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  م١١/١٢/٢٠٠٧             عبداهللا نجات:نويسنده 
 

 ارزيابی ر ويکرد و سياست های دولت  افغانستان
  و پاکستان نسبت به قبايل آزاد

  قسمت دوم
  

  !منازعۀ افغانستان پاکستان زاييدۀ استعمار انگليس است يازاييدۀ تحريکات شوروی وهند ؟
خود عزايمی )منافع ملی  (اتژيک درين شکی نيست که اتحاد شوروی وقت وهندوستان هر کدام مطابق برنامه استر

بنا به داليل در . رادنبال می کرد ولی مسله بيشتر در سياست ها وموضع گيری های آنده نگر انگليس ريشه داشت 
عزيز نعيم ميگويد که . اغاز شوروی طرفدار ايجاد پاکستان بود وهند ، هندوستان واحد ويکپارچه راطلب می کرد 

بب گرديده که در گذشته حکومات افغانستان باجرآت باانگليس دعوای خود رامطرح سازند س) معاهدات(مطالعه اسناد 
-١٩۴٢سال (وقبل از خروج از هند مسايل خو د راباان ها درميان گذاشته وحل وفصل نمايد چنانچه در چند جلسه 

 افغانستان وبرتانيا در کابينه سردار محمد هاشم خان بر گزار می گردد ويک فيصله اين بود که حکومت) "١٩۴۴
تعهد کند در باره پيشرفت امنيت رفاه وزندگی مدنی در سرحد باهم همکاری کند ودر اين باب بايد ميان ميان هردو 

که انگلستان در وقت خروج از : زر ملوال از زبان عزيز نعيم می گويد ) ١٣"(طرف گفتگو ومشوره موجود باشد 
جانب افغانی برای برتانوی ها مسوليت خود . ين کشور هاراپايان بخشد هند اصال نمی خواست که عاليق خود باا

رانشان داد واظهار داشت که اگر بريتانيا از روی حق وحقيقت مسوليت خود رااداء نکند تمام منطقه رابه بحران 
يتانيا مواجه خواهد کرد در ين جا بالکان ديگری ظهور خواهد کرد زيراکه تمام معاهدات صورت گرفته ميان بر

به هر صورت رهبران قابل قبول . وافغانستان دستخط گرديده اند ازين روحاالت مختلف راايجاد وتشويق می کند
پشتون ها غفار خان وقتی اظهار ميدارد که برای ما اختيار داده نشد که برای ايجاد حکومت مستقل پشتون ها رای 

يم يعنی بااين اعتراض حق خواست ومطالب دولت مستقل رابرای بدهيم ازين روما به اين ريفراندم خود راملزم نميدان
اين به مردم سرحد ارتباط (........ در ماه دسامبر اظهار کرد ١٩۴۶خود محفوظ داشت داکتر خان عبدالجبار خان در 

رانها دارد که تصميم بيگرد واگر اکثريت ان ها تصميم بيگرد که نمی خواهد با هيچ گروه يکجا گردد هيچ کس به زو
  "راوادار ساخته نميتواند

( افغانستان بر خيزد "اينست که )آزادی (ولی خان باروان فرهادی در مصاحبه ای گفته بود راه واحد حصول  به ان
وبه پاکستان بگويد که اين . طياره ها توپ وتانک دارد . چراکه افغانستان امروز قوت دارد ارتش دارد ) اقدا م کند

ه زور غصب کرده بود وبر قلب من خط کشيده است برادر رااز برادر  قوم رااز قوم وقبيله را از مناطق رابريتانيا ب
در نتيجه رشد اختالفات ومتشنج شدن وضع سياسی مناسبات ) ١۴" (قبيله وحتی خانواده را از هم جدا کرده است 

شش سال محبوس شد خانه  های  عبدالغفارخان برای ١٩۴٨پاکستان افغانستان وارد عرصه بحرانی تر شد درسال 
فقيرايپی از رهبران بانام وزيرستان خط مشی دولت پاکستان را دو رويانه خواند وسوگند "مردم قبايل بمباردمان شد 

ودولت پاکستان هم به نوبۀ خود ) ١۵(ياد کرد که برای ايجاد يک پشتونستان ازاد به مبارزه خود دوام خواهد داد 
 ) ١۶( پرکينه وجا ه طلب خواند فقيرايی راآد م بيرحم ،

  

  منازعه افغانستان پاکستان واوضاع بين المللی  
 افريقا بوجود آمد جنبش –در نتيجه پی امد ها وشرايط مساعد بعد از جنگ جهانی دوم تحوالت چشمگيری در آسيا

 ، جنگ کوريا نبرد انقالب چين وشکست چان کايشک. ازادی هندوپاکستان : های استقالل خواهی شدت اختيار کرد 
خلق الجزاير پيوستن شماری از کشور ها ی اروپايی شرق به بالک سوسياليزم ، رقابت ها ی گسترده درميان اردو 

فضای داغ " حايل"گاه های متخاصم واثرات ان بر ساير کشور ها ايجاد پيمان های خرد وبزرگ نظامی ايجاد مناطق 
دکتورين ترو من تا پالن مارشال ستراتژی .سرد شهرت يافت بوجود اورد ايجاد کرد ودورانی را که به دوران جنگ 

های نوينی رادر عر صه مناسبات بين المللی ايجاد کرد همه کشور ها به دوستان ويا مخالفان اردو گاهها تقسيم 
 غير منسلک گرديدند گر چه در عکس العمل بااين مناسبات اردو گاهی کشور های جريان سوم بنام غير متعهد ها ويا

  وياغير وابسته رادر باندونگ اساس گذاشتند ولی به شکلی از اشکال به بازی ها کشانده شدند 
از سوی غرب در راس امريکا را ايجاد کرد " مداخله وتجاوز "استراتژی جلوگيری ازخطر کمونسيم خط مشی  

