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نگاه توصیفی
( )descriptiveبه:
پرونده مختومه
«دیورند» و مساله
نامنهاد «پشتونستان»
از منظر «رئال
پولیتیک»
(سخنرانی های
پالتالکی)
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شناسنامه کتاب

نگاه توصیفی
:
نام
( )descriptiveبه پرونده مختومه «دیورند» و
مساله نامنهاد «پشتونستان» از منظر «رئال
پولیتیک»
نویسنده
ناشر
آراستار
شمارگان
سال چاپ
رون چاپ
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عزیز آریانفر

:
:
:
 :جلد
:
 :یکم

یادداشت :اثر دست داشته هنوز در دست ویرایش است
و برای چاپ آماده نیست .از پژوهشگران و
دانشوران گرانمایه خواهشمندم دیدگاه ها ،تبصره
ها و مالحظات شان را در باره این کتاب ،به نشاني
انترنتي زیر گسیل فرمایند:
aziz59@mail.ru
aziz.arianfar@gmail.com

فهرست
دیباچه
آغاز سخن
گفتار نخست :طرح مساله و فتح باب
گفتار دوم :تحلیلی رئترواسپکتیف (گذشته نگر) از
پس منظر مساله دیورند در پرتو تاریخ دیپلماسی
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از

ادعای

ارضی

به

سوی

گفتار سوم:
پشتونستان
گفتار چهارم :نگاهی به کنوانسیون کابل

سراب

و مساله

مرزها
پایان سخن
پیوست ها:
پدید

آیي،

پروفیسور

افغانستان معاصر :چگونگي
داکتر الکساندر کنیازیف
قدرت های بزرگ و مساله تباری در افغانستان،
پروفیسور داکتر الکساندر کنیازیف
خط دیورند :گستره مرزی افغانستان و پاکستان،
پروفیسور داکتر کنراد شیتر
مرزهای خونین ،پروفیسور داکتر یوری تیخانف

دوست دارم این «سبزینه برگ» را
که ره آورد یک سال آزگار
رنج و جانفشانی توافرسای شباروزیم است،
درویشانه و بی آالیشانه و از سر مهر
به پیشگاه :پشتون های آزاده و سر بلند «مرز
کناری»
به پیشگاه آزادیخواهان دلیری که در درازای سده
ها
با رنگ خون و افشره جان خویش
در سنگ سنگ چکادهای رویین کوهساران شان
آیینه های سروش های پر خروش آزادگی و رستگاری
را
رادمردانه آذین بسته اند؛
اهدا نمایم.
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...و در طالیه دفتر،
این نبشته را پیشکش نمایم
که نه شعر است و نه نثر
1
و «نه تقویم و نه تاریخ »،مگر هر چهار
و پیام مهر است و پیک دوستی و گل باغ آشنایی
به امید این که باشد
به ایشان نوید رهایی
استبدادیان خون آشام و
از چنگال اهریمنی
ستمگر خودی
و استعمارگران آزمند بیگانه
2
و «دینوزورهای سیرایی ناپذیر نفتخوار»
آمده از سرزمین های دور داده شود
و مثلث برمودایی را که
در یک کنج آن خان های حریص و بهره کش
و درکنج دیگر آن کاهنان خون آشام وهابی و
دیوبندی
و در کنج باالیی آن سیاستبازان خود فروخته و
آبرو باخته
 نوکران گوش به فرمان استعمار و استثماردژخیم وار سنگر گرفته اند،
در هم شکنانند.
و باشد که ننگ نام «سپاهی اجیر یغماگر»
برای همیشه از جبین های پاک جوانان شان
زدوده شود
 ...و فارغ از بیداد ایدئولوژی های نحس
وارداتی:
اعم از تندروی و بنیاد گرایی آیینی
و اولتراناسیونالیسم نکبتبار و تبارگرایی
زیر نام
 .1اشاره به نوشته یی است از استاد باختری
«نه تقویم و نه تاریخ؛ مگر هر دو» که در سال های دهه
هشتاد در طالیه دفتر «...و آفتاب نمی میرد» استاد ناظمی
نگاشته بودند.
 .2در سخنرانیم در نخستین میز گرد مشترک افغانستان و
ایران در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه
ایران اصطالح «دینوزاور نفتخوار» را به کار برده بودم.
متن سخنرانی و مقاله ارائه شده در میز گرد هم در
فصلنامه «مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه افغانستان و
هم در فصلنامه «آسیای مرکزی و قفقاز» وزارت خارجه
ایران آمده است.
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و دیگر ایسم های رنگارنگ و پر ارژنگ؛
و به دور از شگردهای سازمان های جهنمی اطالعاتی
و ترفندهای منادیان حقوق بشر و دمکراسی
با آسایش و آرامش
در دیار آبایی خویش
که کنون دردمندانه و سوگوارانه
گیتی ستانان و
کارزار کشاکش های بی پایان
جهانگشایان گردیده است،
شادمانه بسر برند
و پژواک آهنگ پر نشید رامشگران بهروزی و
شادکامی
در سپهر کوی و برزن های شان،
طنین افگن گردد
...و به امید این که
دیگر کودکان بینوای شان
محروم
از نعمت علم و فرهنگ و دانش و بینش
نشوند
و به جای رفتن به مدرسه های نکبتبار دیوبندی
به سوی دبستان های عشق و مهرورزی بشتابند
و شعارها شان به جای شعارهایی که در این مدرسه
ها سر داده می شود
 زدن و بستن و تاراج و رهگیری و کشتن وفزونخواهی
و یا شعارهای نوشته شده در تکه های سرخ
به پیش به سوی سراب بازگردانیدن سرزمین
های برباد رفته!
و تشکیل «پشتونستان بزرگ»!
دامی که از سوی جهانخوران برای در بند کشیدن
شان
و تسخیر سرزمین های شان
پیشاروی شان گسترانیده شده است
مانند نیکان واال تبار شان :
پندار نیک،گفتار نیک ،رفتار نیک و کردکار نیک
گردد
...و قلب تپنده جوانان دلیر و پر غرور این
تبار پاک
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این ایرانستانیان 3قارن تبار
 سپهداران سرزمین های اهوراییکه شمار سپاهیان شان سر به هزار هزار می زند،
آماج خدنگ های زهر آگین
و شمشیرهای آهیخته
اهریمنان سرازیر شده از خاور و باختر نگردد
...و زنان و دوشیزگان رنجدیده این مرز پر گهر
دیگر در سوگ فرزندان و شوهران
و پدران و برادران خود
ننشینند
و با اشک های خونین شان
خاک های تفتیده سرزمین طلوع خورشید را نمناک
نسازند
و گیسوان پاک شان
فرش راه جهانخواران باختر و خاور
و پایمال سم ستوران شبیخونیان بیدادگر نگردد.
و دیوار های استوار و ستبر کاشانه های دژ آسای
شان
زیر بهمنی از سرب داغ خمپاره ها و بم های آتش
زا
و موشک های کروز و اسکاد و اوراگان و گراد
با خاک یکسان نگردد
و کشتزاران شان
زیر زنجیرهای زرهپوش ها و زرهدارهای سنگین
به تلی از خاک مبدل نگردد
و به امید این که
از سترونخاک نوار مرزی
به جای بته های تریاک و خشخاش و چرس و بنگ
گل های نسترن و میخک و نرگس
و درختان ناژ و کاج و بید بروید
5
و هر بهار نو شان« ،نو بهار هزار خرمن گل»
گردد
 .3ایرانستان – همتاواژه یی که برای فالت ایران برگزیده
ام.
 .4اشاره به بیتی از شاهنامه است  :سپهدار چون قارن
نامدار -نژادش ز افغان سپاهش هزار
 .5اشاره به بیتی است از روانشاد استاد خلیلی که در
وصف سروده های جاودانی رهی معیری سروده بودند :نو بهار
هزار خرمن گل – غزل آبدار تست رهی
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نه این که سخنوران بزرگ در پایان هر سالی
برای شان در چکامه ها و چامه های شان
بسرایند:
«گویید به نورزو که امسال نیاید -در کشور
خونین کفنان ره نگشاید»
و به امید این که
در سیماهای گرفته و پر آزنگ تفنگداران قبایل
«دربند»
6
روزی چهره های فرهمند مردان «فرهنگمند»
و خامه پردازان به راستی «آزاد» دیده شود
و بر فراز برج و باورها وکنگره های قلعه هاشان
به جای پرچم های «سیاه اژدهاپیکر»،
«درفش های چو سیمرغ واال سپید» کاویانی
7
به سوی«تابنده شید سر بکشد».
از
این که با آگاهی یابی
و سر انجام هم
تاریخ راستین شان
پرتوی بر تاریکی ها بیفشانند و رنگین کمانی از
راستینه ها بیارایند
و زنگارهای نفرت و کینه توزی و بد بینی را
که تاریخپردازان یاوه گوی
و تاریخسازان سیه کار و افسونگر
که نفرین باد بر ایشان و لعنت باد بر آن
ها
با ژاژخایی در ژرفای قلب های پاک شان
و همسرزمینان
نسبت به همریشگان و همتباران
شان
کاشته اند ،بزدایند
و دادگرانه
چراغ پر فروغ آرمان رهایی
و برادری و برابری را
فانوس ره سازند.
ایدون
 .6اشاره به واژه «فرهنگیالی»  -از پردازهای رحمان
بابا است که من آن را به پارسی دری «فرهنگمند» ترجمه
کرده ام.
 .7اشاره به این بیت های شاهنامه است:
درفشی سیه پیکرش اژدها -کشیدن بخواهد به سوی هوا
درفش چو سیمرغ واال سپید  -کشیده سرش سوی تابنده شید
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دیباچه
ما در عصر «جهانی شدن» به سر می بریم .در این
عصر ،جهان با گذشت هر روز به سوی همگرایی،
همپیوندی و همسویی بیشتر پیش می رود .در این
گرایی
منطقه
روند
از
توان
می
راستا
بگوییم
است
بهتر
یا
(ریگیونالیسم)
«نئوریگیونالیسم» به عنوان گرایش مسلم و مسلط
«اتحادیه
پدیدآیی
برد.
نام
کنونی
دوره
اروپایی» ،شکلگیری «سازمان شانگهای» ،به میان
آمدن اتحادیه کشورهای عربی عضو «شورای همکاری
های خلیج [فارس]» و ساختارهای همانند در
امریکای التین و جنوب خاوری آسیا (چون آسه آن) و
جنوب آسیا (مانند سارک) و  ...گواه بر گسترش
روز افزون منطقه گرایی است.
روشن است کشورهای منطقه ما (افغانستان ،ایران،
پاکستان ،کشورهای آسیای میانه و قفقاز) نیز نمی
توانند از این روند کنار بمانند .فروپاشی
دراماتیک شوروی پیشین زمینه را برای پدیدآیی
چندین کشور مسقل در میانه اروآسیا فراهم
گردانید .این کشورها در پی یافتن هویت های تازه
یی برای خود و در پی تعریف موقعیت خود در جهان
معاصر برآمدند.
همه این رویدادها ،کانفیگوراسیون ساختارهای
سیاسی در جهان را دستخوش دگرگونی گردانیده،
روندهای انتیگراسیونی را در گوشه های گوناگون
جهان تسریع بخشیدند .این بود که کشورهای منطقه
در جستجوی ساختارهای نوین گستره یی گردیدند.
در این عصر ،بینش «گستره یی» چونان بینش برازنده
و جهان بینی آگاهانه و پیشرو مبدل گردیده است.
دیگر دور تنگ نگری و «تنگ اندیشی» در یک دایره
محدود و چهارچوب تنها یک کشور یا یک قوم و تبار
گذشته است .در دنیای در حال جهانی شدن به
و
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راستی الزم است توجه خود را بر مسایل منطقه یی،
قاره یی و در تراز سیاره متمرکز بسازیم.
یکی از مسایل دردناک منطقه ما -مساله پشتون است
که من دوست دارم آن را «تراژدی پشتون» بنامم.
نزدیک به دو سده آزگار است که در گستره پشتون
رودباری از خون روان است .پرسش اصلی این است که
چگونه به این تراژدی پایان بخشید؟
در این اثر پیشینه تاریخی و جنبه های گوناگون
مسایلی چون سرزمین های از دست رفته ،سرنوشت
پشتون ها و بلوچ های پاکستان ،مساله نامهناد
پشتونستان و زیان هایی که این مساله به کشور ما
رسانید ،و سر انجام راه خردورزانه و پراگماتیک
حل دادگرانه و دمکراتیک کشیدگی ها میان
افغانستان و پاکستان با ایجاد یک ساختار نو–
کشور
سه
میان
یی
منطقه
اتحادیه
تشکیل
افغانستان ،ایران و پاکستان به بررسی گرفته می
شود.
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آغاز سخن
شش سده پیش از امروز ،کشور ما  -ایران بزرگ
تنها ابر قدرت جهان بود که از بسیاری از جهات
از کشورهایی چون روسیه ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
پیشرفته تر بود و هرات پایتخت دولت شاهرخ
تیموری ،در اوج شگوفایی و شکوهندگی و مرکز علم
و فرهنگ و تمدن جهانی.
پس از شاهرخ میرزای تیموری ،شاهنشاهی بزرگ
ایران به آهستگی آغاز به فروپاشی کرد و در
فرجام در منطقه چهار دولت ترک زبان روی کار
آمد -دولت صفوی که مرزهای آن تا غزنی و بلخ می
رسید ،دولت بابری هند که به شاهنشاهی مغولی یا
کورگانی معروف بود و گستره آن شامل کابل نیز می
گردید ،ترکیه عثمانی که نیرومند ترین دولت عصر
بود و پهنای آن تا دروازه های ویانا و لیبیا می
رسید و خان نشین های آسیای میانه که پس از کشته
شیبانی خان یا شیبک خان به دست شاه
شدن
اسماعیل صفوی ،گاه نیمه مستقل و گاهی هم باجگزار
ایران بودند و بر گستره یی از مرزهای چین تا
دریای کسپین (مازندران) حاکمیت داشتند .استان
های بلخ و بدخشان هم زیر فرمان آن ها بود .در
کل ،امارت بخارا (بیشتر تاجیک تبار) ،خان نشین
خیوه (بیشتر ترکمن نشین) و خان نشین خوقند
(بیشتر ازبیک نشین) بر این گستره سلطه داشتند.
در سده هژدهم ،در دوره شاه حسین ،شاهنشاهی صفوی
روسیه تزاری و ترکیه
آغاز به فروپاشی کرد.
عثمانی با بهره گیری از تنش های دورنی ایران،
آغاز به لشکرکشی به خاک ایران نمودند و بخش
هایی از آن را گرفتند .به ویژه لشکرکشی معروف
پتر کبیر در  2211به قفقاز سلسله جنبان
رویدادهایی گردید که در آینده بازی بزرگ نام
گرفت 8.پیش تر از این ،سر از سده شانزدهم،
 .8در آستانه لشکرکشی پتر کبیر به قفقاز ،سفیر دولت
تزاری در دربار اصفهان -اسراییل اوری (یهودی) ارمنی
تبار ،دستور داشت با تطمیع خان ها در گوشه و کنار
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ایران شورش هایی را برپا نماید تا زمینه یورش پتر را
فراهم بیاورد .در این راستا او با میرویس خان -کالنتر
افاغنه در اصفهان دیدار کرد.
روشن است میرویس خان هم برنامه های خود را داشت و با
توجه به نابه سامانی ها و نا به هنجاری های حکومت
مرکزی ایران می خواست سراسر کشور را به تصرف بیاورد.
میرویس خان در این دیدار اسراییل اوری –سفیر روسیه را
از برنامه های خود آگاه ساخت و سفیر روسیه نیز به او
در پیاده سازی برنامه های او که تسخیر سراسر ایران
بود ،قول مساعدت داد .در آینده میرویس سفری به عربستان
کرد و از نزد مالهای متعصب آن کشور فتوای را با خود
و واجب
آورد که شیعیان رافضی و در نتیجه مباخ الدم
القتل اند .این بود که در قندهار شورش هایی برپا گردید
و مردم گرگانیدزه -شهزاده گرجی را که در این هنگام از
سوی دولت ایران به عنوان فرمانروای قندهار گماشته شده
بود ،کشتند و قدرت را میرویس در دست گرفت.
شایان یادآوری است که میر ویس خان که در ایران به نام
میرویس خان افغان معروف است ،پسر باقر خان تاتار -از
باشندگان ماورالنهر و از سوی مادر ازبیک تبار است .در
تاریخ های معاصر ایرانی وی را به تبعیت از افغان ها
تادرست غلیجایی خوانده اند .شاید او خود ،از روی مصلحت
خود را میر و گاهی هم غلیجایی (غلزایی) خوانده باشد.
پرسش دیگری که مطرح است ،این است که هرگاه او به راستی
بوده ،چگونه غلیجایی شده است؟ این که
میر یا سید
چگونه در تاریخ های معاصر افغانستان او را هوتکی و
«میرویس نیکه» خوانده اند ،هم پرسش بر انگیز است .چه
او تارتار تبار بوده باشد و یا میر ،باز هم انتساب او
به پشتون های علزایی افغانستان شکل معما را به خود می
گیرد.
به هر رو ،روانشاد جمال زاده در ص .ص 071 -071 .کتابش
در باره او به تفصیل سخن رانده است و از قول نویسنده
کتاب «آخرین انقالب ایران» می نویسد که او «ادعا دارد
که همین مساله آمدن این سفیر به ایران و اضطرابی که از
آن بابت در دربار ایران حاصل شد ،به میرویس افغان که
در آن اوقات در اصفهان اقامت داشت ،بیش از همه چیز
فهماند که وضع ایران تا به چه درجه مختل و پایه کار تا
چه اندازه سست است و همین مساله موجب شد که وی به خیال
طغیان و سرکشی که منتهی به تسلط و استیالی افغانان بر
ایران شد ،بیفتد».
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به هر رو ،مهم ترین بهانه یی که پای روس ها را به سوی
باز کرد ،شورش قندهار ،افتادن
جنوب در محور قفقاز
اصفهان پایتخت ایران به دست آنان و در پی آن فروپاشی
امپراتوری صفوی ایران بود که این کار را تاریخ دانان
ایران سر آغاز همه بدبختی های سرزمین ایران در نزدیک
به سه سده گذشته ،تجزیه آن ،مبدل شدن ایران به میدان
رویارویی های روس و انگلیس و فرانسه ،افتادن قفقاز و
آسیای میانه به دست روس ها و افتادن سرزمین های ایران
باختری به دست انگلیسی ها و همه پیامدهای دیگر آن می
دانند که تا به امروز دامنگیر باشندگان این سرزمین
است .این رویداد در تاریخ ایران به نام «فتنه افاغنه»
آمده است.
در اثر این رویدادها و پیامدهای آن ،بنا با برخی از
برآوردها نزدیک به یک میلیون نفر از باشندگان ایران
(از جمله افغان ها) در گوشه های مختلف آن از میان
رفته ،شهرها و روستاهای بسیاری نابود گردید ،شیرازه
فرهنگی -تمدنی و دولتی این سرزمین از هم گسیخت و چنان
ناتوان و زبون گردید که دیگر هرگز نتوانست سر پا
بیستد .به ویژه ،این رویدادها در آینده برای خاک های
ایران خاوری (خراسان) پیامدهای بس ترسناکی به همراه
آورد و منتج به تجرید آن از جهان و عقب مانی وحشتناک
آن در سده های بعدی گردید.
روشن است ،آن چه که ایرانیان «فتنه افاغنه» می خوانند،
بیشتر معلول است تا علت .علت اصلی را دانشمندان بیشتر
در لرزانی ساختار خود امپراتوری بیمار صفوی و دستگاه
فرسوده دولتی آن جستجو می نمایند.

ایام استیالی افغان ها

یکی از بهترین آثار در زمینه،
در ایران نوشته لکهارت ،ترجمه م .ق .عماد است .لکهارت
دالیل فروپاشی امپراتوری صفوی را به تفصیل بر می شمارد
که همه خاستگاه درونی داشته و از رهگذر پوسیدگی ساختار
نظام بوده اند .در این حال ،خیزش هوتکیان در قندهار
تنها روند فروپاشانی و درهم ریختگی کشور را تند تر
نموده بود.
به هر رو ،روس ها به محض آگاهی یابی از اوضاع نابه
سامان ایران ،آغاز به لشکرکشی به سوی قفقاز نمودند.
بهانه ظاهری هم تجاوز ترکیه عثمانی که در این هنگام
حریف سرسخت روسیه به شمار می رفت ،به خاک ایران بود.
در حالی که مساله بر عکس بود .یعنی همگام با آغاز
تجاوز روسیه بر ایران ،ترکیه نیز در پی آن گردید تا از
این خوان یغما لقمه یی به دست آرد .
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به
آغاز
اروپایی
کشورهای
دریایی
نیروهای
سرازیری به کرانه های هند و سپس هم خلیج پارس
نمودند.
هر چه بود ،نادر افشار ،سپهدار بزرگ خراسانی
توانست دو باره وحدت ایران را احیاء نماید و
شاهنشاهی پهناور ایران را به حدود مرزهای
تاریخی آن برساند .دردمندانه ،پس از نادر،
سرداران بزرگ او نتوانستند شاهنشاهی بزرگ و
پهناور را نگه دارند و گستره بزرگ ایران به چند
بخش تقسیم گردید:
در آذربایجان ،که مهم ترین استان ایران
بود ،آزاد خان غلزایی افغان فرمانروا گردید که
گستره زیر فرمان او شامل گرجستان و سایر مناطق
قفقاز می گردید.
در خراسان ،احمد خان ابدالی به پادشاهی
رسید .او توانست دولت بزرگی را پی ریزد که
گستره آن تا کشمیر پهن بود.
در پارس ،کریم خان زند با عنوان وکیل
الرعایا فرمان می راند.
در مشهد هم شاهرخ -نوه نادر افشار به
پادشاهی رسید که پسانتر باجگزار احمد شاه درانی
گردید.
رویدادهای دراماتیک تاریخ معاصر که منجر به
فروپاشی شاهنشاهی کهنسال ایران بزرگ و کشور
پهناور نادر افشار -سپهدار بزرگ خراسان زمین و
از هم گسیختن دولت او به چند بخش گردید ،داستان
پر آب چشمی است که بخش بزرگی از تیره روزی ها و
سیه بختی های ما برخاسته از آن است.
فروپاشی این شاهنشاهی بزرگ و سترده شدن آن از
نقشه سیاسی جهان ،تعادل و توازن راهبردی در
پهنه سیاسی جهان و به ویژه منطقه را برهم زد و
موجب راهیابی روس ها به قفقاز و آسیای میانه و
رخنه انگلیسی ها در مرزهای جنوب خاوری و خاوری
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ایران و از دست رفتن بخش های گسترده یی از کشور
و زمینه ساز پدیداری لرزه های خانمان برانداز
جیوپولیتیکی و جیواستراتیژیکی گردید که پسلرزه
های آن تا به امروز سرزمین ما را بی آرام ساخته
است و سوگوارانه پایان این شوربختی را پیدایی
نیست.
در اواخر سده هژدهم ،دیگر ایران از جایگاه یک
قدرت بزرگ در تراز جهانی افتاده بود .همین
گونه ،ترکیه عثمانی و هند بابری هم در آستانه
فروپاشی و انقراض قرار داشتند .بر عکس ،انگلیس،
فرانسه ،آلمان و روسیه به قدرت های بزرگ جهانی
مبدل گردیده بودند .به ویژه انگلیس با سلطه
یابی بر امریکا و روسیه با سلطه یابی بر سیبری
در سیمای ابر قدرت های دریایی و زمینی تبارز
نموده بودند.
در پی فروپاشی شاهنشاهی نادر افشار ،در بخش
خاوری ایران ،در سرزمین خراسان ،دولتی تشکیل
گردید که در تاریخ سیاسی جهان به نام دولت
درانی یا امپراتوری درانی یاد می شود که در
واقع یک دولت خراسانی یا ایران خاوری بوده است.
این دولت هم به نوبه خود پس از سیطره یابی
انگلیسی ها در سرزمین هند ،با راه افتادن بازی
بزرگ در قلب آسیا ،از میان رفت و و پس از یک
رشته رویدادهای دراماتیک در میانه های سده
نزدهم و بیستم ،بر روی ویرانه های برجا مانده
از آن ،با گستره جویی روس ها در آسیای میانه،
در اثر رقابت های دو قدرت بزرگ جهانی ،در
فرجام ،در سده های نزدهم و بیستم ،دو کشور به
نام های افغانستان و پاکستان به میان آورده شد.
پس از افتادن کشمیر ،اتک و به ویژه پیشاور به
دست سیک ها ،مساله بازپسگیری این سرزمین ها
برای سرداران افغانی به ویژه در دوره امیر دوست
دمحم خان به یک حسرت میهنی مبدل گردیده بود ،که به
نحوی از انحا تا تشکیل کشور پاکستان ادامه
یافت.
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اختالفات سیاسی میان این دو کشور نوظهور-
افغانستان و پاکستان ،از همان فردای زاییده شدن
پاکستان بروز کرد که در پس پرده آن ،دست های
ابرقدرت ها دیده می شود .پس از آن هم ،مناسبات
میان دو کشور در شش دهه و اندی که از ایجاد
پاکستان می گذرد ،همیشه پر از فراز و نشیب،
پیچیده ،پرتنش ،سرد و پر آژند بوده است.
اختالفات ارضی افغانستان و هند بریتانیایی،
نامنهاد
موضوع
دیورند»،
«خط
کذایی
مساله
«پشتونستان» و بهره گیری ابزاری حلقات و محافلی
در دورن افغانستان و کشورهای بزرگ و منطقه از
این ماجرا ،پیوسته در درازای تاریخ نوین مایه
نگرانی باشندگان هر دو کشور بوده است و بسا
«آفریدگار» رویدادهایی با پیامدهای جگرخراش و
اندوهبار و یا دست کم به گونه یی در شکلگیری
رخدادها تاثیر گذار .مانند سرنگونی ظاهرشاه،
کشته شدن داوود ،لشکرکشی شوروی به افغانستان،
راه افتادن جنگ های خونین سال های دهه نود و
روی کار آمدن مجاهدان و طالبان و سر انجام هم
رویدادهای دراماتیک سالیان پسین که روشن نیست
به چه خواهد انجامید و به قول خواجه شیراز «شب
تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل» در پیش رو
داریم.
مطالعه همه این رویدادهای دراماتیک،
تاریخ سیاسی و تاریخ دیپلماسی می گردد.

مربوط

 ...و اما این که چگونه سر وکارم با مساله یی
به این پیچیدگی افتاد:
در سال های کار در مرکز مطالعات استراتیژیک
سر وکارم
وزارت خارجه در کابل در 1002-1002
ناگزیر با این مسایل افتاد .در آن سال ها روزی
داکتر عبدهللا – وزیر خارجه وقت رهنمود شفاهی داد
تا در زمینه پروهش نماییم.
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کار را با رایزنی در زمینه
دیپلومات های پیشین آغاز کردم.

با

شماری

از

یکی از کسانی که در چهارچوب کاری در زمینه
اطالعات خوب و خاطرات جالب دارند ،جناب آقای
داکتر رحیم شیرزوی– معین سیاسی وقت وزارت خارجه
اند که در دوره ریاست جمهوری داوود خان ،سفیر
افغانستان در پاکستان بودند .همو او کسی بود که
در هنگام تصدی سفارت در اسالم آباد ،پیام حسن
نیت داوود خان را به بوتو -نخست وزیر وقت
پاکستان در زمینه پایان بخشیدن به کشیدگی ها
میان دو کشور ،رسانده بود و در بازید رسمی بوتو
از کابل و بازدید داوود خان از پاکستان در
ترکیب هیات افغانی حضور داشت و ناظر و شاهد
برخی از مسایل بود.
دوستی با جناب ایشان موجب گردید که گاه به گاه
در زمینه صحبت هایی داشته باشیم و از خاطرات
شان در زمینه بهره مند گردم .همو من از زبان
ایشان شنیدم که در بایگانی وزارت خارجه یک
پرونده چرمی قطور زرد رنگ است که در آن سند
معروف به معاهده دیورند به زبان دری که زیر آن
تنها امضای امیر عبدالرحمان خان دیده می شود،
نگهداری می شود .پسانتر عین موضوع را آقای زلمی
عزیز -معین سیاسی وزارت خارجه (که پس از رفتن
داکتر شیرزوی به عنوان سفیر به مصر ،به این پست
گماشته شدند) ،تایید کردند.
دیپلمات دیگری که در زمینه اطالعات نسبتا مفصل
در چهارچوب کاری دارند ،جناب آقای اکمل غنی
احمدزی -مدیر وقت بخش اول سیاسی در وزارت خارجه
اند که ایشان نیز زمانی در سفارت افغانستان در
پاکستان کار کرده بودند و مقاله یی هم در زمینه
مناسبات دو کشور نگاشته بودند که زمانی در یکی
از نشریه های برونمرزی در سان فرانسیسکو به چاپ
رسیده بود و سپس ما آن را در نخستین شماره
فصلنامه مطالعات استراتیژیک در سال  1002در کابل
تجدید چاپ کردیم .آقای احمد زی پیوسته نگرانی
شان را از این که مبادا در دوره های گذشته به
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بخشی از اسناد آرشیو دستبرد زده شده باشد،
ابراز می داشتند .به باور ایشان ،این کار می
تواند روشنی افگنی واقعبینانه بر مساله را از
دید تاریخ دیپلماسی در آینده خدشه دار بسازد.
با این همه ،اطالعات این سروران با وصف همه
جانبه بودن ،دقیق بودن ،مستند بودن و جالب بودن
تاریخ دیپلماسی ،بیشتر جنبه کاری
از دیدگاه
دارند و محدود در چهارچوب های رسمی اند تا این
که جنبه اکادمیک و پژوهشی داشته باشند.
یکی از کسان دیگری که در زمینه اطالعات همه
جانبه ،بسیار دقیق ،جالب و مستند دارند،
دانشمند بزرگوار جناب آقاب داکتر روان فرهادی-
دیپلمات سابقه دار کشور ،که زمانی مدیر عمومی
سیاسی وزارت خارجه و سپس هم سال های دراز
نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل بودند،
اند .من در دیدارهای چند گانه با ایشان در کابل
و باری هم در فرانکفورت و چند بار هم تیلفونی،
در زمینه با ایشان گفتگوهایی داشتم .ایشان نوید
دادند که در کتاب خاطرات سیاسی خود که زیر کار
دارند ،روی مساله پرتو افشانی خواهند نمود.
آن چه مربوط به این کمترین می گردد ،هر چند در
درازای سالیان بود و باش در اروپا مطالعاتی در
زمینه از طریق آثار نوشته و چاپ شده به قلم
تاریخ نگاران میهنی و خارجی داشتم ،با این هم
بخت یارم بود که در سال های کار در وزارت
خارجه ،سر و کارم با آدمی افتاد که بیش از نیم
سده در نیمقاره هند کار کرده بود و بسیار دقیق
با تاریخ هند و پاکستان و افغانستان آشنایی
داشت و باریکی ها و نازکی های روابط این دو
کشور و نیز مناسبات شان با افغانستان را نیک می
دانست.
در زمان کار به عنوان رییس مرکز مطالعات
استراتیژک وزارت خارجه ،تیمی از کارشناسان
آلمانی با ما کار می کردند که از جمع ایشان
داکتر کارل فیشر -مشاور ارشد من بود .ایشان در
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عین زمان ،مشاور ارشد یونوما در کابل هم بودند.
همو داکتر فیشر بود که دستم را گرفت و پا به پا
مرا از دامنه ها به چکاد مساله کشاند .شش ماه
آزگار با وی در باره مسایل منطقه یی از جمله
تاریخ سیاسی افغانستان ،مناسبات افغانستان با
پاکستان ،اختالفات ارضی با آن کشور ،مساله پشتون
و پشتونستان ،خط دیورند و سایر معاهدات و قرار
دادها میان دولت های افغانی و هند بریتانیایی و
سپس افغانستان و هند بریتانیایی و بعد هم
افغانستان و پاکستان سرگرم گفتگو و مباحثات
بودیم.
همو داکتر فیشر به ما کمک کرد تا کتابخانه
مخصوصی در مرکز ساخته ،نزدیک به سه صد عنوان
کتاب به زبان انگلیسی در باره تاریخ هند ،تاریخ
پاکستان ،تاریخ مناسبات سیاسی پاکستان ،تاریخ
افغانستان ،رویدادهای زمان لشکرکشی شوروی در
از پاکستان
افغانستان و سایر مسایل منطقه یی
خریداری و به کتابخانه سپرده شود .همچنین من
خود نیز در سفرهای پی در پی خود در تهران ،صدها
جلد کتاب برای کتابخانه انستیتوت دیپلماسی
وزارت خارجه که من در عین حال رهبری آن را به
دوش داشتم ،آوردم.
داکتر فیشر به من گفت که متن اصلی کنوانسیون
کابل (که در کشور ما به نام معاهده دیورند شهرت
پیدا کرده است) به زبان انگلیسی در موزه شهر
الهور پاکستان نگهداری می گردد که زیر آن،
عبدالرحمان خان و سر مارتیمر
امضاهای امیر
دیورند دیده می شود.
در همین سال ها توانستم چند کتاب بسیار مهم را
که در آن ها اشاره هایی مستقیم به مساله شده
بود ،ویرایش و از سوی مرکز به چاپ برسانم .از
جمله :
 -2کشور شاهی افغانستان و ایاالت متحده ،لیون و
لیال پوالدا ،ترجمه استاد داکتر پنجشیری ،کابل،
 ،1002در  222صفحه
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 -1تاریخ روابط سیاسی افغانستان ،جلد نخست،
لودویک آدمک ،ترجمه استاد زهما ،انتشارات
پاییز ،پاریس ،1002 ،در  182صفحه
 -2تاریخ روابط سیاسی افغانستان ،جلد دوم،
لودویک آدمک ،ترجمه استاد صاحب زاده ،انتشارات
پاییز ،پاریس ،1002 ،در  220صفحه
در این میان ،در یکي از روزهاي سرد زمستان -1002
 ،1002پژوهشگر جوان -گران ارج آقاي شایق قاسم که
در آن هنگام سرگرم نوشتن رساله دکتري در
دانشگاه ملي آسترالیا پیرامون «خط دیورند» بود،
به دفتر کارم در مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت
خارجه در کابل آمد و از من خواست تا اسناد و
مدارکي در زمینه به دسترس وي بگذارم تا بتواند
از آن ها در نوشتن رساله خود سود ببرد .مگر،
آوخ! از این که حتا یک برگ هم در مرکز مطالعات
استراتیژیک وزارت خارجه در زمینه در دست نبود و
نمي توانستم چیزي به وي بدهم ،به عنوان رییس
مرکز سخت احساس شرمندگي مي کردم.
شگفتي بر انگیز این که در هیچ دفتري از دفترهاي
وزارت خارجه سندي در زمینه موجود نبود و کمتر
کسي در زمینه چیزي مي دانست .این در حالي بود
که موضوع خط دیورند بیش از یک سده محور اصلي
سیاست خارجي افغانستان را مي سازد .بگذریم،
البته ،ما در بخش مطالعات منطقه یي مرکز
مطالعات ،دفتري به نام «مطالعات نیمقاره» ایجاد
کرده بودیم .اما در این دفتر تنها یک کارمند
داشتیم که آن هم دردمندانه کارشناس مساله نبود
و تازه کار در این راستا را آغاز کرده بود.
روشن است آقاي شایق به سایر شعب وزارت نیز
مراجعه نموده بود و بي آن که چیزي دستیابش شود،
با دست خالي به آسترالیا برگشته بود .البته ،او
به اسناد ،مدارک وآوندهای مستند و مدلل علمی-
اکادمیک نیاز داشت .مگر در کشور ما جز افسانه و
شعار و خیاالت بیمار چیزی در زمینه نیست که به
درد کا رهای علمی -پژوهشی بخورد.
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دشواری در آن بود که در افغانستان به گونه سنتی
کسی از مقامات رسمی دوست نداشته است در زمینه
لب به سخن بگشاید و خود را بیهوده به درد سر
بیندازد .زیرا مساله همیشه شکل تابو را داشته
است و با هر گونه مخالفت حتا ضمنی با مساله بی
درنگ پیوسته گوشزد می شده است که طرح موضوع،
وحدت ملی را خدشه دار می سازد! .بهتر است در
این باره چیزی گفته نشود .در یک سخن ،مساله شکل
معما و چیستان و یک موضوع سر در گم را به خود
گرفته بود که کمتر کسی از آن سر در می آورد.
خوب ،امروز پس از گذشت چندین سال کار مساله
برایم روشن است .ولی در آن هنگام مانند باال شدن
بر فراز یک کوه بلند بود از راه دخمه ها و فرار
و نشیب ها .من باید مانند یک آلپینیست
(کوهنورد) راه می پیمودم.
موقف داکتر عبدهللا -وزیر خارجه در زمینه بسیار
پراگماتیک ،دیپلماتیک مشخص و روشن بود و دوست
نداشت زیاد با آن تماس بگیرد مگر این که ناگزیر
می شد و آن هم به گفتن همین جمله بسنده می کرد:

موضوع در اوضاع جیوپولیتیکی دیگر مطرح بود و
حال اوضاع از ریشه دگرگون شده و باید با دید
واقعبینانه با توجه به واقعیت های کنونی
جیوپولیتیک منطقه با توجه به منافع ملی کشور با
مساله برخورد شود.
به هر رو ،هنگامی که به سال  1008پس از شش سال
کار در وزارت خارجه به فرانکفورت برگشتم ،تصمیم
گرفتم کتابی در زمینه به نگارش بیاورم .مگر تا
نیافته ام .با این هم،
کنون فرصت این کار را
خوشبختانه در برخی از ترجمه های سال های اخیرم،
به مساله مورد بررسی اشاره هایی شده است از
جمله:
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دیپلماسی
تاریخ
مهر
به
سر
رازهای
افغانستان ،نوشته گروهی از دانشمندان روسی،
انتشارات «کاوه» ،کلن ،.1020 ،در  120صفحه
 نبرد افغانی استالین (سیاست قدرت های بزرگ درافغانستان و قبایل پشتون) ،نوشته پروفیسور
داکتر یوری تیخانف -استاد دانشگاه لیپیتسک،
انتشارات «کاوه» ،کلن ، 2102 ،در  011صفحه
 دولت و اپوزیسیون در افغانستان ،داکتروالدیمیر بویکو ،انتشارات «کاوه» ،کلن 2102 ،در
 051صفحه
 مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل ،داکترمراد بابا خواجه یف ،مسکو ،0151 ،زیر چاپ در 211
صفحه.
در کنار این ها ،کار روی نوشتن یک اثر پژوهشی
را در زمینه بازنویسی تاریخ معاصر زیر نام
«لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد نخست
در  200صفحه ،را نیز آغاز کرده ام که در آن به
پیشینه تاریخی مساله پرداخته شده است.
شایان یادآوری می دانم که دست سرنوشت مرا
همچنین با یکی دیگر از کارشناسان مساله در
آلمان آشنا ساخت -پروفیسور داکتر کنراد شیتر-
استاد دانشگاه بن .دوستی با ایشان و آشنایی با
آثار شان مرا به ترجمه دو مقاله بسیار جالب شان
بر انگیخت که دستاورد یک عمر پژوهش سامانمند در
زمینه است.
به هر رو ،توانستم مجموعه مقاالتی را در زمینه
زیر نام «دیورند» « :پایان خط» نزدیک می شود،
گزیده مقاالت گرد آوری شده ،انتشارات «کاوه»،
کلن ،1002 ،در  210صفحه» به دست نشر بسپارم.
ِ سال های
تا این که :شبی دوست گرمابه و گلستان
برباد رفته زندگانی -فرید شایان که گرداننده
یکی از سخنگاه ها (پال تالک ها) است ،از من
خواست تا سخنرانی یی در باره یکی از پیچیده
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ترین و سر در گم ترین مسایل تاریخ ما -مساله خط
و موافقتنامه دیورند داشته باشم.
به گونه یی که هماهنگ شده بود ،شب شنبه تاریخ
ششم ماه نوامبر  1020سخنرانی کردم .مگر گپ به
درازا کشید و به رغم این که سخنرانی و کنکاش ها
پیرامون آن تا ساعت سه شب ادامه یافت ،به پایان
نرسید و ناگزیر دنباله آن را برای شب جمعه
تاریخ  21نوامبر گذاشتیم .دردمندانه باز هم تا
ساعت سه و نیم شب تمام نشد و قرار شد آن را شبی
دیگر پی بگیریم.
با توجه به آن که در «اتاق» مجازی در آن شب ها،
هر شب نزدیک به  220نفر گرد می آمدند ،روشن است
شد.
پرسش ها و تبصره های بسیاری هم مطرح
البته ،شمار بسیاری با گرمجوشی از آن استقبال
کردند و چه حضوری و چه از طریق تماس های
تیلفونی و چه با گسیل پیام از طریق ایمیل و
رخنما (فیس بوک) از سر مهر این کمترین را مورد
نوازش و تمجید قرار دادند که از همه شان
سپاسگزارم.
یا این هم ،گروهی هنگامه ساز و آتش افروز ،به
جای آن که به کنکاش علمی و اکادمیک پیرامون اصل
موضوع بپردازند ،سخنران و گردانندگان برنامه را
به باد نکوهش و سرزنش گرفتند و آماج خدنگ های
زهر آگین دشنام و ناسزا و حتا اتهامات ناروا و
بی شرمانه گردانیدند و بی درنگ «اتاقی» دیگر
گشودند و در پشت سر ناجوانمردانه دادگاه خود
ساخته و خود پرداخته یی برگزار و خود دادستان و
خود داور و خود شاهد و خود مفتی شدند.
به هر رو ،پس از این دوست نازنینم جناب آقای
حامد یوسف نظری پا فشردند که با توجه به برخی
از نزاکت ها ،حتما شبی دیگر در سخنگاه دیگر به
پاسخ شماری از دوستان و نیز رد اتهامات ناروای
این آتش افروزان و فتنه انگیزان پالتالکی
بپردازیم .در پاسخ این بیت از روانشاد رهی را
برخواندم« :بر خاطر آزاده غباری ز کسم نیست-
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سرو چمنم شکوه یی از خار و خسم نیست» .با این
هم ،ناگزیر چنان کردیم .به رغم این که من بر آن
بودم که به قول معروف «جواب ابله خاموشی است».
به هر رو ،در کل ،چهار شب بساط سخنرانی و کنکاش
و جر و بحث پهن بود .راستش ،چون من کدام نوشته
خواهش
و
بودم
نساخته
آماده
پیش
از
یی
گردانندگان هم این بود که به دلیل این که برخی
از جوانان بر زبان تسلط کامل ندارند ،آزاد و
همه فهم و بی پیرایه صحبت شود و از خوانش از
روی متن پرهیز گردد ،ما هم چنین کردیم و بسیار
خودمانی و آزاد و بی پیرایه گپ زدیم و روشن است
یادداشتی هم بر جا نماند.
دو سال پس از این ،با توجه به این که در صحنه
سیاسی پر آژنگ کشور ،از هر چند گاهی پژواک آوای
گوشخراش سمفونی کر کننده «دیورند» طنین انداز
شده و هر کس و ناکسی ،آگاهانه یا نا آگاهانه،
بدون آن که در زمینه اطالعات دقیق تاریخی داشته
باشد ،با هنگامه برپایی ،به ابراز نظر می
پردازد ،دوستی که با شکیبایی و بردباری به
دشوار سخنرانی ها را ضبظ کرده بود ،از سر
دلسوزی آن را در دو بخش در یوتوب گذاشتند تا هم
میهنان بتوانند بار دیگر از آن بهره مند گردند.
به گونه یی که روشن شد ،درمندانه ،به رغم تالش
فراوان آن دوست که نامش را هم نمی دانم ،بنا به
برخی معاذیر فنی ،گفتارها کنده ،کنده و با
کیفیت پایین آمده و در برخی از جاها تسلسل
منطقی سخنرانی به هم خورده است و در بسا از
موارد مطالب بسیاری تکراری آمده است .از این
رو ،ناگزیر گردیدیم در اثر دست داشته فشرده
سخنرانی ها در زمینه را به اضافه برخی اطالعات
تکمیلی و سودمند و پیوست هایی از دانشمندان و
کارشناسان مساله در زمینه در سیمای یک کتاب
برای خوانندگان گرامی پیشکش نماییم.
شایسته یادآوری است که در آغاز ،تنها بخش هایی
را آورده ایم که چونان آغاز سخن و فتح باب مطرح
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گردیده بودند .سپس هم اصل گفتارها را در سیمای
یک کتاب تدوین کردیم .روشن است برخی نکات
توضیحی و تکمیلی نیز به آن افزود گردیده است.
هر چه است ،اکنون مایه افتخار می دانم که می
توانم نبشته دست داشته را خدمت دوستداران تاریخ
کشور پیشکش نمایم و وعده می سپارم در فرصت
مناسب ،کتابی مفصل و همه جانبه در زمینه
بنویسم.
عزیز آریانفر
فرانکفورت ،دسامبر 1021

سخنرانی در سخنگاه
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(پالتالک)

گفتار نخست
طرح مساله و فتح باب
«گر بدینسان زیست باید پست
«من چه بی شرمم

اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم

ک کوچه بن بست
ج خشِ
بر بلند کاِ
گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه
یادگار جاودانه بر بلند بی بقای خاک»
شاملو

فرهیختگان
سخنگاه!

ورجاوند

و

فرهمند

مهمان

در

با سپاس از همه سروران ،و با اجازه گرانندگان
سخنگاه
با درود بر همه شما دوستان نازنین و سپاس از
شایان ارجمند -گرداننده سخنگاه
امیدوار هستم شادمان و شادکام و بهروز و پیروز
باشید.
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جای بسی خشنودی و خرسندی است که در سخنگاه در
خدمت شما هستم .راستش ،من تا همین هفته گذشته
که دوست بزرگوار و ارجندم جناب آقای شایان از
من خواستند تا سخنرانی یی در سخنگاه داشته
باشم ،اصال با پال تالک سر و کار نداشتم.
دلیل آن از یک سو ،مصروفیت های سنگین کار ترجمه
و پژوهش و گردانندگی وب بالگ «کانون مطالعات
وپژوهش های افغانستان» و از سویی هم سرخوردگی و
نومیدی ام از وضعیت پال تالک های افغانی در
نخستین باری که دو سال پیش دریچه جهان پال به
رویم باز شد؛ بوده است.
در آن هنگام ،شبی به خانه یکی از نزدیکانم
مهمان بودم که دریچه پال تالکی خود را گشود.
وقتی به چند سخنگاه سر زدیم ،دیدم که سخنگاه نه
بل که دشنامگاه و پرخاشگاه هستند .از همین رو،
سخت نومید شدم و با این که وقوف به نقش رسانه
های شنیداری و گفتاری ،با پال تالک بدرود گفتم
تا این که شایان عزیز هفته گذشته در گفتگویی
برایم نوید داد که طی این دو سال اوضاع از ریشه
دگرگون شده و امروز خوشبختانه دست کم دو ،سه
سخنگاه بسیار ارزنده داریم و فرهنگ نوینی در
زمینه پدید آمده است که باید به بالندگی برسد.
در این جا بایسته می دانم سخنانی چند در باره
سخنگاه ها بگویم:
ما باید مبدل ساختن سخنگاه ها از دشنامگاه ها و
پرخاشگاه ها را به اندیشگاه و نهاد آفرینش تفکر
نوین در راستای بیدارگری آزاد اندیشی -باید به
هدف راهبردی خود مبدل گردانیم .ما به دستیابی
به یک فرهنگ نوین در سخنگاه ها نیاز داریم .با
سیاهنمایی ها و زهرپاشی نمی تواند به سر منزل
مقصود رسید.
ما باید بر پایه ارزش های مشترک ،آرمان های
مشترک ،دید مشترک ،اهداف مشترک ،منافع علیای
مشترک و همرنگی و همدلی به قضایا بنگریم .ما
باید مرزهای تباری ،آیینی و زبانی را بشکنیم و
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دیوارهای تاباوری را
ناباوری را آب کنیم.

فرو

بریزانیم

و

یخ

های

در دنیایی که به سوی جهانی شدن و منطقه یی شدن
پیش می رود ،خزیدن به چارچوب های تنگ مذهبی و
زبانی و تباری سخت لغزش آمیز است و زیانبار.
باید اندیشه ورزی گستره یی را فرا گیریم و
بتوانیم افق های اندیشه خود را گسترش بدهیم و
پهن تر سازیم.
ما باید خرد ورزی را چراغ راه گردانیم و
فراتباری بیندیشیم.
عزیزان

گران ارج ،نکته دان و فرهنگمند!

