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 23/80/2814   ولی احمد نوری

 

 افغانستان و پاکستان، سرحد بین
 1د صلحیهم منشاء جنگ و هم کل

Le Monde Diplomatique octobre 2818(Georges Lefeuvre) 
 

 قسمت دوم و اخیر
 

 برای بیرون شدن از بن بست از تأریخ باید پرسید
 

 

  ریعالمگو جهاد  زمیونالیناسان یم
، در اعالم کایمرا رئیس جمهورلبان. بارک اوباما مذاکره با طا یعنیمانده است،  یکرزس جمهور یرئ ،فقط چاره

ن یت تا به ای. هرگز موقعپذیرفتآنرا سرانجام  یداشت، اما با نبود راه حل بهتر اندیشهباره  نیش در ایموافقت خو
ه روبه القاعده و گ قا  یرا عم پاکستانی، سرنوشت طالبان «ک طالبان پاکستانیتحر»م و دشوار نبوده است. یحد وخ

ت نشانده اس یه روزیرا به س انینظام ریرا غصب کرده و غ یا لهیقب یپنجاب گره زده، قدرت سنت یستیترور یها
وان ت ین آشفته بازار کجا میدهد. در ا یادامه م یستیات تروریبه خود راه دهد به عمل یسستگونه  چیو بدون آنکه ه

 گو ها در و ز به گفتین ین المللیب جنگ آفرینانو باالخره چنانکه قرار باشد  د؟ یافت که بتوان باز خریرا  یطالبان
نخواهند شد که از فهم درست  یبر و فرمان اوندیشخی یدست نظام ها بازیچۀکه  باور کنندتوانند  ی، چگونه مآمیزند

 شه سر و سامان داد. یست؛ بهتر آنکه مشکل را از رین یخوب طریقۀمذاکره با طالبان  ناگزیر؟ ندا آن ها عاجز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جبال خیبر نقطۀ سرحد تحمیل شده بر افغانستان
 
ک یز هست که ین نیارد، اما اش را ندیخو یبقا ۀادامن توان یک سرزمیدر  یپای یجام که القاعده بدون داشتن یدید

درست به سراغ همین مردم است رو  نیندارد. از امسلح طالبان  یبه بازو ینیازگر یافته هم دیپشتون آرامش  ۀجامع
وان ت یز این نمتر ا ستس   است. اما هیچ یقین از بین رفته یا قبیلهیراد خواهند گرفت که نظام ا .د رفتیبا یکه م

« یسنت»سر بریده اند، اما منظور از را  یسنت یرؤسا .ستین ناپذیربرگشت  ب قدرت ها لزوما  صتصرف و غ .افتی
 ،اروپا را دریانجامد، ز یم« یموروث» اصطالحبا  اصطالحن یا رییگبه اشتباه  مفئودالیزقوم محور از  نشی؟ بچیست
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ی پنداشتند، که خود به منزله م یاله ودیعۀش را حق و یخو ییروا فرمانکه  دندیبخش یم پادشاهانقدرت فئودال را 
که در آن قادر  یشرق ین داریبود. اما در نظام زم یق هم تباریراث مقدس از طریبا خداوند و انتقال م یسرمد بیعت

ش را به اثبات رساند و یخوو زمینی  مادیقدرت  یا هنا شناختکند، چنانچه هر فرد  ینم ضیتفوقدرت را  ملكوت
 ابد. یدست  یسرور تواند به یم ،عت کنند خود را سخاوتمند نشان دهدیب یکه با و کسانینسبت به 

باشد. ا نیا هوادار طالبان باشد یخود طالب  یالوقتا به ابن یاعتقاد  یمخاطب بالقوه است، چه از رو هر پشتون متنفذ
دن بن الاوسامه  یک آقایژیسترات پیمان ک طالب و همیش از آنکه یپب، یمه "یحقان"ن یتوان گفت که هم یم یحت

