
 1

 
 

 
 

 !نزديک مي شود» پايان خط« :»ديورند«
 )ديورند» تابوي«ميخ آخر بر تابوت (

 
 

 ويراستارگرد آورنده و 
 عزيز آريانفر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 !نزديک مي شود» پايان خط« :»ديورند«
 )ديورند» تابوي«ميخ آخر بر تابوت (

 
 



 2

 
 
 

 عزيز آريانفر :گرد آورنده و ويراستار
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نويسندگان گوناگون با انديشه هاي رنگارنگ نوشته 

و نه در مهه موارد با ديدگاه های ويراستار  شده
 . اند، به دوش خود آنان مي باشد سازگار
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 گر بدينسان زيست بايد پست

 س عمرم را به رسوايی نياويزممن چه بی شرمم اگر فانو« 

  بر بلند کاِج خشِک کوچه بن بست 

 گر بدين سان زيست بايد پاک

 من چه ناپاکم اگر ننشامن از ايمان خود چون کوه

 »يادگار جاودانه بر بلند بی بقای خاک

 شاملو

 ويراستار  سخن
 

 -، پژوهشگر جوان2006 -2005 در يکي از روزهاي سرد زمستان
شايق قاسم که در آن هنگام سرگرم نوشنت رساله گران ارج آقاي 

بود، به » خط ديورند«دکرتي در دانشگاه ملي آسرتاليا پريامون 
دفرت کارم در مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه در کابل 
آمد و از من خواست تا اسناد و مدارکي در زمينه به دسرتس وي 

. خود سود بربدبگذارم تا بتواند از آن ها در نوشنت رساله 
از اين که حتا يک برگ هم در مرکز مطالعات ! مگر، آوخ

اسرتاتيژيک وزارت خارجه در زمينه در دست نبود و مني توانستم 
چيزي به وي بدهم، به عنوان رييس مرکز سخت احساس شرمندگي 

 .مي کردم
 

شگفيت بر انگيز اين که در هيچ دفرتي از دفرتهاي وزارت خارجه 
ه موجود نبود و کمرت کسي در زمينه چيزي مي سندي در زمين

اين در حايل  بود که موضوع خط ديورند بيش از يک سده . دانست
بگذرمي،  .حمور اصلي سياست خارجي افغانستان را مي سازد

البته، ما در خبش مطالعات منطقه يي مرکز مطالعات، دفرتي به 
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ن دفرت اما در اي. اجياد کرده بودمي» مطالعات نيمقاره«نام 
تنها يک کارمند داشتيم که آن هم دردمندانه کارشناس مساله 

روشن است . نبود و تازه کار در اين راستا را آغاز کرده بود
آقاي شايق به ساير شعب وزارت نيز مراجعه منوده بود و بي آن 

 .که چيزي دستيابش شود، با دست خايل به آسرتاليا برگشته بود
 

ه در آستانه آمدن آقاي شايق قاسم شايان يادآوري مي دامن ک
وزير  –به کابل، رهنمودي از سوي جناب آقاي داکرت عبداهللا

خارجه پيشني به مرکز مطالعات اسرتاتيژيک مبين بر اجنام پژوهش 
گسرتده پريامون موضوع و ارايه گزارش مفصل در زمينه به مقام 
 وزارت دريافت داشته بودمي که آن گزارش نافرجام هم به رغم

اجنام يک سال آزگار کار پيگري و سامامنند از سوي مرکز در 
زمينه به دليل پايان يافنت کار ايشان در کرسي وزارت و 

و جو تازه  گماشته شدن اين جانب به کار ديپلماتيک در خارج
که  و در کل در عرصه سياست خارجی پديد آمده در وزارت خارجه

رايزنی را بر منی را منی پذيرفت و  و اکادميک نقد سازنده
 . هرگز ارايه نگرديد تابيد،

 
بيشرت  کاوشپرونده  ناگزير ،جواين  با توجه بهبه هر رو، من 

چون . در باره خط ديورند و مناسبات با پاکستان را بستم
دادن مشوره در زمينه به وزير خارجه و رييس مجهور را بيهوده 

در را  وشه هايي از خاطرامتدر اين پيوند، گ. مي يافتم
ينيد چه کساني بر تا ببم ه اخدمت پيشکش منود »پايان سخن«

و در چه  سرنوشت ما حاکم هستند و پريامون چه مسايلي چگونه
 .  تصميم مي گريندفضايی 

 
هر چه هست، کنون که روزگار فرصت بيشرتي در دسرتسم گذاشته 
است، امکان اين را دارم تا کار در اين راستا را از سر 

اميدوارم در آينده بتوامن با گرد آوري . نبال مناميبگريم و د
کتاب مفصلي در زمينه به  ،يادداشت ها و برداشت هاي پراگنده

در اين جا براي روشنايي . دسرتس خوانندگان گرامي بگذارم
افگين پريامون مساله، تنها به بازتابدهي چند مقاله بسنده مي 

 و روشنايي افگين شيآگاهي خبمعيار گزينش مقاالت، مهانا   .کنيم
به گونه يي که با خواندن اين مقاالت،  .آن ها بوده است

خواننده مي تواند در روشين موضوع قرار گريد و تصوير روشن و 
به هيچ رو، بار سياسي مقاالت که . برجسته يي به دست بياورد

به دست نويسندگان گوناگون با انديشه هاي رنگارنگ نوشته 
ه انه در مهه موارد با ديدگو  وده استشده اند، در نظر نب
، روشن هم مسووليت مقاالت .اند و سازگار های ويراستار مهاهنگ

 . است به دوش خود آنان مي باشد
 

بايسته يادآوري مي دامن که براي يک دست ساخنت منت، زدودن 
لغزش هاي تايپي، نگارشي و دستوري و مانند آن، با کمال 

اين . ر متون مقاالت وارد آورده اميامانت ويرايش هاي اندکي د
گونه ويرايش ها، به ويژه در مقاالتي که از منابع ايراني 
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برگرفته شده است، تا اندازه يي از سر ناگزيري هم بوده است 
با . تا منت را مهاهنگ با پارسي دري افغانستان سازگار سازمي

ي مسايِل آشکارا ب«اين هم، در مواردي که در برخي از مقاالت 
بيشرت در مقاالت نوشته شده از سوي (راه يافته بودند، » اساس

 . ، گريزي از ويرايش ريشه يي نداشته امي)خودینويسندگان 
 

در يکي، دو مورد ديگر که سر و کار ما با مقاالت بيش از حد 
دراز افتاده بود و يا مشاري از مطالب در چند جا تکرار 

اميدوارمي . يازيده اميگرديده بود، دست به فشرده سازي منت 
نويسندگان گرامي مقاالت با توجه به اين که امکان متاس با 
ايشان و رايزني در باره ويرايش هاي اجنام شده يا ناممکن و 

و نيز گرانباري کار  يا در هبرتين مورد حمدود بوده است
ويراستار که به دليل آن از ديدگاه وقت خيلي در تنگنا 

 . ويش بر ما در مهچو موارد ببخاشيندهستم،  به بزرگواري خ
 

 در پايان از پژوهشگران و دانشوران گرامنايه خواهشمندم
ديدگاه ها، تبصره ها و مالحظات شان را در باره اين کتاب و 
هرگاه خواسته باشند، مقاالت شان را به نشاني انرتنيت زير 

 .کتاب بازتاب يابدچاپ های بعدی گسيل فرمايند تا در 
 

Aziz59@mail.ru 
Googlemail.com@Aziz.arianfar 
 
 

 با درود و سپاس
 عزيز آريانفر

 

 

 اياالت متحده و کشور شاهي افغانستان: کتاب بر گرفته از 

 نوشته ليون و ليال پاوالدا

 استاد صفدر پنجشريي: ترمجه

 :پشتونستان
 زهر هتيه مي گردد

 
ان در بافت استقالل افغانستان، به يک رشته مساله پشتونست

شوروي ها اين رشته را ماهرانه . گسيخته و باز مي ماند
کشيدند و تار و پود آزادي افغانستان را ريشه ريشه از هم 

تالش امريکا در جلوگريي از پيامدهاي مصيبت بار . گسيختند
تا جايي به علت جهل به سرشت  -مساله پشتونستان ناکام ماند

عمق مساله و تا جايي هم از اين رو که مقامات امريکايي  و
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زير نفوذ روابط اسرتاتيژيک ميان اياالت متحده و پاکستان 
 . رفتند

امريکا  –در اين فصل، آثار تباهکن آن بر روابط افغانستان
 1.به بررسي گرفته خواهد شد

 
مساله پشتونستان در ميان افغانستان و پاکستان به وضع چند 

ن از مردم قبيله يي پشتون تعلق مي گريد که طرز ميليو
تا دهنشيين اختالف ) کوچروي(زندگاني ايشان از خانه به دوشي
باش دارند که در دو سوي  پيدا مي کند و در گسرته يي بود و

خطي که مرز متنازع فيه ميان دو کشور  -خط ديورند واقع است
اشاره شده به اين مردم، به اشکال خمتلف . را تشکيل مي دهد

گاهي به عنوان پتهان ها و زماني به نام پشتون ها : است
 به نظر(زيرا زبان اصلي آن ها . ياد مي شوند) پختون ها(

آنان مهچنان در . پشتو يا پختو مي باشد) هلجه منطقه يي
داستان هاي خيايل مرز مشال باخرتي هند که از خامه روديارد 

ياد مي شوند، هر چند به  تراويده،)  Rudyard Kipling (کپلنگ
مشاري از قبايل و عشاير تقسيم مي شوند که تا حدي گيج کننده 
است اما وجه مشرتکي از زبان و دين و تاريخ و رسم و رواج 

 .دارند
 

در اين فصل و در فصل آينده، کوشش خواهيم منود تا پيچيدگي 
هاي قانوني و ديگر پيچيدگي هاي مساله پشتونستان روشن شود 

اگزيري هايي که در عقب موقعيت پاکستان هست؛ شرح و و ن
مساعي ناکامي که اياالت متحده براي حل اين نزاع به خرج 

مهچنان مالحظه خواهد شد که چگونه . داده بود، دنبال گردد
احتاد شوروي از اين منازعه زيرکانه هبره گريي کرد تا در 

در بسط  روابط ميان اياالت متحده و افغانستان رخنه کرده و
نفوذ اقتصادي، سياسي و نظامي خود در افغانستان کامياب 

 .گردد
 

موقف افغان ها در باره پشتونستان بر داليل تارخيي، 
افزون بر اين، . دموگرافيک، فرهنگي و قانوني اتکا دارد

داليل سياسي داخلي قانع کننده براي پشتيباني افغان ها از 
دعوي پاکستان بيشرت . تاحساسات ملي پشتون ها نيز موجود اس

بر داليل قانوني صوري و برخوف از جتزيه سياسي بنا يافته 
نقش امريکا در مساله با مالحظات اسرتاتيژيکي و نيز با . است

عالقه اياالت متحده به تشويق اعاده مناسبات دوستانه ميان دو 
کشوري که با آن ها از عاليق دوستانه برخوردار بود، پيش 

 :خنست وضع  دو طرف متخاصم را به بررسي مي گريمي. برده مي شد
 

 :اساس تارخيي –موقف افغانستان

                                                 
مگر  . منابع و مآخذ به زبان انگليسی آورده شده است ،در اصل کتاب.  1

اين کار را کنيم که به خاطر آن  در اين جا بنا به معاذيری نتوانستيم
   .ويراستار -پوزش می خواهيم
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پشتون ها سرزميين را در آنچه که کنون افغانستان شرقي و 
دانشمندان در . جنوبي است، از قرن هاي پيش اشغال کرده اند

اما اين نسبتَا مسلم . باره اصل پشتون ها اتفاق نظر ندارند
گامي که سپاهيان اسکندر از آنچه که اينک معلوم مي شود، هن

افغانستان ناميده مي شود، در سده چهارم پيش از ميالد، مي 
گذشتند، پشتون ها در سرزمني هاي کنوني خود بود و باش 

 . داشتند
 

موقعيت اسرتاتيژيک سرتاسري سرزمني کوهستاني ايشان که بر 
ثرومتند گذرگاه هاي عمده در ميان آسياي ميانه و جلگه هاي 

هند حاکم بود، به آن ها کنرتل راه هاي نظامي و بازرگاني را 
امري که ايشان را قادر مي گردانيد تا از . مي داد

. امپراتوري هاي پريامون خود باج و امتيازات سياسي بگريند
کوشش براي تسخري و رام کردن شان بيهوده ثابت شد و تنها اين 

آزادخيواهي آن ها و مهارت نتيجه را به بار آورد که احساسات 
هاي شان چون جنگجويان چريکي سرکش و جلوج، تندتر و بر 

 .افروخته تر گردد
 

بريتانيايي ها کوشيدند تا با امضاي توافقنامه  1893در سال 
يي ميان هند بريتانيايي و  امري افغانستان، استقرار و ثبات 

د را به اين توافق، خط ديورن. را در مناطق ايالتي قامي کنند
ارمغان آورد که از ميان مناطق قبيله يي واقع در ميان هند 

مفاهيم ضمين اين توافقنامه که ماهيت . و افغانستان مي گذشت
اما . در زير به بررسي گرفته خواهد شد ،قانوني دارد

کارشناسان موافقت دارند که اين خط به عنوان يک مرز بني 
 .املللي هيواليي است عجيب و غريب

 
ين خط حوضه رود کنر و قبيله بزرگ مهمند را به دو خبش ا 

تقسيم مي کند و افريدي هاي معرب خيرب با پناهگاهي در داخل 
افغانستان مانده اند و سرزمني وزيري هاي ياغي را از ميان 

اين خط مني تواند با واقعيت هاي قومي يا جغرافيايي . مي ُبرد
روستاهاي پشتون .  کنديا حتا واقعيت هاي نظامي آجنا مطابقت 

خود پشتون ها . نشني و حتا خانواده ها را از هم جدا مي منايد
اين خط را يکسره ناديده مي گريند، اما وجود اين خط که اساس 
منازعات دوام داري را ميان حکومت هاي هند و افغانستان 
تشکيل مي داد، سراجنام در سيماي مساله پشتونستان در ميان 

 .اکستان حتول يافتافغانستان و پ
 

اما کشيدن . پيش از خط ديورند موجود بود» پشتونستان«مشکل 
شدت مشکل افزود و آن را به سده  بر 1893اين خط در سال 

زيرا اين خط قبايل پشتون را خودسرانه ميان . بيستم کشانيد
افغانستان و آنچه که در آن زمان هند بريتانيايي ناميده مي 

در سده هژدهم و خبشي از سده نزدهم،  .شد، تقسيم مي منايد
خبش . بر خبش بزرگي از هند مشايل و کشمري تسلط داشت» افغانستان«
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بيشرت اين سرزمني در آغاز توسط سيک ها و پسان تر به وسيله 
 . بريتانيايي ها از آن به زور گرفته شد

 
اقوام خمتلف و زبان هاي  باگرچه افغانستان کشوري است 

لسله هاي حاکم از نگاه تارخيي پشتون تبار گوناگون، ويل س
از اين رو، پشتون ها از جدا سازي يي که خط . بوده اند

ديورند بر قبايل پشتون حتميل مي منود، به تلخي اظهار تنفر 
حکومت هاي افغاني که يکي در پي ديگري آمدند، از . مي کردند

خت، هر فرصيت که نوسان هاي قدرت در نيمقاره هند فراهم مي سا
هبره گريي مي کردند تا بر ادعاهاي خود براي استقالل داخلي 

 .برادران معنوي خويش در آن سوي خط ديورند تاکيد گذارند
 

صفات جنگي و موقعيت اسرتاتيژيک پشتون ها، آن ها را در 
. کشمکش ميان امپراتوري هاي بريتانيا و روسيه برجسته ساخت

در آسياي ميانه پيش روس ها در سده نزدهم در راستاي جنوب 
آمدند و بريتانيايي ها به جهت مشال تاختند تا آن چه را که 
هتديدي به منافع شان در پارس و هند تلقي مي کردند، بي اثر 

در اين وضعيت، حکومت هاي ضعيف افغاني در . و خنثي سازند
صدد برآمدند تا موقعيت خود را به عنوان يک حايل بي طرف با 

ل پشتون به عنوان ديوار خاردار در برابر به کار بردن قباي
 .هتاجم هاي بريتانيا نگهدارند

 
را  2روسي –روسيه و بريتانيا عهدنامه انگليسي 1907 سال در

که حوزه نفوذ را در آسياي ميانه معني مي کرد، در سان 
به هر رو، اين تنش زدايي، مشکل قبايل . پرتبورگ امضاء منودند
يشان به عنوان پياده شطرنج در نقش ا. پشتون را حل نکرد

رقابت قدرت هاي بزرگ، آن ها را در چنان شيوه زندگاني قرار 
داده بود که براي بي اعتنايي به روندهاي منظم حکومت ها 

از رفتار آن ها که يگانه ارزش آن . ارزش خاصي قايل شوند
. اجياد دردسر براي ديگران بود، از دير زماني ستايش مي شد

ي شان يا با پرداخت اعانه هاي نقدي تشويق، يا خطاکاري ها
با رشوت خريده مي شد تا از آن جلوگريي به عمل آيد يا گاهي 
با اقدامات بيش از حد معمول جمازات مي شدند و به سان 

با . متمردين از مهه حقوق اجتماعي و مدني حمروم مي گرديدند
مان اين هم، دربار افغاني پيوسته در برابر رفاه اين مرد

مي کرد و نفوذ سياسي را در ميان  احساس مسووليت قبيله يي
آن ها از راه پيوندهاي خويشاوندي و اعانه هاي نقدي نگه مي 

 .داشت
 

بريتانيايي ها در آرام ساخنت يا کسب وفاداري قبايل پشتون  
آن سوي خط ديورند که مربوط به خودشان بود، هرگز توفيق 

ن حصار خاردار که اداره مشال حکومت هند که از اي. نيافتند
غرب هند را پيهم دشوار مي ساخت و نفوذ بريتانيا را در 

                                                 
 .منظور از کنوانسيون سان پرت بورگ است.  2
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افغانستان خيلي ضعيف و خماطره آميز مي ساخت، به خشم آمده، 
و اين مانع را . خواست با مشکل قبايل دست و پنجه نرم کند

روي اين منظور، به صورت متناوب . از سر راه خود پس منايد
را که مي کوشيد تا )  Forward Policies(يا پيشگامي سياست پيشروي

نفوذ بريتانيا را در مناطق قبيله يي به زور از پيش بربد و 
را که )  Masterly Inacive Policies( سياست عدم فعاليت ماهرانه

نوعي از عقب نشيين بريتانيايي به مواضع امين تر در جلگه ها 
 . بود، به کار مي برد

 
کش در کوهستان هاي شان سياست هاي پيشگامي را پشتون هاي سر

با جنگ هاي چريکي بي رمحانه استقبال مي کردند و برعقب نشيين 
هاي آن ها که گاهگاهي صورت مي گرفت، لبخند اهانت آميزي مي 

در پايان کار، اداره بريتانيا به سياست جلوگريي و .  8زدند
 .انتقام بسنده مي منود

 
يي ها با جدا کردن صوبه سرحد مشال غرب بريتانيا 1901در سال 

از پنجاب و تقسيم آن به حوزه هاي پرمجعيت و آباد و منايندگي 
هاي قبيله يي، وضع را به شکل يک موسسه اداري درآوردند در 
اين مناطق قوانيين که از قوانني ساير صوبه هاي هندي فرق 

ي داشت، تطبيق مي گرديد و مناطق قبيله يي برطبق توافق ها
معاهده مانند با قبايل، توسط منايندگان سياسي که مستقيمَا 

اين ترتيبات . به حکومت مرکزي گزارش مي دادند، اداره مي شد
متايالت آزادمنشانه قبايل پشتون را برانگيخت و مطالبات 

 19303را براي منطقه يي که در دهه  )Autonomous Area(خودخمتاري
 .يدپشتونستان خوانده شد، باعث گرد

 
وضع قبايل سرحدي پشتون و رفتار در برابر آن ها مهواره 
منشاء اصطکاک ميان امريان افغان و اداره بريتانيايي در هند 

امضا کرد  1893عبدالرمحان که موافقتنامه ديورند را در . بود
و از طرف پسرش حبيب اهللا پيگريي گرديد، به اعمال نفوذ و دادن 

ماوراي سرحد حتا در اوج قدرت اعانه مايل و کمک به قبايل 
 .دبريتانيا در هند ادامه مي دا

 
در جريان جنگ سوم افغان و انگليس ) 1929 – 1919(شاه امان اهللا 

که براي افغانستان، حق کنرتل روابط خارجي خودش را کمايي 
کرد و افغان ها آن را جنگ استقالل مي دانند، به ياري قبايل 

مناسبت امضاي معاهده صلح داميي به . ماوراي سرحد اتکا داشت
امان اهللا به وزير خمتار بريتانيا بي پرده و بدون  1921در 

                                                 
اصطالح پشتونستان  .نوشته شده باشد 1930ين جا به اشتباه شايد در ا . 3

اوايل  -1940گمان غالب در اواخر دهه پسان ها پس از جنگ جهانی دوم به 
سيد قاسم رشتيا در کتاب خاطراتش اداعا کرده است  .وجود آمد 1950دهه 

مگر بيشرت پژوهشگران بر آن اند که . که مهو او اين واژه را ساخته است
اژه درست مانند سناريوی پشتونستان در مسکو و دهلی نوشته شده اين و
  .گ-.باشد
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معاهده، مادامي که بريتانيايي ها بر قبايل «پريايه گفت که 
پشتون که نزديکي شان با افغانستان روشن است، ظلم و ستم 
روا دارند، مني تواند يک معاهده دوسيت باشد، بلکه تنها 

 .»جواري خواهد بودمعاهده مه
 

امان اهللا  با يک شورش قبيله يي پس از دست دادن  1929در سال 
محايت قبايل پشتون به اثر برنامه عصري سازي خود که آزادي و 

ختت او . شيوه زندگاني آن ها را هتديد مي کرد، برکنار گرديد
ک راهگري تصرف شد که به نوبت خود به يتن عيار تاج از سوي يک
يکي از خويشاوندان امان اهللا شکست  -ال نادر خاندست جنر

نادر، قبايل پشتون هر دو سوي خط ديورند را به دور . خورد
خود مجع کرد تا برتري سلسله حکمراويان پشتون را در کابل 

 . بار ديگر حتميل کند
 

نادر که تازه پادشاه شده بود، در سخنراني  1931در سپتامرب 
در  -ت که سرنوشت قبايل پشتون خود در پارملان اظهار داش

مورد توجه خاص حکومت  -منطقه يي که او سرحد آزاد خواند
با آن هم، سياست هاي قبيله يي نادرشاه . افغان خواهد بود

به خاطر قدرداني از کمکي که از بريتانيايي ها در مبارزه 
: وي براي دست يافنت ختت دريافت داشته بود، نسبتَا غريفعال بود

خدايي «ال، هنگام آشوب پشتون ها از سوي سازمان براي مث
نادرشاه از  1930در صوبه سرحد مشال غرب در دهه » خدمتگار

. عبدالغفار خان خودداري ورزيد -پشتيباني از زعيم پشتون ها
او مهچنان در خالل شورش مهمند و ورکزايي و افريدي بيطرف 

 .ماند
 

 :پيوندهاي فرهنگي –موضع افغانستان
ي فرهنگي قضيه افغان ها تاحد زيادي بر پيوندهاي جنبه ها

خويشاوندي ميان پشتون هاي افغان و آن هايي که در شرق خط 
پشتون هاي افغان به . ديورند به سر مي برند، بنا يافته است

پشتون ها در . تنهايي بزرگرتين گروه تباري در افغانستان اند
دات، موسيقي، هر دو سوي اين خط براي قرن ها، دين، عرف و عا

زبان و ادبيات مشرتک داشته و از نظامنامه شرف و افتخار يعين 
 . پريوي منوده اند» پشتونوايل«
 

اين ارزش ها و پيوندهاي خويشاوندي توسط دودمان حاکم پشتون 
در کابل حفظ شده و تاحد چشمگريي معيارهاي فرهنگي ديگر 

. اخته استاقليت هاي تباري را در سرتاسر افغانستان متاثر س
اين يک فرهنگ قومي و مردانه است و فرهنگي است که عميق 
ترين احساسات هيجان آميز را در ميان بسياري از پشتون هاي 

حتا غرب زده ترين و عصري ترين پشتون . افغان بيدار مي سازد
هاي افغان درست در باطن، به فرهنگ و رفتار هاي سنيت خود به 

به رغم کينه جويي خانوادگي . اندشدَت  پابند هستند، مي پرور
و جنگ هاي درون قبيله يي و نيز جنگ هاي ميان قبيله ) بدل(

يي پيهم شان، پشتون هاي افغان باز هم يک احساس نريومند 
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هويت و مهگوني را با برادران خود که با خط ديورند از آن ها 
اين يک مساله منطقي . جدا کرده شده بودند؛ حفظ مي کنند

بوده بلکه برخاسته از جذبه و کشش ماحتت الشعوري مي عقالني ن
 .باشد

 
سياسي قبايل پشتون علي العموم بسياري از  -سازمان اجتماعي

آنان يک سرزمني نسبتَا . شرايط الزم مليت را تکميل مي منود
داراي حدود مشخص را اشغال و اداره مي کردند که ساير 

. بريون مي راندند مدعيان قدرت و سلطه را از آن پريوزمندانه
در دين با هم . آن ها داراي هويت قومي و زباني بوده اند

ساختمان . شريک و عني رسم و رواج ها را دنبال مي کردند
خانواده و عشريه شان يکي بوده و عني اشکال ادبي، موسيقي، 

 .رقص و هنر را داشتند
 

فشرده سخن اين که آن ها جتانس هنادهاي اجتماعي و سياسي يک 
ملت را آشکار ساخته و احساس مهبستگي سياسي را بسط دادند که 

اين حقيقت که . با گذشت زمان باعث احساسات ملي پشتون گرديد
آن ها با خط جغرافيايي مصنوعي تقسيم شدند، نتوانست پشتون 
هاي افغان را از بذل مساعي شان براي جلوگريي از جذب و حل 

ردمان غريپشتون پاکستاني خويشاوندان شان در آن سوي خط، در م
افزون بر . که بسيار زيادتر از آن ها بودند، مانع گردد

اين، احساسات ملي پشتون ها، رهربان سياسي افغان را برآن 
داشت که به درخواست هاي بيش از حد احساساتي موکالن پشتون 
خود که موازنه حساس وضع قدرت شان در برابر گروه هاي قومي 

 .ها متکي بود، پاسخ بدهندديگر افغان برآن 
 

 :داليل قانوني –موضع افغانستان
عوامل تارخيي و فرهنگي، افغان ها ادعا مي کنند،  افزون بر

موافقتنامه هايي که احداث و تصويب خط ديورند را تاييد مي 
عبدالرمحان که موافقتنامه ديورند را امضاء . کند، باطل است

دوم افغان و انگليس در کرد، توسط بريتانيايي ها در پي جنگ 
بريتانيايي ها براي مدتي . برختت افغانستان نشانده شد 1880

. خبش هاي کوچکي از سرزمني افغان را طعمه خود قرار مي دادند
، صوات، چرتال و باجور را به ) Dir(دير 1877آن ها در سال 

گندمک،  1879در معاهده . قلمرو هند بريتانياي ملحق ساختند
يي را  ه سوق اجليشي خيرب را گرفته و نواحي گسرتدهکنرتل گذرکا
 ) Nushki(پشني، کويته و نوشکي)  Zhob(، ژوب) Loralai(در لوراالي

آن ها با افزايش سربازان در طول کمربند . را به دست آوردند
. قبيله يي و تاسيس پادگان هاي داميي اسرتاتيژيک آغاز کردند

د منودند که عبدالرمحان آن خطوط آهن را به سوي افغانستان متدي
» به سان خنجري در قلب من پيش مي رود«را به اين عبارت که 

 .توصيف کرد
 

در سال ) فارورد پاليسي(» سياست پيشگامي«در اوج مهني دوره 
بود که بريتانيايي ها به عبدالرمحان پيشنهاد کردند که  1983
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وقيت که . با نوعي تصفيه در طول نوار قبيله يي، موافقت منايد
او تردد نشان داد، بريتانيايي ها عبور اسلحه را از طريق 
هند به افغانستان حماط به خشکي که امري براي فرونشاندن شورش 

 . هاي قبيله يي به آن ها نياز داشت، معطل کردند
 

بنا بر اين، افغان ها مي توانند شواهد معتربي ارائه دهند 
ار از سوي بريتانيايي که عبدالرمحان تنها به سبب فشار بسي

آنان ادعا مي کنند که اين امر . ها موافقتنامه را امضا کرد
زيرا اصل رضايت آزاد . موافقتنامه را پوچ و باطل مي سازد

دليل قانوني که . که از حلاظ قانوني الزم است، موجود نبود
زيرا در حايل که . ادعاي اجبار و اکراه را مي کند، ضعيف است

يد زير فشار شديد بوده باشد که امضاء کند اما عبدالرمحان شا
او يک فرمانرواي بسيار با عزم و اراده بود و بس ناحمتمل 
است که فشار به گونه يي بوده باشد که امري اراده 
بريتانيايي ها را با اراده خودش عوض کرده باشد، به گونه 

با اين هم، يک . يي که تعريف قانوني اجبار اجياب مي کند
مردي که در «بلندپايه بريتانيايي عبدالرمحان را چونان  مقام

 .، توصيف مي کرد»بيشه گرفتار آيد
 

افغان ها دليل نريومندتري روي اين مدرک که پريامون اصل 
موضوع موافقتنامه تفاهم نزديک وجود نداشت، اقامه مي 

 –باز هم، ولو اين که تفاهم مشرتک موجود نبوده باشد. دارند
طرف هاي موافقتنامه نشان مي دهد که موضوع اصلي رفتار بعدي 

 .يي که برآن موافقت شده بود، از تفسريهاي بعدي آن فرق داشت
 

 . خنست؛ فضاي گفتگوها بر امکان سوء تفاهم ها کمک مي کرد
 

سکرتر امور خارجه  -)  Sir Mortimer Durand (سر مورتيمر ديورند
ه کابل رسيد و چانه ب 1893حکومت هند بريتانيايي در سپتامرب 

چون امري خود زبان انگليسي مني . زدن تا نوامرب ادامه يافت
دانست و ديورند هم که خود را يک دانشمند زبان پارسي مي 
پنداشت، موافقت منود که گفتگوها به زبان پارسي بدون حضور 

کاري که هر ديپلومات کارآزموده  –مرتجم شفاهي برگزار گردد
امري حميل و زرنگ .  لغزنده و پر خطر استمي داند، يک سراشييب

با آن هم منشي يي را در پشت پرده پنهان کرده بود تا 
افزون بر مشکل زبان، امري يک . يادداشت هاي دقيق بر دارد

پر پيچ و «،  و »گريزگر«مذاکره کننده بي ميل،  هبانه گري، 
 . بود»  خم
 

نها حوزه قراين نشان مي دهد که او بر آن بود که آن ها ت
. هاي نفوذ را تعيني مي کردند، نه کشيدن يک مرز بني املللي را

که در زبان دري سرحد ) جبهي يا قدامي(  Frontierلفظ فرانتري 
مي کند تا ) منطقه يا ناحيه(معنا مي دهد، داللت بر يک گسرته 

که نشانه يک تغيري ناگهاني حاکميت ) بوردر(بر يک خط مرزي 
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عبريي به کار برده مي شود که امريکاييان اين به عني ت. است
 .از غرب به عنوان فرانتري سخن مي گفتند

 
عبدالرمحان در ايامي که از عمرش مانده بود، خط ديورند را 
به عنوان طرحي براي ترسيم مناطق نفوذ مي پنداشت که اداره 
و آرامش مردمان منطقه قبيله يي را آسان سازد و در شرح حال 

پيوسته اظهار مي کند که ) اتو بيو گرايف(ودش خود به قلم خ
او هيچ کدام از نواحي پشتون نشني را به بريتانيايي ها به 

 . ندانسته استملحق گونه داميي هرگز 
 

اداره بريتانيايي در هند در آن هنگام و پس از آن، خط 
در . ديورند را به عنوان يک مرز بني املللي اعتبار نداد

اندکي پس از آن که  1894جوالي  10گزارشي به تاريخ 
موافقتنامه به امضاء رسيد، حکومت هند به لندن اطالع داد که 

ما مي دانيم حکومت عليا حضرت بر اين نظر موافقت مي منايد «
که در حايل که ما اکيدَا منکر هرگونه قصد براي احلاق سرزمني 

آرزو دارمي تا قبايل را که اين فيصله . قبيله يي مي باشيم
 1898در سال . »مربوط آن ها است، بيشرت زير نفوذ خود بياورمي

سکرتر دولت براي - Hamiltonبه مهلنت  Lord Elginالرد اجلني  -ويسراي
هند نگاشت که موافقتنامه ديورند موافقتنامه يي بود براي 

 . تصريح حوزه هاي نفوذ مربوط حکومت بريتانيا در وضع کنوني
 
خط «ارتش بريتانيا اظهار داشت  يک نشريه رمسي 1925در «

به عنوان مرز هندي نه، بلکه به  1893ديورند در موافقتنامه 
عنوان مرز شرقي و جنوبي قلمروهاي امري و حدود حوزه هاي 
نفوذ خمتص به هر دو حکومت توصيف شده و هدف آن توسعه سلطه 

 .بريتانيا بوده است، نه گسرتش مرز هند
 

که در )  (Simon Commissionيون سيمون عني موضعگريي از سوي کميس
هند بريتانيايي در حدود «به هند رفت، تکرار شد  1928سال 

 . »نواحي حتت اداره پايان مي يابد
 

ديدگاه هاي پيشني بريتانيايي ها ظاهرَا اين نکته را روشن مي 
سازد که آن ها هيچ قصدي براي احلاق سرزمني هاي قبيله يي تا 

، بلکه در پي آن بودند که يک حوزه نفوذ خط ديورند نداشتند
وضعييت که  -را به منظور اداره منظم تر آن منطقه معني کنند

 .سازگارتر با تفوق مي باشد تا با حاکميت مطلق
 
اگر اين امر با توضيحاتي که از سوي عبدالرمحان به عمل آمد  

و اجراءات بعدي هر دو حکومت يکجا در نظر گرفته شود، اين 
به دست مي آيد که دليل تفاهم مي تواند بر دو سويه نتيجه 

يا طرف هاي موافقتنامه در باره دو موضوع خمتلف : مطرح گردد
بريتانيايي ها در باره يک مرز بني املللي و  –گفتگو مي کردند

افغان ها پريامون گسرته نفوذ که در آن حالت تفاهم موجود 
يا آن ها در . نبوده و از اين رو موافقت نامه معترب نيست
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و موافقتنامه  داشته اندباره عني موضوع که در آن تفاهم 
داراي اعتبار بوده اما هيچ مرز بني املللي را احداث مني کند 
و اين تنها بسيار پسانرت بود که بريتانيايي ها تصميم 
گرفتند که موافقتنامه را به عنوان مولد و موجد چنان مرزي 

 .تفسري و تشريح منايند
 
باشد، از  1921و  1919و  1905ر مقصد معاهدات بعدي سال هاي اگ

حمتوا و شيوه بيان آن ها  آشکارا  بر مي آيد که اعتبار شان 
آن ها خط ديورند را به . متکي بر اعتبار معاهدات پيشني است

اين شکل تاييد نکردند، بلکه صرف اظهار داشتند که افغان ها 
اين گونه، . را مي پذيرندتعهدات فرمانروايان پيشني افغان 

حکومت افغان مرزهاي پذيرفته «بيان مي کند که  1919معاهده 
تذکر  1905شده  از سوي امري حبيب اهللا متويف را که در معاهده 

من « :اظهار داشت 1905حبيب اهللا در معاهده » رفته، مي پذيرد
 به عني روش رفتار خواهم کرد که 1893نسبت به موافقتنامه 

ليکن چنان که ما ديدمي، . »دالرمحان رفتار منودپدرم عب
از اين . عبدالرمحان در واقع اعتنايي به موافقتنامه نکرد

رو، اعتبار تاييد جمدد معاهداتي که پسانرت منعقد شد، در 
هرحال متکي بر اعتبار و ماهيت و چگونگي تعهداتي است که در 

د، موافقتنامه اصلي ديورند پذيرفته و برآورده شده بو
موافقتنامه يي که حوزه ها نفوذ را به ميان آورد، نه يک 

 4 .مرز بني املللي را
 

افغان ها براي اين که معاهدات خط ديورند را به طور قطعي 
از اعتبار قانوني ساقط سازند، تذکر مي دهند که آخرين اين 

حق الغاء را براي هريک از دو کشور  1921ها يعين معاهده سال 
 . يک ساله جتويز مي منايد اطالع دهیل پس از در ظرف سه سا

 
بلندترين مقام ذيصالح ملي،  -لويه جرگه افغان 1949در جوالي 

متام معاهدات را بدوا از موافقت نامه ديورند به پيش رد 
شامل يک نامهء اضايف بود که  1921افزون بر آن، معاهده . کرد

ي سرحد به صورت مشخص به مصاحل افغان ها در قبايل ماورا
افغان ها مهچنان استدالل مي کنند که پاکستان . اعرتاف مي کرد

دولت جديدي است که بر اثر تقسيم از پيکر هند  جدا شده، 
بنا بر اين، يک دولت جانشني نيست که حقوق احتمايل معاهدات 

آن ها به پذيرفنت پاکستان در  . بريتانيايي ها را به ارث بربد
دولت جديد اشاره مي کنند، در سازمان ملل به عنوان يک 

صورتي که هند ناگزير نبود که به عني طريقه واجد شرايط مشول 
 .در  سازمان ملل باشد

                                                 
آنچه موضوع را بسيار پيچيده مي سازد، اين است که کنوانسيون کابل . 4

ديورند شهرت پيدا کرده است، تنها در  عاهدهکه در افغانستان چونان م
وي از زمان حيات امري عبدالرمحان خان اعتبار داشته است و پس از مرگ 

اعتبار ساقط پنداشته مي شود، و اين در حايل است که مهه معاهدات بعدي 
 .ويراستار -.ميتين بر اين کنوانسيون بنا يافته اند
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در صوبه سرحد مشال غرب در  1947تا جايي که به آراي مهگاني 

هنگام تقسيم ارتباط دارد، افغان ها استدالل مي کنند که اين 
نوشت را که به گونه ضمين آراي مهگاني شرايط الزم براي تعيني سر

به پشتون ها وعده داده شده بود، آماده نساخت و در آن براي 
يا به هند : پشتون ها تنها دو حق يا اختيار داده شده بود

هندو ملحق شويد يا به پاکستان مسلمان؟ مهني مالحظات بر جرگه 
 .هايي که در نواحي قبيله يي برگزار مي گرديد، تطبيق مي شد

 
ل هاي تارخيي، فرهنگي و قانوني افغانستان در زمينه استدال 

ادعاهاي . هيچگاه به شکل ادعاي دقيق و صريح در نيامده است
مطالبات رمسي . اقامه شده وقتَا فوقتَا تغيري مي يافته است

حکومت افغان از مطالبات ناسيونالست ها و تبليغ کنندگان 
ادعاهاي  تند رو پشتون تفاوت داشته، و حمققان متاخر از

. متفاوت و رنگارنگ افغان ها  بيشرت سردرگم و گيج مي شوند
سلسله اين ادعاها از طرفداري از يک افغانستان بزرگرت که خبش 

را در برگرفته به سوي  ) پاکستان کنوني(هاي گسرتده هند 
اقيانوس هند پيش مي رود تا حمض اظهار عالقه به رفاه پشتون 

اگر ادعاهاي رمسي حکومت . بدهاي خط ديورند ادامه مي يا
افغان در خالل يک مدت زمان مورد بررسي قرار گريد و از 
مفاهيم ضمين تبليغات شان جتريد شود، يک ثبات قابل مالحظه يي 

اين . ظاهر مي گردد که در آن سه قضيه اساسي تکرار مي شود
 :ها عبارت اند از

رق خط سرنوشت براي پشتون هايي که در ش حق تقاضاي تعيني -
 ديورند زندگي مي کنند،

انکار مداوم و مصرانه از اين که افغانستان کدام آرزوي  -
 توسعه ارضي دارد،

و اطمينان هاي مکرر به اين موضوع که افغانستان مي ... -
 .خواهد مساله از طريق مذاکرات صلح جويانه برطرف گردد

 
 :موضع پاکستان

صريح و کمرت  داعيه پاکستان در مساله پشتونستان بسيار
پيچيده بوده بر پايه هاي منطقي و قانوني و سياست 

پاکستان اظهار . بنا يافته است )رئال پوليتيک( واقعبينانه
مي کند که ادعاهاي افغان ها مبين برپيوندهاي تارخيي با 

اگر بنا باشد که . پشتون ها عينَا مهان تاريخ باستان است
اره کشيده شود، جهان مرزهاي ملي برطبق تاريخ باستان دو ب
به مهني شکل، ادعاي . به زودي در هرج و مرج فروخواهد رفت

مبتين بر هويت فرهنگي، حمض يک امر احساسي بوده و بر واقعيت 
بسا گروه هاي فرهنگي در سرتاسر . هاي جديد بنا نيافته است

جهان با مرزهاي ملي از هم جدا شده اند و ادعاهاي داعيان 
که باشندگان آن ها به عني زبان سخن مي توحيد قلمروهايي 

گويند، تنها  زيان مي رساند و مني توان به آن اجازه داد که 
 .تعيني حدود منظم ملل را خمتل سازد
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افزون بر آن، پشتون هاي افغان خود يک گروه بسيار متفاوت 
بوده و يک اقليت از جمموع باشندگان در کشور خودشان مي 

د کرد اگر احتاد شوروي بر ازبيک ها، باشند و موافقت خنواهن
ترکمن ها، تاجيک ها و ساير اقليت ها در افغانستان که 

 .خويشاوندان فرهنگي و نژادي در شوروي دارند، ادعا کند
 

از حلاظ قانوني، پاکستان اظهار مي دارد که خط ديورند هرقدر 
نواقصي که شايد در آغاز داشته باشد، با آن هم پسان ها از 

اين خط از سوي . فغانستان در سه معاهده تصويب گرديدسوي ا
ممکن . به عنوان يک مرز بني املللي شناخته شده است مهه کشورها

است عملکردهاي بريتانيا در مراحل خنستني از اين تفسري منحرف 
هنگامي که پاکستان به وجود آورده  1947شده باشد، ويل در سال 

ان مرز بني املللي هند شد، بريتانيا خط ديورند را به عنو
شناخته و در الحيه يي که به هند و پاکستان آزادي داد، متام 
حقوق و تعهدات بني املللي را که در گذشته حکومت بريتانيا از 

 . آن ها برخوردار بود، آشکارا به اين دو کشور  انتقال داد
 

پاکستان اظهار مي کند که بريتانيا پس از آن، در چندين 
ارا خط ديورند را مرز بني املللي ميان پاکستان و مناسبت آشک

سازمان پيمان جنوب شرق آسيا  1956در . افغانستان خواند
(Seato)  که هم بريتانيا و هم اياالت متحده در آن عضويت

پشتون  بنا بر اين،. داشتند، خط ديورند را به رمسيت شناخت
 هايي که در جانب پاکستاني خط ديورند زندگي مي کنند،

شهروندان پاکستان مي باشند و ادعاهايي افغان ها برخالف اين 
امر قانون بني الدول را نقض کرده، مداخله در امور داخلي 

 .پاکستان به مشار مي رود
 

تعيني سرنوشت، به قرار گفته پاکستان،  در زمينه داليل مبين بر
پشتون ها در داخل خاک پاکستان ميسوراحلال مرفه ترند نسبت 

ن که اگر آن ها مستقل مي بودند و يا به افغانستان به اي
پاکستان ادعا مي کند که قطع نظر . عقب مانده مدغم مي شدند

از چند خمالفي که از سوي افغانستان بر انگيخته مي شوند، 
هيچ جنبش آزادخيواهي شايان توجهي در پاکستان نيست، و نه 

نستان ديده هيچ نشانه يي دال بر ميل و رغبت پيوسنت به افغا
 1947بنا بر اظهارات پاکستان، مهه پرسي مهگاني سال . مي شود

درصد راي دهندگان  55زيرا يک اکثريت . اين حق را سلب کرد
درصد آن ها براي  99واجد شرايط در آن شرکت منودند و بيشرت از 

پيوسنت به پاکستان راي دادند و جرگه هاي قبيله يي به اين 
اگر تعيني سرنوشت از سوي افغانستان . نتيجه موافقت کردند

اين قدر مهم پنداشته مي شود، چرا پشتون هاي افغان را در 
 .پشتونستان شامل مني منايد

 
به باور پاکستان، مدعيات افغان ها کوشش هايي است که در 
زير پرده نازک احتاد مناطق هم زبان، مي خواهند خاک هاي 

. به حبر پيدا منايند پاکستاني را به خود ملحق کنند و راهي
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اين گفته به اين حقيقت ثابت مي شود که افغان ها بلوچستان 
را، جايي که پشتون ها يک اقليت کوچک اند، جزو پشتونستان 

چرا؟ پاکستان پاسخ مي دهد زيرا که اين خطه، . مي مشارند
خاطره هاي حاکميت قدمي افغان ها بر . بندرهاي دريايي دارد
شان يکسره مستويل گشته و مي خواهند  اين اراضي بر اذهان

فتوحات و افتخارات پيشني را دو باره در دنياي خيال، زنده 
پشتونستان صرف يک دستاويز چشمگري تبليغاتي » هنگامه«. سازند

است براي اجياد نزاع در پاکستان و افزايش سرمايه سياسي 
براي گروه حاکم در افغانستان که بسياري از آن ها حتا مني 

وانند به پشتو سخن گويند و زبان و عادات ايشان صبغه ت
 .پارسي به خود گرفته است

 
اصرار مي ورزد که حتا موجوديت و  بر اين سر اجنام، پاکستان

هسيت سياسي آن با ادعاهاي پشتونستان مورد تعرض قرار مي 
ها و گروه هاي تباردر صوبه ها و ايالت هاي پاکستان، . گريد

لوچ، چرتايل، هونزا، پشتون  و ديگران  بود و پنجابي، ب –خمتلف
اساس  جدايي طلبانه برهای اجازه دادن حرکت  .باش دارند

اين درست . به نابودي پاکستان خواهد اجناميد ،نژاد و زبان
است که بنگال از پاکستان جدا شد تا بنگالديش مستقل را 

ز ويل اين از حلاظ فزيکي به فاصله هزاران ميل ا. تشکيل دهد
پاکستان دور بود و پاکستان مني تواند جتزيه ديگري را حتمل 

مناطق پشتون نشني با ديگر سرزمني هاي پاکستاني جتزيه . کند
چناني که . اين ها واقعيت هاي سياسي است. مهلک خواهد بود

پاکستان آن ها را مي بيند و حتا اگر ادعاهاي افغان ها 
گويد که اين کشور مني تاحدي اعتبار داشته باشد، پاکستان مي 

 .تواند بدون پذيرش خطر انقراض سياسي به آن ها اعرتاف منايد
 

زهر پشتونستان از اين پيشآمدهاي تارخيي و جمادله هاي قانوني 
نتايج آن چنانچه در فصل آينده . و فشارهاي سياسي هتيه شد

 .خواهيم ديد، خيلي دور رس و فراگري بود
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 : پشتونستان
 وسيتزهر در جام د

 
چالش پشتونستان هنگامي به حتول به يک تنش بزرگ آغاز منود که 
نفوذ و تسلط بريتانيا در هند پس از جنگ جهاني دوم، رو به 

عالقمندي افغان ها به وضع قبايل . کاهش هناد و کمرنگ گرديد
وقيت که تقسيم هند به دو . پشتون ماوراي سرحد شدت گرفت

کومت افغاني يک سلسله عرض کشور، قريب الوقوع معلوم شد، ح
حال ها و احتجاج ها را تقدمي بريتانيايي ها کرده پافشاري 
مي ورزيد که اين حکومت در هر حبث و مذاکره در باره آينده 

هنگامي  1944ابتدا از سال . نواحي قبيله يي شامل ساخته شود
که جنگ هنوز روان بود، حکومت افغانستان نامه يي به حکومت 

که عالقه افغان ها را به سرنوشت پشتون ها در  هند فرستاد
 .صورتي که هند به استقالل نايل آيد، ياد دهاني مي کرد

 
صدراعظم  -اندکي پيش از استقالل هند، شاه حممود 1947در اگوست 

افغانستان که در راه خود به اياالت متحده، از لندن مي 
. گفتگو منودوزير خارجه  - )Ernest Bevin( گذشت، با ارنست بيون

وزير خارجه به او اطمينان داد که برادري فرهنگي افغان ها 
 . و پشتون هاي صوبه سرحد مشال غرب برهم زده خنواهد شد

 
 ) Lord Mountbatten(جايي که لرد مونت بينت  -مهچنان، در دهلي نو

در باره استقالل هنايي هند مذاکره مي کرد، مناينده خاص 
وايانا عالقه افغان ها را به  اهللا تور داکرت جنيب -افغانستان

] توروايانا[جنيب اهللا . خواست هاي نواحي پشتون نشني توضيح منود
به مونت بينت گفت که افغانستان پافشاري خواهد کرد تا به 
پشتون ها فرصت خود اراديت داده شود و ديگر اين که 

که مونت بينت . افغانستان مي خواهد که با آن مشورت صورت گريد
در آن وقت سخت گرفتار کوشش براي حل اختالفات ميان حزب 
کانگرس هندي و مسلم ليگ بود، به جنيب اهللا توروايانا اطمينان 
داد که مشکل پشتون در وقت مناسب چنان که بايد و شايد مورد 

 .توجه قرار خواهد گرفت
 

آنچه در وقت مناسب رخ داد، راي گريي مهگاني در صوبه سرحد 
به : بود که براي پشتون ها  تنها دو اختيار را داد مشال غرب

بسياري از . هند ملحق مي شويد يا به پاکستان بپيونديد؟
پشتون ها مهه پرسي يا رايگريي مهگاني را حترمي کردند و تنها 

برعکس هشتاد (پنجاه و پنج درصد از راي دهندگان واجد شرايط 
از . ورزيدندشرکت ) و شش درصد در انتخابات اياليت پيشني

پنجاه و پنج درصد شرکت کنندگان، بيشرتين شان پاکستان را بر 
در نواحي قبيله يي، جرگه هايي به سرپرسيت منايندگان . گزيدند

اين بار نيز حق گزينش، تنها هند يا . سياسي برگزار گرديد
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روشن است رجال قبيله يي، پاکستان مسلمان را . پاکستان بود
افغانستان بر رايگريي مهگاني . يح دادندبر هندوستان هندو ترج

و نتايج جرگه به شدت اعرتاض منوده، متذکر شد که احساسات 
آزادخيواهي و استقالل طليب در ميان پشتون ها خيلي باال گرفته 

آن ها از انتخاب آزاد که براي شان وعده داده شده . است
فته اعرتاضات افغان ها ناديده گر. بود، حمروم گردانيده شدند

مساله با معاهده «شد و بريتانيايي ها تنها پاسخ دادند که 
 .»افغان و انگليس حل و فصل شده است 1921

 
پاکستان رو  نو پایبي درنگ روابط ميان افغانستان و دولت 

افغانستان جنيب اهللا  1947در سپتامرب . به تريه شدن گذاشت
خنستني  - توروايانا را به کراچي فرستاد تا با حممد علي جناح
جنيب اهللا . گورنر جنرال پاکستان معضله را مورد حبث قرار دهد

دريافت که بسياري از رهربان جديد پاکستان به مشول جناح 
پناهگزينان هندي اند و در باره مشکالت نواحي پشتون اطالعات 

جناح به داکرت جنيب اهللا توروايانا وعده داد که . کمي داشتند
نند و ضمنَا پيشنهاد کرد که هر دو به موضوع رسيدگي مي ک

افغانستان بي . کشور بايد روابط ديپلوماتيک برقرار منايند
درنگ راي منفي خود را در سازمان ملل پس گرفت و براي اين 
که بر امهييت که به مشکل پشتون ها قايل بود، تاکيد کرده 

خنستني سفريش پادشاه را به عنوان ) عم(کاکاي  -باشد، شاه ويل
 .کراچي گسيل داشت به
 

افغانستان، داکرت جنيب اهللا را به عنوان خنستني سفري به دهلي نو 
در هند جنيب اهللا گوش هاي . فرستاد تا از قضيه پشتون دفاع کند

زيرا تقسيم نيمقاره يک تقسيم دوستانه نبود و . شنوايي يافت
پيدايش پاکستان با آشوب هاي تباري گسرتده که در آن ها صدها 

به دنبال اين، . ر مسلمان و هندو کشته شدند، مهراه بودهزا
. يکي از بزرگرتين جا به جايي هاي نفوس در تاريخ صورت گرفت

به گونه يي که ميليون ها مسلمان از هند گرخيتند و به مهان 
پاکستان . تعداد از هندوها و سيک ها پاکستان را ترک گفتند

کومت مشرتک نزاع و هند مهچنان بر سر تقسيم دارايي هاي ح
جايي که يک  -داشتند و از مهه بيشرت  در باره وضع کشمري

مهاراجه هندو تصميم گرفت که به هند بپيوندد، هر چند 
هند در مساله . اکثريت بزرگ شهروندان وي مسلمان بودند

پشتونستان فرصيت ديد مناسب براي وارد منودن فشار بيشرت بر 
را در مطالبات شان تشويق  پاکستان و بنا بر اين، افغان ها

اين هبره برداري از مساله پشتونستان از سوي هند، . کرد
 .پاکستان را خشمگني ساخت

 
 :اياالت متحده زهر را مي چشد

اياالت متحده، اندکي پيش از آن که پاکستان تاسيس گردد، در 
وزارت خارجه . مساله پشتونستان به گونه قابل توجه درگري شد

را با سفري امريکا در لندن در ميان گذاشته،  بريتانيا موضوع
اظهار نگراني افغان ها را از جهت پشتون ها و نيز گفتگوهاي 
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. شاه حممود را بابيون در لندن گزارش داد -صدراعظم
بريتانيايي ها اظهار منودند که هيچ گونه مهدردي با موضع 

آن ها احساس مي کردند که نفوذشان . دنافغان ها ندار
زيرا پاکستان در صدد پذيرفنت عضويت . ن ها کم استبرافغا

برخالف، اياالت متحده . جرگه کشورهاي مشرتک املنافع مي باشد
مناسبات بسيار دوستانه يي با افغانستان دارد و مي تواند 

. نفوذش را به کار برد تا ديدگاه هاي افغان ها را نرم سازد
به  غان در واشنگنتوزير خمتار اف -در عني زمان، عبداحلسني عزيز

مقامات وزارت خارجه شکايت منود که حممد علي جناح وعده هاي 
خود را مبين بر اين که روي موضوع پشتونستان با افغانستان 

 .حبث مي کند، نقض کرده است
 

ديدگاه هاي خنستني وزارت خارجه امريکا در باره مساله پشتون 
تفاهم را  ها با موضع افغان ها مهاهنگ نبود، مگر يک وضع

براي مثال، در تلگرامي به سفارت امريکا در . نشان مي داد
 :لندن تذکر رفته بود که

وزارت خارجه بريتانيا روش مثبيت براي حل مشکالت ارائه مني «
اين وزارت ديدگاه هاي يک جانبه وزارت خمتاري بريتانيا . دهد

مشکل از موضوعات پابرجاي . در کابل را بازتاب مي دهد
ه منشا مي گريد که پيوسته موجب ناآرامي هاي مرزي شده، ديرين

تا اين که  سر اجنام از راه . امنيت سرحد را خمتل مي سازد
با آن هم وزارت خارجه با فعاليت . تفاهم مشرتک استقرار يابد

هاي افغان ها اظهار هنموايي مني کند و بر آن است که آن ها 
 .8دارنداز نگاه قوانني بني الدول موضع ضعيفي 

 
از ديگر اسناد و مدارک معاصر بر مي آيد که واشنگنت مني 
خواست به بريتانيايي ها اجازه دهد که پاي اياالت متحده را 

نزاعي که مقامات امريکايي آن را به  -در اين نزاع بکشانند
گونه درست مرياث سياست هاي امپراتوري و استعماري مي 

انستان خمالف مشوليت با اين هم، هنگامي که افغ. دانستند
با  1948پاکستان به سازمان ملل راي داد و پاکستان در سال 

حماصره جزيي کاالهاي ترانزييت از افغانستان انتقام گرفت، 
پروژه هاي ساختماني يک کمپين امريکايي به نام موريسن 

اين کمپين به وزارت . کنودسن در افغانستان سخت زيان ديد
منود چيزي اجنام داده شود که از خارجه شکايت و درخواست 

وخامت اوضاع بکاهد و واشنگنت خواهي خنواه خود را گرفتار 
مساله پشتونستان يافت و آغاز کرد به توصيه به افغانستان 

 . يک موقف نرمرتپيشگيری به 
 

مقامات وزارت خارجه امريکا به حممد کبري  1948در جنوري 
ار دادند که کشاکش وزير فوايد عامه افغانستان هشد -لودين

ميان دولت هاي پاکستان و افغانستان به پروژه هاي کمپين 
 Morrison Knudsonامريکايي به نام موريسن کندوسن افغانستان 

Afghanistan (MKA)  سخت آسيب مي رساند و هم اقتصاد افغاني را
لودين در پاسخ گفت که . به گونه زيان آوري متاثر مي سازد
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موريسن ] پروژه[سبت به توسعه اقتصادي و مساله پشتون ها ن
اين خنستني . کنودسن افغانستان اولويت و امهيت بيشرت دارد

اشاره واقعي بود که حکومت امريکا دريافت که افغان ها چنني 
يک اولويت فوق العاده را براي مساله پشتونستان قايل 

اندکي پس از آن، مقامات وزارت خارجه امريکا به . بودند
هيات بلند پايه افغاني که در باره قرضه يي در  اعضاي

واشنگنت گفتگو مي کردند، مي گفتند که منازعه ممکن است تصميم 
 .امريکا را در اين قرضه متاثر سازد

 
خود به عنوان سفري در  ماموريتسردار نعيم از  1949در جوالي 

واشنگنت به کابل بازگشت و به سفارت امريکا اطالع داد که 
را در خصوص  امريکازيرا او سياست . مايوس استعميقَا 

پشتونستان و در قبال افغانستان به صورت کل يک سياست بي 
 . عالقگي و بي تفاوتي کامل درک کرده است

 
وزير خمتار امريکا در کابل گزارشي در  -لويس دراي فيوس

به واشنگنت فرستاد که در آن اظهار نگراني از اين  1949دسامرب 
ه شايد افغان ها به علت حماصره اقتصادي و جهت به شده بود ک

دست آوردن کمک روي موضوع پشتونستان به شوروي ها رو آورند 
و پيشنهاد مي کرد که اياالت متحده موضوع را جدي تلقي کرده 
و موافقت به درخواست اسلحه از سوي افغانستان را در بدل 

ظه قرار نرمش آن ها  در باره موضوع پشتونستان مورد مالح
 . دهد
 

دراي فيوس بر اين بود که بريتانيا و پاکستان متعاقب مهديگر 
به اين تفصيل که پاکستان پافشاري داشت که . فعاليت داشتند

می و گمراه کننده  نادرستافغان ها گزافه گويي منوده، احساس 
تا منازعه با و بريتانيايي ها اظهار مي کردند  آفرينند

يک قلم از جتهيزات نظامي به  ،دشونپاکستان حل و فصل 
واشنگنت اين پيشنهاد را که کمک . افغانستان خنواهند فروخت
 . تان مربوط دانسته شود، رد منوداسلحه با موضوع پشتونس

 
در ماه مارچ وقيت که نريوي هوايي پاکستان يک  دهکده پشتون 

نفر را کشته و مشار زيادي  26را در داخل افغانستان مبباران و 
. زمخي ساخت، روابط پاکستان و افغانستان بدتر شد را

ديپلومات هاي امريکايي در بازديد از حمل مبباري، با 
ديپلومات هاي کشورهاي ديگر پيوستند و کميسيون مشرتک بي طرف 

سراجنام، پاکستان مسووليت را . به سود افغانستان فيصله کرد
ساسات در پذيرفت  و خسارات را پرداخت و ليکن تا آن وقت اح

 .هردو کشور بسيار باال گرفته بود
 

در ماه نوامرب سردار حممد داوود خان به مست وزير امور قبايل 
موقف افغانستان بي درنگ شديد شد و فعاليت . منصوب گرديد

اين . هاي ضد پاکستان در نواحي قبايل رو به افزايش گذاشت
سان ها هنگامي که او پ. يک سر فلمي در سياست هاي داوود بود
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به عنوان خنست وزير زمام امور را به دست گرفت، افغانستان 
برخي رهربان را  –با اغماض و جتاهل هند چنان که ادعا مي شود 

از کمربند قبيله يي پيدا منود که نواحي پشتون نشني را در 
اعالم » پشتونستان حمکوم«جانب پاکستاني خط ديورند به عنوان 

 -کيل گرديد و حاجي مريزا علي خانحکومت پشتونستان تش. کنند
يکي از ناراضيان مشهور قبيله يي بود  -معروف به فقري ايپي

که هم با بريتانيايي ها و هم با پاکستاني ها جنگيده بود، 
به عنوان خنستني رييس پشتونستان در تريه باغ در جانب 

 . پاکستاني سرحد برگزيده شد
 

ب خوشحال خان ختک را اندکي پس از آن، وزارختانه داوود مکت
قبيله يي  ردر کابل تاسيس کرد که در آن پنجصد شاگرد از نوا

در جانب پاکستاني خط ديورند، به زبان پشتو تدريس مي شدند 
و تاريخ پشتون ها و ارزش هاي فرهنگي و آزادخيواهي و استقالل 

مهچنان گزارش هايي وجود . طليب به آن ها کرارَا تلقني مي گرديد
اين که شاگرداني که عمرشان از شش تا هژده سال  ين برداشت مب

اما . بود، به عنوان جنگجويان چريکي آموزش نظامي مي ديدند
از آجنا که پشتون ها در دامان يک فرهنگ چريکي تولد مي شدند 
و در آغوش آن پرورش مي يافتند، احتمال آن مي رفت که چنان 

 .آموزشي ضروري نباشد
 

رفتار باملثل کرده، اعالم منود که سر  1949پاکستان در دسامرب 
مهه تانکرهاي افغاني که به منظور محل و  1950از يکم جنوري 

نقل پرتول از بندرهاي پاکستاني به افغانستان حماط به خشکي 
متوقف » مقررات اميين را رعايت مني کنند«در رفت و آمد اند، 

زننده و  افغانستان با راه اندازي نشرات. ساخته خواهند شد
کارزار تبليغاتي راديويي تاليف را آغاز کرد و پاکستان به 

بازداشت حمصوالت پرتويل از سوي . زودي با رفتار باملثل پاسخ داد
که در سيماي بطانت، تعلل و کارشکين  1950پاکستان در سال 

آشکار مي گشت، به زودي به يک حماصره گسرتده تر کاالهاي 
 . ترانزييت حتول کرد

 
و  1955و  1953دنبال آن حماصره هاي مهانندي در سال هاي به 
افغان ها به صورت دو جانبه ميان دو کشور و در . آمد 1961

افغان و  1923سازمان ملل اعرتاض منوده، قرارداد جتاري سال 
 دادي که شرط گذارده بود قرار. انگليس را شاهد مي آوردند

راه هند کاالهاي راهي افغانستان بايد آزادانه از 
افغانستان استدالل مي کرد که چون . بريتانيايي عبور کند

پاکستاني ها  در باره مسايل مربوط به خط ديورند بر 
معاهدات افغان و انگليس استناد کرده ادعا مي منايند که 
مفاد چنان معاهدات را از بريتانيايي ها به ارث برده اند، 

. احرتام گذارند 1923 بايد آن ها مهني گونه به موافقتنامه هاي
مقامات پاکستاني به اين استدالل ها هبايي نداده و به افغان 
ها گفتند که اگر مي خواهند از فوايد مناسبات حسنه با 
پاکستان برخوردار شوند، ناگزير خواهند بود که ادعاهاي خود 
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عني سرنوشت براي معاهده . را در مورد پشتونستان ترک گويند
که ميان پاکستان و افغانستان به ابتکار  1958ترانزييت سال 

 . قرار گرفت، اتفاق خواهد افتاد اياالت متحده مورد مذاکره
 

واشنگنت سر اجنام درک منود که مني تواند از  1949در پايان سال 
مقامات امريکايي گفتگو را با رهربان . منازعه به دور مباند
جلاجت و بي  امريکاييان پس از آن که. پاکستاني آغاز کردند

عاطفگي پاکستاني ها را معلوم منودند، با کمرويي و تردد، 
راه حلي را به هر دو حکومت پيشنهاد کردند که بر تشکيل يک 

. مي يافت کميسيون بني املللي با اختيارات عام و تام بنا
ديپلومات هاي امريکايي شيوه ديگري نيز پيشنهاد کردند که 

مشورتي تا براي دو کشور در عبارت بود از تشکيل يک هيات 
باره کليه موضوعاتي که قبايل پشتون را در هر دو طرف سرحد 
. متاثر مي سازد، کمک کند و در باره منازعات حملي حتقيق منايد

ارجاع مساله به يک کميسيون بني املللي براي هر دو کشور 
افغانستان مايل بود که مساله را به سازمان . پذيرا نبود
زيرا آنگاه . اما اياالت متحده از آن جلوگريي کردملل بربد، 

 .17ناگزير مي شد تا جانب يک طرف را بگريد
 

معاون  - (Gorge C. Mcghee)مک گي . سي. جورج 1949در دسامرب 
وزارت خارجه در امور شرق نزديک و جنوب آسيا از پاکستان 
. ديدن کرد و براي بار خنست مزه مشکل پشتونستان را چشيد

وي در يادداشت . او پرده از روي حقايق بر مي دارد واکنش
 :هاي خود نوشت

به پاکستان به ) هند و پاکستان(پشتون ها به هنگام جدايي «
عنوان حتفه داده شده بود و ليکن اين موضوع هنوز هم مطرح 
است که آيا آن ها مي توانند يک دولت مستقل پشتونستان 

از پشتون ها آرزوي آن به گونه يي که بسياري  -داشته باشند
 . را دارند

 
اين موضوع، مشکل پيچيده يي ميان افغانستان و پاکستان خلق 

مشکلي که ما براي حل آن . منوده که تا هنوز هم ادامه دارد
سعي بليغ به خرج مي دادمي تا کمونيست ها را از هبره گريي 

افزون بر آن، يک پشتونستان . دارمي ازآن به سود خودشان باز
تقل از نظر ما مني شد يک دولت پايدار مباند و به جز ما مس

روابط اياالت متحده با . کسي نبود که هزينه آن را بپردازد
پاکستان خمصوصَا . پاکستان در آن وقت رو به هببود مي رفت

براثر فشار رقابتش با هند، پيگريانه توجه ما را به خود جلب 
، به ويژه امداد پاکستان، در جستجوي کمک. و تقرب مي جست

فراوان کشيد تا خود را از سياست بي طريف هندي  رنج اسلحه،
جدا سازد و وعده داد که نريوهاي آن در صورت محالت ناگهاني 

آن ها . کمونيست ها در جنوب آسيا به جانب ما خواهد بود
براي ما بديل جالب توجهي به مقايسه با سياست بي طريف نسبتَا 

 . »ش منودندبي اعتناي هند، پيشک
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سه لشکر قبيله يي که در راس آن . بدتر شد 1950وضع در سال 
تا درفش «ويل خان افريدي قرار داشت، از خط ديورند گذشت

پاکستان بي درنگ . »پشتونستان را بر رود سند بر افرازد
هر دو کشور سفريان خود را . حماصره اقتصادي را سخت تر ساخت

 1950در جوالي . واندندفرا خ) از پايتخت هاي يکديگر(
افغانستان يک موافقتنامه ترانزييت را با احتاد شوروي امضاء 
. کرد و جتارت افغاني براي بار خنست به مست مشال جريان يافت

تصميم  1950نوامرب  6واشنگنت ديگر به قدر کايف نگران شده و در 
گرفت تا مستقيمَا و رمسَا در موضوع مداخله منايد و با اصرار و 
ابرام از هردو کشور خواست تا مساله را از راه حکميت حل و 
فصل کنند و برآن ها معروض داشت که اين کشور نه به عنوان 

راه حل . مياجني، بلکه به صفت واسطه در ميان دو طرف عمل کند
 :پيشنهاد شده هر دو کشور را متعهد خواهد ساخت که

بکوشند تا محالت محالت رمسي را بر يک ديگر متوقف سازند و  – 1
 .خصوصي را کنرتل منايند

بکوشند تا به برخوردهاي مرزي پايان دهند و از اظهارات  – 2
 .حتريک آميز در باره چنان رويدادها  خودداري ورزند

 .تبادله سفريان  را از سر گريند – 3
منايندگاني را تعيني کنند که در ظرف سه ماه با هم ديدار  – 4

فات شان بدون شرايط قبلي يا تبليغات منايند تا روي اختال
 .گفتگو کنند

افغانستان از اين اقدام سياسي جديد امريکا استقبال و بي 
اما خنست . پاکستان مستقيمَا  پاسخ نداد. درنگ آن را  پذيرفت

پشتونستان زاده خيال «لياقت علي خان اعالم کرد که  -وزير
راني، رهربان پس از آن سخن. »افراد معيين در افغانستان است

پاکستان حتا از حبث روي مساله پشتون ها با مقامات افغاني 
 . خود داري ورزيدند

 
معاون وزارت خارجه امريکا بار  -مک گي  1951در ماه مارچ 

در کابل حني ديدارش  . ديگر از پاکستان و افغانستان ديدن کرد
با ظاهرشاه، پادشاه طبق معمول به هواداري از پشتونستان 

مقامات امريکايي بيشرت در برابر اين که افغان ها . گفت سخن
پيوسته روي موضوع پشتونستان مي چسپيدند، از خود ناشکيبايي 
و نابردباري نشان مي دادند و در برابر مساعي يي که براي 
شرح موقف افغان ها صورت مي گرفت، به سادگي و بدون سنجش 

علي حممد  -صدارت گفتگوهاي مک گي با سرپرست. رفتار مي کردند
واقعي تر و اساسي تر ) صدراعظم شاه حممود در خارج کشور بود(

 .اما مهچنان بر موضوع پشتونستان مترکز داشت. بود
 

علي حممد اظهاراتش را روي حق خود اراديت بنا منود که مک گي 
که خود اراديت يک سياست خوب پس : بدان اين گونه پاسخ داد

ويل اکنون کهنه شده و پشتونستان از . از جنگ جهاني خنست بود
او علي حممد . نگاه اقتصادي مني تواند برپاي خود ايستاده شود

را آگاه ساخت که لياقت علي خان روي داليل سياسي داخلي مني 
تواند به پشتون ها در پاکستان امتيازاتي بدهد و براي 
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 را با Modus Vivendiافغانستان هبرت خواهد بود يک قرار موقت 
اظهار  ومک گي تلگرايف به واشنگنت خمابره . پاکستان جستجو کند

داشت که او بر آن است که افغانستان صادقانه مي خواهد مشکل 
واشنگنت بي درنگ تلگرامي فرستاده، پاسخ داد که . را حل کند

در هيچ شرايطي نبايد به افغان ها اين انتباه را بدهيد که «
کنيم يا به عنوان مياجني عمل  ديدگاه هاي آن ها را تاييد مي

مشا بايد از هر گونه حبث در باره مسايل قانوني . خواهيم کرد
 . »يي چون مهه پرسي  خودداري ورزيد

 
مک گي که متقاعد شده بود افغان ها آماده يک رهيافت 

اند، اين موضوع را بار ديگر با صدراعظم لياقت خردورزانه 
از گفتگوي زياد، لياقت  پس. علي در پاکستان در ميان گذاشت

علي موافقت کرد که جنگ تبليغاتي را متوقف سازد، اگر افغان 
ها به عمل متقابل دست بزنند، سفريان را بار ديگر مبادله 

مسايل را در تراز سفريان مورد حبث قرار دهد و هر مساله . کند
او مهچنان . حل ناشده را در يک کنفرانس مشرتک ويژه حبث منايد

کرد که به پيشنهاد امريکا در مورد مساعي مجيله که موافقت 
 . از دير زماني ارايه شده بود، پاسخ رمسي يي بدهد

 
درحايل که از آنچه . مک گي در ماه اپريل به واشنگنت بازگشت

او به . که يک ماموريت موفق صلح مي پنداشت، خيلي راضي بود
اه حممود ش -و صدراعظم Dean Achesonدين اکيسون  -وزير خارجه

که در آن هنگام از اياالت متحده ديدن مي کرد، چنني گزارش 
مک گي در اين حالت وجد و شادماني از شاه حممود براي . داد

ماهيگريي در پايان هفته در مزرعه خود در ورجينيا دعوت کرد 
و در يک گفتگوي پوست کنده و بي آاليشانه از صدراعظم پرسيد 

شاه . از پشتونستان خملص بوده اند؟که آيا افغان ها در محايت 
حممود که اشک در چشمانش دور مي زد، با يک بيان فصيح، مک گي 
را به عمق احساسات افغان ها در مورد اين مشکل و از رغبت 

سر اجنام، مک . افغان ها به يک رهيافت صلح آميز متقاعد ساخت
 .گي براي بار خنست جديت مساله را درک کرد

 
ز پاکستان در مورد تعهداتي که از سوي لياقت انتظار مک گي ا

يادآوري هاي . علي خان به او داده شده بود، بي نتيجه ماند
پيهم امريکا نتوانست هيچ پاسخي را از جانب پاکستان 

امريکا قطع اميد کرده و به  1951سراجنام، در اکترب . برانگيزد
گرفنت هردو کشور اطالع داد که کوشش هاي امريکا براي به کار 

مساعي مجيله اش ناکام مانده، و از پيشنهاد خود چشمپوشي مي 
چند روز پسانرت، لياقت علي خان به دست يک نفر افغان . کند

اين . کشته شد که  بي درنگ از  سوي نگهبانان لياقت کشته شد
که چه نقشي را حکومت افغان در اين درامه بازي کرده باشد و 

مرموز مانده، اما حتقيقات  –شدآن هم اگر کدام نقشي بوده با
پاکستان و بسياري از کارشناسان هم آوا گواه بر آن اند که 

 . اين حادثه کار يک ناراضي تک و تنها بوده است
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 :جام زهر لربيز مي شود
 -جنرال جوان و نريومند اردو -سردار داوود 1953در سال 

 پسرکاکاي ظاهرشاه، پس از انتقال قدرت از يک نسل به نسل
او بي چون و چرا . ديگر در درون خانواده شاهي، صدراعظم شد

يک ملي گراي پشتون بود که سياست هاي اساسي اش بر عصري 
ساخنت سريع در داخل کشورو حتصيل آزادي براي پشتونستان مترکز 

اقدامات او که به غرض رويارويي با پاکستان صورت . مي يافت
ناميده مي » جراي بريقما«به آنچه که  1955مي گرفت، در سال 

 . شود، انفجار کرد که دو کشور را تا لبه پرتگاه جنگ کشانيد
 

 27آنچه موجب انفجار گرديد، اين اعالم از سوي پاکستان در 
بود که آن کشور قصد داشت متامي صوبه هاي پاکستان  1955مارچ 

غرض اين بود که يک  .منضم سازد» يونت واحد«غربي را در 
يندگي در پارملان ملي ميان پاکستان غربي و موازنه در منا

البته صوبه . پاکستان شرقي که پرمجعيت تر بود، برقرار گردد
سرحد مشال غرب که پشتون ها در آن مسلط بودند، نيز در اين 

مارچ داوود سخنراني يي  29در . مدغم خواهد شد» يونت واحد«
عنوان را به » يونت واحد«از طريق راديو پخش کرد که در آن 

کوششي که به منظور اضمحالل و نابودي پشتون ها در پاکستان 
 . صورت مي گرفت، به باد نکوهش گرفت

 
روز ديگر، مجعيت انبوهي از مردم که از سوي حکومت حتريک شده 
بودند، بر سفارت پاکستان در کابل و قونسلگري هاي آن در 

کردند  ساختمان ها را ويران. قندهار و جالل آباد هجوم بردند
و پرچم هاي پاکستان را پاره و آتش زدند و مهچنان آلبوم 
تصاوير خانوادگي شخص سفري و ساري هاي مهسر او را از ميان 

در يکم اپريل گروه انبوهي از مردم پاکستان که از . بردند
حکومت اهلام گرفته بودند، با محله بر قونسلگري هاي افغاني 

 .يف کردنددر کويته و پيشاور اين کار را تال
 

امروز حوادثي از اين مانند در جهان، نسبتَا پيش پا افتاده 
بي حرميت به ساختمان هاي ديپلوماتيک به  1955اما در . است

هردو کشور براي جنگ کمر مي . راسيت خيلي جدي گرفته مي شد
شهروندان افغاني و پاکستاني از هر دو کشور يا . بستند

ريوهاي مسلح به بسيج منودن ن. اخراج و يا فراخوانده شدند
پاکستان بر کاالهاي ترانزييت به افغانستان حماصره . آغاز کرد
هردو کشور پوزشخواهي و جربان خسارات را از . حتميل منود

چون برآوردن اين مطالب مشهود و . يکديگر مطالبه کردند
نزديک نبود، سفارت ها و قونسلگري ها بسته شد و پاکستان 

م داده، هتديد کرد که اگر جربان خسارات تا رمسَا اولتيماتو
. مي صورت نگريد، به اقدامات بيشرت متوسل خواهد شد پانزدهم

پاکستان مي خواست داوود را سرنگون سازد يا از طريق وارد 
کردن فشار بر پادشاه او را از وظيفه اش سبکدوش منايد و يا 

ده را در از راه بر انگيخنت قبايل برضد او، محايت اياالت متح
)  CIA(و آمر حملي سيا  Wardسفري وارد . زمينه تقاضا مي کرد
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اما واشنگنت هر . در کابل؛ هوادار مهکاري با پاکستان بودند
 .گونه اقدامي از اين دست را رد کرد

 
در اين وضع پر تنش، هم پاکستان و هم افغانستان از اياالت 

بازي کند؟ متحده خواستند که آيا مايل است نقش مياجني را 
اما اياالت متحده از درگريي در قعر مشکلي که آن را واقعَا مني 

مساعي امريکا براي حل و فصل منازعه  .دانست، خودداري ورزيد
از اين رو، واشنگنت . به ناکامي رقت انگيزي اجناميد 1950در 

خنواست آزموده را باز بيازمايد و انگشت خود را بار ديگر در 
واشنگنت مهچنان احساس کرد که مساله . ردسوراخ گژدم فرو ب

پاکستان بود که يک موضوع داخلي » يونت واحد«اساسي، طرح 
 .پاکستان به مشار مي رفت

 
به سفري وارد رهنمود داده شد که دو طرف را  1955در اپريل 

فرا ) خسارات وارده(براي حل مساملت آميز و جربان مناسب 
پادشاه . شاه ديدار منودروي اين منظور، او با ظاهر. خواهد

پاسخ داد که افغانستان حاضر است بر اساس رفتار متقابل، 
ويل پاکستان در اين مورد بايد پيشاهنگ . جربان خساره کند

زيرا اين کوشش براي پاميال منودن حقوق پشتون ها در . باشد
آن کشور بود که در گام خنست، سبب بروز اين » يونت واحد«طرح 

سفري  -چند روز پسان تر، اجمد علي خان. رديدمهه خشونت ها گ
 Johan Fosterجان فوسرت داالس  -پاکستان در واشنگنت با وزير خارجه

Dulles  ديدار کرد و اظهار داشت که داوود بايد برکنار شود و
از اياالت متحده خواست که بر ظاهر شاه فشار آورد تا او را 

فته گفت چنني اقدامي داالس اين خواست را نپذير. برکنار منايد
صرف داوود را تقويت و نفوذ شوروي را در افغانستان افزايش 

او مهچنان به اجمد علي هشدار داد که اياالت متحده . خواهد داد
از کاربرد جنگ افزارهاي امريکايي در هرگونه جتاوز  در 

 .برابر افغانستان، پشتيباني خنواهد کرد
 

سفري  -(Horace Hildreth) به هوراس هلدريتمقامات پاکستاني 
که افغان ها به زودي در برابر  گفتندامريکا در کراچي 

زيرا راه شوروي مني . حماصره اقتصادي تسليم خواهند گرديد
مهني حترمي . تواند با ترانزيت از طريق پاکستان رقابت کند

بازرگاني و تاثري آن بر نفوذ شوروي در افغانستان بود که 
در آغاز، سياست امريکا . شنگنت مي گرديدموجب نگراني در وا

در قبال حترمي بازرگاني يک سياست عدم مداخله بود، به اين 
خاطر که با گفتگوهاي حساسي که جهت عضويت پاکستان در پيمان 

ويل مقامات امريکايي به . بغداد در جريان بود، برخورد نکند
ه تدريج متقاعد گرديدند که پاکستان در اين پنداشت که را

جتارت شوروي مني تواند جانشني راه جتارت از طريق پاکستان 
بشود، اشتباه منوده اند و ديگر اين که ادامه حماصره 

سراجنام پيوندهاي افغان ها را با جهان آزاد قطع ) اقتصادي(
اين حماصره مهچنان نسبت به پروژه هاي مهمي که از . خواهد کرد

. ت بار ثابت مي گرديدطريق کمک امريکايي متويل مي شد، مصيب
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جون سردار نعيم به داالس گفت که اين حماصره افغانستان  24در 
را کامَال متکي به احتاد شوروي خواهد ساخت و اين که 

 .افغانستان مني خواهد، اين امر به وقوع پيوندد
در عني زمان، سفري وارد، روش انعطاف ناپذيري را در کابل 

در «ه واشنگنت گزارش داد که او در ماه مي ب. تعقيب مي کرد
. »اين که فشارهاي اقتصادي داوود را سرنگون سازد، شک دارد

کوشش شود تا افغان ها را به هوش و «ويل با آن هم توصيه منود 
خمصوصَا با يک مانور سياسي با پادشاه که به قطع  -»تعقل آورد

برنامه هاي کمک هاي امريکا هتديد منايد، مگر اين که داوود 
 . کنار شودبر
 

در عوض، به هلدريث رهنمود . داالس چنني اقدامي را تصويب نکرد
داد تا به پاکستان هشدار دهد که حترمي اقتصادي برخالف توقع، 
نتيجه معکوس داده، به برنامه هاي امريکا صدمه مي زند و 

 1955جوالي  23در . افغان ها را به آغوش شوروي مي کشاند
. حممد علي ارايه داد -به صدراعظم هلدريث  موضع امريکا را

وي  پاسخ داده، گفت که مشکل محل و نقل مواد مربوط به پروژه 
اما افغان ها . هاي امريکا را مورد بازنگري قرار خواهد داد

در باره راه جتاري الف مي زنند و اياالت متحده نرمش بيش از 
 حد لزوم در برابر آن ها نشان داده از هم پيمان خود يعين

در ماه بعد افغانستان معاهده . پاکستان پشتيباني مني کند
ترانزييت جامعي را با احتاد شوروي امضا کرد و جتارت افغاني 

 .از راه روسيه به حرکت افتاد
 

در اين ميان، مصر، ايران، عراق، ترکيه و عربستان سعودي 
پاکستان و افغانستان، هر دو، . پيشنهاد مياجنيگري را کردند

اين امر اوضاع را اندکي نرم ساخت و . د را پذيرفتندپيشنها
. پاکستان آغاز به انصراف از انديشه سرنگوني داوود منود

روشن نيست که تا چه اندازه اين موافقت و سازش نتيجه 
اما پسان ها مقامات . اقدامات و مانور سياسي امريکا بود

حمکم پاکستاني ادعا کردند که ناکامي امريکا در تاييد موضع 
پاکستان، بسط نفوذ شوروي را در افغانستان تشويق منوده و در 
هنايت امر، منتج به اين شد که جهان آزاد آن کشور را از دست 

البته اين ادعا يکي از ادعاهاي شرطي در تاريخ است . بدهد
و مني . بيان مي شود» ...و ... اگر ... چه « که در قالب 

 .توان آن را ثابت و يا رد کرد
 

درست است که حادثه پرچم و حماصره جتاريي که به  بيگماناين 
دنبال آن آمد، نقطه عطفي در روابط آينده افغانستان، 

اين مهچنان درست . پاکستان، اياالت متحده و احتاد شوروي بود
گرچه اين . است که اياالت متحده سراجنام  نقش مهمي بازي کرد

ري ورزيد، اما به طور کشور از اقدام به عنوان مياجني خوددا
يقني مي توان گفت که در يک ديپلوماسي بسيار فعال در سرتاسر 
منطقه به منظور برقراري دوباره روابط دوستانه، پافشاري 
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براعتدال و تشويق مساعي مياجنيگرانه کشورهاي شرق ميانه، 
 .دست داشت

 
مساعي مياجنيگرانه سراجنام موفق گرديده و هر دو  1955در دسامرب

را حمرتم  (Amendes Honorables)کشور موافقت منودند که جربان خسارات 
مياجنيگران بر افغانستان فشار آوردند که اين کشور . بشمرند

حممد نعيم  -دسامرب معاون صدراعظم 10خنست جربان خساره کند و در 
به سفارت پاکستان در کابل رفته و درفش پاکستان را با 

ديگر وزيران افغان عني اين کار را . تشريفات کامل برافراشت
يک وزير کابينه پاکستان . در جالل آباد و قندهار اجنام دادند

به عمل متقابل دست زده پرچم افغانستان را بر قونسل گري 
هاي افغانستان در پاکستان برافراشت و حبران براي چندي 

 .فروکش منود
 

به . يدبا اين مهه، غرور افغان ها عميقَا جرحيه دارد گرد
نعيم . اصطالح پشتون ها، افغان ها ناگزير به تسليم شدند

حمرمانه گفت که برافراشنت درفش پاکستان اهانت آميز ترين 
ديگر رهربان افغان هم عني احساس را .  جتربه زندگانيش بود

داشتند و با خود عهد بستند که بار ديگر هرگز به فشارهاي 
منبع ميسر بر نريوي خود پاکستان تن در خنواهند داد و از هر

حادثه بريق، افغانستان را در برابر نوازش ها . خواهند افزود
و چرب زباني هاي روس ها که آمدن آن ها دور نبود، هنايت 

در نتيجه، حل و فصل مشکل ناشي از حادثه . تاثري پذير ساخت
بريق، اياالت متحده در صدد برآمد که با اصرار و ابرام بر 

وستانه به پيمانه گسرتده تر ميان پاکستان و اعاده روابط د
رييس  1955در اکترب سال . افغانستان از آن هبره برداري منايد

مجهور آيزهناور نامه يي به ظاهرشاه نوشت که در آن عالقمندي 
خود را به کمک در راه رسيدن به يک آشيت کامل اظهار کرد و 

ديگر  مساعي. پاسخ مودبانه اما غريملتزم دريافت منود
امريکايي ديدارهاي سران را ميان ظاهرشاه و جنرال اسکندر 

و پسانرت  ميان داوود و خنست وزيران  1955مريزا در سال 
هيچ يک از اين . حممد علي و سهروردي، به بار آورد -پاکستان

 .مساعي ديپلوماتيک به نتايج ملموسي منجر نگرديد
  

بولگانني و  –1955دسامرب  –سه ماه پس از حل و فصل حادثه
خروشچف براي يک ديدار رمسي به کابل آمدند و  پيشکش مشهور 

قرضه صد ميليون دالري را براي توسعه افغانستان تقدمي  -خود
از نگاه بسياري از مقامات افغاني، پشتيباني شوروي . منودند

افغان ها اکنون احساس  –از پشتونستان حتا مهمرت از اين بود
ر برابر پاکستان ديگر تنها و ضعيف مي کردند که آن ها د

منازعه پشتونستان که در گذشته، مايه شکر رجني ميان . نيستند
دو کشور آسيايي بود، اکنون به تدريج به يک جمادله بني املللي 
که دو ابر قدرت در دو طرف متقابل صف آرايي مي کردند، باال 

ايت مني واشنگنت کوشيد تا وامنود سازد که از پاکستان مح. گرفت



 31

ويل در حقيقت پيمان نظامي اش با آن کشور مانع آن از . کند
 . بازي يک نقش بي طرف در آن مساله گرديد

 
کرملني به سهم خود پشتيباني خويش را از افغانستان بيخي 

خطاب به شوراي   1956خروشچف در ماه جنوري سال . آشکار ساخت
که بايد براي داعيه افغانستان مبين بر اين «:عايل شوروي گفت

مردم پشتونستان مهسايه فرصت داده شود تا از اراده خود 
مردم اين . آزادانه متثيل کنند، موجه بوده و داليل خوبي دارد

منطقه مانند هر مردم ديگري حق دارند سرنوشت خويش را خود 
 ».تعيني منايند

 
مردم پشتون با يک «: در يک سخنراني رمسي ديگر، خروشچف گفت

آزاد بايد تصميم بگريند که آيا مي خواهند در گسرته  مهه پرسي
پاکستان مبانند يا يک دولت جديد و مستقل را تشکيل دهند و 

   .»يا به افغانستان بپيوندند
 

شايان يادآوري است که موضع شوروي با پيشنهاد آشکار پيوسنت 
پشتون هاي پاکستان به افغانستان حتا نسبت به ادعاهاي رمسي 

موضعي که هرگز از سوي هيچ حکومت افغاني  –وتر رفتافغاني جل
در يک مناسبت ديگر، او . به گونه علين از آن محايت نشده است

پاکستان را به خاطر عمليات نظامي در نواحي پشتونستان سخت 
احتاد «به باد سرزنش و نکوهش گرفت و اين هتديد را افزود که 

رزهاي جنوبي اش شوروي در برابر حتريکات نظامي در نزديکي م
 . »بي تفاوت مانده مني تواند

 
سال ها پيش از حادثه بريق، شوروي ها به افغانستان کمک 

رهربان افغان با توجه به ) مگر(نظامي پيشنهاد مي کردند 
تنفر و بدگماني ديرينه افغان ها نسبت به روس ها آن را رد 

ري پشتوانه اين نوع احساسات مهانا تنفر و بيزا. مي منودند
داوود تصميم گرفت که کمک . سنيت شان از نفوذ بيگانه بود

او . نظامي را از شوروي به عنوان پيامد حادثه بريق بپذيرد
که مردم افغانستان احساس مي کردند، هبره  اهانتیاز رجنش و 

لويه جرگه يي  را که جملس  1955نوامرب  15برداري منوده و در 
ديين است و از حلاظ تارخيي  بزرگي از سران قبيله يي و رهربان

. عايل ترين مرجع سياسي در افغانستان بوده است، احضار کرد
 :در لويه جرگه دو مساله را مطرح منود

آيا حکومت افغان بايد به پشتيباني از پشتونستان ادامه  )1
 دهد؟

اگر پاسخ مثبت باشد، آيا حکومت بايد نريوهاي مسلح خود  )2
 ويت کند؟را به هروسيله يي که بتواند تق

اعضاي لويه جرگه درک کردند که پرسش دوم به پذيرفنت اسلحه 
 .شوروي اشاره دارد

 
 :لويه جرگه پاسخ داد 
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بله، اين وظيفه حکومت و مردم افغانستان است که از حق  )1
 .تعيني سرنوشت مردم پشتونستان پشتيباني کنند

حکومت افغان بايد قواي مسلح خود را از هر راه و وسيله  )2
به هر شيوه يي که شرافتنمندانه قابل حصول باشد،  ممکن و

 .جمهز سازد و تقويت منايد
 

داوود با اين تصويب، تصميم گرفت پيشنهاد سري کمک نظامي 
شوروي را که از سوي بولگانني و خروشچف در روند ديدارشان يک 

تکرار شده ) جملس بزرگ قبيله يي(ماه پس از تصويب لويه جرگه 
زيرا منجر به . تصميمي بود خطرناک و مهلک اين. بود، بپذيرد

رخنه شوروي در درون قواي مسلح افغان گرديد و اين به نوبه 
و  1978خود زمينه  کشته شدن داوود را در کوتادي کمونسيت در 

 .فراهم ساخت 1979هم تعرض شوروي را در 
 

اياالت متحده افزون بر پيشنهاد کمک، در پي تصميم داوود مبين 
نت کمک اقتصادي و نظامي از روس ها به پيمانه بر پذيرف

سفري وارد بر حسب . گسرتده، هشدارهاي شديدي به افغانستان داد
هدايت، ديداري کوتاهي با داوود کرده و به وي گفت که کمک 
اقتصادي گسرتده روسي سر اجنام شوروي ها را قادر خواهد ساخت 

دن منصبداران اقتصاد افغاني را کنرتل منايند و اين که فرستا
افغان براي آموزش در شوروي مي تواند يک نريوي خترييب را در 

داوود متکربانه پاسخ داد . نريوهاي مسلح افغان به وجود آرد
که امريکاييان بيش از حد از روس ها مي ترسند و افغان ها 
مي دانند که با روس ها چگونه رفتار منايند و براي سال هاي 

او مهچنان وارد را بر کوتاهي . ندزيادي چنني مي کرده ا
امريکا در هتيه کمک نظامي به رغم درخواست هاي زياد افغاني 

 .و نيز بر استنکاف از متويل پالن پنج ساله افغاني سرزنش کرد
 

در ظاهر، منازعه پشتونستان در طي مدتي که از حادثه بريق در 
ک ادامه يافت، خاموش بود و ليکن در باطن کم 1958تا  1955

 . اقتصادي و نظامي روسي بر نريوي جنبش خود مي افزود
 

حممد ايوب خان قدرت را در پاکستان از حکوميت  5جنرال 1958در 
. که در راس آن جنرال اسکندر مريزا قرار داشت، تصاحب کرد

از منطقه هزاره بود که  (Spin Tarin)ايوب يک پشتون اسپني ترين 
اما نزديکرت به پنجاب است  6.در صوبه سرحد مشال غرب واقع است

هر چند ادعا مي کرد که در . تا به نواحي قبيله يي پشتون
باره پشتون ها معرفت کامل دارد، ويل در واقع، آموزش ديده 
مکتب هاي نظامي بريتانيا و ارتش هندي بريتانيايي بود که 

او بي درنگ اعالم . از اصل و ريشه پشتوني اش دور مانده بود
دارد در روابط با افغانستان و کار روايي کرد که قصد 

                                                 
 .ويراستار -منظور از فيلد مارشال ايوب خان است.  55

 -بنا به برخي از منابع ديگر، مادر او پشتون تبار بوده است.  6
 ويراستار 
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او اظهار . پشتونستان آن، رفتار تشدد آميزي در پيش گريد
داشت که يک سرباز خشن و درشت پشتون است و مي داند که 

مقامات امريکايي به . افغان ها تنها زبان زور را مي فهمند
 –اما روابط افغانستان. توصيه صلح و اعتدال ادامه  دادند

 .تان پيوسته بدتر شده رفتپاکس
 

 James)جيمز النگلي  -ايوب به سفري امريکا 1959در نيمه سال 
Langley)  گفت که او در باره گسرتش نفوذ شوروي در افغانستان

او گفت که قرضه هاي شوروي ديگر بالغ به . عميقَا نگران است
ميليون دالر گرديده که افغان ها هرگز مني توانند واپس  300

 50زيرا بودجه ساالنه حکومت آنان کمرت از . خت کنندپردا
ميليون دالر است و اظهار داشت شوروي ها اکنون نريوهاي مسلح 
افغان را با جنگ افزارهاي سنگيين چون تانک ها و هواپيماهاي 

پنهانکاري مفرطي که اين مهه در پرده . عصري جتهيز  منوده اند
 . مي رساندآن اجنام شده، نيات سوء را به اثبات 

 
شوروي ها مهچنان بيش از چهل درصد جتارت افغاني را در احنصار 
خود درآورده بودند و از نظر ايوب در واقع افغانستان را 

 .اشغال کرده و اکنون بر آستانه پاکستان نشسته بودند
 

داوود هنگامي که اردوي جمهز از سوي شوروي خود را براي 
ديکي مرز پاکستان به کار فرونشاندن شورش هاي قبايل در نز

برد، تا نريوي خويش را به منايش بگذارد، شکايت ايوب را قسمَا 
ايوب با احتجاج ديپلوماتيک شديد و . به اثبات رساند

اظهارات علين زننده در باره صفات مشخصه خانواده شاهي 
 .افغان، واکنش نشان داد

 
از هند، در دسامرب، آيزهناور در سر راه براي يک ديدار رمسي 

هواپيماي بزرگ وي نتوانست در . شش ساعت در کابل توقف کرد
بناء آن را به ميدان . ميدان هوايي کابل به زمني بنشيند

هوايي نظامي بگرام که توسط شوروي ها ساخته شده بود، 
يک  مشارهوقيت که از هواپيماي نريوي هوايي . رهنمايي کردند

روسي پذيرايي شد، در پايني شد و از سوي يک گارد تشريفاتي 
توقف کوتاه او در کابل با يک محله قليب جزيي . شگفيت اندر شد

وقيت که او از پلکان کاخ چهلستون باال مي رفت، . به هم خورد
 6000اين را مني دانست که بلندي کابل از تراز دريا نزديک به 

روشن است او در چنان شرايطي قادر نبود کدام . است) فت(پا 
را اجنام دهد و افغان ها به کنايه گوشزد مي کردند  چيز مهمي

که مقامات بلندپايه شوروي هنگامي که از افغانستان ديدن 
 .کردند، چند روز پاييدند

 
تنش ها ميان پاکستان و افغانستان ديگر به گونه يي شدت 

رييس مجهور آيزهناور و . گرفته بود که رو به انفجار مي رفت
کوشيدند تا  -وزير خارجه وي -(Christian Herter)کرسچني هرتر 

بر اثر . روابط دوستانه را بار ديگر بني آن ها برقرار سازند
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معاون صدراعظم،  -برادر داوود -پافشاري امريکا، حممد نعيم
اين ديدار يک . به پاکستان رفت تا با ايوب ديدار منايد

به گفته نعيم، ايوب مني خواست با جديت مذاکره . مصيبت بود
ايوب براي آن . بلکه صرف مي خواست براي وي لکچر بدهد. کند

که نعيم را حتقري منوده باشد، با کمال تکرب به پشتو سخن مي 
زيرا مي دانست که نعيم با پشتو آشنايي ندارد و خود . گفت

ايوب از روي يک سند، فهرسيت . را در آن راحت احساس مني کند
اگر افغانستان «اند که را برخو هنانیاز فشارها و هتديدهاي 

به تضعيف احساس وفاداري اتباع پاکستاني ادامه دهد، چگونه 
نعيم مودبانه  ،»پاکستان افغانستان را پاميال خواهد کرد

پوزش خواست و بدون اين که سخين بر زبان آورد، جملس را ترک 
 .گفت 

 
نعيم، افغان ها را در جلاجت شان / ايوب) مذاکرات(ناکامي 

ساخت و داوود به يک رشته عمليات فرامرزي از سوي استوارتر 
واحدهاي اردوي افغانستان که در لباس مردمان قبيله يي 

خطرناک ترين اين ها . سيماي مبدل گرفته بودند، دست يازيد
. در ناحيه باجور در پاکستان مشايل رخ داد 1960در سپتامرب 

يباني مردمان  قبيله يي افغان که از سوي واحدهاي اردو پشت
در . مي شدند، شش ميل به داخل منطقه باجور نفوذ کردند

برابر محله ناگهاني آن ها هم مردمان قبيله يي باجور و هم 
پيشاهنگان اردوي پاکستان مقاومت منودند و افغان ها به سخيت 

 .شکست خوردند
 

پاکستان تصميم  1961رويدادهاي مشاهبي در پي آمد و در سال 
ثل منوده، قونسلگري ها و منايندگي هاي گرفت که رفتار به م

افغاني را در پاکستان با بسنت اهتامات، آشيانه هاي جاسوسان 
پاکستان مراکز  1961اگوست  23در . و فتنه انگيزان خواند

قونسلي خود را در افغانستان به گونه ناگهاني بست و تقاضا 
تان منود تا قونسلگري ها و منايندگي هاي جتاري افغان در پاکس

اين کار در حقيقت، معناي يک حماصره ديگر و سخت . بسته شوند
زيرا کاالهاي افغاني مني توانست . تر جتارت ترانزييت را داشت

اسناد ضروري را بدون قونسلگري ها و منايندگي هاي جتاري در 
 .پاکستان به دست آورد

 
يک هفته بعدتر، افغانستان التيماتومي تقدمي پاکستان منوده، 

لبه کرد که اين کشور بسنت قونسلگري ها را لغو کند، ورنه مطا
افغانستان روابط ديپلوماتيک خود را با پاکستان بر هم 

پاکستان خودداري ورزيد و افغانستان روابط . خواهد زد
افغان ها ديگر به . قطع منود 1961سپتامرب  6ديپلوماتيک را در 

شتون را مي گونه يي عمل کردند که تنها کساني که ذهنيت پ
آن ها به . دانند، مي توانند آن را توضيح و تشريح کنند

صورت يک جانبه مرز افغان را با پاکستان به روي مهه ترافيک 
حتا به روي آن هايي که مستلزم . و جتارت مسدود اعالم منودند

 . تصديق قونسلي يا منايندگي جتاري افغاني نبودند
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از پروژه هاي توسعه اين اقدام نفس توريد مواد مورد ني

و ديگر کشورهاي غربي و  امريکااقتصادي را که از سوي 
شوروي ها البته از . سازمان ملل متويل مي شد، متوقف ساخت

پاکستان در برابر . طريق مرز باز خود دسرتسي آزاد داشتند
اين مرزبندي با خودداري از دادن اجازه ورود به هزاران تن 

ز زمانه هاي خيلي قدمي هر زمستان از مردم خانه به دوش که ا
از اراضي مرتفع افغان به جلگه هاي گرمسري پاکستان کوچ کرده 
و از طريق جتارت يا کارهاي سردسيت پول کمايي مي کردند، 

حمروميت و فروماندگي آنان از اجنام دادن . واکنش نشان داد
اين کار، فشار اقتصادي و سياسي خيلي زيادي بر افغانستان 

کرد که اينک ناگزير بود راهي براي رسيدگي به وضع وارد 
البته اين قصد پاکستان . کوچي ها در ايام زمستان پيدا کند

 .بود
 

دوپري : را عقال شرح داد 1961دشوار است که تسريع حبران سال 
بر اين است که ايوب که تازه از يک ديدار رمسي از اياالت 

ديده بود پشتيباني جايي که او موفق نگر -متحده برگشته بود
اداره جديد کندي را به غرض فشار نريومند بر هند براي حل 
مساله کشمري به دست آورد، به يک پريوزي ديپلوماتيک نياز 

تا توجه را از ناخشنودي فزاينده داخلي از رژمي مطلقه . داشت
او مي پنداشت که يک حماصره . و استبدادي اش منحرف سازد

به زانو درخواهد آورد و ناگزيرش  اقتصادي، افغانستان را
خواهد ساخت، تا حلي را براي مشکل پشتونستان طبق شرايط 

 .خودش بپذيرد
 

پروژه هايي را که به : تشدد ايوب دو چيز را به اجنام رساند
کمک جهان آزاد در افغانستان متويل مي شد، بالفعل متوقف 

وروي ساخت و افغان ها را به سوي تکيه بيشرت بر اردوگاه ش
زيرا . به ويژه پروژه هاي امريکايي زيان شديد ديد. سوق داد

از تاخري زياد و مشکل تراشي اداري تازه آغاز به حرکت منوده 
مواد و سامان آالت براي اين برنامه ها، آغاز به . بود

 .انباشنت در بندر کراچي منود
 

متوجه  1960اندکي پس از انتخابش در سال  -رييس مجهور کندي 
ع خطرناکي گرديد که در ميان افغانستان و پاکستان انکشاف وض

او نامه يي به ظاهرشاه فرستاد و در آن، مساعي . منوده بود
ظاهر پاسخ داد . مجيله امريکا را در حل منازعه پيشنهاد کرد

و برحقوق تارخيي ترانزيت که نبايد با مشکالت سياسي 
پيشنهاد کندي  او از. پشتونستان ربط داده شود، تاکيد گذاشت

ايوب هم با بي ميلي با پيشنهاد امريکا . حسن استقبال منود
 Livingston)در ماه اکترب کندي لونگ استون مرچنت . موافقت کرد

Merchant) -  ديپلومات حرفه يي کارآزموده را به عنوان مناينده
خاص خود نامزد کرد تا کوشش منايد مصاحله يي ميان پاکستان و 

 . عمل آرد افغانستان به
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به مرچنت، در خنستني ديدارش با ايوب، اعالميه امريکا مبين بر 
شناسايي خط ديورند به عنوان يک مرز بني املللي و تاکيد اين 

سياتو بي درنگ ياد دهاني  1956مارچ  11موقف در ابالغيه رمسي 
از نگاه مرچنت دليل هنفته در وراي حبران روان، مهانا . گرديد

وب در تب و تالش وي براي تاسيس يک پاکستان موضع ضعيف اي
او که با اصالحات قانون اساسي جديد . يکپارچه و پايدار بود

و يک انتقال پيشنهادي از حکومت نظامي به يک حکومت ملکي و 
وقوع مکرر منازعه کشمري روبرو بود، در باره نريوهاي جتزيه 

اگر . دطلب در ميان پشتون ها بيش از حد حساسيت نشان مي دا
چه چهره دلريانه يي از اطمينان به اين که متامي پشتون ها 
شهروندان وفادار پاکستان هستند، وامنود مي ساخت، با آن هم 
او از دامنه يابي تبليغات افغان ها و پويايي هاي مظنون 
قونسلگري ها و منايندگي هاي جتاري افغاني در پاکستان به خشم 

 .آمده بود 
 

، مرچنت ديپلوماسي رفت و آمد را در 1961رب در اکترب و نوام
پيش گرفته، در ميان ديدارها با پادشاه و داوود و نعيم در 
کابل، و جلسات مهانند با ايوب و مشاوران او در کراچي، 

به زودي آشکار شد که نقطه اصلي اختالف، . چندين بار سفر منود
. ودبازگشايي قونسلگري ها و منايندگي هاي جتاري افغاني ب

افغان ها حاضر به گفتگو نبودند، مگر اين که خنست از مهه اين 
حجت آن ها اين بود که عبور کاال به . ها دوباره گشوده شوند
دارد که تنها از سوي مقامات » بارنامه«افغانستان نياز به 

پاکستان از اجازه . افغان در پاکستان صادر شده مي توانست
هاي جاسوسان و شر افروزان  دادن به بازگشايي آنچه که النه

مي دانست، جلوجانه خودداري ورزيده، ادعا مي کرد که حکومت 
افغانستان مي تواند بارنامه مورد نياز را بدون داشنت 

 .قونسلگري ها و منايندگي هاي جتاري در پاکستان، صادر منايد
 

او . در ماه نوامرب مرچنت کوشش هنايي اش را به عمل آورد
ي را تشويق منود که قرار بود از طرف هر دو کشور اعالميه مشرتک

 : در يک زمان منتشر گردد، به شرح زير
 .ترانزيت از سر گرفته خواهد شد) آ(
قونسلگري ها و منايندگي هاي جتاري پس از آن افتتاح ) ب( 

 .خواهد گرديد
هردو کشور روابط ديپلوماتيک را بار ديگر از سر ) پ( 

 .خواهند گرفت
 

ين را رد کرده مي گفت که اياالت متحده در برابر پاکستان ا
اياالت متحده . افغان ها بيش از حد الزم، نرمش نشان داده است

يک اسرتاتيژي حمکم، افغان ها را به هوش و . بايد حمکم بيستد
در صورتي که سياست اسرتضاء آنان را . بر سر عقل خواهد آورد

. اسخرت خواهد ساختتنها در متايل شان به هواداري از شوروي ر
سپس، مرچنت چندين فرمول ديگر را که شامل از سرگريي ترانزيت 
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ويل مهه از سوي پاکستان رد . به گونه موقت بود، آزمايش کرد
سراجنام، مرچنت به اين نتيجه رسيد که ناممکن است . گرديد

. موضوع ترانزيت را از منازعه اساسي روي پشتونستان جدا کرد
ادگي از موضوع دست کشيد و براي آخرين بار از اين رو، به س

اظهار داشت که مهه مساعي وي براي سازگاري ميان دو طرف 
 .ناکام گرديده است

چرا اين مساعي عمده ديپلوماتيک امريکايي ناکام بود؟ بنا 
 :به گفته سردار نعيم، مرچنت نتوانست بيطرف باشد، زيرا 

 .پاکستان مهپيمان امريکا بود) آ(
که پروازهاي  7يگاه هوايي سري امريکايي در پيشاورپا) ب( 

ازآن صورت مي گرفت، از سوي پاکستان به  2 –هواپيماهاي يو
 .عنوان حق السکوت اياالت متحده به کار مي رفت

اياالت متحده و پاکستان گمان مي بردند که افغانستان  ) پ( 
 .پنهاني يک آله دست شوروي است

منطقه يي  38غانستان را در امنيتاياالت متحده امهيت اف) ت( 
 .درک مني کرد

 
گرچه اين ارزيابي، شايد به طور کلي دقيق نبود، اما بي  

اين امر در عدم . گمان مشه يي از حقيقت در آن هنفته بود
توافق ميان سفارختانه هاي امريکا در کابل و کراچي در باره 

ن بود که کابل بر آ. اسباب و داليل اين حبران بازتاب مي يافت
مقصد اقدامات پاکستان اين بود که افغانستان را به زانو 
درآورده و آن را ناگزير سازد که از داعيه پشتونستان 

حتليل کراچي آن بود که پاکستان تنها به . چشمپوشي منايد
حتريکات، پويايي هاي خترييب، محالت برومنرزي و بر انگيخنت پشتون 

براي شورش در برابر اين  هاي پاکستاني از سوي افغان ها،
 .کشور، پاسخ مي داد

 
در  -(Rountree)در کابل و سفري راون تري  - (Byroade)سفري بايرود 

کراچي، هر دو ديپلومات هاي کارآزموده و مديران زيرک 
بايرود اصرار مي ورزيد که . بيوروکراسي امريکايي بودند

ر آورد تا واشنگنت به روان تري هدايت دهد که بر پاکستان فشا
 -راون تري اعرتاض و تاخري مي منود. نرمش نشان دهد) از خود(

به دليل اين که پاکستان يک متحد با ارزش اياالت متحده به 
ديگر آن که اياالت متحده بي آن هم فشار بسياري . مشار مي رفت

بر ايوب آورده تا در برخورد ميان چني و هند بي طرف مباند و 
منافع، نتايج وارونه و باژگونه خواهد فشار بيشرت بر خالف 

اختالف نظر ميان بايرود و راون تري به چنان پيمانه . داد
رسيد که در يک مرحله هر دو به واشنگنت احضار گرديدند تا رو 
در رو در حمضر وزير خارجه و مشاوران بلند پايه اش در باب 

 داليل بايرود. ديدگاه هاي شان با هم حبث و مناظره منايند
منافع سوق «اما راون تري برگ برنده . قناعت دهنده تر بود

از اين رو، تصميم مقامات . امريکا را در دست داشت» اجليشي

                                                 
 ويراستار  -خي از منابع در منطقه بده بريهبر پايه بر.   7
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عاليه بر اين شد که هيچ گونه فشاري بر پاکستان وارد  
 .نشود

 
در پي ناکامي ماموريت مرچنت، سفري بايرود به نعيم اطالع داد 

د تا خبشي از کمک هاي خود را که اياالت متحده ناگزير خواهد ش
نعيم . قندهار قطع کند –خمصوصَا براي پروژه بزرگ راه کابل

پاسخ  داد که چنني اقدامي طوري تعبري خواهد شد که روي 
ملحوظات سياسي اختاذ شده تا فشار پاکستان را افزايش دهد و 
پيشنهاد منود که مواد الزم مي تواند از طريق خليج فارس و 

بايرود پاسخ داد که يک . ايران نقل داده شود سپس از راه
بررسي مقدماتي از طريق ايران مصارف را گزاف و بازدارنده 

با اين هم، اياالت متحده بر اثر پافشاري . نشان مي دهد
بايرود، بررسي امکانات يک راه ديگر را از طريق ايران روي 

يق اين امر افزون بر امکانات انتقال کاال از طر. دست گرفت
راه آهن تا زاهدان و سپس از راه  هوايي از فراز هامون تا 
قندهار، اجياب هبرتسازي راه ها را از مشهد تا هرات در 

اين معلوم گرديده بود که هزينه راه . افغانستان نيز مي منود
هاي ايران به گونه ميانگني تقريبَا در هر تن، يک صد دالر 

ديد و اين مصارف مني بيشرت از راه هاي پاکستان، خواهد گر
زيرا اين خود . توانست نزد کانگرس موجه جلوه داده شود

پاکستان امسَا  بر پايه . افغانستان بود که مرز را بسته بود
به امضا  1959معاهده ترانزييت يي که به ضمانت امريکا در سال 

زيرا اين معاهده تنها از اجازه دادن . رسيد، رفتار مي کرد
ها و منايندگي هاي جتاري افغاني خود داري  به کار قونسلگري

 .مي ورزيد
 

روشن شده بود که راه ايران مشکل را حل  1961تا پايان سال 
در ماه دسامرب بايرود نامه يي دريافت کرد که به . خنواهد کرد

در سي ام مهان ماه او با داوود و . واشنگنت تبديل شده است
احرتام زياد رهربان  بايرود مورد. نعيم ديدار توديعي  منود

 . افغانستان بود و با آن ها روابط شخصي نزديکي داشت
آيا چيزي هست که حکومت : در اين مناسبت، نعيم از وي پرسيد

افغانستان بتواند به عنوان يادگار قدرداني در اين حلظه اخري 
 به او ارزاني دارد؟ 

 
ه بايرود بي درنگ پاسخ داد که او از آن حکومت مي خواهد ک

در برابر حترمي کاالهايي که در راه به سوي پروژه هاي امداد 
 . امريکايي بود، نرمش نشان دهد

نعيم تبسم کنان اظهار داشت که بايرود از مهمانوازي پشتون 
 ها استفاده مي منايد 

و موافقت کرد که براي مواد امداديي که در بندر کراچي ...
سفري جديد . ايل شودبراي چندي استثناء ق 41انباشته شده بود
در  McConaughyدر کابل و مک کوناگي  Steevesامريکا استيوز 

اما مهراه با نتايج . کراچي کوشيدند تا اين حترک را حفظ کنند
 .ناچيز
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سازمان ملل که   1962رييس مجهور کندي در جريان دوره اجالسيه 

هم ايوب و هم نعيم را به اياالت متحده آورده بود، مستقيمَا 
 27و  24در ديدارهاي جداگانه در . در حل مشکل سهم گرفت

سپتامرب وي ايوب را برآن داشت که در قبال موضوع قونسلگري 
نرمش نشان دهد و به نعيم گفت که اياالت متحده مني تواند از 
سياست ناکام و خودشکن افغانستان مبين بر بسنت مرزهاي خودش 

رييس . تيباني کندکه نتيجه غريمطلوب به بار مي آورد، پش
مجهور از ايوب و نعيم مصرانه خواست تا در زمينه پيشنهاد 

نتيجه اين ماجرا، . شاه ايران براي مياجنيگري مهکاري منايند
وزير  -ديداري بود در سازمان ملل ميان نعيم و عباس آرام

صدراعظم پاکستان، تا جايي که يک  -خارجه ايران و حممد علي
اما دو طرف در رمسيت . گاني تسويد گرديدمصاحله غرض رايگريي مه

 .دادن موافقتنامه چندين ماه عمدَا سسيت نشان دادند
 

ايوب . وضع ميان پاکستان و افغانستان اندکي آرام شده بود
به حکومت نظامي در پاکستان پايان داد و حممد علي بوگرا 

Bogra  را که مايل به سازش با افغانستان بود، به جاي منظور
 . تشدد گرا به مسِت وزير خارجه گماشت قادر

 
، شاه ايران هنگام ديدارش از پاکستان، مساعي 1962در جوالي 

ايوب قدري نرمش نشان داد، و شاه به . مجيله خود را عرضه منود
جايي که با داوود کله شق ديدار منود و موفق  -کابل رفت

چون باز به . گرديد يک موافقتنامه ممکن را تسويد منايد
شاه پيشنهاد . پاکستان آمد، ايوب از اصل موضوع طفره رفت

کرد هردو کشور منايندگاني تعيني کنند که براي گفتگوهاي بيشرت 
اين کار به قدري وقت نياز داشت تا . از هتران ديدار منايند

وزير  -عباس آرام. با چانه زدن هاي زياد سازماندهي گردد
 .هايش را آغاز کردخارجه ايران به عنوان مياجني فعاليت 

 
در اين ميان، اوضاع اقتصادي در افغانستان حتمل ناپذير شده 
مي رفت و براي خاندان شاهي آشکار گشت که مانع عمده بر سر 

از سوي  1963داوود در هنم مارچ . راه يک حل، مهو داوود است
پادشاه وادار به  کناره گريي شد و به جاي وي حممد يوسف که 

اين امر . بود، گماشته شد 8ه مردم و غريپشتونبرخاسته از تود
اجازه داد که مسايل حمدود گردد تا راه حلي براي آن ها پيدا 

اپريل در  30به تاريخ  Centoآخرين فشار در اجتماع سنتو . شود
کراچي صورت گرفت، زماني که مقامات بلندپايه امريکايي، 

ساختند  پاکستاني را وادار -ايراني و ايوب و بوتوي -آرام
افغانستان هياتي را به هتران . تا در اين راه پيشگام شوند

جايي که شخص شاه رياست گفتگوهاي هنايي را به دوش  -فرستاد
پس از چانه زدن هاي بسيار شديد، سر اجنام موافقتنامه . گرفت

                                                 
بنا به برخي از مدارک ديگر، داکرت يوسف خان از قوم سدوزايي .   8

 ويراستار -.بود
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هر دو طرف توافق منودند . در بيست و هنم ماه مي امضا شد
هرچند افغان . برقرار کنند روابط ديپلوماتيک را سر از نو

ها از اين حق که براي پشتونستان به گونه مساملت آميز 
اما موافقت منودند که  دو . مبارزه منايند، صرف نظر نکردند

طرف تالش خواهند ورزيد تا  فضاي حسن تفاهم و مودت و اعتماد 
 .متقابل به وجود آورند

 
اشم ميوندوال بي درنگ پس از فيصله هتران، افغانستان حممد ه

 را به عنوان سفري به پاکستان فرستاد و پاکستان با گسيل
در ماه جوالي، . جنرال حممد يوسف به کابل اقدام متقابل کرد

هر دو کشور بازگشايي قنسولگري ها و منايندگي هاي جتاري را 
مساله، روي هم رفته بر وفق شرايط افغان ها حل . اعالم کردند

پريوزي به هباي گزايف براي افغانستان مگر اين . و فصل گرديد
باعث سقوط حکومت داوود که هزينه » پشتونستان«زيرا . متام شد

هزينه . هنگفيت را در اين راه به مصرف رسانيده بود، گرديد 
يي که توسعه کشور را به تعويق انداخت و افزون بر آن، 

ي برنامه کمک هاي امريکا را جدَا اخالل و معطل کرد و فرصت ها
 .بيشرتي را براي بسط نفوذ اقتصادي و سياسي شوروي فراهم منود

 
با برکناري داوود، افغانستان وارد دهه اصالحات قانون اساسي 

شوراي جديد پيوسته حکومت را به . و آزمون دموکراتيک گرديد
براي . خاطر ترک موضوع پشتونستان سخت به باد نکوهش مي گرفت

م اعتمادي از سوي وکيالن در صدراعظ 1968مثال، در ماه مي 
ولسي جرگه مورد استجواب مطول قرار گرفت، که او را به 

اما حکومت افغان . سپردن پشتون ها به بيگانگان متهم ساختند
روي هم رفته در باره اين موضوع غريفعال مانده به ادامه 
تبليغات براي پشتونستان در مطبوعات و راديو در يک تراز 

مهاهنگ با آن، مساعي امريکا براي کمک به  پايني قانع بود و
گرچه ديپلومات ها در پس پرده . باز کردن گره، کاهش يافت

فعال بودند و بطور يقني چندين ديدار به سويه عايل ميان 
اين . رهربان پاکستاني و افغاني با نتايج حمدودي تنظيم کردند

 .منازعه تنها براي چندي راکد و خوابيده ماند
 

ه داوود در يک کودتاي نظامي سفيد قدرت را به دست هنگامي ک
او ظاهرشاه را خلع، نظام مجهوري را . گرفت، وضع تغيري يافت

تاسيس، قانون اساسي دموکراتيک را لغو و خود را رييس مجهور 
بنگالديش اندکي پيش از پاکستان جدا شده بود و . اعالم منود

او . ه قرار داردداوود بر آن بود که پاکستان در آستانه جتزي
سنجيده بود که مطالبه براي استقالل پشتون ها در صوبه سرحد 
مشال غرب بار ديگر برافروخته خواهد شد و او آماده بود که 

او بار ديگر . از وضع تضعيف شده پاکستان هبره برداري کند
به هر رو،  .آغاز به گرم کردن بازار مساله پشتونستان منود

و حکومت غرينظامي به رهربي بوتو، مايل  پاکستان از هم نپاشيد
داوود . بود تا مشکل پشتونستان را براي مهيشه حل و فصل کند

نيز ديدگاه هاي خود را طي ده سال جتريد سياسي اش نرم تر 
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اکنون که بار ديگر به قدرت رسيده بود، آغاز به . ساخته بود
 .درک دامنه وسيع فشار روسي برکشورش منود

 
به کمک کمونيست هاي افغان به قدرت رسيده بود، اگرچه داوود 

هر (او درک منود . مگر او در اصل يک ناسيونالست افغان بود
که کمونيست هاي افغان وطن دوست نبوده ) چند هم قدري ديرتر

او آغاز به دور کردن . بل که در اصل آفريدگان دست مسکو اند
مک و پشتيبانان کمونيست از دور و بر خود کرد و براي ک

ايران . پشتيباني به ديگر کشورهاي اسالمي روي آورد
سخاومتندانه پاسخ داد و هبوتو هم فرصت را غنيمت مشرد تا 

 .روابط را هببود خبشد
 

هبوتو به هبانه کمک به قربانيان افغاني زمينلرزه در ماه جون 
او بسيار بي پرده با داوود سخن گفت . از کابل ديدن کرد 1976

ثناء به داليل افغان ها به طرفداري از و يک بار است
او و داوود با هم به خوبي آشنا شدند و . پشتونستان گوش داد

هبوتو . تصميم گرفتند که گفتگوهاي صلحجويانه را ادامه دهند
از داوود دعوت کرد تا از پاکستان ديدن منايد و داوود در 

 از وي در پاکستان به  گرمي استقبال. ماه اگوست چنان کرد
اين يک . شد و با شادي و گرجموشي عمومي مردم رو به رو گرديد

 .پديده جديد در روابط پاکستان و افغانستان بود
 

در خالل ديدارهاي رمسي، داوود به هبوتو گفت که افغانستان هيچ 
خبش از سرزمني هاي پاکستان را مني خواهد و هم مني خواهد که در 

افغانستان تنها تاکيد . کارهاي اتباع پاکستان مداخله کند
دارد که با پشتون ها به گونه برابرانه و بدون تبعيض رفتار 

اين مساله اگر موجبات خشنودي پشتون ها را فراهم . شود
بوتو . آورد، به مهان پيمانه افغانستان را راضي خواهد کرد

در برابر اين موضوع تفاهم کامل نشان داده و به داوود 
پيدا منودن فرمويل که اتباع پشتون اطمينان داد که در راه 

 .خود را راضي منايد، کار خواهد کرد
 

دو رهرب، در اين ديدار هيچ موافقتنامه يي را امضاء نکردند 
و  تصميم گرفتند تا انتخابات پاکستان که در آستانه 
برگزاري بود، انتظار بکشند تا بوتو زمام امور را حمکم به 

ن توقع داشتند، در حقيقت مسلم به گونه يي که مهگا. دست گريد
. مي منود که زهر پشتونستان سر اجنام بريون کشيده خواهد شد

بوتو در . مگر روشن شد که تقدير بار ديگر پا در ميان گذاشت
يک کودتاي نظامي که در راس آن جنرال ضياءاحلق قرار داشت، 
سرنگون و به تقلب و قتل سياسي متهم و سراجنام به دار آوخيته 

 1978داوود نيز در کودتاي نظامي کمونيسيت در اپريل . شد
 . سرنگون و کشته شد

 
به دنبال آمد که منازعه پشتونستان  1979تعرض شوروي در سال 

. را تا اندازه زيادي مهمل گذاشت اما نه به هيچ رو منسوخ
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شوروي ها آن را براي هتديد پاکستان که تالش داشت از عهده 
يون پناهگزين افغان که بيشرت پشتون مشکالت بيش از سه ميل

موضوع پشتونستان هنوز . بودند، به در آيد، به کار مي بردند
مي توانست پيامدهاي خطري و پيش بيين ناپذيري هم براي 

 .پاکستان و هم براي افغانستان داشته باشد
 

در کوشش داوود و بوتو در راه  امريکاهنوز روشن نيست که 
برخي از . چه نقشي را بازي کردبرپايي روابط دوستانه 

مبصران اظهار مي دارند که اين مهه از سوي اياالت متحده نقشه 
و طرح شده بود و دليل اصلي اين که داوود به دست کمونيست 
هاي افغان سرنگون و کشته شد، ترس شوروي از آن بود که 
اياالت متحده با داوود و شاه ايران توطئه مي کند تا 

در حايل  .ه يک پايگاه امريکايي تبديل منايدافغانستان را ب
البته با (شايد اين درست باشد . که اين نظر اغراق آميز است

که ديپلوماسي پشت پرده ) قياس به اقدامات پيشني امريکا
امريکايي فعاالنه مساعي شاه ايران را تشويق مي کرد، تا 

 .ميان افغانستان و پاکستان زمينه آشيت را فراهم آورد
 
ا اين مهه، به گونه فشرده گفته شده مي تواند که کوشش هاي ب

مستقيم امريکا براي گشودن گره پشتونستان هرگز زياد موثر 
در بيشرت از يک . اسباب و داليل آن بغرنج و پيچيده است. نبود

مناسبت، مقامات امريکايي به سويه رييس مجهور در هببود خبشيدن 
مساعي . ش فعايل بازي کردندروابط پاکستان و  افغانستان، نق

چه آن ها به . آنان بي آاليشانه، اما موثريت شان کم بود
راسيت از درک پيچيدگي ها و فرق هاي جزيي آنچه را که به 

مي پنداشتند، ناتوان  ،»وسوسه ناخبردانه افغاني«عنوان يک 
از نگاه بسياري مقامات امريکايي، مساله به گونه . ماندند

موضوع  به عنوان کوشش براي توحيد مناطق : دفريبنده ساده بو
آن . پشتو زبان و جاه طليب ارضي از سوي افغان ها تلقي مي شد

ها چسپيدن پيوسته مقامات افغاني را روي موضوع پشتونستان 
از نگاه . مبهم، و اگر راست گفته شود، ماللت آور مي يافتند

ده، به آنان، اين مشکل حمدود به يک حلقه معني و مصنوعي بو
سعي و  کوششي که براي درک پيچيدگي هاي آن الزم است، مني 

 .ارزيد
 
برعکس، موضع پاکستان روشن و بر مبادي قانوني ساده و سر  

افزون . راست و واقعيت هاي سياسي معاصر بنا يافته بود
برآن، اياالت متحده که در آن وقت در عصر جنون پيمان بسنت 

عمل مي کرد، از پاکستان دعوت و )  Dulles Pactomania( هاي دالس
و  Centoالتماس مي منود تا به پيمان هاي نظامي مانند سنتو 

استحکامات در » نوار مشايل«بپيوندد، که به اصطالح  Seatoسياتو 
در آن اوضاع، واشنگنت ميل . برابر احتاد شوروي ناميده مي شد

ال نداشت که بر پاکستان فشار آورد، يا نفوذ نريومند اعم
منايد، تا در طرز تلقي جلوجانه و اقدامات اقتصادي سختگريانه 

 .خود نسبت به افغانستان نرمش نشان دهد
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در واقع، اياالت متحده از ديدگاه جنگ سرد به افغانستان مي 

ويل با آن هم، هرگز کامَال توفيق نيافت رابطه ميان . نگريست
شوروي در  پشتونستان و نظارت شديد و تسلط اختناق آوري که

رو، واشنگنت قبَال  به هر. آن به دست آورده مي رفت را درک کند
تصميم گرفته بود که افغانستان براي منافع امنيت امريکا 

اما . افغانستان يک کشور رو به رشد است. ضروري مني باشد
خواه از . دارند نيرومندافغان ها اذهان و عواطف خيلي 
و يا قبيله يي، استعداد ارباب انديشه باشند يا روستايي 

آن ها مشکل . شان در ختمني صميميت و صداقت، بسيار حاد است
امريکا را با پاکستان درک مي کردند و فطرتا عدم مهدردي 
امريکا را در مورد مشکلي که بدان عميقَا ارج مي هنادند، 

روشن است با اين فهم، آن ها مني توانستند . احساس مي منودند
 .ا به عنوان يک مياجني بي طرف بشناسنداياالت متحده ر

 
گرچه مداخله مستقيم امريکا غريموثر بود، اما به گونه 
غريمستقيم در فراهم منودن آرامش موقت که از سوي مياجني هاي 
ديگر، مدبرانه تنظيم شده بود، کمک شاياني کرد و ليکن 

امريکايي را که در طي سال  -منازعه خود، چشمه دوسيت افغان
حتا مصيبت . جنگ لربيز شده بود، مسموم و خشک ساختهاي 

 .شوروي به جا گذاشت –بارتر، تاثريي بود که بر روابط افغان
 

 :نوشداروي قالبي روس ها
مداخله فعال شوروي در منازعه پشتونستان هنگامي آغاز گرديد 

داوود که يک . صدراعظم شد 1953که سردار داوود در سال 
شگر بود، به حکم ضرورت نيز وادار ناسيوناليست پشتون پرخا

. مي گرديد که در جهت احتاد و نوسازي افغانستان گام بردارد
براي حتقق اين اهداف، او در صدد برآمد تا ناسيوناليسيم 

در نتيجه او به . پشتون را به عنوان نريوي حمرکه به کار برد
اين . زودي خود را عميقَا در کشمکش با پاکستان درگري يافت

ن فرصيت بود که احتاد شوروي از دير زماني انتظارش را مي مها
برد و زيرکانه از ضعف افغانستان در برابر پاکستان هبره 

داوود مني توانست هيچ رو پشتياني اياالت . برداري مي کرد
متحده را خواه براي موضع پشتونستان خود و خواه براي 

بي به درخواست هاي خويش براي کمک نظامي تا براي دستيا
احتاد شوروي هر . موازنه با نريوي بزرگرت پاکستان، به دست آرد

 .دو را پيشکش منود و داوود به دام افتاد
 

و حماصره پاکستان که  1955بي درنگ پس از حادثه بريق در سال 
در پي آن آمد، احتاد شوروي در مورد انتقال هوايي ميوه هاي 

غانستان، پيشنهاد يکي از اقالم عمده صادرات اف -فاسد شدني
مهچنان احتاد شوروي يک راه ترانزييت را از طريق خاک . کمک کرد

در ماه . شوروي به نرخ هاي باربري بسيار مساعد پيشنهاد منود
بولگانني و خروشچف از کابل ديدن منودند و کمک  1955دسامرب 

مهچنان رهربان . اقتصادي صد ميليون دالري را پيشکش کردند
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افغانستان در قبال پشتونستان آشکارا  شوروي از موضع
افزون بر آن، آن ها به طور سري پيشنهاد . پشتيباني کردند

منودند که اردو و نريوي هوايي افغان را بار ديگر نوسازي و 
افغان ها که مفتون و مسحور پشتونستان بودند، . جمهز سازند

زهر را نوشدارو پنداشته آن را براي رفع مشکالت شان با 
لويه جرگه يي، با تدبري و . ستان، با شتاب سر کشيدندپاک

متهيد وادار به دادن موافقت اش گرديد و سياست افغاني سنيت 
مبين بر دور نگه داشنت نريوهاي خارجي، با پذيرفنت کمک بزرگ 

 .اقتصادي و نظامي شوروي واژگون شد
 

اين يک اشتباه مهلک بود که به ناچار، گام به گام منجر به 
نظامي شوروي ها بر افغانستان گرديد و کمک نظامي  تعرض

شوروي معناي آمدن مشاوران شوروي و منصبداران افغاني آموزش 
شوروي ها توانستند . ديده در احتاد شوروي به کشور را مي داد

که منصبداران عمده نظامي افغان را جذب کنند و در نريوهاي 
کمک اقتصادي به  مسلح افغاني شبکه هاي کمونيسيت بيافرينند و

پيمانه گسرتده، شوروي ها را قادر گردانيد که در افغانستان 
نفوذ سياسي يافته و منوي حزب کوچک کمونيست افغاني را 

پروژه هاي امدادي شوروي زيربناي . سرپرسيت و متويل منايند
لوژستيکي را مانند راه ها، پل ها، انبار خواربار و پرتول، 

ي که بعدتر براي کمک به تعرض شان بيمارستان ها و سيلوهاي
 .به کار برده شد، بنا هناد

 
پشتيباني شوروي از پشتونستان، روس ها را قادر ساخت تا 
نفوذ خود را در افغانستان بسط و گسرتش دهند و مساعي امريکا 
را در راستاي حفظ موازنه بايسته براي استقالل افغانستان بي 

با پاکستان، سيطره شوروي هر حبراني در منازعه . اثر سازند
، 1961و  1955اين گونه، در . را بر افغانستان حمکم تر مي ساخت

هنگامي که پاکستان و افغانستان در آستانه جنگ قرار 
داشتند، شوروي ها فعاالنه از کوشش براي فايق آمدن بر حماصره 
اقتصادي پاکستان و تقويت نريوهاي مسلح افغانستان پشتيباني 

 .مي کردند
 

رسيد، شوروي ها مهره هاي مهمي در  هنگامي که حلظه مساعد فرا
اختيار داشتند که النه هاي کمونيسيت را در نريوهاي مسلح 

دست به   1978افغاني فعال سازند، النه هايي که در اپريل 
در سال بعد، شوروي ها که از حکومت دست نشانده . کودتا زد

نستان را مورد تعرض کمونيسيت در کابل ناخشنود بودند، افغا
قرار داده و يک حکومت دست نشانده ديگر را که بيشرت مي 

پيش از اين که شوروي ها سربازان را . پسنديدند، نصب کردند
به آن سوي مرز افغاني بفرستند، زمينه را کامَال آماده ساخته 

اين منازعه . بودند و بالفعل کنرتل حمکمي برکشور داشتند
ته گسيخته را به وجود آورد که شوروي پشتونستان بود که رش

ها توانستند آن را کش کنند تا تار و پود بافت استقالل 
 .افغانستان را از هم بگسلند و ريشه ريشه منايند
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. از آن هنگام به اين سو، منازعه شکل تازه يي به خود گرفت

شوروي ها پشتيباني خود را از مواضع افغاني در طي سال هاي 
اما چون مقاومت سرسخت . عرض نرم تر ساختندخنست پس از ت

افغاني به جهاد حتول يافت و جنگ دامنه دار رهايي خبش ملي 
شد، چنني نتيجه گرفتند که کليد مقاومت در پناهگاه امن و 

به . کمکي هنفته بود که آن ها در پاکستان دريافت مي کردند
منظور از ميان بردن اين پشتوانه، با بر انگيخنت روحيه 
آزادخيواهي قبايل پشتون آغاز به فتنه انگيزي در نوار قبيله 

از حلاظ تارخيي، قبايل مرزي مردمان بي طرف ماهري . يي منودند
. بوده اند که مي دانند چگونه با توازن قوا توافق کنند

آنان از مهه جوانب پول مي گريند اما ديرگاهي فروخته شده مني 
 .مانند

 
اديکال مانند حزب دموکراتيک ملي احزاب پاکستاني چپگراي ر

NDP  خان عبدالويل خان در صوبه سرحد مشال غرب و حزب ملي
که در راس آن غوث خبش بيزجنو قرار داشت و  PNPپاکستان 

پايگاه آن در بلوچستان مي باشد، از حکومت کمونيست در 
افغانستان طرفداري و با سياست رييس مجهور ضياء احلق در خود 

. از شناسايي يا گفتگو با کابل خمالفت مي کردندداري ورزيدن 
هنگامي که رژمي ضياء به يک دوره انتقايل به  1986در جوالي 

حکومت ملکي به مشول انتخابات آزاد در هنايت امر دست يازيد، 
برخي از احزاب چپگرا، ائتاليف تشکيل دادند که هدف آن برکنار 

ديگر از ويل خان و بيزجنو و برخي . منودن ضياء بود
سياستمداران چپگرا بر اين بودند که ضياء خشم شورروي ها را 

آنان اظهار مي داشتند که در . بر پاکستان بر مي انگيزد
صورت يک رويارويي نظامي مستقيم با احتاد شوروي، اياالت 

عمليات برومنرزي که به . متحده براي جنات پاکستان خنواهد آمد
ستان صورت مي گرفت و موج سرپرسيت شوروي ها از سوي افغان

دهشت افگين که سر تا سر صوبه سرحد مشال غرب را فراگرفته 
 .بود، ديدگاه هاي اين رهربان چپگرا را تقويت مي کرد

 
بعد ديگري از مظهر کنوني پشتونستان، مهانا حضور ميليون ها 
پناهگزين افغان در پاکستان است که بيشرت آن ها پشتون مي 

، آنان مهني اکنون پشتونستان خودشان را از يک حلاظ. باشند
ساخته اند، اگر آن ها به سبب مني هاي زميين و ويراني و يا 
عدم متايل، به زودي قادر به بازگشت به ميهن نباشند، شايد 
آغاز به مشارکت مستقيم در سياست پاکستان منايند و به آساني 

ه و بتوانند يک معضله فلسطيين ديگري را در پاکستان آفريد
 .پاکستان را احتماَال به يک لبنان ديگر مبدل سازند

 
از اين رو، زهر پشتونستان هنوز هم به شکل ديگري هتيه مي 

اين نه تنها هتديد به نابودي آخرين پارچه هاي استقالل . گردد
و آزادي افغانستان مي کند، بلکه اين هتديد را هم در بر 
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آن کشور را نيز دارد که به درون پاکستان سرريزه کند و 
 .ويران منايد
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 شايق قاسمداکرت 

 
 خط ديورند

 پاکستان -و آينده روابط افغانستان
 

 ناگفته پيداست که ثبات در افغانستان به ميزان چشمگريي
دولت . به چگونگي روابط اين کشور با پاکستان، دارد بستگي

افغانستان و دوستان خارجي آن درست مي دانند مادامي که 
مهه جانبه پاکستان را با خود نداشته باشند، ريشه کن مهکاري 

رهربي دولت . کردن دهشت طالبان و القاعده حمال خواهد بود
افغانستان بارها پاکستان را متهم به محايت از طالبان کرده 
و از حاميان بني املللي خويش خواسته است تا توجه بيشرتي در 

 . آن کشور منايند راستاي از ميان بردن ريشه هاي تروريزم در
 

پاکستان پيوسته اهتامات افغانستان را رد منوده است تا حدي 
وزير خارجه پاکستان، اساس  -که چندي پيش خورشيد امحد قصوري

منطقي اهتامات افغانستان را زير سؤال برده، از وزيرخارجه 
بفرماييد بگوييد، چه انگيزه يي وجود «: افغانستان پرسيد
البته » شور مشا را به عمد بي ثبات بسازمي؟دارد تا خبواهيم ک

به اين پرسش خود  اسپنتاآقاي قصوري پس از ديدارش با داکرت 
چندين بار در مواقع گوناگون در تراز بني املللي به گونه يي 
اشاره منوده که گويا وزير خارجه افغانستان در برابر اين 

  9. سؤال وي مات شده باشد
 

مستقيم به خاطر بي ثبات  ۀام انگيزاين که پاکستان کنون کد
منودن افغانستان دارد و يا خري، موضوعي است که مي شود در 

و زيان آن سود باره آن جدا گانه، با در نظر داشت ميزان 
. کشور از تدوام بي ثباتي در افغانستان، به بررسي پرداخت

مگر چيزي که نبايد فراموش گردد، اينست که در روابط دو 
يل بس عميق و پيچيده تارخيي هست که باعث شده تا کشور، مسا

مراودات شان از مهان آوان تولد پاکستان به عنوان يک کشور 
در اين ميان، اساسي ترين . مستقل روي هم رفته خصمانه باشد

مشکلي که در روابط دوکشور از مهان آغاز اثر بس منفي برجا 
ديورند و گذاشت، مهانا موضوعات دوگانه و با هم مرتبط خط 

 . محايت از داعيه پشتونستان از سوي افغانستان بوده است
 

البته، در چندين دهه پس از به وجود آمدن پاکستان، موضوع 
پشتونستان براي دولتمردان افغانستان ظاهرًا به آن پيمانه 

                                                 
9 . http://www.state.gov/secretary/rm/2006/68381.htm, 16, July 2006 
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با ارزش جلوه مي منود که سياست خارجي کشور گويا چونان 
بسياري از . زي مي گرديدگروگاني در خور محايت از آن پي ري

دانشمندان بر آن اند که وابستگي روزافزون اقتصادي و سياسي 
، که سر اجنام 1980تا  1950افغانستان به شوروي در دهه هاي 

منجر به جتاوز آن کشور به افغانستان گرديد، تقريبًا به صورت 
کل معلول محايت شديد افغانستان از داعيه پشتونستان بوده 

  10.است
 
 :ساله خط ديورند پس از به وجود آمدن دولت کرزيم
در سال هاي اخري، هرگاهي که سخن از خط ديورند در ميان  

بوده، حکومت آقاي کرزي مهواره آن را به پارملان کشور حمول 
اين . منوده است تا در فرصت مساعد در اين باره تصميم بگريد

ي از يک گونه، دولت افغانستان توانسته است در اوضاع کنون
سو، از باز برانگيخته شدن يک مناقشه پيچيده تارخيي در 
برابر پاکستان اجتناب منايد و از سوي ديگر، از مسووليت 
اعرتاف به مشروعيت خط ديورند به عنوان مرز بني املللي 

اما به باور برخي از . پاکستان طرفه رود –افغانستان
ديورند از آگاهان، دوام عدم تفاهم دو طرف بر موضوع خط 

مسايلي است که تأثريات سؤ آن، در نبود فضاي اعتماد و مهکاري 
ميان دو کشور در عرصه مبارزه در برابر تروريزم رويهمرفته 

   11. خيلي ملموس مي باشد
 

در عني حال، ناگفته نبايد گذاشت که واگذار منودن معضله خط 
ملت ديورند به پارملان افغانستان به خودي خود، ضامن حل مسا

به خاطر بايد داشت که اين پارملان . آميز اين موضوع مني باشد
با صدور قطعنامه يي خط  1949افغانستان بود که در سال 

ديورند را يک خط کاذب و خيايل مشرد و مهه موافقتنامه هاي 
پيشني را که با هند بريتانيايي به امضأ رسيده بود، مردود 

 12.اعالم منود
 

تفاوت است، اما با آن هم مني شود به گرچه اوضاع امروزي م
گونه قطعي پيش بيين منود که پارملان اين بار در زمينه چه 

اما روشن است که با وجود قطعنامه پارملان در . خواهد کرد
، دولت افغانستان معضله خط ديورند را حل شده مني 1949سال 
در غري آن، دليلي وجود ندارد که حکومت آقاي کرزي . داند
 .ع را يک بار ديگر به تصميم پارملان حمول منايدموضو

                                                 
10 .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 
11 . Amin Tarzai, ‘Afghanistan: Kabul's New Strategy Focuses On Pakistan’, in Radio Free 
Europe Radio Liberty, 10 July 2006 
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به هر رو، چنني بر مي آيد که از مسايل خيلي مطرح در تداوم 
مساله خط ديورند، اين است که بيشرت مردم افغانستان و 
پاکستان و حتا برخي از رهربان دو کشور پريامون جوانب کلي آن 

اکستان در البته، معضله مرز با پ  13.اطالعات کايف ندارند
افغانستان يک موضوع بسيار حساس است که نه تنها مني شود در 
باره آن با آزادي کامل سخن گفت، بلکه هيچ پژوهشگري مني 
تواند به اسناد و اطالعات مرتبط به آن که در مراجع خمتلف 
دوليت از مجله در وزارت امور خارجه موجود است، به آساني 

يل است که قانون اساسي کشور اين در حا. دسرتسي پيدا منايد
آزادي داشنت دسرتسي به اطالعات را، مشروط به حتفظ امنيت ملي و 

  14. حقوق اتباع، تضمني مي کند
 

مهني گونه، عامل ديگري که به اهبام بيشرت در زمينه افزوده 
است، اين است که بيشرت نويسندگان افغانستاني و پاکستاني 

ه اند تا از موقف کشور خود پيوسته در نوشته هاي خود کوشيد
انگيزه دفاع از موقف دوليت به ميزاني در ميان . دفاع منايند

نويسندگان هر دو کشور معمول بوده که به ندرت مي توان 
حتقيقي را يافت که در آن از مواد و منابع دست اول هبره گريي 

در بيشرت موارد از منابع دست دوم، سوم و چهارم . شده باشد
زينشي استفاده شده تا با آن بتوان هدف از پيش به گونه گ

برخي ها در اين راستا به آن پيمانه . تعيني شده را ثابت منود
و اما  بی پايهسرسپرده بوده اند که حتا از نوشنت اطالعات 

 . مطابق به هدف شان، دريغ ننموده اند
 

در حتقيق دست داشته، در بررسي جوانب گوناگون مساله خط 
. جاي امکان از منابع دست اول هبره گريي شده استديورند تا 

شکل امجايل اين حتقيق به گونه يي طرح گرديده که در آن رئوس 
موقف تارخيي افغانستان  ۀمطالب بازگوي چهار عنصر اساسي سازند

مبين بر عدم مشروعيت خط ديورند پس از به وجود آمدن پاکستان 
جداگانه به حبث تا کنون مي باشد، که جزئيات هريک از آن 

چون در بيشرت موافقتنامه ها و معاهدات پيشني . گرفته شده است
با افغانستان، تنها از دو تقومي هجري قمري و ميالدي استفاده 
مي شد که با تقومي هجري خورشيدي معمول در کشور  مطابقت مني 

                                                 

به افغانستان سفري  2006تا فربوري   2005نگارنده از ماه نوامرب .   13
داشتم که طي آن با مشاري از رهربان و مأموران بلندپايه دوليت مصاحبه 

کساني را سراغ داشت  در ميان اين شخصيت ها، به ندرت مي توان. منودم
مهچنان برخي . که موافقتنامه ديورند را ديده و يا مطالعه منوده باشند
براي مثال، . از رهربان پاکستاني نيز اطالعات نادرسيت در زمينه دارند

سال امضأ شده بود و  100باور بر اين که موافقتنامه ديورند تنها براي 
 : نگاه شود به. استميعاد آن پايان يافته  1993گويا در سال 

Governor Urges Federal Govt to Renew Durand Line Agreement’, in DAWN, 2 September 
2005.   