گفتیم نکته دان و فرهنگمند .در سخنگاه شمار
بسیار دانشوران ،روشن اندیشان ،سیاستمداران،
افسران پیشین اردوی ملی و رجال فرهیخته و
فرزانه حضور دارند .از این رو ،بایسته است تا
به قول شاعر:
در بساط نکته دانان خودنمایی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مرد دانا یا خموش
من به راستی از شنیدن برخی از سخنگاه ها تکان
خوردم .جای شرم است .دشنام دادن به هزاره ها و
پشتون ها و سنی ها و شیعه ها و به پشتو و دری
و...
حاال عده یی به اهانت به پشتون ها می پردازند و
آنان را با الفاظ ریکک و پوچ یاد می کنند.
گروهی هم به برادران هزاره به نام بارکش و
خارکش اهانت می کنند .چه خوش گفته است سخنور:
غالم همت واالی بابه خارکشم – که خار غم کشد و
منت کسان نکشد
مگر بارکش بودن و خارکش بودن عیب است؟
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دردمندانه و سوگوارانه در سخنگاه های دیگر هم

عده یی از وهابیون به بدگویی ائمه اطهار سرگرم
اند و گروهی از کربالییان به طعن و لعن اصحاب
کبار.
بیایید تسامح و بزرگمنشی و راد منشی و دید
گسترده را از بزرگان خود از موالنا ،از رودکی،
حافظ و سعدی و فرودسی و  ....بیاموزیم.
بیایید از خوشحال خان ختک علیه رحمه یاد بگیریم
که در قرن هفدهم می فرماید:
پیغمبر می دمحم عبدهللا دی
مینه دار یی په اصحاب په چهار یار یم
امامان یی د اوالد واره پر حق دی
تر مهدی پوری د وارو خدمتگار یم.
په پارسی ،ژبه می هم گویا ده
په پشتو ژبه می خلق بهره مند کر
په پارسی ژبه که نور تر ما بهتر دی
په پشتو ،ژبه می مه غواره مثال
که تازی ژبه هر گوره شه ده
فارسی هم دیره په خوند خوژه ده
خوشحال برزگ پشتون و سنی بود .اما به پیمانه
برابری به اصحاب کبار و ائمه اطهار ارج می
گذاشت و پشتو و پارسی را به پیمانه برابری دوست
داشت و به هر دو زبان مهر می ورزید .به راستی
که دبستان خوشحال خان ختک علیه رحمه ،دبستان
فرهنگ مهرورزی و مهرگستری و فرهنگ پروری و
فرهنگمندی بوده است.
پرهیز از اهانت و بستن اتهام -سرزنش و نکوهش و
دشنام و ناسزایی را باید در دستور کار قرار
بدهیم .پرهیز از حاشیه روی هم بسیار مهم است.
سخن اهل دل چو بشنوی مگو که خطاست
سخن شناس نه یی جان من خطا این جاست
باید تالش های خود را برای راه اندازی گفتمان
های سازنده و بستر سازی و همسویی بسیج نماییم.
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عادت بد پشت سرگویی را باید کنار بگذاریم .در
سایر سخنگاه ها مطرح کردن مسایل درست نیست آن
هم با زهرپاشی و سیه نمایی.
هر چه است ،من در نظر دارم بی آالیشانه کوشش
نمایم برای یافتن پاسخ به یکی از مسایل مهم دو
سده اخیر کشور که هنوز هم عامل ایجاد بحران های
سیاسی در منطقه ما.
آن چه خجستگی دارد ،دید واقعیت گرایانه و
استوار بر مبانی مستند و شواهد تاریخی و چکیده
هایی از اندیشه علمی و استدالل های منطقی در
های
تعصب
از
عاری
که
است
کشور
تاریخ
تبارگرایانه و گرایش های قهرمان پرورانه باشد.
خوب به هر رو ،شادمان هستم که چنین شده است و
بنا به دعوت شایان گرانمایه در خدمت شما هستم و
امیدوار که در آینده بتوانم پیوسته در کنار شما
سروران گرامی باشم و آرزو دارم که همین دو ،سه
سخنگاه ما با گذشت زمان به اندیشگاه و باشگاه
تفکر نوین میهنی ما مبدل گردد .اگر ما پیگیرانه
عمل نماییم و خرد جمعی خود را بسیج بسازیم،
شاید بتوانیم به عنوان یک نیروی فکری بسیار
بزرگ تبارز نماییم و از آدرس همین تریبون ها
بتوانیم برای برونرفت کشور از بن بست پدید آمده
نسخه بدهیم.
من خود برای آموختن و شنیدن به سخنگاه آمده ام
و نیز آماده هستم دیدگاه های خود را پیرامون
برخی از مسایل که در آن تا جایی کار و تحقیق
کرده ام و از نزدیک با آن آشنا بوده ام ،با شما
عزیزان در میان بگذارم.
به اجازه شما به موضوع بحث امشب می پردازیم:
روشن است در اوضاع دردناک و ناگوار کنونی که در
کشور دریای خون روان است و روزانه به گونه های
هم میهنان
مستقیم و غیر مستقیم تا صد نفر از
ما و مردم بینوای قبایل مرزی کشته و زخمی می
شوند و کشور ما در لبه پرتگاه خطرناکی قرار
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تاریک و مبهم است؛ راه
گرفته است و آینده
اندازی گفتمان های سازنده ،سامانمند و هدفمند
به منظور روشنایی افگنی بر مسایل حاد و مبرم
کشور و زمینه سازی برای دستیابی به اجماع ملی
در باره یک رشته مسایل مهم حیات سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی کشور از راه رسانه های گروهی
از جمله رسانه های شنیداری مانند سخنگاه ها بس
ارزشمند و ارزنده است.
یکي از مسایل بسیار نگران کننده ،خونبار و
دردناک ،پرتنش شدن لگام گسیخته اوضاع در نوار
مرزي و گستره بود و باش عشایر بینوا و سیه روز
پشتون است که براي درک آن بایسته است از بلنداي
ارزش هاي هاي انساني به مساله نگریست.
در درامه خونبار قبایل ،در سرزمین اسالمي
پاکستان ،در یک صحنه :در هتل هاي گرانبها و
دانسنگ ها و دیسکوهاي اسالم آباد و دیگر شهرهاي
بزرگ پاکستان هرگونه مشروبات گواراي الکلي و
سازهاي پرشور و پرهنگامه غربي براي مشتریان
عرضه مي شود و دوشیزه هاي آراسته با آخرین
مدهاي لندن و پاریس به عشوه گري و دلبري و
طنازي مي پردازند .در دانشگاه ها جر و بحث هاي
داغي پیرامون دمکراسي و جامعه مدني و دادگري و
برابري حقوق زنان و مردان و....روان است
...و در صحنه دیگر ،در دو سوي نوار مرزي،
کودکان بینوا به مدرسه هاي مرگ فرستاده مي
شوند ،دوشیزگان بیگناه در معامالت مواد مخدر و
دالالن و دکانداران دین داد و ستد مي شوند و
تلویزیون ها به دار کشیده مي شوند .شنیدن
موسیقي ممنوع است .سه دهه آزگار است که از زمین
و هوا با پیشرفته ترین دستاوردهاي تکنولوژي
معاصر از جمله پهبادها بر آنان موشک و بمب و
خمپاره مي ریزد و زنان نگونبخت عمري در سوگ
عزیزان خویش با چشمان گریان و قلوب خوبار مي
نشینند .شمار زنان بیوه ،کودکان یتیم و معلوالن
و معیوبان جنگ به ارقام نجومي سر مي زند.
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تازه همه این ناروایي ها در سده بیست و یکم در
عصر تسخیر کیهان ،در عصر تکنولوژي هاي پیشرفته،
در عصر کامپیوتر ،در عصري که داد از عدالت و
برابري و دمکراسي و آزادیخواهي زده مي شود،
صورت مي گیرد.
همین حلقات و محافل بیش از چند دهه است که این
درامه خونبار را در سرزمین ما نیز کارگرداني مي
کنند.
بر ما است تا چهارچوبی برای راه اندازی گفتمان
داشته باشیم .از دید من چنین چهارچوبی می تواند
قرار زیر باشد:
دادن نسخه برای کشور
-2
انتقال تجارب به درون کشور
-1
روشنگری که از رسالت های روشنفکران است
-3
آموختن و فراگرفتن
-2
رهیافت ها باید معطوف به برای برونرفت از
-2
اوضاع و خونریزی و جنگ باشد ،نه دامنه یابی تنش
ها و چالش ها.
پرهیز از نگرش های زبانی ،تباری و آیینی
-2
بحث ما یک بحث ادکادمیک است .مساله یک
-2
مساله ملی ،منطقه یی و جهانی است و در چهارچوب
های تنها افغانی نمی گنجد.
فرستادن پیام صلح ،پیام آشتی و جلوگیری از
-8
دامن زدن خشونت و هیمه انداختن در آتش و
نفرستان پیام جنگ  ...شعارهای بیمار گونه یی
چون رهایی سمرقند و بخارا از چنگ روس ها ،فتح
اقیانوس هند ،راهی
اصفهان و رسیدن به آب های
به دهی نمی برد -.این ها همه شعارهای تند و
فتنه انگیزانه اند.
کشاندن بررسی ها به مدار علمی
-2
 -20نگرش بر مساله از بلندای دید انسانی ،اسالمی
و میهنی ،آرمان های واال و ارزش های باال.
 -22بررسی در چهار چوب جهانی شدن و منطقه یی
شدن – کانسپت کشور -قاره
می کوشیم مساله را از دیدگاه توصیفی پرداز
-21
نماییم .من چندی پیش کتابی را زیر نام «دیورند
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پایان خط نزدیک می شود» از راه کهکشان انترنتی
به دسترس عزیزان گذاشتم .این کتاب مجموعه یی از
مقاالت است .آن چه در این سخنرانی خدمت پیشکش می
گردد ،بیشتر دیدگاه های دانشمندان است و من
تنها در مواردی دیدگاه های خودم را بیان خواهم
کرد ،که ناگزیر گردم تبصره هایی بر آن بیفزایم.
آن چه ما از نویسندگان
مسوولیت آن به دوش خود
هستم .مبادا طوری شود
بازگویی به باد نکوهش
بگیرم.

این مقاالت نقل می کنیم،
آنان است و من تنها راوی
که به جرم بازخوانی و
و سرزنش و دشنام قرار

با شنیدن خط دیوند یا معاهده دیورند یا مساله
پشتونستان و یا اختالفات ارضی میان افغانستان
همواره یک نوع تداعی معانی دست می دهد و شمار
بسیاری از مفاهیم و مسایل و خاطرات مانند فیلم
بر پرده سینمای خاطر ما به نمایش در می آید و
پندارها و تصورات و حتا شعارها بسیار گسترده یی
پیش چشمان ما پدیدار می گردد:
میدان پشتونستان با فواره های زیبایش و
درفش پشتونستان در کابل
نهم سنبله -جشن پشتونستان با اتن ها و
پوشیدن لباس های ملی و پایکوبی ها با دهل و
سرنا
شنیدن سرود «دا پشتونستان زمونز» هر شب از
رادیو و سپس گم شدن این سرود برای همیشه .
راستش ،در کودکی و نوجوانی برای ما شنیدن این
سرود چونان یک رفلکس بود .چون با شنیدن آن به
ساعت هفت شام می دانستیم که نان شام آماده است
و می دویدیم به طرف دسترخوان.
برنامه رادیویی «دیره حجره» و گوینده یی
که در رادیو می گفت« :کهندله آشنا»...
یورش بر سفارت پاکستان و آتش زدن پرچم
پاکستان از سوی تظاهرات کنندگان خشمگین در کابل
ماجرای مغولگی ،اعالم سفربری داوود خان
لویه جرگه 2222
...و یا شعارهایی که در دوره جنگ سرد سر
داده می شد:
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کشور مصنوعی پاکستان -زندان توده ها است و این
زندان باید از بین برود.
احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ
در یک سخن ،مساله پشتون (بحث «سرزمین های از
دست رفته» ،خط دیورند و معاهده دیورند و پس از
تشکیل پاکستان -مساله پشتونستان و دادن حق
تعیین سرنوشت برای برادران پشتون و بلوچ) -این
میراث شوم امپریالیسم در تاریخ ما به سان یک
نقطه نیرنگی همانند بوده است.
این در حالی است که این مساله با نام های
(در
گوناگون و اشکال رنگارنگ در واقع از 2822
واقع سر از  )2818تا کنون یعنی درست نزدیک به دو
سده محور اصلی سیاست خارجی ما بوده است .بر سر
همین مساله امیر دوست دمحم خان در بار اول از
امارت خود کنار زده شد .سرنگونی ظاهر خان و
داوود هم با همین مساله پیوند داشت و در یک سخن
این مساله سرمنشاء تحوالت بسیاری در کشور ما
بوده و خواهد هم بود.
مگر جالب است .مساله یی با این اهمیت و تا کنون
حتا یک کتاب یا حد اقل کتابواره (رساله) جدی در
باره آن نداریم.
گرهخوردگی سرنوشت کشور ما با این گره کورما را
بر آن وا می دارد تا پیرامون آن دست به پژوهش
های جدی یی بزنیم .چه مساله پشتون و بازپس گیری
سرزمین های از دست رفته به سان سرابی بوده است
که هر چه پیشتر می رویم از ما دور تر می رود و
هرگا باز نیستیم ،شاید ما را از پا بیندازد.
چند نکته را شایان یادآوری می دانم:
پرداز سیمای مساله
-2
موضوع همیشه در پرده یی از تاریکی و هاله
-1
یی از ابهام بوده است.
مساله تعریف ناشده است و بیشتر شکل معما،
-2
چیستان ،تابو و...دارد
35

فانتومی بودن مساله  -شبح بودن مساله و سر
-2
در گم بودن مساله
شعاری بودن مساله
-2
ابزاری بودن مساله
-2
ناپیوستگی مساله گاهی بسیار گرم و داغ مطرح
-2
شده است و گاهی هم فروکش کرده است.
پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا سیاست
های گذشته ما در زمینه درست بوده است یا نه؟
اگر درست بوده است ،پس چرا دنبال آن را رها
کرده ایم؟ چرا ترانه دا پشتونستان زما دیگر پخش
نمی شود؟ .اگر سیاست های ما درست بوده است ،چرا
دوام نمی دهیم؟ چرا درفش پشتونستان پایین شده
است؟ چرا جشن پشتونستان تجلیل نمی شود؟
حتا همین امروز هم همین گونه است یک روز جناب
رییس جمهور به میدان می برآید و با بر افروختگی
می می فرماید که:
گر ندانی غیرت افغانیم -گر به میدان آییم می
دانیم
مگر روز دیگر از در نرمش و کرنش پیش می آید و
کوتاه می آید.
به سال  1002وزیر خارجه وقت با رجز خوانی بر
پاکستان ادعادی ارضی می کند و چند روز بعد گپ
خود را پس می گیرد.
یک روز وزیر سرحدات اسبق ما در پارلمان با
اشاره به خط دیورند می گوید که من این سرحدات
را به رسمیت نمی شناسم (خوب پرسشی که بی درنگ
مطرح می گردد این است که پس جناب وزیر صاحب
وقتی سرحدات را به رسمیت نمی شناسند ،وزیر چه
هستند؟) روز دیگر معین همان وزارت در گفتگوی
تلویزیونی می فرماید که چون از معاهده دیورند
 200سال گذشته است ،از این رو اعتبار آن ساقط
است و باید مساله سرحدات سر از نو روی دست
گرفته شود.
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در یک سخن ،ما هیچ وقت در قبال مساله موقف روشن
و مشخص تدوین شده خردورزانه مبتنی بر منافع ملی
نداشته ایم و هر چه بوده ،شعار بوده و احساسات
غیر مسووالنه و حرف زدن مطابق سلیقه ها و منافع
9
شخصی.
 .9یکی از دردسرهای دیگر ،نبود موقف یکسان و مواضع
روشن و دیدگاه های آشفته و پراگنده گویی مقامات باالیی
دولت در مساله است .رییس جمهور کرزی بارها اعالم کرده
است که این مساله مربوط به مردم است و باید لویه جرگه
در باره آن تصمیم بگیرد .با این حال ،وی چند باری هم
گفته است که باید پارلمان در زمینه تصمیم بگیرد .این
در حالی است که او باری در یکی از سخنرانی های خود گفت
که «ما بر پاکستان هیچ ادعایی نداریم».
در همین حال ،هنگامی که پاکستان در زمان پرویز مشرف
زیر فشارهای امریکا اعالم داشت که برای جلوگیری از رخنه
عناصر خرابکار و دهشت افگن از طریق مرزهای دو کشور و
فراهم آوری زمینه برای استقرار صلح و ثبات در منطقه،
پیشنهاد می کند در امتداد سراسر مرزهای افغانستان و
پاکستان دیوراهای خار دار برقی کشیده شود ،کرزی آشکارا
با این کار مخالفت کرد .پرسشی که مطرح می گردد این است
که وقتی تصمیم گیری در زمینه مربوط پارلمان می گردد،
پس چرا رییس جمهور بدون هماهنگی با پارلمان با پیشنهاد
پاکستان در زمینه آشکارا مخالفت می کند؟
در همین هنگام عبدالحمید مبارز – معین وزارت اطالعات و
فرهنگ در نشستی در رستورانت ستاره شهرنو کابل سیاست
«دیوار سازی» پاکستان را که به گفته او «اعضای یک
خانواده را دو نیم می کند» ،به باد نکوهش گرفت .این در
حالی بود که یک روز پیش از اعالم موقف رسمی رییس دولت،
آقای لطف هللا مشعل -سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه ابراز داشت که از
دید ما این کار ،کار خوبی است و ما از آن استقبال می
کنیم ،چون زمینه صلح و آرامش را در سرحدات دو کشور
فراهم می کند .پس از این کنفرانس ،ناگهانی آقای مشعل
برای چندی از صحنه سیاسی ناپدید شد و پس از مدتی
دوباره در سیمای سخنگوی وزارت امنیت برآمد کرد .هر چند
آوندهای مستندی در دست نیست که این اظهارات سبب
برکناری وی گردیده باشد ،با آن هم گمان آن می رود که
مورد توبیخ و سرزنش باالییان قرار گرفته باشد.
طرفه این که روز بعد از اعالم دیوار سازی از سوی مشرف،
نوید معز -سخنگوی وزارت خارجه به من تیلفون زد و گفت
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البته ،این تنها دولتمردان ما نبوده اند که
چنین غیر مسووالنه سوار بر راهوار احساسات تاخته
اند .بسیاری از رجال پاکستانی نیز اظهارات
همانندی داشته اند .برای مثال باری قاضی حسین
احمد با یکی از رهبران مجاهدان به نزدیکی مرز
با افغانستان آمد و شعار داد ما از این جا تا
آمو را به رسمیت نمی شناسیم.
در باره یک مساله مهم باید مشوره کنیم .در نشستی که
داشتیم ،نوید گفت بایسته است تا در زمینه غور نماییم
که دولت افغانستان چگونه موقفی را در زمینه اتخاذ
نماید .پیشنهاد من این بود که باید کمیسیونی متشکل از
کارشناسان وزارت خارجه و ریاست جمهوری با اشتراک
در زمینه
نمایندگان وزارت های دفاع ،داخله و امنیت
بررسی های بایسته را انجام داده ،نتیجه را به وزیر
خارجه و رییس جمهور گزارش دهند .قرار شد روز بعد من
پیش نویس نامه وزارت خارجه عنوانی ریاست جمهوری را
تدوین و به دسترس نوید بگذارم تا به معین سیاسی وقت-
آقای زلمی عزیز پیشکش نماید.
عصر همان روز ،هنوز ما دست به کار نشده بودیم که آقای
مشعل با برگزاری کنفرانس خبری از پیشنهاد مشرف استقبال
کرد و بالفاصله همان روز بعد آقای کرزی آن را رد کرد.
فردای آن هم آقای مبارز با آن به نمایندگی از وزارت
فرهنگ مخالفت نمود.
روشن بود دیگر با این موضع گیری های ناشیانه ،کاری
برای وزارت خارجه نمی ماند .روز دیگر در دیداری با
نوید ،گفتم « :در این کشور نیازی به وزارت خارجه نیست.
باید برون کشید از این ورطه رخت خویش!»
تازه این آخر کار نبود و به رغم این که بارها در زمینه
اعالم شده است که رسیدگی به مسایل مرزی با پاکستان و خط
دیورند کار دولت نیست و صالحیت پارلمان و لویه جرگه
است ،باری آقای جنرال شیر احمد کریمی رییس ستاد ارتش
(لوی درستیز) در یک میز گرد آشکارا بر پاکستان ادعای
ارضی کرد و باری هم معاون سخنگوی وزارت خارجه در
اعالمیه یی ابراز داشت که افغانستان خاک های آن سوی خط
دیورند را جزء الینفک خاک خود می پندارد!»
به راستی که عقل آدمیزاد به کارکردهای دولت خدا داد
افغانستان نمی رسد.
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-8
شود:
برخورد کلی دیدگاه عامیانه – هر کس حق دارد
در باره مسایل سیاسی دید خود را داشته باشد.
برخورد ژورنالیستیک با مساله است که بیشتر
بار اطالعاتی دارد.
برخورد تخصیصی و کارشناسانه
دید
بیرونی:
دید
دیگران-
برخورد
دانشمندان -دید سیاستمداران (دید ابزاری)
برخورد افغان ها – دید درونی
برداشت تند روان اولتراناسیونالیست
برداشت مردم عادی
دید پژوهشگران
برخورد احساسی با مساله
برخورد خردورزانه از بلندای نگرش های
انسانی بر مساله است .تالش ما باید معطوف به حل
دمکراتیک و شرافتمندانه مساله به سود باشندگان
پشتون نوار مرزی باشد.
از چه دیدگاه و منظری به مساله پرداخته

از دیدگاه تاریخی ،مساله در کل چند مرحله را
پشت سر گذاشته است که با بازی بزرگ در پیوند
بوده است.
فروپاشی امپراتوری درانی در اثر دسیسه ها و
-2
توطئه های انگلیس
اشغال کشمیر ،اتک و پیشاور از سوی سیک ها
-1
با پشتیبانی انگلیسی ها
تالش نافرجام دوست دمحم خان برای بازپسگیری
-2
پیشاور به یاری روس ها و ایرانی ها ،عقب نشینی
آن ها از مساله ،و یورش انگلیسی ها به قندهار و
کابل و جنگ اول افغان و انگلیس ،روی کار آمدن
امیر دوست دمحم خان بار دوم ،امضای معاهدات جمرود
با دوست دمحم خان و تشکیل منطقه حایلی به نام
افغانستان میان متصرفات آسیای میانه یی روسیه
تزاری و متصرفات هندی بریتانیای کبیر با
کارروایی انگلیس ها،
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مانورهای بیهوده روس ها در دوره شیرعلی خان
-2
و جنگ دوم افغان و انگلیس ،امضای معاهده گندمک
با یعقوب خان.
مساله پشتون در جنگ جهانی اول ،تمایل آلمان
-2
برای بهره گیری از مساله پشتون در برابر
انگلیسی ها به یاری ترکیه و امضای معاهده خال
میان حبیب هللا خان و دین
مساله پشتون پس از پیروزی انقالب اکتبر در
-2
روسیه ،تمایل لنین به بهره گیری ابزاری از
مساله پشتون برای راه اندازی «انقالب خاور» و
ارزیابی افغانستان از سوی وی چونان «کانال سویز
انقالب» ،به رسمیت شناختن استقالل افغانستان از
سوی انگلیس و امضای دو معاهده با امان هللا خان
مساله پشتون پس از جنگ جهانی دوم – تشکیل
-2
کشور پاکستان ،به رسمیت شناختن آن از سوی جامعه
بین المللی و افغانستان،
مساله پشتونستان -مطرح ساختن موضوع حق
-8
تعیین سرنوشت خلق های پشتون و بلوچ از سوی
افغانستان با تحریک شوروی ها ،داغ شدن موضوع در
اثر پویایی های شوروی ها و داوود خان ،برکناری
شاه محمود خان و روی کار آمدن داوود خان و سر
انجام برکناری او بر سر همین مساله
فراموش شدن مساله در دوره ظاهرشاه ،سرنگونی
-2
ظاهر شاه بر سر همین مساله با کودتای داوود
خان ،باالگرفتن دو باره تب «پشتونستان« در دوره
جمهوری داوود خان ،عقب نشینی او از موضوع
پشتونستان ،سرنگونی او و به ویژه حساس شدن
مساله در دوره حاکمیت حزب دمکراتیک خلق
 -20فراموش شدن مساله در دوره مجاهدان و شعله
ور شدن دوباره آن در دوره کنونی
در کل باید به چند مساله توجه داشته باشیم:
بررسی وضعیت کنونی
-2
بررسی وضعیت گذشته -آیا شناخت ما از مساله
-1
و سیاست های ما در گذشته در قبال مساله درست
بوده است؟ یا این که با جهالت تاریخی در زمینه
سر و کار داریم.
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در کل ،ما با یک دشواری بزرگ بر می خوریم و آن
نبود تعریف جامع و مورد پذیرش همگانی از منافع
ملی است که در مورد آن دست کم در میان
روشنفکران اجماع وجود داشته باشد.
منافع ملی چیست؟ منافع ملی به منافعی که یک
دولت در تراز بینالمللی برای حفظ آنها تالش
میکند ،اطالق میشود .منافع ملی از لحاظ درجه
اهمیت به سه دسته تقسیم میشوند :
منافع حیاتی یا منافع علیا  :منافعی که با
موجودیت یک دولت در ارتباط است و قابل مذاکره
10
نیستند .مانند حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی،
استقالل و آزادی.
منافع مهم  :منافعی که دولتها برای حفظ آنها در
مذاکرات تالش میکنند.
منافع حاشیه یی  :منافعی که تنها برای باال بردن
قدرت چانهزنی یک دولت در مذاکرات ایجاد شده و
قابل چشم پوشی اند.
مادامی که ما تعریف روشنی از منافع ملی در
چهارچوب مرزهای کنونی افغانستان نداشته باشیم،
ره به جایی نمی بریم .یعنی در صورت داشتن ادعای
ارضی بر پاکستان ،همواره در گیر بدبختی و بحران
پایان ناپذیر خواهیم بود.
 .10یکی از دالیلی که افغانستان نمی تواند مساله سرزمین
های آن سوی خط دیورند و سرنوشت پشتون های پاکستانی را
در گفتگوها با طرف پاکستانی مطرح نماید ،همین است که
موضوع مربوط بحث تمامیت ارضی پاکستان و منافع حیاتی
یا علیای آن کشور می گردد و پاکستان هرگز حاضر نیست در
زمینه با افغانستان بر سر منافع حیاتی و علیای خود
مذاکره نماید و چنین اجازه یی را هرگز به افغانستان
نمی دهد و مساله را مختومه می پندارد .از هیمن رو هم
افغانستان نمی تواند مساله را با پاکستان مطرح نماید.
همین گونه ،افغانستان نمی تواند مساله را در مجامع
جهانی مطرح نماید .چون از دیدگاه حقوق بین الدول با
موازین حقوق بین الدول در تعارض بوده ،چونان مداخله
آشکار در امور یک کشور مستقل ارزیابی می گردد.
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تهدیدها و فرصت ها بر اساس کانسپت امنیت ملی
تعریف می شود .ما نه تعریف روشنی از منافع ملی
داریم و نه می توانیم منافع ملی خود را بیرون
از چهارچوب مرزهای کنونی کشور تعریف نماییم.
زیرا منافع ملی در چهارچوب تمامیت ارضی و
حاکمیت ملی تعریف می گردد .مادامی که ما تعریف
دقیقی از قلمرو ملی خود نداشته باشیم ،چگونه می
توانیم منافع ملی را تعریف نماییم؟ ما باید راه
های بلند بردن ضریب امنتی کشور را جستجو
نماییم .تصمیم گیری ها در تراز ملی باید بر
اساس فرصت ها یا چالش ها صورت گیرد .با ادعای
ارضی بر پاکستان یا مداخله در امور آن کشور ،ما
بر عکس امنیت ملی خود را با خطر فاجعه باری رو
به رو می گردانیم.
جایگاه مساله پشتون در کجاست؟ ما تعریف روشنی
از تهدیدها نداریم .آیا این مساله برای ما
تهدید است یا فرصت؟ اگر تهدید است ،پس باید
دنبال آن را رها کنیم .اگر فرصت است ،باید
تعریف شود که چگونه فرصتی است و راه های بهره
گیری از این فرصت چگونه است؟
در کل ،نبود کانسپت امنیت ملی و کانسپت مبدل
ساختن تهدیدات به فرصت ها از نارسایی های ما
است.
راه های باال بردن ضریب امنیتی کشور را در سنجش
نداریم .همچنین شناخت دقیقی از اقتدار ملی و
ابزارهای دستیابی به آرمان های ملی نداریم.
آیا مساله به راستی در راس آرمان های ملی ما
قرار دارد یا ریشه در بازی های استعماری دارد؟
باید نخست به همین پرسش پاسخ بگوییم.
هر تعریفي كه از منافع ملي داشته باشیم ،منافع
اقتصادي جزء الینفك و عمده آن خواهد بود .در
جهان کنونی حتا مباحث امنیتي نیز در درازمدت
بدون در نظر گرفتن مالحظات و همكاريهاي اقتصادي
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قابل تعریف نیست ،زیرا اقتصاد مبتني بر امنیت
پایدار و امنیت پایدار نیز مبتني بر یك اقتصاد
پایدار است .امروزه ميتوان اهمیت منافع و
امتیازات اقتصادي را در دیپلماسي بسیاري از
رو به توسعه
كشورهاي پیشرفته و حتا كشورهاي
مشاهده كرد.
پرسشی که مطرح می گردد این است که در نیم سده
گذشته ادعای ارضی بر پاکستان و کوبیدن بر دهل
پشتونستان چه سودی برای منافع اقتصادی ما داشته
است؟
زیانی که از این ناحیه به پیکر رنجور اقتصاد
ملی ما رسیده است ،در خور شرح و بیان نست .تازه
این آغاز کار است .شاید تا دهه های بسیاری
نتوانیم پیامدهای زیانبار این زخم ناسور را
مداوا کنیم .در یک سخن ،ادعای ارضی بر یک کشور
همسایه و مداخله در امور داخلی آن ،پیامدهای
زیانباری در قبال داشته ،با منافع ملی ما یک
سره مغایرت دارد.
افغانستان با داشتن شش هزار کیلومتر مرزهای
شفاف و بی دفاع -از  1220کیلومتر با پاکستان ،بی
دفاع ترین و آسیب پذیر ترین کشور جهان است .حال
اگر ناداری اقتصادی ،ناتوانی دفاعی و شگاف های
ساختاری و بافتاری ،پراگندگی ها و گسستگی های
تباری ،زبانی ،آیینی و ...به آن بیفزاییم ،می
توان به عمق فاجعه پی برد .ما از کدام روز خود
به خویش اجازه می دهیم چنین بدمستی نماییم؟
پاکستانی ها همیشه تاکید می کنند که کشور شان
یک بار متحمل تجزیه شده است و با جدایی پاکستان
شرقی از پیکر آن و ایجاد کشور بنگله دیش ،دیگر
تحمل یک تجزیه دیگر را ندارد و یک تجزیه دیگر
به معنای پایان هستی آن است و از همین رو با
همه توان از تمامیت ارضی خود با همه ابزارهای
دست داشته دفاع خواهند کرد .از همین رو ،مادامی
که ما بر آن کشور ادعای ارضی داشته باشیم ،از
هیچ ابزاری برای در هم کوبیدن ما رو گردان
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نخواهند بود .پس نتیجه می گیریم که همه بدبختی
های چند دهه اخیر ،ناشی از نداشتن درک درست از
و
منافع ملی و نبود ارزیابی دقیق از تهدیدها
فرصت ها در قبال مساله است.
در کل با چند مساله رو به رو هستیم:
طرح مساله و فتح باب
-2
سرزمین های از دست رفته -بررسی تاریخی از
-1
آغاز بازی بزرگ تا استقالل(تاریخ دیپلماسی)
خط دیورند -چونان مرز بین المللی (بحث
-2
حقوقی)
مساله مرزها پس از استقالل
-2
مساله پشتونستان پس از تشکیل پاکستان
-2
اختالفات ارضی
-2
رهیافت ها
-2
ماهی گرفتن شوروی ها و هندی ها از آب گل آلود-
آتش انداختن هندی ها در هیمه هم باید به سنجش
گرفته شود .ما در این بازی ،در دست های شوروی
پیشین و هند بازیچه یی بیش نبوده ایم .در دوره
جنگ سرد – شوروی شعار مبارزات رهایی بخش خلق
های دربند را سر می داد .خروشچف در کابل از
داعیه پشتون ها ابراز حمایت کرد.
باید به چند نکته توجه داشته باشیم:
ما قربانی کشاکش های قدرت های بزرگ
-2
گردیدیم.
کشاکش های قدرت های منطقه یی زیان های
-1
بزرگی به ما رساند.
سیاست های پاکستان نیز دو پهلو و سر درگم
-2
بوده است و ابزاری.
دیدگاه های رجال پشتون هم در قبال مساله یکسان
نیست.
زمانی داکتر موسی شفیق -صدر اعظم پیشین ما گفته
بود:
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د

افغانستان

را

قربانی

«ما نمی خواهیم
پشتونستان کنیم» .باید این گفته ها را با خط
زرین ضبط تاریخ کنیم.
تنی

وال-

والی

متوفی

پکتیا

زمانی

گفته

حکیم
بود:
«افغانستان به خاطر این کشمکش با پاکستان چه
بهایی را پرداخته است :دلیل دوستی افغانستان با
شوروی پیشین انگیزه پشتونستان بودم ....در
نتیجه ما نه تنها پشتونستان را به دست
نیاوردیم .تقریبا تمام افغانستان را نیز از دست
دادیم.
که ما خط
این به خیر افغانستان خواهد بود
دیورند را به رسمیت بشناسیم و این به خیر مردم
قبایل آزاد ،ایالت سرحد شمال غرب و روابط
افغانستان و پاکستان نیز خواهد بود .اما در عوض
ما باید امتیاز دستیابی به بندر کراچی و گوادر
را به دست بیاوریم».
گلبدین حکمتیار -رهبر حزب اسالمی ،زمانی اعالم
کرده بود که ما خواهان تشکیل کنفدراسیونی با
پاکستان به نام «اسالمستان» هستیم .وی در مصاحبه
یی در با جریده «البدر» چاپ هالند ،درست به
یادم نیست در سال  2282یا  2220در پاسخ به پرسش
خبرنگار در باره مساله پشتونستان گفت« :هر گاه
در افغانستان و پاکستان در هر دو کشور نظام های
اسالمی روی کار باشد ،ما مساله پشتونستان را حل
شده می پنداریم .زیرا در این صورت ،باید هر دو
کشور یک دولت مشترک داشته باشند به نام
«اسالمستان» و مساله پشتونستان خود به خود از
میان می رود .اگر در پاکستان نظام اسالمی روی
کار باشد و در افغانستان نظام غیر اسالمی ،در
این صورت ما ترجیح می دهیم پشتونستان با
پاکستان بماند و اگر در افغانستان نظام اسالمی
برقرار شود و در پاکستان نظام غیر اسالمی
استقرار داشته باشد ،در آن صورت ما خواهیم
کوشید پشتونستان را با خود داشته باشیم».
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روزی در سال  2220با روانشاد داکتر یوسف خان-
صدر اعظم در خانه اش در شهر نویی وید در نزدیکی
شهر بن آلمان دیدار و گفتگوی مفصل داشتم .در
ضمن صحبت ها نظر ایشان را در باره خط دیورند و
مساله پشتونستان پرسیدم .فرمودند من هیچگاهی با
همچو مسایل موافق نبودم و در دوره کار خود
دادم تا به کشیدگی ها با
نهایت تالش به خرج
پاکستان پایان ببخشم .زیرا می دانستم که عاقبت
وکل منطقه
خوبی ندارد و به سود هر دو کشور
نیست .نظر شاه هم همین بود که به هر طوری شده
گلیم این مساله جمع شود .او هیچگاهی از ته دل
به دشمنی با پاکستان خوش نبود .متاسفانه مرحوم
داوود خان بسیار در این موضوع پافشاری داشت.
علت آن هم روشن بود .رسیدن به قدرت مطلقه.
هنگامی که متوجه اشتباه خود شد ،دیگر دیر شده
بود .مگر در این قمار هم سر خود را از دست داد
و همه خاندان خود را تباه کرد و هم مردم
افغانستان را برباد».
آقای سیستانی -کارشناس تاریخ نیز در نوشته های
خود با ادعای ارضی بر پاکستان آشکارا مخالفت
ورزیده است:
«متاسفانه داعیه پشتونستان همچنان که افغانستان
را به دام روسها انداخت ،عاقبت سر داوود و
خانواده اش را هم خورد ،بدون آن که«پشتونستاني»
تشکیل شود .زیرا براي رسیدن به چنین هدفي ،تحرک
و پویایي خود مردمان آن سوي خط دیورند نقش
سازنده داشت و عامل خارجي فقط مي توانست پروسه
را تندتر یا کندتر کند.
خان عبدالولي خان -پسرخان عبدالغفارخان در سال
 ۳۶۹۱به افغانستان سفرکرد ،و در بازگشت خود به
پاکستان طي مقاله یي دریکي از جراید پاکستان
موضوع پشتون هاي آن طرف سرحد را طرح کرد که آیا
بهتراست با افغانستان یکجا شوند و یا با
پاکستان باقي بمانند .نامبرده در مقاله مثال
هاي زیادي راجع به پسماني افغانستان و پیشرفت
هاي پاکستان ارائه داشته بود .یکي از مثال هایش
این بود که در همان سال تعداد شاگردان اناث
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کالج دخترانه یونورستي پیشاور ۶۹۹۹نفر بود ،در
حالي که تمام شاگردان پوهنتون کابل ،در
حدود ۰۹۹۹نفر مي شد(.امید،شماره  )۰۵۲واقعیت
اینست که زعماي پشتونستان هیچوقت نمي خواستند
با افغانستان مدغم گردند .
متاسفانه رهبران و سران قبایل پشتون مقیم
پاکستان در زیر تاثیر مکتب خدعه و نیرنگ یکصدو
پنجاه ساله سلطه انگلیس ،سال ها هم حکومت
افغانستان را فریب دادند و پول گرفتند و ثروت و
سرمایه اندوختند و هم در عین حال از حکومت
پاکستان و هند نیز امتیاز به دست ميآوردند و
داد و فریاد اقوامي را که خود به راه انداخته
بودند ،خاموش کرده ،پي کار خود مي رفتند ،این
است که حکومت افغانستان در بدل آن همه مصارف
هنگفت پولي و مالي و تبلیغات هیجانانگیز به
خاطر ایجاد ناآراميها در حواشي مرزي و تجهیز و
تسلیح مردم قبایل ،در طول سي سال جنگ سرد خود
با پاکستان ،هیچ دستآوردي نداشته است ،بلکه
برعکس ،این داعیه زمینه بهره برداريهاي سیاسي
دهلي و مسکو را مساعدتر ساخت و چنان که اشاره
شد ،داعیه پشتونستان ،ابتدا سر داوودخان و
خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آن
همه تبلیغات و تخریبات شفاهي و عملي را ازمردم
و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت
و چنان ضربات هالکتباري در دو نیم دهه اخیر بر
کشور ما وارد ساخت که آن را در سراشیبي زوال و
تجزیه و چند پارچگي قرار داده است و اگر ایتالف
بین المللي به رهبري امریکا جلو این تجزیه را
نگیرد ،رهبران تنظیمي در تحقق این نیت تالش
دارند.

داعیه پشتونستان به سرابي مي مانست که هر قدر
بیشتر به دنبالش تالش مي شد ،به همان اندازه
بیشتر خستگي و درماندگي در پي داشت .به کالم
دیگر ،پشتونستان به ُ
مردابي مي ماند که هر چه
بیشتر در آن پیش بروي ،بیشتر درآن غرق خواهي شد
و تالش در جهت به چنگ آوردن آن ،تالش در جهت
نابودي خویشتن است.
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بیش از یک صد و پنجاه سال است که زمامداران
افغانستان به خاطر به دست آوردن پیشاور تمام
امکانات خود را به کار بستند تا چنین داعیه یي
را تحقق بخشند ،ولي همگي سر خود را در این راه
از دست دادند تا جایي که در دهه اخیر موجودیت
خود افغانستان به خطر افتاد و هنوز این خطر
ً وطن
برطرف نشده است .ما اگر مردیم و اگر واقعا
پرست هستیم ،باید تالش بکنیم که آن چه مانده
است ،آن را از خطر نابودي و تجزیه نجات بدهیم ،
نه این که با دست خالي و شکم گرسنه در حالي که
وحدت ملي ما بیش از هر وقت دیگر خدشه دار شده و
اردوي ملي ما به ملیشه هاي قومي تنزل کرده است
و ما مجبور شده ایم تا براي حفظ امنیت در
پایتخت کشور از نیروهاي بین المللي ،امنیت
گدائي کنیم و حتا رهبري دولت نمي تواند بر این
ملیشه هاي اعتماد داشته باشد و به ناچار براي
حفاظت جان خود از خارج بادیگارد استخدام مي
کند ،آیا چنین ادعایي بي جا و نا معقول نیست؟»
آقای اشرف غنی احمد زی -وزیر مالیه پیشین نیز
در مصاحبه یی رادیویی گفت که «حل مساله تنها در
چهارچوب یک ساختار نو منطقه یی ممکن است».
به هر رو ،سخن ما در کل بر سر مساله یی است که
در ادبیات سیاسی جهانی به نام «مساله پشتون»-
یا بهتر است بگوییم« ،تراژدی پشتون» 11خوانده می
 .11تراژدی به خاطر این که روزانه تا صد نفر در دو سوی
نوار مرزی به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم کشته یا
زخمی می شوند .استعمارگران با تقسیم پشتون ها به دو
بخش ،در دو کشور ،بخشی را به ایدئولوژی تندروی
بنیادگرایی اسالمی و تندروی اسالمی مبتالء ساخته و با
شعار واهی «آزادسازی سمرقند و بخارای شریف از چنگال
روس های خون آشام» به میدان های مرگ می فرستند و بخش
دیگر را به بیماری اولتراناسیونالیسم پشتونیستی آغشته
کرده و با شعار «آزادسازی سرزمین های از دست رفته از
دست جنرال های پنجابی» به کارزار می فرستند و این گونه
چندین دهه است که پشتون های بینوا را به جان هم
انداخته و درگیر نبرد فرسایشی بی پایان گردانیده اند.
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شود .وقتی می گوییم مساله پشتون منظور ما
باشندگان پشتون پاکستان کنونی و هند بریتانیایی
پیشین است که در استان خیبر -پشتونخواه (که تا
چندی پیش به نام صوبه سرحد یا استان سرحدی شمال
باختری خوانده می شد) و منطقه قبایل آزاد و تا
جایی هم در استان بلوچستان پاکستان بود و باش
دارند.
خواهی نخواهی این مساله همچنان به پشتون های
نوار مری افغانستان هم ربط می گیرد و با سرنوشت
کل کشور افغانستان.
بخش هایی از بزرگی مانند اتک و پیشاور پیش از
امضای کنوانسیون کابل (معاهده دیورند) جدا شده
بودند و ربطی به عبدالرحمان خان و خط دیورند
ندارند .حاال گر چند هم مستحیل است ،با آن هم
حتا اگر گیریم که پاکستان حاضر شود با ما بر
اساس این سند رفتار کند ،سرزمین هایی محدودی دو
باره مسترد خواهد گردید.
دو صد سال است که از این ناحیه زیان می بینیم.
مانند این می ماند که الماسی را در میان باتالق
ژرف انداخته باشیم و بخواهیم آن را بیرون
برای این کار در آن درآمده ایم و تا
بیاوریم
گلو فرو رفته ایم و اگر پا بیرون نکشیم ،شاید
غرق هم شویم.

روشن است که مرزهاي کنوني سیاسي ،چارچوب هاي
تحمیلي یي اند که کشورها را از هم جدا مي
سازند .این خطوط مصنوعي از روز ازل به چهره
سیاره ما حک نشده اند .بل بیشتر دستاورد
کارپردازي ها و کارروایي هاي استعمار اند .از
این رو ،گفته مي توانیم که هر چند در گذشته نیز
مرزهاي میان کشورها بنا به علل و اسباب گوناگون
دستخوش دگرگوني و دگردیسي بوده است ،در دو سده
بزرگترین جفای که در حق پشتون ها شده است ،این است که
آن ها را از هویت اصیل ایرانی شان بیگانه ساخته و به
ایشان یک هویت مسخ شده موهوم با غرور کاذب بخشیده اند.
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پسین امپریالیسم (به ویژه بریتانیا و روسیه و
سپس شوروي پیشین) با توجه به منافع و مطامع
بلندمدت و استراتیژیک خود براي بي ثبات ساختن
جیوپولیتیکي کشورهاي کوچک ،همه آن ها را در
قفسه هاي از پیش ساخته سیاسي انداخته ،همه را
در تنگناها و منگنه هاي غیر طبیعي گذاشته است.
این است که امروز همه کشورهاي جهان سوم ،به
ویژه کشورهاي اسالمي ،به عنوان واحدهاي سیاسي
ناقص الخلقه در چهارچوب مرزهاي استعماري 12به سر
مي برند و این مرزها به گونه یي ترسیم شده اند
که هر کشور جهان سوم به ویژه کشورهاي اسالمي با
همسایگانشان اختالفات و چالش هاي پیوسته مرزي،
تباري ،زباني و حقوقي داشته باشند.
براي مثال ،ترکیه و عراق تقریبا با همه
همسایگانشان به گونه یي دست به گریبان اند و در
واقع جزیره هایي اند در میان کشورهاي مخاصم .از
سوي دیگر ،این مرزها به گونه یي ترسیم شده است

که ملیت ها و اقوام گوناگون در میان چند کشور
پراگنده باشند .این است که پشتون ها -در
پاکستان و افغانستان؛ بلوچ ها -در پاکستان،
 .12نیکوالس اسپیکمن هالندي -معمار پیروزي کشورهاي
لیبرال -دمکرات بر اروآسیا که مي توان او را پدر
اتالنتیسم حواند ،و درست بر پایه تیوري اتالنتیسم او بود
که پس از پایان جنگ جهاني دوم ،اتحاد استراتیژیک
امریکاي شمالي و اروپاي باختري در چهارچوب اتالنتیک
شمالي آراسته شد؛ در کتاب هاي «استراتیژي امریکا در
سیاست جهاني« و «جغرافیاي جهان» ده معیار را جدا مي
کند که بر پایه آن بایست قدرت جیوپولیتیک دولت را
تعیین کرد :گستره طبیعت مرزها (طبیعي بودن مرزها)،
شمار نفوس ،معادن ،توسعه اقتصادي و تکنولوژیک ،توان
مالي ،همساني تباري ،تراز انتي گراسیون( همپیوندي)
اجتماعي ،ثبات سیاسي و روحیه ملي.
اگر نیک بیندیشیم ،ما از همه این دیدگاه ها در تنگنا
هستیم .یعني دست و پاهاي ما بسته است .البته ،تغییر
مرزها نیز امروز عملي نیست .به این خاطر ،ما یک رشته
دشواري هایي داریم که به تنهایي توانایي حل آن ها را
نداریم .از این رو ،براي برونرفت از این تنگناها باید
یکجا با دیگر کشورهاي همسایه ،در جستجوي ساختارهاي
منطقه یي چون جامعه یي اروپایي برآییم.
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ایران و افغانستان؛ تاجیک ها (فارسیوان ها) -در
ایران ،افغانستان ،تاجیکستان و ازبیکستان؛
ازبیک ها -در ازبیکستان ،تاجیکستان ،قزاقستان،
در
ها-
ترکمن
افغانستان؛
و
ترکمنستان
ترکمنستان ،ایران و افغانستان؛ کردها -در ایران
و عراق و ترکیه و« ...تبرتقسیم» شده اند.
چگونه از این تنگناها برون رفت؟ را حل چیست؟
آیا بازنگري در مرزها راه حل است؟ هرگاه
کشورهاي جهان سوم که هر یک به گونه یي در
تنگناهاي جیوپولیتیک گیر افتاده اند در پي
یافتن به اصطالح عمق استراتیژیک برآیند و
بخواهند گستره جیوپولیتیک خود را پهنتر سازند و
مرزهاي سیاسي خود را با مرزهاي فرهنگي -تمدني و
طبیعي منطقه یي منطبق سازند و یا پاره هاي یک
تبار معین بخواهند با هم در یک کشور یکجا شوند،
اوضاع چنان برهم خواهد خورد که پیامدهاي آن پیش
بیني ناپذیر خواهد بود.
مرزها از روز نخست بر سیاره زمین حک نشده بودند
و زمانی هم از میان خواهند رفت.
ما در واحدهای سیاسی ساختگی در چهار چوب مرزهای
استعماری با نام های ساختگی و جعلی و هویت های
مسخ شده به سر می بریم و با بحران هایی چند الیه
یی رو به رو هستیم از جمله بحران هویت .ما از
نداشتن عمق استراتیژیک رنج می بریم.
آرزومندی شخص من این است تا روزی در مناسبات
پیچیده دو کشور روشنی رونما گردد.
از ُ
بعد منطقه یی دو کشور همسایه در این منطقه
حساس آسیا در درازمدت چاره یی جز همزیستی
مسالمت آمیز ندارند .چالش ها و تنش ها نمی
توانند ابدی باشند .سر انجام روزی باید پایان
بپذیرند .هر چه زودتر این کار صورت گیرد ،به
همان پیمانه بیشتر به سود هر دو کشور به ویژه
افغانستان و کل منطقه و جهان خواهد بود.
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همکاری های منطقه یی همه موانع را از سر راه
خواهند برداشت .در غیر آن نمی شود به معنای خاص
کلمه این همکاری ها راه بیفتند .در این صورت
افغانستان همیشه چونان یک کشور تجرید شده خواهد
ماند .چگونه می شود پروژه راه آهن میان آسیای
میانه و افغانستان به سوی بندر گوادر پاکستان
یا لوله های رسانایی گاز از ترکمنستان به سوی
پاکستان را عملی کرد ،بدون این که با پاکستان
به تفاهم رسید؟
آن چه مربوط به بعد تاریخی مساله می گردد ،اسناد و
که همه مرزهای کشور-
مدارک تاریخی گواه برآن

شمالی و باختری همه از سوی انگلیس کشیده شده
است؛ حال اگر ما خط دیورند را به عنوان مرز بین
المللی به رسمیت نشناسیم ،پس مرزهای شمالی و
باختری کشور نیز رسمیت ندارند ،زیرا همه این
مرزها به مدیریت و رهبری انگلیسیها تعیین و
مشخص شده اند .چه دلیلی هست که تنها یک مرز
استثناء باشد؟
برون رفت چیست؟ چون ما در عصر جهانی شدن
راه
(گلوبالیسم) و(ریگیونالیسم) منطقه گرایی به سر
می بریم .این بدان معنا است که تنها یک راهیافت
منطقه یی می تواند گرهگشا باشد .در عصر جهانی
شدن مفهوم کشور -قاره مطرح است یعنی ما از
فارماسیون کشور -ملت (دولت -ملت) به سوی «کشور-
قاره» می رویم.
آیا اگر افغانستان به سازمان شانگهای بپیوندد،مساله حل می شود.؟
آیا اگر اتحادیه یی میان ایران ،افغانستان وپاکستان به میان بیاید ،مساله حل می شود؟
به هر رو،
وجود دارد:

پیرامون

«خط

دیورند»،

چند

رویکرد

بلندپروازانه
و
آرمانگرایانه
رویکرد
ماجراجویانه که معطوف به دگرگوني مرزهاي کنوني
شناخته شده بین المللي در منطقه به یاري یک ابر
قدرت است (حال مهم نیست کدام ابرقدرت) و در بر
گیرنده سه رویکرد زیر مي باشد:
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رویکرد ناسیونالیست هاي تندرو پشتون-کنون درسیماي گردانندگان برتري خواه و ماجراجوي پشتون
دولت کنوني افغانستان که به باور برخی از
کارشناسان ،در پشت پرده سر نخ هاي این رویکرد
به دست ماجراجویان تندرو چپگرا است و ماهرانه
کارگرداني مي شود -رویکرد تجزیه (در واقع
نابودي) پاکستان و پیوست گستره پشتون نشین
پاکستان به افغانستان و تشکیل «افغانستان
بزرگ»؛
 رویکرد نظامیان و بسیاري از سیاستمدارانتندرو پاکستاني از جمله تندروان مذهبي آن کشور
که از پشتیباني عربستان سعودي و دیگر اعراب
وهابي برخوردار اند -ایجاد کنفدراسیون نامنهاد
«امارت اسالمستان» متشکل بر افغانستان– پاکستان
(در واقع ،پایان دادن به عمر سیاسي کشوري به
نام افغانستان) ،یا دست کم پیوستن بخش هاي
پاکستان(تجزیه
به
افغانستان
نشین
پشتون
افغانستان -باز هم در واقع پایان دادن به هستي
کشور)
 رویکرد تشکیل کشورهاي مستقل– با باشندگانهمگون تباري تاجیک ،ازبیک ،ترکمن ،پشتون و بلوچ
در منطقه یعني در واقع دگرگوني ریشه یي
جغرافیاي منطقه که در واقع به معناي پایان
یافتن زندگي سیاسي هر دو کشور افغانستان و
پاکستان است.
 رویکرد مدخله جویانه در امور پاکستان مبتنیبر دادن حق تعیین سرنوشت برای پشتون ها و بلوچ
های پاکستان.
 رویکرد خرد ورزانه و واقعبینانه -پذیرفتنوضعیت واقعي جیوپولیتیک کنوني در چهارچوب
مرزهاي شناخته شده بین المللي کنوني و پرهیز از
بلند پروازي هاي تباهکن و بربادساز و ماجراجویي
هاي خطرناک و موهوم و گسترش همگرایي منطقه یي و
شگوفایی ساختارهای منطقه یی.
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امپراتوری درانی پس از یک رشته دگردیسی های
جیوپولیتیک پس از یک سده و نیم به دو کشور
افغانستان و پاکستان تقسیم شد .در واقع هیچ
سرزمینی از دست نرفته است .اگر پاکستان تشکیل
نمی شد و سرزمین های درانی در قلمرو هند می
ماند ،در آن صورت درست بود .از سوی دیگر
بلوچستان و پیشاور پیش از به وجود آمدن
هند
به
و
بودند
مستقل
نیمه
افغانستان
بریتانیایی پیوسته بودند.
در یک سخن ،اگر ما دعوی امپراتوری درانی را
داشته باشیم ،باید کل پاکستان را دعوی کنیم .نه
سه چهارم خاک آن را .و نه تنها پاکستان را.
کشمیر هند هم شامل گستره امپراتوری درانی بود،
مشهد و نیشابور هم و پنجده و چهارجو نیز .پس
باید با ایران و ترکمنستان هم دعوی داشته
باشیم.
از سوی دیگر ،بخش هایی بزرگی از بدخشان و واخان
و پامیر شامل امپراتوری درانی نبود .این بخش ها
به زور به امیر عبدالرحمان خان داده شد .کسانی
که دعوی امپراتوری درانی را دارند ،باید این
خاک ها را به تاجیکستان پس بدهند .تازه
امپراتوری درانی به نام افغانستان یاد نمی شده
است.
مگر ،هرگاه ما افغانستان را مبناء قرار دهیم،
کشوری به نام افغانستان د -فاکتو در چند مرحله
پس از امارات دوم دوست دمحم خان تشکیل شده است که
در مرحله نخست تنها شامل قندهار و کابل می شده
است و پیشاور بیرون آن بوده است .در مرحله دوم
مناطق شمال به آن پیوند داده شده است و در
آخرین روز های زندگانی امیر ،پس از آن که
انگلیسی ها قرار داد پاریس را بر ایران تحمیل
کردند و آن کشور را ناگزیری ساختند از هرات دست
بردارد ،هرات نیز به آن پیوست گردید.
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افغانستان ،د -ژوری در چهارچوب و سیمای کنونی
پس از امضای کنوانسیون کابل با امیر عبدالرحمان
خان در سیمای کنونی درآمد.
پس از تشکیل نهایی افغانستان در چهارچوب مرزهای
کنونی و تثبیت مرزهای آن با توافق روس ها و
انگلیسی ها دیگر هیچ چیزی از آن جدا نشده است.
از این رو ،دعوی بر سر این موضوع آب در هاون
کوبیدن است.
فشرده سخن ،به هر پیمانه که بر این دهل بکوبیم،
به همان پیمانه سرسختی پاکستان از بهره برداری
ابزاری از بنیادگرایی و تندروی اسالمی طراز
پشتونی برای رویارویی یا این مساله بیشتر می
شود و ما تنها زیان می بینیم.
با دویدن جلو ارزیابی ها پیشاپیش می توانیم یک
پاسخ عمومی بدهیم:
هر گاه از دیدگاه علمی مساله را بررسی کنیم،
موضوع شکل دیگری را به خود می گیرد .نخست این
که این کار یک کار تخصصی است .نه کار ژورنالیست
ها و نه کار تحلیلگران رسانه یی و...
در کشورهای پیشرفته جهان پژوهشکده ها یا
انستیتوت های هست به نام آپالی پالیسی ریسرج
انستیتوت .برای مثال در شهر مونشن آلمان که
تنها به ارزیابی سیاست های انجا شده و پیاده
شده در گذشته می پردازد و چونی و چرایی آن ها
را ارزیابی می کند .خوب ما چنین نهادهایی
نداریم .دیگران هم به سفارش ما به جای ما کار
نمی کنند .پس چه باید کرد؟
ناگزیر هستیم دست به دست هم بدهیم و در پی چاره
جویی برآییم.
بررسی وضعیت حال -مشوره دهی
-2
بررسی آینده -پروگنوز -پیشگویی
-2
پایان
به
معطوف
ما
هدف
واقعبینانه ،شرافتمندانه و
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دادگرانه،
دادن
دموکراتیک مساله

