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 ۲۱/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 
 خاكستر در خطي" دیورند خط"

تقسيم نيم قارهميراث ديورند  -الف  

، هم دو کشور افغانستان و پاکستان در همان آغاز تشکیل پاکستان در مسئله تعیین سرنوشت پشتون های آن سوی خط دیورند
 چنان مًسله " خط دیورند" اختالف داشته که تا امروز الینحل و مورد منازعه است. 
فات مههب  سیاس  میان نیروهای استقالل انگلیس زمانیکه استقالل هندوستان مسلم ودر دستورکار قرار گرفت بنا به اختال

مطرح کرد.حقیقت این بود که انگلیس بیشتر از این توان حفظ هند بریتانوی را نداشت .شعله  طلب هندوستان تقسیم نیم قاره را
های آتش استقالل طلب  جنبش های رهای  بخش در تمام امپراتوری اش زبانه میکشید. جنگ جهان  هم تاب و توانش را 

اهش داده بود و ناگزیر به ترک واعاده استقالل وآزادی هندوستان بود . اما در دورنمای کارش باید این هندوستان را به ک
دوستانش م  سپرد .اگر زور زر با حضور مستقیم آسیب پهیرگردیده بود و شیوه کهنه استعماری واستحصال نیم قاره با تسلط 

استمرار حاکمیت بسنده نبودو كارایي نداشت یعني عمر این شیوه تسلط وسیطره  برهنه وحضور مستقیم چماق وسرنیزه برای
كارساز نبود با شیوه های نوین م  توانست کاست  را جبیره ومنافعش را تضمین وتامین نماید. همه پیش کسوتان نهضت 

شورشان براهمیت وضرورت آزادی هندوستان با فرهنگ وشیوه های زندگ  انگلیس آشنا وبراي فرداي آبادي وبهزیستي ك
ونیاز فناوري، دانش ودستاوردهای غرب  واقف بودند.شاه کلید ترق  وکامیاب  بدست انگلیس بود وبا حضور سرمایه وارتباطا 
تش م  توانست سودآینده اش راضمانت کند.زیرا در جوامع پس از استعمار آرزوهاي رسیدن به مدارج ترقي وتعالي بدون 

وتكنالوژیك كه هنوز درانحصار غرب بود نامیسر بودوغرب رمز ورموز وكلید مهارت وفناوري را  دانش وامكانات علمي
باخود داشت .غرب استعماري چگونگي ضرورت مرحله گهار به استقالل كشورها را بخوبي درك داشت وبراي بهره كشي 

ي بهره برد وازطریق ساز وكار وترویج ازكشورهاي تازه به استقالل رسیده با روشهاي نوین ریسك ناپهیر از روابط بوم
 روابط سرمایداري وابستگي نظم نوین درسطح ملل را ایجاد كرد. استعمار درپویه این روند منافعش را بازیافت كرد. 

برای درک و دریافت ماهیت و محتوای تحوالت جهان  بعد از جنگ دوم جهان  دانستن متن و محتوای دگرگون  های نظام 
ت مثاِل از یکسوبا تشکیل اردوگاه سوسیالیست  رخنه و شکست عظیم در نظام استعماری امپریالست  تشدیدگردید جهان  مهم اس

ملت های مستقل را تشکیل داده یوغ اطاعت وتحکم آمرانه و مستقیم دولت –؛همچنان کشورهای  هم تشکیل گردید که دولت 
سیاس  و –رات و تحوالت نوین جهان  و روندهای اقتتصادی های استعماری را از گردن دورکرد. ول  درمتن، این تغیی

فرهنگ  به گونه ای آغازید که برای بسیاری کشورهای تازه به استقالل رسیده وابستگ  ها و توأمیتهای نوین  را بوجودآورد 
وكاستي هاتي تشکیل ملت ها پرابلم های تازه ایکه بیشتر میراث شوم استعمارو فلسفه ضعف –كه در پروسه تشکیل دولت 

دولت های پسا استعمار بود سربلندکرد و وابستگ  ها به گونه نوین ولي نیرومند وپیچیده براي استیال را رقم زد . عقب  -ملت
افتادگي ودستنگري باهم؛ واقعیت این كشورهاي تازه تشكیل بود.کشورهای با وابستگ  های شدید ؛که تضادهای خشن 

 وچالشهاي داخلي آنها این وابستگ  هاو خصومت را بیشتر ساخت.  امپراتوری های ارودوگاه 
جامعه هندوستان دارای تنوع ساختاری وکثرت اجتماع  فرهنگ  بود .ول  آنچه در جریان تالش های مبارزه جویانه و  

ل یافته نیم قاره بجا استقالل متن و استقامت رویدادها را متاثر ساخت ودر درازمدت اثرات  سوء در مناسبات کشورهای استقال
گهاشت خصومت های مههب  اتنیک  بود که هم دركارتقسیم و هم بر روال بعدي امور و مواضع دولتهای مهكور اثرگهاشت . 
دربنیاد تقسیم هند به دوکشور جرثومه های برای فتنه و آشوب بجا ماند که درنتیجه آن از آن میان بنگال به حق تعیین 

ران کشمیر از دره های خونین پرشمار جنگ ها تا رویاروی  های  از جمله کارگیل انکشاف کرد، سرنوشت نایل گردید وبح
که هست  دو کشوروآرامش منطقه از ناحیه این چالش ها تاهنوز معروض به خطر است . دراین میان افغانستان که در نتیجه 

ث خواران تاج و تخت توانش فروکشیده بود مشکل تعرضات وتحمیل فشار دولت هند بریتانوی، تفرقه و زد وخورد های میرا
خاک های از دست رفته خودرا با انگلیس در اجندای تقسیم و استقالل هندوستان با قاطعیت پیگیري کرده نتوانست . زیرا 

ست ودوكشور بریتانیا مسئله آزادي نیم قاره هند به شمول قبایل آزاد را بحیث قلمرو واحد درمحدودة خود قلمرو قابل تقسیم دان
تشكیل یافته را وارث تقسیم اعالم كرد .به تقاضاي جانب افغاني كه منفعالنه عمل میكردهیچ اعتنایي صورت نگرفت .دولت 
افغانستان هم باالتر ازواكنش دیپلماتیك كاري انجام نداد. وقتي تقسیم نیم قاره حسب مالحظات تقسیمات كه مواد آن تعریف شده 

درمسئله انتخاب درحاشیه گهاشته شدند وازباشندگان قلمرو قانون  میكانیزمي براي راي دهندگان ترتیب  بود انجام شد ، قبایل
دادند كه از جمله درانتخاب گرند وقرآن پنجاه درصد شامل راي دهي یا واجدشرایط، اشتراك كرده وقرآن رابرگزیدند.حقیقت 

واستند قضیه اي بنام پشتونستان مورد پیداكندو افغانستان در قضیه این بود كه بریتانیا وهم طرفداران نظریه پاكستان نمي خ
تقسیم هند مطرح گردد. قبایل بنا به موقعیت وجایگاهي كه درمناسبات شان با دولت هند بریتانوي داشتند ازپروسه گزینش كنار 

 شفعه بحساب پاكستان واریز گردید. –نگهداشته شده بودندبمثابه ملك طلق 
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 پذيرشاستدالل و  حکمت عملی یدشوارتا تاريخی  پس منظر پيچيدگی  -ب
تفاهمات و معاهدات قبل  که بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمن خان در زمان حیاتش به امضأ رسانیده بود صرف درطول  

حیات وی مدار اعتبار بود و نه بعد ازآن، و زمانیکه امیرجدید به کرس  قدرت تکیه زد این شاه نیز بنا به درخواست وفشار 
د. به این صورت دولت هند برتانوی خود اقرار نموده که معاهده دیورند صرف در طول بریتانیا این موافقتنامه ها را تجدید نمو

حیات امیر عبدالرحمن اعتبار داشت که با وفات امیر اعتبار سند نیز فسخ گردیده است باید امیرجدید آنرا تایید ویا ردنماید تا از 
خان را به هند دعوت كرد تاهم سفري به آن دیار داشته اعتبار رسم  سرحد برخوردارگردد. حكومت هندبریتانوي حبیب هللا 

باشد ودر ضمن درهمانجا برتایید معاهده مهر تایید بگهارد امیر حبیب هللا به هندوستان سفر نکرد، ول  توافق نمود تا وزیر 
عالقه در کابل بپهیرد. دولت در امور خارجه بریتانیا برای هندوستان، آقای لوئ  دن را بمنظور مهاکره در مورد مسائل مورد 

م ۱۹۰۵مارچ  21میالدی وارد کابل گردید.معاهده مهکور بعد از مهاکرات جانبین بتاریخ ۱۹۰۴آقای لوئ  دین در اواخر سال 

 به امضا رسید.
از بشمول قروض قبل  را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان  -میلیون روپیه  1.8دولت هند برتانوی ارسال مبلغ ساالنه  

میالدی دوباره تمدیدگردید که تا آغاز ۱۹۰۵طریق خاک هندوستان اسلحهء نظام  واردنماید. به این معنا كه اعتبار آن در سال
م دوام كرد و" بعدأ در زمان امیر امان هللا خان این کارمجدداً مطر ح ویک ۱۹۱۹جنگ سوم افغانستان و انگلیس در سال 
  عل  احمد خان به راولپندی مسافرت نموده معاهده صلح را با دولت بریتانیا با)هملتن هیئت صلح افغانستان تحت ریاست وال

گرانت ( عهد نامه پنج ماده ی امضاء خط دیورند به حیث سرحد رسم  وبین الملل  دوکشور در دو موافقت نامه جداگانه به 
ث سرحد بین الملل  افغانستان و هند برتانوی از رسمیت شناخته شد."." فلهها برای اولین بار موقف قانون  خط دیورند منحی

دو مملکت مستقل محدودیت مصادفات میعاد آن با طول حکمروای  هر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات 
و امضأ گردیده است". تكرار در امر جمعي وكلي ازلحاظ حقوقي وقانوني الزام آور  بطور دائم  تائیدافغانستان و بریتانیا 

 یگردد یعني وجه قانوني مي یابد. م
بریتانیا درزمان موجودیتش تاآخر با هر شاه افغان آنچه قبالً توسط سلف تعهدگردیده  تكرار امر میان دو دولت مستقل )!(. و
 چرا؟ دراین جا وارد بحث حقوق نمي شویم .چراكه مسایل حقوقي درمناسبات بین الدول بود با تعهد خلف آنرا تجدید مي كرد.

اما این مشخص است كه  این رابطه هنوز مبهم بوده ومشخص نیست. با تناقضات همراه است كه مشروعیت در )بین الملل(

طرف مقابل افغانستان نیروي مهاجم انگلیس است كه نه تنها افغانستان بلكه هندوستان رادرحیطة خود داشت .تجارب یك قرن 
مناسبات بین الملل ودررابطه مسئله تعیین سرنوشت مسایل حقوق   را در اخیر وبویژه دوسه دهه اخیر پرسش هاي بسیاري

 مسایل را دشوار گردانیده است. چنین پدید آورده وتغییر شرایط آن مورد مهم دیگریست كه افاده مسایل حقوقي در
میكانیزم و راه حل بایسته درعصر كنوني مسئله اینگونه مطرح است كه یا باید نظام دولتها دموكراتیك وبرعدل استوارگردد یا 

 نم  تابد دیکتاتوری را بر سلطه وگرچه این کار امر داخل  شمرده شده اما تجارب امروز دیگري براي چنین بحرانهاپیدا شود.
دارد وبا سرنوشت معضالت برساخته وتعمدی استراتژیه مرتبط شده که منافع علیای ولیتیک و سیاس  پدعاوی بستر جیو
عادالنه ومخرج مشترک توسعه درمنطقه اهعان خواهد کرد . جغرافیای لگام ناپهیر قبایل وتهدیدهای مخوف  افغانستان بر حل

ندارد بلکه هدف پاکستان وسایر بازیگران مهم بیرون کشیدن اهرم « حل منازعه »انباشته درآن حکایت از تغییر در راستای 
 .  ور از دسترس افغانستان است.های مشروع  برای ایجاد ثبات و امنیت  وحفظ استقالل کش

"متعاقباً موافقتنامهء جدیدی که بنام "معاهده ایجاد روابط دوستانه و تجارت  ف  مابین بریتانیای کبیر و افغانستان" مسم  است، 
ال نوامبر س ۲۲توسط آقای دابس به نمایندگ  از دولت بریتانیا و محمود طرزی به نمایندگ  از دولت افغانستان، بتاریخ 

میتوان گفت  در اتکاء به اسناد تاریخ  دست داشته  "همچنان ".خورشیدی در کابل به امضأ رسید ش. ۱۳۰۰مطابق م .۱۹۲۱

که تقریباً تمام مرزهای فعل  افغانستان در نیمه دوم قرن نزدهم میالدی تعیین گردیدند. در این میان خط دیورند یگانه سرحدی 
نستان بشکل دوجانبه مهاکره صورت گرفت. سرحدات افغانستان با دگر کشورهای همسایه بود که در مورد آن با امیر افغا

بشمول روسیه تزاری وقت و چین در نتیجه مهاکرات دوجانبه بین بریتانیا و روسیه تعین گردید)!( و برای افغانستان هیچگاه 
ان اساساً درنتیجه میانجیگری بریتانیا بین این ایر حق اشتراک دراین مهاکرات داده نشد)!(. همچنان سرحدافغانستان باکشور

 (.1دوکشورتعین گردید.")
به عدم پهیرش خط دیورند ازسوی افغانستان مربوط  ی از تحلیلگران افغان معضالت دیروز وامروز کشور با پاکستان راشمار

ه بوده صحه گهاشته اند بناًء در مناسبات میدانند معنا اینکه چون قبالً رژیم ها در مناسبات خود با انگلیس آنرا به هر نوع  ک
از ناش    نگرش برمیگردد : برخورد با پاکستان در به رسمیت شناختن آن نباید تعلل ولجاجت میکردند. چرا ؟!.این چرا به دو

صحت وسقم  ،ارزیاب  ادعا  ترس ونگراني از اكثریت شدن پشتون. الزم به تهکراست که درسیاس  ، –مواضع اجتماعي 

عنصر زمان وشرایط ویژه مراحل گوناگون را در نظر گرفت که گرچه  ت ،حاال، طیشرا بایدبحث؛  موردمسله وتشخیص 
سوء  ،ردیاب  قضایا حتا ازنوع حقوقيو انسان  پیامدها سیاس  و ارزیاب   در اماچین از هم منفصل نمیگردند  مراحل با دیوار

برعکس انگیزه ظهور وتشدید تنشها وتضادهای داخل  و   بلم ها احل پر  میاورد.،بجای لغزشهای جدي را بوجود  تفاهمات و
افراطیت چپ وراست با ظاهر فرا مل   ویران  میگردد گردیده هست  موجود نیز معروض به خطر و افراط ایدیولوژیک 
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این تلق  ها وطرز نگرشهای  سانده اند.ومنافع مل  را پیوسته از دو سو آسیب ر .بیشتر میکروناسیونالیزم ها را برم  تابد
 متفاوت ومتعارض سیاسي شاید خودسبب ساز وزمینه ساز بحران بیشترگردد.