 قانون اساسي افغانستان  50نگاه شود به ماده .   14
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کند، از اين رو، به خاطر آساني و وضاحت براي خوانندگان، 
ميالدي آن که نسبت به هجري قمري بيشرت در تنها از تقومي 

 . افغانستان مأنوس است، کار گرفته شده است
 

به اميد آن که اين پژوهش در وضاحت بيشرت موضوع سودمند واقع 
در راستاي دوسيت مردمان  -هرچند کوچک  -شده و خدميت باشد 

 . صلحجوي دو کشور مهسايه و مهفرهنگ افغانستان و پاکستان
 
 :د اعتبار خط ديورندميعا -1

بيشرت مردم افغانستان به اين باورند که موافقتنامه ديورند 
 Sir Henry(ميان آقاي هنري مارتيمر ديورند  1893که در سال 

Mortimer Durand(-  ،وزير خارجه دولت بريتانيا براي هندوستان
سال  100و امري عبدالرمحان خان به امضأ رسيد، تنها براي مدت 

اين گونه، ميعاد اعتبار . امضاي آن اعتبار داشت از تاريخ
اين باور در . بايد به پايان رسيده باشد 1993اين خط در سال 

آگاهي سياسي مردم افغانستان به آن پيمانه عميق است که حتا 
مشاري از رهربان طراز اول کشور نيز گاهي در اظهارات شان آن 

کنون از سوي اما با وجود آن، تا  15.را بازتاب داده اند
افغانستان و يا هوادارن اين ديدگاه ظاهرًا هيچ سندي پيشکش 

با بررسي اسناد مربوطه . نگرديده که مصداق ادعايشان باشد
ديده مي شود که در منت موافقتنامه ديورند و اسناد ديگري که 
ميان کميسيون هاي مشرتک تعيني و نشانه گذاري مرز هند 

به امضأ رسيده، موردي  1896ال افغانستان تا س -بريتانيايي
نيست که حمدوديت زماني صد ساله اين موافقتنامه را توجيه 

روشن نيست که  چگونه مهچو يک ادعاي ظاهرًا  نادرست تا  16.کند
اين حد، به گونه يي که به ندرت کسي بتواند آن را زير سؤال 

 بربد، عموميت پيدا کرده است؟
 

ن موافقتنامه ديورند هرگز در حايل که حمدود به صد سال بود
حقيقت ندارد، بايد گفت که در واقع، موافقتنامه ديورند به 
شکل ديگري حمدود به زمان حتا کوتاهرتي نسبت به صد سال  صورت 
گرفته بود و اين اصل را مي توان نه در منت موافقتنامه، 

 .بلکه در اسناد تارخيي روابط افغانستان با بريتانيا دريافت
 

ارخيي حاکي از اين است که پس از مرگ امري عبدالرمحان اسناد ت
لرد کرزن  -خان، دولت هند بريتانيايي به رياست وايسراي

)Lord Curzon (امري حبيب اهللا خان، دعوت  -از جانشني و فرزند وي

                                                 
در کابل  با يکي از رهربان بلند  2006فربوري  16گفتگو به تاريخ .   15

 .پايه دوليت

39  .C. U Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS 
Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XIII, Documents No. XII, XIII, XIV, XV, 
XVI and XIX (Calcutta: Government of India Central Publication Branch, 1933), pp. 256 – 278. 
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منود تا از هندوستان  بازديد و در باره مسائل مورد عالقه با 
مسائل مورد . و منايدمقامات هند بريتانيايي ديدار و گفتگ

عالقه بريتانيا در اين زمان مشمول يک بررسي کلي تفامهات 
پيشني ميان دوکشور، از مجله بازنگري موافقتنامه ها در باره 

 .سرحدات دو  طرف بود
 

امري حبيب اهللا به سفر هندوستان مايل نبود و در پاسخ به دعوت 
ي بيند؛ الرد کرزن اظهار داشت که وي نيازي به اين سفر من

با ) امري عبدالرمحان(زيرا با مهه تفامهات و توافقاتي که پدرش 
اين پاسخ امري براي دولت . انگليسي ها داشت، پابند مي باشد
از اين رو، وايسرا  روي . هند بريتانياي قانع کننده نبود

ضرورت سفر امري به هندوستان بيشرت از پيش پافشاري کرده و 
ات و توافقات پيشني بريتانيا با شخص تفامه خاطر نشان منود که

امري عبدالرمحان خان به امضأ رسيده بود و تنها در طول حيات 
اکنون که امري جديد به  .وي مدار اعتبار انگاشته مي شدند

کرسي قدرت نشسته، وي بايد اين موافقتنامه ها را جتديد 
اين گونه، دولت هند بريتانيايي خود اقرار منود که . منايد

افقتنامه ديورند تنها در طول زندگي امري عبدالرمحان مو
 . اعتبار داشت که با درگذشت امري، اعتبار سند نيز فسخ گرديد

 
در پي آن، دولت هند بريتانيايي براي آن که امري را وادار 

ميليون روپيه و  8/1به سفر منايد، از فرستادن مبلغ ساالنه 
 –از راه  هندوستان اجازه ترانزيت جنگ افزار به افغانستان

که هر دوي آن در موافقتنامه ديورند درج شده بود، خود داري 
سر اجنام، گرچه در اين مرحله، امري حبيب اهللا به هند . ورزيد

نرفت، مگر توافق منود تا وزير دولت در امور خارجه بريتانيا 
، را به منظور )Sir Louis W. Dane(لويي دين  -براي هندوستان

دين در حايل . باره مسائل مورد عالقه درکابل بپذيردگفتگو در 
که پيش نويس موافقتنامه جديدي را با خود داشت، در اواخر 

امري نيز از جانب خود، مسوده يي را . وارد کابل گرديد 1904
هتيه و پيشکش منود که به جز از تائيد و متديد توافقات پيشني 

اين موافقتنامه . تبا بريتانيا، چيز ديگري را در بر مني گرف
ميالدي به  1905مارچ  21پس از يک رشته گفتگوها به تاريخ 

 1.8امضأ رسيد و دولت هند بريتانيايي پرداخت مبلغ ساالنه 
را از سرگرفته و اجازه  -به مشول قروض پيشني -ميليون روپيه

داد تا افغانستان هرگاه خبواهد از طريق خاک هندوستان اسلحه 
اين موافقتنامه که بيشرت به طور خمتصر به  در 17. وارد منايد

ياد مي شود، تعهدات امري » حبيب اهللا –موافقتنامه دين«نام 
 :حبيب اهللا قرار زير است

 
بدين وسيله توافق مي منامي که ] امري حبيب اهللا[اعليحضرت ] من[

] خط ديورند[در امور مهم اساسي و فرعي مندرج موافقتنامه 
لي و خارجي و ساير تفامهاتي که در رابطه با امور داخ

                                                 
17 . Martin Ewans, Afghanistan: A New History (Richmond: Curzon, 2001), pp. 81-82 
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اعليحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلئ بريتانيا منعقد منوده 
و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به مهان موافقتنامه 

عمل منوده ام، عمل مي منامي و عمل خواهم کرد، و ] خط ديورند[
 18. من در هيچ معامله و پيماني آن ها را نقض مني منامي

 
ين رو، پس از انقضاي موافقتنامه ديورند با درگذشت امري از ا

دوباره  با شخص امري حبيب  1905عبدالرمحان، اعتبار آن در سال 
اهللا متديد گرديد که تا درگذشت وي و آغاز جنگ سوم افغان و 

 .دوام منود 1919انگليس در سال 
پس از جنگ سوم انگليس با افغانستان، هيات صلح افغانستان 

ياست علي امحد خان به راولپندي مسافرت منوده و به تاريخ به ر
معاهده صلح يف مابني دولت جليله «ميالدي  1919اگوست  8

 19.را به امضأ رسانيدند» بريتانيا و دولت مستقل افغانستان
دولت بريتانيا در اين معاهده و ضمامي آن، استقالل افغانستان 

غانستان را متجاوز را به رمسيت شناخت، ويل در عني حال، اف
خواند و متام موافقتنامه هاي پيشني با امريان افغانستان را 

به مشول پرداخت مستمري ساالنه به امريان . فسخ اعالم منود
. افغانستان و اجازه ترانزيت اسلحه از راه خاک هندوستان

اما تا جايي که به مشروعيت خط ديورند ارتباط مي گريد، ماده 
دولت افغانستان سرحد  :قرار زير مي نگاردپنجم معاهده صلح 

] حبيب اهللا[هند و افغان را مهان طوري که توسط امري مرحوم 
 .پذيرفته شده بود، مي پذيرد

 
از اين رو، براي خنستني بار موقف قانوني خط ديورند به عنوان 
مرز بني املللي افغانستان و هند بريتانيايي از حمدوديت 

حکمروايي هر امري فارغ شده و  مصادفت ميعاد آن با طول
مشروعيت آن توسط حکومات دو کشور مستقل افغانستان و 

 .بريتانيا به طور دائمي تائيد گرديد
 

و اما معاهده صلح راولپندي به گونه يي که از نامش پيداست، 
تنها به خاطر برپايي صلح ميان دو کشور به امضأ رسيد و در 

اگر دولت افغانستان با ماده چهارم آن تذکر رفته بود که 
رفتار نيک خود در برابر بريتانيا حسن نيت نشان دهد، پس از 
گذشت يک دوره شش ماهه امتحاني، بريتانيا حاضر خواهد بود 
تا به منظور اجياد روابط سياسي دوستانه، هيات ديگري را از 
افغانستان براي مذاکرات پذيرفته و روابط خويش را بر پايه 

هلذا گفتگوها دو باره از . ي رونق دهندهاي مستحکم تر
آقاي هنري دابس  1921سرگرفته شد تا اين که در جنوري سال 

)Sir Henry R. C. Dobbs (-  مناينده فوق العاده بريتانيا به کابل

                                                 
18  .  Aitchison, TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. XIII, No. XXI, p. 282 
19 . 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 
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معاهده «در پي آن، معاهده جديدي که به نام  20.اعزام گرديد
و  برپايي روابط دوستانه و جتاري ميان بريتانياي کبري

به منايندگي از دولت  -مسمي است، از سوي دابس» افغانستان
به منايندگي از دولت افغانستان، به  -بريتانيا و حممود طرزي

مهچنان . در کابل به امضأ رسيد 1921نوامرب سال  22تاريخ 
شايان يادآوري است که تبادله رونوشت هاي تصويب شده اين 

فربوري سال  6تاريخ معاهده از سوي حکومات هر دو کشور به 
 .نيز در کابل صورت گرفت 1922

 
منعقده  1919منعقده کابل، معاهده سال  1921معاهده سال

راولپندي را منسوخ منود، ويل خود آن، خط ديورند را به عنوان 
ماده . مرز بني املللي افغانستان يک بار ديگر به رمسيت شناخت

 :دوم اين معاهده در مورد، قرار زير است
 
طرف، مرز هند و افغان را، مهان طوري که از سوي دولت  دو

منعقده  1919اگوست  8پنجم معاهده  ۀافغانستان در ماد
  21.راولپندي پذيرفته شده بود، متقابًال  مي پذيرد

 
براي حکومات هردو کشور  1921 ۀبا آن هم، ماده چهاردهم معاهد

، با اين صالحيت را داده بود که آن را پس از گذشت سه سال
ترمجه منت ماده . دادن يادداشت رمسي به جانب مقابل، فسخ منايند

 : چهاردهم قرار زير است
مواد اين معاهده از تاريخ امضأي آن نافذ گرديده، و از مهان 

هرگاه هيچ يک از دو طرف، . تاريخ تا سه سال دوام مي منايد
دوازده ماه پيش از پايان سه سال متذکره، طرف ديگر را از 

مرعي األجرأ ] معاهده[ميم خود مبين بر فسخ آن آگاه نسازد، تص
مي باشد ايل اختتام يک سال پس از مهان تارخيي که يکي از دو 

    22.طرف آن را فسخ منوده باشد
 

. حکومت امري امان اهللا خان هيچگاهي اين معاهده را فسخ ننمود
در گذشته از آن، اين معاهده بعدها در دوران پادشاهي حممد نا

خان نيز از طريق تبادله يک يادداشت ديپلوماتيک ميان شاه 
وزيرخمتار حممد نادر خان در لندن، و آقاي آرتور  -ويل خان
 6وزير خارجه بريتانيا، به تاريخ  -)Arthur Henderson(هندرسن 
بند دوم يادداشت وزيرخمتار . تاييد گرديد 1930جوالي 

 :افغانستان در اين باره چنني مي نگارد
 

                                                 
20  .W. K. Fraser-Tytler, Afghanistan: A Study of Political Developments in Central Asia and 
Southern Asia, (London: Oxford University Press, 1953), p. 198. 

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

22 C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. 
XIII, No. XXIV, p. 292 
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من نيز افتخار دارم تا رمسًا ضبط ] به يادداشت مشا[در پاسخ 
و  1921معاهده [منامي که درک ما نيز مهني است که اين دو معاهده 

داراي اعتبار تام بوده و کامًال مرعي ] 1923معاهده جتاري جون 
  23.األجرأ اند

 
به گفته برخي از آگاهان، به رمسيت شناخنت مرز بني املللي ميان 

فغانستان و هند بريتانيايي الزمه به دست آوردن استقالل ا
افغانستان بود که شاه امان اهللا مني توانست از آن سر باز 

مهچنان بايد گفت که ضمن اين معاهده، نامه مناينده فوق  24.زند
العاده بريتانيا به وزير خارجه افغانستان به گونه غري 

دولت افغانستان به مستقيم، اعرتاف به طبيعي بودن عالقمندي 
برخي ادعا 25.چگونگي وضعيت قبايل آن سوي خط ديورند مي کند

اين نامه براي شاه امان اهللا حد اقل هبانه يي  منوده اند که
 26.داد تا گاهگاهي در امور قبايل ماوراي سرحد مداخله منايد

 
از آنچه در باال گفته شد، بر مي آيد که اعتبار موافقتنامه 

غاز براي صد سال نه بلکه براي مدت بسيار خط ديورند در آ
ويل . بوده است) براي زمان حيات امري عبدالرمحان خان(کوتاهرت

بعد ها اين موافقتنامه و مرز افغانستان با هند 
بريتانيايي، دست کم يک بار از سوي حبيب اهللا خان، دو بار از 
سوي امان اهللا خان و يک بار از سوي حممد نادر خان تاييد 

ديده و ميعاد اعتبار آن از حمدوديت مصادفت با طول گر
 . حکمروايي هر امري فارغ شده و داميي گرديد

 
 :حتميلي بودن خط ديورند -2

عامل ديگري که در افغانستان مشروعيت خط ديورند را مهيشه 
مورد سؤال قرار داده، مبين بر اين است که گويا موافقتنامه 

از اين رو، . خان حتميل شده بودخط ديورند بر امري عبدالرمحان 
موافقتنامه يي که حتميلي باشد، براي افغانستان فاقد اعتبار 

برخي از تارخيپژوهان افغان نگاشته اند که موافقتنامه . است
اقتصادي  ۀديورند بر امري عبدالرمحان خان با هتديد جنگ و حماصر

 از سوي بريتانيا حتميل شده بود و امري پيش از امضاي اين
موافقتنامه، نه جرگه يي تشکيل منود و نه مشوره يي با 

                                                 

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

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

 
25 C. U. Aitchison, B.C.S, A Collection of TREATIES, ENGAGEMENTS AND SANADS, Vol. 
XIII, No. XXIV, p. 296 
26 . 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 برخي از نويسندگان خارجي اين ادعا  27.مأموران خود کرد
را رد منوده و مي نگارند که امري در حقيقت از پيشنهاد تعيني 

زيرا  پيش از آن، دولت . سرحد افغانستان استقبال گرم منود
اهراه پيوسته به سوي هند بريتانيايي با ساخنت خطوط آهن و ش

قندهار و کابل در پيشرفت بود، ويل تعيني سرحد به آن توقف 
 28 .داد
 

گذشته از آن، اين هم يک واقعيت مسلم است که امري 
موافقتنامه ديورند را در برابر افزايش پول ساالنه اش از 

ميليون روپيه هندي،  1.8ميليون به  1.2سوي بريتانيا، از 
 .واقعيت در ماده هفتم معاهده درج است جزييات اين. پذيرفت

 
به يادداشت » ديورند حتميلي بودن خط«مهچنان خمالفان ديدگاه 

هاي امري عبدالرمحان اشاره مي کنند که در آن از انعقاد 
گذشته از آن، . موافقتنامه ديورند به رضايت ياد شده است

ز اسناد دست داشته بيانگر آنست که امري عبدالرمحان خان پس ا
انعقاد موافقت نامه ديورند دربار بزرگي را در کابل ظاهرًا 
براي مأموران دولت و بزرگان کابل برگزار منودکه در آن با 

ديورند به عنوان يکي از  وافقتنامهکمال رضايت در باره م
در پايان . دستاوردهاي مطلوب زمان حکمروايي اش سخنراني منود

گي از حاضران جملس در محايت سخنراني امري، منت ديگري به منايند
اما از ديدگاه برخي از  29.از اين دستآورد وي قرائت گرديد

تاريخ پژوهان افغان، سخنراني امري مردم را در برابر يک کار 
اجنام شده قرار داد و پاسخ حاضران مبين بر محايت از عملکرد 

يک جوابيه فرمايشي از پيش «امري در اين زمينه، به جز از 
مهچنان برخي از  30.ارزش ديگري را دارا مني باشد» دهتعيني ش

تارخيپژوهان افغان آن خبش هاي يادداشت هاي امري را که در 
 31.باره تعيني مرزها است، جعلي مي دانند

 
با توجه به آنچه در باال آمد، حتميلي بودن موافقتنامه 

ويل به فرض . ديورند آشکارا يک موضوع مستدل و قابل حبث است
اين ادعا صحت داشته باشد، باز هم دشوار خواهد بود  آن که

که مشروعيت خط ديورند را به عنوان مرز بني املللي 
پاکستان از اين حلاظ مردود بشمارمي زيرا در اين  –افغانستان

 :مورد دست کم دو اصل زير نيز مي تواند مطرح باشد
 

                                                 
27 . 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. 
28 . Martin Ewans, Afghanistan: A New History, pp. 76-79 
29 . 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 مسري تاريخ، جلد يکم، ص  . 30
31 . M. Hassan Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan, p. 185. 
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با خالف آنچه بيشرت تصور مي شود، مشروعيت مرز افغانستان  -1
هند بريتانيايي به گونه احنصاري منوط به موافقتنامه ديورند 

در اين باره، دست کم چند . نبوده است 1893منعقده سال 
موافقتنامه از مجله موافقتنامه گندمک پيش از امضاي 
موافقتنامه ديورند و چهار معاهده ديگر پس از آن که روي آن 

از سوي  1930و  1921، 1919، 1905به ترتيب در سال هاي 
روشن است که . افغانستان توافق صورت گرفته، مطرح مي باشد

افغانستان مني تواند ادعا منايد که مهه اين معاهدات زير هتديد 
و فشار خارجي منعقد گرديده است، به ويژه که معاهده اجياد 

نه تنها که به امضأ  1921-روابط دوستانه و جتاري منعقده کابل
در کابل ميان  1922يز گرديده و در سال رسيد، بلکه تصويب ن

 .حکومات دوکشور رمسًا تبادله شدند
 
اگر به تاريخ سياسي تأسيس دولت هاي ملي معاصر اندکي  -2

نگاه شود، در واقع، موجوديت کم و بيش فشار خارجي به عنوان 
يک عنصر ذاتي در تعيني مرزهاي  بيشرت کشور هاي معاصر مهيشه 

قرار باشد که موجوديت فشار خارجي را اگر . مطرح بوده است
در تعيني مرزهاي کشورها به عنوان يک عنصر منفي نکوهش منوده 
و به اساس آن، مشروعيت مرزها را به گونه يک جانبه بازنگري 
مناييم، نظام کنوني بني املللي يک سره برهم مي خورد، زيرا 

رزهاي هستند بسياري کشورهاي ديگري که مهچنني آرزو دارند تا م
 . شان در برگرينده ساحه وسيع تر باشد

 
مهچنان بايد در نظر داشت که تا کنون هيچ کشوري از موقف 
افغانستان در رابطه با مساله خط ديورند پشتيباني ننموده 

اما در مقابل، مهه . به مشول هندوستان و شوروي پيشني –است
 کشورهاي پرقدرت و سازمان هاي مهم بني املللي، به مشول

امريکا، انگلستان، سازمان ملل و کشورهاي اسالمي خط ديورند 
پاکستان به  –را به مثابه مرز قانوني و داميي افغانستان

  32.رمسيت مي شناسند
 
 :اعتبار خط ديورند پس از فروپاشي هند بريتانيايي -3

براي خنستني بار براي  1947فروپاشي هند بريتانيايي در سال 
ي فراهم آورد تا مشروعيت خط ديورند حکومت افغانستان دليل

صدر اعظم وقت، در  -پس، شاه حممود خان. را زير سؤال بربد
 31ديداري با وزير دولت در امور خارجه بريتانيا به تاريخ 

چون معاهدات پيشني در باره «در لندن واضح منود که  1947جوالي 
ه افغانستان با هند بريتانيايي به امضأ رسيد –مرز هندوستان

بود و حاال که دارد وجود سياسي آن کشور لغو مي گردد، هلذا، 
پس از انتقال قدرت به پاکستان، متام اين معاهدات از سوي 

                                                 
32 . 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. 
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اين . »دولت افغانستان به خودي خود ساقط انگاشته مي شوند
صورت، موقف حکومت افغانستان در اين مورد حتا پيش از 

 33.م گرديد، اعال1947اگوست  14استقالل پاکستان، در 
 

مهني است که روابط افغانستان با پاکستان از آوان تولد آن 
کشور به عنوان يک کشور مسلمان دوستانه نبود بلکه با خصومت 
آغاز گرديد و مردود مشردن خط ديورند و پشتيباني شديد از 
داعيه پشتونستان، مهمرتين اصل سياست خارجي کشور را مي ساخت 

هي داخلي و منايندگي هاي افغانستان که از سوي رسانه هاي گرو
در خارج، در درازاي چندين دهه بعدي پيوسته و پيگريانه 

  34.ترويج مي گرديد
 

و اما ببينيم که موقف افغانستان را تا چه حد مي توان ...
 بر اساس قوانني بني املللي توجيه منود؟

 
ت در رابطه با جانشيين دولت ها در تراز بني املللي، قوانيين هس

جمموعه قواعدي که مشخصًا به اين . که مي شود به آن رو آورد
 Vienna Conventionمنظور در يک سند حقوقي بني املللي تدوين شده، 

on Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRT) » کنوانسيون ويانا
 35.نام دارد» معاهدات] بر[جانشيين دولت ها ] تأثريات[در مورد 

تصريح مي منايد که جانشيين دولت ها بر  VCSSRTيازدهم  ۀماد
 :موارد زير تأثري مني گذارد

 .مرزهاي بني املللي که با معاهدات به وجود آمده است - أ
مسووليت ها و حقوقي يي که با معاهدات به وجود آمده و  - ب

 36 .مرتبط به امور مرزي مي باشد
 

نستان بوده پس، اين گونه، خالف آنچه مهواره موقف دولت افغا
فروپاشي دولت هند بريتانيايي و به ميان آمدن دولت  -است

مستقل پاکستان به عنوان جانشني آن در مناطق مشال غربي 
مسلمان نشني نيمقاره، به هيچ رو، از مشروعيت اين مرز مني 

 .کاهد
 

، VCSSRTبايد خاطر نشان منود که مطابق به ماده هفتم  ،البته
کنوانسيون که بر عموم قوانني بني  آن عده از مندرجات اين

املللي در عرصه جانشيين دولت ها تأثري گذار نيستند، خود به 
سند بني . مرعي األجرأ مني باشند) قبل عطف به ما( شکل پس کنشي

                                                 
33 . 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 
34 . 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 
35 . United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3 
36. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3, Article 11. 
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، پس از 1996تدوين گرديد و در سال  1978در سال  VCSSRTاملللي 
يد که تکميل اقتضاي حد اقل تعداد امضأ کنندگان، نافذ گرد

. روشن است چندين دهه پس از به وجود آمدن پاکستان است
مهچنان بايد گفت که افغانستان تا کنون از کشورهاي امضأ 

ويل صرف نظر از اين که . کننده اين کنوانسيون نيست
را امضأ کند و يا خري، واقعيت  VCSSRTافغانستان خبواهد که 

بسيار کشورهاي  از سوي مشار 1996اين است که اين سند تا سال 
امضأ و تاييد گرديد که در نتيجه  -به مشول پاکستان  –جهان 

 .قابليت اجرايي را دارا شد
 
تصريح شده که متام امور ديگري که  VCSSRTمهچنان در مقدمه  

در چارچوب اين کنوانسيون تدوين نگرديده، کماکان مطابق به 
به داوري گرفته ) Customary International Law(قوانني عريف بني املللي 

روشن است که قوانني عريف بني املللي از مجله منابع . مي شوند
اصلي استخراج قوانني تدويين بني املللي مي باشد که به اين 
صورت آن نيز از موقف ما مبين بر عدم تداوم مشروعيت خط 

 .ديورند پس از به وجود آمدن پاکستان، محايت مني کند
 

در باال يادآوري گرديد، اگر قرار باشد بنا بر اين، آن چه 
که دولت هاي افغانستان و پاکستان توافق منايند تا موضوع 
مشروعيت خط ديورند را به دادگاه عدالت بني املللي براي 
داوري بسپارند، حمال به نظر مي رسد که ادعاي افغانستان مبين 

ت بر عدم تداوم مشروعيت به دليل جانشيين دولت ها مورد محاي
 .قضأيي بني املللي قرار گريد

 
 : انتقاد اخالقي از خط ديورند -4

جاي شک نيست که خط ديورند باعث شد تا قبايل باشنده در 
امتداد آن، که سده ها بدون مهچو يک مانعي زندگي منوده 
بودند، از هم جدا شده و آزادي هاي آمد و شد شان حمدود 

مردم مهتبار، مهزبان  چون اين مرز توده هايي بزرگي از. گرديد
و مهفرهنگ را از هم جدا مي منايد، از اين رو، مورد نکوهش 

 37.حکومت هاي پيشني افغانستان و بسياري از آگاهان بوده است
اين گونه، مي شود گفت که مشروعيت خط ديورند بنا بر موازين 

 .اخالقي نيز به باد نکوهش گرفته شده است
 

نني يک ديد انداز اخالقي را در ويل برخي از کارشناسان، اين چ
يک نوع زمينه تارخيي و اقتصادي آن جا داده و ادعا دارند که 
با درنظرداشت آن، اساس مناظره اخالقي در رد منودن مشروعيت 

از ديدگاه تارخيي؛ . پاکستان ضعيف مي باشد –مرز افغانستان
گفته مي شود که خصومت هاي قومي و قبيله يي در ميان اقوام 

بايل خمتلف دو سوي خط ديورند از قدمي موجود بوده و خالف و ق
آنچه منتقدان خط ديورند پنداشته اند، مني توان اين خط را 

                                                 
37 . Abdul Rahman Pazhwak, An Article on Pakhtunistan: A New State in Central Asia: Royal 
Afghan Embassy, London, 1960. John C. Griffiths, Afghanistan: Pall Mall Press, London, 1967 
p. 25. M. Hassan Kakar, A Political and Diplomatic History of Afghanistan, pp. 177-192 
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به مهني منوال، . به عنوان يگانه وسيله جدايي آن ها حمکوم منود
[ گفته مي شود که مراودات سياسي اقوام و قبايل مناطق غربي

رخيي بيشرت با ايران بوده، از ديدگاه تا ...]دراني، غلزايي و
ختک، يوسفزايي، [ در حايل که اقوام و قبايل مناطق شرقي

 -مراودات بيشرتي با هندوستان داشته اند...] مومند، وزيري و
البته نيمه دوم سده هژدهم ميالدي از اين حتليل مستثنا مي 

 .باشد که در اين جا مني گنجد
 

ر از خط ديورند از از ديدگاه اقتصادي؛ گفته مي شود که عبو
حمور مناطق پرنفوس مهتبار و مهفرهنگ آن گونه که ظاهرًا به نظر 
مي رسد، کامًال بي تفاوت در برابر اين مهگوني ها نبوده بلکه 
پس از تأمل بايسته در مورد پيوستگي ها و گرايش هاي نسيب 

به سخن ديگر، . جفرافيايي شان صورت گرفته است -اقتصادي
زي روي هم رفته به گونه يي طرح گرديده بود گويا خط سري مر

که مناطقي را که مناسبات اقتصادي شان بيشرت با شهرها و 
براي مثال، پيشاور، کويته،  -شهرستان هاي ماوراي آن بود

از مناطقي که مناسبات شان بيشرت با شهرهاي  -کوهات و بنو
ي براي مثال، جالل آباد، قندهار، غزن –افغانستان امروزي بود

  38.جدا منايد –و کابل
 

به هر رو، اين که کدام طرف مناظره در اين موضوع نزديکرت به 
حقيقت اند، مساله يي است که در باره آن هر کس مي تواند 

مگر هرگاه داوري قوانني بني . برداشت خود را داشته باشد
املللي در ميان باشد، باز هم شانس محايت آن از موقف اخالقي 

يف تر به نظر مي رسد زيرا بر پايه قوانني عريف افغانستان ضع
بني املللي، دو فاکتور داخلي و خارجي در شايستگي موقف اخالقي 

 :افغانستان نسبت به مرز پاکستان مي تواند خيلي مطرح باشد
چگونگي موقف تارخيي و کنوني دولت افغانستان نسبت به  -1 

 .مرزهايش با ديگر کشورهاي مهسايه
و يا عدم موجوديت مرزهاي بني املللي ديگر  موجوديت -2 

پاکستان از قلب مناطق  –کشورها که مهانند مرز افغانستان
پرنفوس مهنژاد، مهفرهنگ و مهزبان ديگر گذشته و سبب انقسام 

 .شان شده باشد
 

شايد پرسشي مطرح شود که اين دو فاکتور چه ارتباطي به موقف 
ديورند دارد؟  پاسخ  اخالقي افغانستان نسبت به مشروعيت خط

به اين پرسش را مي توان در ماهيت قوانني عريف بني املللي سراغ 
قوانني عريف بني املللي مشتق مي شود از ميزان چگونگي . منود

عملکرد مکرر و غري متناقض بيشرتکشورها در رابطه با امور 
از اين رو، . مشابه بني املللي در امتداد واحد متمادي زماني

وقف افغانستان در رابطه با ديگر مرزهايش و ميزان چگونگي م
چگونگي عملکرد بيشرت کشورهاي ديگر در عرصه هايي که مشابه 

                                                 
38 . Olaf Caroe, The Pathans: 550 BC-AD 1957: Macmillan, London, 1958, pp. XVIII, XX, 381-
383, 419 and 436. 
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حقوقي در  ۀبه شرايط خط ديورند باشد، جمموعًا منحيث يک قاعد
نظر گرفته مي شود تا در پرتو آن مؤجه بودن و يا غري مؤجه 

ورند بررسي بودن موقف اخالقي افغانستان روي معضله خط دي
 .گردد

 
با در نظرداشت اصول فوق، هنگامي به تاريخ رجوع شود، در مي 
يابيم که در آغاز تقريبًا مهه مرزهاي کنوني افغانستان در 

در اين ميان؛ خط . نيمه دوم سده نزدهم ميالدي تعيني گرديدند
ديورند يگانه مرزي بود که در باره آن با امري افغانستان به 

مرزهاي افغانستان با ديگر . ذاکره صورت گرفتشکل دوجانبه م
کشورهاي مهسايه، به مشول روسيه تزاري وقت و چني در نتيجه 
گفتگوهاي دوجانبه ميان بريتانيا و روسيه تعيني گرديد و به 

. افغانستان هيچگاهي حق اشرتاک در اين گفتگوها داده نشد
گري با کشور ايران اساسًا در نتيجه مياجني مامهچنان مرز 

 .بريتانيا ميان اين دوکشور تعيني گرديد
 

وقيت موضوع موجوديت مرز از ديدگاه اخالقي از سوي افغانستان 
مورد سؤال قرار مي گريد، قوانني عريف بني املللي حکم مي کند تا 
معيار به طور غري متناقض بر مهه مرزهاي اين کشور تطبيق 

با افغانستان  ويل با وصف آن که در مورد ديگر مرزهاي. گردد
هيچ مذاکره يي صورت نگرفته بود، با آن هم، دولت افغانستان 
مشروعيت اين مرزها را پذيرفته است، که اين خود اساس اخالقي 

 .ادعاي افغانستان را زير سؤال مي برد
 

مهچنان ناگفته نبايد گذاشت که مرزهاي مشايل افغانستان با 
ي از مردمان مهنژاد، کشورهاي آسياي ميانه نيز توده هاي بزرگ

مهتبار و مهفرهنگ و مهزبان را از هم جدا ساخته است و اگر 
قرار باشد که از منطق حکومت هاي پيشني افغانستان استفاده 
کنيم، فروپاشي شوروي بايد مهان تأثريي را بر مرزهاي 

آسياي ميانه داشته باشد که سقوط هند  -افغانستان
آيا افغانستان حاضر . اشتبريتانيايي گويا بر خط ديورند د

است تا بر ضد مشروعيت مرزهايش با مجهوري هاي آسياي ميانه 
 مهچو يک موقف مهانندي را پيش گريد؟

 
تا جايي که به فاکتور خارجي ارتباط مي گريد؛ واقعيت اين 
است که در جهان بسا مرزهاي ديگري ميان کشورهاي خمتلف هست 

. رهنگ و مهزبان شده استکه باعث شق شدن مردمان مهتبار، مهف
اگر قرار باشد که به اين اساس هر کشوري مرزهايش را زير 
سؤال برده و خواهان استقالل و يا پيونددهي مناطق زير 
حاکميت کشورهاي مهسايه با قلمرو خودش شود، نظام کنوني بني 
املللي برهم خواهد رخيت و اما واقعيت اينست که نه افغانستان 

د را مورد سؤال قرار مي دهد، و نه آن کشور مرزهاي مشايل خو
هاي ديگر متوسل به منطق افغانستان در روابط با مهسايگان 

 .خود مي شوند
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ن ا

 
 حکومت

با روابط

اينجاست که قوانني عريف بني املللي استنتاج شده از رفتار و يا 
به مشول عملکرد افغانستان در  –عملکرد بيشرت کشورهاي جهان

در نقطه مغاير موقف  –رابطه به مرزهايش با آسياي ميانه
افغانستان مبين بر معضله خط ديورند قرار گرفته و داوري بني 
املللي احتماًال يک بار ديگر افغانستان، نه پاکستان، را 

 .سرزنش مي منايد
 

 :نتيجه گريي
خط ديورند يگانه مرز بني املللي افغانستان است که در نتيجه 

ه قبلي اش به وجود گفتگوهاي دوجانبه ميان افغانستان و مهساي
آمده، ويل با وجود آن، اين يگانه مرزي است که افغانستان آن 

اگر به قوانني بني املللي و نظام قضايي بني . را مني پذيرد
املللي نظر اندازي شود، به دشوار مي توان موقف افغانستان 

 . را در اين مورد توجيه کرد
 

خط ديورند ميان در مشار مسائلي که در به درازا کشيدن مساله 
افغانستان و پاکستان تأثري به سزأ دارد، يکي هم اينست که 
مردم افغانستان به اطالعات مربوطه در زمينه درست دسرتسي 

اينجاست که منايندگان مردم و يا روشنفکران به گونه . ندارند
عاطفي ظاهرًا از موقف حکومت هاي پيشني در اين زمينه 

 از آن که آيا اين موقف به راسيت پشتيباني منوده اند، بي خرب
قابل توجيه بوده است و يا اين که به گفته برخي از آگاهان، 
رژمي هاي پيشني افغانستان به چنني سياسيت متوسل مي شده اند تا 
توجه مردم را از مشکالت داخلي افغانستان به سوي يک دمشن 

ل هاي سر اجنام، چون در طول سا. تصوري به خارج فرافگين منايند
متمادي، مساله مرز با پاکستان حل نگرديده و عموم افغان ها 
تقريبًا در تراز ملي با اعتماد به رهربان سياسي، روشنفکران 
و رسانه هاي گروهي افغانستان ظاهرًا متيقن هستند که خط 
ديورند عاري از مشروعيت قانوني و اخالقي است، از اين رو، 

کومت افغانستان هم خبواهد، از در چنني حاليت حتا اگر رهربي ح
ترس خمالفت مردم مني تواند آشکارا در مورد ضرورت کنار آمدن 

 .با پاکستان در اين موضوع ابراز نظر منايد
 
اين گونه، در ميان حکومت، مراجع انسجام افکار عامه و  

مردم عادي، به گونه يي که در طرح زير منايانده شده است، يک 
به وجود آمده » تن آسا«تقوييت و به اصطالح نوع زجنريه متقابال 

که ظاهرًا هيچ يکي از سه عنصر سازنده آن حاضر نيست تا به 
هباي سرزنش از سوي آن دوي ديگر، از حلقه پا بريون کشيده و 

در اين . خواستار حل مساملت آميز و واقعبينانه معضله گردد
ط ميان، چيزي که به گروگان گرفته شده است، مهانا رواب

پاکستان مي باشد که تاثريات سؤي آن در شئون  –افغانستان
 .گوناگون زندگي مردم افغانستان عميق و به مهه روشن است
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 زجنريه تن آسا ميان حکومت، مراجع انسجام و تشکيل افکار عامه و مردم

 در معضله خط ديورند 
 

تان در پس اگر افغانستان به گونه جدي خبواهد روابطش با پاکس
درازمدت هببود يابد، سر اجنام، بايد اين حلقه تن آسا را 
درهم شکند و حد اقل ابتکار در اين راستا اين خواهد بود که 
حمتواي اسنادي را که افغانستان در باره مرز پاکستان با خود 
دارد، ديگر از حمرميت بي جا بريون کشيده و در معرض ديد عامه 

ردم در اين عرصه نزديکرت به قرار دهد تا ديدگاه هاي م
گذشته از آن، افغانستان مي تواند باب تفاهم . واقعيت شود

را با پاکستان آغار منوده و در يک فضاي کمرت آگنده از 
سخنپردازي هاي نامسووالنه و فشارهاي ناشي از کم اطالعي 
مردم،  پا به مرحله حل معضله به طور داميي و واقعبينانه 

 .بگذارد
 

ت که استمرار اوضاع خصومت آميز ميان افغانستان و روشن اس
پاکستان به سود هيچ کدام نيست و هر دو عالقه دارند تا 

تا جايي که به منافع ملي افغانستان . روابط شان هببود يابد
 -ربط مي گريد، در متام معاهدات مربوط به مرزهاي افغانستان

براي . پاکستان تعهداتي هست که از آن مي توان هبره برد
مثال، در مهه اين معاهدات جانب هند بريتانيايي متعهد 
گرديده تا براي افغانستان از طريق بندرهاي آن کشور امتياز 
ترانزيت آزاد را بدهد و اما جانب افغانستان بايد اين را 

ديگر يک در نظر داشته باشد که اجازه ترانزيت از خاک کشور 
طابق به قوانني بني املللي زيرا م .امتياز است، نه يک حق مسلم

کنرتل کامل بر دارايي هاي طبيعي و منابع يک کشور مستقل در 
زمره اصول حاکميت ملي آن کشور به مشار مي رود و هر امري که 

 39 .منايف آن باشد، مردود مشرده مي شود
 
اين گونه، تالش افغانستان کمرت مي تواند در جهت احقاق  
د بلکه مي توان کوشش در جهت آن از پاکستان مؤثر باش» حقوق«

منود تا روابط به قدر کايف هببود يابد که دولت پاکستان به 
خاطر ناگزيري هاي مرتبط به منافع ملي و اقتصادي خودش اين 

 .تعهدات را خود با عالقمندي مراعات منايد

                                                 
39 .Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, Article 13 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf, 23 August 1978, 
Vienna, accessed 20 July 2006. 
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شايان يادآوري است که حل مساملت آميز مساله خط ديورند 

کامًال نيک ميان دو کشور مني تواند  يگانه عامل متضمن روابط
زيرا اهداف سياست خارجي پاکستان در افغانستان پس از . باشد

جتاوز شوروي پيشني تا کنون  فراتر و بزرگرت از آن است که 
از . رهربان آن کشور در دهه هاي پيش از جتاوز آرزو مي کردند

سوي ديگر، حل اين معضله به معناي آن نيست که در بني دو 
کشور مرزي به مثابه يک ديوار آهنني به وجود آمده و مردمان 
دو کشور را که باهم وابستگي هاي عميق دارند، از هم بيگانه 

البته احياي ديوارهاي آهنني در عصر حاضر نه تنها که . منايد
در حقيقت حکم شنا در مست مقابل آب را دارد، بلکه با برنامه 

نيز مهاهنگي و مهخواني  هاي اقتصادي منطقه يي افغانستان
ندارد و اما تالش در جهت حل اين معضله مي تواند خنستني گام 
در راستاي باور سازي ميان دو کشور باشد، تا با پيگريي آن، 

 . روابط آهسته آهسته هببود يابد
 

جاي شک نيست که پارملان کشور مهمرتين هناد تصميمگريي در مورد 
پيش از آن که پارملان در باره ويل . موضوعات با ارزش ملي است

مسائل مهم ملي از اين دست به مباحثه آغاز منايد، خيلي مهم 
است تا منايندگان مردم در باره جوانب گوناگون آن اطالعات 
کايف داشته باشند و ايل اگر اين موضوع يک بار ديگر به معرض 
لفاظي هاي نامسووالنه تعصب آميز تبديل شود، آينده روابط با 

 . کستان اميد خبش خنواهد بودپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عزيز پور. م. ع 

 نکاتي در باره



 64

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

 )با منت موافقتنامه به پارسي و انگليسي(

مي نويسند که گويا خط ديورند بر امري عبدالرمحان خان از ... 
.  انگليس بود، حتميل گرديدکه سياست سنيت -راه توسل به زور

هنگامي که امري نقشه اين خط را از هند برتانيايي مطالبه 
منود، پس از مشاهده آن در شگفيت فرو رفت و ديد که مناطق 
قبايل پشتون و بلوچ دو نيم گرديده که يک نيم آن به طرف 

 .انگليس ها شناسايي گرديده است

ديورند به )  Agreement(و ديگر اين که در موافقتنامه...
نتيجه اين . سخن به ميان آمده است» خط«از کلمه  40»سرحد«عوض

ساحه نفوذ را  -سرحدکه خط و سرحد از هم فرق دارند، چون 
 .مرز کشور را -خطتعيني مي کند و 

يکي حتميلي : در مجله خنسِت اين نقل قول، دو نکته مطرح شده است
ان انعقاد بودن موافقتنامه و ديگري نبوِد نقشه در زم

 . موافقتنامه

در مورد خنست، البته ترديدي نيست که اين موافقتنامه حتميلي 
اما حتميلي بودن آن هم برمبناي معيارهاي . و نابرابرانه بود

که کاربرد زور براي مستعمره ساخنت و يا اشغال (آن زمان، 
و هم بر اساس هنجارهاي ) سرزمني هاي ديگران چيزي عادي بود

ه مرزهاي حتميلي استعماري آن روزه را خلل ناپذير ک(امروزين 
به معناي غري قانوني بودن و مردود بودن ) و ثابت مي شناسد

 . آن موافقتنامه مني باشد

البته، رد اين موافقتنامه، هنگام به استقالل رسيدن کشور و 
نيز در هنگام به استقالل رسيدن نيمقاره و جدايي پاکستان از 

                                                 
از هم بيخي تفاوت داشته و » مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت که  . 40

به گسرته  سرزميين  يي که در   )frontier )boundary  -سرحد. مهتا مني باشند
گذشته، زماني  که ميان  کشورها خط مرزي بني املللي وجود نداشت، به 

) border(برعکس، مرز . عنوان يک ساحه حايل ميان دو کشور اطالق مي گرديد
به خط فاصل شناخته شده بني املللي ميان دو کشور اطالق مي گردد که 

يعين از ديدگاه هندسي تنها داراي طول است . دقيقا  داراي يک بعد است
خطي است که ساحه حاکميت دولت ها را از هم  -مرز. و عرض و هپنا ندارد

ود، بلکه به صورت عمودي جدا مي سازد که نه تنها شامل روي زمني مي ش
هم فضاي باالي تراز زمني و هم عمق زير زمني را در بر مي گريد که هم 

از مهني . قلمرو هوايي و هم عمق زير زميين کشور شامل حاکميت ملي مي شود
رو، کلمه سرحد تقريبا امروزه مرتوک شده است و کاربرد آن از ديدگاه 

سرحد ميان هرگاه بگوييم  براي مثال،. حقوق بني الدول درست نيست
مرز ميان افغانستان نادرست است و بايد گفته شود  افغانستان و ايران

و مانندآن و از اين رو، بايد از کاربرد کلمه سرحد در مهچو  و ايران
 .ويراستار -موارد پرهيز شود



 65

ه يي در جنوب کشور پديد آمده بود، داراي هند که اوضاع تاز
امهيت و قابل بررسي بود که بايد از سوي افغانستان به صورت 

   .جدي، پيگريانه و روشن با انگليسي ها در ميان گذشته مي شد

مهگان مي دانند که در مقطع تارخيي پيش از رسيدن انگليسي ها 
يل هندوستان به هند و تسخري آن کشور از سوي آن ها، مناطق مشا

که امروز پاکستان را تشکيل مي دهند، زير سيطره پادشاهان 
درآن روزها، تاريخ جهان کشوري را به نام . افغانستان بود

مهان . پاکستان نه مي شناخت و نه هم، چنني نامي موجود بود
اما . گونه که کشوري به نام اسراييل در آن وقت وجود نداشت

بني ملللي يک واقعيت اند که هر امروز اين دوکشور در روابط 
ازگاهي، به هنگام و يا بي هنگام براي مهسايگان خويش هراس 

تا جايي که تأثري و نفوذ آنان به دليل کمک . افگين مي کنند
ها و پشتيباني هاي کشورهاي حامي شان در قضايا بارها بيشرت 

 .از آناني است که خود را مستحق تر مي دانند

کشور پاکستان، صرف نظر از اين که در  سرزمني هاي متشکله
ها بر  گذشته به تصرف کدام تشکيل سياسي قرار داشته و يا کي

آن حاکميت داشته اند، امروز قلمرو پاکستان را تشکيل مي 
اين که فالن . دهند و متام کشورها به اين واقعيت اعرتاف دارند

ماهيت تارخينويس چنان گفته و يا به مهان تاريخ دان چنني، بر 
 . موضوع هيچ تغيريي وارد مني کند

و هم  درتاريخ جهان، امپراتوري هاي بسياري پديد آمده اند
اگر بازماندگان امپراتوري هاي دوران پيشني . ناپديد شده اند

کشورهاي خمتلف، خواهان سرزمني هاي گذشته خود شوند، ادعاهاي 
خواهد  ما در هاله يي از اهبام خواهد ماند و نراه ما در چاه

 .»رفت

چيزي که براي ما اکنون مهم است، افغانستان امروزين است که 
هويت ملي و خصوصيت شهروندي ما در چهارچوب آن تبلور مي 

ما بايد حاال، از اوضاع کنوني کشور خود سخن بگوييم، . يابد
نه از گذشته، و بکوشيم آنچه را که حاال دارمي، از دست 

مان ما برمبناي اصل شهروندي دولت و دولتداري در ز. ندهيم
استوار است، نه بر اساس حتوالت گذشته تارخيي و روايت ها، يا 

 . پيوندهاي تباري، مذهيب، زباني و يا مالحظات ديگري ازين دست

مهانا اصل شهروندي است که پيوند حقوقي و سياسي يک شهروند 
برقرار مي سازد و حقوق و وجايب متقابل   را با دولت و کشورش

مسأله دوسيت . کشور و شهروند را با يکديگر به وجود مي آورد
امروز . و مؤدت با ديگر ملل از مهني مبداء آغاز  مي يابد

هم . افغانستان از آن کساني است که شهروندان اين کشور اند
مهني ها اند که از از صلح و آرامش در کشور به درجه خنست هبره 

. آن زيامنند مي گردند مند مي شوند، و از بربادي و تباهي
اختالف و نفاق ميان مهني شهروندان باعث ويراني کشور و 
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  مهرورزي و مهاهنگي آنان باعث هببود وضع در کشور و سراجنام
 . شگوفايي آن خواهد شد

تاريخ کشور ما نشان داده است که کشورهاي خمتلف حامي گروه 
ان در هاي خمتلف، تنها تا وقيت دوست بوده اند که منافع ش

کشورهاي بزرگ ذيدخل در . وجود آن گروه ها تامني مي شده است
اين . اوضاع کنوني کشور نيز از  اين امر مستثنا نيستند

کشورها هيچ حقي ندارند به هبانه کمک به افغانستان، خواست 
مهان گونه که در گذشته دولت . هاي خويش را بر ما حتميل کنند

ين دولت ها قانونأ نه براي زيرا ا. استعماري انگليس مي کرد
حتميل و تطبيق سياست هاي خويش به افغانستان آمده اند، بلکه 
مشروعيت بني املللي شان تنها بر پايه کمک به امنيت و 
بازسازي کشور بنا هناده شده است و دولت افغانستان اين را 
نيز بايد بداند که مشروعيت آن پيش از مهه بر مبناي مشروعيت 

در صورت بي توجهي به اين  .است، نه بني املللي ملي استوار
امر از سوي دولت، هبانه خوبي به دست خمالفان مي افتد که آن 

 . را در انظار عمومي مهچون دولت دست نشانده بنمايانند

مي نويسند گويا در باال گفته شد که  :و اما در باره نقشه...
که  -به زورخط ديورند بر امري عبدالرمحان خان از راه توسل 

زماني که امري  نقشه . سياست سنيت انگليس بود، حتميل گرديد
اين خط را از هند برتانيايي مطالبه منود، پس از مشاهده آن 
در شگفيت فرو رفت و ديد که مناطق قبايل پشتون و بلوچ دو 
نيم گرديده که يک نيم آن به طرف انگليس ها شناسايي گرديده 

 .است

که وجود نقشه در معاهدات مرزي، يک  شايان ياد آوري است
به صورت کل در مهه معاهده هاي مرزي ميان متام . نياز است

کشورهاي جهان، حد بندي يا جتديد مرز مهيشه در دو مرحله اجنام 
 :مي پذيرد

، مسري کلي خط مرزي در روي نقشه تعيني مي گردد در مرحل خنست 
ها، تپه ها، آب که درآن مهه مکان ها، حمل ها، راه ها، کوه 

که در مسري خط مرزي قرار دارند و يا ...ها يا دريا ها و 
نزديک به آن اند، منوده شده و امتداد خط مرزي در آن نشان 

، آنچه که در روي نقشه تعيني در مرحله دوم. داده مي شود
شده، در عمل به روي زمني از طريق نشانه گذاري پياده مي 

تريک هاي : نشانه هاي ويژه مانندبراي مثال، با گذاشنت . شود
اما در بسياري . مرزي، ديوار، برج، سيم خاردار و مانند آن

حالت ها موانع طبيعي مانند کوه ها، رودخانه ها و مانند 
آن، که ميان دو کشور اند، باعث جدايي آنان مي شوند که 
درين صورت، گذاشنت نشانه ها و عالمت هاي مرزي لزومي ندارد 
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آمو که خط مرزي افغانستان با تاجيکستان و  مانند رود
 41.ازبيکستان را تشکيل مي دهد

با خواندن منت موافقتنامه، ديده مي شود که مهني شيوه در مورد 
چنانچه در ماده  .موافقتنامه ديورند نيز به کار رفته است

، از وجود نقشه پيوست موافقتنامه، به وضوح ٤و  ٣، ١هاي 
مني داند که اين روايت از کدام مدرک اين قلم . ياد شده است

خط ديورند گويا بر امري عبدالرمحان خان  به دست رسيده است که 
که سياست سنيت انگليس بود، حتميل  -از راه توسل به زور

هنگامي که امري نقشه اين خط را از هند برتانيايي . گرديد
مطالبه منود، پس از مشاهده آن در شگفيت فرو رفت و ديد که 

ناطق قبايل پشتون و بلوچ دو نيم گرديده که يک نيم آن به م
 .طرف انگليس ها شناسايي گرديده است

براي آگاهي بيشرت در باره موضوع، هبرت است هم منت انگليسي و 
 : هم ترمجه پارسي دري آن به توجه خوانندگان برسد

 :منت انگليسي :موافقتنامه چنني آمده است ١در ماده 

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. 

 :ترمجه پارسي دري

عايل جناب امري از واخان قلمرو شرقي و جنوبي )  frontier(حد  -1 
در نقشه پيوست موافقتنامه کشيده تا مرز پارس، خطي را که 
 .شده است،  تعقيب خواهد منود

 :منت انگليسي 

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. 

 :ترمجه پارسي دري 

حکومت بريتانيا توافق مي منايدکه به عايل جناب امري، . 3 
از سوي . امسار و وادي باالي آن را تا چنک واگذار مي منايد

                                                 
ه عنوان خط مرزي در مهچو موارد خط تالوگ يا خط ميانه رودخانه ها ب.  41

 .ويراستار -گردد ارزيابي مي
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ديگر، عايل جناب امري توافق مي منايند که هيچ گاه در سوات، 
باجور و چرتال به مشول وادي ارنوي يا باشگل مداخلت خنواهند 

چناني که در تانيا مهچنان توافق مي منايد، حکومت بري. کرد
، نشان داده نقشه مفصلي که از پيش به  عايل جناب داده شده

شده است، ملک برمل را به عايل جناب واگذار منايد و عايل 
جناب از ادعاي خود به بقيه سرزمني وزيري و داور دست مي 

ست واالشان عايل جناب مهچنان از ادعاي خود به چاگي د. کشند
 .بردار مي باشند

 :منت انگليسي 

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. 

 :دري ترمجه پارسي

اين، تا جايي که عملي و مطلوب پس از  )frontier(خط سرحدي  -4
مشرتک ) هيات هاي بلندپايه(باشد، از سوي کميسونرهاي 

بريتانيايي و افغاني با تفصيل پياده و نشانه گذاري خواهد 
شد و هدف هيأت ها اين خواهد بود که با تفاهم يکديگر به 

موافقت منايند که با عايل ترين دقت ممکن ) boundary(سرحدي 
پيوست نقشه اين موافقتنامه، با در نظر داشت  مطابق خط مرزي

 .باشد frontierحقوق حملي موجود روستاهاي متصل به 

از مفاد اين ماده ها چنني بر مي آيد که نقشه مرزي مهزمان با 
انعقاد موافقتنامه مرزي موجود بوده و به دسرتس عبدالرمحان 

از افزون بر آن، جاهايي که خط مرزي . خان قرار داشته است
روشن . آن مي گذرد، در موافقتنامه آشکارا بيان گرديده است

است که بدون نقشه پيوست موافقتنامه، نشانه گذاري جاهايي 
از . که در موافقتنامه در نظر گرفته شده، ناممکن مي منايد
در . سوي ديگر، وجود نقشه در معاهدات مرزي امري حتمي است

نشانه گذاري کرد و ساحه  غري آن، مني توان مکان ها و حمالت را
 . حاکميت دو دولت را از هم جدا ساخت

هيات انگليسي بيش از چهل روز در «به نوشته روانشاد غبار، 
کابل مباند و طي اين مدت با امري عبدالرمحان خان مذاکره مي 

در حايل که سپاه انگليس در مرز افغانستان در حال . کرد
 . »آماده باش بود

در اين مدت، . ر مذاکرات مدت کمي نيستاقامت چهل روزه د
حتمأ با نقشه کار مي شده است و فرصت براي ديدن نقشه و مسري 

از اين رو، اساسي . حرکت خط مرزي به حد کايف ميسر بوده است
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. ندارد باور کنيم که معاهده بدون ديدن نقشه امضأ شده است
عبدالرمحان خان کسي نبود که معاهده را بدون نقشه و به 

 . امضأ کند» ناخوانده«  اصطالح

از سوي ديگر، ما درين موافقتنامه با موازين حقوقي بني 
آنچه به نام . کار دارمي، نه به روايت تارخيدانان و املللي سر

مللل ياد مي شود، چيزي نيست که ا موازين الزامي حقوقي بني
طرح شده باشد و يا روايت شده باشد، بلکه آن نظامي است از 

ن الزام آور حقوقي که در روابط ميان دولت ها حاکم موازي
بوده و دولت ها با اعمال خويش آن را پذيرفته اند و ازآن 

بسياري از اين موازين و مقررات، از دوران . پريوي مي کنند
هاي پيشني براي جامعه بني املللي امروزين به ارث رسيده است 

رواياتي که از . ندکه از حلاظ حقوقي الزم االجرا به مشار مي رو
اين يا آن راوي حکايت مي شود، در حقوق بني امللل منبع مشرده 

چون در آن اراده دولت ها . مني شوند و امهيت حقوقي ندارند
تنها ديدگاه يک شخص يا   آن را مي توان. متبلور نيافته است

 . روايت تارخيي گفت

ل، سند در داوري هاي بني املللي، تنها منابع حقوقي بني املل
به سخن ديگر، يگانه سند حقوقي يي . حقوقي به  مشار مي آيند

که درين قضيه وجود دارد، موافقتنامه ديورند و نقشه پيوست 
تنها مفاد موافقتنامه است که در گام خنست براي . به آن است

زيرا مهني موافقتنامه، . ما و هر مقام بي غرض ديگر امهيت دارد
آن وقت افغانستان با امپراتوري نتيجه توافق اراده دولت 

چيزي که در عمل اجنام يافته است و . وقت بريتانيا مي باشد
امروز نيز مرزي رمسي دو کشور افغانستان و پاکستان را تشکيل 

 .مي دهد

مهان گونه که در حقوق داخلي، قاضي يا دادرس براي اصدار حکم 
هاي در يک دعوا نياز به موازين حقوقي يي دارد که قانون 

داخلي کشور در دسرتسش مي گذارند، در حقوق بني امللل نيز 
دادگاه بني املللي به منظور بررسي دعوا ميان دولت ها به 
موازيين نياز دارد که به عنوان منابع حقوق بني امللل شناخته 

قاضي تنها  به مهان منابع براي بررسي و شناسايي . شده اند
 . اختالف و صدور حکم تکيه مي کند

يکي از سندهاي مهمي که در آن از منابع حقوق بني امللل تذکر 
آيني نامه ديوان بني « يافته و آشکارا نام برده شده است،

است که جزو الينفک نظام حقوقي معاصر و خبش » املللي دادگسرتي
 . ناپذير منشور سازمان ملل است جدا

نه زير اين آيني نامه، منابع حقوق بني امللل را به گو ٣٨ماده 
 :ذکر مي کند
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ديوان که وظيفه آن تصميمگريي بر اساس حقوق بني امللل در   -١
باره اختالف هاي ارجاع شده به آن است، بايد موارد زير را 

 :اعمال کند

ي بني املللي اعم از عام يا ) کنوانسيون ها(معاهده ها ) آ
خاص که موجد قواعد حقوقي بوده و از سوي دولت هاي طرف 

 .صرحيأ شناخته شده انداختالف 

ملللي به مثابه دليل قطعي براي يک رفتار عمومي اعرف بني ) ب
 .که به صورت قاعده حقوقي پذيرفته شده است

اصول کلي حقوقي که از سوي ملل متمدن به رمسيت شناخته ) پ
 .شده است

آيني نامه، تصميم هاي قضايي و  ٥٩با رعايت مفاد ماده ) ت
وقدانان بني املللي کشورهاي خمتلف به عقايد برجسته ترين حق

 .براي تعيني قواعد حقوقي) کمکي(فرعي   منزله وسيله

مقررات حاضر، خدشه يي به اختيار ديوان در صدور حکم  -٢
وارد  مني آورد، مشروط به اين » انصاف و عدالت ۀقاعد«مطابق 

 ».که اصحاب دعوا با آن توافق داشته باشند

منابعي که در اختيار ديوان بني بنا بر مفاد اين ماده، 
املللي دادگسرتي براي حل نزاع بني دول قرار مي گريد، عبارت 
اند از معاهده هاي بني املللي، عرف بني املللي، اصول کلي 
حقوقي، تصميم هاي قضايي و عقايد برجسته ترين حقوقدانان 

شايان يادآوري است که تصميم هاي قضايي و عقايد . ملل خمتلف
ه ترين حقوقدانان ملل خمتلف تنها به حيث وسيله کمکي برجست

مورد استفاده قرار مي گريد، يعين که منابع اصلي مشرده مني 
شوند و آن هم زماني از آن دو مي توان استفاده کرد که در 
مورد موضوع اختالف، معاهده وجود نداشته باشد و يا عرف و 

ي بررسي اين فشرده اين که برا. اصول کلي حقوق ساکت باشند
موضوع از زاويه حقوقي، تنها موافقتنامه ديورند ارزش دارد 

 . و بس

 

 :در باره خط و سرحد

گفته مي شود که در موافقتنامه ديورند به جاي سرحد از کلمه 
خط و سرحد از هم نتيجه اين که . سخن به ميان آمده است» خط«

 -خطساحه نفوذ را تعيني مي کند و -سرحدچون . فرق دارند
 . کشور را) مرز(

اين استداليل است که با داليلي که در زير مي آيد، بي پايه مي 
 :منايد



 71

پيش از مهه، بايد گفت که هرکسي که موافقتنامه ديورند را  
 .تنها يک بار درست خوانده باشد، چنني برداشيت خنواهد کرد

اين که در هيچ جا و در هيچ زباني به مشول زبان  خنست
  ا کنون چنني تعريفي که در باال ذکر شد، از خط وديپلوماتيک ت

اگر سخن از ساحه نفوذ باشد، به مهگان . مرز نشده است
. هويداست که افغانستان در ساحه نفوذ انگليس قرار داشت

انگليس با عقد معاهده گندمک اختيار سياست خارجي افغانستان 
دولت افغانستان اصأل بدون اجازه . را به دست خود گرفت

از . انگليس با هيچ کشوري مني توانست رابطه بر قرار سازد
اين رو، کشوري وابسته به انگليس بود و کامأل زير نفوذ آن 

 . کشور قرار داشت

اين که اصطالح خط ديورند از سوي نويسندگان و  دوم،
تارخينويسان رواج يافته است و منظور خطي است که با 

ر افغانستان را که قبال موافقتنامه ديورند خبش هايي از پيک
جدا شده و جزو هند بريتانيايي گرديده بود و بعد مطابق حق 

در موافقتنامه ديورند . جانشيين جزو پاکستان شد، مسجل گرديد
اصأل وجود ندارد و نام سند نيز » خط ديورند«کلمه يي به نام 

معاهده «است، نه )  The Kabul Convention(» کنوانسيون کابل«
 . »ديورند

اين که وقيت ما از مرز سخن مي گوييم، براي تعريف آن  سوم
. مرز خودش خط است. ناگزير هستيم از کلمه خط استفاده کنيم

مرز را مني توان با شکل هاي هندسي ديگر مانند دايره، مربع 
يگانه چيزي که براي افاده مرز مورد . يا مستطيل افاده کرد

در مهه نقشه هاي جهان  .استفاده قرار مي گريد، کلمه خط است
در . براي ترسيم مرز ميان کشورها از خط کار گرفته مي شود

خطي است که ساحه حاکميت دولت ها را از  -روي زمني نيز، مرز
هم جدا مي سازد که نه تنها شامل سطح زمني مي شود، بلکه به 
صورت عمودي هم فضاي باالي سطح زمني و هم عمق زير زمني را  در 

د که هم قلمرو فضايي و هم عمق زير زميين کشور شامل بر مي گري
 .حاکميت ملي مي شود

در مناطق دريايي نيز براي تعيني مرز و حدود مناطق حبري از 
از اين   .ناميده مي شود، استفاده مي شود خط مبدأخطي که 

رو، هنگامي در مناسبات مرزي ميان دولت ها از اين طرف خط 
يم، منظور اين سو و يا آن سوي مرز يا آن طرف خط سخن مي گوي

اگر سخن از ساحه نفوذ مي بود، منطقي تر اين بود که . است
 .ساحه نفوذ را به کيلومرت مربع نشان مي دادند

. است، منت موافقتنامه است و سر اجنام، آنچه که از مهه مهمرت
وقيت که موافقتنامه را خبوانيم، مي بينيم که از کلمه سرحد 

در حايل که از کلمه . بار کار گرفته شده است بيش از  هشت
تنها وقيت استفاده شده است که از نقشه سخن به ميان » خط«

پس چگونه مي توان گفت که در موافقتنامه به عوض . آمده است
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براي مثال، نگاه  !.سرحد از کلمه خط سخن به ميان آمده است
و  فوق ٤و  ٣، ١کنيد به منت پارسي و انگليسي ماده هاي 

 .مهچنان ديگر مواد معاهده در پايان اين نوشته

و سر اجنام، از گفتار امري عبدالرمحان خان نيز بر مي آيد ... 
امري . که منظور موافقتنامه حل و فصل روابط مرزي بوده است

پس از امضاي موافقتنامه در جملس درباريانش ضمن سخنراني 
خويش را منظم  ساير ملل امور«: مفصلي از مجله چنني مي گويد

حاال افغانستان چهارده سال است که من مصروف اصالحات . کردند
مگر . هر مليت در در مقابل دمشنان خود دوستاني دارد. ام

امروز ما نيز دوست اليق و  شريک در سود و زيان . افغانستان
خود يافتيم  و الزم ديدم که حدود بني طرفني معني و اختالفات 

با دولت انگليس سخن گفتم و حدود مشايل من . جزيي رفع گردد
مملکت مشا را بواسطه او با دولت روس تعيني منودم، مهچنني حد 
بندي مغرب مملکت مشا را با دولت ايران منودم و اندک اشرتاک 

داشتيم، به نامه و پيام معني ) چني(سرحدي که با دولت ختاي
گليس دولت ان... ويل پس ازين ترک کينه کردمي . ... گرديد

من هم . هيچگاه از فاصل سرحد به اين سو ختطي خنواهد کرد
وثيقه يي به او دادم که از جانب دولت در برابر مستقله 

سر هنري ... افغانستان جتاوز متصرفانه به عمل خنواهد آمد
سخنان امري گفت که اين سخنان سراپا   ديورند نيز ضمن تأکيد

اکنون که . کيم حقيقت است که ما در سود و زيان هم شري
مسأله سرحد فصل شد، اميدوارمي که روز به روز دوسيت و دلگرمي 

 ).افغانستان در مسري تاريخ: نگاه شود به.  (زيادتر شود

 

 :در باره عنوان موافقتنامه

 آيا نام يا عنوان موافقتنامه از اعتبار حقوقي آن مي کاهد؟

از )  Contract(و  قرارداد )  Treaty(گفته مي شود معاهده 
از هم فرق دارند و آن هم به گونه يي  )Agreement(موافقتنامه 

آمده » موافقتنامه«ديورند، ) Agreement(که در موافقتنامه
هر دو جانب از ) در موافقتنامه(زيرا » معاهده«است، نه 

حيثيت حقوقي متساوي احلقوق برخوردار نبوده و معاهده از سوي 
   ».حقوق برابر و يکسان باشند طرفيين عقد مي گردد که داراي

بايد بگوييم که چنني حکم قطعي در باره معاهده و قرارداد و 
زيرا هم کشورهاي بزرگ و هم . موافقتنامه واقعيت ندارد

کشورهاي کوچکرت مي توانند باهم، هم معاهده و هم قرارداد و 
آنان مهچنان مي توانند توافق . هم موافقتنامه عقد منايند

اگر يک . ه عنوان ديگري غري ازين دوتا، ياد کنندخويش را ب
کشور با کشور ديگر به توافق برسد و در نتيجه قراردادي 
امضاء کنند، يعين نام آن را قرارداد بگذارند، اين بدان 
. معنا نيست که يکي از طرف هاي قرارداد متساوي احلقوق نيست



 73

متساوي اما در عني حال، اگر يک معاهده امضاء کنند، طرف ها 
مهچنان اين امر ميان کشورهاي نريومند و ضعيف . احلقوق هستند
با آن که تفاوت ميان آنان از نگاه اقتصاد، . رواج ندارد

براي اين . سرزمني، قدرت نظامي، نفوس و غريه عمأل وجود دارد
هيچ . که اصل برابري حقوق ميان کشورها يک قاعده آمرانه است

که به کشور ضعيف بگويد که چون  کشوري بزرگ اين حق را ندارد
   .من قوي تر هستم، توافق ما بايد قرارداد نام داشته باشد

وابسته به آن است که ) سازشنامه(عنوان يا نام موافقتنامه 
چه موضوعي بسته شده است، يا مي شود و هدف آن چيست  ۀدر بار

و چه مسايلي را در ميان کشورها تنظيم مي منايد و يا مشار 
ماهانه ده ها سازشنامه ميان . کنندگان آن چند تا است شرکت

دولت هاي داراي حاکميت در نقاط خمتلف جهان بسته مي شود و 
نظر به اين که موضوع آن ها چه است، مي شود نام آن را در  

اصأل  سازشنامه يک کلمه عام . گذاشت) سازشنامه(موافقت نامه 
ميان دولت ها مي است که شامل هر توافقي الزام آور حقوقي 

دولت ها مي توانند نظر به موضوعات و مسايلي که در . شود
سازشنامه بازتاب مي يابد، از نام هايي که متناسب به موضوع 

 .است، کار بگريند

براي جلوگريي از به درازي کشيدن کالم، چند عنوان منونه آورده 
معمولرتين نام ها يا عنوان هاي سازشنامه در جهان . مي شود

 : امروز عبارت اند از

، مانند عهدنامه هاي صلح وارسا )Treaty(عهدنامه يا معاهده 
 يا عهد نامه رم براي تشکيل احتاديه اروپا، 

 ، مانند منشور سازمان ملل،)Charter(منشور 

، مانند کنوانسيون )Convention(مقاوله نامه يا کنوانسيون 
هاي مسلحانه، هاي چهارگانه  ژنو در  در زمان بروز کشمکش 

 ...کنوانسيون ويانا و

، مانند پيمان بريان کلوگ که به نام پيمان )Pact(پيمان 
 . پاريس نيز ياد مي شود

مانند اساسنامه ديوان بني ) Statute(اساسنامه يا آيني نامه 
 دادگسرتي،   مللليا

، مانند )Agreement(موافقت نامه يا توافق نامه يا سازشنامه 
. ١٩٨٨و ميان افغانستان و پاکستان در اپريل موافقتنامه ژن

مسايل فين، جتاري و فرهنگي  ۀبايد گفت که معاهداتي که در زمني
 . بسته مي شوند، به نام موافقتنامه ياد مي شوند

يا تفاهم نامه،  مانند پروتکل هاي احلاقي ) Protocol(پروتکل 
 در رابطه با عهدنامه هاي ژنو، 
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  .مانند سند هنايي هلسنکي، و مانند آن )Final Act(سند هنايي 

 ...، مانند قراردادهاي جتاري و ) Contract( قرار داد 

هيچ يک از عنوان هاي باال، حق برابري حقوقي دولت هاي عقد 
چون متام دولت ها صرف نظر از . کننده آن را زير سوال مني برد

 بزرگي، نفوس، اقتصاد، توانايي نظامي، موقعيت جغرافيايي،
 . هم برابرند از حلاظ حقوقي با... نظام سياسي، اجتماعي و 

براي مثال، . حقوق بني امللل به عنوان سازشنامه امهييت مني دهد
معاهده به شکل زير   ويانا ١٩٦٩کنوانسيون  ٢ ۀماد ١در بند 

معاهده عبارت است از توافقي که به صورت : تعريف شده است
. مشمول حقوق بني امللل باشدکتيب ميان دولت ها منعقد شده و 

صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اين که در سند واحد يا 
 . در دو يا چند سند مرتبط به هم بازتاب يافته باشد

مي رساند که عنوان  »صرف نظر از عنوان خاص آن« عبارت
معاهده مي . معاهده هيچ تاثريي بر الزامي بودن آن ندارد

اختالف نام بيانگر مساوي احلقوق . شدتواند هر نامي داشته با
هر . بودن و يا غري مساوي احلقوق بودن منعقد کننده آن نيست

با اعتبار، براي دولت طرف معاهده در کل، الزم االجرا   معاهده
 .است

» کنوانسيون کابل«در باال ديدمي که نام موافقتنامه ديورند، 
. ه کرده اندنيز ترمج» قرارداد ديورند«است که عده يي آن را 
به . است 42ترمجه کرده» معاهده ديورند«روانشاد غبار آن را 

هر رو، هر نام و عنواني که بر آن بگذارمي، در سرشت موضوع 
 . تغيريي وارد مني کند

مهچنان ديدمي که مرز افغانستان با چني با گسيل نامه و پيام 
سخنراني عبدالرمحان خان به : نگاه کنيد(تعيني گرديد 

، از هر کلمه ديگر Agreementاگر به جاي کلمه ). ريانشدربا
کار گرفته مي شد، در هنگامي که تعيني مرز با گسيل پيام و 
نامه مورد پذيرش طرف ها قرار مي گرفت، به اصل موضوع تغيريي 

از اين رو، بيخي نادرست است هرگاه بگوييم که . مني آمد
احلقوق نبوده و  از نگاه حقوقي متساوي» قرارداد«و » معاهده«

معاهده از جانب طرفيين عقد مي گردد که داراي حقوق مساوي و 

                                                 
از آرشيف وزارت خارجه  منت دری قرار داد به گمان غالبدر واقع، .  42

کرده  ءو مهان متنی باشد که عبدالرمحان خان آن را امضا گرفته شده باشد
به  شده باشد، اين ترمجه ترمجهدر کتاب روانشاد غبار  اگر هم و  است

غبار اجنام شده  دفرزن -حشمت خليل غبارآقای گمان بسيار شايد از سوي 
از دقت بايسته برخوردار  به هر رو،سی ديگری که و شايد هم کباشد 
 .ويراستار -.نيست
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در زير، منت پارسي کنوانسيون کابل . يکسان باشند
 :آن را مي آورمي 44و منت انگليسي 43) موافقتنامه ديورند(

                                                 
را ) موافقتنامه ديورند(» کنوانسيون کابل«منت دري .  43

کتاب افغانستان در مسير از  افغانیتقريبا مهه پژوهشگران 
، »ريافغانستان در پنج قرن اخ« يا کتاب تاريخ روانشاد غبار

دقيق » سر دادن«با  ما .بر می گيرند نوشته روانشاد فرهنگ 
دريافتيم که لغزش هايي در  ،و مو به موي منت انگليسي و دري

از اين رو، با توجه به امهيت موضوع . ترمجه رخ داده استاين 
و براي جلوگريي از هر گونه سوء تفاهم منت را سر از نو به 

  ويراستار -.منوديمدري ترمجه 
 

 )Kabul Convention(ديورند يا کنوانسيون کابل) Agreement(موافقتنامه 

آن ت امري افغانستان و متعلقا –.ميان امري عبدالرمحان خان، جي، سي، اس
 از يک سو

 و

سکرتر خارجي  -آي.اس. اي، سي. ،آي.سي.سر هنري مورتيمر ديورند، ک
 حکومت هند به منايندگي از حکومت هند، از سوي ديگر

)  frontier(مسايل در رابطه با حد ] يک رشته[ه علت مطرح شدن ب
افغانستان به طرف هند، و به علت اين که هر دو، عايل جناب امري و هم 

حدود ساحه  حکومت هند خواستار حل اين مسايل با تفاهم دوستانه و تعيني
نفوذ  خود براي اين که در آينده هيچ اختالف نظري در اين زمينه ميان 

 :حکومت موتلف رخ ندهد، قرار زير توافق منودند دو

1- Frontier  عايل جناب امري از واخان تا مرز قلمرو يا حد شرقي و جنوبي
پارس خطي را که در نقشه پيوست موافقتنامه کشيده شده است، 

 .تعقيب خواهد منود
حکومت هند در سرزمني هاي واقع در عقب اين خط به طرف افغانستان،  -2

له  خنواهد منود و عايل جناب امري نيز در سرزمني هاي هيچگاهي مداخ
 .واقع در عقب اين خط به طرف هند، هيچگاه مداخله خنواهند منود

حکومت بريتانيا توافق مي منايدکه به عايل جناب امري، امسار و وادي  -3
از سوي ديگر، عايل جناب امري . باالي آن را تا چنک واگذار مي منايد

هيچ گاه در سوات، باجور و چرتال به مشول وادي  توافق مي منايند که
حکومت بريتانيا مهچنان . ارنوي يا باشگل مداخلت خنواهند کرد

چناني که در نقشه مفصلي که از پيش به  عايل توافق مي منايد، 
، نشان داده شده است، ملک برمل را به واالشان عايل جناب داده شده

دعاي خود به بقيه سرزمني جناب واگذار منايد و عايل جناب از ا
واالشان عايل جناب مهچنان از ادعاي . وزيري و داور دست مي کشند

 .خود به چاگي دست بردار مي باشند
پس از اين، تا جايي که عملي و مطلوب باشد، از  )frontier(سرحد    -4

مشرتک بريتانيايي و افغاني ) هيات هاي بلندپايه(سوي کميسونرهاي 
نشانه گذاري خواهد شد و هدف هيأت ها اين با تفصيل پياده و 

موافقت منايند ) boundary(خواهد بود که با تفاهم يکديگر به سرحدي
اين  ۀکه با باالترين دقت ممکن مطابق خط  سرحدي پيوست نقش
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  : ديورند وافقتنامهممنت 
آن جا آه بعضي مسأله ها به نسبت سـرحد افغانسـتان بـه     از«

 وستان بر پا شده اند و چنان آه هم جناب امريصـاحب و طرف هند
بـه طريـق اتفـاق     را هم دولت عاليه هند خواهش انفصال ايـن 

                                                                                                                                                             
موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق حملي موجود  روستاهاي متصل به 

frontier  باشد. 
امري از ادعاي خود بر پاسگاه هاي جديد  در رابطه به مسأله مچن،  -5

حکومت بريتانيا دست مي کشند و به حکومت بريتانيا حق خود را که 
در آب سرگي تلري با خريد به دست آورده اند، به حکومت بريتانيا 

 : ، خط بر گونه زير کشيده خواهد شدfrontier بر اين خبش.  مي سپارند

نزديکي پشاکوتل که در   در  -از قله کوه سلسله خواجه عمران
قلمرو بريتانيا مي باشد، خط به گونه يي مي رود که مرغه مچن و 
چشمه شر اوبه را در افغانستان مي گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل 
ميان قلعه مچن نو و هتانه افغاني مشهور در آجنا به نام لشکر دند 

بچه به کوه  سپس، خط حدعدل ميان ايستگاه راه آهن و .  مي گذرد
ميان بولدک مي رود و به سوي جنوب گشته، شامل سلسله کوه خواجه 
عمران مي شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو بريتانيايي مي گذارد 
و راهي را که به سوي شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه مي رود، 

حکومت بريتانيا هيچ مداخليت تا به . به افغانستان وا مي گذارد
 .يل از اين راه خنواهد منودفاصله نيم م

مهه مواد اين موافقتنامه که از سوي حکومت هند و عايل جناب امري . ٦
افغانستان توافق گرديده است، رهيافت کامل و دخلواه مهه اختالف نظرهاي 

، است، مي باشد و هر دو،  frontierاصويل که در ميان ايشان در باره اين 
ذمه خود مي گريند که هر گونه اختالفات حکومت هند و عايل جناب امري بر 

در جزييات، مانند اختالفاتي که بر آن در آينده ماموران رمسي مقرره 
خواهند داشت، با شيوه دوستانه حل خواهد  boundary براي نشانه گذاري خط

شد تا براي آينده تا جاي امکان مهه گونه اسباب سوء تفامهات ميان  دو 
 .حکومت بر داشته شود

رضايت کامل عايل جناب امري در وفاداري به حکومت ] به خاطر[ .٧
بريتانيا و آرزومندي ايشان که افغانستان را مستقل و نريومند ببينند، 
حکومت هند هيچ اعرتاضي بر عايل جناب امري در باب خريداري و وارد کردن 

خنواهد کرد و اين حکومت به ذمه مي گريد که ] در خاک هند[مهمات جنگي 
افزون بر اين، براي . ر زمينه به وي تا اندازه يي کمک هم خواهد منودد

نشان دادن روحيه دوستانه شان براي اين که عايل جناب امري وارد اين 
گفتگوها شده اند، حکومت هند به ذمه مي گريد که برآن وجه عطيه ساالنه 

پيه  دوازده لک روپيه که کنون به عايل جناب پرداخت مي گردد، شش لک رو
 .افزود شود

 ديورند. م. امضاي اچ

 امضاي امري عبدالرمحان خان

  1893ماه نوامرب  12کابل، 

 
  -رونوشت شده است» تول افغان«منت انگليسي موافقتنامه از سايت .   44

 .نويسنده
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 دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعـيني حـدود دايـره تسـلط و    
و  يدارند تا آه در آينده هـيچ اخـتالف را   را اقتدارخود شان

يمـان و  خيال در امر مزبور بني اين دو دولت هم عهـد و هـم پ  
قوع نيابد، پس به وسيله اين نوشته معاهده حسب ذيل منوده شد 

 : 
حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امري صاحب از واخان تا سرحد  «-١

آه در نقشـه آشـيده شـده و آن نقشـه      يايراني به درازاي خط
 . مهراه عهد نامه ملحق است خواهد رفت

بـه جانـب   ه کـ عاليه هند در ملك هاي آن طرف اين خط  دولت-٢
باشـند هيچوقـت مداخلـه و دسـت درازي      افغانستان واقـع مـي  

خنواهند آرد و جناب امري صاحب نيز در ملك هايي آه بريون ايـن  
خط به طرف هندوستان واقع ميباشـند هيچوقـت مداخلـه و دسـت     

 . درازي خنواهند منود
شوند آه جناب امري صـاحب،   دولت هبيه بريتانيه متعهد مي پس-٣

دارند و طـرف  بوادي باالي آن را تا چنگ در قبضه خود امسار و 
شوند آه او هيچوقت در سوات و  ديگر جناب امري صاحب متعهد مي
ل مـداخلت و دسـت   گوي يـا باشـ  نـ باجور و چرتال معـه وادي ار 

شـوند   دولت هبيه بريتانيه نيز متعهد مي. اندازي خنواهند آرد
جناب امري صاحب آه در نقشه مفصل آه به  آه ملك برمل را چنان

از قبل داده شده نوشته شد به جناب امري صاحب واگـذار منـوده   
از ادعاي خود به باقي ملـت   شود و جناب امري صاحب دست بردار

ي گباشد و نيز دستربدار از ادعاي خود به چا وزيري و داور مي
 . ميباشد

خط سرحدبندي بعد از اين به تفصيل هناده و نشان آـاري   اين-۴
ش و افغـاني  تباشـد بـه توسـط بـري     بولـ اي ممكن و مطآن هر ج

آمشنران آرده خواهد شد و مراد و مقصد آمشنران مـذآور ايـن   
يك سرحد موافقت مناينـد  ه اتفاق يكديگر ب به  خواهد بود، آه

آه در نقشه آـه   يبندي و آن سرحد حيت االمكان بعينه مطابق حد
يـه حقـوق   لـيكن حمل . مهراه اين معاهده ملحق است بايـد بشـود  

 . موجوده دهات آه بقرب سرحدي ميباشند در مد نظر داشته شود
نسبت مساله مچن جناب امري صاحب از اغراض خود بر چهاوني  به-۵

باشـند و حقـوق خـود را آـه درآب      جديد انگريزي دستربدار مي
سرآي تلري به ذريعه خريد حاصل منوده اند به دولت بريتانيـه  

صه سرحد خط حدبندي بـه حسـب ذيـل    بر اين ح. منايند تسليم مي
خط سرحد بندي از سرآوه سلسله خواجه عمران : شد آشيده خواهد

 باشد اين طور مـي  نزديك پشا آوتل آه در حد ملك انگريزي مي
چشمه  .گذرد اوبه را افغانستان ميرود آه مرغه مچن و چشمه شري

 شري اوبه عدل مابني قلعه مرغه مچن نو وهتانه افغاني مشـهور در 
بعد از اين اين خط حد عـدل   .آن جا به نام لشکردند مي گذرد

و بـه طـرف    رود ميان بالك مـي ه و آوهچه ب شنيتمابني ريلوي س
جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران مي شود وهتانه گواشه 

طـرف شـوراوک   ه را در ملک انگريـزي مـي گـذارد و راه را بـ    
 افغانسـتان مـي   تعلـق ه بـ  ازجانب مغرب وجنوب گواشه مي رود

فاصـله نصـف از    هدولت هبيه بريتانيه هيچ مداخلت تا ب. گذرد
 . راه مذبور خنواهند منود
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مذبوره اين عهد نامه را دولت عاليه هنـد  و جنـاب    شرايط-۶
آامـل   آنند آه اين يك  امري صاحب افغانستان اين طورتصور مي

 و خاطرخواه فيصله مجيع اصـل اخـتالف راي و خيـال آـه در بـني     
و هـم دولـت   . باشد ايشان به نسبت سرحد مذآور بوده اند، مي

عاليه هند و هم جناب امري صاحب بر ذمـه خـود مـي گرينـد آـه      
فقرات جزيي به مثال آن نوع اختالفات آه  انفصال هر اختالفات 

بر آن در آينده افسرهاي مقرره جهت عالمت هني خط حد بندي غور 
انه منوده خواهد شد تـا آـه   به طريق دوست. و فكر خواهند منود

براي آينده حيت االمكان مجيع اسباب شـك و شـبهه و غلـط فهمـي     
 . و دور آرده شود  همابني دو دولت برداشت

آه دولت عاليه هند از نيك نييت جنـاب امـري صـاحب بـه      چون-٧
شفي و اطمينان خاطر به طور آمـال  تنسبت دولت هبيه بريتانيا 

انستان را در حالت خود خمتاري و دارند و خواهش دارند آه افغ
هلذا دولت مـومي اليـه هـيچ ايـراد و     . استقالل و قوت ببينند

اسـبا ب جنـگ در    ردناعرتاض بر امري صاحب در باب خريـدن و آو 
ملك خود خنواهند آرد و خود دولت موصوف چيزي معاونت و امداد 

عالوه بـر ايـن جهـت اظهـار     . به عطيه اسباب جنگ خواهند منود
ف خود شان نسبت به طريقه دوستانه آه جناب امري صاحب در اعرتا

دولـت عاليـه هنـد    . اين گفتگو و معامله ظـاهر سـاخته انـد   
وجه عطيه ساالنه دوازده لك روپيه آـه   نقرارمي دهند آه بر آ

آالن به جناب ممدوح داده ميشود،شش لك روپيه ساالنه مزيد منوده 
هجـري   ١٣١١مجادي االول ٢مطابق ١٨٩٣ماه نوامرب ١٢املرقوم  .شود

 «.قمري
، حبييب، تاريخ خمتصـر  ۶٩٠غبار، مسري تاريخ ، ص: نگاه شود به(

 )٩۵٠تا ٩۴۶، ص ٣، سراج التواريخ، ج ٣٠٠افغانستان، ص 

 )کنوانسيون کابل(منت انگليسي موافقتنامه ديورند 

The Durand Agreement or the Kabul Convention of    1893  

 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. 
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 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   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 
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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 

 

 غفار صفا

  آفت هاي يک افسون 

 45نگاهي تارخيي به تابوي ديورند

جانب دولت هاي افغاني، نبود  مهراه با نپذيرفنت خط ديورند از
تبديل آن به يک ارزش  پريامون آن و امکان گفتگوي آزاد در

مسووالنه  سپس برخورد هاي غري قابل حبث و ترديد و غري! ملي
چنان  مسري ستان را درنسبت به عواقب اين سياست، افغان

خطرناک آن  جلوه هاي بسيار داد که يکي از تنگناهايي قرار
 در افغانستان نيز ،واقع در. منطقه است مهني حبران موجود در

 برابرقدرت هاي جهاني سهم  اجياد حبران منطقه با پاکستان و
سياست خارجي  به مهني علت هم ضرورت بازنگري جدي در. دارد

کردن فضاي  جانيب باز از ابطه با پاکستان ور افغانستان در
ن ها اافغ اگر. احساس مي گردد  پريامون آن شديدا حبث آزاد در

رابطه به اين جزيره برمودايي  جهان به اسرتاتيژي خود در و
آن هيواليي جهاخنوار و هبره  يا زود از بازنگري نکنند، دير

 .برخواهد آورد کالهک هاي امتي سر مند از

 

  :بارهء تابوي ديورند درحقايق 

امري عبدالرمخن خان در اثر فشارهاي نظامي و ديپلوماتيک  گويا
 -روسيه تزاري هند بريتانيايي و -وقتامپراتوري نريومند  دو

اين موضوع را . به امضاي توافقنامهء ديورند شده استناگزير 
مهان راحيت ه ب تاريخ نويسان ما به راحيت نوشتند و مردم نيز

 چون امريعبدالرمحن خان به عنوان يک شاه ديکتاتور .تندپذيرف
 نييک خاي پذيرفنت اين که او مردم در .است مشهور خودکامه و

واقعيت  اين خبشي از. ترديد به خرج ندادند ،ملي نيز است
                                                 

 برگرفته از سايت انرتنيت آريايي.  45
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 از کسيعبدالرمحن خان يگانه  اما واقعيت اينست که امري. است
يي هاي خود و شعاع پادشاهان افغان بود که تناسب ميان توانا

براي روس ها سواحل . حاکميتش را به درسيت تشخيص داده بود
که مي توانستند ازآن دفاع کنند و  نقطهء مناسيب بود مشال آمو

امتداد  و چند گذرگاه ديگر در براي انگليسي ها گذرگاه خيرب
عبدالرمحن  براي امري. نه يک گام پس تر و آن، نه يک گام پيشرت

حاکميتش مطرح بود که  قلمرو مام مناطقي درانض خان نيز
ي حد کايف در داخل دايرهء سياسه او ب. بتواند آن را حفظ کند

اين رو مني  دردسرهايي داشت و از ،ي که ترسيم کرده بودي
ساخنت شعاع اين دايره آنچه را به دست آورده  خواست با بزرگرت

 . باد دهدرب نيز ،بود

سرکشي گري ها و بدعهدي ها و نبايد فراموش کرد که معامله 
 عبدالرمحن خان نيز برخي از قبايل جنوب شرق نسبت به امري هاي
که او  يينامه  در .شکلگريي خط ديورند بي تأثري نبوده است در

به مردم وزيري «:  است چنني آمده ه بود،به وايل پکتيا فرستاد
ء مواضع مسکونه از دو موضوع مرغه و برمل ديگر بگوييد که غري
دولت ه متعلق ب) وزيرستان سراسريعين (دور مسعود  قوم وزير و

سال است که  ١۴ انگليس اند، زيرا که مردم و طوايف مذکور از
هرچند بايشان ]. اند[(!) حضرت واالرا رجنيده خاطر ساخته 

گوش به گفتار سعادت آثارش نداده و  ،خوبي و هم ديين کرد
ه ناچار ملک ايشان را ب نشنيدند، ،هرقدر اندرز و نصيحت منود

مردم  حضرت واال بدون از و) ؟. (!شد س واگزارليدولت انگ
امور  غريه که اين طرف خط فاصل واقع اند، در برمل و مرغه و

 ».مداخلت مني کند ،سوي خط باشند مردم که آن ديگر

 چون اقوام و .پيوسته ادعا مي گردد که اين خط استعماري است
با توجه به . است تقسيم کرده خبش دوه قبايل پشتون را ب
شکلگريي حدود جغرافيايي اين منطقهء حايل  ،نقشهء سياسي جهان

آن مقطع خاص  بيشرت بستگي به عامل جيوپوليتيک در) زون بفر(
و جزرهايي که  تاريخ داشت تا عوامل قومي و نژادي يا آن مد

 . فتوحات پادشاهان و امراي پيشينه ترسيم مي کردند

کمرتکشوري را مي توان يافت که واحدهاي قومي،  ،آن گذشته از
با زباني مشرتکي با مهسايگان خود نداشته باشد که  نژادي و

 نوارباشنده مهني اقوام . هم جدا شده اند مرزهاي سياسي از
 ها، ترکمن ازبيک تاجيک ها،(مشال و مشال غرب کشورما  مرزهاي

 ني معاهداتي ازواسطهء يک چنه ب نيز) ها و قرغيزها ها، قزاق
 ملت چوکات کشورهاي جداگانه عضو آن ها در .هم جدا شده اند

 بسطنقشهء قومي را  ببينيد اگر. هاي جداگانه شده اند
 سياسي افغانستان تا کجاها کشانيده خواهد مرزهاي ،بدهيم

شايي يا پرداخنت گجهان فکر: دهيم ترجيح مي شد؟ کدام يک را
دوزخ مبدل کرده امي؟ شايد هم  هزيرپاي خود ب به زميين که در
و ) يميجتاوزگري نگو اگر(بارهء فتوحات حد در اغراق بيش از

از ديدن حقايق مسلم  را ما قهرمان پردازي درتاريخ کشور
 .تارخيي بازمي دارد
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ختم دورهء عبدالرمحن خان  گفته مي شود که خط ديورند پس از
حت ندارند چون توافقنامه هاي بعدي صرا .ساقط است اعتبار از
اما اين خط به . آن ختطي ورزيده اند جانب از دو يا هر و

هند  افغانستان و ميانبني املللي شناخته شده  مرزعنوان يک 
يعين سقوط هند بريتانيايي مهچنان به  ١٩۴٧بريتانيايي تاسال 

دوره تأکيد هاي اضايف ديگري  طي اين. ه بودخود ماند اعتبار
، راولپندي )١٩٠۵مارچ (هدات کابل معا. نيز برآن افزوده گشت

حفظ مفاد معاهدهء  حايل که بر در) ١٩٢٠(و منصوري ) ١٩١٨( 
واقع  زمينهء تعيني خطوط مرزي تاکيد دارد در ديورند در

دوره هاي  در دوکشور ميانتنظيم کنندهء مناسبات جديد سياسي 
 . ياشد يبعدي نيز م

محايت هاي حمدود حاکميت هند بريتانيايي، زير شورش هاي قبايل 
 هبره گرييدولت افغانستان، بازي هاي سياسي هند بريتانيايي، 

 هاي آملان نازي و پوياييخاک افغانستان،  آزادخيواهان هند از
از عواملي بود که  ،رفت و برگشت اقوام کوچي و متحدانش
. ازگاهي ناآرام مي ساخت جنوب شرق افغانستان را هر مرزهاي

قوت خود باقي ماند و ه ديورند ب هتوافقنام ،وصف آن با
پايان جنگ دوم جهاني به  در کنوني افغانستان با مهني حدود
 .عضويت سازمان ملل درآمد

ادعا دارمي که توافقتامه با دولت هند بريتانيايي امضا شده 
 آن توافقنامه نيز ديگر ،با سقوط آن امپراتوري واست 

پس روسيهء  ،تچنني اس اگر. دست داده است اعتبارش را از
 و پاشيده است از ميان رفته و شوروي پيشني نيز فرو تزاري نيز
مشال افغانستان تازه پا به عرصهء  مرزهاي مستقل در سه کشور

حقيقت اينست که آخرين تقاضاي حکومت . گذاشته است گييت
مورد  برپايي انتخابات و مهه پرسي در از پيشافغانستان 

سال مهلت داده شود تا  آن ها يکاجينسي ها اين بود که براي 
زمينهء پيوسنت يا نپيوسنت خود به پاکستان تصميم  بعدا در

مهه  بگريند، اما مسلم ليک و انگليسي ها به سوي انتخابات و
رغم فعاليت هاي حکومت افغانستان و بايکاد به  پرسي رفتند و

 سوي مرز يکي از پرنفوذ ترين تشکيالت سياسي پشتون هاي آن
 از »زملي پشتون«رضاکاران  و »خدايي خدمتگاران«يعين 

پنج درصد  از پنجاه و هواداران خان عبدالغفارخان، بيشرت
 . پشتون ها به احلاق با پاکستان راي دادند

دولت نوبنياد پاکستان رمسا مالک آن سرزمني ها شد  اين گونه،
آن حقوق، امتيازات و تعهداتي را که هند بريتانيايي  مههو 
را  به مرياث برد و به تدريج حاکميت خود ،ساحه داشت اين در

ساحهء قبايل  در تذوير ع وياز فشار نظامي، تطم هبره گرييبا 
پس از احلاق مناطق قبايل  د ويسوي ديورند حتکيم خبش آزاد آن

زمينه هاي   ١٩۵۵ آزاد به ضلع مشال غرب يا صوبه سرحد درسال
ميان  يله يي درجذب پديده هاي مدني و فروپاشي نطام قب

چنانچه ويل خان پس . فراهم گرديد بيشرت سوي مرز پشتون هاي آن
رابطه به پيوسنت  در ١٩۶٣ ي ساليکابل طي مقاله ه سفرش ب از
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پشتون ها به پاکستان يا افغانستان، پاکستان را ترجيح داده 
 ٣٠٠٠ مجله مي نويسد که تعداد متام حمصالن دانشگاه کابل از. است

 تن ازجوانان پشتون در ٩٠٠٠ حايل که تنها است درنفر 
 .يونيورسييت پيشاور مصروف حتصيل اند

زمينهء  تالش هاي ديپلوماتيک افغانستان براي اقناع جهان در
 در .بي نتيجه مانده است  ترديد خط ديورند تاکنون نيز

 منايندهء افغانستان در -عبداحلسني عزيز ١٩۴٧ سپتامرب سال
 مهان اکترب اما در .ضويت پاکستان راي دادسازمان ملل برخالف ع

. سفارت پاکستان درکابل تاسيس شد را پس گرفت و سال راي خود
هنگام تاسيس پيمان سنتو خط  اياالت متحدهء امريکا نيز

 مپاکستان اعال افغانستان و ميانبني املللي  مرزديورند را 
 يک وربط ١٩۴٩ سال حايل که پارملان افغانستان درر د. کرده است

 . قرارداده بود جانبه توافقنامه ء ديورند را لغو

منعقدهء (تالش منايندگان افغانستان درکنفرانس کشورهاي اسالمي 
براي شامل ) ١٩٧٣اجلزاير (متعهد ناکشورهاي  و) ١٩۴٧الهور 

ساخنت موضوع ديورند و حق خود اراديت پشتون ها و بلوچ ها 
هيچيک از رهربان . ها مؤفق نبود درآجنداي اين کنفرانس

طرح  مشهورجهان سوم چون هنرو، ناصر، تيتو و سوکارنو از
 .اين زمينه محايت نکرده اند حکومت افغانستان در

آن که ميانهء خوبي با دولت  با احزاب ترقيخواه پشتون نيز
مرکزي پاکستان نداشتند اما عاليقي براي پيوسنت به افغانستان 

. قبايل آزاد پشتون نداشته اندجمموع  يا اجياد دوليت مستقل از
. کرد سران حمافظه کار قبايل جدا و حساب آن ها را بايد از

مهان آستانهء احلاق قبايل  هواداران خان عبدالغفارخان که در
فرد مسلح بود به  سي هزار از آزاد به پاکستان داراي بيشرت
 .دست نزدند خشونت آميز هيچگونه اقدام جتزيه طلبانه و

: اين اقدام مي نويسد ونهء اعرتاض برگه ب غبار
گاندي به  پشتونستان به پريوي مهامتا در عبدالغفارخان مشهور«

 کارگريند، در دعدم تشد مجعيت رضاکاران پشتون امرکرد که از
نيام برکشند و آن  از حايل که مجعيت فيصله کرده بود که مششري

 اما مقاومت )٣( »مرد مسلح بودند ها بيست و پنج هزار
ميان پشتون ها  دلريانه، حتمل مشقت هاي زندان، پخش آگاهي در

و طرح برنامه هاي ترقيخواهانه جزو مبارزهء سياسي آن ها 
چوکات قانون  سوي مرز در براي احقاق حقوق پشتون هاي آن

دست ه ي بياساسي پاکستان بوده است که نتايج قابل مالحظه 
صت طلب و معامله حوادث بعدي تنها سران فر در و. آورده اند

گاهي به شورش هاي حمدود دست مي  از قبايل بودند که هر گر
 . زدند تا امتيازاتي ازافغانستان يا پاکستان به دست آرند

پاليسي گزاران سياست داخلي و خارجي افغانستان پيوسته يک 
آن اين که طرف معاملهء  و. اشتباه تارخيي را تکرارکرده اند

غريسياسي بوده اند تا گروه ها يا آن ها اکثرا گروه هاي 



 84

: تازه ترين موارد آن عبارت بودند از. احزاب متعهد سياسي
ويل خان کوکي خيل با پنجصد تن از افراد قبيله اش ملک اشرتاک 

و فرار دوبارهء آن با سه  ١٩٨۵ قبايل سال در جرگهء اقوام و
به  جنيب اهللا ، اتکاي داکرتيکف به پاکستاننهزار ميل سالح کالش

گروه هاي مسلح قومي به جاي احزاب و نريوهاي سياسي که 
سقوط جبههء  موجبات سقوطش را نيز مهني گروه ها فراهم ساختند،

به نسبت بي برنامگي ) معروف به جبههء مشال(متحد ضد طالبان
 با حد به فرماندهان نظامي بود، و اتکاي بيش از سياسي و

بلوچ در جرگهء امن  عدم حضور فعال نريوهاي سياسي پشتون و
 يقينا مني توان از ،است دستورکار منطقه يي که هم اکنون در

ناشي از مشخصهء  اين امر. داشت آن نتيجهء مثبيت را انتظار
عوامزدگي سياستمداران جوامع شرقي و کشورهاي جهان سومي 

بوتو قرباني آن شد و حزب مردم را  درست چيزي که بينظري .است
 .داده است ارسراشيب سقوط قر در

کنون به عنوان  سردار حممد داوود تا ،از زمامداران افغاني
او تا حد . شاخص ترين فرد ضد پاکستان شهرت دارد يکي از

 جنگ رواني و از. هم بکوبد جنون مصمم بود تا پاکستان را در
تبليغاتي گرفته تا اقدامات گسرتدهء ديپلوماتيک و سراجنام 

اما . وسيعا استفاده کرد مرزها راقدامات و حتريکات نظامي د
اين راه  را در خود به اين حقيقت پي برد که سر سر اجنام

 با. مي رود کام اژدهاي مشال فروه خواهد شکست و دارد ب
را برگزيد و  عربستان سعودي و ايران راه مذاکره  مياجنيگري

او با بوتو  ديدازآخرين . ديدارهايي را با بوتو اجنام داد
 . درکابل بود ١٩٧۶ سال

مهني مذاکرات بود که داوود خان به اين نتيجه رسيد  پايان در
که مبارزات پشتون ها و بلوچ هاي پاکستان يک مسأله داخلي 

رهربان پشتون ها و بلوچ ها هرگز خواهان جتزيهء . پاکستان است
اتکا بر قانون اساسي آن کشور  پاکستان نيستند بل که با
چوکات پاکستان مي  وق خويش درخواهان به دست آوردن حق

بلوچ ها  رهرب خان ويل و درست آنچه که اخريا اسفنديار.(باشند
اين موضوع را به بوتو نيز گوشزد  و) آن اعرتاف کرده انده ب

بلوچ  فزايندهء پشتون ها و فشار زير بوتو که خود نيز  منود
 برابر انصراف دولت افغانستان از حاضر بود در بود،ها 

صورت  شود که در آن امتيازاتي را به اين کشور واگزارجلاجت، 
اما . افتي حماط بودن کامل به خشکي جنات مي افغانستان از

 داوود خواست چرخشي در تا سردار. ديگر بسيار ديرشده بود
با کودتاي شاخهء نظامي حزب  ،سياست خارجي خود وارد منايد

 در کرده دموکراتيک خلق افغانستان متشکل از افسران حتصيل
  .شد رو به روشوروي 

 ،شرايط جديد حتت حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان در
 بلوچ و پشتون و هاي جنبش هاي آزاديبخش خلق شعار دفاع از

 سرگرفته شد تا از از بيشرت گرجموشيمسألهء پشتونستان با 
افغانستان توجيه  ارتش سرخ شوروي را در يکسو بتواند حضور
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 و. نيب توجه مردم را از مسايل داخلي منحرف سازدجا از کند و
 مرگ بر«شعارهاي  کنار فضايي آنچنان داغ سياسي در در

 اين شعار »پادوهاي منطقه يي آن و نو امپرياليسم، استعمار
 . عملي وامنود مي شد خوشرنگ و بسيار نيز

خود موضوع  ،از طرح داعيهء پشتون ها و بلوچ ها مبهم تر
 مرزحايل که خط ديورند را به عنوان  ما در. دبو »پشتونستان«

چگونه  ،شناسيم رمسيت منيه پاکستان ب افغانستان و ميان
حدود  که کشور مستقل ديگري به نام پشتونستان در درصورتي

ميان مشرتک  اين خط را به عنوان مرز ،شرقي ما تشکيل شود
 درآن رمسيت خواهيم شناخت؟ وه آن کشور مستقل ب افغانستان و

حدود آن  صورت مسألهء جتزيهء اقوام پشتون چه خواهد شد؟ اگر
 طرف شرق تا عمق پاکستان گسرتش يابد، آيا مي تواند دره ب

؟ در بر گريد افغانستان را غرب نيز مناطق پشتون نشني در
سوي خط ديورند  موضوع پشتونستان صرفا حق پشتون هاي آن

ي آن ها تصميم خواهد بود که تصميم بگريند، نه که ما به جا
 .بگريمي

 باال گرفنت مسألهء جهاد و اما اين شعارها به تدريج با
اشغال کشورکمرنگ شده رفت  برابر مقاومت مردم افغانستان در

اين فرصت تارخيي را فراهم ساخت تا با  و براي پاکستان
 جلب محايت جامعهء جهاني خمصوصا کشورهاي اسالمي و استفاده و

اجراي يک اسرتاتيژي بلند مدت  ا به طرح واياالت متحدهء امريک
در افغانستان و تغذيه جهاد  »عمق اسرتاتيژيک«براي دريافت 

سپس طالبان  کشمري دست يازد که با پريوزي جماهدان و
. درافغانستان عمال زمينه هاي دسرتسي آن را فراهم ساختند

 بيين گونهء پيشه ب صفحهءتاريخ را سپتامرب حادثهءيازدهم
 برابر فرصت هاي جديدي را در امکانات و داد و تغيري يناپذير

اين زمينه  در کشور دو اما برخوردهاي هر .کشورگسرتد دو هر
 .مهچنان کالسيک ماند

 :تند ازرعبا ،مهه جلاجت عايد ما شد آفت هايي که ازاين

 :حمدود ماندن به خشکي-

 کشور روي خط ديورند رو به وخامت مي بارکه مناسبات دو هر 
آن  بست و کار ميه مؤثري را ب پاکستان حربهء بسيار ،فتر

يا  انتقال اموال تاجران افغاني و حترمي در  عبارت بود از
افزايش تعرفه هاي گمرکي که در بي  کارشکين هاي متعدد و

بار  هر ثباتي اوضاع اقتصادي افغانستان نقش مهمي داشت و
 . افغانستان را وابسته تر مي ساخت

ي که مي توانست آن را با هاي تان تنها راهبراي افغانس
 طريق حبر پاکستان و ايران بود که از ،دنياي معاصر وصل کند

داشنت مناسبات با . را تامني مي کرد با جهان داد و ستد خود
 بندر جتاري در ست داراي يک کوريدورنتوا حسنه افغانستان مي
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 ؟...اهدهصورت عملي شدن مع مهچنان در کراچي باشد ويا  گوادر
 . هاي خليج فارس آبه راهي ب

 نادرست خارجي وهاي پاليسي  دراثر] دردمندانه کشور ما[
بي هبره  اتاين امکان روس ها براي مهيشه از هاياعمال فشار

چنانچه اقدام مستقالنهء موسي شفيق در موضوع آب . است هماند
آن نشريه ا مهزمان ب هلمند عصبانيت روس ها را فراهم ساخت و

يکي از گروه هاي چپي هوادار شوروي  سوي ي به نام حقيقت ازي
 آن براي خنستني بار که در پخش گرديدگونهء شبنامه درکابل ه ب

 غري اين خنستني هشدار مطرح شده بود و شاهيسرنگوني رژمي موضوع 
داعيهء  روس ها از ،البته. مي رود ه مشارمستقيم روس ها ب

 جنبش هاي آزاديبخش ملي خلقپشتون ها درچوکات گويا دفاع از
آن با  و مي منودندامريکاي التني محايت  هاي آسيا، افريقا و

 مهاهنگيدمشين با پاکستان  سياست خارحي حکومت افغانستان در
 .کامل داشت

 :عقب ماندگي شديد اجتماعي در مناطق پشتون نشني رکود و-

ايت توجه دولت افغانستان به جرگه هاي قومي به منظور کسب مح 
حفظ نظام قبيله يي نقش  ضد پاکستان در قبايل در مبارزه بر

 ادارات دوليت و قوانني مدني اعتبار .کرده است بازيمؤثري 
از صد سال است که با وصف  بيشرت. کسب نکرده اند الزم را

جماورت آن ها سازمان قبيله  اجتماعي در چشمگريدگرگوني هاي 
ان دست ناخورده مانده يي در ميان اقوام خمتلف پشتون مهچن

جرگه  ، و»پشتونوايل«رسوم سختگريانهء قبيله يي از مجله . است
هاي قومي، باشندگان اين مناطق را از ابتدايي ترين حقوق 

 . انساني شان حمروم نگهداشته است

 ،مهه شيفتهء آنيم نظريهء دموکراسي نوع افغاني که ما اين
اين جرگه ها به . استمهني خاستگاه اجتماعي برخاسته  دقيقا از

سال پيش عمل  هزار عنوان حافظان قوانني و رسوم بيشرت از يک
مي کنند که کوچکرتين پاسخي به نيازمندي هاي عصرداده مني 

مهه رسوم  شبه مي توانيم اين منظورم اين نيست ما يک. توانند
مهه الزم است ساختارهاي مدني  از پيش. قوانني را لغوکنيم و

. ندارند ي حضوريزنان در هيچ عرصه . ابگرينددراين مناطق پ
عقب ماندگي وحشتناک و نبود مکاتب، هزاران کودک و  و فقر

نوجوان را ازمناطق عقب ماندهء پشتون نشني سيل آسا به سوي 
مواد سوخت  مدارس ديوبندي پاکستان کشانيده نريوي بزرگ و

 . طالبان و القاعده را فراهم مي سازد

هاي  خبشرفنت  ميان از اثر د اوليه درموا غله و کشاورزي
ختريب شبکه هاي آبياري و جانشني شدن  و ها جنگل وسيعي از

نبود امنيت، دامپروري . خشخاش و کوکنار درحال نابودي است
نيمي . لطمه زده است تشدبه  ،را که شغل اصلي اين مردم بود

يافنت لقمه  پي در نريوي جوان مصروف جنگ است و نيمي ديگر از
اين رفت و برگشت داميي، . کابل و کراچي سرگردان ميانناني 



 87

 در رنگ ساخته و ها بي را نزد اين مفهوم سرزمني و کشور
نتيجه ما به فقدان يک نريوي ملي مدافع سرزمني دراين مناطق 

 . مواجه هستيم

 مشخص نشدن مرز بااينست که  ،آن فراموش گرديده آنچه در...
هزينه ها درگرداب  مهه ،اکستانپ افغانستان و ميانسياسي 

باشندگان  مثلث برمودا غرق خواهد شد و پيام آن براي ساير
 .بگري فرين و امتيازاچنني خواهد بود که آشوب بي کشور

يک حقيقت را ما و خمصوصا روشنفکران پشتون به دليل سياست 
 است در چشمگرييزدگي مفرط فراموش کرده امي و آن دگرگوني هاي 

 مناسبات اجتماعي مناطق پشتون نشني کشور و ساختارتفکر،  طرز
عمده ترين اين . مهاجرت ها پديد آمده است اثر ما که در

 :دگرگوني ها عبارت است از

مردم به غريعادالنه بودن روابط قوم پرنفوذ و کم نفوذ، : يک
درهء  در. خوانني امتياز طلب و مردمان عادي پي برده اند

 تصاميم خان نبودند از يني، ديگر حاضراوزبني مردم چند قالي پا
 مههمني خواستند . وکلي مربوط به قوم کروخيل اطاعت کنندهاي 

 و شودساخته وکلي  کلينيک هاي صحي درساحهء خانان مکاتب و
قوم  احنصار درگذشته  جنگالت پسته که  درآمدهايخواستند از مي

 .هبره مند باشند نيز ،کروخيل بود

بي پيشينه به سوي سرازيري  و و پرورش آموزشدرک امهيت : دو
 که من سفر مهه جاهايي وصف سختگريي هاي طالبان در با. مکاتب
 احت .و توسعهء مکاتب بود فزايشخنستني خواست مردم ا ،داشتم

 . مکاتب دخرتانه

با چندين  ييآشنا ،تربيت هزاران کادرجوان در پاکستان: سه
اره، ختصص و منجمنت زبان خارجي، کمپيوتر، شيوه هاي جديد اد

دوليت يا اجنوها را  موسسات غري که اکثريت شان جتربهء کاري در
ها مي توانند پشتوانهء خوبي براي يک  اين فاکت) ۵.(دارند

رسوم و  بيدارگرانه دراين مناطق باشند نه اتکا بر کار
 . قوانني دست و پا گريقبيله يي

 

 :کام شورويه افتادن ب-

دوران صدارت  وروي ها در افغانستان ازش نفوذ رمسي و آشکار 
شد و آن هنگامي بود که امريکا  آغاز.١٩۵۴سال  داوود خان در

دريافت کمک  حکومت افغانستان مبين بر به درخواست هاي مکرر
اسلحه به  واگذاري برنامه ،نظامي وقعي نگذاشت و برعکس

: کابل مي نويسد پيشني امريکا در سفري. پاکستان را آغاز منود
منازعهء مرزي افغانستان  از منظور( علت اصلي اين منازعه«

چه که باشد، اين يک حقيقت است که  هر) نويسنده -پاکستان با
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افغانستان فراهم  زمينهء خوبي را براي مداخلهء شوروي در
شوروي نفوذش را  سال هاي آينده احتاد ها و هرگاه درماه .منود
ازعهء حل ناشده مي اين من ،افغانستان حتکيم مي خبشيد در

  ».پاکستان باشد مداخله اش در توانست زمينه ساز

داوود خان به لويه جرگه مراجعه و اجازه تقاضاي اسلحه را  
داوود خان به  رو آوردن. به دست آورد ،هرکشوري که باشد از

 فراهم کرد که در اين فرصت طاليي را براي آن ها شوروي ها،
اين حرکت  و. بگذارند جلوه ي بجهت شکستاندن حماصره غرب گام

که  ندرا بايسيت با شعارهاي ضد استعماري مهراه مي ساخت خود
. بود گزينشداعيهء پشتون ها و بلوچ ها براي شان هبرتين 

فرستادن اسلحه،  گسيلمهکاري هاي نظامي شوروي شامل 
آناني که ن وچ. کادرهاي نظامي بود آموزش نظامي و کارشناسان

کليدي اردوي  نقاط حساس و در ،گشتند مي حتصيل بر پس از
هسته هاي نظامي حزب دموکراتيک . افغانستان نصب مي گرديدند

مهني افراد تشکيل دادند که درکليه کودتاهاي نظامي  خلق را
 و.  ١٣۵٢ درکودتاي بيست و شش سرطان احت .داشتندنقش اصلي 

 سراجنام کودتاي هفتم ثورکه سرآغاز سه دهه خشونت، جنگ و
 . افغانستان شد مصيبت در

تشکل  روندخدشه دارشدن روابط اقوام و به تعويق افتادن -
 :کشور اجتماعي در

 پيچيدگي روابط قومي در افغانستان چيزي نيست که ساير 
چيزي به  هر بيش از اين امر .جوامع آن را جتربه نکرده باشند

 اما. توسعهء اجتماعي و اقتصادي هرکشوري ارتباط دارد تراز
اقتصادي،  عدم توسعهء اجتماعي و درافغانستان افزون بر

مکلفيت هاي  ،حدود شرقي آن در نامشخص بودن مرزهاي اين کشور
ه، عمليهء سرمشاري بردسوال  زيراقوام را  شهروندي مشاري از

که پيش شرط عمدهء تطبيق برنامه هاي توسعهء اجتماعي و  را
 انتعقيب خمالف خرناممکن ساخته، نقطهء آ ،ياشد ياقتصادي م
ضرورت  مهسايه امتداد داده و عمق کشور را تا مسلح کشور

مدارا با سنت هاي قبيله مدل زمامداري نوع قبيله يي را به 
 . رواج داده است کشورداري نيز تراز

ميان  باعث حفظ حساسيت هاي قومي و زباني در اين امر
که  کرد نبايد تصور. شده است نيز کشور ياشندهسايراقوام 

اين . اقوام است ساير تنها اختالف قومي ميان پشتون ها و
به درجاتي مي توان مشاهده  اقوام نيز ساير مياناختالف را 

رخداد هاي دههء نود سده گذشته نشان  امجايل بر يک مرور. کرد
روابط مههء اقوام سايه افگنده  مي هند که اين حساسيت ها بر

جامعهء جهاني  ت کرزي وبرنامه هاي اصلي دول يکي از. است
تقويت دولت مرکزي  و گويا برچيدن مراکز متعدد قدرت درکشور

 را کماکان در کنون فرماندهان حملي نفوذ خود ويل تا. بود
 به تناسب دوام سياست دولت در  مردم حفظ منوده اند و ميان

حتکيم  رابطه به مناطق جنوب شرق، نفوذ و اعتبارآن ها بيشرت
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جنگي رشوه دهي  امور در ودجهء بازسازي کشورصرف ب. مي گردد
مناطق  اقوام را که در عده از به سران قبايل احساسات آن

زندگي مي  رقتبار وضعيت بسيار آرام و مساعد به بازسازي در
ساخته و زمينهء نفوذ دوبارهء فرماندهان  جرحيه دار ،کنند

 . قدرت طلب قومي را فراهم ساخته است

ها که بايسيت مدت ها پيش تکميل مي پروسهء اسکان کوچي 
 به تعويق افتاده است و مرزهابه دليل عدم انسداد  ،گرديد

کوچي ها نيز متايلي  ،رمسي وجود نداشته باشد مرززماني که  تا
آنچه که اکنون به نام حل  به مسکون شدن خنواهند داشت و
سلسله اقدامات سياسي است يک  ،معضلهء کوچي ها صورت مي گريد

بر حبران عدم اعتماد  گره ديگري را ،به جاي حل معضلهکه 
طريق وزارت عودت  آن اين که دولت از و. افزايد قومي مي

چه . ن دست به اعمار شهرک هايي در مشال کشور زده استامهاجر
اين شهرک ها جابه جا شده اند؟ افراد مسلحي که نه  کساني در
مهني نوع  از هم اکنون دشت ليلي مملو. نه مهاجر ،کوچي اند

 .افراد و خانواده ها شده است

واليت  و کاش ما هيچ شهر. اين کامال انساني است گاهازيک ديد
 ي از کشوريي به نام فالن قوم نشني در هيچ گوشه يو منطقه 

پس از يک دوره شديد ترين  يس درنگ،اما . نداشته باشيم
يان خون قربان خونني ترين جنگ هاي قومي که هنوز برخوردها و

ها خنشکيده، چنني اقدامي به مفهوم تکرارتلخ ترين  اين جنگ
عملي  »ملت سازي«ولو اين پروسه زيرنام . جتارب تارخيي است

اما پروسه ملت سازي جدا از . گردد که امريست بسيارحياتي
ما يگانه . تماعي و اقتصادي ناممکن استجبرنامهء توسعهء ا

کنيم  خود مباهات مي »!افتخارات تارخيي«مردمي هستيم که به 
 که امروز »ملت سازي«مدل . گريمي آن درس عربت مني از اما هرگز

مديل است که . نيازموده نيست مديل تازه و ،آن را برگزيده امي
بستند  کاره خان آن را ب عبدالرمحن خان، امان اهللا خان و نادر

تنظيمي سال هاي نود نتيجهء  -جنگ هاي قومي. ناکام ماندند و
 .چنني عمليهء ملت سازي بوديک 

ن که ادعاي سخنگوي وزارت خارجهء افغانستان درست اچن اگر 
پاکستان به  باشد، با ورود پناهندگان ناآرامي هاي اخري

افغانستان بايد شاهد سوتفامهات مزيد ميان قومي 
 ن هاي مهاجردراافغ درکشورخواهيم بود چون تشخيص پناهنده از

مهوطنان ما  بودن هويت مشاري ازپاکستان به دليل نامشخص 
 . دشواراست

 :سراجنام و...

