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   ۶۲/۰۴/۲۰۲۰                                       ترجمه، اختصار و تتبع : غوث جانباز

 
 کایپاکستان، و عکس العمل امر -قطع مناسبات افغانستان 

 أریخ...( ت  تکرار)

 نویسندگان :  

 پ. ف. کرپینکو 

 گ. پ. ئیژوف  

میان افغانسدتان و پاکسدتان سدرانجان منجر به انرجار گردید. عامل ا دشی تشددید تشدند پاکسدتان بود. در  یل تشددید تشدند دوامدار  

 مخت رأ به شرح حوادث پرداخته می شود. 

حکومت پاکسدتان قنسدولیرییاخ خود را در شدیر اخ جالل آباد و کند ار افغانسدتان مسددود سداخته و   1961اگسدت    23به تأریخ 

افغانسددتان خواسددت تا دفاتر قنسددولی و تجارتی اش را در آنسددوخ خط دیورند : دفاتر قنسددولی در پیشدداور و    مزمان از حکومت

 ه چنار و چمن مسدود سازد. ړکویته و نمایندگی  اخ تجارتی را در پا

تان انجان مید ند. دولتی افغانسدتان فعالیتیاخ جاسدوسدی و خرابکارانه را در خاا پاکسد این دفاتر   گویااتیان می بسدت که   پاکسدتان

حکومت افغانسدتان درعکس العمل به اقدان پاکسدتان اعالن داشدت که روابط دیپشوماتیا را با پاکسدتان قطع می نماید و  رگونه داد 

 و ستد را با پاکستان منع قرار مید د. 

ه اسدت مندرجات و شدرایط موافقتنام  پاکسدتان به نوب  خود اقدامات حکومت افغانسدتان را شددیدأ تقبیم نموده و اعالن داشدت که آماد

را در بارۀ ترانزیت و انتقال کاال ا و اموال به افغانسدددتان و از افغانسدددتان به خارت رعایت نماید، و گویا براخ اینکار به   1958

 موجودیت نمایندگییاخ افغانستان در آنسوخ دیورند نیاز نیست. 

ه میان آمده بود، زمانیکه ایاالت متحدۀ امریکا رسددمأ از میانجییرخ میان میالدخ ب  50در تراوت به وضددعیتی که در اواسددط د    

کابل و کراچی خوددارخ نمود، این بار اوضاع انرجار آمیز و مناسبات نیایت مشدد میان افغانستان و پاکستان، ادارۀ رئیس جمیور 

پاکسددددتان مبتکر بروز تشددددند و بحران بود احسدددداس "کینیدخ" را واداشددددت تا فعالتر اقدان نماید. ایاالت متحدۀ امریکا از اینکه 

ناُخشدنودخ می نمود. واشدنیتن نمی توانسدت پیش بینی نماید که متحد "نازدانه اشدن )پاکسدتان( کدان روش را در وضدعیت به وجود 

بده و برخالف آمدده اختیدار خوا دد کرد، و تدا کددان حددود اقددامدات  اش تحدت کنترول واشددددنیتن خوا دد بود. بحران بده طور  یر مترق

 ارادۀ ایاالت متحدۀ امریکا به میان آمد. 

چند روز قبل از قطع مناسددبات دیپشوماتیا، وزارت امور خارج  امریکا در برابر وضددعیت نامطشوبی که میان کابل و کراچی به 

رأخ خود در کابل و اگسددت، واشددنیتن به سددر  31میان آمده بود، بدون اتالف وقت از خود عکس العمل فعال نشددان داد. به تأریخ 

کراچی  دایت داد تا  مکارخ حسددددن نیت و میانجییرخ خود را براخ حل مناقشدددد  بوجود آمده به  ردو جاند پیشددددنیاد نمایند. 

 طراحان اقدان مت کره بخوبی درا می نمودند که در وضعیت به وجود آمده آران ساختن پاکستان مخ و أ دشوار خوا د بود. 

یود خان، دیرخ بود که با موضدعییرخ ایاالت متحدۀ امریکا در رابطه به مناسدبات اش با افغانسدتان سدر رئیس جمیور پاکسدتان، ا

توافق نداشددددت، و به آن نظر بود که "خود نسددددبدت به امریکدا بیتر میدداند با افغدانیدا از کدان در پیش بیداید". به زعن ایود خان "با 

 " افغانستان باید با تمان شدت پیش آمد  ورت بییرد.
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لیکن حکومت امریکا به آن نظر بود که  مچو یا روشدددی "افغانسدددتان را به آ وش "خرس روسددده" پرتاد خوا د کرد، و آنین 

 درست در زمانی که افغانیا درا می نمودند که نزدیا شدن بیش از حد شوروخ می تواند برایشان خطرناا باشد." 

از اقدامات  پاکسدتان بود، لیکن حکومت ایاالت متحدۀ امریکا بیشدتر کوشش به این ترتید، دیده می شدود که مشدکل اسداسدی برخاسدته  

امریکا طور وانمود می سدداخت که گویا براخ اینکار خود دلیشی دارد: به قول ایود   میکرد افغانسددتان را وادار  به مدارا بسددازد.

در پاکسددتان، حکومت او نمی خوا د روابط خان، رئیس جمیور پاکسددتان، "با مسدددود سدداختن دفاتر قنسددولی و تجارتی افغانسددتان 

 دیپشوماتیا را با افغانستان قطع نماید و مثل سابق طرفدار حرظ و ادام  انتقال کاال اخ افغانستان از قشمرو پاکستان است."

ن نمی داد، لیکن، پ یرفتن  مچو یا روشددی براخ کابل امکان پ یر نبود:  رگاه افغانسددتان به اقدامات  پاکسددتان عکس العمل نشددا 

این بدان معنا بود که به سدیاسدت زورگوئی پاکسدتان سدرخن نموده و در آینده  مواره عشیه آن از زور کار گرفته خوا د شدد. اما با 

اینیمه، ایاالت متحدۀ امریکا افغانسدتان را به انعطاف پ یرخ و عقد نشدینی تشدویق می نمود. در عین حال، واشدنیتن از تضداد اخ 

عشیحضدرت محمد ظا رشداه و  ددراعظن افغانسدتان محمد داوود وجود داشدت آگاه بوده و کوشدش میکرد از آن به جدخ که میان ا

 نرع خود سود ببرد. به باور امریکا، ظا رشاه مخالف تشدید مناقشه با پاکستان بود، و این نظر بی اساس  ن نبود. 

 سیر حوادث به شرح  یل بود : 

به سددررأخ خود در کابل و کراچی   1961اگسددت    31االت متحدۀ امریکا  ریع  تشیران مورخ  "د ن راسددا" وزیر امور خارج  ای 

وظیره سددپرد تا  مکارخ و خدمات حسددن نیت ایاالت متحده را بخاطر رفع تشددند که میان افغانسددتان و پاکسددتان از بابت ت ددمین 

 خط دیورند به میان آمده، پیشنیاد نماید.  پاکستان مبنی بر مسدود ساختن دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان در آنسوخ

پس از مسددود سداختن دفاتر قنسدولی و تجارتی در پاکسدتان، کابل بالفا دشه اعالمیه اخ منتشدر سداخت که در آن ضدمنأ قید گردیده 

کومت در موضدعییرخ اش تجدید نظر نیاورد، ح  1961سدپتمبر   06بود : " رگاه پاکسدتان در ظرف یا  رته، یعنی  الی تأریخ 

اگسدددت شدددارژدافیر اخ  31افغانسدددتان روابط دیپشوماتیا خود را با کراچی قطع شدددده اعالن میدارد.  مان روز، یعنی به تأریخ 

افغانسددتان و پاکسددتان به وزارت امور خارج  امریکا دعوت گردیده و در آنجا برایشددان پیشددنیاد نمودند که امریکا حاضددر اسددت 

 (1)نازعه نقش میانجییر را بازخ نماید. برمبناخ ُحسن نیت، میان طرفین م

به تأریخ  اخ اول و سدددون سدددپتمبر سدددریر ایاالت متحدۀ امریکا در پاکسدددتان "رواونترخ" دو مرتبه با رئیس جمیور ایود خان 

 مالقاتیاخ دوامدار را انجان داده و از او اطمینان  یل را به دست آورد : 

رای  خدمات حسددن نیت ایاالت متحدۀ امریکا براخ آشددتی دادن طرفین متنازع اسددتقبال " او )ایود خان( از پیشددنیاد  مکارخ و ا  -

 می نماید. او نمی خوا د تا مناسبات میان دو کشور قطع و مرز ا مسدود گردند.

 او آماده است اقداماتی را براخ تسییل ترانزیت کاال اخ افغانستان روخ دست بییرد." -

رئیس جمیور ایود خان را معتقد می سددداخت تا در فی دددش  عمده اخ خود، یعنی منع فعالیت  سدددریر "رواونترخ" دو روز کامل  

  (2) دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان در پاکستان تجدید نظر نماید. استدالل سریر عبث بود، ایود خان عقد نشینی ننمود.

به سدریر آنکشدور در کابل "بائیروود" وظیره سدپرد   1961سدپتمبر   03"د ن راسدا"، وزیر امور خارج  امریکا در تشیران مورخ  

تا " تقاضداخ مالقات را با پادشداه افغانستان در عدن حضور محمد داوود در کابل بنماید. حین مالقات احتمالی با پادشاه با وخ روخ 

میانجییرخ براخ  رفع   پاکسدتان  دحبت کند و از آمادگی حکومت امریکا بخاطر انجان مأموریت حسدن نیت و  -مناسدبات افغانسدتان

وضعیت نا نجارخ که اخیرأ میان دو کشور بروز نموده است، جاد افغان را باخبر بسازد." به سریر مشخ أ  دایت داده شده بود 

 تا حین مالقات با پادشاه موارد آتی را به او ت کر د د :

رئیس جمیور پاکسدتان ایود خان موافقت کرد تا  . پس از آنکه امریکا  مکارخ حسدن نیت و میانجییرخ خود را پیشدنیاد نمود،1

"حکومت امریکا به افغانسددددتان خبر بد د  که پاکسددددتان تجارت ترانزیتی را با افغانسددددتان فسددددخ ننموده، آرزو ندارد مناسددددبات 

 دیپشوماتیا را قطع نماید و سرحد را مسدود بسازد."

