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  ۳۰/۰۶/2۰2۰                                 ترجمه، اختصار و تتبع : غوث جانباز
 
 

( و عواقب آن L.T. Merchantمأموریت " لیونگستون مرچنت")
 برای افغانستان

 )علل ناکامی مأموریت "مرچنت" برای میانجیگری بین افغانستان و پاکستان( 
 نویسندگان :  

 پ. ف. کرپینکو 
 گ. پ. ئیژوف  

پایان   1961نوامبر    ۰7درهمانجا به تأریخ    در شهر کراچی پاکستان آغاز گردید و   1961اکتوبر    19به تأریخ  مأموریت "مرچنت"  
 .  (1)نوامبر پایان یافته است  17یافت. عبدالصمد غوث* در کتاب خود اشتباهأ می نویسد که مأموریت متذکره به تأریخ 

 و پاکستان سفر می نمود.  بین مدت فوق "مرچنت" مانند "راکت شاتل" بین افغانستان
"مرچنت"، بالفاصله پس از مواصلت به کراچی، همان روز با یکی از مسوولین  وزارت امور خارجۀ پاکستان به نام "دهلوی"   

کشور، ایوب خان   اکتوبر در راولپیندی، با رئیس جمهور آن  2۰مالقات مشورتی نمود. به تعقیب آن، یک روز بعد، یعنی به تأریخ  
 و وزیر امور خارجه قادر خان مالقات کرد.   

ایوب خان در همان مالقات اول خود با نمایندۀ خاص رئیس جمهور امریکا به وی از اعالمیۀ رسمی ایاالت متحدۀ امریکا یاد آوری  
می شناخت. موضعگیری مشابه  نمود. واشنگتن در اعالمیۀ مذکور، خط دیورند را به حیث سرحد رسمی و بین المللی به رسمیت 

خویش منتشر نموده بود. این یادآوری های مقامات   1956مارچ  11را سازمان پیمان)پکت( "سیاتو" ** نیز در قطعنامۀ مورخ 
  – پاکستانی اصوأل ربطی به موضوع نداشت، چون قرار نبود حین مأموریت "مرچنت" به  مانع اصلی در مناسبات افغانستان 

 ( .2)چکترین اشاره ی صورت بگیرد پاکستان حتی کو
ایوب خان حین مالقات به عنوان حسن تفاهم قدم معینی برداشت. او موافقت نمود که نمایندگی های تجارتی افغانستان در آنسوی  

 خط دیورند مجددأ شروع به کار نمایند، لیکن به صورت قطع با مفتوح شدن دفاتر قنسولی مخالفت می نمود.   
گر روابط خاص میان امریکا و پاکستان بود. ایوب خان نمایندۀ خاص امریکا را ترغیب می نمود تا به قول او در"  این مورد بیان 

 اذهان نادان اعضای خانوادۀ شاهی افغانستان اندکی عقل تزریق نماید."
نه می نمودند، لیکن در عین مقامات پاکستانی با آنکه با نمایندۀ خاص رئیس جمهور "کنیدی" برخورد نهایت محبت آمیز و مواظبا

ایوب    . (3)زمان یاد آور می شدند که "رئیس جمهور امریکا پیش از وقت همکاری و خدمات حسن نیت خود را پیشنهاد نموده است"  
 خان اقدامات رئیس جمهور امریکا را مستقیمأ مورد نقد قرار می داد.  

ا ساختارها برای بارگیری، واگونهای ریل، گدامها و چگونگی شرایط  اکتوبر به پیشاور رفت، و در آنجا ب  22"مرچنت" به تأریخ 
نگهداری گندم و سایر کاالهائیکه از امریکا مواصلت نموده بودند، آشنا شد. "مرچنت" همچنان از کوتل خیبر، منطقه ای که شاهراه  

  .  (4) اساسی موتر رو از پاکستان به طرف افغانستان میرود، بازدید بعمل آورد
اکتوبر مالقاتهای را با اعلیحضرت محمد   25و  2۳اکتوبر "مرچنت" به کابل رسید و در آنجا به تاریخ  2۳جام به تأریخ سران 

ظاهرشاه، محمد داوود )صدراعظم( و محمد نعیم وزیر امور خارجۀ افغانستان و همچنان با پنج تن از وزرأی کابینه حین ضیافتی  
 بود، مالقات نمود.   که به افتخار او)مرچنت( ترتیب یافته

صدراعظم افغانستان این ادعا را که گویا افغانها خود شان، خود را دچار محاصره نموده اند، رد کرد. هر سه مقام بلند رتبۀ  
افغانستان )پادشاه، صدراعظم و وزیر خارجه( حتی یک گام از موضعگیری قبلی خویش عقب نشینی ننموده، تأکید کردند که بدون  

کار دفاتر قنسولی و تجارتی در آنسوی خط دیورند، شروع تجارت ترانزیتی وعبور و مرور ترانسپورت بعید به نظر  آغاز مجدد 
میرسد. موضعگیری جانب افغانستان سرسختانه بود. افغانها تأکید می نمودند که منحیث پیش شرط برای آغاز مذاکرات، سرحد  

 الیت دفاتر قنسولی و تجارتی محال بود.  باید باز گردد، در حالیکه اینکار بدون احیای فع
عبدالصمد غوث در این مورد در کتاب اش باز هم معلومات نادرست را ارایه داشته است. او می نویسد که افغانها منحیث پیش  

ند، در حالیکه  شرط گویا تقاضا نمودند تا فعالیت دفاتر تجارتی آغاز گردد، ولی در بارۀ فعالیت دفاتر قنسولی چیزی به زبان نیاورد
 . ( 5)اسناد دست داشته نشان میدهد که گشایش مجدد دفاتر قنسولی از جمله ای پیش شرطها بوده است 

طی تمام مدت که "مرچنت" مصروف انجام مأموریت ُحسن نیت و میانجیگری بود، رادیو افغانستان و مطبوعات این کشور بدون  
ود ساخته، و انتظار داشتند که واشنگتن بر پاکستان فشار آورد تا سرحد را باز  وقفه تأکید می نمودند که پاکستان سرحد را مسد 
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نماید. افغانها به " ل. دیپوری"*** که آنگاه در کابل بود یاد آوری می نمودند : " فیلد مارشال ایوب خان، مشکل شما امریکائی ها  
 (. 6)است!"  

ترول حکومت قرار داشتند، حکایتگر امیدواریها و زمینه سازیهای  اینگونه روش رسانه های دسته جمعی افغانستان که تحت کن 
معین بود. حکومت افغانستان باورمند بود که امریکائیها مکلفیت خود میدانند تا طرفین منازعه را آشتی دهند، بناًء باالی پاکستان 

 ت دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان نشود.   ( برگردد، یعنی مانع فعالی status quoفشار خواهند آورد تا به مؤقف حقوقی مأقبل )
در این میان، َدور اول مذاکرات "مرچنت" در راولپندی و به تعقیب آن در کابل بدون کدام نتیجه ای پایان یافت. "رابرت و. کومیر"،  

اکرات نشان  عضو شورای امنیت ملی امریکا طی یادداشت خاصی، رئیس جمهور "جان کنیدی" را از موضوع باخبر ساخت. مذ
داد که هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی نیست. "کومیر" به رئیس جمهور نوشت: "مرچنت" موضعگیری طرفین را  
مطالعه نموده و در حال حاضر تالش دارد روی تفاهمی که برای طرفین منازعه قابل پذیرش باشد و در نتیجۀ آن َدور بعدی  

نماید". "کومیر" تصریح می نمود : "خود "مرچنت" دربارۀ مأموریت اش چندان خوشبین به  مذاکرات دایر گردیده بتواند، کار می 
  نظر نمی رسد."  

در این یادداشت مختصر "کومیر"، به یک مسئله ای نهایت مهم اشاره میشد. ایوب خان حین صحبت با "مرچنت" پذیرفته بود که  
 اده روی نموده است." "در منازعه با افغانستان، پاکستان اندکی مبالغه و زی 

ایوب خان در عین حال مجددأ تأکید نمود که طرفدار آغاز ترانزیت بوده، لیکن مخالف شروع مجدد فعالیت دفاتر قنسولی و تجارتی  
 ( 7)افغانستان می باشد." 
گرام سفیر "رواونتری"  اکتوبر به پاکستان برگشته و فردای آن روز با ایوب خان مجددأ مالقات کرد. در تل  25"مرچنت" به تأریخ  

)سفیر امریکادر کراچی( عنوانی وزارت امور خارجۀ امریکا گفته می شد که ایوب خان این بار شرایط مقدماتی ذیل را برای آغاز  
 مجدد ترانزیت بین دو کشور مطرح ساخت :  

    ( 8)الف ـ گشایش دفاتر قنسولی افغانستان در پاکستان به هیچوجه امکان ندارد؛ 
آنجائیکه تردد الریها و دریوران پاکستانی به استقامت افغانستان دور از خطر نیست، و حکومت پاکستان نمی تواند امنیت از   -ب 

 آنها را تأمین نماید، بناًء عبور آنها به طرف افغانستان ممنوع می باشد.  
است. از سخنان ایوب خان برمی آمد   ظاهراً طوری معلوم می شد که در موضعگیری کراچی اندکی انعطاف پذیری رونما گردیده 

که او مخالف آغاز کار نمایندگی های تجارتی افغانستان نیست، چون از آنها در ردیف دفاتر قنسولی نام نبرد. از جانب دیگر، بخش  
د، و در عین  قابل مالحظۀ بارها توسط ترانسپورت پاکستانی به افغانستان انتقال میافت. این ممنوعیت به افغانستان ضرر میرسانی 

 (  9)زمان پرسونل کمپنی های ترانسپورتی پاکستان را نیز از مزد شان محروم می ساخت.  
اکتوبر در کابل مجددأ با پادشاه و پسران عموی وی مالقات نمود. افغانها مثل سابق باالی حرف خود   28"مرچنت" به تأریخ 

آغاز مجدد و همزمان فعالیت دفاتر قنسولی و تجارتی در آنسوی خط  ایستاده بودند : " پیش شرط ما  برای رفع معضله ای جاری،  
 دیورند می باشد." بدین ترتیب، روند دوم مذاکرات نیز به ناکامی انجامید.   

"مرچنت" در روزهای اخیر اکتوبر، در کراچی "فورمول آشتی" را تدوین نموده آنرا متعاقبأ به هر دو جانب منازعه ارایه داشت.  
قید گردیده بود که حکومت های دو کشور باید اعالمیه های مشابه را به نشر برسانند. هر دو طرف مکلف ساخته می  در فورمول 

 شدند تا در اعالمیه های خویش به موارد ذیل اشاره نمایند : 
 طرفدار و عالقمند احیای مناسبات همسایگی نیک با یک دیگر می باشند؛   -
 ی امریکا  ابراز امتنان می نمایند؛ از همکاری ُحسن نیت و میانجیگر -
 حرمت گذاشته می شود.    1958به مندرجات "میثاق بین المللی بحر باز" و موافقتنامۀ ترانزیت سال  -

 "فورمول آشتی" به نوبۀ خود باید دارای عناصر ذیل می بود :    
مشخص خود را برای تأمین تماس تعیین می نمایند، چیزیکه قبأل نیز در موافقت نامۀ ترانزیت قید  هر دو طرف مأمور  -الف 

 گردیده، لیکن تا اکنون هیچگاه عملی نشده بود؛ 
مأمور تماس از جانب افغانستان، متدرجأ کارمندان را برای انجام کار جلب نماید که بالترتیب در پیشاور، چمن و کراچی به   -ب 

ته خواهند شد. مأمورین مذکور در قلمرو پاکستان از تمام شرایط الزم، به شمول مصؤنیت برای انجام وظایف شان در  کار گماش
 ارتباطد به امور ترانزیت بین دو کشور برخوردار خواهند بود.  

