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 80/80/4812   ولی احمد نوری

                      

 افغانستان و پاکستان، سرحد بین
هم منشاء جنگ و هم کلید صلح

 
 

Le Monde Diplomatique Octobre 4818(Georges Lefeuvre) 
 

 قسمت اول
 

 .بیرون شدن از بن بست از تأریخ باید پرسیدبرای 
 

، همانند انتخابات ریاست جمهوري سال گذشتۀ آن کشور با 4818 سپتمبرماه  افغانستان در ولسی جرگۀ گیریرأي 
 ناتو ژییستراتافزایش سوء قصد ها نیز بر بن بست . رقم خورد وسیعقلبات مشارکت ضعیف رأي دهندگان و ت

میان پاکستان استعمار، آنها  میراث سرحدتوسط که شده گرفته  نادیده ییو وزن پشتون ها جایگاه، که شهادت می دهد
 .شده اندپاره  و افغانستان دو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (م)دارد که رنگ خونخطی 
 

)انستان کشته شدند غنظامي در اف غیر چهار صد و دوازده، دو هزار و 488۲در سال 
 
جان باختگان فقط  تعداد؛ (

به  نزدیک، به رقمي شورشیاننظامیان گرفته تا نظامیان و  پشتون نشین پاکستان، از غیرمناطق  شرقدر شمال 

)دوازده هزار تن مي رسد 
 

و ( 4818 جنوری 40)ج کنفرانس هاي بین المللي لندن ئهمه نشانه ها برآنند که نتا(. 

بار را متوقف سازد و بیم فروپاشي دو کشوري را از  مرگ جریاندور  آنچنان نبوده است تا این( جوالی 48)کابل 
امکان به جز دست دوستي که به سوي طالبان دراز شده، آیا . میلیون نفرند صد با هم دوشان  میان بردارد که ساکنان

 هم است؟ممکن دیگري  یافتن تدابیر
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 قبول نشده،لمرو میراث هاي استعماري به ق حساس و مشخصا   نواحیبه پشتون ها جوي چاره اي جایگزین و  جست
. هاي معمول است بینیبه دور از ساده  یرگزنا ،گفته میان کابل و اسالم آباد هاي نا که موضوع تمام ادعا رساندمي 
است  گفتنیتمام آنچه تقریبا  در افغانستان تمام یا  4881یافته از سال  ارتكاب یکیژستراتیباره اشتباهات  کنون در تا

 .گفته شده است آغاز کمتر سخندر تفاهم  سوءگفته شده، اما از 
نواحي قبیله  کیلومتریدر چند « خوست»به والیت  نزدیک، آقاي اسامه بن الدن در شرق افغانستان 1۲0۱در سال 
برجسته پشتون و  ۀ، چهر«خوست» اهالیین حقاني، از همزمان آقاي جالل الد   .پاکستان مستقر شد وزیرستاننشین 

« شاهمیران » ۀهاي خود را در ناحی ، نیرو«[خالص شاخه مولوي محمد یونس]افغانستان حزب اسالمي »
همین محور . شوروي را شکست داد چهلنمبر  دویو از همان جا بود که ار تنظیم می کردشمالي  وزیرستان

 داغهابي است که به و متروریزتقاطع دارد، اکنون کانون  Durnad)) «دیورند»، که با خط «میران شاه –خوست »
ترسیم کرده  10۲3به همین نام در سال  برتانیه دویاز ار دگروالیاین خط مرزي را . )خویش رسیده ۀترین نقط
. نیامده است پدیدتصادفي  ،هیچ عنصري از این همه.( هند را از افغانستان آشوب زده جدا سازند امپراتوریبود تا 

ملت  - واقع، افراطیون وهابي امت را به مثابه یک ملت واحد و هدف جهاد مقدس خود را درهم شکستن دولت در
. مشهور ممکن شود« خالفت عظماي»امت مسلمان، یا همان  ۀدین منوال گشودن اقلیم یگانبها مي دانند تا 