 :مافياي مواد خمدر بسرتي مناسب براي تروريسم بني املللي و -

پاکستان براي دستيابي به اسرتاتيژي بلند مدت خود  
کسب محايت سياسي غرب و محايت مايل عربستان  درافغانستان، با
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به تاسيس هزاران  اسالمي، دست تندروهاي هنادسعودي و ياري 
تنها طالبان افغاني پرورش ه دراين مدارس ن. مدرسهء ديين زد

بل که اين مدارس تبديل شدند به مراکز آموزش و  ،يافتند
مهراه باين مدارس . پرورش شبکه هاي متعدد اخوانيت بني املللي

مناطق کوهستاني قبايل آزاد پايگاه هاي بزرگ آموزش  در
 .ندتاکتيک هاي جنگي برپاشد

اسرتاتيژيست هاي غربي و پاکستاني با هدف ادامهء يک جنگ 
ي يازپا درآوردن آن، ختم چنان پديده  تادرازمدت با شوروي 

به  که با سرعت و قوت خارج ازتصور کاشتندرا دراين مناطق 
 شوروي ها با زيرکي متام و خالف انتظار. رشد و منو آغازکرد

حايل  آن هم در کشيدند ورا ازاين منجالب بريون  غرب پاي خود
 که نريوهاي شان درافغانستان درموقعيت ضعيف قرار

خروج  رابطه با اين پديده از اما سياست غرب در)٧.(نداشتند
نشانه هايي مبين . روس ها تا سقوط طالبان چندان روشن نبود

آن سقوط غريمنتظرهء  عدم عالقمندي آن ها وجود دارد و بر
واگذاري کليه  نه که اتفاق افتاد وگو جنيب بدان حکومت داکرت

پاکستان تا آنگاهي که  اختيارات عمل به نظاميان ديکتاتور
آن ها نيز قادر به کنرتل اين پديدهء رشد يابنده  ديگر

زدن به اين پديده  پروژهء طالبان که با هدف حمار نگرديدند و
ن هاي امحايت سازم با مصرف کمپاني هاي بزرگ نفيت و

 کارگر معرض اجرا قرارداده شده بود نيز ب دراستخباراتي غر
 . اتفاق افتاد نيافتاد تا اين که حوادثي چون يازدهم سپتامرب

گسرتش اين پديده  پخش و ديگري در چيز هر عامل بيش از دو
دو  هر يکي مساعد بودن شرايط ذهين و فکري در .مساعدت کرد

والن شان يعين عرصهء ج. سياسي مشخص نبودن مرز ديگر دو کشور و
 . بالمانع بود

 

 :مدهاي آن براي افغانستانااحتمايل اوضاع منطقه و پي حتول-

 ليربال: سه جريان عمدهء سياسي در پاکستان درحال رقابت اند 
به قدرت . ها، تندروان اسالمي و هوادارن ديکتاتوري نظامي

پاکستان مصادف بود با آخرين مرحله  رسيدن پرويز مشرف در
اما حادثهء يازدهم . اتيژي آن کشور درافغانستانازتطبيق اسرت

سپتامرب اين پروژه را ناتکميل گذاشت و اکنون ظاهرا 
حوادث بعدي . رو به فروريزي داردديکتاتوري نظامي پاکستان 

جريان اويل را تثبيت خواهد  پريوزي يکي از دو نه چندان دور
 . برپا خواهد گرديد ديکتاتوري ههم دوبار يا کرد و

 ،که با پروژهء دموکراسي وارد کشورش شده بود بوتو ظريبين
منجالب  با افتادن در ،اشاره شد اين نيز چنانچه پيش از

سراشيب  عوامزدگي مفرط خودش را قرباني کرد و حزبش را در
 . داد قرار واژگوني
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سياست خارجي خود به  است در افغانستان ناگزير ت،صور هر در
 پيش ،روان اسالمي ورت پريوزي تندص در. بازنگري کنددي گونه ج

ه ن ،صورت آن در. خواهد بود دشوار بيين حوادث آينده بسيار
جهاخنوار جمهز  منطقه با خطري تنها افغانستان بل که جهان و

هرکشوري  ويل پيش از. رو خواهند بوده ب با سالح امتي رو
 يکسو چون از .معرض هتاجم آن قرار خواهد گرفت افغانستان در

 مناسيب براي رشد طالبانيسم وجود دارد و فغانستان بسرتا در
مهني عامل ما را  ديگر مرز مشخصي با پاکستان ندارمي و دو

داشته است تا  پيوسته از داشنت يک ارادهء واحد ملي باز
بتوان آن را در برابر يک هتاجم سازمان يافته از بريون 

نيز نبايد  ها درصورت پريوزي ليربال مرزهاي کشور بسيج کرد و
جامعهء جهاني و خمصوصا  فشار داشت که آن ها زير انتظار

افغانستان فرود  اياالت متحدهء امريکا سرتعظيم در برابر
 . آورند

جمري هاي پروژهء طالبانيسم  دو از بوتو و نوازشريف هر
و در آينده نيز امريکا به خاطر گل روي . درافغانستان بودند

. خود درپاکستان پا خنواهد گذاشت کرزي روي منافع اسرتاتيژيک
 يک انتظار کنونيجتزيهء پاکستان به دنبال حبران  انتظار

نيز قطعا  ،که اين معجزه صورت بگريد بيهوده است و درصورتي
  46.اين جتزيه حمدود به پاکستان خنواهد ماند

به افغانستان اين فرصت را ت، هبرتين حال نريوهاي خارجي در حضور
ه را با پاکستان ب د که منازعات مرزي خودفراهم خواهد کر

 ،زيرا دريک چنني حاليت. حل و فصل کند گونهء مساملت آميز
دولت  نان ازياطم پي به دست آوردن حکومت پاکستان در

مشال غربي اش خواهد بود و  مرزهايرابطه به  افغانستان در
توافق روي خط ديودند خبش عمدهء اين اطمينان را فراهم خواهد 

بي ثباتي اوضاع افغانستان  ميزان مداخالت پاکستان در و کرد
                                                 

ه با جتزيه پاکستان و پيوسنت خبش هاي پشتون نشني آن کشور ب.  46
، جتزيه مناطق مشال »افغانستان بزرگ«افغانستان و اجياد 

افغانستان و پيوسنت مناطق ترکمن نشني، ازبيک نشني و تاجيک 
نشني آن روي مهني فرمول و مهني گونه آرمان به کشورهاي 
ترکمنستان، ازبيکستان و تاجيکستان و مهچنان پيوسنت خبش هاي 

کشور به ايران ) نيشيعه نش(و مرکزي) پارسي وان نشني(غربي
زيرا با اين گونه حتول اوضاع، توازن . ناگزير خواهد بود

تباري، زباني و مذهيب موجود در کشور  به شدن برهم خورده و 
چنني کشوري از ديدگاه جيوپوليتيک سخت آسيب پذير و لرزان و 
بي ثبات خواهد بود و به حمض پديد آمدن لرزه هاي سياسي در 

روشن است چنني . آن از هم خواهد گسيخت آن، بي درنگ شريازه
گسيخنت ها و پيوسنت ها؛ گسست ها و پيوست هاي ساده نبوده، بل 

دراماتيک خواهد بود و براي سراسر منطقه بسيار . بس خونبار 
به دشوار بتوان پيامدهاي ترسناک و . گران متام خواهد شد

 -تراژيک چنني سناريوي حتول رويدادها را پيس بيين کرد
 . يراستارو
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 انتظارتکرار، نبود نريوهاي خارجي ويل در. را کاهش خواهد داد
حالت بي ثباتي  دو در. را بايد داشت حوادث سال هاي نود

اوضاع افغانستان ادامه خواهد داشت و جنگ متام هزينه هاي 
 :بازسازي کشوررا خواهد بلعيد

رتاتيژي امريکا و غرب معطوف به شعله ورنگهداشنت اس هرگاه -1
 .منطقه باشد آتش جنگ در

هبره برداري ازآشفتگي هاي  دولت افغانستان انتظار هرگاه -2
 .پاکستان را داشته باشد سياسي در

مدت دشوار خواهد  دراز مسري سياست در تغيري ،اولامکان  در 
گفتگوي آزادانه،  بازکردن راه حبث و حالت دومي با ويل در. بود

 زندگي و بر مورد ذهنيت هايي که تابووار تامل دوباره در
 ما عمل مي کند، مي توان فضاي سياسي را مساعد تر تفکر طرز

 من جسارت آقايان خروتي و سيستاني را دراين رابطه مي. ساخت
 .ستامي

 

 :به عنوان نتيجه گريي

دوم پايه گذاران سياست خارجي افغانستان در پايان جنگ 
رابطه به پاکستان چنان يک اسرتاتيژي را پي ريزي  جهاني در

کردند که بدون شک يکي از ريشه هاي اصلي حبران کنوني 
جانبهء  يک لغو آن عبارت است از و. درمنطقه مي تواند باشد

پس . طرح بي ثبات ساخنت ايالت مشالغرب پاکستان خط ديورند و
قارهء هند يمن ازاستقالل هند و خروج انگليسي ها از

پارملان  سوي جانبه از يک طوره اين معاهده ب ١٩۴٩ درسال
انتظاراتي بود  دليل آن درآغاز. گرديد ماعال افغانستان لغو

آستانهء خروج  اوضاع آشفتهء هند در که حکومت افغانستان از
آن احلاق صويه سرحد  داشت و سپس جتزيهء آن کشور انگليسي ها و

طريق بلوچستان  هند ازاقيانوس  به راهيافنت به افغانستان و
 .بود

آن . صريح و روشن بود مهان آغاز اما پاسخ بريتانيايي ها از 
 خط ديورند يک مرز بني املللي است و«ها تاکيد ورزيدند که 
طي يک دوره جنگ ) ٨(»ابد ي مي پايانحدود افغانستان درآجنا 

 »خط« اينپريامون  ذهنيت ها در سرد درافغانستان انبوهي از
اين  نبودن فضاي آزاد گفتگو به تدريج دراثر پديد آمدند و

مقدس تبديل  و د تاپذيريذهنيت ها به واقعيت هاي ترد
به مهچنان حماط ماندن افغانستان به  اين سياست منجر .گرديدند

معاصر، کودتاهاي پيهم نظامي،  جهانخشکي، انزواي سياسي از 
داخلي، به تأخري  کام شوروي، تداوم جنگ هايه افتادن ب

 افتادن روند تشکل اجتماعي، بي سرنوشت ماندن پشتون هاي دو
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آمدن بسرتي مناسب براي افراط  مهه به وجود از و مهمرت سوي مرز
 .شد مافياي مواد خمدر گرايي اسالمي، تروريسم بني املللي و

 »حتميلي«ما با  تارخ نويسانليت را نيز واز بار اين مسؤ خبشي
خواندن و منسوخ دانسنت خط ديورند به عهده  »نهادنام«گفنت و 
اين نوع تابو ها خمصوصا در تاريخ معاصر افغانستان . دارند

کم نيستند و چنان چوکات بندي هاي ذهين را شکل داده و در 
افکار عامه مرتسب ساخته اند که خمالفت با آن ها و يا حداقل 

 بر را! گيباره دربارهء شان ارزش هاي ملي و فرهن تأمل دو
ها  مهان موضع حفظ ارزش انگيزد و پاسداران اين تابوها از مي
 مي به خمالفت بر... و! ، فرهنگي و قومي!نواميس ملي و

 . خيزند

زندگي ما تاثريات بزرگي  واقعيت اينست که اين تابوها در
هم قرار  دارند و مني توان از کنارشان بي تفاوت گذشت، اگر

گردد، نقطهء  افغانستان آغاز ه درباشد که حرکيت روشنگران
ذهنيت  پرداخنت به برخي ارزش هاي اخالقي، افکارو نو آغاز از

زندگي ما عمل  بر هاي مسلط برجامعه خواهد بود که تابووار
يکي ازازين تابوها خط ديورند است که دگرگونه  مي کنند و

فرصت . خيانت ملي مشرده مي شود بارهء آن گناه و انديشيدن در
 . گردند نه مهيشه خوب تارخيي گاهگاهي فراهم مي هاي

آن  فرصيت هبرت از اين خنواهد بود تا نقطه پايان بر ،گمامنه ب
 فصلي از يک اشتباه تارخيي بگذارمي که برسر آن بارها سر خود

 .را شکستيم اما جلاجت را رها نکردمي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالزهي حممد پري
 

 انافغانست بررسي روابط پاآستان و
 دوست يا دمشن
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 در پي طرح اهتامات متقابل پاآستان و افغانستان به يكديگر،
. مناسبات اين دو آشور مهسايه رو به تريگي بيشرتي گذاشته است

طالبان و سازمان القاعده در سه  افغانستان مدعي است آه
مراآز  هاي امن به دست آورده و منطقه در پاآستان پناهگاه

اند و عمليات ضد دوليت و  يگر فعال آردهآموزشي خود را بار د
هاي امن در داخل  از اين پناهگاه ضد امريکايي خود را
به باور دولت افغانستان و نيز . آنند افغانستان پيگريي مي

فرماندهان ارتش امريکا و ناتو، چنني مراآز آموزشي تنها در 
دو توانند امكان فعال شدن  امنييت پاآستان مي هاي محايت دستگاه

آن را رد آرده  باره بيابند؛ موضوعي آه دولت پاآستان به شدت
 .آننده نبوده است ها قانع ويل براي افغانستان و امريکايي

 
يي آه افغانستان مدعي فعال شدن اردوگاه هاي  سه منطقه 

غربي،  مرزي مشال  آموزشي طالبان در پاآستان شده است، ايالت
اد به ويژه وزيرستان مشايل ايالت بلوچستان و مناطق قبايل آز

کيلومرتي  2400با افغانستان مرزهاي طوالني باشند آه و جنوبي مي
افزون بر اين، از ديدگاه افغانستان، رهربان اصلي . دارند

الظواهري  الدن و امين بن طالبان و القاعده شامل مال عمر، اسامه
اند و اين به دور از  در قلمرو پاآستان پناه گرفته نيز
آي .اس.آي -ان تيزبني سازمان اطالعات ارتش پاآستانچشم
 .تواند باشد مني
 

آه افغانستان در شورش دو  در مقابل، پاآستان مدعي شده است
 قبيله بگيت و مري در ايالت بلوچستان پاآستان دست دارد و

شورش . گذارد اسلحه و امكانات تدارآاتي در دسرتس آن ها مي
خبش خلق  رهايي زير عنوان ارتش نظامي قبايل بلوچ آه سازماني

اند،  شده اجياد آرده و با دولت مرآزي وارد جنگ مسلحانه
. دشواري هاي جدي امنييت براي پاآستان به وجود آورده است

رابطه انگشت اهتام را متوجه افغانستان  دولت پاآستان در اين
دستگريي عناصر  و هندوستان آرده است و گاهي هم اطالعاتي از

روشن . افغانستان در ايالت بلوچستان انتشار داده است امنييت
يي آه پاآستان دخالت  افغانستان درست به مهان شيوه است آه

آند و بر  قاطعانه تكذيب مي خود را در امور داخلي افغانستان
 تعهدات خود مبين بر مهكاري با امريکا در مبارزه در برابر

شورش قبايل در  دخالت خود را در  آند، تروريسم تأآيد مي
گونه  آند و طرح اين رد مي بلوچستان پاآستان با قاطعيت

 آي براي رد گم آردن.اس.اهتامات را خبشي از جنگ رواني آي
آموزش و گسيل آن ها براي  دخالت در سازماندهي جمدد طالبان،

 .آند افغانستان تصور مي خرابكاري در داخل
 

بر  ان تا چه اندازهداوري در اين باره آه پاآستان و افغانست
گونه اهتامات را در برابر  مبناي اطالعات درست و موثق اين
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نيست؛ زيرا آه خنست هر دو طرف با  آنند، ساده يكديگر مطرح مي
و  اطمينان از وجود چنني دخاليت ادعاهاي خود را مطرح

دهند و دو ديگر، ساختار تباري،  هايي به دست مي نشانه
در دو سوي خط ديوراند به  اي قبايليي منطقه و پيونده قبيله
 ها يي است آه محايت مردمي خارج از اراده و قدرت دولت گونه

آن چه مسلم است، طالبان و . تواند وجود داشته باشد نيز مي
به ويژه پس از آن آه موضوع گسرتش  هاي اخري و القاعده طي ماه

 ناتو فعاليت ناتو به شرق و جنوب افغانستان و جايگزين شدن
هاي نظامي ضد  به جاي نظاميان امريکايي مطرح شد، فعاليت

در چندين واليت مهم مهجوار با  دوليت و ضد خارجي خود را
ارزگان و  در والياتي چون زابل،. اند پاآستان افزايش داده

هلمند و قندهار گاه در جنگ با نريوي چندصد نفري با ارتش 
تا آزاد آردن و  نريوهاي امريکايي درگري شده و افغانستان و

 . اند رفته ها نيز پيش تصرف فرمانداري
 

از ديدگاه افغانستان، اين نريوها از مرز پاآستان و 
از عمليات، بار ديگر به پاآستان  افغانستان گذشته و پس

براي  هاي پيهم دولت پاآستان بنا بر اين، تكذيب. گردند بازمي
پذيرا جلوه  افغانستان و فرماندهان نظامي امريکايي و ناتو

رسد تكذيب دخالت افغانستان در  مهچنان آه به نظر مي. آند مني
آننده  دولت پاآستان قانع شورش قبايل بلوچستان نيز براي

 توان اختالفات پاآستان و از مهني زاويه، مي. نبوده است
افغانستان را مورد توجه قرار داد، اما براي آن آه تصويري 

به دور از پيشداوري از اين گونه  واقعبينانه و تا جاي امکان
پاآستان و  اختالفات آه در صورت تشديد نه تنها امنيت ملي

دهد، بلكه در امنيت آل  افغانستان را زير تأثري قرار مي
تواند تأثريات  مهسايگان اين دو آشور مي منطقه جنوب آسيا و

نياز خواهد بود  باشيم، منفي شاياني بر جاي بگذارد، داشته
 الفات پاآستان و افغانستان را در رويكردي تارخيي موردآه اخت

از اين زاويه موضوع در سه خبش قابليت طرح . توجه قرار دهيم
 :يابد مي
 
 هاي تارخيي اختالفات زمينه  -آ 
 خط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان بزرگ -ب 
 راهكارهاي احتمايل براي پايان مناقشات دو آشور -پ
 
 :اختالفات ريخهاي تا زمينه: آ

هاي  در اين واقعيت آه اختالفات پاآستان و افغانستان ريشه
اين . دارد، جاي حبث چنداني وجود ندارد عميق در تاريخ

هند دارد و به  اختالفات ريشه در استعمار انگليس بر نيمقاره
زماني طوالني پيش از تأسيس پاآستان به عنوان يك آشور 

آن را تا مقطع زماني کشته شدن  توان آغاز مي حتا. گردد بازمي
ميالدي و  1747پادشاه وقت ايران در سال  -نادرشاه افشار
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از » افغانستان«بازگشت امحدخان ابدايل به قندهار و جدا آردن 
در چنني رويكردي تارخيي، اختالفات . آشيد ايران، به عقب

شناسايي و رديابي  پاآستان و افغانستان در منت تاريخ قابل
در اين سري تارخيي، چند نقطه عطف مهم وجود . بودخواهند 

 :دارد
 تصرفات امحدشاه ابدايل يا دراني در نيمقاره هند  - ١
  خاندان دراني هاي خاندان رجنيت سينگ و جنگ  -  ٢
 ها بر پنجاب جايگزيين استعمار انگليس به جاي حكومت سيك - ٣
دمك و و انعقاد قراردادهاي گن هاي انگليس و افغان جنگ -4

 ديوراند
 ميالدي 1947نيمقاره هند و تأسيس پاآستان در سال  جتزيه - ۵
 

زمينه هاي تارخيي و تشديدآننده  حبث در باره هر آدام از اين
بسنده  در اين جا،. اختالفات پاآستان و افغانستان، مفصل است

است آه گفته شود کشته شدن نادرشاه افشار باعث شد آه 
آه در فتح دهلي  -فرماندهان ارتش ايران زامحدخان ابدايل يكي ا

به قندهار برود و ، با نريوهاي افغاني -در آنار نادرشاه بود
در آن جا در لويه جرگه سنيت قبايل پشتون، پس از يک رشته 

نتيجه اين . مشاجرات چند ماهه به پادشاهي برگزيده شود
از ايران جدا و يك ارتش » افغانستان«اقدام آن شد آه 

هاي جديد  يي بزرگ به وجود آيد و براي تصرف سرزمني قبيله
امحد شاه تا دهلي پيشروي آرد ويل . هندوستان شود متوجه

افغاني در هند تأسيس  داليل متفاوتي نتوانست يك حكومت به
را  هاي مهمي از پنجاب و آشمري اما در مهني محالت نظامي خبش. آند

اين گونه . د آردبه تصرف خود درآورد و آن را ضميمه خاك خو
و جنگ ميان دو خاندان رجنيت سينگ سيك مذهب آه  بود آه رقابت

هايي از  دراني آه خبش بر پنجاب تسلط داشت و خاندان افغان
 . پنجاب شامل الهور و دره آشمري را تصرف آرده بود، درگرفت

 
، استآميزي براي وي  آه نام احرتام )بابا( پس از مرگ امحد شاه

مدعيان تاج و ختت درگرفت  ن فرزندان وي و ديگرجنگ قدرت ميا
ها از فرصت هبره  سيك. ها رو به ضعف گذاشت که قدرت افغان

گرفتند و نه تنها سراسر پنجاب و آشمري را پس گرفتند، بلكه 
امهيت . نشني نيز پيشروي آردند مناطق پشتون تا پيشاور در داخل

در آن بود آه نشني  پشتون اين پيشروي خاندان سينگ در مناطق
 تا بعد از تسلط انگليس بر پنجاب در دوره حكومت امري

نشني آه اآنون مورد  حممدخان، بر افغانستان، مناطق پشتون دوست
افغانستان است، در اختيار قدرت استعماري  اختالف پاآستان و

گرفت و افغان ها  ها قرار نورسيده و قدرمتندتر از حكومت سيك
قرار نگرفتند آه بتوانند مناطق از دست هرگز در موقعييت  ديگر

 . بازپس بگريند رفته را
 

هاي جديد ميان انگليس و  افزون بر اين، در جريان جنگ
مناطق جديدي را از دست دادند و مناطقي  ها افغانستان، افغان
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آنوني سرحد و  از حوزه نفوذ قبايل پشتون و بلوچ در دو ايالت
مشهور گندمك و ديوراند  بلوچستان پاآستان طبق دو قرارداد

مرزهاي آنوني پاآستان و افغانستان . واگذار شد به انگليس
است آه طبق قرارداد  حمصول دو جنگ مهم انگليس و افغانستان

 . آميز ديوراند در تنگه خيرب تثبيت شده است مناقشه
 

 واقعيت تارخيي هست آه افغانستان از آن زمان تا اين، البته
قراردادها با انگليس تأآيد داشته  يلي بودنآنون مهواره بر حتم

 آه قرارداد 1893توان گفت از سال  است؛ به گونه يي آه مي
مناينده اعزامي انگليس  -ديوراند ميان سر مورتيمور ديوراند

امري وقت افغانستان در آابل به  -خان به هند و عبدالرمحان
ن اين افغانستا قدرتي در امضاء رسيد، تا به امروز هيچ صاحب

قرارداد را آه قبايل پشتون را به دو خبش نامساوي تقسيم 
در امهيت اين ذهنيت در ميان . نشناخته است آرد، به رمسيت

که اختالفات روان ميان پاآستان  ها مهني بس  آه گفته شود افغان
 مجهور رييس -و افغانستان در پي آن تشديد شد آه ارتشبد مشرف

ر امريکا و افغانستان براي پاآستان در برابر اعمال فشا
جلوگريي از عبور و مرور طالبان و  آنرتل بيشرت بر مرزها و

افغانستان  اعضاي القاعده به داخل افغانستان، خواهان مهكاري
] با کشيدن يک ديوار در نوار مرزي[در بسنت فيزيكي مرزها 

 . شد
 

آن آه مرزها  حامد کرزي اين درخواست را به دليل  دولت
است و به صورت تلوحيي به خط مرزي ديوراند رمسيت نامشخص 

البته ترديدي نيست آه دولت . قاطعانه رد آرد خواهد داد،
نظر داشته است و رد آن  پاآستان رمسيت خط مرزي ديوراند را در

از سوي دولت افغانستان، چندان هم دور از انتظار نبوده 
ر مراحل تر از آن است آه د منتها پيامد اين حتول مهم .است

بدين معنا آه . داشته است اوليه تصور آن احتماًال وجود
ناخشنودي يي . يي را در آابل دامن زده است ناخشنودي گسرتده

اظهارات صريح حامدکرزي در سفر تبلور عيين آن را در  آه
اين آه افغانستان آمادگي دارد  آباد مبين بر اش به اسالم قبلي

افغاني  وني پاآستان تابعيتهاي واقع در قلمرو کن به پشتون
اين اظهارات باعث خشم حمافل سياسي . توان يافت ، مياعطاء آند

تشديد اختالفات آنوني پاآستان و افغانستان  پاآستان شد و در
 .نقش مهمي بازي آرده است

 
توان گفت آه پيش از جتزيه نيمقاره  پيشينه امر مي با توجه به

مسأله پشتونستان به  وهند و تأسيس پاآستان، خط ديوراند 
 1947است و پاآستان پس از تأسيس در سال  نوعي مطرح بوده

نشني شده  نشني و بلوچ تنها وارث انگليس در مناطق پشتون ميالدي
افغانستان تنها آشوري بود آه در سازمان  اين واقعيت آه. است

يك آشور مستقل مطرح  ملل هنگامي آه پذيرش پاآستان به عنوان
نفي داد، به خودي خود گويا است و پرده از شدت شد، رأي م
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دارد آه در عمق تاريخ حتوالت منطقه ريشه  برمي اختالفاتي
ميان پاآستان و  آميز امهيت اين موضوع مناقشه. دارند

افغانستان هنگامي روشنرت خواهد شد آه بدانيم موضوع خط مرزي 
بزرگ  هاي مسأله پشتونستان به نوعي با منافع قدرت ديوراند و

متامي حتوالتي آه افغانستان  در دوران جنگ سرد گره خورده بود و
 از زمان آودتاي نظامي سردار حممد داوودخان تا به امروز در

خورده جتربه  هاي سياسي و اجتماعي متفاوت و شكست قالب نظام
مسأله پشتونستان بزرگ و خط مرزي  ي باي آرده است، به گونه

 .اند ديوراند پيوند داشته
 

ايدئولوژيك در آابل، نقش  -سياسي هاي در جا به جايي رژمي
از  مهچنان آه دو منونه. هاي بزرگ غريقابل انكار است قدرت

اشغال افغانستان از سوي شوروي پيشني و اشغال جاري اين آشور 
تواند بدون ارتباط با منافع  ناتو مني از سوي امريکا و

 .هاي بزرگ قابل توضيح شود قدرت
 
 :ط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان بزرگخ: ب

است آه خط مرزي ديورند با آيفييت آه در شرايط  واقعيت آن
مقطعي مورد پذيرش  ضعيف افغانستان به امضا رسيد، در هيچ

ال اقل . ها در افغانستان قرار نگرفته است آامل حكومت
ا ها به حلاظ ذهين جتزيه مناطق قومي خود ر آه افغان توان گفت مي

ها در دو سوي خط  احتاد جمدد پشتون اند و مهواره مدعي نپذيرفته
بزرگ و  مسأله پشتونستان. اند مرزي ديوراند باقي مانده

از . بلوچستان بزرگ در واقع با مهني واقعيت در ارتباط هستند
قرارداد خط مرزي ديوراند ميان حكومت هند  آه 1893سال 

افغانستان امضاء شد، تا  امري -بريتانيايي و عبدالرمحان خان
را حتميلي دانسته و از پذيرش آن سر  ها آن به امروز، افغان

هاي مليگرا  گذشته از اين، بنا به ادعاي افغان. اند زده باز
خان و حتا شاهان  امري عبدالرمحان در هر دو سوي خط ديورند،

 خان آه قرارداد گندمك را امضاء آردند، قبلي چون يعقوب
اند آه مشروعيت مردمي داشته باشند، بلكه  ودهپادشاهاني نب

گونه  قراردادهايي آه از سوي اين مستبد بوده و بنا بر اين،
زيان مردم  شاهان مستبد و فاقد مشروعيت براي حفظ قدرت و به

البته، روشن . باشند اند، قانوني مني افغانستان امضاء شده
حي و فاقد هايي، سط چنني برداشت است آه از  ديدگاه پاآستان

در  ها گونه برداشت اعتبار بايسته  است، ويل در هر حال، اين
 .تشديد اختالفات پاآستان و افغانستان مؤثرند

 
افغانستان هنگامي از امهيت بيشرتي  اختالفات مرزي پاآستان و

هاي  قدرت برخوردار مي شوند آه آن ها را در پيوند با منافع
. ر دو آشور در نظر بگريميهاي آن ها در ه اندازي بزرگ و دست
حقيقت آن است آه ادعاهاي ارضي افغانستان و دامن  در عني حال،

بلوچستان بزرگ از سوي  زدن به مقوله پشتونستان بزرگ و



 99

 هاي پشتون و بلوچ از اين جهت آه با اصل بقاي ناسيوناليست
و  ي بسيار حساسي پاآستان پيوند خورده است، مقوله

رسد؛ زيرا آه  آسيا به نظر مي ات در جنوبآننده صلح و ثب تعيني
را به  بلوچستان و مناطق قبايلي پاآستان دو ايالت مهم سرحد،

گونه مستقيم و ايالت سند را به گونه غري مستقيم زير تأثري 
تر، سه ايالت از چهار ايالت  عبارت روشن به. دهد خود قرار مي

گريند و حتقق  مي پاآستان در حمدوده اين ادعاي افغانستان قرار
احتمايل چنني ادعايي به معناي فروپاشي آامل آشور پاآستان 

 .بود خواهد
 

هاي خارجي چه در دوران  درست از مهني زاويه است آه دخالت قدرت
بدين . شود در اوضاع آنوني، قابل توضيح مي جنگ سرد و چه

نشني  سرزمني پشتون مسأله پشتونستان بزرگ آه نظر بهمعنا آه 
وي خط ديورند دارد و آن ها را در قالب يك واحد در دو س

يي  بيند، هبانه خودخمتار و يا در پيوند با افغانستان مي سياسي
افغانستان و پاآستان بوده  هاي بزرگ در براي دخالت قدرت

شكل  ها را در دوران جنگ سرد در حادترين گونه دخالت اين. است
سرخ شوروي پيشني آن، به صورت اشغال افغانستان از سوي ارتش 

جهاد به وسيله غرب و امريکا و در هنايت شكست و  و سازماندهي
 . اند شاهد بوده فروپاشي شوروي جهانيان

 
هاي متفاوتي  مسأله پشتونستان در طول اين دوره با برداشت

است آه بدون توجه به آن ها، درك امهيت اين موضوع  مهراه شده
در باره پشتونستان  تهاي متفاو برداشت. دشوار خواهد بود

 :توان چنني فشرده آرد بزرگ را مي
 پشتونستان بزرگ ها از افغان  برداشت -1
 ها از پشتونستان بزرگ برداشت پاآستاني -2
 ها از پشتونستان بزرگ پشتون برداشت تبارگرايانه -3
 بزرگ هاي رقيب بزرگ از پشتونستان برداشت قدرت -4

 
و گاه متضاد،  هاي متفاوت گونه برداشت ترديدي نيست آه اين
تواند  در منطقه دارد و طرح هر آدام مي بازتاب خاص خود را

در گذشته . به تشديد اختالفات پاآستان و افغانستان بينجامد
بيين انتظاري جز اين وجود  يي قابل پيش چنني بوده و در آينده

ها و حمافل سياسي پشتونگرا در افغانستان  برداشت دولت .ندارد
باقي مانده است آه پشتونستان  اين حمور متمرآزمهواره پريامون 

 شود، به حلاظ بزرگ آه بلوچستان جنوبي را  نيز شامل مي
تارخيي، خبشي از افغانستان است آه در دوره قدرت استعماري از 

بنا بر اين، . خاك هندوستان شده است اين آشور جدا و ضميمه
بازپس  القاعده بايد به افغانستان در پايان استعمار، علي

تأسيس پاآستان به  شد و و نه اين آه به آشور تازه داده مي
برخي از . دانند، ملحق شود آن را مشكوك مي ها آيفييت آه افغان
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پاآستان در مناسبات  آگاهان، متامي حتوالت پس از تأسيس
افغانستان و پاآستان را در پيوند با مسأله خط ديوراند و 

 .اند حتليل آرده پشتونستان
 
هاي پاآستان به ويژه در دروه اشغال افغانستان از سوي  التدخ

ها در قالب  گونه دخالت محايت از جماهدان و ادامه اين شوروي و
دوره آوتاه تا پيش از اشغال  استقرار حكومت طالبان در يك

اين بار از سوي امريکا و ناتو و بنا به  -دوباره افغانستان
طالبان و ادامه جنگ داخلي  ها تالش براي بازسازي افغان ادعاي

مهگي در رابطه با مسأله  در اين آشور از سوي پاآستان،
 . پشتونستان و خط ديورند قرار دارند

 
تر در آابل بر اين باورند آه تا  واقعبني بسياري از آگاهان

حل پذيرا براي پاآستان  مشكل خط ديوراند و پشتونستان راه
ن به رغم نيازهاي نيابد، مناسبات پاآستان و افغانستا

يكديگر آامًال عادي خنواهد شد و اختالفات هم  متقابل دو آشور به
از زمان حكومت  ها افغان. چنان امكان تداوم خواهد داشت

سردار حممد داوود خان مهواره روي بازگشت حاآميت ملي خود بر 
اند و از بلوچستان به  نشني پاآستان تأآيد داشته پشتون مناطق

اند تا از اين طريق  آرده ان جنوبي يادنام پشتونست
 افغانستان را به سواحل اقيانوس هند در ايالت بلوچستان

پاآستان برسانند و آشورشان را از انزواي جغرافيايي بريون 
ديدگاه در افغانستان وجود داشته  در اين ارتباط، دو. سازند

 :است
 افغانستان نشني در خاك ادغام مناطق پشتون و بلوچ -1
 پشتونستان و بلوچستان+ تشكيل فدراسيون افغانستان -2
 

در افغانستان ادغام مناطق پشتون و » حمور قوم«هاي افغان
تر مطرح  پررنگ نشني پاآستان در قلمرو ملي خود را بلوچ
اند و در يك مقطع آوتاه حزب پرچم سابق در دوره حكومت  آرده

آنون حزب افغان آرد و  داوودخان  از مهني موضوع محايت مي سردار
تشكيل . آند چنني ديدگاهي محايت مي ملت انور احلق احدي از

 پشتونستان و بلوچستان اساسًا+ فدراسيون افغانستان
هاي امريکا و شوروي  روسي بود آه در دوران اوج رقابت انديشه

و برخي از آگاهان، اشغال افغانستان از  پيشني مطرح بوده است
ها به مدخل  راستا و رسيدن روس مهني سوي ارتش سرخ شوروي را در

با . اند تنگه هرمز از طريق تشكيل چنني فدراسيوني دانسته
فروپاشي شوروي به ظاهر اين انديشه کمرنگ شده است ويل هنوز 

 .خاص خود را دارد حمور هواداران قوم
 

 ها از پشتونستان بزرگ در تضاد روشن است برداشت پاآستاني
از نگاه پاآستان خط . گريد ها قرار مي آامل با برداشت افغان

پشتونستان بطور قطعي متام شده است و طرح آن  ديورند و مسأله
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و مناسبات دوستانه  از سوي افغانستان مغاير با حسن مهجواري
دو آشور و دخالت در امور داخلي پاآستان و خمل امنيت و 

 .استآن ارضي  متاميت
 

جنوب آسيا مطرح  آن گونه آه برخي از آارشناسان مسائل
پاآستان براي خنثي آردن طرح پشتونستان بزرگ يك  اند؛ آرده

اطالعات ارتش پاآستان  اسرتاتيژي مشخص در پيش گرفته و سازمان
حكوميت در  اسرتاتيژي پاآستان حاآم آردن. مسوول پيگريي آن است

آباد باشد و در هيچ شرايطي به  نشانده اسالم آابل است آه دست
به عبارت . يورند و مسأله پشتونستان توجه نكندد مسأله خط

املللي پاآستان و  بني تر، خط ديورند را به عنوان مرز روشن
 رمسيت بشناسد و مسأله پشتونستان را براي مهيشه افغانستان به

سياست پاآستان در دوره اشغال . به فراموشي تاريخ بسپارد
دان جنگ پس از آن، حكومت جماه افغانستان از سوي شوروي و

 داخلي هدايت شده از طريق حزب اسالمي گلبدين حكمتيار آه
آي پشت سر آن قرار داشته و پس از استقرار حكومت .اس.آي

با امريکا مهه و مهه در ارتباط  طالبان و اآنون مهكاري مؤثر
 .دارند تنگاتنگي با اسرتاتيژي پاآستان در افغانستان

 
ان در اسرتاتيژي ها، افغانست پايه اين گونه برداشت بر

نشانده  يا حكوميت دست: رو ندارد پاآستان دو راه بيشرت پيش
يا مهواره  آباد و يا حد اقل مهاهنگ با آن خواهد داشت و اسالم

راهيافت سومي . درگري جنگ داخلي و حبران باقي خواهد ماند
دولت پاآستان چنني برداشيت را تأييد  البته .وجود ندارد

افغانستان و پاآستان  کنون آه امريکا درآند و به ويژه  مني
هايي  صاحب نفوذ است، پاآستان با قاطعيت بيشرتي چنني برداشت

آننده  هاي تأييد ويل حقيقت آن است آه نشانه. آند رد مي را
پاآستان در قبال افغانستان نريومندتر  وجود چنني اسرتاتيژي در

 هاي پاآستان ها تكذيب از آن هستند آه براي افغان
 . آفرين تلقي شوند اعتماد

 
رسد آه پاآستان سياست دوگانه  به نظر ميدر اوضاع آنوني، 

در . در افغانستان در پيش گرفته باشد» اعمايل« و » اعالمي«
امريکا در آنچه آه از آن به نام  متحد -سياست اعالمي پاآستان

در  آيد و شود، به مشار مي مبارزه در برابر تروريسم ياد مي
اعمايل، متحد طالبان است آه هدف آن ها راندن امريکا  سياست

آباد  استقرار حكوميت مهاهنگ با اسالم و ناتو از افغانستان و
 .در آابل است

 
شريك آردن آن ها در قدرت در  رو و طرح موضوع طالبان ميانه 

قابل  آابل از سوي پاآستان، جدا از اهداف اسرتاتيژيك پاآستان
هاي افغانستان  هاي رمسي دولت نار برداشتدر آ. آن خنواهد بود
برداشت تبارگرايان پشتون در هر دو سوي خط  و پاآستان،

ترين  پشتونستان بزرگ جدي .بايد مهم تلقي آرد ديورند را مي
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 هاي پشتون در افغانستان حاميان خود را در ميان ناسيوناليست
م برچيده شدن خط مرزي ديورند و ادغا. و پاآستان يافته است

خواست اصلي  -پاآستان و افغانستان نشني دو خبش پشتون
يکي از  -خان افضل درخواست چندي پيش. حمورهاي پشتون است قوم

 -رهربان ناسيوناليست پشتون از حامدکرزي و ارتشبد مشرف
ديورند را برچينند  رييسان مجهور افغانستان و پاآستان آه خط

ه خوبي ديدگاه ها را آزاد منايند، ب آمد پشتون و و رفت
 . گذارد پشتون را به منايش مي حمورهاي قوم
 

آشور  هاي پشتون به درجات متفاوت خواهان تأسيس ناسيوناليست
رمسيت شناخنت آن از سوي پاآستان و افغانستان و  خاص خود و به

اما مشكل آن ها در اين واقعيت مهم هنفته . سازمان ملل هستند
قومي مساعد نيست و  سيماست آه شرايط منطقه براي بازتق

روشن است . فروپاشي آامل آشور پاآستان را در پي خواهد داشت
دولت پاآستان در هيچ شرايطي رضايت به چنني امري خنواهد  آه

با اسرتاتيژي هند مهخواني دارد و  هر چند آه چنني حتويل. داد
 .بود قطعًا از سوي هند با استقبال روبرو خواهد

 
هاي بزرگ و مسأله پشتونستان و خط  در ارتباط با قدرت

بدين معنا آه در ظاهر با . بيشرتي هست هاي ديورند، پيچيدگي
پشتونستان از دست  ها نقش خود را در روس فروپاشي شوروي،

 ،اند ويل به دليل حضور امريکا در افغاانستان و پاآستان داده
اين آه سياست . تر از گذشته شده است اين آشور پررنگ نقش

چه خواهد بود، هنوز خيلي  کا در قبال مسأله پشتونستانامري
زود است آه دست به داوري قطعي زد، اما اين هست آه پاآستان 

افغانستان هر دو اميدوارند امريکا براي پايان دادن به  و
ي را زير تأثري خود ي مناسبات منطقه اين مشكل آه يك قرن است

گذشته . رف بيابدقرار داده است، راهيافت پذيرا براي دو ط
از اين انتظار، بايد توجه داشت آه پاآستان مهان جايگاهي را 

سرد داشت، در نزد امريکا ندارد و هندوستان  آه در دوره جنگ
در منطقه جنوب  معادالت جديدي. در حال جايگزين شدن آن است

آميز  آسيا در حال شكلگريي هستند و هندوستان در معادله رقابت
ن ميان امريکا و چني در حال قدرت گرفنت، آينده جها قدرت

بنا بر  .امريکا يافته است تري از پاآستان در جايگاه مهم
  حساب توانند روي اين گونه مسايل اين، تبارگرايان پشتون مي

پذير جديد پاآستان را در سنجش هاي خود  آنند و نقاط آسيب
 .منظور آنند

 
پشتون آه در  هاي چپ احتمال آه ناسيوناليست اآنون اين 

در نظرداشنت عامل  اند، با گذشته اميد به محايت مسكو داشته
قدرت امريکا چشم طمع به واشنگنت معطوف منايند، چندان دور از 

آاهش جايگاه پاآستان در امريکا . تواند تلقي شود مني انتظار
هاي پشتون  نظر ناسيوناليست و افزايش جايگاه هندوستان از
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ناسيوناليزم  اآنون قابل تصور شده است آه. شود مثبت تلقي مي
چپ پشتون و بلوچ مواضع قبلي چپگرايانه خود را تعديل و با 

در چنني احتمايل، نقش امريکا در حتوالت . منطبق سازد شرايط نوين
بزرگ و بلوچستان بزرگ بسيار  مرتبط با افغانستان، پشتونستان

 . حائز امهيت خواهد بود
 

هوادارانش در حاآميت  د مشرف وترديدي نيست آه ارتشب
ي پس ي درجه 180پاآستان، با درك حساسيت شرايط بود آه چرخش 

سپتامرب آردند و از طالبان و القاعده بريدند و  11حادثه  از
ويل اين آه چرخش پاآستان براي  به صف خمالفان آن ها پيوستند

 توان مي ال اقل. آننده باشد، جاي حبث وجود دارد امريکا راضي
حمورهاي پشتون روي تشديد  گفت آه افغانستان، هندوستان و قوم

آنند و اميدوار به  امريکا و پاآستان حساب مي تضاد منافع
چند آه در يك نگاه  هر. تضعيف هر چه بيشرت پاآستان هستند

 توان گفت آه امريکا در تضعيف پاآستان تا تر مني بينانه واقع
 .اين آشور منتهي گرددجا پيش برود آه به جتزيه قومي  آن
 

تر در اين خصوص،آن است آه امريکا تالش آند  غالب گمان
 تر از گذشته به خود آند و در هنايت توان پاآستان را وابسته

اش را  ي و موشكيي هاي هسته اسرتاتژيك نظامي اين آشور و سالح
هاي اسراييل  از اين طريق به نگراني زير نظارت خود بگريد تا

پاآستان پيش  در مهني حد هم اگر امريکا در. دهد و هند پايان
هايي در ساختار قدرت نظامي پاآستان  برود، دگرگوني

ها  شد و به احتمال زياد قدرت جنرال ناپذير خواهند اجتناب
انتخابات  جاي خود را به قدرت حزبي خواهد داد و با برگزاري

و  قدرت حزبي به پاآستان بازخواهد گشت 2007عمومي در سال 
در چنني فرضي، سياست . گردد ها بازمي پادگان ارتش پاآستان به

و طالبان نيز  دوگانه آنوني پاآستان در قبال افغانستان
پايان خواهد يافت و نظام فدرايل قابليت احيا بر اساس قانون 

در چنني حتويل، به جاي جتزيه قومي . خواهد يافت 1973اساسي 
هاي پشتون و بلوچ  اسيوناليستن پاآستان با تقويت نظام فدرايل

 . گرفت هاي حملي را به دست خواهند در مناطق قومي خود حكومت
 

با اين حال، چنني حتويل در پاآستان الزامًا به معناي پذيرش خط 
مسأله . پايان مسأله پشتونستان خنواهد بود مرزي ديورند و

زياد در  پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ به احتمال
ي ي ي قابل پيش بيين مهچنان به عنوان يك مشكل منطقهي آينده

و افغانستان را زير تأثري قرار خواهد داد و  مناسبات پاآستان
حمورهاي پشتون و  قوم هاي بايسته را براي در مهان حال، انگيزه

گرايانه خود  بلوچ به وجود خواهد آورد آه آن ها اهداف قوم
 .ان بزرگ پيگريي منايندآرمان پشتونستان بزرگ و بلوچست را در

 
 :پايان مناقشات دو آشور راهكارهاي احتمايل براي -پ
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 در اين باره آه پاآستان و افغانستان در اوضاع نوين آه
امريکا در هر دو آشور حضور نظامي سياسي مؤثري يافته است، 

بر مشكل تارخيي خط مرزي ديورند و  چگونه قادر خواهند بود آه
نظري  وحدت ق آيند، به درسيت روشن نيست ومسأله پشتونستان فاي

با اين حال، . آباد در قبال آن وجود ندارد در آابل و اسالم
ها و راهكارهايي آه تاآنون براي حل اين  طرح با نگاهي به

تاآنون . مطرح آرد توان احتماالتي را اند، مي مشكل مطرح شده
بط با راهكارهايي بدين شرح براي پايان دادن به مناقشات مرت

 :ديوراند و پشتونستان مطرح شده است خط
 طرح آنفدرال پاآستان و افغانستان -1
 افغانستان و بلوچستان+ طرح فدراسيون پاآستان -2
 طرح استقالل پشتونستان بزرگ -3
طرح رمسيت خط ديوراند و پذيرش آن از سوي پاآستان و  -4

 47افغانستان
 

رح و ها در مقاطع خاصي مط آدام از اين طرح روشن است آه هر
. اند برخوردار شده از شدت و ضعف و حاميان و خمالفان خاص خود

ها و منافع  ها به حلاظ نظري به خواسته هر آدام از اين طرح
ها و منافع طرف ديگر را  اند و خواسته داده پاسخ مي طرف يك

اين، سه طرح اوليه آه مربوط  گذشته از. اند گرفته ناديده مي
قدرت  هاي بندي ها و بلوك رقابت به دوران جنگ سرد و تشديد

جهاني بوده و هر آدام از سوي يك بلوك قدرت مورد محايت قرار 
توان گفت طرح آنفدرال پاآستان  آه مي به گونه يي. اند داشته

آن حل مشكل  و افغانستان از سوي امريکا و پاآستان طرح و هدف
بي و نيز راهيا[عمق اسرتاتيژيك پاآستان در برابر  هندوستان 

اين طرح از . بوده است] به آسياي ميانه و حماصره ايران و چني
افغانستان بطور آامل رد شده است و به معناي ادغام  سوي مردم

از مهني رو، از مهان . است افغانستان در پاآستان تلقي شده
 .است آغاز، طرح در دهه هفتاد ميالدي حمكوم به شكست بوده

 
و افغانستان، شوروي پيشني  در برابر طرح آنفدرال پاآستان

طرح فدراسيون پاآستان و افغانستان و بلوچستان را مطرح 
ايران را نيز مد نظر  اين طرح، در تداوم خود. آرده بود

 داشته است آه با فروپاشي شوروي و حتوالت مغاير با خواست
 . ها منتفي تلقي شده است روس
 

سرحد و  و ايالتطرح استقالل پشتونستان به دليل آن آه جدايي د
بلوچستان را از پاآستان در بردارد، در عمل به معناي 

گرچه . رسد بود و عملي به نظر مني فروپاشي پاآستان خواهد
اسرتاتيژيك اين  هاي مطلوب هندوستان است و در راستاي سياست

                                                 
+ ايران + طرح اجياد احتاديه منطقه يي ميان افغانستان[  -5. 47

 ويراستار -]پاکستان
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آشور مبين بر بازگرداندن تعادل نيمقاره هند به پيش از 
ويل در هر حال، . ن قرار داردانگليس و تأسيس پاآستا استعمار

منطقه را دچار حبران سازد و  تواند آل جتزيه قومي پاآستان مي
راهكاري  هاي بزرگ نيز در اوضاع آنوني چنني رود قدرت گمان مني

 .را مورد توجه قرار داده باشند
 

پشتونستان و خط  حل پايان حبران ترين راه عمليبنا بر اين، 
و افغانستان مهان است آه از سوي  مرزي ديورند ميان پاآستان

هاي واقعبني غري پشتون افغانستان مطرح شده  شخصيت برخي از
يك بندر جتاري و خط ترانزيت تضمني  طبق اين طرح، پاآستان. است

افغانستان بر  ي آه حتوالت سياسي در پاآستان وي شده به گونه
در دهد و  آن تأثريگذار نباشد، در دسرتس افغانستان قرار مي

 . شناسد افغانستان خط مرزي ديوراند را به رمسيت مي مقابل،
 

چارچوب نظام فدرايل در  ها در مسأله قومي پشتون ها و بلوچ
اين موضوع آه چنني . پاآستان قابليت حل و فصل خواهد يافت

ويل پاآستان از . به پيش خواهد رفت يا نه، حبث ديگري است طرحي
به . را مورد توجه قرار دهد تواند چنني طرحي حلاظ نظري مي

 ويژه اگر راه ترانزيت مشاهبي از افغانستان به سوي آسياي
ي قرار ي مرآزي در دسرتس پاآستان گذاشته شده و شكل تضمني شده

 . پذير خواهد بود امكان داده شود، عملي شدن اين طرح
 

موقعيت خاص جغرافيايي منطقه و وابستگي پاآستان و 
و عامل حضور مؤثر امريکا در منطقه بر  به يكديگر افغانستان

توان تصور  ال اقل مي. گذارد مي عملياتي شدن چنني احتمايل تأآيد
طالبان و  اش در قبال يي درجه 180آرد آه پاآستان در چرخش 

القاعده و مهكاري مؤثر با امريکا اميدوار است آه از محايت 
افغانستان  اش با ساز مرزي فصل دو مسأله مشكل امريکا در حل و

. آشمري برخوردار شود در خط ديوراند و هندوستان در خط حائل
و بيش مهانندي از امريکا  افغانستان و هند نيز انتظارات آم

هاي آشمريي و قوم حمورهاي پشتون و  چنان آه گروه هم دارند،
اند و  زير نظر گرفته بلوچ نيز اوضاع نوين را به دقت

هاي پيش آمده موجود  با واقعيتاميدوارند آه با انطباق خود 
منطقه، اهداف خاص خود را از طريق عامل حضور امريکا  در

 .پيگريي منايند
 

 :گريي نتيجه
پاآستان و افغانستان  چناني آه روشن است و در سابقه اختالفات

 قابل رديابي، مسأله پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ و
. دو آشور مهسايه است ترين اختالف موضوع خط مرزي ديورند اصلي

ترين اختالفات  اختالفات ارضي از پيچيده جا آه معموًال از آن
آميز حل و  مساملت هستند آه آمرت سابقه داشته است از راه هاي

 هاي يكي از ها و شكست ها، پريوزي فصل شوند و مهواره اين جنگ
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آرده است، بنا بر  ها بوده است آه مرزها را تعيني مي طرف
آه اختالفات پاآستان و  توان تصور آرد وار مياين، دش

و  بيين به طور آلي پايان بيابند قابل پيش افغانستان در آينده
زمينه براي شناسايي رمسي خط ديورند آن گونه آه پاآستان 

گذشته از اين، ساخت قدرت در . شود انتظار آن را دارد، فراهم
هاي  جنرال پاآستان و چرخش ناآرام آن ميان خنبگان سياسي و

ارتش و به موازات آن جتربه ايدئولوژيك قدرت در افغانستان 
هاي سياسي شناخته شده  گذشته تقريبًا مهه نظام آه در چهار دهه

روبرو شده است، مسأله  را جتربه آرده و در مهگي آن ها با شكست
تر و  پشتونستان و خط مرزي ديوراند را ابعاد گسرتده

آن جا آه هيچ دوليت در افغانستان در داده است تا  تري پيچيده
بتواند با پاآستان بر سر  عمل در موقعييت قرار نگرفته است آه

 .اين موضوع وارد حبث و احيانًا مصاحله شود
 

ها، افغانستان درگري جنگ ايدئولوژيك  جوي از واقعيت در چنني
دهه امكان تداوم يافته، باعث رد  قدرت شده، جنگي آه سه

آن در دوره قدرت شوروي و کنون امريکا و ناتو اشغال خارجي 
شده است اما به نقطه استقرار و تعادل و ثبات سياسي و 

در اين مدت نسبتًا طوالني، . بايسته دست نيافته است اجتماعي
بازيگران اصلي در حتوالت  تصور شده است آه پاآستان يكي از

 و فكري خنبگان سياسيال اقل . نامطلوب در افغانستان بوده است
در افغانستان بر اين باورند آه تا مسأله پشتونستان و خط 

حل پذيرايي براي پاآستان و افغانستان  مرزي ديوراند راه
خنواهد  نيابد، اختالفات اين دو آشور قابليت حل و فصل هنايي
 . يافت و جنوب آسيا مهچنان درگري حبران امنييت خواهد ماند

 
ستان و افغانستان در آن است آه در مناسبات پاآ ها امهيت تنش

رو،  را دارد و از مهني قابليت سرايت به ديگر آشورهاي مهجوار
نياز به يافنت يك راهيافت پذيرا براي دو طرف افزايش 

ها ميان پاآستان و  در گذشته، ايران در آاهش تنش. يابد مي
داليل خاص خود و  افغانستان ايفاي نقش آرده ويل هندوستان به

خورده از استقالل  پاآستان و بازگرداندن تعادل به همتضعيف 
برداري مطلوب از آن  ها و هبره خواهان ادامه تنش پاآستان،
بزرگ رقيب جهاني نيز با  هاي در مهني حال، قدرت. بوده است

 اند بر دامنه نفوذ خود در ها تالش آرده محايت از يكي از طرف
پشتونستان بزرگ و  بنا بر اين، موضوع. جنوب آسيا بيافزايند

هاي بزرگ به آن  بوده است آه قدرت بلوچستان بزرگ موضوعي
 . اند مند شده عالقه

 
از مهني فضا در راستاي تقويت  ناسيوناليزم چپ پشتون و بلوچ

پيوند  خود هبره گرفته و در دوران جنگ سرد با شوروي پيشني
اآنون با احتساب اشغال افغانستان از سوي . خورده بودند

ها از رقابت در تراز گذشته،  نشيين روس عقب مريکا و ناتو،ا
ي ي هاي منطقه سياست قدرت گرفنت چني و آاهش جايگاه پاآستان در
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امريکا و افزايش جايگاه هند به موازات آن در نزد 
رسد امريکا در موقعييت قرار  چنني به نظر مي ها، امريکايي

حتوالت جنوب آسيا  بر گرفته است آه تأثريگذارترين قدرت خارجي
با توجه به مهني مساله، ناسيوناليزم چپ پيشني پشتون و . است

مهاهنگ ساخنت خود با شرايط نوين  بلوچ با درك شرايط، در حال
 ي است و با تعديل مواضع سعي دارد آه فرصت تازه ييي منطقه

 . براي حتقق اهداف خود بيابد
 

در  هاي نظامي اهاز جايي آه امريکا در حال دستيابي به پايگ
ي نامعلوم استقرار ي افغانستان و پاآستان است و تا آينده

حفظ خواهد آرد، اين برداشت در حال  نظامي خود را در منطقه
خود را تثبيت  تقويت است آه امريکا ساختارهاي قدرت مهاهنگ با

آند و اين امر ممكن خنواهد بود مگر آن آه اختالفات پاآستان و 
ك سو و اختالفات پاآستان و هندوستان از سوي از ي افغانستان

در چارچوب چنني . بيايند ديگر آاهش يافته و زير آنرتل در
خط  برداشيت، دو مشكل اصلي پاآستان و منطقه يعين حبران آشمري و

حائل ميان هند و پاآستان و حبران پشتونستان و خط مرزي 
د مورد القاعده باي افغانستان علي ديوراند ميان پاآستان و

حبران پايان  توجه قرار گريند و امريکا بايدآمك آند آه اين دو
هاي  چنني بر مي آيد که امريکا براي حبران آشمري طرح. يابند

ويل در . هايي براي مياجنيگري دارد تالش مشخصي را مطرح آرده و
طرح مشخصي از سوي  باره پشتونستان و خط مرزي ديورند تاآنون

 .استامريکا عنوان نشده 
 

پشتونستان و خط مرزي  در اين ميان، آن چه آه بر امهيت مسأله
ديوراند افزوده است، اوضاع خاص پاآستان و اهبام در آينده 

پاآستان آه بر مبناي اسالم شكل گرفته و اسالم فلسفه . است آن
وجودي آن بوده است، دراوضاع جديد ناگزير به فاصله گرفنت از 

اسالمي برآمده از  ست آه راديكاليزمعلت آن ا. اسالم شده است
مدارس مذهيب و احزاب بنيادگرا باعث شده است آه تفكر 

القاعده رو در روي امريکا قرار گريد و به آنچه آه  طالباني و
اين . شود، دامن بزند مي از آن به نام تروريسم جهاني ياد

وضعيت جديد در تداوم خود، احتاد اسرتاتيژيك ميان اسالمگراها 
پذير خواهد آرد و اگر به هر دليلي  ارتش پاآستان را آسيب و

بقاي پاآستان به صورت جدي به زير سؤال خواهد  از ميان برود،
 . رفت
 

حمورهاي پشتون و بلوچ در  هندوستان، افغانستان و قوم
 بنابر. اند پاآستان، روي چنني حتويل احتمايل حساب باز آرده

جز مهاهنگي آامل با  اين، پاآستان براي بقاي خود راهي
اين مهاهنگي، اسالمگراها با  در. امريکا پيش رو خنواهد داشت

 اين اند و از آن جا آه دولت پاآستان دچار مشكل شده
نشني دارند، اين  اسالمگراها بيشرت پايگاه مهمي در مناطق پشتون

در آينده نوعي ائتالف ميان چپ ناسيوناليسيت و  احتمال آه
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پاآستان را با حبران هويت  ن آشور شكل بگريد واسالمگراها در اي
 .رسد روبرو آند، منتفي به نظر مني

 
تصور  توان تر، مني انداز واقعبينانه با اين حال، در يك چشم

آرد آه تضادهاي داخلي در پاآستان در ترازي قابليت طرح 
بقاي اين آشور به زير سؤال  بيابند آه شالوده استقالل و

 ي و باي است آه ارتش پاآستان ارتشي حرفهواقعيت آن . برود
فرماندهي نريومند، با سلسله مراتب قدرمتند است و اجازه چنني 

در مهان حال، ساخت نظامي قدرت در  اما. حتويل را خنواهد داد
است و  اش در حال نزديك شدن پاآستان به پايان دوران تارخيي

حل  تنها راهدمكراسي پارملاني و احياي فدراليسم در اين آشور 
 . بقا است

 
حضور نظامي امريکا در پاآستان و افغانستان و حضور  عامل

انتظار را به وجود  اقتصادي امريکا در هند، اين -سياسي
آورده است آه پس از تثبيت قدرت در افغانستان و آنرتل 

طالبان، القاعده و احزاب اسالمي و مدارس مذهيب  راديكاليزم
ي هدايت آند آه ال ي گونه به در پاآستانپاآستان ساخت قدرت را 

و  اقل به فروپاشي اين آشور منتهي شود و تبارگرايان پشتون
شان دست بيابند و  بلوچ در چارچوب پاآستان به مطالبات قومي

و پاآستان قادر شوند آه به مشكل خط  در مهان حال، افغانستان
در باره مهانندي  مهچنان آه انتظار. مرزي ديوراند پايان دهند

از . ها و خط حايل ميان هند و پاآستان شكل گرفته است آشمريي
آينده پاآستان، افغانستان، آشمري و پشتونستان يك  چنني نگاهي،

القاعده  محايت امريکا علي رسد و هر راهيافيت با سان به نظر مي
رسيدن  تا. نيمقاره هند را در يك جمموعه مورد توجه قرار دهد

چنني امري، اختالفات پاآستان با هند و  زمان مناسب حتقق
هر چند آه در تراز . خواهد يافت افغانستان مهچنان ادامه

  .غريقابل آنرتيل تشديد هم خنواهد شد
 

   

 

 

  

 

   نو انديش 

 ميان  رفع حبران :شناسايي خط ديورند
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 افغانستان و پاکستان

مي  با مرزهاي کنوني اش به رمسيت جهان امروز، افغانستان را 
شناسد و حدود و ثغور آن جغرافياي شناخته شده يي است که 

به جز از بلند پروازي لفظي  در آن، ادعاي هر گونه تغيري ارضي
پرسش اساسي در اين است که ما در . چيزي ديگري خنواهد بود

اين پشتونستان (» دا پشتونستان زمونژ« شعار  گذشته سال ها
ظه از زبان سران قبايل آن را سر دادمي ، اما براي يک حل) ما

ما افغان (» مونژ افغانان يو«طرف مرز، نشنيدمي که بگويند 
چون اين سران قبايل هوشيار تر از زمامداران  ).هستيم
براي پر کردن جيب هاي شان به  افغانستان بودند، آن ها سياسي

مراجعه مي کردند و و در خفا از احتاد و  دولت هاي افغانستان
براي  ون هاي آنطرف و اين طرف مرز دم مي زدند ويک دستگي پشت

دستيابي پول هاي گزاف از تاکتيک هاي خاصي کار مي گرفتند 
زمامداران  که يکي از اين تاکتيک ها بر انگيخنت احساسات

به حدي اثر گذار بود که  و اين شگردها افغانستان بود
 لر و بر« :ندا در بدهد که  چپگرايي مثل سليمان اليق شاعر

 ).پشتون هاي  آن سو و اين سو يکي هستند(» پشتانه يو دي

سردار حممد داوود بود  -يکي از پرمچداران داعيهء پشتونستان
قضيه  در دوره هاي صدارت و رياست مجهوري خود، تالش منود تا که

معضله بزرگ ميان افغانستان و  پشتونستان را به عنوان يک
دا «بود که هر روز ترانهء پاکستان مطرح منايد و به مهني دليل 

از راديو افغانستان پخش مي گرديد و » پشتونستان زمونژ
سفر بري عمومي را آغاز منود   بار با مهني انگيزه داوود خان يک

اما سياستمداران پاکستاني . شود تا با پاکستان وارد جنگ
کاجل هاي انگليسي را به پايان برده بودند، توانستند با  که

خشم  طاف سياسي از اين تنگنا عبور منايند و آتشمهارت و انع
 .سردار را فرو بنشانند

يک سدهء آخر  واقع زخم خونيين بوده که در خط ديورند در
. بيشرتين آسيب را از اين ناحيه افغانستان ديده نه پاکستان

پاکستان در جريان جنگ سرد به خاطر رسيدن به اهداف منطقه 
شيوهء بسيار عايل از اين  ود، بهيي وگسرتش هپناي اسرتاتژيک خ

مبالغ هنگفيت را  براي متويل و جتهيز جماهدان فضا استفاده منود و
در خزينه دوليت خود سرازيرکرد و حاصل اين پول هاي باد 

کشورهاي  منطقه و به ويژه در ميان آورده بود که امروز در
تبديل گرديده و بدين وسيله  به يک قدرت امتي اسالمي پاکستان

 . مرزهاي جغرافيايي خويش را ضمانت منوده است

ما خبواهيم و يا خنواهيم، پاکستان متام اجينسي هاي پشتون ها 
خود مي داند و اين اجينسي ها هم کدام  را متعلق به کشور

در اين نيم سدهء . متايلي ندارند که به افغانستان بپيوندند
خان به  آخر به خصوص در دوران زمامداري ظاهر خان و داوود
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حق تعيني «رغم نامگذاري جاده ها و جتمع هزاران داعيه داران 
مرکزي (در جاده پشتونستان » سرنوشت پشتون ها و بلوچ ها

و ارائه بيانيه هاي پرشور مدافعان پشتون ) ترين حمله کابل
هاي آن طرف سرحد، براي يک روز کسي نشنيدند که پشتون هاي 

راه انداخته » غانستانپيوسنت به اف«ماوراي سرحد مارش 
 . باشند

زمامداران و سياستمدران افغانستان بايد درک مي کردند که 
قبايل پشتون آن سوي مرز، هبرت و خوبرت از مدافعان سينه چاک 

. منافع شان را تشخيص کرده مي توانستند خود در افغانستان،
آن ها به حدي زرنگ بودند که در يک بازي سياسي از به اصطالح 

دولت پاکستان به زمامداران افغانستان شکواييه مي  تعدي
زمامداران افغانستان سر از پا مني  آن وقت بود که  کردند،

و چنان ناشيانه ذوق زده مي شدند که هرچه داشتند  شناختند
در پاي سران قبايل مي رخيتند و  سرمايه هاي ملت فقري شان را

مردم افعانستان، از جيب » حامت خبشي«فکر مي کردند که با اين 
مشمول اتباع افغانستان مي سازند  پشتون هاي آن سوي مرز را

 .(!) 

به ريش دولتمردان  در حايل که سران قبايل با اين بازي،
افغانستان مي خنديدند و پس از چندي به موجوديت خود در 

و يا در محايت دولت  پاکستان افتخار مي کردند و در کنار
چنانچه در . ان را ادامه مي دادندپاکستان زندگي شاهانه ش

دورهء زمامداري بربک کارمل و داکرت جنيب ميليون ها افغاني از 
افراد قبايلي در  بودجه خاد به جيب سران قبايل رخيتانده شد و

مهماخنانه هاي دوليت و خاد با دبدبه ويژه پذيرايي مي 
گرديدند و هر آنچه که مي خواستند در اختيار شان قرار مي 

فت که به گونهء مثال يکي از اين نام ها  کوکي خيل بود گر
هرگز برنگشت و  که پول گزاف و اسلحه فراوان را باخود برد و

متاسفانه   .فرستاد سر اجنام به دولت کابل پيام نفرت خويش را
که دولت مداران افغانستان تا اکنون اين نقش سران قبايل را 

پر کردن هاي سران درک نکرده و هنوز که هنوز است، جيب 
 .قبايل ادامه دارد

افغانستان زياد ترين آسيب را از مداخالت پاکستان ديده و   
مداخلهء   تعللي براي عدم شناسايي خط ديورند صورت بگريد، اگر

مشرف در آخرين مصاحبه ء  چنانچه. پاکستان گريز ناپذير است
خن خود به صورت آشکار از مداخله  کشور خود در افغانستان س

در اين موقعيت حساس که جرگه ء قبايل دو طرف مرز . مي گويد
از  به اشرتاک دولت افغانستان و پاکستان نزديک است، چرا مشرف

گونه تلوحيي آن هم در  آيا مشرف به  اين مداخله حرف مي زند؟
 :چنني زماني اين پيام را مني دهد که 
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داشته باشد، اگر افغانستان متايل به شناخنت خط ديورند ن  -   
من به حيث بزرگرتين مرجع قدرت در پاکستان پيام مداخلهء 

حتا از گفنت آن  مي دهم و پيوسته پاکستان در افغانستان را
قدرت امتي هستم و پشتوانه هاي من مهان  هراس هم ندارم، چون

اما ما با  .هايي اند که پشتوانه افغانستان نيز هستند
گذشته  تارخيي دارمي که  لراهربد و تعام پشتوانه هاي مان

 .افغانستان هنوز شاگرد صنف اول اين دبريستان مني باشد 

از ديد اين قلم، هر گونه تعلل در شناسايي خط ديورند از   
افغانستان . سوي افغانستان بيانگر يک غفلت تارخيي خواهد بود

با شناسايي خط ديورند به چند دستاورد مهم مي رسد که در 
 :رميزير بر مي مشا

هاي پاکستان براي مداخله نيم قرنه اش در  به هبانه - ١ 
 .پايان داده مي شود افغانستان

به درياها متصل مي شود که در عصر کنوني  افغانستان - ٢ 
 .امکانات جتارتي از طريق آب ها ميسر مي باشد عمده ترين

رابطه با پاکستان از طريق مرزهاي شناخته شده بني املللي  - ٣ 
 . مي گردد و دروازه هاي غري جماز مسدود مي شودتامني

با شناخت خط ديورند، پاکستان هيچ دليلي براي مداخله  - ۴ 
در افغانستان مني داشته باشد، چون ديگر ادعاي پشتونستان 

 .بزرگ از اتک تا اباسني، زايل مي شود

از اين عدم شناسايي خط ديورند ،  طالبان و القاعده - ۵ 
را مي برند و آن ها به خاطر مرز مغشوش بني بيشرتين سود 

دوکشور، به عمليات شان ادامه مي دهند و به يقني که 
سياستمداران پاکستاني براي زير فشار قرار دادن دولت 
افغانستان به خاطر شناسايي خط ديورند، از طالبان محايت 

 .نظامي و لوژستيکي مي منايند

ور رونق مي گريد و با شناسايي خط ديورند، جتارت کش - ۶ 
افغانستان از طريق بندر آبي کراچي با نيمقاره هند وصل مي 

اين خود بزرگرتين دستاورد اقتصادي براي افغانستان . گردد
است که سال ها از تعلل و کارشکين کاالهاي جتاري افغاني، 

ضربات مهلکي بر پيکر اقتصاد و جتارت افغانستان  پاکستاني ها
 .وارد کرده اند

روابط افغانستان و پاکستان از تنش نيم قرنه وارد  - ٧
جديدي از مهسايگي، حسن مهجواري و منافع متقابل مي  مرحله
 .گردد
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ادعاهاي سياستمداران و زمامداران پاکستاني در رابطه  به - ٨
به محايت اين مليت و رد آن مليت در افغانستان پايان داده 

ولتمردان پاکستاني مي شود که خودش نوع از مداخله آشکار د
چنانچه بارها مشرف به . در امور داخلي کشور ما مي باشد

عنوان دايه مهربانرت از مادر، به اصطالح حق پشتون ها در 
افغانستان را تلف شده قلمداد منوده که گويا تاجيک ها و 

اين گونه . عمدتًا پنجشريي ها قدرت سياسي را در دست دارند
از سوي دولت افغانستان بي پاسخ  صحبت هاي مشرف با تاسف که

در حايل که اين خودش مداخله ء آشکار و تفرقه . مانده است
 .افگين در ميان مليت هاي افغانستان مي باشد

پاکستان در تربيت، جتهيز و متويل افراد متمايل به منافع  - ٩
اسرتاتيژيک خود، دست باز مني داشته باشد و مني تواند که هر 

ها را به افغانستان گسيل دارند تا دولت از چندگاهي آن 
 .مدافع منافع پاکستان را در افغانستان تشکيل بدهند

شناسايي خط ديورند به افغانستان اين امکان را مي دهد  - ١٠
هر نوع مداخلهء پاکستان را در ميز حماکمه بني املللي  که

اکنون پاکستاني ها از مرزهاي مغشوش و طويل حرف مي . بکشاند
اما با رمسيت . مداخالت شان را توجيه منايند د و مي توانندزنن

يافنت خطوط مرزي ديگر هبانه يي براي توجيه مداخالت وجود مني 
 .داشته باشد

اکنون فرصت آن رسيده است که دولت افغانستان با عزم و 
شهامت سياسي، مساله شناسايي خط ديورند را در دستور 

ند و پارملان افغانستان با پارملان افغانستان قرار بده کار
توجه به منافع ملي و بني املللي کشور از اين خط قرمز بايد 

زيرا ما افغانستان . بايد بشکناند عبور منايند و اين تابو را
کنوني خود را با مهني مرزهاي شناخته شده بني املللي اش اگر 

تا سراجنام  حفظ مناييم، بزرگرتين پريوزي ما به مشار مي رود
وانيم کشور را به شاهراه ترقي، عدالت و دموکراسي هدايت بت

دست وگريبان  زيرا با فقر، جهل و بي سوادي که . مناييم
هستيم، ادعاهاي بلند پروازنه ارضي، صرف براي ما شايد سکر 

خواستار پيوسنت شان  آور باشد، اما براي آن هايي که
دايه هاي  آن صورت به و در .مضحکه يي بيش خنواهد بود هستيم،

 . مهربان تر از مادر تبديل خواهيم شد

شناسايي خط ديورند فرا رسيده و افغانستان  آخر اين که زمان
طرح  در اين جرگه فرامرزي با شهامت و اراده ء قوي مي تواند

شناسايي اين خط را مطرح منايد، تا از اين طريق بتواند 
شور کوتاه منوده و دستش را از مداخله در ک جماب پاکستان را

شناسايي خط ديورند رفع حبران ميان افغانستان و . سازد
منافع  پاکستان خواهد بود و اين ابتکار عمل بيش از حد تصور،

 .ملي ما را متبلور خواهد ساخت
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  داکرت مهدي
 سخنراني در کنفرانس بني املللي

 »48سناريوهاي ممکن حتول: حبران افغانستان« 
 
ي صنعيت و مستعمره جو، مرياث شوم ناسيوناليسم را، اروپا...« 

به عنوان هبرتين و برترين راهکار سلطه بر ديگران، با خود به 
هم درآسيا و هم در افريقا، زون هاي . آسيا و افريقا برد

فرهنگي وجود داشت که از قرن هاي متوايل بدينسو،  -معني تارخيي
حضور . ادنديک واحد سياسي شناخته شده را تشکيل مي د

، باعث گسستگي اين توايل )مناطق(استعمارگران در اين زون ها 
يکي از مهمرتين زون . تارخيي، و افرتاق اين مهبستگي فرهنگي شد

فرهنگي آسيا، منطقه جنوب غرب آسيا است که  -هاي تارخيي
) قسمًا( –کشورهاي هند، پاکستان، افغانستان، آسياي ميانه 

 -زبيکستان، تاجيکستان، ترکمنستان قزاقستان، قرقيزستان، ا
 .ايران و آذرباجيان در بر مي گريد

 
 :اين منطقه داراي جتانس هاي زير است 

هندي، اردو، (عمدتا شامل دو خانواده زباني آريايي  -1
ازبيکي، (و ترکي ) پارسي دري، پشتو، بلوچي، کردي

اما از حلاظ . مي شود) قرغزي، ترکمين، قزاقي، آذري
م اين منطقه قلمرو زبان هاي هندي و ايراني تارخيي، متا

 .به حساب مي آيد
اين منطقه حمراق خيزش متدن اسالمي است که تا قرن دهم  -2

، اکثر از )ظهور صفويه و تشکيل دولت گورکاني هند(هجري 
اين مرکز يا در نيشاپور . يک مرکز اداره مي شده است

                                                 
مرکز مطالعات « به ابتکار 2009 به تاريخ هشتم اپريل اين کنفرانس .   48

ما در اين جا تنها . ه بودبرگزار گرديد  در مسکو »افغانستان معاصر
 .ويراستار -ده اميگوشه هايي از اين سخنراني را بازتاب دا
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يا ، )صفاريان(، يا در سيستان )طاهريان(خراسان بوده 
، )غزنويان(يا در غزني و الهور ) سامانيان(در فرارودان 

، )سلجوقيان(، يا در خراسان )غوريان(يا در فريوز کوه 
، يا در مسرقند )خوارزمشاهيان(يا در اورگنج خوارزم 

، )اخالف تيمور(يا درهرات و کابل ) تيموريان(فرارودان 
، يا در مشهد )بابريان(و يا در آگره و دهلي هند 

). ابداليان(و يا در قندهار سيستان ) افشاريه(اسان خر
با اين حال، تاريخ به ندرت ياد آور رويارويي هاي قومي 

آنچه براي مردم اين منطقه امهيت داشه، وجهه  . بوده است
فرهنگي زمامداري بوده که دست به دست اقوام مي گشته و 

 .کسي را ياراي دم زدن از سلطه قومي مني داده است
 
ن طوري که اشاره کردمي، از ميانه هاي قرن هژدهم، انگليسي مها

ها از شرق و روس ها از مشال اين قلمرو را مورد هجوم قرار 
دادند و با حترک عصبيت هاي قومي، هم زمينه نفوذ و تسلط 

 .خود، وهم زمينه جتزيه هاي بعدي را فراهم آوردند
 

ي موجود با توجه به اين نکته که هيچ يک از واحدهاي سياس
، در هيچ مقطع تاريخ، کشور مستقلي نبوده است، )کشورها(

فرهنگي به حساب مي  -بلکه خبشي از يک قلمرو واحد تارخيي
آمده، جتزيه اين کل به کشورهاي متعدد، هرگز مني تواند آن 

از اين جاست که مي بينيم . فرهنگي را حفظ کند -جتانس تارخيي
ب تنش آفرين و حمراق هاي در هر يک از کشورهاي موجود، اسبا

منازعات آذرباجيان و ارمنستان بر . حبران زا تعبيه شده است
سر قره باغ؛ منازعات ايران، ترکيه و عراق بر سر پراگندگي 
قوم کرد؛ منازعات افغانستان و پاکستان روي مساله پراگندگي 
قوم پشتون؛ منازعات تاجيکستان و ازبيکستان بر سر پراگندگي 

يک و ازبيک؛ منازعات هند و پاکستان بر سر کشمري؛ اقوام تاج
منازعات تاجيکستان و ازبيکستان بر سر توزيع اقوام تاجيک و 
ازبيک؛ منازعات ازبيکستان و ترکمنستان بر سر خوارزم و 

 .چهارجوي
 

در اين ميان، بسياري از اين کشورها، هنوز در تقالي تثبيت 
کستان، ازبيکستان، پاکستان، افغانستان، تاجي :هويت هستند

ترکمنستان و تا حدودي آذرباجيان؛ زيرا چنان که گفتيم، هيچ 
يک از اين کشورها حضور تارخيي نداشته اند؛ از مهينرو متام 
اين کشورها دست به جعل اسناد تارخيي مي زنند و جغرافياي 
سياسي موجود کشور خود را با واقعيت هاي تارخيي مشرتک، که در 

افياي سياسي مني گنجد، تطبيق مي کنند و مي حمدوده اين جغر
خواهند شطي از سري متوايل حوادث تارخيي را به نام قومي که 

بعضي از اين . نام کشورشان از آن گرفته شده، جاري سازند
کشورها براي حفظ وجود خود ارتش مسلح به مبب امتي هم سامان 

ه داده اند؛ ويل مني توان باور کرد که بدون عطف توجه ب
واقعيت هاي تارخيي و بدون دست بازي به راهکارهاي تشنج زدا 

 .بتوان امنيت را در منطقه تامني کرد
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به نظر مي رسد که وضع سياسي اين منطقه معني، بي اندازه 
ملتهب است؛ هر گونه تغيري در جغرافياي سياسي کشوري، به طور 

دنبال بي اختيار و زجنريه يي؛ تغيريات در بقيه کشورها را به 
جتزيه يک کشور بر مبناي قوم و زبان، جتزيه هاي : خواهد داشت

ملتهب ترين کانون در . بعدي بر اين مبنا را به دنبال دارد
منطقه نوار مرزي ميان افغانستان و پاکستان است؛ خبش عمده  
پشتون ها در پاکستان زندگي مي کنند، با اين حال بعد از 

ات معيين در رهربي دولت حتوالت اخري و با جا گرفنت حلق
افغانستان، در يک حرکت لغزنده، حبران روي نوار مرزي ميان 

حلقات مذکور بدون توجه به واقعيت . دو کشور مترکز يافته است
تنها با انگيزه برتري جويي  -هاي تارخيي اشاره شده در باال

خواهان بر هم زدن موازنه در دو کشور و بالتبع در  –قومي
اين حتريکات پس از حضور نريوهاي بني املللي به . هستند–منطقه 

حلقات مذکور مي . رهربي امريکا در افغانستان، شدت گرفت
خمصوصًا امريکا را به آن طرف  –کوشند پاي نريوهاي بني املللي

ديورند بکشند، و بارها گفته اند که براي از بني بردن 
ر مي رسد به نظ. تروريزم بايد به النه هاي تروريزم محله کرد

که اين اشتياق از افوهاتي ناشي شده باشد دال بر اراده 
با آن که مني توانيم اين امر . امريکا در جتزيه کشور پاکستان

را يکسره نفي کنيم، مع الوصف، در حال حاضر زمينه هاي عيين 
 . آن هرگز ميسر نيست

 
هيچ نشانه يي دال بر متايل قدرت هاي بزرگ بر آوردن تغيريات 

به قول . جغرافياي سياسي کشورهاي منطقه وجود ندارددر 
استاد افغانستان شناسي دانشگاه زوريخ -پروفيسورآلربت استاهل

سويس، جهان کشور پاکستان را با مهني حدود اربعه به رمسيت مي 
در سازمان ملل در عني اين که نقشه سياسي پاکستان با . شناسد

ده يي مبين بر مورد نزاع مهني حالت موجود رمسيت دارد، هيچ پرون
به راسيت پيمودن چنني . بودن متاميت ارضي آن کشور وجود ندارد

باز کردن حساب روي حضور نريوهاي بني . راهي بسيار دشوار است
املللي و از طريق آنان دستيابي به هوس هاي ناسيوناليسيت 

چه، در يک حماسبه سرپايي، حضور اين نريوها به . خبردانه نيست
جامعه جهاني باالتفاق نوار : شور پاکستان متام شده استنفع ک

مرزي ميان افغانستان و پاکستان را مامن و النه تروريزم و 
بنا برين، پاکستان با توجه به . بنياد گرايي مي شناسند

حضور نريوهاي بني املللي در افغانستان، در حتکيم سلطه و 
کاري که ( حاکميت خود بر نوار آن سوي ديورند افزوده است

 ). پيش از اين، در موقع حضور ارتش شوروي سابق کرده بود
 

اين در حاليست که اوضاع افغانستان بيش از پيش حبراني ترشده 
و با افشاي متايالت حلقه هاي معيين در رهربي دولت بر گسرتش 
شوونيزم حاکم، بي باوري و عدم اعتماد ميان ساير اقوام 

نگراني عمده اينجاست که اگر . ساکن در کشور اوج گرفته است
اين مساله قبل از خروج نريوهاي بني املللي حل نگردد، 
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افغانستان بعد از خروج نريوهاي بني املللي هرگز توان 
پس مي توان . ايستادگي در برابر پاکستان را خنواهد داشت

نتيجه گرفت که بر گردانيدن اقوام بر جغرافياي سياسي معني، 
بر مبناي قوم واحد، نه امر ممکنست و نه يا تشکيل کشورها 

طعم ) پس از فروپاشي شوروي(کشورهاي تازه تشکيل . امر معقول
اين داعيه را تازه مي چشند، اما براي عقب ماندگي تارخيي و 
فرهنگي افغانستان، جز دنبال کردن بيهوده اين داعيه، مني 

قرن اين داعيه، تنها در ربع آخر . توان علت ديگري پيدا کرد
. بيست، سه بارپاي نريوهاي خارجي را به منطقه کشانيده است

در حايل که از تغيريات منفي . تو خود حديث مفصل خبوان از جممل
و مدهش بريون از اختيار و زجنريه يي در تراز جغرافياي سياسي 

ذکر به ميان آوردمي، آيا ) در صورت آزمايش يک منونه(منطقه 
ازدارنده و يک عقب گرد مثبت و مني شود سخن از يک روند ب
 مثمر تارخيي به ميان آورمي؟ 

 
اروپا پس از ششصد سال جنگ بر مبناي جتانس هاي قومي، دريافت 
که گونه ديگر از مهزيسيت بدون توجه به جتانس هاي زباني و 

مللي که جنگ هاي صد ساله، سي ساله، : نژادي هم وجود دارد
به خاطر يکدست  -ني را هفت ساله و دو جنگ خامنان سوز جها

پشت سر گذاشتند،  -ساخنت نفوس کشورها از منظر قومي و زباني 
اينک با از بني بردن ارزش حقوقي مرزها ميان خود، به آن 

اينک مرز ميان اتريش و : چيزي که نرسيده بودند دست يافتند
آملان، مرز ميان آملان و لوکزامبورگ، مرز ميان چک و آملان، 

مانع .. .و يک و آملان، مرز ميان آملان و هالندمرز ميان بلژ
 . رسيدن ژرمن نژادها و آملاني زبان ها به مهديگر مني شود

 
بياييد به اين واقعيت تن دهيم که هيچ کشوري در منطقه 

بر اساس رفرواندوم ) به مشول آسياي ميانه(آسياي جنوب غربي 
ام ساکن يا مهه پرسي تشکيل نشده است؛ بنابرين و بالتبع اقو

اين کشورها متجانس نيستند و به صورت اقليت هاي قومي در 
ترک ها و پارسي زبانان، بيش . کشورهاي متعدد پراگنده اند

کردها و بلوچ ها به . از ديگران دچارجتزيه و تشتت شده اند
مهني ترتيب؛ در اين ميان کمرتين آسيب را از نظر پراگندگي 

ا چشم پوشي از خبشي از آن نفوس، پشتون ها ديده اند، زيرا ب
ها که ساکن هندوستان اند، کًال در دو کشور پاکستان و 

حال اگر اين داعيه را در هر يک . افغانستان موقعيت دارند
از واحدهاي قومي و زباني در هريک از کشورهاي منطقه دنبال 

دليلي هم ندارد که تنها يک قوم حق دنبال کردن آن را (کنيم 
بي ترديد منطقه را به جهنم تبديل خواهيم ) داشته باشد الغري

 .کرد
 

در حايل که داليل مهگرايي در اين منطقه، بسا موجه تر، عيين تر 
مهمرتين و . و عملي تر از داليلي است که در اروپا وجود دارد

اساسي ترين وجه مشرتک ميان ملل اين منطقه مهانا دين اسالم 
 . است
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رشد ) Lingua Franca( االقوامي زبان پارسي دري به حيث زبان بني
کرد و بال استثنا متام اقوام ساکن درين منطقه احساسات، 
ذهنيات و تفکرات خود را در قالب اين زبان بيان کردند و هر 

استعمار چه در . يک در رشد اين زبان سهم ارزنده گرفتند
آسياي ميانه، و چه در سرزمني هند، براي پارچه پارچه کردن 

کن آن جاها، ابتدا اقدام به گرفنت زبان تفاهم از مردمان سا
آنان کرد تا جايي که جتانس هاي انکار ناپذير در برابر آنان 
قد علم مي کرد، به جتزيه زبان واحد به انواع ايراني، 

اين روند تا جايي . ماورالنهري، افغاني و هندي دست مي زد
دري،  پيش رفت که اينک بعضي گمان مي کنند که زبان پارسي

زبان قوم خاصي به نام تاجيک باشد؛ در حايل که در رويش و 
آرايش اين زبان، ترک به قدر تاجيک، هندو به قدر هر دو،  و 

 .افغان به قدر هر سه سهم داشته است

و اما گذشته از اشرتاکات تارخيي و فرهنگي، پيوستگي ...
 منافع مشرتک اقتصادي که تک -و به تبع از آن  -جغرافيايي 

مايه بودن آب ها و معدن ها اساس آنست، خود از اهّم داليل 
منازعات بر سر آب ميان متام کشورهاي . براي مهگرايي است

منطقه وجود دارد؛ به مهني ترتيب مناقشه ميان بعضي کشورها بر 
ويل بايد توجه . سر منابع معدني که پيش از اين اشاره رفت

اي مهگرايي، دليل يا داشت که در حال حاضر مهمرتين دليل بر
به نظر بنده شناخته شده ترين . داليل امنييت و سياسي است

منفذ براي اجياد بي امين در کشورهاي منطقه، قابليت بيش از 
اين منفذ هم براي کشورهاي . حد حتريک پذير بودن اقليت هاست

منطقه وهم براي قدرت هاي غربي زمينه اجياد بي امين و مداخله 
 .م کرده استبعدي را فراه

نکته در خور تامل اينست که کشوري مثل افغانستان که عالوه 
بر داشنت منفذهاي فراخ، کشوري حماط به خشکي است، بيش از 

حلقات . ديگران از چالش هاي مرزي و منطقه يي آسيب مي بيند
برتري جوي اطراف رهربي دولت افغانستان، با تشديد خماصمت با 

يران و پاکستان که هر دو از نعمت ا(مهسايگان شرقي و غربي 
خواب بسنت پل ) دسرتسي به آب هاي بني املللي هبره مند هستند

در حايل که . هوايي ميان افغانستان و امريکا را مي بينند
عقل سليم حکم مي کند که اساسي ترين، ارزانرتين و سهل ترين 

خمصوصًا  –راه رشد افغانستان، صلح و سازش با متام مهسايگان 
 .مهسايه هاي شرقي و غربي آن است

گفته مي شود که افغانستان از موقعيت مهم اسرتاتيژيک 
برخورداراست؛ اما بايد توجه داشت که اين موقعيت مهم 
اسرتاتيژيک به سود افغانستان نه، بلکه به سود کساني بوده 

افغانستان به عنوان معرب . که قصد عبور از آن را داشته اند
آسياي ميانه، مهواره قابل توجه قدرت هاي به سوي هند يا 

حضور کنوني نريوهاي بني املللي نيز با توجه . بزرگ بوده است
افغانستان زماني مي تواند از . به مهني امهيت قابل توجيه است

اين موقعيت استفاده نيک کند که، نوعيت بازي را دگرگون 
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اطراف سازد؛ به اين معنا که جهت حرکت را از مرکزيت خود به 
تعيني کند نه بر عکس؛ و اين فقط در صورت پيش گرفنت اسرتاتيژي 

با توجه به اين نکته که . مهگرايي منطقه يي ميسر است
فرهنگي قرار دارد که طرح  -افغانستان در مرکز آن زون تارخيي

مهگرايي منطقه يي را در آن مي ريزمي، مي توان تصور کرد که 
هاي جتاري و ارتباطي، از اين در چنني موقعييت متام شاهراه 

کشور مي گذرد و به سرعت جاي رقابت هاي کشنده قدرت هاي 
 .جهاني را، امجاع جامعه جهاني مي گريد

طوري که گفتيم، اين به سياست گذاري حاکميت افغانستان  مهان
مهگرايي و : تعلق مي رساند که کدام شق را در پيش مي گريند

شورهاي منطقه، يا واگرايي و مهسويي براي منافع مشرتک با ک
ستيزه جويي با آنان را که به زيان افغانستان و منطقه و به 

 .سود قدرت هاي بزرگ خارج از منطقه مي اجنامد

از جانب ديگر، در يک حتليل وسيع تر، منافع افغانستان با  
گره خورده؛  –چون روسيه، چني و هند  –کشورهاي بزرگ منطقه 
مانند جزيره در ميان کشورهايي که در افغانستان مني تواند 

را انتخاب » پيمان شانگهاي«تقسيم بندي هاي سياسي جهاني، 
اين واقعيت را بايد . کرده اند، در تقابل و دمشين زندگي کند

. پيمان ناتو به رمسيت بشناسد و بر اين گرايش صحه گذارد
 گزينش مسري اکماالت لوژستيکي ناتو از راه سرزمني شوروي سابق

به افغانستان، مي تواند به جاده ترانزييت، تبادله کاال ميان 
به طور خالصه، احتاديه اروپا، .اروپا و جنوب آسيا تبديل شود

در پيش رو  –از روسيه تا هند  -مديل است که کشورهاي منطقه 
 ».دارند، و بايد به آن تأسي جويند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاويد هسايت شعل: برگرفته از
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 خط ديورند
 دعوايي از سابق در بسرت جديد

از مدتي به اين سو، حلقات معيين از رژمي دست نشانده، موضوع  
خط ديورند را دو باره به ميان کشيده و به صورت هاي خمتلف و 

براي اين چنني رژمي  .به مناسبت هاي گوناگون مطرح مي منايند
حبران زده و بي ثبات که حبران و بي ثباتي سراسر وجودش را 
فرا گرفته و از صدها منفذ منايش بريوني مي يابد، مطرح کردن 

ي خط ديورند با پاکستان و دامن زدن به تشنج ميان دو »دعوا«
تا جايي که به راه انداخته شدن . کشور، عجيب به نظر مي رسد

انب خبشي از دست اندرکاران خود  رژمي، منتهاي اين دعوا از ج
فقدان يک اسرتاتژي سياسي منسجم «بي خردي سياسي و نتيجه 

 . به مشار مي رود» منطقه يي

رِژمي دست نشانده در رابطه به اين موضوع به حنو آشکاري دو 
جناح حاکم يعين جناح شوونيست هاي پشتون . شقه به نظر مي رسد

اح کرزي که شوونيست هاي افغان مليت و يا به عبارت ديگر جن
و اعوان و انصار نيم نفسش را نيز در بر مي » !باباي ملت«

گريد، اين دعوا را دامن مي زند؛ در حايل که خائنان ملي مرجتع 
غري پشتون در رژمي با دامن زدن اين دعوا خمالف بوده و در 

د تا واقع طرفدار آن هستند که خط ديورند به رمسيت شناخته شو
. حالت تشنج و دعوا ميان افغانستان و پاکستان از ميان برود

به مهني سبب، اين موضوع هم اکنون به معضله يي در درون رژمي 
 . بدل شده و بي ثباتي آن را تشديد مي منايد

يقينا هر دو جناح فوق الذکر رژمي در اين محايت و خمالفت شان 
يوناليسيت ارجتاعي با موضوع، منافع و مواضع شوونيسيت و ناس

اما اين مساله حمور اين محايت و . شان را تبارز مي دهند
سردمداران رژميي که بود و نبود . خمالفت را تشکيل مني دهد

حاکميت شان به تار مويي از الطاف اربابان امپرياليسيت شان 
و اشاره  يي مثبت يا منفي از سوي آن ها بسته است و خود به 

يل رژمي شان آگاهي دارند، در موقعييت قرار خوبي از ماهيت پوشا
ندارند که مستقال ميان هم دعواهاي شوونيسيت و ناسيوناليسيت 

اما مي بينيم که هم اکنون اين . ارجتاعي به راه بيندازند
پس دليل و علت اصلي و حموري چه . دعوا به راه افتاده است

 چيزي مي تواند باشد ؟ 

بايد در ماهيت دست نشاندگي  دليل و علت اصلي اين موضوع را
رژمي پوشايل عمدتا يک رژمي . و پوشايل ارجتاعي رژمي جستجو کنيم

دست نشانده امپرياليست هاي امريکايي است، ويل در عني حال 
سائر امپرياليست ها نيز در درون آن مهره هاي خود را 

ائتالف بني «گرچه متامي امپرياليست ها در چوکات . دارند
ه صورت خاص تر در چوکات  ناتو با امپرياليست و ب» املللي
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هاي امريکايي متحد اند و حتت رهربي آن ها حرکت مي کنند، اما 
از اين . در عني حال به دنبال منافع خاص خود شان نيز هستند

جهت پالن هاي سياسي و نظامي امپرياليست هاي امريکايي و 
نزديک آن مهچنان امپرياليست هاي انگليسي به عنوان متحدان 

ها ، با پالن هاي سياسي و نظامي سائر قدرت هاي امپرياليسيت 
 .در افغانستان تا حد معيين با هم فرق دارند

اين تفاوت در مورد دعواي خط ديورند نيز بازتاب خود را  
جناح عمدتا مربوط به امپرياليست هاي امريکايي و . دارد

در حايل که . دانگليسي رِژمي دعواي خط ديورند را دامن مي زن
اين خمالفت . جناح هاي ديگر با دامن زدن اين دعوا خمالف اند

امپرياليست هاي اروپايي که در هر حال . نيز سطوح خمتلف دارد
در چوکات قوت هاي ناتو به صورت متحدانه با امپرياليست هاي 
امريکايي و انگليسي در افغانستان عمل مي کنند، خمالفت هاي 

نيست و به رغم هر نوع خمالفيت عمال به دنبال شان زياد استوار 
مهره هاي مربوط . امريکايي ها و انگليس ها کشانده مي شوند

به امپرياليست هاي اروپايي در درون رژمي نيز هنايتا مني 
توانند غري از دنباله روي از اربابان شان کار بيشرتي اجنام 

ي با اما آن جناحي از رژمي که روابط دور و نزديک. دهند
امپرياليست هاي روسي دارند، به دنباله روي از روس ها، 

   .خمالفت هاي شان را جدي تر و روشن تر مطرح مي کنند

ببينيم که امپرياليست هاي امريکايي و انگليسي چه پالني 
براي منطقه در سر دارند؟ در اين اواخر نشريه اردوي امريکا 

ات در نقشه منطقه در مقاله يي خواهان اجياد يک سلسله تغيري
يي که از پاکستان تا ترکيه و از آذرباجيان تا مين را در بر 
مي گريد، گرديده و نقشه جديد مورد خواستش را نيز منتشر 

در اين نقشه، شش کشور جديد در تقسيمات سياسي   .کرده است
 .منطقه ظاهر شده است

افسر -، رالف پرتزنويسنده مقاله و ارائه کننده نقشه جديد
ازنشسته اردوي امريکا در مقاله اش ادعا کرده است که ب

ويرايش نقشه خاورميانه به بي عداليت ها در اين منطقه پايان 
گمان مني رود که انتشار اين مقاله و نقشه جديد . خواهد داد

در نشريه اردوي امريکا نشاندهنده يک فيصله قطعي و هنايي در 
. ران پنتاگون باشدميان سردمداران کنوني کاخ سفيد و يا س

اما در هر حال، نشاندهنده تصميم امپرياليست هاي امريکايي 
براي اجياد تغيريات و حتوالت جدي در نقشه جغرافيايي منطقه و 

به اين . جا به جايي وسيع مرزهاي کنوني ميان کشورها است
ترتيب، چهار نکته اصلي اسرتاتيژي کنوني امپرياليست هاي 

 : بارت اند ازامريکايي در منطقه ع

لشکرکشي و جتاوز نظامي و اشغال مستقيم کشورها که در  -  1
مورد افغانستان و عراق مورد اجرا قرار گرفته و ايران در 
مشاره بعدي فهرست قرار دارد و ممکن است کشور يا کشورهاي 

 . ديگري نيز در اين فهرست جاي بگريند
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و رويکار آوردن سرنگوني رژمي هاي هاي بر سر قدرت کنوني  -  2
رژمي هاي دست نشانده و پوشايل در کشورهاي حتت اشغال و تطبيق 

 . اين پروژه در سائر کشورهاي منطقه

اجياد تغيريات دخلواه در تقسيم بندي سرحدات ميان کشورهاي  -  3
 .موجود 

اجياد کشورهاي جديد در منطقه از طريق حتت کنرتل درآوردن  -  4
ميان مليت هاي حتت ستمي که در  جنبش هاي مليگرايانه در

برابر شوونيزم مليت هاي حاکم مبارزه مي کنند و مهچنان از 
طريق دامن زدن بيشرت به تنازعات ملييت و به استخدام گرفنت آن 

 .ها

جا از حبث مفصل حول اين مسائل در سطح کل منطقه  ينا ما در
مي به تغيريات مرزي سي معطوف  تنهامي گذرمي و توجه خود را 

کنيم که در نقشه جديد کشيده شده براي افغانستان و پاکستان 
 .به چشم مي خورد

) بلوچستان و سرحد(مطابق به نقشه جديد، پاکستان دو ايالت 
از ايالت هاي چهارگانه اش را مهراه با مناطق مشايل از دست مي 

کنرتل  زيردهد و به کشور کوچکي در حمدوده سند، پنجاب و کشمري 
که پاکستاني ها آن را کشمري آزاد مي (کستان کنوني پا

دولت اين چنني کشور کوچکي قادر . مبدل مي گردد) خوانند
خنواهد بود ضمن احتاد و مهسويي با اربابان امريکايي اش 
خودسري هايش را نيز داشته باشد و مثال خمفيانه از آن ها 

لع خ. تکنولوژي امتي به ايران و ليبيا و کورياي مشايل بفروشد
سالح شدن امتي پاکستان کوچک شده نيز به آساني ممکن خواهد 

اين کشور نه ديگر حريفي براي هند، متحد  ،برعالوه. بود
و نه  به مشار می روداسرتاتژيک کنوني امريکا در جنوب آسيا، 

 . هتديدي براي افغانستان حتت اشغال و رژمي دست نشانده اش

ور مهسايه با چني خارج از سوي ديگر، پاکستان از حالت يک کش
شده و با قرار گرفنت جاده قراقرم ، که راه اتصايل زميين ميان 
چني و پاکستان است، در قلمرو افغانستان، ارتباط زميين ميان 

بندر ساخته شده توسط چيين ها در . چني و پاکستان قطع مي گردد
سواحل حبريه عمان يعين گوادر به مثابه مدرن ترين و جمهز ترين 

ندر کل منطقه ، از خليج بنگال تا خليج فارس، نه تنها ب
امهيت اقتصادي بزرگي دارد بلکه پايگاه نظامي حبري باالقوه 

طبق موافقتنامه به امضا . بعدي چيين ها نيز حمسوب مي گردد 
رسيده ميان دولت هاي پاکستان و چني، نريوهاي حبري چني درتامني 

ه برداري در سال آينده، امنيت بندر گوادر، بعد از آغاز هبر
شريک خواهند بود و زيردريايي هاي چيين در آب هاي اين بندر 

با قرار گرفنت بندر گوادر در قلمرو . متمرکز خواهند شد
بلوچستان مستقل، که قرار است حتت اشغال و يا حد اقل دست 
نگر امپرياليست هاي امريکايي باشد، چيين ها امتيازات 
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از کنرتل اين بندر را از دست خواهند  اقتصادي و نظامي ناشي
       .داد و اين امتيازات به امريکايي ها تعلق خواهند گرفت

ديگر، ضميمه شدن کل مناطق پشتون نشني و مناطق مشايل  سویاز 
کشور را قويا اين پاکستان به افغانستان، قلمرو و نفوس 

اظ وسعت و افزايش خواهد داد و آن را به يک کشور بزرگ از حل
اين وضعيت بافت . قلمرو و نفوس در منطقه مبدل خواهد کرد 

ملييت افغانستان را به نفع شوونيست هاي پشتون قويا تغيري 
خواهد داد و نقش سائر مليت ها و تاثري گذاري احتمايل آينده 
از طرف مشال در رابطه با آن ها را قويا تضعيف خواهد کرد؛ 

آن در غرب کشور به  به ويژه که قرار است هرات و توابع
ايران حتت اشغال و يا حد اقل حتت اداره رژمي کامال مطيع 

 .امپرياليست هاي امريکايي حتويل داده شود

درينجا وارد اين حبث مني شومي که ترسيم عملي اين نقشه جديد 
در مرز هاي افغانستان و کال عملي ساخنت جمموع طرح ، چه 

آيا اين نقشه امکان الزامات و شرايطي را طلب مي کند و 
پياده شدن دارد يا نه؟، تا از حبث عنوان شده مشخص مان به 
طرف ديگر نرومي و موضوع مورد نظر زياد گسرتده و پراگنده 

 . نگردد 

مطابق به طرح جديد، موضوع خط ديورند حالت باژگونه يافته 
تا زماني که دولت پاکستان يک متحد مطيع غرب و . است

ان پيمان سينتو و چه در زمان ضياء و بعد امريکا، چه در زم
از آن، بود و دولت هاي افغانستان و هند در نزديکي با 
سوسيال امپرياليست هاي شوروي قرار داشتند، اين شوروي ها و 

اما . مزدوران شان بود که به دعواي خط ديورند دامن مي زدند
حال افغانستان حتت اشغال . کنون اوضاع فرق کرده است

قرار دارد و رژمي   اليست هاي امريکايي و متحدان شانامپري
دست نشانده يک دست نشانده اسرتاتيژيک آن ها به مشار مي رود 
و هند نيز به متحد اسرتاتيژيک ديگر امپرياليزم امريکا در 

گرچه پاکستان هم هنوز عمدتا متحد . منطقه مبدل گرديده است
پاکستان  ،امروزه يامريکا حمسوب مي گردد، اما نه پاکستان امت

مطيع و فرمانربدار ديروزي است و نه هم امپرياليست هاي 
امريکايي مي توانند پاکستان را نسبت به هند و افغانستان 

اين است که دعواي خط ديورند اکنون از جانب . ترجيح دهند
حلقات معيين از امپرياليست هاي امريکايي و انگليسي دامن 

ح کرزي در رژمي دست نشانده را زده مي شود و اين امر جنا
تشجيع و تشويق مي منايد که اين موضوع را سر زبان ها 

 .بيندازد

طبيعي است که رژمي مفلوک و دست نشانده کرزي توان و صالحيت 
به مهني . آن را ندارد که خودش مستقيما اين دعوا را پيش بربد 

ه سبب است که کرزي و اعوان و انصارش مداوما تقاضا دارند ک
قواي خارجي بايد به  پايگاه هاي تروريزم در آن سوي خط 

. ديورند توجه منوده و براي از بني بردن آن ها اقدام منايند
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اين تقاضا هيچ مفهوم ديگري مني تواند داشته باشد غري از 
تقاضا براي محله به پاکستان و اشغال مناطق قابل احلاق به 

ح کرزي در رژمي دست به عبارت ديگر، خواست جنا. افغانستان 
نشانده اين است که هتاجم و اشغالگري کنوني امپرياليست هاي 
امريکايي و متحدان شان از مرزهاي کنوني افغانستان فرا تر 

اگر اين . رود و به مناطق ماوراي خط ديورند گسرتش داده شود 
موضوع را با تصميم امپرياليست هاي امريکايي براي محله به 

م، مي توانيم ببينيم که چنني تقاضايي در ايران ربط بدهي
حقيقت خواسيت براي گسرتش دادن جنگ و هتاجم و اشغالگري 

 .امپرياليسيت در سطح کل منطقه و به آتش کشيدن آن است

است که مي تواند به اما اين دعوا به مثابه مششري دو دمي 
تقسيم  ،در واقع. اين طرف يا به آن طرف ضربه وارد منايد

تون ها در دو طرف خط ديورند تا حال نيز توانسته بودن پش
است به مثابه مششري دو دمه عمل منايد و هم اکنون نيز چنني است 

 . 

در دوره پيش از کودتاي هفت ثور و جتاوز قواي سوسيال 
امپرياليسيت به افغانستان، مهيشه دعواي خط ديورند، زماني 

ستان مطرح مي آشکارا و زماني در لفافه، از سوي دولت افغان
يکي از عواملي که در زمان صدارت شاه حممود خان باعث . گرديد

بي التفاتي انگليس و امريکا نسبت به دولت افغانستان 
گرديد، مهني دعوا با پاکستان بود؛ زيرا که پاکستان عضو 

بعد از آن . پيمان سنتو و متحد نظامي انگليس و امريکا بود
مي اش در دهه سي و اوائل دهه که داوود خان در زمان صدر اعظ

چهل خورشيدي، افغانستان را به شوروي نزديک کرد، دعواي خط 
آن ها . ديورند مورد محايت سوسيال امپرياليست ها قرار گرفت

اين موضوع را به عنوان دعوايي از سوي دولت دوست خود و بر 
در برابر دولت پاکستان به مثابه متحد نظامي انگليس و 

 . د ها دوست چني تلقي کردندامريکا و بع

اما حتا در مهني دوره نيز پيشاور توانست حمل استقرار دولت 
ادي داوي باشد، جالي وطن مجهوري افغانستان به رياست عبداهل

در مهان دوره توانست با تکيه بر سکنا گزين  يعين پاکستان حتا
بودن خبش چشمگريي از پشتون ها در داخل مرزهاي رمسي پاکستان، 

 . راي دولت افغانستان درد سر آفريين کندب

دوره مجهوريت داوود خاني، ، در 1352سرطان  26پس از کودتاي 
اگر از يک سو رِژمي حاکم بر افغانستان دعواي خط ديورند را 
بيشرت هوا داد، از سوي ديگر بنياد گرايان اسالمي افغانستاني 

آن ها  مورد محايت رژمي ذوالفقار علي بوتو قرار گرفتند و
در مناطق شرقي افغانستان درگريي هايي  1354توانستند در سال 

. را به وجود آورند و رِژمي داوود خان را زير فشار قرار دهند
رژمي داوود در سال آخر حيات پنج ساله اش توام با دوري از 
شوروي و گرايش به سوي غرب، دعواي خط ديورند را نيز کمرنگ 

 .ساخت 
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رِژمي . ر ديگر اين موضوع را تشديد منودکودتاي هفت ثور با
کودتا موضوع پشتونستان را بار ديگر و شديد تر از پيش به 

حمافل حاکمه پاکستان ادعا دارند که رژمي کودتاي . ميان کشيد
هفت ثور و دولت هندوستان طرحي را به خاطر از ميان بردن 

مي رِژ. پاکستان روي دست گرفته بودند و روي آن کار مي کردند
ضياءاحلق روي بنياد گرايان هم مسلک افغانستاني اش که قبال 
در مناطق پشتون نشني پاکستان النه کرده بودند، بيشرت و 

در طول دوره . آشکارتر از زمان ذوالفقار علي بوتو تکيه کرد
حاکميت رِژمي کودتاي هفت ثور و حضور سپاهيان شوروي در 

، پيشاور عمال به  افغانستان تا آخرين روزهاي حکومت جنيب
 . صورت يک مرکز سياسي در برابرکابل در آمده بود

بعد از قدرتگريي جهادي ها در کابل، باز هم دولت پاکستان در 
احتاد با امريکا و انگليس و سعودي، محايت کننده يک طرف جنگ 
و درگريي در افغانستان ماند، آن ها ابتدا از گلبدين و 

محايت مي کردند و پس از آن که نا  شوراي مهاهنگي زير رهربي اش
کار آمد بودن آن در عمل ثابت شد، طالبان را روي صحنه 

 .آوردند و محايت کردند

منتشر » در خط آتش«در اين اواخر پرويز مشرف کتابي به نام 
کرده و در آن ادعا کرده است که وي در اثر هتديد امريکا مبين 

با محله امريکايي ها  بر مبباران سراسري پاکستان وادار شد که
در هر حال، . بر افغانستان مهنوايي نشان دهد و مهکاري کند

اما بعد . کنون کماکان پرويز مشرف عمدتا متحد امريکا است
از امضاي پيمان مهکاري امتي ميان امريکا و هند و برپا شدن 
سرو صدا هاي حمافلي از رژمي کرزي در مورد خط ديورند، که هيچ 

د بپذيرد مستقال و بدون اشاره امريکا به راه کسي مني توان
ت حاکمه و جناح ، رژمي مشرف از طرف حمافلي از هياافتاده است

هايي از اردوي پاکستان شديدا زير فشار قرار دارد که سياست 
هايش را در رابطه با امريکايي ها و انگليس ها کم و بيش 

ا وزير خارجه در واقع حتت مهني فشار است که اخري. تعديل منايد 
پاکستان به حنو حمرتمانه يي از دولت امريکا خواست که تقسيم 

 .اوقاتي براي خروج نريوهايش از افغانستان تنظيم منايد 

در واقع، هتديد از جانب هند، که از ابتداي تشکيل پاکستان 
تا حال ، مهيشه متوجه اين کشور بوده و هست، حمور سياست 

اما دولت پاکستان نه . دهد  خارجي پاکستان را تشکيل مي
تنها با هند بر سر کشمري جنجال دارد، بلکه دعواي خط ديورند 

در طول متامي اين سال ها . با افغانستان نيز هتديدش مي کند
دولت پاکستان تالش داشته است که نه تنها از جانب مرزهاي 
غربي اش مصوون گردد، بل که کوشش داشته است که کابل در 

هلي قرار نداشته باشد و حتا باال تر از آن حمور احتاد با د
دوسيت پاکستان و افغانستان مستحکم و گسرتده باشد و حتا 
افغانستان بتواند به مثابه عمق اسرتاتيژيک  براي پاکستان 

ضياءاحلق حمافل حاکمه . در برابر هند مورد استفاده قرار بگريد
طمينان داده پاکستان را از امن شدن مرزهاي غربي پاکستان ا
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اکنون به نظر مي رسد که چنني اطميناني ديگر وجود . بود 
مطرح شدن پيهم دعواي خط ديورند از جانب دار و دسته . ندارد

کرزي در عني حايل که مي تواند به مثابه يک عامل فشار بر رژمي 
پرويز مشرف عمل منايد، داراي اين پتانسيل نيز هست که نتيجه 

ه جاي اين که رژمي مشرف را به تالش هاي بر عکس بدهد، يعين ب
بيشرت در جهت اجياد حمدوديت براي طالبان در پاکستان وا دارد، 
باعث باز شدن بيشرت دستان حمافلي در پاکستان گردد که حامي 

 .طالبان اند

در عني حال، تشديد بيشرت دعواي خط ديورند با پاکستان مي 
نيز داشته باشد و تواند عوارض جدي يي در داخل افغانستان 

دعواهاي ملييت در داخل رژمي دست نشانده و حتا در تراز کل 
هم اکنون صف بندي . افغانستان را بيشرت از پيش دامن بزند

هاي ملييت در داخل رژمي قوت گرفته است و به سوي تشديد بيشرت 
از اين زاويه دامن زدن به گرايش هاي جتزيه . پيش مي رود 

مي تواند نتيجه معکوس بدهد و باعث طلبانه در پاکستان 
تقويت نوعي گرايش هاي جتزيه طلبانه در داخل افغانستان 

از قرار معلوم روس ها حاضر اند با اين نوع گرايش ها . گردد
گفته مي شود که در نقاطي از مست مشال . روي خوش نشان دهند 

گمان مني رود که اين سالح ها . سالح هاي جديد توزيع مي گردد
جنگ در برابر اشغالگران و رژمي دست نشانده به کار  در

اين حرکت با تشديد دعواهاي ملييت در داخل رژمي مرتبط . افتند
    .است و باعث تقويت بيشرت آن مي گردد 

قدر مسلم است که پشتون ها در پاکستان يک مليت زير ستم 
حتا نام آن ها در پاکستان غري قانوني است و زبان شان . اند
حاکميت مرکزي پاکستان حتا تا . ز به رمسيت شناخته مني شودني

صوبه سرحد «کنون حاضر نشده است که به جاي نام بي معناي 
که نامي گذاشته شده از سوي استعمارگران انگليسي » مشال غربي

را بپذيرد و بر عالوه خبش جنوبي » پشتوخنوا«است، نام صوبه 
خبشي از بلوچستان در  منطقه پشتون نشني پاکستان را به صورت

اما از سوي ديگر، شوونيست هاي پشتون در . آورده است
افغانستان در مورد احلاق مناطق پشتون نشني پاکستان به 
افغانستان، اجنداي شوونيسيت دارند و مي خواهند از اين طريق 
بيشرت از پيش حاکميت شوونيسيت شان را گسرتده تر و مستحکم تر 

 .منايند

متامي مليت هاي پاکستان، به مشول پشتون ها، بايد از ديد ما، 
اما اين حق مني تواند . از حق تعيني سرنوشت برخوردار باشند

بلکه  تنها مي . با گدايي از امپرياليست ها به دست آيد
اين حق . تواند با مبارزه در برابر امپرياليزم به کف آيد
ت هاي غري نبايد خود به عاملي براي تشديد ستمگري ملي بر ملي

اين حق مني تواند در چوکات . پشتون در افغانستان مبدل گردد
نظام ارجتاعي کنوني مسلط بر افغانستان و پاکستان تامني 

جنات پشتون هاي پاکستان از تسلط شوونيزم پنجابي و . گردد
تامني حق کل ملت پشتون براي تامني وحدت ملي شان،  تنها و  
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ارد و آن پريوزي انقالبات تنها يک راه اساسي و اصويل د
در غري آن، . دموکراتيک نوين در افغانستان و پاکستان است

موضوع پشتون هاي پاکستان کماکان به مثابه تيغ دو دمه توسط 
امپرياليست ها و مرجتعان حاکم بر دو کشور مورد سوء استفاده 
قرار خواهد داشت و اين مليت زير ستم کماکان حتت ستم خواهد 

  .  ماند

 

 

 

 

 

 

 

بد حيدريعا  

:براهويي  

!»خط ديورند را به رمسيت مني شناسم«  

خورشيدي  1385دوم ماه محل  هکابينه جديد افغانستان در نيم 

 .منودارايه کاري خويش را به منايندگان پارملان کشور  هبرنام

قبائل ضمن معريف  نامزد وزارت سرحدات و -آقاي کرمي براهويي

خط « :عالم منود کها بي پرده ،کاري اش در آينده هبرنام

 »رمسيت مني شناسمه ديورند را ب

خود جلب ه را بيالن شعار دلکش اين کانديد نه تنها توجه وک

جانب نيز قرار  بلکه طرف توجه سائرين از مجله اين منود؛

به ارتباط خط ديورند  يخواستم چند سطر ،وي اين دليلر .گرفت
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به  ،دارد را مرزيخط  پاکستان که حيثيت افغانستان و ميان

خواهم سوايل را که  از آن مي پيشاما  .حترير در آورم هرشت

: که و آن اين مطرح سازم است، خود مشغول منودهه ذهنم را ب

افغانستان چه  هقبائل در چوکات کابين وزارت سرحدات و

خواهد  مرزهاآيا به سرت  را عهده دار خواهد بود؟ ولييتومس

که جزء وزارت هاي نظامي سه  خاطر اين هب .همسلما ن پرداخت؟

    .تفنگ هم ندارد و نبوده )امنيت ملي داخله و دفاع؛( گانه

غرب مشکل  مشال غرب و مشال شرق؛ افغانستان در مشال؛ مرزهاي

افغانستان عبارت  مرزطوالني ترين  .قابل تذکر ندارد جدي و

تان ن دولت افغانسوالومس هگفته خط مرزي ديورند است که ب از

ن طريق آ ها از ستيترور ن وانريوهاي خارجي مقيم آن؛ خمالف و

مهه اين خط را مرز افغانستان با  .گردند داخل افغانستان مي

خط ديورند «:گويد اما آقاي براهويي مي.دانند  پاکستان مي

وزير کدام  يدامن پس اين آقا مني» شناسم را به رمسيت مني

 دانيد؛ وزارت را مي اين يکاروليت وسرحدات است؟ اگر مشا مس

  !ن بدانيمآديگران هم چيزي از لطفا بنگاريد تا من و

 درين نوشتار موضوع اصلي حبث مارا خط مرزي ديورند تشکيل مي

تارخيي آن چند سطر  هخواهم طور فشرده در مورد پيشين مي .دهد

   .حترير در آورم هبه رشت

 :خط ديورند ن خان واعبدالرمح

 مرزهاي افغانستان با نيتعي رابطه باند در ديور موافقتنامه

مرزي کشور است که از موافقتنامه آخرين يايي تانيهند بر

از جانب  و}1901-1880{عبدالرمحن  جانب افغانستان امري

هنري مارمتر  سر نامه بريتانيا يک ديپلومات کار کشته ب

تاريخ ه ب ياييتانيدولت هند بر هول امور خارجومس -ديورند

قمري در کابل   1311مجادي األول  20 برابر بام  1893مربانو 12

 .مشهور است »خط ديورند«خط به اين  از مهني رو، .به امضا رسيد
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نگارند که گويا  از دوستان قلم به دست مي يکه تعداد اين

يا هم حتت فشار معني قرار داشته؛ چندان به  امري راضي نبوده و

تواند امري را از اجنام  يبه هيچ وجه من و ها چنگ مني زند دل

بود؛ نه يک  کشوراو پادشاه يک . اين عمل ناپسندش برائت دهد

 امري اردوي قوي و. زوالنه کشيده شده زنداني سياسي در زجنري و

يا هم  بيگانه ستيز و اتباعاو  .در اختيار داشت جمهزي را

هنوز خاطرات در  .مشخص تر بگومي انگليس ستيز را با خود داشت

 در ميدان مشهور ميوند) ها انگليس( دمشن هفنت قهرمانانوهم ک

امري  ،برآن بنا. در خاطر مردمش زنده بود سائر نقاط کشور و

وليت بزرگ واين مس رد منوده؛ توانست امضاي معاهده را مي

 . را به گردن نگريد تاريخ 

ت انگليس نيز اامري در دربارش که هي سخنراني ،ديگر سوياز 

 رغبت او به امضا معاهده مي ميل و هن دهندنشا حاضر بود؛

زيان خود  درسود و  شريک ما نيز دوست اليق و امروز...«: باشد

اختالفات جزئي  الزم ديدم که حدود بني طرفني معني و يافتيم و

خواه از عدم  در عهد سلطنت پادشاهان سابق؛...رفع گردد

طاي خ واسطه خبط وه قابليت سر کردگان افغانستان وخواه ب

 هويل بعد ازين ترک کين .ي واقع شديجنگ ها ها؛ي انگليس

براي مبدل نشدن اين دوسيت  . با هم دوست شدمي ديرينه کرده؛

غري  هپس بدون واسظ به دمشيت الزم بود که حدود دولتني معني گردد؛

 »...را معني منودمي دوستانه حدود خود خود،ه در خان

من از قوم  و... « :کهدر جاي ديگر از بيانه اش آمده است 

در  سر اجنام، و» .دست بر داشتم، وزير که سخن شنو نبودند

نشاني منودن خط به روي اراضي چنني اظهار   وينيتعباره 

بعد ازين کميشن هاي طرفني مأمور خواهند شدکه ...«:داشت

ي طرفني را از هم جدا منوده؛ بر نقاط يقطعات زمني مشرتک؛ رعايا

 هعهد نام ديورند درين مورد. هند افراشتفاصل مناره ها خوا

به من داده است که دولت انگليس  به خط خود امضا کرده و

من هم  .خط فاصل سرحد به اين سو ختطي خنواهد کرد هيچگاه از
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 هبه او دادم که از جانب دولت عاليه و مستقل هوثيق

 »...افغانستان جتاوز متصرفانه به عمل خنواهد آمد

 اني امري عبدالرمحن خان به دقت مطالعه گردد،منت سخنر ،هرگاه

گردد که نه تنها امري زير فشار  اين امر کامال هويدا مي

طور کامال آگاهانه منت ه ب با عالقمندي خاص و انبوده بلکه حت

 مذکور را امضا کرده است، خوب اگر قرار باشد وافقت نامهم

 را ويسننه تاريخ  تاريخ ساز،از دوستان  مشاري ديدگاه هاي

 و بودهامري عبدالرمحن خان زير فشار  که گويا مبين بر اين

 پادشاهانشده بپذيرمي، عملکرد وافقتنامه جمبور به امضاي م

از عبدالرمحن  پسببينيم . کرد هتوان توجي بعدي را چگونه مي

  .ديورند چگونه بر خورد کردند هنواسه اش با قضي خان پسر و

 :خط ديورند حبيب اهللا خان و

از  پسيم ييا هبرت است بگو از مرگ امري عبدالرمحن خان و پس

-1901{کشته شدن او، پسرش امري حبيب اهللا خان به قدرت رسيد 

هفت ماه بعد از امضاي  اهللا خان يازده سال و امري حبيب}1919

 مرز بني افغانستان و ديورند توسط پدرش، وافقتنامهم

 طور آگاهانه و که به خط ديورند مشهور است، هندوستان را

منت اين معاهده در اثر  .رمسيت شناخته دور از هر نوع فشار ب

 :مرحوم غبار چنني نقل شده است 

امري  أعليحضرت سراج امللة والدين،. اهللا الرمحن الرحيمبسم « 

توابع آن از  حبيب اهللا خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و

خارجه دولت با  جناب سر لوئيس ويليام دين وزير طرف و يک

حمرتم دولت پادشاهي انگلستان از طرف  همنايند عظمت هندوستان و

 عليحضرت پادشاه فوق الذکر به اين وسيله قبول ميا...ديگر

راجع به امور  هفرمايد که در مسائل جزئي وکلي عهد نام

 حضرت پدرم ضياء امللةاعليکه  قراردادي خارجي و داخلي و

انگليس منعقد منوده، عمل  هدولت عاليبا }والدين نوراهللا مرقده

لوئيس  مهچنان سر. خمالف آن رفتار خنواهد شد خواهم منود و
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 منايد که مهان عهد نامه و ويليام دين به اين وسيله قبول مي

عليحضرت اکه دولت عاليه انگلستان با پدر مرحومم  تعهدي

غريه منعقد  الدين راجع به امور داخلي، خارجي و امللة وضياء

نويسم  مي دامن و را به إعتبار خود باقي مي ها منوده، من آن

ها به هيچوجه رفتار خنواهد  که دولت انگلستان خمالف آن

 } ...منود

 . با خوانندگان داوريحال 

 :خط ديورند امان اهللا خان و

سائر معاهدات  ديورند و توافق نامهنه تنها امري حبيب اهللا منت 

تأکيد کرده است،  رمسيت شناخته وها را به ي پدرش با انگليس

استقالل سياسي  اعالمبعد از  بلکه شاه امان اهللا خان نيز

پدر کالنش با دولت  بر مهه معاهدات پدر و بارافغانستان دو 

به  فشرده آن راانگليس، مهر تأئيد گذاشته است که در زير 

افغانستان در  افغانستان در مسري تاريخ و اب هاینقل از کت

                         .گريمي ن أخري به خوانش ميپنج قر

 هپنجم قراداد صلح معروف به قرارداد راولپندي منعقد ۀدر ماد

 18تاريخ ه ب ميالدي که ده يوم بعد از انعقاد، 1919ست واگ 8

خورشيدي که روز استقالل  1298اسد  28ميالدي مطابق  1919ست واگ

اه امان اهللا خان توشيح شود، از طرف ش افغانستان ناميده مي

 دولت افغانستان سرحد بني هندوستان و« :گرديده، آمده است که

قبول منوده،  ،]حبيب اهللا خان[ افغانستان را که امري مرحوم

 .» منايد قبول مي

يا  مردم يجدش بدون مراجعه به آرا ۀبه شيو(شاه امان اهللا خان

خويش منحيث با استفاده از صالحيت  مشوره با منايندگان شان،

قبول  ، قرار داد صلح راولپندي را امضا و)پادشاه افغانستان

بعد مثل پدر بزرگش که  ياندک ،و به آن هم قناعت نکرده منود

ديورند گفته توافقنامه خود که در ارتباط به  هدر بياني
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را  دوستانه حدود خود خود هغري در خان هبدون واسط...« :بود

 موافقتنامهکابل -وم در خانه اشبراي بار د»...معني منودمي

کابل به  هدوم معاهد هاين پذيرش در ماد. ديورند را پذيرفت

خورشيدي  1300عقرب  30 برابر باميالدي  1921مرب انو 22تاريخ 

 :چنني صراحت دارد

افغانستان  دولتني عاليتني عاقدتني باملقابل سرحد هندوستان و«

پنجم عهد  ۀجب مادکه دولت عاليه افغانستان به مو طوري را

ميالدي در راولپندي انعقاد   1919ستواگ 18تاريخ ه بکه  هنام

   »...منايد قبول مي ، يافته است، قبول کرده

که گويا امري عبدالرمحن خان در وقت  بپذيرميهرگاه بالفرض 

قرار داشت، پسرش  امضاي معاهده ديورند حتت فشار انگليس ها

 مهمرت ازآن اين شار قرار داشت؟ وامري حبيب اهللا خان حتت کدام ف

پادشاه  هاي بعد از استقالل سياسي، نه تنها که در سال

بلکه برعکس  زير فشار قرار نداشت، افغانستان امان اهللا خان

فرزندان اين مرز وبوم شکست  برابرها بودند که در  يانگليس

براي بار اول به افسانه شکست ناپذيري شان خط بطالن  خورده و

 اباشندگان کشورما دمشن را در ميدان نربد ب .شده بود کشيده

زمينگري ساخته بودند، اما با تأسف  شکست بزرگ نظامي روبرو و

بر مهه  و که در ميدان سياسي باخت اين زعامت سياسي کشور بود

در : رغبت مهر صحه گذاشت معاهدات استعماري گذشته با ميل و

افغانستان  ميانمرزي که خط است مهه اين معاهدات تأکيد شده 

 پسر پدر،(ها ه آنمه. به قوت خود باقيست)ديورند( هندوستان و

 .بر آن مهر تأئيد گذاشته اند) نواسه و

 :خط ديورند ظاهر شاه و

نوع اقدام  کاکاهايش نيز هيچ زمان زمامداري ظاهر شاه و در

افغانستان  ميان يرش خط ديورندذعدم پ مبين بر رد و يي سياسي

 1947که انگلستان در سوم جون وقيت .ن صورت نگرفتپاکستا و

 بهدولت جديد  عالميه ختليه هندوستان را نشر منود واميالدي 
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 ۀسياسي جهان عرض اندام منود، قضي ۀپاکستان در نقش نام 

که  نآها افتاد و با  بار ديگر بر سر زبان ديورند يک

شهر بنو  ۀمنعقد 1947جون 21 ۀمنايندگان متام پشتونستان در جرگ

نه  خواهند و ميرا ها نه هند  پشتون« فيصله کردند که

اين کشور يک حکومت آزاد  خواهند در بلکه مي ،را پاکستان

 ۀغبار جلددوم صفح{».پشتون بر اساس مجهوريت اسالمي تشکيل دهند

 .نوع مهکاري از خود نشان نداد دولت افغانستان عمال هيچ}.234

ميالدي عني قضيه در  1947سال  بلکه در آغاز اين تنها نبود،

 منايندگان قبائل سرحدي طي يک جرگه افغانستان تکرار شد و

عالم منوده منايندگان ادر برابر پاکستان  را استقالل خود} جملس{

عزام کردند اما حکومت ظاهر شاه نه تنها ارا به کابل  خود

بلکه   جرگه جواب مثبت نداد، ۀفوق العاد ۀيا منايند به وفد و

 برابررا از اقدامات مسلحانه در  ها مذبوحانه کوشيد تا آن

 .پاکستان منصرف گرداند

 :شهکار سياسي

: اين بود که کاکاهايش اجنام دادند، چه را که ظاهر شاه و آن

ميالدي يک  1947مرب اعظم افغانستان در نواشاه حممود خان صدر 

حممد  ستامري دو هایکه از کواسه  نام جنيب اهللا خان راه نفر ب

» رتضص اعليحاممثل خ فوق العاده و ۀمنايند«به عنوان ،خان بود

 اين جوانک بي جتربه و«به قول غبار .عزام کردابه پاکستان 

ديورند  يقبائل ماورا نه تنها به نفع افغانستان و» نوکار

بلکه بر عکس آب به آسياب دمشن  کاري اجنام داده نتوانست،

 .رخيت

 1326دلو  15به تاريخ » بيانات«م زير ناکه  او در کتابي

به اصطالح شهکاري  ۀدر برگريند و خورشيدي در کابل به نشر رسيد

 :نگارد آن چنني مي  51 ۀدر صفح، بود ديپلوماتيک او!! سياسي 

) ها پشتون(ها هويت آن حريت و يم که تأمني حقوق،يگو ما مني«

ها تن... ها متام شود رفقاي مسلمان آن به نقص پاکستان و
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 هاي ميان ديورند و م آن است که افغانيخواه چيزي را که مي

را تشکيل منايند و موسم  يسند با اوتونومي کامل، کشور واحد

ها  با آن...ها منايندگي کند نام باشد که از قوميت آنه ب

معنوي شان بلند  مادي و ۀيد تا سويآعمل ه مساعدت ب

کستان توضيح اين نکته را نيز به افراد حکومت پا...برود

اقدامات  نظريات و اظهارات من و منودم که نبايد مراجعات و

يا خمالف  حکومتم را مداخله در امور پاکستان حمسوب دارند، و

  ».پرستيژ خويش بشمارند

فوق  ۀمنايند که اين به اصطالح منايند داوريخوانندگان حمرتم خود 

 .ر منوده استعليحضرت چه شـهکااصوص خمممثل  افغانستان و ۀالعاد

را که اگر به  »پشتونستان«زاديآگويد که افغانستان  او مي

 يموصوف براي مناطق ماورا .خواهد مني ،نقص پاکستان متام شود

تقاضا کرده،  )خود خمتاري يا استقالل داخلي(اتونومي ديورند

کل در رژمي  ۀدانست که قاعد مني!! اما او به حيث يک ديپلومات 

يا ايالت داراي اتونومي  ست که هر صوبه ودرايل چنني افهاي 

خط  يچيزي ديگري که او براي باشندگان ماورا. خود است

 صرف اطالق نامي بوده که از قوميت آن ،تقاضا داشته ديورند

او اصال به خط مرزي ديورند کار  .بس ها منايندگي کند و

او  .کرده با قبول آن صرف بر مسائل عاطفي حبث مي نداشته و

 ۀسرحد، صوب ۀعالقمند بوده که به صوب يبه مناطق تنها

   .بس بلوچستان و ۀمثل صوب. پشتونستان گفته شود 

 :رايگان نهمهماخنا

که شاه حممود خان به !! يبعد ازين تاريخ، خدمت ديگر

آن بود که روزي  اجنام داد، خط مرزي ديورندي باشندگان ماورا

اين  مسمي منود و »پشتونستانروز «نام ه ب} را هنم سنبله{را

 ميداني را در کابل به مهني نام .گرفت روز را مهه ساله جشن مي

را در چوکات  رياسيت مسمي منوده و )چهار راهي پشتونستان(

در بعضي از  تشکيل و »قبائل«نام ه تشکيالت اداري کشور ب

به بيشرت اين رياست . واليات شعب آن نيز عرض وجود منودند
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يه بود که با مصرف گزاف از پول ماليات شب يرايگان ۀمهماخنان

ي مهمانان بي هويت از هر يغرض پذيرا افغانستان، ۀمردم بيچار

اين رياست بي  ۀدانست که وظيف هيچکس مني. دست فعاليت داشت

دانيم  ديگران مني که امروز من، تو وچناني . وليت چه استومس

چه قبائل شامل در کابينه  اصلي وزارت سرحدات و ۀکه وظيف

     خواهد بود؟

که سردار داوود  از دوران صدارت شاه حممود خان تا ايامي

ظاهر شاه به عنوان صدر أعظم بر اريکه قدرت  ۀعمو زاد -خان

ديگر  .رنگ باخته بود پشتونستان موضوع خانوادگي تکيه زد،

آتشه بار  اما اين سردار دو. از خط مرزي ديورند خربي نبود

مناسبات ، اين رو از را دامن زده وپشتونستان  ديگر موضوع

به وخامت  پاکستان با گذشت هر روز رو دو کشور افغانستان و

بر خورد نظامي  دو کشوربود بني  نزديککه  تا حدي گذاشت و مي

 . صورت گريد

 :»مونژ ونستان زتدا پش« ترانه

از نگاه نظامي برابر نا ي هاي بي مفهوم ويبعد ازين صف آرا

، )اين پشتونستان ما( ع دا پشتونستان زمونژموضو ،اقتصادي و

به سطح حمافل  رفت و سردتر شده مي با گذشت هر روز سرد و

 حترير مضامني و مشاعره، مراسم جتليل از روز هنم سنبله  و

تعداد از حلقات معلوم احلال که هدف  مقاالت آن هم توسط يک

ن بر آ ه ييعد. گرديد کردند، خالصه مي ديگري را تعقيب مي

هند خايل  شوروي و »داپشتونستان« که در پف کردن سرناي اند

   .از نقش نبودند

بار  يک ،قدرت رسيدنه ب سرطان و 26از کودتاي  پسداوود خان 

اما  .را به نواخنت گرفت» پشتونستان زمونژ دا«ه ديگر نغم

وي . نه هم مدت طوالني دوام کرد نه آنقدر جدي بود و باراين 

به  رياست مجهوري اش تقريبا اين مساله را در سال هاي اخري
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حتکيم روابط حسنه با کشور در پي زيرا . باد قراموشي سپرد

 .پاکستان گرديده بود

 هديگر درام قدرت رسيدن حزب خلق باره ب و از کودتاي ثور پس

خط ديورند روي صحنه  ي؟ قبائل ماورا!ني سرنوشتيبه اصطالح تع

بعد از سر نگوني حکومت  در پاکستان که فضاي سياسي .آمد

بوتو توسط يک کودتاي نظامي به رهربي جنرال ضياء احلق متشنج 

از سران أحزاب چپ مناطق قبائلي به ی گرديده بود، تعداد

استخبارات افغانستان مهه  ۀادار. افغانستان سرازير شدند

قرار   معنوي را در خدمت اين خانان دوسره امکانات مادي و

   .داد

خاطر زنده ه ما که ب ميهنان عده از هم ه هاي آنهبرتين خان

در اختيار اين  ماندن ترک خانه وکاشانه کرده بودند،

 ها در هر نوع عياشي و آن .مهمانان ناخوانده قرار گرفت

تعداد کثريي  .دست آزاد داشتند ما ۀخوشگذراني خالف عرف جامع

دوست داشتين  ميهناز اين خانان دوسره در وقت بر گشت به 

دخرتان افغان را که با  جوانرتين زنان و هبرتين و پاکستان -شان

  .با خود بردند ها ازدواج کرده بودند، آن

به  هزارها جوان پاکستاني به عنوان افغان و ده ها، صدها و

 مصرف دولت افغانستان غرض حتصيالت عايل به احتاد شوروي سابق و

 ها امروز آن هشدند، که مه سائر کشورهاي سوسيالسيت إعزام مي

در . ن مصروف خدمت انداپاکستان به حيث متخصص در کشورشان

جوان وطن ما از دسرتسي به حتصيالت عايل  هزارها که صدها و حايل

سر اجنام ديدمي که . هم در خارج از کشور حمروم مانده اند آن

ن خط مرزي ديورند به وطن شان پاکستان ااين به اصطالح خمالف

ويل اين رژمي هاي  .مصروف اند اداني آندر آب بر گشته و

تالش   تبارگراي افغانستان بودند که سياسئي غري مردمي و

 .»دهن خويش را شرين سازند ،حلوا حلوا گفنت«  داشتند با
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ها غافل ازين بودند که اين خان هاي دوسره نه بار مي  آن

اگر از هر فرد قبائلي ماوراء  !کنند نه هم پرواز مي برند و

 با افتخار جواب مي ه از کجا هسيت؟کيورند پرسيده شود خط د

که امجل ختک پاکستاني که حدود  مثل اين. دهد که از پاکستان

بيست سال در وزير اکرب خان کابل با پول ملت مظلوم 

طي يکي  افغانستان مصروف عياشي، خوشگذراني و شعر گفنت بود،

په « شت کهاز مصاحبه هاي خويش با راديو بي بي سي اظهار دا

به «( »پاکستان يو پشتون مي افتخار سره ويلي شوم چه زه د

 ).»افتخار گفته مي توامن که من يک پشتون پاکستاني هستم

 

پشتون هاي هر دو سوي مرز يکي ( دي بر پشتانه يو و رل

  :)هستند

 بود، »پشتونستان« هداعي اهنگانسر اجنام أمجل ختک که از پيش

پايان ه ب»لروبر پشتانه يودي«عاطفي هاظهاراتش را با يک کلم

 هداعي بود که او بر تابوت ياين آخرين ميخ رساند و

 .پشتونستان کوبيد

در رابطه با سياست جماهدان و طالبان در مورد خط مرزي 

پاکستان  ۀديورند مهه مي دانند که اکثريت سران جماهدان پرورد

تان سازمان جاسوسي پاکس -آي. اس. و طالبان هم ساخته آي

بدين . هر دو گروه خنواستند نان خبورند و منکدان بشکنند.  اند

آن . نبودند» داپشتونستان زمونژ«ملحوظ، عالقمند نواخنت نغمه 

ها مانند سائرين مي دانستند که حرف زدن در مورد خط مرزي 

زيرا اين خط حيثيت مرز بني املللي ميان . پاکستان بيهوده است

 .دوکشور را دارد

 ۀدولت جديد و حتت احلماي] در آغاز[رنگوني طالبان، پس از س

نريوهاي بيگانه به رهربي آقاي کرزي در افغانستان، نيز چندان 

خط ديورند نبود، تا اين که کسي  ۀعالقمند مطرح کردن درام

مثل اين که جنرال پرويز . ديگري اين موضوع را به يادش آورد
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متديد ديوار خاردار مشرف در جممع عمومي سازمان ملل متحد طرح 

به خاطر ) خط ديورند(را در مرزهاي کشورش با افغانستان 

جلوگريي از نفوذ نريوهاي ويرانگر از يک سوي خط مرزي به سوي 

با إعالم اين طرح، مشاري از هواداران . ديگر آن پيشکش منود

نغمه فراموش شده «سياست تبار گرايي، تالش کردند بار ديگر 

 .د که ديگر بيهوده خواهد بودرا بنوازن» ديورند

اگر به سخنان مقامات رمسي افغانستان دقت شود، به وضاحت 

معلوم مي گردد که خط مرزي ديورند را منحيث مرز مشرتک، بني 

از مجله اين که مهيشه مدعي اند که . دوکشور مي پذيرند

تروريست ها، اعضاي طالبان و القاعده از مرزهاي پاکستان با 

ور منوده به افغانستان سرازير مي شوند و دست افغانستان عب

 .به أعمال تروريسيت زده امنيت و ثبات را خمتل مي کنند

هرگاه ازآن ها پرسيده شود هدف تان از مرز افغانستان و 

پاکستان کدام نقطه است؟ مسلما به جز از خط مشهور ديورند 

مني توانند از جا و حمل ديگري مثال اتک، سند، حسن ابدال 

هرگاه چنني باشد، پس مي توان اظهار داشت . نام بربند......

