ازافغانه خان و انگليس ب  م بين امير عبدالرحمن١٨٩٣بعدا در معاھده نوامبر 

  . تعلق گرفتبريتانيايیديورند به ھند 
 خيبر  واز بنو و وزيرستان تاپيشاورکويته بلوچستان تا ديره جات و  مجموع مناطق قبايل آن سوى خط ديورند، از

 بعد از ١٩٤٧ھاى پس از جنگ جھانى دوم و بطور خاص در  گيرد که در سال و چترال، سرزمينى را در بر مى
  .مورد ادعاى افغانستان با پاکستان واقع گرديد» پشتونستان«نام ه ان آمدن پاکستان از بطن نيمقاره ھند ببه مي

پرست ملى بودند که  ھاى وطن طرزى وزير خارجه افغانستان نيز از جمله شخصيت شاه امان هللا خان و محمود
ه ى خط ديورند تحمل کنند، اما در برابر بھاى افغانستان را در آن سو توانستند جدايى قسمتى از خاک ھرگز نمى

ھا امضاء  ی  با انگليس١٩٢١ناچار معاھده کابل را در ه رسميت شناختن استقgل تامه افغانستان از جانب انگليس، ب
هللا، آشکارا حمايت و پشتيبانى خود را از قبايل سرحدى  اما شاه امان. کردند و تن به قبول خط تحميلى ديورند دادند

خواھان ھند به  داشت و ھمين امر سبب جنبش ھجرت آزادى واھان ھند ابراز مى خوى خط ديورند و آزادىآن س

                                                
  .»افغانستان در چنبر گردباد سھمگين تاريخ« :برای به دست آوردن آگاھی ھای بيشتر در زمينه نگاه شود به .  46
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اين پيشامد که باعث تقويت اعتبار . هللا و مردم افغانستان واقع شدند افغانستان گرديد و مورد استقبال گرم شاه امان
  .تن تفتين انگليس بر ضد او شدخان در نزد ھندوان ھند گرديده بود باعث بر انگيخ هللا امان

خوبى آشنايى داشتند، با کار برد ه  بن ھااھا که به روحيات ملى و خصوصيات قومى و معتقدات مذھبى افغ انگليس
خود عليه او ه زودى ذھنيت مردم را در تبانى با روحانيون وابسته به هللا، ب سgح تبليغ و تفتين بر ضد شاه امان

( رھبرى مردى معروف به بچه سقاوه در منطقه شمالى ب ان دادن شورش ھاى در ننگرھار وتغيير دادند و با سازم
عرصه را چنان بر شاه ترقى خواه افغان تنگ ساختند که مجبور شد از آن ھمه ) بھره بود که از نعمت سواد ھم بى

gحى و مترقى براى وطنش چشم بپوشد و راھى ديار بيگانگان گرددن ھاپgدثه قبل از ھمه قوتاين حا. ى اص  
هللا نيز  شاه امانشود که  بدين سان ديده مى. سازد تفتين انگليس و اثر بخشى آن را بر مردم ساده دل افغان آشکار مى

  .ھاى قبايل آن سوى خط ديورند يا به اصطgح بعدى پشتونستان شد قربانى الحاق مجدد سرزمين
  

  :  پشتونستانمسالهصدارات شاه محمود خان و 
ھا از ناحيه داعيه قبايل سرحدى خاطرجمعى حاصل  یکار آمدن نادرشاه، انگليس هللا و روى س از سقوط شاه امانپ

کشتن و  خان صدراعظم افغانستان در اين زمينه ساکت بود و در داخل کشور مصروف بستن و محمد ھاشم. کردند
  .کردند بلند ميهللا سر  زندان انداختن افرادى بود که به ھوا دارى شاه امانه ب

 مصادف بود با پايان رسيدن سلطه ١٩٤٦مى  برسرکار آمدن شاه محمود خان به عنوان صدراعظم افغانستان در
چندين قرنه استعمار بريتانيا در نيمقاره ھند و فراھم آمدن شرايطى جھت استقgل ھند و ايجاد پاکستان از پيکر 

gيتانيا تحقق يافت تخليه ھند از جانب برمنيمقاره،که پس از اع .  
پاکستان  دو کشور ھند وه وقتى کنت اتلى، صدراعظم انگليس پيشنھاد تجزيه نيمقاره ھند را ب١٩٤٧در اوايل جون 

ھا قبل در آرزوى پيوستن خاک ھاى از دست رفته به  که از مدت ن ھاابه پارلمان انگليس پيشنھاد کرد، افغ
قاره نيز حق انتخاب راه سومى داده شود تا مى مسکون در نين ھاپشتونمودند که به   پيشنھاد،کشورشان بودند

و در  ھا به اين پيشنھاد توجه نکردندی ولى انگليس .ابراز کنند) افغانستان(مستقل يا الحاق خود را به کشور مادر
ند وھا براى ھ» گنگ «يا پاکستان به عمل آمد، در يک جا کتاب مذھبى  که براى الحاق به ھند و  يینظر خواھى 

خان براى  به استثناى خان عبدالغفار پشتون ھاًدر جاى ديگر قرآن مجيد براى مسلمانان گذاشته شده بودکه طبعا 
و پاکستان براى مردم پشتون که ھمه مسلمانان سنى مذھب اند،  انتخاب بين ھند. پيوستن به پاکستان رأى دادند

  .پاکستان راى دادند نفع اسgم وبه  پشتون ھاًاسgم بود و طبعا  انتخاب بين کفر و
موضوع سرنوشت قبايل ) ١٩٤٧ = ١٣٢٦( جون ھمان سال ١٣ًحکومت شاه محمودخان قبg در يادداشت مورخ 

تا اين  مگر. حکومت بريتانيا از طريق سفارت آن در کابل مطرح ساخته پشتون واقع در آن سوى خط ديورند را ب
يتانيا گزارش يافته و مقرر شده بود که وضعيت شمال مغرب توسط يک ھمه وقت قانون آزادى ھند از پارلمان بر

 ١٥قاره در  شان به يکى از دوکشور پاکستان يا ھند معين شود و قدرت سياسى در نيم پرسى مبنى بر يکجا شدن
 اات برتاني موضوع بررسى ادعاى افغانستان براى مقام،اين بر بنا.  ھمان سال به دو دولت جديد انتقال يابداگوست

 نماينده افغانستان در ملل متحد با شرکت و شموليت پاکستان در ١٩٤٧متعاقبا در ماه سپتامبر . بى اھميت جلوه کرد
ه اعتمادى و بدبينى نسبت ب آن سازمان مخالفت خودش را ابراز نمود و از آن تاريخ به بعد مناسبات دو کشور با بى

  .ديگر ھمراه شد يک
 سوابق قضيه پشتونستان ، ضمن مصاحبه يى در اين مورد مي کى از رجل دولتى و وارد برسيد قاسم رشتيا، ي

 و بريتانيايی وکيل رياست مستقل مطبوعات بودم، سالى که موضوع سرحدى ميان ھند ١٩٤٧سال  من در« :گويد
.  بحث گرفتحکومت افغانستان به سويه عالى مجالسى ترتيب داد و موضوع را زير. افغانستان زير بحث بود

باmخره چنين فيصله شدکه چون وقت زيادى گذشته، افغانستان نبايد ادعاى ارضى نمايد، وسياست دنيا ھم اجازه 
  .خورد مي صورت نقشه دنيا تغيير نمى دادکه تمام معاھدات سرحدى تجديد شود، زيرا در آن

. بخواھد) determination Self(» حق خود اراديت« طرف سرحد افغانستان تصميم گرفت، براى ساکنان آن
که الحاق خود  وجودمى آمدند، به مردم سرحد گفته شده حيث کشورھاى مستقل به چون دراين وقت ھند و پاکستان ب

ًدر نتيجه مردمان سرحد جبرا به پاکستان مدغم . ممکن بود الحاق با ھند غير. يا پاکستان اعgن نمايند را به ھند و
بود به اين معضله نامى داده شود، مطبوعات ھند در نشرات خود قضيه را به نام قضيه در عين حال mزم . شدند

آن را  جاى آن ما بايده من پيشنھاد نمودم که ب. کردند که اين نام براى ما خيلى گران تمام شد افغانستان ياد مي
 که از طريق آژانس باختر به منظورى، وقتا که نشرات افغانى ھم خود و ھم اخبارى بعد از. بناميم» پشتونستان«

آژانس ھندوستان و ھندوستان تايمز مخابره مى نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند، رفته رفته اين نام در 
  .مطبوعات جھان عام شد

، ص ٢رمغان اميد، ج ا(» . بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود١٩٤٧نام پشتونستان سال   پخشآغاز 
٤٠٨ (  



 92 

  
در جرايد افغانستان با آب و تاب خاصى عنوان شد و در نتيجه ) پشتونستان( موضوع قبايل سرحدى ١٩٤٨ در سال

آباد نطقى  در محضر شھربان جgل) ١٩٤٩مارچ  (١٣٢٨خان صدراعظم را واداشت تا در نوروز   شاه محمود
با . ى سرحدى گردن نھدن ھاپشتوصدراعظم درآن نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به حقوق . ايراد نمايد

آباد تظاھراتى عليه  رانى شاه محمودخان در بعضى از وmيات کشور چون قندھار و کابل و جgل الھام از سخن
دنبال بحرانى شدن اوضاع، طيارات ه ب. راه افتاد و تحريکاتى در دو سوى سرحد نيز صورت گرفته پاکستان ب

، بر مناطق قبايل سرحدى و جنوبى کشور شديدا بمباران ١٣٢٨ مطابق جوزاى ١٩٤٩پاکستانى در جون سال 
حکومت افغانستان در رابطه با آن به حکومت پاکستان شديدا پروتست داد . کردند که تلفات بسيارى برجاى گذاشت

 . و از آن به بعد جنگ سرد تبليغاتى بين افغانستان و پاکستان گسترش يافت
شوراى ملى افغانستان که تعدادى از اعضاى حزب ويش زلميان در  ١٣٢٨ مطابق ١٩٤٩ جوmى ٢٦سپس در 

 با ديگر روشنفکران شامل در شورا که براى آزادى قبايل ،انتخابات دوره ھفتم به شوراى ملى راه يافته بودند
، ًمتعاقبا شورا. ى صادر کرد و معاھده خط ديورند را ملغى قلمداد نمود يکردند، فيصله پشتون سخت پافشارى مى

 به تصويب رسانيد و قرار ١٩٥١ اگوست ٢٦ مطابق ١٣٣١ سنبله٩تاريخ ه ب» روز پشتونستان«نام ه روزى را ب
  )٢افغانستان در پنج قرن اخير، ج .(بر آن شد تا ھر سال از اين روز تجليل به عمل آيد

 افغانستان را باتفاق  تصميم و اراده مردم١٩٤٩جرگه بزرگ جgل آباد در مارچ «: نويسد غبار دراين رابطه مي
تا سند به دنيا نشان داد و شوراى ملى دوره ھفتم  ى ماوراى ديورندن ھااسرحدات آزاد افغانى براى استخgص افغ

ه در ھمين سال ب. را اعgم و جرايد کابل منتشر کرد» خط مرده ديورند«  ابطال و الغاى ١٩٤٩افغانستان در جون 
و مجالس متعددى به  دفتر اعانه در کابل باز گرديد» پشتونستان«نه مردم خواھا غرض امداد در مبارزه آزادى

ھمين مقصد در شھرھاى کشور چون گرديز و قندھار و غيره تشکيل شد، و تصاويب آمادگى براى مبارزه با 
 عمل آمد و اما در اين ھنگام دره ى ماوراى ديورند تا سواحل سند بن ھااپاکستان در راه استخgص تمام افغ

  گذشت ؟  و بلوچستان چه مي) صوبه سرحدو سرحدات آزاد(پشتونستان محکوم و آزاد 
 ھمين ماه جرگه عظيم بنو ٢١ اعgميه تخليه ھند را نشر نمود، در ١٩٤٧ جون ٣که دولت انگليس در  بعد از آن