 مركزيم هاي محلي است تا مرزها را شکننده تر سازند و قدرت زگیر آنها استفاده از ناسیونالی جهاد عالم ژییسترات
 .ندنمایرا سست و ناپایدار  ها کشور

 

 :ونــــپشت ۀارـــپ دـنـوم چقـــ
 

بن الدن فرصت مغتنمي به شمار مي  اسامهبراي « دیورند»خط مرزي 1۲08گونه از همان سال هاي دهه  بدین
، در واقع داندمي  تغییر ناپذیراکستان آنرا که دولت افغانستان به رسمیت نمي شناسد، اما دولت پ سرحدیاین . آمد

 مت در برابر اشغال نیرووآنان را به مقا ،يمندنیروپاره کرده است که احساس هویت  را دو پشتونیهمان اقوام 
 سوءاي مایه مي گیرد که هم از از دلسردي و سرخوردگي دیرینه  همچنیناین احساس . هاي شوروي برانگیخت

زبانان همواره  دریاز یک سو . ناشي مي شود[ ایهدو کشور همس]جمعیت  ساختاریزباني و هم از تناقض  تفاهم
 آنهایيکنند، به کار برده اند و  زندگىجائي که  را براي مشخص کردن پشتون ها بطور اعم، در هر« افغان»لفظ 

از سوي دیگر از . خود را افغان یا پشتون معرفي مي کنند ،ائل شدن به تفاوتيکه در پاکستان هستند نیز بدون ق
ند، حال آنکه ا انستان به سر مي برند نیمي از جمعیت آن کشورغکه در خاک اف پشتونیلیون نزده مدوازده تا پا

 .ساکنان آن کشور نیستند 1۵۱شان دو برابر بیشتر است، بیش از تعداد  ،همه پشتون هاي پاکستان، که با این
 

خود براي برهم زدن ( قاعدهال)از اینرو همه اجزاء و عناصر الزم فراهم آمده بود تا آقاي بن الدن منطقه را پایگاه 
را افغانستان دو منابع مالي جهاد  و عربستان سعودي هر ضالع متحدۀ امریکادر آن زمان ا. ثبات دو کشور سازد
در هیچ جاي دیگري نبود که . این مائده را دریافت مي کرد ۀاني، پشتیبان آن، بخش عمدآقاي حقتأمین مي کردند و 

بن الدن در ماه اسامه ا بود که آقاي در همانج .دبراي ریشه دوانیدن خویش بیاب مثمریالقاعده بتواند چنان زمین 
از جهاد  رسما  ( و مدینه مکه)« گر دو مکان مقدس اشغال امریکایجنگ علیه  ۀاعالمی»با انتشار  1۲۲۱ آگست
 .گیر خویش پرده برداشت عالم

بودند اما  تهبرخاساینان هرچند از میان صفوف القاعده . یافتند، طالبان به صحنه راه 1۲۲۱در این میان در سال 
 اینک. خاسته بودوي به پیکار برکه به فرمان ارتباط داشت با آقاي حقاني آخندزاده  شان مال محمد عمر ساالر

 مستقیمو پاسدار  ،پیوستهبود که به امواج خروشان طالبان  کافیموقعیت مغتنم تازه اي براي القاعده پیش آمده و فقط 
که از زمان سهمي داشتند به جنگ داخلي افغانستان  بخشیدنطالبان در پایان . سخت شان باشد سراندیشي  کیش

 . بود کشیدهآن کشور را به خاک و خون  1۲۲4در سال ( وان –خلق و پرچم ) کمونیستیسقوط رژیم 
هاي آمو دریا به روي قوم پشتون گشودند، گیریم که این فتح دوباره را زیر بیرق شریعت و  آنها کشور را تا کناره

مریکا ابه منافع  رهمان قدگشائي خویش  اما طالبان با کشور. نه به هواي دلبستگي هاي قومي به انجام رساندند
 : تان سعودي و پاکستانبه منافع عربسخدمت کردند که 

آن نزد  نمایندۀآنوقت  ،افغانستان کنونیرئیس جمهور  یکرزمد ارنیا، که حوکالیف (Unocal) ونوکالیشرکت نفتي 
طالبان بود براي اجراي طرح خط لوله گازي خود نیاز به کشوري داشت که امنیت در آن برقرار شده باشد؛ 