 .  به تعقیب آغاز امور تجارت ترانزیتی، مناسبات دیپلوماتیک بین دو کشور نیز از سر گرفته خواهد شد - ج 
پس از سر گیری روابط دیپلوماتیک، مذاکرات به هدف آغاز کار دفاتر قنسولی افغانستان و پاکستان در قلمروهای دو کشور   - د 

 بر اساس نیازمندیهای قانونی شروع خواهد شد.  
اط میان "مأمورین  نکته ای مرکزی که به زعم "مرچنت" می توانست و باید باعث آشتی میان طرفین میگردید، پیشنهاد تأمین ارتب 

تماس" بود. برای افغانستان اینکار برگشت مأمورین آن تحت لوحۀ دیگری معنی میداد، در حالیکه برای پاکستان اینکار نقش یک  
نوع تفاهم را بازی می نمود. از آنجائیکه "تفاهم" مذکور برگرداندن دفاتر قنسولی و تجارتی معنی نمی داد، بناًء موافقت با نمایندۀ 

 یس جمهور امریکا انکار از موضعگیری قبلی و آبرو ریزی آشکار تلقی نمی شد.  رئ 
  " آبهای باز میثاق بین المللی "  به  دانست تا پاکستان را برای الحاق هرچه زودتر می "مرچنت" برای تطبیق این پالن خود را مکلف 

میثاق مذکور دولتها را مکلف به رعایت حقوق کشورهائیکه در داخل براعظم ها واقع بوده و محاط به    ترغیب و تشویق نماید.***  
خشکه اند، نموده است. هردو کشور میثاق مذکور را به امضاء رسانده، لیکن  افغانستان در تفاوت به پاکستان آنرا به تصویب  

 (  10) نهائی رسانده بود. 
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رت افغانستان و پاکستان را نیز ترتیب نمود. در نتیجۀ طرزالعمل مذکور برنامۀ پاکستان مبنی "مرچنت" حتی طرز العمل ترانسپو
بر ممنوعیت دخول رانندگان و الریهای پاکستانی به خاک افغانستان خنثی میگردید. مطابق برنامۀ "مرچنت" الریهای افغانی باید  

ریهای پاکستانی بارها را از گدامها برداشته الی تورخم انتقال می دادند،  الی گدامها در کنار راه آهن توقف می نمودند. در پیشاور ال 
از آنجا بارها و کاالها به الریهای افغانی منتقل می شدند. پاکستان باید فورأ برای اعمار گدامها و سایر مراکز مربوطه در تورخم  

 دست به کار می شد.  
ورد نظر در ناحیۀ سرحد ایجاد میگردید، به الریهای افغانستان اجازه داده می  منحیث یک اقدام مؤقتی، تا زمانیکه حداقل شرایط م

شد تا برای بارگیری مواد خوراکه، ادویه جات و پُوستۀ دیپلوماتیک که دیری بود آنجا انبار شده بودند، داخل پیشاور گردند.  
اخه ای راه آهن را الی نقطه ای صفری )خط دیورند(،  مأمورین افغان و پاکستانی وظیفه داشتند تا در اسرع وقت مسئله ای تمدید ش

ارزیابی نمایند. اقداماِت مذکور در آینده زمینۀ انتقال بارها را مستقیمأ از بندر کراچی به گمرکهای افغانستان مساعد می ساخت.  
(11  ) 

و افکار در خور توجه و دلچسپی    "مرچنت" در گزارش هائیکه عنوانی وزارت خارجۀ امریکا ارسال میداشت، نسخه ها، برنامه ها
را ارایه میکرد، و به این ترتیب یک بار دیگر برخی از رهنمود های سیاست خارجی امریکا را در قبال حوزۀ آسیای جنوبی برمال  
می ساخت. بطور مثال او می نوشت : "من زیر تأثیر شدید خطراتی قرار دارم که در اوضاع بوجود آمدۀ کنونی حفظ استقالل و  
موقف بی طرفی افغانستان  را مورد تهدید قرار میدهد. من همچنان عمق هیجان پالیسی سختگیرانۀ پاکستان را در امتداد سرحدات  

غربی )پشتونخوا( درک می نمایم. موضعگیری پاکستان اقدامات و تدابیر ما را که در مطابقت با منافع ملی کشورما   -حوزۀ شمال 
مواجه سازد، در حالیکه پاکستان آنرا فشار بیش از حد باالی خود خواهد نامید. اینگونه اقدامات می  قرار دارد، می تواند به خطر 

  توانند مناسبات ما را با متحد وفادار ما در منطقۀ که از اهمیت حیاتی برای ما برخوردار است )مراد پاکستان است( برهم بزند.
(12 )   

و دوم نوامبر در راولپندی با وزیر خارجۀ پاکستان قادر خان مالقات نموده و   اکتوبر، و همچنان اول  ۳1"مرچنت" به تأریخ 
طرحی خود را برای حل و فصل منازعۀ جاری با او شریک ساخت. لیکن این گفتگو بدون نتیجه پایان یافت. قادر خان به شدت با  

ان مخالفت نمود. به زعم قادر خان این پرسونل  پیشنهاد اعزام "مأمورین تماس" و حضور یابی پرسونل اضافی افغانستان در پاکست 
 به همان کارها خواهند پرداخت که قبأل منجر به مسدود شدن دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان گردید. 

نوامبر رئیس جمهور "کنیدی" نامۀ را که عنوانی ایوب خان نگاشته بود به "مرچنت" ارسال داشت. این نامه در حقیقت    ۳به تاریخ  
 ن روزنه ای امید بود. آخری 

رئیس جمهور "کنیدی" به ایوب خان نگاشته بود : " من جسارت نموده و به شما پیشنهاد میکنم  تا در بارۀ آن بیاندیشید که ارزش  
شخصیت شما منحیث یک دولت مدار، و نیرومندی کشورتان به شما کامأل اجازه میدهد تا در اوضاع کنونی سیاست دوراندیشانه  

ش گیرید. شما نباید تشویش داشته باشید که اتخاذ همچو یک تصمیمی از طرف کسی مبادا نادرست یا به مثابۀ ضعف شما  را در پی 
تعبیر خواهد شد. آیا شما منحیث یک همسایۀ نیرومند، رهبر باورمند به قوت و افکار خویش، نمی توانید در از بین بردن منازعۀ  

تتاح مجدد دفاتر قنسولی و سایر اقدامات الزم در این راستاء مبادرت ورزید؟  اقدامات متذکره  جاری سهم تانرا اداء نمائید؟ برای اف
زمینۀ آغاز فعالیت های تجارتی را در اسرع وقت فراهم  ساخته و تردد ترانسپورت میان کشور های شما از سر گرفته خواهد  

 شد."  
اطر کاهش انتشار کمونیزم یاد آوری نموده، تأکید میکرد که در  رئیس جمهور "کنیدی" در ادامه از منافع مشترک دو کشور بخ

صورت دوام عدم دسترسی آزاد به ترانزیت، افغانستان را عمأل خطر کمونیزم تهدید می نماید. او کوشش میکرد به رئیس جمهور  
افغانستان به مقصد جستجوی  پاکستان تفهیم نماید که کشورهای محاط به خشکه، در اینگونه مسایل نهایت حساس بوده و هرگاه 

 مسیرهای بدیل دچار وابستگی بیش از حد از همسایۀ شمالی خود )اتحاد شوروی( گردد، این برای همه تهدید بزرگی خواهد بود.  
در خاتمه، "کنیدی" مکررأ تأکید نمود که نامه اش کامأل خصوصی بوده و بر مبنأی اصل دوستی و درک متقابل که میان روسأی  

 (  13)  و کشور دوست وجود دارد، استوار است. جمهور د 
به "مرچنت" صالحیت داده شده بود تا خود تصمیم بگیرد : نامه را به ایوب خان بسپارد یا خیر. برای ما لحن اطمینان بخشی که  

 می رسد.   نامه با آن نامه نگاشته شده و نشان دهندۀ برخورد متفاوت در برابر افغانستان و پاکستان است، دلچسپ به نظر
در این میان، "مرچنت" تصمیم گرفت سپردن نامه را برای مدتی به تعویق بیاندازد، و پس از انجام مذاکرات در کابل، در پرتوی  

 نتایج آن تصمیم نهائی را در زمینه اتخاذ نماید.   
تان در میان گذاشت. دلچسپ است  نوامبر "مرچنت" پالن آشتی خود را با محمد نعیم وزیر امور خارجۀ افغانس 4و  2به تواریخ 

که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و صدراعظم محمد داوود طی تواریخ متذکره با "مرچنت" مالقات ننموده بودند. افغانستان پیشنهادات  
نمایندۀ خاص رئیس جمهور امریکا را نپذیرفت. محمد نعیم منحیث پیش شرط برای آغاز مذاکرات و عادی شدن مناسبات پیشنهاد  

   ( 14)مود تا فعالیت دفاتر قنسولی و تجارتی در آنسوی خط دیورند از سر گرفته شود.  ن 
نوامبر به کراچی برگشت. طی یک و نیم روز اخیر او یکجا با وزیرامور خارجۀ امریکا به آن فکر میکردند    5"مرچنت" به تأریخ  

    که : نامۀ رئیس جمهور "کنیدی" را به ایوب خان بسپارند، یا نسپارند. 
تلگرامی را عنوانی "مرچنت" ارسال داشته، به او دستور داد تا نامۀ   نوامبر "ِدن راسک" )وزیر امور خارجۀ امریکا(  6به تأریخ 

نوامبر "کنیدی" را به ایوب خان تسلیم نماید. بعید به نظر می رسید که ایوب خان  در پی نامۀ "کنیدی" تن به مفتوح   2مورخ 
ی و تجارتی افغانستان دهد و مناسبات را با افغانستان عادی سازد. "ِدن راسک"  برای توجیه هدایت خود  ساختن مجدد دفاتر قنسول

تأکید نمود که : "مهم است تا از پرستیژ رئیس جمهور "کنیدی" استفاده شود، تا ایوب خان درک نماید که ایاالت متحدۀ امریکا  
و به این ترتیب از لغزیدن کامل افغانستان به دام اتحاد شوروی و چین جلوگیری    میخواهد تا پاکستان موضعگیری مثبت اختیار نماید،
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نوامبر وزیر امور خارجۀ امریکا تلگرام تازۀ را عنوانی "مرچنت" ارسال داشته و در آن از  7شده باشد. به تعقیب آن، به تأریخ 
 پیشنهاد "مرچنت" مبنی بر نسپردن نامه به ایوب خان حمایت نمود.  

سفیر امریکا در پاکستان برمیخاست.    Rowntree قعیت پیشنهاد نسپردن نامۀ "کنیدی" به ایوب خان، از "رواونتری" در وا 
"رواونتری" هُشدار میداد که " در اوضاع و احوال کنونی سپردن نامه به ایوب خان توسط "مرچنت" بیشتر به یک نوع فشار در  

 میدهد، و بدتر از همه آنکه، پیشنهاد از جانب حکومت پاکستان رد خواهد شد."  دقایق آخر و تهدید به استفاده از زور معنی 
نوامبر به سوب واشنگتن پرواز نمود. ادامۀ بعدی مأموریت و مساعی میانجیگری به سفرأی امریکا در کابل    7"مرچنت" به تأریخ  

 به شخص رئیس جمهور "کنیدی" ارایه نمود. نوامبر "مرچنت" گزارش مأموریت خود را  1۰ار گردید. به تأریخ ذو کراچی واگ
، حکومت امریکا   1962آنچه ارتباط میگیرد به دعوت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه برای بازدید از ایاالت متحدۀ امریکا در سال   

   ( 15) در اوضاع بوجود آمده آنرا غیر مناسب خواند. 
 Leon وجود میاید : چرا یکی از مهمترین ابتکارات دیپلوماتیک امریکا به ناکامی انجامید؟ زوج "پوالدا" سوال کامأل قانونمند به 

Poullada & Leila Poullada  دسمبر   18در کتاب خویش پاسخ محمد نعیم را که به پرسش متذکره ضمن مصاحبۀ به تأریخ
 نمی توانست بیطرف بماند، چون :   ارایه داشته، به شرح ذیل نقل قول می نمایند : "مرچنت" 1976

 پاکستان متحد امریکا بود؛   - الف  
به حریم    U-2موجودیت پایگاه نظامی هوائی محرم امریکا در حومۀ شهر پیشاور. *** )از پایگاه مذکور طیارۀ اکتشافی نوع    - ب  

مقاصد استخباراتی پرواز می نمودند( اکنون از پایگاه متذکره منحیث وسیلۀ شانتاژ  به ضد امریکا استفاده  فضائی اتحاد شوروی به  
 می شد؛ 

ایاالت متحدۀ امریکا و پاکستان گمان می بردند که افغانستان دیر زمانی است مخفیانه به ابزار اتحاد شوروی مبدل گردیده   -ج  
 است؛ 

 میت افغانستان را برای حفظ امنیت منطقه درک نمی نمود.  امریکا طوریکه الزم است اه - د 
به باور زوج "پوالدا" در ارزیابی های محمد نعیم  فضای واقعیت دیده می شد. "پوالدا" ضمنأ تأئید می نمایند که موجودیت "پایگاه  

-Uپرواز طیاره های اکتشافی نوع  اکتشافی" امریکا در پاکستان )یعنی پایگاه جاسوسی الکترونیکی( با میدان هوائی مجهز برای
اقدامات دیپلوماسی امریکا را بی اثر می ساخت. افزون بر آن، محالت متذکره مناطق زیست پشتونها بوده، و افغانها حکومت   2

نداشت(   پاکستان را به کرایه دادن غیرمشروع خاک پشتونها برای ایجاد پایگاه راکتی امریکا ) با آنکه پایگاه متذکره اهمیت راکتی 
 ( 16) متهم می ساختند.