که دولت افغانستان در عمل خط مرزي ديورند را به رمسيت مي 

اگر چنني نيست، پس چرا دولت افغانستان در ارتباط به . شناسد

استقرار حدود هشتاد هزار نريوي نظامي اردوي پاکستان درنوار 

 مرزي ديورند سکوت منوده است؟

ي که نوشته آمدمي، در آخري مي توان نتيجه گرفت که مرز چنان

مشهور » خط ديورند«ميان افغانستان و پاکستان که به نام 

است و امروز يا فردا يک صد و سيزده ساله مي گردد، به حيث 

مرز بني املللي دو کشور مورد تأئيد و پذيرش مهه کشورهاي جهان 

م تذکر رفت، رژمي طوري که قبال ه. و سازمان ملل متحد است

آن کشور را به  1947ظاهر شاهي پس از تشکيل پاکستان در سال 

رمسيت شناخت و از سابق با پاکستان مناسبات ديپلوماتيک در 

سفارت کربي داشته و تا اکنون هم اين مناسبات  ۀسطح تبادل
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سفريان به مفهوم به رمسيت شناخنت  ۀموجود است، يقينا تبادل

 .کامل يک کشور است

به خري و صالح مردم : به عنوان حسن ختام مي توان نگاشت که

افغانستان خواهد بود که دولت و پارملان افغانستان رمسا اين 

در مناسبات ميان دو کشور  »زخم ناسور«معضله را که به 

و هر گاه بتوانند خط مرزي يي را . تبديل شده، اعرتاف منايند

نشاني شده است، به که در نقشه اصلي ضميمه معاهده ديورند 

زيرا به ده ها . دست بياورند، باز هم مؤفق حمسوب مي گردند

کيلومرت اراضي يي که مهني اکنون در تصرف پاکستان قرار دارد، 

به افغانستان برگردانيده مي شود،که حتقق اين امريک پريوزي 

 .بزرگ براي کشور ما مشرده مي شود

قبائل افغانستان  اما اين که آقاي براهويي وزير سرحدات و

مي فرمايد که خط مرزي ديورند را به رمسيت مني شناسد، بسيار 

مگر مي شود هدف آقاي وزير از اظهار اين حرف . جالب است

عاطفي در برابر منايندگان مردم به دست آوردن يک صد و هفتاد 

و شش راي موافق اعضاي جملس بوده باشد که نصيب گرديد، و اال 

ازه مني دهد يک عضو کابينه خالف سياست جاري هيچ عقل سليمي اج

 .رژمي چنني موقفي را اختاذ منايد
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 و ابوبکر صديقي 49داکرت بارنت روبني

 

 2006اکترب سال  -گزارش اختصاصي

 داکرت هارون امريزاده :برگردان از

 شکست بن بست

 در روابط افغانستان و پاکستان 

 :ناجاي مقدمه مولفه يادداشت مرتجم ب

استاد دانشگاه نيويارک که يکي از  -داکرت بارنت روبني
معتربترين کارشناسان امريکايي در امور افغانستان است، رهربي 

اياالت متحده » انستيتوت صلح«افغانستان شناسان را در هگرو
دستاورد ، از مهه پيشگزارش کنوني . دوش دارده امريکا نيز ب

 وص در تابستان امسالخصه در سال هاي اخري و ب ویپژوهش هاي 
در نتيجه سفر نويسنده به افغانستان در ماه هاي  است که

هاي وي با خنبگان سياسي، فرهنگي و ديدارست و وجوالي و اگ
در ترتيب  افزون بر داکرت روبني . قومي افغانستان هتيه شده است

                                                 
 .سي .انستيتوت صلح اياالت متحده امريکا، واشنگنت دياز .  49
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سهم  ژورناليست و دانشمند نيز -ابوبکر صديقي  اين گزارش
 .دارد

کاري افراسياب ختک و امحد رشيد در پاکستان و از مهمولفان 
 مهچنان عمر زاخيلوال، رسول امني، حامد وردک و مهايون محيد

مهچنان مطابق به  .زاده در افغانستان نيز هبره مند شده اند
ادعاي نويسندگان برخي شخصيت هاي سياسي و قومي نسبت حساسيت 

مريکا که موضوع در پاکستان، افغانستان و اياالت متحده ا
ديدگاه و  اطالعاتخنواستند اسم شان افشا شود، نيز با ارائه 

طرح ابتدايي گزارش به . گزارش سهم گرفتنداين در هتيه  ها،
باوم  يناگفته مولفان از نظر و تاييد امحد رشيد، ماروين و

 Marvin Weinbaumسبستيان تريفز و Sebastien Trives گذشتانده  نيز
 .شده است

مولفان مدعي اند که پژوهش مذکور مورد تائيد  ،رتيببه مهني ت
انستيتوت جامعه باز، حکومت  و محايت صندوق بنياد راکفلر،

اما به . شاهي ناروي و حکومت بريتانيا نيز قرار گرفته است
حتمي نيست  ،ارش آمدهزکه درين گ ديدگاه هايي عقيده مولفان

مايل و سياسي را که از محايت » انستيتوت صلح«که ديدگاه هاي 
 .بازتاب دهد  کانگرس اياالت متحده امريکا برخور دار است،

پريامون عوامل حبران آفرين در روابط ميان افغانستان و 
مشاری خصوص در مورد خط ديورند در چند سال اخري ه پاکستان و ب

پيوسته ابراز نظر   صاحب نظران و آگاهان داخلي و خارجي از
ن خنسني باري باشد، ريشه يابي اما شايد اي. منوده اند 

و راهکارهاي جديد حمصول يک پروژه حتقيقي متشکل از  حبرانات
داخلي و خارجي در آستانه جرگه قبايلي فرامرزي  کارشناسان 

 . را مي توان مورد مطالعه و قضاوت قرار داد

گونه بنيادي و شفاف شناسايي ه درين گزارش براي خنستني بار ب
ن شکست بن بست در روابط افغانستان و خط ديورند به عنوا

در  ،به بيان ديگر. پاکستان در نيم سده اخري مطرح مي شود
مرکز متام تالش پژوهشگران شکسنت بن بست در روابط افغانستان و 
پاکستان با دادن امتيازات به قبايل دو طرف مرز ديورند در 

از نظر مولفان در . بدل شناسايي خط ديورند تشکيل مي دهد
نه تنها ثبات پايدار در منطقه، تامني  ،صورت حتقق اين طرح

حقوق مشروع قبايل پشتون، رفاه و توسعه را براي کشورهاي 
افغانستان و پاکستان به مهراه مي آورد، بلکه جيوپليتيک 

 .منطقه را نيز تغيري مي دهد

باز و شناخته شده نه تنها به  مرزهاي ،مطابق با اين طرح
فغانستان و پاکستان پايان مي دهد بلکه در کشمکش ها ميان ا

خواهد  سودمندنزديکي و عبور و مرور قبايل دو طرف مرز نيز 
براي باز  يمي تواند الگو و حمرک اين طرح  ،ازين رو. بود

نگهداشنت ساير مرزهاي افغانستان با کشورهاي ايران و آسياي 
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رزها مهفرهنگان و مهزبانان اطراف م  ميانه شده و به نزديکي
زيرا مرزهاي افغانستان نه تنها با کشور . کمک خواهد منود

پاکستان حتميلي است بلکه ساير مرزهاي افغانستان نيز 
   .اجباريست

رهربي دانشمندان و به  ظاهرًا » شکست بن بست«هرچند طرح 
کارشناسان خارجي و نفوذ انستيتوت صلح امريکا که مستقيمًا 

مايل و سياسي مي شود، ساخته شده کانگرس امريکا محايت  سوياز 
مهه واقعيت هاي منطقه در آن بازتاب  ،اما با وجود آن است، 

حزب عوامي   هاي نيافته و بيشرت متًاثر از ديدگاه ها و خواست
حزب عوامي که در نيم سده گذشته از امکانات . پاکستان است 

ستان وو هند پيشنيسياسي و اقتصادي افغانستان، شوروي 
ه هاي آن از طريق غرب و ب ه اعظمي منود، امروز خواستاستفاد

   . خصوص انستيتوت صلح کانگرس امريکا بريون مي بر آيد

درکميت نفوس قبايل دو  مبالغه ،يکي از معايب ديگر اين طرح 
ازين . طرف ديورند و گسرتده نشان دادن مناطق زيست آن هاست

پشتون در دو رو در طرح کنوني اگر دفاع از حق مشروع قبايل 
احرتام و   طرف مرز به عنوان واقعيت انکار ناپزير در خور

تائيد است، اما تائيد يک حق و واقعيت نبايد به هباي انکار 
 ديدگاهازين . ازحقوق و واقعيت هاي انکار ناپزير ديگر شود

ه از يک بن بست عبور خواهند کرد ويل ب» شکست بن بست«طراحان 
و اين بن بست هاي   .گر خواهند رسيدبه بن بست هاي دي زودي 

جديد با توجه به روابط فرهنگي، تارخيي و مذهيب با ايران و 
خطر ناک تر از بن بست با  ارهاکشورهاي آسياي ميانه ب

 .پاکستان خواهد بود

  طرح جديد مي تواند حمرک يک گفتمان ملي داغ ،به هر ترتيب   
در  افغانستان خط ديورند در چارچوب منافع ملي   پريامون

افزون بر آن اين طرح مي . آستانه جرگه قبايل فرامرزي شود
حيث ابزار ه نام خط ديورند ب زير تواند به بازي نيم قرنه 

اما براي تطبيق بسياري مواد اين طرح جسارت  .نيز پايان دهد
سياسي و ملي نياز است تا بزديل سياسي و اسري نيم قرنه در 

 . زجنري ديورند

م بايد در مورد واژه ها و زبان ترمجه بايد چند نکته در فرجا
 :روشن ساخت  را

آن ترمجه   زياد خبشبودن گزارش،  دراز ه رغمب خنست بايد گفت،
برخي قسمت هاي ديگر که براي  شده است، به استثناي مقدمه و

که خود شاهد عمليات تروريسيت در  يخواننده آگاه افغانستان
  . چندان دلچسپ خنواهد بود ومنطقه بوده اند، تکراري 
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يعين نام رمسي اداره  FATA(-Federally Administrated Tribal Area(وم،د
يعين » قبايل آزاد « فدرايل مناطق قبايلي است، ويل در ترمجه 

 مهان هفت اجينسي در اطراف خط ديورند آمده است؛

مشال  مرزييعين ايالت  -NWFP (North West Frontier Province(م، سو
 .غرب نام رمسي آن و يا صوبه سرحد ترمجه شده است

مقررات جرامي سرحدي ترمجه Frontier Crimes Regulations (FCR (چهارم
 .شده، نه آئني نامه و يا قانون جرامي سرحدي

 :فشرده  

طالبان و القاعده در هر دو کشور افغانستان و پاکستان  -1
بلوچ که مطابق به  تشورشيان ناسيونالس. فعال اند برابرانه

ادعاهاي رهربان پاکستان از محايت هند برخور دارند و با 
کنند، نيز  استفاده از خاک افغانستان در پاکستان فعاليت مي

. کنند مهسايه نقش منفي بازي مي  در وخيم شدن روابط دو کشور
 ويژه در اطراف مرزه پايان دادن به گروه هاي خشونت گرا ب

اجياد طرح خشونت زدايي ميان . کشور دارد به مهکاري دو نياز
دو کشورکه با منافع حياتي واشنگنت، ناتو، و جامعه جهاني 

آنان خود را مطابق به قطعنامه هاي  نيز سازگار است و
 ملل و ساير تدابري متعهد در افغانستان مي دانند،سازمان 

 .خيلي ضروري پنداشته مي شود

دوران متام حکومت ها بعد  روابط افغانستان و پاکستان در .2 
مهواره  1947و اجياد دولت پاکستان در   تقسيم هندوستان از

 برخي عناصر تنش ها ميان افغانستان و .خصومت آميز بوده است
سلطه بريتانيا قرار داشت    هندوستان از زماني که هند در حتت

مشول ه متام رژمي هاي سياسي افغانستان ب. به مرياث مانده است
حيث مرز بني املللي به ه ت طالبان هرگز خط ديورند را بحکوم

و مهواره صحبت از داعيه پشتون و بلوچ  ؟رمسيت نشناختند
 .پاکستان شده است

امروز شبکه هاي شورشي و پايگاه هاي آن ها در اطراف مرز در 
خاک پاکستان قرار داشته و از مهان منابعي سر چشمه مي گريند 

چنان جنبش جهاني اسالمي از آن گرفته که منازعات گذشته و هم 
 .بودند

توسط امپراتوري   نظام امنييت در مرزها در سده نزدهم که. 3
  برقرار گرديده بود و در نتيجه آن افغانستان بريتانياي کبري

حيث کشور حائل در منطقه مبدل شد، ديگر در سده بيست و ه ب
. اهد شدمنجر به برخورد هاي جهاني خو  يکم کاربرد نداشته

اياالت متحده امريکا و ديگر قدرت هاي خارجي تالش کنند تا 
راه هاي جديد را براي ثبات مرزي ميان افغانستان و پاکستان 
بيابند؛ بايد اين دو کشور را در جهت گفتمان، امنيت و رفع 
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فشارهاي خيلي جدي به طرفني . اختالفات مرزي تشويق منايند
شار مسلمًا به تنهايي خود کايف ويل ف .نياز باشد نيز  ممکنست

 .خنواهد بود

بايد روند بازسازي به  ،مناطق قبايل آزاد پاکستان در .4
منظور مهگرايي اقوام پاکستان در چهارچوب سياست منافع ملي 

حيث ه مرز ميان دو کشور ب .به راه انداخته شود اين کشور
رتسي دس .بني املللي توسط افغانستان به رمسيت شناخته شود مرز

و سهولت هاي ترانزييت  هااستفاده از بندر به دولت افغانستان
دو کشور بايد مرزهاي  هر .در خاک پاکستان تضمني داده شود

گذاري و روابط ه به منظور جتارت، سرماي خويش را براي يکديگر
بايد توافقنامه هاي دوجانبه با  .فرهنگي باز نگهدارند

 آن ها نبايد اختالفات شانعقد گردد که   و هندوستان پاکستان
وارد روابط شان با افغانستان بسازند و مهچنان هر دو   را

ن اکشور تعهد بسپارند که محايت و پناه دادن به خمالف
 .را توقف دهند يکديگر در برابر را گخشونت

 زير اياالت متحده امريکا، ناتو و سازمان ملل بايد پيام .5 
 :را براي اسالم آباد بفرستند

و پناه دادن به طالبان در خاک پاکستان به مثابه هتديد  ورحض
را به  براي صلح و امنيت جهاني تلقي شده و پاکستان بايد آن

آن ها مهچنان متفقانه دولت  .زودترين فرصت متوقف سازد
افغانستان و هندوستان را وادار سازند که در حد توان دولت 

در مبارزه در  پاکستان را تشويق منايند تا تصاميم دشوار
برابر بي امنييت ها از خاک خويش به مشول مناطق کشمري اختاذ 

نه تنها فعاالنه اين روند را ] جامعه جهاني[آن ها. منايد
حيث تضمني کنندگان اين توافقات ه انکشاف دهند بلکه خود ب

 .نقش بازي کنند

 :جنگ هاي داغ در مرزها

بني املللي به رمسيت حيث مرز ه فغانستان هرگز خط ديورند را با 
حکومت کرزي مهواره دولت پاکستان را متهم به . نشناخته است

محايت از طالبان مي کند و در نتيجه متايل به طرف هندوستان 
هندوستان  ،دمشين زماني بيشرت مي شود که دولت پاکستان. دارد

را متهم مي سازد که با استفاده از خاک افغانستان به خشونت 
اين کشمکش ها باعث اجياد . ان دامن مي زندها در بلوچست

شده که تالش مي کند القاعده   ياالت متحده امريکااموانع براي 
 .بريون برانند سوبدين  2002منطقه از اوايل  و طالبان را از

 دشوارطوالني که به  افغانستان و پاکستان مرزهاي پيچيده، و
راتوري را زير کنرتل در آورد، از زمان امپ مي توان آن

در اواخر سده نزدهم . بريتانياي کبري به ارث برده اند
حيث کشور ه امپراتوري بريتانيا تالش منود که افغانستان را ب
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حائل ميان هند بريتانيايي و امپراتوري روسيه مبدل منايد، 
سده نزدهم که در حاشيه يک امپراتوري   اما نظام مرزبندي

قلب سده بيست و يکم  مني تواند در  ديگر ،ساخته شده بود
 .اسرتاتيژي جهاني کار برد داشته باشد

آن ها . که مشکالت مرزي را حل منايند ناگزيرندمهسايگان کنون 
به  جمبورند که نه تنها بر اختالفات گذشته غلبه منايند بلکه 
در  منظور ثبات پايدار، با خشونت هاي گروه هاي غري دوليت و

دست و   بر خور دار اند، نيز برخي موارد از محايت دوليت هم
ويژه اياالت متحده امريکا ه جامعه جهاني ب. پنجه نرم کنند

راه اندازي رفورم ها و  پلوماتيک ويبا وسايل د  جمبور است
توسعه اقتصادي در مناطق عقب مانده قبايلي روند خشونت 

مهچنان ناگزير اند ] غرب[آن ها. زدايي را ياري رسانند
ه را در زمينه زير فشار قرار دهند تا بازيگران بي عالق

کابل و اسالم . را عوض منايند سياست هاي عميقًا خندق کين شان
را در پيش گريند که به تقويت صلح و  يآباد بايد سياست هاي
که اسري در تلخکامي  کمک کنند نه اين  رفاه براي مردم شان

 .مبانندگري   کشمکش هاي گذشته

  

 :تازهمي هاي منازعات کهنه و تلخ کا

ميليون ختمني زده مي  35 تا 30ها در پاکستان در حدود  پشتون 
درصد را  20 تا 15شوند که در مقايسه کل نفوس پاکستان بني 

وني يميل 30اما در افغانستان از جمموعه نفوس  .تشکيل مي دهند
بلوچ ها در . تشکيل مي دهند را ختميين صد آندر 50اين کشور 

در مناطق مرزي جنوب شرق و مهچنان در ايران اطراف خط ديورند 
اين مناطق در طول هزاره ها در مسري شاهراه . زندگي مي کنند

جتارت و ارتباطات ميان جنوب آسيا به آسياي مرکزي و غربي 
ور تساختار سياسي و رمسي اين منطقه حمصول امپرا. قرار داشت

در سازي ها و مقاومت ها است و اما ساختار معاصر منطقه 
ه اوايل سده نزدهم از زمان شروع گسرتش نفوذ کمپين هند شرقي ب

 .طرف مشال غرب هندوستان شکل گرفت

، نگران 1804سال بعد از تسخري دهلي در  25بريتانيا تقريبًا 
در هنگام جنگ اول . طرف آسياي ميانه شده پيشروي تزار روس ب

اشغال ها افغانستان را  ياييبريتان) 42-1840(انگليس -افغان
 .منودند ويل در نتيجه يک قيام در کابل شکست خوردند

ها به سوي آسياي ميانه پيش روي منوده به  روس 1876در سال 
 آمو که اکنون مرز افغانستان در مشال را تشکيل مي دهد، رود

تالش هاي امري افغانستان که مي خواست روابط دوستانه . رسيدند
 -منجر به جنگ دوم افغان با مهسايه مشايل خود بر قرار کند،

خلع امري از قدرت و اشغال کابل  هبايشده و به  1879انگليس در 
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بود که قدرت هاي » بازي بزرگ«اين زمان اوج . متام شد
بر سر تسخري آسياي ميانه  اروپايي در رقابت با يکديگر

بريتانيايي . افغانستان را به ميدان نربد تبديل منوده بودند
ان را جمبور ساختند که معاهده گندمک را در ها امري يعقوب خ

آن کابل را اشغال  ارتشامضا منايد و اين در حايل بود که  1879
اما حکومت هاي بعدي افغانستان اين معاهده را رد . ه بودمنود

 . حتميلي خواندند  را منودند و آن

شايي سفارت بريتانيا و گافغانستان در آن وقت پريامون باز
مشول مناطق خود خمتار ه ط بر چندين نواحي مرزي بسپردن حق تسل

و خبشي بلوچستان براي اين کشور توافق   FATAقبايلي امروزي
محايت از کابل در برابر   معاهده مذکور براي بريتانيا  .منود

جتاوز خارجي و هم چنان کمک پويل ساالنه و اسلحه براي 
رضي خود حکمرانان افغانستان که قادر به دفاع از متاميت ا

انگليس در بني سال  -کميشنر هاي روس. تضمني شده بود باشد،
مرزهاي مشايل و غربي با آسياي ميانه، ايران و  1896و  1870هاي 

 .چني را نشانه گذاري کردند

اجياد نظام مرزي  انگليس، بريتانيا طرح -جنگ دوم افغان در پي
نستان، پايدار شامل وضعيت ها و ميکانيسم جداگانه براي افغا

مرزهاي قبايلي و مهچنان براي مناطق پشتون و بلوچ در حتت 
آن ها عبدالرمحن خان . اداره هند بريتانيايي را به پيش کشيد

زاده شري علي خان را که در تبعيد در ترکستان روسيه  برادر
 1880زندگي مي کرد، دعوت کردند تا ختت شاهي افغانستان را در 

 .در اختيار وي قرار دهند

 خط ديورند بريتانيايي ها ضرورت به معامله با نيراي تعيب
ه در نتيجه پنج منطقه قبايلي ب. قبايل مناطق مرزي داشتند

از  پس. طور مستقيم در زير سلطه حکومت دهلي قرار گرفتند
، سه اجينسي جديد از خبش هاي بريده 1947اجياد دولت پاکستان در

ريتانيا يک تشکيالت دولت ب. شده قبايلي ديگر اجياد گرديدند
و يا مقررات جرامي  Frontier Crimes Regulations (FCR)نامه رمسي ب

با آغاز سده نزدهم . سرحدي را براي قبايل مرزي ساختند
قانون نامه مذکور سر اجنام حيثت قانوني را در حتت 

ه ا کنون بگرفته و ت 1901لرد کرزن در ] نايب السلطنه[وايسرا
 .ر مناطق قبايل آزاد اجرا مي شودعنوان قانون رمسي د

يا سياست پيشروي بريتانيا در  »Forward policy «که  از آن پس
] هند بريتانيايي[انگليس ناکام گرديد، دهلي -جنگ اول افغان

را در پيش گرفت تا مرزها را به منطقه » بستهسرحدات « سياست
ر حدود هپناو«معناي »سرحد«براي بريتانيا . حايل مبدل منايد

. را مي دهد» کشور سرحدي، سرزمني دروني و يا دولت حايل
» جداساز سرحد« مهمرتين خصوصيت اين ترتيبات را گذار از

)frontier of separation (سرحد ارتباط ساز« به«)frontier of contact(  در
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سرحدات سه طبقه «در نتيجه آن . قطب خمالف آن تشکيل مي داد
 .وجود آمده ب» يي

مناطق بريوني مستقيمًا اداره شونده مثل  سرحد از کنارخنستني 
ايالت سرحد مشال  هند غربي در سده نزدهم و نواحي مسکوني  رود

 .در نيمه سده بيستم تشکيل گرديدNWFP غربي

ميان افغانستان و مناطق  سرحد دوم شامل مناطق قبايلي پشتون
ر زير مسکوني ايالت سرحد مشال غربي مي شود که بطور مستقيم د

سرحد سوم شامل کشورهاي حتت  و. اداره حکومت مرکزي قرار داشت
احلمايه مثل نيپال و افغانستان در کنج بريوني ساحه نفوذ مي 

 .شدند

و  پيشنيبا شوروي  روياروييجماهدان در از پاکستان  پيشچندي 
طالبان محايت کرد که مطمئن شود در صورت جنگ با از  سپس

و فضاي هوايي  ر محايت از پاکستان خاکهندوستان، افغانستان د
 .در اختيار اين کشور قرار خواهد داد نيازخود را در صورت 

عمق «طراحان نظامي پاکستان اين را در واقع تالش در راستاي 
مشاهبت ها ميان سرحدات سه طبقه يي با . مي مشارند» اسرتاتيژيک

ک در تالش ها در راستاي تبديل افغانستان به عمق اسرتاتيژي
 . واقع بيانگر تداوم سياست راهربدي درين منطقه است

با عقد پيمان ميان روسيه و انگليس، بازي بزرگ  1907در سال 
بازيگران بزرگ  .ي رمسي به پايان رسيديگونه ه نيز در واقع ب

کشور فارس را ميان حوزه نفوذ خود تقسيم منودند و افغانستان 
هر دو . امن نگهداشتند غربي در مرزها از  را از نفوذ روس

ها  روس. رمسيت شناختنده قدرت بزرگ حاکميت چني بر تبت را ب
افغانستان را به ساحه نفوذ بريتانيا واگذار منودند، ويل به 

که بريتانيا نبايد اين کشور را اشغال، هيچ خبشي از  شرط اين
خود ملحق و يا در امور داخلي آن مداخله ه ب را را خاک آن

 حبيب اهللا به پيمان مذکور اعرتاض منود، زيرا بدون امري .منايد
از [ ويل به اعرتاض امري .موافقت افغانستان صورت گرفته بود

 .هيچ اعتنايي نشد] بازيگران بزرگ سوي

جنبش هاي مقاومت مردمي در سراسر سده در برابر حکمروايي 
در يک . بريتانيا نيز در شکل گريي مرزها تاثري گذار بودند

اين مقاومت ها خصلت حملي داشته توسط کدام طايفه و يا زماني 
قبيله در برابر بريتانيا صورت مي گرفت؛ اما در يک مورد 
. ديگر قبايل حرکت هاي گسرتده تر را به راه مي انداختند

مهچنان در برخي اوقات اين قيام ها در حد گسرتده يکجا با 
استعمار  در برابر ن افغاني و يا هندياتفاهم ميان مبارز

 . اروپايي صورت مي گرفت

رهربان قبايلي ُپرجاذبه و يا روحانيون بسياري مهچو قيام ها 
اين رهربان از نربدهاي کوچک گرفته تا جنگ . مي کردند رهربيرا 

. اشرتاک مي منودند  گونه مثال در وزيرستانه هاي بزرگ ب
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 بريتانيا نسبت به ساير مناطق نيمقاره 1930چنانچه در اواخر 
منظور حتکيم ه هزار سرباز بيشرت در مناطق وزيرستان ب 50هند 

در برخي موارد بريتانيا از . جا مي کردنده قدرت خود جا ب
. شيوه غري مستقيم در مقابله با شورش ها استفاده مي منود

که در آن اکثريت قبايل   1879براي سرکوب قيام قبايل سال
اشرتاک منوده بودند،  گونه نا مهاهنگه پشتون شرق خط ديورند ب

حيث ماموران کشف در ارتش ه هزار اعضاي قبايل که ب 70
 . بريتانيا خدمت مي کردند، استفاده شد

کابل  فرمانروايانپيشرفته بود،  ارتشفاقد  چون افغانستان 
وايل سده بيستم مسلح مي اقبايل را براي جنگيدن در   بيشرت

يست جهاد را در و ناسيونال نوگراشاه امان اهللا . ساختند
اعالم  1919استقالل در  دستيابي بهبه منظور   برابر بريتانيا

مرز ديورند با تشکيل لشکر و  سويقبايل پشتون هر دو . منود
ها  ييا نريوي اجتماعي براي مدتي طوالني در برابر انگليس

سر اجنام افغانستان استقاللش را از امپراتوري ضعيف . جنگيدند
دست ه در نتيجه معاهده راولپندي ب 1919شده بريتانيا در 

 .آورد

حکومت شاه امان اهللا در نتيجه شورش حبيب اهللا  1929در سال 
ک تبار که از محايت روحانيون حمافظه کار برخور يکلکاني تاج

اما قبايل پشتون دو طرف خط ديورند . دار بود، سقوط داده شد
ب اهللا کلکاني رهربي نادر خان در سرنگوني حکومت حبي بهمتحدًا 

گونه حتقري ه که ب) يعين بچه آبرسان(دوم مشهور به بچه سقا
 .آميز اين لقب براي وي استعمال مي شود، جنگيدند

به پاس خدمات قبايل در سرکوب حبيب اهللا دوم، نادر شاه منطقه 
وي مهچنان آن ها را از . لويه پکتيا را خود خمتاري داد

غانستان به اين اميد معاف ماليات و خدمت سربازي در ارتش اف
دولت . کرد که در صورت ضرورت لشکر از ميان آنان مسلح منايد

هاي افغانستان در سراسر سده بيستم براي يک تعداد زيادي 
قبايل هواخواه شان در شرق ديورند امتيازات، رتبه هاي 

رتبه هاي بلند نظامي در ارتش   افتخاري و حتايف به مشول
ه يک تعداد اعضاي قبايلي که براي ب .افغانستان مي دادند

دست آوردن تاج و ختت براي نادر شاه از هر دو طرف خط ديورند 
رزميده بودند، از مجله غالب افسراني بودند که بعدها در 

و کودتاي کمونيسيت را در افغانستان  ديده پيشني آموزششوروي 
 .اجنام دادند

 )NWFP (سرحددر صوبه  1930در   ناسيوناليسم معاصر پشتون
غري مسلح را  تظاهر کنندهکه سربازان بريتانيا يک  هنگامي

خان عبدالغفار خان جرگه قبايلي افغان را  .کشت، ظهور منود
شهرت » خدايي خدمتگاران«جنبش  نامه ار کرد که بعد ها بزبرگ

غفار خان متحد حزب کانگرس هندوستان به منظور برنده . يافت
در صوبه سرحد بود که بعدها 1946و  1937شدن انتخابات سال 
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چنبش خدايي خدمتگاران . جنبش وي حکومت اياليت را تشکيل داد
زماني جدا منود که بعدها  1946راهش را از حزب کانگرس در 

بريتانيا برنامه تقسيم هند و تشکيل دولت پاکستان را توسط 
اين جنبش خواستار طرح مشوليت . يک مهه پرسي به راه انداخت

 .نام پشتونستان بوده يک دولت مستقل باجياد 

کشورهاي مستقل هند و پاکستان از ميان هند  1947در اگست  
دولت افغانستان در . بريتانيايي در نقشه جهان ظهور کردند

حيث عضو سازمان ملل به اين دليل ه برابر مشوليت پاکستان ب
را با » پشتونستان«مساله سرنوشت   که تا زماني  خمالفت کرد

هر . اکستان حل نکند، اين کشور را به رمسيت خنواهد شناختپ
چند افغانستان اين پيش شرط خود را بعد از يک ماه پس گرفت 

پاکستان را به رمسيت شناخت و بدين  1948و در نتيجه در فربوري 
ست که با پاکستان ا کشورهاي خنستنيترتيب افغانستان در مجله 

وه هاي ناسيوناليست پشتون گر. روابط دپلوماتيک برقرار منود
از جتزيه هندوستان در مواضع ميانه رو تر  پس»خدايي خدمتگار«

اعالم ] پاکستان[را از دولت جديد قرار گرفته محايت شان
خاطر ه ب FATA برخي گروه ها در مناطق قبايل آزاد. کردند

بسياري حکومات مستبد پاکستان . نام پشتونستان مسلح شدند
« سيوناليست هاي پشتون را که مدعيتالش کردند تا نا

 .بودند، سرکوب منودند» داپشتونستان آز

پاکستان بعد ها سياست کنرتل بريتانيا بر مناطق قبايلي را 
. ترک گفته و سربازان خود را از مناطق قبايلي بريون کشيد

پاکستاني ها به زودي توانست تعداد زيادي مردم قبايلي دو 
براي کنرتل کشمري يک ايالت بزرگ  طرف ديورند را مسلح منوده

احتاد خود با  1947جا در سال  مسلمان نشني که مهاراجاي آن
هر چند قبايليان . دولت هندوستان را اعالم منوده بود، جبنگند

کردند ويل آن ها موفق به تسخري سرينگر مرکز  يمارش شکومهند
ري هاي کشم هندو پاکستان هر يک خبش 1947از سال . کشمري نشدند

. را اشغال منوده و خط کنرتل مرزي را بني خود برقرار کردند
 .امروز کشمري ميان هند و پاکستان تقسيم شده است

اختالفات پريامون خط ديورند به زودي جنگ سرد را در معرب خيرب 
که دولت پاکستان يک  پس از آن 1949در سال . با خود برد

لت افغانستان لويه افغانستان را مبباران منود، دو مرزيمنطقه 
ت رهربي جرگه اهي. فرا خواندرا در کابل  اضطراری يیجرگه 

جرگه موضع دولت  .محايت از داعيه پشتونستان را اعالم منود
که پاکستان يک دولت تازه تشکيل است  افغانستان در مورد اين

. نه يک دولت جانشني هند بريتانيايي را مورد تائيد قرار داد
هدات عقد شده با بريتانيا در باب مسائل معا مهه ،رو ازين

 توافقنامهاين چنني قراردادها به مشول . شدم مرزي ملغا اعال
 -ميان افغانستان 1905، توافقنامه سال 1893خط ديورند 

و پيمان نامه انگليس و  1919انگليس، عهد نامه راولپندي 
مهچنان معاهده گندمک . شدند مملغا اعال 1921افغانستان سال 
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افغانستان مي دانست که ناممکنست از . شد منيز ملغا اعال 1879
اياالت متحده امريکا که متحد پاکستان بود، در مورد 

کمک نظامي  ه سويسر اجنام رو ب پشتونستان محايت کسپ کند،
 .منود پيشنيشوروي 

پشتون پاکستان و  پشتونستان براي ناسيوناليست هاي 
که از يک کشور مستقل  هاي متفاوتي داشتاافغانستان معن

حيث يک ايالت خود خمتار در ترکيب دولت پاکستان ه ب  گرفته تا
مساله . و تا يک خبش ضميمه افغانستان پنداشته مي شد

و هندوستان در چندين دهه گذشته  پيشنيپشتونستان براي شوروي 
شوروي ها مي . مي آمدمشار ابزاري در خدمت اهداف خود شان به 

پيوسنت افغانستان به پيمان هاي نظامي با  جلوخواستند تا 
و پاکستان را از طريق افغانستان زير فشار  را بگيرندغرب 

هندوستان مي خواست منابع نظامي پاکستان را با . قرار بدهند
 .اجياد ترس از مرزهاي بي ثبات غربي منحرف سازد

داعيه پشتونستان براي ناسيوناليست پشتون درعرصه داخلي 
شده  دستاويزنيز در خدمت اهداف سياسي شان هبرتين  افغانستان

داعيه پشتونستان  در سده بيست حکمرانان افغانستان از. بود
براي جلب محايت قوم پشتون براي تقويت حکومت خويش سود مي 

حکمرانان افغانستان با جلب پشتون ها براي تقويت . بردند
ون ها با زباني پشت -حاکميت شان در واقع به اختالفات قومي

 .غري پشتون ها نيز دامن مي زدند

تراز ني ترين يروابط دو کشور مهسايه زماني به پا 1961در سال
روي افغانستان ه خود نزول کرد که پاکستان مرزهاي خود را ب

با . منودقطع  با افغانستانخود را پلوماتيک يبست و روابط د
واقع قطع شدن مسري جتاري افغانستان از طريق پاکستان در 

 .ورشکستگي زير فشار قرار گرفتتراز اقتصاد افغانستان تا 

دواود خان  کناره گرييمنجر به  شاهياختالفات دروني خانواده 
از ده سال  پس. گرديد 1963از مقام صدارت افغانستان در سال 

نظام شاهي مشروطه مهراه با کشمکش ها و پارملان ناموثر که سه 
شد، داوود خان دست به کودتاي بار منجر به احنالل حکومات 

داوود . بدون خونريزي در برابر ظاهرشاه پسر عموي خود زد
کودتاي خود را قسمًا با اين ادعا توجيه مي منود که حکومت 

خاطر هببود روابط با اياالت متحده امريکا و ه ظاهر شاه ب
 .پاکستان، از داعيه پشتونستان منصرف شده بود

شاه متهم گرديد که هيچ واکنشي در  حکومت ظاهر ،افزون بر آن
برابر بريون راندن جربي حزب ملي عوامي از حکومات اياليت سرحد 
مشال غرب و بلوچستان که توسط ذولفقار علي بوتو صدر اعظم 

 .پاکستان صورت گرفته بود، نشان نداد

جنبش  ،1971از جتزيه پاکستان و اجياد دولت بنگله ديش در پس
جدي جتزيه  ون و بلوچ در اطراف مرز هتديدهاي ناسيوناليسم پشت
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. طليب به متاميت ارضي متباقي خاک پاکستان را آغاز کردند
حکوکت ذولفقار علي بوتو جنبش  1977-1972چنانچه در سال هاي 

هاي ناسيوناليسيت را سرکوب و دست به توسعه در مناطق قبايلي 
 رخانهکا، سرک و بيمارستانچنانچه حمصول اين توسعه چند . زد

 .درين مناطق بود

که کدام  نالش هاي توسعه ناچيز در منطقه صورت گرفت بي آن
بر خالف، اداره بوتو . اصالحات مهم سياسي اجنام يافته باشد

مرياث دوران استعمار را تقويت منوده و نظام سرحدي را شامل 
ي که يپاکستان مهچنان از اسالميست ها. منود 1973قانون اساسي 

داوود )  ethno-nationalism(ناسيوناليست-تباريبا رژمي در خمالفت 
در برابر جدايي بنگله  آشکارااسالم گرايان . خان محايت منود

خمالفت کردند و مهچنان بر ضد  1971ديش از پاکستان در سال 
و  پيشنينفوذ کشورهاي خارجي در افغانستان در برابر شوروي 

 .غرب خمالفت مي ورزيدند

کستان و افغانستان محايت و پناه دادن به تاريخ روابط پا
يکديگر شان در خاک خويش باعث تلخي روابط و بي  انخمالف

خصوص ه اين روابط ب. اعتمادي ميان دو کشور مهسايه شده است
ردم lتن از زماني وخيم تر شد که سي هزار  1970در سال هاي 

 از ترس سرکوب جنبش ناسيوناليسيت بلوچستان  مري بلوچ قبايل
اسالم آباد . توسط ارتش پاکستان به افغانستان پناهنده شدند

در مقابل دامنه محايت و تربيت نظامي به اسالم گرايان افغاني 
نظري امحد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار را که دست به تالش 

. زدند، گسرتش داد 1975قيام در برابر حکومت داوود در 
بودند و اين  1980ل هاي پاکستان ميزبان جماهدان افغاني در سا

 -در کابل به ذولفقار پيشنيدار شوروي هوادر حايل بود که رژمي 
. نو جوان مسلح مربوط به حزب مردم پاکستان، پناه داد  يک

رژمي نظامي جنرال ضيًا  به رهربي مرتضي بوتو تالش داشت هاين گرو
احلق در پاکستان را که در نتيجه يک کودتاي نظامي بر در 

به قدرت رسيده بود و وي را  پدرش ذولفقارعلي بوتوبرابر 
پناه دادن خمالفان بر ضد . بعدًا اعدام منود، بي ثبات سازد

يکديگر در خاک خويش نشان مي دهد که اين شيوه چونان يک 
 .اسرتاتيژي هنوز هم ميان دو کشور مهسايه ادامه دارد

 :اطراف مرزها فراگري شدن برخورد ها در 

کودتاي نظامي  توسط 1978مي داوود خان در سال با سرنگوني رژ
کمونيسيت نه تنها آخرين حکومت دودمان دراني ها در 
افغانستان سقوط کرد بلکه نزديکي مهکاري ميان مناطق سرحدي 

با  .نيز برهم خورده و با شعله ور شدن جنگ ها تداوم يافت
اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ در آستانه عيد مسيح در 

سوي جهاني شدن ه ، حبران در مناطق مرزي خنستني گام ب1979
 .گذاشت
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در واقع پاکستان را  ،پيشنيشوروي  از سویاشغال افغانستان 
رژمي  .متحد اياالت متحده امريکا مبدل منود بهدر خط اول جبهه 

مقاومت افغانستان از  آرايشدهینظامي پاکستان دست باز براي 
در اطراف خط ديورند  نندگاميان مهاجران اردوگاه هاي پناه

ها مني خواستند که جنبش مقاومت  پاکستاني .پيدا منود
افغانستان از ميان ناسيوناليست هاي افغانستان در خاک شان 

ي که يها پناهجويانی رمسيت شناخنته برين از ب ساخته شود و بنا
 خودداریدر حکومت هاي گذشته افغانستان کار منوده بودند، 

کمک هاي امريکا، عربستان سعودي، اروپاي  ،رو ازين. ورزيدند
چني و مهچنان سرمايه هاي سخاومتندانه شخصي اعراب  غربي،

 .کشورهاي خليج براي اسالمگرايان سرازيرشد

يه افغانستان چونان خبشي از اجهاد را در کشور مهس اجنرال ضي
» اسالمي سازي« وي مهچنان با. يت براي رژميش انکشاف دادلواو

در نتيجه اين . ن مي خواست براي رژميش مشروعيت ببخشدپاکستا
 .روند مناطق مرزي را نظامي سازي و راديکال سازي منود

از زمان اجياد مدارس ديين اسالمي تا مسلح ساخنت اسالم گرايان  
داخلي، پاکستان دگرگوني خيلي بزرگ را در حيات کشورش جتربه 

را در  وزمندانه ييپريهاي نربد ،پاکستان در اوج جنگ سرد. کرد
 پاياناز  پسمهچنان . داخل و خارج افغانستان به راه انداخت

جنگ سرد، جنگ هاي داخلي در افغانستان و جنگ در برابر 
ه تروريسم را چونان ابزار در خدمت منافع امنيت ملي خود ب

رابر پاکستان هشت ب اسالم آباد هندوستان را که . کار گرفت
دارد، براي منافع ملي اش هتديد مي نفوس و منابع اقتصادي 

از نگاه پاکستاني ها خنبگان سياسي هندوستان مشروعيت . مشارد
طور کامل به ه پاکستان را چونان يک کشور مستقل تا هنوز ب

 .رمسيت نشناخته اند

خصوص حزب ه پاکستاني ها گروه هاي اسالم گرايان افغاني ب
خاطري محايت ه ب اسالمي گلبدين حکمتيار و بعد ها طالبان را

 کردند که مي خواستند حکومت خود را در کابل حتميل کنند و
ازين کشور چونان عمق اسرتاتيژيک و ثبات در مناطق مرزي اش 
استفاده منوده و هرگز جاي براي حضور هندوستان در خاک 

پاکستان تالش کرد در  ،ديگرسخن به . افغانستان نگذارند
را به قدرت بنشاند که در  افغانستان يک رژمي دست نشانده

صورت عقب نشيين در جنگ در برابر هندوستان از خاک افغانستان 
اين سياست پاکستان در واقع تداوم سياست . استفاده منايد

بريتانيا در شرايط ديگر بود که از افغانستان چونان کشور 
حايل در حوزه منافع امنييت اش در جنوب آسيا استفاده مي 

 .کرد

نشيين شوروي ها از افغانستان مطابق به توافقات  از عقب پس
تکميل شد، شوروي ها و  1989که در فربوي  1988اپريل  14ژنو در 

را براي  ياکرات خمتلف سعي کردند که بسرتذامريکايي ها در م
اگر . اجياد يک حکومت انتقايل از طريق انتخابات مهوار سازند
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در واقع يک  ،ردندآن ها توافقات ژنو را در عمل پياده مي ک
وجود مي آمد که بيشرت نزديک به دولت ه دولت ضعيف افغاني ب

در واقع . هاي نظامي آن مي بودنريوويل بدون حضور  پيشنيشوروي 
چونان يک کشور حايل زير نفوذ شوروي  افغانستان درين صورت

توافق ميان دو ابر قدرت براي   اما در عدم. تبديل مي گرديد
 تداوم مي  هم جنگ باز  مرزيي در مناطق آوردن ثبات سياس

 .افت و در نتيجه دولت افغانستان سقوط مي کردي

فارورد «سياست چون يي ياست کهنهساالت متحده و پاکستان اي
پيش گرفته يا سياست پيشروي زمان بريتانياي کبري را » پاليسي

را از افغانستان با  پيشنيو تصميم گرفتند که نفوذ شوروي 
 در جريان اين دوران، زماني. هدان مسلح، پاک بسازندجتهيز جما

هاي شوروي از افغانستان، نريون ها با خروج اکه بسياري افغ
جهاد را پايان يافته مي پنداشتند، سياست کهنه فارور 
پاليسي بيشرت متکي به اعراب سلفي که جنگجويان از متام 

به  کشورهاي عربي جهت اجنام جهاد به داليل گونه گون نسبت
ن ها به اين کشور آمده بودند، را دوباره وارد ميدان اافغ

 .منودند

هناد   ،1988از کشته شدن جنرال ضيا در يک ساحنه هوايي در  پس
احزاب سياسي . پارملان در پاکستان دوباره احيا شد

ن هاي ملي و اناسيوناليست هاي پشتون در پاکستان که در ارگ
دست آورده ه رسي ها را بحملي قانونگذاري پاکستان برخي ک

جاي اصطالح پشتونستان ه بودند، در موضع شان نرمش آورده، ب
هدف آن . کار گرفتنده را براي صوبه سرحد ب» پشتوخنوا« نام

ها از کاربرد واژه پشتوخنوا ايالت ويژه براي متام پشتون ها 
 زيراين ايالت شامل مناطق . در اطراف شرق خط ديورند است

، خبشي هاي از بلوچستان  ) NWFP(ال غربي سرحد ايالت مش :اند
 .) FATA( و اجينسي هاي قبايلي

توسط حکومت هاي ملکي که از سال   ات سطحيريکه برخي تغيآن با 
در پاکستان به قدرت رسيدند، رخ داده است و يل  1999تا  1988

عمًال سياست هاي پاکستاني افغاني را که در دست نظاميان قرار 
 -طالبان 1994در اکترب سال  .متًاثر ساخته است دارد شديدًا

گروه ناشناخته در گذشته از ميان روحانيت سين ديوبندي وارد 
به  منظور برچيدن جماهدانه را بيي رکت نظامي و ح صحنه شدند

منبع اصلي ظهور آن ها قندهار و بلوچستان . راه انداختند
و تلقينات  طالبان خشونت هاي گسرتده، مهاجرت ها،. معريف شد

مناطق مرزي را به داخل افغانستان   يديولوژيک در سه دهها
شبکه  و يمرزي مناطق يپديده   آن ها در واقع. انتقال دادند

مهاجران افغاني، فرزندان و نواسه  .افغاني هستند -پاکستاني
مهاجر نشني مناطق قبايلي و حمله  اردوگاه هايهاي آن ها در 

ده پاکستان در زير نظر تدريس عقب مان هاي ُپر مجعيت و
 رژمي نظامي پاکستان، سعودي ها و محايت امريکايي  اسالمگريان،



 153

آموزش مناطق قبايلي  ها در کنار مهصنفان پاکستاني شان در
 .ديدند

مرزهاي باز و غري قابل کنرتل و مناطق سرحدي خود خمتار در 
را  يميان دو کشور افغانستان و پاکستان بسرت خيلي مساعد

دست پاکستان به مقاصد ه براي اجياد شبکه جنگ افروزي ب
دستيابي به اهداف اسرتاتيژيک در دو جبهه يکي در کشمري در 
برابر هندوستان و ديگري در برابر افغانستان فراهم ساخته 

پاکستان خود را در زير چرت اسلحه   اين در حاليست که. است
چه اين سياست هاي چنان. امتي حمفوظ از هتديدها قرار داده است

بي ثبات سازي دوبار به شدت اين دو کشور امتي را در مقابل 
در نتيجه مداخالت پاکستاني ها  1999يکي در سال : هم قرارداد

در کارگيل، در مناطق کشمري حتت تسلط هندوستان و باري ديگر 
محله به پارملان هند توسط تروريست هاي مستقر در  2002در سال 

 .خاک پاکستان 

و تبديل اين کشور  تالش هاي ثبات آوري پاکستان در افغانستان
حکومت طاليب بيشرت کاپي  چونان عمق اسرتاتيژيک از طريق اجياد

سياست . بريتانيا از سده نزدهم است» فارورد پاليسي« سياست
که در افغانستان يک   بنياد استوار بود  بريتانيا بر اين

به اندازه کايف   ده شود کهآور روي کاررژميي دوست و سختگري 
قادر باشد خمالفان را با زور اسلحه و پول در حتت کنرتل خود 

اين رژمي تضمني کند که با نريوهاي  ،افزون برآن. داشته باشد
ًهندوستان، اما روسيه و ايران نيز نتوانند در  دمشن عمدتا

حکومت هاي در حتت . سرزمني هاي مهجوار جاي پا داشته باشند
بريتانيا، حکمرانان مستبد افغانستان از يک طرف از کنرتل 

کار مي گرفتند و از طريف ه اسالم براي حتکيم حکومت مرکزي ب
 .ديگر قدرت روحانيون را در حتت کنرتل خود قرار مي دادند

پاکستان نيز از رويکردهاي سابق بريتانيا استفاده کرد، 
تقل در چنانچه در هنگام اجياد پاکستان به عنوان دولت مس

قاره هند از روحانيون افغان بر اصل احتاد نظامي و مسجد، نيم
استفاده از روحانيون افغان براي اجياد دولت . شد  استفاده

پاکستان در سرزمني نيمقاره هند چندين اهداف را در خود 
که از معتقدات اسالمي آن ها بر در برابر  يکي اين: داشت

که ناسيوناليست  دو اين هندوستان سکوالر هبره گرفته شود و
هاي پشتون و رهربان قبايل دو طرف خط ديورند را نيز با خود 

   .داشته باشند

در  1997 آن ها در سال.اشغال کردند 1996طالبان کابل را در 
ماه هاي مي و جون اجنام   را در يمشال افغانستان عمليات ناکام

چند  1998گست مشول باميان در اه اما خبش اعظم مشال را ب. دادند
بعد از انفجارات در سفارختانه هاي امريکا در کينيا و  روز

اين انفجارات ابعاد سياست سازي ها و . گرفتندتانزانيا 
شبکه  و دامنه جهاني خطر از افغانستان و پايگاه حمکم بن الدن
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وي راکه به القاعده شهرت يافته است، افشاء  ستيز جهاني غرب
   .منود

هزاران اسالمگراي تند رو از سراسر جهان عرب  1980در سال هاي 
و تعدادي هم از جنوب شرق آسيا در پاکستان به منظور جهاد 

آن ها شبکه هاي اسالمي خود را . در برابر شوروي ها مجع شدند
در مناطق صوبه سرحد در نزديکي مر با افغانستان و حتا در 

حمل توره  نواحي جاجي، خوست و در خوگياني واليت ننگرهار در
نام القاعده در ه ب ياجياد سازمان انديشه. بوره اجياد کردند

يک دهه بعد تر اهداف سازمان . وجود آمده ب 80شاور در دهه يپ
از خوست اعالم  1998ر را الدن و الظواهري معاون وي در ومذک

 .منودند

ويل هيچ يکي از  .سازمان القاعده در مناطق مرزي اجياد شد
. را پاکستاني و يا افغانستاني تشکيل مني داداعضاي رهربي آن 

جنگ ها در مناطق مرزي در واقع رهربان و ايديولوگ هاي جهاد 
مانند بن الدن، ظواهري و عامل فلسطيين تبار  گراني جهاني

 .در پيشاور کشته شد، آفريد 1989مرب ام را که در نواعبداهللا عظ

بسياري عرب  1989از عقب نشيين شوروي ها از افغانستان در پس 
اندند و موج جديد جهاد گران در مناطق مرزي مها در منطقه 

يک تعداد اسالميست هاي جديد  1990در سال هاي   .ظهور کردند
از چچني، آسياي ميانه، ترکستان چني، جنوب شرق آسيا، از 
اروپا و عرب ها که يک شبکه جهاني چند ملييت را تشکيل 

 .هاد گران افزايش يافتنددادند، نيز در مجع نسل جديد ج

فراگري شدن حبران افغانستان تغيريات ساختاري را در ميان 
. جا گذاشترجامعه پشتون و سياست ها در دو طرف خط ديورند ب

خصوصيات منشعب بودن قبايل و شيوه هاي متفاوت اداره بسرت 
. يديولوژي ها مساعد ساختاخيلي مناسب را براي نفوذ 

ن غالبًا ترقي گرا و سيکوالر بودند و ناسيوناليست هاي پشتو
با خنبگان نظام سلطنيت، رهربان قبايل و روشنفکران سرو کار 

اسالم گرايان حمافظه کار مهراه با ناسيوناليست ها در   .داشتند
برابر سلطه استعماري بريتانيا متحدانه مي رزميدند، ويل آن 

رباليسيت يلها و هنادهاي سياسي، اجتماعي  ها خمالف تطبيق ارزش
اسالمگرايان بنيادگرا که . يا غربي در افغانستان بودند و

در برابر هنادهاي  آغاز کردند1960هاي را در سال فعاليت شان
رباليسيت کمرت خمالفت کردند، اما آن ها سعي مي کردند که يل

خمالفت آشکار با هنادها و يا   مصروف اسالمي سازي شوند تا بيشرت
ملت سازي، آيديولوژي سياسي، احزاب  -تمسائلي از قبيل دول

 . توسعه سياسي، انقالب و

اي ه نه بيشرت و نه کمرت در مقايسه با ساير گروه پشتون ها 
در منطقه متايل به افراط گرايي دارند، اما استخبارات  تباري

ها و جريانات بنيادگرا از پيوندهاي مرزي و موقعيت 
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جنگ در . برداري کردند هبره تندروياسرتاتيژيک شان در گسرتش 
هاي طاليي را براي پاکستان مساعد ساخت که   افغانستان فرصت

ن هاي ديرينه اش در جهت تضعيف ااز آن براي دستيابي به آرم
] پاکستاني ها[ آن ها. ناسيوناليسم پشتون استفاده منود

ن ها محايت منودند و افعاالنه از پان اسالميسم در ميان افغ
ي بزرگي بر سر احزاب بنيادگراي پاکستاني گذاري هاه سرماي

حمصول اين سياست ها ظهور نوع جديد . در مناطق مرزي منودند
ه اسالميسم پشتون در منطقه است که برخي جلوه هاي آن با ب

قدرت رسيدن طالبان در افغانستان به منايش گذاشته شد، 
چنانچه آن ها پيوند هاي پان اسالميسم را نسبت به 

 .و مهبستگي قومي ترجيح مي دادند) قبيله گرايي(ترايباليسم

اسالمگرايان  رويگذاري ه پاکستان با يک دهه سرماي ،هرچند
پشتون از آن ها يک قدرت مهيب سياسي ساخت که منجر به کاهش 
هتديد ناسيوناليست ها گرديد، ويل در عني حال باعث حترک عبور و 

يورند نيز در ميان دو طرف مرز د تباريمرور واقعيت هاي 
از مهه متوجه خود آتش  پيشآتش عقيب آن اکنون  گرديد که

چنانچه در حال حاضر . افروزان آن يعين دولت پاکستان است
ملت سازي پاکستاني ها  -و عمليه دولت  اسرتاتيژيک نگري

مستقيمًا با پان اسالميسم طالبانسازي که خواهان تغيري کلي 
ستان و کشور هاي اطراف دولت ها و جوامع در پاکستان، افغان

هر چند اين . آن ها اند، کامًال در تقابل قرار گرفته است
به اهداف برخي ها در پاکستان  يکسرهواقعيت هاي جديد 

مطابقت دارد که طرفدار اجياد يک احتاديه کشور هاي اسالميست 
 .پاکستان، افغانستان و آسياي ميانه اند  متشکل از

افغانستان چونان يک کشور بد  1990دهه  در جريان سال هاي
شهرت زماني تبديل شد که اياالت متحده امريکا اين کشور را 

متام رهربان بعدي . که آخرين سنگر جنگ سرد بود، تنها رها کرد
ياالت اامريکا فروپاشي افغانستان را هرگز چونان هتديد به 

حتا تا آستانه . متحده و يا اسرتاتيژي جهاني نگاه نکردند
که در  يهشدارهاي ، اياالت متحده2001يازدهم سپتامرب حوادث 

نظم مشروع در مناطق مرزي و پايگاه تروريسم جهاني  نبودباب 
که با گذشت هر روز روابط آن ها با شبکه هاي ديگر جهاني 
حتکيم مي يافت، مهارت هاي آن ها افزايش مي يافت، بي اعتنا 

از مهان امکانات  اين شبکه هاي تروريسيت ،افزون بر آن. بودند
مايل و انساني استفاده مي کردند که غرب در زمان جنگ سرد از 

 .داده بود  طريق پاکستان در اختيار شان قرار

مذاکرات شتابزده ميان امريکا و پاکستان بعد از يازدهم 
آغاز يافت، در نتيجه پاکستان روش خود را   بي درنگسپتامرب 

ض کرد ويل منافع آن تغيري ظاهرًا در رابطه به افغانستان عو
پاکستان در آغاز از امريکا تقاضاي اجازه به اسالم . نکرد

را » طالبان ميانه رو« آباد را منود تا اين کشور حکوميت از
را با ] تندرو[قدرت برساند که رابطه طالبانه در کابل ب
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وقيت پاکستان در پيدا کردن طالبان . القاعده تضعيف منايد
از امريکا تقاضا منود که جبهه مشال را  ،شدميانه رو ناکام 

پشتيباني  که از محايت روسيه، ايران و مهمرت از مهه از
داخل شدن به شهر   هندوستان برخورد دار اند، نبايد اجازه

 .کابل و تشکيل دولت بدهد

اجياد  زمينهملل در سازمان توافق امريکا و محايت از طرح 
بازماندگان نظام شاهي گذشته دوليت متشکل از جبهه مشال، برخي 

هاي  و برخي تکنوکرات ها در اجالس بن ، کمرت توانست جنرال
سالح  که اسالم آباد اما براي اين.اسالم آباد را تسکني بدهد

هاي بازدارنده امتي، روابط نظامي و واردات اسلحه از امريکا 
اجازه نظارت بر جنگ افزار هاي نا   را حفظ منوده باشد،

ا داد و اين در حاليست که ظرفيت هاي اصلي خويش را متناسب ر
 .پنهان نگهداشت

بني املللي پاسدار صلح حضور امريکا، سازمان ملل و نريوهاي 
يساف در افغانستان چونان نريوهاي بازدارنده آ -ياري امنيت

هم در مقابل مداخالت از خارج و هم خرابکاران و جنگ افروزان 
مت طالبان نقش موثر را در ثبات داخلي از زمان سرنگوني حکو

اين نريوهاي بازدارنده شرايط مساعد . اين کشور ايفا منودند
را براي دولت سازي فراهم آورد که مي توانست منجر به 

عبور و مرور . مهگرايي و احلاق مناطق با سرحدات اصلي آن شود
باز، حرکت سرمايه، جتارت، ارسال سالح، صدور  مرزهايمردم از 

تبارز هويت ها باعث آن شده که ديگر  وژي ها ولديواي
در ميان   افغانستان مني تواند چونان کشور حايل و يا عايق

جاي اين ه ب. جنوب آسيا، آسياي ميانه و خليج فارس مباند
که دولتمردان افغانستان مي گويند آين کشور  طوري ،نقش

 .ميان کشور هاي نامربده بازي منايد» پل ارتباط«چونان

از مهه وابسته به  پيششرط اجياد افغانستان با ثبات  پيش
شکلگريي دوليت است که از منابع کايف و مشروعيت الزم براي کنرتل 
و گسرتش متاميت ارضي خود برخوردار باشد، چنني افغانستاني هيچ 

. ويژه به پاکستان مني منايده هتديدي را متوجه مهسايگان خود ب
معه و سياست افغانستان مهواره اما نفوذ عميق پاکستان در جا

  باعث آن مي شود که هر وقت اين کشور خبواهد، مي تواند نقش
 .را در افغانستان بازي منايدويرانگر 

براي اياالت متحده پروژه ثبات در افغانستان در واقع نياز 
جايي قوت هاي ائتالف و يا ايساف ه به سربازان بيشرت و يا جاب

گذاري سريع در عرصه ه ناآرام، سرماي ويژه در واليات مرزيه ب
زيرساخت ها و توسعه، برنامه فعال ترويج دموکراسي و مهکاري 

« گذاري در پروژهه اما خمالفان سرماي. هاي منطقه يي دارد
آرام ننشستند،  2003در اداره بوش که تا سال  » ملت سازي

اما نه اياالت متحده و نه . باعث تًاخري درين پروژه شدند
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حبران زده  مرزيان تعهد پايدار در مورد بازسازي مناطق ديگر
  .تا هنوز نکرده اند

جنگ «خصوص با توجه به دکرتين جديد امريکا ه باوضاع، در چنني 
، پاکستان و ساير مهسايگان افغانستان وابستگي »پيشگريانه

ياالت متحده امريکا را براي خود هتديد ادولت افغانستان به 
پاکستاني ها متايل فزاينده اياالت متحده . نددراز مدت مي مشار

ويژه در حوزه مهکاري هاي امتي و ه امريکا به هندوستان را ب
مهچنان محايت از حکومت افغانستان، خود را هر چه بيشرت در 

پاکستان در نابودي طالبان کدام  ،رو ازين. تقابل مي بينند
خودشان بنًا پاکستاني ها . منافع اسرتاتيژيک را مني بيند

طالبان را در مناطق جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان اجياد 
کردند، مهچنان طالبان برخي مناطق قبايلي را در کنرتل خود 

رادر بلوچستان   دارند، مرکز رهربي طالبان و شبکه محاييت آن ها
با بي ثبات ساخنت افغانستان توسط گروه . فعال نگهداشته اند

پاکستان در واقع اسالم آباد اين مستقر در ] رنگراوي[هاي 
پيام را به مهگان مي رساند که کليد ثبات منطقه نه در دست 

 .بلکه در دست پاکستان است ،در دست کابل  دهلي است و نه

« شبکه هاي سياسي و نظامي عبور و مرور توسط عناصر اقتصادي
که متکي به ارتباطات حلقات فراملييت، منابع پويل » شبکه جنگ

خدام اند تا عوامل حملي، بيش از هر وقت ديگر تقويت و است
ه ب بسياري چيز ها قاچاق مواد خمدر، قاچاق سالح ها و. يافتند
افزون بر . ربايي، يکي از عناصر مهم شبکه جنگ اندآدممشول 

. آن قاچاق شيوه زندگي سنيت مردمان مرزي را تشکيل مي دهد
لوچ قسمت اعظم اکثريت مردمان قبايل مرزي هم پشتون و هم ب

مناطق . دست مي آورنده را از قاچاق سرحدي ب در آمد هاي شان
و ) مواد خمدر( مرزي از مدت ها چونان پل ارتباط براي جنايات

. در منطقه مبدل شده است) انتقايل  جتارت(جنايات اقتصادي
بازيگران اقتصادي فراملييت از ضعف غري مشروعيت دولت مرکزي 

از  خبشيآن ها . د را تعقيب مي کنندسود برده و منافع خو
خاطر حفاظت از منافع شان براي گروه ه آمدهاي خويش را برد

هاي فراملييت، و موازي به آن به نريوهاي نظامي و سياسي مي 
خاطر حفاظت فعاليت هاي اقتصاد فراملييت ه جنگ ب. پر دازند

طور فزاينده جداناپزير از برخورد هاي مسلحانه در اطراف ه ب
 .رزها استم

 

 :بي نظمي در مناطق قبايل آزاد

کيلومرت مربع مساحت دارد و اندکي  27000مناطق قبايلي که
کيلومرت مرز با افغانستان  600بزرگرت از لوکزامبورگ است، 

اجينسي و يا واحد اداري است که  هفتقبايل آزاد داراي . دارد
 خيرب، از مشال تا جنوب شامل اجينسي هاي باجور، مومند،
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چند اجينسي . اورکزي، کورم، وزيرستان مشايل و جنوبي مي شوند
متصل به آن نواحي ُپر نفوس پيشاور، کوهات، ديره امسعيل   ديگر

مطابق به  .خان، بنو و تنک نيز شامل تشکيالت قبايلي مي شود
ميليون نفوس دارد ويل  3.1مناطق قبايل آزاد  1998سال  آمار

مي رسد که اکثريت   ميليونفت همطابق به آمار غري رمسي تا 
 بر پايه مدارک(آن را پشتون ها تشکيل مي دهند باشندگان

 ).2004صديقي و ختک 

پاکستان براي رييس دولت نقش  1973مطابق به قانون اساسي 
اما اسالم آباد . مي دهدرا در امور رهربي اين مناطق يي اجرا

. ه جتربه کندعمًال رهربي خود را بر اين مناطق تا کنون نتوانست
اين در حاليست که مردم قبايل سرحد اراده خود را از طريق 

  اين منطقه .منايندگي شان دراسامبله ملي کشور متثيل مي کنند
بيشرت توسط گورنر و يا حاکم ايالت سرحد مشال غربي که مرکز 
آن شهر پيشاور است و توسط حکومت مرزي تعيني مي شود، اداره 

که توسط کدام ارگان مقننه  يت بي آنحکمران ايال. مي شود
از قدرت اجرايي و صالحيت زياد  ،مورد باز ُپرس قرار گريد

وليت اداره متام اجينسي ها و وورنر اياليت مسگ. برخور دار است
 کشاورزي،معارف، محايت از هبداشت، مهچنان کار در امور 

 منايندگي در  دوش دارد، اما مردم قبايل آزاده ارتباطات را ب
) وايل(اسامبله اياليت سرحد مشال غربي ندارند تا از گورنر

   .حسابگريي کنند

يا مناينده  political agentدست ه قدرت واقعي در مناطق قبايلي ب
وي در جمموع وظايف قانون گذاري، تطبيق قانون و . سياسي است

هر چند وي باالترين مقام . مديريت اقتصادي را به عهده دارد
دست دارد، ويل در واقع هم نقش قاضي را بازي مي  ملکي را در

باز رسان زندان،  ت منصفه، رييس سياسي،اکند و هم وظيفه هي
. را در دست دارد) سارنوال( جمري قانون ناحيوي و هم دادستان

وليت مجع آوري ماليات را بدون شفافيت و ومس  وي ،افزون بر آن
ينده سياسي امور حسابدهي به عهده دارد و در مهني سلسله منا

 .دوش دارده و خدمات اجتماعي را ب توسعهمتام 

» مقررات جرامي سرحدي« اينده سياسي امور جنايي را مطابق بهمن
Frontier Crimes Regulations (FCR) بيش از يک قرن . به پيش مي برد

سپري مي شود که مقرره جرامي سرحدي چونان شالق براي کنرتل 
 ،با استفاده ازين مقرره. ي شودقبايل آزاد استفا ده م
غري «و يا » متخاصم« کدام قبيله  مناينده سياسي مي تواند

حماصره کند و يا مي تواند متام قبيله را به ارتکاب  را» دوست
و يا ختريب  خانه هاوي حتا مي تواند ساخنت . جرم جرميه کند

خاطر سر پيچي ه منازل اعضاي يک قبيله را به عنوان جمازات ب
 .تقاضا هاي مناينده سياسي اجنام دهد از

بدترين جمازات زماني صورت مي گريد که به جرم يک فرد در 
که در آن جرم تقصري داشته  قبيله متام اعضاي قبيله بي آن
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قانون براي مناينده سياسي چنان . باشند، جمازات مي شوند
صالحيت داده که مي تواند کسي را به زنداني طوالني حمکوم کند 

ناف را در دادگاه عايل داشته يکه شخص متهم حق است آن بي
مناينده سياسي مهچنان مي تواند يک قضيه اجتماعي و يا . باشد

در  2006-2003در جريان حبرانات . جرمي را به جرگه ويژه بفرستد
را به جرگه هاي قبايلي   وزيرستان مناينده سياسي مهچو مسائلي

 .رجعت داد

مهچنان مي تواند سياست حملي را در  اداره حملي قبايل آزاد
، »لو نگي« و يا» مله کي« احنصار خود گرفته با هبره از سيستم

اداره حملي مي تواند در بدل جلب . رهرب قبيله را انتساب منايد
محايت قبايل معموًال با دادن مدد معاش و يا انگيزه هاي 

در  ، نفوذ سياسي خود را»قبايل  دست چني  «اقتصادي به سران
ون يرهربان سياسي اداره قبايلي ميل. ميان قبايل حتکيم ببخشد

خاطر خريدن وفاداري قبايل به ه گونه سري به ها دالر را ب
مصرف مي رساند که منجر به فساد گسرتده اداري در حمالت مي 

 .شود

مهواره ها مهچنان حاال جانشينان پاکستاني آن   بريتانيايي ها و
قبايل  يدارات حملي را ريشه در سنت هاعامل فساد گسرتده در ا

ويل اين ادعاها با عادات و رسوم قبايل . عنوان مي کنند
ن ها اند، در تضاد قرار اپشتون که طرفدار تساوي ميان انس

مقرره حملي نيز با قانون اساسي پاکستان که از حقوق . دارند
و احرتام به حقوق بشر جهاني محايت مي کند،   اساسي شهروندانش

آئني نامه اداري مناطق قبايلي اعضاي . نيز در تضاد است
شرکت در فعاليت هاي سياسي و اقتصادي حمروم مي   قبايل را از

ن هاي ارساني، سازم ن هاي کمکامتام احزاب سياسي، سازم. منايد
جامعه مدني از کار در مناطق قبايلي منع شده اند، اين در 

مي دست باز براي اسال تندرون هاي احاليست که براي سازم
اين مالهاي افراطي بر اساس قانون . تبليغات داده شده است

( عدم مشارکت احزاب سياسي غري مذهيب، انتخابات را بردند
 ).2005کميته حقوق بشر پاکستان 

جنگ ها . وضعيت اقتصادي در مناطق مرزي تقريبًا وحشتناک است
ته در داخل اين مناطق و در افغانستان در سه دهه گذش

مناطق قبايلي را از حالت کشاورزي خبور و منري و  اقتصاد
مالداري چادر نشيين به وابستگي به جتارت بي نظم کاال ها در 

  .مشول قاچاق مواد خمدر و سالح تغيري داده استه ميان مرزي ب
ترانزيت کاالهاي . منطقه بر سر شاهراه قاچاق قرار دارد

کاال » رانزيت افغانستانقانون جتارت ت«افغانستان مطابق به 
ها بايد آزادانه بدون پرداخت ماليات از طريق پاکستان به 

گونه غري ه افغانستان وارد شوند، برخالف بسياري ازين کاالها ب
رمسي دوباره به پاکستان صادر شده و يا به بسيار سادگي 

 2001جهاني در  کبان مدارکمطابق به . درآجنا به فروش مي رسند
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دالر  ميلياردهاي قاچاقي در پاکستان ساالنه به يک کاال  فروش
 .مي رسد

. توسعه انساني در مناطق قبايل آزاد هبرت از افغانستان نيست
درصد مي رسد که دوچند فقر نسبت به ديگر   60فقر به تراز

رمسي  آمارمطابق به ). 2005روزنامه داون(مناطق پاکستان است
 29.5درصد است که  17.4سواد، در مناطق قبايلي تراز در باب 

مهچنان . درصد در ميان زنان مي رسد 3کمرت از  و  درصد مردان
درصد دخرتان در مکاتب ابتدائي درس مي  19درصد پسران و  68

درين  ،کاجل که معادل مکاتب متوسطه غرب است 102. خوانند
مناطق وجود دارد که دو يا سه نفر آن را دخرتان تشکيل مي 

مدارس ديين به سرعت گسرتش يافته و  ،نب ديگراما از جا. دهند
داکرت  524. در حدود سه صد مدرسه صرف در قبايل آزاد فعال اند

نفر يک داکرت مي رسد  6307درين منطقه وجود دارد که براي هر 
و در بسياري مناطق دور افتاده حتا يک مرکز درماني وجود 

با وسايل  بيمارستاندر متام صوبه سرحد دو و يا سه . ندارد
 .پيچيده طيب وجود دارد

در مقايسه به نفوس کل  درصد نفوس 2.4قبايل آزاد با داشنت
 درآمد  .دست مي آورده کشور، صرف يک درصد بودجه ملي را ب

. استميانگني طور ه قبايل سرحد يک سوم درآمد ملي ب سرانه در
رساني و يا اجنو در نوار مناطق قبايلي کار  هيچ سازمان کمک

که در نقاط ديگر کشور پروژه هاي بزرگ  کنند، در حايلمني 
 يمناطق قبايلي نيم در آمد سرمايه در. فعال مي باشد هتوسع

مناطق قبايلي بيشرتين . است ملي پاکستان ميانگنياز درآمد 
مهاجران را حتا پيش از حضور مليشه هاي اسالمي داشت، اما 

به ترک  رناگزيباآغاز عمليات ارتش در منطقه صدها نفر 
درصد و حتا  80و  60بيکاري در بني  تراز. مناطق شان شدند

 ).2006حزب عوامي آمار .( درصد مي رسد 100نزديک به 

 

 :سوي حل و فصل مرزهاه ب

چنني  1947پاکستان موضع خود را در رابطه به خط ديورند در 
مشخص  1893معاهده سال   خط ديورند که در :اعالم داشته است

در  بعدهاونان مرز بني املللي قابل اعتبار است که چ ،شده است
. را تائيد منوده است چندين موارد جانب افغانستان نيز آن

در   نقشه اين خط بني املللي به هرگونه ادعاي جانب افغاني
مورد خودخمتاري ارضي و يا نفوذ بر مردم شرق ديورند نقطه 

 هند پاکستان به مثابه دولت جانشني. پايان گذاشته است
 کامل اين منطقه و مردم آن مي باشد، حق و بريتانيايي مالک

 ،افزون بر آن. دوش دارده وليت يک دولت جان نشني را بومس
که بدين مناسبت در يی  در مهه پرسي  مساله خودخمتاري پشتون ها
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نظارت بريتانيا در ايالت سرحد مشال غرب به راه  زير 1947
درصد مردم به  99نتيجه  ده بود، اجنام يافته و دراافت

مردم افزون بر اين، . طرفداري احتاد به پاکستان راي دادند
نيز رضايت خود را با  1979مناطق قبايلي در جرگه قبايلي سال 

 .احتاد در چوکات پاکستان مورد تاکيد قرار دادند

حکومات افغانستان اين ادعاهاي دولت  اما هيچ يکي از
موضعگريي هاي رمسي دولت  غمو به ريرفته ذپاکستان را نپ

ند تا ه اگونه جدي تالش نکرده ب ،افغانستان در زمينه
ن هاي اطرف و يا از طريق ديودو ادعاهاي ارضي خويش را ميان 

حکومات  ،در عوض. دادگاه هاي بني املللي مطرح سازند
بازي پرچانه زني و  دستاويز افغانستان اين ادعاها را چونان

ه کار گرفته ت هاي داخلي کشور شان بيا براي مصرف سياسو 
 .ندا

پاکستان نسبت به افغانستان کارهاي زيادي را اجنام  ،در عمل
تا وضعيت حقوقي خط ديورند را چونان مرز بني املللي  ه استداد

حکومت هاي خمتلف پاکستان از خط ديورند هبره . به حتليل بربد
امنيت ملي برداري هاي چند گانه منوده و از آن چونان ابزار 

طور آگاهانه ه نظاميان پاکستان ب. نده اشان استفاده منود
جنبش مقاومت افغانستان را در راستاي عمق اسرتاتيژيک و خنثا 

مهچنان آن ها اين . ن ها محايت منودنداسازي ناسيوناليسم افغ
هم بافتند  ي بايگونه ه جنبش را با شبکه فراملييت اسالمي ب

. عمًال از ميان برداشتند مرز قبايلکه خط ديورند را چونان 
پاکستان حاال هباي اين سياست خود را در بدل از دست دادن 

که خودش اجياد  يکنرتل خبش اعظم مناطق سرحدي توسط گروه هاي
   .منوده بود، مي پردازد

طرف مرز به  ارتباطات نظامي پاکستان با گروه هاي اسالمي دو
اين روابط فرا . اشته استاوضاع داخلي پاکستان نيز تاثري گذ

تر از احتاد اسالمي در افغانستان و کشمري تقويت و گسرتش يافته 
  مشول انتخاباته حتا به مهکاري هاي سياسي در عرصه داخلي ب

نويسنده و مشاور سابق دولت  -به گفته حقاني. مبدل شده است
وفاداري به اسالميسم چونان اجنداي امنيت ملي «: پاکستان

ي مبدل شده است که با افزايش افسران با ي گونهه بپاکستان 
ديدگاه هاي اسالميسم، پاکستان چونان يک دولت اسالمي قبول 

طور فزاينده اهداف اسالميست هاي ه با وجود آن ب. »شده است
. فراملييت بر اهداف راهربدي دولت پاکستان غلبه منوده اند

ي دوليت، نظامي، چنانچه اسالميست ها حضور اسرتاتيژيک در هنادها
 .جامعه مدني و حميط دانشگاهي را در اختيار خود دارند

ميان اين دو ديدگاه  ينش آشکارن سو،از حوادث سپتامرب بدين 
موضع گريي پاکستان در جبهه ائتالف جهاني . انکشاف منوده است

 -منجر به تنش ميان احتاد اسالمي» جنگ در برابر تروريسم
ي رهربان القاعده و محايت از اياالت نظامي در رابطه با دستگري
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اين در . متحده در برابر طالبان و مليشه هاي حملي گرديد
حاليست که ستيزه جويي اسالمي تا هنوز چونان سالح خيلي موفق 

عظمت طليب منطقه يي هندوستان و به مشول نفوذ در  در برابر
اما هندوستان با . کار گرفته شده استه افغانستان ب

ميليون دالر کمک در عرصه هاي اقتصادي و نظامي به  650 ارائه
حمکم   حکومت کرزي، اين کشور موقعيت خود را در افغانستان

نيمه نظامي را که يک  راهيک  کنوندولت هندوستان . منوده است
که هم را شاهراه بزرگ در نزديکي مرز جنوب غرب واليت نيمروز 

 .داردساخنت  دستدر  ،مرز با ايالت بلوچستان پاکستان است

پاکستان بطور فزاينده از نفوذ هند در افغانستان نگران است 
وکنسلگري هاي هند را متهم به محايت از ناسيوناليست هاي 
. بلوچ از طريق مرزهايش با جالل آباد و قندهار مي کند

پاکستان نفوذ هند در افغانستان را برايش يک شکست 
گذاري ها بر سر رژمي ه ها سرماي اسرتاتيژيک مي بيند و سال

اسالمي در کابل که هندو ها را دور از مرز هايش نگهدارند، 
 .برباد رفته مي بيند

ه در دو حزب سياسي ب کنونهاي ناسيوناليست پاکستان  پشتون
فعاليت  »ملي عوامي و حزب پشتوخنوا »حزب عوامي ملي«نام هاي 
ستان و در رابطه با دولت پاک  ديدگاه هاي آن ها  .مي کنند

با موضعگريي هنادهاي ملکي و نظامي پاکستان و   افغانستان و
کشور متفاوت  مهچنان با ديدگاه هاي احزاب سياسي اسالمي آن

پشتون هاي پاکستان به درجات  سو،بدين  1947از سال . است
خمتلف در نظام اقتصادي و هنادهاي دوليت اين کشور مثل ارتش و 

سات جتزيه طليب شان تضعيف يافته ادارات ملکي درآميخته و احسا
اهداف سياسي خويش را از راه هاي اتکاء به  بيشرتآن ها . است

چهارچوب مبارزه دموکراسي پارملاني، اختيارات اياليت و روابط 
 . دوستانه با افغانستان به پيش مي برند

  رح بازسازي دولت فدرالکنون طناسيوناليست هاي پشتون  
 يده اند که هدف اساسي آن را متحدپاکستان را به پيش کش

، ايالت سرحد مشال )FATA(ساخنت متام پشتون هاي قبايل سرحدي
نام ه و بلوچستان مشايل در ايالت جديد ب ) NWFP(غربي

  خبشي از ساختار  اين ايالت جديد. تشکيل مي دهد »پشتوخنوا«
دوباره زنده فدرايل خواهد بود که واليات از قدرت کايف در 

 .ب پاکستان دموکراتيک برخور دار خواهد گرديدچهارچو

نام پشتوخنوا در ساختار جديد پاکستان ه اياليت ب  که از آن پس
ساخته شود، حزب ملي عوامي از شناسايي خط ديورند چونان مرز 
بني املللي ميان افغانستان و پاکستان محايت مي منايد و دولت 

شناسايي [ ني راستاافغانستان را تشويق مي منايد که نيز در مه
ناسيوناليست هاي پشتون به اين نتيجه . حرکت کند  ]خط ديورند

که پاکستان ماهيتًا يک نظام ديکتاتوري  رسيده اند تا زماني
حزب ملي عوامي در موضع کنوني خود  نظامي مترکزگرا باشد،
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ناسيو ناليست هاي پشتون به  ،اما درين فاصله. خواهد ماند
مناطق قبايل آزاد فرا مي  الحات عاجل درتوسعه اقتصادي و اص

آن ها مدعي اند مرز ميان افغانستان و پاکستان صرف  .خواند
در صورتي آرام خواهد شد که موانع در برابر عبور و مرور 
پشتون هاي هر دو طرف مرز از طريق شناسايي رمسي مرزهاي باز 

دست  در بيشرتمواصالت   و  که جتارت مرزيي از جاي. برطرف گردد
 چشمگرييباز هببود قابل  مرزهايپشتون هاست، صلح منطقه يي و 

 .در وضعيت اقتصادي مناطق مرزي به بار خواهد آورد

اما بلوچ ها با تفاوت از پشتون ها در سه کشور، افغانستان، 
ناسيوناليست هاي بلوچ به . پاکستان و ايران تقسيم شده اند

ا را از حلاظ اقتصادي اين نظر اند که مرز هاي استعماري آن ه
و فرهنگي ضعيف ساخته است و در نتيجه به اقليت هاي فقري در 

آن ها افغانستان را بطور نسيب . سه کشور مبدل شده اند
روشنايي مناسب مي بينند، زيرا تقاضا هاي افغانستان براي 
مساله پشتونستان باعث آن مي شود که دامنه محايت اخالقي و 

ته از ناسيوناليست هاي بلوچ نيز محايت مادي کابل گسرتش ياف
 .کنند

خصوص با ه با آغاز جنگ پنجم شورشيان ناسيوناليست بلوچ و ب
کشته شدن نواب بوگيت که منجر به حبران گسرتده سياسي سرتاسري 

احساس مي کنند که به   ملي شد، بسياري اعضاي قومي بلوچ
ميليون  جپنبا داشنت . حاشيه در دولت پاکستان رانده شده اند

نفوس بلوچ در پاکستان، ناسيونالست هاي بلوچ احساس مي 
در ايالت شان   کنند، اگر پروژه بزرگ انکشايف بندر گوادر

تضمني خود خمتاري در چوکات دولت فدرال پاکستان عملي   بدون
. شدت در معرض انقراض نفوس قرار خواند گرفته ب شود،

اما . اي آن ها نيستخط ديورند نگراني درجه اول بر ،بنابرين
تقاضاي اصلي ناسيوناليست هاي بلوچ مانند ناسيوناليست هاي 
پشتون، بازسازي دولت فدرال پاکستان به منظور افزايش خود 

براي خود شان است که اين اهداف با پيش کشيدن   خمتاري اياليت
بلوچ ها . دنبال مي شود حل و فصل خط مرزي و ترک جتزيه طليب،

ناليست هاي پشتون، تالش مي کنند اعرتاضات و بر خالف ناسيو
را با وسايل نظامي با اسالم آباد چانه زني  هاي شان خواست
 .کنند سياسي

دولت کنوني افغانستان کدام سياست رمسي را در رابطه به خط 
 کرمي براهويي وزير 2006در اپريل . ديورند اختاذ ننموده است

 س منايندگان افغانستانسرحدات و قبايل در در برابر جمل امور
گفت که دولت افغانستان خط ديورند را چونان ) ولسي جرگه(

براهوييي متعلق به گروه . مرز بني املللي به رمسيت مني شناسد
کوچک قومي در افغانستان است که روابط نزديک با بلوچ ها 
دارد، توضيح مي داد که حکومت افغانستان صالحيت مذاکره در 

صرف اين کار در صالحيت يک . نستان را نداردمورد معضله پشتو
. طور داميي حل و فصل کنده لويه جرگه است که اين مساله را ب
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وي گفت که لويه جرگه خنست بايد سياست هاي افغانستان بعد از 
 .تقسيم خط را به تصويب برساند

کابل ترس خود را مهواره در رابطه به سو، بدين   2002از سال 
البان و القاعده در مناطق مرزي ابراز منوده مسلح شدن جمدد ط

که قوت هاي نظامي پاکستان در مناطق  باوجود اين. است
رهربي امريکا  بهقبايلي به منظور محايت از ائتالف ضد تروريسم 

بر در برابر طالبان و القاعده، مستقر شدند، اما کابل 
 طرف خط ديورند را مناطق قبايلي آن  پاکستان را متهم ساخت

دولت کابل شک داشت که گسيل قوت هاي ارتش . اشغال منوده است
. پاکستان درين مناطق هبانه براي نفوذ در مناطق بيشرت نباشد

تعهدات ناروش غرب، کرزي را   اين ترس زماني دوچندان شد که
در صف هند چونان متحد بيشرت وابسته و پايدار منطقه يي 

 .کشاند

تند   قوط طالبان در کشمکش هاياز س پسکه افغانستان  از جايي
يبان شد، معضله پشتونستان و مساله مرزي با رگبه داخلي دست 
. وارد گفتمان منافع سياسي ملي نشد  گونه متداومه پاکستان ب

برخي نشرات پشتون اين موضوع را گاهي مورد حبث قرار   هر چند
مي دهند، اما حزب افغان ملت و برخي ديگري ناسيوناليست هاي 

شتون بيشرت روي مسائل داخلي متمرکز شدند تا حبث روي مساله پ
ن سياسي غري پشتون از برخي روشنفکران و فعاال. پشتونستان

شناخت خط ديورند در بدل دسرتسي افغانستان به حبر و گرفنت 
تضمني عدم مداخله پاکستان در امور افغانستان طرفداري مي 

توافقي بايد در  برخي ها استدالل مي کنند که چنني. کنند
 .بايد شامل مي شد 2004قانون اساسي 

مشول ه اقوام کشور ب از مههسياستمداران افغانستان 
شعله خمالف  پيشنيناسيوناليست ها، اسالميست ها و کمونيست هاي 

و تشديد تنش ها با پاکستان  اختالفات خط مرزي ديورند ور شدن
با هر  که است سياسي چنان حساسيت بر انگيز  اين موضوع. اند

در آغاز از  ،مصاحبه مي کردميدر زمينه رهرب افغانستان که ما 
بسياري آن ها . ما خواهش مي کرد که آواز شان را ثبت نکنيم

خنست تدابري اعتماد سازي مثل مرزهاي باز، افزايش جتارت 
مشول متاس هاي مستقيم ه دوجانبه و متاس هاي مردم با مردم و ب

اما برخي . و کشور را ضروري مي مشارندن هاي داميان پارمل
ديگري استدالل مي کنند که حاال زمان حل و فصل خط ديورند فرا 

« به عقيده يکي از رهربان اپوزيسيون در پارملان. رسيده است
اين مساله را به کمک متام جامعه جهاني که  حاال  اگر ما

حل را  حل و فصل کرده نتوانيم، هرگز آن ،درينجا حضور دارند
 .»خنواهيم توانست

وايل پکتيا که در دهم سپتامرب امسال در يک  -حکيم تنيوال
خاطر اين ه ، مي گفت که افغانستان بکشته شدحادثه انتحاري 

دليل « :را پرداخته است يهباي بزرگ هکشمکش با پاکستان چ
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در ... انگيزه پشتونستان بود پيشنيدوسيت افغانستان با شوروي 
دست نياوردمي، تقريبًا ه پشتونستان را ب نتيجه ما نه تنها

خري افغانستان ه اين ب. متام افغانستان را نيز از دست دادمي
ه رمسيت بشناسيم و اين به خواهد بود که ما خط ديورند را ب

و روابط ايالت سرحد مشال غرب  قبايل آزاد،  خري مردم
اما در عوض ما بايد . افغانستان و پاکستان نيز خواهد بود

 ».دست بياورميه متياز دستيابي به بندر کراچي و گوادر را با

گاه هاي سنيت در مورد ن ها با مهان ديدابرخي ديگر افغ اما
 .مي دانند» دولت مصنوعي« اين کشور را ريسته،پاکستان نگ

که پاکستان آينده ندارد و حمکوم به  مي پندارندمهچنان آن ها 
پيشنهاد مي کنند تا افغانستان   زوال است و اما به دولت

 .ادعاي امتياز طليب نکند ،که ضعيف است زماني

چنانچه . خط ديورند حرف مي زنند بارهنيز در  بوميمردمان 
جرگه ريش سفيدان در شرق افغانستان، برخي ها گفتند که  در

مداخله در امور  يي براي مشکالت الينحل با مهسايگان مهيشه هبانه
ان هيچ گاهي بر سرزمني هاي خود که افغانست .افغانستان مي دهد

کستان اند، ادعاي ارضي يامروز در دست ايران و يا ازب
اين پيشنهاد هر . »بپذيرميما اين مرزها را بايد  .»ندارد

صد  چند با اعرتاضي ديگران مواجه شده و پافشاري داشتند که
 سال از قرار داد خط ديورند سپري شده و پاکستان جمبور است،

. خط ديورند را به افغانستان باز گرداند سوي اي آنسرزمني ه
اما در ميان ريش سفيدان قومي که ما با ايشان صحبت کردمي، 

يرفته ذافسانه پايان مهلت معاهده ديورند را تقريبًا مهه پ
 .بودند

با توجه به حساسيت سياسي موضوع و خمالفت با سياست افغاني  
معضله خط ديورند را  ،گروه هاي سياسي و قومي مههپاکستان، 

براي افغانستان مي بينند و هيچ رهرب کالن افغانستان  يهتديد
هر چند . بطور رمسي طرفدار حل سريع مساله خط مرزي نيست

گونه تعرضي مطرح نکرده ه حکومت کرزي مساله پشتونستان را ب
افغانستان را که  پيشنياست، اما دولت وي راه سنيت حکومت هاي 

چونان ابزار سياسي و مهبستگي   ن را مهوارهداعيه پشتونستا
کار مي گرفتند، تعقيب مي ه مرز بسوي ميان پشتون هاي دو 

اين رويکرد باعث آن گرديده است که نه تنها پيوند با . منايد
بلکه  ،دوباره زنده شود  ناسيوناليسم پشون در پاکستان

[ اشناسيوناليسم افغاني را که مهواره در جنگ لفظي با مهسايه 
 .درگري بود، به زمان گذشته برگرداند] پاکستان

 

 :توصيه و نتيجه گريي 
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ه ب مهسايگان منطقه از مرزهاي باز مههافغانستان، پاکستان و 
چنني يک . ند بردهخواسود رمسيت شناخته شده ميان دو کشور 

نه تنها حقوق پشتون ها چونان شهروند اين و آن  هاييمرز
 تا لکه آن ها را قادر مي سازدب ،کشور را روشن مي سازد

کنند، جتارت کنند و مهچنان اقتصاد و  پاروابط بر بامهديگر
حل و فصل . دهند توسعهرا در مهکاري با يکديگر  فرهنگ شان

مشکل مرزي ميان دو کشور نه تنها به تقويت دموکراسي در هر 
بلکه دسرتسي پاکستان به آسياي  ،دو دولت کمک خواهد منود

درين . رتسي افغانستان به حبر را آسان خواهد ساختميانه و دس
تنش هاي قومي داخلي کاهش يافته و وحدت ملي در هر دو  ،صورت

هر چند براي دسيابي به اين اهداف . کشور تقويت خواهد يافت
زدايش زيرا . دگرگوني هاي دشواري در هر دو کشور نياز دارد

و کشور حاکم روابط د  سال گذشته در  شصت که در يخصومت هاي
 .بودند، به يک تضمني با اعتبار بني املللي نيز نياز دارد

مرز چالش بزرگ در مقابل مهچو  سويشورشگران اسالمي در هر دو 
مشرف در پاسخ به  2005در سال . مشار مي آينده ب اهداف،

خاردار  ديواراهتامات ورود طالبان با عبور از مرزها، کشيدن 
سياست هاي اسرائيل و   ل مطرح کرد کهو مني را به عنوان راه ح

 .کستان را به ذهن مي آورديازب

در چنني راه هاي حلي نه در آسياي ميانه و نه در شرق ميانه 
مقامات سياسي و نظامي بني . به داليل زياد عملي نيست درازمدت

املللي در افغانستان و مهچنان کارشناسان ضد تروريسم متفقًا 
 د موفقيت اسرتاتيژيک بر طالبان، بربه اين نظر اند که کلي

که عمدتًا در کويته و   آن ها فرماندهيهم زدن مرکز رهربي و 
در دادن منابع و  وزيرستان مستقر اند، مي باشد نه در به

ير جلوگريي از نفوذ ذامکانات در اجراي وظايف امکان ناپ
يان با تعويض ساده، پاي سربازان بر فراز کوه هاي ششور

حصار سازي منطقه مرزي را . برف و دشت هاي برياهه پوشيده از
در برابر توسعه اقتصادي آن  بيشرتيبيشرت جتريد منوده و موانع 

 .اجياد خواهد منود

 ،پريامون نظام مرزي بر اساس معيارهاي سده بيست و يکم توافق
در مناطق  نقطه پايان به نظام مرزبندي هاي سده نزدهم

 پاکستان با سو،م سپتامرب بدين از يازده. مي گذارد قبايلي
هزار سرباز در مناطق کوهستاني عمًال به خود خمتاري  80000 گسيل

مناطق قبايلي نقطه پايان گذاشته است، اما اين عمليات هاي 
مهراه ه نظامي با خود اصالحات سياسي و اقتصادي را هرگز ب

 .نداشته است

قبايل آزاد  آوردن ثبات در مناطق مرزي مستلزم مهگرايي سياسي
احزاب سياسي پاکستان اصرار به  مههتقريبًا  .به پاکستان است

 2002مطابق به قانون  .يک سلسله اصالحات در منطقه مي منايند
قبايل آزاد فعاليت هاي  متام احزاب سياسي حق دارند که در
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. ، اشرتاک کنندتند رون هاي اسياسي منوده بر ضد تبليغات سازم
خاطر تبليغ حقوق ه براي اعضاي قبايل باين احزاب فرصت را 

 .شان در هنادهاي ملي فراهم خواهد ساخت

داران راستني اصالحات در مناطق قبايل هواحزب ملي عوامي يکي 
اين حزب خواستار بازنگري در سيستم اداري و . آزاد است

اين سازمان از شامل شدن منايندگي . قضايي اين منطقه است
در ساختار قوه مقننه صوبه  )FATA(مناطق قبايل آزاد

حزب عوامي ملي  .مي باشد) ايالت سرحد مشال غربي NWFP(سرحد
در اسامبله  1970و  1960پاقشاري مي منايند که در سال هاي 

در چند دهه گذشته . پاکستان غربي متحد منايندگي داشتند
بسياري اعضاي قبايلي در مناطق مسکوني شان صاحب زمني هاي 

آن ها مهچنان از خدمات درماني و . شدند گانيبازرو  کشاورزي
( آموزش و پرورش در مراکز شهري صوبه سرحد برخور دار شدند

 ).2006گزارش حزب عوامي ملي 

از زمان انتشار )  Frontier Crimes Regulations(مقررات جرامي سرحدي
بدون تغيري باقي  1901در سال   Lord Curzon    آن توسط الرد کرزن

کميته هاي حقوق بشر و روشنفکران قبايلي  کنون. ستمانده ا
 .خواستار بازنگري آن هستند

را براي مناطق قبايل آزاد  زيراهداف   حزب ملي عوامي
 :پيشنهاد مي کند

تطابق قوانني اين مناطق بر اساس معيارهاي جهاني حقوق  .1
 بشر؛

 قوه مقننه و اداري از رييس مجهور  انتقال متام صالحيت هاي .2
 ؛FATA قبايل آزاد يا به اجيينسي هاي

و FATA گسرتش صالحيت هاي دادگاه عايل حوزه قوه قضايه به. 3
 ي؛يجدايي قضايي منطقه يي از قوه اجرا

 وليت هاي منطقه يي؛ولغو جمازات دسته مجعي و مس. 4

 قبايل آزاد؛  گسرتش آزادي هاي سياسي و مدني در .5

بسيج زدايي کامل در  برنامه تطبيق خلع سالح عمومي و .6
 .منطقه

هيچ برنامه اصالحي بدون متمم اسرتاتيژي توسعه اقتصادي به 
تقويت بازسازي در افغانستان با . موفقيت خنواهد اجناميد

 تطبيق بازسازي مشابه در مناطق قبايل آزاد يک امر حياتي
وصل کردن بازسازي افغانستان با قبايل آزاد و اجياد . ستا
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ر اطراف خط ديورند، خنستني گام درين راستا فرصت هاي خاص د
 .خواهد بود

 بسيارحاميان  دوستان و ،ديگر گاهافغانستان بيش از هر
ن ها در حال اگونه حمرمانه در ميان افغه انديشه ب يک . دارد

فصل مشکل خط ديورند فرا  زمان حل و ديگراست که  پا گرفنت
ي تواند اين رهربي سياسي اين کشور م تنهااما . رسيده است

رمسي کشيده، تشويق و به عموم مردم پيشنهاد  ترازرا در  تابو
حل حبران  هبره گرفته،کنوني  اوضاعحکومت کرزي بايد از  .منايد

هر دو  ي بهبسيارزيان که  ميان افغانستان و پاکستان را
. به گفتمان ملي و مهگاني تبديل منايد ،کشور رسانيده است

در رابطه به حل معضله  ياراده نيکافغانستان بايد از خود 
 50.خط ديورند با پاکستان نشان داده و سازش تارخيي اجنام دهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيستاني
 پشتونستان و زخم ناسور خط ديورند

 
 يعين بلوچستان و» ديورند«سوي خط  شکي نيست که سرزمني هاي آن 

خنستني جتاوز  تا قبل از) پشتونستان(ايالت سرحد مشال غربي 
قلمرو حاکميت  سرزمني و خبشي از ١٨٣٩ گليس بر افغانستان دران

افغانستان بودند و مردمان آن مشرتکات زيادي با ما از حلاظ 
را در  زبان و تاريخ و فرهنگ دارند، اما استعمار انگليس آن

مقاطع خمتلف زماني از پيکر کشور جدا ساخت و جزو مستعمرات 
ي به عنوان قرارداد هاي نيمقاره هند منود و با امضاي اسناد

ها  ييرمسي بني دولت هند بريتانيايي و افغانستان به اين جدا
بعد خط ه از آن ب .)م١٨٩٣مانند توافقنامه (مهر تائيد زد 

                                                 
براي پياده ساخنت اين  .!»تو جمو گل از دکاني که تفنگ مي فروشد«.  50

طرح، به دگرگوني ريشه يي و بنيادي در رهربي دولت افغانستان و 
کشور دگرگوني بنيادي تفکر سياسي در ميان دولتمردان و گردانندگان 

کساني که سکان  -زيرا رهربي تبارگراي کنوني و نوکران شان. نياز است
سياست خارجي کشور را در دست دارند، نه تنها به اين مسايل باوري 
ندارند، بل به رغم تظاهر و سر دادن شعارهاي آراسته و فريبنده، کوچک 

ها  براي آن. به دموکراسي و عدالت و ساير ارزش ها ندارند باوریترين 
از . تنها چيزي که ارزش دارد، حفظ کرسي ها و منافع آزمندانه شان است

اين رو، داشنت چنني انتظاري از مهچو کسان، کاري است بيهوده و آب در 
 .ويراستار –هاون کوبيدن
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کيلومرت با  2650کشور ما را در طول بيش از  مرزديورند، 
 . کرد جنوب مشخص مي استعماري بريتانيا در قلمرو

 
ميالدي نيز نتوانست  ١٩١٩انستان در استقالل کامل سياسي افغ

. باره به افغانستان برگرداند سرزمني هاي از دست رفته را دو
تواند در وطن پرسيت اعليحضرت شاه امان اهللا و حممود  هيچ کس مني

آن  .داشته باشد دوزير خارجه دولت اماني شک و تردي -طرزي
مردمان  دو شخصيت وطن پرست با متام عالقمندي خود به سرزمني و

 سال چانه زدن با سوي خط ديورند، پس از دو مهنژاد و مهکيش آن
رمسيت ه سر ب دولت استعماري انگليس سراجنام جمبور شدند بر

شناخنت استقالل کامل سياسي افغانستان، از اعاده سرزمني هاي 
) که البته براي افغانستان کار ناممکين بود(آن طرف خط ديورند

عين استقالل کامل سياسي افغانستان صرف خاطر مطلوب اصلي يه ب
که  ١٩٢١و در پاي سند رمسي استقالل کشور در  نظر منايند

 .کرد، امضاء گذارند قرارداد مرزي ديورند را تائيد مي
 
و تقسيم نيمقاره به دو کشور  ١٩۴٧پس از استقالل هند در  

دولت وقت افغانستان حتت فشار احساسات برخي ) پاکستان و هند(
با نواخنت  را مطرح کرد و» پشتونستان«ات مليگرا، داعيه حلق

که ) اين پشتونستان از ماست(» دا پشتونستان زمونگ«دهل 
زدند، نقاضت و دمشين هاي سياسي  دهلي و مسکو براي آن کف مي

از آن پس پشتونستان . بني پاکستان و افغانستان را دامن زد
وابط دوکشور در حيث يک قضيه تنش زا چون زخم ناسور بر ره ب

جا که در دو دهه  عرصه هاي خمتلف اثر نامطلوب گذاشت تا آن
ه ي از ناحيه پاکستان برافغانستان بياخري ضربات کشنده 

ها وارد آمده و تا مهني اکنون نيز اين  وسيله خود افغان
نام طالبان و القاعده  ها زير وسيله افغانه ضربات بازهم ب

و مانع  شود ر افغانستان وارد ميب... و احزاب اسالمي تندرو 
 .گردد گشت ثبات سياسي درکشور ميازب
 
 :پس منظر تارخيي پشتونستان 
گردمي تا  ميالدي بر مي ١٩براي رديابي و درک هبرت موضوع به قرن  

 ؟ ه وکدام مناطقچيعين  بدانيم پشتونستان 
ها بر قندهار محله  ميالدي، شاه شجاع به کمک سيک ١٨٣۴در سال  

رد و سرداران قندهاري از سردار دوست حممدخان استمداد آو
يي در کابل پرداخت  خان به تدوير جرگه سردار دوست حممد. منودند

حکمران پيشاور و  -و از برادرش سردار سلطان حممدخان
آباد خواست تا در  نواب حممد زماخنان حاکم جالل -اش  برادرزاده

در زاده امري، شخصا اما برادر و برا. اين جرگه شرکت جويند
در اين جرگه شرکت نورزيدند و پسران خود را به آن جرگه 

 .فرستادند
خان تصميم گرفت به کمک سرداران قندهاري   سردار دوست حممد 

 خود را از پشت سر خاطر مجع مي بشتابد اما قبل از آن بايد
آباد لشکر کشيد و نواب حممد  ابتدا بر جالل ،ينا بر بنا. منود

کابل فرستاد و ه ان را پس از يک نربد سخت اسري گرفت و بزماخن
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جالل سردار امري حممدخان را مقرر و  -جاي او برادر خوده ب
. کابل ملحق ساخت و سپس به عزم قندهار حرکت منوده را ب آباد

پيشاور از اين اقدامات و  حکمران -سردار سلطان حممد خان
ترسيد و خود را حتت سوقيات سردار دوست حممد خان بر جان خود 

از آن تاريخ . سنگ حکمران مقتدر پنجاب قرار داد احلمايه رجنيت
ها قرار گرفت و تصرف و احلاق  بعد پيشاور عمال در کف سيکه ب

بار ه جمدد آن به افغانستان مشکالت و دردسرهاي فراواني را ب
 .آورد

  
ور ميالدي امري دوست حممدخان به آرزوي احلاق پيشا ١٨٣۶در سال 

 بر خود گذاشت و بر ضد سيک» امرياملومئني«به افغانستان، لقب 
جهاد داد و  مخاطر اسرت داد پيشاور از چنگ آنان اعاله ها ب

» دم و درم و قدم«از جتار و سوداگران و مردم کابل به 
دست آمد ه فقط پنج لک روپيه از اين اعانه ب. استعانت خواست

 .که پرداختضرب سه لذا ب. ناچيز بود که بسيار
 
 کمر ببست و           عزم جنگ و جهاده امري دوست حممد ب«  

 »سکه ناصرش حق باد بزد
 

 ۀدر جنگي که ميان لشکريان افغان و قواي سـيک در آن سـوي در   
جاسوس  -هاي هارالن سيک و تالش بر دسايس جواسيس داد، بنا  خري رخ

ردگي سـردار  سرکه يي از قواي افغاني ب ها، دسته امريکايي سيک
ها از جنگ دست گرفتند و به صف  طرفداري سيکه خان ب سلطان حممد

دسته ديگر هم . دست آوردنده دمشن بپيوستند و پول و امتياز ب
از مقابلـه و مقاتلـه بـا دمشـن      ،ديـد  که خود را ناتوان مي
 .کابل برگشتنده سرباز زد و منهزما ب

  
ها  خان بر ضد سيکميالدي دوباره امري دوست حممد ١٨٣٧در سال 

خان و سردار اکربخان  سردار افضل -جهاد کرد و پسران خود ماعال
سردار  -اش  زاده خان و برادر سردار جبار -را مهراه با برادرش

. ها فرستاد جنگ سيکه هزار نفر ب  ١٢خان در راس  الدين مشس
ها با لشکر چندين برابر لشکر افغاني در حمل مجرود جلو  سيک

ني را گرفتند و با محالت پياپي خود تلفات سنگيين را قشون افغا
در روز دوازدهم جنگ اتفاقا . بر قواي افغاني وارد آوردند

خان روبرو شد و در يک جنگ  سپهساالر قواي سيک با سردار اکرب
يي زد که از زين بر زمني  سردار اکربخان او را ضربه ،تنه ب  تن

لشکريان دمشن افتاد و غريو در . افتاد و ديگر از جا جننبيد
پشت به لشکر افغان دادند و منهزما خود را تا پيشاور 

ب کند يتعق خواست دمشن شکست خورده را اکرب خان مي. رسانيدند
برادر امري دوست  -اما نواب جبارخان .و پيشاور را تصرف منايد

مانع پيشروي قواي  ،حممدخان که مردي ساملند و بي حرارت بود
پيشاور شد و محله بر پيشاور را موکول به سوي ه افغاني ب

يي  نامه ،ينا بر دوست حممدخان منود و بنا تصميم و هدايت امري
وسيله پيکي تند رو به کابل فرستاد ه به امري نوشت و آن را ب
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و از تلفات جاني قواي افغاني و شکست دمشن تذکر داد و هدايت 
 .خواست

 
ده نربد در کابل نداشت و امري دوست حممدخان که نريوي کمکي آما 

گريد و  دانست که تدارک يک چنني نريويي وقت زيادي در بر مي مي
طبعا تا آن زمان دمشن نيز امکانات دفاعي خود را اکمال 

ويل اين . خواهد منود، لذا به قواي افغاني دستور بازگشت داد
بدان معين نبود که امري از فکر تصرف و احلاق جمدد پيشاور به 

 . ست گرفته و منصرف شده باشدکشور د
جنرال هند  ميالدي برنس به منايندگي گورنر ١٨٣٧در سال  

بريتانيايي مهراه با کاروان بزرگي وارد کابل شد و با امري 
دوست حممدخان پريامون اجياد يک بازار جتارتي بزرگ در ديره 
غازخيان و اشرتاک جتار کابلي و خبارايي در آن بازار سال 

گفتگو پرداخت، امري دوست حممد خان که مي دانست  يکبار، به
موضوع جتارت و بازار جتارتي حمض حرف است و اصال مقصد انگليسي 

هاي مناسب داد  ها چيزهايي ديگري است، به سئواالت برنس پاسخ
زودي معلوم شد که اهداف و نيات انگليس از فرستادن ه و ب

 .پرنس به دربارش چيز ديگري است
  

را از نيات روس و ايران نسبت به هرات آگاه ساخت  برنس امري
و از او خواست تا مهراه با سرداران قندهاري در دفاع از 

امري هم که تا حدودي در سياست انگليس وارد . هرات بپرازد
بود، از برنس خواست تا به اولياي امور هند بگويد، که او 

بپردازد، حاضر است تا از هرات در برابر محله ايران به دفاع 
ها، فشار آور تا پيشاور را  سيک -که بر متحد خود شرط آنه ب

برنس به اين پيشنهاد امري . دوباره به افغانستان مسرتد منايند
دوست حممدخان موافقت مقدماتي خود را ابراز داشت و ضمن 

هند نوشت که دوسيت با امري افغان مواضع  يي به ويسراي نامه
 ،ينا بر تر خواهد ساخت و بنا تحکمانگليس را در اين کشور مس

 .حکومت هند بريتانيايي بايسيت اين شرط امري افغان را بپذيرد
  

ه هنوز برنس در کابل بود که سفري روس به نام ويتکوويچ ب
امري . دربار امري دوست حممدخان از طريق قندهار مواصلت ورزيد

با افغان سفري روس را بطور عادي پذيرفت و از مذاکرات جدي 
مدتي بعد پيام . او تا آمدن جواب انگليس خودداري ورزيد

انگليسي ها به برنس رسيد که هرچه زودتر به هندوستان 
تا اين وقت امري دوست حممدخان با سفري روسيه مذاکرات . برگردد

خود را متام کرده بود و يک کاپي مذاکرات را به برنس داد تا 
 .اردرا در ميان گذ به اولياي امور خود آن

  
خان از آگاه کردن انگليسي ها از نتايج  دوست حممد هدف امري

مذاکرات خود با سفري روسيه اين بود تا انگليسي ها را به 
ها و دوسيت با خود تشويق کرده  اسرتداد پيشاور از چنگ سيک

زيرا سفري روسيه در مالقات با امري دوست حممدخان کمک . باشد
ت آوردن جمدد سرزمني از دست رفته دسه دولتش را به امري براي ب
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ويل انگليسي ها که قصد داشتند . پيشاور وعده داده بود
سرحدات هند را در صورت امکان تا آمو و در غري آن اقال تا 

ه هاي هندوکش وسعت دهند، اين تقاضاي امري افغان را ب کوه
مثابه دست درازي به قلمرو هند بريتانيايي تلقي منوده و با 

يي پر   و پخش اعالميه ١٨٣٨ده سه جانبه در الهور در عقد معاه
، ناز دروغ و افرتا نسبت به اعمال و نيات امري دوست حممدخا

کشي به افغانستان زدند و با بريون راندن يک رهرب  دست به لشکر
النفس و فاقد  قانوني افغان، و جانشني ساخنت يک شخص ضعيف

، افتضاح بزرگ تارخيي شجاع بر ختت کابل وجاهت ملي به نام شاه
راه انداختند که سراجنام نه سرحدات هند را تا آمو ه را ب

کش، بلکه با تلفات فراوان  هاي هندو کشانيدند و نه تا کوه
بار از  نشيين فضيحت جاني و خسارات هنگفت مايل، جمبور به عقب

 .افغانستان شدند
  

 بدينسان، آرزوي احلاق جمدد پيشاور و مناطق قبايلي به
افغانستان، نه تنها تاج و ختت کابل را از امري دوست حممدخان 

او را، آواره کوه و ) ١٨۴٢تا  ١٨٣٩(گرفت و مدت چهار سال 
بيابان و زنداني ديار بيگانگان منود، بلکه جان فرزند عزيز 

زيرا  .او، وزير اکربخان، قهرمان ملي ما را هم از او گرفت
ليس، انگليسي ها سند را يک سال پس از جنگ اول افغان و انگ

دوسال پس از تصرف  و) ١٨۴٣(از دست امريان سند متصرف شدند 
سند، انگليسي ها پيشاور را هم از چنگ زمامداران سيک به 

، وزيراکربخان براي تصرف جمدد  )١٨۴۵(تصرف خود در آوردند
قوايي بدون اجازه پدر به  ١٨۴۵ها در سال  پيشاور از چنگ سيک
ه در جنگ گجرات شرکت ورزيدند مگر موفق پنجاب فرستاد ک

 بيماریخان که در لغمان بر بسرت  بعدا به وزير اکرب. نشدند
وسيله طيبب هندي که ه دستور خمفي انگليس به افتاده بود، ب

. اش فرستاده شده بود، زهر خورانده شد از کابل براي معاجله
ور جرم احلاق پيشاور به افغانستان توسط زهر تره گويا او ب

 . شد و از جهان در گذشت
  

انگليسي ها که با لشکرکشي و صرف مبالغ هنگفت و حتمل تلفات 
ها نتوانسته بودند  بزرگ انساني در جنگ اول خود با افغان

. سرحدات هند بريتانيايي را الاقل تا هندوکش توسعه ببخشند
و امضاي معاهده  ١٨۵٧هرات در سال  پس از محله ايران بر

کشور دو ضربه مهلک و تارخيي بر پيکر افغانستان  پاريس با آن
ضربه اويل، تشويق ايران . وارد کردند و بعد به عقب نشستند

به اعمال نفوذ در سيستان و تقسيم آن ناحيه با آب هريمند بني 
، براي ١٩٧٢بود که تا  ١٨٧٢دو کشور با حکميت انگليس در 

قع شد و اين يکصد سال مايه نزاع ميان ايران و افغانستان وا
نژاد و مهزبان و مهکيش را از هم جدا ساخت  دو کشور مهسايه و هم

 .هاي اقتصادي و فرهنگي ميان آنان گرديد و مانع رشد مهکاري
 

با گذشنت قرار داد تقسيم آب رودخانه هلمند  ١٩٧٢سراجنام در 
گذاري شاه افغانستان و بعدا تائيد پريزدنت  از پارملان و صحه
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خم ناسور گويا التيام يافته باشد؟ و اما ضربه ود، اين زودا
تر از ضربه اويل بود، جداکردن  تر و خون چکان دومي که مهلک

چاگي، کويته،  بلوچستان شامل سييب، دارو و: هايي چون قسمت
مچن، پشني،کرم، وزيرستان، پارا چنار، سوات، باجور، بنري، 

ستان و پيوسنت دير، چپالس ، چرتال، باشگل و غريه از پيکر افغان
حتميلي گندمک  معاهدهبر طبق  ١٨٧٩آن به هند بريتانيايي در 

م بني امري  ١٨٩٣نوامرب  وافقتنامهبود که بعدا در م
خان و انگليس بطور دامي از افغانستان جدا و توسط  عبدالرمحن

 .  خط ديورند به هند بريتانيايي تعلق گرفت
 

کويته بلوچستان تا جمموع مناطق قبايل آن سوي خط ديورند، از
و چرتال،  خيرب از بنو و وزيرستان تا و پيشاور و ديره جات 

هاي پس از جنگ جهاني دوم  سال گريد که در سرزميين را در بر مي
بعد از به ميان آمدن پاکستان از بطن  ١٩۴٧و بطور خاص در 

مورد ادعاي افغانستان با » پشتونستان«نيمقاره هند به نام 
 .رديدپاکستان واقع گ

  
وزير خارجه افغانستان نيز  -طرزي شاه امان اهللا خان و حممود

توانستند جدايي  پرست ملي بودند که هرگز مني هاي وطن از شخصيت
هاي افغانستان را در آن سوي خط ديورند حتمل  قسميت از خاک

رمسيت شناخنت استقالل تامه افغانستان ه کنند، اما در برابر ب
با  ١٩٢١ناچار معاهده کابل را در ه از جانب انگليس، ب

انگليسي ها امضاء کردند و تن به قبول خط حتميلي ديورند 
اهللا، آشکارا محايت و پشتيباني خود را از  اما شاه امان. دادند

قبايل سرحدي آن سوي خط ديورند و آزادخيواهان هند ابراز 
داشت و مهني امر سبب جنبش هجرت آزادخيواهان هند به  مي

اهللا و مردم  تان گرديد و مورد استقبال گرم شاه امانافغانس
اين پيشامد که باعث تقويت اعتبار . افغانستان واقع شد

باعث بر انگيخنت  ،خان در نزد هندوان هند گرديده بود اهللا امان
 . تفتني انگليس بر ضد او شد

 
انگليسي ها که به روحيات ملي و خصوصيات قومي و معتقدات 

خوبي آشنايي داشتند، با کار برد سالح ه ب ها مذهيب افغان
زودي ذهنيت مردم را در ه اهللا، ب تبليغ و تفتني بر ضد شاه امان
خود عليه او تغيري دادند و با ه تباني با روحانيون وابسته ب

رهربي ه در منطقه مشايل ب سازمان دادن شورش هايي در ننگرهار و
) هبره بود م بيکه از نعمت سواد ه(مردي معروف به بچه سقاو

عرصه را چنان بر شاه ترقيخواه افغان تنگ ساختند که جمبور 
هاي اصالحي و مرتقي براي وطنش چشم بپوشد و  شد از آن مهه پالن

