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 ابهام هاله در نوشتی سر -خودارادیت- قبایل
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ» ۀبه ادام

انگلیس باجداسازی خاک افغانستان "برای قبایل وضع خاص داده از لحاظ حقوق اداری وسیاسی روش اختیار کرد 
صنوعی وتحمیلی قوت بخشید . مگر حکومت های تا آنهارابه طرف امپراتوری جذب نماید وبه این تقسیم م

....را بعد از وافغانستان در ادوار مختلف روابط نزدیک شانرا با اقوام سرحد حفظ کردند" ،و " انگلیس منطقه خیبر 
 افغانستان به حیث سنگر دوم دفاعی در برابر هجوم احتمالی روس قرار داد " .

ادی خواهانه مردم هند، انگلیس در اثر این مبارزه به ترک هند مجبور آغاز جنگ جهانی دوم توام بود بامبارزه آز
گردید. تجویزکردندکه درصورت تقسیم هند به دوکشورمنطقه تحت اداره مهاراجای هندی رابه هندوستان وراجای 

وهند یکی را مسلمان را به پاکستان بسپارد "درشمال غرب یعنی منطقه پشتون ها به رفراندم اقدام شد. تابین پاکستان 
( باالی صندوق های رایدهی قرآن مجید وگرند راگذاشتند که یکی را انتخاب کنند. که این طرز 34انتخاب کند ")

مطرح کردکه با سؤ استفاده از باورهاي دیني راه پیوستن به  ماهرانه گونهاما به مذهبی رنګ  با اجرا مسئله را 
دگر جنرال فیض محمد که در آن هنگام درخوست مصروف وظیفه بود برای اینجانب پاکستان رایقینی ساخت. "

)عبدالحمیدمبارز( گفته که قبایل پشتون آن طرف دیورند قبل از آنکه انگلیس ها منطقه را ترک بگویند پیام ها به وی 
کومت به او ابالغ کرده بود فرستاده بودند تادر عوض بیرق های انگلیس بیرق های افغانستان را بلند نمایند، ولی ح

که دولت موضوع را ازطریق دیپلوماتیك تعقیب میکند چنین حرکت ترغیب نشود . ناگفته نماند که در سال 
 . «خان عبدالغفار خان به کابل مسافرت را انجام داد که یقیناً مسئله را با زعمای افغانستان مطرح کرد ۱۹۴۶

این تغییر وتحول . را برای حکومت پاکستان گذاشت ش ه انگلیس بود جاینخستین ک ، جانبقبایل  -در مسئله مرزی
برداشت جداگانه داشتند. طرف  این تحول درک و طرفین از که میکرد  راوبه موقع  تازه ایجاب برخورد جدید 

 ببرعکس جانپاکستان خودرا وارث تمام معاهداتي که حکومت هند بریتانیا راجع به این منطقه داشت میدانست 
یعنی عقیده داشت که چون یکی از متعاهدین از  حکومت افغانستان براساس منطق حقوقی طالب تغییر وضع بود.

( نجیب هللا توریاوانا در 35نیز باید ملغی شناخته شود وتوافقات جدید صورت گیرد) بین رفته معاهدات مذبور
ع شد که راجع به وضع قبایل ماورای خط کراچی با محمد علی جناح ومقامات پاکستان در موردصحبت کرد وشای

فرضی دیورند مذکور کوریدوری را به بحر مطالبه کرده بود. محمد علی جناح موافقه کرده بود تاوضع قبایل به 
موضوع حقوق اقوام آن سوی مرز »حال خود ادامه یابد . ازاین به بعد در سیاست افغانستان تغییر روینما میگردد و

گفت كه درمسئله حق تعیین سرنوشت قبایل وپشتونهاي آن سوي توان . مي »مطرح می گرددتحت نام پشتونستان 
خط، پالیسي ضعیف افغانستان وعدم قطعیت همزمان دیپلماسي وبسیچ وسازماندهي عملیاتي امور پشتونها 

وهم در رابطه موردمهمي بوده كه درآغاز مي توانست ازانگلیس و بنیادگذاران پاكستان هم درمسایل بلوچ وپشتون 
ی ضعیف دولت افغانستان فرصتها را به گیرمحافظه کاری وموضع افغانستان امتیازبگیرد . برایبه حقوق ترانزیتي 

 .هدر داد
 
 

 راه بحری مشکل فراتر مرزی افغانستان 
مشکل افغانستان فراتر از داعیه پشتونستان است وآن محاط به خشکه بودن وضرورت داشتن راه به بحر برای 

. جیواستراتژیك افغانستان حصاري بدور كشور ایجادكرده ستتماس بی دغدغه با جهان خارج ورفع نیاز مندی ها 
باید ازمسیر خاك پاكستان ،هم در زمان حاكمیت بریتانیا وهمینگونه بعد ازتاسیس پاكستان چون تامینات بیشتر طبعاَ 

افغانستان پیوسته ازین رهگذر  .این نیاز حیاتي شده نخست بریتانیا وسپس پاکستان مانع تامین . صورت میگرفت 
دست احتیاج  به همسایه ها داشته ودارد. این باج ستانی سیاسي واقتصادي تا كنون ادامه دارد. "بناء داشتن یک 
کریدور به بحر یک خواست افغانستان بوده وافغانستان را از اختناق وفشار پاکستان ایران وکشور های همسایه 

محمد ظاهرشاه هیچگونه ادعای برای بدست آوردن  زمان زمامداریجات می بخشد "  "باید متذکر شد که در شمال ن
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خاک های از دست رفته صورت نگرفت افغانستان از لحاظ ارضی صرف تقاضای کوریدوری را داشت که اگر 
کرد واتحاد برادری بین دو کشور زمامداران پاکستان به این مسئله ملتفت میشدند افغانستان هرگز به هند تقرب نمی

 (. 36حل میگردید " .)
( با پاکستان وصحبت های م۱۹۷۸بعد ازآن همه خصومت ها شاهد موضع گیری مسالمت آمیز داود خان )در سال 

مالقات رسمی میان رهبران افغانستان   م۱۹۷۸صلح آمیز وی با جنرال ضیاءالحق هم بودیم ."در ماه مارچ 
آباد صورت گرفت به این باور هردو به نوعی سازش در مورد دست یافتند وداود خان تاحدی  وپاکستان در اسالم

برای ترک داعیه پشتونستان آزاد در برابری اعطای خود مختاری داخلی اقلیت های قومی پاکستان تحت شرایط 
که همه جوانب روابط  وشروط قانون اساسی پاکستان نرمش نشان داده وچنانکه طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود

دوکشور را بحث کردیم و به مرور زمان همه چیز درجایش قرار خواهدگرفت. )دکوردویزوهریسن(. "فکرمی 
شودکه بین محمد داود وبوتو حتما موافقاتی مهمی شده باشد وتردیدی نمیتوان کردکه در برابر شناسایی خط دیورند 

ی داخلی قابل قبول پاکستان برای قبایل تحت اداره پاکستان بعمل راهی بحری را برای افغانستان ویک نوع اتونوم
( 37آمده باشد .... یا آنکه کدام مفاهمه قوی تر برای استفاده افغانستان از بنادر پاکستان صورت گرفته باشد". )

سیاسي بقاي  مسئله بلوچ وپشتون براي افغانستان عالوه از روابط تاریخي وخوني ازهمین رهگذر براي حیات و
وآزادي افغانستان اهمیت ویژه داشت. بریتانیا بدون شك درهمان آوان استقالل نیم قاره به اهمیت پس منظرمبارزات 
وداعیه مردم آن سوی مرز و اهمیت این جغرافیا براي افغانستان وچگونگي نقش آن درآینده قابل پیش بیني منطقه و 

این پیآمدهای براي اهداف  دورنمادار بریتانیا  قابل پیش بیني بود،به بنا به اهمیتي كه در فرداهاي آزادي نیم قاره 
 مسئله متوجه بود.