 باد آورده یش و ثروت هایبخورند. او از قدرت خو تکانن حرف ید از ایشا کسانیهرچند  ک پشتون است،یباشد 
 «دیورند» سرحدیپا نهادن خط  ریگسترده و با ز« شاه رانیم»و « خوست»ان یم طرف سرحدکند که در دو  یدفاع م
 ن کارند؛ و اال جهاد عالمیا وسیله و سرمایۀ یو یبرا« ک طالبان پاکستانیتحر». القاعده و استفاده می کنداز آنها 

 .ستین یخاطر و ۀدغدغ راستىبه  ریگ
 روریف 2 که روز یهنگامپاکستان  دویار لوی درستیز  "یانیز کیاشفاق پرو"به سخنان  یستیبا یروست که م نیاز ا

 عمق»چه او مفهوم  . اگرتوجه می کردند استفاده کند "یحقان" یکرد تا از نفوذش نزد آقا یم پیشنهاد 2818
ت، بلکه سیتان نافغانس کشیدن به مهار ،غرض»کرد که  یم حیتصرهمه  نید، با ایبخش یت میرا رسم« کیژستراتی

ببرد بدان « دیورند»از خط  یبدون آنکه نام یگونه و نیبد «.پاکستان را برقرار ساخت شرقی سرحدت ید امنیبا یم
هند در افغانستان که آنرا همچون به محاصره در آوردن  یاشاره داشت، اما سپس با به باد انتقاد گرفتن حضور قو

 گفت.  یش سخن میخو انینگرکرد از  یم یابیارز انهمصخ
ست: در دوران جنگ ین اساس یبهم باز د، امایبه نظر آ اضافه گوییخطر محاصره[ هرچند  تصور] نه هان نشایا

 شتیبانپکرد.  یا قطع منو ر یدهل – گذشت و محور مسکو یاز اسالم آباد م گکنیپ – واشنگتن كیلوماتپیدسرد محور 
 .هند بود همچنین، اما یپشتون در آن هنگام اتحاد شورو یعرف مناسیونالیز

 

ده مناسبات افغانستان و پاکستان را زهرآلود کر راستىافت که به یتوان باز  یرا هم م یا فتهناگت ین سخنان واقعیدر ا
 «کیمرده ر»و نه  یقانون سرحد« دیورند»سرحد  1۴۹۱در سال  وی شیدایپپاکستان از همان آغاز  یاست. برا

 . ز زدهباآن سر  فتنپذیرن کرده؛ اما افغانستان همواره از یز آنرا تضمین ین المللیعهدنامه ها بوده است، که حقوق ب
 

ه به است ک یداریپاخط « دیورند»، خط میبگویساخت؟ کوتاه  یمقبول ندارد قانون ادیبنتوان آنچه را که  یچگونه م
حساس  دانۀن یگردد. ا یم برکرده و به نقطه آغاز ی کمان «بومرنگ»ک یه راندن پشتون ها همچون یل به حاشیدل

 .است ن کردهیروس القاعده چرکیرا و
 

ود ب نزدیک ین به اتحاد شورویش از ایکه پ« یعوام یحزب مل»مسلک چپ، مانند  یعرف ستیونالیناساحزاب  یحت
س یظرها پنهان ماند: رئاز ن 288۱ ریلاپدر  یاتیح ویداد. رستده و معذب ازمامدار است آزر پیشاورو اکنون در 

ار را افتتاح کند که نام خان عبدالغفای  فرهنگی پاکستان رفته بود تا مرکز سرحد نزدیکبه جالل آباد  یکرزجمهور 
م یتصم 1۴۹0در سال « باچا خان»را بر آن نهاده اند. « یعوام یحزب مل»ان گذار یبن« باچا خان»خان معروف به 

 اسفن"را در همانجا به خاک سپردند.  یو 1۴00ن افغانستان پناه برده بود. در سال یپاکستان گرفته و به سرزم 
خود  رانینسخان ین مراسم، در پایا یعیطب یهمان افتخار، م«یعوام یحزب مل»س یاو و رئ اسۀنو "خان یار ولید
 :ود کهاد برآورده بیفر

