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 مقدمه مولف
 

 (مقالۀ ۲8مجموعۀ ) «پشتونستان و زخم ناسور خط دیورند» 

که دور از میهن عزیز، در کشور سوئد در تحقیقی، سیاسی  وتحلیلی است 

های معقول برای نجات کشوراز بحران  تلف بخاطردریافت راه حلمواقع مح

 موجوده به نگارش آمده اند.

این مقاالت برمبنای درک واقعیت های عینی واحساس پاک وطن  

هرگزمدعی نیستم  ودوستی  ودفاع از تمامیت ارضی کشور، نوشته شده اند.

ما احساس شریفانه  که  همه آنهامورد تائید خوانندگان،  قرار خواهند گرفت، ا

وطن دوستی برمن حکم  کرده تا اندیشه ها و دیدگاه های خود را در یک 

چنین برهۀ تاریخی ابراز کنم وقضاوت را به عناصر آگاه وچیز فهم ونسل 

 های بعدی بگذارم . 

این مجموعه  مقاالت  برمحور داعیۀ پشتونستان ومعضلۀ خط دیورند 

این خط منحوس تحمیلی بحیث یک  .وجستجوی راه حل  معقول  می چرخد

سال است  که  به مثابۀ یک غدۀ ۶۰زخم ناسور والتیام ناپذیر بیش از 

سرطانی شیرۀ جان کشور را خورده میرود و دردش چنان جانکاه است که 

اگر عالج نگردد، ممکن است افغانستان عزیز را نابود وکشور را ازهستی 

ت دارند باید  در فکر تداوی  وعالج ساقط  کند. آنانی که افغانستان را دوس

، بحیث قطعی این زخم ناسورباشند. جستجوی راه حل معضلۀ خط دیورند

پا درمیانی  وساطت وبا یکی از علل تاریخی  اختالفات پاکستان با افغانستان

 محور اصلی این نوشته هااست . واتحادیه اروپاسازمان ملل متحد وامریکا 

در وطن ووضعیت مناطق زیر  بمبارد  توجه به تراژیدی جنگ جاری

مانهای نیروهای ائتالف بین المللی از یکسو وتشدیدحمالت انتحاری  طالبان 

از سوی دیگر که  سبب  مرگ بیش ازده ها  هزار افغان در مناطق جنوبی 

کشور شده وتا هنوز دولت وقوای ائتالف در خم یک کوچه ومرکزوشرقی 

ی به جنگ با تروریزم دراین کشور ادامه اند وممکن است تا  سالهای زیاد
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دهند،و در چنین حالتی  شاید ده ها هزار انسان بیگناه دیگر افغانستان حیات 

خود را از دست بدهند و یکی دو نسل دربست دراین مناطق بیسواد بار 

ایند،مرا برآن داشت تا خیلی صریح اهداف پاکستان  را از تدوام این جنگ 

وهای ائتالف را در مناطق پشتون نشین جنوب وشرق وسرکوب بال وقفه نیر

کشور،برمال سازم و بگویم که گره اصلی بحران موجوده درکشور معضله 

خط  دیورند است و تا این گره با دستان تعقل وتفکرسالم بازنگردد وحکومت 

افغانستان در جستجوی  یک راه حل معقول نیفتد، وبا کمک جامعه بین 

ف خود با پاکستان نپردازد،جنگ وکشتار وبمباردمان المللی به رفع اختال

مناطق جنوبی وشرقی کشور از اثر مداخالت پاکستان همچنان  ادامه خواهد 

یافت .ومردم ما روی امنیت وثبات سیاسی را نخواهند دید. صدمات و 

خسارات  ناشی از این اختالفات به اقتصاد کشوراز آغاز تاکنون به ده ها 

ارد دالربرسد وحکومت افغانستان بایدجلو این خسارات  را وشاید صدها میلی

 به پیکر اقتصاد ملی  با کمک جامعه جهانی بگیرد.

هالبروک نمایندۀ خاص امریکا در امور افغانستان وپاکستان یکی دو 

هفته  قبل از مرگ خود،  درحضور کمیته ئی از سناتوران امریکا در تاریخ 

ایم را بلند کنم ازاین باال تر نمی رود که هرقدر صدگفت : " ۲۰۱۰اول نومبر

پاکستان به رفع اختالفات تاریخی خود  بگویم: تاز مانی که افغانستان و

" این بیان نماینده امریکا  نپردازند، جنگ در افغانستان  ادامه خواهد یافت.

بصراحت خاطر نشان میکند که  باید افغانستان برای رفع مشکالت تاریخی 

ان مسئلۀ خط دیورند را با پادرمیانی ملل متحد وکمک امریکا خود با پاکست

 وناتو بشکل عادالنه ئی حل کند.

 در مورد مسالۀ خط دیورند من طرفدار مشی شهید داودخان می باشم.

آنسوی خط دیورند  آزادی مردماندر وطن پرستی داودخان وتالش او برای 

ت کشورخود را با هیچ جای شک وتردید نیست، اما وقتی شرایط وامکانا

توانایی های نظامی پاکستان وحمایت های که از جانب امریکا وانگلیس به 

رد در یک آن کشور میشد،مقایسه میکرد، درمی یافت که هیچ امکانی برای ب  

دعای ارضی اسیاست  بجایرویاروئی نظامی ندارد، بنابرین مجبور شد تا

نوشت مردم حق تعیین سر»داعیۀ  آنسوی خط دیورند،خاکهای بر

که مردم پشتونستان میخواهند،  هرچیرا مطرح کند وبگوید « پشتونستان
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همان را میخواهد ، یعنی اگر میخواهند کشوری مستقل  افغانستان نیز

باشند،مستقل واگرمیخواهند با افغانستان ملحق شوند، ملحق شوند 

اشته واگرمیخواهند با پاکستان یکجا باشند، باید بخواست آنها احترام گذ

 شود.

عنوانی سرمنشی سازمان  خود دونامه ت داودخان در زمان جمهوری

از راه چه پاکستان  که دشومی  مالفرستاده است .ازاین دونامه برملل متحد 

 سازماندهی کودتاها وچه از راه عملیات تخریبی بوسیله عناصر فروخته شده

درافغانستان تا ضربات تباه کننده بر رژیم جمهوری تالش دارد ، تنظیمی

از قبیل گلبدین وربانی وارد نماید. پاکستان در آن زمان، به مخالفان داودخان 

المسلمین مصر بودند، توسط   وابسته به اخوان هکه همومسعود ودیگران 

خواست که  داد. پاکستان می استخباراتی خود آموزش میومربیان نظامی 

کنون هم پاکستان از طریق داودخان، در مورد معضلۀ دیورند، کوتاه بیاید.ا

فشار طالبان وحمالت انتحاری برمراکز بشدت محافظت شده در کشور چون 

شاهین ۲۰۹داودخان وقول اردوی نمبرشهید شفاخانه چهارصد بستر 

میخواهد حمالت توپخانه ئی بروالیات شرقی وجنوبی مزارشریف وغیره 

دار در مرزهای م خاررا وادار به قبول خط دیورند وکشیدن سیکابل دولت 

 د. کنجنوبی کشور 

رهبران در اختیار داشتن افسارتمام دشمن با درک ضعف ما ومتاسفانه 

جهادی ونفوذ در ارگانهای امنیتی کشور میخواهد آنچه دراختیار ماهست آنرا 

ً یا کالً از ما بگیرد، ایا الزم نیست در اندیشۀ حفظ  تمامیت ارضی   قسما

ای آنسوی خط دیورند را  به خود مردمان آنسوی افغانستان  باشیم وسرزمینه

خط بگذاریم  تا خود  سرنوشت خویش را آنطور که  میخواهند رقم بزنندو 

با قلم آنها ما طالب کمک شوند، از جان مایه گذاریم واز درصورتی که از

 وقدم ودرم حمایت کنیم.

که در وطن خواهی ووطن دوستی  تبار پشتون من به صفت یک افغان 

د را از هیچ پشتون دیگر کمتر نمی شمارم ، میگویم که بدون شبهه خط خو

دیورند یک خط تحمیلی غیر عادالنه است که اعضای یک خانواده را به دو 

را دشوار ساخته آنها ما واست وعرصۀ زندگی برادرانه میان  نیم تقسیم کرده 

ایا ه سرزمینهای از دست رفت  استرداد توانائیعدم  است،ولی در شرایط
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را حمایت وتشویق نمائیم که  برای  نسوی خط بهتر نخواهد بود تا مردمان آ

ار دازادی وتعیین سرنوشت خویش مبارزه کنند وحق خود را ازمیراث 

 استعماریعنی پاکستان بگیرند  وحاکم برسرنوشت خویش گردند. 

مان پشتونستان سیاست حمایت ازسیاست حق تعیین سرنوشت مرد

داودخان بوده است.  ییعنی جمهوربعدتر  حکومتهایرشاه وظاه حکومتهای 

ولی در زمان حامدکرزی این سیاست به سیاست ادعای ارضی آنسوی خط 

سالمت اتک  تعویض شده است که میتوان آنرا قمار بزرگ پل دیورند تا 

افغانستان به خاطر پشتونستان  تعبیرکرد، چیزیکه تحقق آن در وتمامت 

 ایط بین المللی از توان افغانستان پوره نیست.شرایط امروزی  و شر

عزیزتر و  دیگر،جغرافیای کشورم افغانستان بیش از هرچیزبرای من 

با ارزش تر است. موجودیت افغانستان، موجودیت من وتک وتک 

قابل افغانهاست وهویت هریک مافقط در جغرافیای افغانستان  مطرح و

 یگری. دیا ادغام جای  شغال ا انه ب تعریف است

تا به منظور نجات کشور این وظیفه دولت افغانستان است به نظرمن ، 

یافتن راه حل معقول، لویه جرگه را دعوت  و مداخالت پاکستانبحران از 

کند ومشکل خط دیورند وتهدید ومداخالت پاکستان را برای افغانستان در آن 

ازمان ملل باوساطت س و وسپس در پرتو فیصله های لویه جرگه ،مطرح کند

متحد، در رفع اختالفات تاریخی خود با پاکستان، داخل اقدامات جدی شود و  

تجزیه که از خطررا جستجو کند تا مردم وجامعه افغانستان از  یراه حل

 سوی پاکستان  وخراسان طلبان تدارک دیده میشود، نجات یابند. 

است جستجوی یک راه حل عادالنه  می تواند احترام به اراده و خو

سوی خط دیورند نیز باشد. در دنیای امروز بدون خواست مردم آنباشندگان 

سته باشند برای آزادی هر گاه آنها خوا. ،هیچ امری   شانس پیروزی ندارد

و یا وحدت با برای تشکیل کشورمستقل خود تسلط پنجابی ها  خویش از

فه خویش افغانستان؛ مبارزه نمایند ،درچنین صورتی دفاع از آنها را وظی

 ازجان مایه گذاریم.باید شمرده و

 ۲۰۱۹/ ۲8/۶ختم
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 مقالۀ اول

 

 پس منظر تاریخی پشتونستان!

 
 مقدمه:

که بعد از تشکیل پاکستان موضوع مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند، 

براثر توطئه ها وفشارهای  داغ اختالفات میان افغانستان وپاکستان واقع شد،

عبدالرحمن خان،توسط  معاهده دیورند در  امیرسیاسی ونظامی انگلیس بر

در وافغانستان جدا وبه هند برتانوی تعلق گرفت.  از پیکر ۱8۹۳سال 

سالهای پس از جنگ جهانی دوم و بطور خاص بعد از ایجاد پاکستان در 

مورد ادعای افغانستان با « پشتونستان»عنوان ه باین مناطق ، ۱۹۴۷

 پاکستان واقع گردید.

را امیر عبدالرحمن خان بنام "یاغیستان" هم نامیده است.  این مناطق

امیر عبدالرحمن خان، در تاج التواریًخ ونیز درنامه های خود عنوانی 

وبلند خیل و ک رم و افریدی و  ویسرای هندوستان مناطق قبایلی وزیرستان 

باجور و سوات و ب ونیر ودیر و چپالس و چترال تا درۀ کافرستان)نورستان( 

مردمان مناطق سکونتګاه  عنی که آنی" یاد کرده است.یاغیستانبنام "را 

 د که حاضر به اطاعت از هیچ حکومتی نیستند.  میباشیاغی وسرکشی 
 

 :پس منظر تاریخی

   ها بر قندهار حمله  میالدی، شاه شجاع به کمک سیک ۱8۳۴در سال 

دند. آورد و سرداران قندهاری از سردار دوست محمدخان استمداد نمو

یی در کابل پرداخت و از برادرش  خان به تدویر جرگه سردار دوست محمد

اش نواب محمد  سردار سلطان محمدخان حکمران پشاور و برادرزاده

آباد خواست تا در این جرگه شرکت جویند. اما برادر و  زمانخان حاکم جالل
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ا به برادر زاده امیر، شخصا در این جرگه شرکت نورزیدند و پسران خود ر

 آن جرگه فرستادند.

 خان تصمیم گرفت به کمک سرداران قندهاری  سردار دوست محمد

بشتابد اما قبل از آن بایدخود را از پشت سر خاطر جمع مینمود. بنابرین ابتدا 

آباد لشکر کشید و نواب محمد زمانخان را پس از یک نبرد سخت  بر جالل

خود سردار امیر محمدخان را اسیر گرفت و بکابل فرستاد و بجای او برادر 

مقرر و ننگرها را بکابل ملحق ساخت و سپس به عزم قندهار حرکت نمود. 

سردار سلطان محمد خان حکمران پشاور از این اقدامات و سوقیات سردار 

سنگ  دوست محمد خان بر جان خود ترسید و خود را تحت الحمایه رنجیت

ببعد پشاور عمال در کف  حکمران مقتدر پنجاب قرار داد. از آن تاریخ

ها قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشکالت و  سیک

 دردسرهای فراوانی را ببار آورد.

 میالدی امیر دوست محمدخان به آرزوی الحاق پشاور  ۱8۳۶در سال 

بخاطر بر خود گذاشت و بر ضد سیکها « امیرالمومئین»به افغانستان، لقب 

دم »اعالن جهاد داد و از تجار و سوداگران و مردم کابل به  استر داد پشاور

استعانت خواست. فقط پنج لک روپیه از این اعانه بدست آمد « و درم و قدم

 که بسیارنا چیز بود. لذا بضرب سکه پرداخت.

 امیر دوست محمد بعزم جنگ و جـــهاد

 کمــر ببست وبزدسکه  ناصرش حق باد

  غان و قوای سیک در آن سوی درۀ خیر رخدر جنگی که میان لشکریان اف

جاسوس امریکایی « هارالن»های  سیک و تالش داد، بنابر دسایس جواسیس

یی از قوای افغانی بسرکردگی سردار  ، دسته انگلیس در درباررنجیت سنگ

رفتند و به صف از جنگ دست گ  خان بطرفداری رنجیت سینگ سلطان محمد

دست آوردند. دسته دیگر هم که خود را پیوستند و پول و امتیاز بدشمن 

 ً  بکابل برگشتند. ناتوان میدید از مقابله و مقاتله با دشمن سرباز زد و منهزما

ها  میالدی دوباره امیر دوست محمدخان بر ضد سیک ۱8۳۷در سال 

خان و سردار اکبرخان را  اعالن جهاد کرد و پسران خود سردار افضل

خان در  الدین اش سردار شمس ن و برادرزادهخا همراه با برادرش سردار جبار

ها با لشکر چندین برابر  ها فرستاد. سیک هزار نفر بجنگ سیک ۱۲رأس 
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لشکر افغانی در محل جمرود جلو قشون افغانی را گرفتند و با حمالت پیاپی 

خود تلفات سنگینی را بر قوای افغانی وارد آوردند. در روز دوازدهم جنگ 

خان روبرو شد و در  ای سیک)هری سنگ( با سردار اکبراتفاقا سپهساالر قو

یی زد که از زین بر زمین   بتن سردار اکبرخان او را ضربه یک جنگ تن

افتاد و دیگر از جا نجنبید. غریو در لشکریان دشمن افتاد و پشت به لشکر 

افغان دادند و منهزما خود را تا پشاور رسانیدند. اکبر خان میخواست دشمن 

رده راتعاقب کند و پشاور را تصرف نماید اما نواب جبارخان شکست خو

برادر امیر دوست محمدخان که مردی سالمند و بی حرارت بود مانع 

پیشروی قوای افغانی بسوی پشاور شد و حمله بر پشاور را موکول به 

یی به امیر نوشت  تصمیم و هدایت امیردوست محمدخان نمود و بنابرین نامه

پیکی تند رو به کابل فرستاد و از تلفات جانی قوای افغانی و  و آن را بوسیله

امیر دوست محمدخان که نیروی  .کست دشمن تذکر داد و هدایت خواستش

کمکی آماده نبرد در کابل نداشت و میدانست که تدارک یک چنین نیرویی 

 ً تا آن زمان دشمن نیز امکانات دفاعی خود  وقت زیادی را می طلبد و طبعا

ال خواهد نمود، لذا به قوای افغانی دستور بازگشت داد. ولی این بدان را اکم

معنی نبود که امیر از فکر تصرف و الحاق مجدد پشاور به کشور دست 

 گرفته و منصرف شده باشد. 

میالدی برنس به نمایندگی گورنرجنرال هند  ۱8۳۷درسپتمبر سال 

امیر دوست محمدخان برتانوی همراه با کاروان بزرگی وارد کابل شد و با 

پیرامون ایجاد یک بازار تجارتی بزرگ در دیره غازیخان و اشتراک تجار 

کابلی و بخارایی در آن بازار سال یکبار، به گفتگو پرداخت، امیر دوست 

محمد خان که می دانست موضوع تجارت و بازار تجارتی محض حرف 

االت برنس ها چیزهایی دیگری است، به سئو است و اصال مقصد انگلیس

های مناسب داد و بزودی معلوم شد که اهداف و نیات انگلیس از  پاسخ

 فرستادن پرنس به دربارش چیز دیگری است.

برنس امیر را از نیات روس و ایران نسبت به هرات آگاه ساخت و از 

او خواست تا همراه با سرداران قندهاری در دفاع از هرات بپرازد. امیر هم 

یاست انگلیس وارد بود، از برنس خواست تا به اولیای که تا حدودی در س

امور هند بگوید، که او حاضر است تا از هرات در برابر حمله ایران به 
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رنجیت سنگ ، فشار آور تا پشاور  بپردازد، بشرط آنکه بر متحد خود دفاع

را دوباره به افغانستان مسترد نماید. برنس به این پیشنهاد امیر دوست 

یی به  افقت مقدماتی خود را ابراز داشت و ضمن نامهمحمدخان مو

هند نوشت که دوستی با امیر افغان مواضع انگلیس را در این کشور  ویسرای

تر خواهد ساخت و بنابرین حکومت هند بر تانوی بایستی این شرط  مستحکم

 امیر افغان را بپذیرد.

ار بدرب« ویتکوویچ»هنوز برنس در کابل بود که سفیر روس بنام 

امیر دوست محمدخان از طریق قندهار مواصلت ورزید. امیر افغان سفیر 

روس را بطور عادی پذیرفت و از مذاکرات جدی با او تا آمدن جواب 

ها به برنس رسید که هرچه  انگلیس خودداری ورزید. مدتی بعد پیام انگلیس

زودتر به هندوستان برگردد. تا این وقت امیر دوست محمدخان با سفیر 

روسیه مذاکرات خود را تمام کرده بود و یک کاپی مذاکرات را به برنس داد 

 تا به اولیای امور خود آنرا در میان گذارد.

ها از نتایج مذاکرات  هدف امیردوست محمدخان از آگاه کردن انگلیس

ها را به استرداد پشاور از چنگ  خود با سفیر روسیه این بود تا انگلیس

ود تشویق کرده باشد. زیرا سفیر روسیه در مالقات با ها و دوستی با خ سیک

امیر دوست محمدخان کمک دولتش را به امیر برای بدست آوردن مجدد 

ها که قصد داشتند  سرزمین از دست رفته پشاور وعده داده بود، ولی انگلیس

سرحدات هند را در صورت امکان تا دریای آمو و در غیر آن اقال تا 

ت دهند، این تقاضای امیر افغان را بمثابه دست های هندوکش وسع کوه

درازی به قلمرو هند برتانوی تلقی نموده و با عقد معاهدۀ سه جانبه در 

یی پر از دروغ و افترا نسبت به اعمال و  و پخش اعالمیه  ۱8۳8الهور در 

کشی به افغانستان زدند و با  نیات امیر دوست محمدخان ، دست به لشکر

رهبر قانونی افغان، و جانشین ساختن یک شخص بیرون راندن یک 

شجاع بر تخت کابل، افتضاح  النفس و فاقد وجاهت ملی بنام شاه ضعیف

بزرگ تاریخی را براه انداختند که سرانجام نه سرحدات هند را تا آمو 

کش، بلکه با تلفات فراوان جانی و خسارات  های هندو کشانیدند و نه تا کوه

 بار از افغانستان شدند. نشینی فضیحت عقب هنگفت مالی، مجبور به
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بدینسان، آرزوی الحاق مجدد پشاور و مناطق قبایلی به افغانستان ، نه 

تنها تاج و تخت کابل را از امیر دوست محمدخان گرفت و مدت چهار سال 

( او را، آواره کوه و بیابان و زندانی دیار بیگانگان نمود، ۱8۴۲تا  ۱8۳۹)

یز او، وزیر اکبرخان، قهرمان ملی ما را هم از او بلکه جان فرزند عز

ها سند را  گرفت، زیرا یک سال پس از جنگ اول افغان و انگلیس، انگلیس

( ودوسال پس از تصرف سند، ۱8۴۳از دست امیران سند متصرف شدند )

ها پشاور را هم از چنگ زمامداران سیک به تصرف خود در آوردند  انگلیس

ها در  ن برای تصرف مجدد پشاور از چنگ سیک، وزیراکبرخا ( ۱8۴۵)

قوایی به پنجاب فرستاد که در جنگ گجرات شرکت ورزیدند  ۱8۴۵سال 

خان که در لغمان بر بستر مریضی  مگر موفق نشدند. بعدا به وزیر اکبر

افتاده بود، بدستور مخفی انگلیس بوسیله طیبب هندی که از کابل برای 

هر خورانده شد. گویا او بجرم الحاق پشاور به اش فرستاده شده بود، ز معالجه

 افغانستان توسط زهر ترور شد و از جهان در گذشت. 

ها که با لشکر کشی و صرف مبالغ هنگفت و تحمل تلفات  انگلیس

بزرگ انسانی در جنگ اول خود با افغانها نتوانسته بودند سرحدات هند 

حملۀ ایران برهرات در  برتانوی را الاقل تا هندوکش توسعه ببخشند. پس از

و امضای معاهده پاریس با آن کشور دو ضربه مهلک و  ۱8۵۷سال 

تاریخی بر پیکر افغانستان وارد کردند و بعد به عقب نشستند. ضربه اولی، 

تشویق کردن ایران به اعمال نفوذ در سیستان و تقسیم آن ناحیه با آب هیرمند 

، برای یکصد ۱۹۷۲که تا  بود ۱8۷۲بین دو کشور با حکمیت انگلیس در 

های  سال مایه نزاع میان ایران و افغانستان واقع شد و مانع رشد همکاری

اقتصادی و فرهنگی میان این دو کشور همسایه و همزبان گردید. سرانجام 

با گذشتن قرار داد تقسیم آب رودخانه هلمند از پارلمان و  ۱۹۷۲در 

ناسور   براین زخمیزدنت داود ، گذاری شاه افغانستان و بعدا تائید پر صحه

  .شدمرهم گذاشته 

تر از ضربه اولی بود،  تر و خون چکان  و اما ضربه دومی که مهلک 

گی ، کویته ههایی چون : بلوچستان شامل سیبی، دارو وچا  جداکردن قسمت

، چمن ، پشین،کرم ، وزیرستان ، پارا چنار، سوات، باجور، بنیر ، دیر ، 

اشگل و غیره از پیکر افغانستان و پیوستن آن به هند چپالس ، چترال، ب
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بر طبق معاهده تحمیلی گندمک بود که با تحمیل معاهدۀ  ۱8۷۹برتانوی در 

 برامیر عبدالرحمن خان برآن مهر تائید زده شد.۱8۹۳دیورند در 

دراین مناطق قبایل سلحشور وجنگجو وشجاعی بود وباش دارند که به 

خت عالقمند اند وبه هیچ صورتی حاضر آزادی وخود مختاری خود س

نمیگردند ازقدرت های  بیگانه اطاعت کنند. اینان به علت وجود کوه های 

صعب العبور وقلت زمین های زراعتی اغلب از پرداخت مالیات وخراج به 

دولت های افغانستان سرباز میزدند وخود از کاروانهای تجارتی ایکه از هند 

ابل  ویا برعکس رفت وآمد میکردند، باج از طریق پشاور وخیبر به ک

میگرفتند و با همین باج گرفتن ها امرار حیات میکردند. امیر عبدالرحمن 

خان درمکاتبات خود با حکومت هند برتانوی باشندگان این مناطق را " 

یاغیستان"  نامیده وادعا میکرد که آنها از نظر دین وتبار وزبان وقومیت به 

ند، اگرچه از دولت افغانستان اطاعت چندانی ندارند و افغانستان تعلق دار

 دولت افغانستان هم از وجود آنها کدام منفعتی بدست نمی آورد. 

اما هدف انگلیس از تحت سیطره در آوردن مناطق قبایلی مذکور، 

ایجاد  دومین کمر بندحفاظتی هند برتانوی درمقابل روسیۀ تزاری بود. 

رفات روسیه وهند برتانوی  کشور افغانستان کمربند حفاظتی اولی بین متص

بود که در صورت حملۀ روسیه به قصد تسخیرهند برتانوی میتوانست 

دشمن متجاوز را تا مدتهای زیادی زمین گیر کند و برای انگلیس فرصت 

فراهم آورد تا برای مقابله با روسیه شرایط بهتر ودست باالتری داشته 

 باشد. 

 

 امانی تا داؤدخان مسالۀ پشتونستان ازعهد

مارچ  ۱۲هللا خان پسر وجانشین امیر عبدالرحمن خان در امیر حبیب

را قرار ذیل تأیید و به « دیورند»معاهده « دین لویس »م با سر۱۹۰۵

حبیب هللا( بدین وسیله توافق  اعلیحضرت پادشاه )امیر »رسمیت شناخت: 

)دیورند( در ارتباط   نماید كه در امور مهم اساسي و فرعي مندرج معاهده  مي

مرحومم با  به امور داخلي و خارجي و سایر تفاهماتي كه اعلیحضرت پدر 

حكومت اعلي بریتانیا منعقد نموده مطابق آن عمل كرد، من هم مطابق همان 
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نمایم و عمل خواهم  ام و عمل مي موافقتنامه و معاهدۀ )دیورند( عمل نموده 

  « ۱نمایم. ها را نقض نمي نهیچ معاهده و پیماني آ كرد و من در 

شمسی(، به  ۱۲۹8م = ۱۹۱۹اگست  8درمعاهده صلح راولپندي )  

كه مبنای استقالل « هملتن گرانت»خان با سر  ریاست والي علي احمد 

دولت افغانستان، »آمده است:  سیاسی افغانستان گردید، در مادة پنجم آن 

هللا  مرحوم )حبیب امیر  سرحد بین هندوستان و افغانستان را همان طوري كه

تجدید  شوند که قسمت  نماید و نیز متعهد مي خان( قبول نموده بودند، قبول مي

ستان  در  نشده سرحد مغرب خیبر، در جایي كه حمله آوري از جانب افغان

 «۲)جنگ سوم( واقع شده به زودي تحدید شود...  این زمان 

وزیر خارجه  اي كه مرحوم محمود طرزي، ماده   ۱۴درمعاهدۀ 

در كابل امضا  ۱۹۲۱نوامبر۲۲به تاریخ « دابس هنري »افغانستان با سر 

استقالل داخلي و خارجي یكدیگر را  نمود، در ماده اول آن تمامي حقوق و 

دولتین عاقدین »  تصدیق نموده، در ماده دوم این معاهده قید شده است: 

ماده پنجم عهدنامه  بالمقابل، سرحد هند و افغانستان را به طوري كه در

هجری( انعقاد یافته است،  ۱۳۳۷ذیقعده ۱۱= ۱۹۱۹اگست  8راولپندي ) 

نماید و نیز حدی را که بطرف مغرب خیبر  قبول مي قبول كرده بود و 

بموجب ماده  ۱۹۱۹اگست وسپتمبر کمیسیون دولت بهیه برتانیه در ماه 

میباشد به خط ملحق  مذکور مقرر کرده بود ودر نقشة که باین عهدنامه 

 «۳نماید... سیاه نشان داده شده است، قبول مي  زنجیره 

بدین سان براي نخستین بار پادشاه مستقل افغانستان، نیزخط دیورند  

  رسمی  میان هند برتانوي و افغانستان به رسمیت  شناخت. را منحیث سرحد 

له شاه امان هللا خان و محمودطرزی وزیر خارجه افغانستان نیز از جم

توانستند جدایی قسمتی از  پرست ملی بودند که هرگز نمی های وطن شخصیت

های افغانستان را در آن سوی خط دیورند تحمل کنند، اما در برابر  خاک

                                                 
1

 ۷۲۸، ص ۱غبار، ج - 

2
 ۷۲۸، ص ۱غبار، ج - 

3
 ۷۷۹،ص ۱غبار،ج - 
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برسمیت شناختن استقالل کامل افغانستان از جانب انگلیس، بناچار معاهدۀ 

تحمیلی  ها امضاء کردند و تن به قبول خط با انگلیس ۱۹۲۱کابل را در 

هللا، آشکارا حمایت و پشتیبانی خود را از قبایل  دیورند دادند. اما شاه امان

داشت و همین  سرحدی آن سوی خط دیورند و آزادی خواهان هند ابراز می

امر سبب جنبش هجرت آزادی خواهان هند به افغانستان گردید و مورد 

د. این پیشامد که سبب هللا و مردم افغانستان واقع شدن استقبال گرم شاه امان

خان در نزد هندوان هندوستان گردیده بود باعث بر  هللا تقویت اعتبار امان

 انگیختن تفتین انگلیس بر ضد او شد. 

ها که به روحیات ملی و خصوصیات قومی و معتقدات مذهبی  انگلیس

افغانها بخوبی آشنایی داشتند، با کار برد سالح تبلیغ و تفتین بر ضد شاه 

هللا، بزودی ذهنیت مردم را در تبانی با روحانیون وابسته بخود علیه او  امان

تغییر دادند و با سازمان دادن شورش هایی در ننگرهار ودر منطقه شمالی 

بهره بود(  برهبری دزدي معروف به بچه سقاو) که از نعمت سواد هم بی

از آن عرصه را چنان بر شاه ترقی خواه افغان تنگ ساختند که مجبور شد 

های اصالحی و مترقی برای وطنش چشم بپوشد و راهی دیار  همه پالن 

 بیگانگان گردد. 

تفتین انگلیس و اثر بخشی آن را بر مردم  این حادثه قبل از همه قوت 

هللا نیز  شود که شاه امان سازد . بدین سان دیده می ساده دل افغان آشکار می

ایل آن سوی خط دیورند یا به های قب قربانی داعیۀ الحاق مجدد سرزمین

  اصطالح بعدی پشتونستان شد.

ها از  هللا و روی کار آمدن نادرشاه ، انگلیس پس از سقوط شاه امان

خان  قبایل سرحدی خاطرجمعی حاصل کردند. محمد هاشم ناحیه داعیه

صدراعظم افغانستان در این زمینه ساکت بود و در داخل کشور مصروف 

هللا سر  انداختن افرادی بود که به هوا داری شاه امان بستن وکشتن و بزندان

 بلند میکردند.

 

 صدارات شاه محمود خان و داعیۀ پشتونستان :

برسرکار آمدن شاه محمود خان به عنوان صدراعظم افغانستان درمی  

مصادف بود با پایان رسیدن سلطه چندین قرنۀ استعمار بریتانیا در  ۱۹۴۶
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مدن شرایطی جهت استقالل هند و ایجاد پاکستان از نیم قاره هند و فراهم آ

پیکر نیم قاره ،که پس از اعالن تخلیۀ هند از جانب بریتانیا تحقق یافت . در 

وقتی کنت اتلی ، صدراعظم انگلیس پیشنهاد تجزیه نیم ۱۹۴۷اوایل جون 

قاره هند را بدو کشور هند وپاکستان به پارلمان انگلیس پیشنهاد کرد، 

از مدتها قبل در آرزوی پیوستن خاک های از دست رفته به افغانهاکه 

کشورشان بودند پیشنهادنمودند که به پشتونهای مسکون در نیمقاره نیز حق 

انتخاب راه سومی داده شود تا مستقل یا الحاق خود را به کشور 

مادر)افغانستان( ابراز کنند ولی انگلیسها به این پیشنهاد اهمیت ندادند وتوجه 

 نکردند. الزم 

م( كه هنوز ۱۹۴۷جون  ۲۱در«)بنو»غبارمیگوید: در جرگة بزرگ 

دولت پاكستان تشكیل نگردیده بود اما تجزیه هند به دو كشور در اوایل جون 

م اعالم گردیده بود،نمایندگان تمام پشتونستان ازاد ومحکوم  ۱۹۴۷

وبلوچستان واحزاب بزرگ از قبیل : خدائی خدمتگاران،جمعیت العلمای 

پشتونها نه هند »سرحد وزلمی پشتون در آن شرکت وفیصله نمودند كه 

خواهند نه پاكستان ، بلكه میخواهند دراین کشور یک حکومت آزادپشتون  مي

براساس جمهوریت اسالمی تشکیل شود.سپس خان عبدالغفار خان در رأس 

هیأتی نزد ادمیرال مونت بتن ،وایسرای هند بدهلی رفت و خواست پشتونها 

  4ا در مورد آزادی پشتونستان ارائه کرد، اما وایسرا آنرا نپذیرفت.ر

رهبران پشتونها و بلوچها بمقابل محدود ساختن حق انتخاب سرنوشت شان 

 پیوسته اعتراض کردند ولی اعتراض آنها ناشنیده ماند. 

انگلیسها بمنظور پنهان کاری فیصله های همین جرگه بودکه با عجله 

برای « گنگ »جعلی زدند و در یک جا کتاب مذهبی  دست بیک ریفراندم

هندوها ودر جای دیگر قرآن مجید را برای مسلمانان گذاشت که طبعاً 

پشتونها به استثنای خان عبدالغفارخان برای پیوستن به پاکستان رأی دادند. 

انتخاب بین هند و پاکستان برای مردم پشتون که همه مسلمانان سنی مذهب 

                                                 

4
 2011جرمن آنالین جنوری  میرعنایت هللا سادات،"نظری برموافقتنامه دیورند" افغان  - 
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ً پشتونها به نفع اسالم وپاکستان  استند، انتخاب بین کفر واسالم بود و طبعا

 رأی دادند.

جون همان سال  ۱۳حکومت شاه محمودخان قبالً در یاد داشت مورخ 

( موضوع سرنوشت قبایل پشتون واقع در آن سوی خط ۱۳۲۶/۱۹۴۷)

دیورند را بحکومت بریتانیا از طریق سفارت آن در کابل مطرح ساخت . 

مطابق طرح از قبل آماده شده خود عمل میکرد وبرایش تقاضای  مگربریتانیا

افغانستان چندان اهمیتی نداشت، زیرا همزمان باپیشنهاد تجزیه هند،  قانون 

آزادی هند از پارلمان بریتانیا گزارش یافته و مقرر شده بود که وضعیت 

شان به یکی از  شمال مغرب توسط یک همه پرسی مبنی بر یکجا شدن 

اگست  ۱۵ر پاکستان یا هند معین شود و قدرت سیاسی در نیمقاره در دوکشو

همان سال به دو دولت جدید انتقال یابد. بنابراین موضوع بررسی ادعای 

افغانستان برای مقامات برتانیه بی اهمیت جلوه کرد. متعاقبا در ماه سپتامبر 

ن در آن نماینده افغانستان در ملل متحد با شرکت و شمولیت پاکستا ۱۹۴۷

سازمان مخالفت خودش را ابراز نمود و از آن تاریخ به بعد مناسبات دو 

 دیگر همراه شد.  اعتمادی و بدبینی نسبت بیک کشور با بی

سید قاسم رشتیا، یکی از رجل دولتی و وارد برسوابق قضیه 

 ۱۹۴۷من درسال »پشتونستان ، ضمن مصاحبه یی در این مورد میگوید:

مطبوعات بودم ، سالی که موضوع سرحدی میان هند وکیل ریاست مستقل 

برتانوی و افغانستان زیر بحث بود. حکومت افغانستان به سویه عالی 

مجالسی ترتیب داد و موضوع را زیر بحث گرفت . باالخره چنین فیصله 

شدکه چون وقت زیادی گذشته ، افغانستان نباید ادعای ارضی نماید، 

دکه تمام معاهدات سرحدی تجدید شود، زیرا وسیاست دنیا هم اجازه نمی دا

در آنصورت نقشه دنیا تغییر مي خورد. افغانستان تصمیم گرفت، برای 

( Selfdetermination« )حق خود ارادیت»ساکنان آنطرف سرحد

 بخواهد. 

چون دراین وقت هند و پاکستان بحیث کشورهای مستقل بوجودمی 

د را به هند ویا پاکستان اعالن آمدند، به مردم سرحد گفته شدکه الحاق خو

نمایند. الحاق با هند غیرممکن بود. در نتیجه مردمان سرحد جبراً به پاکستان 

مدغم شدند. در عین حال الزم بود به این معضله نامی داده شود، مطبوعات 
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هند در نشرات خود قضیه را به نام قضیه افغانستان یاد میکردند که این نام 

تمام میشد. من پیشنهاد نمودم که بجای آن ما بایدآن را  برای ما خیلی گران

بنامیم . بعد ازمنظوری ، وقتا که نشرات افغانی هم خود و هم « پشتونستان»

اخباری که از طریق آژانس باختر به آژانس هندوستان و هندوستان تایمز 

 مخابره می نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند، رفته رفته این نام در

بود که  ۱۹۴۷مطبوعات جهان عام شد. شروع پخش نام پشتونستان سال 

 « 5دوران صدارت شاه محمود خان بود.

به عقیدۀ صاحب نظران، در قرن بیستم، پشتونستان برای ناسیونالیست 

های پشتون پاکستان و افغانستان معنای های متفاوتی داشت که از یک کشور 

د مختار در ترکیب دولت پاکستان و تا مستقل گرفته تا  بحیث یک ایالت خو

یک بخش ضمیمه افغانستان پنداشته می شد.  مسئله پشتونستان برای 

شوروی سابق و هندوستان در چندین دهه گذشته ابزاری درخدمت اهداف 

خود شان به حساب می آمد. شوروی ها می خواستند پاکستان را از طریق 

ان می خواست منابع نظامی پاکستان افغانستان زیر فشار قرار بدهند. هندوست

را با ایجاد ترس از مرز های بی ثبات غربی ازتوجه به مسئله کشمیر 

منحرف سازد. داعیه پشتونستان برای ناسیونالیست پشتون درعرصه داخلی 

افغانستان نیز در خدمت اهداف سیاسی شان بهترین وسیله  شده بود. درقرن 

ۀ پشتونستان جهت جلب حمایت قوم پشتون بیستم حکمرانان افغانستان ازداعی

 6برای تقویت حکومت خویش سود می بردند.

برای خان عبدالغفار خان از طرف حکومت پاکستان  ۱۹۴8در سال 

در چهارسده جرگه  ۱۹۴8زندانی گردید .مردم قبایل دراگست شش سال 

بزرگی دایر نمودند که هزاران نفر در آن اشتراک ورزیده بودند جرگه 

ر رهائی خان عبدالغفار خان دایر شده بود، ولی اشتراک کنندگان جرگه بخاط

و خانه  های مردم قبایل نیز ازسوی نیروهای پاکستان گلوله باران شدند 

 بمباردمان گردید. 

                                                 
5
 ۴0۸،ص 2رمغان امید، ج 1- 

6
 رابرت روبین، مقالۀ شکست بن بست در مناسبات افغانستان وپاکستان ، سایت آسمائی- 
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حمله بیرحمانه نیروهای پاکستانی بر جرگۀ بزرگ چهارسده در سال 

عنوان شد . در  در جراید افغانستان  تقبیح  وبا آب و تاب خاصی ۱۹۴8

)مارچ  ۱۳۲8خان صدراعظم را واداشت تا در نوروز  نتیجه شاه محمود

آباد نطقی ایراد نماید. صدراعظم درآن  ( در محضر شهریان جالل۱۹۴۹

های سرحدی گردن  نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به حقوق پشتون

ات کشور چون رانی شاه محمودخان در بعضی از والی  نهد. با الهام از سخن

آباد تظاهراتی علیه پاکستان براه افتاد و تحریکاتی در  قندهار و کابل و جالل

دو سوی سرحد نیز صورت گرفت. بدنبال بحرانی شدن اوضاع، طیارات 

، بر مناطق قبایل ۱۳۲8مطابق جوزای  ۱۹۴۹پاکستانی در جون سال 

ی در قریۀ سرحدی و جنوبی کشور شدیداً بمباران کردند که تلفات بسیار

غلگی برجای گذاشت. حکومت افغانستان در رابطه با آن به حکومت  م 

پاکستان شدیدا پروتست داد و از آن به بعد جنگ سرد تبلیغاتی بین افغانستان 

 و پاکستان گسترش یافت.

یکی از رهبران دلیر قبایل وزیرستان "فقیرایپی"بود که  در گرویک 

ستان مخلوق سیاست های انگلیس ضمن بیاییه ای اظهار داشت  که پاک

وی خط مشی دولت پاکستان  ومحمد علی جناح دست نشانده بریتانیا است .

را ریاکارانه خواند وسوگند یاد کرد که برای ایجاد یک پشتونستان آزاد به 

، پرچم پشتونستان ۱۹۴8وی در همان سال    مبارزه خود دوام خواهد داد.

ي و درۀ تیرا برافراشت   وتا مدت بیست مستقل را بر فراز وزیرستان شمال

اما سرانجام براثر بمباردمانهای بی  ماه این پرچم را برافراشته نگهداشت 

امان حکومت پاکستان این پرچم  فرود آورده شد ولی فقیر اپی دستگیر یا 

کشته نشد وتا آن روز دراین راه مبارزه نمود که برسر این ارمان جان داد ) 

  م(.۱۹۶۱  

 ۱۹۴۹ر مینویسد: ...شورای ملی دوره هفتم افغانستان در جون غبا

را اعالم و جراید کابل منتشر کرد. در « خط مردۀ دیورند» ابطال و الغای 

دفتر « پشتونستان»همین سال بغرض امداد در مبارزه آزادی خواهانه مردم 

اعانۀ در کابل باز گردید و مجالس متعددی به همین مقصد در شهر های 

رچون گردیز و قندهار و غیره تشکیل شد، و تصاویب آمادگی برای کشو
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مبارزه با پاکستان در راه استخالص تمام افغانهای ماورای دیورند تا سواحل 

 « ۷سند بعمل آمد. 

شورای ملی  ۱۳۲8مطابق  ۱۹۴۹جوالی  ۲۶بقول فرهنگ، در 

هفتم  افغانستان که تعدادی از اعضای حزب ویش زلمیان در انتخابات دوره

به شورای ملی راه یافته بودند با دیگر روشنفکران شامل در شورا که برای 

ای  صادر کرد و  کردند، فیصله  آزادی قبایل پشتون سخت پافشاری می

روز »معاهده خط دیورند را ملغی قلمداد نمود. متعاقباً شورا، روزی را بنام 

به تصویب  ۱۹۵۱اگست  ۲۶مطابق  ۱۳۳۱سنبله  ۹بتاریخ « پشتونستان

 .8رسانید و قرار بر آن شد تا هر سال از این روز تجلیل به عمل آید

وطندوستان افغان در هرکجایی که بودند ،احساسات پشتونستان  

خواهی  را تبارز میدادند. مبتنی بر همین روحیه ، لیاقت علی خان 

 )صدراعظم آنوقت پاکستان ( حین ایراد بیانیۀ خصمانه اش علیه افغانستان

توسط سیداکبرپسر ببرک خان جدران در مالی عام مورد فیر تفنگچه قرار 

 گرفت و کشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7
  2۳۴، ص2غبار،در مسیرتاریخ ،ج - 

۸
 2فرهنگ؛افغانستان در پنج قرن اخیر، ج - 
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 مقاله سوم

 

 داعیه پشتونستان داودخان و
 )بنیانګذارحزب ازادیخواهان پشتونستان(داودخان

 
به عنوان یک مسئله ملی و « داعیه پشتونستان»ازداودخان باحمایت 

میخواست  گامی بلندتربرای آزادی قبایل آنسوی خط  حیاتی مردم افغانستان،

گانش  تر از گذشته بر دارد و نامی نامی 

از خود در تاریخ بگذارد. به همین نیت 

در فضای بالنسبه مساعد تنفس و 

 دموکراسی عهد حکومت شاه محمود

خان دست به اقدامات سیاسی زد و 

را « حزب آزادی خواهان پشتونستان»

افراد معینی را در  ایجاد کرد و نیز

به حرکت « ویش زلمیان»حزب 

 انداخت تا با وارد کردن فشار بر شاه

در تصمیگیری در مورد مساله  را سهمگیری خود محمودخان، زمینه 

 پشتونستان فراهم سازد.

های درون هئیت وزراء و همچنان   شاه محمودخان که از کشمکش

لوب ملی بستوه آمده بود، های غیر مطلوب ک  شورای ملی و نیز از فعالیت

تافت و به قطع نشرات آزاد و زندانی ساختن  دوباره از دموکراسی روی بر

گونه، محبوبیتی را که در  روشنفکران و اصالح طلبان پرداخت و بدین

سالهای اول حکومتش در میان مردم بدست آورده بود، بتدریج از دست داد و 

ه فراهم کرد. معهذا شاه محمودخان هایی را نیز برای شا تشویش و نا آرامی 

هنوز تصمیم نداشت از قدرت کنار برود و جایش را برای داودخان خالی 

 نماید. 
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داد و فریادی که بخاطر آزادی پشتونستان در کابل و قندهار و 

افتاد  سرانجام شاه را بر آن  داشت تا شاه محمودخان را از  آباد براه می جالل

یش سردار محمد داود را نصب نماید. درست کار حکومت سبکدوش و بجا

 اش، که در آن گفته بود: یکروز پس از مصاحبه

 تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

 باور مکن که دست ز دامن بدارمت

( خبر استعفایش از رادیو ۱۳۳۲)سنبله  ۱۹۵۳سپتامبر  ۶شام روز 

 .خان سپرده شد پخش شد و زمام امور حکومت به حریف قدیمي اش داود

داودخان پس از تقرر، قضیه پشتونستان را در سرخط فصل سیاست 

حکومت خود قرار داد و بعد از آن، با حرارت و شدت تمام آنرا دنبال نمود، 

طوریکه سیاست داخلی و خارجی افغانستان برای حل همین مساله وقف شده 

ایراد یا اعتراض نسبت به آن حرکت ضد ملی محسوب   بود و هرگونه

 شد. می

(، بر سر مساله ۱۳۴۲ـ ۱۳۳۲در دورۀ حکومت داودخان) از 

پشتونستان کار به لشکرکشی و احضارات عسکری و قطع روابط با پاکستان 

تر  و انسداد سرحدات کشید و مناسبات میان این دو کشور روز تا روز وخیم 

تر شده رفت. در همین آوان در اتحاد شوروی نیز تغییرات مهمی  و حساس

 دید.رونما گر

بدین معنی که با روی کار آمدن خروشچف در رهبری شوروی در 

الــمللـی این کشور نیز تحول چشمگیری وارد شد. خروشچف  مناسبات بین

که از نگاه خصلت خود با رهبر سلفش استالین تفاوت زیاد داشت، بجای 

نخست با کشورهای جهان   انزوا و دوری از کشورهای خارجی، در مرحله

آمد و سعی کرد تا با ادعای  ر دوستی و گسترش مناسبات پیشسوم از د

آمیز آنها را مطمئن ساخته و از طریق فراهم آوری   همزیستی مسالمت

  کمکهای اقتصادی و نظامی در بین آنان نفوذ کند.

پس از مسافرت هیآت بلند رتبۀ حزبی و دولتی اتحاد شوروی سابق 

دفاع ازحق »، شعار ۱۹۵۵ردسامب۱8-۱۶برهبری خروشچف و بولگانین )

منحیث موقف هردو کشوردر ارتباط  با « خودارادیت پشتونها و بلوچها

رسمیت یافت. شعار فوق، چگونگی عملکرد « مسئلۀ  پشتونستان» طرح 
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دفاع » افغانهارا در قبال معضلۀ دیورند مشخص ساخت. به این ترتیب شعار

لغای کامل خط جانشین یک مبارزۀ عملی در جهت ا« از حق ارادیت 

باال « مسئلۀ پشتونستان» که تبلیغات روی  دیورند گردید. نتیجه آن شد

 گرفت و حمایت واقعی از پشتونهای آنطرف دیورند ، پائین آمد.

( که حل مسئله ۱۹۶۳ـ ۱۹۵۳خان صدراعظم افغانستان ) داود

پشتونستان و انکشاف اقتصادی کشور را به شاه و مردم افغانستان وعده داده 

بود، ابتدا جهت بدست آوردن کمک به امریکا رجوع کرد، اما امریکا که در 

کمک نظامی خود را به پاکستان اعالن کرده بود و به  ۱۹۵۳ماه دسمبر 

دوستی پاکستان اهمیت بیشتر قایل بود، حاضر نشد به حکومت افغانستان، تا 

، کمک زمانیکه با پاکستان بر سر مسئله پشتونستان اختالف داشته باشد

 نماید.          

براساس نوشته لیون پوالدا، در" کشورشاهی افغانستان و ایاالت "

تمایل بخریداری اسلحه از ایاالت متحده  ۱۹۳۵متحده" ابتدا از سال 

این تمایل را از طریق سفارت امریکا  ۱۹۳۹امــــــریکا  نشان داد.  در سال 

ی، نماینده خاص از طریق پاتریک هرل ۱۹۴۴در تهران و در سال 

از طریق سفارت امریکا در کابل، بازهم ابراز  ۱۹۴۵روزولت،  و در سال 

 ۱۹۵۵تا ۱۹۴۹و  ۱۹۴8و  ۱۹۴۷و  ۱۹۴۶نمود." سلسله این تقاضا ها در

غرض جلب کمک و همکاری امریکا ادامه یافت؛  تا جائیکه محمد نعیم خان 

یک )آلبرت در یک گفت و گو با یکی از ماموران شعبه امور شرق نزد

جی.ماتیوس(، برای جلب نظر امریکا، ابرازنظر کرد که افغانها اگر بگونه 

مناسب مسلح و به پشتیبانی ایاالت متحده متقاعد گردند در هندوکش خواهند 

ایستاد و شوروی ها را از پیشروی مانع خواهند شد  تا به  ایاالت متحده و 

 جنوب آسیا دفاع نمایند.  متحدینش وقت آن را بدهند که از شرق میانه و 

ـ در  ۲ـ پاکستان سیاسی تر بود، ۱اما امریکائی ها،  به دو دلیل:) 

مناسبات منطقوی، هند با رهبران نیمه سوسیالیست آن با شوروی نزدیکی 

داشتند،(  پاکستان را برافغانستان ترجیح دادند. در نتیجه  تنها راهیکه برای 

اج غرض جلب کمک و ساختن جامعه افغانستان عقب مانده، ضعیف و محت

و اعمارملک باقی ماند )درآن جهان دو قطبی( فقط شوروی بود. زمامداران 

آن مقطع تاریخ هم، با رویداد هائیکه طی کم و بیش یک قرن گذشته در 
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آنسوی آمو دریا رخ داده بود، و با درک این واقعیت که افغانان مسلمان از 

ً بیخدائی آن ها(  متنفر بودند، چندان عالقه  شوروی کمونیست )خصوصا

 «۹خاصی به نزدیکی با شوروی نداشتند.

، نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا به کابل آمد و ۱۹۵۴در سال 

های اقتصادی و  با اینکه از او بگرمی پذیرائی گردید و داودخان نیازمندی

خود نظامی خود را برای او شرح داد، مگر نیکسون قانع نشد و در گزارش 

های افغانستان را تائید نکرد و صرف کمک اقتصادی امریکا به  خواسته

امداد تکنیکی و مالی برای پروژه وادی هلمند محدود و منحصر ماند. بر 

 عکس دولت جدید شوروی از آغاز کار با حکومت افغانستان گرم گرفت.

ها دریافته بودند که هر چند داودخان تمایل کمونیستی ندارد،  شوروی

نظامی و اقتصادی(  اما هر کسی که او را در راه رسیدن به هدفش )کمک

یاری رساند، حاضر است دست دوستی به او بدهد. بنابرین مسکو تصمیم 

گرفت تا با او باالتر از تصورش کمک کند تا اعتماد او را به پیمانه بیش از 

ملیون  و نیم  انتظارش بدست آورد. لذا دولت شوروی اعتباری بالغ بر سه

پزی سیلو برای افغانستان منظور  دالر جهت ساختن گدام غله و کارخانه نان

ها  های پایتخت را به عهده گرفت. این همکاری کرد و کار قیرریزی جاده

شوروی با آمال خود مطمئن ساخت و  حکومت افغانستان را از همراهی اتحاد

 روحیه آن را در مقابله با پاکستان تقویت نمود. 

مطابق مارچ  ۱۳۳۴نب دیگر حکومت پاکستان از آغاز سال از جا

تمام مناطق قبایل را جزء تشکیالت جدید اداری خود ساخت و آنرا  ۱۹۵۵

اعالن نمود. محمد داود نسبت به این طرح پاکستان « یونت غربی»بنام 

ش  ۱۳۳۴عکس العمل شدید نشان داد و در یک بیانیه رادیویی که شام حمل 

ایراد نمود، شدیدا بر پاکستان اعتراض کرد و اقدام آنرا  ۱۹۵۵مطابق مارچ 

گیری روابط بین پاکستان و  غصب حقوق پشتونها خواند. در اثر این موضع

افغانستان بیش از حد تیره شد و کار به سفربری و احضارات عسکری و 

های همدیگر کشید، که همه این  ها و قونسلگری خانه   حمله به سفارت

 تیره شدن روابط دو کشور منجر گردید.جریانات به 

                                                 
 )آرشیف مقاالت سدید(جرمن آنالین -غان سیدهاشم سدید:کارمحققانه پرداختن به اصالتها است... اف- 9
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یی را در کابل منعقد ساخت و مساله  متعاقبا داودخان، لویه جرگه 

پشتونستان را باضرورت خریداری اسلحه از خارج جهت تقویت اردو به آن 

 ۱۹۵۵نومبر  ۲۵تا  ۲۰پیشنهاد کرد. جرگه طی مباحثات خود در روزهای 

نمودن مسئله پشتونستان و بدست پیشنهادهای حکومت را درباره دنبال 

 آوردن سالح و مهمات حربی از هر کشوریکه میسر شود تصویب نمود. 

 

 [۱۰] ۱۳۳۴بیانیۀ محمد داؤد صدراعظم درلویه جرگه 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 !شاغلی محترم رئیس لویه جرگه و نمایندگان محترم مردم

زهمان وقت زمانیکه حس گردید نیم قارۀ هند آزاد شدنی است، ا

حکومت افغانستان در مذاکرات خود توجه و دقت اولیای امور حکومت 

برطانیه را درتعیین سرنوشت برادران پشتونستانی خود پیش از پیش جلب و 

هنگامیکه مذاکرات وفد برطانیه با زعمای هند آغاز میگردید، حکومت 

وری افغانستان موضوع سرنوشت این مردم را باز بحکومت برطانوی یادآ

نمود و در وقتیکه حکومت انگلستان تصمیم خود را برای بیرون شدن از 

هند اعالن کرد، وزارت خارجۀ افغانستان توسط یادداشت هائیکه بوزارت 

خارجه انگلستان در لندن و ادرۀ امور خارجه حکومت مؤقتی هند در دهلی 

 .سپرد، موضوع حقوق مردم پشتونستان را بسمع هر دو حکومت رسانید

محمد داؤد صدراعظم افغانستان حین ایراد بیانیه در لویه جرگه 

متأسفانه پس از خارج شدن  ش منعقده قصر "ستور"  شهر کابل ۱۳۳۴

 انگلیس ها از هند نه تنها در تعیین سرنوشت آنها اعتنائی بعمل نیامد، بلکه

برخالف میل و آرزوی مردم دو شرط غیرطبیعی باالی شان تحمیل گردید 

ان یا بکشور هندوستان و یا با پاکستان ملحق شوند. حاالنکه ملت که ایش

پشتونستان بیکی از آنها ملحق شدن را آرزو نداشت و برای خود مختاریت و 

 .آزادی میخواست

                                                 

۱۰
 داکترر سریدعبدهللا کراظم ،مقالره )مکثری برمعضرلۀ پشتونسرتان  داؤد خران و روابرط برا پاکسرتان( قسرمت - 

 ۲۰۱7دوم، افغان جرمن آنالین فبروری
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از آنجا که حق و عدالت متأسفانه در دنیای کنونی کمتر دیده میشود، 

ت تصنعی در موقع داده نشد و بصور طبعا باین آرزو و حقوق حقۀ آنها

 .بعمل آمد مقابل دو سؤال الحاق به هند یا با پاکستان از آنها رأیگیری

مردم پشتونستان مطالبه نمودند که برای آنها یک سؤال دیگر هم که 

خود شان باشد، گنجانیده شود، ولی این مطالبه  عبارت از انتخاب کشور آزاد

مقاطعه خود را اعالن  هآنها نیز پذیرفته نشد. ایشان با ریفراندم تجویز شد

 نمودند. درین وقت در تحت ادارۀ حاکم انگلیس قوای اردوی مسلح آمپیر هند

برطانوی و پولیس اشغالی آنها این ریفراندم قطعی و یا به اصطالح خود 

و نتیجۀ آنرا هم که طبعا پیش از پیش معلوم  شان آزاد و عادالنه بعمل امد

آن انکار ورزیدند،  ونستان از شمول بهبود، درحالیکه قسمت اعظم مردم پشت

[انگلیسها نتیجه را] با فیصدی بسیار ضعیفی بنفع خلف خود یعنی پاکستان 

کردند و باین ترتیب وانمود ساختند که سرنوشت یک قسمت  اعالن

 .مربوط شد پشتونستان یعنی صوبۀ سرحد به پاکستان

را قطعا درهمان وقت حکومت افغانستان اعالن کرد که این فیصله 

قسمت دیگر آن که عبارت از عالقه های  برسمیت نمی شناسد. راجع به

قبائلی یعنی پشتونستان آزاد باشد، نیز حکومت برطانیه و حکومت پاکستان 

اعالن نمودند که با آنها قرارداد های سابقه را معتبر خواهند شمرد. اعتبار 

در پشتونستان آزاد  قراردادها چیزیست که امروز بچشم نتیجۀ عملی آنرا آن

 .مشاهده میکنیم

حکومت افغانستان جدائی عالقه های پشتونستان و الحاق جبری صوبۀ 

مردم پشتون هم برای ملت پشتون و هم از نظر  سرحد را برخالف آرزوی

عواقب ناگوار آنرا  صلح و سالمت این گوشۀ جهان مضر و وخیم دانسته

 .سانید]متواتر[ بتوجه اولیای امور پاکستان میر

در وقتیکه مرحوم محمدعلی جناح گورنرجنرال فقید پاکستان نوابزاده 

خصوصی خود بکابل فرستاد، حکومت افغانستان  سعیدهللا را به حیث نمایندۀ

تشویش خود را نسبت به عدم فیصلۀ سرنوشت مردم پشتونستان به نامبرده 

ت در اظهار و عالوه نمود که پیشنهادات او برای امضای معاهده مؤد

صورتیکه سرنوشت مردم پشتونستان معین نشود، عملی شناخته نمیشود. 
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نماینده موصوف عدم صالحیت خود رادر بارۀ مذاکرات مربوط به سرنوشت 

 .مردم پشتون وانمود کرد

حکومت برای این مطلب نمایندۀ مخصوصیکه عبارت از شاغلی 

یکه اولیای امور کراچی فرستاد. در مذاکرت دکتور نجیب هللا خان باشد، به

حل این مسئله را  پاکستان با نامبرده نمودند، خالصۀ آن نشر شده است. آنها

برای آینده وعده داده و مشکالت موجودۀ خود را بحیث یک کشور نو 

 .قبیل مسئلۀ پناه گزینان و امثال آن عذر های آوردند تأسیس از

راه مذاکره  چون حکومت افغانستان حل قضیۀ پشتونستان را متمادیا از

داشت، بنابرآن یک شخصیت بارز خود را به حیث  و مفاهمه دوستانه تصمیم

نمود تا این موضوع را  سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العاده به پاکستان اعزام

 .درطی مذاکرات معمولۀ دیپلوماسی با اولیای امور پاکستان مطرح نماید

یز از فیصلۀ حکومت پاکستان به واالحضرت مارشال شاه ولیخان ن

اینکه مرحوم محمد علی جناح قائد اعظم  موضوع وعده هایی میدادند؛ تا

های او را نیز  پاکستان که مرد مدبر و کار آگاهی بود، وفات یافت و وعده

زمامداران پاکستان فراموش کردند، تاجائیکه گورنر جنرال جدید پاکستان 

 .جزء پاکستان اعالن کرد ]خواجه ناظم الدین[ عالقه های قبائل آزاد را نیز

حکومت افغانستان اعتراض شدید خود را نسبت باین خالف ورزی به 

و بیانیۀ گورنرجنرال را دربارۀ عالقه های  اطالع حکومت پاکستان رسانید

قبائلی تردید نمود و بصورت پروتست سفیر کبیر خود را بکابل احضار 

 .داشت

پاکستان و اقدامات  تا اینوقت مردم پشتونستان وعده های حکومت

میبردند و چون دیدند که انتظار سودی ندارد،  حکومت افغانستان را انتظار

پشتونستان شورای های  به تشکیالت ملی خود پرداختند، در عالقه های آزاد

ملی و ایالتی تشکیل گردید. این شوراها بین هم ارتباط قایم نمودند و 

ید و تشکیالت ملی اغاز نمودند. مؤقتی تشکیل دادند و به نشر جرا حکومات

خواهان و حزب خدائی خدمتگار که قبالً  در پشتونستان محکوم نیز آزادی

مطالبۀ ملی خود  ارتباط خود را با احزاب سابق هند قطع نموده بودند، به

آغاز نمودند، حزب انجمن وطن بلوچستان نیز با با آزادی خواهان صوبه 

 .ا اعالن کرداشتراک هدف و مطالبۀ خود ر سرحد



 29     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

حکومت پاکستان در مقابل این نهضت به اقدامات عنیف و شدید 

تولید مشکالت ترانزیتی و اقتصادی و  پرداخت؛ اوالً در مقابل افغانستان به

مهرخان[،  پروپاگندهای مطبوعاتی آغاز نمود ]ازطریق نشر برنامه معروف

ملی، جراید  آزادیخواهان پشتونستان محکوم را در محابس افگند، مؤسسات

ملی و زعمای ملی آنها را از بین برد، درمقابل حرکات آزادی خواهانۀ 

پشتونستان آزاد به بمباری و تجاوز مسلحانه پرداخت، حتی دامنۀ این بمباری 

ها تاخاک افغانستان نیز رسید، چنانچه از واقعۀ " مغلگی" نمایندگان محترم 

 .اطالع دارند

قدامات علیه حکومت افغانستان نیز حکومت پاکستان از بدگوئی و ا

خودداری نورزید و بعضی ازمطرودین ملی ]مقصد احتماال از پوهاند 

عبدالحی حبیبی است که در آنوقت از کشور فرار و به پاکستان پناهنده شده 

بود[ را در سرحدات مملکت بصورت آلۀ پروپاگند برعلیه افغانستان استعمال 

 .نمود که نتیجۀ نه بخشید

کشیدگی اوضاع را حکومت افغانستان آرزو نداشت و چون این 

عواقب آن ناگوار بود، وخامت آنرا بهاطالع دول متحابه و دوست هردو 

کشور میرساند، شخصیت های افغانی هنگام مسافرت به خارج و یامؤسسه 

ملل متحد هم به اولیای امور پاکستان و هم دول متحابه نتایج ناگوار این 

 .نشان میساختندوقایع را خاطر 

دراینوقت حکومت امریکا به هردو حکومت پیشنهاد دوستانه نمود که 

به تبادلۀ سفرا و توقف نشرات مخالفانه و اعمال نفوذ برای آرامی در سرحد 

و مذاکره در بارۀ آن توصیه می نمود. حکومت افغانستان این پیشنهاد را با 

 .جزئی تعدیل فبول ولی پاکستان آن را رد کرد

نگامیکه پاکستان اگریمان سفیر کبیر کنونی خود را مطالبه نمود، ه

حکومت افغانستان توأم با حسن نیت آمادگی خود را برای آمدن مذکور 

اظهار کرد. نامبرده بیک سلسله مذاکراتی آغاز نمود که باالخره در آن 

هیچگونه اطمینان دربارۀ فیصلۀ سرنوشت مردم پشتونستان دیده نشد و چون 

مت پاکستان برای مذاکره درین مسئله حاضر نمی شد، حکومت حکو

افغانستان از فرستادن سفیر کبیر به کراچی خودداری می نمود، چونکه این 

 .اقدام را بیضرورت [بی لزوم] می دانست
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هنگامیکه "فلیپ جسپ" سفیرکبیرسیار حکومت امریکا برای یک 

کی" معین امور شرق مسافرت مؤقتی بکابل آمد و نیز هنگامیکه "جارج م

در وزارت خارجه امریکا مسافرتی به افغانستان نمود، حکومت افغانستان 

 .گذارشات [گزارشات] موضوع را برای شان کامالً حالی گردانید

هنگامیکه واالحضرت مرحوم سردار محمدهاشم خان برای معالجه 

ر بخارج عزیمت مینمودند، دو مرتبه ازطرف حکومت مامور گردیدند که د

 .کراچی با اولیای امور پاکستان مذاکراتی بنمایند

همچنان واالحضرت سپه ساالر غازی سردار شاه محمود خان حین 

مسافرت شان بخارج در هر جائیکه رسیدند و با اشخاص مهمی که 

برخوردند، از اظهار این حقیقت خودداری نفرمودند و توجه شانرا در حل 

 .نمودندمسالمت کارانۀ این قضیۀ مهم جلب 

هنگامیکه شاغلی وزیر خارجه امریکا به مسافرات آسیائی خود آغاز 

نمود، ازطرف افغنستان سفیرکبیر اعلیحضرت در دهلی مامور گردید که 

 .عواقب این اوضاع را به اطالع او برساند

پس از آنکه عم محترم من واالحضرت سپه ساالرغازی سردار شاه 

دادند و بنده متصدی امور حکومت محمود خان از عهدۀ صدارت استعفا 

گردیدم، کوشش نمودم که مساعی ممکنه از راه دپلوماسی بعمل آورده شود. 

چنانچه با اعزام یکنفر شارژدافیر به کراچی اقدام نمودم و منتظر بودم که 

وعده های حکومت پاکستان برای آغاز مذاکره صورت عمل بگیرد. 

ست جمهوری امریکا بکابل آمد، با هنگامیکه آقای ریچارد نکسن معاون ریا

او هم نقطۀ نظر و حسن نیت حکومت افغانستان را واضح ساختم، ولی 

متعاقب آن واقعاتی بعمل آمد که حل مسئلۀ پشتونستان را هنوز مشکل تر 

 .ساخت

حکومت امریکا وعدۀ کمک نظامی را رسما به پاکستان امضا کرد. 

قسمت آسیا برهم زد و ازطرف  این اقدام ازیک طرف موازنۀ قوا را درین

دیگر حکومت پاکستان را به مقابل مردم بیدفاع پشتونستان جدی تر ساخت و 

هکذا اندیشۀ تهدید پاکستان را برای افغانستان قویتر گردانید. درهمان وقت 

حکومت افغانستان این اندیشۀ خود را به اطالع حکومت امریکا رسانید. 

حین مراجعت خود از مسافرت امریکا دراثر وزیر امور خارجه ]افغانستان[ 
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دعوت حکومت پاکستان از کراچی دیدن کرد و در موعد توقف خود با 

اولیای امور پاکستان و مخصوصا صدراعظم سابق آن مملکت مذاکراتی 

بعمل آورد و طرفین به مفاهمه رسیدند که مشکالت خود را با تعیین هیئت 

انه این مفاهمه بنابر ابا ورزیدن متأسف.های مسئول تحت بحث قرار دهند

 .حکومت پاکستان از عملی ساختن آن عقیم ماند

همچنان وزیر امور خارجه در مسافرت فوق و مسافرت مابعد خود در 

امریکا اندیشه های حکومت افغانستان را دراین مورد به اطالع ذوات 

ضاع مسئول دولت امریکا رسانیده است. حکومت پاکستان با استفاده از او

برای ادغام قطعی و نهائی عالقه های پشتونستان کمر بست و پالن "یک 

[ را بوجود آورد و عکس العمل این اقدام در مردم افغانستان ۱۱یونت"]

پرچمها" بمیان آمد. علی الرغم اظهار حسن "بسیار شدید بود. چنانچه واقعۀ 

 نیت حکومت افغانستان برای حل این حادثه حکومت پاکستان سیاست

عنودانه را پیش گرفت و نه تنها یک تهدید رسمی به افغانستان سپرد، بلکه 

بیشتر از پنج ماه طبیعی ترین حق این ملت را که حق تجارت و کسب 

معیشت است، تلف نمود و راه ترانزیت طبیعی دولت افغانستان را بکلی 

 .مسدود ساخت

                                                 
حکومت افغانستان سعی کرد تا در موضوع پشتونستان با پاکستان به موافقه برسد  ۱۹۵۴در سال  - ۱۱

مت پاکستان هم در اول بی میل نبود، زیرا آنها درگیر یک موضوع بزرگتر یعنی معضلۀ کشمیر با و حکو

هند بودند. اما اوضاع داخلی پاکستان طوری بود که آزادی عمل شانرا محدود می ساخت، چون پاکستان 

کلیومتر  ۱۶۰۰در هنگام تآسیس به دو قسمت غربی و شرق منقسم شده بود که از هم در فاصلۀ بیش از 

بنگله دیش امروزی[ درپاکستان شرقی زندگی [قرار داشتند. قسمت بیشتر نفوس پاکستان در بنگال 

میکردند که همه شان را بنگالیان تشکیل میداند، درحالیکه پاکستان غربی دارای نفوس کمتر و متشکل 

تان، سند و پنجاب تقسیم از اقوام سندی، پنجابی، بلوچ و پشتون بودند و به والیات صوبه سرحد، بلوچس

شده بودند واما حکومت مقیم در پاکستان غربی درنظر داشت تا قدرت بیشتر در آنجا در دست داشته 

باشند و لذا این موضوع مشکالت را بین پاکستان غربی و شرقی بار آورده بود. زعمای پاکستان تصمیم 

احد اداری یعنی یک "یونت" در آورند تا گرفتند تا هر چهار قسمت پاکستان غربی را به زیر نام یک و

اعالم شد، در واقع  ۱۹۵۵تعادل نسبی را بین شرقی و غربی تا حدی حفظ کنند. این تغییر که در اغاز 

حق تعیین سرنوشت پشتون ها را که افغانستان از آن حمایت میکرد، بکلی نادیده گرفت و پشتون ها را 

ینکار موجب بروز کشیدگی های جدی بین افغانستان و ا.مدغم در یونت واحد پاکستان غربی ساخت

 .پاکستان گردید
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نیت  را باحسن ۱۲باوجود آنکه حکومت افغانستان قضیۀ "پرچم ها"

خاتمه داد، ولی حکومت پاکستان با اعالن عملی نمودن پالن یک یونت که 

درآن شمول جبری پشتونستان نیز داخل بود، دوباره هرگونه امکان بهبود 

من برای جلوگیری از عواقب وخیم این .عالیق را بین مملکتین مختل ساخت

نامبرده  امر مالقات مستقیم را از صدراعظم پاکستان خواهش کردم و چون

 .موضوع پشتونستان را مستثنی گردانید، این کوشش هم نتیجه نداد

از آنجا که قضیۀ پشتونستان مربوط تعیین سرنوشت برادران پشتون 

ماست و در آن احساسات هر فرد ملت افغانستان دخیل است، برعالوه 

حاالت عادی حکومت ضروری دانست نمایندگان بیشتر ملت رابه واسطۀ 

نیز از حقایق آگاه ]سازد[ تا دراین مورد تصمیم خود را صادر  لویه جرگه

کنند. پس موضوع را حکومت بحضور اعلیحضرت معظم همایونی 

 .معروض داشته و احضار این جرگه بزرگ را استدعا نمود

از گذارشات فوق، وکالی محترم لویه جرگه فهمیده خواهند بود که 

ت سال اخیر]از ایجاد درین مدت طوالنی و مخصوصا دراین ظرف هش

تدویر لویه جرگه[ ازطرف حکومت افغانستان  ۱۹۵۵تا ۱۹۴۷پاکستان در 

اقداماتی بعمل آمده و تاحد ممکن کوشش شده از راه مفاهمۀ دوستانه اهمیت 

موضوع را به زمامداران مسئول پاکستان حالی سازند و برای حل مسالمت 

مساعی حکومات مختلف  جویانۀ آن به فیصله برسند. متأسفانه که تمام

افغانستان بجای نرسید، بلکه نتیجۀ آخرین آن ادغام جبری مردم پشتونستان 

                                                 
۱۲

مقصد از حادثه "پرچمها" همانا جریانی است که متعاقب اعالم تشکیل یک "یونت" در پاکستان  - 

غربی مظاهره بزرگی در کابل براه افتاد ]البته به رهنمائی غیرمستقیم حکومت[ که در نوع خود قبالً در 

یر نداشت. امرشده بود که متعلمین صنوف متوسطه و باالتر لیسه های کابل را نیز به افغانستان نظ

مظاهره سهیم سازند. اینجانب در آن سال درصنف هفتم لیسه حبیبیه قرار داشتم و مظاهره از شروع 

ی جاده میوند آغاز گردید و تا وقتی به مسجد پل خشتی رسید،آنقدر جمع و جوش مردم زیاد شد که راه ها

مسدود گردیدند. بهرحال تعداد کثیری در برابر سفارت پاکستان که درمقابل وزارت خارجه قرار داشت، 

بیشتر تجمع کرده و معلوم نشد که چگونه چند جوان از دیوار سفارت باال رفته وپس از شکستاندن شیشه 

یک عمل بس جدی تلقی  های سفارت بیرق )پرچم( پاکستان را فرود آورده و توهین کردند که در آن زمان

می شد و اینکار در قنسولگریهای پاکستان در جالل آباد و قندهار نیز صورت گرفت. سپس عین عمل را 

پاکستانی ها به حیث رویه بالمثل در سفارت افغانی و قونسلگر های آن در پاکستان انجام دادند و به بیرق 

شور منقطع شد و عواقب بعدی آن به شمول بستن افغانستان توهین نمودند که دراثر آن روابط بین دو ک

 )داکترکاظم(.راه ترانزیت و غیرهبرای افغانستان درد آور بود
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در یونت غربی پاکستان گردید و به این صورت آخرین امید ملیون ها برادر 

 .پشتونستانی ما به یأس مبدل گردید

با این اقدام خود زمامداران پاکستان ثابت ساختند که تصمیم گرفته اند 

خالف میل و آرزوی ملت پشتونستان شخصیت ملی و حقوقی آن قوم را بر

خدای ناخوسته برای همیش از بین برده و عالقه های آن را برخالف میل آن 

 .مردم جزء الیتجزای پاکستان بسازند

ازطرف دیگر با کمکهای نظامی و اقتصادی که به پاکستان بعمل آمده 

سمت آسیا برهم زده و خطرات و می آید، بکلی موازنۀ قوا را درین ق

مدهشی را برای امروز و آینده افغانستان تولید کرده است،چنانچه همین 

تقویۀ نظامی به پاکستان موقع داده است تا از راه جبر و ظلم بیشتری حقوق 

مردم پشتونستان را پایمال ساخته و برای نابودی و امحای آنها قدم های 

 .درشت و سنگین بردارند

حیث صدراعظم و خدمتگار قوم وظیفۀ وجدانی و ملی خود را بنده به 

ایفا کرده نخواهم بود، اگر حقایق و خطراتی را که نظر به توضیحات فوق 

افغانستان در آینده به آن مواجه شدنی است، پیش از پیش به اطالع نمایندگان 

 .]محترم ملت افغانستان رسانیده نمی باشم ]نرسانم

است خدمت وکالی محترم ملت با کمال با توضیحات فوق بهتر 

وضاحت روشن سازم که درین موقع مهم و تاریخی دو نقطۀ ]نکته[بارز 

 :برای فیصله نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود میکند

آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان -۱

لبیک بگوید و  را مربوط حمایۀ حقوق مسلم آن برادران خون شریک خود

 حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده شده و -۲

میشود، دراین منطقه کامالً بهمخورده، آیا حکومت افغانستان برای بقا و 

 محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام نماید، یا خیر؟

ید گفت: تصمیماتی که وکالی محترم لویه جرگه درین درخاتمه با

موقع تاریخی گرفتنی هستند، تأثیرمهم و بزرگی درحالت و سرنوشت آینده 

ملت دارد و من از خدای بزرگ و توانای خود تمنا دارم تصمیم نمایندگان 
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ملت آن چیزی باشد که در آن خیر و سعادت، شرافت و ناموس ملت افغان 

  .شده باشدتأمین و محافظه 

 ۱۳«پاینده باد افغانستان/زنده باد شاه ما

 

 ۱۳۳۴متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

به توفیق خدای دانا و توانا و به دعای طول عمر المتوکل علی هللا 

سعادت و بخت یاری افغانستان، لویه  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و به

محمد داؤد  ی که به پیشنهاد شاغلی سردارجرگه یعنی مجلس بزرگ مل

صدراعظم و ارادۀ سنیۀ اعلیحضرت معظم همایونی المتوکل علی هللا محمد 

 مرکز مملکت اجتماع نمود. ظاهر شاه در

دقیقه بعد از ظهر در تاالر  ۳۰و  ۲ساعت  ۱۳۳۴عقرب  ۲۲بتاریخ 

 و نطق شاهانه که رئیس مجلس بزرگ قصر استور به تالوت قرآن کریم

جلسات لویه  ملی می باشند، افتتاح گردید و به سببیکه ذات ملوکانه درتمام

جرگه حضور بهمرسانیده نمی توانستند، به شاغلی محمد نوروز رئیس دورۀ 

ملی امر فرمودند که مجلس را به انتخاب یکنفر نائب رئیس  نهم شورای

 دعوت نماید.

لویه جرگه  هنگامیکه اعلیحضرت معظم همایونی از سالون اجتماع

اواالمر معظم مجلس به انتخاب نائب  تشریف فرما گردیدند، حسب االمر

و بادیل  رئیس دعوت شد و در نتیجه شاغلی محمد گل مهمند وکیل نرنگ

 والیت مشرقی به نیابت ریاست مجلس لویه جرگه منتخب گردید.

سپس به اجازۀ شاغلی نائب رئیس شاغلی صدراعظم بیانات مفصل 

پشتونستان بحضور مجلس قرائت نمود و  موضوع حقوق مردمخود را در 

سال سعی و کوشش  خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در مدت هشت

نمود تا از راه مفاهمه دوستانه اهمیت موضوع را به زمامداران پاکستان 

                                                 

۱۳
 داکترر سریدعبدهللا کراظم ،مقالره )مکثری برمعضرلۀ پشتونسرتان  داؤد خران و روابرط برا پاکسرتان( قسرمت - 

 ۲۰۱7دوم، افغان جرمن آنالین فبروری
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سازد و برای حل مسالمت جویانۀ آن به فیصله برسد. متأسفانه که تماما  حالی

بجائی نرسید، بلکه آخرین نتیجۀ آن ادغام جبری  ت افغانستانمساعی حکوم

 خاک پشتونستان در یونت غربی پاکستان گردید.

با این اقدام خود زمامدارن پاکستان ثابت ساختند که تصمیم [اتخاذ] 

ملت پشتونستان شخصیت ملی و حقوقی آن  نموده اند برخالف میل و آرزوی

برخالف میل آن مردم  عالقه های آن راقوم را برای همیش از بین برده و 

 جزء پاکستان بسازند. ازطرف دیگر با کمکهای نظامی و اقتصادی که به

پاکستان ازطرف بعضی ممالک بزرگ بعمل آمده و می آید، بکلی موازنۀ 

برهم زده و خطرات مدهشی را برای امروز و آینده  قوا را درین قسمت آسیا

نظامی به پاکستان موقع داده  نچه همین تقویۀافغانستان تولید کرده است، چنا

است تا از راه جبر و ظلم بیشتری حقوق مردم پشتونستان را پایمال ساخته و 

 برای نابودی و امحای آنها قدم های درشت و سنگین بردارند.

شاغلی صدراعظم بعد از دادن توضیحات مفصل اظهار نمود که بنده 

و ملی خود میدانم: حقایق و خطراتی وجدانی  به حیث خدمتگار قوم وظیفۀ

را که افغانستان به آن مواجه شدنی است، به اطالع نمایندگان محترم ملت 

برسانم و با کمال وضاحت روشن بسازم که درین موقع مهم و تاریخی دو 

 بارز برای فیصله نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود میکند: نقطۀ

ظلم و ندای مصرانۀ مردم آیا حکومت افغانستان صدای ت - ۱

آن برادران خون شریک خود  پشتونستان را مربوط حمایۀ حقوق مسلم

 لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده شده و  - ۲

ای بقا و خورده، آیا حکومت افغانستان بر میشود، دراین منطقه کامالً بهم

 نماید، یا خیر؟ محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام

بعد از شنیدن بیانات شاغلی صدراعظم اعضای لویه جرکه با اجازه 

اظهار نظر پرداختند و از روز اول انعقاد  شاغلی نائب رئیس به مذاکرات و

 ۲۷۱حضور  عقرب است، سه روز متوالی با ۲4مجلس تا روز سوم که 

نفر وکالء ملت در اطراف پیشنهاد حکومت بحث و مداقه بعمل آمد و بعضی 

نمایندگان ملت از نزد شاغلی صدراعظم سؤاالتی نمودند و جوابات  از

 قناعت بخش گرفتند.
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عقرب لویه جرگه باز تحت ریاست نائب رئیس انعقاد یافت  ۲6بتاریخ 

ات شاغلی صدراعظم پرسشات وکال و توضیح و بعد از مذاکرات و بیانات و

تعیین گردید تا فیصله  و سائر اعضاء حکومت کمسیونی ازطرف لویه جرگه

 ۲۷آخری لویه جرگه را تسوید و به مجلس عمومی حاضر دارند و به تاریخ 

عقرب مجلس لویه جرگه مکرراً طبق معمول تشکیل جلسه داد و به اتفاق 

 آراء باین نتیجه رسید:

مردم پشتونستان که برادران همکیش  حمایت حق تعیین سرنوشت - ۱

درخواست عامۀ تودۀ مردم پشتونستان وظیفۀ ملت  و همنژاد ما هستند، بنا بر

بحکومت توصیه میکند که  و حکومت افغانستان است بناًء علیهذا لویه جرگه

 مطابق ایجابات اوامر شرعی و اشتراک تاریخ و عرق و کلتور از

آنها حمایت  حق تعیین سرنوشتای درخواست عامه مردم پشتونستان بر

 نمایند.

نظر به سیاست موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بهم خوردن  - ۲

اثر گرفتن کهمک ]کمک[های نظامی از  توازن قوا درین منطقه که در

سوء و اقدامات  ممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده، اضرار ارادۀ

دیده است، پس در چنین موقع خطرناک پاکستان به افغانستان نیز متوجه گر

وظیفۀ حکومت است مملکت را نظر بفریضۀ حفاظت استقالل و  پرخطر

 تمامیت ملی تقویه کند.

بناًء علیه لویه جرگه بمالحظۀ ایجابات و ضرورت وقت حکومت را 

و وسایل که ممکن باشد و بهر قسمیکه  توصیه میکند تا بهر گونه طرق

مجهز و تقویه  مملکت را بغرض دفاع بصورت شرافتمندانه که میسر شود،

 نماید.

لویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعالم میدارد که بهیچ  - ۳

پشتونستان را برخالف میل و آرزوی خود ملت  وجه صورت عالقه های

 ۷۲تصویب نمبر  پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و درین مورد

ملی و اعیان را تائید و تصدیق مجلسین شورای  ۱۳۳۴میزان ۲۳تاریخی 

 مینماید.

 درخاتمه لویه جرگه به پشتیبانی هرسه مقصد فوق آمادگی ملت را 
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بحکومت وعده و اطمینان میدهد. ومن هللا التوفیق و علیه التکالن. )پایان 

 ( ۱۳۳۴متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 

 ۳ماره داکتر کاظم عالوه میکند که : به مالحظه محتوای فقره ش

"تصویب و فیصلۀ لویه جرگه" که در فوق ذکر شد، موضوع به یک 

مجلسین شورای  ۱۳۳۴میزان  ۲۳تاریخی  ۷۲تصویب دیگر تحت شماره 

ملی و اعیان رویت داده شده است که خوشبختانه بازهم این سند را در 

آرشیف خود پیدا کردم، آنهم درکتاب "آئینه شورا" تألیف محمد محسن صابر 

بوسیلۀ ریاست اطالعات عامه ولسی  ۱۳8۶)در دو جلد( که درسال هروی 

جرگه در کابل چاپ شده است. جلد اول کتاب که حاوی رویدادهای مختصر 

 ( را دربر ۱۳۳۶تا  ۱۳۱۰شورای ملی از دورۀ اول تا دورۀ نهم )از 

)عین درتصویب مورد نظرچنین آمده است  ۱۳۳۴میگیرد، به استناد سالنامه 

 کتاب مذکور(: ۲۶۲تا ۲۶۰صفحه  متن مندرج

اجمال جلسه فوق العاده مجلسین شورای ملی و اعیان در مورد مسئلۀ 

درحالیکه وکالی شورای  ۱۳۳۴میزان ۲۳پشتونستان بتاریخ روز دوشنبه 

ملی و اعیان با روسای مجلسین محمد نوروز خان رئیس شورا و فضل احمد 

اعالمیه یک شب قبل از خان مجددی رئیس اعیان حضور داشتند، دراثر 

داراالنشای شورای ملی در قصر سالمخانه جلسۀ فوق العاده تشکیل 

دادند...بعد از استماع راپور  صدراعظم مجلس به اتفاق آراء چنین تصویب 

 کرد:

 فیصلۀ مجلسین مختلط شورای ملی و اعیان در مورد

 ۱۳۳۴میزان  ۲۳مسئله پشتونستان مورخ  

غانستان تا امروز در مسئله پشتونستان به اقداماتی که حکومت اف  ۱

سرطان  ۱۰عمل آورده کامالً موافق بروی تصویبی است که قبالً به تاریخ 

ازطرف شورای ملی افغانستان اعالن گردیده و به آرزو و آمال ملت  ۱۳۲8

 توافق کامل دارد.

امروز حکومت پاکستان خالف عدالت بشری و مغایر منشور ملل   ۲

میلیون ها مردم پشتونستان دست تخطی دراز کرده و بدون  متحد به حقوق

مراجعت به آرای عامه سرنوشت اهالی پشتونستان را جبراً با یونت پاکستان 

غربی مربوط میگرداند، تجاوز سریع دانسته، تقبیح میکند و یک بار دیگر 
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اعالم میکند که ملت افغانستان به هیچ صورت خاک پشتونستان را بدون 

 د خود اهالی آنجا جزء خاک پاکستان نشناخته و نمی شناسد.رأی آزا

ارتباط ملت افغانستان با مردم پشتونستان از نقطه نظر دین، تاریخ،   ۳

کلتور، نژاد  یک رشته قوی وناگسستنی بوده و هیچ قدرتی به یاری خداوند 

این میالن طبیعی و عالیق الینقطع را از بین برده نمی تواند، اینست که 

 تیبانی خود را از حقوق حقه آنها یکبار دیگر تائید می کند.پش

لهذا مجلسین شورای ملی و اعیان به نمایندگی از تمنیات عموم طبقات 

ملت افغانستان سیاست حکومت شاغلی سردار محمد داؤد صدراعظم 

افغانستان را در مورد پشتونستان با اعتماد کامل تائید و پشتبانی خود را 

قدام که برای رسیدن به این هدف ملی ازطرف حکومت نسبت به هر ا

  ۱4«  مقتضی دیده شود، اظهار میدارند.

 

 وفیصله آن: ۱۳۳۴تبصره من درمورد لویه جرگه 

زعمای افغانستان از امیردوست محمدخان تا  امیر شیرعلی خان و از 

غازی امان هللا خان تا  سردار داودخان،همگی به آرزوی الحاق مجدد ) 

تان( به افغانستان سر های خود را در این راه از دست داده اند. پشتونس

مشکالت امنیتی وسیاسی و اقتصادی در چهار دهه اخیر نیز زیر سر داعیه 

پشتونستان با پاکستان نهفته است. باید کوشید تا مردم خود را با واقعیت 

ین مساله آگاه کنیم و از طریق حمایت از قیام مردم پشتونستان برای تعی

 سرنوشت شان ،مصیبت های وارده از جانب پاکستان را دفع کنیم. 

داودخان، مجبور شد برای تعقیب سیاست حمایت از مسئله پشتونستان 

را در کابل دعوت نماید و مساله پشتونستان را با ضرورت  لویه جرگه 

 تقویت اردو و خریداری اسلحه از خارج به آن پیشنهاد کند.

 ۱۹۵۵نومبر  ۲۵تا  ۲۰ات خود در روزهای لویه جرگه طی مباحث

پیشنهادهای حکومت را درباره مسئله پشتونستان و بدست آوردن سالح و 

 مهمات حربی از هر کشوریکه میسر شود تصویب نمود. 

                                                 
14

ه )مکثرری برملۀررشۀ پشتونسررتان  دا د خرران و روابررط بررا پاکسررتان( قسررمت داکتررر سرریدعبدهللا کرراام ،مقالرر - 

 2017سوم، افغان جرمن آنالین فبروری
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حکومت افغانستان بادرک توانائی های نظامی طرف مقابل ومقایسۀ 

و اوضاع  آن با امکانات وظرفیت های نظامی واقتصادی خویش وشرایط

گذاشت و درعوض سیاست  را کنار« ادعای ارضی» بین المللی مسئله 

حمایت از حق تعیین سرنوشت مردمان آنسوی خط را در برخورد با پاکستان 

سیاست ملی خود مشخص نمود.اما برای دفاع ازتمامیت ارضی کشور 

مجبور بود اردوی ملی را از هرطریق ممکن تقویت کند. بنابرین  دو 

 مهم را صاف و شفاف با لویه جرگه درمیان گذاشت: موضوع

آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم -۱» 

پشتونستان را مربوط حمایۀ حقوق مسلم آن برادران خون شریک خود لبیک 

 بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

تان کرده شده و چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکس-۲

خورده، آیا حکومت افغانستان برای بقا و  میشود، دراین منطقه کامالً بهم

 «محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام نماید، یا خیر؟

، بعد از غور وبحث ، به حکومت اجازه وصالحیت ۱۳۳۴لویه جرگه

د که با مردم داد تا اول از حق تعیین سرنوشت مردمان آنسوی خط دیورن

افغانستان مشترکات زبانی وتاریخی وجغرافیائی ودینی دارند،حمایت نماید. 

ً اردوی افغانستان را از هرطریق ممکن با سالح وتخنیک معاصر  وثانیا

 مجهز وتقویت کند.

درچنین شرایط واوضاعی بود که افغانستان خود را ناچار دید، به  

ح های مدرن و اعزام محصالن اتحاد شوروی رجوع کند وبه خریداری سال

نظامی برای آموزش کدرهای نظامی در اتحاد شوروی اقدام کند. با 

استادان ومشاوران نظامی  خریداری سالحهای ساخت شوروی، حضور

اتحاد شوروی به کشور نیز الزمی مینمود، زیرا محصالن جوانی که برای 

ام شده بودند،پنج آموزش شیوۀ بکارگیری این سالح ها به اتحاد شوروی اعز

شش  سال زمان بکار داشتند که کدر های تربیت شده در اتحاد شوروی به 

وطن برگردند و سمت های استادی این سالح های جدید را بدست خود 

 بگیرند.

بعضی از اشخاص صاحب غرض و مبتال به مرض از دست دادن 

یکنند منافع شخصی،حرف های مفتی میزنند وحکومت افغانستان را مالمت م
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که چرا در فالن تاریخ و فالن زمان سرزمین های آنسوی خط دیورند را 

دوباره متصرف نشد؟ این اشخاص هنوز درخواب های خرگوشی فتوحات 

سلطان محمود غزنوی ویا فتوحات احمدشاه درانی فرو رفته اند! در 

روزگاری که جهان بدو قطب نظامی شرق وغرب تقسیم شده بود، امکان 

اتی برای افغانستان فقیر نیمه مجهزبا سالح های کهنه باقیمانده از چنین فتوح

جنگ اول و دوم وسوم افغان وانگلیس، برای افغانستان محاط بخشکه 

ومحتاج براه ترانزیت پاکستان،کار آسانی نبود و بعد ازاین هم تا زمانی که 

از لحاظ نظامی و اقتصادی وعلمی درحد باالتر ازپاکستان نرسد، ممکن 

 نیست. 

به نظر من، سیاستی که داودخان در رابطه با پشتونستان مطرح، و 

تائید یا تردید آنرا به لویه جرگه واگذار کرده بود، در چارچوب امکانات و 

توانایی های نظامی و اقتصادی کشور یک سیاست معقول بود.  و بمنظور  

قبایل  تقویت  جنبش  آزادی طلبی مردم آنسوی خط برهبری احزاب سیاسی

پشتون وبلوچ، حامی بزرگ بشمار می آمد.  انتظار می رفت که خود قبایل  

آنسوی خط دیورند نیز از خود حرکتی نشان بدهند تا جهانیان بدانند که آیا 

آنها میخواهند صاحب کشورمستقلی  بنام پشتونستان باشند یا میخواهند با 

 یگر ترجیح میدهند؟کشور مادر ملحق گردند و یا پاکستان را بر هردوی د

نیل به چنین هدفی بدون زر و زور و پویائی خود مردم آن سامان نا 

تر یا کندتر  تواند چرخ پروسه را سریع ممکن است، و عامل بیرونی فقط می

 بحرکت در آورد. 

با مطالعه متن بیانیه داودخان در لویه جرگه وفیصله لویه جرگه 

فغانستان درمقابل پاکستان ، ،دانسته میشود که سیاست حکومت ا ۱۳۳۴

براساس بر آورد ومحاسبه برهم خوردن توازن قوا بسود پاکستان که حمایت 

نظامی امریکا را با شامل شدن در پکت نظامی سیتو کسب کرده بود،ادعای 

ارضی نبوده بلکه در محدودۀ  امکانات مقدور طوری مطرح شده که به 

ز حق خود ارادیت وتعیین پشتونهای آنسوی خط دیورند وعده حمایت ا

 سرنوشت شان را توسط خود شان انعکاس میداد!

 افغانستان  نه در آن وقت توان حمله نظامی بر پاکستان را بخاطر

الحاق اراضی  پشتونستان داشت و نه درحال حاضر دارد، مگر اینکه اول 



 41     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

خود مردم پشتونستان، برای رهائی واستقالل خود از زیرسلطۀ پاکستان 

ه قیام بزنند و بعد افغانستان درمجامع بین المللی از حق تعیین دست ب

 سرنوشت شان حتی االمکانات حمایت کند. 

مسلم است که داودخان به عنوان صدراعظم کشور مجبور ومکلف بود 

برایش مجازکرده  ۱۹۵۵ش/۱۳۳۴تا مشی را که لویه جرگۀ افغانستان در

پشتونستان،درهمان چوکات  مردم« حق تعیین سرنوشت»بود، یعنی دفاع از 

بعد از فیصله شوری  ۱۳۳۴با پاکستان برخورد نماید. فیصله لویه جرگه 

)که معاهده خط دیورند را ملغا قرار داده بود و ادعای ارضی را ۱۳۲8ملی 

ش ۱۳۳۴مطرح کرده بود( تدویر یافته بود و چنانکه دیده میشود لویه جرگه

رابطه با اجراآت حکومت تا  را در ۱۹۴۹/ ۱۳۲8فیصله شورای ملی سال

آن زمان تائید کرده ولی مسئله الحاق ارضی را به اراده خلق های آن سوی 

خط متعلق دانسته است. زیرا لویه جرگه با در نظر داشت وضعیت سیاسی 

واقتصادی و نظامی افغانستان، وتجارب بدست آمده از برخورد با پاکستان 

د که افغانستان نمیتواند ، درک میکر۱۳۳۴ -۱۳۲8در طول سالهای 

جغرافیای منطقه را تغییر بدهد وادعای الحاق سرزمین های از دست رفته 

رامطرح کند. آنهای که ادعای ارضی دارند وشعارهای )ازآمو تا اتک( 

سرمیدهند، جز ابراز احساسات خشک وبیهوده راه حل عملی پیشنهاد کرده 

غانستان را که بشدت آسیب پذیر شده نمیتوانند ویا شاید گماشته شده باشند تا اف

 است متحمل جنگ و تجزیه نمایند.

تا پیش از نشر مقاله داکتر صاحب کاظم، من فکر میکردم که مشی 

 ۱۹۴۹م است که درسال فیصله شورای دوره هفتهمانا حکومت داودخان، 

ادعای اراضی حکومت را موظف به و را ملغا اعالم کردمعاهده خط دیورند 

 .نمود آنسوی خط

می افزاید با وجود همچو مصوبه و اعالم الغای معاهده داکتر کاظم 

دیورند ازطرف شورای ملی، بازهم دولت افغانستان نخواست تا موضوع را 

به حیث یک ادعای ارضی و به عبارت دیگر بطالن خط دیورند پیش ببرد، 

د بلکه دولت در مطرح ساختن حق تعیین سرنوشت و خود مختاری قبایل آزا

یعنی آنهائیکه بین خط دیورند و "سرحد اداری" مسکون بودند، تالش 

میکرد. اما حکومت پاکستان از اوضاع استفاده کرده به سرعت جرگه 
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بزرگ "چهار سده" را درهم کوبید و رهبران سیاسی را به زندان افگند و 

تمام فشار خود را برای حذف هویت پشتونستان محکوم یعنی "شرق سرحد 

وارد نمود و پشتونهای وفادار به پاکستان را به مقامهای باال تا  اداری"

ریاست جمهوری ارتقا داد )مارشال ایوب و غالم اسحق خان را تا ریاست 

جمهوری، حمیدگل و نصیرهللا بابر را تا ریاست آی اس آی، گوهر ایوب، 

آصف احمد علی و سرتاج عزیز را تا وزارت خارجه و تعداد دیگر را به 

مهای بلند نظامی رسانید( و نیز ازشجاعت ذاتی پشتونها در جنگ علیه مقا

هند استفاده فراوان کرد، چنانکه بخشی از کشمیر را که اکنون در تصرف 

پاکستان است، با قوای داوطلب پشتون ضمیمۀ خاک خود ساخت. مردم بلوچ 

ردم از اینکه حکومت افغانستان تأکید خود را بیشتر به حق تعیین سرنوشت م

پشتونستان معطوف کرده بود و از حقوق بلوچ ها کمتر یادآوری میکرد، 

گالیه داشتند، بخصوص زمانیکه قیام بلوچ ها کسب شدت ومارشال ایوب 

خان آنرا با بیرحمی سرکوب نمود، این گالیه ها بیشتر شد. همان بود که 

 ۱۹۶۰حکومت افغانستان سردار محمد نعیم وزیر خارجه را در ماه جنوری 

به پاکستان اعزام کرد، اما بجای اینکه چنین مذاکرات به نتیجه برسد، 

برعکس مارشال ایوب رئیس جمهور پاکستان که به پشتو صحبت میکرد با 

ابراز این مطلب که گویا اردوی پاکستان این قدرت را دارد که درظرف چند 

 ۱5«ساعت کابل را اشغال کند، فضای مذاکره را به بن بست کشانید. 

 

اندکی پس از انعقاد لویه جرگه، خروشچف رهبر حزب کمونیست      

 ۲۳مطابق  ۱۹۵۵دسامبر  ۱۵شوروی به اتفاق بولگانین رئیس آن دولت در 

 ۱۶به کابل آمد و در پایان مذاکرات با زمامداران افغانستان از ۱۳۳۴قوس 

ش جانبه کشورش را وعده داد. آن بخ های همه دسمبر همان سال کمک ۱8تا 

میلیون  ها که ماهیت اقتصادی داشت به شکل اعتبار یکصد از این کمک

دالری برای کارهای انکشافی چون: رشد زراعت، تاسیس کارخانه جنگلک، 

ساختمان میدان هوائی کابل و دستگاه تولید برق نغلو در همان وقت اعالن 

                                                 
۱5

، برگرفته  ۲۴۳داکتر کاظم، همان مقاله ،بخش سوم)محمداکرام اندیشمند: "ما و پاکستان"،...صفحه - 
 (۹۹از کتاب: "تاریخ روابط خارجی پاکستان" صفحه



 43     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

بر شد و همراه با آن رهبران شوروی حمایت خود را از افغانستان و هند 

های نظامی آن دولت  سر مسئله پشتونستان و کشمیر ابراز داشتند. اما کمک

که در سالهای بعدی بیش از همه بر سرنوشت افغانستان تاثیر انداخت، پس 

 از مدتی اعالن گردید ولی حدود و مقدار آن معلوم نشد.

مگرآنچه مسلم است این است که از آن تاریخ به بعد افغانستان بطور 

جنگ افزارهای ساخت شوروی وابسته شد و همراه با آن سیل کلی به 

مشاورین نظامی شوروی به کشور سرازیر گردید. عالوتا تربیت نظامی 

های شوروی به منظور فراگیری  صدها محصل افغانی در آموزشگاه

های شوروی و حضور مشاورین روسی  های حربی و کاربرد سالح تکنیک

ان برای بیش از بیست سال متواتر، بکلی در قطعات نظامی اردوی افغانست

نیروهای مسلح افغانی، اردو و قوای هوایی، را تغییر شکل داد. این تغییر  

شکل و نوسازی اردو که شوروی در آن نقش مرکزی داشت، در یک جامعه 

مانده مانند افغانستان، میتوانست نقش تعیین کننده در سرنوشت دولت  عقب

ن شوروی از همان آغاز رخنه نظامی در افغانستان، داشته باشد. افزون بر آ

تنها به تحویل دادن جنگ افزارهای باقیمانده از جنگ جهانی دوم که هنوز 

« شوروی ساختن»متروک و غیرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، بلکه به 

 اذهان و افکار قشر روشنفکر و تعلیم یافته جامعه نیز پرداخت.

 ۱۹۵8تا ۱۹۵۵باورند که بین سالبرخی صاحب نظران بدین 

امکانات واقعی جهت یافتن راه حل سیاسی بین دو کشور وجود داشت . 

به کابل  ۱۹۵۷و ۱۹۵۶لیاقت علی وسکندر میرزا سهروردی در سال 

به امریکا سفر  ۱۹۵۹محمد داوود به کراچی ودر سال ۱۹۵۷سفرکردند ودر

سمت پاکستان یقیناً  کرد، ولی لجاجت بر مواضع مانع حل قضا یا شد . در

کشور های غربی بخصوص امریکا و درسمت افغانستان نقش شوروی وهند 

که هردو به خرابی مناسبات با پاکستان عالقه مند بودند، وموجود بودن 

 تناقضات درونی مانع رسیدن به نتیجه گردید.

 

 داعیۀ پشتونستان  در دورۀ جمهوریت:  

ن پس از موفقیت کودتا، سرطا ۲۶صبح روز »بروایت داکترکاظم،

محمد داؤد به رادیو افغانستان رفت و اولین بیانیه خود را بطور زنده ایراد 
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کرد. او ضمن مطالب دیگر در مورد سیاست خارجه رژیم جدید به نکات 

ما با » عمده آن اشاره کرد و اما در مورد روابط با پاکستان چنین گفت:

یه پشاونستان با آن یک اختالف پاکستان که یگانه کشوری است که روی قض

سیاسی داریم و تاکنون بحل آن موفق نگردیده ایم. سعی  دائمی ما برای 

 «یافتن راه حل قضیۀ پشتونستان دوام خواهد کرد.

واضح است که این تذکر مختصر برای حکومت پاکستان که به مجرد 

اطالع از موفقیت کودتا بیان همچو موقف را از طرف محمد داؤد 

ظارداشت، از همان روزهای اول موجب شد تا خاموشانه در صدد آن انت

گردد که به هرنحوی ممکن دربرابر رژیم جدید در افغانستان و جلوگیری از 

محمد داؤد در بیانیه  ۱۳5۲استحکام آن دست بکار شود. در روز اول سنبله 

در مورد » مبسوط خود "خطاب به مردم" بار دیگر در زمینه چنین گفت:

اسبات ما با پاکستان باید گفت که متأسفانه این یگانه کشوری  است که من

روی مسئله پشتونستان و حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ خود با آن 

اختالف نظر داریم.دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون سردی کامل 

تان در راه پیداکردن راه حل مسالمت آمیز و شرافتمندانۀ مسئلۀ ملی پشتونس

مجدانه سعی خواهد کرد. ما عقیده داریم که مناسبات افغانستان و پاکستان با 

منافع دو کشور و با منافع ترقی و تحکیم صلح در منطقه مطابقت دارد و 

 «امیدواریم سر انجام به این امر توفیق خواهیم یافت.

رژیم جدید جمهوری پس از گذشت کمتر از یک ماه ازایراد بیانیه  

دو ابالغیه را به پشتو و دری ازطریق رادیو و  ۱۳5۲سنبله  ۳۱ریخ فوق بتا

 جراید دولتی با متن ذیل به نشر سپرد:

 ابالغیه اول:»

ازمدتی به اینطرف حکومت پاکستان غیرعادالنه و یکجانبه ادعا 

میکند که افغانستان در امور داخلی پاکستان مداخله میکند. حاالنکه دسیسۀ 

گردد که نظر به دالیل قوی تحریکات پاکستان در آن در افغانستان کشف می

دخیل است. بحیث حکومت یک مملکت صلح دوست که غیر ازصلح در 

وطن خویش و در منطقه و در جهان چیزی نمیخواهد، جداً خواهش میکند تا 

که منجر به برهم خوردن  حکومت پاکستان بار دوم  به این گونه اعمالی

 «انی میگردد، اقدام ننماید.صلح منطقه وباالخره صلح جه
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 ابالغیه دوم:»

از چندی باینطرف دستۀ ارتجاعیون به ضد نظام جمهوری برای  

برهم زدن امنیت و ازبین بردن نهضت انقالبی وطن پرستان تشکیل جلسه 

میدادند. دوستان انقالب با تمام برده باری و حوصله متوجه اوضاع این 

ه اوشان را با تمام اسناد و شواهد دستگیر خائنین بودند. خوشبختانه و موفقان

نمودند. با اینکه تمام مردم افغانستان وقتیکه  از حامیان ارتجاع نام برده 

میشود، چهره های این اشخاص در مقابل چشم های شان نمودار میگردد. اما 

برای اینکه خوبتر از حقیقت واقف گردند، اینها عبارت اند از: محمد هاشم 

ان محمد والی اسبق ننگرهار، دگرجنرال متقاعدعبدالرزاق با میوندوال، خ

یکتعداد اشخاص دیگر که روز پنجشنبه گذشته به امر حکومت گرفتار 

 ۳۱، مورخ شنبه  ۴۱از روزنامه جمهوریت، سال اول ، شماره « ) شدند.

 ش( ۱۳۵۲سنبله 

یره از این تاریخ به بعد بار دیگر مناسبات افغانستان با پاکستان روبه ت

شدن گذاشت و محمد داؤد بار دیگر لحن جدی تر در برابر مظالم حکومت 

پاکستان برمردم بلوچ و پشتون اتخاذ کرد و از اینکه حکومت بوتو علیه 

جنبش های جدائی طلب بلوچ با حمالت بیرحمانه و زندانی ساخاتن سران 

بلوچ و پشتون به شدت اقدام میکرد و رژیم جمهوری افغانستان صدای 

اعتراض خود را علیه آن به حیث یک سیاست عنعنوی بلند میداشت، روابط 

سنبله  ۱۶به سرعت رو به خرابی گذاشت که دراثر آن محمد داؤد بتاریخ 

یعنی یک سال بعد از کودتا نامۀ به دکتور کورت والدهایم سرمنشی  ۱۳۵۳

ن ملل متحد نوشت و توجه آن مؤسسه را درعملیات بیرحمانه حکومت پاکستا

بر مردم بلوچ تقاضا نمود. بوتو بالمقابل نامۀ جوابیه شدید الحن خود را به 

سرمنشی ملل متحد ارسال کرد که در آن افغانستان را به مداخله در امور آن 

کشور متهم ساخته بود. محمد داؤد رئیس دولت افغانستان نامه مفصل دومی 

ه محتوای ذیل را قوس همان سال به کورت والدهایم نوشت ک 6را بتاریخ 

 در بر داشت:

 نامه دوم محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم افغانستان

 عنوانی سرمنشی ملل متحد در دفاع از حقوق مردم بلوچ

 جاللتمآبا!»
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خود عنوانی جاللتمآب شما  ۱۹۷۴سپتمبر  ۷من توسط نامۀ مورخه 

ا توجه کشورهای عضو ملل متحد را به حالت اضطرار آور صلح و امنیت ر

در منطقه ای که افغانستان به آن تعلق دارد، سخت به خطر انداخته است، 

جلب نمودم. نامه مذکور طوریکه تقاضا گردیده بود، طی سند رسمی پ  

ازطرف داراالنشای ملل متحد به کشورهای  ۱۹۷۴سپتمبر ۲۵، مورخ ۲۴

 عضو آن سازمان توزیع شد.

حد وظیفۀ خود افغانستان به حیث یکی از کشورهای عضو ملل مت

دانست تا جاللتمآب شما و توسط شما کشورهای عضو ملل متحد و تمام 

جامعۀ بین المللی را ازین تهدید به صلح و امنیت مستحضر گرداند. 

افغانستان عقیده دارد که تمام دول عضو مکلف اند که سازمان ملل متحد را 

الل صلح از همه حاالت مطلع سازند و از وقوع حوادثیکه منجر به اخ

 میگردد، جلوگیری نمایند.

اندیشۀ افغانستان که طی نامۀ فوق الذکر به اطالع رسانیده شده، نسبت 

به عواقبی وخیمی میباشد که شاید در نتیجۀ سیاست حکومت پاکستان علیه 

آزادیخواهان بلوچ بروز نماید. این نگرانی بعد از استعمال سیستماتیک قوه، 

طرف پاکستان بمقابل آزادیخواهان بلوچ که علیه بشمول بمباردمان هوائی از

پامال گردیدن تقاضاهای مشروع سیاسی و آرزو های حقه خویش به مقاومت 

 خود دوام میدهند، اظهار گردید.

بعد از آنکه پاکستان قوۀ نظامی را استعمال کرد و مرتکب عمل مردم 

خوردگان کشی و امحای دسته جمعی هزاران نفر بشمول اطفال، زنان و سال

گردید، آزادیخواهان بلوچ به مواضع غیرمسکون در کوه ها پناه بردند، تا از 

آنجا برای بدست آوردن حقوق حقه خویش مجادله نمایند. این وضع ازطرف 

احزاب مخالف پاکستان و رهبران سیاسی بلوچ به توجه موسسات بین المللی 

نس اسالمی، موسسه مانند کمسیون حقوق بشر ملل متحد، داراالنشای کنفرا

بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و موسسه بخشش ]عفو[ عمومی بین 

المللی )امنستی انتر نیشنل( رسانیده شد که توسط وسایط نشراتی و اطالعاتی 

بین المللی، با وجود سانسور شدیدی که ازطرف حکومت پاکستان وضع شده 

ه صدراعظم پاکستان اولین بود، جهان از آن آگاه گردیدند. درین وقت بود ک

اولتیماتوم خود را برای آزادیخواهان بلوچ صادر کرده و اعالم داشت که: 
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تسلیم نگردند، علیه ایشان عملیات شدید  ۱۹۷۴اکتوبر  ۱۵هرگاه ایشان الی 

 و وسیع نظامی اتخاد خواهد گردید.

ت افغانستان که از عواقب وخیم مدراثر این ]اخطار[ بود که حکو

هدید و استعمال مزید قوه آگاه است، مجبور شد این تخلف آشکار را سیاست ت

قوق حاز اصول منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های 

 بشر به توجه جاللتمآب شما و کشورهای عضو ملل متحد برساند.

خویش که  ۱۹۷۴حکومت پاکستان توسط نامۀ مورخه اول اکتوبر 

عنوانی جاللتمآب شما صادر گردیده، نظریات  ازطرف صدراعظم پاکستان

خود را اظهار کرده است. حکومت افغانستان بار دیگر وظیفۀ خود میداند تا 

 نظر خود را در مورد وضع موجود تقدیم نماید.

