
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
  ١٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٠/٠٣/٢٠٠٩                                   نجاتعبداهللا 

  
  )٨(افغانستان 

   ستراتژیک-مناسبات افغانستان پاکستان درمنگنه بازی های سياسی
  

 وقانوني، تاریخي و نژادي فرهنگي .   در دیدگاه شماري از افغان هاسه عنصر منطق مساله پشتونستان را ميسازد
ر در این در درون دربا. این مردم همواره جز افغانستان بوده و پشتون اند) . نبود(طرف امضاهم پاآستان نيست 

یكي براي تصحيح و تالفي غلطي هاي گذشتگان مبارزه مي آرد و طرف ) گویند(مورد دو موضع وجود داشت آه
و با خود مختاري . وبه نوعي آنفدریشن دوآشور هم ميالن داشت. دیگر مشكل محاط به خشكه بودن را محك ميدانست

  . ایالتي پشتون ها و راه به بحر راضي بود 
 درآغاز حل مسله پشتونستان خوشایند نبود زیرا آنرا نشانه بوجود آمدن صف بندي جدید سياسي، براي شوروي هم

  ).٦٣. (جغرافيایي در منطقه دانسته و با اهداف استراتيژیك آن ها در تضاد و تناقض پنداشته ميشد 
 قرار گرفت و با روي آار پاکستان به سيتو و سنتو، شوروي در عقب داعيه پشتونستان سياست های افغاني با پيوستن

و تضاد منافغ غرب شوروي و . شكل گرفت) هند، شوري و افغانستان(آمدن حكومت محمد داود خان این مثلث
در . پاآستان افغانستان استقامت هاي مخالف و جهت گيري متضاد دو آشور پاآستان و افغانستان را سمت و سوداد

داآتر خان در .  موضع گيري پشتون هاي آنسوي مرز هم دوگانه شدجوار موضع گيري هاي دو گانه در حكومت آابل
شخصيت هاي دیگر قومي، مذهبي هم برموجودیت پاآستان مهر تایيد . پاچاخان برعكس. حكومت پاآستان داخل شد

در حين ادغام پاآستان در یك یونت آه در واقع عكس العمل پنجاب در برابر بنگال بود ، حكومت آابل . گذاشتند 
اعيه پشتونستان را علم نمود و حكومت بریتانيا از اعمال حاآميت پاآستان بر ایالت سرحد و منطقه شرق دیورند د

  )٦٤.(تاآيد آردند
صحبت هاي ایوب خان آه اقليت به اآثریت بپيوندد و پيشنهاد مشابه درهمين رابطه ازجانب منظور قادر چهودري به 

 هرانه حكمرانان پاآستان را در برابر موضع گيري ضِعيف افغانستان نعيم خان حين سفرش به پاآستان بازي ما
 روشن ميسازد و امروز هم این بازي به گونه اي دیگردر برابر دولت افغاتستان دربازی از نوع دیگری  در یک پس

به ! ن اقليت آیا بوی پيوست. (زمينه اجتماعی  با تخویف و هراس افگني بنياد گرایي و اسالميست ها دنبال مي گردد 
  )از آن به مشام نمی آید؟!اکثریت 

بهر رو در مسير مناسبات متحول و غير دوستانه دولت هاي پاآستان  و افغانستان امتياز پاآستان این بود آه با اتكا 
 برتجارب و اداره هند بریتانوي، و پشتوانه اقتصادي و تجاري همزمان حمایت سياسي دیپلوماتيك انگليس را نيز دارا
بود و با ورود به دهه پنجاه رقابت هاي اردوگاهي و حاد گر دیدن جنگ سرد آه در حقيقت ادامه بازي هاي ابر قدرت 

در نتيجه اختالفات . هادر یك فاز جدید و ورود بازیگران جدید بود تنش ها را بيشترو موضوع را پيچيده ترکرد
فشار اقتصادي تجاري از سوي . گرمتر و شدت بيشتر یافتسياسي و شموليت در پيمان سيتو وسنتو داعيه پشتونستان 

نا گفته نماند آه در تغيير و تعدیل . پاآستان و بي التفاتي غرب، افغانستان را در ژیوپولتيك منطقه رو به مسكو آرد
موانع ميان حكومات افغانستان پاآستان عالوه از مشكل مرزي سياست هاي منطقوي بازیگران بزرگ نيز نقش  

  .ت داش
تا پيش از ایجاد پاآستان حكومت آابل با جانب بریتانيا سروآار داشت و دیدگاه سياسي دولتمردان افغانستان منبعث از 

اگر چه استقالل افغانستان، سرنوشت افغانستان را بحيث آشور مستقل رقم زد . حاالت همان روابط وشرایط بود
از داشت ولي جيوپولتيك افغانستان و جبرجيواستراتيژیك منطقه وافغانستان براي تامين مناسبات با آشور ها دست ب

به این معنا آه افغانستان آشورمحاط به خشكه با مناسبات . فرصت انتخاب آزاد و دلخوا از افغانستانرا گرفته بود
. را نداشت اقتصادي بسيار عقب مانده و طبيعت خشن  شرایط و توان به پاه ایستادن و ایجاد نظام با ثبات -اجتماعي

این وضعيت بخاطري به مصيبت بدل گردید آه در متن مناسبات .  محاط به خشكه بودن في نفسه مشكل اسا سی نبود
قطع گردید )ها(با آشور هاي همسایه دسترسي آزاد افغانستان به آشورهاي جهان از زاویه منافع ومالحظات آن کشور

رنج و محن این مجبوریت عامل بسيار نيرومند در وابستگي . ها گردیدو تابع لزوم دیدها و منافع سياسي استراتيژیك آن
  . حكومات افغانستان به خارج بود 

آشور پاآستان در پایان دهه شصت ميالدي در نتيجه جنگ هند و پاآستان و نتایج نكبت بار آن در وضع بدي قرار 
پاآستان آبستن تحوالت و خيزش هاي . یدگرفت و جنرال ایوب مجبور به استعفا وانتقال قدرت به یحيي خان گرد

دیموآراتيك بود دولت ناگزیز به تدویرانتخابات شد آه در نتيجه آن مجيب الرحمن رهبر حزب عوامي ليك اآثریت 
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ولي بنا به شرایط و برنامه مجيب الرحمن آه از اراده سایر بنگالي ها . آرسي ها پارلماني آشور را از خود ساخت
وجدایي آن ها را در پي آورد و پاآستان درنتيجه این )  غربي-شرقي(حران اختالف دو پاآستان نمایندگي مي آرد ب

در پاآستان غربي حزب . اما ناگزیربه پذیرش استقالل بنگله دیش شد . بحران و جنگ مغلوب و سرخورده گردید
ی را ترتيب وساختار جدید بوتو در گام نخست قانون اساس. قدرت را بدست گرفت. مردم آه برنده انتخابات بود

سياسی پاکستان تصویب وتسجيل گردید و حكومات صوبایي بلوچستان و صوبه سرحد که از سوی احزاب  پشتون 
وبلوچ تشکيل گردیده بود؛ بوتو که به شيوه دموکراتيک به قدرت نایل گردیده بود برای حفظ قدرت حزبي و دوام 

 اش در برابر حكومات صوبایي برخورد کرد و به زور متوسل زمامداری با منش رهبران شرقی و جهان سومي
گردید و زمانيكه تظاهرات آاروان دموآراسي در لياقت باغ راولپندي به خاك و خون آشيده شد، نشنل عوامي پارتي 

این بعد از . عكس العمل نشان داد و گفت آه این مرمي ها و این خشونت نثارو دامنگير زمامداران پاآستان خواهد شد
 ) ١٩٧٥. ( خشونت ها دامنه اش وسيع شد و به بلوچستان هم سرایت آرد تا جایيكه حوادث خونيني را ببار آورد 

)٦٥ (  
روحيه . زیرا بنگله دیش مستقل شد .  ه ش سردار محمد داودهمزمان است با تحوالت پاآستان١٣٥٢آودتاي سرطان 

ولي عامل آن تنها استقالل بنگله دیش نبود بلكه بيشتر .  آردآزادیخواهي به سایر ایاالت پاآستان غربي هم سرایت
ناشي از وضع رقتبار پاآستان غربي و رهبري تازه دم روشنفكري جهان سومي بوتو و خشونت نظام حاکم نيزاثر 

با روي آار آمدن بوتو و تجربه ناآام تجزیه پاآستان بوتو در موضع گيري سياست خارجي آشورش تجدید . گذار بود
از جامعه آشور هاي مشترك المنافع و . روابط اش با شرق وغرب از جمله چين و شوروي رابهبود بخشيد. ظر آردن

مجموع . پيمان هاي ضد آمونيستي فاصله گرفت و حتی با متحدین شوروي در سایر آشورها رابطه بر قرار آرد
ر مواضع خود تجدید نظر آند و در این اصالحات و موضع گيري بوتو شوروي را قانع آرد تا در قبال آن آشور د

حتی . راستا مسئله پشتونستان را آه تا آن زمان مورد حمایت شوروي بود؛ در سياست خارجي شوروي رنگ باخت
به حكومت افغانستان القاء آرد تا در سياست هایش در برابر پاآستان تجدید نظرآند براي حكومت داود این تغيرات 

  .اما با دریغ که اشتباهات تکرارشد.را در وضعی قرار داد تا در مسئله غور مزید نمایدهوشدار دهنده بود و وي 
 پاآستان با تصویب قانون اساسي نظام فدرال را با حفظ حقوق صوبایي مستقرآرد و حزب نشنل عوامي پارتي آنرا 

زانانه بوتو و مشكالت اجتماعي پذیرفت و به پروسه اشتراك در نظام جامه عمل پوشانداما چنانکه گفتيم سياست تك تا
سياسي عميق آه در پاآستان موجود بود وي را به خود آامگي آشاند و مخالفت با رژیم وي به مبارزات مسلحانه 

بوتو این عمل را ناشي از اراده دولت هند و افغانستان ميدانست و اظهار داشت، همان طوریكه دولت افغانستان . آشيد
به این اساس ما راه هاي داریم آه با استفاده .... ماهم ميدانيم آه نقاط ضعف آن ها آدام است نقطه ضعف ما را ميداند 

