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 21تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۸/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 

 پاکستان سیاست در" دیورند خط" ۀبهان و  مخالف گیری موضع
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»به ادامه 

تحلیلهایی گوناگوني صورت گرفته وهرکس از زاویه ای ، از  آزاد نگرشها ودررابطه به مسئله دیورند وقبایل 
موضع جانبدارانه و از منشور جهان بینی سیاسی به آن پرداخته است که ارایه آن همه آرا  در این مختصر نمیگنجد 

 .اما بیجا نخواهد بود اگرمکثی کوتاهی بر برخی از این  آراء وارزیابی ها داشته باشیم
رد اینکه شخص عبدالرحمن خان دراین رابطه چی نیاتی داشته به یادداشتهای وی وهمچنان به نیات وعکس در مو

العمل حکومات بعدی افغانستان استناد میگردد. ارزیابی ها در همین مورد هم دوگانه است مؤرخین وتحلیلگران 
ت دراین مورد دارند. مثال ًنارضایتی داخلی وخارجی ازبعدهای معینی ارزیابی های تاریخی،سیاسی وحقوقی متفاو

تاریخی مردمان دو سوی دیورند –وعدم پابندی عبدالرحمن خان را از نامه های وی ویا دالیل همبستگی های خونی 
 وهمچنان مرزكشي های ناموجه درتقابل با نورم های تشکیل هویت های ملی و..مطرح میشود. 

از سروویلیم بارتن مشاور صوبه سرحد هند بریتانوی ؛ تا یک قرن قبل  بنا به نقل قول ارنولد فلچر مولف آمریکایی
از امضای این قرار داد تمامی این مناطق جزوقلمرو حکومات افغانی بخاطری بود که مردمان آن از لحاظ نژاد 

تون جدا ،احساسات ووفاداری ها یکی اند تالش حکومت انگلیس که می خواهد این مردم را از افغانها و نشنلیزم پش
بسازد به معنی پنهان کردن آفتاب با دو انگشت است .....واز مجموع این مرز حداقل آن هم مرز گذاری نگردید. 

حکومت هند بریتانوی بود. از همین رو درشناسنامه دیورند بجای مرز از  نفوذ(.این قرارداد تنها تعیین ساحه 6)
ازلحاظ مصطلحات مروج در حقوق بین الدول این خط نام برده شده وشماری ازصاحب نظران میگویندکه 

 مصطلحات ازهم متفاوت اند.
با آنکه در قرار داد استقالل افغانستان بمثابه خط بین المللی شناخته شد اما استدالل میگردد که این معاهده حقوق را  

لحاظ حقوق ملکیت؛ ملک  برای جانب سوم که از وجود هند مجزا گردیده است سپرده نمیتواند. زیرا این مناطق از
غصب شده افغانستان بوده واراده غاصب مشروعیت نداشته واقدامات انگلیس دراین زمینه منافی حقوق اساسی می 

 نه پاکستان که از هندتولد یافت.(  بودباشد. )یعنی وارث آن هند 
دیورند امضای هردو طرف  پرسشهایی نیز وجود دارد مبنی براینکه آیا روی متن  فارسی ویا انگلیسی معاهده  

معاهده وجود داردکه سبب حداقل قناعت گردد.؟ این پرسش ناشي ازشبهات وابهاماتي است كه به نیرنگ هاي شبه 
دیپلماتیك برمیگردد. قرارداد دیورند و قراردادهاي استعماري مبتني بر زور ویا نیرنگ و اجباراند. وجه حقوقي 

رض ناشي ازآن شأن قدسي ندارد. انسان باماهیت ساختارومفهوم مناسبات وقدسیت ،االزام ویا عدم پابندي به آن وعوا
دست ساخته اش دست وگریبان است . تجویز دیورند به اصطالح آنها یک بخش" سرحد علمی" بود که بنابر آن 
ت ،آنها در منطق استراتژیکی سرحدی پشتون ها سالح وسایر وسایل استراتژیکی را جابجا میکنند ودر صور

 (.7ضرورت از آن استفاده میکنند . )
مقصد آنها این نبود که آنها این مناطق را به هند وابسته بسازد وآنرا اداره کند مقصد این بود تا از این مناطق از 

ای.اچ.گرانت وزیر -( توافقنامه دیورند بنا به قرار داد که ا8ناحیه اداری ونظامی دست افغانستان را کوتاه سازد.)
م آنرا پذیرفته بود باطل میگردد وی درضمیمه این توفقنامه نوشته بود که "عالوه ۱۹۱۹اگست ۱۸هند درخارجه 

-۱۹۰۰(. لودویک آدمک در اثر خود افغانستان 9برآن این جنگ تمام قرار دادهای سابقه راباطل کرده است ")
باره حکومت دوران استقالل می نویسدکه آنها )دولت امانی( به بریتانیا گفتند که" تمام مناطق قبایل به .... در ۱۹۲۳

افغانستان سپرده شود و او آنرا بگونه ای اداره خواهد کرد که حکومت بریتانیا از آن همه مشکالت رهایی خواهد 
است که پای ادعای ملکیت مطلق بریتانیا چوبین  یافت که از این ناحیه تا کنون متحمل گردیده است".استدالل این

است وانگلیس آنرا بمثابه حایل حفظ کرد زیرا آنرا وسیله تهدید هند بریتانوی بدست افغانستان میدانست.درحالیکه 
بریتانیا مکلف به در  عالقه ا لحاق به افغانستان بنا به شواهد  وگواهی اسناد تاریخی از سوی قبایل وجود دارد و

 باز هم این مراعات حقوقی صورت نمیگیرد. اما داشت آن بودنظر
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 21تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

"مردم سرحدی  :اکبر سیداحمد انتروپولوجست کمیشنر سیبی بلوچستان وقت از زبان مولف جی .سپین می نویسد که
(ا.زمانیکه حکومت حبیب هللا  10اینکه چی کسی در افغانستان حکومت کند همیشه رول مهم را بازی کرده است." )

کرد ومحمد نادرشاه به سلطنت رسید مردم اقوام سرحدی با اینكه درقدرت یافتن او سهم بارز داشتند  طنی سقوکلکا
مالمت کردند که پادشاهی افغانستان را غصب کرد در حالیکه آنها وی را  اما پاچا نادرشاه را به این خاطر تقبیح و

منطقه متون خوست را بمحاصره  ۱۹۳۳زیری در سال اقوام و .بخاطر شاهی مجدد امان هللا خان کمک کرده بودند
( .یعنی اینکه این 11کشیدند اما این بار اردوی افغان با قومانانی سردار محمد هاشم خان آنها رابه عقب راندند. )

 امر میکنند اقدامات شان آنگونه که بعضی ها تصور سرنوشت افغانستان سهیم میدانستند و مردم همواره خودرا در
 تلقی نگردیده است.  )مداخله( «  ونیبیر »

اجازه ندادندكمك  اما بریتانیا زماني كه خدایي خدمتگاران بخاطركمك بشري راهي قندهار بودند مانع ایجاد كرد و
 تصور منزوی کردن قبایل را در نظرداشتندرساني شود. گرچه این كمك ها نظامي نبود اماآنها چیزي فراتر از 

طبق اراده خود شان وگوشزدكردن به پشتونها كه گویا درقلمروتحت قیمومیت  و وابستهیعني جغرافیاي سیاسي 
 مرعي دارند. باید اراده آنها را و بریتانیا اند

گرچه بازیگران بزرگ بنا به منافع شان برجناح بندي هاي سیاسي سایه انداخت ومتهم به وابستگي ها شدند. 
مراسم رسمي دركنار آن  اریگزبا بر نبوده گرچه آنرا لبیك گفتند وپشتونستان خواهي كشف دولت افغانستان هم 

 ایستادند .
داکتر عبدالرحمن پژواک هم در این باره استدالل هایی دارد وی میگوید بنا به قوانین بین المللی این وراثت قابل 

در غیر آن  داشت زیرا شمولیت سرزمین های دیگران در قلمرو پاکستان به تصمیم وتوافق نیازپذیرش نیست. 
قانونی شمرده نمیشود . پژواک عالوه میکند که این قانون بین المللی است که با مدغم شدن یک کشور و یا با از 

(. و در این رابطه نظریات 12میان رفتن یک کشور آن قرار داد هایی که با آن امضا گردیده است از میان میرود )
نو شخصیت های نو دارد  قراردادهای گذشته با آنها امضا نگردیده  دانشمندان حقوق مطمح نظر است "کشورهای

است" )ایکولی دانشمند برازیلی(. انزیلوتی دانشمند دیگر حقوق بین المللی میگوید که قوانین بین المللی ویژگیهای 
دادها  خودرا دارد که از یکی بدیگری انتقال نمي یابد. اگر کشوری از سوی کشور دیگری تسخیر میگرددقرار

نمیتواند بر کشور نخستین  تحمیل گردد.آن حقوق ووجایبی که بموجب یا دراثر چنین شرایطي بمیان آمده باشد به 
 کشور وارث دیگری به میراث نمیرسد )فرانسوا حقوقدان بین المللی هالندی(.

آن نیز از میان میرود  .همین سان کولیری توافق دارد که بموجب اصول اگر دولت قبلی ازمیان برود وجایب وحقوق
واگر بخشی از یک کشور جدا میگردد این بخش باید بصورت آزادانه در باره قراردادهای خود گفتگو نماید .از این 
استالل نتیجه میگیرد که این خط حیثیت سرحد را ندارد ونه تساوی حقوقی دو دولت آنزمان وجود داشته است 

رایط افغانستان نسبت به پاکستان بهتر نگردد تبلیغات ومصارف که به نام .استنتاج آخر این است که تا زمانیکه ش
پشتونستان در طی پنجاه سال نتیجه نداده است بعد ازاین هم نتیجه نخواهد داد واگر پشتونهای دو سوی خط به یک 

 تصمیم واحد یرسند هیچکسی .......مانع آنها شده نمیتواند.
ا دیورند را تحمیلي وغیر قانوني میداند ودر باره عدم موجه بودن مواد مندرج آن موافقنامه كابل ی حسن کاکرپوهاند 

افاده نمیكند. وی میگویدکه  دالیلي دارد .ركن اصلي ماده نخستین ساحه نفوذ بودن آن است كه این معني ملكیت را
باشگل، مومندوخیبر  امضاوقبول نکردونامه های امیرگواهی میدهدکه درنواحی امیر نقشه ضمیمه توافقنامه را

امیرنشانه گذاری را قبول نداشته، ضمناً درکار نشانه گذاری هیچ گونه پرنسیپ های طبیعی ،توپوگرافی ودیموگرافی 
مراعات نگردیده است ومردم دو سوی مرز در زندگی عادی هرگز به این عالمه گذاری اعتنا نکرده ودرتحمیل 

  آنهم توفیقی حاصل نگردیده است.
ماده دوم را "مداخله"تشکیل میدهد که خط دیورند را بخش" سرحد علمی" دانسته که در برابر تجاوز  رکن مهم

احتمالی روسیه تجویز گردیده بود آن بهانه ایکه تا آخر حاکمیت بریتانیا حقیقت نیافت  وبا وقوع انقالب اکتبر 
خان بود و با برآمدن بریتانیا از هند پایه های  نگرانی آن هم از میان رفت واین ماده موافقه اصالً متوجه عبدالرحمن

شماری از افغانها نظردارند  چوبین این تحکم از میان رفت واین ساحه نفوذ بود و زیر اداره و وابسته هند هم نبود .
که تا حال کدام سندی که امیر ودیورند امضا کرده باشند وجود ندارد بناًء این خط هیچ حیثیثت قانونی ندارد و 

رباره تعین سرنوشت آینده آن نظرآنها این است که توافق براین مسئله فقط باید از سوی افغانهای دوسوی مرز آنهم د
 (.13در شرایط مطمئن ومحیط امن صورت گیرد واین امر در ید صالحیت دولت ها نمیباشد.)
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به پاکستان حواله گردد  گوربت فرهنگی تولنه حرفش را سرراستر میزند و راه حل را دراین میبیندکه:کشمیر
وپشتونخوا به افغانستان. شماری ازدانشمندان سیاسی نظر دارند تاوقتیکه پاکستان به داشتن مناسبات نیک با هند تن 
ندهد وتازمانیکه جامعه جهانی بویژه آمریکا وجامعه اروپایی دربرابر مواضع منافقانه پاکستان با قاطعیت عمل نکند 

اردو و استخبارات پاکستان ازاداره کشور دورنگردیده و خطوط اساسی کاری این کشور به وتا زمانیکه سایه شوم 
اداره ملکی مقتدرانتقال نکندوتازمانیکه سرچشمه های اکماالت سالح این کشورازسوی چین وآمریکا قطع 

یی دست برخواهد نگرددامیدصلح پایدار در منطقه ناممکن است. ازهمین رو استدالل اینکه پاکستان از بنیاد گرا
 داشت ناممکن ومنافی برنامه عمق استراتژیک آنکشور در منطقه بوده وآنر با مسئله دیورند محدود ومرتبط نمیدانند.

گفته میشود که چون پیشنهاددولت افغانستان دیرتر وبعدتر ازتصمیم اتخاذ شده از سوی دولت بریتانیا به جانب  
برای دعوی دولت افغانستان باقی نمی ماند که درست ومنصفانه نیست .هم  انگلیس سپرده شد .از این رو دگر محلی

مبارزات وگرایش پشتون های آنسوی مرز وهم حق قانونی افغانستان وهم تقالهای ولوکمرنگ دولت افغانستان 
ن بود وپیشینه مسئله وگرایش پشتون هاي آنسو هم برای جانب انگلیس روش ازچشم دولتمردان بریتانیاپوشیده نبود

مجلس وزرای افغانستان طی یک نشستی پیشنهاد وزارت امورخارجه افغانستان ۱۹۴۴.چنانچه درماه نوابر سال
راتصویب کرد دراین پیشنهاد گفته شده بود که هر تحولی که در هند رخ میدهد قابل دقت است . در پیشنهاد آمده بود 

 لیس به نکات آتی توجه داشته باشد: که جلو ادغام پشتون های سرحد بایدگرفته شود ودولت انگ
 حکومت انگلیس باید توجه نمایدکه درزمان آزادی هنددر سرحد آزاد تالش توسعه ننماید.

نظامی نماید ودر  از حکومت بریتانیا تعهد اخذ گرددکه درجهت امنیت در قبایل آزادبا دولت افغانستان کمک مالی و
 ود.ساحه بلوچستان بندری به افغانستان داده ش

همکاری صمیماته  همدیگر با دولت های افغانستان وبریتانیا تعهدنمایندکه در امرآرامی توسعه ومدنیت مردم سرحد
 . .نمایند

دو دولت بریتانیا وافغانستان یک قرارداد ده ساله عدم تجاوز را امضا کنندوهر دو دولت در هر مورد باید مواضع 
 خودرا روشن نمایند.

زمانیکه آزادی هند داده میشود جانب بریتانیا سرزمین های افغانستان را مطابق رضایت مردمان منطقه به افغانستان 
 بسپارد.

سپرده شد.جانب انگلیس درسایر موارد    SIR GILES SEVIREاین  پیشنهاد به وزیر مختار انگلیس درکابل
صل مهم که همانا سپردن مجددخاک غصب شده افغانستان بود پاسخ منفی توام باپالیسی سالوسانه داشت اما درباره ا

کرد. زیرا در این رابطه جواب نداشت وپاسخ را باسپری كردن زمان ناگفته گذاشت. چنانچه دیدیده  خاموشی اختیار
درحالیکه این  شد که بریتانیا درتشدیدخصومت های دینی واصول تراشی از مجاری قوانین انگلیس بهانه ایجاد کرد.