حایز و   صواب حقوق  هرچندمكلف هم نیستند .واما هر نظریه  اندیشه پردازان اصوالً به همچو نزاكتها اعتناء نمیكنند ملزم و 
 قانونمند در وارسي هاي مشخص ومستدل حقوقي از پرویزن اجماع ملي نگهرد و  گرهم باشد در مسایل حاد وپیچیده ان  شاً 

نگردد الزام آور نمي باشد.".قبایل آزاد" ،"دیورند" وستیز وخشونت تاریخي دراز مدت وغایله جاري مقوله هاي تیوریك نیستند 
 امدهاي ناشي از این پهیرش مشكل آفرین.مشكالت قبایل ودیورند باصطالح یك نه وصد آسان هم نیست .هم نفس پهیرش وهم پی

اند.  درمسئله حقوق پشتون ها وبلوچ ها تصامیم خوب وبد دولت ها یك روي قضیه است. روي دوم واصلي قضیه   آسیب زا
جغرافیا باف  و مرز گهاریهای دوراستعمار دربرابر انتخاب  خود مردم اند . این جیوپولتیك تنها ساختارخشن جغرافیایي نیست

مردم رنگ م  بازد قبایل بر چکمه پوشان پاکستان  باور ندارند و حلقه برساخته برقبایل را حصار تحمیل  دانسته اند .عدم 
 . یجاد کندپشتیبان  افغانستان از قبایل رابطه راواژگونه هم ساخته م  تواند چه بس  که چرخش  درمعادالت ا

این وضعیت درضدیت با اراده مردم   استمرار درتعیین استقرار و منف  برتانیا وسپس پاکستانمناسبات خشن قدرت ها وتعامل 
نقش تعیین كننده داشته است . پاكستان چرا با این جیوپولتیك كنار آمده نتوانست؟ دیدگاه جیواستراتژیك به این حوزه درسیاست 

ي داشت ویك ركن مهم سیاست هاي استعماري محسوب میگردید.این دید گاه درباره پاكستان كه این حوزه را هاي بریتانیا دالیل
در شرایط مشابه نگهداشته چه تعریف ، معني وچه توجیهي مي تواند داشته باشد؟ پاكستان حصار كشي وزیر فشار قرار دادن 

اند .زیرا پاكستان خود مدعي است كه قبایل آزاد جز از قلمرو آن واكنش منفي جانب افغاني توجیه كرده نمي تو را با  قبایل
 قبایل چرا به اطاعت پاكستان تمكین ندارد؟ بر دست وپای قبایل برای چیست.غل زنجیر این  پسكشور است 

 قبایل  برابر سیاس  کاری  غرض ورزانه در از این برمیاید كه این وضع تحمیلي برقبایل نه واكنشي از ناحیه افغانستان بلكه  
اما پاكستان  ولو با اجبار  بوده ووبرای دنبال کردن نیات بجا مانده از مواضع بازی نیابت  دور استعمار در روابط معاصر 

غیر شهروند محسوب  واكراه وقتي قبایل را پاكستاني مي نامد چرا از جمع همه پشتونهاي آنسوي خط در حصاركشیده شده و
صالً اراده  ای برای آبادان  وعنایت  برای ترق  وپیشرفت قبایل نداشته این قبایل بود که به سالمت ؟!  پاکستان ا مي گردند

دین  پاکستان شانه داد  وبه وعده های بنیانگهاران پاکستان باورکردند . بناًء رمز این حصارکش  را نباید در دیورند بلکه 
جاي دیگر است .پشتون بلوچ  وبنگال ونظام فدرال پاكستان با ساختار حقیقت بایست  در برنامه های کالنتر به جستجو گرفت. 
 ایدیولوژي وملیتاریسم حاكم پاكستان تضاد دارد.

داراي  چشم انداز مل  وکالن   رد ویا قبول خط دیورند مسئله مورد ساده بحث حقوقي نه بلكه درشرایط مشخص كنوني در  
بلکه با سایر اقلیتها    قبایل  هاي اجتماعي اش نه تنها باتهدیدسیاستهاي داخلي و ه ناحی ابعاد دیگري مي باشد.دولت پاكستان از

.در زیرا  است  بالجواب الت جیوپولتیك اتنیكي منطقوي در پاسخگوی  به معضایدیولوژي ساختاري پاكستان  مشکل دارد و
دیورند را )حجاب( از خط نام نهاد عبور داد وروند بحران وجنگ سه دهه افغانستان دولت پاكستان درتباني با غرب بازي را 

درگام دوم به كانون بنیادگرایي و پایگاهي براي فتوحات فراتر پاكستان تبدیل كرد .  به تنازعات سیاسي داخلي افغانستان و
این بازي فضایي را ایجادكرد كه پاي سایر كشورها از جمله هند وایران و..... را دربازي جنگ قدرت دخیل كرد . پاكستان 

را با نام پشتون رقم زد . این بازي اما با نماي پشتون براي مهار پشتون از سنت هاي مههبي ملهم بود كه دست مداخله پاكستان 
 سازماندهي نیروها و پیگیري بازي باز گهاشت. استخباراتي را در –وسایر نهادهاي سیاسي

جغرافیاي قبایل تردیدي وجود ندارد ولي بازي وبازیگران جنگ درسركشي هاي دراز مدت ودر آسیب هاي ناشي ومرتبط از 
وبحران امروز ودیروز افغانستان ومنطقه شبكه ها وروندهاي دهشتگري ومواد مخدر وتداوم  درهم پیچیده بحران كه ابعاد بین 

ستراتژیك خود درمبارزه علیه المللي دارد با نفس خط دیورند وقبایل هیچ ارتباط سرشتي ندارد .پاكستان درهمراهي با متحدین ا
پرورید آنها را بسیچ ،سازماندهي وتمویل كرد.وضعیت اجتماعي  برهم زدن نظام سیاسي افغانستان بنیادگرایي را شوروي و

وشناخت كاملي بجا گهاشته است . قبایل بصورت  درکجیوپولتیك منطقه آسیب شناس   موقعیت وجایگاه آن در كلتوري قبایل ،
 .استقالل افغانستان در استقرار دولت نادرشاه آنها سهیم بودندحصول همدلي داشته درپیوند وم با افغانستان طبیعي ومتداو

از ظرفیت سنتي  قبایل درفرازهاي بحران اخیر كشورما این همدلي وهمدردي وجود داشت. امانیز دوران مقاومت  در 
وبخاطر  جهادامور  در دست داشتن نظم با سررشته  آنحدین وآزادخود داخل مصاف نگردیدند بلكه این بار پاكستان با مت

مرز دیورند مینامد اشراف  دوران مقاومت برآنچه  وگهشته ازامور را رهبري كرد .پاكستان  خودپیگیري ودستیابي به اهداف 
 خودتكلیف نداده تا درداشته این اشراف استراتژیك استخباراتي بوده وآن دولت به بهانه منازعه ولي با هدفهاي دیگر هرگز ب

 برخورد در گونهاستعمار با كاربرد برنامه هاي عمراني وتوسعه مدني دگرگوني بوجود آورد.این  وضعیت بمیراث مانده از
فقط از تلقیات بمیراث مانده دوران استعمار وتداوم بازي ابرقدرتها در دوران جنگ سرد است كه درپیوست  برابر قبایلي ها

 برهم زدن مرزها بخوبي قابل رویت بوده آنچه بیشتر از همه پیامدهایش برجسته تر مي نماید  مق استراتژیك ع دیدگاهباآن در 
پاكستان با افغانستان بخاطر خصومت هاي مرزي سر ستیز ندارد درچشم انداز کالن  پیشروي درگستره ملي افغانستان است. و

ن پهیرش گردن نهد دگر این دوكشورمشكلي نخواهد داشت . مشكل این ولو چنین جلوه دهد تا اگر دولتي در افغانستان به ای
كشور برخالف نگراني هاي موافقین دیورند الین در رد ویا پهیرش این خط نه بلكه چنانچه گفتیم فراتر ازآن بطوركل از دو 
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فدرال  =اکستان را با آسیب . مقاومت درهر دو سو دولت ونظام وبیروني  ؛  ناهنجاري ساختاري این كشور -بعد است: داخلي 
 سیاست مواجه ساخته است.  –های بنیادگرای  وتحکم بالمنازع اردو 

بهره گیري از وضعیت بوجود آمده درآسیاي میانه؛ كه افغانستان فرصتهای منطقوی  وموازنه قوا . موازنه سبقت جوی  در 
آه وفریادهاي بعد از حضور  .درد پاكستان در میباشد. برابر هند منطقه وبویژه در در   یبلند پرواز هدفمطیع وهم پیمان 

 برد و–افغانستان بر اصل برد  رابطه با مشكل دیورند الین با جامعه بین المللي درافغانستان قابل درك است. اگرپاكستان در
وارد پاكستان  باد تا برد بخود حق میده–عمل كند  .افغانستان هم از لحاظ حقوقي وهم درتعامل برد  –دوكشورمتساوي الحقوق 

از راهگیري دست با همزیست  وتنش زدای  پاكستان  وضمانتي بین المللي هم الزم است آنرا حمایت نماید تا  تعامل شود
  این معامله اقدام به  بلوچ باشد اگر این كشور درصدد مجبوركردن افغانستان براي معامله پایمال كردن حقوق پشتون و بردارد.

 خواهدكرد.وخیم تر اوضاع را  افغانستان نبوده ودرتوان دولت 
خودرا با پاس داشتن الزامات واعتماد سازی در مسیرهمکاری  وهمگرای   این است تا پاكستان منافع ملي شایستهبناًء  

زگاري د.  پاكستان از ناساگهارمشكالت ساختاري آنكشور  نقطه پایان ببه ا اعتناء به حقوق پشتونهاي آنسوي خط   منطقوی
نظم این ریخت وپاش  درافغانستان خوب آگاه است .نیك میداند كه برخاسته از  بحران چند دهه اخیر هاي اجتماعي وسیاسي 

ارتقای قابلیتهای مشترک منطقوی وهمکاری شرایط بر افغانستان  وبرنمي تابد.  اقدام  براي داعیه پشتونستان ودیورند نوپاه 
 .  الملل  تاکید داردبا همه عرصه های نظام بین 

 پشتون ها به مغازله پرداخته است. یاز همین رو با نقاط ضعف وغریزبرسنت همگرایي پشتونها هم واقف است. پاکستان 
بازی  سیاسي  د . بد آموزي هاي فرهنگي وارد کرپشتون ها به مادي ومعنوي  صدمه بزرگ بحران درازمدت  و جنگ

آبهاي گل آلود افغانستان  دردر  تا  پشتون نوازي راآغازكردبا همدلي  ضعف این  . پاكستان  در زد. وارونه ای برای آنها رقم
. در آن  همزمان به چند هدف دست یابد: پشتونها را دراختالفات مل  ومنطقوی منزوی و به دایره روابط پاکستان مسیر دهند 

اسیونالیزم های اقوام غیر پنجاب   تسویه حساب سوی خط در پشتونخوا وسراسر پاکستان باگرایشات دموکراتیک ن
دستنگر را ودولت دوست در نهایتد  زدای  کند« سرحد» کند.تروریزم هدفمند و بنیادگرای  را باجدای  طلب  وکیش قبیلوی    

واستراتژیك دركنار خود داشته باشد .دولت پاكستان برمشكل حالت محاصره افغانستان واقف است.در دورنماي اهداف بلندباال 
اش دیورند بودن را بهتر از حل دیورند میداند.پاكستان براي ایجاد مجاري ونیروي همتراز براي باال دستي درنظام سیاسي 

 . هم وغم اش را متمرکز کرده است.واقتصادي افغانستان 
راستا بادر نظر داشت  منافع و توزیع ارزش ها هم است .کار وپیکار دراینبرای جنگ ومبارزه ،جنگ ومبارزه سیاس    

رجا، رخوت و سست  وضعفهای دروني تحمل  و نیز مي باشد خوفي مستلزم قرباني هوشیاری سیاس  و ایجاب صبر وشکیبای
. سخن كوتاه ،پشتون .دربرابر مصایب کوتاه آمد  را آسیب پهیر میکند  نبایدوشکیبای  در  مسایل حساس مل  ومنافع درازمدت 

 عاده حقوق مشروع سرنوشت ساز اند!هاي آنسوي خط براي ا
راهكارهاي غلبه بروضع جاري وكنار آمدن با خود است.! درك  هاي ایجاد شده  تهدیداجماع ملي وغلبه بر در مهمدریافت 