 . راهي ديار بيگانگان گردد
 

تفتني انگليس و اثر خبشي آن را بر  اين حادثه قبل از مهه قوت
ن ديده مي شود بدين سا. سازد  مردم ساده دل افغان آشکار مي

هاي قبايل آن سوي  اهللا نيز قرباني احلاق جمدد سرزمني که شاه امان
 .خط ديورند يا به اصطالح بعدي پشتونستان شد
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 :صدارات شاه حممود خان و مساله پشتونستان

 
اهللا و روي کار آمدن نادرشاه، انگليسي  پس از سقوط شاه امان

خان  حممد هاشم. ندشد مجع قبايل سرحدي خاطر ها از ناحيه داعيه
صدراعظم افغانستان در اين زمينه ساکت بود و در داخل کشور 

زندان انداخنت افرادي بود که به هوا ه مصروف بسنت وکشنت و ب
 .کردند اهللا سر بلند مي داري شاه امان

برسرکار آمدن شاه حممود خان به عنوان صـدراعظم افغانسـتان   
يدن سـلطه چنـدين قرنـه    مصادف بود با پايان رس ١٩۴۶مي  در

استعمار بريتانيا در نيمقاره هند و فـراهم آمـدن شـرايطي    
جهت استقالل هند و اجياد پاکستان از پيکر نيمقاره،که پس از 

جـون  اوايل در . ختليه هند از جانب بريتانيا حتقق يافت ماعال
وقيت کنت اتلي، صدراعظم انگليس جتزيه نيمقـاره هنـد را   ١٩۴٧

پاکستان به پارملان انگليس پيشنهاد کرد،  ودو کشور هند ه ب
ها قبل در آرزوي پيوسنت خاک هاي از دست  هاکه از مدت افغان

منودند که بـه پشـتون هـاي     رفته به کشورشان بودند پيشنهاد
قاره نيز حق انتخاب راه سـومي داده شـود تـا    ممسکون در ني

ابـراز  ) افغانسـتان (مستقل يا احلاق خود را به کشـور مـادر  
 .ويل انگليسي ها به اين پيشنهاد توجه نکردند ندکن
آـه   )م١٩۴٧جـون   ٢١در(»بنو«در جرگة بزرگ : غبار مي گويد 

اما جتزيه هند به دو  بود هنوز دولت پاآستان تشكيل نگرديده
متام  منايندگان م اعالم گرديده بود، ١٩۴٧ل جون ايآشور در او

از قبيـل   زرگاحزاب بپشتونستان آزاد و حمکوم و بلوچستان و 
» زملي پشتون«و » مجعيت العلماي سرحد«، »خدائي خدمتگاران«: 

 نـد خواه نه هند مي پشتون ها«فيصله منودند آه در آن شرکت و 
مي خواهند در اين کشور يـک حکومـت آزاد    بلكه ،نه پاآستان

 .»پشتون بر اساس مجهوريت اسالمي تشکيل شود
 

رگ جـالل آبـاد در   جرگـه بـز  «: اين رابطه مي نويسد غبار در
ــارچ  ــاق   ١٩۴٩م ــتان را باتف ــردم افغانس ــميم و اراده م تص

 هاي ماوراي ديورند سرحدات آزاد افغاني براي استخالص افغان
تــا ســند بــه دنيــا نشــان داد و شــوراي ملــي دوره هفــتم  

» خط مرده ديورنـد « ابطال و الغاي  ١٩۴٩افغانستان در جون 
غرض امداد ه مهني سال ب در. را اعالم و جرايد کابل منتشر کرد

دفـرت اعانـه در   » پشتونسـتان «در مبارزه آزادخيواهانه مردم 
و جمالس متعـددي بـه مهـني مقصـد در شـهرهاي       کابل باز گرديد

کشورچون گرديز و قندهار و غريه تشکيل شد، و تصاويب آمادگي 
هـاي   براي مبارزه با پاکستان در راه اسـتخالص متـام افغـان   

در مسـريتاريخ  (» . عمل آمده سواحل سند بماوراي ديورند تا 
 ) ٢٣۴، ص٢،ج 

انگليسي ها به منظور پنهان کاري فيصله هاي مهني جرگه بودکه 
در يک جا کتاب مذهيب  با عجله دست به يک ريفرندم جعلي زده،

در جاي ديگر قرآن جميد براي مسلمانان و براي هندوها » گنگ«
الغفارخان دخـان عبـ   به استثناي که طبعًا پشتون هاند گذاشت
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و  انتخـاب بـني هنـد   . براي پيوسنت بـه پاکسـتان رأي دادنـد   
پاکستان براي مردم پشتون که مهه مسلمانان سين مذهب اسـتند،  

 به نفع اسالم و اسالم بود و طبعًا پشتون ها انتخاب بني کفر و
 .ي دادندأپاکستان ر

 
بيش از يکصد هزار نفر  ١٩۴٧اگست و سپتامرب ماه هاي  در

و  الهور و امرتسر مسلمان و هندو در کلکته و مببئي و بيهار و
جاهلندر کشته شدند و پاکستان نو احداث در حالت تزلزل و 

در اين وقت خان عبدالغفار خان مشهور رهرب . تشنج قرار داشت
خدائي خدمتگاران در پشتونستان به پريوي از مهامتا گاندي به 

عدم تشدد کار گريند،  که از مجعيت رضاکاران زملي پشتون امرکرد
فيصله کرده  مرد مسلح هزار ٢۵با داشنت (در حايل که اين مجعيت 

، )  ٢٣۴، ص٢در مسريتاريخ ،ج (» بود که مششري از نيام کشند
 : زيرا معتقد بودند که 

مردان مهيشه تکيه            آزادگي به قبضه مششري بسته اند  
 به مششري مي کنند

 
مششري زدن و دست به خشونت زدن ، جزئي از خصلت و مششري گرفنت و 

طبيعت قبايل پشتون است و مني دامن که چگونه خان مشهور اين 
قبايل را با فلسفه عدم خشونت که رکن اساسي دين هندوايزم 
است، عادت داده است که از خشونت دست بردارند و گاندي وار 

 ؟ مبارزات خودرا از طريق حتمل مرارت به پيش بربند
 

جون مهان سال  ١٣حکومت شاه حممودخان قبًال در يادداشت مورخ 
موضوع سرنوشت قبايل پشتون واقع در آن سوي خط ) ١٩۴٧/١٣٢۶(

حکومت بريتانيا از طريق سفارت آن در کابل ه ديورند را ب
بريتانيا مطابق طرح از قبل آماده شده خود  مگر. مطرح ساخت

تان چندان امهييت نداشت، عمل مي کرد و برايش تقاضاي افغانس
قانون آزادي هند از  زيرا مهزمان با پيشنهاد جتزيه هند، 

پارملان بريتانيا گزارش يافته و مقرر شده بود که وضعيت مشال 
شان به يکي از   مغرب توسط يک مهه پرسي مبين بر يکجا شدن

دوکشور پاکستان يا هند معني شود و قدرت سياسي در نيمقاره 
 بر بنا. مهان سال به دو دولت جديد انتقال يابداگست  ١۵در 
 اتانييموضوع بررسي ادعاي افغانستان براي مقامات بر ،اين

 . بي امهيت جلوه کرد
 

مناينده افغانستان در  ١٩۴٧در ماه سپتامرب  به تعقيب آن،
ملل متحد با شرکت و مشوليت پاکستان در آن سازمان سازمان 

از آن تاريخ به بعد مناسبات دو خمالفت خودش را ابراز منود و 
 .ديگر مهراه شد  اعتمادي و بدبيين نسبت به يک کشور با بي

 
سوابق قضيه  سيد قاسم رشتيا، يکي از رجل دوليت و وارد بر

 من در« :گويد پشتونستان، ضمن مصاحبه يي در اين مورد مي
وکيل رياست مستقل مطبوعات بودم، سايل که موضوع  ١٩۴٧سال 

حکومت . ن هند بريتانيايي و افغانستان زير حبث بودسرحدي ميا
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افغانستان به سويه عايل جمالسي ترتيب داد و موضوع را زير حبث 
باالخره چنني فيصله شدکه چون وقت زيادي گذشته، . گرفت

سياست دنيا هم اجازه  افغانستان نبايد ادعاي ارضي منايد، و
صورت  يرا در آنکه متام معاهدات سرحدي جتديد شود، ز مني داد

براي  افغانستان تصميم گرفت،. مي خورد نقشه دنيا تغيري
 .خبواهد) Selfdetermination(»اراديت حق خود« ساکنان آن طرف سرحد

  
ه حيث کشورهاي مستقل به اين وقت هند و پاکستان ب چون در

مي آمدند، به مردم سرحد گفته شدکه احلاق خود را به  وجود
در . ممکن بود احلاق با هند غري. منايند معاليا پاکستان ا هند و

در عني حال . نتيجه مردمان سرحد جربًا به پاکستان مدغم شدند
الزم بود به اين معضله نامي داده شود، مطبوعات هند در 

کردند که  نشرات خود قضيه را به نام قضيه افغانستان ياد مي
ه ودم که بمن پيشنهاد من. اين نام براي ما خيلي گران متام شد

منظوري،  بعد از. بناميم » پشتونستان«جاي آن ما بايدآن را 
وقتا که نشرات افغاني هم خود و هم اخباري که از طريق 
آژانس باخرت به آژانس هندوستان و هندوستان تاميز خمابره مي 

رفته اين  ،منودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند، رفته
شروع پخش نام پشتونستان سال . نام در مطبوعات جهان عام شد

رمغان ا(» .بود که دوران صدارت شاه حممود خان بود ١٩۴٧
 ) ۴٠٨ص  ،٢اميد، ج 

 
در جرايـد  ) پشتونسـتان (موضـوع قبايـل سـرحدي     ١٩۴٨در سال 

افغانستان با آب و تاب خاصـي عنـوان شـد و در نتيجـه شـاه      
) ١٩۴٩مـارچ  ( ١٣٢٨خان صدراعظم را واداشت تا در نوروز  حممود

صدراعظم درآن نطق . آباد نطقي ايراد منايد در حمضر شهربان جالل
از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به حقوق پشتون هـاي سـرحدي   

با اهلـام از سـخنراني شـاه حممودخـان در بعضـي از      . گردن هند
آبـاد تظـاهراتي عليـه     واليات کشور چون قندهار و کابل و جالل

ي در دو سوي سرحد نيز صـورت  راه افتاد و حتريکاته پاکستان ب
دنبال حبراني شدن اوضاع، طيارات پاکستاني در جـون  ه ب. گرفت
، بر مناطق قبايل سرحدي و جنوبي ١٣٢٨مطابق جوزاي  ١٩۴٩سال 

. کشور شديدا مبباران کردند که تلفات بسـياري برجـاي گذاشـت   
حکومت افغانستان در رابطه با آن به حکومت پاکسـتان شـديدا   

و از آن به بعد جنگ سرد تبليغاتي بني افغانستان  پروتست داد
 .و پاکستان گسرتش يافت

 
شوراي ملي افغانستان که  ١٣٢٨مطابق  ١٩۴٩جوالي  ٢۶سپس در 

تعدادي از اعضاي حزب ويش زمليان در انتخابات دوره هفتم به 
شوراي ملي راه يافته بودند با ديگر روشنفکران شامل در 

کردند،  ل پشتون سخت پافشاري ميشورا که براي آزادي قباي
خط ديورند را ملغي قلمداد  وافقتنامهي صادر کرد و مي  فيصله

ه ب» روز پشتونستان«متعاقبًا شورا، روزي را به نام . منود
به تصويب رسانيد و  ١٩۵١اگست  ٢۶مطابق  ١٣٣١ سنبله ٩تاريخ 
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قرار بر آن شد تا هر سال از اين روز جتليل به عمل 
 )٢ستان در پنج قرن اخري، ج افغان.(آيد

   
 :خان و مساله پشتونستان ؤدوصدارت دا

خان  ودوزايي افغانستان، دا در ميان زمامداران متاخر حممد
که  که مردي نظامي و در عني حال وطن خواهي بود، قبل از آن

احلکومه قندهار و رييس   به صدارت برسد، هنگامي که نايب
خان هنوز   اهللا افت که شاه امانتنظيميه در آن واليت بود، دري

هم از حمبوبيت خاصي در ميان مردم برخوردار است و باز 
هنگامي که رييس قول اردو و رييس تنظيميه و وايل مشرقي بود 

اهللا با تکرمي و حرمت زياد ياد  امان نيز درک کرد مردم از شاه
تارخيي  کنند، لذا اين فکر به او دست داد که متام افتخارات مي

، حمصل استقالل  اهللا امان  زايي، در وجود شاه خانواده حممد
بايد او دست  ،اين بر بنا. افغانستان خالصه و ختم شده است

 خان بر سر زبان اهللا به اقدامي بزند که نام او باالتر از امان
 .ها بيفتد

 
و آزادي قبايل » داعيه پشتونستان« کشيدن ود با پيشودا

 له ملي و حياتي مردم افغانستان، ميسرحدي، به عنوان يک مسا
سلطان حممد را جبريه  سردار -اعلي خود  خواست هم اشتباهات جد

هاي قبايل آن سوي خط  کند و هم احيانا با احلاق جمدد سرزمني
شاه (» اش زاده اودر«ديورند به افغانستان، گامي بلندتر از 

از خود در گان  تر از گذشته بر دارد و نامي نامي) خان اهللا امان
که نيل به چنني هديف بدون زر و  غافل از اين. تاريخ بگذارد

زور و پويائي خود مردم آن سامان ناممکن است، و عامل بريوني 
حرکت در ه تر يا کندتر ب فقط مي تواند چرخ پروسه را سريع

خان به مهني نيت در فضاي بالنسبه مساعد تنفس و  ودودا. آورد
سري  حممودخان دست به اقدامات نيمه دموکراسي عهد حکومت شاه

» ويش زمليان«بر ضد شاه حممودخان زد و افراد معيين را در حزب 
حرکت انداخت تا ه ب» حزب آزادي خواهان پشتونستان«و مهچنان 

با وارد کردن فشار بر شاه حممودخان، زمينه را براي قدرت 
 .يابي خود زودتر فراهم سازد

 
و مهچنان  نرايت وزاهاي درون هي شاه حممودخان که از کشمکش
ستوه ه هاي غري مطلوب کلوب ملي ب شوراي ملي و نيز از فعاليت

تافت و به قطع نشرات  آمده بود، دوباره از دموکراسي روي بر
آزاد و زنداني ساخنت روشنفکران و اصالح طلبان پرداخت و 

هاي اول حکومتش در ميان  گونه، حمبوبييت را که در سال بدين
تدريج از دست داد و تشويش و ه دست آورده بود، به ب مردم

معهذا شاه . هايي را نيز براي شاه فراهم کرد ناآرامي
حممودخان هنوز تصميم نداشت از قدرت کنار برود و جايش را 

 : يي گفته بود براي داوودخان خايل منايد و باري در مصاحبه
                       تا دامن کفن نکشم زير پاي خاک  

 باور مکن که دست ز دامن بدارمت
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خاطر آزادي پشتونستان در کابل و ه داد و فريادي که ب
از يکسو و حتريکات حممد  ،افتاد راه ميه آباد ب قندهار و جالل

داشت تا شاه  اجنام شاه را بر آن  ؤد بر ضد عمش سرودا
جايش سردار حممد ه حممودخان را از کار حکومت سبکدوش و ب

اش، شام  روز پس از نشر مصاحبه درست يک. ود را نصب منايدودا
خرب استعفايش از راديو پخش ) ١٣٣٢سنبله ( ١٩۵٣سپتامرب  ۶روز 

 .خان سپرده شد ودودا -شد و زمام امور حکومت به حريف قدمييش
 
ودخان پس از تقرر، قضيه پشتونستان را در سر فصل سياست ودا

 با حرارت و شدت متام آن حکومت خود قرار داد و بعد از آن،
که سياست داخلي و خارجي افغانستان  را دنبال منود، طوري

ايراد يا اعرتاض   براي حل مهني مساله وقف شده بود و هرگونه
 .شد نسبت به آن گناه کبريه و حرکت ضد ملي حمسوب مي

 
د، بر سر مساله پشتونستان کار به ودر دوره حکومت داو

ي و قطع روابط با پاکستان و انسداد لشکرکشي و احضارات عسکر
 سرحدات کشيد و مناسبات ميان اين دو کشور روز تا روز وخيم

 . تر شده رفت تر و حساس 
 

 .در مهني آوان در احتاد شوروي نيز تغيريات مهمي رومنا گرديد
که با روي کار آمدن خروشچف در رهربي شوروي در  ادين معنب

خروشچف . ز حتول چشمگريي وارد شداملللي اين کشور ني مناسبات بني
که از نگاه خصلت خود با رهرب سلفش استالني تفاوت زياد داشت، 

جاي انزوا و دوري از کشورهاي خارجي، در مرحله خنست با ه ب
آمد و سعي  کشورهاي جهان سوم از در دوسيت و گسرتش مناسبات پيش

خته و ها را مطمئن سا آميز آن کرد تا با ادعاي مهزيسيت مساملت
هاي اقتصادي و نظامي در بني آنان  از طريق فراهم آوري کمک

 .نفوذ کند
 

) ١٩۶٣ـ ١٣۴٢/١٩۵٣ـ ١٣٣٢از ( خان صدراعظم افغانستان   داوود
که حل مساله پشتونستان و انکشاف اقتصادي کشور را به شاه و 

دست آوردن ه مردم افغانستان وعده داده بود، ابتدا جهت ب
 ١٩۵٣مرب اکرد، اما امريکا که در ماه دس کمک به امريکا رجوع

کرده بود و به دوسيت  مکمک نظامي خود را به پاکستان اعال
پاکستان امهيت بيشرت قايل بود، حاضر نشد به حکومت 

که با پاکستان بر سر مساله پشتونستان  افغانستان، تا زماني
 .اختالف داشته باشد، کمک منايد

 
 کشور«کتاب  ن پاوالدا، درفغانستان، براساس نوشته ليوا«

ه متايل ب ١٩٣۵ابتدا از سال  »شاهي افغانستان و اياالت متحده
در سال  .دادنشان خريداري اسلحه از اياالت متحده امريکا  

اين متايل را از طريق سفارت امريکا در هتران و در سال  ١٩٣٩
از طريق پاتريک هريل، مناينده خاص روزولت،  و در سال  ١٩۴۴
 ».هم ابراز منود از طريق سفارت امريکا در کابل، باز ١٩۴۵

 ١٩۵۵تا ١٩۴٩و  ١٩۴٨و  ١٩۴٧و  ١٩۴۶سلسله اين تقاضا ها در
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که حممد  غرض جلب کمک و مهکاري امريکا ادامه يافت؛  تا جائي
نعيم خان در يک گفت و گو با يکي از ماموران شعبه امور شرق 

اظهار  امريکا،، براي جلب نظر )ماتيوس .آلربت جي(نزديک 
گونه مناسب مسلح و به پشتيباني ه ها اگر ب که افغانداشت 

در هندوکش خواهند ايستاد و  ،اياالت متحده متقاعد گردند
شوروي ها را از پيشروي مانع خواهند شد تا به  اياالت متحده 

نش وقت آن را بدهند که از شرق ميانه و جنوب آسيا او متحد
ـ پاکستان ١( ي ها، به دو دليلاما امريکائ. دفاع منايند

ـ در مناسبات منطقه يي، هند با رهربان  ٢سياسي تر بود، 
 پاکستان را بر) نيمه سوسياليست آن با شوروي نزديکي داشتند

که براي  نتيجه  تنها راهي در. افغانستان ترجيح دادند
افغانستان عقب مانده، ضعيف و حمتاج غرض جلب کمک و ساخنت 

فقط ) درآن جهان دو قطيب( ملک باقي ماند جامعه و اعمار
 . شوروي بود

 
که طي کم و  زمامداران آن مقطع تاريخ هم، با رويداد هائي

سوي آمو دريا رخ داده بود، و با  بيش يک قرن گذشته در آن
درک اين واقعيت که افغانان مسلمان از شوروي کمونيست 

قه خاصي به متنفر بودند، چندان عال)  خصوصًا بيخدائي آن ها(
کارحمققانه :از مقاله آقاي سديد(«.نزديکي با شوروي نداشتند
 )جرمن آنالين -افغان ... پرداخنت به اصالت ها است

 
معاون رييس مجهور امريکا به کابل آمد  -، نيکسون١٩۵۴در سال 

گرمي پذيرائي گرديد و داوودخان ه که از او ب و با اين
را براي او شرح داد، مگر  هاي اقتصادي و نظامي خود نيازمندي

هاي افغانستان را  نيکسون قانع نشد و در گزارش خود خواست
تائيد نکرد و صرف کمک اقتصادي امريکا به امداد تکنيکي و 

 .مايل براي پروژه وادي هلمند حمدود و منحصر ماند
 

دولت جديد شوروي از آغاز کار با حکومت افغانستان  ،بر عکس
ريافته بودند که هر چند داوودخان متايل ها د شوروي .گرم گرفت

اما هر کسي که او را در راه رسيدن به هدفش . کمونيسيت ندارد
ياري رساند، حاضر است دست دوسيت به ) نظامي و اقتصادي کمک(

مسکو تصميم گرفت تا با او باالتر از  ،ينا بر بنا. او بدهد
تظارش تصورش کمک کند تا اعتماد او را به پيمانه بيش از ان

 و نيم  لذا دولت شوروي اعتباري بالغ بر سه. دست آورده ب
پزي سيلو  ليون دالر جهت ساخنت گدام غله و کارخانه نانيم 

هاي پايتخت را  براي افغانستان منظور کرد و کار قريريزي جاده
ها حکومت افغانستان را از مهراهي  اين مهکاري. به عهده گرفت

مئن ساخت و روحيه آن را در شوروي با آمال خود مط احتاد
 . مقابله با پاکستان تقويت منود

 
مطابق مارچ  ١٣٣۴حکومت پاکستان از آغاز سال  ،از جانب ديگر

متام مناطق قبايل را جزء تشکيالت جديد اداري خود ساخت  ١٩۵۵
حممد داوود نسبت به . منود ماعال» يونت غربي«را به نام  و آن
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ديد نشان داد و در يک بيانيه اين طرح پاکستان عکس العمل ش
ايراد منود،  ١٩۵۵ش مطابق مارچ  ١٣٣۴راديويي که شام محل 

را غصب حقوق پشتون  شديدا بر پاکستان اعرتاض کرد و اقدام آن
گريي روابط بني پاکستان و  در اثر اين موضع. ها خواند

افغانستان بيش از حد تريه شد و کار به سفربري و احضارات 
هاي مهديگر کشيد، که  ها و قونسلگري خانه به سفارت عسکري و محله

 .مهه اين جريانات به تريه شدن روابط دو کشور منجر گرديد
 

يي را در کابل منعقد ساخت و مساله   داوود، لويه جرگه سپس
ضرورت خريداري اسلحه از خارج جهت تقويت  پشتونستان را با

در روزهاي  جرگه طي مباحثات خود. اردو به آن پيشنهاد کرد
باره دنبال  پيشنهادهاي حکومت را در ١٩۵۵نوامرب  ٢۵تا  ٢٠

دست آوردن سالح و مهمات حربي از ه منودن مساله پشتونستان و ب
اندکي پس از انعقاد . تصويب منود ،که ميسر شود هر کشوري

لويه جرگه، خروشچف رهرب حزب کمونيست شوروي به اتفاق 
قوس  ٢٣مطابق  ١٩۵۵سامرب د ١۵بولگانني رييس آن دولت در 

به کابل آمد و در پايان مذاکرات با زمامداران ١٣٣۴
جانبه  هاي مهه مرب مهان سال کمکادس ١٨تا  ١۶افغانستان از 

ها که ماهيت اقتصادي  آن خبش از اين کمک. کشورش را وعده داد
ميليون دالري براي کارهاي انکشايف   داشت به شکل اعتبار يکصد

ت، تاسيس کارخانه جنگلک، ساختمان ميدان رشد زراع: چون
شد و  مهوائي کابل و دستگاه توليد برق نغلو در مهان وقت اعال

مهراه با آن رهربان شوروي محايت خود را از افغانستان و هند 
هاي  اما کمک. بر سر مساله پشتونستان و کشمري ابراز داشتند

سرنوشت هاي بعدي بيش از مهه بر  نظامي آن دولت که در سال
گرديد ويل حدود و  مافغانستان تاثري انداخت، پس از مدتي اعال

 .مقدار آن معلوم نشد
 

نچه مسلم است اين است که از آن تاريخ به بعد مگر،آ
افغانستان بطور کلي به جنگ افزارهاي ساخت شوروي وابسته شد 

ن نظامي شوروي به کشور سرازير او مهراه با آن سيل مشاور
هاي  تربيت نظامي صدها حمصل افغاني در آموزشگاه عالوتا. گرديد

هاي  هاي حربي و کاربرد سالح شوروي به منظور فراگريي تکنيک
ن روسي در قطعات نظامي اردوي اشوروي و حضور مشاور

نريوهاي   کليه افغانستان براي بيش از بيست سال متواتر، ب
ن اي. مسلح افغاني، اردو و قواي هوايي، را تغيري شکل داد

تغيري شکل و نوسازي اردو که شوروي در آن نقش مرکزي داشت، 
توانست نقش  مانده مانند افغانستان، مي در يک جامعه عقب

 . تعيني کننده در سرنوشت دولت داشته باشد
 

شوروي از مهان آغاز رخنه نظامي در افغانستان،  ،افزون بر آن
جهاني  تنها به حتويل دادن جنگ افزارهاي باقيمانده از جنگ

دوم که هنوز مرتوک و غريقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، 
اذهان و افکار قشر روشنفکر و تعليم » شوروي ساخنت«بلکه به 

 .يافته جامعه نيز پرداخت
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جاي آن رژمي ه ي که داوود رژمي شاهي را سرنگون و بيها در سال

 مجهوري را مستقر ساخت، يکبار ديگر مساله پشتونستان را مطرح
از وسيله برخي ه هائي که توسط پاکستان ب العمل ساخت، اما عکس

وابسته به سازمان استخبارات نظامي پاکستان چـون  هاي  افغان
 بر ضد امنيت داخلـي کشـور  حکمتيار و امحدشاه مسعود و رباني 

ور سـاخت تـا بـر سياسـت     بسازماندهي شد، داوود را جم١٩٧۵در 
اش جتديد نظر منايد و روابطش را با مهسايگان خـود يعـين     خارجي

 . ايران و پاکستان هببود ببخشد
 

شوروي که خمالف نزديکي افغانستان با پاکسـتان و ايـران   اما 
جانب حـزب وابسـته بـه     ثور از ٧بود، با سازماندهي کودتاي 

خــود يعــين حــزب دموکراتيــک خلــق افغانســتان، رژمي داوود را 
 . دخلواه خود را در کابل مستقر ساختسرنگون و رژمي

 
نسـتان  پشتو«افغانستان شناس امريکائي  -بارنت روبني ۀبه عقيد

 يپشتون پاکسـتان و افغانسـتان معنـا    يها ستيوناليناس يبرا
 ثيـ حه کشور مستقل گرفته تا  بـ  کيداشت که از  يمتفاوت يها
خبـش   کيـ دولـت پاکسـتان و تـا     بيخود خمتار در ترک التيا کي

 يمسـاله پشتونسـتان بـرا   .  شد يافغانستان پنداشته م مهيضم
درخـدمت   يگذشته ابزار هده نيسابق و هندوستان در چند يشورو

خواسـتند   يهـا مـ   يشـورو . آمـد  ياهداف خود شان به حساب مـ 
. فشـار قـرار بدهنـد    ريـ افغانسـتان ز  قيـ پاکستان را از طر

ترس از  ادجيپاکستان را با ا يخواست منابع نظام يهندوستان م
 .منحـرف سـازد   ي از توجه به مساله کشمريبثبات غر يب يمرزها

 يعرصـه داخلـ   پشـتون در  ستينالويناس يپشتونستان برا هيداع
شـده    لهيوسـ  نيشان هبرت ياسيدر خدمت اهداف س زيافغانستان ن

پشتونستان  هيداع حکمرانان افغانستان از مستيب قرن در. بود
 يسـود مـ   شيحکومـت خـو   تيتقو يقوم پشتون برا تيجلب محاجهت 
 )شکست بن بست، سايت آمسايي(».بردند

 
دام ه که افغانستان را ب متاسفانه داعيه پشتونستان مهچنان

اش را هم خورد،   داوود و خانواده ها انداخت، عاقبت سر روس
زيرا براي رسيدن به . تشکيل شود» پشتونستاني«که بدون آن

ان آن سوي خط ديورند نقش چنني هديف، حترک و پويايي خود مردم
پروسه را تندتر  ستتوان سازنده داشت و عامل خارجي فقط مي

 .دکنيا کندتر 
 

به  ١٩۶٣پسرخان عبدالغفارخان در سال  -لويل خاناخان عبد
بازگشت خود به پاکستان طي مقاله  افغانستان سفرکرد، و در

جرايد پاکستان موضوع پشتون هاي آن طرف سرحد  ي دريکي ازي
طرح کرد که آيا هبرتاست با افغانستان يکجا شوند و يا با  را

هاي زيادي راجع  نامربده در مقاله مثال .پاکستان باقي مبانند
هاي پاکستان ارائه داشته  به پسماني افغانستان و پيشرفت

هايش اين بود که در مهان سال تعداد  يکي از مثال. بود
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 نفر بود، در ٩٠٠٠ورپيشا يونورسيت شاگردان اناث کاجل دخرتانه
 نفر مي ٢٠٠٠که متام شاگردان پوهنتون کابل، در حدود حايل
واقعيت اينست که زعماي پشتونستان ) ٢۵٧اميد،مشاره .(شد

 .خواستند با افغانستان مدغم گردند  هيچوقت مني
 

در زير  سران قبايل پشتون مقيم پاکستان متاسفانه رهربان و
 پنجاه ساله سلطه انگليس، سالتاثري مکتب خدعه و نرينگ يکصدو 

ها هم حکومت افغانستان را فريب دادند و پول گرفتند و ثروت 
و سرمايه اندوختند و هم در عني حال از حکومت پاکستان و هند 

آوردند و داد و فرياد اقوامي را که  دست ميه نيز امتياز ب
 راه انداخته بودند، خاموش کرده، پي کار خود ميه خود ب

بدل آن مهه مصارف  ين است که حکومت افغانستان دررفتند، ا
خاطر اجياد ه انگيز ب هنگفت پويل و مايل و تبليغات هيجان

ها در حواشي مرزي و جتهيز و تسليح مردم قبايل، در  آرامي نا
طول سي سال جنگ سرد خود با پاکستان، هيچ دستآوردي نداشته 

هاي سياسي  است، بلکه برعکس، اين داعيه زمينه هبره برداري
داعيه  ،که اشاره شد دهلي و مسکو را مساعدتر ساخت و چنان

خان و خانواده او را خورد و سپس  داوود پشتونستان، ابتدا سر
پاکستان انتقام آن مهه تبليغات و ختريبات شفاهي و عملي را 
ازمردم و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و 

دو نيم دهه اخري بر کشور ما وارد  چنان ضربات هالکتباري در
را در سراشييب زوال و جتزيه و چند پارچگي قرار  ساخت که آن

ايتالف بني املللي به رهربي امريکا جلو اين  داده است و اگر
 .جتزيه را نگريد، رهربان تنظيمي در حتقق اين نيت تالش دارند

 
ه قدر بيشرت ب مانست که هر داعيه پشتونستان به سرابي مي

شد، به مهان اندازه بيشرت خستگي و درماندگي  دنبالش تالش مي
ماند که  کالم ديگر، پشتونستان به ُمردابي ميه ب. در پي داشت

هر چه بيشرت در آن پيش بروي، بيشرت درآن غرق خواهي شد و تالش 
 .است يشنتدر جهت به چنگ آوردن آن، تالش در جهت نابودي خو

 
پاکستان، در  خان و گروه فشار بر گريي داوود  موضع واقعًا

ه حال حمتاجي ب شرايط عدم توانايي نظامي و اقتصادي و در عني
گي رهربان مردم قبايل به   عالقه هاي ترانزييت پاکستان و بي راه

سري حمض پنداشته مي  کار بيهوده و خريه  ترديد يک شان، بي استقالل
گي و هدر رفنت شود و نتيجه آن جز تريه شدن مناسبات نيک مهساي

هاي خارجي و عوايد داخلي چيز ديگري  ها دالر قرضه ميليون
 .نبوده است

 
اگر آن مهه پول هنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندهاي 

هاي توليدي  هاي آبياري و زراعت و تاسيس کارخانه  آب و کانال
ها افغان کارطلب، کار و  رفت، يقينا براي ميليون کار ميه ب

شد و جمبور به عرضه تقريبا رايگان نريوي  ي هتيه ميلب نان
ثانيا عناصر عظمت طلب بايد . شدند بازوي خود در خارج مني

تر   مانده شدند که افغانستان خود کشور فقريتر و عقب متوجه مي
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  از پاکستان است و با دست خايل و زور کم مني شود چنني داعيه
 .ي را حتقق خبشيدي
 
 يافته است؟ پايانتان آيا مساله پشتونس 

 ١٩٩٢افغانستان در  قدرت رسيدن تنظيم هاي اسالمي دره با ب
شد،  يافته تلقي مي پايانظاهرًا مساله پشتونستان يک مساله 

 يک در صدها زد و پاکستان هر زيرا رهربان تنظيمي افغان در
 يک سرمايه هايي در بانک هر افتاده بودند و سياسي گري بند

ريه داشتند که در صورت سرپيچي از نيات هاي پاکستان ذخ
گرديد و دست اين رهربان  ها مسدود مي پاکستان، اين دارائي
رهربان تنظيمي چنان  ،ينا بر بنا .رسيد به هيچ جايي هم مني

را » خط ديورند«از پاکستان ترس داشتندکه جرئت نداشتند نام 
ها،  شد يکي از رهربان تنظيم گفته مي احت. زبان بياورند بر

اسناد خط ديورند را از آرشيف وزارت امورخارجه افغانستان 
را در بدل پويل و امتيازات  خمفيانه بريون برده و شايد آن
 . ديگري به پاکستان فروخته باشد

 
به يک  خواهد اينک داعيه پشتونستان از صورت يک آرمان، مي 

 که در پاکستان اکنون دهل احتاد ابدين معن. حقيقت تبديل شود
گردد  نار و کنفرانس داير مييشود و سيم پشتون ها نواخته مي

سوي خط ديورند  و داعيه چنان است تا از ترکيب پشتون هاي آن
توان  آيا مي. ساخته شود» پشتونستان« ،و اين سوي خط ديورند

جرئت طرح و اجراي  کسي کرد که بدون استشاره امريکا، تصور
ع ما را به ياد طرح ؟ اين موضوشته باشدادچنني کاري را 

سه «تقسيم افغانستان از سوي داکرت عنايت اهللا شهراني به 
بزرگ مي اندازد که يکي از اين ايالت ها به نام » ايالت

 .نام گذاري شده بود» پشتونستان«
 

اين مساله را طرح کرد ) ٢٠٠٣ اکترب ٢٩( عقرب ٨در  تاميز آسيا
ال غربي پاکستان هاي رسيده از ايالت سرحد مش گزارش«: نوشت و

و ايالت بلوچستان حاکي از احياي جمدد جنبش قومي پشتون ها و 
منطقه مرزي . است »خط ديورند«حساس  ۀها روي منطق فعاليت آن

بني افغانستان و پاکستان که به طور مرتب شاهد عمليات نظامي 
پاکستان به منظور زهر چشم نشان دادن از قبايل خمالف حکومت 

انتخابات اخري در ايالت سرحد پاکستان، ائتاليف در . مرکزي است
الدن حتت عنوان  از شش حزب بنيادگراي حامي طالبان و بن

خبشي از ائتالف حاکم بلوچستان به قدرت » متحده جملس عمل«
  .»رسيدند

 
برخي مقامات افغاني صحبت از ... «: می افزايداين نشريه 

کستان مثل نقشه جديدي مي کنند که در آن شهرهاي مهم پا
مقامات . شوند پيشاور و کويته جزو افغانستان حمسوب مي

خان «پاکستاني هم اخريًا از مالقات هايي بني حامد کرزي و 
رهرب پشتون ها مطلع شده اند که باعث نگراني » عبدالويل خان

که فهميده اند اين مذاکرات با  خصوص اينه ها شده است، ب آن



 184

: دهد نشريه ادامه مي» .است ترغيب امريکايي ها صورت گرفته
مالقات اخري ويل خان و حامدکرزي که برخالف روند مذاکرات و «

و بلوچستان  نارهاي برنامه ريزي شده در اياالت سرحديسيم
را داغ تر از مهيشه کرد، » پشتونستان«اجنام شد، حبث داغ 

هيات منايندگي . هم هست موضوعي که به وضوح مورد محايت امريکا
اي مقيم امريکا و اروپا نيز از پيشاور و کويته، ه افغان

مناطق کليدي مرز ديورند، ديدار و از احتاد پشتون هاي و 
ديورند  ها گفتند که مرز آن. احقاق حقوق آنان محايت کردند

شرايط اجتماعي و اقتصادي  نه تنها برتاريخ پشتون ها، که بر
 . ها نيز تاثري منفي گذاشته است آن
 

 ان شينواري، افغان مقيم آملان، مرز ديورندبه گفته ماک
اين . نتيجه توطئه براي حمدود کردن قدرت پشتون ها بوده است

 هاست که در منطقه شنيده نشده و به نظر مي اظهار نظرها سال
پشتون ها در حال شکل گرفنت  رسد دوباره موجي در محايت از

 . .است
 

منطقه در دهه  هم زدن ثباته شوروي سابق براي ب ،آخرين بار
و قبل از آن از زمان { هشتاد و در دوران اشغال افغانستان 

مطرح کرده بود، اما پس  اين ايده را} چفشقدرت رسيدن خروه ب
از سقوط شوروي و فروپاشي کمونيسم، گروه هاي مليگراي پشتون 

براي خنستني بار در تاريخ پاکستان با  موضوع را خامته دادند و
مجعيت » نواز شريف«پاکستان مثل حزب احزاب دست راسيت 

تا نشان دهند که  پاکستان متحد شدند) مسلم ليگ(مسلمانان 
مساله به وجود آمدن سرزمني پشتون ها ريشه بومي در دو کشور 

 اما . ندارد و مهواره توطئه خارجي بوده است
 

حاال با مداخله نظامي پاکستان در آن منطقه و سکوت مطلق 
ه نريوهاي مليگرا تالش هاي شان را براي ب »متحده جملس عمل«

وجود آوردن يک منطقه پشتون نشني از کابل تا پيشاورو کويته 
موضوعات حساس و حتريک آميزي مانند . دوچندان کرده اند

پشتونستان و توسعه بلوچستان، حربه مناسيب براي شکست قدرت 
احياي جنبش . نظام هاي موجود در افغانستان و پاکستان است

، ها تواند باعث حترک و اجياد جنبش بني تاجيک پشتونگرايي مي
ک هاي مشال افغانستان و در هنايت مبارزات يو ازب ]ترکمن ها[

تواند جنبش هايي براي  مي احت. شود فراوان براي جتزيه کشور
 اين ،البته. به راه بيندازد» بزرگرت«و پنجاب » بزرگرت«کشمري

نتيجه فوري و مهم مطرح شدن . ها مهه عواقب بلندمدت ماجراست
موضوع پشتونستان بي ثباتي در پاکستان، ايران و افغانستان 
است، افغانستاني که در عني مواجهه با اغتشاش و بي نظمي متام 

کمک امريکا نفوذش را در منطقه ه کند تا ب را مي سعي خود
 ) ٢٠٠٣اکتوبر ٣١سايت آريائي، (» .گسرتش دهد

 
يک نوع مشارش معکوس آغاز : اين پرسش که آقاي رشتيا در پاسخ 

خواستيم که پشتونستان ضم  زماني ما مي. گرديده است
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خواهد و پالن دارد که  افغانستان شود، حاال پاکستان مي
اين شکي  در« : گويد افغانستان را جزو پشتونستان سازد؟ مي

نيست که پاکستان از آغاز چنني مطليب را در نظر داشت و ادعا 
که پاکستان برادر کالن است، ويل افغانستان خود را  کرد مي

زعماي پشتون منطقه سرحد مانند ويل خان و . داند کالن مي
ديگران چنني ادعايي دارندکه عالقه هاي پشتون نشني افغانستان 

سال باين طرف  ٢۵٠افغانستان از . بايد جزء پشتونستان باشد
نه مردم  .ه استوجود داشته و سرحدات آن چندين بار تثبيت شد

بايد . را ندارند افغانستان و نه جامعه جهاني حتمل آن
که  افغانستان به حيث يک کل با داشنت حکومت مرکزي بدون آن

دوباره . را جدا منايد کسي درآن رخنه کند، و قسميت از آن
کشورهاي . حدود وثغور جغرافيايي آن تثبيت گردد

دات آن را حمرتم در آن نفوذ نداشته و سرح) مهسايه(خارجي
 )۴١٠مهان منبع، ص ( » .بشمارد

 
 آيا موافقتنامه ديورند يک موافقتنامه مؤقت بود؟

کند  اشاره مي به اين نکته نيز )٢٠٠٣اکترب ٢٩(»آسيا تاميز«
اين باورندکه  بسياري از حکام فعلي افغانستان بر«: که

» سرهنري مور تيمور«و » امري عبدالرمحن خان«توافق بني 
در خط ديورند به عنوان خط مرزي  ١٨٩٣سي در سال انگلي

منقضي شده  ١٩٩٣دوکشور اعتباري صد ساله داشته و در سال 
خواهند که مذاکرات جديدي  مي ها از امريکا حاال افغان. است

 ٣١سايت آريائي، (».در باره خطوط مرزي پاکستان ترتيب دهد
 ) اکتوبر

 
 سالاي مدت يکصدخط ديورند بر موافقتنامهکه  در مورد اين

ديگر از اعتبار ساقط شده است،  ١٩٩٣اعتبار داشته و در سال 
دهد، در  تا آجنايي که تاريخ گواهي مي: بايد گفت که 

بني امري عبدالرمحن  ١٨٩٣نوامرب  ١٢خط ديورندکه در  موافقتنامه
خان و ديورند وزيرخارجه هند بريتانيائي به امضاء رسيده 

ذکرنشده که اين توافقات  هفتگانه آناست، در هيچيک از مواد 
يا تا حضور  براي مدت حمدود مثًال ده سال يا صد سال و

 . بريتانيا در نيمقاره مدار اعتبار است وغريه
 
اين مورد سخنان خود امري عبدالرمحن است که در  رتين سند درهب

 :تاج التواريخ نوشته است
نسبت به . م ١٨٨٧سال  شاه، حکمران امسار در مريزا تيمور... «

د را حتت حفاظت من ومن تعهد اطاعت منوده خود را و مملکت خ
تا از بيم محله دمشن قوي خود محراء خان باجوري، مطمئن  درآورد

از غالم هاي او مقتول منود،  گردد و چون مشاراليه را يک نفر
م، ١٧٩١ماه دسامرب سال  جنرال غالم حيدرخان، در ،سپهساالر من

اسباب زيادي تغيري دولت  منود و اين امر امسار را تصرف
ها به متام اين حماالت ياغيستان،  هندوستان گرديد، زيرا که آن

 سوات و باجور و متام اين واليات يعين چرتال و. چشم طمع داشتند
و دولت  ياغيستان مي باشد وزيري، جزو بنريو چپالس و
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مي، ويل چون هندوستان، اصرارها منودند که من امسار را ختليه منا
ُکنر و ملغان و  نقطه مذکور در دروازه حمالت مملکت من يعين

و  هاي پامري جالل آباد مي باشد، و مشرف بر راه کافرستان و
نگهداشنت اين دروازه معتناي مملکت خودم براي . چرتال مي باشد

مملکت من  سه گوشه ديگر بلخ که در قندهار و نگهداشنت هرات و
 . الزم بود، باشد مي
 

که چغايي را هم  دولت هندوستان اصرار کردند ،و به مهني قسم
مست مچن  بلوچستان و ختليه منامي و در کافرستان و متام ياغستان و

هم مامورين سرحدي هندوستان داميًا مداخله مي منودند و چيزي 
 اين است که يکطرف دولت هندوستان مي ،که اسباب تعجب من بود

مست افغانستان بوده  والياتي را که در بيشرت از اين گفتند ما
الزم ندارمي، چون مايليم افغانستان دولت قوي و مستقلي  باشد

بوده باشد و از طرف ديگر، کوه خوجک را تونل زده راه آهن 
که کارد به جگر من مي  من منودند، مثل اين ]خاک[خود را داخل

آهن  خواهد راه افواهي هم بودکه دولت انگليس مي خرب زدند و
چه به اجازه من و چه بي اجازه من تا قندهار  خود را

منتشر و در جملس پارملان هم مطرح  بياورند و اين خرب در هرجا
من خالصه متام روزنامه جات  یمذاکره بود و در اين باب، وکال

فرستادند،  را در مسايل متعلقه به افغانستان براي من مي
اين دولت روس، در باب  رعالوه ب .دادند مرا متصًال اطالع مي

واليت روشان وشغنان، مشغول فراهم آوردن اشکاالت براي من 
زمحات بود که  فصل متام مهني مناقشات و به جهت قطع و. بود

دوراند به کابل دعوت منودم  مارتيمور سفارتي را به رياست سر
که } شد{و چون مشاراليه شخص سياسي دان هوشياري بود ملتفت

 . اطمينان استاطمينان باعث 
 

مشاراليه به جهت سالميت و حمافظت خود به من اعتماد منوده عازم 
مشاراليه به مهراهي معاونني خود کلنل اليس که  کابل گرديد و

يکي از اجزاء اداره نظامي هندوستان بود و کاپيتان ماتريس 
امسيت و مسرت کالرک که يکي از اجزاء وزارت امورخارجه دولت 

و دکرت فن، حکيم باشي فرمانفرما و مسرت دانالد هندوستان بود 
ها و اجزاء هندي به تاريخ  و چند نفر از حماسبني و منشي

از پيشاور به طرف کابل حرکت منودند  .م ١٩٩٣نوزدهم سپتامرب 
سفارت مذکور به کابل جنرال من غالم حيدر خان از  و در ورود

ني پسرم من اندکي را که عمارت مسکو. ها استقبال منود آن
ها تعيني  حبيب اهللا بود و متصل کابل مي باشد، به جهت منزل آن

  .منودم
 

 چون سر. بعد از جملس رمسي اول، فورًا مشغول مذاکرات گرديدم
زبان  دوراند، شخص سياسي دان بسيار زيرکي بود و مارتيمور

در ... دانست، متام مذاکرات زود اصالح شد فارسي را هم خوب مي
ي قرار داده شدکه خط مذکور را از چرتال و گردنه باب خط سرحد

جا هم تا کوه  بروغيل تا پيشاور کشيده مشخص منايند و از آن
 به اين قسم که واخان و کافرستان و. ملک سياه معني منايند
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طايفه مومند الل پوره ، قدري از وزيرستان جزء مملکت  امسار و
راه آهن  51انسيهمن گرديد و من ادعاي حقوق خود رادر باب است

بلند خيل و ُکرم و افريدي  باقي وزيرستان و مچن نو و چغايي و
هر . دير و چپالس و چرتال ترک منودم بنري و سوات و باجور و و

نامه را در باب سرحداتي که معني شده بود،  دو طغرا قرارداد
خودم و اجزاء سفارت مهر و امضاء منودمي و در قراردادنامه 

چون افغانستان به طور دوسيت ادعاي : شده بودمذکور نيز ذکر 
باب بعضي از واليات چنانکه قبًال مذکور شده  هاي خود را در

 ١٢هلذا به عوض اين مهراهي وجه اعانه که سايل . است قطع منود
بعد از اين  لک روپيه دولت هندوستان تا به حال مي پرداخت،

 )۴٢٠تاج التواريخ، ص ( ».لک روپيه خواهدداد ١٨سايل 
 

يکي از رجل سياسي دوليت و وارد در مساله رشتيا، آقاي 
خط آياجواب اين پرسش که ه ي بيمصاحبه  درپشتونستان، 

 بني حکومت هند بريتانيايي وموقت ديورند يک قرارداد 
موافقتنامه خط «:کند چنني اظهارنظر مي  افغانستان بود؟

رمحن خان و بني امري عبدال ١٨٩٣نوامرب ١٢ديورند که به تاريخ 
عقد شده ) بريتانيايي هند(خارجه  ديورند وزير رتيمارما

. بود، يک موافقتنامه موقيت نبود، بلکه شکل داميي داشت
روي ه حدودي که در تصرف شان بود، ب خواستند انگليسي ها مي

انگليسي ها  .روي زمني تطبيق گردده نقشه تثبيت شود و بعدًا ب
با . امهيت داشت، مدنظر داشتند مناطقي که از نظر اسرتاتيژيکي

هاي  سال امهييت که خط ديورند در نزد انگليسي ها داشت، در
بعد که حکومت پاکستان اجياد شد، وزيرخارجه انگليستان 

خط ديورند را سرحد بني املللي  ١٩۵٠انتوني ايدن، در سال 
صد  ميعاد يک: گويند هايي که مي واب آنه جهلذا ب. کرد ماعال

يورند امتام يافته، بايد گفت که خط ديورند ساله خط د
ارمغان (» .قرارداد موقت نبود، بلکه شکل داميي را داشت

 )۴٠٧، ص ٢اميد، ج 
 

امري عبدالرمحن خان ، تذکرات  منت معاهده وبا توجه به 
شود که اعتبار خط ديورند  اميايي ديده مني هيچگونه اشاره و

رسد  به نظر مي .ن بدهدسال نشا را براي مدت معيين مثًال يکصد
که اين آوازه ها از طرف دستگاه استخبارات نظامي پاکستان 

هاي افغاني داده  سازماندهي و به دهن برخي از رهربان تنظيم
خط ديورند اين است تا  ۀهدف پاکستان از آواز. شده است

داند که افغانستان  افغانستان را به چالش بطلبد، زيرا مي
و امنيت داخلي از دست تفنگساالران خود  دچار حبران بي ثباتي

خواه و ناآگاه از دسايس پشت پرده است و توانايي مقابله با 
به مهني . ي است، ندارديپاکستان را که اينک داراي سالح هسته 

دليل نريوهاي پاکستاني به هبانه مهکاري با نريوهاي ايتالف بني 
و القاعده و پيگرد طالبان  خاطره رهربي امريکا به املللي ب

                                                 
استيشن = آملانی و فرانسوی-استانسيون(به روسی،  -استانسيا.  51

سيای ميانه بود و باش ، چون عبدالرمحان خان سال ها در آ)انگليسی
 .ويراستار -.داشت، اين کلمه را در آن جا آموخته بود
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جلوگريي از نفوذ شان به داخل افغانستان تا چهل پنجاه 
کيلومرتدر داخل افغانستان پيش آمدند و به ساخنت پوسته هاي 
ديده باني پرداختندکه با عکس العمل شديد نريوهاي دوليت و 

 .مردم افغانستان در منطقه روبرو شدند
 

ان مهواره دولت افغانستان پس از سقوط طالب ،به عبارت ديگر
مدعي بوده است که طالبان از مناطق مرزي پاکستان به 

 زنند و افغانستان نفوذ مي کنند و امنيت وثبات را برهم مي
 بنا. مي بايد پاکستان جلو نفوذ طالبان و القاعده را بگريد

نفوذ چريک هاي طالبان  پاکستان با عدم جلوگريي از ،ينا بر
بگريد که مرز پاکستان با ها سند و قول  خواهد از افغان مي

خط  قراردارد؟ و چون دولت افغانستان رمسًا کجا افغانستان در
خواهد با مهراهي  ديورند را قبول ندارد، پس پاکستان مي

ه نريوهاي امريکايي به هبانه مبارزه با تروريسم تا آن حد ب
داخل افغانستان پيش بيايد که مردم و دولت افغانستان دست 

بزنند و بگويند که مرز پاکستان با افغانستان به عکس العمل 
 طبعًا نريوهاي امريکايي نيز مي. جاست مثًال اينجا يا آن

خواهند بدانند که مرز پاکستان با افغانستان در کجاست تا 
 .بقاياي طالبان و القاعده را تا مرز پاکستان دنبال کنند

حدات دو مشکل بزرگ در سر افغانستان فعًال با ،اين بنياد بر
يکي مشکل نفوذ افراطيون طالبان . پاکستان روبرو است خود با

هم زدن امنيت در مناطق جنوب کشور است و ديگري مساله  بر و
که بدون پادرمياني امريکا و سازمان  مشخص شدن خط مرزي است

 .ملل متحد حل آن از توان افغانستان بريون است 
 

ان افغانستان، در متاسفانه اعمال سياست هاي نادرست زمامدار
طول بيش از نيم قـرن گذشته صدمات جربان ناپذيري بر پيکر 

زمامداران افغانستان مني . منافع ملي ما وارد منوده است
دانستند که دو قـرن استعمار انگليس بر نيمقاره هـند به 
مردم آن سوي خط ديورند آنقـدر شعور سياسي داده است، که 

را هبرت از زمامداران ما درک مي  هـر فـرد عادي آن منافع خود
کنند و به مهني دليل است که ليدران احزاب و پارتي هاي آن 
سوي خط ديورند توانستند بيش از سي سال زمامداران 
افغانستان را فـريب بدهـند و پول هائي را که با هـزار 
گردن پيت از کشورهاي متحابه براي عمران پروژه هاي زيربنائي 

دمي، به جيب آن ها خايل کنيم، بدون آن که به دست مي آور
 و سر. کوچکرتين گامي در جهت منافع ملي ما برداشته باشند

اجنام هم معلوم شد که متام آن رهـربان پارتي هاي اقوام صوبه 
مهبستگي ملي خود را با پاکستان  ١٩٧٣سرحد مطابق قانون اساسي

 ١٩٧٣سال اعالم داشتند و مثل عـناصر پاکستاني در انتخابات 
آن کشور شرکت کردند و خود را در سرنوشت پاکستان سهيم و 

نه اين که افغانستان را به عـنوان کشور . ذينفع پنداشتند
 .مادر يا مدعي حق تعيني سرنوشت خود در نظر داشته باشند

 
 :بازنگري داوودخان بر مساله پشتونستان
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نگالدش ي بـ يذوالفقار علي بوتوصدراعظم پاکستان که پس از جدا
به هبانه حفـظ بقيـه پاکسـتان از    به قدرت رسيد، ١٩٧٣سال  در

نابودي، هـر انتقـاد و هـر صـداي آزادخيـواهي را در       جتزيه و
اياالت صوبه سرحد و سرحد مشالغربي  با سرکوب و زندان دنبـال  
کرد و بنا بر اين لشکرکشي به مناطق سرحدي پشتون و بلـوچ و  

چ و پشتون و تاراج هسيت شان، هجوم به حرمي زندگي سياسيون بلو
متام رهربان نيشنل عوامي پارتي و بلوچ هـا را روانـه زنـدان    

تنها در منطقه مري بلوچستان در نتيجه محـالت هـوايي و    ومنود 
و در بـاجور  . تن به قتل رسيدند ٨٠٠مبباردمان و سرکوب خونني 

در منـاطق خمتلـف   . هم براي دولت رفت وآمد آزاد دشوار گرديد
ات دوليت مورد هجوم قرار گرفتند و حوادثي بي مشار در هر مقام

هم جرگه ها ) پشتونستان آزاد(در وزيرستان. دو ايالت رخ داد
ــان    ــربان و بزرگ ــد ره ــزار گردي ــک برگ ــک وگروي ــني رزم در مک
پشتونستان در جرگه ها، جتاوز و دست درازي هاي حکومت را بـا  

پشتون ها اذغان  شدت انتقاد کردند و بر ضرورت احتاد قبايل و
 .داشتند

 
دولت پاکستان راه ساده متهم کردن دولت افغانستان در قبـال  
شورش هاي دو صـوبه را در پـيش گرفـت و نطـاق وزارت خارجـه      
پاکستان بـا نقـل از بوتـو اعـالم داشـت کـه افغانسـتان در        
ــاه   ــت دارد و  اردوگ ــاي مالکي ــتان ادع ــتان و پشتونس بلوچس

ا کرده است، ويل دولت افغانسـتان  خدماتي را براي شورشيان بن
اين ادعاي ها را ميان هتـي خوانـد و اعـالم داشـت کـه دولـت       
افغانستان خواستار حق خود اراديت و تعيني سرنوشـت بـرادران   
پشتون  و بلوچ بوده و حل آن را  از طريق صلح آميز وگفتگـو  

 )جرمن آنالين -عبداهللا جنات، افغان. (مي داند
 

داخله پاکستان جنرال نصرياهللا بابر دسـتور   بوتو ضمنًا به وزير
نصراهللا بابر دست به کار شد و برخي از . داد تا وارد عمل شود

عناصر اخواني غـري ملـي را کـه از تـرس داوود بـه آن کشـور       
بـي ثبـاتي    فرارکرده بودند، به خدمت گرفت و بـراي ختريـب و  

« :بابر طي مصاحبه يي گفـت . افغانستان روانه افغانستان منود
په افغانستان کي د مقاومت غورزنگ بنياد، مـا او هبوتـو   ! هو

ه ړکي داوودخان د ديورند کرشه بيخـي رده ک  ١٩٧٣په . ايشي دي
خـه  څتل يي چي پـه پاکسـتان کـي اوضـاع لـه ثباتـه       ښاو غو
  )جرمن آنالين، خان آقا سعيد -افغان«52...وباسي

 
اآسـتان  آنفرانس آشورهاي اسالمي در شـهر الهـور پ  ١٩٧۴در سال 
سفري افغانستان در دهلـي نـو    -ن پژواكاعبدالرمح .ديداير گرد

نـامربده  . در آن اشرتاك ورزيد مجهوري افغانستان منحيث مناينده
پشتونسـتان و الغـاي    ردر آنفرانس ادعاي ارضي افغانستان بـ 

                                                 
در افغانستان بنياد جنبش مقاومت را من و بوتو ! بله« : ترمجه.  52

داوود خان خط ديورند را بيخي رد کرد و مي خواست   1973به سال .  هنادمي
 .»تا اوضاع پاکستان را بي ثبات سازد
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منود، اما از طـرف مناينـدگان آشـورهاي     حسرحد ديورند را مطر
 .اسالمي رد گرديد

 
که ديد پافشاري برمعضله خط ديورنـد و پنـاه دادن    داوودخان

به ناراضيان بلوچ در افغانستان سبب شده تا پاکستان نيز از 
اين حربه برضد مجهوري نوپـاي او اسـتفاده کنـد و ناراضـيان     

قراربدهـد، و از ايـن    isiاسالمگراي افغاني را زيـر چرتپـرورش   
در روز  طريق فشار متقابل را بـر او  وارد منايـد چنـان کـه    

روشن علي امحدخرم وزير پالن را توسـط گماشـتگان حـزب اسـالمي     
حکمتيارترورکردند و نيز عمليات خرابکارانه را در پنجشـري و  
لغمان و پکتيا توسط گروه هاي اسالمي افغان  به راه اندازد، 

جهت هببود مناسبات خـود بـا پاکسـتان     درشد جمبور داوود خان 
وتو رهرب پاکستان دعـوت منـود بـه    بنابرين  از ب. گام بردارد

 .کابل سفر منايد
 

از » افغانستان در قـرن بيسـتم  «ظاهر طنني، درکتابي به نام 
سفري دولـت افغانسـتان    ١٩٧۵قول داکرت رحيم شريزوي که درسال 

شـريزوي  اولـني پيـام حسـن نيـت      :در پاکستان بوده مي نويسد
: سـانيد داوود را به ذوالفقار علي بوتو صدراعظم پاکستان ر

داوودخان گفت بايد به بوتو گفته شود که ما يک پاکستان و «
براي اين که احساس مـا در ايـن   . افغانستان قوي مي خواهيم

است که اصل سـرحد هندوسـتان از پاکسـتان عبـور کـرده تـا       
وقيت که من پيام را به بوتـو رسـاندم ، بوتـو    . هندوکش است

ان و افغانسـتان  باورش مني آمد که داوودخان چطور يک پاکسـت 
 » ؟.متحد و قوي مي خواهد

 
پاکستان در مسري نـوي   مناسبات افغانستان و: طنني مي افزايد
در اواسـط سـال   . پايان تشنج آغاز شده بـود . قرار مي گرفت

ــک      ١٩٧۶ ــورهاي ي ــه کش ــتان ب ــتان و افغانس ــربان پاکس ره
سعي کردند تا اختالفات شـان را از مجلـه    ديگرمسافرت کرده و

دکتـور رحـيم   . ه با مساله پشتونستان کنار بگذارنددر رابط
] بـراي مـذاکرات  [ ١٩٧۶بوتو در پنجم جون « :شريزوي مي گويد

 به کابل مسافرت کرد و در اين مذاکرات از سر تـا آخـر بـر   
موضوع پشتونستان گپ مي زدند، لکن يک کلمه هم نگفتنـد کـه   

بـــه تعقيـــب آن . را حتريـــک کننـــد] خـــود[طـــرف مقابـــل
ودخان را دعوت مي کند و داوودخان دو ماه بعد به داو]بوتو[

يک دعوت فوق العاده يي بود که هيچ زعـيم  . پاکستان مي رود
در مذاکراتي کـه  . دولت را تا اين حد پذيرائي نکرده بودند

بوتـو بـه داوود   صورت گرفـت،  روز  چهارساعت در  پانزدهطي 
به هر  خوامن و قضية پشتونستان را من تو را پدر مي: خان گفت

خواهم آه مهان طور باشـد، لـيكن فكـر     ترتييب آه تو خبواهي مي
ظـاهر   (».بايد بكنيد آه يك پسر را نزد ملتش خجالت ندهيـد 

 )١٨٧طنني، افغانستان در قرن بيستم، ص
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حل اختالفات با آن کشور به ويژه  سياست تفاهم با پاکستان و
رهربان  در مساله پشتونستان از طريق گفت وگو، مورد محايت

عبدالويل خان يکي از . پشتون در پاکستان نيز قرارگرفته بود
نظامي  رهرب -رهربان برجسته پشتون مالقاتش را با جنرال ضياء

 من در زندان بودم و« :چنني به ياد مي آورد ١٩٧٧پاکستان در 
آقاي ضياءاحلق مرا از زندان خواست و به بيمارستان راولپندي 

مساله افغانستان  بارهاو با من در در آن جا . انتقال داد
. گفتم که حل مساله افغانستان آسان است به. مفصًال صحبت کرد

هر فيصله يي که در مورد افغانستان مي کنيد، مهني وقت آن 
زيرا سردار داوودخان شخصي است که در نبود او فردا . است

. افغانستان با خانه جنگي و تباهي بزرگ رو به روخواهد شد
ضياء احلق گفتم که برويد و مستقيم با وي حرف بزنيد  من به

من مي ترسم که اگر بروم، سردار داوود در باره : او گفت
من گفتم که سردار . سرزمني پاکستان ادعايي را مطرح نکند

بعدًا ژنرال . داوود هيچ نوع ادعايي برخاک پاکستان ندارد
م و وقيت ضياء احلق به کابل رفت و من دو باره به زندان رفت

که ضياء احلق از کابل برگشت، برامي گفت که سردار داوود در 
ضيافت رمسي اعالم کرد که برخاک پاکستان هيچگونه ادعايي 

مهان (» .اين فيصله يي بود که ميان دوکشور صورت گرفت. ندارد
 )١٨٨منبع، ص 

 
 پاکستان در اسالم ميان رهربان افغانستان و ١٩٧٨در ماه مارچ 

اين باور هر دو به نـوعي سـازش    .صورت گرفت ات رمسيمالق بادآ
حدي براي تـرک  داعيـه    در مورد دست يافتند و داوود خان تا

پشتونستان آزاد در برابري اعطاي خود خمتـاري داخلـي اقليـت    
هاي قومي پاکستان حتت شرايط قانون اساسي پاکستان نرمش نشان 

جوانـب روابـط   داد و طي کنفرانس مطبوعاتي اظهار منود که مهه 
دو کشور را حبث کردمي و به مرور زمان مهه چيز در جـايش قـرار   

 .خواهد گرفت
 

نزديکي داوودخان با پاکستان و به ويژه : طنني ادامه مي دهد
به گفته والدي . حتکيم روابط با ايران، شوروي را نگران ساخت

مريباسوف، کارشناس مسايل افغانستان در کميته مرکزي حزب 
احتادشوروي سابق، مقامات شوروي با اين سوال روبرو کمونيست 

 :شدند که داوود به کدام مست مي رود
زماني که داوود در صدد جست وجوي راه ديگري برآمد وخواست «

از شوروي  فاصله بگريد، در آن زمان اين حرکت او ما را 
به خاطر دارم که الکساندر پوزانف سفريشوروي در . نگران ساخت
خمصوصًا . ه ديگري از ديپلومات ها ناراحت بودندکابل با عد

زماني که داوود به کشورهاي عربي سفر کرد و قراردادهايي را 
. عقد منود، اين نگراني را بيشرت ساخت ١٩٧۵با  ايران در سال 

بايد گفت که بعضي از ديپلومات هاي ما به اين اقدامات 
آن ها . ديپلوماتيک و درست داوود توجه زيادي نشان ندادند

خنواستند تا فورًا داوود را متهم به نزديکي با غرب و ايران 
اما تا جايي که من مي دامن، . و دوري با احتادشوروي بکنند
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عده يي ديگر از ديپلومات ها تشويش داشتند که داوود به 
ويل من مي دامن که او به راهي رفت که نه ما . کدام مست مي رود
لبته شواهد زيادي موجود است که ا. نه امريکا مي خواستيم و

، در باره اقدامات .ب. گ. سازمان هاي امنييت شوروي خمصوصًا ک
 )١٨٩مهان منبع، ص ( ».بعدي داوود نگران بودند

 
حزب (ويل شوروي بيکار ننشست و به پريوان خط فکري خود

. دستور داد تا بساط داوودخان را مجع کنند) دموکراتيک خلق
يک کودتاي نظامي  رژمي داوود خان را حزب مذکور از طريق 

سقوط داد وخود برجاي آن تکيه زد و به حتقق نقشه هاي شوروي 
مگر، اين نقشه به جاي آوردن خوشبخيت . در افغانستان پرداخت

براي مردم، کشور و مردم افغانستان را با بدخبيت تارخيي روبرو 
 .کرد
 

مجهوري خود با رياست  هاي اخري سال در خان داوودگفته مي شود 
پاکستان بر سرموضوع خط ديورند به توافقي رسيده بود که اگر 

يا عملي بشود، تا حدودي منافع افغانستان را  شد و عملي مي
شد که پرزدنت داوود با پاکستان  گفته مي. تأمني خواهد منود

به اين توافق رسيده بودند که پاکستان در بندر گوادر 
ک بندر جتارتي آزاد با يک راه بلوچستان براي افغانستان ي

ترانزييت مال التجاره از آن بندرگاه تا افغانستان قبولدار 
شده بود و در مقابل داوود هم موافقت کرده بود تا خط مرزي 

اکنون هم اگر دولت افغانستان .رمسيت بشناسده ديورند را ب
موفق بشود تا چنني امري را بر پاکستان بقبوالند، اين توافق 

خاطراز دست ه تواند بر زخم ناسور افغانستان ب ودي ميتا حد
 ،در غري آن. سوي خط ديورند مرهم بگذارد هاي آن دادن خاک

 بر روابط دو تنش بر سر خط مرزي ديورند ادامه خواهديافت و
 .طرف تاثري ناهنجاري خواهد داشت

 
 :نتيجه

صد و پنجاه سال  يک نشان دادمي که بيش از با اسناد تارخيوار
دست آوردن پيشاور ه خاطر به ست که زمامداران افغانستان با

ي را حتقق يبستند تا چنني داعيه  کاره متام امکانات خود را ب
خبشند، ويل مهگي سر خود را در اين راه از دست دادند تا جايي 

خطر افتاد و هنوز ه افغانستان ب خود که در دهه اخري موجوديت
ر مردمي و اگر واقعًا وطن ما اگ. اين خطر برطرف نشده است

را از  چه مانده است، آن بايد تالش بکنيم که آن پرست هستيم،
خايل و  که با دست  خطر نابودي و جتزيه جنات بدهيم ، نه اين

وقت ديگر خدشه  حايل که وحدت ملي ما بيش از هر شکم گرسنه در
دار شده و اردوي ملي ما به مليشه هاي قومي تنزل کرده است 

براي حفظ امنيت در پايتخت کشور از  جمبور شده امي تاو ما 
رهربي دولت مني  انريوهاي بني املللي، امنيت گدائي کنيم و حت

ناچار ه اين مليشه هاي اعتماد داشته باشد و ب تواند بر
کند، آيا  براي حفاظت جان خود از خارج باديگارد استخدام مي

 چنني ادعايي بي جا و نا معقول نيست؟ 



 193

 
وزير داخله سابق پاکستان در دولت بي  -باُبرنصرياهللا ال نرج

در يک مصاحبه مطبوعاتي در پيشاور ضمن محايت  اخريًانظري بوتو، 
ميان افغانستان » ديورند«از حتريک طالبان، در باره خط مرزي 

را  هيچ سندي وجود ندارد که اين مرز «: و پاکستان گفت 
اخريًا گفته شده . شيده باشدرمسيت خب) يکصد سال(براي مدت حمدود 

که حاصل يک قراداد صد ساله بني انگليس و » خط ديورند«که 
ها از امريکا  افغان. افغانستان بوده ، ديگر اعتبار ندارد

پشتون هاي . مي خواهند که مذاکرات جديد را ترتيب دهد
استقالل طلب نيز با استناد انقضاي اين قرارداد خواهان 

ديد منطقه با تشکيل کشوري به نام تعريف جغرافيايي ج
اگر اعتبار خط مرزي «: ر افزود که باُب. هستند» پشتونستان«

ديورندپايان يافته باشد، پس بايد مرزهاي پاکستان، هند، 
آسياي مرکزي نيز بي اعتبار شده باشد، زيرا مهه  وافغانستان 

 ٢٨ي، يسايت آريا(» .اين مرزها توسط انگليس تعيني شده است
 )٢٠٠٣مربنوا
 

وزارت خارجه افغانستان در مقابل ) ٢٠٠٣نوامرب ٧(عکس العمل 
: در اسالم آباد که گفته بود خربگزاري سازمان ملل متحد

کميسيون سه جانبه امنييت افغانستان، پاکستان و امريکا حبث «
در اين  در باره تعيني خطوط مرزي بني دوکشور و اختالف موجود

از مهان احساسات افغاني آب مي  ،»زمينه را آغاز کرده اند
دنبال ندارد و ه ي جز ادامه تشنج بيکه نتيجه  خورد

 افغانستان را در امر بازسازي و تامني ثبات سياسي لطمه مي
فکر ما اين هبرتين فرصيت است تا اين کميسيون در ه زند، ب

رابطه به تعيني نقاط نامشخص مرزي اقدامات مقتضي از راه 
بدون پا . مذاکره و گفتگو اجنام دهند مساملت آميز يعين

درمياني سازمان ملل و امريکا در اين قضيه، حل اختالفات 
خود طرفني ناممکن به  از توان   و پاکستان مرزي افغانستان 

 . رسد  نظر مي
 

يد واقعبيانه تر موضوع را بررسي کنيم و از مرکب يبيا
قوم ه ب من به صفت يک افغان منسوب. احساسات پائني بياييم

پشتون که در وطن خواهي خود را از هيچ پشتون ديگر کمرت مني 
 :خواهم چند نکته را به عرض مهوطنان خود برسامن مشارم، مي
سوي  هاي آن است که سرزمني ابه اين معن» خط ديورند« نپذيرفنت

خط ديورندکه بعد از جنگ اول افغان و انگليس يعين بعد از 
ا شده اند و به هند بريتانيايي از پيکر افغانستان جد ١٨۴٢

سند و مهچنان مناطقي که  و تعلق گرفته اند، از قبيل پيشاور
معروف به  موافقتنامهاثر  اثر معاهده گندمک و سپس بر بر
بريتانيايي  بني امري عبدالرمحن خان و حکومت هند» خط ديورند«

 به امضا رسيده و شامل اياالت بلوچستان و صوبه سرحد ١٨٩٣در 
به کالم ساده . گردد، دوباره به افغانستان تعلق بگريند مي

ايالت به سه ايالت آن چهار از  تريعين پاکستان جتزيه شود و
! فقط يک ايالت پنجاپ برايش مباند افغانستان تعلق بگريد و
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تواند عملي  آيا چنني کاري ممکن است ؟ و آيا چنني امري مي
صد و شصت سال و حد  يکهم بعد از  باشد؟ وآيا چنني خواسيت، آن

 .خواست معقويل است ؟ هرگز نه ،صد و ده سال جدائي اقل يک
 

خط حتميلي غري عادالنه است که اعضاي يک  ،بدون شبهه خط ديورند
خانواده را دو نيم کرده است و عرصه زندگي برادرانه ميان 

اما بايد خاطر نشان کرد که . آن ها را دشوار ساخته است
افغانستان با ساير کشورها نيز از چنني امري مرزی ديگر خطوط 

غربي کشور با ايران و يا  مرزهایآيا . برکنار نيستند
تاجيکستان با  مرزهایمشايل کشور با روسيه شوروي و يا  مرزهای

 مرزهایآذرباجيان با ارمنستان و  مرزهایازبيکستان و 
ه عادالنه وضع شد، غريه پاکستان و هندوستان در ناحيه کشمري و

عادالنه است؟ متاسفانه  شرقي ما غري مرزهایيم ياست؟ تا بگو
فتوحات  در تعيني مرزهاي کشورها، قبل از هر چيز، عنصر زور و

و بعد استعمار نقش حموري داشته است، نه اختيار و نظر عمومي 
 .مردم

 
کـرد،   در دوراني که انگليس بر منطقـه حکومـت مـي   بنابرين، 

اقـدامات   ،پاکستان به وجود آمـد  وقيت. پاکستاني وجود نداشت
رهـربان پشـتون در برابـر اسـتعمار      ودولت مردان افغانستان 

کندي مهراه بـود کـه هـدف     ابمصلحت انديشانه و چنان انگليس 
حسن نيت افغان ها سبب گرديد کـه  . تارخيي را برآورده نساخت 

پاکستان پيوسته در برابر افغانستان از حيلـه و هبانـه کـار    
عبدالغفارخان براي شـش سـال حمبـوس شـد،      ١٩۴٨سال  در .بگريد

، يکـي از  فقـري ايپـي  . خانه  هاي مردم قبايل مبباران گرديد 
ضمن بياييه يي اظهار داشت  رهربان پرشور وزيرستان در گرو يک 

که پاکستان خملوق سياست هاي انگليس و حممـد علـي جنـاح دسـت     
پاکسـتان را  وي خط مشي دولـت   .بريتانيا است) اجينت(نشانده 

رياکارانــه خوانــد وســوگند يــاد کــرد کــه بــراي اجيــاد يــک 
  .پشتونستان آزاد به مبارزه خود دوام خواهد داد

 
  ١٩۵٨ تـا  ١٩۵۵ بـني سـال  «برخي صاحب نظران بدين باورند کـه  

امکانات واقعي جهت يافنت راه حل سياسـي بـني دو کشـور وجـود     
 ١٩۵٧ و ١٩۵۶ال لياقت علي و سکندر مريزا سهروردي در س. داشت

حممـد داوود بـه کراچـي و در      ١٩۵٧به کابـل سـفرکردند و در  
به امريکا سفر کرد، ويل جلاجت بر مواضع مانع حل قضا  ١٩۵٩سال

در مست پاکستان، يقينًا کشورهاي غربي به خصوص امريکا . يا شد
مست افغانستان نقش شوروي و هند کـه هـر دو بـه خرابـي      و در

القه مند بودند، فقدان نصب العني و خـط  مناسبات با پاکستان ع
حرکت ثابت  و موجود بودن تناقضات درونـي مـانع رسـيدن بـه     

مناسبات آرام بود و در مهان سـال   ١٩۶١سال  تا. نتيجه گرديد
نفـر از مـردم     طي حادثه باجور کـه گفتـه مـي شـود پنجصـد     
بعد ها در ماه . افغانستان کشته شدند مناسبات  بر هم خورد 

ونسلگري و وکالـت هـاي جتـاري افغانسـتان در پيشـاور      اگست ق
 ١٩۶١سـپتامرب ٣وکويته مسدود گرديدند که در نتيجه به تـاريخ  
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ــد   ــع گردي ــي قط ــبات سياس ــدود و مناس ــرحدات مس ــداهللا («.س عب
 )جرمن آنالين -جنات،افغان

 
ذيـدخل و حلقـات   برخي از کشـورهاي  تا هنوز هم متاسفانه که 

خم ناسور اليتام يابد و آب خوش خواهند که اين ز مني  افغاني
اگـر آرزو دارمي کـه ثبـات و     .ني بـرود ياز گلوي مردم ما پـا 
 ما از حبران جنات يابد، هبـرت آن  کشور و امنيت به کشور برگردد

درمياني سازمان ملل متحد  با پا خط ديورند رامعضله  کهست ا
وازگـذاري يـک   (خـان   طبق طرح داوود و دوستان بني املللي خود

اي دامي حـل  بر )گوادر بلوچستان يز ترانزييت آزاد در بندردهل
               .خود درد سر فراهم نسازمي  بيش از اين براي تا م منائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پور عزيز. م. ع

کــعبه اي اعــرابــي بـــه  نـــرسي  تــرسم   

   کني ره که تــو مي روي به ترکستان است

 

 دافقتنامه ديورنرد پذيرش مو نگاهي به

 و   

 موازين حقوق بني امللل
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 :گفتار خنست  

منبع اصلي تنش ميان دو کشور مهسايه   -رد خط ديورند

 :افغانستان و پاکستان

ابط افغانستان و پاکستان، ديده ونگاه سطحي و گذرا بر ر با 

مي شود که در طول تاريخ مناسبات دو کشور غرض آلود، مداخله 

اين در نوع خود . انه بوده استنه و عهدشکگرانه، غري دوستان

بدترين رابطه ميان دو کشور هم آيني، مهفرهنگ، مهزبان و مهسايه 

حتا در زماني که رهربان و مقام هاي . در سطح بني املللي است

رمسي هر دو کشور بنا بر مالحظه هاي خمتلف اين روابط را با 

حسن مهجواري  کلمه هاي چون دوسيت، صميميت، صداقت، حسن نيت و

رنگ و صيقل مي کنند، مني توان از دوسيت واقعي، صميميت داميي 

زيرا بعد از چندي باز هم . و حسن نيت ميان آنان سخن گفت

افغانستان بر مي خيزد که پاکستان به  اتمقام ريادشکايت و ف

افغانستان تروريست مي فرستد و باز هم پاکستان آن را از 

د آنچه در افغانستان مي گذرد، به ريشه رد مي کند و مي گوي

پاکستان ربطي ندارد و پاکستان خود عضو فعال ايتالف بني 

تروريزم در کشورش مبارزه  املللي بر ضد تروريزم است و عليه 

مي کند و اقدام ها و تدبريهايي نيز براي اثبات ادعايش به 

 .دست مي گريد

ضد تروريزم نيز اين در حايل است که نريوهاي ايتالف بني املللي  

در کشور حضور دارند و از زمني و هوا و فضا قلمرو افغانستان 

چنان که آقاي دونالد . را زير کنرتل خويش قرار داده اند

رامسفلد وزير دفاع امريکا در سفر آخرش در منطقه، در پاسخ 

نقش کشور پاکستان در ادامه ناآرامي ها «به پرسشي در خصوص 

که پاکستان براي مبارزه با اعضاي  نيز گفت» در افغانستان

اما شکي  .گروه هاي شورشي فعاليت هاي چشمگريي اجنام داده است

سال گذشته يکي از  ٣٠تا  ٢٥نيست که پاکستان حد اقل طي 

عامل هاي اساسي بي ثباتي و بي امنييت و سراجنام ويراني و 
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تباهي در کشور ما بوده است و با استفاده از شخصيت ها و 

هاي ناراضي از زمامداران حاکم در کابل، چه در حال و  گروهک

چه در گذشته، بدترين زيان ها و خساره ها را بر کشور ما 

از  درين باره صدها مقاله و مضمون و کتاب. وارد کرده است

سوي ناظران امور و پژوهشگران کشور و منطقه به نشر رسيده 

 . است که از موضوع حبث ما خارج نيست

ت، سوال اساسي اين جاست که چرا اين دو کشور که به هر صور

از بسياري جهت ها با هم وجوه مشرتک دارند، مني توانند يا مني 

مشرتکات  خواهند در روابط سياسي شان زبان مشرتک پيدا کنند؟

فرهنگي، ديين و زباني به جاي اين که عامل ثبات، حسن مهجواري 

ي يکدگر شده باشد، و احرتام متقابل به استقالل و حاکميت مل

برعکس به عنصر مداخله در امور داخلي ، سوء تفاهم و بي 

چرا پاکستان  .تبديل شده است ثباتي، به ويژه، در کشور ما 

تا کنون حاضر نشده است با هيچ حکوميت در افغانستان بر اساس 

بر قرار کند؟   دوستانه  ۀبرابري حقوق و احرتام متقابل، رابط

اين وضع  ۀکجا خواهد کشيد؟ آيا در ادام اين وضع به ۀادام

اين فتنه  تنها دولت پاکستان مقصر است يا اين که يک سر نخ

 به دست دولت افغانستان نيز است؟ 

پرسش هايي اند که پاسخ درست و انديشمندانه مي  ،اين ها

زيرا اين مسأله يکي از زيان آورترين و دردناکرتين . طلبند

 ۀغانستان است که نه تنها رابطمعضله هاي سياست خارجي اف

کشور را در تراز بني املللي حبراني ساخته است بلکه به مقياس 

داخلي نيز زيان هاي بيشماري را براي کشور و مردم ما به 

هر شهروند افغانستان حق دارد درين رابطه . بار آورده است

گفتار و کردار مقام . بينديشد و اظهار نظر منايد  فکر کند،

انتقاد ازين امر و به . ليت و رمسي کشور را مداقه کندهاي دو

خط ديورند نام گرفته است، به هيچ وجه  ۀويژه از امري که قضي

خيانت به وطن تلقي مني شود، طوري بعضي ها ادعا مي کنند، بر 

 . عکس مي تواند باعث اصالح کار شود 
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ما شاهد هستيم که در دوران زمامداري طالبان در افغانستان، 

از  ،امحد رشيد روزنامه نگار مشهور که خود پاکستاني است

. سياست کشورش در مورد افغانستان شديدترين انتقادها را منود

 ۀمقام هاي پاکستاني را از سياست هاي ناخبردانه و ماجراجويان

عمل نيز  ۀشان بر حذر داشت و بسياري از پيشگويي هايش جام

افغانستان نيز درين  به يقني مي توان گفت که دولت .پوشيد

و  از مهه طرح  قبل. مورد بي تقصري و به اصطالح طفل معصوم نيست

بر عدم شناسايي خط ديورند در واقع تبديل  سياست مبتين ۀادام

به اژدهاي دوسره يي شده است که با هر دو سر افغانستان را 

شناخنت خط مرزي ديورند . هدف قرار داده است و دارد مي بلعد

ني املللي دو کشور را تشکيل مي دهد، يک امري ضروري که مرز ب

 .منطبق با منافع علياي کشور و صلح و امنيت در منطقه است

انتشار مضمون ها و مقاله هاي متعدد در رابطه با مناسبات 

افغانستان و پاکستان از سوي قلم به دستان کشور بيانگر آن 

ک حمض ۀدرامبسياري از افغان ها طرفدار پايان اين  است که 

        53 .اند

اين درست است که بگوييم افغانستان تا کنون دردسري براي 

پاکستان خلق نکرده است و اين پاکستان است که افغانستان را 

اما تنها اين امر که افغانستان با نشناخنت . آرام مني گذارد

خط ديورند تا اعماق پاکستان دست درازي مي کند، مي تواند 

البته، آناني که توانايي عاقالنه  ن پذيرا باشد؟براي پاکستا

فکر کردن و واقعبينانه انديشيدن را از دست نداده اند و 

يي غري  ۀواقعيت را به جاي آرزو و خيال مني بينند، به نتيج

                                                 

 ؛ُسراب تا ُمرداب از: مسأله پشتونستان  -ستانيسي:  نگاه شود به . 53

 -حيدر مجايل، خليل رومان ؛خط ديورند يا بازي سياسي -ارزگاني

طرح حصار يا  -مهت فاريابي ؛شانس ها و چالش ها: پاکستان -افغانستان

نظري به پيشينه تارخيي  -دوليت فاريابي ؛خط ديورند :ادامه حبران

 .در سايت آريايي... و افغانستان مرزبندي حميط جغرافياي تارخيي
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کشوري که با هيچ خود، چار ايالت از پنج . ازين مني رسند

ظر کشور ايالت کشور ديگر را طلبگار است، آيا مي تواند از ن

مقابل قابل اطيمنان باشد که وقيت صاحب چيزي شد کل آن کشور 

عدم شناسايي يا هبرت بگوييم الغاي خط ديورند و . را طلب نکند

و آن هم بعد ازآن که شناسايي رمسي  -متام معاهده هاي پيش ازآن

در حقيقت به اين معناست که افغانستان  -يک بار صورت گرفت

 . لت کشور پاکستان را از خود مي داندچهار ايالت از پنج ايا

در تاريخ روابط بني املللي اختالف هاي ارضي و مرزي وجود 

اما نه به آن صورتي که حاکمان . داشته و هنوز هم وجود دارد

ما طرح کرده اند، نه به گونه يي که هسيت و موجوديت کشور 

 -ديگر به زير سوال قرار گريد، چيزي که افغانستان در گفتار

هرگاه موجوديت يک  .خواهان آن است -مطابق مشي سياسي اش 

کشور زير سوال قرار گريد، آن کشور ديگر جمبور است متوسل به 

خساره ها و زيان هايي که دولت پاکستان به . اقدام شود

خط  ۀقضي جز  یافغانستان وارد آورده است، مني تواند علت ديگر

 ۀها را نيز به وسيلاين خسارات و زيان . داشته باشد ديورند

 .خود افغان ها وارد آورده است

آيا براي ما افغان ها پذيرفتين خواهد بود هرگاه يکي از 

کشورهاي مهسايه در مورد کشور ما چنني ادعايي داشته باشد ؟ 

طوري که  .پس ما نبايد کور خود، بيناي مردم باشيم. هرگز نه

م که چه دارمي نبينيم که ما چه مي گوييم و يا خنواهيم بداني

پاکستاني ها درين مسايل بسيار ماهرانه و واقعأ  .مي گوييم

وقيت . ديپلماتيک عمل مي کنند و با رمز سياسي سخن مي گويند

که پرويز مشرف در جممع عمومي سازمان ملل متحد در دسامرب سال 

اعالم کرد که حاضر است به خاطر منع عبور و مرور . م ٢٠٠٥

کشورش را با ديوار خار دار ببندد، چيزي مرزهاي  تروريست ها 

بيش از رمز ديپلماتيک، و به بازي گرفنت خط ديورند نبود، 

کيلومرتي خارج از  ٢٥٠٠زيرا اجياد حصار امنييت در مرز بيش از 
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 ۀعالوه بر آن، وجود حصار هم در صورت نبود اراد. توان است

 . ندسياسي مني تواند از گشت و گذار تروريست ها جلوگريي ک

خط ديورند را به زبان مني آورد و اين را هم مني  ۀپاکستان قضي

خط ديورند به ويراني افغانستان دست  ۀگويد که به علت قضي

اما با اين اعالم آقاي پرويز مشرف پيام و رمز . زده است

خنست اين که، او با اين اعالم با مقام هاي . ديگري داشت

د که حال که مشا اين قدر افغانستان اين را مي خواست بفهمان

شکايت از صدور تروريست ها از خاک پاکستان داريد و مي 

گوييد که تروريست ها از مرز پاکستان به افغانستان سرازير 

مي شوند، پس آشکارا بگوييد به زعم مشا خاک پاکستان از کجا 

از تورخم ؟ يا از پل اتک ؟ از مرز پنجاب ؟ و  شروع مي شود؟

 ديگر؟ يا از کدام جاي

يک پيام ضمين به جهانيان نيز بود،  دوم، اين که اين اعالم

زيرا مقام هاي افغاني طوري که . البته با مهني مضمون و حمتوا 

مهيشه خاموش اند تا اين که کسي چيزي به ياد  ،عادت شان است

خط ديورند را  ۀو در چنني موقع ها است که مسأل شان بياورد 

 .طنپرسيت خويش باز هم مطرح مي کنندبه عنوان نشانه و مالک و

طوري که کرمي رحيمي . مهان طوري که مسأله را باال هم کردند

خط ديورند را که به اساس آن نيم پيکر  دولت، سخنگوى

البته، چنني  .افغانستان جدا شده است، يک خط حتميلى خواند

مللل با صراحت کامل ا ادعاهايي با مقررات و موازين حقوق بني

زيرا دستربد غري قانوني به متاميت ارضي و . گار اندناساز

جهان امروز،  در. استقالل سياسي دولت ديگر حمسوب مي شود

کشورها در برابرکشور ديگر هيچگاه چنني ادعاهاي گزاف ارضي 

 .مني کنند

اين جاست که چنني وامنود مي گردد که پاکستان که در امور 

چون افغانستان . دارد دليل و علت .افغانستان مداخله مي کند

نيز با زور کم و غريت بسيار خويش با دست درازي کردن در 
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اعماق پاکستان آن کشور را مي خواهد جتزيه کند و قسمت اعظم 

مللل امروزين اچيزي که با حقوق بني  -خاک آن را مطالبه دارد

 .در تضاد کامل قرار دارد 

طرح مي شد،  حتا در دوراني که اين ادعاها از سوي افغانستان

عده يي از دست اندرکاران امور مي دانستند که افغانستان 

. للي عمل مي کنداملبني  ۀخمالف با مقررات و موازين پذيرفته شد

اما حس خودخواهي و اشتياق به شهرت و ناجمويي طراحان اين 

سراجنام، مافوق منافع ملي قرار گرفت و منافع کلي کشور  قضيه،

   .گرو زلف خيايل پشتونستان بسته شد و مردم افغانستان در

چنني نتيجه گرفته مي شود که در طرح قضيه خط ديورند منافع 

شهرت و  ۀعلياي کشور مد نظر نبوده، بل که قبل از مهه مسأل

 ۀپس ادم. نام آوري شخصي نقش مسلط و اساسي را ايفا منوده است

وطن وضع موجود با تاکيد به عدم پذيرش خط ديورند نه به نفع 

 . و مردم ماست ونه هم از حلاظ حقوقي توجيه پذير مي باشد

 

 :گفتار دوم

 :رد پذيرش بعد از قبول يا ممنوعيت انکار پس از اقرار

. نداشت دبه نام خط ديورن یافغانستان بيش از نيم قرن مشکل

متام معاهده هايي که بعد از  ۀزيرا که افغانستان به وسيل

  انگليس عقد منوده بود، از مجلهموافقتنامه ديورند با دولت 

، و سپس بعد از استقالل توسط .م١٩٠٥کابل سال  ۀتوسط معاهد

 1921سال  کابل  ۀو معاهد. م 1919قرارداد صلح راولپندي سال  

. موافقتنامه ديورند را پذيرفت و به آن نشان صحه گذاشت. م

ني آن کشور را به مهني نام و به مه سپس، بعد از اجياد پاکستان 

و در وقت شناسائي آن کشور   جغرافيايي به رمسيت شناخت ۀحمدود
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نيز هيچ شرطي براي شناسائي اش در مورد مناطق مرزي اش به 

 . جا نگذاشته بود 

 دوازدهيعين . م ١٩٠٥مارچ سال  ٢١در معاهده يي که به تاريخ

ديورند در کابل ميان امري حبيب اهللا خان و  ۀسال بعد از معاهد

اعليحضرت سراج « :تانيا منعقد گشت، چنني مي خوانيمدولت بري

امللت و الدين امري حبيب اهللا خان پادشاه مستقل مملکت 

افغانستان و توابع آن از يک طرف و جناب سر لوييس ويليام 

حمرتم  ۀدولت با عظمت هندوستان و منايند ۀدين وزير امور خارج

پادشاه فوق اعليحضرت  دولت پادشاهي انگلستان از طرف ديگر،

الذکر به اين وسيله قبول مي فرمايد که در مسايل جزيي و 

کلي عهدنامه راجع به امور داخلي و خارجي و قراردادي که 

الدين نوراهللا مرقده، با دولت عليه  امللت و واالحضرت پدرم ضيأ

انگليس منعقد منوده، عمل خواهم منود و خمالف آن رفتار خنواهد 

ويليام دين به اين وسيله قبول مي منايند سر لوييس  مهچنان. شد

که مهان عهدنامه و تعهد که دولت عاليه انگلستان با پدر 

الدين راجع به امور داخلي  مرحوم اعليحضرت سراج امللت و

وخارجي و غريه منعقد منوده، من آن ها را به اعتبار خود باقي 

 چمي دامن و مي نويسم که دولت انگلستان خمالف آن ها به هي

     .»وجه رفتار خنواهد منود

اگست سال  ٨مهچنان در ماده پنجم قرارداد صلح راولپندي  

دولت افغانستان سرحد بني هندوستان «بيان شده است که . م١٩١٩

و افغانستان را که امري مرحوم بول منوده بودند، قبول مي 

. م١٩٢١کابل سال  ۀمعاهد ٢و سراجنام، مطابق ماده  ... منايند

دولتني عليتني عاقدين «افغانستان و دولت بريتانيا بني 

باملقابل سرحد هندوستان و افغانستان را طوري که دولت عليه 

اگست  ٨افغانستان به موجب ماده پنجم عهدنامه که به تاريخ 

هجري در راولپندي  ١٣٣٧ذيقعده احلرام  ١١عيسوي مطابق  ١٩١٩

 ...منايدانعقاد يافته است، قبول کرده بود، قبول مي 
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طوري که مالحظه مي شود، در مهه معاهده هاي ياد شده تاکيد 

شده است که موافقتنامه مرزي ديورند کماکان به قوت خود 

اين شناسايي را مي توان مهچنان از گفتار و رفتار . باقي است

به عنوان دولت جانشني  -زمامداران کشور پس از استقالل پاکستان

نيز در   -پيشني در مهجواري افغانستانبه جاي انگليس يعين دولت 

 ۀمنايند -مهان گونه که جنيب اهللا خان تور وايانا. يافت

: افغانستان در مذاکراتش با مقامات پاکستان چنني مي نويسد

يعين پشتون (ما مني گوييم که تامني حقوق و حريت و هويت آنان «

 . ...به نقص پاکستان و رفقاي مسلمان آن ها متام شود) ها

پشتون (تنها چيزي که ما مي خواهيم، آن است که افغان هاي 

ديورند و سند با اتونومي کامل کشور واحد تشکيل  ۀميان) هاي

اين نقطه را نيز . ... منايند که از قوميت آنان منايندگي کند

به افراد حکومت پاکستان توضيح کرده ام که نبايد مراجعات و 

کومتم را مداخله در امور اظهارات من و نظريات و اقدامات ح

 .پاکستان حمسوب دارند يا خمالف پرستيژ خويش بشمارند

شناسايي اين امر مطابقت کامل با حقوق بني امللل دارد که 

تغيري مرز دولت ها را بدون توافق طرف ها ذينفع غري قابل 

قبول مي داند و مرزها در صورت جانشيين کشورها نيز خلل 

 .ناپذير اند

در حقوق بني امللل  ن اين شناسايي را پس گرفت؟آيا مي توا

، شناسايي پس گرفته »ممنوعيت انکار پس از اقرار« ۀمطابق قاعد

عبارت از عدم امکان » ممنوعيت انکار پس از اقرار«. مني شود

تغيري موضع خود پس از پذيرش يا شناسايي  وضعيت جديد است به 

وضعييت اعالم کند، اين معنا که هرگاه دوليت رضايت خويش را از 

اين عمل خالف . پس از آن مني تواند موضع خود را تغيري دهد

اصول حقوق بني امللل است و با نظم حقوقي بني امللل ناسازگار 

 .مي باشد
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دعواي «بارز ممنوعيت انکار پس از اقرار را مي توان در  ۀمنون

اين قضيه به مناقشه هاي مرزي . يافت)  Temple Case( »معبد

 ۀمرز مشمول مفاد عهدنام. ن کمبوج و تايلند مربوط مي شودميا

بود، که مقرر مي  54ميان تايلند و فرانسه. م ١٩٠٤تاريخی

مرز به شکل . داشت يک کميسيون حتديد حدود مرزي تشکيل شود

 »پريا و هبيار«معبد  ۀمقتضي نقشه برداري شد، اما تعيني منطق

قشه يي خواست که تايلند از مقام هاي فرانسوي ن. مبهم بود

دولت تايلند . مطابق آن، منطقه در داخل کمبوج قرار مي گرفت

حوادث . نقشه را پذيرفت و تقاضاي نسخه ديگري از آن را منود

تايلندي از  ۀديگري هم رخ داد، از مجله ديدار يک شاهزاد

معبد به عنوان يک مهمان رمسي در حايل که پرچم فرانسه  ۀمنطق

آهتزاز بود، به طوري که ديوان بني  در آن جا آشکارا در

املللي قانع شد که تايلند به طور ضمين حاکميت فرانسه بر 

به عبارت ديگر، تايلند  .مورد مناقشه را پذيرفته است ۀمنطق

 ۀبه علت رفتار خود از ادعاي اعرتاض نسبت به مرز در منطق

 55.معبد ممنوع شد

ورند از سوي با الغاي خط دي. م١٩٤٩اما افغانستان در سال 

خواهان  پارملان آن وقت آنچه را که شناخته بود، پس گرفت و

ادعاي ارضي با پاکستان شد و مشکل جديدي براي خود در قبال 

 . نو استقالل اش اجياد منود ۀمهساي

نيز موضع کشور در عدم شناسايي خط . م١٩٤٩حتا بعد از سال 

ديورند روي آن چه که آن سوي خط . ديورند پيگريانه نبوده است

افغانستان هيچ . مي دهد، براي افغانستان دلچسپي ندارد

در قضايايي آن سوي خط ديورند نکرده است و  (protest)اعرتاضي 

                                                 

فرانسه کشور مرتوپول آن وقت در هندوچني بود که متصرفات هندوچني .  54

  .فرانسه شامل کمبوج نيز مي شد

شاو، ملکم، حقوق بني امللل، ترمجه حممد حسني وقار، هتران، انتشارات .  55
 .٢٢٤. ، ص١٣٧٢اطالعات، 
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مرزهاي . از پاکستان مي داند یبه صورت ضمين آن را جزو

افغانستان و پاکستان از سوي سازمان ملل متحد و متام 

. يت شناخته شده اندکشورهاي ديگر نيز به مهني شکل به رمس

کشور به آن سوي مرز در واقعيت  ۀسفرهاي مقام هاي بلند پاي

 .سفر آنان به پاکستان تلقي مي شود

بايد خاطر نشان بسازم که در روابط بني املللي رسم بر آن است 

قرار گريد،   که هرگاه مسأله يي مورد مناقشه يا اختالف کشورها

مواضع خويش را پيهم و  کشورهاي ذينفع از آغاز کار تا آخر

متداوم در قبال موضع اعالم مي دارند و با هر حتول در رابطه 

اين واکنش حتمي . به موضوع حساسيت واکنش نشان مي دهند 

زيرا حقوق بني امللل توسل به . نيست که با توسل به زور باشد

واکنش مي تواند به شکل . زور را به ممنوع قرار داده است

. اييت از وضع از طريق جماري ديپلوماتيک باشداعرتاض و عدم رض

خط ديورند هيچوقت  ۀاين خصيصه ازسوي مقام هاي کشور در قضي

 . به صورت متداوم و پيگري دنبال نشده است

در افغانستان مقام هاي رمسي از الف تا به يأ در واکنش هاي 

شان در رابطه با مرز پاکستان مي گويند تروريست هاي خارجي 

ران داخلي آنان از مرز پاکستان در افغانستان و دستيا

سرازير مي شوند و بي امنييت و بي ثباتي در کشور را به بار 

و هم   پاکستان  حال اين که هم افغانستان و هم. مي آورند

کشورهاي عضو ايتالف مي دانند که منظور کدام مرز، کدام 

 . جغرافيايي است  ۀمناطق و کدام ساح

ن مناطق مهان منطقه هاي ماوراي خط ديورند ناگفته پيداست اي

اگر . است که مرز رمسي و بني املللي دو کشور را تشکيل مي دهد

منظور از منطقه هاي مرزي مناطق ديگري اند، دولت افغانستان 

بايد در گفتارش واضح منايد و آشکارا بگويد که کدام مناطق 

که سرحدي پاکستان، به نظر افغانستان مناطق مرزي اند 

تروريست ها به افغانستان سرازير مي شوند و کدام مناطق از 
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نظر افغانستان مرز مشرتک به حساب مي آيند و کدام مناطق 

چون دولت افغانستان است که موافقتنامه . مورد اختالف است

آن را ملغا اعالم  ديورند و متام قرارداد هاي مرزي قبل از

  . منوده است

داراي امهيت است که در صورت ارجاي بيان اين امر ازين حلاظ 

که از حلاظ حقوق بني (قضيه به يکي از ارکان بيطرف بني املللي 

، )امللل در رابطه با قضيه خط ديورند غري ممکن به نظر مي آيد

در کنار اصول و موازين پذيرفته شده حقوق بني امللل و رويه 

ه قضايي در سطح جهاني، مهچنان موضع کشورها در قبال قضي

بررسي مي شود، تا ديده شود که آيا اين مواضع در گفتار و 

در کردار مداوم، با ثبات و پيگريانه بوده است يا موقيت، 

پايدار وآيا اين رفتار مداوم، پيگريانه و نا و  کنده و بريده

 .ده يا هنجار عريف شده است يا خري؟مکرر سبب اجياد قاع

را مطرح مي منايند که  مقام هاي کشور وقيت و زماني اين موضوع

چنان که آقاي پرويز . کسي خط ديورند را به ياد شان بياورد

ورنه . مشرف در جممع عمومي سازمان ملل متحد در نيويارک کرد

سوي مرز مي  از زندگي سياسي و از حوادث ديگري که در آن

اين عدم . دارند و نه هم براي شان مهم است آگاهینه  ،گذرد

 . ي دارد، مي باشديکوتي که داللت بر شناساپيگريي حاکي از س

در  می منايد، سکوت که داللت بر شناسايي در حقوق بني امللل

مثال در قضيه . واقع تأييد تلوحيي يک حالت واقعي و مشخص است

للي املميان ناروي و دامنارک که به ديوان بني » گرينلند شرقي«

بني املللي ناروي از سوي ديوان  دادگسرتي سپرده شد، کشور

دادگسرتي هم به جهت اين که دمنارک کنرتل بيشرتي نسبت به 

ناروي، بر گرينلند شرقي اعمال کرده بود و هم به دليل اين 

که، کشور ناروي با اقدامات و اعمال خويش، مالکيت دمنارک را 

مهچنني . در مهه گرينلند به رمسيت شناخته بود، حمکوم شناخته شد

ان کرد که دمنارک حق دارد که به ديوان مذکور خاطر نش

معاهداتش با ديگر دولت ها استناد کند زيرا اين معاهدات 
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دليلي بر شناسايي حاکميت دمنارک بر متامي گرينلند به حساب 

      56.مي آيد

افغانستان در عمل خط ديورند را به رمسيت شناخته  ،در واقع

يله مشکلي است و تنها از گفنت نام آن آبا مي ورزد و بدين وس

را الينحل و ساکت مي گذارد که جربان ناپذيرترين آسيب را به 

مشکلي که به دامن زدن آن . افغانستان وارد منوده است

افعانستان دامي بازنده بوده است و در صورت حل نشدن آن در 

آينده نيز اهرم اساسي فشار برضد افغانستان خواهد ماند 

اين . تيازي به گري آيدبدون اين که نفع حاصل شود و يا ام

مشکل را مي توان به درد دندان تشبيه کرد که به قول معروف 

 57.»دنداني که درد مي کند،  برکندن آن به از ماندن آن است«

 

 :گفتارسوم

 :ملللا رد پذيرش موافقتنامه ديورند و اصول بنيادين حقوق بني 

يزي و مسأله حقوق بني امللل چ سياست چيزي ۀبايد گفت که مسأل

درين موضوع سياست دنيا نه، بلکه حقوق بني امللل . ديگري است

است که اجازه مني دهد معاهدات مرزي جتديد شود و متاميت ارضي 

موازين سياسي الزم . و حاکميت ملي کشورها زير سوال قرار گريد

حال آن که موازين حقوق بني امللل براي متام  .الجرا نيستند

سياست  .ي و واجب الجرا مي باشندالزام  دولت ها و کشورها

از سوي  .مللل باشدا خارجي مني تواند مغاير مقررات حقوق بني

نيز متعلق به مردم آن مرز و » حق خود اراديت«ديگر، مسأله 

هر کشور به  ،در غري آن. بوم است نه مربوط يک کشور بيگانه

خود حق مي دهد به هبانه حق خود اراديت براي ديگران به امور 

 .اخلي کشور ديگر مداخله منايدد

                                                 
، ١٣٨٢بني امللل عمومي، هتران، رضا، موسي زاده، بايسته هاي حقوق  . 56
 .٤٩ص

 .ويراستار -درد دندان کندن است: به مصداق .   57
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اصل عدم : در حقوق بني امللل، اصول و موازيين وجود دارند، چون

توسل و يا هتديد به زور عليه متاميت ارضي يا استقالل سياسي 

اصل برابري حاکميت دولت ها، اصل برابري حقوق   کشور ديگر،

 و تعيني سرنوشت به دست خويش، اصل عدم مداخله در امور داخلي

اصل مهکاري بني  اصل حل مساملت آميز مناقشات بني امللل، يکديگر،

اصل متاميت  اصل اجراي صادقانه تعهدات بني املللي، املللي،

که  ؛اصل احرتام به حقوق بشر اصل ثبات مرزها، ارضي کشورها،

داراي عاليرتين قوت حقوقي بوده و بر روابط کشورها حاکم اند 

 . ق بني امللل ياد مي شوندو به نام اصول بنيادين حقو

به مثابه عايل ترين  -اين اصول در منشور سازمان ملل متحد

بني املللي درج  ملللي و نيز در معاهده هاي ديگرا بني ۀمعاهد

يافته اند که دولت افغانستان نيز مهچون عضو جامعه بني املللي 

افزون بر آن، هيچ . به آنان پيوسته و آنان را پذيرفته است

اين اصول . ي حق ندارد ازين اصول حقوقي سرپيچي کندکشور

موازين عام و مهگاني اند که براي متام دولت ها بدون در نظر 

کليه شخصواره  مهچنان براي و  داشت عضويت آنان به سازمان ملل

 .لرعايه مي باشندا هاي حقوق بني امللل الزم

مان منشور هيچ تعهدي ديگر يک دولت عضو ساز 103مطابق ماده 

ملل متحد قوت حقوقي باالتر از تعهدات منشور ملل متحد 

بناء منشور ملل متحد را مي توان قانون اساسي جامعه . ندارد

 .جهاني نام گذاشت

قضيه خط ديورند حد اقل با اصويل چون اصل متاميت  دامن زدن به 

حق تعيني  ارضي کشورها، اصل ثبات مرزها، اصل برابري حقوق و

خويش و مهچنان اصل عدم مداخله در امور داخلي  سرنوشت به دست

بنأ کوشش مي شود توضيح خمتصري در مورد . يکديگر در تضاد است

 .مفهوم و امهيت آنان در مناسبات ميان دولت ها ارايه گردد

 :اصل متاميت ارضي کشورها
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يکي از عنصرهاي مهم تشکيل دهنده يک  )خاک، قلمرو ارض،(سرزمني

ساس ماديي موجوديت آن را مي سازد و هر است و ا) دولت(کشور

اين بدان معناست که حق مالکيت . دولت مالک سرزمني خويش است

. و حاکميت يک دولت از هرگونه تعرض و دست اندازي مربا است

بنأ احرتام به متاميت ارضي يا به عبارت ديگر، احرتام به کليت  

دوام،  سرزميين يک کشور شرط اساسي صلح پايدار و  امنيت با

هر کشور مکلف است متاميت ارضي . در سطح بني املللي است

کشورهاي ديگر را احرتام گذارد و مهراه با آن هر کشور حق 

دارد در صورت تعرض بر متاميت ارضي اش برمبناي اصل دفاع از 

هرگونه اکتساب سرزمني با . خود، از سرزمينش دفاع کند

اير موازين حقوق بني استفاده از زور يا با توسل به اعمال مغ

 . امللل غري قانوني است

. اصل متاميت ارضي قبل از مهه احرتام به متاميت ارضي کشورهاست

عملي خمالف با اصول و اهداف  يعين اين که دولت ها بايد از 

سازمان ملل متحد، عليه متاميت ارضي و استقالل سياسي و يا 

الف اصول و اعمال خم. يکپارچگي کشور ديگر خود داري ورزند

اهداف سازمان ملل متحد تنها شامل اعمال توسل به زور و 

هر عملي  ۀبرگريند استفاده از نريوهاي مسلح مني شوند بلکه در

بياندازد، نيز مي  ديگري که متاميت ارضي کشور را به خماطره 

آن مجله است الغاي يکجانبه و غري موجه معاهدات  از. گردد

 .مرزي

 : اصل ثبات مرزها

ر تراز بني املللي، قلمرو کشورها با مرزها از هم جدا مي د

مرز کشور است که حاکميت ملي يک کشور را در قلمرو آن . شوند

در نظم بني املللي، مرزها . از حاکميت کشور ديگر جمزا مي سازد

مبناي اصلي اعمال مؤثر اصل متاميت ارضي دولت ها و اصل عدم 

و   م و بي ثبات، موقيتاگر مرز دولت نامعلو. مداخله است

به مهني  . متاميت ارضي نيز آسيب پذير مي گردد تغيريپذير باشد، 
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منظور است ثبات مرزها امهيت اساسي را در نظام حقوقي بني 

امللل کسب مي منايد و به مهني منظور است که معاهده هاي مرزي 

  .موقيت نه بلکه براي مهيشه بسته مي شوند

   :عمده زير است  سه عنصر ۀگرينداصل ثبات مرزها در بر 

اول، به رمسيت شناخنت مرزهاي موجود که مطابق معاهده هاي بني 

 . مللل تثبيت شده اندا

ادعاي ارضي در حال حاضر و مهچنان   دوم ، خود داري از هرگونه

 در آينده، 

سوم، خود داري از هر عمل ديگري که باعث خلل پذيري مرزها 

 .شود

منشور سازمان ملل متحد مقرر شده است که  ٢ماده  ٤بند  در

مهه دولت ها بايد در روابط بني املللي خويش از هتديد به زور «

يا توسل به زور عليه متاميت ارضي يا استقالل سياسي دولت هاي 

ديگر يا از هر اقدامي که مغاير با اهداف سازمان ملل متحد 

 ».باشد، خود داري منايند

 ،صل متاميت ارضي پيوند ناگسستين دارداصل ثبات مرزها که با ا

توسط ديوان بني املللي دادگسرتي در  دعواهاي متعدد از مجله در 

نيکارگوا عليه اياالت متحده  ۀقضيه کانال کورفو، در قضي

مهچنان اصل ثبات مرزها در . امريکا تاييد و اعمال گرديد

 با. امريکاي التني و ميان کشورهاي افريقاي تاييد شده است

دولت ها از دوران   وجود اين که در افريقا مرزهاي متام

و مطابق خواست هاي دولت هاي  استعمار برجا مانده است

حتديد شده است، سازمان وحدت افريقا با قطعنامه  استعمارگر

اصل ثبات مرزهارا به رمسيت شناخت و يکي از . م ١٩٦٤جوالي  ٢١

اصل ثبات مرزها را شعبه هاي ديوان بني املللي، قابليت اعمال 

. را نسبت به مرزهاي کشورهاي افريقايي مورد تصديق قرار داد
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در آسيا نيز اين اصل در اختالفات ارضي ميان کشورهِاي آسيايي 

اختالف ميان (داوري در قضيه معبد  دادگاهاز مجله در رأي 

    58.اعمال و تطبيق شده است ) تايلند و کمبوج

پيشني، يوگوسالوي پيشني،  و نيز بعد از فروپاشي شوروي

، احتاد آملان و احتاد دو مين، ثبات مرزهاي )سابق(چکوسلواکي 

ا موجود مورد شناسايي قرار گرفت و هيچ کشور مرزهايش را ب

که اين خود مظهر ديگر از مهسايگانش مورد سوال قرار نداد 

 .ميان کشورها است الزامي بودن اصل ثبات مرزها

پيشينه هاي قضايي در سطح جهاني مؤيد پس موازين، رفتارها و 

اين واقعيت است که هر عمل يک جانبه يي که به هدف تغيري و 

بازنگري مرزهاي بني املللي اجنام گريد، مغايرت کامل با موازين 

امللل دارد و از حلاظ حقوقي مني تواند توجيه  و اصول حقوق بني

ه جهاني و شناسايي جامع پذير باشد و آن عمل مورد پشتيباني

رويدادها در خليج فارس در رابطه با . قرار خنواهد گرفت

اشغال کويت توسط عراق و يا نپذيرفنت جنبش جداي طلب در قره 

اما . ديگري از اصل ثبات مرزهاي دوليت است ۀباغ کوهستاني منون

اين اصل به هيچوجه نفي کننده تغيري مرزها به اساس توافق 

 . طرف  ها مني باشد

 :عيني سرنوشتصل حق تا

بايد گفت که حق تعيني سرنوشت به دست خويش مني تواند به خودي  

خود، به معناي شناسايي جدا شدن از يک کشور و جتزيه آن 

زيرا درآن صورت متاميت ارضي کشورها مورد سوال قرار . باشد

حق تعيني سرنوشت به دست خويش در اسناد متعدد بني  .مي گرفت

منشور  ١ ۀماد ٢از مجله در بند : املللي تکرار شده است 

اعطاي استقالل به  سازمان ملل متحد، در اعالميه در باره به 

ميثاق بني « ١ ۀ، در ماد»زير استعمار  کشورها و ملت هاي

                                                 
58 . I.Brownlie, Basic Documents in International law, 4th ed. Oxford, Clarendon press,1995. 
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ميثاق بني «و هم در » املللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

» اصول حقوق بني امللل ۀدر اعالمي» املللي حقوق مدني و سياسي

 .م١٩٧٠سال 

حق تعيني سرنوشت به دست خويش بود  به برکت اصل برابري حقوق و

که سيستم استعماري کهن از هم پاشيد به جاي آن ده ها کشور 

  . وجود گذاشت  ۀپا به عرص در سطح بني امللل از نو 

در اين جا باز هم اين سوال مطرح مي شود که آيا حق تعيني 

کشورها در تضاد نيست؟ در پاسخ سرنوشت با اصل متاميت ارضي 

به اين پرسش بايد رعايت ساير اصول حقوق بني امللل را که در 

 .فوق نامربده شد، نيز در نظر گرفت

اما به صورت کلي، حق تعيني سرنوشت شامل سه گروه از مردم مي 

 : شود 

 استعمار،  ۀاول، ملت هاي حتت سلط

شانده نهاي دست  بيگانه که توسط دولت ۀدوم، ملت هاي حتت سلط

 اداره مي شوند 

 .رژمي هاي نژاد پرست ۀسوم، مردم کشورهاي حتت سلط 

مشخصه حق تعيني سرنوشت به دست خويش پيدايش يک جنبش 

. آزاديبخش ملي است که رهربي مردم خود را به دوش مي گريد

به صورت خود جوش از ميان مردم بر مي  جنبش آزاديبخش ملي

نه . دمي و مبارزه ملي مبدل مي گرددخيزد و به يک طغيان مر

به . که از سوي يک کشور خارجي اجياد و سازماندهي شود اين

افغانستان تصميم گرفت، براي «يافت يي که در فوق تذکر  ۀگون

 59.»خبواهد» حق خود اراديت «ساکنان آن طرف سرحد 

                                                 
 .نگاه شود به مقاله سيستانی به نقل قول از رشتيا.  59
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براي مردمان آن سوي  مسأله حق خود اراديت از سوي افغانستان

جا و هم ناروا است، زيرا آنان نه حتت سلطه  مرزهم نابه

استعمار قرار دارند، نه توسط دولت هاي دست نشانده اداره 

چنني  .مي شوند و نه هم حتت سلطه يک رژمي نژادپرست واقع اند

براي ساکنان آن طرف  تصميمي از سوي مقامات افغانستان که 

يني نه تنها با اصل حق تع. خبواهد» حق خود اراديت«سرحد 

براي ساکنان آن طرف سرحد مغايرت دارد، بلکه ناقض  سرنوشت 

زيرا  .اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگران نيز مي باشد

مردمان آن سوي مرز سر نوشت خود را طوري که معلوم است به 

 :دست خويش تعيني کرده ند و آن هم تا کنون دو بار

با رفراندم  يکي در مهان زمان بدو اجياد پاکستان که آنان

اگر آنان نظريه . پيوسنت خويش را به پاکستان بيان کردند

ديگري غري از احلاق به پاکستان مي داشتند، مي توانستند 

  . رفراندم را حترمي منايند

. پاکستان . م 1973بار دوم در زمان تصويب قانون اساسي سال 

 متام احزاب منطقه به مشول حزب عوام ملي که. م 1973در سال 

نام جديدي از حزب پيشني خداي خدمتگار خان عبدالغفار خان 

بود اعالم کردند که واليت سرحدي جزو الينفک و جدايي ناپذير 

پاکستان است و مهچنان چون عنصر پاکستاني در انتخابات سال 

تا کنون نيز بدون کوچکرتين اعرتاضي سياست . شرکت کردند  1973

 . ن تأييد مي کنندهاي پاکستان را در قبال افغانستا

در حايل که خود مردم آن طرف مرز ديورند کوچکرتين عالقه يي به 

اين موضوع ندارند و فکر مي کنند که منافع آنان در چوکات 

اداري و سياسي پاکستان تامني يافته است، دولت افغانستان 

بدون در نظر داشت منافع ملي خويش موضوع جنجال برانگيز 

عواقب . ه است و آن را الينحل مانده استبراي خويش اجياد کرد

زيان آور اين قضيه به حدي است که امروز پاکستان خود را 

و  حامي و مدافع پشتون هاي داخل افغانستان قلمداد مي کند
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بدين طريق اختالف قومي را در افغانستان به زيان کشور ما و 

 .به نفع خويش دامن مي زند

 :اصل عدم مداخله در امور داخلي

طبق اين اصل، هيچ دوليت حق ندارد در اموري که مربوط صالحيت 

مداخله شامل هرگونه . داخلي کشور ديگر است، مداخله کند

تدبري و اقدام اقتصادي، سياسي ، نظامي و غريه است که هدفش 

وادار کردن دولت ديگر براي حصول برخي امتيازها از آن دولت 

 .براي خويش باشد

فوق، چنني نتيجه به دست مي آيد که عدم  با بررسي خمتصر اصول

براي ساکنان آن » حق خود اراديت«شناسايي خط ديورند و طرح 

به صورت ساده مداخله در امور  طرف مرز از سوي افغانستان، 

اگرچه زمامداران کشور ما تا . داخلي پاکستان حمسوب مي شود

ده نبو کنون در عمل مؤفق به مداخله در امور داخلي پاکستان 

اما پاکستان با . قابل پيش بيين هم خنواهند شد ۀاند و در آيند

وجود سکوت درين مورد به متام سطح ها توسط عوامل خويش 

تا جايي که برخي از مقام . درامور افغانستان مداخله مي کند

کشور مقام خويش را مرهون سياست پاکستان مي  ۀهاي بلندپاي

ن زمامداران کشور در اين امر خود بيانگر خام بود. دانند

مسايل سياسي و ندانسنت منافع ملي کشور خود و پختگي 

 . پاکستاني ها در آن است

با وجود به زير سوال قرار دادن متاميت ارضي پاکستان، عدم 

يت براي مردمان آن ديار دشناخنت مرز رمسي و خواسنت خود ارا

ي در چنني مي منايد که سياست افغانستان نه تنها کمرتين نفوذ

ميان مردمان آن مرز و بوم ندارد بلکه اظهار مهدردي اخالقي 

اش از سوي » مهربانانه و برادرانه«نيز به خاطر سياست  را 

 . مردمان آن سوي مرز به دست نياورده است
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گروهي مي پندارند که دمشين پاکستان با افغانستان به علت عدم 

ا هند به خاطر عمق اسرتاتيژيک آن کشور است که در صورت جنگ ب

چيزي که در شرايط . جربان آن به افغانستان چشم دوخته است

متعارف و هسته يي امروزين آن قدر  ۀجنگ افزارهاي پيشرفت

چيزي را که نبايد فراموش کرد اينست . مستدل به نظر مني رسد

 ۀدوستان که دمشين پاکستان يا نرم تر سخن بگوييم اعمال غري

خود نه در علت عدم عمق اسرتاتيژيک  پاکستان را نسبت به کشور

در وجود عدم شناسايي خط ديورند مي  تنهاآن کشور، بل که 

 . توان درک کرد

 

 :گفتار چهارم

 :جانشيين کشورها در معاهدات استعماري

مهزمان با جانشيين دولت ها مسأله هاي مهم در رابطه به 

شيين در جانشيين اجياد مي گردد که مهمرتين آن عبارت اند از جان

معاهده ها، دارايي ها و بدهي هاي دولت، اموال خصوصي، 

 .ملللي، و عضويت در سازمان بني امللل و تابعيتادعواهاي بني 

مورد معاهدات که به موضوع رابطه  جا تنها جانشيين در ينا در

در تاريخ کشورها بعد از يک حتول، تغيري . دارد، بررسي مي شود

ه يک حکومت به جاي حکومت ديگر و يا انقالب اجتماعي وغري

استقرار مي يابد که گاهي مي گويد هرآنچه که حکومت قبلي 

اجنام داده است، به او مربوط مني شود و حتا نام کشور را نيز 

 .درين حالت ها ما از تغيري رژمي صحبت مي کنيم. تغيري مي دهد

. دجانشيين کشور به وجود مني آور ۀتغيري رژمي، دگرگونيي در مسأل

زيرا بر مبناي اصل بقا يا دوام کشورها، کشور کماکان به 

وجودش ادامه مي دهد و دولت کماکان پابند تعهدات ناشي از 

 .معاهدات حکومت پيشني يا سلف اش مي ماند
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 ۀاما اگر تغيرياتي در قلمرو يا سرزمني دولت وارد آيد، مسأل 

للي بدين معنا که مسوؤليت بني امل. جانشيين مطرح مي گردد

سرزميين که درآن حاکميت تغيري يافته است، به دوش کدام کشوري 

پس جانشيين مسأله يي است ناشي از تغيري حاکميت يک  .مي افتد

جانشيين «يا به عبارت ديگر اصطالح . کشور در يک سرزمني معني

به اين مفهوم است که کشوري به جاي کشور ديگر، » کشور

  60.»ر يک سرزمني به عهده مي گريدمسوؤليت روابط بني املللي را د

 اين تغيري حاکميت به شکل هاي خمتلف بروز مي کند که در اين

چون (مانند ادغام و احتاد دو کشور : جا چند منونه ذکر مي شود

احتاد دو آملان، احتاد دو مين، احتاد دو ويتنام و احتاد مصر و 

دو يا  يک کشور و اجياد ۀ، يا جتزي)١٩٦١-١٩٥٨سوريه سال هاي 

مانند جتزيه شوروي پيشني و جانشيين (چندين کشور به جاي آن 

کشور مستقل به جاي آن، جتزيه يوگوسالوي و جانشيين پنج  پانزده

کشور مستقل به جاي آن، جتزيه چکوسلواکي و جانشيين دو کشور 

جتزيه قسميت از خاک يک کشور  و سراجنام،) چک و سلواک به جاي آن

از ايتوپي و پيدايش کشورجديد به نام  مانند جتزيه خبشي( 

 .)ايريرته

متام يا خبشي از خاک يک کشور به کشور  ،چنني حتوالتي ،در نتيجه

يا کشورهاي ديگر که گاهي جديد التاسيس اند، منتقل مي 

کشوري که حاکميت خود را در متام يا خبش از قلمرو اش . يابد

آن در آن  و کشوري که به جاي» کشور پيشني« ،از دست بدهد

 . ناميده مي شود» کشور جانشني« سرزمني اعمال حاکميت مي کند،

در مسأله مورد حبث ما بعد از فروپاشي استعمار انگليس در 

دو کشور هند و پاکستان جانشني کشور پيشني يعين  ،نيمقاره هند

هندوستان در خبش خود و پاکستان در خبش . دولت انگليس شدند

بعد از استقالل هند و پاکستان يکي از اين ادعا که چون . خود

                                                 
جانشيين کشورها در موضوع هاي غري از در زمينه . م١٩٧٨عهدنامه سال  . 60

در زمينه جانشيين کشورها در اموال، . م١٩٨٣عهدنامه سال  معاهده ها و
 .)م١٩٧٨عهدنامه   ٢، ماده١شق ب، بند( اسناد و ديون
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طرف هاي معاهده با افغانستان يعين دولت انگليس از صحنه 

از  ،ساقط شده است و پاکستان طرف موافقتنامه ديورند نيست

زيرا پاکستان مهچون دولت جانشني . حلاظ حقوقي هيچ اساسي ندارد

جاي دولت انگليس را در معاهدات مرزي اش گرفته است و 

قتنامه ديورند بني پاکستان و افغانستان مهچنان با مواف

کشور  ٢٥اين امر را ما در وجود  ۀمنون. اعتبار اش باقي است

نود قرن بيستم ميالدي جانشني  ۀپس از ده  که تنها در سال هاي

 . کشورهاي پيشني شده اند، مي توانيم مشاهده کنيم

اهدات در عمل، عمومأ کشورهاي جانشني و نوظهور اند که مع

کشور پيشني را مني پذيرند، نه کشوري که سال ها قبل استقالل 

کشورهاي جانشني . داشته، و در روابط بني املللي فعال بوده است

و نوظهور به اين علت معاهدات کشور پيشني را مني پذيرند که 

مي گويند که در حني عقد معاهده، اراده و خواست آنان در نظر 

کشور پيشني  ۀمستعمره و يا زير سيطرآنان . گرفته نشده است

چنان که بعد از فروپاشي سيستم استعماري بعد . قرار داشتند

از جنگ دوم جهاني دوم ده ها کشور نو ظهور آسيا و افريقا 

 ۀاستدالل مي کردند که آنان معاهده هايي که بدون رضا و اراد

. يافته است، قبول ندارند آنان از سوي کشور مرتوپول انعقاد

بنا بر فشار اين کشورهاي نوبنياد و پشتيباني بلوک شرق وقت 

 ۀختت(»مطهر ۀلوح«پديد آمد به نام دکرتين  یاز آنان، دکرتين

نسبت به قراردادها و » فاقد تعهد کشور«که منظور ) پاکيزه

يعين اين که دولت . است) کشور مرتوپول(تعهدات دولت پيشني

افقتنامه هاي منعقد جانشني ملزم به اجراي معاهده ها و مو

توسط دولت پيشني نيست و تنها ملزم به رعايت تعهدهاي است که 

خود واجد آن مي باشد و به اراده و رضاي خود آن را پذيرفته 

 .است

در رابطه با دولت هاي نوپا که پس از فروپاشي نظام 

استعماري يا استعمار زدائي پديد آمده اند، رييس کميسيون 

گفت که اين اصل مفروض است که  ١٩٧٤سال  حقوق بني امللل در
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مردم مستعمرات معموأل در موقعييت نيستند که نقشي در قدرت 

مني توان  ،ايفا کنند، بنا بر اين )مرتوپول(واقعي دولت مادر

آن ها را مسوول عقد معاهدات و ملزم به معاهده يي دانست که 

 .با آن موافقيت نداشته اند

عدم تعهد نسبت به  ۀه در برگريندويل اين فقدان تعهد هيچگا

مطهر شامل  ۀدکرتين لوح. معاهدات ارضي نبوده و نيست

افغانستان نيز مني شود زيرا افغانستان سال ها پيش از روند 

زدائي استقالل سياسي اش را به دست آورده و به مهني  استعمار

معاهداتي که در رابطه با . جغرافيايي شناخته شده است ۀحمدود

ارضي يک کشور اند، مانند موافقتنامه ديورند که  متاميت

کرد، معاهده هاي  افغانستان آن را بعد از استقالل نيز تاييد

تنگه ها و رودخانه هاي بني  ۀارضي و مرزي، معاهده ها در بار

غريه، طوري که گفتيم به قوت  املللي، ارتباطات بني املللي و

م الرعايه مني اگر معاهدات مرزي الز. خود باقي مي مانند

 . شدند، مشکالت پيچيده و زيادي در سطح جهاني بروز مي کرد

، ١٩٧٨مطابق کنوانسيون وين در باره جانشيين دولت ها سال 

مرز يا تعهدات  :جانشيين دولت ها تاثريي بر موارد زير ندارد

اساس يک معاهده اجياد  و حقوق مربوط به نظام هاي مرزي که بر

حقوق بني امللل  ۀايي که موجد قواعد آمرانشده باشند، معاهده ه

قواعد عريف موجود بني امللل مي  ۀاند و معاهداتي که اعالم کنند

 . باشند

اصول بنيادين حقوق بني امللل که پيشرت ذکر آن رفت، بدون شک 

از قواعد آمرانه و مهزمان قواعد عريف حقوق بني امللل اند که 

، در رعايت )و چه پيشني چه جانشني(دولت هاي خلف و سلف مهه 

ازآن مجله است اصل ثبات مرزها ي بني . آنان ملزم مي باشند

پس معاهدات مرزي دوران استعمار بعد از استقالل نيز . املللي

 .الزم الرعايه اند
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فروپاشي استعمار، در زمان ما نيز  ۀالبته، بعد از دور

 ۀهطوري که ذکر شد از آغاز د. کشورهاي جديد پديد آمده اند

کشور جانشني به جاي دولت هاي سلف  ، بيست و پنجبيستم ۀنود سد

جانشيين معاهدات در رابطه با اين  ۀمسأل. خويش ظهور کردند

کشورها چگونه حل مي شود؟ آنچه که جانشيين اين کشورها را در 

استعمار زدايي  ۀرابطه با معاهدات از کشورهاي جانشني دور

آنان مستعمره نبوده اند، اينست که چون  ،متمايز مي سازد

پس . در مورد آنان نيز تطبيق مني شود» مطهر ۀلوح«دکرتين 

درين زمينه . معاهدات دولت پيشني براي آنان الزام آوراست

دولت هاي جديدي که : چنني مقرر مي دارد ١٩٧٨کنوانسيون وين 

در اثر انفصال يا جتزيه به وجود آمده اند، وارث معاهدات 

دولت هاي جديدي که ). ٣٤ماده( ل خود هستنددولت هاي ما قب

در اثر ادغام و احتاد دو يا چند کشور به وجود مي آيند، به 

کشورهاي ما  ۀجز در موارد استثنا متام معاهداتي که به وسيل

قبل منعقد شده، در مورد سرزمني هايي که در آن ها قابل 

 ).٣١ماده( اعمال بوده است، مهچنان اعمال مي گردد

 

   :ه جانشيين در معاهده ديورندمسأل

وقيت که پرويز مشرف در جممع عمومي سازمان ملل اعالم کرد که 

مرز  ،حاضر است به خاطر جلوگريي از عبور و مرور تروريست ها

سخنگوى رياست دولت به  -کشورش را با حصار ببندد، کرمي رحيمى

ميزان در يک نشست خربى در رابطه با اظهارات پرويز  ٥تاريخ 

خط ديورند، که در زمان امري عبدالرمحان خان «: گفت مشرف 

شد، براى صد سال مشارى از مناطق، از پامري   کشيده) ١٨٩٣(

بنا بر فيصله بريتانياى   بدخشان شروع تا جنوب غرب کشور را

 .» پيوست  وقت از افغانستان جدا وبا پاکستان کنوىن
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  سال مى 112ود اين معاهده حتميلى حد  از پوره شدن  حاال که

اما  است گذرد، چندين بار اين مساله بني دو کشور مطرح شده

حال آن که نعيم  .صورت نگرفته است ه يی در مورد فيصل

سخنگوى وزارت خارجه پاکستان، روز قبل ازآن در اسالم آ  خان

خط ديورند يک خط   باد در يک کنفراس خربى اظهار داشته بود که

مساله قبال با دولت افغانستان حل  بني املللى بوده، و اين

     .گرديده است

از سخنان سخنگوى رياست دولت به اين نتيجه مي رسيم که 

موافقتنامه ديورند استعماري و حتميلي است و براي صد سال 

اين باره در فوق اشاره شد که  در. اعتبار داشته است

ها استعماري بودن و حتميلي بودن، باعث الغا يا لغو معاهده 

صدساله بودن آن زياد تر بر سر زبان  ۀچرا مسأل. مني شوند

 .زمان مني باشند ۀمعاهده هاي مرزي وابستهاست، حال اين که 

 :حتميلي بودن استعماري و

درين شکي نيست که معاهدات مرزي افغانستان با کشورهاي 

مهسايه در دوراني امضا و تطبيق شد که دو امپراتوري بزرگ آن 

تزاري از  ۀامپراتوري بريتانيا از جنوب و روسيدوران يعين 

خود بودند و سرداران و »» بازي بزرگ«مشال کشور ما مشغول 

نقش اين دو . امريان کشور مصروف حتکيم حاکميت خانوادگي خود

امپراتوري را در حتديد مرزهاي کشور کسي مني تواند اينکار 

و حتميلي  طوري که نه تنها مرزهاي جنوبي کشور استعماري. کند

. است بلکه مرزهاي مشايل کشور نيز استعماري و حتميلي مي باشد

پنجده را در سال  ۀو عالق. م1884 چنانچه واليت مرو را در سال 

 . م دولت روسيه تزاري به زور گرفت 1885

پنجده سربازان مدافع کشور با وجود کمي عدد و  ۀدر عالق

رابر نريوهاي نرسيدن کمک تا آخر مردانه و شجاعانه در ب

اشغالگر رزميدند و با آن هم دولت آن وقت افغانستان بدون 



 221

ادعاي اسرتداد خاک هاي اشغال شده اش، اين دو عالقه را توسط 

مرزهاي  مورددر حايل که در . قراردادهايش به روسيه سپرد

جنوبي کشور در مسايلي مرزي غالبأ معامله ها و سازش هاي 

ران قبايل، طوري که تاريخ گواه پنهاني و آشکار سران و سردا

اگر سازش هاي سران و . است، نقش اساسي را بازي مي کرده است

سرداران مني بود، مردم غيور آن نواحيي کشورآن شجاعت و 

 .مردانگي را داشتند که از کشور دفاع کنند

بنا بر اين، خارج از منطق و انصاف است که تنها موافقتنامه 

تنها فرقي را که ميان . ميلي بگوييمديورند را استعماري و حت

موافقتنامه مرزي ديورند و معاهدات مرزي با مهسايه هاي ديگر 

اينست که مطابق توافقنامه مرزي  افغانستان مي توان يافت،

حال اين . ديورند قبيله هاي پشتون کشور از هم جدا مي شوند

 که مطابق معاهدات مرزي با مهسايه هاي ديگر افغانستان، قوم

هاي ديگر کشور، ورنه از حلاظ حتميلي بودن و استعماري بودن 

کليه معاهدات مرزي افغانستان که حدود سياسي کشور را تشکيل 

عبدا لرمحان خان به جا مانده اند،  مي دهند و از دوران امري

معاهدات استعماري و حتميلي اند يا حد اقل با خواست کشورهاي 

 .استعماري تطابق داشته اند

يلي بودن و استعماري بودن تنها به افغانستان منحصر مني حتم

مثأل کشور مهسايه و در به ديوار ما ايران نيز بر اساس . شود

در مهان روزگاران، » ترکمن چاي«و » گلستان«معاهدات حتميلي 

به نفع روسيه تزار از دست   شهرهاي مهم و آباد مشايل خويش را

اول جهاني دو امپراتوري  رويداد هاي جنگ ۀداد و يا در نتيج

هنگري «بزرگ وقت يعين امپراتوري عثماني و امپراتوري شريکي 

جهان برچيده شدند و در ويرانه هاي آن ده  ۀاز نقش» و اتريش

 . ها کشور نوپا پديد آمدند
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کشورهاي ديگر قاره هاي افريقا، آسيا و امريکاي التني که در 

وپايي قرار داشتند ، کشورهاي استعماري ار ۀگذشته در زير سلط

 . نيز کم و بيش به مهني سر نوشت دچار اند

 ۀدر دوران استعمار و پيش از آ ن سرحدات به گون           

قوانني و مقرراتي که به  . امروز با ثبات و مستدام نبود

چگونگي حفظ و رعايت سرحدات حاکم باشد، به صورت امروز 

ناتوان و کم  وجود نداشت يا حد اقل در مورد کشورهاي

اشغال . امهيت و آن هم، غري اروپاي تطبيق و اعمال مني شد

کشور ديگر که به اتکأ به توامنندي هاي نظامي و اقتصادي 

. چيزي عادي و قبول شده به حساب مي آمد . اجنام مي گرفت

ثبات مرزهاي دوليت  . اما امروز مسأله طور ديگري است

حقوق  ۀپذيرفته شدبه اصل بنيادين و  ،ذکر شد هک طوري

کشورهايي که در گذشته مستعمره  . بني امللل تبديل شده است

و يا نيمه مستعمره بودند، حدود مرزي شان به صورت کل 

درين ميان، کمرت . از دوران استعمار به جا مانده است

کشوري را مي توان يافت که از تعيني خطوط مرزيش راضي 

جياب مي کند که اما صلح و امنيت بني املللي ا. باشد

عدم . مرزهاي موجود به مهني شکل که هست، شناخته شود

شناسايي و نپذيرفنت مرزها به مفهوم دست انداخنت به 

حاکميت ملي و متاميت ارضي کشور ديگر حمسوب مي شود و 

  .منشور سازمان ملل متحد است ۀخمالف اصول پذيرفته شد

سني براي ما شاهد هستيم که عراق نيز زير رهربي صدام ح

بازنگري مرزهايش هشت سال با ايران جنگيد و يکبار نيز کويت 

يي که به دست آورد، اشغال شدن  ۀيگانه نتيج. را اشغال کرد

خود کشور عراق است که اين هم غري قانوني و در تضاد با 

 . موازين حقوق بني امللل است

  آيا  موافقتنامه ديورند براي صد سال بوده است؟ 
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سخنگوى رياست  -ر فوق ياد شد، به قول کرمي رحيمىطوري که د

)  ١٨٩٣(خط ديورند، که در زمان امري عبدالرمحان خان »: دولت

  شد، براى صد سال مشارى از مناطق، از پامري بدخشان  کشيده

شروع تا جنوب غرب کشور را بنا بر فيصله بريتانياى وقت از 

 . »پيوست  افغانستان جدا و با پاکستان کنوىن

اين . تنها دل را مي توان خوش کرد ،با چنني اظهار و استداليل

دليلي نيست که با آن به سر ميز مذاکره نشست و چيزي را 

البته اين تنها يکي از استدالل هايي است براي . اثبات کرد

ورنه دليل هاي . حمق جلوه دادن خويش به آن توسل مي جويند

چيک اساس حقوقي دگر نيز درين مورد زمزمه مي شود که هي

از قبيل اين که، عبدالرمحان خان به زير فشار معاهده . ندارد

هيات افغانستان در قرارداد صلح . را امضأ کرده است

راولپندي از صالحيت خود براي امضأ قرارداد جتاوز کرد، 

پارملان افغانسان موافقتنامه ديورند را ملغا اعالم کرده است 

 .....و

 اما چرا صد سال؟ 

ن در موافقتنامه ديورند چيزي از مدت اعتبار موافقتنامه چو

ذکر نشده است، مي توان مدت آن را بيشرت يا کمرت از صد سال 

 .... صد سال و ٢٠٠و يا هم ١٥٠يا  سال  ٥٠مثأل . نيز گفت

گروهي که به اين باورند که موافقتنامه ديورند مؤقيت بوده و 

ه است، براي اثبات گمان مي برند براي صد سال اعتبار داشت

ادعاي خود هيچ مدرکي ارايه نکرده اند که به شکل مستقيم و 

يا غري مستقيم به موضوع روشين بيندازد و يقينأ مي توان گفت 

اما شواهد عکس آن را تأييد . که چنني مدرکي وجود هم ندارد

چنان که امري عبدالرمحان خان بعد از امضاي . مي کند

اريانش ضمن نطق مفصل از مجله چنني مي موافقتنامه در جملس درب

دولت انگليس ... ويل بعد ازين ترک کينه کردمي ...  :گويد

من هم . سو ختطي خنواهد کرد هيچگاه از فاصل سرحد به اين
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ه به او دادم که از جانب دولت عليه مستقل وثيقه يی

سر هنري ... افغانستان جتاوز متصرفانه به عمل خنواهد آمد

سخنان امري گفت که اين سخنان سراپا   ضمن تأکيدديورند نيز 

 ۀاکنون که مسأل. حقيقت است که ما در سود و زيان هم شريکيم

سرحد فصل شد، اميدوارمي که روز به روز دوسيت و دلگرمي 

 . زيادتر شود

علت اين که در موافقتنامه مدت تذکار نيافته است، اينست که 

زي به ذات خويش مني معاهدات مر. معاهدات مرزي داميي اند

هيچ دوليت مني خواهد حدود قلمرو خويش را . توانند مؤقيت باشند

به شکل مؤقت تعيني کند و به اين وسيله متاميت ارضي و حاکميت 

به هر صورت قلمرو هر . ملي اش را به قمار بعدي موکول کند

کشور که توسط مرزهاي آن از قلمرو دولت ديگر جمزا مي شود، 

مادي موجوديت آن را تشکيل مي دهد و به مهني علت  پايه و اساس

. هر دولت براي حفظ متاميت آن مساعي بزرگ به خرج مي دهد

منطقأ هيچ دولت به تنظيم و تثبيت مرزهايش به صورت مؤقت 

رضايت مني دهد و يقينأ که امري عبدالرمحان نيز اين را مني 

ولت اگر موافقتنامه ديورند مؤقيت مي بود، به د. خواست

شتابزده و عاجل و . م ١٩٤٩افغانستان نيز الزم نبود در سال 

مي گذاشت  د بلکه هبرت مي بود کهنيک جانبه آن را ملغا اعالم ک

معاهده به خودي خود منسوخ مي شد و ! بعد از مدت معني صد سال

ما حاال قانونأ و موافق با موافقتنامه حد اقل صاحب 

 !پشتونستان مي شدمي 

ديورند شايد تشابه  ۀسد برچسپ صدساله بر معاهدبه نظر مي ر

زمني باشد که عمومأ  ۀآن با مواقت نامه هاي اجار ۀناآگاهان

سال از سوي طرف هاي امضا کننده انعقاد مي  ٩٩براي مدت 

مانند موافقت . يابد و در موافقتنامه نيز صرحيأ ذکر مي شود

ختانه ها در زمني براي فعاليت سفار ۀنامه هاي قنسويل و يا اجار

. سال انعقاد مي يابد ٩٩ کشور بيگانه که معموأل براي مدت

زمني به مقصد هاي ديگر نيز مي تواند براي صد سال  ۀاجار
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مانند هانگ کنگ که بر اساس قرارداد اجاره براي صد . باشد

سال به اختيار پادشاهي انگليس بود و آن قرارداد ميان چني و 

هانگ کنگ با  ۀمقايس. يان رسيدبه پا. م١٩٩٧انگليس به سال 

مرزي  ۀزيرا معاهد. مرزي ديورند نيز اشتباه حمظ است ۀمعاهد

اجاره در واقعيت انتقال . زمني چيز ديگري است ۀچيزي و اجار

دولت . مؤقيت حاکميت يک سرزمني از يک دولت به دولت ديگر است

خود را پس از  ۀاجاره دهنده سرزمني مي تواند حاکميت اويل

بارز آن است  ۀهانگ کنگ منون. اي مدت اجاره باز يابدانقض

 . چناچه حاکميت چني بر آن قلمرو دوباره حکمفرما شد

 

 :گفتارپنجم

 شناسايي خط ديورند منطبق با منطق و عقل سليم

طوري که ديده شد، افغانستان براي مدت بيش از پنجاه سال 

از دوران امري . خط ديورند نداشت ۀمشکلي به نام قضي

 ١٩٤٩تا سال ) که حدود مرزي کشور حتديد شد(عبدالرمحان خان 

و پادشاهان خمتلف آمدند و رفتند و هيچ کدام آنان خط  انامري

مرزي افغانستان را زير سوال نگذاشتند و مهه، اين مرز را به 

حتا در هنگام استقالل کشور پاکستان که وضعيت . رمسيت شناختند

ديد آمد، از ادعاي ارضي در جديدي در مهسايگي افغانستان پ

قبال پاکستان سخين به ميان نبود و دولت پاکستان به حدود 

مناسبات سياسي . مرزي کنوني اش به شناسايي افغانستان رسيد

اما الغاي . ميان دو کشور در تراز سفريان بر قرار گرديد

اعالم شد و آن هم در تناقض  ١٩٤٩معاهدات مرزي تنها در سال 

 . هنجارهاي حقوقي بني ملللي در رابطه با مرزهابا موازين و 

مبباران سهوي يا قصدي مناطق مرزي افغانستان از سوي نريوهاي 

دليل ) که ظاهرأ سبب اين امر شد. ( م١٩٤٩پاکستان در سال 

آن قدر قانع کننده، مستدل و مستحکمي نبود که موافقتنامه 
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ان زير سوال ديورند ملغا اعالم شود و متاميت ارضي کشور پاکست

الغاي معاهدات مرزي از طرف افغانستان، متناسب و . قرار گريد

متوازن با عمل پاکستان نبود و اعرتاض افغانستان مي توانست 

ما مهچنان ديدمي که در طرح اين قضيه، . به شکل ديگر بيان شود

نيز نقش  ناجمويي و پيدا کردن شهرت شخصي و خانوادگي  ۀمسأل

بدون اين که منفعت هاي کلي مردم . ه استاساسي را بازي کرد

 .و کشور مدنظر باشد

از سوي ديگر، افغانستان از حلظ حقوقي و قانوني به موقعييت 

و يا با اتکأ بر قرار ندارد که موضع سياسي اش را دفاع کند 

قضاي بني املللي  ۀافغانستان، روي ۀمفاد مواد معاهدات مربوط

حقوق بني  ۀاصول پذيرفته شدناظر به اختالفات ارضي و مرزي، 

امللل و هنجارهاي حاکم بر جانشيين کشورها، حد اقل به ديگر 

کشورها بفهماند که بعد از ملغا قراردادن معاهده هاي مرزي 

  .اش چه مي خواهد بکند و چه هدف در پيش دارد

و باز هم کشور ما توانائي اقتصادي، نظامي و آن وحدت ...