زدن اقت داد افغانسدتان نبوده و مایل نیسدت مانع تطبیق برنامه  ا  این موضدعییرخ پاکسدتان بدان معناسدت که کراچی عالقمند بر ن 

 و پالنیاخ توسعه اخ در کشور گردد.
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 ردو جاند می تواند تیدید اخ معینی در پی داشددته باشددد، بناًا با در نظر داشددت عالقمندخ پاکسددتان براخ . تشدددید تشددند براخ  2

ادام  موافقتنام  ترانزیتی، آیا حضدددور اعشیحضدددرت نمی خوا ند از طریق حکومت امریکا به رئیس جمیور پاکسدددتان ایود خان 

سدطم  یأت کارخ" آماده اسدت با حکومت پاکسدتان چیونیی مسدایل   پیامی برسدانند و طی آن خبر د ند که حکومت افغانسدتان "در

 مربوط به ترانزیت را مورد بحث قرار د د. 

. به منظور ایجاد فضدداخ مسدداعد براخ تبادل  افکار "در سددطم  یأت کارخ" به پادشدداه پیشددنیاد گردد تا به به جواد اقدان ایود 3

یق بیافتد. این اقدان یا جانب  افغانسددتان براخ ایود خان بیانیر تمایالت نیا خان، حداقل تأریخ قطع مناسددبات دیپشوماتیا به تعو

 حکومت افغانستان بوده و حکومت پاکستان را براخ  مکارخ  ادقانه تشویق خوا د نمود. 

تحاد شدوروخ و . ادام  بُن بسدت در مناسدبات با پاکسدتان سدرانجان منجر به یا نتیجه خوا د شدد: وابسدته شددن افغانسدتان از بالا ا4

بشعیدن متعاقد آن توسددط بالا مت کره. موضددعییرخ ایود خان به حکومت افغانسددتان موقع مید د تا از این خطر بدون از دسددت 

دادن حیثیت، جشوگیرخ شود. حکومت ایاالت متحدۀ امریکا امیدوار است که حضور اعشیحضرت حقانیت این موضوع را طوریکه 

ود. به نظر ما ارای  جواد نیا در برابر اقدان ایود خان در مطابقت با منافع مشی افغانسدتان قرار الزن اسدت ارزیابی خوا ند فرم

 خوا د داشت. 

به سدریر در عین زمان دسدتور داده شدده بود که  رگاه نتواند نزد شدخل اعشیحضدرت حضدور بیابد، در این  دورت مسدایل فو  

 ( 3)بی ارد. ال کر را با وزیر امور خارج  افغانستان در میان 

 این موضعییرخ ایاالت متحدۀ امریکا بیانیر مسایل زیادخ بود. 

خارج  کامأل مبر ن بود که ایاالت متحدۀ امریکا میخواسددددت از یا طرف از اختالفات موجود میان پادشدددداه و وزیر امور    اول،

افغانسددتان و از جاند دییر تضدداد ا میان پادشدداه و  دددراعظن محمد داوود را تعمیق بخشددیده و از آن به تمان معنا به نرع خود 

 استراده نماید. در واقعیت، به این ترتید به پادشاه عمأل پیشنیاد مییردید تا  مه اقدامات  دراعظن را رد نماید. 

تحدۀ امریکا موفق به تغییر موضعییرخ ایود خان در مورد دفاتر قنسولی و تجارتی افغانستان پس از آنکه حکومت ایاالت مدوم،  

 نیردید، باالخ افغانستان  فشار وارد گردید تا دستور جاند پاکستان را "قورت" نماید. 

 حکومت امریکا با تمان وضاحت پادشاه افغانستان را از تیدید شوروخ می  راساند. سوم، 

می شدد که ایاالت متحدۀ امریکا با پاکسدتان مثل یا متحد برخورد می نماید، در حالیکه با افغانسدتان منحیث یکی از  دیدهچهارم،  

 جواند ضعیف در این مناقشه پیش آمد میکرد. 

مرو پاکسدددتان از لجاجت کار مییرفت، چون میدانسدددت که ایاالت متحدۀ امریکا آرزو دارد پاییاه  اخ نظامی خود را در قش  پنجم،

پاکسدتان نییدارد. در عین حال، واشدنیتن مشترت بود که از دیدگاه افغانیا امریکا با پاکسدتان  مکارییاخ پشدت پرده دارد. با اینیمه، 

 افغانستان امیدوار بود که امریکا موقف بیطرفان  خود را حرظ خوا د کرد و  مکارخ واشنیتن را به سود خود میدید. 

سدیاسدی خود اسدتراده می نماید.   -درا میکرد  که پاکسدتان در معامشه با واشدنیتن از ا میت نظامی   بدین ترتید، حکومت امریکا

لیکن، از آنجائیکه اوضددداع روبه وخامت نیاده و عواقد احتمالی آن  یر قابل پیش بینی بود، امریکا به تپ و تالش بخاطر تغییر 

کی از تالشدیاخ با انرژخ در این راسدتاا مالقات "چیسدتر باواولس"، موضدعییرخ آشدتی ناپ یر رئیس جمیور پاکسدتان ادامه داد. ی 

 در واشنیتن بود.  1961سپتمبر  12معین وزارت امور خارج  امریکا با سریر پاکستان عزیز احمد به تاریخ 

رات و تیدید اخ وظیره داشت تا حین  حبت با عزیز احمد به برخی  از مسایشی اشاره نماید که پاکستان به خط  "چیستر باواولس"

تأکید می نمود که "مسددود شددن   "چیسدتر باواولس"که می توانند دامنییر آن شدود مشترت گردد و موضدعییرخ اش را تغییر د د.  

سرحد در طویل المدت طول المدت، تطبیق برنامه  اخ امریکا را در افغانستان بر ن میزند. کابل  مین اکنون به پیاده نمودن پالن 

  پرداخته  اسدت، وانتظار دارد که در حدود ن دف مواد خان و سدایر وسدایل و تجییزات از کشدور اخ  ربی از طریق دون پند سدال

پاکسدتان وارد افغانسدتان شدود. بنابرین،  رگاه سدرحد مسددود بماند، راه به سدوخ جیان براخ افغانسدتان نیز بسدته میماند. کشدور اخ 

ارایه نخوا ند داشدت، و افغانسدتان از روخ ناچارخ به اتحاد شدوروخ رجوع خوا د  ربی کما  اخ از قبل برنامه ریزخ شدده را  

 کرد."
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به سدریر پاکسدتان یاد آورخ نمود  که "اتحاد شدوروخ از تضداد ا میان افغانسدتان و پاکسدتان به نرع خود سدود می برد، و   "باواولس"

اکسدتان برسداند، و بدین ترتید تمان منطقه اخ آسدیاخ جنوبی اینکار می تواند اردوخ سدرخ )اردوخ اتحاد شدوروخ( را به سدرحدات پ 

 و جنود شرقی را در معرض در تیدید قرار د د." 

پاکسدتان می تواند موقف خال خود را در  تمکین از مشدوره  ا،"بااولس" به لحن نرن ابزارانه اشداره نمود که "در  دورت عدن  

 روابط اقت ادخ با افغانستان از دست د د."

نیر یاد آورخ نمود. راه بدیشی الی بحر  واولس"( در مورد معقولیت نظری  ایجاد مسیر بدیشی براخ افغانستان از طریق ایران  او )"با

موتر رو که قرار بود از افغانستان به استقامت ایران و از آنجا به بنادر بحرخ منتیی می شد، نخست باید اعمار مییردید  و سپس 

سدال به اجاره گرفته می شدد. عزیز احمد در این میان اعتراض نموده گرت که "حشقاتی کوشدش  99اخ  سداح  پیرامون بندر باید بر

دارند پاکسدددتان را بدون کدان ثبوت به توقف تجارت ترازیتی میان افغانسدددتان و پاکسدددتان متین سدددازند، در حالیکه این موضدددوع 

ز آن یاد آورخ  دددورت گرفت، اینکار  دددرف منجر به تعویض واقعیت ندارد. آنچه ارتباط میییرد به "مسدددیر بدیل" که اینجا ا

مسدیر مییردد، در حالیکه معضدشه اخ ا دشی، یعنی مشدکل پشدتونسدتان مثل سدابق الینحل باقی می ماند." "باواولس" عالوه نمود که 

خوا ند شدد، و بار دییر   رگاه وضدعیت طی یا ماه آینده به  مین منوال، یعنی در بُن بسدت باقی بماند تیدید  اخ احتمالی بیشدتر

جاند پاکسدتان را فراخواند تا در موضدعییرخ اش تجدید نظر نماید، و به نمایندگییاخ قنسدولی و تجارتی افغان اجازۀ فعالیت د د. 

 (  4) لیکن "باواولس" کدان عکس العمل مثبتی را دریافت ننمود.

د خانوادۀ شددا ی افغانسددتان پرداخته عالوه نمود که گویا آنیا سددریر پاکسددتان عزیز احمد طبق معمول به ابراز نظر منری در مور

)پاکسدتانییا( بیتر میدانند از کدان ابزار در برابر افغانیا کار بییرند. به قول عزیز احمد، "رئیس جمیور پاکسدتان ایود خان، خود 

آگا ی دارد. این خانواده  درف  پشدتونیا بشد اسدت و مخ دو دأ از طرز ترکر خانوادۀ شدا ی   نیتیا پشدتون بوده و با طرز  

 یا زبان را میداند، و آن زبان زور است."

سددریر عزیز احمد حتی پا از موقف خود فراتر نیاده به ایاالت متحدۀ امریکا پیشددنیاد  نمود تا در "مناسددبات خویش با افغانسددتان  

، آنیاه به گرت  او "افغانیا به احتمال زیاد اقداماتی یا گان عقد برود و بی ارد تا از  یجانات ر برخ افغانستان اندکی کاسته شود"

را براخ حل مشدکالت شدان روخ دسدت خوا ند گرفت، و قبل از  مه، موضدعییرخ خویش را در قبال پشدتونسدتان تغییر خوا ند 

ید : " رگاه از ما کارخ داد." آنیاه، پس  از فروکش نمودن  یجان افغانیا "بائیرود" )سریر امریکا در کابل( به داوود یاد آورخ نما

 سداخته باشدد ما را در جریان بی ار"، این مثمرترین روش و شدیوۀ خوا د بود که افغانیا براخ حل مشدکل ترانزیتی تشدویق شدوند.

