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  عبداهللا نجات: نويسنده
  

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

  قسمت سوم
  

  وضعيت وموضعگيريها در  سال های پسين وپايان سخن
 در رويکرد دولت های پاکستان وافغانستان به مسله قبايل بر عالوه ازينگه هر دو طرف از لحاظ حقوقی خود را   
انچه از فرهنگ سياسی حکومت هند . عی حق وراثت ميدانند تفاوت های هم درنگرش انها به اين خط وجود دارد مد

بريتانيا به پاکستان ميراث مانده صوبه سر حد بخصوص قبايل به حيث ذخيره گاه ، ميدان تمرين ها، حايل يا سنگر 
ازين ذخيره . دوگانه در استراتژی پاکستان مطرح است  بمثابه مهار -وبازار سياه، عالقه ازاد مصون از حکم قانون 

گاه برای کشمير وافغانستان سرباز استخدام می کند وناسيوناليزم مترقی افغانی را از انجا مورد هجوم قرارمی دهند 
وياغيستان هم دارد باسقوط بوتو ومحمد داود " ازاد"هم چنان برای رفع مسوليت وقانوگريزی برگ برنده وجواز

دتای حزب دموکراتيک خلق بخصوص هجوم شوروی انچه ترس وپيشروی وخطر کمونسيم نام گرفته بود عمال وکو
پاه به ميدان نها دوپاکستان وغرب عمال در برابر انچه قرار گرفتند که انرا بهانه ووسيله هميشگی مداخله در 

ج به مواضع دفاعی کشانيده شدند ومسله باهجوم شوروی دولت افغانستان وشوروی به تدري. افغانستان قرارميدادند 
پشتون وبلوچ در حاشيه قرارگرفت مقاومت ومخالفت مردم افغانستان در برابر طرفداران مسکو وهجوم شوروی 
وکمک مالی ولوژيستيکی غرب ، خليج وپاکستان وپوشش سياسی مقاومت افغانستان خيال اب های گرم رابر هم زد 

ولی بخت افغان . انجا رسيد که در توافقات ژنيو در حدنيابت از افغان ها قرارگرفت وپاکستان درپيش قدمی هايش به 
ها اين بود که قضيه افغانستان ابعاد بين المللی گرفته بودو بنا به فشارجامعه بين المللی وسانحهءهوايی وبامرگ جنرال 

  .                          اضا های پاکستان اندکی فروکش کردضيا تق
دوران مقاومت ومهاجرت، ناسيوناليزم افغانی از هرسو کوبيده شد پاکستان نيروی فکری وفزيکی مليون ها در 

هر چه افغانستان ويرانتر شد به همان اندازه تصور . مهاجر را در خدمت عزايم استراتژيک خود سمت وسوداد 
ولی همين داعيه هم تکفير . ماند ازادی داخلی پيوستن های انسوی ديورند به افغانستان به افسانه بدل شد وانچه باقی 

گرديد وسرنوشت امور ان به دست نيروها ی بنياد گرا قرارگرفت و پاکستان در اغاز از طريق حزب اسالمی 
حکمتيار طرح کانفدريشن افغانستان پاکستان را در معرض پيمايش افکار عامه قراردادبعد برای برچيدن بسا ط حزب 

 ١٩٩٢( ر بسته کرد ليکن مقاومت دولت داکتر نجيب اهللا مسله رابه تعويق انداخت با استقراروابسته به مسکو کم
حکومت مجاهدين دولت پاکستان سهمی راکه برای حضور در مقدرات افغانستان در نظر داشت بدست نياورد بناء )

د ودر همين جنگ ها ی فرسايشی جنگ داخلی مشتعل گرديد واين بار تمام هستی باقي مانده از گذشته به اتش کشيده ش
وفساد اور ، نيروهای تازه دم که ذخيره گاه مطمن بود در حرکتی بنام طالبان عمدتا از ميان قبايل دو سوی مرز 