امريکا و زورآوران ديگر  ۀياالت متحدملي را ندارد که مانند ا

امروز، با زور توسل جويد و با اتکأ به زورنظامي آن مناطقي 

را که خوهان احلاقش به خاک خود است، به تصرف خويش در آورد 

با وجودي که  . و پاکستان را جمبور به پذيرش شرايط خود کند

فت، اعمال توسل به زور مطابق حقوق بني امللل طوري که ذکرش ر

نيز غري قانوني است و موازين حقوق بني امللل چنني اجازه يي 

تصرف خاک به زور نظامي . حتا به قدرت هاي بزرگ هم مني دهد

 .يک عمل غري قانوني مشرده مي شود

قدرت هاي بزرگ که عمل غري قانوني را اجنام مي دهند، توانائي 

هم  آن را نيز دارند که چند کشوري را به دور خود بکشند و

مي توانند يک دولت دست نشانده به وجود آورند و به آن کمک 

مايل، نظامي و غريه بکنند تا از آن طريق نيت ها و هدف 

اول  ۀآنان نيز حد اقل در وهل ۀهبان. هايشان را اعمال منايند
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به راست مي مانند و مي توانند مسأله را در يک سازمان بني 

. زمان ملل متحد طرح کننداملللي مثأل در در شوراي امنبت سا

حال آن که ادعاي ارضي افغانستان با پاکستان از روز اول به 

راست مني ماند و غري قانوني بود و به مهني ملحوظ با ترديد 

تنها دو کشور هند و احتاد شوروي . کشورهاي ديگر مواجه شد

دور به شکل تأييد سر مي جنباندند که  ۀپيشني به آن از فاصل

افغانستان براي حصول ادعايش . يل سياسي داشتندآنان هم دل

خود به سنگ  آنچه مي کند، سر به دست ندارد و هر ۀهيچ وسيل

زدن است که زيان هاي جربان ناپذير براي مردم و کشور ما به 

 .بار آورده است

از مهني رو است که شناسايي خط ديورند عملي است منطبق با 

طوري که  مهان. واالي کشور منطق و موافق به عقل سليم و منافع

بسياري از آگاهان معتقد اند، مردم افغانستان با شکم 

گرسنه، تن عريان و پاي برهنه توانايي پرداخنت خساره هاي 

بلند پردازي هاي زمامداران گذشته را ندارند و در آينده 

قريب هفتاد سال است «سيستاني  به قول . نيز خنواهند داشت

رفته باشيم، اما  ن که يک قدم به جلودرجا مي زنيم بدون آ

دمشن پيوسته تيشه بريشًه ما مي زند و مردم ما با پوست وگوشت 

اکنون زمان آن . خود درد اين بلند پروازي را حس مي کنند

فرار سيده است که از مرکب احساسات فرودآييم و جايگاه خود 

و پاکستان را در حماسبات سياسي دريابيم و به اين مساله 

 ».طًه پايان بگذارمينق

به ويژه از اين جهت نيز که مسأله خط ديورند به منبع درآمد  

خوبي براي عده يي از دالل هاي سياسي دو سوي مرز تبديل شده 

 . است

بايد گفت که مسأله خط ديورند در وحدت ملي ما نيز نقش منفي 

عده يي از مهوطنان ما فکر مي کنند که . را دارد بازي مي کند

پايان دادن به قضيه خط ديورند الزم است يک کنفرانس بني  براي



 228

پاکستان،  املللي به اشرتاک کشورهاي مانند امريکا، چني، هند، 

اروپا و سازمان  ۀکشورهاي آسياي ميانه، ايران و مهچنان احتادي

اين ). تدوير کنفرانس جهاني: خالصه(ملل متحد داير گردد 

ر افغانستان متعهد گردند کشورها ضمن تعهد بر عدم مداخله د

بر مسايل حل ناشده بايد حق ! که به عوض دمشين تارخيي

افغانستان بر استفاده از بنادر خمصوصًا در ايران و پاکستان 

تثبيت منايند، بدين وسيله دستيابي افغانستان به راه هاي 

 .آبي تأمني يابد

 با وجود احرتام به ديدگاه هاي اين دوستان، نگارنده به اين

نظر است که دعوت به تدوير کنفرانس بني املللي با ادعاي 

دستيابي به بنادر کشورهاي ايران وپاکستان و دسرتسي به راه 

از زير باران برخواسنت و به «هاي آبي آن کشورها در واقعيت 

زيرا اگرما اول تنها از پاکستان . است »زير ناوه دان نشسنت

 ۀران نيز مطالبطالب خاک بودمي با اين کارخود از اي

از حلاظ سياسي تدوير چنني کنفرانسي غري . مي کنيم) بندر(خاک

چون دولت پاکستان به عنوان جانب قضيه، به . ممکن مي منايد

تدوير چنني کنفرانسي هيچگاه حاضر خنواهد شد و بدون اشرتاک آن 

زيرا درين صورت  . کشور کنفرانس بني املللي نيز بي مفهوم است

بني املللي به خود خواهد گرفت،  ۀط ديورند صبغخ ۀموضوع قضي

حال آن که پاکستان حتا با دولت افغانستان از اظهار وبيان 

اگر مسأله . وجود چنني قضيه يي به طور رمسي انکار مي کند

دسرتسي به بندرها در ميان باشد، يقينأ که ايران نيز چنني 

واهد شد منطقأ هيچ کشور متعهد خن. کنفرانسي را خنواهد خواست

به عوض ادعاهاي نامعقول بندرهاي دريايي اش را به خدمت 

جالب کشيدن پاي ايران درين موضوع است . افغانستان بگذارد

ماهي گرفنت از آب گل «که با منافع اسرتاتيژيک امريکا در

خوب مي خواند، مهان طوري که منافع شوروي پيشني با طرح » آلود

خليل : نگاه شود به.(شتخط ديورند در آن زمان مطابقت دا

چانس ها و چالش ها، در آرشيف : پاکستان -رومان، افغانستان

 ). سايت آريايي
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ديگران، ما افغان ها بايد پيش از مهه از  ۀبراي عدم مداخل

خود شروع کنيم و ياد بگريمي خودمان به آله دست ديگران تبديل 

يچ کشور مداخله کشور ديگر مبدل نشومي، ه ۀاگر ما به آل. نشومي

. ديگر موفق خنواهد شد به امور داخلي ما دست اندازي کند

هرآنچه در کشور ما مي گذرد، قبل از مهه ما خود مسوئول آن 

ما . هستيم و بعد ازآن نوبت مهسايه ها و غري مهسايه ها مي رسد

قطع مداخله را از ميان بربمي و بدانيم  ۀبايد اولرت از مهه زمني

در سطح . توان با ادعاگري آسوده زيست که با مهسايه ها، مني

ما بايد . ملي نيز نا مهگوني ملي را در کشور خود درک کنيم

بدانيم که مهانطوري که انسان ها در قيافه و ظاهر از هم 

متفاوت اند، از نگاه طرز فکر نيز مي توانند اختالف داشته 

م مهانطوري که درگفتار مي گويي. باشند، اين اختالف را بپذيرمي

با تبعيض، . ماست، در عمل نيز مهان کنيم ۀافغانستان ازهم

امتيازخواهي، استثنا طليب، احنصار قدرت، احنصار فکري و 

زدن ها، زجنريبسنت ها، زبان از حلقوم  با کشنت ها،  عقيدتي، 

برآوردن ها، و دم توپ پراندن ها، چيزي که تاريخ کشور ما 

آشيت در کشور اجياد کرد،  مني توان نه صلح و آگنده از آن است، 

نه وحدت ملي به وجود آورد و نه هم از مداخله ديگران در 

 . امان ماند

. در قضايا مهم است که منافع ملي و کشوري در نظر گرفته شود

ابر قدرت  ۀنه قومي و اتنيکي و مهچنان کشور ما نبايد به وسيل

کشور روند قضايا در . ها براي درگريي با مهسايه استفاده شود

هنوز هم گواه آن است که ما از جتربه هاي تلخ گذشته کمرت 

 .آموخته امي

به هر صورت، يگانه راهي که مي ماند مذاکرات دو جانبه و 

باورمند شدن طرف ها از اين امر است که تنها در صورت صلح و 

امنيت، عدم مداخله در امور داخلي است که هر دو طرف يعين هم 

افغانستان . تان برنده واقعي مي شوندافغانستان و هم پاکس

بايد اعالم کند که معاهده ديورند و متام قراردادهاي قبل 
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ازآن را به رمسيت مي شناسد و در مقابل دولت پاکستان بايد 

از هر گونه مداخله در امور کشور ما دست بردارد و از هرعمل 

. بپرهيزد غري دوستانه و فرستادن عناصر خرابکار و خمالف دولت

بني املللي مي تواند درين مورد نقش مثبت ايفا  ۀالبته جامع

 .کند

حق ترانزيت به حبر و از حبر به کشور را مني توان بر اساس 

. ادعاي ارضي و گذاشنت شرط به يک کشور مهسايه به دست آورد

اين کار، طوري که جتارب کشورهاي ديگر حماط در خشکي جهان 

حسن نيت و مهجواري نيک مي نشان مي دهد، مربوط به دوسيت، 

هرگاه ميان کشورهاي مهسايه سياست ها بر اساس اعتماد . شود

متقابل، عدم مداخله، احرتام متقابل به حاکميت ملي و متاميت 

 ۀارضي يکديگر و تساوي حقوق و منفعت متقابل بنا گردد، مسأل

عبور از کشورترانزيت به حبر و برگشت ازآن نيز به سادگي 

 . فصل استقابل حل و 

اما از حلاظ .افغانستان يگانه کشور حماط در خشکي نيست

موقعيت، کشورما يگانه و بي مانند است که کمرت کشور حماط در 

از صلح و . خشکي جهان داراي اين امتياز به خصوص مي باشد

امنيت در افغانستان نه تنها افغانستان، بلکه متام مهسايه 

يت افغانستان با موقعيت در واقع. هاي ما سود خواهند برد

خويش مانند پلي براي ترانزيت به آسياي ميانه، نه تنها 

براي پاکستان مهم است، بلکه براي هند، حتا ايران و 

کشورهاي ديگري که قصد دسرتسي با منابع غين آسياي ميانه را 

دارند و مهچنان براي خود کشورهاي آسياي ميانه از امهيت ويژه 

استفاده از چنني موقعيت يکتا  تنها . برخوردار مي باشد

و از سوي . درصورت صلح و امنيت در افغانستان ميسر است

ديگر، افغانستان نيز نياز دارد که از راه پاکستان به 

اين دسرتسي وقيت ميسر مي شود . درياي آزاد دسرتسي داشته باشد

که مناسبات ميان دو کشور دوستانه باشد و از ادعاهاي ارضي 
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ل يکديگر خود داري شود و افغانستان منافع ملي و در مقاب

 .کشور خود پي بربد و مورد استفاده کشور ديگري قرار نگريد

رييس مجهورافغانستان نيز خطاب به  -چنانچه خود آقاي کرزي 

مناسبات ميان افغانستان «: اعضاي پارملان تازه اجياد شده گفت

صل عدم مداخله و پاکستان بايد بر پايه احرتام دو جانبه و ا

     ١٨"»در امور يک ديگر، گسرتش يابد

ويل بدون شناسايي خط ديورند به يقني مي توان گفت که مناسبات 

وانست بر پايه احرتام دو جانبه به دو کشور هرگز خنواهد ت

متاميت ارضي، تساوي حقوق، حسن نيت، حسن مهجواري و عدم 

انگونه که با مداخله در امور داخلي يکديگر پرييزي شود، مه

 . حلوا حلوا گفنت مني توان دهن را شريين کرد

 سيستاني  

 تقريظي بر مقالًه 

 آقاي عزيز پور

و موازين حقوق بني  رد پذيرش معاهده ديورند«

 »امللل

مقاله مستند پژوهشي و علمي جناب عيد حممد عزيز پور را در 

ارتباط پذيرش يا ممنوعيت انکار پس از اقرار معاهدات 

بر مبناي ميثاق هاي بني املللي و ) مله خط ديورندمنج(

منشورهاي سازمان ملل در زمينه حقوق بني املللي در سايت 

 . آريائي خواندم و در آن به نقطه نظرهاي جاليب برخوردم

براي من اين مقاله نه تنها آموزنده و بسيار دلچسپ بود، بل 

داخته که از آن جهت که به يک مساله ملي و حياتي کشور پر

شده و با درسيت و استدالل قانوني مفاد و مضار آن را تشريح و 
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نشان مي دهد که در طول بيش از نيم قرن اعمال سياست هاي 

زمامداران افغانستان، در عرصه سياست خارجي، مردم  ،نادرست

ما چقدر ضرر ديده اند، و با وجود اين ضررها هيچ دولتمردي 

دعاي ما از بنياد نادرست بابا اين ا: پيدا نشد که بگويد

مطرح شده و بدون آن که يک جو از آن سود ببينيم، گويا کمر 

آخر از اين دولتمردان . کشور خود بسته امي به بربادي خود و

بايد پرسيد که مشا براي مهني مردمي که در حمدوده جغرافيايي 

افغانستان کنوني زندگي دارند، چه گلي به آب داده ايد که 

يک عده مردم ديگري را که نسبت به ما ده چند هبرت مي خواهيد 

زندگي دارند، آن ها را هم با دروغ و تزوير با لشکر 

 يد؟ يبيکاران وگرسنگان يکجا منا

زمامداران افغانستان مني دانستند و مني دانند که دو قرن 

استعمار انگليس بر نيمقاره آنقدر شعور سياسي به مردم آن 

ت که هر فرد عادي آن منافع خود را سوي خط ديورند داده اس

هبرت از زمامداران ما درک مي کنند و به هيمن دليل است که 

سي سال  زاحزاب آن سوي خط ديورند توانستند بيش ا رهربان

زمامداران ساده لوح افغانستان را فريب بدهند و پول هايي 

را که با هزار گردن پيت از کشورهاي متحابه براي عمران 

زيربنائي به دست مي آوردمي به جيب آن ها هدر مي  پروژه هاي

دادمي بدون آن که کوچکرتين گامي در جهت منافع ملي ما 

سراجنام هم معلوم شده که متام آن رهربان  برداشته باشند و

مهبستگي  1973پارتي هاي اقوام صوبه سرحد مطابق قانون اساسي 

پاکستاني  ملي خود را با پاکستان اعالم داشتند و مثل عناصر

 خود را در شرکت کردند و آن کشور 1973در انتخابات سال 

سرنوشت پاکستان سهيم و ذينفع پنداشتند تا افغانستان را به 

عنوان کشور مادر يا مدعي حق تعيني سرنوشت آن ها درنظر 

 .داشته باشند

حماسبه 1947اگر از(شصت سال تريگي روابط نزديک اين مدت  در

مردم ... «سال  32حماسبه کنيم در اين  1973و يا اگر از ) شود
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آن طرف سرحد ديورند کوچکرتين عالقه يي به اين موضوع ندارند 

و فکر مي کنند که منافع آنان در چوکات اداري و سياسي 

پاکستان تامني يافته است، دولت افغانستان بدون در نظر داشت 

کرده  منافع ملي خويش موضوع جنجال برانگيزي براي خويش اجياد

عواقب زيان آور اين قضيه به . است و آن را الينحل مانده است

حدي است که امروز پاکستان خود را حامي و نافع پشتون هاي 

و بدين طريق اختالف قومي را  داخل افغانستان قلمداد مي کند

در افغانستان به زيان کشور ما و به نفع خويش دامن مي 

 )عزيز پور(» .زند

يک از پژوهندگان مسايل سياسي کشور را تا من تا کنون هيچ 

اين حد دقيق و پرحوصله نيافته ام تا به خود اين مهه زمحت را 

قبول کند و تيزس بسيار جدي و قابل رسيدگي فوري را به پيش 

جناب عزيز پور مساله را از جوانب حمتلف حقوقي، . بکشد

نه سياسي، تارخيي، سياسي و عملي آن با شواهد و مثال هاي گو

در نتيجه بدون اشاره و يا کنايه  گون به بررسي گرفته اند و

آن تنفر قومي به مشام برسد، پاک و  به مسايل اتنيکي که از

پوست کنده مي گويد که به رمسيت شناخنت خط مرزي ديورند منطبق 

نه به معناي . با منطق زمان و پريوي از عقل سليم است

ه معناي باخنت به سرشکستگي براي افغانستان است و نه ب

يا يک ادعاي  پاکستان، بلکه به معناي اصالح يک سوال نادرست 

نادرست است که با پاسخ نادرست مواجه شده بود و شصت سال بر 

 . تريگي ارزاني کرد مهسايه هم مرز و مهکيش  روابط دو

بر اين تريگي مناسبات ضرر  بگذرمي از اين که کدام جانب بنا

ن موضوع پايان داده نشود، به يقني مي کرده است؟ اگر به اي

توان گفت که افغانستان روي آبادي جمدد را خنواهد ديد و هيچ 

. پروژًه زيربنايي از دست سبوتاژ پاکستان به مثر خنواهد نشست

نريوهاي حافظ صلح ديگر تا ابد حاضر خنواهند بود فرزندان 

به ي خود را به خاطر ما افغان هاي خودخواه و يرشيد اروپا

جامعه بني املللي باالخره از کمک . خون هم تشنه قرباني بدهند
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ما دلسرد و مايوس خواهند گشت و سرنوشت اين کشور  به کشور

باز به دست بنيادگرايان و تروريزم و مافياي کشت و قاچاق 

اگر با پا درمياني سازمان ملل . شد مواد خمدر سپرده خواهد

يگر براي سوداگران سياسي خط ديورند به رمسيت شناخته شود، د

 .پشتونستان خنواهد ماند جمال سوء استفاده از موضوع ديورند و

خط ديورند حد  قضيه  دامن زدن به «: عزيز پور مي افزايد 

اصل ثبات مرزها،   اصل متاميت ارضي کشورها،: اقل با اصول چون

اصل برابري حقوق و حق تعيني سرنوشت به دست خويش و مهچنان  

 » .م مداخله در امور داخلي يکديگر در تضاد استاصل عد

به باور اين قلم، اکنون وظيفه پارملان افغانستان است تا 

مرتکب شده، رفع  1949اشتباهي را که پارملان افغانستان در 

منايد و اين بار سنگني را با منطق و عقل سليم از روي شانًه 

فکر مي کند حکومت در افغانستان  هر. دولت افغانستان بردارد

بدهد، مبادا خايني ملي قلمداد  پايانکه اگر به اين مساله 

و بنا بر اين چند سايل که بر مسند قدرت قرار دارد، از  شود

يک  کنار اين موضوع طفره مي رود، حال آن که اين موضوع 

مساله ملي است و بايد منافع ملي مدنظر باشد و به درسيت و 

ن وتوانايي اقتصادي و نظامي با چشم باز با درک شرايط زما

دريابند که با زور کم سنگ بسيار بزرگرت از خود را مني توان 

نکند که خداي . بلند منود و شايد چنني حرکيت کمرآدم را بشکند

 . خنواسته آنچه را که امروز در دست دارمي، فردا از دست بدهيم

برخي چنني تصور مي کنند که گويا مردم افغانستان در برابر 

ابر قدرت روس جنگيدند وآن را جمبور کردند از کشور ما خارج 

شود، پس پاکستان چيست که خبواهد برکشور ما چنگ اندازد و ما 

از عهده او برنيائيم؟ اين موضوع هم از غرور بي جاي ما 

در بريون راندن روس ها از کشور . افغان ها نشائت مي کند

صله اين گفتار خارج مسايل بسياري است که جاي حبث برآن از حو

کمک هاي مايل و نظامي غرب  ويل اشارتا بايد گفت که اگر .است
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مني بود و پاکستان به خاطر ضربه زدن به افغانستان و ته جيب 

لي جماهدان افغان را به جان لکردن سهم بيشرت کمک هاي بني امل

دولت کابل مني انداخت، هرگز افغان ها قادر به اجنام چنني امر 

 . ي شدندسرتگ من

اکنون هم پاکستان از جهالت و نريوي افغان ها سوء استفاده 

مي کند و مانع بزرگ استقرار ثبات و امنيت در کشور مي گردد 

و دو جتربه موفقانه پاکستان در سرنگوني دولت هاي افغانستان 

توسط خود افغان ها گواه اين امراست که با وجود کمک و 

کا در ايتالف با چهل کشور مداخله مستقيم ابر قدرت امري

ديگر، به مشول احتاديه اروپا و نريوهاي ناتو، در ظرف چهارسال 

پس از سقوط طالبان، هنوز امنيت به افغانستان برنگشته است 

هنادهاي بني املللي از عدم ثبات و امکان بازگشت طالبان به  و

نگراني من از . قدرت توسط پاکستان ابراز نگراني مي کنند

کستان اين دمشن خطرناک تا آجناست که اگر اين گره را سوي پا

با توسل به دسايس ديگري قادر  ،با دست خود باز نکنيم

خواهدشد توسط نوکران افغاني خود که در ميان رهربان جهادي و 

طاليب افغانستان بسيار اند اين بار ما را از هويت افغاني 

     .ما هتي کند که هرگز چنني مباد

اقدامي : افغانستان در اين باره معتقد است ک ديپلماتي
دو طرف مي تواند به اين حبران تارخيي روابط  يشجاعانه از سو

اين منبع مي  .پايان دهد و فصل جديدى در اين مسري اجياد کند
تاريخ نشان داده است که هيچ يک از طرفني حاضر به : افزايد

آنان را نبوده و هراس از واکنش توده ىي ) ريسک(خطر کردن 
يکي از دولتمردان افغانستان نيز  .حمتاط و ترسو ساخته است

خط ديورند به تاريخ پيوسته «: با ترديد و اهبام مي گويد
 :اما وى حاضر به بيان رمسي اين موضع نيست و مي گويد ،»است

مطمئن است که بيان کننده آن با واکنش سخت و انتقام مردم «
ديورند مربوط  موافقتنامه :وى مي افزايد .»مواجه خواهدشد

به دوران استعمار و غري قانوني است، اما گذر زمان شايد به 
نوعي به آن رمسيت داده است و تا ابد هم مني توان آن را 

بنا بر اين، دو طرف بايد با قايل شدن . مسکوت گذاشت
امتيازهايي براى طرف مقابل، به حل اين مشکل تارخيي کمک 

 .کنند
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در زمان حاکميت مورد وثوق خود در عصر طالبان  دولت پاکستان

تالش کرد، موضوع ديورند را هنايي کند و حد اکثر استفاده را 
از آن بربد، اما حتا طالبان نيز که وابسته به اسالم آباد 
معريف مي شد، از قبول اين خط مرزى سر باز زد و حتا در اين 

دو سوى مرز  را که پشتون هاى» پشتونستان بزرگ«اواخر ادعاى 
 .را شامل مي شود، مطرح کرد

بر اساس باوري در افغانستان، پاکستان مهواره از بدو تولد  
تا کنون، ناامين در افغانستان را بر امنيت ترجيح داده است 
و در نگاهي خوشبينانه اگر نگوييم مهه، اما خبشي از حاکميت 

 .اند کرده در اين کشور تئورى حبران را در افغانستان دنبال

  
عالوه بر اين ، دولت اسالم آباد اکنون با يک چالش بزرگ و 
عمده در مناطق قبايلي مورد اختالف مواجه است که به سهم خود 

 .بر عادى سازى روابط دو کشور سايه افکنده است

بر اساس بسيارى از ادعاها، پايگاه هاى طالبان و القاعده 
ن مهواره ادعا کرده در اين مناطق قرار دارد و دولت افغانستا

حزب اسالمي  است که اين دو گروه و ضلع سوم ائتالف خمالفان يعين
افغانستان به رهربى گلبدين حکمتيار از اين مناطق تدارک 
ناامين و جنگ را مي بينند و دولت پاکستان را حداقل به بي 
 .تفاوتي و سهل انگارى در مقابله با آنان متهم کرده است

البان و حزب اسالمي که هر دو داراى پايگاه اگر ادعاى حضور ط
قوى در ميان پشتون ها هستند، صحت داشته باشد، ارتباط 
پشتون هاى دو سوى مرز، خود هتديدى بالقوه براى پاکستان نيز 

اسالم آباد در  -لذا تداوم حبران روابط بني کابل  .خواهد بود
آسيب برخي ابعاد نه تنها به نفع دو کشور نيست، بل که از 

هاى سوء آن نيز ساير کشورهاى منطقه و جهان نيز دچار زيان 
 .خواهند شد

در شرايط نوين کنوني که حبث مهکاري هاى منطقه ىي به تدريج  
جاى مهکاري هاى دو جانبه را مي گريد، چنني حبران هايي بي شک، 
سدى حمکم بر سر راه توسعه روابط منطقه ىب در متام ابعاد آن 

منونه ديگر آن را مي توان در حبران روابط بني  خواهد بود که
هند و پاکستان و آثار منفي آن بر گسرتش روابط جتارى ونفيت 

صرف نظر از اشرتاک ديين، فرهنگي و  .ايران و هند مشاهده کرد
مرزهاى طوالني افغانستان و پاکستان، اين کشور داراى يکي از 

ان نيز مسري ايده نزديکرتين مسريها به آب هاى آزاد و افغانست
 .آل پاکستان به آسياى ميانه است
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 نويد  .ي .س

پايان جنگ با خط  رابطه    
 ديورند

  
افغانستان بر مبناي  حبران موجود در  از جايي آه مقدمات

عوامل بريوني شكل گرفته است، پس منطقي است بگوييم آه نقش 
 بريوني ها و به خصوص آشورهاي بزرگ در سرنوشت و فرداي

چون مساله . آشورآليدي و حتا تعني آننده بوده مي تواند
افغانستان و مبارزه با تروريزم تبديل به پديده فرامزي و 
جهاني شده است آه هيچگاه ظهور و زوال آن چونان مشكالت 

 .دروني در داخل افغانستان حمدود بوده و مانده مني تواند
 

يت جيوپوليتيكي به مهگان روشن است آه در دوران جنگ سرد موقع
افغانستان سبب شد تا مورد جتاوز  قشون سرخ قرار گريد و سه 

از  نظامي و سياسي آشور را ،دهه جنگ مهه ساختارهاي اقتصادي
و باالخره  حبران عميق سراپاي جامعه را فرا گرفت. هم پاشيد

 پيامدهاي منفي جنگ طوالني افغانستان با شوروي سابق در
دگرايي فكري در منطقه به خصوص در امتداد خود حبران بنيا

اما پاليسي . پاآستان و آشورهاي عربي را به وجود آورد
ميكرهاي پاآستاني و عربي براي جلوگريي از خطر بنيادگرايي 

با  در حدود آشورهاي خودشان در آن زمان دست به آار شدند و
پريوزي جماهدان جنگ هاي داخلي را به گونه يي سازمان دادند 

 :آه
و طوري [ت، افغانستان را در جهان منزوي سازند خنس

آه گويا قضاياي افغانستان آامًال داخلي و مربوط ] بنمايانند
 . خود آن هاست

دو ديگر، با هبره گريي از خالي قدرت در افغانستان، طرح اجياد 
به نام امارت طالبان را رخيتند تا  يك دولت تندرو

 عرب تبار، چيچين و بنيادگرايان تندرو اسالمي را آه بيشرت
مصروف نگهداشته و ساحه عمل  پاآستاني بودند، در افغانستان

تا کشورهاي نفت خيز عرب از شر شان [شان را حمدود سازند 
مصوون و در امان مباند و از سويي هم براي جهان غرب و 

 ] .اسراييل درد سر ساز نباشند
 

» ودجوشخ«نامنهاد  يعين خالف تصور عمومي، سناريوي حاآميت
آه مي توان اين دوره را   طالبان آًال پروژه غريافغاني بود

و اما . فاجعه بار ترين مرحله تاريخ افغانستان به مشار آورد
از مهان آوان معلوم بود آه افغان ها وآشورشان قرباني حبران 
منطقه گرديده اند نه اين آه عامل اجياد حبران در منطقه بوده 

بي، پاآستاني و مشاوران امريكايي زيرا طراحان عر. باشند
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طالبان مي خواستند   دآرتين اجياد دولت طالبان با متويل و جتهيز
آن ها را در افغانستان حتت آنرتل خود مصروف و حمدود  

اما بي خرب از اين آه اين حبران صادر شده به . نگهدارند
افغانستان، مني توانست حمدود به افغانستان مباند و اين 

ين اشتباهي بود آه نه تنها افغانستان را به سوي بزرگرت
جهان و متام  نابودي آامل سوق داد، بلكه امروز هباي آن را

آهسته آهسته ابعاد جهاني  چون بنيادگرايي. مي پردازد بشريت 
ثابت ساخت آه هيچ آشوري از مصيبت آن مصوون   آسب منوده،

ده ها مب  چنانچه فاجعه يازده سپتامرب و. مانده مني تواند
گذاري ديگر در مناطق خمتلف جهان نشان داد آه تروريزم بني 
املللي و تفكر طالباني بزرگرتين مصيب و چالش است آه جهان 

 ۔امروز و متدن بشري را هتديد مي آند
 

گرچه بعد يازده سپتامرب جامعه جهاني و به خصوص امريكا با 
ن ها طالبان افغا و به آمك   سراسيمگي متوجه افغانستان شدند

بعدًا . را از اريكه قدرت خلع آرده از افغانستان فرار دادند
به اساس فيصله جلسه بن دولت موقت تاسيس گرديد و در پي آن 
لويه جرگه قانون اساسي برگزار گرديد و سر اجنام پس از 
انتخابات آقاي آرزي به عنوان رييس مجهور منتخب مردم به 

 .قدرت رسيد
 

ه بريون راندن طالبان از افغانستان درآن اما اتكاء صرف ب
. هنگام اشتباه دومي بود آه باز هم جامعه جهاني مرتكب شد

طالبان پديده افغاني نبودند آه شكست آن ها در   زيرا
در حايل آه  .افغانستان منجربه نابودي مهيشگي شان مي شد

تا به امروز   ليم فكري آن هااپايگاه هاي نظامي و مراآز تع
 . پاآستان فعال است  در
 

درآن هنگام، آن ها تنها حاآميت خويش درآابل را از دست 
دادند و رهربان شان با رهربان القاعده يكجا براي بازآرايي 

ظاهر از افغانستان بريون شدند و اما ضعف اداره  در  خويش
تازه بنياد آرزي و فريبكاري پاآستان و بي جتربگي آارشناسان 

مراآز اصلي  نابودیاز   نش سبب شد تااداره بوش و متحدا
طالبان در داخل پاآستان درآن زمان جلوگريي به عمل آيد و 

آغاز  با متحدان غربي اش بازي دوگانه يي را  جنرال مشرف
اسرتاتيژي  نبودمنوده، با استفاده از بي آفاييت دولت و هم از 

 نظامي و سياسي وزارت دفاع افغانستان در قبال مناطق سرحدي؛
جنگ بي نتيجه يي را هفت سال آزگار در  isiدولت پاآستان و 

داخل افغانستان سازماندهي و تداوم خبشيدند و خود پنهاني 
جبهات طالبان را متويل و جتهيز مي منودند آه نتيجه يي جز 
تلفات جاني و اقتصادي براي افغان ها و نريوهاي بني املللي 

بعد از شكست طالبان در و متاسفانه فرصت هاي طاليي آه  نداشت
زيرا اگر . به هدر رفت افغانستان به وجود آمده بود، مهه و مهه

مراآز آن ها در داخل خاك پاآستان هم در مهان زمان هدف قرار 
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مي گرفت، امروز شايد پرابلم و غايله يي به نام طالب ختم 
در مرحله يي  قرار دارمي آه   بود، اما متاسفانه امروز ما

تروريزم بني املللي قوي تر از هفت سال پيش طالبان و 
 .درافغانستان و حتا در منطقه عمل مي منايند

 
شايد سوايل به وجود آيد آه چرا پاآستان سياست دو هپلو را 

 انتخاب آرده است؟
آه ابتكار اصلي اجياد، متويل و جتهيز   isiنظاميان پاآستان و 

وايل مي در ا. طالبان را به عهده داشتند  جنگي گروه
با اجياد يك حكومت دست نشانده در   خواستند

دا «ابتكار عمل را به دست گرفته و انتقام شعار  افغانستان،
اما . را از دولتمردان افغانستان بگريند» مونژ پشتونستان ز

از جايي آه حلقات خمتلف بنيادگراهاي پاآستاني، چچين و عرب 
شتند، منطقًا پاآستان در هپلوي طالبان حضور دا ازآشورهاي خمتلف

مني توانست آن ها را براي مهيشه زير فرمان خود نگهدارد و 
طالبان آهسته آهسته با تصور اين آه قدرمتند شده اند، 

چنانچه . گاهي به حاميان اصلي شان هم دهن آجي مي منودندهگا
افغانستان را در  مال عمر تقاضاي بريون رادن اسامه بن الدن از

    .وده، به وي پناه دادمهان زمان رد من
 

سرنوشت شان  و اما آنون نظاميان پاآستان درك منوده اند آه...
اجياد نظم   با افغانستان در مساله طالبان چنان گره خورده آه

منجر به آغاز بي امين و بي ثباتي در   و ثبات در افغانستان
داخل پاآستان گرديده و آينده اين آشور را با خطر و نابودي 

نظامي يي آه بعد   فشارها و حتوالت اگر چه . اجه مي گرداندمو
اوباما  بر پاآستان از سوي از تعويض قدرت در اداره امريكا 

وارد گرديد تا در برابر طالبان عكس   و جامعه بني املللي
تا زماني در حمو و  اما پاآستان  العمل جدي تر نشان دهد،

مطمني شود ديگر به   آهنابودي طالبان اقدام جدي خنواهد منود 
نريوي طالبان منحيث عامل فشار براي رشوه گريي از آشورهاي 

نيازي نيست و  تضعيف در افغانستان آدام   غربي و هم عامل
اين زماني ميسر مي شود آه مشكل مرزي بني پاآستان و 
افغانستان حل گردد تا دولتمردان پاآستان بر بازي دوگانه 

با جمهول بودن خط مرزي، دولت پاآستان زيرا . پايان دهند  شان
در نابودي طالبان   و به خصوص نظاميان آن هرگز حاضر نيستند

 . مبارزه صادقانه اجنام دهند
  

پس ما هرگز حرف از صلح و ثبات و تامني امنيت در افغانستان 
به ميان آورده مني توانيم مگر اين آه با پاآستان روي معضله 

آسي از  من منحيث . ه جانبه نرسيممرزي به توافق آلي و مه
ساليان متمادي در مسايل سياسي افغانستان مستقيم و يا غري 

جهانيان اعالم مي دارم آه مبارزه   به مستقيم حضور داشته ام
عليه طالبان در خاك افغانستان هيچگاه به پريوزي خنواهد 
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چون مشار طالبان آن طرف ديورند چندين بار بيشرت از . رسيد
 . اد  هواخواهان شان در اين طرف ديورند استتعد

  
زماني ما مي توانيم بر معضالت آنوني فايق آييم آه 

افغانستان ابتكار عمل را به دست گرفته و مشكل مرزي را  جانب
آه از اثر سياست هاي ماجراجويانه حاآمان پشتون تبار 
افغانستان به مرياث مانده است، با پاآستان در نشست هاي 

زيرا امروز موجوديت قواي بني املللي و . وماتيك حل آندديپل
بر هر دو آشور، فرصت خوبي  نقش مثبت آن ها در جهت تنش زدايي

فراهم منوده يعين راه حل بر مبناي   را براي حل معضالت مرزي
معقوليت هاي سياسي هر دو آشور صرف از طريق مذاآره  ميسر 

هر دو جانب صادقانه پس اگر   .است و ديگر راهي وجود ندارد
بر اساس شرايط و نيازهاي روز در جهت تامني صلح و ثبات در 
منطقه يعين به رمسيت شناخنت خط مرزي يي آه از عمر آن بيشرت 

به مشكل خود براي مهيشه پايان دهند، هر دو  سال مي گذرد١١٤
آشور مهسايه به آمك جامعه جهاني جريان احنرايف اسالمي طالبان 

مهه ميثاق هاي بني املللي و دستاوردهاي علمي و  را آه ناقض
  آزادي هاي مدني جامعه بشري است، در مهكاري هاي متقابل

 ۔نابود سازند
  

هرگز  مادامي آه ما خط مرزي مشخصي با پاآستان نداشته باشيم،
بدون تشخيص هويت افغاني و يا (در جنگ در برابر طالبان 

به آدام پريوزيي دست  )پاآستاني آن ها در داخل افغانستان
براي دولتمردان  چنانچه هفت سايل آه گذشت،. خنوامي يافت

افغانستان و هم براي نريوهاي بني املللي مستقر در داخل 
افغانستان ثابت شد آه مبباران روستاها و ديهه هاي 
افغانستان و ادامه جنگ به شيوه آنوني آن در برابر طالبان 

، بل برعكس با آن که مردم نه تنها آدام موفقييت ندارد
از حاآميت آن ها متنفر اند، به تعداد افراد و   افغانستان

انگيزه هاي جنگي آن ها افزود گرديده و از سوي ديگر سياست 
آه با طالبان  هاي مهيشه ناآام آرزي بر مبناي عاليق شخصي يي

دارد، هرگز دستاورد نداشته و مطرح منودن طرح صلح با طالبان 
ن جز مصرف تبليغاتي براي انتخابات آوچكرتين نفع در از ايشا

جهت تامني صلح داميي خنواهد داشت و هر قدر آه اين حالت جنگ و 
گريز ادامه داشته باشد، ضربه پذيري نريوي هاي افغان و بني 
. املللي درافغانستان نسبت به طالبان افزايش خواهد يافت

. بال داشته باشدبدون اين آه آدام نتيجه موفقانه را به دن
سياسي در مبارزه با طالبان بايد  -پس تغيري اسرتاتيژي نظامي

 .قرار گريد در سرلوحه آاري دولت بعدي 
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 دبير جمله  شورای متحد ملی افغانستان سر -حممدی

 
 

 معضله  ديورند 

 مادر حبران در افغانستان و منطقه
 

 :متهيد
  

خوانيد، ديدگاه شورای متحد ملی افغانستان، چه در زير می  آن
در زمينه حل معضله ديورند با کشور مهسايه اسالمی ما، 
پاکستان است که می بايد از سوی دانشمندان و دولتمردان 

هم شورای متحد ملی افغانستان و هم  .مورد دقت قرار گيرد
حتليلگران، تاريخ دانان و دانشمندان سراسر جهان به اين 

سيده اند که از عوامل اصلی حبران دير پای امنيتی، باور ر
سياسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان، عدم ارائه تعريف 

مشخص شرق، جنوب و جنوب شرق کشور يعنی سرحد  مشخص از مرز
سو، سبب ادامه دمشنی  سال به اين 61ديورند می باشد که، از 

رت بيش ميان دو کشور گرديده و به اژدهايی می ماند که
 .افغانستان را می بلعد

شورای متحد ملی افغانستان، خواهان حل و فصل مهين معضله 
است که هر چه زود تر، از طريق مساملت آميز، با گشودن   سرحدی
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باب مذاکره  مستقيم و شفاف با در نظر داشت اصول بنيادين 
سازمان ملل متحد و کنواسيون های بين املللی، آن را حل و 

ی شرايطی هبرت ازين هرگز برای افغانستان ديگر يعن .فصل کند
زيرا نيروهای بين املللی که تعداد شان  .ميسر خنواهد گرديد

نزديک  به يک صد هزار تن می رسد، منحيث يک نيروی باز 
دارنده، ممد اردوی ملی و نيروهای سرحدی افغانستان، برای سرت 

ن، و جلوگيری از خود سری نيروهای سرحدی پاکستا مرزها
تروريست های بين املللی، قاچاقربان مواد خمدر، آثار باستانی، 
چوب های صنعتی، معامله گران اسلحه و جنايتکاران دو طرف 

شرايطی که کنون در منطقه حاکم است، ارتش . مرز باشد
 اين -افغانستان تا يک قرن ديگر قادر به حتفظ سرحد ديورند

 .خنواهند شد »دهليز مرگ«

کنون موقع « ناآگاهانه يا مغرضانه می فرمايند سانیکاين که 
مطرح کردن حل معضله ديورند نيست، بگذاريد، ما نيرومند 

و يا توازن نظامی ما با  تامين شودشويم، وحدت ملی ما 
پاکستان برابر شود، بعد حل معضله سرحدی را مطرح کنيم و 

بسيار ناشيانه،  »!!موضوع را عادالنه حل و فصل مناييم
سی که عقل سليم بر سر دارد، ک .ه و مداخله گرانه استمعرضان

می داند که افغانستان تا پنجصد سال ديگر دارای تسليحات 
امتی و ارتش يک ميليونی خنواهد شد و از جانبی ما به جنگ و 
برابری نظامی نيازی نداريم، بلکه نياز ما به صلح و مهگرايی 

قدر کافی جنگيده  ما به. منطقه يی يا تضمين جامعه جهانی است
ايم، به قدر کافی وطن خود را خراب و احتاد ملی را از بين 

در واقعيت امر، يکی از عوامل عمده نفاق ملی . برده ايم
موجود در افغانستان ، نامشخص بودن و باز بودن سرحد ديورند 

 .است

به نسبت مهين نامعين و باز بودن سرحد بين املللی است که 
يت ارضی مشخص، نه مجعيت مشخص، نه امنيت، افغانستان نه متام

و نه   نه ثبات سياسی، نه حاکميت ملی، نه استقالل سياسی
يعنی افغانستان فدای پشتونستان خواهی . اراده ملی دارد

 .دست و پا می زند» فرو ملی«گرديده و در گروگان يک خواست 
مرزهای سياسی معين و حدود اربعه يک کشور، در حقيقت معرف 

ت ملی و متاميت ارضی آن کشور است که به صفت يک واحد هوي
يک کشور،  مرزهای. سياسی، در رديف ملل جهان به مشار می رود

ی عليحده يچه خشکی باشد و يا حبر، کوچک باشد يا بزرگ، دارا
يک سرزمين را منحيث يک واحد متشکل سياسی به جهان متثيل می 

 61.کند
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مهين  )احيه متشکل سياسین(عمده ترين عوامل تشخيص يک کشور 
مشخص سياسی است که ايجاد  مرزهای. مشخص سياسی استمرزهای 

در  .وحدت سياسی و احتاد ملی را در يک کشور ممکن می سازد
مشخص بين املللی، وحدت سياسی و ملی در يک  مرزهایصورت نبود 

يعنی خياالت واهی، گرايش های . کشور به وجود آمده منی تواند
ی و نژادی تبارز منوده، وحدت ملی نسبی و شکننده زبانی، مذهب

اگر خطوط مرزی معين و مشخص ميان . را نيز از ميان می برد
کشور ها موجود نباشد، باشندگان يک سرزمين، روی آرامش 

  62.خنواهند ديد

افزون بر معين منودن حدود يک کشور، تعيين کننده   مرزیخطوط 
بعيت مردم از دولت وسعت اراضی، ساحه عمليات حاکمه، تا

. مرکزی، ساحه تطبيق قانون و ساحه اخذ ماليات نيز می باشد
 از سوی ديگر، کشورهايی که فاقد استقرار و حاکميت در

خود باشند، بدون ترديد، باعث برهم خوردن ثبات ميان  مرزهای
 63.دو کشور نيز می گردد

 ،ی دومجنگ جهانپايان  در گذشته های تاريخی، تا مفهوم سرحد
قانون اساسی جامعه « تشکيل سازمان ملل و تصويب منشور آن که

ناميده می شود با آن چه امروز از آن استنباط می  »جهانی
 .بسيار متفاوت است مرز -شود

در گذشته های دور، در بسا موارد، سرحد به صورت يک خط وجود 
. نداشته، بلکه يک منطقه وسيع حد فاصل را تشکيل می داد

يا درياها و يا مراتع، سرحد دو کشور را معين  گاهی کوه ها
مثًال رومن ها سرحدات شان را در امتداد دريای راين . می کرد

يا دانيوب و در مشال انگلستان و جنوب جرمنی، سرحدات شان را 
ديوار چين به منظور حفاظت يا  با ديوار تثبيت کرده بودند

مار گرديده امپراتوری، از محالت اقوام وحتا يا برير ها اع
 .بود

) ايران امروزی(برای خنستين بار در تاريخ بشر، دولت مادها 
طی قرار دادی ) خبشی از سرزمين ترکيه امروزی( با دولت ليدی

پيش از ميالد خط سرحدی کشور های شان  590جون  29به تاريخ 
تعيين و مقرر کردند که، سرحد ميان » هاليس«را، مسير رود 

گذاری نيز شود و رفت و برگشت، نيز بر دو امپراتوری عالمه 
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کسانی که هنوز هم خمالف بسنت سرحد ديورند .پايه ضابطه باشد
 64.سال از تاريخ عقب مانده اند 2600هستند، حدود 

از زمانی که کشورها بر اساس خواست ملت ها به وجود آمدند، 
انتظام کشور داری و مناسبات بين املللی هببود يافت، به صورت 

زيرا  .داد» خطوط مرزی«جای خود را به » مناطق سرحدی«ی تدريج
افزايش روز افزون مجعيت و احتياج مربم مردم به زمين و منابع 
طبيعی، باعث شد، دولت ها در تعيين دقيق خطوط مرزی و عالمه 

در ميان کشور هايی که  .گذاری آن، کمال جديت را به خرچ دهند
ند، منازعات و اختالفات در مناطق مرزی شان تفاهم داشته باش

، در امن و امان مرزکمرت به مشاهده می رسد و مردم دو طرف 
برای جلوگيری از منازعات  ،در قرن حاضر 65.زندگی می کنند

منطقه يی، حفظ نظم و آرامش و ثبات مرز ها، دولت ها وظيفه 
دارند، خطوط مرزی خويش را معين و مشخص منايند، تا مردمان 

 .امش زندگی کنندشان در نظم و آر

امير عبدالرمحن خان نيز در امضای معاهده ديورند، داليلی 
  :موصوف می گويد. دارد که امروز بسيار صدق می کند

در . در امضای معاهده ديورند، من خطا و اشتباه نکرده ام-1
صورت نبود سرحد معين و مشخص، ملل قوی غاصب و غالب، روزی 

که {با واگذاری اين مناطق من . ادعای ارضی بيشرت می کنند
بقيه خاک افغانستان } اکثرًا در تصرف افغانستان نيز نبودند

 66.را جنات دادم

کشور های غاصب و غالب، بعضی مناطق را به نام سرحد آزاد  - 2
از طريق فتنه  می گذارند، بعدًا به هبانه آزادی قبايل،

انگيزی با بعضی سران قبايل، به اشغال آن مناطق می 
مثل آن که روس ها يکی پی ديگر خبارا و آسيايی . ازندپرد

مرکزی را گرفتند، انگليسی ها و رجنيت سنگ سرزمين افغانستان 
 .را

ل آن طرف سرحد ديورند، قرار عادت در هوای يروسای قبا -   3
گرم تابستانی، نزد حکمران های افغانستان می آيند و می 

در . خلعت می گيرندگويند، دوست مشا و افغان هستيم، نقد و 
زمستان نزد حکام هندوستان و انگلستان می روند و می گويند، 

در واقع،  اين  .ما از مشا هستيم و وجه نقد و خلعت می گيرند
سران اقوام، دوست هيچ کس نيستند، فقط دوست پول، امتياز و 

  .خلعت هستند
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سرحدات کشور خود را بستم، تا نظم و استحکام بر قرار و  -4  
  .مردم کشورم آسوده خاطر گرديده، در امن وامان زندگی کنند

با امضای اين معاهدات، مناقشات سرحدی ختم، امنيت و  -    5
مسئلت می منايم که اين » ج«اتفاق بر قرار گرديده از خداوند 

  67.و امنيت مستدام باشد» ؟»دوستی«

ز اسناد تاريخی به وضاحت نشان می دهد که عبدالرمحن خان ا-6
ديورند راضی و خيلی خرسند نيز بوده و  توافقنامهامضای 
ت مهراه ديورند حتايف، مدال ها و نشان های افتخار ابرای هي

ديورند بر امير به زور  توافقنامهنيز هديه داده، يعنی 
سرنيزه و فشار امضا نگرديده،  فشار برای امضای اين 

يعی بوده ، مانند هر قرار داد ديگری، نسبتًا طبتوافقنامه
ديورند را در سال چهاردهم  توافقنامهعبدالرمحن خان . است

هزار نيروی نظامی داشت، امضا  160پادشاهی خويش، در حالی که 
 .منوده، يعنی در حالت ضعف و ناتوانی قرار نداشته است

دو روز قبل از برگشت هيات مهراه ديورند، : امير می گويد
ه اجرای هيات بفرستم، خواستم حتايف و نشان های افتخار ب

سپه ساالر غالم حيدر خان چرخی، (ميان سه نفر بزرگان دولت من 
) سلطان حممد خان منشی باشی دربار و کوتوال شهر کابل

ت مهراه امتام اين بزرگان تفويض حتايف را به هي. داوطلبی بود
آخراالمر، منشی باشی را . ديورند، افتخار می دانستند

را تقديم و از خدمات ممتاز آن ها از فرستادم تا نشان ها 
 68.جانب من، اظهار امتنان منايد

 

  :از نظر جغرافيای سياسی مرزیخطوط   طی مراحل

مذاکره و موافقه دو وزير خارجه يا  -)Allocation(الوکيشن  -1
 مناينده دو کشور، برای تعيين خطوط مرزی

و در نقشه  مرزیتعيين نقاط  -) Delimitation (ديليميتيشن  -2
 کاغذ به وسيله مسووالن و قناعت طرفين

بالفعل در  مرزعالمه گذاری )    Demarcation(دمارکيشن     -3
 زمين به وسيله کميشنران
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تاييد معاهده به وسيله مراجع  -)  Ratification( راتفکيشن -4
يا شخص پادشاه } اگر نباشد{پارملان  انندبا صالحيت، م
  69.يا رييس دولت

ديورند اين چهار مرحله با در نظر  مهوافقتناظاهرًا در م
يعنی هيات مهراه . داشت شرايط مهان زمان طی مراحل گرديده است

ديورند به اثر تقاضای شخص عبدالرمحن خان غرض امضای 
به کابل آمده، نقشه تعيين سرحد ضميمه  معاهده  موافقتنامه

 .بوده است

 هوگر چهارطی دو سال، به وسيله  مرزیدر مرحله سوم، خط 
 :هيات افغانی و انگليسی عالمه گذاری گرديده است

از واخان تا لندی کوتل، به وسيله سپه ساالر غالم حيدر  -     1
 .چارد اودنیيخان چرخی و ر

سرحد مناطق اقوام مهمند، به وسيله حبيب اهللا خان طرزی  -     2
 .و کپتان هی انگليسی

وسيله  يک گروه سرحد حوزه  وزيرستان کرم و گومل به  -3     
 .جداگانه

از سرحد دره گومل تا کوه ملک سياه به وسيله سردار گل -4
 70.حممد عمر خان نورزايی و مک موهان -سپسحممد خان، 

اين مرحله که بسيار پر مشقت و وقت گير بوده نيز طی گرديده 
در رابطه به مرحله چهارم که بايد از تاييد پارملان . است

لذا امير  .اصًال پارملانی وجود نداشت بگذرد، چون در آن وقت
متام  .در عمارت سالخمانه دربار عمومی تشکيل يافت«: می گويد

صاحب منصبان نظامی و ملکی کابل، روسای طوايف خمتلف و نيز 
در حضور جملس، نطقی . دو نفر پسر های بزرگم حضور داشتند

ايراد و متام قرار دادهايی را که نوشته شده بود، به جهت 
سواد . اطالع ملت، اهل مملکت و کسان حاضر، امجاًال بيان کردم

خطابه های متام منايندگان ملت، که مهه آن ها را مهر کرده 
 71.بودند، برايشان داده شد، مهه منايندگان اظهار رضايت کردند

يعنی در حالی که پارملان وجود نداشت، عبدالرمحن خان تاييد 
 موافقتنامهبطه به امضای جرگه معمول مهان زمان را در را
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ديورند گرفته است و تقريبًا مرحله چهارم آن نيز طی مراحل 
 .گرديده است

سه مرحله را  مرزیاز نظر علم جغرافيای سياسی، اگر معاهدات 
طی کرده و مرحله چهارم را هم طی نکرده باشند، خود به خود، 

ز امرو. قانونی می شوند ) De jure (»د ژوری«به مرور زمان 
کشورها، مرحله چهارم را طی نکرده يعنی به صورت  مرزهااکثر 

 مانده، اما جنبه  عملی به خود گرفته)   De facto(» کتواد ف«
  72.کسی ادعای ارضی ندارد است و

يک کشور، از کشور ديگر است  مرز، جدا منودن مرزیوظيفه خطوط 
، اما، اين که در کدام حميط جغرافيايی چگونه تطبيق می شود

 .منی تواند به ميل واراده  افراد يا هنادها باشد

 

 :انواع خطوط مرزی از ديدگاه علم جغرافيايی سياسی

نگين است که غالبًا ميا)  Madyun( مرزهای نوع ميدين -    1
. ميان دو کشور را می سازد مرز.] و -)خط تالوگ[(رودها 

 مانند رود آمو ميان افغانستان، تاجيکستان و ازبيکستان
که اکثرًا رود جانب افغانستان را ) جدا شده از شوروی پيشين(

 . به اثر بی توجهی دولت های غير مردمی ختريب می کند

مرزهايی است که از مناطق  ) Antecedent(مرزهای انت سيدنت -    2
خالی از سکنه می گذرد و مشکالتی به بار منی آورد، مانند مرز 

از ) ربوط اياالت متحده امريکام(سکا ميان کانادا و ايالت اال
  .هبرتين نوع مرزها است

از مرزهايی است که از ميان   Subsequent مرزهای سبسی کوينت -    3
 :مناطق دارای سکنه می گذرد، اين مرزها، خود دو نوع هستند

يا مرزهای تطبيقی؛ اين )   Consequent(مرزهای کانسی کوينت .آ
ی مجعيت هايی می گذرد که نسبت از مناطق دارا  نوع خطوط مرزی

اختالف های قومی، زبانی، نژادی و يا مذهبی دچار درگيری 
از هم جدا می  -را  واختالف بوده، خط سرحدی دو طايفه درگير

مانند مرزهای، هند و پاکستان  .کند و مشکالت را حل می منايد
 .که هندو ها را از مسلمان ها جدا کرد، يعنی منطبق افتاد

است » حتميلی«يعنی )  Suporim Posed(های سوپريم پوسيدمرز.  ب
اين نوع خطوط مرزی، به اساس سياست های منطقه يی، يا بين 
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املللی بدون توجه به باشندگان قومی، مذهبی و نژادی تعيين 
 73.می گردد

اين نوع مرزها بر يک طرف حتميل نيست، بل که بر هردو طرف  
يک اصطالح جغرافيايی است، نه » حتميل«اين جا کلمه . حتميل است

هر دو کشور . اين که به زور تفنگ يا سرنيزه حتميل شده باشد
 .ناگزير اند، مرزهای شان را معين کنند

مهين گونه که دولت های افغانستان ادعا داشته و دارند که 
سرحدی ديورند برای افغانستان حتميلی است، حاال  وافقتنامهم

به عقيده آن ها، اکثريت . داردپاکستان نيز مهين ادعا را 
) داخل خاک پاکستان(پشتون ها از سرحد ديورند به آن طرف 

زيست دارند که حدود بيست ميليون يا کم و بيش ختمين زده شده 
در حالی که پشتون های افغانستان به رغم آن که هيچگاه . اند

حاضر به مشارش مجعيت نبوده اند، در واليات نوار مرزی شايد به 
های پشتون در آن طرف  ناسيوناليست. دنليون نيز هم نرسيم ده

دولت پاکستان، ادعا دارند که کتله های بزرگ،  ديورند و
کتله های کوچک را جذب می کنند، يا اقليت دنبال اکثريت می 

. د، بايد پشتون های افغانستان ضميمه خاک پاکستان شوندنرو
جه پاکستان برای وزير خار» منظور قادر«حاال مهين موضوع را 

سردار نعيم خان مناينده افغانستان به صراحت گفته بود که، 
ما ميان پشتون های پاکستان ريفراندم را به اجرا گذاشتيم، 
آن ها به پاکستان رای دادند، مشا نيز ميان پشتون های 
افغانستان ريفراندم مناييد که به پاکستان رای می دهند يا 

 .افغانستان

به استثنای قوم (ت که هيچ کشوری در جهان واقعيت اين اس
يهود که دولت اسراييل را بر بنياد قومی تشکيل داده و حاال 

دولتی مبتنی بر زبان ، قوم يا  ،)حمکوم به تبعيض نژادی هست
نژاد تشکيل نگرديده و اگر گروهی با اين نوع عقايد دولت 

واهد تشکيل دهند يا ادعای آن را داشته باشند، حمکوم تاريخ خ
اگر اين عقيده درست باشد، متام کشورهای غربی زبان، . شد

در مهسايگی ما تاجيک . بايد دولت واحد غربی تشکيل می دادند
ها، ازبيک ها، ترکمن ها و بلوچ ها، در دو طرف سرحد به 
داخل دو کشور و يا چند کشور زيست می منايند ولی مانند 

را ) بيت املقدس(ليم صهيونيست ها، ادعای مجع شدن به دور اورش
نداشته هر کدام در کشور متبوع خويش، زندگی انسانی و با مهی 

حد اقل حاضر نيستند مناطق شان را به خاطر ادعای . دارند
 .به جهنم تبديل کنند» فروملی«

افغانستان در مسير «کتاب  693به نوشته مرحوم غبار، در صفحه 
ن خان، عنوانی و به استناد اعالميه امير عبدالرمح» تاريخ

اقوام و قبايل سرحدی بعد از امضای معاهده، خط سرحدی 
ديورند، از چرتال تا کوه ملک سياه، به صورت يک خط کشيده 
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شده است که يک طرف افغانستان و سوی ديگر، قلمرو حتت حاکميت 
در معاهد سرحدی ديورند، سرحد به . استعمار انگليس بوده است

ده که ميان دو خط، گويا قبايل صورت دو خط موازی کشيده نش
تقسيمات منطقه يی آن طرف سرحد به . آزاد سرحدی بوده باشند

نام های پشتونستان حمکوم ،پشتونستان آزاد، بلوچستان 
بريتانيايی يا ايجنسی ها، ربطی به افغانستان نداشته و حاال 

 .نيز يک طرف خط ديورند افغانستان است، سوی ديگر پاکستان

جغرافيای سياسی نيز خطوط مرزی به وسيله يک خط از نظر علم 
معين می شوند که خط سرحدی ديورند از آن مجله است، اما در 
بعضی کشورها خطوط مرزی به وسيله دو خط، معين شده اند، 
مانند مرز بين عراق و عربستان سعودی که ميان دو خط يک 

نطقه منونه ديگر مرزهای دو خط م .منطقه  حايل گذاشته شده بود
سيوتا در افريقای مشالی يا منطقه جبل الطارق ميان اسپانيا 

  74.و مراکش که مربوط دولت انگلستان بود

بعد از تشکل (سال  61يکی از عوامل تباهی افغانستان طی 
می باشد که برای » قبايل آزاد«چسپيدن به اصطالح ) پاکستان

به  افغانستان هيچ سودی نداشته، بلکه امروز منطقه قبايلی
 .برای مردم ما مبدل گرديده است» دهليز مرگ«

ای افغانستان افروخته اند، متاسفانه اسيوناليست هکه ن آتشی
امروز در دو طرف سرحد ديورند پشتون های شکم گرسنه، پا 
برهنه، دام پرور، بی سواد و عقب مانده را می سوزاند، ولی 

رج در عيش با اين جتارت سياسی، در داخل و خا اسيوناليست هان
حاال که بيش از دو صد هزار سرباز . و عشرت زندگی دارند

ناتو، ائتالف، افغانی و پاکستانی در دو طرف سرحد، به نام 
طالب و تروريست، پشتون ها را می کشند، صدايی از گور اين 

چون امکانات مادی پست و مقام نا . آتش افروزان بلند منی شود
 .يزی به دست آورده اندمشروع را از طريق مهين قوم ست

در رابطه به حل مساملت آميز قضيه ديورند، به طور مستقيم با 
به . دولت پاکستان، در حضور جامعه جهانی خمالفت می ورزند

خاطری که فرزندان و وابستگان خود شان يا در محايت تانک های 
 .خارجی است، يا در خارج بسر می برند

ندکی دقت شود، واضع و اگر در رابطه به معضله ديورند، ا
ديورند تنها و انتزاعی نيست،  وافقتنامهآشکار است که م

 11بلکه در رابطه به از دست رفنت مناطق ماورای ديورند، 
معاهده و سند رمسی موجود است که پنچ معاهده قبل از ديورند 

ديورند، قرار زير امضا  موافقتنامهو پنچ معاهده بعد از 
فغانستان اکثرًا از آن ها اطالع گرديده است، که مردم ا

 :ندارند
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ميان شاه شجاع  .م 1838جون  26» سه جانبه الهور«معاهدات  -1
رجنيت  ،)نواسه و ميراث دار ختت و تاج امحد شاه ابدالی(

سنگ حاکم پنجاب، و مکناتن مناينده انگلستان امضا شده 
مناطق وسيعی به رجنيت سنگ حاکم پنجاب واگذار   که

ر نام آن مناطق، از حوصله  اين نوشته گرديده که ذک
 .خارج است

ميان شاه  .م 1839می  7معاهده دوستانه قندهار در       -2
 .شجاع و مکناتن بعد از تاجپوشی در قندهار

ميان سردار غالم  .م 1855مارچ  30 ،معاهده اول مجرود     -3
 حيدر خان پسر امير دوست حممد خان و جان الرنس

ميان سردار حممد  .م 1957جنوری  6 ،دمعاهده دوم مجرو      -4
 .و جان الرنس) پسر امير دوست حممد خان(اعظم خان 

ميان حممد يعقوب خان و  .م 1879می  26معاهده گندمک       -5
 )تن سرداران حممد زايی 28در حضور .(کيوناری

م، ميان  1893نوامرب  12معروف ديورند  وافقتنامهم  -6
 .عبدالرمحن خان و مارتيمر ديورند

، ميان امير »خال«حبيب اله يا معاهده   -معاهده دن      -7
 .حبيب اله خان و لويس دن

م، ميان علی امحد  1919اگست   8معاهده صلح راولپندی       -8
 .خان و مهلنت گرانت

م ميان مرحوم حممود  1921نوامرب  12» کابل«معاهده        -9
 .طرزی و هنری دابس

شاه ولی خان سفير و ارسال مکتوب رمسی از سوی سردار   -10
وزير خمتار افغانی در لندن عنوانی آرتر انديرسن، وزير 

 .خارجه ی انگلستان در تاييد و تصديق معاهده ديورند
مذاکره و تعهد سردار جنيب اله خان، با ظفراهللا خان،   -11

، در رابطه به تاييد »حممد علی جناح«وزير خارجه و 
قلمرو موجود سرحد ديورند و تشکيل دولت پاکستان، در 

 ).آن سوی سرحد ديورند(

مهچنان چندين تعهد شفاهی ديگر که تفصيل مهه درين نوشته منی 
 .گنجند

معاهدات فوق در مورد واگذاری سرزمين هايی است که در آن مهه 
از مجله  آن ها، دو . سوی سرحد ديورند امروزی قرار دارند

و ) م 1838جون  26(معاهده يکی معاهده سه جانبه  الهور ،
ديگر » مادر«) م 1893نوامرب  12(ديورند، وافقتنامه ديگری م

معاهدات هستند که، هر کدام پنچ معاهده ديگر را در تصديق و 
برای به دست آوردن اطالعات کامل به کتاب . (تاييد خود دارند

 ).مراجعه شود» باتالق تاريخ معاصر  :دوسوی ديورند«

سی يی که شش دهه می شود، دولت های حاکم، اشخاص و حمافل سيا
ادعای پشتونستان دارند، بايد بدانند که نادارترين ، 

که پس از  -بيچاره ترين و رجنيده ترين مردم مظلوم جهان را 
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قرن ها استبداد قبيله يی به ويژه سه دهه جنگ، در مانده، 
سرخورده و ناتوان شده، در حال حاضر استقالل سياسی، اقتصادی 

از دست داده، تابع کمک های خارجی هستند و  و نظامی خويش را
امنيت کشور خويش را از خارجی ها گدايی می کنند، به خاطر 

 .در چندين جهت می جنگانند» خيالی  پشتونستان«

در حقيقت معاهده ديورند حتميلی نه، بلکه به خاطر پشتونستان 
قرار آخرين  .مردم افغانستان حتميل شده است رخواهی، جنگ ب

ها در مورد قضيه ديورند، يعنی به رمسيت نشناخنت سرحد  حتليل
ديورند و ادعای ارضی بر قلمروی که پاکستان آن را جز 

دو قضيه با هم مرتبط است که  ،انفکاک ناپذير کشورش می داند
قضيه سومی را به خاطر سر جا نشاندن دولت های قومی در 

که افغانستان، زمامداران پاکستان به وجود آورده اند 
سازماندهی، تسليح، متويل و اعزام جنگجويان از : عبارتند از

به داخل خاک افغانستان می ) به هر عنوانی(سه دهه به اين سو
يا به . باشد که قضيه را بسيار پيچيده و غامض ساخته است

زبان واضع تر، پاکستان يک تعادل را به وجود آورده و سه 
از نظر زمامداران  زيرا .قضيه را با هم مرتبط ساخته است

پاکستان، تامين امنيت، نظم و آرامش در افغانستان، معکوسًا 
متناسب است به ايجاد بی نظمی و شورش های جدايی طلبی، در 

 .75داخل خاک پاکستان

به اين منظور، رهربان پاکستان می خواهند، هر سه قضيه بايد 
خاک مهزمان حل و فصل شود، تا مانند سال های قبل، مداخله در 

به . از سر گرفته نشود» داعيه پشتونستان«پاکستان به نام 
مهين سبب است که بارها موضوع بسنت سرحد را مطرح کرده و چون 
با عکس العمل مواجه گرديده، باملقابل به مداخله ادامه داده 

پاکستان  ،است و تا وقتی اين سه قضيه مهزمان حل و فصل نگردد
اضر به دست کشيدن از مداخله علی رغم قبول هر نوع ريسک، ح

 .نيست و خنواهد بود

يکی از طريق  :بسنت سرحد ديورند، از دو طريق مورد حبث است
سياسی يعنی به رمسيت شناخنت سرحد، طوری که زمامداران گذشته 
افغانستان آن را به رمسيت شناخته و هر کدام تعهداتی رمسی 

خله در امور داشته اند، تا هر دو کشور مهسايه، از عدم مدا
داخلی مهديگر، با تضمين جامعه  جهانی، که خوشبختانه در حال 

 .حاضر حضور فعال دارد

ديگری بسنت سرحد، از حلاظ فزيکی است، به وسيله ديوار، سيم 
. وسايل الکرتيکی و در نقاطی افراز پسته های کنرتلی ،خاردار

، در مرت  5مرت و ارتفاع  20مثًال انداخنت سيم خاردار به عرض
صدها کيلومرت نوار مرزی، از عبور يومی تروريست ها، 
قاچاقربان، طالبان و جنايت کاران حرفه يی به بسيار راحتی 
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از  حلاظ اخالقی، برای عبور و مرور مردمان . جلوگيری می کند
تا . عادی و داد و ستد شان، دروازه های دخولی ايجاد گردد

 .جماز محل نکنند سالح و مهمات، مواد قاچاق و اشيای غير

درين صورت، پاکستان با طالبان و تروريست های آشتی ناپذير 
خود تصفيه حساب می کند، افغانستان با دمشنان آشتی ناپذير 

 .خود

در غير اين صورت، گمان می رود هم دولت افغانستان و هم 
بعضی کشور های قدرمتند خارجی، برنامه طوالنی برای ماندن در 

مبارزه عليه طالبان و تروريست ها، برای . افغانستان دارند
در اين ميان مردم افغانستان، به ويژه . شان يک هبانه است

 .پشتون های دو طرف ديورند لگد مال می شوند

 

 موجود است؟» مادر حبران« چرا معضله ديورند

مهه می دانيم که افغانستان با شش کشور مرزهای مشرتک دارد که 
در دوستی، حسن مهجواری، تفاهم و کشور،  پنجاز مجله با 

سال  61يگانه کشوری که از  .مهزيستی مساملت آميز بسر می برد
سو، با آن درگيری لفضی، سوتفاهم، بدگمانی، اهتام و  به اين

احضارات حماربوی، قطع روابط جتاری و سياسی،  مرزمداخله تا 
 يورش به قونسلگری ها و سفارت های مهديگر، پايين کشيدن پرچم

های مهديگر، سازماندهی، تسليح ، متويل و اعزام خرابکاران و 
بر اندازی نظام های  مرزتروريست ها بعه خاک يکديگر، تا 

يکديگر و صرف ميليون ها دالر، بر ضد يکديگر، تا افتيدن 
افغانستان به دام ابر قدرت شرق و پاکستان به دام ابر قدرت 

از سوی زمامداران نا غرب، مهه و مهه ناشی از ادعای اراضی، 
 .های بيمار کشور ما بوده است ناسيوناليستعاقبت انديش و 

در حالی که از مرزهای ديگر مهسايگان، نه تروريست، نه طالب، 
مرزهای  .نه انتهاری، نه مکتب سوز و نه آدمکشی می آيد

اما سرحد . کشور، با قفل های پوالدين مسدود و مستور است
هه هاست عامل جنگ، مداخله و تباهی ديورند، که سال ها و د

» دهليز مرگ«امروز به  هر دو کشور مهسايه و مسلمان گرديده و
برای کشورهای » باتالق تاريخ«برای مردم افغانستان و به 

منطقه و جامعه جهانی مبدل گرديده، باز گذاشته شده، حتا در 
، دانشمندان، حتليلگران، تاريخ نويسانبرابر پيشنهادهای 

های سياسی داخلی و خارجی، عکس العمل نشان داده شده، هناد
های افغانستان، از کنار قضيه طفره می روند و مسووليت  دولت

 .حبران موجود، را به گردن رهربان پاکستان می اندازند

اين رخ قضيه را که پاکستان بيش از سه دهه در امور داخلی 
ی پذيرند و افغانستان مداخله کرده و می کند، به سرعت مهه م

ولی به اين . به آدرس رهربان پاکستان، گاهی ناسزا می گويند
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يا  ؟پرسش که چرا پاکستان در امور داخلی ما مداخله می کند
از روی عمد، يا بی خربی از سوابق قضيه، يا از ترس حمافل 
قبيله گرا و شريک در حاکميت های نامشروع و استبدادی که 

جازده اند، » اعيه ملید«قضيه ساختگی پشتونستان را 
و حتليلگران سست اراده نيز، تاکنون واقعيت های  خدانانيتار

 .تاريخی را وارونه به خورش جامعه داده اند

طور قراردادی ه دانشمندان که باز تعدادی  دولت های حاکم و
در صفحه های تلويزيون فضل فروشی می منايند، حتا متوجه 

 .نيستند پارادکس و چندگانگی در گفتار شان

 –طالبان و تروريست ها را » سرکاری«به گفته اين آقايون 
اعزام می کند و مراکز  سازماندهی تسليح، متويل و  پاکستان

در . شان در داخل خاک پاکستان می باشد، کامًال آفتابی است
افغانستان وظيفه دارد دروازه  خانه خود را  ،اين صورت

را مطرح کرده ولی  پاکستان نيز بار ها بسنت آن. ببندد
 .افغانستان رد منوده است

) مناطق قبايلی( هر گاه به حقانيت ادعای خويش که پشتونستان
مربوط به افغانستان است و النه های تروريست ها نيز در مهين 

شکايت از پاکستان باورمند هستيم، چرا  ،مناطق می باشد
ضد و  با توجه به اين ادعای» ماست ازماست که بر« داريم؟ پس

نقيض، آشکار می شود که زمامداران افغانستان، خواهان ادامه 
تا آجنا که از مطرح کردن حل صلح آميز  جنگ و تباهی هستند

 .قضيه، نيز جلوگيری می کنند

مهان طوری که افغان ها می گويند؛ پاکستان در امور داخلی 
کشور ما مداخله می کند، پاکستانی ها نيز می گويند؛ افغان 

اين مجله را جنرال . ر امور داخلی ما مداخله می منايندها د
به وضاحت اظهار )  1386سال (مشرف در سفر اخيرش به کابل 

را مداخله » داپشتونستان زمونژ«مهچنان آن ها شعار . کرد
 .سريع و آشکاری می پندارند

طرح پاکستان مبنی بر بسنت سرحد ديورند، از طريق ديوار، سيم 
جماز ديگر، به وسيله دانشمندان و  خاردار يا وسايل

زيرا به رمسيت شناخنت . حتليلگران، منطقی ارزيابی گرديده است
يا بسنت آن و دادن } هر جا که باشد{سرحد ميان دو کشور 

اطمينان به طرفين ، کليد بازگشت، صلح، ثبات و تامين امنيت 
 . به منطقه است

اسی، در مرکز سفير باز نشسته و دانشمند علوم سي -دينس ککس
قبًال مشاور » کارل ايف اندر فورت«مطالعات بين املللی و 

وزارت خارجه امريکا و استاد روابط بين ملللی دانشگاه جورج 
پايان دادن به معضله «تاون، در مقاله مشرتک زير عنوان 

: نوشته اند» ديورند، کوتاه کردن عمر شورشيان طالب است
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داشنت يک افغانستان آرام  روابط نيک با پاکستان برای...«
واشنگنت و کشورهای دارای نقش کليدی ديگر، ... شرط اساسی است

را که در سال  -بايد از افغانستان تقاضا کنند، خط ديورند
م به وجود آمده، رمسًا منحيث خط سرحدی خود، با پاکستان  1893

م را،  1949بپذيرد و کابل بايد، تصميم جرگه يا شورای سال 
ذارد که پس از تاسيس پاکستان در مغايرت به قانون کنار بگ

بين الدول، عدم پابندی افغانستان را نسبت به توافقات قبلی 
 ميان افغانستان و انگليس اعالم کرده است} امضای ده معاهده{

پاکستان می تواند از مترکز بيشرت طالبان در خاک خود جلوگيری 
از تردد انفرادی در ، )بدون بسنت فزيکی(کند، ولی منی تواند 

 .مايلی جلوگيری کند 1600مرز 

) فاتا(واشنگنت بايد از پاکستان خبواهد تا مناطق قبيله نشين 
جز برنامه های سياسی، اقتصادی و حقوقی ساخته، از سير  را

چون امروز مناطق قبيله نشين . قهقرايی آن ها جلوگيری منايد
می، به پرورشگاه ، منحيث سنگر ستنی حمافظه کاران اسال)فاتا(

برای حل  .است طالبان و تروريزم بين املللی مبدل گرديده
مشکالت موجود، اين مناطق عمًال به پاکستان ملحق و برای 
پيشرفت آن ها کمک مالی کنند، تا به رشد فرهنگی و اجتماعی 

 .برسند

سازمان ملل متحد، يک کنفرانس بين املللی را به اشرتاک مهه 
يربط برگزار کند که هدف از آن، دست ذهای مهسايه ها و کشور

يافنت به توافق چند جانبه، برای به رمسيت شناخنت سرحد و تعهد 
طرفين به عدم مداخله در امور داخلی يکديگر، قطع سالح و کمک 

  76»...برای مداخل گران غير حکومتی باشد

امجاع نظر نويسندگان، تاريخدانان، حتليلگران، حمققان و 
ن واقع بين در سطح جهانی و منطقه بر اين است که سياستمدارا

يکی از عوامل عمده و اساسی حبران موجود در افغانستان ، 
سر برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی، معضله  ايجاد درد

ديورند می باشد و هبرتين موقع برای حل آن شرايط موجود به 
کاری چون بدون حضور و مه .ويژه حضور فعال جامعه جهانی است

جامعه جهانی، شرايطی را که پاکستان برای حل اين قضيه، در 
منطقه به وجود آورده، دولت افغانستان که تاکنون از محايت 

 .مردمی برخودار نبوده است، چند هفته بيشرت دوام خنواهد آورد

جنوب غرب (در واليت هلمند » کشتگان غر«بندر گوادر، از کوه 
صله دارد، در حالی که فاصله از کيلومرت فا 390) کوتل مزاری

 24. کيلومرت است 1163بندر کراچی، تا سرحد در واليت ننگر هار 

                                                 
خورشيدی، مقاله دنس ککس  22/9/1385 ،هفته نامه پيام جماهد .76

 و کارل اندرفورت
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به اعتقاد اکثر حتليلگران واقع بين، يک اقدام شجاعانه از 
سوی دو طرف، می تواند به اين حبران مزمن پايان دهد و فصل 

 .جديدی در روابط دو کشور ايجاد منايد

حقوقی و تاريخی ديگر اساس قومی  قضيه پشتونستان از نظر
زمامداران دو کشور، هر از گاهی که خواسته  تنها، .ندارد

اند، بر مهديگر اهتام وارد کرده، قضيه را پيچيده تر ساخته 
اند و در بسا مقطع زمانی ديگر، که خواسته اند يا منافع 
ر شخصی و گروهی شان ايجاب کرده است، به سرعت مهديگر را د

 .ه و دوست ناميده اندآغوش کشيد

 ردر واقعيت امر، رد پذيريش معاهده ديورند وادعای ارضی ب
مناطق که پاکستان، آن را جز انفکاک ناپذير کشور خود می 

 . داند، منبع اصلی تنش ميان افغانستان و پاکستان است

آخرين حتقيقات مهه جانبه، گسرتده و دسته مجعی به سويه جهانی، 
م به  2007ند، از يازدهم تا سيزدهم جوالی در مورد معضله ديور

و هولينگس  (AIAS) وسيله موسسه امريکايی مطالعات افغانستان
سنرت، به شکل يک کنفرانس، در استانبول ترکيه فراهم آوری 

درين کنفرانس  .گرديد، تا به اين معضله با ديدی روشن بنگرد
دولتی ن سابق احتصيلکرده برجسته، متخصصان سياست و مامور 24

درين  .افغانستان، پاکستان، اروپا و امريکا سهم گرفته بودند
آقای داکرت عبداهللا عبداهللا و آقای داکرت از افغانستان کنفرانس 

خط «عنوان کنفرانس  .حممد نظيف شهرانی اشرتاک منوده بودند
بود که مندرجات آن عبارت » و آينده پيامدها ،ديورند، تاريخ

ديورند، خمتصات قضيه و کی چه  قتنامهوافمقدمه، تاريخ م: از
 می خواهد؟ 

 .کاوش های متباعد افغانستان و پاکستان) آ

  مردم سرحد) ب

 .ديدگاه بين املللی و مهچنان، حرکت و مست دهی به پيش) ج

به وسيله توماس ) گزارش مجع بندی شده کنفرانس( اين مقاله
شته و بارفيلد رييس موسسه امريکايی مطالعات افغانستان نو

به وسيله مهی هاوتورن گرداننده کنفرانس و عضو هولينکس سنرت، 
ما . ويراستاری و به وسيله آقای داکرت مهدی برگردان شده است

را به پايان معضله ديورند، که از عمده ترين اسباب حبران 
جاری و از اساسی ترين عوامل نابه سامانی و عقب ماندگی 

در حالی که عده يی از ( افغانستان است، مطمئن می سازد
مادر حبران «افغان های مغرض يا بی خرب معضله ديورند را 

 .)در افغانستان و منطقه منی دانند» موجود
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مرز جنجال بر انگيز : يسه آمده استدر خالصه نظر هيات ري
در واقع مهم ترين معضله مرزی  –ميان افغانستان و پاکستان 

 ... در جهان ميان کشورهاست

م به عنوان کشور مستقل  1947که پاکستان در سال هنگامی 
سال از پذيرش مرز  60تشکيل گرديد، دولت های افغانستان طی 

امتناع منودند، در حالی که بعضی اقدامات افغانستان، حالت 
 .بالفعل شناسايی خط را نشان می دهد

که از دير زمان شاهراه بزرگ ) فاتا(مناطق قبايلی خود خمتار 
به مقياس وسيع ميان دو کشور بود، حاال پناگاه قاچاقربان 

مصوونی، برای رهربان القاعده، طالبان و ساير آدم کشان مبدل 
املللی و اياالت متحده ضرورت است،  فشار بين  به. گرديده است

تا طرفين روی ميز مذاکره حاضر شوند و به مذاکرات بسيار 
 .جامع، تعهد بدهند

ت به حيث مرز بين املللی به خط ديورند بيش از يک قرن اس
رمسيت شناخته شده، با وجود ستيزه و مناقشه در مورد وضعيت، 
موقعيت و معين کردن مرز با حتديد، آخرين مرحله  اين عمليه 

 .خواهد بود

کشور کامًال مستقل شد، خط  1919هنگامی که افغانستان در سال 
ميان  به حيث مرز بالفعل) م 1921و  1919(ديورند را دوبار 

بعد از {اما کابل . افغانستان و هند بريتانيايی پذيرفت
مهمرتين . در صدد تدارک اقناع و انکار برآمد} تشکيل پاکستان

دليل شان اين بود که نبايد نظر خواهی به انتخاب هند يا 
پاکستان حمدود می شد، بلکه گزينه  ديگری مانند ايجاد کشور 

 .گذاشته می شد مستقل يا پيوسنت به افغانستان نيز

مناقشه افغانستان و پاکستان برسر موقعيت سرحد، بطور   ... 
لفظی و نظری بوده بر اهالی منطقه تاثير زياد ندارد، اما 
هر دو طرف، نگران شوراندن قبايل و اعزام خرابکاران بداخل 

 .خاک مهديگر هستند

خط ديورند در خدمت توليد سرمايه است، تا وقتی  ،در واقع
به حيث مرکز بازار کاال هايی غير جماز، قاچاق مواد  منطقه

خمدر، سالح و مهمات نظامی و سود سرشار برای معامله گران 
از هر دو طرف، تن به مذاکره، تفاهم و بسنت  یباشد، گروه هاي
  .مرز خنواهند داد

گروه های افغانی ادعا دارند که پاکستان بر مناطق قبايلی و 
خط سرحدی ماهيت خويش را  از اين رو، .نيستمرز ديورند مسلط 
اما پاکستان مهواره اين موضع را دارد که  .از دست داده است

مرز ديورند، مرز بين املللی است، اگر هنادينه شده يا نشده 
 .باشد
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در مورد موضع بين املللی راجع به سرحد ديورند، در کنفرانس 
للی در قبال يزی به نام موضع رمسی بين املچ  :گفته شده است که

اين خط صادر نشده است، اما به طور ساده و بالفعل سرحد 
ديورند به عنوان مرز حقيقی و بين املللی شناخته شده، هيچ 

مبنی بر بين املللی نبودن آن،  -کشوری موضع افغانستان را
 .پس چرا بر پاکستان فشار بين املللی باشد. تاييد نکرده است 

ردند، که وضعيت بسيار پيچيده متام شرکت کنندگان تاييد ک
. ور را در مقابل هم قرار داده استبوده قضيه ديورند دو کش

 .»دور ميز مذاکره بکشاند -فشار می تواند دو طرف راتنها 

 
 :خواهی برای افغانستان پشتونستان هایمداپي

هر چند در کشور ما گروه های متعدد سياسی و مذهبی با افکار 
اينسو ادعای بلند باالی دموکراسی، گوناگون از سال ها به 

سوسياليستی، اسالمی، ليرباليستی و حتا جهانی شدن را داشته و 
دارند، افکار و گرايش های قومی، قبيله يی، مستی و گروهی در 

به احنراف کشانده،  -شرايط زمانی خاص، اين هنادهای مدعی را
ن حتا دو آتشه ترين کمونيست، ليرباليست، دموکرات و مسلما

را به سراشيب زوال برده در هنايت به گروه های  -بنيادگرا
 .قومی جتزيه منوده است

حمافل سياسی و فرهنگی، در  موضع گيری افراد، گروه ها و
رابطه به معضله ديورند که افغانستان را به تباهی کشانده، 

در . در شرايط کنونی به مثابه يک سنگ حمک به کار می رود
ا، تعدادی را به سرعت به دام قبيله و ابتدايی ترين حبث ه

طور افراطی به خمالفت يا موافقت ه قوم گرايی می اندازد و ب
 .وا می دارد

حتا کسانی هم هستند که، به جای کلمه طيبه، خنستين گزينش 
را » فرو ملی«شان شايد پشتونستان خواهی باشد و اين خواست 

 ،ی می شودکه متعلق به خبشی از افراد و گروه های اجتماع
در حالی که مهين قضيه بيش از نيم . و حياتی می دانند» ملی«

قرن افغانستان را به تباهی کشانده و مشکالت زير را بوجود 
  :آورده است

عقب ماندگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کل جامعه به  -1
 .ويژه مردم دو طرف سرحد

بردن افغانستان زير نفوذ شوروی پيشين، به خاطر       -2
 دريافت سالح و مهمات در برابر پاکستان

ساله برای مردم نادار  61زيان های اقتصادی       -3
افغانستان و ريخنت ميليارد ها افغانی، به کيسه  معامله 

 گران دو طرف سرحد از طريق وزارت اقوام و قبايل
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ضايع شدن توان و انرژی دو کشور مسلمان و مهسايه بر ضد   -4
 يکديگر

ينه مداخله دو کشور در امور داخلی مساعد ساخنت زم  -5
يکديگر و کشورهای استماری به طرف داری يکی در برابر 

  .ديگر
سال جنگ در کشور ما از سوی  34مشتعل نگهداشنت   -6

 زمامداران پاکستان
کشاندن انديشه های افراطی، بنياد گرايی و تروريزم       -7

 .بين امللی به افغانستان
تالف و آيساف به نام مبارزه کشاندن پای نيروهای ائ      -8

 .با تروريزم و طالبان به کشور تا مدت نامعلوم
تنظيم سازی در پاکستان و هبم اندازی آن ها در داخل       -9

که منجر  1375-71کشور، ازمجله راه اندازی جنگ سال های 
 شهر کابل گرديد ويرانیبه 

ايجاد دمشنی های قومی، زبانی ، مستی و مذهبی تا   -10
 .طاب اجتماعی، از برکت پشتونستان خواهیمرز انق

از بين رفنت تسليحات و امکانات اردوی افغانستان،  -11
به دستور زمامداران پاکستان يکی از مثره های پشتونستان 
خواهی است که آقای نواز شريف خنست وزير وقت پاکستان به 

 .آن افتخار می کند
افزون بر تلفات مستقيم جانی و مالی، مردم   -12

تان، از حلاظ روانی، حيثيتی، فرهنگی و اجتماعی افغانس
 زيان های جربان ناپذيری را متحمل شده اند

کنون سلب استقالل سياسی، اقتصادی و نظامی   -13
افغانستان، در معرکه جنگ با تروريزم و طالبان، برای 

وردهای قبيله گرايان و امدت نامعلوم، از مجله دست
افغانستان را فدای  های بيمار خود ماست که ناسيوناليست

 .پشتونستان خيالی منوده اند

ال است که به رغم داشنت حد اقل رييس مجهور س افغانستان که هشت
انتخابی، پارملان انتخابی، شورای های واليتی انتخابی منحيث 
پارملان های کوچک قوه قضائيه، احزاب سياسی، هنادهای فعال 

شهامت اين را  جامعه مدنی و حضور جامعه جهانی نتوانست و
نداشت، تا در حل اين حبران اساسی يک گام به جلو بگذارد و 
حاال که عمر اين تيم ناکار آمد و معامله گر، به پايان 

کانديدهای رياست مجهوری وظيفه دارند، حل اين  ،رسيده است
معضله را جز برنامه های کاری خويش ساخته، کشور را ازين 

جنات دهند، بدون حل معضله  حبران مزمن با اقدام شجاعانه 
 .ديورند، بقيه پروگرام ها نيز روی کاغذ باقی خواهد ماند

هر چند اين نوشته موضع رمسی شورای متحدملی افغانستان نيست، 
اما مسووالن اين شورا به عمق اين حبران پی برده، حل ساير 
مشکالت را بدون حل مهزمان با اين معضله ناممکن می دانند و 
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به آن را به شيوه مساملت آميز وظيفه دولت ها، می پرداخنت 
 .دانند که مهه امکانات را در اختيار دارند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 رويان 

 
 !نزديک مي شود» خط«پايان  :»ديورند«
 )ديورند» تابوي«ميخ آخر بر تابوت (

 
يکي از مسايل بسيار نگران کننده، خونبار و دردناک، پرتنش 

ه اوضاع در نوار مرزي و گسرته بود و باش شدن لگام گسيخت
عشاير بينوا و سيه روز پشتون است که براي درک آن بايسته 

 .است از بلنداي ارزش هاي  هاي انساني به مساله نگريست
يکي از دستاويزهايي که دمشنان خارجي ما با چسپيدن به آن 
پيوسته کوشيده اند براي مقاصد و مطامع خود از آن هبره 

است که » خط ديورند«ي ابزاري منايند، موضوع نامنهاد بردار
 . در اين نبشته به آن پرداخته مي شود

 
 چندبايد متوجه بود که » خط ديورند«هنگام بررسي مساله 

موضوع درهم آميخته و خلط شده است و خلط مبحث در موضوعات 
چنانچه اين کار در  کشور . علمي کار را به سفسطه مي کشاند

ست و از مساله ديورند کالف سر درگمي ساخته اتد که  ما شده ا
 .به دشوار کسي مي تواند سر نخ آن را بيابد
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جدا شدن خبش هاي  -»سرزمني هاي از دست رفته«يکي، موضوع 
است که خبشي ) گسرته بازمانده از امپراتوري دراني(سرزمني ما 

بزرگي از اين سرزمني ها پس از فروپاشي اين امپراتوري و 
قسيم آن در ميان برادران وزير فتح خان با ترفندهاي ت

» افغانستان معاصر«انگليسي ها ذريعه سيک ها پيش از تشکيل 
بر خبشي از پاره هاي برجا مانده از (در سيماي کنوني 
و خبش هاي ديگر آن پس از اجياد کشور ) امپرانوري دراني

يعقوب  در دوره هاي امري دوست حممد خان و امري -»افغانستان«
خان پس از امضاي معاهده هاي متعدد استعماري بنا به مالحظات 
جيو اسرتاتيژيک و جيوپوليتيک و منافع بريتانياي کبري در 

، قبال از پيکر کشور جدا شده »گندمک«از مجله  -»بازي بزرگ«
 موافقتنامه«بود و اين موضوع ربطي به امري عبدالرمحان خان و 

آوری است که خبش هايی از کشور با ان ياديشا. ندارد» ديورند
مگر بايد . موافقتنامه ديورند هم از پيکر آن جدا شده است

پيش از  خبش بيشرت سرزمين های از دست رفتهمتوجه بود که 
   .جدا گرديده بود» کشور«موافقتنامه ديورند از 

 
در اين جا، موافقتنامه امضاء شده ميان عبدالرمحان خان و سر 

ند تنها چونان زدن مهر تاييد دوباره يي بوده مارتيمور ديور
  .77است بر معاهدات پيشني در زمينه مسايل سرحدي

   
موضوع ديگر، مساله مرزهاي بني املللي ميان افغانستان و هند 

است که پس از رفنت بريتانيايي ) و سپس پاکستان(بريتانيايي 

                                                 
در اين زمينه بايد متوجه بود که عبدالرمحان خان پيش از آن که امري .  77

افغانستان شود، در مسرقند در تبعيد بسر مي برد و از سوي بريتانيايي ها با 
بر  شرط گماشنت ويانگليسي ها . موافقت روس ها به امارت افغانستان گماشته شد

تاييد معاهده گندمک از سوي او گذاشته بودند که را از پيش  امارت افغانستان
از اين رو، ادعاي کساني که موافقتنامه ديورند حتميلي بوده . وي پذيرفته بود

زيرا او . بيش نيست یاست و به زور سر عبدالرمحان خان امضاء شده است، ادعاي
يش اين موافقتنامه را امضاء منوده با آگاهي کامل با توجه به منافع شخصي خو

 .بود
 

نوشته داکرت يوسف » افغانستان و ايران«کتاب  291-290. در  اين باره در صص
در اثناي اين حتوالت در افغانستان، جماهدان ... « : حقيقي چنني مي خوانيم

افغاني، انگليسي ها را در حومه کابل شکست داده  و آن ها را جمبور به عقب 
پسر  -رده و عده يي از جماهدان در غزني، حکوميت را به نام موسي خاننشيين ک

افغان، «کاکر، : نگاه شود به کتاب ( خرد سال  يعقوب خان تشکيل داده بودند
پسر ديگر شري علي خان، که حاکم هرات و  -ايوب خان). 119، ص »افغانستان

شکست  -قندهار طرفدار ايران بود، به رهربي گروهي ديگر از جماهدان هرات و
وارد کرد و مهه افراد يک لشکر انگليسي  1880سنگيين به نريوهاي انگليسي در سال 

 .را به استثناي يک پزشک  از ميان برد 
، انگليسي ها که وضعيت در افغانستان را براي خود بسيار حبراني مي ديدند

. کردند مذاکرات حمرمانه يي را با عبدالرمحان خان که در مسرقند بود، آغاز
عبدالرمحان خان در اين مذاکرات پذيرفت که قندهار از حکومت کابل جمزا باشد و 
قضيه هرات نيز به وسيله وزارت خارجه بريتانيا حل شود و رابطه انگلستان و 

نگاه شود به کتاب (  افغانستان نيز بر پايه پيمان گندمک استوار گردد
بعد از اين توافق، او که از ). 26توکلي، روابط سياسي ايران و افغانستان، ص 

سوي انگلستان محايت مي شد، به افغانستان محله کرد و با نريوهاي ايوب خان 
 .  رويارو شد
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ند به ها از نيمقاره و آزاد شدن هند و تقسيم سرزمني هپناور ه
دو کشور هند و پاکستان  با به رمسيت شناخنت پاکستان از سوي 
افغانستان به گونه هنايي حل و فصل شده و از سوي مهه کشورهاي 
جهان چونان مرزهاي شناخته شده بني املللي به رمسيت شناخته مي 
شود و موضوع آن در تراز جهاني حل است و افغانستان هم کدام 

در واقع، چنني مساله يي در . ن نداردادعاي ارضي بر پاکستا
تراز روابط بني املللي اصال براي کسي مطرح نيست به جز از 
سياست بازاني چند در افغانستان که از سوي حمافل معلوم احلال 
خارجي برانگيخته مي شوند که خود مني دانند که چه مي 
خواهند؟ مگر، هر چند گاهي موضوع را به اشکال سر در گم و 

ده براي هبر برداري هاي ابزاري مطرح مي منايند و پس از پيچي
آن که خواست هاي شان برآورده شد، خاموش مي شوند و منتظر  

هر چند، هيچگاهي مني خواهند اين آتش . فرصت ديگر مي مانند
 . زير خاکسرت خاموش شود

 
موضوع سوم، مساله برادران پشتون و بلوچ است که با ما 

مهسرزمني، مهسرنوشت و مهتاريخ و مهريشه اند و خونشريک، مهفرهنگ، 
.  روشن است ما مني توانيم در برابر آن ها بي تفاوت مبانيم

مگر، در اين جا بايست به يک نکته باريک تر از مو توجه منود 
 : که در اين زمينه سر و کار ما با دو مساله است

 
يکي مساله مهدردي و غمشريکي است که يک مساله عاطفي مي 

در اين جا، هرگاه از بلنداي نگرش هاي انساني و . باشد
مهنوعي بنگرمي، در صورت آمدن کدام مصيبت بر سر آنان يا بروز 
نا آرامي ها و يا رويدادهاي خشونبار در مناطق بود و باش 

، روشن است که متاثر مي شومي )و در کل در کشور پاکستان(شان 
. مسي ياري برسانيمو در صورت امکان بايد آنان از جمراي ر

مگر؛ در اين صورت به هيچ رو نبايد آنان را از ديگر انسان 
ها و مهنوعان و هرگاه حادثه در مقياش کشور پاکستان باشد، 

در اين حالت، . از ديگر باشندگان آن کشور استثنا قرار داد
هر ناخوشي يي که بر سر آنان بياييد، مانند هر حادثه يي که 

خ مي دهد، ما را به عنوان انسان علي در هر کجاي جهان ر
تنها در اين مورد ميزان تاثر ما . السويه متاثر مي سازد

بيشرت خواهد بود و در صورت امکان بايد کمک بيشرتي به ايشان 
 .مناييم

 
هر گاه موضوع را از بعد اسالمي بنگرمي، در هپلوي مهنوعي، روشن 

باز هم با . است مساله عواطف مذهيب و آييين نيز مطرح است
توجه به اين در آيني اسالم مهه پريوان آن با هم برابر اند و 
کسي را بر کسي برتري نيست و نبايد در ميان مسلمانان تبعيض 

» امت اسالمي«باشد، سرنوشت برادران پشتون و بلوچ چونان 
هرگاه اتفاقي براي آنان پيش آيد، . براي ما بي تفاوت نيست
لمان متاثر نشومي و در صورت امکان مني توانيم به عنوان مس

 .باز هم بايد به ياري آنان به عنوان مسلمانان بشتابيم
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مهني گونه، هرگاه موضوع را در بعد مهسايگي و مهتباري بررسي 
مناييم،  باز هم ما نه تنها با پشتون ها و بلوچ ها، بل به 
مهه باشندگان کشورهاي مهسايه اعم از ايرانيان، ترکمن ها، 

بيک ها و تاجيک ها پيوندهاي مهسايگي، تباري، زباني، از
آييين، فرهنگي، اقتصادي و تارخيي دارمي و باز هم روشن است مني 
توانيم در قبال آنچه که در  کشورهاي مهسايه و به ويژه آنچه 
که با مهتباران و مهزبانان و مهفرهنگان ما رخ مي دهد، از 

روشن است باز هم متي . يمديدگاه اخالقي و معنوي بي تفاوت باش
زير . توان در اين ميان يکي يا دو قوم را استثناء قرار داد

اين کار  براي ساير هم ميهنان ما قابل درک خنواهد بود و هم 
 .عادالنه نيست و هيچ دليلي براي آن مني توان جستجو منود

 
موضوع آخري، مسايل سياسي است که در اين جا پاي کشورهاي 

يل حقوق بني املللي و بني الدول کشانيده مي شود و منطقه و مسا
آن اين که ما به هيچ رو، حق مداخله در امور کشورهاي مهسايه 
و باشندگان شان را در پيوند با مسايل مهتبار بودن يا مهزبان 

 . ندارمي... بودن و مهفرهنگ بودن 
 :براي مثال

اشنده اين که دولت هاي ايران و ازبيکستان، با ترکمن هاي ب
 در کشورهاي شان چه مي کنند، 

و يا اين که دولت هاي تاجيکستان، قرغيزستان و ترکمنستان 
 با ازبيک هاي باشنده در کشورهاي شان چه روابطي دارند، 

و يا اين که دولت هاي ايران و پاکستان با بلوچ هاي شان چه 
 مناسباتي دارند، 

رهاي آسياي و يا اين که دولت هاي ازبيکستان، و ديگر کشو
ميانه با تاجيک هاي باشنده کشورهاي شان چه برخوردهايي 

 دارند،  
 

و به مهني گونه هم، اين که ترکمن هاي باشنده ايران و 
 ازبيکستان،

 و ازبيک هاي باشنده ترکمنستان و قزاقستان و قرغيزستان،
 و ترکمن هاي  ازبيکستان و ايران،

 آسياي ميانه؛  و تاجيک هاي ازبيکستان و ديگر کشورهاي
خواهان چه چيزهايي در اين کشور ها هستند و چه مشکالت  

هيچ ربطي به ما  ،مانند آن چه داعيه هايی دارند و سياسي و
ندارد و هر گونه مداخله در امور آنان زير هر نام نشان و 
عنواني که باشد، مغاير با قوانني بني املللي و موازين حقوق 

 . يهي نداردبني الدول است و هيچ توج
 

مهني گونه، کشورهاي تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان، ايران 
و پاکستان نيز حق ندارند زير عنوان رسيدگي به مسايل تاجيک 
ها، ازبيک ها، ترکمن ها، پارسيوان ها، بلوچ ها و پشتون 

 .    هاي افغانستان در امور داخلي افغانستان مداخله منايند
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ايل، مداخله دولت هاي پيشني افغانستان با با توجه به مهني مس
احقاق حقوق حقه برادران «سر دادن شعارهاي واهي و موهوم 

فاقد هرگونه پشتوانه منطقي و حقوق بني املللي » پشتون و بلوچ
سوي جامعه جهاني چيزي جز مداخله آشکار در امور  بوده و  از

 . داخلي کشور پاکستان ارزيابي مني گرديده است
 

که پشتون ها و بلوچ هاي پاکستان در چهارچوب کشور اين 
پاکستان خواهان چه سيستمي هستند يا از چه حقوق و وجاييب 
برخوردار اند يا مي خواهند آن را به دست بياورند، يا 
خواهان خودخمتاري يا چيز ديگري هستند، هيچ ربطي به ما 

لي ندارد و منافع ملي ما اجياب مني منايد که در امور  داخ
کشور پاکستان مداخله منوده و اين گونه دستاويز و هبانه 

. آي.اس. مداخله متقابل از سوي آن کشور را به دست آي
صدر اعظم پيشني و  -به گفته معروف و تارخيي موسي شفيق. بدهيم

ما نبايد افغانستان را قرباني پشتونستان «متويف افغانستان 
     . »!سازمي

 :، چند رويکرد وجود دارد»ديورندخط «به هر رو، پريامون 

رويکرد آرمانگرايانه و بلندپروازانه ماجراجويانه که  -1
معطوف به دگرگوني مرزهاي کنوني شناخته شده بني املللي در 

 :و در بر گرينده سه رويکرد زير مي باشداست منطقه 

کنون در سيماي -رويکرد ناسيوناليست هاي تندرو پشتون-
اه و ماجراجوي پشتون دولت کنوني گردانندگان برتري خو

حال (به ياري يک ابر قدرت است افغانستان به رهربي حامد کرزي
که در پشت پرده سر نخ هاي اين  ) مهم نيست کدام ابرقدرت

رويکرد به دست ماجراجويان تندرو چپگرايي چون سليمان اليق و 
رويکرد جتزيه  -مل است و ماهرانه کارگرداني مي شود هيواد

پاکستان و پيوست گسرته پشتون نشني پاکستان ) واقع نابوديدر (
 ؛»افغانستان بزرگ«به افغانستان و تشکيل 

رويکرد نظاميان و بسياري از سياستمداران تندرو پاکستاني  -
از مجله تندروان مذهيب آن کشور که از پشتيباني عربستان 

ن اجياد کنفدراسيو -سعودي و ديگر اعراب وهابي برخوردار اند
پاکستان  –متشکل بر افغانستان» امارت اسالمستان«نامنهاد 

در واقع، پايان دادن به عمر سياسي کشوري به نام (
، يا دست کم پيوسنت خبش هاي پشتون نشني افغانستان )افغانستان

باز هم در واقع پايان دادن به  -جتزيه افغانستان(به پاکستان
 )   هسيت کشور

با باشندگان مهگون تباري  –ستقلرويکرد تشکيل کشورهاي م -
تاجيک، ازبيک، ترکمن، پشتون و بلوچ در منطقه يعين در واقع 
دگرگوني ريشه يي جغرافياي منطقه که در واقع به معناي 
پايان يافنت زندگي سياسي هر دو کشور افغانستان و پاکستان 

 . است
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پذيرفنت وضعيت واقعي  -رويکرد خرد ورزانه و واقعبينانه -2
اخته شده بني املللي نپوليتيک کنوني در چهارچوب مرزهاي شجيو

کنوني و پرهيز از بلند پروازي هاي تباهکن و بربادساز و 
 .ماجراجويي هاي خطرناک و موهوم و گسرتش مهگرايي منطقه يي

به هر رو، براي حل هنايي مساله تراژيک پشتون و آوردن صلح و 
ر اين منطقه، در ثبات، آرامي، آسايش و شگوفايي پايدار د

دگرديسي ريشه يي و بنيادي تفکر حاکم بر  گام خنست، به 
. نياز است خنبگان فکري و روشنفکران پشتون باشنده افغانستان

چيزي که تنها با تعويض فرمانروايان کنوني مسلط بر سرنوشت [
 ].کشور ممکن است

 
خنبگان فکري و سياستمداران پشتون به بازنگري ريشه يي و 

ي ديدگاه هاي کنوني شان در قبال مساله گسرته نوار بنياد
مرزي و نيز بازنگري نقش پشتون ها در چهارچوب کشور و 

و در نتيجه فزوخنواهي و (» اکثريت«فراموش منودن افسانه واهي 
برتري جويي تباري و زباني که به نوبه خود موجب بر انگيخته 

م افراطي در شدن تاجيکيسم، هزاره ايسم، ازبيکيسم و ترکمنيس
کشور گرديده و زمينه ساز نا به هنجاري ها، نارسايي ها و 

و پذيرش تز مهزيسيت )  بسا نا به ساماني هاي ديگر مي گردد
دادگرانه مساملت آميز با ديگران مهسرزمينان و برادران خويش 
و از اين راه شکسنت بن بست زيانبار موجود بر سر راه روند 

چه، تفکر . ر کشور، نياز دارندملت سازي  و دولت سازي د
حاکم بر خنبگان پشتون، دردمندانه هنوز هم بر شالوده مهان 
بينش منحط و واهي سراب گونه مسلط بر جيوپوليتيک در دوره 

تا کنون بارها جنگ سرد و آمارهاي موهوم استوار است که 
قدرت هاي بزرگ و نيز پاکستان از آن براي دستيابي به منافع 

 .ود به زيان ما هبره گريي ابزاري ناروا منوده اندآزمندانه خ
 

موضوع نفوس افغانستان و تناسب درصدی اقوام در آن نيز يک 
مساله پيچيده سياسی است و با توجه به اين که تا کنون کدام 
آمار گيری دقيق صورت نگرفته است، در بازار مکاره سياسی 

در نتيجه در  کشور، هر قوم در پی باال نشان دادن مشار خود و
هبره گيری ابزاری از . پی هبره برداری سياسی از آن می برآيد

اين موضوع به گونه سر درگمی با موضوع پشتونستان گره خورده 
است که پسلگد آن در ميدان سياست داخلی افغانستان نيز در 

. آشکارا به چشم می خورد» اقليت«و » اکثريت«سيمای مساله 
نگاه داشنت مهواره تنور مساله  توضيح اين که الزمه داغ

، فرمانروايی يک »خط ديورند«پشتونستان و چانه زنی بر سر 
دولت مطلقه پشتونتبار مورد محايت يک ابر قدرت در کابل است 

روشن است چنين دولتی . که پيوسته در اين تنور هيمه بيندازد
به نوبه خود موجب بر انگيخته شدن تنش های تباری و پيدايی 

ناليسم افراطی تاجيکی، ترکمنی، ازبيکی و هزاره يی در ناسيو
برابر ناسيوناليسم لگام گسيخته پشتونی در کشور گرديده و 

حال . آن را به سوی فروپاشی و از هم گسيختگی می کشاند
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بگذريم از اين که کشور را ميدانگاه تاخت و تاز و کشاکش 
 .های قدرت های خماصم خارجی نيز می گرداند

 
چيزی که  -آمار گيری دقيق و بی طرفانه  در نبودست روشن ا

در آينده نزديک ممکن نيست، مهه آمارها کماکان بر پايه حدس و 
گمان استوار خواهند بود و بسرت برای هر گونه هبره گيری 

 .ابزاری سياسی از آن مهوار
 

ره آورد اين تفکر سخيف هم براي مردم بينواي نوار مرزي و 
ها و ديگر باشندگان کشور، چيزي جز تباهي، در کل مهه پشتون 

بربادي، سيه روزي و نابودي در گام خنست براي مردم آزاده 
 .پشتون نبوده است

روشن است مادامي که تفکر سخت ابزاري غري ريالستيک فاجعه  
جتزيه پاکستان و بازپسگريي  -بار بازمانده از دوران جنگ سرد 

حال مهم نيست (ابر قدرت سرزمني هاي پشتون نشني به ياري يک
کدام قدرت زيرا خود پشتون هاي افغانستان به تنهايي توان 

و دستيابي به سرزمني هاي از دست رفته و ) اين کار را ندارند
و ) واقع پشتونستان بزرگ در( »!افغانستان بزرگ؟«اجياد 

احنصار گرايي افراطي در قدرت دوليت  در درون دولت که جلو 
لي را در کشور مي گريد؛ کنار گذاشته نشده و مشارکت راستني م
تفکر نوين، خردورزانه، آگاهانه، واقعبينانه جاي آن را يک 

و سازنده که تنها متوجه هبروزي و رهايي پشتون ها و ساير 
باشندگان اين مرز و بوم از زندان ترسناکي که سياستمداران 

رته در چهار چوب گس(پريامون آن ها برافراشته اند، باشد، 
نگريد، دشوار خواهد بود کشور و منطقه به  ،)کنوني افغانستان

ويژه باشندگان خوار و زار و نگونبخت نوار مرزي بتوانند از 
 . بريون گردند» دايره شيطاني مصيبت«اين 

چه، حتا در صورت حتقق اين آرمان، توازن شکننده کنوني در 
مهني تفکر و کشور  به شدت برهم خورده و بر اساس مهني فرمول، 

مهني شعار، استان هاي مشايل تاجيک نشني، ازبيک نشني و ترکمن نشني 
افغانستان به ترتيب براي اجياد تاجيکستان، ازبيکستان و 
ترکمنستان بزرگ به برادران مهتبار خود به تاجيکستان، 
ازبيکستان و ترکمنستان خواهند پيوست و تاجيکان مناطق غربي 

ي هم بنا به نشانه هاي زباني و آييين و باشندگان مناطق مرکز
به ايران و سر اجنام افغانستان جتزيه خواهد گرديد و فرو 

روشن است که اين فروپاشي به آساني خط کشي . خواهد پاشيد
هندسي روي صفحه کاغذ نيست و يک فروپاشي خونبار، دراماتيک 

 . و اندوهبار خواهد بود

خرد ورز و آگاه پشتون  از اين رو، بر انديشمندان و نريوهاي 
است تا مهه نريو و توان خود را به جاي تاخنت به سوي سراب هاي 

، در »پشتونستان بزرگ«فريبنده و نادسرتس و واهي اجياد 
چهارچوب گسرته واقعي کنوني کشور با باشندگان آن متمرکز 
گردانند و با پيشگريي يک راهربد ريالستيک و خردمندانه در 
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ي و رهايي آن از بدخبيت و نا به ساماني و سيه شگوفايي و هبروز
 .روزي کنوني بکوشند

تنها با شگوفايي و بالندگي گسرته ها و ساختارهاي نوين 
منطقه يي، هنگامي که مرزهاي خط کشي شده استعماري امهيت خود 
را از دست بدهند و رنگ ببازند، هنگامي که اقتصاد مشرتک با 

و منافع اسرتاتيژيک مهه کشورهاي پول واحد در منطقه اجياد شود 
منطقه مانند جامعه اروپايي و ديگر ساختارهاي منطقه يي در 
ديگر نقاط جهان به هم گروه خبورد، با فرورخينت ديوارهاي سترب 
بي اعتمادي برپا شده از سوي استعمار در ميان کشورهاي 
منطقه و آب شدن يخ هاي دمشين هاي مصنوعي ميان اقوان گوناگون 

شنده اين سرزمني ها، با به بار نشسنت مهگرايي منطقه يي، در با
اوضاع و احوال آرامش و صلح و تفاهم، حل دمکراتيک و 
دادگرانه مسايل پيچيده و دردناکي چون مساله پشتون ها و خط 
ديورند و نه تنها پشتون ها بل مهه تريه هاي ستمديده و رنج  

يک ها، ازبيک ها، اعم از تاج(کشيده از هم جدا شده منطقه 
ترب تقسيم «به شيوه ...) ترکمن ها، بلوچ ها، کردها و

 .بر شالوده ارزش هاي انساني و آرماني ممکن است» جيوپوليتيک

هر گونه مطرح ساخنت چنني مسايل پيچيده و سر در گم،  پيش از 
فراهم گرديدن زمينه، نه تنها دردي را دوا مني کند، بل تنها 

 . ار و چرکني منطقه منک مي پاشدبر سر زخم هاي خونب

از شاه شجاع گرفته تا  مابا توجه به اين که مهه دولتمردان 
دوست حممدخان، شريعلي خان، امري يعقوب خان، عبدالرمحان خان، 

با به ( حبيب اهللا خان، امان اهللا خان و نادر خان و ظاهر خان
برباد  مهه فاکت از دست رفنت سرزمني هاي) رمسيت شناخنت پاکستان

رفته را رمسا پذيرفته اند و از سوي ديگر، مهه مرزهاي کنوني 
به رمسيت شناخته بني املللي بال استثناء استعماري اند، شعار 
بازپسگريي سرزمني هاي از دست رفته و تغيري مرزهاي شناخته شده 
بني املللي، آن هم در بيچارگي و ناتواني و سيه روزي کنوني 

اي خارجي، رويايي بيش نيست و سر دادن به زور سرنيزه نريوه
چنني شعارهاي بيمارگونه، چناني که در گذشته تنها به سود 

 .  دمشنان ما بوده است، باز هم خواهد بود

بايد به يک نکته توجه داشت که افغانستان با به رمسيت شناخنت 
پاکستان به عنوان يک کشور با حدود و ثغور و نقشه سياسي 

خط ديورند را به عنوان مرز رمسي سياسي ميان کنوني، در واقع 
افغانستان و پاکستان به رمسيت شناخته است و اين که شايع 
است که افغانستان اين خط را  و در واقع مرز را به رمسيت 
نشناخته است و مني شناسد، ناشي از ناآگاهي از مسايل حقوق 

خت و آيا مي شود کشوري را به رمسيت شناچه، . بني الدول است
کيلومرت به  2640مرزهاي بني املللي آن را آن هم به درازاي 

 رمسيت نشناخت؟
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: يک تعريف مشخص علمي از ديدگاه حقوق بني املللي دارد» کشور«
گسرته جغرافيايي يي است که در چهارچوب مرزهاي معني شناحته 

حال وقيت . موقعيت دارد )جغرافياي سياسي مشخص(شده بني املللي
کشور ديگر را به رمسيت مي شناسد، آن را با مهه کشوري يک 

مرزهاي مشخص و معني شناخته شده بني املللي آن به رمسيت مي 
در غري آن، به رمسيت شناخنت آن مفهمومي ندارد و رنگ . شناسد

پرسشي که مطرح مي گردد اين است که آيا مي شود . مي بازد
بني املللي آن کشوري را به رمسيت شناخت و مرزهاي مشخص و معني 

 را نه؟ 

در واقع، مشکل افغانستان و . روشن است پاسخ منفي است
چون . (پاکستان در به رمسيت شناخنت مرز ميان دو کشور نيست

دولت هاي افغانستان از دولت شاه شجاع و امري دوست حممد خان 
گرفته تا يعقوب خان و عبدالرمحان خان و حبيب اهللا خان و امان 

هر شاه مهه اين مرز را بارها با بسنت قرار دادها اهللا شاه و ظا
و معاهدات به رمسيت شناخته اند و دربارهاي امريان و پارملان 

، بل بر سر اين است که )هاي کشور آن را تصويب منوده اند
پارملان افغانستان بر فاکت رمسيت مرز کنوني ميان دو کشور 

  .نزده است 78مهر تاييد جمدد

ه ميان شخص امري عبدالرمحان و دولت هند کنواسيون کابل ک 
تنها  در زمان حيات وي  بريتانيايي به امضا رسيده بود و

» معاهده  ديورند«و نادرست در کشور ما  به نام  رمسيت داشت
در هر حايل که چنني معاهده يي اصال وجود (شهرت يافته است 

ي مرتوک و باطل و فسخ شده م» موافقتنامه«، يک )خارجي ندارد
مهم ترين موضوع اين است که اين . باشد که اصال مطرح حبث نيست

مرز در دو قرار داد مهم ميان دولت امري امان اهللا خان و هند 
و پيشرت از آن در معاهده (بريتانيايي از سوي افغانستان 

گندمگ از سوي امري حممد يعقوب خان و مقاوالت ميان دولت هند 
. به رمسيت شناخته شده است)  79خانبريتانيايي و امري حبيب اهللا 

کبري شرط به رمسيت شناخنت استقالل بريتانياي در آن هنگام، 
افغانستان را به رمسيت شناخنت و پذيرفنت خط ديورند به عنوان 
مرز سياسي ميان افغانستان و قلمرو هند بريتانيايي گذاشته 