 

 ان!(،ــغــو افــــیر، ــــــر او بــــــ)ل « م!ــــانــغــن افـــــــ، مدــرحــس یوــس ا آنــیو ــن ســیه در اــچ»
 

 یسو ز در آنین «باچا خان»به نام  یگریش کف زده بود. مرکز دیدنش[ با شور و حرارت برای]به شن کرزی یکه آقا
 .وجود دارد پیشاورپاکستان در  سرحد

 

که  ی، و مادامستش آورده است که هم حساس و هم گنگ و پر ابهام ایرا پ یسان مسائل نیبد« دیورند» سرحدیخط 
هد خوا یبدان نبخشد صلح در منطقه همچنان دور از دسترس باق ی[ واقعی]حقوقت یقاطع موقع یمیگونه تصم چیه

 آورد.  یم پدیدرا در ذهن  نایافتهان یپا یا ستیزهرو  نیمفهوم آتش بس و از ا ناگزیر، «خط»ماند. صحبت از 
 

ان یم دسرح کسىکند. اما چه  یز صدق میت نم کرده اسیرا به دو پاره تقس ریكشمکه  یلوکنترن امر در باره خط یهم
 نامد؟ یم« دیگلدزمخط »ت شناخته اند را یدو کشور به رسم ران و پاکستان که هریا
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 یکرزس جمهور یه کرده است که رئیتک« دیورند»ه وجود خط یش علیر زمان چنان بر موضع خویافغانستان از د
ن یابل اهمه چنانچه ک نیجانش به خطر افتد به عقب برگردد. با ا یا حتیو  زدیبر شیآبروآنکه  یتواند ب ینم عتا  یطب

 یمانیپ شود، هم یم یمعن یب بهر حالپاکستان  یبرا« کیژستراتی عمق»گر مفهوم یبشناسد، د تیرا به رسم سرحد
 یهند فروکش مشدن از طرف محاصره وحشت  یابند و حتی یم یشتریب مثمریتخود  یبه خود یستیضد ترور یها

 ین خط را میا یگذار نیاما ی سرحدد به بستن یه در رفته بود، تهدپاکستان که از کوره ب 288۴آگست کند. در ماه 
ت یرفبه ظ شورشیانو توسل  یمحل یافزودن بر شورش ها یله براین وسید مناسب تریرا شای، زیناشدن یکرد. کار

 .ن باشدیعمل القاعده هم
ه به ید به خط صلح مبدل ساخت. از آنجا که دو کشور همسایرا با جنگن خط ی، ایمنطقه ا زلزلۀاز  پرهیز یبرا
گام بردارند، اکنون بر  رگیک دی یسوه توانند ب ینه به زحمت میریار دیبس سرحدیو  یتیهو یل کشاکش هایدل
ه ک یاقل کار حد هیناحآنان بشتابد. پس از هشت سال حضور در  یارین راه به یاست که در ا« ین المللیجامعه ب»

 ده باتوافق ش یشرائطوکات مشترک فقط در چ سرحدیک خط ی شناساییاما ن است. ید همیآ یشان بر م از دست
د که ف کننیرا تعر یمتداولرد وه عملکی، و هدف آن باشد که شپذیردتواند تحقق  یم خطن یدو سمت ا قبائل یرؤسا
ت دو کشور را نقض کرده یآنکه حاکم یک قوم بیدر رنج نباشد، و مردمان  یندگپراگو  یارگپگر از یواحد د مردم

رد  یفضا یا بحث بر سر گونه ایابند. آیمشترک را باز  یباشند فضا اروپا  یۀاداتحر آنچه یمانند است، نظ« شنگن»خ 
 آورده؟  پدید

 