 حق مسلم مردمان پشتون بلوچ بود که باید در مطابقت با حقوق شان عمل میشد .
زیرا  .همچنان مخالفین خط دیورند اقدام انگلیس را درغیاب دولت افغانستان یک جانبه مردود وغیرعادالنه میداند

ای استرداد هم ادع دولت افغانستان جدا کرده بود که حضور فزیکی داشت و این مناطق را طی قرار دادی از،
ازهمین رو این بریتانیا بود که دولت افغانستان را به اقدام  .تر این است که امر قبایل نیز روشن بود داشت. مهم

 الغای  یک جانبه برای حفظ ادعای حقوقی مجبور کرد.
ت یکجانبه اعالم به تصمیم گیری به خروج بریتانیا وپیش از تاسیس پاکستان بصور از حکومت شاه محمودخان بعد

یادداشتی که براین مناسبت ازسوی حکومت افغانستان به وزیر خارجه  موافقه نامه دیورند را باطل اعالن کرد و
انگلیس ارایه داشت از جهت اصول وموازین حقوقی بجا و درست است که میگوید"هر دولت داور تشخیص 

خود به گونه یک جانبه به جانب مقابل با سپردن ونگهبان منافع خود شمرده می شود یک دولت میتواند با مسئولیت 
(.روستار تره کی میگوید که در نظر باید 14ملغا اعالم نمایدکه از آن متضرر میگردد. ) یادداشت آن قرارداد را

پروسه تصویب نافذ گردیدن یک . داشت که افغانستان کالونی یا مستعمره انگلیس نبود بلکه کشور تحت الحمایه بود
باید در مطابقت با قانون اساسی باشد چیزیکه وجود نداشت وشاه مطلق العنان به نمایندگی از ملت این حق قرارداد 

  را نداشت .
این مطلق العنانیت  در قلمرو داخلی مطرح بود. باور امیر در سیاست خارجی در سطح با صالحیت وزیر خارجه 

لمان)بریتانیا وافغانستان( تصویب می شد.سندی در دست قرارداد بایستی از سوی پار بود و هند بریتانوی همطراز
قرارداد از سوی پارلمان بریتانیا تصویب گردیده باشد. از شکلیات تصویب یک قراردادهیچکدام  نیست که سند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 21تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دراین مورد مراعات نشده است .این سند در سازمانهای بین المللی ایکه بعداً ایجاد گردید ثبت نشده است ودر کنار 
 شکلیات مسئله شرایطی دیگری هم مطرح است:این 
 بایدمشروع باشدو موضوع قرارداد . اعتبار داشته باشند. یعنی اهلیت بازیگر حقوقی بین المللی را داشته باشد 

دولت حامی )پروتوکتور(حق  تنها. باشد )پروتکتورات( الحمایه  تمتعاقدین اراده آزاد داشته باشند."وقتی کشوری تح
(. عنصر غبن وخشونت را در مسئله دخیل میداند وعناصر وعده 15عقادقراردادبین المللی رادارد")وصالحیت ان

 52و51-50اجبار را به رویت مواد غبن و را ازاین جمله می شمرد.موارد -انتقاالت ومستمری - 7-شده ماده
حقوقی التین که مبنی بر آن "یک قرارداد سنت  همچنان بنا به نسبیت در ویانا مردودمیداند. ۱۹۶۹کنوانسیون سال

میان پاکستان و  این قرارداد منقضی میداند،زیرا را وجیبه نمیکند "این قرارداد برای طرف ثالث تولید حق و
 .تحت الحمایه منعقد گردیده است و تعامالت بین کشورها اتفاق دارد  افغانستان نه بلکه میان پروتکتور انگلیس و

موافقه نامه دیورند هیچ حق یا وجیبه ايقراردادیکه میا   ِ  ن دو کشور منعقد میگردد برکشور ثالث تاثیر ندارد. بنا ً
در رابطه مسئله وراثت"قاعده عمومی این است که دولت بعد از حاکمیت استعمار در  را متوجه پاكستان نمیسازد.و

وجایب آن استفاده کرده نمیتواند  و قرار دادهااز امتیازات  برابر معاهدات دولت پیشین حیثیت دولت ثالث را دارد و
از صحنه خارج میگردد قرارداد پشتوانه خود را از دست میدهد  وجنساً از  به بیان دیگر وقتی یک جانب قرارداد

 .(16میان می رود". )
                 مواضع نماینده رسمی دولت چگونگی معاهده دیورند

ما نمی گوییم که تامین حقوق و » ن درمذاکراتش با مقامات پاکستان چنین مینویسد: نجیب هللا خان نماینده افغانستا
حریت و هویت آنان ) یعنی پشتونها ( به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آنها تمام شود. ... تنها چیزی که ما 

احد تشکیل نمایند که از میخواهیم آن است که افغانهای ) پشتونهای ( میان دیورند و سند با اتونومی کامل کشور و
قومیت آنان نمایندگی کند. این نقطه را نیز به افراد حکومت پاکستان توضیح کرده ام که نباید مراجعات و اظهارات 

 من و نظریات و اقدامات حکومتم را مداخله در امور پاکستان محسوب دارند یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.".
قبل از آن  آنچه راکه از آقای توریاوانا نقل گردیده به بحث نمیگیریم زیرا لویه جرگه وشورای ملی افغانستان و

نماینده افغانستان در ملل متحد درمنازعه دیورند وحق تعیین سرنوشت پشتون های آنسوی دیورند عکس العمل منفی 
است . براي حل مورد نزاع توافق نهایي هردو کشور منازعه  نشان داد و اتخاذ موضع مخالف و پرتنش نشانه گر

وبخصوص مردمان آنسوی مرز امر ضروری است و باید با شیوه معقول و عادالنه راه حل های فی مابین شناسایی  
 گردد و مساعی در این راه  مخلصانه وعاري ازجالها و چانه زنی های مزورانه سیاسی باشد.

دانه مهار چندگانه برنامه های استراتژیک بریتانیا وپاکستان و سپر دفاعی ومحل طوریکه گفته آمدیم  قبایل دام و
. پشتون های آنسوی دیورند هم در تقسیمات دتدارکات تعرضی هم بود. قبایل تافته جدا بافته  ازمردم پیرامون نمیباش

شماری از پشتونها با شماری  صوبایی چند پارچه گردیده اند که نه تنها بر اتونومی کامل خود اصرار میکنند بلکه
از بلوچها برفدرالی بودن پاکستان بی باور بوده وتقاضای کنفدرالی بودن پاکستان را دارند. زیرا تقسیمات جغرافیای 
قومی در آنجا مشخص است . اما متاسفانه پاکستان در رابطه با پشتون های آنسوی مرز برسیاست تفرقه تاکید داشته 

نمی رساند .این شناسایی میان هند وپاکستان   ن متقابل کشورها حل منازعات کامل جانبین رااست. به رسمیت شناخت
اما قضیه)منازعه( کشمیر نه تنها . نیز صورت گرفته است و کشورهای جهان هم هستی هردو کشور را قبول دارند

که سازمان ملل و"اصول  درخصومت ها وجنگ های خونین قرار داده  ازهمان آغاز وجود داشته بلکه دوکشور را
کوتاه آمده واز تصمیم نهایی بر مبانی "اصول" شانه خالی میکند زیرا اصل فایقه حاكمیت ودیپلماسي آن " هم درحل 

 زور راه ها را مسدود كرده است.
داوري به توافق هردوجانب مربوط است وآنچه وجود ندارد توافق است ونه هردو طرف از این بهشت نشان  

رنظرداشت اینكه كشمیر به مردمي تعلق دارد كه درآن مي زییند ولي مقهور بازي خشن اند .چه ددرحالیكه میگذرند 
ساده ،توافق خان قالت تصمیم مهاراجای هندی وجرگه متنفذین وابسته قبایل و ریفراندم نمایشي وپالن شده صوبه 

هم براي نظام سیاسي است در تاق نسیان سرحد فیصله تقدیر شمرده شد اما حق مردم درتعیین سرنوشت كه اصل م
قرار گرفت .مردم هم حق دارند از دولت ها حقوق مشروع ،عادالنه وممکن خودرا مطالبه نمایند.نمی توان از کنار 

 سیدقاسم رشتیا، اظهارنظر میکند که:  واقعیت رد شد وبرای توجیه کاستی ها در عقب اصول مخفی گردید.
بین امیر عبدالرحمن خان و سرتیمردیورند وزیرخارجه  ۱۸۹۳نومبر ۱۲به تاریخ  موافقتنامه خط دیورند که» 

( Agreementنبود، بلکه شکل دایمى داشت. اصالً موافقتنامه )موقتى )هندبرتانوى( عقد شده بود، یک موافقتنامه 
ا تعیین نمیکرد، بلکه موافقتنامه سرحد ر. ( ٦۹۰نظر به معاهده اهمیت کمتر دارد.)غبار آنرا معاهده گفته است، ص
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تنها حدود ساحه نفوذ دو طرف را در عالقه سرحد معین مى ساخت که به موجب معاهده گندمک قبالً به انگلیسها 
تطبیق میخواستندحدودى که در تصرف شان بود، بر روى نقشه تثبیت شود و بعداً بر روى زمین  واگذار شده بود.

گردد. انگلیسها مناطقى که از نظر استراتیژیکى اهمیت داشت ، مدنظر داشتند، ولى طرف افغانى با آن مخالفت 
میکرد.هیئت هاى هردو طرف بخاطر تثبیت نقشه بر روى زمین توظیف گردیدند. هیئت ها در وقت وقوع مشکالت 

ایى ازنقشه بر روى زمین تطبیق گردید، ولى و مخالفتها به حکومات خود جهت مشوره رجوع مینمودند، قسمت ه
 یک قسمت تا اخیر کار هیئت ها تعیین نشد و ناقص باقى ماند. 

یعنى خط دیورند بصورت کامل عالمه گذارى نشد. قسمت عالمه گذارى نشده در شمال دره خیبرواقع است که بنام 
، درسالهاى بعد که حکومت پاکستان ایجاد شد،  دوکالم یاد میشود. با اهمیتى که خط دیورند در نزد انگلیسها داشت

خط دیورند را سرحد بین المللى اعالن کرد. لهذا بجواب آنهایى  ۱۹٥۰وزیرخارجه انگلیستان انتونى ایدن، در سال 
که میگویند: میعاد یکصد ساله خط دیورند اتمام یافته ، باید گفت که خط دیورند قرارداد موقت نبود، بلکه شکل 

 ( 17« )داشت. دایمى را
این  دولت افغانستان سرحد را به رسمیت نشناخت ولي انگلیس دو سال بعد آنرا سرحد بین المللي بازتاب داد .در

تا از نفوذ آن دربحر هند  ،زمان بریتانیا درصدد تقویت پاكستان بود وغرب در صدد توسعه حلقه محاصره شوروي 
مشابه آن برخورد غیر حقوقي یعني برخورد سیاسي مي شود . از وخلیج جلوگیري كند.به مسئله دیورند وموارد 

 فشارها تجدید تعهدبا هر زمامدار دانسته میشود كه این قرار داد وقت معین نداشته وماهیتاً مي توانست ملغا گردد
افغانها  موقتي بودن استنباط میگردد بهر رو بدبختانه این رویكرد همین معاني تجدیدتعهد و وزمزمه هاي مبتني بر
 این فرصت را نیافت . 

درباره اینکه آیاحکام افغانستان درزمان مقدمات آزادی هندوستان وتقسیم آن به دوکشور درموضوع مداخله کرد وچه 
بلى ، یکى از این عکس العمل ها اعالن لغو » عکس العملی نشان داد ؟ آقاى رشتیا در جواب این سوال میگوید : 

مت افغانستان ادعا داشت که چون معاهده دیورند اصالً میان حکومت انگلیس و حکومت معاهده دیورند بود. حکو
افغانستان عقد گردیده بود. یکطرف معاهده )انگلستان( با ایجاد پاکستان ازبین رفته است ، معاهده خود بخود لغو شده 

سرحد تلقى مینمود. منازعه است . حکومت جدیدالتشکیل پاکستان این ادعا را قبول نمى کرد و خط دیورند را 
(پس نفس این منازعه از الغاي مشروع ناشي 18«)وکشمکش به همین خاطر باالى موضوع پشتونستان دوام کرد.

ذاشته ګآنچه را که هند بریتانوی اساس میگردد.وپاكستان بنا به همان دلیل حصار به دور قبایل را حفظ داشته است . 
 بود.

 جنگتغییر شرایط پس از نکته حایز اهمیت است.وآن درنظر داشت  رفت اینتذکر که  با این همه دالیل  رد پذیرش
است زیرا تغییر شرایط و اوضاع احوال فكتور مهم درایجاد تغییرات در مناسبات ومصدر تحوالت دوم جهانی 

قتنامه دیورند ابهامات میگردد. ازمواف است. زیرا درارزیابی وضع موجود وحتا ارزیابی تاریخی مسئله سبب بروز
سیاسی آن -تا امروز دو مرحله متمایز وجداگانه باشرایط ویژه بوجود آمد زیرا عدم در نظرداشت شرایط تاریخی

بررسی حقوقی مسئله را با ابهامات وبرداشت های نادرست مواجه میسازد. پاکستان دولت هند بریتانوی نیست 
عد از تاسیس آن مشکل سرحدی افغانستان با آنکه ریشه در .کشوریست مستقل باحاکمیت ملي . در دور دوم یعنی ب

 گذشته دارد.
قضیه منازعه دو طرف میگردد.پاكستان ادعاي افغانستان در ملغاي خط دیورند وطرح حق پشتون ها ي آنسوي  

ه در خط درتعیین سرنوشت خود كه از سوي بریتانیا نادیده گرفته شده وبه طرف ثالث داده ناصواب دانسته و مداخل
امور داخلي آن كشور میداند. دوم درسیاست های افغانستان )درمسئله دیورند( سرنوشت پشتون های آنسوی دیورند 
مطرح بوده نه قبایل به تنهایی. قومیت واتونومی پشتون بلوچ مطرح بود. قبایل برای پشتون های آنسوی خط دیورند 

ستان"جدا ندانسته اند. قبایل یک بخش کوچک ازپشتونهای در کل مطرح است و قبایل خودرا از پشتون های "پشتون
آنسوی دیورند را تشکیل میدهد.آنچه قبایل را در سیاست های امروزی ویا در ماجراها به هسته مرکزی بحث وجدل 
بدل کرده اهمیت جیو استراتژیک ویژه ایست که این موقعیت جغرافیایي ویژه از زمانه های گذشته وبویژه دربازي 

 منطقوي بریتانیا به آن داده شده است .-نظامي وسیاست هاي كالن-سیاسيهاي 
بال سرنوشتی و قبیلویت قبایل به معنای انتخاب میان پشتون های این سوی مرز وآنسوی مرز نیست . قبایل آزاد در  

فدرال تابع  تعریف پاکستان قلمرو آنکشور دانسته شده ولی حوزه جدا ازصوبه سرحد وجغرافیای متمایز از حقوق
محض مرکز بانوع خودگردانی روایتی وسنت  اجبار  . این وضعیت قبایل برخاسته از هر سنتی که باشد درسیاست 
های دوران بریتانیا وامروز پاکستان درحقیقت بیشتربرنگرش های استراتژیک سیاست های کالن مبتنی بوده است. 
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اساً از حاکمیت تحمیلی بریتانیا وسپس جانشین آن پاکستان كه این وضعیت  تنها ناشی از نافرمانی قبایل نه که اس
چشمداشت غیر مدني مغرضانه در قبال این موقعیت داشته عرض وجود كرده است. چنانچه گفته آمدیم این 

 سرنوشت وهویت تعریف ناشده  به مطامع وبرنامه های سیاسي استراتژیك بریتانیا واکنون پاکستان بر میگردد.
 دیورند درنگرش های رسمی وملکی افغانستان تا مشروطه سوم انعکاس خط 

درباره موضعگیری درباره خط دیورند ومناسبات افغانستان وپاکستان گفته ها دربرخی مواردبا اضافه گویی ها وسو 
ه که تفاهمات همراه بوده است .حقیقت این است که توان افغانستان در مسئله منازعه برخاسته از دیورند درحدی نبود

باپاکستان بوده باشد زیرادولت افغانستان درهزینه اکثر ضرورت های  فایق تشنج میان مبارزان آنسوی دیورند متغیر
اقتصادی کشور متکی به بیرون بوده ومهم ترین تهدید ودغدغه خاطر زمامداران افغانستان وابستگي تامیناتي راه 

ه وموقعیت جغرافیایی به دوكشور همسایه ضمن تباین ارتباط،به نسبت محاط بودن به خشک آزادمواصالتي و
 وناهمسویي ها، جهت گیري ها ووجوه اختالفات، با دنیای خارج بوده است . 