به نظرما )مؤلفین این نوشته(، مناسبات تنگاتنگ پاکستان با امریکا باعث ایجاد تفاوت ها در موضعگیری سفارتخانه های امریکا  
افغانستان  در کابل و کراچی گردیده بود. دیپلوماتان امریکائی در کابل به آن باور بودند که هدف اقدامات پاکستان به زانو درآوردن  

است، تا به این ترتیب آنرا ناچار بسازد که در مسئله ای پشتونستان عقب نشینی نماید. سفارت امریکا در پاکستان، به نوبۀ خود  
عقیده داشت که پاکستان صرف به فعالیت های  خرابکارانه، حمالت تحریکات آمیز و تشویق پشتونهای آنسوی دیورند برای قیام  

 پاسخ میدهد.  
در کابل و سفیر "رواونتری" در کراچی دیپلوماتان  Henry A. Byroade" پوالدا" در ادامه می نویسند : " سفیر "بائیروود"  زوج  

مجربی در مناسبات خویش با ادارات رسمی امریکا بودند. "بائیرود" اصرار می ورزید تا واشنگتن به سفیر "رواونتری" در  
 ر وارد نماید تا موضعگیری خود را نرمتر سازد.  کراچی هدایت دهد که باالی پاکستان فشا

لیکن "رواونتری" از نیرنگ کار گرفته وقت کشی می نمود و کوشش میکرد ثابت بسازد که پاکستان متحد با ارزش امریکاست.   
ار فراوان میاورد  "رواونتری" استدالل می نمود : " در شرایط که چین باالی هند حمله نموده، واشنگتن بدون آنهم باالی کراچی فش

 تا آنرا در موقف بی طرفی نگهدارد. بنابرین تشدید فشار باالی پاکستان نتایج معکوس در قبال خواهد داشت." 
د" و "رواونتری" به حدی داغ گردید که مقامات امریکائی هردو را به واشنگتن فراخواند. در واشنگتن واختالف نظر میان "بائیرو

ا رو در رو به مباحثه پرداخته و در حضور وزیر امور خارجه و مشاورین ارشد اش از مواضع متضاد  از هردو سفیر خواسته شد ت 
، لیکن منافع ستراتیژیک امریکا به طرف  می نمودخویش دفاع نمایند. استدالل "بائیروود" اطمینان بخش تر از "رواونتری" 

    ( 17)هیچگونه فشاری باالی پاکستان عملی نگردد.   "رواونتری" بود. در پایان کار در سطح عالی فیصله بعمل آمد تا
پراگرف فوق الذکر که زوج "پوالدا" به آن اشاره می نمایند از اهمیت خاصی برخوردار است، چون "لیون پوالدا" در زمان مورد  

 ( 18)داشت.  بحث، در وزارت امور خارجۀ امریکا مسوول بخش افغانستان بود، و در این مالقات سرنوشت ساز، شخصأ حضور 
ایاالت متحدۀ امریکا صرف نظر از ناکامی مأموریت "مرچنت" نمی خواست وضعیت به میان آمده را بپذیرد. افغانستان و پاکستان 
برعالوۀ عواقب منفی سیاسی، اضرار مستقیم اقتصادی را نیز متقبل می شدند. کاالها و بارهای امریکائی در چوکات کمکهای  

کندهار    – تُن میرسید، و شامل تجهیزات، وسایل و مواد برای اعمار جادۀ موتر رو کابل    2۳که وزن شان به  اقتصادی به افغانستان  
و دیگر مراکز عام المنفعه که ارزش آن قریب به میلیون ها دالر می شد در کراچی، پیشاور، چمن و کویته تراکم نموده بود. گندم  

فعالیت ها برای اعمار بالکهای جدید  می نمود، در گدامهای پیشاور گندیده بود.   که امریکا آنرا به افغانستان بطور بالعوض کمک
پوهنتون کابل متوقف گردید. صدور ادویه جات، شیرخشک که از طرف سازمانهای غیرحکومتی امریکا و همچنان از جانب  

شابه قرار داشته و به آن اجازۀ عبور  سازمان ملل متحد و دفاتر خاص آن برای افغانستان تخصیص گردیده بودند، نیز در حالت م
 (  19) از سرحد داده نمی شد. 

در رابطه به افغانستان، ایاالت متحدۀ امریکا کمافی السابق از روش و اقداماِت کامأل متضاد کار میگرفت. واشنگتن از یک طرف  
، هیچگونه عالقمندی نداشت باالی  مکلفیت خود میدانست و تالش می نمود تا طرفین متخاصم را آشتی دهد، لیکن در عین حال

 پاکستان که بیشتر از زورگوئی کار میگرفت، فشار بیاورد.  
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مواجه بود : یکی باید موضعگیری واحدی را برای تمام سیاست خارجی و دیپلوماسی خود در حوزۀ آسیای   واشنگتن با دو الزام 
های متضاد سفرأی امریکا در کابل )بائیروود( و کراچی  جنوبی تدوین می نمود؛ و دیگرباید عکس العملی در بارۀ موضعگیری 

)رواونتری( از خود نشان میداد. بطور مثال، "رواونتری" با تمام توان کوشش میکرد تا حتی کوچکترین فشار امریکا را باالی  
یاالت متحدۀ امریکا را  پاکستان راه ندهد، و سفیر "بائیروود" هرچه در توان داشت از آن کار میگرفت تا مواضع افغانستان و ا

   (20) نزدیکتر بسازد. 
سفیر امریکا در کراچی، مانند مقامات پاکستان مطمئن بود که افغانستان از بابت خسارات عظیم اقتصادی رنج می برد و این امر  

ر نتیجۀ مسدود شدن  در صد نیازمندیهای دولتی را تشکیل میداد. د 4۰کابل را سرانجام وامیدارد تا تسلیم شود. درآمدهای گمرکی 
فیصد کاهش یافته بودند. از آنجائیکه   2۰سرحدات بخش قابل مالحظۀ این درآمدها از دست رفته، و بودجه های وزارتخانه ها 

خسته باب، میوه های ُخشک و تازه از اقالم مهم درآمد افغانستان را تشکیل میدادند، متشبثین خصوصی، صادرکنندگان و تورید  
بزرگی را متقبل می شدند. عالوه بر آن، خط دیورند همواره برای عبور و مرور مردمان محل باز بود. پس از   کنندگان خسارات 

اعالم انسداد رسمی سرحد بین دو کشور، قاچاق کاالهای صادراتی از افغانستان به پاکستان در الریهای بزرگ رونق فراوانی پیدا  
 (  21)ی نداشت.  نمود. دولت از اینهمه معامالت هیچگونه درآمد

پس از ناکامی مأموریت "مرچنت" سفیر "بائیروود" به وزیر خارجۀ افغانستان محمد نعیم خبر داد که ایاالت متحدۀ امریکا از روی  
قطع خواهد نمود. کاهش احتمالی بخشی از کمکها، قبل از همه پروژه های  ناچاری بخشی از کمکهای خود را به افغانستان 

کندهار را مورد ضربه قرار میداد. محمد نعیم درعکس العمل به این یاد   -ساختمانی، اعمار سرکها و شاهراه های مانند کابل
د فشار پاکستان باالی افغانستان تعبیر آوریهای سفیر "بائیروود" گفت که همچو یک اقدام امریکا گامی با انگیزۀ سیاسی و تشدی 

 خواهد شد. محمد نعیم مسیر بدیلی را برای انتقال بارهای امریکا از طریق حوزۀ خلیج و قلمرو ایران پیشنهاد نمود.    
یهای  در اوضاع بوجود آمده، مورد دیگری نیز بود که به افغانستان صدمه میرساند، و آن ضربۀ بود که حکومت پاکستان باالی کوچ

بی دفاع  در هر دو سوی خط دیورند وارد می نمود. لیکن با اینهمه، وضعیت متذکره هرچه بیشتر به حیثیت خود پاکستان لطمه  
 وارد میکرد و اعتبار بین المللی آنرا در جامعۀ بین المللی خدشه دار می ساخت. 

ی می نمایند، در حالیکه برای گذراندن موسم زمستان  کوچیها در اینسوی خط دیورند )افغانستان( معموأل موسم تابستان را سپر 
یکجا با مواشی خویش به مناطق آنسوی خط فرضی دیورند رهسپار می شدند. بر اساس محاسبه و ارزیابی های ما، تعداد این دسته  

وع قرار داد، یعنی راه  میلیون نفر میرسید.***** حکومت پاکستان تردد کوچیها را به آنسوی خط دیورند ممن   1.5ای از کوچیها به  
را به روی آنها برای گذراندن موسم زمستان بست. پاکستانیها اینکار را با کمال سادگی انجام دادند. در پوسته های سرحدی، مقامات  
پاکستانی از کوچیها پاسپورت، ویزه و حتی سرتیفیکیت های بین المللی صحی می خواستند، در حالیکه کوچیها اساسأ فاقد همچو  

 سناد بودند.    ا
در آنسوی خط دیورند، پشتونهای کوچی را "پونده" می نامند. در برخی از اسناد وزارت امور خارجۀ امریکا "پونده" اشتباهأ یکی 

 چوپان"( معنا میدهد.    –در حالیکه کلمه ای )"پونده"  "کوچی  (،22) از قبایل پشتون نامیده شده 
میان دو دولت راه را بروی کوچیها برای عبور به آنسوی دیورند بسته بود. کوچیها   طوریکه در فوق تذکر یافت، انسداد سرحد 

 )پونده( مجبور شدند به مهاجرت در داخل افغانستان بپردازند، ایام زمستان را در مناطق گرمسیر در وادیها سپری می نمودند.  
اطر تصرف چراگاه ها بوقوع پیوستند. به تعقیب آن،  نخستین تصادم های مسلحانه بین خود کوچیها به خ  1962-1961بین سالهای  

میان باشندگان محالت )که عمدتأ دهاقین بودند( و کوچیها که خیمه های زمستانی شانرا در کنار قریه ها می    مناسبات پُر تشنج
انه شدند. در این تصادمات  گاه ها و سایر منابع طبیعی استفاده می نمودند، متدرجأ منجر به زد و خوردهای مسلحاافراشتند، از چر

حکومت معموأل از باشندگان محالت حمایت می نمود، اما در عین حال به کوچیها نیز مساعدت میرساند، و حتی از طیاره ها برای  
 نجات یابند.   1962- 1961مواشی شان علوفه پرتاب می نمود، تا به این ترتیب حیوانات از مرگ طی زمستان سرد سال 

ن افغانستان و پاکستان در ابتداء یک سلسله مشکالت معین اقتصادی را برای پاکستان نیز به میان آورده بود. "پونده"  انسداد سرحد بی 
غربی )پشتونخوا( گماشته می   – )کوچیها( در ایام زمستان به کار در مزارع نیشکر برای انجام کارهای موسمی در ایالت شمال 

و خزان تولیدات و محصوالت را به افغانستان و پاکستان قاچاق می نمودند. در یک کالم،  شدند و به تعقیب آن طی بهار، تابستان 
 (  23)  توقف تجارت، متشبثین در هردو سوی خط دیورند رنج می بردند. به علت 

دامات پاکستان  خسارات پاکستان با زیانهای که افغانستان متقبل می شد، هیچ قابل مقایسه نبود. اما افغانستان تکان نخورد. کابل اق
را سوء قصد مستقیم علیه استقالل و حاکمیت ملی کشور می پنداشت، بنابرین، آغاز سادۀ تردد ترانسپورت به هر دو طرف برایش  

 قابل پذیرش نبود.  
عمال فشار باالی حکومتهای  اِ  پس از ختم نافرجام مأموریت "مرچنت"، وزارت خارجۀ امریکا فعالیت های وسیعی را بخاطر 

نستان و پاکستان، حفظ اوضاع تحت کنترول، جستجوی نقاطی که بتواند مواضع متضاد این دو کشور متخاصم را نزدیک سازد،  افغا
 به راه انداخت. در این میان، شکی نیست که از تعمیل ابزار سایکولوژیک باالی رهبران دو کشور نیز استفاده صورت میگرفت. 