.تا زمانیکه ملکیت های مل  .ما نیست منافع مل  ما هیچ کس وهیچ بیگانه ای دلسوزتر از خود وباور به این حقیقت كه  در
روابط نظام  وتا زمانیکه منش  و حاکم استخودي وبیگانه  مولفهرد وتا زمانیکه درآموزه فرهنگ مل  سایر کشورها تقدس دا

این ایجاب مي  " موجود خواهد بود وبیگانه" و"خودارزشها انسان محور نگردد " مبنای عادالنه نیابد و بین الملل های مل  و
  دیگران را رعایت نماییم. حساب خود با .دست ندهیم وآنها را به دشمن نسپریم كند كه درتعامالت وآجنداها ریزرف ها را از
واقعبینانه  ارایه راهکار مشترک ،سودمند و بلکهنیست  توانای تبلیغ اختالفات  تنها بیان نارسای  برای برمال کردن تضادها و

منافع مل  کشورها تعریف  بنیاد عادالنه بناء نیافته واست . مناسبات نظام جهان  بر هم توانای  وهم توانای  آفرین وفاق  برای
تنها .  ملکیت های کاهب وغاصبانه در میان نباشد تا گیردبنیاد های عادالنه قرار  برباید   مناسبات نظام  .دارد قدرت  بر  مبن

 نانه است .،سودمند و واقعبیبرمال کردن تضادها وتبلیغ اختالفات توانای  نیست .توانای  در وفاق و ارایه راهکار مشترک 
پاکستان گریز وطفره روی  بهعلم کردن آن  پهیرش ویا عدم پهیرش خط دیورند با اوضاع جاری کشور رابطه مستقیم ندارد . 
 ،برنامه عظمت طلبانه ایکه فرصت های آنرا بدست آورده استتحمیل  و انجام دادهقبال فجایع  که در  های مستقیممسئولیت از

كشور را دچار  سیاس واكنش هاي منفي دراین مسئله نیروهاي   قومگرا بوده  هایمانور مترسکاز بعد داخل  که بر میگردد 
   .وفرصت  است درمشروعیت دادن به مداخالت بیرون شعب نموده ت

وتلنبار تضاد  موادمخدر است. تروریسم، بااشكال گوناگون آن آفت متهمدرهمدستي باتروریسم  جهان ومنطقهدر مظان پاكستان 
درمیان برخ   هاي ناخواسته درمنطقه وافغانستان امور عمده وعاجل اند كه باید بساط آن چیده شود. اولویت شمردن دیورند

افغانها فقط ساده انگاری وبزرگ سازی ویکسو نگری قضایای پیچیده وتودرتو ول  از هم متمایزی است که اگر در راستای 
یاری برخورد نگردد خود سبب ساز پرابلم ها شده ، بهانه ای میگردد تا قضایای اصل  از نظرپنهان حل آن بادقت وهوش

با حسن نیت ویا سو نیت که عواملي  گرفتن  نا دیدهین به معنای ا پیگرد درپس همچو مسایل مصئون بمانند. از ومجرمین 
در پس پرده منافع مل  کمین مطمئناً . فرصت طلبان نیستمعضالت را دراستقامت های خالف منا فع مل  دامن میزنند 

 سواستفاده ها واقع میشود. . موردمقدسات درغیاب خردورزي وفقر وعقبماني مزمن چگونه و  میگیرند 
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اما احترام عمیق به اراده آزاد پشتونهاي آنسوي خط حرفي برای "نه" گفتن نیست. به مسئله دیورند   رسیدگ  مسئوالنهدر  
بر دیورند پاکستان  . است باید حل گردد. مغالطه وقاطي كردن مسائل مشکل اساس  بحران تحمیلي میان دو کشور منازعه  

را توجیه و  جنایاتکار خواهد گرفت تا  افغانستان اختالفات داخل   زدن  دامنالین بسنده نخواهد کرد اما  از آن برای  
بالعموم و پشتون های دو سوی دیورند را را افغانها هل تر سازد .هم چنان  را س. دسترس  به ستون فقرات وپشتوانه افغانستان

وجود داردزیرا  بر چند وچون خط مرزیشک  وجودندارد که معضله     بویژه در میان تنش های داخل  درگیر و خرد نمایند. 
کرده فرصت  که متهم  هاآناز مایت درحهم دركنار سایر موارد پاكستان قبایل را هنوز بحیث بفر حفظ كرده وافغانستان را 

رسیدگ  به آن تصمیم .  چنانچه گفتیم افغانستان این زمان آنرا از دست داده و تمسک  برای بازی های شیطان  گردیده است
   .اجماع پشتون های آنسوي سوی دیورند را ایجاب مینماید وفاق افغان ها و
. رسیدگ  به این امر با  کنار نیامده است؟مسلم مردم آنسوی خط دیورند حقوق حقه و است که پاکستان چرا با  سوال این جا

فرمان وفتوا صورت نمیگیرد واین به سادگ  قابل حصول هم نیست . دامن زدن منازعه دیورندهم میان خود افغانها وهم بنا بر 
فقط موقع دادن به سو استفاده جوی  های خط پشتون های آن سوی  و افغان ها ایدیولوژیها وطرز تلق  واهداف متعارض میان

شبکه های دخیل است. اگر در رابطه به منطقه وبویژه نقش استراتژیک ومهم افغانستان در بازی های منطقه وواقعیت حضور 
کشورهای دخیل از جمله پاکستان در  چشم داشتهایاستراتژی های متعارض در این جیو پولیتیک توجه شود در م  یابیم که 

از سوی دیگر بنیاد گرای  وتروریسم را با پهیرش آن نه تنها مهار نم  توان کرد بلکه   خالصه نم  گردد.  رز گهاریمحد 
 بنیادگرای  را با دامن زدن تعارضات فرقه ی  واتنیک  در دوسوي خط بویژه افغانستان تقویت خواهد کرد. 

همین اکنون  سمیت ویا رد دیورند بیشتر ترجیح م  دهند .ر رببنیادگرای  وشبکه های استخبارات  کانفدریشن دو کشور را 
است . دیورند م  تواند مسئله اختالف   مخالفت نکرده  آنپاکستان عمالً به قبایل لشکر کش  کرده وحکومت افغانستان هم با 

استقالل وسلطه جوی  بر  درصدد نقضتروریسم با بنیاد گرای  و دو کشور باشد وباید حل گردداما پاکستان نباید وحق ندارد 
 د.افغانستان باش
در بحران افغانستان آن فراورده ها مداخالت وجنگهای نیابت  پاکستان ومتحدین  وشبکه های مافیای تروریسم  بنیادگرای  ،

مهار وسركوب تروریسم امر نخست اگرحضور نیروهای بین الملل  موجود در افغانستان مشروع است در آن صورت  است.
م  باشدوحرمت خط سرخ منافع افغانستان  پیش شرط روابط و تعهد برای آغاز گفتگوی دفع بنیادگرای   ن صلح وثبات ووتامی

. تا جاییكه دیده مي شود پاكستان بازي بحران را ادامه میدهد ودر برخورد مسایل ازجمله موارد اختالف ومنازعه باشد 
با هدف گیري هاي نظامي كور بیشتر مردم را  آن كشورصادق نبوده ووخشكاندن سرچشمه ها وعوامل مدیریتي تروریسم در

افغانستان حساسیت ها ونفرت بیشتر را دامن  آماج حمالت قرار میدهند كه این اقدامات همچو حمالت كور نیروهاي خارجي در
 وهمزمان نفرت پاكستان ، به قبایلنسبت كین ونفرت ه دیردگ زده و زمینه ساز سربازگیري سرباندهاي تروریسم وحامیان آن 

 شمول دربرابر نیروهاي بین المللي حاضر درافغانستان ودولت افغانستان را دامن مي زند.
با حلقات  در پاکستان  وبازی بزرگ سیاسي استراتژیك است  هنوز مورد جیوپولیتیکمشاهده میگردد افغانستان  چنانچه  

بنیادگرای  در روند بحران افغانستان برپیگیری عمق استراتژیک وبرتری  پایگاه جنگ ودهشت قرار دادن قبایل وریختن هیزم
دربرابر طفره روی های پاکستان به  محافظه کارانهناهمسوی  ها ونگرش های   .جامعه جهان  دردرمنطقه پاه م  فشرد 

ی احیا ورشد مجدد بنیاد آنکشور موقع داده است تاهم کمک های هنگفت جامعه جهان  را بدست آرد وهم فرصت ها وزمینه ها
را در نظر نگرفت که حضور بنیادگرای  ونیروهای ایتالف بین   وتصورات تردیدهامیتوان نرا مساعدگرداند.  ای  وخشونتگر

 !نمیداندالملل  تصادف  
 انگیزه که پاکستان بلکه درمیان شماری از افغان ها هم وجود دارد. از موضع خط دیورند تا سطح پهیرش آن نه تنها  تاییدگران

الزم است  .باید درتحلیل مستقل وجداگانه به بحث گرفته شود. که داردایدیولوژیک واجتماع  -مختلف سیاس  های ها و محرک
پهیرش در که اکثرطرفداران افغاني  تگفآراي آنها باید  هکر اما پیش از دالیل را بیاوریم.واین امانتداری شمه از وبا اختصار 

زیرا آنرا عامل اساس  مشکالت و روابط  خط دیورند از سوی افغانستان بیشتر بر" حل" آن تاکید دارندبدون قید وشرط 
طرح ،شرایط ویامیکانیزم  برای و"حل" ارایه نمیکنند. ازجمله آنهای  راکه مسئله  خصمانه پاکستان با افغانستان میدانند 

 .نگران  دارند و ض قوم  وپشتون  میدانند وازحاکمیت پشتون اظهار نارضایت حند را مدیور
سیاس  دارد  وجهت بیرون  که گویا مشکل  –که ریشه در تنازعات اجتماع   -ممیزنگران  آنها دو سویه است داخل    

رون  م  رهند . این کیفیت طر ح وطرز افغانستان همین عدم پهیرش خط دیورند بوده واگر پهیرفته شود از آسیب مداخله بی
برانگیز است . برخورد به این مسئله هم یک سان نیست . پرسش گمانه زن  هاي  تلق  مسئله حساسیت برانگیز وتوام با

همان زاویه به مسئله برخورد شده است.درنظریات  از ارزیاب  ها بعضاً ازبعد حقوق  ،تاریخ  وسیاس  صورت گرفته و
ترمینولوژی حقوق  واصطالحات از جمله "خط" ،"قرار داد"، "معاهده "و....؛ اهلیت حقوق  طرف  -ف وموافقمخال-هردو سو

استدالل برای راه حل  های امضاءکننده مسئله وراثت و... وقوانین حقوق بین الدول بررس  گردیده است.کنه این ارزیاب  ها
. زیرا اساس وراه حل مشکالت موجود سلب  و .پهلو دار است نه بلکه بیشتر برخورد  «برد -برد»معضالت و تحقق اصل 

افغانستان را در "حل" آن میدانند.اما جدا از ارایه میکانیزم ویا سناریوی حل، دو موضع رد وقبول در برابر هم  موجود 
فشار از سوی   است.طرفداران پهیرش عدم پهیرش را وسیله دفع الوقت وبهانه برای شانه خال  کردن از مسئولیت  ودلیل
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در برابر آن کشور برخورد قاطع ننماید . وآنرا بهانه  پاکستان میدانند که حتا بر تصامیم جامعه  جهان  نیز اثر گهاشته تا
 وتوجیه مداخله از سوی پاکستان میدانند. 

 از معاهده ديورند پس تعهدات شکنی    -پ 
دور دوم زمامداری امیر دوست محمد  افغانستان تحمیل گردید. بل  برمعاهده دیورند معاهده استعماری وبا پیش زمینه های ق 

.بازی های بزرگ درافغانستان  .خان دو روی یک سرنوشت را به نمایش گهاشت. زعامت ضعیف ومردم سرکش وسنتگرا
دافع وسنت ونیروی عادت مسنگرمحکم  طبیعت،گرچه جامعه امامتمرکز بود متجاوز برتری ها داشت.  برهمین کرکترها

از متن همین مناسبات ومتک  حکومت های افغانستان    .بودمحتوا ضعیف.فقیر وعقب مانده  بود ازنیرومند  در برابر بیگانه 
ب  مایه و رنجور ودرگیر رقابت هاي خانوادگي!.جنگ قدرت از داخل وفشار ومحاصره از بیرون  بر روایات سنت  قبیلوی 
که فرصت رستگاری وانكشاف را دشوار ووابستگ  امیران و شاهان به اوضاع را  ایجاد کرد مزمن بن بست ودر جازدگ  

زیرا نظام سیاسي قوي وساختار هاي . امیردوست محمدخان و امیرعبدالرحمن خان درمقام برد به باخت تن در دادند رقم زد.
از امارت دفاع نماید موجود نبود.  نیرومندیكه توان بسیچ ملي ومبارزه هدفمند ورهایي بخش در برابرمتجاوز را پیگیري و

اما عبدالرحمن خان با شمشیر بر همه مخالفین شمشیر کشید وتوانست دولت متمرکز  ند تن در داددرنتیجه به شرایط دشمن 
  .فارغ از مدع   وملوک ایجاد وحدود کشور با همسایه ها را مشخص کند

در حقیقت  وصالحیت مستمر انگلیس بر امور خارج  افغانستان بود.معاهده دیورند تجدید معاهده گندمك وتعیین حدود نفوه 
صحه گهاشتن بر معاهده دیورند بود که انگلیس آنرا گام نخست برای برداشتن پیشروی اش پنداشت نه پایان کار . درحالیکه 

رد .سیاست خارج  معاهده دیورند ساحه نفوه میان انگلیس باروسیه در سرحد یا ساحه نفوه مرزهای جنوب را تعیین ک
   عبدالرحمن خان هم آنرا فرصت  برای ختم سرکش  ها و استحکام قدرت تبدیل کرد. افغانستان تابع اراده انگلیس گردید .