حكومت بوتودرزمره ای اقدامات خالف حکومت ) . ٦٦.(از آن ميتوانيم داود را قانع سازیم آه به مشكالت ما نيفزاید
هم . ی راهم برضد رژیم داود سازمان دهي آردو برنامه هزارگ)  منزل آاآاجان(افغانستان برنامه رادیویي تبليغاتي 

چنان باروي آار آمدن داود و همكاران نزدیك بخش حزب دموآراتيك خلق و اشتراك عناصر آن حزب در ترآيب 
دولت جمهوري چالش جدید ولي از قبل موجود یعني گروههاي مذهبي سياسي را در برابر وي قرار داد و برخورد 

وي سبب شد تا آن ها به پاآستان پناه برده و به این ترتيب وسيله بسيار موثر جهت مداخله در بالمواجه رژیم با این نير
پاآستان هم این نيروي ها را آه به سرنگوني مسلحانه نظام باور داشتند تربيت و . افغانستان نصيب پاآستان گردید

 و پنجشير دست به عمليات مسلحانه  در مناطق لغمان، سرخرود ارگون١٣٥٤آموزش نظامي داد و همين ها در سال 
زدند که ناآام و دوباره متواري وبه پاکستان پناهنده گردیدند و این پيامي بود آه داود خان را بيشتر متوجه اقداماتش 

  . در رابطه با اسالم آباد ساخت 
 آه با  ایران  در از این زمان است آه داود خان به تجدید نظر در موضعگيري هایش پرداخت مسئله آب هيرمند را

و (!) زمان صدارت موسي شفيق نهایي گردید بود و وي در آغاز جمهوریت با آن مخالفت داشت به گونه اي پذیرفت
). ٦٧. (هم چنان پيامش را به آدرس پاآستان آه افغانستان پناه گاه امن و مخالفين حكومت پاآستان نخواهد شد رساند

ت تغيرات در موضع گيري هاي خارجي پاآستان و شوروي آه من بعد از نخس. در این جا بردو مورد تامل آرد
زیرا موضعی را که بوتو اتخاذ کرده بود چراغ سبز به مسکو تلقی می شد دوم  . داعيه مطلوب داود پشتيباني نميشد

اي نزدیكي با بخش حزب دیموآراتيك خلق و شوروي مخالفت ها در داخل را برضد رژیم وي دامن ميزد و نيروه
بنًا ایجاد حفظ موازنه . محافظه آار جامعه آه هميشه آفت آفرین بودند دولت وي را از داخل متزلزل و متالشي ميكرد

با آن . داود  قصد برهم زدن مناسبات با مسکورانداشت.  با پاآستان و روي آوردن به سياست چند جانبه را بر گزید
 هميشگي وي آه رشد اقتصادي و اجتماعي بود و در ماندگي در آه از موقف آن آشور آزرده بود هم چنان دیدگاه

سياست هاي آه تا آنون دنبال آرده بود وي را متقاعد به گزینش رویکرد جدیدوهمکاري با همسایه هاي شرقي و 
  . غربي برای دریافت آمك هاجهت انكشاف ملي به سوي منابع غربي گردانيد 

کسينجر وزیر خارجه وقت امریكا از آابل دیدار آرد و . وعده هاي داده شد. درفت و آمدها با این آشورها بيشتر گردی
اما در این وعده شرط آنار آمدن با پاآستان و . دولت ایران وعده بلند باالیي درساختمان وانکشاف افغانستان آرد

 از آشور هاي انصراف از پشتونستان ضميمه آن بود و در دگرگوني همين موضع گيري ها بود آه بوتو و داود
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از ). ٦٧.(همدیگر دیدار و در ضمن آن گویا توافقي را امضا آردند آه خط دیورند سرحد بين المللي شناخته شود 
اني ميكرد واین امر را بپيشنهاد آشور ایران در این موضوع شمارزیادي ازآشورهاي اسالمي متمایل به غرب پشتي

ظ سياسي براي رهایي از وابستگي یكجانبه به شوروي توصيه مي هم از لحاظ رشد اجتماعي اقتصادي و هم از لحا
محمد ظاهر شاه هم از زمان حاآميتش با این راه حل مخالفت نداشت ولي در سطح جامعه وهم در ميان . آردند

اعضاي  خانواده سلطنتي در این مسله توافقي وجود نداشت وجو حاآم جنگ سرد هم هيزم برآتش داعيه پشتونستان 
چنانچه مخالفت در سازمان ملل متحد براي پذیرش عضویت پاآستان با مشوره محمد نعيم خان صورت . زودمي اف

ولي دیر شده بود و فضای مکدری را بوجود آورد . گرفت و وزارت خارجه وقت مجددًا هدایت به تجدید تصميم داد
  . است وبا یقين آامل موضع گيري داود خان در مشوره نعيم خان نقش مسلم داشته 

به هر رو، با وجودیكه داود خان شخص بی تجربه و نا آشنا با سياست هاي آشور هاي بزرگ و بازي جنگ سرد 
نبود ولي با وصف تصميم تغيرات گام به گام؛ العقالنيت برخاسته از حریم خانواده گي وعدم آمادگي نظام سياسي 

ند براي عملکرد وپياده کردن این گرایشات دولت داود خان وفقدان آمادگی وایجاد  پشتوانه اجتماعي سياسی قوی توانم
قرباني شرایط و وضعي شد آه افغانستان را در ساحه نفوذ شوروي قرار داده بود و بيرون رفتن از آن بدون آمادگي 

 ولي افغانستان آشور محصور، بسيار عقب مانده در امتداد بازي هاي بزرگ با تهاجم چهارم. نيرومند نامسير شده بود
در نتيجه این بازي حایلي را آه ميراث استعمار کهن بود از ميان رفت و شوروي در بازي . این بار از شمال واقع شد
  . اشغال افغانستان گيرماند 

تحوالت ایران در نتيجه انقالب اسالمي در استراتژي های منطقوي دگر گوني هایی ایجاد آردکه خطر آن هم برای 
  . روي مسئله ساز وهر دو را باچالش موازنه وتهدید مواجه آرد  امریكا و هم شو-عزب

باروي آار آمدن نيرو هاي طرفدار شوروي به صحنه قدرت سياسي افغانستان انقالب اسالمي ایران هم بر رویداد 
رفدار پایگاه ایدیولوزیک تمام عياری از استقامت غرب در برابر دولت  ط. هاي افغانستان  تاثيرات مهمي بجا گذاشت

جنگ افغانستان جنگ آفر و اسالم گردید ولي با ابعاد گسترده تر از داعيه ملي، بلكه داعيه جهان . مسکوبوجود آمد
جنگ تمام عياري آه همه در سطوح مختلف در آارزار آن حضور داشتند اما در نبردهاو . اسالم و جهاني شد

ت جنگ هاودر گيری هاومردم افغانستان قربانيان رویارویي ها افغان ها و نيرو هاي نظامي شوروي مواد سوخ
غرب با تمام دولت هاي .  اسالميت هاي آشور هاي مختلف  نيزدر رویداد ها دخيل گردید ند. اصلی این دهشت بودند

متحد اسالمي اش این روند را حمایت آردند و اما پاآستان آه مبناي و جودي اش، دین پناهي و خصومت با 
ر بندي واستقامت استراتژیک  آن بيشتر مرهون الطاف انگليس و بعد ها امریكا بود در خط مقدم همسایگان و ساختا

این آشور توانست گام بگام، زیر آانه و با هوشياري جریانات مختلف مذهبی ضد . این بحران و تهاجم قرار گرفت 
ی باتمایالت ملی ودموکراتيک درزیر سایر نيروها.  سياسي خویش گرداند-شوروي را مهارو تابع اراده ایدیولوژیک 

فشار گرایشات حاکم ماخوذ ار حمایت دو اردوگاه ومتحدین آن از امکانات وحضورمستقل محروم  و داعيه پشتونستان 
نيروهاي پشتون آنسوي مرز بخصوص قبایل آه سدي در ميان . خواهي هم در هردو سوی مرزاز درون تهي شد

این بار این حایل قبایل مهماندار مهاجرین و مجاهدین افغان و سنگري در برابر بریتانيا و دولت افغانستان بود 
کارزاری که برپاه گردیده بود درقلب ناسيوناليزم قومی جور نمی آمد .ناسيوناليزم پشتون عقب زده شد. شوروي گردید

  . وموضوعيتی نداشت 
سيتو و سينتو و عدم اعتناي غرب براي حفظ موازنه چنانچه گفتيم آه بعد از تاسيس پاآستان و شموليت در پيمان هاي 

و مراودات افغانستان و پاآستان و سياست هاي آالن بالآي آن ها افغانستان را به دایره نفوذ شوروي آشاند و زماني 
  .هم آه افغانستان در صدد خروج از این دایره گردید، حوادثي رویداد آه پي آمد آن نظام جهاني را مسير نو داد 

اآستان در همنوایي و در حمایت پشتيباني غرب، حل منازعه پشتونستان را در صدر جدول قرار داده بود آه پذیرش پ
آن با یك چرخش در اماتيك از سوی دولت افغانستان که نه حمایت درون آشوري داشت ونه با مصالح مسکومطابق 

اگر داود به پذیرش این مسئله قانع گردیده . دواین چرخش چالش ساز ش.بودنظام رااز مشکل بيرون کرده نتوانست 
زیرا راه حل آن مکانيسم هایی را ایجاب ميکردکه .باید با آمادگی وزمينه سازی محتوایی دست به کار می گردید.بود

هم مصالح آشوروهم خود ارادیت پشتون هاي آنسوي خط دیورند را برآورده و پشتوانه سياسي اخالقي اقدامش را 
 و خطر رویكرد یك جانبه راآه افغانستان در طول تاریخ یكنيم صد ساله از آن متضرر شده در نظر مي فراهم ميكرد

اما نباید تقصير را تنها به غرور سردار داود و آوتاه بيني هاي او کاهش داد  تجربه ثابت آرده و افغانستان هم .گرفت 
وپولتيك افغانستان و سطح رشد اجتماعي و فرهنگ خود قرباني آن بوده آه بازیگران بزرگ در بازي منطقوي و ژی