تعقیب می نمود : باید موارد مثبت بیشتر جمع آوری می شدند تا متعاقبأ بنیادی برای آشتی  اینهمه فعالیتها دسترسی به یک هدف را  
واقعی به میان میامد. در این همه تضادی نیز نهفته بود: امریکا بدون آنکه نظریات و پیشنهادات تازه ارایه بدارد، به تالشهای خود  

که امریکا چندان تمایلی برای حل منازعه نداشت، بیشتر تالش می نمود   بخاطر آشتی دادن طرفین ادامه میداد. ظاهرأ دیده می شد
اوضاع را میان افغانستان و پاکستان تحت کنترول خود داشته باشد، تا مبادا هرچه بیشتر متشنج گردد و خدای نخواسته به مرحلۀ  

 کا و افغانستان  جلوگیری شود.  جنک داغ نرسد و همچنان از افزایش نفوذ اتحاد شوروی، و برهم خوردن مناسبات امری 
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طوریکه قبأل اشاره شد،"مرچنت" پس از ختم مأموریت اش با رئیس جمهور "کنیدی" مالقات نموده و گزارش فعالیت هایش را به  
او ارایه نمود. مشورۀ "مرچنت" مبنی بر ترتیب برنامۀ کمکها در آینده به افغانستان، توجه "کنیدی" را به خود معطوف داشت  

 اری امریکا باالی حکومت افغانستان خوانده شد.  ذکمکهای اقتصادی امریکا ابزار اساسی برای حفظ مواضع و تأثیر گ .( 24)
در استقامت افغانستان   1961وزارت امور خارجۀ امریکا و سفارتخانه های اینکشور در کابل و کراچی طی روزهای اخیر سال 

نوامبر تلگرامهای مشابه را عنوانی سفرأی خود در کابل و   1۳ارجۀ امریکا به تاریخ و پاکستان نهایت فعال بودند. وزیر امور خ
کراچی ارسال داشت. در تلگرام متذکره طرز دید اصولی حکومت امریکا که سفارتخانه ها ملزم به عملی نمودن آن می شدند،  

 تسجیل یافته بود.  
امریکا در جهت افغانستان و پاکستان و بحران بوجود آمده که وزارت   در تلگرام همچنان دو نتیجه گیری مقدماتی در بارۀ سیاست

امور خارجۀ امریکا پس از عزیمت "مرچنت" از منطقه به آن رسیده بود، صورت میگرفت. نتیجه گیری قرار ذیل بود : از  
تناب ناپذیر به نظر میرسد.  آنجائیکه رفع فوری بُن بست ترانزیتی متصور نیست، تصحیح برنامه های بذل کمک به افغانستان اج

در عین حال، امریکا آرزو دارد حضور قابل مالحظۀ خود را در افغانستان نگهدارد و مناسبات دوستانۀ خود را با هر دو حکومت  
 حفظ نماید.  

   به سفیر امریکا در کابل دستور داده می شد که به محمد نعیم، وزیر امور خارجۀ افغانستان سخنان آتی را برساند :
. رئیس جمهور و حکومت امریکا عمیقأ مأیوس اند که مأموریت "مرچنت" باعث آغاز بالفاصلۀ ترانزیت بین افغانستان و پاکستان  1

و تحکیم همسایگی نیک میان دو کشور نگردید. به باور حکومت امریکا مواضع کامأل متضاد دو طرف عامل عمده در  راه رفع  
 بُن بست است.  

. با آنکه، طرح "مرچنت" فاقد برخی از عناصری بود که حکومت افغانستان اهمیت آنرا حیاتی میداند، لیکن، با آنهم "مرچنت"  2
و حکومت امریکا به آن نظر بودند که طرح متذکره می توانست بنیادی برای یک آغاز موفقانۀ باشد که باالخره منجر به حل  

ایاالت متحدۀ امریکا مخصوصأ نا امید است که حکومت افغانستان نتوانست در این راستأ از  معضله ای ترانزیت گردد. بنابرین، 
 خود انعطاف پذیری نشان دهد و گام کوچکی را بردارد.  

. صرف نظر از ناکامی "مرچنت" در حل مسئله ای ترانزیت، حکومت امریکا آرزو دارد حداکثر مناسبات نیک را با افغانستان  ۳
 م فرستادۀ خاص رئیس جمهور امریکا به منطقه باید این آرزومندی را به اثبات رسانده باشد.  نگهدارد. اعزا

. حکومت ایاالت متحدۀ امریکا به آن باور است که اوضاع هنوز فاقد امید نیست. مأموریت "مرچنت" عوامل بنیادی کامأل معین  4
 ای حل و فصل معضله ای موجود باشد. را برمال ساخته و تأئید نمود. این عوامل می توانند اساسی بر

 عوامل متذکره مرکب از اجزای ذیل اند :  
 اعالن آرزومندی طرفین برای توسعه و حفظ مناسبات دوستانه با همدیگر؛  -
 آرزومندی طرفین برای داشتن ترانزیت آزاد و تضمین شده برای انتقال کاالهای افغانستان از طریق پاکستان؛  -
 انب در مورد آنکه افغانستان نباید به وابستۀ شوروی مبدل گردد. توافق هر دو ج  -
حکومت امریکا کمافی السابق حاضر است "خدمات ُحسن نیت" خود را برای نیل به توافق میان طرفین بر بنیاد عوامل که فوقأ از   

 آن یاد آوری شد، ارایه نماید.  
تا حد توان و در صورت که در حیطۀ امکانات  فزیکی اش قرار داشته  . ایاالت متحدۀ امریکا در آینده نیز به کمک های خود 5

کندهار که نیاز به   – باشد، ادامه دهد. بدین ترتیب واشنگتن امیدوار است اکثر برنامه ها را )به استثنای پروژۀ اعمار شاهراه کابل 
هیزات و مواد از طریق مسیرهای بدیل در حال  تجهیزات و وسایل ثقیل و حجم فراوان مواد  دارد( ادامه دهد. انتقال وسایل، تج

 حاضر هزینه های بیشتر برمیدارد و مصلحت دیده نمی شود.  
 (  25) . امریکا از استقبال صمیمانه و همکاری با سفیر "مرچنت" عمیقأ ابراز امتنان می نماید. 6

واضحأ دستور داده شده بود تا در پایان کار باالی افغانها فشار وارد نماید، یعنی برایشان از قطع     طوریکه دیده می شود، به سفیر 
 اقتصادی خبر داده شود.   -تطبیق مهمترین پروژه ها در چهارچوب برنامه های کمک های تخنیکی

ا در زودترین فرصت با ایوب خان مالقات  سفیر امریکا در پاکستان نیز هدایات مشابه را دریافت داشته بود. به او دستور دادند ت 
 نموده و مراتب ذیل را با او در میان بگذارد :  

 . اجزای اول و چهارم تلگرام وزیر امور خارجۀ امریکا را به او نیز برساند. 1
و قنسولی با    . مراتب یاس )نارضایتی( به خاطر عدم کفایت و عدم آمادگی کافی پاکستان برای احیای مناسبات عادی دیپلوماتیک2

افغانستان ابراز گردد. از آنجائیکه مسدود ساختن دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان توسط پاکستان علت اساسی بروز بُن بست  
کنونی بوده، پیشنهاد پاکستان مبنی بر آغاز مجدد روابط عادی دیپلوماتیک و قنسولی با افغانستان می توانست حرکت کوچکی به  

 ضلۀ ترانزیت باشد.  سوی حل و فصل مع
.  در رابطه به ایجاد موانع برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به کشور "وابستۀ اتحاد شوروی" و دفع تهدید اعزام قوای  ۳

شوروی به حاشیۀ کوتل خیبر، حکومت امریکا از موضعگیری پاکستان مبنی بر ادامۀ کمک های امریکا به افغانستان استقبال می  
اوضاع و احوال کنونی در برابر برنامه های کمکهای اقتصادی موانع فراوانی به میان آمده است. برخی از پروژه ها،  نماید. در 

کندهار که به نظر امریکا از اهمیت فراوان برخوردار است و می توانند مانع مبدل شدن افغانستان به کشور   –مانند شاهراه کابل 
قف یا لغو شده اند. در عین حال، ایاالت متحدۀ امریکا حداکثر توان خود را برای تطبیق  وابستۀ اتحاد شوروی گردند، جبرأ متو

سایر پروژه ها مانند معارف، هوائی ملکی وغیره متمرکز خواهد ساخت و برای تطبیق آن از ترانسپورت هوائی و مسیر ایران  
 استفاده خواهد نمود.  
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"مرچنت" را عالی ارزیابی می نماید. با آنکه در پالیسی های امریکا و پاکستان . رئیس جمهور امریکا استقبال گرم از فرستاده 4
در رابطه به افغانستان اختالفاتی وجود دارد، لیکن کامأل هویدا است که اهداف ما یکی است. ایاالت متحدۀ امریکا مصمم است  

نهاد رسمی یا غیر رسمی پاکستان که در آینده برای حل  مناسبات میان افغانستان و پاکستان را بهبود بخشد. واشنگتن از هرگونه پیش
   (26) مناقشۀ پاکستان با افغانستان کمک نماید استقبال خواهد نمود. 