در رابطه با پاکستان می توان گفت که سیاست های افغانستان دراین راستا از سوی منابع دیگری که با پاکستان ویا 
مخالف بود نیز تحریک وپشتیبانی میگردید. بر عکس رهبران نظامی مواضع سیاسی استراتژیک پاکستان متضاد و

نکته دوم این است که در شرایط آنروز .سیاسی پاکستان زمامداران افغانستان سیاست قاطع ومصمم هم نداشتند 
برعکس تصورات روشنفکران امروز ناسیونالیسم فکر واندیشه اکثر تحصیل کرده ها وداعیه داران سیاسی آنروز 

تشکیل میداد.از جمله میان اکثریت روشنفکران و مبارزان مشروطه سوم دوره هفت شورا این موضوع مورد  را
شورای ملی از   دوره ء هفتم  ، وکیالن  در چنین شرایط و اوضاع ملی وبین المللیپشتیبانی جدی قرار داشت."

، میرغالم محمد غبار وملی  حمن محمودی، دکتور عبدالر جمله فرکسیون پارلمانی ویش زلمیان ) جوانان بیدار (
خان  گرایان درون محافل حاکمه کشور بر ضد سیاست بیطرفی خنثا وتسلیم طلبانه حکومت مستبدسردار م. هاشم

 (.19بلند کردند" )  صدای اعتراض خودرا بصورت آشکار در شورای ملی ودر مطبوعات آزاد ودولتی
اهل بیت سلطنت هم  یقت است.واین پشتیبانی بخاطر نوازش درباریان واوراق منتشره آن زمان هم بیانگر همین حق

ناسیونالیسم در آنروزگار در کشورهای جهان سومی ایدیولوژی حاکم و با دالیل زیادی توجیه پذیر  نبوده است.
های ،شعار وراه اصیل آزادی بود. اماطوریکه میدانیم افغانستان وضع ویژه ای داشت وفشارهای ناشی ازسیاست 

غرب درهمسویی با پاکستان وآسیبی که از این ناحیه متوجه افغانستان بود،نه تنها روشنفکران پشتون ودولت 
افغانستان همچنان همه مبارزان افغانستان امرمبارزات پشتون های آنسوی مرز را جز مبارزات ملی وجیبه خودمی 

ایت مبارزاتی آن زمان در برابر متحدین آن بود.حافظه پنداشتند. آمپریالیزم درموقعیت افغانستان انگیزه دهنده رو
متاثر از سلطه گری هند برتانوی در برابر جانشین آن نی ز دوام کرد.زیرا مسله دیورند با تغییرمناسبات از 

 شوروی مرتبط گردید.به این ترتیب داعیه پشتون ومنازعه با رقابت ابرقدرتها مرتبط گردید.
گرد این رقابت ابرقدرتهاآاسیب پذیر شد. اما با این همه انگیزه نیرومند برای تداوم مبارزات پشتون بلوج در ش 

داعیه موجود بود.  اندیشه های فراملی در وسواس هاي داخلي هنوز ره نگشوده بود و از مرز تك افراد فراترنمي 
مان نبود. مجادالت پشتون بلوچ رفت. .همین افکار فراملی تازه وارد هم از گرد وغبار ناسیونالیزم ملی وقومی در ا

واقعیتی بود که منازعه دوکشور را شکل  داد و ابر قدرتها نیز در راستای منازعه  برمحور این اختالف  ازآن 
 )واقعیت( دربازی منطقوی استفاده کردند. 

شنفکری بعد درسیاست های افغانستان ودر حلقات رو به هر رو اختالفات با پاکستان از بدو پیدایش آن محسوس و
-دموکراسی بود که با برامدهای سیاسی هازتشکیل پاکستان انعکاس داشت. درآغاز وکمی بیشتر از آغاز ده

سیاسي ناهمسویی درنگرش  نسبت به قضیه -تحلیل گریهای ایدیولوژیک وكثرت گرایي اجتماعي ایدیولوژیک و
ي درموضعگیري جناح ها واهل سیاست بصورت آشكار درتفكر چپ بود كه عالیق قوم پشتونستان تبارز کرد.

ایجادكرد. شكل گیري وحادگردیدن گرایشها  واكنشهاي ناهمسو وگاهي متضاد دررابطه به مسئله پشتونستان را
بوجودآورد،آن هم  وشگاف های ایدیولوژیك سیاسي میان حلقات روشنفكري موضع گیری های متضاد درمسئله را

ای خانواده سلطنتی هم دراین قضیه یکسان نبوده وبعد از تاسیس درسطح معدودی از روشنفکران. نقش اعض
سیاسی دربستر مناسبات –پاکستان وتغییر اوضاع در سطح جهانی وتاثیرات سیاست ها وگرایشات ایدیولوژیک 

 جدیدی را در اتخاذ موضع گیری ها بوجودآورد . شهایاجتماعی افغانستان نگر
به آدرس غرب وآمریکا وپیشینه غیر دوستانه بریتانیا دربرابر افغانستان  ناکامی مراجعه باربار دولت افغانستان

درراستای طرح برنامه  وحاد شدن مسایل سیاسی وفوریت ضرورت های توسعه وانکشاف، دولت افغانستان را
 توسعوي قرار داد.چون اجرای این برنامه ها از متن جامعه قابل اجرا نبود وبایستی از مراجع بیرونی اکمال
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وظایف مبرم دولت آنزمان بود روابط کشور در برنامه ها  و بامسئله توسعه اقتصادی وامنیت ملی که از  .میگردید
بستر استراتژی منطقوی ابر قدرت ها کشیده شد .تقالهای حکومت سردار شامحمود خان هم در فضای پر تنش به 

سایگي افغانستان ثمرده نبود . پرابلم هاي انتظارخیرخواهي ازغرب ومتحدین منطقوي آن درهم بن بست رسید .
سیاسي كشورهاي هند،پاكستان وافغانستان با بازي رقابتي ابرقدرتها تناسب مستقیم داشت. مشكل افغانستان براي 
نزدیكي با سیاست هاي آمریكا تنها آسیب پذیري موقف بیطرفي افغانستان نبود همچنان قرارگرفتن درخط مقدم 

ردادن به شرایط زمامداري شاهان گذشته درخط جنوب شرقي هم بود. نظر به ضرورت دربرابرشوروي وتن د
 ضعیف وغیرقابل اطمینان بود. رمصالح ملي ، عقبه حفظ واستحكام استقالل كشو

درشرایطي كه معضل دوكشور همچنان ادامه داشت افغانستان ناگزیراً به جلب كمك هاي شوروي متوسل شد 
رانیز بي پیرایه دنبال كرد . در نتیجه تحوالت جو جهاني و فوریت نیازهای افغانستان ومناسبات باسایركشور ها 

حکومت سردار محمدداود زمام حکومت را بدست گرقت كه درهمان آغاز میانه مناسبات افغانستان وپاکستان  تیره 
مریکا کشیده شد ، اتحاد شد. " باروی کارآمدن حکومت سردار محمد داود و در شرایطی که پاکستان به روابط با آ

خودرا به حکومت افغانستان نزدیک کردزیرا ازمواضع حکومت سردار محمد داود آگاهی داشتندکه   شوروى
نظامى و اقتصادى یارى رساند،حاضر است دست دوستى به او بدهد. بنابرین  هرکسى اورا در راه رسیدن به اهداف 

 افغانستان کمک وهمکاری نماید. مسکو تصمیم گرفت تا بااو دربرنامه های حکومت
شوروى با آمال خود مطمئن ساخت و روحیه آن را در مقابله  ها حکومت افغانستان راازهمراهى اتحاد این همکارى 

دفاع از " حقوق حقة   حکومت سردار محمد داود با برنامه توسعه وانكشاف كشور وشعار  با پاکستان تقویت نمود.".
قابلیت دفاعی وتقویت پایه های اقتصادی وفرهنگی کشورکم وبیش توجه   فت و به تقویتپشتونستان " استقرار یا

پشتونخوا   . گویادرنظام سیاسي كشور بصورت جدي "از ین پس مسأله حق تعیین سرنوشت ملل و مردمان کرد
در   ه هادر لویه جرگ  وبلوچستان آنسوی خط استعماری دیورند به حیث یک مسئلة مرکزی درخط مشی حکومتها

شورای ملی در اعالمیه های مشترک با سران دول وحکومتها ،درمطبوعات و جراید... و در سیاست خارجی 
  افغانستان اهمیت ملی کسب نموده و برجسته شد" .

حقوق حقه برادران پشتون وبلوچ" آنسوی خط استعماری دیورند درخط مشی  " پشتیبانی بیدریغ از برای نخستین بار
م (به اتفاق ۱۹۵۴همان خط مشی را )  یافت وشورای ملی نیزار محمد داؤد صدراعظم بازتاب آشکار حکومت سرد

همانگونه که بارها اعالن   چنین بیان کرد : "حکومت وملت افغانستان  آراءتصویب کرد.وی موقف حکومت خودرا
کستان نمي شناسد وهیچگونه فیصله یی گردیده است عالقه های پشتونستان را مطابق مطالبة مردم آن جزء خاک پا

به این  دخیل نباشد قبول کرده نمیتواندبصورت آزادانه  آرای خود مردمرا در بارهء عالقه های مذکور که در آن 
فیصله حکومت پاکستان درباره توحید ایاالت غربی پاکستان تاجاییکه به عالقه های خود پاکستان تعلق میگیرد دخلی 

آن در موارد پشتونستان بدالیلی که گفته شد مخالف حقوق مسلم ومشروع مردم پشتونستان است  نداریم ولی تحمیل
جزء «  یونت غربى»حکومت پاکستان تمام مناطق قبایل را بنام  ۱۹٥٥مطابق مارچ  ۱۳۳٤( . از آغاز سال 20".)

 تشکیالت جدید ادارى خود ساخت.
ئاله پشتونستان را باضرورت خریدارى اسلحه از خارج جهت یى را در کابل منعقد ساخت و مس حکومت لویه جرگه

پیشنهادهاى حکومت  ۱۹٥٥نومبر  ۲٥تا  ۲۰تقویت اردو به آن پیشنهاد کرد. جرگه طى مباحثات خود در روزهاى 
را درباره دنبال نمودن مسئله پشتونستان و بدست آوردن سالح و مهمات حربى از هر کشوریکه میسر شود تصویب 

ویه جرگه درنتیجه پالیسی های غلط آمریکا در همدستانی با پاکستان وخصومت های پاکستان در نمود. " ل
فیصله ذیل به عمل آورد : ازآنجاییکه درمواقع  ۱۹۵۵نوامبر ۱۸برابر با  ۱۳۳۴عقرب  ۱۷برابرافغانستان در

افغانستان برادران پشتون ،همیشه به کمک ما رسیده اند ،اکنون که مورد جنگهای ما با انگلیس وسایر مصیبت های 
تجاوز قرار گرفته اند ،حمایت از حق تعیین سرنوشت شانرا وظیفه فردفرد افغانستان میدانیم. دولت براي تقویت 

 قرارگیرد. نظامی وسیاسی خود از هر راهی که میتواند اقدام الزمه بعمل آرند واجازه ندهند که کشور موردخطر
لویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعالن میدارد که به هیچ صورت عالقه های پشتونستان را برخالف میل  

مجلسین شورای ملی ۱۳۳۴میزان ۲۳وآرزوی ملت پشتونستان جز خاک پاکستان نشناخته ودراین مورد تصویب 
 طرح بود :واعیان را تایید وتصدیق می نماید."در آنزمان دو سوال م

آیا حکومت افغانستان صدای تعظیم زدایی مصرانه باشندگان پشتونستان مربوط به حمایت حقوق مسلم برادران 
 خونشریک خود لبیک بگوید وحقوق مسلم ومشروع شانرا حمایت کند ویا نه؟
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برهم   منطقه کامالً با اینهمه کمک تسلیحاتی که باپاکستان از جانب آمریکا صورت میگیرد آیا موازنه قوا در این 
خورده است؟". ولویه جرگه درجو واحساس موجود آنروز که به هیچ وجه غیر طبیعی نبود پیشنهاد دولت را 

 ۱۹٥٥دسامبر  ۱٥تاییدکرد. پس از انعقاد لویه جرگه خروشف رهبر حزب کمونیست شوروى به اتفاق بولگانین در 
ها  کشورش را به افغانستان وعده داد. آن بخش از این کمک جانبه هاى همه به کابل آمد و کمک۱۳۳۴) قوس  ۲۳) 

 میلیون دالرى براى کارهاى انکشافى چون: که ماهیت اقتصادى داشت به شکل اعتبار یک صد
رشد زراعت، تاسیس کارخانه جنگلک، ساختمان میدان هوائى کابل و دستگاه تولید برق نغلو در همان وقت اعالن  

ن شوروى حمایت خود را ازافغانستان و هند بر سرمسئله پشتونستان و کشمیر ابرازداشتند. شد و همراه با آن رهبرا
هاى نظامى آن دولت رانیز روی دست گرفت که در سالهاى بعدى بیش از همه بر  وبعداز آن شوروی کمک

 سرنوشت افغانستان تاثیر انداخت.
از بازگشت ازمسکو پیرامون مسألهء خورشیدی پس  1340سردار محمد داؤد صدراعظم افغانستان درسال

مجادلهء ملی مردم پشتون را مشروع وحق مسلم شان “پشتونستان ضمن مصاحبه با نمایندگان آژانس باختر گفت : 
"پشتونخوا " ، رأی گیری عمومی را تقاضا   برای مردم  میدانم " .همچنان به هنگام مسافرت رسمی به انگلستان

خورشیدی ضمن یک پیام رادیویی گفت " عالیق همدردی افغانستان وملت پشتون  1340کرد. و در شام نهم سنبله 
را نه قوت امروز قطع میتواند ونه قوت فردا ". دراین جاالزم به تذكر است كه روابط مسكو وكابل ازانگیزه واحد 

محمد داؤد خان وفضاي واحد واهداف واحد منشا نمیگرفت. از زمان استقالل افغانستان تا زمان صدارت سردار
روابط هر دو كشور فاصله بیشتر از سه دهه را طي كرده بود. دراین فاصله زماني شرایط شوروي عوض شده 

 بود.
با زوال امپراتوري بریتانیاي كبیرو درپي استقالل نیم قاره هند وتشكیل دو كشور دشمني این دوكشور آنها را  

وتقویت كشورهایشان الزاماً به جلب كمك وحمایت از خارج شدند دررقابت جدي توازن قوا قرار داد وبراي توسعه 
.این عطش ونگراني در مورد پاكستان بیشتر مورد داشت، زیرا درمقایسه با هند ناتوان واحساس نگراني 

احساس میكرد. درچنین  لویشګمیكرد.كشمیر هم زخم ملتهب وسوزنده بود. پاكستان خنجر هندي را باالي بیشتر
گران بزرگ سیاست هاي جهاني شوروي وآمریكا كه درمیدانداري حضورداشتند بنا به تناسب شرایطي بازی

همخواني ها همسویي ها بامواضع پاكستان وهند ابر قدرت ها پشتیباني خود ازهمكاري وحمایت از این كشور ها را 
 اعالم داشتند.

كشیده شد. .همین گونه پاكستان ازروابط  پاي پاكستان بنا به وسواسي كه داشت در تلك پیمان هاي سیتو وسنتو 
غیردوستانه چین وهند استفاده كرد و روابط خود با چین را با وجود مخالفت آمریكا تا سطح اعتماد استراتژیك ارتقاء 
داد. هند روابطش را با شوروي استحكام بخشید.تنش ها وچالش هاي موجود چند بار این دوكشور را به رویارویي 

پروژها وبرنامه هاي بزرگ  اري وذتقرب جسته سرمایه گ درت ها هم درمعامالت با آنها هرچه بیشتركشاند. ابر ق
سیاسي سیاست هایش را پیگیري  -فارغ از پیمان هاي نظامي بعد از استقالل سیاسي  افغانستانرا راه اندازي كردند.

پذیرفتني ازمواضع پاكستان مرتبط كرداما درمعامالت وجلب كمكها وقتي كمك به افغانستان را با شرایط نا
مواجه شد ،بالمقابل آنهاپاكستان را زیر بال حمایت قرار  غرببابرخوردسرد  وافغانستان به آن شرایط تن درندادكرد.