این معاهدات باتغییر هر زمامدار تجدید گردید .درحقیقت در هر زمان میتوانست ازسوی جانب افغانستان فسخ شود اما آیا 
منت بار اضاف  مزدبگیري از منابع بیگانه و ستان که اراده شان از اطاعت و وابستگ  منشاء میگرفت دولت وزمامداران افغان

را نیز بردوش داشتند م  توانستند اراده ملت را تمثیل واین معاهدات را ملغ  قرار دهند؟ با آنکه امیر حبیب هللا خان 
قل وانتقال ضرورت ها ازطریق هند قطع گردید پس از درامضای مجدد آن به دفع الوقت توسل جست  اماوقت  مواجب ون
با  بیرون شده نتوانستند و  دایره شیطان  این طلسم  چندی میراث پدرش را تحویل گرفت. طالیه داران استقالل نیز از

 با آن همه خیرخواه  در بازی های بعدی ازصحنه برداشته شدند.آرزوهایشان 
باره ساحه نفوه  بر تعهدات قبلي در وی خط موردشماتت بریتانیا قرار نگرفت زیرا مردمان آن سی دولت امان  بخاطر آزاد

 وستان از سوي بریتانیادبریتانیا صحه گهاشت .گرچه صحه گهاردن پایان دعوا نبود وطالیه داران استقالل به آینده وترك هن
اما  م  تواند مصداق خوب  از این باورها باشد .تالشهای بلند پروازانه نخستینباور داشتند واپس گیری مناطق از دست داده 

صفحات دیگری را در سرنوشت کشور رقم زد آنچه فردای سیاست بین الملل  شگردهایساختارهای وجودی کشور و واقعیت
. مشکل چراهای که به علل وزمینه هاي داخل  وجبرساختارها، روابط وفرهنگ جامعه بر تصور آن  در آن زمان دشوار بود

زیرا از فراز  آن پ  برده باشد وموانع  کاستیهاد مسئله ایست که باید نسل امروزی در تجربه سه دهه جنگ وستیز برمیگرد
 .امروز فرود دیروز را بهتر میتوان دید

رفع مشکالت شده م  تواند؟ آیا این پهیرش پرابلم منطقه را هموار ومشکل  آیا صحه گهاشتن بر معاهده ضمانت عدم مداخله و 
ابط آزاد منطقوی افغانستان را حل خواهد کرد ؟.آیا بنیاد گرای  خودرا به تعهدات  در این راستا ملزم میداند؟ آیاجنایات رو

 مكرر وضد بشري تروریستها دراقصا نقاط جهان ناشي از دیورند واراده افغانستان ویا قبایل است ؟ 
م. در کابل منعقد گشت چنین آمده است: "  ۱۹۰٥مارچ سال  ۲۱بتاریخدرمعاهده میان امیر حبیب هللا خان و دولت بریتانیا که  

.......اعلیحضرت سراج الملت والدین امیر حبیب هللا خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و توابع آن از یکطرف و جناب سر 
انگلستان از طرف  لوییس ویلیام دین وزیر امور خارجه دولت با عظمت هندوستان و نماینده محترم دولت پادشاه 

دیگر،اعلیحضرت پادشاه فوق الهکر به این وسیله قبول میفرماید که در مسایل جزی  و کل  عهدنامه راجع به امور داخل  
وخارج  و قراردادی که واالحضرت پدرم ضیأء الملت والدین نورهللا مرقده، با دولت علیه انگلیس منعقد نموده، عمل خواهم 

سر لوییس ویلیام دین به این وسیله قبول مینمایند که همان عهدنامه و تعهد که  همچنان   ر نخواهد شد.نمود و مخالف آن رفتا

دولت عالیه انگلستان با پدر مرحوم اعلیحضرت سراج الملت والدین راجع به امور داخل  وخارج  و غیره منعقد نموده، من 
 .نگلستان مخالف آنها به هیچوجه رفتار نخواهد نمود." آنهارا به اعتبار خود باق  میدانم و مینویسم که دولت ا

کشور بسترد. در  دامناستقالل كشورچنانچه میدانیم مجادله استقالل طلبان هم نتوانست داغ ننگ این  معاهده را از  دهه در 
دوستان و افغانستان م. بیان شده است که "دولت افغانستان سرحد بین هن۱۹۱۹اگست سال  ٨ماده پنجم قرارداد صلح راولپندی 

م. بین افغانستان و ۱۹۲۱سال   معاهده کابل ۲قبول نموده بودند، قبول مینمایند..." و سرانجام، مطابق ماده  ٦را که امیر مرحوم

دولت بریتانیا "دولتین علیتین عاقدین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را طوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم 
هجری در راولپندی انعقاد یافته است، قبول کرده  ۱۳۳٧هیقعده الحرام  ۱۱عیسوی مطابق  ۱۹۱۹اگست  ٨دنامه که بتاریخ عه

 (. 2بود قبول مینماید. )
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را از ابتدای  ترین  مستعمراتمعاهدات بدتر ازدیورند که بر کشورها وملل ضعیف تحمیل گردیده ومردم  و معاهده دیورند
مقدوني تا  اسكندر فتوحات غارتگرانه امپراتوري ها از همه ننگ تاریخ اند. اقدامات  و کردحقوق انسان  ومدن  محروم 

درهمه جا  ركن مهم افتخارات تاریخي ثبت گردیده است . اقدامات امپراتورها درتاریخ این كشورها اروپا بزرگان قدرت در
.اروپایي ها بنام ترویج تمدن براي دولتهایبا  افتخارات ثبت وبه خورد نسل ها داده مي شود . هاكشور    درتاریخ چنین بوده و

 كسب منافع همه جهان را لگدكوب كردند .
 جمله بریتانیا دراوج بیداري وآگاهي و از درسال هاییكه بریتانیاي كبیر تعهدات دیورند را برافغانستان تحمیل میكرد اروپا

ابا آدمكشي و این دستاوردها همزمان دنبال میكردند.این  یون قرار داشت .اما این پاسداران تمدن مستعمره سازي رمدرنیزاس
اقدامات هیچ زماني با ممانعت هاي اخالقي ،دیني وبشري مواجه نگردیده واعتراض به همچو موارد همواره صداي مظلومان 

شرفت اصول زندگ  را امروز هم از همان  منابع  و از همان منازل قدرت بوده كه سركوب گردیده اند . افغانستان تمدن وپی
معیارهای  حقانیت اصول آن برمحور و اقتباس میکنند که همین ننگ وب  ننگ  را بر ملت ها بنام تمدن آفرین  تحمیل کردند

اهش در جایست که طالیه دار بردگ  مدرن ملت ها خاستگ اجتماع  برخاسته است. -تعین مییابد که ازرنسانس وانقالب فن 
سیاس  –زندگ  اجتماع  با ستمگری  .آزادی ودموکراس  نامیده شده است . تاریخ هیچ کشوری خال  از ظلم وستم نیست

اما مشکالت ناش  از مرزگهاری ملت  . هستیم جوامع  مظالم بیشماری در سطوح مختلفشاهد  نیزمالزم بوده و امروز 

وسط استعمار بلیه ایست که تا هنوز کشورها با معضالت آن مواجه اند وبحرانهای امنیت  وتهدیدهای دولتهای بعد از استعمار ت
 کشوری ومنطقوی را سبب گردیده است

که با  بدست همین طالیه داران تمدن رقم زده شده است . قراردادی در کشورهای کشورهای امتداد جنوب آسیاسرحدات 
تقسیم بندی های بود گهاری و مرزبه تاسیس ملت دولت های بعد استعمار در حقیقت اشمامیرافغانستان امضاء شد وقراردادهای 

 بعدملتهای  -دولت درتشکیل  . استراتژی های بزرگ همخوان  داشت سود وسرمایه و «جهان وطن »ملزومات فتوحات  که با

سیاس  مناسبات سا لم  توسعهکه مانع  برای  جا گرفتتناقض داخل  ومنطقوی هم  و استعمار ، عناصر تشکیل دهنده تعارض
کشورها را  مناسبات قدرت در جیوپولیتیک گرایش به زور وو این  شد.وهمزیست  مسالمت آمیز توام با حسن همجواري 

 . شد رفتاری حاكمیتهارکن سیاسي  اختالفهاینهادینه کرده 
شاهد تفاوت های بنیادین  بوده ایم.که برخورد با هر تیپ بصورت جداگانه مرافعه وتمیز طلب  تعیین سرحدات در عمل ما در

تعریف گردیده اند که از جهت حقوق  متفاوت  متباینانواع  با ماهیت ودر گزاره های سیاس  چند وچون  سرحدات  است.
  ومتعارض اند: 

 ای آن عوارض طبیع  واقع نم  گردد سرحدات  که با عوارض طبیع  مطابقت دارد و در برخ  جاه
 سرحدات  که دو گروه فرهنگ  را از هم جدا میسازد و یا اینکه میان یک گروپ فرهنگ  با زورکشیده م  شود 

سرحدات  که از مناطق غیر قابل سکونت م  گهرد و قبل از ساختمان جوامع بشری و گروپ های فرهنگ تمدید یافته باشد ) 
 سرحدات کانادا و االسکا( که مشکل نم  آفریند . 

 آن سرحدات  که از میان مناطق مسکون  م  گهرد ول  خواسته های فرهنگ  شان مراعات میگرددوسبب نفاق نمي گردد.

از میان اقوام وقبایل بگهرد ویک قبیله ایرا که زبان مشترک  ن سرحدات  که بدون اینکه ارزش های فرهنگ  رادر نظربگیردآ
ماهیت معاهده دیورند نه تنها هر گونه  (3دارد ازهم جدام  سازدومشکالت م  آفرینداین سرحدات بازور کشیده شده است.)

را حفظ ونهادینه میکند. زیرا « خط مرزی»ن قبایل حالت و انگیزه منازعه برارزشها را پایمال میکند بلکه حایل گهاشت
 وضعیت قبایل خود انگیزه وزمینه برای معضالت امنیت  ومعضالت اجتماع  وفشارهای سیاس  بر دو سوی خط نامنهاد بود.

انستان این حق را داشت تا موضوع افغ تقسیم وتعیین سرحدات افغانستان ازبدترین نوع خوداست که بریتانیا بکار برده است و
تعیین سرنوشت افغان های آنسوی دیورندرا دردهه س  ام وچهلم قرن بیستم مستقیم با انگلیس ،همچنان از طریق مجامع ونهاد 

و پرجاهبه برای  الزم (عامل)مطرح کند.گرچه پشتونولي مایه  خطهای بین المل  بویژه با نهضت نیرومند پشتونهای آنسوی 
پشتیباني ومبارزه  در گرایش به تقسیم دوکشور نیم قاره بود ولي دربازي هاي پیچیده افغانستان در برابر هند برتانوی ادعای

 عاملل افغانستان که م  توانست نقش سازنده داشته باشد منفعل ماند.مؤثرو كافي نبود. این فکتور 
ه برداشت اما این نهضت نتوانست درمحیط بسیار سنتي نهضت خدایي خدمتگار گامهاي نخستین تداركاتي را دراین زمین  

ابه منزل برساند . تحوالت  سیاست نیم بند دولت افغانستان وبازي چند سویه بازیگران بزرگ از سوي دیگركار ردرمههبي 
اوجگیری نهضت های آزادیخواهانه عزم جزم استعمار ستیزی وآزادی خواه  وترق  خواه   جنگ جهان  دوم وپس از

مجدداً سربلند  ه خواه ( داعیه داران مشروطدوقطب در نتیجه فضای جدید) و را به میدان کشیدمیان روشنفکران افغان در
 جانب افغانستان در واکنش  این درآجندای سیاس  این نیروها شامل گردید و دیورندآزادی مردمان آنسوی  ودفاع ازكردند . 
،وولس ،ندای خلق و انگار، این مطالبه از سوی نیروهای مترق  وتحول طلب . درجراید آن زمان وطن مردود دانست خط را

 حزب وطن ویش زلمیان،ندای خلق...انعکاس یافت . –

تنها برامد درباری وقوم   منتقدین واکنش در برابر خط دیورند ومسله پشتونستانشماري از ی بر عکس تصورات وداوري ها 
جنبشهای آنروز درکشورهای بعد استعمار با ماهیت ن بودندولي نفس مسئله  قومي نبود هم نبود.با اینكه مردم آنسوي خط پشتو

زیرا مبارزه علیه استعمار پیش زمینه ملي ضد استعماری .مشروطه خواهان افغانستان نیز ازاین ویژه گ  سرشار بودند .
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سئله دیورندبرانگیزه ها وخاطرات تاریخي داشت كه درنبردهاي خونین علیه بریتانیا تجلي داشته وافغانها در رویكرد به م
ده است.آنچه حایز بوزعماي اقتدار طلب  بروتحمیل  جبر جیوپولیتیک موجود برساخته برداشت این بود كه  همباور بودند .و

 محتواي استعماري واستراتژیك آن است . معناي خط در بودهاهمیت 
بلكه قوت افغانستان درچانه زني تقسیمات نیم قاره توانمندي افغانستان رامحصور ودرمانده نگهداشت زیرا این معاهده نه تنها 
.درصورت داشتن این توانمندي افغانستان فرصت دستیابي وداشتن ارتباطات آزاد با سایر  سلب کردرا نیز از افغانستان 

سوي مرز از سوی اکثر نیروهای مل  آن زمان امر میهن  مي توانست داشته باشد.مبارزه پشتونها وبلوچ هاي آن كشورها را
. زیرا دولت )در بارسلطنت( میدانستندتلق  میگردید. برعکس، ضعف وب  توجه  به آنرا درمواضع ضعیف ومشکوک دربار 

                                                                                                                         نداشت ومنتظر رویدادها ولطف کریمانه بریتانیا بود.          دراین زمینه هیچ استراتژی و برنامه مشخص وروشن
تشکیل ملت دولت هاي بعد از استعمار در هیچ کشور فارغ از دغدغه چالش عناصر قوم  نبوده دراین مورد ازمیل گرایشات  