(5 ) 

حین اعتراض به سددخنان "باواولس" که گویا   عزیز احمد یا نکته اخ دییر نیز در گرتیوخ فو  نیایت دلچسددپ به نظر میرسددد :

با اقداماتی خود افغانسددددتان را به آ وش اتحاد شددددوروخ "پرتاد" می نماید، از موضددددعییرخ معمول پاکسددددتان که گویا کراچی  

"افغانسدتان دیریسدت تحت پوشدش شدوروخ قرار دارد" عدول نموده گرته بود : "باور ندارن که افغانسدتان در دان شدوروخ بیافتد، و 

جارتی جیان آزاد را با موا دالت شدوروخ تعویض نمایند، نمی بینن." سدریر پاکسدتان احتمال آنرا که افغانیا بخوا ند مسدیر  اخ ت 

حتی "بائیرود" فرسدتادۀ امریکا را در کابل متین سداخت که "مو دوف در بارۀ مسدئشه اخ ترانسدپورت با جسدارت بیش از حد ابراز 

 پاکستان و امریکا ایستادگی نمایند."  نیرانی می نماید، و به این ترتید افغانیا را تشویق می نماید تا در مقابل 

پاکسدتان یا بار دییر تالش نمود حکومت امریکا را به موجودیت اختالف نظر در ر برخ افغانسدتان معتقد بسدازد. کراچی تأکید 

کسدتانییا به می نمود که "پادشداه افغانسدتان و محمد نعین وزیر امور خارج  افغانسدتان از محمد داوود حمایت کامل نمی نمایند". پا

این ترتید می خواسددددتند به امریکائییا تریین نمایند که محمد داوود در میان ر بران طراز اول کشددددور تنیا بوده و در انزوا قرار 

دارد. بناًا امریکا و پاکستان بایست فشار ایشان را بر کابل بیشتر بسازند تا افغانستان به "راه درست" سو  گردد، یعنی مسئشه اخ 

تان از آجنداخ سدیاسدت خارجی کابل بیرون سداخته شدود، و این کشدور به طور پایدار در  دف کشدور اخ  ربی قرار گیرد. پشدتونسد 

"باواولس" از بحث روخ سداختار نیرو اخ سدیاسدی در افغانسدتان اجتناد ورزیده، سدخنان سدریر را شدایعه نامیده و یا بار دییر 

ه اسدددتراده نموده و مراد اعظمی را خوا ند برد  و از سدددریر خوا ش کرد تا پافشدددارخ نمود که شدددوروییا از اوضددداع بوجود آمد

 میکانیزمی را که در نتیج  آن  دور کاال اخ تجارتی به افغانستان )و  مچنان از افغانستان( آ از گردد، پیشنیاد نماید.

احمدد از وزارت امور خدارجد  امریکدا سددددریر گرتده بود کده در زمینده  منتظر ددایدت ر برخ خود بداقی میمداندد. در عین حدال، عزیز 

 ( 6)خوا ش نمود تا سریر "بائیرود" نیز پیشنیادات خود را براخ حل بحران بوجود آمده ارایه نماید. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 18تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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 : یادونه

 

ارزیابی موضدعییرخ حکومت پاکسدتان نشدان مید د که موضدع اتخا  شدده  یر عقالنی بوده، منجمشه به خاطر آنکه پاکسدتان خود 

ن در روابط اش با کشور  مسایه  بود. دلچسپتر آنکه کراچی در عین حال سعی می نمود تا نقش متین مبتکر و محرا بروز بحرا

 کننده را نیز بازخ نماید. 

موازخ با فشددار اخ که باالخ حکومت پاکسددتان بخاطر باز نمودن دوبارۀ نمایندگییاخ تجارتی افغانسددتان در آنسددوخ خط دیورند 

تا  ددراعظن افغانسدتان را نیز معتقد بسدازد که بر مرتوح شددن دفاتر قنسدولی و تجارتی   دورت مییرفت، واشدنیتن سدعی میکرد

 بیش از حد پافشارخ ننماید و طی یا ترا منام  با آ از مجدد مناسبات تجارتی موافقت کند. 

فغانسدتان محمد داوود مالقات  نیایت ارزشدمندخ را با  ددراعظن ا  1961سدپتمبر   13"بائیروود" سدریر امریکا در کابل به تاریخ 

انجان داد. سدریر محتواخ پیان "باواولس" معین وزارت امور خارج  امریکا را به  ددراعظن افغانسدتان رسداند. بخاطر جشوگیرخ از 

نزدیکی بیش از حد افغانسدتان با اتحاد شدوروخ، مخ دو دأ در بارۀ امور مرتبط به ترانسدپورت و انتقاالت، سدریر به محمد داوود 

که حکومت امریکا امکان ایجاد مسددیر جدید ترانسددپورتی را از طریق قشمرو ایران و اسددتراده از بنادراینکشددور را مورد خبر داد 

 بررسی قرار مید د. 

"بداواولس"  مچندان یداد آورخ نمود کده ایداالت متحددۀ امریکدا در نظر دارد کمدا  داخ تدازه را بده افغدانسددددتدان مبد ول بددارد، لیکن 

 اساسی تأمینات )واردات( قطع نیردد.  مشروط به آنکه مسیر

محمد داوود به سددریر "بائیروود" گرته بود: "به نظر میرسددد که واشددنیتن از محتواخ موضددوع بخوبی آگا ی ندارد. تشددند کنونی 

  ریشدده در الینحل ماندن مسددئشه اخ ا ددشی دارد."  محمد داوود پیشددنیاد نمود تا "واشددنیتن مسدداعی خویش را براخ حل مسددئشه اخ

 مرکزخ میان افغانستان و  مسای  شرقی آن، یعنی رفع معضش  پشتونستان متمرکز سازد."  دراعظن افغانستان در ادامه :

"پاکسدتان به آن باور اسدت که  رگاه دسدتانش باز باشدد، در این دورت می تواند معضدشه اخ پشدتونسدتان را با توسدل به زور یا 

متحدۀ امریکا میخوا ن خاطر نشددان بسددازن که  رگاه پاکسددتانییا به روش  فعشی   طرفه بسددازد. منحیث یا دوسددت  دداد  ایاالت

خویش ادامه د ند، در این دورت خطاخ بزرگی را مرتکد خوا ند شدد. سدرتنبه گی آنیا براخ داون پالیسدی کنونی در قبال مسدئشه 

 اخ پشتونستان، منجر به وقوع فاجع   ولناا در تمان منطقه خوا د شد." 

افغانسدتان خطاد به "بائیروود"  مچنان  رد را متین سداخت که در بارۀ مسدئشه اخ پشدتونسدتان سدکوت اختیار نموده و  ددراعظن  

جیان مشدکل اسداسدی و موضدعییرخ حکومت افغانسدتان  آگا ی عینی ندارد. معشومات اندکی  ن  که انتشدار میابد، معمون نماینیر 

می نمود که حکومت افغانسدتان  یچیاه چیزخ را که در تضداد با ا دول  موضدعییرخ حکومت پاکسدتان اسدت.  ددراعظن تأکید

منشدور سدازمان مشل متحد  و پالیسدی  اخ امریکا قرار داشدته باشدد نخواسدته اسدت. محمد داوود ضدمن دفاع از موضدعییرخ خویش 

ه نمود : "افغانسددددتان به امریکا به اعالمی  "جان کینیدخ"، رئیس جمیور امریکا در بارۀ حق خود ارادیت مشل اشدددداره نموده عالو

 منحیث کشورخ که از حقو ، آزادییا و حق خود ارادیت مشتیاخ مستضعف دفاع می نماید، می نیرد."

محمد داوود سدپس به معضدشه اخ پشدتونسدتان طورخ تماس گرفت، که زمینه را براخ گرتیو اخ بعدخ باز نیه میداشدت. او ضدمنأ 

تأکید دارد که پشددتونیا تحت شددرایط حاکن در آنسددوخ دیورند احسدداس خوشددبختی می نمایند.  اظیار نظر نموده بود : " پاکسددتان

حق ابراز نظر آزاد  پشدتونیا   –حکومت افغانسدتان ا درار می ورزد که این مسدئشه واقعیت ندارد. ییانه  دف حکومت افغانسدتان 

ان زندگی نمایند، او )محمد داوود( به سدریر قول مید د می باشدد.  رگاه به اثبات برسدد که پشدتونیا میخوا ند تحت حاکمیت پاکسدت 

 (7)که حکومت افغانستان این ت مین باشندگان آنسوخ دیورند را به رسمیت خوا ند شناخت." 

در میان نخبه  اخ پشدتون آنسدوخ خط دیورند اندیشدید و مسدئشه اخ این بدان معنا بود که باید در مورد یا "فورمول  مه پرسدی"  

 پشتونستان را حل نمود. 

لیکن "بائیروود" به این موضدددوع تماس نیرفت، معکوسدددأ تالش نمود مغشق بودن مسدددئشه را از دیدگاه ایاالت متحدۀ امریکا به  ن 

ل عمومی خود ارادیت مشل حمایت می نماید، لیکن  ددحبت خود توضددیم د د. "بائیروود" ضددمنأ یاد آور شددد : "امریکا از ا دد 

ایاالت متحده از کشددوریکه که بخوا د این ا ددل را در کشددور دوسددت امریکا عمشی نماید  حمایت نخوا د کرد." سددریر  مچنان 

کده بیدانیر سددددخندان خود را کده بده محمدد نعین گرتده بود، تکرار نمود : " ایداالت متحددۀ امریکدا عالین و آثدارخ را در دسدددددت نددارد 

اسدتقالل طشبی در میان پشدتونیاخ آنسدوخ خط دیورند باشدد." این گرت  سدریر واقعیت داشدت. لیکن این جمشه به چه معنا بودن به آن 

به یا نحوه اخ  مه پرسدی را در میان پشدتونیاخ سدرشدناس آنسدوخ   می توانسدتمعنا بود که پاکسدتان بدون احسداس کدان خطرخ  
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زد، و به این ترتید راه را براخ رفع ییانه و شدداید  ن اسدداسددی ترین مانع میان افغانسددتان و پاکسددتان باز خط دیورند به راه بیاندا

 نماید. 

 درف نظر از عدن دسدترسدی به نتاید مثبت، واشدنیتن به مسداعی خود بخاطر رفع بحران میان دو کشدور ادامه داد. ایران نظر به 

ا در مسداعی  دشم آمیز  یدخل بوده و فعالیت  ایش در تبانی و  ما نیی کامل مسداحت دومین کشدور بزرگی بود که پس از امریک

 ( 8)با واشنیتن قرار داشت. 

پاکسدتان، تمرکز باالخ از سدر   -برنام  اقدامات ایاالت متحدۀ امریکا بسدیار سداده بود : ح ف مسدئشه اخ پشدتونسدتان از مناسدبات افغان

کاال ا و بار اخ افغانسددتان از طریق پاکسددتان. در عین حال، برخی از جزئیات  گیرخ روابط تجارتی میان دو کشددور و ترانزیت

: بحران را پاکستان تحریا نموده بود، لیکن فشار اساسی را امریکا باالخ افغانستان وارد می ساخت. عشت این مسئشه   انددلچسپ  

امریکا، موقف پاکسدتان منحیث متحد امریکا   را می توان به شدرح  یل توضدیم داد :  درف نظر از نو آورییا در سدیاسدت خارجی

 نوز تغییر نیافته بود. با آنکه پاکستان براخ ادارۀ "کینیدخ"  دییر از ا میت خا ی که قبأل حین ادارۀ رئیس جمیور "ائیزینیاور" 

 در منطقه داشت، از دست داده بود.  