 ان مركز مبارزات قبايلتگرويك وزيرس
بود. از همان وقتی در نیم قاره هند نهضت آزادی هند پاه گرفت قبایل نبرد های سخت وخونین راپشت سرگذراند ه 

آغاز آمدن انگلیس وتجاوز سه بار بر افغانستان مردم قبایل صدهانبرد خونین خرد وبزرگ را تجربه کرده بود.  
اقوام ....و وزیرستان ، زمانیکه در همسویی با پشتون های سایر قبایل در گرویک حکومتی را تاسیس کردند و 

راه اندازی کردند به تاسي ازآن سپس درمناطق دیره اسمعیل نبردهای گسترده یی را برضد انگلیس سازمان دهی و
(زمانیکه به امارت -فقیرایپی )مرزا علی خان  بنو و سایرمناطق قبایل هر ساله دهها نبرد صورت گرفت .  -خان

ا مصمم قوت هایش را بسیار نیرومند سازماندهی وروابط اش ر این اقوام برگزیده شد ، به مثابه یك پیشواي توانا و
با سایرنیروهای پشتون های مناطق صوبه سرحد و نیروهای سیاسی پشتونخوا، خدایی خدمتگارتحت رهبری 

علیه انگلس سازماند دهی  م۱۹۲۹الی  ۱۹۲۵عبدالغفارخان وجمعیت العلماء استحکام بخشیدونبردهای خونینی را از 
.شمار این جنگ های پیهم در سال در حدود سی نبرد ضد انگلیس صورت گرفت  ۱۹۳۶ورهبری کرد.تنها درسال 

پس از رسید و سلسله این نبرد ها  نبرد مسلحانه ۱۱۹به  م ۱۹۴۰ودر سال  ۶۵به  م ۱۹۳۹در سال  ۷۵به م ۱۹۳۶
 هم همچنان ادامه داشت . آن 

داعیه حکومت مستقل بسیار پیش از مطالبه حکومت افغانستان مطرح گردیده بود  خطدر میان پشتون های آن سوی 
ولوی ظاهر شاه وزیر در کتاب خود " نبرد آزادی "می نوسید" این یک حقیقت اشکار است افغانستان خانه . م

و امیدهای همه  بزرگ ورهنمای وسایبان سرکل پشتون هاست ... ما قبال گفتیم که افغانستان خانه مشترک آرزوها
تن  ۵۲۷ابل اعزام بدارند که درین جرگه پشتونها ست از همین رو قبایل پشتون فیصله کردند جرگه بزرگ را به ک

شامل بودند . بزرگان جرگه پشتون های با وقار غازی مال پیونده جناب موالنا همزه  ( نیزسرسفید)مرد وچند خانم 
هللا خان وجناب قاضی صاحت حاجی محمد بودند وآن ها به خیر به کابل رسیدند آنها سرنوشت خودرا به افغانستان 

 وتقاضاي همیشگي شان این بود تا دولت افغانستان این مشكل را به اتفاق قبایل یكسره نماید.  مربوط میدانستند
فرایزر تتلر نویسنده کتاب "افغانستان" در باره ماهیت زشت معاهده دیورند میگوید که خط دیورند مظهر سیاست  

الت بی شماری را الینحل غیر منطقی وسمبول خشک یک مصالحه از کار افتاده است که در اطراف خود معض
اعضای کانگرس سرحد ، رهبران وبزرگان خدایی خدمتگار و زلمی پشتون در  م۱۹۴۷جون ۲۱گذاشته است .در 

ی سبنو جرگه شدند. وفیصله شد که" حکومت مستقل پشتون ایجاد گردد که قانون اساسی آن براساس اصول دموکرا
ون مطالبه و دعوت کرد که " برای راه رسیدن به این هدف مقدس برابری وعدالت بنا خواهدبود .جرگه از تمام پشت

در  م۱۹۴۸فقیرایپی در سال  بر این منشور وفاق نمایند و به جز نیروی پشتون به هیچ قوت دیگر اطاعت نکنند"و
گرویک ضمن بیاییه ای اظهارداشت که پاکستان مخلوق سیاست های انگلیس ومحمد علی جناح دست نشانده )ایجنت 

پاکستان بمباردمان مغلگی بود وعکس العمل دولت افغانستان فراخواندن لویه جرگه جواب  (38بریتانیا است ")( 
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. حکومت قبایل که درگرویک تاسیس شد به بودوباطل اعالن کردن تمام توافقات قبلی میان انگلیس وجانب افغانی 
 پشتون ها را آزاد بگذارد .از آنچه گفته شد د وپاکستان اعالن کرد که قوت هایش را از خاک پشتونستان بیرون کن

 پذیرفتند. یبرمیاید كه قبایل به افغانستان میالن داشتند وحاكمیت پاكستان برآنجا رانم
 

 .یشگردهای سياس تحميلی بابردگی  يا –قبايل آزاد 
مناسبات درونی خود در زمان حکمرانی انگلیس بر هندوستان مناسبات دولت هند باقبایل به گونه یی بود که در 

مختاربوده مسایل ذاتي آنها از طریق جرگه ها حل و فصل می شد ،نیروهای نظامی در مراکز خود قرار داشتند 
وفقط در موارد اضطراری واستثنایی به عملیات متوسل میگردید .درحقیقت درنوعي آتش بس اعالم ناشده قرار 

عهده دار و مراعات کرد وهم زمان بر تطبیق  ن همین روال کار راداشتند. با استقرار پاکستان درآغاز دولت پاکستا
قانون جزای سرحد لنگر انداخته شد . به اساس این قانون یک نماینده سیاسی دولت مسئول دولت در امور هر 

ا به این نام ومطلق العنان بوده او میتواند یک قوم ر ایجنسی میباشد )آمر تام الختیار(. این ایجنت پولیتکل تام االختیار
که دشمن"وغیردوست" شده ،  به لحاظ اقتصادی محاصره کند. جریمه را برکل قوم اجرایي وحوا له نماید وکسی را 
بدون محکمه)محاكمه( برای سالیان متمادی زندانی کند. وی این صالحیت را دارد که مسئله مدنی جرمی رابه جرگه 

 ( 39یی حواله کند که وی انتخاب می کند .")
در زمان بحرانی از تمام این مقرره ها کار گرفته  م۲۰۰۶ ۲۰۰۳". ایجنت سیاسی در وزیرستان در سال های  

اند. حقیقت این بود تا به این وسیله  پرسشاین مقوله خود محل  ((.نام قانون جزا و مفهوم قانون در40است ")
براي حركت سازمانیافته وبسترسازي بهتر روابط شان با افغانستان كنترول ومجالي . پیوسته تحت فشار باشند 

فرهنگي سیاسي نداشته باشند . این قانون نه وجهي مشترك باقانون مدني داشت نه باكودهاي مروج وسنتي قبایل . 
دگر آب وهواي شورشگري وبي ادبي در برابر ارباب قدرت  مترصد بودند  بهانه اي پیدا شود تا مجازات شوند و

مي توان نامید؟ ارمغان تمدن یا ادب شرقي ! این قانون تخلیق انگلیس وتوسیع آن بنام منافع ه چسرشان نزندآنرا رب
ودولت پاکستان مترصد آن است  ملي وثیقه كار وارث شد! با این شالق وتازیانه ادب قراربود قبایل را بپرورند)!(! 

 .به پذیرش حاکمیت پاکستان سازدتا فرصتی دست دهد تا قبایل را از داخل واز قلمرو خودش سرکوب و وادار 
قبایل با جغرافیاي تابع ونظام قانون فاصله داشتند .زیرا با بریتانیا وسپس پاكستان براي تعهد ملي والتزام به قانون 
واحد مشكل داشتند .میگویند كه همه امور باید قانونمند شوند.مثالً شكار حیوانات باید داخل ضوابط باشد .این چنین 

راي سرزنش وادب قبایل وضع كردند وانتظار داشتند تا قبایل راه اصالح وتمدن را در پیش گیرند. چماق چیزي را ب
از جنون وغیر ستیزي دست سرکشان قبایلی نكه آكه تا امروز همچنان كارگرفته مي شود. بخاطر ،تمدن ساز 

نچه را كه بازیگران سیاسي ومافیاي هیچ رابطة نداشته است؟ باید جزاي هر آ «غیر»بردارند ! چرا؟ آیا قبایل با
؟ مگراین اجبار برخاسته ازیك فیصله مقدس است كه چرایي براي  ! موازي با آن انجام داده ویا میدهند جزا ببینند .