نمیتوان انکار کرد ول  اصل مل  میهن  در آن زمان که ویش زلمیان ،حزب خلق ووطن پاه به در میان روشنفکران افغان هم 
عرصه مبارزه گهاشته بودند تابع کج اندیش  وکج روی طرز تفكر وتلقیات راسیستهای قوم  نبوده ودر آن صورت مبارزات 

جنبش  مورد سوال وسو ظن قرار میگیرد و همل  افغانها ومواضع ملي مترقي خود این نهادها وشخصیت های شامل آن دور
  .منسوب به دوره هفت شورا مورد مشکوک وقابل تامل خواهد بود  روشنفكران

 دانش و كه در این صورت ازقید زمان خارج میگردیم .نباید است تعمیم تصور امروزي مصداق مبارزات سایر ملل هم  
زد ومحك قرار داد. آنها هم زمان با  آن روز افغانستان تسرجایگاه كنشگران سیاسي  نقشفضاي ههني امروز را براي 

ارتجاعي شمرده مي  پشتونستان خواهي در پرنسیپ بر دولت شاه  مشروطه هم تاکید داشتندچیزیكه براي امروز كهنه شده  و
 ایسته وبایسته بود.این برنامه در آن زمان امر بدیهي وپهیرفتني ودر دهلیز سیاه وتاریك وفضاي بیدادگري كار ش که شود ،

به هر رو این کتگوری ها وتقسیم بندی سرحدات توجیه یکسان  ندارد.تجارب بعد ازجنگ سرد بسیاری پیش فرض ها براي 
فرض کل  منطق حقوق بین الملل کالسیک از این اصل  گرفت . تردیدتوجیه  ملت دولت ها ي یك چنین رجه كشي شده را به 

داشته  بد در پ پیامدهای ناهنجاریها ونیت  بوده امروزه خطرناک بوده وشاید  لو به هر رزها وپیروی میکند که تجدید تعین م
 باشد بناًء اصول همه پهیر ومنطق  این است تااقدامات مخالف حاكمیت دولت هاصورت نگیرد.وتنش های موجودباید نه با

تامین عدا لت اجتماع   هم میتواند توسعه دموکراس  ،تغییر جغرافیا بلكه از راه های دیگری حل گردد که یک  ازاین موارد 
اینجاست كه ساختارهاي ملیتاریستي وایدیولوژیك و  وحقوق شهروندی است. كاري را كه باید پاكستان انجام میداد.امامشكل در

 در مراعات آن عاجز اند.   دولت های استبدادی
تمثل،مقدس  و استداللها از  عریض-قگرا با طومارهاي طویلباورهای حقوق  مطل اما در از هرنوع  که باشد قراردادها

جایگاه انسان عدالت محور ونگرشهاي  درآزمونهاي دگرگونیهاي دموكراسي طلبانه و وتخط  ناپهیر پنداشته شده است؛
خیركلي تندیس این  كه بسا اجحافات  رابودیم " تابوي مقدس"  اینتقدس زدایي ناظر شکستن و وصیانت نفس در دهه هاي اخیر

 نسبت داده اند.ومنافع مل   
ملتهاست که باوسیله  -گرایش اتنیک  بهاته نه مقدس است ونه نامقدس . این مناسبات نامتوازن وغیرعادالنه درون نظام دولت 

كر آن هم ازتفکه قراردادن رجحانات قوم  ویا برمبان  گرایش قوم  تعارض اجتماع  درون کشوری راببار م  آورد 
برابر بلیه هاي  و منافع قشر باالدست برمي خیزد. . شاید درمواقعي انسان مجبور به دفاع ازحق وحیات در ایدیولوژي شده 

ازاین تاریخ زدگي باشد وانسان فرهمند وخردورز باید بدور از هرنوع برخورد واكنشي وغیرمدني ناشي از عصبیتهاي كور 
. افتخار آور نیسترزد. اما بزرگ نمایي ، خودبیني ومباهات ازاین زاویه به هیچ وجه بر امر شهروندي وجامعه مترقي تاكید و

شأن  اما انسان قومي وسنتي ومحصور درهمچو محضورات انسان وارسته وآزاد نیست . زیستن با آن مي تواند مجبوریت باشد
تفكر، دانش وخردورزي و وفرهنگ ن  جاگزیباید ازاین سرنوشت فاصله گرفت واین فاصله با  شهروند آزاد هرگز نیست.

 . ه م  شودسازي نوین ومدني از میان برداشت
"هیچ جامعه ای امروزه بیمه شده نیست و جستجوی گهشته ای مشترک برای بسیاری از ملت های جدیدی بنیاد سست،متزلزل 

  ثبات  اجتماعات است نه و گاه  خطرناک است . جستجوی اصل و نسب و هوق موروث  در دنیای جهان  شده حاک  از ب
.تجزیه طلب  امر سودمند  تراین ب  ثبات  مشهود است اماشناخت ودرک علل وزمینه های آن مهم  (.4) قدرت هات  شان ."

وحتا پسندیده نیست، اما این جا حکم مطلق وجود ندارد.دردنیای جهان  شده وكثرت گرا بویژه درجامعه موزائیك قومي 
سایر روندهای ناسالم جهان  شده بان دنیای جهان  شده موازي ای وم قومیت جاه ومنزلت  ندارد .اما دردرجاماندن درقلمرومحک

دلیل میگردد .دنبال زورگویي وستم بركه بیداد میکندراسیسم  درنماي مل  وفرهنگ قوم محور هنوز  روشمندناروای  های 
 ریشه دارد ملت ها-دولت  این روابط داخل   ضد دیموکراتیک وغیرعادالنه  ساختار تحکم تمامیت گرای   در

درنوردیدن مرزهای  باآنکه دارد روندهای فرامل  درمناسبات شماری ازکشورهای پیشرفته ره به جلو میگشاید و ره گشودن و
ر وسازوكار سالم وعادالنه نیستند بناًء مادامیکه دولتها ساختا ی غالبروندها  مل  ازراه ها ی گوناگون ادامه دارد  از اینكه 

ومبنای   اراده آزاد مردم  اتکای  دموكراتیك قدرت نبوده ورابطه مردم ودولت اساس قانونمند ودموكراتیك نیافته وحاكمیت
مطمئن نیافته باشد قومیت ممثل مل  گرای  وتهدید به تفرقه وجدایي باق  خواهد ماند واین امر هم تنها كنش  نه بلكه روند شدن 

مع تداوم وظهور نهادمند مییابد .تشکیل پاکستان با روایت بزرگ تبعیض فرهنگ دین  وچشم پوشي بر است كه دركلتورجوا
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ارزشهاي اجتماعي آغاز گردید و با تبعیض قومیت محوری وایدیولوژي ماخوه از روایت متضاد درسیره منف  وراثت 
 استعماری اربابان قدرت تداوم یافت.

. چون این بساطت حقوق  واژگونگ   درا ساده وتاسطح "آری" و "نه" کاهش م  ده مسئلهبگونه مجرد   خط دیورند    
به کار برده اند  وپیچیدگ  عمل  بار میاورد زیرا "اصل مل  گرای  که جنبش های استعمار زدای  علیه قدرت های استعمارگر

  ساخته م  شد امروزه جایشان را به وکه در آغاز دوره نو استقالل نخستین پایه ای بود که روی آن هویت های جدید مل
مطالبات دیموکراتیک داده اند. قدرت تنها دست بدست نمیشود بلکه ماهیت آن نیز تغییر م  کند ." . مسئله اساس  همین است 
که برای اطمینان یک چنین داعیه ای تغییر در ماهیت مناسبات آنچه نظام وكلتور سیاسي در معناي جامع خوانده م  شود 

ر است ورنه چه کس  نمیداند که انسان صرب وکوسووی امروز انسان بدوی دیروز نیست. در دنیای درحال جهان  شدن ضرو
باید ملتها  –را توجیه میکند هنوز روایت های تمامیت خوا وتبعیض طلب خشونت گراي ب  عدالت  های اجتماع  ومل  

. فراموش نبایدكرد که در تعیین ساختاري ن سرنوشت استحاله حتمیت داردتوانای  ها را باال برند ویا به مسیر بپیوندند درغیر آ
 عقالنیت وجهان  شدن زور ومراکز قدرت ونیروهای استحصال کننده هنوز هم حرف نخست را م  زنند.

ز طرفداران پهیرش دیورند استداالل دارند که اصل خلل ناپهیري سرحدات موجود ، یكي از اصول همزیستي مسالمت آمیز ا
طرف تمام كشور هاي عضو از جمله پاكستان و افغانستان قبول گردیده است. و"منشور ملل متحد به مثابه عالیترین نهاد 
حقوق  سازمان ملل متحد كه حافظ و متضمن خلل ناپهیری مرزهای جغرافیائ  دولت ها است ومخالف ایجاد تشنج در بنای 

م میکند كه دولت افغانستان خط دیورند را تحویل بگیرد. خط دیورند را عامل استرداد اراض  دورانهای استعماری میباشد" حک
 آنچه رخ داده و رخ میدهد میدانند كه بنابرآن مسئولیت رویدادها هم متوجه افغانستان است! .

یل به پرسش های تاریخ  وحقوق  باید پاسخ گفت واین دعوی را میتوان بادرنظرداشت تمام  جوانب حقوق  قضیه ومسا 
عدل سازي کرد.پاکستان لشکرسازي ودهشت آفریني ممرتبط به آن هموار کرد ودرحقوق هم جرم را باجرم نم  توان توجیه و

علیه افغانستان وحضور نیروهاي آمریکا وناتو راکه سالها از آخور آن تغهیه کرده امر قبایل تراشیده نمیتواند ونه حق مداخله 
اعزام باندهاي تروریستي كه امروز امنیت همه جهان را .تالف مرزي با افغانستان را دارد برهنه ،تجاوزي با بهانه داشتن اخ

سپتامبر راآفریدند نه افغان اند،نه قبایلي -11تهدید میكند جرم وجنایت علیه بشریت محسوب میگردد. تروریست هاي كه حوادث 

ان این برادري با بنیادگرایي را تا سطح فراتر از مرزهاي پاكست کهغرب موردحمایت آن بود یاران دولت پاكستان و بودند .آنها
 .ملي انكشاف داده است 

راه هاي دیپلماتیك ومشروع ودر نهایت درتوسل به نهاد هاي سازمان ملل  که م  تواندازپاكستان با افغانستان مشكلي دارد  
. نم  شود جغرافیه را تغییر داد اما روابط ندارد متحد اقدام نماید. هیچ برهان وتوجیهي آنچه از آن سر زده وسر میزند وجود

ومناسبات وشیوه روابط را م  توان وباید تغییر داد این همسایگ  واین معضالت نه باحصار کش  ونه با قبایل کش  و نه با 
ل دیورند . نه كودتاي ثور محصونیز نیستند« آتش بس»مرزگرای  وستیز سرزمین  فرجام مطلوب میابد. دیورند وقبایل خط 

واشنگتن، -است ونه جهان براي مبارزه با شوروي بخاطر حل دیورند حضور یافته ونه القاعده باعملیات ویرانگر نیویارك 
آمریكا را بخاطر بي پروایي دیورند گوشمالي كرد! .ونه هم جنگ هاي داخلي افغانستان منشاء در دیورند دارند.اقدامات 

وگسیل تروریست ها بخاطر راه اندازي فجایع وسبوتاژ باهیچ منطقي قابل اغماض   غانستانماجراجویانه این كشور دربرابر اف
 نیست .

وشأن مدني وشهروندي وجایگاه حقوق مسلم آنها در نظام سیاسي را  "حایلي" دارد  تا زمانیكه پاكستان به قبایل برخورد  
تونخوا به بنیادگرایي مههبي به بهانه مهار ناسیونالیزم پشتون نپهیرد واز پشتون ستیزي دست برندارد وتا زمانیكه پاكستان درپش

وایضاً افغانستان ستیزي پایان ندهد و با رویكرد دموكراتیك وتطبیق برنامه هاي ساختارمند توسعه پایدار دگرگوني هاي مثبت 
نیكه برنامه هاي توسعه و اشتغال از روندتمدن وتههیب متعالي را راه اندازي نكند وتا زما  دراین جزیره منزوي وجدا ساخته 

مدني واجتماعي آنها عملي نگردد عصبیت وبنیادگرایي دربرابر عملیات نظامي  ,نیروهاي بومي و ارتقاي ظرفیت علمي 
 دراین بستر روزتا روز گسترش خواهد یافت منازعه پابرجا مانده و این منطقه مورد هرنوع سو استفاده قرار گرفته مي تواند .

ف معاهدات و قراردادهاي بین المللي ازجمله معاهده دیورند اظهار میدارند كه معاهده الزامي ومطلق بوده بر قطع  درتعری 
بودن آن  اهعان میکنندزیرا" قرارداد مطلق عبارت است ازمعامله دو جانبه ویا چند جانبه ی  كه عواقب حقوق  آن منجر به 

ملت  –، میشود". هم میراث بجا مانده حقوقي وستفالیایي هم تقسیمات دولت تعیین و تشخیص مرز منافع دول عضو قرارداد 

برای این .هاي بعد از استعمار از این جمله اند.این همان قراردادهاي مطلقي اند كه هیچ قدرت فعال مایشایي آنراپاس نداشته 
 ند .  میگردرح كه در دایره منافع وتوقعات قدرت هاي مط پنداشته م  شودمقدس  نصوص امر  آنهای

مفادات این نوع معامالت حاوی شرایط خروج داوطلبانه ویا الغای یكطرفه نمیباشد سقوط اعتبار حقوق  و الغای یكطرفه آن 
وقت  برحق تلق  میگردد كه یك  از جوانب قرارداد ازاجرای مواد مندرج قرارداد برخالف منافع جانب مقابل سرپیچ  نماید 

ر دادبه زمان حاكمیت استعماري وتجاوزي بریتانیا برمیگردد وتا زمانیكه بریتانیاحضور داشت الغایي ". چون معاهده ویا قرا
ازتشكیل پاكستان بوجودآمد كه دولت افغانستان دیورند را به حق خودارادیت  صورت نگرفته مشكل میان دوكشور بعد

ا كنار آمدن با پشتونها وتامین حقوق مسلم آنها وتعیین پشتونهاي آنسوي خط مرتبط دانست كه دراین معني باید این شناسایي ب
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ندارد پاكستان بویژه وجود بناًء دلیلي براي تخطي ومداخله  جایگاه عادالنه درقانون اساسي ونظام  سیاسي آن كشور عملي گردد
 ازحریم پاكستان است .خط بحران برخاسته از عامل تروریسم ازدربرابر تقاضاهاي جامعه بین المللي ملزم به پاسخگویي 

چنین ماجراجویي شده میتواند . تغییر سرحدات میتواند خطر براي  ای ونه بهانه استاین مسئله نه با قراردادهاي مطلق مربوط 
اتهام  که وارد نیست  زیرا مشکل دیورند مشکل قبایل ووحقوق مشروع مردم آنسوی خط است که پاکستان با ثبات تلقي شود 
ناسیونالیزم  است که همزمان هم بر ضد « زدن »پاکستان با با پایگه سازی قبایل به سود بنیادگرای  برای آن درگیر است.