  . سياسي افغانستان نيز اثرات بنيادي زیانباری داشته است 
با تاکيد ميتوان گفت که با روي آارآمدن حزب دیموآراتيك خلق افغانستان، آه با بر اندازي دولت داود و استقرار 

اليزم وجهانبينی انترناسيوناليزم و همبستگي آرماني حاآميت طرفداران مستقيم شوروي آه در چارچوب اندیشه سوسي
گر . و ایدیولوژیك سویتيسم استمرارمي یافت؛ مسله پشتونستان، مسله صرفًا عاطفي و قومي پشتون  تلقي شده نميتواند

ه چه این جاذبه وجود هم داشته، ولی  پشتونستان خواهي زمامداران حاآم هم دچار تناقض بازی های کالن گردیده، ک
در نتيجه آن افغانستان و پشتونستان هردو سپر بالها و دچارآسيب پذیری ومشکالت زیادگردید،وحاد گردیدن اوضاع 
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 -اگر تره آي و حفيظ اهللا امين آنرا آشوري در ميان آمو. نه محصول آن ونه در محدوده ناسيوناليزم قومي مي گنجيد
 هاي مستقيم تره آي با ضياالحق برحقوق پشتون هاي آنسوي اندوس هم ناميده، در دیپلوماسي حاآم آن زمان صحبت

خط دیورند تاآيد داشته و موضع گيري حفيظ اهللا امين روایتي از نوعي دیگر یست و ميدانيم آه آارمل هم گفته بود آه 
يتوانست در مالقات هاي تره آي و ضياءالحق در هاوانا نم). ٦٨.(بين افغانستان و پاآستان مرزبين المللي وجود ندارد

دایره تفكر ناسيوناليزم قومي نورمحمد تره آي خالصه گردد و حمایت از مجاهدین و اسالميست های افغان دیگر 
مسله افغانستان دوست در رابطه با پاکستان دو . بيشتردر رویكرد پشتونستان ستيزي حكومات پاآستان محدود نميشد

 برای پاکستان قابل باور می تواند باشد که نيروی حکمران روی دارد یکی افغانستان مطيع ، وتحقق آن زمانی
و در آنصورت . افغانستان همتراز با ایدیيولوژی پاکستان باشد ودوم دوستی با هند را به دوستی پاکستان تعویض کند

واهد بود خ... امتيازی که به افغانستان داده خواهد شد درکنار کمک های مادی تخنيکی ایجاد سهولت های ترانزیتی و 
  .که هيچ گونه تضمين حقوقی برای آن وجود ندارد 

هنوز این ادعا در تحليل ها مطرح ميگردد آه بنابه گفته آقاشاهي وزیر خارجه پاآستان در تالش های حفيظ اهللا امين 
ته است برای مالقات با سران پاآستان ایما ها و اشاراتي براي به تاق  نسيان گذاشتن موضوع پشتونستان وجود داش

و آنچه راآه آقاي طبيبي در خاطراتش اظهارداشته ميرساند آه براي حفيظ اهللا امين هم مسله تائيد حق خود ). ٦٩(
ارادیت مليت هاي پشتون و بلوچ مطرح بوده و علل دوري از مسکو که به بهای سرش تمام شد هنوز گنگ و در هاله 

 و آرزوي ا مين و داود بوده ميتواند حقيقت دانسته شود اما آنچه اینكه حفظ قدرت بيشترین و سوسه. ابهام قرار دارد
براي هردو روی داد ميرساند آه هر دو با درك آاذب وساده لوحانه از منافع ملي وکم بها دادن به جنون  سياسی 

زیرا سياست . آالن فرورفتند و آشور را به تباهي آشانيدند ) بازي (ومنافع ابرقدرت ها در باتالق استراتيژي هاي 
خارجي آشور ها در راستاي تامين وحدت ملي، رفاه اقتصادي، ارتقاي فنی و حفظ استقالل سياسي از طرف رهبران 

 مردمی برخوردار بوده و در -آشور ها شكل داده ميشود و این رهبران باید در کنار بصيرت الزم از پشتوانه ملی
  .از منافع و وجدان آکاه جامعه پيروی کننداقدامات شان نه از روی اميال واراده شخصی بلکه 

و اما آنچه در دایره مصالح ومنافع ملي حایز اهميت است خبرگي سياسي و درك و دانش عميق از اوضاع و احوال و 
سال ها تضادو دشمني پاآستان و افغانستان تنها از بعد صرفًا . سنجش تبعات فراز و فرود مناسبات با دیگران است

نشی و تنها سياسي آن هم در قالب تعریف و مفادات ملی مطرح نيست بازی با سرنوشت زندگی اقوام احساسي و واک
برخورد به منازعه با کشور پاکستان ویا هر مورد ملی دیگر دور اندیشي و در نظر . وملت نباید عادی تلقی گردد

بحران افغانستان . الزم را ایجاب مي آند داشت خردورزانه در ابعاد فاصله هاي مكاني و زماني باپيامدهاو و آمادگي 
 دولت ها به بهانه توازن و منافع به دسترس بازیگران سياسي منطقه -مكان و فضاي را در نگرش فلسفه حقوق ملت 

بازي ها ثابت ساخت آه ماآياولي در . آن ها باورق افغانستان و منازعات منطقه بازي آردند. و جهان قرار داد بود
  !این شگردها را در نظر داشته است آه سياست ها زیاد پابندی اخالقي ندارند تعریف سياست 

در دهه هاي جنگ سرد مسله آشمير و پشتونستان در دیدگاه ابر قدرت هادرچار چوب ارزش یابی استراتژیک آن 
ع زمان از پس منظر جنگ سرد قابل تعریف است زیرا تعهد آشور هاي بزرگ در این راستا بيشتر بر مناف

اما کادر رهبری این آشور ها هم بازیگران بر مبناي . استراتيژیك آنها مبتني بوده تا آشور هاي ابزاری شامل قضيه
پاآستان در بازي هاي بحران افغانستان هم به پایان خط دیورند چشم . آنچه منافع ملي نام گرفته اخذ موضع آرده اند

داعيه اسالم پناهي و گزینش هاي اسالميستي از سوي .  این حدود داشت و هم در صدد استفاده جویي هاي باالتر از
جنراالن پاآستان، براي نفس فلسفه خود سازي پاآستان و هم براي مقابله در دو استقامت اختالف مرزي وتقویت 
پایگاه اجتماعی در داخل آن آشورحایز اهميت بوده که اسيب پذیري ها و شگاف هاي اجتماعي دروني رامغشوش و 

تجزیه قومي از ناحيه : در مسئله پشتونستان سياست هاي دین مدار با دو خطر مبارزه می آرد. تحت پوشش قرار دهد 
پشتون ها و مهار آردن ناسيوناليست هاي قومي و هم چنان پناهگاهي جهت مداخله در امور آشور هاي هم جوار آه 

  .آردوروند های دیگری نيز با آن ضميمه بازی ها شددر بحران افغانستان نقش این پناهگاه ابعاد بزرگتري آسب 
زمامداران پاآستان از طریق استخبارت و سازمان هاي مذهبي،گرایشات بر مباني باور هاي فرارمزي و دیني در 

زیرا در زیر بناي این . نيروهاي سياسی افغانستان را وسيله بسيار مطمئن برای سياست گزینی   یافتند
 سياسی نقش نگرش هاي قومي ضعيف است و حساسيت هاي ضد پاآستانی افغان ها را ميتوانند -باورهاایدیولوژیک 

آاهش دهندزیرا عنصر مذهب ازتبعات مهم دردرتفکر تبار گزینی می باشد دریک چنين زمينه ان آشور این فرصت 
دار سياست هاي خود را دارد آه در تحت این پوشش همسویي گرایش هاي اتنيكي گوناگون جامعه افغاني را در م

ما شاهد بودیم آه آن آشور تمامي آمك هاي آشور هاي غرب و آشور هاي  اسالمي را از طریق آانال . قرار دهد
هاي استخباراتي و نهاد هاي سياسي به گروه هاي تندرو اختصاص داد و مهاجرین افغان هم در تمام دوران مقاومت 

با آن آه پاآستان خود در شاهراه . هبي در آمپ ها نگهداري گردیدبه مراآز سربازگيري و آموزش عصبيت هاي مذ
تمدن و فرهنگ مدرن گام هاي بي شماري را برداشته و همه روزه شاهد ترقي و تعالي آن بودیم اما مهاجرین افغان با 

ا مظاهر تعمداز نعمت سواد و تحصيل به دورومحروم نگهداشته شد ند وهمه تالش ها در این راستا متمرآز بود ت
تمدن و ارزش ها نوین را در بارو هاي مردم خشك و خنثي سازد تا داعيه باالتر از قناعت نداشته باشندوسربازان 
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حاضر برای راه داندازی هر داعيه بارنگ و نمای مذهبی را در اختيار داشته باشد و فراموش نکنيم که کوتاه بينی 
  !.  کمک کردوعصبيت های کورکورانه ما هم به این برنامه ها

دولت پاآستان همانگونه آه مجاهدین افغانستان را در زیر اداره و رهبري گروه هاي مختلف تقسيم نمود و درصدد آن 
بود تابعد از سقوط حكومت طرفدار مسكو نيروهاي سپاسگذار را بر سونوشت سياسي افغانستان حاآم گرداند آه در 

 برده و در حل مسله آشميروحضور بال مانع در آسيای ميانه ان آشور را آنفدریشن اسالمي توانمندي پاآستان را باال
راه دادن به افراطيون کشور های اسالمی بویژه آسيای ميانه تاهند .با شرایط مساعد وبرتر داخل معامله گرداند 

محاسبات وسيکيانگ واندونيزیا اگر از یک سو برای مقابله با شوروی وقت مورد عالقه غرب وپاکستان بود در 
  .استراتژیک پاکستان برای ادای نقش برتر حایز اهميت فراوان می باشد

در پاآستان هم در زمان آزادي و هم بعداز استقالل تا امروزدولت پاآستان نسبت به ناسيوناليت ها پشتون و بلوچ 
اي مذهبي و حزب مسلم ليك و حسن نظر نداشته آنها را مخل امنيت و منافع پاکستان دانسته و در برابر آن ها از نيروه