ن ین حاال هم وضع چنیگفت که همد یگونه قاچاق نخواهد شد ... در پاسخ با هرمحل  ین فضائیا چنیصورت آ در آن
 نین حال وجود چنیت کمتر شود. در عینها یها ب رفتاری گونه کج نیاو صلح آمیز  آرام  ۀد در منطقیاست، و شا

ان دهنده تک ۀچ نکتیگذشته از آن ه مساعدت کند.در بسته  قلمرویک از  را افغانستان شدنرون یتواند ب ی، میفضائ
م ه تا به حال« دیورند»را خط یافت، زیتوان  ینم سرحداز « طرز استفاده»افق در باره به تو رسیدندر اصل  یا

 ن بازیهم که. تسوید شده بودند 1۴21و  1۴1۴، 1۴8۱، 10۴3 یسال ها که در نامه بوده است موضوع چهار عهد
 .ت آن انداخته استیواقع یو حت یماندگاربر  دیترده یسا زوائدپر حشو و های  یسینو
 

نداشته  یازین یستیترور یگر به شبکه هاید ید که پشتون ها وقتآن داراز حکایت چندی یسرانجام، عالئم و نشانه ها
 یجا دو کشور به داند یکه صالح م میباشد یده ایعق یان جدین امر بنیباشند خود به مقابله با آنها برخواهند خاست. ا

 یها همدلیر از ظن ، صرفقبائل یبا رؤسا مشورهطالبان در کسوت طالبان، با نامحتمل با  یمذاکره در باره صلح
مذاکرات  د رفت که اگریبان پرسش طفره نیگر از اید ی. از سودوباره بیندیشندها پشتون  ۀآنان، در باره مسئل ۀگذشت

ت یالو منشی عمومی سابق "زیعزخالد " ید آنگاه با القاعده مذاکره کرد؟ آقایبا یا می، آنیاوردبه بار  یبا طالبان ثمر
و پاکستان  ۀ امریکامتحد اضالعمنافع »نوشته بود که:  The News در پاکستان به حق در روزنامه شرقیشمال  سرحد

 «.(2ه و همگرا نخواهد شد )یک سویبرسد  نتیجه" با افغانستان به دیورند" سرحدیخط  ۀآنکه مسئل یب
 

ن عبارت یخته در قالب همیاز آنرا ر فرضیه ای پاکستان علنا   دویارقوماندان دانند، و  یو کابل م آنچه اسالم آباد
 سازش یافروخته، شرط نخست گام برداشتن به سو سرحدیکه مناقشات  یبیخاموش کردن لهان شده است. یآشکارا ب

قلب  القاعده باشد، به یفرصت طلب وسیلۀپشتون ها دور از آنکه فقط  یتیدر افغانستان است. احساس تعلق هو یمل
رو، طالبان و القاعده  چپ گرایان یسان مل نیبد وند خورده است! یز پیکه به جان دشمن طالبان اند ن یاحزاب عرف

ر قابل یغعکس العمل کیمیایی ک ی محرک یاجزامختلف اند، در عمل  اهداف یک در پی که هر ین حالیدر ع
 .ک بوته اندیل در درون وکنتر

 

چه است. چنان یادع یرفتار ها یسوآن مستلزم گذر به  مخالفت هابغرنج  یدگیچیبا پ غرب یپلوماسید اورگانیزم
 یآبروبلکه به مثابه عزت و  یروزیپک یطرد شده اعاده گردد، آنان نه آنرا چون زرق و برق  عاقبت حق مردمان

 کستش نگوئیمناچار شوند خفت اگر  جهان یها دون اریتر رومندید روا نباشد که نیافت. و شایدر خواهند  افتهیباز
 .را بر خود هموار سازند یجالل یب ینیعقب نش یسرافکندگگزنده، 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ست این سرحدات به رییمأمور تع ینویسیکم ،بلوچستان در منطقهرا ران و پاکستان یا سرحدقرن نزدهم،  اواخردر 
 .نمود میترس، وی، افسر برتان"دیگلدزم"نرال ج
 
 

 رویداد ها:
 