تأکید می نمود. امریکا به فعالیت   ان در آنسدوخ خط دیورندپاکسدتان بر حرظ تجارت، لیکن بدون دفاتر قنسدولی و تجارتی افغانسدت 

 اخ خویش شدددت می بخشددید و کوشددش می کرد تماسددیاخ خود را با اعشیحضددرت محمد ظا رشدداه بیشددتر بسددازد. از آنجائیکه 

ید. ظا رشددداه موضدددعییرخ نرمتر داشدددت، این مورد واشدددنیتن را امیدوار می سددداخت که باالخره به کدان ترا می خوا ند رسددد 

امریکائییا حین گرتیو با پادشاه بر دوستی  ادقان  واشنیتن با کابل تأکید می وزیدند، از منابع عظین مالی و دیپشوماتیکی که براخ 

به م ددرف رسددیده بود یاد آورخ می نمودند.  دف امریکا از منابع مالی عبارت از  زینه  اخ بود که   1955رفع بحران سددال  

ال سدریع کاال ا )بار ا( به افغانسدتان و از افغانسدتان به خارت به م درف رسدیده بود. واشدنیتن به خاطر آورد آنیاه براخ تأمین انتق

در رابطده بده ترانزیدت یدا حدادثد  تدأریخی بود، و ایداالت متحددۀ امریکدا بدا تخ ددددیل  1958می  29کده انعقداد موافقتندامد  مورخ  

امکانات  راه آ ن در قشمرو پاکستان و تقوی  ظرفیت  اخ جاده  اخ موتر رو مبالغ  نیرت مالی براخ توسعه اخ ظرفیتیاخ  بنادر، 

در افغانسددددتان و پاکسددددتان عمأل از تطبیق آن حمایت می نمود. سددددریر امریکا  مچنان یاد آورخ نمود : "حکومت ایاالت متحده 

ارییاخ نیایت عظین و مسداعی انجان شدده به  دمیمانه امیدوار اسدت که پادشداه و حکومت افغانسدتان موافق اند که اینیمه سدرمایه گز

  (9) در نخوا ند رفت. 

سدریر امریکا حین مالقات با پادشداه یاد آورخ نمود : " پاکسدتان، مانند افغانستان دوست ندارد وقتی از کما  ا به مثاب  ابزار فشار 

تان معقول به نظر نمی رسددد." سددریر به پادشدداه سددیاسددی باالخ آن اسددتراده می نمایند. بنابرین، نظری  کنترول امریکا باالخ پاکسدد 

اطمینان داد که واشدنیتن  یچیونه اطالعی از قبل، در بارۀ برنام  مسددود سداختن قنسدولییرییاخ افغانسدتان نداشدته اسدت. و دفعتأ 

ه در عر دد  یا بار دییر  ُشدددار داد که تالش بخاطر به دریافت کما  ا از اتحاد شددوروخ براخ اسددتقالل افغانسددتان، منجمش

  (10)ترانسپورت و موا الت خطرناا تمان خوا د شد. 

وزیر امور خارج  ایاالت متحدۀ امریکا "د ن راسدا" به سدریر خود در کابل وظیره سدپرد تا به ر برخ افغانسدتان پیشدنیادات معینی 

دن مناسدبات" عبارت از آن بود تا را پیرامون پروسد  عادخ شددن مناسدبات با پاکسدتان ارایه نماید. محتواخ اسداسدی "طرح عادخ شد 

به مأمورین بانکی افغانسددتان اجازه داده شددود که در آنسددوخ خط دیورند حضددور یابند و باالخ اسددناد مربوط به انتقال کاال ا کار 

. این نمایند. گرته می شددد که حتی اتباع کشددور اخ سددون نیز اجازه خوا ند داشددت در تنظین و ترتید اسددناد مت کره  مکارخ نمایند

پیشدددنیاد ظا رأ کامأل عمشی  به نظر میرسدددید. درنتیج  تطبیق آن، به تدرید، امکان انتقال کاال اخ افغانسدددتان از طریق پاکسدددتان 

 تبشیغاتی مییا مییردید.  -بدون بیو و میو اخ زاید سیاسی

عظن اش، یعنی محمد داوود لیکن درج  تشددند مناسددبات میان دو کشددور به حدخ باال بود که اعشیحضددرت با موضددعییرخ  دددرا

 ( 11)کامأل  ن  دا شده بود. 

در اسدتقامت افغانسدتان نیایت فعال  1961اسدناد وزارت امور خارج  ایاالت متحدۀ امریکا بیانیر آن اسدت که واشدنیتن در سدپتمبر 

ا را در اسددتقامت افغانسددتان و پالیسددی امریکا در قسددمت پاکسددتان نیز فعالتر به نظر میرسددید. اما  رگاه اقدامات  امریکشددده بود.  

پاکسدتان مقایسه نمائین، پاکستان بیشتر در عطف توجه واشنیتن قرار داشت. ایاالت متحدۀ امریکا با رئیس جمیور پاکستان نرمتر، 

 محتاط تر برخورد می نمود، در حالیکه باید برعکس می بود. 

محرن داشدتند مالا قضداوت قرار د ین، درمیابین که طی ماه  اخ   رگاه مطالد نشدر شدده در رسدانه  ا و اسدنادخ را که قبأل ُمیر

سددددریر امریکا در پاکسددددتان  ددددرف یا بار ر نمود و  دایت مالقات با ایود خان را براخ  ارای    1961اکتوبر   –سددددپتمبر 
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ی سدریر امریکا "د ن راسدا"، عنوان   1961سدپتمبر   17موضدعییرخ ایاالت متحدۀ امریکا به دسدت آورده بود. در تشیران مورخ  

 در پاکستان  دایت داده شده بود تا  رچه زودتر با ایود خان مالقات نموده و مسایل آتی را با او مطرح سازد :   

پاکسدتان را با   -. رئیس جمیور عمیقأ از چیونیی انکشداف اوضداع نیران می باشدد. اخبار و وقایعی مربوط به مناسدبات افغان1

یود خان اطمینان داده اسدت که تجارت ترانزیتی میان پاکسدتان و افغانسدتان در حالت عادخ خود باقی دقت تمان تعقید می نماید. ا

 خوا د ماند و امریکا از اینکار استقبال نموده، آنرا نور نوید بخشی براخ سایر موارد تاریا مناسبات بین دو کشور میداند. 

شدور شدما براخ حرظ روابط ترانزیتی با افغانسدتان را امریکا به افغانیا .  جاند پاکسدتان موافقت نموده تا ت دمین عدن مخالرت ک2

خبر د د. ما از اعتماد پاکسدتان اظیار امتنان می نمائین. رئیس جمیور "کینیدخ" به پادشداه افغانسدتان نامه اخ ارسدال خوا د داشدت، 

ان خوا د سدداخت که پاکسددتان عالقمند حرظ روند و  ضددمن آن نیرانی خود را در بارۀ وقایع ابراز خوا د نمود و اکیدأ خاطر نشدد 

انتقال بار ا )کاال ا( میان دو کشددور بوده، و  مچنان تأکید خوا د نمود که واشددنیتن حاضددر اسددت  مکارخ ُحسددن نیت خود را 

راخ بخاطر رسدددیدن به آشدددتی به جواند متنازع پیشدددنیاد نماید. حکومت امریکا  مچنان، توجه پادشددداه را به عواقد خطرناا ب 

 توسعه اخ اقت ادخ افغانستان و تطبیق سایر برنامه  اخ  مکارخ نسبت مسدود شدن سرحد معطوف خوا د داشت. 

حمل و نقل گامیاخ عمشی براخ احیاخ    برداشدتن  عنوانی پادشداه افغانسدتان ت دریم خوا د نمود نمود که  شرئیس جمیور در نامه ا

 میان دو کشور موجد بیتر شدن روابط در ُکل بین آنیا خوا د شد.  عادخ کاال ا

مشترت اسدددت که میان پاکسدددتان و امریکا اختالفات تکتیکی وجود داشدددته، لیکن حکومت امریکا مطمین    . ایاالت متحدۀ امریکا3

افغانسددتان و جشوگیرخ از   اسددت که ا داف واشددنیتن و کراچی در اسددتقامت افغانسددتان یا سددان بوده، و عبارت از حرظ اسددتقالل

مداخش  اتحاد شدوروخ می باشدد. حکومت امریکا در حال حاضدر مایل نیسدت تب دره اخ در مورد تشددید تشدند از جاند افغانسدتان 

 داشته باشد، لیکن حکومت ما معتقد است که تداون توقف مناسبات باعث بر ن خوردن ا دف  مشترا ما می شود. 

ر یا بحران جدخ با بالا کمونیسدتی گردیده که محور آنرا "بحران برلین" تشدکیل مید د. این تشدند جیان آزاد  مین اکنون درگی 

دسدددت به انجان اقدامات  احتماال اوت خوا د گرفت. در عین حال، امکان آن نیز میرود که کمونیسدددتیا موقع را مسددداعد دانسدددته،

مبالغ  اتحاد شدوروخ با یونان در رابطه به مانور اخ ناتو است    خرابکارانه در سدایر مناطق جیان بزنند. جیان آزاد شدا د جعل و

مسددکو با نمایش اسددناد مربوط به پیمان "سددنتو" در دفتر قنسددولی شددوروخ در اسددتانبول تالش می نماید ترکیه را در وضددعیت 

د تیدید قرار داده اسددت. و نامطشود قرار د د  ایران را بخاطر عضددویت اش در پیمان "سددینتو" با اقدامات شدددید دیپشوماتیا مور

باالخره،  یچ تردیدخ وجود ندارد که کمونیسدتیا از بُن بسدت در مناسدبات پاکسدتان و افغانسدتان اسدتقبال نموده از آن به سدود خود 

 استراده خوا ند کرد. 

 1955حوادث سدال    : "طوریکه تجرب  ونماید  . در خاتمه، سدریر وظیره داشدت به رئیس جمیور پاکسدتان )ایود خان( یاد آورخ4

نشددددان میدد د، افغدانیدا به عشدت عزت نرس بشندخ که دارند می توانند کامأل به دان شددددوروخ بیافتند. ایاالت متحدۀ امریکا در برابر 

 رنوع تالش افغانسدتان یا کشدور اخ دییر به  دف تخرید مناسدبات امریکا و پاکسدتان با تمان قاطعیت ایسدتادگی خوا د کرد. به 

ایاالت متحدۀ امریکا، بیترین شدیوه براخ دسدترسدی به  دف مشدترا، احیاخ ترانزیت و تجارت عادخ میان اسدالن   نظر  حکومت

 آباد و کابل در زودترین فر ت می باشد.