است .با روش های نرم ابزاری -و مطلقا
ابزاری

نه سخت

رهیافت مقایسه یی -آیا تنها کشور ما در همچو
منگنه یی گیر مانده است و یا این که انالوگ
هایی هم در جهان دارد؟
آلمان ها و فرانسوی ها مسایل مرزی خود از جمله
متس را با تشکیل اتحادیه اروپایی حل کردند.
در موضوع پشتونستان چند واریانت می تواند موجود
باشد:
پذیرش استاتوس کوو با تکیه بر رئال پولیتیک
-2
و حل نهایی مساله در چهارچوب طرح همگرایی منطقه
یی
تشکیل پشتونستان آزاد و بلوچستان آزاد و
-1
تجزیه هر دو کشور افغانستان و پاکستان
تشکیل کنفدراسیون افغانستان و پاکستان
-2
تشکیل افغانستان بزرگ و تجزیه پاکستان
-2
به هر رو ،در باره مساله نامنهاد خط دیورند ،در
کل ،دو گونه برخورد وجود دارد:
برخورد جامعه جهانی با مساله
-2
برخورد محافل درونی افغانی با مساله
-1
آن چه مربوط به جامعه جهانی می گردد ،در تراز
جهانی ،مساله چونان یک مساله مختومه ،حل شده و
پایان یافته ارزیابی می گردد و کسی حاضر نیست
خود را در مورد آن به درد سر بیندازد .هر چند،
از دیدگاه علم تاریخ دیپلماسی ،کارشناسان مسایل
منطقه یی هر از چند گاهی ،به بررسی پهلوهای
گوناگون آن می پردازند .با این هم ،برخی از
کشورها در پی بهره برداری ابزاری از مساله به
سود منافع و مطامع خود هستند.
...و اما در ُ
بعد داخلی ،تنها
معلوم الحالی هم در داخل دولت
مربوط به آن در بیرون از دولت،
را مختومه نپنداشته ،هر از چند
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محافل محدود و
و هم در حلقات
هنوز هم پرونده
گاهی با برپایی

هنگامه و های و هوی بر این دهل می کوبند .این
ها سیاستبازاني اند که از سوي محافل معلوم
الحال داخلی و خارجي برانگیخته مي شوند که خود
نمي دانند که چه مي خواهند؟ مگر ،هر چند گاهي
موضوع را به اشکال سر در گم و پیچیده براي بهره
برداري هاي ابزاري مطرح مي نمایند و پس از آن
که خواست هاي شان برآورده شد ،خاموش مي شوند و
فرصت دیگر مي مانند .هر چند ،هیچگاهي
منتظر
نمي خواهند این آتش زیر خاکستر خاموش شود.
هنگام بررسي مساله «خط دیورند» باید متوجه بود
که چند موضوع درهم آمیخته و خلط شده است و خلط
مبحث در موضوعات علمي کار را به سفسطه مي
کشور ما شده است و
کشاند .چنانچه این کار در
از مساله دیورند کالف سر درگمي ساخته اند که به
دشوار کسي مي تواند سر نخ آن را بیابد.
مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان
-2
که یک حقیقت مسلم بین المللی است هم د  -فاکتو
و هم د -ژوری و هیچ گونه ادعای ارضی بر یک کشور
مستقل که منجر به نابودی آن گردد ،از دیدگاه
حقوق بین الدول منطق ندارد.
مساله پشتونستان یا سرنوشت سیاسی پشتون های
-1
پاکستان
مساله قرار دادها ،معاهدات و توافقنامه ها
-2
میان فرمانروایان افغانستان و هند بریتانیایی
پیش از تشکیل پاکستان
من

اجازه بفرمایید
ابراز دارم:
مساله در کل ،از دید زمانی به دو مرحله تقسیم
می شود:
داعیه بازپسگیری سرزمین های از دست رفته
-2
از سوی امیران افغان در برابر هند بریتانیایی،
از افتادن پیشاور به دست سیک ها تا تشکیل
پاکستان
مساله حق تعیین سرنوشت برادران پشتون و
-1
بلوچ و مساله «پشتونستان» پس از تشکیل پاکستان
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دیدگاه

خود

را

در

زمینه

آن چه مربوط به اختالفات ارضی امیران افغان با
حکومت هند بریتانیایی می گردد ،این موضوع بر می
گردد به بازی بزرگ که در فرجام به تشکیل دو
کشور افغانستان و پاکستان در بخش خاوری پشته
ایران انجامید که بررسی آن مربوط علم تاریخ
دیپلماسی می گردد.
پس از تشکیل پاکستان ،مساله شکل دیگری به خود
می گیرد و از ادعای ارضی به شکل داعیه احقاق
حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ مبدل می شود.
روشن است که جاکعه جهانی از جمله افغانستان،
پاکستان را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته
است .این به رسمیت شناختن ،به رسمیت شناختن خط
دیورند را هم به عنوان مرز بین المللی میان دو
کشور در بر دارد .یعنی افغانستان خط دیورند را
چونان مرز بین المللی میان دو کشور به رسمیت
شناخته است.
هویدا است یک کشور تعریف مشخص دارد .یعنی گستره
سرزمینی یی است دارای مرزهای شناخته شده بین
المللی که از حق حاکمیت ملی بر سرزمین خود و
تمامیت ارضی برخوردار است که خدشه ناپذیر می
باشد .از این رو ،هرگونه ادعا بر یک کشور مستقل
عضو سازمان ملل که منجر به نابودی آن گردد،
چونان دست درازی به حریم آن ارزیابی می گردد و
ناموجه است.
به رسمیت شناختن یک کشور با اذعان به حاکمیت
ملی ،تمامیت ارضی و گستره سرزمینی آن می باشد.
چون هنگامی که ما یک کشور را به رسمیت می
شناسیم ،روشن است آن را با مرزهای شناخته شده
بین المللی آن ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن به
رسمیت می شناسیم .حاکمیت ملی بسته به موجودیت
ملت و اعمال اقتدار آن بر سرنوشت و آینده اش می
باشد که بدون هر گونه اجبار و اکراه ،استیصال و
اضطرار و القاء از بیرون ،در مورد مقدرات خودش
تصمیم می گیرد و تصامیمش را اجرا می نماید.
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به هر رو ،با توجه به این که همه کشورهای جهان
پاکستان را به رسمیت شناخته است و افغانستان هم
کشور پاکستان را به رسمیت شناخته است ،همه
سازمان های بین المللی از جمله ناتو و سازمان
کشورهای اسالمی ،سازمان شانگهای ،سارک و اکو هم
پاکستان را به رسمیت می شناسند ،دیگر هیچ گونه
ادعای ارضی یی بر سه چهارم خاک پاکستان و گذشته
از آن به رسمیت نشناختن  1220کیلومتر مرز شناخته
شده بین المللی میان دو کشور هیچ منطقی را بر
نمی تابد و مغایر همه موازین حقوق بین المللی
(بین الدول) است.
از این رو ،هیچ گونه دعوی افغانستان مبنی بر
ادعای ارضی در در مجامع بین المللی در هیچ جا
حتا مطرح هم شده نمی تواند ،یعنی بی مورد و بی
ربط و مختومه است .حال چه به این برسد که مورد
بررسی قرار گیرد .یعنی به قول معروف خینه بعد
از عید است و «کاریست گذشتست و سبویی ست
شکستست» و ریشه در جهالت ساختاری مسلط بر تفکر
محافل حاکمه افغانستان دارد.
به مساله دیورند بایسته است از منظر رئال
پولیتیک برخورد گردد .افغانستان و پاکستان هر
دو کشور ،کشورهای نوپا در نقشه سیاسی جهان اند
که در گستره بر جا مانده از ویرانه های
امپراتوری فروپاشیده درانی در سرزمین تاریخی -
جغرافیایی خراسان در خاور ایران در چهار چوب
منافع راهبردی دولت های امپریالیستی انگلیس و
روسیه تزاری -اولی د -فاکتو در نیمه دوم سده
نزدهم در دوره دوم امارت امیر دوست دمحم خان و و
د -ژوری در  2822دومی در  2222پس از پایان جنگ
جهانی دوم به میان آورده شدند .نه مردم
افغانستان و نه مردم پاکستان خود در تاسیس
کشورهای شان نقش داشته اند.
امروز همه کشورهای جهان و همه سازمان های بین
المللی ،از جمله سازمان ملل ،ناتو ،سازمان
کنفرانس کشورهای اسالمی؛ هم افغانستان و هم
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پاکستان را با همین مرزهای شناخته شده بین
المللی به رسمیت می شناسند .افغانستان هم
پاکستان را به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل به
رسمیت می شناسد و در مقابل پاکستان هم
افغانستان را با همین مرزها به رسمیت می شناسد.
روشن است تا کنون در پهنه سیاسی پیشینه نداشته
است که کشوری یک کشور دیگر را به رسمیت بشناسد
مگر بگوید که سه چهارم خاک آن را جزو الینفک خاک
خود می شمارد!! و  1220کیلومتر خط مرزی آن را به
رسمیت نمی شناسد؟! .چنین اظهاراتی هیچ منطقی را
بر نمی تابد.
به رغم این که پاکستان د -فاکتو از پیکر هند
جدا شده بود ،مگر ،با توجه به این که در هند یک
دولت مسوول در تراز بین المللی حاکم است،
هیچگاهی بر پاکستان ادعای ارضی نداشته و
موجودیت کشور پاکستان را زیر سوال نبرده،
پذیرفته و آن را چونان یک واقعیت مسلم
جیوپولیتیکی به رسمیت می شناسد .مگر در کشور بی
در و پیکر افغانستان که فاقد حاکمیت ملی و فاقد
دولتی است که بر پایه منافع ملی رفتار نماید،
روزی نیست که بر این دهل کوبیده نشود.
ایجاد کشورهای افغانستان و پاکستان در اوضاع
جیوپولیتیکی دیگری صورت گرفته بود .امروز نمی
شود در اوضاع تازه جیوپولیتیک تثبیت شده در
جهان پس از جنگ جهانی دوم ،بر یک کشور مستقل
ادعای ارضی کرد .آن هم بر سه چهارم خاک آن؟!
چنین ادعایی در هیچ یک از مجامع جهانی پذیرا
نبوده ،و اصال افغانستان نمی تواند آن را حتا
مطرح هم نماید زیرا به عنوان یک موضوع حل شده و
مختومه اصال برای جامعه جهانی قابل بررسی نیست و
کسی حتا حاضر هم نیست وقت خود را روی همچو
موضوعات بیهوده و بی ارزش به هدر بدهد .در
گذشته افغانستان چتد بار کوشیده بود ،تا مساله
را در تراز جهانی مطرح نماید ،مگر مجامع جهانی
هر بار پیشنهادهای افغانستان را بیرون از دستور
کار ارزیابی و هیچگاهی حتا اجازه مطرح شدن چنین
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موضوعات را که تنها باعث ضیاع وقت می گردید،
نداده بودند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم ،انگلیسی ها که
ناگزیر به ترک هند بودند ،کشور پهناور هند را
به دو کشور پاکستان و هند تقسیم نمودند .هدف
انگلیسی ها از این کار چند چیز بود:
کشیدن یک سد استوار در برابر رخنه کمونیسم
به هند و جلوگیری از رسیدن روس ها به آب های
گرم،
کوتاه ساختن دست مسلمانان از هند که نزدیک
به هزار سال در آن سرزمین فرمان می راندند،
ساختن تخته خیز برای پیشروی به سوی آسیای
میانه در آینده.
روشن است شوروی ها که تشکیل کشور پاکستان را
خالف منافع راهبردی خود می دانستند ،در پی نابود
آن و تقسیم آن به دو بخش پشتونستان  +بلوچستان
و پنجاب  +کشمیر بر آمدند که اولی می بایستی به
افغانستان و دومی به هند تعلق می گرفت .این
گونه ،روس ها می توانستند به آب های گرم راه
پیدا نمایند .همین بود که محافل و حلقه های
معینی را از جمع اولتراناسیونالیست های پشتون
در داخل افغانستان برای رسیدن به این منظور جلب
و استخدام نمودند .همچنین آن ها با بهره گیری
از اختالفات درونی خاندان شاهی توانستند داوود
خان -پسر عم و شوهر خواهر ظاهرشاه را که عهده
دار کرسی نخست وزیری بود ،در راس این جنبش قرار
دهند .این بود که مساله یی به نام «مساله
پشتونستان» و «احقاق حقوقه حقه برادران پشتون و
بلوچ» و دادن خود ارادیت و حق تعیین سرنوشت به
پشتون های پاکستان و تشکیل دولت مستقل یا حد
اقل خودمختار پشتونستان به جای بازپسگیری
سرزمین های از دست رفته به میان آمد 13.دلیل این
بازپسگیری سرزمین های از
 .13دلیل این که چرا شعار
دست رفته ،جای خود را به شعار استقالل یا دست کم
خودمختاری پشتونستان و احقاق حقوق حقه برادران پشتون و
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کار آن بود که با تشکیل پاکستان و به رسمیت
شناخته شده آن از سوی جامعه جهانی و افغانستان،
دیگر ممکن نبود مساله ادعای ارضی مطرح گردد.
به هر رو ،پس از تقسیم نیمقاره هند ،به دو
کشور ،جامعه جهانی از جمله هند و شوروی،
پاکستان را به رسمیت شناختند .مگر ،افغانستان
در ابتدا از به رسمیت شناختن آن سر باز زد ولی
پس از بیست روز زیر تاثیر مسایل داخلی و خارجی
ناگزیر گردید در مساله بازنگری نموده ،آن کشور
را به رسمیت بشناسد.
پس از تشکیل پاکستان ،چون شوروی ها این کار را
مغایر منافع راهبردی خود ارزیابی می کردند ،با
همراهی هندوستان دست به بر انگیختن محافل و
حلقات معینی در افغانستان زدند .افغانستان چون
پس از به رسمیت شناختن پاکستان ،دیگر نمی
توانست مساله ادعای ارضی را مطرح نماید ،مساله
را در سیمای دیگری با سر دادن شعار احقاق حقوق
حقه برادران پشتون و بلوچ پیش کشید.
ادعای ارضی با تکیه به سرزمین های گستره
امپراتوری درانی هم مردود است ،چون امپراتوری
ها در جهان می آیند و می روند .حال نمی توان بر
اساس امپراتوری ها بر کشوری ادعای ارضی کرد.
امپراتوری درانی از این قاعده مستثنی نیست.
بلوچ داده بود ،این است که سردمداران کابل می دانستند
که پس از به رسمیت شناختن پاکستان ،دیگر نمی توانند با
کارت باپسگیری سرزمین های از دست رفته بازی نمایند .از
سوی دیگر ،پشتون های پاکستان خود هیچگاهی موضوع پیوستن
به افغانستان را مطرح نمی کردند ،بل گهگاهی شعار تشکیل
دولت آزاد «پشتونستان» را سر می دادند.
شگفتی آور این که تندروان پشتون افغانستان از سرزمین
بلوچستان که در آن اقلیتی پشتون بود و باش دارند ،به
نام «پشتونستان جنوبی» یاد می نمایند .در حالی که بلوچ
ها بارها در این زمینه بر افغان ها اعتراض نموده اند و
هیچ گاهی زیر این بار نخواهند رفت .همچنین آن ها
هیچگاهی تشکیل دولت پشتونستان را که خاک های بلوچ ها
را در بر داشته باشد ،نمی پذیرند.
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از سوی دیگر ،انگلیسی ها پاکستان را با توجه به
منافع درازمدت راهبردی خود به میان آوردند و
امروز منافع همه کشورهای عربی ،ایران ،چین و
کشورهای ناتو با هستی پاکستان گره خورده است.
وقتی که پاکستان را با این همه سنجش ها به میان
آوردند ،آیا می شود آن را با چند سر دادن چند
شعار فرو پاشانید؟
روشن است پاسخ منفی است.
فشرده سخن ،در دوره جنگ سرد ،هند و شوروي پیشین
برای جلوگیری از پیوستن افغانستان به پیمان های
منطقه یی هوادار امریکا در منطقه ،با بهره گیري
از ناآگاهي سیاستمداران افغانستان از تاریخ
دیپلماسي ،با بر انگیختن احساسات و با به جوش و
خروش در آوردن جوانان خونگرم و تمویل برخي از
احزاب و گروه هاي تندرو ،از افغانستان در برابر
پاکستان بهره برداري ابزاري نمودند که از این
بازي چیزي جز بدبختي و تباهي نصیب کشور
افغانستان نشد که هنوز هم پایان این درامه
خونین را پیدایي نیست.
پرسشی که امروز مطرح می گردد ،این است که چه
باید کرد؟ افغانستان نمی تواند بر پاکستان
ادعای ارضی داشته باشد .مطرح نمودن مساله حق
تعیین سرنوشت برای پشتون ها و بلوچ های پاکستان
هم چیزی جز مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور
مستقل بیش نیست .پیامدهای ناگوار دشمنی با
پاکستان را هم با گوشت و پوست و خون و استخوان
خود لمس کردیم .باشندگان پشتون تبار و بلوچ
تبار پاکستان همن بنا به دالیل فراوان از جمله
اقتصادی تمایلی به پیوستن به افغانستان ندارند.
روشن است با شگوفایي و بالندگي گستره ها و
ساختارهاي نوین منطقه یي ،هنگامي که مرزهاي خط
کشي شده استعماري اهمیت خود را از دست بدهند و
رنگ ببازند ،هنگامي که اقتصاد مشترک با پول
واحد در منطقه ایجاد شود و منافع استراتیژیک
همه کشورهاي منطقه مانند جامعه اروپایي و دیگر
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ساختارهاي منطقه یي در دیگر نقاط جهان به هم
گره بخورد ،با فروریختن دیوارهاي ستبر بي
اعتمادي برپا شده از سوي استعمار در میان
کشورهاي منطقه و آب شدن یخ هاي دشمني هاي
مصنوعي میان اقوام گوناگون باشنده این سرزمین
ها ،با به بار نشستن همگرایي منطقه یي ،در
اوضاع و احوال آرامش و صلح و تفاهم ،حل
دمکراتیک و دادگرانه مسایل پیچیده و دردناکي
چون مساله پشتون ها و خط دیورند و نه تنها
پشتون ها بل همه تیره هاي ستمدیده و رنج کشیده
از هم جدا شده منطقه (اعم از تاجیک ها ،ازبیک
ها ،ترکمن ها ،بلوچ ها ،کردها و )...به شیوه
«تبر تقسیم جیوپولیتیک» بر شالوده ارزش هاي
انساني و آرماني ممکن است.
هر گونه مطرح ساختن چنین مسایل پیچیده و سر در
گم ،پیش از فراهم گردیدن زمینه ،نه تنها دردي
را دوا نمي کند ،بل تنها بر سر زخم هاي خونبار
و چرکین منطقه نمک مي پاشد.
کنون بایسته است برای گذاشتن نقطه پایانی بر
این درامه خونین و عادی ساختن روابط میان دو
کشور برادر افغانستان و پاکستان ،دولت های
افغانستان و پاکستان زیر نظر سازمان ملل بر سر
چند موضوع با هم به توافق برسند :از جمله پایان
دادن به مداخالت در امور یک دیگر و عدم ادعای
ارضی بر یک دیگر با بستن یک معاهده و دادن
تضمین بین المللی زیر نظر سازمان ملل در زمینه
و این در صورتی ممکن می باشد که افغانستان در
چهارچوب یک طرح همه جانبه بین المللی ،با تضمین
سازمان ملل به عنوان یک کشور بی طرف تثبیت شود.
روشن است چنین چیزی تنها هنگامی میسر شده می
تواند که کانسپت گلوبالی برای امنیت و ثبات
جهانی تدوین شده و نظم به راستی نوینی در جهان
حاکم شود و کشورهای بزرگ به کشاکش ها و همچشمی
های خود پایان داده و بر سر تقسیم دادگرانه
منابع انرژی و گستره نفوذ به تفاهم پایدار دست
یابند .روشن مادامی که چنین چیزی دست یاب
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نگردد ،افغانستان کماکان میدا زورآزمایی و
کشاکش های بی پایان قدرت های باهم رقیب خواهد
ماند و اوضاع با گذشت هر روز در آن پیچیده تر و
بحرانی تر خواهد گردید.
همچنین مادامی که در افغانستان یک دولت فرا
گیر و مستقل ملی با مشارکت دادگرانه و راستین
همه باشندگان کشور ،به میان نیاید ،و سرنوشت
کشور به دست دولت های دست نشانده غیر ملی و
رهبران ابزاری باشد ،محال است این داستان
دنباله دار شوم استعماری به پایان برسد.
هیچ چیزی در تاریخ نوین ما به اندازه هنگامه
سازی پیرامون خط دیورند ،اعادی بیهوده و ناروای
مرزی بر پاکستان ،آتش افروزی در مساله نامنهاد
«پشتونستان» و در نتیجه برانگیختن دشمنی آن
کشور و پشتونستان و مشی افراطی پشتونیزاسیون
افغانستان موجب انقطاب و چند دستگی و افتراق در
کشور نگردیده است.
اجازه بدهید موضوع را از دید تیوریک سیاست
خارجی ،روابط بین الملل و چهارچوب دیپلماتیک
توضیح بدهم .در تیوری سیاست خارجی یک اصل است
که برای حل هر موضوعی باید یک چارچوب نظری
داشته باشیم .از نظر تئوریک ،یک قطب تنها از
راه پیشگیری یك سیاست خارجي پویا ميتواند بر
سایر عوامل در زیر منظومه روابط بینالملل چیرگی
یابد و منافع داخلي و خارجي خود را به آن زیر
منظومه تحمیل نماید .این قطب تنها به شرط این
که ظرفیت سیاست خارجياش دست کم چهار برابر
ظرفیت سیاست خارجي رقیبش باشد ،می تواند به یک
محور قدرت و مرکز جیواکونومیک تبدیل ميشود.
چه انتظاری از دستگاه برجامانده ،پوسیده و
فرسوده و بی سواد دیپلماسی ما دارید؟ در همه
وزارت خارجه به شمار انگشتان کسانی که انگلیسی
یا زبان های دیگر خارجی را تاپ بدانند سراغ
نداریم .وزارت خارجه ما یک وزارت پالیسی ساز
65

نیست .تنها اجرایی است و بیشتر سرگرم انجام
تشریفات است تا سیاست سازی ،سیاست گذاری و
سیاستمداری.
در جهان کنونی ،همه چیز بر شالوده اقتصاد می
چرخد .هر چه است باید پذیرفت که در گستره پشتون
نشین پاکستان یک توده انسانی به سر می برند و
روشن است که منافع اقتصادی ،اجتماعی ،رفاه و
آسایش خود را می سنجند .افغانستان برجامانده،
ناتوان و
در به در ،گرسنه ،از پا افتاده،
پارچه پارچه با سرنوشت مبهم و صدها نارسایی و
نا به هنجاری چه کششی دارد که برای پشتون ها و
بلوچ های پاکستانی به عنوان یک قطب جاذبه پیدا
کند؟
درآمد ناخالص (انباشته) ایران همسایه نزدیک به
یک تریلیون دالر (یک هزار میلیارد دالر) در سال
است که سرانه نفوس  22میلیون نفری آن ،ساالنه به
بیش از  22000دالر می گردد .این در حالی است که
درآمد ناخالص ساالنه افغانستان با همه کمک های
خارجی و درآمد هیرویین آن به دشوار به 20
میلیارد دالر در سال می رسد که این گونه سرانه
نفوس  20میلیونی آن نزدیک به  2000دالر در سال
می رسد .یعنی تراز رفاه سرانه ایران  22بار
باالتر از افغانستان است .حال انتظار دارید که
بلوچ های ایرانی بیایند تابعیت ما را بپذیرند؟
عین مساله در باره پشتون ها و بلوچ های
پاکستانی صدق می کند .درآمد انباشته ساالنه
پاکستان  220میلیون نفری ،به  200میلیارد دالر
می رسد که ده بار نسبت به افغانستان بیشتر است.
حال چه می خواهید؟ پشتون ها و بلوچ های
پاکستانی با چه امیدی به سوی افغانستان بی
سرنوشت بیایند؟ افغانستان که نان خوردن خود را
ندارد.
در فضاي اقتصاد جغرافیایي ،قطب منطقه یي،
نهادي است که از لحاظ قدرت اقتصادي خود دست کم
66

دو برابر یا بیشتر از رقیب پایینتر از خودش
نیرومندتر باشد .این در حالی است که ما هم از
دید قدرت اقتصادی و هم از دید نظامی حتا حریف
پاکستان هم شده نمی توانیم .پس با چه ابزاری به
دشمنی پاکستان ده بار نیرومند تر از خود از
دیدگاه اقتصادی و نمی دانم چند صد برابر نظامی
به میدان می آییم؟
قدرت است که قطب را به وجود ميآورد .دشواری در
آن است كه رویكرد اقتصادي در سیاست خارجي ما
نیرومند نیست ،یعني نگاه اقتصادي در دیپلماسي
خارجي ما وضعیت حاشیه یي دارد ،در حالي كه باید
رویكرد اقتصادي در متن سیاست خارجي وارد شود.
از دید جیواستراتیژیک ،قدرت یک کشور مرزهای آن
را تعیین می کند .در قدیم ها تاتارها می گفتند
که مرزهای ما تا آن جا است که اسپ های ما می
چرند .کشوری که در بیرون از پایتخت خود امنیت
خود را تامین نمی تواند ،چگونه می تواند ادعای
رسیدن تا اقانوس هند را نماید؟
یک کشور ،یا یک جامعه ،برای دستیابی به طرح های
ملی و رسیدن به شگوفایی ،آسایش ،و آرامش در گام
نخست به همبستگی ،همپیوندی ،همسویی و یکپارچگی
نیاز دارد .پرسشی که مطرح می گردد این است که
آیا مساله خط دیورند و پشتونستان خیالی تا کنون
موجب همبستگی و نزدیکی و یکپارچگی گردیده است
یا برعکس ،به گسیختگی ها و گسستگی ها دامن زده
است؟
پاسخ روشن است .پس چگونه می توان با این همه
گسل هایی که ما داریم ،چنین آرامانی نادسترس را
تحقق بخشیم؟
برای پیاده نمودن یک استراتیژی ،بیش از هر چیزی
به بسیج اقتدار ملی در راستای تحقق آن نیاز
است .آیا ما می توانیم همه توان ملی خود را در
محور این آرمان رویایی متمرکز بسازیم؟
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باز هم دردمندانه پاسخ منفی است .به استثنای
گروهی اندکشمار تندروان ملیت پرست پشتون ،حتا
بخش بزرگ جامعه پشتونی ما از این ادعاهای بزرگ
و بیرون از توان ما بیزار اند.
فراموش نشود که پس از فروپاشی شوروی پیشین و
پدیدآیی جمهوری های ازبیکستان ،ترکمنستان و
تاجیکستان ،شعار میان تهی ایجاد پشتونستان بزرگ
می تواند شعارهای به همین پیمانه خطرناک ایجاد
ازبیکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان بزرگ را به
میدان بکشد -چیزی که به راستی هستی کشور
افغانستان را تهدید خواهد کرد.
هر چه هست ،دیگر امروز که تراز آگاهي هم میهنان
ما باال رفته است ،چنین بر مي آید که افسانه
«سرزمین هاي از دست رفته» و «دیورند» به پایان
خط نزدیک مي شود و با گذشت هر ورز به شمار
کساني افزوده مي شود که خواستار پایان بخشیدن
به ماجراجویي هاي بیهوده و زیانبار و گشودن
خردورزانه کورگرهي که به دست خود آن را بسته
ایم و آبپاشي بر روي خاکستري که در ز یر آن آتش
خانمانسوز نهفته است ،مي باشند.
اندکی پیش تو گفتم غم دل  ،ترسیدم
که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است
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گفتار دوم
تحلیلی رئترواسپکتیف (گذشته نگر) از پس
منظر مساله دیورند در پرتو تاریخ
دیپلماسی:
مساله «خط دیورند» -مرز میان افغانستان و
پاکستان ،یک مساله بسیار پیچیده حقوقی -تاریخی
و جیوپولیتیکی– جیواستراتیژیکی است که مطالعه
آن مربوط به حوزه تاریخ دیپلماسی می گردد و
بدون داشتن آگاهی دقیق از تاریخ منطقه و
افغانستان و بررسی تغییر جغرافیای سیاسی منطقه،
به دشوار بتوان از آن سر در آورد.
از همین رو ،در این جا می کوشیم فشرده یی از
تاریخ چند سده یی سرزمین ما را بازتاب بدهیم:
داستان فروپاشی امپراتوری درانی ،دستیابی انگلیسی
ها بر بخش هایی از آن و پدید آوری کشور افغانستان
از سوی انگلیسی ها ،از دیدگاه تاریخی بس دلچسپ و
شایان بررسی های موشگافانه است 14.این امپراتوری که
هم به دالیل درونی و هم به دالیل بیرونی از هم گسیخت
که در این جا به گونه فشرده به بررسی هر دو دالیل
می پردازیم.
-1

دالیل درونی:

 .14ما در باره دالیل فروپاشی امپراتوری درانی به تفصیل در
کتاب «لحظه های از یاد رفته تاریخ دیپلماسی افغانستان:

کتاب نخست ،آغاز بازی بزرگ ،فروپاشی امپراتوری درانی و
پدید آیی افغانستان» سخن گفته ایم .با این هم در این جا
نگاهی کوتاهی به آن افگنده ایم.
69

آن چه به دالیل درونی ،مربوط می گردد ،بایسته است
نشاندهی کرد که اگر از بلندای آگاهی های امروزین
بنگریم ،امپراتوری درانی ،از همان آوان پی ریزی
آن ،از شالوده استواری برای بقای یک دولت بزرگ و
تمام عیار برخوردار نبود و به گونه یی که شماری از
اند،
نموده
نشاندهی
تاریخ
برجسته
کارشناسان
فروپاشی آن در آینده یک امر محتوم و ناگزیر بود و
اگر پای قدرت های بزرگ به منطقه باز نمی شد ،به
گمان غالب ،پیوستن دوباره آن با بخش باختری فالت در
چهارچوب یک امپراتوری یکپارچه ناگزیر می بود.

ِ تولید و مناسبات پیش رفته
دالیل این امر ،نبود
تولیدی در تراز توسعه همان روزگار ،نداشتن کشاورزی
ِ سنت دریانوردی
گسترده ،عدم رشد بازرگانی ،نبود
پویا و مهم تر از همه چیرگی فرهنگ عشیره یی همراه
با خانه جنگی های بی پایان و لشکرکشی های پیهم بر
کشورهای همسایه ،تسلط خان های بی شمار ،بی سوادی
سراسری و انباشت نیروی گریز از مرکز در امپراتوری
و تکیه آن به اقتصاد تاراجگری از کشورهای همسایه
و ...بود.
نفتوال خالفین در کتاب شکست تجاوز بریتانیا بر
افغانستان (که همچنین از سوی همین قلم به پارسی
دری برگردان شده است) ،از قول ریتر می نویسد:

«دولت پهناوری که احمدشاه ایجاد نموده بود و نام
امپراتوری درانی را به خود گرفته بود ،از شالوده
اقتصادی استواری برخوردار نبود و عبارت بود از
گانگلومیراتی (همجوشی) از سرزمین ها و خلق ها.
مقارن با اواخر سده هژدهم ،قبایل باختری افغان
(درانی و غلزایی) کامال وارد ساختار فئودالی شدند.
توسعه زمینداری بزرگ فئودالی موجب آن گردید که
تضاد طبقاتی تشدید یابد .ممیزه وضع در کشور ،کشاکش
های پیوسته و سخت میان فئودالی بود که به ویژه پس
از مرگ احمد شاه در  2222دامنه یافت .مبارزه شدید و
سرسختانه میان گروهک های گوناگون فئودال ها با ضعف
شدید حکومت مرکزی همراه بود .دولت گسترده درانی
آغاز به فروپاشی به بخش های جداگانه یی نمود که آن
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را خان ها و مالک های باهم مخاصم رهبری می کردند».
15

ناگفته پیداست که دولتی با چنین ویژگی هایی شانس
چندانی برای بقاء نداشت.
روشن است دولت درانی در خالی جیوپولیتیک و جیو
استراتیژیک پدید آمده پس از کشته شدن نادر افشار،
ضعف دولت کورگانی هند و خان نشین های آسیای میانه،
در خاور ایران به میان آمد و به محض پاگیری دولت
های نیرومند در باختر ایران ،هندوستان و آسیای
میانه ،که دیگر شانسی برای ماندگاری نداشت ،از هم
فرو پاشید .در این حال ،تمایل انگلیس (که در این
هنگام بر هند همسایه تسلط یافته بود) به نابودی
آن ،نقش کاتالیزاتور یا کاتالیست (شتابدهنده و
تسهیل کننده) را بازی نمود .یعنی هرگاه انگلیس هم
نمی بود ،فروپاشی آن به گمان غالب ،محتوم بود.
پروفیسور یوری گانکوفسکی 16در این زمینه می نویسد:
«در نتیجه پدید آیی دولت درانی در گستره بخش خاوری
امپراتوری نادر افشار [(ایران خاوری)-گ ].که هسته
دولت نو گردید ،چهارچوب آن انارشی فئودالی و کشاکش
های میان قبیله یی گذاشته شد که در سال های اخیر
فرمانروایی نادر افشار همانند سیاهزخمی خوره سان
پادشاهی پهناور او را می خورد و با کشنده ترین
شیوه بر وضعیت توده های گسترده مردمی تاثیر
[مرگبار خود را-گ ].بر جا می گذاشت.
...سرشناسان فئودالی قبایل افغان که نیروهای مسلح
چشمگیری را نگه داشته بودند (متشکل بر دار و دسته
های شخصی خود خان ها و رزمجویان قبیله یی) و
تقریبا قدرت بدون کنترلی بر گستره های زیر اختیار
شان در این قبایل داشتند ،نطفه گرایش های جدایی
15

 .ای .ام .ریتر ،توسعه فئودالیسم و تشکل دولت افغان

ها ،مسکو.4591 ،
 .16یوری گانکوفسکی« ،امپراتوری درانی» ،بنگاه انتشارات
«ادبیات خاور» ،پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوری،
مسکو ،4591 ،ص .ص.474-461 .
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خواهانه ناگزیری را پنهانی در بطن خود می
پرورانیدند و بارور می ساختند که تهدید شایان
توجهی را برای تمامیت و وحدت امپراتوری درانی
متوجه می گردانید.
خان های قبایل ،مادامی که احمد شاه درانی جنگ های
استیالگرانه پیروزمندانه را (که در روند آن ها
سرشناسان افغانی از مدرک غنایم نظامی به زراندوزی
می پرداختند و بخش هایی از زمین های [گرفته شده-
گ ].در قلمرو های متصرفه سخاوتمندانه به دسترس شان
گذاشته می شد) پیش می برد ،از ته دل از او در همه
امور پشتیبانی می کردند و حتا به پیمانه یی با
مداخالت او در امور داخلی خود (با آن که حکومت
مرکزی بخشی از بهره یی را که به دست می آوردند ،از
ایشان باز می ستاند) ،می ساختند.
وضع هنگامی دگرگون گردید که ارتش افغانی آغاز به
دیدن شکست ها کرد .سرداران افغانی می کوشیدند کسری
درآمدهای خود در هند را با اشغال زمین های دولتی
در مناطق خود افغانی و نیز با افزایش درآمدهای خود
از بابت کاستن از سهم بهره که به دولت می
ُبران نمایند .آن هم در حالی که افزایش
پرداختند ،ج
مطلق بهره با واکنش های هم خودی (افغانی) از سوی
هم جامعه یی آن ها و هم از سوی دهقانان دربند رو
به رو می گردید .خیزش های تاجیک های کوهستان و
غلزایی های زرمت گواه بر این امر اند».

همین تحلیل را داکتر پانچکین در کتاب «پدید آیی
پاکستان و مساله پشتون» ارائه می دهد« :مادامی که
پیروزی و کامیابی رهین راه احمدشاه بود ،خان ها که
در جهانگشایی هایش از او بخش چشمگیر «شکارهای
جنگی»([ 17غنایم)-گ ].و زمین ها را به دست می
 .17پانچکین در کتاب پدیدآیی پاکستان و مساله پشتون می
نگارد... :بایسته است نشاندهی کرد که این دولت یک دولت
جهانگشا بوده است که لشکرکشی های تاراجگرانه یی به
سرزمین های همسایه انجام داده بود .برای نمونه :احمدشاه
به سال  4797با گرفتن دهلی ،خواستار باجی به میزان ده
میلیون روپیه از شهر شد .هنگامی که ارتش افغانی پس از
این لشکرکشی از هند برمی گشت ،تنها آن چه را که به دست
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آوردند ،با حاکمیت او سازگار بودند .مگر هنگامی که
ناکامی ها آغاز گردید ،و دیگر کسری «شکارهای»
نظامی ،با افزایش بهره کشی از فرقه های افغانی
جبران می گردید ،حکام بومی دیگر نمی خواستند
دارایی و امتیازات خود را با دولت مرکزی تقسیم
نمایند .این بود که تمایالت جدایی خواهی خان های
افغانی تقویت گردید.
احمد شاه به سال  2222درگذشت و پسرش تیمورشاه
پایتخت را از قندهار به کابل آورد 18.گرایش های
جدایی خواهانه در میان خان های افغانی افزایش یافت
و او ناگزیر به راه اندازی مبارزه خشنی با آنان
گردید .به جان او چند بار سوء قصد شد و در سر
انجام هم به او زهر دارند.
کوشید

به

پراگندگی

ها

زمان شاه -پسر تیمورشاه
پایان بخشد و حتا می خواست پایتخت را به الهور
ببرد ،که برای این کار البته بایسته بود سر از نو
آغاز به پیشگیری مشی جهانستانی در شمال باختری هند
دست یازد».
فریه با سخن گفتن در باره ناخرسندی خان های افغانی
از شاه زمان ،بی پرده نشاندهی می کند که «سرداران
به کاهش مالیات هایی که می بایستی از زمین های
آنان گرفته می شد ،پافشاری می کردند .مگر به آنان
بیشتر از سوی شاه زمان-گ ].پاسخ رد داده می شد.
همراه با آن ،گرایش های جدایی خواهانه حکمرانان
برخی از والیت ها و فئودال های بومی تقویت یافته
بود که به محض کاهش درآمدهای والیات (به دلیل
خود احمدشاه رسیده بود ،با  81هزار اشتر و گاومیش حمل
نمودند .توپخانه یی را که از دشمن گرفته بودند ،به دور
افگندند .چون همه چهارپایان بارهای تاراج رفته را بر پشت
می کشیدند.
منظره چنین یغماگری یی (راستش به پیمانه کوچکتر) را می
توان در لشکرکشی های خراسان [احمدشاه] هم دید-.گ.
 .18دلیل این کار ،در پهلوی سایر عوامل ،توطئه های پی در
پی سران قبایل و سرداران و شهزادگان و روحانیون بود-.گ.
73

ورشکست شدن مولدان مستقیم در نتیجه جنگ های بی
پایان 19و در نتیجه ،کاهش کتله عمومی محصول اضافی)
هرچه کمتر آرزومندی خود را در تقسیم آن با حکومت
مرکزی بازتاب می دادند و تالش می ورزیدند سهم خود
را در بهره مجموعی فئودالی با کاهش آن بخش از
فرآورده ها که به خزانه شاه داده می شد ،افزایش
20
بخشند».
در واقع ،روند فروپاشی امپراتوری از همان اواخر
زندگی خود احمد شاه آغاز گردیده بود .متصرفات
خاوری آن -منطقه مشهد ،نیز در عمل در زمان
تیمورشاه تنها به نام زیر تاثیر دولت درانی بود.
آن هم تنها به این خاطر که گوهرشاد بیگم -همسر او،
دختر شاهرخ میرزا (پسر نابینای نادر افشار)-
فرمانروای مشهد بود و رشته های خانوادگی او را با
شهریار مشهد پیوند می داد -رشته یی باریکی که با
درگذشت تیمورشاه از هم گسیخت .بخش های جنوبی این
امپراتوری (مناطق پنجاب و کشمیر) ،هم با قدرت
گرفتن روز افزون سیک ها در آستانه جدایی از آن
قرار داشت و بخش های شمالی که حتا در زمان خود
احمد شاه هم تنها به نام مربوط امپراتوری درانی
بود ،در عمل از آن جدا شده بود.
در این پیوند ،پروفیسور یوری گانکوفسکی21پس منظر
تاریخی وضعیت شمال را چنین پرداز نموده است:
«...در شمال هندوکش ،سپاهیان احمد شاه [درانی-گ].
به سال های  2221-2220چند خان نشین کوچک ازبیک :بلخ،

 .19در این زمینه الفنستون در ص 84 .گزارش سلطنت کابل می
نویسد که «در ناحیه ملتان بخش بزرگی از دهکده ها و
روستاها به حال ویرانه مانده بود و در بیش از نیمی از
زمین های قابل کشاورزی ،کشت و کاری نمی شد».
 .20فریه« ،تاریخ افغان ها» ،لندن ،4191 ،ص.481 .
 .21یوری گانکوفسکی« ،امپراتوری درانی» ،4591 ،مسکو،
بنگاه انتشارات «ادبیات خاور» ،پژوهشکده خاورشناسی
پژوهشگاه علوم شوری ،ص .ص11-85 .
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شبرغان ،اندخوی ،کندز و میمنه را در کرانه های
22
جنوبی رود آمو گرفتند.
بلخ ،به پایگاه حاکمران [گماشته شده از سوی احمد
شاه درانی-گ ].مبدل گردید .مگر در دیگر خان نشین
ها ،تقریبا در همه جا حکمرانان بومی بر سر کار
ماندند .با این هم ،حاکمیت استیالگران بسیار لرزان
بود و به سال  2222احمد شاه (پس از بازگشت از
خراسان) ناگزیر گردید سپاهیان نو و نیرومندی را آن
23
جا به آن جا گسیل بدارد.
در آینده ،در بلخ همیشه یک پادگان بزرگ افغانی
استقرار داشت .مگر این کار ،باعث آن نشد که بی
درنگ پس از مرگ احمد شاه ،حکمران ازبیک کندز «یوغ
افغانی» را دور بیفگند.
سپهداران تیمورشاه نیز در سه بار لشکرکشی به سوی
کندز نتوانستند به پیروزی دست یابند و تا  2282که
خود تیمورشاه با سپاه بیکرانی به ترکستان جنوبی
آمد[ ،هر چند توانست-گ ].خان کندز را وادار
بگرداند تا باج و خراج بپردازد ،اما نتوانست بیخی
24
این خان نشین را تصرف کند.
راستش ،بلخ و آقچه زیر تسلط شاه افغان مانده بود.
مگر از آن جا به خزانه او حتا یک روپیه هم پرداخت
نمی گردید .وضعیت طوری بود که تیمورشاه نمی توانست
کسی را بیابد که بپذیرد در آن جا به سمت حکمران
کار کند .به گونه یی که فریه می گوید -این موضوع
دستاویزی شده بود برای مخالفان شاه که به ریشخند و
 .22برگرفته از عبدالکریم بخاری ،افغان و کابل ،ص ،1 .و
نیز سراج التواریخ جلد یکم ،ص ،46 .چاپ کابل؛ و نیز
فریه ،تاریخ افغانستان ،ص 14 .به زبان انگلیسی.
 .23برگرفته ازOskar Mann, Quellenstudien, S. 164. :
 .24در باره این که تیمورشاه چه اهمیتی به این پیروزی خود
بر خان کندز می داد ،از روی آن دیده می شود که او نامه
ویژه یی در این باره به کلکته به گورنر جنرال انگلیسی
هند فرستاد .نگاه شود به :
Calender of Persian correspondence, vol. IX, p. 249, No 1156, p. 330. No.
1633
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نیشخند می گفتند« :لوطی های دوره گرد آواره که با
بوزینه ها و دیگر جانوران شان از یک شهر به شهر
دیگر می رفتند ،به شادی ها آموخته بودند که هنگامی
که از آنان می پرسند که آیا می خواهی حکمران بلخ
بر سر خود باد کنند»[25چون-
یا آقچه شوی؟ خاک را
گ ].یورش های پیوسته سپاهیان بخارایی این کشورها
26
را ورشکسته ساخته بود.
جنگ های سال های  2220-2282میان بخارا و افغانستان
که به خاطر تمایل شاه مراد بخاری مبنی بر
بازگردانیدن بلخ زیر حاکمیت بخارا درگرفته بود ،به
ویرانی و تباهی این منطقه انجامید[ .سر انجام-گ،].
برپایه معاهده صلحی که پس از یک رشته جنگ های دراز
27
به امضاء رسید ،بلخ زیر اثر تیمورشاه ماند.
با این هم ،شاهان افغانی تسلط راستین بر خان نشین
های ازبیکی ترکستان جنوبی را هر چه بیشتر از دست
می دادند :مقارن با اوایل سده نزدهم ،کندز ،میمنه،
اندخوی و شبرغان بیخی مستقل بودند .عبدالکریم
بخاری در ص .ص 220-202 .کتابش می نویسد که در عصر
تیمورشاه در اندخوی رحمت هللا خان افشار به نمایندگی
از او فرمانفرمایی می کرد و خطبه به نام تیمورشاه
خوانده می شد .پس از مرگ رحمت هللا خان ،یولدزخان-
پسرش حکمران شد که دیگر به هیچ کسی باج و خراج نمی
پرداخت و بیخی مستقل بود.
[روی هم رفته-گ ،].به جز از شمار معینی از
چارپایان که حکمرانان به کابل می فرستادند ،دیگر
هیچ چیزی آن ها را با شاهان افغان پیوند نمی داد.
حاکمیت والی افغان بر بلخ و آقچه تنها به نام بود
 .25نگاه شود به :فریه ،تاریخ افغانستان.
 .26نگاه شود به :اسقف کیرسانف -اسقف نواپاترسک ،در باره
کشورهای آسیای میانه ،ص -145 .منظور از کشورهایی است که
او از آن ها به سال های دهه  4751بازید کرده بود.
 .27نگاه شود به :زینت تاریخ ها (زیب تاریخ ها) ،حسین
علی ،ص[ )81 .یک نسخه از این کتاب در کتابخانه موزه
تاشکنت موجود است-گ ].و نیز سراج التواریخ ،جلد یکم ،ص.
 ،14چاپ کابل.
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و در عمل قلیچ علی خان-
28
[راستین-گ ].والیت بود.