 احزاب بزرگ از آزاد و محکوم و بلوچستان و» پشتونستان«در پشتونستان محکوم تشکيل شد، و نمايندگان تمام 
 ، پشتون ھا«: خدائى خدمتگاران، جمعيت العلماى سرحد، و زلمى پشتون در آن شرکت و فيصله کردندکه : قبيل 

خواھند در اين کشور يک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمھوريت  خواھند و نه پاکستان، بلکه مي نه ھند مي
  » .اسgمى تشکيل شود

که پاکستان به عجله دست به يک ريفراندوم جعلى زد، و قرآن   بزرگ ملى بودفيصله ھمين جرگه به غرض استتار
در حالى که خونريزى داخلى بين ھندو و مسلمان در کلکته و بمبئى و بيھار  را پيش کشيد و به تگدى آرا پرداخت،

نفر مسلمان و  بيش از يکصد ھزار ١٩٤٧مبر تا و سپاگوستدر ھمين . و جالھندر دوام داشت  mھور و امرتسر و
در اين وقت خان عبدالغفار خان . ھندو کشته شدند و پاکستان نو احداث در حالت تزلزل و تشنج قرار داشت 

 مشھور رھبر خدائى خدمتگاران در پشتونستان به پيروى از مھاتما گاندى به جمعيت رضاکاران زلمى پشتون امر
فيصله کرده بود که  مرد مسلح  ھزار٢٥با داشتن (ت عدم تشدد کار گيرند، در حالى که اين جمعي کرد که از

 .آزادگى به قبضه شمشير بسته اند: ، زيرا معتقد بودند که )٢٣٤، ص٢ج  تاريخ، مسير در(» شمشير از نيام کشند
شمشير گرفتن و شمشير زدن و دست به خشونت زدن ، جزئى از خصلت و . کنند مردان ھميشه تکيه به شمشير مي

شتون است و نمى دانم که چگونه خان مشھور اين قبايل را با فلسفه عدم خشونت که رکن اساسى دين طبيعت قبايل پ
ھندوايزم است، عادت داده است که از خشونت دست بردارند و گاندى وار مبارزات خودرا از طريق تحمل مرارت 

  به پيش ببرند؟
 از يکسو و ،افتاد راه مىه آباد ب و قندھارو جgلخاطر آزادى پشتونستان در کابل ه داد و فريادى که از آن پس ب

 سرانجام شاه را بر آن داشت تا شاه محمودخان را از کار حکومت سبکدوش ، بر ضد عمشداوودتحريکات محمد 
  .د را نصب نمايدوجايش سردار محمد داوه و ب

   
  

  : پشتونستانمسالهخان و  داوودصدارت 
خان که مردى نظامى و در عين حال وطن خواھى بود،  دوفغانستان، داوزايى ا در ميان زمامداران متاخر محمد

 تنظيميه در آن وmيت بود، دريافت که رييسالحکومه قندھار و  که به صدارت برسد، ھنگامى که نايب قبل از آن
ردو و  قول ارييسخان ھنوز ھم از محبوبيت خاصى در ميان مردم برخوردار است و باز ھنگامى که  هللا شاه امان

لذا اين کنند،  هللا با تکريم و حرمت زياد ياد مى امان  تنظيميه و والى مشرقى بود نيز درک کرد مردم از شاهرييس
، محصل استقgل افغانستان  هللا امان فکر به او دست داد که تمام افتخارات تاريخى خانواده محمدزايى، در وجود شاه
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 ن ھااخان بر سر زب هللا  او دست به اقدامى بزند که نام او باmتر از امان بايد،اين بر بنا. خgصه و ختم شده است
  .بيفتد

 ملى و حياتى مردم افغانستان، مسالهو آزادى قبايل سرحدى، به عنوان يک » داعيه پشتونستان«کشيدن ود با پيشودا
ھاى  با الحاق مجدد سرزمينسردارسلطان محمد را جبيره کند و ھم احيانا  اعلى خود  خواست ھم اشتباھات جد مي

تر  بر دارد و نامى نامى) خان هللا شاه امان(» اش زاده اودر«قبايل آن سوى خط ديورند به افغانستان، گامى بلندتر از 
ى خود مردم آن يکه نيل به چنين ھدفى بدون زر و زور و پويا غافل از اين. از گذشتگان از خود در تاريخ بگذارد

خان   دوداو. حرکت در آورده تر يا کندتر ب تواند چرخ پروسه را سريع  عامل بيرونى فقط مىسامان ناممکن است، و
سرى  به ھمين نيت در فضاى بالنسبه مساعد تنفس و دموکراسى عھد حکومت شاه محمودخان دست به اقدامات نيمه

ادى خواھان حزب آز«و ھمچنان » ويش زلميان«بر ضد شاه محمودخان زد و افراد معينى را در حزب 
خان، زمينه را براى قدرت يابى خود زودتر  حرکت انداخت تا با وارد کردن فشار بر شاه محموده ب» پشتونستان

  .فراھم سازد
ھاى غير مطلوب   و ھمچنان شوراى ملى و نيز از فعاليتيرانت وزاھاى درون ھي شاه محمودخان که از کشمکش

تافت و به قطع نشرات آزاد و زندانى ساختن  وکراسى روى برستوه آمده بود، دوباره از دمه کلوب ملى ب
ه ھاى اول حکومتش در ميان مردم ب گونه، محبوبيتى را که در سال روشنفکران و اصgح طلبان پرداخت و بدين

معھذا شاه محمودخان . ھايى را نيز براى شاه فراھم کرد تدريج از دست داد و تشويش و ناآرامىه دست آورده بود، ب
  :يى گفته بود خان خالى نمايد و بارى در مصاحبه ودونوز تصميم نداشت از قدرت کنار برود و جايش را براى داھ

  باور مکن که دست ز دامن بدارمت - تا دامن کفن نکشم زير پاى خاک
خبر استعفايش از راديو ) ١٣٣٢سنبله  (١٩٥٣ سپتامبر ٦اش، شام روز  روز پس از نشر مصاحبه ولى درست يک

  .خان سپرده شد ودوپخش شد و زمام امور حکومت به حريف قديميش دا
خان پس از تقرر، قضيه پشتونستان را در سر فصل سياست حکومت خود قرار داد و بعد از آن، با حرارت  دوداو

 که سياست داخلى و خارجى افغانستان براى حل ھمين مساله وقف شده بود و را دنبال نمود، طوري و شدت تمام آن
  .شد  ايراد يا اعتراض نسبت به آن گناه کبيره و حرکت ضد ملى محسوب مى ھرگونه

   
  

، بر سر مساله پشتونستان کار به لشکرکشى و احضارات عسکرى و قطع روابط با داووددر دوره حکومت 
در . فتتر شده ر تر و حساس پاکستان و انسداد سرحدات کشيد و مناسبات ميان اين دو کشور روز تا روز وخيم

  .ھمين آوان در اتحاد شوروى نيز تغييرات مھمى رونما گرديد
المللى اين کشور نيز تحول   که با روى کار آمدن خروشچف در رھبرى شوروى در مناسبات بينابدين معن

جاى انزوا و ه خروشچف که از نگاه خصلت خود با رھبر سلفش استالين تفاوت زياد داشت، ب. چشمگيرى وارد شد
آمد  ز کشورھاى خارجى، در مرحله نخست با کشورھاى جھان سوم از در دوستى و گسترش مناسبات پيشدورى ا

ھاى   را مطمئن ساخته و از طريق فراھم آورى کمکآن ھاآميز  و سعى کرد تا با ادعاى ھمزيستى مسالمت
 . اقتصادى و نظامى در بين آنان نفوذ کند

 پشتونستان و انکشاف مسالهکه حل ) ١٩٦٣ ــ ١٩٥٣ = ١٣٤٢ ــ ١٣٣٢از ( خان صدراعظم افغانستان   ودودا
دست آوردن کمک به امريکا رجوع کرد، ه اقتصادى کشور را به شاه و مردم افغانستان وعده داده بود، ابتدا جھت ب

ميت  کرده بود و به دوستى پاکستان اھم کمک نظامى خود را به پاکستان اع١٩٥٣gمبر ااما امريکا که در ماه دس
 پشتونستان اختgف داشته مسالهکه با پاکستان بر سر  بيشتر قايل بود، حاضر نشد به حکومت افغانستان، تا زماني

  .باشد، کمک نمايد
ى گرديد و يگرمى پذيراه که از او ب  جمھور امريکا به کابل آمد و با اينرييس، نيکسون معاون ١٩٥٤در سال 

ظامى خود را براى او شرح داد، مگر نيکسون قانع نشد و در گزارش خود ھاى اقتصادى و ن خان نيازمندى دوداو
ھاى افغانستان را تائيد نکرد و صرف کمک اقتصادى امريکا به امداد تکنيکى و مالى براى پروژه وادى   خواست

  . دولت جديد شوروى از آغاز کار با حکومت افغانستان گرم گرفت،بر عکس. ھلمند محدود و منحصر ماند
اما ھر کسى که او را در راه رسيدن به . خان تمايل کمونيستى ندارد دوھا درافته بودند که ھر چند داو روىشو

برين مسکو تصميم گرفت  بنا. يارى رساند، حاضر است دست دوستى به او بدھد) نظامى و اقتصادى کمک(ھدفش 
لذا دولت شوروى . دست آورده از انتظارش بتا با او باmتر از تصورش کمک کند تا اعتماد او را به پيمانه بيش 

پزى سيلو براى افغانستان منظور کرد و  ليون دmر جھت ساختن گدام غله و کارخانه نانيم و نيم اعتبارى بالغ بر سه
شوروى  ھا حکومت افغانستان را از ھمراھى اتحاد اين ھمکارى. ھاى پايتخت را به عھده گرفت کار قيرريزى جاده

  . مطمئن ساخت و روحيه آن را در مقابله با پاکستان تقويت نمودبا آمال خود
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 تمام مناطق قبايل را جزء تشکيgت ١٩٥٥ مطابق مارچ ١٣٣٤ حکومت پاکستان از آغاز سال ،از جانب ديگر
ود نسبت به اين طرح پاکستان عکس ومحمد دا.  نمودماعg» يونت غربى«را بنام  جديد ادارى خود ساخت و آن

 ايراد نمود، شديدا بر ١٩٥٥ ش مطابق مارچ ١٣٣٤يد نشان داد و در يک بيانيه راديويى که شام حمل العمل شد
گيرى روابط بين پاکستان و  در اثر اين موضع.  خواندپشتون ھارا غصب حقوق  پاکستان اعتراض کرد و اقدام آن

ھاى  ھا و قونسلگرى خانه به سفارتافغانستان بيش از حد تيره شد و کار به سفربرى و احضارات عسکرى و حمله 
  .ھمديگر کشيد، که ھمه اين جريانات به تيره شدن روابط دو کشور منجر گرديد

ضرورت خريدارى اسلحه از خارج  يى را در کابل منعقد ساخت و مساله پشتونستان را با د، لويه جرگهومتعاقبا داو
 پيشنھادھاى ١٩٥٥ نومبر ٢٥ تا ٢٠د در روزھاى جرگه طى مباحثات خو. جھت تقويت اردو به آن پيشنھاد کرد

که ميسر  دست آوردن سgح و مھمات حربى از ھر کشوريه  پشتونستان و بمسالهحکومت را درباره دنبال نمودن 
اندکى پس از انعقاد لويه جرگه، خروشچف رھبر حزب کمونيست شوروى به اتفاق بولگانين .  تصويب نمود،شود

به کابل آمد و در پايان مذاکرات با زمامداران ١٣٣٤ قوس ٢٣ مطابق ١٩٥٥امبر  دس١٥ آن دولت در رييس
ھا که  آن بخش از اين کمک. جانبه کشورش را وعده داد ھاى ھمه مبر ھمان سال کمکا دس١٨ تا ١٦افغانستان از 

، تاسيس رشد زراعت: ميليون دmرى براى کارھاى انکشافى چون  ماھيت اقتصادى داشت به شکل اعتبار يکصد
 شد و ھمراه با آن مى کابل و دستگاه توليد برق نغلو در ھمان وقت اعgارخانه جنگلک، ساختمان ميدان ھوايک

