
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

               م٢٠٠۶ اکتوبر ١٠                                                                           محمد اکرام انديشمند 
  ؟!" سرچپه- پشتونستان"پرويز مشرف و

  

  :افغان با پشتونستانحاکم خيانت وبازی سرداران 
  

 ميالدی با تابعيت ١٨٢٧در سال دار محمد نادر خان بزرگ سرطاليی جد خان مشهور به سردارسردار سلطان محمد 
او پسرش را به حيث گروگان به الهور فرستاد تا اخالص .  از رنجيت سنگه پادشاه پنجاب، به حکومت پشاور رسيد

  .و صداقت خود را از انقياد و وفاداری به رنجيت سنگ نشان دهد
نگ، ممانعت از مقاوت و جنگ مردم عليه سلطۀ رنجيت به گام ديگر سردار طاليی در وفاداری و انقياد از رنجيت س

رنجيت او را در زمام داری پشاور ابقا احمد بريلوی جانب سک ها را گرفت تا سردار مذکور در قيام سيد.  بودپشاور
و سردار به کابل آمد .  از پشاور بيرون راندندرد، سک ها سردار سلطان محمد را اما وقتی سيد احمد شکست خو. کند

دوست محمد خان که درکابل امارت ميکرد، لشکری را به فرماندهی او فرستاد تا پشاور را از سلطۀ سرداربرادرش 
دار طاليی از سراما . محمد خان قرار گرفتسلطان دوست محمد خان نيز در عقب سردار . رنجت وسک ها آزاد کند
  .  تا دوباره به حکومت پشاور برسد و از جنگ دست کشيدنگ ارتباط برقرارکرددرون لشکر به رنجت س

برای بدست آوردن دوبارۀ تاج و تخت سدوزايی ، شاه شجاع د پس از آنچی که سردار طاليی در مورد پشاور انجام دا
شهرت دارد، پشاور و بسياری    ها که به معاهدۀ سه جانبۀ الهوردۀ مشترک با رنجيت سنگ و انگليسهادر يک مع

 در . سوی مرزی که بعدًا ديورند نام گرفت، از ملکيت رنجيت سنگ شناختاز مناطق ديگر را در آن
سدوزايی را در ممالک مرقومه و ساير خاندان ) شاه شجاع(سرکار شاه موصوف :" آمده بود که)١٨٣٨سال(معاهده

  ."الصدر هيچ دعوا نسًال بعد نسل و بطنًا بعد بطن نبوده ونخواهد بود
قارۀ هند مسلط شدند، آن  او بدست انگليس ها افتيد و  انگليس ها به شبه پس از مرگ رنجت سنگ که متصرفات

انگليس ها هيچ مطالبه .  خود پنداشتند سنگ حقرا به عنوان قلمرو رنجيت) پشاور و مناطق آنسوی ديورند(مناطق 
ر اين مورد به جايی وتقاضای افغانستان را درمورد استرداد آن مناطق نپذيرفتند و تالش های زمامداران افغانستان د

کزايی  بود يکی بعدی ديگر به جدايی خاک های آنسوی ديورند از مداران کشور که بدست سرداران بارزما. نرسيد
معاهدۀ گندمک توسط سردار پس از معاهدۀ الهور، . ز قلمرو هند بريتانوی تن در دادندافغانستان و به عنوان بخشی ا

 سلطۀ انگليس ها به بخش های مهمی از مناطق افغانستان ،  شد که در آنامضاءمحمد يعقوب خان با انگليس ها 
هدۀ ديورند را با انگيس ها امضاء کرد که رسمًا تجزيۀ ا مع١٨٩٣عبدالرحمن در سال سرانجام امير. پذيرفته شد

يورند تقسيم بدو طرف دمناطق مذکور را از خاک افغانستان پذيرفت و پشتونها به عنوان يک قوم واحد در داخل کشور
سپس  . معاهدات پدر را با انگيس ها تجديد کرد١٩٠۵پس از امير عبدالرحمن پسرش امير حبيب اهللا در سال . شدند

 انگيس ها و کسب استقالل سياسی افغانستان وتاج پدر شد، علی الرغم جنگ با که پسرش امان اهللا خان وارث تخت
امان اهللا خان در معاهدۀ .  افغانستان در آنسوی ديورند انجام ندادکارمؤثر و نتيجه بخش  در جهت استرداد خاک های