در پدایدان ر نمود، "د ن راسدددددا" اظیدار امیددوارخ می نمود کده جواد ظدا رشددددداه می تواندد بده روندد متد کره جدان تدازه بدد دد، و  

قبول  ردو جاند گردد. رئیس جمیور باور دارد که  مکارخ پاکسددتان در  مچو شددرایط می تواند بیترین نمون    سددرانجان مورد

 (12)دوستی خشل ناپ یر میان امریکا و پاکستان باشد.

 مرور مکاتب  دیپشوماتیا سدددرارتخانه  اخ ایاالت متحدۀ امریکا با وزارت امور خارج  این کشدددور و فعالیت سدددرراا در کابل و

کراچی، به آن نتیجه میرسداند که افغانسدتان باید در این ماجراا سدرخن می نمود و با شدرایط وضدع شدده از طرف پاکسدتان آشدتی 

میکرد. در واقعیت، واشددنیتن از پاکسددتان چیز مشددخ ددی را تقاضددا نمی نمود، فقط میخواسددت تا پاکسددتان محتاطانه عمل نماید و 

 نگ سدازد. واشدنیتن نشدان میداد که با کراچی مناسدبات قابل اعتماد و در شدأن یا را متحد اقدامات اش را پیوسدته با امریکا  ما

دارد. افشداخ محتواخ نام  رئیس جمیورخ "کینیدخ" به ایود خان که عنوانی پادشداه افغانسدتان نیاشدته شدده بود، نیز بسدیار معنا 

 دار بود. 

ه مسددداعی وزیر خارجه اش )د ن راسدددا(، معاونان وزیر و سدددررأخ رئیس جمیور "جان فیدجیرالد کینیدخ" مشدددا ده می نمود ک

امریکا در افغانسدتان و پاکسدتان نتیجه نمی د د. آنیاه، ت دمین گرفت سدطم اشدتراا کشدورش را  یا بار دییر در حل و ف دل 
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کدابدل و کراچی تحدت  منداقشددددده بده طور قدابدل مالحظده بداال ببرد. "کینیددخ" این بدار میدانجییرخ امریکدا را براخ رفع بحران میدان

 نظارت شخل خود پیشنیاد نمود. 

 تأریخچه اخ پیشنیاد م کور یا نوع ماجرا را در بطن خویش پنیان نییداشته است. 

دانشمند و دیپشومات "دینیز کوکس" در کتاد خاطرات خود می نویسد که رئیس جمیور "کینیدخ"  مکارخ ُحسن نیت خویش را به 

لیکن در بارۀ تأریخ پیشدنیاد رئیس   (13)و رئیس جمیور پاکسدتان ایود خان  مزمان پیشدنیاد نمود.  پادشداه افغانسدتان ظا رشداه  

جمیور "کینیدخ" معشومات دقیق در دسددترس نیسددت. عبدال ددمد  وث، معین اسددبق وزارت امور خارج  افغانسددتان و دیپشومات 

رخ حسدن نیت اش را براخ احیاخ مناسدبات عادخ میان  مکا 1961حرفه اخ یاد می نویسدد که رئیس جمیور "کینیدخ" در اکتوبر  

  (14)دو کشور پیشنیاد نمود. 

تا جائیکه ارزیابی و تحشیل اسدناد وزارت امور خارج  امریکا نشدان مید د وقایع منطق درونی خود را داشدته و انکشداف اوضداع 

دشداه افغانسدتان به رشدت  تحریر درآمد. سدپس عنوانی پا  1961سدپتمبر   17طور دییرخ بود. نخسدت نامه اخ "کینیدخ" به تأریخ 

سددپتمبر،  20سددپتمبر به سددرارت امریکا در کابل موا ددشت نمود. نامه  مان روز، یعنی به تأریخ   20پیان )نام ( مت کره به تأریخ 

 پس از تغییر در متن و کسد توافق نیائی وزارت امور خارج  امریکا، به دربار پادشاه ارسال گردید. 

از آن، در شددروع سددپتمبر، سددریر "بائیروود" حین اجراخ  دایت وزیر امور خارجه سددعی نمود توافق پادشدداه را براخ   اندکی قبل

انجان مالقات کارخ میانجییران امریکائی  را با پاکسددتان به دسددت بیاورد.  دف از "مالقات کارخ" جشوگیرخ از قطع تجارت در 

سدپتمبر  06ناسدبات دیپشوماتیا بود. کابل اعالن داشدته بود که م دمن اسدت به تاریخ امتداد سدرحد و به تعویق انداختن زمان قطع م

 مناسبات دیپشوماتیا را با کراچی قطع نماید.  

پس از آنکه ت دددمین انسدددداد سدددرحد از جاند حکومت افغانسدددتان دییر به یا واقعیت تمان عیار مبدل شدددده بود، رئیس جمیور 

براخ باز شددن آن پیشدنیاد نمود. نام  رئیس جمیور مخت در بود. او نیرانی شددید شدخ دی "کینیدخ" خدمات  حسدن نیت خود را  

خود را نسدبت به قطع مناسدبات دیپشوماتیا میان افغانسدتان و پاکسدتان ابراز میداشدت. به خاطر آنکه متن نیایت  دمیمان  نامه را 

دوسدت شدما، نیایت دشدوار اسدت )تشخ اسدت( ت دور نمود   احسداس نمود، کافیسدت بند آتی آنرا مرور نمود : " براخ من، منحیث یا

که مسداعی حضدور اعشیحضدرت شدما که  دف جزا دسدترسدی مردن افغانسدتان به زندگی معا در، تعالی و آزادخ ندارد، می تواند 

ع ایجاد در معرض آسدید قرار گیرد، و  مچنان در مسدیر تالشدیاخ ایاالت متحدۀ امریکا بخاطر رسداندن کما به افغانسدتان موان 

 گردد." 

در پیان، رئیس جمیور یا بار دییر تکرار می نمود که به باور او آ از مجدد انتقال کاال ا و بار ا میان افغانسدددتان و پاکسدددتان 

مطابق موافقتنام  جارخ ترانزیت، عشت مرکزخ بروز تشددند کنونی را از بین خوا د برد. رئیس جمیور خاطر نشددان می سدداخت 

ند پاکسددتان اطمینان حا ددل نموده که عبور و تردد ترانسددپورت را بین دو کشددور بر اسدداس موافقتنام  فوقأ یاد که "امریکا از جا

 شده حرظ  می نماید"." "کینیدخ" تأکید می نمود که براخ شخل او تعید پاکستان "عن ر امیدوار کننده است." 

رخ پاکسدتان در جریان قرار داده شددند. سدپس یا فشدار نرن به تعقید آن،  ددراعظن و وزیر امور خارج  افغانسدتان، از موضدعیی 

ابزارخ دییرخ نیز باالخ پادشدداه به شددکل "یاد آورخ"  ددورت گرفت. در"یاد آورخ" گرته می شددد که کما  اخ ایاالت متحدۀ 

بود." مندرجات امریکا براخ برنامه  اخ توسددددعه اخ در افغانسددددتان وابسددددته به انتقال کاال ا از طریق قشمرو پاکسددددتان خوا د  

 پاراگراف بعدخ دلچسپ تر است، "کینیدخ" می نوشت : 

"... به  مین دلیل اسدت که من جسدارت نموده از خود می پرسدن : " آیا آن اعشیحضدرت نمی خوا ند اقداماتی را روخ دسدت بییرند 

بار دییر بر ارای  خدمات حسددن   پاکسددتان مجددأ آ از گردد." رئیس جمیور یا –تا تردد کاال ا از طریق سددرحدات افغانسددتان  

نیت از جاند خود تأکید ورزیده و خاطر نشددان سدداخت که حاضددر اسددت شددخ ددأ در تدوین طرحی براخ بیرون رفت از معضددش  

  (15)ترانزیت  مکارخ نماید. 

نین سدداعت طول   سددریر "بائیروود" با پادشدداه افغانسددتان ظا ر شدداه مالقات نمود. گرتیوخ آنیا یا و  1961سددپتمبر   20به تأریخ 

سددددپتمبر وزیر   17کشددددید. سددددریر "بائیروود" پیان کتبی رئیس جمیور "کینیدخ" را به پادشدددداه سددددپرده و محتواخ تشیران مورخ  

 امورخارج  امریکا "د ن راسا" را به حضور پادشاه  تقدین نمود.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 18تر 9 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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 : یادونه

 

ابتکار عمل را به دسددت خود گرفته بود. در ابتداا محمد ظا رشدداه از تمایل نیا رئیس جمیور امریکا ابراز حین گرتیو، پادشدداه  

امتنان و قدردانی نموده، اما در مورد پیان رئیس جمیور امریکا چیزخ نیرته،   درف یاد آورخ نمود که آنرا باید با تعمق مطالعه 

یا بیتر بیوئین اتیامات را به آدرس پاکسدتان برشدمرد. ایاالت متحدۀ امریکا نیز نماید. لیکن اعشیحضدرت یا سدشسدشه اعتراضدات را  

قسدمأ مورد نقد قرار مییرفت. اعشیحضدرت اظیار تأسدف نمود که "واشدیتن تا اکنون نتوانسدته مثمر واقع شدود و پاکسدتان را وادار 

 نماید تا خوددارانه عمل نماید." 

بود در برابر اقدامات اخیر پاکسدتان به ضدد منافع افغانسدتان، بشکه پاسدخی در برابر روش این سدخنان پادشداه نه تنیا عکس العمشی  

نظامیان آن کشدور نیز بود. کابل معتقد بود که پالیسدی نظامیان پاکسدتان نه تنیا به کشدور اخ منطقه، بشکه به خود مردن پاکسدتان نیز 

آن نظر اسددت که اقدامات اخیر پاکسددتان از قبل و دقیق برنامه  دددمه میرسدداند. اعشیحضددرت در ادامه : "حکومت افغانسددتان به 

ریزخ شده، و  دف آن محرون ساختن افغانستان از حق ترانزیت، که حق طبیعی آن است، می باشد. ترانزیت طی سالیاخ متمادخ 

 از این مسیر جریان داشته و نباید کسی سد را ی آن واقع شود."

یا عالن درد یاد آورخ نمود که پاکسدتان سدرحد را حتی بر روخ مردن کوچی نیز مسددود سداخته،  پادشداه افغانسدتان به تعقید آن با 

 عمشی که یا اقدان نیایت  یر بشرخ به حساد میرود. 