که حضورش از مرز ها فراتر رفت وبه اين ترتيب . تحت اداره اسامه وظواهری ظهور کردند " افغانی"وعرب های 
  . به حقيقت گرديد پاکستان قرين" عمق استراتژيک 

ولی حوادث سپتامبر نيويارک سبب شد تا جامعه جهانی اين غليان سر کش رامجددا فروکشد واين د استانيست ديگر 
توفيق حاصل نشد ) ديورند( (ودرين کشاکش جيو استراتژيک وجيوا کونوميک هنوز حل انچه کليد معضله نام گرفته 

ت مردان افغانستان از يکسو وزياده طلبی ها وعدم صميميت وصداقت وسببش هم کاستی های جدی نظام سياسی ودول
پاکستان در برابر مشکالت افغانستان است که پژوهشگران مسايل سياسی مورد اساسی تری راهم در زمينه مطرح 

اشی از انگيزه اين کار نه در مسايل متغير ن.  انگليس–می کنند وان جايگاه مهم افغانستان در سياست جهانی امريکا 
" در جنگ سردنو"مشکالت روزمره در جنگ عليه تروريسم بلکه انکشافات جيو پوليتيک جديدو مسايل استراتِژيک 

را دريافت های منطقه يی محور انگلو امريکن کسب کرده است " خط مقدم جبهه" که پاکستان يک بار ديگر موقعيت 
 پرنسيپ کار تغيری نيامنده وقبايل هنوز هم در مسايل مدنی با انکه مطابق قانون اساسی پاکستان در قبال قبايل در.

ولی درسه دهه اخير وبخصوص بااغاز هزاره سوم . مشغول" پوستين سوزی "خود مختار اندودولت هنوز هم به 
تغيراتی محسوس در زندگی ومطالبات مردم قبايل بوجود امده است که مورد بسيار اساسی اميزش ونزديک گرديدن 

ناسبات شهری وشريک شدن درين پروسه بوده ودولت پاکستان توانسته اکثر باشنده گان قبايل رادر شهر ها قبايل درم
جذب کند که اين خود نگرانی پاکستان برای پيوستن قبايل با افغانستان را کاهش ميدهد ولی انچه بيشتر مسلم و مسجل 

عيض وروح فرار از مرکز وبرتری طلبی پنجاب اين اين قبايل است زيراسياست تب)وپشتونولی (گرديده احساس قومی 
احساس رابارور گردانيده بخصوص که کمبود سهميه وبی توجهی تاريخی به زندگی اين مردم ان ها رابه روح قومی 

  .وپشتون ولی بيشتر قرين ساخته است
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 مناطق پشتون نشين در"يد بارنت روبين افغانستان شناس در مرکز همکاری بين المللی دانشگاه نيويارک می گو
، تالش برای ايجاد يک پالتفورم مشترک برای پشتون ها صر فنظر از اختالفات سياسی شان در جريان است پاکستان

شرکت کردم که به ابتکار حزب عوام ملی داير شده بود رهبران ساير احزاب مانند .... من در جرگه امن پشتونی 
شايد حاال تمام احزاب پشتون بر سر . المی هم اشتراک نموده بودند مولوی فضل الرحمن وبرخی رهبران جماعت اس

طرح تغير نام صوبه توافق کرده اند که جزيی از تقاضای شان برای باز سازی ساختار دولت درپاکستان می 
يک ديگراز اجزای طرح کلی شان شامل شدن مناطق قبايل ازاد دريک ساحه تحت نام پختون خوامی باشدطبق .باشد
مناطق ازاد قبايل وقسمت شمال ) پشتونستان پيشنهاد (بايد از ادغام صوبه سرحد "پختون خوا "سته ها يشان خوا

بلوچستان تشکيل گردد تعميم يافتن قانون دولتی احزاب سياسی در مناطق قبايل ازاد از ديگر خواسته هايشان ميباشد تا 
وديگر احزاب سياسی بتوانند در انجا فعاليت . ری نباشد ان منطقه ديگر فقط برای مليشای طالبان والقاعده انحصا