در جناح شرقي ایران  گیر سني سختطالبان که دارای مذهب امارت  استقرارحامي  عربستان سعودي نیز منطقا  
واشنگتن بود و هم به درد اسالم آباد مي خورد که از نفوذ ایران بر  که همراه کردنیمهار  یژیسترات .شیعه بود
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هم مطرح بود که « ژیکیستراتعمق » ۀانجام مسئل داشت؛ و سر نگرانیورش شیعه مذهبان در میان مردم کش 48۱
 .وقت، را به خود مشغول داشته بود صدراعظمحتي ذهن بي نظیر بوتو،  همه اذهان در پاکستان

 ۀني در خاک افغانستان در صورت حملبه عقب نشی دورا با نیاز ار« یژیکسترات عمق»سماجت در مورد این  غالبا  
اي  اندیشه چنینزمین هاي منطقه اندکي آگاه باشد، و بلندي سر پستىهرکسي که از : هند به پاکستان توضیح داده اند

 اعتراضلیتیک دارد که به ودر واقع این مسئله ریشه در تشویش هاي ژئوپ. را پوچ و باطل در خواهد یافت
 .دریمي گارتباط میان دو کشور  سرحد« دیورند»رسمي خط  شناسائين از افغانستا

 

، ناسیونالیزم عرفي مسلک پشتون که اتحاد شوروي از آن حمایت مي کرد 1۲98 -1۲58  بیست ساله ۀدر دور
 . تند و خروشاني یافت چهرۀ

بر تمامي نواحي پشتون نشین  حاکمیتمدعي (  ۷۹  -۷۹۱ )رئیس جمهور افغانستان خان د ومحمد داو
  . کشورش بود ناپذیرپاکستان چون بخش جدائي 

)شرقي اش  سرحداتدر  كشمیر وقت هم با مناقشه ابدي پاکستان که همان
 

 يدیگر بود، از خطر گریباندست به ( 

 تمایل داشتندکه پشتون ها بر آن ای را اسالمي  رو کوشید تا در کابل رژیم در غرب کشور به دهشت افتاد؛ از این
سان هر روزنه اي را بر ملي گرائي  بر سر کار آورد که خود بتواند دوام و ماندگاري آنرا تضمین کند و بدین

)پشتونستان بزرگ »یک  ایجادتوسعه طلبي بربندد که رویاي 
 
، پاکستان 1۲۲۱در سال . را در سر بپروراند« (

خواست  ،به شرط آنکه بتوان آنها را مهار نمود( مسلمان و پشتون و تا اندازه اي ملي گرا)مي انگاشت که طالبان 
 .را برآورده مي سازند این کشور

طالبان  جذبهاي عظیمي را براي  راابزو منابع و  وجود آورده نیروي قابل انفجاري را ب ،پیچیدهدرهم منافع  چنین
مي کرد  رهبریآنرا  4881مبر در ماه سپت تلشقاحمد شاه مسعود تا هنگام چه اتحاد شمال که  گرا.  دبسیج کر

که پس از  کنیمتا باور  خواهد بود( موشیافریا )توانسته بود کانون مقاومتي را بر سر پا نگهدارد، اما باز ساده دلي 
. سازد ندیگرگورا  وقائع، هزاره، و ازبک مي توانست سیر تاجیكاتحادي میان احزاب  چنینمبر سپت 11داد ویر

نمي توانست ستون برپا  تنهانيهمي به شمار مي رفت خود به مسعود که در صفحه شطرنج سیاسي کشورش مهره م
قادر نیست خانواده اي را که نیمي از اعضاي آنرا کنار زده باشند به سازگاري و آشتي  کسى: یک ملت باشد دارندۀ

مه آن اندیشي طالبان به هراس افتاده و بخشي از یک کل را به اشتباه ه تاریککه از « بین المللي ۀجامع» .دارد وا
، 4881مبر ه هاي بن در دستوافقنام ارمغان. سهم داشت[ پاره اي از یک ملت]انگاشته بود، خود در این کنار نهادن 