در عکس العمل به یاد آورییا و مالحظات سدریر در خ دول تیدید به افغانسدتان از شدمال، پادشداه گرته  اخ قبشی خود را یا به 

 د : "اساس سیاست افغانستان را  یانت و حرظ استقالل کشور تشکیل مید د."یا تکرار نمو

حین م اکرات مت کره، پادشداه افغانسدتان از تعامل مروت در مناسدبات بین المششی و دیپشوماسدی اسدتراده نموده، خطاد به سدریر گرت  

د و خوا ش نمود تا از سدخنان اش یادداشدت که آرزو دارد با وخ، نه منحیث یا شداه، بشکه به  درت یا فرد عادخ  دحبت نمای 

 تحریرخ برداشته نشود.

پادشاه سپس موضعییرخ افغانستان را در رابطه به مسئشه اخ پشتونستان بیان داشت. اعشیحضرت تأریخچ  زندگی اقوان پشتون را 

ساخت، و بجاخ آن حدود م نوعی  در آنسدوخ خط دیورند تشریم نموده تأکید ورزید : " تأریخ را با " خط کشی"، نمی توان نابود

ایجاد نمود." پادشداه یاد آور شدد که البی پاکسدتان در ا  ان عام  ایاالت متحدۀ امریکا ت دور نادرسدت را در این باره ایجاد نموده 

ریکا اسددت. به باور شدداه، افغانسددتان در اسددتقامت پشددتونسددتان سددیاسددت معقول را پیش می برد. او حتی اظیار اطمینان نمود که ام

سرانجان به حقانیت موضعییرخ افغانستان پی خوا د برد. شاه در البالخ سخنانش خاطر نشان می ساخت : " در مقایسه به ا ول 

که کشدور ما  خود را به رعایت آن متعید میداند، خسدارات فراوانی را که در حال حاضدر افغانسدتان متقبل می شدود، در درج  دون 

 (16)قرار دارد. 

تاید این مالقات نشدان مید د که پادشداه اسداسدأ باالخ دو موضدوع تمرکز نموده بود : محکون نمودن موضدعییرخ پاکسدتان ارزیابی ن 

 و ارای  ثبوت براخ توجیه حقانیت افغانستان در مسئشه اخ پشتونستان.

 می رسید.در بیان مسایل فو  ال کر کدان تراوت  نظرخ میان پادشاه و  دراعظن او، محمد داوود به نظر ن  

پادشدداه کدان نظر مشددخ ددی پیرامون رفع بحران بوجود آمده ارایه نمیکرد و در قسددمت ارای  جواد به پیان رئیس جمیور "جان 

 کینیدخ" نیز عجشه نداشت. 

منجمشه طوریکه از اقدامات  واشدنیتن در نیم  اول ماه سدپتمبر برمیاید، امریکا به آن باور بود که افغانسدتان از محا درۀ اقت دادخ،  

 از احتمال کا ش کما  اخ ایاالت متحده و بر ن خوردن موا الت بیشتر از دییران رند و آسید می دید. 

می نمود، یعنی ارتباطات ترانسپورتی خود را با پاکستان از و عقد نشینی  میامدافغانستان باید به  وش   ، به زعن واشنیتنبنابرین

خوا د نمود تا اینکار به طور طبیعی، بدون شددادیان  پاکسددتان و بدون آنکه آد رو سددر مییرفت. امریکا از جاند خود مسدداعدت  

 ریزخ شود، عمشی گردد. 

ایداالت متحددۀ امریکدا  در روش خویش بدا کدابدل طورخ وانمود می سددددداخدت، کده گویدا افغدانیدا خود شدددددان، بددون کددان دلیشی بحران 

 موده اند. شرقی خویش خشق ن  –مت کره را در روابط با  مسای  جنود 

طوریکه یاد آورخ  ددورت گرفت، محتواخ پیان  رئیس جمیور "کینیدخ"  که عنوانی پادشدداه افغانسددتان نیاشددته شددده بود، پیش از 

 پیش به اطالع ایود خان رسانده شده بود.  
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 18تر  10 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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 : یادونه

 

تمدادخ که به حیدث نوراحمدد اعتمدادخ مأمور عالی رتبد  وزارت امور خارج  افغدانسددددتدان، نوراحمدد اع  1961اکتوبر  03به تاریخ 

مدیر یکی از بخشدیا در وزارت امور خارجه ایراخ وظیره می نمود، کاپی پاسدخ اعشیحضدرت را به پیان رئیس جمیور "کینیدخ" به 

سددریر "بائیروود" سددپرد. این جواد فورأ به واشددنیتن ارسددال گردید.  دف از این اقدان فورخ در آن بود تا رئیس جمیور قبل از 

وال، سدریر افغانسدتان در واشدنیتن، که قرار بود پیان جوابیه را به "کینیدخ" رسدمأ بسدپارد، با محتواخ آن آشدنا شدود. مالقات با میوند

محتواخ پیان پادشدداه را نمی توان یا رنگ ارزیابی ارزیابی نمود. پادشدداه نیرانی امریکا را از بابت قطع مناسددبات دیپشوماتیا 

نمود. او  مچنان به نمایندگی از دولت اش اظیار امیدوارخ می نمود که حکومت امریکا با میان کابل و کراچی عالی ارزیابی می 

در نظرداشدت روابط دوسدتانه اش با پاکسدتان تالش  مه جانبه مب ول خوا د داشدت که دفاتر افغانی در آنسدوخ خط دیورند مجددأ به 

مسددوولیت تطبیق حقو  ترانزیتی افغانسددتان را در آنسددوخ خط فعالیت خود آ از نمایند. به زعن حکومت افغانسددتان، دفاتر م کور 

دیورند به دوش داشددتند. بناًا، امریکا می تواند براخ کا ش تشددند میان دو کشددور و برگشددت مناسددبات به حالت عادخ، مسدداعدت 

خ حل موضددوع عالی نماید. پادشدداه در پایان نامه یاد آورخ می نمود که دلچسددپی شددخل رئیس جمیور ایاالت متحدۀ امریکا برا

ارزیابی خوا د شددد. اعشیحضددرت اظیار امیدوارخ می نمود که مسدداعی مسددتمر امریکا در اسددتقامت م کور براخ احیاخ مجدد 

به عبارۀ دییر پادشداه از نقش دولت امریکا منحیث میانجییر   (17)مناسدبات عادخ میان افغانسدتان و پاکسدتان ممد واقع خوا د شدد.  

 استقبال می نمود. 

با اینیمه، پادشدداه الزن دید در پیان اش به رئیس جمیور "کینیدخ" توضددیم د د که "وضددعیت متشددند به  ددورت قطع در نتیج  

اقدامات یا جانب  پاکسددتان بروز نموده اسددت. پاکسددتان اقدامات اش را به بیانه  اخ کامأل وا ی، گویا برخاسددته از فعالیت  اخ 

افغانسدتان انجان داده اسدت. پادشداه خاطر نشدان سداخت که ترانزیت به اسدتقامت بنادر و از آنجا خرابکاران  دفاتر قنسدولی و تجارتی 

به شددبیه قارۀ  ند که در آن دو دولت، یعنی  ند و پاکسددتان به میان آمده اند از امورات داخشی، حق عنعنوخ و تأریخی افغانسددتان 

یاده می نمودند. حق ترانزیت و وسدایل مربوط به ترانزیت از اختالفات می باشدد که عمأل  مین قنسدولیرییا و دفاتر تجارتی آنرا پ 

 سیاسی موجود میان دو کشور کامأل مجزا استند."

 شاه در ادامه :  

"با تأسدف، حکومت پاکسدتان  مواره در مسدیر ترانزیت موانع ایجاد نموده و به این ترتید حق مسدشن افغانسدتان را براخ اسدتراده از  

ی به چشند کشدانیده و حتی کوشدیده آنرا کامأل به محا دره درآورد. مبر ن اسدت که اینیونه اقدامات به خاطر وارد تجارت ترانزیت 

نمودن فشار سیاسی باالخ افغانستان تعمیل می شود. حکومت ما پیوسته تأکید می نماید که حق مسشن و تأریخی ما در قبال ترانزیت 

ی نماید.  رگونه اقدامات در جیت منتری سدددداختن این حق و  رنوع لجاجت مقامات را  یچ کسددددی نمی تواند مبدل به خیرات د 

پاکسدتانی براخ افغانسدتان  یر قابل پ یرش اسدت.اینیونه اقدامات پاکسدتان، تخشف  دریم و بی شدرمانه از حقو  افغانیا پنداشدته می 

 شود."

ئی اقت دادخ کشدور تالش دارد. مردن ما کما  اخ ایاالت پادشداه مجددأ تأکید نمود که حکومت افغانسدتان براخ توسدعه و شدیوفا 

 متحدۀ امریکا را براخ دسترسی به ا داف بزرگ و مغشقی که در برابر دولت ما قرار دارد عالی ارزیابی می نماید. 

امریکا را در به این ترتید، پادشداه با شدرافیت تمان خاطر نشدان سداخت  که اقدامات پاکسدتان عمأل تطبیق برنامه  اخ توسدعه اخ  

افغانسدتان بر ن میزند. با در نظر داشدت وضدعیت بوجود آمده اعشیحضدرت  مچنان ت دریم نمود که احیاخ مجدد ترانزیت  درف 

زمانی امکان پ یر خوا د بود که سدداختار اخ مربوطه )دفاتر( افغانسددتان بتوانند مثل سددابق در آنسددوخ خط دیورند به کار خود به 

و  رگاه حکومت پاکسدتان در موضدعییرخ خویش از سدرتنبه گی کار بییرد، در این  دورت افغانسدتان   طور عادخ  ادامه د ند.

بددیشی جز آنکده بده حکومدت ایداالت متحددۀ امریکدا پیشددددنیداد نمدایدد تدا منبعدد کمدا  داخ دوسددددتدانده اش را از طریق ایران ادامده د دد، 

 نخوا د داشت. 

 یل  جمع بندخ نمود : موضعییرخ پادشاه افغانستان را می توان بطور  

 افغانستان از میانجییرخ ایاالت متحدۀ امریکا استقبال نموده، آنرا با امتنان می پ یرد   -

 بحران در اثر اقدامات پاکستان به میان آمده است   -

ات  مقامات پاکستانی تراتزیت کاال ا و بار اخ افغانی از طریق پاکستان حق تاریخی، عنعنوخ و الینرا افغانستان بوده کدان خیر  -

 نبوده که به دل خود بخوا د آنرا بد د یا ند د  
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احیاخ تراتزیت و عادخ شددن اوضداع در ُکل بدون آ از مجدد فعالیت  اخ قنسدولیرییا و نمایندگییاخ افغانسدتان در آنسدوخ خط   -

 دیورند امکان پ یر نیست  

ند امریکا پیشدددنیاد نمودند تا امکان ب ل کما  اخ شدددانرا را از طریق افغانیا از مشدددوره  اخ قبشی امریکا بیره برده و به جا  -

 ایجاد مسیر ترانزیتی ایران بررسی نماید. 