 12 ر د)برتانوی هند  امپراتوریانستان از غاف سازىجدا  یبرا« دیورند» سرحدیخط  میترس. 10۴3نومبر
 بود( امدهینبوجود آنوقت پاکستان 

 1۴1۴ «ست افغانستان به استقالل د که سیانگلافغان و ن جنگ یت نشناخت. سومیکه کابل به رسم« سرحدی
 (1۴1۴ آگست 0، راولپندیافت )عهدنامه ی
 1۴33  ظاهر شاهمحمد  رسیدنبه قدرت. 
 1۴۱3 افغانستان را  یجمهوراولین و  با کودتایی سقوط دادظاهرشاه را سلطنت محمد د، ومحمد داوسردار

 .اعالم داشت
 1۴۱0 (خلق و پرچم دیموکراتیک خلق افغانستان )حزب کمونیستیحزب  کودتای 
 1۴۱۴ ذر همین سال . ایجاد نمود کمونیستضد  یها کیچرکمک به  یبراای را  یسر ۀتن برنامواشنگ

 .ببرک کارمل را بر مسند قدرت نشاند ز علنیتجاوشوروی با 
 14  مریکاۀ ااالت متحدی، اتییالیسوس یر شورویان افغانستان، اتحاد جماهیو میژن یتوافقنامه ها 1۴00اپریل 

 .پوشیدجامه عمل  1۴0۴ فروری 1۱ خیتأر، که در یشورو انیسپاه کشیدنرون یو پاکستان در باره ب
 11  ه ب ناپذیران یپا یک جنگ داخلیدر صحنه  روزمندیپن ی. مجاهدکمونیستیم یان کار رژیپا1۴۴2اپریل

 .ش پرداختندیان خویکشت و کشتار م
 2۱  درآوردندش یخو تصرفسوم خاک افغانستان را به  کردند و دو ریتسخطالبان کابل را 1۴۴1سپتمبر. 

 برقرار کردند. عتیشر اوامر اکیدو گیرانه سخت های اد رواج یبر بن یم اسالمیرژو 
 21  ت شناختیم طالبان را به رسمیپاکستان رژ 1۴۴۱می. 
  کشته شد یقصد احمد شاه مسعود در سوء 2881سپتمبر. 
 ۱ اندر افغانست ۀ امریکامتحد ضالعا رهبریبه  بین المللی ائتالف یمداخله نظاممیالدی  2881 سال  برواکت. 
 5  به توافق در شهر بـ ن جرمنی سازمان ملل متحد،  یان، تحت لواغ]متخاصم[ اف یجناح ها 2881دسمبر

 .برپا دارند کرزیحامد  یآقا رهبریبه را قت ؤکه حکومت م رسیدند
 21  ذ شدیانستان تنفغاف یاسالم یجمهور 2884جنوری. 
 ۴  شد پیروز یاست جمهوریدر انتخابات ر حامد کرزی یآقا 2884اکتوبر. 
 10  دهندگان رقم خورد یاز رأ ۱8۵که با عدم مشارکت  یگذار ن انتخابات قوه قانونینخست 2885سپتمبر. 
 28  یو آقا حامد کرزی یات افغانستان. اعالم شد که آقایو وال یاست جمهوریانتخابات ر 288۴آگست 

 کشیدر از انتخابات کنار ینامزد اخ برابر آورده اند.  یدو آرا او هر یب اصلیعبدهللا عبدهللا رق
 3  رفتندینپذرا  حامد کرزی یآقا یآشتسازش و  پیشنهاد شورشیان 288۴نومبر. 
  دفرستا گر به افغانستان خواهدیهزار سرباز د یبارک اوباما اعالم کرد که س یآقا م 2818اول دسمبر. 
 20  لب ج»و « انتقال» جویجست و به  بخشیدنلندن خواستار شتاب  ین المللیکنفرانس ب 2818جنوری 

 .طالبان نادم شد« مجدد
 
 پایان
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