ھاى  اما کمک.  پشتونستان و کشمير ابراز داشتندمسالهبر سر  رھبران شوروى حمايت خود را از افغانستان و ھند 
 گرديد مسرنوشت افغانستان تاثير انداخت، پس از مدتى اعgھاى بعدى بيش از ھمه بر  نظامى آن دولت که در سال

  .ولى حدود و مقدار آن معلوم نشد
 اين است که از آن تاريخ به بعد افغانستان بطور کلى به جنگ افزارھاى ساخت شوروى ؛اما آنچه مسلم است

  .ن نظامى شوروى به کشور سرازير گرديداوابسته شد و ھمراه با آن سيل مشاور
ھاى حربى و  ھاى شوروى به منظور فراگيرى تکنيک  تربيت نظامى صدھا محصل افغانى در آموزشگاهعgوتا

ن روسى در قطعات نظامى اردوى افغانستان براى بيش از بيست سال اھاى شوروى و حضور مشاور کاربرد سgح
 تغيير شکل و نوسازى اردو که اين. نيروھاى مسلح افغانى، اردو و قواى ھوايى، را تغيير شکل داد کلىه متواتر، ب

توانست نقش تعيين کننده در  مانده مانند افغانستان، مي شوروى در آن نقش مرکزى داشت، در يک جامعه عقب
 شوروى از ھمان آغاز رخنه نظامى در افغانستان، تنھا به تحويل دادن ،افزون بر آن. سرنوشت دولت داشته باشد

انى دوم که ھنوز متروک و غيرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، بلکه به جنگ افزارھاى باقيمانده از جنگ جھ
  .اذھان و افکار قشر روشنفکر و تعليم يافته جامعه نيز پرداخت» شوروى ساختن«

بار ديگر  جاى آن رژيم جمھورى را مستقر ساخت، يکه ود رژيم شاھى را سرنگون و بو که دایھاٮ سال در
ود وى مخالف دان ھااوسيله برخى افغه ى که توسط پاکستان بيھا العمل خت، اما عکسمساله پشتونستان را مطرح سا

اش تجديد نظر نمايد و  د را مبجور ساخت تا بر سياست خارجىوبر ضد امنيت داخلى کشورسازماندھى شد، داو
ن زعماى کشورھاى ھاى مستقيم ميا بر اثر تماس. روابطش را با ھمسايگان خود يعنى ايران و پاکستان بھبود ببخشد

اما . رسميت بشناسده  پشتونستان صرف نظر نمايد و خط ديورند را بمسالهود تصميم گرفت از ومذکور، دا
 ثور از جانب حزب وابسته ٧شوروى که مخالف نزديکى افغانستان با پاکستان و ايران بود، با سازماندھى کودتاى 

ود را سرنگون و رژيم دلخواه خود را در کابل مستقر ودابه خود يعنى حزب دموکراتيک خلق افغانستان، رژيم 
  .ساخت

اش را  ود و خانوادهودا ھا انداخت، عاقبت سر دام روسه که افغانستان را ب متاسفانه داعيه پشتونستان ھمچنان
زيرا براى رسيدن به چنين ھدفى، تحرک و پويايى خود . تشکيل شود» پشتونستانى «که  ھم خورد، بدون آن

ه  پروسه را تندتر يا کندتر بستتوان ن آن سوى خط ديورند نقش سازنده داشت و عامل خارجى فقط ميمردما
  .حرکت آورد

   
  

بازگشت خود به پاکستان   به افغانستان سفرکرد، و در١٩٦٣ پسرخان عبدالغفارخان در سال -لولى خاناخان عبد
طرح کرد که آيا بھتراست با  رف سرحد راط ى آنپشتون ھاجرايد پاکستان موضوع  ى دريکى ازيطى مقاله 

 ھاى زيادى راجع به پسمانى افغانستان و پيشرفت نامبرده در مقاله مثال .افغانستان يکجا شوند و يا با پاکستان بمانند
ھايش اين بود که در ھمان سال تعداد شاگردان اناث کالج دخترانه  يکى از مثال. ھاى پاکستان ارائه داشته بود

  نفر مي٢٠٠٠ کابل، در حدود )]دانشگاه[( که تمام شاگردان پوھنتون حالي  نفر بود، در٩٠٠٠پيشاورپوھنتون 
  .خواستند با افغانستان مدغم گردند واقعيت اينست که زعماى پشتونستان ھيچوقت نمي) ٢٥٧شماره  اميد،.(شد

صدو پنجاه ساله  ه و نيرنگ يکمتاسفانه رھبران و سران قبايل پشتون مقيم پاکستان در زير تاثير مکتب خدع
ھا ھم حکومت افغانستان را فريب دادند و پول گرفتند و ثروت و سرمايه اندوختند و ھم در  سلطه انگليس، سال
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راه انداخته ه آوردند و داد و فرياد اقوامى را که خود ب دست مىه عين حال از حکومت پاکستان و ھند نيز امتياز ب
رفتند، اين است که حکومت افغانستان در بدل آن ھمه مصارف ھنگفت پولى  ر خود ميبودند، خاموش کرده، پى کا

ھا در حواشى مرزى و تجھيز و تسليح مردم قبايل، در طول  آرامى خاطر ايجاد ناه انگيز ب و مالى و تبليغات ھيجان
 زمينه بھره سى سال جنگ سرد خود با پاکستان، ھيچ دست آوردى نداشته است، بلکه برعکس، اين داعيه

خان   ودودا  داعيه پشتونستان، ابتدا سر،که اشاره شد ھاى سياسى دھلى و مسکو را مساعدتر ساخت و چنان بردارى
و خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آن ھمه تبليغات و تخريبات شفاھى و عملى را از مردم و کشور 

ن ضربات ھgکتبارى در دو نيم دھه اخير بر کشور ما وارد افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنا
ايتgف بين المللى به رھبرى  را در سراشيبى زوال و تجزيه و چند پارچگى قرار داده است و اگر ساخت که آن

  .امريکا جلو اين تجزيه را نگيرد، رھبران تنظيمى در تحقق اين نيت تgش دارند
شد، به ھمان اندازه بيشتر  دنبالش تHش ميه قدر بيشتر ب ست که ھرمان ُداعيه پشتونستان به سرابى مي
ماند که ھر چه بيشتر در آن پيش  ُکHم ديگر، پشتونستان به مردابى ميه ب. خستگى و درماندگى در پى داشت

  .بروى، بيشتر درآن غرق خواھى شد و تHش در جھت به چنگ آوردن آن، تHش در جھت نابودى خود است
  

حال  خان و گروه فشار بر پاکستان، در شرايط عدم توانايى نظامى و اقتصادى و در عين دووگيرى دا وضعواقعا م
کار بيھوده و  ترديد يک شان، بى گى رھبران مردم قبايل به استقgل عgقه ھاى ترانزيتى پاکستان و بى راهه محتاجى ب

ھا دالر  سبات نيک ھمسايگى و ھدر رفتن ميليونشود و نتيجه آن جز تيره شدن منا سرى محض پنداشته مى  خيره
  .ھاى خارجى و عوايد داخلى چيز ديگرى نبوده است قرضه

ھاى آبيارى و زراعت و تاسيس  اگر آن ھمه پول ھنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندھاى آب و کانال
شد و مجبور به   کار و لب نانى تھيه مىھا افغان کارطلب، رفت، يقينا براى ميليون کار ميه ھاى توليدى ب کارخانه 

شدند که  ثانيا عناصر عظمت طلب بايد متوجه مي. شدند عرضه تقريبا رايگان نيروى بازوى خود در خارج نمى
ى را  يشود چنين داعيه تر از پاکستان است و با دست خالى و زور کم نمى مانده افغانستان خود کشور فقيرتر و عقب

  . تحقق بخشيد
  
  

   يافته است؟پايان پشتونستان مسالهآيا 
 خاتمه يافته تلقى مساله پشتونستان يک مسالهً ظاھرا ١٩٩٢قدرت رسيدن تنظيم ھاى اسgمى درافغانستان در ه  با ب
يک  يک در صدھا زد و بندسياسى گير افتاده بودند و ھر پاکستان ھر رھبران تنظيمى افغان درشد، زيرا  مي

ھا مسدود  يي پاکستان ذخيره داشتند که در صورت سرپيچى از نيات پاکستان، اين داراھاى سرمايه ھايى در بانک
  .رسيد گرديد و دست اين رھبران به ھيچ جايى ھم نمي مي
. زبان بياورند را بر» خط ديورند«که جرئت نداشتند نام   رھبران تنظيمى چنان از پاکستان ترس داشتند،برين بنا
ھا، اسناد خط ديورند را از آرشيف وزارت امورخارجه افغانستان مخفيانه  ران تنظيمشد يکى از رھب  گفته مىاحت

  .را در بدل پولى و امتيازات ديگرى به پاکستان فروخته باشد بيرون برده و شايد آن
 که در پاکستان ابدين معن. به يک حقيقت تبديل شود خواھد اينک داعيه پشتونستان از صورت يک آرمان، مي

گردد و داعيه چنان است تا از ترکيب  شود و سيمنار و کنفرانس داير مي  نواخته ميپشتون ھال اتحاد اکنون دھ
کرد که  توان تصور آيا مي. ساخته شود» پشتونستان«سوى خط ديورند و اين سوى خط ديورند  ى آنپشتون ھا

ع ما را به ياد طرح تقسيم  اين موضوبدون استشاره امريکا،کسى جرئت طرح و اجراى چنين کارى را ندارد ؟
نام ه بزرگ مى اندازد که يکى از اين ايالت ھا ب» سه ايالت«شھرانى به هللا افغانستان از سوى داکتر عنايت ا

  .نام گذارى شده بود» پشتونستان«
ھاى رسيده از  گزارش«: نوشت  را طرح کرد ومسالهسال جارى اين )  اکتوبر٢٩(عقرب ٨تايمزدر  رسانه آسيا

 آن ھا و فعاليت پشتون ھارحد شمال غربى پاکستان و ايالت بلوچستان حاکى از احياى مجدد جنبش قومى ايالت س
منطقه مرزى بين افغانستان و پاکستان که به طور مرتب شاھد عمليات . است« خط ديورند«روى منطقه حساس 

در انتخابات اخير در ايالت . تنظامى پاکستان به منظور زھر چشم نشان دادن از قبايل مخالف حکومت مرکزى اس
بخشى » متحده مجلس عمل«سرحد پاکستان ، ائتgفى از شش حزب بنيادگراى حامى طالبان و بن mدن تحت عنوان 

 ». از ائتgف حاکم بلوچستان به قدرت رسيدند
رھاى مھم کنند که در آن شھ برخى مقامات افغانى صحبت از نقشه جديدى مي... «: کند اين نشريه عgوه مي

ًمقامات پاکستانى ھم اخيرا از مgقات ھايى بين . شوند  و کويته جزو افغانستان محسوب ميپيشاورپاکستان مثل 
خصوص ه  شده است، بآن ھا مطلع شده اند که باعث نگرانى پشتون ھارھبر » خان عبدالولى خان«حامد کرزى و 

  ». صورت گرفته استکه فھميده اند اين مذاکرات با ترغيب امريکايى ھا اين
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مgقات اخير ولى خان و حامدکرزى که برخgف روند مذاکرات و سيمنارھاى برنامه «: دھد نشريه ادامه مي
را داغ تر از ھميشه کرد، موضوعى که » پشتونستان«ريزى شده در اياmت سرحدو بلوچستان انجام شد، بحث داغ 

 و کويته، پيشاورى مقيم امريکا و اروپا نيز از ن ھاا افغھيات نمايندگى. به وضوح مورد حمايت امريکاھم ھست
  گفتند که مرزآن ھا. ى و احقاق حقوق آنان حمايت کردندپشتون ھامناطق کليدى مرز ديورند، ديدار و از اتحاد 

ته به گف.  نيز تاثير منفى گذاشته استآن ھاشرايط اجتماعى و اقتصادى  ، که برپشتون ھاديورند نه تنھا برتاريخ 
اين .  بوده استپشتون ھانتيجه توطئه براى محدود کردن قدرت  ماکان شينوارى، افغان مقيم آلمان، مرز ديورند