در فش دفاع از جنبش های ازادی به تعرض دست يازيد و شر ق هم " دموکراسی "و"ازاد ی"غرب بنام دفاع از 
بخش وهجوم بر زراد خانه سر مايداری را شعار قرار داد سازمان های دفاع  امنيت وجاسوسی وضد جاسوسی با 
طول وعرض بين المللی وخطر ناک بوجود امدند وتمام ثروت ومکنت ملل قربانی هيوالی نوين وعصری مليتا رسيم 

  .وارتش سازی وار تش پروری گرديد 
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شوروی سابق –امريکا قرار ميگيرند وهندوافغانستان هم به دايره شيطانی شرق –اکستان وايران در سايه غرب پ
کشانيده می شود مسله کشمير ازيک سو وخط موسوم به ديورند از سوی ديگر پاکستان را در ميان دو سنگ اسياب 

ولد پاکستان سپری نشده بود که نماينده گوانر هنوز ماهی از ت"قرار داد از همين روبنابه قول خان عبدالولی خان 
" امداد"در برابر اين . ميبرند) امريکا(در خواست های امداد رابه . جنرال قايد اعظم راهی امريکا شد يکی بعد دگر 
 )١٧"(پاکستان تا واپسين پاکستانی بر ضد کمونيزم خواهد جنگيد " نماينده پاکستان سر فيروز خان اطمينان ميدهد که 

 روانه واشنگتن گرديد ١٩۵١جنرال ايوب در سال ) ١٨"(وفوستر دالس پاکستان را ديوار محکم آزادی در اسياناميده 
وبه تعقيب ان افغانستان هم که از کمک های امريکا محروم گرديده ودر محاصره قرار داشت به مسکو متوسل گرديد 

بو لگانين خروشف به کابل "پاليد در زمين بدست اورد که در اسمان می "ومسکو هم فرصت راغنيمت شمرده انچه را
امدند و مناسبات مسکو کابل گام به گام گر متر گرديد امريکا به حمايت از پاکستان بر امد پاکستان عضو پيمان های 

مريکا اتحاد ترکيه وپاکستان امضا گرديد چند هفته بعد ميان پاکستان وا . ١٩۵۴نظامی سيتو وسينتو گرديد اپريل سال 
قرار داد دوجانبه امضا شد در پاسخ به تقاضای پاکستان ايزنهاور رئيس جمهور امريکا اظهار کرد که واشنگتن اماده 

   ولی خان اضافه می کند که پاکستان در زمان بيشتر از يک دهه .است که سالح بيشتر ی را به پاکستان بدهد 
ه کمک های بی سابقه امريکا متوجه پاکستان بود افغانستان ودرين حالت ک. روزانه يک ميليون دالر بدست اورد 

امريکا که متحد استراتژيک پاکستان بود نمی خواست افغانستان وابسته شوروی گردد . ازچهار سو در محاصره بود
دراغاز امريکا درميان پاکستان وافغانستان درمسله پشتونستان موضع بی طرفی داشت وبه هردوطرف مشوره حل 

وقتيکه صدراعظم افغانستان " تبصره دارد که ١٩۵٠ اپريل سال ١٨يزمی داد روزنامه نيويارک تايمز صلح ام
سفير . ازسفير امريکا ، فيليپ جوزيف تقاضاکرد که امريکادر مسله پشتونستان مداخله کند )شامحمود خان (

د ازطرف هردوجانب باگفت خطر صلح درسرحدات به سود هيچ کشور نيست اين معضله باي.... درجوابش کفت که 
ولی جانب پاکستان به پيشنهاد جواب )١٩(،،. وگوی دوجانبه حل شود ازجانب داری اين يا ان طرف خوداری کرد 

 سر حدات وراه ١٩۵۴وامريکاهم بنا به خواست نامعقول پاکستان پيشنهادش راپس گرفت پاکستان درسال .مثبت نداد 
که به جز قبايل )يک يونت( اعتراض دولت افغانستان درباره سياست نا روای های تانزيتی رامسدود کرد واين بخاطر

همه صوبه سرحد رادر پاکستان مد غم ميساخت افغانستان در وضعيت محاصره قرار داشت و جان فوستر دالس 
رابه رسميت " ديورندالين"خيرخواهی را دريد واز افغانستان در عوض خواست که "وزير خارچه امريکا پرده 

 ) ٢٠.(بشناسد 
  

  از قبايل آزاد تابازی ابُر قدرت ها 
 مقام صدارت رااحراز کرد ودر مصاحبه با ژورناليستان روزنامه سندی تايمز لندن ١٩۵٣سر دارمحمد داود در سال 

 اگر ما: .......در باره وضع قيودات وممنوع الورود کاالی افغانی از طريق پاکستان سوال شد نامبرده به پاسخ گفت 
در اتاقی که يک در دارد وان هم بسته گردد در ان صورت مجبوريم راه بر امدن برای خود سوراخ کنيم که ان 

 داود خان از اتحاد شوروی وقت تقاضای تامين سهولت های ١٩۵۵) می ٨سند تايمز .  (گشودن کلکين خواهد بود 
غانستان هم در طی سفر بولگانين خروشف سه سند اف. راه ترانزيتی وتجارتی راکرد که از مرگ اقتصادی رهايی يابد 

." کمک های اقتصادی امضاءکرد وبولگانين درضيافت شانزدهم ماه دسامبر همان سال در باره مسله  پشتونستان گفت
اتحاد شوروی بر حل منصفانه مسله پشتونستان تاکيد . در رابطه با پشتونستان باخط مشی افغانستان همدردی داريم 

کمک نظامی از مسکو اغاز گرديد ) ٢١"( بغير از توصيه جدی به منافع مردم پشتونستان حل شده نميتواندمی کند که
و حجم اين کمک هاو روابط به انجا کشيد که اردوی افغانستان بصورت بنيادی به  مهارت تخنيکی و تکولوژی 

 ولی بنا به درخواست پاکستان پيما ن سينتو .امريکا درافغانستان به نوع تعادل متوسل گرديد .. شوروی وابسته گرديد 
بابه قدرت رسيدن ايوب وضع ) ١٩۵۶(با يک عمل ناموجه وتحريک اميز  خط ديورند راسر حد بين المللی شناخت 