حکومت پاکستان پیشنهاد مبنی برتحقیقات بین المللی را برای دریافت 

نموده است. اگر طلب تحقیقات  اکستان قلمدادپحقایق، مداخله در امور داخلی 

بین المللی به منظور جستجوی حقایق بحیث مداخله در مور داخلی یک 

کشور محسوب گردد، پس این امر برابر به تسلیم بال شرط به سیاست 

بعضی حکوماتی خواهد بود که حقوق بشر را نقض مینمایند. درخواست 

آزادیخواهان بلوچ و  تحقیق حقایق توسط جامعۀ بین المللی در آغاز ازطرف

شتیبانی کامل پرهبران سیاسی آنها صورت گرفته است که این تقاضا از 

حکومت افغانستان برخوردار میباشد. لذا مضحک است طوریکه در نامه 

پاکستان ظهار گردیده که حمایت مردم بلوچ ازطرف حکومت افغانستان یک 

 اشد.ستقالل سیاسی پاکستان میباطرح علیه تمامیت ارضی و 

که حکومت افغانستان باالی  در مکتوب شاغلی بوتو ادعا گردیده

. این طور قسمت های بزرگ خاک پاکستان دعوای ارضی پیش نموده است

اعالم هرگز و به هیچ سویه توسط حکومت افغانستان صورت نگرفته و 

 توسط هیچ منبعی ثابت شده نمیتواند.

سازد که: بصورت  حکومت پاکستان افغانستان را متهم براین می

سیستماتیک عملیات خرابکاری و دهشت افگنی را در داخل پاکستان ترتیب، 

مساعد و تشویق مینماید. این البته حقیقت دارد که آزادیخواهان توسط همه 

وسایلی که بدسترس شان است با حکومت پاکستان جنگیده اند، ولی این 

داشته است. اگر اجازه  حقیقت ندارد که حکومت افغانستان درآن کدام سهمی
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داده شودکه مجادلۀ آزادیخواهان بلوچ بحیث دهشت افگنی تعبیر گردد، پس 

همچنان گفته شده میتواند که همه آزادیخواهان در نقاط مختلف جهان دهشت 

افگنان میباشند. به همین منوال درست نیست که به رهبران سیاسی یک 

ا تحقیقات بین المللی به منظور داعیۀ ملی، روسای فیودال خطاب گردند. تنه

دریافت حقایق میتواند حقیقت را واضح سازد. تقاضا از جامعۀ بین المللی 

برای اینکه حقایق بمیان آید، به هیچ وجه یک طرز العمل فیودالی محسوب 

 شده نمیتواند. رهبری مردم بلوچ بدست منورین و جوانان بلوچ میباشد.

ر میدهد که حقوق و آزادیهای طی نامۀ خود حکومت پاکستان تذک

سیاسی همه مردمان پاکستان توسط قانون اساسی که بصورت دموکراتیک 

ترتیب و از جانب نمایندگانی که از طرف همه ایاالت پاکستان مستقیما 

انتخاب شده اند، به اتفاق آراء تصویب گردیده، تضمین شده است و 

گی میکند، میباشد و بلوچستان دارای یک حکومت منتخب از مردم نمایند

مردمان آنجا مانند مردم دیگر ایاالت از تمام حقوق اساسی که قانون اساسی 

آنرا تضمین نموده ، برخوردار اند. ولی دراینجا یک حقیقت غیرقابل نکار 

را باید متذکر شد و آن اینست که نمایندگان منتخب بلوچ ها و پشتون ها 

ریت انها فعالً در زندان بسر می بصورت غیرقانونی برطرف گردیدند و اکث

 برند.

بحیث یک )دولت قرون وسطی( اشاره  درنامۀ پاکستان به افغانستان

در آنجا امحای جسمانی مخالفین سیاسی یک قاعده است، نه یک :»شده که 

استثناء. درسال گذشته یک تعداد افغانهای برجسته به این سرنوشت مبتال 

اه چال ها بدون محاکمه در درد و رنج گردیدند و بسیاری ازین ها در سی

این گفتار تحریف فاحش حقایق است. من یقیین دارم که « بسر میبرند.

جاللتمآب شما آگاه هستید که بعد ازانقالب جمهوریت در افغانستان کوشش 

های به تحریک پاکستان برای از بین بردن رژیم مترقی جمهوریت بعمل آمد 

ردیدند، ولی مجازات بدون محاکمه صورت که خائنین گرفتار و مجازات گ

نگرفته است. افغانستان در مقابل مداخله پاکستان در امور داخلی کشور 

همیشه از صبر و تحمل کار گرفته ست. مداخالت پاکستان در امور داخلی 

افغانستان توسط اسنادی که در دست حکومت افغانستان موجود است، به 

 اثبات رسانیده شده میتواند.
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راعظم پاکستان افغانستان را یک)دولت قرون وسطی[ خوانده صد

است. این حقیقتا مضحک میباشد. من فکر میکنم هیچ کشوری در آسیا بهتر 

از خود پاکستان واجد شرایط برای همچو لقبی نباشد، جائیکه حکومت به 

صورت سیستماتیک حقوق بشر و آزادی های فردی مردم را پامال کرده، 

دموکراتیک تنها به نام موجود اند و جائیکه بیرحمی عسکر  جائیکه موسسات

و پولیس یک حقیقت وحشتناک حیات روزمره گردیده است. جنگ نابود 

کننده که فعالً بمقابل مردم بی دفاع بلوچ جریان دارد، گواه کافی رویۀ اهانت 

آمیز حکومت پاکستان در برابر کرامت بشری و حقوق اساسی مردم بوده و 

اضح ثابت میسازد که اقدامات آن حکومت به هیچ وجه اعمال یک صورت و

 حکومت عصری و موکراتیک محسوب شده نمیتواند.

در پیام صدراعظم پاکستان عنوانی جاللتمآب شما همچنان تذکر رفته 

« یکصدوپنجاه هزارتن افغانی درسال گذشته به پاکستان پناه برده اند.»که:

وع اینست که این اتباع افغانی کوچیهای این تحریف حقایق است،حقیقت موض

افغان هستند که هرسال هنگام فرا رسیدن موسم سرما به وادیهای گرم 

سواحل رود سند مهاجرت مینمایند. ایشان این رسم و عنعنه را از زمانیکه 

این مناطق جزء افغانستان بود، تعقیب کرده اند. هنگامیکه بادهای گرم 

ند، این کوچیها به سطوح مرتفع برمیگردند. تابستان شروع به وزیدن میک

طرز زندگی کوچی ها کامالً به زمامداران پاکستان معلوم است، طوریکه به 

اسالف آن و مقامات برتانوی در دهه های گذشته معلوم بود. لهذا حکومت 

پاکستان بخوبی میداند که اگر محدودیت های ازطرف مقامات مربوطه 

حمت های ازطرف شان برای آن مردم تولید پاکستان وضع نمی شد و مزا

نمیگردید، تعداد کوچیها بصورت عادی خیلی بیشتر از آنچه در مکتوب 

 صدراعظم اکستان نشان داده شده است، می بود.

گرچه حکومت پاکستان اخیراً کتاب سفیدی نشر کرده و درآن ادعا 

ت نموده است که اوضاع بلوچستان آرام شده و مردمی که علیه حکوم

پاکستان مبارزه میکردند، تسلیم گردیده اند. میخواهم دو انکشاف عمده ای که 

 این ادعای کتاب سفید را کامالً رد میکند، به توجه شما برسانم:

اکتوبر تعیین  ۱۵اوال  حکومات پاکستان موعد قبلی اولتیماتوم را که  

وبی نشان کرده بود، برای دوماه تمدید کرده است که تمدید این موعد به خ
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میدهد که تهدید توسیع عملیات نظامی و بمباردمان هوائی هیچ گونه تغییری 

را در مقاومت آزادیخواهان برای حصول حقوق حقه شان وارد ننموده و 

حکومت پاکستان که در داخل میعاد آن اولتیماتوم موفق به پیشبرد مرام خود 

خود در بلوچستان  شده نتوانست، مجبور گردید برای نیل به اهداف نظامی

 موعد جدیدی را برای اولتیماتوم خود تعیین کند.

نفر مردم لوچ شامل زنان و اطفال دراین هفته  ۳۴۴ثانیا  به تعداد  

های اخیر به خاک افغانستان پناه آورده اند. رجوع این مردم به فغانستان 

شدت و وسعت ظلم و تشدد حکومت پاکستان مخصوصا قوای نظامی 

بر مردم بلوچ که مجبور ساخته شده اند، مزارع و خانمان خویش  آنکشور را

 را ترک بگویند، نشان میدهد.

ازیکطرف حکومت پاکستان عفو عمومی را برای مجاهدین بلوچ 

اعالن کرده و با توزیع کتاب سفید خویش اوضاع را در بلوچستان بکلی 

برای دو ماه عادی وانمود میکند و ازطرف دیگر میعاد اولتیماتوم خود را 

تمدید مینماید. این تضاد واضح در ابالغیه های حکومت پاکستان، این امر 

را تائید میکند که برخالف ادعای پاکستان در مقاومت مجاهدین بلوچ علیه 

نظامیان پاکستان هیچگونه تقلیلی رخ نداده است. تمدید اولتیماتوم و مهاجرت 

ست بودن ادعای افغانستان را دراین پناه گزینان بلوچ به افغانستان کامالً در

مورد ثابت ساخته و اندیشۀ افغانستان را دربارۀ دوام جنگ بین مردم بلوچ و 

حکومت پاکستان تصدیق مینماید. همچنین بصورت آشکار این حقیقت را 

تائید مینماید که تطبیق سیاست خشن و بیرحمانه، مردم کشی و امحای دست 

گناه بلوچ منجر به آشفتگی روز فزون جمعی آن حکومت علیه مردم بی

اوضاع گردیده، حقوق بشری و سیاسی مردم بلوچ را پامال و خطری را 

 برای صلح و امنیت در منطقه ما به وجود آورده است.

این واقعات نشان میدهد که افغانستان باید وضعیت وخیم را در 

تحد و بلوچستان به اطالع شما و از طریق شما به کشورهای عضو ملل م

جامعه بین المللی میرسانید و نمی گذاشت پرده ضخیم پروپاگند وء پاکستان، 

سپتمبر خود  ۷حقایق را از انظار بپوشاند. بناًء مندرجات نامه گذشته مورخ 

را بار یگر تائید مینمایم و امیدوارم که حکومت پاکستان از استعمال قوه علیه 
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دید گردیده اند، خودداری نماید. آزادیخواهان بلوچ که توسط اولتیماتوم ته

 امیدورام جاللتمآب شما احترامات فایقه مرا بپذیرید.

 ۱6« محمد داؤد»

 

 تجدید نظرداودخان بر مسألۀ پشتونستان 

در مبحث » داکتر کاظم دربارۀ  داودخان ومعضلۀ پشتونستان مینویسد:

ود تا "چرخش بزرگ" به دالیلی اشاره شد که محمد داؤد را ناگزیر ساخته ب

گذشته های پر از تنش را با همسایگان به عقب گذارد و در راه برقراری 

روابط دوستانه و نزدیک با دو کشور همسایه ـ ایران و بخصوص پاکستان 

بکوشد و در همین راستا روابط افغانستان را با امریکا و عربستان سعودی 

بات افغانستان نزدیک سازد. سفر بوتو به کابل آغاز یک دورۀ جدید در مناس

و پاکستان بود و سفر هنری کیسنجر به کابل و نحوه مذاکرات چنان خود 

مانی و دوستانه بود که در تاریخ روابط دو کشور کمترنظیر داشت. دلیل این 

چرخش برعالوه ضرورت به کمک های اقتصادی برای تطبیق پالن هفت 

ؤد از فعالیت ساله اقتصادی کشور، بیشتر مبتنی برنگرانی جدی محمد دا

های تخریبی گروپهای چپ و راست افراطی بود. محمد داؤد میخواست با 

نزدیکی به پاکستان و عربستان سعودی نظام جمهوری را از آسیب  جناح 

راست افراطی در امان سازد و اما فعالیت های جناح چپ ـ"خلق و پرچم" 

یلۀ سفارت که در داخل کشور نفوذ کرده و به هدایت مراجع شوروی و بوس

آن کشور  درحال بسیج شدن بود، او را مزیدا نگران آینده ساخته بود. به 

همین دلیل موصوف به این فکر افتاد تا از وابستگی اقتصادی ـ سیاسی 

دیرینه کشور با شوروی به تدریج فاصله گیرد و موقف نظام جمهوری را به 

ستوار حیث یک کشور غیرمنسلک در بین دوقطب جنگ سرد ثابت و ا

نگهدارد. باید اذعان داشت که این چرخش بزرگ کار ساده نبود که رشته 

های قدیمی را به یک بارگی پنبه سازد، بلکه ایجاب میکرد تا با تأنی و دقت 

                                                 
۱6

ی برمعضلۀ پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان) قسمت چهارم، افغان داکتر کاظم، مقاله مکث- 
( ) برگرفته از کتاب "جمهوریت افغانستان بیانات،پیامها و مصاحبه های ۲۰۱7جرمن آنالین فبروری

، نشریه  ۱۳54سرطان  ۲6تا  ۱۳5۳سرطان  ۲6مطبوعاتی شاغلی رئیس دولت و صدراعظم" از 
  ۱8تا  ۱۲عات و کلتور، صفحه اطالعات عامه وزارت اطال
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زیاد دراین راه قدم گذاشته شود. کلید حل این مشکل در گام نخست همانا باز 

ورد ادعا های قبلی خود در کردن گره با پاکستان بود که محمد داؤد باید در م

رابطه  ، به حقوق مردم پشتون و بلوچ تغییری وارد کند و با پاکستان در 

این زمینه به نحوی به تفاهم برسد طوریکه به اصطالح "هم لعل بدست آید و 

 ۱۷هم دل یار نرنجد". 

دانشمند وتحلیلگر دیگرافغان آقای احمدفواد ارسال،در یک مقاله در 

مساله پشتونستان را نتیجه پشتونخواهی افراطی داودخان جواب آنهای که 

باید در نظر داشت که موضع یک دولت و یک زعیم  »میدانند، مینویسد:

چیز است و خواهش و آرزوهای قلبی و حتی بلند پروازی چیز یک سیاسی 

دیگری است، و واقعیت های عینی و سیاست چیزی دیگری است.  هر 

و بیشتر شدن نفوذ را دارد و خواهد داشت  دولت خواهش محکم شدن قوتش

و از هر راه وسیله ممکن در پیشبرد اهداف خود نظر به توانائی ها و 

 ۱8« شرایط موجود ملی و بین المللی خواهد کوشید.

در وطن پرستی داودخان وتالش او برای الحاق سرزمین های آنسوی 

وقتی شرایط خط دیورند به افغانستان هیچ جای شک وتردید نیست، اما 

وامکانات کشورخود را با توانایی های نظامی پاکستان وحمایت های که از 

جانب امریکا وانگلیس به آن کشور میشد،مقایسه میکرد، درمی یافت که هیچ 

امکانی برای برد در یک رویاروئی نظامی ندارد، بنابرین مجبور شد تا 

« م پشتونستانحق تعیین سرنوشت مرد»داعیه  پشتونستان خواهی را با

تعویض کند ومردم آنسوی خط را برای آزادی واستقالل شان تشویق 

 وترغیب نماید.

چنانکه در دومین نامه داودخان در زمان جمهوریت،عنوانی سرمنشی  

سازمان ملل متحد دیده میشود، پاکستان چه از راه سازماندهی کودتاها علیه 

ریبی بوسیله عناصر رژیم جمهوری افغانستان وچه از راه عملیات تخ

                                                 
۱7

کاظم،مکثی برمعضلۀ پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پاکستان )قسمت هفتم و آخر(  -  داکتر
 2017،افغان جرمن آنالین،مارچ 

۱8
 2017/ 19/2احمد فواد ارسال،آرشیف مقاالت، افغان جرمن آنالین،  - 
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فروخته شده، در صدد بود تا ضربات تباه کننده وپیهم بر رژیم جمهوری 

درافغانستان وارد نماید. پاکستان در آن زمان، به مخالفان داودخان که همه 

المسلمین مصر بودند، توسط مربیان   بنیادگرا ووابسته به ایدیولوژی اخوان

خواست که داودخان، در  پاکستان میداد.  نظامی استخباراتی خود آموزش می

 مورد معضلۀ دیورند، کوتاه بیاید.

در مصاحبه خود اکستان پنصیرهللا بابر وزیرداخله صوبه سرحد 

افغانی از قبیل حبیب الرحمن عناصر وطن فروش قرارگرفتن ی گونگازچ

شان  گیکستان وآمادوگلبدین وبرهان الدین واحمدشاه مسعود در خدمت پا

مطابق دستور استخبارات نظامی  پاکستان کاری درافغانستان خریب ت یراب

(ISI.نکات جالبی حکایت میکند ) 

نصیرهللا بابر درمصاحبه خود شرح میدهد که دو ماه بعد از اعالن 

جمهوریت درافغانستان، اولین کسی که نزد من آمد انجنیر حبیب الرحمن 

ما داودخان را می بود، او اوضاع کابل وداودخان را برای من شرح داد. 

شناختیم که برای پاکستان یک خطر شمرده میشد، من  موضوع را به بوتو 

صاحب)صدراعظم پاکستان( بیان کردم وبعد به تریننگ آنها پرداختیم. 

نصیرهللا بابر میگوید که ما به داود به حد کافي خساره رسانیدیم وتوسط  

بودیم که عنوانش  گالب ننگرهاري علیه داود خان یک کتاب نیز نوشته

شیدی رخو۱۳۹۰مصاحبه بابر درسال  «لیوني سردار –سردار دیوانه »بود

 ۱۹ آریائی قابل دسترسی است.در بخش مسایل ساسی سایت 

ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان که در مساله پشتونستان با 

 به ایشانبه فال نیک گرفت ورا گروه اخوانی داودخان درگیر بود، مقدم این 

موقع داد تا از ساحه پاکستان در عملیات ضد دولت جمهوری استفاده کنند. 

جویان وابسته به   جماعت اسالمی پاکستان برهبری موالنامودودی، پناه

جمعیت اسالمی را نیز مورد حمایت خود قرار داد و باالخره این جمعیت در 

 ISIبر طبق دستور ونقشه  ۱۹۷۵جوالی ۲۲مطابق  ۱۳۵۴اول اسد 

[که البته بسرعت از ۲۰رشی را در پنجشیر بر ضد دولت براه انداختند ]شو
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 html11/eftekhar2/siasi8http://www.ariaye.com/dari.لینک مصاحبه- 

۲۰
 ۸1۳-۸12،ص2فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر،چاپ عرفان ایران،جشد  - 

http://www.ariaye.com/dari8/siasi2/eftekhar11.html
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جانب نیروهای امنیتی دولت سرکوب و شورشیان متفرق و دوباره به 

یی باز هم دستگیر و بزندان  پاکستان فرار کردند. در پایان این حادثه عده

 افتادند و برخی براأت حاصل کردند. 

ذوالفقار علی بوتو صدراعظم » د:تحلیلگرافغان آقای "نجات" مینویس

به بهانه حفظ بقدرت رسید ۱۹۷۱پاکستان که پس از جدائی بنگالدش درسال 

بقیه پاکستان از تجزیه ونابودی ،هرانتقاد وهر صدای آزادی خواهی را در 

ایاالت صوبه سرحد وسرحد شمالغربی  با سرکوب و زندان دنبال کرد و 

شتون و بلوچ وهجوم به حریم زندگی بنابرین لشکرکشی به مناطق سرحدی پ

سیاسیون بلوچ وپشتون وتاراج هستی شان، تمام رهبران نیشنل عوامی پا 

وتنها در منطقه مری بلوچستان در رتی و بلوچ ها را روانه زندان نمود 

. تن به قتل رسیدند 8۰۰نتیجه حمالت هوایی وبمباردمان و سرکوب خونین 

 آزاد دشوار گردید.  در باجور هم برای دولت رفت وآمد

در مناطق مختلف مقامات دولتی مورد هجوم قرار گرفتند وحوادثی بی 

شمار در هر دو ایالت رخ داد. دروزیرستان)پشتونستان ازاد( هم جرگه ها 

در مکین رزمک وگرویک برگزار گردید رهبران وبزرگان پشتونستان در 

تقاد کردند و بر جرگه ها، تجاوز ودست درازی های حکومت را با شدت ان

ضرورت اتحاد قبایل وپشتون ها اذغان داشتند . دولت پاکستان راه ساده متهم 

در قبال شورش های دوصوبه در پیش گرفت راکردن دولت افغانستان 

ونطاق وزارت خارجه پاکستان با نقل از بوتو اعالن داشت که افغانستان در 

وگاه خدماتی را برای بلوچستان و پشتونستان ادعای مالکیت دارد و ارد

شورشیان بنا کرده است، ولی دولت افغانستان این ادعای ها را میان تهی 

خواند واعالم داشت که دولت افغانستان خواستار حق خود ارادیت وتعیین 

سرنوشت برادران پشتون  و بلوچ بوده وحل آنرا  از طریق صلح امیز و 

 . ۲۱«گفتگو میداند.

اي اسالمي در شهر الهور پاكستان كنفرانس كشوره۱۹۷۴در سال 

عبدالرحمن پژواك سفیر افغانستان در دهلي نو منحیث نماینده ودایر گردید، 

جمهوری افغانستان در آن اشتراك ورزید. نامبرده در كنفرانس موضوع 
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 جرمن آنالین -مون مسئشۀ خط دیورند،افغاناعبدهللا نجات، پیر- 
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پشتونستان والغای خط دیورند وشورش بلوچها وبرهم خوردن امنیت منطقه 

ندگان كشورهاي اسالمي با خاموشی را مطرح نمود ، اما از طرف نمای

استعماع گردید.] به گفته فرهنگ، به پژواک گوشزد شد که از اجندای 

کنفرانس خارج صحبت نکند ومعمرالقذافی رئیس دولت لیبی درنیمه شب به 

داودخان زنگ زده ، از وی خواهش کرده بود که خودش به پاکستان آمده 

مودکه پافشاری برمعضله خط [ داؤدخان درک ن۲۲ درکنفرانس شرکت کند.

دیورند وپناه دادن به ناراضیان بلوچ در افغانستان، سبب شده تا پاکستان نیز 

آنها استفاده کند و برضد جمهوری نوپای او ناراضیان اسالمگرای افغانیاز

قراربدهد،و ازاین طریق فشار متقابل را بر او  وارد  isiرا زیر چترپرورش 

توسط گماشته  روشن علی احمدخرم وزیر پالن رانماید، چنانکه در  روز  

گان حزب اسالمی حکمتیار ترورکردند و نیزعملیات خرابکارانه را در 

 پنجشیر ولغمان وپکتیا وبدخشان توسط گروه های اخوانی افغان  براه اندازد. 

(که از ۲۳این تخریبکاری همراه با کشف شبکه های  مختلف کودتاها)

اکستان تریننگ وطرح واعمال میشد،] وحتی سوی سازمان استخبارات پ

توسط دار  ۱۹۷5تخریب پایه های برق در شب های جشن استقالل درسال 

ربانی[، داودخان را وادار ساخت تا بر سیاست  -و دسته های گلبدین 

اش تجدید نظر نماید و روابطش را با همسایگان خود یعنی ایران و  خارجی 

 پاکستان بهبود ببخشد. 

نعیم خان برادر داودخان، ضرورت اصالح سیاستی را که سردار 

داودخان در پیش گرفته بود، به او خاطر نشان ساخت و تعدیل آن را گوشزد 

نمود. داودخان نیز مشوره برادر را منطقی یافت و تصمیم گرفت در سیاست 

 خارجی خود تجدید نظر نماید.

 

                                                 
22
 ۸25، ص 2ج فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر،چاپ عرفان،- 

2۳
،کترابی بنرام )کودترای پرنجم، سررس یرا سریانو...( نوشرته  کره در افغرران 2017داکترر حسرن شررر درسرا   - 

سررس یرا سریان،کودتای  رور اسرت،  -جرمن آنالین نیز به نشر رسریدن اسرت،منظور نویسرندن از کودترای پرنجم

پاکستان برضرد رییرم ISI،از طرف واز عنوان کتاب ملشوم میشود که چهار کودتای دیگر قبل از کودتای  ور

 جمهوری سازمان دهی شدن بود ولی خنثی گردیدن بود.
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 سیاست داودخان نسبت به ایران:

ایجاد حسن همکاری و دوستی میان ایران و  به نظرمیرسد که در

خان برادر داودخان و مساعی زلمی  افغانستان نقش سردار محمد نعیم

خان   اند. محمد نعیم  غازی سفیر افغانستان در تهران بسیار موثر بوده محمود 

به عنوان نماینده فوق العاده رئیس جمهور  ۱۳۵۳باراول در ماه ثور 

افرت کرده وبا شاه ایران و سایر مقامات آن کشور افغانستان به تهران مس

بری   مالقات و مذاکراتی انجام داده بود. در ماه سنبله همین سال، آقای خلعت

وزیر امور خارجه ایران مسافرتی به کابل انجام داد و ضمن این مسافرت با 

خان مالقات و مذاکراتی بعمل آورد و تصمیم  رئیس جمهور افغانستان و نعیم

 ومتش را در مورد کمک به افغانستان ابراز کرد.حک

داودخان به عربستان سعودی  ۱۹۷۵مارچ  ۲۱= ۱۳۵۴در آغاز سال 

های  فیصل مذاکره و مفاهمه نماید و کمک سفر کرد تا با شاه آن کشور ملک 

زاده خود به  فیصل توسط برادر بیشتر آن کشور را جلب کند اما چون ملک 

خان بجای مذاکره در مراسم جنازه او شرکت ورزید قتل رسید، بنابرین داود

و پس از ادای حج عمره، متوجه ایران شد. داود در تهران با تشریفات و 

یی مقابل شد و مذاکرات مفصلی با شاه ایران و صدر اعظم  سابقه پذیرایی بی

 (۱۳۵۴ثور ۶=  ۱۹۷۵آپریل ۲۶آن کشور انجام داد )

  ن کمک آن کشور را برای برنامهداودخان ضمن مذاکراتش با شاه ایرا

های انکشافی آینده کشور تقاضا کرد، بالمقابل دولت ایران با یک طرح 

پالن  میلیون دالری به ۳۰۰مالی عاجل   ساله و یک کمک  کمک اقتصادی ده

ساله افغانستان، به داود پیشنهاد کرد، که کمک ایران را  انکشافی هفت

ایران حاضر شد برای افغانستان جانشین کمک شوروی بسازد. همچنان 

تسهیالت بندری را در بندرعباس فراهم کند تا این کشور ناچار نباشد به 

های ترانزیتی شوروی بستگی داشته باشد. و باالخره شاه ایران سعی به  راه

عمل آورد تا در حل اختالفات افغانستان با پاکستان نقش میانجی را بازی 

 [ ۲4]کند.

 :روابط با پاکستان

                                                 
۲4

 8۲8، ص۲فرهنگ، جمقایسه شود با ، ۲۴۱غبار ،درمسیرتاریخ، جلد دوم ، ص- 
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در جبهه پاکستان سیاست مالیمتری در پیش گرفت،  داودخان

که شوروی همیشه یک جنگ پنهانی بین دو کشور را ترجیح میداد تا  درحالی

دست کابل همواره بسوی مسکو دراز باشد و مسأله پشتونستان وسیله فشاری 

 باشد بر پاکستان تا از نزدیکی با پکن و واشنگتن خودداری ورزد.

که در ایجاد فضای تفاهم میان رهبران افغانستان و  به نظرمیرسد

پاکستان شاه ایران نقش پر اهمیتی بازی کرده باشد، زیرا پس از سفر 

داودخان به تهران، شاه ایران به اسالم آباد رفت و با صدر اعظم آن کشور 

بوتو مذاکراتی بعمل آورد که طبعا عادی ساختن روابط با  ذولفقار علی

ابل آمد ونتایج وسپس به ک اصلی مذاکرات آنان بوده است. افغانستان تم 

 افغانستان درمیان گذاشت. تالشهای خود را با زعیم

 
 داودخان، محمدصدیق خان شاروال کابل وشاهنشاه ایران

 دونفر درعقب اینها:عصمت سراج وآقای عبادی

در زمستان همان سال، زلزله در افغانستان خساراتی ببار آورد. این 

رسیدگان   یی بدست داد تا بوتو کمک آن کشور را به مصیبت  بهانه عهواق

زلزله در افغانستان پیشنهاد کند. داود از این پیشنهاد پاکستان حسن استقبال 

 ۲5 نمود و از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد تا رسما به کابل مسافر نماید.
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داکتر ظاهر طنین،درکتابش بنام "افغانستان درقرن بیستم" از قول 

سفیر دولت افغانستان درپاکستان بوده  ۱۹۷۵رحیم شیرزوی که درسال 

مینویسد: شیرزوی  اولین پیام حسن نیت داودخان را به ذوالفقار علی بوتو 

صدراعظم پاکستان رسانید: "داودخان گفت باید به بوتو گفته شود که ما یک 

ر این است که پاکستان وافغانستان قوی میخواهیم. برای اینکه احساس ماد

اصل سرحدهندوستان از پاکستان عبور کرده تا هندوکش است. وقتی که من 

پیام را به بوتو رساندم ، بوتو باورش نمی آمد که داودخان چطور یک 

 پاکستان وافغانستان متحد وقوی میخواهد.؟"

طنین می افزاید : مناسبات افغانستان وپاکستان در مسیر نوی قرار  

رهبران پاکستان  ۱۹۷۶تشنج آغاز شده بود. در اواسط سال میگرفت. پایان 

وافغانستان به کشور های یک دیگرمسافرت کرده وسعی کردند تا اختالفات 

شان را ازجمله در رابطه با مسئله پشتونستان کنار بگذارند. دکتور رحیم 

به کابل مسافرت کرد ودراین   ۱۹۷۶شیرزوی میگوید:"بوتو در پنجم جون 

از سرتا آخر برموضوع پشتونستان گپ میزدند، لکن یک کلمه هم مذاکرات 

نگفتند که طرف مقابل]خود[ را تحریک کنند. به تعقیب آن ]بوتو[داودخان را 

دعوت میکند وداودخان دوماه بعد به پاکستان میرود. یک دعوت فوق العاده 

راتی ای بود که هیچ زعیم دولت را تا این حد پذیرائی نکرده بودند.در مذاک

که طي پانزده ساعت در چهار  روز صورت گرفت، بوتو به داود خان 

خوانم و قضیة پشتونستان را به هر ترتیبي كه تو  گفت: من تو را پدر مي

خواهم كه همان طور باشد، لیكن فكر باید بكنید كه یك پسر  بخواهي من مي

 ۲6«را نزد ملتش خجالت ندهید.

بوتو » پاکستان مینویسد: داکترکاظم در باره سفرمحمدداود به

[ از محمد داؤد ۱۹۷6جون ۷صدراعظم پاکستان حین سفر خود به کابل ]

سفر نماید و با ۲۰تا  ۲4دعوت رسمی بعمل آورد تا به آن کشوراز تاریخ   

قبول این دعوت محمد داؤد تصمیم گرفت در راه برگشت از کولمبو از 

و چندان مراسم پرشوکت و پاکستان دیدن کند. درحالیکه کابل حین سفر بوت

شأن برای صدراعظم پاکستان تدارک ندیده بود، اما پاکستان از محمد داؤد 
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برای اقامت چهار روزه در اسالم آباد، الهور و مری استقبال شایان کرد و 

درمیدان هوائی راولپندی رئیس جمهور"فضل الهی چودری" و نیز بوتو 

او پذیرائی نمودند. پاکستانی ها  صدراعظم پاکستان از مهمان و هیئت معیتی

در باغ معروف "شالیمار" الهور دعوتی ترتیب دادند که درآن هزاران تن 

از مردم آنجا به استقبال رئیس  دولت افغانستان آمده بودند. محمد داؤد در 

افغانها شما را برادران خود »این فرصت خطاب به مردم آنجا گفت: 

دری دنیایی نیست که از همسایگی پدید میشمارند...این برادری صرف برا

آمده باشد یا پدیده زمان آنرا به وجود آورده باشد، بلکه این برادری ریشه در 

روحانیت دارد که از برادری اسالمی و تعالیم پاک اسالمی الهام میگیرد... 

حکومت افغانستان و من خود آرزو دارم که مشکل سیاسی ما رفع گردد و 

برادری و دوستی و حسن نیت استوارباشد....حکومت  ارتباط ما براساس

افغانستان و پاکستان برای حل این اختالفات تالش مینمایند...بخاطر رفع این 

اختالفات ما بجز ازطرق صلح آمیز و مذاکرات رو در رو راهی دیگر 

نداریم...من یقیین دارم که دراین راه مهربانی خداوند همراه ما است... تمام 

ت در یک یا چند مجلس حل نمیشوند، مگر حسن نیت و جدیت در هر  اختالفا

گفتگو این امید را بار می آورد که ما یک گام به سوی هدف خویش نزدیک 

غوث، عبدالصمد: "سقوط افغانستان"، چاپ دوم ، پشاور، صفحه «)شویم.

27 (۱8۰ـ ۱8۱
 

بوتو حین :»آقای داکتر کاظم از قول صمد غوث عالوه میکند که 

اکرات در مورد رهائی سران پشتون و بلوچ از زندان مشکالت موجود مذ

حکومت خود را در قبال معضله "جنرالها" تشریح کرد و عالوه نمود که 

نظر محکمه میتواند برنظر جنرالها فوقیت داشته و هرگاه موضوع رهبران 

زندانی به محکمه رویت داده شود، کار رهائی آنها ساده تر پیش میرود. 

این کار خود شما است، مگر من برآنچه که تأکید »د داؤد به بوتو گفت:محم

دارم، یک موافقه  قابل قبول است و ختم حاالت موجود که ]دوام آن[ به سود 

هیچ طرف نیست. عدم اعتماد پشتونها و بلوچ ها برحکومت پاکستان یک 

چیز خیالی نیست. برای حکومت ضرور است که به سوی کسب اعتبار گام 
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بردارد... حکومت شما به عنوان نشان دادن حسن نیت، رهبران پشتون و 

بوتو در .« بلوچ را موقع بدهند تا با آنها بصورت آزاد و برابرمذاکره نمایند 

این مشکالت جانبی است وبا امنیت در »جواب ابراز امیدواری کرد که: 

روزی،  و عالوه نمود که:  برای من« بلوچشتان تا حد زیادی حل میگردد

روز خوشحالیست که از یک صلح روشن و بی ابهام با آنها افغانستان را 

افغانستان به همه گروه های »؛ محمد داؤد دربرابر او گفت:«آگاه سازم.

ذیدخل خیرخواه است، پشتونها و بلوچ  ها که بخواهند صلح کنند، افغانستان 

در یک  اعالن سه بصورت آشکار آنرا می پذیرد، یا اگر آنها بخواهند، او 

 ۲8 «جانبه میتواند اشتراک کند. 

موضوع مهم در مذاکرات هیئت ها همانا مطرح ساختن خط دیورند »

به حیث سرحد بین المللی بود که هیئت پاکستانی میخواست آنرا در اجندای 

مذاکرات قرار دهد، ولی هیئت افغانی با این دلیل که همچو موضوع مهم و 

مچو مجلس کوچک زیر بحث گرفت، از صحبت بزرگ را نمیتوان در ه

پیرامون آن طفره رفت. در ختم سفر وقتی اعالمیه مشترک نشر شد، درآن 

هردو طرف بدان اصولی تأکید کردند که قبالً در اعالمیه کابل نشر شده بود 

و وعده دادند که برای رسیدن به یک راه حل مذاکرات خویش ً را مطابق 

 ( ۱8۷صفحه )مأخذ باال... «  روحیه کابل ادامه بدهند.

رئیس  ۱۹۷۶اگست  ۲۹داکتر حق شناس یاد آورمیشود که بتاریخ 

جمهور افغانستان بنابدعوت مقامات پاکستانی به آن کشور سفر کرد. 

پاکستانیان مقدم رئیس جمهور افغانستان را باشأن و شوکت فراوان استقبال 

ساسات نیک مردم پاکستان کردند و داودخان از پذیرایی گرم و بی سابقه اح

نسبت بخود تشکر نمود. و در اجتماع بزرگی از شهریان الهور گفت: 

باشد که بطور جاودان و بر پایه  آرزومندی ما برقراری روابط برادرانه می

حسن نیت استوار بماند. در اینجا بود که سند دکتورای افتخاری از جانب 

ردید. مقامات پاکستانی برای دانشگاه کراچی پاکستان برای داود پیشکش گ

کردند. در پایان مذاکرات  جلب رضائیت داود از هر امکانی استفاده می
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تقویه روحیه »شان را ادامه سیاست تنش زدایی با عبارت  طرفین تصمیم

  ۲۹ثبت نمودند. « کابل

بوتو برای باردوم بکابل سفر کرد و موضوع را  ۱۹۷۷در پنجم جون 

شان را  دو کشور در این وقت میخواستند تا اختالفاتدنبال نمود. رهبران هر 

از طریق مذاکراه و تفاهم حل کنند. اما این کار را به رعایت سیاست داخلی 

 میخواستند گام بگام و بتدریج اجرا نمایند.

گفتگو ها بین سران دو کشور حتی بعد از بوتو با جنرال ضیاءالحق 

نظامی جانشین بوتو شده بود از طریق یک کودتای ۱۹۷۷که در ماه جوالی 

مسافرتی به این  ۱۹۷۷نیز ادامه یافت و باری جنرال ضیاء در اکتوبر 

تر قضایای مورد اختالف با رئیس  منظور به کابل نمود و خواهان حل عاجل

 جمهور افغانستان شد.

سیاست تفاهم با پاکستان وحل اختالفات با آن کشور مورد حمایت 

نیز قرارگرفته بود. عبدالولی خان یکی از رهبران پشتون درپاکستان 

رهبران برجسته پشتون مالقاتش را باجنرال ضیاء الحق رهبرنظامی 

چنین به یاد می آورد:" من در زندان بودم وآقای  ۱۹۷۷پاکستان درسال 

ضیاء الحق مرا از زندان خواست وبه بیمارستان راولپندی انتقال داد. در 

افغانستان مفصالً صحبت کرد. من برای وی  آنجا او با من در مورد مساله

گفتم که حل مساله افغانستان آسان است. هرفیصله ایکه در مورد افغانستان 

می کنید، همین وقت آن است. زیرا سردار داودخان شخصی است که در 

نبود او فردا افغانستان با خانه جنگی وتباهی بزرگ رو به روخواهد شد. من 

بروید و مستقیم  با وی حرف بزنید او گفت: من  به ضیاء الحق گفتم که

میترسم که اگر بروم سردار داود درباره سرزمین پاکستان ادعایی را مطرح 

نکند. من گفتم که سردار داود هیچ نوع ادعایی برخاک پاکستان ندارد. بعداً 

ژنرال ضیاء الحق به کابل رفت ومن دوباره به زندان رفتم. ووقتی که ضیاء 

کابل برگشت، برایم گفت که سردارداود در ضیافت رسمی اعالن  الحق از
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کرد که برخاک پاکستان هیچگونه ادعایی ندارد. این فیصله ای بود که میان 

 ۳۰دوکشور صورت گرفت."

داکتر کاظم از قول صمدغوث که یگانه شخص حاضر در مذاکرات 

و جانب پس ازاظهارات هرد:»ضیاء الحق با داودخان درکابل بود،مینویسد 

در بارۀ اهمیت روابط نیک بین دو کشور وتجارب تلخ گذشته، جنرال ضیاء 

دور کردن موانع را از راه صلح عاجل افغانستان و پاکستان وعده داد 

این نکته بسیار ضروری است که هردو کشور مسلمان وهمسایه »وگفت:

تان هر برای زندگی برادرانه تالش کنند. دشمنی فعلی میان افغانستان وپاکس

هردو زعیم موافقه « دو کشور را به خطرات زیادی مواجه کرده است.

کردند تا در آغاز سال آینده مذاکرات خویش را در پاکستان ادامه دهند. به 

تاسی ازاین توافق رئیس جمهور محمدداود پس از سفرهای رسمی به چند 

دو زعیم از دهلی به راولپندی رفت وبین هر ۱۹۷8کشور بتاریخ پنجم مارچ 

مذاکرات بطور خصوصی صورت گرفت.جنرال ضیاء از انکشاف اوضاع 

در پاکستان معلومات مفصل ارائه کرد و محمدداود از اینکه رهبران پشتون 

آینده پشتونها :»وبلوچ از زندان رها شده اند، ابراز امتنان نمود وگفت که 

ستان به وبلوچها بصورت مکمل در دست خود آنهاست،دراین ارتباط افغان

وبدن آنکه از کشوری نام ببرد وبدون تردید « فیصلۀ آنها موافق خواهد بود.

چنان کشورهای وجود دارند که از :» منظورش شوروی بود،عالوه کرد 

ارتباط نیک میان افغانستان وپاکستان خوش نیستند واز نظرنظامی دراین 

را صدمه منطقه نوار خطرناک چپ است که میتواند استحکام هردو کشور 

 (۱۹۱ -۱88،بحوالۀ صمدغوث، ۷)داکترکاظم ،همان مقاله، بخش « بزند.

درمالقات رسمی میان رهبران افغانستان وپاکستان در اسالم اباد در 

،هر دو زعیم به نوعی سازش در مورد دست یافتند وداود  ۱۹۷8ماه مارچ 

حت خان در برابر اعطای خود مختاری داخلی اقلیت های قومی پاکستان ت

شرایط قانون اساسی پاکستان نرمش نشان داد و طی کنفرانس مطبوعاتی 
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اظهار نمود که همه جوانب روابط دو کشور  را بحث کردیم وبه مرور 

 زمان همه چیز درجایش قرار خواهد گرفت. 

های مکرر و مستقیم زعمای این  بدینسان بر اثر رفت و آمدها و تماس

جانشین دشمنی و کدورت گردد ولی  دو کشور نزدیک بود، صلح و دوستی

متاسفانه که مخالفت پنهانی شوروی نگذاشت عمر داود آنقدر در رهبری 

افغانستان دوام کند که شاهد پیروزی حل مسایل مرزی میان دو کشور 

 همجوار گردد.

 روایتی ازسفیر داودخان آقای شیرزوی:

کستان، داکتر شیرزوی سفیرافغانستان درعهد  جمهوری داودخان درپا

 ۲۶در سخنرانی خود به مناسبت یاد بود شهادت داودخان در لندن در

ضمن بیان شخصیت داودخان ازمسافرت با شأن وبا وقار  ۲۰۰۹فبروری 

به پاکستان یادآوری نمود واز احترام وپذیرائی فوق العاده  ۱۹۷۷وی درسال 

نمود ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان به داودخان سخن گفت و عالوه 

ذوالفقار علی بوتو  که هنگام برگشت داودخان به افغانستان در میدان هوائی،

در حضور وزراء خود داودخان را پدر خواند واظهار کرد: هرفیصله ایکه 

برای رفع اختالفات میان دوکشور پدرم)داودخان( بکنند من آنرا قبول میکنیم 

در برابرملت خود و من متیقنم که او هرگز راضی نخواهد شد که پسرش  

شیرزوی افزود که طیاره افغانستان کمی دیرتر به میدان  شرمنده شود.

مواصلت نمود وصدراعظم پاکستان به داودخان پیشنهاد  هوائی اسالم آباد

نمود که تا رسیدن طیاره کمی در هوای آزاد قدم بزنیم.داودخان پذیرفت 

که صدراعظم پاکستان  وهردو رهبر بقدم زدن پرداختند. شیرزوی بیان  نمود

به داودخان گفت :من میخواهم برای نشان دادن حسن نیت حکومت پاکستان، 

فراریان افغانی درپاکستان را که دست به تخریب  واخالل امنیت افغانستان 

میزنند از قبیل: ربانی وگلبدین واحمدشاه مسعود وچند تای دیگر را به شما 

دانی نمائید، ولی داودخان باکمال تسلیم کنم تا بکابل برده آنها را زن

که آنها فرزندان افغانستان اند، »جوانمردی بجواب ذوالفقار علی بوتو گفت : 

  ۳۱«ومن نمیخواهم  ضرری به آنها برسد.
                                                 

31
(درکتراب )جایاران داودخران وآن گشولره براران بامرداد بهراری،تحقیقی یرف برداودخان یرازدهم)رک:مقالۀ - 

 ش2016/1۳95پ چا ،در تاریخ نوین افغانستان(از من
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بدینسان داودخان از خون دشمنان ملت افغانستان درگذشت، که  ای  

 کاش درنمیگذشت، تا امروز ملت افغانستان وکشورشان از دست این

جنایتکاران تاریخ ، تباه و دربدر وخاک بسرنمی شدند. داودخان درحق این 

بزرگواری کارگرفت، اما آنها الیق  ایجنت های بیگانه ،از جوانمردی و

چنین گذشت بزرگی نبودند و تاریخ به مردم ثابت ساخت که آنها نوکران 

تور آن حلقه بگوش سازمان استخبارات نظامی پاکستان)آی اس آی( اند و بدس

سازمان مخوف افغانستان را برباد میکنند، چنانکه کردند وهنوز هم دست 

 از ویرانی کشور نیستند.  بردار

ارتباط به سفرداودخان به پاکستان مینویسد: نزدیکی داودخان  طنین در

با پاکستان وبه ویژه تحکیم روابط با ایران، شوروی را نگران ساخت . به 

ارشناس مسایل افغانستان در کمیتۀ مرکزی حزب گفتۀ  والدی میرباسوف، ک

کمونیست اتحادشوروی سابق، مقامات شوروی با این سوال روبروشدند که 

داود به کدام سمت میرود؟ "زمانی که داود در صدد جست وجوی راه 

دیگری برآمد وخواست از اتحادشوروی  فاصله بگیرد، در آن زمان این 

اطر دارم که الکساندرپوزانوف سفیر حرکت او ما را نگران ساخت. به خ

شوروی در کابل با عده دیگری از دیپلوماتها ناراحت بودند. مخصوصاً 

زمانی که داود به کشورهای عربی سفر کرد وقراردادهایی را با  ایران در 

عقد نمود، این نگرانی را بیشتر ساخت . باید گفت که بعضی از  ۱۹۷۵سال 

ت دپلوماتیک ودرست داود توجه زیادی نشان دپلوماتهای ما به این اقداما

ندادند. آنها نخواستند تا فوراً داود را متهم به نزدیکی با غرب وایران و 

دوری با اتحادشوروی بکنند. اما تا جایی که من میدانم عده ای دیگر از 

دپلوماتها تشویش داشتند که داود به کدام سمت میرود.ولی من میدانم که او 

که نه ما میخواستیم ونه امریکا. البته شواهد زیادی موجود به راهی رفت 

ً کی جی بی ، در باره  است که سازمانهای امنیتی شوروی مخصوصا

 "۳۲اقدامات بعدی داود نگران بودند.

ولی شوروی بیکار نه نشست وبه پیروان خط فکری خود)حزب 

ور از دموکراتیک خلق( دستور داد تا بساط داودخان را جمع کنند.حزب مذک
                                                 

۳2
 1۸9همان منبع، ص  - 
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طریق یک کودتای نظامی  رژیم داود خان را سقوط داد وخود برجای آن 

تکیه زد و به تحقق نقشه های شوروی در افغانستان پرداخت،مگر این نقشه 

بجای آوردن خوشبختی برای مردم، کشور و مردم افغانستان را با بدبختی 

 تاریخی روبرو کرد.

 

 کرد:د نابوپشتونستان، داعیه ایکه  داودخان را 

ها  متاسفانه داعیه پشتونستان، همچنانکه افغانستان را بدام روس

اش را هم خورد، بدون آنکه پشتونستانی   انداخت، عاقبت سرداود و خانواده

تشکیل شود. زیرا برای رسیدن به چنین هدفی، تحرک و پویایی خود 

 و عامل خارجی فقطودارد مردمان آن سوی خط دیورند نقش سازنده داشت 

 میتوانست پروسه را تندتر یا کندتر کند.

متاسفانه رهبران وسران قبایل پشتون مقیم پاکستان در زیر تاثیر 

مکتب خدعه و نیرنگ یکصدو پنجاه ساله سلطۀ انگلیس، سالها هم حکومت 

افغانستان را فریب دادند و پول گرفتند و ثروت و سرمایه اندوختند و هم در 

آوردند و داد و  و هند نیز امتیاز بدست می عین حال از حکومت پاکستان

فریاد اقوامی را که درپشت سرخود داشتند ، خاموش کرده، پی کار خود 

میرفتند، اینست که حکومت افغانستان دربدل آن همه مصارف هنگفت پولی 

ها در حواشی مرزی و  آرامی انگیز بخاطر ایجاد نا  و مالی و تبلیغات هیجان 

م قبایل، در طول سی سال جنگ سرد خود با پاکستان، تجهیز و تسلیح مرد

هیچ دست آوردی نداشته است، بلکه برعکس، این داعیه زمینه بهره 

تر ساخت . و چنانکه اشاره شد  های سیاسی دهلی و مسکو را مساعد برداری

خان و خانواده او را خورد و سپس پاکستان  داعیه پشتونستان، ابتدا سرداود

بلیغات و تخریبات شفاهی و عملی را ازمردم و کشور انتقام آن همه ت

افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات هالکتباری در 

سه دهۀ اخیر بر کشور ما وارد ساخت که آنرا در سراشیبی زوال و تجزیه 

گی قرار داده است  و اگرائتالف بین المللی به رهبری امریکا  و چند پارچه 

جزیه را نگیرد، رهبران تنظیمی ائتالف شمال  در تحقق این نیت جلو این ت

 تالش دارند.
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ً موضع گیری گروه فشار برپاکستان، در شرایط عدم توانایی   واقعا

های ترانزیتی پاکستان و  حال محتاجی براه نظامی و اقتصادی و در عین

افغانستان تردید برای  شان، بی  گی رهبران مردم قبایل به استقالل عالقه  بی

کار بیهوده بود و نتیجه آن جز تیره شدن مناسبات  همسایگی و هدر   یک

های خارجی و عواید داخلی چیز دیگری نبوده   ها دالر قرضه رفتن میلیون

است. عناصر عظمت طلب باید متوجه میشدند که افغانستان خود کشور 

شود  زور کم نمیتر از پاکستان است و با دست خالی و  مانده   فقیرتر و عقب

 ای را تحقق بخشید. چنین داعیه

اگر آن همه پول هنگفت که برای تحریکات آزادی خواهی به سران 

های  قبایل توزیع  میشد، در راه عمران کشور و ساختمان بندهای آب و کانال

های تولیدی بکار میرفت، یقینا برای  آبیاری و زراعت و تاسیس کارخانه 

شد و مجبور به عرضه  ب، کار و لب نانی تهیه میمیلیونها افغان کارطل

شدند. ویا اگر یک ثلث آن  تقریبا رایگان نیروی بازوی خود در خارج نمی

پولها برای استخدام حقودانان  مجرب بین المللی  به مصرف میرسید تا 

حقوق تاریخی وسیاسی افغانستان را برسرزمین های آنسوی خط دیورند از 

ی  در ملل متحد به پیش می برد، شانس  حل مسئلۀ طریق یک دعوای حقوق

 پشتونستان وخط دیورند بسیار بیشتر بود، تا از راه سیاست کجدار ومریز.

نادرست زمامداران افغانستان، در درست ومتاسفانه  اعمال سیاستهای 

طول بیش از نیم قـرن گذشته صدمات جبران ناپذیر بر پیکر منافع ملی ما 

زمامداران  افغان وافغانستان نمیدانستند که دو قـرن وارد نموده است. 

نیمقارۀ هـند به مردم آنسوی خط دیورند آنقـدر شعور  استعمار انگلیس بر 

زمامداران ما  داده است، که هـر فـرد عادی آن منافع خود را بهتر از  سیاسی 

احزاب و پارتیهای آنسوی  درک می کنند و به همین دلیل است که لیدران 

زمامداران افغانستان  را فـریب بدهـند  ط دیورند توانستند بیش ار سی سال خ

هـزار گردن پتی از کشورهای متحابه برای عمران  و پولهائی را که با 

آنکه  زیربنائی بدست می آوردیم، به جیب آنها خالی کنیم، بدون  پروژه های 

 کوچکترین گامی در جهت منافع ملی ما برداشته باشند.

ات و خسارات  ناشی از اختالفات با پاکستان به مااللتجاره تجار صدم

افغانی در بنادر آنکشور از آغاز تاکنون شاید به صدها میلیارد دالر برسد 
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جلو این خسارات  را به پیکر اقتصاد ملی   وحکومت افغانستان می باید

 هرچه زودتر با کمک جامعه جهانی بگیرد.

ان پسرخان عبدالغفارخان  به خان عبدلولی خ ۱۹۶۳در سال  

افغانستان سفر کرد، و دربازگشت خود به پاکستان طی مقاله ای دریکی از 

جراید پاکستان موضوع پشتونهای آنطرف سرحد راطرح کرد که آیا 

بهتراست با افغانستان یکجا شوند و یا با پاکستان باقی بمانند. نامبرده در 

افغانستان و پیشرفتهای پاکستان ارائه مقاله مثالهای زیادی راجع به پسمانی 

داشته بود. یکی از مثالهایش این بود که در همان سال تعداد شاگردان اناث 

نفر بود، درحالیکه تمام محصالن  ۹۰۰۰کالج دخترانه پوهنتون پشاور

  ۳۳نفر میشدند. ۲۰۰۰وشاگردان پوهنتون کابل، در حدود

خواستند با افغانستان بدینسان دیده میشود که زعمای پشتونستان نمی

سرانجام هم معلوم شد که تمام آن لیدران و رهـبران پارتی  مدغم گردند  و 

همبستگی ملی خود را  ۱۹۷۳اقوام صوبۀ سرحد مطابق قانون اساسی  های 

آن  ۱۹۷۳انتخابات سال  با پاکستان اعالم داشتند و مثل عـناصر پاکستانی در  

پاکستان سهیم و ذینفع پنداشتند،  وشت کشور شرکت کردند و خود را در سرن

عـنوان کشور مادر یا مدعی حق تعیین سرنوشت  نه اینکه افغانستان را به 

  داشته باشند. خود در نظر 

 نتیجه:

با اسناد تاریخوارنشان دادیم که بیش ازیکصد و پنجاه سال است که 

تمام زمامداران افغانستان بخاطر بدست آوردن پشاور )قلب پشتونستان( 

امکانات خود را بکاربستند تا چنین داعیه ای را تحقق بخشند، ولی همگی 

سر خود را در این راه از دست دادند تا آنجایی که در دهۀ اخیر موجودیت 

افغانستان بخطر افتاده و هنوز این خطر برطرف نشده است . ما اگر مردیم 

ً وطن پرست هستیم ،باید تالش بکنیم که آنچ ه باقیمانده است ، و اگر واقعا

آنرا از خطر نابودی و تجزیه نجات بدهیم ، نه اینکه با دست  خالی و شکم 

گرسنه درحالی که وحدت ملی ما بیش از هروقت دیگر خدشه دار شده است 

                                                 
 2۵7هفته نامۀ امید،شمارن  - ۳۳
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ادعای تصرف اتک و اثری از یک حکومت ملی  در کشور سراغ نمیشود ،

ل  بی جا وبی وقت  آیا چنین ادعایی  در این اوضاع واحوا را بنماړیم.

 نیست ؟ 

جستجوی یک راه حل عادالنه  می تواند احترام به اراده وخواست         

هر گاه آنها خواسته  باشندگان آنسوی خط دیورند نیز باشد. بدین معنا که 

باشند برای آزادی خویش از قید تسلط پنجابی ها و یا وحدت با افغانستان؛ 

دفاع از آنها را وظیفه خویش شمرده  صورتی مبارزه نمایند، درچنین 

باشند ،  وازجان مایه گذاریم. وهرگاه آنها خواسته باشند ، بخشی از پاکستان  

به اراده آنها احترام قایل شویم  و بیهوده سرخود را به سنگ نزنیم که در 

 ،هیچ امری   شانس پیروزی ندارد.  دنیای امروز بدون خواست مردم 

 ایانپ
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 مقالۀ دهم

 

 آیا داعیۀ پشتونستان  خاتمه یافته است؟
 (۲۰۱۱اپریل ۳۰)نوشته شده در

 

تاآنجا که  بیاد داریم ،مسئلۀ پشتونستان یک بار با استعفای  داودخان 

ً ده سال بعد کسی   ۱۹۶۳  صدارت در  از پست  فروکش نمود وبرای  تقریبا

کار آمدن مجدد داودخان  به قدرت بحیث روی  دنبال این مسئله نگشت ولی با 

پشتونستان در سرلوحۀ سیاست   رئیس جمهور افغانستان ، بار دیگر مسئلۀ 

تربیه وتجهیز  پاکستان به  خارجی افغانستان قرار گرفت. اما وقتی  دولت 

پرداخت و  وگسیل گروه های تخریبی  بسرکردگی ربانی ومسعود وحکمتیار 

جشیر و لغمان وبدخشان وپکتیا وظیفه داد تا  دست اجنت های خود را در پن 

بزنند، با آنکه این گروه ها بسرعت سرکوب ومجبور به فرار  به تخریبات 

مگر دولت  افغانستان مجبور شد برسیاست    دوباره به پاکستان شدند، 

نظرنماید و به توافقاتی برسد تا  خارجی خود در قبال مسئلۀ پشتونستان تجدید 

بدهد ورهبران  آزادی داخلی   به  پشتون ها وبلوچهای آنسوی خط پاکستان 

شان را  از زندان آزادنماید وافغانستان  هم دست از حمایت فراریان بلوچ 

برسمیت بشناسد ودوسیه  پشتونستان را   وپشتون بردارد و هم  خط دیورند را  

افغانستان با  مخالف بهبود روابط ولی چنانکه دیده شد، شوروی که  بسته کند، 

نگذاشت این زخم  اندازی کوتای ثور وقتل داودخان  پاکستان بود، با راه 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان بروی  ناسور التیام یابدو باروی کار آمدن 

میان  مجدداً داعیۀ پشتونستان به عنوان نقطۀ داغ  اختالف  صحنۀ قدرت، 

وز شوروی به افغانستان در دسمبر تجا افغانستان وپاکستان  احیاء گردید. با 

افغانستان بیش از پیش  دست مداخلۀ پاکستان با حمایت غرب در   ۱۹۷۹

  دراز شد .
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  تجاوز شوروی، یک فرصت طالئی برای پاکستان :

بعقیده صاحب نظران ، جنگ افغانستان پس ازتجاوز شوروی ، 

برای دست  ساخت که از آن برای پاکستان مساعد  فرصت  های طالیی را 

تضعیف ناسیونالیسم پشتون استفاده  یابی به آرمانهای دیرینه اش در جهت 

حمایت نمود و  فعاالنه از پان اسالمیسم در میان پشتونها  کند. پاکستان 

پاکستانی در مناطق  سرمایگذاری های بزرگی بر سر احزاب بنیاد گرای 

سالمیزم پشتون در قبایلی نمود. محصول این سیاست ها ظهور نوع جدید ا 

برخی جلوه های آن با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان  منطقه است که 

اسالمیزم را نسبت به  طالبان همبستگی پان  به نمایش گذاشته شد، چنانکه 

پاکستان  وبه خصوص جنرال  نظامیان   همبستگی قومی ترجیح میدهند. 

استراتیژیک و  راستای عمق  جهاد افغانستان را در ضیاء به طور آگاهانه 

  خنثی سازی ناسیو نالیسم پشتون حمایت نمودند.

آنها همچنان این جنبش را با شبکه پان اسالمیسم بگونه ای باهم بافتند 

میان برداشتند. بعد از مرگ  بحیث مرز قبایل  عمالً از  که خط دیورند را 

احیاء گردید. پارلمان دوباره در پاکستان  ، نهاد ۱۹88جنرال ضیاء در

ارگانهای  محلی قانون گذاری  ناسیو نالیست پشتون که در  احزاب سیاسی 

گیری شان  موضع  پاکستان برخی کرسی ها را بدست آورده بودند، در 

را برای صوبه « پشتونخوا» نرمش آورده، به جای اصطالح پشتونستان نام 

وا" ایالتی خاص برای بردند. هدف آنها از کاربرد نام "پشتونخ سرحد به کار  

روبین وصدیقی( اما چنین  پشتونهای شرق خط دیورند است ." )بارنت  تمام 

احزاب اسالمی منطقه قبایلی چندان خریداری ندارد،  اندیشه ای در میان 

همبستگی اسالمی)پان اسالمیزم( اهمیت  همبستگی قومی به  زیرا آنها بجای 

از جان مایه میگذارند تا  بیشتر  می میدهند و به خاطر استقرار شریعت اسال

  به خاطر احقاق حقوق همتباران قومی یا آزادی ملی خود.

بدینسان داعیۀ پشتونستان که از اختالف برسرخط دیورند، سرچشمه          

را بهمراه داشت ،  در واقع  هند وتائید شوروی سابق  گرفتهبود، وهمنوائی 

ویت افراط گرائی درمیان قبایل شد که  تق زمینه ساز توسعه مدارس دینی و 
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برای حمله برمواضع هند  ازدیاد روز  افزو ن  افراط گرایان  نتیجه آن 

حقوق مدنی  برای احقاق  درکشمیر گردید و درضمن ناسیونالیزم پشتون را 

البته  نباید  نادیده گرفت که پس  قبایل از دولت مرکزی به صفرضرب زد. 

گرائی    پاکستان را نیز  دچار  آشوب کرده است و  این سیاست افراط  لگد 

نظامیان کنترول  خود برطالبان پاکستان را  از دست  امروز میتوان گفت 

  پردازند . داده اند و بهاء  این سیاست  را  می 

در هرحال، پس ازشصت سال مبارزه ناسیونالیستهای پشتون ، اینک 

"خیبرپشتونخوا" تغییر    د به صرف نام ایالت صوبه سرح  ۲۰۱۰در اپریل 

آنسوی خط دیورند صاحب نامی شد که بیانگر  یافت و سرزمین پشتونهای 

اس آی و برخی دیگر از رجال  آن نواحی هست . اما آی  مردم  هویت قومی 

از  نیز  خالی را  نظامی پنجابی در تالش اند تا همین نام خشک و 

، زیرا می ترسند که این نام مبادا ناسیونالیستهای پشتون دوباره پس بگیرند

پشتونها  دامن بزند و ادعای استقالل  در وجود  احساسات ملی گرائی را  

  طلبی  را بنمایند.

 

  : ۱۹۹۲داعیۀ پشتونستان بعداز

در   ۱۹۹۲پس از روی کار آمدن دولت  اسالمی  تنظیم ها در 

سیان گذاشته شد. پشتونستان  بسته  و به طاق ن افغانستان بار دیگر دوسیۀ 

مجددی گرفته تابرهان الدین ربانی  رهبران تظیمهای جهادی  از صبغت هللا  

هرکدام  در نزد  احمد گیالنی وغیره چون  وحکمتیار وسیاف و پیر سید 

دستگاه استخبارات نظامی پاکستان دوسیه های تعهدات ضد ملی مبنی بر  

آنها جرئت گرفتن نام پشتونستان  از منافع  پاکستان دارند، هیچ  یکی از دفاع  

وشنیده میشد که در ماه های اول رژیم  وحتی در همان وقت گفته  را نداشتند  

از رهبران تنظیمها دوسیۀ معاهده دیورند را با تمام  اسالمی مجاهدین ،یکی 

وزارت خارجه افغانستان بیرون کشیده   نقشه های وسوابق آن از ارشیف  

  است . پاکستان گذاشته ودراختیار آی اس آی 

سایررهبران تنظمها به تطبیق دیگر دساتیر سازمان استخبارات نظامی 

قدم اول اردوی ملی  افغانستان را  آی( پرداختند ونه تنها در  پاکستان )آی اس 

به توپ  و راکت  و بمب بستند وچنان  منحل کردند، بلکه  شهر کابل را 
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شهریان کابل  برپا  رت هست وبود ویرانی وکشتار مردم وغا محشری از 

اسالمی همزمان با  نمودند که تاریخ نظیر آنرا به یاد ندارد. تنظیم های 

ویرانی شهرکابل تمام تاسیسات زیربنائی اقتصادی وخدماتی  وعمرانی  

  و ریشه برکندند وبه پاکستان برده تحویل دادند. بیخ   ومواصالتی را از 

م( حکومت ۱۹۹۶ -۱۹۹۲ارسالۀ )پس از دورۀ سیاه وخونین چه

رسید که با حمایت آی  ، نوبت به  طالبان متحجر  گلبدین  -مسعود -ربانی  

  ً از آنها نمیتوان توقع داشت که   اس ای  بروی  صحنه قدرت آمدند وطبعا

سازمان استخبارات  پشتونستان  را عنوان کنند،زیرا آنها توسط  داعیۀ ملی 

ه وهدایت میشوند و فاقد احساس و  آرمان ملی نظامی  پاکستان تربیت شد

  اند.

درمدت ده سال  حاکمیت  ضعیف وغرق در فساد حامدکرزی  نیز،    

افغانستان ونه هم  ازسوی  جمهور و  نه ازسوی پارلمان  نه از سوی  رئیس 

تلویزیون ملی  ما کدام صدا وشعاری  مبنی بر  کابینه و یا ازطریق  رادیو و 

میشود که هریک از اشخاص  مسئول  خواهی شنیده نشده  ومعلوم  پشتونستان 

اند ونمیتوانند خود  کرده  ونهادهای مذکور حساسیت موضوع را کامالً  درک 

  را با خطر از جانب پاکستان مواجه سازند. 

 :پارسا بناب -۳

تحلیلگر مسایل پاکستان  ومنطقه  درمورد پیچیده شدن اوضاع امنیتی  

نظامی ارذوی پاکستان  پس از حمالت   تروریستی   و رخدادهای در پاکستان  

جویانه انتحاری گروه طالبان بعد از   انتقام  در  وزیرستان جنوبی وعملیات 

در شهرهای  پشاور و   هللا محسود برمراکز نظامی وامنیتی   مرگ بیت   

برای  که    د ودقیقی دار وغیره، تحلیلی ژرف  الهور  و راولپندی واسالم اباد 

تکمیل موضوع مورد بحث ماکمک میکند ، آنرا از نظرمیگذرانیم. نویسنده 

از احتمال تجزیۀ پاکستان « تازه  جنگ های  پاکستان،جبهۀ  » زیرعنوان 

" ... بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که   سخن زده مینویسد:

صورتی که طرح اول )ایجاد  کردن پاکستان را در  بالکانیزه   امریکا پروسۀ 

در  بطور جدی  یک دولت غیر نظامی تابع امریکا( با ناکامی روبرو گردد، 

، گزارشی از ۲۰۰۵داد. در اوایل سال  عمل خود قرار خواهد  دستور 

سرنوشتی ” کرده بود که پاکستان به  پیش بینی  اطالعات ملی امریکا  شورای 
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دهه کشوری چند پاره شده از جنگ   دچار گشته و طی یک  مشابه یوگسالوی 

رجوع ”).تبدیل خواهد شد  ….. های داخل ایالتی  خونریزی و رقابت  داخلی، 

  ( ۲۰۰۵مارس   ۲، ” نشریه عقربۀ انرژی ” کنید به :  

شورای اطالعات ” خود دولتمردان امریکائی بویژه کارمندان عالیرتبه 

است ( ، بر  ، ” سیا  ” منجمله اداره امنیتی  ۱۶مرکب از   که نهادی “)ملی 

تبدیل ” کشوری درمانده ” پاکستان به   ۲۰۱۵  این عقیده هستند که تا سال 

سابق پاکستان در انگلستان  عالیرتبه   عقیده مامور  خواهد گشت. این کشور به 

سر کنترل  کشمکش بر  به خاطر جنگ داخلی، طالبان گرائی مطلق و ” 

 ”. ه زوال خواهد رفت ب سالح های اتمی اش رو  

امریکا که پایگاه های نظامی متعددی در پاکستان دارد، فضای هوائی 

از  در آورده و  دریک سال گذشته زیر کنترل خود   آن کشور را بویژه 

” ترور بی نظیر بوتو ” و ” تروریسم   جنگ علیه ” به بهانه  ۲۰۰۷دسامبر 

و حمایت از   آموزش  از عنوان بخشی  نیروهای نظامی ویژه خود را به 

داده  و واحدهای ضد تروریستی گسترش ” ضد شورش بومی ” نیروهای 

واشنگتن پست ” روزنامه  )رجوع کنید به گزارشات ویلیام آرگین در    است . 

ماه ” نیویورک تایمز  ” و شماره های  ۲۰۰۷دوم دسامبر های نیمه  ، شماره “

  ( .۲۰۰8ژانویه 

پشتیبانی عملیات جاسوسی مخفی مبتنی بر دامن  استراتژی امریکا با

نظامی از  مالی و  دینی و مذهبی از طریق حمایت های   زدن به اختالفات 

….. اسالم گرائی ، سلفیسم ، المائیسم و  حرکت ها و جنبش های ارتجاعی 

گرایانه خاک پرستی از    طلبانه و الحاق  از یک سو و حرکت های تجزیه 

.در حال    پروژه جهانی امریکا است ” هدف نهائی ” دمت سوی دیگر، در خ

به این نتیجه رسیده اند که پاکستان از  طراحان استراتژی امریکا  حاضر ، 

مخفی آنان و  اختالفات زبانی و ملی آسیب پذیرتر است و حمایت   نظر 

به این سو (  ۲۰۰۵سال های اخیر ) بویژه از سال   در  متحدین انگلیسی شان 

” اجماع ” پاکستان نیز بر اساس این   در  ز "جبهۀ آزادی بخش بلوچستان" ا

  طراحان این استراتژی است .  در بین 

در صد خاک پاکستان را تشکیل داده و از  ۴۰بلوچستان بیش از  –۱ 

ایالت  مردم  ایالت پاکستان محسوب می شود .  بزرگترین  نظر وسعت 
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ملی و مذهبی ) سنی (  –همگون زبانی  ای ه بلوچستان پاکستان دارای رشته 

های ساکن مناطق  بلوچ  و با  یک سو  تاریخی با مردم بلوچستان ایران از 

  باشد . می  عشایر نشین جنوب غربی پاکستان و جنوب غربی افغانستان 

پاکستان دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی و نفت اثبات شده است که  –۲ 

استراتژیکی  توجه  شده و از سالها پیش مورد  واقع بلوچستان  عمدتا در 

اند. در حال حاضر در بین  انگلیس بوده  کمپانی های نفتی امریکا و 

به بی پی )  توان  پاکستان می  بلوچستان  پیمانکاران خارجی نفت و گاز در 

پی ) استرالیا  انگلستان (، ای ان تی ) ایتالیا (، او ام وی )اتریش ( و بی ایچ 

هندوستان نیز قرار است که از  کرد .کریدور خط لوله ایران و  شاره ا ( 

عمیق و نسبتا  عبور کند. بلوچستان هم چنین یک بندر  پلوچستان پاکستان  

ساحل دریای عرب و به فاصله نه چندان  در  گوادر دارد که  مجهز در شهر 

ز آنجا نفت مصرفی جهان ا در صد  ۳۰   دور از تنگه هرمز که نزدیک به 

وصل می  دریای عرب  خلیج فارس را به دریای عمان و  عبور می کند و 

منابع  دارد . به خاطر وجود ذخایر قابل توجه نفت، گاز طبیعی و  کند ، قرار 

ای را در برنامه  دیگر معدنی و موقعیت ژئوپولیتیکی، بلوچستان جای ویژه   

کسب کرده است.  ی جنوبی اطالعاتی و امنیتی امریکا در منطقه آسیا  های 

نشان می دهد که امریکا در جهت تدارک  مدارک موجود   بررسی اسناد و 

راهکار و طرح دوم خود از  پیاده کردن   زمینه و شرایط مطلوب برای 

بلوچستان ) بی ال آ ( حمایت   ارتش آزادی بخش ” بلوچ، بویژه  شورشیان 

  می کند. 

” ماهنامه  ۲۰۰۶ماره ژوئن رالف پیترز کارشناس نظامی در ش

صورت  کند که در  پنتاگون بطور آشکار پیشنهاد می   چاپ ” نیروهای نظامی 

” آزاد ” یا ” بزرگ ” مجزای بلوچستان   تجزیه پاکستان باید کشور مستقل و 

یکی از معروفترین  امریکا (   دوم در ارتش  بوجود آید . پیترز ) سرهنگ 

نظامی  نشریات  مقاالت متعددی تا حاال برای  نویسندگان پنتاگون است که

”   مزبور نظر می دهد که در مرحله بعد ایالت  است . ایشان در مقاله  نوشته 

ً ایالت ” ) شمال غربی پاکستان  سرحدات  پشتون نشین بوده و به  که عمدتا

است ( ، باید از پاکستان جدا ” پشتونستان ”   رسمی معروف به   طور غیر 

بدین  به افغانستان ملحق شود.  ” پیوندهای ملی و زبانی   ” به علت ” و گشته 
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کاهش  صد  در  ۵۰ارضی خود را در حدود  ترتیب، پاکستان عمالً قلمرو 

دریای عربی را که  سواحل خود با  خواهد داد. پاکستان هم چنین بخش اعظم 

اد. گرچه این خواهد د سازد از دست  کشور را به اقیانوس هند متصل می  آن 

دولت اوباما  بطور رسمی از طرف  دوم استراتژی امریکا  طرح در راهکار 

است ، ولی تدارک در آن جهت به عنوان  پنتاگون ، اعالم نگشته  منجمله 

عالیرتبه نظامی  افسران  برای ” ناتو” سازمان  برنامه تمرینی در کالج دفاع  

  می شود .  تدریس 

کوشش می کند که به ” سنتریست ” نوان یک با اینکه اوباما به ع

” و  مثبت داده  توده های مردم بویژه جوانان ، پاسخ   بخشی از خواسته های 

عراق عملی سازد ولی او به  از  نیروهای نظامی آمریکا را ” خروج 

فشار میلیتاریسم   های  در مقابل گروه  هیچوجه اگر حتی بخواهد هم نمی تواند 

در  ” جنگ سرد ” گذشته بویژه در دورۀ بعد از پایان  که در دهه های

پنج مونوپولی بزرگ و  متابولیسم ( نظام رخنه کرده و همراه با  تاروپود )  

راس آن امریکا  نظام جهانی سرمایه در ” مثلث ” جاری  گروهی  رسانه های 

 ”هدف نهائی ” نیت آنها را در مورد   مقاومت کرده و  را تشکیل می دهند 

  تغییر دهد .   نظام که طرح تجزیه پاکستان است 

بر اساس این تحلیل ، خیلی از صاحب نظران ضد نظام بر آن هستند 

با ” سیا  ” ملی منجلمه  داخلی که توسط شورای اطالعات   که سناریوی جنگ 

وزیر امور دفاعی امریکا ( و ریچارد   حمایت و عنایت رابرت گیتس ) 

نوشته شده در انتظار   ” (   پاک  –اف ” در امور  خ سفید هالبروک ) مشاور کا

اوضاع بر   پاکستان است و به عقیده منتقدین سیاست خارجی امریکا ، اگر 

پیش برود خیلی امکان دارد که آن  وفق مراد نومحافظه کاران و نظامیگران  

  ۳4"  تبدیل گردد .” ویتنام اوباما ” کشور به   

شدن  های آقای  پارسا بناب، مبنی بر بالکانیزه امیدواریم پیش بینی 

سرطانی در منطقه تحقق یابد تا همه گی از شر آن نجات   پاکستان این غدۀ 

    یابد.

  ۲۰۱۱اپریل ۳۰پایان 

                                                 
۳4
 تودن . نشریۀ ران ونیز  نشریه "هفته"    - 
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 مچهارمقالۀ 

 

 عامل  وتجاوز شوروی  سه پشتونستان ، کشمیر

 عمده رشد افراطگرائی درمیان قبایل

 

 ؟بریتانیا« سنگر جهل» 

ستان و شاگردان شاد روان میر اکبر خیبر؛ جملۀ نغز وپر مغزی دو

روایت میکنند که نظیر آن را در هیچ قاموس سیاسی یا جامعه شناسی 

نمیتوان سراغ کرد. آن  جملۀ نغز را استاد خیبرمرحوم با تاثر و تاسف در 

مورد قبایل نوار مرزی خط دیورند یعنی " قبایل  آزاد" بکارمی برد 

این جملۀ کوتاه و موجز  را من در   بریتانیا!«  سنگر جهل»  ومیگفت :

مقدمۀ رساله یی زیرعنوان "طالبان ، طوق لعنتی برگردن اسالم" خواندم که  

 در سایت آریائی  به نشر رسیده واکنون نیزدر آن سایت قابل دسترسی است. 

ز آن مقدمه سخنان دلچسپ دیگری نیز داردکه الزم می بینم دراینجا نی 

دم »من آنوقت ها دختر خورد سالی بودم و بعد هم » د:شونده خوامکرراً 

جمله چیزی برداشت نکرده بودم و نمی کردم .  شدم ؛ اصالً از این « بخت 

در سال های به اصطالح جهاد که دو فرزند دلبند خود را از دست دادم و  

ر میکرد . به عظیمی به سراغم آمد ، گاه گاهی این جمله مغـز مرا پ   مشقات 

روز گار خیلی به معانی آن نزدیک شدم . توانستم حدس بزنم  دلیل تجربهء 

وطن تاریخی ما را  اینکه توانسته اند قسمت بس مهم  که انگریز ها عالوه بر 

دیگر توانستند ؛  از پیکر آن جدا بسازند ؛ به دلیل خیانت زبونانهء خیلی های 

آزادی قبایل  » سیلهء پاکستان تحت بهانهء پاکستان را به وجود آورند و به و

پالن نگهداشتن مردمان افغانستان در حالت قرون وسطایی و حتی در « 

شرایط  قرون اولیه یعنی در حالت بشر اولیه را ـ که در برزخ بین انسان و  

  قرار داشت ـ  به راحتی ممکن و میسر گردانند .  حیوان 
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قبیله و مالی دین نفهم و دین  تا اینجا به نظر من چند مشر خاین

که تمام قبیله و تمام قبایل را به بهای ناچیزی میفروختند و  فروش مجرم بود 

  مایهء حیات ایشان همین تجارت نفرت انگیز بود . اصالً علت وجودی و 

اما ده سال اخیر مرا تقریباً به طور کامل به مفهوم مقولهء استاد شهید 

بریتانیا ؛ سنگری فوق ستراتیژیک است و « جهل سنگر » رسانید که  خیبر 

  توان و نباید دست کم گرفت .  آن را نمی 

به نظر میرسد بریتانیایی ها در جمع کشور های استعمارگر قدیم و 

تنها تجارب بسیار دارند بلکه استعداد یاد گرفتن از تجارب و  جدید دنیا  نه 

مردمان و طراحی تاکتیک « ل پاشنهء آشی» کشفیات  قوهء دراکه باالیی در 

مدِت به دست آوردن اهداف خود  در حداقل  ها و استراتیژی های دراز 

  نیمهء جهان امروز را دارا هستند .

وقتی در نظر گیریم که از لحاظ  فکر جهانخواری و جهانتازی ؛ 

حاکمه و مجاری سیاست و ملیتاریزم ایاالت متحدهء امریکا  بریتانیا طبقات 

» میتوان گفت که امروز هم  در قلمرو شیطنِت بریتانیا  ی میکند ؛ را رهبر

این درست است که یهودیان بنا بر برتری مالی  «  آفتاب غروب نمی کند ! 

و اقتصادی و علمی بر امریکا مسلط میباشند و فکر یهودی ؛ فکر توانایی 

طراحی صیهونیزم ؛ ایجاد کشور  است . معهذا  در مسایل کلیدی چون 

استقامت های گوناگون ؛  اسرائیل و تأمین منابع اساسی تغذیه اندیشه ای در 

  دارد . بازهم بریتانیا بر یهود نقش استادی و رهبری داشته است و 

خالصه همانطور که دکتور جان کولمن در کتاب عمیق و لرزانندهء 

 نشان میدهد ؛ حاکمان بریتانیایی منجمله از طریق کاخ«   ۳۰۰  کمیتۀ »

کومت پنهان جهانی ـ کماکان مقام ریاست و رهبری ح جادویی ی ملکه ؛ 

امروزـ را به دست دارند . و کمترین شک میتوان  دنیای  حکومت حقیقی

کنترول زراد خانه های اتومی و هسته وی  داشت که رمز دکمه های ریموت 

اسرائیل و پاکستان را دراختیار  ایاالت متحدهء امریکا و خاص الخاص 

  نداشته باشند !

موازی و هم « پروژه پاکستان » طرح و رهبری و به ثمر رسانیدن 

در اخیر نیمهء اول قرن بیستم ؛ « پروژه اسرائیل » مضمون  با  هدف و هم 

  نبوغ استعماری کم نظیر دیگر بریتانیا میباشد . فقط  مظهر یک 
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گذاشته  بر این بنیاد طراحی و به منصهء اجرا« پروژهء پاکستان »  

استعمارگران بریتانیایی از مطالعات علمی شرق شناسانه و اسالم  شد که 

و گماشته گان « الرنس عربستان »تجارب تاریخی  شناسانه و به ویژه 

« اسالم تقریری » ؛ دریافتند که مسلمان نند او میان ملل نامنهاد هما

استراتیژی  برای تداوم استعمار و متعصبانه و متحجرانه ؛عجب امکاناتی 

ذخایر طبیعی ؛ کثیر ترین  های آن در سرزمین های دارای سرشار ترین 

محصوالت صنعتی وغیره ؛  نیروی بشری ، پهناور ترین بازار های فروش 

لذا می توان با بخش ناچیز پول و مصارفات لشکرکشی  فراهم می آورد ، 

داف را به سرعت از جهل دینی مردمان مسلمان ؛ اه های مستقیم ؛ با استفاده 

جهل دینی  مردمان مسلمان که از  دست آورد .  و سهولت مافوق تصور به 

اسالم ذخیره کرده اند و از آن به  قبل ؛ طبقات و محافل حاکم سنتی در جهان 

  شدت هم مواظبت میکنند !   

تر از  عظیم یضد اسالم محمدی ؛ کشف« اسالم »بدینگونه کشف 

در افریقا و امریکای التین و عظیم طبیعی  کشف منابع کشف امریکا و 

استعمارگران انگلیسی طئ دو قرن لشکرکشی های پر  آسیا بود. اگر اور

جنوب کرهء زمین هیچ چیز دیگر به دست  هزینه و پر تلفات در شمال و 

کافی بود که در ثروت خیز ترین  نیاورده بودند ؛ همین اکتشاف برای شان 

هست که به محض تکیه بر  باور های سخت جانی منطقهء عالم ؛ توهمات و 

 توده های انبوه آن همه چیز را میتوان صاحب شد ؛ در حالیکه نه تنها 

حمد و  بر ضدت نمی شورند که برایت  مالکان این ثروت ها و سرزمین ها

  ثنا و عبادات خود را هم توجیه مینمایند .

 ۱۰۰۰وی وانگلیس ها به دقت کشف کردند که پس از سرزمین بد

و قبیلوی نگهداشته شدۀ عربستان ؛ تیپیک ترین منطقۀ اسالم  فیصد قبیلوی 

با  خرافات ماورا عربستانی هم غنی و سرشار گردیده  تقریری و توهمی که 

دیورند الین و نوار به اصطالح مسلمان نشین جنوبی  نوار قبایلی دو طرفهء 

  و شرقی هند است.

در ؛ با شیر ما« خدای » و « قران» و« ماسال»اینجا چیزهایی به نام 

«   خدا و جبرئیل و مصطفی را» تنها  داده میشود که نه  «بنیادم» مخلوط  به 

به حیرت انداخته است بلکه حیوانات نسبتاً با هوش جنگل ها را هم روده ب ر 
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تازه منطقه ؛ از لحاظ  سوق الجیشی و جغرافیای کوهی ـ جنگلی    . میکند 

مانندی دارد . غیرت جاهالنه و وحشیانه درآن به حدی است که   موقعیت بی

میتوان وفادار ترین و سربه راه ترین عساکر اجیر  از اینجا ؛ تا ابد هم 

امپراتوری بریتانیا استخدام و استحصال کرد.  ارزان و حتی رایگان برای 

ر و در این امتیازات در قیاس با کشور های اروپایی و غربی ؛ اصالً بی نظی 

  قیاس با سایر مناطق آسیا و افریقا کمنظیر بود .  

در نتیجه ؛ استراتیژیست های بریتیش ـ امپریالیزم و از جمله 

پردازان چندین  با سپاسگذاری عظیم از حاکمان و دین « انتلیجنت سرویس »

خالقیت ؛  قرن گذشتهء این سرزمین ها و مردمان ؛ که سخت با نبوغ  و 

های  خدا را از کله و مغز فارغ ساخته و فرماندهی همه اندام  ملیون ها خلق

حرکی ایشان را به شکم و زیر شکم متصل کرده بودند ؛ زمام و افسار حاکم 

محکوم درین مناطق را به کف با کفایت خویش گرفتند که فقط در کمتر از  و 

حامله گی ؛ به زایمان خونین عجیب الخلقه ترین موجود روی  مدت یک 

انجامید ؛ موجودی که نیم تنه و بدنش دراین سر دنیا بود و  مین ـ پاکستان ـ ز

  دنیا ؟! نیم دیگرش در آن سر 

رویداد ها و حوادث ناشی از پیدایش اسرائیل در شرق میانۀ عربی ؛ 

در آسیای مرکزی شباهت های زاید الوصفی دارد که البته دراز  و پاکستان 

قادر نیستند چرا که تسلسل وقایع یعنی سیر  کمر به فهم آن گوش های راست 

  توانند .  تاریخ را دریافته نمی 

پاکستان طئ شصت سال عمر  به اصطالح تاریخش ؛ سه جنگ 

ها جنگ کوچک و هزاران حمله تروریستی علیه هندوستان   بزرگ و ده 

ر انتقام جسارت هندیان را بابت نه گفتن شان در براب داشته و چند برابر الزم 

ً اصل رسال . دائی بریتانیا  گرفته استخ ت پاکستان صیانت  ولی غالبا

مورد « سنگر جهل » آن ) دوطرفه دیورند الین یا همان  هپیشین قلمروی 

میر اکبر خیبر ( و توسعهء آن تا دامنه های هندوکش و حتی تا   نظر استاد 

فقاز، چیچینیا سواحل آمو دریا و حتی حتی حتی تا وادی فرغانه ؛ کوه های ق 

  است .  وغیره 

جنگ صلیبی یا جهاد » خوشبختانه جریانات جهادی  اخیراً در کتاب 

تجزیه بسیار عمیق و در عین حال کامالً ساده  مورد تحلیل و « فی سبیل هللا 
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روشنی نشان میدهد که قرآن و اسالم  و عام فهم  قرار گرفته است و به 

مقام  قدرت حاکمه ـ سراغ  تان ، در محمدی ؛ چیزیست که اصالً در پاکس

۳5نمیشود."
 (سایت آریائی، طالبان ، طور للنتی برگردن اسالمبرای اطالع بیشتر رک: )

* * * 

از پیکر هند به  ۱۹۴۷در اگست توسط استعمار، پس از آنکه پاکستان 

عنوان کشوری مستقل در جنوب شرق افغانستان عرض وجود نمود، بال 

مسلح نموده برای تصرف علیه هند ان قبایلی را ی ازمردمتعدادفاصله 

ن را اتحاد خود با دولت هندوستا ۱۹۴۷کشمیر که مهاراجای آنجا در سال 

بخشی از کشمیر  و دندربرکشیمرحمله ب . قبایلیانبسیج نمود اعالم نموده بود،

 نگر" مرکز کشمیر نشدند.ند، مگر موفق به تسخیر "سریمتصرف شد را

هند و پاکستان هر یک بربخشی از کشمیر تسلط از آن سال به بعد 

یافتند وخطوط کنترول مرزی را بین خود برقرار کردند. مگر تا هنوز 

منازعه بین هند وپاکستان برسرکشمیر دوام دارد و تالش های بعدی پاکستان 

ه بجائی نبرده درعوض چندین هزار جنگجوی افراطی  ابرای تسخیر آن ر

(وبا ۱۹۶۵ن کشمیربه پاکستان به کام مرگ سپرد )را به بهانه الحاق سرزمی

 ی شد.ندادن تلفات سنگین مجبور به عقب نش

خط دیورند از  افغانستان  نیزبا مطرح کردن حقوق پشتونهای آنسوی 

عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد اباورزید و بالنتیجه خشم پاکستان را 

از مناطق اینسوی خط پاکستان به بمباری بعضی  برانگیخت تا آنجا که 

 دیورند مبادرت ورزید . 

اعالم نمود. وداعیۀ   رسماً خط دیورند را ملغا  ۱۹۴۹در هم افغانستان 

پشتونستان را در سرلوحه سیاست خارجی خود گنجانید ، وازطریق برنامه 

" که از کابل رادیوپخش میگردید،می خواست نږرادیوئی "دا پشتونستان زمو

ا را در آنسوی خط دیورند تحریک کند، تا برضد احساسات ملی پشتونه

حکومت نوبنیاد پاکستان قیام نمایند وبرای تشکیل یک دولت آزادملی متشکل 

 ازپشتونها وبلوچها اقدام کنند.

                                                 

 سایت آریائی، طالبان ، طور للنتی برگردن اسالم"  - ۳5



 81     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

البته افغانستان در مدت سی سالی که داعیه "دا پشتونستان زمونږ"را 

 ی به رهبران ومشق میکرد، تا آنجا که برایش مقدور بود، از مساعدت مال

ً یک چنین کمک هایی از ؤر سای قبایل آنسوی خط  دریغ نورزید.طبعا

 طرف دولت هند نیز به رهبران قبایل صورت میگرفت.

حکومت پاکستان نیز اوالً خود را زیر چتر حمایت امریکا قرارداد 

شامل گردید واز طرف دیگر به سازمان استخبارات پیمان نظامی سنتوودر 

ی اس آی"  وظیفه سپرد تا آخرین شیوه های استخباراتی را نظامی خود "ا

برضد این دوکشور بکار گیرد. این سازمان که امروز از قوی ترین 

سازمانهای استخباراتی منطقه است، مرکز ثقل تالش خود را روی اسالم 

؛ متمرکزساخت واز  راییگآنهم در عقب مانده ترین شکل آن طالب  سیاسی

 اهداف سیاسی، نظامی وملی خود وسیعاً استفاده نمود. آن برای رسیدن به 

به کالم دیگر،این سازمان برای خنثی کردن فعالیت های تبلیغاتی 

افغانستان وهند، به جلب وجذب مال ها، مولویها وپیرها وسیدها و رهبران 

مذهبی وروحانیون که در میان قبایل پشتون از اعتبار فراوانی برخورداراند، 

ا دادن امتیازات ومستمری فوق العاده مالی واقتصادی به آنها پرداخت  وب

فقط از آنها خواست تا در میان قبایل تبلیغ کنند که پاکستان یک کشوراسالمی 

است واسالم دین آنهاست که از مرزعالیق  قومی وعشیره یی فراتر مینگرد 

ز یاد وهرکه خود را مسلمان واقعی و پاک میشمارد، باید رسالت اسالم را ا

نبرد و رسالت اسالم جهاد با کفار است وچون هند بربخشی از کشمیر که 

برادران مسلمان آنهاست ، تسلط دارد، باید برای رهائی ونجات مسلمانان 

کشمیر کمر به جهاد بست وبا کشورهند که دین  اکثریت مردم آن 

( برای کشاندن ISIهندوئیزم)بت پرستی( است ،به جنگ وجهاد برخاست. )

و بدام افگندن مردم درجال  روحانیون بهترین چاره را در ایجاد مدارس 

مذهبی و پخش ایدیولوژی افراط گرائی  درنظام درسی دیوبندی  دید که 

 سابقه دیرینه در پاکستان داشت . 

 

 پشینۀ جریانات بنیادگرائی پاکستان :

یک قرن قبل ازتولد پاکستان از بطن استعمار، ترس ازخطرحمله  

 واداشته بود تایک کمربند امنیتی قوی درنوار ها بر هند،انگلیسها راروس
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مرزی شمالغرب هند از قبایل فقیرولی جنگجوی وضد اجنبی پشتون بوجود 

آورد وآنرا با روغن بنیادگرائی دینی تقویت نماید. بنابرین گماشتگان خود را 

از محور خان به داخل قبایل پشتون فرستاد تا از راه تبلیغ دین، قبایل را 

به رهبران مذهبی نزدیک سازد تا بعد آن رهبری  وملک قوم بدور سازد و

زات دیگر بخدمت خود درآورد و درمرحلۀ اول از ارا با دادن پول وامتی

ودرنهایت برضد خطرحملۀ احتمالی روسها برهند سیکها وجود قبایل علیه 

به چنین مامولی  از آنها به حیث دژ تسخیر ناپذیری استفاده نماید. رسیدن

درآن زمان ازعهدۀ هرکسی پوره نبود جزسیداحمد بریلوی ،ازشاگردان 

 عبدالعزیزپسرشاه ولی هللا دهلوی. 

هللا، منشا پیدایش گرایشهاى  هاى دینی شاه ولى   از متها قبل اندیشه

متعدد ومختلف در شبه قاره شده بود. اما آنچه پایه واقعى اندیشه دینى شاه 

  وهابیت  گرى یا بنیاد گرایى از نوع مشابه سلفى داد،  را تشكیل مىهللا   ولى 

وهابیت كرد. شاه ولی  بود، تا آنجا كه دولت استعمارى بریتانیا او را متهم به 

هللا باب اجتهاد راباز نمود، اما هرگز به انگلیسها اشاره ای نکرد، مگرپسر 

هند را دارالحرب   ( فتوای صادر کرد که در آن۱8۲۴-۱۷۴۶اوعبدالعزیز )

 نامید. یعنی کشوری که در آن مسلمانان در تحت سلطه کفار زندگی میکنند و

(.ازاینجا مساله مقاومت ۱8۰۳اطاعت از انگلیسها یک گناه محسوب میشود)

در مقابل کفار به صورت مسالۀ اصلی در می آید ، به این معنی که تصور 

ر شده و بنابرین راه  رهائی میشود، فقط اضمحالل اسالم موجب پیروزی کفا

ار قید کفار دربازگشت جامعه به دامان اسالم است. واین همان خط ثابتی 

است که آنرا نزد بریلوی در مکتب دیوبند، جنبش خالفت مودودی ونهضت 

مقاومت افغان  مالحظه کرده میتوانیم. در نظر اکثر متفکران اسالم حتی 

 ۳6ست.تصور ناسیونالیسم تصوری غیر مذهبی ا

                                                 
۳6
، اولیور روا، اسالم شناس ملروف 90 -۸9اولیور روا،اسالم،ونوگرائی سیاسی درافغانستان ، ص- 

فرانسوی، در مورد افغانستان کتب ومقاالت متلددی نوشته است  که ازجمشه یکی " افغانستان، اسالم 

دارد. وی دراین ا ر درفصل"مبانی بنیادگرائی افغان"متذکر میشود که: افغانستان  ونوگرائی سیاسی"  نام

همیشه درتالقی سه امپراطوری: شبه قارن هند، ایران واسیای میانه، قرار داشته است.گرچه نسیم جنبش 

های مردمی ]در قرون نخستین اسالمی ازغرب[ یلنی ازخراسان ]وسیستان[ به سوی افغانستان وزیدن، 

ما آتش نهۀت های مذهبی که افغانستان را ازقرن شانزدهم تا نیمه قرن بیستم]و تا پایان قرن بیستم[ به ا

آشوب کشیدن از هند آمدن و همیشه درمرزهای  شرقی زبانه  کشیدن است. اقدام شیخ احمد سرهندی در 



 83     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

 سیداحمد بریلوی وقبایل:

اولین حركت شبه نظامى وهابى در میان مسلمانان شمال غربی هند 

آغاز شد. او  ۱8۲۰( در دهه ۱8۳۱ -۱۷۷۶« )سیداحمد بریلوى»توسط 

اولین کسی است که جنبشی را که هم جنبه مذهبی ، هم نظامی و هم سیاسی 

اخت که وظیفه اش بسیج داشته باشد مطرح  کرد. او  به تشکیل شبکه ای پرد

داوطلبان وجمع آوری کمکهای مالی مردم ازسرتاسر هند بود. ظاهراً ادعای 

او این بود که قبل از شروع جنگ با انگلیسها باید پایگاهی  در مرزهای 

شمال غربی در میان پشتونها ایجاد کند. به عقیده اوبرای اعالم جهاد الزم 

به طرفداری از اسالم سوق کرد. است قبل از هرچیز جامعه قبیلوی را 

بنابرین بریلوی به تبلیغ جهاد میان قبایل پشتون پرداخت وکوشید  آنها را به 

ترک آداب ورسوم قبیلوی و پذیرش شریعت اسالمی وادار کند. تالش او به 

سلب قدرت از خوانین به نفع روحانیون تمام  شد و برای اولین بار دعوت 

ار گذاشتن رؤسای قبایل خطاب به ملت اعالم گردید. به جهاد مستقیماً و با کن

یک نظام مالیاتی اسالمی برای تامین مصارف جنگ به میان آمد.حزبی بنام 

"جماعت" پدیدار گردید که هدف اصلی آن تبلیغ درمیان مردم بود. این 

 ۱8۲۶تبلیغات مردم را به قیام مسلحانه دعوت میکرد. قیام مسلحانه در سال 

تحت رهبری رنجیت سنگ صورت گرفت، مگرنبرد با سیکها  علیه سیكهای

به دلیل خیانت برخی ازخوانین محلی  شکست  خورد ) بریلوی درسال 

                                                                                                                   
مذهبی شبه قارن  زمان سشطنت جهانگیرپسر اکبر امپراطور مغو  به صورتی  مداوم موجب تجدید حیات

هند شدن. او لقب مجددالف  انی)نو آور هزارن دوم( را کسب کرد که نشانگر بلدی است پنهانی در بازگشت 

به صدراسالم. )وی جداعشی خانوادن مجددی های  افغانستان است که در قرن نزدهم به این کشور آمدن 

 اند.(

ت که دارای تمایالت عرفانی نمایان تری هللا اس یکی از طرفداران شیخ احمد سرهندی  شان ولى  

بود.اوبه ویژن در موردبازگشائی باب "اجتهاد" اصرارداشت و به طرح مساله اسالم با عباراتی سیاسی 

واجتماعی پرداخت. اوبرای امپراطوران مغولی هند مشروعیت مذهبی قایل نبود وملتقد به نظریه تاسیس 

اعی در مقابل تهدید مرهته ها به دفاع برخاست و اعالم جهاد خالفت بود. او برای برقراری عدالت اجتم

کرد و از احمدشان درانی پادشان افغانستان دعوت نمود که در هند مرهته ها را سرکوب کند. واین دعوت به  

انجامید.از آن به بلد دعوت به جهاد به صورت  17۶1پیروزی بزرگ پانی پت توسط احمدشان  درسا  

 جدید حیات اسالمی در منطقه در آمد. اصشی پایدار در ت
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رود سند را عبور کرده ۱8۲۳توسط سیکها کشته شد.( سیکها در سال ۱8۳۱

 ۳۷پشاور  را متصرف شده بودند.

 مکتب دیوبندی:

یسها که بشدت علیه تسلط انگل ۱8۵۷بعد ازشورش بزرگ هند در 

مکتب ۱8۶۷سرکوب شد، علمایی چون "نانوتوی" و "گانگهی" درسال 

 ا تراپردیش هنداساس گذاشتند.  دیوبند را  در ایالت 

مکتب دیوبند نوآوری  دراسالم  را "بدعت" گفته رد میکند ومعتقد به 

اجرای کامل ودقیق شریعت اسالمی است. در خط طرفداران بریلوی سران 

ی پندارند که الزمه رهائی از قید استعمار آنست که بدواً مکتب چنین م

جامعه را باید اسالمی ساخت. علمای مکتب دیوبندی معتقد به پان اسالمیزم 

اند که این یکی از اصول ثابت نهضت بنیادگرائی واسالمگرائی شبه قاره 

 ۳8هند است.

تبدیل به یك مكتب فكرى خاصی گشت  به تدریج «  دیوبندى»مدرسۀ  

كه امروز به افراد تحصیل كرده در آن مکتب و یا وابسته به طرز تفكر آن 

اطالق مى شود. مكتب دیوبندى پس از اینكه رنگ «  دیوبندى»عنوان 

وابسته به آن با همكارى تعدادى از علماى وابسته  سیاسى پیدا نمود، علماى 

ه وجود ب ۱۹۱۹را در سال « جمعیة العلماى هند»دیگر، گروه  به جناحهاى 

انشعابى آن، تحت  آوردند. پس از تجزیه هند و به وجود آمدن پاكستان، شاخه 

 فعالیتهاى خودرا در پاكستان فعلى ادامه داد.« جمعیة العلماى اسالم»عنوان 

رهبرى مؤسس جدید خود، موالنا بشیر  به «  جمعیة العلماى اسالم» 

یل شد. این حزب، ها تبد مذهبى دیوبندى  احمد عثمانى به حزب سیاسى 

و اقلیت تقسیم گردیده است. رهبرى جناح اكثریت   امروز به دو گروه اكثریت

الرحمان و رهبرى جناح اقلیت را موالنا سمیع الحق به عهده  را موالنا فضل

دارد.این دو رهبر، هر دو متعلق به قوم پشتون هستند و از لحاظ فكرى، 

و صحابه و معتقد به نظریات  طرفداران سرسخت قرآن و سنت و سیره خلفا

                                                 

۳7
 91-90همان منبع، ص- 

۳۸
 9۳ -91همان منبع ، ص - 
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روند. روابط این دو   علماى سلف و مخالف با اجتهاد و تجدد به شمار مى

 دار است.  طالبان بسیار عمیق و ریشه  با گروه «  دیوبندى»رهبر

جریان دیگر اسالمى درشبه قاره هند واکنون در پاکستان، جریان سر 

هبری سرسیداحمد خان ( است. متجددین به ر۱8۹8 -۱8۱۷سید احمدخان )

راه مدارا وهمزیستی با انگلیس را در پیش گرفتند  وجامعه اسالمی را 

بسوی غرب گرائی هدایت کردند. سرسیداحمد با هفکران خود مکتب 

بنیان گذارد. سرسید احمد خان الگوى مسلمان لیبرال در  ۱8۷۷علیگررا در

راجعه مستقیم و محافل روشنفكرى پاكستان شناخته میشود. او معتقد به م

و «  سنت»عنوان بهترین راه شناخت دین بود و نقش  بدون واسطه به قرآن به

داد. سر سید احمد  شناسى دین مورد تردید قرار مى  را در منبع «  اجماع»

گرایى و فلسفه طبیعى قرن نزدهم اروپا   تاثیر مكتب عقل  خان تحت

رین ویژگى در تفكرسید نمود. مهمت قرارداشت و قرآن را تفسیر علمى مى 

سید احمد  احمد خان، گرایش او به نوگرایى غرب بود. گرایش غرب گرایانه 

گرا با او گردید وسرانجام او را متهم  خان، انگیزه خصومت مسلمانان سنت 

به ارتداد و انحراف از دین نمودند . مسلمانان روشنفكر تحصیل کرده و تا 

روند. به قول  ریان دوم به شمارمىاز هواداران ج«   مسلم لیگ»حدودى 

بر اثر فعالیتهای  ۱۹۰۶پوهاندهاشمی،مسلم لیگ)اتحادیه مسلمانان هند( در

 ۳۹آغاخان رهبر فرقه اسماعیلیه ومحمدعلی جناح وشوکت علی ایجاد شد.

سومین جریان فكرى در پاكستان، جریان موالنا ابو العالء مودودى 

در «  اخوان المسلمین»پیروجریان توان آن را  ( است كه مى ۱۹۷۹ -۱۹۰۳)

این كشور بشمار آورد. موالنا مودودى شخصیتى بنیاد گرا و تا حدودى 

هللا دهلوى در قرن هیجدهم میالدى است.  متاثراز افكار اصالحى شاه ولى 

گرى، از نوعى پذیرش روشهاى معاصردر نظام  اودر كنار تفكر سلفى 

آزاد معتقد بوده و  د حزبى و انتخابات باشد. او به نظام چن سیاسى غافل نمى 

 نمود.  را در حكومت دینى تجویز مى  دارى مدرن  هاى دولت  استفاده از شیوه

را «  جماعت اسالمى پاكستان»گروه  میالدى۱۹۴۱مودودى در سال 

بنیانگذارى نمود. این حزب،امروز بزرگترین حزب اسالمى در پاكستان به 

                                                 
۳9
 ۸۵پوهاند سیدسلدالدین هاشمی،جنبش مشروطه خواهی درافغانستان، ص - 
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را قاضى حسین احمد به «  جماعت اسالمى» كنونى آید. رهبرى  شمار مى 

 عهده دارد.

حسین احمد طرفدار وحدت اسالمى و مبارزه با نفوذ فرهنگ  قاضى 

آمیز و غیر انقالبى بوده  غربى است ، اما روش مبارزاتى او كامال مسالمت 

و تحول فكرى فرهنگى را قبل از هر نوع تحولى در نظام سیاسى،الزم و 

در دوران جهاد افغانستان از «  جماعت اسالمى»شمارد.   ضرورى مى

حكمتیار قویاً حمایت مى  جمعیت اسالمى برهان الدین ربانى و حزب اسالمى 

 نمود. 

به نحوى  این سه جریان فكرى همان طورى كه اشاره گردید، هر یك 

بریتانیا داشت كه عمدتا  سلطه  ریشه در افكار علماى مسلمان هند در دوران 

 )دوشیچی، مقصراصلی اوضاع پرتنش پاکستان است! (گشت.   هللا برمى شاه ولى به افكار 

 یک تقسیم بندی دیگر:

بندى دیگرى نیز وجوددارد كه مربوط به مدارس دینى و  "یک تقسیم 

و  شود. در این تقسیم بندى ، اكثر مدارس   علما و روحانیون مذهبى مى

عمده و  فقهى به دو گروه علماى دینى سنتى، از لحاظ گرایشهاى كالمى و

این دو گروه، «.  بریلوى» و گروه«  دیوبندى»شوند، گروه  مهم تقسیم مى

نماینده دو نوع تفكر كالمى و فقهى)در چارچوب فقه حنفى( است كه هر یك 

مستقلى نیز گردیدند. دیوبندیها از نظر  به تدریج داراى حزب سیاسى

آنها مانند وهابیون، در برابر ند.  وهابیت دار اعتقادى، شباهت كلى به 

«  توحید و شرك»هاى اسالمى، حساسیت زیادى نشان داده و از  سایرفرقه

بیشترى  پذیرى دهند، اما بریلویها حالت انعطاف  اى ارائه مى تفسیر ویژه 

دهند.  ارائه نمى    گیرانه  گاه تفسیر سخت هیچ «  توحید و شرك»داشته و از 

«  اولیاء هللا»صوفیانه دارند و در اعتقاد به   یشهاىبریلویها تا حدودى، گرا

 شیعى مى اندیشند. نزدیك به كالم 

 -۱8۵۶بریلوى ) مؤسس مكتب بریلوى، شخصى به نام احمد رضاخان 

جنبش محمد بن عبدالوهاب و  به ( بود. مكتب بریلوى در واكنش نسبت ۱۹۲۱

و علماى دیوبندى پدیدار  هللا،شاه اسماعیل با عقاید دینى شاه ولى  در مخالفت 

«  جمعیة العلماى پاكستان»سیاسى این مكتب در پاكستان، گروه   شد. نماینده

باشد. مكتب  به رهبرى موالنا شاه احمد نورانى و عبدالستار نیازى مى 



 87     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

آید و  شمار مى  به «  دین رسمى»در پاكستان كنونى، نماینده «  دیوبندى»

اهل سنت است .رشد دیوبندیها به دلیل رشد  داراى اكثریت در میان مسلمانان

هاى وسیع عربستان  بنیاد گرایى اسالمى در منطقه و سرمایه گذارى 

بیشترى   وهمچنین حمایت هاى دولت ضیاءالحق و جناح او از آنها، سرعت

 یافته است. 

در پاكستان  عبارتند  ترین گروههاى وابسته به مكتب دیوبندى   عمده

این «.  اهل حدیث»و جمعیت «  صحابه سپاه »، « ى اسالمجمعیة العلما»از:

دیوبندى و داراى عقاید مشابه و شعارهاى یكسان   سه جناح، متعلق به مكتب

واحدى هستند. تنها تفاوت این سه جناح در این است كه  و حامیان خارجى 

به رهبرى فضل الرحمان و سمیع الحق، به صورت «  جمعیة العلماى اسالم» 

كه  است; در صورتى ب سیاسى وارد صحنه سیاسى كشور گردیدهیك حز

نظامى و فرهنگى   به ترتیب به فعالیتهاى«  اهل حدیث»و «  سپاه صحابه»

اند. هماهنگى داخلى این سه گروه درمبارزه علیه مخالفانشان   رو آورده

 باشد.  بسیار قابل توجه مى

اتنگى دارد و با هر سه گروه نامبرده ارتباط تنگ  جنبش طالبان

  ازحمایتهاى معنوى و مادى و حتى انسانى همه آنها در این چند سال

«  اسالم  جمعیة العلماى»برخوردار بوده است. در عین حال، این ارتباط با 

سیاسى در عمل بیش   به دلیل عوامل فرهنگى، زبانى و نژادى و نیز تجربه

 از دو گروه دیگر بوده و هست. 

بوده و در ایالتهاى   الحق، هر دو پشتون ان و سمیع الرحم موالنا فضل 

بلوچستان و سرحد كه موطن اصلى پشتونهاى آنسوی خط دیورند به  

افغانستان،   اى هستند. طالب علوم دینى آید، داراى نفوذ فوق العاده   شمارمى

 اند.   قاره هند داشته  اى با مدارس دیوبندى در شبه رابطه تاریخى دیرینه 

نام پاكستان، اكثر   ز تجزیه هند و به وجود آمدن كشورى بهقبل ا

ادامه تحصیل به مدارس دیوبندي در هند  طالب اهل سنت افعانستان براى 

( كه یكى از ۱۹۲۱ -۱8۵۰رفتند . در دوران موالنا محمود الحسن ) مى 

آید، مدارس دینى زیادى با تفكر   شمار مى علماى نسل دوم مكتب دیوبندى به 

سرحد پاكستان، تاسیس شد. همزمان با این دوره، مدارس   بندى در ایالتدیو

سرحد  حدیث )جناح دیگر وابسته به دیوبند( نیز در ایالت   متعلق به اهل
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و در  غربى بر فعالیتهاى خود افزودند و مدارسى را در اترك، اكوره  شمال

، ۱۹۴۷ایجاد كردند. پس از به وجود آمدن كشورپاكستان در… دره كنر

سرحد  بیشترین طالب اهل سنت افغانستان، مسیر خود را از هند به ایالت 

جنوبى و شرقى افغانستان عمدتاً با  شمال غربى پاكستان تغییر دادند. ایالتهاى 

ارتباط برقرار كردند; در حالى كه والیات  سرحد پاكستان  مدارس ایالت

چستان پاكستان ارتباط بلو  كشور با مدارس ایالت  جنوب غربى و غربى این

برقرار نمودند. نفوذ مدارس پاكستان در افغانستان، از این زمان به بعد كامال 

 محسوس است. 

طرف و مدارس   ارتباط فكرى بین طالب و علماى افغانستان از یك

هاى  تحت نفوذ مكتب دیوبندى در پاكستان از طرف دیگر،در طول دهه 

این ارتباط، تاقبل از دوران جهاد ،  گذشته كم و بیش برقرار بوده است.

حالت طبیعى و آرامى داشت، اماپس از آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شده و 

آلودى به خودگرفت. شتاب این روند زمانى بیشتر محسوس   روند شتاب

  گردید كه پاكستان وعربستان تصمیم گرفتند به جاى حمایت از احزاب میانه

به عمل   ن، از احزاب تندرو اسالمى حمایتدر قضیه افغانستا رو اسالمى 

 آورند.

شاخه فضل الرحمان نیز در طول دوره جهاد «  جمعیة العلماى اسالم»

بلوچستان و سرحد براى  اى را در ایالت  و دهه پس از آن، دامهاى گسترده 

جوان مهاجرین گسترانید... حزب سیاسي  مذهبی جمعیت العلماء   شكار نسل

درصد از مدارس مذهبي پاکستان را در  ۶۵یاني است كه اسالم بخشی ازجر

درصد از شاگردان این مدارس خارجي  ۱۵كنترول خود دارد. بیش از 

هستند. این حزب همچنین با "حركت المجاهدین" نخستین گروه پاكستاني در 

ارتباط  است كه در فهرست سازمان هاي تروریستي آمریكا قرار دارد. " 

 )همان منبع( 
 

 ادگرائی بمنظورخنثی کردن ناسیونالیزم پشتون :بنی 

با چنین سوابقی پاکستان به تاسیس مدارس  مذهبی در سرتا سر 

مناطق قبایلی وبلوچستان پرداخت تا بدینوسیله مردم قبایل رامشبوع از 

اندیشه های بنیادگرائی بار آورده از تعلیمات وآموزش های مدرن وعصری 
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ین صورت فرزندان قبایل با دسترسی به علوم به دور نگهدارد ، زیرا در ا

عصری ،مجهزبا دانش وعلوم معاصر بار می آمدند وآنگاه احساسات ملی 

گرایانه پیدا میکردند و توجه خود را به احقاق حقوق ملت پشتون،معطوف و 

برای  پشتونها حقوق وامتیازات بیشتری ازحکومت پاکستان تقاضا میکردند. 