ارتش راتقویت نمایدكه چندوچون این  داده براي افغانستان چاره اي نماند جز اینكه با كمك شوروي اقتصاد و
 .ضرورت به تکرار ندارد

پاكستان كه دردوسوي خود اختالف مرزي داشت خط دیورند منازعه كشمیر ودر داخل هم تنشها ي قومي كه توانش 
مشكالت اتنیكي یكسو با  از .اضطراب ودلهره توام باعقده مندي قرار داد حالترا به تحلیل مي برد این كشور را در

وبحران ساختاري دست وگریبان بود واز سویي هم دست جنگ دركشمیر داشت .این امرگرایش دردو جهت را 
كشید زیرا حكومات ملكي قادربه پیشبرد ومهار كردن بحران چند  ادره پاي ارتش را به میدان ازجانبیمیدان داد. 

نظامي  -تخنیكي وسیاسي-به حمایت مالي یهاي چند بعد جلنجهایاین  مهار  ضلعي نبودند وهمچنان پاكستان براي
 متحدین نیز نیاز بیشتر داشت. 

شوروي درجهت مقابل از افغانستان ومواضع آن درمسایل مورد اختالف حمایت ودرعمران ونوسازي افغانستان 
سئله تعیین در چنین بستري از مناسبات منطقه مو دراقتصاد ومسایل پرورش وتجهیزوتسلیح ارتش كمك كرد . 

سرنوشت وحق خودارادیت پشتونهاي آنسوي خط درسرخط سیاست خارجي دولت افغانستان قرار گرفت كه با فراز 
وفرود ادامه داشت .با شناسایي پاكستان دولت افغانستان خط دیورند را ملغي اعالم داشت وجرگه هایي هم 

 درپشتیباني از آن دعوت كرد تاتصمیمش مشروعیت بیشتر یابد .
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تا زمانیكه محمد داؤدخان درراس حكومت قرار نگرفته بود .نگراني پاكستان كمتر بود. زیرا هاشم خان میل چنداني  
به درگیري دراین نزاع نداشت وتوان آنرا نیز در شان حكومت خویش نمیدید. با به قدرت رسیدن محمدداؤدخان 

شد . برنامه هاي انكشافي وعمراني را ضمن مشكالت كشور درتمامي عرصه هاي داخلي وبیروني جدي تر مطرح 
پالن ها وپروژه ها با جدیت بیشتر راه اندازي كرده وجلب كمك نظامي وتقویت ارتش را دردستوركار قرار داد. 
روابط با شوروي فرهنگ سیاسي آنرا نیز درترتیبات نظام زمینه داد و زمانیكه پاي هزاران دانش آموز براي كسب 

تاثیراتي راكه افكار چپ رادیكال وروحیه ضدیت با نظام سرمایداري غرب بویژه  باز شد وتحصیل به آن كشور 
آمریكاوهمدستانش دركشورهاي جهان سومي در زدودن استعمار جذب وپایگاهي شد. ناسیونالیزم و چپ پیرو 

در این موضوع شوروي را در مبارزه دفاع وحمایت از مبارزه پشتون هاي آنسوي خط با سیاست دولت افغانستان 
همنوا گردانید .درجوي فراهم شده ناسیونالیزم وتصوري كه نسبت به سوسیالیزم موجود بود مبارزه داؤدخان دراین 

سبب نگراني هاي دولت پاكستان گردید چنانچه میدانیم روابط دو كشور بسوي تیرگي  کرد کهراستا را مصمم تر
براي تغییرجوسازي شد  نیزبین المللي درنظام سیاسي افغانستان  گرایید .تا اینكه باتغییر حاالت سیاسي در فضاي

زیرا در کشور نیز نیروهای سیاسی تبارز کرده وجامعه خواستار فضای بازتر بود وغرب نیز یکی از خواسته 
شاهي درپي . خاندان هایش ایجاد چنین قضا بود تا از این طریق بتواند فرصت روابط مطمن بادافغانستا فراهم شود 

نقش اعضاي خانواده سلطنتي را  آن شد تا تغییرات درنظام سیاسي كشور را مرقوم داشته وحكومت فارغ 
بوجودآورد. با چشمداشت این تغییرات ،تحولي درمناسبات دوكشور براي عادي سازي روابط رونما شد. این 

پارلمان هموار سازي این معضله را دنبال حكومت ملكي فارغ از دیكتات سلطنت درهمسویي با امیدواري خلق شد تا
 ..كنند

تحکیم  درچنین فضاي سیا سی از مجاری دیپلوماتیک برای استقرار و ۱۳۴۱ایاالت متحده ء آمریکا در میزان 
از طریق سفیر ایاالت  امناسبات سیاسی افغانستان با پاکستان گرایش نشان داد وپیشنهاد میا نجیگری دولت خودر

افغانستان تغییر درمناسبات  زیرا مقیم کابل به حکومت افغاستان سپرد. به این گرایش لبیك گفته شد.متحده ءآمریکا 
 رامهم ومفید میدانست .

سفیر ایالت متحدة آمریکا درکشور کانادا برای رفع اختالف  پیش ازاین در سالهای واپسین صدار ت محمد داؤد ، 
ویژه )خاص( رییس جمهور ایاالت  نماینده  ۱۳۴۱عقرب ۲ردید ودر سیاسی حکومتهای افغانستان وپاکستان تعیین گ

متحده آمریکا وارد افغانستان و با شاه افغانستان مذاکره کرد. در مرکز این همه تالش های آمریکا تقاضای پیوستن 
انش را به آمد با پاکستان به بهای شناختن مرز مطرح بود چیزی که دولت افغانستان همه توکنارافغانستان به غرب و

دیدگاه شاه وفایق آمدن برتعیین تكلیف کارتل قدرت خانوادگی سبب تغییر  آن وقف كرده بود. سیر تحوالت وتغییر
 حکومت شد .

سردار محمدداود از مسند قدرت فرودآمد .شاه این تغییردرنظام سیاسي كشوروسیاست گزاریهاي آنرا را با آهستگي 
رقانون اساسي تسجیل گردید. حكومت از سلطنت جدا شد وفضاي باز بیان آراء واحتیاط آغاز كردتا كه این گرایش د

حایز اهمیت بود .این روند زاویه  ونظریات سیاسي واجتماعات بوجودآمد. این اقدام از بعد داخلي وخارجي هر دو
ل ظهور بود .جریانات سیاسي كه درآن زمان مح یك آزمون وآزمایش سیاسي ومعرفتي براي غرب بویژه آمریكا

یافتند بیشتر گرایش رادیكال داشتند. برگرفت ورونوشت ایدیولوژي هاي فراملي . دهة دموكراسي فضاي باز سیاسي 
موانع ساختاري بسترسازي در کودهای و ضعیف تحوالت  اجتماعي این روند –اما زمینه هاي مادي كرد ایجاد را

سوادتحولگرا برای تعامل  با قشر .. ن نیز زمان بر بود.وساختارهاي پنداري جامعه داشت كه تحقق مبادي آی فرهنگ
شهروندسازی زمینه وفهم محدودداشت. نظام سیاسي بیروكراتیك كاستي هاي جدي داشت. بازدهي سیاسي آن 

 روئیدن مخالفین نظم مشروطه بود.
یدیولوژیک ا سیاسي عمدةگرایشهاي تجددخواه وسنتگرا، هردو –هم دراین زمان درنگرش وتلقیات اجتماعي 

وبنیادگرا بودند . دموكراسي فاقد پشتوانه اجتماعي وستاد سیاسي درمیان انبوهي از توهمات قرارداشت . ایدیولوژي 
هاي اثرگذار كه باتلقیات و رسوبات فكري آن زمان همسویي داشت بر تضاد و انتاگونیسم و انتقال قهرآمیزقدرت 

یشات رادیكال باز بود . از آن مهمتر دژي راكه از بیرون قابل تسخیر باورمند بودند.میدان بازي براي افكار و گرا
نبود در جذب ایدیولوژي هاي فراملي كه با زراد خانه ها پیوندداشتند وابستگي فكري سیاسي نخبگان وپیشكسوتان 

 سیاست واندیشه ر بوجود آورد. 
ستان و در وجود تحركات و تالشهاي تكانه ها وتصادم استراتژي هاي بزرگ ومنطقه ییي درجیوپولتیك افغان

نیروهاي سیاسي افغاني وابستگي خواسته ناخواسته وتسخیر دژ از درون را بوجود آورد كه جامعه را به سراب 
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وقربانگاهي براي بلیه ها وپتیارگي ها بدل كرد. مشروطه موسوم به دهه دموكراسي بذاته امر نیك وفرصتي خوب 
رابطه دولت  .ابرچالش هاي بالقوه نیرومند و آسیب ها وخطرهاي موجود توجه نكردبراي كشور بود .اما دولت دربر

وكنشگراني كه با منابع قدرت  ملت وحكومت دولت هنوز مشكل ساختاري داشت چنانچه گفتیم در رویش ایدیولوگها
اي متضاد هاگره خورده بودند شرایط تحول كشور آبستن فرصتي شد براي رخنه ،نفوذ ونبرد عالیق وگرایش ه

 از همین منزل درایجاد بحران كشور  شد. یپاكستان   یك عامل وآفرینش بحران ،كه مورد نزاع با
پاكستان دردشمني با افغانستان بخاطر حمایت آن از مبارزان پشتون بلوچ آنسوي خط بالمقابل به حمایت از  

دیدند پرداختند. سردار محمد مذهبي كه درفرصت دهه دموكراسي هسته گذاري وپربارگر –نیروهاي سیاسي
ی بامشاركت ۱۳۵۲سرطان   ۲۶داودخان كه از لحاظ قانون از اداي نقش در اركان حكومت محروم شده بود باكودتاي

برچید.این اقدام به مواضع، اختالف ها  وابستگي وعالیقي به حزب دموكراتیك خلق بساط نظام سلطنتي راافسران با
درنتیجه كودتاي سرطان  .امورداخلي ومنطقوي هم مرتبط بود دستبردهاي سیاسي ابرقدرتها در  ازهمه مهمتر به  و

كه حمایت طرفداران شوروي را با خود داشت ؛پاكستان با ابزار گوناگون واكنش نشان داد.واین بازي مهره ها كه 
 در وضعیت و باشرایط دیگري ادامه دارد. حاال اماتنوع بیشتر یافت تا 

گرایشات رادیكال وابسته گردید ونوعي مبارزه وحضوربه شكل گیري فرصتی كر دادیم كه دهه دموكراسي قبالً تذ
بصورت خزنده وبا آهستگي به همسایه ها چهره خوش  به نمایش گذاشت .دربارشاهي هم درصددبرامد تا قدرت را

بود براي غرب دراین راستا.  ومطمئن نشان دهد و ازوابستگي یكسویه خودرا دورسازد. موسي شفیق چراغي سبزي
برای تغییر عملی سیاست های خارجی بویژه روابط  بهتر با همسایگان دریچه ها  ".با روی کار آمدن موسی شفیق

 باز گردید .
صدراعظم برای حل مسالمت آمیزمسئله پشتونستان با حکومت پاکستان ارادة هیأت حاکمة افغانستان را در یک  

وز پیش از امضای قرارداد آب هیرمند پیشگویی کرد ولی درنتیجه كودتا وشاید تحریکات کنفرانس مطبوعاتی یک ر
وحکومت   ( سلطنت ۱۹۷۳جوالی ۱۷خورشیدی برابربه )  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶ناملموس بیرونی بویژه مسکو در

ر گرفته ایراکه حکومت محمد موسی شفیق در نظ وترتیب احتمالیسقوط کرد. موسی شفیق توسط سردار محمد داود 
دارد كه هم  یآغاز وفرجام متمایز بود برهم زد."دوره جمهوریت نخست كه به جمهوري داؤد خان هم مشهور است

تحلیل نقش بازي بزرگ درتحوالت كشور وهم مورد مهمي در  ارزیابي و براي اهمیت نفس تحوالت كشور هم در
زمامداران افغان درتصمیم گیري هاي برمحور فهم ،درك، ماهیت تنش ها وبویژه پي بردن به عمق اراده مستقل 

 از جمله مورد كنار آمدن با پاكستان براي حل منازعه مي باشد. اراده ومنافع ملي و
پیامدهاي داخلي وخارجي ناگواري  جدیدچنانچه مي دانیم كه تغییر اراده وتصمیم براي اتخاذ پالیسي باچشم انداز 

در تصاحب این جیوپولتیك  –بازي بزرگ دریك گرهگاه –تضاد درپي داشت كه جنبه هاي دروني وبیروني 
ح . د خ . ا همین وابستگي تداوم داشته است .   نیرویوجیواستراتژیك همزمان عمل كرده است. با روي كار آمدن 

شمشیری درپیکر افغانستان توسط استعمار بریتانیا فرورفته وملل  ه  " این مرز یک خط استعماری است بگون
تجزیهء هند و   ،به هنگام جداساخته است  دوسوی دیورند را از همدیگر بصورت غیرطبیعی ومردمان
داده نشد." این اعالم مواضع   وبلوچستان حق خودارادیت  مردم پشتونخوا  م( ، به۱۹۴۷)  دولت پاکستان  تشکیل

ازاختالف دو کشور وهم از  درحقیقت  بیانگرتداوم منازعه وواکنش خصومت های متداول درباره بن بستی بودکه هم
 وضعیت جیو استراتژیک بازیهای رقابتی منطقه ناشی میگردید.

نورمحمد تره کی درجریان  افغانستان   از دیدار بنابه گفته دستگیر پنجشیری حین مالقات باجنرال ضیاءالحق در
دارهء نظامی پاکستان این گفتگو راجع به مناسبات میان دو کشور بدون رعایت ظرافتهای دیپلوماتیک به رهبر ا

 :مطرح کرد پیشنهاد خودرا صاف وپوست کنده 
حق وامکان عادالنه را فراهم کنید تا مقدرات تاریخی خودرا از   آنسوی  دیورند این  پشتون وبلوچ  "به مردم 

وبلوچستان ونام پشتونخوا   طریق انتخابات دموکراتیک وآزاد تعیین کنند و هرگاه حق خود ارادیت خلق پشتونخوا
نیز به اساس اراده ء آزاد   افغانستان  در قانون اساسی پاکستان برسمیت شناخته شود دولت جمهوری  دموکراتیک

مردم پشتونخوا وبلوچستان این خط را برسمیت میشناسد واسناد وتوافقهای جدیدی را درین زمینه به شمول حق 
  . امضاء میکند "  بندر کراچی وخاک پاکستانترانزیت کاالی تجارتی افغانستان از 

بسیار باصراحت وقاطعیت خطوط بنیادی سیاست خارجی خودرا  بگفته محققین محمد داود با اعالم مواضع خود
ایجاد کرد. اما این وضع دیر دوام نکرد وسردارداود بعداز مدتی راهش  اعالم داشت ورعشه در اندام همسایه ها

به مشکالت دست ودامن گیرو   ری معطوف کرد زیرا یک جانبه گرایی ووابستگی به مسکو رابه استقامت های دیگ
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دراز مدت کشور پاسخ داده نمی توانست. بناًء رابطه مستقیم ونه چندان پنهان باکشورهای جدا ازبالک سوسیالیستی 
ت اما دلیل اینکه آیا این را در پیش گرفت. سفرها آغاز شد .طبیعیست که چراغ های سرخ وسبز هم وجود داشته اس

علل وپیش زمینه ها سرچشمه میگرفت ایدیولوگ های سیاسی  یااز  چرخش محمدداود خان ناشی از کدام دلواپسی و
ولی این شکاکیت های منفی از بینش ها، پیش فرض  وجود دارد. نیز نظریات متفاوت دارند وگمانه زنی های منفی

 واقعبینی و حقایق مستند! گردد تا ازتوهمات مسلط ایدیولوژیک ناشی می هاو
گفته میشد که سردار محمد داود با پاکستان به این توافق رسیده بود که پاکستان در بندرگوادر بلوچستان براى 
افغانستان یک بندر تجارتى آزاد با یک راه ترانزیتى مال التجاره از آن بندرگاه تا افغانستان قبولدار شده بود و در 

هم موافقت کرده بود تا خط مرزى دیورند را برسمیت بشناسد .ومسئله توافق روی مسئله مرزی میان دو مقابل داود 
کشور ازسوی حفیظ هللا امین را هم شماری از آگاهان یاد آوری میکنند. ببرك كارمل  مسئله پشتونستان وحقوق 

 پشتون بلوچ را پیوسته مطرح واز آن بمثابه یك وجیبه یاد میكرد.
 