خان قدرتمند خلم حکمران

برخی از تاریخ نویسان ،بدخشان را نیز شامل متصرفات
احمد شاه می شمارند .مگر ،در واقع ،می توان تنها
سخن از نفوذ کمرنگ و کوتاهمدت شاه درانی بر این
ناحیه بر زبان آورد .لشکرکشی شاه ولی خان -سپهدار
افغانی به بدخشان (در حوالی سال 29)2222به سرنگونی
میر سلطان شاه – حکمران آن دیار انجامید که به
اسارت درآمد و اعدام گردید.
به هر رو ،این بود که دمحم امین خواجه – پسر یکی از
خواجه های کاشغر که از ترکستان خاوری از سوی
سپاهیان امپراتور سین تیسان لون از آن جا رانده
شده بود ،حکمران بدخشان گردید.
غبار ،لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت های افغان
ها و بخاری ها بر سر بدخشان پیوند زده است که درست
نیست30.علت راستین لشکرکشی ،آرزومندی احمد شاه
درانی بود که می خواست در بدخشان همسایه ،حکمرانی
باشد که نسبت به افغانستان حسن نیت و دوستی داشته
باشد .چون میر سلطان شاه که به دست شاه ولی خان
سرنگون شد ،در منازعه در حال وقوع میان احمد شاه و
31
تیسان لون ،آشکارا جانب تیسان لون را گرفته بود.
 .28نگاه شود به الفنستون :ص 179 ،167 ،161 .متن انگلیسی،
در باره بلخ همچون بخشی از متصرفات شاه کابل ،گ .درویل
در کتاب سیاحت به پارس به سال های  ،4141-4148جلد دوم ،ص.
 ،1مسکو ،4181 ،پیوست های جغرافیایی.
 .29این سال را گ .یول در «شرح جغرافیا و تاریخ سرچشمه
های دریای آمو» ،با ویرایش فدچنکو ،ن .و .خانیکف و گ.
یول ،سانکنت پتر بورگ ،4171 ،ص ،6 .می دهد .به گفته کاتب،
لشکرکشی شاه ولی خان به تاریخ  4418ه )4765-4761( .رخ
داده بود .نگاه شود به جلد یکم سراج االخبار ،چاپ کابل،
ص.)87 .
 .30نگاه شود به :غبار ،احمد شاه بابای افغان ،بخش .19
 .31در این باره نگاه شود به« :در باره برخی از وقایع
بخارا ،خوقند و کاشغر» -یادداشت های میرزا شمس بخاری،
چاپ سنگی ،با ترجمه و تحاشی و تعالیق و .و .گریگوریف،
قازان« ،4164 ،یادداشت های علمی دانشگاه قازان» ،کتاب ،4
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 ،4164ص .ص( 19 ،11 .این کتاب در تهران با مقدمه جناب
آقای عشیق چاپ شده است) و نیز همچنین :بایگانی سیاست
خارجی روسیه« ،مسایل اوغانستان» ،4766-4761 ،پرونده ،4
برگ  14و نیز ی .پیچورین«،توضیحاتی باره چونغر و ترکستان
خاوری» ،سانکت پتربورگ ،4185 ،ص .ص([ .4118 -418 .تا
اوایل سده بیستم کشور ما را در روسیه به نام اوغانستان
یاد می کردند)-گ.].
در همین باره در کتاب روسیه و خاور ،نوشته گروهی از
دانشمندان روسی از دانشکده خاورشناسی دانشگاه سانکت
پتربورگ ،ترجمه آریانفر در ص .ص 441-447 .می خوانیم:
«نابود ساختن خانات جونگار از سوی حکام چینی و تصرف
واحدهای زمینداری قدیم اکسو ،کاشغر ،ختن ،یارقند و برخی
دیگر در پایان سال های دهه پنجاه سده هژدهم منجر به
دگرگونی های چشمگیر سیاسی در این بخش آسیا گردید.
خیزش باشندگان آن به رهبری خاندان مشهور خواجه ها سرکوب
گردید .خواجه های گریخته در آغاز به پامیر خاوری و سپس
به بدخشان (متصرفات کهستانی دشوار گذر واقع در ساحه
همنام استان شمال خاوری افغانستان و منطقه خودگردان
بدخشان کوهستانی جمهوری تاجیکستان) به دست فرمانروایان
بومی مسلمان کشته شدند .که به عنوان سپاسگزاری در ازای
این از امپراتوری چین حق بازرگانی بدون عوارض را با چین
به دست آوردند.
گستره جویی چین در این نواحی آسیا که به گونه سنتی از
سوی باشندگان بومی و فرمانروایان آن به عنوان «داراالسالم»
ارزیابی می گردید ،منجر به پرتنش شدن مناسبات میان دولت
درانی ،دولت های آسیای میانه و امپراتوری تسین گردید.
احمدشاه درانی که توانایی بهره برداری از شعار دفاع از
اسالم را داشت ،و آن را کامیابانه در روند لشکرکشی های
استالگرانه خود (به ویژه در هند) به کار می برد ،این فرصت
را فروگذار نکرد تا از اوضاع سود نجوید و در آغاز سال
های شصت سده هژدهم آغاز به آماده گیری کرد به لشکرکشی
بزرگ برای آزادسازی مسلمانان همباور خویش از دست چینی
های کافر.
از فرماندهان روسی واقع در خط سیبری ،در دشت های
اورنبورگ ،سوداگران روسی بازدیدکننده از باشقیرستان ،از
کوچیان قزاق و خان نشین های آسیای میانه اطالعات پراگنده
و نه همیشه موثق در باره این رخدادها و تاخت و تاز ممکنه
افغان ها بر چینی ها آغاز به رسیدن به پتربورگ کردند.
وزارت خارجه امپراتوری روسیه به گورنر استان های جنوبی و
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حاکمیت احمد شاه در بدخشان حتا در هنگام حکمرانی دمحم
امین هم تنها به نام بود32.پس از درگذشت او که پسر
میر سلطان شاه اعدام شده ،به قدرت رسید ،نفوذ
شاهان افغان به صفر تقرب کرد.
خاوری رهنمود داد تا هر گونه اطالعات ممکنه را در باره
اوضاع نظامی -سیاسی در این بخش آسیا گرد آوری نماید.
در ماه دسامبر  4761به گورنر استراخان دستور داده شد
نماینده روسیه را به افغانستان گسیل دارد تا اوضاع پدید
آمده را به چشم سر ببیند و با امپراتوری درانی مناسبات
دیپلماتیک برپا نماید و به فرمانروای افغانستان در صورت
آغاز جنگ میان او و چین وعده پشتیبانی دهد و راه های
بازرگانی را از روسیه از طریق ایران و افغانستان به هند
شناسایی نماید.
بوگداسر اصالنیان (از ارمنی های قره باغ که در ارتش روسیه
زیر فرمان کپتان سروان سواره نظام خدمت می کرد ،و ایران
را دیده بود و زبان پارسی را خوب می دانست ،و در جوانی
نزد یک سوداگر هندی به عنوان فرمان بر (مباشر) کار می
کرد ،و در وفاداری اش به میهن تازه اش -روسیه تردیدی
نبود) به سمت نماینده تعیین شد .اصالنیان (معروف به
اصالنف) با برآمدن از آستراخان در آغاز  4761و با پشت سر
گذاشتن محرومیت ها و خطرات فراوان در راه ،پاییز همان
سال از طریق ایران به هرات رسید .چون فرمانروای
افغانستان – احمد شاه درانی در آن هنگام سرگرم لشکرکشی
به هند بود ،اصالنیان نتوانست با او دیدار نماید.
او با حضور در قلمرو ایران و افغانستان ،وضعیت بازرگانی
را در هر دو کشور بررسی و اطالعاتی را در باره مناسبات
سیاسی ایران -افغانستان گرد آوری نمود .اصالنف روشن ساخت
که برپایی پیوندهای مستقیم روسیه-هند از طریق قلمرو
ایران و افغانستان در آن برهه امکان پذیر تصور نمی گردد(
به خاطر دوری راه ها و یورش های پیهم ترکمن ها بر کاروان
های بازرگانی در ایران خاوری) .او روشن ساخت که جنگ با
چین دیگر در برنامه های شاه افغان که سرگرم لشکرکشی
اشغالگرانه در هند است ،شامل نمی گردد.
در
اصالنف
بوگداسر
هیات
گانکوفسکی،
از:
(برگرفته
افغانستان به سال  // ،4761مجله «خاورشناسی» ،4519 ،شماره
دوم ،ص .ص-)17-18.گ.
( .32نگاه شود به :ای .مینایف ،اطالعات در باره کشورهای
حوضه علیای رود آمو ،سانکت پتربورگ ،4175 ،ص)451.
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ایروین (عضو هیات الفنستون) می گوید که «بخش شمال
خاوری مرز افغانستان ،روی کوه هایی می گذرد که
افغانستان را از کشمیر و بدخشان جدا می نمایند».
یعنی بدخشان را بیرون از گستره افغانستان می
33
گذارد.

از آن چه که حسین علی در ص 2 .کتاب زینت تاریخ ها
خاطرنشان ساخته است ،در باره آن که احمد شاه دسته
هایی رزمی یی را از کشم در لشکر خود شامل گردانیده
بود ،می توان برداشت کرد که این منطقه بیرون از
قلمرو میر بدخشان بوده است و بخش شمال خاوری مرز
«افغانستان» 34در آن هنگام روی خطی می گذشت که
تقریبا با مرزهای کنونی والیت قطغن 35منطبق می گردد.
 ...بازماندگان احمدشاه در شمال ،در سرزمین های
ازبیک نشین ترکستان جنوبی ،تنها بلخ و آقچه را زیر
حاکمیت تیولی(به پیمانه چشمگیری به نام) داشتند.
دیگر خان نشین های این ناحیه در عمل مستقل بودند.
حتا در اواخر زندگی خود احمد شاه.
با فروپاشی امپراتوری درانی ،برخی از والیات آن از
سوی همسایگان نیرومند گرفته شده بود و برخی هم
مستقل شده بودند .خود مناطق افغانی(پشتونی) که به
چند بخش تقسیم شده بود ،محمل گستره جویی مستعمراتی
انگلیسی ها گردیده بود .متحد شدن برخی از زمین های
33

.Irwin, Memoir on the climate, soil, produce, and husbandry of
Afghanistan and neighbouring countries, jornal of the Asiatc society
of Bengal, vol. VIII- IX, Calcutta, 1839, 1840, p. 739
 .34روشن است که دولت درانی را نمی توان افغانستان
خواند .زیرا در هیچ کتاب تاریخ به چنین نامی یاد نشده
است .خود احمد شاه هم دوست داشت خود را پادشاه ایران
بخواند .شاعران نیز وی را همو شاه ایران می خوانده
اند .با این هم ،بسیاری از پژوهشگران معاصر ،یا حسب
عادت یا با عطف به گذشته نمودن این نام ،گستره دولت
درانی را افغانستان می خوانند-.گ.
 .35در هنگام نوشتن کتاب ،هنوز تقسیمات اداری نو کشور به
میان نیامده بود و حکومت اعلی قطغن و بدخشان در شمال
خاوری وجود داشت-.گ.
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افغانی در کشور واحد تنها در میانه های سده نزدهم
در اوضاع نو تاریخی رخ می دهد».
به گونه یی که دیده می شود ،دولت درانی از همان
آغاز بنیاد درستی نداشته است و فروپاشی آن امری
ناگزیر بوده است .ما در این باره در کتاب نخست

«لحظه های از یاد رفته تاریخ دیپلماسی افغانستان:
آغاز بازی بزرگ ،فروپاشی امپراتوری درانی و
پدیدآیی افغانستان» که هنوز آماده چاپ نشده است،
به تفصیل نگاشته ایم و چون نوشته دست داشته گنجایش
روشنی افگنی بیشتر پیرامون موضوع را ندارد ،در این
جا به همین بسنده می کنیم.
دالیل بیرونی:
ناگفته پیداست که کارگردانی انگلیسی ها (که در این
هنگام بخش بزرگی از هند را گرفته بودند و برای
مصوون نگه داشتن این مستعمره خود از خطر تهاجم
سایر امپراتوری های اروپایی مانند فرانسه ناپلیونی
و روسیه تزاری می خواستند دولت بیمار درانی را از
درون فرپاشنده و بر ویرانه های آن چند خان نشین و
امیر نشین و سردار نشین و بیگ نشین پراگنده و از
هم گسیخته متخاصم با هم به وجود بیاورند) از پشت
پرده ،روند فرپاشی این امپراتوری را سرعت بخشید.
«ناُ
پلیون با ریختن برنامه هایی برای هند در پایان
سده هژدهم ،با فرمانروایان سردارنشین های مستقل
هند (میسور ( ،)Mysoreحیدرآباد ،گوالیور ()Gwalior
و )...تماس هایی برپا نمود و به آن ها وعده
فرستادن نیرو برای مبارزه با بریتانیایی ها را
داد .مقارن با این زمان ،مربیان فرانسوی ،ارتش این
سردارنشین ها را آموزش می دادند.
بهانه برای یورش قریب الوقوع فرانسه به هند،
درخواست کمک تپو سلطان -حاکم استان میسور ،برای
کمک در مبارزه در برابر بریتانیا بود .در همان
زمان ،به سال  ،2222تیپو سفیری نزد شاه زمان با
برابر
در
(جهاد)
مقدس
جنگ
آغاز
فراخوان
استعمارگران انگلیس فرستاد .مگر ،ناپلئون در آن
هنگام به سختی می توانست مصر را نگهدارد و یارای
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پرداختن به هند را نداشت و شاه زمان که به سال 2228
او چهار بار به
به پنجاب حمله کرده بود (سر هم
هند لشکر کشیده بود)؛ نیز ناگزیر به عقب نشینی
گردید .در نتیجه ،انگلیسی ها با داشتن برتری عددی
و فنی بر سردار نشین های پراگنده و از هم گسیخته
هند ،به گستره جویی بیشتر استعماری در این کشور
ادامه دادند .با این حال ،ناپلئون پسان ها با
امضای پیمان  2802با پارس ،به برنامه های خود باز
گشت ،مگر طرح های او برای حمله به هند تحقق
نیافتند.
روسیه نیز تالش می ورزید از اوضاع پدید آمده در
امپراتور
منطقه ،بهره برداری نماید .در سال2802
پاول یکم یگان هایی از نیروهای قزاق را به سوی هند
گسیل داشت .زاگورودنیکوا -پژوهشگر معاصر روسی می
نویسد« :پاول یکم ،با گسیل قزاق های ُ
دن به ماموریت
(اکسپدیسیون) ،می توانست نقشه های چاپ روسیه را
تنها تا خیوه به دسترس آن ها بگذارد .مسیر و
اقدامات بعدی را می بایستی و .پ .اورلف -جنرال
سواره نظام -فرمانده این راهپیمایی از روی نقشه
های انگلیسی یا فرانسوی که در دسترس داشت ،تعیین
می کرد.
امپراتور هدف راهبردی -تصرف هند را پیش روی خود
قرار داده بود .مگر طرح امپراتور پاول تقدیر نبود
الکساندر یکم که جانشین اوشده بود،
تحقق بیابد.
راه
نیمه
از
ها
قزاق
یافته
تشکل
واحدهای
بازگرداند ،اما از جایی که آن ها هر چه بود پیشروی
خود را به سوی مرزهای امپراتوری آغاز نموده بودند،
می توان چنین ارزیابی کرد که این مارش بدون طرح
1
روشنی به راه انداخته شده بود».
ِف ( -(A. Snesarevخاورشناس نامور در باره این
سنیساری
چنین می نویسد:
لشکرکشی در اوایل سده بیستم
«ممیزه اواخر سال ،2800گسیختن ما از انگلستان بود.
 21جنوری  2802جنرال ارلف -سرکرده ( )Atamanسپاهیان
قزاقُ 1
دن  -نامه خاصی از پاول یکم -امپراتور گرفت
که در آن به او فرمان داده شده بود به اورنبورگ
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برود و از آن جا از سه مسیر از راه بخارا و خیوه
به سوی رود سند یورش ببرد .به وی پیشنهاد شده بود
همه کارخانه ها و موسسات انگلیسی را در هند نابود
کند ،متصرفات ستمدیده و در بند را آزاد سازد و جای
انگلیسی ها را در آن سرزمین بگیرد و مسیر بازرگانی
را به سوی روسیه بگرداند».
روشن است که قزاق ها با 11000نفر و
نموده بودند .مگر هنوز به اورنبورگ
مرگ پاول و فرمان پادشاه
که پیک
استقرار
های
پادگان
به
بازگشت
36
دریافتند.

 12توپ مارش
نرسیده بودند
نو را برای
خود
دائمی

به هر رو ،آن چه انگلیسی ها را پریشان ساخته بود،
قبایل جنگجوی کوچروی بود که در گستره میان هندوکش
و سند بود و باش داشتند .هنوز هم دولت درانی به
رهبری زمان شاه برای آن ها تهدید بزرگی به شمار می
رفت .از سوی دیگر ،افتادن قبایل جنگجو به دست

فرانسوی ها یا روس و یا هم ایرانی ها می توانست
خطری جدی یی برای انگلیسی ها داشته باشد .از این
 .36تاریخ نویسان روسی هماره این لشکرکشی را به باد نکوهش
کرفته اند .برای نمونه نگاه شود به  :ویکتور کارگون،
روسیه و افغانستان :سیر تاریخی ریختیابی سیمای روسیه در
افغانستان ،ترجمه آریانفر « :در واقع ،ناسنجیدگی طرح
لشکرکشی ،گنگ بودن اهداف نهایی آن ،ناآشنایی با اوضاع
جغرافیایی ،تاریخی و ملی منطقه ،که از راه آن مسیر
آشکارا آن را محکوم به
پیشروی نیروهای قزاق می گذشت،
شکست می گردانید .روشن است که مارش نیروهای روسی از راه
خاک افغانستان صورت می گرفت و روشن نبود که افغان ها به
چنین اقدامی چگونه واکنش نشان می دادند ،به ویژه با توجه
به آن که موضوع با آن ها هماهنگ نشده بود.
می توان تنها گمان زد که حاکمان افغان که درگیر کشاکش
های درونی بودند ،بعید بود از برنامه های گستره جویانه
امپراتور روسیه پشتیبانی می کردند .پاول ،درست مانند
ناپلئون ،شاید هنوز در آن هنگام در اندیشه تصرف هند و
مبدل ساختن آن به مستعمره روسیه نبود .به احتمال زیاد،
هدف نزدیک او تضعیف مواضع بریتانیای توانمند در خاور و
جلوگیری از گستره جویی استعماری بیشتر آن بود».
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رو بر آن شدند تا امپراتوری
37
امپراتوری درانی را سرعت بخشند.

روند

فروپاشی

در این هنگام در ایران ،پس از نزدیک به نیم سده
آشفتگی ،دولت نیرومندی به رهبری آقا دمحم خان قاجار
به میان آمده بود .میانه زمان شاه با قاجارها نیز
خوب نبود .چیزی که در واژگونی پادشاهی او نقش مهمی
را بازی کرد.
38

آقای بهمنی قاجار در کتاب «ایران و افغانستان»
استراتیژی آقا دمحم خان را در این هنگام بسیار خوب
پرداز نموده است .او می نگارد« :آقا دمحم خان در صدد
مطیع ساختن کلیه خان ها و امیران سرکش خراسان،
تنبیه ترکمان ها و امیر بخارا ،تسلط مجدد بر مرو و
نیز توسعه حدود شرقی ایران حد اقل به وضعیت عصر
صفوی بود که این مساله او را به مقابله با حکومت
ابدالی نیز ناگزیر می کرد.
 .37فلسفه تبر تقسیم پشتون ها به دو بخش در چهارچوب دو
دولت (نیمی در دولت سیک و پسان ها هند بریتانیایی و نیمی
در دولت مصنوعی یی که به وجود آوردند و نام آن را
افغانستان گذاشتند) ،نیز بر همین اصل اتنوپولیتیک استوار
است .انگلیسی ها به ویژه از اتحاد پشتون های جنگجو و
آزادی دوست چه میان خود شان و چه با ایرانی ها و در کل
اتحاد ایران و سرزمین های افغانی آن هم زیر حمایت روسیه
هراس داشتند .از همین رو ،سرنوشت پشتون های خاوری (وزیری
را از
ها ،مسعودها ،توری ها ،افریدی ها ،ختک ها و)...
پشتون های باختری (درانی ها و غلزایی ها و )...جدا
ساختند تا بتوانند هر یک را به آسانی رام ساخته و به دام
بیندازند.
هدف راهبردی انگلیسی ها از تقسیم پشتون ها در دو نوار
جیواستراتیژیک ،کشیدن دیوارهای استوار پدافندی برای
جلوگیری از رسیدن روس ها به آب های گرم بود .یکی از دالیل
تشکیل کشور پاکستان در آستانه برآمدن انگلیسی ها از
نیمقاره هند هم درست همین موضوع گردید .رویدادهای آینده
در سده های بیستم و بیست و یکم ،این دور اندیشی اندیشه
پردازان سیاسی انگلیس را برای حفظ منافع شان در منطقه،
بارها به اثبات رساند.
 .38نگاه شود به :بهمنی قاجار ،ایران و افغانستان ،چاپ
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه ایران،4116 ،
ص.ص97-99 .
84

شاه جدید ایران در بدو امر ترکمان های گوکالن را
سرکوب کرد و پس از آن ،رو به سوی مشهد آورد .در
خبوشان (قوچان) امیران زعفران لو ،کرد و بیات به
حضور آقا دمحم خان رسیدند تا اطاعت خود را از او به
اثبات برسانند .در پی آن ،آقا دمحم خان بدون هیچ
مقاومتی وارد مشهد گردید .نادر میرزا از مشهد
گریخت و شاهرخ نیز همراه خانواده اش به او تسلیم
شد.
آقا دمحم خان در مشهد افزون بر تصاحب جواهر نادری،
توانست نظم و امنیت را به این شهر باز آورده و از
حمالت عوامل امیر بخارا به این شهر جلوگیری نماید.
وی همچنین تعدادی از امیران خراسان مانند جعفر خان
بیات -حاکم نیشابور و ابراهیم خان کرد شاملو -حاکم
اسفراین را به تهران تبعید کرد .در مدت اقامت آقا
دمحم خان در مشهد ،اسحاق خان قرایی و برادر دمحم خان
هزاره اویماقیه نیز نزد او آمده و به دولت جدید
ابراز اطاعت کردند.
آقا دمحم خان برای تصرف مرو نیز نامه یی به شاه
مرادخان امیر بخارا نگاشته و با تهدید وی از او
خواست تا مرو را به کارگزاران دولت ایران سپرده و
از هر گونه خرابکاری در خاک خراسان اجتناب
نماید39.به نظر می رسد تعلل امیر بخارا در پاسخگویی
به نامه آقا دمحم خان ،شاه ایران را بر آن داشته بود
تا با لشکرکشی به بخارا ،شاه مراد خان را سرکوب
نماید.
حضور آقا دمحم خان در مشهد ،شاهزاده محمود ابدالی
حاکم هرات را نیز به اطاعت از وی مجبور کرده بود.
با این حال ،آقا دمحم خان به این مساله بسنده نکرد و
برای اعمال حاکمیت دولت خود در مناطق بیشتری از
خراسان به شاه زمان نامه دوستانه یی نگاشته از وی
خواست تا ایالت بلخ را به دولت ایران واگذار نماید
که این درخواست آقا دمحم خان مورد پذیرش شاه زمان
 .39میرزا دمحم تقی سپهر( ،لسان الملک) ،ناسخ التواریخ،
تهران ،چاپ سنگی 4871 ،ق ،.جلد .4
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قرار گرفت 40.و وی با گسیل داشتن سفیری به نام گدو
خان به نزد آقا دمحم خان در برابر دریافت دوصد هزار

 .40دکتر مدنی در ص 61 .تاریخ تحوالت سیاسی ایران در این
باره نوشته است «آقا دمحم خان بعد از الحاق خراسان به
متصرفات خود ،دمحم حسن خان قراگوزلو را به دربار زمان شاه
فرستاد و از وی خواست بلخ را به ایران واگذار کند و با
وی علیه خوانین ترکستان متحد شود .زمان شاه تقاضای اول
او را با دریافت دو صد هزار تومان پذیرفت و تقاضای دوم
را را بال جواب گذاشت.

استاد علی اصغر شمیم در کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار
در ص 17 .در این زمینه چنین نگاشته است...« :شاه قاجار
خیال داشت با زمان شاه متحد شده ،بخارا را از تصرف
بیگانگان خارج کند .لذا از مشهد دمحم حسن قراگوزلو را روانه
کابل نمود تا فتوحات او را در خراسان به پادشاه کابل
گوشزد و از او تقاضا کند که بلخ را به عمال ایران
واگذارد و در قلع ازبکان و اتباع میر معصوم با وی مساعدت
نماید .زمان شاه پیشنهادهای سفیر ایران را پذیرفت و او
را با گدو خان نامی از امرای خود به مشهد روانه کرد و
برادر او محمود نیز که حاکم هرات بود ،روابط دوستی با
شاه قاجار برقرار ساخت و بدین ترتیب شاه از جانب امرای
افغانستان که ممکن بود در امور بخارا دخالتی بکنند،
آسوده خاطر و مصمم به دفع بیگجان گردید .ولی در همان
ایام خبر رسید که سپاه روسیه به دربند نزدیک شده و قوای
آن دولت برای حمله به سرحدات آذربایجان از راه قفقاز در
حال حرکت است»....

داکتر یوسف حقیقی ،در ص .ص 491 -498 .کتاب «افغانستان و
ایران» در زمینه چنین نگاشته است ...« :آقا دمحم خان سفیری
به نام دمحم حسن قراگوزلو را با نامه یی «خلعت خاصیت محتوی
بر بشارت تسخیر خراسان و اظهار خواهش تفویض بلخ» به سوی
زمان شاه «فرمانفرمای دارالملک کابل» و رسولی به نام
اسماعیل آقا مکری یساول را نیز با «مراسله الفت دالله» و
«منشوری مهر انگیز» به جانب محمود برادر زمان شاه و
«صاحب اختیار هرات» روانه کرد (نگاه شود به :تاریخ
دمحمی(احسن التواریخ) ،انتشارات امیر کبیر ،4174،ص.).815 .
وی در نامه خود به زمان شاه ضمن درخواست استرداد مناطقی
همچون بلخ ،میمنه ،هرات و فراه -به عنوان بخشی از خاک
اصلی ایران -خواهان همکاری او در خارج ساختن بخارا از
دست خوانین ازبک شده بود .زمان شاه بعد از گفتگوهای
فراوان با سفیر آقا دمحم خان ،حاضر به واگذاری بلخ به ایران
در قبال دریافت دوصد هزار تومان پول به منظور تهیه اسباب
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جنگ بر ضد کفار هندی شد و گدو خان بارکزایی را به منظور
اجرای مفاد این توافق نامه روانه دربار قاجار کرد.
عزیز الدین وکیلی پوپلزایی در ص 61 .کتاب «دره الزمان فی
تاریخ زمان شاه» ،نام این سفیر را گدا دمحم خان ذکر نموده
است که به لهجه قندهاری گدو خان خوانده می شده است.
لرزان بودن موقعیت زمان شاه ،از دالیل اصلی موافقت او با
این امر بود و گر نه وی پیشتر با پناه دادن به نادر
میرزا تصمیم گرفته بود به بهانه حمایت از او به خراسان
لشکر بکشد .یکی از دالیل لرزان بودن حکومت زمان شاه در
این برهه از زمان (به گفته سید قاسم رشتیا) ،اختالف بین
دو شخصیت صاحب نفوذ عمده دربار او یعنی پاینده دمحم خان و
وفادار خان بود .زمان شاه که به تشکیل حکومت مرکزی تمایل
داشت ،با نفوذ کسانی همچون پاینده خان که حکومت ملک
الطوایفی را می پسندید ،مخالف بود .به همین دلیل وفادار
خان را که با سیاست هایش موافق بود ،به وزارت برگزید.
این انتخاب باعث حمایت پاینده دمحم خان و فرزندانش از
محمود-رقیب اصلی زمان شاه شد.
[شهزاده-گ ].محمود -حاکم هرات نیز با اظهار اطاعت از آقا
دمحم خان تصمیم به همکاری با وی گرفت و در همین راستا دستور
داد در هرات خطبه به نام پادشاه ایران بخوانند و سکه به
نام او ضرب کنند( .نگاه شود به عباس مخبر ،مرزهای
ایران) ،تهران ،کیهان ،4181 ،ص.)81 .
 ....آقا دمحم خان در شرایطی که بعد از تصرف مشهد و تسلیم
کردن شاهرخ ،خود را برای سفر به بلخ و تصرف مرو و حمله
به بخارا آماده می ساخت ،از یورش جدید سپاه کاترین دوم
به منطقه قفقازیه آگاهی یافت .او که دفع این تجاوز را
مقدم بر حمله به ترکستان می دانست ،با به جای گذاشتن
بخشی از نیروهای خود در خراسان ،با شتاب هر چه تمامتر به
سوی تهران حرکت کرد تا نیروی کافی برای مقابله با روسیان
جمع آوری کند( .نگاه شود به  :اوری ،د کمبریج هیستوری آف
ایران ،جلد هفتم ،ص ،414 .به زبان انگلیسی)
در آستانه حرکت
افغان «به شرف
نامه زمان شاه
حشمت و اقتدار
خویش و فرمایش»
اوری ،همان جا).
87

آقا دمحم خان به سوی جبهه قفقاز ،گدو خان
تقبیل بساط سپهر قیاط مستفیض» گردیده،
را که «مشعر بر تهنیت خراسان و ازدیاد
خدیو روزگار و قبول تفویض بلخ از قرار
بود ،از نظر او گذرانید( .نگاه شود به:

[پس از کشته شدن آقا دمحم خان] ..،گدو خان در بازگشت به
کابل ،در گزارشی مغرضانه و به دور از واقعیت ،به زمان
شاه گفته بود که...« :تمام قشون پادشاه ایران ،مردمانی
هستند تن پرور و بی هنر و راحت طلب و پریشان حال و گمانم
آن است که اگر اعلیحضرت پادشاهی یک دسته از قشون افغانی
را که مشتمل بر دوازده هزار باشد ،به مملکت ایران
بفرستد ،تمام سپاه ایران تاب مقاومت نیاورده ،هزیمت
یابند»( .نگاه شود به تاریخ احمد شاه درانی ،ص) .466 .
[روشن است چنین چیزی بسیار به دور از واقعیت بود .شاید
گدا خان با دیدن سپاهیان درباری نمایشی تهران به برداشت
نادرستی رسیده بود .کسانی که با تاریخ ایران آشنایی درست
دارند ،نیک می دانند که تیر پشت نیروهای نظامی ایران را
عشایر لر و کرد و بختیاری و آذری و قشقایی و ترکمن می
سازند ،نه لشکریان درباری تهران و همانا همین جنگاوران
قبیله یی اند که در همه جنگ ها پاسداران مرزهای ایران
بوده اند-.گ].
زمان شاه زیر تاثیر این گونه گزارش ها ،موقعیت را برای
گسترش سلطه خود بر خراسان مناسب دید .وی ترجیح داد این
کار را با حمایت از سلطه نادر میرزا بر مشهد آغاز کند.
حافظ شیر دمحم خان -وزیر شاه زمان ماموریت یافت از عباس
میرزا و نادر میرزا -نبیره های نادر افشار -برای دستیابی
به مشهد حمایت نماید .در نتیجه حمایت این وزیر ،نادر
میرزا توانست مشهد را تصرف کرده ،اداره کامل آن را به
دست گیرد.
محمود -برادر زمان شاه هم که مقارن درگذشت آقا دمحم خان در
هرات دم از استقالل زده و مردم این شهر را علیه حاکمیت
زمان شاه شورانده بود ،با واکنش شدید برادر مواجه شد.
زمان شاه یکی از سرداران خود را مامور رویارویی با محمود
کرد .سپاهیان محمود که به طور ضمنی «به کابلشاه زبان
داده ،بل که دل نهاده بودند» ،بدون جنگ به نیروهای زمان
شاه پیوستند( .نگاه شود به نوری« ،اشرف التواریخ» ،برگه
.)65
زمان شاه بعد از رانده شدن محمود از هرات ،حکومت این شهر
را به فرزند خود قیصر میرزا سپرد و محمود بعد از این
شکست همراه با برادر و فرزند خود -فیروز و کامران از راه
سیستان و اصفهان روانه تهران گردید و برای سلطه دوباره
بر هرات از فتح علی شاه یاری خواست»( .نگاه شود به سپهر،
ناسخ التواریخ ،ج ،4 .ص.)416 .
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تومان پول
موافقت کرد.

نقد

با

واگذاری

بلخ

به

دولت

ایران

با وجود این ،حمله کاترین -امپراتوریس روسیه به
قفقاز ،آقا دمحم خان را وادار به ترک خراسان برای
مقابله با سپاهیان روسی در قفقاز نمود و وی
نتوانست حاکمیت خود را بر هرات ،میمنه و بلخ اعمال
کرده و نیز امیر بخارا را تنبیه و یا مرو را مسخر
نماید.
شاه ایران پس از خروج از خراسان ،شاهزاده دمحم ولی
میرزا -فرزند ولیعهد خود را به فرمانفرمایی خراسان
منصوب کرد و دستور داد تا وی به همراهی ده هزار
سوار در مشهد اقامت نماید .آقا دمحم در لشکرکشی به
قفقاز ،با وجود موفقیت های نظامی و تصرف شوشی-
مرکز قره باغ در این شهر به دست مالزمانش کشته شد.
پس از کشته شدن وی ،بار دیگر امیران و خان های
خراسان بنای سرکشی و طغیان را گذاردند و نادر
میرزا افشار نیز با حمایت زمان شاه ابدالی که
تعهدات خود به آقا دمحم خان را انجام نداده بود ،مشهد
در نیشابور جعفر خان بیات و در
را تصرف کرد.
سبزوار نیز الهیار خان قلیچه از فرمان دولت مرکزی
سر باز زدند.
در برابر این وضعیت ،فتح علی شاه که پس از قتل
عمویش به شاهنشاهی ایران رسیده بود ،پس از سرکوبی
شورشیان در عراق عجم و آذربایجان در سال  2122ق .به
سوی خراسان حرکت کرد و در این سفر جنگی توانست
حاکمان نیشابور و سبزوار و همچنین امیر گونه خان
زعفرانلو کرد -حاکم خبوشان را به اطاعت از خود
وادار و مشهد را محاصره کند ولی نتوانست مشهد را
بگیرد و پس از مدتی به تهران بازگشت و حاکمان
شهرهای مختلف خراسان نیز بار دیگر به نافرمانی از
دولت پرداختند .این در حالی بود که مدتی پیش از
این لشکرکشی فتحعلی شاه به خراسان ،زمان شاه به
هرات یورش آورد و به حکومت خودسرانه برادرش محمود
در این منطقه پایان داد.
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محمود ،پس از شکست از زمان شاه ،به دربار تهران
پناه آورد و به امر فتح علی شاه ،اسماعیل آقا مکری
و چراغ علی خان نوایی در کاشان به مهمانداری از او
و پسر و برادر وی کامران و فیروز پرداختند.
در سال  2122محمود به طرف هرات حرکت کرد و به دستور
فتح علی شاه ،امیر علی خان حاکم قائنات و امیر حسن
خان طبس به حمایت از او پرداخته و با تجهیز لشکری
برای وی به فراه حمله و پس از شکست دادن سپاهیان
طرفدار زمان شاه که یکی از فرماندهان ارشد آن ها
اسحاق خان قرایی بود ،این شهر را به تصرف در
آوردند.
پس از تسخیر فراه ،محمود به همراهی امیر علی خان
خزیمه ،هرات را محاصره کرد ولی موفق به گشودن این
شهر نگردید و به قائنات بازگشت و محمود نیز شکست
خورده ،از نزدیک هرات فرار کرد و پس از سفری به
بخارا و ناکامی در جلب حمایت شاهمراد بیک ازبیک-
امیر بخارا ،بار دیگر به دربار فتح علی شاه آمد و
تحت حمایت وی قرار گرفت.
در حالی که فتح علی شاه گرفتار ناآرامی خراسان و
یاغی گری بیشتر خان ها و حاکمان این خطه بود و
زمان شاه ابدالی نیز از اجرای تعهدات خود به آقا دمحم
خان باز زده بود و افزون بر آن به حمایت از
سرداران ایرانی همچون اسحاق خان قرایی و نادر
میرزا افشار برای مخالفت با فتح علی شاه اصرار می
کرد.
[در این هنگام بود که] مهدی علی خان بهادر جنگ به
سفارت از کمپانی هند شرقی نزد فتح علی شاه آمد و
شاه ایران را ترغیب کرد تا با زمان شاه جنگ کند.
حکومت انگلیس هند در آن برهه با خطر حمله شاه زمان
به هند رو به رو بود .زمان شاه در آن هنگام بنا به
خواهش مسلمانان هند و با هدف مبارزه با نفوذ در
حال گسترش مراهته به الهور وارد شده بود.
چنین اوضاعی فرمانفرمای انگلیسی هندوستان را بر آن
واداشت تا در پی اتحاد با فتح علی شاه برای جنگ با
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زمان شاه برآید و با ارسال نماینده یی به دربار
فتح علی شاه ،سعی در تحریک وی برای مبارزه با شاه
زمان بنماید.
اما زمان شاه همچنان از پی گیری سیاست های خصمانه
خود در برابر فتح علی شاه و دولت ایران خود داری
نمی کرد و حتا سفیری به نام طره باز خان را نزد
شاه ایران گسیل داشت و از وی خواست تا حدود
نیشابور و مزینان را به کارگزاران شاه سدوزایی
بسپارد 41.این اقدام ،فتح علی شاه را بر آن داشت تا
صراحت محدوده حاکمیت دولت خود
به طور رسمی و با
را برای زمان شاه مشخص و برای او این نکته را روشن
سازد که دولت مرکزی در ایران به وجود آمده که
جانشین شاهنشاهی صفوی است و تمام سرزمین های آن
شاهنشاهی را متعلق به خود می داند.
فتح علی شاه در مراسله یی رسمی در این باره به
زمان شاه اعالم می دارد« :مرو و بلخ و اندخو و
شبرغان و بدخشان و میمنه و هرات و سبزوار و بست و
نیشابور و طبس و قندهار و بامیان و بلوچستان و
سایر مضافات خراسان از ازمنه قدیم در عهود ماضیه و
دوران صفویه موسویه به این ملک موروث مقرره مسند
پیرایه من وابسته بود .چنان که بخواهیم در حالت
انتزاع دولتین به زیر سم ستوران لشکریان بار دیگر
خواهیم آورد».
فتح علی شاه در ادامه این نامه ،با تاکید بر این
که قصد جنگ و خونریزی بیهوده را نداشته و امیدوار
است تا بدون جنگ حاکمیت دولت خود را بر خراسان
اعمال نماید ،به زمان شاه یاد آور می گردد «در
 .41این اقدام زمان شاه در آن برهه حساس و خطرناک که قصد
لشکرکشی به هند را هم داشت و درون کشور هم وضع بسیار
لرزانی داشت ،بسیار شگفتی بر انگیز است .لغزش دیپلماتیک
بزرگی که دشمنی ایران را بر انگیخت و در آینده به بهای
بر افتادن او از قدرت انجامید.
شگفتی بر انگیز این که او در این هنگام توان نگهداری نه
تنها این شهرها ،بل بخش بیشتر کشور خود را هم نداشت .به
ویژه پس از آن که سردار پاینده دمحم خان را کشت ،ارکان دولت
وی نیز لرزان شده بود-.گ.
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مملکت قدیمه ایران زمین چشم حرص و حق تمکین نگشاید
و ننماید زیرا که این ملک محروسه و موروثه من
است ...و حفاظت حدود و شرافت ناموس سلطنت از فرایض
و شرایف انسانی ما بوده».
مراسله فتح علی شاه با واکنش زمان شاه مواجه گردید
و وی شاه قاجار را به مبارزه فرا خواند و از او
خواست تا ادعاهای خود را با شمشیر ثابت بنماید.
این نامه نگاری ها ،فتح علی شاه را ترغیب کرد تا
برای دومین بار به خراسان لشکرکشی کرده و با سرکوب
خان ها و حاکمان سرکش این سرزمین ،مقدمات یک
رویارویی بزرگ با شاه زمان را فراهم کند .اما این
سفر جنگی فتح علی شاه نیز راه به جایی نبرد و وی
که همچنان با تهدید های گوناگونی در مناطق دیگر
ایران رو به رو بود ،ناچار به تهران بازگشت.
در پی این وقایع ،دولت انگلیس ،سر جان ملکم را به
سفارت به دربار فتح علی شاه گسیل داشت و وی موفق
شد با دولت ایران معاهده های سیاسی و تجاری را
منعقد نماید.
 ...عهد نامه ایران و انگلیس در شرایطی بود که
به رهبری پل (پاول) و فرانسه به
روسیه تزاری
سروری ناپلیون در اندیشه مبارزه با انگلیس و حتا
حمله به هند و نابودی حاکمیت انگلیس بر این کشور
بودند و زمان شاه چنان چه پیشتر از این هم گفته
شد ،در صدد لشکرکشی به هند بود.
عهدنامه ایران و انگلیس در چنین اوضاعی برای
انگلیس ها بسیار رضایت بخش و مفاد آن که حاوی
ممانعت ایران از حمله زمان شاه و فرانسه به هند
بود ،تهدیدات مهمی را از دولت انگلیسی هند رفع می
کرد .با وجود این ،به نظر می رسد این معاهده تاثیر
چندانی عملی در سیاست های دولت ایران نداشت و فتح
علی شاه بدون توجه به چنین عهد نامه یی ،سیاست های
قبلی خود را تعقیب می کرد.
در باره حمایت از شاهزاده محمود نیز چنانچه پیش از
این اشاره شد ،فتح علی شاه قبل از مذاکره با سفیری
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از انگلستان و حتا پیش از ورود مهدی علی خان بهادر
جنگ به ایران ،از محمود حمایت کرده و به سرداران
خود دستور داده بود تا محمود از برای پیروزی بر
زمان شاه پشتیبانی کنند و با توجه به چنین سایقه
یی و افزون بر آن مناسبات خصمانه زمان شاه با فتح
علی شاه و نامه نگاری هایی که شرح آن رفت ،حمایت
فتح علی شاه از تالش محمود برای براندازی زمان شاه
طبیعی و بنا به اذعان خود مهدی علی خان بهادر جنگ-
اولین سفیر فرمانفرمای انگلیس هند در دربار فتح
علی شاه ،بدون تحریک انگلیسی ها انجام شدنی بود.
به هر رو ،در سال  2122ق .سومین و مهم ترین سفر
جنگی فتح علی شاه به خراسان صورت گرفت و در همین
سفر بود که بیشتر حاکمان و خان های خراسان از شاه
اطاعت کردند و مشهد نیز بار دیگر محاصره گردید.
ولی فتح علی شاه به درخواست میرزا مهدی مجتهد از
تصرف با قهر و غلبه مشهد منصرف گردیده و حتا خود
نیز به تهران بازگشت و ادامه محاصره را به شهزاده
دمحم ولی میرزا فرزند چهارم خود واگذاشت که وی سر
انجام در رمضان  2128توانست مشهد را تسخیر کرده و
بدین وسیله حاکمیت دولت مرکزی را بر قسمت های
وسیعی از خراسان تثبیت نماید.
پیش از این وقایع هم در سال  2122ق .شاهزاده محمود
سدوزایی با حمایت فتح علی شاه بار دیگر به سمت
قندهار حرکت کرده و این بار با استقبال خان ها و
روسای طوائف افغان که از زمان شاه ناراضی بودند،
رو به رو شد و توانست زمان شاه را از سلطنت خلع
کرده و دستور بدهد تا وی را نابینا کنند.
در خلع زمان شاه ،افزون بر حمایت فتح علی شاه از
محمود سدوزایی ،نقش خان های بارکزایی و در راس آن
ها وزیر فتح خان نیز که پدرش -سردار پاینده خان
بارکزایی به وسیله شاه زمان اعدام گردیده بود،
42
حائز اهمیت زیادی بود».

 .42نگاه شود به :بهمنی قاجار
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به هر رو ،چنانی که دیده می شود ،درگیری زمان شاه
با برادرش محمود از یک سو ،با خاندان بزرگ و
بانفوذ بارکزایی از سوی دیگر (که به ویژه پس از
کشته شدن سردار پاینده دمحم خان بسیار تیره شده بود و
به آن انجامیده بود تا پسران او به رهبری وزیر فتح
خان به پشتیبانی از شهزاده محمود بپردازند) و بازی
نه چندان موفق او در بهره گیری از اوضاع تیره و
تار ایران پس از کشته شدن آقا دمحم خان قاجار از سوی
دیگر (که منجر به دشمنی میان او فتح علی شاه
گردیده بود) ،او را در وضع بسیار دشواری قرار داده
بود.
درست در همین هنگام بود که دست ماهر دیپلماسی
انگلیس از آستین بیرون برآمد و توانست با فتح علی
شاه همدست شده و به یاری او زمان شاه -بزرگترین
دشمن خود را به راحتی به دست برادرش محمود و
خاندان پر شاخ و برگ بارکزایی به رهبری وزیر فتح
خان از میان بردارد.
در این جا باید به یک نکته دیگر هم باید توجه
پاول (پل)
کرد :در آن هنگام ،روابط ناپلیون با
یکم روسیه بسیار نزدیک بود و برای لشکرکشی باهمی
به هند به توافق رسیده بودند .نزدیکی روسیه به
ناپلیون ،دست این کشور را برای تاخت و تاز به
ترکیه و ایران باز نموده بود و درست در همین
اوضاع ،ایران هم به اتحاد با انگلیس نیاز داشت.
این بود که زمینه برای امضای نخستین قرار داد میان
دو کشور فراهم گردید و شاه ایران که در رویارویی
با روسیه ،به شدت نیازمند یاری انگلیس بود ،به
خواست آن کشور مبنی بر کنار زدن زمان شاه پاسخ
مثبت داد.
داکتر مدنی در جلد یکم تاریخ تحوالت سیاسی در ص202 .
می نویسد« :خطر برای انگلیس بسیار جدی بود.
ناپلیون در  2800قدرت بی سابقه یی داشت .او در بهار
آن سال از کوه های آلپ گذاشت و امپراتوری اتریش را
شکست داد .به طوری که جنرال مالس فرمانده قوای
اتریش در وضع تسلیم شرایط ناپلیون را پذیرفت .پاول
یکم امپراتور روسیه که با ارتش بیکرانی به
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فرماندهی سوورف در ایتالیا در برابر ناپلیون
جنگید ،پس از [دادن] چهل و پنج هزار نفر تلفات،
روسیه عقب نشینی کرد و قسمت دیگری از قوای او
در اختیار انگلیس بود و برای تصرف هند تالش
نمودند ،یا کشته شدند و یا به اسارت درآمدند.

می
به
که
می

پاول که حریف را این چنین نیرومند یافت ،جذب او شد
و راه اتحاد با ناپلیون را در پیش گرفت .پاول و
ناپلیون هر دو می دانستند که حکمرانان داخلی
هندوستان با استقرار سلطه انگلیس بر آن سرزمین
مخالف اند و یک حمایت خارجی می تواند آن ها را در
قیام علیه انگلیس موفق سازد .بنا بر این ،موافقت
کردند به هند حمله نمایند .در جنوری 2800پاول اول
فرمانی صادر کرد و پرنس اورلف را مامور حمله به
هند ساخت».
استاد علی اصغر شمیم در ص .ص 22 -28 .کتاب تاریخ
تحوالت سیاسی ایران می نویسد :پس از آن که
«انگلستان در جنگ های دریایی نیروی فرانسه را
نابود ساخت ،ناپلیون برای آن که قوای دریایی آن
دولت را از آب های اروپا دور سازد و در صورت امکان
به جزایر بریتانیا حمله برد ،نقشه ای طرح کرد به
این ترتیب که سپاه فرانسه به کمک عثمانی و از راه
ایران به هندوستان حمله ببرد .در این صورت،
انگلستان ناچار برای حفظ آن مستعمره نیروی دریایی
و بیشتر قوای زمینی خود را در اقیانوس هند متمرکز
خواهد کرد .آن گاه سپاه فرانسه به کمک اسپانیا و
هالند به جزایر بریتانیا هجوم کند.
اگر نقشه سیاسی و جنگی ناپلیون اجرا می شد ،همان
طوری که حدس زده بودند ،انگلستان را در برابر
فرانسه مجبور به تسلیم می کرد .اما در هنگام اجرای
مقدمات نقشه ،مشکالت و موانعی پیش آمد که ناپلیون
را از انجام مقاصدش مایوس نمود.
مقدمات اجرای نقشه حمله به هندوستان به وسیله
فرانسه ،مستلزم جلب رضایت عثمانی و ایران بود.
اقدام او موجب بروز رقابت شدید سیاسی بین فرانسه و
ناپلیون می خواست راه
انگلستان در ایران گردید.
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حمله به هندوستان را در ایران به دست آورد و دومی
کوشش می کرد با ایجاد موانع و مشکالت از اجرای نقشه
ناپلیون جلوگیری نماید .در این میان دربار فتح علی
شاه می خواست برای دفع سپاهیان روس از سرحدات
قفقاز یه متحدی بیابد».
روشن است مادامی که ناپلیون متحد
فرانسه نمی توانست همپیمان ایران که
سر گرجستان دشمنی داشتند و درگیر
گردد .تنها قدرت بزرگی که می توانست
بازی نماید ،انگلیس بود.

روسیه بود،
با روسیه بر
نبرد بودند،
چنین نقشی را

هر چه بود ،به سال  2802قرار داد ایران و انگلیس بر
ضد روسیه و شاه زمان به امضاء رسید و شاه زمان از
سوی شهزاده محمود و وزیر فتح خان به همکاری آشکار
ایران و با حمایت نهان انگلیس بر افتاد و کشور
و
جنگی
خانه
خطرناک
بسیار
مرحله
یک
وارد
فروپاشیدگی گردید که سر انجام به واژگونی خاندان
سدوزایی و روی کار آمدن خاندان بارکزایی منجر
گردید.
در آستانه این ماجرا ،زمان شاه که متوجه لغزش خود
گردیده بود و تازه پی برده بود که در معرض چه خطر
تباهکنی قرار گرفته است ،در صدد دلجویی از شاه
قاجار برآمد و به گفته محمود محمود« :زمان شاه خود
به این نکته برخورده بود و مایل بود پادشاه ایران
را از خود راضی نگاهدارد و نگذارد جنگ بین
افغانستان و ایران به نفع انگلیسی ها و به زیان هر
دو تمام شود .هنگامی که انگلیسی ها به زور طال ،فتح
علی شاه را بر ضد افغانستان تحریک می نمودند ،او
نیز سعی می کرد آتش غضب فتح علی شاه را فرونشاند.
فقط چیزی که بود ،کار از کار گذشته و آتش فتنه در
افغانستان شعله ور شده بود و زمان شاه خود در میان
و
آن آتش می سوخت و درد را خوب احساس می کرد
تشخیص می داد.
ولی چه سود ،پس از مرگ حاجی ابراهیم خان اعتماد
الدوله ،نه فتح علی شاه و نه درباریان او هیچ یک
از موضوع باخبر نبودند و تا این آتش فتنه که هند و
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افغان را فراگرفته بود ،به ایران نیز
شاید کسی از خطر آن آگاه نگردید و عمر
هم وفا نکرد که خود ثمره این مجاهدت
بچشد و بداند چقدر تلخ و ناگوار است.
اگر خود نچشید ،اوالد او چشیدند و با
43
هالک شدند».

سرایت نکرد،
فتح علی شاه
های خود را
به هر حال،
زهر آن نیز

در کتاب ناسخ التواریخ چنین آمده است:
«از طرف دیگر ،طره بازخان افغان نزد شاه زمان
برسید ،معروض داشت که در مملکت ما مسموع افتاده که
شهریار آهنگ خراسان فرموده ،همانا سفر شهریار به
خراسان موجب آشفتگی و پریشانی امصار و بلدان است.
اگر سفر خراسان به دیگر وقت افتد ،از اشفاق شاهانه
بعید نباشد .فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی کرد که
ما را از طلب ملک موروثی و تسخیر خراسان تقاعد
نخواهد رفت و اگر کسی را در این کار سخنی باشد از
44
زبان شمشیر جواب خواهد گرفت».
در اواخر سال دوم جلوس خود عازم
فتح علی شاه
خراسان گردید و شاهزاده محمود [سدوزایی] را همراه
برد و در خراسان او را به امراء خراسان سپرد که در
اسعاف و انجاح مقصودش که تسخیر کابل و قندهار است،
دست باز دارند .آن ها نیز مساعدت الزمه را با او
نموده به قاین آمد ،اعداد لشکر کرده راه افغانستان
پیش گرفت و در اراضی قندهار این خبر پراگنده شد که
که اینک شاهزاده محمود از شهریار ایران فتح علی
شاه استمداد کرده و به حکم او لشکری ساخته بدین
 .43تاریخ روابط سیاسی ایران
جلد یکم ،ص818-814 .