ک ایالت خود مختار به نام پشتونخوا را با تاسیس مثالً تقاضای ایجاد ی

پوهنتونهایی در مناطق قبایلی مینمودند وتقاضای آموزش به زبان مادری 

خود ) پشتو( را، یکجا با ایجاد نهادهای مطبوعاتی ونشرروزنامه ها و 

رادیوها وتلویزیونهای به زبان پشتورا میکردند و در تمام عرصه های 

صادی واجتماعی همان حقوقی را از دولت مطالبه فرهنگی وسیاسی واقت

 میکردند که برای مردم الهور و پنجاب و اسالم آباد پاکستان داده شده است.

استخبارات نظامی پاکستان در راستای تضعیف ناسیو نالیزم پشتون ، 

ده ها سال است که درمیان قبایل سرحدی ایدیولوژی بنیادگرائی را ترویج 

ا را  از هرگونه داعیه حق طلبی ویا حق  تعیین سرنوشت نموده تا ذهن آنه

خویش منحرف سازد وفقط با پافشاری براسالم واسالمیت به پاکستان هویت 

بدهند ، وازمبارزه برضد استبداد وبی عدالتی های اجتماعی وسیاسی غافل 

 بمانند.

پاکستان برای انحراف ذهنیت ناسیونالیستی قبایل روی  مدرسه های 

سرمایه گذاری کرد وبرای مدرسین این مدرسه ها که وظیفۀ تبلیغ مذهبی 

اسالم وجهاد را به پیش می بردند،معاشات بلند منظور شد. روحانیون ومال 

امامان که دیدند متاع دینی ومالئی شان از طرف دولت خریداری وحمایت 

میشود، در سرتاسرمناطق قبایلی وبلوچستان درمساجد وخطبه های دینی در 

ج وقت نماز، وخارج از اوقات نماز، بجز از اسالم وجهاد با کفار،بحث و پن

سخنی دیگری شنیده و گفته  نمیشد. پابندی مردم به اجرای  مناسک دینی 

چنان زیر کنترول  مال امامان مساجد ومولویهای مدرسه های مذهبی 

قرارداده شد که هرگاه یکی ازنمازگزاران  اهل قریه یک وقت به نماز 

اعت حاضر نمیشد، مورد سوال وبازخواست مال امام قرارمیگرفت  جم

واگرعذرش نزد مالامام قریه  موجه نمی بود،حتی به جزاهای سختی نیز 

 محکوم میگردید.
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بنابرین روحانیون، برای اولین بار درمیان قبایل سرحدی پاکستان از 

را ازاثر  موقف ممتاز و ویژه ای برخوردارشدند و چون این مقام وامتیازات

تبلیغ وترویج اسالم سیاسی با حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان  

بدست آورده بودند ،آنها بقای این وضع را میخواستند وتحصیل در مکاتب 

 عصری را نوعی بی دینی تلقی میکردند.

آنها با موالنا مودودی رهبر وموسس حزب نیرومند اخوانی پاکستان 

نفس میکشیدند وبا تدریس علوم فزیک وشیمی  )جماعت اسالمی( یکسان

وبیولوژی وحقوق و جغرافیا و اقتصاد در مکاتب عصری مخالفت 

میورزیدند. موالنا ابوالعالء مودودی ، مغز متفکر اسالمی پاکستان تأکید 

میکرد که اگر علوم فزیک، شیمی ، بیولوژی)زیست شناسی( ، حیوان 

د بدون تطبیق کامل آن با کالم خدا و شناسی، زمین شناسی، جغرافیا و اقتصا

 سنت پیامبرش ، تدریس شوند، باعث گمراهی جوانان مسلمان میشود. 

شما که برای کاینات » موالنا مودودی این سوال را مطرح میکرد که: 

عمری چند ملیارد ساله تعیین میکنید و نقش خداوند را در آفرینش شش 

اهید جوانان تان مسلمان باقی بمانند؟ روزهً آن نادیده میگیرید ، چگونه میخو

و چطور می توان متوقع اصالت اسالمی آنها باشید، وقتی که به آنها آموزش 

هایی را در زمینهً اقتصاد و حقوق وجامعه شناسی امروزی میدهید که بطور 

 نهادی با آموزش های سنتی اسالم تفاوت دارند ؟" 

می" در مجلس ، با فشارهمین "جماعت اسال۱۹۹۱در ماه می 

نمایندگان پاکستان قانونی وضع شد که از آن پس از ذکر علل و عوامل 

فزیکی در کتابهای درسی خود داری شود. فی المثل انرژی عامل فعل و 

انفعالهای گوناگون شناخته نشود ، زیرا معنی آن برای دانش آموزان این 

است و نه  خواهد بود که عامل این فعل و انفعال ها نیروی الکتریسته

خواست الهی ، و فرمول شناخته شدهً  ترکیب اکسیژن و هیدروژن برای 

پیدایش آب بدین صورت تغییر یابد که ترکیب اتمهای اکسیژن وهیدروژن به 

  4۰شرطی که خداوند خواسته باشد میتواند آب به وجود آورد. "

                                                 

40
 42-۳9داکتر شفا، تولدی دیگر، ص - 
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در همان زمانی که درمیان قبایل سرحدشمال غربی، تحصیل در 

ری از سوی روحانیون وابسته به "آی .اس.آی" نوعی بی دینی مکاتب عص

تلقی میگردید، حکومت  افغانستان به صدارت داودخان  دو لیسه به نامهای 

را با لیلیه  برای فرزندان پشتونستان « رحمان بابا»و« خوشحال خان»

ومناطق سرحدی پشتو زبان کشور در کابل تأسیس کرد که در آنها به 

زبان مادری شان دروس عصری از قبیل:فزیک ، شیمی ، شاگردان  به 

بیولوژی ، تاریخ ، جغرافیا وادبیات پشتو ودرس وطن پرستی وآزادی 

خواهی وحق طلبی داده میشد. بسیاری از شاگردان آن لیسه ها به درجات 

عالی تحصیلی درداخل وخارج افغانستان نایل شدند وبه مقامات بلند دولتی 

د. هدف دولت افغانستان از این برنامه ها بلند بردن سطح درافغانستان رسیدن

علمی وشعور اجتماعی وسیاسی فرزندان قبایلی بود تا در آینده برای مردم 

 خود مصدر خدماتی گردند.این لیسه ها تاکودتای ثور درکابل فعال بود.

مگرپاکستان با تحقق سیاست افراط گرائی خود در مناطق قبایلی 

لیون مردم پشتونستان رامحروم از تعلیمات عصری بار باالتر ازهفت می

آورد که سطح آگاهی شان فقط به اجرای مناسک دینی وچگونگی رفتن به 

دوزخ وبهشت از طریق "جهاد"و "شهادت "خالصه میشود.)میزان باسوادی 

 ٪ است(  ۳٪ درمیان زنان ۱۷در میان مردان قبایل 

ناسیونالیست های پشتون در همینجا باید گفت که پشتونستان  برای 

وافغانستان معنای متفاوتی داشت. برای پشتونهای آنسوی خط دیورند از یک 

کشور مستقل تا یک ایالت خود مختار در چوکات پاکستان را دربر میگرفت، 

وبرای افغانستان از یک کشور مستقل تا یک بخش ضمیمه افغانستان 

هندوستان همواره ابزاری  تعبیرمیشد. اما پشتونستان برای شوروی سابق و

در خدمت اهداف خود شان به حساب می آمد. شوروی ها می خواستند تا 

مانع پیوستن افغانستان به پیمان های نظامی با غرب شوند و پاکستان را از 

طریق افغانستان زیر فشار قرار بدهند. وهندوستان می خواست توجه منابع 

افغانستان ، ازمداخله درمسئله  نظامی پاکستان را با ایجاد ترس از سوی

 کشمیر منحرف سازد.

نخستین نتیجه تالش های "آی اس آی" در راستای ناکام کردن 

ناسیونالیزم  پشتون وافغانستان  این بود که گروهی بزرگ از هواداران 
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جدا شدند  و بنای  ۱۹۵۴"داعیه پشتونستان" از این نهضت در سال 

تند. براثر این از هم گسیختگی  وتفرقه همکاری با دولت پاکستان را گذاش

قبایل آنسوی خط دیورند را به نام "یونت ۱۹۵۶قومی ،دولت پاکستان در

شمال غربی" جزو پاکستان اعالم نمود. واین خبر سبب عکس العمل شدید 

دولت افغانستان گردید وصدراعظم افغانستان داودخان در برابر این تصمیم 

نمود وفردای آن بیرق  قونسلگری پاکستان در پاکستان، نطق با لحنی شدید 

جالل آباد از طرف تظاهرکنندگان به آتش  کشیده شد وبالمقابل بیرق 

قونسلگری افغانستان در پشاور از طرف آن دولت در آتش سوخت وگپ به 

 (.۱۹۵۶سفربری ولشکرکشی شد)

 

 :عالقۀ خودی وعالقۀ بیگانه 

یض نژادی وزبانی یگانه مردمی که درپاکستان با انواع تبع

ومحرومیت ازحقوق انسانی ومدنی روبروهستند و تا کنون از مزایای قانون 

توسط  ۱۹۰۱اساسی کشور محروم وبرطبق مقرره جرایم سرحدی که در 

الردکرزن ویسرای هند وضع شده بود ؛ اداره میگردند ، همانا مردم قبایل 

سیم کرده، یک بخش آزاد پشتون اند. پاکستان قبایل پشتون را بدو بخش تق

آنرا "عالقه خودی" نام گذاشته، بر طبق قانون اساسی دولت فدرالی اداره 

میکند،مانند پشاور، و بخش دیگر از قبیل: وزیرستان شمالی 

وجنوبی،صوات، باجوړ،دیره جات، مومند ،کرم وخیبر،)جمعاً هفت ایجنسی( 

استعمارکنترول  را بنام "عالقۀ غیر" نام گذاشته آنرا مطابق مقررات دوره

 میکند. 

دراین مناطق برطبق مقرره جرایم سرحدی وقتی یک عمل جرمی در 

یک قبیله بروز کند، بجرم این عمل تمام قبیله مجرم شناخته شده جزای 

 سنگینی به تمام افراد قبیله تاسرحد تخریب منازل همگی آنها داده میشود.

توسط گورنر)والی( بقول بارنت روبین وصدیقی:" منطقه قبایلی بیشتر 

ایالت سرحد شمال غربی که مرکز آن شهر پشاور است و توسط حکومت 

مرکزی تعیین می شود،  اداره می گردد. قدرت واقعی در مناطق قبایلی به 

( است. وی در political agentدست نماینده سیاسی) یاپولیتیکل ایجنت 

صادی را به عهده مجموع وظایف قانون گذاری ، تطبیق قانون و مدیریت اقت
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دارد. نماینده سیاسی در واقع هم نقش قاضی را بازی می کند و هم وظیفه 

هیئت منصفه، رئیس سیاسی،باز رسان زندان، مجری قانون ناحیوی و هم 

څارنوالی را در دست دارد. افزون بر آن وی  مسئولیت جمع آوری مالیات 

مین سلسله نماینده را بدون شفافیت  و حساب دهی به عهده دارد. و در ه

 سیاسی امور تمام انکشاف و خدمات اجتماعی را به دوش دارد. 

بیش از یک قرن است که مقرره جرایم سرحدی به مثابه شالقی  

غرض کنترول قبایل آزاد استفا ده می شود. با استفاده ازین مقرره نماینده 

کند و یا"غیردوست" گفته محاصره « خصم» سیاسی می تواند  یک قبیله را

یا می تواند تمام قبیله را به ارتکاب جرمی جریمه نماید. وی حتی می تواند 

تخریب منازل اعضای یک قبیله را به عنوان مجازات به خاطر سر پیچی 

ازحکم  نماینده سیاسی دستور دهد. بد ترین مجازات  زمانی صورت می 

در آن جرم گیرد که به جرم یک فرد در قبیله تمام اعضای قبیله بی آنکه 

تقصیر داشته باشند، مجازات می شوند. قانون برای نماینده سیاسی چنان 

صالحیت داده که می تواند کسی را به زندانی طوالنی محکوم کند بی آنکه 

 شخص متهم حق استیناف را در دادگاه عالی داشته باشد.

مقرره محلی  با قانون اساسی پاکستان که از حقوق اساسی  

احترام به حقوق بشر جهانی حمایت می کند، در تضاد است.  شهروندانش  و

مقرره جرایم سرحدی اعضای قبایل را از  شرکت در فعالیت های سیاسی  

و اقتصادی محروم می نماید. تمام احزاب سیاسی ، سازمانهای کمک 

رسانی، سازمانهای جامعه مدنی از کار در مناطق قبایلی منع شده اند. در 

ازمانهای افراطی اسالمی دست باز برای تبلیغات داده شده حالی که برای س

است. این مال های افراطی بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سیاسی 

 4۱("۲۰۰۵غیر مذهبی، انتخابات را بردند) کمیته حقوق بشر پاکستان 

چنانکه دیده شد پاکستان با اتباع  کشورش دوگونه برخورد میکند. 

اسی دولت فدرال وبا بخش دیگر مطابق مقرره بربخشی مطابق قانون اس

 دوره استعمار.
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 داکتر بارنت روبین وصدیقی، شکست بن بست، سایت آسمائی - 
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ون می نویسد " هجوم بر کلتور این مردم ړنویسنده کتاب دخپلواکی ت 

ملت پنهان بود وتجربه ثابت کرد که محروم کردن پشتون  -در نظریه دولت

های قبایل از حق خود ارادیت، فرهنگ آن ها رامتالشی واین قوم را از 

دست نگرساخته وعقب ماندگی آنرا نهادینه وابدی میسازد. درون تهی و 

عنوان کتاب زبان اردو صرف ۲۵۰۰ببینید به قهقرای فرهنگی ، در بدل هر 

یک عنوان کتاب پشتو ان هم با کیفیت پایین طبع ونشر می گردد که این یک 

 منحصر است. -صوبه سرحد -عنوان هم به منطقه در قلمرو قانون پاکستان

قه پشتون نشین مسمی به پشتونستان در عرصه اقتصادی درکل منط

سهم نرخ تولید در کل  وبه طور اخص در مقایسه سند و پنجاب در سطح 

بسیار نازل قرار دارد. منطقه قبایل درین پروسه شامل نیست زیرا تاهنوز 

دیوار های ضخیم بر دور آن کشیده شده وقانون دوران انگلیس هنوز بر 

 4۲بیق می گردد."قلمرو این خطه تط

 

 تکثرمدرسه های مذهبی در پاکستان :

بنابرگزارش خبرنگاربی بی سی سید انور :شمار مدارس دینی در 

پاکستان به ویژه در ایالت پنجاب رو به افزایش است. بر اساس آمار رسمی 

به اتحاد تنظیمات مدارس در این کشور ارایه  که مسئوالن سازمان موسوم 

  هزار مدرسه دینی در پاکستان ثبت شده است. می کنند، حدود بیست

موالنا محمد حنیف جالندهری، از مسووالن ارشد اتحاد تنظیمات 

سوی مکتب های فکری  مدارس پاکستان می گوید در این مدارس که از 

شعیه، بریلوی و دیوبندی اداره می شوند، حدود دو میلیون نفر به شمول 

  وم دینی اند.زن مصروف آموزش عل شاگردان مرد و 

برخی از سیاستمداران پاکستانی در پاسخ به این نگرانی ها که مدارس 

مهم داشته، می گویند در دهۀ هشتاد  در گسترش بیناد گرایی مذهبی نقش 

نقش  زمانیکه جهاد افغانستان آغاز شد، برخی از مدارس دینی در پاکستان 

اد زیادی از مدارس دینی مهمی در جهاد افغانستان ایفا کردند. پس از آن افر
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در همین رابطه   خوانده می شود، سهم گرفتند. در آنچه که "جهاد کشمیر" 

انگشت اتهام فعالیت گروه هایی که اخیرا به عنوان طالبان پاکستانی ظهور 

فعالیت های خشونت بار می زنند ، نیز متوجه برخی  کرده و دست به 

  مدارس اسالمی است.

بر حزب سیاسی موسوم به "پاکستان سرائیکی تاج محمد لنگاه، ره

پنجاب از سوی جمعیت علمای  پارتی" می گوید بیشتر مدارس در جنوب 

بقول آقای  اسالم )جی یو آی( به رهبری موالنا فضل الرحمن اداره می شوند.

لنگاه: " گروه های موسوم به سپاه صحابه، لشکر جهنگوی، تحریک ختم 

نیز وابسته به جمعیت علماء اسالم )جی یو  ها نبوت و لشکر محمد، همه این

  آی( هستند."

این رهبر سیاسی می گوید: "منطقه سرائیکی از نگاه سیاسی مرکز 

این منطقه برای فعالیت در ایالت  جی یو آی تلقی می شود و افراد زیادی از 

پختونخوا )سرحد سابق( و مناطق قبایلی مورد استفاده قرار می  -خیبر

'مسه کوهته' در   اومی گوید : "زمانی از یک مدرسه در منطقه   گیرند."

طالب برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند ، دو  ۷۰۰نزدیکی شهر مولتان 

جمعیت علماء اسالم برای ابراز تشکر از مسوالن ، از این  وزیر مربوط به 

  مدرسه بازدید کردند."

 

 تجاوز شوروی فرصت طالئی برای پاکستان :

یده صاحب نظران "جهادوجنگ افغانستان پس ازتجاوز شوروی ، بعق

فرصت  های طالیی را برای پاکستان مساعد ساخت که از آن برای دست 

یابی به آرمانهای دیرینه اش در جهت تضعیف ناسیونالیسم پشتون استفاده 

کند. پاکستان فعاالنه از پان اسالمیسم در میان پشتونها حمایت نمود و 

ی های بزرگی بر سر احزاب بنیاد گرای پاکستانی در مناطق سرمایگذار

قبایلی نمود. محصول این سیاست ها ظهور نوع جدید اسالمیزم پشتون در 

منطقه است که برخی جلوه های آن با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 

به نمایش گذاشته شد، چنانکه طالبان همبستگی پان اسالمیزم را نسبت به 

ی قومی ترجیح میدهند. نظامیان پاکستان  وبه خصوص جنرال ضیاء همبستگ

به طور آگاهانه جهاد افغانستان را در راستای عمق استراتیژیک و خنثی 
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سازی ناسیو نالیسم پشتون حمایت نمودند.آنها همچنان این جنبش را با شبکه 

عمالً   پان اسالمیسم بگونه ای باهم بافتند که خط دیورند را بحیث مرز قبایل

از میان برداشتند. پاکستان حاال بهای این سیاست خود را در بدل از دست 

دادن کنترول بر بخش اعظم مناطق سرحدی توسط  گروه هایی که خودش 

 ایجاد نموده، می پردازد. 

، نهاد پارلمان دوباره در پاکستان ۱۹88بعد از مرگ جنرال ضیاء در

ست پشتون که در ارگانهای  محلی احیاء گردید. احزاب سیاسی ناسیو نالی

قانون گذاری پاکستان برخی کرسی ها را بدست آورده بودند، در موضع 

« پشتونخوا» گیری شان نرمش آورده، به جای اصطالح پشتونستان نام    

را برای صوبه سرحد به کار بردند. هدف آنها از کاربرد نام "پشتونخوا" 

خط دیورند است." )بارنت روبین ایالتی خاص برای تمام پشتونهای شرق 

اما چنین اندیشه ای در میان احزاب اسالمی منطقه قبایلی چندان 4۳وصدیقی(

خریداری ندارد،زیرا آنها بجای همبستگی قومی به همبستگی اسالمی)پان 

اسالمیزم( اهمیت میدهند وبه خاطر استقرار شریعت اسالمی بیشتر ازجان 

 حقوق هم تباران قومی یا آزادی ملی خود.مایه میگذارند تا به خاطر احقاق 

درپاکستان که مالها و افراط گرایان اسالمی بیش ازنیم قرن از حمایت 

آشکار دولت برخوردار بوده اند ، از اسالم و قوانین شریعت کامالً استفاده 

ابزاری میکنند. مالها و مدارس دینی درپاکستان امروز هم توسط "جنگ و 

ً کسی  ترور" تغذیه میشوند. تعداد مدرسه های دینی در پاکستان را دقیقا

هزارمیشمارد. دوبرادر مال )مولوی  ۲۰نمیداند. برخی تعداد آنها را تا 

اولی اداره کننده مسجد و رئیس مدرسه  -عبدالرشید غازی وموالنا عبدالعزیز

دخترانه که درحادثه مسجد لعل کشته شد، ودومی مدیر اصلی مسجد و 

( مدعی بودند که -گام فرار در پوشش برقع دستگیر گردیدمدرسه ها که هن

 دختر تحصیل میکنند. ۱۰۰۰۰یا  ۶۰۰۰در مدرسه وابسته به لعل مسجد

بنابر بررسی یک ژورنالیست فرانسوی ،توسعه مدارس مذهبی در 

مرتبه ۲8سپتمبر،  ۱۱صوبه سرحد پاکستان نسبت به سالهای قبل از حادثۀ 

                                                 
4۳
نام ایالت صوبه 2010اپریل 15سا   انتظاربلد از ملاهدن دیورند، اینک در تاریخ  120فقط  پس از - 

سرحد به "خیبرپشتونخوا" تغییریافت وسرزمین پشتونهای آنسوی خط دیورند صاحب نامی شدند که 

 بیانگرهویت قومی شان هست.
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) شش هزار و هشتصد ۶8۷۰تعداد آن به  ۲۰۰۵زیادتر شده است . در سال 

(  بدین حساب ۲۰۰۶رسیده بود.) لوموند دیپلوماتیک مارس  و هفتاد( باب

تعداد مدارس دینی درصوبه سرحد پاکستان  به ده ها هزارباب میرسد. 

میتوان گفت که در هر دهکده وهر روستائی ال اقل یک مدرسه مذهبی 

ست. تولیدات این مدارس به کجا مصروف مغز شوئی فرزندان قبایلی ا

صادرمیشود ؟ بدون تردید اکثریت شان بعد از  مغزشوئی برای جنگ و 

حمالت انتحاری به کشمیر برضد نیروهای هندی ویا افغانستان برضد 

سربازان  امریکائی وناتو گسیل میگردند وثبات وامنیت دراین کشورها را 

 مختل میکنند.

ستان اینست که نیروهای افراطی را در ارتباط به هند موفقیت پاک

همواره برای عملیات جهاد درسرکشمیرباهند آماده کرده است، چنانکه از 

تاکنون  هر روز هند خود را با تهدید افراطیون اسالمی  ۱۹۴۷همان 

پاکستانی روبرو می بیند وهرچندگاهی با اجرای عملیات تروریستی در 

نسانی میگردند و باری همین محالت مزدحم هندی باعث تلفات فراوان ا

و بار  ۱۹۹۹افراطیون با یک حمله برکارگیل کشمیر تحت حاکمیت هند در 

بر پارلمان هند حمله کردند و زنگ خطر درگیری میان  ۲۰۰۲دیگر در  

 دوکشور صاحب سالح ذروی  را بشدت بصدا در آورند.

 بدینسان داعیه پشتونستان که از اختالف برسرخط دیورند، سرچشمه

گرفته بود، وهمنوائی هند وتائید شوروی سابق را بهمراه داشت ،  در واقع 

زمینه ساز توسعه مدارس دینی وتقویت افراط گرائی درمیان قبایل شد که  

نتیجه آن ازدیاد روز  افزو ن  افراط گرایان برای حمله برمواضع هند 

ق مدنی درکشمیر گردید و درضمن ناسیونالیزم پشتون را برای احقاق حقو

 قبایل از دولت مرکزی به صفرضرب زد.

پاکستان به طور فزاینده از نفوذ هند در افغانستان نگران است وقونسل 

گری های هند را متهم به حمایت از ناسیو نالیست های بلوچ از طریق 

مرزهایش با جالل آباد و قندهار می کند. پاکستان نفوذ هند در افغانستان را 

استراتیژیک می بیند و سالها سرمایگذاری ها بر سر برای خود یک شکست 

رژیم اسالمی در کابل را که هندیها را دور از مرز هایش نگهدارند؛ برباد 

 رفته می بیند. 
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 نتیجه :

سه فکتور عمده یعنی داعیِۀ پشتونستان ،مسئلۀ کشمیربین هندو 

راط سه عامل عمده رشد اف۱۹۷۹پاکستان  وتجاوز شوروی برافغانستان در 

گرائی در پاکستان وبه خصوص درمناطق قبایلی آن کشوراست.به عبارت 

 را برجسته  نمود: دیگر میتوان نکات آتی

تهیه وتجهیز یک نیروی رادیکال وافراطی  اسالمی برای جهاد  -۱

علیه هند برسر مسئله کشمیر.مانند لشکر طیٌبه که حدود پنجاه هزار ملیشه 

 اد برای آزاد کردن کشمیراست.مسلح دارد و گروه اصلی در جه

به خاطر خنثی کردن داعیه پشتونستان ،پاکستان تا توانسته به  -۲

ترویج اسالمگرائی وتکثر مدارس مذهبی درمناطق قبایلی پرداخت تا 

بنیادگرائی وپان اسالمیزم را  جاگزین ناسیونالیزم پشتون کند. پاکستان به این 

تبلیغات افغانستان را برای ایجاد  نیت خود موفق گردید، وتمام تالش هاو

پشتونستان به صفر ضرب کرد.وامروز به جای یک حزب نیرومند 

ناسیونالیست پشتون که برای آزادی خود از زیر سلطۀ پنجابی ها برزمد، 

شش حزب رادیکال اسالمی در مناطق قبایلی ظهور کرده اند که هشتاد در 

رگونه روحیۀ همبستگی قومی صد مردم قبایل را بدنیال خود میکشند وبا ه

وپشتونولی وپشتونستان خواهی در تقابل وتعارض قراردارند و احزاب 

ناسیونالیست پشتون ازقبیل : عوامی نیشنل پارتی برهبری اسفندیار ولی،  

وحزب پشتونخوا نیشل پارتی  برهبری محمودخان اچکزی اجازه ندارند در 

یت العلمای پاکستان وطالبان مناطق قبایل آزاد از ترس بنیادگرایان جمع

تندرو پشتون دست به فعالیت سیاسی بزنند. بدین سان پشتونستان خواهی ما 

 به جای نفع به ضرر پشتونهای آنسوی خط دیورند تمام گردید.

بهره برداری سیاسی امریکا از اسالم برای انتقام کشی از اتحاد  -۳

شوروی برافغانستان در شوروی، به بهانه مقابله با کمونیزم پس از تجاوز

، سنت فراموش شده جهاد را دوباره وارد  عرصه زندگی ۱۹۷۹دسمبر

ساخت .وبیش از هروقت وهرچیز دیگر به تقویت وتعمیق بنیاد گرائی 

 درپاکستان ومنطقه انجامید.
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تالش پاکستان برای فراهم آوری شرایطی جهت دسترسی به  -۴  

فغانستان برای کشیدن خطوط لوله بازارهای آسیای میانه وتأمین ثبات درا

های گاز ونفت ترکمنستان به پاکستان توسط شرکت امریکائی یونوکال. 

برآوردن چنین هدفی فقط از توان یک نیروی بنیادگرای اسالمی به نام 

طالبان میسر بود که پاکستان در پرورش وتجهیز آنها نقش سازنده 

خط لوله های گاز ونفت داشت.واگر مخالفت ایران جهت برهم زدن پروژه 

از طریق افغانستان به پاکستان نمی بود ، بدون تردید این شرایط قبل از سال 

سپتمبر اتقاق نمی  ۱۱فراهم می شد، معهذا اگر حادثه شوم   ۲۰۰۰

 ۲۰۰۱افتاد،بازهم  پاکستان وامریکا هردو به این اهداف خود تا پایان 

 طالع طالبان سرنگون شد.سپتمبر،  ۱۱میرسیدند، ولی با رخداد حادثه 

مسعود. در  -جابجائی اسامه بن الدن درافغانستان،به دعوت ربانی -۵

. ا سامه بعد از ورود به جالل اباد تمام کسانى را که آموزش ۱۹۹۶ماه می 

یاد میشدند، از مصر ، « افغان»دهشت افگنى دیده بودند و اکنون به نام 

، عربستان، ایران ،اندونیزیا، سودان، یمن ، تونس، اردن، مراکش، لبنان

مالیزیا،هند و پاکستان و دیگر کشورها، فراخواند وبه سازماندهی ورهبری 

 شبکه دهشت افگنى "القاعده"پرداخت.

، اسامه با ۱۹۹۶بعد از فتح کابل توسط طالبان در سپتامبر 

از جالل آباد به  ۱۹۹۷مالعمررهبر طالبان طرح دوستى ریخت و در سال 

ه شد. آی.اس.آی.درمعرفى اسامه به رهبرى طالبان در قندهار برد

قندهارنقش عمده داشت. آی.اس.ای. با این حرکت میخواست کمپ تربیتی 

دهشت افگنی خوست را که در تصرف طالبان بود، براى تربیه رزمندگان 

 کشمیر به کمک مالى اسامه فعال نگهدارد.

ا درعربستان چون بن الدن هیچگاهی دشمنی خود را از حضور امریک

 ۱۹۹۷اگست  ۷سعودی پنهان نمیکرد، بنابرین وقتی  دو انفجار همزمان در

دو سفارت امریکا را در نایروبى )کینیا( و دارالسالم )تانزانیا( تخریب کرد، 

مقامات امریکائى بال فاصله بن الدن را متهم به انفجار ساختند واز رژیم 

ریکا تسلیم کنند، اما طالبان از طالبان خواستند تا بن الدن را به دولت ام

تسلیمی بن الدن به امریکا خود داری ورزیدند واز دولت امریکا سند اثبات 
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جرم خواستند.امریکا طالبان را مورد تحریم قرارداد و برای سر بن الدن 

 هزاردالری گذاشت. ۲۵جایزه 

سپتمبردر امریکا ومتهم کردن بن  ۱۱رخداد تکان دهنده وناگوار -۶

کشور جهان برای ۴۶در این حادثه، سبب شد تا امریکا با همراهیالدن 

سرنگونی رژیم طالبان ودستگیری بن الدن رهبر القاعده در افغانستان،  

دست به تهاجم تاریخی بزند و دوماه  کامل برسرمردم افغانستان بمب های 

ف هفت هزارکیلوئی بریزد تا طالبان را از قدرت ساقط کند و با همیاری ائتال

شمال به دنبال بن الدن در دره ها وکوه پایه های افغانستان  سرگردان 

بگردد.، درحالی که بن الدن با کمک همین ائتالف شمال به پاکستان انتقال 

داده شد و اکنون هم درپاکستان تحت نظر ومراقبت استخبارات نظامی 

آنکشور درمنطقه چترال مثل یک رهبر مذهبی قابل احترام  نگهداری 

میشود. بن الدن اکنون هم یکی از خطرناک ترین چهره های تروریستی 

برای امریکا وغرب پنداشته میشود . او از هیمنجا زرقاوی را برای عملیات 

انتحاری به عراق اعزام کرد که تا زمان مرگش در اوایل سال جاری 

صدهاعملیات دهشت افگنی را در آن کشور اجرا نمود و هزاران تن از 

 راق وسربازان امریکائی را از زندگی ساقط نمود.مردم ع

حمایت ارتش وسازمان استخبارات نظامی پاکستان از طالبان در  -۷

شرایط جدید که سیل پول وکمک های نظامی امریکا را به سوی پاکستان 

یازده میلیارد دالراز امریکا گرفته بود( ۲۰۰۷سرازیر ساخته،) وتا نومبر 

ژیک آنکشور درافغانستان وهندوستان یکی دیگر برای تحقق اهداف استرتی

 از عوامل رشد افراط گرائی در مناطق قبایلی است.

جنگ امریکا باتروریزم از دوطریق بزرگترین خدمت را به رشد  -8

بنیادگرائی انجام داد. یکی از طریق  کشتار مردم بی گناه درافغانستان 

هیچ مرجعی برای پناه وعراق به وسیله بمباردمانهای زمینی وهوائی که 

بردن نمی یابند ، جز آغوش خون آلود طالبان متحجر که ال اقل دشمن 

نیروهای خارجی اند. یک مورد دیگرهم از یاد نرود که برخوردهای توهین 

آمیز عساکر امریکائی با پشتونهای جنوب وشرق کشور، سبب تنفر عمیق 

ر بی مباالتی نیروهای مردم از نیروهای خارجی شده  و آنهایی را که در اث

خارجی عزیران خود را از دست داده اند، برای انتقام کشی از قاتلین به 
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نومبر  ۲۴سوی طالبان سوق میدهد. به گزارش روزنامه گاردین )مورخ 

جرمن  -(حمالت هوائی درافغانستان چهار برابر عراق بوده است.)افغان

 آنالین(. 

فاقد اهلیت  دیگری از طریق نصب یک حکومت  ضعیف و 

وشایستگی کاری درکابل که در آن جنگساالران وقاچاق بران مواد مخدر 

واسلحه دست باالئی دارند وبا دامن زدن  به نا امنی و فساد گسترده اداری 

وحیف ومیل کردن دارائی های عامه ،غصب زمین وخانه های مردم ، عوام 

کلی نا امید ساخته  الناس را از استقرار امنیت وحاکمیت قانون  درکشوربه

 اند.

ف اهداپاکستان با تحقق سیاست اسالمی سازی جامعه قبایل ، به سوی 

 دارد:  ذیل گام برداشته وبرمی

با رشد وتقویت  افراط گرائی، نیروهای جهادی تازه دمی   اول،

تدارک میکند تا همواره برای حمله بر مواضع هند درکشمیرآماده باشند. 

از سوی  در بنگالدیش ۱۹۷۱کشمیرو برسر ۱۹۶۵شکست باوجود  چنانکه

با کمک اردو وافسران پاکستانی برمنطقه اسالمی  تند روان  ۱۹۹۹در  ،هند

کارگیل کشمیر تحت کنترول هند حمله کردند ونزدیک بود جنگ تمام عیار 

 هردو کشور در بگیرد.

برخی از همین تندروان بر پارلمان هند ۲۰۰۲بار دیگر درسال  و

د وتعدادی  از نیروهای امنیتی پارلمان  را کشتند وقصد داشتند حمله کردن

اعضای پارلمان را گروگان بگیرند مگر به زودی نیروهای کمکی  سر 

 رسید وتروریستان سرکوب وبعضی دستگیر شدند.

با مغزشوئی فرزندان قبایلی شور وهیجانات ملی وقومی  دوم، 

وسوی داده که اکنون  کسی پشتونها راچنان درمجرای  پان اسالمیزم سمت 

 به سرنای "داپشتونستان زمونږ" گوش  نمیدهد. 

،ترساندن امریکا وکشورهای غربی از تروریزم، به منظورجلب مسو

مساعدت های مالی به پاکستان، تا کشورهای غربی پاکستان را سدی بزرگی 

در برابر افراط گرایان وتروریستان بدانند و این سد را همواره با پول 

اگرشکست ، غرب خواب و،  که نشکندامکانات اقتصادی خود تقویت کنندو

 خوشی از دست تروریستان تربیت شده در پاکستان نخواهد داشت.
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پاکستان در راستای ناکام ساختن افغانستان بر سر مسئله پشتونستان 

وتقویت  باتوسل به اسالم سیاسی ویا هندوستان برسرمسالۀ کشمیر،

صدها .زیرا  ه استبه موفقیت های زیادی دست یافت ظاهراً  بنیادگرائی 

مکتب ومدرسه در مناطق قبایلی برای تولید وصدور افراد انتحاری وداعشی 

به داخل افغانستان وهند فعال است. و پیوسته  لشکرهای جهادی را زیرنام  

کشور های منطقه هند وطالب و داعش و مجاهد وانتحاری به افغانستان و

 ا پیامد این سیاست باالخره دامن پاکستان را نیز گرفته است..امصادر میکند

مبارزه طلبی افراطیون اسالمی به نام تحریک طالبان پاکستان از  

آنکشور را به آشوب کشیده است. وزیرستان جنوبی  ۲۰۰۷اوایل سال 

 ۹۰وشمالی و دره سوات وباجوړبه گورستان عساکرپاکستانی مبدل شده و

ی مستقر در مناطق قبایلی توان جلوگیری وخاموش هزار سرباز پاکستان

 کردن این آتش تازه مشتعل شده را ندارند. 

تر افراط   گذرد، پاکستان با شورش های گسترده هرروزیکه می 

گرایان مذهبی خود را روبرو می بیند و این امر  نه تنها  فشارمتحدان غربی  

که میگوید: " پاکستان، را جدی تر میسازد، بلکه بر این نظر سازمان ملل 

 هاست."  نیزمهر تائید می گذارد.              مرکز آموزش تروریست

 ۲۰۰8نومبر  ۲۶پایان 
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 مقالۀ پنجم 

 

 ما اتک میخواهیم وپاکستان متک،

 طالبان چه میخواهند؟
 (۲۰۰7دسمبر۱۰)

 

یعنی بلوچستان « دیورند»شکی نیست که سرزمین های آنسوی خط 

سرحد شمال غربی )پشتونستان( تا قبل ازنخستین تجاوز انگلیس بر  وایالت

بخشی ازسرزمین وقلمرو حاکمیت افغانستان بودند و  ۱8۳۹افغانستان در

مردمان آن با ما از لحاظ زبان و تاریخ و فرهنگ مشترکاتی زیادی دارند ، 

ت اما استعمار انگلیس آنرا در مقاطع مختلف زمانی از پیکر کشور جدا ساخ

و جزو مستعمرات نیم قاره هند نمود و با امضای اسنادی به عنوان قرارداد 

های رسمی بین دولت هند برتانوی و افغانستان به این جدائیها مهر تائید زد . 

کیلومتر  ۲۲۵۰از آن ببعد خط دیورند، سرحد کشور ما را در طول بیش از 

استقالل کامل  با قلمرواستعماری بریتانیا درجنوب وشرق مشخص میکرد.

میالدی نیز نتوانست سرزمین های از دست  ۱۹۱۹سیاسی افغانستان در 

 رفته را دوباره به افغانستان برگرداند. 

هیچ کس نمیتواند در وطن پرستی اعلیحضرت شاه امان هللا و محمود 

طرزی وزیر خارجه دولت امانی شک و تردی داشته باشد. آن دو شخصیت 

مندی خود به سرزمین ومردمان هم نژاد و هم کیش وطن پرست با تمام عالق

آنسوی خط دیورند، پس از دوسال چانه زدن بادولت استعماری انگلیس 

سرانجام مجبور شدند برسر برسمیت شناختن استقالل کامل سیاسی افغانستان 

، از اعاده سرزمین های آنطرف خط دیورند) که البته برای افغانستان کار 

ر مطلوب اصلی یعنی استقالل کامل سیاسی افغانستان ناممکنی بود( بخاط
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که قرارداد  ۱۹۲۱صرف نظر نمایندو در پای سند رسمی استقالل کشور در 

 مرزی دیورند را تائید میکرد، امضاء گذارند.

و تقسیم نیم قاره به دو کشور )پاکستان  ۱۹۴۷پس از استقالل هند در 

ات برخی حلقات ملیگرای و هند( دولت وقت افغانستان تحت فشار احساس

دا پشتونستان »را مطرح کرد وبا نواختن دهل « پشتونستان»افغانی، داعیه 

این پشتونستان از ماست( که دهلی و مسکو برای آن کف « ) زمونگ

میزدند، نقاضت و دشمنی های سیاسی بین پاکستان و افغانستان را دامن زد. 

ن زخم ناسور بر روابط از آن پس پشتونستان بحیث یک قضیه تنش زا چو

دوکشور در عرصه های مختلف اثر نامطلوب گذاشت تا آنجا که در سه دهۀ 

اخیر ضربات کشنده ای از ناحیه پاکستان برافغانستان بوسیله برخی از 

افغانهای اجیر وارد آمده و تا همین اکنون نیز این ضربات بازهم بوسیله 

اسالمی تندرو بر افغانستان وارد افغانها زیرنام طالبان و القاعده و احزاب 

 میشود و مانع برگشت  ثبات سیاسی درکشور میگردد.

برخی از ناسیونالیستهای افغان  مدعی اند که سرحد افغانستان در 

جنوب شرق خط دیورند، نی، بلکه "پل اتک") آخرین محل سکونت پشتونها 

ه حیث مرز در خاک پاکستان( است و باید پاکستان را وادارکرد تا آنرا ب

دایمی با افغانستان برسمیت بشناسد. مگر این وطنداران ما نمیدانند و یا 

نمیخواهند بدانند که چنین ادعایی را درشرایط فقدان توانائی نظامی وسیاسی 

واقتصادی وچه بسا عدم حمایت قبایل آن طرف خط دیورند، نمیتوان تحقق 

بینی نشأت میکند که   بخشید. چنین ادعاهایی فقط ازاحساسات  خود بزرگ

جز ایجاد تشنج  و بازهم عملیات تخریبی وانتحاری بیشتر از سوی پاکستان  

 در افغانستان نتیجه دیگری در برنخواهد داشت .

اگر به تاریخ کشور نظراندازیم، درمی یابیم که استعمارانگلیس قبل از 

ار، بلکه چندین ایجاد پاکستان افغانستان را خنجر زده، آنهم نه یکبار ونه دوب

بار در مقاطع مختلف بخشهای قابل توجهی از پیکر کشور را بریده یا به هند 

براثر  ۱8۰۰برتانوی  یا ایران و یا به  روسها بخشیده است. مثالً: در سال 

تفتین انگلیس بود که خراسان بدون کدام جنگ از طرف زمانشاه به دولت 

ز اعاده نگردید. درسال قاجاری فارس واگذاشته شد و پس از آن هرگ

به تشویق انگلیس بود که رنجیت سنگ برپشاور حمله کرد و آنرا از ۱8۳۲
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چنگ سردار سلطان محمدخان طالیی، برادر امیر دوست محمد خان 

متصرف شد و بعد تالش ها وجانفشانی های امیردوست محمدخان برای 

ود اشغال خ ۱8۴۳اعاده آن جایی را نگرفت وسرانجام انگلیسها آنرا در 

به تصرف انگلیس  ۱8۴۵کردند. تنها پشاور وسند نبودند که تا سال 

و ۱8۶8بلوچستان را اشغال نمود و درسالهای  ۱8۵۴درآمدند، بلکه درسال

بخشهایی از بلوچستان و سیستان به وساطت انگلیس به ایران تعلق  ۱8۷۲

 ۱8۷۹گرفت و هفت سال بعد از ماجرای تقسیم سیستان، یعنی در سال 

انگلیسها با تحمیل قرارداد گندمک بر امیرمحمدیعقوب خان، بخشهای دیگری 

شامل شال ، فوشنج وکوژک ولندی کوتل سیبى ، پشین ، ک رم ، از بدنۀ 

اصلی کشور جدا گردید و در دست انگلیس باقى ماند و در قرارداد نوامبر 

ال ، دیورند با امیر عبدالرحمن خان والیات: سوات ، باجوړ، چتر ۱8۹۳

باشگل ، وزیرستان ، داور و چاگى ، به شمول کویته و چمن  به انگلیس 

 ۱8۷۶تعلق گرفت وبرآن جدائى مهر قانونى زده شد. اشغال پامیر در سال 

به نفع روسها داستانهای دیگری از  ۱88۴و مرو در ۱88۵وجدائی پنجده در

ی افغانستان این بریدنها وبخشیدنها است. پاکستان نیز از بخش های بریده گ

وهند به مثابه کمربند دوم حمایتی هند در برابر پیشروی اتحادشوروی 

 به میان آمد . ۱۹۴۷در

پاکستان   به حیث  میراث خوار استعمار انگلیس، در سه دهه اخیر 

همواره تالش کرده تا با تربیت و تسلیح شبکه های تروریستی برای اجرای 

ا برهم بزند و از طریق استقرار یک عملیات  تخریبی درافغانستان  ثبات ر

حکومت دست نشانده از نوع حکومت طالبان، به عمق استراتیژیک خود 

» دست یابد. تبدیل این کشور به حیث عمق استراتیژیک بیشتر کاپی سیاست 

بریتانیا در سده نزدهم است. سیاست بریتانیا بر این  بنیاد « فارورد پالیسی

ن یک رژیم تحت الحمایه بر سرکار آید که  قادر استوار بود  که در افغانستا

باشد مخالفین را با زور اسلحه و پول تحت کنترول خود داشته باشد. افزون 

ً روسیه و نیزایران  بر آن این رژیم تضمین کند که نیرو های دشمن  عمدتا

نتوانند در آن جای پای داشته باشند. پاکستان نیز از رویکرد های سابق 

تفاده میکند: استفاده از افراطیون  افغان برای ایجاد دولت دست بریتانیا اس

نشانده در افغانستان چندین اهداف را در خود دارد: یکی اینکه جای پای 
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برای هندوستان دراین کشور باقی نگذارد ودیگر اینکه  از معتقدات اسالمی 

سوم افغانها بر علیه هندوستان سکوالر عند اللزوم بهره برداری کند. و 

ناسیونالیست های پشتون و رهبران قبایل دو طرف خط دیورند را تحت نظر 

خود داشته آنها را از داعیه  جدائی و یا  استقالل  پشتونستان  به دور داشته 

 باشد.

پاکستان در طول سه دهه جنگ ونا امنی در افغانستان و مهاجرت 

جرین وبه خصوص اجباری تخمین سه میلیون افغان به آنکشور، در میان مها

در میان تنظیم های هفت گانه جهادی فراوان  سرمایه گذاری کرده و بر 

بنیاد همین سرمایه گذاری ها بود که موفق شد ابتدا ابرقدرت شوروی را از 

ً رژیم حزب  افغانستان با قربانی کردن خود افغانها اخراج نماید وثانیا

دراختیار داشت ، با دموکراتیک خلق را که یک اردوی مجرب و نیرومند 

سقوط مواجه کند. و اردوی ملی افغانستان را چنان نابود نماید، که اینک 

مدت شش سال است که امریکا وناتو تالش دارند تا آن اردو احیاء کنند، 

مگر تاهنوز این اردو به آن حدی نرسیده که توانائی مقابله با طالبان را در 

 هیچ والیتی داشته باشند.

ن ،پاکستان با استفاده از پول وامکانات مالی واقتصادی افزون برای

کشورهای غربی وعربی به جهاد افغانستان، خود را آنقدر تقویت نمود که 

باالخره  صاحب زرادخانۀ اتومی شد و اکنون نخستین کشور اسالمی دارای 

 سالح اتومی است که با کشور هند شانه به شانه میزند. 

ی دید جمعیت اسالمی وشورای نظار در همین پاکستان بود که وقت

تبانی بارهبری بخش پرچم حزب دموکراتیک وحمایت فدراتیف روسیه  

قدرت را درکابل در انحصار خود گرفته  و او نتوانسته حکومت دلخواه 

خود)گلبدین حکمتیار( را درکابل مستقر سازد، بناًء جنگ را در کابل 

ه صدها هزار خانواده از باشندگان وسراسر افغانستان تا آن حد ادامه داد ک

کابل دوباره مجبور به ترک خانه وکاشانه خود شدند و بیش از شصت هزار 

از باشندگان کابل در اثر جنگ های قدرت طلبی میان گلبدین حکمتیار 

واحمدشاه مسعود سربه نیست وشهید شدند و کابل پایتخت افغانستان به خاک 

که درکابل خشتی بر روی خشتی باقی تودۀ موحشی مبدل گردد. پس از آن

نگذاشتند، ومردم بی دفاع از هرچه مجاهد وتنظیمهای جهادی بود متنفر 
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شدند، پاکستان با روکردن قطعه جدید به نام "طالبان" به عنوان یک نیروی 

بنیادگرای رزمی به افغانستان نه تنها حکومت مجاهدین را درهم شکست ، 

٪ خاک افغانستان را به زیر سلطه خود   ۹۰بلکه طالبان ظرف پنج سال 

 درآوردند. 

سپتمبر، امریکا با ائتالفی ازچهل وشش کشور جهان  ۱۱پس از حادثه 

رژیم طالبان  را در افغانستان ساقط ساخت و به مبارزه علیه تروریستان 

القاعده وبن الدن در مناطق جنوب وشرق افغانستان ادامه داد.امریکا که 

حامی بزرگ طالبان است، آقای ریچارد آرمیتاژ سابق میدانست پاکستان 

معاون وزیر خارجۀ خود را به پاکستان فرستاد تا به مشرف بگوید که" اگر 

پاکستان در نابودی گروه های تروریستی با امریکا همکاری نکند، امریکا 

آنکشور را به دوره حجرخواهد فرستاد." پس از این هوشدار امریکا بود که 

ه طور کجدار ومریز،به اجرای یک نقش دوجانبه پرداخت. یعنی پاکستان ب

یک طرف تن به همکاری با ائتالف ضد تروریسم به رهبری امریکا داد واز 

سوی دیگرطالبان را در یک سطح پائین تر زیر چتر حمایت سازمان 

( قرارداد تا عند اللزوم ازآنها برای بی ثبات ISIاستخبارات نظامی خود)

 ستان استفاده کند.ساختن افغان

افغانستان که از همان آغاز به این هدف پاکستان پی برده بود، بارها  

حقیقت رابه مقامات امریکائی گوشزد کرد، اما مقامات امریکائی به سرنای 

افغانستان گوش نمیداد یا اینکه تجاهل عارفانه می نمود. اینکه طالبان با 

که بیش از پنجاه هزار نیروی رزمی  حمایت مستقیم پاکستان با امریکا و ناتو

مجهزبا مدرن ترین جنگ افزارهای جنگی در اختیار دارند، می جنگند و با 

آنکه تناسب قوا میان نیروهای ائتالف به رهبری امریکا با طالبان از هیچ 

نقطه نظری قابل مقایسه نیست، مگر با تغییر در شیوه های مبارزه ومقابله 

تحاری(،واز این طریق ضربه زدن به نیروهای خود )به خصوص حمالت ان

ناتو باالخره ناتو و امریکا و انگلیس را به این امر وادار ساخته اند تا طالبان 

را دست کم نگیرند و به دولت کرزی مشورت بدهند که با طالبان وارد 

 مذاکرات صلح شود. 

باری وزارت دفاع انگلیس به پارلمان آنکشورنیزگزارش داد که 

ن افغانستان را نمیتوان  از طریق نظامی حل کرد و باید به طالبان حق بحرا
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 ۲۳(، سازمان ملل متحد روز bbcمشارکت در قدرت داده شود. بگزارش)

سپتمبراعالم آمادگی کرد تا در مذاکرات میان دولت و گروه طالبان از طریق 

نمایندگی های سیاسی خود در افغانستان و با همکاری بزرگان قومی، 

 میانجیگری کند.

آقای تام کونیکس، فرستاده خاص سازمان ملل متحد در امور  

افغانستان، قبل از ورود به افغانستان در نیویارک گفت که مذاکره با طالبان 

از این جهت مهم است که وضعیت کنونی در افغانستان، تنها از راه های 

کابل با تاکید  نظامی حل نمی شود. نمایندگی سیاسی  سازمان ملل متحد در

بر این موضوع که باید از راه های سیاسی و مسالمت آمیز بحران جاری در 

افغانستان را حل کرد، عمالً به جمع نهادهایی پیوسته است که برای نخستین 

بار، در تالش فراهم کردن زمینه برای آغاز مذاکرات میان طالبان و دولت 

 افغانستان هستند. "

به کابل طی یک مصاحبه اظهار داشت که  تامکونیکس پس از ورود

حمایت میکند وتا این حمایت دوام داشته باشد،دامن  جنگ  پاکستان از طالبان

از افغانستان برچیده نخواهد شد. بدون تردید کلید حل مشکل افغانستان در 

جیب پاکستان است و این پاکستان است که به طالبان دستور میدهد چه بکنند 

  وچه نکنند؟

لومدارطالبان، که نه از سیاست بوئی می برند ونه دارای شخصیت مع

های میباشند که خیر وطن را برخیر پاکستان ترجیح دهند،در صورتی 

حاضر به مذاکره با دولت خواهند شد که پاکستان به آنها اجازه چنین 

مذاکراتی را بدهد، زیرا طراح اصلی مذاکره و شرایط مذاکرات طالبان با 

نستان، سازمان استخبارات نظامی پاکستان است و این سازمان تا دولت افغا

به اهداف استراتیژیک خود در افغانستان نرسیده باشد، هرگز از توطئه علیه 

 افغانستان دست نخواهد گرفت .

( طالبان ۲۰۰۷اکتوبر۱۵در به گزارش تلویزیون آریانا از کابل)

ام زندانیان طالبان وتعیین واگذاری ده والیت در جنوب کشور را با رهائی تم

جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان ظرف شش ماه ازشرایط 

 مذاکره با دولت وانمود کرده اند .
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تقاضای واگذاری ده والیت جنوب افغانستان به طالبان، نخستین گام به 

سوی تجزیه افغانستان  وپیوستن مناطق پشتون نشین جنوب وشرق به 

در  ۱۹این همان سیاست انگلیسی "فاروردپالیسی" در قرن  پاکستان است.

منطقه است. وبرای رسیدن به این هدف عملیات انتحاری طالبان بیش از هر 

وقت دیگر اکنون در کابل و والیات جنوبی افغانستان چنان  شدت گرفته که 

 داد و ویالی شورای ملی و مردم کابل را به اسمان بلند کرده است.

ریکا با ائتالفی از چهل کشور جهان پیشرفته با مبارزات پس وقتی ام

بی امان برضد طالبان تاهنوز نتوانسته در برابر دسایس وتوطئه های 

پاکستان، کدام موفقیتی را نصیب شود، چگونه افغانستان بی ثبات با دست 

خالی وبدون حمایت قبایل عقب خط دیورند خواهد توانست پاکستان را تا 

عقب براند و او را مجبور نماید که مرز افغانستان را پل  پل اتکآنسوی 

  اتک بشناسد؟

شکی نیست که مردم افغانستان مردمان دلیر و آزادی دوستی اند و 

همانگونه که در برابر شورویها باهم متحد شدند و چون مشت کوبنده در 

نه دهـن شورویها کوبیدند، و دشمن را از کشور بیرون انداختند، اما متاسفا

که پاکستان در میان گروه های جهادی وطالبان افغانستان در مدت اقامت 

شان در آن کشور چنان نوکران حلقه به گوشی برای خود خریده وتربیت 

کرده است، که هـرطور دل پاکستان بخواهـد ، بدون آنکه یکنفـر 

 سربازپنجابی را در مقابله با افغانها بفـرستد، توسط همان نوکران زرخرید

میتواند نیات شوم خود را بر ما تحمیل کند. طالبان به رهـبری مالعمر و 

حزب اسالمی به رهبری حکمتیار ومولوی حقانی قوماندان پرنفوذ جهادی 

افغان در آنسوی  خط دیورند در تبانی با سایر گروه های جهادی و تنظیمی 

دست دارند ، برگ برنده را در  I.S.Iافغان که هنوزهم  سر در آخور 

پاکستان داده اند، که میتواند افغانان را به هم اندازد تا بر سرهمدیگر خود 

بکوبند وکانون جنگ را درکشور ما گرم نگهدارند. هم اکنون پاکستان از 

جهالت و فقر ونادانی وبی خبری  طالبان به عنوان نیروهای رزمی سوء 

 کشور میگردد.  استفاده میکند و مانع بزرگ استقـرار وثبات  و امنیت در

دو تجربۀ  موفـقانۀ پاکستان در سرنگونی دولت های افغانستان توسط 

خود افغانها، گواه این امر است که با وجودکمک و مداخلهً مستقـیم ابر 
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قـدرت امریکا در ائتالف با چهل کشور دیگر، به شمول ناتو، در ظرف 

برنگشته است و  سالهای پس از سقـوط طالبان، هـنوز امنیت به افغانستان

نهاد های بین المللی از عـدم ثبات و امکان باز گشت طالبان به قـدرت  

توسط  پاکستان، ابراز نگرانی میکنند. امروز جنگ، جنگ زمان است نه 

جنگ مکان،جنگ زمان را فقط با دانش نظامی وسیاسی  واقتصادی 

گردن وحرف  ونیروهای اطالعاتی مخفی میتوان  برد، نه با پنداندن رگهای 

های میان تهی  غیر معقول . ودرحالی که هیچگونه چراغ سبزی از جانب 

خود قبایل  برای الحاق شان به افغانستان وحتی برای استقالل خودشان دیده 

 نمیشود،ادعای "دا پشتونستان زموژ" ادعای درستی به نظر نمی اید.

 ز سرحداین گذاری بر قـسمت هایی اطرح اعمار دیوار حایل و یا م

میان دو کشوراز سوی پاکستان به  این منظور مطرح شد  تاهم از جامعه 

میلیون دالر از  ۷۰۰جهانی برای تحقق این پروژه پول بگیرد )چنانکه مبلغ 

امریکا دریافت کرد( وهم به افغانستان نشان بدهد که اینک برآنسوی خط 

ند. پاکستان با دیورند حاکمیت دارد وهرچه بخواهد با آن خطه معامله میک

هـزار سرباز خود در نوارخط  دیورند ، در برخی موارد در  ۹۰استقرار 

داخل ساحۀ افغانستان به جلو آمده و پوسته های سرحدی ساخته است، زیرا 

میداند که افغانستان دچار بحران بی امنیتی و بی ثباتی داخلی از دست  

اق چیان مواد مخدر حمالت طالبان و جنگ ساالران  ائتالف شمال و قاچ

 با پاکستان را ندارد. است و در شرایط  فعلی توانایی مقابله 

اخیراً تعدادي از مقام ها و پژوهشگران مراکز تحقیقات استراتژیک  

پاکستان در بحثي در مورد "امنیت منطقه آسیاي جنوبي" در شهر برلین 

اهنوز به نکته هایي رابیان کردند که ت۲۰۱۰آلمان، درتاریخ نهم دسمبر

به گفته  جنرال   صورت رسمي از سوي مقام هاي پاکستان مطرح نشده اند.

 ۱۴۰پسته مرزي با افغانستان  دارد و در مجموع  8۲۱ورکزي ، پاکستان 

هزار سرباز پاکستاني در مرز میان دو کشور مستقر هستند. آن ها از 

  .مرزي دارندپسته  ۱۱۲افغانستان و نیروهاي ناتو انتقاد مي کنند که فقط 
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پاکستان بدون پروای  مردم افغانستان وجامعه جهانی بازهم با اعـزام 

ملیشه های طالبان به داخل خاک ما وضع را بحرانی تر میکند و گناه عدم 

همکاری خود را با ایتالف بین المللی به گردن افغانستان می اندازد. آیا این 

پوستۀ امنیتی بسازد ودهات به سود ماست که بگذاریم پاکستان در خاک ما 

وقریه جات و کاریزها ومزارع افغانی را در حیطه قلمرو خود در آورد و 

دل خوش کنیم که : هر چه رحیم وردک وزیردفاع کرزی ما به این حرف 

)سخنی که پاکستان میکند پروا ندارد، ما خط دیورند را برسمیت نمی شناسیم.

 نگار تلویزیون آریانا گفت.(وزیر دفاع افغانستان به جواب پرسش خبر

همانگونه که پیشبینی  میشد در جرگۀ امن ، یکی از سخنرانان 

پاکستانی مسئله برسمیت شناختن خط دیورند را مطرح کرد، اما این 

موضوع از جانب افغانها مورد تبصره یی قرارنگرفت ودر قطعنامۀ جرگه 

ماه اگست  ۱8یخ نیز بدان اشاره ای نشد.ولی پس از ختم جرگۀ امن،درتار

موالنا فضل الرحمن ، رهبر جمعیت العلمای پاکستان که آشکارا از طالبان 

حمایت میکند،وتاثیر عظیمی برطالبان دارد وجرگه امن کابل را تحریم نموده 

افغانستان اگر بود، طی سخن رانی درپاکستان به ارتباط خط دیورند گفت:" 

 " به رسمیت بشناسد! آرزوی امنیت را دارد، باید خط دیورند را

این اظهارنظرموالنا فضل الرحمن، رهبرمذهبی ائتالف ششگانه 

)متحده مجلس عمل( که اداره بلوچستان و صوبه  سرحد را نیز به عهده 

داشت ، باید مورد توجه جدی مقامات افغانی قرارمیگرفت، زیرا این سخنی 

فوذ و دوست است که به جای دولت پاکستان از سوی یک رهبر ایالتی پرن

بسیار نزدیک پرویز مشرف ابراز شده ونباید آن را یک اظهار نظرساده 

وسطحی تلقی کرد. ولسی جرگه افغانستان بر این اظهارات موالنا فضل 

در جلسه رسمی خود) به شکل فورمولیتی ۲۰۰۷اگست  ۲۵الرحمن روز 

در گواینکه زیرعریضه یی هدایتی داده و امضاءکرده باشد(  آنرا دخالت 

امورافغانستان وانمود کرد. مگر برعواقب اظهار نظر موالنا فضل الرحمن، 

که بیانگرنیات اصلی پاکستان است،  تماسی نگرفت و در جهت خنثی کردن 

 ترفندهای جدید پاکستان، دستورالعملی  به مقامات مسئول افغان صادر ننمود. 

اي امریكا تعجبب آور اینست كه چرا تمامي مقامات عالی رتبه كشوره

و اروپا كه براي حل اختالفات میان افغانستان و پاكستان به منطقه مي آیند، 
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اول سری به افغانستان میزنند، ولی همینکه به پاکستان  می روند وبا مقامات 

آن کشور به مذاکره می پردازند، مغلوب سیاست هاي پاكستانی شده دوباره 

ری برای رفع این اختالفات ناکام به کشورهای خود برمیگردند وهیچ کا

 نمیکنند؟

به تکرار میگویم که من از پاکستان و حتی از نام ناپاک آن نفـرت 

جزاین «  توانابود هرکه دانا بود» دارم ، ولی باید پذیرفـت که معنی سخن 

نیست که هرکه دانا تر است،توانا تراست وهرکه نادان تراست، ضعیف تر 

ل توانمندان استند. پاکستان امروز صاحب است و ضعیف ترها همواره پایما

قـدرت اتمی در همسایگی ماست و یگانه ابرقـدرت جهان، امریکا برای 

تحقـق نقـشه های ستراتیژیکی خود به پاکستان بیش از افغانستان اهمیت قایل 

است. اردوی پاکستان، ششمین اردوی بزرگ جهان است. این کشور دارای 

پوهنتون میباشد  ۲۳ایالت خیبرپشتونخوا دارای پوهنتون است وتنها در ۱۴۳

که تاسطح دکتورا در آن امکان تحصیل وجود دارد. دانشمندان پاکستانی بی 

 حساب است ودر اکثرکشورهای جهان دارای شغل های علمی میباشند. و...و

پاکستان اگر نخواهـد نه امنیت راه های ما از دست چریکهای طالبان  

نه مال التجاره افغانی صحیح و سالم وارد افغانستان مصئون خواهـد بود و 

خواهـد شد، نه وسایل بازسازی کشور تامین خواهـد شد و نه ما افغانها 

ازجنگ دست خواهیم گرفـت . پاکستان دشمن محیل و در وضعیت فعلی 

نسبت به افغانستان  قـوی تراست. با این دشمن  در شرایط مودجوده دست و 

یتوانیم مگر اینکه صبرکنیم تا ما هم صاحب اردوی قوی پنجه نرم کرده نم

ویک پارچه ونیروی ذروی  بشویم آنگاه اگر توانائی داشتیم فرزندان این  

 وطن حق خود را از آن کشور بازخواهند گرفت .

جستجوی راه حل اختالفات برسرمعضلۀ خط دیورند با پاکستان، این 

زندگی در صلح وصفا  وامنیت همسایه در به دیوار به معنی جستجوی راه 

است. و بی توجهی به آن به معنای گذاشتن مردم در رنج نا ارامی ونا امنی 

وهردم شهیدی بدست افراط گرایانی بیرحم است که هیچ حریمی اخالقی 

وانسانی رانمی شناسند. باید  بلند پروازی های بچه گانه را کنار بگذاریم تا 

 ن به اتک، متک را ازدست ندهیم .خدای نخواسته بجای ادعای  رسید
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افغانستان است تا درصورتی که  اما این وظیفۀ هرافغان  ونیز دولت

خود پشتونهای آنسوی خط دیورند داعیه تشکیل دولت  مستقل پشتونستان را  

 مطرح کنند، ازاین داعیه  حمایت بنماید.                 

 ۲۰۰۷دسمبر۱۰پایان 
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 مقاله ششم

 

 

 آیا خطرتجزیه افغانستان را تهدید میکند؟

 
 

 هشدار یک قوماندان ناتو:

 ۲۰۰۷دیوید ریچاردز، قوماندان ناتو درافغانستان در اوایل نومبر 

گفته بود: "درجنوب  وشرق افغانستان قبایل پشتون مسکون اند و درآنجا 

ردد. همرزمان ناتو امکان دخالت نظامی کوتاه مدت یگانه راه  حل تلقی میگ

متیقن اند که الترناتیف غیر نظامی در برابر طالبان راه موفقیت میباشد. به 

همین منظورباید راه حل برای وضع دشوار افغانستان دستیاب گردد، درغیر 

آن تجزیه افغانستان را تهدید میکند که نتایج غیر متوقعه برای کشورهای 

ً پاکستان در برخواهد  ٪  ۲۲داشت. پشتونهای پاکستان همسایه، خاصتا

اردوی آن کشور را تشکیل میدهند وخواب یک پشتونستان آزاد را می بینند. 

این عالیم از "خط دیورند" هویداست که سرحد بین افغانستان وپاکستان را 

میسازد. برای طالبان این یک رویاست، درحالی که برای ناتو، یک مانع را 

جرمن آنالین،  -) پورتال افغانن غیر ممکن است."تشکیل میدهد که برآن موفق شد

 (۲۰۰7نومبر7مقالۀ آقای کریم عطائی "آیا افغانستان را تجزیه تهدید میکند؟"در 

آیا این گفته قوماندان ناتو که میگوید:"الترناتیف غیر نظامی در برابر 

طالبان راه موفقیت میباشد." به این معنی نیست که: آنچه طالبان میخواهند 

 اید به آنها داده شود؟ب

طالبان در آن زمان جدائی ده والیت پشتون نشین جنوب وشرق   

کشور را ازدولت افغانستان خواسته بودند. به نظرمیرسید که هدف طالبان 

گرفتن سهمی درحکومت نیست ، بلکه تسلط بر بخشهای جنوب وشرق 

واال آنها چرا کشور است تا امارت اسالمی خود را درآنجا پایه گذاری کنند، 
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والیات شمال و یاغرب کشور را نکردند؟  تقاضای حکمفرمائی خود بر

میخواهند که پاکستان به آنها دیکته  معلومدار طالبان حکومت بروالیاتی را

چون اکمال پشت جبهه طالبان برای پاکستان در والیات شمال و یا  کند. و

ا بر والیات هم مرز غرب کشور دشوار است، بناًء پاکستان سلطۀ طالبان ر

 . خود میخواهد تا نیات بعدی خود را تحقق بخشد

کشورتحقق یابد،  شرق  حال اگر چنین امری درحق  والیات جنوب و    

است. برای  تجزیه افغانستان برداشته شده  اولین وبزرگ ترین گام به سوی  

، در قلمرو افغانستان نا امن  هیچ فرقی نمی کند که این والیات به جای  ناتو 

والیات  خود  امریکا باشد؟ و وقتی طالبان براین  پیمان  پاکستان دوست وهم 

پاکستان  تردید بعد برکابل ونقاط دیگری که  ومحکم کردند، بدون  را جابه جا 

آنگاه با مداخالت   نظردارد، به پیش روی خود ادامه خواهند داد و  در 

ائتالف شمال وطالبان شدت  میان جنگ در  کشورهای ذینفع)روسیه وایران( 

وروسیه(  کشور های بزرگ)امریکا  و سرانجام با پا درمیانی  می یابد، 

میگردد ، ومعلومدار پاکستان به  فراهم  شرایط برای تجزیه کامل کشور 

ودر  نخواهد شد پل متک در گلوگاه هندوکش قانع  ازدسترسی بر  چیزی کمتر 

   . جبران کرده خواهد بود یش را بنگالد دادن  این حالت ازدست 

در مورد حل بحران افغانستان مطرح  Cو   B, Aطرح   ۳تاکنون 

 شده است. 

 ۱۳۹۱انگلستان در تابستان « ایندی پندنت»روزنامه   طرح انگلیسی:

( از طرحی برای افغانستان خبر داد که به زودی این خبر نظر ۲۰۱۲) 

 ط با افغانستان را به خود جلب کرد.های مرتب مداران و رسانه تمامی سیاست

نماینده حزب محافظه کار انگلیس « توبیاس ال وود»این طرح توسط 

 و مشاور وزارت خارجه در امورپارلمان این کشور تهیه شده است.

بر اساس این طرح، افغانستان به هشت بخش که در اطراف مراکز 

، «مزار شریف»، «هرات»، «قندهار»، «کابل»اقتصادی این کشور شامل 

گیرند، تقسیم  شکل می« بامیان»و « خوست»، «جالل آباد»، «قندوز»

 ها در دست طالبان خواهد بود. شود و کنترل تعدادی از این بخش می

های مختلف  ها به وسیله شورایی که نماینده گروه هر یک از این بخش

رجی کشور خا ۲موجود در افغانستان هستند اداره میشود و بوسیله یک یا 
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قدرتمند هم پیشنهاد  صدراعظم گیرد، در طرح وی یک  نظر قرار می تحت

 شده است.

در آن زمان عنوان شد که طرح الوود به مقامات آمریکایی و پاکستانی 

هم ارائه شده است.وی چندی پس از آن در مصاحبه دیگری اعالم کرد این 

 گزارش بر اساس سالیق مردم افغانستان تنظیم شده است.

لیسها که برای تحقق برنامه های استراتیژیک خود به فکر تجزیۀ انگ

طرح دیگری را ارائه « توبیاس الوود»کشورها استند، این بار از طریق

 معروف شده است. Cکردند که به پالن 

نک »گفته میشود طراح اصلی این نقشه هم دونفر انگلیسی هریک 

م حزبی اش در همفکر وه« پدی اشدوان»، رهبر حزب لیبرال، و«کلگ

این طرح را ارائه کردند وخواستار تجزیۀ افغانستان شدند.  ۲۰۰۹سپتامبر 

تجزیۀ افغانستان)پالن بلیک ویل سفیرپیشین امریکا درهند( هم با   Bپالن 

 مخالفت مردم ونیروهای وطن پرست به جائی نرسید.

براساس این طرح ، نظام ریاستی به پارلمانی تبدیل میشود ورئیس  

مت مرکزی هم، به جای مقام ریاست جمهوری، در پست صدارت قرار حکو

میگیرد. دراین طرح ادارۀ چند منطقه از این مناطق به طالبان سپرده میشود. 

احتماالً منظور از چند منطقه، سپردن هر منطقه به یکی ازشاخه های طالبان 

وفساد است. بهانۀ "الوود" برای ارائۀ چنین طرحی بروز مناقشات قبیلوی 

لجام گسیخته دولت، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان میباشد که 

به هرج ومرج می انجامد،اماواقعیت چیز دیگری است. بدون شک این تیر 

بزرگ مردم و « نه»دشمن باز هم بجای هدف بخاک خواهد نشست وبا یک 

 عناصروطن پرست روبرو خواهد گشت.

تالش های دیگری هم برای تجزیۀ البته قبل ازاین طرح ،طرح ها و

کشور ارائه شده است که هیچ یک راه بجایی نبرده است. پیشینۀ مفکوره 

تجریۀ افغانستان به دهه هشتاد قرن بیستم برمیگردد. پس از تجاوز شوروی 

برافغانستان وبعد از آنکه جنبش مقاومت برضد تجاوز شوروی به اوج خود 

به دو بخش )شمالی وجنوبی( از طرف  رسید، زمزمۀ های تقسیم افغانستان

برخی حلقات حزب دموکراتیک خلق که بقای خود را درکابل در خطر می 

شنیده میشد و برای این منظور بخشی از اپارات  8۰دیدند، درنیمۀ دهه 
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دستگاه حکومت به شهر مزارشریف انتقال گردید و یکی از معاونین 

ازماندهی یک چنین منظوری صدارت بنام نجیب هللا مسیر غرض تنظیم و س

به بلخ گسیل شد. اما تغییر رهبری در اتحاد شوروی که تغییر رهبری در 

افغانستان را نیز بدنبال داشت ودکتور نجیب هللا را روی کار آورد، مانع 

 Aتحقق چنین طرز دید وبرآوردی گردید. ازاین طرح به عنوان طرح 

 تجزیۀ افغانستان یادشده است.

 

 :رطرح های دیگ

بی نظیر بوتو صدراعظم پاکستان نیز باری بفکر تجزیه ۱۹۹۱در 

افغانستان افتاد و راه حل معضله این کشور را با تقسیم آن میان پاکستان و 

ازبکستان و ایران مطرح نمود، مگرچون امریکا از تمامیت ارضی 

افغانستان حمایت کرد، طرح بی نظیربوتوناکام شد.)رک: مقدمه یی 

 ( ۳۶۱روپیامدهای آن در افغانستان، ازنگارنده ، صبرکودتای ثو

پس از سقوط دکتور نجیب هللا و تبارز جنرال دوستم در رأس جنبش 

ملی شمال، یک بار دیگراین اندیشه تقویت یافت و نسیم این اندیشه با 

به خراسان خوش »افراشتن شعاری در دروازه جنوبی تونل سالنگ که : 

هنگامی که سروکله طالبان در پشت  ۱۹۹۴وزیدن گرفت. در « آمدید!

دروازه های کابل دیده شد، جنرال دوستم اخطار داد که در صورت پیشروی 

طالبان بسوی شمال هندوکش ، او جدائی شمال را از جنوب اعالن خواهد 

نمود. این مصادف به زمانی بود که جنرال عبدالرشید دوستم دولتکی در 

و پول چاپ میکرد و آن پولها در چلند  درون دولت ربانی ایجاد کرده بود

افتاده بود. دوستم ضمن سفرهایی به امریکا، مقامات امریکائی را درجریان 

گذاشته بودکه قصد دارد بخش شمالی هندوکش را از پیکر افغانستان جدا 

اعالن کند، ولی جواب رد شنیده بود که امریکا از تمامیت ارضی افغانستان 

ب حتی در روزنامه های معتبر استرالیا در همان حمایت میکند. این مطل

 وقت نیز بچاپ رسید .

در مسکو « ایزویستیا»در روزنامه پر تیراژ  ۱۹۹۴درسپتامبر سال  

از قول اداره استخبارات خارجی روسیه مطلبی پیرامون تجزیه افغانستان و 

ید الحاق بخش شمالی آن به تاجکستان ازجانب برهان الدین ربانی به نشر رس
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ً موضوع  که سر وصدای بسیاری را درمطبوعات روسی بلند کرد، عالوتا

درسرویس جام جهان نمای رادیو بی بی سی نیز انعکاس یافت، و سرانجام 

ربانی مجبور شد از اظهار چنین نظری انکار کند.مگر تحقیقات بروس 

و نامبرده ازقول  ریچاردسن نشان میدهد که این خبرواقعیت داشته است

ل لیاخوفسکی مولف کتاب" تراژیدی وشهامت افغان")که به زبان جنرا

تصویراز جنگ شوروی  ۳4۰صفحه و 8۰۰انگلیسی ترجمه شده و شامل 

آن کتاب تمام نامه های  6۷4تا  6۳۰درافغانستان است( ودرصفحات 

خصوصی وقراردادهای رسمی احمدشاه مسعود  با اولیای امور شوروی 

احمدشاه مسعود پالن تجزیه افغانستان را از ابتدا درج است.... مینویسد که: "

روی دست داشت. تا کشور "تاجکستان بزرگ" را تحت زعامت خود تاسیس 

 (۱6، ص۱۰۰کند." ) آئینه افغانستان، شماره 

پس از سقوط طالبان با قوت امریکا، و برسرقدرت آمدن ائتالف 

ۀ فدرالی ساختن شمال،همزمان با تسوید قانون اساسی جدید، بار دیگرزمزم

افغانستان وتقسیم آن به هفت ایالت بزرگ از طرف دشمنان وحدت ملی ودر 

رأس  داکتر عنایت هللا شهرانی مقیم امریکا مطرح گردید  که با مخالفت 

شدید عناصر وطن پرست افغان در داخل وخارج  کشور روبرو گردید ویک 

جه شدند وافغانستان بار دیگردشمنان تمامیت ارضی افغانستان با شکست موا

بحیث یک کشور واحد ومتمرکز وتجزیه ناپذیر در قانون اساسی جدید مسجل 

گشت وتیر دشمنان بخطا خورد. کشوریکه پس از سقوط طالبان، با وجود 

نیروهای امریکا وقوای بین المللی ناتو تاهنوز فاقد امنیت سراسری و یک 

ران محلی چون دولت مقتدرمرکزی است و در هرگوشه آن جنگ ساال

سلطانی مطلق العنان حکومت میکنند و با قوتهای تنظیمی تحت فرمان 

خویش مانع تحقق امنیت برای بازسازی کشور و حتی خطر برای جان و 

مال و زندگی مردم و موسسات کمک رسانی بین المللی میگردند، ادعای 

ی فدرالیسم به معنی فرار از مرکز و ایجاد حکومت های ملوک الطوایف

 درتحت سلطه همان جنگساالران مسلط بر سرنوشت مردم محل است .

در كشورهایي كه نظام فدرال در آن ها ایجاد شده است وجود یك 

اقتصاد قدرتمند و یك ارتش نیرومند نیاز قطعي است؛ در حالي كه افغانستان 

هم نخواهد بود.بر اساس  ۲۰۱۴صاحب هیچ كدام از این ها نیست وتا سال 
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درصد جمعیت افغانستان را پشتون ها تشكیل ۴۴ایندگان پارلمان،حضور نم

مي دهند. در میان این قوم، عقیده اي مبني بر تشكیل حكومت پشتوني در كل 

افغانستان و حتي برخي مناطق كشورهاي همسایه وجود دارد كه ضد هر 

گونه تجزیه  افغانستان است. به این ترتیب، اولین مانع بزرگ تجزیه 

  .ان، پشتون ها هستندافغانست

با توجه به ساخت و بافت قومی و زیست بومی جامعه ما، فدرالیزم به 

معنی تقسیم رسمی کشور از روی قوم و لسان وکشیدن هویت های کاذب 

ملی است . فدرالیزم به معنی رسمیت دادن و تعمیم بخشیدن به تبعیضات 

قومی است.  نژادی ، لسانی و فرهنگی میان مردم بر حسب پیوند های

تراشیدن از میان مرتجع ترین احزاب وخون  فدرالیزم به معنی رهبر

ریزترین افراد برای مردم مناطق مختلف کشوراست. فدرالیزم بمعنی به 

عقب راندن نیروهای روشنفکرترقی پسند است که برای استقرار یک نظام 

م سکوالر و غیر مذهبی و غیر قومی، مبتنی بر برابری و برادری مرد

کشور، تالش میکند. هرنوع تالش بر ای تعریف حاکمیت ملی بر حسب 

قومیت ، به بهانه حل مسئله ملی ، تالش خاینانه است که به یک فاجعه ملی 

منجر می شود و بنا گزیر کل مردم را به کام خود میشکد. ابعاد فاجعه ایکه 

کند، چنان تحقق این افق ارتجاعی قوم پرستانه میتواند در کشور ما ایجاد 

عظیم خواهد بود که رویدادهای یوگوسالویا در قیاس با آن رنگ می بازد . 

و در یک کالم طرح فدرالیزم، زمینه ساز یک کشمکش خونبار و طوالنی 

در سطح کل کشور است ، که طراحان اصلی پشت پرده از آن سود خواهند 

  برد، نه مردم افغانستان.

 

 طرح رابرت بلیک امریکائی:

 سفیر سابق امریکا درهند،« رابرت بلیک ویل»۲۰۱۱گست در ا

تجزیۀ افغانستان را به شمال وجنوب مطرح کرد. دراین طرح جنوب 

افغانستان به طالبان واگذار میشد وشمال آن به دراختیار مخدومین امریکا می 

ماند، به شراط اینکه امریکا درافغانستان پایگاه نظامی احداث کند وطالبان 

 Council on»بلک ویل در حاضر عضو اندیشکده  شوند.مزاحمش ن
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Foreign Relations » است که بر سیاست خارجی آمریکا متمرکز کرده

 است. 

بر اساس استدالل وی تنها علت جنگ پرهزینه کنونی برای این است 

نشین را در کنترل خود داشته باشند و به  خواهند مناطق پشتون که طالبان می

نشین جنوب و شرق افغانستان  یشنهاد کرد که مناطق پشتونهمین دلیل وی پ

به طالبان واگذار شود.الزم به ذکر است که پس از « لغمان»تا « قندهار»از 

معاون نماینده سابق سازمان ملل در « پیتر گالبرایت»رابرت بلک ویل، 

 نشین افغانستان تأکید کرده بود. افغانستان هم بر طرح تجزیه مناطق پشتون

ح رابرت بلیکویل مبنی بر تجزیۀ افغانستان به مثابۀ زنگ خطری طر

به صدا در آمد وسبب عکس العمل های شدیدی در میان روشنفکران 

وعناصر ملیگرای افغان وحتی حکومت افغانستان گردید. یکی از دالیل غیر 

موجه رابرت بلیک این بود که میگفت: در افغانستان از زمان تاسیس تا 

مرکزی قوی وجود نداشته است،اما تاریخ گواهی  ت یک دولت امروز هیچوق

تا قبل از کودتای ثور، برای  ۱۹۷8تا  ۱88۰ادعا از  میدهد که برخالف این 

همواره حکومت مرکزی قوی وجود داشته  مدت یک صدسال درافغانستان 

 است.

در تمام بخش های اداری کشوروالیان و حکمرانان وحکام  و عالقه  

با اعزام یک  صالحیت الزم برخوردار بودند و حتی یک عالقدار داران از 

عسکرمیتوانست مالیه را جمع آوری کند ویا تمام اهالی یک محل را به 

عالقداری احضار و اوامر حکومت مرکزی را به آنها گوشزد و آنها  مرکز 

مرکز آگاه ومتعهد به اجرای کاری بنماید. بنابرین این ادعا  را از دستورات 

حکومت قوی مرکزی وجودنداشته ، از بیخ  که درافغانستان هیچوقت یک 

امریکائی ها بود که بعد از سقوط  وبنیاد غلط است وهمین طرز تفکر غلط 

ساالران و قاچاق بران  طالبان  دوباره قدرت را بدست قوماندانان وجنگ 

 به مال مواد مخدر قرارداد که  جز غارت وچپاول وتجاوز ودست درازی 

وناموس مردم  کدام کارنامۀ دیگری نداشتند ومردم خاطرات نفرت انگیزی 

در خاطر داشتند ونتیجۀ چنین تصامیم عاقبت نه اندیشانه، ظهور نا  از آنها 

سال اخیر درکشور است که اکنون نیروهای خارجی  آرامیها وآشوب های نه 

فرقه های قومی  بدنامی میخواهند با ایجاد ت وامریکا برای نجات خود ازاین 
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داخلی پرت کنند وخود گویا  کشور ما را تا به پرتگاه  تجزیه  وجنگ های 

 آبرومندانه بدر روند!!

سیاسی خویش تحت عنوان  -جناب داکترفاروق اعظم، در مقاله تحلیلی

ومسایلی  ، به نکات « نکته درباره حقیقت تجزیه ناپذیری افغانستان   ۱۳»

مداران وزارت خارجه امریکا وسایر صاحب تماس گرفته  که اگر سیاست

خارجی حاضر در صحنه سیاسی افغانستان آنرا بخوانند وخود را با  نظران 

اجتماعی اقوام افغانستان آشنا بسازند، حاجت به مطالعۀ  ده  ترکیب  بافت و

نیست. داکتر فاروق اعظم  که خود فرزند  غلط دیگران  ها کتاب راست و

مصایب   فرازهای مشکالت و اک است  و از تمام نشیب وآگاه همین آب وخ

سال پسین  بخصوص از بحران نه  افغانستان درجریان سه دهه اخیر و

بقول خودش در جستجوی " گمشده افغانستان")صلح  بدرستی آگاه است، و

وامنیت( است،  در چند سال اخیر رنج سفرهای طوالنی را برخود هموار  

صاحب نظران افغان در کشورهای  کثریت روشنفکران وا ساخته و با 

دیدار وگفت وگو نموده است و در خود  اروپائی وامریکائی از نزدیک 

مشران  با بزرگان و  افغانستان نیز به اکثر والیات افغانستان سفر کرده و

مشورت  وصاحب نظران افغان ، برای برون رفت از بحران موجوده به 

میتوان گفت که وی شخصیت آگاه  ومطلع از اوضاع سیاسی پرداخته است ،

در این مقاله خود سنگ تمام گذاشته و در جمله  نظامی کشوراست و  -

  میتوان همین مقاله را درشمار بهترین ها بحساب  آورد.  مقاالت 

دلیل در ارتباط به عدم  ۱۳آقای داکتر فاروق اعظم در این مقاله ، 

ستان ارائه میکند که پنج تای آن به عنوان عوامل عمده  افغان امکان  تجزیۀ 

  کشورکفایت میکند. از آنجمله اند: جهت غیرقابل  تجزیه شدن 

حب وطندوستی که در اکثریت قاطع مردم ما موجود است،  -"اول 

تعلیم یافته گان و عملهء استعمار که منافع خود را  بجز مشتی ناچیزی از 

اجانب می بینند.  شماِر این دالالن سیاسی،  الت همیشه درتشنج، جنگ ومداخ

  فیصدی کل نفوس کشور نمی اید.   اجیران بیگانه و خائنین به اقوام خود در 

تاریخ و روابط مشترک دیرینه بین طبقات مختلف مردم  -دوم

همسایګان ما بین خود روابط نزدیک مثل ازدواج  افغانستان. افغانها برخالف 

  دارند.  مناطق یکدیگر  و تعایش باهمی در
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اسالم روح مشترک همه اتباع کشور و رمز محکم وحدت ملی  -سوم

برهر دولت مردمی در  علیه شوروی آنرا به ثبوت رساند.  ماست. مقاومت 

امروز در قلب  افغانستان الزم است که این روح و این رمز را تقویت بخشد. 

های  شتون هستند در خطبه شهر کابل اکثریت امامان مسجد]مساجد[ که غیرپ

نماز جمعه بر امریکا علناً بد میگویند و مردم را درمقابل مهاجمین خارجی 

دعوت میکنند. در سفر بنده به مزارشریف، شبرغان، سرپل، تا  به نفرت 

ازبک و ترکمن مرا مهمان میکردند و در صحبتهای  هرات، علمای تاجک، 

پشتونهای زیر بمباردمان امریکا  شان افغانستان را اشغال میگفتند و با 

طبقه حاکم  دلسوزی داشتند. در همسایگی ما، در ایران، شیعه ها که 

افغانستان  کشور]استند[ وطنداران سنی خود را مسلمان نمیدانند درحالیکه در 

ما شیعه را مسلمان و با سنی برادرمی دانیم. شما هیچ سنی را در ایران در 

، والی و حتی ولسوال نمی یابید. درحالیکه در وزیر، سفیر، جنرال مقام 

تاریخ ما شیعه ها را درین مقامها داشتیم و حتی امروز  افغانستان در طول 

سفیران و جنراالن ارشد شیعه و از  معاون رئیس دولت، وزیران، والیان، 

 اقوام اقلیت هستند. 

موجودیت پشتونها در شمال کشور. چهل فیصد کل نفوس   -چهارم

پشتونها تشکیل میدهند. گرچه درمجموع در اقلیت هستند  ل کشور را شما

قوم دیگر زیادتراند. این سبب شده که هیچکس  ولی به تنهائی نسبت به هر 

اظهار آنرا نمیکند. حتی بلیک ویل،  درآنجا تجزیه را عملی نمیداند و جرئت 

 کرده ارائه را غانستاناف تجزیۀ نظریۀ که درهند، امریکا سابق دپلومات

وجود پشتونها را در شمال افغانستان مشکل بزرک در راه عملی کردن این 

نقشه میداند.  

در مناطق پشتون نشین اقلیتهای قومی بودوباش دارند. مثالً، در   -پنجم

جود دارند که والیت پشتون نشین است تاجک و شیعه زیاد و هرات که یک 

آنوالیت در دست شان است. در وقت حامد کرزی به  اقتدار، کسب وتجارت 

شده و بر تعداد شیعه ها درآن والیت  ده ها هزار هزاره در آن والیت اسکان 

تاجک در مرکز،  افزوده است. در فراه که یک والیت پشتون نشین است 

هلمند به  باش دارند. در آناردره و دیگر ولسوالیهای آنوالیت به وفرت بود و

هزارها شیعه و هزاره اسکان شده اند. در قلب شهر کندهار، شیعه ها که از 



 123     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

آمده اند زندگی میکنند؛ دفاتر و کسب وکار شهر عمدتا دردست ایشان  ایران 

پکتیا و پکتیکا نیز وضع  است. در مرکز شهر غزنی تاجک ها اند. در 

کافی  ، زرمت و ارگون بتعداد بهمین منوال است؛ تاجک ها در گردیز

حضور دارند. در مراکز والیات لغمان، ننګرهار و کنرها به هزارها فامیل 

بودباش دارند. کابل که والیت پشتون نشین است در مرکزش هزاره و  تاجک 

اند. این بافت قومی عمال تجزیه کشور را مشکل ساخته  تاجک در اکثریت 

  است]ناممکن میسازد[."

یازدهم  در مورد خطرات احتمالی از چنین حادثه یی ودر بند 

تجزیه افغانستان، پاکستان که یک کشور ضعیف  میخوانیم: "  درصورت 

ملیون نفوش پشتونش با  ۴۰  البنیه است بدون شک تجزیه خواهد شد و 

بسیاری  افغانستان یکجا خواهد شد. همسایه دیگرما، ایران، نسبت به 

خود جراحت پذیر است و دشمنان دور و نزدیک کشورهای منطقه از درون 

منتظر فرصت اند وکوشش خواهند کرد که کشوری بنام ایران در نقشه  شان 

های دیگر ما ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان و حتی  باقی نماند. همسایه 

"   بدین سان 44اند سخت معروض خطرند. قرغزستان که هنوز مستقر نشده 

ده با واقعیت نگری نکاتی را برجسته ساخته که باید از دیده میشود که نویسن

سوی تمام صاحب نظران خارجی مورد توجه عمیق  قرارگیرد. همچنان به  

بندیازدهم این مقاله باید یادآورشد که براستی هم این خطر بیش از  تائید از 

هنگام  فراهم خواهد شد که پشتونهای دوطرف خط  هرزمان دیگری آن 

پشتون، در چارچوب یک کشور تک  پنجاه  میلیون -کمیت چهل دیورند با 

جنگجو در تحت تاثیر  قومی ظهور نمایند و بعد به حیث یک قوت سخت 

صدور  تبلیغات بنیادگرایان اسالمی  منطقه والقاعده قرار بگیرند و برای 

امارت اسالمی نوع طالبانی بسوی شمال وجنوب وغرب وشرق خود 

ً امنیت  کشورهای آسیای میانه وآسیای بیفتند. در آ بحرکت  نصورت طبیعتا

را نیز سخت دچار بی ثباتی خواهند کرد. ازاین جهت  جنوبی وجنوب غربی 

برای موافقان او وهم برای مخالفان او  مقاله جناب داکتر فاروق اعظم  هم 
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الهام بگیرند ودر صحبتها  ایجاب  دوباره خوانی را میکند تا موافقان از آن 

  نرانیهای بدان توجه داشته باشند. وسخ

با درنظرداشت اظهارات مقامات مسئول ناتو وجنراالن انگلیسی 

ومنابع سازمان ملل متحد میتوان خطر بی ثباتی کشور را تا مرز تجزیه آن 

توسط ایادی وعمال پاکستانی در تبانی با ایاالت متحده وناتو بیش از هروقت 

 دیگرمد نظر داشت.

تمام عناصر وطنخواه از تمامیت ارضی افغانستان که  بنابرین باید

ضامن هستی ملی وموجودیت تاریخی ماست، دفاع نمایند. امروز افغانستان 

بیش از هروقت دیگر بامخاطرات جدی از سوی همسایه های خود) بوسیله 

عناصرداخلی وابسته به بیگانه  ها( رو برو می باشد. زیرا زد وبندهای 

همسایه ها وحتی کشورهای بزرگ حاضر درصحنه   پشت پرده  بوسیله

 سیاسی افغانستان ازخطر احتمال تجزیه کشور  خبر می دهد.              

 ۲۰۱۱پایان  سپتمبر
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 مقاله هفتم
 

 در مورد خط دیورندصاحب نظران افغان اه گدید

 

به عنوان مرز رسمی  میلی دیورندتحبحث برسر خط ۲۰۰۷سال در

ردید و گن مرزی مطرح افغانستان وپاکستان درمیان رسانه های برومیان 

رداختند صاحب نظران واهل قلم از داخل وخارج کشور به این موضوع پ

را با دیدگاه چند تن اه های خود را ابراز داشتند دراینجا گونظریات ودید

                دیگران شریک میسازم.

در یک حادثه ۲۰۰۶م سپتمبر ، والي پکتیا که در دهحکیم تني وال

انتحاري به قتل رسید، مي گفت : چقدر بهاي بزرگ را افغانستان بخاطر این 

دلیل دوستي افغانستان با شوروي  »کشمکش با پاکستان پرداخته است:

سابق، انگیزه اش پشتونستان بود. در نتیجه ما نه تنها پشتونستان را 

ً تمام افغانستان  را نیز از دست دادیم. این بخیر بدست نیاوردیم، تقریبا

افغانستان خواهد بود که ما خط دیورند را برسمیت بشناسیم و این بخیر 

مردم  قبایل آزاد،ایالت سرحد شمال غرب و روابط افغانستان و پاکستان نیز 

خواهد بود. اما در عوض ما باید امتیاز دست یابي به بندر کراچي و گوادر 

 45.«را بدست بیاوریم

 

 :اه استاد اسحاق نگارگردیدگ

در این خصوص قدري مفصلتر سخن رانده ویکي از وظایف پارلمان  

» کنوني افغانستان را حل مسألۀ مرز دیورند با پاکستان میداند و مینویسد:
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شوراي افغانستان اگر جداً میخواهـد کار کند، شایسته است که قـبل از هـر 

سیاسِت خارجي موضوع به چیز به موضوعات آتي بپردازند: در زمینۀ 

اصطالح پشتونستان را با پاکستان و موضوع آِب هـیرمند را با ایران بطور 

بنیادي فـیصله نماید. من به اصطالح پشتونستان گفـته ام زیرا که تا هـنوز 

برایم معلوم نیست، که ما بنام پشتونستان خواهان چه چیزي استیم و چرا در 

 کنده صحبت نکرده ایم؟ این مورد تا کنون بطور پوست 

آیا ما الحاق دوبارۀ آن سرزمین ها را که روزگاري بما تعلق داشت، 

میخواهـیم؟ اگر جواب بلي است، چرا ما الحاق مرو و پنجده را تا هـنوز 

مطرح نکرده ایم؟ اتحاد شوروي سابق که من فکر میکنم که در آن روزگار 

د نزدیک امریکا فـشار وارد میخواست بر پاکستاِن عـضو پیمان سنتو و متح

کند، بر جنبش پشتونستان لیبل جنبش آزادیبخش ملي را زده بود و از این 

موضوع بر ضِد کشور ما خوب استفاده نموده است و حزب دیموکراتیک 

خلق نیز که پشتیباني از این داعـیه را یکي از نکات اساسي برنامۀ حزبي 

ر این حزب در مورد همین داعـیه خود تلقي میکرد بارها گفـته است، که اگ

با پاکستان سازش میکرد حاال از مسند قـدرت فـرو نیفـتاده بود. حاال فـرض 

کنیم که ما نخواهـیم در این مسأله با پاکستان سازش نماییم دلیل ما براي عـدم 

 سازش چیست؟

پشتونهاي آنسوي خِط دیورند که در دولت پاکستان به مقام هاي  

رسیده اند و در پوهـنتونهاي برتانیه درس خوانده اند، چه  وزارت و وکالت

میخواهـند؟ آیا آنان به طور جدي میخواهـند امکانات وسیع جامعۀ پاکستان را 

بگذارند و شریک فـقـِر ما شوند؟ من تا حال از هـیچ پشتون آنسوي خط 

اما دیورند چنین چیزي نشنیده ام، اگر کسي شنیده باشد مرا نیز خبر کند. و 

اگر آنان پشتونهاي ما را میخواهـند که در چوکات پاکستان با آنان متحد شوند 

این همان تجزیۀ افغانستان است و آنگهي اگر من غـلط نکرده باشم از خان 

عـبدالغفار خان مرحوم گرفـته تا مرحوم ولي خان و اجمل ختک همه به یک 

ي میخواهـیم، آنان ما را زبان گفـته اند، که ما در چوکات پاکستان خودمختار

با خود میبرند که با یک اکثریت قابل توجه در فـدرالیسم پاکستان با پنجابي و 

سندي چانه بزنند. همین و دیگر هـیچ؟ حاال بیائید قـضیه را از یک جهت 

 دیگر مورد توجه قـرار بدهـیم. 
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فـرض کنیم پاکستان بما بگوید که وي این کشورش را با همین مرزها 

یک نیروي استعماري که بیش از دو صد سال بر آن حکومت رانده  از

است، بدست آورده و این مرزها از جانب تمام مجامع بین المللي شناخته شده 

است و اگر افغانستان در این مورد دعواي دارد طرِف دعـوایش همان کشور 

پاکستان  استعمار کننده است و نه دولت کنوني پاکستان . ما چه میکنیم؟ آیا با

بر سر این قـضیه وارد جنگ میشویم؟ از سازمان ملل و دیگر سازمان هاي 

بین المللي استعانت میجوییم و خالصه پاي یک محمود میستري دیگر را 

براي میانجگري میان پاکستان و افغانستان باز میکنیم که اینها همه همان 

فکر میکنم که مشِت بعد از جنگ است که باید بر فـرق خود بزنیم . من 

شوراي افغانستان این موضوع را موضوع یک رفـراندم یا همه پرسي ملي 

بسازد و به اساس نظر اکثریت درین مورد تصمیمي بگیرد که به اصطالح 

  46«معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب.

استاد نگارگر در تقریظ خود برکتاب آقای داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان 

تاسفانه ما مردم عادت کرده ایم که همیشه انگشت م»مینگارد: ۲۰۱۱چاپ 

مالمت را بسوی دیگران دراز کنیم وهمیشه این حقیقت را از یاد برده ایم که 

اگر دیگران بر ما ستم کرده اند، همکاری ما در آن ستم دخالت داشته است. 

وقتی که امپراتوری برتانیه منطقه را رها میکرد و آن را به حساب دین به 

ور هند و پاکستان تقسیم نموده بود، در آنسوی دیورند که صوبۀ سرحد دو کش

خوانده میشد وضع از چه قرار بود؟ حقیقت آنست که امپراتوری برتانیه 

نتوانسته بود که برمناسبات قبیلوی این منطقه غلبه کند وبه شهادت کتاب خان 

د، صوبۀ عبدالولی خان، هنگامیکه آن ریفرندم معروف در آنجا برگزار میش

 سرحد به مناطق نفوذ خوانین آتی تقسیم شده بود:

نواب بازمحمدخان)کوهات(،نواب ظفرخان)بنو(، نواب زاده هللا نواز 

خان)دیرۀ اسماعیل خان(،خان صاحب اسدهللا خان)دیرۀ اسماعیل خان(،نواب 

زاده محمدسعید خان، خان بهادر سعد هللا خان، خان بهادرمحمدزمان خان، 

بدالمجید خان، خانصاحب راجه عبدالرحمن وخان صاحب خان صاحب ع

محمدعطا خان)ضلع هزاره(. وچون جنبش خدائی خدمتگار نمیتوانست این 
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همه خانها را با خود متحد سازد، بنابرآن مصلحت خود را در تحریم آن 

 ریفرندم دید.

استاد نگارگر ازاین هم جلوتر میرود ومینگارد: هنگامی که خدائی 

ید، مسلم لیگ از آن استفاده کرد شاین ریفرندم پا بیرون کدمتگار ازخ

ز نامه ای را چاپ کرد که در آن ا ۱۹۴۶وخیبرمیل در شمارۀ پنج اپریل 

یبرایجنسی قبایل په جناح باندی مکمل خجانب خیبر ایجنسی گفته میشد: "

اعتماد لری، مسلمانان دپاکستان نه عالوه بل هیچ حیز نه قبلوی."مسلم لیگ 

ست که برخالف تالش های باچا خان در صوبۀ سرحد احساسات ضد توان

هندی را تحریک کند.... تمام اسناد آن دوره حکایت ازاین دارد که خدائی 

خدمتگار به دوجناخ راست وچپ تقسیم شده است، بطوریکه جناح راست 

 درداخل فدراسیون پاکستان برای پشتونها خود مختاری وهویت میخواهد.

ی جناب شیراعظم اعظم در رسالۀ استاد هاشمیان نیز گوش به گفته ها 

میدهیم:" داپشتانه ولی هویت نلری؟ داپشتانه ولی خپل نوم نلری؟ تا داسی 

یوسوک لیدلی چی دبل په نامه باندی واوسیژی؟ زما نوم دی احمد؟او ته راته 

محمود وائی." استاد نگار گر ازاین نظر عضو "پشتونخوا عوامی نشنل 

نتیجه میگیرد که ،اینان از پاکستان تنها تثبیت هویت میخواهند وفکر  پارتی"

 آرزوی خود میکنم که با اطالق کلمۀ پشتونخوا برصوبۀ سرحد ، اینان به

رسیده اند. وجناح چپ نیز تا سرحد جدائی پیش میرود و میخواهد پشتونستان 

عنی را کشوری مستقل ببینند واما ، تمایل و پیوستن به کشور مادر ی

افغانستان هرگز شنیده نشده، واگر شده است، متاسفانه من از آن خبرندارم. 

واما کم از کم دوبار وزرای اعالی صوبۀ سرحد از خانوادۀ باچا خان بوده 

اند. داکتر خانصاحب ومیرمن نسیم ولیخان، ومعنایش این میشود  که آنان 

مرکزی وایالتی فدراسیون پاکستان را برسمیت شاخته اند ودر شورا های 

 4۷نماینده های خود را داشته اند."
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 : دیدگاه دستگیر خروتي

نویسنده واندیشمند افغان، دستگیر خروټي ضمن مقالتي مفصل در 

ارتباط به جنگ وبحران جاري در افغانستان مینویسد:" ددې جگړې المل څه 

دي؟ اصلې المل د ډیورند کرښه ده. دا د ډیورند دکرښې ستونزه وه چي 

افغانستان یې د سره اژدهار خولې ته ور واچو او په افغانستان کي یې د 

روسانو د نفوذ، السوهنو او بیا د سرو لښکرو د یرغل الره پرانیستله. د 

افغانستان د اوږدې جگړې تر ټولو بنیادي المل د ډیورند کرښه ده. کله چي 

تنه کېږې له له واکمنو څخه د ډیورند د کرښې د ستونزې د حل په هکله پوښ

هماغه پېله یو ځواب ورکوي " دا د ملت صالحیت دي" ډېره ښه دا په زړه 

پورې خبره ده. دا د دموکراسي دود دي. خو په دي هکله ولې له ملت څخه 

پوښتنه نه کېږې او ولې لویه جرگه چي د ملت اراده تمثلیوي نه راغوښتل 

 کېږې. 

ادیو او تلویزیون کي ولې په دي هکله په پارلمان، په اخبارونو، ر

پراخ بحثونه نه را پورته کېږې. ستونزه شته، یوه اویا سرې بال شته چي 

هرې لحظه ي له اویاو لورو د یوه بې وسه هیواد هستې خورې، خو خبرې 

ور باندي نه کېږې. بحث ورباندي نه کېږې. پرېږده چي همداسي وي. له دې 

لستان گټه او امتیاذونه تر السه ډول چلند یوه یوازي یوه ډله افراطي ناسیونا

کوي او داسي ښکارې چي د ډیورند د کرښې په هکله د" نه حل کولو تگ 

الره" دي شمېر وگړو له لپاره د یوه " مقدس دگم" بڼه خپله کړې ده تر څو 

له نورو څخه په دې هکله د بل ډول نظر درلودلو او په دي هکله د شک 

اویا هم هغوې چي ددې مسلې د حل  کولو او انتقاد کولو حق واخستل شي

  48غوښتونکې دي قوم او ملت ته په خیانت تورن شي."

 

 :دیدگاه آقاي رومان 

                                                 
4۸
 ، ددې جگړې المل څه ديو اصشې المل د ډیورند کرښه دن.2007سایت اسمائي - 
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آقاي رومان  صاحب نظر افغان و مشاور رئیس دولت در دورۀ 

تا زمانیکه »انتقالي، دررابطه به مداخالت پاکستان وراه حلهاي آن مینویسد: 

نگردد، افغانستان از خوشبختي و  این معضل بزرگ )مسئله خط دیورند(حل

سعادت محروم است. اکنون وقت آن فرارسیده است تا بعوض روحیه بمن 

چه گري و دفع الوقت ، طرحهاي روشن و قابل قبول از راه  ریفراندم با 

دعوت جامعه جهاني و کشور هاي منطقه، به این مساله نقطه پایان گذاشته 

مانیکه این مشکل راه حل معقول خود را شود.با تاکید یاد آور باید شد تا ز

نیابد، ما به مداخله نوبتي و مساله آفریني هایي مواجه خواهیم بود که کار 

دولت سازي، بازسازي، نهادینه سازي دموکراسي و زیربنا سازي را با 

چالش هاي جدي مواجه خواهد ساخت. آقاي رومان مي افزاید: اگر این راه 

راتحاد منطقوي با قدرت هاي همسایه بطور مثال حل ها کارگر نیفتد، ناچا

هند، ضروري است.  یا اتحاد صریح و روشن با پیمان ناتو، ایاالت متحده 

امریکا، جامعه اروپا و سایرین. منظور آن است تا به هر وسیله ممکن دست 

برده شود و جلو مداخالت خفه کن پاکستان گرفته شود. منافع ملي افغانستان، 

دي و جبران عقب ماندگي هاي قرون درانتظار برخورد علمي و ترقي اقتصا

  4۹«واقع گرایانه ما نسبت به مسایل مذکور است.

 

 نظریات امرهللا صالح

امرهللا صالح،سابق رئیس امنیت ملی افغانستان،پس ازسبکدوشی از آن 

مقام درحاکمیت کرزی، دراین اواخر دست به نوشته یک سلسله مقاالت تحت 

"،زده  وسان بافتخاراز زمان نورمحمدتره کی تا حامدکرزیجاس"عنوان 

است وچون مدت کم ازکم ده سال در یکی از مهمترین وپر اسرارترین مقام 

های دولتی )ریاست امنیت ملی( کارمیکرده است، طبعاً برذخایر بزرگی از 

اسرار استخبارات دولتی دسترسی داشته است وبه اتکای آن اطالعات این 

صبح به نشرمیرساند. درمقاله ایکه  8مینویسد ودر روزنامۀ  مقاالت را

نوشته است،نکات بسیارمهمی در مورد قبایل  ۱۳۹4ثور  ۲6درتاریخ 
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پشتون آنسوی خط دیورند از دید استخباراتی نوشته است، آنرا باهم 

 مرورمیکنیم:

های دیرین و شیرین افغانستان، برانگیختن احساسات  " یکی از رویا

های آن سوی خط دیورند است. خاد تالش کرد  انی در میان پشتونضد پاکست

هللا ریاست خاد  این رویا و خواب را عملیاتی کند. در زمانی که داکتر نجیب

تبار پاکستان به افغانستان پناه  را به عهده داشت، شماری از رهبران پشتون

را در آوردند. اما پاکستان از بدو پیدایش خویش، این احتمال و عاقبت 

سازی این بحث طوالنی و پرجنجال، نگاه  خاطر ساده  محاسبه داشت. به

اندازم تا خواننده بستر و  های جامعه پشتون در پاکستان می کوتاهی به ساختار

گذاری خاد را در این مبحث در ذهن خود به  ها و سرمایه های عملیات زمینه

 آسانی ترسیم کند.

اکستان به چهار بخش تقسیم های پ از دید بزرگ و کلی، پشتون

ها در تفکر پاکستان و در ایتالف ابدی با پنجاب، دوم  شده شوند. اول ادغام می

 گرایان و چهارم مناطق قبایلی. گرایان، سوم قوم اسالم

بخش بزرگی از جامعه پشتون در پاکستان حس بلند و شدید حاکمیت، 

های نهایی و بلند  امهایی از این بخش در مق تعلق و مالکیت دارند. شخصیت

هایی  دانند. شخصیت ها خود را مالک پاکستان می اند. آن قدرت عروج کرده

خان نه تنها که بلندترین مقام را  خان و غالم اسحق از این بخش مانند ایوب

در اختیار داشتند بلکه مسیر سیاست بزرگ پاکستان را نیز در وقتش تعیین 

های کوچک مربوط به  زی و شاخه فکردند. قوم ختک، کاکر، نیازی، یوس

این اقوام سهم قابل مالحظه و بزرگ در اردوی پاکستان، نظام اداری 

ها، به استثنای مقام  پاکستان و استخبارات دارند. این بخش از پشتون

ها به  اند. دسترسی آن صدارت، دیگر در هر بخش به بلندترین مقام رسیده

 استعمار انگلیس است.های قدرت مدیون دوره  اردو و ساختار

ها نیز باور به هویت  اند که آن گرایان ها اسالم از پشتون بخش دوم

قاره  های نیم پاکستان دارند و کشور خویش را پناهگاه مسلمان اسالمی 

های افراطی  که رابطه عمیق با جریان ها با آن دانند. این بخش از پشتون می

افع کلی کشور خویش دست به گاهی بر ضد من افغانستان دارند، اما هیچ

ها، نه تنها  اند. نفوذ استخبارات پاکستان در این بخش از پشتون کاری نزده
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ها  بسیار عمیق و موثر است بلکه در مقاطع بحرانی و حساس این جریان

الحق در کتاب  شوند در اختیار اردوی آن کشور. موالنا سمیع ای می وسیله

که بار بار از  با آن« طر صلحخا مبارزه من به»خویش زیر عنوان 

پذیر و حتا مزدورمنشانه دولت پاکستان با غرب یاد  های نرم، نفوذ سیاست

شمارد و ادعا دارد  کند، اما مبارزه مسلحانه بر ضد پاکستان را مردود می می

 های دیگر مشروعیت دارد. که این نوع مبارزه صرفا در افغانستان و جاه

  شتون که بیشترشان در حزب عوامیگرایان پ یعنی قوم بخش سوم

دالیل تاریخی، روابط خوب با شوروی سابق، افغانستان و  اند، به نشنل جمع

اند. بانی این جریان که در اول خدایی خدمتگار و حزب آزادی  هند داشته

شد، خان عبدالغفار خان مشهور به پاچاخان با ایجاد  پاکستان نامیده می

دید فکری و روش مبارزاتی، با مهاتما گاندی پاکستان مخالف بود. او از 

نزدیکی داشت و به همین دلیل بعد از ایجاد پاکستان به تجرید کشانیده شد. 

طرز تفکر خان عبدالغفار خان در ارتباط به ایجاد اصالحات، ترویج علم و 

دانش، حقوق انسان، عدم تشدد و مبارزه فرهنگی معلوم است. اما دیدگاه او 

ه سرنوشت استراتژیک و سیاسی قوم پشتون زیاد واضح نیست. در ارتباط ب

نشین پاکستان به  که او خواهان ادغام مناطق پشتون هیچ مدرکی دال بر این

افغانستان باشد وجود ندارد. بنیاد مبارزه او در تحکیم استقالل هند و ایجاد 

رتباط قاره بود. نظر مشخص او در ا نظام سکوالر در آنجا قبل از تجزیه نیم

شده نیست. او مانند گاندی جایگاه یک  به اقتدار سیاسی قوم پشتون زیاد تدوین

ساز. از دید جدوجهد، او  طلب، مرشد و الگو را دارد نه یک حکومت اصالح

های  که قدرت های بارز عصر خویش بود اما به نسبت این یکی از شخصیت

نطقه از جهان گاهی خواهان یک حکومت سچه پشتون در این م جهانی هیچ

یافته تالش صورت گرفته بود که او بیرون از  صورت سازمان اند، به نبوده

او را  ۱۹۶۲الملل در سال  های زادگاهش تبارز نکند. سازمان عفو بین مرز

زندانی سال خویش اعالم کرد. به هرحال بازماندگان راه او بار بار به 

عنوان فرزندان خودش استقبال  ها به افغانستان تبعید شدند و افغانستان از آن

ها  نوازی و آغوش باز، از آن کرد. اما در دوره خاد، در ضمن مهمان

خواهشات و توقعاتی نیز صورت گرفت. اجمل خان ختک شاعر، نویسنده و 

های دیگر مانند افراسیاب ختک به کابل آمدند. در اسناد  سیاستمدار با چهره
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کار با نام مستعار اکبر خان یادآوری عنوان یک هم خاد از افراسیاب ختک به

 شده است.