 شورش های ازادی خواهی قبايل شدت گرفت واين مجادالت ١٩۵٩درسال ) ١٩۵٨.(دوکشور بيشتر تيره تر شد 
بنا به گفته عبدالصمد  غوث مناطق با جور ومهمند به سنگرهای مقا ومت ضد پاکستان دروزيرستان به اوج خودرسيد 

درجرگه باجور که منجر به قتل صدها . بدل گرديد ودولت پاکستان بار مالمتی اين حوادث رامتوجه افغانستان ميسازد 
 تن طرفدار حکومت کابل گرديد يک نمونه  ازتالش های مخا لفت دراين راستا بود 

ع دو کشور در طول سر حدات بيشتر متشنح گرديد وقيودات بر رفت وبر گشت کوچيان از سوی پاکستان وضع وض
شد اين وضع بحرانی با استعفای حکومت داود، تغير اساسی در نظام سياسی، ايجاد دوره ديموکراسی و حکومت های 

به روال عادی بر گشت ودر مسله روابط دو کشور "قانون پايان يافت وباروی کار امدن دکتور محمد يوسف 
 ١٩۶٣پشتونستان بانرمش بر خورد گرديد  ولی خود مسله فراموش نگرديد چنانچه محمد ظاهر شاه در سفر امريکا 

بسيار مشکل .تا وقتی که ميان دو کشور مامسله پشتون ها ی سر حد حل نشده باشد "در مصاحبه مطبوعاتی گفت 
دوره ديمو کراسی که خاموشی دولت وتحوالت در نظام ) ٢٢( توافق کامل برسيماست توقع نمايم که با پاکستان به

روابط "حکومتی را در پی داشت درضمن نيرو ها ی چپ وراست  افراطی را وارد کار زار سياسی کرد که عمدتا
  . فرامرزی داشتند
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تان وتوسعه انقالب تاپهنۀ اب در مسئله پشتونستان از اين نيروها حزب وابسته به مسکو طر فدار جدی مسله پشتونس
خط اسالمی بر عکس، پان اسالميزم رانمايندگی می کردند ودر جبهه ضد کمو نيزم می پيوست ودر . های گرم بود 

در پاکستان هم احزاب مذ هبی طرفدار پان اسالميزم بودند ونفوذ . مسله پشتونستان حسن نيت نداشتند ويامخالف بودند
احزاب ناسيوليست پشتون وبلوچ خواستار خود اراديت وتامين منافع ملی پشتون وبلوچ .تند دايمی در ميان قبايل داش

  .بودند 
نيمه اول دهه دموکراسی در افغانستان مصادف بود با حکومت جنرال ايوب در پاکستان که باوضع قوانين خشن بنام 

د ودر نتيجه مناسبات متشنج داخلی پاکستان واحد تمام زمينه ها را بروی مخالفين در داخلی وخارج مسدود کر
ومناسبات غير دوستانه با افغانستان را ايجاد وروش سر کوب پشتون وبلوچ را در پيش گرفت که منجر به حوادث 

  .خونين گرديد و رهبران احزاب ملی گرای پشتون وبلوچ يا متواری يا مخفی وياهم زندانی گرديدند 
است نظام شاهی ختم شد و محمد داود  از طريق کودتای نظامی  که مسمی به دوره جمهوريت ١٩٧٣در سال 

ولی با دقت بيشتر " براريکه قدرت نشست وداعيه پشتونستان را که در سر لوحه تفکر سياسی وی قرار داشت مجددا
حکومت که در اغاز توسط حاميان خط شوروی احاطه شده بود به يک نوع مصاف روياروی با عناصر . مطرح کرد 

 مخالف پشتونستان متوسل گشت واين عناصر به پاکستان پناهنده شده تحرکات ضد حکومت راراه اندازی اسالمی
  .کردند 

 بنگله -بنگال ( زمانی قدر ت رابه دست گرفت که پاکستان شرقی -درين زمان درپاکستان حکومت ذولفقار علی بوتو
 خود را مظلوم واسير پنجه خصم می خواند در حکومت بوتو اگر از يکسو در مناسبات بين ا لمللی. جداشد)ديش 

را روی دست گرفت ساير احزاب خصوصا " يک يونت" فورمل " مناسبات داخلی با خشونت دست به کار شد وعمال
صوبه سرحد و بلوچستان را به جرم اينکه در تو طئه مشترک با شوروی وافغانستان می خواهند پاکستان راتجزيه 

رهبران نشنل عوامی پا رتی بلوچ ها راروانه زندان کرد . ت صوباني ان هارا ملغي قرار داد کنند منع قرارداده حكوم
در برابر اين اعالميه تحريک اميز داود خان در مصاحبه با .  به مداخله متهم کرد ١٩٧٣وافغانستان رادر اعالميه 

 ناپذير خاک افغانستان بوده وبر  گفت با صطالح صوبه سرحد شمالی هميشه بخش جدا١٩٧۴لوموند در ماه فبروری 
يتانيا با تحميل قرار داد ها ی نامتساوی که برای حکومت وی قابل اعتبار نيست ان مناطق را از خاک افغانستان 

اين تنها نبود لشکر کشی های حکومت پاکستان به مناطق سر حدی پشتون بلوچ وهجوم به )  ٢٣." (جداکرده بود 
شتون وتاراج هستی شان سبب گرديد که دها هزار بلوچ وپشتون راهی افغانستان گردند حريم زندگی سياسيون بلوچ پ

بغاوت بلوچ ها سبب گرديد تا شاه ايران سالح بسيار به دسترش پاکستان قرار دهد هم چنان مخالفين دولت افغانستان 
 در لغمان کابل ١٩٧٥ان در چنانچه جوانان مسلم. را روانه کردتا بااغتشاش وتخويف حکومت داود راتخريب کنند 