 . اتحاد شمال، در برابر هفت وزیر پشتون را در بر مي گرفت منتخبان بود که بیست و سه وزیر غاف ۀدولت تاز
همین . سفید مي انگارند انتخاب قصر ۀوي را چون مهرخود پشتون است اما  یکرزدرست است که رئیس جمهور 

مدني پشتون احساس نمي کند که در این ساختار قدرت نقشي به وي سپرده شده و  ۀتا دریابیم که جامعاست گفته بس 
و لحن  ملي گرا نیست اما رنگ عادي، که هرچند لزوما  « مزپشتونی». از ناخشنودي عمیقي در رنج است ناگزیر

که به  یرونیکه بازوي مسلح وي در داخل است و سر انجام القاعده، نیروي کمکي ب« مزطالبانی»دارد،  قوي هویتي
 .گرفته است جا یبیمار شیوه ویروسي در بدن

 

بنشانند، شاید نهضت طالبان پس از شکست و هزیمتش  کرسیاگر قبائل پشتون توانسته بودند که حرف خود را به 
 بخشیدنمطلب در این جا اعتبار . شده بود ناپدیدریگزار همچون قطره آبي در  4881 نومبربر و ودر ماه هاي اکت

ون ها خود به دلیل است؛ گیریم همین پشت« کشور پشتون ها»به ایده اي نیست که افغانستان گویا مقدم بر همه 
این واقعیت، هرچند  برهرچه باشد داده هاي مردم شناسي سیاسي . شان بر این باور باشند فراوانتعداد سرگذشت و 

این امر هم در گذشته مي بایست در نظر گرفته مي شد و . دارند كیدتأده و در عین حال بي چون و چرا، آزار دهن
شمال فقط  قبائلآشتي ملي در افغانستان هنگامي قانع کننده و روا خواهد بود که . باید به حساب آید آیندههم در 

                                                           

  .دمکش ان و کش مخالفت، که امروز دوپاره شده است، در كشمیربراي کنترل  1۲۱9هند و پاکستان از سال      -2
  ، پرچم پشتونستان مستقل، که ظاهرشاه 1۲۱0در سال . افغانستان است هم معنیدهنده است که  رو آزار عبارتي که بیشتر از آن -5

 .دولت یاغي بیست ماهي دوام آورده بود. بود هفراشتبراشمالي و دره تیراه  وزیرستانپادشاه افغانستان پشتیبان آن بود، بر فراز 
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مالحظه چنین . آیندانگاشته نشوند و وطن پرستاني تمام عیار به شمار « غان هااف» در کنار دیگر« وطن پرستاني»
 حال روي خواهد داد زیرا  به هر ای

 

  باشد، ( تاجکستان پایتخت)را نمي شناسیم که خواستار الحاق سرزمین اش به دوشنبه  افغان تاجیكهیچ 
 را در سر بپروراند( ازبکستان) تاشكندبه  پیوستنهمین ترتیب نمي توان ازبکي را یافت که خیال ه ب، 
 افتد( ایران)شیعه مذهبي که بخواهد به دامان تهران  ۀیا هزار ! 

 

آورده است که به  پدیداحساس مشترکي میان همه افغان ها  ناپذیرتقسیم  سرزمین پارچگی دلبستگي شدیدي به یک
 ؛ نزدیک استتقدس 

شکاف هاي قومي الجرم عاملي . در دست هم از آن دفاع کرده انددر طول دو قرن دست آن سرزمیني که همه اقوام 
 .نیست[ ملي همبستگی]براي فسخ 

 

نداشته باشد  خاکیاین سازمان که تا ریشه در . ده تمام شده استـسود القاعه اشتباهات در ارزیابي ها همواره باین 
 ریک دیگه لحاق سرزمین هاي اقوام همزبان بقادر به ادامه بقاي خود نیست باید بي وقفه مطالبات طالبان به قصد ا

یقین در مقابل جهاد عالمگیر القاعده قد علم ه واسته در میان نباشد جهاد ملي برا پر و بال دهد، زیرا اگر این خ

)خواهد کرد 
 

.) 