 .بود که افغانستان آن را دو بار رمسا پذيرفت

اري از دولتمردان پيشن افغان و تندروان پشتون اين اعرتاض مش
مبين بر اين که مهه معاهدات و قرار دادها ميان دولت هاي دست 
نشانده پيشن افغانستان و دولت انگليس استعماري و بنا بر 

                                                 
چناني که در باال در يکي از مقاالت يادآوري گرديده است، پارملان .  78

مهه قرار دادها، معاهدات و توافقنامه هايي را که  1949افغانستان در 
يشني افغانستان با هند بريتانيايي در زمينه به رمسيت شناخنت دولت هاي پ

خط ديورند به عنوان مرزر رمسي ميان افغانستان و هند بريتانايي به 
امضا رسيده بود؛ قرار دادهاي استعماري و حتميلي خواند و به گونه يک 

 .جانبه مهه آن ها را يک سره باطل اعالم منود
دهاي استعماريي که انگليسي ها با شاه حال مي گذرمي از قرار دا.  79

 .شجاع و امري دوست حممد خان در زمينه به امضا رسانيده بودند
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اين غري قانوني و نامشروع بوده است، از اين رو، قرار داد 
مني تواند ره ديورند هم  نامشروع و غري قانوني مي باشد، هم 

زيرا گذشته از اين که مي توان با قاطعيت گفت . به جايي بربد
مستقل بوده  80که حد اقل دولت هاي امان اهللا خان و ظاهر خان

اند و قراردادهايي که با انگليسي ها بسته اند، به گونه يي 
مشروعيت دارد؛ پاسخي در برابر اين پرسش ندارد که کدام 

ميان کشورهاي غربي به ويژه انگليس  قرار داد و کدام معاهده
 و کشورهاي شرقي استعماري نبوده است؟ 

پاي اين استدالل که اين قرار دادها زير فشارهاي سنگني 
زيرا بي درنگ با اين . استعماري بسته شده اند، هم چوبني است

                                                 
سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل اب تک 270-268در صص .  80

 2009نوشته پروفيسور يوري تيخانف، مسکو، ، جنگ افغاني استالني -پشتون
فشاء شده بايگاني هاي روسيه آمده موضوع جاليب بر پايه اسناد تازه ا

يک هيات انگليسي به رياست متکف وارد   1938اکترب  6به تاريخ «:  است
کابل گرديد و چندين روز با ظاهر خان و هاشم خان گفتگوهايي حمرمانه 

ديپلومات بريتانيايي هاشم خان . ... يي پريامون مسايل مرزي اجنام داد
حمرمانه در ) جنتلمين(» جوامنردانه« را به ضرورت عقد يک موافقتنامه

باره پيشگريي يک سياست بامهي در زمينه حفظ ثبات در گسرته قبايل پشتون 
 :او به حکومت افغانستان شرايط زير را پيشنهاد کرد. متقاعد ساخت

-)پشتون هند بريتانيايي[(بريتانياي کبري متعهد مي شود  قبايل  -1
 .نکندرا در برابر کابل استعمال ] گزارنده

با » ابراز هر گونه مهدردي«افغانستان به نوبه خود مي بايست از  -2
 .قبايل پشتون هند بريتانيايي خود داري ورزد

انگلستان به حکومت افغانستان پول و جنگ افزارهايي براي حتکيم  -3
 . مرزهاي افغانستان و هند بدهد

حاکم  خاندان. ديپلمات بريتانيايي مهه چيز را درست ارزيابي کرده بود
حييي خيل، از قبايل مرزنشني پشتون کمرت از انگليسي ها  مني  -افغانستان

از اين رو، هنگامي که انگليسي ها به افغان ها پيشنهاد منودند . ترسيد
. مرزهاي خود را حتکيم منايند، هاشم خان به اين امر موافقت منود

ک هزار قبضه  بريتانياي کبري تعهد سپرد، ده هزار ميل تفنگ يازده تري، ي
: بر گرفته از.   (تريبار و پنج ميليون گلوله به افغانستان بدهد
در باره «کارپف، . گزارش آتشه نظامي سفارت شوروي در افغانستان ي

بايگاني سياست // ، 14.08.1940، تارخيي »سياست خارجي حکومت افغانستان
، 8، پوشه 200، پرونده 24، کارتن 071،1942خارجي فدراسيون روسيه، فوند 

ر سفارت بريتانيا به اراستش پسان ها انگليسي ها بنا به ابتک). 17برگ 
زيرا . جاي تريبارها بيست فروند هواپيماي جنگي به افغانستان دادند

 . نريوي هوايي موثر ترين جنگ افزار در برابر قبايل کوچي بود
ها براي نگهداري و  بازآرايي سپاهيان مرزي افغانستان، انگليسي 

ظاهرا .  هزار پوند ختصيص دادند 170ساالنه سوبسايدي يي به ميزان  
 –متکف موفق شد هاشم خان افزون بر پيشکشي چنني ياري هاي سخاورزانه،

صدر اعظم را نيز خبرد که ساالنه پنهاني به حساب جاري شخصي وي در بانک 
گرفته بر ( .هند پنج ميليون روپيه واريز مي منود) امپراتوري(امپريال

دستيار  ارشد دفرت خاور ميانه کميسارياي خلق در  -گزارش يرشف: از
اوضاع سياسي افغانستان در آغاز سال « -امور خارجي  شوروي زير نام

کارتن  1942، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // »1942
     .ويراستار -).17، برگ8، پوشه 200، پرونده ويژه 24
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پرسش متقابل رو به رو مي شود که کدام قرار داد استعماري 
 نشده است؟زير فشار و اجبار امضاء 

حال، اگر به اين موضوع را تنها براي نکوهش سياست هاي 
مزورانه و نارواي جهاخنواران مطرح مناييم، کاري است درست و 

مگر اگر آن را براي بازنگري اين قرار دادها و . به جا
، دگرگونسازي تاريخ و سرنوشت )که کاريست ناممکن( معاهدات

زيه چندين کشور و برپايي منطقه و تغيري نقشه سياسي جهان و جت
پيش ... چند کشور جديد بنا به نشانه هاي تباري، زباني و

بيندازمي، در اوضاع و احوال پيچيده  کنوني چيزي جز کوبيدن 
 .در هاون خنواهد بود) به جاي آب( خون

اين که مشاري از تندروان، منتقدان طرح بازپسگريي سرزمني هاي 
را به » معاهده ديورند«کردن از دست رفته و نامشروع اعالم 

باد نکوهش و سرزنش مي گريند و آنان را متهم به خيانت گذاشنت 
مهر تاييد زير معاهدات استعماري مي منايند، هم فاقد هرگونه 

چه، امروزه ما در برابر عمل اجنام شده تارخيي يک . منطق است
دو سده يي قرار دارمي و حبث اصال بر سر تاييد يا رد  -و نيم

چون سودي در بر ندارد، بل حبث اساسا بر . کدامني معاهده نيست
سر اين است که چگونه پيامدهاي زيانبار اين معاهدات و قرار 
دادهاي ننگني و ناروا را به حد اقل برسانيم و راه هاي 
واقعبينانه و خردورزانه و به دور از احساسات براي گشايش 

 .  ار داد ها بيابيمگره هاي فروبسته و کور ناشي از اين قر

با توجه به اين که مهه مرزهاي کنوني کشورهاي منطقه ما  
مرزهاي استعماري بوده و مهه کشورهاي شرق به ويژه کشورهاي 
مسلمان در چهارچوب واحدهاي سياسي استعماري بسر مي برند و 

مانند (با توجه به اين که اقوام باشنده اين سرزمني ها 
جيک ها، ازبيک ها، ترکمن ها، آذري پشتون ها، بلوچ ها، تا

مهه در ميان چند کشور تقسيم ....) ها، ارمين ها، کرد ها و 
شده اند، دليلي براي اين که تنها يک قوم استثناء قرار 

نه به گونه (حل مشکل تنها در جمموع ). داده شود، وجود ندارد
، با رخينت يک طرح نو، با تفکر نو در )جتريدي و جز به جز

 . چوب مهگرايي منطقه يي امکان پذير استچهار

اعرتاض ديگر تندروان پشتون افغانستان مبين بر اين که چرا در 
رفراندوم کذايي تعيني سرنوشت پشتون هاي باشنده پاکستان، حق 
پيوسنت پشتون ها به افغانستان به آنان داده نشده بود؟ هم 

غانستان چون، دولت هاي وقت اف. خينه بعد از عيد و بيجا است
در آن هنگام، خنست اين مساله را با تاخري توجيه ناپذير مطرح 

چون تاريخ الرتناتيف ندارد . کردند و سپس جدي پيگريي نکردند
کاريست که گذشته است و سبويي است که «و ديگر اين کار 

، طرح آن کنون بي مورد و مداخله آشکار در امور »شکسته است
گاه حقوق بني املللي معنايي يک کشور مستقل است که از ديد

سرزنش و نکوهش دولتمردان وقت افغانستان به خاطر . ندارد
سهل انگاري شان در زمينه در آن هنگام هم شايد در حد يک 
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داوري تارخيي، آن هم هرگاه بر پايه معيارهاي علمي و اجنام 
پژوهش هاي سامامنند تارخيي با توجه به جمموع اوضاع و شرايط و 

. ثري گذار بر آن برهه معني، صورت گريد، به جا باشدعوامل تا
مگر امروز چه دردي را در قرينه سرزمني هاي از دست رفته دوا 

 مي کند؟ 

..... موضوع خونشريکي و پيوندهاي تباري، زباني، فرهنگي و 
نيز از ديدگاه حقوق بني املللي نيز مني تواند برهان قاطعي در 

از بني املللي و مناسبات ميان يده حقوقي در ترچحل مسايل پي
تازه اين هم تنها خمتص به افغانستان و . کشورها گردد

هرگاه قرار باشد چنني مسايلي در تراز . پاکستان مني باشد
جهاني مطرح گردد، صلح در سراسر جهان برهم خواهد خورد و 
کشورهاي بسياري درگري جنگ هاي بي پايان و خونني خواهند 

 .گرديد

له تعيني سرنوشت يک اقليت تباري که در يک کشور مهچنان مسا
مهسايه بود و باش دارد، از سوي دولت بر سر اقتدار مهسايه 

آن هم از سوي کشوري چون افغانستان که در آن ده (ديگر نيز 
منطق استواري ندارد و در ) ها اقليت تباري بود و باش دارند

خلي کشور آيني حقوقي بني املللي مداخله آشکار در امور دا
 . ديگري ارزيابي مي شود

روشن است حق تعيني سرنوشت، حقي است انساني، طبيعي و 
از مجله پشتون ها (دادگرانه که بسياري از اقليت ها در جهان 

بنا به جرب جيوپوليتيک از آن ) و بلوچ هاي باشنده پاکستان
شايد در يک فضاي ديگر، در جهان آينده رهيده . حمروم هستند

رويي ها و قطب بندي هاي زيانبار کنوني با توجه به از رويا
ارزش هاي واالي انساني روزي رهيافت خردورزانه يي براي اين 

. مشکل که در سراسر جهان با آن رو به رو هستيم، پيدا شود
ناگفته پيداست که مبارزه در اين راه هم آرماني است 

ه و هرگاه اين مبارزه خردورزان. آزادخيواهانه و عادالنه
صلحجويانه باشد، نه سخت ابزاري و ماجراجويانه و با تکيه 

باز هم اين مساله يک مساله سراسري است و چرا . دستاويز زور
براي يک منطقه مشخص و يک تبار مشخص و  يک کشور مشخص، آن 

دو ديگر اين که اين . هم از سوي يک کشور ديگر مطرح مي شود؟
پاکستان است و ما  به  موضوع، موضوع داخلی خود پشتون های
   .  هيچ رو حق مداخله در آن را نداريم

نکته شگفيت آور اين است که در حايل که بيش از يک قرن مي شود 
حمور اصلي سياست خارجي » پشتونستان«و » معاهده ديورند«که 

افغانستان را تشکيل مي دهد، نه دولت افغانستان و نه مردم 
؟ آيا دولت افغانستان رمسا بر مي دانند که موضوع بر سر چيست

پاکستان ادعاي ارضي دارد؟ روشن است پاسخ اين پرسش منفي مي 
چون چنني ادعايي در تراز جهاني فاقد هرگونه پايه . باشد

حقوقي است و در هيچ مرجع و دادگاهي بني املللي کسي به آن 
از مهني رو هم تا کنون هيچ يک از دولت . گوش فرا خنواهد داد
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پس ما . بر پاکستان ادعاي ارضي ننموده است 81غانستانهاي اف
 چه مي خواهيم؟

» احقاق حقوق حقه برداران پشتون و بلوچ«فرمول بندي مبهم 
ره برداري ابزاري مي که دولت هاي گذشته افغانستان از آن هب

منودند، هم چيزي بيش از يک شعار دوران جنگ سرد  بر اساس 
هلي نو نبوده است که امروزه سناريوي نوشته شده در مسکو و د

ديگر به دليل موهوم بودن و بي معنا بودن به دست فراموشي 
 .سپرده شده است

شگفيت آور از آن اين که حتا تا چندي پيش کدام ترمجه دقيق   
به زبان دري  هم در ) »معاهده ديورند«(سيون کابل ناز کنوا

و  ترمجه هايي که در کتاب هاي روانشاد غبار. دست نبود
روانشاد فرهنگ بازتاب يافته است، از دقت چنداني برخوردار  

چگونه مي توان توضيح داد که مساله يي به اين امهيت . نيستند
باشد که چندين دهه حمور اصلي سياست خارجي دوليت را تشکيل 
دهد و تا کنون ترمجه دقيقي از آن به دسرتس مردم چه که خود 

ما بر سر چه است؟ اين رازي پس دعواي  دولت آن کشور نباشد؟
 . است که تا کنون کسي مهر آن را بر نگشوده است

برای  فشرده سخن اين که در دوره جنگ سرد، هند و شوروي پيشني
جلوگيری از پيوسنت افغانستان به پيمان های منطقه يی هوادار 

با هبره گريي از ناآگاهي سياستمداران  امريکا در منطقه،
ديپلماسي، با بر انگيخنت احساسات و با  افغانستان از تاريخ

به جوش و خروش در آوردن جوانان خونگرم و متويل برخي از 
احزاب و گروه هاي تندرو، از افغانستان در برابر پاکستان 
هبره برداري ابزاري منودند که از اين بازي چيزي جز بدخبيت و 
تباهي نصيب کشور افغانستان نشد که هنوز هم پايان اين 

 . امه خونني را پيدايي نيستدر

هر چه هست، ديگر امروز که تراز آگاهي هم ميهنان ما باال 
سرزمني هاي از دست «رفته است، چنني بر مي آيد که افسانه 

به پايان خط نزديک مي شود و با گذشت هر » ديورند«و » رفته
ورز به مشار کساني افزوده مي شود که خواستار پايان خبشيدن 

يي هاي بيهوده و زيانبار و گشودن خردورزانه به ماجراجو
کورگرهي که به دست خود آن را بسته امي و آبپاشي بر روي 

 .خاکسرتي که در ز ير آن آتش خامنانسوز هنفته است، مي باشند
 

 
 
 

                                                 
سر دادن شعار کودکانه و ماجراجويانه رنگني دادفر  اگر.  81

وزير خارجه احساساتي و آماتور افغانستان را که آن  -اسپنتا
هم بي درنگ از سوي خود او پس گرفته شد، به عنوان يک شوخي 

 . ويراستار -سياسي استثناء قرار دهيم
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 استاد دانشگاه بن -پروفيسور داکرت کنراد شيرت

 عزيز آريانفر: گزارنده به دری
 

 خط ديورند
 نستان و پاکستانگسرته مرزی افغا

 ميان
 پشتونستان، قبايلستان و طالبستان

 
استاد دانشگاه بن که  -پروفيسور داکرت شيرت: يادداشت گزارنده

يکی از بزرگرتين کارشناسان شناخته شده افغانستان و پاکستان 
در تراز جهانی و کارشناس برجسته قبايل پشتون  است، در اين 

وش های علمی و داوری بی مقاله، به بيان شيوا و بر پايه ر
طرفانه به يکی از جنجالی ترين مسايلی که در دو سده گذشته 
کشور و مردم ما درگير آن بوده و قربانی آن شده اند، 

مطالعه اين مقاله جالب و خواندنی را به مهه . پرداخته است
 .شيفتگان تاريخ و سرنوشت کشور توصيه می مناييم

 
در حمدوده مرز بندی ) مسبوليک(حاکميت دولتی به گونه منادين

از ديدگاه ظاهری، مرزها  نشان می . های ارضی تعريف می گردد
دهند که يک دولت يا يک کشور در چه حمدوده يی اعمال قدرت و 

اندرسون ،  .م: نگاه شود به(می منايد چه حمدوده يی را کنرتل 
1996 .( 

 
ا تعيين حاکميت دولت رگسرته  مرزهای ملی، از اين رو، کيفيت

و در حالت ايده آل، موجوديت حمدوده معين شده آن را با دقت 
دو واحد سياسی تثبيت می  حتا تا يک مرت ساحه ميان) به صحت(

يی دولتی ملی، حمدوده های ساحه ها اين گونه، يک مرز: منايد
را از هم جدا می منايد که در آن ها باشندگان يک کشور بنا 

در حالت ايده آل، در گسرته های سياست های يک دولت ملی  بر
 خمتلف فرهنگی، اقتصادی، اداری و سياسی  گرد هم آمده اند

 ). 2006؛  2003: نيومن:  نگاه شود به(
 

از اين رو، از ديد هر دو کشوری که در دو سوی مرزهای دولتی 
ملی قرار دارند، با مرزبندی های دولتی ملی، مهيشه نه تنها 

نگاه شود (تعريف می گردد » بيگانه«، بل نيز »خودی«مفهوم 
 ).1999ويلسون  دونان و  :به 
 
تفاوت های ملی يی را دولتی،  به سخن ديگر، مرزهای ملی 

نشان می دهند که در نظام های خمتلف اقتصادی، توسعه يی، 
 .می يابند اجتماعی و يا  ايدئو لوژيک بازتاب

 
های خمتلف  با اين هم، مرزهای دولتی ملی، اغلب نه تنها هويت
مهچنين می  دولت های ملی را  از يک ديگر  جدا می کنند، بل
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توانند از طريق ايدئولوژی های ارضی متفاوت دولت ملی و 
منونه بارز . جريان های معنوی را جدا از يکديگر جدا منايند

کشيده شده از سوی استالين [» پرده آهنين«در زمينه، 
است .] گ-ياليستی پيشينپيرامون گسرته کشورهای اردوگاه سوس

می  کمونيستی را از جهان سرمايه داری جدا جهانکه باری 
  .کرد
 

هايی رو منا  دگرگونیناگفته پيداست که هرگاه در مرزهای ملی 
گردد، سخن بر سر يک پديده گذرا خنواهد بود، بل که بر سر 

که نشان دهنده آن است که  مرزبندی نظم سياسی خواهد بود
شالوده پايدار قوانين بين  چنان تا به امروزمرزهای ملی مه

هر چند هم روند جهانی . اند املللی و نظم سياسی بين املللی
شدن در دهه های اخير، نقش جداکننده مرزهای ملی را به شدت 

 . کمرنگ ساخته است
 

مهچنين آشکارا نشان می دهد که در بسياری از مناطق جهان،  اين
نونی بين املللی و مطالبات کنرتل تباين ميان مرزبندی های قا

دولتی از يک سو و رفتارهای روزمره از سوی ديگر، به شدت 
اين گونه، در بسياری از جاها، بسته شدن مرزها . منايان است

و اين که با برپا منودن نرده ها، ديواره ها و تاسيسات 
پاسداری مستحکم، مرزها را بست، چونان يک داستان خيالی 

برای مثال، دژهای مرزبانی  برپا شده ميان  .مانده است
آينده جلو سرازير  امريکا و مکزيک به سختی می تواند حتا در

شدن و رخنه هزاران نفر از مهاجران غير قانونی را به اياالت 
چنين چيزی به رغم  ).هانتس شيل: نگاه شود به(متحده بگيرد 

د اعمال رژيم های شديد مرزی، به دليل رخنه پذيری بلن
 . مرزها، تقريبا برای مهه مرزهای سرزمينی خمتص اند

 
اغلب، آمد و شد از مرزهای بين املللی نسبت به خبش های خمتلف 

از ). 1999باخ : نگاه شود به . (در درون يک کشور بيشرت است
چونان يک کليت در نظر گرفته می  اين رو، مهواره يک گسرته مرزی

ملی دولتی، بيشرت  وی مرزهایاين گونه، باشندگان هر دو س. شود
با يک ديگر مشرتکاتی دارند که از ديدگاه فرهنگی نيرومند 
بوده و يا از حلاظ چيدمان اقتصادی در هم تنيده شده است و 

چيزی که  -و مبادله سريع می يابند داد و ستد خود را در يک
دولت ها در قبال  می تواند به طور مستقيم در مناسبات متقابل

 .شندگان بازتاب يابدعاليق با
 

از اين پيچيدگی  يی در اين مقاله، می خواهم به عنوان منونه
مناطق مرزی که از حمدوده مرزهای کشوری ملی فرا تر می رود، 

که افغانستان را از پاکستان جدا می منايد؛ » خط ديورند«به 
جنگ امريکا در برابر با اعالم  اين منطقه مرزی: بپردازم

توجه بزرگی را هم در تراز سياست های  2001 در سالتروريزم 
 .جهانی و در تراز رسانه ها به خود جلب منوده است
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مشار بسياری از نويسندگان و مشاوران سياسی روی هم رفته  
sono  uno جنگ در برابر شورشيان،  بر آن اند که در اين باره

 که معموال طالبان و القاعده را به اين نام می خوانند، تنها
با تبيين و توضيح و داشنت تعريف سياسی و حقوقی مشخص از 

يک رژيم موثر مرزی می مقرر ساخنت وضعيت خط ديورند و با 
  2006 -روبين و صديقی: نگاه شود به (تواند به نتيجه برسد 

  ).2006 -و نيز  واينباوم
 

ناديده گرفته می شود، اين است که در  با اين حال، آنچه اغلب
منازعات خمتلفی روی هم انباشته شده اندکه  مرزی،اين منطقه 

با اوجگيری و دامنه يابی جنگ با ترور ربطی ندارند و منی 
هر چند، اين . توان آن ها را به اين دليل مهپوشانی داد

در هم تنيده و آميخته هستند، با آن هم،  درگيری ها به خوبی
و است  منطق داليل آن ها متفاوت و انگيزه های آن ها خمتلف

 افزون بر اين،. منافع و اهداف متفاوتی را دنبال می منايند
يک منطقه مرزی ) par excellence(خط ديورند منونه برجسته و ممتاز 

است، جايی که فونکسيون جدا کننده يک مرز هيچگاهی ديده 
مرز نسبت به  نشده و پيوندهای اجتماعی و اقتصادی در دو سوی

 .بزرگرت استدولت های ملی دو طرف آن 
 

مرز اصال  در زير، من در آغاز توضيح می دهم که چگونه اين
سپس، می . ميان پاکستان و افغانستان به ميان آمده است

اين  .خواهم ابعاد خمتلف اين کشمکش مرزی را به بررسی بگيرم
اين منطقه مرزی کنون  نوشته نشان می دهد که خشونتی که در

سيراب می (فی آب می خورد انگيزه های خمتل روان است، از
 ).گردد

 
، نه »خط ديورند«مرزی پيرامون  از اين ديدگاه، کارزار گسرته

ميان دو دولت ملی، بل نيز برخوردها  تنها برخوردهای کالسيک
ميان مناطق خود خمتار بومی و نفوذ دولت های حاکم و مهچنان 

در موضوع مشخص (برخوردها ميان نيروهای مداخله گر غربی 
 و شبه نظاميان) نيروهای ناتو به رهربی امريکا -د نظرمور

اين گونه، خط ديورند نه تنها . اسالمی را به منايش می گذارد
يک مرز ايدئولوژيک است، بل  يک مرز ميان دو دولت ملی و يا

) نوگرايی -مدرنيه(که کل منطقه مرزی در خمالفت با جتدد 
 .) 2007،شيرت :نگاه شود به(تبارز می منايد 

 
مهچنين، پيچيدگی عظيم منازعه در اين منطقه مرزی، آشکارا 
نشان می دهد که به چه پيمانه انديشه سياسی ايده  دولت ملی 

  .پيوندهای ارضی آن با هم در آميخته اند و
 

  :پديد آيی خط ديورند
درست در آن  .پديد آيی خط ديورند به سده نزدهم بر می گردد

نونی ميان افغانستان و پاکستان، هنگام بود که گسرته مرزی ک
اين بود که انگلستان . کارزار منافع سياست های جهانی گرديد
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بر سر نفوذ و قدرت در گسرته » بزرگ«در بازی نامنهاد  و روسيه
در مشال و سند در جنوب، ) سيحون(سرزمين های ميان سير دريا 
 . با هم به رويارويی پرداختند

 
 را  آسيای ميانه) خان نشين های(روسيه خانات  از سوی مشال،

نگاه ( 82يکی پی ديگری می گرفت و به سوی جنوب پيش می آمد
 پادشاهی« در مقابل، در جنوب رود آمو،). 1996لی : شود به 

مشتمل بر ائتالف های سياسی  -، Kingdom of Cabool(83(» کابل
                                                 

خان نشين : در سده نزدهم در آسيای ميانه سه دولت فئودالی.  82
برای به  -.ند، خان نشين خيوه و امير نشين خبارا حاکم بودخوق

جتاوز بی «: دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به کتاب
، پروفيسور داکرت موسی پارسيدس، ترمجه آريانفر، چاپ »آزرمانه

. ص. ، سخن گزارنده،  ص2001، پيشاور، »ميوند«بنگاه انتشارات 
 .گ  -، 16-20

زير نوشت ها و افزوده های گزارنده در منت در :  دهيادداشت گزارن
 .نشاندهی شده است. گ -ها با حرف[....]  

 
ها و » سردار نشين«است مشتمل بر » کنفدراسيونی«منظور از .  83
در آن برهه که  های حاکم بر مناطق خمتلف سرزمين ما» ميرنشين«

ار نشين اين سرد  .کشور را به شکل ملک الطوايفی اداره می کردند
ها در دهه سوم سده بيستم، پيش از آمدن انگليس به گسرته سرزمينی 

به  »سردار نشين پيشاور«، متشکل بودند از »افغانستان« کنونی 
» برادران پيشاوری«رهربی سلطان امحد خان طاليی و بردارانش که به 

به رهربی سردار دوست حممد خان  »سردار نشين کابل«معروف بودند؛ 
ام حاکم کابل حکومت می کرد و برادرانش که در برخی از که به ن

واليات مانند جالل آباد، غزنی، پروان و باميان فرمان می راندند؛ 
کهندل خان، پردل خان و  -که در آن سرداران »سردار نشين قندهار«

که در آن  »حکومت هرات«مهر دل خان فرمانروايی می کردند و نيز 
اکان  فرمان می راند، ولی در عمل کامران ميرزای سدوزايی کم

 . قدرت در آن خطه به دست وزير يار حممد خان الکوزايی بود
 

که باشندگان بومی آنان  ميران بدخشان در اين برهه، در بدخشان،
حاکمان  -و ترکستانبلخ می خواندند؛ در » شاهان بدخشان«را 

ه، هم ميران هزار) »هزاره جات«(» هزارستان«ازبيک تبار و در 
فرمان می راندند که به رغم برخورداری از نوعی خودگردانی بومی، 

 .مهه  فرمان بردار دوست حممد خان به مشار بودند
 
در واقع، کشور سيمای کنفدراسيونی از سرداران و ميران را داشت  

که به راستی با هم پيوند ارگانيک نداشتند و مهپيوندی آنان 
منونه،  وزير يار حممد خان برای . نامنهاد و بس شکننده بود

الکوزايی، هر از چند گاهی به مقتضای زمان، باجگزار ايران بود 
برای منونه، هنگامی که پاتنجر معروف . و گاه گاهی هم خود گردان

به هرات آمد و اعالم استقالل وی منجر به لشکر کشی حممد شاه قاجار 
از چندی دو به هرات گرديد، اعالم استقالل منوده بود، مگر، پس 

برادران قندهاری . باره خود را زير فرمان شاه ايران قرار داد
هم گاهی خود خمتار بودند و هر از چند گاهی هم خود را حتت احلمايه 

برای مثال، هنگامی که کپتان ويتکويچ . ايران در می آوردند



 276

                                                                                                                                                             
معروف آنان را به پيوسنت به کنفدراسيون سردار نشين های افغانی 

رغيب منود و يا هنگامی که خطر واژگونی دولت آنان به و ايران ت
دست دوست حممد خان به ياری انگليس باال گرفته بود؛ فرمانربدار 

سردار سلطان حممد خان طاليی هم در خنستين فرصت . شاه ايران بودند
ترجيح داد برای حفظ حاکميت خود بر پيشاور، آن وال را زير محايت 

د تا اين که به دست بردارش دوست حممد دولت رجنيت سنگ در بياور
مگر، وقتی سيک ها پيشاور را گرفتند، او را از قدرت . خان بيفتد

 .بر انداختند
 

تنها پس از افتادن پيشاور به دست سيک ها با کارگردانی انگليس 
حاکم کابل برای آن که حکم  –از پشت پرده بود که دوست حممد خان 

سجد عيدگاه کابل گرد آورد و به جهاد روا گردد، مردم را در م
در ) Kingdom of Cabul (»پادشاهی کابل«اصطالح . داد» امير«خود لقب 

واقع، در اوايل سده نزدهم، پس از بر افتادن شاه زمان و آغاز 
با کار گردانی انگليس ها از  1901فروپاشی امپراتوری درانی در 

امللک از سوی  پشت پرده، به گمان غالب، در هنگام پادشاهی شجاع
انگليسی ها رواج يافت و پسان ها در دهه سوم سده ميالدی هنگامی 

فرمانروايی می کرد، بر » کابلستان«که امير دوست حممد خان بر 
 .گسرته زير فرمان او اطالق می گرديد

 
امير دوست خان ) در واقع امارت(با اين هم، تنها پس از پادشاهی 

بود که انگليسی ها نام ) ای کبيربا پشتيبانی بريتاني(بار دوم 
بيشرت (را که در گذشته تنها به خبشی از اين سرزمين  »افغانستان«

، اطالق )مناطق پشتون نشينی که امروز در ترکيب کشور پاکستان اند
سده نزدهم در اسناد ديپلماتيک  ميانه هایدر  -می شد و پسان ها 

و رواج پيدا  رد و بدل شده ميان انگليس و ايران پديدار شده
منوده بود و بر جمموع سردار نشين های چهار گانه افغانی اطالق می 

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت نگاه شود به اسناد چاپ شده (شد 
از يگانگی : ايران و افغانستان«حممد علی هبمنی قاجار، : درآثار

، چاپ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی »تا تعيين مرزهای سياسی
تاريخ روابط سياسی ايران و «و نيز  1386خارجه ايران،  وزارت
، رمسا بر قلمرو او که در اواخر )، نوشته حممود حممود»انگليس

فرمانروايی اش، ديگر سرتا سر گسرته کنونی کشور را در بر می 
گرفت و چونان حايلی ميان امپراتوری های بريتانيای کبير و 

ند و برای خنستين بار کشور روسيه تزاری خودمنايی می کرد، گذاشت
 -ما تقريبا با مهين حدود و مرزهای کنونی با نام جديد

نامی و  -به روی نقشه های سياسی جهان پديدار شد »افغانستان«
 .کشوری که پيش از آن در هيچ نقشه يی ديده نشده نبود

 
اين در حالی است که در درون کشور، تا مدت ها نام قديمی  

نگاه شود به فرهنگ، افغانستان در پنج قرن (رواج داشت  خراسان
و  اميران حاکم بر کابل هم دوست ) اخير، جلد اول، چاپ ايران

خبوانند و ميرزايان » امير افغانستان و ترکستان«داشتند خود را 
ترکستان «اصطالح . دربار هم آن ها به مهين نام می خواندند

» ترکستان چينی« و» ترکستان روسی«هم مهراه با اصطالح  »افغانی
بنا به مالحظات سياسی در دهه سوم سده بيستم در هر سه کشور 

 .          گ–. مهزمان از ميان برداشته شد
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گسرته يی با مساحت تقريبی امروزی افغانستان  شکننده که در
 . داشت؛ برای مدت درازی ادعای استقالل می کرد حاکميت

 
، يعنی پس از جنگ دوم افغان و 1879هند بريتانيايی تنها در 

انگليس، توانست افغانستان را به يک  کشور نيمه خود خمتار 
 . تبديل منايد حتت احلمايه خود

 
اين پرسش بود که در  بازی بزرگ، سخن بر سر چيزی نه کمرت از 

نگاه شود (ستعماری بر آسيا سلطه خواهد يافت کدام قدرت ا
؛ در مقاله دست داشته نيز به آن اشاره 1997کرويتسمن : به

سياست روسيه بر پيشروی به سوی  اين بود که). خواهيم داشت
نفوذ هند  از يک سو، و جلوگيری از گسرتش» آب های گرم«

 .در فراسوی هندوکش از سوی ديگر، متوجه بود بريتانيايی
  
برای . ر سياست بريتانيا، گرايش های گوناگونی ديده می شدد

منونه، در سراسر سده نزدهم سياست جتاوزکارانه هتامجی به جلو 
نگاه (پيوسته با سياست دفاعی تعويض می شد ) فارورد پاليسی(

در اين حال، برای هند بريتانيايی  84). 1990هوپکريک :شود به
به آن سوی رود سند تا به مهواره اين پرسش مطرح بود که مرز 

 . کجا به سوی سرزمين های مشال باخرتی  پيش کشيده شود
 

-به متصرفات هندی بريتانيا[کابل  برای متصل ساخنت پادشاهی
به  مالحظات اسرتاتيژيک مد نظر بود تا جلو پيشروی روسيه.] گ

گسرتش  از ديدگاه اقتصادی، در اين حال. سوی جنوب گرفته شود
هر چه بود، : يتانيا بر عکس؛ امهيت کمرتی داشتامپراتوری بر

 هيچ» بيکران«تصميم اشغال کوهستان های مهوار و بيابان های 
نگاه شود (نداشت ربطی به کدامين انگيزه و مالحظه اقتصادی 

  ).2002اوانس : به 
 

يا » بازگشت به سوی سند«شعار از  سياست بريتانيا در اين جا
اين . پيروی می کرد) back to the Indos(» به پس به سوی سند«

اسرتاتيژی، هدف دفاع از سرزمين هپناور هند در اين سوی رود 
 85»مردمان وحشی«سند و عمق اسرتاتيژيک آن در برابر يورش های 

را .] گ-به سوی آب های گرم[و جلوگيری از پيشروی های روسيه 
 ).9:  1898چرچيل (پيگيری می کرد 

 
اگون در مورد آينده اين منطقه، به رغم مهه تصورات گون 

 کابل بريتانيايی ها مهيشه در پی آن بودند تا در پادشاهی
منافع بريتانيا را بر آورده سازد و  حاکمی را بنشانند که

گسرته حائل ميان حوزه های نفوذ انگليس و روسيه را کنرتل 
 . منايد

                                                 
 .گ–. اين کتاب به زبان پارسی ترمجه شده است.  84

منظور از باشندگان کوهستان های واقع در گسرته مرزی ميان .  85
 . گ-.افغانستان و هند بريتانيايی است
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 فاجعه اشتباه حماسبه های به هر رو، انگليسی ها با توجه به

بار و نيز سنجش ها و گمنه زنی های نادرست خود و آزردگی ها 
ی، روی کار آمدن حکومت های اميران افغان ميان انگليسی ها و

در لندن و نيز پيچيدگی گيچ کننده توزيع قدرت در  خمتلف
به جتربه دردناک دريافته بودند که بايد مرزهای  افغانستان،

هندوکش حمدود بسازند  سياسی بين املللی استعماری خود را در
اين بازيافت در سال ) :  78-55 :2004شيرت : نگاه کنيد به(

به جنگ  1919و نيز سال  1880-1879و سال های  1842 -182886های
ميان افغانستان و هند بريتانيايی، اجناميد که در هر سه 

در يکی از مهين جنگ ها، . مورد با شکست انگليس پايان يافت
کابل به طور  در نزديکی 1842در زمستان سال جنگجويان افغانی

تن از سپاهيان ارتش هندی را نابود کردند و اين  16000کامل
سنگين ترين و بدترين شکستی بود که ارتش مستعمراتی 

 .بريتانيا در جنگ هايش ديده بود
 
در  نزديکی های  87قبايل افغان 1880جوالی  27مهچنين در  

ندهار به پيروزی تاريخی يی بر در حومه شهر جنوبی ق -88ميوند
 ). 1901هولديش : نگاه شود به. (ارتش انگليس دست يافتند

 
با توجه به اين سياست های پر فراز و نشيب و پر خم و پيچ  

زمان  Frontier(89(بريتانيايی ها، آينده و سرنوشت گسرته سرحد

                                                 
 .گ-.است 1838درست آن سال . اشتباه است 1828سال   . 86
پسر شير علی  -در اين جنگ خونين که به رهربی سردار ايوب خان.  87

خان  صورت گرفت، باشندگان استان های هرات و فراه، هزاره ها و 
ايماق ها نقش هسته يی و  برجسته داشتند که تا پای جان مردانه 

ا از حضور پر رنگ دو شيزه يی به مشاری از نويسندگان م. رزميدند
نام ماللی در اين جنگ سخن رانده اند که گويا با سرودن شعرهای 
محاسی، جنگجويان از مجله نامزد خود را به تاخنت بر سر چشم کبودان 

حتا به افتخار اين دوشيزه قهرمان، . فرنگی بر می انگيخته است
 .ليسه ماللی -يک ليسه دخرتانه را در کابل به نام او  کردند

 
مگر، از ديدگاه تاريخی اين موضوع سخت پرسش بر انگيز است و در 

از اين رو،  می توان آن را جزو . هيچ منبع معتربی نيامده است
 .گ-. افسانه های مردمی به مشار آورد

پيروزی در جنگ ميوند، چونان مناد ملی قهرمانی افغان ها .  88
ن روز جشن افغان ها روز جنگ ميوند چونا.  پرداز می گردد

چنين است نيشخند تاريخ که دست سرنوشت درست . بزرگداری می گردد
هر چند هم اين بار زير  -پس از يک سده، سپاهيان بريتانيايی را

 .   در نزديکی های ميوند مستقر گردانيده است -چرت ماموريت ناتو
ه از هم بيخي تفاوت داشت» مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت که .  89

به گسرته سرزميين  يي که )  frontier )boundary  -سرحد. و مهتا مني باشند
در گذشته، زماني که ميان  کشورها خط مرزي بني املللي وجود 

 . نداشت، به عنوان يک ساحه حايل ميان دو کشور اطالق مي گرديد
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هنوز حتا در پايان جنگ . مديدی گنگ و نامعلوم مانده بود
به هيچ رو روشن نبود که  1879در سال  ن و  انگليسدوم افغا

به وجود خواهد آمد يا » افغانستان« کدامين دولتی به نام
در آن هنگام، نيروهای بريتانيايی قندهار را در کنرتل . خير

داشتند، در حالی که بقيه کشور زير فرمان سران با هم رقيب 
 . قبايل بود

 
جر و حبث های داغی بر سر  در اين هنگام در پارملان بريتانيا

نگاه شود (آينده افغانستان روان بود که چگونه خواهد بود 
لرد ساليسبوری بر آن بود که ): 1969 وارتان گريگوريان: به 

. هبرت است منطقه به چند گسرته کوچک ملک الطوايفی تقسيم شود
پيشنهاد کرد که در هپلوی )   Balfour(بالفور) ليدی(بانو 

يک کشور ديگر که خانات هرات، مرو و بلخ را در افغانستان 
 .بگيرد، تشکيل گردد

 
جملس عوام هوادار آن بودند که هرات را  حمافظه کاران حاکم، در

به پارس واگذار شوند، قندهار زير کنرتل بريتانيای کبير 
. مباند و سرزمين های پيرامون کابل برای افغان ها داده شود

راه به سوی  1880ن ليربال ها درسر اجنام، با روی کار آمد
مهوار » افغانستان« -ايجاد يک کشور نيمه مستقل دوست انگليس

گرديد که چونان گسرته حايل ميان پارس، روسيه و هند 
 .  بريتانيايی به ميان آمد

 
 -»امير آهنين«، که ديگر زير  فرمان »امارت افغانستان«

دوده يی مهانند دارای حم 90خان به دنيا آمده بود، عبدالرمحان
                                                                                                                                                             

به خط فاصل شناخته شده بني املللي ميان دو ) border(برعکس، مرز 
. الق مي گردد که به روی زمين دقيقا  داراي يک بعد استکشور اط

. يعين از ديدگاه هندسي تنها داراي طول است و عرض و هپنا ندارد
خطي است که ساحه حاکميت دولت ها را از هم جدا مي سازد که  -مرز

نه تنها شامل روي زمني مي شود، بلکه به صورت عمودي هم فضاي 
ر زمني را در بر مي گريد که هم قلمرو باالي تراز زمني و هم عمق زي

از مهني . هوايي و هم عمق زير زميين کشور شامل حاکميت ملي مي شود
رو، کلمه سرحد تقريبا امروزه مرتوک شده است و کاربرد آن از 

براي مثال، هرگاه بگوييم . ديدگاه حقوق بني الدول درست نيست
مرز د گفته شود نادرست است و باي سرحد ميان افغانستان و ايران

و مانندآن و از اين رو، بايد از  ميان افغانستان و ايران
 .گ -کاربرد کلمه سرحد در مهچو موارد پرهيز شود

داستان تشکيل کشوری به نام افغانستان در حمدود کنونی چنين .  90
است که انگليسی ها به روس ها پيشنهاد منودند که منافع دو 

برای پيشگيری از برخورد ممکنه دو  امپراتوری ايجاب می منايد تا
امپراتوری ميان متصرفات آن ها ديوار جداگری در سيمای يک گسرته 

اين بود که با توجه به اوضاع نا به سامان و . بوفر کشيده شود
پيجيده و ناآرامی هايی که سراسر گسرته کشور را فرا گرفته بود و 

رده بود، بر آن موجبات نگرانی هر دو ابر قدرت وقت را فراهم آو
شدند تا کسی را بر سر قدرت بياورند که توانايی اداره  به قول 
خود شان يک کشور بی سر و پا با باشندگان نيمه وحشی را با مشت 
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سنگ بنا و شالوده تشکيل دولت . با حمدوده گسرته کنونی بود
 189591و  1887افغانستان تثبيت مرزهای قلمرو آن در سال های  

. از سوی دولت  استعماری هند بريتانيايی و روسيه گذاشته شد
به سخن ديگر، دولت افغانستان در گام خنست با مرز بندی های 

                                                                                                                                                             
روشن بود در آن برهه کسی جز عبدالرمحان . های آهنين داشته باشد

 . خان واجد چنين شرايطی نبود
 

آن که امري افغانستان شود،  در آن هنگام، عبدالرمحان خان پيش از
در مسرقند در تبعيد بسر مي برد و از سوي بريتانيايي ها با 

که زمينه گريز ساختگی او را از مسرقند به واليات (موافقت روس ها 
. به امارت افغانستان گماشته شد) مشالی کشور فراهم گردانيدند

تاييد  را از پيش شرط گماشنت وي بر امارت افغانستانانگليسي ها 
از . معاهده گندمک از سوي او گذاشته بودند که وي پذيرفته بود

اين رو، ادعاي کساني که موافقتنامه ديورند حتميلي بوده است و 
. به زور سر عبدالرمحان خان امضاء شده است، ادعايی بيش نيست

زيرا او با آگاهي کامل با توجه به منافع شخصي خويش اين 
 .ذيرفته بودموافقتنامه را از پيش پ

 
نوشته » افغانستان و ايران«کتاب  291-290. در  اين باره در صص

در اثناي اين حتوالت در ... « : داکرت يوسف حقيقي چنني مي خوانيم
افغانستان، جماهدان افغاني، انگليسي ها را در حومه کابل شکست 
داده  و آن ها را جمبور به عقب نشيين کرده و عده يي از جماهدان 

پسر خرد سال  يعقوب خان  -غزني، حکوميت را به نام موسي خان در
افغان، «کاکر، : نگاه شود به کتاب ( تشکيل داده بودند

پسر ديگر شري علي خان، که حاکم  -ايوب خان). 119، ص »افغانستان
هرات و طرفدار ايران بود، به رهربي گروهي ديگر از جماهدان هرات 

وارد کرد  1880وهاي انگليسي در سال شکست سنگيين به نري -و قندهار
و مهه افراد يک لشکر انگليسي را به استثناي يک پزشک از ميان 

 .برد 
 

انگليسي ها که وضعيت در افغانستان را براي خود بسيار حبراني مي 
مذاکرات حمرمانه يي را با عبدالرمحان خان که در مسرقند ، ديدند

اين مذاکرات پذيرفت که عبدالرمحان خان در . بود، آغاز کردند
قندهار از حکومت کابل جمزا باشد و قضيه هرات نيز به وسيله 
وزارت خارجه بريتانيا حل شود و رابطه انگلستان و افغانستان 

نگاه شود به کتاب (  نيز بر پايه پيمان گندمک استوار گردد
بعد از اين ). 26توکلي، روابط سياسي ايران و افغانستان، ص 

که از سوي انگلستان محايت مي شد، به افغانستان محله توافق، او 
 . کرد و با نريوهاي ايوب خان رويارو شد

برخی از تاريخ نگاران از مجله سر پرسی سايکس بر آن : يادداشت
اند که انگليسی ها نامه يی به امضای مادر عبدالرمحان خان به وی 

رش فرستادند و موافقت او را برای بازگشت به کشور و پذي
: نگاه شود به . ( فرمانروايی با مشی هوادار انگليس جلب منودند

 . گ–) تاريخ ايران، نوشته سر پرسی سايکس
که نادرست به نام (کانوانسيون کابل . درست نيست 1995سال .  91

ميان سر مارتيمر  1993، به سال )معاهده ديورند شهرت يافته است
 . گ-رسيده بود ديورند و امير عبدالرمحان خان به امضاء
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زاييده شد و پا به گيتی .] گ-گسرته حايل در سيمای يک[ارضی 
گذاشت، نه به خاطر اين که دولتی ايجاد گردد و يا اين که 

از سوی خود مرم اين [اراده ملی يی برای ايجاد چنين دولتی 
 ) 2006نگاه شود به شيرت . (موجود بوده باشد.] گ-کشور

 
خط «، ناگزير بود 1893در  عبدالرمحان خان از سر ناتوانی،

را به عنوان مرز با هند بريتانيايی که در گذشته » ورنددي
بريتانيايی هند  ميان 1879می  26گندمک به تاريخ   توسط پيمان

بين [بر پايه موازين حقوقی  يعقوب خان -و حاکم وقت افغان
با اين هم، در . به رمسيت بشناسد عقد گرديده بود،.] گ-املللی

در .] گ-و سياست شناسانتاريخدانان [اين حبث، در پژوهش های 
اين زمينه اختالف نظرهايی هست که آيا او زير عنوان خط 

و يا مرزهای خود  ديورند مرزهای گسرته زير مسووليت سياسی
  را درک می کرد؟دارای  مقبوليت و رمسيت بين املللی 

 
برداشت های متفاوت در مورد مفهوم اين مرز در آن متبارز شد 

هنوز پس ) از مجله بدخشان و کنر( او توابع که امير افغان و
از تثبيت مرزها تقاضای ماليات گيری و اعالم وفاداری از 

، که ديگر کنون زير )از چرتال از مجله(مناطقی را داشتند 
 ). 1997نگاه شود به نوئل ( حاکميت بريتانيا بودند

 
، با توجه به عاليق سده بيستمحاکمان  افغان هنوز تا اوايل 

در مناطق شرقی قبايلی چنان رفتار می کردند که خود  شخصی
هارون : نگاه شود به(گويی هرگز مرزی  وجود نداشته باشد 

2007.( 
 
 
 
 
 

خط  قبايل پشتون و گروه های تباری يی که در امتداد:  1شکل 
  ديورند بود و باش دارند

           استان های مرزی
  گروه های تباری در منطقه مرزی يل پشتون وقبا

افغانستان                              پاکستان  /هند بريتانيايی
  پاکستان              افغانستان /هند بريتانيايی

 
          چرتال                                             بدخشان

 قرغزها
چرتال                                                کنر          

 چرتال                            نورستانی
باجور                                                

 کنر                            ساالر زی         
 ساالر زی
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باجور ،          
ماموند                                       کنر

 ماموند
باجور                                                

موشانی                                      کنر
 موشانی

باجور                                                
چارمنگ                                     کنر

 چارمنگ
کنر          )                                   مومند(مهمند 

  مهمند  مهمند                             
ننگرهار                                            خيرب

شينواری          )          جالل آباد(
 شينواری
پکتيا          )                                      کرم(کورم 
 سکانی/جاجی*                      توری

پکتيا                                                 وزيرستان   
  وزيری                              وزيری 

           مچن                                              قندهار
 اچکزی                           اچکزی

           قندهار                         مچن                     
 نور زی                             نور زی 

قندهار              مچن                                         
 کاکر                               کاکر         

هلمند          / نيمروز                مری بگتی                 
 بلوچ ها                            بلوچ ها               

 
 .هستندتوری ها و جاجی ها از يک قبيله * 

تفاوت ميان توری ها و جاجی ها در آن است : يادداشت گزارنده
 .که جاجی ها سنی حنفی هستند و توری ها شيعه جعفری

 
 :منايه  از احی و پياده سازیطر
و عظمت  ،)146:  1990(خان کنراد  شيرت زير نظر شاه زمان  

 ).2000. (حيات خان
 
 

هر چه بود، اين قدرت های استعماری بودند که مرزهای 
محان خان در عبدالرافغانستان را تعيين کردند و از مهين رو، 

 .بنشاند وضعی نبود که ادعاهای ارضی خود را مطرح و به کرسی
قلمرو ملی افغانستان از مهين رو منونه برجسته ره آورد سياست 

 .استعماری است
 
مرز، می توان به درستی آن را دادگرانه  با نگريسنت به کل 

نگاه شود به (ارزيابی منود » ترسناک تباری«چونان يک مرز 
 ). 360:  1989 :وکيل
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می ) ستاننور(خط ديورند در مشال خاوری از طريق کافرستان

بلوچ ها امتداد  گذرد و در جنوب از ميان مناطق قبيله يی
افزون بر اين، اين مرز ). 1نگاه کنيد به منايه(پيدا می کند 

سرزمين های بود و باش پشتون ها را  بدون در نظر گرفنت 
عظمت : نگاه شود به . ( می ُبردوابستگی های قبيله يی شان، 

  ). 2000 خان. حيات
 

 92اقامتگاه تابستانی ، در سر اجنام کار، چنين شد کههر چه بود
آن را  1835پيشاور، که سيک ها در سال  -پادشاهان افغان

گرفته بودند،  به مست هند بريتانيايی ماند و  از دست افغان 
 . ها رفت

 
افغانستان را تشکيل می دهد، در  گسرته کشور خاکی که کنون

اين . اريخی ندارداين حدود و ثغور و سيما، ريشه های ت
 از بسياری از) تافته يی مهجوشی(گسرته، کانگلوميراتی 
اجتماعی و فرهنگی سازه های متمايز و ساختارهای فزونشمار 
  . در بر می گيردمتفاوت باشندگان را 

 
مهچنين در نامهخوانی و ناسازگاری  مشکل اصلی ايجاد افغانستان

مولتی (تباری  ميان نام آن و باشندگان بس تبار يا چندين
است، به « پشتون«مهتاواژه فارسی « افغان«. آن بود) اتنيک

را » سرزمين پشتون ها« معنای مهين دليل است که افغانستان بار
 .بر پشت می کشد

 
به خودی خود، اين واقعيت که خط ديورند را از ميان مناطق  

کشيده اند، امهيت بااليی را که اين مرز  قبيله يی پشتون ها
دارد، می تواند برآورد کند  93مقوله دولت ملی افغانستان یبرا

 ).2003شيرت (

                                                 
پيشاور اقامتگاه زمستانی شاهان درانی . درست نيست -تابستانی.  92

 .گ-.بود
» دولت ملی«دردمندانه تا کنون هيچ تعريف رمسی يی از مقوله .  93

افغانستان که مهه باشندگان کشور در زمينه آن با هم وفاق داشته 
ت های سياست های موهوم و مبهم دول. باشند، ارائه نگرديده است

اولرتا ناسيوناليستی کشور در سده بيستم که سوگمندانه تا کنون 
هم ادامه دارد، برخاسته از انديشه های اولرتا ناسيوناليستی 
پديد آمده در اوايل سده بيستم است که در دوره پس از جنگ جهانی 
دوم به گونه ابزاری از سوی هند و شوروی پيشين که هر يک بنا به 

 .خود به دامن زدن آن می پرداختند منافع آزمندانه
 

اين سياست ها پيرامون حمور اعالم ناشده ادعای ارضی بر پاکستان و 
متوجه جتزيه و در واقع نابود ساخنت اين کشور است که تا کنون 

به . زيان های فاجعه باری را برای مردم هر دو کشور رسانيده است
سياست های ناسخته  ويژه باشندگان بينوای گسرته مرزی در اثر اين

و ناپخته دولتمداران تند رو تبارگرا، بار سنگين تلفات و زيان 
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شالوده  اين مقاله اين است که در) آوند هسته يی(حبث اصلی 

ريزی دولتی افغانستان هنگام ايجاد آن با مرزبندی خودسرانه 
يعنی کشيدن خط ديورند، ختم بسياری از درگيری های تند و 

 . پاشيده و کاشته شد خشونت های کنونی در منطقه
 

به عنوان وارث حقوقی هند  1947ايجاد پاکستان در سال 
بريتانيايی نيز در هپلوی مهه اين ها زمينه ساز پيچيده شدن 

خط ديورند به عنوان مرز بين املللی گرديده  به رمسيت شناخنت
  .به آن پرداخته خواهد شد است که در فصل بعدی

 
 

 :لیمرزبندی دولت م -پشتونستان
با پا گيری ناسيوناليسم  1920جنجال بر سر خط ديورند از سال 

پشتون،که مشروعيت بين املللی مرز را زير سوال برد، دامن 
پشتون های 94.زده شد و بر افروخته تر گرديد

گندمک که شالوده  برای بی اعتبار ساخنت معاهده95ناسيوناليست
برداری های  مرزبندی ها را فراهم گردانيد، تا به امروز هبره

آن ها بر اين . ابزاری گوناگون و هنگامه سازی می منايند
 96! باورند که عهدنامه برای صد سال مدار اعتبار بوده است

 
،  1990حتا دليل پشتيبانی پاکستان از طالبان در سال های دهه

با اين توضيح داده می شود که پاکستان تنها با شرايط از 
محايت کرده بودن تا از شعله ور پيش تعيين شده يی از آن ها 

هر چه است، در . شدن دو باره مساله پشتونستان جلوگيری منايد

                                                                                                                                                             
به گونه يی که روزی نيست که ده . های ناشی از آن را کشيده اند

ها کشته و زمخی ندهند و خانه ها و کاشانه های شان با خاک و خون 
 .     گ–. تازه پايان اين ماجرا روشن هم نيست. يکسان نگردد

سياست قدرت های بزرگ بر سر : نربد افغانی استالين«در کتاب .  94
آشکارا ديده می شود که آملان و » افغانستان، و قبايل پشتون

متحدان آن از يک سو و شوروی پيشين از سوی ديگر، در اين بر 
که هر يک بنا به مقاصد ابزاری خود در آن (افروخنت اين اين آتش

پس از جنگ جهانی دوم هندوستان .  ددست داشتن) هيمه می انداختند
 .گ–و شوروی پيشين  آتش افروزان اصلی اين هنگامه بودند

هبرت بود هرگاه گفته می شد اولرتا ناسيوناليست ها زيرا .  95
ناسيوناليسم . ناسيوناليسم معتدل روی هم رفته بار منفی ندارد

مده هنگامی سزاوار نکوهش و سرزنش می شود که از جاده اعتدال برآ
 .  گ-.و به اولرتا ناسيوناليسم مبدل گردد

برای به دست آوردن . روشن است که چنين چيزی حقيقت ندارد. 96
آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به غبار، افغانستان در مسير 

که نادرست (عين موضوع در باره کنوانسيون کابل . تاريخ، جلد اول
گفته می شود که ) معروف گرديده است» معاهده ديورند«به نام 

 .گ-. فاقد اعتبار تاريخی است
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در هيچ جايی چنين تذکری ديده منی  97)معاهده(اصل قرار داد 
نگاه شود به (شود که برای مدت حمدودی اعتبار داشته باشد 

  ).1983ارتيچيسن 
 

هده در آن آوند ديگری که آورده می شود، اين است که معا
در حالی که بايد . هنگام تنها به انگليسی عقد گرديده بود

از اين رو، مطابق . به زبان فارسی هم امضاء می شد
 .استانداردهای بين املللی نبوده است

 
سر اجنام، به آن اشاره می شود که معاهده ميان افغانستان و  

 هند بريتانيايی عقد شده است و اعتبار حقوقی آن به گونه
 .پاکستان تعلق گرفته منی تواند اتوماتيک به

   
ستيزه بر سر خط ديورند را بايسته است در گام خنست در پيوند 

در پاکستان و  چه. با پديدآيی ناسيوناليسم پشتون بررسی کرد
چه در افغانستان در ميان پشتون هايی که از الگوهای قبيله 

ی قرار گرفته يی بسيار فاصله گرفته و آماج روندهای نوگراي
بودند، چنين اتفاق افتاد که زير پوشش چرت ايدئولوژی ملی 

 ).2003شيرت : نگاه شود به . ( پشتون در آيند
 

اين بود که برج و باروی ناسيوناليسم پشتون در شهرها و 
ساخته شد؛ در حالی که بر ) مناطق نيمه شهری(شهرستان ها 

ابت های قبيله يی مناطق روستايی در امتداد مرزها رق عکس، در
 بر اين اساس،: يک نوع ملی گرايی خاص خود را پرورده است

گواه بر آن اند  )1995به عنوان مثال روبين (مطالعات علمی 
و )  qalang(» قلنگ«که تفاوت های عمده يی ميان پشتون های 

 98.ديده می شود »ننگ«پشتون های 
 

در  1920دهه ناسيوناليسم پشتون برای خنستين بار در سال های 
مناطق زيرکنرتل بريتانيا مانند گسرته حومه پيشاور سر بر 

                                                 
. را به کار برده اند» قرار داد«آقای شيرت در  مقاله، واژه .  97

مگر، با توجه به اين که در مهه اسناد  و کتاب های تاريخ در 
کار گرفته شده است، ما هم » معاهده«درون کشور، از واژه 

 .   گ-.نوشته ايم» معاهده گندمک«
به آن پشتون هايی اطالق می گردد که در » قنلگ«ون های پشت.   98

را می توان به گونه حتت  -ننگ. جاهای مهوار بود و باش دارند
يعنی پشتون . اللفظی فخر، غرور، مباهات و آبرو و عزت ترمجه کرد

، می .]گ-دو کدکس بومی پشتونوالی[با توجه به اين . های با ننگ
نوع اليه بندی اقتصادی در نظام  توان گفت که در مناطق مهوار يک

بر عکس، در مناطق کوهی، ننگ چونان . قبيله يی هنادينه شده است
مساله مرکزی درک قبيله يی پنداشته می شود که در انديشه برابری 

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت . (مهه پشتون ها بازتاب می يابد
انتس و هاسس ج: در باره نظام قبيله يی پشتون ها نگاه شود به 

 ). 1998و گالتسر  1981و نيز  اشتويل  1975
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معروف به  99درست مهين جا بود که جنبش خدايی خدمتگار،. آورد
 . عبدالغفار خان به ميان آمد به رهربی خان 100،»جامه گان سرخ«
 

هدف دارای اولويت سرخ جامگان، لرزان ساخنت حاکميت بريتانيا 
در گام خنست منی  جاد يک دولت جداگانه خودیبود، در حالی که اي
با فروپاشی هند بريتانيايی در پی يک مهه . توانست مطرح باشد

سر  1947در سال و پر جنجال  بسيار حبث انگيز) رفراندم(پرسی 
. به  پاکستان پيوست) NWFP(اجنام استان مرزی مشال باخرتی 
به و يا پيوسنت » پشتونستان«ايجاد يک کشور جداگانه 

نگاه . (افغانستان در اين مهه پرسی اصال مطرح نگرديده بود
 ). 1952و نيز فرانک  1981خان . ام. شود به ک

 
به اتفاق آراء در  1947جون  21قطعنامه بنو که به تاريخ 

به تصويب ) استان مرزی مشال باخرتی( صوبه سرحد جرگه سراسری
د به عنوان رسيد، مگر هرگز حتقق نيافت، بر اعالم ايالت سرح

 . تاکيد داشت» پشتونستان« -يک کشور مستقل
 

افغانستان به نوبه خود از آوان تاسيس پاکستان، با هبره 
گيری از مساله پشتونستان کوشيده است خود را وکيل مدافع 

 . پشتون ها معرفی منايد
 

با توجه به حبث برانگيز بودن خط ديورند از ديدگاه حقوق بين 
کشور افغان «است که افغانستان به عنوان  معتقد امللل، کابل

، حق ويژه يی دارد تا برای رفاه و حق .] گ-)پشتون ها[(»ها
تعيين سرنوشت ملی قبايل پشتون در هر دو سوی خط ديورند بذل 

هر چه است، کابل  ).1989نگاه شود به بورخارد ( 101.مساعی منايد
                                                 

بود که به سال    Society of Afghan Reformationدر واقع، اين حزب .  99
در کنار  برکه های حومه پيشاور پی ريزی شده بود و پسان ها  1921
 1952نگاه شود به بينوا . ( تغيير نام کرد  Afghan Youth Leagueبه  

 ).1978کيار و ديان زير
جنبش سرخ جامگان از ديدگاه باوری به انديشه های گاندی .  100

متفاوت از ديدگاه . نزديک بود و حزب کانگرس مهراهی و مهسويی داشت
های سنگواره يی پشتون هايی که هوادار رفتارهای خشونتبار 
بودند، سرخ جامگان هوادار يک نوع مقاومت عاری از خشونت بودند 

 ).2000بانرجی نگاه شود به (
بر خالف، پاکستانی ها بر اين باور اند که چون افغانستان، .  101

پاکستان را به رمسيت شناخته است و باالتبع مهه مرزهای بين املللی 
پاکستان را نيز به رمسيت شناخته است، حق ندارد در امور داخلی 

مساله تعيين حق سرنوشت پشتون های . اين کشور مداخله منايد
نی، موضوع درونی خود پاکستان و باشندگان ايالت سرحد  می پاکستا

حق تعيين سرنوشت، حق . باشد و هيچ ربطی به افغانستان ندارد
مسلم مهه باشندگان پاکستان، از مجله پشتون های پاکستانی است که 

پيوسنت خود به  1947آن ها با برخورداری از آن در مهه پرسی سال 
گر، هيچ کشوری ديگری حق ندارد به م. پاکستان را برگزيده اند

 . هبانه حق تعيين سرنوشت در امور داخلی پاکستان مداخله منايد
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در  تعيين سرنوشت برای پشتون ها پيوسته خواهان دادن حق
  .پاکستان است

 
  1977/78و  1961، 1955کشاکش بر سر پشتونستان در سال های 

جنگ  قرار داده و موجب  افغانستان و پاکستان را در آستانه
هر از  1960و  1950آن گرديد که پاکستان در سال های دهه های

: نگاه شود به. (گاهی مرز خود با افغانستان را ببنددچند 
 ). 1990پل وال

 
.] گ-)ابزار فشار[(ن حماصره مهيشه چونان يک تدبير موثر اي

کارايی داشته است تا افغان ها را وادار سازد سر به گريبان 
جتارت خارجی  چون در گذشته تقريبا متام. خود فرو بربند

 .افغانستان از طريق کراچی صورت می گرفت
 

مساله پشتونستان هنگامی به اوج خود رسيد که لويه جرگه 
، خط ديورند را از ديدگاه حقوق 1949ار شده در کابل در برگز

 102.اعالم منود  بين املللی بی اعتبار

                                                                                                                                                             
 

پاکستانی ها چنين آوند می آوردند که هرگاه هر کشوری آغاز به 
اين کند که برای اقليت های بيرون از مرزهای شان بنا به داليل 

د، و يا آن ها مهتباری يا مهزبانی يا هم آيينی تعيين تکليف مناي
را در برابر حکومات مرکزی شان به هبانه حق تعيين سرنوشت بر 
انگيزد و يا زير هر نامی که باشد، با دور زدن حکومت مرکزی با 
آن ها وارد کدامين تعامل گردد، نظم و ثبات جهانی برهم خواهد 

 .خورد و اين نقض آشکار موازين حقوقی بين املللی می باشد
 

است، اين است که آوندهای پاکستان در عرصه بين چيزی که روشن 
املللی از پشتوانه نيرومند حقوقی و منطقی برخوردار است و از 
مهين رو، دولت های افغانستان  هيچگاهی نتوانسته اند پشتيبانی 
گسرتده جامعه جهانی و جمامع بين املللی از مجله سازمان ملل و 

ی نشاندن ادعاهايی خود سازمان کنفرانس اسالمی را برای به کرس
 .گ-.جلب منايند

    
مشاری از کارشناسان بر آن اند که اين لويه جرگه با .  102

که هر يک مقاصد خود را دنبال (کارگردانی شوروی ها و هندی ها 
از پشت پرده به مهکاری داوود خان که برای دستيابی به ) می کردند

 . ر گرديدقدرت در کشور به يک دستاويز نياز داشت، برگزا
 

به گفته اين کارشناسان، چيزی که تا کنون در آثار سياسی ما در 
آن خلط مبحث شده است اين است که پيوسته گفته می شود که دولت 

و ! را به رمسيت نشناخته اند» خط ديورند«های افغانستان هيچگاهی 
يا اين که هم هرگاه به رمسيت شناخته اند، زير اجبار و فشار و 

 .است، از اين رو بی اعتبار است زور بوده
» خط ديورند«و » پشتونستان«به باور اين کارشناسان در مساله 

 : چند موضوع با هم آميخته می شود
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که پيوند يکراستی به » سرزمين های از دست رفته«موضوع  -1

ندارد و مدت ها پيش از پديد آمدن » موافقتنامه ديورند«
کنونی در نقشه های در سيمای » افغانستان«کشوری به نام

در ) موافقتنامه ديورند(سياسی جهان و امضای کنوانسيون کابل
جدا ) نه از افغانستان کنونی(چند مرحله از امپراتوری درانی

در واقع، . شده بود و امروز ديگر به تاريخ پيوسته است
امروز، پس از گذشت دو سده، پس از يک رشته دگرديسی ها و 

يو اسرتاتيژيکی، به جای امپراتوری فرو حتوالت جيوپوليتيکی و ج
پاشيده درانی، دو کشور مستقل افغانستان و پاکستان به ميان 
آمده اند که هر دو از سوی مهه کشورهای جهان به رمسيت شناخته 

در واقع ميراث (شده اند و هيچ يک حق ادعای ارضی بر ديگر 
 . را ندارند) بازمانده از امپراتوری درانی

ه پاکستان زاييده سياست های استعماری انگليس اين دعوا ک -2
چه، تقريبا مهه . بوده است، نيز از هيچ منطقی برخوردار نيست

به مشول خود کشور افغانستان در مشايل (کشورهای جهان سومی
و حتا برخی از کشورهای اروپايی در سيمای امروزی، ) کنونی

 .زاييده سياست های جهانی و منافع کشورهای بزرگ اند
که ميان هند )  موافقتنامه ديورند(کنوانسيون کابل  -3

بريتانيايی و شخص عبدالرمحان خان  به امضاء رسيده بود و 
تنها در زمان زندگی امير اعتبار داشت، پس از مرگ او از 

روشن نيست کسانی که از . اعتبار افتاد و ديگر مطرح حبث نيست
چنين معاهده  سخن می گويند، چه می خواهند؟» معاهده ديورند«

هرگاه منظور شان کنوانسيون کابل . يی هرگز وجود نداشته است
باشد، آن هم پس از مرگ عبدالرمحان خان به تاريخ پيوسته 

 .است
تعيين مرزهای بين املللی کشوری به نام افغانستان در حدود   -4

و ثغور و سيمای کنونی، بر پايه سازش های اجنام شده ميان 
کبير و امپراتوری روسيه تزاری در  امپراتوری بريتانيای

چندين موافقتنامه و معاهده و قرار داد و سازشنامه اعم از 
حتريری و شفاهی در زمان های فرمانروايی امير يعقوب خان، 
امير عبدالرمحان خان، امير  حبيب اهللا خان، امير امان اهللا 

 . خان، نادر خان و ظاهر خان بازتاب يافته است
 

مرزهای شناخته شده بين املللی کشور اند که از اين مرزها،  
سوی مهه کشورهای جهان و جمامع بين املللی از مجله سازمان ملل 
به رسيمت شناخته شده اند و تغيير ناپذيرند و هرگونه ادعا 
در تغيير آن از ديدگاه حقوق بين الدول مردود است و هيچ 

ان خان، هنگام به قدرت رسيدن عبدالرمح. پايه حقوقی ندارد
انگليسی ها به او پيشنهاد کرده بودند که تنها در صورت 
پذيرفنت معاهده گندمک حاضر اند او را بر اورنگ شهرياری 

 .افغانستان بنشانند و او هم از پيش آن را پذيرفته بود
 

در دوره امان اهللا خان هم انگليسی ها از پيش شرط گذاشته 
به عنوان مرز » ط ديورندخ«بودند که تنها با به رمسيت شناخنت 

بين املللی افغانستان، حاضر اند استقالل اين کشور ا به رمسيت 
بشناسند و امان اهللا خان هم آن را پذيرفته بود و دو بار طی 
قرار داد های رمسی اين خط را به عنوان مرز بين املللی کشور 
به رمسيت شناخته بود و سر اجنام هم پس از تشکيل کشور 
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افغانستان آن کشور را به رمسيت شناخت و اين گونه، پاکستان، 

.  هر گونه دعوا بر سر مساله خط ديورند، هيچ پايه يی ندارد
روشن است که کشور از ديدگاه حقوق بين الدول تعريف مشخص 

کشور گسرته «متداول ترين تعريف کشور اين است که  -دارد
ه بين جغرافيايی يی است که در چهارچوب مرزهای شناخته شد

املللی قرار داد و در آن باشندگانی زندگانی می منايند، که 
ارزش های مشرتک تاريخی، فرهنگی و منافع مشرتک سياسی و 

 .»اقتصادی آنان را به هم پيوند داده است
 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا می شود کشوری را 
آن را به  به رمسيت شناخت، مگر مرزهای شناخته شده بين املللی

رمسيت نشناخت؟ اين گونه، پس از به رمسيت شناخنت پاکستان از 
سوی افغانستان، ديگر حرفی برای کنکاش و جر و حبث در زمينه 

 .    منی ماند
موضوع حق تعيين سرنوشت برادران پشتون وبلوچ ما که هيچ  -5

ربطی به مردم افغانستان ندارد و هرگونه مداخله در امور 
خله در امور يک کشور مستقل نه تنها روا آنان چونان مدا

نيست، بل نقض آشکار موازين حقوقی بين املللی هم مشرده می 
 .  شود

هر گونه دعوايی بر سر اين که قرار داهای گذشته زير اجبار  -6
البته، اين . به امضاء رسيده اند، فاقد اعتبار حقوقی است

و پيمان  درست که در عصر استعمار مهه قرار دادها و معاهدات
مگر، هر چه است، مهه از . ها زير فشار عقد گرديده بودند

چه، هر گاه چنين نباشد، هر چه قرار . اعتبار برخوردار اند
داد و معاهده و پيمان در جهان است، از اعتبار ساقط گرديده 
و منجر به چنان درهم و برهی در سراسر گيتی خواهد گرديد که 

 .ش بينی کرددشوار است پيامدهای آن را پي
سر اجنام، بايد نشاندهی کرد که مشکل اصلی ميان افغانستان و  -7

پاکستان نه بر سر به رمسيت شناخنت خط ديورند به عنوان 
مرزهای بين املللی ميان دو کشور است، چه افغانستان بارها 
اين خط را چونان مرزهای بين املللی به رمسيت شناخته است و 

. رمسيت شناخنت آن نيازی نداردديگر کسی در جهان  به به 
به گونه يک  1949موضوع بر سر اين است که لويه جرگه سال 

جانبه مهه قرار دادهای استعماری گذشته ميان مهه دولت های 
را باطل  و فاقد » خط ديورند«پيشين افغانستان در رابطه با 

 . اعتبار اعالم منوده بود
 

نی بر اين درامه کنون بايسته است برای گذاشنت نقطه پايا
خونين و عادی ساخنت روابط ميان دو کشور برادر افغانستان و 
پاکستان، بار ديگر لويه جرگه يی برگزار و فيصله های لويه 

مگر، بايسته است نشاندهی . را ابطال منايد 1949جرگه سال 
مناييم که پيش از برگزاری چنين لويه جرگه يی، دولت های 

ر نظر سازمان ملل بر سر چند موضوع افغانستان و پاکستان زي
 :با هم به توافق برسند

پايان دادن به مداخالت در امور يک ديگر و دادن تضمين بين  -1
 املللی زير نظر سازمان ملل در زمينه

 دادن تسهيالت بندری و ترانزيتی برای افغانستان -2
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به » پشتونستان«ظاهر شاه حتا خواهان پيوسنت  1955به سال  
در محايت ). 1981خان، . م. ک: نگاه شود به. (افغانستان گرديد

جشن «از اين داعيه، حکومت افغانستان روزی را به نام روز 
 از آن بزرگداری می شد و اعالم منود که مهه ساله» تونستانپش

 1969به سال .] گ-)»گرزندوی«[(رياست گردشگری افغانستان 
نقشه يی را به چاپ رساند که در آن ايالت سرحد هم در قلمرو 

 ).2008مارتين : نگاه شود به (افغانستان گنجانيده شده بود 
 

خود را در مساله  در هپلوی آوندهای تباری، کابل حقانيت
نيز توجيه می .] گ-جغرافيايی[پشتونستان با داليل تاريخی و 

امپراتوری امحد شاه  اين گونه، گسرته). 1963مونتاگنو ( کرد
به » آريانای باستان«و مهچنين گسرته ) 1772-1747(بابای درانی 

افغانستان به ) ايردنتيسم(عنوان پشتوانه مشی احلاق گرايانه 
 ). 2000خان،  عظمت حيات: نگاه شود به(شد  ميدان آورده

 
آن چه مربوط به استدالالت حقوقی می گرديد، پرسش اساسی اين 

پشتونستان در واقع  متشکل از چه سرزمين هايی خواهد بود که 
با مهان ايالت بود؟ برداشت حد اقلی اين بود که پشتونستان 

. ندسرحد منطبق است که اکثريت باشندگان آن پشتون ها ا
مطالبات فزوخنواهانه تر از اين که دولت کابل هر از چند 
گاهی دوست داشت آن را مطرح منايد، اين بود که ايالت 

اين . بلوچستان را نيز  خبشی از پشتونستان قلمداد می کرد
ادعا، با آن مستدل می گرديد که  افزون بر اين که در 

رند، اين بلوچستان مشار بسياری از پشتون ها بود و باش دا
سرزمين تا ميانه های سده نزدهم  خبشی از امپراتوری درانی 

 .مشرده می شده است
 

                                                                                                                                                             
 

روشن است چنين چيزی تنها هنگامی ميسر شده می تواند که 
ی برای امنيت و ثبات جهانی تدوين شده و نظم کانسپت گلوبال

به راستی نوينی در جهان حاکم شود و کشورهای بزرگ به کشاکش 
ها و مهچشمی های خود پايان داده و بر سر تقسيم دادگرانه 

. منابع انرژی و گسرته نفوذ به تفاهم پايدار دست يابند
ل مهچنين مادامی که در افغانستان يک دولت فرا گير و مستق

ملی با مشارکت دادگرانه و راستين مهه باشندگان کشور، به 
ميان نيايد، حمال است اين داستان دنباله دار شوم استعماری 

 .   به پايان برسد
 

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به کتاب 
« ميخ آخر  بر تابوت : پايان خط نزديک منی شود: ديورند(

ا ويرايش مهين قلم، گزيده مقاالت در باره ، ب»تابوی ديورند
 .گ-).خط ديورند
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برای مدلل ساخنت اين که چرا ، .]گ-داکرت خليل امحد[ ابوی
و از مهين رو پشتونستان  سراسر سرزمين های باخرتی رود سند به

به افغانستان تعلق دارند، به آريانای باستان اشاره می 
  :  کند

 
پشتونستان را در بر  -مناطقی که کنون سرزمين های پشتون ها«

رود . افغانستان باقی می مانند می گيرند، استان های شرقی
ميان  افغانستان که در  سند به عنوان يک مرز تاريخی و طبيعی

خوانده می » خراسان«و »  آريانا«، » آريا ورته«آن برهه 
 ).  13: 1962ابوی : نگاه شود به( بوده است.] گ-هند[شد، و 

 
دليل واقعی يی که چرا کابل بلوچستان را خبشی از پشتونستان 

داشت، که  103می خواند، سرشت اسرتاتيژيک) »پشتونستان جنوبی«(
اين گونه اميدوار بود به اقيانوس هند راه يابد و در نتيجه 

 . بر موقعيت حمصور در خشکی افغانستان چيره گردد
 

کابل مهواره سياست های رش احلاق گرايانه، نگ برای محايت از اين
گسرته مرزی و در استان مرزی مشال باخرتی پاکستان  فعالی در

 اين بود که دولت افغانستان. پيش می برد) ايالت سرحد(
به وجود  104وزارتی را به نام وزارت امور سرحدات و قبايل

آورد، که در واقع کمرت به مسايل قبايل می پرداخت و بيشرت 
ت اندر کار متويل و سازماندهی  مقاومت پشتون ها در برابر دس

اسالم آباد و نيز رهايی پشتون ها از زير ستم ملی، با 
نگاه شود به (مدارس پشتونستان بود  اقداماتی چون ايجاد

 ).2008مردان 
 

                                                 
در پشت اين ادعا، آشکارا دست های شوروی پيشين ديده می شود .  103

که دولتمردان بی جتربه کابل را پيوسته به ماجراجويی بر می 
آب های «چه، افغانستان دليلی نداشت برای دست يافنت به . انگيخت
با ادعاها ی بی پايه و موهوم  ارضی به  چنان جلو برود که» آزاد

سه چهارم خاک  يک کشور مهسايه، يکسره هستی خود را به خماطره 
صدر اعظم فقيد افغانستان، از انگشت  -داکرت موسی شفيق. بيندازد

مشار سياستمدارنی بود که آينده خطرناک اين بازی را پيش بينی 
ما نبايد «کرده بود و باری در يک مصاحبه گفته بود که 

درس تلخ تاريخ، بارها  .»افغانستان را قربانی پشتونستان کنيم
 .   گ–. حقانيت اين برداشت راهربدی او را به اثبات رسانيده است

در دوره » رياست مستقل قبايل«در آغاز، اين اداره به نام .  104
صدر اعظمی داکرت يوسف خان به وجود آمد که خنستين رييس آن گل 

 .دپاچا الفت بو
سپس در دوره رياست مجهوری داوود خان به وزارت سرحدات ارتقا 

را به خود گرفت که خنستين » وزارت امور سرحدات«داده شد و نام 
 .از افسران حتصيل يافته در شوروی بود -پاچاگل وفادار -وزير آن

وزارت اقوام و «سپس، در دوره حاکميت حزب دمکراتيک خلق، به نام 
. نظام الدين هتذيب بود -د که خنستين وزير آنبه ميان آم» قبايل

اين وزارت کنون هم به نام وزارت امور سرحدات و قبايل در 
 .  گ-.ساختار دولت کنونی فعاليت دارد
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در مقابل، پاکستان از مهه جنبش های خمالف با دولت 
 105.پشتيبانی می کرد افغانستان، برای تضعيف دولت افغانستان

 ).  1981خان . م. نگاه شود به ک(

                                                 
مادامی که شوروی پيشين در دوره جنگ سرد به عنوان يک ابر .  105

قدرت پشتيبان دولت های افغانستان بود، و اعراب هنوز به ثروت 
آورده نفتی دست نيافته بودند، و هر دو دولت افغانستان  های باد

خسته شده بودند و در پی » پشتونستان«و پاکستان از بازی خونبار 
راهيافتی برای برون رفت از بن بست بودند،  اميد آن می رفت تا 

 .موضوع به گونه يی حل شود
 

 شاهنشاه، ايران باری می خواست در اوايل -حممد رضاه شاه هپلوی
دهه هفتاد سده بيستم به اختالفات ارضی دو کشور پايان بدهد، 
مگر، در پشت پرده اين مياجنيگری شاه، راهربد بلند پروازانه يی 

با اشرتاک کشورهايی چون ايران، » ايران بزرگ«زير نام ايجاد 
پاکستان و افغانستان پنهان بود که پسان ها کشورهای آسيای 

در واقع، . توانستند به آن بپيوندندميانه و قفقاز شوروی هم می 
تشکيل يک احتاديه نو ضد شوروی به رهربی امريکا در دستور کار او 

 . بود
 

اين بودکه در پی . روشن است مسکو، چنين چيزی را بر منی تابيد
تنيدن  و گسرتانيدن شبکه های مارکسيستی در ميان نيروهای مسلح و 

به کمک افسران  1972ها در  شوروی. دستگاه دولتی افغانستان برآمد
چپگرايی که در نيروهای مسلح افغانستان داشتند،  ظاهر شاه را 
با يک کودتای نظامی که رهربی آن در ظاهر به دست داوود خان بود، 

سپس هم برای سرنگون ساخنت خود رضا شاه . از سر راه برداشتند
 .زمينه چينی منودند

 
نظام مجهوری، موضوع با روی کار آمدن داوود خان و اعالم 

با اين . بار ديگر با نيروی تازه يی شعله ور گرديد» پشتونستان«
هم، داوود خان با پی بردن به بيهوده بودن بازی با اين موضوع، 
باز هم با مياجنيگری شاه ايران بر آن شد تا برای مهيشه به اين 

 .  مساله پايان ببخشد
 

سه کشور افغانستان، اين موضوع، خشم مسکو را که از نزديکی 
ايران و پاکستان و شکلگيری يک احتاديه ضد شوروی به رهربی امريکا 
در مرزهای جنوبی خود در هپلوی خطر فرا رس بنياد گرايی و تند 
روی اسالمی که تازه رخ بر منوده بود، هراس داشت، بر انگيخت و بر 

 . آن شد تا تصميم به واژگونی رژيم داوود خان بگيرند
 

رنگونی شاه در ايران، داوود خان در افغانستان و نيز بوتو با س
در پاکستان، و روی کار آمدن رژيم دمکراتيک خلق در افغانستان و 
به قدرت رسيدن جنرال ضياء در پی يک کودتای نظامی در پاکستان؛ 
در هپلوی پيروزی انقالب اسالمی در ايران؛ کشاکش ها ميان 

اله خط ديورند که ديگر به يک افغانستان و پاکستان بر سر مس
کشاکش سرتگ جهانی در مهه ابعاد از مجله جيو پوليتيک، جيو 

در سيمای نربد » جيو ايدئولوژيک«اسرتاتيژيک، جيو اکونوميک و 
ميان اسالم و کمونيسم حتول يافته بود، دامنه بسيار گسرتده يی 
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هر چند هم، در شصت سال گذشته، پيوسته در پاکستان شعارهای 

و يا پيوسنت به » پختونستان«يک دولت مستقل  دستيابی به
پرسش بر انگيز به  افغانستان به گوش می رسد، با آن هم بسيار

به راستی جتزيه  نظر می رسد که طرفداران ناسيوناليسم پشتون
شايد چشمداشت آنان اين . پاکستان را در نظر داشته باشند

باشد که با سر دادن اين شعارها بتوانند به ابزارهايی برای 
نگاه (نظام سياسی پاکستان دست بيابند  در تقويت نفوذ خود
 ).1985و نيز بارت  1981شود به هاريسون 

 
صيل کرده و نيز هر چه بود، اين گونه، در آغاز، خنبگان حت

زميندارانی که تا جايی در عرصه توسعه اقتصادی  بازرگانان و
و بازی های سياسی پاکستان مشارکت داشتند، پيشتازان و 

                                                                                                                                                             
به گونه يی که پای مهه کشورهای جهان در اين . پيدا منود

 .جيوپوليتيک کشانده شد» اهچاله بزرگسي«
 

در اين حال، دولت افغانستان به ياری شوروی پيشين به دستاويز 
اولرتا ناسيوناليسم پشتون چسپيده بود و در برابر آن، کشورهای 
غربی به رهربی امريکا در تبانی با کشورهای عربی و حتا چين 

ابر اردوگاه در بر» جهاد اسالمی«کمونيست دست به دامان راهربد 
در نتيجه، گسرته افغانستان و پاکستان به . کفر و احلاد شده بودند

کارزار کشاکش های جهانی مبدل گرديد و بزرگ ترين نربد اطالعاتی 
اين کار به پاکستان . جهان با بوق کرناهای عصر امت به راه افتاد

اين امکان را فراهم آورد تا با هبره برداری ابزاری از دستاويز 
، در پی حتقق انديشه دستيابی به عمق اسرتاتيژيک بيفتد و »جهاد«

اين بود که پاکستان . باژگونه در پی اشغال افغانستان بر آيد
آغاز به مداخالت بی پرده و لگام گسيخته در امور داخلی 

 .  به گونه يی که پايان آن را پيدايی نيست. افغانستان منود
 

بازی مردم بينوای افغانستان  روشن است، بزرگ ترين بازنده اين
به ويژه باشندگان پشتون تبار نوار مرزی بودند و هستند که خانه 
های شان به خاک و خون کشيده شد و صدها هزار کشته و ميليون ها 
زمخی دادند و جنگ نزديک به سه دهه يی منجر به گريز ميليون ها 

فغانستان تن از باشندگان کشور گرديده و حتا به واژگونی دولت ا
 . و اشغال آن به دست پاکستان و تندروان عرب اجناميد

 
پس از رويدادهای خونين . تازه فرجام کار هنوز هم روشن نيست

، با آمدن نيروهای ائتالف بين املللی به رهربی 2001يازدهم سپتامرب 
امريکا به افغانستان و واژگونی دولت طالبان، صفحه تازه يی از 

» بازی سرتگ«بار می توان آن را دادگرانه  که اين(بازی بزرگ 
در کشور و منطقه آغاز گرديد تا ديده شود که دست )  خواهد

 .سرنوشت ما را به کجا خواهد کشيد
 

به هر رو، چنانی که ديده می شود، بسياری از بدخبتی ها و سيه 
» خط ديورند«و » پشتونستان«روزی های ما ريشه در زخم ناسور 

    .     گ-. دارند
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.  م. نگاه شود به ک(پيشاهنگان مساله پشتونستان بودند 
 ). 1981خان، 

 
بنگالدش از اين کشور در سال و جدايی پس از فروپاشی پاکستان 

م آباد کوشيده است تا موفقانه اين خبش خنبگان پشتون ، اسال1971
 -را به گونه متقاضی در چهار چوب يک سياست متناسب تباری

زبانی به ادارات دولتی بگمارد و آنان در تدبيرها و برنامه 
). 2008ماردن : نگاه شود به . (های توسعه کشور ذينفع بسازند

طالعات و امنيت به خصوص، سهم پشتون ها در ارتش و سازمان ا
نگاه (کنون بيش از حد چشمگير است .) آی. اس. آی(پاکستان 

 ). 2007حسين: شود به
 

پيوسته  1978در عين حال، به دليل اين که افغانستان از سال 
ديگر درگير جنگ بوده است و رو به فروپاشی گذاشته است، 

ملی گرايان پشتون در پاکستان برای .] گ-مساله پشتونستان[
 . يت نداردجذاب

 
به  کابل» مساله پشتونستان«.] گ-بر افروخنت آتش[هر چند در 

به نظر می رسد، پاکستان نيز به نوبه خود،  عنوان نيروی حمرکه
. نفوذ در سياست افغانستان می بيند مهچنين منافع خود را در

 مساله پشتونستان، برای پاکستان، در هپلوی حل و فصل
در مساله  مناقشه با هند توجه بهافغانستان در گام خنست با 

عمق «اسالم آباد مهواره بر امهيت . کشمير مطرح است
که در افغانستان ) 2003:12: نگاه شود به ويلکا( »اسرتاتيژيکی

اين است که تا به امروز، اولويت  :دارد، تاکيد می ورزد
فرماندهان ارتش پاکستان چنين بوده است که در صورت درگرفنت 

از پشت سر با کدام هتديدی رو به رو نگردند و  جنگ با هند،
 .دست های آزاد داشته باشند تا در دو جبهه در گير نشوند

 
در قبال  از اين رو، يک اصل مسلم و ثابت در سياست پاکستان

افغانستان اين است تا در افغانستان رژيمی را بر سر کار 
درست سر از مهين رو، . بياورد که برای اسالم آباد پذيرا باشد

مايل بوده  اسالم آباد 1979از آغاز جنگ افغانستان در سال 
است از احزاب نظامی افغانی اين انتظار را داشته باشد تا 

مانند گلبدين  -با پاکستان عاليق دوستانه داشته باشند
يعنی نيروهايی که بتواند بر آنان  -و يا طالبان حکمتيار

، بينی مذهبی شان اعتماد داشته باشد و با توجه به جهان
زبانی خود را به فراموشی بسپارند و يا  -آرمان های تباری

 ).2003نگاه شود به شيرت . (دست کم تبارز ندهند
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اشغال  باری پس از پايان با اين هم، به حمض اين که حکمتيار
خود تاکيد کرد، پاکستان بی درنگ 106شوروی بر هويت پشتونی

  .اعالم کرد» شخص نا مطلوب«کودک دوست داشتنی يکدانه خود را 
 

  مرزهای ميان قبيله و دولت -قبايلستان
بر سر ) افغانستان و پاکستان(کشمکش ميان دولت های ملی

مهچنين با تعارض ميان دو مقوله  که  قانونی بودن خط ديورند
قبيله و دولت روی هم انباشته شده است و به هم گره خورده 

 .باز می گردداست، به دوره استعمار بريتانيا 
 

حاکميت بريتانيا بر هند، اين که انگليسی ها  حتا در طول
پيوسته در تالش بوده اند تا قبايل مرزی پشتون را حتت کنرتل 

از . چالش ها به مشار می رفته است بياورند، يکی از بزرگرتين
مهين رو بوده است که قبايل پيوسته در حال شورش و نا آرامی 

ه سختی در موقعيتی بوده است که بتواند بوده اند و انگليس ب
 . شورش های قبيله يی را در هم بکوبد

 
از ميانه های سده نزدهم، بريتانيايی ها می کوشيدند با  

ايجاد دژها و پاسگاه ها و کشيدن خاکريزها و ديواره های 
مناطق قبيله يی غرب رود سند، سيستم نامنهاد  نظامی در

Sandeman د تا بتوانند نيمقاره هند را با را به ميان بياورن
. آن از گسرته نا آرام سرحد جدا بسازند و در امان نگه دارند

در مناطق قبيله يی مقررات نظامی  1930بريتانيايی ها در سال
در اين حال، تنها در منطقه ناآرام وزيرستان . وضع منودند

را نگه می داشتند که يک افزايش ) کندک(بيست و هشت گردان 
هند به  ير مترکز نيرو را نسبت به جاهای ديگر نيمقاره چشمگ

 ).1938ياپ : نگاه شود به( منايش می گذاشت
 

در بعضی از سال ها، بريتانيايی ها ناگزير بودند تا در بيش 
با اين هم قبايل کماکان . از سيصد جنگ و پيکار در گير شوند

پادگان منی ترسيدند به پاسگاه ها و دژهای جنگی يورش نربند و 
 .ها را به حماصره نکشند

 
با اين حال، اين مقاومت قبايل، برخاسته از يک هويت مشرتک 
ملی نه، بلکه دقيقا بر عکس بر درک ذاتی قبيله يی شان 

اين : رقابت های درونی شان استوار بود مبتنی بر مهچشمی ها و
گونه، تفرقه ها و نفاق های پيوسته و رقابت ها ميان هر يک 

های قبيله يی به تنهايی و به خودی خود موجب آن  از واحد
پيوسته در حال تغيير  گرديده بود که ائتالف های قبيله يی

کار بريتانيايی ها را برای  اين رقابت های قبيله يی. باشند
: نگاه شود به(يافنت متحدان قابل اعتماد دشوار ساخته بود 

 ).1901هولديش

                                                 
شايد اشاره به آن سخنان حکمتيار باشد که زمانی گفته بود .  106
 .گ-»من خنست پشتون هستم، بعد مسلمان«
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اطق قبايلی حتت حاکميت با وجود تثبيت شدن خط ديورند، من

» سرحدی جبهی يا قدامی امپرياليستی«بريتانيا  چونان گسرته 
اين گونه، سياست ). 2000نگاه شود به بياهتی ( مانده بود

در هم ) tribal policy(با سياست قبيله يی) frontier policy(سرحدی 
 )13:  2007هارون : نگاه شود به( آميخته بودند

 
در گذشته با آن برجسته ) Frontline- Charakter(اين کرکرت خط جبهی

 شده بود که شبه نظاميان قبيله يی پاسبان مرزی، که در سپاه
گرد آمده   1907تشکيل شده به سال ) frontier Corps( سرحدی

. بودند، از کارايی و درجه اطمينان بااليی برخوردار بودند
از مجع ی است اجير شده ) غند(در اين جا سخن بر سر هنگ 

جنگجويان قبيله يی از سوی انگليسی ها که توسط آن ها متويل 
) فارورد پاليسی(می شد و به گونه بايسته با سياست پيشروی 

ارضی آن، مهخوانی داشت  داعيه های بلند پروازانه  وبريتانيا 
 ). 2007هارون : نگاه شود به(
 

 درست، سپاه سرحدی، در اين جا چونان مناد سرشت مبهم خط
آن ها در گسرته سرحدی ميان مناطق حتت حاکميت : ديورند بودند

هند بريتانيايی و افغانستان وظايف امنيتی را به دوش گرفته 
بريتانيايی ها يارای حضور مستقيم را  جايی که در آن -بودند

 . نداشتند
 

بازی  -مهچنين در ديگر عرصه ها انديشه اصلی بريتانيايی ها
اين گونه، . در مناطق قبيله يی بود کردن نقش غير مستقيم

آيين نامه رسيدگی به قضايای  1872بريتانيايی ها در سال 
جنايی در مناطق سرحدی را به تصويب رساندند که در آن حل و 
فصل مسايل حقوقی مربوط به درگيری های نظامی در مناطق 

 .بومی گذاشته بودندرا به عهده ناظران  قبايلی
 

ا يک حتول ساختاری قبيله يی به مهراه اين نظم سياسی نو، ب
اين گونه بريتانيايی ها توانستند، دفرتهای ملک ها را . بود

هنادينه منايند و از  چونان ستادهای فرماندهی های قبيله يی
طريق آن ها تغييرات مثبت مادی را رو منا بسازند و مشروعيت 
ت ملک ها را با ترتيب شجره نامه ها و اصل و نسب شان تثبي

 ). 2007هارون ، :نگاه شود به (منايند 
 

که کدکس قبيله يی ننگ، پشتون ها را  با اين کار، اصل برابری
درهم شکسته شد  با يک ديگر يکسان می پندارد، بر هم خورده،

 )).2008مارتن (
 

اين گونه، ملک در گذشته لقب آبرومندی بود که با داشنت آن 
ته نسبت به ديگران، در يک عضو قبيله با داشنت مميزات برجس

چشم تشکيالت قبيله يی خود حيثيت رهربی را به دست می آورد 
 ). 1976، امحد  1959بارت  :نگاه شود به(
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ديگر، ملک پيشتاز به يک چهره رمسی و دارای استاتوس قابل 
پيشگيری مبدل شده بود که از طريق منابع بيرونی تامين مالی 

حتا از ) 10:  2008(مارتين . از حلاظ اقتصادی مطمئن شده بود
جنگ ( »warlordism«آن سخن می گويد که بدين وسيله ساختارهای 

که هنوز هم سرنوشت ساز  در منطقه مرزی پديد آمدند )ساالرانه
افزون بر اين، بريتانيايی ها تالش داشتند تا قبايل را . اند

 .حموطه راضی نگه دارند از طريق يک چهارچوب اداری و سياسی
 
در امتداد مرز  ، منطقه يی که کنون1890ر سال های دهه د

افغانستان و پاکستان قرار دارد، در گسرته قبيله نشين در 
آورده شده بود، که از درجه نسبتا بااليی از خودخمتاری 

 .برخوردار بود
 

، منطقه باخرتی رود سند به عنوان استان مرزی مشال 1901در سال
. ره هند بريتانيايی مدغم گرديدبه ادا) ايالت سرحد(باخرتی 
استان، کرکرت مرزی آن را نشان می دهد، که نه تنها  حتا نام

بار سياسی آن را، بل نيز يک مفهوم متدنی را  هم بازتاب می 
 .دهد
 

اين چهارچوب بندی به شکل نيرومندتر از اين، در گسرته 
 که برای آن در حمدوده هند بريتانيايی -قبايلی ديده می شد

تفاوت اجتماعی آن اختصاص  ارضی ويژه يی با توجه به تاتوساس
 ). 2007هارون : نگاه شود به(داده شده بود 

 
استان مرزی مشال باخرتی در يک حمدوده باز تر و  اين گونه،

منطقه قبايل در يک حمدوده تنگ تر  انتقالی برای هند 
تبارز » وحشی«نسبت به افغانستان » متمدن«بريتانيايی 

 .کردند
 

اقدامات متعدد نظامی، اين به رغم پاکستان پس از تاسيس، 
به (فرصت را فرو گذاشت تا از مهان آغاز مناطق قبيله يی را 

نگاه شود (، اداره کند )دليل آن که دولت تازه تاسيسی بود
 ).1983ياپ  ؛1981خان : به

اين بود که اسالم آباد کوشيد تا با شيوه هايی چون رشوه 
شورش های ... ی به اقدامات تالفی جويانه ودهی، دست ياز

مهچنين، سپاه سرحدی در مرز  .قبيله يی را به حداقل نگه دارد
جدايی بنگالدش بود  تنها پس از. با افغانستان کنار گذاشته شد

مناطق قبايلی را  تاکه اسالم آباد تالش هايی را به خرج داد 
بار  1970سال اين گونه، پاکستان در. بيشرت به خود پيوند دهد

ديگر نظم اداری مناطق قبيله يی را که زمانی انگليسی ها 
گسرته قبيله يی در . برقرار منوده بودند، دو باره اعاده کرد

در آورده شد و به  (FATA) چهار چوب منطقه اداری فدرال قبايلی
 .زير نظر رييس مجهور پاکستان در آورده شد طور مستقيم 
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اجنت (از سوی منايندگان  هنگام تاکنونمناطق قبيله يی از آن  
نگاه شود به (سياسی اداره می شود که به گفته اسپاين  ) های
» نيمه فرماندار«، »نيمه سفير«حيثيت ) 24:  1972اسپاين : 

 .را دارند
 
سر از نو آيين نامه رسيدگی  FATA ، دربدين سو 1970از سال  

ر شده بود، به جرايم سرحدی که از سوی بريتانيايی ها مقر
 . نافذ گرديده است

 
جامعه  بدين وسيله طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی با اين هم،

قبيله يی تداوم می يابد که در آن ملک ها به عنوان 
 منايندگان مرکزی اجنت های سياسی مشرده می شوند و از طريق آن

اين کار بيگانگی بيشرتی را . داد و دهش ها صورت می گيرد ها
چيزی که  -و هم قبيله يی هايی او پديد می آورد ميان ملک

ملک ها بيشرت کماکان در . مهچنين در حمل نيز بازتاب می يابد
گام خنست در شهر پيشاور بود و باش دارند و تنها گهگاهی 

 ).1977امحد (برای بازديد از قبيله خود می روند 
 

در يک وضعيت ويژه مانده است که در آن   FATAاين گونه،
 به پيمانه کمی در توسعه اقتصادی کشور شرکت طق قبيله يیمنا

می کند و از حقوق سياسی مرکزی خود حمروم مانده است و از 
امروز، احزاب سياسی پاکستانی و گروه های  مهين رو، تا به

 107)»اناکرونيسمی«(يک نگرش منسوخ  FATA حقوق بشر در قبال
 ).2006آی سی جی ؛  2006روبين و صديقی : نگاه شود به (دارند 

 
در افغانستان، مناطق قبايلی برخالف، کدام وضعيت يا تشکيالت 

با اين هم، دولت منی تواند . يی ندارند اداری جداگانه
اين گونه، دولت به . هيچگاهی با قبايل در تعارض قرار بگيرد

مراکز شهری مانند جالل آباد، خوست  سختی می تواند به غير از
 .قبيله يی پا بگذارديا گرديز در مناطق 

 
به (قبايل جنوب افغانستان  1930درست از اوايل سال های دهه 

که در پی يک جنگ ) ) پکتيای بزرگ(» لويه پکتيا«خصوص در 
کابل بر  نادر شاه را به ختت 1929داخلی هشت ماهه در سال 

از آزادی های گسرتده يی برخوردار گرديدند و 108نشاندند،
سپری منودن خدمت سربازی معاف  وتقريبا از دادن ماليه 

جالب توجه است که در ميان سربازان نادر شاه . گرديدند
مهچنين جنگجويانی از مناطق قبيله يی هند بريتانيايی ديده 

                                                 
107  . -  Aanachronismگ-اشتباه در ترتيب حقيقی وقايع و سوانح اشخاص. 
نادر خان در چهارچوب يک برنامه از پيش سنجيده شده از سوی .  108

ن قبايل وزيری هند به پادشاهی بريتانيای کبير به ياری جنگجويا
 . گ-.رسيد
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اين امر يک بار ديگر بر  ناديده گرفنت خط  که 109می شدند،
امتيازات ويژه يی که . تاکيد دارد ديورند از سوی قبايلی ها

سوی بسياری از افغان ها  ادامه دارد و از تا به امروز
 .ناپسنديده ارزيابی می شود

 
درست مهانند پاکستان، در افغانستان هم مناسبات ميان قبيله 

هر گونه . و دولت در درگيری های متداوم منايان می شود
قيام ) از مجله ساخت و ساز جاده(تدبيرهای توسعه يی دولتی 

اقدام دولت عليه قبايل : نگيختهای های بی درنگی را بر می ا
که به طور غير قانونی از راه  فروشنده کوهنشين غلزايی

پاکستان به افغانستان کاال می آوردند، به خصوص در سال های 
به درگيری های خشونت  1960، و نيز  تا سال های دهه 1930دهه

 .آميز اجناميد
 
 ، به1940اجرای قانون منع قاچاق چوب در سال های دهه 

تالش دولت  110.قبيله جدران اجناميدبرخوردهای خشونتبار با 
، منجر به 1947در سال ) تذکره نفوس(برای توزيع اسناد هويت 

 ، مهمند، صافی و منگل به قلمروقبايل شينواریآن گرديد که 
هند بريتانيايی بگريزند تا اين گونه ناگزير نگردند تا 

 111.ولت بدهندمردان واجد خدمت سربازی خود را به گير د

                                                 
هند در واقع، در روی کار آوردن نادر خان، جنگجويان قبايلی .  109

بريتانيايی نقش اساسی و تعيين کننده داشتند که در مهاهنگی با 
مشار اين . حکومت هند بريتانيايی به کمک او شتافته بودند

ديک به سه هزار جنگجويان به هزاران نفر می رسيد که از مجله نز
نفر از آنان بسيار خوب مسلح بوده و از کارايی باالی رزمی 

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت نگاه شود .(گ-.برخوردار بودند
سياست قدرت های بزرگ در افغانستان و : نربد افغانی استالين: به

 ). www.arianfar.comقبايل پشتون، برگردان مهين قلم در وب الگ 
فته پروفيسور داکرت يوری تيخانف، در اين ماجرا، به گ.  110

صدر اعظم  بودکه بنا به منافع  -گناهکار اصلی سردار هاشم خان
شخصی خود، در هپلوی خريد اجباری گندم از دهقانان به هبای سال 
های پيش از جنگ جهانی دوم، بردن چوب به هند بريتانيايی را 

فت ظاهر شاه و سردار شاه برای قبايل منع کرده بود و به رغم خمال
سردار داوود . حممود خان، فرمان سرکوب قبايل شورشی را داده بود

هم بنا به غرور ) قوماندن قوای مرکز(فرمانده پادگان کابل -خان
جوانی، هوادار کاربرد روش های سخت ابزاری و سرکوب قبايل با 

خان نيروی نظامی بود که در اين ماجراجويی خونبار در کنار هاشم 
برای به دست آوردن آگای بيشرت در زمينه نگاه شود .( ايستاده بود

 .گ-)www.arianfar.com -نربد افغانی استالين، خبش چهل و يکم: به 
در آن هنگام، در ميان مردم قبايل آوازه افتاده بود که هدف .  111

دولت از توزيع تذکره نفوس اين است تا جوانان آنان را شناسايی 
اين در حالی بود که نادرخان در . سربازی جلب منايدو به خدمت 

ازای رسيدن به تاج و ختت کابل، به عنوان پاداش آنان را از خدمت 
سربازی معاف منوده بود و قبايلی ها متايلی به گسيل فرزندان شان 

 .به خدمت عسکری نداشتند
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خشونت آميز ميان ارتش  رويارويیفرجام اين درگيری، 

  112.بود 1949 - 1947صافی در سال های  افغانستان و قبيله
 

اين را که  1959موقت کل قبيله منگل در سال  گريزمهچنين، 
قبايل پشتون نسبت به دولت افغانستان به  ميزان بی اعتمادی

دليل آن، . ايش می گذاردچه پيمانه بزرگ بود، آشکارا به من
کشته شدن چند  افسر نظامی بود که درگيری های  درون قبيله 

 113.يی را به دنبال داشت
 

                                                                                                                                                             
خنست اين که با رفنت جوانان شان به . شورش قبايل چند دليل داشت

چيزی که به  -ت سربازی، نيروی کاری خود را از دست می دادندخدم
ويژه در روستاها  که پيشه اصلی مردم کشاورزی است، بسيار 

دو ديگر، اين که در صورت لشکرکشی دولت بر . ارزنده می باشد
چيزی که هر از  -قبايل، و يا هم بروز درگيری های ميان قبيله يی

نيروی جنگی حمروم می شدند، بل   چند گاهی رو می داد، نه تنها از
 . نيز جوانان شان گروگان دولت می گرديد

 
چنين بر می آيد که داوود خان در آن هنگام اين انديشه را مطرح 
ساخته بود که معافيت از خدمت سربازی جوانان قبايل را از يگانه 
دبستانی که می توانند در آن چيزهايی از مجله سواد ابتدايی را 

از اين رو، بايد آنان را به اجنام . ، حمروم می گرداندبياموزند
هر چند، اين موضوع ربط مستقيمی به . خدمت عسکری تشويق کرد

حادثه گريز مجعی قبايل به هند بريتانيايی از ترس سربازدهی به 
دولت نداشت؛ با آن هم در پخش آوازه ها چندان بی تاثير نبوده 

 . است
 

يل کارگر افتاده بود، اين بود که دليل ديگری که در گريز قبا
باشندگان مناطق مرزی به گونه سنتی گرفنت عکس را گناه تلقی می 

چيزی که برای  –)چنانچه طالبان تا کنون بر مهين باور اند(کردند 
به ويژه باشندگان مناطق قبايلی از  . چسپاندن در تذکره ضرور بود

چيزی -ترسيده بودنداحتمال گرفنت عکس های دخرتان و زنان شان سخت 
 .    گ-.که به هيچ رو آن را بر منی تابيدند

در  اين درگيری های خونبار که به فرماندهی سردار داوود .  112
خان پيش برده می شد، تنها تلفات نيروهای دولتی به چهار هزار 

در باره تلفات مردم صافی و . کشته و هزاران نفر زمخی می رسيد
مگر با توجه به اين . اری در دست نيستقبايل متحد با آن ها، آم

که در اين نربدها نيروهای دولتی از هواپيماهای جنگی، توپخانه و 
آتشبارهای سنگين کار می گرفتند، می توان گمان زد که بايد چند 

نربد : نگاه شود به. (بار بيشرت از نيروهای دولتی بوده باشد
 .گ-)  www.arianfar.comافغانی استالين خبش چهل و يکم 

برای به دست آوردن  آگاهی بيشرت در زمينه مناسبات قبايل با  113 .
و نيز ) 211-192:  1983(امحد :  دولت افغانستان نگاه شود به

: 1973(؛ دو پری )34-26: 1978(؛ بار فيلد )149-119: 1983(اندرسن 
؛ )1989:113(؛ نيوول)69: 1966(ليمبورگ ؛ ک)177: 1969(؛ فروليش )537

 ).191-1983:150(ياپ 
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ساختارهای دولتی در هر دو سوی خط ) يا نبود(از ناتوانی  
ديورند، هم در افغانستان و هم در پاکستان، در گذشته، بيش 

آن ها به . از هرکسی خنبگان قبيله يی  هبره برداری می کردند
در : واسطه رابط ميان دولت و قبيله برآمد می منودند عنون

های ) مناينده(پاکستان، آن ها از طريق روابط خود با اجنت 
اقتصادی شان را تضمين  سياسی می توانستند موقف ويژه سياسی و

رهربان قبيله يی با هبره گيری  در افغانستان، بر خالف،. منايند
کابل سرا  ه روز افزون به جامعه شهریاز اين وضعيت به گون

 ). 1992روبين : نگاه شود به (زير می گرديدند 
 

با اين حال، اين موضوع در روند تشکيل دولت در عصر مدرن 
خنبگان : کمرتين اثری بر جامعه قبيله يی بر جا گذاشته است

نوگرای قبيله يی شيفتگی کمرتی به آن نشان می دادند که 
قبيله يی را اصالح منايند و يا مدرنيزه هنادها در مناطق 

اين گونه، چنين بر می آيد که در واقع، ارتقای يک . سازند
رهرب قبيله يی به تراز يک خنبه نوگرا در گام خنست، منجر به 

 .نقش وی در جامعه قبيله يی می گردد برجسته تر شدن 
 

يک  روابط ميان قبيله و دولت در هر دو کشور با
اگر چه به خنبگان قبيله يی : نشانی شده است) تناقض(پارادکس

هر دو کشور بيش از حد از سوی دولت امتيازاتی داده  پشتون در
حفظ خود گردانی نگران شده است، مگر با اين هم، آن ها مهيشه 

اين . حمدود ساخنت تاثير دولت بوده اند قبيله يی و برعکس
نستان و گونه، رهربان قبيله يی مهواره از دولت های افغا

پاکستان کمک های مادی می گيرند، اما بسيار روشن است که 
خمالف هرگونه دخالت دولت در امور قبايل بوده و آن را رد می 

 .کنند
 

گذشته از آن، آن ها هيچ عالقه واقعی يی به مساله پشتونستان 
برای آن ها بی تفاوت  بوده است که استقالل : نشان منی دهند

مثال . افغانستان هتديد شود کستان يا دولتشان از سوی دولت پا
در گسرته  پشتيبانی خنبگان قبيله يی و مذهبیدر زمينه، برجسته 
آن . از امان اهللا خان در جنگ سوم افغان و انگليس استقبايلی 

ها اعالم آمادگی منودند به طور عام و تام به مست امان اهللا 
، تنها شرط خود در اين حال. و حاکميت وی را بپذيرند ايستاده

 ). 2007هارون (را حفظ خودخمتاری حملی شان اعالم منوده بودند 
 

اين روحيه خودخمتاری قبيله يی بيشرت با روايات افسانه يی در 
پيروزمندانه قبايل در برابر مهه استيالگران باره قيام های 

هندوستان مغولی تا ايران صفوی در سده های از  -خارجی
گرفته تا بريتانيا در سده  نزدهم و در تا هژدهم  شانزدهم

و دولت های افغانستان و پاکستان در طول  نيمه خنست سده بيستم
سده بيستم در هم آميخته  1980و در شوروی در دهه   سده بيستم

 .است
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هرگاه چنين چيزی در منطقه امسرتار يابد، با زجنيره يی از تالش 
ای امپرياليستی يا بی پايان قدرت ه های ناکام و شکست خورده

مطيع  خود  را دولت های ملی که خواسته اند مناطق قبيله يی
با » قبيله«اين گونه، درگيری . سازند، رو به رو خواهيم بود

، در سراسر سده بيستم بر هستی دولتی افغانستان و »دولت«
  ).1983تاپر : نگاه شود به ( پاکستان سايه افکنده بود

 
اشغال شوروی  بيله يی مهچنين از آغازتداوم اين ساختارهای ق

گريز بسياری  برای مثال،. از بيشرتين امهيت برخوردار بوده است
بوده است  از قبايل پشتون بيشرت يک کوچيدن برنامه ريزی شده

نگاه (تا اين که بنا به انگيزه های خشونتبار بوده باشد 
 با چون واحدهای قبيله يی بيشرت). 58: 1992گريويمير : شود به

 . بسنت دهکده های شان آن ها را ترک گفته بودند
 

مهپيوندی قبيله يی پشتون ها  اين گريز سريع و سازمان يافته،
اين گونه، پشتون های . را در دو سوی مرز ممکن گردانيده است

افغانی در گسرته قبيله يی پاکستان به هيچ رو خود را بيگانه 
که مهيشه هرگاهی که بارها ديده شده است . احساس منی کنند

بيش از حد  )چه در افغانستان و چه در پاکستان(سيطره دولتی
بزرگ گرديده است، قبايل با گريز به به آن سوی مرز نزد 

 .برادران قبيله يی خود پناه برده اند
 
 :مذهبیمرزکشی  -»طالبستان«

تاکيد می ورزند که در ) 1959از مجله بارت (بيشرت، دانشمندان 
پشتون ها که در آن از مهان آغاز تاثير شخصيت  يی نظم قبيله

های برجسته مذهبی حمدود گرديده است، مالها بيرون نظام قبيله 
با اين حال، اين گونه طرز ديدهای تنگ . يی مانده اند

نگرانه و يکسويه نگرانه، اين نکته را که قرينه 
اثير ت ،رزش های مذهبیمنادها، الگوها و ا) contextualisation(سازی

بر جا می گذارند؛ ناديده می  مهمی را بر نظام اجتماعی قبايل
آن را به تفصيل ارائه )  2007(به گونه يی که هارون . گذرند

 .  داده است
 

دهه های اخير، شايد کمرت کدامين رهيافتی برای ، در اين گونه
از سوی اسالمگرايان رزجمو شايان  زدودن ساختارهای قبيله يی

بر عکس، اسالم رزمنده، بيشرت چهارچوب . باشد بررسی بوده
کانسپتوئلی را برای در هم آميخته شدن پندارهای مذهبی و 

 . قبيله يی مطرح منوده است
 

 -پير درست سر از سده نزدهم بوده است که شبکه های مذهبی
در امتداد گسرته سرحدی نقش مرکزی را بازی ) pirimurdi(مريدی

 ست، رهربان برجسته فرمهندهر چه بوده ا. منوده اند
مذهبی که در آثار انگليسی به نام مالهای ) کاريزماتيک(
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، خوانده شده اند، توانسته اند، )»mad mullahs«( 114»ديوانه
قبايل متخاصم و با هم رقيب را در مدت کوتاهی زير چرت يک 

گرد هم بياورند و در برابر حکومت بريتانيا متحد  هدف مشرتک
مهه کسانی چون سيد امحد، مالی هده يا . نندبسازند و بشورا

که در ميان مردم به نام حاجی صاحب تورنگ زايی [تورنگ زايی 
را که پيوسته بارها قبايل خمتلف را در برابر .] گ-معروف بود

 .  انگليسی ها بر می انگيختد، به اين نام خوانده اند
 

ا علی حاجی ميرز 1938-1936شورشيان وزيرستان را در سال های 
خان معروف که در ميان مردم به فقير ايپی شهرت داشت، رهربی 

 ).2007؛ هارون  1996نگاه شود به ادواردز (می کرد 
 

سوی جوامع تصوفی  به شدت از، شبکه های مذهبی اگر چه اين
) برادران صوفيه يا اهل تصوف يا پيروان طريقت های تصوفی(

سر از اواخر سده حتريک و پشتيبانی می شدند، اين شبکه ها 
نزدهم، پيوندهای تنگاتنگی با مدرسه ارتدوکس ديوبند داشته 

 . اند
 
مذهبی هست، در اين  درست چنانی که در ميان نظم قبيله يی و 

دبستان های  جا هم مرزبندی های ايدئولوژيکی، مهچنان ميان
به مهين . گوناگون مذهبی،  نقش دست دوم را بازی می کند

ی بود که يک رهرب مذهبی برجسته، عضو و دليل، تقريبا عاد
پيرو چند طريقه تصوفی باشد که تا حدی حتا ميان هم رقابت  

 ). 2007هارون : نگاه شود به(هم داشتند
 

مناطق قبيله  هنادينه شدن بيشرت نقش نيرومند خنبگان مذهبی در
يی، تنها پس از به قدرت رسيدن جنرال ضياء در  سال های دهه 

 ضياء احلق بايد مشی اسالمی سازی .تان آغاز گرديددر پاکس 1970
هدف جنرال ضياء  115.در پيوند با مناقشه کشمير نگريسته شود

                                                 
شايد نويسندگان . خاستگاه اين اصطالح به درستی روشن نيست.  114

 -)فقير ديوانه(» ليونی«انگليسی چنين نامی را از روی نام فقير 
يکی از رهربان روحانی پشتون که در اوايل سده بيستم در گسرته 

نيايی در برابر سپاهيان انگليسی می قبيله يی مرزی هند بريتا
شهرت يافته بود، ) ديوانه(رزميد و در ميان مردم به نام ليونی 

 .گ-.گرفته باشند
اين درست است که در آن برهه برای پاکستان در کل و برای .  115

جنرال ضيا پيشگيری مشی اسالميزاسيون لگام گسيخته برای ايستادگی 
ابر قدرت شدن پيش می رفت، از  در برابر هند که شتابان به سوی

اولويت تاخير ناپذير برخوردار بود و در اين جا مساله کشمير به 
مگر، ايستادگی در برابر . هيچ رو، جايگاه دوم را نداشته است

خطر کمونيسم و شوروی پيشين و به تبع آن جلوگيری از خطر افتادن 
دی يی که وی پاکستان به دست شوروی وقت و مهچنين برنامه های راهرب

و در واقع اشغال » پاک+ اف« برای ايجاد کنفدراسيون نامنهاد
مساله پشتونستان داشت؛ » شر«افغانستان،  و اين گونه رهايی از 

 .گ–. نيز به هيچ رو در جايگاه دوم قرار نداشت
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چنين بود که نقش اسالم را به عنوان عنصر پيوند دهنده وحدت 
پاکستان تقويت منايد و مناقشه بر سر کشمير را هر چه  ملی

سه ها سرچشمه مدر نيرومندتر از طريق جنبش های اسالمگرا که از
اين هم يک دليل مهم ديگر است که چرا . رهربی منايد می گيرند،

با شبکه های نظاميان پاکستانی و آی اس آی چنين تنگاتنگ 
ابو : نگاه شود به(در هم تنيده  و بافت خورده اند اسالمی 

 ). 2004ذهاب و اليور روی 
 

ش اين برای پخ) مدارس آموزش قرآن( داير شدن مدرسه ها اسالمی
سرعت خبش يا تسريع (گونه درک از اسالم  نقش کاتاليزاتور

مشی ، پيشگيری 1980سر از سال های دهه. را بازی منودند) کننده
رئيس مجهور پاکستان، به آن  -به رهربی ضياء احلق اسالمی سازی

 ، که بيشرت  به مدرسه ارتدوکسمدرسه 1300اجناميد که بيش از 
ايالت سرحد ساخته شدند که کمک های نزديک بودند، در  ديو بند

 ).1989ملک، : نگاه شود به(چشمگيری را به دست آوردند 
  

با اشغال افغانستان از سوی نيروهای شوروی، در هپلوی مهه اين 
اين . جنگ افغانستان به يک جنگ ايدئولوژيک تبديل شد ها،

در آورد » جهاد«ابعاد مذهبی درگيری، آن را در سيمای  گونه،
جهان بينی  ميان يگر خط ديورند به عنوان سرحد ايدئولوژيکو د

 .های جنگ سرد ارزيابی می گرديد
 

اين باريکی .) آی. اس. آی(سازمان اطالعات و امنيت پاکستان 
را نيک می دانست و از مهين رو، در پی آن بود تا جنبش 
مقاومت افغانستان را بر چنان شالوده يی استوار بسازد که 

ترجيحا متشکل بر احزاب  116اسالمی داشته باشد،تنها جنبه 
اسالم [که به طور رمسی مورد تاييد ) احزاب جماهدين(اسالمگرا 

بوده و با اجازه آن به پويايی بپردازد و مورد .] گ-آباد
پشتيبانی گسرتده مالی اياالت متحده و عربستان سعودی باشند 

اهدان بود در اين جا سخن بر سر احزاب جم). 1986اوليور روی (
که اردوگاه های گريزيان افغانی را که در آن ها بيش از سه 

تن از  بيجاشدگان بود و باش می کردند، زير کنرتل  ميليون
 . داشتند

 
در اردوگاه های پناهندگان  در حالی که خبش بزرگی از گريزيان
مجع آوری شده بودند، خنبگان  در خاک پاکستان در امتداد مرز

پاکستان می زيستند که پسان ها به اروپا  رهایقبيله يی در شه
مجعيت قبيله  از اين رو، نفوذ آنان در ميان. و امريکا رفتند

                                                 
با توجه به اين که پاکستان در چهارچوب راهربدهای بلند .  116

يجاد کنفدراسيون نامنهاد پروازانه خويش در آينده خواب ا
را می ديد، ) متشکل از کشورهای پاکستان و افغانستان(»اسالمستان«

از اين رو، تنها در پی تقويت احزاب اسالمگرای وابسته به خود 
بود و در اين بسرت از گسرتش احزاب و گروه های تند رو 

از مهين جا بود که به . اولرتاناسيوناليستی پشتون سخت هراس داشت
 .     نين احزاب و گروه هايی اجازه پويايی منی ندادچ
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افزون بر اين، مهاجرت خنبگان . يی به تدريج از دست می رفت
قبيله يی شگافی را در مناسبات ميان قبيله و دولت برجا می 

 .گذاشت
 
، از مهين سبب پيش 1980فشرده سخن، از ميانه های سال های دهه 

مالها و مولوی های (از هرکسی کار بيشرت روحانيون ساده 
به گونه ) برخاسته و سر بر آورده از مدرسه هاتی ايالت سرحد

فزاينده يی باال گرفت و در اين نقش های رهربی و باالروی ها 
در سيمای واسطه گری ميان دولت و قبيله و يا با فرماندهان 

اسالم  اين حتول يکسره به سود بود .رز کردتبا مهم  جماهدان
آباد بود تا ساختارهای قبيله يی را در هم بشکند و هويت 

را کمرنگ بسازد و جنگجويان را برای جهاد در  پشتون
مالها می توانستند در يک جامعه يی که . بسيج منايد افغانستان

با درگيری های نظامی عميقا از هم فروپاشيده بود، ائتالف 
  .   جامع تشکيل دهند و اختالفات را رفع منايند های
 
 اگر چه در آغاز عمدتا يتيمان جنگ و کودکان بی سرپرست 

خود را در » جايگزين«خانواده های نادار کانون خانوادگی 
يافتند، مهچنين به طور فزاينده يی فرزندان پشتون  مدرسه ها

 .های دارا نيز در مدرسه های قرآنی درس می خواندند
 
حبث ناسازگاری انديشه های قبيله  1980در جو داغ سال های دهه 

اسالم رزمنده را که بر پايه  .يی با يک اسالم مبارز رنگ باخت
خبش  117بنا شده است،» بد«و » خوب«درک آنابوليک متايز ميان 

بزرگی از مجعيت های قبيله يی دقيقا به خاطر توضيح ساده و 
آن با موازين و ارزش های  سازگاری راديکال آن از جهان و

 .چهار چوب قرينه  قبيله يی، پذيرفتد موجود در
 

در بسياری از خبش ها، تصورات مذهبی از مهين رو که توانايی 
پيونديابی با ساختارهای قبيله يی را  داشتند، با آن 

مفاهيم مدرن اجتماعی چون کمونيسم، برابری . سازگار گرديدند
اسی، جدايی دين و دولت و مانند ميان مردان و زنان، دموکر
 .آن چوناِن دمشن مطرح می گرديد

 

                                                 
در واقع، اين تنها اسالمگرايان شبه نظامی يا اسالمگرايان .  117

) در قرينه مورد نظر القاعده، طالبان و حزب اسالمی(رزمنده 
دکرتين بوش . نيستند که جهان را اين گونه سفيد و سياه می بينند

ای حمافظه کاران نو بود، و  بر که در واقع بازتابدهنده انديشه ه
بنا يافته بود، نيز مهين گونه جهان » آرماگدون«شالوده انديشه 

چنان چه دکرتين جهاد در . می ديد» شر«و » خير«را در نربد ميان 
« دهه هشتاد سده بيستم مهين گونه، جهان را کار زار نربد ميان

ار جالبی می پنداشت که به گونه بسي» کفر و کمونيسم«و » اسالم
کفر و کمونيسم را در يک کانتکست مرتادف و تقريبا هم معنا و 

 گ    -.مهرتاز می ديد
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می توان گفت که با توجه به اين که تصورات قبيله يی از سوی 
تصورات مذهبی کمرت در تنگنا قرار می گيرند، بنا بر اين، 

و يا حوزه های قضايی که در  مسايلی چون نقش زنان و مردان
تقويت، استحاله و يا کدکس قبيله يی موجود است، متحمل 

  .تغيير شکل چندانی منی گردند
 

تاکيدات نيرومندی هست؛ مبنی بر اين که اسالم افزون بر داشنت 
 .منا يا چهره بيرونی هم دارديک يک منا يا چهره درونی، 

 
 –سپتامرب 11دقيقا پس از  –در منای بيرونی، با يک اسالم رزمنده

. خارجی ديده می شودجنگ در برابر هر گونه نفوذ و تاثير 
اين گونه، اسالم راديکال روياروی مدرنيته، دولت و غرب به 

در اسالم رزمنده  منای درونی، در. عنوان يک کل ايستاده است
مستقيما و بی چون و چرا بر مفاهيم و ارزش های حملی تاکيد 

اين تا جايی به معنای تاييد و پذيرفنت هويت حملی . می شود
 . است
 

چهارچوب مرجع برای تفسير اعمال روزمره و  عنواناسالم به 
با اين حال، اين تصوير جهان کامل يا . تصميم گيری است

بل که سازواره های آن با توجه به زمينه های  ،يکدست نيست
. فردی، مذهبی و قبيله يی با يک ديگر به هم بافته شده اند

ژيک بنا بر اين، درست خنواهد بود هرگاه با کاربست ايدئولو
 .باورهای اسالم راديکال، يک جامعه قبيله يی را درک مناييم

 
اين گونه، مسائل ايدئولوژيک در زندگی روزمره، نقش حاشيه  

بوده و در   heteropraxeيی را بازی منوده، غالبا ارتدوکس و 
طالبان و شاخه  جنبش. کنار تصورات قبيله يی به سر می برد

بر شالوده چنين » منطقی«د های رنگارنگ آن، چونان يک پيام
 . ساخته شده است» اسالم طراز قبيله يی«
 

 :مرز چونان گسرته سودجويی
خود داری پيوسته افغانستان از شناخت رمسی خط ديورند چونان 
مرز بين املللی و هم اين حقيقت که کابل درست مانند اسالم 

يد، منی تواند در مناطق قبيله يی منايندگی دولتی قائم منا آباد
موجب آن گرديده است که اين مرز بين املللی تا به امروز به 

رخنه پذير مباند و مهه روزه هزاران تن از افراد  پيمانه بسيار
اجازه و بدون سند از آن آمد و شد منايند و  قبيله يی بدون

 ).2000کاپالن : نگاه شود به( زير کنرتل دولتی قرار ندارد
 
 مرز بسيار است و بسياری از اين گونه، رفت و آمد از سر 

افزون بر . دارند) پاسپورت(باشندگان گسرته مرزی دو گذرنامه 
اين، منطقه مرزی به دليل داشنت دمخه های پر پيچ و خم، 
گذرگاه های دشوارگذر و پشته های دندانه دار، بسرت مهواری 

 .برای استقرار يک رژيم مرزی نيست
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ديورند يکی از چند منطقه  خطدو سوی  منطقه مرزی از مهين رو،
انگشت مشار زمين است، که مانند گذشته چونان سرحد مانده است 
که به عنوان مرز  پيمايش ناپذير جيوديزيکی تبارز کرده 

  .است
 

 چنانی که گزينه نامربده شده در باالی عبور و مرور مرزی با
دولتی نشان می دهد، خط ديورند برای قبايل از مهين رو  نظارت

مهم  رت چوناِن يک مانع غير قابل عبور به عنوان يک  گزينهکم
اين گونه، تا . می ماند تا مهيشه  از کنرتل دولتی بگريزند

واحد های کامل قبيله يی پيوسته از  1970پايان سال های دهه 
سر مرز می گذشتند و به اين يا آن سو می کوچيدند تا از جور 

. ا پاکستان بگريزنداختناق از سوی دولت های افغانستان ي
مرزی برای باشندگان گسرته ) شفافيت(» ختلخل«بنا بر اين، 

 .مرزی يک عامل مهم و مساعد و سودمند است
 

از ديدگاه اقتصادی نيز برای مردم، شفافيت مرزها سودمند به 
افغانستان، به دليل حمصور بودن در خشکی، هنوز . مشار می رود

ن توافقنامه جتارت ترانزيتی با پاکستا، 1950در سال های دهه 
)Transit Trade AgreementَAfghanistan (– خمفف آن به انگليسی- 
)ATTA( را به امضاء رسانده بود که به افغانستان حق می ،

از طريق خاک پاکستان بدون پرداخت تکس  داد کاالهای خود را
 1970اين کار موجب آن گرديد که سر از سال های دهه . بگذراند

ليل نفوذ پذيری و شفافيت مرزها، قاچاقربی پر جنب و به د
جوشی در گسرته مرزی به راه بيفتد که در طول جنگ نيز پايان 

کاال از راه پاکستان به  اين بود که بسياری از. نيافت
بی درنگ پس از عبور از مرز به  افغانستان وارد و سپس

ه شيرت نگاه شود ب( 118پاکستان به طور غير قانونی قاچاق می شد
2002.( 

 
در سال های نيمه دوم سال های  به ويژه در دوره رژيم طالبان،

بود که گسرته مرزی ميان پاکستان و افغانستان به هبشت  1990دهه
اين بود  ).2000نگاه شود به رشيد . (قاچاقچيان مبدل گرديد

که خود رو ها و کاميون های باربری و نيز پرزه جات از 
از راه ايران و افغانستان به .] گ-فارس[کشورهای خليج 

پاکستان و يا کاالهای مصرفی به کشورهای آسيای ميانه برده 
 .می شد

 

                                                 
دليل اين کار، پايين بودن تکس گمرکی در افغانستان نسبت به .  118

پاکستان و نيز اين امر بود که بسياری از تاجران پاکستانی و 
ان، می افغانی با دادن رشوه های کمرتی نسبت به گمرک های پاکست

توانستند به آسانی کاالهای خود را در گمرک های افغانستان حمصول 
و سپس قاچاقی به بازارهای پاکستان وارد و از اين راه سود 