ها با مبارزه سیاسی و فرهنگی اعتقاد  توقع خاد این بود که این چهره

ها را در ارتباط به فسلفه وجودی پاکستان ضعیف بسازند. به سفارش  پشتون

های تحصیلی به  نشنل، تعداد زیادی از جوانان پشتون به بورس  حزب عوامی

و فرهنگی که در   ند. اما این حزب با تمام روحیه قومیشوروی سابق رفت

خود داشت، موجودیت پاکستان را زیر سوال نبرد. وقتی سقوط حاکمیت 

هللا  ها حزب وطن و داکتر نجیب حزب دموکراتیک خلق افغانستان، و بعد

ها مهمان خاد در  نشنل پارتی که سال شد، تمام فعاالن عوامی  معلوم می حتمی 

ند، به سفارت پاکستان مراجعه کردند و خواهان اخذ پاسپورت کابل بود

کنند  هللا نزدیکی داشتند، روایت می که با داکتر نجیب پاکستانی شدند. کسانی

دید و بار بار در مجالس  که او با تعجب، تاثر و یاس به این وضعیت می

خطاب کرده « حرام نمک»محرم و خصوصی به نشانی فعاالن نشنل پارتی 

 .بود

از جامعه پشتون، مناطق قبایلی است که شامل هفت  بخش چهارم

شود که  می« اجنسی»ناحیه یا به اصطالح مروج اداری پاکستان هفت 

عبارت است از ورکزی، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، کرم، خیبر، 

باجور و مهمند. این مناطق از دید اداری زیر تسلط حکومت فدرال و خارج 

که قسمت  یبرپشتونخواه یا صوبه سرحد قبلی قرار دارند. از ایناز اداره خ

ها از ساحات  های آن زیاد از اکماالت اسلحه کمکی به مجاهدین و کاروان

کرد، خاد تالش ورزیده بود با بزرگان این مناطق تماس  قبایلی عبور می

د ها، خا ها را اخالل کند. در این عملیات برقرار کرده و عبور این کاروان

ها شامل ایجاد درگیری میان  گیر داشت. این موفقیت های چشم موفقیت

آباد، ایجاد کمین بر سر راه مجاهدین،  های طرفدار کابل و اسالم خان

های افغانی، ایجاد هویت افغانی در  ها، گاهی حتا توسط جیت بمباردمان دیپو

 آوری اطالعات بود. بعضی ساحات و جمع

ین افغانی رفتار توام با عزت و حرمت مردم این مناطق با مهاجر

نشین و  های پشتون های سرگردان را پناه دادند. مردم اجنسی کردند و خانواده

اند.  قبایلی پاکستان در اصل قربانی یک توطیه بسیار بزرگ و تاریخی
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استعمار انگلیس نخواست نظام اداری در این مناطق تامین گردد و با 

ها لقب قبایل  طلبی و کمبود علم و دانش، به آن لگیری از روحیه استقال بهره

آزاد را داد. دالیل متعدد وجود دارد که چرا چنین شد، که جغرافیای سخت، 

ترین این دالیل  ها کلیدی نداشتن ارزش اقتصادی و ترس از اتحاد کل پشتون

 است.

در سال  عنوان لشکر قومی  وقتی پاکستان ایجاد گردید، از این مردم به

ها در  در برابر هند در کشمیر استفاده صورت گرفت و تا امروز آن ۱۹۴8

 سوادی، کشمکش و در نهایت دسیسه ظاهر آزاد ولی در حقیقت اسیر فقر، بی

ها  اند. دید افغانستان نسبت به آن های دستگاه قدرت و استخبارات در منطقه 

نستان نیز با های افغا نیز زیاد بنیادی، شریفانه و انسانی نبوده است. دولت

که در  اند بدون آن ها استفاده ابزاری کرده شعارگرایی هر از گاهی از آن

ها تغییری رونما گردیده باشد. افغانستان هر چند  سرنوشت کلی و تاریخی آن

از دید نیت بلندپرواز بوده اما از دید امکانات پروژه پشتونستان را خود به 

 تمویل کنند. های دیگر به معامله برده است که کشور

با آنچه گفته شد، بستر نفوذیابی و کار عملیاتی خاد در بین دو قشر از 

گرایانی که باید سیاسی و فرهنگی عمل  ها اثرگذار بود؛ یکی قوم پشتون

های قبایلی که باید عملیاتی و قراردادی عمل  کرد و دیگرش مهره می

های آن طرف به  تونکرد. اما از دید استراتژیک سقوط باور و اعتقاد پش می

 5۰ملت یک پروژه ناکام بود." -عنوان دولت فلسفه وجودی پاکستان به

 

 :نتیجه

هدف ما از اقتباس این مطالب  اینست تا نشان بدهیم که نویسندگان 
وصاحب نظران نامدارافغان، بدون ابراز احساسات خشک، با دید ریالستیک 

قاط ضعف   سیاستمداران و واقعیت پسندانه به موضوع نظر مي اندازند ون
پشتون در هر دوي سوي خط دیورند را نیز برمیشمارند و راه حل هاي 
عملي آنرا نیز پیش میکشند. استاد نگارگر وآقاي خروتي وحکیم تنیوال 
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تن افغان پشتون تباري هستیم که هرگز در مورد خط دیورند چهارومن، 
کرده ایم، مگربراي وسرنوشت پشتونستان باهم  ننشسته ایم وتبادل نظر ن

نجات کشور از بحران موجود داراي دیدگاه مشترک هستیم وجستجوي راه 
حل اختالفات با پاکستان را بهترین راه میدانیم. ودر حالي که احساسات 

آنسوي خط دیورند که با اپارتاید قومي  یافغاني وپشتونولي ما با پشتونها
 هستند، همراه است،وزباني وفرهنگي وسیاسي حاکمان پنجابي روبرو 

احساسات و روابط برادرانه آنها را  با پشتونهاي افغانستان هرگزکم بها 
نمیدهیم،ولي بخاطر حفظ منافع علیاي وطن خود آرزومند حل  عادالنه  

  قضیه خط دیورند هستیم .

 به ان ویا کینه ماخداي نخواسته نسباین نه بخاطر محبت ما به پاکست 
 جات کشور از بحران موجود و فراهمبلکه بخاطرن پشتونهاي آنطرف  است،

شدن زمینه هاي صلح  وثبات  درکشور و همکاریهاي مثمرتر  و نزدیکي 
هاي  بیشتر میان  ملتهای افغانستان  و پاکستان وقطع بمباردمان دایمی 
مناطق جنوبی وشرقی است.  بگذریم از اینکه ما بنا بر این تیرگي مناسبات 

م . اگر به این موضوع پایان داده نشود، به یقـین میتوان بیشترضرر کرده ای
گفـت که افغانستان روي صلح و آرامش وآبادي مجدد را نخواهـد دید و هـیچ 
پروژهً  زیربنایي از دست سبوتاژ پاکستان به ثمر نخواهـد نشست. نیروهاي 
حافـظ صلح ناتو دیگر تا ابد حاضر نخواهـند بود، فـرزندان تحصیل دیده 
اروپائي خود را بخاطر ما افغانهاي بي اتفاق ، قـرباني بدهـند. وزارت 

(، ۲۰۰۷=۱۳8۶معارف افغانستان می گوید تنها در سال گذشته) 
مکتب در سراسر افغانستان مسدود یا از سوی افراد مسلح به آتش ۷۰۰حدود

کشیده شده است. همچنین آمار وزارت معارف نشان می دهد که بیش از 
 معلمان و دانش آموزان افغان در سال گذشته، کشته شده اند. نفر از۱۵۰

میالدي مرگبارترین سال پس از سقوط رژیم طالبان در  ۲۰۰۷سال   
افغانستان با بیش از هشت هزار كشته بوده است. شمار تلفات نیروهاي ناتو 

تن رسیده است. جامعۀ   ۲۲۵میالدي به بیش از  ۲۰۰۶تن در سال  ۱۹۲از 
ي باالخره از کمک به کشور ما دلسرد و مایوس خواهـد گشت و بین الملل

سرنوشت این کشوردر بهترین وضعیت باز بدست بنیادگرایان و تروریزم  و 
 مافـیاي کشت و قاچاق مواد مخدر سپرده خواهـد شد.

 ۲۰۰۷/ ۱۲/ ۱8پایان    
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 مقاله هشتم
 

 

 تحلیل  یک افغانستان شناس امریکائی

 در موردخط دیورند

 
اکترروبین افغانستان شناس معروف امریکائی و استاد پوهـنتون  د

درنیویارك ،در مصاحبه ای که با یک ژورنالیست امریکائی بنام "برنارد 

گیرتمن" انجام داده به نکات مهمی اشاره کرده است  و در پاسخ  این پرسش 

که: شما بحیث  دانشمند افغانستان شناس در امریکا، به نظر شما پس از 

افغانستان اکنون بعد از پنج سال عمالً در کجا قـرار دارد؟  سرنگونی طالبان،

آیا نیم پیاله پ ر و نیم دیگر آن خالی است، همین طور می توان گفـت؟ 

میگوید: نخست باید گفـت کمتر از نیم گیالس پ ر است و نیم زیادتر آن خالی 

میز لرزانی گذاشته است. اما  چیز  اساسي  این است که این گیالس بر سر 

شده، که هـر لحظه می تواند تمام چیزهائی که بر سر آن قـرار دارند، 

واژگون شوند. به نظر من این حالت  عمالً به وضیعیتی افغانستان شباهـت 

دارد، که در مرحلۀ حساسی قـرار گرفـته است، که در هـر لحظه امکان 

انستان و تمام منطقه بگونۀ اتفاق سقـوط آن می رود. زیرا  توقعات مردم افغ

ً طالبان را بحیث یک ابزار  دراماتیک تغییر کرده اند و برخی ها  واقعا

 ابتکار برای به پیروزی رساندن اهـداف شان بکار می برند.

گفـتید افغانستان در مرحلۀ سقـوط قـرار گرفـته است. آیا امکان آن  -

 وجود دارد که بتوان جلو سقـوط  را گرفـت؟ 

درینجا نیاز به یک سلسله عملکرد های دراماتیک است که نه تنها  -ج 

ایاالت متحدۀ امریکا، بلکه دیگران نیز انجام دهـند. هـر چند من کدام 

عالیمی که بیانگر کدام اقـدامی ضروری درین راستا باشد، نمی بینم. نخست 

 باید فـشارهای شدید و آشکار بر پاکستان وارد شود، تا  مرکز رهـبری
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طالبان  درین کشور  مسدود ساخته شود. طوریکه قـبالً گفـتم حتا این 

موضوع از طرف مقامات ارشد واشنگتن نیز برای مشرف یاد آوری نشد. 

این یک مسألۀ  مرکزی امنیت ملی برای پاکستان نیز است، پاکستانی ها از 

، تروریسم حمایت می کنند نه بخاطری که ما رامی خواهـند از بین ببرند

بلکه بخاطریست که آنها نگرانی های منطقـوی به ویژه در مورد نفـوذ روبه 

رشد هـندوستان در افغانستان دارند. و واقعیت دیگر اینست که افغانستان 

هـرگز مرز خود با پاکستان را به رسمیت نشناخته است. یکی از آرزو های 

وی به رسمیت بلند پروازانۀ پاکستان اینست، که بحیث یک ابر قدرت منطق

شناخته شود و افغانستان در زیر هژمونی آن قرار گرفته و نفوذ آن در 

 آسیای میانه  گسترش یابد.

تقاضا های جاه طلبانه پاکستانیها اینست که به آنها بحیث یک قـدرت 

اتمی نگاه شود، عـلیرغم اینکه از لحاظ اقـتصادی فـقـیر اند. در عین حال 

از حد وابسته به دریافـت سالح ها از  قـدرت نظامی پاکستان بیش

امریکاست. البته پاکستان بحیث کشور اسالمی متحد امریکا در هـنگام  

جنگ سرد بود، که با راه اندازی جهاد اسالمی عـلیه شوروی سابق نقـش 

بازی کرد. هم چنان در حال حاضر مصروف جهاد  عـلیه هـندوستان 

دهم سپتمبر تا امرور پاکستان در بخصوص در کشمیر است. اما بعد از یاز

برخورد با ایاالت متحده کم و بیش از رویکرد نیرنگ و فـریب بهره گرفـته 

در نتیجه ادارۀ بوش نتوانست از نفـوذ خود بر پاکستان بطور موثراستفاده 

 کند. 

 ما چه باید کنیم؟

من معتقـد هـستم که نخست باید بحث ارسال سالح های مان را بر  -ج

ما نمی توانیم بیش » ذاکره با پاکستانی ها گذاشته و برای آنها بگوییم:میز م

ازین  به ارسال اسلحۀ مورد نیاز برای تان ادامه دهـیم، تا زمانیکه شما 

دست از میزبانی قاتلین امریکاییها، سربازان ناتو،  متحدین افغانی ما  و 

ما :» نی ها بگوییم دوم، ما باید برای پاکستا«. ترور مردم عـوام بر ندارید

می دانیم شما این را بخاطر نفـرت از ما انجام نمیدهـید، بلکه بخاطر مسائل 

و برای رفع  « امنیتی نسبت به نفوذ هـندوستان در افغانستان انجام می دهید.

نگرانی های پاکستانی ها ما برخی اقـداماتی انجام دهیم. بگونۀ مثال پاکستانی 
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سل گری های هـندوستان در اطراف مرز با پاکستان ها نگران آن اند، که کن

در فعالیت های استخباراتی ضد پاکستان مشغول اند به شمول حمایت از 

شورشیان بلوچستان . البته باید گفـت که ناسیو نالیسم بلوچ ها ریشه های 

تاریخی خود را در پاکستان دارند. اما کاری را که ما کرده می توانیم، 

غانها و هـندی ها تقاضا کنیم، که کنسل گری های هـندوستان اینست که از اف

را محدود ساخته و شفافـیت در فعالیت های آنها بوجود آورند.افغانستان نیز 

باید به برخی تحرکات دست بزند و سر انجام خط مرزی ]دیورند[ میان 

افغانستان و پاکستان را برسمیت بشناسد و هم چنان حق تسلط  پاکستان بر 

اطق بلوچ نشین آن کشور را نیز برسمیت بشناسد. این چیزیست که من

 5۱افغانستان تاحال مشروعـیت آنها را برسمیت نشناخته است. 

با توجه به نظرات این افغانستان شناس امریکائی، میتوان درک نمود، 

که تا زمانی که سرنوشت خط دیورندمیان دوکشور معین ومشخص نشود، و 

فغانستان از موقعیت بهتری برخوردار باشد، پاکستان  تازمانی که هند درا

 دست از حمایت طالبان برای بی ثبات کردن افغانستان برنخواهد داشت. 

خودگفت: یکي از منفجر  ۲۰۰8/ ۱۲/۹بی بی سی درگزارش مورخ 

یعني خط سرحدي  -شونده ترین نقاط در جهان امروز خط  دیورند است 

و پاکستان . این خطي است که   افغانستانکیلو متري کوهستاني بین  ۲۶۴۰

ایاالت متحده و متحدین آن در امتداد آن، با طالبان در جنگ اند و با امکان 

شکست نظامی مواجه میباشند.از بین تمام معضالتی که حکومت ایاالت 

متحده با ان مواجه خواهد بود، جنگ جاری در امتداد سرحد افغانستان و 

 شکلترین و خطرناکترین معضله باشد.پاکستان است که شاید م

این معضله، مشکالت دیگر چون فعالیتهای روسیه در منطقۀ فققاز، 

عروج ایران بحیث یک قدرت منطقوي،  جستجو برای ستراتیژي خروج با 

عزت از عراق، تاثیر ناکامی عملیۀ صلح اسرائیل و عرب و حتي خطرات 

 ر خواهد داد."گرم شدن کرۀ  زمین را احتماال تحت شعاع قرا

نویسندگان پروژۀ "شکست بن بست" )داکتربارنت روبین 

وابوبکرصدیقی در مشورت با احمد رشید وافراسیاب ختک ودیگران(در 
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یک بررسی علمی در موضوع اختالفات افغانستان با پاکستان به این نتیجه 

رسیده اند که برسمیت شاختن خط دیورند، مهمترین گام برون رفت از 

نونی برای هردو کشور است و  توصیه میکنند که:"هیچ برنامه وضعیت ک

اصالحی بدون متمم استراتیژی توسعه اقتصادی به موفقیت نخواهد انجامید. 

تقویت باز سازی در افغانستان با تطبیق بازسازی مشابه در مناطق قبایل 

د آزاد یک امر حیاتیست. وصل کردن بازسازی افغانستان با قبایل آزاد و ایجا

فرصت های خاص در اطراف خط دیورند، نخستین گام درین راستا خواهد 

بود.افغانستان بیش از هر وقت دیگر دوستان وحامیان زیاد دارد. یک اندیشه 

بگونه محرمانه در میان افغانها در حال انکشاف است که حاال زمان حل 

وفصل مشکل خط دیورند فرا رسیده است. اما صرف رهبری سیاسی این 

شور می تواند این مفکوره های محرمانه را در سطح رسمی کشیده ، ک

تشویق و پیشنهاد به عموم مردم نماید. حکومت کرزی باید از شرایط کنونی 

استفاده نموده حل بحران میان افغانستان و پاکستان راکه بسیار زیاد ضرر به 

افغانستان هر دو کشور رسانیده است به گفتمان ملی و همگانی تبدیل نماید. 

باید از خود ارادۀ نیک در رابطه به حل معضله خط دیورند با پاکستان نشان 

 داده و سازش تاریخی انجام دهد.

نویسندگان شکست بن بست در روابط افغانستان وپاکستان معتقد اند که 

:"افغانستان، پاکستان و تمام همسایگان منطقه از مرزهای بازبرسمیت 

ور نفع خواهند برد. چنین یک مرز نه تنها حقوق شناخته شده میان دو کش

پشتونها بحیث شهروند این و آن کشور را روشن می سازد بلکه آنها را قادر 

خواهد ساخت که باهمدیگرروابط برقرار کنند، تجارت کنند و هم چنان 

اقتصاد و فرهنگ شانرا در همکاری با یکدیگر انکشاف دهند. حل و فصل 

شور نه تنها به تقویت دموکراسی در هر دو دولت مشکل مرزی میان دو ک

کمک خواهد نمود بلکه دست رسی پاکستان به آسیای میانه و دست رسی 

افغانستان به بحر را آسان خواهد ساخت. درین صورت تنش های قومی 

داخلی کاهش یافته و وحدت ملی در هر دو کشور تقویت خواهد یافت. هر 

دگرگونی های دشواری در هر دو کشور  چند برای دسیابی به این اهداف

نیاز دارد. زیرا واژگون سازی خصومت های که درشصت  سال گدشته در  
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روابط دو کشور حاکم بودند، به یک تضمین با اعتبار بین المللی نیز نیاز 

  5۲دارد."

 مکثی براین تحلیل:

هست آقای کرزی، ازیکطرف رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان 

دیگر موردحمایت جورج بوش رئیس جمهور امریکا ، وی اگر واز جانب 

از این حمایت ها بدرستی استفاده مینمود، بجای او اکنون باید مشرف 

میگریست. روی هرملحوظی که کرزی تا کنون نتوانسته ازقدرت خود 

استفاده کند،می باید اکنون که امریکا و ناتو هـردو در کشور ما حضور 

دود زیادی با مشکالت افغانستان از ناحیۀ پاکستان دارند و هـر یک تا ح

آشنائی حاصل کرده اند و از حامیان کشور ما بحساب می آیند، بهتر است تا 

دولت افغانستان قـدم بجلو بگذارد و قـبل از هـر کار دیگری، مسألۀ خط  

دیورند را ابتداء با نمایندگان ملت یعنی پارلمان مطرح کند و با گرفـتن 

از پارلمان با پا درمیانی و کمک دوستان بین المللی خود راه حل تجویز 

مناسب آن را جستجو نماید. حل معضلۀ خط  دیورند، کلید بازگشت استقرار 

 و ثبات در کشور و تحقق امر بازسازی و احیای مجدد افغانستان است.

افغانستان تا چه وقـت میخواهـد از مطرح کردن خط  دیورند با 

ره برود؟ و با اظهار این سخن که مخالف ماین گذاری و یا برپا پاکستان طفـ

کردن سیم خاردار در مرز است، خود را بکوچۀ حسن چپ می زند؟ و  با 

حل نکردن معضلۀ خط  دیورند هر روز متحمل خسارات هـنگفـت انسانی و 

 مالی ناشی از نا امنی و توطئه های پاکستان میگردد؟

بیگناه و بیدفاع افغانستان از دست  ریختن سرشک بر مصیبت مردم

پاکستان در خورشأن رئیس جمهورافغان نیست، سی سال تمام است که خون 

افغان توسط خود وبیگانه ریخته میشود و گلیم ماتم مردم ما از اثر مداخالت 

همسایگان هموار است و هـر روز از مردم ما قـربانی های تازه گرفته 

نامسلمان از خون ما دست گرفـته اند، مگر میشود. با آنکه همسایه گان 
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پاکستان مسلمان از ریختن خون ما تا حل قـضیۀ خط دیورند، دست بردار 

 نیست. 

ممکن است حکومت افغانستان از این بیم داشته باشد که طرح معضلۀ 

خط  دیورند برایش درتاریخ بد نامی ببار آورد، مگر ملتفـت نیست که با 

ری و هـر دسته از طالبان به افغانستان که زمینۀ ورود هـر شورشی انتحا

بمباردمان قـراء و قـصبات کشور را در مناطق جنوب  و جنوب غرب سبب 

میشود، وعده ای از مردم غـیر نظامی را بخاک و خون میکشد ، داغ بدنامی 

بزرگتری است برپشانی این حکومت، که اعـتبار و حیثیت او را در میان 

فـر ضرب کرده است. پس بهتر اینست که حکومت مردم پشتون، به ص

کرزی دست از شف شف گفـتن بردارد و بطور روشن شفـتالوبگوید و به 

مردم افغانستان با صراحت اعـتراف نماید، که عـلت تمام نا امنی ها و تمام 

مداخالت حکومت پاکستان در کشور ما ناشی از معضلۀخط منحوس دیورند 

معضله حل نگردد، صلح و امنیت به این کشور است و تا وقـتی که این 

آمدنی نیست و بنابرین به آرای مردم خود رجوع کند و با یک همه پرسی از 

مردم بیخ وریشۀ زخم خونچکان خط  دیورند را بکند و کشور و مردم آن را 

 از شراین همسایۀ طماع نجات بدهـد؟ 

ردا این هموطنان گرانقدر! برای یک لحظه فکرکنید، اگر همین ف

نیروها از کشور خارج شوند، چه واقع خواهدشد؟ آیا نیروهای واپس گرای 

طالب با حمایت پاکستان دوباره برکشور مسلط نخواهند گردید؟ وباز  زنان 

کشور، این نیم جامعه بدرون منازل خود از ترس دره وشالق کیبلی طالبان 

ومحرومیت از  زندانی نخواهند شد؟ و جامعه بطور دربست بسوی بیسوادی

  ISIتعلیم وتربیه عصری سوق داده نخواهند شد؟ طالبان محصول تربیت  

وانگلیس درشرایط عقب مانده مناطق قبایلی اند که  نسبت به هرگوشه 

پاکستان در فقر وبیسوادی وعقب افتادگی قرارد دارند .طالبان  از سطح فهم 

تاریخی نجات دهند،  ودانشی برخوردارنیستند که ملت ما را از عقب ماندگی

بلکه این جامعه را از آنچه امروز هست بسیار به عقب خواهند برد. آخر 

طالبی که دشمن مکتب و تعلیم وتربیت وآموزش  است ومکاتب را به آتش 

میکشند ومعلمان ومربیان را سر می برند تا فرزندان  ما مثل خود آنها 

به چه درد این مملکت بیسواد ونا  فهم ودر نهایت تروریست  بار آیند 
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میخورند؟ خدا نکند که آنان دوباره براین مملکت تسلط پیدا کنند که اگر 

مسلط شدند آنگاه هزار بار افسوس همین حکومت مالحظه کار کرزی 

راخواهیم خورد؟ تسلط طالبان به معنی تسلط افراط گرائی و تروریزم 

بین المللی  درکشور است و درآنصورت طبیعی است که چانس کمک جامعه

را از دست خواهیم داد. وبه یقین که تا ابد ما توانائی آنرا پیدا نخواهیم کرد 

که جاده های ما اسفالت، فابریکه ها فعال ومدارس وپوهنتونهای ما برروی 

فرزندان ما باز گردد ومردم ما روی آرامش رانخواهند دید وهرگزصفیر 

 لکوموتیف رانخواهند شنید.

به بعدجامعۀ ۲۰۰۲شش  هفت سال اخیر یعنی از کمک هایی که در 

جهانی به افغانستان نموده و ما بنابر عدم امنیت سرتاسری وفقدان ظرفیت 

کاری  نتوانسته ایم از آن بدرستی استفاده کنیم، در تاریخ کشورما بی نظیر 

است. کمک های اتحاد شوروی در طول تاریخ مناسباتش با افغانستان 

ر تجاوز نمیکرد که در بدلش تمام ذخایر گاز ما را بی ازپنجصد میلیون دال

حساب برد، اما کمک های مالی امریکا سر به میلیاردها دالر میزند ودر 

(به تنهائی ششصد وپنجاه ۲۰۰8همسایگی پاکستان کشورهندوستان )تاسال

سال کمک های اتحادشوروی  برای باز سازی  ۲۵میلیون دالربرابر 

این کمک به یک  ۲۰۱۰است. ]ودر سال افغانستان  کمک کرده  

صدراعظم هند وعده داد  ۲۰۱۱میلیاروسیصد میلیون دالر بالغ شد ودرسال 

 تا کمک هند را دومیلیارد دالر به افغانستان باال ببرد.[

کمک های کشور جاپان واتحادیۀ اروپا نیز کمکهای اندکی نیستند که  

میلیارد ۳5گیرد. تا کنون برای احیاء مجدد کشور ویران شدۀ ما صورت  می

دالر به حساب  کمک به افغانستان ثبت شده واگر نیم آن را ما بتوانیم 

بدرستی بکار ببریم، مردم ما از خاک برخواهند خاست وبرکاخ خواهند 

نشست، اما دشمنان افغانستان سعی میکنند تا به بی ثباتی وبی امنیتی 

ً در فضای بی امنیت ی نه کار بازسازی بدرستی درکشور دامن بزنند وطبعا

صورت میگیرد ونه از کمکها بدرستی استفاده بعمل می آید ونه جلو کشت 

 وقاچاق مواد مخدر درافغانستان گرفته خواهد شد.

به باور این قلم اکنون وظیفۀ مبرم حکومت کرزی وپارلمان   

و )مبنی برلغ ۱۹۴۹افغانستان است تا فیصله ای را که پارلمان افغانستان در 
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تمام قراردادهای گذشته با بریتانیا( نموده، باطل نماید واین بار سنگین را با 

منطق شفاف و عقل سلیم از روی شانهً ملت افغانستان بردارد.هر حکومت 

در افغانستان فکر میکند که اگر به این مسأله خاتمه بدهد، مبادا خاین ملی 

رار دارد از کنار این قلمداد شود و بنابرین چندسالی که بر مسند قدرت ق

موضوع طفره میرود، حاالنکه این مسأله یک مسأله ملی است و باید منافع 

ملی مد نظر باشد و بدرستی و با چشم باز با درک شرایط  زمان و توانایی 

اقتصادی و نظامی در یابند که "با زور کم و قهر بسیار" میدان را برده نمی 

سنگی را که از زمین بلند کرده نمیتوانی، توانیم. بزرگان ما خوب گفته اند: 

ببوس و برجایش بگذار! نکند که خدای نخواسته آنچه را که امروز در دست 

 داریم با حرکتی بیجا فردا از دست بدهیم.  

باور کن هموطن! دل من به حال وطنم، افغانستان نگونبخت میسوزد، 

ود با بدبختی دست که از هـزار و چهار صد سال تا کنون با همه اسالمیت خ

و گریبان بوده است وهـیچکسی )بجز اعلیحضرت شاه امان هللا ( پیدا نشد تا 

او را از این بدبختی تاریخی نجات بدهـد.  واو هم که کمر برای نجات مردم  

آن از زندگی قرون وسطائی برخاسته بود، بنابر دسایس استعمار وجهالت 

کشور خود را ترک بگوید ودر ونادانی خود مردم  مجبور ساخته شد تا 

 غربت از دنیا چشم بپوشد.

اند، تا با کمک  اینک جوامع پیشرفـته و ثروتمند جهان حاضر شده   

ازجنگ، فـقـر و بی سوادی و مریضی  و بی  میلیارد ها دالر کشور ما را 

افـراطی طالبان به  محتاجی، بی نیاز کنند. بدبختانه گروه های  دوائی و 

عـمران و شکوفائی مجدد کشور میگردند.  ایس پاکستان مانع تحریک و دس

آنها تعلیم می بینند  دهشت افگن، مکاتبی را که فـرزندان افغان در  گروه های 

افغان  وشفاخانه هائی که زنان و اطفال و مادران مریض  و باسواد می شوند، 

مانع احداث نابود میکنند.  آنها  در آن تداوی میشوند،  به آتش میکشند  و 

شغل تهیه میکند،  بندها و انهار که برای میلیونها انسان کار و  جاده ها و 

 و فـرهـنگ عالی بشری دشمنی میورزند. میگردند و با تمام مظاهـر تمدن 

طریق  که آنها شعور درک مزایای این خدمات را که از  واضح است  

ند که میلیاردها دالر و نمیدان کمک های بین المللی صورت میگیرد، ندارند 

اگر  افغانستان از سوی کشورهای ثروتمند ومترقی جهان  کمک به بازسازی 
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مردم این کشور قـرار بگیرد،  در فـضای صلح  و امنیت در خدمت وطن و 

ً همه مردم  یابند، ولی  افغانستان دیگر از فـقـر و بدبختی نجات می  واقعا

بکاری و اعمال ترورهای انتحاری تخری متاسفانه که گروه های مزدور با 

مایوس و پشیمان  کشورهای کمک کننده را از کمک به افغانستان  قصد دارند 

و باز این کشور با بدبختی های تازه تری  کنند، تا از کشور بیرون بروند 

حضور چند قوماندان  گردد.در نتیجه گزارش های اطالعاتي مبنی بر  روبرو 

شاولی کوت قندهار ، وبمباردمان نیروهای  ر طالب در یک محفل عروسی د

از اطفال کشته شدند  نفر بشمول داماد وتعداد  ۹۵برآن محفل بیش از  خارجی 

   گردیدند.براساس آمارهای وزارت دفاع آمریکا، وده ها تن زخمی 

مورد مناطق  8۶تنها در   ۲۰۰۴هواپیماهای آمریکایي در مجموع در سال  

افغانستان را بمباران کرده بودند.  در حالي که  ق مختلف  جنوب وجنوب شر

به گفته  افزایش  یافت.  مورد   ۳۰۰۰این بمبارانها به حدود  ۲۰۰۷در سال  

مارک جرالسکو از سازمان دیده بان حقوق بشر )که مقر آن در نیویارک 

رو به افزایش ۲۰۰8است(، این روند به نحو قابل مالحظه ای در سال 

که تنها در ماههای جون وجوالی ، هواپیماهای امریکایي گذاشت به طوری 

(بمب بر سر مردم  ۲۷۲۰۰۰بیش از دوصد و هفتاد و دو هزار کیلوگرم) 

درجنوب وجنوب شرق وغرب افغانستان فرو ریختند که این رقم در عمل با 

  در این کشور به کار گرفته شده بود، ۲۰۰۶وزن تمام بمبهایی که در سال 

د. وخیم ترین حمله ای که بیشترین تلفات انساني را به دنبال برابری مي کن

  آگست به روستای عزیزآباد در والیت هرات بود که ۲۲داشت، حمله هوایي 

زن کشته شدند. این حادثه ۱۹تن ازجمله پنجاه کودک و ۹۵بر اثر آن، 

درنتیجه گزارش اطالعاتی مبنی بر وجود یکي از فرماندهان طالبان در 

، به وقوع پیوست. این حادثه  ۲۰۰8اگست  ۲۱زیزایادشیندند،درروستای ع

درحالي رخ داد که پیشتر نیز در اوایل ماه جوالی ،درهسکه  مینه 

تن که عازم مراسم عروسي  بودند، در ۴۷غیرنظامي ازجمله   ۶۹ننگرهار

. علت  حدوث تمام این حوادث  دلخراش از 5۳بمبارانی مشابه جان باختند.

                                                 
5۳
 200۸/ 10/ 2۴اریب نیوز  - 
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ی پاکستان  واختالفات آن با افغانستان  برسرمسایل مرزی اثر توطئه ها

ودیگر رویکرهای سیاسی واقتصادی است. کشور طماع ومفتن پاکستان از 

احساسات نیک مذهبی مردم ما درمیان پناهندگان افغان وبقایای طالبان درآن 

کشور سوء استفاده میکند و آنها را برضد نیروهای بین المللی تحریک وحتی 

به جنگ وتخریب تاسیسات عام المنفعه، سوختن مدارس، وبیمارستانها بزور

وکشتن معلمان وشاگردان وترور امداد گران خارجی تحریص مینماید تا 

جامعۀ بین المللی را از کمک به بازسازی وتأمین ثبات دراین کشور فقیر 

وگرفتار مافیای مواد مخدر و جنگ ساالران محلی دلسرد بسازد تا با ترک 

ین کشور، جنگ داخلی در بگیرد وسبب نابودی کشور گردد. جبر زمان ا

چنین حکم میکند تا فرزندان یک پدر هم تا اخیر نتوانند زیر یک سقف 

زندگی کنند وهریک در محل معینی به زندگی نوین خود ادامه دهند. ولی 

 این کار هرگز به معنی قطع عالیق برادری آنها نیست. آنها میتوانندمناسبات

برادری وعالیق دوستی خود را تداوم ببخشند. حل معضلۀ خط دیورند نیز به 

هیچ روی نمیتواند عالیق خونی  برادران دوسوی مرز را از هم قطع کند و 

آنان را به دشمنان جانی هم مبدل نماید. میخواهم مثال بزنم: فـرض کنیم یک 

مکان پیوند آن پا پای انسان بر اثر انفجار مین قـطع شده و دیگر زمان و ا

میسر نیست، این انسان چه باید بکند؟ آیا بخاطر پیوند مجدد پایش، پای 

دیگرخود را هم از دست بدهـد و یا اینکه با تحمل درد و رنج ناشی از قطع 

شدن یک پا، در فکر سالمت اعـضای دیگرش باشد و به زندگیش ادامه 

ر ما بر اثر استعمار بدهـد ؟ جدا شدن بخشی از برادران همخون و همتبا

انگلیس در یکصد و چند سال قـبل بمثابۀ قطع شدن عـضومهمی از پیکر 

کشورما است  که پیوند مجدد آن در شرایط کنونی ممکن نیست، پس الزم 

نیست که تا ابد ما در آتش دشمنی و نا امنی و بی ثباتی  وبمباری و 

ر ببریم  و بفکر خودکشی و مکتب سوزی  و دربدری و فـقـر و آوارگی بس

مردمی که مسؤول تأمین جان و مال و هـستی  آنها هـستیم، نباشیم؟افغانستان 

برای حفظ  منافع ملی خود چاره ای ندارد جز اینکه تن به جبر زمان در 

دهد ومناسبات خود را با کشور پاکستان از هرطریق ممکن بهبود ببخشد تا 

 در صلح وسالم زندگی نماید. 

 ۲۰۰8/ ۱۰/۱پایان 
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  م نهمقاله 

 

 ملاهدن دیورندامیر و بارۀ در  ننظرم
 

 دربخاطر تاج و تخت کابل  بود کهای امیرعبدالرحمن خان شهزاده 

و با جنگ شکست خورد و خود امیر شیرعلی خان درافتاد  با عم 1868سال

و گریز هزاران کیلومتر راه پیمود تا باالخره خود را به بخارا رسانید و مدت 

وتوهین گرسنگی بی وطنی وسال در خاک روسیه، رنج آوارگی و  12

را دیده بود. او وقتی از جهاد افغانها برضد انگلیسها مطلع شد بخت  وتحقیر

آزمود و با عبور از راه های  خود را در گرفتن تاج و تخت سلطنت کابل

ه همان چیزی دست یافت دشوار گذار باالخره به افغانستان رسید و سرانجام ب

آن کمر بسته بود. به سخن دیگر، امیر عبدالرحمن خان را  که برای رسیدن به

تصور نمود که بسیار زیرک وقدرت طلب  جهادی  رهبر یکنزلۀ بممیتوان 

بود، و افغانستان انگلیس کسب سلطنت   جهاد علیههدفش از اشتراک در 

از افغانستان خود را وخروج به او کابل واگذاری  وعده وقتی انگلیس ها 

رورتی به جنگ با رسیده بود و ض خود دادند، دیگر او به هدف نخستین

 انگلیس نداشت.

افغانستان امیر عبدالرحمن خان از تاریخ کشور درس سیاست و اداره 

ه بود و با شناختی که از انگلیس و روسیه و نیز مردم را بخوبی یاد گرفت

افغانستان داشت، نمیتوانست قبل از تحکیم پایه های قدرتش و تأمین وحدت 

دوبارۀ  افغانستان، برای اعادۀ سرزمین های شامل معاهدۀ گندمک با انگلیسها 

، زور آزمائی کند، زیرا هنگام ورود امیر به کشور بعد از تجاوز دوم انگلیس

در قندهار هفت قسمت جدا از هم تجزیه شده بود. یاافغانستان عمالً به شش 

سردار شیرعشیخان، درهرات سردار محمد ایوب خان، در کنر سید محمود 

پاچا، در میمنه دالور خان، در شبرغان میر حکیم خان، در بدخشان میر 
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 سشطان مراد و میر نصرهللا و شاهزادن حسن، در شغنان و روشان میر

یوسف عشی خان و در هزارن جات بنیاد بیگ و سردارعظیم بیگ و پسران 

مختاری  استقال  و خود سردار شیرعشیخان هزارن و بیگ های دیگر، دم از

 فراخواندن این سرکردگان و میران و اربابان متکی به قبایل و اقوام  میزدند.

ر بسیار مرکزی نداشتند، کاحکومت محلی که هیچگونه دلچسپی به  جنگجوی

 دشوار و حتی غیر ممکنی بود.

بخاطر قبول شرایط انگلیس در آغاز سلطنتش مالمت  آنهای که امیر را 

درک درستی از تاریخ به نظرم  دست نشانده انگلیس مینامند،او را  میکنند و

این گروه باید توجه . روی کار آمدن امیر ندارنداوضاع زمان وچگونگی 

سوار یا ببرک کارمل امدکرزی مثل شاه شجاع یا حامیرداشته باشند که 

برتخت  وآورده نشده به افغانستان وامریکا یا انگلیس روس تانک وطیارۀ بر

یدن به کابل مدت هفت ما را در قبل از رس ، بلکهبودقرار داده نشده کابل 

بدخشان قته غن وفیودالهای وخوانین خودمختار اوالیات شمال هندوکش ب

کار کرد تا آنها را مطیع وفرمانبردار خود زوفیض اباد وبلخ ومیمنه پیووقند

 با لشکریامیرسپس . جهاد برضد انگلیسها آماده ومتحد کنداشتراک در برای

وقتی از پنجشیر گذشت  وهندوکش را عبورکرد  فروان از مردان مسلح 

 نفرمیرسید. دراینجاهزار  300به نزدیک  شد، این لشکرچاریکارووارد 

حیث پادشاه به ده بودند گرد آمدورش از طرف لشکری که باو بودکه

اقدامات این . خوانده شدبنامش  خطبهروز جمعه  و افغانستان اعالم گردید

به چاریکار وبه پیشواز اازکابل نمانیده انگلیس را واداشت تا گریفن ، امیر

را برای برسمیت شناختن پادشاهی او برافغانستان انگلیس برود و شرایط 

 نشان کند.  خاطر

، حوزه قدرت تقسیم شده بودهفت افغانستان به شش  کهرایطی در ش

و است نه بمعنی دست یشی اددور ان بیانگرقبول شرایط انگلیس از سوی امیر 

. امیربا فراستی که داشت میدانست که  قبل از از سوی انگلیس نشاندگی او

نهای تحکیم قدرتش بر افغانستان از هم پاشیده ، نمیتواند برای استرداد سرزمی

آنسوی خط دیورند با انگلیسها زور آزمائی کند. بنابرین با قبول شرایط 
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یک تکه  تکه از افغانستان  انگلیس،خود را از توطئه های انگلیس نجات داد و

افغانستان واحد بوجود آورد که امروز درجغرافیای جهان جای مشخصی 

رمی افتاد بزودی ب بدون تردیدگلیس از اول در می افتاد، دارد،ورنه اگر با ان

  بوجود نمی آمد.وافغانستان 

استعداد و درایت و پس از رسیدن به سلطنت کابل امیرعبدالرحمن خان 

د و با توسعۀ حاکمیت خود در داخل دارا تبارز  امی خودکیاست سیاسی ونظ

اد عمرانات شکوه مند ت سرتا سری و احداث جاده ها و بنیکشور و تأمین امنی

و به وارد کردن تکنولوژی اروپائی به اختن وطنش، بمنظور صنعتی س

توانست که است   آهنینامیری  وکه اساخت متیقن را ها انگلیس کشورش 

در برابر پیشروی روسیه بسوی ود ماینقایم  شامنیت را در کشور بزودی

 .مثل سد آهنین  قرار داشته باشدآبهای گرم نیز 
 

 امیر: برضد های انگشیستوطئه 

به امیربرای مجبورکردن انگلیس ها ه دوم سلطنت امیر، از آغاز ده

 .ندامضای قرارداد دیورند، دست به توطئه های زد

امیردر تاج التواریخ میگوید:" حکومت هندوستان در موقع بسیار 

نازکی، یعنی هنگامی که هزاره جات به شورش برخاسته بود و این شورش 

مومی در مملکت باعث هر روز دامنه دار تر میگردید و خوف شورش ع

پریشانی من شده بود، در چنین موقعی کمکی که از هندوستان بمن رسید 

دولت هندوستان نمیتواند به جهت وعده »التیماتومی بود به این مضمون که: 

های مبهم  و نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت انگلیس به کابل، انتظار 

جهت محافظت  لشکر زیادیتان با بکشد، لهذا الرد رابرتس سپهساالر هندوس

 او به کابل فرستاده میشود." 

ی که باید آنها را مثل ده هزار نفر سربازپذیرفتن » امیر می افزاید: 

مهمان خود پذیرائی نمایم، کار خیلی صعبی بود، چون می بایستی صدهزار 

نفرسرباز را جهت پذیرائی آنهاحاضرنمایم. لهذا چون دیدم که دولت 

در صدد فراهم آوردن اشکاالت می باشد، بدون آنکه احدی از  هندوستان

مامورین دولت من غیر ازمنشی های مخصوص از ارادۀ من مطلع شوند، 
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به عنوان الرد سالزبری، صدراعظم دولت بریتانیای ]مکتوبی[مراسله ای 

 54«عظما نوشته به توسط یک نفردوست خود به انگلستان فرستادم.

این وقت مشغول جنگ با هزاره ها بودم و  ید : "من درگوامیرمی 

میدانستم که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی ندارند و می 

ترسیدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زیاد برایم درد سر آفرین شود و از 

طرفی  چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به توافق رسیدن خالی 

انستم که برای انجام مذاکرات سرحدی با شخص از اشکال نیست، پس بهتر د

دپلوماتی مواجه باشم. ]بجواب التیماتوم[ فوراً مراسله یی به ویسرا نوشتم و 

" )یکی از مستخدمین Sir Salter Pyneدرآن تذکر دادم که سرسالتر پاین"

انگلیسی در ماشین خانه کابل( به مالقات شما می آید تا در باب سفارت 

الزم را صورت بدهد و درعین حال از فرمانفرما خواهش  مذکور ترتیبات

نمودم تا نقشه ای را که خطوط سرحدی را مشخص میکند برایم بفرستد. 

مقصود من از ارسال این مراسله این بود که حکومت هندوستان را نگذارم 

دراین باب اقدامات بزرگی به عمل بیاورد. " 
55
  

ما برای من فرستاد، والیت در نقشه ایکه فرمان فر»امیر میگوید: 

وزیری و چمن نو و استانسۀ راه آهن آنجا و چغائی و بلند خیل و مومند و 

اسمار و چترال و تمام والیاتی که بین آنها واقع است، همه را جزء هندوستان 

 مشخص نموده بودند. لهذا مکتوب مفصلی به فرمانفرما نوشته در باب طوایف

ولی نصیحت مرا نپذیرفتند. دولت  ....مودمسرحدی اظهارات مآل اندیشی ن

ً وبه تهدید از بلندخیل و وانه و ژوب اخراج  هندوستان مامورین مرا عنفا

نمودند. آنها گفتند که اگر تا فالن ساعت ]از محال مذکور[ حرکت ننمائید، 

شما را مجبوراً بیرون خواهیم نمود. چون نمی خواستم با دولت انگلیس بجنگم 

به تمام مامورین خود، دستور دادم که بعد از وصول این  و دشمن شوم،

اطالع فوراً از محال مذکور حرکت نمایند."
 56
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 4۱64۱5-،ص ۲جتاج التواریخ، - 

56
 ۴18-۴17ص ،ص ۲تاج التواریخ،ج - 
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از این ببعد روابط امیر با حکومت هند برتانوی روز بروز خراب شده 

 به قطع روابط انجامید. 1892رفت تا آنکه در سال 

تان از انگلیسها برای تضعیف مردم ودولت افغانس»غبار میگوید که،

هیج دسیسه وتوطئه ئی دریغ نمی ورزیدند تا مقاومت در برابر انگلیس ها 

معدوم گردد، به همین سبب بود که حکومت هند برتانوی از یک طرف 

پشاور وکاکرستان و تیرا را آشیانۀ فساد برای تولید اغتشاش برای افغانستان 

ولی  نورمحمدخان پسرسردار ساخته بود و گماشته گان خود )سردار

خان برادر زادۀ التی، سرداربازمحمدخان  محمد محمدخان التی، سردار پیر

نواسۀ سردارمحمد شریف خان، سردار محمدحسن خان نواسۀ وزیر فتح 

خان،و سعدوی کروخیل وغیره( را با پول واسلحه واشتهارات وقتاً فوقتاً در 

ش  دولت داخل حدود شرقی افغانستان میفرستاد تا با تحریک و تولید شور

مرکزی را مشغول وضعیف نگهدارند. چنانکه سردار نورمحمدخان سالها 

شورش شینواریها را به مقابل امیر رهبری میکرد. از طرف دیگر انگلیسها 

فیوالهای گریزنده از مرکز را در داخل افغانستان تحریک به اغتشاش 

ران میکردند. باالخره انگلیسها سردار محمدایوب خان را از حکومت ای

محبوس خواستند و درالهور مقیم ساختند و امیر عبدالرحمن  خان را تحت 

امیر مینویسد: "عالوه براین، دولت روس،  5۷«تهدید همیشه گی قرار دادند.

در باب والیت روشان و شغنان، مشغول فراهم آوردن اشکاالت برای من 

رتی را به بود. به جهت قطع و فصل تمام همین مناقشات و زحمات بود که سفا

«ریاست سرمارتیموردورند به کابل دعوت نمودم.
 58  

دسایس و مختلف بدین سان دیده میشود که امیر از مدتها قبل و به انواع 

را برای قبول  توطئه ها از طرف انگلیس تحت فشار قرار گرفته بود تا او

معاهدۀ دیورند آماده کند و چون  امیر درعین جنگ با شورشیان هزاره که 

در این شورشها دخیل بود،  خان یس بوسیلۀ هواداران سردار ایوبدست انگل

                                                 
 6۸2، ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - 57

 441، ص2تارج التواریخ، ج - 5۸
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توانائی مقابله با انگلیس را نداشت، به ناچار به آمدن هیئت انگلیس به 

 تیمردیورند موافقت کرد تا غرض مذاکره  به کابل بیاید. مارسرکردگی سر

دو راه در پیش داشت، یکی راه  امیر هنگام مذاکره با هیئت انگلیس 

وعدم امضای د بود ودیگر راه عدم  موافقت معاهده دیورنامضا  وموافقت 

زورش به انگلیس آیا صورت جنگ در  جنگ بود.یعنی معاهده دیورند 

یا خیر؟نه به هیچوجه  بگیردرا آنسوی خط دیورند سرزمین های میرسید تا 

 کهبیم داشت  امیر بنابریند یانگلیس نمیرسبه از لحاظ نظامی زور امیر 

 ؛را هم از دست بدهدقندهار تا جالل آباد وکنر شاید  درصورت شکست 

 .نجات میداد افغانستان موجوده را از خطرات بیشتر  انگلیسباید بنابربن امیر 
 

 انتخابی بد از روی مجبوریت:

قدرت  راجع به موقعیت افغانستان درمیان دوامیردرخاطرات خود 

 افغانستان، بجهت »مینویسد:چنین استعماری روس وانگلیس 

 محافظت خود البد است که به یکی ازدول همسایه برای محفوظ بودن 

د را بردوکشتی از تخطی آن دیگری تکیه نماید.ولی شخصی که پاهای خو

بگذارد که از رودخانه عبورنماید ناچار غرق خواهد شد.لهذا باید ازین 

دوکشتی هریکی را سالمترمیداند در آن بایستد ولیکن جهتی]دلیلی[ هم ندارد 

که چون یک کشتی را منتخب نموده سوارشد آن کشتی دیگر را هدف گلوله 

نستان که بمنزلۀ گوسفندی کند مگرآنکه لزوم پیدا کند.دولت کوچکی مثل افغا

در میان دو شیر یا دانه گندمی میان دو آسیا واقع شده است چگونه می تواند 

وسط دوشیر سالم بماند یا بین دو سنگ نرم نشود؟ این امرکمال اهمیت را 

دارد که باید یکی از دو همسایه خویش از او همراهی)حمایت( نماید واو را 

«ت نماید.از تخطی آن همسایه دیگر محافظ
 59

  

: تمام وقت متفکرم در اینکه چگونه خواهم امیردرجای دیگری میگوید

افغانستان، به را محافظت نمایم، زیرا که مالحظه می کنم افغانستان توانست 

و از جانب دیگر خرس  منزلۀ گوسفند بیچاره ایست که از یک طرف شیری
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ن موقعی که به دست آنها مهیبی به او تند نگاه میکند و حاضرند که به نخستی

بیاید او را بلع نمایند. 
60

 

  

 

امیر موقعیت سیاسی کشور را درمیان دو قدرت استعماری بخوبی 

امیر نیز بلعیده نشود.از این دوتشخیص داده بود وسعی میکرد از سوی یکی 

کشوروعدم توازن قوای خود با انگلیس ونظامی با نظرداشت اوضاع سیاسی 

به انگلیس  وشمال  خط دیورندجنوب وشرق مناطق و روسیه، با واگذاری 

درواقع افغانستان موجوده را از خطر تجاوز بیشتر  رودخانه  آمو به روسیه،

 انگلیس و روس نجات داد.

ی را که برای تشکیل آن، ، افغانستانعبدالرحمن خانامیربه کالم دیگر 

با  ،وتامین کرد کندمین أترا در آن و بات  امنیتتا سا  جنگیدن بود  14

سشطنتش از وی اطاعت سا   14در طو  آنسوی خط دیورند که سرزمینهای 

به این و به مقایسه گرفتبود گرفته نسودی از آن  نکردن بودند و هیچگونه

سرزمینهای آنسوی خط دیورند ه نسبت بموجودن افغانستان که نتیجه رسید 

مناط  قبایشی آنسوی خط است، بنابرین تر از آسان شادارن کردن ، بزرگتر و
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تن به امۀای خط  ازخطرات بیشترآن وبرای حفا برگزید افغانستان را 

 دیورند داد.

ده دیورند مردم وزیرستان نامه ای به امیر هبعد از امضای معا

که چرا سرزمین شان را برای  توضیح بدهد ندخواستفرستادند واز امیر 

سال  14یر به جواب شان نوشت که در مدت انگلیس واگذاشته است؟ ام

دین  حکومت خود هرقدر به شما پیغام فرستادم که از من بحیث پادشاه وهم

وهم تبارخود اطاعت کنید، نکردید ، بنابرین من از شما مایوس شدم 

وسرزمین شما را به انگلیس واگذارکردم. اکنون هرطور دل تان میخواهد 

زندگی کنید.
 61

  

، 1897 و 1893 با وجود تعهدات خود با انگلیسها، در سالهای امیر

و شرقی  دست به تحریکاتی برضد انگلیس ها در سرحدات جنوبیدوبار 

سرزمین های آنسوی خط دیورند از دست دادن  کشور زد که نشان میدهد

ویسرای هند نامه به امیر فرستاد ودر  1897درسال برایس گران آمده بود. 

سلطنت تاج وتخت قبایل نگیرد، تحریکآن امیر را تهدید کردکه اگر دست از 

خود را ازدست خواهد داد.
 

 

 پایان
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 مدهمقالۀ 

 

 پشتونستان بزرگ وختم قرارداد دیورند!

 

، داعیۀ پشتونستان،   ۲۰۰۳در دورۀ جنرال پرویز مشرف درسال 

ایاالت سرحدی  پاکستان  مطرح شد و در این  دراماتیکی در  بصورت 

شهر های کویته و پشاور دایر  خصوص چند سیمنار  و کنفرانس هم  در 

آنسوی خط  گردید ودر آن ها این مسئله مطرح شد که از ترکیب پشتونهای 

پشتونستان بزرگ"ساخته شود ) یا للعجب؟( »سوی خط دیورند  دیورند و این

  

گزارشهای رسیده از ایالت »( نوشت: ۲۰۰۳اکتوبر ۲۹آسیا تایمزدر )

غربی پاکستان و ایالت بلوچستان حاکی از احیای مجدد جنبش  سرحد شمال 

است. منطقه « خط دیورند»روی منطقۀ حساس  قومی پشتونها و فعالیت آنها 

طور مرتب شاهد عملیات نظامی  افغانستان و پاکستان که به مرزی بین 

حکومت مرکزی  پاکستان به منظور زهر چشم نشان دادن از قبایل مخالف 

حزب  است . در انتخابات اخیر در ایالت سرحد پاکستان ، ائتالفی از شش 

بخشی « متحده مجلس عمل»بنیادگرای حامی طالبان و بن الدن تحت عنوان 

  « ف حاکم بلوچستان به قدرت رسیدند. ائتال از 

  برخی مقامات افغانی صحبت از نقشه »... این رسانه عالوه کرد: 

شهرهای مهم پاکستان مثل پشاور و کویته جزو  جدیدی میکنند که در آن 

پاکستانی هم اخیراً از مالقات هایی بین  افغانستان محسوب میشوند. مقامات 

پشتونها مطلع شده اند که باعث  رهبر « خانخان عبدالولی »حامد کرزی و 

مذاکرات با ترغیب  نگرانی آنها شده است ، بخصوص اینکه فهمیده اند این 

اخیر ولی  مالقات » نشریه ادامه میدهد: « امریکایی ها صورت گرفته است.

خان و حامدکرزی که برخالف روند مذاکرات و سیمنارهای برنامه ریزی 

را داغ « پشتونستان»بلوچستان انجام شد، بحث داغ  در ایاالت سرحدو شده 



 155     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

موضوعی که به وضوح مورد حمایت امریکاهم هست .  تر از همیشه کرد، 

امریکا و اروپا نیز از پشاور و کویته ، مناطق  هیات نمایندگی افغانهای مقیم 

پشتونهای و احقاق حقوق آنان حمایت  کلیدی مرز دیورند، دیدار و از اتحاد 

پشتونها ، که برشرایط  . آنها گفتند که مرز دیورند نه تنها برتاریخ کردند

ماکان  اجتماعی و اقتصادی آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است. به گفته 

شینواری، افغان مقیم آلمان، مرز دیورند نتیجه توطئه برای محدود کردن 

شنیده پشتونها بوده است. این اظهار نظرها سالهاست که در منطقه  قدرت 

دوباره موجی در حمایت ازپشتونها در حال شکل  نشده و به نظر میرسد 

  گرفتن است . 

متحده ».... با مداخله نظامی پاکستان در آن منطقه و سکوت مطلق  

ملیگرا تالش های شان را برای بوجود آوردن یک  نیروهای « مجلس عمل

کرده اند. موضوعات  کویته دوچندان منطقه پشتون نشین از کابل تا پشاور و 

بلوچستان ، حربۀ مناسبی  حساس و تحریک آمیزی مانند پشتونستان و توسعۀ 

است. احیای  برای شکست قدرت نظام های موجود در افغانستان و پاکستان 

و « بزرگتر »جنبش پشتونگرایی میتواند حتی جنبش هایی برای کشمیر

مه عواقب بلند مدت ماجراست. به راه بیندازد. البته اینها ه« بزرگتر»پنجاب  

و مهم مطرح شدن موضوع پشتونستان بی ثبات ساختن   نتیجه فوری 

 ۳۱)سایت اریائی، آرشیف اخبار، « است. پاکستان، ایران و افغانستان 

  (۲۰۰۳اکتوبر

 ۲۰۰۳خبرگزاری سازمان ملل متحد در اسالم آباد در اوایل نومبر 

افغانستان، پاکستان، و امریکا بحث در  کمیسیون سه جانبه امنیتی»بود:  گفته 

موجود در این زمینه را  باره تعیین خطوط مرزی بین دوکشور و اختالف 

، اما وزارت خارجه افغانستان در برابر این خبر عکس «آغاز کرده اند

(. این واکنش وزارت خارجه از همان ۲۰۰۳نومبر۷العمل شدید نشان داد )

نتیجه ای جز ادامه تشنج بدنبال نداشت و احساسات افغانی آب میخورد که 

 افغانستان را در امر بازسازی و تامین ثبات سیاسی بشدت لطمه زد.  

به نظرتحلیلگران  این بهترین فرصتی بود تا با حضور نیروهای 

سازمان ملل و امریکا اختالفات مرزی  صلح ملل متحد وناتو  ومیانجیگری 
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حل میگردید زیرا حل این معضله از توان  افغانستان  و پاکستان  برای دایم 

  میرسد .  افغانستان ناممکن به نظر 

محققان افغان نیز با نوشته های کوتاه وبلند خویش در ارتباط  به 

معضلۀ خط دیورند پس از سقوط طالبان داد سخن دادند وهریکی چه از راه 

تی برای رسانه های گروهی مثل جراید ومجالت وانترنت نظریات وپیشنهادا

حل این معضلۀ تاریخی ارائه دادند و  برخی برنامۀ تلویزیونی براه اختند 

ودر آن مدعی استرداد اراضی از دست رفته افغانستان تا سند وآبهای گرم 

 شدند. 

مرور ون در کتاب خود تحت عنوان "څدراین موردجنرال عتیق پا

عمای  عکس العمل ز»" زیرنام وقضیۀ پشتونستان کوتاهی برتاریخ 

نکات مهمی را از قول پرویز مشرف   « افغانستان در قبال مسالۀ پشتونستان

 4۱های  وبعضی از نویسندگان  آن کشور  از  ماهنامه "فریاد" )شماره 

داده است که قابل  یۀ شورای  دموکراسی برای افغانستان، باز تاب نشر (4۲و

»   ی تحت عنوان مکث وتأمل است. مولف میگوید که  دراین نشریه مقاالت

 به نشر رسیده است .« تالش در جهت ادغام افغانستان به قلمرو پاکستان

ون همچنان به نوشته ها ومقاالت کمال حسین در روزنامه څآقای پا

پشتونستان ویا پاکستان بزرگتر یا » "فرنتیر پست پاکستان" تحت عنوان 

ان وپاکستان تحت اصول ادغام افغانست» و....«   ادغام افغانستان با پاکستان 

  اشاره میکند .« ناسیونالیزم اسالمی

می  ۲۰پرویز مشرف درکنفرانس مطبوعاتی مورخ  مؤلف  از قول 

" ... ما درافغانستان عالیق امنیتی،   میالدی چنین نقل میکند:  ۲۰۰۰سال 

باشند وطالبان از  دموگرافیک وجغرافیائی داریم . پشتونها باید درکنار ما 

 " 6۲ا نمایندگی میکنند...پشتونه

ون در تردید این ادعای جنرال پرویز مشرف میگوید که څآقای پا 

عالیق امنیتی، دموگرافیک وجغرافیائی در افغانستان   :"هیچ گاهی پاکستان 

این افغانستان است که در پاکستان عالیق  نمیتواند داشته باشد، بلکه برعکس 
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عالوه میکند که  تئوری و  مولف  امنیتی دموگرافیک وادعای ارضی دارد.

علمی است  اصطالح "ناسیونالیزم اسالمی" کمال حسین اصالً غلط وغیر 

ودین  ومذهب هرگز اساس ناسیونایزم شده نمیتوانند ، زیرا واژۀ 

قوم پرستی ( از کلمه نیشن بمعنی قوم وملت گرفته شده، اسالم  ناسیونالیزم) 

   6۳پدیدۀ کامالً جداگانه می باشند."و ملت دو  خود یک دین است که دین 

دراینجا به ارتباط سخنان پرویز مشرف باید گفت که  هدف پرویز 

مشرف از گفتن این سخنان ایجاد درز وتفرقه های قومی میان افغانها است تا  

سایر اقوام افغانستان  خود را از پشتونها جدا تصور نمایند وبه این وسیله 

یان افغانها وسیع تر گردد وهدف دوم مشرف شکاف ودرز های قومی در م

ازاین گفته جلب پشتونهای اینسوی خط به آنسوی  خط ویکجا شدن با 

پاکستان است واال کیست که نداند پاکستان  پشتونهای آنکشور را به چشم 

دشمن بالفعل  می نگردو هیچگونه حق وحقوقی برای پشتونها وبلوچها قایل 

درمقایسه باپنجاب وسند از هیچگونه امکانات  نیست ومناطق پشتون وبلوچ  

 رفاهی و توسعۀ اقتصادی   و رشد فرهنگی برخوردار نیستند .

خالد عزیر گورنر پیشین والیت سرحد شمالغربی  در پاکستان در 

متحده و پاکستان  منافع ایاالت » چنین نوشته  است:   The News روزنامه 

افغانستان به ساماني برسد یک بي آنکه مسئله خط مرزي "دیورند" با 

   64«سویه و همگرا نخواهد شد .

سید قاسم رشتیا، درجواب  این پرسش که : زمانی ما میخواستیم که 

پاکستان میخواهد که افغانستان را جزو  پشتونستان ضم افغانستان شود، حاال 

که پاکستان از آغاز چنین  دراین شکی نیست » پشتونستان سازد؟ پاسخ داد: 

است ، ولی  طلبی را در نظر داشت و ادعا میکرد که پاکستان برادر کالن م

افغانستان خود را کالن میداند. زعمای پشتون منطقه سرحد مانند ولی خان و 

دیگران چنین ادعایی دارندکه عالقه های پشتون نشین افغانستان باید جزء  

                                                 
6۳
 ۳27همان منبع،ص  - 

64
.  مقالررۀ "همسررو کررردن سیاسررت هرراي امنیررت 200۸نرروامبر  2۵، اسررالم آبرراد، The News روزنامرره   - 

 منطقه اي"
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اشته و سرحدات سال باین طرف وجود د ۲۵۰افغانستان از  پشتونستان باشد. 

، نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی تحمل  آن چندین بار تثبیت شده است 

با داشتن حکومت مرکزی بدون  آنرا ندارند. باید افغانستان به حیث یک کل 

دوباره حدود وثغور  آنکه کسی درآن رخنه کند، و قسمتی از آنرا جدا نماید. 

نداشته و  ارجی )همسایه( در آن نفوذ جغرافیایی آن تثبیت گردد. کشورهای خ

 « 65سرحدات آن را محترم بشمارد.
 

 ران چه میگویند؟صاحب نظ

برخی ازصاحب نظران وکارشناسان مسایل نیمقاره ، در ارتباط 

امریکا در منطقه  سیاست پاکستان نسبت به افغانستان وهمچنان سیاست های 

حلیل ها ونظریات سیاسی واحتمال واردکردن تغییراتی درجغرافیای منطقه، ت

اند که برای تکمیل بحث مورد مطالعۀ ما کمک  مهم وقابل توجهی ابرازکرده 

  میکند، در زیر به چند تای آن تحلیل ها نظرمی اندازیم: 

 داکترسید عبدهللا کاظم-۱ 

دانشمند افغان دراین رابطه در مصاحبه خود با آقای عباسی در  

( ۲۰۱۰دسمبر ۱۲اقعیتهای افغانستان که در )و برنامه تلویزیونی در البالی 

از تلویزیون پیام افغان پخش شد، به نطریات سیاست مداران نظامی پشتون 

آنسوی خط دیورند، مثل نصیرهللا بابر )سابق وزیر داحلۀ پاکستان( وحمیدگل  

نموده و از قول حمید گل  )سابق  رئیس استخبارات نظامی پاکستان( اشاره 

را عنوانی حکومت پاکستان قرائت نمود که نظرداده شده بود متن درخواستی 

حکومت دسته نشانده از سوی پاکستان روی کار آید  تا در افغانستان یک 

تقاضا  وسپس همین حکومت ادغام افغانستان را با پاکستان در یک کنفدریشن 

 نماید و آنگاه پاکستان  با تشکیل یک کنفدریشن  که در آن پاکستان دست باال

بردارد و با برداشتن خط دیورند  داشته باشد،خط مرزی دیورند را از میان 

زمینه برای جابجائی نفوس روز افزون پاکستان در مناطق پشتون نشین 

غرب افغانستان مثل قندهار وهلمند فراهم خواهد گردید.  جنوب وجنوب 

توضیح  جناب داکتر کاظم ستراتیژی نظامیان پنجاب را نسبت به  افغانستان 
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کرد وگفت که نظامیان پنجابی در نظردارند تا سرحد پاکستان را از خط 

آنسوی سند،به "متک" در  واقع دیورند برخالف ادعای افعانها از "اتک" 

زیرهندوکش باال بکشند وبدین ترتیب بخش جنوب هندوکش را با  پاکستان 

  یکجا کنند .

ی پاکستان چه آنهای بدینسان دیده میشود که استراتیژست های نظام  

تمایت ارضی  تباراند، در مورد  که پنجابی تباراند وچه آنهائی که پشتون

فغانستان نیات بدی در سر می پرورانند ، زیرا آنها بخوبی میدانند که ا

امنیتی وفساد گسترده اداری ، تفرقه  افغانستان اکنون در بحران عمیق بی  

ر اقتصادی وقانون شکنی ها وبی های قومی وزبانی وفقدان وحدت ملی وفق

اجتماعی قرار دارد وکشور های خارجی هم  تا ابد دراین کشور باقی  نظمی 

پاکستان   نخواهند ماند ، بنابرین عناصر وطن فروش مدافع منافع 

درافغانستان بسیار زیاد اند که امیدواری زیادی به آن کشور میدهد تا نیات 

تروریستی  وابسته به مالعمر ومال   خود را بکرسی بنشاند. گروه های 

حقانی ومال حکمتیار  کارت های برنده یی اند که در دست پاکستان قرار 

  را در تحقق امیال ونیاتش  کمک میکنند. دارند وآن کشور 

 پیرمحمدمالزهی، -۲

تحلیلگرمسایل پاکستان وجنوب آسیا، در یک تحلیل سیاسی این مسئله  

ودر بخشی از تحلیلش میگوید:"مسأله  رفته را جدی تر به ارزیابی گ 

دورۀ جنگ سرد با برداشت هاي متفاوتي همراه شده  پشتونستان در طول 

اهمیت این موضوع دشوار خواهد بود.  توجه به آن ها، درك  است كه بدون 

چنین فشرده  مي توان  برداشت هاي متفاوت در باره پشتونستان بزرگ را 

  كرد:

  ها از پشتونستان بزرگ برداشت  افغان -۱ 

  برداشت پاكستاني ها از پشتونستان بزرگ -۲ 

  برداشت تبارگرایانۀ پشتون ها از پشتونستان بزرگ -۳ 

 برداشت قدرت هاي رقیب بزرگ از پشتونستان بزرگ-4 

تردیدي نیست كه این گونه برداشت هاي متفاوت و گاه متضاد، بازتاب 

تواند به تشدید اختالفات  هر كدام مي  منطقه دارد و طرح خاص خود را در 

گذشته چنین بوده و در آینده یي قابل پیش  پاكستان و افغانستان بینجامد. در 
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دولت ها و محافل سیاسي  وجود ندارد. برداشت  بیني انتظاري جز این 

مانده است  پشتونگرا در افغانستان همواره پیرامون این محور متمركز باقي 

زرگ كه بلوچستان جنوبي را  نیز شامل مي شود، به لحاظ كه پشتونستان ب 

قدرت استعماري از این  تاریخي، بخشي از افغانستان است كه در دورۀ  

ضمیمه خاك هندوستان شده است . بنا بر این، در پایان استعمار  كشور جدا و 

ازه افغانستان بازپس داده مي شد و  نه این كه به كشور ت  علي القاعده باید به 

شود.  افغان ها آن را مشكوك مي دانند، ملحق  تأسیس پاكستان به كیفیتي كه 

تأسیس پاكستان در مناسبات  برخی از آگاهان، تمامي تحوالت پس از 

پشتونستان تحلیل  دیوراند و  افغانستان و پاكستان را در پیوند با مسأله خط 

  كرده اند.

ل افغانستان از سوی دخالت هاي پاكستان به ویژه در دروۀ اشغا

قالب استقرار  مجاهدان و ادامه این گونه دخالت ها در  شوروي و حمایت از 

این  -پیش از اشغال دوباره افغانستان حكومت طالبان در یك دورۀ كوتاه تا 

تالش براي بازسازي  ادعاي افغان ها  بار از سوی امریکا و ناتو و بنا به 

در  ن كشور از سوی پاكستان، همگي طالبان و ادامۀ جنگ داخلي در ای

پشتونستان و خط دیورند قرار دارند. بسیاري از آگاهان  رابطه با مسأله 

پشتونستان راه  كابل بر این باورند كه تا مشكل خط دیورند و  واقعبین تر در 

مناسبات پاكستان و افغانستان به رغم نیازهاي  حل پذیرا برای پاكستان نیابد، 

نخواهد شد و اختالفات هم چنان  عادي  ور به یكدیگر كامالً متقابل دو كش

سردار محمد داوود  امكان تداوم خواهد داشت. افغان ها از زمان حكومت 

روي بازگشت حاكمیت ملي خود بر مناطق پشتون نشین  خان همواره 

كرده اند  پاكستان تأكید داشته اند و از بلوچستان به نام پشتونستان جنوبي یاد  

طریق افغانستان را به سواحل اقیانوس هند در ایالت بلوچستان  ا از این ت

در این  جغرافیایي بیرون سازند.  كشورشان را  از انزواي  پاكستان برسانند و 

  ارتباط، دو دیدگاه در افغانستان وجود داشته است :

  ادغام مناطق پشتون و بلوچ نشین در خاك افغانستان -۱ 

 یون افغانستان+ پشتونستان و بلوچستانتشكیل فدراس -۲ 

در افغانستان ادغام مناطق پشتون و بلوچ « قوم محور»افغان هاي

كرده اند و در یك  نشین پاكستان در قلمروملي خود را پررنگ تر مطرح 
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حكومت سردار داوودخان  از همین  مقطع كوتاه حزب پرچم سابق در دوره 

انوار الحق احدي از  غان ملت اکنون حزب اف موضوع حمایت مي كرد و 

تشكیل فدراسیون افغانستان+ پشتونستان و   چنین دیدگاهي حمایت مي كند.

ً اندیشه روسي بود كه در  دوران اوج رقابت هاي امریکا و  بلوچستان اساسا

اشغال افغانستان از  شوروي پیشین مطرح بوده است و برخی از آگاهان،  

مدخل  رسیدن روس ها به  راستا و  سوی ارتش سرخ شوروي را در همین

تنگۀ هرمز از طریق تشكیل چنین فدراسیوني دانسته اند. با فروپاشی 

کمرنگ شده است ولي هنوز هواداران قوم  ظاهر این اندیشه  شوروي به 

  محور خاص خود را دارد.

روشن است كه برداشت پاكستاني ها از پشتونستان بزرگ در تضاد 

خط دیورند و  ها قرار مي گیرد. از نگاه پاكستان  ن كامل با برداشت افغا

است و طرح آن از سوی افغانستان  مسأله پشتونستان بطور قطعي تمام شده 

و دخالت در امور  دوستانه دو كشور  مغایر با حسن همجواري و مناسبات 

  داخلي پاكستان و مخل امنیت و تمامیت ارضي پاكستان است .

رشناسان مسائل جنوب آسیا مطرح كرده اند؛ آن گونه كه برخی از كا

استراتیژي مشخص  كردن طرح پشتونستان بزرگ یك  پاكستان براي خنثي 

ارتش پاكستان مسؤول پیگیري آن است.  در پیش گرفته و سازمان اطالعات 

است كه دست نشانده اسالم  كردن حكومتي در كابل  استراتیژي پاكستان حاكم 

توجه  پشتونستان  ایطي به مسأله خط دیورند و مسأله آباد باشد و در هیچ شر

پاكستان  نكند. به عبارت روشن تر، خط دیورند را به عنوان مرز بین المللي 

پشتونستان را براي همیشه به  و افغانستان به رسمیت بشناسد و مسأله 

 تاریخ بسپارد.  فراموشي 

ي و پس از سیاست پاكستان در دورۀ اشغال افغانستان از سوی شورو

پالن شده ( از طریق  حكومت مجاهدان، جنگ داخلي هدایت شده)از قبل  آن 

آي.اس.آي پشت سر آن قرار داشت و پس  حزب اسالمي گلبدین حكمتیار كه 

مؤثر با امریکا همه و همه   و اكنون همكاري  از استقرار حكومت طالبان 

  دارند.  ارتباط تنگاتنگي با استراتیژي پاكستان در افغانستان

بر پایه این گونه برداشت ها، افغانستان در استراتیژي پاكستان دو راه 

آباد و یا حد اقل  بیشتر پیش رو ندارد: یا حكومتي دست نشاندۀ اسالم 
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همواره درگیر جنگ داخلي و بحران باقي  هماهنگ با آن خواهد داشت و یا 

پاكستان چنین برداشتي  دولت وجود ندارد. البته  خواهد ماند. راهیافت سومي 

پاكستان صاحب  را تأیید نمي كند و به ویژه اکنون كه امریکا در افغانستان و 

كند،  نفوذ است، پاكستان با قاطعیت بیشتري چنین برداشت هایي را رد مي  

وجود چنین استراتیژي در  ولي حقیقت آن است كه نشانه هاي تأیید كننده 

یرومندتر از آن هستند كه براي افغان ها تكذیب قبال افغانستان ن پاكستان در 

  تلقي شوند.  آفرین  هاي پاكستان اعتماد 

در اوضاع كنوني، به نظر مي رسد كه پاكستان سیاست  دوگانۀ  

باشد. در سیاست  در افغانستان در پیش گرفته  « اعمالي»  و «  اعالمي»

ام مبارزه در برابر از آن به ن متحد امریکا در آنچه كه  -اعالمي پاكستان

متحد طالبان  آید و در سیاست اعمالي  تروریسم یاد مي شود، به شمار مي 

است كه هدف آن ها اخراج امریکا و ناتو از افغانستان و استقرار حكومتي 

  اسالم آباد در كابل است . هماهنگ با  

طرح موضوع طالبان میانه رو و شریك كردن آن ها در قدرت در   

قابل حل نخواهد  پاكستان، جدا از اهداف استراتیژیك پاكستان  سوی كابل از 

رسمي دولت هاي افغانستان و پاكستان، برداشت  بود. در كنار برداشت هاي 

  دیورند را مي باید مهم تلقي كرد. سوي خط  تبارگرایان پشتون در هر دو 

 پشتونستان بزرگ جدي ترین حامیان خود را در میان ناسیونالیست  

شدن خط مرزي  افغانستان و پاكستان یافته است. برچیده  هاي پشتون در 

خواست اصلي  -نشین پاكستان و افغانستان دیورند و ادغام دو بخش پشتون 

خان)یکی ازمشران پشتونهای  درخواست افضل  قوم محورهاي پشتون است . 

یکی از رهبران ناسیونالیست پشتون از حامدکرزی وژنرال  -سوات( 

را برچینید و رفت و آمد پشتون ها را  مبنی براین كه : "خط دیورند  شرف م

  نمایش مي گذارد. را به  آزاد نمائید" به خوبي دیدگاه قوم محورهاي پشتون 

ناسیونالیست هاي پشتون به درجات متفاوت خواهان تأسیس كشور   

سازمان  افغانستان و رسمیت شناختن آن از سوی پاكستان و  خاص خود و به 

در این واقعیت مهم نهفته است كه شرایط منطقه  ملل هستند. اما مشكل آن ها 

فروپاشی كامل كشور پاكستان را در  نیست و  براي بازتقسیم  قومي مساعد 

هیچ شرایطي رضایت  پي خواهد داشت. روشن است كه دولت پاكستان در 
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هند  استراتیژي چنین امري نخواهد داد. هر چند كه چنین تحولي با  به 

  خواهد بود. همخواني دارد و قطعاً از سوی هند با استقبال روبرو 

در ارتباط با قدرت هاي بزرگ و مسأله پشتونستان و خط دیورند، 

فروپاشي شوروي،  هست . بدین معنا كه در ظاهر با  پیچیدگي هاي بیشتري 

دلیل حضور از دست داده اند ولي به  روس ها نقش خود را در پشتونستان 

رنگ تر از گذشته شده  نقش این كشور پر  امریکا در افغاانستان و پاكستان 

بود، هنوز  است . این كه سیاست امریکا در قبال مسأله پشتونستان چه خواهد 

زود است كه دست به داوری قطعي زد، اما این قدرهست كه پاكستان  خیلي 

این مشكل كه ]نیم[  ایان دادن به افغانستان هر دو امیدوارند امریکا براي پ و 

مناسبات منطقه یي را زیر تأثیر خود قرار داده است، راهیافت  یك قرن است 

گذشته از این انتظار، باید توجه داشت كه   پذیرا برای دو طرف بیابد. 

سرد داشت، در نزد امریکا  پاكستان همان جایگاهي را كه در دورۀ جنگ 

جدیدي در  جایگزین شدن آن است. معادالت هندوستان در حال  ندارد و 

معادلۀ رقابت  منطقه جنوب آسیا در حال شكل گیري هستند و هندوستان در 

قدرت آینده جهان میان امریکا و چین در حال قدرت گرفتن، جایگاه مهم  آمیز 

است . بنا بر این، پشتون ها مي توانند روي  در امریکا یافته  تري از پاكستان 

حساب  كنند و نقاط آسیب پذیر جدید پاكستان را در سنجش  مسایل  این گونه

  66خود منظور كنند." های 

 آیا معاهدۀ دیورند  یک قرارداد موقوته بود؟

بسیاری از حکام »به این نکته اشاره میکند که:   «آسیا تایمز»رسانه

و « امیر عبدالرحمن خان»فعلی افغانستان براین باورندکه توافق بین 

در خط دیورند به عنوان  ۱8۹۳انگلیسی در سال « نری مور تیمرسره»

منقضی شده  ۱۹۹۳خط مرزی دوکشور اعتباری صد ساله داشته و در سال 

است .حاال افغانها از امریکا میخواهند که مذاکرات جدیدی در باره خطوط 

 « 6۷مرزی پاکستان ترتیب دهد.

                                                 
66
 2009اریائی افغانستان،سایت  بررسي روابط پاكستان و پیرمحمد مالزهی، - 

67
 200۳اکتوبر 29آسیا تایمز،  - 
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صدسال اعتبار در مورد اینکه قرارداد خط دیورند برای مدت یک 

دیگر از اعتبار ساقط شده است ، باید گفت که : تا  ۱۹۹۳داشته و در سال 

نومبر  ۱۲آنجایی که تاریخ گواهی میدهد، در معاهده خط دیورندکه در 

بین امیر عبدالرحمن خان و دیورند وزیرخارجه هند بریتانیائی به  ۱8۹۳

رنشده که این امضاء رسیده است ، در هیچیک از مواد هفتگانه آن ذک

مثالً صد سال ویا تا حضور بریتانیا در نیم قاره  عینتوافقات برای مدت م

 مدار اعتبار است وغیره. 

 :اینک متن معاهده 

از آن جا كه بعضي مسأله ها به نسبت سرحد افغانستان به طرف »  

و چنان كه هم جناب امیرصاحب وهم دولت عالیه  هندوستان بر پا شده اند 

اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و  ش انفصال این را به طریق هند خواه

كه در آینده هیچ اختالف  تعیین حدود دایره تسلط واقتدارخود شان را دارند تا 

و قوع  راي و خیال در امر مزبور بین این دو دولت هم عهد و هم پیمان 

  نیابد، پس به وسیله این نوشته معاهده حسب ذیل نموده شد : 

حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امیر صاحب از واخان تا » -۱ 

خطی كه در نقشه كشیده شده و آن نقشه همراه عهد  سرحد ایراني به درازاي 

  نامه ملحق است خواهد رفت . 

دولت عالیه هند در ملك هاي آن طرف این خط که به جانب  -۲ 

واهند كرد و جناب هیچوقت مداخله و دست درازي نخ افغانستان واقع میباشند 

بیرون این خط به طرف هندوستان واقع  امیر صاحب نیز در ملك هایي كه 

  نمود.  میباشند هیچوقت مداخله و دست درازي نخواهند 

پس دولت بهیه بریتانیه متعهد میشوند كه جناب امیر صاحب، اسمار -۳ 

امیر  تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف دیگر جناب و وادي باالي آن را 

هیچوقت در سوات و باجور و چترال معه وادي  صاحب متعهد میشوند كه او 

نخواهند كرد. دولت بهیه بریتانیه  ارنوي یا باشگل مداخلت و دست اندازي 

مفصل كه به جناب امیر  نیز متعهد میشوند كه ملك برمل را چنانكه در نقشه 

نموده شود  واگذار صاحب از قبل داده شده نوشته شد به جناب امیر صاحب 

و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعاي خود به باقي ملت وزیري و 

  میباشد و نیز دستبردار از ادعاي خود به چاگي میباشد.  داور 
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این خط سرحد بندي بعد از این به تفصیل نهاده و نشان كاري آن  -۴ 

كرده مطلوب باشد به توسط بریتش و افغاني كمشنران  هر جاي ممكن و 

مذكور این خواهد بود، كه به  اتفاق  خواهد شد و مراد و مقصد كمشنران 

االمكان بعینه مطابق حد  یكدیگر بیك سرحد موافقت نمایند و آن سرحد حتي 

لیكن محلیه  بندیی كه در نقشه كه همراه این معاهده ملحق است باید بشود. 

  داشته شود.  حقوق موجوده دهات كه بقرب سرحدي میباشند در مد نظر

به نسبت مساله چمن جناب امیر صاحب از اغراض خود بر  -۵ 

دستبردار میباشند و حقوق خود را كه درآب سركي  چهاوني جدید انگریزي 

به دولت بریتانیه تسلیم مینمایند. بر  تلري به ذریعه خرید حاصل نموده اند 

سرحد  خواهد شد: خط این حصه سرحد خط حدبندي به حسب ذیل كشیده 

ملك  بندي از سركوه سلسله خواجه عمران نزدیك پشا كوتل كه در حد 

انگریزي میباشد این طور میرود كه مرغه چمن و چشمه شیراوبه را 

میگذرد.چشمه شیر اوبه عدل مابین قلعه مرغه چمن نو و تهانه  افغانستان 

مابین لشکردند میگذرد. بعد از این خط حد عدل  افغانی مشهور درانجا بنام 

میرود وبطرف جنوب گشته شامل سلسله  ریلوي ستیشن و كوهچه بمیان بالك 

ملک انگریزی میگذارد و راه  کوه خواجه عمران میشود وتهانه گواشه را در 

بتعلق افغانستان  را بطرف شوراوک ازجانب مغرب وجنوب گواشه میرود 

ز راه مذبور میگذرد. دولت بهیه بریتانیه هیچ مداخلت تا به فاصله نصف ا

  نخواهند نمود.  

شرایط مزبوره این عهد نامه را دولت عالیه هند  و جناب امیر  -۶ 

طورتصور میكنند كه این یك  ]سند[كامل و خاطرخواه  صاحب افغانستان این 

خیال كه در بین ایشان به نسبت سرحد  فیصله جمیع اصل اختالف راي و 

جناب امیر صاحب بر  لیه هند و هم مذكور بوده اند، میباشد. و هم دولت عا

آن نوع  ذمه خود مي گیرند كه انفصال هر اختالفات فقرات جزیي به مثال 

اختالفات كه بر آن در آینده افسرهاي مقرره جهت عالمت نهي خط حد بندي 

و فكر خواهند نمود. به طریق دوستانه نموده خواهد شد تا كه براي  غور 

باب شك و شبهه و غلط فهمي مابین دو دولت اس آینده حتي االمكان جمیع 

  برداشته و دور كرده شود . 
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چون كه دولت عالیه هند از نیك نیتي جناب امیر صاحب به نسبت  -۷ 

تشفي و اطمینان خاطر به طور كمال دارند و خواهش  دولت بهیه بریتانیا 

د. لهذا مختاري و استقالل و قوت ببینن دارند كه افغانستان را در حالت خود 

صاحب در باب خریدن و  دولت مومي الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر 

موصوف چیزي  آوردن اسباب جنگ در ملك خود نخواهند كرد و خود دولت 

معاونت و امداد به عطیه اسباب جنگ خواهند نمود. عالوه بر این جهت 

ب در اظهار اعتراف خود شان نسبت به طریقه دوستانه كه جناب امیر صاح 

معامله ظاهر ساخته اند دولت عالیه هند قرارمي دهند كه بر آن  این گفتگو و 

لك روپیه كه آالن به جناب ممدوح داده میشود،  وجه عطیه ساالنه دوازده 

مطابق ۱8۹۳ماه نومبر۱۲المرقوم  شش لك روپیه ساالنه مزید نموده شود. 

 " 68هجری قمری. ۱۳۱۱جمادی االول۲

یا، یکی از رجل سیاسی دولتی ووارد در مساله آقای رشت         

 پشتونستان،در مصاحبه ئی بجواب این پرسش که آیاخط  دیورند  یک قرار

نظر  داد  مؤقت  بین حکومت  هند برتانوی وافغانستان بود؟  چنین اظهار

بین امیر  ۱8۹۳نومبر ۱۲موافقتنامه خط دیورند که به تاریخ »  میکند:

مار دیورند وزیرخارجه )هندبرتانوی( عقد شده بود، عبدالرحمن خان و سرتی

یک موافقتنامه مؤقتی نبود، بلکه شکل دایمی داشت. انگلیسها میخواستند 

حدودی که در تصرف شان بود، بروی نقشه تثبیت شود و بعداً بروی زمین 

تطبیق گردد.انگلیسها مناطقی که از نظر استراتیژیکی اهمیت داشت ، 

اهمیتی که خط دیورند در نزد انگلیسها داشت ، درسالهای مدنظر داشتند. با 

بعد که حکومت پاکستان ایجاد شد، وزیرخارجه انگلیستان انتونی ایدن، در 

خط دیورند را سرحد بین المللی اعالن کرد. لهذا بحواب آنهایی  ۱۹۵۰سال 

که میگویند: میعاد یکصد ساله خط دیورند اتمام یافته ، باید گفت که خط 

 « 6۹رند قرارداد موقت نبود، بلکه شکل دایمی را داشت.دیو

                                                 
6۸
 ۶90، ص 1غبار، همان ا ر،ج  - 

69
 ۴07، ص 2ارمغان امید، ج - 
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دراین مورد بهترین دلیل سخنان خودامیر عبدالرحمن خان در تاج 

التواریخ است."چون سرمارتیموردوراند، شخص سیاسی دان بسیار زیرکی 

بود وزبان فارسی را هم خوب میدانست ، تمام مذاکرات زود اصالح شد... 

داده شدکه خط مذکور را از چترال و گردنه در باب خط سرحدی قرار 

بروغیل تا پیشاور کشیده مشخص نمایند و از آنجا هم تا کوه ملک سیاه معین 

نمایند. به این قسم که واخان و کافرستان واسمار وطایفه مومند الل پوره ، 

قدری از وزیرستان جزء مملکت من گردید و من ادعای حقوق خود رادر 

آهن چمن نو و چغایی وباقی وزیرستان وبلند خیل و ک رم و باب استانسیه راه 

افریدی وباجور وسوات وبنیر ودیر و چپالس و چترال ترک نمودم. هر دو 

طغرا قراردادنامه را در باب سرحداتی که معین شده بود، خودم و اجزاء 

سفارت مهر و امضاء نمودیم و در قراردادنامه مذکور نیز ذکر شده بود: 

ستان به طور دوستی ادعای های خود را درباب بعضی از والیات چون افغان

چنانکه قبالً مذکور شده است قطع نمود. لهذا به عوض این همراهی وجه 

لک روپیه دولت هندوستان تا به حال می پرداخت ،بعد  ۱۲اعانه که سالی 

 «۷۰خواهد داد.  لک روپیه  ۱8از این سالی 

امیر عبدالرحمن خان ، هیچگونه  با توجه به متن  قرارداد وتذکرات 

برای مدت یکصد سال  اشاره وایمایی دیده نمیشود که اعتبار خط دیورند را 

نشان بدهد. به نظر میرسد که این آوازه ها از طرف دستگاه استخبارات 

 سازمان دهی و به دهن برخی از افغانها داده شده است .  نظامی پاکستان 

داخله سابق پاکستان در دولت بی نظیر جنرال نصیرهللا باب ر وزیر  

حمایت از تحریک  بوتو ، در یک مصاحبه مطبوعاتی در پشاور ضمن 

میان افغانستان و پاکستان گفت : « دیورند»طالبان ، در باره خط مرزی 

این مرز  را برای مدت محدود )یکصد سال(  هیچ سندی وجود ندارد که »

که حاصل یک « خط دیورند»که رسمیت بخشیده باشد. اخیراً گفته شده 

قراداد صد ساله بین انگلیس و افغانستان بوده ، دیگر اعتبار ندارد. افغانها از  

ترتیب دهد. پشتونهای استقالل طلب  امریکا می خواهند که مذاکرات جدید را 

نیز با استناد انقضای این قرارداد خواهان تعریف جغرافیایی جدید منطقه با 
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اگر اعتبار »هستند. باب ر افزود که : « پشتونستان»نام  کشوری به تشکیل 

پاکستان، هند،  خط مرزی دیورند پایان یافته باشد، پس باید مرزهای 

افغانستان و آسیای مرکزی نیز بی اعتبار شده باشد، زیرا همه این مرزها 

 « ۷۱توسط انگلیس تعیین شده است.

ی بوده است که دولت افغانستان پس از سقوط طالبان همواره مدع

مناطق مرزی پاکستان به افغانستان نفوذ میکنند و امنیت و ثبات  طالبان از 

القاعده را بگیرد.  را برهم میزنند ومی باید پاکستان جلو نفوذ طالبان و 

بنابرین پاکستان با عدم جلوگیری ازنفوذ چریک های طالبان میخواهد از 

 ن با افغانستان درکجا قراردارد ؟ مرز پاکستا افغانها سند و قول بگیرد که 

میخواهد  چون افغانستان رسماًخط دیورند را قبول ندارد، پس پاکستان  

با همراهی نیروهای امریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم تا آن حد بداخل 

افغانستان دست به عکس العمل بزنند و  افغانستان پیش بیاید که مردم و دولت 

ً نیروهای بگویند که مرز پاکس تان با افغانستان مثالً اینجا یا آنجاست . طبعا

امریکایی نیز میخواهند بدانند که مرز پاکستان با افغانستان در کجاست تا  

کنند ، براین بنیاد افغانستان  بقایای طالبان و القاعده را تا مرز پاکستان دنبال 

است . یکی فعالً با دو مشکل بزرگ در سرحدات خود با پاکستان روبرو 

طالبان و برهم زدن امنیت در مناطق جنوب کشور  مشکل نفوذ افراطیون 

پا درمیانی  است و دیگری مسئله مشخص شدن خط مرزی است که بدون 

  امریکا و سازمان ملل متحد حل آن از توان افغانستان بیرون است .

هدف پاکستان از مداخله وتجاوز دراینسوی خط دیورند اینست تا 

ستان را به مبارزه بطلبد، زیرا میداند که افغانستان دچار بحران بی افغان

ثباتی وبی امنیتی از دست تفنگ ساالران ائتالف شمال است و توانایی مقابله  

هسته ای است ، ندارد. به همین دلیل  با پاکستان را که اینک دارای سالح 

ایتالف بین  به بهانۀ همکاری با نیروهای۲۰۰۳نیروهای پاکستانی درسال 

برهبری امریکا بخاطر پیگرد طالبان و القاعده و جلوگیری از نفوذ  المللی 

افغانستان پیش آمدند و به  شان به داخل افغانستان تا چهل کیلومتردر داخل 
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ساختن پوسته های دیده سرحدی پرداختند که با عکس العمل شدید نیروهای 

 دند. در منطقه روبرو ش دولتی و مردم افغانستان 

اکنون نیز پاکستان عمالً یک جنگ اعالم نشده یی را دروالیات 

نورستان وکنر واخیراً ننگرهار به پیش انداخته  وبه افراز پوسته های امنیتی 

خود درخاک افقغانستان پرداخته است. اینکه حکومت در پشت پرده با دولت 

باخت است، کس پاکستان وقوت های بین المللی در چه معامله وساخت و

نمیداند ولی آنچه مسلم است اینست که پاکستان به اشغال خاک های افغانستان 

دراینطرف خط دیورند دوام میدهد، مردم را تحت فشار میگذارد تا تذکره و 

کارت شناسنائی پاکستانی بگیرند واز اوامر حکومت پاکستانی اطاعت نمایند 

آبائی خود را ترک کنند، درغیر ویا خانه وکاشانه و زمین ها وملکیت های 

اینصورت در زیر باران راکت پراکنی کشته خواهند شد.وازاین طریق 

حکومت افغانستان رامجبور کند تا از داعیه پشتونستان درگذرد ومرزهای 

خود با پاکستان که اینک تا دریای کنر ودریای کابل پیش آمده برسمیت 

 بشناسد.

پشتون که در وطن خواهی خود  م من به صفت یک افغان منسوب بقو  

را از هیچ پشتون دیگر کمتر نمی شمارم ، میخواهم به عرض هموطنان 

بدون شبهه خط دیورند یک خط تحمیلی غیر عادالنه است   هکخود برسانم  

است وعرصۀ زندگی  که اعضای یک خانواده را به دو نیم تقسیم کرده 

ما باید خاطر نشان کرد که باید ،ا برادرانه میان آنها را دشوار ساخته است

واقعبیانه تر موضوع  را بررسی کنیم  و از مرکب احساسات پائین بیاییم . 

اگر آرزو داریم،  این زخم ناسور الیتام یابد و ثبات و امنیت به کشور 

آنست که معضله خط دیورند  برگردد و کشورما از بحران نجات یابد، بهتر 

سوی خط  بعد از یک  رفراندم عمومی  و  را مطابق خواست مردمان هردو

درمیانی سازمان ملل متحد ودوستان بین المللی خود برای دایم حل  پا با 

      نمائیم .

 ۲۰۰۳پایان / دسمبر 
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 زدهمیامقالۀ 

 

 

 تسلط طالبان درمناطق قبایلی)پشتونستان(
 

 ً سال قبل،هنگامی که در سفارت ۶۰مرحوم عبدالرحمن پژواک،تقریبا

کارمیکرد، رساله ای در بارۀ پشتونستان بزبان  ۱۹۵۱فغانستان در لن درا

سال بعد  ۶۰انگلیسی نوشته بودکه اینک توسط داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان 

ازنشرش به دری ترجمه شده است. مرحوم پژواک نام پشتونستان را بگونه 

کرده ایکه درمیان مردمان آنسوی خط تلفظ میشود، بشکل پختونستان ضبط 

وبعد به شرح مختصری تاریخ قوم پشتون ونقش شان درتاریخ  وسیاست 

 واقتصاد منطقه پرداخته است.

بنابر تحقیقات  پژواک،" اقوام پشتون به دوقوم عمده تقسیم شده اند:قوم 

غلزی وقوم درانی. وهریک ازاین دوقوم به شعبات کوچکتر تقسیم شده 

یباشند، اما دوقوم بسیار وسیع است.مهمترین قوم پختونستان غلزائیها م

پختون، مهمندها وشورانی ها به قبیلۀ درانی تعلق دارند. اقوام عمده دیگر 

خیل ومسعود تقسیم  پختون عبارتند از : افریدی،وزیری)که بدوشعبه درویش

شده است( ویوسفزی. از جمله اینها،قوم افریدی درناحیۀ تیرا ودرۀ 

یری وزیرستان نام دارد ودر وادی ای سرزمین قوم وز -خیبرزندگی میکنند

اکثر قوم یوسفزی در  -ار دارندبین معبرهای ک رم وگومل افغانستان قر

ات زندگی میکنند.مومندها در بونیر،دیر، باجور زیست دارند وقوم صو
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شورانی در وادی های مجاورتخت سلیمان زندگی میکنند.اقوام مهم دیگر 

 ۷۲ پختون چمبانی وزیمخت میباشند.

،  General Sir MacMunواک از زبان جنرال انگلیسی سرمکمونپژ

نقل قول میکند که گفته است تمام قلمرو پشتونها یک واحد غیر قابل تقسیم 

می باشد:" محسود مرتبط است به وزیر،وزیر با زیمخت، زیمخت با 

ورکزی، ورکزی با افرید، افریدی با مومند، مومند با اقوام باجور،باجور 

 ر باصوات،صوات با بابنیر، بنیر بادرۀ سند، ودرۀ سند باکوه سیاه.بادیر، دی

۷۳ " 

مولف در بخش اول رساله، به معرفی مناطق قبایلی ودر بخش دوم به 

معرفی اقوام مختلف پشتون پرداخته واز بسترزیست و مبارزات شان در 

بطورفشرده   ۲۶تا  ۱۴برابر مهاجمان بیگانه از مغل تا انگلیس در صفحات 

ادکرده است. چون این معلومات برای مقامات انگلیس از روی منابع ی

انگلیسی که خود مدتها در منطق حضور داشته اند،تهیه شده است، بنابرین 

 از اعتبار بیشتری برخورداراست.

پژواک در جواب آنهای که معتقد اند پشتونستان از لحاظ اقتصادی 

کشورمستقل به پای خود  ومنابع طبیعی  فقیراست ونمیتواند به حیث یک

ایستاده شود میگوید :" کسانی که معتقد اند پختونستان ازنظراقتصادی بحیث 

یک کشور مستقل به پای خود ایستاده شده نمیتواند، کامالً بخطا رفته 

اند.پختونها مستشعراند که هنگامی که موانع به مقابل آزادی واستقالل شان 

ی شان درگذشته دراین راه صرف شده درحالی که تمام انرج -برداشته شود

 آنها میتوانند یک زندگی مرفه برای خود در وطن خود تأمین نمایند. -است

۷4" 
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مرحوم پژواک، می افزاید:" از نقطه نظر اقتصادی درمی یابیم که 

پختونستان از جانب غرب به دریای سند محاط میباشد وسواحل این دریا از 

ب همیشه بحیث یکی ازحاصلخیزترین سرحدات کشمیرگرفته تا بحیرۀ عر

مناطق جهان شناخته شده است. همین علت حاصلخیزی این منطقه بود که 

نژادآرین را هزاران سال قبل از میالد،ازکناره های آمودریا ومدنیت بلخ 

وباکتریا)باختر(بخود جلب کرد واینها از طریق افغانستان بسواحل دریای 

رحد طبیعی بین آسیای مرکزی ونیم سند مهاجرت کردند. واین سواحل س

قاره هندوستان را تشکیل میدهد. بعضی نقاط این سرزمین، مثل درۀ پشاور، 

که از قدیم االیام محل زیست پختونها بوده حاصلخیزترین نقاط قاره آسیا 

شناخته شده است. زمین پربار و آب وهوای این منطقه که بین سلسله کوه 

ندوستان قراردارد، نه تنها برای زرع وتولید های افغانستان وجلگۀ وسیع ه

انواع نباتات منطقه حاره وغیر حاره مساعد میباشد، بلکه واجد این مزیت و 

 برتری میباشد که نباتات منطقۀ سردسیر نیز دراینجا زرع شده میتواند.

مزیت دیگرسرزمین پختونستان اینست که مانند هندوستان وپاکستان 

نیست وبنابرین در زمینه تولید مواد غذائی نه تنها  بمشکل کثرت نفوس مبتال

میتواند خود کفا باشد، بلکه تولیدات اضافی خود را به همسایگان خود که 

بعضاً به مشکل قحطی مواجه میباشند، نیز صادرنماید.مردم این سرزمین نه 

هندی ونه پاکستانی اند، در شرایط اقلیمی بهتری زیست کرده  سرسخت و 

باشند. براساس این خصویات آینده وانکشاف بهتری برای این زحمتکش می

اما باید تاکید شود که پختونستان  مردم واین سرزمین پیش بینی شده میتواند.

عالوه برمنابع طبیعی زراعتی خود، منابع دیگر نیز دارد که به ارتباط 

 انکشاف آینده اقتصادی آن باید درنظرگرفته شود:بطورمثال امکانات زیادی

برای استفاده از دریاهای این سرزمین بمنظور پروژه های تولید برق وجود 

دارد. از این دریا ها تنها برای انتقال چوب تعمیراتی کارگرفته شده است که 

البته یک منبع خوب عایدات مردم از مدرک تجارت چوب میباشد 

ن، وضروریات زندگی یک قسمت از مردم منطقه را تکافو میکند. عالوه برآ

پختونستان مزیت دسترسی به بحر را از طریق بلوچستان نیز دارا است که 

ً یک عامل بسیارمهم برای انکشاف تجارت  درآینده این سرزمین  واضحا
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محسوب میشود. بنابرین مالحظه است که می باید توجه الزم به امکانات 

 ۷5وسیع موجود بمنظور انکشاف اقتصادی پختونستان معطوف گردد."

 

 منطقه قبایلی:هفت 

 -هفت منطقه قبایلی پشتون از شمال به جنوب عبارتند از: باجور

شمالی و وزیرستان جنوبی. بجز  وزیرستان  -کورم  -ورکزی -خیبر-مومند 

  منطقه ورکزی بقیه مناطق این ناحیه با افغانستان هم مرز هستند.

 
 

 باجور:

ش شمالی آن منطقه ای است کوهستانی که ارتفاع کوه های آن در بخ

این منطقه از ارتفاع کوه ها کاسته  متر می رسد. درسمت جنوب  ۳۰۰۰به 

می شود. دو قبیله مهم منطقه از قبایل یوسفزی عبارتند از: ترکانی و 

میالدی قرن گذشته این منطقه بخشی از ملکند شد.  ۶۰خیل. در دهه  اوتمان
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به سرپرستی یک  کامل در فاتا به عنوان یک منطقه  ۱۹۷۳باجور در سال 

 نماینده سیاسی از سوی مرکز تبدیل شد. شهرمرکز اداری باجور است.

 مومند: 

مومند ، منطقه ای کوهستانی است که از نقطه نظر سیاسی به دو 

می شود. مومند علیا در مقایسه با  بخش مومند علیا و مومند سفلی تقسیم 

رین قبایل منطقه مومند سفلی کمترحاصلخیز است . قبیله مومند از مهمت

است. قبایل صافی و اوتمانخیل از دیگر قبایل مهم منطقه مومند است. قلعه  

  نی مرکز اداری مومند است.

 خیبر :

این منطقه نام خود را از گذرگاه خیبر گرفته که یکی از راه های 

قبایل افریدی  و  اصلی رسیدن به هندوستان ازطریق افغانستان است. 

مهم خیبر هستند. مرکز اداری خیبر در پیشاور است اما  شینواری دو قبیله

  لندی کوتل نیز قرار دارد. یک دفتر نمایندگی در 

 ورکزی :

تنها ناحیه ای از مناطق قبایلی پاکستان که هم مرز با افغانستان نیست. 

به عنوان یک ناحیه منطقه قبایلی  ۱۹۷۳  این منطقه رسما در دسامبر سال 

ش از آن بخشی از یک ناحیه دیگر بود. قبیله ورکزی اعالم شد . تا پی

مهمترین قبیله این منطقه است. مرکز اداری ورکزی درهنگو در مجاورت  

  این منطقه قرار دارد.

 : ُکرم 

کرم ، نام خود را از رودی در این منطقه به همین نام گرفته است. 

های طبیعی این  متر از زیبائی  4۷۰۰)کوه سفید( با ارتفاع بیش از  سپینغر

منطقه است که در سراسر طول سال پوشیده از برف است.از نظر اداری 

به دو منطقه کرم علیا و کرم سفلی تقسیم می شود.توری و بنگش  این منطقه 

تعداد قابل توجهی شیعه است که  دو قبیله مهم این منطقه هستند. کرم دارای 

  منطقه پاره چنار است.عموما از قبیله توری هستند. مرکز اداری این 

 

 وزیرستان شمالی :
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ً به عنوان یک ناحیه فاتا در آمد.  ۱۹۱۰این منطقه در سال  رسما

شمالی است اگرچه قبایل  دو قبیله مهم وزیرستان  ړاوتمانزی وزیر و دو

ود در این منطقه هستند.میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی عدیگر مانند مس

  است.

 وزیرستان جنوبی: 

جنوبی ترین منطقه فاتا است که با بلوچستان  -ستان جنوبی وزیر

مهم این منطقه  و وزیر دو قبیله  )مسعود(پاکستان هم مرز است. محسود

است.در زمستانها شهر تانک و در تابستانها شهر وانه به عنوان مرکز 

در تقسیم بندی فوق ، چترال در منتها الیه  کنند. اداری این منطقه عمل می 

پشتونستان، و دو درۀ معروف غازیخان واسماعیل خان در جنوب از  شمالی

مناطق مهم قبایل پشتون اند که دره های مذکوربشمول درۀ بوالن ووادی 

 پشین،جزو ایالت صوبۀ بلوچستان محسوب شده اند. 

 

 قلمرو نفوذ طالبان:

، گزارشی بسیار ۲۰۰۹ماه می  ۱۲بخش اردوی بی بی سی،در تاریخ 

یک نقشه  از قلمروحاکمیت  ونفوذ طالبان  بدست نشر سپرده که مهم  را با 

توسط عامراحمدخان براساس گزارش های خبرنگاران محلی بی بی سی در 

پاکستان، نوشته شده است . این گزارش توسط هموطن هندوی ما)گوگل 

چندککر( از اردو به دری  ترجمه شده  وچون برای تکمیل موضوع تحت 

مک میکند، برای حصول  آشنائی بیشتر بواقعیت های مطالعه ما بسیار ک

 منطقه آنرا دراینجا نقل می کنیم.

گزارش میگوید:" طالبها در منطقه مرزی و قبایلی شمال غرب 

درصد تمام منطقه را زیرنفوذ وحاکمیت خود دارند. در   ۲۴  پاکستان ،

تحرک  در صد این منطقه در حال ۳8حالیکه حامیان و پیکارجویان آنها در 

هستند. در هفته های اخیر با وجود یورش های سنگین ارتش پاکستان و 

تالش های حکومت در سمت محو کامل اردوگاه های طالبان تا هنوز بی 

نتیجه مانده اند. بناًء حاکمیت حکومت محلی در منطقهء مرزی شمال غرب 

  درصد تمام منطقه است . ۳8محدود به 
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درصد نفوس  ۲۲ت قیادت طالبها، در پاکستان شمالی، در حصص تح

 6.5زندگانی دارد. با این محاسبه، طالبها در منطقهء مرزی و قبایلی، باالی 

 ۱5در صد نفوس حدودی  ۵۰میلیون نفر حکمروایی دارند. در حالیکه 

میلیون دیگر درین هراس زندگی میکند که منطقهء شان هرلحظه تحت 

در شمال غرب پاکستان صرفأ بر   حاکمیت طالبها تواند رفت. دولت در واقع

درصد منطقه حاکمیت دارد. در منطقهء مرزی، تحت ادارهء طالبها،  ۲8

مناطق: سوات، بنیر، شانگله و لوردیر شامل اند. در حالیکه در منطقهء 

قبایلی، ورکزایی ایجنسی، وزیرستان شمالی، وزیر ستان جنوبی و باجور 

ن همرزم شان میباشند. اداره دولتی در طالبها ویا پیکارجویا  کأل تحت اداره

واقع در مناطق یادشده وجود ندارد.از مناطق قبایلی پاکستان، وزیرستان 

شمالی و جنوبی، اورکزایی ایجنسی و باجور و سوات، پیش از استقرار 

حاکمیت ادارهء طالبها، تحت نفوذ طالبها ویا شورشیان حامی آنها قرار 

ای معاهده صلح دولت با طالبها، در طی چند گرفته بودند. اما بعد از امض

ماه معدود، آنها شانگله، بونیر و لور دیر )دیرعلیا( را نیز به تصرف شان 

در آوردند. فراتر ازاین، طالبها به نحوی از انحا بر شهرهای لوردیر، 

  صوابی، مردان، پشاور، مالکند، هنگو، کوهات، بنون، لکی مروت، تانگ

 حاکمیت شان را اعالم کردند. و دیره اسماعیل خان

گوگل چند می افزاید:این  نقشه مناطق مرزی  بر اساس گزارش هایی 

نامه نگاران بخش اردو بی بی سی ترسیم گردیده و نمایانگر این حقیقت 

است که حاکمیت دولتی بر ساحات چترال، کوهستان، بتگرام، مانسهره، 

 دود مانده است. ایبت آباد، هری پور،چهارسده، نوشهر و کرک مح

براساس گزارشهای نامه نگاران ما  مناطق تحت قلمرو طالبان و 

همچنان نشان دهنده ان عده مناطقی از ایالت سرحد است که  مردم انجا   از 

طالبان  فرمانبرداری میکنند و یا  در هراس از انان بسر میبرند . در مناطق 

ه تنها طالبها و همرزمان قبایلی مثل مومند، خیبر و ایجنسی های کرم ، ن

شان موجود اند بلکه در قراء و قصبات محالت یادشده نیز حاکم میباشند. 

مثال عمده این حاکمیت را میتوان در درهء خیبر نگریست که بر کاروانهای 

امداد رسان قوای ناتو حمالتی صورت می پذیرد. و براساس همین 

و جمرود کالً استقرار دارند.  گزارشها، این گروه های تندرو در منطقهء باره
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با این هم درین سه منطقه یادشده حاکمیت محلی به گونهء نمایشی وجود دارد 

و از این دیدگاه این ساحات در جمعی مناطق حساب نمیشوند که طالبها ویا 

همرزمان شان به گونه گسترده حاکم اند. ولی برای باشندگان این ساحات 

ممکن نیست.  برعکس مناطقی که یاد دسترسی به رسانه های گروهی 

کردیم، باجور، ورکزایی، وزیرستان شمالی و جنوبی کأل در اختیار طالبها 

قرار دارند. ارتش پاکستان از منطقهء مسعود وزیرستان جنوبی بیرون رفته 

و براساس گزارشهای نامه نگاران ما، در مناطق شمالی و جنوبی 

 ت موجود اند.وزیرستان، پیکارجویان اجنبی به کثر

فرمانده  طالبها در درۀ  ورکزایی قوماندان حکیم هللا محسود )مسود( 

است که یکی از خویشاوندن قوماندان قاری حسین میباشد که در وزیرستان 

سرگرم پرورش انتحارکنندگان است. درین محل میان اهل تشیع و تسنن تنش 

ایی طالبها بخواهند یا های به وجود می آید. بناًء در منطقه دیرعلیا و ورکز

نخواهند در کنار اهل تسنن می ایستند. این کشمکش ها، حکومت محلی را 

 ناتوان ساخته است.

در باجور، در اثر یک حمله میزاییل، هشتاد نفر  ۲۰۰۶در ماه اکتوبر 

بر قرارگاه درگنی   روز بعد از این حمله طالبها با یورش۹هالک شدند. 

خست اهلیت نظامی شان را هویدا ساختند. در اثر ارتش پاکستان، برای بار ن

تن دانش آموز نظامی جان شان را از  ۴۰حمله بر قرارگاه درگنی، بیشتر از

دست دادند. پسانتر نمایندگان حکومت محلی و ارتش بار ها با توصل با 

نمایندگان جرگه های محلی کوشش های برای بازگیری منطقه باجور انجام 

ی نرسید. چندی بعد با تفاهم گروه طرفدار طالبها معاهده  دادند که به پیروز

  به عمل آمد و منطقه را تخلیه کردند.

در باجور، براساس گزارش نامه نگاران ما، سلطهء اندک طالبها 

وجود دارد. گویا دیریست که تصادمی میان آنها و ارتش رخ نداده. در 

را با طالبها اعالم کردند از آغاز مخالفت خود « اتمانخیل » باجور، قبیلهء 

لذا انها درین منطقه از حمایت وسیع مردم برخوردار نمیتوانند بود. البته 

باوجود این نظر، باجور منطقه مهم برای طالبها محسوب میشود زیرا در 

در  موجودیت قوای ارتش، صالحیت کلی دراجرای برنامه هایی شان دارند.

شانگله، بونیر و لوردیر)دیرعلیا( قراء و قصبات مناطق جنگ زده  سوات، 
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در روند هفته های پسین حاکمیت طالبها گسترده شده است و جمیع شاهراه 

این منطقه را تحت نظارت دارند. بر اساس ادعای مقام حکومت پاکستان، 

کمک و یاری والی مالکندی سید محمد جاوید پیش زمینه های گسترش 

البته عملیات نظامی که همزمان با حاکمیت طالبها را در منطقه فراهم کرد.

سفر رییس جمهور پاکستان اصف علی زرداری به امریکا آغاز شد، صدمه 

شدیدی به اداره طالبها وارد کرده که تداوم آن میتواند در تحکیم اداره دولتی 

 در منطقه ممد واقع شوند.