قتل حيات محمد خان . پنجشير بد خشان وپکتيا دست به عمليات مسلحانه زد ند ولی ناکام شدند وبه اسارت در امدند 
شير پاو درپشاور بهانه ای شد تا دولت بوتهو تمام رهبران پيرو جوان نشنل عوامی پارتی را دستگير وروانه زندان 

بهتر است "را بر ضد حکومت داود باشدت ادامه داد وبه حکومت افغانستان گفت که بو تو تقال هايش . سازد 
و گفت در پاکستان ده ميليون افغان زيست دارند که از لحاظ اقتصادی ".مشروعيت خط ديورند را به رسميت بشناسد 

پشتون های پاکستان اگر کسی می خواست کی باکی يکجاگردد پشتونهای مقيم در افغانستان با .... بسيار خوبند 
 ) ٢٤(يکجاگردند

  

  : سر نوشتی در هاله ابهام-پشتونستان
برای قبايل وضع خاص داده از لحاظ حقوق اداری وسياسی روش اختيار کرد تا "انگليس باجداسازی خاک افغانستان 

 افغانستان در مگر حکومت های. انهارابه طرف امپراتوری جذب نمايد وبه اين تقسيم مصنوعی وتحميلی قوت بخشيد 
را بعد از افغانستان به ....انگليس منطقه خيبر  " و،" ادوار مختلف روابط نزديک شانرا با اقوام سر حد حفظ کردند

  "حيث سنگر دوم دفاعی در برابر هجوم احتمالی روس قرار دارد 
ن مبارزه به ترک هند مجبور اغاز جنگ جهانی دوم توام  بود  بامبارزه ازادی خواهانه مردم هند، انگليس در اثر اي

گرديد وتجويز کردند که در صورت تقسيم هند به دو کشور منطقه تحت اداره راجای هندی رابه هندوستان وراجای 
درشمال غرب يعنی منطقه پشتون ها به رفراندم اقدام شد تابين پاکستان وهند يکی را "مسلمان رابه پاکستان بسپارد 

وق های رايدهی قران مجيد وگرند راگذاشتند که يکی را انتخاب کنند که اين طرز باالی صند) ٢۵("انتخاب کند 
دگر جنرال فيض محمد که در ان "اجرامسله رابه گونه مذهبی مطرح کرد که راه پيوستن به پاکستان رايقينی ساخت 

 قبل از انکه گفته که قبايل پشتون ان طرف ديورند)مبارز(هنگام درخوست مصروف وظيفه بود برای اينجانب 
انگليس ها منطقه را تر ک بگويند پيام ها به وی فرستاده بودند تادر عوض بيرق های انگليس بيرق های افغانستان را 
بلند نمايد ولی حکومت به اوابالغ کرده بود که دولت موضوع را ازطريق ديپلوماتی تعقيب می کند چنين حرکت تر 

مسله را با "  خان عبدالغفار خان به کابل مسافرت را انجام داد که يقينا١٩٤٦ناگفته نماند که در سال . غيب نشود 
  . زعمای افغانستان مطرح کرد 
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 قبايل طرف اوليه که انگليس بود جای خودرابرای حکومت  پاکستان گذاشت واين تغير وتحول تازه -در مسله مرزی
ت جداگانه داشت طرف پاکستان خودرا وارثی ايجاب برخورد جديد راميکرد ولی طرفين ازاين تحول درک وبر داش

تمام معاهدات که حکومت هند بريتانيا راجع به اين منطقه داشت ميدانست ولی حکومت افغانستان براساس منطق 
يعنی عقيده داشت که چون يکی از متعاهدين از بين رفته معاهدات مذبورنيز بايد ملغی .حقوقی طالب تغير وضع بود

نجيب اهللا تورياوانا در کراچی با محمد علی جناح ومقامات پاکستان در ) ٢۶(ات جديد صورت گيردشناخته شود وتوافق
موردصحبت کرد وشايع شد که راجع به وضع قبايل ماورای خط فرضی ديورند مذکور کوريدوری را به بحر مطالبه 

 افغانستان ازاين به بعد در سياست . کرده بود محمد علی جناح موافقه کرده بود تاوضع قبايل به حال خود ادامه يابد
 . تغير روينما می گردد وموضوع حقوق اقوام ان سوی مرز تحت نام پشتونستان مطرح می گردد

  راه بحری مشکل فرامرزی تر افغانستان 
مشکل افغانستان فراتر از داعيه پشتونستان است وان محاط  به خشکه بودن وضرورت داشتن راه به بحر برای  

بناءداشتن يک "ی دغدغه با جهان خارج ورفع نياز مندی ها و پاکستان ازين رهگذر باج ستانی می کند تماس ب
کريدور به بحر يک خواست افغانستان بوده وافغانستان را از اختناق وفشار پاکستان ايران وکشور های همسايه شمال 

 ادعای برای بدست اوردن خاک های از بايد متذکر شد که در عصر محمد ظاهرشاه هيچگونه"  "نجات می بخشد 
دست رفته صورت نگرفت افغانستان از لحاط ا رضی صرف تقاضای کوريدوری را داشت که اگر زمامداران 
پاکستان به اين مسله ملتفت ميشدند افغانستان هر گز به هند تقرب نمی کرد واتحاد برادری بين دو کشور حل ميگردد 

با پاکستان وصحبت ) ١٩٧٨در سال (ا شاهد موضع گيری مسالمت اميز داود خان بعد ازان همه خصومت ه) ٢٧." (
  مالقات رسمی ميان رهبران افغانستان ١٩٧٨در ماه مارچ "های صلح اميز وی با جنرال ضياءالحق هم بوديم 

احدی برای وپاکستان در اسالم اباد صورت گرفت اين باور هر دو به نوعی سازش در مورد دست يافتند وداود خان ت
رايط وشروط ترک  داعيه پشتونستان ازاد در برابری اعطای خود مختاری داخلی اقليت های قومی پاکستان تحت ش

قانون اساسی پاکستان نر مش نشان داده وچنانکه طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود که همه جوانب روابط دو 
  دکوردويزوهريسن(کشور رابحث کرديم وبه مرور زمان همه چيز در جايش قرار خواهد گرفت