 در پشتون ھا رسد دوباره موجى در حمايت از ھاست که در منطقه شنيده نشده و به نظر مي اظھار نظرھا سال
  .»حال شکل گرفتن است

و قبل از آن [ثبات منطقه در دھه ھشتاد و در دوران اشغال افغانستان م زدن  ھ آخرين بار شوروى سابق براى به
پس از سقوط شوروى و فروپاشى کمونيسم، اين ايده رامطرح کرده بود، اما ] چفشقدرت رسيدن خروه از زمان ب

ى براى نخستين بار در تاريخ پاکستان با احزاب دست راست گروه ھاى مليگراى پشتون موضوع را خاتمه دادند و
 به مسالهتا نشان دھند که  پاکستان متحد شدند) مسلم ليگ(جمعيت مسلمانان » نواز شريف«پاکستان مثل حزب 

اما حاm با .  ريشه بومى در دو کشور ندارد و ھمواره توطئه خارجى بوده استپشتون ھاوجود آمدن سرزمين 
 نيروھاى مليگرا تgش ھاى شان را »متحده مجلس عمل«مداخله نظامى پاکستان در آن منطقه و سکوت مطلق 

موضوعات حساس و . و کويته دوچندان کرده اندپيشاوروجود آوردن يک منطقه پشتون نشين از کابل تا ه براى ب
تحريک آميزى مانند پشتونستان و توسعه بلوچستان ، حربه مناسبى براى شکست قدرت نظام ھاى موجود در 

ک يھا و ازب تواند باعث تحرک و ايجاد جنبش بين تاجيک  پشتونگرايى مياحياى جنبش. افغانستان و پاکستان است
تواند جنبش ھايى براى   مياحت. ھاى شمال افغانستان و در نھايت مبارزات فراوان براى تجزيه کشورشود

 و نتيجه فورى. ھا ھمه عواقب بلند مدت ماجراست البته اين. به راه بيندازد» بزرگتر«و پنجاب » بزرگتر«کشمير
مھم مطرح شدن موضوع پشتونستان بى ثباتى در پاکستان، ايران و افغانستان است ، افغانستانى که در عين مواجھه 

  ».کمک امريکا نفوذش را در منطقه گسترش دھده کند تا ب را مي با اغتشاش و بى نظمى تمام سعى خود
امير « فعلى افغانستان براين باورندکه توافق بين بسيارى از حکام«: کند که اشاره مي به اين نکته نيز» آسيا تايمز«

 در خط ديورند به عنوان خط مرزى دوکشور ١٨٩٣انگليسى در سال » سرھنرى مور تيمور«و » عبدالرحمن خان
خواھند که مذاکرات  مي  از امريکان ھااحاm افغ . منقضى شده است١٩٩٣اعتبارى صد ساله داشته و در سال 

  ) اکتبر٣١ى، يسايت آريا( ».رزى پاکستان ترتيب دھدجديدى در باره خطوط م
 ديگر از ١٩٩٣قرارداد خط ديورند براى مدت يکصد اعتبار داشته و در سال : شود که گفته مي در مورد اين

 ١٢ خط ديورندکه در وافقت نامهدھد، در م تا جايى که تاريخ گواھى مي: اعتبار ساقط شده است، بايد گفت که 
يک  ى به امضاء رسيده است، در ھيچيخارجه ھند بريتانيا ن امير عبدالرحمن خان و دديورند وزير بي١٨٩٣مبر انو

، سراج ٣٠٠، حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان ، ص ٦٩٠غبار، مسير تاريخ ، ص : رک(از مواد ھفتگانه آن
سال يا صد سال ويا تا ًنشده که اين توافقات براى مدت محدود مثg ده  ذکر) ٩٥٠ تا٩٤٦، ص ٣التواريخ ، ج 

اين آوازه ھا از طرف دستگاه استخبارات نظامى پاکستان . غيره حضور بريتانيا در نيمقاره مدار اعتبار است و
  .ھاى افغانى داده شده است سازماندھى و به دھن رھبران تنظيم

 و بريتانيايیت ھند جواب اين پرسش که خط ديورند يک قرارداد بين حکومه ى بياسم رشتيا، در مصاحبه  قسيد
  :کند نظر مي افغانستان بود؟ چنين اظھار

ديورند وزيرخارجه   بين امير عبدالرحمن خان و سرتيمار١٨٩٣مبرا نو١٢موافقتنامه خط ديورند که به تاريخ  «
ًاصg موافقتنامه . عقد شده بود، يک موافقتنامه موقتى نبود، بلکه شکل دايمى داشت) بريتانيايیھند(
)Agreement (نظر به معاھده اھميت کمتر دارد).موافقتنامه سرحد را ) ٦٩٠را معاھده گفته است، ص غبار آن

کرد، بلکه تنھا حدود ساحه نفوذ دو طرف را در عgقه سرحد معين مى ساخت که به موجب معاھده  تعيين نمي
روى نقشه ه  در تصرف شان بود، بحدودى که خواستند ھا ميی گليسنا. ھا واگذار شده بودی ًگندمک قبg به انگليس

ھا مناطقى که از نظر استراتيژيکى اھميت داشت، مدنظر ی انگليس. روى زمين تطبيق گردده ًتثبيت شود و بعدا ب
خاطر تثبيت نقشه بر روى زمين ه دو طرف ب ت ھاى ھراھي .کرد داشتند، ولى طرف افغانى با آن مخالفت مي

نمودند،  ھا به حکومات خود جھت مشوره رجوع مي وع مشکgت و مخالفتت ھا در وقت وقاھي. توظيف گرديدند
. اندمت ھا تعيين نشد و ناقص انقشه بر روى زمين تطبيق گرديد، ولى يک قسمت تا اخير کار ھي قسمت ھايى از

واقع است که  قسمت عgمه گذارى نشده در شمال دره خيبر. صورت کامل عgمه گذارى نشده يعنى خط ديورند ب
  . شود نام دوکالم ياد ميه ب

اکستان ايجاد شد، وزيرخارجه ھاى بعد که حکومت پ سال ھا داشت، دری با اھميتى که خط ديورند در نزد انگليس
 يى که ميآن ھاحواب ه لھذا ب.  کردم خط ديورند را سرحد بين المللى اع١٩٥٠gستان انتونى ايدن، در سال انگل



 97 

ورند اتمام يافته، بايد گفت که خط ديورند قرارداد موقت نبود، بلکه شکل دايمى را صد ساله خط دي ميعاد يک: گويند
  .)٤٠٧، ص ٢ارمغان اميد، ج (» .داشت

آقاى رشتيا در جواب اين سوال که آيا دروقت تجزيه نيمقاره ھند و ايجاد کشور پاکستان، حکومت افغانستان عکس 
حکومت .  لغو معاھده ديورند بودماز اين عکس العمل ھا اعgبلى ، يکى «: گويد  العمل نشان داد يا خير؟ مي

. ًافغانستان ادعا داشت که چون معاھده ديورند اصg ميان حکومت انگليس و حکومت افغانستان عقد گرديده بود
حکومت . خود لغو شده استه بين رفته است، معاھده خود ب با ايجاد پاکستان از) انگلستان(يکطرف معاھده 

منازعه وکشمکش به ھمين . نمود شکيل پاکستان اين ادعا را قبول نمى کردو خط ديورند را سرحد تلقى ميجديدالت
  ) ھمانجا(».خاطر باmى موضوع پشتونستان دوام کرد

  
خواستيم که  زمانى ما مي. يک نوع شمارش معکوس آغاز گرديده است: آقاى رشتيا در پاسخ اين پرسش که 

 خواھد و پgن دارد که افغانستان را جزو پشتونستان سازد؟ مي شود، حاm پاکستان ميپشتونستان ضم افغانستان 
کرد که پاکستان برادر  دراين شکى نيست که پاکستان از آغاز چنين مطلبى را در نظر داشت و ادعا مي« : گويد

ان و ديگران چنين زعماى پشتون منطقه سرحد مانند ولى خ. داند کgن است، ولى افغانستان خود را کgن مي
 سال باين طرف ٢٥٠افغانستان از . ادعايى دارندکه عgقه ھاى پشتون نشين افغانستان بايد جزء پشتونستان باشد

. را ندارند وجود داشته و سرحدات آن چندين بار تثبيت شده است، نه مردم افغانستان و نه جامعه جھانى تحمل آن
را جدا  آن رخنه کند، و قسمتى از آن که کسى در  حکومت مرکزى بدون آنبايد افغانستان به حيث يک کل با داشتن

در آن نفوذ نداشته و سرحدات ) ھمسايه(کشورھاى خارجى. ثغور جغرافيايى آن تثبيت گردد دوباره حدود و. نمايد
  )٤١٠ھمان منبع، ص (» .آن را محترم بشمارد

  
ه من به صفت يک افغان منسوب ب.  بياييم پاييناحساسات بيائيد واقعبيانه تر موضوع را بررسى کنيم و از مرکب 

خواھم چند نکته را به عرض   که در وطن خواھى خود را از ھيچ پشتون ديگر کمتر نمى شمارم، ميقوم پشتون
   :ھموطنان خود برسانم

  
فغان و  از جنگ اول اپسسوى خط ديورندکه  ھاى آن  است که سرزمينابه اين معن» خط ديورند«قبول نداشتن 

، پيشاور تعلق گرفته اند، از قبيل بريتانيايی از پيکر افغانستان جدا شده اند و به ھند ١٨٤٢انگليس يعنى بعد از 
بين » خط ديورند«کشمير و سند، و ھمچنان مناطقى که براثر معاھده گندمک و سپس براثر قرارداد معروف به 

  به امضا رسيده و شامل اياmت بلوچستان و صوبه سرحد١٨٩٣ در بريتانيايی امير عبدالرحمن خان و حکومت ھند
يعنى پاکستان تجزيه شود واز پنج ايالت آن چھار  به کHم ساده تر. گردد، دوباره به افغانستان تعلق بگيرند مي

آيا چنين کارى ممکن است ؟ و آيا چنين !  برايش بماند بفقط يک ايالت پنجا ايالت به افغانستان تعلق بگيرد و
صد و ده سال  صد و شصت سال و حد اقل يک ھم بعد از يک تواند عملى باشد؟ وآيا چنين خواستى، آن امرى مي

  .جدائى خواست معقولى است؟ ھرگز نه
خاطر بدست ه صد و پنجاه سال است که زمامداران افغانستان ب يک نشان داديم که بيش از با اسناد تاريخوار 

ى را تحقق بخشند، ولى ھمگى سر خود را در اين يبستند تا چنين داعيه  کاره  را ب تمام امکانات خودپيشاورآوردن 
خطر افتاد و ھنوز اين خطر برطرف نشده ه راه از دست دادند تا آنجايى که در دھه اخير موجوديت افغانستان ب

را از خطر   است، آنمانده ًما اگر مرديم و اگر واقعا وطن پرست ھستيم ،بايد تgش بکنيم که آنچه باقي. است 
وقت  حالى که وحدت ملى ما بيش از ھر که با دست خالى و شکم گرسنه در نابودى و تجزيه نجات بدھيم ، نه اين

براى حفظ امنيت  ديگر خدشه دار شده و اردوى ملى ما به مليشه ھاى قومى تنزل کرده است و ما مجبور شده ايم تا
اين مليشه ھاى   رھبرى دولت نمى تواند برا ، امنيت گدائى کنيم و حتدر پايتخت کشور از نيروھاى بين المللى

کند، آيا چنين ادعايى بى جا و  ناچار براى حفاظت جان خود از خارج باديگارد استخدام ميه اعتماد داشته باشد و ب
  نا معقول نيست؟

 اتمى در منطقه تبديل شده است و بايد پذيرفت که پاکستان امروز به يک قدرتمن از نام پاکستان نفرت دارم، ولى 
يگانه ابر قدرت جھان امريکا براى تحقق نقشه ھاى استراتيژيکى خود به پاکستان بيش از افغانستان اھميت قايل 

ون خواھد بود و نه مال وھاى طالبان مص چريک  نه راه ھاى ما از دست دزدان و،پاکستان اگر نخواھد. است
 ن ھاانه وسايل بازسازى کشور تأمين خواھد شد ونه ما افغ. شد رد افغانستان خواھدسالم وا التجاره افغانى صحيح و