کیلومترمربع میرسد که  ۱۰۳۴۷مساحت کلی این چهار مطنقه یاد شده 

میلیون نفر است. لیکن مهمتر ازین ها، وضعیت  ۴.۴آن حدود نفوس 

دیر)دیرعلیا( و سوات و دیگر مناطق قبایلی در ړجفرافیایی آن میباشد. لو

واقع در جایگاه پلی هستند که راه را با مناطق دیگر تحت اداره طالبها  

 هموار و وصل می سازد.

قهء دیرعلیا، راه های افزون براینها، بعد از تحکیم اداره طالبها بر منط

 ۶زمینی ساحهء چترال قطع گردید. معموال در روند موسم سرد سال مدت 

ماه راه های زمینی این ساحه مسدود میباشد. در صورتیکه دولت ۷الی 

نتواند در منطقهء دیرعلیا حاکمیت خود را درین نزدیکی ها تامین نماید، 

کستان کامأل قطع خواهد درین صورت، راه  زمینی چترال با دیگر نقاط پا

شد.حاکمیت طالبها بر منطقهء بونیر این ویژه گی و اهمیت را نیز همراه 

دارد که در صورت گسترش حاکمیت شان بر قراء و قصبات دیگر، به راه 

 و در شمال به ایالت پنجاب دست یازند.   دیره اسماعیل خان  های

 ۲۴یادشده، از در روند چندهفته پسین عالوه از تصرف چهار منطقهء

واحد اداری منطقهء مرزی، بر یازده  آنها نیز تصرف خویش را تحکیم 

بخشیدند و روابط آنها درین مناطق چنان گسترده است که میتواند هرآن 

هزار کیلومترمربع ساحه این یازده واحد ۲۶حملهء بزرگ را به راه اندازند. 

د، ڼدیر، ملکړنون، لواداری مناطق پشاور، مردان، صوابی، کوهات، بنگو، ب

میلیون   ۲۵.۱۰شامل هستند. تقریبا ً  مروت،دیره اسماعیل خان و تانک لکی  

باشندگان این مناطق درین اواخر در خوف و هراس از طالبها زندگی دارند. 

درین مناطق افراد طالبها موسیقی را منع کرده و با توصل با زور از موتر 
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انتخاری یا خودکش را نیز عملی کرده ها رادیوکست را میکشند حتا حمالت 

 اند.

وضع جغرافیایی این مناطق باعث تزیید نفوذ طالبها گردیده که 

دشواری ها زیاد را برای اداره دولتی بوجود آورده است. اداره دولتی درین 

منطقه مرزی از لحاظ جغرافیه یی به چهار بخش تقسیم شده است. بخش اول 

نی چترال. با فهم اینکه طالبها هنوز منطقه وسیع و عریض شمالی یع

برتمامی این منطقه حاکمیت ندارند ولی کوه های سربه فلک کشیده این 

منطقه زیاد مورد دلچسپی آنها میباشد. مگر چون اهالی این منطقه پشتون 

 نیستند، این دلچسپی بعضأ زیر سوال میرود.

ایبت بخش دوم منطقه مرزی، ساحات کوهستان، بتگرام، مانسهره، 

آباد و هری پور میباشد که تا اندازه ای هنوز هم حاکمیت دولتی در انجا 

مستقر است. در صورتیکه طالبها از راه صوابی به ایبت آباد و هری پور 

 برسند درین صورت راه مواصالتی این منطقه قطع خواهند شد.

گفتی است که صوابی منطقه ایست که مردم آن با نهضت طالبها از 

مرنگ هستند. از مدرسهء مشهور پنج پیر این منطقه عالوه از گذشته ه

موالنا صوفی محمد و مال فضل هللا ، رهبران دیگر نیز درس خوانده اند. 

مدرسۀ  پنج پیـــر در واقع یک نهاد فقه بوده که با جهان بینی طالبها همنوا 

 است. با فهم اینکه درین منطقه عملیات اندک صورت گرفته ولی مردم به

این باور اند که منطقه صوابی پایگاه فکری طالبان میباشد. با آبادانی راه 

 های جدید مسافه میان اسالم آباد، پشاور و صوابی کوتاه گردیده است.

مرکز منطقه مرزی یعنی پشاور، در غرب با منطقه مومند، خیبر و 

ورکزایی محاط است در حالیکه در شمالش مردان و چهارسده ــ در جنوب 

شرق مردان و نوشهره قرار دارند. درینجا در روند ماه هایی   کوهات و در

پسین، طالبان دست به حمالت زده اند که مثال برجستهء آن حمله بر کاروان 

قوای ناتو است که در حمالت پی هم صدها عراده وسایل نقلیه ناتو را به 

ی موسیقی آتش کشیدند.در منطقهء مردان، حمله بر دکانهای فروش کست ها

عام گردیده و در چهارسده، افزون بر سوء قصد بر جان  افتاب شیرپاو 

وزیر سابق امور داخله پاکستان و دیگر حوادث نیز هماره بوده است. 

تهدید میشوند که نباید   براساس آگاهی های تازه، در پشاور دکتوران مرد
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د. این امر در خانمها را تداوی و معالجه کنند ونباید لباس اروپایی بپوشن

گذشته ها ازعملکرد طالب ها بوده است که در منطقه تحت نفوذ شان به 

 اینگونه روشهای تند دست میبردند.

مناطق جنوبی، مانند بنون، لکی مروت، تانک و دیرۀ اسماعیل خان 

هم از مدتی مورد حمله و تهدید طالب ها قرار میگیرند. البته درین منطقه 

رش های هوایی انجام داده اند. در منطقه تانک افراد قوای امریکایی نیز یو

مسلح طالبها در گشت و گذار اند. چون در دیره اسماعیل خان مراکز پناه 

گزینهای وزیرستان جنوبی قرار دارد، آنها به سادگی رفت و آمد می 

در آینده مناطق تانک و دیره اسماعیل خان در جمع محالت خیلی   ورزند.

خواهند رفت زیرا طالبها درین مناطق از احزاب خطرناک به شمار 

بنیادگرای محلی سخت حمایت میکنند. درینجا سال گذشته حمالت انتحاری 

صورت گرفت که بیشتر ادارات پولیس و دیگر مقامات دولتی صدمه دیده 

 اند.

وضع ناهنجار این مناطق، شرایط امنیتی پنجاب را نیز متآثر ساخته و 

گنی محور کار طالبان شود، به یقیین بیشتر محالت در صورتیکه تفرقه اف

» پنجاب هم از گزندش دور مانده نمیتواند.در نه واحداداری ایالت پنجاب 

چکوال، میانوالی، بهکر، جهنگ، مظفرگره، بهاولنگر، بهاولپور، راجن 

درصد یا تقریبأ نصف ساحهء عمومی را ۴۷که « پور، و دیره غازی خان

در صد کل نفوس  ۲۲میلیون نفوس دارد در واقع   ۲. ۲۵تشکیل میدهد و 

این ایالت را تشکیل میدهند. در یک و نیم سال گذشته از گوشه و کنار این 

مناطق حرکات طالبها به مشاهده رسیده اند. صاحبنظران پاکستانی، با درک 

این خطر و اندیشه بارها به دولت هوشدار داده اند و خواهان یورش بر 

ق مرزی گردیده اند در حالیکه پیش از بین بردن و ریشه کنی طالبهایی مناط

جهان بینی طالبها، یورش های نظامی برمراکز و اردوگاه هایی آنها سودمند 

  ۷6نتواند بود."
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 ،   لینک این گزارش چنین است:  9۶کابل ناتهه شمارن  رک:- 

://www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/2009/05/090taliban 

http://www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/2009/05/090512_taliban_march_fz.shtml
http://www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/2009/05/090512_taliban_march_fz.shtml
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افراطیون    گذرد، پاکستان با عملیات گسترده بدینسان هرروزیکه می 

آی. مذهبی روبرو می شود وبه نظر میرسد که دست پروردگان آی.اس.

اکنون سر به طغیان برداشته و از گریبان اولیای خود گرفته اند. درواقع 

( باد کاشته واکنون طوفان  ISIپاکستان وسازمان استخبارات نظامی آن )

درومیکند. افراطیون باهمان آتشی که استخبارات نظامی آنکشور برای 

اک سیاه نابودی افغانستان  سه دهه قبل افروخته بود،وکشور ما  را به خ

 نشاند،میخواهند پاکستان رانیزآتش بزنند وبخاک سیاه بنشانند.  

در حال حاضرشعله های این آتش گاهی  از راولپندی، وزمانی 

ازاسالم آباد ، وقتی ازوزیرستان شمالی گاهی از وزیرستان جنوبی وزمانی 

ازسوات یا ک رم  وگاهی ازباجور ومومند ایجنسی وزمانی از بلوچستان یا 

 زکراچی زبانه میکشد و پاکستان را تهدید به نابودی و فرو پاشی میکند. ا

 

 خطر جنگ قومی درپاکستان :

د پاکستان قومي خطرناکه آقای واحد فقیری ، تحت عنوان "

مقاله ای ازقلم هاریسن،نویسنده و صاحب نظر برجسته امریکائی  ۷۷"درزونه

ران امریکائی خوانندگان را ترجمه نموده که نوشته هایش درمیان سیاست مدا

بسیاری دارد. دراین مقاله  نکات بسیارمهم وقابل مکث جلب توجه میکند. 

هاریسن دراین مقاله، به مقامات امریکائی میگوید که القاعده در میان قبایل 

پشتون زندگی میکند،وبستر رشد و حیات القاعده محیط عقب مانده پشتونها 

طالبان را از القاعده جدا کرد و با احزاب  است. برای نابودی  القاعده باید

ملی گرای پشتون یکجا نمود و اختیار مناطق پشتونخوا یا پشتونستان را به 

احزاب سیاسی پشتون که سیکولرهستند و سابقه دیرینه  آزادی خواهی 

دارند، باید داد. امریکا باید پشتون ها را از چنگ استبداد پنجابی ها نجات 

مالی واقتصادی خو را بجای  اسالم اباد با مردمان پشتون بدهد  وکمک های 

در مناطق قبایلی آغاز کند و با تامین نیازمندیهای اجتماعی واقتصادی 

وفرهنگی آنها، این مردم  را از مزایای علم، دانش، وامکانات رفاهی بهتری 
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  2009قومی خطرناکه درزونهجرمن آنالین، واحدهاری، د پاکستان د   -افغان- 
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برخوردار بسازد تا آنها القاعده را از زیستگاه خود برانند. هاریسن، 

ورقطع حمالت زمینی وهوائی ارتش پاکستان وحمالت هوائی طیارات بمنظ

بی پیلوت امریکائی برمردم غیر نظامی وبیگناه پشتون، پیشنهادات سازنده 

به حال مردم پشتون در آنسوی خط دیورند دارد ومیگوید: امریکا برای 

ه نجات از شرتروریزم والقاعده،چاره ای ندارد جزاینکه طالبان را از القاعد

جدا بسازد و بعد توسط طالبان، شبکه تروریستی القاعده را که خطری برای 

جهان شمرده میشود از میان ببرد. زیرا تروریزم وحمالت انتحاری به 

عنوان خطرناک ترین اسلحه از فراورده های فکری وذهنی القاعده است، نه 

 ازطالبان.

( گفته MI5همین اکنون از قول سازمان استخبارات داخلی انگلیس) 

ترین استراتژي القاعده  میشود كه" نوجوانان و كودكان انتحاري، خطرناك 

 . است."  بنابرین ما بخش هایی ازاین مقاله را اینجا بازتاب میدهیم

آقای هاریسن،دراین مقاله میگوید:"به نظربسیاری از امریکائیان جنگ 

پاکستان در گدرپاکستان بیشتر برضد افراطیون مذهبی جریان دارد،مگرجن

 خطرناک مرکب ومخلوط ازخشونت های قومی وافراطگرایانجنگ یک 

است.این جنگ آنگاه خطرناک ترگردید که امریکا برپاکستان  اسالمي

که عملیات نظامی خود را برضد طالبان والقاعده سرعت  فشاروارد کرد

درک وشناخت بعد قومی این جنگ  آن مسئله حیاتی است که  برای  ببخشد.

روزی نهائی، حتمی وضروری پنداشته میشود. همچنان برای ثبات سیاسی پی

 پاکستان می باید طالبان ازگروه القاعده  جدا شوند. 

اردوی پاکستان بصورت کل متشکل از پنجابیان است. وطرف مقابل 

آنها، طالبان، کامالً  پشتونها اند. از قرنها بدینسو، پشتون های مسکون در 

نستان و پاکستان در مقابل مداخالت ومحاصره دایمی سرحدات میان افغا

پنجابیان مبارزه  کرده اند. بنابرین برای نابودکردن جهادیستان، اعزام لشکر 

پنجابی  در مناطق پشتون،پاکستان را به میدان جنگ قومی وداخلی مبدل 

خواهد کرد. همچنان این عملیات، احساسات وشور یک "پشتونستان" آزاد را 

میلیون پشتون یکجا میگردند.  به  ۴۱یکند. دراین پشتونستان قریب تقویت م

همین دلیل بود که ارتش پاکستان در آغاز در سوات با طالبان معامله صلح  

را امضا کرد. وهم در مقابل آن فشارهای امریکا مقاومت نمود که از ارتش 
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رچه میخواست درمقابل جهادیستان  یک جنگ تمام عیار را اعالم کند. اگ

ارتش پاکستان از اتحاد طالبان وافراطیون مذهبی پنجابیان خوف دارد، مگر 

آنها از خطراستقالل وجدائی پشتونها از پاکستان بیشتر ترس دارند. در 

دوران جورج بوش ،بررئیس جمهور پاکستان فشار وارد گردید تا درسال 

ها هزار در این مناطق نیرونظامی بفرستد. این پالیسی تا کنون صد ۲۰۰۲

پشتون را از خانه های شان بیخانه کرده است و براثر بمباردمان های 

نفر از پشتونهای غیر نظامی  ۷۰۰طیارات بی پیلوت امریکائی درحدود 

 جان باخته اند.

ازلحاظ  -اکنون سوال اینست که حکومت اوباما باید چه بکند؟   

د، زیرا این بمبارد نظامی، ایاالت  متحده  باید بمباران خود را متوقف کن

مانهای کور،خشم  پشتونها را  در مقابل قوای خارجی برمی انگیزاند. همین 

بمباردمانها برای القاعده ودیگر جهادیستان افراطی این  فرصت رافراهم 

از لحاظ سیاسی  -میکند که خواب شکست امریکا را در سر بپرورانند.

خواستهای پشتونها را سیاست ایاالت متحده باید طوری مرتب شود که ،

انعکاس داده بتواند. معنای این سخن اینست که پشتونها را درمقابل پنجابی 

ها تقویت کند. پشتونهای مناطق فاتا عاشق آزادی خود اند وحاکمیت پنجابی 

ها رابرسرنوشت خود خوش ندارند. گروه بین المللی بحران در گزارش 

تا میخواهند با پشتونهای صوبه مارچ خود می گوید: "پشتونهای فا ۱۳مورخ 

سرحد یکجا شوند." ایاالت متحده  باید خواست پشتونهای فاتا را مبنی 

بریکجا شدن شان  با پشتونهای صوبه سرحد تائید کند. وبعد از آن پشتونهای 

بلوچستان ومناطق پنجاب را در یک ایالت بنام "پشتونخوا" با هم متحد ویک 

ا حمایت نماید.درعین حال کمک های مالی دست کند واز خود مختاری آنه

وبشری ایاالت متحده بجای اسالم اباد باید با مشورت  حکومت صوبه سرحد  

به مردم مناطق پشتون نشین تقسیم شود. القاعده و"جنگجویان خارجی" که 

اکثریت مطلق شان عرب  استند محتاج حمایت طالبان محلی می باشند. 

ویستی بین المللی دارد، مگر اکثریت طالبان القاعده برای خود اجندای تر

خواست های محلی دارند. طالبان،  ایاالت متحده را با خطر مواجه نکرده 

اند، بنابرین امریکا باید از طرح صلح عوامی ملی نشنل پارتی  حمایت 
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نماید. تامیدان را از اسالمیستان ببرد. مگر بگفته حسین حقانی، سفیرپاکستان 

 یه تشکیل یک "پشتونستان اسالمی" هم امکان دارد. درواشگتن، نظر

،سفیر پیشین پاکستان ، محمودعلی د رانی گفته بود:" ۲۰۰۷په   درسال

من امیدوارم که طالبان ونشنل عوامی پارتی باهم یکجا نشوند، هرگاه 

 اینکارصورت بگیرد، ما ختم هستیم. ما به این چیز بسیار نزدیک شده ایم."         

 ۲۰۰۹/ ۵/ ۲۲پایان 
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 زدهمدوامقالۀ 

 

 افغانستاندرپاکستان تخطی های 
 (۹/۲۰۱۱/ ۲۵)نوشته شده  در

 

 به گزارش آژانس اطالعاتی باختر  ۲۴و۲۳در روزهای 

خاک افغانستان یک باردیگر)برای چهارمین مرتبه( مورد  ۲۰۱۱سپپتمبر

نبع می افزاید: ولسوالی کامدیش . م حمالت توپخانه پاکستان قرارگرفت

حمالت توپخانه یی ازآن سوی خط  والیت نورستان دیروز باردیگر مورد

سپتمبر خبر داد که  ۲۳رادیو ازادی نیزدر تاریخ   . گرفت دیورند قرار 

.این رادیو از  خاک افغانستان را مورد فیر توپخانه قرارداد اردوی پاکستان

مرمی توپ  ۳۰والی نورستان می گوید، اردوی پاکستان نورستانی  قول تمیم

کامدیش پرتاب کرده است. تمیم نورستانی به  ولسوالی   بر منطقه گوهردیش

اند که اگر  پاکستانی به مردم محل هشدار داده  رادیو آزادی گفت که نظامیان

حمالت شان دوام می دهند. والی   منازل شان را ترک نه کنند، آنها به

نیست. دوماه قبل  تلفات ملکی گزارش در دست نورستان گفت، تاکنون از 

ننگرهار را   نیز، عساکر پاکستانی مناطق سرحدی والیات کنر، نورستان و

برای بیش از چهل روز مورد فیر سالح ثقیل قرار داده بودکه باعث تلفات 

 تعداد زیاد مردم شدند

لی کنر به رسانه های افغانی سپتمبر سید فضل هللا واحدی وا ۲۴روز 

فیرتوپ وراکت از سوی نظامیان پاکستان به  ۲۵۰اظهار داشت که تا کنون 

منزل را تحریب نموده 6داخل افغانستان بر ولسوالی دنگام فیرشده است که 

وسه کودک را کشته است ومردم محل مجبور به ترک محل شده اند. تاحال 

ه افغانستان نسبت به این حمالت از سوی وزارت دفاع و وزارت امورخارج

 تجاوزکارانه هیچگونه عکس العمل رسمی وجدی گزارش نشده است.
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مرمی توپ به والیت ۶۰۰گزارشها حاکی است که ظرف سه روز بیش از 

کنر اصابت نموده که براثرآن ال اقل پنجصد تن مجبور به ترک خانه 

 وکاشانه خود شده اند.

وزکارانۀ پاکستان بروالیات شرقی دلیل این حمالت بی شرمانه وتجا

نورستان وکنر وننگرهار چیست؟ این تجاوزمکرر پاکستان برحریم سیاسی 

 افغانستان از دو حالت خارج نیست:
 

 حالت اول: اشغال نقاط ستراتیژیک والیات شرقی کشور

والیات نورستان وکنروننگرهار با داشتن رودخانه های خروشان وپر 

ن ارچه و نشتر و نیز داشتن معادن گرانبهای آب ،جنگالت وسیع درختا

سنگ های قیمیتی مینرال، از غنی ترین والیات شرقی کشورما استند که 

توجه نظامی گران پاکستانی را از مدتها قبل به خود معطوف داشته است. 

پاکستان تا آنجا که برایش ممکن بوده تالش کرده است تا سران قومی این 

و وعده های  دادن امتیازات مادی بخود   ن زر وزوروالیات را با نشان داد

وابسته کند ودراین راستا از ترور شخصیتهای موثر این والیات نیز دریغ 

نورزیده است و اگر این سیاست موثر واقع نگردد ازضربات راکت 

وتوپخانه نیز در این والیات کار میگیرد، چنانکه در ظرف دوسال اخیربه 

تان  بوسیلۀ راکت و توپخانه خود این والیات را کوبیده وقفه ها نظامیان پاکس

 است.  

هفت سال قبل وزارت سرحدات واقوام وقبایل افغانستان، مکتوبی مبنی 

برمداخالت پاکستان در والیات شرقی کشور،عنوانی ریاست جمهوری و 

کاپی آن را به وزارت خانه های امورخارجه و امور داخله و ریاست امنیت 

 ٌ ارسال داشته است. سند در جریدهً افغان چاپ کابل   ملی رسما

( به نشررسیده است. این سند به زبان پشتو نوشته ۱۳8۴جوزای۱۹)شمارهً 

بعد از  مقدمه .... تقریباٌ یکسال قبل قوای » شده وحاوی مضمون ذیل است: 

نظامی پاکستان با نیرنگ وحیله همراه با قوای بین المللی)ضدتروریزم( خط 

 را اشغال کردند وخود را به هدفهای قبلی خویش رساندند.دیورند 

اشغال خط مرزی دیورند درجایش باشد،حال حکومت پاکستان میخواهد 

بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنر، بریکوت،  ناری، اسمار ودنگام، 
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مروری، سرکانو، ولسوالی  خاص کنر و منطقه مهم استرتیژیک یعقوبی،  

کنر  -ربوط والیت ننگرهار راکه بر کرانه رودخانه کابلولسوالی لعل پور م

واقع شده است به طرفداری خود متمایل سازد. پاکستان در مناطق مذکور با 

اقوام مختلف روابط  وپیوند خود را محکم ساخته واز طریق دادن امتیازات 

مادی و مواجب و معاش به سران اقوام مذکور درنظر دارد آنها را تحت 

دقرار بدهد. و از این طریق اقوام ساحل شرقی رودخانه کنر را تاثیر خو

)ظاهراٌ از طریق یک شورش قو می(  به گردن ما بیندازد و خود برغندی 

خیر بنشیند. اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه کنر زندگی میکنند بقرار 

ذیل اند: گوجر، ساالر زی، مومند، اتمانخیل، باجوری، صافی، شینواری. و 

ولسوالیهای سرحدی ننگرهار مانند لعل پور وگوشته اقوام : مومند،  در

صافی و شینواری بود وباش دارند. برای حکومت افغانستان الزم است تا 

بصورت عاجل موضوع  را تحت نظر جدی بگیرد و هرچه زودتر بساختن 

بند برق وبند آبگران برای انکشاف زراعت مبادرت نماید. وبا اقوام مسکون 

احل شرقی رودخانه کنر روابط سری وعلنی از راه برگزاری جرگه درس

های قومی ایجاد نماید. و هرگاه دراین زمینه غفلت شود، از رودخانه کنر 

مساله رود هلمند درست خواهد شد و برای نسلهای بعدی تاریخی پر از شرم 

ن و مشکالت به میراث خواهد ماند. از همه مهم ترنقطه استرتیژیکی که اکنو

حکومت پاکستان پوسته های سرحدی خود را برآن جابجا کرده است، کوه 

"ایله جای" است که از کنار این کوه رودخانه کنرعبور میکند و نقطه 

حاکمی بشمار میرودکه برهردو والیت ننگرهار وکنر حاکمیت دارد و پوسته 

والیات  های پاکستانی میتوانند از این نقطه برای اهداف نظامی کار بگیرند و

کنر وننگرهاررا دچارمشکل کنند. هرگاه به کوه های واقع درشرق ننگرهار 

وکنر نظر بیندازیم مالحظه میشود که تمام این کوه ها از جانب ملیشه ها و 

قوتهای نظامی پاکستانی اشغال شده اند. با تاسف باید گفته شود که نسبت به 

با سرنوشت خاک وطن رودخانه کنر بی پروایی روان است و این بازی  

خواهد بود. حکومت باید تمام توجه مادی ومعنوی خود را بدانسو معطوف 

 «کند.

این سند بیانگر اوضاع سیاسی والیات کنرها وننگرهار و نورستان 

در هفت سال پیش است وجای تردیدی باقی نمیگذارد که پاکستان بطور 
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مانع عمده ثبات  علنی در امور داخلی کشورما مداخله میکند و نه تنها

واستقرار میگردد، بلکه قصد دارد مردم این والیات را تحت نفوذ استعماری 

واستحماری خود در آورد تا هروقت خواسته باشتد آنها را به نفع خود برضد 

 دولت کابل به عکس العمل وادارد.

برخی از تحلیلگران معتقدند که حضور غرب و آمریکا در یازده سال 

وبی برای حل این مشکل تاریخی بود که دولت افغانستان گذشته، فرصت خ

آن را از دست داد و حاال نگرانی از دهان بازکردن یک زخم کهنه هر روز 

 بیشتر می شود.

پاکستان به شدت از پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا نگران است؛ زیرا 

از آن،  وجود نظامیان امریکایی در افغانستان برای ده سال آینده و بیشتر

رود برای دفاع از افغانستان در برابر تجاوز بیرونی.  ضمانتی به شمار می

داند که بی تفاوتی ایاالت متحده امریکا در برابر حمالت دوامدار  پاکستان می

پاکستان بر والیات شرقی افغانستان علتی دارد و آن اینکه افغانستان تحت 

ا ایاالت متحده امریکا توجه فشار قرار گیرد و به امضای پیمان امنیتی ب

 بیشتر کند.

 

 حالت دوم: دهن کجی کردن با امریکا

بطور آرامی رو به ۲۰۱۰روابط  بین امریکا وپاکستان در طی سال 

پس از قتل بن   علنی شده است. تیره گی  وتنش بوده است ولی اکنون کامال 

و  ۲۰۱۱الدن در ایبت آباد در نزدیکی اسالم آباد در شب اول ماه می

همزمان با آن اعتراض سناتوران امریکائی برنحوۀ اعطای کمک های 

امریکا به پاکستان که ساالنه تا سقف یک ونیم میلیاردالر میرسد، وباالخره 

میلیون دالر کمک نظامی امریکا به اردوی پاکستان در  8۰۰مسدود کرده 

ه ساخته ، روابط امریکا و پاکستان را بیشتر از پیش  تیر۲۰۱۱دهم جوالی 

 است. 

فشارهای سیاسی واقتصادی امریکا برپاکستان،دراین اواخر دولت 

مردان ونظامیان آنکشور راچنان عصبانی ساخته است که درد آن را از 

گردۀ مردم فقیروهردم شهید وبی سر وبی سرکردۀ والیات شرقی افغانستان 

ومتکی  میگیرد. پاکستان بخوبی میداند که در افغانستان یک حکومت مصمم
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برارادۀ ملی حاکم نیست تا از منافع علیای کشوردر برابر تجاوزات پاکستان 

دفاع نماید. درعین حال نظامیان پاکستانی میدانند که رهبران جهادی با همه 

ند، همان دبخاطر ترور ربانی میزالف وپتاقی که در برابر مداخلۀ پاکستان 

نزد آی اس آی دهن  های اند که بخاطر خدمات اجنتوری وجاسوسی خود

شکور را ندارند. درعین  پراب هستند وغیرت هیچگونه رویاروئی با آن

زمان احتماالً پاکستان  با این عمل تجاوزکارانۀ خود میخواهند نوعی دهن 

کجی به امریکائیان مستقر درافغانستان نیز بنمایند تا اگرمایل به جنگ با آنها 

های سر به آسمان نورستان وکنر خوش و دفاع از افغانستان باشند، به کوه 

 آمدند .

تقریبا نزدیک به دو سال است که امریکا از پاکستان میخواهد تا علیه 

شبکه حقانی، در ایالت وزیرستان شمالی دست به عملیات نظامی  بزند ولی  

پاکستان به بهانه های مختلف به این خواست امریکا عمل نکرده واین سبب 

ا ازپاکستان شده است. ارتباط بین شبکه حقانی و آزارو نگرانی امریک

سازمان استخبارات نظامی آی اس آی  پاکستان، مدتی است در رسانه ها و 

پاکستان همواره این اتهامات را تکذیب کرده  محافل سیاسی مطرح شده و 

اما اتهامات روز پنجشنبه امیر البحرمایک مولن، با آنچه در گذشته   است.

داشت. اظهارات او به نحو بی  مطرح شده بود، تفاوت زیادی علیه پاکستان 

 ای صریح و مشخص بود. سابقه  

قوای  ( مایک مولن، لوی درستیز ۲۳/۹/۲۰۱۱به گزارش رادیو آزادی) 

پاکستان از شبکه  با کلمات واضح گفت که: ادارۀ آی اس آی مسلح امریکا 

در دهم ماه  ار یک الریاو تصریح کرد که انفج. حقانی حمایت می کند

  عسکر ۷۷عسکر افغان کشته و ۵در والیت وردک که در نتیجه آن  سپتمبر 

 حقانی بر سفارت امریکا در کابل، به  امریکایی زخمی شدند و حمله گروه

شبکه حقانی در حقیقت به : " اوعالوه نمود  .پالن شده بود کمک آی اس آی

کند.  بارات پاکستان آی اس آی، عمل میحیث بازوی اجرائی اداره استخ

با حمایت آی اس آی حمالت اوپراتیفی شان را پالن می کند و  شبکه حقانی 

در یک موتر الری جابجاشده بود  ماه جاری میالدی که مواد منفجره   حمله

 ». بر سفارت ما در کابل را، تنظیم کرده است و همچنان حمله
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ه از خشونت و افراطیت بحیث یک وسیله در با استفاد»: وی افزود

آی اس آی نه تنها  خاص اردو و  انتخاب یک پالسی، حکومت و بطور

بلکه چانس  همکاری استراتژیک را با امریکا به خطر مواجه می سازد،

یک کشور مشروع، با نفوذ و قابل احترام در منطفه نیز  پاکستان را به حیث 

 .«بین می برد از

 مولن هشدار داد که پاکستان تنها و تنها با اجتناب ازین پالسی میمایک 

 داشته باشد تواند آیِنده مثبت در پیش. :او گفت  آنها شاید فکر کنند که با "

یقینی می سازند و یا به  استفاده از جنگجویان بیگانه منفعت آینده خود را

اما در . تازه می دهندعدم تعادل رقابت های منطقوی را رنگ  نظر آنها 

 با صدور خشونت ها امنیت حقیقت آنها این بازی را از قبل باخته اند. آنها 

 داخلی و موقف منطقوی شان را از بین می برند، به اعتبار بین المللی خود

رسانند و رفاه اقتصادی خود را به خطر مواجه می سازند. اما  می صدمه 

 ". پاکستان باز خواهد شد اه به سوی آینده ر تنها وداع با این پالسی

ستمبر سناتور ۲۵بگزارش تلویزیون آشنا ازامریکا، روزیکشنبه 

خواه درکمیته نظامی سنای امریکا  اظهار  گراهام، یک عضو جمهوری

که پاکستان به حمایت حمالت تروریستی علیه نیروهای   داشت، درصورتی

های  دهد، ایاالت متحده امریکا باید زمینهامریکایی مستقر در افغانستان ادامه 

 اقدام نظامی علیه پاکستان را مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنان گفت که ما نمیتوانیم هنگام بخاک سپاری عساکر امریکائی 

بگویئم :  متاسفیم که جانش را در مبارزه با تروریزم درافغانستان از دست 

ن کشور مورد بازنگری قرار گیرد و ها به ای داد! وی عالوه نمود باید کمک

ایاالت متحده امریکا نباید وجهی را به عنوان مساعدت مالی در اختیار این 

را  -به استثنای روابطه داد و ستد دوجانبه  -کشور قرار دهد و نه روابطی 

رسانند.  آنها نیروهای امریکایی را به هالکت می»با این کشور نگهدارد. 

شان به حمایت از  ستان( بر اساس استراتژی ملیاگر آنها )حکومت پاک

مان در  به شمول دفاع از نیروهای  تروریزم ادامه دهند، ما از هرگزینه

 .« افغانستان، استفاده خواهیم کرد

در تازه ترین اقدام، ایاالت متحده امریکا در نظر دارد که گروه حقانی 

، سراج الدین و درانجت گروه های تروریستی کند. سنگین را شامل فهرس
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بدرالدین حقانی قبالً شامل فهرست تروریستی وزارت خارجه ایاالت متحده 

امریکا شده اند. در عین حال، قرار است چهار تن از چهره های دیگر این 

شبکه بازهم شامل فهرست سازمان های تروریستی شوند. این چهار تن 

ان وزیر و فضل عبارت اند از نصیر الدین حقانی، خلیل حقانی، احمد ج

 ربی.

گویند دولت  صبح، تحلیلگران مسایل سیاسی می 8"بگزارش روزنامۀ 

جهانی ثابت کند   به جامعه آمده استفاده کرده و  افغانستان باید از فرصت بدست

ادعایی که در ده سال گذشته مبنی بر دخالت پاکستان در امور افغانستان 

معین پیشین  قول محمود صیقل این روزنامه از   درست بوده است. داشته 

گوید: مایک مولن از مقامات  المللی می وزارت خارجه و تحلیلگر مسایل بین

های  تواند در سیاست باشد و اظهارات او می ایاالت متحده می بلندرتبه نظامی 

به این دلیل افغانستان نیز باید  امریکا علیه پاکستان تغییرات جدی وارد کند 

ا هدر ندهد. به گفته آقای صیقل در چنین وضعیتی آمده ر فرصت بدست

داریم به  ما ضرورت »تر نیاز دارد:  افغانستان به دستگاه دیپلوماسی فعال

های مشترک  یک دستگاه دیپلوماسی بسیار فعال که بسیار زود خواسته

گره بزند و مخصوصا عوامل حمالت بر  افغانستان و امریکا را باهم 

آشکا را  مشخص شده که استخبارات پاکستان است را  افغانستان را که حاال

 «اعالم نماید.

گوید در صورتی که افغانستان به موقع و درست اقدام کند  صیقل می 

کن کردن عوامل خشونت و ترور  مقطع زمانی برای ریشه تواند در این  می

امریکا فشارهای  گوید درصورتی که  آقای صیقل می در منطقه اقدام نماید.

های  لی را بر پاکستان بیشتر نکند این کشور دست از حمایت از شبکهعم

  خود برنخواهد داشت. افراطی در خاک 

تواند با  گوید: ایاالت متحده امریکا می این تحلیلگر مسایل سیاسی می

امنیت یک طرح ریفورم را برای  همکاری چهار عضو دیگر شورای 

فرماندهان  د طوری که آن عده از دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان بریز

کارکشته ارتش پاکستان که خشونت را راهی برای ادامه حیات پاکستان 

شوند در آن صورت امکان آن وجود دارد که در  دانند از کار برکنار  می

تغییر به وجود خواهد  های پاکستان در حمایت از تروریستان  سیاست نظامی
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صری که در سیستم نظامی و استخباراتی گوید تا زمانی که عنا او می آمد.

کنند از سیستم خارج نشوند،  عمل می پاکستان در حمایت از تروریستان 

 (۲۴/۹/۲۰۱۱صبح، 8") بحران در منطقه پایان نخواهد یافت.

وظیفۀ روشنفکران وملیگرایان افغانستان است تا در افشای توطئه های 

د وپارلمان متفرق افغانستان پاکستان وتجاوزات آن برکشور بی تفاوت نمانن

را متوجه این تجاوز پاکستان بنمایند که بجای گریه برمرگ ربانی، فکر 

دفاع در برابر تجاوزت پاکستان را بکنند که حیات و هستی وعزت مردم 

درگرو دفاع از تمامیت ارضی کشور نهفته است. وهیچ دلیلی برای بی 

 .فغانستان قابل پذیرش نیستتفاوتی دولت در قبال این وضعیت نزد مردم ا

آژانس اطالعاتی باختر که موقف دولت افغانستان را بیان میکند، بعد 

از مدتها سکوت، باالخره  در موردهمکاری پاکستان با طالبان  چنین نوشته 

است:" چندین تن از پیکار جویان طالبان در یک برنامه تحقیقی به بی بی 

ها آموزش های نظامی داده و حتی سی گفتند که افسران پاکستانی به آن

ساختن بم را به ایشان یاد داده اند. همزمان نظامیان امریکایی مستقر در 

نزدیکی سرحد پاکستان سربازان پاکستان را به حمایت عملی از شورشیان 

متهم کرده اند و گفتند که این حمایت شامل کمک به شورشیان برای عبور از 

 امریکایی نیز بوده است.  سرحد بدون جلب توجه نیروهای

درهمین حال یک مقام پیشین سازمان استخبارات مرکزی امریکا سی 

آی ای گفته که حمالت طیارات بدون پیلوت امریکایی علیه مواضع 

شورشیان در داخل خاک پاکستان تنها زمانی موفقیت آمیزبوده اند که بدون 

ته شدند. پاکستان این آگاهی و هماهنگی با نظامیان پاکستانی به اجرا گذاش

 اتهامات را باز هم رده کرده است.

جنگ درافغانستان شدت گرفت تلفات وقتی  ۲۰۰۶پس از سال 

نیروهای امریکایی و بریتانیایی نیز به شدت افزایش یافت. شواهد جدید نشان 

میدهد که درگیریها در افغانستان پس از آن تشدید شد که پاکستان حمایتش از 

شترساخت . در یک گزارش مستندی که در مورد ارتباط طالبان را بی

پاکستان و طالبان توسط بی بی سی تهیه شده، خبرنگار بی بی سی با یک 

عضو دستگیرشده طالبان دریکی از زندان های حومه کابل مصاحبه کرده 
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که گفته است، توسط افراد آی، اس آی در خاک پاکستان آموزش عملیات 

 انتحاری دیده بود.

ب منصبان در موتر ها می آمدند صبح هشت بجه، چهار بجه صاح

دیگر پس در موتر های خود می رفتند، دریشی داشتند. همه مربوط آی اس 

آی پاکستان بودند، همه را تریننگ می دادند. سر همه آموزش نظری و 

عملی اجرا می کردند. یک جنگجوی دیگر طالبان میگوید که پس از 

ی پانزده روزه همراه با دو نفر دیگر به جالل آّباد گذراندن یک دوره تعلیم

منتقل شد تا عملیات انتحاری را انجام دهد، اما او از اجرای عملیات 

منصرف شد و خود را به پولیس تسلیم کرد. ما را در یک موتری که شیشه 

های سیاه داشت سوار کردند در مسیر راه پولیس جرائت نداشت که این 

" مشخص بود و به آی اس ای تعلق دارد، متوقف و موتر را که کامالً 

بازرسی کند. از طریق لندی کوتل به سوی کوه ها رفتیم در آنجا یک نفر 

منتظر ما بود، وقتیکه نزدیک جالل آباد رسیدیم به ما گفته شد که افراد 

پولیس و اردوی ملی افغانستان را پیدا کنید و همچنین به ما گفتند که بعداز 

به ما واسکت های انتحاری می دهند. اما من نمی خواستم دست نان چاشت 

به عمل انتحاری بزنم. همزمان نظامیان امریکایی مستقر درافغانستان که به 

ماموریت در مناطق سرحدی با پاکستان اعزام شده اند، نیروهای پاکستانی 

را به حمایت عملی از شورشیان متهم می کنند. بروس یک مامور سابق 

ن اطالعات مرکزی امریکا سی آی ای که از سوی رییس جمهور سازما

بارک اوباما موظف شده بود، در مورد وسعت جنگ مخفی پاکستان تحقیق 

کند چنین میگویند " اطالعاتی که ما بدست آوردیم روشن و یکدست است. 

در افغانستان ما شاهد شورشیانی بودیم که نه تنها از ارتش پاکستان و از آی 

حمایت غیر مستقیم بلکه حمایت فعاالنه و مستقیم دریافت می کردند." اس آی 

آقای بروس عالوه می کند، پاکستان برای طالبان پول جمع آوری می کرد. 

آنها را آموزش می داد و حتی متخصصین را برای حمله به نیروهای ناتو 

همراه با آنها می فرستاد. به گفته، بروس، عملیات طیارات بی پیلوت 

مریکایی علیه مواضع طالبان در خاک پاکستان زمانی موفقیت آمیز تر بوده ا

که بدون آگاهی و هماهنگی با نظامیان پاکستانی انجام شده باشد. " در آغاز 

حمالت طیارات بی پیلوت ما قبل از حمله به پاکستانی ها اطالع می دادیم و 
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ست که با توجه به در هر حمله اهداف از محل ناپدید می شدند." او گفته ا

ارتباط بین موفقیت عملیات طیارت بدون سرنشین و عدم آگاهی نهادهای 

اطالعاتی ارتش پاکستان، می توان نتیجه گرفت که بین شورشیان و این 

نهادها ارتباطی وجود دارد. تحلیلگران نظامی همچنین به ماجرای کشته شدن 

ونه دیگری از لزوم اجرای اسامه بن الدن، رهبر شبکه القاعده، به عنوان نم

عملیات نظامی بدون آگاه کردن دستگاه های نظامی و اطالعاتی پاکستان 

 اشاره کرده اند.

در مورد انگیزه پاکستان در جلوگیری از برقراری ثبات در افغانستان 

هم دیدگاه های مختلفی ابراز شده است از جمله اینکه نهادهای امنیتی 

افغانستان را برای حفظ نفوذ خود و جلوگیری از پاکستان ادامه ناآرامی در 

استقرار حکومت مخالف منافع پاکستان یا طرفدار هند در آن کشور الزم می 

دانند. جنرال متقاعد حمید گل رییس سابق آی ، اس ، آی میگوید، پاکستان به 

هیچ صورت یک افغانستان دشمن را تحمل نمی تواند. " آیا ما میتوانیم در 

یک افغانستان دشمن را تحمل کنیم؟ نه خیر نمی توانیم. نظر  عقب خویش

عمومی در پاکستان اینست که باید به روابط خوب خود با طالبان ادامه دهیم. 

این به سود منافع ملی پاکستان است." اتهام حمایت نهادهای حکومتی 

 پاکستان از دشمنان امریکا و بریتانیا در افغانستان در حالی مطرح می شود

که پاکستان متحد سنتی امریکا در منطقه و از کمک های گسترده این 

 ( ۲۹/۱۰/۲۰۱۱) باختر،کشورها برخوردار بوده است."

 پایان
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 دهمسیز مقالۀ

 

 دلیل خاموشی دولت افـغانستان

 در برابر تجاوز پاکستان چیست؟
 (۲8/۶/۲۰۱۱) نوشته شده در

 

بین المللی و توجه به نوشته ها گزارش های رسانه های ملی و  دقت به

و تبصره های تحلیلگران و صاحب نظران افغان در رابطه به اوضاع رقت 

نظامی کشور و بحرانات ناشی از مداخالت کشورهای  -انگیز سیاسی

همسایه در عرصه های امنیتی،اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، 

تجاوز دیگر از  حکایتگر این وضعیت است که کشور ما در آستانۀ یک

سوی یکی از همسایه های غدار وبد نیت قرار دارد. درک این وضعیت 

خطیر ایجاب میکند تا همه روشنفکران وهمه وطن پرستان وهمه صاحب 

نظران و کسانی که به سالمت وصیانت وطن می اندیشند تمام هم وغم و تمام  

تجاوز بکار عقل و خرد و درایت سیاسی خود را در جهت جلوگیری از این 

اندازند و به هیچ کس وهیچ حرکتی اجازه ندهند که به ضرر منافع ملی و 

 تمامیت ارضی کشور زخم خورده و خون چکان ما تمام شود.

  افغان توجه و دقت در مقالۀ پرمحتوای آقای بصیرهمت در پورتال

جرمن آنالین، نشانگر این واقعیت است که یکی از دشمنان بنیادی و تاریخی 

از  غانستان، پاکستان و سازمان استخباراتی آنکشور )آی اس آی( است کهاف

بعد ازکودتای ثور از هیچگونه خرابکاری  جمهوریت داودخان وبخصوص 

و نظامی افغانستان دریغ نورزیده  وضربه زدن به پیکر اقتصادی و اجتماعی

 و برعکس تا توانسته بر قدرت نظامی خود افزوده است.

را در کشور ما شعله ور  [ساله 4۰] ۳۲جنگ  ست کهاین پاکستان ا 

ساخته است. این پاکستان است که القاعده و طالبان را زیرچتر حمایت خود 
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گرفته، افراطیون را پرورش و آموزش میدهد و برای دهشت افگنی به 

کشور های منطقه و جهان صادر میکند. در هر قدم این دهشت افگنی ها 

صدها طفل را بی پدر و صدها زن را بی شوهر صدها پدر را بی اوالد، 

میسازد. این جنگ افروزان تاکنون صدها مؤسسات عام المنفعۀ این وطن را 

به آتش کشیده اند. صدها نهاد تعلیمی را آتش زده و میزنند تا این ملت 

 باقی بماند.  همینطور کور و بیسواد

 8، ۷صوم پاکستان اطفال مع همین اکنون طالبان بدستور آی اس آی

 ساله را غرض عملیات انتحاری درکشورما بخدمت میگیرند.   ۱۲،  ۱۰،

ستراتیژیست های نظامی پاکستان، بخوبی میدانند که افغانستان اکنون 

 در بحران عمیق بی امنیتی، فساد گستردۀ اداری، فقدان وحدت ملی، فقر

قول ببی نظمی اجتماعی قرار دارد و کشورهای خارجی  شدید اقتصادی و

بتدریج از افغانستان خارج می گردند، بنابرین منافع ۲۰۱۴تا سال اوباما 

ستراتیژیک آنکشور را در بی ثباتی ونا امنی  افغانستان جستجو مینمایند و 

باور دارند که عناصر وطن فروش داخلی منجمله رهبران تنظیم های ساخت 

گیالنیها ، ) چون یپاکستان در افغانستان در تبانی وهمدستی با وطن فروشان

، آن کشور را برهان الدین ربانی(و حکمتیار حقانی و گلبدین رهبرطالبان،

 در برآوردن نیاتش یاری میکنند. 

نیروهای نظامی پاکستان که برای چندین روز  ۲۰۱۱در ماه مارچ 

پیاپی برقوتهای سرحدی افغان در والیت ننگرهار در ولسوالی گوشته، 

اجرا کردند و صدها خانوادۀ افغان را مجبور به  حمالت هوائی و زمینی را

صدای اعتراض خود را  فرارخانه و کاشانۀ شان نمودند، هیچ یک از آنها

)جنرال . وزارت دفاع افغانستان ندبرضد تجاوز این همسایۀ غداربلند نکرد

نیز از خود عکس العملی نشان نداد و حتی کمکی به سربازان رحیم وردک( 

 طالب کمک بودند هم  نکرد. سرحدی  افغان که

 ۱۳قوای سرحدی پاکستانی یک ماه بعد بار دیگر )روز جمعه 

( بر قراء و قصبات افغان واقع در این سوی خط دیورند در والیت ۲۰۱۱می

زابل در ولسوالی شمولزائی حمله کردند و چند دهکدۀ افغانی را اشغال 

و براثر تبادل آتش که نمودند. عساکر دولتی و مردم محل به دفاع برخاستند 

در آن دوعسکر سرحدی افغان کشته شدند، پاکستانی ها مجبور به ترک 
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روستا های اشغالی شدند. هردوی این تجاوزات در ماه های مارچ ومی 

رخداد ولی در این مورد نه وزارت خارجۀ افغانستان و نه هم وزارت دفاع  

ن هیچ اعتراض یا و نه هم شورای ملی افغانستان بر این تخطی پاکستا

 احتجاجی نکردند.

در ادامه این گستاخی ها، بار دیگر اردوی پاکستان در نیمۀ ماه جون 

دست به تعرض و تجاوز زده، عمالً یک جنگ اعالم نشده علیه ۲۰۱۱

افغانستان را آغاز کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ، جنرال عظیمی 

جون بیش ۲۲تی گفت که تا در یک کنفرانس مطبوعا ۲۰۱۱جون  ۲۲روز 

فیر توپ بر ولسوالی های گوشتۀ ننگرهار و سه ولسوالی والیت کنر  ۳۵۰از

ازآن سوی خط دیورند صورت گرفته است و اگر نیروهای سرحدی پاکستان 

حمالت راکتی وتوپخانه خود را بر افغانستان توقف ندهند اردوی ملی 

عظیمی افزود که تنها افغانستان عکس العمل بالمثل نشان خواهد داد. 

راکت از سوی پاکستان بر ولسوالیهای سرکانو، دنگام و شیگل  ۱۵۰دیروز

افغان جانهای خود را از دست داده  ۲8فیر شده است که در نتیجۀ آن نروک  

اند. اما نظامیان پاکستان به این هوشدار وزارت دفاع افغانستان وقعی 

می توپ و راکت و هاوان بر ماه جون پنجصد مر ۲۷نگذاشتند و تا تاریخ  

 چندین ولسوالی در والیات کنر و ننگرهار شلیک کردند. 

رادیو آزادی  و امریکا نیز این خبر را تائید کردتلویزیوین آشنا صدای 

روستاهای  گزارش داد که حمالت راکتی نیروهای پاکستان هنوز هم بر

 .داردولسوالی های مروره، شیگل و دنگام ادامه 

ا حاکی است که بیشتر حمالت نیروهای پاکستانی بر والیات گزارش ه

کنر و ننگرهار با توپ صورت میگیرد واین بدین معنا است که این فیرها از 

سوی اردوی پاکستان است نه از سوی طالبان. ولی از جانب نیروهای 

دفاعی افغانستان یک توپ هم بسوی پاکستان فیر نشده است. علت آن موضع 

، وزارت دفاع و وزارت خارجه و شورای کرزی نۀ حکومتگیری بزدال

 می باشد. ملی افغانستان

امین هللا امرخیل قوماندان  (، جنرال۲8 /۶/۲۰۱۱) بگزارش رادیو کلید

این حمله  رادیو کلید گفت، در زون اول سرحدی پولیس در شرق کشور به 

مه یافته، که از ساعت چهار عصر روز یکشنبه تا ساعت دوازده شب ادا
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شونکری و شادی خیل در ولسوالی سرکانوی والیت کنر، هدف فیر  مناطق

امرخیل به نقل از مردم منطقه گفته است  اند.  مرمی راکت قرار گرفته ۳۵

همچنین گفت  شده اند. وی   تن کشته و زخمی ۲۰که در این حمالت، حدود 

رده اند. کلید می افزاید: ک که شماری از مردم محل، خانه های شان را ترک

اردوی پاکستان، در سه هفتۀ اخیر، مناطق سرحدی در والیت های ننگرهار 

داده است.  بر اساس گزارش ها در نتیجۀ  فیر راکت قرار  و کنر را هدف

مناطق کشته  تن در این  ۴۰سوی پاکستان،   مرمی راکت از ۵۰۰فیر بیش از

 تن دیگر زخمی شده اند.۴۵و 

رخیل، قوماندان ن تلویزیون طلوع از قول جنرال امجو ۲۷روز 

بعد از ۴سرحدی زون شرق گزارش داد که نیروهای پاکستانی از ساعت 

نر شلیک ومرمی توپ برولسوالی سرکانو ک ۳۵شب  ۱۲ظهریکشنبه تا 

تن مجروح وده ها منزل مسکونی  ۲۰نموده که براثر آن شش تن کشته و

دگان محل اززادگاه خود فرار کرده وبجاهای تخریب گردیده و برخی از باشن

نر گفت که از مدت یک ماه است وامن ترپناه برده اند. یکی از باشندگان ک

که پاکستانی ها با توپ وراکت برولسوالی مذکور فیرمیکنند ولی از سوی 

نیروهای امنیتی افغان کدام اقدام جدی به مقابل پآکستانی هاصورت نگرفته 

یگر کنر اظهارداشت بجای اینکه درخانه باشیم وکشته است. یک باشندۀ د

شویم،میخواهم سالح بگیرم وبا دشمن بجنگم تا در دفاع از وطن خودکشته 

 شوم.

پارلمان افغانستان، پس از گذشت روزها وهفته ها از این تجاوز  

مراجع قضائی کشور به سازمان ملل اری گان سهلپاکستان بجای شکایت  از 

با صدور یک اعالمیه جدی به پاکستان اخطار میداد که ملت متحد، می باید 

افغانستان بیش از این تحمل تخطی و تجاوز پاکستان را ندارد و نیروهای 

سرحدی آن کشور باید بال معطلی دست از فیر هرگونه مرمی های ثقیله و 

خفیفه بردارد و ضمناً موضوع را از طریق مراجع دپلوماتیک افغانستان به 

امنیت ملل متحد نیز گوشزد میکرد که متأسفانه نکرد و یا ال اقل به شورای 

حکومت افغانستان هدایت صریح مبنی بر عکس العمل بالمثل در برابر 

تجاوز پاکستان برحریم سیاسی کشور صادرمیکرد، ولی تنها به احضار 
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داخله و خارجه اکتفا نمود تا غرض پاسخگوئی به جلسۀ  وزراء دفاع و

 ا حاضر گردند.عمومی شور

اکنون  از آنهایی که ادعای سرزمین های آنسوی خط دیورند را  

دارند،پرسیده میشود که دلیل این خپ و چپ گرفتن شما و حکومت و 

 پارلمان افغانستان در برابر تجاوز پاکستان چیست؟

دلیل حکومت افغانستان، شایدعدم توانمندی اردوی ملی برای دفاع از 

وابستگی وزیر دفاع  و برخی دیگر از اعضای  وحریم سیاسی کشور، 

کابینه به سازمان استخبارات نظامی پاکستان باشد، ولی دلیل چپ بودن شما 

آقایان "دیورندجرگه" که میخواهید با این اردوی )تنظیمی( مرزهای پاکستان 

 برسانید، چیست؟اتک را در نوریدیده خود را به 

صر خود چنین بی عزتی و آبرو سال تاریخ معا ۲۷۰افغانستان درطول 

ریزی را از سوی هیچ همسایۀ دور یا نزدیک خود تحمل نکرده و از خود 

غیرتی نشان نداده است. چطور ممکن تفاوتی وبی در برابر آن چنین بی 

است که دشمن برجان و مال و خانۀ شما تعرض کند ولی شما در برابر 

ولتمردان ما دل دشمن را به تجاوز او بی تفاوت باشید؟ آیا این چپ بودن د

حال افغانها خواهد سوختاند تا دست از تجاوز بگیرد و یا اینکه داللت بر 

 ترس و جبن  افغان ها خواهد نمود؟ 

دال برترس و جبن ما خواهد بود و  حکومت واضح است که خموشی

بر جرئت دشمن خواهد افزود. آیا تعجب آور نیست که در قندز بخاطر قتل 

هزار نفری براه می افتد ولی  ۲۰سوی نیروهای خارجی تظاهرات یکنفر از 

تن پشتون از جانب پاکستان در کنر و ننگرهار هیچ مظاهره  ۴۰برای قتل 

 یی در هیچ گوشه یی از کشور صورت نمیگیرد؟

پاکستان میداند که افغانستان در وضعیتی نیست که بتواند با پاکستان 

هد به آنانی که ادعای پس گرفتن سرزمین زور آزمائی کند  و بنابرین میخوا

های آنسوی خط دیورند را دارند بفهماند که پاکستان به خط دیورند واز وبند 

ماهی پروحتی این مرز را تا کوه های درنظر دارد تا بتدریج نیست و 

هندوکش باالبکشد. درعین حال فراموش نباید کرد که پاکستان مثل المقدور تا

پیمان استراتیژیک  امریکا با افغانستان است و با این  ایران مخالف امضای 

 حمالت خود میخواهد افغانستان را از امضای این پیمان منصرف کند.
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طور که در اعالمیه شورای امنیت ملی آمده است، در سال  همان

های پاکستان در قلمرو افغانستان انکشاف  م شماری از پوسته۲۰۰۳/ ۱۳8۲

 یافته است. 

های  های گذشته، از تخلف این است که چرا در طول سالسوال اصلی 

مرزی پاکستان جلوگیری نشد؟ چرا اجازه داده شد تاپاکستان  به تخطی 

سو نظامیان پاکستانی  سال به اینچندین خویش در سرحدات ما ادامه دهد؟ از 

راکت میکوبند ودست به اهای مردم را در والیات شرقی، ب دهات وروستا

جمهور کرزی و شورای امنیت  میزنند، اما رییس های نظامی  تاسیس پوسته 

 داد. ملی فقط دوهفته پیش از خود واکنش نشان 

مردان ما نزد پاکستان   برخی از آگاهان سیاسی میگویند که چون دولت

دهان پر آب هستند، بنابراین ناگزیر اند تا در برابر تجاوز پاکستان سکوت 

گوید،  غانستان  جنرال نورالحق علومی میکنند. یکی ازآگاهان نظامی اف

داند، در  حکومت همواره در اختیار داشتن زندان بگرام را حاکمیت ملی می

ها شماری از مناطق مرزی ما  شود که پاکستانی که بیش از ده سال می حالی

را اشغال کرده و حاکمیت ملی ما را زیر سوال برده اند، اما حکومت 

مردان ما سبب شده تا پاکستان برای به  دولت همچنان خاموش است. غفلت

 دست آوردن مناطق بیشتر افغانستان از طریق خط دیورند اقدام کند.

زند، اما تا  پاکستان بیش از ده سال است که دست به چنین اقدماتی می 

شان حفظ تمامیت  اکنون، دولت افغانستان و نیروهای خارجی که ادعای

ست، هیچ اقدام علیه تجاوزات پاکستان نکرده ارضی و استقالل افغانستان ا

ها خط دیورند را به رسمیت  هاست که خارجی به باور علومی، سال اند.

شناسند، اما اگر این نیروها حتا در همان نقطۀ صفر مرزی دیورند هم  می

توانستند وارد خاک ما شوند و تأسیسات  ها نمی کردند، پاکستانی تمرکز می

جاد کنند. جنرال علومی میگوید، در کنار اینکه نیروهای خود را در آن جا ای

خارجی هیچ اقدامی در برابر این عمل پاکستان انجام نداده اند، حکومت ما 

نیز خاموشی اختیار کرده، پس مقصر اصلی در این مسأله حکومت 

این آگاه نظامی افزود، چون دولت مردان ما دهان پر آب  افغانستان است.

ها سکوت  بنابراین ناگزیر اند تا در برابر اقدمات پاکستانی پاکستان هستند،

 د.نکن
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و نه یک اردوی ملی قوی قوی در حال حاضر که نه یک حکومت ملی 

مثل گذشته وجود دارد و نه وحدت ملی مانند گذشته ها سراغ میشود، و 

کمک های بین المللی هم از سوی جنگ ساالران تنظیمی مورد حمایت 

ه میرود، و کشور بسوی نابودی سوق داده میشود، طرح امریکا غارت شد

هرمسئلۀ سیاسی دیگر در مقایسه با تجاوز پاکستان در درجه دوم اهمیت 

قرار میگیرد. پس وظیفۀ وطن پرستان افغانستان است که آخرین نیرو و 

خرد خود را بکار گیرند تا هم روحیه همبستگی ملی را در مردم تقویت کنند 

حتمالی وطن در یک جنگ داخلی جلوگیری نمایند وهم نقش وهم از سقوط ا

 وطن پرستانۀ خود را در دفاع از مادر وطن بدرستی ایفا کنند.       

 ۲۰۱۱/ ۲8/۶پایان 
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 دهمچهار مقالۀ

 

 خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،

 احزاب سیاسی و میدیای افغانی!
 (۹/۲۰۱۱/ ۳۰)نوشته شده در

 

کستان بار دیگر دست تجاوز برحریم وطن ما افغانستان دراز کرده و پا

دهات وقصبات والیات شرقی کشور را توسط اردوی پنجابی خود زیر 

  حمالت توپخانه  قرار داده است.

صبح  خبردادکه:"بنابرگزارشهای دریافتی از ولسوالی  8روزنامه 

شنبه گذشته  سهروز  کامدیش و منطقه سرحدی بریکوت والیت کنر، از

جدیدا  های نظامی نیروهای نظامی پاکستان از مراکز و پایگاه سو،  بدین

نورستان، باالی  ای سرکوه گوهردیش، ولسوالی کامدیش والیت  اشغال شده

مناطق مسکونی اوشترات و دگاه پساه، مربوط ولسوالی کامدیش و  دهات و

و در نتیجه پرتاب این  کنند پرتاب می  راکت حتا مناطق مرزی بریکوت

خساراتی هم به مردم محل وارد  های ثقیله تلفات و ها و دیگر سالح راکت

آوری  جمع ها در این فصل سال که فصل است. شماری از خانواده   شده

به محالت امن در  باشد بدون برداشتن حاصالت زراعتی  حاصالت زمین می

اند و  کمو و بریکوت آواره شدهمناطق چون بازگل، پتیگل، ساریت،  دیگر

ها و افراد پیام رسان خود، به  وسیله بلند گوه پیوسته به  این نظامیان پاکستانی

تر منازل و محالت مسکونی خود را  هرچه زود دهند که مردم محل پیام می

 .  کرده به جاهای امن بروند ترک 

و دارای  این پایگاه نظامی برسرکوه گوهردیش که یک نقطه حاکم

موقعیت دارد که با  کیلومتر در داخل خاک افغانستان  جنگالت است حدود ده

باشد و در  سرحد می چترال پاکستان هم مناطق سرحدی ارسون و نگر مربوط

مربوط ایاالت متحده  جانب نیروهای نظامی ایتالف میالدی از  ۲۰۰۵سال 
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شورشیان  عبور و مرورامریکا، به منظور ترصد، ممانعت و جلوگیری از 

طالب از خاک پاکستان به داخل افغانستان با قبول مصارف گزاف احداث 

ها در یورمیر مرکز  امریکایی که بعدا از سقوط مرکز نظامی  شده بود

کمو بدون کدام جنگ و تهدید امنیتی خالی شده  ی ولسوالی کامدیش و منطقه

 .بود

دیش، از سوی اردوی پاکستان اشغال دو هفته قبل، پایگاه نظامی گوهر

منطقه سوات پاکستان  هللا، از  پاکستانی مربوط گروه موالنا فضل شد و طالبان

سو با تعدادی از افراد مسلح، در این مناطق به  بدین که از مدت چهارسال

همراه طالبان محلی گروه حاجی عثمان، بدون  عنوان مهاجر اقامت دارند با

اند و  پاکستانی خالی کرده این مرکز نظامی را، به اردوی جنگ و درگیری

در داخل خاک  اکنون نظامیان پاکستانی از همین پایگاه جدیدا اشغال شده 

مردم  باشد باالی افغانستان می کیلو متر داخل سرحد  ۱۰که حدود  -افغانستان 

ستانی از الدین نور طبق اظهارات جالل .کنند و مناطق مسکونی شلیک می

منطقه، از همین مرکز  قوای سرحدی مقیم بریکوت ودیگر شاهدان عینی

جلوگیری از  افغانستان که بوسیله نظامیان امریکایی برای دفاع و نظامی 

نظامیان پاکستان  سوی خط دیورند ساخته شده است،  نفوذ شورشیان از آن

. مقامات افغان در عالم  نمایند پرتاب می  مردم و محالت مسکونی راکت باالی

میزان ۱۱صبح .".(8اند مردم این منطقه گر کشته شدن  نظاره  ناتوانی

 ش (۱۳۹۰

 هموطنان گرامی!

هریکی از شما  بهتر از من میدانید که، نجات مادر وطن  از زیر 

ضربه های مرگبار دشمنان هستی و موجودیت افغانستان، وابسته  به 

ری فرزندان اصیل و پاک شیر وطن می باشد. شجاعت ومردانگی و فداکا

خاموشی در برابر تجاوز آشکارو عریان پاکستان، جز تسلیمی و پیشکش 

کردن  ناموس وطن به این نطقۀ ناپاک استعمار، معنی دیگری ندارد و 

 شایستۀ هیچ افغان باوجدان و میهن دوستی نیست .

تمکین وتسلیم  وجدان هیچ افغان شرافتمند، مستقل و سربلند راضی به

در برابر نظامیان پنجابی نخواهد شد؟ مگرآنکه شخص عاری ازوجدان و 
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شرافت باخته باشد که بخواهد نظامیان پاکستانی فردا بر خواهر و مادر و 

 دختر و زن و ناموسش دسترسی پیدا کنند.

پس فرزندان آگاه ،هوشیار،شجاع  وبا وجدان افغان اگر صیانت عزت  

طن را میخواهند، باید به دفاع از مردم تحت ضربات و شرف و ناموس و

راکت و توپخانۀ اردوی پاکستان به هرشکل ممکن آن برخیزند و  صدای 

اعتراض و انزجار ونفرت خود را در برابر تجاوز بی شرمانۀ پاکستان بلند 

نمایند و دولت افغانستان را تحت فشار قرار بدهند تا  مهرسکوت و خموشی 

ودر برابر پاکستان، این دشمن تاریخی افغانستان،از خود جداً از لب بردارد 

واکنش نشان بدهد و از مجراهای دپلوماتیک، جامعۀ جهانی را از حرکات 

فاجعه بار پاکستان مطلع سازد و نیز با مراجعه به آرای  ملی تصمیمی قاطع 

در برابرپاکستان بگیرد. تا زمانی که ما صدای خود را از طریق دولت 

سسات سیاسی و حقوقی آن بلند نکنیم و نماینده این دولت در سازمان ملل ومو

متحد نگوید که اردوی پاکستان به حریم کشور ما تجاوز نموده وهر روز و 

هرشب با فیر سالح های ثقیلۀ خود جان فرزند بیگناه ما را میگیرد وسبب 

ان ملل تخریب آبادی ها و آواره گی مردم ما میگردد، جامعه جهانی)سازم

متحد( پاکستان را برای این گستاخی هایش مورد باز پرس و مواخذه  

 قرارنخواهد داد.

 احزاب سیاسی وتشکل های ملی ونهاد های مدافع  حقوق بشر،

می باید  شخصیت های خوشنام ودارای وجاهت ملی و رسانه هاى همگانى،

ند و از ذهنیت مردم را در برابرتجاوز وزور گوئی پاکستان روشن  نمای

مردم بخواهند تا اتحاد وهمبستگی ملی خود را حفظ نموده چون مشت آهنین 

برای حواله کردن بردهن دشمن، آماده باشند. پارلمان افغانستان که نمایندگی 

از ملت غیور وبا شهامت افغانستان را مینماید، باید بیدار و وادار ساخته 

کنارگذاشته ، به فکر  شود تاچند دستگی را برسر منافع زود گذر شخصی

کشور هاى دفاع از تمامیت ارضی وطن باشند و از ملل متحد، سازمان

تقاضا نمایند که نهادهاى حقوق بشر  اسالمى، اتحادیۀ اروپا، امریکا و 

 محکوم نموده آنرا توقف دهند.  مداخالت وتجاوزات  آشکار پاکستان را  

انستان می باید با راه این احزاب با اشتراک مردم بیدار سراسر افغ

اندازی تظاهرات ومیتنگ های وسیع وگسترده خویش ، صدای اعتراض و 
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انزجار ونفرت خود  را برضد تجاوز و مداخالت بی شرمانۀ پاکستان ابراز 

کتند. انتظار میرود این عکس العمل ها و مبارزات مدنی ابتدا از کابل و 

سیاسی و تشکل های ملی  سپس درهمه شهرهای افغانستان  از سوی  احزاب

و مترقی وغیر وابسته به محافل مدافع پاکستان، با اشتراک وسیع جوانان، 

 محصالن، معلمان، شاگردان مکاتب و تمام افشار جامعه ادامه یابد. 

همین اکنون تعداد احزاب سیاسی در افغانستان از یکصد حزب و گروه 

ر مظاهره اشتراک سیاسی بیشتر است،  اگر از هر حزب یکصد نفر دره

کنند، تعداد اشترک کنندگان در مظاهره به بیش از ده هزار نفر خواهد رسید 

وچنین تظاهراتی میتواند پشت پاکستان را به لرزه در آورد. سلسله تظاهرات 

افغانان در اروپا وامریکا درماه های جوال واگست امسال ، به ابتکار وتالش 

الاقل توانست حمالت پاکستان را  های میهن پرستانۀ آقای مسکین یار،

برباشندگان والیات شرقی افغانستان مؤقتاً متوقف کند.  جای تاسف است که 

بسیاری از احزاب سیاسی  بصورت احزاب سیل بین و ابن الوقت، عمل 

میکنند ودر مرحلۀ اول حمالت پاکستان برمناطق سرحدی والیت شرقی 

اعالمیه اعتراض آمیز در کشور از هرگونه عکس العمل وحتی پخش یک 

قبال تجاوز پاکستان خود داری ورزیدند، ولی اکنون که مرحلۀ دوم تجاوزات 

پاکستان آغاز یافته است ونظامیان پاکستان پوسته های امنیتی خود را برنقاط 

حاکم واسترتیژیک اینسوی خط دیورند جابجا کرده اند، می باید نسبت به 

 د و جداً از خود عکس العمل نشان بدهند.سرنوشت مادروطن بی تفاوت نمانن

البته تاکنون شبکه های اطالع رسانی همگانی افغانی از قبیل تلویزیون 

آریانا افغانستان مربوط به آقای مسکین یار ازامریکا وتلویزیون آریانای آقای 

بیات درکابل وتلویزیون طلوع با تدویر میز های گرد و دعوت از صاحب 

طرح مسالۀ تجاوز پاکستان برحریم افغانستان،عملکرد نظران افغانی، با 

دولت  افغانستان را مورد انتقادات جدی قرارداده ونظریات مفید وسودمندی 

پیش کش کرده اند. روزنامه های معتبر کابل نیز دراین  به دولت افغانستان

عرصه قلم زده اند،  اما این موضوع ملی در نشرات برون مرزی 

تاب چندان قابل توجهی نداشته است واین وظیفه بخصوص انترنت باز

ورسالت نویسندگان وآگاهان افغان درخارج  کشور است تا به این مسئله ملی 
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جدی ترتوجه نمایند و اندیشه و تجربه وخرد سیاسی خود را درخدمت آگاهی 

 بسیج افکارعمومی هموطنان داخل کشور بکار گیرند. و

تکرار نمایم که تعجب بیشترمن از  بیجا نخواهد بود اگر یک بار دیگر

حزب "افغان ملت" است که باوجودیکه اکثریت اعضای آن از پشتونهای 

والیات ننگرهار و کنر و لغمان و نورستان و اطراف کابل هستند و در دل، 

خواهان " لوی افغانستان " نیز می باشند با اینکه از تعرض و تجاوز اردوی 

ه  در والیات شرقی کشور چندین روزمی گذرد پاکستان  بر افغانستان موجود

راکت و مرمی توپ بر دهات و قصبات شان در کنر  ۶۰۰و تا کنون بیش از

و ننگرهار و نورستان فیر شده است، وبسیاری مردم را متضرر ووادار به 

ترک مساکن شان نموده است،ولی این حزب  از جا نمی جنبد و منتطر است 

نها دستور براه انداختن یک مظاهره را بدهند؟!  تا سران ائتالف شمال به آ

شرم باد به احزب نامنهاد و بی خاصیتی که از خود سیاست مستقل ملی 

 نداشته باشند و دفاع از نوامیس ملی را وظیفۀ اصلی و اساسی خود ندانند.

 

 از کی باید اول تر گـالیه کـــرد؟      

تاسفانه حتی در مسئلۀ دانشمندان وصاحب نظران وقلم بدستان افغان م

تجاوز پاکستان به خاک افغانستان بسیارکم سهم میگیرند.گوئی که این مسئله 

مهم را پائین تر از شأن ومقام علمی ونویسندگی خود می پندارند،لهذا بدان 

دلچسپی نشان نمیدهند، ووقتی خدای نخواسته بخشی ازکشور به اشغال 

ویر خواهند نمود وداد سخن خواهند بیگانه در آمد آنگاه جلسه وکنفرانس تد

داد ولی باید دانست که دیگر دیر شده  وکنفرانس ومیتنگ شان  بی وقت 

 وبی اثر خواهد بود. 

این عدم عالقمندی به موقع در مسایل ملی از سوی نویسندگان وخبره 

گان ودانشمندان مملکت در داخل وخارج،به این معنی نیست که آنها وطن 

رند و یا خدای نخواسته به تجاوز بیگانه برکشورخوشحال خود را دوست ندا

استند، نه خیر اینطورنیست، بلکه ما طوری تربیت وبزرگ شده ایم که 

متاسفانه حس میهن پرستی و روحیه ملت خواهی در وجود ما در حدالزم  

رشد نکرده وریشه نگرفته و ضعیف است و به همین علت منافع خصوصی 
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ی وعلیای کشور ترجیح میدهیم.غم وطن ودرد وشخصی را بر منافع مل

مملکت را درد خود نمیدانیم وعواقب ناگوار راکت پرانی وفیرتوپ های 

تباهکن دشمن را بریک گوشۀ دور افتادۀ کشور، مصیبت وماتم خود نمی 

 در میان ما رواج یافته است.« بمه چی ؟»شماریم. ویک نوعی فرهنگ 

تی درمیان ماافغانهای مقیم خارج یکی دومثال میزنم: روحیه وطن پرس

چنان ضعیف است که دو ماه قبل درمسئلۀ برخورد تبعیض آمیز با افغانهای 

مهاجر درشهریزد ایران ، هیچگونه عکس العملی درحمایت از مهاجرین 

افغان مقیم ایران از خود بروز ندادیم، در حالیکه در اکثرشهرهای اروپا 

زندگی میکنند، برعکس از سوی ایرانیان  وامریکا  ده ها هزار مهاجر افغان

مقیم خارج تظاهرات متعددی در بسیاری از کشورهای جهان در حمایت از 

مهاجرین افغان براه افتاد که در آنها روش پولیس ومردم شهریزد وشهرهای 

دیگر ایران  برضد افغانها را محکوم کردند. این تنها نبود بلکه برخی از 

انجام این عمل با مهاجرین افغان در نوشته های خود  ایرانیان مقیم خارج از

 اظهار شرمندگی نمودند واز افغانها معذرت خواستند.

( به ارتباط انداخت ۲۰۱۱مثال دیگر: سال گذشته )درماه سپتمبر/

گلوله های توپ وفیرراکت از سوی نیروهای سرحدی پاکستان  بروالیات 

واز طریق همین پورتال به نشر  کنر وننگرهار و زابل سه چهارمقاله  نوشتم

به عنوان قوماندان سرحدی  زون شرقی  جنرال امرخیلسپردم وآنگاه که 

برسم اعتراض  بر بی تفاوتی دولت افغانستان نسبت به این مسئله ملی از 

شخصیت های »پ ستش استعفاداد، من باردیگرمقالتی نوشتم و درآن توجه 

را به این موضوع حیاتی « افغانی ملی،احزاب سیاسی ودانشمندان و میدیای

جلب نمودم تا خرد ودانش سیاسی خود را در راه افشای دسایس دشمن وبی 

تفاوتی دولت مردان افغان بکار گیرند و صدای اعتراض خود را از طریق 

نوشته، مصاحبه وتبصره ها وتحلیل های سیاسی بگوش مجامع بین المللی 

ً آن مقاله در دریچۀ نظرخواهی پورتال افغان جرمن نیز  برسانند. اتفاقا

گذاشته شد و سه هفته منتظر نظریات ودیدگاه های هموطنان باقی ماند، ولی 

پانزده نظر بیشتر در محکومیت پاکستان  –متاسفانه دراین مدت از ده 

مواصلت نکرد درحالیکه ده ها وصدها نویسنده وصاحب نظرافغان مقیم 
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وپخانۀ اردوی پاکستان بردهات خارج هرشب شاهد گزارش های حمالت ت

 وقصبات 

والیات شرقی وجنوب شرقی کشور بودند وامسال نیز هرشب رسانه های 

ملی وبین المللی از حمالت راکتی پاکستانی ها گزارش میدهند واز دولت 

افغانستان انتظار عکس العمل بالمثل را دارند، اما)بجزتنی چند ازگردانندگان 

( از دولت وپارلمان افغانستان و از روشنفکران رسانه های گروهی افغانها

وقلم بدستان افغان صدایی بلند نمیشود ،گوئی که هیچ حادثۀ ناگواری از 

ً در هیچ یک از شهرها  سوی دشمن متوجه این کشور نیست. عالوتا

وهیچیک از مراکز تحصیلی واز سوی هیچ نهاد سیاسی عکس العملی در 

اکستان به نظر نمیخورد که البته مایۀ تقبیح این تجاوز صریح وآشکار پ

 تاسف است ومؤید فقدان فرهنگ سهم گیری در مسایل ملی  ومیهنی ماست.

روحیه وطن پرستی  ومردم دوستی وبشرخواهی را باید از دامان 

مادربه کودکان آموخت ودرمدرسه و مکتب وپوهنتون رشد وتقویت داد و از 

روچکاند. باید کانونهای طریق رسانه های جمعی درگوش جان مردم ف

تعلیمی وتحصیلی وپوهنتون ها را به گهوارۀ وطن پرستی مبدل ساخت. 

همین پوهنتون کابل در دهۀ دموکراسی بمثابۀ قلب پرتپش جنبش های سیاسی 

 درحرکت بود وتحوالت سالهای بعدی، پیامد جنب وجوش همان دوره است. 

گذشته بحیث مغز  مگرپوهنتون های امروزی افغانستان که باید مثل

متفکر وقلب پرتپش جامعه خود عمل کنند، در برابرحوادث جاری و 

تجاوزات آشکار پاکستان بر والیات کنر ونورستان چنان بی تفاوت وبی 

حرکت مانده اند که هیچ واکنش مدنی مبتنی بروطن دوستی وتقبیح تجاوز 

 همسایگان برمادروطن از خود تبارز نمیدهند. 

وچند حزب سیاسی درکابل،تنها صدایی که درسال پار از میان یکصد 

وامسال از داخل کشور به این ارتباط بگوش رسید،واکنش وطن پرستانه  

بود که  با درک مسئولیت « جوانان آزاده»وگروهی بنام « حزب همبستگی»

وفدا کاری از جان مایه گذاشتند وبا راه اندازی تظاهراتی درشهرهای 

ابل وننگرهار وهرات تجاوز پاکستان برحریم مقدس محتلف کشور منجمله: ک

کشور را تقبیح کردند ومردم را برای دفاع از مادر وطن فرا خواندند 

وهمچنان انزجاروتنفر خود ومردم افغانستان را ازموجودیت  جنگ ساالران 
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وناقضین حقوق بشر وفساد پیشگان درمقامات بلند دولت کرزی با به آتش 

براز نمودند و اتحاد وهمبستگی مردم را در جهت نجات کشیدن تصاویرآنها ا

شان از چنگ مجرمین شناخته شده  کارساز اعالم نمودند، ولی متاسفانه 

حتی حرکات مدنی وقانونی آنها هم زیر ذره بین جنگ ساالران غنوده در 

دولت ودر پارلمان کشور قرارگرفت ومانع فعالیت های وطن پرستانه آنها به 

 ف گردیدند.عناوین مختل

نمیدانم از کی باید اولتر گالیه نمود: از رئیس دولت، از مسئوالن دفاع 

از تمامیت ارضی کشور، از اولیای معارف یا از رؤسای موسسات تحصیلی 

، ازمدیران ومربیان مکاتب عالی ، از والدین اطفال، یا از صاحب نظران 

وشیار وآگاه به وخبره گان ونویسندگان واهل مطبوعات و ژورنالیستان ه

عنوان قشر آگاهی دهنده وزیر فشار گیرندۀ  دولت ونهادهای مسؤول؟به 

( که درمذمت از پاکستان، مخمسی بسیار اسیر نسیمشاعرملی افغان)آقای 

 عالی بنام "النۀ شیطان"سروده است، شادباد میگویم،  اینست آن شعر:

 ان!ـــطـیـش ــــــــۀالن

پاکستان در سرحدات وطن و سکوت  تجاوزات صریح، آشکار و مکرر

مرگبار دولت افغانستان در برابر این خود سری ها، نفرت انگیزترین 

عملیست که بائیست فرد فرد افغان در مقابل آن عکس العمل شدید آمیخته با 

 نفرت عمیق نشان بدهد.  

شعر ذیل را بهمین مناسبت به دردمندانی که ازین رهگذر خون دل می 

رابر سکوت برده وار دولت صبر و حوصله را از دست داده خورند و در ب

 اند، تقدیم می کنم :

 دشمن جـــان مــاست پـاکســــتـان      کـج نــهـاد خـــطـاسـت پـــاکستان

 درشـــقاوت بــالست پــاکســتــان      ســخـت پــرمــدعــاست پــاکستان

 خــودســروخـود نـماست پاکستان

 ران هــمـگـیروداردوران هــم      آفــت جــان مــاست ایـــگـــرچـــه در

 ایــن مــالیــان نــامســلـمـان هــم      می خـــورند خـون جان افغان هم

 بی حــیاتــر بـــه مــاست پاکستان

 گـاه پـنجابی و گهی سـنـدیست      درحقیقت به اصل ونسل هندیست

 چــون مــداری مـدار او رندیست     رهــنــمایش مـالی دیــوبـنـدیست 
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 چــقــدر بــی حــیاست پـاکسـتـان

 ســـرزمین بــه فتنه  مشهوراست      کــــه بــنـایش زراسـتی دوراست

 می زند نیش ، هـمچوزنبوراست      برســراو مگــر، جهان کوراست

 ه را رهــنـمـاست پـاکستانـهـــمـ

 شــیـاطـین است ۀمــنـبـع  و النــ     ظــاهــرا گـرچه حامی دین است 

 بــامـن و بــا تو برسر کین است      طـیـنـت او ســیاه و چرکین است

 مــرتـــد و بــی خداست پاکستان

 دا دوست، نی مسـلمانستــدشـــمـن بـــد نـهـاد افـغـان است      نی خ

 و شیطان استنـــوکــر خــاص انـگلستان است      فـتنه انگـیز هــمچ

 کـــان ریـب و ریـاست پــاکستان

 ـیک نــاپـاکست      همچو ابلیس رنـد و چاالک استــنــام او پــاک، ل

 دل مــا از عــداوتش چـاک است      دورازعقل وفــهم و ادراک است

 در خور نـــا ســـزاست پـاکستان

 ـتـنـه کــار از و آمـــدمــــرض انــتـحـــــار ازو آمـــــد      طـــالــب فـ

 جـــمـع بــی بـند و بارازو آمـــــد      بــــوی گـــنـد هـــزار از و آمـــد

 رکـــز فــتـنـه هــاست پـاکستانـم

 آتش انـــداخــتـه بـــه دامـن ماست      دوست مانیست بلکه دشمن ماست

 یهن مــاسترهــرو خوب نیست رهزن ماست      دزد نــام و نشـــان مـ

 نـــارواسـت پـــاکســتــان ـۀنطــفـ

 چـــه زبـــون اوفــتـاده دولت مـــا       مـــوجـب خــفـت و  مـــذلـت مـــا

 ره بود همت ماــیـــاد ازان ســـرفـــراز ، ملت مــا       در جـــهـان شـــه

 این زمـــان پیشواست پـــاکســـتان
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 دهمپانزمقالۀ 

 

 دیورند جرگهمشکوک برنامه ساز  کثی برسخنانم
 )صدیق متین(

 (۹/۲۰۱۱/ ۲8)نوشته شده در  

 

در نیم قرن گذشته دولتمردان افغانستان زیرنام " داعیۀ پشتونستان" 

" حمایت حق خودارادیتبرای مردمان آنسوی خط دیورند ازسیاست "

ئتی دیگر از میکردند، ولی اکنون ما در برنامه، "دیورند جرگه" شاهد قرا

داعیۀ پشتونستان وخط دیورند هستیم. سخنرانان این برنامه مسئلۀ "حق خود 

ارادیت" باشندگان آنسوی خط دیورند را از قلم انداخته اند و مدعی  پس 

گرفتن اراضی  آنسوی خط  هستند. برنامه ساز )آقای صدیق متین( توضیح 

و پشتوانۀ مردمی میخواهد نمیدهد که با کدام وسایل و امکانات نظامی ومالی 

حق تعیین سرنوشت باشندگان آنسوی خط دیورند را از آنها سلب کند و 

 الحاق مجدد آن مناطق را با افغانستان تحقق بخشد؟

درحال حاضر باشندگان آنسوی خط دیورند در چند جبهۀ مستقل 

ومختلف با دیدگاه متفاوت از هم در صحنۀ سیاسی پاکستان حضور فعال 

مثالً یکی از جبهات سیاسی فعال، حزب ناسیونالیست "نیشنل عوامی  درارند.

پارتی" است که درائتالف با حکومت برحال پاکستان همکاری میکند. جبهۀ 

دیگر، اتحاد شش حزب بنیادگرای  اسالمی)متحده مجلس عمل( میباشد که 

خواهان سلطۀ پاکستان بر مناطق قبایلی اند. و جبهۀ سومی، تحریک طالبان 

پاکستان است که خواهان تشکیل امارت اسالمی مطابق مودل عربستان 

سعودی درمناطق قبایل آزاد میباشند و چهارمین جبهه، میتوان جبهه آزادی 

طلبان بلوچ)مرکب از چهارحزب( را حساب کرد که بعضی از آنها خواهان 
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استقالل کامل بلوچستان اند وبرخی کم از کم خواهان خود مختاری داخلی 

 لوچستان میباشند. ب

آنهائی که مدعی الحاق مسکن وماوای این چهارجبهه فعال سیاسی 

هستند آیا گاهی از رهبران این جبهات پرسیده اند که آنها چی میخواهند؟ آیا 

آنها الحاق خود با افغانستان را میخواهند یا با پاکستان و یا اینکه آنها الحاق 

 ؟ افغانستان را با پاکستان آرزو دارند

گمانم براینست که آنها، بخصوص احزاب غیر ناسیونالیست پشتون، 

الحاق  افغانستان را با پاکستان میخواهند و نه الحاق خود با افغانستان را، 

باید فرزندان پشتون آنسوی خط را برای  که اگر چنین نمی بود، می زیرا

می عملیات تروریستی به والیات پشتون نشین جنوب وشرق افغانستان ن

فرستادند تا مکاتب ومدارس فرزندان پشتون دراینسوی خط را نابود کنند و 

 یا با انفجار خود جان مردم بیگناه افغان را بگیرند.

طرح چنین یک موضوع حساسیت برانگیز در یک چنین شرایطی که  

افغانستان دچار بحران نا امنی وگسترش ترورها وعملیات بمب گذاری 

شده از سوی سازمان استخبارات نظامی   وانتحاری طالبان صادر

پاکستان)آی اس آی( به داخل افغانستان است، ذهن وافکار انسان را بسوی 

غیر ازسمت منافع علیای افغانستان می برد. نکند که در زیرنام داعیۀ الحاق 

سرزمین های آنسوی خط دیورند به افغانستان تالش صورت بگیرد تا  بخش 

رقی افغانستان زیر نفوذ پاکستان برده شود و یا های دیگری از والیت ش

زمینه سازی  برای برسمیت شناختن این خط منحوس  بدون بدیل مناسبی 

 باشد و دل اربابان پنجابی را شادمان کند.

بدنبال همین بحث ها وصحبتهای احساساتی برخی از افغانها در شبکه 

هزار نیروی  ۱۲۰های تلویزیونی برون مرزی بود که پاکستان با حضور 

مسلح خود در نوارخط دیورند نه تنها  والیات شرقی افغانستان را مورد 

حمالت توپخانه نظامی خود قرار داد و با فیرصدها توپ و راکت خسارات 

هنگفت جانی ومالی به مردمان والیات شرقی کشور وارد کرد و صدها خانه 

انۀ شان نمود،بلکه را تخریب وصدها خانواده را مجبور به ترک خانه وکاش

همزمان با توقف حمالت خود برافغانستان، مناطق نیمه خود مختارقبایل 

صوبه سرحد را رسماً جزقلمرو حکومت فدرالی اعالن نمود و اینک برای 



 213     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

سپتمبر به حمالت خود با سالح ثقیله بروالیت نورستان  ۲۳بار دوم ازتاریخ 

 وکنر وننگرهار پرداخته است .

نه های جمعی افغانی وبرخی نهادی ها حقوقی وملی با وجودیکه رسا

افغانی این تجاوز صریح پاکستان را محکوم میکنند واز دولت افغانستان 

میخواهند تا دست به عکس العمل جدی در برابر پاکستان بزند، ولی  دولت 

افغانستان حتی جرئت یک شکایت خالی را از دست پاکستان به شورای 

.دراینجا این سوال مطرح شده میتواند که اگر امنیت ملل متحد ندارد

گردانندگان دیورندجرگۀ به دسیسۀ پاکستان بوجود نیامده و بنابر مسئولیت 

ملی و تاریخی خود عمل میکنند، پس چرا رهبر و هواداران این جرگه  حتی 

صدای اعتراض خود را برضد تجاوز پاکستان بر حریم مقدس افغانستان بلند 

 نمی کنند. 

ً درخدمت آی اس ای پاکستان رئی س و اعضای این جرگه  اگرواقعا

نباشند ، باید قبل از هرکس دیگرخود به داخل افغانستان بروند و سالح 

بردوش گیرند و از سرحدات مورد تجاوز پاکستان با خون خود دفاع کنند و 

به مردم افغانستان ثابت نمایند که افغانستان موجوده را نسبت به پاکستان 

ست دارند وبرای تمامیت ارضی آن حاضر به هرگونه فدارکاری واز دو

 جان گذشتگی اند. 

 ۲۳، باری توانست درتاریخ  )صدیق متین(برنامه ساز"دیورند جرگه"

اپریل سال جاری کنفرانسی در لندن تدویر کند وچند مقاله در آن بخواند. 

دف از تدویر درهمان وقت برخی از تحلیلگران افغان ابراز نظرکردند که ه

این کنفرانس در لندن، انحراف توجه اهل خبره و صاحب نظران  و مردم 

چیز فهم کشور از مبرم ترین مسایل حیاتی کشور) ایجاد روابط استراتیژیک 

افغانستان با امریکا( می باشد. مسئله ایکه همسایگان افغانستان را سخت 

تی شده مانع رقیمو تالش انداخته است تا به ه ناراحت ساخته و به تپ

 امضای چنین توافق نامۀ همکاری  استراتیژیک با امریکا شوند. 

کنفرانس "دیورند جرگۀ " بیشتر بهانه بدست دشمن داد تا آنجا که  بعد 

نیروهای سرحدی پاکستان در والیت زابل  ۲۰۱۱از آن کنفرانس، در ماه می

چندین کیلومتر  افغانستان داخل شدند وبا کشتن دونفر پولیس سرحدی افغان

پیش آمدند مگرسرانجام با مقاومت مردم زابل روبروشدند ومردم محلی  به 
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دفاع از اراضی و باغ و کاریز و چشمه های آب خودپرداختنند و نیروهای 

پاکستانی را مجبور به عقب نشینی کردند. چه بجا بود اگر این کنفرانس 

افغانستان برای  روی نقش مخرب پاکستان و فشارهای آنکشور برحکومت

تعمیل خواسته های استعماری اش و امتیاز طلبی های آنکشور از افغانستان 

تدویر می یافت و راهنمود های عملی برای حکومت و مردم افغانستان 

 پیشکش مینمود.

داعیۀ الحاق سرزمین های آنسوی خط دیورند به افغانستان زمانی بجا 

کامل برخوردار و در آن یک ومعقول بود که کشورما از ثبات وامنیت 

حکومت ملی نیرومند برسرکار می بود و اردوی ملی افغانستان توانائی دفاع 

در آن  مقابله با پاکستان وهرغاصب دیگر را می داشت. از سرحدات کشور و

وقت هم طرح این مساله بجا بود وهم حق داشتیم هرمخالف این داعیه را 

غیرآن ،این بحثها وصحبت های ملی خطاب کنیم، در خاین وضد منافع 

احساساتی  هرقدر با تحلیل های حقوقی و تاریخی ارائه گردد، بحث های 

موجوده  جز ایجاد مشکالت  خود نمایانه یی   بیش نخواهد بود که درشرایط 

بیشتر برای مردم فقیر وگرسنه و بی رمق و هردم شهید افغان ثمرۀ  در بر 

 ندارد. 

وق تاریخی خود الزم است ابتدا خود را برای بدست آوردن حق وحق

قوی وتوانا ساخت تا درصورت برخورد و نبرد دشمن را وادار به استرداد 

حق خود نمود، درغیر این صورت شاید قسمتهای دیگری از خاک مقدس را 

 از  دست بدهیم و نزد تاریخ سرافگنده شویم.

نادان تر ست که هرکه ااین « توانابود هرکه دانا بود» الم معنى ک

است، ضعیف تر است و ضعیف ترها همواره پایمال توانمندان استند. 

کشورهای همسایۀ افغانستان :  چین ، ایران  ، پاکستان ، ازبکستان ،  وکمی 

دور تر:  هند و روسیه که منافع استراتیژیک در افغانستان دارند،  امروز 

م از لحاظ هریک هم از لحاظ دانش ودسترسی به تکنالوژی معاصر وه

استند،  اقتصادی  ونظامی نسبت به افغانستان به مراتب داناتر وتواناتر

وبنابرین هروقت منافع شان اقتضاء کند، میتوانند توسط  مدافعین منافع خود 

که  امروز در دولت افغانستان  حضور و در محالت نفوذ ونیرودارند، ثبات 

بر سرجایشان بنشانند. پس وامنیت عمومى را برهم زنند و مخالفین خود را 
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براى توانا شدن، داناشدن شرط است  و تا رسیدن به دانائى  وتوانائى 

 خواهى نخواهى منافع ملى ما فداى نیات سودجویانه همسایگان خواهد شد . 

افغانستان در شرایط بسیار ناگوار سیاسی، نظامی و اجتماعی از 

بخصوص پاکستان   اثرجنگ های سی ساله و مداخالت کشورهای همسایه

قرار دارد، دشمن اصلی و بنیادی افغانستان، پاکستان وسازمان استخباراتی  

سال اخیر از هیچگونه خرابکاری ۳۳آن کشور)آی اس آی(  است که در 

وضربه زدن به پیکراقتصادی واجتماعی  ونظامی افغانستان دریغ نورزیده 

 ا  افزوده  است. و برعکس تا توانسته بر قدرت نظامی  خود وتضعیف م

بیشترین سبوتاژها و تخریبات را در امر  سال اخیر درافغانستان در  

احیاء مجدد و بازسازی جاده ها ، بیمارستان ها، مکتب ها و پروژه های 

اقتصادی و اجتماعی از جانب همین افراطیون مناطق قبایلی آنسوی خط  

دورۀ پراتیک  دیورند دیده است. اکثریت افراطیون آنسوی خط دیورند

تخریب کاری را برضد امنیت واستقرارثبات درافغانستان و برضد نیروهای 

حامی صلح وثبات درافغانستان سپری میکنند و براثر این تخریبکاری در 

مکتب  پسران و دختران افغان در والیات جنوب وجنوب شرق  حدود هفتصد 

ننگ،  است و بقول آصف کشور بر روی فرزندان افغان مسدودشده 

پنج میلیون اطفال از رفتن به  ۲۰۱۰سخنگوی وزارت معارف درسال 

مکتب وحق آموزش محروم شده بودند. ترس ازعملیات  انتحاری و 

سربریدن معلمان و اسید پاشی برروی دختران مکتب باعث شده است تا 

ً یک نسل فرزندان مناطق  والدین کودکان خود را به مکاتب نفرستند. تقریبا

فغانستان در والیت همجوار با پاکستان از درس وتحصیل محروم پشتون ا

شده اند و خواهی نخواهی در آینده به عنوان یک طبقۀ بیسواد و تعلیم ندیده   

نان  وغیر کار آمد بار دوش جامعه خواهند بود و برای پیدا کردن یک لقمه 

آنسوی مجبور خواهند بود تا خود را در خدمت افراط گرایان و تروریستان 

ویرانگری تاسیسات عام المنفعه وطن و  خط قرار بدهند و به تخریب و 

 کشتار انسانهای بیگناه خود روی آورند.

یکی از نمونه های تروریستی طالبان دست آموز) آی اس آی( ، برضد 

، برکارمندان  یک شرکت راه ۱۱/ 5/ ۱۹بازسازی افغانستان حمله مورخ 

نفر  ۳6" در والیت خوست بود که در آن سازی در ولسوالی "وازه جدران
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نفرکارگران وکارمندان این شرکت مجروع شدند. قبالً گزارش  ۲4کشته و

نفر از کاکنان این جاده ناپدید شده اند، اما بگفته معاون والی  ۷۲شده بود که 

خوست بعد از پنج ساعت زد وخورد با شورشیان طالب این تلفات 

 مد. برکارمندان جاده سازی وارد آ

نمونۀ دیگر ازدهشت افگنان طالبان وزیرستان شمالی در افغانستان در 

ماه فبروری حمله برمراجعین کابل بانک در شهر جالل آباد بود  ۲۱تاریخ 

نفر دیگررا زخمی کرد. این مرد جانی پس  ۹۰نفر را کشت و 4۰که در آن 

ان سال عمر دارد و باشندۀ وزیرست ۲5از دستگیری اعتراف نمود که  

شمالی می باشد و به او گفته شده بود که هرکس از مراجعین  این بانک را 

بکشی ، گنهکار شمرده نمیشوی. مجرم باالخره محکوم به اعدام گردید ولی 

کس ندید که آیا همان تروریست اعدام شد یا کسی دیگری را بجای او اعدام 

  کردند؟

ۀ سنگرجهل" آی در وضعیتی که حمالت انتحاری سازمان یافته بوسیل

اس آی" پاکستان تا دروازه های ارگ ریاست جمهوری رسیده است و بد تر 

از آن تا سطح پیلوتان افغان در چهرۀ طالبان ظاهر میشوند و فاجعه می 

مهندسین  آفرینند و طالبان با حمایت کشور های خارجی وبخدمت گرفتن 

بیش از پنجصد متری   ۳۰۰ورزیده میتوانند با کشیدن تونل زیر زمینی 

زندانی وابسته به خود را از زندان بشدت تحت مراقبت نیروهای امنیتی در 

قندهارنجات دهند، و یا نقاط کلیدی شهرمهمی مثل قندهار را برای چهل 

وهشت ساعت اشغال کنند ومقام والیت را زیر ضربات مرگبارخود بگیرند 

ه قتل برسانند، ویا وده ها تن از مردم غیر نظامی ونیروهای امنیتی  را ب

ماه سپتمبر با اشغال یک عمارت تحت ساختمان، ۱۳اینکه در شهر کابل در 

سفارت امریکا ومقر ناتو را درکابل را زیر ضربات راکتی خود بگیرند و 

ساعت کامل در برابر توپ وتانک وماشنیدارهای هلیکوپترهای  ۲۰تا 

وانائی را دارد که بر نیروهای آیساف مقاومت کنند، آیا  افغانستان این ت

سرمسالۀ مناطق آنسوی خط دیورند با پاکستان وارد جنگ فزیکی و 

اگر میتوانست ویا میتواند چرا در برابر آتش صدها توپ  رویاروئی  شود؟

تا  ۲۰۱۱وراکت مخرب نیروهای سرحدی پاکستان که ابتدا ازنیمه ماه جون  

گرهار را مورد حمالت اواخر جوالی امسال چندین ولسوالی والیت کنر ونن
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زمینی وهوائی پیهم خود قرار داد، و اکنون هم همین والیات زیرضربات 

قوتهای مسلح پاکستان قرارگرفته ودر برخی نقاط چندین کیلومتر بداخل 

افغانستان پیش آمده اند، خاموشی اختیارکرده است وهیچگونه عکس العمل 

 جدی از خود نشان نمیدهد؟ 

متین باید پرسید که دلیل این تجاوز پاکستان وچپ حال  از آقای صدیق 

گرفتن دولت افغانستان چیست وبه نظرایشان چه بوده میتواند؟چرا خود 

وجرگۀ شان نسبت به این تجاوز بی تفاوت مانده؟ وچرا به دفاع از مادر 

وطن نمی شتابند؟ آخر مگر نه اینست که شما دعوای پس گرفتن سرزمین 

را دارید؟ پس اول باید از تمامیت جغرافیائی های آنسوی خط دیورند 

موجودۀ افغانستان دفاع کنید وبعد به پیشروی به آنسوی خط ادامه بدهید، 

 درغیر اینصورت چگونه کس باور کند که شما راست میگوئید؟

پاکستان در نظر دارد تا از راه فشار وتطمیع عناصرضعیف تنظیمی 

تان را وادار به انصراف از امضای وابسته بخود، در قدم اول دولت افغانس

پیمان استرتیژیک با امریکا نماید ودر قدم دوم افغانستان را مجبور به 

برسمیت شناختن خط دیورند سازد ودر قدم سوم نفوذ وهمکاری روز افزون  

کشور هند را از افغانستان  قطع نماید. درغیر اینصورت به تخریبات 

دم والیت شرقی تا آنجا ادامه بدهد که وحمالت وحشیانه توپخانۀ خود برمر

بخش هایی ازجنوب وشرق کشور را از مردم تخلیه کرده بخود ملحق کند و 

 .  از طریق عناصر وابسته بخود این کشور را دچار تجزیه سازد

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 218     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

 

 دهمشانز مقالۀ

 

 با سروجان دفاع کرد کشورباید از تمامیت ارضی
 (۱۶/8/۲۰۱۲)نوشته شده در 

 

نوشتن پارلمان افغانستان تحت ریاست آقای عبدالرووف ابراهیمی ، تا

دو کار مهم وقابل یادآوری انجام داده که یکی تائید سند موافقتنامه   این مقاله

استراتیژیک با امریکا،  با وجودسنگ اندازی های بیشمار کشورهای 

 همسایه است، ودوم ، سلب صالحیت از وزیران دفاع و داخله .

الیلی که ولسی جرگۀ افغانستان) د

  اسد( وزیران دفاع و داخله ۱۵اگست/ ۴روز

را سلب صالحیت کرد فراوان است و آنچه 

را برخی از نمایندگان ولسی جرگه مثل: 

جعفر مهدوی، شکریه بارکزی، زلمی 

نیلی و سخی مشوانی   زاده مجددی، صادقی

حمالت   متذکر شدند،عبارت بوداز: ادامه

های شرقی و  تان به والیتراکتی پاکس

شرقی کشور ، عدم رعایت قانون اساسی، عدم تامین امنیت شهروندان  جنوب

ها به نزدیکان  های دفاع و داخله، سپردن قرارداد کشور، فساد در وزارت

توجهی وزیران دفاع و داخله به آن،  ها و بی وزیران یادشده، افزایش ناامنی

ای، تعیین افراد بر  های زنجیره ی قتل هها به والیات، ادام گسترش ناامنی

ی تروریستان به مقر وزارت دفاع،   مبنای قوم، گروه و سمت، حمله

شدن مشاوران خارجی در وزارت داخله، نفوذ مخالفان مسلح در  کشته

های دفاع و  خانه صفوف ارتش و پولیس ملی، وجود فساد اداری در وزارت

حمد داودخان، عدم توجه به وضعیت سردار م   داخله، اختالس در شفاخانه

ها و جایدادهای وزارت دفاع، نفوذ  دارایی  سربازان اردو و پولیس، غصب

  شدن این وزارت از عمده های استخباراتی در وزارت دفاع و مافیایی شبکه
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های وکیالن بود.البته وزیران مذکور پاسخ های دادند  ترین انتقادات و پرسش

ایندگان مردم را فراهم نکرد و به سلب صالحیت ولی آن پاسخها قناعت نم

 شان از پست وزارتخانه های دفاع و داخله انجامید.

حمالت توپخانه نیروهای سرحدی پاکستان برای دومین سال است که 

بر ولسوالی های دنگام واسمار وسرکانی والیت کنر تکرار میشود. درماه 

راکت وتوپ  از هزاران  ۲۰۱۲های اپریل ومی وجون وجوالی واگست

آنسوی خط دیورند بر ولسوالی های دنگام، اسمار و سرکانی کنرفیرشده 

گلوله خبردادکه به   85۰است. سخنگوی والی کنر در اخیر جون از شلیک 

جراحت تعدادی از مردم محلی و مهاجرت پنجصد خانواده از خانه هایشان 

ل اگست از انجامیده است. رئیس امنیت ملی به ولسی جرگه در روز او

 راکت از سوی پاکستان بر والیات شرقی کشور خبرداد. ۲۱۰۰فیر

مردم ولسوالی های دنگام واسمار و  ۲۰۱۲درهفتۀ اخیرجون سال 

سرکانی در والیت کنر دست به تظاهرات وسیع برضد راکت پرانی های 

سربازان پاکستانی به داخل افغانستان زدند وبربی تفاوتی دولتمردان 

تجاوز اردوی پاکستان اعتراض وانزجار عمیق خود را ابراز افغانستان و

کردند واز دولت افغانستان خواهان دفاع از حیات و ممات خود وخانواده 

های خود شدند. اما نه از دولت ونه  از پارلمان افغانستان ونه از وزارت 

دفاع افغانستان هیچگونه اقدامی مبنی بردفاع ازتمامیت ارضی کشور دیده 

 نشد.

بدینسان از دوسال به این طرف ،رسانه های ملی وبین المللی، 

تلویزیونها و روزنامه ها ومجالت وسایت های انترنتی افغانی پیوسته از 

حمالت راکتی نیروهای سرحدی پاکستان بر والیات کنر ونورستان 

وننگرهار وپکتیکا وزابل افغانستان خبر میدهند، ومسوالن سرحدی افغان 

یات مذکور از تلفات جانی وخسارات مالی به باشندگان این ووالیان وال

والیات گزارش داده ومیدهند وانتظار دارند تا وزارتهای دفاع وداخله وسایر 

ارگانهای امنیتی به کمک مردم بشتابند واز حریم سیاسی وتمامیت ارضی 

کشور به دفاع پردازند ودر برابر تخطی های پاکستان از خود عکس العمل 

نشان بدهند، اما جناب کرزی حاضر نبود قبول نماید که این راکت جدی 

پراکنی از سوی پاکستانی هاصورت میگیرد وبا بهانه های گونه گون، 



 220     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

بیانیات وگزارش های قوماندان سرحدی افغان و والیان والیات مورد حمالت 

 راکتی را زیرسوال می برد.

در برابر ترس وجبن رئیس دولت افغانستان برای موقف گیری 

پاکستان،  نظامیان پاکستانی را جرئت بخشید تا آنها به داخل کشور پیشروی 

نمایند ودست به احداث پوسته های سرحدی  در داخل خاک کنر ونورستان 

بزنند،بگفتۀ آگاهان مسایل نظامی افغان نظامیان پاکستان در ولسوالی گوشتۀ 

رده اند ودر والیت ننگرهار تا سی کیلومتر پیش آمده وپوسته ایجاد ک

نقطه گذشته وبداخل قلمروافغانستان از  ۱6نورستان از نقطۀ صفرمرزی از 

کیلومترجلو آمده وپوسته های خود را افراز کرده اند. یقین است  ۳5پنجه تا 

که گزارش این پیشروی اردوی پاکستان به داخل افغانستان روز مره به 

ردوی افغانستان رسیده است، اطالع حامدکرزی به عنوان قوماندان اعلی ا

ولی بازهم این قوماندان جبون یا به سبب ترس فطری یا بعلت حضور مؤثر 

( در اطراف خود،  جرئت ابراز ISIجواسیس استخبارات نظامی پاکستان )

یک موقف ملی را در برابرتجاوز پاکستان ندارد و تا کنون خود را چپ 

ستان بر نورستان وکنر گرفته است.  ادامۀ حمالت اردوی سرحدی پاک

وننگرهار وسایر والیات کشورسرانجام مجلس سنا را وادار ساخت تا به 

 استجواب از وزیران دفاع و داخله و امنیت ملی بپردازد. 

درستیر ،جنرال شیرمحمد کریمی که  لوی ۲۰۱۲روز اول اگست 

 های امنیت ملی به هدف توضیح حمله  همراه با وزیر داخله و معاون اداره

راکتی پاکستان به مجلس سنا فراخوانده شده بود،  گفت که نیروهای امنیتی 

جمهور و شورای ملی به هدف پاسخ همانند به  افغان منتظر دستور رئیس

خاک افغانستان  تجاوزهای پاکستان هستند. کریمی گفت که تجاوز پاکستان به

ها به  کتسو با پرتاب را سال به این  ازمدتها قبل محسوس بوده واز یک

صورت  های کنر، نورستان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و خوست به  والیت

  های عملی به خاک افغانستان تجاوز کرده است. بقول کریمی همواره گزارش

اند و  جمهوری ارایه کرده را به شورای امنیت ملی و ریاست  این تجاوزات

عمل همانند را  جمهور و شورای ملی افغانستان دستور که رییس در صورتی

 دهی به نظامیان پاکستان هستند. پاسخ  به نیروهای امنیتی بدهند، آنان آماده
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گوید که تجاوز پاکستان صراحت دارد و این کشور  درستیز می لوی

تالش دارد با افزایش فشارها بر مردم افغانستان، پارلمان و دولت افغانستان 

مرز رسمی  میان افغانستان و عنوان  را ناگزیز سازد تا خط دیورند را به

دلیل   کریمی، نیروهای امریکایی و ناتو به  گفته رسمیت بشناسد. به  پاکستان به

خواهند با  داشتن رابطه تاریخی با پاکستان، و هستوی بودن این کشور، نمی

 صورت جدی برخورد کنند. این کشور به 

گفت که  هللا محمدی بعد از سخنرانی لوی درستیز،وزیر داخله بسم

های راکتی نظامیان پاکستان از سال گذشته تاکنون جریان داشته و در  حمله

های مرزی کشور پرتاب شده  هزار راکت به والیت سال روان نزدیک به یک

پاسخگویی به به اعضای مجلس سنا بیان داشت که   است.وزیر داخله

او ن دارد.جمهور و پارلما  های راکتی پاکستان نیاز به تصمیم رئیس حمله

،   دفاع از افغانستان را دارند و با هر وسیله  گفت نیروهای امنیتی افغان اراده

 «دستور دولت افغانستان هستند.  آماده

تاکنون  ۱۳۹۱مسووالن امنیت ملی می گویند پاکستان از آغاز سال 

فیر مرمی سالح های سنگین را بر ولسوالی های مرزی کنر،  ۲۱۰۰

شلیک کرده اند.  امنیت ملی افغانستان نیز تائید کردکه نورستان و ننگرهار 

نیروهای اردوی پاکستان در والیت های کنر، نورستان، ننگرهار و پکتیا از 

چندین نطقه در داخل خاک افغانستان پیشروی کرده و پوسته های امنیتی 

تا  ۳ایجاد کرده اند.بقول رئیس امنیت ملی: پوسته های نیروهای پاکستانی از 

کیلومتر در داخل خاک افغانستان افراز شده اند. امنیت ملی افغانستان می  5

گوید پاکستان می خواهد با این حمالت برخی از ولسوالی های مرزی در 

کنر و ننگرهار را از وجود ساکنان آن تخلیه و در اختیار طالبان قرار 

راشغال دهد.هدف دیگر پاکستان این است که خاک افغانستان را تادریای کن

کند وبعد آن را به عنوان خط مرزی بر افغانستان بقبوالند تا از حق آبه این 

 دریا استفاده کند.

رئیس امنیت گفت: اردوی پاکستان بر ساکنان ولسوالی های مرزی 

افغانستان فشار آورده و به آنها گفته است که یا تذکرۀ پاکستانی بگیرند و 

تخلیۀ این »عالوه کردکه هدف پاکستان  یاهم خانه های شان را ترک کنند. او

 « مناطق از سکنه و جا به جایی مراکز طالبان می باشد.
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بدون تردید رئیس امنیت ملی افغانستان مدتها قبل این حقایق را به 

شخص رئیس جمهور کرزی نیز بیان کرده است، ولی کرزی با وجود 

دفاع از تمایمت  سوگند به قرآن  وقانون اساسی که در همه حال خود را به

ارضی ونوامیس ملی مکلف  میداند، مکلف ندانسته ونمیخواهد پاکستان را 

بخاطر این تجاوز صریح وآشکار وپیشروی روز افزون آن در داخل خاک 

افغانستان، از خود خفه و آزرده سازد.این وضعیت این مقولۀ معروف را به 

 خاطر خطور میدهد که :

 حال کشورخراب می بینم        اگراین ملت است واین رهبر  

دلیل این خپ وچپ گرفتن کرزی راکه تا کنون به نفع پاکستان تمام 

شده ومیشود باید پارلمان افغانستان معلوم کند و او را مورد استیضاح قرار 

بدهد که با وجودگرفتن اطالعات مکرر از وزارت دفاع و وزارت داخله و 

مسئلۀ با اهمیت  ملی بی تفاوت مانده ریاست امنیت ملی، چرا نسبت به این 

 وتصمیم جدی اتخاذ ننموده وموضوع را با پارلمان در میان نگذاشته است؟

قانون اساسی کشور به صالحیت ها و وظایف رئیس جمهور  64ماده

پرداخته ودر میان وظایفی که رئیس جمهور مکلف به اجرای آن شده است: 

ارضی و حفظ استقالل کشور و اعالن اتخاذ تصمیم الزم در دفاع از تمامیت 

حرب و متارکه  واعالن حالت اضطراربه تایید شورای ملی، می باشد.بر 

بیناد این ماده از قانون اساسی، رئیس جمهور وظیفه دارد تا تصامیم الزم را 

برای دفاع از تمامیت ارضی کشور اتخاذ نماید. حمالت راکتی پاکستان 

اکستانی تا عمق پنج  کیلومتر در داخل برخاک کشور،پیشروی نظامیان پ

والیت کنر و تاسیس پوسته های سرحدی در داخل خاک افغانستان همه 

موارد آشکار تجاوز برتمامیت ارضی افغانستان بوده و الزم بود وهست تا 

قانونی اساسی قیادت اعالی قوای مسلح 64حامد کرزی که بر بنیاد ماده 

ام جدی علیه پاکستان را روی دست می افغانستان را  بردوش دارد ، اقد

 گرفت.