 آن وجود ندارد.!
گزارش( زیراکه نه –تداوم این قانون که نه تنها خالف قانون اساسی پاکستان است )بارنت روبین وابوبکر صدیق  

تنها حقوق اساسی راپایمال میکند بلکه همین اکنون باتمام شدت در ایجنسی ها تطبیق می گردد واین خود گواهی بر 
بیگانگی ومستعمره سازی این مردم است. جمیعت بحرانی در تحقیقات مفصلی که انجام داده اذعان کرده که این 

شبیه است که مردمش در تحت چنان قوانین وترتیبات  منطقه با آنکه به پاکستان تعلق دارد ولی بیشتر به مستعمره
( در باره سیاست حکومت پاکستان در برابر 41اداری زندگی میکنندکه ازسایر بخش های کشور آنرا جداکرده .)

مناطق سرحدی در ریسرجی که در مناطق قبایلی انجام داده مسایل وحقایق جدی وبا اهمیت به چشم می خورد که 
پاکستان آشکارا در داخل افغانستان از پشتون های اسالمیست پیشتیبانی میکند بخاطر » می خوانیمدر قسمتی از آن 

 ». اینکه هم در داخل در برابر نشنلیزم پشتون مقابله نماید وهم برکشورهمجوار خود افغانستان نفوذ داشته باشد
یبات جداگانه ایجاد کرده که همچو دوران در همین قرینه پاکستان برای منطقه سرحدی تر ت» این گروه می گوید که 

هند بریتانوی از آن اقوام که در جوار مرز ساکنند که در برابر مداخله افغانستان وبرای مداخله در داخل افغانستان 
.آنها می افزاید برنامه عمق استراتژیک پاکستان ایجاب دوستان « ازآن به حیث منطقه حایل استفاده کنند 

ستراتژیک وفضایی ستراتژیک مینماید. بنا به فکر جنراالن ای اس ای پسمانی افغانستان وعقب  استراتژیک منابع
 ماندگی قبایل یک بخش از پالن عمق ستراتژیک است .
که در حقیقت هم طرح علیه جون جرگه عظیم بنو  ۲۱در  –بتاریخ سوم جون با اعالن تخلیه هند از سوی بریتانیا 

بود به اشتراک نمایندگان بلوچ وپشتون احزاب  خطسرنوشت تحمیلی وهم فراخوان تعیین سرنوشت مردمان آن سوی 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 10تر 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 

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

 

زلمی پشتون اشتراک داشتند فیصله کردند که پشتون ها نه هند می خواهد  خدایی خدمتگار جمیعت علمای سرحد و
 ه اساس جمهوریت اسالمی تشکیل شود .!نه پاکستان  بلكه "آزاد پشتونستان " ب

وقتی پاکستان به ریفراندم جعلی دست زد وقرآن را پیش کشید وهمزمان با آن درگیری های مذهبی هند ومسلمان در 
هزار نفر مسلح بودند(  ۲۵کلکته ، بمبیی وبهار والهور ادامه داشت رهبر خدایی خدمتگارو زلمی پشتون )که 

نیام نکشد واز عدم تشدد کارگیرد .زیرا نزاعي مذهبي از قبل آماده درصدد ذبح كردن  ازمردم خواست تاشمشیر از
به کابل رفت وعزم  هردو قوم است . عین همین کار در افغانستان هم تکرار شد . وقتی هیئت نمایندگی جرگه بنو
بانتظار نتایج  داند وخویش را اعالم داشت کوشید ایشان را از اقدامات مسلحانه در مقابل پاکستان منصرف گر

به زندان انداخت  اقدامات صلح جویانه وادارد . اما در پاکستان ،حکومت عبدا لغفار خان را مذاکرات دوستانه و
جرگه کبیر چارسده را با رگبار مرمی ها استقبال كردند وهزار تن به کام مرگ سپرده شد .این همه   ۱۹۴۹ودر 

كشور مسلمانان ازسوی دولت  -گویا قبایل وپشتونها مخل این منافع بودند-لي بنام  اسالم و بخاطر دفاع ازمنافع م
 انجام شد.

بهانه کار  دفع الوقت افغانستان وحسن نیت افغان ها سبب گردید که پاکستان پیوسته در برابر افغانستان ازهیله و 
محاط به خشکه  عضلومخط وی بگیرد. وتجربه دور ودرازی از بی توجهی دولت پاکستان به حقوق پشتون های آنس

بودن افغانستان حرف پشتون هایی رایا دهانی میکند که می گویند "دولت پاکستان با سرنیزه خو گرفته و فقط زبان 
پیشرفته فارغ از اراده ومنافع پاكستان  را كه مانع  می شناسد " .وپاكستان افغانستان آزاد،توانمند و مرمی را

 تحمل نخواهد كرد چه آید از دوستي با هند! دسترسي به آسیاي میانه است
بر خورد دولت پاکستان در زمان زمانبندی خروج نیروهای شوروی ازافغانستان و فیصله های ژنیوهم برهمین 

ازیکسو نیرو های جهادی را به عدم پذیرش فیصله تحریک می کرد واز  -نظرداشتها و دیدگاه منفي مبتنی بود : 
ست معاهده صلح جامعه عمل می پوشد تغییر مواضع داده خواستار شناسایی خط دیورند سوی دیگر زمانی که دان

مرز بین المللی از حکومت افغانستان شدند که وزیرخارجه وقت حکومت داکتر نجیب هللا درین رابطه به مطبوعات 
ونی دو کشور سعی دارد اظهار داشت که پاکستان با تقاضای شناسایی )خط دیورند( از افغانستان به عنوان مرز قان

کل فرایند ژنیو را به مخاطره اندازد.که دولت پاکستان در نتیجه فشار بین المللی ازمسئله منصرف شد طرح آنرا به 
. زمینه دادن به نیروهای مذهبی جهادی در دوران مقاومت ملی در برابر   م(۱۹۸۸اپریل  14بعد موکول کرد ) 

ي مشخص ونفی سایرین وبعد بمیدان کشیدن طالبان، تا در بند کشیدن تجاوز شوروی وهزینه باالي گروه ها
افغانستان وعمق استراتژیک ، تالشهایی بوده که نشان دهنده نیات فصل اندرفصل وتوقعات زیاده طلبانه وعظمت 

 پاکستان بوده وعکس آن آنچه به افغانستان وحکومت آن ارتباط می گیرد.زمامداران طلبانه 
ان در مراحل وزمانه های متفاوت بنابه انگیزه های وعلل متفاوت بر خوردهای گوناگون وواکنشی حکومت افغانست 

داشته .آنچه مسئله پشتونستان خواهی دولت افغانستان را در کشاکش حسابات بزرگ قرارداده همانا نقش ابر قدرت 
درت هاست که اثرات منفی خصومت ها وسیاست های رقابت آمیزکشاندن افغانستان وپاکستان در جیوپولیتیک ابر ق

افغانستان قربانی جیوپولیتیک بازی ابرقدرتها هاي تاریخی سیاسی هندوپاکستان هم درین راستا در خور تامل است.ا
 گردیدوجو جیو استراتژیک 

 چراي طرح داعيه" پشتونستان"  و رويکردهای رسمی    
بخاطری مطرح شد که در طرح تقسیم هند به مسلمان  " می نویسد: " این داعییهونكي تردخپلوانویسنده کتاب "

وهندو نیات شومی به فراموش سپردن حقوق پشتون ها نهفته بود . وقتی انتخاب ) هویت ملی ( به رای شماری 
گذاشته شد در پهلوی انتخاب هند وپاکستان پیشنهاد پشتونستان راهم نمود ولی انگلیس به این پیشنهاد موافقه نکرد . 