ست و با اين دشمن دست و پنجه نرم کردن به ضرر  اييپاکستان دشمن قوى پنجه . از جنگ دست خواھيم گرفت
ساخته است نه بيچاره   افغانستان را استعمارانگليس خنجر زده و،کمى دقت کنيم اگر .منافع علياى کشور است 

فکر روابط حسنه با پاکستان ه جاى تشنج آفرينى، به برين اگر از ھمان اول اولياى امور افغانستان ب پاکستان، و بنا
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که کشمکش و تشنج، اما متاسفانه که برخى از کشورھاى ھمسايه ما  اين مى افتاد، بسيار براى ما مفيد تر بود تا
  . برودپاييناسور اليتام يابد و آب خوش از گلوى مردم ما خواھند که اين زخم ن نخواستند و نمي

داند که افغانستان  ھدف پاکستان از آوازه انداختن خط ديورند اين است تا افغانستان را به چالش بطلبد، زيرا مي
دچار بحران بى ثباتى و امنيت داخلى از دست تفنگ ساmران خود خواه و نا آگاه از دسايس پشت پرده است و 

 نيروھاى پاکستانى به بھانه ، به ھمين دليل.ى است، ندارديوانايى مقابله با پاکستان را که اينک داراى سgح ھسته ت
پيگرد طالبان و القاعده و جلوگيرى از نفوذ شان  خاطره رھبرى امريکا به ھمکارى با نيروھاى ايتgف بين المللى ب
خل افغانستان پيش آمدند و به ساختن پوسته ھاى ديده بانى پرداختندکه در دا به داخل افغانستان تا چھل پنجاه کيلومتر

 دولت افغانستان ،به عبارت ديگر. با عکس العمل شديد نيروھاى دولتى و مردم افغانستان در منطقه روبرو شدند
کنند و  پس از سقوط طالبان ھمواره مدعى بوده است که طالبان از مناطق مرزى پاکستان به افغانستان نفوذ مي

 پاکستان با عدم ،بنابرين. مى بايد پاکستان جلو نفوذ طالبان و القاعده را بگيرد زنند و ثبات را برھم مي امنيت و
  سند و قول بگيرد که مرز پاکستان با افغانستان درن ھااخواھد از افغ نفوذ چريک ھاى طالبان مي جلوگيرى از

خواھد با ھمراھى  خط ديورند را قبول ندارد، پس پاکستان مي ًقراردارد ؟ و چون دولت افغانستان رسما کجا
داخل افغانستان پيش بيايد که مردم و دولت افغانستان ه نيروھاى امريکايى به بھانه مبارزه با تروريسم تا آن حد ب

اى امريکايى ًطبعا نيروھ. ًدست به عکس العمل بزنند و بگويند که مرز پاکستان با افغانستان مثg اينجا يا آنجاست
خواھند بدانند که مرز پاکستان با افغانستان در کجاست تا بقاياى طالبان و القاعده را تا مرز پاکستان دنبال  نيز مي

يکى مشکل نفوذ . پاکستان روبرو است دو مشکل بزرگ در سرحدات خود با  باکنونافغانستان  ،کنند، براين بنياد
  مشخص شدن خط مرزى استمسالهر مناطق جنوب کشور است و ديگرى ھم زدن امنيت د بر افراطيون طالبان و

  .ميانى امريکا و سازمان ملل متحد حل آن از توان افغانستان بيرون است در که بدون پا
در اسgم آباد که گفته   خبرگزارى سازمان ملل متحدبرابروزارت خارجه افغانستان در ) مبرانو ٧(عکس العمل 

به امنيتى افغانستان، پاکستان و امريکا بحث در باره تعيين خطوط مرزى بين دوکشور و کميسيون سه جان«: بود
ى جز ادامه يکه نتيجه  خورد ، از ھمان احساسات افغانى آب مي»در اين زمينه را آغاز کرده اند اختgف موجود

فکر ما اين بھترين ه  ب.زند دنبال ندارد و افغانستان را در امر بازسازى و تامين ثبات سياسى لطمه ميه تشنج ب
فرصتى است تا اين کميسيون در رابطه به تعيين نقاط نامشخص مرزى اقدامات مقتضى از راه مسالمت آميز يعنى 

بدون پا درميانى سازمان ملل و امريکا در اين قضيه، حل اختgفات مرزى افغانستان و . مذاکره و گفتگو انجام دھند
  .رسد اممکن به نظر ميپاکستان از توان خود طرفين ن

و کشورما از بحران نجات يابد، بھتر آنست تا از مرکب جھل   اگر آرزو داريم که ثبات و امنيت به کشور برگردد
رسميت بشناسيم و بيش از اين براى مردم خود ه م و خط ديورند را در بدل يک دست آورد مناسب بي بيايپايين

   .درد سر فراھم نسازيم
موضوع خط ديورند به  ھاى اخير دوره رياست جمھورى خود با پاکستان بر سر سال د دروودا سردار محمد

 گفته مي. يا عملى بشود، تا حدودى منافع افغانستان را تأمين خواھد نمود شد و توافقى رسيده بود که اگر عملى مي
وادر بلوچستان براى افغانستان ود با پاکستان به اين توافق رسيده بودند که پاکستان در بندر گوشد که پرزدنت دا

 داووديک بندر تجارتى آزاد با يک راه ترانزيتى مال التجاره از آن بندرگاه تا افغانستان قبولدار شده بود و در مقابل 
اکنون ھم اگر دولت افغانستان موفق بشود تا چنين  . بشناسدبه رسميتھم موافقت کرده بود تا خط مرزى ديورند را 

از  خاطره خم ناسور روابط افغانستان با پاکستان بزتواند بر  کستان بقبوmند، اين توافق تا حدودى ميامرى را بر پا
  تنش بر سر خط مرزى ديورند ادامه خواھد،در غير آن .بگذارد سوى خط ديورند مرھم  ھاى آن دست دادن خاک

  .طرف تاثير ناھنجارى خواھد انداخت بر روابط دو يافت و
   
اقدامي شجاعانه از سوى دو طرف مي تواند به اين بحران تاريخي : افغانستان در اين باره معتقد استک ديپلمات ي

تاريخ نشان داده است که ھيچ يک از : اين منبع مي افزايد .روابط پايان دھد و فصل جديدى در اين مسير ايجاد کند
يکي  .نان را محتاط و ترسو ساخته استى آينبوده و ھراس از واکنش توده ) ريسک(طرفين حاضر به خطر کردن 

، اما وى حاضر به »به تاريخ پيوسته است خط ديورند«: از دولتمردان افغانستان نيز با ترديد و ابھام مي گويد 
مطمئن است که بيان کننده آن با واکنش سخت و انتقام مردم مواجه « : بيان رسمي اين موضع نيست و مي گويد

اما گذر زمان شايد به  قانوني است، قرارداد ديورند مربوط به دوران استعمار و غير : وى مي افزايد .»خواھدشد
 دو طرف بايد با قايل شدن ،بر اين بنا. نوعي به آن رسميت داده است و تا ابد ھم نمي توان آن را مسکوت گذاشت

 .امتيازھايي براى طرف مقابل، به حل اين مشکل تاريخي کمک کنند
 موضوع ديورند را نھايي کند و حد در زمان حاکميت مورد وثوق خود در عصر طالبان تgش کرد،دولت پاکستان 

 طالبان نيز که وابسته به اسgم آباد معرفي مي شد، از قبول اين خط مرزى سر ااکثر استفاده را از آن ببرد، اما حت
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دو سوى مرز را شامل مي شود، مطرح ى پشتون ھا را که »پشتونستان بزرگ« در اين اواخر ادعاى اباز زد و حت
  .کرد

   
 ناامني در افغانستان را بر امنيت ترجيح داده ،کنون پاکستان ھمواره از بدو تولد تا بر اساس باورى در افغانستان،

است و در نگاھي خوشبينانه اگر نگوييم ھمه، اما بخشي از حاکميت در اين کشور تئورى بحران را در افغانستان 
  .  اند کردهدنبال

عgوه بر اين ، دولت اسgم آباد اکنون با يک چالش بزرگ و عمده در مناطق قبايلي مورد اختgف مواجه است که 
  .سايه افکنده است به سھم خود بر عادى سازى روابط دو کشور

 ھمواره ادعا بر اساس بسيارى از ادعاھا، پايگاه ھاى طالبان و القاعده در اين مناطق قرار دارد و دولت افغانستان
 حزب اسgمي افغانستان به رھبرى گلبدين حکمتيار کرده است که اين دو گروه و ضلع سوم ائتgف مخالفان يعني

انگارى در مقابله  از اين مناطق تدارک ناامني و جنگ را مي بينند و دولت پاکستان را حداقل به بي تفاوتي و سھل
 پشتون ھالبان و حزب اسgمي که ھر دو داراى پايگاه قوى در ميان اگر ادعاى حضور طا .با آنان متھم کرده است

لذا  .ى دو سوى مرز، خود تھديدى بالقوه براى پاکستان نيز خواھد بودپشتون ھاھستند، صحت داشته باشد، ارتباط 
ھاى سوء  سيبکه از آ  اسgم آباد در برخي ابعاد نه تنھا به نفع دو کشور نيست، بل-تداوم بحران روابط بين کابل 

  .آن نيز ساير کشورھاى منطقه و جھان نيز دچار زيان خواھند شد
جانبه را مي گيرد، چنين  ھاى دو ى به تدريج جاى ھمکارييھاى منطقه  در شرايط نوين کنوني که بحث ھمکاري 

نمونه ديگر ى در تمام ابعاد آن خواھد بود که بيي بي شک، سدى محکم بر سر راه توسعه روابط منطقه ن ھاابحر
آن را مي توان در بحران روابط بين ھند و پاکستان و آثار منفي آن بر گسترش روابط تجارى ونفتي ايران و ھند 

اين کشور داراى  صرف نظر از اشتراک ديني، فرھنگي و مرزھاى طوmني افغانستان و پاکستان، .مشاھده کرد
  .مسير ايده آل پاکستان به آسياى ميانه است ن نيزھاى آزاد و افغانستا يکي از نزديکترين مسيرھا به آب

  
 نويد

   
  خط ديورند ارتباط ختم جنگ با

   
ست ا پس منطقي  است،مبناي عوامل بيروني شكل گرفته  بحران موجود درافغانستان بر  كه مقدمات ييجا از

 تعين كننده احت ليدي وسرنوشت و فرداي كشورك خصوص كشورھاي بزرگ دره م كه نقش بيروني ھا و بيبگوي
 كه ھيچگاه  استجھاني شده مبارزه با تروريزم تبديل به پديده فرامزي و له افغانستان وا چون مس.تواند بوده مي
  ۔تواند داخل افغانستان محدود بوده و مانده نمي  مشكgت دروني درچونانزوال آن  ظھور و

  
 قشون  پوليتيكي افغانستان سبب شد تا مورد تجاوزدوران جنگ سرد موقعيت جيو  است كه درروشنبه ھمگان 

 بحران عميق .از ھم پاشيد  را سياسي كشور  نظامي و، ساختارھاي اقتصاديھمهسرخ قرار گيرد و سه دھه جنگ 
mخره پيامدھاي منفي جنگ طوmني افغانستان با شوروي سابق درامتداد خود اب و  سراپاي جامعه را فرا گرفت

  اما پاليسي.جود آوردوكشورھاي عربي را به  پاكستان و خصوص دره منطقه ب فكري دربحران بنيادگرايي 
ه زمان دست ب آن حدود كشورھاي خودشان در خطر بنيادگرايي در عربي براي جلوگيري از كرھاي پاكستاني ويم

  :سازمان دادند كهبه گونه يی ن جنگ ھاي داخلي را اپيروزي مجاھد با كار شدند و
مربوط  ً كه گويا قضاياي افغانستان كامg داخلي و]و طوری بنمايانند[ جھان منزوي سازند نستان را در افغانخست،

   .ستآن ھاخود 
نام امارت طالبان را ريختند ه ب  تندرودولت   طرح ايجاد يك،افغانستان  قدرت دریخg  ازبھره گيری  بادو ديگر،
  و نگھداشتهمصروف  افغانستان  در،پاكستاني بودند  ویچيچن ،بار عرب تبيشتر اسgمي را كه تندرو يانتا بنيادگرا