بی توجهی رئیس جمهور حامد کرزی به راکت پراکنی های پاکستان 

به معنی بی توجهی وی به حفظ تمامیت ارضی واستقالل کشور است که 

خود یکی از موارد آشکار غفلت وظیفوی حامد کرزی شمرده می شود و 

یا قوماندان دیگری. مگرکرزی باید خود رئیس جمهور پاسخگوباشد نه وزیر 
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با زرنگی بارمسئولیت خود را در مقابله با راکت پراکنی پاکستان 

برافغانستان بردوش وزاری داخله ودفاع انداخت وآنها را توسط ولسی جرکه 

سلب صالحیت کرد وسپس ولسی جرگه را به استهزا گرفت وباتعریف 

ی ترین مدالهای افتخار وتمجید بیجای از وزرای برکنار شده با اهدای عال

شاه امان هللا غازی، اقدام قانونی ولسی جرگه را به سخریه گرفت. در 

حقیقت این کرزی است که باید پاسخگوی عدم جوابگوئی به حمالت راکتی 

ً قوماندان اعلی قوای  پاکستان باشد، نه وزاری دفاع وداخله ،زیرا او قانونا

اخله هدایت میداد که به جواب مسلح است وباید او به وزیران دفاع و د

 پاکستان بپردازند.

فراموش نباید کرد که کرزی  بعد از امضای سند استرتیژیک با هند، 

در یکی از سخنرانی های خود در پاکستان گفته بود که اگر هند ویا امریکا 

برپاکستان حمله کند، افغانستان در کنار برادر تنی خود یعنی پاکستان قرار 

ولی کرزی این را نگفت که اگر پاکستان برافغانستان حمله خواهد گرفت 

کند، در برابر پاکستان چه موقفی خواهد گرفت؟ اکنون باید کرزی موقف 

خود را روشن کند که آیا از تجاوزپاکستان برافغانستان استقبال میکند و یا به 

 مقابله با او برمی خیزد ؟

شما تعرض کند چطور ممکن است که دشمن برجان و مال و خانۀ 

ولی شما در برابر تجاوز او بی تفاوت بمانید؟ آیا این خپ وچپ بودن 

دولتمردان ما دشمن را به ترحم وامیدارد تا دست از راکت پراکنی و 

فیرتوپ وهاوان برحریم مقدس کشور ما بردارد و یا اینکه داللت بر ترس و 

ر وجری تر خواهد جبن  افغان ها نموده دشمِن تشنه بخون وخاک مارا دلیرت

نمود؟ واضح است که خموشی دال برترس و جبن ما خواهد بود و بر جرئت 

دشمن خواهد افزود. دشمن مطابق استراتیژی نظامی خود بزودی والیات 

کنر ونورستان را اشغال وافغانستان را با سرنوشت بدتر از خط دیورند 

نشده ایم باید روبرو خواهد نمود. پس تا به چنین بدبختی دیگری مواجه 

پارلمان شخص کرزی را مورد استیضاح قرار بدهد و راز این بی اعتنائی 

وبی توجهی وی را نسبت به این مسئلۀ مهم ملی معلوم کنند ودرصورتی که 

قانون اساسی 6۹قناعت نمایندگان افغانستان را فراهم نکند، مطابق مادۀ  

 محول کنند. کشور از وی سلب اعتماد و موضوع  را به لویه جرگه
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بی توجهی » ( تحت عنوان ۲۰۱۲/ ۲5/۷صبح) 8روزنامۀ با اعتبار

از قول نهادهای مدنی «دولت حمالت راکتی پاکستان را افزایش داده است

ی  توجهی دولت به ادامه شبکه نهادهای مدنی نسبت به بی»افغانستان نوشت:

یر ها در مس حمالت راکتی پاکستان به مناطق مرزی و گسترش ناامنی

حمالت راکتی   گویند که ادامه والیات مرکزی کشور، اعتراض کرده می

ها در مسیر والیات  ناامنی  نظامیان پاکستانی به والیت کنر و گسترش

گویند که  مرکزی، مردم را شدیدا نگران ساخته است.مسووالن این نهاد می

ات سال اخیر در نتیجه حمالت راکتی نظامیان پاکستانی به والی طی یک 

چنین  اند. هم شرقی کشور، بیش از هفتاد تن از باشندگان این والیت کشته شده

روزه  ها در مسیر والیات مرکزی نیز همه افزایند که گسترش ناامنی آنان می

 گیرد. از مردم قربانی می

سخنگوی شبکه نهادهای مدنی، گفت که دولت افغانستان تاکنون در 

تفاوتی  واکنشی جدی نشان نداده و بی قبال حمالت راکتی پاکستان از خود

حمالت راکتی »دولت باعث شده است که این حمالت ادامه یابد. وی افزود: 

سو  سال به این های شرقی افغانستان از یک از کشور پاکستان باالی والیت

دوام داشته که باعث نگرانی شدید نهادهای مدنی افغانستان شده است. 

نفر کشته شده است. 68ز آغاز سال گذشته تا حال ایم، ا که تحقیق کرده طوری

کرد در قبال این  طور که ایجاب می متاسفانه موضع دولت افغانستان آن

افزاید که ایاالت متحده  شبکه نهادهای مدنی می« حمالت جدی نبوده است.

نامه استراتژیک مسوولیت دارد تا از تمامیت  امریکا نیز براساس موافقت

 « فاع کند.ارضی افغانستان د

بدبختانه تا زمانی که  کرزی برسرکار باشد،در مقابله با پاکستان هیچ 

ً مرکب از همین عناصر فاسد وابسته به  اقدامی نخواهد کرد ودولتش حتما

 پایاناستخبارات کشورهای منطقه خواهد بود.     
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 دهمهفمقالۀ 

 

 به  ناتوانی خود اعتراف کرد!باالخره کرزی  
 (۱۰/۲۰۱۲/ 8در )نوشته شده

 

باالخره  آقای کرزی دریک نشست خبری در  ۲۰۱۲اکتوبر۴روز   

کابل، ضمن بحث وتوضیح در مورد شرایط امضای سند ستراتیژیک با 

پاکستان، به راکت پرانی پاکستان وضعف وناتوانی دولت خود اعتراف کرد 

وحرف های ضد ونقیضی تحویل روزنامه نگاران داد. اوبدون اینکه از 

شغال خاک های افغانستان واحداث پوسته های سرحدی توسط نیروهای ا

پاکستانی در نقاط اشغال شده سخنی بر زبان آورد، با اشاره به راکت پرانی 

پاکستان بر والیات شرقی کشورگفت که افغانستان هرگر به نیروهای امنیتی 

هم سرحدی خود اجازه نمیدهد که در مقابل فیر راکت های پاکستان آنها 

بالمثل عمل کنند، زیرا که در آنطرف سرحد مردم ملکی زندگی میکنند که 

با ما از یک قوم و یک تبار استند و نباید آنها متضرر گردند، ولی آقای 

کرزی فراموش نموده که در اینطرف مرز دیورند یعنی در والیات شرقی 

حیوانات نورستان وکنر وننگرهارهم افغان ها وانسانها زندگی میکنند، نه 

وحشی جنگل که با شلیک هر راکت یا توپ ازجانب پاکستان، سر ومال 

وهستی خود را از دست میدهند .اینها هم انسان  وافغان اند وبرای انتخاب 

کرزی در مقام ریاست جمهوری رأی داده اند واز وی توقع دفاع از حیات 

 وممات ومال وناموس خود را دارند.  

زیادي، آقاي كرزي اعتراف نمی کرد كه   كه تا مدت جالب اینست 

پاكستان چنین عملي را انجام داده باشد؛ باو جودی که وی چنین اطالعاتی را 

از زبان وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی خود هم شنیده بود 

مگرچون نمیتوانست دربرابر بادار خود جسارت کند بهانه جوئی میکرد تا 

کنر و قوماندانان سرحدی ووکیالن پارلمان  باالخره شکایات مکرر والی
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افغانستان وفشار مطبوعات وافکارعامه ، کرزی را  وادار  به قبول این 

 حمالت از جانب پاکستان كرد. 

در عین حال کرزی گفت که افغانستان امکانات و تجهیزات کافی 

ا نظامی در اختیار ندارد و نمی تواند مناطقی را هدف قرار بدهد که از آنج

افغانستان مورد حمالت راکتی قرارمیگیرد. کرزی یکطرف میگوید که به 

نیروهای امنیتی افغان هرگزاجازه نمیدهد که در برابر پاکستان دست به 

عکس العمل بالمثل بزند، واز سوی دیگر از نداشتن تجهیزات نظامی شکایت 

اد که اگر میکند،   آقای کرزی سپس به ناتو و ایاالت متحده امریکا هشدار د

در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی این کشور توجه نکنند، وی از کشور های 

 منطقه تجهیزات و وسایل نظامی خریداری خواهد کرد.

آیا با خریداری سالح سنگین از روسیه یا چین و هند میتوان به توازن 

نظامی با پاکستان اتومی دست یافت؟ افزون بر آنکه پول خریداری سالح از 

 کشورها در توان افغانستان نیست، خرید اسلحه سنگین از آنها در شرایطآن 

مشکل  .افغانستان، با منافع کشور ما در جهت ثبات و پیشرفت سازگار نیست

افغانستان با پاکستان،مشکل سیاسی ومرزی است. باید مرزخود با پاکستان 

دم  بجلو را مشخص کرد وبه پاکستان نشان داد که نباید از این خط ومرز ق

 گذارد!

تلویزیون آریانای کابل ،پس از سلب صالحیت وزرای دفاع وداخله از 

سوی ولسی جرگه، باری ازمقاومت یکی از پوسته های سرحدی والیت کنر 

در برابر نیروهای پاکستانی  گزارش داد که سر بازان افغان توانسته بودند 

را مجبور به عقب   سه ساعت با نیروهای دشمن بجنگند ونیروهای پاکستانی

 نشینی کنند. 

یکی از سربازان سرحدی افغان با روحیه کامالً جدی بیان کرد که 

وهمرزمانش کدام مشکلی نیست، مشکل عمده  مقابله با پاکستانی ها برای او

اجازه ندادن مقامات افغانستان به سربازان افغانی مبنی بردفاع از خاک وطن  

 است.

الت راكتي پاكستان به وقفه ها به خاك بیش از یك سال است كه حم

وطنان ما، قربانيِ این حمالت  ها نفر از هم افغانستان ادامه دارد وهر باری ده

شده اند و صدها خانه وکاشانه، ویران و شمار زیادي ازمردم مجبور به 
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ترک خانه های خود شده اند وبه محل های امن تری پناه برده ومی برند. 

کشور نیزهر شب صحنه های اصابت راکت و توپخانۀ تلویزیونهای داخل 

 نیروهای پاکستانی را بروالیات کنر و نورستان و ننگرهار نشان میدهند.

نكتة قابل توجه در این ماجرا، این است كه حكومت افغانستان چندي  

پیش گفته بود که اگر حمالت راكتي پاكستان متوقف نشود، به شوراي امنیت 

خواهد برد. بعدها معلوم گردید که حکومت افغانستان به سازمان ملل شكایت 

شورای امنیت سازمان ملل موضوع را بدین شکل مطرح ساخته است که 

اگر حمالت راکتی پاکستان برافغانستان متوقف نشود، دوستی]؟[ میان 

 افغانستان وپاکستان خدشه دار خواهد شد؟!

ان خدشه دار خواهد شد؟ ما ندانستیم که کدام دوستی پاکستان با افغانست 

پاکستان از روز تولدش تا کنون  با افغانستان دشمنی داشته وهیچ زمانی 

دوست نبوده است، پس معلوم نیست که آقای کرزی از کدام دوستی پاکستان 

با افغانستان حرف میزند؟ شاید او از دوستی شخصی خود با استخبارات 

تان هیچگاهی شاهد دوستی این نظامی پاکستان سخن بزند، زیرا مردم افغانس

سال اخیر پیوسته ضربات مهلک ۴۰نطفۀ استعمار با افغانستان نبوده اند ودر 

وتباه کننده این کشور غدار ومفتن را با پوست وگوشت خود در همه عرصه 

های زندگی لمس کرده اند. واكنون بطور بی شرمانه یی عمالً  یک جنگ 

رضی افغانستان به پیش میبرد. با وجود اعالم نا شده ای را برضد تمامیت ا

این شکایت )یا گالیه( حکومت افغانستان از پاکستان حمالت راکتی در این 

 تري بخود گرفته است. ه شدت بیش کلمدت، نه تنها كه متوقف نشده، ب

 
 صحنه ای از اصابت راکت های پاکستان برخاک کنر
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غانستان تاهنوز قبول رسد كه نیروهای امریکائی مستقر دراف به نظر مي

هاي شرقي و جنوبي کشور،اردوی  ندارند که عامل حمالت راكتي بروالیت 

پاکستان است ؟ اما اثبات این امر، چندان بسیارمشکل نیست، هرگاه عامل 

وفاعل این راکت پراگنیها شورشیان طالب باشند ، پس چرا نیروهای 

ن پیشروی کرده سرحدی پاکستان هرروز وهرهفته درعمق خاک افغانستا

پوسته های امنیتی برپا میکنند و مردم محلی را تهدید مینمایند که یا کارت 

تابعیت پاکستانی بگیرند ویا  خانه های خود را ترک کنند، درغیر آن مورد 

 حمالت راکت قرار خواهند گرفت.

ای رسیده است که گفته جپیشروی نظامیان پاکستان در خاک افغانستان به 

 ۳یکی از اعضای پارلمان افغانستان، « فریدون مومند» میشود،منزل

 کیلومتر در عقب تأسیسات جدید نظامیان پاکستانی قرار گرفته است. 

به محل فیراین راکت ها تشریف ببرند وبا  قوماندانان امریکا میتوانند

مردم محلی تماس بگیرند واز زبان مردم جریان واقعه را بشنوند ویا خود 

باقی بمانند تا فیراین راکت ها را بچشم سرمالحظه وقناعت  شبی را در محل

خود را حاصل نمایند، واگر چنین نمیکنند وبه دفاع از تمامیت ارضی 

کشورما برطبق سند استراتیژیک  نمی پردازند، پس حتماً زیرکاسه نیم کاسه 

ای وجود دارد بدین معنی که با اجازه ومشورت امریکائیها وانگلیسها، 

به این راکت افگنی وپیشروی خود بداخل خاک ما  ادامه میدهد  پاکستان

وهدفش جلو کشیدن مرزهای سیاسی خود تا مسیر طبیعی رودخانه های کابل 

وکنر است و بالنتیجه مجبورنمودن حکومت افغانستان  به پذیرش این حقیقت 

تلخ است که رودخانه های کنرو کابل مرز طبیعی دو کشوراست ودیگر 

 ن بایداز گرفتن نام خط دیورند توبۀ نصوح بکشد.افغانستا

داکتر سید خلیل هللا هاشمیان سابق استاد پوهنتون کابل اخیراً درمقالتی 

تجاوزات وراکت پرانی فعلی پاکستان باالی والیات شرقی کنر ونورستان اولین »نوشت:

ع خود فرصت تجاوز پاکستان نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود. پاکستان برای حفظ مناف

مناسب می پالد، وهروقت که افغانستان را ضعیف وناتوان یافت هدف خود را ازطریق 

زور وسیاست تامین میکند.  اما رژیم کرزی بقوای اشغالگر) نا تو( پناه برده که آنهم 

تعهدات خود را برای دفاع از افغانستان که درسند ستراتیژیک ثبت است، ایفا نکرده، 

ان خود چیزهایی ازین قبیل گفت که :" امریکا تجاوز پاکستان رانادیده چنانچه کرزی بزب

 می پندارد وحاضر نیست باالی مراکز تجاوزی پاکستان حمله کند..."
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حامد کرزی که خود را پشتون میخواند اما غیرت » آقای هاشمیان می افزاید:

م، زور اسلحه ندار "گفت:  وهمت )پشتونولی( راندارد، عوض آنکه بملت افغان

پاکستان را ندارم، از ناموس وخاک و تمامیت ارضی افغانستان دفاع 

حکومت من یک حکومت قومی وساخته شدهء »باید میگفت :  ..."،نمیتوانم

دست اجنبی است، این حکومت جرئت دفاع از خاک و ناموس افغانستان را 

نها داده ندارد ، جنگساالران نمیخواهند چوکیها وقدرت هائی را که ناتو به آ

از دست بدهند، این حکومت مجبوراست خاک و داعیه ملی خود را بفروشد 

سال اشغال،  ۱۱حکومت من درمدت   -تا قدرت جنگساالران را حفظ بتواند 

اردوی مجهز واسلحه کافی بدست نیاورده ، لهذا من که قدرت دفاع از خاک 

م وقدرت وناموس شما را ندارم، از مقام ریاست جمهوری استعفی میکن

 «.انتقال میدهم  خود را به ملت

در حال حاضر که نه یک حکومت ملی وطن دوست و نه یک اردوی 

ملی قوی مثل گذشته وجود دارد و نه وحدت ملی مانند گذشته ها سراغ 

میشود، و کمک های بین المللی هم از سوی جنگ ساالران تنظیمی مورد 

شور بسوی نابودی سوق حمایت کرزی  و امریکا غارت شده میرود، و ک

داده میشود، طرح هرمسئلۀ سیاسی دیگر در مقایسه با تجاوز پاکستان در 

درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. پس وظیفۀ وطن پرستان افغانستان است که 

آخرین نیرو و خرد خود را بکار گیرند تا هم روحیه همبستگی ملی را در 

ا  در دفاع از مادر وطن مردم تقویت کنند وهم نقش وطن پرستانۀ خود ر

بدرستی ایفا کنند، زیرا با این حکومت ضعیف واین اردوی اجیروابسته به 

تنظیمهای ساخت پاکستان، بیم آن میرودکه خدای نخواسته بخاطر کاله، 

سررا به باد دهیم، زیرا دریک جنگ نابرابر ممکن است بخش های دیگری 

 از افغانستان موجوده از دست برود.

 پایان
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 هجدهممقالۀ 

 

 وهند درافغانستان پاکستان  تجاوزکارنۀسیاست 

 ناشی ازدشمنی انگلیس با این دوکشوراست!
 

 :ندکرد جادیا ۱۹۴7در سال اکستان را پ به دو منظور هاانگلیس

که مبارزاتش منتج  یگاند یمردم هند برهبر زا یبخاطر انتقام کش-۱

 . بوداز آن کشور شده  سیراندن انگل رونیبه ب

سوم افغان وانگلیس جنگ  در که افغانستان مردماز یانتقام کش -۲

شهرت شکست منتج به کسب استقالل کشورگردید وشاه امان هللا  یبرهبر

  .رادرمستعمراتش  به صفر ضرب زد سیانگل یریناپذ

در  یالهام بخش جنبش استقالل طلب۱۹۱۹دراستقالل افعانستان 

لیس را گوسرانجام ان م قاره هند شده بودیواز جمله درن سیمستعمرات انکل

 با ایجاد کشور سیانگل.بنابرین ویدگمجبور ساخت تا این کشور را ترک 

بوسیلۀ درهند وافغانستان خود را  تشکس انتقاممصنوعی بنام پاکستان 

  است. یگرفته راهامروز تا پاکستان 

ی سال اخیر سخت ترین ومرگبارترین ضربات اقتصاد ۴۰در پاکستان 

 . بازهم وارد میکندو وارد کرده ستان برافغانوعمرانی وفرهنگی را 

تشویش داودخان از ناحیه پاکستان کامالً بجا بود، که با تقویت وتجهیز 

اردوی ملی توانسته بود پاکستان را در آنسوی خط دیورند توقف دهد، اما 

ویک  وبدنبال آن تجاوز اتحاد شوروی برافغانستان یک چانس ثور7کودتای 

فرصت طالیی را برای پاکستان فراهم کرد تا از این موقعیت برای رسیدن 

 به اهداف استراتژیک خود سود ببرد.  

 تن پاکستان از یک طرف با پذیرفتن مهاجرین افغان، وجذب  چند

انسان قدرت طلب و ضعیف النفس در سازمان استخبارات نظامی آنکشور 
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(ISIبه عنوان رهبران گروه های جه ) ادی ،زمینه نفوذ و مداخالت خود را

فراهم کرد، و از سوی دیگر با گرفتن  کمک های  در آینده افغانستان 

اقتصادی و حمایت های همه جانبه امریکا وکشورهای عربی وشیخ های 

اقتصادی و نظامی خود را هموار نمود.  دستیابی پاکستان به  خلیج، راه رشد 

ا میسر گردید، نتیجه حمایت آن کشور سالح هسته ای که با اغماض امریک

 جهاد افغانستان است.   از 

به نسبت در همین دوره استراتژیست های پاکستان، دیدگاه خود را 

سیاست را بکار بستند.  عمق استراتژیکافغانستان عوض کردند و سیاست 

یا دست نشانده وابسته یعنی برقراری یک رژیم « عمق استراتیژیک» 

ل  که در صورت جنگ باهندوستان، افغانستان خاک  و پاکستان در کاب

 فضای هوایی ونیروهای رزمی خود را در اختیارآنکشور  قرار بدهد.

پس از پیروزی مجاهدین برحکومت کابل و سپس تربیت وتجهیز 

وگسیل گروه طالبان به افغانستان وراندن مجاهدین از تمام جبهات جنگ بر 

  مبنای همان سیاست استوار بود. 

توانست مناسبات ندر سالهای پس از رژیم طالبان، حکومت افغانستان 

هم مبنای احترام متقابل تنظیم کند. جامعه جهانی  خود را با پاکستان بر 

تروریسم صادقانه عمل  توانست پاکستان را وا دارد تا در راستای مبارزه با ن

ن در دوران نماید وسیاست  خود را نسبت به افغانستان عوض کند. پاکستا

حضور نیروهای بین المللی، افغانستان را در تنگنای بسیار خطرناکی قرار 

داده است: تنگنای جنگ با طالبان، تنگنای جنگ با داعش، تنگنای جنگ با 

تروریستان اجیر از سوی استخبارات منطقه، تنگنای جنگ بافساد و ارتشای 

ه  و فرار جوانان مقامات دولتی، تنگنای  فقر و بیکاری مردم جنگ زد

تحصیل کرده وبیکار، تنگنای خواسته های ناروای سران جمعیت اسالمی 

وسران شورای نظار، تنگنای مسدود کردن مرزهای پاکستان بروی صف 

های طوالنی خانواده های مهاجر ومریض افغان که در پشت دروازه های 

ل التجاره تورخم وسپین بولدک چمن ایستاده اند، تنگنای عدم ترانزیت ما

تجار افغانی و ضایع شدن اموال تجارتی وباال رفتن هر روزه دیمرج)ته 

 جائی( اموال تجارتی در بندر کراچی وشکایت وداد وفریاد مالکان آن.
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والیات  با یک جنگ اعالم نشده پاکستان از چندین سال به اینسو

م با شرقی کشور را به راکت وآتش توپخانه ثقیل خود بسته است وهجنوبی و

اردوی افغانستان  داعشی هر روز از مردم و اعزام تروریستان طالبی و

بحرانی ساختن وضعیت  سیاسی وامنیتی  قربانی میگیرد، وبدون شبهه در

سپین بولدک  کردن دروازه های تورخم و واقتصادی کشور از طریق مسدود

وهم بوسیلۀ نوکران حلقه بگوش خود در سطوح مختلف دولت نقش بسیار 

 خربی را بازی میکند.م

به اینطرف نظامیان پاکستانی هزاران راکت و مرمی  ۲۰۱۱از سال 

والیت ننگرهار و ولسوالی  پور  توپ به مناطق ولسوالی های گوشته، لعل

اند که عالوه بر تلفات  سرکانو و دانگام والیت کنرو نورستان شلیک کرده 

ب آواره شدن هزاران جانی و مالی باشندگان والیت کونر وننگرهار، موج

پاکستان با توپخانه سنگین خود مردم  خانواده در این مدت شده است.

افغانستان را در حواشی سرحدات شرقی وجنوبی  آماج حمالت راکتی خود 

قرار داده وبندریج بداخل افغانستان پیش آمده است تا عالوه برپشت پا زدن 

ی زمین و زیر زمین به  خط دیورند، از آب رودخانه کنر ومعادن  رو

 کشور نیز سهم بیشتری داشته باشد. 

رسانه های داخلی از پیشروی نیروهای نظامی پاکستان ده ها کیلومتر 

به داخل خاک افغانستان خبر میدهند، درحالی که  تا وقتی داودخان زنده بود، 

دل شیر اگردر دل پاکستانی میگذاشتی ،جرئت نمیکرد تا یک قدم بسوی 

 بگذارند. خاک ما جلو

قلندر در سند،  بعد از حادثۀ زیارت شهباز۲۰۱۷در هفته سوم فبروی 

مناطق سرحدی افغانستان مستقر  اردوی آن کشور توپخانه سنگین خود را در 

نظامیان پاکستان علناً خاک ومردم افغانستان را هدف توپخانه  وسالح   کرد و

ردم را مجبور به ترک های ثقیله خود قرار داده که عالوه برتلفات جانی م

 خانه و کاشانه شان نموده است.

سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل، محمود درهمان وقت 

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت  چمار ۱۰صیقل،روز 

افغانستان گفت که موارد نقض شامل سه مورد نقض حریم هوایی، شلیک 

خاک پاکستان به افغانستان که منجر به کشته شدن  توپ از ۱۳۷۵  بیشتر از 



 233     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

خانوار در زمستان سرد در والیات شرقی  ۴۵۰ها نفر و بیجا شدن  ده

یادداشت اعتراضی به  ۲۵او افزوده که کابل تاکنون   است. افغانستان شده

های گذشته سه بار سفیر آن کشور در  حکومت پاکستان تسلیم کرده و در هفته

 ۳۲تروریست" شناخته شده و " 8۶کرده است. فهرستی از کابل را احضار 

آموزشی طالبان، به شمول مراکز شبکه حقانی، را به حکومت آن  مرکز 

خش /ب  bbc) است. کشور سپرده و خواستار بستن فوری این مراکز شده 

 (.۱۱/۳/۲۰۱۷افغانستان ،

. ، خونین ترین ماه برای اردو ومردم  افغانستان بود۲۰۱۷ماه اپریل

از سوی استخبارات نظامی  دراین ماه دو حمله تروریستی سازمان یافته 

پاکستان بر دو محل بشدت نگهداری شده ، صورت گرفت که تلفات جانی 

فراوانی را بهمراه داشت. بررسی های ابتدائی کارمندان امور امنیتی  

افغانستان نشان داد که نقشه های حمالت برشفاخانه چهارصد بستر وقول 

( در کویتۀ ISIردوی شاهین بلخ ، توسط استخبارات نظامی پاکستان)ا

 پاکستان طراحی شده بودند.

زاد )سابق سفیرآمریکا در افغانستان و عراق( پس ازحمله  خلیل  زلمی

بسترداودخان، درمصاحبه تلویزیونی  ۴۰۰تروریستی گروه داعش برشفاخانه

های  ان موضوع النهمادر تمامی مشکالت افغانست»  در واشنگتن گفت: 

 )فیسبوک/آریانا نیوز(  «.تروریسم است که درپاکستان موقعیت دارد

او تصریح کرد که دولت پاکستان باید تحت فشار شدید قرار گیرد تا 

مخالفان مسلح دولت افغانستان  های تروریستی و  دست از حمایت گروه

به حال خودش رها  تواند افغانستان را بردارد.  وی تاکید کرد که آمریکا نمی

عراق و سوریه حاال برای استقرار در  کند زیرا داعش پس از شکست در 

« مک مستر»کند.  خلیلزاد اظهارداشت که ژنرال  افغانستان تالش می

نباید وجود  مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار از افغانستان، پاکستان و هند، 

ه عنوان امری طبیعی قبول کند ها در پاکستان را ب های امن تروریست پناهگاه

 آباد برساند.  با صراحت به دولت اسالم و این موضوع را 

 ۷-۶تروریستان داعشی آی .اس .آی در شفاخانه چهارصد بستر مدت

ساعت مشغول آدم کشی وترور مریضان وداکتران و وابستگان مریضان  

تن  ۲۰۰از  وعمله وکارکنان طبی بودند. گفته میشوددر این حمله  بیش 
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مریض و مریضدار ونرس وطبیب را به مسلسل بستند و دهلیزها و اتاقهای 

وتشناب های شفاخانه  رابا خون مریضان ومریضداران وپرسونل  مریضان 

شفاخانه شستند و بعد خودتروریست ها نابود شدند. بدینسان مأمون ترین 

  گردید.محل مریضان اردوی افغانستان به محل نا امن و نا مطمئنی مبدل 

هنوز تحقیقات در مورد پیدا کردن سرنخ این فاجعه اکمال نیافته بود 

دهشت افگن طالبان بر قول اردوی  که دومین حمله مرگبار از سوی گروه 

ماه می( حوالی ۲۱ماه ثور) شاهین بلخ انجام گرفت. روز جمعه، اول ۲۰۹

ح با بعداز ظهر، گروهی ازطالبان سوار بردو موترپیکپ مسل ساعت یک 

در داخل مسجد و  شاهین بلخ، حمله کردند و  ۲۰۹ماشیندار بر قول اردوی 

سرباز دیگر  ۷۰سرباز را کشتتند و ۱۵۰داخل صالون طعام خوری بیش از 

  را مجروح کردند.

 غنی شخصا از مجروحین این حادثه درمزار  رئیس جمهوراشرف

کرد. حمله  روزعزای عمومی اعالم شریف عیادت نمود و روز یکشنبه را 

در بلخ یکی از مرگبارترین جنایات تروریستی بود که  ۲۰۹به قول اردوی 

  بر نیروهای اردوی ملی افغانستان وارد شد.

های  ای از انتقادها را علیه مقام این حمله تروریستی که موج گسترده

داشت، وسبب  استعفای وزیر دفاع ملی ولوی درستیز  امنیتی کشور به دنبال 

اردوی  نظامی  پاکستان طرح و بر از سوی سازمان استخبارات شد، نیز

هدف اصلی این حمالت زیر فشار قراردادن دولت  .افغانستان عملی گردید

مذاکره با پاکستان در مورد خط دیورند و آبهای رودخانه  افغانستان برای 

   به پاکستان است. دیگر سیاسی واقتصادی های کنر وکابل ودادن  امتیازت 

ز زمان تاسیس پاکستان تاکنون هیچ یک از رهبران سیاسی پشتون ا

نگفته که ما الحاق خود را با افغانستان میخواهیم، بلکه قبل ازتاسیس  

پاکستان، ونیز در سالهای اول بعد از تشکیل آنکشور، رهبران پشتونها در 

جرگه هاي قومی خود خواهان یک پشتونستان مستقل  اسالمی بودند. 

ت پاکستان همیشه صداي ناسیونالیزم پشتون را خفه ساخته و در مگرحکوم

قرن بیستم هرصدایی که حتي براي خود مختاری در  ۷۰و  ۶۰دهه های

چوکات پاکستان بلند میگردید بشدت سرکوب میشد و رهبران پشتون وبلوچ  

را یا بزندان میفرستاد ویا نابود میکرد.در سالهاي اخیر ناسیونالیزم پشتون 
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ان یک ایالت خود مختار به نام پشتونخوا در چوکات پاکستان اند، نه خواه

 پشتونستان مستقل .

با روی کار آمدن جنرال ضیاءالحق، ورشد بی سابقه جبنش اسالم 

گرائی در پاکستان،جای ناسیونالیزم پشتون را احزاب شش گانه  اسالمی 

و «  صحابه سپاه »چون : "جماعت اسالمي" و"جمعیت العلماي پاکستان" و 

جمعیت العلماي شاخه موالناسمیع الحق، که همه «.  اهل حدیث»جمعیت 

تحصیل دیده گان مکتب دیوبند پاکستان هستند گرفته اند وامروز همین شش 

حزب اسالمي  بیش از هشتاد درصد مردم دو ایالت شمالغرب پاکستان را 

مذهبي)متحده  بدنبال خود میکشند  و قدرت  ایالتي هم در دست این رهبران

مجلس عمل( است. این رهبران مذهبي که همه شان پشتون تباراند،هیچگاهي 

نگفته ونمیگویند که آنها خواهان یک پشتونستان آزاد وحتي یک ایالت خود 

مختاردر چوکات پاکستان استند.آنها خواهان بقای وضع موجوده  خود در 

 پاکستان اند.

موالنا فضل الرحمن یک  رهبرعمومی این احزاب شش گانۀ اسالمی

پشتون است که با صراحت از طالبان حمایت میکند و پس از ختم جرگه امن 

)که بمنظور امنیت درافغانستان برگزارشده بود( طي ۲۰۰۷درسال  کابل

افغانستان اگر سخن راني در پاکستان به ارتباط به امنیت کشورما گفت:"

 " رسمیت بشناسد!آرزوی امنیت را دارد، باید خط دیورند را به 

او این سخن را به نمایندگي از شش حزب اسالمي که حدود هشتاد 

مردم دو ایالت پشتون نشین را رهبری میکند بیان کرد  واین موضع گیری ٪

 چنان صاف وصریح است که جایی برای تعبیر وتفسیر بیشتری نمیگذارد. 

ترس  موالنا فضل الرحمن یکي ازرهبران مذهبی پشتونها است که از

استخبارات مخوف آي.اس.آي جرئت گفتن حرفی که از آن بوی ناسیونالیزم 

پشتون  بیاید، ندارد،  مگر ما ادعای ازخود شمردن این مولوی  را داریم.  

ولي او در سراسر نوارخط مرزی دیورند کارخانه های طالب سازی را 

ان را برای بکار انداخته و شب و روز از انجا گروه گروه و دسته دسته طالب

اعمال تخریبکاري به افغانستان میفرستد که مکاتب ما را به آتش بکشند، 

معلمان ما را گردن بزنند ومراکز صحي ودرمانی را نابود کنند و بندهای 

آب  و انهار وتاسیسات اقتصادی را تخریب نمایند تا مردم افغانستان از 
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که بنابر همین نعمت سواد وتعلیم وتربیه عصري محروم بمانند. چنان

باب مکتب در والیات هم سرحد با پاکستان تا کنون یا  ۶۰۰تخریبات بیش از

در آتش سوخته و یا براثر تهدید طالبان مسدود گردیده واگر تعداد هرمکتب 

را هزارشاگر بشمریم، تخمین بیش از نیم میلیون فرزند افغان از درس 

برنامۀ کمک های بشر دوستانه وتعلیم محروم شده اند. عالوتاً در این والیات 

متوقف و پروژه های دوباره سازی به ناکامی روبروشده ، و یا بسیار بطی 

 به پیش برده میشود.

در بحران  سیاسی عمده معضلکساني که خط دیورند رابحیث  یک 

افغانستان ارزیابي نمي کنند ، ونمیخواهند که افغانستان  با پاکستان  هموجود

وارد بحث ومذاکره  شود، الزمست توضیح بدهند که  در مورد خط دیورند

نجات دهند واز تباهی نا امنی وبی ثباتی چگونه میتوانند کشور را ازبحران 

تمام عیارحمالت طالبان  از یکسو وبمباردمانهای زمینی وهوائی نیروهای 

 خارجی در جنوب وشرق وغرب کشوررهایی بخشند ؟ 

 : نجات راه

پیداکردن دوستان  ،شور از تهدیدات پاکستاننجات کیکی از راه های 

است.  از طریق عقد قراردادهای استراتیژیک با این کشورقدرتمند چون هند 

همكاري  .ه استحکومت افغانستان اولین گام را دراین راستا برداشت

ي، سیاسي و امنیتي استراتژیك هند و افغانستان در برگیرندۀ مسایل اقتصاد

اولین  ۲۰۱۱حامد كرزي، با سفر به دهلي نو شام چهارم اکتوبراست. 

در بخش  را با صدراعظم هند، امضا كرد. قرارداد همكاري استراتژیك 

گفتگوهایي برموضوع آموزش نیروهاي امنیتي افغانستان توسط هند  امنیتي 

مشاورین امنیت  . همچنین قرار است گفتگوهاي امنیتي در سطح انجام شد

 .  ملي تداوم یابد

دوستی وهمکاری امنیتی واقتصادی هند با افغانستان میتواند پاکستان 

را در برآوردن پالیسی عمق استرتیژیک آن ناکام ونا امید سازد، زیرا اسالم 

آباد به نوعي خود را در محاصرۀ اتحاد هند و افغانستان خواهد دید . امریكا 

افغانستان خوشبین و آنرا تائید کرده است –تژیك هندنسبت به توافق استرا

افغانستان، اسالم آباد یا چین جاي این  زیرا نمي خواهد پس از خروج از

 كشور را پر كنند .     
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هند برای بازسازی  موضوع دیگر كمك مالي هند به افغانستان است. 

را نیز  ملیارد دالر دومیالدی وعده پرداخت  ۲۰۱۴افغانستان بعد از سال 

میلیارد دالر به  دوتا کنون مبلغ ۲۰۰۱همچنان هند از سال  نموده است.

بازسازی افغانستان داده و خود را به یکی از مهمترین بازیگران در عرصۀ 

میلیون دالر  ۳۰۰افغانستان تبدیل کرده است. هند بند سلما را با صرف 

  تکمیل نمود و به مردم هرات برای  بهره برداری سپرد.

هند به اعمار بند )باغ دره( در کاپیسا و بند دوم "سروبی" در کابل 

های پنجشیر و غوربند  است. بند )باغ دره (روی دریاابراز آمادگی کرده 

شود، ظرفیت تولید سه صد میگاوات انرژی برق شود و گفته می اعمار می 

یگاوات شود که بند دوم سروبی حدود صد مرا خواهد داشت. تخمین زده می 

 (۱۹/۴/۲۰۱8انرژی برق تولید خواهد کرد. )منبع : رادیو آزادی  

موضع هند در همكاري استراتژیك با افغانستان كامال مثبت  بنابرین 

بازیگر فعال در عرصه افغانستان  است، زیرا از این طریق دهلي نو به یک 

یك  د، به تبدیل مي شود . افغانستان با گسترش همكاري هاي امنیتي خود با هن

فرصت براي دهلي نو تبدیل میشود. بنابراین افزایش همكاري هاي امنیتي 

آموزش نیروهاي نظامي افغان سبب رفع دغدغۀ  هند و افغانستان از طریق 

امنیتي هند وافغانستان مي گردد. صدراعظم هند در اظهارات خود اعالم 

امنیتي بپذیرد  اگر دولت افغانستان تعهدات بیشتري را در عرصهكه ' كرد 

 '.  را با این كشور گسترش دهد هند آماده است تا همكاري هاي خود 

عامل امنیت افغانستان و  اوالً هند حضور امریکا را در افغانستان 

آنکه حضور نیروهای امریکایی،  دومسپس به مثابه امنیت در هند می دانند. 

آنکه  سوممی دهد.  نفوذ عوامل پاکستانی را بر ضد هند در افغانستان کاهش

 هند دیگر الزم نمی داند تا هزینه های زیادی برای افغانستان صرف کند. 

تان فراهم خواهد شرایطی را برای افغانس دوستی با هند بدون تردید

می تواند در برابر دست اندازیها و دسایس پاکستان و سایر دشمنان کرد که 

این کشور با امکانات بیشتری مقابله کند و آرامش روانی مردم را تامین 

نماید . لهذا منافع مردم افغانستان ایجاب می نماید که دولت افغانستان زمینۀ 

 پیمان را با امریکا فراهم کند .امضاء این 

 (۲۰۱۷/ ۴/ ۲۹پایان)  
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 منزدهمقاله 

 

 است؟قابل قبول  خواسته های پاکستانآیا 

 
 ،حذف نقش هند از افغانستان،« خط دیورند»برسمیت شناختن 

 در های کنر وکابل  و داشتن نقش کلیدیآبتسلط بر 

 !ی افغانستانقتصاد سیاست خارجی  و

 
افغانستان فشارها برتهدیدها واین همه پاکستان از هدف وخواست 

  :زیراست  مسایل

 ،« خط دیورند»برسمیت شناختن  -۱ 

 ،حذف نقش هند از افغانستان -۲ 

  تسلط بر رودخانه های کنر وکابل  و باالخره، -۳ 

 .قتصادی افغانستان ا -داشتن نقش کلیدی در مسایل سیاسی -4 

 

عملی کردن چنین خواسته هایی مغایر استقالل وآزادی افغانستان ا ام

است وافغانستان نمیتواند به دوران  قبل ازاستقالل برگردد، و راوبط 

  ارد.گذپاکستان ب خود را در اختیار خارجی را

با می باید افغانستان یک کشورمستقل است وپاکستان باید بداند که 

اری یا فرهنگی وسیاسی میکند رابطه تج هرکشوری که منافع او را تامین

 برقرارکند.

برابر این همه  فشارهای می باید درافغانستان ومردم دولت بنابرین 

ی وراکت پرانی پاکستان نسیاسی ،نظامی واستخباراتی وتجاوزات عل

اجازه ندهد تا پاکستان برسیاست خارجی  وسیاست اقتصادی ایستادگی کند و 
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،میتواند برای یافتن یک دیورندد، ولی در مورد خط کشور کنترول داشته باش

  راه حل عادالنه به نفع مردمان هردو طرف این خط  با پاکستان مذاکره کند. 
 

در  ۱۹۴۷در پاکستان این نطفۀ استعمارانگلیس همزمان باظهورخود

مقابل افغانستان  ومسئلۀ خط دیورند عین همان پالیسی را بکار می برد که 

برد.  آنرا به مقابل امیرعبدالرحمن خان بکار می ۱۹رن انگلیس در ق

انگلیس نزدیکی روسیه  را با مرزهای افغانستان  ۱۹همانگونه که درقرن

خطری به هندوستان می پنداشت، اکنون هم روابط حسنۀ کشورمقتدرهند با 

افغانستان، مایۀ نگرانی پاکستان شده است، واین کشور در سه دهه اخیر 

ت مهلکى که بر پیکراقتصادى ونظامی وسیاسی وفرهنگی عالوه برصدما

سپتمبر با اخالل  امنیت وثبات سیاسی وبرهم  ۱۱افغانستان زده است، بعد از

زدن امکانات بازسازی واستقرار نظام دموکراسی درکشور، برحکومت 

افغانستان فشار وارد میکند تا عالوه برکنار زدن حضورهند از افغانستان، 

تن خط دیورند، ازمنابع طبیعى واقتصادی  و آب رودخانه وبرسمیت شناخ

 کابل وکنر امتیازات بیشترى بدست آورد.

پاکستان در افغانستان عامل اصلی تباهی  وجود منافع استراتژیک 

کشور ما توسط جهادگران وطالبان بدستور آی اس آی پاکستان  است. زنگ 

مسالۀ خط دیورند   اندازد،خطری که همیشه دولتمردان پاکستان را بلرزه می  

موضوع  بعد از داؤدخان   است. دولتمردان پاکستان بخوبی میدانند که این 

به علت درگیری    تا کنون به طور جدی  و رسمی از سوی دولتمردان افغان 

ها مورد گفتگو قرار نگرفته  است، اما بدون شک به  افغانستان با نا امنی 

قدرتمند  پای خود بایستد و به عنوان دولتی محض اینکه افغانستان بر روی 

در منطقه جای مناسب خود را دریابد ، خط دیورند دیگر خط قابل اغماض 

وادعای ارضی مطرح خواهد شد و  نخواهد بود و به عنوان یک مسئله  مهم  

پاکستان با خطر از دست دادن تخمین پنجاه درصد از خاک خود مواجه 

تراتیژیک پاکستان ایجاب میکند تا افغانستان در منافع اس خواهد گشت، لذا 

  ( بسوزد. ISI آتش ناامنی وبی ثباتی  بوسیلۀ سازمان استخبارات ) 

احمدرشید ،نویسنده وژورنالیست نامدار پاکستانی ، در مصاحبه با 

خبرگزاری فارس در الهوراظهار داشت که سیاست خارجی پاکستان توسط 
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میشود، با آنکه معلوم نیست اردوی پاکستان اردوی پاکستان رهبری ودیکته 

از افغانستان چه میخواهد،اما برسمیت شناختن خط دیورند بحیث مرز رسمی 

وحذف نقش هندوستان در افغانستان از اولویت های سیاست خارجی  

 پاکستان با افغانستان است." 

ل هیچ مذاکره ای با پاکستان کارساز نخواهد افتاد تا مذاکره در بارۀ ح

معضلۀ خط دیورند با پاکستان بفرجام نرسیده باشد. البته کرزی برای حل 

وفصل معضلۀ خط دیورند با پاکستان ده سال فرصت را از دست داد که اگر 

خواست این مسأله راه حل معقولی بیابد، به دلیل حضور نیروهای  می

ت توانست از موضع نیرومند تری وارد شود و به نحوی با حمای خارجی می

آمریکا به یک راه حل مفید برای کشورنزدیک گردد،راه حلی که امنیت را 

بیشتر تضمین میکرد و زمینه های بازسازی کشور را بهتر از هروقت دیگر 

 فراهم مینمود.

 

افغانی سخنان آتشین  خشکر برخی از هموطنان ما از روی غرو

ا برزبان آورد نام خط دیورند ر سمیرانند، و با تاکید میگویند هرکبرزبان 

این هموطنان ما استدالل میکنند  ملی است،نوکر واجنت پاکستان است!خاین 

که مردم افغانستان در برابر ابر قـدرت شوروی جنگید و آنرا مجبور کرد، 

تا از کشور ما خارج شود، پس پاکستان چیست که ما از عهدۀ او برنیائیم و 

 نگیریم؟  خاک های از دست رفته  را از آن کشور بازپس

اینها مدعی اند که سرحد افغانستان در جنوب شرق خط دیورند نه، 

") آخرین محل سکونت پشتونها در خاک پاکستان( است و باید پل اتکبلکه "

پاکستان را وادارکرد تا آنرا به حیث مرز دایمی با افغانستان برسمیت 

لق دارند، بشناسد. آن بخش این سخنان که به تاریخ وجغرافیای کشورما تع

همگی درست اند، مگر این وطنداران ما نمیخواهند بدانند که درشرایط فقدان 

توانائی نظامی وسیاسی واقتصادی وچه بسا عدم حمایت باشندگان آن طرف 

 خط دیورند، نمیتوان چنین ادعایی را تحقق بخشید.

شکي نیست که مردم افغانستان مردمان دلیر و آزادي دوستي اند و 

که در  برابر شورویها با هم  متحد شدند و چون مشت کوبنده در  همانگونه

دهـن شورویها کوبیدند، و دشمن را از کشور بیرون انداختند، اگر بازهم 
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متحد شوند توانائي آنرا دارند که بر دهـن پاکستان نیز بکوبند و آنرا از 

چهل سال مرکب بلند پروازیهایش به زیر بکشند، اما متاسفانه که پاکستان در 

اخیر ازمیان تنظیمهای هفتگانه جهادي وطالبان افغانستان دردوران اقامت 

شان در آن کشور چنان نوکران حلقه به گوشي براي خود تربیت کرده است، 

که هـرطور دل پاکستان بخواهـد، بدون آنکه یکنفـر سرباز پنجابي را در 

میتواند نیات شوم خود  مقابله با افغانها بفـرستد، توسط همان نوکران زرخرید

 را بر ما تحمیل کند. 

حکومات  افغانستان برای دست یابی یک راه حل عادالنه در  نارسائی

مورد رفع اختالفات مرزی با پاکستان، سبب شده است تا پاکستان درده سال 

اخیر به بهانۀ مبارزه با تروریزم به داخل افغانستان پیشروی نماید و در  

 دیده بانی ایجاد نماید . کنترول وپوسته های نقاط استراتیژیک 

پاکستان بافشارهای گونه گون خود چه از طریق حمالت انتحاری 

طالبان وچه بوسیلۀ فیرتوپخانه ثقیل برنقاط مرزی کشور وچه از راه 

سازماندهی حمالت تروریستی برمراکز بهداشتی وشفاخانه ها وحتی قول 

نا امنی درشهرها وقصبات وانسداد محافظت ، وایجاد تحت اردوهای بشدت 

راه های زمینی وهوائی خود بر روی افغانستان،همه امکانات نجات 

افغانستان  را طوری مسدود ساخته است که شرایط خیلی بدتر از شرایط 

امیرعبدالرحمن خان را برای قبول معاهده دیورند، برحکومت ومردم 

گروهی از رهبران جهادی  افغانستان فراهم کرده است. این درحالی است که

نوکرمنش خود را برای سقوط دولت مرکزی به الهوردعوت میکند و به آنها 

دستور میدهد تا بالفاصله بعد از برگشت به افغانستان با راه اندازی 

تظاهرات وسیع در ستودیم ملی برارگ ریاست جمهوری  یورش ببرند 

این کار را کردند، ودولت را با سقوط  مواجه کنند.این اجیران جهادی 

ومردم افغانستان شاهد وناظراین دسایس دشمن بودند ولی این دسایس به ثمر 

 نه نشست.

ستراتیژیست های نظامی پاکستان، بخوبی میدانند که افغانستان اکنون 

 در بحران عمیق بی امنیتی، فساد گستردۀ اداری، فقدان وحدت ملی، فقر

 ر دارد و کشورهای خارجی همبی نظمی اجتماعی قرا شدید اقتصادی و

بتدریج از افغانستان خارج می گردند، بنابرین منافع ستراتیژیک آنکشور را 
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در بی ثباتی ونا امنی  افغانستان جستجو مینمایند و باور دارند که عناصر 

وطن فروش داخلی منجمله رهبران تنظیم های ساخت پاکستان در افغانستان 

شان افغان مقیم پاکستان آن کشور را در در تبانی وهمدستی با وطن فرو

 برآوردن نیاتش یاری میکنند. 

والیات مختلف حمالت راکتی روزافزون پاکستان از مناطق قبایلی، به 

سال گذشته که  منجر به استیضاح و برکناری وزرای دفاع چند افغانستان در

ف و داخله شد، مشکالت امنیتی افغانستان را دو چندان کرده و بر اختال

دیدگاه ها درباره مذاکره با پاکستان افزوده است تا آنجا که پارلمان افغانستان 

 نیز با مذاکرات استراتیژیک اسالم آباد مخالفت خود را ابراز داشت.

درمدت زمانی که حمالت راکتی پاکستان به داخل افغانستان جریان 

ر به اسالم آباد داشته است، قوماندان عمومی امریکائی در افغانستان چندین با

رفته و مذاکرات متعددی بامسئولین  سازمان استخبارات نظامی این کشور 

و مقامهای ارشد امنیتی آن کشور کرده است، ولی نه دیدگاه « آی اس آی»

امریکایی ها نسبت به این راکت پرانی پاکستان روشن است و نه تالشی از 

رد، اکنون باید احزاب گی سوی آنها برای مقابله با این حمالت صورت می

سیاسی وطن خواه ونیروهای آگاه ودلسوز افغانستان متوجه موضع گیریهای 

احساساتی شخصیتها ودولت مردانی باشند که میخواهند با سخنان پوچ وبی 

معنی خود کشور را با خطر یک جنگ تمام عیار روبرو سازند و افغانستان 

زنده باشد، هرگز به حقیقت  عزیز را فدای رؤیاهای سازند که تا پاکستان

 مبدل  نخواهد شد.

ناظران سیاسي  وافغانستان شناسان  امریکائي بدین باورند که اساسي 

ترین مشکل میان دو کشور در واقع خط دیورند است، چیزي که تاکنون 

تلویزیون   .کتمان شده اما همیشه بر روابط دو کشور سایه داشته است عمدا  

دکه :دنیس كوك و كارل فورد، دو دیپلمات پیشین طلوع ازکابل گزارش دا

امریكا در جنوب آسیا در گزارشي در مورد بحران افغانستان نوشتند كه 

امریكا و متحدانش ، كابل را متقاعد كنند كه خط دیورند را به عنوان مرز با 

پاكستان به رسمیت بشناسد. این دو دپیلمات سابق امریكا خواستند كه به 

آباد را درباره نفوذ  هاي اسالم  فشار وارد كنند تا حساسیت حكومت كرزي 

هند درنظر بگیرد. کوك  و فورد گفتند كه از سازمان ملل خواسته شود تا در 
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یك نشست جهاني با حضور همسایگان افغانستان، مرزهاي بین دو كشور را 

دو تعیین كنند و متعهد شوند تا در امور داخلي همدیگر مداخله نكنند. این 

هاي میان كابل و اسالم آباد  دیپلمات هشدار دادند اگر جامعه جهاني به تنش

 توجه جدي نكند، ماموریت آنان در افغانستان با شكست مواجه خواهد شد. 

در یک  اکستانپامریکا در امورافغانستان و هنماینده ویژ گروسمن

مرز  گفت: کشور متبوعش، خط دیورند را« ۱»گفتگوی ویژه با تلویزیون 

داند. وزارت خارجه در جواب مارک گروسمن  میان افغانستان و پاکستان می

گفته است: حکومت افغانستان، اظهار نظر در مورد وضعیت حقوقی خط 

خارجه افغانستان  کند. وزارت  که باشد، رد می دیورند را از سوی هر کسی

نه راه به همین رد کردن اکتفا کرده و برای حل معضله خط دیورند هیچگو

واکنش  وزارت خارجه  حل معقول وعادالنه ای  ارایه نکرده است. 

در مسایل « مارک گروسمن»افغانستان به مصاحبۀ نمایندۀ خاص امریکا 

افغانستان وپاکستان،خطر تشدید حمالت پاکستان را بروالیات شرقی وجنوبی 

 افغانستان  بیشتر خواهد ساخت.

مه دوم قرن بیستم برسرحقوق سیاسی سیاست افغانستان با پاکستان در نی

مردمان آنسوی خط دیورند به دلیل مشترکات تاریخی وجغرافیائی و نژادی 

مبتنی بر حق تعیین سرنوشت یا حق خود ارادیت وزبانی وفرهنگی، 

دا »چهل سال دهل  و کم از کم مدت برادران پشتون وبلوچ بوده است،

خط  به صدا در آورده  آنسویرا به نمایندگی از مردم « ږپشتونستان زمون

اعالمیۀ جدید وزارت خارجه که خط دیورند را به عنوان مرز  بود، ولی

مناطق  ، پاکستان را جری ساخته وترک با پاکستان برسمیت نمی شناسدمش

اشغال قسمت  هتا ب ه استدرک  حمالت راکتیشرقی کشور را مواجه با خطر

  .ل اقدامات نظامی گرددهای بیشتر خاک های شرقی و جنوبی کشور داخ

من به عنوان یک عنصر پشتون تبار وظیفه ایماني ووجداني خود 

درتنش های میدانم تاهموطنان  خود را از سرصدق دل آگاهي بدهم که 

امریکا از پاکستان حمایت میکند وبنابرین  ،اکستانپمرزی میان افغانستان با 

تا با حمالت راکتی بر  اکستان بیشتر از هروقت دیګرجرات پیدا کرده استپ

پاکستان دشمن والیات شرقی وسرحدی افغانستان نفوذ خود را بیشتر کند.

بیرحم ومحیل وخطرناکی است و در دشمنی با مردم افغانستان تا کنون از 
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هیچ گونه ظلم وتعدی ودهشت ووحشت درحق پشتونهای دو سوی خط 

ستی شناخت و فریب دیورند دریغ نورزیده ونمیورزد. باید این دشمن را بدر

که عمر ننگین خود را در خدمت  را نخورند رهبران تنظیمهای وطنفروش

استخبارات پاکستان سپری کرده و بدستور آن کشوراز عهد داودخان تا همین 

 حاال  کمر به نابودی وطن ما بسته اند.

 سیاست پاکستان در قبال افغانستان، درواقع همان سیاست تهدید و

 بخشی از قلمروافغانستان است تا باالخره توانستند ها درانگلیسوپیشروی 

توسط معاهده دیورند از پیکر کشور جدا وبه هند با تحمیل افغانستان را 

  برتانوی یکجا نمایند.

وسایل وابزاری که پاکستان  میخواهد به اهداف سیاسی واقتصادی 

 خود دست یابد عبارتند از:

ان منسوب به مالعمر،واعزام شان به حمایت ، تربیت وتجهیزگروه  طالب-۱

 داخل افغانستان برای عملیات تخریبی.

حمایت ، تربیت وتجهیز طالبان منسوب به مولوی حقانی، واعزام شان به  -۲

 داخل افغانستان برای عملیات تخریبی.

حمایت، تربیت  وتجهیز گروه حزب اسالمی برهبری گلبدین حکمتیار،  -۳

  .نستان برای عملیات تخریبیواعزام شان به داخل افغا

حمایت رهبران شش حزب بنیادگرای اسالمی موسوم به )مجلس متحده  -۴

در صد مردم مناطق قبایلی  8۰عمل( تحت رهبری موالنا فضل الرحمن،که

را بدنیال خود میکشند،از جنگ برضد دولت ونیروهای خارجی 

 درافغانستان.

(پاکستان،در مقامات بلند جابجائی اجنت های مؤثر وفعال) آی اس آی -۵

شورای عالی مصالحه ملی دولتی ، در وزارت دفاع وامنیت ملی و حتی در 

 ریاست جمهوری.در بیخ گوش 

تطمیع بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنردر ولسوالی های   -۶ 

بریکوت،  ناری، اسمار، دانگام، مروری، سرکانو، خاص کنر و منطقه 

 الی لعل پور ننگرهار. استرتیژیک یعقوبی  ولسو

پاکستان درنظر دارد از طریق دادن امتیازات مادی و مواجب و معاش به 

، آنها را تحت نفوذ خود در آورد وعند ولغمانکنر وننگرهاردرسران اقوام 
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الموقع از نیروی جنگی وشهامت افغانی شان برضد هند در کشمیر ودولت 

 افغانستان استفاده نماید.

ان ولسوالیهای هم مرز با پاکستان در کنر وننگرهار و تهدید باشندگ -۷

نورستان، از طریق حمالت توپخانه یا فیر راکت برمحالت مسکونی مردم  

جهت گرفتن تذکره تابعیت پاکستانی. اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه 

کنرمسکون اند عبارتند از: ساالرزی، مومند، اتمانخیل، باجوری، صافی، 

. در ولسوالیهای سرحدی لعل پور وگوشته ننگرهار اقوام : شینواری وگوجر

 مومند، صافی وشینواری بود و باش دارند.

تجاوز آشکار برحریم سیاسی کشور در والیات شرقی و برپا کردن  -8

 پوسته های امنیتی در نقاط سوق الجیشی در داخل خاک افغانستان.

ستان به داخل کشوروعدم منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاک -۹

  حتی از راه هوایی.اجازۀ صدورمیوه جات تازه افغانی به هندوستان 

دامن زدن به مسایل قومی و زبانی ونژادی ومذهبی بخاطر برهم زدن  -۱۰

وحدت ملی  وتضعیف روحیه ناسیونالیزم افغانی، رایج کردن کلدار پاکستانی 

ترویج فرهنگ پاکستانی در بجای پول افغانی در والیات شرقی و جنوبی و

میان ادارات دولتی از نوع  فساد اداری ، رشوتخوری واختالس و اختطاف 

وقاچاق مواد مخدر و آدم ربائی وباج گیری و گسترش فحشا ،توسط  اجنتان 

و گماشتگان پاکستان در جامعه افغانی که روز تا روز بر وخامت اوضاع   

 .وده استافز

 پاکستان : لطیف پدرام در پروژۀ -۱۱

پاکستان برای واردکردن فشار بردولت وملت افغانستان از آهن داغمه 

گرفته تا آدمهای داغمه باسوابق بد وهرجائی بحیث افزار استفاده میکند. یکی 

ازاین آدم های لق وبدنام لطیف پدرام است که با وجود عدم سابقه اقامت در 

غانستان ستیزی خود را در پاکستان ، سعی میکند از راه پشتون وافغان واف

اذهان مقامات پاکستانی جای بدهد . اومثل اینکه درافغانستان کسی باشد، در 

میان  سخن رانی ها ومصاحبه هایش از برسمیت شناختن خط دیورند

 افغانستان وپاکستان به پاکستان وعده میدهد؟!!
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 لطیف پدرام درحال مصافحه با گیالنی صدراعظم پاکستان

لت است که پاکستان هم پدرام  را بحیث یک سبوتاژگر اماتور در به همین ع

لست پرسونل استخباراتی خود قبول کرده است. این کشور گاهی چنان پر 

رو وبی حیا میشود که صدراعظمش هنگام سفر به کابل بالطیف پدرام 

مالقات میکند واز برسمیت شناختنش در پروژۀ تخریب دولت افغانستان 

 .اطمینان میدهد

پدرام با استفاده از جنگ خانمانسوز تحمیلی و حمالت سازمان یافته 

نقاط مختلف کشور، میخواهد دل  شبکه های تروریستی طالبان و داعش بر 

کند  و زمینه را برای یک شادمان پاکستان ودیگر دشمنان افغانستان را 

 جنگ داخلی در همدستی باعناصرفاسد ودزدان ثروتهای ملی الجورد و

د، چون برادران مسعود در همدستی باعبدالرشید دوستم وغیره مساعد زمر

  سازد.

دروضعیتی  که جسم وطن از ضربات وارده دشمن زخمی است و به 

عضوولسی جرگه افغانستان با استفاده از  مرهم ضروت دارد، لطیف پدرام 

موقف پارلمانی خود مجلسی تدویر داد واعالم نمود که حزب او موسوم به 

موضوع خط دیورند را برسمیت می شناسد. این سخنرانی « !کنگره ملی؟»  

احساسات مردم افغانستان واز  لطیف پدرام مثل نمک بر زخم ملت اثر کرد و 

  جمله  پشتونها را بشدت جریحه دار وعلیه خود برانگیخت. 

خوشبختانه هنوزعناصر ملی در وطن وجود دارند چنانکه درولسی 

های معیارخالف روحیات ملی و  سخنان پدرام را جرگه اشخاص زیادی 
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حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور ارزیابی کردند ویکی از وکال با 

که وی را بجرم این موقفش سنگسارخواهد نمود. این  صراحت ابراز کرد 

رسانه های  موضع گیرها چنان ترسی در دل لطیف پدرام انداخت که توسط 

ارات هند درهمکاری با امنیت ملی در صدد که استخبخش کردوابسته آوازه 

  مصرف داخلی داشت. ترور وی اند؟؟؟ حرفی که فقط 

لطیف پدرام هنوز برای دفاع از موضعگیری خود با این یا آن 

تلویزیون مصروف تبلیغات بود که حامیان خارجی اش حمله دیگری برقول 

م را در قبال شاهین در بلخ اجرا کردند تا هم  موضعگیری پدرا ۲۰۹اردوی 

 خط دیورند تقویت کرده باشند و هم توجه رسانه ها ومردم را بجای انزجار

 از لطیف پدرام، بسوی یک فاجعه تروریستی تازه برگردانند.

یافت میشوند  نیز لطیف پدرام درمیان پشتونها نوعوطن فروشانی از 

چون ظاهر قدیر ، همایون همایون  وحضرت علی جمع  سقوی ها که حتی 

با کلمه افغان در تذکره ها مخالفت میورزند و فرمان تقنینی رئیس جمهور را 

 رد میکنند و کلمه پوهنتون را عبور از خط سرخ میدانند. 

 وسیاسی گروهی از سرکردگان جهادی ۲۰۱۹ماه جون  ۲۲در

به در الهور ی خود را وفادارافغانستان به پاکستان رفتند وسوگند 

 کردند.  وزیرخارجۀ پاکستان تجدید

 
، خلیلی،حکمتیار، پیرگیالنی،اتمرګروهی از وطن فروشان ذاتی:

 عطانور،محقق درکناروزیرخارجه پاکستان
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در میان آنها چهره های کریه گلبدین حکمتیار وپیرگیالنی وخلیلی وسید 

منصور نادری ومحقق وعطانوروحنیف اتمرجلب توجه میکند که از هر 

ردم افغانستان باید از این نوکران لحاظ قابل نکوهش وشماتت اند وم

پاکستان که دست شان به خون مردم بیگناه این وطن آلوده است   یاستخبارات

واز راه وطن فروشی وجنایت وخیانت و فساد واختالس ودزدی وغصب 

 .حمایت نکنند زمین های دولتی وشخصی ، صاحب ثروت قارونی شده اند

دستورپذیری نوکرمنشی و با اطمینان از پاکستان  به نظرمیرسدکه

بحیث  شناختن خط دیورند هباکنون همین رهبران تنظیمی و اجنتان داخلی 

جغرافیایی بیشتر از آنچه در  بلکه قناعت ندارد  خط مرزی بین دوکشور

پاکستان برای رسیدن به خواسته های  می طلبد. است هرفتمعاهده دیورند ذکر

رد و خواهان اراضی بیشترو مقدار استراتیژیکش دست باالیی درافغانستان دا

بیشتر آب رودخانۀ کابل ومخالف هرگونه بند وپروژۀ ابیاری بر رودخانۀ 

 کنر میباشد. 

اقتصادی در   همچنان پاکستان خواستار نقش کلیدی ترسیاسی و 

حکومت افغانستان میخواهد که در استخراج معادن  افغانستان است و از 

همچنین پاکستان به   اولویت داده شود. تانی حق پاکس افغانستان به شرکت های 

  شدت مایل است که از نقش هند در افغانستان کاسته شود. 

نجات کشور از بحران موجوده  از طریق  برای راه معقول جستجوی 

، به معناي تخویف دحامدکرزی در مورد خط دیورنالیسی پتجدید نظر بر 

ادامه ګام داودخان ن گامي است درمردم کشور ازپاکستان نیست، بلکه برداشت

جهت عادي ساختن روابط دپلوماتیک دوکشور همسایه با توانائي شهید به 

 هاي متفاوت نظامي واقتصادي .

آخرمگر میتوان تا ابد با همسایه قوي تر ازخود در دشمني زیست؟ 

همسایه ایکه هر روز  وهر هفته  وهرماه بخاطر  ترانزیت مال التجاره خود 

در آنکشور ناگزیریم به  لطف وکرم  او رجوع  کنیم. ادامۀ این روش از بنا

تا دراز مدت ناممکن است  و ضرر آن  را مردم ما با پوست وگوشت 

 واستخوان خود احساس کرده ومیکنند.

پشتوانه نظامی کشوری مجهز با بم اتوم بدون ادعاي ارضی با 

عاي  بي معنا ، واقتصادی وحربي  وبدون خواست خود مردم محل ،یک اد
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بي موقع وناسنجیده است و با منطق زمان وعصرهیچگونه همخواني ندارد و 

سرکوب  فقط ازاحساسات  خود بزرگ بینی نشأت میکند که نتیجه ای جز

 .متصور نیست از آن وبمباردمان مناطق مرزی کشورچیزی

آیا بمباردمان در جنوب وشرق کشور باید تا نابودي  آخرین فرد 

 امه یابد یا اینکه باالخره این جنگ باید در یک جائي توقف کند؟ پشتون اد

ظاهراً بهانه جنگ و بمباردمان مناطق جنوب وشرق ، حضور فعال 

طالبان عنوان میشود. این طالبان از کجا مي آیند؟ معلوم دار از پاکستان مي 

ر این حقیقت را هم حکومت افغانستان میداند وهم نیروهای خارجی مستق .آیند

درافغانستان میدانند. پس چرا جلو صدور این طالبان به افغانستان از سوی 

 حکومت پاکستان گرفته نمیشود؟

چرا کشورهای غرب که سربازان شان هر روز و هرهفته  در جنگ  

با طالبان جان می بازند بر پاکستان فشار نمی آورند که جلو صدور این 

غربی به حکومت پاکستان طالبان را بگیرد؟ شکی نیست که کشورهاي 

گوشزد کرده اند که مانع عبور ومرور تروریستان وطالبان به افغانستان 

شود، مگر پاکستان در عین حالی که میلیاردها دالر پول وامتیازات نظامی 

از امریکا وانگلستان گرفته ومیگیرد، ولی آنطور که می باید ومی شاید جلو 

 ؟ چرانمیگیرد. طالبان وتروریستان را به افغانستان

دارد وتا این دشمني ساله  ۶۰براي اینکه پاکستان با افغانستان دشمني 

رفع نگردد،جلو طالبان را که مولود خود آن کشور است نمی گیرد و وقتی 

پاکستان از اعزام طالبان در افغانستان  دست نگیرد، این بمباردمان وکشتار 

شورتابسیار سالهاي مردم ملکی وغیر نظامي در مناطق جنوب وشرق ک

 دیگر ادامه خواهد یافت.

آنهائی که مدعی از خود شمردن دو ایالت سرحدشمال غربی پاکستان 

)فاتا، وصوبه سرحد بلوچستان(هستند ، چرا وقتي پاکستان درمناطق قبایل 

آزاد لشکرکشی میکند و به بمباردمان  مردم پشتون در دهات وقصبات 

وات و یا باجور ومومند و ایجنسی های وزیرستان شمالی وجنوبی و درۀ س

دیگر  می پردازد و  با بیرحمي مردم مناطق مذکور را سرکوب کرده 

میرود، خاموشي اختیارکرده اند   ومردم را به قیام وحرکتی در برابر 

پاکستان  فرانمی خوانند؟ این خموشی چه معنای دارد، جزاینکه آنها خط 
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د ولی برای تظاهر به وطن دوستي میگویند دیورند را قلباً برسمیت شناخته ان

 ما آنرا به رسمیت نمي شناسیم.

به وطن پرستی محمدداود شک کرده نمیتواند، اما زمانی که هیچکسی 

خطراتی  از جانب پاکستان  منافع علیای کشور را تهدید میکرد ، ناگزیر 

یک گام به پیش،دوگام به عقب  بگذارد تا تمامیت ارضی بجای  شد،

قالل کشور را حفظ کرده باشد. داودخان وقتی دید که پاکستان، این واست

 فروخته دشمن خطرناک به استخدام و اجیرکردن برخی از عناصر خود

افغان پرداخته وقصد دارد توسط خود افغانها ،افغانستان را تباه کند، صالح 

ند در آن دید تا با جانب پاکستان از در مدارا پیش آید و در مورد خط دیور

ومسئله پشتونستان به توافقی  برسد  که اگر عملي میشد ،دست مداخله 

 پاکستان تا این حد درکشور در از نمی گردید. 

داؤد با پاکستان به این توافق رسیده  رئیس جمهورگفته میشود که   

بود که پاکستان رهبران سیاسي پشتون را از بند آزاد کند وبراي شان یک 

هد و درضمن براي افغانستان در بندر گوادر خود مختاري داخلي بد

بلوچستان یک بندر تجارتي آزاد با یک راه ترانزیتي مال التجاره از آن 

بندرگاه تا افغانستان قبولدار شود، در مقابل داؤد هم موافقت کرده بود تا خط  

دیورند را برسمیت بشناسد. جانب پاکستان این توافق را پذیرفته بود وقرار 

در یک کنفرانس بین المللي که در کابل دایر میشد  ۱۹۷8ه سرطانشد درما

این توافق اعالم شود، مگر چون اتحاد شوروي راضي به رفع اختالفات 

میان این دوکشور نبود، کودتاي ثور  را در افغانستان به  راه انداخت و این 

 ختم معضله همچنان ناحل باقي ماند.
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 ممقاله بیست

 

 اسخ داد؟پاکستان پبه  ونه بایدگچ
 )داودزی،سخنگوی جرگه صلح(

 

 شد! خواهد رسمیت شناخته ن خط دیورند به کرزی:

در یک  افغانستانجمهور (،حامد کرزی رییسثور ۴)۲۰۱۳می۴روز 

که نظامیان پاکستانی به این  کنفرانس خبری در کابل گفت: یکی از دالیلی

ا باالی مردم افغانستان اند، این است ت طرف مرز افغانستان تعرض کرده

رسمیت بشناسند. مگر پاکستان به این   فشار وارد شود تا خط دیورند را به

رسد و مردم افغانستان خط دیورند را برسمیت نخواهند  هدف خود نمی

چنین افزود دلیل دیگر تعرض نظامیان  جمهور کرزی هم  شناخت. رییس

ظام و ملت افغانستان است. پاکستانی به این طرف مرز، پراکنده نگهداشتن ن

دلیل دیگرش هم شاید این باشد که مردم افغانستان »جمهور گفت:  رییس

رسمیت  مجبور شوند تا سر خط دیورند به مذاکره بنشینند و این خط را به

هایی که به این اقدامات وحشت و دهشت دست  بشناسند. در هر دو مورد، آن

 کنند. زنند، کامیابی حاصل نمی می

کرزی تاکید کرد که دولت افغانستان نیز دست به اقدامی نخواهد  آقای

گوید  جمهور می رسمیت شناخته شدن خط دیورند شود. رییس  زد که باعث به

او، در   گفته رسمیت بشناسد و به که هیچ حکومتی نباید خط دیورند را به 

 رسمیت شناخته شود، مورد نفرین  که این خط توسط هر حکومتی به صورتی

هیچ حکومت »جمهور کرزی گفت:   مردم قرار خواهد گرفت. رییس

افغانستان این خط را نخواهد پذیرفت و نباید هم هیچ حکومتی جرات این کار 

راند. پس اگر  کند و ]ازخود[ می  را بکند؛ چون، ملت افغانستان نفرینش می

ای های امنیتی در این طرف خط( بر ها )حمالت و ایجاد پایگاه این کوشش
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رسمیت شناخته شود، ناممکن است و هیچ  این است تا خط دیورند به

 «کند. حکومتی در افغانستان این کار را نمی

حامد کرزی همچنین گفت که پاکستان با حمالت راکتی و اعزام 

مانده و  های تروریستی به کشور، تالش کرده تا افغانستان را عقب  گروه

بداند که به اهداف خود در این زمینه نیز مجبور نگهدارد، اما پاکستان باید 

تواند برسد. او گفت که مردم افغانستان مسیر خود را مشخص کرده و  نمی

ثور  ۱۵صبح/ 8تواند مردم را از این مسیر برگرداند. ) پاکستان نمی

 (۲۰۱۳می  ۱۳۹۲/۵

امان اکنون که کرزی برسرقدرت نیست، برایگدای کردن قدرت از 

ستان ، صدراعظم اسبق پاکنواز شریف رمیکند وبه دیدار پاکستان به لندن سف

یگربرای او در توقع دارد تا یک چانس دمیرود و بادعای سالمتی او

ند، که دراین نوبت حتمن خواسته های پاکستان را برآورده افغانستان فراهم ک

 خواهد ساخت.

  

، در زعامت همین رئیس جمهور برحال ما ۲۰۱۶جون  ۲۴روز 

درکابل ، جلسه ای تدویر کرد که آقای «رگه صلحج»اشرف غنی 

داودزی]شخص مورد اعتماد آقای کرزی و مورد اعتماد آقای اشرف غنی[ 

در آن سخنرانی نمود و براین اصل تاکید کرد که چگونه باید درمورد خط 

 دیورند به پاکستان  پاسخ داده شود؟ 

 دارد : پاکستان از افغانستان دو خواست» داودزی توضیح داد که:

محدود ساختن مناسبات افغانستان با هندوستان در حدی که مورد نظر   -۱

 پاکستان است.

 به رسمیت شناختن خط دیورند به حیث مرز دو کشور. -۲

آقای داودزی به پاسخ این دو خواست پاکستان گفت:خواست پاکستان 

است که آن  در مورد مناسبات افغانستان با هندوستان در واقع نشان دهندهٔ 

میخواهد بر سیاست خارجی افغانستان و مناسبات افغانستان با سایر   پاکستان

نوعی قید و قیمومیت ایجاد کند. این خواست ، استقالل   کشورهای جهان،

افغانستان را زیر پرسش میبرد. این چیزی است که به هیچ وجه قابل پذیرش 

نی نیست. احتماالً تنها نیست. این برای متحدان غربی افغانستان نیز پذیرفت
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چینایی ها به علت رقابت هایی که با هندوستان دارند، از رکود در مناسبات 

هندوستان به صورت مسکوت خشنود خواهند شد. و اما، حتا  -افغانستان

گمان نمیرود در این   روسیه نیز به رغم داشتن مناسبات خاص با چین ،

 مورد با آن کشور همنوا باشد .

زود:در مورد خط دیورند، در خواست پاکستان داودزی اف

هم برای ایجاد تفرقه میان افغان ها  -های پنهانی زیادی وجود دارند شیطنت 

 المللی. و هم برای موجه جلوه دادن موضع آن کشور در صحنهٔ بین

و   تیک دیپلوما ها دراین مورد اکثراً احساساتی،غیر عکس العملهای افغان

 . ناسنجیده اند

ی که به رسمیت شناختن فوری و یک جانبه را مطرح میکنند ، به آنان

این پرسش منطقی که ]پیامد[ این به رسمیت شناختن چی خواهد بود و 

افغانستان در کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت از آن چی چیزی هایی را 

به دست خواهد آورد و چی چیزهایی را از دست خواهد داد، عاجز اند و نیز 

تضمینی ارایه کرده نه میتوانند که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم هیچ 

ناشده و طرح عمق ستراتیژیک و یا در واقع مبدل ساختن افغانستان به 

  .دست بردارد  صوبهٔ ششم

وارد کردن فشار بر حکومت از سوی این یا آن گروه و جناح افغانی ، 

با پاکستان ، در شرایط خط دیورند به حیث سرحد  برای به رسمیت شناختن 

و زمان کنونی، عملی است مغایر با منافع و مصالح علیای ملی و دلیل آن 

 بر هر کسیکه از امور سیاسی کمی آگاهی دارد ، روشن است. 

 : در گام نخست افغانها باید متحدانه از پاکستان بخواهند تا

مور داخلی پاکستان به جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان و مداخله در ا -

افغانستان پایان دهد و پایه ها و پایگاه های این مداخالت را عمالً و به 

 ؛ طور کامل برچیند

پاکستان باید ضمانت عدم تکرار تجاوز علیه افغانستان و مداخله در امور  -

 داخلی افغانستان را ارایه نماید؛

رکراچی پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغانی را از طریق بند -

  تضمین و رعایت نماید؛

 .پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغانی به هندوستان را تضمین کند -
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با تحقق این مرحله ، زمینهٔ اعتماد متقابل فراهم خواهد شد و با رشد 

همکاری های متقابالً مفید در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی ، 

خواهد یافت . به دنبال آن و با عادی شدن این زمینه گسترش و عمق بیشتر 

اوضاع در افغانستان ، طرفین خواهند توانست در فضای مناسب مذاکرات 

روی قضای بغرنج میراث دورهٔ استعمار را آغاز کنند . طبعاً این مذاکرات 

در نهایت زمانی به نتیجه خواهد رسید که هر دو طرف از خود واقعبینی و 

کی وجود ندارد که در مذاکرات آینده برای حل این انعطاف نشان بدهند. ش

قضیه گذشت ها و انعطاف های متقابل و داد و ستدها محتمل و حتی اجتناب 

ناپذیر خواهد بود ، ولی طرح انصراف یک جانبه ، پیشاپیش افغانستان را 

خلع سالح می کند ، بدون آن که حد اقل ممکن را از طرف دیگر به دست 

ا طرح به رسمیت شناختن یک طرفه دیورند توسط افغانستان آورده باشد. حتّ 

از سوی این و یا آن گروه افغانی ، امید پاکستان را برای منشعب کردن 

افغان ها و انداختن آن ها بر سر و گردن همدیگر روی این قضیه ، افزایش 

  .می دهد

پس از نظر منافع افغانستان این موضع به صورت کامل میتواند 

بر حق باشد که مقامات رسمی افغانستان به جای نی گفتن برهنه و  منطقی و

  آغاز مذاکرات برای حل مسالهٔ دیورند را منوط به قطع غیر دیپلوماتیک، 

« عمق ستراتیژیک»و عملی جنگ اعالم ناشده و ترک عملی سیاست   کامل

و باید به  بسازند. افغانستان در این ارتباط میتواند  پاکستان در قبال افغانستان

پیشنهاد کند. نقطه ی آغاز   پاکستان و جامعه ی بین المللی یک نقشه ی راه

به شمول آموزش ، تسلیح،   -کومک  هرگونه  قطع  باید  این نقشهٔ راه

به   به شورشیان و قطع صدور شورشگری  -تجهیز و دادن پناهگاه

ده ی پاکستان در و یا در واقع انجام عملی تعهدات رسماً اعالم ش  افغانستان

آن همانا مذاکرات میان   باشد و مرحلهٔ نهایی  برابر جامعه ی جهانی

  افغانستان و پاکستان برای حل مسایل پیچیدهٔ به میراث مانده از دورهٔ 

استعمار باشد و نه برعکس آن. رفتن در راه معکوس میتواند نتایج و 

به یک فضای اعتماد  پیامدهای غیرقابل جبران داشته باشد. حل این مسایل

متقابل نیاز دارد. همچنان حل این نیست که یک طرف مواضع و خواسته 

   .هایش را به طرف دیگر دیکته کند
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خوبی طرح و ارایه یک نقشه ی راه در این است که میتواند منجر به 

یک اجماع ملی در مورد مساله شود و تالش پاکستان برای ایجاد تفرقه ی 

ن در مرحله ی حساس کنونی را ناکام بسازد. به عالوه بزرگ در افغانستا

داشتن چنین نقشهٔ راه این فرصت را فراهم میسازد تا موقف افغانستان در 

نه   برابر پاکستان از یک پشتیبانی وسیع بین المللی برخوردار شود و

جلو   برعکس آن. خوبی دیگر چنین نقشه ی راه در این است که میتواند

دشکنی مجدد و مکرر پاکستان را بگیرد؛ زیرا تا کنون فریبکاری و عه

پاکستان هیچ قول و قرار و قرارداد با افغانستان را عملی نه کرده است و در 

  امر مبارزه با تروریزم نیز پاکستان در برابر جامعهٔ جهانی پیوسته

که در نتیجه ی آن شهرت یک دولت دروغگو را کسب   فریبکاری نموده

قعیت این است که آن چه پاکستان به طور روزمره انجام وا .کرده است

در این مورد اسناد و مدارک  است و « قرارداد دیورند»تخطی از  میدهد ، 

/ مقالۀ چگونه باید به پاکستان در ۲۰۱۶جون ، ۲۴رک: سایت آسمائی/«)کافی وجود دارند. 

 موردخط دیورند پاسخ داد؟(

در این رابطه  مینویسد:" ئی گرداننده سایت وزین اسماآقای عبیدی 

و یا هم شاید ریاست  -بسیار ضروری است تا وزارت امور خارجه

گروه های کارشناسان عرصه های مربوطه را توظیف نماید تا  -جمهوری

جنبه های مختلف مساله ی دیورند را با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر و 

ی این مطالعات باید  سوابق آن ها مورد مطالعه قرار دهند . در نتیجه

استدالل معتبر حقوقی و اسناد و مدارک برای گزینه های ممکنه و از جمله 

احتمال مطرح شدن مساله در یک محکمه ی ذیصالح بین المللی ، تدارک 

دیده شود. در این صورت هم میزان حقانیت و عدم حقانیت موضعگیری 

گوناگون به رسمیت های گوناگون کنونی و هم نتایج، پیامد ها و تبعات 

)سایت «شناختن و به رسمیت نه شناختن خط دیورند، روشن خواهد شد.

 .(،مقاله"چند نکته پیرامون فریبکاریهای دیورندی ...۲۰۱7/ ۴/ ۳آسمائی،
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 مویک مقالۀ بیست

 

نظامی زمان امضای معاهدۀ  -شرایط سیاسی نگاه مقایسی

 نظامی کنونی کشور -دیورند با شرایط سیاسی

 در رابطه با  خط دیورند! 
 

 (۳/۱۱/۲۰۱۲)نوشته شده در 

 

مقارنه ومقایسه اوضاع واحوال دو مرحلۀ مهم  تاریخی کشور، در 

 –خصوص خط دیورند، شاید یکی ازجالب ترین موضوعات سیاسی 

سال  ۱۲۲سال یا ۱۲۰تاریخی باشد. فاصلۀ زمانی میان این دو برهۀ تاریخی

انستان هم از لحاظ رشد سواد وتعمیم معارف از آن زمان تا کنون افغ است.

و کسب آگاهی های حقوقی ، وهم از جهت داشتن کدر های متخصص در 

نیز از  عرصه های مختلف علوم طبیعی واجتماعی، سیاسی واقتصادی و

نظام سازی  ونظام بازی نیز دچار دگرگونی های فراوان شده است.  لحاظ 

ن با استفاده ازکمک های جامعۀ یعنی آنچه را دولت امروزی افغانستا

جهانی، در عرصه های نظامی وسیاسی ودموکراسی تجربه کرده است، 

بدون تردید در عهد امیر عبدالرحمن خان سراغ نمیشد ووجود نداشت. 

جامعه آنروزی را قشری از زمینداران فیودال ورؤسای قبایل وروحانیون 

ین وفقیرتشکیل میداد که مردم متنفذ ومرفه الحال با توده عظیم دهقانان بی زم

از سطح سواد وآگاهی اندکی برخوردار بودند وهرخان وملک وفیودال در 

محل خود،برای خود کسی شمرده میشد و دم از خود مختاری  واستقالل 

میزد و زیردستان خود را برده وار استثمار میکرد. درعهد امیرعبدالرحمن 

وانتخابات وپارلمان واحزاب  خان، نه ازقانون اساسی وآزادی مطبوعات،

سیاسی  خبری بود،و نه از وسایل ارتباط جمعی، و امکانات مسافرت توسط 
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طیاره وماشین تیز رفتار وبس های راحت میان شهرها  وکشورها ونه از 

برق واستفاده ازوسایل برقی خبری بود. اما باوجود همه این کاستیها، آنچه 

، امنیت جان ومال مردم است که در برای حیات انسان بسیار اهمیت دارد

عهد امیر عبدالرحمن خان وجود داشت و در سرتاسر کشور در یک سال 

بیش از پنج فقرۀ قتل ودزدی رخ نمیداد،  ولی متاسفانه امروز درکشور ما 

به علت مداخالت کشورهای همسایه ونیزمصلحت گرائی  های حکومت 

ا انتقالی ، امینت جانی ومالی کرزی و عدم  تطبیق قانون وعدالت اجتماعی ی

وجود ندارد و براثرحمالت انتحاری یا انفجار بمب های کنار جاده و یا 

نفر کشته در  8۰-۵۰ازروزانه حمالت  مخالفین دولت برنیروهای امنیتی 

افغانستان رخ میدهد. دزدی و تجاوز واختطاف وآدم ربائی واختالس و 

یت های دولتی وخصوصی رشوت خوری و قاچاق مواد مخدر وغصب ملک

 از سوی زورمندان  ومقامات دولتی ، بیداد میکند.

در هنگام به قدرت رسیدن امیرعبدالرحمن خان، در نتیجۀ دومین 

تجاوز انگلیس، افغانستان عمالً  دچار ازهم پاشیدگی شده بود. در قندهار 

سردار شیرعلیخان،  در هرات سردار محمد ایوب خان، در کنر سید محمود 

اچا، در الل پوره و دکه اکبرخان مومند، در میمنه دالورخان،  در شبرغان پ

میرحکیم خان، در بدخشان میر سلطان مراد و میر نصرهللا و شاهزاده 

حسن، در شغنان و روشان میر یوسف علی خان و در هزاره جات میرها و 

 این دوباره  مختاری میزدند. بهم پیوستن استقالل و خود بیگ ها دم از

والیات با سرکردگان و میران و اربابان و روحانیون متکی به قبایل و 

طوایف سرکش که هیچگونه دلچسپی به مرکز قدرت بخاطر همبستگی ملی 

 نداشتند، کار بسیار دشوار وحتی غیر ممکنی به نظرمی آمد.

 ۱88۰امیرعبدالرحمن خان برای انسجام مجدد افغانستان طی سالهای 

دان و مخالفان و مدعیان سلطنت جنگید و با لشکرکشی ها با قدرتمن ۱۹۰۱تا 

به سرکوبی ملوک و خوانینی پرداخت که از حکومت مرکزی اطاعت 

نداشتند و هریک خویشتن را پادشاه قوم و منطقه خود می پنداشتند. بدین سان 

او با جنگ همراه با استبداد توانست متمردین را از هر قوم و هر قبیله ایکه 

از دولت مرکزی وادار سازد و امنیت را تبعیت و به  کوب کندبودند سر

 دوباره به افغانستان باز گرداند.
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بقول "لودویک ادمک"، افغانستان شناس امریکائی، هدف امیر  

زیر نظم درآوردن صد ها رئیس و ساالر » عبدالرحمن خان از سلطنت: 

جاب میکرد تا خورد و بزرگ، چپاولگران، دزدان  و قطاع الطریقان همه ای

سیستم قبائلی نابود و جامعۀ آبرومند که در آن یک قانون و یک حکمروا 

 "۷8.باشد، تعویض گردد

نخستین کار من این ».... خود امیر نیزدر خاطرات خود مینویسد: 

بود که قطاع الطریقان و سارقین و ابنای کاذب و پادشاهان جعلی را تمام 

آسانی نبود، زیرا پانزده سال جنگ کردم تا نمایم. اذعان مینمایم که این کار 

، ۱8۹۳ -۱8۹۰طی سال های  .۷۹." اینها آخر االمر به من اطاعت نمودند

که امیر عبدالرحمن مصروف فرونشاندن شورش سردار اسحاق خان در بلخ 

وسرکوبی شورش عمومی هزاره جات بود، از سوی حکومت استعماری 

رفت تا از جنرال رابرتس بحیث انگلیس مورد تهدید وفشار شدید  قرارگ

رئیس هیئت تثبیت سرحدات جنوبی وشرقی با لشکر ده هزارنفری اش  

  پذیرائی کند.

من در  ۱8۹۰امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ میگوید: درسال 

بلخ ومصروف ساختن قلعه  نظامی ده دادی بودم که اطالع یافتم ، ویسرای 

عساکر هند در مناطق سرحدی می هند الرد النسدون مصروف جابجائی 

باشد ومیخواهد راه آهن هندوستان را به قندهار وصل نماید. وحتی بعضی ها 

میگفتند که وی درنظر دارد قندهار و کابل را دوباره اشغال نماید. این اخبار 

 ۱8۹۰سبب تشویش من گردید ومن پس از تنظیم امور ترکستان درتابستان 

ار نورمحمد خان نایب الحکومۀ قندهار را که به کابل مراجعت کردم. وسرد

مانع کشیدن خط آهن در داخل مملکت من نشده بود ودر بارۀ آن اطالعی هم 

بمن نداده بود معزول نموده به کابل احضار کردم. امیر می افزاید که 

                                                 
7۸

Ludwig Adamec :لودویک آدامک. -  Historical and Polical Who’s Who of

Afghanistan 1747 – 1945,P66 –(،  بحوالۀ داکتر سیدعبدهللا کاام، امیر عبدالرحمن

 (خان،تشکیل و استحکام دولت مرکزی و مسئشۀ زنان، افغان جرمن آنالین

79
 21۸تاج التواریخ، ص  - 
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حکومت هند عالوه برفراهم کردن نگرانی برای من، توپها واسلحه ایکه از 

ودم نیز مانع ورود آن به افغانستان شدند. حکومت هند خریداری نموده ب

هندوستان در موقع بسیارنازکی،یعنی هنگامی که هزاره جات به شورش 

برخاسته بود و این شورش هر روز دامنه دارتر میگردید وخوف شورش 

عمومی در مملکت باعث پریشانی من شده بود، درچنین موقعی کمکی که از 

دولت هندوستان »اتومی بود به این مضمون که: هندوستان بمن رسید، اولتیم

نمیتواند به جهت وعده های مبهم و نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت 

انگلیس به کابل، انتظار بکشد، لهذا الرد رابرتس سپهساالرهندوستان با 

 " 8۰ لشکرزیادی جهت محافظت او به کابل فرستاده میشود.

ی که باید آنها را مثل ار نفر سربازده هزپذیرفتن » امیر می افزاید: 

مهمان خود پذیرائی نمایم، کار خیلی صعبی بود، چون می بایستی صدهزار 

نفرسرباز را جهت پذیرائی آنهاحاضرنمایم. لهذا چون دیدم که دولت 

هندوستان در صدد فراهم آوردن اشکاالت می باشد، بدون آنکه احدی از 

صوص از ارادۀ من مطلع شوند، مامورین دولت من غیر ازمنشی های مخ

مراسله ای به عنوان الرد سالزبری، صدراعظم دولت بریتانیای عظما نوشته 

 «8۱به توسط یک نفردوست خود به انگلستان فرستادم.

من دراین وقت مشغول جنگ با هزاره »امیر به همین ارتباط میگوید: 

طرۀ خوشی ها بودم و میدانستم که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خا

ندارند ومی ترسیدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زیاد برایم درد 

سرآفرین شود و ازطرفی  چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به 

توافق رسیدن خالی از اشکال نیست، پس بهتر دانستم که برای انجام 

مذاکرات سرحدی با شخص دپلوماتی مواجه باشم. ]بجواب التیماتوم ویسرا[ 

 Sirفوراً مراسله یی به ویسرا نوشتم و در آن تذکر دادم که سرسالتر پاین"

Salter Pyne یکی از مستخدمین انگلیسی در ماشین خانه کابل( به("

مالقات شما می آید تا در باب سفارت مذکور ترتیبات الزم را صورت بدهد 

                                                 
۸0

 401، ص2تاج التواریخ، ج - 

۸1
 401، ص2تاج التواریخ، ج - 
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حدی و درعین حال از فرمانفرما خواهش نمودم تا نقشه ای را که خطوط سر

را مشخص میکند برایم بفرستد. مقصود من از ارسال این مراسله این بود 

که حکومت هندوستان  را نگذارم دراین باب اقدامات بزرگی به عمل 

 «8۲ بیاورد.

غبار میگوید که،انگلیسها برای تضعیف مردم ودولت افغانستان از 

نگلیس ها هیج دسیسه وتوطئه ئی دریغ نمی ورزیدند تا مقاومت در برابر ا

معدوم گردد، به همین سبب بود که حکومت هند برتانوی از یک طرف 

پشاور وکاکرستان و تیرا را آشیانۀ فساد برای تولید اغتشاش برای افغانستان 

ساخته بود و گماشته گان خود )سردارنورمحمدخان پسرسردار ولی 

خان محمدخان التی، سردار پیرمحمدخان برادر زادۀ التی، سرداربازمحمد

نواسۀ سردارمحمد شریف خان، سردار محمدحسن خان نواسۀ وزیر فتح 

خان،و سعدوی کروخیل وغیره( را با پول واسلحه واشتهارات وقتاً فوقتاً در 

داخل حدود شرقی افغانستان میفرستاد تا با تحریک و تولید شورش  دولت 

ا مرکزی را مشغول وضعیف نگهدارند. چنانکه سردار نورمحمدخان ساله

شورش شینواریها را به مقابل امیر رهبری میکرد. از طرف دیگر انگلیسها 

فیوالهای گریزنده از مرکز را در داخل افغانستان تحریک به اغتشاش 

میکردند. باالخره انگلیسها سردار محمدایوب خان را از حکومت ایران 

ت محبوس خواستند و درالهور مقیم ساختند و امیر عبدالرحمن  خان را تح

 8۳تهدید همیشه گی قرار دادند.

این جریانات را امیر عبدالرحمن خان میدانست  وبگفتۀ غبار، گاه 

گاهی در مجالس دربار بطورآشکار و بی پرده از بیوفایی و غداری انگلیس 

ودشمنی او با اسالم صحبت مینمود و مردم را تشجیع میکرد. امیر در 

گفت که دولت انگلیس دشمنان  در اولین مالقات خود با ویسرای هند ۱885

 مرا در پیشاور حمایت میکند وآنها برضد من مردم را می شورانند.

 در جریان جنگ هزاره جات، :» فرهنگ نیز دراین موردمینویسد 

                                                 
۸2

 416-415، ص2تاج التواریخ، ج - 

 6۸2، ص 1غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج - ۸۳



 261     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

حکومت هند عبوراسلحه ومهماتی را که امیر از اروپا خریداری کرده بود 

نمودن فشار از خاک هند متوقف ساخت ومعلوم بودکه مقصد آن وارد 

 84«برامیر ومنصرف ساختن او از نفوذ در مناطق سرحد می باشد.

دولت  ۱8۹۳غبار، البته به استناد سراج التواریخ،مینویسد که درسال 

انگلیس سپاه بزرگی به استقامت سرحد افغانستان سوق نمود و به 

امیرعبدالرحمن خان یاد داشتی فرستاد که باید هیئت سیاسی جنرال رابرتس  

قشون معیتی او درجالل آباد استقبال کند. امیرعبدالرحمن  را با یک فرقه 

افغانستان امر "تیارسی" )آماده باش( صادر  خان که چنین دید به اردوی 

به شوق جهاد با دشمن به  کرد. بزودی صد هزارعسکر در داخل قشله ها 

حیوان بیرون  جنبش افتادند. کمندهای اسپان سواری و باربر به تعداد هزارها 

شهر کابل و در چمن حضوری درجوار تپۀ مرنجان ومیدان سیاه سنگ 

اخور بستند و منتظر امر حرکت ماندند. حکومت انگلیس که مقاومت امیر  

وجرئت سوقیات در داخل افغانستان را نداشت، فقط با فرستادن  را جدی دید 

د کفایت کرد و در مارتیموردیورند که بیشتراز پانزده نفرنبودن هیئت سیاسی 

سیاسی را پیش کشید. این همان طرز مبارزه مجربی  عوض سرنیزه مبارزه 

برابر زمامداران افغانستان مظفر ساخته  بود که همیشه دولت انگلیس را در 

   85  بود.

این فشارها تنها از جانب انگلیسها نبود، بلکه روسها نیز در شمال 

اشی زده بودند. امیر میگوید: ازسمت پامیر دست به مداخله ومشکل تر

"عالوه براین، دولت روس، در باب والیت روشان وشغنان ، مشغول فراهم 

آوردن اشکاالت برای من بود. به جهت قطع وفصل تمام همین مناقشات 

وزحمات بود که سفارتی را به ریاست سرمور تیمار دوراند به کابل دعوت 

سیاسی دان بسیار زیرکی بود نمودم ... چون سر مارتیمور دوراند، شخص 
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با چنین زمینه سازی هایی ،امیر عبدالرحمن خان که هنوز در داخل 

کشور با شورشگران  دست وپنجه نرم میکرد نمیتوانست به مقابل دسایس 

ئی نماید، لهذا مجبور گردید انگلیس درجنوب و با روس در شمال زور آزما

امضا گذارد وخود را از شر  ۱8۹۳نومبر  ۱۲در پای معاهده دیورند در 

شرارت های انگلیس و روسیه رهائی بخشد.رویداد این واقعه تاریخی را 

 میتوان درکتاب سراج التواریخ وهم در تاج التواریخ  مطالعه کرد.

قرار داریم  ۲۱قرن سال میگذرد وما در  ۱۲۰اکنون که از آن زمان 

وشرایط هم از لحاظ سیاسی وهم اجتماعی،هم از لحاظ نظامی وامنیتی 

واقتصادی وفرهنگی با زمان امیر عبدالرحمن خان بسیار فرق دارد، اما 

اوضاع سیاسی وامنیتی کشور ما براثر دسایس کشورهای همسایه، 

جهات  بخصوص توطئه های سیاسی ونظامی واستخباراتی پاکستان ، از بسا

شباهت تام با سیاست های انگلیس به مقابل امیر عبدالرحمن خان در زمان 

 امضای معاهدۀ دیورند دارد.

 

امیر عبدالرحمن خان در مقابل پاکستان درحال حاضرهمان سیاست انگلیس 

 :دل میکناعمارا بردولت  افغانستان 

همانگونه که علت العلل تمام بدبختیها ودگرگونیها در جغرافیاي 

سیاسي کشورهاي منطقه در قرن نزدهم ،موجودیت هندوستان ثروتمند در 

مجاورت کشورهاي منطقه بود، ظهور پاکستان در مجاورت افغانستان 

نیز سبب بدبختیها وسیه روزیهاي بیشماری براي کشور ما ۱۹۴۷درسال 

درنیم قرن گذشته بوده واینک که یگانه ابرقدرت جهان )امریکا( بابیش 

هان برای سرکوبی  تروریزم و افراطیت آستین برزده اند تا کشورج ۴۰از

ثبات وامنیت را دوباره به افغانستان برگردانند، ولي از دست تفتین پاکستان ، 

این نطفه ناپاک استعمارانگلیس موفق به تحقق چنین امری نشده است 

وبرعکس پاکستان با بکاربردن ترفندها و چال های جدید سیاسي سبب شده تا 

مریکا وناتو بجای اینکه النه های تروریستی را درپاکستان سرکوب کنند، ا

 برسرمردم جنگ زده وتیره  روز افغانستان پیوسته با بمب کوبیده میرود.

دسمبر ، گرداننده برنامۀ حقیقت  تلویزیون آریانا، نصیراحمد  ۱۶شب

 فیاض مصاحبه یي داشت با حامد کرزي پیرامون وضع نا امني در کشور و
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درضمن قسمتي از سخنان سال گذشته کرزي رابه نمایش گذاشت  که  یک 

صحنه غم انگیز از بمباردمان نیروهاي ناتو را در قندهارتصویر میکرد. 

کرزي دراین سخنان خود با تأثر عمیق از کشتار چند خانواده بیگناه در محله 

عالوه نمود  زنگاوات)یا زنگي اباد( توسط بمباردمان نیروهاي ناتو نام برد و

که  ازیک خانواده صرف یک دخترک چهار ساله آنهم تکه تکه وزده 

وزخمي برجاي مانده است  که حکومت وي را براي تداوي به هندوستان 

فرستاده ولي درهند هم معالجه نشده ووي را دوباره مسترد کرده اند. کرزي 

غانستان درحالي که بغض گریه گلوي وي را فشار میداد افزود که مردم اف

یک طرف از سوي تروریستان به قتل میرسند و یکطرف از جانب نیروهاي 

که مدعي اند براي استقرار ثبات وتامین امنیت افغانستان  از چنگ 

تروریستان آمده اند. دیدن وشنیدن سخنان کرزي هر بیننده با احساس را به  

 تي داشتم.شدت تحت تاثیرقرارمیداد وبه گریه وامیداشت. من یک چنین حال

ما میدانیم که از صدها وهزاران کودک مجروح  وزخمي یکي 

توانسته نعش خود را تا نزد کرزی برساند ودیگران همه از فقرونا امیدی 

وعدم دسترسي به داکتر ودوا،  جان داده اند.من احساس کردم اقارب این 

ً وي را تا کابل نزد کرزي به این منظوربرده بودند تا رئ یس کودک اساسا

دولت خود ببیند که نیروهای خارجي برهبري امریکا چگونه مردم غیر 

نظامي وبیگناه  ما را به بهانه مبارزه با تروریستان  بمباران کرده تکه تکه 

ونابود میکنند و او باید فریاد مردم را بشنود و چاره ای بسنجد که دیگر 

 .مردم بیگناه با چنین بدبختیها وسیه روزیها روبرو نشوند

نیروهای هوائي امریکا در روزگان یک محفل  ۲۰۰۳باری درسال 

نفر  ۱۴۴نفر وبروایتي  ۴۰۰عروسی را بمباردمان نمود که درآن  بقولي 

بشمول عروس وخانوداه اش شهید شدند. وبعد که فهمیده شدکه این عملیات 

از روي اطالعات غلط صورت گرفته است، حتي کسی حاضر به معذرت 

اده های مصدومین هم نشد. چنین اتفاقاتی در والیات دیگر خواهي از خانو

جنوب شرق کشورنیز تکرارشده است.البته دراین کشتارها، نیروهای 

خارجی تنها نیستند بلکه طالبان نیز مردم غیر نظامی را سپر بالي خود 

ساخته  با پناه جستن در خانه ها وقریه ها و روستاهای مردم زمینه 

ت را فراهم میکنند و در مواردی هم با  عملیات انتحاری بمباردمان آن محال
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خود جان ده ها و صدها تن بیگناه را میگیرند، و در میان مردم وحشت 

 ودهشت خلق میکنند.

من نمیدانم کسی از دولت مردان کشورتا کنون به این فکر افتاده  که 

اصوالً جلو این کشت وکشتار در جنوب وشرق افغانستان گرفته شود یا خیر؟ 

چرا باید جنگ در جنوب کشور متمرکز باشد وهمین والیات پیوسته مورد 

آیا هدف نابودی نسل ضرب وشتم نیروهاي خارجی قرار داشته باشند؟ 

 پشتون است؟

پاکستان برای نیل به  نیات واهداف خود اکنون از چندین جبهه بر 

 دولت افغانستان فشار می آورد. 

ه با ترساندن امریکا  از طالبان، از پاکستان در یازده سال گذشت

امریکا  گاو شیری ساخته بود که بیش از بیست میلیارد دالر از امریکا باج  

با کشتن بن الدن در ایبت اباد، نزدیک اسالم ۲۰۱۱گرفت تا اینکه در می 

آباد، مشتش نزد امریکاو جهانیان بازگردید و دیگر ازاعتبارش نزد امریکا 

ی برای غلبه براین بی اعتباری خود، یکطرف راه های وجهان کاسته شد ول

هزار کانتینر مال 8اکماالتی نیروهای ناتو را مسدود نمود واز سوی دیگر 

التجارۀ افغانی را دربندر کراچی ممنوع الخروج نمود، تا ضرب شستی به 

افغانستان نیز نشان داده باشد و به نیروهای سرحدی خود نیز دستور داد تا 

 والیت شرقی افغانستان توپ و راکت شلیک نمایند. برمردم 

تا کنون هزاران مرمی راکت وتوپ از آنسوی خط ۲۰۱۱از ماه می 

دیورند به داخل افغانستان فیر شده است، ولی از سوی دولت افغانستان 

ونیروهای امنیتی ناتو و افغان در جلوگیری از این راکت پرانی هیچگونه 

داد وفریاد مردم والیات شرقی چون کنر اقدامی صورت نگرفته است. 

ونورستان و ننگرهار باالخره ولسی جرگه را وادار ساخت تا به استیضاح 

وزرای داخله ودفاع پردازند وهردو را به نسبت بی کفایتی سلب اعتماد کند، 

ولی از آنجای که آنها علت این غفلت در وظیفه را نسبت به حریم سیاسی 

اعلی دفاع کشور رئیس جمهوری حامدکرزی کشور برگردن قوماندان 

انداختند،  کرزی هم بدون توجه به این تصمیم ولسی جرگه آن دو وزیر را 

مورد تمجید وتقدیر قرار داده مجدداً بمقامات بلندتری ابقا نمود و نبود 
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تجهیزات نظامی در دسترس اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان دلیل 

 آورد.  

پاکستانی که ضعف وناتوانی دولت افغانستان را درک میکنند نیروهای 

واز عدم مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود خاطر جمعی دارند،عالوه بر 

پرتاب متناوب راکت برمحالت مسکونی افغانها، به پیشروی خود به داخل 

ی افغانستان پرداخته ودر نقاط مهم واستراتیژیک پوسته های امنیتی ودیده بان

ایجادکرده اند وبه مردم محل اخطار داده ومیدهند که یا تذکرۀ تابعیت 

پاکستانی بگیرند ویا مورد حمالت راکتی قرارخواهندگرفت، مردم هم که می 

بینند دولت کرزی به فریاد شان گوش نمیدهد ، اجباراً تن به قبول خواست 

 پاکستانیها داده وتذکره پاکستانی میگیرند. 

 ۵۰نیروهای سرحدی پاکستان در والیت کنر از پنج تا گفته میشود که

کیلومتر به داخل خاک افغانستان در ۵۰کیلومتر و در برخی نقاط بیشتر از 

شرق رودخانه کنر پیش آمده و نقاط مهم را اشغال کرده اند. پاکستان این 

سیاست را در بسیاری از ولسوالی های سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته 

عملی کرده  و مردم محلی و نیروهای امنیتی وسرحدی افغانستان  ولعل پور

با چشم سر این تجاوز وتخطی پاکستان را مشاهده میکنند،اما دولت کرزی به 

این دل خوش کرده که خط دیورند یک مسئله ملی وتاریخی است، هیچکس 

حق ندارد در بارۀ برسمیت شناختن آن سخنی بر زبان براند. این برخورد 

دولت افغانستان به  پاکستان جرئت داده است تا از سیاست پیشروی  ضعیف

پیروی نموده به اشغال بخش های دیگری ازجغرافیای  ۱۹انگلیس در قرن 

 افغانستان موجوده  بپردازد.

همین اکنون بخش هایی از افغانستان در والیات شرقی کشوراز طرف 

سته به تنظیمهای نیروهای پاکستانی اشغال شده است واردوی اجیر واب

جهادی نه تنها بخاطر اعادۀ سرزمین های آنسوی خط دیورند حاضر به 

قربانی نخواهند بود که، حتی برای اعادۀ  مناطق اشغال شده در والیات 

ننگرهار وکنر ونورستان هم  تن به قربانی نخواهند داد و آنگاه خجالت ابدی 

زور کم و قهر بسیار،  برای دولت کرزی وآنهایی باقی خواهد ماند که با

مدعی واپس گرفتن سرزمین های آنسوی خط دیورند از تسلط پاکستان 

استند، بدون آنکه بخواست انسانهای آنسوی خط دیورند اندک ترین ارزشی 
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قایل باشند.دراین زمینه هوشیاری وخرد دسته جمعی وتصمیم عاقالنه مردم 

 ضروری است!  
 

برای افغانستان و پاکستان، گفته  ویژه آمریکا مارک گروسمن نماینده

" را مرز رسمی میان دو کشور می داند. سفیر خط دیورندکه آمریکا "

آمریکا در کابل نیز با تائید گفته های آقای گروسمن گفت نه تنها آمریکا بلکه 

اکثر کشورهای جهان خط دیورند را مرز رسمی میان دو کشور می دانند. 

 در افغانستان دامن زده است.های جدی  این اظهارات به بحث

گفت: کشور « ۱»گروسمن در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون 

داند. وزارت  متبوعش، خط دیورند را مرز میان افغانستان و پاکستان می

خارجه در جواب مارک گروسمن گفته است: حکومت افغانستان، اظهار 

باشد، رد که  نظر در مورد وضعیت حقوقی خط دیورند را از سوی هر کسی

خارجه افغانستان به همین رد کردن اکتفا کرده و برای حل  کند. وزارت  می

 حل معقول وعادالنه ای  ارایه نکرده است. معضله خط دیورند هیچگونه راه 

تعلل حکومات  افغانستان برای دست یابی یک راه حل عادالنه در 

ستان درده سال مورد رفع اختالفات مرزی با پاکستان، سبب شده است تا پاک

اخیر به بهانۀ مبارزه با تروریزم به داخل افغانستان پیشروی نماید و در  

 دیده بانی ایجاد نماید . کنترول ونقاط استراتیژیک پوسته های 

صبح، درارتباط به اعالمیه وزارت خارجه  مینویسد:  8روزنامه 

خاک سوی خط دیورند را  اش، آن آقای کرزی در آخرین کنفرانس خبری»

خواند. اما شیرمحمد کریمی، رییس ارکان حرب « کشور برادر پاکستان»

کشور، باری گفت که مرز افغانستان دریای سند است. حاال وزارت امور 

خارجه اظهارات مارک گروسمن را در مورد وضعیت حقوقی خط دیورند 

رد کرده است. معنای این اظهارات این است که افغانستان خط مرزی کنونی 

اما واضح نیست که  شناسد؛ رسمیت نمی عنوان مرز با پاکستان به  به را

خواهد این معضل را حل کند؟ این ابهام سبب شده  افغانستان با چه روشی می

را برای افکار   های پاکستانی، سیاست حمایت از طالبان که شماری از جنرال

رند و عمومی پاکستان توجیه کنند. سیاست مبهم در قبال حل معضل دیو

خردمندانه نیست. باید حکومت برای « مردم افغانستان»موکول کردن آن به 
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کار مشخصی داشته باشد. حکومت باید برای حل این  حل معضل دیورند راه

مدنی و   ها، جامعه مداران، احزاب سیاسی، ایتالف معضل، از سیاست

ها و پارلمان نظرخواهی کند. حل معضل دیورند سبب  اصحاب رسانه

های جنراالن پاکستانی، برای مداخله در افغانستان خنثا  شود که تمام بهانه یم

  (۲۰۱۲/ ۱۰/ ۲۴صبح  8.«) شود 

توجه و دقت در رسانه های افغانی ، نشانگر این واقعیت است که در 

این روزها باردیگر تب خط دیورند باال رفته وبرخی را به هذیان گوئی 

ادی و تاریخی افغانستان، پاکستان و واداشته است. یکی از دشمنان بنی

سازمان استخباراتی آنکشور )آی اس آی( است که در سی و سه سال اخیر 

و نظامی  از هیچگونه خرابکاری وضربه زدن به پیکر اقتصادی و اجتماعی

افغانستان دریغ نورزیده و برعکس تا توانسته بر قدرت نظامی خود افزوده 

 است.

(ساله را در کشور ما شعله ور ۴۰-) ۳۳ جنگ این پاکستان است که 

ساخته است. این پاکستان است که القاعده و طالبان را زیرچتر حمایت خود 

گرفته، افراطیون را پرورش و آموزش میدهد و برای دهشت افگنی به 

کشور های منطقه و جهان صادر میکند. در هر قدم این دهشت افگنی ها 

را بی پدر و صدها زن را بی شوهر صدها پدر را بی اوالد، صدها طفل 

میسازد. این جنگ افروزان تاکنون صدها مؤسسات عام المنفعۀ این وطن را 

به آتش کشیده اند. مؤسسات تعلیمی را آتش زده و میزنند تا این ملت 

باقی بماند. همین اکنون طالبان بدستور آی اس  همینطور کور و بیسواد

ساله را غرض عملیات انتحاری  ۱۲، ۱۰، 8، ۷پاکستان اطفال معصوم  آی

 درکشورما بخدمت میگیرند.  