ط ديورند را به عنوان سرحد صريح خبگونۀ به قول مؤلف افغانستان در پنج قرن اخير با انگليس ها ١٩٢١ نومبر ٢٢
  . افغانستان پذيرفت و از تمام ادعا ها به آنسوی ديورند صرف نظر کرد

 امان ١٩٢١همان معاهدۀ ها  با انگليس ١٩٣١ جون ٢۴معاهدۀ ان پادشاهی خود نيز درشاه در دورسردار محمد نادر 
موضوع ديورند در دوران پادشاهی . تجديد کرد واقع خط ديورند را به عنوان مرزاهللا خان و انگليس ها يعنی در

رۀ هند رو به ضعف درحاليکه اين زمان سلطۀ انگليس ها در شبه قاحمد نادر شاه همچنان مسکوت ماند، سردار م
  . گذاشته بود

  
  ":داپشتونستان زمونژ"کابل و شعار

باز لطنت نشست  به تخت س١٩٣٣ نومبرسالهای اول پادشاهی محمد ظاهرکه  پس از قتل پدرش  در يک ونيم دهه از
تان ، سالهای سکوت و بی اعتنايی  در مورد خط ديورند و پشتونسهم علی رغم زمينه های مساعد منطقوی و جهانی

يم تعمار بريتانيا در نيم قارۀ هند و سالهای شکل گيری استقالل نی سلطۀ اساين سالها، سالهای زوال و فروپاش. بود
 بر ا به شبه قارۀ هند نا ممکن يافتبريتانيا که دوام سلطۀ استعماری خود ر. دحسوب می شقاره از سيطرۀ انگليس ها م

وقتی خروج انگليس ها از هند . سلم ليک وارد مذاکره و گفتگو شدس و مسر استقالل شبه قاره با دوحزب مهم کانگري
و شناسايی استقالل هندوستان توسط آنها قطعی گرديد، جنگ هندو ومسلمان بر سر تشکيل دوکشور جداگانه بوقوع 

ل رسيد و شبه قارۀ هند بريتانوی با تشکيل دو کشور هندوستان و پاکستان به استقال١٩۴٧سرانجام در سال . پيوست
پارلمان بريتانيا استقالل دو کشور هند و پاکستان را مورد تاييد قرار . انگليس ها آزادی هردو کشور را رسمًا پذيرفتند

فيصله گرديد که با يک همه پرسی در آن مناطق، الحاق آن به يکی يت پشتونستان و قبايل پشتون داد و در مورد وضع
  . داز دوکشور هند ويا پاکستان عملی شو
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 پادشاه و نخست سردار محمد هاشم و سپس سردار شاه ،در جريان تمام اين وقايع، دولت افغانستان که محمد ظاهر
اما پس ازشناسايی  .  چشم خود را به پشتونستان و پشتونهای آنسوی ديورند بستندمحمود کاکاهای شاه صدراعظم بودند

بريتانيا و پارلمان آن، سردارشاه محمود صدراعظم کشوردر استقالل و تشکيل دوکشور هند وپاکستان ازسوی دولت 
به سفارت بريتانيا در کابل موضوع سرنوشت قبايل پشتون را در آنسوی ديورند ١٩۴٧ جون ١٣ياد داشتی مؤرخ 

در حاليکه اين موضوع از نظر انگليس ها تمام شده و بی اهميت تلقی می شد، دو لت افغانستان در همين . مطرح کرد
از اين بعد مناسبات ميان افغانستان و پاکستان به  . به عضويت پاکستان در سازمان ملل به مخالفت برخاستسال 

مناطق قبايل نشين آنسوی ديورند را بخشی از خاک پاکستان خواند که ١٩۴٩ دولت پاکستان در مارچ .سردی گراييد
ی  جوال٢٩پس شورای ملی افغانستان در و ساعتراض کاری از پيش نبرد . به اعتراض دولت افغانستان مواجه شد

  .  کردی از جمله معاهدۀ ديورند را تصويبالغای معاهدات قبل) ١٩۴٩(همين سال
در داخل دستگاه قدرت در افغانستان به نوعی از رقابت و کشمکش ميان سرداران موضوع ديورند و پشتونستان  