و انگلیس در قرن نوزدهم،

باید به یک نکته دیگر هم متوجه بود و آن این که در این
هنگام ایران با خطر بزرگ حمله باهمی روسیه و ناپلیون رو
به رو بود و سخت به همپیمانی با انگلیس نیاز داشت .از
این رو ،پیشنهاد انگلیس را در زمینه عقد قرار داد وکنار
زدن زمان شاه و روی کار آوردن محمود و وزیر فتح خان
پذیرفت– .گ.
 .44بسیار مهم است توجه داشت که هم طره باز خان و هم
فتح علی شاه کشور زمان شاه درانی را به نام «خراسان»
یاد می کنند و این یکی دیگر از دالیل بزرگی است که کشور
درانی ها «افغانستان» نام نداشته است-.گ.
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جانب تاخته ،افغانان را از این خبر آشفته خاطر
گردانید و جنگ او را از صالح و صواب دور دانسته
الجرم او را پذیره شده به زحمت به قندهار در آوردند
و کمر خدمتش بر میان استوار کردند.
شاهزاده محمود این معنی به فال نیک گرفت .پسر خود
کامران میرزا را در قندهار به حکومت بازداشت .با
لشکری جنگجوی آهنگ کابل کرد و از آن سوی زمان شاه
با سپاهی الیق از کابل بیرون شده در برابر برادر صف
برزد و جنگ در گرفت .لشکر زمان شاه شکست خورد و
خود نیز گرفتار گردید و شاه محمود بفرمود تا هر دو
چشم او را از بن برآوردند.
قیصر میرزا پسر شاه زمان که در هرات نشیمن داشت،
شهر هرات را به فیروز میرزا برادر شاه محمود
گذاشته راه فرار پیش گرفت و در سمنان به درگاه
[فتح علی-گ ].شاه پیوست».
به هر رو ،گسترش نفوذ و سیطره انگلیس در سرزمین
پهناور هند ،سرانجام این کشور بزرگ خاور زمین
را به مهم ترین مستعمره دولت آن کشور مبدل
گردانید .از سوی دیگر ،با آغاز لشکرکشی های روس
ها به قفقاز و آسیای میانه ،ایران از دو سو از
جانب دو قدرت بزرگ اروپایی زیر فشار گاز انبری
قرار گرفت و به زودی بخش های بزرگی از سرزمین
خود را از دست داد.
به گونه یی گه پیشتر گفتیم ،در آستانه سده
نزدهم ،ناپلیون با تزار روس همپیمان شده ،می
خواستند از راه ایران به هند یورش ببرند تا
مستعمره طالیی انگلیس را تهدید نمایند .نزدیکی
فرانسه به روسیه ،دست های روسیه را در قفقاز
باز نموده بود .این کار زمینه نزدیکی ایران و
انگلیس را که خود را در معرض تهدید می دیدند،
فراهم آورد .در این هنگام ،در ایران قاجارها به
قدرت رسیده بودند .متفاوت از آقا دمحم خان قاجار
که فرمانده بسیار خشن و مقتدر بود ،فتح علی
شاه -برادر زاده اش مرد خوشگذران و حریص بود.
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در این هنگام ،در خراسان ،زمان شاه ابدالی
پادشاه بود .مگر ،پایه های سلطنتش سخت لرزان و
با چالش های بزرگی هم در تراز داخلی و هم در
تراز خارجی رو به رو بود .در زمان آقا دمحم خان،
زمانشاه که هیچ نفوذی در شمال هندوکش و هرات
نداشت ،حاضر گردیده بود ،مناطقی از هرات تا بلخ
را به مبلغ دو صد هزار تومان به وی بفروشد و با
این پول هزینه جنگ با سیک ها را که دیگر در این
هنگام با حمایت انگلیسی ها نیرومند شده بودند،
تامین نماید و پایتخت خود را از کابل به الهور
انتقال بدهد.
کشته شدن نا به هنگام آقا دمحم خان در جریان
لشکرکشی به تفلیس ،افتادن هرات به دست زمانشاه
و نزدیک شدن فرمانروایان هند با وی ،این برنامه
را برهم زد .زمان شاه پس از آن که توانست هرات
را از دست حریف توانمندش -برادرش محمود بگیرد،
سخت مغرور شده ،نه تنها از توافقی که با شاه
قاجار داشت ،سر باز زد ،بل که به پشتیبانی از
خان های استان خراسان در برابر فتح علی شاه
پرداخت .ورق هنگامی به زیان زمانشاه برگشت که
پس از فاش شدن توطئه یی که از سوی شماری از
درباریان با نفوذش به رهبری سردار پاینده دمحم خان
در برابرش راه اندازی شده بود ،پاینده خان را
کشت .این کار باعث شد که پسران پاینده خان به
رهبری سردار فتح خان به دربار ایران پناه
بیاورند .محمود پیشتر از آن ها به ایران پناه
برده بود.
به هر رو ،به سال  2802نخستین قرار داد سیاسی
میان ایران و انگلیس به امضاء رسید و دو کشور
همدست شدند تا زمان شاه را که برای هر دو دولت
به درد سر مبدل گردیده بود 45،از سر راه بردارند
 .45انگلیسی ها که در آن برهه هنوز بر سرتا سر هند
حاکم نشده بودند و هنوز پایه های سیطره شان بر آن
سرزمین پهناور سست بود ،از نزدیکی برخی از گردانندگان
هند ،به ویژه تیپو سلطان با ناپلیون و ایرانی ها و
روشن است شاه زمان سخت می ترسیدند .به ویژه ،این که
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و به جایش محمود را با پسران سردار پاینده خان
روی کار آورند .در نتیجه ،همین گونه هم شد.
کنون از بلندای آگاهی های امروزی می توان گفت
که چنین کاری اشتباه محاسبه جدیی از سوی فتح
علی شاه بوده است .چه زمان شاه سد بزرگی در
برابر نفوذ انگلیس بود و اگر فتح علی شاه می
توانست به گونه یی با زمان شاه کنار بیاید و
میان دو دولت کنفدراسیونی مقتدر ایجاد می گردید
و در کنار آن ،می توانستند با خان نشین های
آسیای میانه در آرایش یک اتحادیه نیرومند
هماهنگ می گردیدند ،شاید بدبختی هایی که پسان
گریبانگر ما شد ،به این پیمانه بزرگ نمی بودند.
هر چه بود ،سر از آغاز سده نزدهم ،ایران درگیر
نبرد سهمگین و خونباری با یک قدرت بزرگ جهانی
که بارها توانمند تر از آن بود ،گردید که به
امضای قرار دادهای ننگین گلستان و ترکمنچای
انجامید و منجر به از دست رفتن هفده شهر قفقاز
گردید .به ویژه از دست رفتن گرجستان ،راه
دریایی ایران به دریای سیاه و مدیترانه را قطع
کرد که تاثیر منفی بزرگی در آینده بر ترتیبات
جیوپولیتیکی آن بر جا گذاشت .کما این که پسان
تر روس ها بر سرزمین زرخیز آسیای میانه هم دست
یافتند و توانستند مرزهای خود را تا رود آمو
گسترش دهند.
از آن سوی دیگر ،انگلیسی ها با دست یافتن به
هند ،به اندیشه پیشروی در اعماق قاره آسیا
افتادند و برای دفاع از هند و مصوون ساختن آن
فرانسوی ها تماس هایی هم با تیپو سلطان گرفته بودند و
او هم به نوبه خود با شاه زمان تماس هایی داشت.
در این هنگام شاه زمان نیروی بزرگی در دست داشت و
منافع انگلیسی ها با منافع دولت او در تضاد قرار گرفته
بود .روشن است هرگاه شاه زمان با ایرانی ها ،فرانسوی
ها یا روس ها هم پیمان می شد ،می توانستند دردسرهای
بسیاری را برای آن ها در گستره سند درست کنند .از همین
رو بود که در اندیشه کنار زدن او به همکاری ایرانی ها
شدند.
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در پی گسترش مرزهای خود در فراسوی رود سند که
تا آن هنگام مرز طبیعی میان هند و ایران را می
ساخت؛ برآمدند .انگلیسی ها در آغاز در پی بهره
گیری از سیک ها چونان حایل میان متصرفات هندی
خود و عشایر جنگجوی پشتون که از اصیل ترین و
رزم آورترین عشایر ایرانی بودند؛ برآمدند .سپس
توانستند با مسلح ساختن سیک ها و با ترفندهای
رنگارنگ ،به تدریج کشمیر ،اتک و پیشاور (پور
شاپور) را که یک شهر تاریخی ایران بود و در
زمان شاپور اول بنا نهاده شوده بود ،از دست
سرداران افغانی بیرون نمایند.
در نیمه نخست سده نزدهم ،سرزمین بزرگ خراسان یا
دستخوش
امروزی)
(افغانستان
شرقی
ایران
رویدادهای دراماتیک و خونبار گردیده ،سر انجام
به چند سردارنشین ،خان نشین ،میرنشین و بیک
نشین فروپاشید .در شمال هندوکش ،میرهای بدخشان،
خان های خلم ،بلخ ،میمنه و کندز (کهن دژ) فرمان
می راندند که اسما تابع امیر بخارا بودند .در
هرات محمود سدوزایی با وزیر قدرتمندنش یار دمحم
خان الکوزایی (پسان ها ملقب به ظیهر الدوله)
فتح
فرمان می راند .در قندهار برادران سردار
خان (رحمدل خان ،مهر دل خان ،پردل خان و کهندل
خان) حاکم بودند که هر دو سردار نشین نیمه
مستقل و تا جایی تابع ایران بودند .در کابل در
آغاز ،سردار عظیم خان و پس از وی سردار دوست دمحم
خان به حکومت رسیده بود .در پیشاور هم برادران
دیگر فتح خان به نام برادران پیشاوری فرمان می
راندند که پس از افتادن پیشاور به دست سیک ها
در  2811باجگذار آن ها بودند.
به سال  2822ایران شرقی یا خراسان (افغانستان
امروزی) به گونه دراماتیکی وارد عرصه کشاکش های
قدرت های بزرگ در پهنه آسیا گردید -آن چه را که
رادیارد کیپلینگ -سخنور بزرگ انگلیسی «بازی
بزرگ» خواند.
در این هنگام ،دیگر نبردهای روس ها با ایران
پایان یافته بود .از دست رفتن شهرهای مهم قفقاز
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و آسیای میانه ،موجب آن گردید که شاهنشاهی بزرگ
ایران از جایگاه یک ابر قدرت در شش سده پیش ،به
یکی از کشورهای کوچک و ناتوان مبدل گردد و چند
پارچه گردد.
همین گونه ،روسیه و دیگر کشورهای اروپایی
هم از پا
توانسته بودند ترکیه عثمانی را
درآورند و نیمه جان بسازند.
در همین هنگام ،انگلیسی ها در اندیشه آن شدند
تا برای دفاع موثر از هند ،مرزهای خود را جلوتر
بیاورند .از دید استراتژیست های انگلیسی ،مرز
استراتیژیک متصرفات هندی بریتانیا می بایست رود
آمو و مرز علمی آن هندوکش تعیین می گردید 46.از
هم انگلیس و هم روسیه برای این که
سوی دیگر،
از برخورد با یک دیگر ،پرهیز نمایند ،ناگزیر
بودند میان متصرفات آسیایی روسیه و متصرفات
هندی بریتانیا ،یک نوار پوشالی یا حایل برپا
نمایند.
در جلد یکم کتاب لحظه های از یاد رفته تاریخ
دیپلماسی افغانستان و نیز پیشگفتار کتاب مبارزات
مردم افغانستان در راه استقالل به تفصیل داستان از
دست رفتن کشمیر و پیشاور را باز گفته این .در این
جا فشرده آن را باز می نگاریم:
«در اوایل سده نزدهم ،امپراتوری بزرگی که احمد شاه
درانی -سپهدار جوان نادر افشار در  2222پس از کشته
شدن او در بخش خاوری فالت پهناور ایران در گستره
سرزمینی تاریخی -جغرافیایی خراسان47پی ریزی کرده
« .46منظور از مرز علمی این بود که در صورت بروز خطر
روسیه ،انگلیس بتواند در اقل مدت خط کابل -غزنی-
قندهار را که در نظر شان سر حد علمی هند بود ،اشغال
نماید ».نگاه شود به کتاب« :اختالفات ارضی افغانستان و
پاکستان به روایت اسناد تاریخی وزارت خارجه ایران»،
چاپ مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت خارجه،
تهران 2281،بهمنی قاجار ،ص ..12
 . 47بایسته یادآوری است که امپراتوری افغانی درانی به هیچ
رو به نام افغانستان یاد نمی شده است .در واقع ،چهارچوب
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بود ،بنا به اوضاع ناگوار عینی و ذهنی درونی و
بیرونی (با کارگردانی انگلیس از پشت پرده) از هم
پاشید و در میانه های این سده ،در عمل به چند
سردار نشین ،خان نشین ،میر نشین و بیک نشین تقسیم
شد.
آن گاه ،بر پایه سازش های انگلیسی ها و روس ها،
برای حفظ تعادل و توازن میان امپراتوری روسیه
تزاری و هند بریتانیایی و به منظور جلوگیری از
برخورد از نیروهای آن ها در این سرزمین دور افتاده
و دشوار گذار و تحدید حدود متصرفات شان در میانه
آسیا ،بر ویرانه های این امپراتوری (پس از یک رشته
از رویارویی های دیپلماتیک و ماجراهای خونبار و
دراماتیک که منجر به دو بار جنگ میان انگلیس و
سردار نشین های افغانی گردید ،بر پایه دو
سازشنامه)« ،واحد سیاسی» نوی در میان متصرفات هندی
بریتانیای کبیر ،روسیه تزاری و ایران قاجاری،
ِ یک گستره «بوفر» (کشور حایل) به میان آورده
چونان
شد و مرزهای آن با توافق روسیه و انگلیس تعیین
گردید.
انگلیسی ها نام این کشور نو زاد را ،در سیما و
چهارچوبی که شالوده آن در عمل در دوره فرمانروایی
امیر دوست دمحم خان بار دوم گذاشته شده بود،
48
«افغانستان» گذاشتند.
این امپراتوری بیشتر با گستره سرزمینی خراسان ،هر چند هم
نه به گونه کامل همخوانی داشته است.
 .48البته ،در اوایل نام «افغانستان» بر مناطق شمال
هندوکش کاربرد نداشته است و تنها بر گستره سردارنشین
های کابل ،قندهار و سپس هم هرات که با گذشت زمان هر سه
به دست دوست دمحم خان افتادند ،اطالق می گردیده است .روشن
است در این هنگام ،سردارنشین پیشاور که دیگر در آغاز به
دست رنجیت سینگ و سپس هم انگلیسی ها افتاده بود ،هم
بیرون از گستره افغانستان بود و شامل آن نمی شد .از این
رو ،نام افغانستان بر آن اطالق نمی شده است.
گستره خان نشین و میر نشین های شمال هندوکش ،در ادبیات
سیاسی جهان به نام «ترکستان جنوبی» (همتاواژه «ترکستان
شمالی» که به سرزمین های فرا رود (ما ورالنهر) اطالق می
گردید و پسان ها به «ترکستان شوروی» تغییر نام داد) ،یاد
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در گذشته تاریخی« ،افغانستان» نام بخشی از گستره
خاوری فالت ایران بود و بر سرزمین های کوهستانی
قبایل پشتون که در گستره مرزی میان پاکستان کنونی
و کشور ما واقع است؛ اطالق می گردید .به گمان غالب،
خود پشتون ها ترجیحا سرزمین خود را پشتونخواه می
خوانده اند .از این رو ،می توان گمان زد که این
ایرانی ها و در کل پارسی زبانان بوده اند که به
حسب روال و سنت سرزمین های افغان ها را
«افغانستان» خوانده اند.
به هر رو ،انگلیسی ها هنگامی که بر هند دست
یافتند ،روشن است در اندیشه تامین امنیت آن سرزمین
پهناور برآمدند .در آغاز ،بریتانیایی ها رود سند
را همچون مرز طبیعی هند می پنداشتند و کانسپت دفاع
از آن کشور را روی همین خط می ریختند .مگر در
اواخر سده هژدهم و اوایل سده نزدهم ،که هند در
محراق توجه ناپلئون قرار گرفت (که بیشتر به دنبال
تضعیف قدرت امپراتوری بریتانیا در آن کشور بود تا
این که آن را به مستعمره خود مبدل نماید) ،اوضاع
از ریشه دگرگون گردید و در پی آن شدند تا برای
وقایه در برابر هرگونه یورش احتمالی حریفان
اروپایی ،مرزهای متصرفات هندی خود را تا جای امکان
پیش بکشند و تا دامنه های هندوکش و حتا تا کرانه
های رود آمو ببرند.
با فروپاشی امپراتوری درانی و پیش آمدن انگلیسی ها
به سوی سرزمین های اعماق قاره و همگام با آن،
می شد که پس تسلط امیران پشتون (دوست دمحم خان -عبدالرحمان
خان) بر آن ،به نام «ترکستان افغانی» تغییر نام یافت و
مدت ها امیران کشور به نام «پادشاه افغانستان و ترکستان»
یاد می شدند .تا این که در نیمه نخست سده بیستم ،این نام
همزمان با نام های ترکستان روسی و ترکستان چینی ،یکجا
بنا به ملحظوات سیاسی از سوی سه کشور شوروی ،افغانستان و
چین ،بیخی از میان رفت.
شایان یادآوری است که در گذشته تاریخی این مناطق به نام
بلخ و تخارستان یاد می شده است که با گذشت زمان پس از
یورش چنگیز خان و امیر تیمور کورگانی ،با چیرگی یافتن
عنصر ترکی ،نام ترکستان را به خود گرفته بود.
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پیشروی روس ها به سوی جنوب ،رویارویی های بی پایان
دو قدرت بزرگ جهانی در این منطقه از جهان آغاز
گردید که پسان ها منجر به لشکرکشی انگلیسی ها به
سرزمین ما و راه افتادن جنگ افغان وانگلیس گردید.
جنگی که شرح آن را در کتاب دست داشته می خوانید.
در این جا بایسته می دانیم برای
تری از اوضاع جهان به دست بیاید
عوامل جنگ و پیش زمینه های
رویدادهای اروپا و جهان بهتر درک
پس منظر تاریخی اوضاع در پهنه
49
بنگریم:

این که تصور روشن
و بتوانیم علل و
آن را در پرتو
نماییم ،اندکی به
سیاست های جهانی

«در عهد کاترین (ایکاترینای) دوم ،روسیه سیاست
پیشروی به سوی آب های آزاد و گرفتن تنگه های
داردانل و بوسفور را در محور دریای سیاه -مدیترانه
در دستور کار داشت( -مساله نامنهاد خاور) .در همین
سال ها بود که نبردهای سنگینی میان روسیه و ترکیه
روان بود .در جنگ هایی که در عهد کاترین دوم رخ
داد ،سووروف شکست خرد کننده یی را در ماه جون 2282
و سپتامبر همین سال به ترک ها تحمیل کرد.
آن چه شگفتی بر انگیز است ،این است که در این جنگ
ها ،اتریش که در گذشته یکجا با فرانسه ،ترکیه را
در برابر روسیه بر می انگیخت ،این بار خود برای
درهم کوبیدن ترکیه همدست روسیه بود.
سووروف در 2220دژ اسماعیل را از ترک ها گرفت.
همروند با آن در دریا ،دریابد اوشاکف در ماه جوالی
 2222در نزدیکی فئودوسی ،در ماه اگست در نزدیکی
«تندر» و در ماه جوالی در نزدیکی کالیکارکی نیروی
دریایی ترکیه را در هم شکست .کاترین دوم در این
هنگام طرح نامنهاد «یونان» را مطرح کرد که بر پایه
 .49نگاه شود به کتاب روسیه و خاور ،ترجمه آریانفر.
یادآوری :در کتاب آغاز بازی بزرگ ،فروپاشی امپراتوری
درانی و پدیدآیی افغانستان ،کوشیده ایم منظره روشن تری
از اوضاع سیاسی جهان در آن برهه پرداز نماییم .در این جا
تنها به گونه فشرده آگاهی هایی را پیشکش نموده ایم.
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آن باید ترکیه از اروپا رانده می شد و امپراتوری
یونان احیا می گردید .مگر این طرح نافرجام ماند.
این بود که روسیه به محور قفقاز متوجه گردید .آقا
دمحم خان با پخش سیطره خود بر ایران ،به رغم هشدارهای
چند باره روسیه و قرار داد امضاء شده گیورگییف در
باره قیمومیت روسیه بر گرجستان ،به سال  2222به
تفلیس لشکر کشید.
 ...تابستان  2222روسیه با آقا دمحم خان اعالم جنگ کرد
و سپاهیانی به فرماندهی جنرال زویف به گرجستان
گسیل گردید .ارتش روسیه نبردها را تنها با حکام
بومی پیش می برد که بخشی از آن ها به سلطان ترکیه
و دیگران به آقا دمحم خان متمایل بودند .خود مقصر
جنگ-آقا دمحم خان ،پس از یورش پیروزمندانه بر
گرجستان ،از تصادم با ارتش روسیه کنار ماند.
مرگ ایکاترینای دوم به پیشروی بیشتر ارتش روسیه که
مقارن با این زمان دربند ،باکو ،گنجه و برخی دیگر
از شهرهای قفقاز را گرفته بود ،مزاحمت کرد .بخش
اصلی ارتش از طریق رود اراک گذشته بود که پاول یکم
( )2802 -2222که به امور اروپایی بیشتر دلچسپی داشت،
دستور گسستن لشکرکشی به پارس را داد .آقا دمحم خان که
از چرخش نو رخدادها به شور آمده بود ،به سال 2222
تصمیم گرفت قاطعانه حاکمیت خود را بر گرجستان برپا
و قره باغ را تصرف نماید.
او از رود اراک گذشت و در دژ شوشی در انتظار
بازگشت سپاهیان روسی اطراق کرد .وضع گرجستان نومید
کننده بود .مگر پس از گذشت چند روز بعد از اشغال
شوش ،آقا دمحم شب هنگام به دست نوکران خود کشته شد
(به گمان بسیار در نتیجه دسیسه) و از یورش به
سرزمین گرجستان باز ماند.
سده نزدهم نه به نوبه آخر در تاریخ پیوندهای
روسیه -ایران در نتیجه وخامت در «مساله خاور» در
سیاست های جهانی ،هنگامی که منافع بازرگانی و
سیاسی دولت های اروپایی وارد تضاد حاد گردید ،سده
جنگ ها شد .هنوز در زمان فرمانروایی آقا دمحم خان
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قاجار ،فرانسه و بریتانیای کبیر (هر یک جدا از یک
دیگر) تالش های همه جانبه یی را برای برهم زدن
مناسبات روسیه و ایران و در دامن زدن به جنگ به
درازا کشیده میان روسیه و ایران ،برای منحرف ساختن
توجه روسیه از امور اروپا به خرج می دادند.
«روسیه هنگام فرمانروایی پاول یکم ،پس از جنگ های
پیروزمندانه با ترکیه وگرفتن جزیر نمای کریما ،مشی
گرفتن گرجستان ،ارمنستان و شماری از خان نشین های
ماورای قفقاز را پیش گرفت .در ماه دسامبر  2800پاول
اعالمیه یی را در باره الحاق گرجستان به روسیه
امضاء کرد و با ناپلیون بناپارت در باره لشکرکشی
باهمی به هند از راه ایران ،به موافقت رسید .مگر
به زودی کشته شد و لشکرکشی صورت نگرفت.
امپراتور نو– الکساندر یکم ( )2812 -2802پس از
ترددهایی چند ،مانیفیستی را در باره اداره نو
گرجستان تایید کرد که سازگار با آن ،به کنورینگ-
شد تا
فرمانده کل نوگماشته در قفقاز دستور داده
در باره آرایش اردوگاه ضد ایرانی با خان های
ماورای قفقاز به سازش برسد .در این هنگام ،فتح علی
شاه تدبیرهای پرشوری را برای تصرف گرجستان و خانات
مسلمان ماورای قفقاز به کار بست.
بهار سال  2802به خواهش شهزادگان گرجستانی -یولون و
الکساندر و دیگر حاکمان گرجستانی متمایل به ایران،
شاه در پی آن شد که با سپاه به گرجستان یورش
بیاورد .نه تنها حکام گرجستانی ،بل نیز ارمنی و
خان های مسلمان که منافع شان میان روسیه و ایران
اختالف پیدا می کرد و به اقتضای اوضاع ،نظر به
تمایل و خوش بینی به این یا آن جانب کشانیده می
شدند ،به هماوردی سیاسی حاد وارد شدند .جنگ روس با
گنجه به سال  2808آغاز گردید که پس از آن خان گنجه
بی درنگ خود را وابسته به شاه ایران اعالم کرد و
برخورد میان دو کشور را ناگزیر گردانید .روند و
نتیجه جنگ که ظاهرا تا  2822ادامه پیدا کرد ،با
شکست کامل ایران و امضای قرار داد گلستان پایان
یافت.
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در این میان ،در  2802مناسبات روسیه و فرانسه
آشکارا رو به خرابی گذاشت و در سیاست خارجی
الکساندر یکم گرایش به سوی نزدیکی به انگلیس برای
آرایش اردوگاه تازه در برابر ناپلیون دیده می شد.
در  2802جنگ میان فرانسه و ائتالف ضد آن («ائتالف
به شمول روسیه آغاز گردید .ناپلیون تالش
مقدس»)
داشت مدیترانه و دریای سیاه را زیر کنترل در آورد.
زیرا می خواست از راه مصر و ترکیه به انگلیس و هند
ضربه وارد کند .از این رو ،پویا شدن سیاست روسیه
در بالکان و قفقاز ،موجب بروز اختالفات جدی میان
فرانسه و روسیه گردید و این کار به سود انگلیس
بود.
در گرماگرم این پیشامدها ،ناپلیون با بهره گیری از
فرصت ،نخست در  2802و سپس در  2802دو هیات به ایران
فرستاد و در برابر روسیه به پارس پیشنهاد کمک کرد.
چون پارس در این هنگام سخت زیر فشار روسیه بود ،و
از انگلیسی ها (که با شکستن پیمان و با زیر پا
نهادن قرار داد ،هیچ کمکی به ایران در رویارویی با
نومید شده بود ،با فرانسه–
روسیه نکرده بودند)
نیرومند ترین دولت اروپا همپیمان گردید و سفیر خود
را به اروپا فرستاد که در  2802پیمان فینکن اشتاین
را امضاء نمود.
بر پایه این پیمان ،فرانسه متعهد گردید از پارس در
برابر روسیه پشتیبانی نماید و در عوض پارس همکاری
خود را با فرانسه در اقدامات آن در برابر انگلیس
به گردن گرفت 50.مگر تحول اوضاع در اروپا مجال نداد
 .50درست در همین هنگام بود که انگلیسی ها در اندیشه بستن
پیمان با شاه شجاع درانی -برادر شاه زمان که در پی یک
رشته رویدادها شاه محمود را از تختگاه کابل برانداخته
بود ،گردیدند و الفنستون را به دربار او فرستادند که با
او عهدنامه یی بست .روشن است شاه محمود– حریف شاه شجاع
که او را بر انداخته بود ،هوادار ایران بود– ایرانی که
همپیمان فرانسه -دشمن خونی انگلیس بود .از همین رو ،شاه
شجاع به منظور جلب حمایت انگلیسی ها در مبارزه بر سر
قدرت با شاه محمود و برادران وزیر فتح خان و ایران؛ با
انگلیس پیمان بست.
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این پیمان در عمل پیاده گردد .زیرا در همین سال
ناپلیون الکساندر اول -امپراتور روس را شکست داد و
پس از آن ،فرانسه و روسیه در تیلسیت شالوده یک
پیمان تازه در برابر انگلیس را طرحریزی نمودند.
اندیشه تاکتیکی این پیمان چنین بود که استراتیژی
کانتیننتال (قاره یی) ناپلیون بدون همکاری روسیه
نمی توانست موثر باشد .ناپلیون می دانست که در
دریا شکست دادن انگلیس بسیار دشوار است و در خشکی
بدون همکاری روسیه نمی تواند به هدف اصلی خود که
دستیابی به هندوستان است ،برسد .بر پایه پیمان
تیلسیت ،فرانسه و روسیه گستره نفوذ سیاسی در اروپا
را تقسیم نمودند .ناپلیون دست های روسیه را در
ترکیه وپارس آزاد گذاشت و مناسبات دیپلماتیک روسیه
با انگلیس قطع گردید.
از این رو ،انگلیسی ها بار دیگر در استراتیژی خود
نقش ارزنده یی برای ایران قایل شدند و در برابر
جلوگیری از پیشروی فرانسه و روسیه به سوی هند ،به
آن کشور رو آوردند .چون پارس نیز از کمک فرانسه
نومید شده بود ،زمینه برای امضای دومین سازشنامه
51
پارس و انگلیس در  2808فراهم گردید.
در این میان ،در سال های  2802تا  2822جنگ های سختی
میان روسیه و ترکیه در گرفت .فرماندهی سپاهیان روس
را فیلد مارشال کتوزف به دوش داشت .او شکست بزرگی
به ترک ها تحمیل کرد ودر ماه مه  2821سازشنامه
بخارست را با آن ها به امضاء رساند .با امضای این
عهد نامه ،امیدهای ناپلیون در اتحاد با ترکیه در
برابر روسیه که مناسباتش بار دیگر با آن تیره شده
بود ،نیز برباد رفتند.
 .51شاید هم روی کار آمدن دو باره شاه محمود هوادار ایران
و بر افتادن شاه شجاع الملک که به رغم داشتن پیمان با
انگلیس با سکوت آن کشور و تماشای واژگونی او از دور صورت
گرفت ،چونان رشوه سیاسی یی بوده باشد برای ایران .هر چند
در بر افتادن شاه شجاع بیشتر عوامل درونی موثر بود تا
خارجی .مگر روشن است که شاه محمود از پشتیبانی ایران
برخوردار بود و ایران او را بر شاه شجاع هوادار انگلیس
ترجیح می داد و از او حمایت می کرد.
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در اوایل 2821ناپلیون آشکارا برای جنگ با روسیه
آمادگی می گرفت .او در فبروری  2821با پروس و در
ماه مه همین سال با اتریش سازشنامه هایی را بر ضد
روسیه به امضاء رساند .ناپلیون در نظر داشت با
گرفتن روسیه ،آن کشور را به تخته خیزی برای پرش به
سوی هند بریتانیایی مبدل گرداند.
از این رو در  21جون  2821با ارتش بیکرانی (گراند
آرمه -متشکل بر چهار صد تا شش صد هزار سپاهی) به
روسیه یورش برد .نبرد ناپلیون در برودین(برودینو)
در حومه مسکو با روس ها یکی از سنگین ترین و
خونبار ترین جنگ های تاریخ جهان بود که او در این
جنگ با گراند ارمه خود در برابر سپاهیان روس به
رهبری فیلد مارشال کتوزف قرار گرفت.
هر چند ناپلیون موفق می گردد سپاهیان روس را شکست
بدهد اما چنان تلفاتی سنگینی می بیند که به رغم
تصرف مسکو و پاییدن دو ماهه در آن شهر ،از ترس
شکست کامل و افتادن به محاصره ،ناگزیر به ترک آن و
عقب نشینی خفت بار به پاریس می گردد .هنگام عقب
نشینی ،دسته ها و گروه های چریکی روس ها که همه
راه های رسانایی خوار بار را به مسکو بسته بودند،
پیهم بر ارتش او شبیخون می زنند و هر باری شماری
بسیاری از سپاهیان خسته و درمانده او را از پا در
می آورند و این سان پیگرد سپاهیان ناپلیون تا
پاریس ادامه می یابد و هنگامی که ناپلیون به پاریس
می رسد ،دیگر آن جهان ستان سترگ نیست که آهنگ گیتی
گشایی نموده بود.
این است که پس از شکست از روسیه و در پی آن با
شکست در جنگ واترلو در برابر ارتش های ائتالف ضد
فرانسه ،استراتیژی کانتننتال ناپلیون با شکست رو
به رو گردیده و فرانسه در سده نزدهم در رویارویی
های جهان شمول در کار زار جهانگشایی ها ،جا را
برای روسیه و انگلیس وا می گذارد .رویارویی که در
آسیای میانه نام «بازی بزرگ» را به خود می گیرد.
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به هر رو ،در آغاز سده نزدهم ،ناتوانی ترکیه برای
کشورهای اروپایی آشکار گردیده بود و هر یک از آنان
می خواستند از این زمینه به سود خود بهره بردارند.
فرانسه هدف دستیابی به سوریه ،مصر و تسلط بر خاور
میانه را دنبال می کرد .انگلیس که از دیدگاه
اقتصادی بیشتر از دیگر کشورها توسعه یافته تر بود،
در این برهه هدف های بزرگی داشت و در نظر داشت
امپراتوری بیمار عثمانی را به مستعمره خود مبدل
نماید.
هدف روسیه این بود که دست ترکیه را از قفقاز کوتاه
ساخته و تسلط خود را بر دریای سیاه پهن سازد.
همچنان راهیابی به دریای مدیترانه و کنترل بر
تنگناهای باسفر و داردانل از آرمان های روسیه بود.
در این هنگام انگلیسی ها برای جلوگیری از افتادن
ترکیه به دست روس ها در پی آن بودند تا دست های
روسیه را با سازشنامه در مساله یونان ببندند .در
این راستا در فبروی  2812هیات دیپلماتیک را به
ریاست ویلینگتون به پتربورگ فرستادند.
نیکالی یکم حاضر گردید در مساله یونان با انگلیس
همکاری نماید .مگر در عین حال ،در سازشنامه یی که
به تاریخ  2اپریل در پتربورگ به امضاء رسید ،با
بهره گیری از بی کیاستی ویلینگتون ،توانست یک بند
را بیفزاید که بر پایه آن در صورت بروز اوضاع
بحرانی ،دست های روسیه در ترکیه باز گذاشته می شد.
حکومت انگلیس که متوجه لغزش ویلینگتون گردیده بود،
کوشید راهیافت های دیگری برای زیر فشار گذاشتن
روسیه پیدا نماید .از این رو تالش ورزید تا
رویارویی روسیه و پارس را در قفقاز دامن بزند .و
به این سان ،توجه روسیه را از مسایل بالکان به
مسایل آسیایی برگرداند .از این رو ،عمال انگلیس در
پارس کارزار گسترده یی را به راه انداختند.
تابستان سال  2812فرستاده ویژه روسیه شهزاده منشیکف
به ایران آمد .او دستور داشت مناسبات روسیه و
ایران را بهبود بخشد .مگر نتوانست کاری پیش ببرد.
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به تاریخ  12جوالی  2812سپاهیان سواره ایرانی به قره
باغ یورش آوردند و این گونه یک بار دیگر جنگ روس و
پارس آغاز گردید .بر پایه طرحی که کارشناسان نظامی
انگلیس ریخته بودند ،نیروهای اصلی ایران  22000نفر
به فرماندهی عباس میرزا به دره کور شتافتند تا
گنجه را بگیرند و راه اصلی میان روسیه و گرجستان
(تفلیس -باکو-آستراخان) را ببندند .عملیات منظم
پارس را چهل هزار رزمنده پیاده و  220هزار سوار
همراهی می کردند .هدف اصلی سپاهیان پارسی این بود
که تفلیس را بگیرند و روس ها را از رودخانه تریک
پس بزنند.
سپاهیان روس تنها ده هزار نفر بودند 2200 .سرباز
روس به فرماندهی یرمولف توانستند چهل و هشت روز
آزگار در دژ شوش سپاه بیکران ایران را بر جا
میخکوب نمایند .تنها در ماه سپتامبر عباس میرزا با
دور زدن شوش توانست گنجه را بگیرد .مگر شکست
خورده ،به فراسوی اراک عقب نشست .در این هنگام
پاسکویچ به فرماندهی سپاهیان روسی گماشته شد و با
نیروهای تازه نفس به ارمنستان یورش برد.
روس ها در ماه جوالی نخجوان و در اکتبر ایروان را
گرفتند و به تاریخ  12اکتبر به تبریز رسیدند و
تهران با خطر سقوط رو به رو گردید .انگلیسی ها با
خواهان
پارس،
نیروهای
کامل
انهدام
از
ترس
میانجیگری گردیدند .پاسکوویچ میانجیگری انگلیسی ها
را رد کرد .مگر حاضر شد یکراست با عباس میرزا
گفتگو کند .هیات صلح روسیه را دیپلمات نامور روس-
الکساندر گریبایدف رهبری می کرد.
به تاریخ دهم فبروری  2818در ترکمانچای سازشنامه یی
که از سوی گریبایدف تدوین گردیده بود ،به امضاء
رسید .بر پایه این سازشنامه ،پارس از ادعا بر
آذربایجان شمالی ،ارمنستان و نخجوان چشمپوشی کرد و
از داشتن ناوگان دریایی در دریای کسپین محروم
گردید و به این سان روس ها بر قفقاز دست یافتند.
(تسلط روس ها بر قفقاز ،جنبش های آزادی خواهی را
بر انگیخت به ویژه شیخ شامل در سال های  2822-2822به
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مبارزه توفنده یی در برابر روس ها دست یازید تا
به دست پرنس بریاتینسکی اسیر
این که در 2822
گردید).
به هر رو ،با امضای سازشنامه ترکمانچای ،دست های
روسیه برای اقدامات در برابر ترکیه باز گردید .روس
ها به بهانه دفاع از یونانیان و اسالو ها در برابر
ترک ها ،خواستند به ترکیه عثمانی یورش ببرند .مگر
انگلیسی ها و فرانسویان که نمی خواستند لقمه چربی
چون ترکیه به تنهایی به دست روسیه بیفتاد ،حاضر
شدند یکجا با روسیه از یونان در برابر ترک ها دفاع
کنند و ناوگان دریایی خود را برای محاصره کرانه
های یونان فرستادند و به تاریخ  12اکتبر  2812کشتی
های ترکی به روی ناوگان متحد انگلیس ،فرانسه و
روسیه در ناحیه ناوارین آتش گشودند.
نبرد سنگینی درگرفت که در نتیجه آن ناوگان ترکیه
تقریبا یکسره نابود گردید .در این جنگ دریایی ،نقش
اصلی را ناوگان دریایی روسیه به فرماندهی دریابد
الرزیف بازی نمود .انگلیسی ها و فرانسوی ها که از
ّ ناخشنود بودند ،سلطان ترک را دالسا
شکست ترکیه قلبا
کردند و به او اطمینان دادند که در صورت درگیری
جنگ میان ترکیه و روسیه ،از ترکیه پشتیبانی خواهند
کرد.
سلطان عثمانی بر پایه این وعده ها کنوانسیون 2812
اکرمان را پاره کرد و در برابر روسیه اعالم جهاد
کرد .این بود که در بهار  2818بار دیگر جنگ روس و
ترک درگرفت .در این جنگ  21هزار سپاهی روس به
فرماندهی فیلد مارشال وینگشتاین و  222هزار سپاهی
ترک با هم درگیر شدند( .در این هنگام عمال انگلیسی
در ایران می خواستند بار دیگر شاه را به جنگ با
روسیه بر انگیزند .از سوی دیگر مردم پارس که نیز
سازشنامه های گلستان و ترکمانچای را نمی پذیرفتند،
به شاه فشار می آوردند با روسیه اعالم جنگ نماید و
سرزمین های از دست رفته پارس را پس گیرد .در جنوری
 2812گریبایدف -وزیر مختار روس و سخنور نامدار در
تهران کشته شد و ایران و روسیه بار دیگر در آستانه
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جنگ قرار گرفتند .مگر فتح علی شاه که ترک ها را در
آستانه شکست می دید ،ترسید و نوه خود خسرو میرزا
(پسر عباس میرزا) را برای پوزشخواهی به پتربورگ
فرستاد.
نیکالی یکم در این هنگام به جای وینگشتاین ،دیبیچ
را به فرماندهی سپاه روسیه گماشت .در بهار 2812
دیبیچ با  212هزار سپاهی آغاز به پیشروی نمود و در
کیلومتری
شصت
به
اگست
ماه
52
کنستانتینوپل(قسطنطیه) رسید.
در این هنگام ،اسالوهای بالکان و یونانیان با
پیروزی های روس ها همنوا بودند .در جبهه قفقاز نیز
نیروهای زیر فرمان پاسکویچ به سوی ارز روم تاخته،
آن را گرفته و به سوی ترابیزوند (طرابیزون) به
پیشروی پرداختند .ترکیه در آستانه نابودی قرار
گرفت .کشورهای اروپای باختری برای جلوگیری از سقوط
وارد
خواستند
عثمانی
سلطان
از
کنستانتینوپل
گفتگوهای صلح گردد.
سازشنامه صلح به تاریخ  22سپتامبر  ،2812در
ادریانوپل به امضاء رسید .روسیه به جزایری در
دلتای دونای و بر کرانه های دریای سیاه در مصب
کویان تا بریستان نیکالی شمالی در آخالیتس و آخال
قلعه دست یافت و همچنان غراماتی برابر با  22میلیون
روبل طالیی گرفت .سازشنامه آدریانوپل چالش های
روسیه و انگلیس را بیش از پیش دامنه بخشید و
ّ به این سازشنامه اعتراض کرد.
انگلیس رسما
سازش نامه ،از سویی امتیازی بود که دولت عثمانی در
ازای کمک در برابر فشار دمحم علی پاشای مصری 53به
 .52اسالمبول و پسان ها استانبول یا استامبول-گ.
 .53در آن هنگام دمحم علی پاشای مصری به یاری برخی از
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در برابر سلطان عثمانی
به پا خاست و به سوی اناتولی به راه افتاد و نزدیک بود
سلطان عثمانی را از پا درآورد .این بود که سلطان برای
دریافت کمک به روسیه رو آورد .در عوض ،محرمانه به روسیه
امتیاز بهره گیری از تنگه های دار دانل و بوسفور را
داد-.گ.
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روسیه داده بود .بر پایه این سازشنامه ،روسیه
توانست از عثمانی تعهدی بگیرد که در حاالت اضطراری
تنگه های داردانل و باسفر را به روی کشتی های جنگی
همه کشورها به استثنای روسیه ببندد .چون انگلیسی
ها از این سازشنامه آگاهی یافتند ،در پی تعدیل آن
برآمدند ،اما همزمان با آن نمی خواستند عثمانی را
در برابر دمحم علی پاشای مصری که هوادار فرانسه بود،
ضعیف بسازند .زیرا با این کار نفوذ فرانسه در
مدیترانه افزایش می یافت.
بنا بر این ،لرد پالمرستون -وزیر خارجه انگلیس به
یک رشته مانورهای غیر مستقیم دست یازید که هدف آن
آوردن فشار بر روسیه و برهم زدن سازشنامه روسیه و
عثمانی بود .بر انگیختن سیک ها به گرفتن پیشاور و
تهدید حمله بر امیرنشین های افغانی از همین
مانورها بود .در برابر آن ،روس ها نیز در پی آن
افتادند تا انگلیسی ها را در محور جنوب با درد سر
رو به رو سازند تا در بالکان و دریای سیاه برای
شان درد سر به بار نیاورد .همین بود که شاه قاجار
را به حمله بر سردار نشین هرات برانگیختند و در پی
آن رخدادهایی آمد که پای سردارنشین های افغان را
نیز به بازی بزرگ کشانید .بازی یی که در کتاب دست
داشته به نخستین مرحله آن پرداخته شده است.
در این جا بد نخواهد بود هرگاه نگاهی به پیشروی
سیک ها در سرزمین هایی که پیش از آمدن انگلیسی ها
زیر فرمان پادشاهان درانی بود ،بیندازیم:
در از دست رفتن این سرزمین ها دو نکته بسیار مهم
بودند که سیک ها ماهرانه از هر دو بهره برداری
کردند:
کشاکش های درونی افغان ها و خیانت های پی در
-2
پی سرداران افغانی
پشتیبانی انگلیسی ها از سیک ها که با این کار
-1
برنامه های راهبردی خود را پیگیری می کردند.
داستان قدرت گرفتن سیک ها در پنجاب از این قرار
است که شاه شجاع درانی حکومت پنجاب را که در گذشته
به دست حکمرانان افغانی بود ،به رنجیت سینگ سیک
سپرد .انگلیسی ها در آغاز ،مادامی که هنوز بر سر
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تا سر هندوستان سیطره نیافته بودند ،از سیک ها
چونان حایلی میان افغان ها (که خطر بزرگی را برای
هند بودند) و هند بریتانیایی بهره می گرفتند و آن
ها را تقویت می کردند .پسان ها از سیک ها به عنوان
جاده صاف کن خود به سوی اعماق قاره آسیا کار
گرفتند .وانگهی به سادگی سیک ها را از سر راه
برداشتند و خود به سوی سرزمین های آسیایی تاختند.
داستان افتادن کشمیر و پیشاور و دیگر مناطق به دست
سیک ها را بهتر از هر جایی می توان در مقاله «حکام
افغانی کشمیر» نوشته روانشاد کهزاد که بر پایه
کتاب واقعات شاه شجاع درانی نوشته اند ،باز خواند
که در کتاب «در زوایای تاریخ معاصر افغانستان»
بازتاب یافته است .اینک فشرده آن را با اندکی
ویرایش می آوریم .کهزاد می نویسد:
«...عبدهللا خان الکوزایی حکمران کشمیر [پدر یار دمحم
خان الکوزایی ،ظهیر الدوله -وزیر کامران در هرات-
گ ].که از سوی شاه محمود گماشته شده بود ،پس از
پایان یافتن سلطنت وی هم به کار خود ادامه می داد
تا این که در  2111ه .ماهتابی در برابر شیر دمحم خان
بامیزایی -وزیر شاه شجاع ملقب به مختار الدوله
شکست نمود .شاه شجاع هم به پاس این خدمات ،عطاء دمحم
خان پسر وزیر را به حکومت کشمیر مقرر نمود و خود
او را احضار کرد تا به مهم دیگری که عبارت از ظهور
کامران در قندهار بود ،توجه شود[ .در این هنگام،
کامران به همکاری وزیر فتح خان قندهار را گرفته و
می خواست به کابل حمله و شجاع را بر اندازد و دو
باره پدر خود -شاه محمود را بر تخت بنشاند].
مختار الدوله که تازه کشمیر را به شمشیر خود فتح
نموده بود و پسرش هم نائب الحکومه آن جا شده بود،
وضعیت شاه شجاع را در برابر کامران و فتح خان
متزلزل دید و فرمان شاه را مبنی بر ترک کشمیر
ناشنیده انگاشته و با این که این امر تکرار شد،
مدتی از کشمیر حرکت نکرد تا این که شاه شجاع
ناگزیر گردید خود از پیشاور به کابل و از آن جا به
قندهار برود و پس از فرار کامران و عفو فتح خان و
مقرر نمودن شاهزاده یونس در قندهار ،عازم بلوچستان
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افغانی و سند شد و پیش از حرکت شهزاده قیصر -فرزند
شاه زمان را به حکومت کابل نامزد نمود.
آن گاه مختار الدوله از کشمیر به کابل آمده ،به
علت بیمی که از نافرمانی امر شاه در دل داشت و
حسادتی که از تقرب دمحم اکرم خان امین الملک در غیاب
خود احساس می کرد ،بهانه های دیگر هم برای خود
درست کرده ،آغاز به تحریک نموده ،شاهزاده قیصر
[پسر زمان شاه-گ ].را در برابر شاه شجاع برانگیخت
و هر دو متفق برای گرفتن پیشاور حرکت کردند.
در این هنگام ،شاه شجاع از راه دیره جات رسید و در
جنگ سختی در حوالی پیشاور وزیر شیر دمحم خان مختار
الدوله و برادرش خواجه دمحم خان و چند نفر دیگر از
سران بامیزایی مانند یحیی خان و فیض هللا خان و...
کشته شدند و شاه شجاع به کابل بازگشت.
[این گونه] عطاء دمحم خان بامیزایی -پسر مختار الدوله
در اثر عداوت و استخوان شکنی یی که پیدا شد ،بیشتر
خود را در کشمیر محکم نموده و خود را حکمران مختار
دانسته و با رفتار نیکی که با مردم می
آن حدود
کرد ،کشمیری ها را از خود ساخته بود .این بود که
شاه شجاع می خواست دست او را از این خطه زرخیز
کوتاه کند .مگر در این هنگام شاه محمود توانست از
راه قندهار ،کابل را بگیرد.
در این حال ،عطاء دمحم خان بامیزایی در جریان چند سال
حکومت خود در کشمیر ،به قدرت خود افزوده بود و حتا
پس از پایان یافتن پادشاهی شاه شجاع و روی کار
آمدن شاه محمود (بار دوم) هم حاضر نبود سر تمکین
خم کند .چنان چه نه تنها از فرستادن مالیه کشمیر
به کابل ابا می ورزید ،بل که در اندیشه آن بود تا
پیشاور را نیز به قلمرو خود بیفزاید .این بود که
سمندر خان و جهاندادخان -برادران خود را از کشمیر
روانه نمود تا پیشاور را بگیرند .در جنگی که رخ
داد ،عطاء دمحم خان بارکزایی(برادر وزیر فتح خان)
کشته شد و پیشاور به دست سمندر خان و جهانداد خان
افتاد.
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فراموش نباید کرد که عطاء دمحم خان بامیزایی [ -پسر
وزیر شیر دمحم خان بامیزایی ،به گونه یی که یادآوری
گردید] ،در گذشته حکومت کشمیر را در اثر فرمان شاه
شجاع دریافت داشته بود و کنون که دیگر شاه شجاع
سلطنت را از دست داده بود و بی نام و نشان در الهور
می زیست و او با شکوه روز افزون حکمران خود مختار
کشمیر بود ،می شد این دو نفر به هم نزدیک شوند.
مگر استخوان شکنی یی که میان ایشان افتاده بود؛
چنان چه شرحش رفت [مانع از این کار می شد].
به هر رو ،عطاء دمحم خان نامه یی به شجاع الملک نوشت
و او را از الهور به رفتن پیشاور و گرفتن تخت و تاج
تشویق نمود .شجاع به امیدواری و آرزوی سلطنت به
پیشاور درآمد .ولی عطاء دمحم خان به سمندر خان و
جهاندادخان پنهانی هدایت داد که قاتل پدرش را
(شجاع را) گرفتار و به کشمیر بفرستند .بدین ترتیب،
طی مجلس ضیافت خصوصی شجاع را گرفتار و به کشمیر
گسیل داشتند و در آن جا در باالحصار کشمیر به زندان
54
افگندند.
هر چه بود ،در این هنگام ،وزیر فتح خان برای این
که شاه محمود را هر طور که است ،حاضر به تصفیه
حساب کشمیر با عطاء دمحم خان کند و سپس متوجه اقدامات
رنجیت سینگ گردد ،موضوع زندانی شدن برادرش – شجاع
الملک را به او گوشزد کرد و در نتیجه شاه محمود
وزیر فتح خان و سردار دمحم عظیم خان و دوست دمحم خان به
اتفاق هم با لشکر بزرگ به سوی پیشاور حرکت کردند.
جهانداد خان و سمندر خان از شنیدن این خبر فرار
کردند و پیشاور به دست شاه محمود افتاد.
 ...سال دیگر ،فتح خان و دوست دمحم خان به قصد فیصله
مساله کشمیر از کابل حرکت کردند .ولی چون به نقطه
مطلوب نزدیک شدند ،عطاء دمحم خان پرداخت خراج ساالنه
سه صد هزار روپیه را پذیرفت و فتح خان به این وعده
شفاهی بسنده کرده ،راه ملتان را پیش گرفت .اما
عطاء دمحم خان عمال از دادن مالیه خودداری ورزید .این
 .54بنا به برخی از منابع ،هدف از زندانی ساختن شاه شجاع،
گرفتن الماس کوه نور از نزد وی بود-.گ.
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بود که فتح خان و دوست دمحم خان با آن که زمستان فرا
رسیده بود ،عزم مقابله با حکمران کشمیر را بر خویش
جزم کردند.
...ناگفته نماند که پیش از آغاز جنگ کشمیر ،فتح
خان در گجرات با رنجیت سینگ دیدار و دادن یک ثلث
مالیات کشمیر را به وی وعده داده بود .اگر چند
سپاهیان سیک در سرمای  2112ه .ماهتابی در کوه های
کشمیر کاری ساخته نتوانستند و نیروهای فتح خان به
تنهایی با سردار یاغی بامیزایی به جنگ پرداخت ،با
آن هم مهاراجای سیک انتظار سهم موعود را داشت .ولی
وزیر فتح خان محکم چند -فرمانده قوای امدادی سیک
را با هدایایی رخصت کرد و وی با غالم دمحم خان
بامیزایی -یکی از برادران عطاء دمحم خان رهسپار الهور
گردید.
رنجیت سینگ [ناخشنود و آزرده که با وی پیمان شکنی
شده بود] ،و غالم دمحم خان بامیزایی[شکست خورده و
رانده شده از کشمیر و تشنه انتقام] ،با هم سازش
نمودند .این بود که سردار بامیزایی خبط بزرگی را
مرتکب شد و با وساطت او رنجیت سینگ دژ اتک را از
جهاندادخان برادر دیگر عطاء دمحم خان حاکم پیشین
کشمیر به یک صد هزار روپیه خریداری نمود و به این
ترتیب پای قوای سیک به دروازه پیشاور رسید و
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مستحکم شد».
هر چه بود ،وزیر فتح خان (اشرف الوزرا) ،برادر خود
دمحم عظیم خان را حاکم کشمیر مقرر نمود و خود وارد
 .55روشن است در این جا نمی توان با روانشاد کهزاد همنوا
گردید .چون برادران بامیزایی– غالم دمحم خان و جهانداد خان
راه دیگری نداشتند .نخست این که عزم رنجیت سینگ در گرفتن
کشمیر و پیشاور با پشتگرمی انگلیسی ها جزم بود و کلید هر
دو شهر در اتک بود .دو دیگر ،این که در صورت خود داری،
رنجیت سینگ می توانست به زور اتک را بگیرد .سه دیگر این
که پس از افتادن کشمیر و پیشاور به دست فتح خان ،جهانداد
خان در اتک در میان یک مثلث «برمودایی» گیر افتاده بود
که در دو سوی آن برادران وزیر فتح خان و در یک سوی دیگر
آن رنجیت سینگ بود .از این رو چاره دیگری جز تن دادن به
پیشنهاد رنجیت سینگ نداشتند.
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کابل گردید .عطاء دمحم خان هم از کشمیر از راه دیره
جات به قندهار نزد کامران (دشمن وزیر فتح خان) رفت
فتح خان مضاعف
و آتش حسد او را نسبت به وزیر
ساخت.
به هر رو ،جنگ های داخلی در دوره اول زمامداری شاه
محمود و شاه شجاع سیک ها را گام به گام جرئت
بخشیده و خود سری های حکام افغانی کشمیر و اغراض
شخصی مفت و رایگان کلید قلعه اتک را به دست رنجیت
سینگ داد .مهاراجا از برج های جسیم قلعه از فراز
پوزه سنگالخ اتک به سواحل راست رودخانه بزرگ نگریست
و آرزوهای بزرگی را که می خواست عملی کند و
متاسفانه به علت خانه جنگی های کمرشکن ما و از
سرگیری مخالفت های سدوزایی و بارکزایی عملی کرد.
رنجیت سینگ که به کشمیر چشم دوخته بود ،موضوع یک
سوم مالیات را بهانه گرفت و در جوالی  2822در برابر
سردار عظیم خان لشکر کشید .در حمله اول به تاریخ 2
همین ماه شش هزار سپاهی سیک نابود شدند.
فتح خان که از نقشه های تعرضی رنجیت سینگ بر علیه
کشمیر آگاه بود ،پیوسته سعی داشت تا شاه محمود را
به دخالت در اوضاع و تخطی بیگانگان متوجه سازد.
ولی این حرف ها به گوش شاه راحت طلب نمی خورد تا
این که حمالت رنجیت سینگ به کشمیر چشم و گوش شاه را
به حقایق باز کرد.
به هر رو ،وزیر فتح خان و سردار دوست دمحم خان با
لشکر گران به سوی پشاور شتافتند .رنجیت سینگ هم از
طرف الهور و راولپندی حرکت نمود و هر دو سپاه در
کنار اتک با هم رو به رو شدند .هر چه بود سپاه
افغانی شکست یافت و وزیر فتح خان و دوست دمحم خان به
پیشاور بازگشتند.
در بهار  2822وزیر از شاه محمود اجازه خواست تا
برای جمع آوری مالیات کشمیر حرکت و پول را صرف
ترتیبات بر علیه سیک ها نماید .سردار عظیم خان جنگ
های خود را با رنجیت سینگ بهانه آورده ،حاضر نمی
شدکه پول دیگری به حکومت مرکزی به کابل بفرستد .به
هرحال ،پس از این که وزیر فتح خان و سردار دوست دمحم
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خان به پیشاور رسیدند ،برادر خود اسد خان را برای
گرفتن  22لک (2.2میلیون) روپیه مالیات باقی مانده
فرستادند .مگر دمحم عظیم خان مخارج جنگ های خود با
سیک ها را دلیل آورده ،از دادن پول ابا می ورزید.
کار به جای باریکی کشید و نزدیک بود که میانه
برادرها برهم بخورد .چنانچه متوسل به اقدامات جنگی
هم شدند .بدین معنا که فتح خان دسته عسکری یی را
به قیادت دوست دمحم خان بر علیه دمحم عظیم خان فرستاد.
مگر وی شبانگاه از میدان جنگ خود را به خیمه
برادرش دوست دمحم خان رسانیده و با پرداخت سه صد هزار
روپیه ،نزاع برطرف شد و سردار عظیم خان به مقام
خود به مقام حاکم کشمیر ماند».
درست در همین هنگام که دژ اتک باید از تصرف سیک ها
کشیده می شد ،رویداد دیگری رخ داد که وزیر فتح خان
ناگزیر به سوی هرات گسیل گردید .تفصیل این که حسن
علی میرزا – والی مشهد غوریان را گرفته ،می خواست
به هرات داخل شود که شاه محمود به وزیر فتح خان
دستور داد بی درنگ به سوی هرات بشتابد».
دلیل گسیل وزیر فتح خان به هرات این بود که فیروز
الدین -استاندار هرات در این هنگام برای باز پس
گرفتن غوریان از دست ایرانیان و نیز به خاطر رهایی
یابی از پرداخت مالیات هرات به آنان ،از شاه محمود
کمک خواسته بود.
هر چند در ظاهر شهزاده فیروز از برادرش -شاه محمود
برای دفع ایرانیان که خود به تنهایی نمی توانست از
پس آنان برآید ،کمک خواسته بود؛ مگر در واقع در
پشت سر این کمک خواهی راز دیگری هم نهفته بود.
مناسبات فیروز در این هنگام با برادر زاده اش-
شهزاده کامران -پسر شاه محمود که استاندار قندهار
بود ،بسیار تیره بود .هنگامی که ایرانیان غوریان
را گرفتند ،فیروز دست به نیرنگ یازید و با درخواست
کمک از محمود ،خواست تا با درانداختن کامران میرزا
با ایرانیان ،با یک تیر دو فاخته بزند .او نیک می
دانست که شاه محمود خود به هرات نخواهد آمد ،بل که
کامران را خواهد فرستاد .او مطمئن بود که به دلیل
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مستحکم بودن دژ هرات ،تسخیر آن به دست کامران ممکن
نیست .از این رو ،از بابت سقوط هرات هیچگونه
نگرانی یی نداشت .از سوی دیگر ،با در گرفتن جنگ
میان نیروهای کامران و ایرانیان؛ هر دو طرف ،صرف
نظر از نتیجه جنگ تضعیف خواهند شد و این گونه ،هم
خطر ایرانیان و هم خطر کامران تا اندازه زیادی
زدوده خواهد شد.
از آن سوی دیگر ،کامران و شاه محمود که چنین بهانه
یی را از خدا می خواستند ،فتح خان را به این
ماموریت فرستادند .به گمان غالب ،آن ها از یک سو
می خواستند تا فیروز میرزا را به دست فتح خان کنار
بزنند و از سویی هم غوریان را به دست فتح خان باز
پس بگیرند و در پایان کار ،خود وزیر فتح خان را
نیز به بهانه دست زدن به «اقدام خودسرانه» در جنگ
با ایرانیان از سر راه بردارند و این گونه ،با یک
فاخته را شکار کنند .بی آن که مناسبات
تیر ،سه
شان با ایرانیان تیره شود .در این کار ،عطاء هللا خان
بامیزایی که از کشمیر رانده شده بود و روشن است با
وزیر فتح دشمنی داشت ،نیز همدست کامران بود.
فیروز در اثر سهل انگاری ،خود در دامی که
گسترانیده بود ،در افتاد و در نتیجه از تخت هرات
برافتاد.
آن چه مربوط می گردد به شاه محمود و کامران ،آن ها
به هر سه هدف خود رسیدند .مگر بهای گزافی را در
ازای آن پرداختند که عبارت بود از کمایی دشمنی
برادران وزیر فتح خان با آن ها که به بر افتادن
شان ها از اریکه قدرت انجامید .نتیجه دیگر این
اقدام ،از دست رفتن کشمیر و در پی آن پیشاور و همه
سرزمین های این سوی اتک بود ،چنان که بیاید.
برگردیم به کشمیر که داستان آن ناتمام ماند .پس از
اسیر شدن و کور شدن وزیر فتح خان ،برادران او -در
راس دمحم عظیم خان که حکمران کشمیر بود همراه با دوست
دمحم خان برای گفتن انتقام از شاه محمود و کامران دست
به کار شدند .آن دو کشمیر را به سوی پیشاور و کابل
ترک گفته و به جای خود نواب جبار خان -برادر دیگر
خود را در کشمیر گذاشتند .پس از چندی ،رنجیت سینگ
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به کشمیر لشکر کشیده ،آن را گرفت و جبار خان پا به
گریز گذاشت».
اینک در باره از دست رفتن پیشاور:
بی تردید ،از دست رفتن پیشاور ،به پیمانه بسیاری
نتیجه خیانت های سرداران بارکزایی مانند سردار
دوست دمحم خان ،سردار عظیم خان و سردار جبار خان و به
ویژه سردار سلطان دمحم خان طالیی (پدر سردار یحیی خان-
نیای نادر خان) و برادرانش بوده است.
هنگامی که رنجیت سینگ با بهره گیری از دشمنی های
سرداران بارکزایی به پیشاور لشکر کشید و آن را
گرفت ،سردار عظیم خان -برادر بزرگ که حکمران کابل
بود ،این اشغال را برنتافت و به سوی پیشاور لشکر
کشید و اعالم جهاد داد .مگر به رغم فداکاری ها و
قربانی هایی که قبایل پشتون دادند ،به دلیل خیانت
برادرانش و نیز بزدلی خودش شکست خورد.
دمحم