 

 منازعه "خط دیورند"درپاکستان -غرب دررابطه مناسبات افغان یویسنار
دانستن دیدگاه غرب بویژه آمریکا وبریتانیا دشوار نیست .پاکستان امروز محصول عزم وجزم تضاد سیاسي مذهبي 

نطقوی دور با از سرگیری رقابت های کالن م براي تقسیم هندبوده وبعد ازتولدپاکستان و اراده بریتانیای کبیر توام با
آمریکا جاگزین انگلیس شد آمریکا با دست  -ایدیولوژیک –دو اردوگاه اقتصادی  -نوین از سوی بالک های قدرت 

وپاه کردن متحدین دراوقیانوسه وجنوب وجنوب غرب آسیاحضور خودرا گسترش داد و با شناسایی دولت پاکستان 
در حلقه متحدین استراتژیک  آمریکا قرار گرفت و انتخاب استراتژی و موضعگیری منطقوی،پاکستان  بویژه در

آمریکا درمنازعه مرزی جانب پاکستان را انتخاب ودر این راستا تا جایی پیش رفت که برای کمک وهمکاری 
استراتژیک با افغانستان شرایطي غیرمنصفانه   وضع كرد. و همكاري مشروع با افغانستانرا دریغ کرد افغانستان 

 به هیچ تقالی افغانستان گوش فرا نداد .آمریکاوی ومتحد آن شمرده شد دردایره نفوذ شور
دولت درامور داخلي مرجع بال منازع قدرت شمرده شده است.حقوق متقابل ومكلفیت هاي فردي درسطح ملي 
درقوانین مسلم وقابل تطبیق حاكم وجاریست. اما این مكلفیت وحقوق درمجموعه روابط بین الملل بسیار پیچیده 

. الزام به آن مبني براصل ناتعریف شده مصالح ملي است نظم ملهم از انارشی است نامتوازن وحتا اختیاري استو
كه از دیدگاه هر دولت تعبییر جداگانه دارد. درحقوق دولت ها در مسئله قدرت از برداشت منفي نسبت به منش 

 انسان اصل بر زور نهاده شده است .
راي تقویت است كه عامل بازدارنده جنگ وتعرض است .اعتبار منافع ملي بمثابه اصل توازن قوا اصل رقابت ب 

د. ازتعریف انسان است كه به دشمن کنشمشیر دولبه یا دو دم است كه دولت ها اقداماتش را با آن تحمیل،توجیه می
 ومعین مي كند  .را مشخص  روابطدایمي ومسلم فرض مي گردد .این منافع ملي درنوسانات روابط پیچیده مرزهاي 

توان گفت که منافع ملي سیاست های کالن  اردو گاه غرب  وموقف پاکستان درمواضع آمریکا نقش اساسی داشته 
است. ضمناًگفته می توانیم که پیش شرط آغاز مناسبات عادی با افغانستان قرار گرفتن درکنار آمریکا  وپیوستن به 

یان به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان بوده است.آمریکا جرگه متحدین آن منجمله پاکستان ودر این م
تا پایان جنگ سرد به همین پرنسیپ پابند بود .ولی سقوط حکومت طرفدار مسکو، به صحنه قدر ت رسیدن 
مجاهدین حتا در زمان امضای تعهدات ژنیو سکوت وخاموشی معناداری در دیپلوماسی آنکشور بوجود آمد. اما 

آن  این نیست که گویا حافظه تاریخ کار نمی کند و به سادگي همه چیز نو ، فراموش ویا تعویض گردیده  معنای  
 .است 

.آمریکا بادگرگونیها ي بعد از فروپاشی نظم دوقطبی وتغیرات در اوضاع جهان ومنطقه درنتیجه بازگردیدن زمینه 
. مراكزقدرت وغولهاي مالي اقتصادي در  ها درجهت روابط وسرمایه گذاري در وضعیت فایقه قرارگرفت . 

آمریكا  منجمله تراست ها وكارتل هاي بزرگ بین المللی با نقش آمرانه ومدیریتی  آمریكا  یقیناً مترصد وناظر 
برهمه تحوالت بوده وباكمك شبكه ها وكارشناسان وماهران کارآزموده وبرتری عظیم مالی تکنولوژیک  امور 

 رصد ودنبال میكردند .روندها و رویدادها را ت
بعد از روی قدرت آمدن مجاهدین ؛ درآغازآمریکا درپرونده افغانستان بانوعی درنگ کامروایانه مترصد حاالت  

وارزیابی ونتیجه انکشاف اوضاع درمجموع بود زیرا سیر وسمت وشكل گیري تحوالت هنوز ناپیدا ونامشخص بود. 
ت منطقوي به نتیجه منطقي نرسیده بود بناًء حضور واشتراك در .روند جنگي وپرچالش حكومت مجاهدین ومداخال
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انگیزه حوادث سپتامبر  این روند  نامشخص وفاقد دور نما وهمچنان به ترتیبات وآمادگیهای جامع تری نیاز داشت .
 تکانه بزرگی  در موضع گیری واتخاذ تدابیر نوین در گستره نظام بین الملل وزمینه سازخیزش وحضورمستقیم
آنکشور براي حضور درمنطقه گردید این زمان ایاالت متحده آمریكا مستقیماً پاه درآوردگاه بحران افغانستان گذاشت 
. دگر مترسک شوروی و کمونیسم وجود نداشت تا ایاالت متحده آمریكا از پیآمد اقدامات خود دلهره داشته و با 

 توجیه وتفسیر نماید. تعیین حاالت اذعان واستناد به تهدید آن براي حضور در
درامتداد خط دیورند موقعیت داشت  آمریكا مورد تهاجم مستقیم تروریسمی كه مراكز رهبري آن در افغانستان و 

وموردحمایت مستقیم دولت پاكستان قرار داشت ، قرار گرفته بود . اما این تحوالت بعدها صورت گرفت 
چار آسیبها شده و رویدادهای که در پروسه بحرانها وقوع یافت با.فروپاشي شوروي ونظم دوقطبی نظام بین الملل د

بحرانها را مشخص ومسیرها را به تدریج تعیین کرد و اشراف برحاالت   محدود به افغانستان هم نبود واین بستر 
بسیارگسترده وهم چنان پیشینه اي داشت كه براي حضور ضرورت به زمان وآمادگي وفراهم شدن شرایط بود. 

حضور آمریكا  ضرورت به شتاب نبود وباید انگیزه وزمینه ها فراهم مي شد.در شرق اروپا غرب توانست براي 
پاكستان دركار تشكیل دولت مجاهدین با شتاب دست بكار شد .درهمان آغاز وضع  خشونتها را کنترول ومهار کند.

 افغانستان را به نمایش گذاشت .  بگونه اي رقم خورد كه پیچیدگي اوضاع منطقوي وحاالت آینده سیاسي بغرنج
دولت داكتر نجیب درنتیجه فشار ها وتج وتضادها واختالفات درون حزبي سقوط كرد . داده هاي دهه دموكراسي 

ایدیولوژیك چپ   شرایط  –یكي هم بوجود آمدن جریانات سیاسي با محمل هاي ایدیولوژیك بود. نظریات سیاسي 
ی از جمله افغانستان داشت .شعار ها چنگ بدل میزد و رویكرد دگرگوني هاي بهتر درمیان روشنفكران جهان سوم

بنیادي را وعده مي كرد كه با احساسات سركوفته وعطش رویا هاي جهان سومي همخواني داشت . وظایف مبرم و 
د. راه تجدد كه اولیه این نیروها ؛ تداركاتي بود كه براي رسیدن به وظایف اصلي بمثابه پل باید از آن عبور میكردن

چنین كوتاه پروژه شده بود .ولي ظرفیت محافظه كاري وسنت محافظه کار ریشه عمیق ونهفته اي داشت كه بعد ها 
 سربلندكرد . 

در مصاف گرایشات چپ و راست بود كه بحران افغانستان در ابعاد گسترده تداوم پیدا كرد .بعد از سقوط شوروي 
طقوي وجهاني كامپلكس پیچیده اي از بحران را بوجود آورد . تضاد هاي كوله باري از تضاد هاي داخلي من

اجتماعي در  روند تداوم بحران نمود بیشتر یافت واین نشانگر آغاز جدید درجامعه شناسي سیاسی  افغانستان است . 
سیاسي تبارز كرد گرایش اتنیكي و تبار  –سیاسي ومذهبي –اختالفات وتفاوت هاي اجتماعي در روابط اتنیكي 

قومي دریك چنین تقسیم بندي ،مداخله وپشتیباني نهادها وكشورهاي خارجي ازاین گروهبندي ها در –گرایی 
 رویدادهاي داخلي وپیراموني افغانستان ادامه پیداكرد  .

نجیب هللا درافغانستان وضعیت جیوپولتیك كشورهاي آسیاي میانه وافغانستان سقوط اتحاد شوروي وحكومت داكتر 
رنگین نشانه گیری »را تغییر مسیر داد. سیاست غرب در این بستر با دست یافته ها وجیوپولیتیک آسیا برتحوالت 

ایگاه الزم راه دراز اما این دگرگوني ها وچشمداشت دستیابي به منابع آن هنوز درآغازكاربود. تا ایجاد ج« شده بود
برخورد میكرد.زیرا نگرش امریکا فاقد  خزنده وحساب شده درپیش بود و آمریکا باید دربرابر واقعیت ها بگونه 

پایگاه سیاسی اجتماعی بود.بااستحكام مجدد دولت ها دراین كشورهاي جدیدالتشكیل گرایشات وصف بندي هاي جدید 
 شكل گرفت .

سو یابي جدید درنگرش وموضع گیري آمریكا درحوزه جنوب  آسیا هم بود .آمریكا پیام فروپاشي شوروي سمت و 
بعد ازاین متحد نزدیك پاكستان براي رقابت ودشمني باهند وافغانستان نبودآمریكا درمواضع جدید با هند پیمان 

تراتژیک با هند نه استراتژیك درازمدت بست. .این كفه ترازوي توازن قوا به زیان پاكستان تلقي شد. .نزدیکی اس
بخاطر آزرده ساختن ویا فراموش کردن کدام کشور بلکه ضرورت ومقتضای خواسته های دور جدید در سیاست 

سپبامبر تکانه نیرومندوهوشیار باش جدی برای تعیین تکلیف ها واعالم 11خارجی ایاالت متحده بود.حوادث 
 مواضع نوین بود .

وی سرمایه واقتصاد وتکنولوژی غرب درتعیین نسبت های سیاسی گشوده شدن بازار ها ومنابع جدید برر
واستراتژیک نمی توانست بی تاثیر باشد.آیا تکانه بنیاد گرایی ونقش وسهم پاکستان در قبال آن و تکالیف ناشی از 

آمریکا القاعده چه پیام وپیامدی برای منافع  –بنیاد گرایی ورابطه تنگاتنگ پاکستان در ادامه آن از جمله طالب 
میتواند در پی داشته باشد؟ گرچه حوادث پای ایاالت متحده را به افغانستان کشید وپاکستان از تجکم بر امور 
افغانستان محروم گردید.اما پاکستان هدف وابزارها را جا نگذاشت  وبازی را برمحور وضعیت جیوپو لیتیک   در 
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ومتحدین غربی اش این است که کلید مشکل افغانستان یک دورنما دوام داد و پیام پاکستان به آدرس آمریکا 
 درکجاست.ونادیده گرفتن منافع وظرفیت آنكشور چه عاقبتي مي تواند در پي داشته باشد.!

پاکستان دارای دندانهای اتومی است واز آن مهمترنبض تپش منطقه واهمیت مهم استراتژیك آن كشور در   
ازآن رابطه هند براي ارتباط با این منطقه از مسیر مواضع پاکستان میگذرد  پیوندآسیاي میانه وجنوب آسیا و مهمتر 

میداند كه راه مورد اطمینان ایاالت متحده به آسیاي میانه وافغانستان بایست از طریق كشور پاكستان تامین گردد. 
باید بر توانایی ونقش بنابرآن در کارزار پس از طالبان  در احراز نقش در منطقه و بخصوص در آینده افغانستان 

 خود حساب کند. !
چنانکه گفته آمدیم یکی از بهانه ها ودلیل در عدم مهارجنون وخشونت اوضاع جاری وتداوم بحران جاری مشکل 
سرحدی میان دوکشور افغانستان پاکستان است که  فرصتی شده تا آم کشور اقدامات اش را توجیه نماید.وآمریکا در 

با آینکه . شته که صریحاً از مواضع پاکستان دفاع میکرد ظاهراً زبان بسته عمل میکندرسمیات خود بر عكس گذ
دوكشور را به مهار وكنترول بحران كشورها ترغیب وكمك میكند. اما گواهانی از سیاست مردان درظاهر 

اتی ارایه میکنند کارشناسان  آن کشور وجود دارند که برای دلجویی و رفع بهانه جویی های پاکستان طرح وپیشنهاد
.از میان آن به رسم نمونه طرح پیشنهادی رونالد نیومن سفیر اسبق آمریکا در افغانستان را که در د.امریکن 

 انترست چاپ گردیده است ودر مطبوعات به نشر رسید دراین جا تذکر میدهیم.
یان دو کشور افغانستان و پاکستان آقای رونالدنیومن سفیر سابق آمریکا در افغانستان سناریویی برای حل منازعه م

شش موارد برمبنای دو پرنسیپ" دو کشور" استوار اند و متباقی متوجه  -ارایه داشته که مجموعاً یازده موارد 
 جامعه جهانی و آمریکا میگردد. 

جود شاخص اصلی و لب محتوای این طرح این است که کاری صورت گیرد تا افغانستان" واقعیتی که فعالً عمالً و
دارد" را به رسمیت بشناسد یعنی باید ادعای افغانستان پایان یابد) ورنه جنگ و مداخله و تروریسم ادامه خواهد 
داشت زیرا جنگ و تروریسم موجود که متروهای لندن و کاخ های سلطنت مالی در آمریکا را درهم ریخت 

به از خود گذری هر دو جانب افغانستان و اعتراضی از این رهگذر است...( موافقه باالی این فورمول ضرورت 
 پاکستان دارد . 

در این نگرش پاکستان قبایل را تسلیم می گیرد و منازعه پشتوستان  خاتمه می یابد، اما افغانستان چی چیز بدست 
ر خواهد آورد تا خودگذری پاکستان هم ثابت گردد ؟ قرارسناریو این است تاهر دو طرف مخالفین همدیگر را دستگی

وزندانی سازد.)افغانستان چه كساني را زنداني سازند ؟زیرا رهبران سیاسي پشتونهاي آنسوي خط وآنهایی را که 
برای حق خود ارادیت مبارزه داشتند   یا درنظام سیاسي پاكستان سهیم اند ویا درمناطق خود مصروف زندگی  اند و 

شتند اگر چه دولت پاکستان تالشهای کامالً قانونی وعادالنه اینها  در گذشته هم از راه های  دموکراتیک  مبارزه دا
آنها را به افغانستان نسبت می دادند واما در قبایل این نسبت دگرگون شده و درطی دهه های اخیر این پاکستان است 

 که قبایل را پشتوانه کار وپیکار مخالفین دولت های افغانستان قرار داده اند(.
از سوی افغانستان حمایت میگردد.هردو طرف مانع رفت وآمد  رجه پاكستان بلوچ هادراتهامنامه سیاست خا 

شورشیان گردد.!؟ معنای حسن لطف سیاسی این دیپلمات این است كه گویا هر دو طرف مخالفین هم دیگر را 
ان حمایت حمایت می کنند. بلوچ ها ا ز سوی افغانستان تمویل و تجهیز میگردد وبنیادگراها را هم جانب پاکست

وتمویل مي كند!آقای نیومن در رابطه به مبارزات بلوچ ها که از سوی پاکستان به هند نسبت داده شده از هند نام 
چون درگذشته مبارزات بلوچ ها مورد حمایت دولتهای افغانستان بوده وحمایت هند هم  نمی برد به فرض آن که 

بناًء  این برداشت موصوف در رابطه افغانستان تایید ادعای  گویا از خاک افغانستان می تواند امکان پذیر باشد
 همیشگی پاکستان است.