نمايند هم چنان ان ها گفته اند اگر اين پيشنهاد شان مبنی بر تغير نام وادغام مناطق قبايل ازاد از طرف دولت پاکستان 
ت هم می پذيرفته شود ان ها مايل به پذيرفتن خط ديورند بمثابه سرحد بين المللی خواهد بود هر چند در ان صور

خواهند که ان سر حد بين المللی برای رفت وامد های محلی باز باشد ان ها قول داده اند که دولت افغانستان را نيز در 
مسله هويت قومی در نظام فدرالی پاکستان برای پشتون ها با مسله خط ديورند ارتباط . ين زمينه تشويق خواهد کرد 

ايه نگرانی زمامداران پاکستان بوده قبايل پشتون دو طرف نوار مرز دو کشور انچه تا اکنون م) "٣٧".(مستقيم دارد 
است اين قبايل به رغم اينکه به لحاظ سياسی وحقوقی اتباع پاکستان محسوب ميشوند پيوند های قومی وقبيله يی خود 

ی هنوز از مرز راباهم مسلکان شان دردوطرف ديگر مرز کامال حفظ کرده اند بعد از گذشت حدود يک قرن جداي
اتحاد و پيوستن دوباره به افغانستان را از خاطر نبرده است سياست های تبعيض اميز زمامداران اکثرا غير پشتون 
پاکستان نسبت به ميزان مشارکت پشتون تبار ها درساحتار سياسی حکومت وفقر اقتصادی که در مناطق پشتون نشين 

شورشوق واشتراک بيسابقه وفعال پشتون ها ی )٣٨."( های ياد شده است وجود دارد ، عوامل اسلی حفظ وتداوم پيوند
پاکستانی در جهاد عليه ارتش شوروی در افغانستان وبعد ها کمک وهمکاری با گروه طالبان تنها در قالب همين پيوند 

 زمين خود شان ونه ها قابل تحليل وتفسير است ان ها در تمام اين سالها در افغانستان چنان می جنگيدند که گويا سر
حقيقت اين است که قبايل جوار جنوب شرقی مرز )  ٣٩(يک کشور دوست وهمسايه مورد تجاوز قرار گرفته است

ديورند از پيکره افغانستان جدا گرديد ودر ساحه نفوذ هند بريتانوی شامل شد ومواد معاهده ديورند از سوی شاهان 
ليس هندوستان را تر ک می گفت هم دولت افغانستان وهم پشتون های بعدی افغان مجددا پذيرفته شد ولی وقتی انک

انسوی مرز در خواست ازادی سر زمين خود را کردند ولی انگليس به پيشنهاد ات ان ها وقعی نگذاشت وان رادر 
کستان تقسيم مسلمان وهندو جز واز قلمرو مسلمان به پاکستان حواله کرد واين نزاع من بعد درسياست های دوکشور پا

وافغانستان مايه خصومت ها و منازعات گرديده هم چنان از داعيه ازادی خود، مردم ان سوی مرز انصراف نکرده 
بعد از استقالل افغانستان و تشکيل پاکستان حقوق حقه شانرا مطرح نموده وبرای تحقق ان مبارزه کرده که تا هم 

يت وناراحتی افغانستان گرديده محصور در خشکه بودن انچه از همه بيشتر سبب رنجش واذ. اکنون ادامه دارد 
ونداشتن رابطه با اب های ازاد است که پاکستان ازين رهگذرپيوسته افغانستان رادر مضيقه قرار داده وباجستانی 

نستان را در وابستگی مسکو کشانيد وحاال  درصدد است تا سياست های افغانستان ونقش کرده که در گذشته افغا
اگر باپشتون ها نميشود ولی بدون "افغانستان از زاويه ديد منافع پاکستان عمل کند ازسوی ديگر پاکستان ميداند که  