خان

گام نخست را در این راستا سردار دوست
برداشت .موهن الل در ص .ص 222-220 .کتاب زندگی امیر
دوست دمحم خان (ترجمه داکتر هاشمیان) می نگارد:
«...سردار دوست دمحم خان با داشتن حکومت غزنی -نخستین
سنگر مستحکم افغانستان ،شادمان و شادان بود و به
تقویت بیشتر استحکامات خود متوجه بود .با این هم،
به آنچه در دسترس داشت ،بسنده نکرده ،آرام نمی
گرفت و در اندیشه اصالحات داخلی و بهبود اوضاع کشور
هم نبود .برخالف ،در پی آن بود تا شرمساری و رسوایی
دمحم عظیم خان)
خارجی نه تنها به برادر خود (سردار
بل که به همه اعضای خانواده خود نثار کند.
روی این منظور ،هیاتی را نزد مهاراجا رنجیت سینگ
گسیل و این گونه با دربار الهور مراوده و مکاتبه بر
قرار نمود و با ایجاد چنین مناسبات می انگاشت به
موقف خود به عنوان حکمران نیرومند غزنی افزوده و
زمان برادران خود به خصوص دمحم عظیم خان
در عین
مقتدر را کوچک ساخته و کم زده است.
این رفتار او ،عظیم خان را سراسیمه و پریشان ساخت.
چنان چه بی درنگ به منظور وارسی و مراقبت از اوضاع
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و امور سیک ها رهسپار پیشاور گردید .لشکرهای
افغانی و سیک آن قدر به هم نزدیک شده بودند که
گاهگاهی میان شان آتشباری هایی هم می شد.
آن گاه همه برادران بارکزایی همداستان شده ،یار دمحم
خان را به عنوان نماینده نزد مهاراجا رنجیت سینگ
فرستادند .اما یار دمحم خان به اعتماد برادران خیانت
کرده ،به مشوره پیشوای سیک ها یا بدون مشوره او،
نامه هایی به دمحم عظیم خان گسیل و یادآور شد که سیک
ها می خواهند راه دیگری را بر گزینند ،یعنی
خانواده و خزانه اش را که در میچنی عقب گذاشته
بود ،بگیرند .بی تردید ،سردار دوست دمحم خان نیز در
این مسایل با دشمن ارتباط داشت و برای تخریب دمحم
عظیم خان سعی می نموده است.
بروز این اوضاع درد آور و ناگوار ،بی تردید غرور و
شجاعت عظیم خان را متاثر ساخته بود .او از یک سو
می پنداشت که باید از اسیر شدن زن ها و خزانه اش
به دست سیک ها در مینچی جلوگیری کند و از سوی دیگر
باور داشت که عقب نشینی بدون مقابله با دشمن و زدن
ضربه نیرومند بر آن در میدان جنگ ،یک حرکت بزدالنه
خواهد بود.
در عین زمان ،دل دمحم عظیم خان از رفتارهای برادرانش
سخت رنجیده بود ،زیرا دوست دمحم خان با سیک ها و
دربار الهور ائتالف نموده بود .در چنین وضعی سر
درگم ،عظیم خان گاه برای حفظ متصرفات خود تصمیم به
جنگ می گرفت و گاه به منظور حفاظت زن ها و دارایی
خود می اندیشید که بهتر است اردوگاه را برچیند.
چندی نگذشت که پیروان و سپاهیانش از بی تصمیمی او
خسته شده ،هر کدام آغاز به برچیدن خیمه و خرگاه
خود کرده از اردوگاه در حالی بیرون می شدند که کسی
سبب اصلی این ماجرا را نمی دانست .در این حال،
عظیم خان بسیار اندوهگین شده ،و از شدت تاثر ریش
خود را کند و از نامردی و عدم صداقت دوست دمحم خان و
برادران دیگر که در اثر آن این گونه ،در برابر
دشمن سیک ناگزیر به عقب نشینی شده بود ،شکوه سر
داد و عاقبت این ضعف و خجالت را در برابر دشمن
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وخیم خواند .او پس از این ،با دل خونبار به کابل
بازگشت و پس از چندی بیمار و با دل پر حرمان
56
درگذشت.».
پسانتر ،در  2821که کابل به دست دوست دمحم خان افتاده
بود ،انگلیسی ها شاه شجاع را برای گرفتن قندهار
فرستادند .این بود که دوست دمحم خان ناگریز گردید
برای نجات قندهار با سپاه به آن شهر بشتابد .در
این هنگام ،رنجیت سینگ در هماهنگی با انگلیسی ها و
با بهره گیری ازخیانت سلطان دمحم خان و برادرانش ،در
چهارچوب یک برنامه از پیش تدوین شده ،پیشاور را
گرفت.
دوست دمحم ،پس از بازگشت از قندهار ،برای بازپسگیری
پیشاور اعالم جهاد کرد و با لشکر به سوی پیشاور
شتافت .مگر باز هم در اثر خیانت بردارش سلطان دمحم
خان ،شکست خورد و ناکام به کابل برگشت.
باید نشاندهی کنیم که روابط میان دوست دمحم خان و همه
برادرانش پیوسته بر سر دستیابی به قدرت بسیار تیره
بود .به ویژه با سردار سلطان دمحم خان طالیی [نیای
نادر خان-گ .].زمانی دوست دمحم خان ،وی را با برادران
عینی اش که بر کابل حاکم بودند ،از آن شهر رانده
بود که از همین رو ،پس از افتادن کابل به دست دوست
دمحمخان ،میان ایشان دشمنی آشتی ناپذیری افتاد .در
پهلوی آن ،یک رشته اختالفات دیگر هم افزود گردید.
موهن الل در این رابطه در ص 102 .جلد یکم کتاب زندگی
امیر دوست دمحم خان (ترجمه داکتر هاشمیان) می نویسد:
«هنگامی که زوال این خاندان آغاز شد ،دختر شهزاده
عباس سدوزایی مورد توجه سلطان دمحم خان -حکمران
پیشاور قرار گرفت و میان آن ها نامه هایی مبنی بر
وصلت مبادله شد .این شهزاده خانم با ازدواج با
سلطان دمحم خان موافقت کرده بود و ترتیبات مسافرت وی
به همراهی گماشتگان خاص سلطان دمحم
به سوی پیشاور
گرفته شده بود.

 .56برگرفته از کتاب زندگی امیر دوست دمحم خان با اندکی
ویرایش.
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اما امیر دوست دمحم خان نیز به این شهزاده خانم زیبا
دل باخته بود و همین که از عزم سفر وی آگاه شد ،او
را دستگیر و بی درنگ به زور به عقد نکاح خود
درآورد .این اقدام امیر دشمنی شدید و دایمی بین دو
برادر به میان آورد که تا پایان دوام کرد .از زبان
سلطان دمحم خان بارها شنیده می شد که می گفت «تا پای
جان چیزی جز نوشیدن خون دوست دمحم خان او را خشنود
نخواهد ساخت».
روشن است ،این دشمنی ،بارها در مساله پیشاور و
پیوستن سلطان دمحم خان به رنجیت سینگ که سیطره او را
بر سلطه دوست دمحم خان بر خود ترجیح می داد ،نمایان
گردیده ،سر انجام به از دست رفتن پیشاور (به رغم
هزاران کشته و زخمی یی که مردم داده بودند)،
انجامید.
همین دشمنی بود که دوست دمحم خان در حساس ترین لحظه
جنگ پیشاور ،حاضر نبود در صورت پیروزی و گرفتن
پیشاور آن شهر را به سلطان دمحم خان بسپارد .در این
پیوند موهن الل در ص 222 .کتاب زندگی امیر دوست دمحم
خان می نویسد« :مهاراجا رنجیت سینگ هنوز به
اردوگاه خود نرسیده بود ،ولی به فرمانده سپاه خود
رهنمود داده بود که تا رسیدن او برنامه های تهاجمی
امیر دوست دمحم خان را با مبادله پیام ها و دوام
گفتگوها به تعویق بیندازد و تطبیق این امر آغاز
یافته بود.
از سوی امیر دوست دمحم خان ،نواب جبار خان و آقا حسین
برای گفتگوها گماشته شده بودند .آقا حسین از سوی
امیر مقرر شده بود تا نواب جبار خان را مراقبت
کند .اما سیک ها آقا حسین را با دادن رشوه راضی
ساختند که صلح را بر امیر بقبوالند.
سر انجام ،سلطان دمحم خان به قسم گروگان به منظور
تضمین صلح تا رسیدن مهاراجا به اردوگاه سیک ها
رفت .در عین زمان ،امیر از سپردن حکومت پیشاور که
هنوز روشن نبود به صلح از سیک ها گرفته می شود یا
به جنگ؟ به سلطان دمحم خان ابا ورزیده بود .حتا
هنگامی که سلطان دمحم خان در عوض ،تقاضای حکومت جالل
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آباد را نمود ،آن هم از سوی امیر رد شد .از این رو
سلطان دمحم خان کنون که دیگر در اردوگاه سیک ها بود،
خود را آزاد و حق به جانب می دانست تا برای منافع
شخصی خود کاری بکند.
امیر دوست دمحم خان که از بابت حضور سلطان دمحم خان در
اردوگاه دشمن تشویش داشت ،و برای خود احساس خطر می
کرد ،بدون رعایت شرایط صلح ،پنهانی شماری از
غازیان افغان را برانگیخت تا به منظور قصد جان
سلطان دمحم خان – که نامردانه ترین و خایینانه ترین
هدف بود -حمله کنند .در نتیجه این تصمیم ،چند حمله
پراگنده و نامنظم از سوی افغان ها بر اردوگاه سیک
ها به عمل آمد و چند سر بریده را با مقداری غنایم
که از خیمه های سیک ها چپاول زده بودند ،با خود
آوردند .سپاه سیک که منتظر همچو حمله یی بود( ،که
تخطی از شرایط صلح به شمار می رفت) ،به فرمان
مهاراجا به حالت دفاعی قرار گرفت.
پیر دمحم خان -برادر تنی سلطان دمحم خان طالیی که در
اردوگاه امیر بود ،به بهانه یی خود را بیمار
اندخته ،خنجر در دست منتظر بود تا آن را به سینه
امیر فرو ببرد .زیرا بر آن بود که تصمیم امیر در
تخطی از شرایط صلح و ایجاد دشمنی با سیک ها
فرومایگی بوده ،و فرمانده سپاه سیک ها را بر می
انگیخت به رسم انتقام ،سر برادرش -سلطان دمحم خان را
از تنه جدا سازد...
حتا در واپسین لحظات زندگانی دوست دمحم خان ،هنگام
گرفتن هرات ،سلطان دمحم خان به رغم بستن عهد و پیمان
قرآن و سوگند خوردن با دوست دمحم
و مهر و امضا در
خان ،مبنی بر پایان دادن به دشمنی ها و وصلت هایی
که برای آشتی میان شان ،بین فرزندان آن ها شده
بود ،نامه محرمانه یی به شاه ایران نوشت و پیشنهاد
کرد که حاضر است دوست دمحم خان را بکشد و مملکت

افغانستان را ضمیمه مملکت ایران سازد.
شاد روان کاتب هزاره در سراج التواریخ ،جلد دوم،
ص 28 .در این باره چنین می نویسد« :پس از مراجعت
سردارانی که روی از دولت بر تافته بودند ،چون
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سردار سلطان احمد خان [(برادر زاده امیر دوست دمحم
خان)-گ ].را دامن ضمیر از آالیش کینه و عناد پاک
نبود ،سردار سلطان دمحم خان را با خود متفق ساخته ،هر
دو تن با هم عرض حضور اعلیحضرت ناصر الدین شاه
قاجار شدند که اگر [از سوی-گ ].دولت ایران نصرت و
یاری بدیشان داده شود ،هر آینه مملکت افغانستان را
به مدد لشکر ایران که برسد ،از وجود امیر کبیر
[(دوست دمحم خان-گ ].خالی نموده ،ضمیمه مملکت ایران
کرده ،بعد راه خدمت پیش خواهیم گرفت و این عریضه
ایشان از عرض راه به دست یکی از هواخواهان و
خدمتگاران امیر کبیر افتاده ،به کارکنان حضور
رسیده ،اعلیحضرت امیر کبیر از کید ایشان آگاه
گشته.»...،
پسان ها این دشمنی به فرزندان و نوادگان شان به
ارث رسید .چنان چه عبدالرحمان خان ،یوسف خان -پسر
سردار یحیی خان (پسر سلطان دمحم خان را به هندوستان
تبعید کرد که با فرزندان خود – نادر خان و
برادرانش ،سال ها در دیره دون با جیره انگلیس
زندگی می کردند .تا این که در زمان حبیب هللا خان
خواهر خود را به زنی وی دادند و دوباره به کشور
برگشتند و به دربار راه گشودند و مقام های مصاحبان
حضور را گرفتند.
در آینده ،همین نادر خان و برادرانش به همکاری
سردار احمد شاه خان -پسرعم شان و با همدستی شهزاده
امان هللا خان و مادرش؛ حبیب هللا خان کشتند و سپس هم به
همکاری انگلیس و ارتجاع داخلی ،امان هللا خان را بر
انداختند و به یاری شبه نظامیان وزیری هند
بریتانیایی ،تاج و تخت او را باز ستاندند .به هر
رو ،چون در کتاب در زمینه چگونی افتادن پیشاور به
دست سیک ها روشنی انداخته شده است ،بیشتر به آن
نمی پردازیم.
این بود که انگلیسی ها سیک ها را به گرفتن
نهایی پیشاور برانگیختند تا این که از سوی
رنجیت سینگ اشغال گردید .در عین زمان ،انگلیسی
ها به حمایت از شاه شجاع الملک درانی پرداختند
فراهم
قندهار
به
را
وی
تهاجم
زمینه
و
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گردانیدند .مگر وی در جنگ در برابر نیروهای
مشترک قندهاری -کابلی به رهبری دوست دمحم خان در
حومه قندهار در  2822شکست خورد و پا به گریز
نهاد.
سقوط نهایی پیشاور و شکست دوست دمحم خان در
بازپسگیری آن ،موجب گردید که سردار دوست دمحم خان-
حاکم کابل و سردار کهندل خان -حاکم قندهار ،در
 2822هیاتی را با نامه ها به دربار ایران
فرستاده ،خواستار قرار گرفتن تحت حمایت ایران
گردند .از سوی دیگر ،دوست دمحم خان هیاتی را هم به
رهبری حاجی حسین علی خان به پتربورگ گسیل داشت
تا حمایت تزار را به دست آورد.
این بود که دستگاه های دیپلماسی لندن و سانکت
پتربورگ آغاز به پویایی های سیاسی در کابل،
قندهار و تهران نمودند .روس ها یک افسر جوان
لهستانی االصل به نام ویتکویچ را به تهران
فرستادند که پس از به دست آوردن دستورهای باسته
ُنت سیمونیچ – سفیر روسیه به دربار
از نزد ک
قارجار روانه قندهار و کابل گردید .هدف او به
میان آوردن کنفدراسیونی متشکل از ایران و
سردارنشین های افغانی بود .انگلیسی ها هم
الکساندر برنس معروف را نزد امیر دوست دمحم خان
فرستادند تا امیر را به سوی انگلیس متمایل و از
داشتن ادعا بر پیشاور منصرف گرداند .سر انجام،
ویتکویچ توانست موفق تر از کار درآید.
دمحم شاه که مقارن این هنگام پس از درگذشت فتح علی
شاه و عباس میرزا به پادشاهی رسیده بود ،بر
اساس درخواست سرداران قندهار و کابل و بستن
پیمان های دفاعی با آن ها و با حمایت روسیه در
 2822به هرات لشکر کشید و قرار شد تا شهزاده
کامران پسر محمود و یار دمحم خان الکوزایی را که
در این هنگام در هرات فرمان می راندند و
همپیمان شجاع الملک بودند ،از میان بردارد و
اداره هرات را به سرداران قندهاری بسپارد و سپس
به همکاری هم در باز پس گرفتن پیشاور از نزد
سیک ها ،به دوست دمحم خان کمک نمایند.
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روشن است انگلیسی ها که از لشکرکشی دمحم شاه (که
پیوندهای تنگاتنگی با روس ها داشت) به هرات،
سخت به هراس افتاده بودند؛ دست به یک رشته
مانورهای سیاسی -نظامی گسترده یازیدند و سر
انجام توانستند با تهدید دمحم شاه را پس از نه ماه
محاصره هرات از تصرف این شهر که در آستانه سقوط
بود ،منصرف سازند.
تزار روسیه هم که در تئاتر اروپایی در مساله
نام نهاد «خاور» نیازمند همپیمانی با انگلیس در
برابر قدرت های دیگر اروپایی بود ،بر اثر مشوره
کنت کارل نسلرود -وزیر خارجه ،که باور نادرستی
داشت مبنی بر این که انگلیسی ها در ازای گرفتن
سردار نشین های افغانی ،بر سیطره روس ها بر
تنگه های راهبردی داردانل و بسفر مهر تایید
خواهند نهاد؛ پای خود را از کارزار کشید .این
بود که زمینه لشکر کشی انگلیسی ها به قندهار و
کابل فراهم گردید .این گونه ،در واقع باز
گذاشتن دست انگلیسی ها برای گرفتن قندهار و
کابل ،در واقع یک رشوه سیاسی و طعمه یی بود که
از سوی روس ها پیش انگلیسی ها انداخته می شد.
در این هنگام ،انگلیسی ها در پی آن شدند تا با
ایجاد یک کشور حایل میان متصرفات هندی خود و
متصرفات آسیایی روس ها برآیند .نام این کشور
حایل را هم در چند مرحله افغانستان نهادند .در
گذشته تاریخی ،افغانستان یکی از استان های
تاریخی ایران بود که پیرامون کوه های سلیمان در
سرزمین پاکستان امروزی قرار داشت و شهرهای مهم
آن ساول و مستنگ بود .در آغاز ،گستره افغانستان
ساخته و پرداخته انگلیسی ها تنها قندهار ،غزنی،
کابل ،جالل آباد و پروان را در بر می گرفت.
پسانتر در دوره دوم امارت دوست دمحم خان شامل شمال
هندوکش هم گردید که به نام «ترکستان جنوبی» و
سپس «ترکستان افغانی» مشهور گردید .در آخرین
روزهای حیات دوست دمحم خان ،هرات هم شامل گستره
افغانستان گردید.
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به هر رو ،انگلیسی ها با پیش انداختن شاه
گریزی -شجاع الملک ،بر اساس یک قرار داد سه
جانبه با رنجیت سینگ (که شجاع سیطره او را بر
آسانی
به
توانستند
بود)،
پذیرفته
پیشاور
57
قندهار ،غزنی ،کابل و جالل آباد را بگیرند .آن
ها بر سر راه ،سرزمین های خان نشین های بلوچ
(از جمله شهر بندی کراچی را) نیز یکی پی دیگری
با کارگیری از روش های سخت افزاری و نرم افزاری
دمحم خان هم پس از یک
گرفتند .سر انجام ،دوست
رشته رویدادهای دراماتیک جنگ و گزیر خود را به
مک ناتن – نماینده سیاسی انگلیس در کابل تسلیم
نمود.
مگر ،انگلیسی ها پس از شکست سنگین در کابل و
کشته شدن مک ناتن و شاه شجاع ،ناگزیر گردیدند
بار دیگر امیر دوست دمحم خان را در  2822بر تخت
امارت کابل بنشانند .سپس هم با او دو قرار داد
بستند و او ناگزیر گردید از پیشاور در ازای به
دست آوردن تخت کابل و وعده گرفتن شهرهای شمال و
قندهار و هرات چشم پوشی نماید.
پسان ها انگلیسی ها خود الهور و کشمیر و اتک و
پیشاور را از نزد سیک ها گرفتند.
هنگامی که در نیمه دوم سده نزدهم در هند زیر
سلطه انگلیس ،شورش و آشوب برپا گردید ،شهزاده
حسام السلطنه -استاندار خراسان ،هرات را گرفته،
در اندیشه پیشروی به سوی قندهار و کابل و حتا
پیشاور بود .مگر باز هم دستگاه دیپلماسی انگلیس
توانست با انجام مانورهای ماهرانه سیاسی -نظامی
و نمایش قدرت ،نه تنها وی را وادار به عقب
نشینی نماید ،بل دولت ایران را وادار به امضای
قرار داد پاریس 58گرداند که بر اساس آن گستره
افغانستان رسما از ایران جدا گردید.
 .57انگلیسی ها در یکم اکتبر  2828به دوست دمحمخان اعالم
جنگ کردند و در  10اپریل  2822وارد قندهار گردیدند.
 .58این معاهده با میانجیگری ناپلئون سوم ،در پاریس در
 2مارس 2822میان سفیر ایران در پاریس فرخ خان امین
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پیش از این ،سرزمینی در جهان به نام افغانستان
رسما شناخته نمی شد .احمد شاه درانی و تیمورشاه
و دیگر شاهان همه به نام های شاهان ایران و
خراسان شناخته می شدند .رویدادهایی چون به
پادشاهی رسیدن درانیان (خاندان های سدوزایی و
بارکزایی) در جهان بیرونی چونان رویدادهای
درونی ایران ارزیابی می گردید .در نقشه های
سیاسی و جغرافیایی هم کشوری به نام افغانستان
دیده نمی شد .در همه نقشه ها تنها نام پارس یا
ایران آمده است .تنها از میانه های سده نزدهم
است که در نقشه ها زیر نام کشور پادشاهی کابل،
آن هم در ترکیب پارس یا ایران ،نام افغانستان
دیده می شود و پس از آن ،نام پادشاهی کابل به
تدریج حذف گردیده ،با نام افغانستان تعویض می
گردد.
به هر رو ،انگلیسی ها توانستند در سده نزدهم،
با راه اندازی کارزار ماهرانه سیاسی -نظامی،
سرزمین های خاوری ایران را از کرانه های رود
سند تا مرزهای کنونی افغانستان به چنگ آورند.
به ویژه گذرگاه های مهم و راهبردی خیبر ،کرم و
بوالن و ...را.
انگلیسی ها در دروه امارت امیر شیر علی خان-
پسر دوست دمحم خان ،در آستانه برگزاری کنفرانس
برلین به ریاست بیسمارک ،پس از رسیدن سفارت
جنرال استولیتف به کابل ،بار دیگر به کشور حمله
آوردند و توانستند کابل را بگیرند .پس از
الملک و سفیر انگلیس در فرانسه لرد کاولی در پانزده
فصل بسته شد .طی این عهدنامه انگلیسی ها متعهد شدند
نیروهای شان را در مدت کوتاهی از خاک ایران خارج سازند
نیروهایش از منطقة
در مقابل ،دولت ایران با برونبری
مورد مناقشه ،از هرگونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان
صرفنظر کرده و متعهد شد تا در منازعات با افغان ها به
دولت انگلیس به عنوان میانجیگر و داور رجوع نماید.
دولت انگلیس هم تعهد داد تا از هر تشویشی از ناحیه
افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کرده و مناسبات
ایران با افغان ها ،شان و حیثیت دولت ایران را رعایت
نمایند.
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شیرعلی خان -پسرش ،سردار یعقوب خان به امارت
رسید.
انگلیسی ها او را ناگزیر به امضای معاهده 2822
گندمگ گردانیدند که در واقع مهر تاییدی بود بر
واگذاری خاک هایی که مطمع نظر انگلیسی ها بود
به هند بریتانیایی .بر اساس این معاهده،
انگلیسی ها حق کنترل گذرگاه های استراتیژیک
کرم ،پشین و سیبی را گرفتند.
هر چه بود ،مردم با راه اندازی جهاد در برابر
انگلیسی ها ،بار دیگر کشور خود را آزاد ساختند.
در این
بسر مي
روس ها
ها شرط

هنگام ،عبدالرحمان در سمرقند در تبعید
برد و از سوي بریتانیایي ها با موافقت
به امارت افغانستان گماشته شد .انگلیسي
گماشتن وي بر امارت افغانستان را از پیش

تایید معاهده گندمک از سوي او گذاشته بودند که
وي پذیرفته بود .از این رو ،ادعاي کساني که می
گویند موافقتنامه دیورند (کنوانسیون کابل)
تحمیلي بوده است و به زور سر عبدالرحمان خان
امضاء شده است ،یاوه یی بیش نیست .زیرا او با
آگاهي کامل با توجه به منافع شخصي خویش این سند
را امضاء نموده بود .هر چند سند پس از چانه زنی
های فراوان و زیر تهدید پیوسته انگلیسی ها به
59
امضاء رسید.
 .59باید به یک نکته توجه داشت و آن هم این که انگلیسی
ها که در بستن قراردادهای استعماری تجارب فراوان
داشتند ،برای این که بتوانند از عبدالرحمان خان تا جای
امکان امتیاز بگیرند ،از سیاست معروف نان قندی و
تازیانه کار گرفتند .به گونه یی که نوشتیم ،عبدالرحمان
خان از پیش به پذیرفتن معاهده گندمک در ازای رسیدن به
تخت کابل گردن نهاده بود ،یعنی مخالف بستن معاهده با
انگلیسی ها نبود .مگر با این هم روشن است که تا جای
امکان می کوشید به انگلیسی ها کمتر امتیاز بدهد .فشار
انگلیسی ها هم بر امیر درست برای گرفتن امتیازات بیشتر
از آن چه که در معاهده گندمک بود ،متوجه بود.
آن ها ایوب خان را در خاک هند بریتانیایی چونان
جاگزین عبدالرحمان خان در اختیار داشتند .همچنین با
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در این باره در صص 122-120 .کتاب «افغانستان و
ایران» نوشته داکتر یوسف حقیقي چنین مي خوانیم:
«  ...در اثناي این تحوالت در افغانستان،
مجاهدان افغاني ،انگلیسي ها را در حومه کابل
شکست داده و آن ها را مجبور به عقب نشیني کرده
و عده یي از مجاهدان در غزني ،حکومتي را به نام
یعقوب خان تشکیل داده
موسي خان -پسر خرد سال
بودند( نگاه شود به کتاب  :کاکر« ،افغان،
افغانستان» ،ص  .)222ایوب خان -پسر دیگر شیر علي
خان ،که حاکم هرات و طرفدار ایران بود ،به
رهبري گروهي دیگر از مجاهدان هرات و قندهار-
شکست سنگیني به نیروهاي انگلیسي در سال 2880
وارد کرد...
انگلیسي ها که وضعیت در افغانستان را براي خود
بسیار بحراني مي دیدند ،مذاکرات محرمانه یي را

با عبدالرحمان خان که در سمرقند بود ،آغاز
کردند .عبدالرحمان خان در این مذاکرات پذیرفت
بستن مرزها ،افغانستان را با چالش های سختی رو به رو
گردانیده بودند .سپاه بزرگی را هم در مرزهای ما مستقر
ساخته بودند .در پهلوی همه این ها ،سوبسایدی شخصی
هنگفتی را هم در ازای امضای کنوانسیون کابل برای امیر
در نظر گرفته بودند .با توجه به همه این ها ،روشن است
امیر چاره یی جز پذیرفتن پیشنهادهای انگلیس و امضای
کنوانسیون نداشت .چه راهبرد انگلیسی ها تعریف شده و از
پیش تعیین شده بود .به هیچ رو ،حاضر نبودند گذرگاه های
استراتیژیک منتهی به هند را در خاک افغانستان بگذارند.
گذشته از این ها ،انگلیسی ها پیش از امضای کنوانسیون
کابل ،با پیشگیری سیاستی به نام سیاست روپیه ،خان های
مناطق مورد نظر را از پیش خریده بودند .به گونه یی که
در ص 12 .کتاب اختالفات ارضی افغانستان و پاکستان آمده
است« ،دیورند برای پیشبرد مذاکرات به نفع خود چندین
سند از خان های بونیر ،سوات و باجور و وزیری و غیره را
به عبدالرحمان خان ارائه داده بود که در آن خان های
مذکور به حکومت انگلیسی هند ابراز اطاعت کرده بودند».
(س .م .بورک و الرنس زایرینگ «تاریخ روابط خارجی
پاکستان» ،ترجمه ایرج وفایی ،چاپ اول ،انتشارات کویر،
 ،2222ص.).22 .
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که قندهار از حکومت کابل مجزا باشد و قضیه هرات
نیز به وسیله وزارت خارجه بریتانیا حل شود و
رابطه انگلستان و افغانستان نیز بر پایه پیمان
گندمک استوار گردد ( نگاه شود به کتاب توکلي،
روابط سیاسي ایران و افغانستان ،ص  .)12بعد از
این توافق ،او که از سوي انگلستان حمایت مي شد،
به افغانستان حمله کرد و با نیروهاي ایوب خان
رویارو شد.
داستان تشکیل کشوری به نام افغانستان در محدوده
مرزهای سیاسی کنونی چنین است که انگلیسی ها به
روس ها پیشنهاد نمودند که منافع دو امپراتوری
ایجاب می نماید تا برای پیشگیری از برخورد
ممکنه دو امپراتوری ،میان متصرفات آن ها دیوار
جداگری در سیمای یک گستره بوفر کشیده شود .این
بود که با توجه به اوضاع نا به سامان و پیجیده
و ناآرامی هایی که سراسر گستره کشور را فرا
گرفته بود و موجبات نگرانی هر دو ابر قدرت وقت
را فراهم آورده بود ،بر آن شدند تا کسی را بر
سر قدرت بیاورند که توانایی اداره به قول خود
شان «یک سرزمین بی سر و پا با باشندگان نیمه
وحشی» را با مشت های آهنین داشته باشد .روشن
بود در آن برهه کسی جز عبدالرحمان خان واجد
چنین شرایطی نبود.
برخی از تاریخ نگاران از جمله سر پرسی سایکس بر
آن اند که انگلیسی ها نامه یی به امضای مادر
عبدالرحمان خان به وی فرستادند و موافقت او را
برای بازگشت به کشور و پذیرش فرمانروایی با مشی
هوادار انگلیس جلب نمودند ( .نگاه شود به :
تاریخ ایران ،نوشته سر پرسی سایکس) –گ.
هر چه بود ،انگلیسی ها پس از آوردن عبدالرحمان
خان ،دیپلمات ورزیده یی را به نام دیورند به
کابل فرستادند و با وی سندی را در باره تحدید
مرزهای افغانستان و هند بریتانیایی به امضاء
رساندند .البته ،شایان یادآوری است که در آن
برهه ،در آغاز انگلیسی ها می خواستند هرات را
به ایران واگذار نمایند و در قندهار دولت دیگری
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را به وجود بیاورند .مگر با تغییر کابینه در
لندن 60،تصمیم گرفتند ،هرات ،قندهار و کابل را
زیر چتر یک واحد سیاسی در بیاورند .این بود که
کشوری به نام افغانستان د-ژوری در چهار چوب
مرزهای سیاسی کنونی به میان آمد.
شایان یادآوری است که پیش از این ،بخش بزرگی از
والیت بدخشان به شمول فیض آباد و دهلیز واخان
پامیر کوچک هیچ گاهی نه تنها جزو خاک امپراتوری
درانی ،بل که حتا قلمرو عبدالرحمان خان نمی شد
و تابع بخارا بود .این سرزمین را دیورند به زور
به عبدالرحمان خان که حاضر نبود ،آن را بگیرد،
به خاک افغانستان ملحق ساخت.
ای .ار رحمتف در مقاله «سرچشمه های مسایل
تباری-گستره یی افغانستان» در کتاب «مسایل
مدرنیزاسیون و امنیت کشورهای آسیای مرکزی و
روسیه در واقعیت های نو جیوپولیتیک» ،مواد و
مدارک کنفرانس علمی بین المللی ،دوشنبه2 ،
نوامبر  1020چاپ دانشگاه سالوی روسی -تاجیکی
تحقیقات جیوپولیتیک در این پیوند می نویسد:
«در اوایل اکتبر  2822دولت بریتانیا برای گفتگو
با عبدالرحمان خان هیات ویژه یی را به رهبری سر
مورتیمر دیورند -سکرتر نایب السلطنه هند در
امور خارجی -به کابل فرستاد .در برابر نماینده
بریتانیا وظایف زیر گذاشته شده بود :پرداختن و
رسیدگی به روابط انگلیس و افغانستان ،دستیابی
در زمینه «موضوع پامیر» و حل «مشکل
به توافق
قبایل مرزی افغانی» باشنده ناحیه کوه های
سلیمان.
« .60در ابتداء لرد بیکانزفلد -نخست وزیر انگلیس به
تجزیه حکومت بارکزایی معتقد گردید .وی تصمیم گرفت که
هرات را به ایران بازپس داده ،کابل را تحت اداره یکی
از شهزادگان بارکزایی قرار دهد و قندهار را به قلمرو
حکومت انگلیس منضم نماید .اما با سقوط بیکانزفلد و روی
کار آمدن گالدستون به جای وی ،سیاست انگلیس تغییر
کرد»...
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هنگام ارزیابی مساله پامیر ،این اختالف نظر ها
برخاسته از یک علت پارادکسال (مهمل نما و
متناقض) از دیدگاه محافل حاکمه انگلیسی بود.
امیر عبدالرحمان هیچ اعتراضی به واگذاری مناطقی
که روسیه در پامیر به تصرف در آورده بود ،یعنی
کرانه های راست شغنان ،روشان و واخان نداشت،
زیرا در عوض ،مناطق آن سوی رود خانه پنج درواز-
بخشی از متصرفات امارت بخارا ،واقع در جنوب رود
آمو را به دست می آورد .با این هم ،با شگفتی
دیورند ،حل مساله ساحات آن سوی رود پنج واخان،
اعتراض امیر را بر انگیخت.
واقعیت این است که پیش از این ،هنگام گفتگوها
های
دیپلمات
انگلستان،
و
روسیه
میان
بریتانیایی ،بر لزوم کشیدن یک داالن حایل میان
زمین های روسیه در پامیر و متصرفات بریتانیا در
هند پافشاری داشتند .این بود که مناطق واخان،
شغنان و روشان تقسیم گردید ،یعنی بخش های کرانه
های سمت راست رود آموی این مناطق به ترکیب
متصرفات روسیه و کرانه های سمت چپ آن ،به
افغانستان واگذاشته شد .این گونه ،داالن یا
دهلیز «واخان» تشکیل شد که مرزهای شمال خاوری
افغانستان را با چین پیوند می کرد.
دیپلمات های انگلیسی با ساختن کریدور «واخان»،
مرزهای زمین های روسیه در پامیر را از متصرفات
خود در هند از هم جدا ساختند و با این کار،
«سپر دفاعی» یی را در صورت یورش احتمالی
سپاهیان روسی بر متصرفات هندی خود ایجاد
نمودند.
بنا به سنجش دیپلمات های انگلیسی ،در صورت چنین
حمله یی ،نیروهای روسی باید نخست از داالن
«واخان» یعنی قلمرو افغانستان می گذشتند .و این
درگیری نظامی مستقیم میان روسیه و افغانستان را
به دنبال می داشت.
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امیر افغانستان به شگرد دیپلمات های انگلیسی پی
برده بود .او که مایل به ایجاد فرصت های تازه
برای تحریکات انگلیسی ها به منظور بدتر شدن
مناسبات افغانستان و روسیه نبود ،در آغاز
قاطعانه از پذیرفتن منطقه «داالن واخان» در
قلمرو خود خودداری ورزید .او آشکارا اعالم داشت
که مانند همه مردم افغانستان ،اصال به کدامین
متصرفات روسیه در پامیر دلچسپی ندارد ،اما
نگرانی های بسیاری را روابط با انگلستان به بار
می آورند.
عبدالرحمان خان مقاومت سرسختانه یی در برابر
مطالبات امپریالیست های بریتانیایی نشان داد.
به گفته غبار ،گفتگوها با دشواری پیش می رفت و
چند بار هم برهم خورد .با این هم ،دیورند در
نتیجه مساعی خستگی ناپذیر امیر را متقاعد ساخت
تا این بخش واخان را به ترکیب افغانستان شامل
گرداند».
داکتر قاسم شاه اسکندرف -رییس «مرکز مطالعات
افغانستان و منطقه» در پژوهشکده خاورشناسی
پژوهشگاه علوم تاجیکستان در زمینه می نویسد:
«به سال  2822انگلیسی ها توانستند با امیر
افغانستان قرار دادی را به امضاء برسانند که
مرزهای دولت افغانستان را با متصرفات استعماری
بریتانیای کبیر در جزیر نمای هند تثبیت می
نمود .به دلیل کشیده شدن خط نامنهاد «دیورند»،
پشتون های افغانستان به یک ملت «دو پارچه شده»
مبدل گردیدند.
مقارن با  2822هنگامی که مرزبندی نامنهاد
«پامیر» پیاده شد ،تثبیت مرزها میان افغانستان
و مستعمرات آسیای میانه یی روسیه تزاری به
پایان رسید .به نوبه خود ،تاجیک ها -یکی دیگر
از سازه های تباری «جهان ایرانی» به یک ملت
«پاره شده» مبدل شدند ،که این کار از این هم
بیشتر تعامل فرهنگی -تمدنی توده های ایرانی را
سست و کمرنگ نمود و برای مدت درازی تاجیک ها را
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از تعامل تنگاتنگ با توده های ایرانی در
افغانستان ،ایران ،پاکستان و دیگر کشورها محروم
گردانید».
بایسته یادآوری می دانم که کنوانسیون کابل،
سندی بود که تنها در زمان حیات امیر اعتبار
داشت و پس از درگذشت وی فاقد اعتبار می گردید.
پس از درگذشت امیر عبدالرحمان ،پسرش حبیب هللا خان
در  21ماه مارس  2202معاهده یی را با
نیز
لوییس دین انگلیسی ها
نماینده انگلیس به نام
61
به امضاء رسانید که به نام معاهده «خال» معروف
است .به هر رو ،هر چه بود ،امیر حبیب هللا خان در
ازای دریافت مستمری ،حاضر گردید ،همه توافقات

 .61این که چرا این معاهده در تاریخ دیپلماسی به نام
معاهده «خال» معروف گردیده است ،داستان جالبی دارد .در
هنگام امضای سند ،از نوک قلم امیر بر روی کاغذ رنگ
چکید .دین که آدم ظریفی بود و زبان پارسی را نیک می
دانست ،این کار را به فال نیک گرفت و گفت« :عیبی
ندارد .این قطره رنگ ،خالی است که بر رخ زیبای معاهده
نشسته» و این بیت از خواجه حافظ شیرازی را بر خواند:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را -به خال هندویش
بخشم سمرقند و بخارا را.
روشن بود که در آن هنگام ،روسیه پس از شکست در جنگ
خاور دور با جاپان ،درگیر آشفتگی و انقالب بود .در این
هنگام ،امیر حبیب هللا خان امیدوار بود به یاری انگلیس
بتواند سرزمین فرا رود را از چنگ روس ها بیرون بیاورد.
چون سمرقند و بخارای شریف -چونان شهرهای مذهبی اسالمی
در میان مردم از قدسیت برخوردار بودند ،امیر می توانست
با فتوای فرض بودن جهاد در برابر مشرکان ،از پشتیبانی
مردم نیز برخوردار گردد .مگر دین پیشنهاد امیر را مبنی
بر بستن پیمان برای حمله به ترکستان روسی رد نمود.
در این هنگام ،سردار قدوس خان -مشاور امیر گفت :امیر
صاحب ،دقت کنید که دین صاحب سمرقند و بخارا را به شما
هدیه می دهد.
اما دین با حاضر جوابی اظهار داشت که «ببخشید خال بر
روی نسخه انگلیسی نشسته ،لهذا این امیر صاحب هستند که
سمرقند و بخارا را به ما بخشیدند».
139

پدرش با انگلیسی ها در زمینه مناسبات مرزی را
بپذیرد.
مهم ترین موضوع این است که این مرز در دو قرار
داد مهم میان دولت امیر امان هللا خان و هند
بریتانیایي از سوي افغانستان به رسمیت شناخته
شده است .در آن هنگام ،بریتانیاي کبیر شرط به

رسمیت شناختن استقالل افغانستان را به رسمیت
شناختن و پذیرفتن خط دیورند به عنوان مرز سیاسي
میان افغانستان و قلمرو هند بریتانیایي گذاشته
بود که افغانستان آن را دو بار رسما پذیرفت.
در آغاز سده بیستم ،نخست آلماني ها و ترک ها در
آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در فاصله
میان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي بهره
برداري ابزاري از درگیر ساختن پشتون ها با
انگلیسي ها براي ضربه زدن بر آن ها بودند .براي
نمونه ،براوین -نخستین سفیر شوروي در کابل در
یکي از نامه هاي خود به وزارت خارجه روسیه
شوروي نوشته بود« :سازماندهي خیزش نیرومند
مسلحانه ضد بریتانیایي پشتون ها «آخرین تیر در
ترکش» بلشویک ها در خاور خواهد بود» .هر چه
بود ،روس ها توانسته بودند با برانگیختن
مسلمانان هند از جمله پشتون ها و با مسلح ساختن
غیر مستقیم آن ها زمینه را براي شورش و سپس
انقالب در هند فراهم سازند که در سر انجام منجر
به بیرون رفتن انگلیسي ها از هند در فرداي
پایان جنگ جهاني دوم و آزادي هند گردید.
در فاصله میان دو جنگ جهانی نیز بازی با برگ
پشتون میان قدرت های بزرگ در جریان بود .قدرت
های بزرگ هم با کارت اولتراناسیونالیسم پشتون و
هم با کارت بنیادگرایی اسالمی و به کار گیری
62
عامل اسالم بازی می کردند.