ملت  وسیاستهاي قدرت تصمیم میگیرد، پنهان بود وتجربه ثابت کرد که  -کلتور این مردم در نظریه دولت هجوم بر
قبایل از حق خود ارادیت ، فرهنگ این ها را متالشی و این قوم را از درونمایه فكر  –محروم کردن پشتون ها 

ه آنرا نهادینه وابدی سازد.  قهر تبعیض آزادي  وتوسعه اجتماعي تهی و ناتوان ساخته تا عقب ماندگی بجا ماند
عنوان کتاب زبان اردو صرف یک عنوان کتاب  ۲۵۰۰فرهنگی میراث مانده هنوز باشدت ادامه دارد  ، در بدل هر 

 پشتو آن هم با کیفیت نازل  با محتوا وشكل ضعیف طبع ونشر میگردد كه این یک عنوان هم  )مجموعه هاي شعر(
كفر  منحصر است.كشورفدرال تقاضاي تدریس به زبان مادري را -صوبه سرحد -ن به منطقه در قلمرو قانو

 امور پاكستان میدانند. پشتونولي  ومداخله در
صنایع به  در منطقه پشتون نشین مسمی به پشتونستان یا پشتونخوا در عرصه اقتصادی سهم نرخ تولید در کل و

قرار دارد. منطقه قبایل درین پروسه شامل نیست زیرا این  طور اخص در مقایسه سند و پنجاب در سطح بسیار نازل
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سلطه در منگنه  شامل روند تمدن شناخته نشده ،به بندکشیده شده جدایی از تمدن دیوار های ضخیم  جغرافیا تاهنوز با
به سر مي برد و قانون دوران انگلیس هنوز بر قلمرو این خطه تبعیت مدرن  هنوز درشرایط قرون وسطي  گری

 تطبیق میگردد.  
م بر اساس معاهده فیمابین دولت افغانستان ودولت بریتانیای کبیر ۱۹۳۱آقای سرور رونا می گوید که در سال 

موجود ومکتوب رسمی سکرتر امورخارجه هند بریتانوی عنوان وزیر خارجه افغانستان که در وزارت خارجه 
 ۱۹۴۴است رسما منافع افغانستان آزاد به ارتباط عالقه های قبایلی مورد تایید قرار گرفته است هم چنان در سال 

 پیشنهاد پنج فقره یی حکومت افغانستان به سفیر کبیر انگلیس در کابل سپرده شد .
ه حاکمیت در سر حد آزادرا حکومت بریتانیا تعهد کند که تا زمان تغیر سیاست وضع سیاسی هند آرزوی توسع-1

 ندارد .
بریتانیا وعده بدهد که به منظور تقویه نیروی نظامی افغانستان و به منظور امنیت اراضی قبایلی افغانی و سرحد  -2

 تجهیزات نظامی وکمک پولی مساعدت نماید وبندری در بلوچستان با اختیا رش گذاشته شود .
 ت رفاه وغیره بین طرفین مشوره ومذاکره جریان داشته باشد .هردو طرف تعهد کند که در مورد امنی -3
هر دو جانب قرارداد عدم تعرض ده یابیست ساله را امضا کرده فضای روابط همکاری را از هر جهت روشن  -4

 سازد .
  بعد از ازادی هند ، زمین های اشغالی افغانستان دوباره مسترد شود امامشروط به موافقت باشندگان آنها. -5

با وصف این مقدمات وقتی حکومت مرکزی پاکستان به اقدامات قهرآمیز متوسل گردید ومردم دوصوبه فهمیدند که 
حکومت فقط باشقاوت و زبان تفنگ عادت كرده گرچه نیروهای سیاسی حوصله را از دست ندادند ولی نیرو های 

وچستان ستودنتس ارگانیزیشن " به مبارزات جوان پشتون" زلمی پشتون ستودنتس فدریسین ")جوانان انقالبی(،" بل
اخالق ،براي پاكستان نبود واما دربرخورد با خواست مردم  یملی مسلحانه روی آوردند. این اقدام طبعاًپیام خوش

با آنكه معترضین سهم مستقیم درنظام داشتند واما . همسایه ها را به مداخله وتوطیه متهم كرده است  ،سیاسي حاكم
گر درقبایل بوده ویا درقلمرو قانون به دشمني پاكستان متهم گردیده است . بانخستین صدارت سردار هر اعتراض ا

محمد داود دو موضوع مهم در سرخط کار وی قرارگرفت " یکی حل مسئله پشتونستان ودیگری انکشاف امور 
راچی رفت مقصد این بود به ک م۱۹۵۴اقتصادی بر اساس پالن گزاری واقتصاد رهبری شده ". محمد نعیم در سال 

که برای مردم ایالت صوبه سرحد و قبایل آن ، آزادی داخلی داده شود، اما پاکستان عکس آن ،قانون ) یک یونت( 
را مطرح کرد ودر عکس العمل با آن لویه جرگه افغانستان مسئله پشتونستان وخرید سالح وکمک شوروی رامطرح 

 کرد 
امکانات واقعی جهت یافتن راه حل سیاسی بین دو کشور وجود داشت  ۱۹۵۸و  ۱۹۵۵بین سال با آنکه  ". معذالک 

محمد داود به  م ۱۹۵۶به کابل سفرکردند ودر  م۱۹۵۷و م۱۹۵۶. لیاقت علی، سکندر میرزا و سهروردی در سال 
ري ( . درجانبدا43به آمریکا سفرکرد ولی لجاجت بر مواضع مانع حل قضایا شد ") م۱۹۵۸کراچی رفت ودر سال 

نقش شوروی وهند که ، افغانستان  مقابل ، سمت در برمحور پاکستان یقینا کشورهای غربی بخصوص آمریکا و
هردو به خرابی مناسبات با پاکستان عالقه مند بودند فقدان نصب العین وخط حرکت ثابت وموجود بودن تناقضات 

بود ودر همان سال طی حادثه باجور چنانچه  مناسبات آرام م ۱۹۶۱درونی مانع رسیدن به نتیجه گردید ". تاسال 
گفته شد  پنجصد نفر  با اقدام آگاهانه جانب پاكستان کشته شدندكه درنتیجه آن روابط عادي دوكشور برهم خورد . 

پي آن در ماه اگست قونسلگری ووکالت های تجارتی افغانستان در پیشاور وکویته مسدود گردیدند که در نتیجه  در
 مبر سر حد مسدود ومناسبات سیاسی قطع گردید .سپت 3بتاریخ 

حکومت دكتورمحمد یوسف با بر قراری مجدد مناسبات با پاکستان گام اول را دراین راه برداشت که حکومت های 
محمد داود خان و حلقات )  بعد از وی هم عالقه مند به تعقیب راه و روش وی بودند اما مداخالت حلقه)!( سردار

بود رسوب ذهنیت منفي وتباین مواضع  این حلقات اثر گذار مانع کار بودند. اما آنچه مهم تر ازخلق(  )وپرچم( 
این رابطه بود زیرا جانب پاكستان تنها باحسن نیت افغانستان قانع نمیگردید . موسی شفیق که مترصد  دوجانب در

ورهاي همسایه بویژه همسایگان شرقي موقع نیافت تا مناسبات سیاسي باكش حل مناسبات برسرمسئله پشتونستان بود
کودتای داود وضع را دوباره در مسیر پرتب وتاب قرار داد .حکومت  مطلوب برساند . (خطپایانه )وغربي را به 

زمامداری جمهوری محمد داؤد خان تقریبا همزمان اند ومناسبات هردوكشور درآغاز و وهلة نخست  بوتو و
ود .حكومت بوتو با بحران داخلي مواجه بود .اعتراضات اپوزیسیون وسایر مشكوك، پرخا شگرانه وغیردوستانه ب

 نیروهاي مخالف در برابرشیوه كارگزاري وسیاست هاي مستبدانه رژیم روز تا روزشدت مي یافت .
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در لیاقت باغ م ۱۹۷۳ماه مارچ سال  23دردرنتیحه استبداد راي وسركوب مخالفین دامنه اعتراضات باال گرفت.  
راولپندی آن کشورهمایش مسالمت آمیز وقانونی محاذمتحده جمهوری توسط حکومت برهم زده شد که درنتیجه آن 