 نعيم بيشتر از شاه وسرداران ديگر داعيۀ پشتونستان را بلند سردار محمد داود و برادرش سردار محمد. حاکم تبديل شد
وضوع بسيار مهم ملی در کشور تبليغات صورت يک معنوان موضوع پشتونستان به از آن پس در مورد . کردند
 و محمد داود از اين امر در جهت رسيدن به قدرت و تقويت موضع و موقعيت سياسی و اجتماعی خود سود . گرفت
تر از بلند را " داپشتونستان زمونژ"شعار  به صدارت رسيد و ١٩۵٣ار شاه محمود در سپتمبر سردس از او پ. برد

سياست  .  و سياست خارجی سردار محمد داود قرار گرفتیديورند و پشتونستان در رأس خط مش. گذشته مطرح کرد
افغانستان را به محل نفوذ و زد و توازن مناسبات را با کشور های خارجی بر هم " داپشتونستان زمونژ"شعار و 

برای روس ها که سالها پيش از حاکميت کمونيزم و تشکيل . روس يا همان اتحاد شوروی سابق کشانيدوابستگی 
 کشور شوروی دسترسی به بحر هند يک آرمان استراتژيک محسوب می شد، نفوذ فزاينده به افغانستان و حمايت از

روس از اين رو .  می توانست گامی به جلو درمسير رويای رسيدن به بحرهند باشدکابل" داپشتونستان زمونژ"داعيۀ 
 يعنی سياست توسعه بسوی جنوب هر چند بنام انقالب و تزاری ها علی رغم شوروی شدن به همان سياست 

 و نه روس ها سرانجام شعار داپشتونستان زمونژ سرداران در کابل نه آنها را به مقصد رساند. سوسياليزم ادامه دادند
. شد و افغانستان را نيز قربانی اين شعار ساخت" داپشتونستان زمونژ"سردار محمد داود قربانی سياست و شعار . را

و دو نيم دهه جنگ ، دخالت پاکستان تحوالت سياسی و نظامی در کشور که با کودتا ها،  تجاوز نظامی شوروی
  .په از سوی اسالم آباد گرديد سرچانکشاف يافت، زمينه ساز طرح وادعای پشتونستان

  
  : سرچپه_اسالم آباد و پشتونستان

به جنرال ضياءالحق زمام دار آن  ١٩٨٨در جوالی  نامۀ معروف جنرال حميد گل رئيس استخبارات نظامی پاکستان 
خروج قوای  در نامه که همزمان با . ، اراده و تصميم اسالم آبادرا در ايجاد پشتونستان سرچپه منعکس ميسازدکشور

  -انستان  از تشکيل يک دولت تابع و وابسته به اسالم آباد و ايجاد کنفدراسيون افغنگاشته شده بودشوروی از افغانستان 
رايط ه را به افغانستان نميدهد که به شکستان ابن اجاز نامه به صراحت گفته می شود که پادر. پاکستان سخن ميرود

تحوالت بعدی در افغانستان در حوادث و سياست پاکستان در . ی ماه اپريل برگردد و بعد از کودتا١٩٧٨قبل از سال 
 ، و در ميان زمام داران پاکستانخونين  تحوالت اين حوادث و اما در مسير . واقع بر مبنای اين نامه شکل گرفت

 ايجاد م آباد را درصدای سياست اسالآن کشور است که بگونۀ صريح دار ژنرال پرويز مشرف يگانه و نخستين زمام 
شتون صدای حمايت از حقوق پدر حاليکه طی نيم قرن اخير. از آن سخن گفتآشکارا  بلندکرد و"پشتونستان سرچپه"

ال ژنر. کابل شنيده می شداز سوی رهبران وزمام داران " ژداپشتونستان زمون"و بلوچ از کابل بلند می شد و شعار
از اين رو ما از آنها . شت که طالبان نمايندۀ پشتونها در افغانستان هستند اظهار دا١٩٩٧تابستان پرويز مشرف در 
 حتی مشرف با ديده درايی .پشتونها اکثريت کامل را تشکيل ميدهند و حاکميت حق مسلم شان است. حمايت می کنيم

ز داشت حين صحبت در وزارت خارجۀ افغانستان ابرا) ٢٠٠۶سپتمبر٧(شگفت آوری درآخرين سفر خود به کابل 
  ." افغانستان به شکلی بود که اين حمايت را توجيه ميکرد" ساختار قومی"و " جغرافيای سياسی"موقعيت :"که

او که از . دشوار و خطرناک قرار داد  در اياالت متحده ، پرويز مشرف  را در موقعيت٢٠٠١ سپتمبر ١١حادثۀ 
 ١١افغانستان حمايت ميکرد، پس از  دران حق مسلم پشتونهاطالبان به عنوان نمايندۀ پشتونها وحاکميت طالبان  به عنو