ی نميتوان کرد که در برابر شناسايی فکر می شود که بين محمد داود وبوتو حتما موافقاتی مهمی شده باشد وتر ديد"
خط ديورندراهی بحری را برای افغانستان ويک نوع اتونومی داخلی قابل قبول پاکستان رابرای قبايل تحت اداره 

يا انکه کدام مفاهمه قوی تر برای استفاده افغانستان از بنادر پاکستان صورت گرفته .... پاکستان بعمل امده باشد 
 )٢٨". (باشد

  

  منظرمبارزات وداعيه مردم آن سوی مرزپس 
وقتی در نيم قاره هند نهضت ازادی هند پاه گرفت قبايل نبرد های سخت وخونين راپشت سر گذراند ه بود از همان 
اغاز امدن انگليس وتجاوز سه بار بر افغانستان مردم قبايل صدهانبرد خونين خرد وبزرگ را تجربه کرده بود  اقوام 

 در زمانيکه اين مردم در همسويی با پشتون های ساير قبايل در گرويک حکومتی را تاسيس کردند وزيرستان. و....
ونبرد ها ی گستر ده يی رابر ضد انگليس سازمان دهی وراه اندازی کردند در مناطق ديره اسمعيل خان بنووساير 

يکه به امارت اين اقوام برکزيده شد  زمان-مناطق قبايل هر ساله به دهها نبرد صورت گرفت فقيرايپی مرزا علی خان 
قوت هايش رابسيار نيرو مند سازماندهی وروابطش رابا سايری نيروهای پشتون های مناطق صوبه سرحد ونيروهای 
سياسی ان زمان، خدايی خدمتگار تحت رهبری عبدالغفار خان وجمعيت العلما استحکام بخشيدونبردهای خونينی را از 

 در حدود سی نبرد ضد انگليس راه ١٩٣۶گلس سازماند دهی ورهبری کردتنها درسال  عليه ان١٩٢٩ الی ١٩٢۵
 رسيد ١١٩ به ١٩۴٠ودر سال ۶۵ به ١٩٣٩در سال ٧۵ به ١٩٣٨اندازی گرديدشمار اين جنگ های پيهم در سال 

  .واين نبرد های هم چنان ادامه داشت 
.  از مطالبه حکومت افغانستان مطرح گرديده بود در ميان پشتون های ان سوی مرز داعيه حکومت مستفل بسيار پيش

اين يک حقيقت اشکار است افغانستان خانه بزرگ " می نوسيد"نبرد ازادی " مولوی ظاهر شاه وزير در کتاب خود 
ما قبال گفتيم که افغانستان خانه مشترک ارزوهاو اميد های همه پشتونها ... ورهنمای وسايبان سر کل پشتون هاست 

 تن مرد وچند ۵٢٧ين رو قبايل پشتون فيصله کردند جرگه بزرگ را به کابل اعزام بدارند که درين جرگه ست از هم
بزرگان جرگه پشتون های با وقار غازی مال پيونده جناب موالنا همزه اهللا خان وجناب . خانم سر سفيد شامل بودند 

در باره " افغانستان"زر تتلر نويسنده کتاب قاضی صاحت حاجی محمد بودند وان ها به خير به کابل رسيدند فراي
ماهيت زشت معاهده ديورند می گويد که خط ديورند مظهر سياست غير منطقی وسمبول خشک يک مصالحه از کار 

 اعضای کانگرس ١٩۴٧ جون ٢١در .افتاده است که در اطراف خود معضالت بی شماری را الينحل گذاشته است 
حکومت مستقل پشتون " وفيصله شد که. خدمتگارو زلمی پشتون در بنو جرگه شدندسرحد ، رهبران وبزرگان خدايی 

ايجاد گر دد که قانون اساسی ان براساس اصول دموکراتی برابری وعدالت بنا خواهدبود جرگه از تمام پشتون مطالبه 
وی پشتون به هيچ قوت برای راه رسيدن به اين هدف مقدس بر اين منشور وفاق نمايند وبه جز نير" و دعوت کرد که 
 در گرويک ضمن بياييه ای اظهار داشت  که پاکستان مخلوق سياست ١٩۴٨وفقيرايپی در سال "ديگر اطاعت نکنند
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بمباردمان مغلگی بود . پاکستان جواب )٢٩"(بريتانيا است ) ايجنت (های انگليس ومحمد علی جناح دست نشانده 
 جرگه وباطل اعالن کردن تمام توافقات قبلی ميان انگليس وجانب وعکس العمل دولت افغانستان فراخواندن لويه

حکومت قبايل که در گرويک تاسيس شد به پاکستان اعالن کرد که قوت هايش را از خاک پشتونستان بيرون . افغانی 
 .کند وپشتون ها را ازاد بگزارد 

  

   برد گی اختياری و شگردهای سياست ها–قبايل آزاد 
نگليس بر هندوستان مناسبات دولت هند باقبايل به گونه يی بود که در مناسبات درونی خود در زمان حکمرانی ا

مختاربوده مسايل ان از طريق جرگه ها حل وفصل می شد ،نيرو های نظامی در مراکز خود قرار داشتند وفقط در 
دولت پاکستان همين روال کار موارد اضطراری واستثنايی به عمليات متوسل می گرديد با استقرار پاکستان در اغاز 

رامراعات کرد وبر تطبيق قانون جزای سرحد لنگر انداخته به اساس اين قانون يک نماينده سياسی دولت مسول دولت 
در امور هر ايجنسی ميباشد اين ايجنت پوليتکل تام االختيارومطلق العنان بوده او ميتواند يک قوم را به اين نام که 

ه لحاظ اقتصادی محاصره کند جريمه را بر کل قوم حواله نمايد وکسی را بدون محکمه شده ب"وغيردوست"دشمن
برای ساليان متمادی زندانی کند وی اين صالحيت را دارد که مسله مدنی جرمی رابه جرگه يی حواله کند که وی 