تون ها نام گرفته که از يکسودر ، پش"مهار دوگانه  " بر خوردهمانا اين موضع گيری وطرز" پشتون ها هم نميشود 
. قلمرو پاکستان محصور گردند ودر قلمرو افغانستان هم از سياست های متابعت کنند که اسالم اباد وضع می کند 

برای پاکستان مسله قدرت طالبان وخط ديورند وسيله نفوذ در قلمرو استراتژيک افغانستان وبمثابه پل عبور به انسوتر 
انه مطرح است واين دستيابی به پاکستان اين توانايی را می بخشد تا با توانمندی بيشتر در جبهه تا اکسوس واسيای مي

  .شرق عرض وجود کند 
تاريخ دان ها هر چه بگويند واگر سياست ها هر ادعايی داشته باشد يک حقيقت مسلم است وان اينستکه پشتون های ان 

ی ازادی وحقوق حقه شان رز ميده واز هستی شان دفاع کرده سوی مرز بخصوص قبايل در طول تاريخ يک قرنه برا
وازين رو در عرض سياست های موافق ومخالف مطرح شده اند جغرافيايی موجوده افغانستان وپاکستان ميراث 

استقالل سر زمين موجود کشور در نتيجه سر بازی ومبارزات استقالل طلبانه حصول گرديده .. دوران استعمار است 
راکه در نتيجه معاهدات استعماری با ) ١٨٩٣(و ) ١٨٧٩( نستان توفيق نيافت تا خاک های از دست رفته ولی افغا

که علل انرا در ضعف دولت های مرکزی نظام عشيروی قبيلوی . شاهان وقت افغانستان متعقد گرديده بود باز ستاند 
کشور محاط به خشکه وعقب مانده از کاروان که حد اکثر انرژی کشور را ضايع ودوچار تفرقه کرده بود ، هم چنان 

مذهبی وسنت گرا ومخالف تنور وتجدد ودر عين حال بی اعتنايی امرای وقت ، ميتوان سراغ کرد اين " تمدن قويا
 صورت گرفته بود به اميد انکه با تقويت رشد وترقی ١٨٩٣استقالل عقد مجدد معاهده ايرا در بر داشت که در سال 

ت يا بی نهضت های رهايی بخش منطقه وکشورهای اسالمی مجد وسالمت افغانستان تامين ملی وهمبستگی وقو
خواهد شد ولی دشمن کهنه کار استقالل کشور رانيم بند گذاشت وتالش هايش به ثمر ننشست مبارزات ازاديخواهان 

هند در حال افول بود در پی امد مردمان نيم قاره هند دچار تشعب وانشقاق گرديد وبريتانيا که ستاره بختش در نيم قاره 
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تجارب وشکست ها با قيموميت استقالل دو کشور بارش را سبک ساخت وآتشی در قفايش بر جای گذاشت که از 
کردواز تشکيل هند پر قدرت جلو "  تفرقه بينداز-به من چی "يکسو کشمير را قربانی داعيه مذهبی وطلسم استعماری 

رده افغانستانرا تحت نام اسالم به کشور پاکستان بخشيد وبه اين تر تيب گيری کرد در ثانی خاک های غصب ک
افغانستان راهم چنان محصور ومحدود نگهداشت واز سوی ديگر پشتون های ان سوی مرز راهم اسير دژخيم طلسم 

 ايجاد کرد قبيلوی وقدرت نو تشکيل پاکستان ساخت وبه اين تر تيب دلمشغولی های هميشگی برای افغانستان وپاکستان
  .تا در مبادای ضرورت دستنگر کمک وهمکاری باشد 

اينکه ار لحاظ حقوقی وقانونی مسله ديورند وسر نوشت قبايل چگونه رقم زده شود و کدام کار چرا صوابی است در 
جای خود قابل غور وحايز اهميت است اما تحميلی بودن واجباری بودن اين سر نوشت رقم زده شده موجود قبايل  