سر کوب خونین آغاز شد .  –شماري زیادي کشته وزخمی بر جاگذاشت. در بلوچستان بر عالوه حکومت نظامی 
مجبور به کوهستان ها پناه بردند . قتل های سیاسی به  مردم بی گناه با سالح گرم شکار گردیده و برای نجات خود

جومناسبات مكدر  واكنشهاي حكومت فدرال در پاسخ به این چالشها در هر سو ره کشید . مخالفتهاي سركشیده و
 شانه میكشاند.موابرقدرتها ادامه داشت واین چالشها اوضاع رابسوي بحران ومداخالت خ

رنگ جنگ علیه شورشکران کمونیست دادند تا گویا از دسترسی مسکو به در نشست سنتو به حوادث بلوچستان 
ر آن مرحله تنها به بلوچستان دخلیج وآب های گرم جلوگیری کرده باشند. درحالیكه مشكالت حكومت بوتو 

 وپشتونخوا محدود نمیشد بلكه پاكستان شمول بودند . سخن درست این است که در پاکستان از زمان تشکیل تاحال دو
جریان متوازی نظریات مخالف درحرکت اند که جریان اولی نظام تمامیت خواه ملیتاریستي وملت نظریاتی وجریان 
دومی که بر مبنی حقوق مرز شناسي اتنیكي وطبقات استوار است . این دوجریان در سرزمین واحد درکنارهم 

ماهرانه درخطوط متقابل این دوگرایش  جاریست وحاکمان ودولت مردان بخصوص ملیتاریسم حاکم برپاکستان بازي
را بازي میكند. تجربه درازمدت این كشور برمحور ایدیولوژي پاكستان كه ورد زبان سیاست توازن قوا ودشمن 
 هراسي است پیوسته برارتش مردان حساب گشوده هرگز به اراده ملت وحاکمیت قانون فدرال اعتنایی نکرده است . 

اسالم ( چنان توهمگرا -ت خواهي و دستور دولت نظام نظریاتی )نظریه پاکستانحاكمیت در منش تمامی هاید
وسكرآور بوده كه حتي دولتمرداني را كه التهاب درد آور تبعیضات بر پیكره كشور را خود شاهد بوده اند به بیراهه 

رت به نفي مخالفین به . براي حفظ قد ندكشاند . و با دستان خود بساط نظامي را كه فراخور كشور میدانست برچید
از بیست و شش سال تاسیس كشور پاكستان شش قول  بعد و نددام گستردن ها وتركتازي هاي سركوبگرانه اقدام كرد

اردو رابه بلوچستان پشتونستان اعزام داشت .وتنها در منطقه مری بلوچستان در نتیجه حمالت هوایی وبمباردمان 
. درنتیجه سیاست هاي خشن  وخون آلود مقاومت مسلحانه درصوبه وسرکوب خونین هشت صد تن به قتل رسید 

هاي سرحد بلوچستان شروع گردید . در باجورهم برای دولت مجبورا رفت وآمد آزاد دشوار گردید. در مناطق 
 مختلف مقامات دولتی مورد هجوم قرار گرفتند وحوادثی بی شماری در هر دو ایالت رخ داد .

ونستان( هم جرگه ها در مکین رزمک وگرویک برگزار گردید. رهبران وبزرگان در وزیرستان ) آزاد پشت
در جرگه ها، تجاوز ودست درازی های حکومت را باشدت انتقاد کردند وبر ضرورت اتحاد قبایل  «پشتونستان»

ای دو صوبه وپشتون ها اذعان و تاكید داشتند .دولت پاکستان راه ساده متهم کردن دولت افغانستان در قبال شورش ه
نطاق  وزارت خارجه پاکستان با نقل از بوتو اعالن داشت که افغانستان دربلوچستان و  را در پیش گرفت .

پشتونستان ادعای مالکیت دارد و اردوگاه خدماتی را برای شورشیان بنا کرده است. ولی دولت افغانستان این ادعای 
ستان خواستار حق خود ارادیت وتعیین سرنوشت برادران پشتون ها را میان تهی خواند واعالم داشت که دولت افغان

بلوچ بوده وحل آنرا از طریق صلح آمیز وگفتگو میداند وهیچگونه مداخله درامور آنكشور نداشته وهر آنچه را كه 
اند. قابل تذكر است كه آنچه را كه در پاكستان رخ میداد به عوامل  کرده آنجا رخ میدهد بذریست كه خودكشت

یادي درارتباط بود ولي از همه مهمتر تر از غیرمتناسب میان  توقعات خودمحورانه وبستر مملو از چالشها وآسیب ز
 كشور بود.آن هاي 

م.  با الکسی کاسیگین صدراعظم شوروي دیدارکرد وکاسیگین از اینکه ۱۹۷۴مطابق ش ۱۳۵۳بوتو در اواخرسال 
ود بخشد استقبال کرد .از سوی دیگر تجارب ومشکالت روزافزون بوتومی خواهد که روابطش با افغانستان را بهب

ناشی از سیاست های نادرست داخلی و خارجی، حکومت داود  نیزبه تدریج در مسیر دیگری استقامت داد. نیت 
هردو رهبر سیاسي درتامین وحفظ نفس منافع ملي بد نبود. اما اراده گرایي سست بنیاد هردو فرجام نكوهیده اي را 

م زد . هردو از بالیي كه دم درخانه آرمانهایشان زانو زده بودكم بها دادند وزمینه هایي را كه براي ابقا واستحكام رق
عمیق وقابل عالج دوسوي معادله كوتاهي  عقل سیاسي هردو درشناخت و سنجش .اقتدار ملي الزم بود فراهم نكردند

به کابل آمد وبا سردار محمد داود ومحمد نعیم به تفصیل  هنری کسینجر وزیر خارجه آمریکا م۱۹۷۴كرد..  درسال 
صحبت نمود .وی توصیه کرد که افغانستان روش مالیمتری رادر برابر پاکستان اتخاذ کند. سردار محمد داود در 

از وساطت کشورهای دوست درین زمینه  جواب گفت که دولت وی حاضر است اختالفاتش با پاکستان را حل کند و
 (.44یکند ")استقبال م

تدویر کنفرانس اسالمی در پاکستان هم سبب گردید تا داود مشکالت پشتونستان خواهی خود را درک نماید. در 
)هفتم جون( براي تعقیب خط مشي جدید به کابل مسافرت کرد . ویک روز پیش از  م۱۹۷۶نتیجهء بوتو درسال 
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کرات طرفین این بار در فضای تفاهم وتصمیم به رفع دند . مذاکر مسافرت عبدالغفارخان و ولیخان را ازحبس رها
ابالغیه مشترک بیرون دادند که حل موضوع را بر اساس پنج اصل همزیستی مسالمت . اختالفات صورت گرفت 

دور دوم مذاکرات دوماه بعد در پاکستان صورت گرفت که در پایان  آمیزکنفرانس باندونگ توصیه می نمود .
 انرا در ادامه سیاست تشنج زدایی با عبارت " تقویت روحیه کابل" ثبت نمود.مذاکرات طرفین تصمیم ش

رها کند . حقوق فدرال  ل حل مسئله این بود که پاکستان رهبران حزب عوامی راوبنا به روایت محمد غوث فورم 
دعایش رادرباره ایالت سرحد شمال غرب وبلوچستان را تصدیق نماید ودر مقابل حکومت افغانستان هم پایان یافتن ا

( این تغییر موضع ونگرش جدید 45پشتونستان ازطریق لویه جرگه اعالن کند وخط دیورند را به رسمیت بشناسد)
كه با یكه تازي اش زمینه هاي بقایش را خشكانده بود سبب  و به همینگونه بوتو ونوعی تجدید نظر دولت داود
همین تعامالت  بود که بازي ابر قدرتها دربازي  گردید ودرصیرورتبویژه غرب سرگیچی قدرت هاي بزرگ 

دیدي را درکودتای ضد بوتو ونظام جمهوری داود خان گره زدند وپیآمد هایی را ببار آورد که جمنطقوي گامهاي 
را كه  ننشته است. با این تفاوت كه  بحران پاكستان اردوي پاسدار ایدیدلوژي پاكستان فرو دود وآتش آن تا هنوز

اقتدار بود به مسند قدرت رساند اما در افغانستان بعكس اردو در برابر ایدیولوژي بزانو درآمد  ومحور ساختارمند
 ودولت شوروي حضور ونفوذ در افغانستان را.به خطپ نهایي رسانید. 