 : هم در این مورد راه خطا نپیموده استانگهي آقاي بن الدن 
[ روابط با] زىسااو هراس داشت که مذاکرات میان طالبان و شرکت نفتي یونوکال به عادي  1۲۲۱از همان سال 

قصد ها علیه  سوءجوئي  هکینمتحده به  اضالعهنگامي که  1۲۲0 آگستدر ماه . بیانجامدآخند عمر محمد رژیم مال 
سفارت آن کشور در تانزانیا و کنیا، با بمباران خاک افغانستان براي نخستین بار به القاعده حمله کرد بیم چنین 

 .باره از میان رفت سازشي به یک
عمر محمد دیگري براي آقاي بن الدن فراهم آورد که مي دانست چگونه از خشم مال  مناسبفرصت [ آن بمباران]

مبر سپت 11رقم زد و در دوران پس از  در قندهاررا  هدو سر رهبرینقطه تبلور یک  1۲۲0 آگستماه : استفاده کند
عقب نشسته « همیران شا – خوست»اما القاعده به محور  . متزلزل نشد، دیگر هرگز بنیاد این هم پیماني [4881]

ا تضمین مي کرد، و در همان حال طالبان جهاد عالمگیر و جهاد ملي ر رابطه بینبود، جائي که آقاي حقاني همچنان 
همانند  ینهاالي از آنرو آسان تر بود که وچنین کنتر. را در دست داشتند« کویته –قندهار»محور  ،عمرمحمد  مال

 . هستند« غرزي»از قبیله برخاسته  مردم شمال بلوچستان عموما   0۵۱
 گشته بود؟  برعکسبار  ژیک مشهور پاکستان به سوي افغانستان اینیسترات عمقآیا 
 !، نهپاکستانی جنگ آفرینانعقیده  به
جویان بیگانه را دنبال مي  ل در افغانستان به دست طالبان، آنها فقط پیکارودر انتظار بازگیري کنتر: راستىبه 

دستي را از هم مي پاشیدند، و در همان حال کم و بیش  یرونیکردند و به بیرون مي راندند، شبکه هاي تروریستي ب
 .هم به سر و گوش طالبان بومي مي کشیدند

 

 "دیوید بارنو" مریکایيانرال ج که« و سندان چكش»لیات موسوم به نبود که القاعده به لطف عم بعیدهمه  با این
(David Barno)  آن عملیات  به راه انداختنقصد از . را آغاز کند يدیگر طراحي کرده بود جهش 488۱در سال

 وزیرستانبود که پاکستان به بیرون راندن آنها از  سرحدویان نهضت اسالمي ازبکستان در ج آوري پیکار گرد
پاکستان در این  اردوی ،باوجود این. نخستین درگیري نظامي رو در رو چنین رخ داد. جنوبي همت مي گماشت

شورشي  "نیک محمد"به مذاکره با  رنا چاماه از دست داد و  ها بیش از یک هزار سرباز را در ظرف یکجنگ 
هیچ  فرزند» "محمدنیک ". وي را از پاي درآورد مریکایيا بی پیلوت طیارۀیک دو ماه بعد . جوان دهکده شد

 ن حماسه اي شد که تمامي نسل جوان، که در برابر هشتاد هزار سرباز سرسختانه سینه سپر کرده بود، قهرما«سک
انشین هولناک وي آنگاه دست به دست القاعده داد ج "بیت هللا محسود ". جوئي از خون ریخته او بود کیناینک آماده 

 : تا دولت پاکستان را که از وي به هراس افتاده بود به ستوه آورد

                                                           