اواخر سپتمبر (آنگونه که اخيرا.  قرار گرفتا آنها ادامۀ پشتيبانی از طالبان و يا پشت کردن بسپتمبر بر سر دوراهی 
 ميل تفنگ امريکايی ها را بروی سينۀ خود ديد تا تصميم ٢٠٠١ سپتمبر ١١خودش اعتراف کرد، پس از )٢٠٠۶

وارد  را بر گزيد، اما در اين راه مشرف با عجله راه دوم. گيرد که با طالبان ميماند يا به دستور امريکا عمل می کندب
او در اين بازی دوگانه مؤفق شد تا از امريکايی ها بنام مبارزه با تروريزم .  با اياالت متحده شديک بازی دوگانه 

نمايندۀ عنوان به طالبان را دوباره بعد از شکست و فروپاشی بازهم سود های فروانی بدست بياورد و از سوی ديگر
    . سازدبازیپشتونها وارد ميدان 
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  :مشرف در اروپا وامريکا ژنرال و قيحانه و گستاخانۀلحن 
باز گشت به سياست قبلی   در مورد طالبان،  اروپا و امريکادر) ٢٠٠۶ سپتمبر ( سفر اخيرش اظهارات مشرف طی

 مشرف با وقاحت و بيشرمی تمام و با لحن گستاخانه و هوشدار آميز در . است"پشتونستان سرچپه" ايجاداش يعنی 
بگونۀ . امريکا و اروپا از حمايت مردمی جنبش طالبان در واليات جنوب و شرق ميان پشتونهای افغانستان سخن گفت

ه نکتۀ مهم نهفته بود و مشرف خواست تا واضح و بدون هيچ توجيه و تفسير غلط و انحرافی درابراز نظر مشرف س
  :اروپايی ها و امريکايی ها برساندبه گوش با اين اظهارات آن نکات را به گوش جامعۀ جهانی به خصوص 

   جنگ با طالبان در واليات جنوب و جنوب شرق کشور به معنی جنگ با مردم پشتون است– ١
کابل از پشتونها حساب می کنند برای جامعۀ پشتون  رئيس جمهور کرزی و کسانيکه خود را در حاکميت – ٢

چون اين طالبان هستند که در ميان پشتونها از حمايت عمومی برخوردار هستند و با . افغانستان قابل پذيرش نيستند
  .قوای خارجی و دولت مورد حمايت آنها برهبری کرزی در جنگ به سر ميبرند

بگونۀ غيرمستقيم  با تأکيد  حمايت هر چنداين .  ابراز حمايت از حقوق پشتونها در افغانستان توسط ژنرال مشرف– ٣
به مردمی بودن جنبش طالبان و پشتيبانی پشتونها در مناطق جنوب از آنها ابراز گرديد، اما بدون هيچ ابهامی بيانگر 

شرف پس از يک بازی دوگانه و ماهرانه با امريکايی ها و و م. توسط مشرف بود" پشتونستان سرچپه"همان سياست 
   . امعۀ جهانی مؤفق به از سرگيری آشکار اين   سياست شدج

 حمايت از حقوق پشتونها در افغانستان  های امريکايی حتی غرض ابراز نظروگفتگو با رسانهژنرال مشرف در 
در گذشته پشتونها :"که و گفت ها را پنج فيصد قلمداد نمودو تاجک  فيصد ۶٠او پشتونها را . اعداد و ارقام ارائه کرد

 که در حکومت افغانستان کمتر ند و از آنها به خاطری حمايت بعمل آوردنيروی اصلی طالبان را تشکيل ميداد
  "کردندنمايندگی مي

ا همچون گذشته و طالبان ر. البته مشرف حاال نيز از همان نظر و سياست گذشتۀ خود در مورد طالبان سخن ميگويد
  . مربوط به پشتونها و مورد حمايت پشتونها تلقی می کند

در حاليکه . نکتۀ مهم و شگفت انگيز در اظهارات پرويز مشرف در اروپا و امريکا، لحن تهاجمی و گستاخانۀ او است
 به آنچی که با ذلت و خفت، معاون وزير خارجۀ امريکا" ارمتاژ" تهديد زيردر چنين روزهايی قبل او پنج سال 