در رفاقت با القاعده قصرهاي  دیپلمات مذكور به یك پرسش جواب نمي دهد كه پاكستان چرا با بنیادگراها و
ن را تا تقریباً خط اقتصادي آمریكا را مورد حمله قرار داد؟ درحالیكه طالب درزیر چتر حمایت پاكستان افغانستا

پاكستان چگونه رابطه ای  است؟  -طالب –اعده قبه اصطالح به عمق رسیده بودند. رابطه ال نهایي فتح كرده بود !
مذكور ادامه میدهد: رفت وآمد آزادانه خانواده های جوار سرحد توافق گردد.؟ چرا؟ زیرا " مردم محلی به 

ادی شان ... و ارتباطات موجود ... خیلی ارزش دارند و موافقه آن خاطرحفظ پیوند های تاریخی اجتماعی و اقتص
مستقل ترین افراد مردمانی را که  آزادیها برای پذیریش) به رسمیت شناختن( قرارداد مهم است چطور میتوانید 

 . درحالیکه همچنان شما خواهان توقف تحرکات شورشیان درآن منطقه باشید ؟!جهان اند سلب نمایید
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ترین افراد جهان یعنی چی؟آیا معنی ساده آزادی ودموکراسی لیبرال همین است.! این برداشت نظریه پرداز مستقل  
قابل بحث وتامل است.این پندآموزي سیاسي تنها مغالطه وساده پنداري هم نیست بلكه بیشتر دیپلماسي قبلي ایاالت 

 متحده درهمین رابطه رایادآوري میكند. وجایب دو طرف: 
ان باید اداره مستقیم دولتی را در مناطق آزاد تحکیم نماید" زیرا سنت های قبیلوی برای جلوگیری از رفت و " پاکست

آن بروز  تحت نفوذآمد و افزایش بنیاد گرایی کافی نیستند. پاکستان باید مسئولیت مشکالتی را که در داخل ساحه 
 !؟ذرند و پاکستان حقوق شهروندی به آن ها قایل گردند.شان" بگ میکند به عهده بگیرند قبایل از ایالت تاریخی )!(

پس این ساحه تحت نفوذ است .ایالت تاریخي ،یعني گذشته یعني حافظه را فراموش كنند !حقوق شهروندي قایل شدن 
،چگونه؟.... حد اقل حقوق : حق داشتن احزاب سیاسی قانونی برای ارایه کاندیدا ها به انتخابات ،دستیابی به حقوق 

و پیوستن به سیستم مدرن قضایی . آوردن مناطق قبایلی 19کامل اداری از میان برداشتن کود های قانونی قرن 
تحت کنترل دولت مرکزی پاکستان باید متوازی با اعطای حقوق به ایالت قبایلی )!(صورت گیرد. ) ایالت قبایلی ! 

 صوبه مستقل !! ( –شاید حق صوبایی 
امکانات بزرگ اقتصادی در مناطق قبایلی را داشته باشد. آمریکا در این باز سازی  دنتصمیم پیشکش نموپاکستان 

 وتوسعه ملیارد ها دالر هزینه را به ذمه اش گیرد.! 
وملیارد ها دالر کمک آمریکا که از این  -كیسه آمریكایي .چرا آمریكا؟ –آیا این توان وجود دارد؟ البته كه هست 

آیا این كار به فرمایش یا كدام توافق جدید نیاز دارد / اگر دارد چیست ! درافغانستان : بابت پرداخت گردید چی شد؟ 
تالش های همانند اقتصادی و انکشافی در این سوی خط دیورند ، درمناطق مرزی افغانستان نیز انجام یابد " 

این باعث مخالفت ها کودتا افغانستان باید خط سرحدی دیورند راکه از شصت سال به این سو به رسمیت نشناخته و 
." آقای سفیر کودتاها را به این مسئله ربط می دهد .اینکه خط دیورند با کودتاها چه نسبت  ها شده به رسمیت بشناسد

مستقیم ویا غیر مستقیم داشته است   بالجواب وپرسش آمیز می ماند زیرا در تاویالت سیاسی حقوقی در این باره 
ل کرد.ازهمین رو آقاي سفیر هم به پاسخ منطقي این چرا نمي پردازد و نمیگوید كه این می توان به راحتی استدال

 سیاسي ایاالت متحده سابقه دارد. کارنامهچرا در
به هر رو شاید. پنداشت سفیر می تواند نكات پنهاني وناگفته ای  درخود داشته که نسبت دیورند با کودتا را ثابت می 

شده بیشتر به شوروي وقت برمیگردد .این كودتاها جنبه قومي هم نداشته اند. کودتاه ها از سازد. اما كودتاهاي انجام 
یک نسبت می تواند درنگاه کالن که به سردمداران نظم کالن مرتبط است برگردد وآن هم گرایشهای حکومت اخیر 

به کودتا و روگرداندن از  دهه دموکراسی و گرایش داود در رو گرداندن ازمسکو، که در هردو نگرانی مسکو منجر
غرب شاید هم پاکستان گردیده است  . داودخان كودتا را بخاطر پیگیري منازعه میان دو كشور هم انجام نداد. زیرا 
دیده شد كه داود خان دركاهش تشنج با پاكستان خود دست به عمل شد .و به این تشنج زدایی از سوی بوتو هم اقدام 

ه دار زدند. واقعیت این است که خالف منافع هر دو کشور و اراده مستقل زمامداران شد اما نظامی ها  او را ب
،  سرحد آزاد ودیورند برساخته نظم استعماری  بازی بزرگ و سپس «قبایل آزاد»هردو کشور این جیوپولیتیک 

ت را برای بقای نظام دوقطبی بودکه هم آن را آفریدند هم این معضالت را نهادینه کردند وهم وجود این معضال
 بازی ورقابتهای پسین به دشمنی کشورها تبدیل کردند.

بهره ای قبایل از این امتیاز چیست؟(  -پاکستان :از حقوق امتیازی به قبایل صرف نظر کند)کدام حقوق امتیاری
ل مورد مسئولیت کامل آنچه را که در قلمرو آن میگذرد به عهده گیرد ...چرا نمیگیرد؟ پس در همان آغاز تشکی

 منازعه موجود بود  ودر همان آغاز ایجاب رسیدگی دو جانب رامیکرد!
آیااقدامات )شناسایی ( جلو جنگ و مداخله را می گیرد؟. نه . "اما دراین حالت درشدت جنگ نیز افزایش قابل 

 مالحظه ای نمودار خواهدشد " .)؟!(
اید" این تضمین حل و به رسمیت شناختن تمامیت جامعه جهانی به رهبری آمریکا این معاهده سرحدی راتضمین نم

ارضی دوامدار پاکستان را در برخواهدداشت .این معاهده پیام روشن برای افغانسان رادر خواهدداشت تا افغانستان 
نتواند نغمه" پشتونستان کبیر"را سردهد.)!؟(.. آمریکا رهبری ارایه کمک بلیارد دالری به هردو طرف رابه عهده 

آمریکایی که باید هزینه بازسازی وتوسعه  آیا پاکستان میتواند دایه مهربان تر از این دیپلمات دلسوزوبگیرد . 
درقبایل را بر دوش گیرد پیدا کند! تنها هزینه این ملیاردها دالر كه به هدف رشد اقتصادي واجتماهي وعمران 

لت پاكستان نباشد مي تواند براي تحوالت نهادهاي بازسازي صورت گیرد درصورتیكه این اقدامات تابع اراده دو
مثبت زمینه سازي نماید ورنه ملیاردهادالر سپرده هاي كمكي بدست دولت پاكستان واز طریق اسالم آباد منازعه 

 قبایل با دولت پاكستان را كاهش نمیدهد وپاكستان به رقابت توارن قوا ادامه خواهد داد.
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د!آنچه را كه دولتهاي غرب پیوسته درپي اجرای آن بوده اما کدام تجارت در هردو طرف سرحد باید آزاد گرد
تجارت .تجارت چی؟ آیا قبایل تولید صنعتی دارند  ؟  اینجا قبایل نقش پیمانكار وواسطه دارد بیشتر روابط جنوب 

ستان تشویشهای آسیا با آسیاي میانه وترانزیت آسان از این مسیر است. پاکستان در مورد مال التجاره ترانزیتی افغان
بیجا دارند ... میانجگیری اتحادیه اروپایی می تواند در زمینه موضوعات تجارتی موثر واقع گردد.. و بااالخره 
برای یقینی شدن و تطبیق قرارداد ایجاد کمیسیون نظارت را هم پیشنهاد می کند . اما دیده می شود که  دراین 

 ن را رفع کند دیده نمی شود سناریو آنچه را که نگرانی بنیادی افغانستا
مسایل پیشنهاد شده در این طرح مورد مخالفت پاکستان نخواهد بود اما پاکستان به این سناریو بسنده و قناعت 
نخواهدکرد چراکه آن کشور  بر وارونگی معادله مناسبات  در دوسوی خط از ناسیونالیزم به  تالش دارد  ومیداند 

ستان خواهی جاذبه ندارد باید روی فرصتهای تغییر بگزش افغانها در مناسات که در وضعیت پدید آمده پشتون
منطقوی  وآن مسلم گردانیدن وابسنگی  افغانستان به قلمرو نفوذ )حیات خلوت( پاكستان و رفع نگراني از رابطه 

ارد وحتي افغان است. پس ازسقوط طالبانپاكستان بر محور مذهب کیشی بویژه دراین راستاتالش د–دوستي هند
ادامه خواهد داد تا افغانستان دوستي با پاكستان را ترجیح دهد. زیرا این دوستي هم تضمین )شناخت(  الوسع آنرا

 به  راآسیای میانه   در منطقه  رابطه   هندوزنه وکاهش فرصت  و ارتباط با آسیاي مركزي  دیورند است وهم امتیاز
 دست خواهد داشت .

کمال آن هم با تضمین مادی وسیاسی ایاالت متحده آمزیکا ! آیا این نوع مقدمات و دلسوزی تحفه ای با این حسن و  
،همان دیپلماسی های سده قبلی در غیاب افغانستان را تداعی نمی کند با این تفاوت که پاکستان بر به رسمیت شناختن 

را بغیر ازحاكمیت ومنافع ملي چرا؟ زی.(21!.)قناعت کند و از" عمق" در بدل کمک های بلیارد دالری بگذرد
افغانستان، این عمق و باشگاهي شدن افغانستان را ، نه  منافع هند و نه منافع ایاالت متحده آمریكا مي پذیرد.. آیا 

 مسله به همین سادگی است .آیا آنچه بنیادگرایی نام گرفته به هر امر ونهی پاکستان تمکین خواهد کرد ؟ . 
 ذیردیورند زخم التیام ناپ 

اقتصادی واجتماعی بسیار نظام افغانستان در اثر خصومت ها وجنگهای عشیروی و وراثت شاه پدری وحاکمیت 
بدوی ودر میان رقابت های روسیه تزاری وبریتانیای کبیر که مرغ طالیی هندوستان را فراچنگ آورده بود ودر 

.بریتانیا شاهرگ ارتباطات كشورما باآبهاي آزاد وجهان صدد پیشرویهابسوی آسیای میانه بود؛ درهم فشرده شد 
بیروني رادرجلب وجذب خون تازه وحیاتي قطع كرده آنرا زمینگیر ومحاط به خشکه كرد. .حدود سیاسی با 
کشورهای همسایه در مجموع بدست انگلیس برابر با منافع آنها رقم خورد .ازجمله خط دیورند آنچه به زخم ناسور 

درحقیقت حصاری بود برای سرکوب و دربندكشیدن كه هم رابطه نزدیک وممکن افغانستان را با دنیای تبدیل گردید 
 خارج قطع  كرد وهم توانمندی درونی جامعه وهم نظام سیاسي حاكم را به تحلیل برد به این هدف تا آنراتابع اراده و

پذیر گردانید وضعیت  قبایل آزاد بود که  مالحظات استراتژیك وسیاسي خود گرداند .آنچه این زخم را التیام نا
 دربرابر سلطه بریتانیا مسیر خونین مبارزه مسلحانه را دنبال کرد ودمی هم نیاسود.

تاج  متکی به حگذشته ها براي تامینات وروابط باجهان ورفع وتامین مای دو سوی خط دیورند ومردم افغانستان از 
توسعه  نسبت به مرکز وفقدان جاذبه الزم برای ایجاد پیوندها درامورمسیر هندوستان بود .این واکنش درالقیدی 

برابرتوانمندي وتمامیت ملی بود. جنگ هاي تاج وتخت خواهي  فرهنگی تهدید در -سیاسی واجتماعی -اقتصادی
خانوادگي سرداران وشهزادگان در جامعة عقب مانده وفاقد هرگونه نهادهاي مدني ومترقي باحاكمیت هاي قرون 

حفظ نماید .رقابت تاج وتخت خواهي وتجاوز احیا وسطایي نتوانست عالقه به مركزیت را درساده ترین شكل آن و
 .همزمان بریتانیا برحریم افغانستان اعتماد بنفس را درحاكمیت سیاسي افغانستان ازمیان برد

اكمیت جداماند . زیرا روابط عرفي در نتیجه قطع روابط اداره درمناطقي كه درتیرس مستقیم بریتانیا بود از اداره ح
پیامد رابطه سنتي با حاكمیت ضعیف تاجایي رسید .وم سازمانیافته قابل بقا نبود جحاكمیت درقبایل آزاد در برابر ه

كه از تاب وتوان زمامداران در اداره امور فروكاست و بریتانیا با تجاوز چند بار به مركزیت سیاسي وبه تبع آن 
اقتدار نیرومندسیاسي حق حاكمیت بر قبایل  نبودزمینه خالي  ربت افغانستان را تضعیف كردکه اراده سیاسي زعام

از افغانستان عمالً سلب شد. با قرارداد تحمیلي ساحه وسیعي از قلمرو افغانستان  از بدنه كشورجدا ،هم چنان اراده 
ردید اما دراین ضمن  قبایل به حاكمیت حكومت افغانستان درامورخارجي حذف وتابع اراده اداره هند بریتانوي گ

بریتانیا تمكین نكرده سركشي وبغاوت دربرابر بریتانیا را دوام داد. بریتانیا این قلمرو را بخاطر جلوگیري از احیای 
 حاكمیت مقتدر درشمالغرب اداره هند بریتانوي بمثابه حایل درساحه نفوذخودقرار داد .
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یا را گردن ننهادند وتاحصول استقالل نیم قاره هند با بریتانیا درگیر نبردهاي قبایل هرگز تسلط وحاكمیت بریتان  
مسلحانه بود.  باحصارکشی وجدایي از افغانستان بود که مراجعه به مركز درمیان قبایل و استقالل افغانستان اهمیت 

اجنبي كه بر دساتیر سنت سیاسی یافت و در واکنش به بیگانه بر"خودي" اذعان وتاكید كردند.مبارزات در برابر 
هاي مذهبي وحساسیت هاي بومي ظهور یافت برای رویارویی و مبارزه با انگلیس سواي فتواي دینی توام باعالیق 
تباری نیازمند پشتوانه ارزشي امر امیر هم بود .هم دراین  زمان بود که درجهاد علیه انگلیس وابستگی پیوند دینی و 

امر شرعی وگام مهم در دستیابی به  اسی وملی نیز میگردد .قبایل مراجعه به دولت راتباری قبایل متقاضی وجیبه سی
 آزادی میدانند.