در سياسي سازي هاي پشتون منجمله . حزب مردم  و در صوبه سرحد وبلوچستان از نيروهای مذهبی دفاع آرده است
قبایل برعنصر مذهبي بيشتر تاآيد گردیده و این اسالمي سازي سياست هاي پشتون به تكفير ناسيوناليزم پشتون و 

اعي و فرهنگي ایكه قبایل بدان نيازمند و سبب مشارآت فعال شان در سایست برنامه هاي اصالحي و انكشاف اجتم
  . گذاري ها خواهد گردید و با یقين کامل سهم مشروع و عادالنه خود را مطالبه خواهد آرد، پرداخته است 

بر هند است پشتون ها وقبایل سپاه مورد نياز دولت در برا. برخورد دولت پاآستان در برابر پشتون ها دوگانه است
ناسيوناليزیم . اهميت سترگ جيواستراتيژیك این حوزه و اثر گذاري طبيعت ومردمانش را نمي تواند نادیده انگارد

. " قومي  مورد یست آه اطاعت از پاآستان را تضعيف مي آند و پاآستان باید در چند رنگ ورخ با آن ها بازي آند
. يوناليزم را با اسالم سياسي وسياسی سازی های مذهبی مهار آردندناس"  دژ را از درون بهتر ميتوان تسخير آرد

 فرهنگي فراهم نگردید و از چپ و -براي مهارآردن ناسيوناليزم ملي افغانها هم زمينه هاي رشد الزم و ضرور مادي
 راست و مواضع تنگ نظرانه درميان ایدیولوژی های ناهمسوی اتنيکی و دگر ستيز کوبيده و هم مورد هجوم

در طي سه دهه جنگ و ستيز چارچوب نظام آه ميتوانست محتواي نوین بياید از هم پاشيد و حرآت رشد . قرارگرفت
  .اجتماعي اقتصادي متوقف گردید

در آن سوی خط دیورند برنامه اصالحی پاچاخان در پشتونولی محض و در ایستگاه عرفيات توقف نداشت بلکه در 
برونرفت از فضای قبيلویت وباصطالح امروزی ها . ر مبارزاتی اش را انتخاب کردهمان آغاز  فراتر از آن منزل سف

شهروند شدن برنامه روشنفکران پشتون وخدایی خدمتگاران بود وبا صد بار افسوس که هم در تنگ نگری های 
سم پاچاخان قبيلویت هم در عصبيت های کوته بين مذهبی بستر جامعه وهم درنظام های حاکم، ناسيوناليزم وهوماني

با آنهمه آرزومندی .جایگاهی نداشت وآن آب وخاک برای بذر افشانی اندیشه های انسانی وواالی وی مساعد نبود
انسانی باید همين شوره زاررا در می نوردیدزیرا برنامه او با تمامی ابعاد انسانی وواال برای مردمش برای اصالح 

رهنگی پشتون وبلوچ برنامه زمان هندبریتانوی در دستور کار محروميت سياسی ف.. زادگاهش برگزیده شده بود
دولت پاکستان از لحاظ ماهيت ساختاری در دوستی با افغانستان دوستی . پاکستان هم قرارگرفت و آنرا ادامه داد

  .عنصر روشنفکری و ترقی خواه را نپسندیده و از آن فاصله داشته است
در وجود نيرو هاي وابسته قناعت پيشه متعصب وخردستيز ميتواند به  افغانستان ضعيف و دولت ضعيف و دستنگر 

ازاین رو در دوران مقاومت نيروهای .بسياري رویا هاي استراتيژیست هاي هژموني طلب آن آشور پاسخ گوید
روشنفکری را بدست بنيادگراها از صحنه بدر کردند و از برخورد واکنشی واحساسی افغان های عمدتًا روستایيی  

عالوه از این پيآمد نكبت بار، بحران افغانستان نحاست اتينكي . يرو هاي متحدالشكل سياسي دوسوی مرز را پروریدندن
  . را بارور ساخت و جامعه متلون و چند قومي شكار سياست های ضدملی، تفرق و اسير حلقات مافيایی گردید 

و در نبود همين بستربا همه ادعای . ي وجود نداشتبراي پيروزي جهاد افغانستان وفاق برمحوراستراتژی وتفکر مل
دینمداری مانع برخورد های قومی وبر گرفته از خوان بيگانه شده نتوانستندهمين خالء غيابت پيشاهنگ ملي در 

آه از منابع بيروني تمویل ميشدند زمينه ساز حضور نيروهاي بنام طالبان در (!) جریان جنگ و منازعات داخلي 
  . ردیدافغانستان گ

درحاليکه درصحنه سياست حضور احزاب مذهبي در سایر ایاالت پاآستان بخصوص پنجاب وسند بسيار اندك وآن هم 
دولت پاآستان در این بستر اهداف دیگر . توأم بانرمش و انعطاف است، در پشتونخوا موضوع به گونه اي دیگریست

ه شيرازه اش از هم پاشيده و از متن خود قادر به ایجاد جامعه دچار انقطاب و تشعب افغانستان آ. را دنبال ميكند
زیرساخت وپایگاه اجتماعی وبنوبه تشكيل نظام سياسي ملي نشد، دولت پاآستان که باپشتون نساخته، حال آه افغانستان 

ا زیر. و جامعه پشتون افغانستان در بازي های تحميلي خرد شده دولت آن کشور با ورق پشتون ببازي داخل گردید
و . افغان های پشتون این سوي مرز در وضع اثر گذاردیروز نيستند بناًء پشتون را در هردوسوي مرز مهارباید آرد

 رونه وبرمنوال دیگر  اگر تادیروز افغان این سوي مرز داعيه افغان انسوي خط را علم ميكرد امروز مسله را وا
الرحمن، سميع الحق و قاضي حسين احمد از آنسو رقم سرنوشت پشتون ها باید با فتاوي فضل . ببازی گرفته اند

  ! براي سرنوشت پشتون باید اسالم آباد اظهار حرمان و نگراني  آند. خورد
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محيط هجرت وجنگ . سرنوشت سياسي بدست خود افغان سپرده نشد. به این دليل آه سياست ها از قبل تعيين شده بود
ست اصحاب غرض طوري شكل گرفته بود آه باید اهل دانش و تجربه هر دو بدالیلي منحصر بودن سيستم اکماالت بد

آنار، حتي به فرار مجبورساخته ميشد آه در صورت دور شدن آن از صحنه افراد و گروه هاي در صحنه باقي مي 
 گذشته را براي اینكه افغان ها دوباره نتوانند ماجرا هاي. ماند که استخدام آن ها عليه منافع ملي افغان ها دشورا نبود

تازه نمایند باید گرفتار مشكالت ميشدند بنا برآن براي مدفون آردن مسئله آزاد پشتوستان پاآستان خواستار حكومت 
از همه مهمتر اینست که .ضعيف وابسته در افغانستان بوده آه نتوانند داعيه پشتونستان وافغانستان بزرگ را علم آنند 

  . به تقابل واستخوان شکنی بکشانندافغان ها وپشتون رادر منازعه درونی
انترناسيوناليزم بازارش . بازار قوم گرایی گرم وپر جاذبه بود) حزب دموآراتيك خلق(در داخل حكومت افغانستان 

دولت پاآستان در آنار سایر بازیگران دخيل سعي برآن داشت . کساد وبی رمق وکارزار طبقاتی هم رخت بربسته بود
پاك " در بسترافغانستان انتقال دهد و مصارف در عرصه هاي نظامي سياسي و فرهنگي آهتا اختالفات قومي را 

یك بخش آنرامی ساخت در حقيقت براي زدودن خطر مجموع افغان ها و پشتون ها " سازي ذهنيت پشتونستانخواهي
  .در نظر گرفته شده بود 

 گر با چوف پاآستان برنامه براي با آشكار گردیدن برنامه خروج نيروهاي شوروي بخصوص روي آار آمدن
جنرال ضياءالحق مصمم به تطبيق آنفدریشن . افغانستان آینده را در چارچوب منافع ملي خود روي دست گرفت

وي به شماري از پاآستاني ها اطمينان داد آه اگر درجن . اسالمي بود آه بعد از خروج شوروي آنرا پياده آند
از دست شان ساخته نيست و سيكولریسم نشنل عوامي پارتي دیگر تابي در برابر غفارخان هم وارد عمل شوند، آاري 

  . فشار فرهنگ دیني افغان ها و قبایل ندارد
.   ميخي بود آه به نظر برخي تحليل گران برتابوت پشتونستان خواهي آوبيده شد١٣٦٦مرگ غفار خان در برج دلو  

وي آشتي ناپذیري در برابر سياست هاي پاآستان را تا آخر حفظ غفارخان براي پشتون ها جاذبه خاص خود را داشت 
آرد و تا آخر عمر به این باور بود آه جنگ افغانستان جهاد نيست و تنها جنگ سود جویانه اي دنياي غرب با 
ه آمونيزم در راستاي نابودي افغانستان است و نقش پاآستان در این بازي خطرناك اجراآننده برنامه هاي ميباشد آ

در ) . ٧٠(مردم افغان را بطور عام و مردم پشتون را بطر خاص خساره مند و افغانستان را به مخروبه مبدل ميازد
مسله پشتونستان وحق تعين سرنوشت پشتون ها داآتر نجيب اهللا ریيس جمهور اسبق افغانستان موضع گيري رادیكال 

ه دار بستنش نشان داد آه راه مصالحه در برابر دالیلش راگوناگون مي شمرند ولي مرگ حساب شده و ب. داشت
  .و شاید در نظر داشته بعد از نزول قدرت در دور دیگر نقش بازي آند . پاآستان را بسته مي دید

 ميراث خواران ضياءالحق هم ازشناخت وتجاربی راکه از زمان حاکميت انگليس بدینسو در رابطه پشتون ها به 
 نهایی تصميم گيری در برابر افغانستان ميسر گردیده بود وآن مضمحل آردن اراده و خاطر داشتند و از اینکه فرصت