ی تا کشورھای نفت خيز عرب از شر شان مصوون و در امان بماند و از سوي [را محدود سازند ساحه عمل شان
  .] ساز نباشند سر ل درديي برای جھان غرب و اسراھم
  

توان  مي كه   ًطالبان كg پروژه غيرافغاني بود »خودجوش« نامنھاد   حاكميتی سناريو،عمومي يعني خgف تصور
 ن ھاا معلوم بود كه افغانوآاما از ھمان   و. آوردشماراين دوره را فاجعه بار ترين مرحله تاريخ افغانستان به 

 زيرا طراحان .منطقه بوده باشند كه عامل ايجاد بحران در وكشورشان قرباني بحران منطقه گرديده اند نه اين
 را آن ھاخواستند  ميطالبان    تجھيز ن امريكايي دكترين ايجاد دولت طالبان با تمويل وامشاور ستاني وپاك، عربي

كه اين بحران صادر شده به  خبر از اين  اما بي. نگھدارند محدود افغانستان تحت كنترل خود مصروف و در
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سوی نه تنھا افغانستان را به   بود كهیاھ بماند و اين بزرگترين اشتب محدود به افغانستانتوانست  نمي،افغانستان
آھسته آھسته    چون بنيادگرايي.پردازد مي  تمام بشريت  جھان و  را بھاي آن  بلكه امروز،نابودي كامل سوق داد

 چنانچه فاجعه .تواند ون مانده نميو از مصيبت آن مصی كه ھيچ كشورساخت ثابت  ،ابعاد جھاني كسب نموده
مناطق مختلف جھان نشان داد كه تروريزم بين المللي و تفكر طالباني  بم گذاري ديگر درھا ه د يازده سپتامبر و

  ۔كند تمدن بشري را تھديد مي ست كه جھان امروز واچالش  بزرگترين مصيب و
  
  

ن اافغ كمك ه ب  و  خصوص امريكا با سراسيمگي متوجه افغانستان شدنده ب جامعه جھاني ور گرچه بعد يازده سپتامب
 تاسيس ً بعدا به اساس فيصله جلسه بن دولت موقت.البان را از اريكه قدرت خلع كرده از افغانستان فرار دادند طھا

يس يعنوان ره از انتخابات آقاي كرزي بپس  سر انجام  و برگزار گرديد لويه جرگه قانون اساسيو در پی آن گرديد
  .جمھور منتخب مردم به قدرت رسيد

  
ھم جامعه جھاني مرتكب   بود كه بازی اشتباه دومھنگام ن راندن طالبان از افغانستان درآناما اتكاء صرف به بيرو

 حالي  در  شد  در افغانستان منجربه نابودي ھميشگي شان ميآن ھاطالبان پديده افغاني نبودند كه شكست     زيرا.شد
 تنھا آن ھا ،ھنگام  درآن.تان فعال است پاكس   تا به امروز در  آن ھا   تعليمات فكري مراكز كه پايگاه ھاي نظامي و

 ًخويش ظاھرا ازآرايی رھبران شان با رھبران القاعده يكجا براي باز دست دادند و حاكميت خويش دركابل را از
بي تجربگي كارشناسان اداره  افغانستان بيرون شدند و اما ضعف اداره تازه بنياد كرزي و فريبكاري پاكستان و

 عمل آيد وه داخل پاكستان درآن زمان جلوگيري ب تعقيب مراكز اصلي طالبان در  از  د تانش سبب شامتحد بوش و
ھم از عدم  استفاده از بي كفايتي دولت وبا  ه، نمودآغاز   با متحدان غربي اش    را يی بازي دوگانه  جنرال مشرف

جنگ  isi دولت پاكستان و ؛قبال مناطق سرحدي سياسي وزارت دفاع افغانستان در موجوديت استراتيژي نظامي و
 جبھات طالبان را پنھانیخود   تداوم بخشيدند ووداخل افغانستان سازماندھي   درآزگاررا ھفت سال يی بي نتيجه 

 و  نيروھاي بين المللي نداشت  ون ھاااقتصادي براي افغ جز تلفات جاني ويی تمويل و تجھيز مي نمودند كه نتيجه 
ھدر  به ھبا و  ھمه  ھمه و،افغانستان به وجود آمده بود  بعد از شكست طالبان درفرصت ھاي طgيي كه  متاسفانه 

 پرابلم و  شايد امروز،گرفت داخل خاك پاكستان ھم در ھمان زمان ھدف قرار مي  درآن ھا زيرا اگر مراكز .رفت
تروريزم بين المللي  لبان و قرار داريم كه طا يی مرحله  در  ما  اما متاسفانه امروز،نام طالب ختم بوده بيی غايله 

  .نمايند منطقه عمل مي  دراحت  درافغانستان وپيشاز ھفت سال  قوي تر
  

  ؟ استپھلو را انتخاب كرده وجود آيد كه چرا پاكستان سياست دوه  بیشايد سوال
اوايل   در.د طالبان را به عھده داشتن  تجھيز جنگي گروه  تمويل و،ايجاد كه ابتكار اصلي   isiنظاميان پاكستان و 

دا «انتقام شعار  دست گرفته وه عمل را ب ابتكار  ، با ايجاد يك حكومت دست نشانده در افغانستان  خواستند مي
، كه حلقات مختلف بنيادگراھاي پاكستانيی اي جاما از   . را از دولتمردان افغانستان بگيرند»پشتونستان زمونژ

 را براي آن ھاتوانست  ً منطقا پاكستان نمي،داشتند حضورپھلوي طالبان  در  عرب ازكشورھاي مختلف  ویچچن
 گاگاھي به حاميان اصلي ،كه قدرتمند شده اند اين طالبان آھسته آھسته با تصور  فرمان خود نگھدارد وزيرھميشه 

 ھمان زمان را در  چنانچه مg عمر تقاضاي بيرون رادن اسامه بن mدن ازافغانستان.نمودند شان ھم دھن كجي مي
      . به وي پناه داد،رد نموده

  
   له طالبان چنان گره خورده كهامس سرنوشت شان با افغانستان در  اما كنون نظاميان پاكستان درك نموده اند كه و...

ا را ب آينده اين كشور بي ثباتي در داخل پاكستان گرديده و  منجر به آغاز بي امني و  ثبات در افغانستان ايجاد نظم و
تعويض قدرت در اداره امريكا   كه بعد از يی نظامي  تحوmت فشارھا و  چه  اگر. گرداند دي مواجه مينابو خطر و

نشان   طالبان عكس العمل جدي تر برابر وارد گرديد تا در   و جامعه بين المللي اوباما  سویپاكستان از ر ب  
 ی  مطمين شود ديگر به نيرو   نمود كهو نابودي طالبان اقدام جدي نخواھد محو تا زماني در  اما پاكستان  ،دھد

 ینياز   تضعيف در افغانستان كدام   ھم عامل كشورھاي غربي و براي رشوه گيري از  منحيث عامل فشار  طالبان
افغانستان حل گردد تا دولتمردان پاكستان بر   بين پاكستان ومرزیشود كه مشكل   ميسر ميیاين زمان نيست و

خصوص نظاميان آن ھرگز ه ب  دولت پاكستان و،مرزی زيرا با مجھول بودن خط .د دھنپايان   بازي دوگانه شان
   .نابودي طالبان مبارزه صادقانه انجام دھند  در  نيستند حاضر

  
كه با پاكستان  توانيم مگر اين افغانستان به ميان آورده نمي ثبات و تامين امنيت در صلح و پس ما ھرگز حرف از  

مسايل سياسي  ساليان متمادي در كسي از  من منحيث  .جانبه نرسيمه  كلي و ھمبه توافقمرزی روي معضله 
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خاك  دارم كه مبارزه عليه طالبان در  مياعgم جھانيان   به  ام داشته مستقيم حضور يا غير افغانستان مستقيم و
 ر از تعداد  بيشتبارطرف ديورند چندين  ن طالبان آشمارچون  .افغانستان ھيچگاه به پيروزي نخواھد رسيد

   . در اين طرف ديورند استشانھواخواھان 
   

دست گرفته و مشكل مرزي ه افغانستان ابتكار عمل را ب  يم كه جانبيمعضgت كنوني فايق آ توانيم بر  ما ميیزمان
نشست  با پاكستان دراست، افغانستان به ميراث مانده  اثر سياست ھاي ماجراجويانه حاكمان پشتون تبار را كه از

 دو  ھررب  جھت تنش زدايي  درآن ھانقش مثبت   زيرا امروز موجوديت قواي بين المللي و.ھاي ديپلوماتيك حل كند
 مبناي معقوليت ھاي سياسي ھر  فراھم نموده يعني راه حل بر  مرزی را براي حل معضgت ی فرصت خوبر،كشو

 ھر دو جانب صادقانه بر  پس اگر  . وجود نداردیديگر راھ است و  ميسر صرف از طريق مذاكره دو كشور
  كه ازمرزی يیمنطقه يعني به رسميت شناختن خط  ثبات در جھت تامين صلح و در نيازھاي روز اساس شرايط و
كشور ھمسايه به كمك جامعه  دو  ھر، دھندپايانبه مشكل خود براي ھميشه   گذرد سال مي١١٤ عمر آن بيشتر

وردھاي علمي و آزادي ھاي اھاي بين المللي و دست  ميثاقاقض ھمه كه ناسgمي طالبان را جھاني جريان انحرافي
  ۔ نابود سازند  ھمكاري ھاي متقابل  در،مدني جامعه بشري است

   
بدون تشخيص ھويت ( طالبان در برابرجنگ  ھرگز در  ، با پاكستان نداشته باشيمی مشخصمرزیكه ما خط  مادامی

 كه ی ھفت ساله چنانچ.يافتي دست نخوايم ي كدام پيروز به)غانستانداخل اف  درآن ھايا پاكستاني  افغاني و
 بمبارانداخل افغانستان ثابت شد كه  براي دولتمردان افغانستان و ھم براي نيروھاي بين المللي مستقر در  ،گذشت

 رد، بل ندایت طالبان نه تنھا كدام موفقيدر برابرافغانستان و ادامه جنگ به شيوه كنوني آن روستاھا و ديھه ھای 
 افزود آن ھاانگيزه ھاي جنگي   به تعداد افراد و، متنفر اندآن ھا از حاكميت    مردم افغانستان آن کهبرعكس با
 ھرگز ،كه با طالبان دارد   يیمبناي عgيق شخصي سوي ديگر سياست ھاي ھميشه ناكام كرزي بر از گرديده و

 از ايشان جز مصرف تبليغاتي براي انتخابات كوچكترين نفع مطرح نمودن طرح صلح با طالبان ورد نداشته وادست
 ضربه پذيري ،گريز ادامه داشته باشد قدر كه اين حالت جنگ و ھر جھت تامين صلح دايمي نخواھد داشت و در

كه كدام نتيجه موفقانه   بدون اين.بين المللي درافغانستان نسبت به طالبان افزايش خواھد يافت نيروي ھاي افغان و
 سياسي در مبارزه با طالبان بايد در سرلوحه كاري دولت -نظامي ر استراتيژييتغي پس .دنبال داشته باشده را ب

  .قرار گيرد  بعدي 
 
 
 
 
 

  رويان 
 

 
 !نزديک می شود» خط«به پايان » ديورند«

  
رزی و گستره يکی از مسايل بسيار نگران کننده، خونبار و دردناک، پرتنش شدن لگام گسيخته اوضاع در نوار م

بود و باش عشاير بينوا و سيه روز پشتون است که برای درک آن بايسته است از بلندای ارزش ھای  ھای انسانی 
  .به مساله نگريست

  :، چند رويکرد وجود دارد»خط ديورند«پيرامون 
اخته شده بين  که معطوف به دگرگونی مرزھای کنونی شنآرمانگرايانه و بلندپروازانه ماجراجويانه رويکرد -1

و در بر گيرنده سه رويکرد زير می ) حال مھم نيست کدام ابرقدرت(المللی در منطقه به ياری يک ابر قدرت است
  :باشد