مراجعه بار بار جرگه ها به دربار شاهان افاده اش همین بوده است. این جرگه ها تنها حمایت از سیاستهاي دولت  
این اقدامات پیوند خود نسبت به افغانستان را به  براي نمایش شگردهاي سیاسی حكومات افغانستان نبوده بلكه قبایل با

جانب بریتانیا نیز نشان دادند. با وجود تعهد دولتهاي وقت درالتزام به معاهدات، قبایل آنسوي خط این رسم را حفظ و 
رین با وجود نا امیدي از زمامداران حكومت هاي افغانستان همدلي با افغانستان ومبارزه علیه متجاوز را باخونین ت

ط خونه  الحاق آن كاري انجام دهد برعكس زمامداران افغانستان تا آخر توفیق نیافتند در .مجادالت ادامه دادند
گرفت این منطقه را بمثابه حایل  شیوه سیاست استعماري راكار  انگلیس  زشت ترین  ا به رسمیت شناختند.ردیورند 

  یكسو وافغانستان ازسوي دیگرقرار داد.  و آن امپراتوري ازمیان امپراتوري هند بریتانوي وپشتونهاي داخل قلمر
هم برامورآن اشراف داشته   آنها  را بیشتر به وابستگي به آنسو معطوف بدارند وهم دست افغانستان درامور  .تا 

حي مدني از كشش وتمایل آن به افغانستان و ازهمسویي با مبارزات اصال -آنرا کوتاه سازد با ایجاد خالي سیاسي
 آنسوي خط بكاهد .  قلمرو قانون ساکن  شتونهايپسیاسي 

افغانها دربرابرهند بریتانوی را با تجزیه پشتون ها تقلیل داد .باسلب اراده  ایجادحایل ثانوی هجوم وتمرد انگلیس با
ا مسلمانان آزاد درمناسبات با جهان افغانستان با امتیاز ومواجبی که به امیران قایل گردید رابطه افغانستان ب

مبارزات آزادیخش مردم شبه زنگ خطر  ۱۸۵۷با قیام عظیم سال   مردم هندوستان  . هندوستان را نیز کاهش داد
درپیآمد این تجارب انگلیس باید با  ږرا به نمایش گذاشت   از فردای مستقل نیم قاره  یتصویر و را نواخته بودقاره 

پیشگیرانه خطرمراجعه ملیون هندي به آدرس دولت مستقل افغانستان راکاهش میداد. زیرا مردمان نیم قاره اقدامات 
به دولت افغانستان  در همدلي وكمك به  هند دردوران مجادالت شان در امر آزادي نیم قاره هند باور و چشم امید

 داشتند.  ملیون هند 
ادامه دارد وآن فقدان جیوپولتیک امن منطقوی  که هنوزمشکلی رنج میکشید افغانستان ازهمان آغاز بیشتر از  اساسا  

مواجه با وابستگیها واستراتژیهای متعارض كه آزادی عمل براي رشد وفرهنگسازي وتعامل آزاد با سایركشورها را 
طلبانه از ایجاد وتحمیل   وابستگی خودارادیت ملی دربندكشیده شد وفرصت اقدامات استقالل  با.سد میگردید 
. آنچه انتونی هیمن در کتاب خود "افغانستان درزیر سیطره شوروی" قولی از یاداشتهای  سلب شدافغانستان 

امیرعبدالرحمن خان را نقل میکند صرف نظر از ضعف سیاسي و مکنونات باطني امیر حقیقتی را نیز مطرح 
مانع عمالً موجود رابطه افغانستان با دنیای  میسازد حقیقتی که همچنان باقیست وآن مشکل محاصره جیوپولتیك و

 خارج است .
عبدالرحمن خان مي گوید:" اگر افغانستان راهی به اقیانوس هندباز کند شکی نیست که بزودی ثروتمندوسعادتمند 

اما اگر به این  خواهد شد ..اگر فرصتی مساعدی در عمر من رخ بدهدکه این آرزو را جامه عمل بپوشانیم چه بهتر
رزو نرسیم پسران وجانشینان من بایدهمیشه چشم خودرامتوجه اینگوشه بنماید".آري ! حقیقت  بي درماني ، آ

 وابستگي ، آسیب پذیري ومنازعات از آن جمله منازعه دیورند همین "گوشه" است. 
مان آمریکا پناه جستن به دامان بازی های بالکی پاکستان و دشمنی غیر موجه همز افغانستان و دشمنی باهند و

وانگلیس به بهانه روابط با شوروی در برابر هند وافغانستان  دشمنی کفر واسالم را وارد حریم مناسبات آن با 
همسایه ها از جمله افغانستان گردانید . مشکل کشمیر و دیورند اسالم پناهی و ارتش محوری را جزءالینفك نظام 

 ولوژیك درسیاست منطقوی آنکشور جایگاه ویژه ای دارد.سیاسی پاکستان كرد که تا امروز این نگرش ایدی
انگلیس پس ازتجارب تعرض هاي ناكام، بخاطر اطمینان و رفع تهدید ازمسیرافغانستان قسمت بزرگی از خاک آنرا 

و قبایل را بحیث منطقه نفوذ  خود حایلي با افغانستان قرار داد خش عمده پشتونخوا )صوبه سرحد( در  تجزیه کرد
نیز خودعهده   خود مدغم و ارادة افغانستان درامورخارجي تابع ارادة هند بریتانوي شد و امور قبایل را اداره

 دارشد.این نسخه را امروز پاکستان روی دست دارد .
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آن نیست بلکه   پاکستان در برابر قبایل و افغانستان و منطقه دیدگاه کهنه ،  بودنمشکل قبایل دراین جا وآنجا 
ه نفوذ منطقوي پیوند زده عه وافراط گرایانه دارد. بقای پاکستان را باتنشها ورویاهای ماجراجویانه توسماجراجویان

است تا از افغانستان مطیع  درمعامالت كالن بهره برد. باصطالح موازنه قوا دربرابر هند را به سود مواضع 
مندانه با افغانستان فرصتهاي همزیستي بهتر را ور نه پاکستان  دردورنماي مناسبات ایجابی خرد آنكشور تغییر دهد .

دارد . چرا پاکستان جایگاه هویتي پشتونخوا درنظام فدرالی پاکستان را نمی پذیرد تامین عدالت سیاسی چی مشکلی 
با نظام فدرال آن کشور دارد؟ چرابلوچ ها با ناروای همانند مواجه اند ؟چرا آنکشور دغدغه حقوق مسلم کشور 

چند ضلعي  برنامهکه افغانستان را حرمت نمی گذارد ؟ چرا صلح وثبات منطقوی را باپیشه کردن محاط به خش
دشمني همزمان برهم میزند ؟ آیا میتوان پذیرفت که دهشت ایجاد شده با دیورند پیوند دارد ؟ در متد راهبردي چند 

ز بركشمیر ونفوذ درآسیاي میانه. از ضلعي پاكستان سه دورنما نشانه گیري شده است.: تحقق عمق استراتژیك،تمرك
 سیاسي. –طریق همسویي ایدیولوژیك 

« پاسداران خیبر وسپاهیان اسالم»انگلیس پشتون های هندوستان را " خان بهادر " وچوهدری های پنجاب آنهارا 
مانیکه .نخستین قربانیان آزادی کشمیرهمین سپاهیان وپاسداران اسالم اند. اما ز لقب دادندبرای فتح کشمیر

نوشت خودمیگردند .جواسیس افغانستان راز"چوکیداری" سرپیچی میکنند وخواستار حقوق انسانی وبرابر درتعیین س
ازحقوق مدني محروم میگردند.سرور رونا درمقاله "چند سند مهم در رابطه به دیورند" مینویسد که  قلمدادشده و

قبایل پشتون را که برای یک دوره طوالنی علیه مداخله وتجاوز اقوام و  انگلیس ها بوسیله توافقنامه دیورند نه تنها
آنها می جنگیدند به دو حصه تقسیم کردند ،بلکه با این اقدام از یک طرف امنیت داخلی وخارجی افغانستا ن را با 

م قاره تطبیق پروگرام موثر اداری نظامی عرفانی وسیاسی در مناطق پختونخوا تحت کنترول درآوردند ،بلکه دفاع نی
هند ... را نیز استحکام بخشیدند و از پشتونهای ماورای خط دیورند بحیث منبع قوای بشری در امور نظامی 

 (. 22ساختمان راه ها، زراعت وامور دفاعی استفاده کردندآنچه امروز هم ادامه دارد )
یکنند.پشتونهای آنسوی مرز منجمله بلی پاکستان از این سپاهیان اسالم برای فتوحات شان در افغانستان هم استفاده م

این  قبایل برعنصرمذهب وپشتونولی باورمند ودر روابط خود به اعتبار ومراعات  آن معتاد اند.سؤال این جاست آیا
حل دیورند آنهم به نفع درست است که قبایل وطالب)هردوسوی دیورند( راه جنگ وانتحار را برای اجرای سیاست 

یا با پذیرش این خط از سوی افغانستان؛ بازی این شورشگری وجنگ وترور خاتمه خواهد برگزیده اند؟ وآپاکستان 
یافت ؟ مشکل پاکستان با قبایل بصورت اخص  چیست ؟،راه حل آنرا پاکستان درچه وچگونه می بینند ؟مشکل 

ور غالب  اینست که افغانستان با طالب والقاعده روشن است می شود در این باره ازدیدگاه افغانستان سخن گفت .با
ك تیر دو یپاکستان درعقب  داعیه )طالب ( قرار دارد واهدافش را درپوشش اسالم و پشتونولی دنبال میکند تا با  

 د :زنهدف را نشانه 
ناسیونالیزم افغاني راكه حاوي بار مثبت ترقي ،پیشرفت وتجدد  وخق خودارادیت خواهي است با چماق تكفیر بكوبد  

سیاسي را با ایدیولوژي پاكستان همسو  وپشتونولي را درخدمت آن قرار دهد به این معني كه افغان و مذهب گرایي 
ها را با دور ساختن از اهداف ملي در درگیري هاي اتنیكي ومذهبي درگیر سازد .نیت اساسي پاكستان ایجاد 

 حكومت مذهبي وهمسو با ایدیولوژي پاكستان است. 
ن از آن رنج مي برد و با مشبوع سازي مذهبی شرایطي فراهم میگردد كه اطاعت آنچه جامعه نامتجانس پاكستا

سازي مطابق گردد.چرا كه درجوالن خشونت ها و دربازي هاي جا افتاده میداني این « عمق»وهمراهي پشتون با   
ه گرفته و از میدانهاي پشتون ها اند كه هم سپربال وهم آماج تیر مالمت قرار میگیرند. زیرا این بال درهمین بستر پنا

زیست دوسوي خط تجهیز وسوقیات میگردند. فهم این حقیقت دشوار نیست كه بنیادگرایی به هر نامی که باشد به 
سود افغانستان ومنطقه وحتا پاکستان نیست زیرا این تحجر نه تنها مانع اساسي در برابر آزادي ،ترقي و 

الصه نمیگردد . هم چنان جنگ و خشونت  روندهای را  رشد رشداجتماعي است و پی آمدهای آن در دیورند خ
میدهد که مهار وکنترول اقدامات آن  از  توان دولتها بیرون بوده زیان ها  وخطرهای منبعث از آن منطقه را به آتش 

 خواهد كشید.
وزارت امور خارجه   در مقاله" چند سند مهم در رابطه به دیورند " نوشته سرور رونا میخوانیم كه: در میموراندوم 

در نامه عبدالرحمن خان چنین آمده من فكر میكنم در آینده قریب مردم هند ومسلمان بیدار شده از حق آزادی خود 
دفاع كنند وبه احتمال قوي دو هندوستان بوجود خواهد آمد )هندوستان هندو وهندوستان مسلمان(هند مسلمان با كشور 

(.این پیش گویی اگر جعلی ویا "غیبی "هم 23ي بر مردم من وفرزندانم شود .)ما هم سرحد وشاید باعث درد سر ها
وآن بالهت تفرقه هندو ومسلمان هم درهندوستان حمل میکند بوده ولی حقیقت تلخ وشگفتی انگیز را در خود 
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ا مقهور بریتانوي وهم در جیوپولتیك امروز منطقه . هندبریتنانوی از این طریق نیروی عظیم آزادی هندوستان ر
عفریت خدعه و تزویر کرد و عنصری را دراین تفرقه جا سازی کرد که درتداوم آن آنچه را میخواست به کرسی 

 نشاند.  
این معضل خط دیورند نیست که پشتونهای آنسوی دیورند را درگیر رویدادها ونبردهای خونین افغانستان گردانیده 

نمیتوان شک کرد. وابستگي این مورد را نیت حکمرانان پاکستان است تا دیورند را رسمیت ببخشند. با آنکه در 
بیروني با هرنیت و مرامي كه باشد خفت سیاسي را دربر دارد .طالب در جالهاي این بازي خطرناك چنان 

د . پاکستان بخاطر کتمان جرم وجنایت بوگیرخواهد ماندكه بیرون شدن از آن برایش دشوار و ناممكن خواهد 
و استراتژی باالتر از پذیرش این خط شاید بازی را موضوع دیورند جلوه دهد .زیرا مطالبات منطقه صورت گرفته 

وجامعه بین المللی پاکستان را به مراعات اصول بنیادی ملزم می سازد که پذیرش آن  با خط دیورند نتایج مطلوب 
 را نصیب پاکستان نمی کند . 
پاکستان میداند و پشتونهای آن سوی خط شهروند پاکستان محسوب قبایل را ملکیت –هرگاه آنکشور پشتونخوا 

میگردند در آن صورت تعهدات عدالت سیاسی واجتماعی ادای مسولیت را بردوش دولت پاکستان میگذارد. چرا 
پاکستان به عمران وتوسعه مطالبات وحقوق انسانی  و ارزش هاي نظام فدرال  وجبران چشمپوشي درازمدت توجه 

قبایل مسئله -موانع تطبیق برنامه های توسعه یی  در پشتونخوا و یاقبایل درکجا است ؟ و اگر پشتونخوا  ندارد ؟ 
 درچارچوب ارزش هاي دموكراتیك نظام فدرال طرح وحل نمی نماید؟   منازعه است درآن صورت چرا مسایل را

را به افغانستان کشید چی ارتباطی دارد؟ سپتامبر با رویدادهایکه پای جامعه جهانی  11مسئله دیورند با عملیات  
خویشاوندي طالب والقاعده وپسر خواندگي نصرهللا بابر وتقالهاي پر تب وتاب جنرال حمیدگل را درفتوحات 
افغانستان چي میتوان تعریف کرد ؟   لشكر كشي دولت پاكستان بنام سركوب طالبان در قبایل براي چیست؟آیا این ها 

ورده مدارس دیوبندي وشبه دیوبندي دوران مقاومت ولشكر مورد حمایت پاكستان در دور همان نیروهاي دست پر
زدن از خط دیورند درجهت عمق سازي وتوسعه طلبي نبود؟ مصیبتي را كه امروز منطقه وجهان با آن مواجه است 

وي پاكستان ومتحدین عربي آن براي مقابله ضد شور–مولود پروژه هاي مشترك دوران جنگ سرد غرب
ودردورنماي سیاسي پاكستان ایجاد جبهه مقاومت دربرابر هند وافغانستان است. این پروژه دوران مقابله ضد 
شوروي در دور جدید بعد از دگرگوني هاي ایجاد شده پس ازجنگ سردبراي غرب مورد نداشت اما پاكستان با 

چنان شد كه بحران باید تا منزل منطقي بازي همین ورق بازي را ادامه داد تا برآوردهایش را متحقق سازد ونتیجه 
 سپتامبرآژیر خطر چالشها وتضادهاي دور نوین بود.  11هاي بزرگ ادامه یابد . حوادث 
 سناریو هاي رقابت وخشونت.   