پاکستان سازمان « جیو»آقای کرزی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه 

افراطیت »آی( رامتهم کرد که با استفاده از  اس جاسوسی پاکستان )آی

تالش کرده که افغانستان را تضعیف کند. وی گفته است که اقدامات « مذهبی

های  به بار آورده و اگر مقام« مصیبت و ویرانی»وسی پاکستان سازمان جاس

پاکستانی انتظار دارند که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد و از 

این طریق افغاستان را به عمق استراتژیک خود بدل کنند، به این هدف 

د مردم افغانستان اجازه نخواهند دا»نخواهند رسید. رییس جمهور گفته است: 
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که کشورشان به عمق استراتژیک پاکستان بدل شده و سیاست خارجی یا 

جوزا  ۲8صبح 8« )بخشی از سیاست آن به اراده پاکستان تنظیم شود.

 (  ۲۰۱۳جون ۱8=۱۳۹۲

 پایان
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 ومدبیست ومقالۀ 

 
 

 خان عبدالغفار خان رهبرناسیونالیزم

 پشتون های آنسوی خط دیورند
 

 
 خان عبدالغفارخان، رهبر نامدارقبایل آزاد

 

خان عبدالغفار خان یکی از شخصیت های مبارز و نامدار پشتونهای 

سال زندانی و ده سال ۲۷را ) یک ثلث از عمر خود  قبایل آزاد است که 

کشور  تشکیل پاکستان در زندانهای آن  تبعید( در زندان انگلیس ها و بعد از 

عبدالغفار خان فرزند بهرام خان  و سختی سپری کرده است. خان  با مشقت  

مدرسه  دینی را در  تولد یافت. علوم ۱8۹۰در اتمان زائی هشنغر در سال 

هر پشاورگردید. او مدتی هم در آموخت. سپس شامل مکتب لیلیه در ش

علیگر درس خوانده است که نام او را در جملۀ شخصیت های  پوهنتون  

خان عبدالغفار خان در سال  یافته علیگر ذکر کرده اند.  مشهور تحصیل 

فرزندش عبدالغنی خان، شاعر معروف زبان  ازدواج کرد و نخستین  ۱۹۱۲
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تولد  ۱۹۱۵الولی خان در سال عبد و دومین آن خان  ۱۹۱۳پشتو در سال  

  یافت. 

خان عبدالغفار خان یکی از آزادیخواهان نیمقارۀ هند در قرن بیستم 

اولین مهاجرینی بود که با ابوالکالم آزاد از هند برتانوی   است. وی از جملۀ 

خود را از انگلیس گرفته بود آمد  و از طرف  به افغانستان که تازه استقالل 

و به لقب "فخر افغان" نامیده  ورد احترام خاص قرارگرفت شاه امان هللا م

 شد.

را  افاغنه"  "انجمن اصالح  ۱۹۲۳خان عبدالغفار خان در سال  

بمنظور ترک مخاصمت های قومی و قبیلوی  پشتونها تأسیس کرد. خان 

فراگرفتن علم و اتحاد و یگانگی ملی و دوری  عبداغفار خان پشتونها را به  

و مدارس در  نت و تشدد تشویق میکرد. و در توسعۀ معارف خشو جستن از 

تالش بسیار نمود.  وی برای آگاه ساختن مردم قبایل از  میان قبایل سرحدی 

نشریه "پشتون" را بنیاد گذاشت و به نشر   ۱۹۲8اوضاع جهان در سال 

ومخالفان شاه امان هللا را بشدت  درآن دشمنان افغانستان  مقاالتی پرداخت که 

 افشا می کرد.

افغان مصروف دیدار  خان عبدالغفاخان، هنگامی که شاه وملکه  

انگلیسی  کشورهای اروپائی بودند ومطبوعات اروپائی بخصوص جراید 

ملکه ثریا را در لباس اروپائی )با عکس های جعلی ومونتاژ شده   نیمه 

نثی نشان داده بودند، با نوشتن مقاالت قوی درجریدۀ "پشتون"خ برهنه( 

مورد شاه و ملکه افغان روشن میساخت. پاچا خان  میکرد وذهن قبایل را در 

انگلیس را نیز رسوا میکرد و به اقوام  در عین حال آن روحانیون وابسته به 

الرنس انگلیس را  و قبایل پشتون خاطر نشان مینمود که فریب دسایس 

وی درمورد این  نخورند. پاچا خان نامه ئی به امان هللا خان فرستاد واز

آوازه ها که دختران افغان درترکیه  با پسران دریک لیلیه زندگی میکنند،  

وجواب امان هللا خان را مبنی بررد تبلیغات دشمن گرفت و در  سواالتی نمود 

  پشتون به نشر رساند.  جریده ۱۹۲۹شماره ما می 
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یسد:" در خان عبدالغفار خان دراین شماره در بارۀ امان هللا چنین مینو

صرف یک پادشاه  وآنهم امان هللا خان است. بر هریک  تمام قوم پشتون 

همانگونه حمایت کنند چنانکه از برادر سکۀ  ازپشتونهافرض است تا از وی 

دیگر نظر بیندازید که آنها چگونه  خود میکنند. بلحاظ خدا باری بسوی اقوام 

جان ومال ونزدیکان  ود  از پادشاه خود حمایت مینمایند وبا یک سخن شاه خ

خود را قربانی میدهند)منظور وی  رضاشاه در ایران و کمال اترک 

درترکیه بود( برای  اتحاد واتفاق و یگانگی  وتنظیم امور هرقوم  ضروری  

اوامر رهبر وسرکرده و پادشاه خود پشتی بانی کنند و کامیابی  است تا از 

کامی خو تصورکنند. وهیچوقت نباید ناکامی او را نا شاه را کامیابی  خود و 

باعث نفاق  وخون ریزی میان مردم شود."    حرف وسحنی برضد او گفت که 

هللا این  و دفاع از شاه امان  بر اثرچنین موضع گیری افغانستان دوستانه 

  از سوی استعمار انگلیس مصادره گردید.  ۱۹۲۹نشریه  در

هاتما گاندی و نهرو بود و از دوستان نزدیک م خان عبدالغفار خان   

در  ساخت. او را بنام گاندی سرحد مشهور  عدم  خشونت  اعالم پالیسی 

اعالم نمود. « استقالل هند » حزب کانگرس هند، هدف خود را  ۱۹۲۷سال

این وقتی است که در والیات پشتون نشین سواحل راست سند، عبدالغفارخان 

 رهبری جنبش مردم را در دست داشت.... 

بته قبل ازین هم نهضت های سیاسی پشتونها آغاز شده بود.چنانچه ال

در پشاور و مردان  ۱۹۰۰را بسال« حزب هللا» حاجی صاحب ترنگزایی 

تآسیس  ۱۹۲۳را بسال« انجمن اصالح افاغنه » بوجود آورد و غفارخان 

با شصت هزار عضو بسال « حزب خدایی خدمتگار»کرد. تا باالخره 

انگلیس ،  -دکی قبل از براه افتادن جنگ سوم افغانبوجود آمد. ان ۱۹۳۰

به رهبری « اتمان زائی» اولین  جلسه عمومی و اعتراضی افغانها در 

غفارخان تشکیل شد . اما انگلیس ها غفارخان و رهبران شرکت کننده در 

 گرد همائی را زندانی کردند .

، ۱۹۴۷ت در آگس پس از تقسیم نیمقاره به دو کشور هند  و پاکستان   

در  در ماه های آگست  و سپتمبر بیش از یکصد هزار نفر مسلمان و هندو 
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کلکته و بمبئی و بیهار والهور و امرتسر و جالهندر کشته شدند و پاکستان 

حالت تزلزل و تشنج قرار داشت. در این وقت خان عبدالغفار  نو احداث در 

پیروی از مهاتما خدمتگاران در پشتونستان به  خان مشهور رهبر خدائی 

امر کرد که از عدم خشونت کار  گاندی به جمعیت رضاکاران زلمی پشتون 

فیصله کرده  هزار مرد مسلح  ۲۵گیرند، در حالیکه این جمعیت )با داشتن 

  زیرا معتقد بودند که :   8۷«بود که شمشیر از نیام کشند.

 آزادگی به قبــضه شمشیر بسته اند  

  شیر میکنندمردان همیشه تکیه به شم

سلحشوری و شمشیرکشی جزئی از خصلت  قبایل پشتون است، 

)که رکن   معظم این قبایل را با فلسفۀ عدم خشونت  نمیدانم که چگونه خان 

بود که از خشونت دست بردارند و  اساسی دین هندوایزم است(، عادت داده 

  پیش ببرند؟ مرارت به  گاندی وار مبارزات خود را از طریق تحمل 

ها،  خان عبدالغفار خان برای پشتون روزنامه عصرنو:به نوشتۀ 

من به شما سالحی خواهم »گفت:  داد و می می  های پرهیز ازخشونت درس

داد که پلیس و ارتش قادر نخواهند بود در برابرش بایستند. این سالحِ 

کاری  پیامبر است، اما شما از آن آگاه نیستید. این سالح بردباری و درست

 «تواند در برابر آن بایستد. ست. هیچ قدرتی در جهان نمیا

کرد که پیامش  ها دینی را تبلیغ می خان عبدالغفارخان، در میان پشتون

دین من حقیقت، عشق و خدمت به خدا »گفت:  اخوت و برادری بود. او می

و بشریت است. هر دینی که در جهان آمده، با خود پیام عشق و برادری 

ها که  اعتنایند، آن نوعان خود بی ها که به بهروزی هم نآورده است. آ

دانند، و  ها که معنای برادری را نمی شان خالی از عشق است، آن های قلب

                                                 
۸7
  2۳۴، ص2غبار، در مسیر تاریخ، ج  - 
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دهند، چیزی از معنای دین  ها که نفرت و دشمنی را در قلِب خود پناه می آن

 «.دانند نمی

عمیق  ها چنان اعتقاد خان به عدم خشونت و برابری و برادری انسان

ها را  بود که حتا تحسین گاندی و نهرو را برانگیخته و موجبات شگفتی آن

آور بود که چگونه این  شگفت»گوید:  فراهم نموده بود. جواهر لعل نهرو می

پشتون )خان عبدالغفارخان( ایدة عدم خشونت را در مقام نظر بیش از اکثرما 

او کافی است دریابد که برای »گوید:  گاندی در بارة غفارخان می«. پذیرفت

برای پشتون هیچ رستگاری وجود ندارد، مگر از طریق پذیرِش تمام و کمال 

عدم خشونت. او به این واقعیت که پشتون جنگجوی ماهر است، افتخار 

کند که او با تشویق  کند اما گمان می کند. او شجاعت وی را تحسین می نمی

تون خود را مانند اوباش جامعه خواهد پش بیش از حد تباه شده است. او نمی

ببیند. معتقد است که پشتون در استثمار و جهل نگاه داشته شده است. 

خواهد به شجاعِت  تر شود و از او می چه هست شجاع خواهد پشتون از آن  می

کند که این تنها از طریق عدم  افزاید. او فکر می خود معرفت حقیقی را بی

 «.آید خشونت به دست می

تشکیل پاکستان خان عبدالغفار خان یگانه رهبر ملی گرای  بعد از

شدن پشتونها با حکومت پنجابیها سازگار نبود  و  پشتون ها بود که با یکجا 

در مورد حقوق پشتونها نمود و از  به همین خاطر او پشنهاداتی به قائد اعظم 

قائد اعظم این  وی خواست مهمان پشتونها در سرحد شود، با وجودیکه 

دعوت را قبول نمود، مگر در  روز  موعود بجای حضور قائد اعظم 

درمیان قبایل، نیروهای نظامی پاکستان به محل تجمع  قبایل ریختند  و بر  

گشودند  و هزاران تن پیر و جوان را شهید و مجروح   روی مردم آتش 

  عدۀ دیگر دستگیرکرده با خود بردند. ساختند و خان عبدالغفار خان را با 

پشتونهای که برای حمایت از خان   ۱۹۴8اگست  ۱۲در تاریخ 

در محل چارسده گرد آمده بودند مورد حملۀ  عبدالغفار خان درجرگه ئی 

هزاران مرد و زن و جوان  و خون  وحشیانۀ اردوی پاکستان قرار گرفتند 
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آن را شفیع   پشتون را ریختند و حتی آنهائی را که قرآن  برسرگرفته و 

بودند بازهم مورد کشتار بیرحمانه عساکر پنجابی قرار گرفتند و بر  شاخته

خانه و کاشانه همگی ویران گردید و صدها تن  روی زمین غلطیدند و سپس  

  دستگیر و به زندان انداختند. دیگر را 

خان عبدالغفار خان بنیانگذار اصلی ناسیونالیسم پشتون است که 

یک مظاهره چی غیر مسلح را در  سربازان انگلیس هنگامیکه  ۱۹۳۰در

را برگذار کرد  و جنبشی را بنام   صوبه سرحد کشتند،  وی جرگۀ قبایل 

متشکل از شصت هزار جوانان  پرحرارت پشتون  « خدایی خدمتگاران»

از حزب کانگرس  تشکیل و اعالم نمود. جنبش خدایی خدمتگاران راهش را  

مۀ تقسیم هندوستان و تشکیل زمانی جدا نمود که انگلیسها برنا ۱۹۴۶در

دولت پاکستان را توسط یک همه پرسی به راه انداخت. پس جنبش خدائی  

  خواستار طرح ایجاد یک دولت مستقل بنام پشتونستان شد. خدمتگاران 

بعد از تجزیۀ هندوستان برخی از گروه های ناسیونالیست پشتون 

تند، اما برخی گروه مواضع میانه رو تری قرار گرف در « خدایی خدمتگار»

بخاطر نام پشتونستان مسلح شدند. تمام    FATA ها در مناطق قبایل آزاد 

پشتو » را که مدعی حکومات پاکستان تالش کردند تا ملی گرایان پشتون 

  بودند، سرکوب نمایند.  « نستان آزاد

یکی از رزمندگان پشتون میرزا علیخان مشهور به فقیر ایپی بود که 

استعمار انگلیس رهبری مبارزین پشتون را در سالهای  علیه  در مبارزه

از آنکه نیم قارۀ هند تقسیم شد و کشور  بعهده داشت.  پس  ۱۹۳۶-۱۹۳۹

همچنان علم مخالفت راعلیه  پاکستان بمیان آمد، میرزاعلی خان )ایپی فقیر( 

 پاکستان به حمایت افغانستان  برافراشت و تشکیل و ایجاد دولت پشتونستان

ازراه مبارزۀ مسلحانه امکان پذیر می دانست. وی تا آن روز دراین  آزاد  را 

  م(.۱۹۶۱نمود که برسر این ارمان جان داد ) راه مبارزه 

خان عبدالغفار خان پس از یک عمر مبارزه و تالش سیاسی برای 

در پشاور چشم از جهان بست و  ۱۹88سرانجام در سال  تشکیل پشتونستان 
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را در افغانستان آوردند و در جالل آباد به  خودش جنازه اش  برطبق وصیت 

از طرفداران و هواخواهان  خاک سپردند. در مراسم تدفین وی عدۀ زیادی 

  بودند. وی بشمول رهبران حزبی ودولتی افغانستان اشتراک نموده 

یکی دیگر از مبارزان و همراهان خان عبدالغفار خان، عبدالصمد 

در صوبۀ بلوچستان شمالی برای احقاق حقوق پشتونها  که خان اچکزائی بود 

فرزندان پشتون علم مبارزه بر افراشته  و تعلیم و تدریس بزبان پشتو برای 

 را در بلوچستان تأسپس کرد. « حزب انجمن وطن»  ۱۹۲8بود.او بسال 

عمرش را در زندانهای پاکستان  عبدالصمدخان ،نیز یک ثلث از 

دولت مستبد  میالدی از سوی عمال  ۱۹۷۳در  سپری نمود و سرانجام

پاکستان ترور و شهید گردید. محمود خان اچکزائی فرزند همین مبارز 

قوم پشتون در ایالت بلوچستان است که رهبر حزب  پشتونخواملی  نامدار 

  عوامی  است. 

، جنبش های ناسیونالیستی ۱۹۷۱بعد از ایجاد دولت بنگله دیش در

جدی بمنظور تجزیه طلبی پاکستان شمرده میشدند و به  د پشتون وبلوچ  تهدی

حکومت ذوالفقارعلی بوتو جنبش های  ۱۹۷۷  -۱۹۷۲همین دلیل در سالهای 

این جنبش ها را دستگیر و  ناسیونالیستی را سرکوب نموده تمام رهبران 

نمود. براثر این   ۱۹۷۳زندانی نمود و نظام سرحدی را شامل قانون اساسی 

وپشتون با  هزار مردم بلوچ  ۳۵دولت پاکستان در حدود سیاست خشن

رهبران شان به افغانستان پناه آوردند که بعد از بهبود مناسبات داودخان با 

دوباره به پاکستان برگشتند ولی  ۱۹۷۶پاکستان پناهندگان عادی  در سال  

  حتی تا سقوط دولت چپی کابل در افغانستان باقی ماندند. رهبران شان 

  ادگرائی در راستای تضعیف ناسیونالیسم پشتون :بنی

پاکستان از همان آغاز ایجادش که خود را با دشمنی  افغانستان برسر 

مواجه دید، در راستای تضعیف ناسیونالیزم پشتون، دست  مسئلۀ پشتونستان 

مذهبی در میان قبایل سرحدی زد و به ترویج  به تاسیس و توسعۀ مدارس 
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ازهرگونه داعیۀ حق طلبی و یا  ائی پرداخت تا ذهن آنها را ایدیولوژی بنیادگر

پافشاری براسالم و  حق تعیین سرنوشت خویش منحرف سازد و فقط با 

عدالتی  اسالمیت به پاکستان هویت بدهند، و از مبارزه برضد استبداد و بی 

  های اجتماعی و سیاسی غافل بمانند.

قبایل روی مدرسه های  پاکستان برای انحراف ذهنیت ناسیونالیستی

کرد و برای مدرسین این مدرسه ها که وظیفۀ تبلیغ  مذهبی سرمایه گذاری 

معاشات بلند منظور شد. روحانیون و  اسالم و جهاد را به پیش می بردند، 

طرف دولت خریداری و  مال امامان که دیدند متاع دینی و مالئی شان از 

و خطبه  و بلوچستان در مساجد حمایت میشود، در سرتا سر مناطق قبایلی 

های دینی در پنج وقت نماز، و خارج از اوقات نماز، بجز از اسالم  و جهاد 

کفار، بحث و سخنی دیگری شنیده و گفته نمیشد. پابندی مردم به اجرای  با 

زیر کنترول مال امامان مساجد و مولوی های مدرسه  مناسک دینی چنان 

یکی از نمازگزاران اهل قریه یک وقت  اه های مذهبی قرارداده شد که هرگ

بازخواست مال امام قرار  به نماز جماعت حاضر نمیشد، مورد سوال و 

جزاهای سختی  میگرفت و اگرعذرش نزد مال امام موجه نمی بود، حتی به 

  نیز محکوم میگردید.

بنابرین روحانیون، برای اولین بار درمیان قبایل سرحدی پاکستان از 

ای برخوردار شدند  و چون این مقام و امتیازات را از  ز و ویژه موقف ممتا

حمایت سازمان استخبارات نظامی  اثر تبلیغ و ترویج اسالم سیاسی با 

میخواستند  و تحصیل در  پاکستان بدست آورده بودند، آنها بقای این وضع را 

  مکاتب عصری را نوعی بی دینی  وکفرتلقی میکردند.

ز ایجاد مدارس مذهبی در مناطق قبایلی و اهداف آی اس ای ا

جهادگران برای جنگ با هندوستان برسر کشمیر،  بلوچستان در کنار تربیت 

پشتونها نیزمی باشد. تابدین وسیله مردم  خنثی کردن احساسات ناسیونالیستی 

آورده  از تعلیمات  و آموزش  قبایل را مشبوع از اندیشه های بنیادگرائی بار 

فرزندان قبایل  عصری به دور نگهدارد. زیرا در اینصورت  های مدرن و
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پشتون و بلوچ  با دسترسی به علوم عصری، مجهز با دانش وعلوم معاصر 

بار می آمدند و آنگاه احساسات ملی گرایانه پیدا میکردند و توجه خود را به  

ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود حقوق و امتیازات  احقاق حقوق 

تقاضا میکردند. مثالً تقاضای ایجاد یک ایالت  ی از حکومت پاکستان بیشتر

پوهنتون هایی در مناطق قبایلی  خود مختار به نام پشتونخوا را با تاسیس 

را، یکجا با ایجاد  مینمودند و تقاضای آموزش به زبان مادری خود ) پشتو( 

ی به زبان نهادهای مطبوعاتی و نشر روزنامه ها و رادیوها و تلویزیونها

پشتو را میکردند و در تمام عرصه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و  

حقوقی را از دولت مطالبه میکردند که برای مردم الهور و  اجتماعی همان 

  داده شده است. پنجاب و اسالم آباد پاکستان 

پاکستان پیوسته میکوشد داعیۀ ملی پشتونخوا را به داعیۀ بنیاد گرائی 

ود  و به همین منظور از طرف جامعۀ جهانی حمایت نش بدیل کند تا مذهبی ت 

حمایت از گروه های مذهبی در افغانستان  سال اخیر به  سی در طول 

حاشیه براند و از طریق  پشتونخوا را به  پرداخت تا گروه های ملی گرای 

د  نجات یاب جدایی طلبی پشتونها  حمایت از گروه هایی چون طالبان از کابوس 

هرگز مائل نیست  و افغانستان را خانۀ امن برای خود بسازد. پاکستان 

آنطرف سرحد از قالب عنعنات قبایلی بیرون شوند و به سیستم  پشتونهای 

ارتباط با جهان خارج آشنائی پیداکنند. بنا براین  دولت مداری و نحوۀ تأمین  

دارای قوت و   ساکن افغانستان پشتونهای  پاکستان هرگز راضی نیست تا 

ساکن ایجنسی های آنطرف  پشتونهای  نظامی باشند که در آینده الگوئی برای 

  خط دیورند گردند؟ 

اکنون هرکس بخوبی میداند که بنیادگرائی اسالمی در مناطق قبایلی 

٪ مردم قبایل پیرو شش  ۹۰تا  8۰است که امروز از  آنقدر رشد و نمو یافته 

فضل الرحمن(، جمعیت  –علماي اسالمی  عیت حزب بنیادگرای اسالمی )جم

جمعیت  علماي اسالم )سمیع الحق(، جماعت اسالمي)قاضی حسین احمد(، 

اهل حدیث، حزب اسالمي و حزب تنظیم اسالمي( یعني دنبال احزاب )متحده 

مجلس عمل( روانند.  در میان این احزاب ششگانه،  دو حزب )جمیعت  
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ی( دارای نفوذ بسیار زیاد اند.  در جمات اسالم العلمای اسالمی، و 

فضل الرحمن  و در ایجنسی های   وزیرستان شمالي و جنوبي نفوذ مولوي 

باشد. مگر در پهلوی  مهمند و خیبر نفوذ قاضي حسین احمد بسیار زیاد می 

این رهبران در وزیرستان جنوبي نفوذ مولوي بیت هللا محسود )بعد از 

محسود( و در ایجنسی باجوړ و سوات نفوذ مرگش نفوذ برادرش حکیم هللا  

قابل یاد آوری است. این چهار رهبر افراطی پشتون هستند و  موالنا فضل هللا 

  پشتونهای منطقه سرمیدهند. با یک صدای شان تمام 

پشتون تبار، ذره یی از احساس اسالمی ایکاش در وجود این احزاب 

از دست رفتۀ شان وجود  برای احقاق حقوق  ملیگرائی و اتحاد پشتونها 

مرکزی دست و پنجه نرم  میداشت تا حال که سالح گرفته  و با حکومت 

به جای آن  میکنند  و برای تحقق شریعت اسالمی در پاکستان می رزمند، 

برای ایجاد پشتونستان و یا برای خود مختاری سیاسی خود و ایجاد تاسیسات 

می رزمیدند  و ال اقل  تدریس زیربنائی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خود  

  خود را بزبان مادری شان از حکومت تقاضا میکردند. به فرزندان 

  :  احزاب ناسیونالیست معاصر پشتون

در حال حاضر پشتونهای ناسیونالیست در پاکستان در دو حزب 

عوامی ملی" برهبری اسفندیار ولیخان  و حزب  سیاسی بنام های "حزب 

خان اچکزی فعالیت میکنند.)درسال  می برهبری محمود پشتونخوا ملی عوا

آنها  در رابطه با  این دوحزب با هم ائتالف نمودند.(  دیدگاه های  ۲۰۰8

دولت پاکستان و افغانستان و  با موضع گیری نهاد های ملکی و نظامی 

پاکستان و همچنان با دیدگاه های احزاب سیاسی اسالمی آنکشور متفاوت  

معتبر  خان اچکزی و اسفندیار ولی هردو به خانواده های  است. محمود 

دیورند تعلق دارند .این دو حزب قومی در  سیاسی پشتونهای آنسوی خط 

باالیی برخودارند.  قابل  صوبۀ سرحد  و بلوچستان از نفوذ  ایالت های 

افراطی بشمول  مخالف جدی احزاب اسالمی و  یادآوری است که هردو رهبر 

آن احزاب مذهبی را متهم به  الرحمن محسوب می شوند  و  موالنا فضل
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هر دوی این شخصیتها مخالف عملیات نظامی  تخریب ملت پشتون می کنند.  

مناطق نوار مرزی میان پاکستان  پاکستان علیه افراطیون مسلح در  حکومت 

ناسیونالیست های پشتون  وزیرستان جنوبی می باشند.   و افغانستان منجمله 

بازسازی دولت فدرال پاکستان را به  نگام اقتدار پرویز مشرف طرح دره

پشتونهای قبایل  پیش کشیدند که هدف اساسی آن را متحد ساختن تمام 

") صوبه   NWFP ") ایالت سرحد شمال غربی( و" FATA سرحدی "

سرحد، یعنی بلوچستان شمالی( در ایالت جدیدی بنام "پشتونخوا" تشکیل  

جدید بخشی از ساختار مجدد فدرالی خواهد بود که در  الت میدهد. این ای

والیات از قدرت کافی برخور دار خواهند  چهارچوب پاکستان دیموکراتیک 

به نظر این ائتالف بعد از آنکه ایالتی بنام پشتونخوا در ساختار جدید  گردید.

حزب ملی عوامی از شناسائی خط دیورند بحیث سرحد  پاکستان ساخته شود، 

پاکستان حمایت خواهد نمود و دولت افغانستان  بین المللی میان افغانستان و 

راستا حرکت کند. درین فاصله  را نیز تشویق خواهد نمود که در همین 

اصالحات عاجل در مناطق  ناسیونالیست های پشتون به توسعۀ اقتصادی و 

افغانستان و  قبایل آزاد، مردم را فرا می خوانند. آنها مدعی اند مرز میان 

ی آرام خواهد شد که موانع در برابر عبور و پاکستان صرف در صورت

پشتونهای هر دو طرف سرحد از طریق شناسایی رسمی مرزهای باز  مرور 

ً در دست  برطرف گردد.  از  آنجائیکه تجارت مرزی  و مواصالت عمدتا

 سرحدات باز بهبود قابل مالحظه ای در پشتونهاست، صلح منطقوی و 

 ۱۵باالخره در تاریخ آورد.  وضعیت اقتصادی مناطق سرحدی به بار خواهد 

نام ایالت صوبه سرحد به "خیبرپشتونخوا" تغییر یافت   صرف  ۲۰۱۰اپریل 

دیورند صاحب نامی شد که بیانگر هویت  و سرزمین پشتونهای آنسوی خط 

امی برخی دیگر از رجال نظ قومی مردم آن نواحی هست. اما آی اس آی و 

گرائی را در میان پشتونها   پنجابی می ترسند که این نام مبادا احساسات ملی 

 ۲۰۱۰دامن بزند و ادعای استقالل  بنمایند.                پایان نومبر
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 مسوبیست ومقاله 

 

 مبارزات  حق طلبانه بلوچها درپاکستان

 
 سوابق مبارزات ملی خلق بلوچ :

ن ازادی دوست ، شجاع وجنگجوی ، بلوچها مثل پشتونها،مردما

مهمان نواز ،انتقام گیر اند. آنهامثل پشتونها به وطن خود عشق میورزند وبه 

دوستی ارج می گذارند و به عهدوقرارخود سخت پایبند اند. با خطر مقابله 

کردن و از ننگ ونام وشرف قومی  خود دفاع کرن یکی  دیگر از ویژ ه 

 گی های زندگی بلوچها است. 

بلوچها از نظر فرهنگ  وتاریخ  و راه و روش زندگی خود بسیار 

زیاد به  پشتونها شباهت دارند. شایدزندگی کردن در همسایگی همدیگر، بسا 

 چیزها را به یکدیگر آنها آموخته باشد. 

بلوچها بیش از هرقوم وقبیل دیگر پاکستان با پشتونها  خود رانزدیکتر 

ات ملی نیزاز  دوستی دیرین میان بلوچها وهم پایه ترمی دانند. در راوی

وپشتونها صحبت شده است، شاهنامه فردوسی ،در داستان کک کهزاد، از 

 همبستگی  این دوقوم  یادمیکند.

 

نخستین زمزمه  های  استقالل خواهی مردم بلوچ با تدویرکنفرانس  

( در اثر تالش های میریوسف علی  All India Baluch)آل اندیا بلوچ

در شهر جیکیب  اباد سند شنیده شد که در آن  ۱۹۳۲دردسامبر  مگسی

اوضاع واحوال کلی بلوچستان تحت استعمار به بررسی گرفته شد. تا این 

زمان انتشار هرگونه نشریه ای در بلوچستان ممکن نبود،مگر میریوسف 

علی در الهورروزنامه یی بنام"ازادی " منتشر کرد وعبدالعزیز کرد، یکی 

کران بلوچ  به حیث نایب مدیر آن نشریه انتخاب گردید. چندسال از روشنف

پیش از این میر عبدالعزیز کرد در دهلی با همکاری  یکی از دوستانش هفته 
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نامه یی بنام "بلوچستان" به چاپ رسانده بود که بیش از دوشماره منتشر نشد 

 وتوسط حکومت بلوچستان متوقف  شد.

اتی را در بین نیروهای سیاسی  روزنامه "آزاد" شوروحال مبارز

مردم دامن زد. دراین نشریه به پایان دادن حاکمیت انگلیس وزوال نظام 

سرداری پرداخته میشد. وخواسته هایی از حکومت بریتانیا وخان کالت 

 ،مطالبه می کرد.بدین معنی که:

 درکالت، مجلسی از نمایندگان انتخابی مردم تشکیل گردد. -۱

مت بریتانیا از مناطق بوالن، کویته، نوشکی، اجاره داری حکو-۲

 ونصیراباد منسوخ شود وبه قالت منضم گردد.

( وچاغی که مناطق Bogtiمناطق لسبیله، خاران،مری، بگتی)-۳

قبایلی  هستند وجزئی از حکومت قالت بشمار میرود، به قالت ضمیمه 

 شوند.

کالت  براثر طرح این گونه مسایل مهم ملی دولت بریتانیا به خان

میراحمدیار خان ، هدایت داد که میرعبدالعزیز کرد را دستگیرکند، مگر 

 ۱۹۳۴خان از گرفتاری او خود داری نمود. بنابرین در جنوری 

میرعبدالعزیز کرد را دستگیرومحکوم به سه سال  زندان ساخت و یکی 

دیگر از فعالین جنبش بلوچ ،خان عبدالصمدخان اچکزای را نیز 

 کرد. دستگیروزندانی

تا این  وقت فضای سیاسی طوری دگر گون شده بود که برخی جوانان 

بلوچ  دست اندرکار مسایل ملی  ازپست های حکومتی خود کناره گیری 

کردندوبلوچستان را ترک  دادند.از آنجمله  میتوان از محمدحسین عنقا، 

 محمدحسن نظامی، نسیم تلوی و...نام برد. محمدحسین عنقا ونسیم تلوی به

کراچی رفتند ودرآنجا با هفته نامه" البلوچ" که زیرنظر موالنا عبدالصمد 

سرباز بچاپ میرسید، همکاری میکردند. پس از گذشت مدتی  آنهاهفته نامه 

دیگری بنام " بلوچستان جدید" منتشرکردند. این نشریه درجهت باالبردن 

 آگاهی عمومی در بلوچستان گام موثری شمرده میشد.

ی بلوچستان بطور کل برخالف میل انگلیسها پیش میرفت اوضاع سیاس

وانتظار بپاشدن یک جنبش عمومی علیه آنان در هرلحظه می رفت.عمال 

استعماری این مسئله را بخوبی میدانستند که قضایا عمدتاً زیر سرمیریوسف 
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علی خان مگسی است وچون سردار قبیله خود نیزبود، نیروهای انگلیسی 

را دستگیر کنند. دراین هنگام خان کالت میریاراحمدخان  نمی توانستند  او

ً ازادی بلوچستان  از قید استعمار  که  گرایشات ملی داشت وقصدش نهایتا

انگلیس بود،وی میریوسف علی خان مگسی را به عنوان نماینده خویش 

ً در باره  برگزید تا به انگلستان رفته با مقامات حکومت انگلیس مستقیما

تان به مذاکره بپردازد. خان کالت در نظرداشت تاپیرامون ازادی بلوچس

بحث وگفتگو شود که در آن، مناطق اجاره ئی می بایست به  ۱8۷۶معاهده 

حکومت کالت مستردشوند.زمانی که میر احمدیارخان قضیه رابا نمایندگان 

حکومت انگلیس مطرح ساخت وتقاضای پاسپورت برای میریوسف علی 

ا  بالفاصله با طرح فرستادن میریوسف علیخان به خان مگسی نمود، آنه

انگلستان موافقت کردند وبدین ترتیب توانستندشر میریوسف علی  خان را 

ً از سرخود کوتاه کنند.بدین ترتیب میریوسف علیخان جهت مذاکره  موقتا

 وبحث روی آزادی بلوچستان روانه انگلستان گردید.

، نیروهای انگلیس محل با رفتن میریوسف علیخان  به انگلستان 

سکونت میریوسف علیخان را قبضه کردند  و پایگاه خود را  درآنجا مستقر 

کردند. وطی بازجوئی خانه وی همه اسناد وکتب ومدارک  او را  آتش  

ً ده  ماه از انگلستان  بازگشت)  ۳۱زدند. میریوسف علیخان پس ازتقریبا

ت گزارش داد. ( وراجع به سفرونتایجش  به خان کال۱۹۳۵جنوری 

میریوسف علی خان  برنامه داشت  تا برای ازادی بلوچستان  جنگ را آغاز 

ماه می  ۳۱کندولی قبل از آغاز این برنامه ، براثر زلزله ایکه درشب 

در کویته رخ داد وشهر را به ویرانه ای مبدل ساخت، جان داد وبعد  ۱۹۳۵

 گشت.از فوت او انجمن "اتحاد بلوچستان "از هم متالشی 

با فوت میریوسف علی خان مگسی،خان کالت  میراحمدیارخان ، 

سخت پریشان گردید،زیرامغزمتفکری را از دست  داده بود که هر لحظه 

میتوانست با او مشورت نماید وبه حل مشکالت خویش بپردازد.مرگ یوسف 

علیخان، خالئی را درفضای سیاسی بلوچستان بوجود آورد واز این بایت 

در صدد آزادی میرعبدالعزیزکرد برآمد، تا اینکه پس از گذشت خان کالت 

یک سال وپنج ماه در زندان،  عفو گردید وپس از ازادی باخان کالت 

مالقات نمود وباهم پیرامون جنبش ملی بلوچ به بحث وتبادل نظرپرداختند. 
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، حزب ملی ایالت کالت توسط میرعبدالعزیزکرد ۱۹۳۷درتاریخ پنج فبروری

ی شد.حزب ملی توانست پس ازمدت زمانی کوتاه، از نفوذ واعتبار پایه ریز

ویژه ای بین روشنفکران وتوده های بلوچ برخوردار گردد. حزب ملی 

همچنان عالوه برمبارزه با نیروهای اشغالگر، نظام سرداری  را نیز مورد 

حمله قرار می داد. حزب ملی ازتجربیات گذشته درس می  گرفت  وبدین 

به اصالح اشتباهات زیادی شد.مالیاتهای غیرقانونی براثرتالش شکل موفق 

های حزب ملغی شدند.به پاس همکاری خان کالت، میراحمدیار خان با 

عنوان خان اعظم را به  ۱۹۳8برنامه رادیکال حزب، حزب ملی در سال 

 وی داد.

صدراعظم  کالت فرمانی صادر کرد ۱۹۳۹جون  ۳۰به تاریخ 

ه ایالت کالت غیر قانونی اعالم نمود.رهبران فعال وحزب ملی را در محدود

آن از قبیل ملک عبدالرحیم خواجه خیل، میرغوث بخش بیزنجو، عبدالکریم 

شورش،مهرگل خان نصیر و... از قالت اخراج شدند. حزب سپس پایگاه 

خویش را به کویته انتقال داد وبرفعالیت هایش افزود.این تحوالت مصادف 

انی دوم که بدین منظور برطبق الیحه دفاع هند کلیه بود با آغاز جنگ جه

فعالیتهای سیاسی در هندوستان ممنوع گشتند. اما حزب ملی به فعالیت های 

 خود به حزب شکل زیرزمینی ادامه داد.

پس ازختم جنگ جهانی دوم، رهبران تبعیدی حزب ملی تصمیم گرفتند 

واهر لعل نهرو رئیس تا در کنفرانس خلقهای ایاالت هندوستان که در آن ج

وشیخ عبدهللا به عنوان معاون وی برگزیده شده بودند.شرکت نمایند. هیئتی 

متشکل از خواجه خیل،میرغوث بیزنجو،ملک فیض محمد وگل خان نصیر 

( و جی پور Jodpoorدر کنفرانس هایی که در جودپور)

(Jeepoor ودهلی ترتیب یافت، حضور یافتند ودرمورد مشکالت،)

واستقالل شبه قاره هند بحث وتبادل نظرکردند وپیشنهاداتی ارائه  بلوچستان

 نمودند.

خان کالت،درمبارزه برای استقالل بلوچستان فعال بود. بدین لحاظ در 

با وکیل معروفی بنام محمدعلی جناح رهبر "مسلم لیگ"روابطی  ۱۹۴۶سال 

سال  برقرارکرد. محمدعلی جناح بعدا بعنوان بانی پاکستان مشهور شد.در

خان کالت یاد داشتی را که در رابطه با موقعیت مخصوص کالت  ۱۹۴۶
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بود توسط محمدعلی جناح تقدیم هیئت اعزامی کابینه بریتانیا نمود. این یاد 

داشت در ضیافت شامی که به افتخار خان کالت ترتیب یافته بود،تقدیم هیئت 

وظایف ایالت های پارلمانی بریتانیا شد.در این یادداشت آینده کالت وحقوق 

تابعه کالت از جمله :لسبیله،خاران ونواحی اجاره ای  ووظایف ایالت های 

تابعه بود. در رابطه با ماهیت مستقل خان  نشین کالت در این یاد داشت 

چنین آمده بود"چندین نماینده بریتانیا قالت را به عنوان یک کشور مستقل 

 ومقتدر توصیف نموده اند.

( که یکی از رهبران مسلم Chandrigarکر)چندری۱۹۴۶درسال 

صدراعظم  پاکستان شد( در یاد  ۱۹۵۷لیگ ووکیل معروفی بود)وی درسال 

داشت خود راجع به کالت مستقل واینده  آن می نویسد:" کالت یکی ازایالت 

های هندوستان نیست وفقط بخاطرموقعیت جغرافیائی اش در مرز هندوستان 

بریتانیا شده، مانند کشورهای ایران وافغانستان مجبور به برقراری روابط با

است واین کشور اصالً تصمیم به شرکت در روابط فدرال حکومت  ویا 

حکومت های متوالی بریتانیا در هندوستان ندارد وبنابرین بنده از عالی 

 تقاضا دارم استقالل کالت را اعالم دارد."  Lord plitak lorensجناب

کومت کالت بیانیه ای صادر مینماید که ح ۱۹۴۷اپریل ۱۱در روز 

در آن به قانون اساسی حکومت مستقل کالت ومواردی همانند اقلیتها ورفاه 

عمومی اشاره شده بود. در رابطه با سیاست خارجی  وچگونگی برخورد 

در آینده حکومت کالت، حقوق کامل » محمدعلی جناح با آن چنین آمده است:

اخلی وخارجی دار ا خواهد بود. ایجاد روابط  یک دولت مستقل را در امور د

از طریق قرارداد های دوستانه  با دولتهای همسایه مسلمان افغانستان،ایران 

ً پاکستان و همزمان با هندوسایرکشورهای  وکشورهای عربی ومخصوصا

جهان رابطه دوستانه برقرارخواهدکرد وبه عقد قرارداد خواهد پرداخت، 

باید از این حقیقت آگاه باشند که سیاست های خان همچنین مردم بلوچستان 

قالت ومحمدعلی جناح با استقالل کالت وپس دادن مناطق اجاره ای وادغام 

 «مناطق قبایل به ایالت کالت موافقت واطمینان هرنوع کمک را نموده است.

 : تاسیس پاکستان

 Lord، تقسیم هندوستان بوسیله لردمونت بتن)۱۹۴۷روز سوم جون 

Mount Baten اعالم شد. دراین اعالمیه مسئله استقالل خان نشین کالت )
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 ۱۹۴۷اگست  ۱۴مورد قبول واقع گردیده بود. در نتیجه این سیاست، روز 

قراردادن بین نماینده دولت بریتانیا،حکومت پاکستان وحکومت کالت منعقد 

اگست اعالم شد.بند یکم این قراردادخاطر نشان میسازد  ۱۱گشت  و روز 

که حکومت پاکستان، کالت را به عنوان یک کشور مستقل وآزاد که روابط 

دوجانبه با حکومت بریتانیا دارد ودرجه اهمیت آن با دیگر ایاالت هند 

 متقارب است ، می شناسد.

، استقالل ۱۹۴۷اگست  ۱۲یکروزبعد از اعالم این قرارداد یعنی 

استقالل کالت، کالت بوسیله خان کالت اعالم شد. همزمان با اعالم 

شهرداری کویته وشاهی جرگه)شورای ریش سفیدان انتصابی حکومت 

انگلیس هیچ گونه اختیاری از جانب مردم نداشت( که از قبیل تصمیم گرفته 

بودند بلوچستان  را با پاکستان متحد کنند، اعالم الحاق با پاکستان نمودند. 

کالت، خان کالت  بالفاصله بعد از اعالم استقالل کالت بوسیله حکومت

اعالم تشکیل یک پارلمان وبرگزاری انتخابات رانمود.این اولین نمونه 

انتخابات درتاریخ بلوچستان بود .هرچند که حزب ملی تا آن زمان یک حزب 

غیر قانونی بود،اما اعضای آن بشکل منفر در انتخابات شرکرت کردند واین 

سازد واین موضوع کرسی را از آن خود  ۵۲کرسی از  ۳۹حزب توانست 

 باعث شگفتی حکومت کالت شد.

نمایندگان بریتانیا ومحمدعلی جناح به قراردادهای گذشته خویش پشت 

کردند وفشار زیادی برخان کالت وارد می ساختند تا به پاکستان ملحق شود. 

خان کالت نهایت کوشش خود را بکار میگرفت تا مسئله را به شیوه ای 

جلسه ایوان پائینی  ۱۹۴۷دسامبر ۱۳اید. روزمسالمت آمیز حل وفصل نم

پارلمان برگزارشد. پارلمان از دوایوان تشکیل میشد.ایوان پائینی )عام( 

وباالئی)خاص(، خان کالت خطاب به نمایندگان در مورد این مسئله فرمود:" 

وقوف کامل به این حقیقت دارم که مشکالت بخصوصی بین ملت من)بلوچ( 

ان وجود دارد که در اثر آن مردم من عالئم نگرانی وحکومت خدادادی پاکست

را اظهار می کنند. از شما میخواهم که آرام باشید واطمینان می دهیم که 

 مسایل شما وپاکستان در فضایی از محبت وبرادری اسالمی حل خواهندشد."

نخست وزیر ، ووزیرامور خارجه دولت  ۱۹۴۷دسامبر ۱۴بناریخ 

لس، در مورد مسئله الحاق خطاب  کردند. آنها کالت در ایوان پائینی مج
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جنبه های قانونی مسئله را توضیح دادند. بعداً میربخش بیزنجوسخنرانی 

طوالنی  یی برعلیه   مسئله الحاق ایراد نمود. بعد از پایان سخنرانی 

بیزنجو، تنی چند از اعضاء حزب ملی ضمن مخالفت بابرنامه  الحاق، 

که مناطق اجاره ای وقبیله ای وسایر مناطق  ازحکومت پاکستان خواستند

بلوچ نشین که در سندوپنجاب وسرحد وجود دارند، را به بلوچستان مستر 

 ۱۹۴8جنوری  ۴دارند.  دراین اوضاع واحوال، ایوان باالئی پارلمان در

جلسه یی تشکیل داد که تمامی سرداران بلوچ در آن  شرکت داشتند. بارد 

تمام اعضاء ایوان باالئی، هنگام قطعنامه ای به تصور الحاق به پاکستان 

تصویب رساندند که در آن چنین آمده است:" این مجلس تمایل الحاق به 

 پاکستان را بعلت بخطر افتادن استقالل  ملت بلوچ ندارد."

فرماندار کل پاکستان نامه ای به خان کالت نوشت  ۱۹۴8دوم فبروی

پاکستان  را بپذیرد. در هفدهم مارس واز وی خواست تابدون تاخیر الحاق به 

الحاق ایاالت خاران، مکران، لسبیله به تصویب حکومت پاکستان  ۱۹۴8

 ۲۷رسید، هرچند که این ایالت جز وقلمرو حکومت کالت بودند. روز 

خان کالت تسلیم فشار بیش از حد حکومت پاکستان شد  ۱۹۴8مارس

ازانضمام کالت به  وانضمام غیرمشروط با پاکستان  را قبول کرد. پس

پاکستان،میرغوث بخش بیزنجو، میر عبدالعزیز کرد ودیگرفعالین حزب ملی 

یا زندانی شدند ویا درخانه تحت نظرقرارگرفتند ویا ازکشور اخراج شدند. 

دراین زمان شاهزاده عبدالکریم برادر کوچک خان کالت که والی مکران 

 بود علیه حکومت پاکستان شورید.

عالیت های حزب ملی عبدالکریم علیه حکومت بدلیل گسترش ف

پاکستان، سران رژیم از طریق واردساختن فشار به خان کالت، وی را 

واداشتند تا حزب ملی وشاهزاده عبدالکریم را متمرد ویاغی بخواند وفعالیت 

گروه شورشی وارد  ۱۹۴8می  ۲۶های شان را ممنوع اعالم دارد. درتاریخ 

ای خود را در منطقه شورابک مستقر نمودند.اما افغانستان شدندوپایگاه ه

حکومت افغانستان نتوانست حضور شاهزاده  وحزب ملی را درخاک خود 

تحمل نماید. حکومت افغانستان به آنها دستور داد تا افغانستان را ترک 

 8گویند. تحت این شرایط شاهزاده عبدالکریم ورهبران حزب ملی روز 

تند وخود را تسلیم قوای نظامی پاکستان از افغانستان برگش ۱۹۴8جون 
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نمودند. شاهزاده عبدالکریم ودوستانش توسط حکومت پاکستان باز داشت 

در زندان بسر  ۱۹۵۵وبه زندانی دراطراف کویته انتقال یافتند. آنها تا سال 

 بردند وسپس ازاد گشتند.

 مبارزات بلوچها بعد از تشکیل پاکستان

کریم  همراه با یکی از مبارزین بلوچ شاهزاده عبدال ۱۹۵۵در جوالی 

،محمدحسین عنقا از زندان ازاد شد وهردوی آنها بالفاصله به کراچی  رفتند 

واز کلیه نیروهای ملی  بلوچ دعوت کردند تا بمناسبت بحث وتبادل 

نظرپیرامون مسایل سیاسی بلوچستان گرد هم آیند. نتیجه این گرد همآیی 

ردم)استان کل( بود. اساس وپایه این حزب تشکیل جریانی به عنوان حزب م

با جریانات قبلی همانند"انجمن اتحادیه بلوچستان" و" حزب ملی کالت" 

ً یکی بود وفقط این تفاوت در برنامه شان مشاهده میشد که  جمله  تقریبا

آزادی از قید استعمار انگلیس، حذف وبجای آن مسئله پاکستان وحقوق توده 

 ه شد.های مردم بلوچ گمجانید

جلسه یی متشکل از احزاب  ۱۹۵۶نومبر ۳۰همچنین به تاریخ 

وسازمانهای مترقی ایالتهای گوناگون پاکستان، به ابتکار میان فخرالدین، 

درالهورتشکیل شد. دراین جلسه نمایندگان"استان کل" نیز شرکت داشتند. در 

جریان این دیدار همگی به توافق رسیدند که تحت عنوان یک حزب واحد 

( که بعداً به National Party of Pakistanیعنی حزب ملی پاکستان)

حزب عوامی ملی پاکستان تغییر نام داد،مبارزات خویش را ادامه دهند.از 

سوی دیگرمردم بلوچستان خود را برای جنگ منظم با رژیم پاکستان آماده 

خان کالت، از تمامی نمایندگان مجلس  ۱۹۵8می ساختند. در ماه اکتوبر 

دعوت به عمل آورد تا درگردهمآیی بمناسبت بحث وبررسی پیرامون مسئله 

مورد تائید  ۱۹۴۷اگست  ۴بلوچستان  شرکت نمایند. در این نشست، معاهده 

مجدد قرارگرفت. همچنین شرکت کنندگان دراین جلسه پای فشردند که دو 

حکومت کالت وپاکستان باید برطبق همان معاهده عمل نمایند وآزادی 

وچستان پذیرفته شود.حکومت پاکستان از پذیرفتن این خواست عادالنه بل

وبرحق مردم بلوچستان سرباز رد وخان کالت  را دستگیر وزندانی ساخت. 

بدنبال این برخوردپرچم پاکستان در کالت بزیر کشیده شد وبجای آن پرچم 

بلوچستان برافراشته شد.درچنین شرایطی جنگ شدیدی بین بلوچها وارتش 
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اکستان درگرفت که سبب شهادت تعدادی از بلوچها گشت وعده یی نیز به پ

 کوه ها متواری شدند. از نیروهای دولتی نیز شماری به هالکت رسید.

حکومتگران پاکستان با حیله ونیرنگ توسل جستند وپیشنهاد پایان 

جنگ وآغاز مذاکرات دادند.آنها مسئله اسالم وقرآن رامطرح ساختند که ما 

مسلمانیم و.... ازین طریق به فریفتن بلوچها برآمدند.افراد مسلح بلوچ همه  

نفر از انان  ۲۰۰جهت مذاکره از کوه پائین آمدند. دراین هنگام  بیش از 

توسط قوای نظامی پاکستان دستگیر شدند.از این عده هفت نفر در جوالی 

یگر در زندانهای پاکستان به دار ویخته شدند ونوروز خان یکی د ۱۹۶۰

در زندان جان باخت. دراین زمان ایوب خان  ۱۹۶۴مبارزین بلوچ درسال 

 زمام اموررا در پاکستان برعهده داشت.

به شکست انجامید، اما  ۱۹۵8گرچه جنگ بلوچهابا پاکستان درسال 

بیکار نه نشستند وجهت کسب حق تعیین سرنوشت مبارزه خویش را ادامه 

مبارزه مسلحانه  ۱۹۶۴د ودر سال دادند.بلوچهاموفق به تجدید قوا شدن

دیگری  را سازماندهی کردند. این جنگ که از مناطق قبایلی بلوچستان 

شروع شده بود، بوسیله عطاء هللا مینگل، خیربخش مری، وشیرمحمدمری 

ادامه پیدا کرد، ارتش پاکستان  ۱۹۶۹رهبری می شد.این جنگ که تا سال 

یط ، میرغوث بخش  بیزنجو موفق  به درهم شکستن آن نشد. دراین شرا

خود را در گیرمبارزات نظامی نمی کرد وبه فعالیت سیاسی اشتغال داشت. 

 همچنین رهبری "حزب عوامی ملی پاکستان" را در بلوچستان عهده داربود.

وضعیت پاکستان روبه بحرانی شدن می رفت، توده های مردم در 

هرات می زدند. اکثرشهر های بزرگ علیه حکومت ایوب خان دست به تظا

در نتیجه برای حفظ پاکستان ناچار بودند تغییراتی در دستگاه رهبری آن 

یحیی خان را به عنوان جانشین  ۱۹۶۹کشور بدهند وبه همین منظور درسال 

 ایوب خان برگزیدند وزمام امور را به وی سپردند.

یحیی خان دستور داد تا جنگ پایان یابد وانتخابات آزاد برگزار 

انجام شد. در  ۱۹۷۰نتخابات طی روزهای هفتم الی هفدهم دسامبرگردد.ا

بنگالدش که تا آن زمان جزو پاکستان بود، حزب "عوامی لیگ" برهبری 

کرسی پاکستان را در پاکستان شرقی  ۱۰۰کرسی از  ۹۹مجیب الرحمن، 

بدست آورد. حزب عوامی ملی پاکستان اکثریت اراء را در بلوچستان  و 
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آن خود ساخت. حزب مردم به رهبری ذوالفقارعلی بوتودر ایالت سرحد از 

 ایالت پنجاب کامیاب شد.

رژیم پاکستان قصد نادیده گرفتن اراء مردم بنگالدش را داشت، 

درنتیجه مبارزه ای شدید وخونینی بین ارتش ومردم بنگالدش 

درگرفت.همزمان با این، ارتش وابسته به پاکستان درگیر جنگ باهندوستان  

ود واین قضیه به نفع بنگالدش تمام شد.جنگ بنگالیها با ارتش پاکستان نیز ب

ً به استقالل بنگالدش منجر  که تلفات جانی فراوانی به همراه داشت، نهایتا

شد. درچنین وضعیتی که ارتش پاکستان از هند شکست خورده وبنگالدش 

دعوت شد استقالل یافته بود، از ذوالفقار علی بوتو رهبرحزب مردم پاکستان 

به عنوان  ۱۹۷۱دسامبر ۲۰تا کنترول کشور را در دست گیرد. بوتو روز

 صدراعظم  پاکستان برگزیده شد.

بوتو ازاحزاب اکثریت در بلوچستان وصوبه سرحد تقاضای همکاری 

نمود وباحزب عوامی ملی  که اکثریت را در پارلمان های ایالتی سرحد 

قراردادی با  ۱۹۷۲مارچ  ۶ریخ وبلوچستان احراز کرده بود، مالقات وبتا

 آنان بشرح زیر امضاء کرد:

اگست، روزی که مجلس ملی  ۱۴قانون حکومت نظامی از روز  -۱

 برای پیش نویس قانون اساسی جلسه دارد، منحل خواهدشد.

مرکز با مشورت حزب اکثریت در دوایالت بلوچستان وسرحد، -۲

 والیان را مقرر خواهدکرد.

الت ها براساس اکثریت پارلمانی تشکیل خواهد دولت در مرکز وای -۳

شد.عوامی ملی وجماعت علمای اسالم در سرحد وبلوچستان تعیین 

میشوند.)الزم به یاد آوری است که دوجریان"حزب عوامی ملی" و"جماعت 

علمای اسالم" بخاطر اینکه رای بیشتر در مقابل حزب مردم پاکستان داشته 

 بودند.(باشند، باهمدیگر ائتالف کرده 

با امضائ این قرارداد، حزب عوامی ملی توانست حکومت های 

خودمختار را در بلوچستان وسرحد تشکیل دهد. در اصل، این قرارداد به 

بوتو تحمیل شده بود، زیرا تن دادن به تشکیل حکومت های خودمختار در 

پاکستان ازماهیت وی خارج بود.بدینصورت نیروهای ملی ودموکرات بلوچ 

ن حکومت خودمختار را درتاریخ پاکستان تشکیل دادند. میرغوث بخش  اولی
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بیزنجو به عنوان اولین حکمران بلوچستان خود مختار وعطاء هللا مینگل به 

 سمت صدراعظم ایالت بلوچستان برگزیده شدند.

مینگل قصد داشت تا درگام نخست  مشکل بیکاری را حل کند، بدین 

ومی  به ایالت خود بازگردند وتحصیل منظور میخواست کارمندان غیر ب

کردهای بلوچ که تا آنزمان بیکار بودند، جای شان را پرکنند.حکومت 

خودمختار نسبت به مسایل فرهنگی مردم بلوچ نیز اقداماتی بعمل 

آورد.کتابهای زیادی به زبان بلوچی به چاپ رسانید ولی نتوانست زبان 

ان اردو بازهم بجای زبان بلوچی را درایالت بلوچستان رسمی کند وزب

بلوچی تدریس میشد. باوجودیکه این اقدامات هنوز شکل اشکاری بخود 

 نگرفته بود، مگر سبب نگرانی اسالم اباد و تهران گردید.

، سازمان  استخبارات  پاکستان باکشف مقداری سالح ۱۹۷۳در 

ساخت شوروی  در سفارت خانه  عراق دراسالم اباد ، بهانه خوبی بدست 

کومت پاکستان داد تاحزب عوامی ملی را متهم بسازد که این اسلحه را برا ح

ی ازادی بلوچستان  بدست آورده است. حزب عوامی ملی  این اتهام را 

بشدت رد کرد وحکومت عراق نیز که دراین هنگام با ایران درجنگ بود 

اعالم کرد که این اسلحه برای ازادی بلوچستان   ایران بوده وهیچگونه 

ربطی به حزب عوامی ملی بلوچستان  پاکستان ندارد. اما اسالم ابادکه دنبال 

بهانه می گشت این اعالم عراق را نادیده گرفت  وحکومت  مینگل را متهم 

به ایجاد جنگ داخلی کردوبدین بهانه   حکومت بلوچستان  را منحل  اعالم 

ای  مسلح نیروه ۱۹۷۳فروری  ۱۵نمود ودستور هجوم بر بلوچستانداد.در

پاکستان  به بلوچستان سرازیرشدند.  واکثر اعضاء پارلمانی بلوچستان از 

جمله میرغوث بحش بیزنجو حاکم بلوچستان، سردارخیربخش مری) رئیس 

 شعبه بلوچستان حزب عوامی ملی( بازداشت وزندانی شدند.

براثر این اقدام توطئه گرانه پاکستان، بلوچهای ازادی خواه  به پا 

تشکیل دادند وبا «  جبهه آزادی بخش بلوچستان»وجبهه ای را بنام  خاستند

هزار نیرو نظامی پاکستان تحت ۲۵۰۰۰نیروهای پاکستان به نبرد پرداختند. 

حمایت قوتهای هوائی آن کشور وهلی کوپترهای توپدار به سرکوب مبارزین 

ر  هزارنف ۱۳بلوچ پرداختند.  تلفات نیروهای دولتی دراین جنگ در حدود 

برآورد شدند. از تلفات شورشیان بلوچ آمار دقیقی در دست نیست، اما بنابر 
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هزار نفر بالغ  ۵۳گزارش های نیروهای نظامی پاکستان  تلفات بلوچها به 

 شد. 

لشکر کشی های حکومت پاکستان به مناطق سر حدی پشتون وبلوچ 

بب وهجوم به حریم زندگی سیاسیون بلوچ  وپشتون وتاراج هستی شان س

میر گردید که ده ها هزار بلوچ وپشتون راهی افغانستان گردند.از آن میان 

خیر بخش مری که بیشتر زیرضربات حکومت پاکستان قرار گرفته بود 

مجبورگردید با جمعی از سران قبایل مری  به افغانستان مهاجرت کند . 

مهاجرت واقامت خیر بخش مری در افغانستان از زمان جمهوری داودخان 

 تا اواخر حکومت نظامی جنرال ضیاالحق ادامه یافت. 

حکومت جمهوری  افغانستان  برهبری داودخان  از بلوچها حمایت 

نمود ودر دروالیات هلمند وقندهار برای شورشیان بلوچ  سکونت داد، ولی 

زمانی که حکومت پاکستان دست به تجهیز واعزام برخی از عناصرخود 

اوود خان منجمله )گلبدین حکتیار، ربانی خواه افغانی بر ضد رژیم  د

واحمدشاه مسعود( پرداخت وآنها را به داخل کشوربرای  تخریبات  در 

لغمان وپنجشیروبغالن وننگرهار ودیگر والیات فرستاد،وآنها دست  به 

اخالل امنیت زدند، داودخان  خطر برای رژی را درک کرد وبراثر 

ر صدد تجدید نظر برپالیسی مشورت های برادرخود سردار نعیم خان د

خارجی حکومت خود با پاکستان افتاد، .با وساطت شاه ایران وعربستان 

سعودی  برای  دریافت راه حل مخالفت با پاکستان، از حمایت بلوچها   

 دست گرفت واز آنها خواهش نمود دوباره به وطن  خود برگردند.

لحق ساقط از سوی ژنرال ضیاء ا ۱۹۷۷حکومت بوتو نیز درجوالی 

شد وکلیه رهبران بلوچ از زندان ازادگشتند.)رک: تاریخچه جنبشهای ملی  

 8۲، ص ۱۳۶۶بلوچستان، از انتشارات سازمان جنبش خلق بلوچ ،چاپ 

 ببعد(

 شورش های  کنونی بلوچها:

شورشهای بلوچها ، برعکس شورشهای تندروان پشتون )که 

اطق خود هستند(، رنگ خواستاربرپائی حکومت دینی وامارت اسالمی درمن

وصبغه ملی  دارد. چه  آنها برای آزادی وخودمختاری واحقاق حقوق مدنی 

واقتصادی وفرهنگی وبهداشتی  خود با دولت مرکزی میرزمند. آنان می 
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گویند که دولت درآمد گاز طبیعی و دیگر منابع بلوچستان را ضبط میکند و 

 ن اختصاص میدهد.مقدار بسیار کمی از این درآمد را به بلوچستا

بلوچستان بزرگترین ایالت از لحاظ وسعت خاک و از نظر منابع 

طبیعی ثروتمندترین و یکی از تولید کنندگان عمده گاز طبیعی پاکستان 

محسوب می شود. ولی مردم بلوچستان  فقیرترین مردم آنکشوربه شمار 

بندر میلیون نفر یعنی کمتر از نصف جمعیت  ۶میروند. جمعیت آن  تنها 

 کراچی است. 

مهمترین بندر تجارتی بلوچستان بندر گوادر است. دولت پاکستان 

اکنون در نظر دارد تسهیالت و تجهیزات بندر گوادر را افزایش داده و با 

احداث یک شاهراه، این منطقه را به افغانستان و کشورهای آسیای میانه 

ای هم برای  وصل کند.با اجرای این پروژه ها بلوچستان اهمیت تازه

پاکستان و هم دیگر کشورهای منطقه کسب میکند و مشکل از همین جا 

شروع می شود. از نظر رهبران ملی گرای بلوچستان توسعه بندر گوادر و 

احداث شاهراه تنها به نفع دولت مرکزی تمام می شود و بلوچ ها سودی از 

ت مرکزی آن نخواهند برد.ده ها سال است که ملی گرایان بلوچ بر دول

اعتراض کرده و ادعا میکنند که اسالم اباد به رفاه ایالت بلوچستان توجهی 

 ندارد و فقط همه چیر را برای یک قوم ) پنجابیها( اختصاص داده است.

سالهاست که روشنفکران ملیگرای  بلوچ در چهار حزب سیاسی برای 

 رتند از :بدست آوردن حقوق وازادیهای ملی خود می رزمند. این احزاب عبا

 تحت رهبری دكتر حي بلوچ .BNM/Hجنبش ملي بلوچستان)حي(   -

   BNPتحت رهبری سردار اختر مینگلحزب ملي بلوچ  -

 تحت رهبری اكبر خان بوگتي  JWPحزب جمهوري وطن  -

  JAHجمعیت الحدیث  - تحت رهبری ساجد میر     

حق طلبانه  میالدی درزمان ذوالفقارعلی بوتو مبارزات  ۱۹۷۰در دهه 

بلوچها شدت اختیار نمود که درآن وقت ، رهبری نهضت بلوچ ها را 

میرخیر بخش مری ، میر غوث بخش بزنجو ، عطاهللا خان مینگل و نواب 

 محمد اکبر خان بوگتی به عهده داشتند . 

حکومت بوتوپس از جداشدن بنگله دیش از پاکستان، اگر از یکسو در 

مظلوم واسیر پنجه خصم می خواند، در  مناسبات بین ا لمللی خود را



 293     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

مناسبات داخلی با خشونت دست به کار شد وعمال" فورمول " یک یونت" را 

روی دست گرفته رهبران نشنل عوامی پا رتی بلوچ هارا درصوبه سرحد به 

اتهام اینکه در تو طئه مشترک با شوروی وافغانستان می خواهند پاکستان 

ً در راتجزیه کنند روانه زندان ک به مداخله  ۱۹۷۳رد وافغانستان را  رسما

 متهم نمود . 

در مورد وضع کنونی جنبش بلوچها، آقای داکترروستار تره کی 

به این سو ، ناسیونالیست های  ۱۹۴۷مینویسد که: از تاسیس پاکستان در

بلوچ الاقل سه جنگ را در مقابله  با فوج پاکستان تجربه کرده اند. بلوچ ها 

مختاری بیشتر اداری و توزیع عادالنه ثروت های طبیعی  خواستار خود

قلمرو خود  هستند . ازده سال به این سو قرارداد استخراج طآل و مس به 

مبلغ ابتدایی یک ملیارد دالر با کمپنی های کانادایی  و چلی امضا شده است 

. طبق پیش بینی ازین معادن سالیانه دوصد هزار تن مس وچهارصدهزار 

 تولید خواهد شد . سه هزارشغل ایجاد خواهد گردید و سهم  اونس طال

 فیصد خواهد بود.  ۲۵حکومت محلی  بلوچ از مجموع عواید 

چین با رشد سریع اقتصادی خود در این اواخربه استفاده وسیع از 

چشم دوخته است . این کشور تا حال ملیون ها دالر برای  « گوادر » بندر 

ت .  ازین گذشته بلوچستان معبر ومسیر طبیعی اعمار بندر مصرف کرده اس

 خطوط لوله های گاز و نفت آسیای مرکزی به بحر هند به حساب می آید . 

آقای مهشید محقق افغان درمقاله ای در مورد بلوچها مینویسد: 

میالدی  ۱۹48بلوچستان به دنبال خروج بریتانیا از شبه قاره هند در سال »

اهی به استقالل دست یافت؛ اما این اقلیم در شمسی( برای مدت کوت ۱۳۲6)

جریان حمله پاکستان به آن در همان سال به پاکستان ملحق شد. این همان 

بخش سوم است. قومیت بلوچ به دنبال این رویدادها بروز کرد. مطالبات 

زمامداران .استقالل طلبانه بلوچ ها ناشی از همین بعد قوم گرایی است

با پشتون های سرحد و بلوچستان دارند. از همین رو پنجابی دشمنی پیشینه 

این شهروندان این دو ایالت از لحاظ نداشتن زیر ساخت های اقتصادی رنج 

می برند و بیشتر به دو ایالت پنجاب و کراچی وابسته اند؛ زیرا تمام پروزه 

های و فابریکه های تولیدی و صنعتی پاکستان در همین دو ایالت ساخته شده 

در این مدت نه تنها توجه به بازسازی زیر ساخت های اقتصادی این دو اند. 
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ایالت نشده؛ بلکه تالش کرده اند تا این دو ایالت را قربانی برنامه های کالن 

یک  –اقتصادی و راهبردی خود مانند بند باال باغ و دهلیز"یک کمربند 

تواند ساختار  طرحی است که می« یک جاده  -یک کمربند»جاده" نمایند. ایده 

تجاری دنیا را تغییر دهد و باعث افزایش حجم و ارزش تجارت در دنیا شود 

ترین حامی این طرح است. ...از این رو چین به  ترین و مهم و چین اصلی

دلیل حساسیت های منطقه یی و موجودیت اختالف ها میان این کشور و 

آن است تا با پاکستان و مخالفت بلوچ ها با حکومت پاکستان، در صدد 

استفاده از امکانات گوناگون پشتون های سرحد و بلوچ ها را برای قبولی 

 «این پروژه راضی نماید. 

( www.ariaye.com/dari۱5/siasi/mashid8.html) 

 

تطبیق پالن های ره امریکا به بلوچستان به مثابه حلقه مهم زنجی

   .ا درب دخول به افغانستان میداند، در منطقه نگاه میکند وآنرژیوپولتیک خود

بلوچستان با داشتن موقعیت پر اهمیت ژیوپولتیک عرصه رقابت پنهانی به 

قصد توسعه نفوذ میان امریکا و چین  را در منطقه تشکیل میدهد . قوت رو 

ن وضع افزوده است . درین میان به افزایش  جنبش ملی بلوچ به بغرنج شد

بیند و  پاکستان در عقب  جنبش ملی گرایی ،  دست خارجی)هند( را می

برای ایجاد وزنه مقابل ، پیوند های ستراتژیک را با چین هرچه بیشتر 

 88تقویت میکند.

ببعد( آزادی خواهان بلوچ با پیروی ۱۹۹۹در عهد حاکمیت مشرف )  

" ) پنجابی ها ( ، دست ستی یک قوم خاصبرضد زورگوئی و باالداز شعار"

به مبارزات مسلحانه زدند و چندین مرتبه جنگ های خونینی بین نیروی 

آزادیخواهان بلوچ و نظامیان دولت پاکستان صورت گرفت. مرکز عمده 

عملیات مسلحانه جبهه آزادیخواهان بلوچ را مناطق دیره بوکتی ، به رهبری 

شرقی بلوچستان ، یعنی کوهلو و بارکان ، نواب اکبر خان بوکتی و مناطق 

 تشکیل میداد . میر باالچ خان مری تحت رهبری

                                                 
۸۸
 جرمن آنالین -روستار ترن کی،تاً یر ضابطه های ییوپولتیک برادامه جنگ در افغانستان،پورتا  افغان - 

http://www.ariaye.com/dari15/siasi/mashid8.html
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نواب اکبر بوگتی، در جریان مبارزات دراز مدت قبایل بلوچ، با نفوذ 

ترین رئیس قبیله در منطقه محسوب می شد که خواستار خودمختاری برای 

رد با دولت مرکزی بلوچستان بود. از دو سال قبل پیکارجویان بلوچ دربرخو

، خطوط راه آهن، نیروگاه های برق و سایر تاسیسات مهم کشور را هدف 

 ۲۰۰۶حمله قرار داده اند. نیروهای نظامی پاکستان در ماه اگست سال

یک نبرد  میالدی با کشف سنگرگاه نواب اکبر بوگتی رهبرجنبش بلوچ ، در

ل کوه های جنوب هزاران تن بمب بر سنگرگاه او در د مسلحانه با ریختن

غرب پاکستان وی را به قتل رساندند.و برخالف سنن اسالمی ،بدون تسلیمی 

 او را به خانواده یا هوادارنش،  توسط نظامیان دولتی به خاک سپرد.  جسد

با کشته شدن نواب اکبر خان بکتی  دوتن از جوانان  آزادیخواه  از 

اکبر خان  نواب)نواسه  کتیوتی و مری هریک براهمداغ ب  گوخانواده های ب  

کتی مرحوم( و میر باالچ خان مری) فرزند میر خیر بخش مری ( رهبری وب

میر باالچ خان مری  و براهمداغ جبهه آزادیبخش بلوچ را به عهده گرفتند . 

دو رهبر جوان جبهه آزدایبخش بلوچ ها در طول یکسال در تقابل با   کتیوب

رتیزانی مختلفی را علیه نیروهای حاکمیت نظامی پاکستان عملیات های پا

نظامی  دولت حاکم انجام میدادند. با فعالیت این دو جوان بلوچ  جبهه 

آزادیبخش بلوچ رنگ تازه یی  بخود گرفته بود و مبارزات شان منظم تر 

گردیده بود . در اواخرماه نوامبر رسانه ها ناگهان  اطالع کشته شدن میر 

دند ، درحالیکه دولت پاکستان اعالم کرد که باالچ خان مری را به نشر رسان

میر باالچ خان در یک جنگ  درونی توسط  دوست و همکارش  براهمداغ 

کتی به قتل رسیده است . دولت پاکستان با نشر چنین جعلیاتی  میخواهد وب

اذهان  بلوچ ها را مغشوش و از شعار تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده 

م اندازد . اما پیر مرد مبارز و آگاه بلوچ   میرخیربخش نماید وآنها را میان ه

مری با مصاحبه خود  به ملت بلوچ پیام اتحاد و وحدت  داده  افزود که  قاتل 

 میر باالچ مری براهمداغ نبوده بلکه دولت پاکستان میباشد  . 

در یک عملیات مشترک  نیروهای   میر باالچ مریحقیقت اینست که 

ان  و نیروهای  شبه  نظامی طالبان به رهبری مال نظامی دولت پاکست

در  ۲۰۰۷)قوماندان طالبان که درسال  منصور دادهللا   برادر  مال دادهللا

هلمند کشته شد( به قتل رسیده است.  موصوف در جبهه کوه سلطان نزدیک  
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گرد جنگل در غرب دالبندین، شهر مرزی پاکستان و افغانستان به مبارزات 

ولت پاکستان ادامه میداد . با کشته شدن میر باالچ مری ضربه خود علیه د

بزرگ دیگری بر جبهه آزادیبخش بلوچ واردآمد ، اما  همانگونه که قتل 

نکاست ، انتظار میرود که  نواب اکبر بوکتی ، ازاتحاد و یکپارچگی بلوچ ها

ا جبهه آزادی بخش بلوچ بعداز قتل باالچ مری  بازهم متحد تر شده وآنها ر

 در راه حصول ازادی شان مصمم تر سازد.

،سه پایپ الین گاز در دیرۀ بوگتی ۲۰۰۷دسمبر ۲۱در روز 

ند. یکی از این پایپ الین ف شورشیان بلوچ انفجار داده شدبلوچستان از طر

انچ از پیرکوه در دیره بوکتی بسوی سیبی بلوچستان  ۲۶ها به حجم 

ه ودو نل دیگر نیز از میان میگذشت که بوسیله انفجار قوی تخریب گردید

برده شده اند.کسی بنام سرباز بلوچ توسط  تیلفون از محلی نامعلوم به رسانه 

ها گفت که سپاه مردم بلوچ مسئولیت این کار را بدوش گرفته اند.) تول 

 (" ۲۰۰۷دسمبر۲۱افغان ،

فیر راکت وانفجارات مین بر مواضع دولتی پاکستان کار همه روزه  

 ۱۱۶،یکصدوشانزده) ۲۰۰۷است و در شش ماه اخیرسال  مبارزین بلوچ

 "8۹(حادثه ازاین نوع گزارش شده است.

بلوچ ها با تفاوت از » داکتر روبین در موردمشکل بلوچها مینویسد:

پشتونها در سه کشور، افغانستان، پاکستان و ایران تقسیم شده اند. 

اری آنها را از ناسیونالیست های بلوچ به این نظر اند که مرز های استعم

لحاظ اقتصادی و فرهنگی ضعیف ساخته است و در نتیجه به اقلیت های فقیر 

در سه کشور مبدل شده اند. آنها افغانستان را بطور نسبی روشنایی مناسب 

می بینند، زیرا تقاضا های افغانستان برای مسئله پشتونستان باعث آن می 

رش یافته از ناسیونالیست شود که دامنه حمایت اخالقی و مادی کابل گست

نالیست بلوچ با آغاز جنگ پنجم شورشیان ناسیو های بلوچ نیز حمایت کنند.

و بخصوص با کشته شدن نواب بوگتی که منجر به بحران گسترده سیاسی 

سرتاسری ملی شد، بسیاری اعضای قومی بلوچ  احساس می کنند که در 

                                                 

89
 سایت دعوت نت،مقاله خوشحا  روهی- 
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پنج میلیون نفوس بلوچ در  دولت پاکستان به حاشیه رانده شده اند. باداشتن

پاکستان ، ناسیونالست های بلوچ احساس می کنند، اگر پروژه بزرگ 

انکشافی بندر گوادر  در ایالت شان بدون  تضمین خود مختاری در چوکات 

بشدت در معرض انقراض نفوس قرار  دولت فدرال پاکستان عملی شود،

رای آن ها نیست. اما خواند گرفت. بنابرین خط دیورند نگرانی درجه اول ب

تقاضای اصلی ناسیو نالیست های بلوچ مانند نا سیو نالیست های پشتون، باز 

سازی دولت فدرال پاکستان به منظور افزایش خود مختاری ایالتی  برای 

خود شان است که این اهداف با پیش کشیدن حل و فصل خط مرزی و ترک 

 تجزیه طلبی،دنبال می شود. 

ناسیونالیست های پشتون، تالش می کنند بلوچ ها بر خالف 

های شانرا با وسایل نظامی با اسالم آباد چانه زنی  اعتراضات و خواست

 شکست بن بست ... داکتر روبین وصدیقی، سایت آسمائی(«) سیاسی  کنند. 

هوشمندانه  لیتحل کیآگاه ونامدار پاکستان ، در  ستی، ژورنال دیاحمدرش

 فی" درپاکستان توصنقطه داغ" کی ثیحبلوچستان را ب تیوضع شیخو

اثر  نیدردسر بزرگ، بهتر نیا یدرک ژرفا یکه : "برا کندینموده نوشته م

" : دو سال پر دردسر  شهیهم یبرا ینابود ایو  یزنده گعنوان" ریکتاب ز

 باشد.  یم  «دلیشم کوالسین» وشتهن

 یم در پاکستان  التیا نیبزرگتر« بلوچستان» میدان یگونه که م آن

که  ی. از آن گاهندینما یم ینفز زنده گ ونیلیم ۱۲باشد. اما، در آن تنها 

 یعظمت طلب هیبلوچ عل یها لهی، به وجود آمد، قب۱۹۴۷پاکستان در سال 

 نیزدند. در ا انینفوس است، سر به عص ونیلیم 8۵ یپنجاب، که دارا

که با استفاده  «انیپنجاب» یتا در برابر ستم مل دندیآنان پنج بار کوش ان،یرج

 یریزنند، از داشتن حق بهره گ یمردم م نیاز ارتش، دست رد بر حقوق ا

شان  یاسیس یسازند و حضور متساو یگاز آنان را محروم م یاز منبع ها

 الشان در س انیعص نیگردند، دست به شورش بزنند. پنجم یرا منکرم

 یمو نظا نیراستا به سبب فشار سنگ نی. در ادی، آغاز گرد۲۰۰۵

 «دیناپد»  یبه صورت مرموز« بلوچ» یگرای، هزاران مل«مشرف»

خواهند. درماه  یرا م شیاز بلوچان جوان، اکنون  دولت خو ی. بخشدندیگرد

حاضر  یشاگردان بلوچ  د،یکه فصل درس و مکتب آغاز گرد[ ۲۰۰۹اگست]
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 یسرود مل ایو  فرازندیشان ب یپاکستان را برفراز مکتب ها رقینشدند تا ب

مورد   کانیبلوچ، توسط چر ریمکتب غ ریبدهند. در همان ماه، ده تا مد سر

 یساکنان پنچاب انیو ترس را در م  یامر، دهشت نیقصد قرار گرفتند. ا ءسو

 یها لهیداوود، خاٍن کالت، که سرکرده تمام قب مانیسل ریورد. مآ انیبه م

را « لبلوچستان مستق» کی  یاگست  تشکل شورا ۱۱بلوچ است، به روز 

گان  ندهیکه  نما یاعالم داشت. او، هرگونه مذاکره با حکومت را تا آن گاه

خان »با  «دلیشم»در آن حضور نداشته باشد، رد نمود. « ملل متحد»

 رآنان را د رینظ یرهبران بلوچ مالقات نمود و با شجاعت ب گریو د« بلوچ

اثر  نیاز ا یینمود. او درجا یهمراه «ی. اس. آیآ» یروهاین گردیپ انیجر

 ادیتوان گفت که  بخش ز یم ی، به روشن۲۰۰۶سال  انی"در پا :سدینو یم

 یدرخانه ها ایشده و  دهیبه بند کش ایبلوچ کشته شدند،  یگرا یرهبران مل

  یاز کان ها و معدن ها« کالت»شان تحت نظر قرا داشتند." خان 

هر  ، امامیته اداد "ما برکان طال نشس خیتوض نیچن  «دلیشم»بلوچستان به 

 . " میشو یرو به رو  م نیبا ضربه خون میخواه یکه حق خود را م یبار

آتش  «یزردار» یبه رهبر ی:حکومت مل ککندیعالوه م دیاحمدرش

 نیرا با بلوچها سامان داد، اما، نتوانست تا به تعهداتش عمل کند. از ا یبس

در پاکستان  از سر گرفته شد. رهبران گذشته  گریبار د یکیرو جنگ چر

گونه گونه است و  یهاقوم ها و زبان یرا که کشور شان دارا قتیحق نیا

 یبرد، درک  نم ینم شیاز پ یراه انیاست تمرکز قدرت به دست نظامیس

در   «شیبنگله د»ارتش، سبب شد تا  یامر از سو نیکردند. عدم درک ا

واهد خ« بلوچستان»کشور جدا گردد، فردا نوبت   ه، از بدن۱۹۷۱سال 

 .  " دیرس

قبایل بلوچ به عنوان مخالفین توسعه نام   یپرویز مشرف، از رؤسا 

او به این دلیل است که با رونق و  یگفت:   مخالفت با پروژه ها  یبرده  م

قبایل از آن  یکه قدرت روسا ییمنطقه، نظام منسوخ قبیله  یرفاه اقتصاد

بردن از کشور . مشرف بدون نام خواهد یافت شود پایان  یم یناش

کند که بازیچه دست  یبلوچ را متهم م  انیهمچنین شورش یخصوصب

سال  ۶۰کشور هندوستان است که از ها  هیکنا نیخارجیان هستند. منظور از ا

 اختالف دارند.   گریبا هم د
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 شد دیتائ کایبلوچستان در کنگره آمر هیطرح تجز       

 

امور خارجه  ونیسیکم آباد، فارس در اسالم یخبرگزار به گزارش

اوضاع بلوچستان پاکستان،  یضمن بررس یا جلسه  لیبا تشک کایکنگره امر

 یها بور از چهره نیحس کرد. تیاز پاکستان حما التیا نیاز جداشدن ا

که  ادد نانیاطم ها ییکایجلسه حضور داشت به آمر نیبلوچ که در ا یگرا یمل

گوادر را با بندر واهندخ یهستند و م کایآمر یعیها متحدان طب بلوچ

 به اشتراک بگذارند.  ها ییکایامر

کرد که آنان  دیتأک نیهمچن یداون پاکستان، و یخبر گاهیگزارش پا به

و با طالبان  دهند یخود نم یها نیرا از زم رانیاجازه عبور خط لوله گاز ا

از دولت  زین کایافسر بازنشسته ارتش امر تری.  رالف پکنند یمبارزه م زین

کشور خواست تا رابطه خود با پاکستان را قطع کرده و از مبارزات  نیا

 کند.  تیحما یآزاد یها برا بلوچ

ضمن  کایاستاد دانشگاه جورج تون امر ریف نیستیحال کر نیا با

 خیو تار التیا نیا یکرد که با توجه به تنوع قوم دیتأک شنهادیپ نیمخالفت با ا

 یبلوچستان مستقل عمل کی جادیآن ا ییایجغراف یها تیو محدود دهیچیپ

 یمورد بررس زیجلسه وضع حقوق بشر در بلوچستان ن نی.در اباشد ینم

هزار  ۶حدود  یبوگت ۀریدر د ۲۰۰۵شد که در سال  دیگرفت و تأک رارق

 اند.  کشته شده زین یادیآواره و تعداد ز

خواست تا  کایاز امر الملل نیسازمان عفو ب یوکال سیکومار رئ یت

ها به دست ارتش پاکستان و با استفاده از  از کشتار بلوچ یریجلوگ یابر

ارتش پاکستان در  یبه واحدها یاز کمک نظام کا،یساخت آمر یها سالح

 کند. یدار بلوچستان خود

 یروهاین زیبان حقوق بشر پاکستان ن  دهید سیحسن رئ انیدا یعل

ول ربوده شدن کشور را مسئ نیا یاطالعات یپاکستان و نهادها یتیامن

با  میخواست تا به طور مستق کایاز دولت امر یبلوچ دانست.و یانگرا یمل

اعمال خالف حقوق بشر از  ریو سا ها ییربا  آدم نیمسئول در ا ینهادها

 وارد مذاکره شود. سیو پول یسپاه مرز ،یاس آ یآ ارتش،جمله 
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جلسه  نیا استیکه ر کایکنگره آمر خواهیجمهور ندهیروراباکر نما دانا

"اسامه  داشدنیاز قطع تدارکات ناتو و پ یرا بر عهده داشت با ابراز نگران

را پناه دادند که  یمرد ها یبن الدن" رهبر القاعده در پاکستان، گفت: پاکستان

جلسه با  نیا لیاز تشک شیپ یشده است.و ییکایهزار آمر ۳باعث مرگ 

 فیتضع یو گفت: ما برا کرد تیاز استقالل بلوچستان حما یا انتشار مقاله

از طرح جدا شدن بلوچستان از  دیموجود در پاکستان با یقدرت افراط

 کیجلسه شرکت کنندگان خواهان انجام  نیا انی.در پامیکن تیپاکستان حما

 نقطه از جهان شدند. نیدر ا کایامر استیس نییتع یبرا یمل یوگو گفت

 (۱۳۹۲دلو  ۴ -۱۱/۲/۲۰۱۲ یائیآر تیاخبارسا فی)آرش

 

 تیامن زی/ م انهیخاورم یخبرگزار

 

 تیبا عنوان حما یوقت پاکستان در گزارش یاردو زبان نوا روزنامه

 بلوچ، در منطقه بلوچستان پرداخته است. طلبان ییاز جدا کایآشکار آمر

 طلبان ییاز جدا تیبه دنبال حما کای: کنگره آمرسدینو یروزنامه م نیا

ها با  از بلوچ تیحما یواشنگتن برا نیهمچناست.  یالملل نیبلوچ در مجامع ب

 دارند تماس برقرار کرده است. تیفعال رانیهللا که در ا گروه جند یاعضا

نسبت به  یبا ابراز نگران یاست که مقامات پاکستان یدر حال نیا

و پاسخ دندان  کایبه آمر کیپلماتیبلوچ خواهان فشار د طلبان ییاز جدا تیحما

 کشور هستند. نیاکنگره  یشکن به اعضا

بود که به  نیبه دنبال ا۲۰۱۲بلوچستان از سال  خواه یآزاد ارتش

موضوع کشور مستقل بلوچستان را در سازمان ملل متحد  کایکمک آمر

امور  ریو وز کایکنگره آمر یاست که اعضا یدر حال نیمطرح کند. ا

و  کنند یم تیطلبان بلوچ حما ییکشور با تمام توان از جدا نیخارجه ا

پاکستان و افغانستان  ران،یا نیمستقل بلوچستان که ب شورک لیموضوع تشک

 اند. شده است مطرح کرده میتقس

با  کایسرهنگ بازنشسته ارتش آمر ترزی، رالف پ۲۰۰۶سال  در

مقامات  یکرد. و یریگیبلوچ را پ طلبان ییاز جدا تیموضوع حما تیجد
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رداخت مبالغ هنگفت از آنان و پ لیرا قانع کرد که با استخدام وک ییکایآمر

مطرح  یالملل نیها را در دادگاه ب از حقوق بلوچ تیبخواهند موضوع حما

 کنند.

، خان بزرگ منطقه قالت واقع در بلوچستان با ۲۰۱۲سال  در

ها  از وکال تالش کرد موضوع حقوق بلوچ یپرداخت مبالغ هنگفت به برخ

از هند کمک  نهیزم نیدر ا داشت یمطرح کند و سع یالملل نیرا در دادگاه ب

ها را  رهبر بلوچ نهیزم نیدر آن زمان حاضر نشد در ا نو یاما دهل ردیبگ

 کند. یهمراه

از کنگره  ۲۰۱۲در سال  کایخواه آمر یحزب جمهور یاعضا

کند که رالف  تیکشور مستقل بلوچستان حما لیخواستند از تشک کایآمر

 ییکایجام تالش مقامات آمربود. سران دهیا نیسرسخت ا انیاز حام ترزیپ

بودجه جداگانه  کی کایو وزارت امور خارجه آمر ایسبب شد که سازمان س

 .رندیکشور مستقل بلوچستان در نظر بگ لیتشک یبرا

وابسته به وزارت امور  یدموکراس یصندوق مل NEDدنبال آن،   به

متحد کردن  یتالش برا (VOB) یو سازمان کمک مردم کایخارجه آمر

 ها را آغاز کردند. بلوچ

در شهر  یکنسول ییخواهان بازگشا کای، آمر۲۰۱۲سال  هیفور در

 کایآمر یاطالعات یها بلوچستان پاکستان شد. سازمان التیمرکز ا تهیکو

 تیگسترش فعال یبرا یضرور یرا امر تهیدر شهر کو یداشتن کنسولگر

را در  کرد خود یسع کایعلت آمر نیبه هم دانستند یخود در بلوچستان م

 شینشان دهد تا پاکستان با درخواست گشا طرف یمسائل بلوچستان ب نهیزم

 موافقت کند. تهیدر کو یکنسولگر

 یکنسول ییمجوز بازگشا افتیبدون در ها ییکایآمر یپس از مدت البته

 خود را در بلوچستان آغاز کردند. تیفعال ته،یدر کو

وچستان موافق کشور مستقل بل لیکه با تشک کایکنگره آمر یاعضا

بلوچ مالقات کردند.  طلب ییدر لندن با رهبران جدا س،یبودند با سفر به انگل

طلب  ییبه رهبران جدا یبر آن شد که کمک مال میمالقات، تصم نیبعد از ا

 کند. یرا همراه کایراستا آمر نیدر ا زیو هند ن ابدی شیبلوچ افزا
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به دنبال تسلط بر ها  از بلوچ تیبا حما یخارج یاکنون کشورها  هم

منحصر به فرد بلوچستان  ییایجغراف تیو استفاده از موقع یعیمنابع طب

 هستند.

 یبانیپشت یمنابع از عزم سازمان اطالعات عربستان برا نیا نیهمچن

خبر دادند.  BRAبلوچ  یاز گروه موسوم به ارتش جمهور یو مال یحاتیتسل

تا در مواقع لزوم به منافع  ندیالزم را بب یها گروه قرار است آموزش نیا

 در پاکستان حمله کنند. رانیا

ها و  بلوچستان، کشور پاکستان را به کشتار بلوچ یجمهور ارتش

گاز و نفت  یها مانند خط لوله رانیبا ا یتجار یانعقاد قراردادها نیهمچن

دست به اقدامات خرابکارانه از جمله انفجار  یکند و هر از چندگاه یمتهم م

 (https://middleeastpress.com/international)."زند یه گاز مخطوط لول

دردور  از طریق فشارطالبان افغانستان پاکستان توانست اما سرانجام

برامریکا بقبوالندکه  ۲۰۱۹هفتم مذاکرات شان در قطردراول جوالی

لوچستان را بحیث یک گروه تروریستی در لست آزادی بخش بشورشیان 

 ازامریکا بدست آورد. راآنها سیاه خود شامل نمایدومجوز سرکوب 

 

  اهمیت اقتصادي و ژئوپولیتیکي بلوچستان

دوامدار و درک  یبراي آشنایي با وضعیت محل دراین درگیریها

 رایاهمیت اقتصادي و ژئوپولیتیکي بلوچستان براي پاکستان،  مصاحبه بس

 :میکنیرمرورمی،را در زمورل با  ژرژ لوفِور شلیژان م  جالب

Orient XXI Jean Michel Morel > Georges Lefeuvre 

 :۲۰۱۹ ژوئن ۱8

مطالبات جدایي طلبان چیست ؟ آیا این حمله ها به میشل مورل:  ژان

معناي احیاي درخواست خودمختاري براي این استان در چهارچوب یک 

است که، به طور اصولي  ۱۹۷۳ي و قانون اساسي سال فدراسیون پاکستان

 این حق را تضمین کرده است ؟

پاکستان به بلوچستان حق خودمختاري داد.  ۱۹48درسال  لوفِور: ژرژ

دولت مرکزي پس از کشف منابع عظیم گازي که  ۱۹5۲ولي، درسال 

تان را تشکیل مي دهد، این تصمیم را سدرصد از منابع ملي پاک 4۰امروز 

https://middleeastpress.com/international
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قض و لغو کرد. دلیل دیگر این بدعهدي این بود که بلوچستان نزدیک به ن

منابع معدني پاکستان )ذغال سنگ، طال، مس، نقره، پالتین،  زدرصد ا ۲۰

کیلومتري  ۷5۰آلمینیوم و به ویژه اورانیوم( را دارد و داراي خط ساحلي 

حتي  است و به این ترتیب موقعیتي راهبردي در خلیج عمان، دریاي عرب و

تنگه هرمز که درغرب آن واقع است دارد. به رغم همه این توان هاي بالقوه 

درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگي مي کنند که این  ۷۰اقتصادي،  توسعه

 ۲۰۰6امر موجب تشدید تنش با اسالم آباد مي شود. چنان که من درسال 

ر مناطق هیچ یک از مردم دیگ»دریک گزارش براي اتحادیه اروپا نوشتم: 

از آن زمان «. پاکستان مانند بلوچ ها مورد بدرفتاري قرارنگرفته اند

بهبود نیافته است: اشتهاي دولت مرکزي و قدرت هاي خارجي  ضعیتو

که از خصوصیات بلوچ ها  –بیشتر شده و تروریسم از نوع اسالمي آن 

 توسعه بسیار یافته است. ۲۰۰۰درسال هاي دهه  –نیست 

بنابراین، این وضعیت بیعدالتي تنها موجب ایجاد  میشل مورل: ژان

 گروه هاي جنگجو و تحریک حس استقالل طلبي شده است...

چنین است. اما بلوچ ها اکثرا سني حنفي هستند و عمال ًلوفِور:  ژرژ

یک اقلیت خیلي کوچک آنها نیز زرتشتي است: آنها خواستار جهاد نیستند. 

دهد که آنها همواره غیرمذهبي و  تاریخ حزب هاي سیاسي بلوچ نشان مي

 يسکوالر بوده اند. به خالف آنچه که به نظر مي رسد، بلوچ ها احساس خیل

تند مذهبي ندارند و جنبش هاي ملي گرا کامال با مذهب ناسازگارند. درزمان 

سازمان »، ۱۹۷۰حکومت خشونت بار ذوالفقار علي بوتو در سال هاي دهه 

که گرایش مارکسیستي داشت نقش یک ( BSO« )دانشجویان بلوچستان

 به –که دانشجویان مسن تر شدند  –آزمایشگاه ایده ها را بازي کرد و بعد 

صورت زهدان پرورش حزب هاي ملي گرا درآمد. غوث بخش بزنجو، 

درگذشت نیز  ۱۹8۹نظریه پرداز ملي گراي بزرگ بلوچ، که درسال 

هرگز خواستار استقالل هوادار برداشتي مارکسیتي از ملي گرایي بود. او 

بلوچستان نبود، بلکه خواهان دموکراسي در پاکستان و خودمختاري استان ها 

بود. او دست اندرکار نگارش قانون اساسي جدیدي بود که در آن پاکستان به 

استان: پشتون،  5صورت یک کنفدراسیون دموکراتیک متشکل از دستکم 

. این دیدگاه نسبت به فدرالیسم پنجابي، سندي، بلوچ و سارائیکي در مي آمد
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درصد  8متکي براین واقعیت نیز بود که در شمال منطقه، قوم بلوچ حداکثر 

دربرخي از ناحیه ها حتي  –درصد  ۹۲از جمعیتي را تشکیل مي داد که 

از قوم پشتون هستند. کویته، مرکز منطقه بلوچستان که در  -درصد ۱۰۰

درصد پشتون  5۰درصد بلوچ و  ۲5شمال غربي آن قرار دارد، تنها شامل 

 است.

اتحاد چهارساالنه ملي »، چهار حزب بزرگ بلوچستان ۲۰۰۲ درسال

را تشکیل دادند که یک حزب سکوالر مارکسیست غیرقبیله « گراهاي بلوچ

جبهه »قبیله بزرگ بوگتي، منگل و ماري را دربر مي گرفت.  ۳اي بود که 

در پاسخ به سرکوب دولت  ۱۹۷۳درسال  (BPLF)« آزادي بخش مردم بلوچ

مخالف هرگونه فدرالیسم واقعي است، به وجود آمد.  سرسختانهمرکزي، که 

این جبهه یک گروه مسلح است که چندین هزار رزمنده دارد که بیشتر آنها 

دانشجو هستند و نیز جناح سیاسي آن داراي ایدئولوژي مارکسیست انقالبي 

متحد مبارزه مي « بلوچستان بزرگ»است. این جبهه آشکارا براي استقالل 

 کند.

( وارد صحنه شد که BLA« )ارتش آزاد بلوچستان» ۲۰۰۲ درسال

اکنون مسبب همه خرابکاري ها در تجهیزات حکومت پاکستان در بلوچستان 

درحدي گسترده ضد اسالم رادیکال « ارتش آزادي بخش بلوچستان»است. 

ارتش آزادي »ند. درواقع است و شورشیان بلوچ همواره ضد طالبان بوده ا

درحدي گسترده از چهارچوب روستائیان یا عشایر  «بخش بلوچستان

ها در تامین مالي شورش ها فراتر مي رود. این « سردار»خشمگین و توان 

تشکل ابزاري درخدمت ملي گرایي اي است که ازنظر تاریخي بازتولید مي 

رانجام، به این تشکل شود، اما درعین حال ازاین حد نیز فراتر مي رود. س

« جنبش ملي تحت ستم بلوچستان»بلوچ باید  تهاي داراي خصوصی

(Ponam را افزود که در سال )تاسیس شده و پایگاه ملي گراي  ۱۹۹8

بلوچ، پشتون، سندي، و سارائیکي مشترک دارد و به مبارزه با باورهاي 

واري مي مذهبي مي پردازد. اما امروز، همه این گروه هاي سکوالر به دش

رادیکال، ازجمله بلوچستان که تا سال  یيتوانند جلوي گسترش اسالم گرا

از آن برکنار بود را بگیرند. طالبان که تقریبا همه اصلیت پشتون  ۱۹8۰
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دارند، در منطقه شمال غربي پاکستان خود را در خانه خود حس مي کنند و 

 است. هدفشان برمبناي معیارهاي شریعت، یک هدف ملي پشتون ها 

آیا سوء قصد علیه کنسولگري چین در کراچي  میشل مورل: ژان

ناشي از نارضایتي علیه حضور همه جانبه چین، از چندین سال پیش، در 

 بندر گوادر است؟

آوریل به خوبي نشان دهنده شیوه عملکرد  ۱8سوء قصد لوفِور:  ژرژ

به ( است. گروه هاي مسلح بلوچ، BLA« )ارتش آزادي بخش بلوچستان»

طور سنتي سعي مي کنند عملیاتشان قرباني غیرنظامي نداشته باشد، بلکه به 

ساختارهاي حکومتي )مبدل هاي برق، مراکز تلفني، تاسیسات گازي و حتي 

و قطار( حمله مي کنند. براي جلوگیري از حمله هاي بعدي مي  آهنراه 

سبت به سال گذشته حمله هاي فردي ن ۲۰بایست جلوي آنها گرفته شود! در 

پلیس، اعضاي ارتش و کارکنان دادگستري یا مهندسان چیني مسئول ساخت 

تن از آنان در انفجار  ۳، ۲۰۰4بندر گوادر افزایش یافته است. درماه مه 

 یک بمب کشته شدند.

قصد علیه کنسولگري چین هم پرسش برانگیز است. هدف  سوء

تحاري است )با است اما نحوه عملکرد شگفت انگیز است زیرا ان« منطقي»

آن که مهاجمان خود را منفجر نکردند، هیچ بختي براي زنده ماندن نداشتند(، 

« ارتش آزادي بخش بلوچستان»چیز جدید این بود که این امر به عملکرد 

(BLAد )زمان باالگرفتن تنش شباهت داشت. چین هدفي مانند ارتش است  ر

ن چنگ انداختن چین بر زیرا جدایي طلبان )حتي هواداران خودمختاري( ای

آنچه که تا همین اواخر یک بندر کوچک ماهیگیري و ساخت سنتي کشتي 

بوده را نمي پذیرند. برنامه توسعه گوادر پیش بیني مي کند که شهر قدیمي 

کیلومتردورتر  ۱۰هزار تن ساکنان آن را به  6۰را با خاک یکسان کرده و 

هاي ساختمان سازي و عبور در بیابان منتقل نماید تا جا براي برنامه 

 بزرگراه و راه آهن که قراراست تا عمق بندرگاه کشیده شود بازگردد. 

راهبردي بلوچستان  -بندر گوادر نماد مسئله سوق الجیشي ساخت

درصد تامین مالي این ساخت و ساز توسط پکن تامین مي شود که  85است. 

یمارستان ... را تعداد زیادي زیرساخت ازجمله بزرگراه، مراکز برق، ب

دربر مي گیرد و به پاکستان امکان مي دهد که به تنگه هرمز نزدیک شده و 
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 -راهرو اقتصادي چین»ایران قد علم کند. براي چین، احداث پایانه  بردربرا

میلیارد دالر  65(، اهمیت دارد و براي آن درنظر دارد CPEC« )پاکستان

ستان غربي سین کیانگ خود را میلیارد یورو( سرمایه گذاري کند تا ا 58)

سردرگمي »به دریاي عرب متصل کند. گوادر پاسخي مطلوب براي 

تنگه اندونزي اي است که از طریق آن دوسوم از واردات نفتي چین  «ماالکا

در مناطق دریایي انجام مي شود و ارتش آمریکا در آن حضوري نیرومند 

ن استان هاي و گوادر دارد. به عالوه، پکن یک خط لوله انتقال گاز بی

پاکستان ساخته است. به این خاطر است که مدیریت بندر گوادر و منطقه 

که آن را احاطه کرده به یک شرکت چیني واگذار شده است. درمورد  يآزاد

 امنیت، تامین آن به عهده ارتش پاکستان با همکاري ارتش چین است.

اي این کشور مي دانیم که بلوچستان پاکستان بر میشل مورل: ژان

 اهمیت دارد، ولي درمورد بلوچستان و سیستان ایران وضعیت چگونه است؟

ز رم  درصد از صادرات نفت جهان هرساله از تنگه ه   4۰ لوفِور: ژرژ

عبور مي کند. براي ایران، موقعیت سوق الجیشي بلوچستان که در جنوب 

آن است که  شرقي کشور قراردارد دستمایه بلندپروازي است. ایران خواستار

کنترل خود را بر حمل و نقل دریایي دروراي تنگه هرمز بسط دهد، به 

دریاي عرب برسد و به سوي اقیانوس هند پیش براند. براي انجام این کار، 

ایراني ها توافق هایي با هند انجام داده اند. دهلي نو که مي خواهد پاکستان 

، ایجاد یک راهرو را دور بزند و به آسیاي مرکزي دسترسي پیدا کند

و به  دهاقتصادي را در دست اجرا دارد که از مومباي )بمبئي پیشین( آغاز ش

بلوچستان ایران مي رسد. این راهرو اقتصادي در  -چابهار واقع در سیستان

ادامه راه خود به افغانستان مي رسد که نخستین مرحله از ورود عمیق در 

 44۰میلیون دالر ) 5۰۰ آسیاي مرکزي است. ساخت چابهار براي هند

راهرو »میلیون یورو( هزینه دربردارد. این برنامه در رقابت تنگاتنگ بین 

( هند، دربرابر راه ابریشم INSTC« )جنوب -حمل و نقل بین المللي شمال

 چین اجرا میشود.«( یک کمربند، یک جاده)»جدید 

 (http://www.ariaye.com/etlaat/mat۲.html:)رجوع شود به  شتریاطالع ب یبرا

 

 انیپا
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 م چهارمقاله بیست و

 

 «خدایی خدمتگاران»جامعه شناسی 

 «جنبش حراست پشتونها» و
 

 )از قلم پوهنیار بشیر مومن(

 

ها،  در نخست باید توصیح نمود، که نهضت

تشکل های   های مردمی است، که در وجود شورش

  اجتماعی و سازمانهای اجتماعی عرض وجود میکنند.

ملی در اصل بخشی از تاریخ مبارزه با  شورشهای

و یا در داخل علیه استبداد   اند. پدیده استعمار بوده

یا   بودند، مانند نهضت مشروطیت. اما، جنبش

تحریک، معموالً مبارزاتی است که مردم یک 

دهند. مانند جنگ  سرزمین علیه استعمار برای استقالل کشور خود انجام می

در کنار این، جنبش هایی که به فعالیت   انگلیس.-اول، دوم، و سوم افغان 

انقالبی می پردازند، در جوامع امروزه، انواع مختلفی از جنبش های 

بسیار زود گذر اند.   دیرپا و بعضی  اجتماعی دیگر وجود دارد، که برخی

جنبش های اجتماعی به همان اندازهٔ سازمانهای رسمی بوروکراتیک، که 

   ها هستند یک ویژه گی آشکار دنیای مدرن هستند.اغلب مورد مخالفت آن

ماهیت و تأثیر جنبش های اجتماعی، حوزهٔ مهم و جالب توجه در   مطالعهٔ 

جنبش اجتماعی عبارت   بنابر فهم جامعه شناسی،  جامعه شناسی است.

ازکوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تأمین هدفی مشترک، از 
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از آنجا که میان   نهادهای رسمی است.  حوزهٔ طریق عمل جمعی خارج از 

 انواع گوناگون جنبش تفاوت وجود دارد، این تعریف باید کلی باشد. 

اکثِر از جنبش های اجتماعی، خیلی کوچک هستند و شاید تعداد             

اعضای آنها بیش از چند ده نفر نباشند، جنبش های دیگری ممکن است 

درین رابطه، بنا بر منابع   نفر را در برگیرند.هزاران یا حتی میلیونها 

جامعه پشتون در دو طرف خط دیورند نهایت   ۲۱  قرن  تاریخی در آغاز

و خود سر، دشمنی ها و   عقب مانده و بخش های از آن بطور مستعمره

زمینه   پایین و مملو از نادانی وجهل قرار داشت.  روابط اجتماعی در سطح

از   صداً از جانب استعمارمحدود گردیده بود. انگلیسهاهای تعلیم و تربیه ق

طور نمونه، اگر   طریق مال های استخدام شده در میان مردم تبلیغ میکردند.

   فرزندان تان به مدرسه بروند از بهشت محروم میشوند)!(

انگلیسها با این عمل شان دشمنی با پشتونها را هنوز کافی نداستند و          

با یک نظر گذاره میدانیم، که   دست بکار شدند.  ساختن شاندر پی جدا 

استفاده از ناگذیری های امیر عبدالر حمن   با ۱8۹۳در سال   انگلیسها

و حکومت های ملوک الطوایفی( را تحت فشارقرار   خان)جنگهای داخلی

مورتیمر   داد و موفق گردیدند تا قرارداد را از طریق وزیرخارجه خویش

  دولت افغانستان به امضا برساند. امیر عبدالرحمان خان به قول دیورند، با

در فکر این بود تا یک بار دولت مقتدر « مستبد با کفایت » صدیق فرهنگ 

مطابق نرخ همان زمان از   هرکه مخالف بود  نماید و درین راستا  را ایجاد

عداد سر راه برداشت و کله منارهای در آغاز از شینواریها ) متاسفانه ت

چیزفهماِن مریض و مغرض ازین رویداد اسفناک یاد نمی کنند!(، بعد از 

  هزاره ها ) که راست و چپ، هر روز دو دسته پکه میکنند( و نورستان

و گمان میکرد که در فرصت مناسب دوباره در پی الحاق مناطق   ساخت.

 خواهد گردید)!( که این چانس برایش یاری  داخل معرکه  از دست رفته

بدین ترتیب، یک بخش خاک افغانستان و میلیونها پشتون را از هم   نکرد،

از طرف حکومتهای بعدی تا   هیچگاه   جدا نمودند. اما، خط فرضی دیورند

مجبور   امروز به رسمیت شناخته نشد! به هر حال، مبارزین پشتونستان
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جد وجهد بودند تا در چوکات هند بریتانیوی با دیگر مبارزین آن خطه یکجا 

 نمایند.

 ۱۹۱۰به خاطر پایان بخشیدن به این تراژدی، باچاخان در سال              

را بنیاد نهاد، وقتی  یی  در زادگاه اش به منظور بیداری پشتونها مدرسه 

به همین ترتیب   انگلیسها از نقش این مدرسه آگاه شدند، آنرا مسدود کردند.

افغان" را در سال   اصالح  نجمن"ا  و به خاطر داعیه بزرگ که داشت،

( را پشتون -پښتونماهنامه پختون ) ۱۹۲8تأسیس نمود و در سال   ۱۹۲۱

نهضتی را  ۱۹۲۹خان عبدالغفار خان در سال   در نهایت  منتشر کرد.

تشکیل داد که مرامش آزادی هندوستان از راه صلح آمیز بود. البته، این 

ات، جنگ و خشونت را نیز آرزومندی تأمین وحدت و دوری از اعتصاب

در حالی که پشتونها، روی همرفته بنابر فطرت شجاعانه و   همراه داشت.

آنان، که   و اما، یکی دیگر از کارنامه های  تاریخ رزمی شان معروف اند.

به جهان کمتر آشکارا و آشنا است، همانا راه اندازی جنبش عدم خشونت 

خدایی » بیستم از جانب   نمیباشد. این عملکرد پیروزمند سیاسی قر

برای رسیدن به این    به راه افتاد که نقش چشمگیر داشت.« خدمتگاران 

انتخاب نمود. اما   نجات پشتون ها، جنبش عدم تشدد را  یعنی  اهداف

میگفت، زمانی این جنبش می تواند به پیروزی برسد، که سطح آگاهی های 

فرآسیاب ختک یکی از فعالین فرهنگی و سیاسی پشتونها بلند برده شود. ا

اجتماعی منطقهء مرزی عقیده دارد که: عبدالغفار خان که ملقب به " فخر 

افغان " و "گاندی سرحدی یا گاندی منطقهء سرحدی" هم لقب داده اند، یک 

زنده گانی   هدفش نوآوری در  رهبر سیاسی و اجتماعی اصالح طلب بود،

و   اس این تفکر، سعی نمود تا مکاتببر اس  پشتونها بود.  هندوستان و بعد

را در صوبه سرحد بوجود آورد. زیرا، او پیشرفت و رمز موفقیت   مدارس

مردم خود میدانست. او   جنبش عدم تشدد را در گرو ارتقای سطح آگاهی

پشتون ها زمانی از فاجعه ها و پی آمد های ناگوار   باور داشت، که

نظم سیاسی و اجتماعی داشته باشند، استعماری نجات می یابند که جریان م

  بزرگ پشتون را به دنبال خود بکشاند.  تا بتواند بصورت فراگیر گروهای

  پشتون ها را دق الباب  خانه به خانه درهای  خویش،  بخاطر همین رسالت
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دعوت   مینمود و با آنان سخن میگفت، آنان را به جنبش عدم خشونت

د تا سطح آگاهی پشتون ها را بلند ببرد تا مینمود. از همین رو او تالش کر

روشن نماید.   فرد فرد از پشتون ها  در خانهٔ   سواد وعلم را  بتواند چراغ

آن پشتوِن که بیشترین وقتش را به این مساله که » میگفت :   غفار خان

گونه برادرش را سر ببرد، در محیط و ماحولی که تشدد، خشونت و  چه

  ، پرورش یافته باشد، آن را رهرو و پاسدارزورآوری حاکمیت داشته

 «نهضت عدم تشدد ساختن کاری ساده و آسان نیست.

است، که میتواند خالی نفاق میان   تنها تعلیم  او معتقد بود، فقط          

پشتون ها را پر نماید و این پدیدۀ شوم و مرگبار است که ملت ها را به 

صادی و اجتماعی می کشاند. او می اقت  نابودی و رکود فرهنگی، سیاسی،

خواست، پشتون ها را به سوی یک بیداری ملی و رستاخیز اجتماعی سوق 

بدهد. غفار خان دریافته بود که تنها بیداری ملی در میان پشتون ها است، که 

می تواند از ایجاد فاصله های نفاق میان شان جلوگیری نماید. از جانب 

های قومی و قبیله یی، وحدت اقوام را جستجو  تقویۀ پیوند  دیگر، در پهلوی

  در زیر  مینمود که همانا تقویۀ وحدت ملی پشتون ها را بصورت فراگیرتر

وهمین داعیه را یکجا با   چتر وحدت دینی آنان را به کاوش گرفته بود.