 در اینجا نیاز است به دو نکته به طور خال توجه شود : 

ترخ را براخ اول، افغانسددتان در برابر فشددار اخ اتحاد شددوروخ تسددشین نخوا د شددد، و تالش میکند تا چینل جدید و توسددعه یافته  

 تجارت خارجی خویش از طریق ایران که دوست و متحد نزدیا ایاالت متحدۀ امریکا باشد، بنیان بی ارد.

دون، موضدعییرخ پادشداه نسدبت به موضدعییرخ  ددراعظن )محمد داوود(  سدازنده تر و نرن بود.  ددراعظن کشدور با اظیارات 

مناسددبات را با پاکسددتان  ددرف در  ددورت حل مسددئشه اخ پشددتونسددتان از  خود و انتشددار اعالمیه  ا در بارۀ آنکه "افغانسددتان

سددددرمیییرد"، به بُن بسددددت مواجه می سدددداخت. حتی اگر اینیونه اظیارات را تبشیغاتی  بپندارین، بیجا بودن و مضددددر بودن آن 

ارند. در عین حال، پادشدداه اکیدأ  ویداسددت. اینیونه نظریات را معمون روزنامه نیاران و کسددانیکه بیرون از اقتدار اند ابراز مید

 مسایل مربوط به تجارت و حقو  ترانزیتی افغانستان را از اختالفات سیاسی، یعنی مسئشه اخ پشتونستان جدا میدانست. 

سدپتمبر رسدمأ  17میوندوال، سدریر افغانسدتان در واشدنیتن پس از آنکه جواد پادشداه را به پیان مورخ    1961اکتوبر   04به تأریخ 

به رئیس جمیور "جان کینیدخ" سدپرد، حین سدخنرانی حرکت نیایت مین و آشدتی آمیز را انجان داد. سدریر در البالخ این حرکت، 

تی رد نمود. سدریر پ یرفت که در مناقشده اخ بوجود آمده در پیوند به فعالیت محتواخ متن پیان جوابی  پادشداه را نرمتر و تا حدخ، ح

 اخ دفاتر قنسدولی افغانسدتان در آنسدوخ خط دیورند  ردو جاند ق دور دارند. لیکن جاند افغانسدتان بالفا دشه اقداماتی را براخ 

ر میوندوال اظیار نیرانی نمود که سددرر حل معضددشه اخ بوجود آمده و م اکره با پاکسددتان روخ دسددت گرفت. در عین حال، سددری 

عنقرید ایود خان به ایاالت متحدۀ امریکا مبادا منجر به کا ش توجه واشددددنیتن به افغانسددددتان گردد. رئیس جمیور "کینیدخ" به 

  (18)نوب  خویش در نطق جوابیه از محتواخ پیان پادشاه ابراز رضایتمندخ نمود. 

بر روخ دسددت گرفت، حداقل یا نتیج  مثبت در پی داشددت. افغانسددتان میرسدداند که براخ حل اقداماتی را که امریکا در ماه سددپتم

 بحران موجود، بدون مرتبط ساختن آن )مستقین و حتی  یر مستقین( با رفع معضشه اخ اساسی، یعنی پشتونستان، آماده است. 

قنسددولی و تجارتی افغانسددتان در آنسددوخ خط دیورند در عین حال، حکومت افغانسددتان به آن نظر بود که آ از مجدد فعالیت دفاتر  

اکتوبر  04شدرط اسداسدی براخ رفع منازعه می باشدد. پاکسدتان با این طرز ترکر شددیدأ مخالف بود. در  مان روز، یعنی به تأریخ 

ور خارج  امریکا "د ن وقتی رئیس جمیور "کینیدخ" پیان جوابی  شاه افغانستان  را تسشین می شد، سریر پاکستان توانست با وزیر ام

سدریر حین مالقات با وزیر امور خارجه اعالن داشدت که حکومت پاکسدتان اجازه نمید د تا دفاتر قنسدولی و راسدا" مالقات نماید.  

تجارتی افغانسدتان مجددأ باز شدوند، چون آنیا مراکز فعالیتیاخ خرابکارانه به شدمول سدوا ق دد بخاطر انجان قتل اسدتند. سدریر براخ 

لیتیاخ تجارتی بدیل دییرخ را پیشدنیاد نمود : "براخ انجان کار اخ ادارخ از پسدونل نمایندگییاخ بانا  اخ افغانسدتان اسدتراده فعا

 دورت بییرد. و  رگاه افغانسدتان معضدشه اخ پشدتونسدتان را مطرح نسدازد، در این دورت به سدادگی می توان موضدوعی آ از 

اخت. مبر ن بود که سریر آنچه را که بیان میداشت نظر شخ ی او نبود.  یر منطقی مجدد تجارت را از طریق پاکستان مطرح س

بودن این موضدعییرخ پاکسدتان کامأل روشدن بود، نمایندگییاخ بانکیا نیز می توانسدتند مانند دفاتر قنسدولی و تجارتی به آسدانی به 

 امی بود به طرف دسترسی به یا ترا ن. ا طالح به مراکز فعالیتیاخ خرابکارانه مبدل شوند. لیکن با اینیمه، گ

پاکسدتان و توقف تجارت افغانسدتان از طریق پاکسدتان منافع  ردو کشدور را متضدرر میسداخت و   -از آنجائیکه انسدداد سدرحد افغان

.  مچنان به منافع ایاالت متحدۀ امریکا  ددددمه میرسددداند، "کینیدخ" و اداره اش مسددداعی خود را براخ حل معضدددشه ادامه دادند

 افغانستان در این میان کارت سبز را بشند نموده و آماده بود مشکل را بدون پیوند آن با سایر مضشه  ا حل نماید. 

معشومات در بارۀ جزئیات تماسددیاخ ادارۀ "کینیدخ" با پاکسددتان در اواخر سددپتمبر و شددروع اکتوبر دقیق در دسددت نیسددت. "دینیز 

نامه  اخ به افغانسدددتان و پاکسدددتان   1961سدددپتمبر   17یور "جان کینیدخ" به تأریخ کوکس" در کتاد خود مینیارد که رئیس جم

-101،  درحات  19ارسدال داشدت و ضدمن آن میانجییرخ خود را پیشدنیاد کرد. مو دوف براخ اثبات این ادعاخ خویش به جشد  

 (19)شده است اشاره می نماید. "اسناد مناسبات خارجی ایاالت متحدۀ امریکا که ُمیر محرمیت از باالخ آن برداشته  106
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کدان نامه اخ عنوانی ایود خان وجود در حالیکه نام  عنوانی پادشدداه  میان آن  مت کره نشددان مید د که در  اسددنادلیکن مرور دقیق  

 افغانستان آنجا مشا ده می شود. 

نام  رئیس جمیور "کینیدخ" عنوانی شداه سدپتمبر، سدریر "رواونترخ" با ایود خان مالقات نموده و او را با محتواخ    17به تأریخ  

. به تعقید آن سدریر میانجییرخ ایاالت متحدۀ امریکا را براخ رفع بحران موجود میان افغانسدتان و پاکسدتان ه بودافغان آشدنا سداخت 

سدال داشدته و سدررأخ آنکشدور در کابل و راولپیندخ تشیرامی ار  اکتوبر وزارت امور خارج  امریکا به  02پیشدنیاد کرد. به تاریخ 

طی آن خبر داده بود که افغانسدتان طبق معشومات مقدماتی حاضدراسدت خدمات ُحسدن نیت امریکا را بپ یرد و روخ حل معضدشه اخ 

اعتمادخ سدددریر امریکا را در کابل از ت دددمین حکومت   آقاخ ترانزیت، جدا از مسدددایل سدددیاسدددی م اکره نماید. اینکار قبل از آنکه

 ،  ورت گرفت. بسازدباخبر   افغانستان رسمأ

طوریکه از خاطرات "لوئیس دیوپرخ" برمیاید، ایود خان که در شدروع ماه اکتوبر از مسداعی ایاالت متحدۀ امریکا و ت دمین آن 

اکتوبر روزنام  "نیویورا تایمز" م دداحب   03براخ میانجییرخ باخبر سدداخته شددده بود، از این چرخش ُخشددنود نبود. به تاریخ 

 نشر رساند که در آن نامبرده به شرح  یل ابراز نظر می نمود :   ایود خان را به

"آیا  مه کشدور ا حاضدر اند دوسدت شدما باشدندن و به دوسدتی با کی شدما حداقل ارزش قایل اسدتیدن اکنون زمان انتخاد فرا رسدیده 

ر  ر حال و اوضداع دفاع می نمایند، اسدت، دقیقتر بیوین این زمان دیریسدت که فرا رسدیده... روسدیا دوسدتانی دارند که از آنیا د

  رف نظر از آن حق بجاند اند، یا خیر."

اکتوبر انجدان یافتده بود. "لویس دیوپرخ" در بارۀ این اظیدارات ایود خان نوشدددددت: "چون در بارۀ   03م ددددداحبده  البدأ به تاریخ  

که به  ددورت "جان کینیدخ"  حواله گردید. پیشددنیاد میانجییرخ  نوز رسددمأ اعالن  نیردیده بود، اظیارات ایود خان سددیشی بود  

(20) 

اکتوبر پیان موافقت پادشدداه افغانسددتان را بخاطر میانجییرخ   04پس از آنکه میوندوال، سددریر افغانسددتان در واشددنیتن به تاریخ 

تشیرامیاخ را با  ایاالت متحدۀ امریکا به رئیس جمیور "کینیدخ" کتبأ سدپرد، وزیر امور خارج  امریکا "د ن راسدا" به تعقید آن

متن مشدابه به سدریر "بائیروود" در کابل و سدریر "رواونترخ" در راولپیندخ ارسدال داشدت. در تشیران به سدررأ خبر داده می شدد که 

رئیس جمیور آماده اسدت نمایندۀ خال خود را به افغانسدتان و پاکسدتان به  دف حل منازع  طرفین و آ از مجدد ترانزیت بین دو 

بدارد. تشیران وزیر امور خارجه  مچندان مشددددعر اسددددت که نظری  اعزان نمایندۀ خال رئیس جمیور به کابل و  کشددددور اعزان

راولپیندخ با سددررأخ امریکا به توافق رسددیده بود. از البالخ  تشیران مورد بحث برمیاید که سددریر "رواونترخ" در یا نوع تردد 

 رگاه نخسددت عکس العمل ایود خان را در مورد پیشددنیاد "کینیدخ" بدانند، و قرار داشددت، او گمان میبرد که احتماال بیتر باشددد  

 ( 21)سپس به پادشاه افغانستان مراجعه  ورت بییرد. 