ولي فكتور بسيار مهم و . توان سياسي افغان ها بود نميتونستند دشمنی مهره های مهم وتصفيه مخالفين را فراموش کنند
 های بزرگ  بهادادند نقش و اهداف قدرتتعيين آننده ایراآه بازیگران اسالم آباد در آن زمان به آن اعتنانكرده ویا آم

اما جنراالن پاآستان آه خود را . بود آه اگرفاز نخست ختم گردد فاز دوم را چگونه و با آدام جهت گيري ها بياغازند
در آستانه فتح بزرگ در افغانستان تصور ميكردند و بار جهاد را بر دوش حمل آرده بودند خودرا مستحق آن 

چنانچه اظهار آردند ما هر گز اجازه نميدهيم آه این رژیم همانند .  باشندِم بسيار دوست در آابل داشته ميدانستند تارژی
رژیم گذشته باشد آه زیر تا ثير هندوشوروي بوده برخاك ما ادعاي ارضی داشته این نظام یك نظام واقعًا اسالمي 

ن ساآن اتحاد را طوریيكه شما خواهيد دید روزي مسلمانا" پان اسالميستی " خواهدبود آه بخشي از رستا خيز 
مرگ جنرال ضياءالحق نخستين تكانه اي بود آه تغييرات ). ٧١.(شوروي را نيز در برخواهد گرفت، تشكيل ميدهد 

جنراالن در تصورات خود بسيار پيش رفته . جيوپولتيك افغانستان بر تفكر نظاميان در برابر افغانستان وارد آرد 
هم خط . لي به داعيه نظاميان در برابر افغانستان نقطه پایان نگرفت مرگ ضياء رنگ بازي ها را تغييرداد و. بودند

. دیورند العالج ماندوی این مسله رارسمًامطرح نمی کند زیرا درنظر آنها این مسله  حل شده وبه تاریخ پيوسته است
 در برداشت هایش در و پاآستان آه دعاوي افغانستان در مسئله قبایل را ناروا و وسيله فشار مسكو و هند ميدانست  و

حقوق بين الملل مرزهایش را بجز آشمير قابل بحث نميدانست در بازي هاي دیپلوماتيك هم این پشتونستان خواهي 
افغانستان نبود آه دعاوي اش با افغانستان را به ميز مذاآره بكشد این دعوای جاری خطر مستقيم کمونيزم، جنگ آفر 

ي به سوی خاک پاکستان  و آبهاي گرم بود و اسالم پناهي هم سنگري بود آه و اسالم و جلو گير از پيشروي شورو
  .باید بازي هایش را شكل ميداد  و تا امروزه روز این ورق عوض نگر دیده است

این پناه گاه مصونيت قانوني هم .  پناه گاه بهتر از قبایل براي پروردن، تسليح و تجهيز اسالميست ها وجود نداشت
بنياد گراهاي مرز .  سرآشي قبایل در سياست مهار دوگانه پشتونولي اسالمي قابل توجيه وحصول استدارد و بناًء

" ناشناس را  از این جا ميتوانند به افغانستان گسيل دارند و با سياست مهار گام به گام شورش وسرآشي قبایل را به
  .داخل نمایند " قلمرو قانون

ن وحضور افغان ها و مساعدت های بين المللی درسياست پاآستان و وضع دو دهه نخستين جنگ سي ساله افغانستا
با تقویت عنصر بنياد گرایي مذهبي قبایل از دایره سنت هاي سياست گریز و . پشتون ها تغيراتي را ایجاد آرد
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غانستان و عنعنه و پيشينه روابط دولت هاي اف. محدودیت هاي قوانين پشتونولي به سوي سياست هاي آالن آشيده شدند
قبایل چنان بود آه اگر قبایل رسم خاص زندگي خود را داشتند در رابطه با افغانستان دست باز داشتند و وفاداراي 
ارزشي را فراموش نكرده و در قضایایي آالن افغانستان منجمله استقالل و دوران مقاومت دخيل ولی در دور سه دهه 

ابعادي بيشتر و .  یها درمنگنه بازی ها واژگونه وتحریف گردیدوتحوالت استراتژیک  پشتونولي در قياس باز
بي جهت نيست آه قبایل آنسوي مرز اگر از سویي به پناه گاه بدل گردیده از سویي لشكر گاه و . بزرگتری پيداآرد

ني مچ و دولت پاآستان بازی را در ورقي طرح و سازماندهي و راه اندازي آرده تا هيچ قانو. لشكر سازهم ميگردد 
  .وي رانگيرد وبازی های نوین جنگ و گریز قبایل را به شكارگاه افغانستان منتقل آنند 

در جریان این سه دهه با آنكه آموزش وتمرین و حتی سازماندهي نيروهاي مقاومت در مراکز تعليمي تحت اداره 
گردان عزایم استراتژیک خود قانون صورت می گرفت ولی پاکستان در سياست های کالن منطقوی قبایل را بز بال 

به هر رو طوریکه گفته آمدیم قضایا به گونه . قرارداد و در عقب ال قانونيت محلی آن ها مداخله اش را کتمان ميکند
واقع شد که قبایل به بازی ها کشانيده شدند و عواملی برآن عالوه گردید که دیگر در دایره تصاميم قبيلوی قابل 

وسنت ها تاجایيکه سودمند بودند ولی با سياست های احزاب بنيادگرا ودولت پاکستان .دگنجایش و پيمایش نبودن
بارویکرد جدید ودر جو نوین تمامی قوت های قانون شکن و دالالن .همخوانی نداشت تحریف وسرکوب گردیدند

 .معامالت و بازی های گوناگون به سوی قبایل شتافتند
ورد حمایت غرب وپاکستان سنت های دموکراتيک و اصول رفتاری در  شالق کمونيسم شوروی و بنياد گرایی م

جامعه افغانی  را با جفظ  جنبه های باز دارنده تابع برنامه  استراتژیک کردکه نمایانگر برنامه ها و ماجراهای بزرگ 
الم برای روایت های ملی وارزش های دموکراتيک در ميان خشونت ها و تضادهای آشتی ناپذیرجنگ کفر و اس. بود

با روی صحنه قدرت آمدن . جامعه عمدتًا روستایی ارمغان فوق عصبيت وبنيادگرایی نمی توانست داشته باشد
مجاهدین درنتيجه بهره برداری از شگاف های اتنيکی و اختالفات مواضع ومنافع کشورهای دخيل در رویداد های 

افع کشورهای زیادی در تقابل قرار گرفت در نتيجه بحران افغانستان برنامه بلند پروازانه پاکستان بر آورده نشدومن
اتنيکی پروژه ایکه نيروی انسانی آن در دوران مقاومت پرورش یافته بود به منصه عمل درآمد و = جنگ های داخلی

این پروژه از پشتيبانی بيدریغ کشورهایی غرب هم برخودار بود و در صفوف آن جضور مستقيم عرب وعجم 
در حاليکه بر . هزاران طالب العلم صوبه سزحد وبلوچستان و قبایل نيز در صفوف آن حضور داشتندمحسوس بود و 

 سپتامبررخ داد تند بادی وزید و نقش بازی را وارونه کرد جاکميت طالب ١١ستيغ پيروزی قرار داشتند ماجرای 
با پاه در . مرز عقب نشينی کردندمتالشی شد درحاليکه هزاران کشته واسير بجا گذاشت دها هزار طالب به آنسوی 

ميانی سازمان ملل در نتيجه توافقات بن حکومت جدید که منافع پاکستان را بازتاب نمی کرد بوجود آمد وودر تعهد با 
پاکستان .  و فاداری به حقوق بشر ارزش های دموکراسی نظام سياسی پاه گرفت–ارزش های مورد تایيد آن سازمان 

پروسه قانونمند شدن نظام . يت شناخت و برای دفع و بازداشت تروریست ها تعهدا تی نيز سپرددولت نوین را به رسم
بتدریج پيش رفت ولی همزمان به آن روند تخریب نظام آغاز وبا چالش های جدی مواجه گردید نظام بنا به کاستی ها 

. انکاری مجرمين و قانون ستيزاندر اجرای وظایف کوتاه آمد دموکراسی  و آزادی وسيله ای شد برای فرار وپنه
درغياب حاکميت قانون ودادرسی وعدم هماهنگی در استراتژی بازسازی و امنيت افغانستان ازسوی جامعه جهانی و 
دامن گرفتن مجدد بازی های استراتژیک، عدم موفقيت در اشتغال وعمران جامعه و راه اندازی روند های پوشالی، 

ان های مافيایی و مواد مخدروعدم پيگيری قاطع تروریست ها وردیابی عوامل اصلی ورشد و قوام همه گيرفسادوجری
در . وخشکانيدن سرچشمه های آن کاسه داغتر از آش دموکراسی هم چنان دهن سوز، سوا ل برانگيزومستهجن شد

اتی د  استخبار–آنسوی خط دیورند مذهب و سنت های جامعه که ناظم همه اموربود قربانی بازی های سياسی 
وسرزمين ومحل بود باش و ما من قبایل که در محاسبات سياست های استعماری وغير مدنی از حقوق شهروندی 

اکنون بازیگران . نظامی بدل گردید-محروم بود به پایگاه های بازی های بزرگ چند بعدی ومراکز عملياتی سياسی
 سياسی محروم باشد، -ته و جامعه از ساماندهی مدنیسياست به این منطقه هجوم برده وقتی تمام روزنه های تمدن بس

مگر این که این نهادها خود . نهاد های قبيلوی دیموکراتيک در برابر بازی های شيطانی کاری انجام داده نميتواند
از همين رو امروز خوانين و متنقدین قبایل آن . وسيله تطبيق سياست های مزورانه کالن و در خدمت ان قرارگيرند

سروکله این توانمندان تازه وارد درآن تن پوش . نين نيم قرن پيش نيستند که در بهترین حالت از دو سو سود ببرندخوا
سرمایه گذاری های که در بازار های سياه این مناطق صورت گرفته، بازیگران از قماش سياسی . ها پنهان نميگردد

م پيوند زده وبه شبکه های پيوست کرده که سرش به دور تا باندهای مواد مخدر و قاچاق را در رابطه تنگاتنگ به
 .دست ها تا آنسوی ابحار ميرسد 