 وضعيت وموضع گيريها درسال های پسين و سخني چند
عالوه ازینكه هر دو طرف از لحاظ حقوقی خود را در رویکرد دولت های پاکستان وافغانستان به مسئله قبایل بر

مدعی حق وراثت میدانند تفاوت های هم درنگرش آنها به این خط وجود دارد . آنچه از فرهنگ سیاسی حکومت هند 
بریتانیا به پاکستان میراث مانده صوبه سرحد بخصوص قبایل به حیث ذخیره گاه ، میدان تمرین ها، حایل یا سنگر و 

بمثابه مهار دوگانه در استراتژی پاکستان مطرح است . ازین ذخیره  -ه، عالقه آزاد مصئون از حکم قانون بازار سیا
ناسیونالیزم مترقی افغانی را از آنجا مورد هجوم وفشار  افغانستان سرباز استخدام میکند و گاه برای کشمیر و

جواز"آزاد" و  "یاغیستان" هم دارد. با  و قرارمی دهند. هم چنان برای رفع مسئولیت وقانونگریزی برگ برنده
سقوط بوتو ومحمد داود وکودتای حزب دموکراتیک خلق  بخصوص هجوم شوروی آنچه ترس و پیشروی 
وخطرکمونسیم نام گرفته بود با مداخله درافغانستان خطر پیشروي شوروي بسوي آبهاي گرم عمالً پاه به میدان نهاد 

. 
ر آنچه که آنرا وسیله همیشگی بهانه خطرشوروي میدانستند قرار گرفتند. در نتیجه پاکستان وغرب عمالً در براب 

شوروی به تدریج در تداوم بحران سیاسي نظامي زمینگیر وبه مواضع دفاعی  دولت افغانستان و ، تشدید مقاومت
درجا زدند بلكه آشكار تنها ه کشیده شدند .مسئله پشتون وبلوچ در حاشیه قرارگرفت زیرا شوروي ودولت افغانستان ن

.. فروکش کردشوروي  ابرقدرتی وجهه  ساز وکار وو ابهت دیروزي در جاذبه شأن .ند اشد كه دگر بازي را باخته 
کمک مالی ولوژیستیکی غرب ، كشورهاي  همزمانمقاومت ومخالفت مردم افغانستان دربرابر هجوم شوروی و

بر هم زد.غرب  را سلطه برجیوپولیتیک افغانستانان خیال عرب خلیج وپاکستان وپوشش سیاسی مقاومت افغانست
که در توافقات ژنیو در حد نیابت از افغان ها)گروه هاي جهاد  ندوپاکستان درپیش قدمی هایش به آنجا رسید

عه و بناًء با فشارجام افغانستان( قرارگرفتند . ولی بخت افغان ها این بود که قضیه افغانستان ابعاد بین المللی گرفت
 هوایی ومرگ تیم جنراالن همكارجنرال ضیاء الحق تقاضاهای پاکستان اندکی فروکش کرد .    ه بین المللی وسانح

در دوران مقاومت ومهاجرت، ناسیونالیزم افغانی از هرسوکوبیده شد. پاکستان نیروی فکری و فزیکی ملیون ها 
چه افغانستان ویران تر شد به همان اندازه تصور مهاجر را در خدمت عزایم استراتژیک خود سمت وسو داد . هر 

پیوستن های آنسوی دیورند به افغانستان به افسانه بدل گردید وآنچه باقی ماند آزادی داخلی . ولی همین داعیه هم 
تکفیر گردید وسرنوشت امور آن به دست نیروها ی بنیاد گرا قرارگرفت . در رابطه با افغانستان پاکستان در آغاز 

طریق حزب اسالمی حکمتیار طرح کانفدریشن افغانستان پاکستان را در معرض پیمایش افکار عامه قرارداد. بعد از 
برای برچیدن بساط حزب وابسته به مسکو کمر بسته کرد. لیکن مقاومت دولت داکتر نجیب هللا مسئله رابه تعویق 

می راکه برای حضور در مقدرات افغانستان در ( دولت پاکستان سه م۱۹۹۲انداخت. با استقرار حکومت مجاهدین ) 
 گروه هاي نظامي سیاسي مشتعل گردید . میان نظر داشت بدست نیاورد زیرا جنگ داخلی اتنیكي 

قبلي را درتوبره  های نظام ه هایبه آتش کشید و داشتنیز مانده ازگذشته را  زجنگ هاي یادشده این بار هستی با
یشی وفساد آور، نیروهای تازه دم که ذخیره گاه مطمئن بود در حرکتی بنام ریختند . در همین جنگ های فرسا

عرب های "افغانی" تحت  درهمكاري باسپس طالبان عمدتا از حریم دو سوی خط دیورند باظاهر طلبه مدارس دیني 
قسمت زیادي اداره اسامه وظواهری ظهور کردند .نیروهاي طالبان و بنیادگرایان متحدآن با دردست گرفتن پایتخت 
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پاي عملیاتش را از ، القاعده ،اقدامات نیروهاي شامل این حركت .افغانستان را تحت اداره خویش درآورداز 
فراترگذاشت وفتوحات طالبان رویاهاي "عمق استراتژیک " پاکستان را  تا چچن وآسیای میانه  مرزهاي افغانستان

واشنگتن فاجعه –دیدي عملیاتي بوجود آورد .حوادث نیویارك ج مسیر اما رویدادهاي سپتامبر .قرین به حقیقت كرد 
 یورش وتداوم خونین به افغانستان گشود. اي بود كه باب بازي نوین را در

این حوادث سبب شد تا جامعه جهانی این غلیان سرکش رامجدداً از سریر قدرت به زیرکشد.این داستانیست دیگر . 
ک هنوز حل آنچه کلید معضله نام گرفته ) )دیورند( توفیق حاصل نشد یپولیتدرین کشاکش جیو استراتژیک وجیو

وسببش هم کاستی های جدی نظام سیاسی و دولت مردان افغانستان از یکسو و زیاده طلبی ها وعدم صمیمیت 
زه وصداقت پاکستان در برابر مشکالت افغانستان به ویژه بی اعتنایی در برابر مردم آن سوی خط بحران را ابعاد تا

اي بخشید . رویكردهاي سیاسی مورد اساسی تری راهم در زمینه مطرح میکنند وآن جایگاه مهم افغانستان در 
انگلیس. انگیزه این کار نه در مسایل متغیر ناشی از مشکالت روزمره در جنگ علیه  –سیاست جهانی آمریکا 

راتِژیک "در جنگ سردنو" که پاکستان یک تروریسم بلکه انکشافات جیوپولیتیک وجیواكونومیك جدیدو مسایل است
 آمریکن کسب کرده است . -بار دیگر موقعیت " خط مقدم جبهه" را دریافت های منطقه یی محور انگلو

با آنکه مطابق قانون اساسی پاکستان در قبال قبایل در پرنسیپ کار تغییری نیاورده وقبایل هنوز هم در امورمدنی  
آغاز  بخصوص با هنوز هم به "پوستین سوزی " مشغول؛ ولی درسه دهه اخیر و فارغ وخود مختار اند ودولت

مطالبات مردم قبایل بوجود آمده است که مورد بسیار اساسی آمیزش  هزاره سوم تغییرات محسوسی در زندگی و
هاي ونزدیک گردیدن قبایل درمناسبات شهری وشریک شدن درین پروسه بوده و اکثر باشنده گان قبایل جذب شهر

پاکستان شده اند. که این خود نگرانی پاکستان برای پیوستن قبایل با افغانستان را کاهش میدهد. ولی آنچه بیشتر مسلم 
 ،و مسجل وهم برای برخی حلقات سیاسی مایه نگرانی گردیده احساس قومی )وپشتونولی (این قبایل است

این احساس را بیشتر  بارورگردانیده وشهرنشیني  زیراسیاست تبعیض و روح  فرار از مرکز وبرتری طلبی پنجاب
غلیان درآورده است. بخصوص که کمبود سهمیه و به وآگاهي مدني وسیاسي خودگرایي ها وجو راسیسم را بیشتر 

بی توجهی تاریخی به زندگی این مردم وتنشهاي موجود درپاكستان آن ها رابه روح قومی وپشتون ولی بیشتر 
 ترغیب كرده است .