ارزیابی سند نشان میدهد که سطح نارضایتی امریکا از موضعگیری پاکستان بلندتر از اقداماِت که افغانستان عملی میکرد، بود.  
از   نگتن درجستجوی تشخیص دقیق اوضاع و روشهای گوناگون بوده است. مشخصأ در اینجا سخن تحلیل سند نشان میدهد که واش

آن میرفت که پاکستان باید در موضعگیری ها و پافشاری هایش کم و بیش تغییر وارد میکرد، و به احیای مناسبات دیپلوماتیک و  
خود به خود، بدون کدام سکتگی باعث حل معضله ای  همزمان با آن روابط قنسولی با افغانستان می پرداخت. اقدام مذکور 

 ترانسپورتی میگردید.  
و آنرا   را ترتیب داده سفیر "بائیروود" بر بنیاد تلگرام فوق الذکر، و قبل از همه  آن قسمتی که مربوط افغانستان می شد، یادداشتی 

چسپ است که حین گفتگو، این وزیر خارجۀ افغانستان  نوامبر سپرد. دل  16حین مالقات، به وزیر امور خارجۀ افغانستان به تاریخ  
بود که به نکات معین در رابطه به مناسبات با ایاالت متحدۀ امریکا تماس بیشتر و متمرکزتر میگرفت. او گفت، "هرگاه عواملی  

 سیاسی بروز ننمایند، هیچگونه علتی را برای تغییر کمک های اقتصادی امریکا به افغانستان نمی بیند." 
محمد نعیم همچنان یاد آور شد که به اساس محاسبات حکومت افغانستان انتقال کاالها و بارها از طریق خاک ایران گران تر از  
پاکستان تمام نمی شود. بنابرین یگانه علت برای تغییر برنامۀ کمک، فشار امریکا باالی افغانستان در موضوع حل و فصل منازعه  

این فرضیه را که گویا تغییرات پیشنهاد شده در رابطه به کمکها یک نوع فشار مخفی باالی افغانستان   با پاکستان خواهد بود. سفیر 
است، رد نمود. سفیر عالوه نمود که نظربه معلوماِت جانب امریکا انتقال بارها از ایران به مراتب گران تر از پاکستان تمام می 

   (27) شود. 
نوامبر  به تأسی از رهنمود وزیر امور خارجۀ امریکا با   19ز اندکی بعدتر، به تأریخ "رواونتری" سفیر امریکا در کراچی نی 

قادرخان وزیر امور خارجۀ پاکستان مالقات نمود. پاکستان که خود مبتکر بحران بود، عقب نشینی نمیکرد. قادر خان به نوبۀ خود  
ی آغاز مجدد مناسبات دیپلوماتیک و شروع کار دفاتر  موضعگیری آمر مستقیم خود، رئیس جمهور ایوب خان را در بارۀ چگونگ

قنسولی و تجارتی افغانستان تکرار نمود. قادر خان ضمن گفتگو با "رواونتری" پیشنهاد نهایت غیرمترقبه را ارایه داشت. به قول  
ن تمام مسوولیت انتقال  او، "مشکل ترانزیت حل خواهد شد،هرگاه ایاالت متحدۀ امریکا در چوکات کمکهای اقتصادی به افغانستا

بارها را الی سرحد افغانستان به دوش خود بگیرد. پاکستان از جانب خویش تمام امکانات را مبذول خواهد داشت تا عبور بارها  
     ( 28)  تسهیل یابد".

ا الی سرحد افغانستان به  پیشنهاد قادر خان نهایت مکارانه بود. در واقعیت به واشنگتن پیشنهاد میگردید تا خود عمأل انتقال بارها ر
عهده بگیرد، در حالیکه امریکا عمأل نمی توانست انتقال بارها، حفظ و نگهداری آنرا تأمین نماید .افزون بر آن، موافقت به این  
  اقدام خطر سرقت بارها را در طول راه به بار میاورد، باعث افزایش نارضایتی جانب افغانستان از عدم مواصلت بارها گردیده و

 امریکا می شد. ایاالت متحدۀ امریکا از پذیرش پیشنهاد متذکره اباء ورزید.   - نتیجتأ باعث برهم خوردن مناسبات افغان
حکومت امریکا باالخره ارزیابی مفصلی را از چگونگی مناسبات افغانستان و پاکستان بعمل  1961در واپسین روزهای نوامبر 

وای ارزیابی متذکره مشخص، مختصر و دقیق بود. به نظر حکومت امریکا، شکی نیست  آورد و عملکرد خود را تعیین نمود. محت 
که تبلیغات و تحریکات افغانستان کراچی را عصبی ساخته، و اکنون عمدأ باالی افغانستان فشار میاورد )مسدود ساختن دفاتر  

رند(، تا نهایتأ افغانستان را وادار به تمکین نماید. قنسولی، تجارتی، ایجاد موانع برای برگشت "پونده" )کوچیها( به آنسوی خط دیو
 پاکستان مطمئن بود که با این اقدامات خود افغانستان را وادار خواهد ساخت تا از مطالبات خویش در قبال پشتونستان دست بکشد. 

پاکستان به نوبۀ خود گمان می   افغانها به آن باور بودند که حکومت امریکا می توانست در پالیسی پاکستان تغییر بیاورد. حکومت 
برد که امریکا با استفاده از کمکهای قابل مالحظۀ اش میخواهد باالی پالیسی حکومت پاکستان نفوذ نماید، نهایت حساس بود. به  

 همین علت کراچی با تمام قاطعیت نشان میداد که تسلیم فشار امریکا نمی شود.  
ا قادر خان با تمام وضاحت نشان میدهد که حکومت پاکستان می خواست ظاهرأ با  معلومات قبلی و همچنان مذاکرات "مرچنت" ب 

حکومت امریکا روحیۀ همکاری را به نمایش بگذارد، لیکن در واقعیت امر، به مساعی امریکا بی اعتناء بوده و رفع بُن بست را  
 در مناسبات خود با افغانستان در نظر نداشت.  

نه هم حکومت پاکستان نمی خواستند که افغانستان مبدل به کشور وابسته به اتحاد شوروی گردد. اما  نه خانوادۀ شاهی افغانستان و 
 این دو کشور درک نمی نمودند که شوروی تا چه حدی از بُن بست موجود به نفع خویش سود می برد.  

شمول پاکستان و ایاالت متحدۀ امریکا  را برای جهان آزاد، به  جدیظهور قوای نظامی اتحاد شوروی در سرحدات پاکستان تهدید 
به میان خواهد آورد. بنابرین، واشنگتن نمی تواند تالشهای خود را برای رفع بُن بست میان افغانستان و پاکستان و تأمین مناسبات  

 همسایگی نیک کاهش دهد.   
و پیامهای رئیس جمهور "کنیدی"، در   مرور زمان نشان داد که اقدامات دراماتیک امریکا از قبیل: اعزام "مرچنت" به منطقه

واقعیت بیانگر نگرانی عظیم حکومت امریکا بوده، که همزمان سرتنبگی پاکستان )و افغانستان( را شدت می بخشید . الزم بود  
مساعی ظریف تری دیپلوماتیک روی دست گرفته می شد. از آنجائیکه پاکستان "قطعه های" دیگری در مناسبات خود با امریکا  

 ر دست داشت، به همین دلیل در برابر هرگونه فشارهای واشنگتن از خود مقاومت نشان میداد.  د
 هدف امریکا احیای مجدد وضعیت قبلی حقوقی بود. امیدواری در بارۀ آنکه کسی از داعیۀ پشتونستان 
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دست خواهد کشید، دیگر جدی پنداشته نمی شد. معضله ای پشتونستان به اسپ سیاسی می ماند، که حکومت افغانستان سوار بر   
آن می توانست برای دسترسی به اهداف اش  مانورهای گوناگون را انجام دهد. کابل درعین زمان می توانست این اسپ را از  

 ته نیز وقتی در تطابق به منافع اش قرار میداشت، انجام داده بود.  حرکت باز دارد، طوریکه اینکار را در گذش
قراین نشان میداد که برای حل معضله ای ترانزیت میان کابل و کراچی در طویل المدت، به زمان نیاز بود. با آنکه چند روز از  

قتصادی و سیاسی اقدامات احمقانۀ  ختم نافرجام مأموریت "مرچنت"  گذشته بود، لیکن هیچ یک از طرفین نمی خواست عواقب ا 
   (29) خویش را درک نماید. 

ضد و نقیض  ارزیابی موضعگیری فوق الذکر وزارت امور خارجۀ امریکا میرساند که تحلیل واشنگتن از اوضاع مملو از عناصر  
بوده و نماینگر سراسیمگی در واشنگتن بود. از یک طرف اقدامات پاکستان توجیه میگردد )تحریک، پروپاگند، ...( از طرف   
دیگر، آرزوی پاکستان بخاطر به زانو درآوردن افغانستان و قبوالندن شرایط خویش باالی کابل ظاهرأ پذیرفته می شد، لیکن در  

 می گردید. "برنامۀ عمل" وزارت امور خارجۀ امریکا قرار ذیل بود :  عین زمان چندان تأئید ن 
"حکومت امریکا کمکهای خود را تا حد امکان به افغانستان ادامه خواهد داد. هدف از این کمکها باورمند ساختن حکومت افغانستان  

ه افغانستان از طریق ایران و شوروی به جهان  است که نباید خود را کامأل و یک سره متکی به اتحاد شوروی سازد. با اینهمه، اینک
 خارج راه دارد، باید حکومت پاکستان را ملتفت بسازد که افغانستان را نمی توان به زانو درآورد."  

 وزارت امور خارجه امریکا :  
 هرات بررسی خواهد نمود.   –( با جبین گشاده امکان بذل کمک را برای انتقال بارها از مسیر مشهد 1
مکان رساندن کاالها را از طریق فضاء توسط کمپنی هوائی آریانا و سایر کمپنی ها از بیروت به کندهار و کابل جستجو خواهد  ( ا2

 شد.  
واشنگتن از حکومت افغانستان تقاضا خواهد نمود تا به تیم خاص امریکا اجازه دهد تا بارهای کمکی آن کشور را که در آنسوی  

، به افغانستان منتقل نماید. )احتماأل از طریق چمن(. در تقاضانامۀ امریکا آمده بود که هرگاه حکومت  خط دیورند تراکم یافته اند
افغانستان خواسته باشد فهرست کمکها می تواند وسیعتر باشد و در ترکیب آن اموال برای نمایندگی های دیپلوماتیک و حتی تجارتی  

 دیده اند، شامل گردد.  که دیر زمانی است در آنسوی خط دیورند انبار گر
از تلگرام فوقأ یاد شده برمیاید، که سفیر امریکا در پاکستان مکلف گردیده بود مجددأ با حکومت پاکستان در بارۀ برخورد کراچی  

  هدایت   خود  نوامبر، وزارت امور خارجۀ امریکا به سفارت  25با کوچیها مذاکره نماید. چند روز قبل از مواصلت تلگرام، به تأریخ  
داد تا در رابطه به مشکل کوچیها که عمأل روبه وخامت نهاده بود، نگرانی خود را ابراز دارد. با فرا رسیدن موسم زمستان وقتی  
پونده نتواند به آنسوی خط دیورند کوچ کنند، آنها ترجیح خواهند داد تا جنگ کنند، لیکن سردی و گرسنگی را تحمل نخواهند نمود  

بخاطر جلوگیری از   واشنگتن دامات می توانند باعث تشدید قوۀ نظامی در هردو سوی خط دیورند گردد.و سرانجام، اینگونه اق
تشدید تشنج  و همچنان به تأسی از اصل بشردوستانه، از کراچی مصرانه خواهش می کرد تا روش خود را در برابر "پونده"  

     ( 30)  نرمتر بسازد.
رجۀ امریکا قید نموده بود که در اوضاع و شرایط به وجود آمده کمک های اقتصادی  به این ترتیب "پالن عمل" وزارت امور خا

 امریکا یکی از ابزار اساسی در برابر تشدید نفوذ اتحاد شوروی در افغانستان می باشد.  
و در آوردن  استقامت دوم اقدامات، کار با حکومت پاکستان بود. به پاکستان باید تفهیم میگردید که کوشش هایش برای به زان 

افغانستان عبث بوده و فاقد آینده می باشد، چون افغانستان می تواند از طریق مسیرهای بدیل نیز به جهان راه یابد. بدین ترتیب،  
واشنگتن تصمیم گرفت تا بارها را از طریق ایران وارد افغانستان بسازد، قسمت اخیر این مسیر باید دربرگیرندۀ مشهد الی هرات  

 می بود. 
ین ترتیب، واشنگتن از موضعگیری قبلی اش، یعنی تأکید بر پُر هزینه بودن و غیر اقتصادی بودن صدور کاالها و سایر بارها  بد

از طریق ایران عدول می نمود. بجاست به یاد بیاوریم که افغانستان برای نخستین بار موضوعی تورید و صدور کاالها را از  
بود. آنگاه پاکستان ترانزیت کاالها را به دالیل سیاسی به افغانستان بطی ساخت. گفته   مطرح ساخته  195۰طریق ایران در سال 

 می شد که این اقدام کراچی آنگاه عکس العمل در برابر تبلیغات ضد حکومتی در میان اقوام پشتون آنسوی خط دیورند بود.  
  – " ایران الی شهر زاهدان، سپس به استقامت حوزۀ جنوب مسیر انتقال بارها به افغانستان از طریق ایران باید از بندر "چابهار

غرب افغانستان ادامه میافت. مسیر متذکره نهایت طوالنی و نیازمند اعمار جاده های عصری و بندرها بود. تطبیق همچو یک  
وقعیت داشت، در  پروژه ، بندر دیگری را برای تجارت خارجی افغانستان که میان "خرم شهر" )ایران( و کراچی )پاکستان(  م

 اختیار آن قرار میداد.  
   ( 31)پروژۀ متذکره اهمیت بندرهای پاکستان را برای تجارتی  خارجی افغانستان نهایت پائین میاورد. 