آنچه در خوراهمیت ونکته مهم است دفع الوقت وبهانه تراشی در راستای مبارزه وسرکوب تروریستهاست که آنرا با 
اجتماعی آن پیوند می زنند در حالیكه دهشت چند سویه براي كشتار مردم در دو سوي خط -ل و وضع سیاسینام قبای

دیورند وحتي دورترین نقاط دوكشور ادامه دارد.حاالباید منتظر نشست تا ریشه این بالی نازل شده در پروژه هاي 
نیت وفقر مادی ومعنوی زندگی دارند و از دگرگونسازي نظامي قبایل فرجام بیابد.! در اینکه قبایل در خالي مد

نعمات تمدن مدرن بی بهره اند شکی نیست واینکه پاکستان قبایل را سپر بال گردانیده جایی برای ابهام وجود 
 !شک کردوباید اراده پاکستان برای دفع بنیاد گرایی وتروریسم میتوان  نیت و ندارد.اما در

 برخورد خردورزانه به مشکل خط دیورند
م درنتیجه قراردادکابل میان  ۱۸۹۳یک تصمیم آخری سیطره بریتانیا دربرابر افغانستان خط دیورند بود که در سال 

دیورند وعبدالرحمن خان امضاء وساحه زیرنفوذ دوجانب را تعیین کرد .هردو طرف مسئولیت هایی راقبول ودر 
ل وحق حاکمیت افغانستان محدود به روابط داخلی وامر حقیقت بریتانیا امتیازاتی را بدست آورد که برمبنی آن استقال

كه شعله هاي آتش آن هرگزخاموش که   دشم ورقم سرنوشتي خارجی آن به اراده انگلیس سپرده شد وباخط دیورند
روسیه تزاری  وهمچنین همسایه –نشد . در زمان امارت  عبدالرحمن خان بود  که سرحدافغانستان با همسایه شمال 

میان نماینده بریتانیا وامیر حبیب  ۱۹۰۵ران نیز با پاه درمیاني ویا توسط بریتانیاتعیین گردید. همچنان  درای –غربی 
 صحه گذاشته شد . ۱۸۹۳هللا خان نیز بر تعهدات  

وسیاست خارجي کشور پایان داد اماجغرافیای قبول  واستقالل افغانستان اگر چه به سیطره بریتانیا بر امورحاکمیت 
نیز خط دیورند  هرشاهظاو شرایط اسارت آور قراردادهای استعماری رفع شده نتوانست . نماینده محمدنادرشاهشده و 

را بالتغییر گذاشت و برتعهدات قبلي مهر تایید گذاشت.  اما با آزادی نیم قاره هند و تشکیل دوکشور مستقل پاکستان 
فغانستان در محدوده پاکستان باقی ماند دولت وهندوستان که براساس مذهبی صورت گرفت ومناطق غصب شده ا
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افغانستان آنرا موجه ندانست  و نزاع بر مسایل مرزی مبني برحق خودارادیت مردمان آنسوي خط میان دو کشوردو 
باره سربلند کرد وتا امروز بهانة براي تحریك خصومت ها و تیره شدن مناسبات  دو کشور و وسیله سواستفاده 

 یستی ابر قدرت ها بوده است . بازی های امپریال
قابل تذکراست که مشکالت افغانستان برعالوه ضعف های داخلی وبازی های استراتژیک ابر قدرتها مشکل خط  

دیورند در تعبیرها وتفسیرهای گوناگون سیاسي حقوقي آن نیز میباشد. مشکالت افغانستان با عوارض بجا مانده 
نطقوی در نیم قاره هند و مشکل محاط به خشکه کشور رابطه تنگاتنگ دارد وبا دیورند ،اوضاع بجا مانده بازیهای م

اسطوره ها وکاپی گیری تیوریک از مکتب ها وکنوانسیونهای گوناگون هم به راه حلهای آبرومندانه برای اعاده 
ردد نمی حقوق وصیانت زندگی وآزادی بگونه ایکه صلح و امنیت پایدار تامین ودلنگرانی های برحق مرفوع گ

رسیم. هرگونه برخوردسطحی نگر وخرده کاری هاي ناشي از رسوبات اتنیكي و عصبیت ها مي تواند به آسیب ها 
و مصیبت هاي بزرگ تر منجرگردد. بناًء پسندیده تر آن خواهد بود تا با لگام زدن عصبیت ها و روآوردن به مآل 

و درك عامالنه ومعقول منافع  خبیر گام نخست با وجداناندیشی وخردورزی وتعهد بسیار انسانی به منافع ملی در 
 ملي خود کنار بیاییم . 

مسئله دیورند با هر تعبیر مثبت ویا منفي مسئله ملي است .نه قومي، ولو باشندگان آن سوي خط منسوب به یك قوم 
انگیزه هاي دیگري خاص هم اند . برخورد منفي و متعصبانه ایجابي ویا سلبي درچنین مسایل حساس كه عوامل و 

نیز با آن مرتبط اند تبعات ناگوار داشته كه این ظرافت ها وپیچیدگي ها در واكنشهاي ناسنجیده وتنها احساسي 
 -عواقب وخیم مي تواند پیامد داشته باشد . مسئله دیورند مسئله تعیین سرنوشت سیاسی مردمان آنسوی خط دیورند

 چراها وچه بایدبایسته است تا  .وبررسی است بحث  دقت و شایان قابل  قبایل  وپشتونخوا است واز جهات گوناگون
.آنچه مهم واندیشمندانه است نگرش همه جانبه به این مسئله ودستیابی به مخرج  شودکردهاي آن ارزیابي وتشخیص 

 آن است .ناشی از   گینقطه منازعه  وکشیدمشترك به منظور راه حل صوابی وعادالنه 
دوستانه هر دوکشور را متضرر کرده است وهردو  نمیتوانند همدیگر ومنافع همدیگر و اهمیت . مناسبات غیر 

دوستانه همدیگر واحترام به ارزشها واساسات قبول شده درمناسبات كشورهاي آزاد  وسودمندي روابط متقابالً 
ي افغانستان وپاكستان مطرح منافع وجبر روابط طبیعي ملتهاسرنوشت مشترک ،  جا پاينای .ومستقل را نادیده بگیرد

هم پرهزینه و موقتي است وهم بامنافع ملي درازمدت « بدیل»است از كنارهم دور زدن وتوسل به كشیدن راههاي 
هردو كشور و اصل امنیت انساني منافات داشته وتن دردادن به پلشتیها و زشتیها وحماقتهاي مكرر سبب شده استتا 

مردم دوكشور و  منطقه    تامین صلح وامنیت در رفع كدورتهاي  دد.گرقربانی  های وپیامدهای آنآسیب  درنسلها 
سیاست  تا بجاستدد. تا كنون موجود اما قابل حل باید آگاه بسیچ   به نهضت اعتماد سازی، همکاری متحد تبدیل گر

معه جهاني ما باید به كمك جا .شودها وطرزدید اصالحات براي تامین صلح و امن درجهت همگرایي ترویج 
واشتراك فعال كشورهاي همسایه وهم چنان هند در چارچوب منافع مشترك ولي پایدار منطقوي از جمله تامین 
رابطه افغانستان با آب هاي آزاد ، به این منازعه درچارچوب میثاق الزام آور نقطه پایان گذشته شود . پیش 

د ونه دلیل برحقانیت و اصرار  از مواضع سیاسی بر فرضهای حقوقی بهانه مداخله در امور داخلي شده نمی توان
 .تایید بالقید وشرط از سوي افغانستان نه ممكن است ونه صوابي 

نگاه استراتژیک دولت پاکستان درقبال افغانستان پیروی از مبانی دیپلماسی دوران هندبریتانوی وعالوه گردیدن 
نه هند وافغانستان بوده که این  نگاه بدبینانه ای دیرپاي در سوظن ناشی ازبدباوریهای جدی در برابر مناسبات دوستا

برابرهر دوکشور مانع توسعه  سیاسی وروندهای دموکراتیک در پاکستان نیز گردیده ودامن زدن مسئله همسایه 
هراسي و بي تعادلي توازن قوا سبب دامن زدن کینه ونفرت ملی ومناسبات دشمنانه باکشور های همسایه و از همه 

درنوردیدن جیوپولتیك با دامن زدن به بنیادگرایي هم تشنج وخشونتگرایي را ایجاد  هم تر رویكرد توسعه طلبانه وم
 كرده وهم بهانه ای برای استمرار دیکتاتوری نظامی در پاکستان  گردیده است .

الت سایر در پی سقوط حکومت داکتر نجیب هللا و استقرار حکومت مجاهدین به سبب گسست داخلی و مداخ
کشورهای خارجی برای احراز جایگاه مطلوب رقابت کشورهای خارجی در امور افغانستان اختالف وتنشهای 
نیروهای  داخلی را دامن زد .دولت پاکستان   از عدم برآورده شدن نقشی که  برای نفوذ آن کشور در نظر داشتند 

بحران فتنه هاي جنگ هاي تنظیمي زمینه تحوالت ناراض ومترصد تغییر اوضاع بود.تاكه فسادحكومت مجاهدین و 
جدید برای روی صحنه آمدن طالب را مساعد ساخت و این نیروها طی نبردها برکشور مسلط وحکومت مطلوب 

عطف از فتوحات رسیدند که درپس فردای رابنا نهادند . با مرگ احمدشاه مسعود به نقطه  –امارت اسالمی –شان 
سپتامبر روي داد.این حوادث پرسش دشواری را برای امارت اسالمی طالبان مطرح کردگرچه این  11آن حوادث 
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تنها قصرهای واشنگتن نیویارک نبودند که مورد خشونت انتحاری قرار گرفتند.پیش از این این  خشونتگران  در 
یاالت متحده و متحدین آن را موردحمله قرار داده بود.اما واکنشهای غرب در برابر قلمروهای دیگری نیز  مراکز ا

تروریسم بنیادگرایی جنبه کمی داشت واقدامات آنها را امری که خطری برای غرب وامنیت جهان محسوب 
ود حادثه سپتامبر شوک تکان دهنده ای برای غرب وسردمدار نظم نوین ب 11گرددجدی پنداشته نمی شد.اما حوادث 

سپتامبر مدعیان نظم نوین وبلکی 11ایکه کتمان کاری وچشم پوشی توجیه گرانه آن ناممکن بود. اقدامات تروریستي 
 دموکراسی غرب را با چلنج هیبتناکی مواجه کرد و درضمن انگیزه ای شد برای اقدامات تالفی جویانه .

حامیان آن نشانه گیری شد. دو روی یک بازی افغانستان .این اقدامات در دومحیط اما در روایت واحد بنیادگرایی و
با میزبانی امارت اسالمی طالبان وپاکستان که از طالبان حمایت میکرد و القاعده بازیگری بود که از هردو فیض 
میبرد و دراین زمان همکار طالبان وروابط محکم با نظامیان وسازمانها ونهادهای مذهبی در آن کشور داشت . 

 . ه که اقداماتش را با رسالت وپیام صریح گره زد داعیه فرا سرزمینی جهانی اسالم در برابر غرب داشتالقاعد
حمایت طالبان از القاعده تنها درجنون القاعده ومهمان نوازي طالب پشتون خالصه نمي شود .توسل به  اقدامات  

تلخ و فرودستی و برخوردتحقیرانه غرب  خشونتبار عالوه از  طبیعت تندوخشن باورهاي ایدیولوژیك از خاطرات
در برابر مسلمانان نیز انباشته شده ،   بنیادگرایی خشن وگسترده در اعالم مواضع لیبرال دموکراسی)مصاف 
تمدنها( " پایان تاریخ " نیز قابل فهم می باشد . مواجهه دوافراط از دو موضع )بنیادگرایی وایدیولوژی لیبرال( برای 

درجهانبینی سیاسی کشورها واتخاذ  تازه ای . این رخداد ها وشگردها سبب نگرش های ایجاد جهان وطن
از سرگیری مناسبات هژمونیك وباالبیني هاي بازیگران بزرگ گردید.که گفته  و موضعگیری های جدید ودور جدید

 ها وناگفته های زیادی را در کتم دارد.
بین المللی با نقش محوری آمریکا ودر طی توافقات بن با كجي  پس ازسقوط امارت اسالمی طالبان با تصمیم جامعه 

اساس نظام جدید درافغانستان بنیاد نهاده شد. كه با این دگرگونی برنامه   طرفهای مطرحوكوري والبي گري هاي 
متحده  "عمق استراتژیک" برهم خورد.  .پاكستان بمثابة حامي امارت اسالمي طالبان مخاطب مستقیم التیماتوم ایاالت

قرارگرفت تا ازهمكاري ویا دشمني با امریكا یك راه را انتخاب كند. با آنکه این کشور ناگذیر به پذیرش تعهدات 
مبارزه در برابر تروریزم گردید ودرسقوط امارت اسالمي طالبان همكاري كرد اما از   مبارزه قاطع پسین با دفع 

ر های كشدار ومریز از سرگرفت . فعالیت های خشونت بر ضد نظام الوقت تعمداً شانه خالی كرده و بازی را بامانو
 با تانی   آغاز شد وبا سپری گردیدن هرسال ابعاد تازه ای یافت .

کوتاهی در نظام سازي ودولت توانمند وتطبیق وتوسعه قانون ، فقدان هماهنگي و عدم قاطعیت دراجراي امور كه 
سازماني نظام دولتي در تعقیب   –جه به انسجام واستحكام سیاسي ازضعف ساختاري نظام مایه میگرفت ،عدم تو

باعث ایجاد وفراخ شدن  وغیره عوامل وعناصر خشونت ، فساد و جرایم  . فرصت طلبي وحکومتداري ضعیف
میان دولت و نیروهاي  دولت بامردم شد این شگاف وعدم وفاق بین االفغاني و نبود  هماهنگي ضرور هشگاف رابط

در مسایل امنیت ، مبارزه باتروریسم وسایرچالشها مشترک و همسو لي )حامي( در ارایه و پیشبرد استراتژي بین المل
فرصت هایي را به مخالفین  امورسایر و  هم چنان در برنامه هاي كاري عرصه هاي گوناگون توسعه و بازسازي

ل به پناه گاهي براي تروریستها و طالبان القاعده وحامیان آن در آنسوی خط فراهم کرد . قبای–دولت بویژه طالب 
 متهم شدند

نظام در وموازی  یداخل ت هایمخالفوناشي گري هاي  –فقدان حاکمیت قانون وتطبیق عدا لت –درکاستی های نظام
متحدین بین المللی زمینه های شورشگری مساعدتر گردید .درموجودیت چنین شرایطی سازماندهي مجددشبكه هاي و

اراتي کاربرد آدرس قبایل ومنازعه   دو کشور   وارد دور نوین بحران ، شورشگری ووسیله ای استخب–سیاسي 
برای تداوم مداخله گردید. با تالشها برای مشروعیت جایگاه اجتماعي طالبان به تلطیف تروریسم دست یازیدند. 

مخالفین را تقویت كرد .    بیرون شدن مناطق از حاكمیت دولت پای مخالفین نظام ومافیای مواد مخدر حضور
طالب شد. تروریسم تنها  –مشکل دیورند دستاویز براي كتمان حقایق مداخله و پرونده کنار آمدن صلح آمیز دولت 

عملیات انتحاري نیست بلكه قدرت موازي بادولت درمناطق خارج ازحاكمیت دولت است. ریشه ها ومراكز رهبري 
 ي كرد؟ رویكردمشخص واستراتژي كارامد وجود ندارد.و اما قبایل! ومنابع تمویل آنرا چگونه باید شناسای

نیروهای بین المللی در افغانستان دالیل ویژه ای داردکه  اوضاع پرتنش و خشونت زای جاری در منطقه و حضور
دوسیه ساده و دادخواست مکتوب برای قبایل  -دولت پاکستان در برابرآن مسئول به پاسخ گوئی است. منازعه دیورند

محکمه بین المللی نیست و موضوعیست جداگانه . گذشته وامروز منازعه دیورند نه توجیهی برای تروریسم ونه 
عذری است برای مداخله ونه از ادای مسئولیت ووجایب پاکستان در پیگردتبهكاري ها میکاهد .باید مصرانه در 
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وموضع گیري هاي  پشتیبان وضع جاري رامحكوم کرد. افغانستان   قیوداتی برای برابر این سبعیت  ایستاد و   
دوستی واحترام متقابل با کشورها وضع نمیکند. نگاه افغانستان  با همه کشورها ایجابی و بر روابط مودت ودوستی 

  پذیرش نیست . تاکید دارد .  دیکتات وتحمیل اراده این و یا آن کشور در هر لباس و به هر بهانه   قابل
چرا که با صلح و  آزادی  و مناسبات حقوقی کشورها منافات دارد.. دردنیای روبه توسعه ومناسبات روبه توسعه 
سیاسي فرهنگي بین المللي؛ بهزیستی وآینده نگری مناسبات پایدار امر حیاتی است.. عنصر قومیت وتعدد فرهنگی و 

كهتر بیني و محرومیت دیگران ،مشکل آفرین اند. ،تبعیض  ،ور گوییزبانی به خودی خود مشکل ساز نیست . اما ز
شامل مجموع  د ونگرشها و روایتها بازبیني  و براراده نیک، حسن تفاهم وهمگرایی تعریف گرد بایسته است

مناسبات در سطح داخلی وخارجی باشد . همکاری همه جانبه بیرونی درهمسویی با تامین توسعه پایدار ملی وعدالت 
اجتماعی ناهمواری ها راهموار میسازد. افراز دیوارها و حصارکشی ها فلسفه تاریخ زده دوران بردگی واستعمار 

قبایل ستیزی  نمای بدی از هویت ملی است . با   غل  زنجیر اسارت سیاسی سازگار نیست ینانسانیت امروز .است
نی استحماری آنها لکه ننگیست برجبین تمدن و .. حصارهای کشیده شده به دور قبایل ومحرومیت عامدانه وغیرمد

 فرهنگ سیاسی کشورها .این داغ ها باید زدوده شوند. 
دیورند بهانه مداخله و کتمانکاری از سوی پاکستان در برابر افغانستان شده می تواند اما این بهانه بیشتر در برای 

پاکستان و تمامیت خواهی نظامی گری  تحریف حقایق وکتمانکاری ومخدوش کردن تنشهای درونی جامعه قومی
 است. 
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