 از تمام اين مقرره  در زمان بحرانی٢٠٠۶  ٢٠٠٣ايجنيت سياسی در وزيرستان در سال های ) " ٣٠(انتخاب می کند
بارنت روبين وابوبکر (تداوم اين قانون که نه تنها خالف قانون اساسی پاکستان است )). ٣١"(ها کار گرفته است 

زيراکه نه تنها حقوق اساسی راپايمال می کند بلکه همين اکنون باتمام شدت در ايجنسيها تطبيق می ) گزارش–صديق 
مستعمره سازی اين مردم است جميعت بحرانی در تحقيقات مفصلی که کرده گردد واين خود گواهی بر بيگانگی و

اذغان کرده که اين منطقه با انکه به پاکستان تعلق دارد ولی بيشتر به مستعمره شبيه است که مردمش در تحت چنان 
ياست حکومت در باره س) ٣٢(قوانين وتر تيبات اداری زندگی می کنند که از ساير بخش های کشور انرا جداکرده 

پاکستان در برابر مناطق سرحدی در ريسر جی کی در مناطق قبايلی انجام داده مسايل وحقايق جدی وبا اهميت به 
پاکستان اشکارا در داخل افغانستان از پشتون های اسالميست " چشم می خورد که در قسمتی از ان می خوانيم 
 نشنليزم پشتون مقابله نمايد وهم بر کشور همجوار خود افغانستان پيشتيبانی می کند بخاطر اينکه هم در داخل در برابر

  .نفوذ داشته باشد 
در همين قرينه پاکستان برای منطقه سرحدی تر تيبات جداگانه ايجاد کرده که همچو دوران "  اين گروه می گويد که 

ان وبرای مداخله در داخل افغانستان از هند بريتانوی از ان اقوام که در جوار مرز ساکنند که در برابر مداخله افغانست
انها می افزايد برنامه عمق استراتژيک پاکستان ايجاب دوستان استراتژيک منابع "ان به حيث منطقه حايل استفاده کنند 

ستراتژيک وفضايی ستراتژيک می نمايد بنا به فکر جنراالن ای اس ای پسمانی افغانستان وعقب ماندگی قبايل يک 
   عمق ستراتژيک است بخش از پالن

   جون جرگه عظيم بنو که در حقيقت هم طرح عليه٢١ در – جون با اعالن تخليه هند از سوی بريتانيا ٣ بتاريخ 
سرنوشت تحميلی وهم فراخوان تعين سرنوشت مردمان ان سوی مرز بود به اشتراک نمايندگان بلوچ وپشتون احزاب 

پشتون اشتراک داشتند فيصله کردند که پشتون ها نه هند می خواهد نه خدايی خدمتگار جميعت علما ی سر حد وزلمی 
  .!پاکستان ازاد پشتونستان به اساس جمهوريت اسالمی تشکيل شود 

وقتی پاکستان به ريفراندم جعلی دست زد وقران راپيش کشيد وهمزمان با ان در گيری های مذهبی هند ومسلمان در 
ازمردم )  هزار نفر مسلح بودند٢۵که (داشت رهبر خدايی خدمتگارو زلمی پشتون کلکته ، بمبيی وبهار والهور ادامه 

وقتی هيآت . خواست تاشمشير از نيام نکشد واز عدم تشدد کار گيرد عين همين کار در افغانستان هم تکرار شد 
در مقابل پاکستان نمايندگی جرگه بنوبه کابل رفت وعزم خويش را اعالم داشت کوشيد ايشان رااز اقدامات مسلحانه 

اما در پاکستان ،حکومت عبدا . منصرف گرداندوبا نتظار نتايج مذا کرات دوستانه واقدامات صلح جويانه وادارد 
 جرگه کبير چارسده رازيررگبار مرمی ها قرار داد وهزار تن به کام مرگ ١٩۴٩لغفار خان رابه زندان انداخت ودر 

  .سپرده شد 
ن نيت افغان ها سبب گرديد که پاکستان پيوسته در برابر افغانستان ازهيله وبهانه کار دفع الوقت افغانستان وحس. 

وتجربه دور ودرازی از بی توجهی دولت پاکستان به حقوق پشتون های انسوی مرز ومشکالت محاط به . بگيرد
رنيزه خو گرفته وفقط دولت پاکستان با س"خشکه بودن افغانستان حرف پشتون هايی رايا دهانی ميکند که می گويند 

  " .زبان مرمی رامی شناسد 
بر خورد دولت پاکستان در زمان  زمانبندی خروج نيروهای شوروی ازافغانستان و فيصله های زنيوهم  برخصومت 

 ازيکسو نيرو های جهادی رابه عدم پزيرش فيصله تحريک می کرد واز سوی ديگر زمانی که دانست -١: مبتنی بود 
عه عمل می پوشد تغير مواضع داده خواستار شناسايی خط ديورند مرز بين الملی از حکومت معاهده صلح جام

افغانستان شدند که وزيرخارجه وقت حکومت داکتر نجيب اهللا درين رابطه به مطبوعات اظهار داشت که پاکستان با 
رد کل فرايند ژنيورا به مخاطره از افغانستان به عنوان مرز قانونی دو کشور سعی دا) خط ديورند (تقاضای شناسايی 

 اپريل ١۴( که دولت پاکستان در نتيجه فشار بين المللی ازمسله منصرف شد طرح انرا به بعد مو کول کرد .اندازد
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زمينه دادن به نيروهای مذهبی جهادی در دوران مقاومت ملی در برابر تجاوز شوروی ونفی سايرين وبعدا  ) ١٩٨٨
در بند کشيدن افغانستان وعمق استراتژيک، تالش هايی بوده که نشان دهنده نيات فصل بميدان کشيدن طالبان، تا 

اندرفصل زياده طلبانه وعظمت طلبانه پاکستان بوده وعکس ان انچه به افغانستان وحکومت ان ارتباط می گيرد 
ی گوناگون داشته وانچه حکومت افغانستان در مراحل وزمانه های متفاوت بنابه انگيزه های وعلل متفاوت بر خوردها