تلگرام مورد بحث وزارت امور خارجۀ امریکا حاوی بخش خاصی بود تحت عنوان : "راه حل احتمالی برای دورنمای طویل  
 :دو نوع طرز العمل ارایه میگردید  المدت". در بخش متذکره

پاکستان )واشنگتن بدون شک این عالقمندی    –استفاده از عالقمندی روز افزون عربستان سعودی برای حل منازعۀ افغانستان  -اول   
مناقشۀ    ایاالت متحدۀ امریکا حدود و چگونگی مداخلۀ پادشاه عربستان و نقش او را منحیث میانجی در  -ریاض را تشویق می نمود(  

پاکستان تعیین نمود. تصور بر آن بود که در تفاوت به ایاالت متحدۀ امریکا، مداخلۀ سعودیها را طرفین منازعه باالی خود   -افغان
فشار نخواهند پنداشت. همه چیز منطقی به نظر میرسید. یک کشور "خالص" اسالمی به هدف میانجیگری برای حل مناقشۀ میان  

قرار بود در شروع، پادشاه عربستان نامه ای را عنوانی ایوب خان، رئیس جمهور پاکستان  عمل می گردد.  دو دولت اسالمی داخل  
ارسال بدارد. وزارت خارجۀ امریکا حتی خاکه ای نامۀ پادشاه عربستان را عنوانی ایوب خان از قبل آماده ساخته بود. پیشنهاد  

ترتیب نموده بود. )میوندوال، چندی بعد، پس از عودت به  تهیه و واشنگتن متذکره را محمد هاشم میوندوال، سفیر افغانستان در 
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که پیشنهاد مذکور از جانب اعلیحضرت و صدراعظم افغانستان تأئید و   البتهوطن، به حیث صدراعظم افغانستان تقرر یافت(. 
داشت. اما با در نظر داشت اتهام حکومت  حمایت شده بود. پیشنهاد، افتتاح مجدد دفاتر قنسولی و )یا( دفاتر تجارتی را در نظر 

پاکستان علیه مأمورین قبلی افغانستان، در پیشنهاد متذکره قید گردیده بود که در میان مأمورین جدیدالتقرر، حتی یک مأمور قبلی  
 هم شامل نخواهد بود.  

نماید، در   ارایهمتذکره را از نام خود وزارت امور خارجۀ امریکا به آن نظر بود که هرگاه السعود، پادشاه عربستان پیشنهاد  
 ایوب خان را در پی خواهد داشت.  مطلوب اینصورت عکس العمل 

السعود در نامۀ احتمالی خویش، بر عالوۀ تأکید بر تحکیم مناسبات برادرانه میان ملل مسلمان، باید پیشنهاد می نمود که ختم ماه  
شریفانۀ ایوب خان بوده و نشر متعاقب اعالمیۀ رسمی از   اقدام اسب برای مبارک رمضان و حلول عید سعید فطر زمان کامأل من 

 جانب حکومت پاکستان در مورد رفع مشکل موجود میان افغانستان و پاکستان خواهد بود، بر این اقدام نیک صحه خواهد گذاشت.  
ل نگردد، وزارت امور خارجۀ امریکا در نظر  هرگاه نامۀ السعود پیامد موفقانه در پی نداشته باشد، یا نظر به دالیل دیگری ارسا

داشت روش جدیدی را بررسی و سفرای امریکا باید آنرا الی ماه فبروری اجرائی می ساختند. اساس این اقدامات را خوشبینی  
 هائیکه پس از آخرین مالقات "مرچنت" با قادر خان )وزیر امور خارجۀ پاکستان( به میان آمده بود، تشکیل میداد.  

 رنامۀ عمل" اقدامات معین و تسلسل تطبیق آنرا به شرح ذیل قید نموده بود :  "ب 
. تعیین مأمورین افغانی برای تماس در پاکستان: قرار بر آن بود تا مأمورین متذکره وظیفۀ بررسی اسناد بارها و صدور کاالها  1

و در آن گفته می شد که حکومت های هر دو کشور  را به دوش داشته باشند. در آغاز باید اعالمیۀ رسمی مشترک نشر میگردید، 
 مصمم اند در زودترین فرصت ممکن مناسبات دیپلوماتیک و قنسولی خود را از سر بگیرند.  

 . توافق پشت پردۀ طرفین که منبعد در رسانه های نوشتاری و صوتی در مورد یک دیگر از خویشتن داری کار خواهند گرفت.  2
االها و بارها، مأمورین رسمی افغانستان که وظیفۀ تأمین تماس را به دوش دارند، متدرجأ به کار در  . به مرور افزایش حجم ک۳

 دفاتر تجارتی افغانستان که دوباره باز می شوند، خواهند پرداخت.  
مستقیم . پس از گذشت زمان معین، مثأل شش ماه، پرسونل دفاتر تجارتی باید عمأل نشان بدهد که صرف مشغول مکلفیت های 4

خود میباشند. به تعقیب آن، حکومت ها به مذاکراتی که منجر به افتتاح مجدد دفاتر قنسولی در هر دو کشور خواهد گردید، می  
 پردازند. فعالیت های دفاتر قنسولی در هر دو کشور بر مبنای مقررات دقیق، اصولی و یک سان تدوین و تنظیم خواهند شد.   

قت خود را به اثبات خواهد رسانید که از دفاتر تجارتی منحیث مراکز نشر تبلیغات خصمانه و ادبیات  حکومت افغانستان زمانی صدا
 مشابه استفاده صورت نگیرد.  

 . آغاز مناسبات دیپلوماتیک.  5
خارجۀ امریکا، پیاده نمودن تمام این اقدامات طوریکه تنظیم و پیشنهاد شده اند، در مطابقت با تقاضاهای  به نظر وزارت امور 

حکومت افغانستان مبنی بر احیای ساختارهای قبلی در پاکستان قرار داشت. در عین زمان اقدامات متذکره، پاکستان را باورمند می  
استفاده نخواهند شد. هرگاه اوضاع به باریکی میگرائید و حساسیت ها اوج   ساخت که دفاتر قنسولی و تجارتی به مقاصد غیر 

میگرفت، در اینصورت جزء دیگر "پالن عمل"، یعنی از ارسال پیام رئیس جمهور امریکا عنوانی ایوب خان کار گرفته می شد.  
(32  ) 

کابل و کراچی برانگیخت. سفارت امریکا   "پالن عمل" وزیر امورخارجۀ امریکا عکس العمل های متفاوت سفرأی امریکا را در 
عنوانی وزیر امور خارجۀ امریکا از اقدامات پیشنهاد شده برای بیرون رفت از بحران در مناسبات   در کابل، در جواب خویش

ریکا  پاکستان ابراز حمایت نمود. سفارت همچنان به وزارت هُشدار داد که تضعیف همکاری های ُحسن نیت از جانب ام  -افغانستان
 راه را به نفع اتحاد شوروی باز می نماید.  

 اما "رواونتری" سفیر امریکا در پاکستان برنامۀ پیشنهاد شده را از دیدگاه متفاوت و بیشتر بدبینانه ارزیابی می نمود.  
سئله ای پشتونستان  سفیر "رواونتری" به واشنگتن خبر داد که ایوب خان تبلیغات افغانستان را در پیوند به م دسمبر 2به تأریخ 

تهدید برای دولت پاکستان می خواند. "رواونتری" در عین حال از نگرانی ایوب خان مبنی بر تهدید گسترش قوۀ نظامی شوروی  
الی سرحدات پاکستان خبر داده، اظهار نظر می نمود که این نگرانی ایوب خان سرانجام زمینه ای از میان برداشتن بُن بست کنونی  

 ( 33)خواهد آورد.   را به میان
پیشنهاد" امریکا   –"برنامۀ عمل جدید" وزارت امور خارجۀ امریکا از همان ابتداء ورشکستگی خود را نمایان ساخت. "یادداشت

در بارۀ ایفای نقش میانجی توسط عربستان، به سفیر آن کشور در کابل سپرده شد. سفیر به نوبۀ خود موضوع را به ریاض خبر  
جوابی دریافت ننمود. به نظر سفارت امریکا در جده، عربستان دیریست در پالیسی های بیرونی خود کوشش می  داد، لیکن کدام 

 نماید در مسیر جنجالهای بین المللی واقع نگردد و به احتمال زیاد به پیشنهاد متذکره نیز جواب مثبت ارایه نخواهد داشت.  
نهایت جالب بودند. بطور مثال، امریکا می توانست پیشنهاد متذکره را مستقیمأ محتوای اقدامات دیپلوماتیک ایاالت متحدۀ امریکا 

از طریق سفارت خود در جده به مقامات عربستان بسپارد، یا بدون اتالف وقت  می توانست آنرا در واشنگتن به سفیر عربستان 
ن سعودی غالبأ عکس العمل مثبت نشان میداد.  تسلیم نماید. هرگاه پیشنهاد متذکره در سطح باالتر صورت میگرفت، جانب عربستا

 اما، از آنجائیکه واشنگتن عکس العمل منفی عربستان را پیش بینی نموده بود، بناًء ترجیح میداد بدون سر و صدای زاید اقدام نماید.  
، با حکومت آن کشور مورد  موازی با آن، مسئله ای صادرات افغانستان وترانزیت کاالها و بارها برای افغانستان از قلمرو ایران

دسمبر به واشنگتن خبر داد که حکومت ایران حاضر است اقدامات الزم   7بحث قرار گرفت. سفارت امریکا در تهران به تاریخ 
  - را برای ترانزیت بارهای که در چهارچوب کمکهای اقتصادی امریکا به افغانستان در نظر گرفته شده اند، از طریق مسیر مشهد 

   (34)  ذ نماید.هرات اتخا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 14تر 10 له :و مشریهڼد اپ

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : ايدونه
 

مطالعۀ همه جانبۀ "برنامۀ عمل جدید" وزارت امور خارجۀ امریکا نشان میدهد که واشنگتن تمام اقدامات و طرحهای خود را جمع  
 پاکستان تدوین نماید.   -آوری نموده بود تا بر بنیاد آن روایت های مفصل عملی را برای رفع بحران افغانستان

" برخی از موارد جدید نیز وجود داشتند: قبل از همه، نقش پادشاه عربستان منحیث میانجی، آغاز  در عین حال، در "برنامۀ عمل
پروسۀ آشتی بالوسیلۀ اعزام مأمورین دفاتر تجارتی به پاکستان و به تعقیب آن تحکیم متدرج عادی شدن مناسبات. مورد جدید دیگر  

 نهای باشند که قبأل در پاکستان کار کرده بودند.   اآن بود که مأمورین دفاتر تجارتی نباید از جمله ای افغ
از آنجائیکه میان افغانستان و ایران زیربناء های ترانسپورتی وجود نداشت، )قبل از همه جاده های موتر رو عصری(، حکومت  

بوده و بدیل مقطعی برای   امریکا پیوسته به افغانها یاد آور می شد که مسیر متذکره، از دیدگاه هزینه و معقولیت یک اقدام موقتی 
   ( 35)مسیر اساسی، یعنی پاکستان می باشد.  