کنون در سيمای گردانندگان برتری خواه و ماجراجوی پشتون دولت -تندرو پشتون رويکرد ناسيوناليست ھای-
 پرده سر نخ ھای اين رويکرد به دست ماجراجويان تندرو کنونی افغانستان به رھبری حامد کرزی که در پشت

) در واقع نابودی( رويکرد تجزيه -چپگرايی چون سليمان mيق و ھيوادمل است و ماھرانه کارگردانی می شود
 ؛»افغانستان بزرگ«پاکستان و پيوست گستره پشتون نشين پاکستان به افغانستان و تشکيل 

سياستمداران تندرو پاکستانی از جمله تندروان مذھبی آن کشور که از پشتيبانی  رويکرد نظاميان و بسياری از -
متشکل بر » اسgمستانامارت « ايجاد کنفدراسيون نامنھاد - برخوردار اند وھابیعربستان سعودی و ديگر اعراب
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کم پيوستن بخش ھای ، يا دست )در واقع، پايان دادن به عمر سياسی کشوری به نام افغانستان( پاکستان –افغانستان
  )    باز ھم در واقع پايان دادن به ھستی کشور-تجزيه افغانستان(پشتون نشين افغانستان به پاکستان

 با باشندگان ھمگون تباری تاجيک، ازبيک، ترکمن، پشتون و بلوچ در منطقه – رويکرد تشکيل کشورھای مستقل-
 واقع به معنای پايان يافتن زندگی سياسی ھر دو کشور يعنی در واقع دگرگونی ريشه يی جغرافيای منطقه که در

  . افغانستان و پاکستان است
 پذيرفتن وضعيت واقعی جيوپوليتيک کنونی در چھارچوب مرزھای شتاخته -رويکرد خرد ورزانه و واقعبينانه -2

 و طرناک و موھومشده بين المللی کنونی و پرھيز از بلند پروازی ھای تباھکن و بربادساز و ماجراجويی ھای خ
  .گسترش ھمگرايی منطقه يی

به ھر رو، برای حل نھايی مساله تراژيک پشتون و آوردن صلح و ثبات، آرامی، آسايش و شگوفايی پايدار در اين 
دگرديسی ريشه يی و بنيادی تفکر حاکم بر  نخبگان فکری و روشنفکران پشتون در گام نخست، به منطقه، 

  ].چيزی که تنھا با تعويض فرمانروايان کنونی مسلط بر سرنوشت کشور ممکن است [.تنياز اسباشنده افغانستان 
  

نخبگان فکری و سياستمداران پشتون به بازنگری ريشه يی و بنيادی ديدگاه ھای کنونی شان در قبال مساله گستره 
و در (» اکثريت «نوار مرزی و نيز بازنگری نقش پشتون ھا در چھارچوب کشور و فراموش نمودن افسانه واھی

نتيجه فزونخواھی و برتری جويی تباری و زبانی که به نوبه خود موجب بر انگيخته شدن تاجيکيسم، ھزاره ايسم، 
ازبيکيسم و ترکمنيسم افراطی در کشور گرديده و زمينه ساز نا به ھنجاری ھا، نارسايی ھا و بسا نا به سامانی ھای 

ادگرانه مسالمت آميز با ديگران ھمسرزمينان و برادران خويش و از اين و پذيرش تز ھمزيستی د)  ديگر می گردد
چه، تفکر . راه شکستن بن بست زيانبار موجود بر سر راه روند ملت سازی  و دولت سازی در کشور، نياز دارند

حاکم بر نخبگان پشتون، دردمندانه ھنوز ھم بر شالوده ھمان بينش منحط و واھی سراب گونه مسلط بر 
تا کنون بارھا قدرت ھای بزرگ و نيز پوليتيک در دوره جنگ سرد و آمارھای موھوم استوار است که جيو

  .پاکستان از آن برای دستيابی به منافع آزمندانه خود به زيان ما بھره گيری ابزاری ناروا نموده اند
  
 و ديگر باشندگان کشور، ره آورد اين تفکر سخيف ھم برای مردم بينوای نوار مرزی و در کل ھمه پشتون ھا 

  .چيزی جز تباھی، بربادی، سيه روزی و نابودی در گام نخست برای مردم آزاده پشتون نبوده است
 روشن است مادامی که تفکر سخت ابزاری غير ريالستيک فاجعه بار بازمانده از دوران جنگ سرد مبنی بر 

حال مھم نيست کدام قدرت زيرا (ی يک ابر قدرتتجزيه پاکستان و بازپسگيری سرزمين ھای پشتون نشين به يار
و دستيابی به سرزمين ھای از دست رفته و ايجاد ) خود پشتون ھای افغانستان به تنھايی توان اين کار را ندارند

و انحصار گرايی افراطی در قدرت دولتی  در درون دولت ) در واقع پشتونستان بزرگ (»!افغانستان بزرگ؟«
تفکر نوين، شارکت راستين ملی را در کشور می گيرد؛ کنار گذاشته نشده و جای آن را يک افغانستان که جلو م

خردورزانه، آگاھانه، واقعبينانه و سازنده که تنھا متوجه بھروزی و رھايی پشتون ھا و ساير باشندگان اين مرز 
در چھار چوب گستره کنونی (و بوم از زندان ترسناکی که سياستمداران پيرامون آن ھا برافراشته اند، باشد، 

 نگيرد، دشوار خواھد بود کشور و منطقه به ويژه باشندگان خوار و زار و نگونبخت نوار مرزی ،)افغانستان
  . بيرون گردند» دايره شيطانی مصيبت«بتوانند از اين 

س ھمين چه، حتا در صورت تحقق اين آرمان، توازن شکننده کنونی در کشور  به شدت برھم خورده و بر اسا
فرمول، ھمين تفکر و ھمين شعار، استان ھای شمالی تاجيک نشين، ازبيک نشين و ترکمن نشين افغانستان به 
ترتيب برای ايجاد تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان بزرگ به برادران ھمتبار خود به تاجيکستان، ازبيکستان و 

گان مناطق مرکزی ھم بنا به نشانه ھای زبانی و آيينی ترکمنستان خواھند پيوست و تاجيکان مناطق غربی و باشند
روشن است که اين فروپاشی به آسانی خط . به ايران و سر انجام افغانستان تجزيه خواھد گرديد و فرو خواھد پاشيد

  . کشی ھندسی روی صفحه کاغذ نيست و يک فروپاشی خونبار، دراماتيک و اندوھبار خواھد بود
ندان و نيروھای خرد ورز و آگاه پشتون است تا ھمه نيرو و توان خود را به جای تاختن به  از اين رو، بر انديشم

، در چھارچوب گستره  واقعی کنونی »پشتونستان بزرگ«سوی سراب ھای فريبنده و نادسترس و واھی ايجاد 
شگوفايی و بھروزی کشور با باشندگان آن متمرکز گردانند و با پيشگيری يک راھبرد ريالستيک و خردمندانه در 

  .و رھايی آن از بدبختی و نا به سامانی و سيه روزی کنونی بکوشند
تنھا با شگوفايی و بالندگی گستره ھا و ساختارھای نوين منطقه يی، ھنگامی که مرزھای خط کشی شده استعماری 

نطقه ايجاد شود و منافع اھميت خود را از دست بدھند و رنگ ببازند، ھنگامی که اقتصاد مشترک با پول واحد در م
استراتيژيک ھمه کشورھای منطقه مانند جامعه اروپايی و ديگر ساختارھای منطقه يی در ديگر نقاط جھان به ھم 
گروه بخورد، با فروريختن ديوارھای ستبر بی اعتمادی برپا شده از سوی استعمار در ميان کشورھای منطقه و آب 

قوان گوناگون باشنده اين سرزمين ھا، با به بار نشستن ھمگرايی منطقه شدن يخ ھای دشمنی ھای مصنوعی ميان ا
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يی، در اوضاع و احوال آرامش و صلح و تفاھم، حل دمکراتيک و دادگرانه مسايل پيچيده و دردناکی چون مساله 
اعم از (طقه پشتون ھا و خط ديورند و نه تنھا پشتون ھا بل ھمه تيره ھای ستمديده و رنج  کشيده از ھم جدا شده من

بر شالوده ارزش ھای » تبر تقسيم جيوپوليتيک«به شيوه ...) تاجيک ھا، ازبيک ھا، ترکمن ھا، بلوچ ھا، کردھا و
  .انسانی و آرمانی ممکن است

ھر گونه مطرح ساختن چنين مسايل پيچيده و سر در گم،  پيش از فراھم گرديدن زمينه، نه تنھا دردی را دوا نمی 
  . سر زخم ھای خونبار و چرکين منطقه نمک می پاشدکند، بل تنھا بر 

با توجه به اين که ھمه دولتمردان افغانستان از شاه شجاع گرفته تا امير دوست محمدخان، امير شيرعلی خان، امير 
با به رسميت (يعقوب خان، امير عبدالرحمان خان، امير حبيب هللا خان، امير امان هللا خان و نادر خان و ظاھر خان

ھمه فاکت از دست رفتن سرزمين ھای برباد رفته را رسما پذيرفته اند و از سوی ديگر، ھمه ) ناختن پاکستانش
مرزھای کنونی به رسميت شناخته بين المللی بg استثناء استعماری اند، شعار بازپسگيری سرزمين ھای از دست 

و ناتوانی و سيه روزی کنونی به زور سرنيزه رفته و تغيير مرزھای شناخته شده بين المللی، آن ھم در بيچارگی 
نيروھای خارجی، رويايی بيش نيست و سر دادن چنين شعارھای بيمارگونه، چنانی که در گذشته تنھا به سود 

  .  دشمنان ما بوده است، باز ھم خواھد بود
ور با حدود و ثغور و بايد به يک نکته توجه داشت که افغانستان با به رسميت شناختن پاکستان به عنوان يک کش

نقشه سياسی کنونی، در واقع خط ديورند را به عنوان مرز رسمی سياسی ميان افغانستان و پاکستان به رسميت 
شناخته است و اين که شايع است که افغانستان اين خط را  و در واقع مرز را به رسميت نشناخته است و نمی 

آيا می شود کشوری را به رسميت شناخت و چه، . لدول استشناسد، ناشی از ناآگاھی از مسايل حقوق بين ا
   کيلومتر به رسميت نشناخت؟2640مرزھای بين المللی آن را آن ھم به درازای 

گستره جغرافيايی يی است که در چھارچوب : يک تعريف مشخص علمی از ديدگاه حقوق بين المللی دارد» کشور«
حال وقتی کشوری يک کشور ديگر را به رسميت .  موقعيت داردمرزھای مشخص و معين شناحته شده بين المللی

در غير آن، به . می شناسد، آن را با ھمه مرزھای مشخص و معين شناخته شده بين المللی آن به رسميت می شناسد
پرسشی که مطرح می گردد اين است که آيا می شود کشوری . رسميت شناختن آن مفھمومی ندارد و رنگ می بازد

  سميت شناخت و مرزھای مشخص و معين بين المللی آن را نه؟ را به ر
در واقع، مشکل افغانستان و پاکستان در به رسميت شناختن مرز ميان دو کشور . روشن است پاسخ منفی است

چون دولت ھای افغانستان از دولت شاه شجاع و امير دوست محمد خان گرفته تا امان هللا شاه و ظاھر شاه . (نيست
، بل بر سر اين است که پارلمان )ن مرز را بارھا با بستن قرار داد ھا و معاھدات به رسميت شناخته اندھمه اي

  .  نزده است47 مجددافغانستان بر فاکت رسميت مرز کنونی ميان دو کشور مھر تاييد
ھا  در زمان  تن که ميان شخص امير عبدالرحمان و دولت ھند بريتانيايی به امضا رسيده بود وکنواسيون کابل 

در ھر حالی که ( شھرت يافته است» معاھده  ديورند« و نادرست در کشور ما  به نام حيات وی رسميت داشت
متروک و باطل و فسخ شده می باشد که اصg » تفاھمنامه«، يک )چنين معاھده يی اصg وجود خارجی ندارد