دوضلع خود را از ) دهلی ،مسکو، کابل(وقتی شوروی متالشی و حکومت داکتر نجيب سرنگون شد و خطر مثلث 
داردبناًء دست داد و ضلع سوم هم در ميدان سياست های دور نوفرصت ها،امکانات وپایگاه دیروزی اش ران

در پروسه های قانونی سهم . اکثرناسيوناليستهای پشتون آنسوی دیورند با خودمختاری ایالتی نظام فدرا ل کنار آمدند
وقتی مسلم ليک نواز و نشنل عوامی پارتی کنار امدند و یا اجمل ختک با مسلم ليک مشرف پيوست، این .گرفتند 

ن بازی نخواهد بودوگزینش شيوه مبارزه مشخص وتن دردادن ميتواند بازی سياسی تلقی شود ولی نقطه پایا
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حتا برنامه هاهم بسيار جدی محسوب نمی گردند وميتوا .وسازگاری احزاب باحالت تعهدات مطلق والزامی نيستند
بادگرگونی در اوضاع بين الملليتلقيات نوی در عرصه تفکر وارزش یابی بوجود آمده زیرا ختم . ننددگرگون بپذیرند

 سرد و دگرگونی های بعد از آن وجهان شدن بسياری روند ها را ولو استعمار تلقی گردد، بوجود آورده جنگ
ناسيوناليست های آن سوی خط دیورند دریک خط پيچيده از مبارزه قراردارند و ماشاهدیم که پاکستان در .است

یک چنين شرایط متغير ومتفاوت با دیروز در. وجودطالب و القاعده چگونه نقش وارونه ای بنام پشتون را بازی ميکند
  .ناسيوناليست های پشتون برای بازی های نو آماده شدند

شگاف های . با فروپاشی شوروی و ظهورکشور های جدید نه تنها در ارکان دولت سازی های مدرن رخنه ایجاد شد
و سایر دگرگونی ها جامعه افغانی در نتيجه این . اجتماعی سياست گذاری های اعتباری و کالسيک را به چالش کشيد

حکومت استاد ربانی با . بازی ها با رنگ های دیگر اکثر اميد ها را برباد داد. درجال دست بافت پاکستان گيرنکرد
تمام منت گذاری های پاکستان همچو اسالف افغانی مجبور به فاصله گيری از پاکستان شد وراه داود کارمل را 

اجتماعی بهره گرفت –ت تماميت خوا وتوسعه طلبانه پاکستان از بستر تضادهای سياسی ولی مبارزه سياس.برگزید 
بحران افغانستان که ابعاد منطقوی و بين المللی یافته بود و استخبارات و مافيای بين المللی درآن اشتغال داشت در .

 راخشکاند و نيروهای تازه دم که با جنگ و فسادبحران کشور اداره جدید. دایره تنش ها و سياستهای تباری بقاء نبود
  .دقت سازماندهی و زمينه سازی شده بود از زرادخانه سياست ها منطقه سر بلند کرد 

اما کلتور هند بریتانوی در اداره وسياست انگليس را هم . پاکستان کشور اسالمی است و با نام اسالم ساخته شد
اشرافيت شرقی . وت های این کشور را در دست داردقشر کوچک فيصدی بزرگ مالی وثر. بميراث برده است

 اقتصادی در رابطه وهمدستانی تنگاتنگ با اشرافيت ارتشی وبيروکراتيک اقتدار  سياسی –درکارتل های مالی 
پاکستان را اداره و رهبری ميکند این ها اگر برای اداره کل نظام سياسی پاکستان بر فرهنگ اشرافيت انگلوفيل تکيه 

فقر وعقب مانی قبایل که معلول پاره از .ی در برخورد قبایل فقرمادی و فرهنگی قبایل را به سود خود ميداننددارند ول
مانع روند تجددوپيشرفت اجتماعی ورشد .عوامل بویژه استعمار بریتانيا وسياست های مزورانه پاکستان است

نظام اسالمی و شریعتی . ش مدرن ميگردد ایدیولوژیک پي-سياسی بوده زمينه ساز برتری گرایشات سياسی-فرهنگی
بنياد گرایی در . را که اربابان اقتدارآن کشوربرای قبایل انتخاب کرده اند برای تحقق آن در افغانستان نيزاصراردارند

پاکستان محل تحقق نداشته و حتی جنرال ضياءالحق هم شهروندان این کشور را به اطاعت از این ایدئولوژی کشانده 
 سياسی این کشور داعيه مهربانترازمادر نسخه بنياد گریائی را برای افغانستان –اما زمامداران نظامی .ه استنتوانست

تجویز نموده در صدد تطبيق آن اند و فراموش کرده اند که این نسخه خطرناک انجام خوبی ندارند ومی تواندمصيبت 
 کشور برای بازی مزورانه روی این نيرو سرمایه گذاری و اگر این.  هایی رابرای منطقه ازجمله پاکستان ببار آورد

کرده که افغانستان را مهار و به تخته خيز بازی های بعدی تبدیل کند، این نيرو ها طوریکه تجربه ثابت کرد حوادثی 
رد که نسخه پاکستان بایداین امر را بپذی. را هم خلق کرده ميتواند که فاجعه بار و برای بقای پاکستان زیا نبارمی باشد

پاکستان باید بازی ها و سياست های کهنه وکالسيک . آن کشور برای کشور های دور ونزدیک قابل پذیرش نيست 
اما آنچه بيشتر مایه نگرانی است، کنترول سياست با مليتاریسم . برمحور زوروتقویت وزنه را وداع گوید

شاید ازمحبت و پشتيبانی زور گویان، خشونت گرایان و وتوتاليتاریسم نظامی وشوونيسم قوم مدار این کشوراست، که 
در پاکستان دولت فدرال در برابر پشتون ها هنوز موضع گيری غير . تماميت خواهان این کشور نيز بهره مند باشد

نشنل عوامی پارتی با حمایت سایر اعضای پارلمانی ایالت صوبه سرحد را به . عادالنه وغير دموکراتيک دارد
اعتراض و موضع گيری های . تعویض کردند ولی دولت فدرال و حکومت نواز شریف آنرا نادیده گرفتپشتونخوا 

بعدی احزاب سياسی و نيروهای اجتماعی سایر اقوام پاکستان و احزاب باورمند به حقوق مدنی د موکراتيک اقليت ها 
 فساد و زورگویی رویداد های مبنی بر متهم کردن شریف به فاشيسم پنجابی زنگ خطر را نواخت و در نتيجه

دیده می شود که کارتل های اقتدار در پاکستان از لحاظ . خشونت در کراچی مجددًا زمينه سازکودتای نظاميان گردید
ثقافتی با سنت های مروج درميان پشتون ها تفاوت دارند امااز شومی شوونيسم در کارزار حفظ اقتدار درتکليف های 

  . ی دموکراتيک رد می شونداساسی از پذیرش ارزش ها
بحران آفرینی . استراتژیست ها و دولتمردان پاکستان با بازی های پراگما تيزم دینی بر مشکل پاکستان خواهند افزود

وقتی روندی تقویت ونهادینه گردد وبا غرایز . و تقویت قوت های قهار و خشومت زا دامن این کشور را خواهد گرفت
تقویت بنياد . اشته باشد کنترول آن از اراده وتوان مجریان وعامالن خارج می گرددجماعت گسترده همخوانی د 

گرایی برعليه ناسيوناليزم پشتون هم مشکل پاکستان را حل نخواهد زیرا دولت پاکستان باید بپذیرد که در حریم 
ن اساسی نظام فدرال و انکشور تنش های اجتماعی و مخالفت با عملکردهای نظامی سياسی پاکستان که پيوسته قانو

حقوق شهروندی کتله های مختلف اجتماعی را پایمال کرده منبع اصلی تنشهابوده و باراه اندازی بازی های خطرناک 
با همسایگان و آموزش و حمایت نيروهای افراطی برای باز داشتن و جلوگيری از ناسيوناليم قومی شوونيسم صنایع 

مسله حقوق .  را دامن ميزند و هر عمل ناگذیر به ایجاد عکس العمل استجنگی فاشيسم قومی و دشمنی های ملی
سياست های اهر یمنی انگليس در برابر مردم نيم قاره هند و افغانستان و . پشتون ها ساخته دولت های افغانستان نيست

مسوالنه حاکمان پاکستان حصار و به بند کشيدن قبایل و بازی غير . سپرساختن چندالیه و تجزیه افغان ها افسانه نيست
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در برابر پشتون بلوچ هم جعل نگردیده است، با آنکه پاکستان خود را وارث انگليس دانسته و حمایت انگليس و غرب 
تقدیر آنها شد؟ چرا قبایل " آزادی درفقر وقفس طالیی" را با خود داشته جرا قبایل را در وضعی نگهداشت که

ند؟ ما ميدانيم که در بدویت قبيلوی عناصر فرهنگ ستيز، ترقی ستيز، مخالف با و از حاکميت قانون دور ما» مستقل«
انگليس وسپس . ودرکانال تقالهای آزادانه انسانی قابل تغير می باشد.تجدد وجود دارد؛ ولی هيچ بدویتی ابدیت ندارد 

وسنت های .  بدویت سود داشتندزیرا در حفظ این. را انتخاب قبایل گردانيد!"بمير ویا پاسبان باش"پاکستان سرنوشت 
نيروهای مرتجع و محافظه کار در . قبيلوی بهانه ای برای عدم بازسازی، نوسازی، انکشاف و توسعه شده نميتواند

ميان قبایل هردو سوی مرز بخاطر حفظ منافع وبقای برتری شان معامله کرده اند ولی پاکستان برای ملت سازی، 
 استعماری درآن کشور انتقام از افغانستان را با محروميت، بدویت و استمرار برای ادامه بازی های چرکين نو

عصبيت های سنتی مذهبی و در بند کشيدن و منقاد ساختن قبایل   همچو بریتانيا تا بدویت ووابستگی افغانستان امتداد 
  . می دهد 