 جنوری 4۲در روز  مشرانو جرگهروابط خارجي  کمیسیوندر برابر  (Jean-Pierre Filiu) پیر فیلیو شهادت ژانبه تأکید و   - 
4818 (www.senat.fr). 488۲پیر فیلیو با عنوان ُنه جان القاعده، انتشارات فایارد، پاریس،  –به کتاب ژان  کنیدچنین نگاه  هم 

http://www.senat.fr/


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سوء؛ پرویز مشرف رئیس جمهور از سه محاکم، دوها، ستاد عمومي بزرگ ار کشتیحمله به کاروان هاي نظامي، 
تحریک »سپس نهضت  "بیت هللا محسود ". کشته شد 4889مبر در دسبرد و بي نظیر بوتو  سالمت قصد جان به

را در بر مي گرفت و اقتدار خویش را در شمال  پاکستانیآورد که حدود بیست سازمان  پدیدرا « طالبان پاکستان
از عملیاتش در  یکیدر تنها : مذهبي را به راه انداخته بودپاکسازي  ۀتحمیل کرده و از همانجا جنگ تاز کشور شرق

 .قتل رسید صد و شصت و دو شیعه بهیک  4880بر واکت 18در روز « اورکزي»
آن نواحي را که این آخرین مصیبت القاعده در آنها یکه تازي  ،کش مزدوران جوان آدم. وحشت به اوج رسیده بود

بیت هللا  ". را به اتهام جاسوسي گردن زدند قبائلبیش از سیصد تن از رؤساي . مي کرد، بر سر دست مي چرخاندند
: ش مي شتافتند بنا نهادا شالوده مناسبات خویش را با شبکه هاي تروریستي پنجاب که به کمک و یاري  "محسود

جیش »یا « لشکر جهنگوي»، همانند گروه هاي غیر وهابي اما ضد شیعه مصممي مانند «لشکر طیبه وهابي»
سر و او در برهم زدن ثبات پاکستان که در آنجا مقاومت خویش را . هم نگران شدعمر محمد حتي مال . «محمد

توانست با تکیه بر طالباني که به  دوار 488۲سان تا تابستان سال  بدین. گونه نفعي نمي دید هیچ صورت می داد
ج به دست ئنتا. نبرد برخیزدد مي انگاشت به که آنرا یگانه تهدی« تحریک طالبان پاکستان»وي وفادار مانده بودند با 
حکیم هللا "عمو زاده وي . کشته شد آگستدر ماه  "بیت هللا محسود "ود، اما سرانجام آمده قاطع و قانع کننده نب

در ماه . عمر کوشید به لطف شبکه حقاني باز زمام امور را در دست گیرد محمد جانشین وي شد و مال "محسود
ماه  بین: به تالفي برخاست« تحریک طالبان». آغاز نمودرا  وزیرستانه اي به پاکستان تهاجم تاز دویبر، ارواکت

کشته بر جاي یک هزار و شش صد و هشتاد  قصد انتحاري سوء 01 با 4818مبر و سپت 488۲بر وهاي اکت
 .گذاشت

 

دیگري نداشته  حاصلکهنه  پالیسی های انتخاببه جز  اندازهمي توان دریافت که کنفرانس هاي لندن و کابل به چه 
توسعۀ مي یابند،  بزرگیهاي  دشواریاینک خود را گرفتار ( اتالنتیک شمالي پیمانسازمان )« ناتو»سپاهیان . اند

این  ۀهم رک و راست در حد و انداز[ لليمداخله بین الم]سیاسي  ۀندارد و شاخ ثمری شورشیاندر نواحي اقتصاد 
گره چنین آشفتگي و اوضاع کور در کابل و اسالم آباد مي تواند « حکومت صالح»چگونه کمک به . مهم نیست

      .را بگشاید پیچیده
 

 ادامه دارد
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interroger l’histoire pour sortir de l’impasse 

La frontière afghano-pakistanaise, source de 

guerre, clef de la paix  
par Georges Lefeuvre, octobre 4818  
Comme l’élection présidentielle de l’an dernier, le scrutin législatif de septembre 0202 en Afghanistan a été marqué par une 

faible participation et des fraudes massives. La multiplication des attentats témoigne aussi de l’impasse de la stratégie de 

l’OTAN, qui ignore le poids des Pachtounes écartelés entre l’Afghanistan et le Pakistan par une frontière héritée de la 

colonisation. …… 
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