ار داد مھم ميان دولت امير امان هللا خان و مھم ترين موضوع اين است که اين مرز در دو قر. مطرح بحث نيست
 و مقاوmت و پيشتر از آن در معاھده گندمگ از سوی امير محمد يعقوب خان(ھند بريتانيايی از سوی افغانستان 

کبير بريتانيای در آن ھنگام، .  به رسميت شناخته شده است) 48ميان دولت ھند بريتانيايی و امير حبيب هللا خان
 شناختن استقHل افغانستان را به رسميت شناختن و پذيرفتن خط ديورند به عنوان مرز سياسی شرط به رسميت

  .ميان افغانستان و قلمرو ھند بريتانيايی گذاشته بود که افغانستان آن را دو بار رسما پذيرفت
و قرار دادھا ميان اين اعتراض شماری از دولتمردان پيشن افغان و تندروان پشتون مبنی بر اين که ھمه معاھدات 

دولت ھای دست نشانده پيشن افغانستان و دولت انگليس استعماری و بنا بر اين غير قانونی و نامشروع بوده است، 
زيرا گذشته از . از اين رو، قرار داد ديورند ھم  نامشروع و غير قانونی می باشد، ھم نمی تواند ره به جايی ببرد

 حد اقل دولت امان هللا خان مستقل بوده است و قراردادھايی که او با انگليسی ھا اين که می توان با قاطعيت گفت که
کدام قرار داد و کدام معاھده ميان کشورھای غربی بست، مشروعيت دارد؛ پاسخی در برابر اين پرسش ندارد که 

  به ويژه انگليس و کشورھای شرقی استعماری نبوده است؟ 

                                                
 ھمه قرار دادھا، معاھدات و 1949چنانی که در باm در يکی از مقاmت يادآوری گرديده است، پارلمان افغانستان در .  47

د به عنوان مرزر نمه ھايی را که دولت ھای پيشين افغانستان با ھند بريتانيايی در زمينه به رسميت شناختن خط ديورتوافقنا
به گونه يک جانبه   تحميلی خواند و  ورسمی ميان افغانستان و ھند بريتانايی به امضا رسيده بود؛ قرار دادھای استعماری

  .ھمه آن ھا را يک سره باطل اعgم نمود
ھا با شاه شجاع و امير دوست محمد خان در زمينه به امضا سی حال می گذريم از قرار دادھای استعماريی که انگلي.  48

  .رسانيده بودند
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زيرا بی درنگ . ھا زير فشارھای سنگين استعماری بسته شده اند، ھم چوبين استپای اين استدmل که اين قرار داد
  با اين پرسش متقابل رو به رو می شود که کدام قرار داد استعماری زير فشار و اجبار امضاء نشده است؟

 کاری حال، اگر به اين موضوع را تنھا برای نکوھش سياست ھای مزورانه و ناروای جھانخواران مطرح نماييم،
، )که کاريست ناممکن(مگر اگر آن را برای بازنگری اين قرار دادھا و معاھدات. است درست و به جا

دگرگونسازی تاريخ و سرنوشت منطقه و تغيير نقشه سياسی جھان و تجزيه چندين کشور و برپايی چند کشور جديد 
به ( وال پيچيده  کنونی چيزی جز کوبيدن خونپيش بيندازيم، در اوضاع و اح... بنا به نشانه ھای تباری، زبانی و 

  .در ھاون نخواھد بود) جای آب
اين که شماری از تندروان، منتقدان طرح بازپسگيری سرزمين ھای از دست رفته و نامشروع اعgم کردن 

اھدات را به باد نکوھش و سرزنش می گيرند و آنان را متھم به خيانت گذاشتن مھر تاييد زير مع» معاھده ديورند«
 دو -چه، امروزه ما در برابر عمل انجام شده تاريخی يک و نيم. استعماری می نمايند، ھم فاقد ھرگونه منطق است

چون سودی در بر ندارد، بل . سده يی قرار داريم و بحث اصg بر سر تاييد يا رد کدامين معاھده يا قرار داد نيست
انبار اين معاھدات و قرار دادھای ننگين و ناروا را به حد اقل بحث اساسا بر سر اين است که چگونه پيامدھای زي

برسانيم و راه ھای واقعبينانه و خردورزانه و به دور از احساسات برای گشايش گره ھای فروبسته و کور ناشی از 
  .  اين قرار داد ھا بيابيم

بوده و ھمه کشورھای شرق به  با توجه به اين که ھمه مرزھای کنونی کشورھای منطقه ما مرزھای استعماری 
ويژه کشورھای مسلمان در چھارچوب واحدھای سياسی استعماری بسر می برند و با توجه به اين که اقوام باشنده 

....) مانند پشتون ھا، بلوچ ھا، تاجيک ھا، ازبيک ھا، ترکمن ھا، آذری ھا، ارمنی ھا، کرد ھا و (اين سرزمين ھا 
حل ). شده اند، دليلی برای اين که تنھا يک قوم استثناء قرار داده شود، وجود نداردھمه در ميان چند کشور تقسيم 

 چوب، با ريختن يک طرح نو، با تفکر نو در چھار)نه به گونه تجريدی و جز به جز(مشکل تنھا در مجموع 
  . ھمگرايی منطقه يی امکان پذير است

چرا در رفراندوم کذايی تعيين سرنوشت پشتون ھای اعتراض ديگر تندروان پشتون افغانستان مبنی بر اين که 
چون، . باشنده پاکستان، حق پيوستن پشتون ھا به افغانستان به آنان داده نشده بود؟ ھم خينه بعد از عيد و بيجا است

دولت ھای وقت افغانستان در آن ھنگام، نخست اين مساله را با تاخير توجيه ناپذير مطرح کردند و سپس جدی 
کاريست که گذشته است و سبويی است که شکسته «چون تاريخ الترناتيف ندارد و ديگر  اين کار . نکردندپيگيری 

، طرح آن کنون بی مورد و مداخله آشکار در امور يک کشور مستقل است که از ديدگاه حقوق بين المللی »است
ری شان در زمينه در آن ھنگام ھم سرزنش و نکوھش دولتمردان وقت افغانستان به خاطر سھل انگا. معنايی ندارد

شايد در حد يک داوری تاريخی، آن ھم ھرگاه بر پايه معيارھای علمی و انجام پژوھش ھای سامانمند تاريخی با 
مگر امروز . توجه به مجموع اوضاع و شرايط و عوامل تاثير گذار بر آن برھه معين، صورت گيرد، به جا باشد

  ی از دست رفته دوا می کند؟ چه دردی را در قرينه سرزمين ھا
نيز از ديدگاه حقوق بين المللی نيز نمی تواند ..... موضوع خونشريکی و پيوندھای تباری، زبانی، فرھنگی و 

تازه اين ھم تنھا . برھان قاطعی در حل مسايل پيجيده حقوقی در تراز بين المللی و مناسبات ميان کشورھا گردد
ھرگاه قرار باشد چنين مسايلی در تراز جھانی مطرح گردد، صلح در . می باشدمختص به افغانستان و پاکستان ن

  .سراسر جھان برھم خواھد خورد و کشورھای بسياری درگير جنگ ھای بی پايان و خونين خواھند گرديد
ھمچنان مساله تعيين سرنوشت يک اقليت تباری که در يک کشور ھمسايه بود و باش دارد، از سوی دولت بر سر 

)  آن ھم از سوی کشوری چون افغانستان که در آن ده ھا اقليت تباری بود و باش دارند(تدار ھمسايه ديگر نيز اق
  . منطق استواری ندارد و در آيين حقوقی بين المللی مداخله آشکار در امور داخلی کشور ديگری ارزيابی می شود

انه که بسياری از اقوام و تيره ھا و اقليت ھا روشن است حق تعيين سرنوشت، حقی است انسانی، طبيعی و دادگر
شايد در . بنا به جبر جيوپوليتيک از آن محروم ھستند) از جمله پشتون ھا و بلوچ ھای باشنده پاکستان( در جھان 

يک فضای ديگر، در جھان آينده رھيده از رويارويی ھا و قطب بندی ھای زيانبار کنونی با توجه به ارزش ھای 
ی روزی رھيافت خردورزانه يی برای اين مشکل که در سراسر جھان با آن رو به رو ھستيم، پيدا واmی انسان

ھرگاه اين مبارزه خردورزانه . ناگفته پيداست که مبارزه در اين راه ھم آرمانی است آزاديخواھانه و عادmنه. شود
باز ھم اين مساله يک مساله . رو صلحجويانه باشد، نه سخت ابزاری و ماجراجويانه و با تکيه دستاويز زو

سراسری است و چرا برای يک منطقه مشخص و يک تبار مشخص و  يک کشور مشخص، آن ھم از سوی يک 
  .   کشور ديگر مطرح می شود؟

محور » پشتونستان«و » معاھده ديورند«نکته شگفتی آور اين است که در حالی که بيش از يک قرن می شود که 
انستان را تشکيل می دھد، نه دولت افغانستان و نه مردم می دانند که موضوع بر سر اصلی سياست خارجی افغ

. چيست؟ آيا دولت افغانستان رسما بر پاکستان ادعای ارضی دارد؟ روشن است پاسخ اين پرسش منفی می باشد
المللی کسی به آن چون چنين ادعايی در تراز جھانی فاقد ھرگونه پايه حقوقی است و در ھيچ مرجع و دادگاھی بين 
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کودکانه و اگر سر دادن شعار  [(از ھمين رو ھم تا کنون ھيچ يک از دولت ھای افغانستان. گوش فرا نخواھد داد
 وزير خارجه احساساتی و آماتور افغانستان را که آن ھم بی درنگ از سوی خود -ماجراجويانه رنگين دادفر سپنتا

پس ما .   بر پاکستان ادعای ارضی ننموده است)]  قرار دھيمء استثنا به عنوان يک شوخی سياسی،او پس گرفته شد
  چه می خواھيم؟

که دولت ھای گذشته افغانستان از آن بره برداری » احقاق حقوق حقه برداران پشتون و بلوچ«فرمول بندی مبھم 
 و ه در مسکوابزاری می نمودند، ھم چيزی بيش از يک شعار دوران جنگ سرد  بر اساس سناريوی نوشته شد

  . نبوده است که امروزه ديگر به دليل موھوم بودن و بی معنا بودن به دست فراموشی سپرده شده استدھلی نو
 به زبان دری در) »معاھده ديورند« (کنواتسيون کابل  شگفتی آور از آن اين که حتا تا کنون کدام ترجمه دقيق از 

 غبار و روانشاد فرھنگ بازتاب يافته است، از دقت چندانی ترجمه ھايی که در کتاب ھای روانشاد. دست نيست
چگونه می توان توضيح داد که مساله يی به اين اھميت باشد که چندين دھه محور اصلی . برخوردار  نيستند

سياست خارجی دولتی را تشکيل دھد و تا کنون ترجمه دقيقی از آن به دسترس مردم چه که خود دولت آن کشور 
  نباشد؟
   .نگشوده است اين رازی است که تا کنون کسی مھر آن را برعوای ما بر سر چه است؟ پس د

فشرده سخن اين که در دوره جنگ سرد، ھند و شوروی پيشين با بھره گيری از  ناآگاھی سياستمداران افغانستان از 
م و تمويل برخی از تاريخ ديپلماسی، با بر انگيختن احساسات و با به جوش و خروش در آوردن جوانان خونگر

احزاب و گروه ھای تندرو، از افغانستان در برابر پاکستان بھره برداری ابزاری نمودند که از اين بازی چيزی جز 
  . بدبختی و تباھی نصيب کشور افغانستان نشد که ھنوز ھم پايان اين درامه خونين را پيدايی نيست

سرزمين ھای «چنين بر می آيد که افسانه ما باm رفته است، ھر چه ھست، ديگر امروز که تراز آگاھی ھم ميھنان 
به پايان خط نزديک می شود و با گذشت ھر ورز به شمار کسانی افزوده می شود که » ديورند«و » از دست رفته

خواستار پايان بخشيدن به ماجراجويی ھای بيھوده و زيانبار و گشودن خردورزانه کورگرھی که به دست خود آن 
  .ه ايم و آبپاشی بر روی خاکستری که در ز ير آن آتش خانمانسوز نھفته است، می باشندرا بست

  