اگر مناسبات بين المللی نگرانی های خود را دارد واصول هم از ملت دولت ها مايه ميگيرد . قابل شک وتر ديد نيست 
ولی حقوق انهايی راکه در بازی قدرتها گيرمانده وبرای نجات شان مجادله می کنند نمتوان ونبايد دست کم گرفت 

و احزاب با تبايع متباين فکری ايد ئولوژيک ان سوی گزارش بارنت روبين در مورد برگزاری جرگه امن رهبران 
مرز حکايت از روايتی دارد واگر امروز قوميت پشتون مرکز ومحور فلسفه سياسی ميگردد پيامی از روايت 

  . ديروزش دارد 
 بر شميرم اين همه ١٩۴٧ الی ١٩١٩ ويا از ١٩۴۶ الی ١٩٠٠اگر مبارزات خونين ومسلحانه قبايل راکه حد اقل از 
درس تاريخ انست تا به مطالبات بر حق مردمان انسوی مرز " نبرد ها نميتواند سرقت ودزدی محسوب گردد بناء

  .وحقوق انسانی قبايل وقعی گذاشته شود 
دولت ها معموال به مداخله متهم ميکنند ومداخالت هم تنها فعاليت ها ی استخباراتی و دزدانه نيست بلکه تداوم حرکتی 

  . ه مردمی درون مرزی دارد وايجاب می کند که با مدا رابه رسيدگی پرداخت است که پشتوا ن
نگرانی های پاکستان رفع " گفته های اقايی مالکولم رينکند وزير اسبق خارجه بريتانيا رابه ياد بياورم که گفته بود 

درازی ومداخله کرده ؟آيا ايا افغانستان دست " . گردد دولت کابل وادار شود که خط ديورند را به رسميت بشناسد 
افغانستان اين توان را دارد؟ حرف جای ديگر است افغانستان توانمندی حفاظت خودش راندارد اين پاکستان است که 

اين کشاکش بازی بزرگ نوين است که از سوی اسيا ی " دولت وابسته در کابل راتوقع دارد "به بهانه خط ديورند 
نوبی به اسيای ميانه ره ميکشايد اين تالطم رقابت هابرای جهانی شدن وجهانی شدن ميانه به جنوب اسيا واز اسيای ج

بازار است وپاکستان با افغانستان مطيع ووابسته ميتواند دست باز داشته وراه شمال جنوب آسيای مرکزی وجنوبی 
. وشت خود ميگردند رادر انحصار خود بگيردقبايل دربازی دو جانبه هم قربانی دين وهم قربانی  بازی با سرن

قبايل بايد در امتداد همين ايدلوِژی کشانيده شوند وقبايل به مثابه هر جامعه سنتی وقبل . پاکستان کشور ايدلوژيک است 
  .مدرن به سادگی به اين معرکه کشانده ميشود 

مستوای يک خط بی ديدگاه دراز مدت افغانستان نسبت به قبايل وموضعگيری دولت های افغانستان درقبال ان ها در 
غل وغش نبوده عزايم بيرونی ودرونی پيوسته انرا دنبال ميکرده واين موارد سبب ميگردد تا رويکرد ها  از مسير 

-کشمير شد –عادی بلغزند وبه کژ راهی کشانيده شود واما برای جانب پاکستان که بانام اسالم ايجاد شد نه کشمير 
پاکستان نميتواند  از کنار اين تهديد به سادگی رد  . وبلوچ هم تهديد يست واقعیبنگال هم مستقل گرديد و داعيه پشتون 

شود وياحادثه رابا حادثه وکميت راباکميت پاسخ گويد بايد راه حل اساسی جستجوگردد که اگر از يکسو کليد حل 
يگر قضيه اينست که رهای معمای افغانستانرا در اسالم اباد ميدانند بدانند که  اين راه يک طرفه هم نيست جانب د