 .62برای به دست آوردن اطالعات بیشتر در زمینه مطالعه
کتاب «نبرد افغانی استالین» را به همه خوانندگان
ارجمند سفارسش می کنیم.
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«ما نمی خواهیم
کنیم»

افغانستان را قربانی پشتونستان

داکتر موسی شفیق

گفتار سوم
از ادعای ارضی به سوی سراب پشتونستان
به گونه یی که در گفتار پیشین آمد ،پس از
افتادن پیشاور به دست سیک ها ،مساله بازپسگیری
این شهر و در کل سرزمین های مسلمان نشین اتک و
کشمیر به یک مساله مذهبی مبدل شده بود و از دید
مذهبی جهاد در بر ابر کفار را فرض می گردانید.
با این هم ،انگلیسی ها امیر دوست دمحم خان را در
دوره دوم امارتش متقاعد ساختند تا از این شهر
دست بردازد و در عوض برتیش کمک کردند تا
ترکستان جنوبی و سپس قندهار و هرات را اشغال و
زیر سیطره خود در آورد.
با این هم ،مساله سرزمین های از دست رفته در
آینده به ویژه در دوره جنگ جهانی اول نیز فروکش
نکرد تا این که در  2822بر اساس کنوانسیون کابل
که به در کشور ما به معاهده دیورند شهرت یافته
است ،حل گردید و در زمان امان هللا به یک مساله
مختومه مبدل گردید .هر چند امان هللا خان تا پایان
عمر در خسرت بازپسگیری این سرزمین ها بود و حتا
باری به شوروی ها پیشنهاد کرده بود که هرگاه در
بازپسگیری این سرزمین ها به وی مساعدت کنند ،او
حتا حاضر است بخش شمالی افغانستان را به آنان
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واگذار گردد .مگر روس ها که در آستانه جنگ با
آلمان ها قرار داشتند ،حاضر نبودند مناسبات خود
را را انگلیسی ها خراب کنند .از این رو این
پیشنهاد را رد کردند.
پس از جنگ جهانی دوم ،با به وجود آمدن کشور
پاکستان ،مساله بازپسگیری سرزیمن های از دست
رفته هم مختومه گردید .اما به جای آن مساله
دیگری پدیدار گردید که پسان ها به نام مساله
پشتونستان یاد گردید .برای پی بردن یه این
مساله بایسته است تا نگاهی به سیاست روسیه در
قبال افغانستان بیفگنیم:
استراتیژی روسیه در قبال افغانستان از دید
تاریخی ،که هر چند هم با تفاوت هایی ،ادامه
همان استراتیژی شوروی پیشین و استراتیژی سنتی
روسیه تزاری است ،که همیشه فرصت طلبانه ،ابزاری
و سود جویانه بوده است.
روسیه از دید جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک ،یک
ابرقدرت ناقص است که در بن بست گازانبری
گیتاشناسیک (جغرافیایی) گیر مانده است .روسیه
از سوی شمال با اقیانوس یخبسته شمالی پیوست
است .در خاور دور به اقیانوس آرام ره دارد .در
شمال باختری همین گونه به دریای بالتیک پیوست
است .در جنوب باختری از راه دریای سیاه و تنگه
های داردانل و بفسر به دریای مدیترانه و به
همین سلسله از طریق آبنای جبل الطارق به
اقیانوس اتلس پیوند می یابد .مگر تنها در محور
جنوب ،در انتهای دریای کسپین ،به ایران و در
مرز رود آمو به افغانستان به بن بست می خورد.
روشن است روسیه به سادگی به این آب ها راه
نیافته است .بل که با راه اندازی لشکرکشی ها و
نبردهای خونین توانسته است به دریاها ره گشاید.
از دیدگاه راهبردی ،مادامی که روسیه این بن بست
را نشکناند و ایران را به اشغال خود درنیاورد و
یا در آن کشور یک رژیم بیخی دست نشانده و
وابسته به خود روی کار نیاورد ،و از طریق ایران
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به آب های خلیج پارس ره نگشاید ،هیچگاهی یک ابر
قدرت کامل و تمام عیار مانند امریکا نخواهد شد.
مگر چون چنین کاری امکان ندارد ،تنها راهی که
می ماند ،مسیر افغانستان با تجزیه پاکستان (و
ایجاد نوار پشتونستان -بلوچستان) است .از همین
رو ،باید مساله نام نهاد «پشتونستان» را که
روسیه در نیمه دوم سده بیستم سرمایه گذاری
هنگفتی در دامن زدن به آن و فربه ساختن آن
نمود ،از همین منظر بررسی کرد.
انگلیس چونان بزرگترین حریف روسیه ،در سده های
نزدهم و بیستم ،با به کار گیری هنر دیپلماسی و
اطالعاتی توانست با راه اندازی چندین کارزار
پیروزمندانه ،جلو پیشروی روسیه را به سوی آب
های گرم بگیرد .اگر این کارروایی های انگلیس
نمی بود ،امروز دیگر اثری از ترکیه و ایران (و
افغانستان و پاکستان کنونی) نمی ماند.
یکی از این شگردها ،هیمه اندازی در تنور
اختالفات فرانسه و روسیه در اوایل سده نزدهم بود
که به جنگ ناپلیون با روسیه و لشکرکشی او به
مسکو و در پی آن ،شکست وی در جنگ واترلو
انجامید .این جنگ زیان بس جدی یی به روسیه و
توان نظامی آن وارد آورد .به گونه یی که در
سراسر نیمه نخست سده نزدهم دیگر نتوانست قامت
راست کند و در محور جنوب به پیشروی برق آسا دست
یازد .هر چند به پیروزی هایی در قفقاز دست
یافت.
دومین رویدادی که بازهم انگلیس توانست با
هنرنمایی تمام روسیه را درگیر سازد ،جنگ 2202
روسیه و جاپان در سپیده دم سده بیستم در خاور
دور است .این جنگ نیز پیامدهای شومی برای روسیه
داشت .از جمله رخ دادن انقالب بورژوایی  2202یا
انقالب مشروطه خواهان در سانکت پتر بورگ.
سومین رویداد بزرگ دیگر ،جنگ جهانی یکم است که
در پی آن انقالب اکتبر روی داد .این جنگ و
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انقالب ،شیرازه روسیه را از هم پاشید ،تلفات
سنگین و زیان بس جدی یی به آن کشور وارد آورد.
آخرین رویداد ،جنگ جهانی دوم بود که روسیه را
از بن ویران کرد و تیر پشت آن را شکست و تار و
پود آن را از هم گسیخت.
 ...و سرانجام هم فروپاشی شوروی.
روشن است همه این رویدادهای بزرگ جهانی ،علل و
عوامل فراوان درونی و بیرونی داشته اند .مگر با
این هم ،انگلیسی ها در همه این حوادث توانسته
بودند ماهرانه با هیمه اندختن در آتش جنگ ها و
تنش ها به سود خود بهره برداری نمایند .در همه
این رخدادهای دراماتیک ،باز هم در پس پرده
کارگردان ماهر و توانایی دیده می شود که دستگاه
دیپلماسی و سازمان های اطالعاتی انگلیس است.
البته ،در این آخری ،امریکا -خلف صدق انگلیس هم
نقش خودش را داشته است.
آن چه مربوط به ایران می گردد ،روسیه توانست در
نیمه نخست سده نزدهم ،قفقاز و آسیای میانه را
از پیکر ایران جدا نماید .روشن است که
رخدادهایی که از آن ها نام بردیم ،مانع از آن
گردید که روسیه بتواند ترکیه و ایران را بگیرد.
هر چند زیان های جبران ناپذیری بر هر دو کشور
وارد آورد .با این هم ،روسیه شانس بسیار باالیی
داشت تا بخش خاوری ایران (سرزمین های افغانستان
و پاکستان کنونی) را بی درد سر بگیرد ،هرگاه بر
سر راهش مانعی به نام دستگاه دیپلماسی و سرویس
اطالعاتی انگلیس سبز نمی شد.
امروز از بلندای آگاهی های کنونی به روشنی می
بینیم که دستگاه های انگلیسی تا کجا دور
اندیشانه عمل نموده بودند و چگونه توانسته
بودند جلو پیشروی روس ها را به سوی آب های گرم
بگیرند .باید به زرنگی و کاردانی بریتانیایی ها
آفرین گفت که تا چه پیمانه پیش بین منافع
راهبردی آینده خود بوده اند.
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بریتانیایی ها در آغاز توانستند با پشتیبانی از
سیک ها مناطق راهبردی دو سوی رود سند را مصوون
سازند و از آن ها چونان حایل و سپر دفاعی هند
در برابر قبایل مخوف و هیبتناک پشتون کار
بگیرند .سپس هم ،کشوری را به نام افغانستان
میان متصرفات هندی خود و متصرفات آسیای میانه
یی روسیه چونان سد استوار در برابر پیشروی روس
ها به میان بیاورند .همچنین ،توانستند سیک ها
را از سر راه بردارند و همه گذرگاه های راهبردی
منتهی به هند را به کنترل خود درآورند.
در پی آن هم ،افغانستان را زیر کنترل خود
درآورند و توانستند دست های ایران و روسیه را
از آن کوتاه گردانند .در پایان کار هم توانستند
کشوری را به نام پاکستان به وجود بیاورند و با
تکیه به آن موفق گردیدند درایف روس ها به سوی
آب های گرم را پس بزنند .انگلیسی ها توانستند
با تقسیم قبایل جنگجوی پشتون به دو بخش ،این
قبایل سرکش و خشن را رام سازند و نگذارند که به
دست سایر حریفان اروپایی شان -فرانسوی ها،
آلمانی ها و از همه مهم تر -روس ها بیفتند.
سپس ،بیش از یک سده و نیم ،آن ها را با
ترفندهای رنگارنگ در تاریکی و بیسوادی زیر
تاثیر مالهای تندرو با گرایش های همانند به
گرایش های وهابی -سلفی نگه دارند تا بتوانند در
روز مبادا از نیروی ترسناک آن ها با راه اندازی
جهاد ،دیوار خارداری در برابر پیشروی روس ها
بکشند و آن ها را دو باره به آن سوی آمو
برانند .چنان چه همین گونه هم شد.
سر انجام هم ،با اشغال افغانستان از راه
پاکستان (البته این بار با پیشکاری متحد نوپای
خود امریکا) توانستند خود را به مرزهای آسیای
میانه یی روس ها برسانند -مرز استراتیژیکی که
در سده نزدهم پرداز نموده بودند.
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که اگر انگلیسی
ها ،سرزمین های پشتون نشین و بلوچ نشین آن سوی
دیورند را به موقع زیر کنترل خود در نمی
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آوردند ،و با تردستی کشور حایل افغانستان را به
وجود نمی آوردند و سپس با کاردانی کشور حایل
دیگری را به نام پاکستان ایجاد نمی کردند و در
واقع دو نوار استوار پدافندی در برابر رخنه روس
ها نمی آراستند ،آیا نیروی بود که از رسیدن روس
ها به آب های گرم جلوگیری می نمود؟
پاسخ روشن است که منفی می باشد .در غیر آن ،روس
ها مدت ها پیش همه سرزمین کنونی افغانستان و
پاکستان را می گرفتند و در بندر کراچی پایگاه
دریایی می داشتند و این به معنای شکست بی چون
شاید کار
سراسر خاورمیانه بود.
چرای غرب در
ایران را هم زار می ساختند.
حال ما کاری به این نداریم که بر سر باشندگان
بینوای این سرزمین ها چه بدبختی ها و بالهایی
آوردند .این بحث جداگانه و عاطفی است .در سیاست
موعظه های اخالقی جا ندارد .تنها منافع است که
مطرح است و بس .جان مطلب این است که آن ها با
چه آینده نگری ،دور اندیشی و جانفشانی توانستند
منافع و مطامع راهبردی خود را در اعماق قاره
آسیا را برای دو سده تامین کنند!.
به هر رو ،به گونه یی که گفتیم ،روسیه برای
راهیابی به آب های گرم اقیانوس هند و خلیج پارس
و دستیابی به وضعیت مطلوب جیوپولیتیک ،جیو
استراتیژیک ،جیواکونومیک و جیو سویلیزاسیونی؛
پیوسته و همواره سد بزرگی بر سر راه داشته است-
ایران و با این هم در درازای تاریخ معاصر،
پیوسته کوشیده است در راستای جنوب پیشروی نماید
و تا جای امکان سرزمین های قفقاز و آسیای میانه
را بگیرد و حتا باری بخش های بزرگی از کشور
کنونی ایران را هم توانسته است برای چندی اشغال
نماید .جدا از این که در دهه هشتاد سده بیستم
موفق گردیده بود تا در افغانستان (در بخش خاوری
پشته ایران) حضور تقریبا یک دهه یی نظامی
بیابد.
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روسیه با توجه به همین راهبرد ،همواره از یک
رژیم اولتراناسیونالیست پشتون مخالف با ایران و
دشمن با پاکستان در افغانستان پشتیبانی نموده
است و در آینده هم خواهد نمود .زیرا در صورت
روی کار آمدن یک نظام نزدیک به ایران در
افغانستان ،نه تنها هر گونه راهیابی آن کشور به
آب های جنوب برای همیشه منتفی می شود ،بل به
پنداشت استراتیژیست های مسکو ،امکان ایجاد یک
منظومه ایرانی تبار در ناحیه حجاب عاجز روسیه،
گستره آسیای میانه و حتا قفقاز را که حوزه سنتی
منافع راهبردی روسیه به شمار می روند ،با خطر
به ویژه هرگاه این
بزرگ رو به رو می سازد.
منظومه از سوی حریفان راهبردی روسیه (امریکا یا
چین) پشتیبانی شود .چنان چه در دهه های شصت و
هفتاد سده بیستم در دوره پهلوی چنین شده بود.
چه ،با توجه به تقابل منافع راهبردی ایران و
روسیه در آسیای میانه ،دریای کسپین و قفقاز،
آرایش یک اتحادیه ضد روسی با اشتراک ایران،
افغانستان و پاکستان با پشتیبانی امریکا و یا
چین منتفی نیست.
از همین رو بود که روسیه در اواخر دهه سوم سده
بیستم از دولت تاجیک تبار امیر حبیب هللا کلکانی و
در دهه نود سده بیستم از دولت مجاهدان به رهبری
ربانی -مسعود پشتیبانی نکرد و آن را در برابر
تهاجم قبایل پشتون از جنوب و شرق با پشتیبانی
گسترده غرب و اعراب تنها گذاشت و از دور
تماشاگر واژگونی دراماتیک آن ها گردید .همین
گونه ،روسیه با روی کار آوردن داوود و کمک غیر
مستقیم به پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،توانست
افغانستان+
ایران+
آریاییستی
پان
اردوگاه
پاکستان به رهبری رضا شاه زیر حمایت امریکا را
در هم بشکناند.
از سوی دیگر ،روسیه برای از سر راه برداشتن
پاکستان (کشوری که انگلیسی ها برای جلوگیری از
رسیدن روس ها به آب های گرم و راهیابی به
سرزمین هند ایجاد کردند) ،پیوسته از یک رژیم
اولتراناسیونالیست پشتون در کابل که مخالف با
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پاکستان بوده و بر آن کشور ادعای ارضی داشته
است ،بهره گیری کرده است.
همین گونه روسیه برای مصوون ساختن خود در برابر
ممکنه ،در آسیای
پیشروی های قدرت های متخاصم
میانه دو نوار راهبردی پدافندی در ناحیه حجاب
عاجز خود کشیده است که نوار نخست جیواستراتیژیک
شامل کشورهای ترکمنستان ،ازبیکستان ،تاجیکستان
و قرغیزستان (و در محور قفقاز -کشورهای
آذربایجان ،گرجستان و ارمنستان) می گردد.
نوار دوم آسیای میانه ،کشور پهناور
بیکران آن
بیابان ها و دشت های
دفاعی شکست ناپذیر روسیه در جنوب
رود که به نوبه خود متشکل از دو
نشین و روس نشین است.

قزاقستان با
است که سپر
به شمار می
نوار مسلمان

در کل ،نگاه روسیه به افغانستان چیزی جز یک
ابزار فشار بر حریفان غربی نبوده و نیست و
هرگاهی که حریفان غربی منافع روسیه را در تئاتر
اروپایی یا دیگر مناطق جهان با خطر رو به رو
گردانیده اند ،روسیه کوشیده است با فشار آوردن
بر منافع آن ها در محور جنوب ،از راه
ُند
افغانستان ،لبه تیز تیغ آن ها را تا جایی ک
گراند و حتا امتیازاتی هم فراچنگ آورد.
از نگاه تاریخی ،روسیه هر گاهی که در موقعیت
مناسب راهبردی قرار داشته است ،بی درنگ سیاست
فارورد پالیسی یا مشی پیشروی را در راستای جنوب
پیش گرفته است .مگر ،هرگاه در موضع ضعف قرار
داشته است ،کوشیده است گستره افغانستان را به
باتالقی برای حریفان غربی خود مبدل سازد تا آن
ها را تا گلو در آن فرو ببرد.
روسیه (شوروی) ،در آستانه ترک افغانستان ،سیاست
باتالق سازی افغانستان و کشاندن پای امریکا به
این باتالق و درگیر ساختن آن کشور در یک جنگ
فرسایشی بی پایان در نوار قبایل خشن مرزی را
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روی دست گرفت و کنون کماکان چنین سیاستی را با
همه نیرو موفقانه پیش می برد.
سیاست روسیه در محور جنوب را بهتر از هر کسي،
براوین -نخستین نماینده تام االختیار روسیه
شوروي در کابل در یکي از نامه هاي خود به
چیچرین -کمیسار خلق در امور خارجي روسیه شوروي
توضیح داده است .براوین در اوایل سده بیستم ،در
یکي از نامه هاي خود نوشته بود« :تاریخ روسیه
ثبوت تردید ناپذیري منبي بر تمایل راسخ و از
پیش تعیین شده روسیه به سوي خاور و به ویژه به
سوي آسیاي میانه و هند در دست ما مي دهد .دست
سرنوشت روسیه تزاري را به سوي هند کشانید و
همان دست امروز روسیه شوروي را بدان سو مي
کشاند .همو در هند باید مسایل جهاني فیصله شود
و این مسایل با برخورد روسیه با انگلیس حل مي
گردد».
در دهه های هفتاد و هشتاد سده بیستم که دریایی
از دالر های باد آورده نفتی به دست کشورهای
واپسگرای عربی افتاد ،امریکایی ها کوشیدند ،با
دامن زدن به بنیادگرایی اسالمی و گالویز ساختن
اسالم تندرو و روسیه ،با تکیه بر پاکستان ،در
گام نخست در افغانستان یک دولت تندرو اسالمگرا
را رویکار بیاورند و سپس به یاری آن اوضاع را
در آسیای میانه بی ثبات بسازند و روس ها را در
آن سرزمین درگیر یک جنگ فرسایشی بی پایان
بگردانند تا نهایت از پای درآید.
مگر روس ها توانستند ،همه برنامه های امریکا را
با زرنگی تمام خنثی بسازند و نه تنها پای خود
را از تهلکه بیرون بکشند ،بل برعکس ،پای خود
امریکا را به باتالق افغانستان بکشانند و
امریکایی ها را با قبایل پشتون درگیر یک جنگ
دراز مدت فرسایشی نمایند.
روس ها در سال های دهه هفتاد سده بیستم ،برای
جلوگیری از سرازیر شدن سیل بنیادگرایی اسالمی به
آسیای میانه که با پشتیبانی دالرهای نفتی اعراب
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وهابی توفانی را برپا نموده بود ،نخست یک دولت
هوادار خود را در کابل روی کار آوردند .مگر
وقتی دیدند چنین دولتی قادر نیست جلو پیشروی
بنیادگرایانی را که به کمک سازمان های اطالعاتی
کشورهای غربی -عربی در نوار قبایلی پاکستان
سازمان یافته اند ،بگیرد ،خود به افغانستان
لشکر کشیدند و آن را اشغال کردند.
بزرگترین دلیل لشکرکشی شوروی ها به افغانستان،
وقایه کشورهای آسیای میانه در برابر رخنه اسالم
تند رو مورد حمایت امریکا بود .روس ها درست به
دو دهه زمان نیاز داشتند تا بتوانند با
وسترنیزاسیون و مدرنیزه کردن کشورهای آسیای
میانه و رشد دادن ناسیونالیسم ،سکوالریسم (گیتی
گرایی) و مدرنیزاسیون ،در این کشورها ،اسالم را
با
سپس
نمایند.
کن
ریشه
کشورها
آن
در
فروپاشاندن شوروی به همه آن ها استقالل بدهند تا
خود با تکیه به عرق ملی ،برای دفاع از دستاورد
تاریخی -ملی خود بیستند.
از سوی دیگر ،روس ها نیک می دانستند که تندروی
اسالمی محصول دالرهای باد آورده نفتی در برش
تاریخی یک پدیده گذارا است که با پایان رفتن
نفت اعراب فروکش خواهد کرد و رنگ خواهد باخت.
با آن هم ،این را هم درک می کردند که مبارزه یک
سده یی را در برابر این پدیده در پیش رو دارند
و دو دیگر این که چگونه می توانند پیکان این
نیروی اهریمنی را به سوی خود امریکایی ها
بچرخانند و لبه دیگر این تیغ دو سر را متوجه
حریف گردانند .سه دیگر ،این که خطر افتادن
زنجیر این هیوال در سر انجام به دست چین بسیار
بزرگ است.
در اوضاع و احوال کنونی ،روس ها نیک می دانند
که در صورت بیرون رفتن امریکایی ها ،بار سنگین
افغانستان با همه هزینه ها و پیامدهای آن به
آینده
کشاکش
و
افتاد
خواهد
روسیه
گردن
جیوپولیتیک در این کشور میان چین و روسیه خواهد
بود و از سوی دیگر ،امریکا هم به نوبه خود
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خواهد
هیوالی
روسیه
روسیه

کوشید به کمک کشورهای عربی بار دیگر
بنیادگرایی و تند روی اسالمی را به جان
بیفگند .در این صورت ،شگاف دوری ها میان
و کشورهای عربی هم بزرگتر خواهد گردید.

از این رو ،حضور مشروط و لرزان امریکا در
افغانستان را از ترس تندروان اسالمگرا و چین می
پذیرند .مگر تا جایی که چنین حضوری منافع آن
کشور را در محور آسیای میانه و ایران و حتا
پاکستان با خطر راهبردی رو به رو نسازد .اگر به
محض این که چنین خطری را احساس کنند ،ابزارهای
نیرومندی برای راندن امریکایی ها از افغانستان
در دست دارند .مانند به محاصره کشاندن اقتصادی
افغانستان به یاری ایران و شاید هم هماهنگی
پاکستان و...
در کل ،راهبرد روسیه در قبال افغانستان چنین
است که حضور امریکا را در این کشور به یک شکل
کجدار و مریز ،در حالتی میان مرگ و زندگی و بیم
و امید ،شکست و پیروزی؛ بپذیرند .در این حال،
پیوسته آتش بحران را در افغانستان در یک حد
معین فروزان نگهدارند تا هزینه های مالی و جانی
و سیاسی بحران برای امریکا به گونه روز افزون،
مگر کمتر محسوس تا جای امکان باال برود.
دامن زدن و هیمه انداختن به جنگ فرسایشی بی
پایان میان امریکا و همپیمانان غربی شان با
قبایل جنگجوی پشتون در گستره مرزی افغانستان و
پاکستان ،از راهبردهای اصلی روسیه است .تداوم
چنین جنگی ،امریکا را زمینگیر کرده ،امکانات آن
کشور را برای مانور در سایر جاهای جهان محدود
می کند و تا جایی هم امریکا را دستنگر روس ها
می گرداند .جدای از آن که هزینه های سنگینی
جانی و مالی را هم به امریکا تحمیل می کند.
از سویی هم ،روس ها می ترسند که با بیرون رفتن
امریکایی ها ،با گذشت زمان ،چین با پشتیبانی از
پاکستان ،به گونه غیر مستقیم کنترل نیروهای
تندرو طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن را (که
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کنون بیشتر از سوی کشورهای عربی مانند عربستان
و قطر و امارات به منظور روی کار آوردن یک
دولت وهابی در افغانستان برای محاصره ایران و
راهیابی به آسیای میانه پشتیبانی می شوند) ،به
آن صورت ،منافع روسیه و
دست خواهد گرفت .در
چین در افغانستان رویاروی هم قرار خواهد گرفت و
کشاکش اصلی جیوپولیتیک در افغانستان در آینده
میان این دو کشور صورت خواهد گرفت -چیزی که در
عمل سازمان شانگهای را با خطر فروپاشی رو به رو
خواهد گردانید.
کنون حضور نیرومند امریکا در افغانستان ،چین را
وادار می سازد که با روسیه نزدیک شده ،و در
آسیای میانه با احتیاط رفتار نماید .به گونه یی
که منافع راهبردی روسیه را در این منطقه حساس
یا خطر رو به رو نسازد.
عین چیز در باره ایران که از سوی امریکا به
محاصره افتاده است ،نیز صدق می کند .روشن است
برای روس ها بارها سودمندتر است تا به بهره
گیری از حضور امریکا در افغانستان؛ ایران و چین
را با خود داشته باشند.
به هر رو ،روس ها همه تحرکات امریکایی ها را در
افغانستان با دقت بسیار باال زیر نظر دارند و می
کوشند ،به هر بهایی که شده جلو پیروزی راهبردی
امریکا را در منطقه بگیرند .یعنی نفس حضور
امریکایی ها برای شان مهم نیست .مهم این است که
نگذارند امریکا به رغم متحمل شدن هزینه های
سنگین ،به هیچ یک از اهداف راهبردی مد نظر شان
نرسند و پیوسته در افغانستان درگیر باشند.
در ُ
بعد داخلی افغانستان ،تقویت و استحکام نظام
حاکم اولتراناسیونالیست پشتونی کنونی آن هم از
کیسه امریکا به سود روسیه است و از این نگاه با
امریکایی ها همسویی تاکتیکی دارند .مگر چهار
چشمی و فرصت طلبانه منتظر اند که چه موقعی چتر
حمایتی امریکا از سر این رژیم پس می شود تا بی
درنگ آن را از هوا فرا چنگ آورند .از همین رو،
152

به رغم تقابل با امریکایی ها ،رفتار روس ها با
رهبران پشتون رژیم کنونی بسیار مهربانانه و گرم
بوده است و در یک سخن چشم انتظار نشسته اند که
چه موقعی بتوانند آن ها را به دام بیاندازند.
روس ها در این راستا پویایی های اطالعاتی گسترده
یی دارند و توانسته اند روابط معتمدانه یی با
محافل حاکم برپا نمایند.
در ُ
بعد تاریخی ،روسیه در این زمینه تجربه بزرگی
دارد .در سده بیستم هم روس ها به پیشواز روی
کار آمدن نادر خان با آن که نیک از وابستگی عام
و تام او به انگلیسی ها آگاهی داشتند ،شتافتند.
مگر با شکیبایی و حوصله فراوان منتظر فرصت
نشستند تا این که با بهره گیری از اختالفات
درونی خاندان شاهی توانستند ظاهر شاه را که با
وی چهل سال آزگار نرد دوستی می باختند ،به دست
افسران تندرو پشتون (بیشتر غلزایی) بیشتر دارای
گرایش های چپی آموزش دیده در شوروی یا از سوی
شوروی ها در نهادهای نظامی افغانستان سرنگون و
به جای او داوود خان را روی کار بیاورند و سپس
زمینه سرنگونی خود داوود خان را در  2228هم به
دست همین افسران فراهم گردانیدند و پسان تر در
آخرین روزهای سال  2222افغانستان را اشغال
نمودند.
سیاست روس ها در افغانستان دو بخش دارد :با روی
کار بودن اولتراناسیونالیست های پشتون در کابل،
باشندگان استان های شمالی افغانستان پیوسته با
آن ها در ستیز بوده و چاره یی جز پناه آوردن به
همسایگان همتبار شمالی خود -ترکمن ها ،ازبیک
ها و تاجیک ها -در واقع روس ها ،ندارند.
در عین حال ،پشتون های اولتراناسیونالیست حاکم
بر کابل ،پیوسته با پاکستان بر سر سرزمین های
پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان ادعای ارضی
داشته و دشمنی دایمی خواهند داشت .چون ،این
کار ،در سر انجام ،امریکا و چین را ناگزیر
خواهد گردانید تا طرف یکی را بگیرند ،روشن است
طرف پاکستان را خواهند گرفت .این گونه ،برای
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اولتراناسیونالیست های پشتون چاره
پناه آوردن به آغوش مسکو نمی ماند.

دیگری

جز

بیگمان ،روسیه در قبال رژیم کنونی هم چنین
سناریویی را پی خواهد گرفت .یعنی تا جای امکان
به سر کار ماندن و قوام یافتن آن با هزینه
امریکا خواهد کوشید .سپس ،آهسته ،آهسته آن را
به سوی خود خواهد کشانید تا فرصت روی کار آورن
رژیم مورد نظر خود را به دست بیاورد .این گونه،
باز هم شاهد تکرار تاریخ در کشور خواهیم بود.
با این همه ،با توجه به شکست محتوم امریکا در
میانمدت در افغانستان و این که احتمال دو پارچه
شده کشور در آینده در اثر کشاکش های چین و
روسیه و نیز گسست های درونی افغانستان می رود،
روسیه در صورت شکست راهبرد پشتونی خود ،دست کم
به شمال افغانستان به عنوان یک گستره یا نوار
حایل ،چشمداشت دارد .روسیه در هیچ اوضاعی نمی
در صورت رفتن
گذارد که شمال افغانستان
امریکایی ها دیگر به دست طالبان یعنی در واقع
چین بیفتد.
استراتیژی کنونی روسیه ایجاد اتحادیه اروآسیایی
است .با تشکیل این اتحادیه ،روسیه بار دیگر با
گونه،
این
شد.
خواهد
مرز
هم
افغانستان
افغانستان به میدان کشاکش سه جانبه سه ابر قدرت
روسیه ،امریکا و چین مبدل خواهد گردید که یکی
در آن حضور فیزیکی داشته و دو تای دیگر آن با
این در حالی است که
آن همسایه خواهند بود.
کشاکش های سنتی هند و پاکستان و ایران و اعراب
و ترکیه بر سر افغانستان کماکان ادامه دارد.
ِ همپیمان
این گیر و دار ،افغانستان چونان
در
امریکا ،اعراب ،ترکیه و هندوستان و مخالف
روسیه ،چین ،پاکستان و ایران برآمد نموده است.
روشن است چنین یک جانبه گرایی تندروانه و لگام
گسیخته ،آینده تیره و تار و خطرناکی را فرا راه
افغانستان قرار می دهد .تازه این که بر سه
چهارم خاک پاکستان ادعای ارضی هم دارد!.
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حال آن که تنها راه برونرفت از این تنگنا ،نه
پیشگیری سیاست های جانبدارانه ،بل پیشگیری
سیاست بی طرفی سنتی و نگهداری موازنه میان قدرت
های درگیر ،با تضمین سازمان ملل و پایان بخشیدن
به چالش ها با پاکستان است.
چنین چیزی هنگامی مسیر خواهد شد که در
افغانستان یک دولت مستقل ،بی طرف و فراگیر ملی
با مشارکت راستین همه الیه های جامعه بر پایه
ارزش های واالی انسانی ،آرمان های ملی و به کمک
راستین جامعه جهانی ایجاد گردد.

به هر رو ،در یک سخن ،روسیه سیاست مهار دوگانه
چین و امریکا را در افغانستان پیش گرفته است و
در هماهنگی با پاکستان و ایران ،امریکا را در
افغانستان به گروگان خود مبدل ساخته است.
روس ها همه تحرکات امریکایی ها را در افغانستان
به دقت زیر نظر دارند و راهبرد آن ها در مرحله
کنونی آن است که تنش را در گستره مرزی میخکوب
نگه دارند و نگذارند به شمال سرازیر گردد .از
سوی دیگر ،روس ها نیک می دانند که افغانستان
درست همان پاشنه آشیل امریکا است و امریکایی ها
در این کشور سخت آسیب پذیرند .از همین رو ،در
هر باری که امریکا کوشیده است منافع راهبردی
روسیه را در تئاتر اروپایی سیاست های جهانی
(برای مثال در مساله اوکرایین) و یا در
خاورمیانه (برای مثال در مساله سوریه) به خطر
بیندازند ،با زیر پانمودن انگشت افگار امریکایی
ها در افغانستان ،آن ها را سر عقل آورده اند.
در آینده نیز چنین راهبردی از سوی روسیه پیش
گرفته خواهد شد .چنان چه ،رسما اعالم نموده اند
که همکاری آن ها با امریکا در محور افغانستان
بستگی به مواضع امریکا در مساله سپر موشکی
دفاعی در اروپای خاوری و ترکیه و در مساله
سوریه دارد .با این هم ،روسیه به حضور دراز مدت
مگر کنترل شده امریکا در افغانستان نیاز دارد.
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زیرا در بازی جیواکونومیک در آسیای میانه حریف
چین نیست .از این رو ،به نفوذ محدود امریکا در
آسیای میانه ،در پهلوی حضور کشورهای عربی،
ترکیه ،ایران ،کوریا ،جاپان و اروپا ذینفع است.
در این صورت ،روسیه می تواند با پایین آوردن
وزن مخصوص چین ،پاکت کنترلی سهام در اقتصاد
آسیای میانه را در دست داشته ،تاثیر روز افزون
چین را کمرنگ تر سازد .در غیر آن ،روسیه می
ماند و اژدهای غولپیکر اقتصادی چین.
برگردیم به دنباله سخن:
پس از پایان جنگ جهانی دوم ،انگلیسی ها که
ناگزیر به ترک هند بودند ،کشور پهناور هند را
به دو کشور پاکستان و هند تقسیم نمودند .هدف
انگلیسی ها از این کار چند چیز بود:
کشیدن یک سد استوار در برابر رخنه کمونیسم
به هند و جلوگیری از رسیدن روس ها به آب های
گرم،
کوتاه ساختن دست مسلمانان از هند که نزدیک
به هزار سال در آن سرزمین فرمان می راندند،
ساختن تخته خیز برای پیشروی به سوی آسیای
میانه در آینده.
روشن است شوروی ها که تشکیل کشور پاکستان را
خالف منافع راهبردی خود می دانستند ،در پی نابود
آن و تقسیم آن به دو بخش پشتونستان  +بلوچستان
و پنجاب  +کشمیر بر آمدند که اولی می بایستی به
افغانستان و دومی به هند تعلق می گرفت .این
گونه ،روس ها می توانستند به آب های گرم راه
پیدا نمایند .همین بود که محافل و حلقه های
معینی را از جمع اولتراناسیونالیست های پشتون
در داخل افغانستان برای رسیدن به این منظور جلب
و استخدام نمودند .همچنین آن ها با بهره گیری
از اختالفات درونی خاندان شاهی توانستند داوود
خان -پسر عم و شوهر خواهر ظاهرشاه را که عهده
دار کرسی نخست وزیری بود ،در راس این جنبش قرار
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دهند .این بود که مساله یی به نام «مساله
پشتونستان» و «احقاق حقوقه حقه برادران پشتون و
بلوچ» و دادن خود ارادیت و حق تعیین سرنوشت به
پشتون های پاکستان و تشکیل دولت مستقل یا حد
اقل خودمختار پشتونستان به جای بازپسگیری
سرزمین های از دست رفته به میان آمد 63.دلیل این
کار آن بود که با تشکیل پاکستان و به رسمیت
شناخته شده آن از سوی جامعه جهانی و افغانستان،
دیگر ممکن نبود مساله ادعای ارضی مطرح گردد.
به هر رو ،پس از تقسیم نیمقاره هند ،به دو
کشور ،جامعه جهانی از جمله هند و شوروی،
پاکستان را به رسمیت شناختند .مگر ،افغانستان
در ابتدا از به رسمیت شناختن آن سر باز زد ولی
پس از بیست روز زیر تاثیر مسایل داخلی و خارجی
ناگزیر گردید در مساله بازنگری نموده ،آن کشور
را به رسمیت بشناسد.
پاکستان

از

سوی

داستان به رسمیت شناختن
افغانستان چنین است که:
یه تاریخ  20ماه سپتامبر سال  2222نشست ویژه
سازمان ملل (مجمع عمومی) مبنی بر به رسمیت
شناختن پاکستان از سوی جامعه جهانی ،پس از
بازپسگیری سرزمین های از
 .63دلیل این که چرا شعار
دست رفته ،جای خود را به شعار استقالل یا دست کم
خودمختاری پشتونستان و احقاق حقوق حقه برادران پشتون و
بلوچ داده بود ،این است که سردمداران کابل می دانستند
که پس از به رسمیت شناختن پاکستان ،دیگر نمی توانند با
کارت باپسگیری سرزمین های از دست رفته بازی نمایند .از
سوی دیگر ،پشتون های پاکستان خود هیچگاهی موضوع پیوستن
به افغانستان را مطرح نمی کردند ،بل گهگاهی شعار تشکیل
دولت آزاد «پشتونستان» را سر می دادند.
شگفتی آور این که تندروان پشتون افغانستان از سرزمین
بلوچستان که در آن اقلیتی پشتون بود و باش دارند ،به
نام «پشتونستان جنوبی» یاد می نمایند .در حالی که بلوچ
ها بارها در این زمینه بر افغان ها اعتراض نموده اند و
هیچ گاهی زیر این بار نخواهند رفت .همچنین آن ها
هیچگاهی تشکیل دولت پشتونستان را که خاک های بلوچ ها
را در بر داشته باشد ،نمی پذیرند.
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ایجاد این کشور و جدا شدن آن از پیکر هند،
برگزار گردیده بود .در این سال ،عبدالحسین خان
عزیز (پدر عبدالحی عزیز -نخستین وزیر پالن
افغانستان) ،سفیر کبیر در واشنگتن و در عین حال
نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
بود .در این جلسه ،افغانستان تنها کشوری بود که
رای مخالف داد .مگر ،بیست روز بعد ،به تاریخ 10
اکتبر ،آقای عبدالحسین خان بنا به هدایت دولت
افغانستان (که در راس آن ظاهر شاه قرار داشت و
سردار شاه محمود خان -صدر اعظم آن بود) ،دوباره
به دفتر سازمان ملل متحد مراجعه و رای مخالف
افغانستان را پس گرفت و به رای موافق تبدیل
نمود!
جالب این است که هندوستان که پاکستان به گونه
بالفصل از پیکر آن جدا شده بود ،آن هم در دو بخش
شرقی و غربی ،فاکت تشکیل یک کشور مستقل را به
عنوان یک واقعیت جیوپولیتیکی تازه پذیرفت.
در یک سخن ،این یک شکست دیپلماتیک فضیحت بار
برای افغانستان بود که در مساله در تجرید
وحشتناک بین المللی قرار گرفت که حتا یک کشور
هم از موقف آن حمایت نکرد .دالیلی که افغانستان
را به تسلیم در برابر اراده واحد جهانی واداشت،
چنین بود که در صورت خودداری افغانستان از به
رسمیت شناختن پاکستان ،بندرهای تورخم و چمن و
راه دریایی بندر کراچی به روی افغانستان بسته
می شد و کمبود مواد غذایی به ویژه گندم ،چای،
مواد نفتی ،و سایر کاالهای مورد نیاز می توانست
64
کشور را با دشواری های بسیاری رو به راه سازد.
همین گونه ،افغانستان می توانست از کمک های غرب
محروم گردد و موقف آن نزد کشورهای اسالمی بسیار
پایین بیاید .مگر ،مهم ترین نکته آن بود که
کشور می توانست دربست به شوروی وابسته شود.
 .64از قضا در همین سال ،خشکسالی شدیدی روی داده بود
و زمستان هم پیش رو بود .این بود که دولت برای نخستین
بار اقدام به خرید گندم از خارج نمود .هرگاه افغانستان
پاکستان را به رسمیت نمی شناخت ،روشن بود با دشواری
های پیش بینی ناشده یی رو به رو می گردید.
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این بود که ناگزیر در زمینه بازنگری کرد و
پاکستان را به رسمیت شناخت .روی همین منظور،
سردار داکتر نجیب هللا توروایانا -مدیر سیاسی وقت
وزارت خارجه در ماه نوامبر همین سال به پاکستان
رفت و دو ماه بعد معاهده یی را با با ظفرهللا خان
– وزیر خارجه پاکستان به امضاء رساند که بر به
رسمیت شناخته شدن پاکستان از سوی افغانستان مهر
65
پس از آن ،دو کشور در خاک یک
تایید می زد.
دکتر توروایانا پس از مسافرت به پاکستان،
.65
دستاوردهای سفرش را از راه رادیو به گوش مردم رساند و
به نام «بیانات» به چاپ
کتاب رسمی یی را در 2222
رساند.
غبار ،در جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ ،ماموریت او
را شکست خورده ارزیابی می نماید .او در ص  121-122با
متن صفحه  22کتاب توروایانا ،چنین می نگارد« :معنی
پیشنهاد «نماینده فوق العاده افغانستان و ممثل مخصوص
آزادی
افغانستان
حکومت
که
بود
واضح
اعلیحضرت»
«پشتونستان» را که به نقص پاکستان تمام شود ،نمی
می گذارد که به
خواهد .سرحدات آزاد افغانستان را
پشتونستان محکوم ضم گردد ،خط دیورند را قبول دارد.
برای افغانستان هیچ امتیازی نمی خواهد .اتونومی صویه
یی را که سیستم فدرالی پاکستان خود متقاضی آن ،و عمال
موجود بود ،طلب و تصدیق می کند .در برابر این همه
باختن ها ،فقط اطالق «نامی» را از طرف پاکستان در مورد
خواهش
سرزمین افغان های ماورای دیورند تا دریای سند
می نماید».
بر اساس نوشته های غبار ،می توان اذعان داشت که داکتر
توروایانا خط دیورند را چونان مرز رسمی میان دو کشور

پذیرفته بود.
چیزی که در این میان شایان توجه است ،این است که بنا
به برخی از منابع ،داکتر وایانا در این سفر با ظفرهللا
خان  -وزیر خارجه پاکستان معاهده یی را به امضاء
رسانده بود که دال به به رسمیت شناختن پاکستان از سوی
غالم دمحم دمحمی،
افغانستان بود( .برای مثال؛ نگاه شود به
دیورند« :باتالق تاریخ معاصر افغانستان») ،مگر تا کنون
متن چنین معاهده یی به مالحظه نگارنده نرسیده است .شاید
دولت افغانستان بنا به دالیلی با پنهانکاری از نشر متن
این معاهده خودداری ورزیده باشد .گمان می رود ،این
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دیگر سفارتخانه های خود را افتتاح نمودند و به
مبادله سفیر پرداختند.
روشن است پروتکل نشست سازمان ملل در زمینه به
رسمیت شناخته شدن پاکستان از سوی جامعه جهانی و
سند دادن رای مثبت افغانستان بیست روز پس از
نشست ،در بایگانی دفتر سازمان در نیویورک موجود
است .همین گونه ،معاهده یی که میان افغانستان و
پاکستان به امضاء رسیده بود ،باید در بایگانی
های وزارت های خارجه دو کشور موجود باشد.
روشن است یک کشور تعریف مشخص دارد .یعنی گستره
سرزمینی یی است دارای مرزهای شناخته شده بین
المللی که از حق حاکمیت ملی بر سرزمین خود و
تمامیت ارضی برخوردار است که خدشه ناپذیر می
باشد .هرگونه ادعا بر یک کشور مستقل عضو سازمان
ملل که منجر به نابودی آن گردد ،چونان دست
درازی به حریم آن ارزیابی می گردد و ناموجه
است.
گفتیم که با تشکیل کشور پاکستان ،شوروی ها که
منافع راهبردی خود را در خطر می دیدند ،در پی
نابودی آن برآمدند .این بود که بازی بسیار
خطرناکی را به راه انداختند .بازیگران این بازی
هم داوود خان و برادرش سردار نعیم خان بودند.
آقای سید قاسم رشتیا در ص 22-20 .خاطرات سیاسی
اش داستان جالبی را آورده است که در این جا
فشرده آن را با اندکی ویرایش می آوریم:
«در اوایل سال  2222که مناسبات افغانستان و
پاکستان برای بار دوم به هم خورده بود،
افغانستان سردار شاه ولی خان -سفیر خود را از
کراچی به کابل فرا خواند .پس از آمدن ایشان به
کابل ،چندین مجلس بزرگ برگزار شد که در آن خود
معاهده
به هر
مقامات
است که
دیورند
160

چیزی همانند معاهده دوستی و حسن همجواری باشد.
رو ،آن چه از مذاکرات میان داکتر وایانا و
پاکستانی و برداشت آقای غبار بر می آید ،این
دولت افغانستان با به رسمیت شناختن پاکستان خط
را هم به رسمیت شناخته بود.

سردار شاه محمود خان -صدر اعظم ،سردار شاه ولی
خان ،همه اعضای کابینه وزیران ،برخی از اعضای
وزارت خارجه و شماری از نمایندگان رسانه ها
اشتراک داشتند.
بررسی ها روی این بود که مردم پشتونستان بر
اساس منشور سازمان ملل ،حق خود ارادیت دارند تا
رای خود را نسبت به سرنوشت آینده خود اظهار
کنند و افغانستان در این جا هیچ ادعای پس گرفتن

اراضی سابق خود را که در وقت انگلیس از خاک ما
جدا شده بود ،ندارد ...اکثریت مجلس هم طرفدار
ادعای ارضی نبودند»....
به گونه یی که دیده می شود ،در آن هنگام دولت
افغانستان هیچ ادعای ارضی بر پاکستان نداشت.
مگر ،پسان ها در اثر تحریکات شوروی ها و باند
داوود خان و اولتراناسیونالیست های تندرو
پشتون ،موضوع چنان داغ شد که نزدیک به درگیری
تمام عیار میان افغانستان و پاکستان بینجامد.
رشتیا در مصاحبه یي در همین باره مورد مي گوید
« … سر انجام ،چنین فیصله شد که چون وقت زیادي
گذشته ،افغانستان نباید ادعاي ارضي نماید و
سیاست دنیا هم اجازه نمي دهد که تمام معاهدات
سرحدي تجدید شود ،زیرا درآن صورت نقشً
ه دنیا
تغییر مي خورد[ .این بود که] افغانستان تصمیم
گرفت ،براي ساکنان آن طرف سرحد «حق خود ارادیت
» بخواهد».
شعار پوچ «احقاق حقوق حقه برادران پشتون و
بلوچ» بر اساس حق تعیین سرنوشت و در چهارچوب
«مبارزات آزادیبخش ملی خلق های زیر ستم» سر
داده می شد ،هم چیزی جز شعارهای عوامفریبانه
دوران جنگ سرد که در آزمایشگاه های دبیرخانه
حزب کمونیست شوروی پیشین بافته و پرداخته شده
بودند ،نیست .زیرا اکثریت مردم پشتون پاکستان
که در آن برهه هوادار مسلم لیگ بودند ،بر اساس
همه پرسی داوطلبانه به پاکستان پیوسته بودند.
تنها حزب خان عبدالغفار خان که به هواداری از
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کنگره ملی هند برخاسته بود و در اقلیت قرار
داشت .روشن است خان عبدالغفار خان در آن هنگام
هیچ گاهی مساله پیوستن به افغانستان و یا تشکیل
کشور مستقل پشتونستان را مطرح نکرده بود .بل که
هوادار کنگره ملی هند یعنی پیوستن به هند بود.
تازه همین غفار خان در مصاحبه یی در سال های
پایانی عمر خود ،با روزنامه «مسلم» چاپ پاکستان
(شماره  20ماه می  )2281مساله پشتونستان را یک
مساله کذایی ساخت دولت افغانستان و هند خوانده،
گفت« :پشتونستان یک نمایش محض بود که به وسیله
افغانستان و هند ایجاد شد و آن ها از این مساله
به حیث وسیله نفوذ در مبارزه پروپاگندی خود
علیه پاکستان بهره برداری کردند...
...ما با پشتونستان کاری نداریم .بعضی اشخاص
پنجاب آن را به خاطر منافع دست داشته شان علیه
ما به کار می بردند».
در سال  2222همه احزاب منطقه به شمول حزب عوام
ملی (نام تازه حزب پیشین خدایی خدمتگار خان
عبدالغفار خان) اعالم کردند که استان سرحدی جزو
الینفک پاکستان است و همچنان چون عنصر پاکستانی
در انتخابات سال  2222شرکت کردند .تا کنون نیز
بدون کمترین اعتراضی سیاست های پاکستان را در
قبال افغانستان تأیید می کنند.
در حزب سراسری در هند کنگره ملی
رهبری دمحم علی جناح بود.

و مسلم لیگ به

در این جا بایسته است تا به یک نکته دیگر اشاره
شود و آن این که روس ها نیک می دانستند که
افغانستان یک کشور سنتی و به شدت مذهبی است و
از این رو باشندگان آن به سادگی اندیشه های
مارکسیستی و یا سوسیالیستی را نخواهند پذیرفت.
اما رخنه در میان جوانان تندرو پشتون از راه
برانگیختن احساسات تباری و زبانی بسیار آسان
است .این بود که با همه توان به دامن زدن به
افسارگسیخته
مساله پشتونستان و پشتونیسم
پرداختند.
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روشن است برای رسیدن به این هدف به یک تکیه گاه
داخلی نیاز داشتند .شبکه های جاسوسی شوروی از
کشاکش های درونی خاندان شاهی نیک آگاهی داشتند
و خوب می دانستند که داوود -شوهر خواهر و پسر
عموی شاه یگانه مدعی قدرت مطلقه در کشور است.
این است که منافع شان با منافع داوود گره می
خورد .داوود به یک تکیه گاه خارجی نیاز داشت و
روس ها به پشتوانه داخلی .این گونه روس ها
توانستند ماهرانه داوود را به دام بیندازند.
شایان یادآوری است که گروهی از رجال و جوانان
غیر پشتون هم در این دام گرفتار آمدند .این ها
بیشتر یا خود از بازماندگان رژیم امان هللا خان
بودند یا از فرزندان و خویشاوندان آن ها و از
رژیم شاهی انزجار داشتند و به یک چتر نیاز
داشتند تا زیر آن بتوانند با برخورداری از یک
حامی به مبارزه بپردازند .همین گونه ،همه کسانی
که از بیدادگری ها و نابرابری های اجتماعی رنج
می بردند و به گونه یی خواهان اصالحات و نوآوری
اردوگاه
ها بودند ،مستقیم یا غیر مستقیم به
هواداران داوود خان می پیوستند.
در این برهه ،شعار دلپسند و جذاب همه جوانان به
اصطالح مترقی و پیشاهنگ -آزادی پشتونستان بود که
از پشت پرده از سوی داوود خان و در واقع شوروی
ها رهبری می شد .از سوی دیگر ،هواداری از جنبش
پشتونستان در آن سال ها دستاویزی شده بود برای
باالرفتن از نردبان گرفتن امتیازات دولتی .بنا
روز تا روز به شمار راهیان این راه
بر این،
افزوده می شد.
هر چه بود ،اندیشه های مارکسیستی و گرایش های
سوسیالیستی از راه پشتونیسم به کشور ما ره
گشودند و پاکستان ،کشورهای عربی و غربی هم در
برابر آن به دامن زدن اندیشه های بنیادگری
اسالمی پرداختند .این بود که افغانستان بی طرف
به جای آن که به میدان همکاری و تعاون قدرت های
جهانی و منطقه یی مبدل گردد ،به کارزار
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رویارویی ها و کشاکش های بی پایان آن ها مبدل
گردید .در یک سخن پشتونیسم لگام گسیخته و
پشتونستان خواهی افراطی زمینه تباهی و بربادی
کشور را فراهم آورد.