نت روبین افغانستان شناس در مرکز همکاری بین المللی دانشگاه نیویارک می گوید "در مناطق پشتون نشین بار
پاکستان ، تالش برای ایجاد یک  پالتفورم مشترک برای پشتون ها صرف نظر از اختالفات سیاسی شان در جریان 

لی دایر شده بود رهبران سایر احزاب است. من در جرگه امن پشتونی... شرکت کردم که به ابتکار حزب عوام م
مانند مولوی فضل الرحمن وبرخی رهبران جماعت اسالمی هم اشتراک نموده بودند . شاید حاال تمام احزاب پشتون 
بر سر طرح تغیر نام صوبه توافق کرده اند که جزیی از تقاضای شان برای باز سازی ساختار دولت درپاکستان می 

رح کلی شان شامل شدن مناطق قبایل آزاد دریک ساحه تحت نام پختون خوا می باشد.یک دیگراز اجزای ط
باشدطبق خواسته ها یشان "پختون خوا "باید از ادغام صوبه سرحد )پشتونستان پیشنهاد ( مناطق آزاد قبایل وقسمت 

دیگر خواسته هایشان شمال بلوچستان تشکیل گردد .تعمیم یافتن قانون دولتی احزاب سیاسی در مناطق قبایل آزاد از 
میباشد تا آن منطقه دیگر فقط برای ملیشای طالبان والقاعده انحصاری نباشد . ودیگر احزاب سیاسی بتوانند در آنجا 

 .فعالیت نمایند
ادغام مناطق قبایل آزاد از طرف دولت پاکستان  هم چنان آن ها گفته اند اگر این پیشنهاد شان مبنی بر تغییر نام و 

پذیرفته شود آن ها مایل به پذیرفتن خط دیورند بمثابه سرحد بین المللی خواهد بود هر چند در آن صورت هم می 
خواهند که آن سر حد بین المللی برای رفت وآمد های محلی باز باشد آن ها قول داده اند که دولت افغانستان را نیز 

زمینه تشویق خواهد کرد . مسئله هویت قومی در نظام فدرالی پاکستان برای پشتون ها با مًسله خط دیورند در ین 
این متذكر گردیدیم كه مشكل دیورند تنها قبایل شامل ایجنسي هاي آنسو نبوده  (  ما پیش از46ارتباط مستقیم دارد ".)

ي دولت افغانستان سرنوشت تمامي پشتونهاي آنسوي دیورند برا بلكه مجموع پشتونهاي آنسو را دربر میگیرد .
قبایل هم با تمام تغییرات مقطعي ونیم بند خودرا از افغانهاي آنسوي دیورند تفكیك  دیورند راشامل مي شود و

 ناپذیرمیدانند . 
کشور  دو خطشمال غرب آنچه تا اکنون مایه نگرانی زمامداران پاکستان بوده قبایل پشتون دو طرف نوار  خطدر  

است. این قبایل به رغم اینکه به لحاظ سیاسی وحقوقی اتباع پاکستان محسوب میشوند پیوند های قومی وقبیله یی 
خود راباهم مسلکان شان درطرف دیگر مرز کامال حفظ کرده اند .بعد از گذشت حدود یک قرن جدایی هنوز حافظه 

نبرده است. سیاست های تبعیض آمیز زمامداران  مردم دوسوي خط را ازخاطر–خویشاوندي وتاریخي لر او بر 
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اکثرا غیر پشتون پاکستان نسبت به میزان مشارکت پشتون تبارها درساحتار سیاسی حکومت وفقر اقتصادی که در 
  (47مناطق پشتون نشین وجود دارد ، عوامل اساسی حفظ وتداوم پیوند های یاد شده است .")

تون های پاکستانی در جهاد علیه ارتش شوروی در افغانستان وبعد ها کمک فعال پش اشتراک بیسابقه و شورشوق و
وهمکاری با گروه طالبان تنها در قالب همین پیوند ها قابل تحلیل وتفسیر است آن ها در تمام این سالها در افغانستان 

(.  48گرفته است)چنان می جنگیدند که گویا سر زمین خود شان ونه یک کشور دوست وهمسایه مورد تجاوز قرار 
دیورند از پیکره افغانستان جدا گردید ودر ساحه نفوذ هند بریتانوی  خطحقیقت این است که قبایل جوار جنوب شرقی 

شامل شد ومواد معاهده دیورند از سوی شاهان بعدی افغان مجددا پذیرفته شد ولی وقتی انگلیس هندوستان را ترک 
انگلیس.آن  اماهای آنسوی مرز در خواست آزادی سر زمین خود را کردند می گفت هم دولت افغانستان وهم پشتون 

را در تقسیم مسلمان وهندو جزو از قلمرو مسلمانان به پاکستان حواله کرد واین نزاع من بعد درسیاست های 
 دوکشور پاکستان وافغانستان مایه خصومت ها و منازعات گردیده است .

شانرا مطرح نموده وبرای تحقق آن مبارزه کرد که تا اکنون  ادامه دارد . حقوق حقه  خطهم چنان مردم آن سوی 
نداشتن رابطه  استقاللیت كشور و آنچه از همه بیشتر سبب رنجش واذیت وناراحتی افغانستان گردیده تهدید امنیت و

اال  هم استراتژیستهاي وح هبا آب های آزاد که ،مانع انکشاف ملی افغانستان شده و افغانستان را در وابستگی کشانید
سیاست واداره پاكستان درصدد اند تا سیاست های افغانستان ونقش افغانستان از زاویه دید منافع پاکستان تعریف 
وعمل گردد ازسوی دیگر پاکستان میداند که  "اگر باپشتون ها نمیشود ولی بدون پشتون ها هم نمیشود " این موضع 

وگانه " پشتون ها نام گرفته که از یکسودر قلمرو پاکستان محصور گردند ودر گیری وطرز برخورد همانا "مهار د
 قلمرو افغانستان هم از سیاست های متابعت کنند که اسالم آباد وضع می کند . 

برای پاکستان مسئله قدرت طالبان وخط دیورند وسیله نفوذ در قلمرو استراتژیک افغانستان وبمثابه پل عبور به 
وس وآسیای میانه مطرح است واین دستیابی به پاکستان این توانایی را می بخشد تا با توانمندی بیشتر آنسوتر تا اکس

در جبهه شرق عرض وجود کند افغانستان دوست)!( در دورنماي اهداف استراتژیك پاكستان از به رسمیت شناختن 
 خط دیورند.اهمیت بیشتر دارد.

ا هر ادعایی داشته باشد یک حقیقت مسلم است وآن اینستکه پشتون های تاریخ نگاران هر چه بگویند واگر سیاست ه
بخصوص قبایل در طول تاریخ یک قرنه برای آزادی وحقوق حقه شان رزمیده واز هستی شان دفاع  خط آن سوی 

ازین رو درعرض سیاست های موافق ومخالف مطرح شده اند . جغرافیایی موجوده افغانستان وپاکستان  کرده و
ث دوران استعمار است . استقالل سرزمین موجود کشور در نتیجه سر بازی ومبارزات استقالل طلبانه حصول میرا

( راکه در نتیجه معاهدات م۱۸۹۳( و )م۱۸۷۹گردیده ولی افغانستان توفیق نیافت تا خاک های از دست رفته ) 
لل آنرا در ضعف دولت های مرکزی نظام استعماری با شاهان وقت افغانستان منعقد گردیده بود باز ستاند . که ع

عشیروی وعقب ماندگي مزمن اجتماعي که حد اکثر انرژی کشور را ضایع و دچار تفرقه کرده بود ، هم چنان 
کشور محاط به خشکه وجامعه با مناسبات عقب مانده وسنت گراي مخالف تنور وتجدد همچنان حاكمیت امرای 