اقوام معترض در آن کشور وهم ناسیونالیزم افغان  نشانه گیری گردیده که مانع در برابر تمامیت خواه  وسیطره جوی  وایجاد 
ها درظلم وتعدي به اتباع خود وترویج خشونت ودهشت افگني خودكامگي وشرارت پیشگي دولت عمق استراتژیک است .

همچو  .عمدي برتمامي اصول وموازین روابط وحقوق بین الملل است  نبرضد سایركشورها تخطي ازهمه نورمها پاگهارد
 .آوردبوجود  آنچه كه امروز شاهد آن هستیم زااقدامات جنایت نابخشودني وغیر قابل توجیه میباشد كه وضع خطر ناكتر 

كه مسایل قومي ،مههبي وفرهنگي مطرح ودامن زده مي شود. ایرادي هم مطرح میگردد كه مسئله دیورند  در نقد افغانها
انگیزه  شونیسم قومي براي "ایجاد اكثریت پشتون" و از برایند راجدایي تنها پشتونها دانسته و با ربط آن به پشتونهاآنرا

هردو  قومي هم درتنشها وچندشهای  ریت هراسي انگیزه اي براي گرایشهاي قومي وپشتونستان خواهي میدانندكه این اكث
كشور بویژه افغانستان تعبیر شده میتواند . با اینگونه تعبییرو تصویركشي ازمسایل سیاسي كشور درشرایطي كه بنیاد گرایي 

مسئله  ،ادهاي كشور مسئله ساز گردیده هم در تنشها و روید گره كي دامن زده میشود و دست مداخلیگرایشات اتن ،بیداد 
داده شده مي تواند . قوم گراییان باور داشته باشند تا وقتي آنها براساس تفكر ملي و  کاهشهم  داخلي عاملتروریسم به سطح 

 و تداخل ، ارجحیت هاي آن دربرابر وضعیت موجوده به وفاق نرسند اوضاع بسوي وخامت بیشتر پیش خواهد رفت 
غارت ارزشها ومنابع  اسهمیه بندي و سهمیه طلبي ایكه ب.چنانچه قومي مههبي آب به آسیاب بحران جاري میریزد فكتورهاي 

 گروههاو مدعیان قومي سیاسي گردید راسیسم زشتي به نمایش گهاشت . توسط
ردمان آنسوي رقم م با تصمیم آزادمسئله خط حرف اول درتحصیل كرده هاي هر دو گرایش قوم گراي بیاد داشته باشند كه 

  ملحوظات وپیش شرط هابا راه هاي مواصالتي افغانستان  ساختن  برافغانستان مطیع و وابسته را تابعاما اهعان د روخمی
زیرا در اینجا منافع دو سوی خط نوردی است که سیاس  نگری ها نادیده درحل معضله دیورندكارساز واقع نخواهد شد 

پیداست كه  ،یا قیودات برافغانستان را نمي پهیرند كه قبایل قطع  رابطه و این حقیقت را دریافته اند.. آنها از بسیار قبل میگیرد
اما سعي دولت پاكستان دربرخورد دو پهلو باپشتونهاي آنسوي خط این است تا گرایش  همگرای  طلب است .سرنوشت 

ب ازفشار برپاكستان بكاهند وپشتونهاي اینسوي خط را پشتونیسم را به جانبداري از پاكستان تقویت نموده تا به این ترتی
 د.ندرچالشهاي داخلي كشور مصروف ساز

تا زمانیكه ما قومي مي اندیشیم وقومي عمل كنیم این بلیه ادامه خواهد داشت ..جریانات قومگراي كشور هم  .الزاماْ وانصافاْ 
توسعه تامین امنیت وبرای   عدم اعتماد را بوجود آورده اگردرمناسبات درون نظام سیاسي افغانستان بدبیني وبد باوري وحتا 

   اتي براي دامن زدن به افتراقبیشترصورت نگیرد شاید بهانه هاي  استوار اجماع   بصیرت  جایگاه بایسته كشور با بر پایدار
درنقش منف  اشته امروفاق روند ساخت وكار نظام  سیاسي نقش بیشتر منفي د فراهم گردد زیرا عوامل اثر گهار كنوني شامل 

 ست باید این بستر تعویض گردد.یاین مهره ها وطرزدیدجاافتاده قابل حصول ن وسلب 
در حقوق بین لملل" معاهده عبارت است از توافق  که بصورت کتب  بین دولتها منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد 

 ۲ماده  ۱حد یا در دو یا چند سند مرتبط بهم منعکس شده باشد. بند صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند وا
 ". وین ۱۹٦۹کنوانسیون 

در حقوق بین الملل اصول و موازین وجود دارند ) چون اصل عدم توسل و یا تهدید به زور علیه تمامیت ارض  یا استقالل 
اصل عدم   تعیین سرنوشت به دست خویش ، اصل برابری حاکمیت دولت ها ، اصل برابری حقوق و  سیاس  کشور دیگر ،

اصل همکاری بین الملل  ، اصل اجرای صادقانه  مداخله در امور داخل  یکدیگر ، اصل حل مسالمت آمیز مناقشات بین الملل ،
اصل احترام به حقوق بشر (، که دارای عالیترین  و اصل ثبات مرزها، اصل تمامیت ارض  کشورها ، تعهدات بین الملل  ،

وت حقوق  بوده و بر روابط کشورها حاکم اند و بنام اصول بنیادین حقوق بین الملل یادمیشوند.اصل تمامیت ارض  قبل از ق
علیه تمامیت  ، اهداف ملل متحد اصول و عمل مخالف با همه احترام به تمامیت ارض  کشورهاست .یعن  اینکه دولتها باید از

 . دیگر خودداری ورزند کشورارض  و استقالل سیاس  ویایکپارچگ  
اهداف ملل متحدعالوه ازاعمال توسل به زور واستفاده از نیروهای مسلح دربرگیرنده هرعمل  دیگری  اعمال مخالف اصول و 

)باکدام ازآنجمله است الغای یکجانبه و غیر موجه معاهدات مرزی  نیزمیگردد. بیاندازد، که تمامیت ارض  کشور رابه مخاطره

پرسش های زیادی وجود )چ  کس  کدام کشور( ترور ودهشت وو فشارهای سیاس  ایدیولوژیک واقتصادی صدور، کشور(
, دارد که برابر با همین اصول الینحل مانده والینحل م  ماند.گرچه دولت پاكستان براي ماستمالي تضادهاي موجود درآنكشور 

شته برمیگردد مبارزات مسالمت آمیز وحتا مسلحانه بلوچها وپشتونها افغانستان را به مداخله متهم ساخته ولي تاجاییكه به گه
.گهشته دگیرهرروزقربان  می و داردمه داكه هنوز هم ا براي اعاده حقوق آنها از اراده مستقل خود شان ناشي میگردد

استقاللیت  مصداقستان قانوني پشتون بلوچ درچارچوب نظام فدرال پاك درازمدت مبارزات عادالنه احزاب وسازمانهاي كامالً 
مورد قبایل گرچه داعیه پشتونهاي آنسوي خط  .براي تامین عدالت وحقوق مسلم وقانوني آنهاست  آنها اراده وخواست برحق
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بوده وبه سرنوشت مشترك آنها مرتبط است اما این مسئله چالش بجا مانده میراث استعمار براي تداوم بازي هاي استراتژیك 
 است . رقم زده شده وعسر قبایل منطقوي باحساب حصر

پهلو براي  بازي ماهرانه دو، پشتون ازسوي حلقات سیاسي استخباراتي پاكستان آنهم درپیوند باگرایش مههبي  علم کردن
حیاط  دبرابر افغانستان به سیاست ایجا رو پهلو دداین سیاست مهار دوگانه ویا  .استحاله افغانها وبصورت عمده پشتونها است

قومي مههبي افغانها در مسایل  رویکردهای مرتبط است.افغانستان  استراتژیك پاكستان براي میدانداري در تره ای وگسخلوت 
ایدیولوژي  استراتژی میکند و برای این کار برهایست كه پاكستان در برابر افغانستان دنبال  بستر مساعد پیشبرد راهكار ملي
 . ده است کرحساب باز  مههب غرایز  و عصبیتمدار 

صوابدیدها به عمد به وارثین خود جاگهاشت ! الغا شاید بنابر  این ملکیت غصب شده را چرا انگلیس در زمان خروج از هند
های عمل  هم موجود است.در دعاوی  از انتزاعات اصول ، پارادکس جدا اماباشد.بوده مروج موجه وغیر موجه  وحقوق

سازي ،عمق  کوریدوراما پروژه های سیاس  . دصادر میکنی  را محکمه حقوق  میشود اقامه دعوی کرد وحکم نها
خشونت وبنیادگرای   درنقشپاکستان قبایل را  ویجیواستراتژیک وجیواکونومیک منطق استراتژیک و بازی های موجود در

روندها وتهدیدهای  خواتمامیت برتری جوی  های  تروریسم و،بنیادگرای  و..هالل طالی ان کننده میکشاندنگردراستقامتهای 
 11حوادث  پس .آمریکا ومتحدینش برای تعقیب کدام جرم  وارد افغانستان گردیدند؟منطقوی وفرامنطقوی اند. هم چنان

تروریسم پروری وصدور آن آیا این خود بزرگترین مداخالت ونقض اصول  سپتامبرتجاوز برحریم حاکمیت مل  نبود ؟.
  بنیادین منشور ملل متحد نیست؟

تحمل وتباین فرهنگ  هویت  وتقابل منافع  تروریسم محصول عقبماني وجهالت توده ها نیست .این پدیده منفي ازسرشت تضادها
كورگره تنیده شده و درهمسررشته هاي ایدیولوژیك واستراتژیك  شي گردیده وتروریسم امروزه قالدة درازیست كه ازناناپهیري 

نبوده بلکه شبکه های  گسترده قبایل رعب دهشت آفرینان در اه هاي آموزشي واكماالتي قرارگتنها  تروریسم . هاي زیاد دارد
حمایت شبكه هاي استخباراتي که در بنیادگرای اما این مفهوم وسیع تر از آن با متحولها وعناصر متنوع وفراگیر.   تر و در

اس  ایدیولوژیک  برای داعیه های بزرگ . جریانهای سیكشورهاي دخیل درحوادث چهاردهه اخیر افغانستان شكل گرفت 
پارادایم بنیادگرای  .اسالم  را ایجاد کرده اند که قبایل میتواند ماحول  برای پرورش و تدارکات در منطقه وفراتر از آن باشد

اهعان  شمشیر دولبه محل  وجهان  دعوت ومبارزه میباشد. جریان موسوم به طالبان که برتشکیل امارت اسالم  در افغانستان
داشتند اکنون مراکز وهسته های متعددی درآن سوی خط و مناطق  مختلف  در پاکستان وگروه های عملیات   در مناطق  از 
کشور فعال نموده و بر ضد  دولت افغانستان ونیروی بین الملل  مستقر در افغانستان اقدامات خشونتبار ومسلحانه را راه 

امن  و مهمترین میدانهای سازمانده ، آموزش  وتدارکات  آنها درتداوم بحران درافغانستان م  اندازی نموده اند وقبایل پناهگاه 
باشد.حوادث نشان داد که نسخه غرب برای نظام دموکراس  مبن  بر ایجاد دولتهای ضعیف کارساز وکارامد نبوده و در نبود 

نندگ  اجتماع  عوامل بحرانرا بستر سازی میکند . با بنیادها و زیرساختهای نیرومند وفرهنگ پربار زمینه های فساد و شک
 تشدید شرایط برای  بحران سربازگیری و گسترش فعالیت طالبان زمینه یافت .. 

.دردوران مقاومت همكاري پاكستان با مجاهدین وجادادن مردم دركمپ ها وسایر مناطق عمدتاً مناطق پشتون دالیلي ویژه اي 
آن از ملحوظات سیاسي وبرنامه هاي استراتژیك وبازي  انگیزه اصل ین كمك جنبه انساني دارد دارد . ضعیف ترین ویژه گي ا

تنها تنظیم هاي باتفكرافراطي حق تشكیل  نداشتهاي بزرگ ملهم بود. كوچك ترین كار روشنگرانه علمي آموزشي اجازه 
ومدرسه داشته باشد كه كار آن در حقیقت متمم آموزشگاه هارا داشتند. نهادهاي مربوط به حلقات بنیادگرا حق داشتندمكتب 

تازمانیكه براي بازي به  جنگ وامور مربوط به آن بود. پاكستان نسل بیكار ولشكري ازدستنگرهاي مهاجر افغان بوجود آورد.
ستان كار سازندگي افغان زمانیکهسرباز نیازبود دولت هاي حامي از شرقي وغربي كمك به این روند را دریغ نداشته واما 

مستقل وفارغ از دیكتات اجانب مطرح بوده افغان ها با چوب وچماق برادران دیني مواجه بودند. قومیت ما هم براي بازي ها 
 وفتنه گري ها پشتیباني شد .