ها و سو استفاده هاي زیادي از پاآستان در همبستگي و همسویي سياست های انتقا مجویانه و ضد شوروي فرصت 
در طول سال هاي .  نظامي و همدردي عاطفي و احساسی جهان غرب و آشور هاي اسالمي نمود-همكاري مالي

جهاد و مقاومت افغانستان همكاری آشور هاي خليج از کمک های مادي تا معنوي و ایجاد هماهنگي امنيتي 
ظام سياسي ارتشی پاآستنان عمق و پهنای بيشتریافت وهمكاري استخباراتي با آشور هاي خليج ازجمله سعودي؛ ن

 مذهبي برای ایجاد امپراتوری کنفدریشن اسالمی -نزدیك هر دو آشور براي تمویل پروژه هاي مشترك سياسي
مدارس دیني مذهبي فرقه های بنيادگرایي دیوبندي و وهابي و شبكه هاي . دردرون امپراتوري شوروي انكشاف یافت

جنگ و بحران افغانستان آه عمدتًا عليه آمونيسم و شوروي . اقومي تروریستی ایجاد و گسترش داده شدرزمي فر
با . نشانه گيري و توجيه مي گردید، تمام نورم هاي را آه در جنگ و سياست قدغن و نادرست اند، نادیده گرفت

کاری با مافيای مواد مخدر وقاچاق استخباراتی درهم-استفاده از فضای موجود وبحران آفرینی شبکه های سياسی
از مارآيت هاي قبایل تا شبكه هاي ا امنيتي و حلقات منطقوي و بين المللي روند . پشتوانه تمویل بحران قرار گرفتند

توليد وقاچاق مواد مخدر به حلقه محکم زنجيره از بحران آفریني و فعاليت هاي غير قانوني با سود و سوداي پردر آمد 
 درجنگ مقاومت ضد شوروی دگرگونی های غير قابل پيش بينی شرایط وزمينه های غير قابل پيش بينی .بدل گردید

که این امر بعدًا سبب وا بستگي بسيار نزدیك .بوجود آورد دهها هزار افغان وپشتون دو سوي خط آه جذب خليج گردید
آشور هاي عرب بيشترین امكانات . ب شدندقبایل به اقتصاد خليج و وسيله وجلب درشبكه هاي استخباراتي سياسي عر

دولت پاآستان . مالي را برای ساختمان و توسعه مدارس و مساجد بدسترس حلقات مذهبي و سياسی پاآستان قرار دادند
. به این روند ميدان داد و آن را پشتوانه پرورش وآموزش عمليات ضد دولت افغانستان و شوروي آن زمان قرار داد 

  .                                                                                      ران افغانستان ابعاد بيسابقه اي آسب آرده بود بازي جنگ و بح
خوانين متنفذین و تازه به دوران رسيده هاي شرق دیورند و دست اندرآاران فعاليت هاي ضد قانوني من جمله مواد 

دولت پاکستان در دوران جنگ شوروی با همکاری کشورهای با پسوند . ند ها دخيل گردیدندمخدر و قاچاق در این رو
اسالمی ومتحدین غربی و سایر نهاد ها، همانسان آه عمليه جنگ و مهاجرت را تشویق و تسریع نمودند ؛ براي قبایل 

ات بخاطري حایز اهميت و این سهولت ها و امتياز. آزاد هم روزنه ها سهولت ها و امتيازات را فراهم آردند
اطاعت و وفاداري و همبستگي قبایل به . ضروري بود تا مهاجر افغان را در سایكولوژي قبایل تفكيك و جدا سازد

 –این از یكسو و از سوي دیگر پروژه هاي پيوستن به روند هاي رسمي و اداره قانون . پاآستان را ترغيب نمایند
شهرها، شهرك ها و مارآيت و مشارآت در پروسه هاي شهري . دست گرفتپذیرش حاکميت پاکستان را نيز روي 

با . شهر هاي امروزصوبه سرحد درمقایسه باسی سال قبل رشدمضاعق و بيسابقه ایرا نشان ميدهد. گسرش یافت
 فروپاشی شوروي سوسياليستی وعود ت افغان ها به آشور ویران و در مانده ومحتاج، سياست های پاکستان در برابر

متوجه گردید این زمان سخاوت و (!) قبایل به جهت پاکستانی سازی قبایل واطاعت از قوانين ومنافع آن کشور
  . امتيازات به قبایل رو به آاهش گذاشت 

برعالوه انكشاف شهر هاي صوبه سرحد درایجنسي ها، سياست هاي رعيت سازي و پروژه های شبه مدني سازي آه 
بعد از تكميل پروژه نيرومند اتمي براي . جه نظام فدرال را در برنمي گيرد ،ادامه داردهزینه بزرگ و الزم از بودی

حفاظت از پاآستان در محاسبات توازن قوا در برابر کشور همسایه و همزمان با روي آارآمدن حكومت مجاهدین و 
ضمن از دهه پنجاه سده بيست سپس امارت طالبان ، پاآستان قبایل را به پرداخت ماليه و تكس برق فراخواند و در 

پروژه بلند باالی بند کاال باغ رامطرح کرده اند که بنا بدالیل سياسی وزیست محيطی ویرانگرومخالفت جدی مردم 
صوبه سرحدهم چنان صوبه بلوچستان وسنداین پروژه اقبال عملی شدن نيافته وتمامی پشتون های صوبه سرحد با 

 و تهدیدهایی نيز در پی داشته وهم چنان قبایل با تطبيق پالن دولت برای جمع تطبيق آن مخالفت کرد، و اعتراضات
  . آوری تکس نيز اظهار مخالفت و با منفجر ساختن نيروگاه برق ورسك تهدیدکرده اند 

ولي دولت برتصاميم خود تاآيدمي کند آه قبایل نبایدبه حساب زحمت سایر اتباع پكستان زندگي آنند آن ها باید سهم 
این به معناي آن . ولي قبایل این مسله را صرفًا مسئله اقتصادي ندانسته داراي ابعاد سياسي ميدانند. د را اداء آندخو

با آنكه قبایل در اطاعت و . است آه قبایل در بعد سياسي وچگونگی کار بردی نظام با حكومت مرآزي مشكل دارند
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ه و این مخالفت به نوعي اعتياد تبدیل گردیده ولي حال دانسته پرداخت و جایب دیگر به دولت از گذشته ها مخالف بود
  . ميشود آه قضایا پيچيده تر از آنست آه در ظاهر به نظر مياید 

ناگفته پيداست آه علل و زمينه عدم اطاعت در خود نظام و روابط متقابل صوبه دست دوم و سوم در برابر نظام و در 
زمانيكه تمام احزاب اسالمي و سكوالر هویت صوبه سرحد را تعيين آردند . مطالبات و تو قعات متقابل نهفته است

دولت فدرال بخصوص پنجاب آه دست باال و تعيين آننده در فيصله ها ی ملي دارد، موضوع راوتو وتعليق قراردادند 
ور  عوامل و زمينه این بي اعتنایي ها و تحقير و فقدان تضمين هاي بنيادي برای حقوق قبایل و سایر اقوام آن کش. 

هاي اند آه بازي را پيچيده تر مي آند و ازینكه دولت مرآزی نارضا یتي قبایل سرحدي را به اجانب نسبت ميدهد 
بلوچ ها از نيم قرن به این سو با مظالم وستمگری ها و سبوتاژ و اهانت هاي دولت مرآزی . صوابي و درست نميباشد

ماالمال و ذخيره هاي  اش  امروز بلوچستان آه طبيعت خشك ولم یزرع ولي سينهصوبه ظاهرًا بسيار فقير . مواجه اند
غني دارد و قرابت آن با خليج و اهميتي راآه هم اآنون از لحاظ جيو پولتيك وجيو اکونوميک و ترانزیتي دارد ، آبادي 

ين و حكومت پاآستان وسایرین بندر گوادر آنرا به حلقه پرجاذبه در مارآتينگ و ترانزیت جهاني قرار داده و دولت چ
اما در سياست هاي غير مردمي و تبعيضي . مشترآًا هزینه عظيم مالي و فني و نوسازي آنرا روي دست گرفته است

در حاليکه که بایسته آنبودتا .پاآستان اقوام و قبایل بلوچ شدیدًا مایوس و نا اميد ودرتبعيض ومحروميت به سر می برند
دي و معنوي امروز و فرداي این مردم را در پروژه هاي انكشافي و مشارآت عادالنه ملی در دولت پاآستان حقوق ما

اما مي بينيم آه نه دولت پاآستان و نه ان آشور هاي راآه از این پروژه سود . نظام سياسي  پاآستان در نظرمی گرفت
آنها را دليل عدم اشتراک و مانع ) (!مي بدند، حقوق انساني این مردم را اعتناء نمي آنند و شاید جهل وبدویت

در حاليكه امروز در تجربه زمان این گونه نگرش ها جایگاه  منطقي . درعمران و انكشاف این پروژه وا نمود سازند
  . ندارد 

با این هم ميان احزاب و شخصيت هاي سيكو الر پشتون و بلوچ تفاوت هایي در نگرش های آنها راجع به سيستم 
پاآستان وجود دارد و این تفاوت دیدگاهی ميان نشنليست های پشتون در هر دو صوبه نيزموجود سياسی و سياست 

بعضي ها تاآنون داعيه مليت هاي مظلوم را براي تشكيل آنفدریشن مطرح ميكنند و برخي با آن فاصله گرفته . است
ه و جهان پدیدار و بازي عميق و سياست مداران نسل دوم و سوم خدایي خدمتگار با تغييراتي آه در جو منطق. اند

پيچيده تر گردیده اآنون به نوعي از پراگما تيزم و نسبي گرایي در نگرش ها و سياست روي آورده در پروسه 
روندسياسی وقانونی سهيم گردیده با آنار آمدن بانظام و حكومات مطالباتي را مطرح و در جلو پاي حكومات قرار 

دن به آن منزل نيست که به وفاق می انجامد این آزمونيست تارسيدن به منزل راه درازی ميدهند ولی این پایان کار وری
  . در پيش است 

  
  تالش های در راستای  بهبود مناسبات دوکشور و همزیستی صلح آميز

 محمد ولي خان بدخشي با هياتي در امریكا تقاضاي امان اهللا خان براي آمك از امریكا را ١٩٢٢در ماه جوالي مي 
و در برابر حكومت ) ٧٢.(اعالم داشت ولي هاردنيك ریس جمهور امریكا بي توجهي آرد و پيشرفتي صورت نگرفت