مسله پشتونستان خواهی دولت افغانستان رادر کشاکش حسابات بزرگ قرارداده همان نقش ابر قدرت ها وسياست 
های رقابت اميز کشيده شدن افغانستان وپاکستان در جپو پاليتيک ابر قدرت هاست که اثرات منفی خصومت تاريخی 

 ا. تامل استسياسی هندوپاکستان هم درين راستا در خور
  

  مطرح شد" پشتونستان"  چراداعيه
اين داعييه بخاطری مطرح شد که در طرح تقسيم هند به مسلمان وهندو " نويسنده کتاب دخپلواکی ترون می نويسد 

به رای شماری گذاشته شد ) هويت ملی ( وقتی انتخاب . نيات شومی به فراموش سپردن حقوق پشتون ها نهفته بود 
هجوم بر . اب هند وپاکستان پيشنهاد پشتونستان راهم نمود ولی انگليس به اين پيشنهاد موافقه نکرد در پهلوی انتخ

قبايل از حق خود – ملت پنهان بود وتجربه ثابت کرد که محروم کردن پشتون ها -کلتور اين مردم در نظريه دولت
ته وعقب ماندگی انرا نهادينه وابدی ميسازد اراديت فرهنگ اين ها رامتالشی واين قوم را از درون تهی و دستنگرساخ

 عنوان کتاب زبان اردو صرف يک عنوان کتاب پشتو ان هم با کيفيت پايين ٢۵٠٠ببينيد به قهر فرهنگی ، در بدل هر 
  . منحصر ااست- صوبه سرحد-اين يک عنوان هم به منطقه در قلمرو قانون پاکستان. که. طبع ونشر می گردد
شين مسمی به پشتونستان در عرصه اقتصادی سهم نرخ توليد در کل وضايع به طور اخص در درکل منطقه پشتون ن

مقايسه سند وپنجاب در سطح بسيار نازل قرار دارد منطقه قبايل درين پروسه شامل نيست زيرا تاهنوز ديوار های 
  .رددضخيم بر دور ان کشيده شده وقانون دوران انگليس هنوز بر قلمرو اين خطه تطبيق می گ

  
  !  موضوع در رويکردهای رسمی 

 بر اساس معاهده فيمابين دولت افغانستان ودولت بريتانيا ی کبير ١٩٣١اقای سر وررو نا می گويد که در سال 
ومکتوب رسمی سکرتر امور خارجه هند بريتانوی عنوان وزير خارجه افغانستان که در وزارت خارجه موجود است 

 پيشنهاد ١٩۴۴به ارتباط عالقه های قبايلی مورد تاييد قرار گرفته است هم چنان در سال رسما منافع افغانستان ازاد 
  .پنج فقره يی حکومت افغانستان به سفير کبير انگليس در کابل سپرده شد 

حکومت بريتانيا تعهد کند که تا زمان تغير سياست وضع سياسی هند آرزوی توسعه حاکميت در سر حد آزادرا -١
  .ندارد 

بريتانيا وعده بدهد که به منظور تقويه نيروی نظامی افغانستان وبه منظور امنيت اراضی قبايلی افغانی وسرحد  -٢
  .تجهيزات نظامی وکمک پولی مساعدت نمايد وبندری در بلوچستان با اختيا رش گذاشته شود 

  .ريان داشته باشد  هردو طرف تعهد کند که در مورد امنيت رفاه وغيره بين طرفين مشوره ومذاکره ج-٣
 هر دو جانب قرارداد عدم تعرض ده يابيست ساله را امضا کرده فضای روابط همکاری را از هر جهت روشن -۴

  .سازد 
  .  بعد از ازادی هند ، زمين های اشغالی افغانستان دوباره مسترد شود امامشروط به موافقت باشندگان انها-۵

اکستان به اقدامات قهر اميز متوسل گرديد ومردم دوصوبه فهميدند که با وصف اين مقدمات وقتی حکومت مرکزی پ
حکومت فقط به زبان تفنگ ميداندگرچه نيروهای سياسی حوصله را از دست ندادند ولی نيرو های جوان پشتون زلمی 

. ی اوردند بلوچستان ستودنتس ارکانيزيشن به مبارزات ملی مسلحا نه رو) انقالبی جوانان(پشتون ستودنتس فدريسين 
يکی حل مسله پشتونستان " بانخستين صدارت سردار محمد داود دو موضوع مهم در سر خط کار وی قرار گرفت 

 بر کراچی ١٩۵۴محمد نعيم در سال ". وديگری انکشاف امور اقتصادی بر اساس پالن گزاری واقتصاد رهبری شده 
ان ، ازادی داخلی داده شود اما پاکستان بر عکس قانون رفت مقصد اين بود که برای مردم ايالت صوبه سرحد وقبايل 

را مطرح کرد ودر عکس العمل با ان لويه جرگه مسله پشتونستان وخريد سالح وکومک شوروی ) يک يونت( 
 امکانات واقعی جهت يافتن راه حل سياسی بين دو کشور وجود ١٩۵٨ و ١٩۵۵معذالک بين سال " رامطرح کرد 

 محمد داود به ١٩۵۶ به کابل سفرکردند ودر ١٩۵٧ و ١٩۵۶در ميرزا سهروردی در سال لياقت علی سکن. داشت 
در سمت پاکستان ) ٣۴"( به امريکا سفر کرد ولی لجاجت بر مواضع مانع حل قضا يا شد ١٩۵٨کراچی ودر سال 

بات با يقينا کشور های غربی بخصوص امريکا ودرسمت افغانستان نقش شوروی وهند که هردو به خرابی مناس
پاکستان عالقه مند بودند فقدان نصب العين وخط حرکت ثابت  وموجود بودن تناقضات درونی مانع رسيدن به نتيجه 

 مناسبات ارام بود ودر همان سال طی حادثه باجور که گفته ميشود پنجصد نفر از جانب ١٩۶١تاسال ". گرديد 
 قونسلگری ووکالت های تجارتی افغانستان در پيشاور وکويته بعد ها در ماه اگست. افغانستان کشته شدند بر هم خورد 