 و مجرم حامی  پنج سال قبل او در زمان حملۀ القاعده به امريکا در چهرۀ يک متهم. امريکايی می گفت عمل کرد
 . چون طالبان و القاعده در سايۀ حمايت او و ژنراالن پاکستانی رشد کردند و به قدرت رسيدند.  شدتروريزم  نمايان
 مورد خطاب قرار داد، بلکه به  با  لحن گستاخانه وغير اخالقی  تنها رئيس جمهور کرزی رانهاما اکنون او

 کرزی را بروز او. زمامداران امريکايی و اروپايی از موضع قوی و با بيان هوشدار آميز و تهاجمی سخن گفت
 را ان به شتر مرغی تشبيه کرد که سر خود.ان. در مصاحبه با تلويزيون امريکايی سی٢٠٠۶بيست وششم سپتمبر 

ای .اس.آیاروپايی ها هوشدار داد که اگر به و.  که ديگران او را نمی بينند خاک می کند و گمان می نمايدزير
تی خبر نگار از او پرسيد که در انتخابات وق. همکاری نکند آنها در افغانستان به زانو در می آيند و شکست می خورند

مشرف با اين پاسخ و .  داد که هيچکدام؟ بالدرنگ پاسخ نند کدام يک ميبرندپاکستان اگر بوش و بن الدن کانديد ک
 که اگر شما بن الدن را در واقع به امريکايی ها ابالغ نمود و دن را يکسان معرفی کرد بوش و بن ال،عکس العمل

تروريست می دانيد و به او با ديدۀ تنفرو خصومت می بيند، نفرت و خصومت مردم  پاکستان در برابر جورج بوش 
  . کمتر از نفرت و خصومت شما در برابر بن الدن نيستنيز 

ذلت و خفت در برابر امريکا اکنون دوباره بروی ارباب پرسش مهم اين است که مشرف چگونه پس از يک دورۀ 
، مبهم، غير دوگانهپاسخ اين را بايد در سياست خود می پرد و با لحن گستاخانه و از موضع قدرت سخن می گويد؟ 

 مشرف و دولت  و ناتوان رئيس جمهور کرزی در برابرامريکايی ها و سياست ناروشن نادرست د عملکرو شفاف
  .پاکستان جستجو کرد

  
  : شرف در کاخ سفيدنسخۀ م؛ " سرچپه_پشتونستان"
وارد کابل شد که  يک روز پيش از زمانی  بمنظور انجام يک مسافرت رسمی م٢٠٠۶ششم سپتمبر پرويز مشرف در 

او در کابل . طالبان پاکستانی در گير با دولت پاکستان به امضاء رساندقبايل و ن توافقنامۀ صلح  را با آن در وزيرستا
از امضای اين توافقنامه حمايت کرد و پس از بازگشت او به اسالم آباد، خانم تسنيم اسلم سخنگوی وزارت خارجۀ 

 مشرف .لبان افغانستان به امضاء برساندنامه ای را با طاد توافق اپاکستان از دولت افغانستان خواست تا مانند اسالم آب
 در کاخ سفيد او.  بدفاع پرداخت افغانستان در اروپا و امريکا نيز از توافقنامۀ دولت خود با قبايل و طرفداران طالبان
شابه امضای توافق نامۀ م و از ضرورت با رئيس جمهور بوش اين توافق را گام مهمی در جهت صلح وثبات خواند

در نتيجۀ اصرار مشرف و حمايتش از توافقنامۀ اسالم آباد با . در افغانستان ميان دولت آن کشور و طالبان سخن گفت
لس بزرگ قبايلی متشکل ازسران و متنفذين قبابل در دو سوی طرفداران طالبان در وزيرستان، طرح تشکيل يک مج

ت مذاکرات ميان کرزی و مشرف با ميانجگری جورج بوش  اين طرح به عنوان توافق و پيشرف.ديورند بميان آمد
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ميان دولت  او با توافقنامۀقنامۀ مشابه امضای توافآنچی که مشرف ميخواهد از اين طرح بدست بيايد، . اعالن شد
نکتۀ مهم درتوافق نامۀ که دولت پاکستان با قبايل پشتون طرفدار طالبان . رئيس جمهور کرزی با طالبان است

سنت های قبايل از جمله حمل اسلحۀ " به  بود که دولت پاکستان متعهد شد که اينانجام دادديورند ن  در آنسوی افغانستا
جنوب ، پذيرش سلطه وحاکميت طالبان درطالبانتوافقنامۀ مشابه باامضای  ". سبک توسط قبايلی ها احترام ميگذارد