با ایود خان مالقات نماید و به یاد او در تشیران م کور وزیر امور خارجه "د ن راسدا" به "رواونترخ" وظیره می سدپرد تا وقتر  

بیاورد که "حین دیدار شدان بین اول و دون سدپتمبر، رئیس جمیور پاکسدتان کدان مخالرتی ابرازنداشدته نبود تا ایاالت متحدۀ امریکا 

ت میان افغانسدددتان را از آماده بودن حکومت پاکسدددتان براخ تدوین اقدامات مورد نظر براخ حرظ مناسدددبات در عر ددد  تراتزی 

دوکشدور، باخبر بسدازد. در تشیران  مچنان ت دریم مییردید که افغانسدتان پیشدنیاد  مکارخ ُحسدن نیت امریکا را پ یرفته و آماده 

 است  نیان گرتیو  رف مسایل مربوط به ترانزیت و ترانسپورت، بدون اشاره به مسئشه اخ پشتونستان بررسی گردند. 

میانجییر به منطقه براخ حل مناقشدده  –رئیس جمیور "کینیدخ" را راجع به اعزان نمایندۀ  سددریر موظف بود به ایود خان ت ددمین

میان افغانسدتان و پاکسدتان خبر د د. به خاطر آنکه ایود خان براخ پ یرفتن پیشدنیاد میانجییرخ وادار سداخته شدود، سدریر باید به 

ازه ند د، و  مچنان باید خاطر نشددان می سدداخت که جاند یاد میاورد که او م ددمن اسددت قطع تجارت را بین کابل و کراچی اج

 (22)افغانستان  نوز پابند است به مسایل سیاسی تماس نمی گیرد. 

از آنجائیکه با افغانیا نسدبتأ با آسدانی می شدد کنار آمد، واشدنیتن اقدامات  دشم آمیز خود را از افغانسدتان شدروع نمود، و سدپس به 

اکستان پرداخت، کشوریکه از یا طرف متحد امریکا شمرده می شد و از جاند دییر خواستار عقد کار  اخ بیشتر و فعالتر با پ 

نشدینی کامل افغانسدتان بود. امریکا موافقت افغانسدتان را براخ میانجییرخ منحیث وسدیشه فشدار باالخ ایود خان و محدود سداختن 

ین مسدئشه قابل درا بوده و واشدنیتن را در برابر یا نوع امکانات او براخ مانور در  دورت رد مسداعی امریکا می پنداشدت. ا

تضاد قرار میداد:  وقتیکه افغانیا از مساعی امریکا منحیث میانجییر استقبال می نمودند، آنیاه لجاجت  مکار و متحد ستراتیژیا 

 معقول به نظر نمی رسید. 
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ه افغانسدتان و پاکسدتان به میان آمد، آنیاه سدریر "رو لیکن وقتی حرف از اقدامات مشدخل و اعزان نمایندۀ خال رئیس جمیور ب 

 اونترخ" م شحت دید تا در ابتداا این موضوع با ایود خان در میان گ اشته شود و سپس به اطالع پادشاه افغانستان برسد. 

ش بینی از او سر بزند. این منطق سریر قابل درا بود. او نیران بود : مبادا ایود خان دفعتأ مخالرت نماید و کدان کار  یر قابل پی 

پیشدنیاد سدریر ایاالت متحدۀ امریکا در پاکسدتان نمون  دییرخ از روش  اخ سدبکسدرانه و حتی گسدتاخانظ  رئیس جمیور پاکسدتان با 

 ادارۀ "کینیدخ" بود و به  یچ  ورت با پادشاه افغانستان مقایسه نمی شد.  

یکا ) بیرون شدده از قید ُمیر محرن( برمیاید تمان کار ا طورخ پیش رفت که تا جائیکه می توان از اسدناد وزارت امورخارج  امر

اکتوبر با ایود خان مالقات نمود. ایود خان ضدمن  دحبت با فرسدتادۀ   07سدریر "رواونترخ" پیشدنیاد نموده بود. سدریر به تأریخ 

نیت و رفع مناقشده بین افغانسدتان و   امریکا گرت که حاضدر اسدت از نمایندۀ خال رئیس جمیور امریکا که براخ  مکارخ حسدن

پاکسدتان، عادخ شددن روابط میان دو کشدورو آ از مجدد مناسدبات ترانزیتی به منطقه میاید اسدتقبال نماید. ایود خان ت دریم نمود 

قنسدولی   که موافقت او به معناخ میانجییرخ در سدایر مسدایل سدیاسدی نبوده و تأکید نمود که حاضدر نیسدت با مرتوح شددن مجدد دفاتر

 (23)و تجارتی افغانستان موافقت نماید.  

اکتوبر مالقات نمود. پادشداه در حالیکه از موا دشت   09سدریر امریکا در کابل "بائیرود"، به نوب  خود با پادشداه افغانسدتان به تأریخ 

آ از مجدد فعالیت دفاتر فرسدددتادۀ خال ایاالت متحدۀ امریکا اسدددتقبال می نمود، لیکن بدون اتالف وقت خاطر نشدددان سددداخت که  

 ( 24)قنسولی و تجارتی افغانستان در آنسوخ خط دیورند براخ  رنوع توافق در امور ترانزیتی حایز ا میت حیاتی می باشد. 

طوریکده دیدده می شددددود،  یچیونده تغییرخ در مواضددددع طرفین بده وجود نیدامدد، لیکن رئیس جمیور "کینیددخ" کده در آن زمدان بدا 

به مسداعی خویش ادامه داد. عده اخ از محققین، به  ”( عمل میکردNew Frontiers“جی "مرز اخ جدید" )روحی  سدیاسدت خار

شدددمول کارشدددناسدددان امریکائی، از جمشه : زوت "لیون و لیال پاوالد"، "لوئیس دیوپرخ" و  مچنان عبدل دددمد  وث معین اسدددبق 

بدون عالقمندخ با مأموریت میانجییرخ واشددنیتن و آمدن وزارت امور خارج  افغانسددتان خاطر نشددان می سددازند که ایود خان  

 (25)نمایندۀ خال امریکا موافقت نموده بود. 

رئیس جمیور "کینیدخ" در آ از اکتوبر سددریر ایاالت متحدۀ امریکا در کاناد "لیونیسددتون میرچینیت" را به حیث نمایندۀ خال و 

شددخ ددیت برجسددته اخ بود. او تجارد  فراوانی در زمین  حل و ف ددل میانجییر تعیین نمود. "میرچینت" دیپشومات کارکشددته و 

مناقشددات ترانسددپورتی داشددت. پیش از آن، او در "نانکین" )چین قبل از به قدرت رسددیدن کمونیسددتیا( و در اروپا کار نموده بود. 

(26)  

شی با رئیس جمیور "کینیدخ" داشدت. اکتوبر، در آسدتان  عزیمت اش به منطقه، گرتیوخ طوی   16"لیونیسدتون میرچینت" به تأریخ 

فرسددتادۀ خال براخ م اکرات با ر برخ افغانسددتان و پاکسددتان احسدداس کوچا ترین خوشددبینی را در رابطه به مأموریتی که به 

دوش او گ اشدددته بودند، نمیکرد. او به رئیس جمیور مسدددتقیمأ یاد آور شدددده بود : " رچه بیشدددتر موضدددوع را تحقیق می نماین، 

ان در بارۀ حل و ف ددل آن کمتر می شددود." مواضددع آشددتی ناپ یر  ردو جاند اندا ترین چانس را براخ موفقیت باقی  خوشددبینی

نمیی اشددت. رئیس جمیور "کینیدخ" موافقت نمود که اوضدداع نیایت پیچیده بوده و حتی افزود که  رگاه در آیندۀ نزدیا راه حشی 

 ُخرسند و  ن متعجد خوا د شد.  براخ این معضشه پیدا شود، او در عین زمان  ن

با اینیمه، "میرچینت" وظیره داشدددت فورمول مشدددخ دددی را براخ آشدددتی بیابد، تا روابط تجارتی و ترانزیت مجددأ آ از گردد. 

موضدعییرخ شدخل نمایندۀ خال نیز در رابطه به مسدئشه دلچسدپ و در خور توجه اسدت. "میرچینت" به رئیس جمیور "کینیدخ" 

و " طبیعتأ طرفدار پاکسدتان، که متحد وفادار امریکا اسدت می باشدد، لیکن در عین حال ا میت حرظ موقف بی طرفی گرته بود که ا

افغانسدددتان را نیز درا می نماید." "میرچینت" قبل از ترا دفتر رئیس جمیور "کینیدخ" از او پرسدددیده بود که آیا او  دددالحیت 

سدددمی رئیس جمیور امریکا یاد آورخ نماید،  رگاه احسددداس نماید که  مچو یا دارد تا به پادشددداه افغانسدددتان از احتمال سدددرر ر

ترانزیتی بازخ نماید. رئیس جمیور پس از   –پیشدددنیادخ می تواند نقش تشدددویق کننده را در جیت امضددداخ موافقتنامه خ تجارتی 

 رگاه به نظر برسددد که  مچو یا   مشددوره با "د ن راسددا" )وزیر امور خارجه اش( به نمایندۀ خال )میرچینت( یاد آور شددد که

حرکتی منجر به پیروزخ در جیت حل و ف ددل مناقشدده مییردد، در این ددورت  از احتمال انجان  مچو یا سددررخ می توان یاد 

 آورخ نمود.  

 در پایان  ددحبت، رئیس جمیور به "میرچینت" دو پیان را سددپرد.  ردو پیان حاوخ معشومات در بارۀ فرسددتادۀ خال، یعنی خود

"میرچینت"، حدود  دددالحیتیا و چیونیی فعالیت اش بود که باید به پادشددداه افغانسدددتان و رئیس جمیور پاکسدددتان تقدین مییردید. 

(27 ) 
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 رگاه اسددناد متشددر شددده را در نظر بییرین،  مین نامه نخسددتین پیان رئیس جمیور "کینیدخ" عنوانی ایود خان پس از شددروع 

  (28)بحران، بود. 
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 )بعدتُر رړیس جمهور کشور(  صدراعظم افغانستان، محمد داوود 

 

 محمد ایوب خان )دست چپ( رئیس جمهور پاکستان 
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 ِدن راسک، وزیر امور خارجۀ امریکا 

 

 (  1961لیوینگستون میرچینت، نمایندۀ خاص برای افغانستان و پاکستان ) 
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