 . گ-.اين کار به امروز نيز تادامه دارد. فراوانی بربند
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 ننگرهار، به ويژه جتارت ترياک که در شهرهای مرزی يی مانند
هلمند و قندهار رواج يافته بود، ابعاد تازه يی به 

در دستگاه  اين کار موجب شد که حتا. بازرگانی مرزی خبشيد
امنيتی پاکستان، برای منصبداران کرسی  -ری و اطالعاتیادا

، سودآور باشد  FATAهای موجود در نزديکی گسرته مرزی مانند
 . در عمليات قاچاق مشارکت ورزند

 
دستگاه اداری پاکستان در واقع بر اساس آن بنا  منطق ذاتی

يک ماموريت در مناطق مرزی يک ره آورد غير  يافته است که
 .راه داردبه مهمستقيم 

 
چنانی که اين گونه فعاليت های جتاری نشان می دهند، در اين 
جا به هيچ رو سخن بر سر يک گسرته مرزی نيست که دور از متدن 
مانده باشد و روند جهانی شدن نتوانسته باشد آن را فرا 

باشندگان مناطق قبايلی سر از سال های  بيخی بر عکس،. بگيرد
ده يی برای کار به عنوان کارگران ، به پيمانه گسرت1980دهه 

 .می روند.] گ-فارس[مهاجر به کراچی و يا به کشورهای خليج 
 

افغانستانی پشتون های نه تنها پشتون های پاکستانی، بلکه 
خليج فارس به کشورهای  نيز با پاسپورت های پاکستانی در

اين گونه، شايد کنون صدها هزار مرد . دنبال کار می گردند
کار می .] گ-فارس[مناطق قبيله يی در کشورهای خليج  از جوان
سراسر ايالت سرحد، نزديک به ده درصد از کل  در. کنند

 کشورهای خاور ميانه وجهه دريافت می دارندخانوارها از 
 ).  2003نگاه شود به گزدار (
 

با اين وسيله، شبکه خدمات منظمی ايجاد گرديد که در آن 
دارای پاسپورت، تکت هواپيما و  مهاجران -قبيله يی خنبگان

و به اين ترتيب از راه بزنس کاريابی سود  اجازه کار اند
  ). 2008نگاه شود به مارتن (خوبی به دست می آورند 

 
 : 2001پس از  يازدهم سپتامرب   

سپتامرب، گسرته مرزی  11با مداخله نظامی در افغانستان پس از  
ند دوره محله شوروی ميان افغانستان و پاکستان درست مان

مورد توجه فراوان قرار  1979در سال  پيشين به افغانستان
منطقه يی که در آن اسامه  چنين واقع شد که طالبان به. گرفت

ناپديد گرديده بودند، عقب نشينی  بن الدن و رهربان القاعده
اقتدار دولتی بيش از پيش کاهش يافته،  اين گونه،. منودند

 . ی ديگری کمرت گرديده بودکنرتل از جا نفوذ و
 

خشونت، به خصوص در ) اسپيرال -فنر(، مارپيچ  2001سر از سال 
به مهين دليل، مقاومت در برابر . اين منطقه مرزی باال رفت

نيروهای زير رهربی ناتو و آيساف و مهين گونه نيروهای ارتش 
 . افغانستان و پاکستان دامنه بيشرتی يافت
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پناهگاه «چوناِن  FATA -قه قبايلیدر آغاز، به ويژه منط
می توانستند  ی گرديده بود، که اسالمگرايان شبه نظامی»مطمئن

مقاومت که در آن گروه های خمتلف شبه  .به آن عقب نشينی منايند
نظامی تکه تکه شده، شامل بودند، پا می گرفت و به سرعت به 

ن به سوی جنوب و جنوب خاوری افغانستا بيرون از مناطق مرزی
  ).2007شيرت : نگاه شودبه (می لغزيد 

 
بی ثباتی نه تنها خبش های بزرگی از افغانستان  2009در سال 

 دامنه مقاومت در مناطق هم مرز با را فرا گرفته بود، بل نيز
FATA به خصوص، سوات به رهربی موالنا فضل اهللا. هپن گرديده بود– 

  .ل شده بودژ استوار شورش مبدبه د ،»مال راديو«معروف به 
 

جنگ در برابر « -به طور کلی، اين جنگ با تعبير غربی آن
در برابر ) جورج بوش(» آزاد«جنگ جهان  به عنوان» ترور

 هر چند، مطمئنا. اسالمگرايان متعصب و تند رو، مهخوانی دارد
 ابعاد اسالمی مساله، که به ويژه به گفتمان بی عدالتی و

نقش مهمی را بازی می کند؛  نکوهش مداخله، پيوند خورده است؛
با  درگيری های روان در منطقه مرزی بايد به خصوص در مهپوشانی

 . خطوط مناقشه که در باال  نشان داده شد، ديده شوند
 

اين گونه، کماکان مهانند گذشته، مناقشه ملی ميان پاکستان و 
در اين جا، با آن که دولت . نقش مهمی بازی می کند افغانستان
باما تالش هايی برای يافنت يک راه حل منطقه يی برای جوان او

افغانستان به رمسيت شناخنت خط ديورند  حل مشکل به خرج می دهد،
 .را رد می کند

 
افزون بر اين، منافع ملی پاکستان، نقش بزرگی را بازی می 

سال ها بيخی بی پرده و . آی. اس. اين واقعيت که آی. کند
نگاه شود (ه طالبان بوده است، آشکارا هوادار تقويت دوبار

» عمق اسرتاتيژيک«اولويت های  ، بايد در پرتو)2007روبين :به 
 .پاکستان در نظر گرفته شود

 
 2001پاکستان هنگام مداخله در افغانستان در سال  اين گونه، 

از مشارکت در برپايی نظم نو سياسی خود داری ورزيد تا 
 . نيازهای امنيتی خود را تامين کند

 
در عين حال، اسالم آباد ناگزير بوده است نظاره کند که 
کنسولگری های هند در جالل آباد و قندهار گشايش يافته، در 

.] گ-)با کمک مهندسان هندی[(جنوب افغانستان جاده هايی 
ساخته شده و از طريق افغانستان از مقاومت بلوچ ها در 

ه است و دو باره شعله ور شد پاکستان که در سال های اخير
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سراسر بلوچستان را بی ثبات گردانيده است، پشتيبانی می 
  119.شود
 
، هتديد اسالم آباد مبنی بر اين که بيش از .]گ-از سوی ديگر«

دو ميليون افغانی را که مانند گذشته به عنوان پناهنده در 
زندگی می کنند، بی درنگ به افغانستان خواهد  پاکستان

 . ساخته است فرستاد، وضعيت را بس پر تنش
 

گسرته مرزی در  گذشته از آن، پس اعالم جنگ در برابر  ترور، در
سال های اخير، بارها و بارها ميان نيروهای مرزبانی 
افغانستان و پاکستان برخوردهايی صورت گرفته و آتشباری 

به ويژه مرزها در بسياری از جاها پر . هايی رخ داده است
 . تنش است

 
کستان طرحی را ارائه داد مبنی بر اين که ، پا2006پاييز سال 

برای مبارزه با جنبش طالبان بايسته است تا در مرزهای ميان 
دو کشور ديوار کشيده شود و برای تامين امنيت آن، گذرگاه 

اين طرح تنها چونان يک طرح منايشی تلقی . ها مين گذاری گردد
معنای  به) در عمل -de facto(» د فاکتو«چون اين کار . گرديد

چيزی  –به رمسيت شناخنت مرز بين املللی از سوی افغانستان بود 
: نگاه شود به ( که اين کشور برای اجنام آن آمادگی ندارد

 ).2006زيب 
 

مهچنان، مناسبات تيره افغانستان و پاکستان که می تواند به 
منطقه مرزی سرايت کند و تاثير ناگواری بر جا بگذارد؛ 

چه، دفاع از  خودگردانی . صلح آميز است مستلزم يک راهيافت

                                                 
پاکستانی ها آشکارا در پشت پرده ناآرامی های سال های اخير .  119

سازمان های اطالعاتی هند را می بينند که  در بلوچستان، دست های
به کمک سازمان های امنيتی افغانستان به آتش بی ثباتی هيمه می 

چيزی که پاکستانی ها آن را پيوسته به رخ امريکايی ها  -اندازند
و افغان ها می کشند و آنان را به تازيانه نکوهش و سرزنش می 

 . بندند
 

اعم از (های بلوچستان ايرانی ها، بی ثباتی و نا آرامی 
را با راهربدهای بلند ) بلوچستان ايران، پاکستان و افغانستان

پروازانه امريکايی ها که به گفته آن ها با مهدستی انگليس و 
اسراييل در انديشه بلعيدن سراسر منطقه هستند، و نيز سنگ 

که (گاز  از ايران به پاکستان » لوله صلح«اندازی در راه کشيدن 
؛ )نی می شود در آينده به سوی هند و چين هم امتداد يابدپيش بي

 .  گره می زنند
چينی ها هم به نوبه خود، در اين گير و دار، امريکايی ها را 

که به (» گوادر«متهم می سازند که در پی فلج ساخنت پروژه بندر 
ياری چين ساخته شده است و چينی ها در آن سرمايه گذاری های چند 

ی منوده و اميدهای راهربدی خود در منطقه را به آن ميليارد دالر
 .     گ-.، هستند)گره زده اند
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های قبيله يی، می تواند مهچون  نيروی حمرکه يی ) اتونومی(
بنا بر اين، . برای بر افروخته شدن جنبش های شورشی گردد

نظم حملی را بر هم بزند، به عنوان  هرگونه دخالت خارجی، که
 .عامل خمل و مزاحم ارزيابی خواهد گرديد

 
ا تروريسم از سوی بسياری از بازيگران حملی اين گونه، جنگ ب

ارزيابی می » دولت سازنده«شده از بيروِن  چونان يک جنگ هدايت
شود که در آن در برابر انديشه ها و سنت های بومی می رزمند 

مردم را به دست گرفته و بتواند  که به وسيله آن حکومت کنرتل
 . زمين های آن ها را بگيرد

 
بومی در احنصار دولتی قدرت، در حتقق  هر چه است، خنبگان

يکنواخت موازين و ارزش های مشخص و معين، در انفاذ يک نظم 
حقوقی يک سان و واحد و يا تسلط يک ايدئولوژی، ذينفع 

 . نيستند
 

، که هم کابل و هم »قواعد جديد بازی«سر اجنام، در اجرای 
ند، اسالم آباد و هم ناتو هر يک آن را به سود خود می نويس

صرف نظر از  -هتديدی بر رفتارهای مسلط اجتماعی ديده می شود
) برای منونه کشت خشخاش(اين که پويايی های حاکم اقتصادی 

 ....باشد يا وضعيت زنان و مانند آن
 

جنگ کنونی از يک نظم  درکه  به مهين دليل، وضع مقاومت گران
در برابر  سياسی دفاع می منايند و با شک و ترديد باال

مدرنيزاسيون در سيمای دولت و حضور بين املللی می رزمند، 
اين نظم سياسی، انديشه های بومی را با انديشه . است مشخص

های اسالم شبه نظامی پيوند می دهد و پديده نوی را  از 
 . قبيله و دولت می سازد ميان تضادهای ديرين

 
. بدمنادينی می يا –امهيت گسرته يی در اين کشاکش، خط ديورند

نفوذ خارجی از مرز به بيرون پيش برده  چون مقاومت در برابر
که در آن بايد حاکميت ارضی دولتی  می شود، يعنی از جايی

دولت ناتوانی خود را به منايش گذاشته  اعالم شده باشد، اما
می ماند » سرزمين مقاومت«از اين رو، خط ديورند چوناِن . است

 .مينی که بدون دولت است، سرز)1993روتلج : نگاه شود به(
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 120مرزهای خونين
 

جايی  -های راست رود سندنواحی کوهستانی افغانستان و کرانه 
که بيشرتينه پشتون ها بود و باش دارند، جاهای دشوار گذار و 

مگر، آسان ترين راه های . از ديدگاه منابع طبيعی نادار است
منتهی به هندوستان از طريق گسرته بود و باش قبايل پشتون می 

از اين رو، مهه کشورگشايان هند از اسکندر . گذرد
گرفته تا نادرشاه افشار ايرانی ) اکدونیالکساندر م(مقدونی

ناگزير بودند از طريق تنگی های کوهستانی شاخه های هندوکش 
 . بگذرند

 
انگليسی ها، هر چند، با هبره گيری از راه های دريايی به 
هند رخنه منودند، مگر با اين هم، مهچنان امهيت اسرتاتيژيک 

در . دانستند افغانستان و سرزمين های پيرامون آن را نيک می
رابطه با اين، در سده نزدهم در لندن به برپايی کنرتل 

در نتيجه، تقريبا طی . بريتانيا بر اين منطقه تکيه منودند
يک سده بريتانيای کبير درگير جنگ پيوسته با قبايل پشتون 

 .گرديد که بيشرتينه آن ها را نتوانست رام منايد
 
ل سده نزدهم، هنگامی انگليسی ها، برای خنستين بار در اواي 

که روشن گرديد که ناپليون می کوشد به سوی هند به 
کشورگشايی بپردازد، به گسرته بود و باش پشتون ها دلچسپی 

در رابطه با اين، دولت انگليس در هند در سال . پيدا منوند
چندين هيات استخباراتی برای گرد آوری اطالعات  1812-1802های 

که گذرگاه های کوهی را از در باره قبايل کوهنشين 
 121.افغانستان به هند کنرتل می منودند، گسيل داشت

انگليسی ها و ) 1842-1838(در روند جنگ اول افغان و انگليس 
متحدان سک شان با مقاومت سرسختانه قبايل پشتون رو به رو 

 .شدند
 

غلزايی های به پا خاسته در روند اين جنگ ها، راه های 
. هيان بريتانيايی در کابل و هند را بستندمواصالتی ميان سپا

مهو، آن ها بودند که ارتش بيست هزار نفری انگليس را هنگام 
تنها يک پزشک به . 122عقب نشينی از افغانستان نابود ساختند

. نام ويليام برايدن توانست از اين کازرار جان به در برد
تله «فرماندهی بريتانيايی برای خنستين بار با نيروی ترستاک 

که برای آن نابودسازی هر نيروی اروپايی تنها » افغانستان
بريتانيای کبير با درک . به زمان نياز داشت، آشنا گرديد

اين موضوع که قبايل پشتون چه نيروی بزرگی دارند، برای 
                                                 

نربد افغانی استالين، مبارزه قدرت های بزرگ در : برگرفته از کتاب.  120
 افغانستان و قبايل پشتون

خالفين نفت اهللا، گسرته جويی انگليس در افغانستان و مبارزه رهايی .  121
افغانستان مستقل، مسکو،  // نيمه خنست سده نزدهمخبش مردم افغانستان در 

 .188-183،  صص1958
 .152، ص1982تاريخ افغانستان، مسکو، .  122
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چندی از تصرف سرزمين های بود و باش آنان تا اشغال سراسر 
 . هند دست برداشتند

 
انگليسی ها بی درنگ پس از اشغال پنجاب ، پای 1849به سال  

. به جنگ پر هزينه و سهمگين با قبايل کوهستانی کشانيده شد
برای پاسبانی از مرزها به خاطر شبيخون های آنان سپاه 

سپاهی ايجاد  12000پاسبانان مرزبانی پنجاب با بيش از 
اما اين سپاه که جنگنده ترين سپاه در ميان  123.گرديد

سی در هند بود، منی توانست به تنهايی مساله سپاهيان انگلي
از مهين رو، در . امنيت مرزهای هند و افغانستان را حل منايد

بزرگ و پنجاه پاسگاه ) سنگر(امتداد اين مرز پانزده هتانه 
نظامی برپا گرديد که در هر يک از آن ها پادگان های 

 تنها در 124.نيرومند سپاهيان انگليسی جا به جا گرديده بود
پيشاور پيوسته يک لشکر حضور داشت که با توپخانه تقويت شده 

مهه نقاط حتکيم شده ميان هم با راه های . 125کوهی جمهز بود
نوساخت وصل گرديدند که روی آن ها در حلظات نياز نيروهای 

مگر ساخنت اين پاسگاه ها پشتون ها . نقويتی رسانيده می شد
چون اين . گيخترا به يورش های مسلحانه تازه بر می ان

. استحکامات روی زمين های قبايل پشتون ساخته شده بود
برای «: کارمند مستعمراتی بريتانيا نوشت -اندرين باره متپل

آن که تنها با اين سامانه کامال جنگاوران کوهنشين را 
نگهداشت، ديوار ستربی مهانند ديوار چين به درازی هشت صد ميل 

  126.نياز استبا مشار کافی پاسداران جمهز 
 

فرماندهی  1857-1850به گواهی جنرال ايدی، تنها در سال های 
انگليس در برابر پشتون ها شانزده بار لشکرکشی های 

 5000در هر يک از اين لشکرکشی ها تا . سرکوبگرانه منوده بود
. مگر مهه آن ها کمرت موثر بودند. سپاهی اشرتاک ورزيده بود

روز اعرتاف می منود که  -هند سرفرمانده ارتش بريتانيا در
 -و اهداف آن... نتايج لشکرکشی های پيشين قناعت خبش نبودند«

 127.»به وحشت انداخنت و ترساندن قبايل کوهنشين دستياب نگرديد
 

. افزون بر آن، هتديد خيزش سراسری پشتون ها پديد آمده بود
برای جلوگيری از چنين حتول رخدادها، انگليسی ها ناگزير 

                                                 
-142. ، صص1901اوچرک های نظامی هند، سان پرت بورگ، . نوويتسکی و.  123

444. 
هند،  برخوردهای انگليس با  -انگليسی» قفقاز«، .ا.اريتسف، ن.  124

در پاسگاه های مرزی در . 52.، ص1920پرت بورگ، قبايل مرزی افغان، سان 
امتداد مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی فرماندهی انگليس  در سه 

 . سپاهی را گماشته بود 46000دهه اخير  سده نزدهم 
آماری هند برينانيايی، سان  -اوچرک نظامی. تيزين هاوزن، آ.  125

 .147. ، ص1887پرتبورگ، 
 ،هندی با مهسايگان مشال باخرتی -ات متصرفات انگليسیايدی جان، مناسب. 126

 .57.، ص1874سان پرتبورگ،
 .22.مهان جا، ص.  127
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سی و پنج بار دست به عمليات  1878-1849ند در سال های گرديد
 128.ميليون روپيه هزينه منايند 58سرکوبگرانه بيازند و 

 
بيشرت از مهه، حکومت مستعمراتی در هند از احتاد پشتون های 
خاوری با امير دوست حممد خان که زمان درازی  اشغال پيشاور 

فيلد . ترسيد از سوی بريتانيا را به رمسيت منی شناخت، می
در آينده به ) روبرتس آف کندهار(» قندهاری«مارشال روبرتس 

ناآرامی های پيوسته در مرزها عمدتا ناشی « : خاطر می آورد
از خصومت امير بود و اين حالت نگران کننده هرگاه منی 
توانستيم با دوست حممد خان به موافقت برسيم، هتديد به وخامت 

 129».می کرد
 

 -نائب السلطنه هند به ادواردس -، داهلوزیروی اين منظور
کميسار انگليسی در پيشاور رهنمود داد تا با حکومت افغانی 
وارد گفتگو گردد و آن را وادار سازد تا حقوق انگليس را بر 
کرانه های راست رود سند مهراه با شهر پيشاور به رمسيت 

ليسی دوست حممد زير فشار انگ 1855به سال هر چه بود، . بشناسد
ها موافقت نامه يی را به امضاء رسانيد که از ديدگاه حقوقی 

را به هند  -مرکز عمده قبايل پشتون -پيوسنت شهر پيشاور
  130.بريتانيايی،  تسجيل می منود

 
پس از اين رخداد، بريتانيای کبير با بی باکی بيشرتی آغاز 

هنوز به سال . به پيشروی در اعماق گسرته قبايل پشتون منود
به نائب السطنه اشغال گذرگاه ) جاکوب(جنرال يعقوب  1856

جايی که او پاسگاه مستحکم  -بوالن و کشاندن مرز به کويته
حتقق اين طرح  131.مرزی را برنامه ريزی می کرد، پيشنهاد کرد

می توانست به انگليس اجازه دهد راه از هند به سوی شهر 
کار بايسته  مگر، برای اين. قندهار را زير کنرتل خود بگيرد

. بود زمين های قبيله کاکر را در بلوچستان مشالی اشغال منود
در هند پياده ساخنت اين  1859-1857خيزش های توده يی سال های 

يعقوب توانست به  1859تنها به سال . طرح را به تعويق افگند
مگر حکومت  132.پياده ساخنت انديشه های خود اقدام منايد

و به شدن با مقاومت سرسختانه استعماری بريتانيا با ر
به ويژه انگليسی . کوهنشين ها، ناگزير به عقب نشينی گرديد

هنگامی که اکسپديسيون  -ترسانده بود 1863ها را رويدادهای 

                                                 
اوچرک خيزش قبايل مرزی هند در ده سال گذشته، سان . و. گروليف، م. 128

 .218.، ص1909پرت بورگ، 
روبرتس آف کندهار، چهل و يک سال در هند، ترمجه به روسی، سان .  129

 .33ص ،1903پرتبورگ، 
 .154، ص1928تاريخ افغانستان، مسکو، .  130
 .88،ص1959خالفين، شکست جتاوز بريتانيا در افغانستان، مسکو، .  131

، 1957خالفين سياست استعماری انگليس در خاور ميانه، تاشکنت، .  132
 .84-83.صص
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بزرگ سرکوبگرانه به فرماندهی جنرال مچربلين چيزی منانده بود 
 133.که از سوی نيروی مشرتک قبايل بونيز و سوات نابود شود

 
دستور داد به عمليات  1864بريتانيا به سال حکومت 

آرامش در . سرکوبگرانه در برابر پشتون ها پايان داده شود
حتا حکومت . ادامه داشت 1876مرزهای هند وافغانستان تا 

) فارورد پاليسی(» سياست پيشروی« 1874دزراييلی که در سال 
ز که مقصد آن اشغال افغانستان، ايران، و آسيای ميانه ا(را 

، اعالم منوده بود، ريسک نکرد بی درنگ )سوی بريتانيا بود
 .اقدامات نظامی را در برابر قبايل پشتون از سر گيرد

لرد ليتون به مست نائب السلطنه نو هند گماشته  1876به سال  
شد که بی درنگ آغاز به آماده سازی جنگ دوم افغان و انگليس 

ه انگليس، افسانه او، برای توجيه سياست جتاوزکاران. منود
را به کار بست که گويا در نتيجه » هتديد روسيه برای هند«

برای .  افتادن آسيای ميانه به دست روس ها پديد آمده بود
های » افغانستان«دفاع در برابر اين هتديد، در نظر بود 

  134».ايجاد گردد»قندهار«و » هرات«يی در » وسالی«
 

مرز «) ارورد پاليسیف(» سياست پيشروی«بر پايه دکرتين 
هند بريتانيايی می بايست روی رود آمو می گذشت » اسرتاتيژيک

ليتون در آستانه جنگ افغان و . آن روی هندوکش»مرز علمی«و 
سکرتر دولتی در امور هند  -انگليس به مارکيز سولسبيری

ما حاال بايد مساله در باره آن را که به گونه واقعی «: نوشت
خط . چه چيزی است، را بازنگری مناييم مرز مشال باخرتی ما

. بيخی با نيازهای ما مهخوانی ندارد) روی رود سند(کنونی 
مرز طبيعی عظيم هند عبارت است از رشته کوه های هندوکش با 

به سخن  135.»شاخه های آن و می بايستی مرز هنايی ما باشد
ديگر، حکومت استعماری بريتانيا وظيفه تاخير ناپذير سياست 

وی خود را اشغال سرزمين های پشتون های خاوری گذاشته پيشر
 . بود
 

انگليسی ها از جتربه تلخ خود دريافته بودند که جنگ تازه 
افغانی را می توانند تنها در صورتی بربند که هرگاه قبايل 

ديوار «بايسته بود تا افغانستان را از . مرزی بی طرف مبانند
در اين رابطه، حکومت  .حمروم سازند.] گ-قبايل[ » خار دار

سياسی و  -بريتانيا يک رشته کامل تدبيرهای دارای بار نظامی
اقتصادی را به مقصد تامين گذار آزاد برای سپاهيان خود از 

در گام خنست، . طريق گسرته قبايل آزاد پشتون روی دست گرفت
ماليات بر زمين کاهش داده شد و سرباز گيری از پشتون های 

                                                 
 .58-55.صص. آ. ارستيف، ن.  133
آغاز سده  -، افغانستان در نيمه دوم سده نزدهم.آ.رومودين و.  134

 .76-74. ، صص1990بيستم، مسکو، 
 . 311. ، ص1990خالفين، شيپورهای پيروزی ميوند، مسکو، .   135

اين اثر به قلم جرتال گل آقا به دری برگردان و در : يادداشت گزارنده
 .سال های دهه هشتاد سده بيستم در کابل به چاپ رسيده است
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ا لغو گرديد و نيز مهه وام های پرداخته شده باشنده مهواری ه
مبلغ مستمری پرداخت شونده به قبايل در ازای . خبشوده شد

به حکومت انگليس به گونه چشمگيری افزايش داده » مهرورزی«
 .شد
  

» سياست روپيه«خريد پشتون های خاوری از سوی انگليسی ها 
مان  روبرت ساندی -پوياترين گرداننده اين روش. نام گرفت

در کرسی افسر سياسی در مرز با بلوچستان  1866بود که از 
خدمت می کرد و کار بسياری برای حتکيم استواری مواضع 

ساندی مان به پيمانه . بريتانيا در ناحيه گذرگاه بوالن کرد
گسرتده يی برای کشيدن راه های نظامی و پاسداری از آن دسته 

در عمل اين . جلب کردهای متشکل از جنگاوران قبايل بومی را 
کار يکی از شگردهای دادن سوبسايدی های متعدد بود که با آن 

 .   ها انگليسی ها قبايل پشتون را می خريدند
در بلوچستان مشالی به منابع بزرگی نياز » سياست روپيه«

مگر خنستين پيروزی بزرگ را برای اداره ليتين به مهراه . داشت
ی پشتون به عبور آزاد کاروان قبايل بوم 1876به سال . آورد

در مهان سال . های انگليس از راه گذرگاه بوالن موافقت کردند
خان کالت موافقتنامه اسارت باری را با انگليسی ها امضاء 

هزار روپيه  100کرد که بر مبنای آن او با دريافت ساالنه 
مستمری به انگليسی ها  اجازه ساخت راه آهن وتلگراف يه شهر 

 136.ا دادکويته ر
 

به زودی ساندی مان به ياری مستمری اضافی موفق شد موافقت 
خان کالت را به اشغال راه های منتهی به گذرگاه بوالن از سوی 

بامهين شيوه توانست بی طرفی . سپاهيان انگليسی جلب کند
اين گونه راه . قبايل گذرگاه های خيرب و کرم را تامين منايد

 . به سوی کابل گشوده شد
 
يان يادآوری است که اين رخدادها در گسرته قبايل پشتون شا

بار ديگر تاييد کردند که خطرناک ترين جنگ افزار انگليسی 
قبايل . بوده است» زر«، بل که »زور«ها بر ضد افغانستان نه 

آن ها از اميران افغان . پشتون خاوری  مردم ناداری اند
اوری را اتباع فرمان منی بردند با اين که آنان پشتون های خ

از اين رو اجنت های بريتانيايی موفق شدند . خود می مشردند
 .را متمايل به بيطرفی منايند137»آزاد«قبايل 

 

                                                 
 .65ارستيف ص.  136
 .آزاد«که چگونه ماموران انگليسی با  ايدمی من شگفتی بر انگيز« 

 »جاودانه«و بردگی ت آنان را در بند اسار ،خواندن قبايل خاوری
که تا به امروز کار برد  »قبايل آزاد«صطالح ا ،از اين رو .انداختند

و برای گمراه ساخنت و  استعماریشيادانه و زيرکانه دارد، يک اصطالح 
به جای آن  می بودهبرت  و  ستان استفريب اذهان باشندگان پشتون پاک

  .گ-.شدمی به کار برده  »دندرب«قبايل 
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. انگليس آغاز به جنگ با افغانستان کرد 1878در ماه نوامرب 
بدون ياری قبايل .] گ-شير علی خان[روشن است سپاهيان امير 

گليسی را در گذرگاه های منی توانستند جلو پيشروی سپاهيان ان
آجنه مربوط به گذرگاه بوالن می گردد، . خيرب و کرم بگيرند

. انگليسی ها حتا بدون يک شليک  هم آن را پشت سر گذاشتند
امير حممد يعقوب خان که پس از پدر بر ختت کابل نشسته بود، 
دست از مقاومت برداشت و با بريتانيای کبير قرار داد 

بر اساس مفاد اين قرار داد، . را بست» گندمگ«نابرابر صلح 
يعقوب خان اداره نواحی سيبی، پيشينه و کرم را زير اداره 
بريتانيا سپرد و اين گونه، گذرگاه های کوهستانی خيرب و 

در نتيجه اين قرار . 138ميچنين زير کنرتل انگليسی ها در آمد
داد، انگلستان خبش ديگر قبايل پشتون را به متصرفات هندی 

با آن که بريتانيای کبير جنگ دوم افغان و . وصل کرد خود
را باخت، با آن هم توانست قرار  1880-1878انگليس سال های 

داد گندمک را مهچنان نافذ نگهدارد و مهه زمين های اشغال شده 
 .  پشتون نشين در ترکيب هند بريتانيايی ماندند

 
بس کنون ديگر در برابر حکومت استعماری وظيفه راستين 

بايد به راستی، نه به روی کاغذ اين  -دشواری قرار داشت
در گام خنست، انگليسی ها . سرزمين ها را به تصرف در می آورد
آن ها با درک  1881به سال . تالش ورزيدند در خيرب حتکيم يابند

اين که ناممکن است به سرعت کوهنشينان را سرکوب منود، به 
يرب دست يازيدند و با کرنش های بزرگی در برابر قبايل خ

افريدی ها موافقت نامه يی را امضاء منودند که برای تدوين 
قرار دادهای بعدی ميان انگليسی ها و قبايل پشتون خاوری 

 : برمبنای اين موافقتنامه. چونان منونه گرديد
کوهی را به رمسيت »آزاد«قبايل » استقالل«حکومت بريتانيا  -1

های مهم در گذرگاه های شناخت و سپاهيان خود را از دژ 
 . علی جميدی و لندی کتل بيرون برد

پاسداری از خيرب و آمد و شد از راه آن را افريدی ها   -2
 .در ازای به دست آوردن مستمری بزرگ،  به دوش گرفتند

 .مهه تکس های بازرگانی را حکومت بريتانيا می گرفت -3
خيل (مسووليت صلح و نظم در گذرگاه ها را  مهه تيره ها  -4

 .افريدی به دوش گرفتند) ها
برای پاسبانی از گذرگاه ها، دسته ويژه يی به نام  -5

از مجع جنگجويان ) نشانزنان خيرب(» تفنگداران خيرب«
 139.افريدی ها ايجاد گرديد

 
انگليسی ها مهچنان برای افريدی ها درست مانند ديگر قبايل 
کوهنشين خود گردانی کامل را نگهداشتند و آنان را از 

بسيار مهم است خاطر نشان . خت ماليات معاف ساختندپردا
ساخت که در اين قرار داد هيچ چيزی در باره به رمسيت 

                                                 
 .69رومودين، ص.  138

 .31.، ص1901گذرگاه خيرب، سان پرتبورگ، . مورفی ای.  139
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. شناخنت قيموميت انگليسی ها بر افريدی ها گفته نشده بود
هر چند هم که پسان ها در انگليس مهانا مهين گونه آغاز به 
 تعبير  اين موافقت نامه و بسياری از موافقت نامه های

 .ديگر با قبايل پشتون خاوری منودند
 

در ديگر خبش های گسرته قبايل پشتون، بريتانيای کبير 
ناگزير گرديد دست به لشکرکشی های سرکوب گرانه در برابر 

جايی که مواضع  -حتا در بلوچستان. قبايل کوهنشين بيازد
بريتانيا حمکم تر از هر جايی بود، کاکرها و ترين ها کنرتل 

بر سرزمين های خود را تنها پس از چهار سال بريتانيا 
مهو، اين رخدادها نشان . آزگار جنگ های سخت پذيرفتند

دادند که با آن که ساندی مان به گفته معاصران وی بر دو 
سوی کرانه های هند و قندهار پلی برپا کرد و راه را با 
داد و دهش های سخاورزانه روپيه ها مهوار کرد، حکومت هند 

چستان بس ضعيف و ناپايدار بود و تنها به زور در بلو
 . 140سرنيزه ها استوار بود

 
در پيوند با اين، حکومت بريتاتيا تصميم گرفت دست به 
ساخنت پست ها و پاسگاه های نو در مهم ترين نواحی 

 .کوهستانی بيازد
با برقرار منودن کنرتل مطمين بر بوالن و با جلب مهربانی 

ا به زودی آغاز به سرکوب قبايل قبايل خيرب، انگليسی ه
شامل » گندمگ«ديگر پشتون که گسرته آنان بر اساس قرار داد 

وظيفه عمده بريتانيای . کنرتل آن کشور منی گرديد، کردند
کبير اين بود که پيشرت از امير عبدالرمحان خان که در نظر 
نداشت به راحتی سرزمين های پشتون های خاوری را به 

 .، اين قبايل را زير سيطره خود بياوردانگليسی ها بدهد
ديپلماسی «بريتانيايی ها با هبره گيری از مهه شگردهای 

توانستند نفوذ و تاثير خود را در چرتال، باجور، و » خاوری
جايی که بسياری از قبايل و خيل ها  -وزيرستان تقويت خبشند

در سال . 141از آنان پول و جنگ افزار به دست می آوردند
اهيان افغانی به چرتال و وزيرستان سرازير شدند و سپ 1892

 . باشندگان بومی آغاز به پذيرش تابعيت افغانستان کردند
 

بريتانيای کبير منی توانست اجازه بدهد که وزيرستان به 
چون در اين صورت، کنرتل بر گذرگاه . ترکيب افغانستان برود

النس از اين رو، . مهم اسرتاتيژيک کرم را از دست می داد
به امير عبدالرمحان خان  1892نايب السلطنه هند اکترب  -دون

با تقاضای برون بردن سپاهيانش از وزيرستان اوليتماتوم 
عبدالرمحان خان به دليل  هتديد جنگ نو با انگليس، . داد

                                                 
 .67اريستف، ص.  140
، »مسايل اساسی تاريح نو: پشتون های خاوری«، .تيمور خانف، ل.  141

 .68-67. ، صص1987مسکو، 
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به مهين دليل او موفق . ناگزير گرديد فرمان برداری منايد
 . وصل منايد نگرديد چرتال و باجور را به افغانستان

پس از اين رخدادها در لندن تصميم گرفتند عبدالرمحان خان 
را وادار سازند به گونه هنايی از مهه سرزمين های پشتون 

برای اين که امير .  نصرف شودهای خاوری دست بردارد و م
سازند تا موافقت نامه ننگينی را به امضاء  را ناگزير

ند و افغانستان برساند، بريتانيای کبير در مرزهای ه
گروهبندی بزرگ سپاهيان را متمرکز ساخت و حماصره اقتصادی 

  142.افغانستان را اعالم کرد
 

اين تدبيرهای فشاری عبدالرمحان خان را ناگزير ساخت به 
سکرتر دولتی هند بريتانيايی به  -آمدن مارتيمر ديورند 

سازد  وادارکابل موافقت منايد که می بايست امير افغان را 
ز تالش های مبنی بر تابع ساخنت قبايل کوهنشين وزيری ا

افريدی و مومند به خودش پايان خبشد و پيشروی به سوی چرتال 
در عوض ديپلمات انگليسی می توانست به . را متوقف سازد

ميليون روپيه  1.8عبدالرمحان خان پرداخت مستمری به ميزات 
 . و پايان دادن به حماصره اقتصادی را وعده دهد

 
در گفتگوهای کابل يک برگ برنده ديگر هم در دست مناينده  

پيش از رفنت به کابل او موفق شده بود رهربان  –انگليس بود
برخی از قبايل را که در گذشته از امير مستمری دريافت می 

انگليس متعهد گرديد به آنان چندين بار . داشتند، خبرد
آنان را به  نسبت به کابل  بيشرت بپردازد و با اين کار

عبدالرمحان خان با درک اين موضوع که . جانب خود بکشاند
افغانستان برای جنگ با انگليس آماده نيست، و قبايل کوهی 
متحدان درخور اعتمادی نيستند، موافقت نامه را با ديورند 

 . امضاء کرد
 

. پيروزی بزرگ ديپلماسی انگليس بود 1893موافقت نامه 
اساس آن ميان هند و افغانستان  مطابق خط ديورند که بر

) ديره جات(مرز تعيين شد، ناحيه خيرب، خان نشين های دير 
سوات، چرتال، باجور و خبشی از وزيرستان زير کنرتل انگليس 

ميليون پتان خالف اراده خود به  1.5نزديک به . قرار گرفتند
    143.مبدل شدند» بريتانيا«گونه فرموليته به اتباع 

 
سال انگليسی ها آغاز به اشغال نقاط اسرتاتيژيک  1893سر از 

در گسرته قبايل پشتون که در برابر سپاهيان بريتانيايی 
حکومت هند . سرسختانه ايستادگی می منودند، کردند

بريتانيايی ناگزير بود مهه ساله عمليات گسرتده رزمی را 
هبای ميانگين هر يک از . برای سرکوب پشتون ها راه بيندازد

                                                 
 .مهان جا.  142
گسرته جويی مستعمراتی بريتانيای کبير در سه دهه ، .د. پرفينف، ای.  143

 90.، مسکو، صاخير سده نزدهم
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مليات ها ارقام جنومی يی را در مقياس سده نزدهم می اين ع
مگر حکومت انگليس با  144.سه ميليون پوند اسرتلينگ -ساخت

اين هزينه هنگفت را با تالش به هر » هتديد روسيه«ترس از 
هبايی که شده با دژهای خود مهه راه های منتهی به هند را 

 نائب -ايلگين 1897به سال . ببندد، متقبل می گرديد
از هند دستور العملی به دست آورد که در آن  -السلطنه هند

 -خنست: در برابر ما دو هدف قرار دارد« : آمده بود
هر چه زود تر  قبايل مرزی و زير کنرتل آوردن » رامسازی«

آنان و برپايی روابط دوستانه با قبايل در آن سوی مرزهای 
مرز «به دستيابی به گذر آزاد سپاهيان ما  -اداری ما؛ دوم

 ...برای دفاع از جتاوز خارجی.) گ-رود آمو(» علمی هند
 

هرگاه به کمک پاسگاه های نظامی به مصاحله موفق شويم و 
اين قبايل را احلاق کنيم، دستاورد بزرگی برای ما خواهد 

هرگاه ما آن ها را بيشرت ميان هم بيندازيم، آن گاه . بود
ود که با اشغال برد ما از ديدگاه تيوريک در آن خواهد ب

سرزمين های آنان  خواهيم توانست بسيار به خوبی راه های 
هند را با سپاهيان خود زير پوشش .] گ-منتهی به[کوهستانی 

در پاسخ به سياست اشغالگرانه بريتانيا، پشتون .».بياوريم
به خيزش سرتاسری دست يازيدند که  1897های خاوری به سال 

. وزيرستان اشرتاک ورزيدند در آن قبايل مرزی از سوات تا
مهه دژها و پاسگاه های . آغاز قيام پيروزمندانه بود

امير . انگليسی در گذرگاه خيرب از سوی افريدی ها گرفته شد
  145.به شورشيان هشتاد هزار ميل تفنگ با مهمات داد

سپاهيان بريتانيايی زير ضربات پتان ها ناگزير بودند از 
. وده بودند، عقب نشينی منايندمهه نقاطی که قبال اشغال من

تنها با متمرکز منودن ارتش هشتاد هزار نفری انگليس با 
دشواری های فراوان هر چه بود توانست اين قيام را در هم 

 . 146بکوبد
هند به دليل خمارج سنگين نظامی به مرز ورشکستگی قرار 

ابعاد و نيروی قيام قبايل مرزی پشتون چنان حکومت . گرفت
ترسانيد ه بود که تصميم گرفت که سرکوب آنان  انگليس را

را به تعويق بيفگند و اعمار استحکامات را در سرزمين های 
 . پشتون های خاوری پايان ببخشد

بريتانيا ناگزير بود مهچنان از خلع سالح سراسری پشتون ها 
چون که اين کار به دو سال وقت نياز داشت و . دست بردارد

  147.ليون پوند اسرتلينگ می زدمي 15هزينه آن سر  به 
 

                                                 
 .215گروليف، ص.  144
امهيت نيروهای اعزامی کوهی انگليس در مرزهای مشال ، .شيمانسکی، آ.  145

 .63، ص1911،  تاشکنت، 2آسيای ميانه، جلد // باخرتی هند
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از پشتون های خاوری ماليات گرفته منی شد و در مسايل 
قوانين بريتانيا بر . درونی خود خودگردانی کامل داشتند

جايی که قبايل پشتون بود و باش داشتند،  -مناطق کوهی
پشتون » رامسازی«تالش های مبنی بر اشغال و .  نافذ نبود

مرز نو . ا شکست رو به رو شدندها از سوی انگليسی ها ب
خط «هند و افغانستان نيز نشانه گذاری نگرديده بود و 

بل » مرز«نه  1947حتا در اسناد انگليس تا سال » ديورند
 .خوانده می شد.) گ-سرحد(» خط جبهی«
 

سخن بر سر آن است که ديورند، عبدالرمحان خان را در 
ل اين که منی امير به دلي. گفتگوهای کابل، فريب داده بود

خط «توانست نقشه را خبواند، چنين می پنداشت که مرز روی 
مهه زمين های مومندها را در گسرته افغانستان نگه » ديورند

ديپلمات انگليسی با پی بردن به اين اشتباه . می دارد
امير، لب فرو بست و موافقت نامه به واريانت انگليسی 

خان به نقشه پيوست عبدالرمحان  1896به سال . امضا گرديد
مگر، نائب السطنه هند او . اعرتاض کرد 1893موافقتنامه سال 

را وادار به عقب نشينی ساخت تا از  زمين های مومندها 
 .  رمسا دست بردارد

 
آن گاه امير اهانت شده دست به سنگ اندازی بر سر راه کار 
کميسيون افغانی و انگليسی در زمينه نشانه گذاری مرز 

» خط ديورند«به گذاشنت نشانه های مرزی در امتداد  يازيد و
او مهچنان از طريق فرستادگان پنهانی خود به . مزامحت کرد

ارايه کمک های پنهانی به پشتون های خاوری در مبارزه ضد 
 . بريتانيايی آنان ادامه داد

 
سياستمداران بريتانيايی ناممکن بودن کامل   1897قيام سال 

نگليسی در گسرته قبايل پشتون را ثابت استقرار سپاهيان ا
در لندن درک کردند که سرکوب قبايل مرزی هنوز . ساخت

ناممکن است و نياز به مشی نو و نرم تری نسبت به مشی 
نائب   -از مهين خاطر لرد کرُُُزن. حکومت انگليس و هند دارد

السلطنه نو هند در پی گرفنت موافقت لندن مبنی بر برون 
يان انگليسی از گسرته قبايل پشتون و تشکيل بری مهه سپاه

در ترکيب اين استان . استان نو مرزی مشال باخرتی گرديد
) دره(نواحی اداری هزاره، پيشاور، کوهات، بنو، ديره 

 148. پشتون شامل گرديد» آزاد«امساعيل خان و نوار قبايل 
 

که استان را (شهر پيشاور که در آن مقر کميسار ارشد 
مرکز اداری استان مرزی مشال  -، واقع بود)داداره می کر
نواحی اداری از سوی معاون کميسار اداره می . باخرتی گرديد

مهه کرسی های رمسی در اداره بومی بريتانيايی به دست . شدند

                                                 
 .144.تيمورخانف، ص.  148
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سر شناسان پشتون سپرده شده بود که مسوول تامين نظم و مجع 
 . آوری ماليات بودند

 
کنرتل افسران سياسی بود که  امور مربوط به قبايل کوهی زير

مشالی و (ماله کند، خيرب، کرم، و دو وزيرستان : پنج اجنسی
در سراسر مرزهای اداری، شبکه . را رهربی می کردند) جنوبی

های دفرتهای استخباراتی برای مجع آوری اطالعات در گسرته 
 .قبايل و نواحی مرزی افغانستان ايجاد گرديدند

 
باخرتی به بريتانيا امکان داد  ايجاد استان مرزی مشال

مواضع خود را در نواحی هم مرز با افغانستان با ايجاد 
سيستم نسبتا موثر اداره در نواحی بود و باش پشتون ها 

به جای سپاهيان انگليسی کشيده شده از گسرته . استحکام خبشد
قبايل پشتون و نيز برای پاسبانی از يورش های قبايل 

های گزيده شده از ) مليشه(ه نظامی کوهنشين، واحدهای شب
 149.جنگجويان دير، چرتال، کرم و وزيرستان ايجاد گرديدند

اين دسته ها با اسلحه تيربار انگليسی مسلح و زير 
منونه ترين دسته . فرماندهی افسران بريتانيايی بودند

بودند » تفنگداران خيرب«جنگجويان قبيله يی مرز مشال باخرتی 
ه از افغانستان به سوی هند بريتانيايی که مهم ترين گذرگا

مشار اين دسته ها به   1899به سال .  را پاسبانی می کردند
مهزمان با آن، . نفر رسيد 1200بار افزايش يافت و به  1.5

حاال . مشار سپاهيان انگليسی در گذرگاه دو بارکاهش يافت
ديگر آن ها در دهانه خيرب متمرکز شده بودند و مهه دژها و 

اين شيوه  150.سگاه ها را به تفنگداران خيرب سپرده بودندپا
تعامل شبه نظاميان قبيله يی با واحدهای ارتش منظم که 
آماده بودند در صورت بروز خطر به يگان های غير منظم کمک 
منايند، در نوار قبايل آزاد پشتون برای مرز مشال باخرتی 

 .هند بريتانيايی به يک پديده عادی مبدل گرديد
 

روی مرز اداری کارهای بزرگ سنگرسازی و پاسگاه سازی به 
جای به . مقصد گسرتش و تقويت دژهای قديم مرزی آغاز گرديد

خصوص مهمی در اين حال به ايجاد شبکه های راه های مدرن و 
خط آهن داده شد که می بايست گسيل سريع سپاهيان را به هر 

که به سال  اين گونه. ناحيه دخلواه مرزی تامين می کردند
( راه آن به سوی گذرگاه ماله کند و قلعه تل  1902-1901های 

 .ساخته شد) دار کرم
ُکرُزن چونان يک سياستمدار دور انديش نيک می دانست که 
شبيخون های پيهم قبايل کوهنشين به پيمانه بسياری 

از اين رو، يک . برخاسته از ناداری وحشتناک آن ها است
ای هببود وضع مادی پشتون های خاوری رشته تدبيرهايی را بر

در آغاز، ميزان مستمری يی که به قبايل . روی دست گرفت
                                                 

 .145تيمورخانف، ص .  149
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برای خنستين . پرداخت می گرديد، چند بار افزايش داده شد
بار مبالغ هنگفتی برای پخش در ميان خيل های باشنده در 

حکومت استعماری، برای هببود خبشيدن . مهواری ها ختصيص يافت
ر بار در استان مرزی مشال باخرتی، وادی های خشک به وضع خوا

کرانه های راست رود سند را در ابعاد گسرتده يی زير 
 . آبياری گرفت

کشيدن کانال های آبياری و آبرسانی و کشانيدن زمين های 
نو به مدار کشاورزی اجازه دادند آغاز به اسکان دادن 

شه آنان جايی که اعا -بسياری از قبايل در مهواری ها کرد
گذشته از آن، اداره بريتانيايی توانست با . آسان تر بود

توزيع هبرتين زمين ها در امتداد کانال ها بيش از پيش احتاد 
با خان های قبايل را مستحکم تر سازدکه بسياری از آنان 

 . نوکران گوش به فرمان امپراتوری بريتانيا گرديدند
 

ياری خود داری از  بريتانيای کبير در اوايل سده بيستم به
اشغال نواحی کوهستانی گسرته قبايل پشتون و احتاد با 
سرشناسان قبايل موفق شد قبايل خاوری پشتون را که عمال 

. توانستند از استقالل خود دفاع کنند، برای چندی رام سازد
برای بريتانيا نيم سده نياز بود که گذرگاه های کوهستانی 

 –د تاج شهرياری بريتانيامرواري«از افغانستان به سوی 
مگر در آستانه جنگ جهانی اول اوضاع . هند را اشغال منايد

خيزش . در مرزهای هند و افغانستان بار ديگر پر تنش گرديد
يکی در پی ديگری  1913-1904پشتون های خاوری در سال های 

. کابل به ارايه کمک به آن ها ادامه داد. آغاز گرديد
ايليوت ارزيابی دقيقی از  –يستاريخ نويس نظامی انگل

عمليات رزمی سپاهيان انگليسی در برابر قبايل کوهستانی 
جنگ با ارتش دمشن در مرز برده نشده «: در اين سال ها داد

 » .مهه مردم دمشن ما بودند. بود
 

به بيان » نوار آزاد«به خاطر خيزش های پيوسته پشتون ها، 
ی مشال باخرتی  به کميسار استان مرز-دقيق هاميلتون گرانت

ديگر هر دمشن . هند بريتانيايی مبدل گرديد» ناحيه مرزی«
. انگليس تالش می ورزيد اين انگشت افگار آن را بفشارد

حکومت بريتانيا در هند اين را نيک می دانست و ديگر در 
سه لشکر را با مترکز در مرزهای افغانستان به  1914سپتامرب 

رخدادهای بعدی نشان 151.آورد حال آماده باش کامل جنگی در
مدلل .] گ-به چه  پيمانه[دادند که اين احتياط ورزی ها 

 .بودند
 

 
 
                                                 

، اختالفات روس و انگليس در مساله افغانستان و .و. سيمونف ک. 151
خاور  //1915رخنه عمال آملانی و ترکی در افغانستان در تابستان 

جمموع مقاالت کنفرانس علمی ميان : آسيايی در عصر نو و نوين
 .2004منطقه، يی ليپيتسک، 
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 کاوش در تاريخ براي خروج از بن بست

  152ژرژ   لوفور
 منوچهر مرزبانيان: برگردان

 
، ٢٠١٠رأي گريي جملس قانونگذاري افغانستان در ماه سپتامرب 

آن کشور با مشارکت  ۀل گذشتمهانند انتخابات رياست مجهوري سا
افزايش سؤقصد . ضعيف رأي دهندگان و تقلبات گسرتده رقم خورد

ها نيز گواهي بر بن بست اسرتاتژي ناتو است، که جايگاه و 
وزن پشتون هائي را ناديده گرفته که مرزي که مرده ريگ 

ها را ميان پاکستان و افغانستان دوپاره  استعمار است، آن
 .کرده

 
 

غرينظامي در افعانستان کشته  ۴١٢، دو هزار و ٢٠٠٩در سال 
؛ مشار جان باختگان فقط در مشال خاوري پشتون نشني )١(شدند 

پاکستان، از غرينظاميان گرفته تا نظاميان و شورشيان، به 
مهه نشانه ها ). ٢(رقمي نزديک به دوازده هزار تن مي رسد 

جنوری  ٢٨(برآنند که نتايج کنفرانس هاي بني املللي لندن 
آنچنان نبوده است تا اين دور ) جوالی ٢٠(و کابل ) ٢٠١٠

فروکشنده مرگبار را متوقف سازد و بيم فروپاشي دو کشوري را 
از ميان بردارد که ساکنانشان به رويهم دويست ميليون 

به جز دست دوسيت که به سوي طالبان دراز شده، آيا . نفرند
 رويکرد ممکن ديگري يافتين است؟ 

 
جوي چاره اي جايگزين به ورطه هائي حساس و مشخصا به جست

قلمرو مرياث هاي استعماري سامان نايافته اي مي کشاند که 
موضوع متام ادعاهاي ناگفته ميان کابل و اسالم آباد و ناگزير 

تاکنون در باره . به دور از ساده انگاري هاي معمول است
در  ٢٠٠١اشتباهات اسرتاتژيکي ارتکاب يافته از سال 

افغانستان متام يا تقريبا متام آنچه گفتين است گفته شده، اما 
 .از سؤ تفاهم آغازين کمرت سخين به ميان آمده

 
، آقاي اسامه بن الدن در شرق افغانستان نزديک ١٩٨۶در سال 
در چند کيلومرتي نواحي قبيله نشني وزيرستان » خوست«به واليت 

الّدين حقاني، از اهايل مهزمان آقاي جالل . پاکستان مستقر شد
افغانستان، شاخه [حزب اسالمي «، چهره برجسته پشتون و »خوست«

                                                 
قوم شناس و ديپلومات، رايزن سياسي پيشني کميسيون اروپا در .  152

 .گ -پاکستان
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مريان «، نريوهاي خود را در ناحيه »خالص] مولوي حممد يونس
وزيرستان مشايل سامان مي داد و از مهان جا بود که ارتش » شاه

، که با »مريان شاه –خوست «مهني حمور . چهلم شوروي را شکست داد
تقاطع دارد، اکنون کانون تروريسم  Durnad((» ديورند«خط 

اين خط . (وهابي است که به پر جوشش ترين نقطه خويش رسيده
 ١٨٩٣مرزي را سرهنگي از ارتش بريتانيا به مهني نام در سال 

بود تا امپراتوري هند را از افغانستان آشوب ترسيم کرده 
پديد نيامده  هيچ عنصري از اين مهه تصاديف) .زده جدا سازند

در واقع، افراطيون وهابي امت را به مثابه يک ملت . است
ملت ها مي -واحد و هدف جهاد مقدس خود را درهم شکسنت دولت

دانند تا بدين منوال گشودن اقليم يگانه امت مسلمان، يا 
اسرتاتژي جهاد عاملگري آهنا . مشهور ممکن شود» خالفت عظماي«مهان 

هاي حملي است تا مرزها را شکننده  استفاده از ناسيوناليسم
 .تر سازند و قدرت مرکزي کشورهاي را سست و ناپايدار سازند

 
 قوم چندپاره پشتون

 
براي » ديورند«خط مرزي ١٩٨٠بدينگونه از مهان سال هاي دهه 

اين سرحدي که . آقاي بن الدن فرصت مغتنمي به مشار مي آمد
دولت پاکستان آن را دولت افغانستان به رمسيت مني شناسد، اما 

دست نازدني مي انگارد، در واقع مهان اقوام پشتوني را دو 
پاره کرده است که احساس هويت نريومندي آنان را به مقامت در 

اين احساس مهچنني از . برابر اشغال نريوهاي شوروي برانگيخت
دلسردي و سرخوردگي ديرينه اي مايه مي گريد که هم از سؤ 

] دو کشور مهسايه[از تناقض ساختاري مجعيت  تفامهي زباني و هم
را » افغان«از يک سو فارسي زبانان مهواره لفظ . ناشي مي شود

براي مشخص کردن پشتون ها بطور اعم، در هرجائي که زندگي 
کنند، به کار برده اند و آن هائي که در پاکستان هستند نيز 

يف مي بدون قائل شدن به تفاوتي خود را افغان يا پشتون معر
از سوي ديگر از دوازده تا پانزده ميليون پشتوني که . کنند

در خاک افعانستان به سر مي برند نيمي از مجعيت آن کشورند، 
حال آن که پشتون هاي پاکستان، که با اين مهه مشارشان دو 

 .ساکنان آن کشور نيستند %١۵برابر بيشرت است، بيش از 
 

فراهم آمده بود تا آقاي از اين رو مهه اجزاء و عناصر الزم 
خود براي برهم زدن ثبات ) قاعده(بن الدن منطقه را پايگاه 

در آن زمان اياالت متحده و عربستان سعودي . دو کشور سازد
هردو منابع مايل جهاد را تأمني مي کردند و آقاي حقاني، 

در هيچ . پشتيبان آن، خبش عمده اين مائده را دريافت مي کرد
که القاعده بتواند چنان زمني باروري براي جاي ديگري نبود 

در مهاجنا بود که آقاي بن الدن در . ريشه دوانيدن خويش بيابد
اعالميه جنگ عليه آمريکائيان «با انتشار  ١٩٩۶ماه اوت 

رمسا از جهاد عاملگري ) مکه و مدينه(» اشغالگر دو مکان مقدس
 .خويش پرده برداشت
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. ن به صحنه راه يافتند، طالبا١٩٩۴در اين ميان در سال 
اينان هرچند از ميان صفوف القاعده برخناسته بودند اما 
ساالرشان مال حممد عمر با آقاي حقاني که به فرمان وي به 

اينک موقعيت مغتنم تازه . پيکار بر خاسته بود ارتباط داشت
اي براي القاعده پيش آمده و فقط کايف بود که به امواج 

و پاسدار راست کيش انديشي سفت و سخت خروشان طالبان پيوسته 
طالبان در پايان خبشيدن به جنگ داخلي افغانستان . شان باشد

آن کشور را به  ١٩٩٢که از زمان سقوط رژمي کمونيسيت در سال 
 .خاک و خون کشيده بود سهمي داشتند

 
آن ها کشور را تا کناره هاي آمو دريا به روي قوم پشتون  

فتح دوباره را زير بريق شريعت و نه به گشودند، گريمي که اين 
اما طالبان با . هواي دلبستگي هاي قومي به اجنام رساندند

کشورگشائي خويش مهانقدر به منافع آمريکا خدمت کردند که به 
) Unocal(شرکت نفيت اونوکال : منافع عربستان سعودي و پاکستان

آن  کاليفرنيا، که حامد کرزاي رئيس مجهور کنوني افغانستان
وقت مناينده آن نزد طالبان بود براي اجراي طرح خط لوله 
گازي خود نياز به کشوري داشت که امنيت در آن برقرار شده 
باشد؛ عربستان سعودي نيز منطقا حامي برپائي امارت سين 

اسرتاتژي مهار کردني  –سختگريي در جناح شرقي ايران شيعه بود 
رد اسالم آباد مي خورد که هم راه دست واشنگنت بود و هم به د

شيعه مذهبان در ميان مردم کشورش  %٢٠که از نفوذ ايران بر 
هم مطرح » ژرفاي اسرتاتژيک«نگراني داشت؛ و سراجنام مساله 

بود که مهه اذهان در پاکستان حيت ذهن بي نظري بوتو، خنست وزير 
 .وقت، را به خود مشغول داشته بود

 
را با نياز ارتش » اسرتاتژيکژرفاي «غالبا مساجت در مورد اين 

به عقب نشيين در خاک افغانستان در صورت محله هند به پاکستان 
هرکسي که از پسيت و بلندي سرزمني هاي منطقه : توضيح داده اند

اندکي آگاه باشد، چنني انديشه اي را پوچ و باطل در خواهد 
در واقع اين مسئله ريشه در تشويش هاي ژئوپليتيک . يافت

ه به سر برتافنت افغانستان از شناسائي رمسي خط دارد ک
 .چونان مرز ميان دو کشور باز مي گردد» ديورند«
 

، ناسيوناليزم عريف مسلک ١٩۵٠ -١٩٧٠در دوره بيست ساله 
پشتون که احتاد شوروي از آن محايت مي کرد منود تند و خروشاني 

 مدعي) ١٩٧٣ -١٩٧٨(حممد داود رئيس مجهور افغانستان . يافت
حاکميت بر متامي نواحي پشتون نشني پاکستان چون خبش جدائي 

پاکستان که مهانوقت هم با مناقشه ابدي . ناپذير کشورش بود
دست به گريبان بود، از خطري ) ٣(کشمري در مرزهاي شرقي اش 

ديگر در غرب کشور به دهشت افتاد؛ از اين رو کوشيد تا در 
چريه باشند را بر سر کابل رژميي اسالمي که پشتون ها بر آن 

کار آورد که خود بتواند دوام و ماندگاري آنرا تضمني کند و 
بدينسان هر روزنه اي را بر ملي گرائي توسعه طليب بربندد که 

. را در سر بپروراند» )۴(پشتونستان بزرگ «روياي اجياد يک 
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مسلمان و (، پاکستان مي انگاشت که طالبان ١٩٩۴در سال 
به شرط آنکه بتوان آن ها ) اي ملي گرا پشتون و تا اندازه

 .را مهار منود خواست وي را برآورده مي سازند
 

منافعي چنني درهم تافته نريوي قابل انفجاري را بوجود آوردند 
و منابع و ابزارهاي عظيمي را براي چريگي طالبان بسيج 

و گرچه احتاد مشال که سردار امحد شاه مسعود تا هنگام . کردند
آن را رهربي مي کرد توانسته بود  ٢٠٠١ماه سپتامرب قتلش در 

کانون مقاوميت را بر سر پا نگهدارد، اما باز ميزاني از 
مي بايد تا باور کنيم که پس از ) يا فراموشي(ساده ديل 

سپتامرب چنني احتادي ميان احزاب تاجيک، هزاره، و  ١١رخداد 
که در مسعود . ازبک مي توانست سري وقايع را دگرگون سازد

صفحه شطرنج سياسي کشورش مهره مهمي به مشار مي رفت خود به 
کسي قادر : تنهائي مني توانست ستون برپا دارنده يک ملت باشد

نيست خانواده اي را که نيمي از اعضاي آنرا کنار زده باشند 
که از تاريک » جامعه بني املللي«. به سازگاري و آشيت وادارد

اده و خبشي از يک کل را به انديشي طالبان به هراس افت
پاره اي [اشتباه مهه آن انگاشته بود، خود در اين کنار هنادن 

 . سهم داشت] از يک ملت
 

، دولت تازه افعان ٢٠٠١ره آورد توافقنامه هاي بن در دسامرب 
بود که بيست و سه وزير گمارده احتاد مشال، در برابر هفت 

که رئيس مجهور درست است . وزير پشتون را در بر مي گرفت
کرزاي خود پشتون است اما وي را چون مهره دست آموز کاخ 

مهني گفته بس تا در يابيم که جامعه مدني . سفيد مي انگارند
پشتون احساس مني کند که در اين ساختار قدرت نقشي به وي 

در طول . سپرده شده و ناگزير از ناخشنودي عميقي در رنج است
سرشت سه اليه اي را پرورانده  هشت سال اين جامعه گونه اي

عادي، که هرچند لزوما ملي گرا نيست اما » پشتونيسم«: است
که بازوي مسلح وي در » طالبانيسم«رنگ و حلن قوي هوييت دارد، 

داخل است و سر اجنام القاعده، نريوي کمکي برون زائي که به 
 .شيوه ويروسي در بدني بيمار جا خوش کرده

 
نسته بودند که حرف خود را به کرسي اگر قبائل پشتون توا

بنشانند، شايد هنضت طالبان پس از شکست و هزميتش در ماه هاي 
مهچون قطره آبي در شنزار ناپديد شده  ٢٠٠١اکترب و نوامرب 

مطلب در اين جا اعتبار خبشيدن به ايده اي نيست که . بود
 است؛ گريمي مهني» کشور پشتون ها«افغانستان گويا مقدم بر مهه 

پشتون ها خود به دليل سرگذشت و مشار فراوانشان بر اين باور 
هرچه باشد داده هاي مردم شناسي سياسي براين . باشند

واقعيت، هرچند آزار دهنده و در عني حال بي چون و چرا، 
اين امر هم در گذشته مي بايست در نظر گرفته . تاکيد دارند

ملي در  آشيت. مي شد و هم در آينده بايد به حساب آيد
افغانستان هنگامي قانع کننده و روا خواهد بود که قبايل 
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انگاشته » افغان ها«در کنار ديگر » وطن پرستاني«مشال فقط 
 .نشوند و وطن پرستاني متام عيار به مشار آورند

 
چنني نگرشي به هرحال روي خواهد داد زيرا هيچ تاجيک افغاني  

پايتخت (اش به دوشنبه  را مني شناسيم که خواستار احلاق سرزمني
ني ترتيب مني توان ازبکي را يافت که مه باشد، به) تاجيکستان

را در سر بپروراند يا ) کستانيازب( تخيال پيوسنت به تاشکن
! افتد) ايران(هزاره شيعه مذهيب که خبواهد به دامان هتران 

دلبستگي شديدي به يکپارچگي سرزميين تقسيم ناپذير احساس 
ه افغان ها پديد آورده است که به تقدس هپلو مي مشرتکي ميان مه

زند؛ سرزميين که مهه اقوام در طول دو قرن دست در دست هم از 
شکاف هاي قومي الجرم عاملي براي فسخ . آن دفاع کرده اند

 .نيست] مهبستگي ملي[
 

اين اشتباهات در ارزيابي ها مهواره به سود القاعده متام شده 
ريشه در خاکي نداشته باشد قادر به  اين سازمان که تا. است

ادامه بقاي خود نيست بايد بي وقفه مطالبات طالبان به قصد 
احلاق سرزمني هاي اقوام مهزبان به يکديگر را پر و بال دهد، 
زيرا اگر اين خواسته در ميان نباشد جهاد ملي به يقني در 

وانگهي ). ۵(مقابل جهاد عاملگري القاعده قد علم خواهد کرد 
از مهان : آقاي بن الدن هم در اين مورد راه خطا نپيموده است

او هراس داشت که مذاکرات ميان طالبان و شرکت نفيت  ١٩٩۶سال 
در . رژمي مال عمر بياجنامد] روابط با[يونوکال به عادي سازي 

هنگامي که اياالت متحده به کني جوئي سؤقصد ها  ١٩٩٨ماه اوت 
نيا و کنيا، با مبباران خاک عليه سفارت آن کشور در تانزا

افغانستان براي خنستني بار به القاعده محله کرد بيم چنني 
 .سازشي به يکباره از ميان رفت

 
فرصت زرين ديگري براي آقاي بن الدن فراهم آورد ] آن مبباران[

 ١٩٩٨ماه اوت : که مي دانست چگونه از خشم مال عمر هبره گريد
قندهار را رقم زد و در دوران نقطه تبلور يک رهربي دو سر در 

، ديگر هرگز بنياد اين هم پيماني ]٢٠٠١[سپتامرب  ١١پس از 
عقب » مريانشاه–خوست«اما القاعده به حمور . به لرزه در نيامد

نشسته بود، جائي که آقاي حقاني مهچنان پيوند ميان جهاد 
عاملگري و جهاد ملي را تضمني مي کرد، و در مهان حال طالبان 

چنني کنرتيل از . را در دست داشتند» کويته–قندهار «ر حمور مالعم
مردم مشال بلوچستان  %٨۵آن رو آسان تر بود که اين ها مهانند 

آيا ژرفاي اسرتاتژيک . هستند» غرزي«عموما برخاسته از قبيله 
مشهور پاکستان به سوي افغانستان اين بار وارونه گشته بود؟ 

در انتظار : نه به راسيت به عقيده رزم آرايان پاکستاني،
بازگريي کنرتل در افغانستان به دست طالبان، آن ها فقط 
پيکارجويان بيگانه را دنبال مي کردند و به بريون مي 
راندند، شبکه هاي تروريسيت برون زا را از هم مي پاشيدند، و 
در مهان حال کم و بيش دسيت هم به سر و گوش طالبان بومي مي 

 .کشيدند
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ه دور نبود که القاعده به لطف عمليات موسوم به با اين مه

) David Barno(که ژنرال آمريکائي ديويد بارنو » چکش و سندان«
قصد . طراحي کرده بود جهشي ديگر را آغاز کند ٢٠٠۴در سال 

از راه اندازي آن عمليات گردآوري پيکارجويان هنضت اسالمي 
دن آن ها از ازبکستان در مرز بود که پاکستان به بريون ران

خنستني درگريي نظامي رو در رو . وزيرستان جنوبي مهت مي گماشت
با وجود اين ارتش پاکستان در اين نربدها بيش . چنني رخ داد

از يک هزار سرباز را در ظرف يکماه از دست داد و ناچار به 
دو ماه بعد يک . مذاکره با نيک حممد، شورشي جوان دهکده شد

نيک . مريکائي وي را از پاي درآوردا هواپيماي بدون سرنشني
، که در برابر هشتاد هزار سرباز سرسختانه »فزرند هيچکس«

سينه سپر کرده بود، قهرمان محاسه اي شد که متامي نسل جواني 
 .اينک آماده کني جوئي از خون رخيته او بود

 
بيت اهللا حمسود حانشني هولناک وي آنگاه دست به دست القاعده  

پاکستان را که از وي به هراس افتاده بود به  داد تا دولت
محله به کاروان هاي نظامي، پادگان ها، ستاد : ستوه آورد

عمومي بزرگ ارتش، دادگاه ها؛ پرويز مشرف رئيس مجهور از سه 
کشته  ٢٠٠٧سؤقصد جان به در برد و بي نظري بوتو در دسامرب 

آورد که  را پديد» حتريک طالبان پاکستان«حمسود سپس هنضت . شد
حدود بيست سازمان پاکستاني را در بر مي گرفت و اقتدار 
خويش را در مشال خاوري کشور حتميل کرده و از مهاجنا جنگ تازه 

در تنها يکي از : پاکسازي مذهيب را به راه انداخته بود
صد و شصت و دو  ٢٠٠٨اکترب  ١٠در روز » اورکزي«عملياتش در 

 .شيعه به قتل رسيدند
 

مزدوران جوان آدمکش آن نواحي را . اوج رسيده بودوحشت به 
که اين آخرين مصيبت القاعده در آن ها يکه تازي مي کرد، بر 

بيش از سيصد تن از رؤساي قبايل را به . سر دست مي چرخاندند
حمسود شالوده مناسبات خويش را با . اهتام جاسوسي گردن زدند

مي شتافتند بنا شبکه هاي تروريسيت پنجاب که به کمک و ياريش 
، مهانند گروه هاي غري وهابي اما ضد »لشکر طيبه وهابي«: هناد

حيت مال عمر . »جيش حممد«يا » لشکر جهنگوي«شيعه مصممي مانند 
او در برهم زدن ثبات پاکستان که در آجنا . هم نگران شد

. مقاومت خويش را سامان مي داد هيچگونه نفعي مني ديد
ارتش توانست با تکيه بر  ٢٠٠٩بدينسان تا تابستان سال 

حتريک طالبان «طالباني که به وي وفادار مانده بودند با 
. که آنرا يگانه هتديد مي انگاشت به نربد برخيزد» پاکستان

نتايج به دست آمده قاطع و قانع کننده نبود، اما سراجنام 
عمو زاده وي حکيم اهللا حمسود جانشني . حمسود در ماه اوت کشته شد

و مال عمر کوشيد به لطف شبکه حقاني باز زمام امور را  وي شد
در ماه اکترب، ارتش پاکستان هتاجم تازه اي به . در دست گريد

: به تاليف برخاست» حتريک طالبان«. وزيرستان را به راه انداخت
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سؤ قصد  ٨١تعداد  ٢٠١٠و سپتامرب  ٢٠٠٩ميان ماه هاي اکترب 
 .کشته بر جاي هناد ١۶٨٠انتحاري 

 
ي توان دريافت که کنفرانس هاي لندن و کابل به چه ميزان م

. به جز بازپخت شگردهاي کهنه دست آورد ديگري نداشته اند
اينک خود را ) ناتو(سپاهيان سازمان پيمان اتالنتيک مشايل 

گرفتار دشواري هاي بزرگي مي يابند، اقتصاد توسعه در نواحي 
] اخله بني امللليمد[شورشيان کار بردي ندارد و شاخه سياسي 

چگونه کمک به . هم رک و راست در حد و اندازه اين مهم نيست
در کابل و اسالم آباد مي تواند گره کور چنني » حکومت صاحل«

 .آشفتگي و اوضاع درهم و برهم را بگشايد
 

 ميان ناسيوناليزم و جهادي عاملگري
 

فقط چاره رئيس مجهور کرزي مانده است، يعين مذاکره با 
بارک اوباما مهتاي آمريکائي وي، در اعالم موافقت . انطالب

خويش در اينباره درنگ داشت، اما با نبود راه حل هبرتي 
هرگز موقعيت تا به اين حد وخيم و دشوار . سراجنام پذيرفت

، سرنوشت طالبان »حتريک طالبان پاکستان«. نبوده است
اب گره پاکستاني را عميقا به القاعده و گروهاي تروريسيت پنج

زده، قدرت سنيت قبيله اي را غصب کرده و غرينظاميان را به 
سيه روزي نشانده است و بدون آنکه هيچگونه سسيت به خود راه 

 . دهد به عمليات تروريسيت ادامه مي دهد
 

در اين آشفته بازار کجا مي توان طالباني را يافت که بتوان 
ايان بني املللي باز خريد؟ و باالخره چنانکه قرار باشد رزم آر

نيز به گفتگو ها درآميزند، چگونه مي توانند يقني يابند که 
بازيچه دست نظام هاي خويشاوندي و فرمانربي خنواهند شد که از 
فهم درست آن ها عاجزند؟ ناگزير مذاکره با طالبان راهربد 

. خوبي نيست؛ هبرت آن که مشکل را از ريشه سر و سامان داد
دون داشنت جاي پائي در يک سرزمني توان ديدمي که القاعده ب

ادامه بقاي خويش را ندارد، اما اين نيز هست که يک جامعه 
پشتون آرامش يافته هم ديگر نيازي به بازوي مسلح طالبان 

از اين رو درست به سراغ مهني مجع مردم است که مي . خويش ندارد
 .بايد رفت

 
اما . يده استايراد خواهند گرفت که نظام قبيله اي فرو پاش

تصرف و غضب قدرت ها . هيچ يقيين سست تر از اين مني توان يافت
رؤساي سنيت را سر بريده اند، اما . لزوما برگشت ناپذير نيست

چيست؟ بينشي قوم حمور از فئوداليسم به » سنيت«منظور از 
مي اجنامد، زيرا در » موروثي«اشتباه گريي اين واژه با واژه 

را پادشاهاني مي خبشيدند که فرمانروائي اروپا قدرت فئودال 
خويش را حق و وديعه اي اهلي مي پنداشتند، که خود به منزله 
بيعيت سرمدي با خداوند و انتقال مرياث مقدس از طريق هم 

اما در نظام زمني داري شرقي که در آن قادر . تباري بود
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ملکوت قدرت را تفويض مني کند، چنانچه هر فرد ناشناخته اي 
رت ناسوتي خويش را به اثبات رساند و نسبت به کساني که قد

با وي بيعت کنند خود را سخاومتند نشان دهد مي تواند به 
هر پشتون متنفذي خماطيب بالقوه است، چه از . سروري دست يابد

روي اعتقاد يا به ابن الوقيت خود طالب يا هوادار طالبان 
قاني مهيب، پيش از حيت مي توان گفت که مهني ح. باشد يا نباشد

آن که يک طالب و مهپيمان اسرتاتژيک آقاي بن الدن باشد يک 
او از . پشتون است، هرچند کساني شايد از اين حرف يکه خبورند

قدرت خويش و ثروت هاي تيويل دفاع مي کند که در دو سوي مرز 
گسرتده و با زيرپا هنادن خط مرزي » مريانشاه«و » خوست«ميان 

حتريک طالبان «القاعده و . ها هبره مي برد ناز آ» ديورند«
براي وي ابزار و دستمايه اين کارند؛ و اال جهاد » پاکستان

 .عاملگيز به راسيت دغدغه خاطر وي نيست
 

رئيس  -از اين روست که مي بايسيت به سخنان اشفق پرويز کياني
 ٢٠١٠فربوری  ٢ستاد عايل ارتش پاکستان هنگامي که روز 

د تا از نفوذش نزد آقاي حقاني هبره جويد گوش پيشنهاد مي کر
را رمسيت » ژرفاي اسرتاتژيک«اگر چه او مفهوم . فرا مي دادند

غرض به مهار خويش «مي خبشيد، با اينهمه تصريح مي کرد که 
درآوردن افغانستان نيست، بلکه مي بايد امنيت مرز خاوري 

نامي بدين گونه وي بدون آن که . »پاکستان را برقرار ساخت
بربد بدان اشاره داشت، اما سپس با به باد » ديورند«از خط 

انتقاد گرفنت حضور قوي هند در افغانستان که آنرا مهچون به 
حماصره در آوردن خصمانه اي ارزيابي مي کرد از نگراني خويش 

هرچند گزافه ] انگاشنت خطر حماصره[اين نشانگان . سخن مي گفت
در دوران جنگ سرد حمور : نيست به نظر آيد، اما باز بي پايه

–پکن از اسالم آباد مي گذشت و حمور مسکو–ديپلوماتيک واشنگنت
پشتيبان ناسيوناليسم عريف پشتون در . دهلي نو را قطع مي کرد

 .آن هنگام احتاد شوروي، اما مهچنني هند بود
 

در اين سخنان واقعيت ناگفته يي را هم مي توان باز يافت که 
ات افغانستان و پاکستان را زهرآلود کرده به راسيت مناسب

 ١٩۴٧براي پاکستان از مهان آغاز پيدايش اش در سال . است
عهدنامه ها » مرده ريک«مرزي قانوني و نه » ديورند«سرحد 

بوده است، که حقوق بني املللي نيز آن را تضمني کرده؛ اما 
چگونه مي توان . افغانستان مهواره از پذيرش آن سر برتابيده

آنچه را که بنيادي مقبول ندارد قانوني ساخت؟ کوتاه 
دملي پايدار است که به دليل به حاشيه » ديورند«بگوئيم، خط 

کمانه کرده و به نقطه »بومرنگ«راندن پشتون ها مهچون يک 
اين دمل حساس را ويروس القاعده چرکني . آغازين باز مي گردد

 .کرده
 

» حزب ملي عوامي«مانند  حيت احزاب ناسيوناليست عريف مسلک چپ،
که پيش از اين به احتاد شوروي نزديک بود و اکنون در پيشاور 

رخدادي حياتي در اپريل . زمامدار است آزرده و معذب اند
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رئيس مجهور کرزاي به جالل آباد : از نظرها پنهان ماند ٢٠٠٧
نزديک مرز پاکستان رفته بود تا مرکزي فرهنگي را افتتاح 

بنيان » باچا خان«عبدالغفار خان معروف به کند که نام خان 
در » باچا خان«. را بر آن هناده اند» حزب ملي عوامي«گذار 
تصميم به ترک پاکستان گرفته و به سرزمني  ١٩۴٨سال 

وي را در مهاجنا به  ١٩٨٨در سال . افغانستان پناه برده بود
حزب ملي «اسفنديار ويل خان نوه او و رئيس . خاک سپردند

، ميهمان افتخاري طبيعي اين مراسم، در پايان »عوامي
چه در اين سو يا آن «سخنراني خود فرياد برآورده بود که 

، که آقاي کرزي !)لر او بر، يو افغان(» !سوي مرز، من افغامن
مرکز ديگري . با شور و حرارت برايش کف زده بود] به شنيدنش[

پيشاور  نيز در آن سوي مرز پاکستان در» باچا خان«به نام 
 .وجود دارد

 
بدينسان مسائلي را پيش آورده است که هم » ديورند«خط مرزي 

حساس و هم گنگ و پر اهبام اند، و مادام که هيچگونه تصميمي 
واقعي بدان نبخشد صلح در منطقه مهچنان ] حقوقي[قاطع موقعيت 

، ناگزير مفهوم »خط«صحبت از . دور از دسرتس باقي خواهد ماند
اين رو، ستيزه اي پايان نايافته را در ذهن  آتش بس و از
مهني امر در باره خط کنرتيل که کشمري را به دو . پديد مي آورد

اما چه کسي مرز ميان . پاره تقسيم کرده است نيز صدق مي کند
خط «ايران و پاکستان که هردو کشور به رمسيت شناخته اند را 

 مي نامد؟» °گلدزميد
 

نان بر موضع خويش عليه وجود خط افغانستان از دير زمان چ
تکيه کرده است که رئيس مجهور کرزي طبيعتا مني » ديورند«

تواند بي آن که آبرويش بريزد و يا حيت جانش به خطر افتد به 
با اين مهه، چنانچه کابل اين مرز را به رمسيت . عقب برگردد

براي پاکستان از » ژرفاي اسرتاتژيک«بشناسد، ديگر مفهوم 
معنا مي شود، مهپيماني هاي ضد تروريسيت به خودي خود  هررو بي

کارائي بيشرت ي مي يابند و حيت وحشت از به حماصره هند در 
پاکستان که از کوره  ٢٠٠٩در ماه اوت . آمدن فروکش مي کند

به در رفته بود، هتديد به بسنت مرز يا مني گذاري اين خط را 
ين وسيله براي کاري ناشدني، زيرا شايد مناسب تر. مي کرد

افزودن بر شورش هاي حملي و توسل شورشيان به ظرفيت عمل 
 .القاعده مهني باشد

 
براي پرهيز از زمني لرزه يی منطقه يي، اين خط گسل را بايد 

از آجنا که دو کشور مهسايه به دليل . به خط صلح مبدل ساخت
کشاکش هاي هوييت و سرحدي بسيار ديرينه به زمحت مي توانند به 

است » جامعه بني املللي«وي يکديگر گام بردارند، اکنون بر س
پس از هشت سال حضور . که در اين راه به ياري آنان بشتابد

اما . در ناحيه حداقل کاري که از دستشان بر مي آيد مهني است
شناسائي يک خط مرزي مشرتک فقط در چهارچوب شرايطي توافق شده 

تواند حتقق پذيرد، و هدف با رؤساي قبايل دو مست اين مرز مي 
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آن باشد که شيوه عملکرد متداويل را تعريف کنند که خلقي 
واحد ديگر از پارگي و پراکندگي در رنج نباشد، و مردمان يک 
قوم بي آن که حاکميت دو کشور را نقض کرده باشند فضائي 

» شنگن«آيا حبث بر سر گونه اي فضاي ُخرد . مشرتک را باز يابند
ظري آنچه احتاديه اروپا پديد آورده؟ در آن صورت مانند است، ن

 ... آيا چنني فضائي حمل مهه گونه قاچاق خنواهد شد 
 

در پاسخ بايد گفت که مهني حاال هم وضع چنني است، و شايد در 
منطقه يي آرام گشته اين گونه کجرفتاري ها بي هنايت کمرت 

ريون بردن در عني حال وجود چنني فضائي، مي تواند مساعد ب. شود
گذشته از آن هيچ نکته . افغانستان از قلمروي در بسته باشد

طرز «تکان دهنده اي در اصل رسيدن به توافق در باره 
تا به » ديورند«از مرز مني توان يافت، زيرا خط » استفاده

، ١٨٩٣در سال هاي (حال هم موضوع چهار عهدنامه بوده است 
نويسي پر حشو و زوايد وانگهي مهني باز). ١٩٢١و  ١٩١٩، ١٩٠۵

است که سايه ترديدي بر ماندگاري و حيت واقعيت آن انداخته 
 .است

 
سراجنام، عالئم و نشانه هاي چندي حکايت از آن دارند که 
پشتون ها وقيت ديگر به شبکه هاي تروريسيت نيازي نداشته 

اين امر . باشند خود به مقابله با آن ها برخواهند خاست
اي است که صالح مي داند که دو کشور به جاي بنيان جدي عقيده 

مذاکره در باره صلحي ناحمتمل با طالبان در کسوت طالبان، با 
رايزني با رؤساي قبايل، صرفنطر از مهديل هاي گذشته آنان، در 

از سوي ديگر از اين . باره مسئله پشتون بازانديشي کنند
مثري به پرسش طفره مني بايد رفت که اگر مذاکرات با طالبان 

بار نياورد، آيا مي بايد آنگاه با القاعده مذاکره کرد؟ 
آقاي خالد عزير دبري کل پيشني واليت مرز مشال خاوري در 

منافع « : نوشته بود که The Newsپاکستان به حق در روزنامه 
» ديورند«اياالت متحده و پاکستان بي آن که مساله خط مرزي 

سويه و مهگرا خنواهد شد با افغانستان به ساماني برسد يک 
)۶.(« 
 

آنچه اسالم آباد و کابل مي دانند، و فرمانده ارتش پاکستان 
علنا انگاره اي از آن را رخيته در قالب مهني عبارت آشکارا 

خاموش کردن هلييب که مناقشات مرزي افروخته، . بيان شده است
. شرط خنست گام برداشنت به سوي سازشي ملي در افغانستان است

ساس تعلق هوييت پشتون ها دور از آن که فقط ابزار فرصت اح
طليب القاعده باشد، به قلب احزاب عريف که به جان دمشن طالبان 

 ! اند نيز پيوند خورده است
 

بدينسان ملي گرايان چپرو، طالبان و القاعده در عني حايل که 
] برانگيزاننده[هريک در پي اهدايف خمتلف اند، در عمل اجزاي 

 .اکنش شيميائي غري قابل کنرتل در درون يک بوته انديک و
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سازواري ديپلوماسي غربي با پيچيدگي بغرنج ستيزه ها مستلزم 
چنانچه عاقبت حق . گذر به فراسوي رفتار هاي عادي است

مردماني طرد شده اعاده گردد، آنان نه آن را چون زرق و برق 
ه در خواهند يک پريوزي بلکه به مثابه عزت و آبروئي بازيافت

و شايد روا نباشد که نريومندترين ارتش هاي جهان . يافت
ناچار شوند خفت اگر نگوئيم شکسيت گزنده، سرافکندگي عقب 

 .نشيين بي جاليل را بر خود مهوار سازند
 
در سال هاي پاياني قرن نوزدهم، مرز ايران و پاکستان در  °

به رياست  منطقه بلوچستان را کميسيوني مأمور تعيني سرحدات
 ).م. (ژنرال گلدزميد، افسر بريتانيائي، ترسيم منود

 
 پي نوشت ها

 
ت منايندگي سازمان ملل متحد براي کمک به افغانستان، گزارش اهي -١

 .٢٠١٠ساالنه، جنوری 
 ).www.satp.org(سامانه دروازه تروريسم آسياي جنوبي  -٢
امروز دوپاره شده  براي کنرتل کشمري، که ١٩۴٧هند و پاکستان از سال  -٣

 .است، در ستيز و کشمکش اند
. عبارتي که بيشرت از آن رو آزاردهنده است که مهواژه افغانستان است -۴

، پرچم پشتونستان مستقل، که ظاهرشاه پادشاه افغانستان ١٩۴٨در سال 
. پشتيبان آن بود، بر فراز وزيرستان مشايل و دره ترياه برافراشته بود

 .اهي دوام آورده بوددولت ياغي بيست م
 
در برابر کميسيون روابط خارجي ) Jean-Pierre Filiu(پري فيليو  –شهادت ژان -۵

مهچنني نگاه کنيد به کتاب ). www.senat.fr( ٢٠١٠جنوری ٢٩جملس سنا در روز 
پري فيليو با عنوان ُنه جان القاعده، انتشارات فايارد، پاريس،  –ژان 
٢٠٠٩. 

، اسالم The News، در روزنامه »هاي امنيت منطقه ييمهسو کردن سياست « -۶
 .٢٠٠٨نوامرب  ٢۵آباد، 

 گاهشمار رخدادها
براي جدا سازي افعانستان از » ديورند«ترسيم خط مرزي . ١٨٩٣نوامرب ١٢

 ).که در آن وقت پاکستان را نيز در بر مي گرفت(امپراتوري هند 
. نگ انگليس و افغانسومني ج. ي که کابل به رمسيت نشناخت» مرز«. ١٩١٩

 ).١٩١٩اگوست   ٨عهدنامه روالپندي، (افغانستان به استقالل دست يافت 
 .به قدرت رسيدن ظاهر شاه. ١٩٣٣
حممد داود، ظاهرشاه را برانداخت و مجهوري افغانستان را اعالم . ١٩٧٣
 .داشت
 .کودتاي حزب کمونيسيت دموکراتيک خلق افغان. ١٩٧٨
سّري براي کمک به چريک هاي ضد کمونيست را واشنگنت برنامه يي . ١٩٧٩

مسکو آقاي بربک کارمل را بر مسند قدرت . جتاور شوروي. برپا داشت
 .نشاند

توافقنامه هاي ژنو ميان افغانستان، احتاد مجاهري . ١٩٨٨اپريل   ١۴
شوروي سوسياليسيت، اياالت متحده و پاکستان در باره بريون کشيدن 

 .جامه عمل پوشيد ١٩٨٩فربوری  ١۵يخ سپاهيان شوروي، که در تار
جماهدان پريوزمند در صحنه يک . پايان کار رژمي کمونيسيت. ١٩٩٢اپريل ١۶

 .جنگ داخلي پايان ناپذير به کشت و کشتار ميان خويش پرداختند
طالبان کابل را تسخري کردند و دو سوم خاک افغانستان  -١٩٩۶سپتامرب ٢٧

ري رژميي اسالمي بر بنياد رواج سخت و برقرا. را به مهار خويش درآوردند
 .اکيد شريعت
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 .پاکستان رژمي طالبان را به رمسيت شناخت -١٩٩٧مه  ٢۶
 .امحد شاه مسعود در سؤقصدي کشته شد -٢٠٠١سپتامرب 

مداخله نظامي ائتاليف به رهربي اياالت متحده در  -٢٠٠١اکترب  ٧
 .افغانستان

افعان، حتت لواي سازمان ] خاصممت[در شهر ُبن جناح هاي  -٢٠٠١دسامرب  ۵
ملل متحد، به توافق رسيدند که حکوميت موقت به رهربي آقاي حامد کرزاي 

 .برپا دارند
 .مجهوري اسالمي افعانستان تنفيذ شد. ٢٠٠۴جنوری  ٢۶
 .آقاي کرزي در انتخابات رياست مجهور پريوز شد -٢٠٠۴اکترب  ٩
 %۵٠ذاري که با عدم مشارکت خنستني انتخابات قوه قانونگ -٢٠٠۵سپتامرب ١٨

 .از رأي دهندگان رقم خورد
اعالم شد . انتخابات رياست مجهوري و واليات افغانستان -٢٠٠٩اگوست  ٢٠

که آقاي کرزی و آقاي عبداهللا عبداهللا رقيب اصلي او هردو آرائي برابر 
 .نامزد اخري از انتخابات کنار کشيد. آورده اند

 .اد سازش و آشيت آقاي کرزي را نپذيرفتندشورشيان پيشنه -٢٠٠٩نوامرب  ٣
آقاي باراک اوباما اعالم کرد که سي هزار سرباز ديگر  -٢٠١٠اول دسامرب 

 .به افغانستان گسيل خواهد کرد
کنفرانس بني املللي لندن خواستار شتاب خبشيدن به پويش  -٢٠١٠جنوری  ٢٨
 .طالبان نادم شد» درخود پذيري جمدد«و » انتقال«

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پايان سخن
 

روشن است مادامی که در کشور يک دولت به راستی مردمساالر و 
به ميان نيايد، گره از کار فرو بسته  بر پايه اراده مردم

ديورند گم  در و سر پيچيدهاز مجله مساله  بسياری از مشکالت
سر رشته امور در اوضاع و احوال کنونی که  .گشوده خنواهد شد
 افتاده است،و نا به کار واپسگرا  ،وابستهبه دست رهربان 

ايل بسيار به دور مهچو مستظار حل نناگفته پيداست که داشنت ا
 .از واقعيت است

 
در اين جا بايسته مي دامن گوشه هايي از خاطرات خود را در 
زمينه با خوانندگان در ميان بگذارم تا ببينند چه کساني و 

 :م گريي مي منايندچگونه در چنني مسايل مهم و سرنوشت ساز تصمي
 

شيب مهمان يکي از ديپلمات هاي سابقه دار کشور که مدت ها در 
انستان و پاکستان کار کرده بود و در مسايل روابط افغ

سخن بر سر موضوع سرزمني هاي . بودمپاکستان خوب وارد بود، 
از دست رفته و خط ديورند و اختالفات افغانستان و پاکستان 

ردانندگان کنوني کشور نه تنها پريامون متاسفانه گ«: گفت. شد
برخورد . موضوع مطالعات دقيق، بل نيز تصوير روشين ندارند
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چندي پيش در ارگ . شان هم با موضوع کودکانه و سرسري است
گرد ) کرزي(گروهي پريامون رييس صاحب . رياست مجهوري بودم

آمده بودند و در رابطه با خط ديورند و مسايل مرزي 
چنان با گرجموشي و کر و . و پاکستان سخن مي گفتندافغانستان 

فر، جر و حبث روان بود و چنان غر و فش مي زدند که گويي مهني 
و هيواد مل کمر را بسته و به  اسپنتافردا آقايان کرزي، 

من که اين وضع را ديدم، با ! سوي پيشاور مارش خواهند منود
ا  به دست چه سرنوشت  م. خود گفتم خدا خري کشور را پيش کند

 . »!کساني افتاده است
 

در يکي از روزها در دفرتم در مرکز مطالعات اسرتاتيژيک نشسته 
سخنگوي وزارت خارجه بي مهاهنگي  -بودم که ناگهان آقاي نويد

 :قبلي، شتابزده وارد شد و گفت
بعد از دو ساعت به سوي پاکستان پرواز مي . گپ مهمي است -

شست سه جانبه منايندگان قرار است خنستني ن.  مناييم
بلندپابه وزارت هاي دفاع و خارجه امريکا، افغانستان و 

لوي . از وزارت خارجه من مي روم. پاکستان برگزار شود
پانزده دقيقه وقت . رييس هيات است) رييس ستاد(درستيز 

 .خواستم با مشا در زمينه مشوره منامي. بود
 بسيار خوب، موضوع بر سر چه است؟ -
مهني چند حلظه پيش نزد رييس صاحب براي گرفنت . استگپ خراب  -

رييس صاحب بسيار سر پاکستان خشمگني . هدايت رفته بودمي
برويد و هر چه که از «: بود و رو به جنرال صاحب گفت 

 »!دهان تان برآمد، بگوييد
باالترين مقام کشور در . در يک حلظه در انديشه فرو رفتم
ني به سويه کوچه و بازار باره يک مذاکرات بسيار مهم چن

يعين چه؟ هر چه از دهان تان برآمد، . داده است» رهنمود«
 !بگوييد

خوب، مشا چه در نظر داريد بکنيد؟ آستني ها را بر زده به  -
 جنگ جنرال هاي پاکستاني مي رويد؟

معني سياسي . مشا مي دانيد که وزير خارجه نيست. مني دانيم -
من . با معني اداري استسرپرسيت وزارت . هم در خارج است

 .با استفاده از فرصت آمدم تا با مشا مشوره کنم
 .جرا نزد او منی رويد؟ معني اداري در زمينه چه مي گويد؟ -
آغاي گلم بسيار فکر تان « دنمی گوي! ؟د گفتنخواهچه   -

خداي . را بگرييد که موضوع بسيار حساس و باريک است
نزد وزير خارجه  .ناکرده کدام گپ از دهان تان خطا خنورد

 »!برو پناهت به خدا. خودت مسوول و پاسخگو هسيت
. خوب، چنني بر مي آيد که در سر در گمي به سر مي بريد -

رهنمود رييس مجهور اين است که هر چه به دهان تان آمد، 
خودت در زمينه چيست؟ دستور کار  ديدگاه. بگوييد

 مذاکرات چه است؟
ا چه مشوره مي دهيد؟ من مش. از مهني خاطر نزد مشا آمده ام -

تنها مهني را مي دامن که . در باره مذاکرات چيزي مني دامن
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روي مسايل مهکاري هاي سه جانبه در زمينه هاي امنييت به 
 .خصوص در مرزها صحبت خواهد شد

 چرا از جنرال صاحب نپرسيدي ؟ -
موضوع بسيار حمرم است و از . او هم چيز زيادي مني داند -

ني امروز صبح کسي جز مشاور امنيت ملي و مهني خاطر تا مه
 .خود رييس چيزي مني دانست

هرگاه به سخنگوي وزارت خارجه و لوي درستيز . عجيب است -
اعتماد مني شود، پس چه گفته آن ها را ) رييس ستاد ارتش(

. به مذاکرات مي فرستند؟ گو اين که در کودکستان باشيم
آن ها . نيستبه هر حال، ببني، پاکستان يک کشور عادي 
هر کلمه يي . ديپلمات هاي بسيار ورزيده و زرنگ دارند

که مي گوييد اظهارات رمسي دولت افغانستان تلقي خواهد 
هرگاه سخنان . هم شود )ضبط(شايد مهه گپ هاي تان ثبت. شد

تند و ختريش کننده و زننده بگوييد، دستاويزي خواهد شد 
نزد امريکايي  به دست پاکستاني ها و پسان ها مي توانند

ها سند بياورند که ببينيد ما مي خواهيم با افغان ها 
مگر، آن ها هستند که . از در دوسيت و مهکاري پيش بياييم

 .با ما سر دمشين دارند
به نظر من تا مي توانيد کمرت حرف بزنيد و بيشرت بشنويد 

راستش من مني دامن که اين . و ببينيد طرح هاي آن ها چيست
مگر، مني توانستند چند . گي به خاطر چه استمهه شتابزد

روز پيش موضوع را با جزييات و دستور کار نشست به ما 
بگويند تا در زمينه بررسي هاي بايسته را مي کردمي و از 

 پيش موقف خود را روشن مي کردمي؟
خوب، ما چه بگوييم؟ هدايت . ديگر کار از کار گذشته است -

 رييس مجهور چه مي شود؟
. بايد در چهارچوب منافع ملي کشور عمل کنيم ،ستهر چه ا -

حمور اصلي صحبت هاي مشا بايد اين باشد که  ،از نظر من
. افغانستان و پاکستان دو کشور مهسايه و برادر هستند«

ما در يک جبهه در برابر تروريزم بني املللي مبارزه مشرتک 
تنها، انتظار ما از دوستان پاکستاني . را پيش مي برمي

مردم ما و دولت . از آنچه است که اجنام مي دهند بيش
مجهوري اسالمي افغانستان خواهان مشارکت بيشرت و جدي تر 

باز رييس . »دوستان پاکستاني در مبارزه با تروريسم اند
آدمي است که فراز و نشيب زندگي . هيات جنرال صاحب است

مي دامن با اين هدايت رييس مجهور در . را بسيار ديده است
مگر من او را نيک . موقف بسيار دشوار قرار گرفته است

آدم خام نيست که هنگامه بر پا کند و خوب مي . مي شناسم
 .داند چه بگويد

 
فکر مي کنم موقف امريکايي ها  در مذاکرات نيز مهني 

آن ها نيز از پاکستاني ها گاليه مند هستند . خواهد بود
روريزم به گونه که به تعهدات شان در زمينه مبارزه با ت

شايد آن ها هم در پي اين باشند . بايسته عمل مني کنند
تا با هبره گريي از مذاکرات فشار بيشرتي بر پاکستاني ها 
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وارد بياورند تا اين گونه آنان را وادار سازند تا هر 
چه بيشرت در زمينه جلوگريي از رخنه باندهاي تندروان از 

اين . ستان کار کنندطريق سرزمني پاکستان به خاک افغان
گونه، موضعگريي ما با موضعگريي امريکايي ها در مذاکرات 

 .مهاهنگ مي شود
 . هبرتين گپ است. اين درست است -
هبرت است، مشا بيشرت در باره موقف آن ها سوال کنيد و کوشش  -

به پرسش هاي آنان پاسخ هاي . کنيد کمرت اظهار نظر کنيد
هبانه يي به دست شان کوتاه و مشخص بدهيد و به هيچ رو 

مي داني که از جانب پاکستان چه کسي در مذاکرات . ندهيد
در . لوي درستيز پاکستان آدم عادي نيست. اشرتاک دارد

کمش بر چند . واقع، نريومند ترين دولتمرد پاکستان است
خودت در پاکستان بوده . صد هزار سپاهي فرمان مي راند

توريته يي برخوردار هبرت از من داني که او از چه ا. يي
مشا در واقع با مرد مشاره دوي پاکستان ديدار . است

 .داريد
 .   بايد به ميدان هوايي برومي. من رفتم. خوب، بسيار تشکر -

اين بود ماجراي گفتگوهاي سه جانبه و رهنمود رييس مجهور در 
 .زمينه

 
به وزارت خارجه  اسپنتااز رفنت داکرت عبداهللا و آمدن داکرت  

نگذشته بود در دفرت آقاي نويد نشسته بودمي و چاي مي  چندي
وزير در باره مساله پشتونستان و  موقفنوشيدمي و در باره 

چيزي که مهه را غرق در  -مناسبات با پاکستان سخن مي گفتيم
: مهه از خود مي پرسيدند -شگفيت زدگي و گمانه زني ساخته بود

انه و هنگامه از اين ماجراجويي کودک اسپنتاانگيزه هاي 
 برپايي بيهوده سياسي چيست؟

 :ناگهان سکرتر وزير آمده، رو به نويد گفت
 .بفرماييد. مشا را خواسته اند. جناب وزير مالقات دارند -

پس از چندي . نويد رفت و من به نوشيدن چاي ادامه مي دادم
. گونه هايش سرخ مي زد. نفس نفس مي زد. دو باره  برگشت

 :پرسيدم. نگران مي منوداندکي هم پريشان و 
 چه شده است ؟ -
گليم . ردارميبرييس صاحب، بايد برومي بار و بسرته خود را  -

چه مي دامن که بتوانيم ديگر اين . وزارت خارجه مجع است
رفيق مشا  از کوچه ديپلماسي هم نگذشته . جا کار کنيم

 . خدا خري وزارت خارجه و کشور را پيش کند. است
 چه شده است؟ -
در مذاکرات بيخي چرند مي . ق تان بسيار خراب استگپ رفي -

آن هم با هلجه هراتي . انگليسي اش بسيار خراب است. گفت
به دشوار مي توان درک کرد که چه مي . شکسته گپ مي زند

در گفته هايش تسلسل . بسيار مسخره است. خواهد بگويد
گاهي از آمسان و گاهي از ريسمان گز مي . منطقي هيچ نيست

. اي کاش به پارسي گپ مي زد تا من ترمجه مي کردم. کند
ميان او و داکرت . مني دامن چرا به انگليسي صحبت کرد
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از توانايي و تسلط داکرت . عبداهللا زمني و آمسان فاصله است
عبداهللا در پيشربد مذاکرات و پف کردن هاي شعار گونه و 

 گويي. گپ بسيار خراب است. نه، مني شود .اسپنتاکودکانه 
بيچاره حريان مانده بود ! او مي خواست به طرف درس بدهد

مشا حاال مي خواهيد در باره پشتونستان و . که چه بگويد
! خط ديورند به حتقيق ادامه بدهيد و به او گزارش بدهيد

هبرت است هر چه زود تر به فکر رفنت و . هيچ سودي ندارد
 .  پريدن شومي

 
در آملان داشتم،  اسپنتا با توجه به شناخيت که در گذشته از

 :به انديشه فرو رفتم و  گفتم
زماني تاريخ نويسان بزرگرتين اشتباه سياسي کرزي را    -

به جاي وي  اسپنتاکنار زدن داکرت عبداهللا و گماشنت داکرت 
درست است که  .در کرسي وزارت خارجه ارزيابي خواهند کرد

اد بوخوم، است –در يکي از دانشگاه هاي آملان اسپنتا
مگر، سياست شناسي . سياست شناسي و روابط بين امللل بود

. او سياست شناس است. چيزي است و ديپلماسي چيز ديگري
تازه از افغانستان هم سال ها دور . مگر ديپلمات نه

بوده است و حتا يک روز هم در اداره و در وزارت خارجه 
مشکل بزرگ او اين است که در مسايل . کار نکرده است

ه يی مانند تاريخ ديپلماسی منطقه، مسايل آسيای منطق
ميانه، مسايل پيچيده يی چون خط ديورند و مناسبات 
افغانستان و پاکستان و ريشه های اختالفات دو کشور و 

. مناسبات پيچيده ايران با غرب و جهان عرب وارد نيست
تدريس  -يفه اصلي خودظهبرت بود او را مي گذاشتند به و

 . او براي وزارت خارجه ساخته نشده است .ادامه مي داد
 :به فرموده استاد سخن سعدی

 ندهد هومشند روشن رای
 به فرومايه کارهای خطير

 بوريا باف اگر چه بافنده است
 نربندش به کارگاه حرير 
 

حاال که بوريا باف را به کارگاه حرير آورده اند، عاقبت 
هايي که نگراني من اين است که مهه دستاورد. ما به خير

ما در اين چند سال در عرصه ديپلماسي و سياست خارجي 
داشته امي، ضرب صفر خواهد شد و مناسبات با کشورهاي 
مهسايه و منطقه به شدت برهم خواهد خورد که اين کار 
اوضاع را به گونه دراماتيک و برگشت ناپذيري تريه خواهد 

ي با گفتارهاي زيبا و آراسته و سر دادن شعارها. ساخت
بيمار گونه در باره دموکراسي و حقوق زنان و بشر و داد 
زدن از عدالت بي آن که کمرتين اعتقاد و پابنديي به آن 
داشته باشد، تندگويي بي پرده در برابر کشورهاي مهسايه 

 . و منطقه مني توان راهي به دهي برد
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با آجنداهاي . من با ساختار فکري او آشنا هستم
سازشکاري ها، خودخواهي ها و جاه  بلندپروازانه شخصي،

طليب ها و با چهارچوب هاي بيمارگونه از پيش ساخته يي 
که او دارد، هرگز خنواهد توانست در سيماي يک ديپلمات 

حال از وضع مديريت و اداره در . پراگماتيک تبارز کند
نه خودش بويي از مديريت مي برد و . وزارت چيزي مني گومي

تا بر مسايل مسلط شود، . آورده استکساني را که با خود 
ما از آدمگري مي برآييم و کشور به خاک و خون خواهد 

.  کارهاي وزارت از مهني حاال رو به شاريدگي دارد. نشست
او ! »سايل که نيکوست از هبارش پيداست«بيهوده نگفته اند 

براي اين که وزير شود، در دادن تعهدات معامله گرانه 
بزرگان چنان جلو رفته است که در صورت به وکيالن و ديگر 

عملي منودن آن، نيم وزارت از وابستگان غري واجد شرايط 
 .وکيالن و معامله ساالران پر خواهد شد

 
بر ديري خنواهد گذشت که وزارت خارجه به سينه افتاده و  

عکس دوره داکرت عبداهللا که ديپلمات بسيار برجسته يي بود 
مهارت سياست خارجي را به گونه و توانسته بود با بسيار 

به (يي پيش بربد که يک نوعي موازنه را در سياست خارجي 
، )رغم اين که در مناسبات با امريکا اولويت مي داد

نگهدارد و مهسايه ها و کشورهاي منطقه را به گونه يي 
افغانستان به منزوي ترين  اسپنتاجماب منايد؛ در دوره 

حتا نزديک ترين دوستان آن  کشور جهان مبدل خواهد شد که
از آن رو گردانيده و ديگر خنواهند توانست به آن اعتماد 

در نظر جهانيان افغانستان کشوري خواهد شد صادر . کنند
آخرين فرصت هاي . کننده تندرويي، مواد خمدر و بي ثباتي

ديپلماتيک را براي رسيدن به يک تفاهم منطقه يي 
افغانستان را به سوي آبرومندانه برباد خواهد رفت و 

 .    سياهي، تباهي و بربادي رهنمون خواهد گردانيد
مگر او که در مهه جا از شايسته ساالري سخن بر زبان مي  -

 .آورد و شعار مي دهد
من مرده و !. باز خواهيم دهيد! پشت گپ نگرد نويد جان -

 . يک روزي سخنان مرا به ياد خواهي آورد. تو زنده
 

يکي . نويد را از وزارت خارجه راند تااسپنديري نگذشت که 
، راندن کارمندان اسپنتااز کارهاي ناشايست و ناپسند 

، ويد، داکرت زيوری، برومند، صيقلمانند ن شايسته و کاردان
 ...و  فرمولی، ويس، جميد، پروفيسور داکرت هامشی، آقای اچکزی

از وازرت و پر کردن وزارت از افراد و اشخاص وابسته به 
 . دان قدرت در کشور و سرسپردگان خود و باندش بودخداون

 
بعدها مستشار سفارت کرباي  -خنگوي وزارت خارجهس -نويد معز

مهه کساني . افغانستان در واشنگنت از خنستني رانده شدگان بود
که نويد را مي شناسند، مي دانند که او جوان بسيار نيکو، 

ند بود و هبرتين رادمنش، شايسته، پاک نفس، بي آاليش و توامن
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از . انگليسي را در تراز وزارت خارجه و افغانستان مي دانست
ديدگاه بسياري از کارمندان وزارت، راندن چنني ديپلمات حتصيل 
کرده و شايسته و مسلط بر انگليسي و عربي و اردو از وزارت 
خارجه يي که در آن مشار کساني که بر زبان انگليسي تسلط 

شتان دست فزونرت مني باشد، از گناهان دارند، از مشار انگ
  . است اسپنتاناخبشودني 

 
اوج کميدي هنگامي رخ داد که وزير خارجه تازه به به هر رو، 

پس از جناب رنگني دادفر اسپنتا که  -دوران رسيده افغانستان
نشسنت به کرسي وزارت خارجه سر از پا مني شناخت و ناز بر فلک 

براي خنستني بار در تاريخ و امر بر ستاره مي فرمود، 
بر پاکستان بيمارگونه يي  ناخبردانه و ديپلماسي ما با حلن

 !ادعادي ارضي منود و سپس هم بي درنگ حرف خود را پس گرفت
کاري که در تاريخ وزارت خارجه و سياست خارجي افغانستان 

 .پيشينه نداشت
 

هر چه بود، اين شگرد کودکانه، دستاويز خوبی به دست 
انی ها که از مدت ها در جستجوی هبانه يابی برای توجيه پاکست

و گسرتش بيشرت مداخالت بيشرمانه شان در امور افغانستان 
در هپلوی آن، امضای قرار داد مهکاری های . بودند، داد
در واقع م آن بند هن که( از سوی اسپنتا با امريکا اسرتاتيژيک

آشکار در امور  و چونان مداخله اعالم جنگ با کشورهای مهسايه
داخلی آن ها و چالش جدی در راستای سرنگونی رژيم های حاکم 

آخرين پر کاهی بود که ، )بر اين کشورها و بر اندازی آن بود
يک در کشور را شکستاند و افغانستان را به سوی  صلح اشرت کمر

    .ون گردانيدمرهنو خطرناک حبران ژرف 
 
 

 پايان
 
 
 
 

 را 153»رگسبزينه ب«دوست دارم اين 
 که ره آورد يک سال آزگار

 رنج و جانفشانی توافرسای شباروزيم است،  
 درويشانه و بی آاليشانه و از سر مهر

 »مرز کناری«پشتون های آزاده و سر بلند  : به پيشگاه 
 به پيشگاه آزاديخواهان دليری که در درازای سده ها

 با رنگ خون و افشره جان خويش 
 ويين کوهساران شاندر سنگ سنگ چکادهای ر 

 آيينه های  سروش های پر خروش آزادگی و رستگاری را
 رادمردانه آذين بسته اند؛ 

                                                 
شگفتی بر انگيز اين که رنگ پوش جلد چاپ اول کتاب هم سبز است که .  153

 .   معروف گشته است) سبزينه(» زيليونکا«از مهين رو در روسيه به 
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 .منايم اهدا 
 و در طاليه دفرت،...

 اين نبشته را پيشکش منايم 
 که نه شعر است و نه نثر  
 مگر هر چهار 154»نه تقويم و نه تاريخ،«و  

 يی و پيام  مهر است و پيک دوستی و گل باغ آشنا
 به اميد اين که باشد 
 به ايشان نويد رهايی

 از چنگال اهريمنی  استبداديان خون آشام و ستمگر خودی   
 و استعمارگران  آزمند بيگانه

  155»دينوزورهای سيرايی ناپذير  نفتخوار«و 
 آمده از سرزمين های دور  داده شود

 و مثلث برمودايی را که
 شدر يک کنج آن خان های حريص و هبره ک

 و درکنج ديگر آن کاهنان خون آشام وهابی و ديوبندی 
 و در کنج بااليی آن سياستبازان خود فروخته و آبرو باخته

 نوکران گوش به فرمان استعمار و استثمار -
 دژخيم وار سنگر گرفته اند،

 .در هم شکنانند
 » سپاهی اجير يغماگر«و باشد که ننگ نام 

 ان شانبرای مهيشه از جبين های پاک جوان
 زدوده شود

 : و فارغ از بيداد ايدئولوژی های حنس وارداتی... 
 اعم از  تندروی و بنياد گرايی آيينی

 و اولرتاناسيوناليسم نکبتبار و  تبارگرايی
 و ديگر ايسم های رنگارنگ و پر ارژنگ؛

 و به دور از شگردهای سازمان های جهنمی اطالعاتی 
 کراسی و ترفندهای مناديان حقوق بشر و دم

 با آسايش و آرامش 
 در ديار آبايی  خويش 
 که کنون دردمندانه و سوگوارانه 
کارزار کشاکش های بی پايان  گيتی ستانان و جهانگشايان گرديده  

 است، 
 شادمانه بسر برند

 و پژواک آهنگ پر نشيد رامشگران هبروزی و شادکامی
 در سپهر کوی و برزن های شان،

 طنين افگن گردد 
 به اميد اين که و ...

 ديگر کودکان بينوای شان
 از نعمت علم و فرهنگ و دانش و بينش  حمروم نشوند

 و به جای رفنت به مدرسه های نکبتبار ديوبندی 
 به سوی  دبستان های عشق و مهرورزی بشتابند

و شعارها شان به جای شعارهايی که در اين مدرسه ها سر داده می 
 شود

                                                 
نه تقويم و نه «اشاره به نوشته يی است از استاد باخرتی  زير نام .  154

و ...«که در سال های دهه هشتاد در طاليه دفرت » تاريخ؛ مگر هر دو
 . استاد ناظمی نگاشته بودند» آفتاب منی ميرد

ان در دفرت در سخنرانيم در خنستين ميز گرد مشرتک افغانستان و اير.  155
دينوزاور «مطالعات سياسی و بين املللی وزارت خارجه ايران اصطالح 

منت سخنرانی و مقاله ارائه شده در . را به کار برده بودم» نفتخوار
مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه افغانستان و «ميز گرد هم در فصلنامه 

 .  آمده استوزارت خارجه ايران » آسيای مرکزی و قفقاز«هم در فصلنامه 
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 رهگيری و کشنت و فزوخنواهی زدن و بسنت و تاراج و -
 و يا شعارهای نوشته شده در تکه های سرخ 

 !به پيش به سوی سراب بازگردانيدن سرزمين های برباد رفته -
 !»پشتونستان بزرگ«و تشکيل  

 دامی که از سوی جهاخنوران برای در بند کشيدن شان
 و تسخير سرزمين های شان

 پيشاروی شان  گسرتانيده شده است
 : کان واال تبار شان مانند ني

 پندار نيک،گفتار نيک، رفتار نيک و کردکار نيک گردد  
 و قلب تپنده جوانان دلير و پر غرور اين تبار پاک...

 157قارن تبار  156اين ايرانستانيان
 سپهداران سرزمين های اهورايی -
 که مشار سپاهيان شان سر به هزار هزار می زند، 

 آماج خدنگ های زهر آگين
 يرهای آهيختهو مشش 
 اهريمنان سرازير شده از خاور و باخرت  نگردد  

 و زنان و دوشيزگان رجنديده اين مرز پر گهر...
 ديگر در سوگ فرزندان و شوهران

 و پدران و  برادران خود 
 ننشينند 

 و با اشک های خونين شان 
 خاک های تفتيده سرزمين طلوع  خورشيد را منناک نسازند

 و گيسوان پاک شان 
 فرش راه جهاخنواران باخرت و خاور  

 .و پايمال سم ستوران شبيخونيان بيدادگر نگردد
 و ديوار های استوار و سترب کاشانه های دژ آسای شان

 زير هبمنی از سرب داغ مخپاره ها و مب های آتش زا  
 و موشک های کروز و اسکاد و اوراگان و گراد

 با خاک يکسان نگردد 
 و کشتزاران شان

 ر زجنيرهای زرهپوش ها و زرهدارهای سنگينزي 
 به تلی از خاک مبدل نگردد 

 و به اميد اين که 
 از سرتوخناک نوار  مرزی

 به جای بته های ترياک و خشخاش و چرس و بنگ
 گل های نسرتن و ميخک و نرگس

 و درختان ناژ و کاج و بيد برويد 
 گردد 158»نو هبار هزار خرمن گل«و هر هبار نو شان، 

 اين که سخنوران بزرگ در پايان هر سالینه 
 : برای شان در چکامه ها و چامه های شان بسرايند 
در کشور خونين کفنان ره  -گوييد به نورزو که امسال نيايد«

 »نگشايد
 و به اميد اين که 

 »دربند«در سيماهای گرفته و پر آزنگ تفنگداران  قبايل 
 159»فرهنگمند«روزی چهره های فرمهند مردان 

                                                 
 .مهتاواژه يی که برای فالت ايران برگزيده ام –ايرانستان .  156

نژادش  -سپهدار چون قارن نامدار: اشاره به بيتی از شاهنامه است .  157
 ز افغان سپاهش هزار

اشاره به بيتی است از روانشاد استاد خليلی که در وصف سروده های .  158
غزل آبدار  –ار هزار خرمن گل نو هب: جاودانی رهی معيری سروده بودند

 تست رهی
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 ديده شود» آزاد«و خامه پردازان به راستی  
 و بر فراز برج و باورها وکنگره های قلعه هاشان 

 ،»سياه اژدهاپيکر«به جای پرچم های 
 کاويانی» درفش های چو سيمرغ واال سپيد«  

 160.»تابنده شيد سر بکشد«به سوی
 و سر اجنام هم  اين که با آگاهی يابی  از تاريخ راستين شان

تاريکی ها بيفشانند و رنگين کمانی از راستينه ها پرتوی بر 
 بيارايند

 و زنگارهای نفرت و کينه توزی و بد بينی را
 که تاريخپردازان ياوه گوی

 و تاريخسازان سيه کار و افسونگر 
 که نفرين باد بر ايشان و لعنت باد بر آن ها -

 با ژاژخايی در ژرفای قلب های پاک شان 
 اران  و مهسرزمينان شاننسبت به مهريشگان و مهتب

 کاشته اند، بزدايند
 و دادگرانه

 چراغ پر فروغ آرمان رهايی 
 و  برادری و برابری را

 .فانوس ره سازند  
 ايدون

 
 

  
 

 
 
 
 

 زندگی نامه 
 

                                                                                                                                                             
از پردازهای رمحان بابا است که من  -» فرهنگيالی«اشاره به واژه .  159

 .ترمجه کرده ام» فرهنگمند«آن را  به پارسی دری 
 :اشاره به اين بيت های شاهنامه است.  160

 کشيدن خبواهد به سوی هوا -درفشی سيه پيکرش اژدها
 کشيده سرش سوی تابنده شيد -درفش چو سيمرغ واال سپيد 

 



 350

 
 

در شهر .) خ.ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اکترب سال 
آموزش های خنستين را در شهر . مزارشريف پا به گيتی هناد

آموزشگاه فنی ختنيکم نفت و  1987به سال . گاهش فرا گرفتزاد
 .گاز مزارشريف را به پايان رسانيد

 
شامل دانشکده زمين شناسی دانشگاه  1979آريانفر به سال 

دانشگاه را به درجه  1985در تابستان . دولتی مسکو شد
 .ماسرتی پايان برد

 
وابط سرپرست مديريت ر 1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 

طبع و نشر ) وزارت(فرهنگی و ارتباط خارجه کميته دولتی
او در مهين سال به عضويت اجنمن نويسندگان . افغانستان بود

 . افغانستان پذيرفته شد
 

در بنگاه های نشراتی  1989تا ماه فربوری  1986از ماه جون 
مسکو به عنوان سر ويراستار » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«

ويرايش بيش از بيست اثر در زمينه های  کار کرد و در
تاريخ، اقتصاد، گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم 

در مهين سال ها بود که به مسايل . طبيعی و فنی سهم گرفت
اقتصادی دلچسپی گرفت و با مشاری از شرکت های خصوصی 

 . افغانی مهکار شد
 

از . شد در شهر فرانکفورت آملان پناهگزين 1989او به سال 
به آموزش زبان آملانی پرداخت و به  1990تا پايان  1989سال 
در  1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991سال 

انستيتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم سيربيا روی 
اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع «رساله دکرتا در زمينه 

و افغانستان در معاصر و نقش آن در آينده آسيای ميانه 
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از خاستگاه های نفت و گاز در مجهوری  پيوند با هبره برداری
زير  »های تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين اقتصادی

نظر پروفيسور فريدمان کار کرد مگر شورخبتانه نتوانست به 
دليل دگرگون شدن اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را به 

 . پايان برد
 
 

مدت چهار سال در يک شرکت  1995تا پايان  1992از اواخر 
مشورتی آملانی در فرانکفورت کار کرد و در مشاری از 
. سيمينارهای اقتصادی در باره شوروی پيشين اشرتاک ورزيد

مهچنان در کار چند پروژه بازسازی و نوسازی در روسيه سهم 
 . گرفت

 
اريخ به اين سو، سرگرم پژوهش در زمينه ت 1996آريانفر از 

. ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای ميانه و روسيه است
ده اثر در زمينه تاريخ افغانستان، سه اثر يازاو تا کنون 

در باره تاريخ ايران، سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر 
ترمجه و ) صفحه 5300اثر در  دهنزمجعا (در زمينه زمين شناسی

 . چاپ منوده است
 

ی دهه هشاد سده بيستم در چند پروژه او مهچنان در سال ها
تدوين فرهنگ روسی به دری از مجله فرهنگ واژه های فنی 

 . روسی به دری سهم گرفته است
 

» جمموعه مقاالت«از اين ها، وی پنج اثر را در سيمای  گذشته
 3500صفحه تاليف منوده است و هفت اثر ديگر را  در  1517در 

 .صفحه گرد آوری و نشر منوده است
 

در مست رييس  2006تا ماه اکترب  2003آريانفر از ماه جون 
. مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه کار کرده است

طی اين مدت، وی انستيتوت ديپلوماسی وزارت خارجه را 
بازسازی و نوسازی و مرکز مطالعات اسرتاتيژيک را پی ريزی 

سايل سياسی در مهين مدت، او ده اثر را در زمينه م. منود
فصلنامه مطالعات «ويرايش و چاپ منود و جمله يی را به نام 

 . صفحه به چاپ رسانيد 1500در دوازده مشاره، در » اسرتاتيژيک
 

در مهين سال ها، پروژه های حتقيقی يی زير نظر او به نام 
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی « های

ی اروپايی در تامين امنيت، ثبات نقش کشورها«، »افغانستان
نقش افغانستان در سازمان «و » و بازسازی در افغانستان

» هانس زايدل«به کمک بنياد» های مهکاری اقتصادی منطقه يی
مجهوری فدرال آملان پيش برده شد که در چهارچوب اين پروژه 

اکادميک در مرکز  -ها، ده ها سيمينار و کنفرانس علمی
اشرتاک دانشمندان  ژيک وزارت امور خارجه بامطالعات اسرتاتي

 . داخلی و خارجی سازماندهی و برگزار گرديد
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به ابتکار او  2006مهچنان در مهين چهارچوب، در ماه اپريل 

کنفرانس بين املللی يی در تاالر کنفرانس های بين املللی 
کشور منطقه پانزده  وزارت امور خارجه با اشرتاک دانشمندان

 . ديدبرگزار گر
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه های مسايل 
افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو، نوواسيبيرسک و 

در (بشکيک  ؛)در ازبيکستان(تاشکنت  ؛)در روسيه(کيميرووا 
و مهچنان در ) قزاقستان(آستانه و آملاآتی  ؛)قرقيزستان

 ؛)ری فدرال آملانمجهو(در فرانکفورت » خانه فرهنگ روسيه«
در (و برکلی) در انگلستان(و نيز لندن ) ترکيه(استانبول 

ايراد منوده و در بسياری از کنفرانس های ملی و  ؛)امريکا
بين املللی به ويژه در ايران، قزاقستان، ازبيکستان، 

ترکيه و روسيه به امارات متحده،  آملان،قرغيزستان،
رانی منوده و رياست منايندگی از افغانستان اشرتاک و سخن

بسياری از هيات های علمی و رمسی کشور را به عهده داشته 
 . است
 

آريانفر از ديدگاه سياسی هوادار انديشه های دمکرات است 
تا  2006وی از . و به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد

در . ا.ا.ه جبه مست سفير کبير و مناينده فوق العاد 2009
 .د که بنا به داليل سياسی برکنار شدقزاقستان کار می کر

 
در  پژوهشکده خاور شناسی فر هنگستان علوم   2006در سال 

مجهوری قزاقستان در شهر آملاآتی ثبت نام و زير نظر بانو 
رييس پژوهشکده آغاز  -پروفيسور داکرت مرواريد ابو سعيدوا

افغانستان در هپنه سياست «به کار روی رساله دکرتا زير نام 
که به رغم (منود » جهانی در سده های نزدهم و بيستم های

نافرجام ماندن آن به شکل رمسی، کار روی آن تا کنون ادامه 
 ).  دارد
    

 آثار
 :ترمجه ها

، گروهی از دانشمندان روسی، بنگاه زمين شناسی برای مهه -1
 1980، مسکو، »مير«انتشارات 

ی، ، گروهی از دانشمندان روسخاستگاه های نفت و گاز -2
 1984، مسکو، »مير«انتشارات 

، يفريم )برای کودکان و نوجوانان(، آمسان پر ستاره -3
، مسکو، )رنگين کمان(، »رادوگا«لويتان، بنگاه انتشارات

1985 
، مسکو، انتشارات )داستانی برای نوجوانان( مرغزار پاک، -4

 1986، )رنگين کمان(» رادوگا«
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ده ارتش سرخ فرمان -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5
در افغانستان و بعدها معاون وزير دفاع روسيه و کنون 
 استاندار مسکو، چاپ دفرت مطالعات سياسی و بين املللی

 1996وزارت امور خارجه ايران، هتران، 
ارتشبد حممود  افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی، -6

مشاور ارشد نظامی داکرت جنيب، و بعدها رييس  -قارييف
 1997علوم نظامی روسيه،کلن،  اکادمی

، الکساندر لياخفسکی، )در دو جلد( توفان در افغانستان -7
 1998فرانکفورت، 

، نوشته گروهی از دانشمندان افغانستان مسايل جنگ و صلح -8
روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، 

 1378، هتران، »نشرانديشه«زير نظر پروفيسور داويدف، چاپ 
نوشته گروهی از استادان دانشسرای  افغانستان، جنگ در -9

، »ميوند«زير نظر پيکف، انتشارات  تاريخ نظامی روسيه،
 .2000پيشاور، 

جمموعه مقاالت ادبی، نوشته گروهی از (خاور و باخرت، -10
دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم 

 2000پيشاور، » ميوند«روسيه، انتشارات 
، نوشته الکساندر ده های جنگ افغانستاندر پشت پر -11

مشاور ارشد نظامی رييس مجهور بربک کارمل،  -مايوروف
 2001، دهلی نو، »پامير«انتشارات 

ايران و  :شوروی ها و مهسايه های جنوبی شان -12
نوشته پروفيسور ) 1939-1917در سال های ( افغانستان

 2001، دهلی نو، »پامير«ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 
. پالستون،  و. و افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13

 2001، پيشاور، »ميوند«اندريانف،  انتشارات 
پيرامون جتاوز شوروی بر ايران و (جتاوز بی آزرمانه؛  -14

استاد بازنشسته  -، پروفيسور دکرت موسی پارسيدس)خبارا
تاريخ در دانشکده کشورهای آسيا و افريقا وابسته به 

  2000، پيشاور، »ميوند«کو، انتشارت دانشگاه مس
روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان روسی از  -15

دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان پرتبورگ، انتشارات 
 2003، کابل،  »ميوند«

، نوشته »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16
 2006 ، کابل،»ميوند«مال فيض حممد کاتب هزاره، انتشارات 

رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان،   -17
انتشارات کاوه، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 

 2010کلن،
سياست قدرت های بزرگ در (نربد افغانی استالين   -18

، نوشته پروفيسور داکرت يوری )افغانستان و قبايل پشتون
 چاپ زيراستاد دانشگاه ليپيتسک،  -تيخانف

ن در افغانستان، داکرت والديمير دولت و اپوزيسيو -19
 بويکو، زير چاپ
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 صفحه  5300ده اثر در بيش از نز

 
 :نوشته ها 

، کابل، »ميوند«گزيده داستان های کوتاه، انتشارات  -1
2006  

جمموعه سخنرانی ها در (افغانستان به کجا می رود؟  -2
  2003کابل،  ،)اروپا و امريکا

، کابل، وعه سخنرانی هاافغانستان بر سر دو راهی، جمم -3
2005  

  2006کابل،   افغانستان در چنرب گردباد سهمگين تاريخ،  -4
ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان افغانستان، جمموعه  -5

 2010انتشارات کاوه، کلن، سخنرانی ها، 
 

 صفحه  1517پنج اثر در بيش از 
 

 :  آثار گردآوری و تدوين شده
ين امنيت، ثبات و بازسازی نقش کشورهای منطقه در تام -1

 2006، کابل، )جمموعه مقاالت(افغانستان
 2005، کابل، )جمموعه مقاالت اطالعاتی(افغانستان و جهان -2
گزيده مقاالت گرد نزديک می شود، » پايان خط«: »ديورند« -3

، کلن، »کاوه«انتشارات  آوری شده از شبکه های انرتنتی،
2009. 

 
 صفحه 1330سه اثر در بيش از 

 
 :اب ها و کتابواره های آگاهی خبش انرتنتیکت

آذرخشی در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد آوری شده از  -1
  2006شبکه های انرتنتی،  

چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد آوری شده    -2
   2008از شبکه های انرتنتی، 

سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک در کهکشان  -افغانستان -3
ناتو درگورستان ابر قدرت ( سياست های جهانیناپيدای  

 )ها
 نويد هبروزی يا پيک سيه روزی؟ :راهربد نوکاخ سفيد  -4
 

 صفحه 2500چهار اثر در 
 

 
 :ويرايش آثار

در  از مجله بيست اثر صفحه، 10000سی عنوان کتاب در بيش از 
ثر در اده بنگاه های پروگرس، مير و رادوگا در مسکو و  
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رکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه بنگاه انتشارات م
 افغانستان در کابل 

 
 

 :اهتمام در چاپ آثار
اثر به زبان  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از مجله

 :انگليسی و سه اثر مهم در تاريخ ديپلماسی کشور
کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و ليال  -1

  2005ری، کابل، پوالدا، ترمجه استاد داکرت پنجشي
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد خنست، لودويک آدمک،  -2

 2005ترمجه استاد زمها، انتشارات پاييز،پاريس، 
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم، لودويک آدمک،  -3

   2005ترمجه استاد صاحب زاده، انتشارات پاييز، پاريس، 
 

  صفحه 1300در بيش از 
 

 : رايش  مقاالت در  جمالتنگارش و وي
 )فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک( چاپ دوارده مشاره جمله

 
 صفحه  1500در   
 

 :چاپ مقاالت در نشريات پريوديک خمتلف
از مجله در افغانستان در  شهرهای کابل و مزارشريف، 
ايران، روسيه، قزاقستان، قرغيزستان، امريکا، انگلستان و 

 .آملان
 

 صفحه 500در 
 
 
اثر  75از مجله (صفحه  24000 بيش از عا هشتاد و يک اثر درمج

 3000اثر چاپ ناشده در ششصفحه و  21000چاپ شده در بيش از 
 )صفحه

 
آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار در افغانستان ريکورد 
به مشار می رود و در تراز گسرته زبان پارسی دری از اين نگاه 

ی چون داکرت باستانی پاريزی ايشان را می توان با بزرگان
 .  مقايسه منود

 