هند   در پیشه گرفته بود. ولی، بعد از آزادی  در مجموع هندوستان  گاندی

  نشستی در "وکنگ" گاندی هم طرح تقسیم نیم قاره ۱۹4۷ال ازبریتانیا درس

این تصمیم گاندی را حیرت آور خوانده است و   هند را پذیرفت، که خان

هند و پاکستان بوجود آمد. گاندی بدون حق تعین   مساله طرح تقسیم بندی

گاندی »سرنوشت پشتونها و بدون مشورت با رهبر گروه خدایی خدمتگاران 

و   بسیار عصبی شد  اعالم کرد، غفارخان  تصمیم اش را  آن« سرحد

گفت: "شما ما را جلِو گرگ پرتاب کردید!" بدین معنی که عهد شکنی نمودید 

را   خان گفت، که موضوع  گاندی در جواب  و از عقب خنجر زدید! گرچه

و علی جناح در میان خواهد گذاشت. اما، باچا خان   با مقامات انگلیسها

ا درک کرده بود، که گاندی و جناح در خفا با هم موافقه نموده اصل گپ ر

یی بود، که تحت نظر انگلیس بر ضد پشتونها براه  اند! در حقیقت دسیسه

خان، خویش را در یک   افتاد. به پندار پژوهشکر افغان مهرا لدین مشید،
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جناح بر ضد صوبه سرحد   عمل از پیش انجام شده یافت، که در نتیجۀ آن،

سرنوشت پشتون ها   قرآنکریم استفادۀ ابزاری نموده و با علم کردن قرآن از

را به بازی گرفت. این برخورد ابزاری جناح، در سازش با گاندی و 

حتی داعیۀ اسالمی خان را برای رهایی صوبه سرحد زیر سوال   ویسرا،

 برد. این سناریو، خان را در حالتی قرار داد که گویا هر نوع مخالفتش با

انتخابات جعلی و معنی دشمنی با قرآن را داشت. این عمِل گرداننده گان 

اصلی و کنگ، حتی گرایش ها و داعیۀ های حق طلبانۀ خان را زیر پوشش 

اسالم مخدوش گردانید، بدلیل اینکه در یک توطئه حساب شده به نام ایجاد 

ادی کشوری به نام پاکستان متشکل از مسلمانان هند، هر گونه تالش آز

در نتیجهٔ همین عمل   خواهانۀ خان زیر نام اسالم، خدشه دار گردیده بود.

  سال را در زندان های پنجابی ها بسربرد)!( ۲۲گاندی، غفارخان 

ببینید، بحث هایی که تا حاال مطرح شد بیشتر به ویژه گی های           

ره دارد و حرکت ها و فرآیندهایی که در جامعه به جنبش تبدیل می شوند اشا

به وضع این جنبش ها در داخل پرداختیم. ولی، شما توجه داشته باشید در 

ساز و ساماِن که در خود جنبش های اجتماعی در جامعه شناسی شکل   دایره

گرفته، بحث های قابل توجه دیگری نیز هست. مثالً، فرآیندهای جنبشی 

یی سرکوب در چه وضعیت ها  چگونه روال مند میشوند و کند میشوند.

میگردند. در چه وضعیت های جنبش ها مطالبات شان نقد نمی شود و در 

  به هر صورت، مرگ  بطن جامعه می ماند تا روز دیگری سر برآورند.

بیداری ملی   را که جهت  نداد، تا پروگرام  برای باچاخان دیگر امکان

آن کار  برای بسر رساندن  پشتون های آغاز کرده بود و بیشتر از نیم قرن

زمان حیات بل تا مرگ او ناتمام ماند. این   خسته گی ناپذیر نمود، نه تنها در

خالی بزرگ برای یک مدت طوالنی پ ر نگردید. انگلیسها با استفاده از نفاق 

و نا آگاهی میان پشتون ها توانستند، که به پیش بردن اهداف استعماری خود 

غفار   یکی از عوامل شکست در دو طرف خط دیورند نایل آیند، که حتی

خان چه پیش از نشست "ورکنگ" و چه بعد از آن، موجودیت نفاق در میان 

پشتون ها بود، که انگلیس ها با توجه به مهره های خود در میان پشتون های 

صوبه سرحد وقعی به خواست خان نگذاشت و در یک رایگیری جعلی 
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های خان را برای آزادی سرنوشت این مردم را به قربانی گرفتند؛ تالش 

نهضت عدم   در حالی که  مردمش به هیچ گرفتند و در نطفه خنثی نمودند.

نخستین نمونه   در واقع  تشدد تقریباً سه صدهزار سرباز را با خود داشت،

سپاهان صلح در جهان بودند. ولی، در روند مبارزات آزادی خواهی 

جانب خودیها و هم از  هندوستان، بدترین مصیبت ها و دشواریها هم از

یکی از رهبران خوشنام نیم قاره هند   باچان خان  ناخودیها را تحمل کردند.

در تاریخ است، سالهای زیادی از عمر خود را در راه مبارزه با انگلیس و 

   احقاق حقوق مردم هند بزرگ و بعدها پشتونها، گذراند.

ارتین لوتر کینگ، آنگ باچاخان شخصیت مانند مهاتما گاندی، م           

سان سوکی و نیلسن ماندیال، جزو رهبران مبارزه "خشونت پرهیز" است. 

تازمانیکه خود را با عصر و زمان عیار نسازید، هرگز »میگفت   باچاخان

پیکار   تاریخ  چیزی که توجه هر خواننده را به  «پیشرفت کرده نمی توانید!

خصیت غفار خان است که نصیب جلب مینماید، عظمت انسانی ش  فخر افغان

  ها به جای استفاده از کاالی  معتقد بود، که پشتونها  هرکس نمیشود. او

با چرخ نخ ریسی، پارچه تولید میکنند،    انگلیسی باید از تولیدات خود که

یا   او خود تا آخیر عمر از کاله و کاالی کرباسی  برای خود لباس بدوزند.

داشت. میدانیم که هر جنبش و   د وزنده گی سادهخامته خودشان استفاد میکر

در امتداد زمان تند و کند میگردد،   تحریک بنابر عوامل درونی و بیرونی

با وصف آنچه   جبش خدایی خدمت گاران هم ازین پروسه مثتثنی نیستند.

"خدایی خدمتگاران" امروز ما نسل   گفته آمدیم، بر بنیاد همان مفکورهٔ 

ار نسل جوان با همان اهداف ولی متناسب با عصر حاضر دیگر؛ اما، این ب

 ودیگاه ها است.   شکل گرفته است، که ملهم از همان افکار

  جنبش نجات پشتون ها 

تحت رهبری "منظور پشتون" از کوچه و قریه آغاز گردیده است، رهبر این 

مردم   او علل عمده مصیبت  منظور پشتین آدم تحصیل کرده است  جنبش

سیاست ضد پشتوِن » ا نیک درک نموده است. به قول خودش خود ر
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حاکمان و استبلیشمنت پنجاب، نا آگاهی، بی اتفاقی و خواب غفلت خود 

بی سوادی و بی »یعنی همان درِد که باچاخان حس میکرد « پشتون هاست،

یعنی پس از غفار   بعد از یک وقفه طوالنی،  «.اتفاقی عامل تباهی ماست 

است، که میگوید در عقب این   اولین جوان مبارز  پشتین"خان، "منظور 

پشتون های منطقه   قرار دارد.  همه ناروایی دولت پاکستان و استخبارات آن

طرف، دست کم سه نسل از پشتون  به این  ۱۹8۰گویند، که از سال های  می

 دهند، که از بیرون باالی آنها تحمیل ها با قیمت جان خود تاوان جنگی را می

شده است. نخست جنگ سرد و رقابت ها میان شوروی پیشین و ایاالت 

متحده امریکا، این منطقه را به میدان جنگ مبدل ساخت، پس از آن جنگ 

میان اسالمگرایان افراطی و غرب، مردم این منطقه را بی خانه و آواره 

 ساخته، از نعمت های اولیه زنده گی محروم گردانید. 

علی نشانگر این امر است، که مردم این خطه دیگر وضعیت ف           

تحمل این اهانت را ندارند و آنها در سر زمین این رنج وعذاب را میکشند، 

که قبل از تولد پاکستان فرمانروایان آن بودند. با رهبری کردن درد مردم، 

داد خواه، وجدان   و پیشوای  "منظور پشتین" در زمان کوتاه به یک رهبر

این تحریک یک ماه قبل با بر   مردم مبدل میگردد.  و ناجی  دمبیدار مر

نقیب محسود تحت نام شبه   گزاری میتنیگ ها وتظاهرات در نتیجه ترور

نظامیان طالبان آغاز گردید، از قرائن چنین بر می آید، که کشته شدن 

ریزی شده بوده، که منجر به   از پیش طرح  محسود یک درگیری مسلحانه

  تن جنبش اعتراضی، که رهبری آن را پشتونهای جوان از مناطقگرف  شکل

های نظامی اردوی  یی که آنها از دیرزمانی هدف عملیات وزیرستان، جا

سازی قومی و اختطاف از سوی نیروهای   پاکستان، جابجایی داخلی، کلیشه

و به   اند. از ین رو، این حرکت از کراچی آغاز امنیتی بوده، به عهده گرفته 

و بطور مشخص در اسالم آباد   همین شکل در شهرهای مختلف پاکستان

پیمایی طوالنی،  گان با راه  کننده را برپا نمودند. اعتراض  اجتماع بزرگ

کنندگان خواهان رسیده  شدند. مظاهره« نقیب محسود»خواهان عدالت برای 

ا شده بر آنه گری و تروریزم دولتی تحمیل گی به نقض حقوق بشر، نظامی

و یا لر و «! از نجیب تا محسود» همچو از   شدند، در این میان شعار های
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پیشین بی بی   هللا یوسفزی، ژورنالست بر یو افغان)!( سر داده شد. رحیم

ً این نوع مبارزه  گفته است:  سی یافته برای حقوق،  سازمان   مطمینا

او عالوه های گذشته دیده نشده است. ها طی سال اصالحات و منافع پشتون

ها خشم و نفرت سرکوب  مردم مناطق قبایلی در طول دهه:» نمود که 

  هللا تنها نقطه شدن نقیب اند. کشته  داشته  یی نسبت به رفتار دولت با آنها شده

برخی از جوانان در برابر نسل کشی «. اوج این خشم و نفرت بوده است

 ۲۶ظاهراتی را در ها در پاکستان جریان دارد، ت آرامی، که علیه پشتون

سازی پشتونها توسط  کننده گان شعارهای تصفیه  جنوری شکل دادند. مظاهره

نهای امنیتی پاکستان و تضعیف جنگ امریکا علیه تروریسم، را حمل  سازما

میکردند. مظاهره چیان با مخاطب قراردادن سازمان ملل متحد و ایاالت 

امعه جهانی شدند، که پاکستان متحده امریکا، خواهاِن دادن اطالع فوری به ج

تروریزم را به منظور تصفیه قوم پشتون و نقض حقوق بشر حمایت مالی 

 کند. می

 8  به تاریخ  بنابر در خواست منظور پشتون رهبر این جنبش،          

نفر که اکثریت آن جوانان وهم تعداد قابل مالحظه   بیشتر از ده هزار  اپریل

  برگزار گردید شرکت نمودند.  که در پشاور  زنان بودند در تظاهرات

  گفت، که در ماه های آینده  «جنبش نجات پشتونها»منظور پشتون رهبر 

آنچه به   و صوات، هم سازمان داده خواهد شد.  همچو میتنیگ ها در الهور

اس آی در امور   آی  شعارها ارتباط میگرد، ظاهراً خواهان ختم تجاوزهای

آزادی واستقاللیت   از  این حرکتها، نوید  لی، عمقپشتونها است)!( و 

 میدهد!  پشتونها را

و مشرانوجرگه به شمول رئیس   ولسی جرگه  در کنار این خیزش،           

ده ها سازمان مستقل مدنی، همبستگی خویش را ازین   و  جمهور غنی

های  پشتون» ف. مسلمیار گفت:   آقای  حرکت عدالت خواهی اعالن نمودند.

ها به اینطرف زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و تا هنوز  پاکستان از سال

های  ها بر پشتون هزاران قربانی داده اند. او تأکید کرد، که ظلم پنجابی

خواهی  آنطرف خط دیورند، دیگر قابل تحمل نیست و از تظاهرات عدالت



 315     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

ان دیگر نیز ضمن در همین حال، برخی از سناتور  کند. ها حمایت می پشتون

گویند،  طرف خط دیورند می  حمایت از جنبش عدالت خواهی پشتونهای آن

که این جنبش خواستار ختم جنگ در افغانستان و مناطق قبایلی آزاد است. 

همچنان بیشتر اعضای همه احزاب سیاسی پاکستان، حمایت خود را از این 

 نیز اعالم کردند.   اعتراضات

پشتونها توهین و حقارت شده، مورد حمالت   که هرروز  می بینیم          

  برای نجات این، فقط با عملی کردن فلسفهٔ   دهشت افگنها قرار میگیرند.

راه دیگر موجود نیست. گپ   باچا خان، و بازنگری آن در اوضاع کنونی

این است، که همبسته گی با جنبش های عدالت خواهانه، حد و   قابل اهمیت

بخصوص   است.  عمل قابل تقدیر و تمجید  در ذات خود  اسد.شن مرز نمی 

اگر این حمایت از یک حرکت اعتراضی در همسایه گی و هم فرهنگی ما 

          .ِسرشت و سرنوشتی مشابه ما دارند  باشد، که مردمان آن،

تروریزم و ضد تروریزم، همان گونه که مردم افغانستان را آماج قرار می  

دیورند در یک مقیاِس دیگر نیز قربانی   نهای آن طرف خطدهد، از پشتو

می گیرد، سالها است روزگار شان را برباد نموده است. تظاهرات و 

جامعه تودهایی نیست.   دیگر جامعه پشتونها،  حرکتهای مدنی نشان داد، که

توده ایی بدین معنی که اکثریت آن سرگردان و سرگشته اند و معلوم   جامعه

اما، این مردم گرچه بعد از فخر افغان و  چه ندایی پاسخ می دهند.نیست به 

حرکات متناقض و عجیب را به نمایش   به خصوص بعد از ولی خان،

فردی با محاسبه کار می کنند، هدف دارند و بر اساس   از لحاظ  گذاشتند،

تظاهرات اخیر، اوج بلوغیت سیاسی جوانان این   آن هدف عمل می کنند.

به هر حال، یکی از راه های شناخت هر جامعه،   م را نشان داد.مرز و بو

فرآیندهای جنبشی است. مطالعه جامعه پشتونها   نگاه به آن جامعه از دریچهٔ 

عالقه مندان   و هم  از دریچه جنبش ها هم جامعه شناسی مان را غنا میبخشد

  لاین عرصه را بیدار میسازد. در کنار این، به گوش دولت های مسوو

میرسانند، که در جامعه با چه معضالت، تبعیض ها و مطالبات جدی که از 

نقل از سایت اسمائی .«)هستند سوی اقشار جامعه پیگیری میشود، رو به رو

 (۲۰۱8اپریل
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 مششمقاله بیست و

                       

 درحمایت از جنبش حراست پشتونها
۲۷ /4 /۲۰۱8 

جنبش حراست »و« خدایی خدمتگاران»بش مقاله جامعه شناسی جن        

نوشته استاد مومن ونشر آن در ویب سایت آسمائی وپورتال افغان « پشتونها

جرمن، یکی از بهترین مقاالتی بود که از روز نشر آن مقاله ذهن وافکارمرا 

بخود مشغول ساخته است. از این مقاله در بارۀ افکار واندیشه های 

ان( چیزهای زیادی را میتوان آموخت، رهبرخدایی خدمتگاران)پاچاخ

بخضوض مشی عدم خشونت وترک دشمنی وبرادرکشی ودعوت به اتحاد 

وبرادری وکسب علم ودانش چیز های مهمی اند که به آنهایی که مثل من 

آگاهی کمتری دارند، کمک میکند تا درک درستی ازاهداف بزرگ انسانی و 

 .برادری آن مبارز نستوه داشته باشند

ه براین بحث در بارۀ جنش حراست پشتونها از زیرچکمه های ستم عالو

نظامیان پنجابی بخش جذاب وقابل توجه دیگر این مقاله را میسازد.من از 

نویسنده ارجمند استاد مومن که این مقاله را در یک موقع مناسب بیرون 

 دادند، اتشکر میکنم .

ابزاری از نیروی پشتونها  پاکستان در چهار دهه اخیر با وجود استفاده       

برای دفع اتحاد شوری از تجاوز برقلمرو خود، درعین حال سعی کرده است 

تا قوم پشتون را درمجموع مردمان وحشی وتروریست به جهانیان نشان 

بدهد وطوری ذهنیت سازی نماید که اگرهرگونه جنایت ضد بشری علیه آنها 

قلمداد کند.درحالی که پشتونها  انجام دهد ، آنرا رنگ مبارزه با تروریستان

فطرتا تروریست نیستند، بلک مردمان ازادی دوست ودین دوستی اند که 

بخاطر حفظ ازادی وصیانت از دین ومعتقدات خود با سلطه  بیگانه ها 

  .ضدیت نشان میدهند و طبق نقشه های آی اس آی بال وقفه کشته میشوند
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 د، مگردر یک طرحنقیب محسود که میخواست مدل جوانان باش

 از پیش ریخته شده توسط پولیس پاکستان به قتل رسید.

 

بعد از ترور همین جوان خوش هیکل وخوش سیما  بنام نقیب هللا 

با سرکردگی منظور پشتون از « تحفظ پشتونها»محسود درکراچی،جنبش 

سر بلندکرد.منظور پشتون یک جوان  اسالم آباداهالی وزیرستان جنوبی، از 

کرده وزیرستانی است که خود وخانواده اش براثر بمباردمان تحصیل 

وزیرستان در چند سال قبل از زادگاه خود مجبور فرار به دیره جات 

وشهرهای دیگر شدند وپدرش که معلم بود سعی نمود تا فرزندش را برای 

تحصیل وفراگرفتن علم ودانش تشویق نماید. منظور پشتون تحصیل خود را 

یش برد وباری خوست از زادگاه خود بازدید نماید، اما تاسطح لیسانس پ

عساکر ونیروهای مستقر در زادگاهش به او اجازه ندادند تا دهکده وخانه 

خود را که در زیر بمباردها به ویرانه مبدل شده بود، ببیند، با دل پرغصه 

از وزیرستان برگشت وبه فکر راه نجات قوم پشتون از ذلت وبدبختی وهردم 

با تعدادی از  ۲۰۱8وبه اسارت گرفتن شان افتاد.اودرماه فبروری  شهیدی

دوستان وهم فکران خود به  شهرهای مختلف پشتون نشین سفرکرد وبا 

جوانان مالقات نمود ودرد ومصیبت آمده برپشتون را به آنها بیان کرد ، 

بالمقابل با استقبال گرم جوانان با درد پشتون مناطق دیگرچون دیره جات و 

زیرستان شمالی وجنوبی وکرم ومومند و باجور وصوات و ورکزی  و

روبرو شد. وهمگی احساسات خود را  برضد ستم ملی وتوهین وتحقیری که 
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از سوی نظامیان پنجابی درحق آنها اعمال میگردد، با او درمیان گذاشتند . 

دعوت او برای به اتحاد پشتونها شورو هیجان بی  نظیری را در میان 

 وبلوچ آنسوی خط دیورند ایجاد نمود. پشتون 

 
 منظره یی از جنبش تحفظ پشتونها در آنسوی خط دیورند

با خبرمرگ نقیب محسود، منظور پشتون برضد ظلم وستم نظامیان 

پنجاب برخاست و در الهور مرکز پنجاب دست به اعتصاب وسخنرانی 

اکستان  را پراز واقعیت های ملموس زد و نظامیان ونیروهای استخباراتی پ

مسئول وعامل اصلی ترورواختطاف جوان های آگاه وروشنفکر وهنرمندان 

وشاعران ومعلمان منسوب  قوم پشتون در تمام صوبه سرحد وایالت 

پشتونخوا ودیره جات خواند واز حکومت پاکستان خواست تا پشتونهای 

دم بگوید زندانی را آزاد کند و اگر کشته شده باشند دلیلی کشتن آنها را به مر

 ویا اینکه مسببین این قتل ها را مجازات کند. 

منظوربا سخنرانی پرشور خود ده ها هزار جوانان پشتون را که 

خواهان امنیت جانی ومالی  خود اند وبدنبال شغل در شهرهای مختلف 

کراچی والهور واسالم اباد وکویته وپشاور سرگردانند و از سوی نظامیان 

کنجه های وحشیانه قرار میگیرند وبعد سر به نیست پنجابی شکار  ومورد ش

میشوند،به دور خود جمع کرد و شعار تحفظ وحراست از جان وحیات قوم 

 پشتون را سرداد.
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این جوان جسور وپراستعداد که شیشه مرگ خود را برکف گرفته 

وانگشت اتهام بسوی سازمان مخوف استخبارات نظامی پاکستان دراز نموده 

هور یک ناجی برای قوم پشتون ازمشی نسل کشی نیروهای است،خبر از ظ

امنیتی ونظامی پاکستان میدهد. باید  از جنبش تحت رهبری او حمایت کنیم 

این حمایتها به جوانان جنبش تحفظ پشتون نیروی تازه می بخشد وآنان را 

مساله مهم اینست  .برای اتحاد ومقاومت در برابر استبداد پایدار تر میسازد

یستادن درمقابل یک دستگاه مخوف و متهم کردن به  نسل کشی یک قوم که ا

سلحشورکار اسانی نیست، واگرکسی  بخواهد چنین صدای را بلند نماید باید 

اول سرخود را درکف دست بگذارد وبعد گام به جلو نهد ومنظور پشتون 

یک چنین کسی است.انسانهای عدالتخواه وآزادی طلب می باید در حمایت از 

 چنین کسی وچنین جنبشیحمایت کنند. 

اپریل یک میتنگ یک میلیون نفری را در اسالم  8قرار بود در تاریخ 

اباد وپشاور مرکز ایالت پشتونخوا راه اندازی شود، اما  در روز موعود راه 

های مواصالتی تحت کنترول شدید نظامیان پاکستان قرارگرفت ومانع ورود 

با و جود ممانعت های نیروهای نظامی،هم در جوانان به پشاورگردیدند مگر

پشاور وهم در ایجنسی های دیگر میتنگ های پرشوری به حمایت از 

تحریک حراست از پشتونها تدویر یافت ودر تمام شهرهای مهم خارج 

پاکستان که پشتونها زندگی میکردند محافل وتظاهراتی به حمایت از تحریک 

زندانی کردن یا ترورعاجل منظور  حراست از پشتونها صورت گرفت ومانع

 پشتون گردیدند. 

منظور پشتین در وزیرستان جنوبی :» بی بی سی گزارش میدهدکه 

های طالبان پس از  متولد و پرورش یافته است؛ جاییکه که از اولین پناهگاه

های شمال غرب  حوادث یازده سپتامبر بود.همانند بسیاری از نواحی و قسمت

مکانات مالی مردم این منطقه توسط ارتش و یا توسط پاکستان آزادی و ا

های شبه نظامی تندرو که با وجود همه انکارها نیروهای نیابتی ارتش  گروه

 شوند به گروگان گرفته شد. محسوب می

 ۲۰۱۰او که فرزند یک معلم است توانست تحصیل کند و پس از سال 

کرد به تحصیالت  اش ناحیه جنگ زده وزیرستان جنوبی را ترک که خانواده

خود ادامه داد. برای آن نسل آگاهی سیاسی نتیجه زندگی در خارج از 
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وزیرستان و در عین حال تجربه کردن فقدان قدرت هنگام بازگشت به 

 روستاهایشان بود....

گوید: "گدازه های آتشفشانی در تمام این  افراسیاب ختک، سناتور سابق، می

اشته شد و منتظر فوران بود. دیر یا زود های پر از مشکل و تالطم انب سال

جنوری وقتی که مرد جوانی به نام  ۱۳داد." روز  این ]حادثه[روی می

هللا از اهالی وزیرستان جنوبی در یک "رویارویی از پیش طراحی  نقیب

های  شده" کشته شد زمان فوران فرارسید. پولیس اعالم کرد که او از گروه

دل شود. همین  ه اش میمسلح تندرو بوده ولی خانواد گویند او آرزو داشت م 

حادثه جرقه برگزاری تظاهرات بیرون باشگاه خبرنگاران در شهر اسالم 

آباد را زد. ابتدا کسی توجه چندانی نکرد ولی به مرور شمار معترضان 

ای مجهز به  افزایش یافت. یک کانتینر به محل آورده شد و آن را به صحنه

ها شروع شد و در برخی از آنها به شدت  . سخنرانیسیستم صوتی بدل کردند

 .از نهادهای امنیتی انتقاد شد

پس از ده روز به یک جنبش وسیع تر "برای رهایی مردم پشتون از 

استبداد" نهادهای امنیتی پاکستان بدل شد. مردم از نقاط مختلف و دور دست 

ای افراد مفقود ه برای شرکت در اجتماع به اسالم آباد آمدند و بسیاری عکس

 . گشتند شده را آورده بودند و به دنبال اطالعات در مورد آنها می

گوید:"من فقط از وضعیت در منطقه خودمان مطلع بودم.  منظور پشتین می

ولی وقتی ماجراهایی را که در مناطق دیگر اتفاق افتاده شنیدیم ،در سوات و 

 ".بوده استیا باجور، متوجه شدیم که همه جا وضعیت همینطور 

کند که دو هفته قبل از بازداشت خود در اکتبر  ای اشاره می او به حادثه

یک سرباز بر اثر انفجار بمب در روستایی به نام .گذشته باعث تظاهرات شد

 .شامکای در وزیرستان جنوبی کشته شد

ارتش در منطقه حکومت نظامی برقرار کرد و به همه مردم دستور داد از "

بیرون بیایند. آنها زنها را مجبور کردند در یک طرف  های خود خانه

بنشینند و بعد مردها را تک به تک در برابر چشمان آنها شکنجه کردند. 

کردند  ای که صرع داشت در حالیکه پدر و مادرش تماشا می یک پسر بچه

 ".زیر شکنجه جان داد
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یدهند تا به ها به جوانان خود اجازه م منظور پشتین این سئوال را که پشتون

ارتش پاکستان گوید: " های مسلح تندرو بپیوندند، رد میکند.او می گروه

های مسلح تندرو را تقویت کرده است. از اسالم به عنوان یک عامل  گروه

 ".تهییج استفاده کرده است

این حرف من نیست حرف سرهنگ امام )یک مامور سابق اداره امنیت 

ر جوان را آموزش داده است و یا هزا ۹۵ارتش پاکستان( است که گفت 

های پرویز مشرف فرمانده سابق ستاد ارتش پاکستان است که گفته ما  حرف

ایم، و آنها  آنها را آموزش دادیم، ما مجاهدین را از سراسر جهان آورده

 ".قهرمانان ما بودند

کنند، وقتی  خواهد ما را بمباران می افزاید:"وقتی دلشان می منظور پشتین می

فرستند و وقتی به نفع شان هست  خواهد برای ما خوار و بار می ان میدلش

دهند و به آنها  مردم ما را بفرستند که دیگران را بکشند آنها را آموزش می

 ".کنند کمک می

 
 وزیرستان منطقه تصرف شده آنهاست."

ها نه به خاطر  ای بفهمیم که با روس سال طول کشید تا ما مردمان قبیله ۳۰

اپریل  ۲6)  بی بی سی ،".ها جنگیدیم  بلکه به خاطر پول آمریکایی اسالم

۲۰۱8) 

 

 "تروریسم در یونیفورم"
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بی بی سی از قول ژورنالست دیگرخود در الهور) سکندر کرمانی( 

دهند "این چه نوع آزادی است؟" این  جمعیت شعار می» گزارش میدهد:

تی جمعیت همخوانی سرود جنبش اعتراضی است که به خوبی نارضای

 دهد. وسیعی از "نبرد با تروریسم" حکومت پاکستان را  نشان می

هاست  ها سال یکی از محورهای اصلی آن این احساس است که پشتون

اند. مردی از دره  های شبه نظامی تندرو و ارتش پاکستان گیر افتاده بین گروه

طالبان های آن منطقه هم ارتش و هم  سوات به من گفت که در یکی از جاده

پست بازرسی دارند. اگر کسی ریش نداشته باشد طالبان او را به طرفداری 

کند و اگر کسی ریش داشته باشد سربازان او را به  از حکومت متهم می

 کنند. های تندرو متهم می وابستگی به گروه

ای در حاشیه تظاهرات، فعاالن مشغول نوشتن نام مردان  در دکه

شود توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده ولی  جوانی هستند که ادعا می

ترین مسائل کشور  اند. این یکی از حساس گاه در دادگاه حاضر نشده هیچ

خواهند آنچه که بر سر  است. جمعیت زیادی دور من جمع شده و همه می

 اعضای خانواده آنها آمده برایم تعریف کنند.

عار ابراز خشم مردم از نهاد پر قدرت ارتش به صراحت با این ش

" مسئولین تروریسم آنهایی هستند که اونیفورم ]نظامی[به تن دارند.شود:" می

سابقه بوده و به  های اخیر بی به چالش کشیدن ارتش به این صراحت در دوره

 «رسد که در حال رشد است. نظر می

ها اخبار مربوط به جنبش  بی بی سی عالوه میکند که :تاکنون رسانه

حمایت قابل توجهی جلب کرده به هیچ وجه منعکس  تحفظ پشتون را که

های به شدت کنترل شده پاکستان به تظاهرات  اند.در مقابل رسانه نکرده

 دهند. های کوچک مخالف این جنبش وقت زیادی اختصاص می دسته

ای خود یعنی  منظور پشتین زبان پشتون را با لهجه بومی قیبله

ای او   ر مردان جوان قبیلهکند. ولی برخالف سای "محسود" صحبت می

های اردو و انگلیسی را نیز به همان راحتی  تحصیل کرده است و زبان

 کند. صحبت می

کرد که چنین حمایتی جلب کند ولی در  گوید هیچگاه تصور نمی او می

مورد آنچه که باید تغییر دهد هیچ تردیدی ندارد.او در ماه مارس در 
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سی، گفت:"مردم  بی خش پشتو بیای با خدای نور نصر، از ب مصاحبه

اند و زندگی آنها غیرقابل تحمل شده است. مقررات حکومت  سرکوب شده

 نظامی و توهین سربازان ارتش حرمت مردم را از آنها گرفته است."

(او و هوادارانش در سراسر مناطق پشتون ۲۰۱8از ماه فبروری ]

ا به خود جلب کرده نشین، از کویته تا پیشاور سفر کرده، جمعیت فراوانی ر

 اند. پایان مصیبت، مرگ و ویرانی را برمال کرده های بی و حکایت

بسیاری "جنبش تحفیظ پشتون" را گشودن فصل جدیدی در عرصه 

های نیابتی آن جمعیت پرشماری را نه فقط در  میدانند که جنگکشورسیاست 

وب و ای و شمال غرب بلکه در بلوچستان، ایالت سند در جن مناطق قبیله

 حتی مناطق شمالی در مرز چین به شدت محروم کرده است.

بابر ستار، وکیل و صاحبنظر سرشناس، نوشته است که آگاهی و 

وجدان اجتماعی منظور پشتین ممکن است در هویت پشتون او ریشه داشته 

 شود." باشد "ولی سئوالی که او مطرح کرده به همه ما مربوط می

ه راه انداخته در مورد "مناسبات بحثی که جنبش تحفظ پشتون ب

ها و  ها، اولویت اجباری بین شهروندان و حکومت پاکستان، )درباره( ویژگی

اقدامات حکومت ماست که حق زندگی، آزادی، حرمت و برابری آنها را 

 برد." زیر سئوال می

گوید سال گذشته پس از بازداشت شدن به خاطر  منظور پشتین می

های اجتماعی به داد او  [و اداره اطالعات آن، شبکهتظاهرات علیه ]نظامیان

سی گفت: "نیروهای نظامی  بی ای با بخش پشتو بی رسیدند.او در مصاحبه

خانه ما را محاصره کرده و پدر وعمو]کاکایم[را در پست بازرسی)تالشی( 

که نزدیک محل بود بازداشت کردند. وقتی به آنجا رفتم من را نیز بازداشت 

ل یک اطاق انداختند. آنها گفتند اعتراض علیه ارتش]نظامیان[ کردند و داخ

 برای روحیه آنها مخرب است."

به سرعت خبر بازداشت منظورپشتون]توسط رسانه های اجتماعی 

مجازی[به دوستانش رسید و آنها با پخش این خبر توانستند تظاهراتی در 

مردم [مفقوداالثر حمایت از او به راه بیاندازند.بسیاری  موارد ]اعتراضات 

شدن ها]اختطافها[ است ." بعد آنها  مرا از اطاق درآوردند و پیش یک 
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کنیم ولی به  ]صاحب منصب[ بردند که به من گفت ما تو را آزاد می

 دوستانت بگو اعتراضشان را متوقف کنند."

تون برخورد تشدد آمیزپولیس پاکستان را با رهبران جنبش ښر پمنظو

       نه خرڅیږو، نه »ق فیسبوک شرح داده  در آخرمیگوید:تحفظ پشتون از طری

 «!ډارېږو نه  ،ټیټیږو
۲۱6۷۲۳4۲5۹۹6۱۳۷۹https://www.facebook.com/PashtoVoiceOfficial/videos// 

م خود از کشتارها واختطاف های منظور پشتون برای نجات مرد

مکرر شان توسط نظامیان پنجابی به پا خاسته است و چون درد او با درد 

دیگرپشتونها مشترک است، با صدای حق طلبانه میلیونها پشتون یکجا شده 

طوفانی از خشم وانزجار مردم را علیه حکومت ونظامیان پاکستان 

 برانگیخته است.

شتونها سبب همبستگی واتحاد عمومی  بدون تردید  جنبش حراست پ

پشتونها شده و دستگاه استخبارات نظامی پاکستان را مجبور میسازد تا دست 

  .از گرفتاری وکشتار پشتونها بردارد وبه حقوق حقه آنها تن در دهد

روشنفکران افغانستان  وسازمانهای مدنی پشتون در اروپا وامریکا          

اندازی تظاهراتی در ماه اپریل همبستگی خود را با وداخل افغانستان با راه 

جنبش حراست پشتونها ابراز داشتند . یکی از شاعران نازک خیال افغانستان 

سلطانجان کلیوال در وصف جنبش تحفظ پشتون شعری سروده که در ادبیات 

پشتو کم نظیراست. ببینید با چه قوت وصالبتی شهامت منظور پشتون را در 

 صویر کشیده است:این غزل به ت

 «د پښتین خبری»
 بدلـومه دوزخ هســی، چی جنت ورته حیران شی

 هسې مینه کول غواړم، چی نفرت ورته حیران شی

 غریبۍ ستا په وجود کی، تویه وم د میـنی څاڅکي

 چی زلمۍ شی پیرزوینه، او غربت ورته حیران شی

 ټـولــوم خـواره ولسـونه، د یوی جنــډی د النــدی

 خ د دی نړۍ کی، هرملت ورته حیران شیچی په م

 بـی وســۍ نن دی لمن تــه، اچــوم هسـي ګلــونه

 چی شتمن ورته حیران شی، او دولت ورته حیران شی

 د وریښمو په یو تارکی، خواره زړونه می د خلکو

https://www.facebook.com/PashtoVoiceOfficial/videos/2167234259961379/
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 هسی  پیـئم سره واړه، چی طبعیت ورته چیران شی

 یمکلیـوالو  پیـژندلی، زه "پشتین" د  وفا زوی 

 جوړومه پښتون هسی، چی خلقت ورته حیران شی

 (۲۰۱8اپریل۱۱)افغان جرمن آنالین،

 

باید یادآوری نمایم که من بعد از تهاجم امریکا برافغانستان وسقوط        

طالبان، بخصوص  بمباردمانها وکشتار پشتونها حتی در محافل عروسی ویا 

نسل کشی سیستماتیک عزاداری آنها، در دفاع از پشتونها ومحکوم کردن 

قوم پشتون هم از سوی قشون متجاوزشوروی  با همدستی نیروهای  رژیم 

قرن بیستم وهمچنان  از سوی نیروهای ناتو  8۰بر سر اقتدار در دهه 

بسرکردگی امریکا و قوای مسلح افغانستان ده ها مقاله نوشته ام ودر پورتال 

ده ام)آرشیف مقاالتم به نشر سپر ۲۰۱۲تا  ۲۰۰6افغان جرمن در سالهای 

گواه اند( ولی مشکل در این است که تحصیل یافته گان واهل قلم پشتونها به 

خواندن وحمایت کردن چنین مقاالتی چندان دلچسپی نشان نمیدهند وکدام 

تبصره ای براین نوشته هایم نکردند. در دعوت میدیا وتول افغانستان، که 

ه بیش ازده مقاله بزبان پشتو در من با آنها همکاری قلمی دارم،در هرهفت

مورد حمالت هوائی وبمباردمان دهات و روستاهای اقوام پشتون به نشر 

میرسد، ولی در طول سالهای متمادی من حتی یک تبصره دوسطری از 

نویسندگان پشتون در باره یک مقاله خوب ندیده ام، چراچنین است؟ من 

 . نمیدانم

ند که میتوانند صدای این قوم بزرگ را در پشتونها نویسندگان نامداری دار  

رسانه های جمعی انعکاس دهند و تهمت های بی معنی وبی اساس را با قلم 

خود از خود دور نمایند، ولی با نوعی خود بزرگ بینی از عکس العمل در 

برابر یاوه گوئیهای که در یکی از پوهنتونهای امریکائی درکابل دو هفته قبل 

یافت، خموشی اختیار کردند و آنرا مسئولیت تنها دولت به رسانه ها راه 

دانستند، درحالی که دولت دروضعیت بسیار خوب شبیه مادری است که تا 

طفل گریه نکند، شیر برایش نمیدهد؛ دراین مورد اقدام ملموسی نکرد.هرگاه 

روشنفکران پشتون در برابر این اتهامات توهین آمیزوغیر مستند از خود 
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نشان میدادند، ممکن بود که قضیه از طرف دولت مورد عکس العمل 

 .بازخواست وپیگیری جدید تری قرارمیگرفت

 به امید پیروزی هرچه بیشترجنبش حراست پشتونها!            

 ۲۹/4/۲۰۱8پایان     
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 مششمقاله بیست و

 

 ]جنبش تحفظ پشتون چگونه آغاز شد؟[

 
 منظورپشتون

تحت  ۲۰۱8/ ۲/4عبدالکریم رحیم  در سایت دعوت میدیا بتاریخلی شاغ 

د پښتون تحفظ تحریک بریالیتوب په افغانستان کی د سولې ضمانت عنوان )

مقاله جالبی نوشته است که برعلت آغاز جنبش تحفظ پشتونها روشنی کوی(

 .می اندازد، من آنرا از پشتو به دری برمیگردانم تا فیض مقاله عام تر گردد

 «موفقیت تحریک تحفظ  پشتون، درافغانستان صلح را تضمین میکند»

این جبنش در وزیرستان  بر اثر مظالم اردوی پاکستان بر قوم مسعود 

نفر میرسید آغاز  ۲5از طرف یک تعداد جوانان محلی که تعداد شان به 

شد.این جوانان همین قدر میخواستند که به قوم مسعود بی عزتی صورت 

از اذیت و آزار شان دست گرفته شود وبه آنها  دشنام وبی حرمتی نگیرد و 

صورت نگیرد. منظوراحمد پشتون که آغازگر این جنبش است، میگوید: 
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بدتر از بد اینست که یک سپاهی ترا ایستاد کند، وبه تو دشنام بدهد و تو به 

 او گفته نتوانی که چرا؟ و اگر برایش گفتی که چرا؟ آنگاه بی عزت خواهی

 شد، لت و کوب خواهی شد، بندی خواهی شد و مفقوداالثر خواهی شد.

هزارنفر وزیرستانی از طرف  4۰درمناطق مختلف وزیرستان ،

هزار نفر الدرک شده اند که درآن جمله   ۳۲اردوی پاکستان کشته شده اند و 

هزارمنزل ویران شده اند. در مناطق قبایلی در هر  ۱۷۰تن زن و  ۱4۰۰

های تالشی مقرر شده، تا  مردم محل  را توهین و تحقیر کنند. کوچه پوسته 

در کنار این،در مناطق قبایلی قیودات شدیدی  وضع شده  تا معلوم کنند که 

مردم در بازارچی میکنند؟ مردم از یک قریه به قریه دیگر رفته 

نمیتوانند،]زیرا[  منطقه از مین فرش شده ]که برای رفت وآمد خطرناک 

برین مردم قیام کردند  و بر ضد حکومت و بخصوص بر ضد است.[ بنا

 اردوی پاکستان صدای اعتراض خود را بلند نمودند.

برای آولین بار این جوانان آن چیزهایی را بیان کردند که در پاکستان 

هرکجا که تروریست است  »کسی جرئت نداشت نام آن را بر زبان بیاورد:

 است. «در پشت آن یونیفورم اردو

انتقاد شد.این کار را هیچکس پاکستان صراحت ازظلم وستم اردوی  با

میگوید که وکیل مردم مسعود در منظور پښتون در گذشته نکرده بود.

انتقاد کرد، چهار پاکستان  از اردوی ، مولوی معراج الدین،پارلمان پاکستان

ن روز بعد در پیش دروازه خانه خود به قتل رسید.این جوانان به اقوام پشتو

خاطر نشان ساختند که جنرال عبدالقادر بلوچ از قول جنرال اردوی پاکستان 

او میگوید:ما از وزیرستان یک تروریزم نر]یک مرکز تروریستی[ ساختیم 

 بنابرین در دنیا. از اینجا علیه افغانستان عملیات تروریستی انجام دهد که

زبک بود یا فردی یا گروهی از وطن خود رانده شده بود اگر او هرکجا 

چچنی بود یا ایمن ظواهری  مصری ، به آنها در ملک پشتون ها جای و پناه 

 طالبانبنام نذیر و مال ګل بهادر در کنار ایشان گروه های حاجی  داده شد.

و بیت هللا و حکیم هللا  مسود و عبدهللا وزیر. نیک محمدایجاد شدند خوب

تحت حمایت فوج وزیرستان  نهمیدربین المللی کشته شدند، مگر تروریستان 

بزرگان سنتی وزیر ومسود یا کشته شدند و  پاکستان گشت وگزار میکردند.

.عرصه برمردم چنان تنگ دیا برای نجات سر خود از وزیرستان خارج شدن
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شد که یک ریش سفید مسود در یک پوسته تالشی به منصدار پاکستانی 

اند فقط ما بدکاره و  هو طالبان هم مالیک گفت:شما که پیغمبران هستید

ویرانگرهستیم.این سخن همان سخن یک ریش سفید آنطرف خط دیورند است 

 به افسر حکومت خلقی پرچمی گفته بود.  ۱۳6۰که درسال 

اردوی پاکستان .ردماین انفجار کیک  مسود ر نزدیکی قلعه شمکی د

 اطفال راوزن ، مرد، به محل انفجار میروند و قریه را محاصره میکنند 

ازخانه ها میکشند و برای شان امر میکنند که بروی زمین بروی دراز 

بکشند و بعد عساکر پنجابی  با جفت پایهای خود بر پشت مردم خیز میزنند 

وزیرستان، سوات، باجوړ، مومند، و آنها را لگد کوب میکنند. قریه جات 

ای میشوند وبعد خانه ها و مغازه ها و دکان هو ورکزی بمبارۍ  دییفرا

 .همان کسانی که روزی پاکستان را ساخته بودند ویران میگردد

همین ظلم وناروایی ها سعی و تالش  جنبش تحفظ  پشتون برای توقف 

ود عمس دراین میان در کراچی یک جوان بنام نقیب هللا  خود را شروع کرد.

کردنش پولیس از وی پول   از طرف پولیس دستگیرشد برای رها

ب هللا پول نداشت تا خود را خالص کند،  باالخره او را میخواست، اما نقی

 پولیس مقابله با رو د دوبپټهان کردند که اعالن  در زیرلت وکوب کشتند و

  .دش کشته

 .شدندعدالت در کراچی اقوام مسعود دست به اعتراض زدند وخواهان 

اسمعیل خان باالخره این اعتراضات سراز وزیرستان کشید.آنها از دیرۀ 

برای اعتراض بسوی اسالم آباد حرکت « ودعمستحریک تحفظ »رنامزی

که در آن وقت هنوز بنام مسعود یاد میشد . منظور احمد پښتون کردند

نها دیدیم این تحریک خود پښتو ما در راه استقبال و حمایتی که از»:میگوید

خودش نیزبه  منظور و شد  مبدل « ها پښتونتحریک تحفظ » بخود به

خلص اینکه اگراین تحریک بنام فرد است یا بنام یک . گردید پشتون مسمی

جبنش ،در واقع نامی است که از طرف مردم  برآن گذاشته شده است نه از 

 روی کدام پالن.
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 جنبش تحفظ پشتونها  بسرکردگی منظورپشتون

تحریک تحفظ » میگوید: پښتون ، افراسیاف خټک، سیاستمدار ملی 

جلو تر قرار سیاسی از احزاب و است یک حرکت خود جوش  «پښتون

 پاکستانتمام خواسته های این جبنش مشروع ودر چوکات قانون اساسی .دارد

اینها میگویند افراد الدرک آنها یا آزاد شوند و یا محاکمه  .مطرح شده است

افسر ود عنقیب هللا مسقاتل  ؛محالت شان از وجود ماین ها پاک شوند؛  گردند

درمناطق قبایلی قیودات وظع شده نظامی ختم  ؛شوداکمه ګرفتار و محپولیس 

قوتهای نظامی از مناطق قبایلی و  به مردم متضرر تاوان داده شود، ؛شود

بعد از تشکیل پاکستان، جناح با پشتونها تمام مقررات دوران د )خارج شود

براساس این مقررات اردوی و  حاکمیت انگلیس را دراین مناطق پذیرفت

 .(ودداخل نه ش د به مناطق قبایلبای پاکستان

اگر این جنبش به این موفق شود که خواسته های خود را بردولت 

 :ر واقعیت همین اردو میباشد، بقبوالند، پسکه دپاکستان 

 .ش پائین می آیدااقتدار باالتر از قانون اردو وتقدس مآبی -

صلح ی بیرون ساخته میشوندوقبایلتروریستان داخلی وخارجی ازمناطق –

 دراین منطقه قایم خواهد شد.

 .میشود اعادهن دوباره قبایل  پښتواعتماد و حیثیت –

 :ومفاد این اقدامات در افغانستان این خواهد بود که
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ترویستان افغانی وغیرافغانی ساخت پاکستان از مناطق قبایلی خارج خواهند -

 .شد

در و  شد. متحدین سنتی افغانستان درمیان قبایل دوباره مطرح خواهد –

 .کمک خواهد کرد افغانستانآوردن صلح در

نشود ال اقل  اگر کامال بند پاکستان به افغانستان  ورود تروریستان از  –

 .سختر خواهد شد

عالوه براین اعتماد مردم بخود شان بیشتر خود شد و آنها خواهند 

سلح توانست در مناطق خود برضد تروریستان اقداماتی کنند و فعالیت افراد م

در  خوب به یادما می آید که .مخالف را ناکام ویا اقال آنها را  کمزور نماید

چگونه احمدشاه مسعود، داکتر عمر)درواقعیت در پوهنزی  ۱۳54سال 

قبل از اما دواسازی محصل بود( و حکمتیار را مسلح به افغانستان فرستادند 

وبه دولت  اینکه مقامات حکومتی خبر شوند مردم محل آنها را گرفتار

سپردند .بدینسان پروژه تخریب کاری در نطفه فلج ساخته شد. این کار بازهم 

با الهام از جنبش جدید حراست خیبر پښتونخوا  و پشتون های.شده میتواند

پشتونها  در امتداد خط  دیورند در شمال و شمال غربی برای تامین صلح 

مند  در شهر لشکرگاه افغانستان قیام کنند . همین اکنون مردم والیت هل

تامین صلح .برضد عملیات انتحاری طالبان خیمه های تحصن برپا کرده اند

در افغانستان با موفقیت جنبش حراست پشتون ها ارتباط مستقیم دارد، 

بنابرین مردم افغانستان باید هم در داخل وهم خارج کشور اختالفات قومی و 

ت کامل نمایند صلح افغانستان در زبانی را کنار بگذارند  وازاین جنبش حمای

)برگرفته از « و ما علینا اال البلغ المبین پیروزی این جنبش نهفته است .

 (۲4دعوت میدیا

 سخنرانی منظورپشتون در سوات:

با گذشت هر روز وهرمیتنگ وهر مظاهره ایکه در شهرهای محتلف 

هدف او پاکستان براه افتاده ومنظور پشتون درآن سخنرانی کرده،مقصود و

از این تظاهرات بیشتر روشن شده میرود. تا کنون روی سخن وانتقادات 

اومتوجه اردوی وسازمان استخباراتی آن اردو بود و هدف او ازحکومت 

پاکستان و اردوی پاکستان ترک سیاست تبعض آمیز با پشتونهاست . خواسته 

یتی های او، خواسته های مشروع وانسانی است تا اردو و نیروهای امن
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پاکستان سیاست تبعض ونژادپرستی را علیه پشتونها متوقف کند و پشتونهارا 

تبعه درجه دوم نشمارند بلکه آنها را نیز بحیث شهروندان متساوی الحقوق با 

سایر ایالت های پاکستان بشناسند ودست از توهین وتحقیرواختطاف و ترور 

پشتونها را از مناطق پشتونها بردارد وپوسته های تالشی بخاطر تحقیرکردن 

پشتون جمع کنند، اما نظامیان زورگو ومغرور ومتعصب پنجابی تاهنوز 

 حاضر به قبول این خواستهای جنبش نشده اند.

اپریل منظور پشتون در گردهمایی فعاالن تحریک  ۲۹شنبه  روز یک

ها در سوات ایالت خیبر پشتونخوا، هشدار داد که اگر پاکستان  تحفظ پشتون

ات این جنبش را نادیده و ناشنیده بگیرد، آنان به ملل متحد رجوع پیشنهاد

 ! " اگر مسایل ما حل نشود به ملل متحد رجوع میکنیم:خواهند کرد

ها، بار دیگر بر اردوی  منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتون

پاکستان تاخته گفت که نظامیان پاکستانی عمداً جنگ را به مناطق پشتون 

ها  جنگ را پشتونها گفت " رهبر تحریک تحفظ پشتون.اندنشین کشانده 

شروع نکرده اند بلکه جنراالن اردو آن را آغاز کرده اند، پرویز مشرف آن 

 ."را آغاز کرد. ما در خاک خود امنیت میخواهیم

منظور پشتین گفت که نظامیان پاکستان امنیت ساحات پشتون نشین را 

مادران او گفت ".ت را نادیده گرفته اندبرهم زده و حقوق ساکنان این ساحا

پشتون به این خاطر فرزند به دنیا نیاورده اند که شما)نظامیان پاکستانی( 

پالیسی های خود را بر آنان عملی کنید و از وجود آنان برای مقاصد خود 

 ."کار بگیرید

ها شمار زیادی از زنانی نیز  در گردهمایی تحریک تحفظ پشتون

های  که به گفتۀ آنان "نظامیان پاکستانی اعضای خانواده شرکت کرده بودند

شان را با خود برده اند" و شماری از این زنان که مدعی بودند"هنوز هم 

 .بستگان شان ناپدید اند" تصاویر عزیزان گمشدۀ شان را در دست داشتند

فرستادگان )جرگۀ( اعزامی نظامیان پاکستانی نیز  منظور پشتین به

گفت "جرگه میان دو طرف متخاصم میشود. ما شهروندان این  انتقاد کرد و

کشور هستیم و این کار )اعزام جرگه( ثابت کرد که شما )نظامیان پاکستانی( 

به ما به دیدۀ شهروند ندیده بلکه ما را به مثابۀ جانب مقابل )متخاصم( 

 ."پندارید می
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ر از فعاالن تحریک تحفظ پشتون پیش از این در شهر الهور و پیشت

های پشاور و اسالم آباد نیز گردهمایی هایی را برگزار کرده  آن در شهر

 .بودند. وقرار است گردهمایی آیندۀ این جنبش در شهر کراچی برگزار شود

اپریل  ۲۹این بار نیزرسانه های پاکستانی گردهم آیی این جنبش رادر

خبری  ها، پوشش در سوات مانند گردهمایی های قبلی تحریک تحفظ پشتون

ندادند، اما شماری از فعاالن این تحریک جریان مکمل آن را به گونۀ زنده 

"  در لینک ذیل .در شبکه های اجتماعی، به ویژه فیسبوک، نشر کردند

ستقبال صدها هزارنفر مردم اشتراک کننده ومنظور پشتون  ویدیوی سخنرانی

 را میتوان تماشا کرد.

https://www.facebook.com/azizahmad.azizi.۱8/posts/۱4۹۹۹۱6۰8

 ( ۲۹apr۲۰۱8 /Mir Ahmad khoaja)برگرفته از فیسبوک ۰۱۳۷55۰

 

 تکمله ای برچگونگی  ظهورحرکت  تحفظ پشتونها 

  ۲۰۱8 /۷/۵سیف  قا ضی  زاده   

 ر پاکستان قیام  مرد می د 

 ۲۰۱8روزنا مه پرتیراژ"تراوو" چاپ کشور هالند، روز سوم می 

برهبری منظور پشتون مطلب دلچسپی به « حرکت تحفظ پشتون»،در مورد 

نشر سپرده بود که از سوی سیف قاضی زاده از زبان هالندی به دری 

 ترجمه ودر پورتال افغان جرمن به نشر رسید.دراین مقاله نکات تکمیل کننده

 در مورد جنبش حراست پشتونها آمده است که :    

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fazizahmad.azizi.18%2Fposts%2F1499916080137550&data=02%7C01%7C%7C6f1692236a264a86d16b08d5b0677fff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636608880919563138&sdata=93mfWNdhquaWElLbWdk%2BxJv8uWcJ8b6iCVHCvhYHdsA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fazizahmad.azizi.18%2Fposts%2F1499916080137550&data=02%7C01%7C%7C6f1692236a264a86d16b08d5b0677fff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636608880919563138&sdata=93mfWNdhquaWElLbWdk%2BxJv8uWcJ8b6iCVHCvhYHdsA%3D&reserved=0
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 مرحوم نقیب هللا  مسعودکه میخواست مدل جوانان  شود. 

، موقعی که نقیب هللا مسعود با جمع  ۲۰۱8اوایل جنوری »  

دوستانش دریکی از رستورنت ها شهر کراجی مصروف صرف غذا بود، 

هللا مسعود کیست؟ بعد  مردان مسلح وارد رسورانت شده، پرسیدند که ؛ نقیب

از لحظۀ کوتاه  با فیر گلوله  جسد بی روح نقیب هللا  بر روی زمین 

رستورانت مشاهده شد. یک هفته و نیمی بعد پولیس کراچی نتیجۀ تحقیقات 

نقیب هللا مسعود در نتیجه زد و خورد » شانرا چنین اظهار داشتند که:

ی )طالبان پاکستانی( بقتل مسلحانه بین پولیس و گروه مسلح مسلمان افراط

 .« رسید 

کمی بعد تر فامیل و دوستان نقیب هللا مسعود، از طریق شبک های   

اجتماعی یا سوسیال مید یا، تویتر و فیسبوک  اظهار داشتند که ؛ نقیب هللا  

هیچگونه ارتباطی با طالبان نداشته، ایشان در یکی از فابریکات نساجی 

بل هرگونه افراط و تفریط طالبانی بوده و مصروف کار، مدل لباس و مقا

 جوان دلپذیر بود.  

درین موقع یکدسته یا گروه از جوا نان پشتون، مقابل اظهارات  

غیرمنصفانه  پولیس و نظامیا ن کراچی  دست به احتجا ج و تظاهرات 

 خیابانی زدند.

حدود چهل ملیون پشتون درمنا طق  قبایلی ان طرف خط مرزی 

نب پاکستان ( زندگی مینمایند. این مناطق، مناطق کوهستا نی دیورند  ) جا

بوده و اردوی پاکستان سالهاست که درین مناطق مقابل طالبان پاکستانی و 

مردمان محل در جنگ اند. قتل و کشتار  لت و کوب، شکنجه و آزار، 

گرفتاری و مفقود االثر نمودن مردمان محل خالف  قانون، شواهد و اسناد  

، به کار  ،مردم عادی و روز مره نظا میان پاکستانی درین مناطق قانونی

 مبدل شده است .                                                                   

طوریکه ګفته شد، نظا میان پاکستانی درین مناطق به شدت علیه  

ان پاکستانی پشتون ها جنگیده، منازل مسکونی مردمان محل و فامیلهای طالب

را مناطق مورد نظر را با بلدوزر ویران و زیرو رو نموده اند .     همین 

طور طیارات بی پیلوت امریکا ئی نیز این مناطق را بمباردمان نموده تا 

 رهبران گروه های تروریستی را به قتل رسانند .    
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 ازین رو مردمان این منا طق به دنبال جوان؛ پرتحرک با درایت  و با

منظور پشتون به حرکت افتادند و ایشان را به حیث   -ریش بلند 

 رهبرحرکت "تحفظ پشتون" شناختند. 

سرخ و سیاه  به حضور   -منظور با کاله عنعنوی مزاری  به رنگ 

مردم ظاهر گردید.  این کاله امروز به سمبول اتحاد و همبستگی مبدل شده و 

 روز تا روز شهرت بیشتر کسب مینماید .

هبران دیگر احزاب سیا سی این کشور  از طریق ، منظور و ر 

رفقایش  اعالمیه ها ، خواسته ها و اشتهارات  خویشرا با شبکه اجتماعی   

مانند ؛ تویتر و فیسبوک بکمک رضا کاران وسران قبایل نشر و بدسترس 

مردم میگذارند . او خواهان توقف ؛ کشتار ،  شکنجه  ، لت و کوب ، 

ارت افراد  بدون مجوز قانونی ، بیان و وضاحت عدلی و قضا زندانی  واس

 یی  است . 

منظور خواهان به محاکمه کشاندن عاملین این قضا یا نیز میباشد .  

همن طور او خواهان پاک کاری  مناطق قبایلی از وجود ماینها و مواد 

در  انفجاری بوده تا مردم به انفجار این مواد که از جانب نظامیان پاکستان

مناطق فرش گریده از بین نروند . منظور بشدت از نظامیان پاکستان انتقاد 

 نموده و خطر زیاد را ازین ناحیه به متقبل میشود .  

ما در مناطق »منظور در جریان تظاهرات بوضاحت میگفت که ؛ 

زنده گی  مینما یم که  جی  . ایچ . کیو ) قوماندانی عمومی یا درستیزوال 

که مرکز ان در راولپندی است ( همه چیز مارا از بین برده  و قوای نظامی 

مردمان مارا کشته اند. او خواهان  جمع اوری و خروج  پوسته های 

 کنترولی  و امنیتی از مناطق خویش میباشد .   

حکومت ملکی پاکستان نیز اردو و نظامیان این کشور را مورد انتقاد 

ت دوگانه کار میگیرد. حکومت ملکی قرار داده ، ولی در مورد حرکت سیاس

سعی دارد تا در مورد قتل نقیب هللا مسعود تحقیقات  صورت گیرد . تحقیقات 

دوسیه قتل نقیب هللا به پولیس و نظامیان کراچی ارتباط داشته و شاید انها 

 تعداد زیاد افراد را به این طریق ازبین برده باشند .  

مندان پولیس کراچی دستگیر قابل ذکراست که بعد از تظاهرات قو

]شده[ تا مورد بازجویی قرار گیرد . ازجانب هم حکومت ملکی و نظا میان 
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پاکستان اتهام وارد مینمایند  که ؛ منظور و رفقایش  با سازمان استخبارا تی 

هند و  افغا نستان  رابطه داشته و انها اینجا و انجا  مظاهرات و راه پیمایی 

تون و رفقا یش براه انداخته اند خته اند علیه ]تحرک[ منظور پش

.منظورپشتون ورفقایش  نیز در شهر های مختلف پاکستان به تظاهرات شان  

ادامه داده واظهار میدارند که :" مردمان ما سالها بین نظامیان پاکستان و 

طالبان تحت فشار قرار داشته و نیست و نا بود میشوند. ما در مناطق خویش 

 (۲۰۱8/ 7/5)افغان جرمن آنالین،«آشتی هستیم.خواهان صلح و 
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 مقاله بیست وهفتم

 

 ګنځغور ېژغورن تونښپ

 موخی ړېز ، ېنړک ېنو استید ر
 (http://www.dawatmedia24.com) 

(2019, 20May  /پشتون خوځښت) 

 

 
 تونښد پ ۍپه مشر تونښد منظور پ ېچ ي،ېږیو کال ک ېباند هڅ

د  ېی ږغ ېتنښد حق غو تونښاو د پ یته شو ځرامن ګنځغور ېژغورن

 وانوځد  ېچ انهډایم  ا ي،ټد پي،  ،ړپورته ک خهڅاسالم اباد له پرلت 

پر  ېدا ده، چ تنهښغو ۍینځیوا یده، د دو هړجو خهڅ رمنوېسیاستوالو او م

زنداني محکوم  ېومومي، د پنجاب په بند ک یپا ېظلم د یدونکېک یدو

د ظلم او  ځپو رګرغلی ېخوشي شي او پر محکومه خاوره د ېافغانان د

ماینونه کرلي  ېد ېک رستانیودروي، په شمالي او جنوبي وز ړۍاستبداد ل

 دیمس بیاو د نق ويړنه ویجا ېد ونهیاځ ارګد کار او روز ید دو ي،ړک ېلر

 شي. لړکسان عدالت ته را کش ک کوممح ېد ېک هیقض

http://www.dawatmedia24.com/
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د  ېمبارزه ک کهیستماتیس رډې وهیپه  ګنځغور ېژغورن تونښپ

او  وهیپه  والوړیله ن یېکلونه  ېچ وده،ښته و ړۍن رهڅېهغه  ځپاکستاني پو

 ېوازینه  ټپیسو په م ېد همد یې ایاو ب ېستیاخ ېاو پروژ ېبل نوم پیس

 نیسپ رهډېپه  یې ېله مخ ېلوب ېپالن شو ېوید  ېروزل، بلک رګتره

 دوېلدیحرکت له را پ ېخو د د سته؛یرا واخ ېپه ورکه پس تونښپد  ګېستر

نه  ځپو یپنجاب ېشوه، چ ندهګرڅته دا  ړۍسره په کور دننه پاکستان او ن

د  الوژيیډیا ېپه خپله د د ېپه ضد اقدامات نه کوي، بلک روګد تره ېوازی

 .یبوخت د وڅپه ه جیترو

هدف په محکومه خاوره امن او  یینځیوا ګنځغور ېژغورن تونښپ د

او  ځد پنجابي پو ېخو ی کهځراغلي دي، نو  ګنور په تن یسوله ده، هغو

په  وواليیاو د  لړرا منسجم ک یېخلک  ،ړوک ونڅپا ېاندړاستخباراتو په و

 ېخپل یېظلمونو په ضد  روېادارو د ت استيید ر ل،ړپوه ک یې تښارز

تم محکومو  ېد تر یې رهېسرب وانانوځ وید وژل شو ېچ ،ړېک جدر ېقضی

هم د خلکو تر  ېسیهغه ناموسي ک ېی هګهمدارن ،ړراپورته ک ږافغانانو غ

 ېولسر ته رس ېپه محکوم افغانستان ک ځپنجابي پو ېچ ،ېورسول ونوږغو

 دي.

پوخ  ېژغورن تونښپنجاب د پ ېک اشتیز کال د فبروري په م ۲۰۱۹

 تونښد پ ېچ تلښغو یدو ،ړک دیشه يڼپروفیسور ارمان لو استوالیس

  میا يټد پي  یېبه د تشدد الره ونیسي، وروسته وروسته  ګنځغور ېژغورن

ال هم  ړۍوهل او د  تشدد دا ل یېزندانونو ته واچول، و يړغ رېشم ګڼ

د محکوم افغانستان په جنوبي  ېی ېاندړو ځېور وڅ مدانه ده. هروا

 نيیارمان د شهادت پر مهال ع دید شه ېچ ل،ېقیوم اتمانخ ېک تونخواښپ

و.  یسخت وهل شو ېوموندل شو، چ ېحال ک ېاو په داس ولیون ،یشاهد د

ثنا  ړېغ ښمخک کید نامعلومو کسانو په نوم د تحر یې ګنڅتر ېد د

 ويځرګرا و خهڅکار  يړک لیله خپل پ یې وڅتر ي،ېږک نهوښواګاعجاز ته 

 .يړاقدام ته مجبور ک وهیپه غوسه او بالخره  میا يټپي  ایاو 
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دغه سیمه  نه،یله امو تر اباس ېده، چ انهښته دا هم رو ځپو پنجابي

پنجاب به د خپلو شومو موخو پاداش ویني،  ،ییوه خاوره او وجود د ولهټ

په  ېک رګسن ېتنښاو حق غو ۍازاد ېد خپل ېچ ګنځغور ېژغورن تونښپ

 ګینټپه خپل  یبه سهار مومي، دو ېدغه شپ ید دو روي،ېت ېحوصله شپ

د  ومرهڅکه هر  ېمیدان ته راوتلي دي، پنجاب که ی ګد نن رادهعزم او ا

د ظلم او  ېبریالي دي، چ کهځ یخو دو ي،ړپالن ک ېدسیس وړو هځمن

 .ید ړیپورته ک ږغ ېی ېاندړاستبداد په و

 ګنځغور ېژغورن تونښد پ ایب ا،یاداره ب رهګارڅاو  ځپنجابي پو که

  ټپه م ېد تور ېچ ،ید یهغه وخت هم راتلونک ایحوصله ازمایي، نو ب

نجات  خهڅپه زور د پنجاب له شر  ېاو د تور وسيیخپله مبارزه مخ ته 

 ومومي.

 

 تاکتیکونه هړلوبه او زا ېنو

 ځېیوا ګنځغور ېژغورن تونښد پ ېچ ،یحقیقت د ندګرڅخو یو  دا

 ېچ ،ید ړیپورته ک ږغ واکمنځ ېداس ېتنښد خپلو حقونو د غو ځېاو یوا

په  ېاندړو ېهم تر د هڅده. که  ېنیول ېمخه ی سویدس ولوټد  یایس، ا ،ید ا

 زدهیاو خدا ید ړیسیاست ک هښ وندونوګملتپاله  تونښپ ېمحکوم افغانستان ک

 ړو ېاو کوششونه د ستاین څېه ېی ېه کخلکو د شعوري بیداري په برخ د

هم دغه  ګنځغور ېژغورن تونښد پ ۍپه مشر تونښدي، خو د منظور پ

پیل  ېلځ ېهل ګډې ېمنسجم او د یوه مشترک هدف لپاره ی وندونهګملتپاله 

په خپلو  یدو ،ړپورته ک ږ(( غوړته ژوندون غوا تونښد ))پ ولوټ ،ړېک

په محکوم  ،ید یاوچت شو ږد ظلم خالف یوو، عدالت غ ېک وشعارون

افغان وژلو،  تونښد پ یهم پنجاب او ایس، ا ېاندړو ېتر د ېافغانستان ک

جنوبي  ،ېو ړېک څېه ولوګپه عزت د داغ ل یبندي کولو او د هغو

برید او  ریزګتره ېباند يټپه وکیالنو برید، باچاخان یونیورس ېک تونخواښپ

دي، د  ګېلېب ېندګرڅ ېوژل ی وانانځ ونوګپه زر ېوندد مشال خان غ

 .یزمه وار د ېتم او پنجاب ی یتر وانانځ تانهښپ ېک رېپه شم ونوګزر

 ړجو ونهیاځنټته پ روګتره ېد محکوم افغانستان په خاوره ک پاکستان

وکرل او د محکوم  ېی نونهیوداروو، ما پهټپه  ېی ارګد خلکو روز ل،ړک
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 ېچ ړدا وک یې یرېاو تستره جفا  ولوټواخیست او تر  ېافغان ژوند ی تونښپ

 .هړک اریقبضه اخت مکهځپه  تنوښد پ یې ګیستر نیپه خورا سپ

اواز  ېژغورن تونښد پ ېشو، چ یالملونو ته په کتلو سره ویل ولوټ ېد

د  ېپه هره ستره جلسه ک ،ید ږد مظلومیت غ تنوښمحکومو پ ونوګد زر

 يړد س ېیسک ېدونکېک هړتم خلکو په ا ید تر ،ېانګاړژ ندوېاو خو رمنوېم

 .ويږیځ یغون

سره پر محکومه خاوره د پنجاب ظلم او استبداد  دوړېپاکستان په جو د

درلود،  ریهمدا تعب ږروانه ده، د افغانستان جهاد د پاکستان د دفاع غ ړۍل

کوي، نو کومه  ېپنجاب ی ي،ېږک هڅهر  ېکه په محکوم افغانستان ک ېچ

 سټ هپ ګړېج ېد همد ېربناوېز ېولټستونره نه لري، خو د ازاد افغانستان 

اصلي  ېخاور ېاقتصادي رکود سره مخ شو او د خپل ،ېلولپه شو ېک

 .دلېمهاجر بلل  ک  ېک نهېپالزم ۍپه ژمن   تنانڅښ

په محکومه خاوره د امن سپین  ېیو، تر کومه چ ېسر ی ېرډې ېخبر

او  ېد سول ېپه ازاد افغانستان ک  ېنه وي، تر هغو پور یخور شو ادرڅ

او  ونوګرنېد ن منښد د ېبه هم په لروبر ک ایمجال نشته، ب څن راتلو هیام

 .وځرګشومو پالنونو قرباني 

افغان ولس  ولټد  نهیله امو تر اباس هګنن ګنځغور ېژغورن تونښپ د

ته د  ېلوب ېنو امارښپه یوه قوت د تور ولټ ېچ وڅتر  ي،ړېږفرضیت جو

له  ي،ېږوژل ک وانانځمو به  ېتر هغو پور ورو،ګونه و یوګخطر په ستر

بریدونه جاري وي، ددغه  ځبه د سامراجي پو مویس ېسره پر نژد ښېکر

او ستاسو ملي یووالي ته  ږزمو ځېخو یوا ،ید وژلو وخت راغل امارښتور 

 ړمالي، معنوي مالت ولډهر  خهڅایم  ،ټې ،ېپه یوه قوت د پ ېده، چ تیاړا

 .وړوک

 روګایم  مل ،ټې ،ېد پ ېچ ګنڅتر  ېپنجاب دد ېوروستیو ک ېد په

 ګنځغور ېژغورن تونښد پ ېکوي، په خواله رسنیو ک ونهښواګ ګته د مر

حال  ي،ګڼد افغانستان جاسوس  تونښده او منظور پ ړېپیل ک ړۍد بدنامولو ل

امکان نشته، له امو تر  دوېجال ک ېوین ېد یو ېپه  لروبر وطن ک ېدا چ

 ده. تیاړته ا ونڅملي پا ېاندړپه و رګد پنجابي استعمار نهیسابا
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رشته یوه ده او په  ېاو مین ېد وین ږزمو ېچ و،ړ! دا ثابته کئځرا

 .وړاوچت ک ږخپل غ هګایم په نن ،ټې ،ېپوره قوت سره د پ

 

 پایله

د لروبر تر  ګنځغور ېژغورن تونښپ ېچ ،یحقیقت د انهښرو دا

 ېخاور ېستمیانو به د محکوم ېچ ،ړېک ېختم ېسهرابي فاصل ځمن

افغان د پنجاب پر  تونښمحکوم پ واکيګ ېمالمتول، چ ېپر د دونکيېاوس

 څېد راخپلولو ه ید هغو ېنشته، چ تیاړته هم ا ږنو مو ،ید ښخو ۍغالم

 .وړوک

 

 تونښپ ېک دوږد یوه کال په او ېلري، چ رهېو ېله همد پنجاب

محکوم  ،ړته ک ځپیوستون رامن ځد لروبر وطن تر من ګنځغور ېژغورن

د  اید ازاد افغانستان او ب ړیلوم ېاندړهر ظلم په و ېدونکېک ېکافغانستان 

 تونښپورته کوي او د پ ږافغانان خپل غ ونوګپه زر ېک ټوګ ،ټوګپه  ړۍن

ته  ږایم  غ ،ټې ،ېکوي، پاکستاني رسنیو د پ هګنن ګنځغور ېژغورن

 تونښنن د پ ټرسنیو پر م ولنیزوټاو  ولیزوټخو د  ،ړورنه ک ښښپو

د هر افغان ناره ده او پنجابي  ېک ټوګ ،ټوګپه  ړۍد ن اواز ېژغورن

 .ندويګرڅخپله کرکه  ېاندړپه و ټبلشمنټاس

 

 ډد پنجاب هرخن ي،ېږبه خپلو هیلو ته رس ګنځغور ېژغورن تونښپ

 ېژغورن تونښپنجاب د پ ي،ځرګد بریا المل  ګنځغور ېژغورن تونښد پ

 ېژغورن نتوښنسخه هم وکاروله، خو د پ ېد وژن وړپه غ ګنځغور

په حقیقت  ګنځغور ېژغورن تونښشو، د پ یندګړاو  واکمنځال  ګنځغور

 انځتر منبره  ۍاو ارو مرو به د ازاد ید رکتته ورته یو ح ېمعجز ېک

 رسوي.
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 بیست وهشتم مقاله 

 

 چرا در دو سوی خط دیورند

 پشتونها کشته میشوند؟
 

تاریخ شهادت میدهد که پشتونها مردمان مغرور وسرکشی اند وچون 

است، بنابرین آنها برای حفظ این  وآزادی جزوخصلت شان  دفاع از معتقدات 

هرزورگویی وهر ابرقدرتی دست به مقاومت  ارزشها حاضراند در مقابل 

دشمن از سرزمین خود تا مرز  جنگ  متوسل شوند و برای طرد  زنند و به ب

هم انگلیس میداند  باشند.این را  خودکشی پیش بروند تا از دشمن انتقام گرفته 

هم  وهم روس وهم جنرال مشرف بخوبی میداند وتا کنون باید امریکا وناتو 

  کرده باشند.  درک 

ریکا برای حمله برافغانستان سپتمبر وتصمیم ام ۱۱بعد از حادثه 

طالبان پشتون  را  که روزی داعیه حمایت از  ونابودی طالبان، مشرف 

طالبان پهلوی امریکا قرارگرفت  سرداده بود، در صف اول مبارزه برضد 

پشتونها در آن  داد تا به بمباردمان خانه وکاشانه  وبه امریکا  نیزمشورت 

  سوی خط دیورند مبادرت ورزد. 

تاسف بایدیادآورشدکه نه تنها شوروی درمدت ده سال حضورخود با 

پرداخت و مرکز ثقل بمباردمان های  کشی قوم پشتون  درافغانستان به نسل 

پشتونها بود، بلکه امریکا نیز از همان  هوائی وزمینی قشون سرخ مناطق  

سلحشورپشتون را هدف خود  روزاول حمله خود به افغانستان سرکوبی قوم  

مرگبارخود قرار  وهوا موردضربات  ارداده و پیوسته  آنها را از زمین قر

وانتقالی  میدهد.دراین سرکوبی ها ائتالف شمال نیز در دوره حکومت مؤقت 

دست باز داشت ،بخصوص رشید دوستم و اسماعیل خان ومحقق بیش از  

تن  درشمال کشور پرداختند و هزاران به کشتار ونابودی قوم پشتون  دیگران 
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کندز، بغالن ،مزارشریف وشبرغان و فاریاب، سمنگان  پشتون را دروالیات 

وخانه خراب ومورد غارت وچپاول  وبادغیس وهرات سربه نیست  

وکاشانه شان   ازخانه  وتجاوزخود قراردادند وبقیه رامجبور به فرار 

هزار خانوار آوارۀ پشتون   8۰ساختند.رسانه های گروهی ازرقمی از

کمپهای مهاجرین کندهارو جالل ابادخبردادند . این  کشور را به  ازشمال 

ائتالف شمال  جور وستم غیرقابل تصوری رااز سوی رهبران  خانواده ها که 

از آنها برای گرفتن انتقام از نیروهای امریکائی  دیده اند، ممکن است برخی 

پشتونها  باشند.زیرا هتک حرمتی را که پیوسته  وائتالف شمال به طالبان 

اند،  امریکائی دیده  ازسوی جنگ ساالران  ائتالف شمال  ونیروهای 

نخواهندشد که  بخاطرانتقام کشی از دشمن خود به کمتر ازعمل انتحاری قانع 

برانگیختن خشم نیروهای امریکائی  البته این عمل شان بازهم سبب 

بارزه با خواهدگردید وآنهابازهم به نسل کشی بیشترپشتون ها زیرنام م 

  خواهند داد. تروریسم  ادامه  

ببعد،  ۲۰۰۱اکتوبر ۷از حملۀ ایاالت متحده امریکا برافغانستان در

وشرق کشور،ازفراه وشیندند   جنوب غرب و جنوب  والیت  ۱۵پشتونها در 

وروزگان وپکتیکا وپکتیا وغزنی و وردک  گرفته تا هلمند وکندهار وزابل 

وکنر ونورستان ، پیوسته مورد  ار ولغمان ولوگر وخوست وننگره ومیدان 

امریکائی  هوائی  ضربات کوبندۀ نیروهای زمینی و بمب افگن های 

قرارگرفته اند ومتحمل تلفات وخسارات جانی ومالی فراوان شده اند. بنابرین 

به طالبان پیوند داده میشوند و به مثابۀ عاملین تروریزم و  پشتونها از اینکه  

قرارمیگیرند، خود را تحقیر  ی تصورشده، و مورد بمباردمان انتحار حمالت 

درافغانستان احساس میکنند و هم ازدولت کرزی وهم  شده ترین قوم 

  شان خیلی متنفر و ناراضی اند. وناتودر مناطق  ازحضورامریکا 

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان پس از تحمل پنج  سال 

( بطور ناگهانی ۲۰۰۶دسمبر۱۱)  ه درتاریخ بمباردمان والیات متذکره باالخر

دیدار خود با شاگردان معارف ومردم  به زادگاه خود قندهار سفرنمود و در 

ً گفت : دولت  قندهارطی  پاکستان در شورش طالبان  یک سخنرانی صریحا

نخستین باری بود  بگیرد. این  دست دارد و می خواهد افغانستان را به بردگی 

پاکستان را  فغانستان با چنین صراحت و احساساتی، دولت که رئیس جمهور ا
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تالش برای بی ثبات کردن افغانستان متهم کرد. آقای کرزی گفت:  به 

بود، دوباره آباد می کند،  "امروزجهان، افغانستانی را که به پاکستان داده   

تا هنوز این نیت را نسبت به افغانها از دست نداده که ما باید  ولی پاکستان 

جمهور افغانستان افزود که مقامات پاکستانی  باشیم." رئیس  همیشه غالم 

کنند. کرزی با اشاره به  تصرف  تالش دارند بخشی از خاک افغانستان را 

امپراتوری های  تاریخ کشورش گفت: "پاکستان باید بداند که پای خیلی از 

اهدافش در  افغانستان شکسته است و پاکستان نیز هیچ گاه به بزرگ در 

  افغانستان نخواهدرسید". 

آقای کرزی با اشاره به شدت حمالت انتحاری در شهرقندهار گفت: 

انتحاری شد و پس از آن تا  پیش در حوض مددحمله  در قندهار چند روز 

حمالت انتحاری قرار می گرفت و درست  شش روز پی هم این شهر مورد 

آمد، این حمالت قطع شد.  ابل وزیر خارجه پاکستان به ک همان روزی که 

دلیل بودکه مرا   چرا شش روز پی هم قندهار هدف حمله قرار گرفت؟ به این 

بترسانند که کرزی! ما می توانیم تراهم بکشیم ، همانگونه که فرززندان 

کشته و از بین می بریم، تسلیم شو! اما کرزی  ومعلمان شما را در مدارس  

 ۲۵پاکستان  ن این مطلب سوگند یاد نمود که اگر شود.کرزی با بیا تسلیم نمی 

را هم بکشد،بازهم یک نفر پیدا نخواهد کرد که  ملیون مردم این کشور 

جمهورتاکید کرد: کسانی که مکاتب و  رییس  غالمی پاکستان را بپذیرد. 

روحانیون  انجنیران، داکتران و  مراکز آموزشی را آتش می زنند و معلمان، 

دیگری وجود ندارد و  فغان نیستند. او گفت: "اگر بدانم که راه را می کشند، ا

غیرتی است  های مان بکشند، این مرگ در بی  منتظر باشم که ما را در خانه 

کرزی  و افغانستان هیچگاه مرگ در بی غیرتی را قبول نکرده است.)سخنان 

مشرف  با کف زدنهای ممتد بدرقه شد( حامد کرزی با تاکید بر اینکه پرویز 

کند پشتونها رابدنام نماید، به یک نکته  پاکستان تالش می  رییس جمهور 

تالشها  گفت :" اسالم آباد می خواهد با این  بسیار دقیق ومهمی تماس گرفته 

  سوی خط دیورند سرکوب کند" پشتونها را بد نام  وسپس آنها را در هر دو 

ملی پشتونخوا را  بقول یک هموطن ما"پاکستان پیوسته میکوشد داعیه

تا از طرف جامعه جهانی حمایت  مذهبی تبدیل کند  به داعیه بنیاد گرائی 

سال اخیر به حمایت از گروه های  نشود و به همین منظور در طول بیست 
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پشتونخوا را به حاشیه  افغانستان پرداخت تا گروه های ملی گرای  مذهبی در 

جدایی طلبی  از کابوس  طالبان  براند و از طریق حمایت از گروه هایی چون

پشتونها نجات یابد و افغانستان را خانه ای امن برای خود بسازد. پاکستان 

نیست پشتونهای آنطرف مرز از قالب عنعنات قبایلی بیرون  هرگز مائل  

جهان خارج آشنائی  دولت مداری ونحوۀ تأمین ارتباط با  شوند و به سیستم 

پشتونهای ساکن افغانستان  دارای قوت  تا پیداکنند. چگونه راضی است 

پشتونهای ساکن ایجنسی های  آینده نمونه والگوئی برای  ونظامی باشند که در 

منظور تضعیف قوم   آنطرف خط دیورند گردند؟ هرگز نه، مداخله پاکستان به 

افغانستان را  پشتون است ومیخواهد با پاشیدن دانه های نفاق ودشمنی بحران 

  بسازد. ")قدیری،سایت اریائی( دوامدار 

رهبران سیاسی پشتونهای آنسوی خط دیورند که بخوبی ملتفت تالش 

نزد غرب شده بودند، در  بدنام کردن پشتونها در  های پاکستان برای 

برداشت وبرخوردغرب را درقبال  گردهمآئی های قومی خود این شیوۀ 

شده از هویت خود  ایه کرده، خواهان تغییر در تصویر ار پشتونها محکوم 

  شدند.

آژانس اطالعاتی باختر ،از قول  احمد رشید، نویسنده ومنتقد سیاست 

برای نخستین بار صدها تن از سران  افغانستان،گزارش داد:   پاکستان درقبال 

مداران جوان پشتون از مناطق سرحدی پاکستان  قبایل،علمای دینی و سیاست 

خواهان اعادۀ رسوم و ارزش های  مدند و زیر یک سقف در پشاور گردهم آ 

توقف حمایت پنهانی  نشست خواهان  قبایل پشتون گردیدند. پشتونها در این 

اچکزی  "آی اس آی" از طالبان و گروه های افراطی شدند. محمود خان 

یک حزب میانه رو پشتونخوا در بلوچستان در این نشست گفت :  رهبر 

میکنند، اما فرهنگ تحمل در  ست خطاب پشتونها را تروری جهانیان ما 

ما به مادرس تحمل داده اند. ما با هیچ کسی  رگهای ما جاری است، مادران 

صحبت میکنند، دشمنی  اینکه بینی دراز دارند یا بازبان دیگری  بخاطر 

افتخارات  فرهنگی و  نداریم. خواست ما از جهان اینست که به ارزشهای  

. اچکزی افزود که : "مشرف مارا به عنوان وحشیان مردم ما احترام بگذارند

متخلف معرفی میکند."حزب عوامی نشنل پارتی که طی ده سال  خونخوار و  

شده بود، اکنون به خاطری  جانب حکومت پاکستان به حاشیه رانده  گذشته از 
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توانسته، چهره واقعی طالبان را در بین پشتون ها  مجددا ًشهرت مییابد که 

  نمایند.  ترسیم 

اسفندیارولی رهبر حزب عوامی نشنل پارتی میگوید: طالبان ساخته 

پاکستان است. اسفند یار افزود: ما در  بلکه ساخته اردوی  اجتماع پشتونها نه، 

شورشیان جنگجو،گیر مانده ایم.  آتش  میان جنگ ساالران، افراطیان و 

رای فرونشاندن این الزم ب جنگ سرزمین خود ما را میسوزد و باید وسایل  

طالبان مانند  در این جرگه حامیان  آتش را در یابیم. احمد رشید میگوید که 

موالنا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای اسالم که اداره بلوچستان و 

صوبه سرحد را نیز به عهده دارد و آشکارا از طالبان حمایت میکند،   

که طالبان علیه اشغال و  کرد نمود.وی  طی سخنانی ادعا  نیزسخنرانی 

میکنند، اما ادعاهای موالنا فضل الرحمن برای  تجاوز خارجی ها مقاومت 

اشتراک کننده گان با مخالفت روبرو شد  صدا های بلند از سوی  اولین بار با 

ارزشهای پشتونها است.   که میگفتند: طالبان تهدید بزرگی در برابر صلح و 

معتبر سیاسی  دیار ولی هر دو به خانواده های محمود خان اچکزی و اسفن

آنسوی خط دیورند تعلق دارند و دو حزب قومی در ایالت های  پشتونهای 

قابل یادآوری است که  صوبه سرحد وبلوچستان از نفوذ باالیی برخودارند.  

مخالف جدی احزاب اسالمی و افراطی بشمول موالنا فضل  هر دو رهبر 

آن احزاب مذهبی را متهم به تخریب ملت  د و شون الرحمن محسوب می 

پرویز  هر دو ی این شخصیتها مخالف عملیات نظامی  پشتون می کنند. 

مناطق نوار مرزی میان پاکستان و  مشرف علیه افراطیون مسلح در 

  باشند. افغانستان منجمله وزیرستان جنوبی می 

« آی اس آی»احمد رشید عالوه میکند: دستگاه استخبارات پاکستان   

حمایت میکرد، تاریخ  سپتمبر که از طالبان آشکارا   ۱۱قبل از حادثه 

عمومآ بیسواد بودند، اما فعالیت های  افغانستان را دوباره نوشت. طالبان 

های که هدف آن نشان  گروه به شمول مقاالت، کتابها و سیمینار  تبلیغاتی این 

عهدۀ یک  پشتونها بود، به  دادن افراطیت طالبان منحیث بخشی از هویت 

بخش ویژه "آی اس آی" گذاشته شده بود.احمد رشید میگوید: پشتونهای 

مانند آقای کرزی، عبدالحق و ظاهر شاه، شاه سابق با این حرکت  افغانستان  

پاکستان انعکاس نمی یافت.  اما صدای آنها در مطبوعات  مخالف بودند، 
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خالف بودند از سوی "آی اس آی" حرکت م پشتونهای پاکستان که با این 

پشتون های دیموکرات  خائن و ضد پاکستانی شناخته میشدند.  منحیث 

است که  مشرف معلوم شده  ادعامیکنند که از اظهارات اخیر رئیس جمهور 

او نیز تالش دارد، پشتونها را بدنام کند. در اخیر احمد رشید می افزاید که 

ه آغاز شده است و با برگزاری جرگه ها مورد هویت پشتونها تاز در  بحث 

آینده، این بحث ها عمیق تر  افغانستان و پاکستان در سال  میان پشتونهای 

  ( ۲۰۰۶/ ۱۲/ ۴لندن دیلی تلگراف  -  میشود.)آژانس باختر، احمد رشید 

از گفته های احمدرشید برمی اید که امریکا در تحت تاثیر مشورتهای  

مشرف پذیرفته است که طالبان و پشتونها از  صوص وبخ زمامداران پاکستان 

نیز  طالب تروریست است ، بنابرین پشتون  یک قوم ویک تبار اند وچون 

تروریستان باید از کشتار دسته  تروریست  است، پس برای نابودکردن 

 ۲۰۰۱اخیرسال  اینست که امریکا از  جمعی علیه پشتونها استفاده کرد. از 

خط  پشتونها در اینسوی خط دیورند است و در آنسوی بدینسومصروف کشتن 

دیورند پاکستان نیز ازچند سال بدینسوبه  پشتون کشی روی آورده است  

قبایلی آنسوی خط دیورند که مسکن  هرلشکرکشی خود در مناطق  وبرای 

صدهامیلیون دالر از امریکا پول وامتیاز بدست می  وماوای پشتونهاست، 

می بایست به منظور نابودی القاعده  ین می بود، امریکا آورد.اگر غیر از ا 

القاعده وبن الدن درخاک  واختفای  باکشاندن جنگ به مراکزاصلی  آموزش 

وثانیا ًمستقیماً  پاکستان اوال ًدست طالبان را از یخن افغانستان کوتاه میکرد 

دۀ  باگروه های تروریستی القاعده  تصفیه حساب وسرنوشت غرب  را با پدی 

جنگ درجنوب افغانستان، معلوم  تروریزم یکطرفه مینمود. ولی با توقف  

یکطرف میخواهد مشورتهای پاکستان را عملی کند و از  میشود که امریکا 

اهداف استرتیژیک خود)تسلط وکنترل برچاه  طرف دیگر برای دسترسی به  

یشترحضور وچین و ازایران(، درمنطقه ب های نفت حوزۀ خلیج وآسیای میانه 

ودسایس پاکستان با  ترفندها  داشته باشد، مگر دیر یا زود امریکا ازدست 

  کشورروبروشدند. سرنوشتی روبروخواهد شد که شورویها دراین 

بربنیاد همین درک)بقای قوم  پشتون( است که در این اواخر  احزاب 

حزب پشتونخوا عوامی  )حزب عوامی نیشنل پارتی و   پرقدرت پشتون 

مرکزایالت شمال غربی پاکستان)کویته(  ،در ۲۰۰۷اگست ۱۷رتی(، روز پا
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ولی رهبرحزب عوامی  ائتالف جدید  سیاسی زدند. اسفندیار  دست به یک 

پارتی، از  پشتونخوا عوامی  نیشنل پارتی، ومحمودخان اچکزی، رهبر حزب 

د.و تاسیس ائتالف جدیدی به اسم "ائتالف ملی دموکراتیک پشتونها" خبر دادن

یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در شهر کویته بلوچستان،محمود خان  طی  

"مشترکات زیاد میان هر دو حزب   جواب خبرنگاران گفت:  اچکزی در 

است. ما همه به دموکراسی معتقدیم، پیروهای  باعث این ائتالف گردیده 

تیم."  نمایندگان واقعی ملت پشتون هس راستین جنبش عدم خشونت هستیم و از  

همه نیروهای دموکراتیک  گفت: "این ائتالف با  محمود خان اچکزی همچنین 

نظامی  دیکتاتوری  در پاکستان همکار خواهد بود ولی به هیچ وجه با رژیم 

اضطرار  کنار نخواهد آمد و اگر جنرال مشرف حکومت نظامی و یا حالت 

ها سرازیر خواهد دموکراسی به خیابان را اعالم کند همه نیروهای طرفدار 

   (۲۰۰۷اگست  ۱۷شد.")خبرگزاری پژواک 

پشتونها در دوسوی خط دیورند، درتاریخ  در راستای بررسی وضعیت 

بخش   در امارات متحده عربی ، در رأس الخیمه،از جانب  ، ۲۰۰۷اکتوبر ۲8

کنفرانسی تدویرشده بود که در آن اسفندیار  منطقه ئی حزب عوامی نیشل، 

ورزیده بود. اسنفدیارولی، ضمن  اشتراک  می نیشنل پارتی ولی،رهبر عوا

آنجا  خبر استید که در  سخنرانی گفت:" شما از احوال واوضاع خانه خود با 

پاکستان  چه میگذرد؟ ما تاکنون در مورد حقوق صوبه ئی خود با حکومت 

به جاهای باریک کشیده شده. اکنون باید  دعوا داشتیم ، مگر اوضاع جاری 

بقای سروجان خود حرف بزنیم. سخن از بقای قوم پشتون است.اوضاع  از 

وقتی طفلی از خانه بیرون میرود، چند دقیقه بعد برایش  بحدی خرابست که  

وزیرستان، در بنو،  یاخیر؟ در  تلیفون میشود که زنده هست 

پشتونها جریان دارد.در  سوات،باجور،وآنسوی سرحد بطور منظم  نسل کشی 

تاریخ نظیر آن  دیورند افغانها کشته میشوند، جریانی که  ی مرز هردوی سو

افغانست.وسپس  به بیان این  را به یاد ندارد. اسنفدیار گفت: هر پشتون 

حکایت پرداخت که: در یک میتنگ قاضی حسین احمد به پرویز مشرف  

اسفندیار ولی خود را افغان میگوید! ومشرف روی بطرف من   اظهار داشت: 

جواب دادم از خود قاضی  قاضی چه میگوید: من  ه پرسید:اسنفدیار نمود

یاچیزدیگری؟ وبعد افزودم: دل کس که  بپرسید که آیا خودش افغانست 



 349     پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند

بودم، وامروز هم افغان هستم  یا نمیشود، من دیروزهم افغان  خوشحال میشود 

  وفردا هم افغان خواهم بود.

اول در وزیرستان شروع اسفندیارگفت که نسل کشی پشتونها بار   

روز دیگر به بونیروبعد به  حال به سوات رسیده،  شد.بعد به باجور رفت، 

ووزیرستان بسیار اسفناک است. راه  نقاط دیگر سرایت میکند.اوضاع سوات 

قومی وهم وحدت  فقط در وحدت پشتونها است. هم وحدت  بیرون رفت 

کرده  پشتون حفاظت  نسل سیاسی. چنان وحدتی که بتواند از تاریخ، خاک و

بتواند.آتشی که امروز در منطقه  در گرفته، دراین آتش صرف پشتونها 

کشته میشود، هم پشتون است، اگر مال کشته میشود،  طالب  میسوزند.اگر 

،آنهاهم پشتون استند.  عسکرو پولیس کشته میشود  اوهم پشتون است . اگر 

مام جنگ برضد پشتونها جریان ت وعامه مردم نیزپشتون اند.خالصه اینکه 

  دارد.

رهبرعوامی نیشنل گفت:حدود بیست میلیون افغان در افغانستان از 

واگر این آتش خاموش نشود،  دراین آتش میسوزند  سال است که  ۲۳مدت 

چقدر قربانی خود را نجات خواهند  میلیون مردم قبایل پشتونخوا با دادن  ۳۵

ران پاکستان وشخص پرویز مشرف به دنیای داد؟ اسنفدیار افزود که زمامدا 

میکند.مگر حقیقت اینست که طالب والقاعده  پشتون معرفی  غرب، طالب را 

پاکستان  به  ازبک، تاجک، و عرب راحکومت  پیداوار جامعه پشتون نیست. 

تباه  کرد. کارهای خدا را ببینید  منطقه آورده است. افغانستان را توسط آنها 

میگردید، امروز  خانه دیگران توسط ایشان ویران  تا دیروز که همانهای که 

نیست.  واسالم  بمقابل حکومت پاکستان می جنگند.اینجا سخن برسرکفر 

پشتونها منحیث المجموع یک قوم مسلمان است ومسلمانان خوب هم استند. 

دیگرپیروان دین عیسی ودیگر ادیان موجود است،در میان  قوم  در هر 

،در سند هم پیروان  عیسی، هندو وسیک موجود اند  پیروان  پنجابی ها هم

همچنان پیروان دیگر ادیان هستند،  عیسی  وهندو هستند و درمیان بلوچها 

بجز اسالم پیروان  پشتون یگانه قومی است که در میان شان  مگر دردنیا 

بنام  وجود ندارد. پس چرا  سایر ادیان مانند: عیسوی، هندو و سیک و غیره 

اسالم در خاک پشتون ، تباهی پشتون جریان دارد؟ امروز پشتونها درخاک 
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وصلح میخواهند.برای نیل به این هدف باید پشتونها اتفاق کنند تا   خود امنیت 

  لراوبر ویبپاڼه: (  بزرگ نجات بدهند.)د  خود را ازاین مصیبت 

 

 حکومت افغانستان چه باید بکند؟

امدکرزی می باید امریکا  را بفهماند حکومت افغانستان و در رأس  ح

پشتون اند ، مگرهمه پشتونها  درست است که اکثرطالبان  وقانع بسازد که 

اندیشند. طالبان ساخته وپرداختۀ پاکستان اند  طالب نیستند ومثل طالبان نمی 

مثل طالبان فکر نمیکنند  دست پروردۀ پشتونها ، زیراکه پشتونها  نه   

ازبمباردمان خانه  پس باید  مجازات بمباردمان هم نیستند. وبنابرین سزاوار 

وکاشانه پشتونها به بهانه پناه دادن به طالبان، دست بگیرد که این کار 

امریکا با تروریزم را حل  نمیکند. از سوی دیگرپشتونها در  هیچگاه مشکل  

 ونمیشوند وبهتراست که  هرگز تسلیم زور هیچ زورمندی نشده  طول تاریخ 

صورت گیرد واز در صلح واحترام به عنعنات شان  با آنها برخورد انسانی 

بشردوستانه خود به آنها ثابت کند که امریکا  وبا کمک های  پیش آمد گردد  

آمده  ونه برای بمباردمان  افغانستان  برای تأمین امنیت وآبادی وباز سازی به 

زبان وقیافه هیچ    خانه وکاشانه مردمان غیر نظامی.وغیر طالب که جز

  ندارند. همسوئی با طالبان 

حکومت افغانستان وظیفه دارد تا از حیات وهستی شهروندان افغان در 

تجاوزگری دفاع نماید و به امریکائیان بگوید که اشتباه شان  هر  مقابل 

وشبکه های تروریستی در مدت هفت  سال این بوده  طالبان اصلی  درنابودی 

هدف خود قرارداده  و  در افغانستان  رزه با طالبان را است که صرف مبا

بمباردمان کرده میروند و به  پیوسته اماکن پشتونهای جنوب وشرق کشور را 

نکرده و آسیبی  دیگرپایگاههای تروریستی در منطقه کوچکترین توجهی  

بمباردمانها عزیزان خود را از دست داده  نرسانده اند.طبعاً آنانی که در این 

اند، به انتقام خون کسان خود از نیروهای خارجی ، به گروه طالبان می  

دست به عمل انتحاری میزنند. دولت می باید غرامت خون  پیوندند وحتی  

نیروهای خارجی  به قتل میرسند،  مسئوالنه  افغانانی را که در عملیات غیر 

رد تا اندکی دیدگان بسپا از عاملین این قتل ها مطالبه کند و به مصیبت 

عاملین این  مصیبت رسیدگان مرهم گذاشته باشد ، همچنان دولت باید  برزخم 
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مقامات امریکائی قراردهد  کشتار ها را مورد بازخواست توسط خود 

جنایات جنگی را از پیگرد قانونی معاف نشمارد . با این  ومرتکبین 

االتی مورد دانست که در صورت بی مب کشتارها خواهند  کارعاملین این 

غرامت نیزخواهند  پرداخت   بازخواست قرارخواهند گرفت وعالوتاًمکلف به 

  شد.

 

  امریکا چی باید بکند؟ 

تاكنون در توصیف دالیل شكست و ناكامى دولت هاى شریك امریكا 

تأكید شده است و گفته مى  افراطى اغلب بر دو عامل  در برابر جریان هاى 

آنها به نیروى شكست ناپذیر نه فقط در  كه شود كه دو عنصر موجب شده 

غرب تبدیل شوند. اول  حرفه اى پاكستان، بلكه در برابر  برابر اردوی 

مناطق  العبورترین  موقعیت سوق الجیشى قبایل كه سخت ترین و صعب 

جهان را در امتداد مرزهاى كشور پاكستان و افغانستان به طول 

پشتگرم بودن به منبع بى پایان درآمد دوم  دست دارند و  كیلومتر در ۱۲۰۰

به  مخدر آنهم در نقطه اى كه همگان آن را  قاچاق بویژه قاچاق سالح و مواد 

مى شناسند. اما عامل مهم  عنوان شاهراه و مركز ترانزیت قاچاق جهان 

پروژه هاى  قرار نمى گیرد ناكامى  دیگرى كه متأسفانه چندان مورد توجه 

سپتامبر وعده اجراى  ۱۱ادى است كه غرب پس از اصالح وبازسازى اقتص

 در مناطق محروم سرحدی افغانستان وپاكستان داده بود. آن را  

افراطى  واقعیت ها نشان مى دهد كه سرمایه گذاران جریان هاى   

بیشترین بهره را ازفقر و محرومیت این مناطق برده اند و آنها سربازان 

مناطق محروم و نابسامان جذب  همین   اصلى جنگ هاى اخیر را ازفرزندان

عملیات انتحارى در  مى كنند.در ضمن افراطیون پاكستانى با راه اندازى 

القاعده  سرتا سر كشور، در مناطق قبایلى هم سرحد افغانستان جایى كه شبكه  

بسیاری از   تصرف خود در آورده اند. پناه گرفته است مناطق بیشترى را به 

معتقدند که در نتیجه عملکرد نادرست دولت و جامعه جهانی ، اهالی قندهار 

عده زیادی از مردم بار دیگر به طالبان روی آورده اند. مردم می گویند که   

کشور به جای اینکه روند  دولت در مناطق دور افتاده  جامعه جهانی و 

 بیشتر به عملیاتهای نظامی پرداخته اند و بازسازی وصلح را تسریع کنند 
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جامعه جهانی و در نتیجه  سلب اعتماد مردم از دولت و  همین امر باعث 

  ناامنی شده است.

بقول کارشناس امریکائی بارنت روبین: وضعیت اقتصادی در مناطق   

ً  وحشت  ٪ و حتا  8۰٪ تا ۶۰بیکاری از  ناک است. سطح  قبایل تقریبا

وس  در مقایسه ٪ نف ۲۴داشتن ٪ می رسد. قبایل آزاد با  ۱۰۰نزدیک به 

ملی را بدست می  نفوس کل پاکستان،صرف یک فیصدبودجه  میلیون[ ۱۶۱به]

مناطق  در آمد ملی سایر  آورند.  عاید سرانه فی نفردرقبایل سرحدیک سوم 

٪ می رسد که دوچند فقر نسبت  ۶۰آنکشور بطور اوسط است.سطح فقر به

یا سه شفاخانه با  پاکستان است. در تمام صوبه سرحد دو مناطق  به دیگر 

رسانی و یا انجو در  دارد. هیچ سازمان کمک  وسایل ابتدائی طبی وجود 

نقاط دیگر کشور پروژه های  مناطق قبایلی کار نمی کنند، در حالیکه در 

فیصد   ۴.۱۷قبایلی  می باشند. سطح سواد، در مناطق  بزرگ توسعوی فعال 

هم  می رسد.  میان زنان فیصد در  ۳فیصد مردان  وکمتر از ۵.۲۹است که

٪ دختران در مکاتب ابتدائی در س می خوانند.از  ۱۹٪ پسران و  ۶8چنان

تای آن دخترانه است. اما  مدارس دینی به  درین مناطق فقط دو  کالج ۱۰۲

  است. )شکست بن بست، سایت اسمائی(.  سرعت گسترش یافته 

در  بنابروضعیت اسفبارسیاسی و اقتصادی واجتماعی وفرهنگی

نادار و فقیراند، و بیشترشان از  مردم قبایل بیکار و  مناطق سرحدی اکثریت  

های استهالکی ازافغانستان به پاکستان  راه  قاچاق مواد مخدر واسلحه وکاال 

توانائی قاچاق اسلحه ویا  وحتی آدم ربائی امرار معاش میکنند. کسانی که  

اختیار شبکه  میگردند خود را در مجبور مواد مخدروسایرکاالها  را ندارند ، 

های جنگ قراربدهند. بنابرین تا زمانی که فقر درمیان قبایل وجود داشته 

باشد، طالبان از لحاظ جذب  ملیشه های شبه نظامی هرگز تضعیف نمیشوند   

میتوانند مردم مناطق قبایلی را در هر  وکشورهای ثروتمند غرب  .امریکا 

ر وبیکاری برهانند. زیرا شکم گرسنه نان فق دوی سوی خط دیورند از 

دست به هرعملی میزند. بنابرین  میخواهد وبرای سیرکردن آن، انسان گرسنه  

گروه طالبان والقاعده  مردم را بسوی  فقروبیکاری یکی از عواملی است که 

مبلغی  سوق میدهد، زیرا طالبان والقاعده  به آنها در بدل هرعمل انتحاری 

ی پردازند. وشخص انتحارکننده با این تصور که با پولی که ناچیز پول م 
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اعاشه کند وخودش نیز در پاداش  آورده، میتواندخانواده فقیرخود را   بدست  

ً به  بهشت وارد شود، از پیوستن به گروه طالبان وشبکه  این عمل مستقیما

  تروریستی نادم نیستند.  های 

ن "پیوستن به صفوف کیت کالرک، خبرنگار بی بی سی زیرعنوا

زابل با یک رزمنده طالبان  زندگی" مینویسد:در والیت  طالبان بخاطر تأمین 

او را فاش نکنم حاضر است با من گفتگو  برخورد کردم که گفت اگر هویت 

از درگیری با نیرومندترین  ساله بود او باخوش  رویی و نشاط   ۲8کند. او 

امرار معاش  پول و  که به خاطر ارتش جهان حرف می زد.او آشکارا گفت 

به ارتش مجاهدان )طالبان( پیوسته است: " آنها به من حقوق، لباس تازه، 

و یک تفنگ کالشنیکوف دادند تا هفت یا هشت روز در  کفش، موتورسیکلت  

افغانستان، به  بجنگم."این مرد در زمان حکومت طالبان در  ماه برای آنها 

بود و بدترین شرایط را تحمل می  کرد. اما  ه کشور همسایه پاکستان گریخت

برگشت، دریافت که می تواند با   طالبان به افغانستان  وقتی پس از سقوط 

تازه اش توانست  درآمد  پیوستن به طالبان درآمد خوبی داشته باشد. او با منبع 

است که  به  خانواده خود کمک کند. اما درمحل خود به هیچکس بروز نداده 

می کند. سرپرست یکی از سازمانهای غیردولتی در  جا  پول دریافت از ک

و اعتقاد می  درصد از "مجاهدان" از روی ایمان  ۱۰افغانستان گفت که تنها  

در صد آنها از  روی نیاز مالی به ارتش طالبان پیوسته  ۷۰تا   ۶۰جنگند و 

 (   bbc    ۱ /۳ /۲۰۰۶ اند. )

اس امریکائی،در مقاله ایکه از  وی در  رابرت روبین افغانستان شن   

درمساعی بین المللی درافغانستان  رسیده به سه خبط  واشنگتن پست به نشر 

عملکردخود سرانه قوای خارجی ومعافیت  اشاره کرده مینویسد: نخست اینکه 

ً تبلیغات  عساکر ائتالف از مجازات باعث نارضائیتی   افغانها شده است.ثانیا

افغانستان"  " پالن مارشال برای   ی خارجی در قالب در موردکمک ها

وناکارائی آن، وسوم ناتوانی  قوای امنیتی ودستگاه اداری حکومت در تحت 

کنترول در آوردن یک توطئه کوچک شهری واستقرار حاکمیت حکومت   

متذکر میشود که  عملکرد شرکت  شهرهای بزرگ . روبین  کرزی در خارج 

بی باکتر از عساکر امریکائی اند، آتش  ی که بسیار های قراردادی امنیت

نارضائیتی ناشی از کشتارها  نارضائیتی را شعله ور میسازد. افزایش  
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حمایت روستائیان  طالبان در جلب  ومعافیت از مجازات باعث آن میگردد که 

آرشیف  موفقیت بدست آورند.") افغانستان به تشنج وآشوب قبلی برمیگردد، 

  جرمن آنالین( -انسایت افغ 

" می گوید:" تعداد مجموعی  SwisPeace " نهاد "صلح سویس  

هزار نفر است. ناظران  هجده تا بیست و پنج  کارمندان  این شرکتها بین 

افغان و آلودگی آنها به فساد سبب  معتقدند که ضعف پلیس  و نیروهای امنیتی 

هادهای بین المللی و ن شرکت  هایی به سرعت اعتماد  چنین  شده است که 

درصد    ۷۰تاجران و سرمایه داران را جلب کنند. درحال حاضر بیشتر از 

چنین شرکت ها مربوط به خارجی هاست، وبسیاری  از افغان ها هنوز نمی 

نیز یک نوع کار و منبع درآمد است.  که ایجاد چنین شرکت هایی  دانند 

( bbc  ۱۵۲۰۰۷اکتوبر)  

آباد، امریکا در نظر دارد سر  یتر از اسالمبه گزارش خبرگزاری رو

جلب حمایت قبایل  میلیون دالر براي ۷۵۰سال مبلغ  هر ۲۰۰8از سال 

براساس این ."طالبان" مصرف كند  پاكستان وترغیب آنها به مقابله با 

این استراتیژی، سایر  امیدوار است در صورت موفقیت  گزارش، واشنگتن 

ق شوند و تا سال كشورها نیز به امریکا ملح دالر  میلیارد  مبلغ دو ۲۰۱۵ 

براي توسعه و تامین امنیت در مناطق قبایل آزاد پاكستان اختصاص 

.دهند برداري از   نیروهاي طالبان و القاعده با بهره بیان این كه  امریکا با 

حمایت  ها در مناطق قبایلي پاكستان  ساخت پائین بودن سطح امكانات و زیر 

شده را در اختیار دولتمردان  اند، مبلغ یاد  این مناطق را جلب كردهساكنان 

افغانستان صرف  مناطق قبیله یي و هم مرز با  دهد تا در  این كشور قرار مي

مساعي   كنند. ادارۀ انکشاف بین المللي امریکا میگوید، این پروژه ها شامل 

ستم تعلیم و براي تحکیم معیشت، توسعۀ فرصت هاي اقتصادي و بهبود سی

جنوری  ۱۵خواهد بود. )صدای امریکا  خدمات صحي محل،  تربیه و 

۲۰۰8)  

 

  فقروبیکاری عواملی برای پیوستن به گروه های شورشی:

( هشت کشور ثروتمند ۲۰۰8گزارش  بی بی سی ) دراول  جوالی/

-دو طرف مرز فغانستان که برای تامین ثبات در مناطق  جهان تعهد کرده اند 
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بپردازند. سران این کشورها توافق کرده اند که با  تان چهار میلیارد دالر پاکس

خشونتها در این مناطق راه اندازی  پروژه را برای کاهش   ۱۵۰این پول 

باالبردن سطح  کشور و  کنند.ساختن جاده، راه آهن، کنترل مرزهای هر دو 

روشن  نوز اقتصادی مردم در این مناطق شامل این پروژه هاست.اما تا ه

پاکستان عملی -زمانی در مناطق مرزی افغانستان نیست که این پروژه ها چه 

اجرای این  شد. مسئوالن مناطق مرزی هر دو کشور می گویند برای  خواهد 

بایداستراتیژی های گسترده ای سنجیده شود. اعضای گروه هشت  پروژه ها 

یا، فرانسه،جاپان ، ایتالیا و کانادا، آلمان، بریتان آمریکا،  که شامل کشورهای 

جوالی  در  نشست آینده خود در ماه  روسیه می شود، در نظر دارند در 

  جاپان در این باره بیشتر بحث کنند. 

کارشناس پاکستانی، که پیرامون کاهش خشونت ها در  فضل موال، 

فقر و بیکاری از مشکالت  کرده می گوید،  مناطق مرزی پاکستان پژوهش 

بسیاری به این دلیل به گروههای  اکنان مناطق مرزی است و افراد عمده س

آمدن پدیده  پیوسته اند. آقای موال گفت: "از زمان به وجود  شورشی 

افگن پیوسته اند،  تروریسم، بسیاری از افرادی که به گروه های دهشت 

ی بوده اند."اگرچه ساختن جاده ها، راههای آهن و باالبردن تواناییها بیکار 

پاکستان، شامل این پروژه ها -مناطق مرزی افغانستان  اقتصادی ساکنان 

برای مردم زمینه  پکتیا می گوید: "اگر  است؛ اما جمعه خان همدرد، والی 

افکن نخواهند پیوست؛  های کار ایجاد شود، دیگر آنان به گروههای دهشت 

همکاری می  مجبوریتهای اقتصادی به گروه های دهشت افگن  مردم بنا بر 

رابطه به زارعت و  کنند." همدرد، می گوید که باید نیاز های مردم در 

ساختن بندهای برق ومعارف )آموزش و پرورش( بیشترتوجه  شود"او  

صحی اعمار شود و به زراعت توجه صورت گیرد.  مراکز  افزود: "همچنین 

مردم  از اعمار گردد، برای تعداد زیادی  اگر در این مناطق کارخانه ها 

تالشها ی نظامی برای  به نظر می رسد که   زمینه کار ایجاد می شود."

هشت کشور  نداده است و حاال سران  کاهش خشونت ها در این مناطق نتیجه 

صنعتی جهان تصمیم گرفته اند با راه اندازی پروژه های بزرگ بازسازی 

  کنند. مردم شغل ایجاد کرده و نیازهای مردم را برآورده برای  
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وظیفه روشنفکران پشتون اینست تا صدای اعتراض این قوم را به 

برساند وخاطرنشان  نمایند که این قوم هم مثل سایر  جهانی  گوش جامعه 

خاطراعمال تروریستی بن  ونباید به  اقوام جامعه بشری حق زندگی دارند 

به تدریج  بیگناه پشتون الدن وشبکه القاعده، این پروردۀ دست  سیا، مردم 

دیگرنیست که  وازصحنه زندگی ساقط گردند.آیا این یک هلوکاست  نابود 

حامی حقوق بشروپیشگام  درقرن بیست ویکم از سوی کشوری که خود را 

 دموکراسی میداند عملی میگردد؟        

 ۲۰۱۱/ ۲۵/۱۰ پایان

 

 

 

 

 