 ضعیف  و. میتوان سراغ کرد .
صورت گرفته بود. به امید آنکه با  م۱۸۹۳افغانستان هم تائید مجدد معاهده ای را در برداشت که در سال  استقالل

از  یابی نهضت های رهایی بخش منطقه وکشورهای اسالمی مجد وسالمتنیروتقویت رشد وترقی ملی وهمبستگی و
معاهدات تحمیلي را تحمل كردند. نیز تامین خواهد شد بناًء زعامت استقاللاحیا ودست رفته افغانستان مجدداً 

بریتانیا که ستاره بخت اش در نیم قاره هند در   .مبارزات آزادیخواهان نیم قاره هند دچار تشعب وانشقاق گردید .
حال افول بود در پیآمد تجارب وشکست ها با تشكیل دومنیون كوله  بارش را سبک ساخت . امپراتوري افول كرد 

بازي دورنوین آتشی در قفایش برجا گذاشت . از یکسو کشمیر را موردي  براي حضور و ولي هژموني بریتانیا
تفرقه بینداز" آوردگاه دشمني ساخت و برمحور  -براي نزاع و داعیه مذهبی میان دوكشور وطلسم استعماری " 

غصب کرده  دوكشور بادشمني آشتي ناپذیر از تشکیل كشوربزرگ و پر قدرت جلوگیری کرد .در ثانی خاک های
محدود  افغانستان را تحت نام اسالم به کشور پاکستان بخشید . به این ترتیب افغانستان راهم چنان محصور و

را هم اسیر دژخیم طلسم قبیلوی وحاكمیت نو تشکیل پاکستان خط نگهداشت. .از سوی دیگر پشتونهای آن سوی 
ن وپاکستان ایجاد کرد تا در مبادای ضرورت بازي ها ساخت وبه این تر تیب دلمشغولی های همیشگی برای افغانستا

 دستنگر کمک وهمکاری  انگلیس باشند .
اینکه از لحاظ حقوقی وقانونی مسئله دیورند وسرنوشت قبایل چگونه رقم زده شود وکدام کار و راهكار كارسازتر و 

ی بودن این سر نوشت رقم زده تحمیلی بودن واجبار .چرا صوابی است در جای خود قابل غور وحایز اهمیت است 
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طرف محوري هم پشتونهاي آنسوي خط دیورند است كه تصمیم نهایي .شده موجود قبایل  قابل شک وتردید نیست 
در تعیین سرنوشت واحدحق آنها است . اگر مناسبات بین المللی نگرانی های خود را دارد واصول هم از ملت دولت 

که در بازی قدرتها گیرمانده وبرای نجات شان مجادله میکنند نمیتوان ونباید ها مایه میگیرد ولی حقوق آنهایی را
نادیده گرفت. گزارش بارنت روبین در مورد برگزاری جرگه امن رهبران و احزاب با تبایع متباین فکری اید 

ی توجه ومحور فلسفه سیاسد روئولوژیک آن سوی مرز حکایت از روایتی دارد واگر امروز قومیت پشتون م
میگردد تنهاپیامی از روایت دیروزآن نیست بلكه پاسخ امروزي رابیشتر میطلبد.زیرا روایت دیروز روشن است اما 
آنچه تاریك ومبهم بوده ونادیده گرفته میشود .تباین نگرش وجهانبیني كهنه ملت دولت هاي پسا استعمار وچالشهاي 

 است. اجتماعي وسیاسي ساختاري آن دركشور هاي پس ازاستعمار 
بر شمریم این همه م ۱۹۴۷الی  ۱۹۱۹ویا از م۱۹۴۶الی  ۱۹۰۰اگر مبارزات خونین ومسلحانه قبایل را حد اقل از 

ركات اجانب وجنون قومي محسوب گردد بناًء درس تاریخ آنست تا به مطالبات حنبرد ها نمیتواند سرقت ودزدی  وت
وني كه نبي قانوني وخالف ورزي از قا گذاشته شود . اساسیوحقوق انسانی قبایل وقعی  خطبر حق مردمان آنسوی 

قانونشكني و  دراجماع وتعیین وپذیرش آن سهمي نداشته وبزهكاري وجرم آنهاییكه براي زنده ماندن مي دزدند با
دزدي آنهائیكه با دزدي برج وباره ساخته و بلعیدن هستي كشورها را جزو از دساتیرمتمدنانه میدانند بباید فرق 

 .گذاشت 
آري دولت ها معموال به مداخله وتوطیه متهم میکنند ومداخالت هم تنها فعالیت ها ی استخباراتی و دزدانه نیست در 

دارد وایجاب می کند که به  وهویتیحالیکه در پشتونخوا مسئله رد وانكار تداوم حرکتی است که پشتوا نه مردمی 
 حل عادالنه آن با مدا را پرداخت ورسیدگی كرد . 

ته های آقایی مالکولم رینکند وزیر اسبق خارجه بریتانیا رابه یاد بیاوریم که گفته بود " نگرانی های پاکستان رفع گف
گردد دولت کابل وادار شود که خط دیورند را به رسمیت بشناسد " . آیا افغانستان دست درازی ومداخله کرده ؟آیا 

فغانستان توانمندی حفاظت خودش را ندارد این پاکستان است افغانستان این توان را دارد؟ حرف جای دیگر است ا
و "دولت وابسته در کابل راتوقع دارد " این کشاکش بازی بزرگ نوین  دکه به بهانه خط دیورند باشگاه سازي میكن

برای است که از سوی آسیا ی میانه به جنوب آسیا واز آسیای جنوبی به آسیای میانه ره میکشاید این تالطم رقابت ها
جهانی شدن وجهانی شدن بازار است وپاکستان با افغانستان مطیع ووابسته میتواند دست باز داشته وراه شمال جنوب 

در انحصارخود بگیرد .قبایل دربازی دو جانبه هم قربانی دین وهم قربانی  بازی با  آسیای مرکزی وجنوبی را
بایل باید در امتداد همین ایدلوِژی کشانیده شوند وقبایل به سرنوشت خود میگردند . پاکستان کشور ایدلوژیک است . ق

 مثابه هر جامعه سنتی وقبل مدرن به سادگی به این معرکه کشانده میشود .
دیدگاه دراز مدت افغانستان نسبت به قبایل وموضعگیری دولت های افغانستان درقبال آن ها در مستوای یک خط بی 

نی پیوسته آنرا دنبال میکرده و این موارد سبب میگردد تا رویکرد ها از مسیر غل وغش نبوده عزایم بیرونی و درو
با واكنش ورویكردهاي  عادی بلغزند وبه کژ راهی کشانده شود. اما برای جانب پاکستان که با نام اسالم ایجاد شد

پاکستان  تن ال هم از ،بنگ -کشمیرآزاد)جزء قلمرو پاکستان( شد  –نه کشمیر  بقا، دگرستیز وگزینش قانون تنازع
به  هابلوچ هم تهدید یست واقعی !. پاکستان نمیتواند  از کنار این تهدید وکشورمستقل گردید . داعیه پشتون وره اپ

حادثه رابا حادثه وکمیت راباکمیت پاسخ گوید. باید راه حل اساسی ومخرج مشترك منافع  یا سادگی رد  شود و
ر از یکسو کلید حل معمای افغانستان را در اسالم آباد میدانند بخاطر بسپارند هردوكشور ومنطقه جستجوگردد که اگ

 وبدانند که  این راه یک طرفه هم نیست ونه این گزینه ها در روابط ضرور وتنگاتنگ روابط وهمگرایي متقابالً 
ر دست درازی به خاطرجمعی پاکستان د برد دارد. جانب دیگر قضیه اینست که رهایی وآسایش و سودمند كارایي و

افغانستان نیست ونه جستجو ی معادله توازن قوا باهند در افغانستان قابل دسترسی است. باید باهمه واقعیت ها 
اگر" کوه . راه حل های موجه ومعقول خودرا دارد  یکم مطالبات وبیست  وکناربیاید ودر نظر داشته باشد که قرن 

راه حل دارد فقط باید حقیقت بین بود وبه منافع سایرین حرمت گذاشت بلند است برسر خود راه دارد ". هر مشکل 
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