 اين مجال داده شود  اگر به طالبان .است پرويز مشرف درمسير سياست" پشتونستان سرچپه"ودرواقع ايجادافغانستان 
، تکليف رئيس جمهور و در جنوب افغانستان سلطه و حاکميت داشته باشندکه با تفنگ و سنت های مورد باور خود 

 نمايندۀ پشتونها دعای مشرف نخواهد بود که طالبان دولتش در کابل چه می شود؟ آيا اين امر به واقعيت پيوستن اين ا
آيا مشروعيت دادن به تفکر طالبانی و حاکميت طالبان در جنوب کشور به در کابل؟ ان پشتون تبار هستند نه حاکم

در معنی نابودی حاکميت ملی، تماميت ارضی و تجزيۀ عملی کشور نيست؟ آيا اين امر به جدايی و تشتت قومی 
  افغانستان منجر نمی شود؟ 

  
  :امريکا  اياالت متحدۀ دوگانۀسياست مبهم و

از سوی پرويز مشرف، سياست غير شفاف و "پشتونستان سرچپه"يکی از نکات پرسش بر انگيزدر رابط با سياست 
صرف نظر از اينکه امريکايی ها در زمان حاکميت طالبان هيچگونه مخالفت . واشنگتن در اين مورد استدو پهلوی 

 آنها پس از د،ايت از حقوق پشتونها نکردنن بنام حمو اعتراضی در مورد سياست تجاوز کارانۀ مشرف در افغانستا
هيچ کسی در اياالت متحدۀ . اعتراضی ندارندبازگشت مشرف به اين سياست  ازان و اکنون نيزحکومت طالبسقوط 

ت و اهيچ ابراز نگرانی از اظهار. امريکا به ژنرال مشرف نگفت که او قيم ونمايندۀ پشتون در افغانستان نيست
سکوت . نفاق و بی اعتمادی در جامعۀ چند قومی افغانستان دامن ميزند، صورت نگرفتبه ف که ادعاهای مشر
در سايت وزارت دفاع امريکا مبنی بر تقسيم بندی " رالف پيترز" به ويژه با توجه به انتشار مقاله ای از امريکايی ها

تذکره در مقالۀ م. انگيز استه پرسش برطقهای جديد سياسی در منطقه و تغير درنقشۀ جغرافيايی برخی کشورهای من
 پشتونستان پاکستان به افغانستان مدغم می شود و برخی واليات غربی افغانستان مربوط گفته می شود که مناطق 

 دو کشور ، و کردستان عراق از ايران و همچنان بلوچستان پاکستان ايران ميگردد و با جدايی مناطق کرد و بلوچ 
  . تشکيل می شود کردستان جداگانۀ پلوچستان و

 مورد موضوعدل مشغولی ها  و يکی از البته موضوع ايجاد پشتونستان بزرگ در دوران سفارت زلمی خليل زاد 
 در داخل قصر رياست کرزی و عده ای از اطرافيانشبحث و گفتگو ميان سفير اياالت متحده و رئيس جمهور

 سايت يل زاد در نقشه ونظريات  ديدگاه و تمايالت خلهنوز بدرستی مشخص نيست که. جمهوری محسوب می شد
اما آنچی که مايۀ بحث و نگرانی محسوب می چه تاحد نفوذ و تأثير داشته است؟ وزارت دفاع اياالت متحدۀ امريکا تا 

 انۀشود، سياست گنگ و مبهم اياالت متحده در مورد ادعا ها و نظريات شيطنت آميز، مداخله گرانه و تفرقه افگن
و بحث ها بر سر ايجاد پشتونستان البته نمی توان گفت که مشرف از تمايالت . رويز مشرف در افغانستان استپ

را علی " پشتونستان سرچپه"اما او سياست .  بردمیبزرگ و تغير نقشۀ جغرافيای سياسی منطقه در بی خبری به سر
افغانستان را بسيار ضعيف تر و درمانده تر از چون او . خطری ناشی از پيامد معکوس اين سياست ادامه ميدهدرغم 

بر عکس، مشرف می پندارد که دست . آن می بيند که توانايی توسعۀ قلمرو خود را به آنسوی ديورند داشته باشد
درازی کرزی و حاکمان کابل به آنسوی ديورند نه به الحاق مناطق پشتون پاکستان به افغانستان بلکه به ادغام مناطق 