حریم مهاجرت درپاكستان افغانها را از علم ودانش وكسب ومهارت وعقالنیت محروم كرد .این زمان سازمانهاي سیاسي  
اجتماعي ظاهراً خیریه فعالیت هاي علني ونیمه علني بسیار گسترده درمیان مهاجرین افغان وهم چنین درمیان قبایل ونهادهاي 

و پاكستان داشتند..ظهور پدیدة طالبان رابطه آنها با القاعده هرگز تصادفي  نبود . زمانیكه درتقسم  خواوسایر مناطق پشتون
حلقات تصمیم در همکاری بامجاهدین غایله جنگ هاي داخلي راه انداخته شد  ت در انارش  حکومقدرت كنار آمده نتوانستد 

ي بنام طالبان را بسیچ  گیر وآشنا با اوضاع وبازي ها درپاكستان ریزف عظیم نیروهاي انساني  درمدارس وكمپ ها 
همه روزه صفوف این لشكر توسط جوانان داوطلب)!( اكمال میگردید.آخوندها ومدرسین كساني   . گردید وسازماندهي عملیاتي

نبودند كه درسطح نظم واداره وامور سوق الجیشي از عهدة هدفگیري ها سوق وادارة امور درسطح استراتژیك برایند . شكي 
 ه راحتي هم مي مردند وهم میكشتند. مههبي موجود بودندكه ب نیست كه درصفوف آن نیروي رزمنده وسرسپرده هاي 

بود.درهمین  فساد وجنگ هاي گروه هاي تنظیمي غصة وخشم بیدریغ مردم را به جوش آورده بود. بسترنارضایتي موجود
بستر وههنیت توهم پسند ظهورحیرت انگیز وقوع میابد. برخوردخشماگین وقهارانة آنها و ازهم پاشیدن گروه هاي حاكم شگفتي 

پیلوت جنگنده هاي هوایي همه به  وتانكیست   اصرع وقت  درمقاطع ضرورت و در زیرااتامل انگیز مي نمود نداشت وام
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داعیه را مسئولیت   .این ها صرفاً کار یک مدیریت هدفمند ن  توانست باشد واستخدام آندسترس قرارمیگرفت كه پیوستن 
 ر اعالم داشتند .خی والتزام به باورها وارزش هاي دیني براي دفع شر واعادة

سیاسي بود .قبایل با این برادران دیني ونژادي در دوران  نقشهتداركات عظیم واین لشكر آماده محصول دوران مقاومت 
از قبایل هم براي تقویت این لشكر سربازگیري شد .تداوم جنگ مقاومت افغانستان جنگ ایدیولوژیك که مقاومت محشور بودند

ارزش ها وحتا مظاهر آداب واخالق هم بود .این مجاهدت از منابع مههبي وسنت ها و ...تغهیه وضد كفري تمام عیار وجنگ 
 مي شد .

پروژه طالبان كه باحمایت شبكه هاي مشكوك وكمك سازمانهاي سیاسي مههبي ونهادهاي امنیتي حكومت مجاهدین را متواري  
گوناگون درباب فلسفة  هایي تصویرها وبرداشتعمومرمظان ساخت وامارت اسالمي را تاسیس ونظم قهارانه را بنیادنهادند د

وجودي این نیروها ارایه گردیدكه یكي ازآنها وجهة قومي بودن یاپشتون بودن آنهابود. زیراعمده قوت هاي رزمي طالبان 
ادین پشتون بودند. تضاد سنت ومودرنیته وجهة قومي درسیروسلوك آنها مشهود بود.اما طالب درایدیولوژي بصورت نم

 جایگاهي راپر كرد كه مجاهدین درتقابل قومي آنرا كنارگهاشته بودند . 
تقابل با مدرنیته ،گرچه این تضاد در دوران جنگ مقاومت رشد یافته وبه اوج رسیده بود ولي طالبان آنرا آشكارتر به نمایش 

یتر ودین ستیز معرفي شده بود درنتیجه گهاشت .مقوله هاي روشنگري ،مترقي ،مدرن ودموكراتیك وملي كه بیشتر چپ ،توتال
 دسکورس حاکم درمجموع از جمله در قبایلابهتش را از دست داده بود.  نبرد ایدیولوژي ها و...به حاشیه رانده شده كاربرد و

 دربند عصبیت ها این تفاوت كه مردم نوار دوسوي دیورند نسبت به سایر اقشار جامعه افغاني بیشتر با بود ضد مدرننیز 
دند . بازي راه انداخته شده وشرایط حاكم بووكودهاي سنتي بوده همزمان باآن اسیر بازیگران سیاست هاي افراطي مههبي نیز

 نمي داد. مسموماز  محیط  بدیل غیرمجال سربلند كردن 
ه ست. ناصل ثبات مرزها ،وپهیرش بال قیدو شرط آن بخودی خود متضمن حقوق اساس  نی  اصل تمامیت ارض  کشورها ،

ارزشهای  دهوببایددولت دموکراتیک وعدالت محور درچنین صورت تنها مراعات نشده که مصیبت های  هم ببار آورده است. 
چالش آفرین بوده  ودر  باخت(-)بردجزء ازكركترآن بوده ومتضمن آزادی شهروندان باشد ورنه نصوص متک  بر زور مدن 

اصل ثبات مرزها " جامعه  امروز وفردا با رد وتعارض مواجه میگردد.چه چیزي باالتر از" اصل تمامیت ارض  کشورها ،

وارد معرکه عراق، افغانستان واروپای شرق  کرد ؟ چه چیزي باالتر ازحریم مقدس دولت ها تمامیت هاي ارضي  جهان  را
از فروپاشي شوروي تغییرات را تعین بخشید ؟ اگر قبایل به قانون پاکستان اعتناء نمیکند مشکل  وثبات مرزهادرتحوالت بعد

در کجاست ؟ قانون جزا بر قبایل محل اجرا دارد چرا قانون اساسي آنكشور درقبایل محل تطبیق ندارد؟ دیوار برلین چرا افراز 
 شد وچرا فرو ریخت.؟

عصبیت آخور  ا اینکه تکثر بخودی خود عامل تنش وتشنج نیست اما هرگاه نظام ازتکثر قوم  وجود دارد ب کهدرکشورهای  
قابل دفاع نم  باشد . اما اصوالً مههب  قومیت وبرتری جوی  ها تغهیه گردد راه رهای  از بحران چیست؟.قبیلویت کهنه شده 

ایجاد  انکار از نگرش های قومگرا و ست.د ابهم فروخسپیدن درالک های قوم  هر چیز را نم  توان ونباید با آن پیوند داد. 
 این همه اما با ساالری سازگاری ندارند  با ارزش های نوین وشایسته  اندیشدگر و یهم پهیر هنگفر روابط متمدن و

نف  تحقیر ومحرومیت !. بسوي تجزیه رفتند؟قربان   توهمات قوم  شدند وچراكشورهاي اروپاي شرقي با وجود شم اروپایي 
آنراتوجیه كرده نمیتواند .  ولتهادتقدیس حقوقي  برخورد فاجعه آفرین است هیچ نص حقوقي دری سایرین وباورها  اصالت

 و به تهدید تعامالت داخل  تبدیل گرددپاکستان نباید ازضعف وکاست  های مل  ما مایه گیرد  تعیین سرحد با هلسم
موضوعیت قبایل با استراتژیهای . ت در منطقه ودر برابر قبایل اند پاکستان امروز خود مشکل ساز حاال . بریتانیای دیروز و

گره خورده که با حسن نیت وراهکای ها ی ضعیف وساده انگارانه قابل مداوا نیست. متعارض بزرگ متعارض وبرنامه های 
تعهدووفاداري وفاصله باید متوجه تمام  خطرها بود ووظیفه افغانها در گام نخست باخودکنارآمدن،بوجودآوردن باورمندي و

در ثان  با ملت ها ونیروهای سالم اندیش  که سرآن به آخورهای بیرون مرزی میرسد. گرایش هاي ضد مل  اي گرفتن از
از راهکار های  کنارآمدن وتفاهم پیوسته وسازنده درکشورهای همجوار برای همگرای  وبرنامه همزیست  وبهزیست  منطقوی 

.دروجود مردم .برادر ماست ملت پاكستان ملت دوست و. آن اعتناءشود به  روابط خارج   است که باید در اساسمهم و
برای نزدیک شدن تالش  تااست  آن بایسته وضروری تمام  تاكید كرد.جدیت ومجاهدت دوستي وهمگرایي با  پاكستان باید بر

ویران کرد. اگر دولت ها مشکل دارند ومشکل آفرین اند بایدملت شودبخاطر آبادی قصر پر جالل خود نباید کاشانه دیگران را 
 ها را نزدیک ساخت .

لملل کسب م  نماید. و بهمین منظور است ا ثبات مرزها اصل مهم است  ثبات مرزها اهمیت اساس  را در نظام حقوق  بین  
ل  یک کشور را در قلمرو آن از حاکمیت که معاهده های مرزی موقت  نه بلکه برای همیشه بسته م  شوند. زیرا حاکمیت م

کشور دیگر مجزا م  سازد . در نظم بین الملل  ، مرزها مبنای اصل  اعمال مؤثر اصل تمامیت ارض  دولتها و اصل عدم 
ترینها بود دمداخله است . اگر مرز دولت نا معلوم و ب  ثبات ، موقت  و تغییرپهیر باشد )دیورند ماهیتاً یكچنین چیز واز ب

انساني مردم ساكن منجر  حقشد كه به پامال كردن  حایل قبایل براي بازیهاي درازمدت استراتژیك وتهدید افغانستان افراز.
 تمامیت ارض  نیز آسیب پهیر میگردد.  د(،دیگر
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 همچنان حکومت مشروع مل  دوران استقالل معاهده را تحویل گرفت .حکومت مشروع دوران استقالل وهم حكومات بعدي و
با زور  این واكنشها رای کبیر اما گوش بریتانیا داد آن سرزمین به كشور آبایي یادهاني كردراست از خود قبایل با اقدامات

باوصف این حقایق روشن بریتانیا بدالیل سیاسي استراتژیك بحران كشمیر وآنسوي خط دیورند را بمثابه .وتهدید ناشنیده گرفت 
هم  ( ملغا اعالم داشت .1947)  تشکیل پاکستان معاهدات دوران استعمار را با بریتانیا .ه فگندعامل وزمینه فتنه در دامن منطق

غاصب   که بریتانیای کبیر؟  قبایل را بحال خود رهاكرد .حق با کدام جانب است مشابههم پاكستان در وضعیت  بریتانیا و
چنین میشد  اگر كرد نحل تا آخر آنرا امادولت افغانستان این مشكل را با آن در میان نهاده   سرزمین های هند وافغانستان بود 

 آن مطلع بودند چگونگ بریتانوی از مردم بوم  مستعمره هند کهراچمخالفت  از دامن هند دربرابر آن سربلند نمیکرد 
برابر با فیصله مردم آنسوي مرز قضایا را با  همنوایي و با این همه وظیفه دولت پاكستان وهمینگونه دولت افغانستان بود تا در

و رضایت مردم آنسوي خط آماده و به منازعه واسباب بروز آن  قرا  براساس حقو حل معضلهشرایط  جدیت دنبال وسایل و
ریتانیا در سیاستها دنبال كرد زیرا ب ی کبیر راپاكستان شمرده وحساب شده پل پاي بریتانیا کهباتاسف،نقطه پایان گهاشته میشد. 

نوین بعد از جنگ جهاني دوم به مناطق جیواستراتژیك ومتحدین استراتژیك درپیرامون شوروي نیاز داشت  واستراتژیهاي دور
اگربا رفتن از هند.  .شوروي تلقي میشد رای.واپس سپردن خاكهاي جداشده به افغانستان بمعناي بازگشودن راه به بحرهند ب

  نگهاشتو نکرده  دایره نفوه غرب خارج  از ورمستقیم بردوشش را برداشت اما مناطق مهكور را بریتانیا بارخطر حض
اختیار رقیب آتشین مزاح كه درهمسایگي آن تا قلب اروپا امپراتوري بزرگي راتشكیل داده بود و سعي براي  درحوزه نفوه و
 .وبحر هند میدانست به سوی جنوبیشروی شوروی زیرا آنرا پقرار گیرد نوب تا ساحل آبهاي گرم داشت جتوسعه بسوي 

اتحادیه  در واگهاري مستعمرات از جمله نیم قاره هند پروسه را بادقت مدیریت نموده ووابستگي مستعمرات را در 
بریتانیامحور حفظ كرد. تشكیل پاكستان وپشت كردن به افغانستان در منازعه دیورند وحفظ بالتكلیفي قبایل زمینه و اسباب 

ازي منطقوي دور جدید رقابت جهاني شمرده شده میتواند. در منازعه بجامانده دوكشور افغانستان وپاكستان اصل حقوقي از ب
جاده الزامات خارج شد تا بریتانیا از طریق پل ارتباط ) دومنیون( دررابطه به مستعمره هاي اسبق منفهي براي دست بازي 

عامالت بین الملل  اند  مکلف به اجرای تمام  تعهدات اند)كه نبوده اند (که در منشور داشته باشد. دولت ها که مراجع قانون  ت
. این منشور دتضمین قانوني واخالقي هم دارن کهملل متحد وکنوانسیون های معتبر وانکار ناپهیربین الملل  توشیح گردیده 

انون  توصیه شده است.آلمان شرق با پیوستن حل منازعات ودعاوی از طریق قدراصول اساس  دارد که پهیرش آن از جمله 
 برایاقدام مناف  اصول ملل متحد آلمان غرب درگهشته اماداوطلبانه وآزاد ثابت ساخت که برخ وجودی آلمان در کل است 