تالش افغانستان براي جلب همكاري روابط حسنه با . نادرشاه نيز همين بی اعتنایي و برخورد منفي صورت گرفت
آردند آه در زمره عقب ماندگي مردم عصبيت ها ، امریكا نتایجي بيار نيارود و امریكایی هابا دالیلي دفع الوقت مي 

وادامه همين موضع گيری ها که شاید به پي گيري . ششامل بود..بي قانوني وعدم موجودیت نهاد های معاصر و
سياست هاي انگليس در برابر افغانستان بي ارتباط نباشد افغانستان برای اخذ کمک وپی گيری ساماندهی وعمران 

زیرا افغانسنتان برای رفع مشكالت به همكاری وداشتن رابطه آزاد با دیگران . وی آوردکشوربسوی شوروي ر
 از طرف ١٩٥٩نيازداشت و پاآستان از بدو تاسيس روابط با امریكابه موجب اخرین اماري که در فبروري سال 

ني مختلف به دولت پاآستان  مليون دالر به عناوی٨٢٥سفارت آبرای امریكا منتشر شد تا ان تاریخ دولت امریكا معادل 
  .پرداخت نموده است 

ریچارد نكسون معاون ریس جمهور امریكا در . سفر هاي شاه محمود خان هم براي جلب آمك از امریكا نتيجه نداد
 به آابل تصویر منفي از افغانستان ارایه آرد ولي برعكس اتحادیه سيتو آه امریكا هم عضوآن بود در سال ١٩٥٤
خویش خط دیورند را در برابر ادعاي افغانستان در مسئله پشتونستان پشتيباني خود را از پاآستان  درنشست  ١٩٥٦

 امکاناتی برای یافتن راه حل سياسی در بين دو کشور وجود داشت ١٩۵٨ و ١٩۵۵در فاصله سال ) ٧٣.(اعالم داشت
 به کراچی ١٩۵۶و داود هم در  به کابل سفر کردند ٥٧ و ١٩۵۶ سکندر مرزا و سهروردی در سال –لياقت علی 

    . به امریکا سفر کرد ولی لجاجت بر مواضع مانع حل قضایا گردید١٩۵٨ودر 
 مناسبات آرام بود ولي در باجور در نتيجه حادثه ميان دو خان و مداخله دولت ها برافراد دولت ١٩٦١تا سال 

ولت پاکستان اتش باري صورت گرفت آه در افغانستان آه براي اشترا ك در جرگه رفته بودنداز سوی وابستگان د
در ماه اگست امر بسته شدن قونسلگري و . نتيجه پنجصد نفرقتل شد آه این حادثه سبب تبليغات ميان دولت ها شد

وآالت هاي تجاري افغانستان در پشاور و آویته داده شد و افغانستان پاآستان را به قطع روابط تهدید آرد چون 



 
 

 
  ١٢از  ١١ :تعداد صفحات

 دلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيري. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

خود یافشار و دولت افغانستان را به مداخله متهم آرد سوم سپتمبر سرحد مسدود و مناسبات سياسي پاآستان بر مداخله 
  . قطع گردید 

اما این وضع بنابه وساطت ایران وشایدتقاضای  امریكا و بنا به ضرورت تغيير رژیم افغانستان با استعفاي داود 
زمان دهه (هي تغيير یافت و حكومت هاي بعدي وتاسيس حكومت محمد یوسف خان و تغيير در پاليسي حكومت شا

تالش هاي رابراي بهتر سازي با کشور هاي همجوار منجمله ایران و پاآستان آغاز آرد و قرار بود )دیموآراسي شاه 
محمد موسي شفيق براي حل قضيه پشتونستان هم راه حلي بيابد ولي رخنه بازیگران جنگ سردو عمال افغاني آن 

اهي و ایجاد جمهوري داودخان و تيره شدن مناسبات افغانستان و پاآستان گردید، آه این ابر های سبب سقوط نظام ش
و در این خوادث نقش سياست . تيره تامدتي دوام آرد ولی زماني آه داود به زدودن آن اقدام آرد بسيار دیرشده بود

 ميان هند ١٩٧١ و ١٩٦٥ال هاي  در س١٩٦٥درجنگ های سال هاي ). ٧٤.(خارجي آمتر از مسایل داخلي نبود
وپاآستان حكومات داآتر محمد یوسف خان و دآتور عبد الظاهر سياست بي طرفي را حفظ و از هر گونه مداخله آه 

در زمان جمهوریت محمد داود وقتي حكومات بلوچستان و صوبه ). ٧٥.(به زیان پاآستان تمام شود خود داري آرد
اي در آنجا اوج گرفت سياست هاي خشن و سرکوب خونين بلوچ که سبب سرحد بر انداخته شدند و مخالفت ه

بنابه گفته غوث خيبري اعضاي پرچم خكومت داود در این زمينه پيش قدم بوده تا . مهاجرت آن ها به افغانستان شد
 افغانستان ادعاي افغانستان را از مطالبه حق تعين سرنوشت مردم پشتونستان به مطالبه الحاق خاك هاي از دست رفته

  ) ٧٦.(تبدیل آند اما ریس دولت در این باره با ایشان موافقه نكرد
 چنانچه از گزارش هاي واقعيات زمان داود برمييابد بنابه دالیل متعددي هم بنابه تغيير در پاليسي ها منطقوي 

 و مالقات با سردار  به آابل١٩٧٤پاآستان،  هم تغيير مواضع مسكو و هم موضع گيري امریکابا امدن کسينجر در 
داود و سردار محمد نعييم افغانستان به تغيير موضع در برابر پاآستان ترغيب گردید و سردار محمد داود در جواب 
آسيجر گفت آه وي حاضر است اختالفاتش را با پاآستان دفع آند و از وساطت آشور ها دوست در این زمينه 

  ) ٧٧.(استقبال مي نماید
مي در الهور هم این موضع گيري حكومت داود را بيشتر تقویت آرد ولي این اقدامات و تصميمم نتایج آنفرانس اسال

گيري دولت هاي افغانستان و پاآستان به ثمر ننشست و آودتا هاي هر دو آشور یكي پی دیگري بازي را به مرحله 
ن نيت و درک و احترام منافع متقابل درکنار این تپ وتالش و در فقدان روابط عادی توام با حس. خوفناك ارتقاء داد

سوءظن وبدگمانی و روابط مبتنی بر خصومت وخشونت منطقوی فساد و دامگستری نيز سایه شومی در چگونگی 
  . مناسبات داشته وعامل باز دارنده جدی در بهبود مناسبات گردیده است

ت اميز با پاآستان انچه براي تحت فشار دولت هند بنابه مناسبات خصوم. وقتي دوآشورهند و پاآستان تشكيل گردید
قرار دادن و منزوي ساختن پاآستان در رابطه با افغانستان در توان داشت در یغ نكرد توریاوانا در دهلي سفيرشد و 

سفير هند روپ سنگ روابطش  را با مقامات افغاني . مناسباتي با نهر و دولت هند ان ها را به مواضع متشرك آشاند
داود خان و طرفداران پشتونستان قایم ميكند و در دهلي هم براي داعيه پشتونستان امادگي های بيشتر بخصوص حلقه 

وقتي شاه محمود خان در سياست هایش آوتاه ميابد و تاریكي جنگ . مي گيرد و به تاسيس جرگه پشتون دست ميزند
ر سياسيت هاي پشتونستان باالمي گيرد و به سرد اغاز ميگردد مخالفت هاي داود با شاه محمود خان بر مورد ناآامي د

این ترتيب مسئله پشتونستان در بعد داخلي سبب سقوط شاه محمود خان و در بعد خارجي بر افتادن افغانستان بدا من 
  .شوروي گردید 

سبب مادي اختالف با پاآستان از اواخر قرن نزده شكل گرفته وعامل بسيار مهم آن نداشتن راه بحري بوده آه 
" افغانستان از این ناحيه پيوسته در تنگناه قرار داشته و عبد الرحمن خان هم از این ناحيه در تاج التوانح مي گوید 

حتي . حكومت الر دالنسدون به همين آه تشوشات ناگوار به جهت من فراهم اورده بود قانع نگشته اقدام دیگر هم نمود
عالوه بر آن تجار من .  جلوگيري آرده و نگذاشتند به آابل بياورند توپ هاي آه من از پول خود در هندوستان خریدم

به من اطالع دادند آه حكام سرحد مال شخصي تجار افغان را از قبيل آهن و فوالد و مس و غيره را جلوگيري نمودند 
 افغانستان به مایقيين به بهانه اینكه این گونه اجناس به جهت ادوات حربيه ميباشد ومي گویند تا زمانيكه در باب دوستي

  ." خاصل شود ما نميتوانيم این اجناس را بگزاریم آه داخل افغانستان شود
همين مشكل در زمان صدارت محمد داود هم رخ داد آه افغانستان مجبور شد به مساعدت دولت ایران از طریق بندر 

ظير هم این اقدام زیر فشار قرار دادن حكومت بي ن. خر مشهر و از راه زمين از طریق اتحادي شوروي اقدام نماید
افغانستان را در وقت حكومتش به نمایش گذاشت آه به یقين آامل از اراده مافوقتر ازوي نماینده گي مي آرد  این همه 
تالشها  از دیپلوماسی بدباوری های جنگ سرد وشرایط ناسازگار این کشور در روابط منطقه متاثر بوده صرف نظر 

استراتژیک که پاکستان بخت خود را در گرو آن گذاشته است مواضع خصومت ومناسبات کالسيک  ازبرنامه عمق 
پاکستان با هند سایر مناسبات خارجی بویژه مناسبات با افغانستان را تحت الشعاع قرار داده وپاکستان در اوضاع جدید 

نيست ساده هم نبوده و برای ایجاد باور این امر اگر ناممکن  . نگرانی هاونگرش نسبت به هند را تغير نداده است
  .متقابل وحسن اعتماد باید تضمين های واقعی ایجاد کرد
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