پاکستان در دست درازی به افغانستان نيست ونه جستجو ی معادله توازن قوا باهند در افغانستان قابل دسترسی است 
بايد باهمه واقعيت ها کناربيايد ودر نظر داشته باشد که قرن بيستم ويکم مطالبات وراه حل های موجه ومعقول خودرا 

هر مشکل راه حل دارد فقط بايد حقيقت بين بود وبه منافع سايرين ". برسر خود راه دارد کوه بلند است " دارد واگر
  .حرمت گذاشت 

  
  پايان

  
  

  منابع و مأخذ
  

 1     مخونه١٣۵- ٣۴ ١دواحدملت دبيلتون کرخه –ديورند "( -
   عبدالرشيد وزيری فصلنامه مرکز مطالعات منطقوی افغانستان -٢
٣- 879 tetler –p 184   
  p -202 اندری سنگر – صاحبان خيبر  -۴
  ۵۵ پاکستان و پشتونستان صفحه –  ادوارد جيس انديا -۵
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   جلد اول– خدايی خدمتگار –  ولی خان -۶
  )ولی خان رشتيا رشتيا دی (   -٧
  )رشتيا رشتيا دی (  -٨
   )١٩۴٠-۵ -١۴نامه (   -٩
١٠-  (pesertetlet  afganinstan  p 149)  
  )خيبر چارلس ميلر (   -١١
  )ان خدای خدمتگار پاچا خ    (-١٢
  )٢۶٨افغانستان تر وروستی افغانه صفحه (   -١٣
  ) باچاخان خدايی خدمتگار ۶١۴جلد سوم صفحه (   -١۴
   )٢٨٣افغانستان تر ورويستی افغان لومری توک صفحه (  -١۵
   )p 370چارليز ميلز خيبر (   -١۶
  )خدايی خدمتگار جلددوم صفحه دهم (   -١٧
١٨-    )can pakistan suruive    p51  طارق علی (  
  )pootags  p215) ديورند الين (داکتر عضمت حيات خان (  -١٩
   )٨٠عبدالصمد غوث سقوط افغانستان  صفحه (  -٢٠
٢١-   )p.85 سقوط افغانستان A.S.Ghaws. (    
٢٢- )A .S.ghaws p 68 a.(  
٢٣-  L monde3-4-feb 1974 guotetad  in ghan’s p113(   
  )سقوط افغانستان عبدالصمد غوث (  -٢٤
  )کتاب تحليل واقعات افغانستان مبارز (    -٢٥
  )مبارزکتاب مذکور(  -٢٦
  )مبارزاثرمذکور(  -٢٧
  )مبارز (   -٢٨
تانه کتاب مقاله فضل الرحيم مروت وسيدوقارعلی شاده کاکا خيل پشاور افغانستان او سرحد (    -٢٩   .)١٩٩٩٣پ
  ) صفحه دوم ٢٠٠۶ يازدهم دسامبر ١٢۵جميعت بحران بين المللی مناطق قبايل پاکستان راپور اسيا نمره (  -٣٠
 اکتبر ۶/١١بارونت روبين وابوبکر صديق افغانستان پاکستان ماتول گزارش خاص ايالت متحده در کود  (  -٣١

  ١٢ صفحه ٢٠٠۶
  )گزارش فوق . بارنت روبين وابوبکر (  -٣٢
  ...)اد شده راپور ي....روبين وابوبک ) (٣٣   (-٣٣
  )مير محمد صديق فرهنگ - اخيرافغانستان در پنج قرن(  -٣۴
   )۵۴ صفحه ١٩٨٧ليون پالداد کتاب افغانستان نيويارک سال  (    -٣۵
  )محمد غوث کتاب سقوط افغانستان (   -٣۶
    )٢٠٠٧ جنوری ٢۵راديو ازادی (   -٣٧
  ) sorne magor pust aon tribe along the pak – afgh … bordr فتخار حسين ا(      -٣٨
  ). سياست خارجی پاکستان –زيبا فرزين نيا (  -٣٩
  

 