 .انجام ندادکردن  نضمم
داوطلبانه آنها وجود ندارد. مسئله دوآلمان ابعاد متعددي دارد .كه دراین  هیچ مرجع  معتبرتر از مردم وتصمیم آزاد آگاهانه و

كشور مستقل مردم بخش شرقي آلمان یاآلمان شرقي بود .با ،وابستگي به بلوك شرق برغمجا جاي بحث آن نیست .آلمان شرق 
وبخش هیچ مانعي وجود نداشت. ایدیولوژي ساختاري آن براي پیوستن مجددهرد فروپاشي شوروي و ورشكستن نظام توتالیتر و

درتجزیه كشور واحد به  بنا به مالحظات سیاس  استراتژیک دور جدیددرپیآمد این فروپاشي نظام دوقطبي .این تنها نبود
 ممرازاگرمناسبات حكومتداري  باآن هم مسلم استبیشتر دامن زده شد .  كشورهاي جداگانه برمباني تضادهاي اتنیكي ونژادي

. پاكستان در پ  خواهد بود معادله جنگ وعصبیت و خشونت وخصومتي اتنیكي راسیستي تغدیه شوند ایدیولوژي ها
 داخلي وخارجي مشكل دارد . ماهیت مناسباتدر
یکسونگری همه چیز سیاه وسفید و از قبل  .دریا افغانستان ربط میدهد داخلي را به مداخله هند و تنشهایمشكالت و بروز 

وجوه كیفي سیاسي  ه درمسئله كشمیر وخط دیورند همسطح عمل میكند. بررسي ویژگیها وشئونات وبه همین گون اند.مسلم
از جنگ  استقبال نكرده و تاریخ این كوهستاني ها بگونه اي بوده كه از اجنبي سیطره جو،  نشان میدهدواجتماعي قبایل 

آسیب هاي چرخه ای  در آنها شرایط زندگي یتكل پاكستان سپسومقاومت در برابر آن كار گرفته است با تسلط بریتانیا و 
حكومات  این را میدانست كه قبایل به افغانستان تمایل دارند و بریتانیااستراتژیك این دوحاكمیت فشرده شد .  سلطه جویانه و

ین فشار با همان دیدگاه از سوي پاكستان وا به آن وقعي نگهاشت ماابریتانیا ،وقت افغانستان هم این تقاضا را از بریتانیا داشته 
 هم تداوم یافت. 

برخاسته از زمینه هاونگرشهاي پارینه پاسخگوي نبوده وبه عینه ثابت  بارحقوقي صراعمبراي حل عادالنه قضایاي پیچیده 
دي وحرمتگهاري برد. اصالتمن درتقابل باشدهرگز ره به منزل نميعدالت گردید كه مسئله مرز اگر بانورمهاي توجیه پهیر 

دیروز زورگویي تجاوز وستمگري  در برابرمرزهاي نورماتیف وتوجیه پهیر چیزیست ومنازعه درازدامني كه اجازه نداد 
برای دعاوی ن د. شاید حاال جارزسلطه را بپهیردمداخالت ماجراجویانه پاكستان به بهانه خط دیورند بریتانیا و سپس 

كه بهتر است از آن آموخت . باید براي آینده بهتر وایجاد فضایي  حقایق  در دامن داردشته اما گهو  ددگرتلق  دیر شده دیورند
نگرش هاي سیاسي ،چالنجهای اجتماع  و حاكمیت ها .بیابدوعادالنه  درستفكر كنیم كه درآن حقوق" ما " و"آنها" تعریف 

كه كنار آمدن با تمدن وتجدد گهشتن جای   تاه كردنهادین جان را تداوم نیروي عادت وآموزه هاي سختجنوب آسیا استراتژیك 
 گردید. «رستم هفت خوان»از
اساسي  زندگي اند.  مهم و امور و در تصمیم  مراجعو رابطه مرید ومراد وخوانین ومتنفهین یگانه منابعي درقبیلویت   

میكنند،  زمزمهجنگجویي ، رهزني ، دزدي وتاراج ،آنچه راكه تاریخ نگاران مدرن زیاد به آن اهعان داشته اند وهنوز هم آنرا 
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سازی شده ومحصول ساخته وپرداخته شده اوضاع وحاالت پرداختن به امور غیر قانوني وغیر مدني پدیده هایي اند كه بستر 
نظام های سیاس  و بازی زشت منطقوی قدرت متمدن خلق نشده است .یا یا بدتر وحشي و هیچ قومي برتر وورنه درخلقت  اند
قبایل را درجغرافیاي جبر  ،منطقهحقیقت هم این بوده كه اخالق سیاسي حاكم برتعویض میگردید.سرنوشت این  نگهاشته تا ها

 پاکستان  شكسته جانب افغاني بهانه اي بوده براي گریزومحرومیت  مجازات كرد.دعوي رنگ باخته وكنش ضعیف ودست پاه 
 ازحق  تعیین سرنوشت مشترك همه پشتون هاي آنسوي خط .

منشور ملل متحد مقرر شده است که " تمام دولتها باید در روابط بین لملل  خویش از تهدید به زور یا توسل به  ۲ماده  ٤دربند 
اهداف ملل متحد باشد خود داری  با لتهای دیگر یا ازهر اقدام  که مغایرزور علیه تمامیت ارض  یااستقالل سیاس  دو

نمایند."منظور نظر استدالل های حقوق  فوق به این امر اشاره دارد با اینکه ملتهای تحت سلطه استعمار ، ملتهای تحت سلطه 
نژادپرست برای تعیین سرنوشت  بیگانه که توسط دولتهای دست نشانده اداره میشوند مردم کشورهای تحت سلطه یک رژیم

وچنانکه  خودتعیین نماید. ول  دعاوی دیورند خارج ازاین شرایط دانسته مي شود یعني حق داردتاسرنوشت خودرا حق دارند.
گفتیم آنرا زمینه اصل  وضع موجود وسبب مداخالت وبحران افغانستان ومنطقه میدانند یعن  اگر افغانستان عامل وزمینه این 

یری جانب پاکستان را رفع کند .حد اقل مناسبات این دو کشور حسنه وبلیه نازل شده خواهد خشکید ودر آن صورت بهانه گ
ازاین دیدگاه موازین ، رفتارها و  .پاکستان ملزم به اجرای تعهدات ومجبور به جلوگیری از ورود دهشت افگن  خواهدگردید 

است که هر عمل یکجانبه ای که به هدف تغییر و بازنگری مرزهای بین  پیشینه های قضای  در سطح جهان  مؤید این واقعیت
مگر اینکه به اساس توافق جانبها باشد. چون عدم  لملل  انجام گیرد مغایرت کامل با موازین و اصول حقوق بین الملل دارد

وهمچنان"قسمیكه تجربه تاریخي  هدپهیرش یک جانبه است وبریتانیا آنرا درانتخاب دوکشورهند وپاکستان به پاکستان واگهار کر
نشان میدهد ، سرحدات در بین دولت ها در اثر جنگ ها ، شكست ها ، پیروزي ها ، ضعف و وابستگي ها مشخص و تحدید 

 گردیده است .
 در تاریخ دولتي را درنمیابید كه سرحدات آن در اثر ریفراندم ویا همه پرسي تعیین و تشخیص شده باشد . معاهده دیورند 

امیرعبدالرحمن خان نیز ازین اصل مجزآ نیست ." تعیین سرحدات در بهترین حالت آن بازور توام بوده وعنصر عدالت 
درتعیین آن كمرنگ وبي رنگ بوده است .اما حقیقت این است كه منازعات هم از بدترین تعیینات برمي خیزد . اگر تعیینات 

است نه اعتناء اما آنچه مهم وقابل  ه باشد .بحران پیآمدآن خواهدبود . ومرزها تحمیلي ومناسبات برحسب زور و خالف اراد
شرایط امروز وفردایي است كه دولتها پاسخگو وخادم مردم است وتبعیض وراسیسم درآن به  التفاتبلكه اقتضا و ، دیروز

دولتها وسیاتگهاریهاي  زیرات این دست زمینه نخواهد داش گنجایش ندارد.  اگرچنین شد مرزها مشكل ساز نبوده و نزاعي از
  باید رسم روابط منطقوی تغییرنماید!آفرین اند. تهدیدفرامرزي آنها 

 دالیل  که برای موجه دانستن پهیرش آورده میشود پهلوهای گوناگون دارد. از لحاظ حقوق  وقوانین درقرار دادهای مطلق و
"مغایر اصول بوده)!( واصول بنیادین  انکار پس از اقرار درحقوق حاکمیت دولت ها "رد پهیرش بعد از قبول یا ممنوعیت

حقوق بین الملل رد پهیرش معاهده دیورند رامنتف  میداند وجانشین  کشورها در معاهدات استعماری را معتبر میداند بناًء منبع 
 یای ماجراجوی  هااصل  تنش میان دوکشور افغانستان و پاکستان خط دیورند بوده ومحور بالهای نازل شده وبهانه بر

پاکستان است که باید بساطش برچیده شود و شناسای  خط دیورند منطبق با منطق و عقل سلیم است. پس چرا پاکستان تاکنون 
حاضر نشده است با هیچ حکومت  در افغانستان براساس برابری حقوق و احترام متقابل درزمینه گفتگو نماید وموضوع را 

جانبه برمحور  دورتعیین سرنوشت ومشكل افغانستان كه با این موضوع مرتبط است بصورت برابر با اصول وحق مردم د
 حل کند ؟ قبایل دوستانه

پاکستان قضیه خط دیورند را بزبان نم  آورد و این را هم نمیگوید که به علت قضیه خط دیورند به ویران  افغانستان دست 
قلمرو قانون از روی کدام  از ناحیه مداخله هم متضرر شود.پس در كنار (.وقت  دولت  درحقوق حق بجانب باشد و5زده است.)

موجود است موانع  «خشونت»جیوپولیتیک الزامي براي حفظ این   ؟ چه کرد اجبار قلمرو فارغ از حاکمیت قا نون را ایجاد
این در از ناحیه خط دیورند   انعوم دوشمین اهتمام بازسازی وتوسعه پایدار به چرا در همه مناطق قبایل  وعلتها چیست ؟ 

 چیست؟ وبا قوم پشتون آن سوی خط درکل ؟مشکل پاکستان با قبایل بگونه ویژهستچیرابطه 
.قبایل ..! ادعاي افغانستان منتفي است؟محرومیت قبایل پاسخ ادعاي دولت افغانستان است یابغاوت وسركشي خودقبایلدرست، 
یاران بلندپروازي هاي استراتژیك پاكستان  یتروریستها القانونیت وتروریسم است .پاكستان است. قبایل پایگاه  قلمرو برخ از

.هدف تروریست ها درافغانستان امارت اسالمي بود كه  فداي هدف هاي بزرگتر داعیه جهاني اسالم علیه تجاوز وسیطره 
این معمي چكار و چگونه بایدمرتبط ساخت بر زرادخانه آمریكا .! دیورند را با  داعیه دین  یانه ود وآن هجوم انتقامجشغرب 

قبایل سیاس  باق  گهاشته است. –متاسفانه پرسش ها ومسایل پیچیده راه های گریز وتعبیر وتفاسیر مختلف  در مسایل حقوق   .؟

 این جا مطرح است : دومسئله در پایگاه تروریزم است ! غرب با رهبری آمریکا م  باید به آن رسیدگ  میکرد.
اینكه هیچ اقتداري نه از لحاظ  هم درخود كشورها از نكه براي جلوگیري از ریخت وپاش در مناسبات كشورها ونخست آ 

دولت –اخالقي ونه از لحاظ عرف ونه از لحاظ واقعبیني سیاسي حاضر به واگهاري نیست براي اینكه كشورها درتعریف ملت 

برابرخواست واگهاري تمكین نمیكنند. ازاینرو  ابقاءشده بناًء درهم باهمین عنصر زور  حدود ها بازورگویي همراه بوده و
درمساعد شدن شرایط این  -دوم  برحفظ وضع موجود صحه بگهاریم وكشورها باید این اصل را بپهیرند . صائب این است تا
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ازگاري وهمگرایي تغییر صورت مي گیرد .یا شرایط داخلي دموكراتیك وقابل زیست میگردد ویا در بافت وساختار منطقه س
تداوم رسیدن به سرنوشت محتوم . د .وراه سوم تداوم همین بحران تاگردفراهم میگردد وگهران همزیستي تدارك ومهیا مي 

با هر نوع بهانه تراشي دولتها قادر نگردیدند تامردم را به اطاعت وپاه گهاشتن برحقوق شان متقاعد كنند ونه  وتوسعه بحران.
ل مسایلي از این دست بیطرف بوده ومعضالت ازاین دست همیشه كشته ها گرفته است .جدایي اصل كشورهاي بزرگ درقبا

 پسندیده نیست جدایي زمینه اي دراجبار سیاسي اجتماعي دارد تاكه به جبرحقوق میرسد
منافع ومحک ر ییامعاین كار هم با  با زورعمل میكند وانکار و تركیه سیكوالر و اسالمیست تا امروز از كنار آمدن باكردها 

انجام غلبه  جنگ وخشونت وسردشواراست كه دوطرف بجز  و وتركیه آنقدرآشتي ناپهیر یا مشكل كردآملي انجام میشود .
 هاشتهگ رات تلخ  بجاطستم با تبعیض که خا. حرف درست اینست كه !مشترك نداردو  انسانيوجدایي اماني براي زیست 

  یتمبرمدرک وفهم این حقیقت  دارد واعتماد سازیوفرهنگ انسان گرا داعیه دموکراس  وعدالت ضرورت به بسترسازی و
موجودیت  با ه هاهم در گستره مل   وهم درمناسبات با همسایحكومت بازور  پایان یافته و خواه  تمامیتکه عمردارد 

 )(مالزمه ندارد.اصول همزیست  مسالمت آمیز پیوندهای ناگسستن  با 
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