واشنگتن پیشنهاد نمود تا سرحد میان افغانستان و  را برای عادی ساختن اوضاع برداشت.  گام جدید 1961امریکا در پایان دسمبر 
پاکستان مؤقتأ باز گردد، تا بدین ترتیب بارهای که در آنسوی خط انبار شده اند و همچنان بارها و کاالهای که در چهارچوب کمک  

 های اقتصادی امریکا تخصیص داده شده اند، به افغانستان انتقال یابند.   
دسمبر، و بحث روی اعالمیۀ آیندۀ حکومت   28حین مالقات با سفیر امریکا "بائیروود" به تأریخ  وزیر امور خارجۀ افغانستان

هفته به هدف انتقال کمکهای اقتصادی امریکا به افغانستان که در آنسوی    6افغانستان، پیشنهاد نمود تا سرحد با پاکستان موقتأ برای  
 خط تراکم یافته بودند، باز گردد.  

دسمبر سفیر مجددأ موضوع انتقال بارها را با محمد   ۳۰" به نوبۀ خویش این مدت را نهایت اندک نامید. به تأریخ سفیر "بائیروود
نور احمد اعتمادی، مسوول یکی از مدیریت های وزارت امور خارجۀ افغانستان به بحث گرفت.   و  وزیر امور خارجه  نعیم

باز گردد. در عین حال    1962جنوری 15هفته، شروع از تاریخ  8ای حکومت افغانستان این بار پیشنهاد نمود تا سرحد بر
 افغانستان دو شرط اساسی گذاشت:  

 . انتقال تجهیزات و مواد مربوطه به افغانستان می تواند صرف از طریق ساختارهای امریکائی و ظرفیتهای آن صورت بگیرد.  1
ال حق عنعنوی و تاریخی ترانزیت و انتقال بارها از طریق پاکستان  . اقدام کنونی موقتی بوده، و موضعگیری افغانستان در قب 2

   ( 36)غیر قابل تغییر باقی میماند.  
امریکا برای تطبیق نظریۀ فوق الذکر بسیار فعال بود. کافیست یاد آوری شود که سفیر "بائیرود" با محمد نعیم وزیر امور خارجه  

مالقات های جدا   1961دسمبر  28ی نمایندۀ وزارت خارجه افغانستان به تاریخ دسمبر  و با نوراحمد اعتماد ۳۰و  2۳به تواریخ 
 گانۀ را انجام داد.  

داشته   1977جنوری  11- 1۰زوج "پوالدا" در کتاب خویش با نقل قول از گفتگوی که با "بائیروود" در اسالم آباد بین روزهای 
 اند، می نویسند :  

 ت دیگر نیز با مقامات عالی رتبۀ افغانستان انجام داده بود." "سفیر امریکا در کابل حد اقل یک مالقا
دسمبر مالقات های تودیعی با محمد    ۳۰در اواخر دسمبر "بائیروود" مکتوب تبدیلی خود را از واشنگتن به دست آورد و به تأریخ   

به سفیر "بائیروود" احترام زیاد داشتند  داوود صدراعظم، و محمد نعیم، وزیر امور خارجه انجام داد. مقامات عالی رتبۀ افغانستان 
و سفیر به نوبۀ  با آنها روابط نهایت نرم، دوستانه و خودمانی برقرار ساخته بود. مقامات عالی افغان از سفیر پرسیدند که در آستانۀ  

ن موضعگیری خود را  عزیمت چه خدمتی می توانند به او انجام  دهند؟ سفیر در پاسخ بالفاصله خواهش نمود تا حکومت افغانستا
در قسمت بارهای که از امریکا در چهارچوب کمکهای اقتصادی مواصلت نموده و در بندر کراچی تراکم نموده اند، نرم سازد. در  

نوازی پشتونها سوء استفاده می نماید، لیکن موافقت نمود   نعکس العمل محمد نعیم با تبسم اظهار داشته بود که سفیر از رسم مهما 
 ( 37) موقتأ برای انتقال کمکهای امریکا به افغانستان باز گردد  تا سرحد 

نگرانی خود را   در عین حال  لیکنوزارت امور خارجۀ امریکا نتایج مذاکرات سفیر "بائیروود" را با مقامات افغان تأئید نمود، 
   (38) ت. هفته برای انتقال تمام بارهائیکه در پاکستان تجمع یافته ابراز داش  8بخاطر اندک بودن 

انتقال بارهائیکه در چهارچوب کمک های اقتصادی و توسعه ای    به هدف مسئله ای گشایش مؤقت سرحد میان افغانستان و پاکستان  
 در نظر گرفته شده بود، در عمل کار نهایت مغلق از آب بدر آمد.   برای افغانستان امریکا و کشورهای غربی 

محتوای  و      باشد   قابل قبول  ی که برای همه جوانبفارت امریکا در کابل باالی فورمولطی تمام ماه جنوری، وزارت امور خارجه، س
کار می نمودند. ایاالت متحدۀ امریکا حتی برگشت سفیر "بائیروود" را به   صدیق نمایدبیطرفانۀ اسناد را که افغانها پذیرفته بودند، ت 

 وطن معطل ساخت.  
به تعویق افتاده بود. باید طی این   1962فبروری  7امریکا در کراچی( نیز الی  به علت مشابه برگشت سفیر "رواونتری" )سفیر

 (  39)پاکستان بررسی می شدد.   - مدت تمام جزئیات در پیوند به گشایش مؤقت سرحد افغان
اف پذیری  امریکا تالشهای جدی را در استقامت پاکستان به راه انداخته بود تا کراچی در قسمت گشایش مؤقت سرحد از خود انعط

نشان داده و تسهیالت الزم را مرعی بدارد. در شرایط که مناسبات پاکستان با هند رو به وخامت نهاده بود، ایوب خان چند بار به  
رئیس جمهور "کنیدی" مراجعه نموده و خواهش کرده بود تا بر مناسبات خود با پاکستان منحیث یک متحد تأکید نماید. "کنیدی" در  

که کشورش منحیث یک متحد وفادار مکلفیت های خود را در صورت تهاجم باالی پاکستان انجام خواهد  ده بود ادپاسخ اطمینان 
ئیس جمهور امریکا همچنان اظهار اطمینان نموده بود که دو کشور دوست )امریکا و پاکستان(  به همکاریهای تنگاتنگ  رداد. 

 ( 40) بخاطر دسترسی به اهداف مشترک ادامه خواهند داد. 
می توان از محتوای تلگرام وزارت امور خارجه عنوانی سفارت آن   1962در بارۀ اهداف و اقدامات مشخص امریکا در شروع 

اقدامات الزم را برمیدارد تا از دسترسی به  نخستین   کشور در پاکستان قضاوت نمود. در تلگرام امریکا ابراز آمادگی می نمود که
 ایش موقت سرحد از جانب افغانستان بود(  پیروزی مستفید گردد.  )هدف گش
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به سفیر "رواونتری" وظیفه داده می شد تا به بهانۀ اختتام مأموریت او در پاکستان و عزیمت عنقریب به امریکا، با ایوب خان  
 نماید.   مالقات نماید و با او پیرامون گشودن سرحد، حفظ آن به همین حالت و مبدل ساختن آن به ابزار حل منازعه، گفتگو 

صمیم میگرفت که باالی ایوب خان فشار بیاورد یا خیر، تا بدین ترتیب موافقت  ت به عکس العمل ایوب خان، باید خود  سفیر، نظر 
اصولی پاکستان را برای حل معضله به دست بیاورد، و یا هم زمینه و شرایط را برای جانشین خود، یعنی سفیر بعدی آماده سازد.  

ده بود که در پرتوی مساعی امریکا به خاطر آغاز مذاکرات بین هند و پاکستان در رابطه به معضله ای کشمیر،  در تلگرام قید گردی 
و ایجاد موفقانۀ کنسورسیوم برای تمویل پروژه های توسعۀ اقتصادی پاکستان، ایوب خان به احتمال زیاد در قسمت افغانستان ُحسن  

 میلیون دالر به پاکستان کمک نماید(  5۰۰ود نیت بیشتر نشان خواهد داد. )امریکا قرار ب 
به سفیر مستقیمأ هدایت داده شد تا این دو موضوع را حین صحبت با ایوب خان تذکر دهد، و از آنجائیکه مأموریتش در پاکستان   

و عازم کشور است، انتظار دارد که حکومت پاکستان در اوضاع به وجود آمده اقدامات سازنده را برای رفع بحران  پایان یافته 
 ترانزیت روی دست خواهد گرفت. به سفیرتفهیم شده بود تا حین ابراز نظر لحن با جرئت داشته باشد. 

 با ایوب خان بیان میداشت قرار ذیل بود : مسایلی را که سفیر "رواونتری" باید به دستور آمرین خود هنگام گفتگو 
. امریکا گشایش موقت سرحد را یک دست آورد مهم برای رفع منازعۀ جاری میداند، و از آماده بودن پاکستان برای همکاری  1

ی همیشه  ابراز رضایت مندی می نماید. باید گامهای مطمئن تر برداشته شود تا سرحد، تحت شرایط قابل قبول برای هردو جانب برا 
باز بماند، چون این امر به نفع هردو کشور است. افغانستان گام خود را برداشته و امریکا مطمئن است که حکومت پاکستان  بدون  

 آنکه صدمه ای به منافع و اعتبارش برسد، گام متقابل را بر خواهد داشت.  
آن است که اتحاد شوروی از اوضاع به میان آمده چگونه به نفع خود استفاده خواهد نمود. افزون   . امریکا هرچه بیشتر نگران2

بر موفقیت های شوروی، که قبأل ذکر گردید، جانب امریکا اطالعات دقیق در اختیار دارد که مسکو فعالیت اش را در میان قوای  
ه از وضعیت بوجود آمده نفع خواهد برد، اتحاد شوروی است. امریکا  مسلح افغانستان افزایش قابل مالحظه داده است. یگانه کسی ک

باور دارد و می تواند به اثبات برساند که بهترین شیوۀ دفع نفوذ شوروی در افغانستان، حضور با انرژی در این کشور بوده و  
 ادامۀ کمک های اقتصادی امریکا به آن است.   

میقأ به ارزیابی جزئیات تصامیم احتمالی پرداخته شود، الزم است از ایوب خان  . در وضعیت به وجود آمده، قبل از آنکه ع۳
 خواهش شود تا دیدگاه خود را در بارۀ اوضاع جاری ارایه نماید.  

. هرگاه ایوب خان برای روی دست گرفتن اقدامات  جدید در استقامت افغانستان ابراز آمادگی نماید، در اینصورت به او پیشنهاد 4
هرچه زودتر در این باره اعالمیه ای را منتشر سازد. در اعالمیه ایوب خان باید ابراز رضایت مندی نماید که سرحد در   گردد تا

چهارچوب برنامه های کمکهای اقتصادی امریکا و انتقال بارها به افغانستان باز گردیده، و یک بار دیگر موضعگیری حکومت  
 حق ترانزیت می باشد.   اش را تأئید نماید که افغانستان دارای 

. هرگاه ایوب خان متمایل باشد که روی چگونگی بازنگهداشتن مرز در آینده بحث نماید، به او باید پیشنهاد مشخص که در ذیل  5
ذکر میگردد، ارایه شود، و در عین حال خبر داده شود که حکومت امریکا برای بحث روی جزئیات در سطح مالقات های گروه  

 ده می باشد.   های کاری آما
وزارت امور خارجۀ امریکا "پالن کار با ایوب خان" را ترتیب و پیشنهاد نمود. در پالن قید گردیده بود که یگانه مانع مهم برای  
رفع بَن بست، تقاضای حکومت افغانستان می باشد. طرح آنکه ایوب خان را چگونه قناعت داد، بسیار پیچیده نبود. "جورج بال"  

امور خارجۀ امریکا در تلگرام خود نگاشته بود: "یگانه مانع اصلی در مسیر از میان برداشتن بُن بست تقاضای   معین وزارت 
حکومت افغانستان است. افغانها می خواهند تا مأمورین افغانستان خدمات مربوط  به بارچاالنی و ترانزیت را در قلمرو پاکستان  

ها پرسونل دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان به فعالیتهای غیر مجوز مشغول اند، بناًء،  پیش ببرند. از آنجائیکه، به قول پاکستانی
 کراچی آغاز مجدد کار دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان را در قلمرو خود اجازه نمیدهد.