  . سپتمبر سر حد مسدود ومناسبات سياسی قطع گرديد ٣مسدود کرديدند که در نتيجه بتاريخ 
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حکومت محمد يوسف بابر قراری مجدد مناسبات با پاکستان گام اول را بدين راه برداشت که حکومت های بعد از وی 
) وپرچم)  (خلق( يب راه و روش وی بودند اما مداخالت حلقه سر دارمحمد داود خان و حلقات هم عالقه مند به تعق

مانع کار بودند موسی شفيق که متر صد حل مناسبات بر سر مسله پشتونستان بود موقع نيافت وکودتای داود وضع را 
د تقريبا همزمان اند ومناسبات دوباره در مسير پر تب وتاب قرار داد حکومت بوتو وزمامداری جمهوری محمد داو

  .وهله نخست بسيار خشن پر خا شکر وغير دوستانه بود 
 در لياقت باغ راولپندی همايش مسالمت اميز وقانونی محاذ متحده جمهوری توسط ١٩٧٣ ماه مارچ سال ٢٣در

 سر کوب –می حکومت برهم زده شد که درنتيجه ان کشته وزخمی بر جاگذاشت در بلوچستان بر عالوه حکومت نظا
قتل . مردم بی گناه با سالح گرم شکار گرديدند ومجبورا برای نجات خود به کوهستان ها پنا بردند . خونين اغاز شد 

  .های سياسی به هر سوره کشود 
در نشست سنتو به حوادث بلوچستان رنگ جنگ عليه شورشکران کمونيست دادند تا از دسترسی مسکو به خليج واب 

ری کرده باشند سخن درستر اين است که درپاکستان از زمان تشکيل تاحال دو جريان متوازی های گرم جلوگي
نظريات مختلف در حرکت اند که جريان اولی نظام رياستی ومليت نظرياتی وجريان دومی که بر مبنی حقوق مليت 

 دولت نظام رياستی اين دوجريان در سر زمين واحد در کنار هم جاريست ولی دستور. هاوطبقات استوار است 
بعداز بيست و شش سال شش قول اردو رابه بلوچستان پشتونستان اعزام داشت )اسالم -نظريه پاکستان(نظرياتی 

وتنها در منطقه مری بلوچستان در نتيجه حمالت هوايی وبمباردمان وسرکوب خونين هشت صد تن به قتل رسيد ودر .
در مناطق مختلف مقامات دولتی مورد هجوم قرار گرفتند . شوار گرديدباجور هم برای دولت مجبورا رفت وامد ازاد د

  وحوادثی بی شماری در هر دو ايالت رخ داد 
هم جرگه ها در مکين رزمک وگرويک برگزار گرديد رهبران وبزرگان پشتونستان ) ازاد پشتونستان( در وزيرستان 

کردند وبر ضرورت اتحاد قبا يل وپشتون ها اذغان در جرگه ها، تجاوز ودست درازی های حکومت را باشد ت انتقاد
دولت پاکستان راه ساده متهم کردن دولت افغانستان در قبال شورش های دوصوبه را در پيش گرفت .و ايقان داشتند 

ونطاق وزارت خارجه پاکستان با نقل از بوتو اعالن داشت که افغانستان دربلوچستان وپشتونستان ادعای مالکيت دارد 
وگاه خدماتی رابرای شورشيان بنا کرده است ولی دولت افغانستان اين ادعای ها را ميان تهی خواند واعالم وارد

داشت که دولت افغانستان خواستار حق خود اراديت وتعين سرنوشت برادران پشتون بلوچ بوده وحل انرا  از طريق 
  . صلح اميز وگفتگوميداند 

کسی کاسيگين ديدار کرد وکاسيگين از اينکه بوتومی خواهد که روابطش را   با ال١٩٧۴مطابق ١٣۵٣بوتو در اوخر 
از سوی ديگر تجارب حکمت عملی ومشکالت روزافزون ناشی از سياست .با افغانستان بهبود بخشد استقبال کرد 

 هنری ١٩٧۴های نادرست داخلی و خارجی، حکومت داود رابه تدريج در مسير ديگری استقامت داد  درسال 
نجر وزير خارجه امريکا به کابل امد وبا سردار محمد داود ومحمد نعيم به تفصيل صحبت نمود وی توصيه کرد کسي

که افغانستان روش ماليمتری رادر برابر پاکستان اتخاذ کند سردار محمد داود در جواب گفت که دولت وی حاضر 
تدوير ).٣۵"(ين زمينه استقبال می کند است اختالفاتش را باپاکستان حل کند واز وساطت کشور های دوست در

کنفرانس اسالمی در پاکستان هم سبب گرديد تا داود مشکالت پشتونستان خواهی خود را درک نمايد بالخره در 
ويک روز پيش از مسافرت عبدالغفار خان . به کابل مسافرت کرد ) هفتم جون (١٩٧۶نتيجهء عللی بوتو درسال 

مذاکرات طرفين اين بار در فضای تفاهم وتصميم به رفع اختالفات صورت گرفت  . وولی خان را ازحبس رهانمودند
وابالغيه مشترک بيرون دادند که حل موضوع را بر اساس پنج اصل همزيستی سالمت اميز کنفرانس باندونگ توصيه 

يم شانرا در می نمود ودور دوم مذاکرات دوماه بعد در پاکستان صورت گرفت که در پايان مذاکرات طرفين تصم
ثبت نمود بنا به روايت محمد غوث فورمل حل مسله اين " تقويت روحيه کابل" ادامه سياست تشنج زدانی با عبارت 

حقوق فدرال ايالت سرحد شمال غرب وبلوچستان را تصديق نمايد . بود که پاکستان رهبران حزب عوامی رارهاکند 
ايش رادرباره پشتونستان ازطريق لويه جرگه اعالن کند وخط ديورند ودر مقابل حکومت افغانستان هم پايان يافتن ادع

 )  ٣۶(را به رسميت بشناسد
  

  باقی دارد
  
 