  . ق افغانستان به پاکستان منجر می شودرجنوب و ش
ها و عوامل ديگری که به تشويق مشرف در مداخالت اوبه عنوان داعی حقوق پشتون در افغانستان ه يکی از انگيز

آيا اياالت متحده آنگونه که به عقيدۀ برخی . کا داردمی انجامد، ريشه در سياست مبهم و دوپهلوی اياالت متحدۀ امري
اواخر دهۀ هشتاد با کمک نظامی ومالی به نيروهای اسالمی مخالف حکومت حزب دمکراتيک خلق و تحليلگران در

 را در سر نين نيت و هدفی شوروی، پای شوروی را به باتالق افغانستان کشانيد، در مورد مشرف و پاکستان هم چ
  می پروراند؟ 

هم اياالت متحدۀ امريکا نهفته است، يکی از نتايج صرف نظر از اينکه چه انگيزه ها و عواملی در سياست دوگانه و مب
 تغير نقشۀ . افغانستان می باشداين سياست، منازعه و بی ثباتی دراز مدت و مداوم  درو پيامد های روشن و آشکار 

ت متحده در برابر دخالت و به همان حد، سکوت اياال.  انجامدسياسی منطقه، به نزاع و کشمکش دايمی و گسترده می
  . ، افغانستان را از استقرار صلح و ثبات پايدار محروم می کندستان و مشرف پاک

  
  : رئيس جمهور کرزیموضع ضعيف 

ذ اتخاا داعی حقوق پشتون در افغانستان و يدر برابر اظهارات مشرف به حيث رئيس جمهور کرزی 
 مشهودی در برابر اين اظهارات او به گونۀ. از سوی او با ضعف و درماندگی ظاهر شد"  سرچپهپشتونستاِن"سياست

مشرف که طالبان را دارای پايگاه مردمی در ميان پشتونها ميداند و از حقوق پايمال شدۀ پشتونها در دولت افغانستان 
آشکارا بودن حتی او در برابر لحن تهاجی و گستاخانۀ مشرف در اياالت متحده علی رغم . ردسخن ميگويد، سکوت ک
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تبيين و و جنگ عليه دولتش طالبان مجدد ت ميزان اين دخالت و نقش پاکستان را در تقويت دخالت پاکستان نتوانس
 در کابل از ضرورت برگزاری اين اوبعدًا . دادتن درکرزی به تشکيل جرگۀ قبايل دوسوی ديورند . توضيح نمايد

گشت ثبات و آرامش در منطقه می با اين استدالل صحبت کرد که بازگردانيدن نفوذ سران قبايل به آنها، به باز جرگه 
همچنان او با برخی از سران احزاب و حلقه هايی در داخل حاکميت، موضوع  امضای توافقنامه ای را با . انجامد

  . طالبان مطرح کرد و از تمايل اياالت متحدۀ امريکا در اين مورد سخن گفت
تقويت که دمکراسی نظام مبنای قوانين و خب  بر از سوی رئيس جمهورمنتهرچند طرح بازگردانيدن نفوذ سران قبايل

 ، مضحک و شگفت آور به نظر ميخورد اما ارزش های دمکراسی بخش عمده ای از وظايف رسمی و اخالقی او است
می تواند به دخالت پاکستان در افغانستان پايان  اين است که آيا جرگۀ قبايل دوسوی ديورند نکتۀ قابل پرسش و بحث

بر عکس،  اين در حاليکه پاسخ روشنی به اين پرسش وجود ندارد،  منازعه ميان دوطرف را حل کند؟ دهد و نيم قرن
مسلمًا . باشد بی ثباتی و تشديد جنگ که پيامد چنين جرگه ای به جای صلح و آرامش، گسترشبه ميان می آيد  نگرانی 

که به حل بحران ناشی از خواهد بود ش  يک نماياميان دولت افغانستان بيشترتشکيل جرگه ای از طرفداران و ح
 از دوطرف  ای از طالبان و طرفداران آنهاتشکيل جرگهاما . مداخالت پاکستان و جنگ طالبان با دولت نمی انجامد

. حلقه های مختلف مداخله گر پاکستانی  قرار گيرد در دست پاکستان و  می تواند به عنوان برگ مهم و برنده ديورند
  .  تشديد خصومت و گسترش جنگ در افغانستان استفاده شودت  در جه،و از آن

  
 پايان

  