ی بعمل بیاید. در نتیجۀ اقدامات  امریکا به نوبۀ خود پیشنهاد می نماید تا اقداماِت روی دست گرفته شود که از تقابل طرفین جلوگیر 
متذکره پاکستان اجازه میداد تا دفاتر کوچک افغانستان تحت عنوان "دفاتر  صادرات" در پیشاورو کویته باز گردند. دفاتر متذکره  

را رسمأ  مرکب از پرسونل افغانی بوده و دارای موقف کارمندان قنسولی خواهند بود، لیکن هیچ یک از آنها حق نخواهد داشت خود  
 قنسول بنامد. 

حکومت پاکستان در قسمت پذیرش یا رد این و یا آن کارمند حین صدور مجوز کار برای افغانها در دفاتر متذکره، دارای حق کامل  
و مستقل خواهد بود. طرفین منازعه از همان ابتداء باید از آن درک نمایند که هرگاه دفاتر مذکور مطابق رضایت مندی هردو جانب  

یک مدت طوالنی، مثأل  شش ماه، ظرفیت و وسعت آن به اندازۀ باال برود که توانمندی انجام امور قنسولی را نیز خواهند  طی 
داشت، بنابرین مجددأ به نام دفاتر قنسولی یاد خواهند شد. در دفاتر جدید قنسولی بخش های خاص در رابطه به صدور و انتقال  

ی قبلی هیچگاه  دوباره باز نخواهند شد و تمام امور جانب افغانستان در یک دفتر متمرکز خواهد  بارها ایجاد خواهند شد. دفاترتجارت 
 بود.     

هرگاه همه کارها بخوبی پیش بروند، پس از سپری شدن یک "دورۀ معقول" دفاتر افغانی در نقاط دیگر نیز می توانند مجددأ باز  
ن پیشنهاد شده منافع امنیتی پاکستان را تأمین می نماید، و به حکومت افغانستان  گردند. در عین حال، امریکا به آن نظر است که پال

موقع میدهد تا آبروی خود را از دست ندهد، و در عین زمان با محدودیت حین تعیین مأمورین موافقه نماید. به مرور زمان پروسۀ  
 (  41) متذکره منجر به احیای مناسبات دیپلوماتیک خواهد گردید. 

یر همچنان پیشنهاد میگردید تا به حکومت پاکستان از آخرین اقدامات امریکا که مطابق منافع پاکستان بود، یاد آوری نماید.  به سف
اینکار واضحأ اعمال فشار معنی میداد. به پاکستان یک بار دیگر یاددهانی میگردید که تحکیم مواضع اتحاد شوروی در افغانستان  

رار دارد. از آنجائیکه خطر برهم خوردن روند انتقال کمک های اقتصادی امریکا به افغانستان وجود  در تضاد با منافع پاکستان ق
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داشت، وزارت امور خارجه صریحأ خاطر نشان ساخت که بذل کمک به افغانستان، ابزار اساسی برای حضور امریکا در این  
 کشور بوده و دفع نفوذ شوروی می باشد.  

ید" حل معضله، امیداور بود که موارد داغ و غیر قابل پذیرش برای افغانستان و پاکستان هموار خواهد  امریکا با ارایۀ "پالن جد
جنوری مالقات نموده و موضوع ترانزیت را در پرتو دساتیر جدید مورد بحث   ۳۰شد. سفیر "رواونتری" با ایوب خان به تأریخ 

در پیشاور و کویته شدیدأ مخالفت نمود. در عین حال او اظهار آرزومندی    قرار داد. ایوب خان با پیشنهاد گشایش مراکز صدور بارها
 کرد تا اعالمیه ای به نشر برسد و در آن از گشایش مجدد سرحد اظهار رضایت مندی صورت بگیرد.  

اع بهبود  نشان داد که صرف نظر از تمام مساعی امریکا، اوض  1962مذاکرات سفیر امریکا "رواونتری" با ایوب خان در جنوری  
نیافت. پاکستان سرسختانه باالی حرف خود ایستاده بود و ابراز آمادگی می نمود که انتقال بارها را تأمین می نماید. آنچه ارتباط  
میگیرد به مناسبات بین دولتین، ایوب خان تقاضا داشت تا در ابتداء باید روابط دیپلوماتیک  احیاء شود و به تعقیب آن سایر مسایل  

ند. افغانستان در اوضاع بوجود آمده نیز موضعگیری اش را سخت تر ساخته تأکید نمود : اول دفاتر قنسولی و تجارتی یا  حل گرد
 حداقل دفاتر قنسولی منحیث تهدابی گشایش یابند و برای عادی شدن بعدی مناسبات میان دو کشور شروع به کار نمایند.  

 مآخذ:    
A  ار کشته، شخصیت بی همتای سیاسی و کارشناس مسایل ترانسپورت بین المللی و سفیر اسبق  دیپلومات ک  – . لیوینگستون مرچنت

امریکا در کانادا. موصوف در ترکیب هیأتهای دیپلوماتیک امریکا برای انجام مأموریت های سیاسی به چین و برخی از کشورهای  
 اروپائی سفر های متعددی انجام داده بود.   

1 .Department of state Bulletin, the Official Monthly Record of United States Foreign Policy. 
Vol.82. 1982.№2060юзю1۰.  

2  .Leon B. Poullada, Leila D.J.Poullada. The Kingdome of Afghanistan and the USA:1829-
197۳.Omaha, 1995.P.11۳. 

۳ .Dennis Kux. The United States and Pakistan, 1947-2000.Disenchanted Allies. Baltimore, 
London, 2001.P. 125.   

4 .FRUS, 19611963. Vol.XIX. South Asia. Washington, 1996.P.117.  
5  .Abdul Samad Ghaus. The fall of  Afghanistan.  An Insiders Account. Washington, New 

York, London, 1988.P.93 
6 .Louis Dupree. Afghanistan. Oxford, 1997  
7 .Memorandum From Robert W. Komer of the National Security Council Staff to President 

Kennedy. Washington, 26.10.1961// FRUS, 1961-1963. Vol. XIX. South Asia. Washington, 
1996.P.116.  

 . 8 Telegram from the embassy in Pakistan to the Department of state. 27.10. 1961// FRUS, 
1961-196۳ Vol. XIX. South Asia. Washington, 1996. P.116-117.  

Telegram from the embassy in Pakistan to the Department of state. 27.10. 1961// FRUS, 1961-
196۳ .9  Vol. XIX. South Asia. Washington, 1996. P.118 

1۰ .Telegram from the embassy in Pakistan to the Department of state. 27.10. 1961// FRUS, 
1961-196۳   Vol. XIX. South Asia. Washington, 1996. P118 

11 .Telegram from the embassy in Pakistan to the Department of state. 27.10. 1961// FRUS, 
1961-196۳   Vol. XIX. South Asia. Washington, 1996. P118 

Telegram From the Department of State to the Embassy in Pakistan, 17.09.1961 // FRUS, , 
1961-. 12   

196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P.121. 
1۳  . Leon B. Poullada, Leila D.J.Poullada. The Kingdome of Afghanistan and the USA:1829-

197۳.Omaha, 1995.P.11۳. 
14 .FRUS, 1961-1963.Vol.XIX. Washington, 1996.P.126,127. 
15 .Leon B. Poullada, Leila D.J.Poullada. The Kingdome of Afghanistan and the USA:1829-

197۳.Omaha, 1995.P 
114 
16 .Leon B. Poullada, Leila D.J.Poullada. The Kingdome of Afghanistan and the USA:1829-

197۳.Omaha, 1995.P 
114 
17 .Leon B. Poullada, Leila D.J.Poullada. The Kingdome of Afghanistan and the USA:1829-

197۳.Omaha, 1995.P 
126 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 14تر 13 له :و مشریهڼد اپ

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : ايدونه
 

18 .Louis Dupree. Afghanistan. Oxford, 1997.P. 551, Angelo Rasanayagam. Afghanistan a 
Modern History. London, 2003.P.36 

19 .Leon B. Poullada. The Road to Crisis 1919-1980. American Failures, Afghan Erors and 
Soviet Successes // Afghanistan. The Great Game Revisited / Ed. By Rosanne Klass. New 

York, 1987. P.50.  
2۰  .Angelo Rasanayagam. Afghanistan a Modern History. London, 2003.P.36 

FRUS, 1961-1963.Vol.XIX. South Asis. Washington, 1996.P.142. .21 
22   .Louis Dupree. Afghanistan. Oxford, 1997.P.169-170.  
2۳ .Memorandum of Conversation, Washington, 16.10.1961 // FRUS, 1961-1963 Vol. XIX. 

South Asia, Washington, 1996. P136 
Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, 17.09.1961 // FRUS, 

1961-.24  
196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P.1۳6,1۳7. 

Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, 17.09.1961 // FRUS, 
1961-.25  

196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P,1۳7,1۳8 
FRUS, 1961-1963.Vol.XIX. South Asis. Washington, 1996.P.1۳6-1۳8 .26   

 .FRUS, 1961-1963.Vol.XIX. South Asis. Washington, 1996.P. 138 27 
Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan.  Washington 1961  

.28  
Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan.  Washington 

1961.14۳،144.29 
Louis Dupree. Afghanistan. Oxford, 1997.P. 551, Angelo Rasanayagam. Afghanistan a 

Modern۳۰ .History. London, 2003.P.551 
Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, 17.09.1961 // FRUS, 

1961-۳1 . 
 196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P.144,1145  

Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, 17.09.1961 // FRUS, 
1961- ۳2. 

  196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P.144,1145  
Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, 17.09.1961 // FRUS, 

1961-۳۳. 
  196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P. 146 

Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, 17.09.1961 // FRUS, 
1961-۳4. 

  196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P. 16۰ 
  ۳5.Telegram from the embassy in Afghanistan to the Department of state. 30.12. 1961// 

FRUS, 1961-1963      Vol. XIX. South Asia. Washington, 1996. P.167-168. 
۳6 .Leon B. Poullada, Leila D.J.Poullada. The Kingdome of Afghanistan and the USA:1829-

197۳.Omaha, 1995.P 
115 

Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan, ۳1.12.1961 // FRUS, 
1961-۳7. 

  196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996. P. 169 
.۳8 Telegram From the Embassy in Afghanistan to the Department of State, Kabul, 

۰۳.۰1.1962, Telegram From the Department of State to the Embassy in Afghanistan. 
Washington, 05.01.1962, Telegram From the Department of State to the Embassy in 
Afghanistan. Washington, 15.01.1962, Telegram From the Embassy in Afghanistan to the 
Department of State, Kabul,18.01.1962// FRUS, 1961-1963. Vol.XIX. South Asia. Washington, 

1996. P. 174-176, 177-178, 195-196, 199-2۰1.  
Telegram From the Department of State to the Embassy in Pakistan, 26.۰1.1962 // FRUS, , 

1961-. 12۳9  . 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 14تر 14 له :و مشریهڼد اپ

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : ايدونه
 

196۳. Vol. XIX South Asia. Washington,. 1996P. 208 
4۰ . .FRUS, 1961-1963.Vol.XIX. South Asis. Washington, 1996.P. 209-210  
41 .FRUS, 1961-1963.Vol.XIX. South Asis. Washington, 1996.P.209-21۰ 

 * معین اسبق سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان
  –یا "پاکت مانیال"  –( South- East Asia Treaty Organisation – SEATOآسیا" )** "سازمان پیمان جنوب شرق 

فعالیت داشت.   1977الی  1955سیاسی کشورهای جنوب آسیا و حوزۀ اقیانوسیه بوده که از سال  –عبارت از اتحادیۀ نظامی 
SEATO  د.   به ابتکار ایاالت نتحدۀ امریکا ایجاد گردیده بو 1954سپتمبر  8به تأریخ 

 *** دیپلومات امریکائی در سفارت امریکا که درکابل ایفای وظیفه می نمود.  
 ****Convention on the High Seas 

 

 
 میالدی  196۳ -1956***** مطابق ارزیابیهای سالهای  

 
 نویسندگان :  

 پ. ف. کرپینکو 
 گ. پ. ئیژوف  

 ترجمه، اختصار و تتبع : غوث جانباز  
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