در واقع ،مساله پشتون های آن سوی مرز دیورند،
مساله داخلی پاکستان بوده ،هیچ ربطی به مردم
افغانستان ندارد .و هر گونه مداخله در امور آن
ها ،مداخله در امور یک کشور دیگر است و نقض
آشکار موازین حقوقی بین المللی هم شمرده می
شود .همان گونه که سرنوشت تاجیک های ازبیکستان
که نزدیک به نیمی از نفوس  18میلیونی آن را
تشکیل می دهند ،هیچ ربطی به تاجیک های
افغانستان و تاجیکستان ندارد .کما این که
سرنوشت ازبیک های تاجیکستانی هم که تقریبا یک
سوم نفوس کشور هفت و نیم میلیونی تاجیکستان را
می سازند ،ربطی به ازبیک های افغانستان و کشور
ازبیکستان ندارد و هیچگاهی هم از سوی کشورهای
تاجیکستان و ازبیکستان و تاجیک ها و ازبیک های
افغانستان در تراز کدام ادعا مطرح نشده است.
کسانی که دعوای حق تعیین سرنوشت برادران پشتون
را دارند ،به گونه غیر منطقی از قایل شدن چنین
حقی به بلوچ های افغانستان ،ایران و پاکستان و
نیز به ازبیک ها و تاجیک های افغانستان و
کشورهای آسیای میانه و ترکمن های افغانستان و
ایران چشم پوشی می کنند که بیگانه با خرد ورزی
است.
برادران پشتون و بلوچ ،ناگفته هویداست که با ما
و
همسرنوشت
همسرزمین،
همفرهنگ،
خونشریک،
همتاریخ و همریشه اند و روشن است ما نمي توانیم
در برابر آن ها بي تفاوت بمانیم .مگر ،در این
جا بایست به یک نکته باریک تر از مو توجه نمود
که در این زمینه سر و کار ما با دو مساله است:
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یکي مساله همدردي و غمشریکي است که یک مساله
عاطفي مي باشد .در این جا ،هرگاه از بلنداي
نگرش هاي انساني و همنوعي بنگریم ،در صورت آمدن
کدام مصیبت بر سر آنان یا بروز نا آرامي ها و
یا رویدادهاي خشونبار در مناطق بود و باش شان
(و در کل در کشور پاکستان) ،روشن است که متاثر
مي شویم و در صورت امکان باید آنان از مجراي
رسمي یاري برسانیم .مگر؛ در این صورت به هیچ رو
نباید آنان را از دیگر انسان ها و همنوعان و
هرگاه حادثه در مقیاش کشور پاکستان باشد ،از
دیگر باشندگان آن کشور استثناء قرار داد .در
این حالت ،هر ناخوشي یي که بر سر آنان بیایید،
مانند هر حادثه یي که در هر کجاي جهان رخ مي
دهد ،ما را به عنوان انسان علي السویه متاثر مي
سازد .تنها در این مورد میزان تاثر ما بیشتر
خواهد بود و در صورت امکان باید کمک بیشتري به
ایشان نماییم.
هر گاه موضوع را از ُ
بعد اسالمي بنگریم ،در پهلوي
همنوعي ،روشن است مساله عواطف مذهبي و آییني
نیز مطرح است .باز هم با توجه به این در آیین
اسالم همه پیروان آن با هم برابر اند و کسي را
بر کسي برتري نیست و نباید در میان مسلمانان
تبعیض باشد ،سرنوشت برادران پشتون و بلوچ چونان
«امت اسالمي» براي ما بي تفاوت نیست .هرگاه
اتفاقي براي آنان پیش آید ،نمي توانیم به عنوان
مسلمان متاثر نشویم و در صورت امکان باز هم
باید به یاري آنان به عنوان مسلمانان بشتابیم.
همین گونه ،هرگاه موضوع را در بعد همسایگي و
باز هم ما نه تنها با
همتباري بررسي نماییم،
پشتون ها و بلوچ ها ،بل به همه باشندگان
کشورهاي همسایه اعم از ایرانیان ،ترکمن ها،
ازبیک ها و تاجیک ها پیوندهاي همسایگي ،تباري،
زباني ،آییني ،فرهنگي ،اقتصادي و تاریخي داریم
و باز هم روشن است نمي توانیم در قبال آنچه که
کشورهاي همسایه و به ویژه آنچه که با
در
همتباران و همزبانان و همفرهنگان ما رخ مي دهد،
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از دیدگاه اخالقي و معنوي بي تفاوت باشیم .روشن
است باز هم تمي توان در این میان یکي یا دو قوم
براي سایر
را استثناء قرار داد .زیر این کار
هم میهنان ما قابل درک نخواهد بود و هم عادالنه
نیست و هیچ دلیلي براي آن نمي توان جستجو نمود.
موضوع آخري ،مسایل سیاسي است که در این جا پاي
کشورهاي منطقه و مسایل حقوق بین المللي و بین
الدول کشانیده مي شود و آن این که ما به هیچ
رو ،حق مداخله در امور کشورهاي همسایه و
باشندگان شان را در پیوند با مسایل همتبار بودن
یا همزبان بودن و همفرهنگ بودن  ...نداریم.
با توجه به همین مسایل ،مداخله دولت هاي پیشین
افغانستان با سر دادن شعارهاي واهي و موهوم
«احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ» فاقد
هرگونه پشتوانه منطقي و حقوق بین المللي بوده و
از سوي جامعه جهاني چیزي جز مداخله آشکار در
امور داخلي کشور پاکستان ارزیابي نمي گردیده
است.
این که پشتون ها و بلوچ هاي پاکستان در چهارچوب
کشور پاکستان خواهان چه سیستمي هستند یا از چه
حقوق و وجایبي برخوردار اند یا مي خواهند آن را
به دست بیاورند ،یا خواهان خودمختاري یا چیز
دیگري هستند ،هیچ ربطي به ما ندارد و منافع ملي
داخلي کشور
ما ایجاب نمي نماید که در امور
پاکستان مداخله نموده و این گونه دستاویز و
بهانه مداخله متقابل از سوي آن کشور را به دست
آي .اس.آي .بدهیم.
اعتراض دیگر تندروان پشتون افغانستان مبني بر
این که چرا در رفراندوم کذایي تعیین سرنوشت
پشتون هاي باشنده پاکستان ،حق پیوستن پشتون ها
به افغانستان به آنان داده نشده بود؟ هم خینه
بعد از عید و بیجا است .چون ،دولت هاي وقت
افغانستان در آن هنگام ،نخست این مساله را با
تاخیر توجیه ناپذیر مطرح کردند و سپس جدي
پیگیري نکردند .چون تاریخ الترناتیف ندارد و
166

دیگر این کار «کاریست که گذشته است و سبویي است
که شکسته است» ،طرح آن کنون بي مورد و مداخله
آشکار در امور یک کشور مستقل است که از دیدگاه
حقوق بین المللي معنایي ندارد .سرزنش و نکوهش
دولتمردان وقت افغانستان به خاطر سهل انگاري
شان در زمینه در آن هنگام هم شاید در حد یک
داوري تاریخي ،آن هم هرگاه بر پایه معیارهاي
علمي و انجام پژوهش هاي سامانمند تاریخي با
توجه به مجموع اوضاع و شرایط و عوامل تاثیر
گذار بر آن برهه معین ،صورت گیرد ،به جا باشد.
مگر امروز چه دردي را در قرینه سرزمین هاي از
دست رفته دوا مي کند؟
موضوع خونشریکي و پیوندهاي تباري ،زباني،
فرهنگي و  .....نیز از دیدگاه حقوق بین المللي
نیز نمي تواند برهان قاطعي در حل مسایل پیچیده
حقوقي در تراز بین المللي و مناسبات میان
کشورها گردد .تازه این هم تنها مختص به
افغانستان و پاکستان نمي باشد .هرگاه قرار باشد
چنین مسایلي در تراز جهاني مطرح گردد ،صلح در
سراسر جهان برهم خواهد خورد و کشورهاي بسیاري
درگیر جنگ هاي بي پایان و خونین خواهند گردید.
همچنان مساله تعیین سرنوشت یک اقلیت تباري که
در یک کشور همسایه بود و باش دارد ،از سوي دولت
بر سر اقتدار همسایه دیگر نیز (آن هم از سوي
کشوري چون افغانستان که در آن ده ها اقلیت
تباري بود و باش دارند) منطق استواري ندارد و
در آیین حقوقي بین المللي مداخله آشکار در امور
داخلي کشور دیگري ارزیابي مي شود.
روشن است حق تعیین سرنوشت ،حقي است انساني،
طبیعي و دادگرانه که بسیاري از اقلیت ها در
جهان (از جمله پشتون ها و بلوچ هاي باشنده
پاکستان) بنا به جبر جیوپولیتیک از آن محروم
هستند .شاید در یک فضاي دیگر ،در جهان آینده
رهیده از رویارویي ها و قطب بندي هاي زیانبار
کنوني با توجه به ارزش هاي واالي انساني روزي
رهیافت خردورزانه یي براي این مشکل که در سراسر
جهان با آن رو به رو هستیم ،پیدا شود .ناگفته
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پیداست که مبارزه در این راه هم آرماني است
آزادیخواهانه و عادالنه .هرگاه این مبارزه
خردورزانه و صلحجویانه باشد ،نه سخت ابزاري و
ماجراجویانه و با تکیه دستاویز زور .باز هم این
مساله یک مساله سراسري است و چرا براي یک منطقه
مشخص و یک تبار مشخص و یک کشور مشخص ،آن هم از
سوي یک کشور دیگر مطرح مي شود؟ .دو دیگر این که
این موضوع ،موضوع داخلی خود پشتون های پاکستان
به هیچ رو حق مداخله در آن را
است و ما
نداریم.
نکته شگفتي آور این است که در حالي که بیش از
و
دیورند»
«معاهده
که
شود
مي
قرن
یک
«پشتونستان» محور اصلي سیاست خارجي افغانستان
را تشکیل مي دهد ،نه دولت افغانستان و نه مردم
مي دانند که موضوع بر سر چیست؟ آیا دولت
افغانستان رسما بر پاکستان ادعاي ارضي دارد؟
روشن است پاسخ این پرسش منفي مي باشد .چون چنین
ادعایي در تراز جهاني فاقد هرگونه پایه حقوقي
است و در هیچ مرجع و دادگاهي بین المللي کسي به
آن گوش فرا نخواهد داد .چون با اصل پذیرفته شده
موازین حقوق بین الدول «ناموجه بودن انکار پس
از همین رو هم تا
از اقرار» در تعارض است.
66
رسما بر
کنون هیچ یک از دولت هاي افغانستان
پاکستان ادعاي ارضي ننموده است و هم نمی تواند
بکند .پس ما چه مي خواهیم؟
شگفتي آور از آن این که حتا تا چندي پیش کدام
(«معاهده
کابل
کنوانسیون
از
دقیق
ترجمه
هم در دست نبود .ترجمه
دیورند») به زبان دري
هایي که در کتاب هاي روانشاد غبار و روانشاد
فرهنگ بازتاب یافته است ،از دقت چنداني
برخوردار نیستند .چگونه مي توان توضیح داد که
مساله یي به این اهمیت باشد که چندین دهه محور
اصلي سیاست خارجي دولتي را تشکیل دهد و تا کنون
 .66اگر سر دادن شعار های کودکانه و ماجراجویانه و
احساساتي و آماتورانه برخی از مقانات افغانستان را که
هر گاه نا گاه سر داده می شود ،به عنوان یک شوخي سیاسي
استثناء قرار دهیم
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ترجمه دقیقي از آن به دسترس مردم چه که خود
دولت آن کشور نباشد؟ پس دعواي ما بر سر چه است؟
این رازي است که تا کنون کسي مهر آن را بر
نگشوده است.
به هر رو ،هر گونه دعوایی بر سر این که چون
قرار دادهای گذشته چون زیر اجبار به امضاء
رسیده اند ،فاقد اعتبار حقوقی اند؛ هم راهی به
دهی نمی برد .البته ،این درست است که در عصر
استعمار همه قرار دادها و معاهدات و پیمان ها
زیر فشار عقد گردیده بودند .مگر ،هر چه است،
همه از اعتبار عام و تام حقوقی برخوردار بوده
اند .چه ،هر گاه چنین نباشد ،هر چه قرار داد و
معاهده و پیمان در جهان است ،از اعتبار ساقط
گردیده و منجر به چنان درهم و برهی در سراسر
گیتی خواهد گردید که دشوار است پیامدهای آن را
پیش بینی کرد .در آن صورت ترکیه می تواند بر
بخش بزرگی از کشورهای عربی و اروپایی تا مرزهای
وین کشور اتریش ادعای ارضی نماید .همین گونه
ایران هم می تواند بر دست کم بر پانزده کشور
جهان از جمله افغانستان ادعای ارضی نماید .مگر
معاهده های گلستان و ترکمنچای که به از دست
رفتن هفده شهر قفقاز گردید ،را ایرانی ها با
خشنودی و رضاء امضاء کرده بودند؟
معاهده  2822پاریس که بر اساس آن افغانستان رسما
از ایران جدا ساخته شد ،نیز با فشار بزرگ
دیپلماتیک و نمایش قدرت بزرگ دریایی انگلیس در
خلیج فارس و جزیره خارک و تصرف بندر بوشهر
امضاء شده بود .هرگاه چنین باشد ،ایران نیز می
تواند دعوی کند که افغانستان جزء الینفک خاک آن
است که انگلیسی ها آن را با معاهده پاریس به
زور از آن جداساخته اند.
به گونه یی که آقای عزیز پور نگاشته اند« ،حق
خود ارادیت متعلق به مردم آن مرز و بوم است ،نه
مربوط یک کشور بیگانه .در غیر آن ،هر کشور به
خود حق می دهد به بهانۀ حق خود ارادیت برای
دیگران ،به امور داخلی کشور دیگر مداخله نماید.
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در حقوق بین الملل اصول و موازینی وجود دارند
(چون اصل عدم توسل و یا تهدید به زور علیه
تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی کشور دیگر ،اصل
برابری حاکمیت دولت ها ،اصل برابری حقوق و
تعیین سرنوشت به دست خویش ،اصل عدم مداخله در
امور داخلی یکدیگر ،اصل حل مسالمت آمیز مناقشات
بین الملل ،اصل همکاری بین المللی ،اصل اجرای
صادقانه تعهدات بین المللی ،اصل تمامیت ارضی
کشورها ،اصل ثبات مرزها ،و اصل احترام به حقوق
بشر) ،که دارای عالی ترین قوت حقوقی بوده و بر
روابط کشورها حاکم اند و به نام اصول بنیادین
حقوق بین الملل یاد می شوند.
این اصول در منشور ملل متحد – به مثابۀ عالی
ترین معاهدۀ بین لمللی  -و نیز در معاهده های
دیگر بین المللی درج یافته اند که دولت
افغانستان نیز همچون عضو جامعه بین المللی به
آنان پیوسته و آن ها را پذیرفته است .افزون بر
آن ،هیچ کشوری حق ندارد ازین اصول حقوقی سرپیچی
کند .این اصول موازین عام و همگانی اند که برای
تمام دولت ها بدون در نظر داشت عضویت آنان به
سازمان ملل و همچنان برای کلیه شخصواره های
حقوق بین الملل الزم الرعایه می باشند.
مطابق ماده  202منشور هیچ تعهدی دیگر یک دولت
عضو سازمان ملل متحد قوت حقوقی باالتر از تعهدات
منشور ملل متحد ندارد .بناء منشور ملل متحد را
می توان قانون اساسی جامعه جهانی نام گذاشت.
دامن زدن به قضیه خط دیورند ،حد اقل با اصول
چون اصل تمامیت ارضی کشورها ،اصل ثبات مرزها،
اصل برابری حقوق وحق تعیین سرنوشت به دست خویش
و همچنان اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر
در تضاد است».
باید به یک نکته توجه کرد و آن این که
سردمداران گذشته افغانستان ،نیک می دانستند که
پشتون های پاکستانی هم از دیدگاه شمار دو برابر
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پشتون های افغانستانی اند و هم از دیدگاه تراز
سواد و آموزش یک سر و گردن باال تر اند .از این
رو هراس داشتند که در صورت پیوستن آن ها به
افغانستان ،تخت و تاج شاهی و همه امتیازات خود
را از دست خواهند داد .از این رو ،از ته دل
هیچگاهی صادقانه با مساله برخورد ننموده ،تنها
از آن چونان یک مساله ابزاری تا جایی که منافع
آزمندانه شان اجازه می داد ،برخورد می کردند.
این بود که مساله را در هاله یی از ابهام
پیچانیده ،چونان چیستان و معما ساخته بودند که
به دشوار کسی می توانست از آن سر در بیاورد.
نتیجه هم همین است که به رغم این که مساله
دیورند بیش از یک قرن در راس سیاست خارجی
افغانستان قرار دارد ،حتا یک کتاب هم در باره
آن نوشته نشده و حتا یک ترجمه دقیق هم از متن
سند ارائه نگردیده است م کمتر کسی می داند که
سخن بر سر چیست؟
روشن است زمانی داوود خان از هواداران پروپا
قرص استقالل پشتونستان شناخته می شد و در زمینه
چنان تندروی می کرد که در گزارش بیوگرافیک سری
سازمان سیا وی در مساله پشتونستان به عنوان یک
«شخص احساساتی و بی منطق» تشخیص داده شده بود.
به گونه یی که حتا در سالمت مغزی وی شک نموده
بودند 67.مگر جان مطلب در آن بود که داوود خان
شخص بی منطق نبود و از مساله پشتونستان برای
رسیدن به قدرت به عنوان یک دستاویز بهره برداری
ابزاری می کرد 68.در آغاز ،برای کنار زدن شاه
 .67نگاه شود به :اسناد النه جاسوسی ،کتاب های مربوط به
افغانستان ،شماره های  12و 20
 .68به سال  2222در دیداری که با روانشاد جنرال نذیر
کبیر سراج که از همکاران نزدیک داوود خان بودند ،در
خانه ایشان در شهر هوفن باخ (در نزدیکی فرانکفورت) در
رابطه با چاپ کتاب ایشان داشتم ،فرمودند که برعکس
برداشت های رایج ،سردار داوود خان کوچکترین اعتقادی به
مساله ناسیونالیسم پشتون و مساله پشتونستان نداشت .من
او را از نزدیک می شناختم .سرشت او با تعصب بیگانه
بود .مگر از این مسایل در مقاطعی به عنوان دستاویزی
برای رسیدن به قدرت بهره گیری سیاسی می کرد .سیاست وقت
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محمود خان و پسان ها هم برای کنار زدن ظاهرشاه.
مگر به محض این که پایه های قدرت خود را لرزان
دید ،در دیداری از پاکستان ،از مواضع پیشین خود
عقب نشینی کرد .مگر شوروی ها توانستند با
برانگیختن پشتون های تند رو در نیروهای مسلح،
وی را متهم به خیانت به آرمان پشتون ها نموده،
و زمینه سرنگونی وی را فراهم آورند .یعنی همان
گونه که خود داوود از این مساله در کنار زدن
ظاهر شاه بهره گرفته بود ،نیروهای چپگرای
افغانی به یاری شوروی ها در زدن خود او بهره
گرفتند .یعنی کودتای  12سرطان داوود خان و
کودتای هفت ثور با یک سناریو پیاده گردید.
هم ایجاب می کرد که در مقاطعی هماهنگ با سیاست های
شوروی در زمینه هماهنگی نشان بدهد.
برای همه روشن بود که سناریوی مساله پشتونستان در مسکو
نوشته شده بود و ربطی یه داوود خان نداشت .درست است که
داوود از این مساله به سود خود برای رسیدن به قدرت
بهره برداری کرد ،مگر به محض این که خود را از سوی
عناصر چپ و شوروی در خطر واژگونی دید ،بی درنگ 280
درجه از مساله پشتونستان و ادعای ارضی بر پاکستان عقب
نشینی کرد و در سفرش به پاکستان آشکارا در برابر آن
موضعگیری کرد.
هر چند ،تاثیرات این مساله بر آینده سیاسی افغانستان
بسیار منفی و زیانبار بود ،مگر باید اذعان کرد که
سیاست در کل نه تنها در افغانستان ،بل که در سراسر
جهان جنبه ماکیاولیستی دارد و سیاستمداران برای رسیدن
به اهداف ،چنگ زدن به هر گونه ابزار را مجاز می
پندارند .مرحوم داوود خان هم از این قاعده مستثنی
نبود».
همین گونه ،شماری داوود خان را در زمان جنگ جهانی دوم
به دلیل هواخواهی از هیتلر ،فاشیست می خواندند ،مگر من
به عنوان کسی که او را از نزدیک می شناختم ،صادقانه می
گویم که هرگز فاشیست نبود و هیچگونه باوری هم به این
هنگام همه می پنداشتند که
ایدئولوژی نداشت .در آن
هیتلر استالین را شکست داده ،به سوی هند پیشروی خواهد
کرد .سیاست ایجاب می کرد که بخشی از خاندان شاهی خود
را برای حفظ ماتقدم هوادار انگلیس و بخشی هوادار هیتلر
وانمود نمایند ،چون می ترسیدند که مبادا هیتلر درصورت
پیروزی ،امان هللا خان را دوباره روی کار بیاورد».
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فشرده سخن این که در دوره جنگ سرد ،هند و شوروي
پیشین برای جلوگیری از پیوستن افغانستان به
پیمان های منطقه یی هوادار امریکا در منطقه ،با
بهره گیري از ناآگاهي سیاستمداران افغانستان از
تاریخ دیپلماسي ،با بر انگیختن احساسات و با به
جوش و خروش در آوردن جوانان خونگرم و تمویل
برخي از احزاب و گروه هاي تندرو ،از افغانستان
در برابر پاکستان بهره برداري ابزاري نمودند که
از این بازي چیزي جز بدبختي و تباهي نصیب کشور
افغانستان نشد که هنوز هم پایان این درامه
خونین را پیدایي نیست.
سر انجام ،باید نشاندهی کرد که مشکل اصلی میان
افغانستان و پاکستان نه بر سر به رسمیت شناختن
خط دیورند به عنوان مرزهای بین المللی میان دو
کشور است ،چه افغانستان بارها این خط را چونان
مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته است و دیگر
کسی در جهان به به رسمیت شناختن آن نیازی
ندارد.
این موضوع که لویه جرگه سال  2222به گونه یک
جانبه همه قرار دادهای استعماری گذشته میان همه
دولت های پیشین افغانستان در رابطه با «خط
دیورند» را باطل و فاقد اعتبار اعالم نموده بود،
چیزی جز یک نمایش مسخره نبود که به تحریک مسکو
راه اندازی شده بود .روشن بود که در آن هنگام،
همه این اسناد با به رسمیت شناخته شدن پاکستان
از سوی افغانستان (و امضای معاهده جدید میان
داکتر نجیب هللا خان توروایانا و ظفرهللا خان؟) قوت
خود را از دست داده بودند و خود به خود ملغا،
منسوخ و ابطال گردیده بودند .از سوی دیگر ،پاره
نمودن یک جانبه قرار دادهای بین المللی تنها
رفتار نابخردانه و بیهوده است زیرا هر قراردادی
تنها هنگامی ابطال می یابد که هر دو طرف برای
فسخ آن آماده باشند.
پرسش اصولی یی که مطرح می گردد این است که وقتی
که افغانستان همه معاهدات با انگلیسی ها را
باطل می شمارد و آن ها را استعماری و تحمیلی می
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خواند ،پس باید مشخص کند که مرزهای خاوری و
جنوبی آن در کجا است؟
پیش از آمدن انگلیسی ها ،آخرین معاهده یی که
میان هندی ها و ایرانی ها به امضاء رسید،
 2222الهور میان احمد شاه درانی و میر
معاهده
بر اساس
بود.
منو (معین الملک) حاکم پنجاب
الهور و ملتان به احمدشاه داده
معاهده،
این
شد .از این رو ،مرزهای خاوری باید همین مرزهای
کنونی میان هند و پاکستان باشد .بسیار خوب ،در
این صورت ،باید پاکستان کال به افغانستان مدغم
شود .این ،درست همین چیزی است که پاکستانی می
خواهند -کنفدراسیون! در این صورت ،روشن است
دیگر افغانستانی در کار نخواهد بود .زیرا در
12- 12
برابر  220میلیون جمعیت پاکستان ،نفوس
میلیونی افغانستان تنها نزدیک به  22درصد را می
سازد.

گفتار چهارم
نگاهی به کنوانسیون کابل
مرزها

و مساله

در گام نخست می خواهم پیش از پیش به یک نکته
اشاره کنم:
باید توجه داشت که «سرحد» و «مرز» از هم بیخي
(خط جبهی
تفاوت داشته و همتا نمي باشند .سرحد-
به نوار یا
یا قدامی ( )frontierیا ())boundary
گستره سرزمیني یي که در گذشته ،زماني که میان
کشورها خط مرزي بین المللي وجود نداشت ،به
عنوان یک ساحه حایل میان دو کشور اطالق مي
گردید .سر حد یک ساحه دو بعدی بود که طول و عرض
داشت.
174

برعکس ،مرز ( )borderبه روی زمین به خط فاصل
شناخته شده بین المللي میان دو کشور اطالق مي
گردد که به روی زمین دقیقا داراي یک بعد است.
یعني از دیدگاه هندسي تنها داراي طول است و عرض
و پهنا ندارد .مرز بین المللی-از دیدگاه دیگر ،
مستوی یی است فرضی که گستره حاکمیت دولت ها را
از هم جدا مي سازد که نه تنها شامل روي زمین مي
شود ،بلکه به صورت عمودي هم فضاي باالي تراز
زمین و هم عمق زیر زمین را در بر مي گیرد که هم
قلمرو هوایي و هم عمق زیر زمیني کشور شامل
حاکمیت ملي مي شود .از همین رو ،کلمه سرحد
تقریبا امروزه متروک شده است و کاربرد آن از
دیدگاه حقوق بین الدول درست نیست .براي مثال،
هرگاه بگوییم سرحد میان افغانستان و ایران
نادرست است و باید گفته شود مرز میان افغانستان
و ایران و مانند آن و از این رو ،باید از
کاربرد کلمه سرحد در همچو موارد پرهیز شود.
برای مثال در گذشته رود آمو سرحد میان کشور ما
و خان نشین های آسیای میانه بود و کنون دیگر
مرز بین افغانستان و جمهوری های آسیای میانه
است که از خط تال وگ یا خط میانگین آب می گذرد.
البته به یک نکته دیگر هم توجه شود:
من در همه نوشته های خود همتاواژه مرز را
گذاشته ام .مگر در ترجمه ها از زبان
«باردر»
روسی در برابر «صوبه سرحد» یا ایالت پشتونخواه
«استان مرزی شمال باختری» نوشته ام چون در زبان
روسی به نام ایالت سرحد یاد نمی شود و به نام
ایالت مرزی شمال باختری یاد می شود.
سیویرا زاپادنایا پوگرانیچنایا پرووینسیا
به زبان روسی سه واژه دایم:
پریدیل -حدود
روبیژ -حد (زا روبیژوم= آن سوی سرحدات)
گرانیتسا -مرز ،که از گرنس آلمانی گرفته شده
است.
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برای امانت داری در ترجمه ناگزیر استان مرزی
شمال باختری نوشته ایم .در حالی که بهتر می بود
استان سرحدی شمال باختری ترجمه می شد.
سرحد و مرز در افغانستان به یک معنا کاربرد
دارد که درست نیست .مگر در ایران و پاکستان و
دیپر کشورهای جهان به گونه دیگری است .از همین
رو می تواند موجب تلقی های متفاوتی از قرار داد
ها و تفاهم نامه های مرزی شود.
بحث دیگر در باره سندی است که در تاریخ
دیپلماسی «کنوانسیون کابل» نام دارد که نادرست
به نام معاهده دیورند شهرت یافته است .اصال چیزی
به نام معاهده دیورند وجود خارجی ندارد .تنها
کنوانسیون کابل است که از سوی عبدالرحمان خان و
سر مارتیمر دیورند به امضاء رسیده است و آن هم
تنها در زمان حیات امیر اعتبار داشته و پس از
درگذشت وی منسوخ شده است .یعنی به بایگانی
تاریخ دیپلماسی افگنده شده است و دیگر هیچ
ارزشی ندارد .هر گونه هنگامه برپایی غیر علمی
از سوی کسانی که فاقد صالحیت اند ،در زمینه
مردود است .این آوازه های ناسخته دروغ بافانی
که می گویند ،مدت اعتبار «معاهده دیورند» صد
سال بوده است ،هیچگونه شالوده علمی و تاریخی
ندارد و بیخی بی اساس است.
البته ،بررسی اسناد تاریخی از دیدگاه علم
تاریخ دیپلماسی بحث دیگری است که ارزش تاریخی
دارد .آن هم تنها از سوی کسانی که در زمینه از
صالحیت بایسته علمی برخوردار باشند .مگر نه برای
این که از آن ها سوء استفاده ناجایز سیاسی صورت
گیرد.
با این هم ،دردمندانه از سوی گروهی نادان و
ماجراجو بیش از نیم سده است که چونان پیراهن
عثمان برای بهره برداری های ناجایز سیاسی علم
شده است و چنین آوازه شده است که گویی «معاهده
دیورند» صد سال اعتبار داشته است .شگفتی
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برانگیز است که کسانی که چنین اداعاهای بیهوده
می نمایند ،خود را زحمت نمی دهند که حتا یک بار
اصل سند را بخوانند .روشن است که پس از امضای
این سند ،چندین سند دیگر در باره مرز میان هند
بریتانیایی و افغانستان امضاء شده که بی گفتگو
همه قرار دادهای پیشین را فسخ ،ملغی و منسوخ می
سازند .یعنی دیگر امروز اصال چیزی به نام معاهده
دیورند مطرح نیست.
گذشته از این ها ،پیش از امضای کنوانسیون کابل
که نادرست به نام معاهده دیورند شهرت داده شده
است ،در باره تعیین مرزهای سیاسی میان هند
بریتانیایی و افغانستان؛ چندین قرار داد و
معاهده از سوی شاه شجاع ،امیر دوست دمحم خان و
امیر یعقوب خان به امضاء رسیده است.
همین گونه پس از امضای کنوانسیون کابل هم
چندین سند قرار داد و معاهده از سوی امیر حبیب
هللا خان و امیر امان هللا خان در زمینه به امضاء
رسیده است .در زمان نادر خان هم مارشال شاه ولی
خان کتبا همه اسناد امضاء شده قبلی با انگلیس
را تایید نموده و هاشم خان صدر اعظم در ازای
دریافت رشوه گزاف به گونه شفاهی آن را تایید
نموده بود .سر انجام هم در دوره ظاهرشاه
افغانستان رسما پاکستان را به عنوان یک کشور
مستقل به رسمیت شناخت .مارشال شاه ولی خان و
داکتر نجیب هللا توروایانا – مدیر عمومی سیاسی وقت
وزارت خارجه بارها تاکید داشتند که افغانستان
کدام ادعادیی بر ضد پاکستان ندارد و تنها
خواستار دریافت یک راه آزاد ترانزیتی به بندر
کراچی است.
در آینده داوود خان نیز در سفر پاکستانش در
ماه جون  2222از مواضع سرسختانه خود در قابل
مساله خط دیورند دست کشید و تنها برای رفاه
مردمان پشتون و بلوچ پاکستان آرزومند رفاه و
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آسایش گردید 69.حتا در دوره داکتر نجیب به گونه
یی الکساندر موروزف نگاشته است ،داکتر وکیل نظر
به هدایت نجیب در ژنو سند قطعنامه یی را در آن
سخن بر سر عدم مداخلهء افغانستان و پاکستان در
امور داخلي یک دیگر و احترام به «مرزهاي شناخته
70
شدهء بین المللي دو کشور» بود ،امضاء کرد.
«کشور شاهی افغانستان و ایاالت
 .69در زمینه در کتاب
متحده امریکا» ،نوشته پوالدا ،چنین آمده است« :در خالل
دیدارهاي رسمي ،داوود به بهوتو گفت که افغانستان هیچ
بخش از سرزمین هاي پاکستان را نمي خواهد و هم نمي
خواهد که در کارهاي اتباع پاکستان مداخله کند.
افغانستان تنها تاکید دارد که با پشتون ها به گونه
برابرانه و بدون تبعیض رفتار شود .این مساله اگر
موجبات خشنودي پشتون ها را فراهم آورد ،به همان پیمانه
افغانستان را راضي خواهد کرد .بوتو در برابر این موضوع
تفاهم کامل نشان داده و به داوود اطمینان داد که در
راه پیدا نمودن فرمولي که اتباع پشتون خود را راضي
نماید ،کار خواهد کرد».
در همین پیوند ظاهر طنین در ص 288 .کتاب «افغانستان در
قرن بیست» ( از مجموعه برنامه های بی بی سی نوشته است:
«خان عبدالولی خان در این رابطه گفته است «:در سال
 2221من در زندان بودم .ضیاءالحق (که طی کودتای نظامی
به جای بوتو به قدرت رسیده بود) ،مرا به بیمارستان
در باره
راولپندی (دور از انظار مردم) انتقال داده،
نمود .من برایش گفتم که
مساله پشتونستان مالقات مفصل
حل مساله با افغانستان بسیار آسان است .هر فیصله یی که
می کنید ،همین وقت آن است ...بروید با داوودخان مستقیم
حرف بزنید .او گفت من می ترسم اگر داوود خان در مورد
سرزمین پاکستان (پشتونستان) ادعایی را مطرح کند ،وضع
بدتر خواهد شد .من گفتم سزدار داوود خان دیگر هیچ نوع
ادعایی بر خاک پاکستان ندارد .من به زندان رفتم.
جنرال ضیاء به تاریخ  20اکتبر  2222به کابل سفر نمود.
بعد از برگشت برایم گفت « :سردار داوود در ضیافت رسمی
اعالم کرد که «بر خاک پاکستان (پشتونستان) هیچ گونه
ادعایی ندارد .این فیصله یی بود که میان دو رهبر صورت
گرفته بود».
 .70الکساندر موروزف در مقاله گروگان های تاریخ (نشر
شده در سایت «افغانستان.رو») می نویسد« :در ژنو بسته
یی که در برگیرنده چهار سند (همه در باره حل و فصل
مساله افغانستان) بود ،به امضاء رسید .زیر این اسناد
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چهار نفر امضاء کردند :وکیل -وزیر خارجهء افغانستان،
نوراني -وزیر خارجهء پاکستان ،شواردنادزه -از سوی ما و
وزیر خارجه امریکا -جورج شولتس.
افغان ها تا واپسین دم باور داشتند که ما اسناد را
امضاء نخواهیم کرد و امیدوار بودند که در آخرین لحظات
منصرف خواهیم شد و سپاهیان ما [در افغانستان] خواهند
ماند .وکیل تاکتیک زرنگانه یی را به کار بست [و از
امضای اسناد خودداری ورزید]  .در سند در باره عدم
مداخله میان پاکستان و افغانستان سطری بود که در آن
نوشته «مرزهای شناخته شده بین المللی میان دو کشور»
آمده بود.
مرز نامنهاد دیورند در سده نزدهم از سوی انگلیسی ها
هنگامی که پاکستان [(هندوستان)] هنوز مستعمره انگلیس
بود ،تعیین گردیده بود .افغان ها تا همین اکنون هم با
این خط موافق نیستند .چون قبایل پشتون را به دو بخش
تقسیم می کند  -بخشی در افغانستان و بخش دیگر در
پاکستان.
وکیل اعالم داشت که «نه ،من امضای خود را زیر چنین سندی
نمی گذارم» .این در حالی بود که به امضای اسناد یک یا
در تاشکنت،
در این هنگام،
دو روز نمانده بود.
در آستانه امضای
و نجیب هللا
گورباچف ،شواردنادزه
توافقات ژنو به رایزنی نشسته بودند .از ژنو ما با نجیب
تماس گرفتیم .او به وکیل زنگ زد و گفت « :رفیق وکیل،
جلسهء بیروي سیاسی برگزار گردیده و فیصله صورت گرفته
است .با این متن توافق نمایید ».اما وکیل به هیچ رو
حاضر نمی شد.
این بود که یولي ورونتسوف -معاون اول وزارت خارجه ،بی
درنگ از مسکو به ژنو پرواز کرد .برای حفظ ماتقدم ،در
صورت خودداری وکیل از امضای اسناد ،در نظر گرفته شده
بود تا به جای او کشتنمد -صدر اعظم تازه نجیب
ورونتسوف هفت تا هشت
توافقنامه ها را امضاء نماید.
ساعت با وکیل خلوت کرد و کوشید تا او را متقاعد سازد.
مگر سرانجام با نومیدي بیرون شد و اعالم کرد « :خالص!
ِي بریم».
فردا کشتمند را مي آورم و وکیل را به مسکو م
با وکیل دیدار کرد .این
شامگاه ،ورونتسوف بار دیگر
بار وکیل با رنگ پریده بیرون آمد.
توافقنامه ها روشن است امضاء گردیده بود».
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» با توجه به این که در سایت «افغانستان رو:یادداشت
،تفاوت هایی میان متن روسی و متن دری دیده می شود
ناگزیر با در نظر داشت اهمیت تاریخ موضوع آن را سر از
.نو ترجمه و به دسترس هم میهنان گرامی می گذاریم
:متن روسی نبشته
В Женеве был подписан пакет из четырех документов — все об
афганском урегулировании. Под ним поставили подписи четыре
человека: министр иностранных дел Афганистана Вакиль, министр
иностранных дел Пакистана Нурани, с нашей стороны — Шеварднадзе,
и со стороны США — госсекретарь Шульц.
Афганцы до конца не верили, что мы пойдем на это. Они надеялись, что
в последний момент мы отыграем назад, что войска останутся.
И Вакиль,... избрал хитрую тактику. В документе о невмешательстве
между Пакистаном и Афганистаном была строка, где записаны
«международно признанные границы между двумя странами». А
граница, так называемая линия Дюранды, была установлена в XIX веке
англичанами, когда Пакистан еще был английской колонией.
Афганцы до сих пор с этой линией не согласны, поскольку она делит
пуштунские племена надвое — одна часть в Афганистане, другая в
Пакистане.
Вакиль заявил: «Нет, под таким документом я своей подписи не
поставлю». Притом что оставалось один или два дня до подписания. В
это время в Ташкенте Горбачев, Шеварднадзе и Наджибулла совещались
в преддверии заключения женевских соглашений. Из Женевы мы
связались с Наджибуллой. Тот позвонил Вакилю и сказал: «Товарищ
Вакиль, было совещание Политбюро, принято решение — согласиться с
этой формулировкой .Но Вакиль — ни в какую.
Тогда из Москвы срочно прилетел первый замминистра иностранных
дел Юлий Воронцов. Между тем на всякий случай Вакилю подобрали
замену — если он будет артачиться, вместо него соглашения подпишет
новый премьер-министр правительства Наджибуллы Кештманд.
Воронцов уединился с Вакилем и говорил с ним 7 или 8 часов. Наконец
отчаялся и говорит: «Все, завтра привожу Кештманда, а Вакиля
забираем в Москву.»
Ночью Воронцов опять встретился с Вакилем. Вакиль ушел со встречи
бледный как бумага.
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با توجه به این که همه دولتمردان ما از شاه
شجاع گرفته تا دوست دمحمخان ،شیرعلي خان ،امیر
یعقوب خان ،عبدالرحمان خان ،حبیب هللا خان ،امان
هللا خان و نادر خان و ظاهر خان (با به رسمیت
شناختن پاکستان و امضای معاهده با پاکستان) همه
Соглашения, разумеется, были подписаны.
یادداشت :روزی با دوست عزیزم آقای شایان در درباره
توافقات ژنو صحبت می کردیم .گفت که در آغاز نجیب با
فرمول بندی «مرزهای شناخته شده بین المللی میان دو
کشور» مخالف بود و به وکیل هدایت داده بود تا هر طور
که شده این جمله را از متن توافقات بکشد .صرف در آن
صورت می تواند اسناد توافقات را امضاء کند .وکیل هم
بنا به هدایت نجیب در ژنو بر خذف آن از متن توافقات
پافشاری داشت .همین بود که موضوع به درازا کشید .اما
چون روس ها با امریکایی ها در زمینه به توافق رسیده
بودند ،مساله از پیش حل شده بود .روس ها نیک می
دانستند که تا افغانستان از ادعای ارضی بر پاکستان دست
نکشد ،محال است پاکستان دست از سر افغانستان بردارد،
از این رو ،نمی خواستند بهانه یی برای پاکستانی ها
بگذارند .این بود که در زمینه گذاشتن مهر صحه بر
«مرزهای بین المللی دو کشور» از سوی افغانستان تاکید
داشتند.
سر انجام ،شخص گرباچف در آستانه امضای اسناد ژنو،
نجیب را به تاشکنت فرا خواند و همزمان فشار بر وکیل را
در ژنو افزایش دادند .این بود که نجیب ناگزیر گردید
تیلفونی به وکیل هدایت بدهد تا وی متن توافقات را همان
گونه که در پیش نویس تدوین یافته بود و نهایی شده بود،
امضاء نماید.
روشن است وارنتسف در ژنو به وکیل روشن ساخته بود که
سرپیچی از فیصله های دفتر سیاسی پیامدهای ناگواری برای
وی خواهد داشت که کمترین آن کنار گذاشتن از کرسی وزارت
خارجه و اخراج از حزب خواهد بود.
روشن بود نجیب هم نمی توانست از گفته های گرباچف
سرپیچی نماید چون در صورت قطع کمک های شوروی کارش تمام
بود.
به هر رو ،رژیم داکتر نجیب ناگزیر این گونه بر مرزهای
بین المللی با پاکستان در یک سند بین المللی صحه
گذاشت.
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فاکت از دست رفتن سرزمین هاي برباد رفته را
رسما پذیرفته اند و از سوي دیگر ،همه مرزهاي
کنوني به رسمیت شناخته بین المللي بال استثناء
استعماري اند ،شعار بازپسگیري سرزمین هاي از
دست رفته و تغییر مرزهاي شناخته شده بین
المللي ،آن هم در بیچارگي و ناتواني و سیه روزي
کنوني به زور سرنیزه نیروهاي خارجي ،رویایي بیش
نیست و سر دادن چنین شعارهاي بیمارگونه ،چناني
که در گذشته تنها به سود دشمنان ما بوده است،
باز هم خواهد بود.
مهم ترین موضوع این است که این مرز در دو قرار
داد مهم میان دولت امیر امان هللا خان و هند
بریتانیایي از سوي افغانستان (و پیشتر از آن در
معاهده گندمگ از سوي امیر دمحم یعقوب خان و مقاوالت
میان دولت هند بریتانیایي و امیر حبیب هللا خان)71
به رسمیت شناخته شده است .در آن هنگام،

بریتانیاي کبیر شرط به رسمیت شناختن استقالل
افغانستان را به رسمیت شناختن و پذیرفتن خط
دیورند به عنوان مرز سیاسي میان افغانستان و
قلمرو هند بریتانیایي گذاشته بود که امان هللا خان
آن را دو بار رسما پذیرفت.
این اعتراض شماري از دولتمردان پیشین افغان و
تندروان پشتون مبني بر این که همه معاهدات و
قرار دادها میان دولت هاي دست نشانده پیشین
افغانستان و دولت انگلیس استعماري زیر فشار
امضاء شده و از این رو ،غیر قانوني و نامشروع
بوده است ،از این رو ،قرار داد دیورند هم
نامشروع و غیر قانوني مي باشد ،هم نمي تواند ره
به جایي ببرد .زیرا گذشته از این که مي توان با
قاطعیت گفت که حد اقل دولت هاي امان هللا خان و
ظاهر خان 72مستقل بوده اند و قراردادهایي که با
 .71حال مي گذریم از قرار دادهاي استعماریي که انگلیسي
ها با شاه شجاع و امیر دوست دمحم خان در زمینه به امضا
رسانیده بودند.
 .72در صص  120-128کتاب سیاست قدرت هاي بزرگ در
افغانستان و قبایل پشتون -جنگ افغاني استالین ،نوشته
پروفیسور یوري تیخانف ،مسکو 1002 ،موضوع جالبي بر پایه
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اسناد تازه افشاء شده بایگاني هاي روسیه آمده است :
«به تاریخ  2اکتبر  2228یک هیات انگلیسي به ریاست متکف
وارد کابل گردید و چندین روز با ظاهر خان و هاشم خان
گفتگوهایي محرمانه یي پیرامون مسایل مرزي انجام داد.
 ...دیپلومات بریتانیایي هاشم خان را به ضرورت عقد یک
موافقتنامه «جوانمردانه» (جنتلمني) محرمانه در باره
پیشگیري یک سیاست باهمي در زمینه حفظ ثبات در گستره
قبایل پشتون متقاعد ساخت .او به حکومت افغانستان شرایط
زیر را پیشنهاد کرد:
بریتانیاي کبیر متعهد مي شود قبایل [(پشتون هند
-2
بریتانیایي)-گزارنده] را در برابر کابل استعمال نکند.

افغانستان به نوبه خود مي بایست از «ابراز هر
-1
گونه همدردي» با قبایل پشتون هند بریتانیایي خود داري
ورزد.
انگلستان به حکومت افغانستان پول و جنگ افزارهایي
-2
براي تحکیم مرزهاي افغانستان و هند بدهد.
دیپلمات بریتانیایي همه چیز را درست ارزیابي کرده بود.
خاندان حاکم افغانستان -یحیي خیل ،از قبایل مرزنشین
نمي ترسید .از این رو،
پشتون کمتر از انگلیسي ها
هنگامي که انگلیسي ها به افغان ها پیشنهاد نمودند
مرزهاي خود را تحکیم نمایند ،هاشم خان به این امر
موافقت نمود .بریتانیاي کبیر تعهد سپرد ،ده هزار میل
تیربار و پنج میلیون
تفنگ یازده تیر ،یک هزار قبضه
(بر گرفته از :گزارش آتشه
گلوله به افغانستان بدهد.
نظامي سفارت شوروي در افغانستان ي .کارپف« ،در باره
سیاست خارجي حکومت افغانستان» ،تاریخي // ،22.08.2220
بایگاني سیاست خارجي فدراسیون روسیه ،فوند ،02212221
کارتن  ،12پرونده  ،100پوشه  ،8برگ  .)22راستش پسان ها
انگلیسي ها بنا به ابتکار سفارت بریتانیا به جاي
تیربارها بیست فروند هواپیماي جنگي به افغانستان
دادند .زیرا نیروي هوایي موثر ترین جنگ افزار در برابر
قبایل کوچي بود.
بازآرایي سپاهیان مرزي افغانستان،
براي نگهداري و
انگلیسي ها ساالنه سوبسایدي یي به میزان  220هزار پوند
ظاهرا افزون بر پیشکشي چنین یاري هاي
تخصیص دادند.

سخاورزانه ،متکف موفق شد هاشم خان– صدر اعظم را نیز
بخرد که ساالنه پنهاني به حساب جاري شخصي وي در بانک
امپریال(امپراتوري) هند پنج میلیون روپیه واریز مي
ارشد دفتر
نمود (.بر گرفته از :گزارش یرشف -دستیار
شوروي زیر
خاور میانه کمیساریاي خلق در امور خارجي
نام« -اوضاع سیاسي افغانستان در آغاز سال //»2221
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انگلیسي ها بسته اند ،به گونه یي از مشروعیت
برخوردار بودند؛ پاسخي در برابر این پرسش ندارد
که کدام قرار داد و کدام معاهده میان کشورهاي
غربي به ویژه انگلیس و کشورهاي شرقي استعماري
نبوده است؟
پاي این استدالل که این قرار دادها زیر فشارهاي
سنگین استعماري بسته شده اند ،هم چوبین است.
زیرا بي درنگ با این پرسش متقابل رو به رو مي
شود که کدام قرار داد استعماري زیر فشار و
اجبار امضاء نشده است؟
حال ،اگر به این موضوع را تنها براي نکوهش
سیاست هاي مزورانه و نارواي جهانخواران مطرح
نماییم ،کاري است درست و به جا .مگر اگر آن را
براي بازنگري این قرار دادها و معاهدات (که
کاریست ناممکن) ،دگرگونسازي تاریخ و سرنوشت
منطقه و تغییر نقشه سیاسي جهان و تجزیه چندین
کشور و برپایي چند کشور جدید بنا به نشانه هاي
تباري ،زباني و ...پیش بیندازیم ،در اوضاع و
کنوني چیزي جز کوبیدن خون( به
احوال پیچیده
جاي آب) در هاون نخواهد بود.
طرح
منتقدان
تندروان،
از
شماري
که
این
بازپسگیري سرزمین هاي از دست رفته و نامشروع
اعالم کردن «معاهده دیورند» را به باد نکوهش و
سرزنش مي گیرند و آنان را متهم به خیانت گذاشتن
مهر تایید زیر معاهدات استعماري مي نمایند ،هم
فاقد هرگونه منطق است .چه ،امروزه ما در برابر
عمل انجام شده تاریخي یک و نیم -دو سده یي قرار
داریم و بحث اصال بر سر تایید یا رد کدامین
معاهده نیست .چون سودي در بر ندارد ،بل بحث
اساسا بر سر این است که چگونه پیامدهاي زیانبار
این معاهدات و قرار دادهاي ننگین و ناروا را به
حد اقل برسانیم و راه هاي واقعبینانه و
خردورزانه و به دور از احساسات براي گشایش گره

بایگاني سیاست خارجي فدراسیون روسیه ،فوند 2221 ،022
کارتن  ،12پرونده ویژه  ،100پوشه  ،8برگ -.)22ویراستار.
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هاي فروبسته و کور ناشي از این قرار داد ها
بیابیم.
با توجه به این که همه مرزهاي کنوني کشورهاي
منطقه ما مرزهاي استعماري بوده و همه کشورهاي
شرق به ویژه کشورهاي مسلمان در چهارچوب واحدهاي
سیاسي استعماري بسر مي برند و با توجه به این
که اقوام باشنده این سرزمین ها (مانند پشتون
ها ،بلوچ ها ،تاجیک ها ،ازبیک ها ،ترکمن ها،
آذري ها ،ارمني ها ،کرد ها و  )....همه در میان
چند کشور تقسیم شده اند ،دلیلي براي این که
تنها یک قوم استثناء قرار داده شود ،وجود
ندارد) .حل مشکل تنها در مجموع (نه به گونه
تجریدي و جز به جز) ،با ریختن یک طرح نو ،با
تفکر نو در چهارچوب همگرایي منطقه یي امکان
پذیر است.
مساله دیگر بحث سرزمین های از دست رفته است که
گویا از پیکر افغانستان جدا شده باشد .واقعیت
این است که هیچ چیزی از «افغانستان» 73جدا نشده
است .زیرا سرزمین های پشتون نشین و بلوچ نشین
پاکستان کنونی با فروپاشی امپراتوری درانی ،پیش
از تشکیل و به وجود آمدن کشوری به نام
افغانستان در دوره دوم امارت دوست دمحم خان،
سرنوشت جداگانه یی یافته بودند .تازه جاهایی
مانند کشمیر ،اتک و پیشاور در اثر خیانت های
سرداران میهن فروش خود ما در ازای طال به فروش
 .73افغانستان ،کشوری است در چهارچوب همین مرزهای
شناخته شده بین المللی که در  2822تثبیت گردید .هر چند
افغانستان چونان یک کشور در آخرین روزهای زندگانی امیر
دوست دمحم خان شکل گرفته بود ،اما با آن هم ،بیشتر به یک
منطقه حایل همانند بود تا یک کشور .زیرا پیش از 2822
حدود آن به گونه رسمی (د -ژوری) تثبیت نشده بود .با آن
که انگلیسی ها سر از سال  2828با حمله به قندهار و
کابل ،تصمیم به به وجود آوردن کشوری به نام افغانستان
گرفته بودند ،مگر تنها در  2822بود که توانستند حدود
آن را با توافق روسیه تزاری تثبیت کنند .تا این سال
هنوز روشن نبود که افغانستان شامل کدام شهرها خواهد
بود .و آیا هرات و قندهار هم شامل گستره افغانستان
خواهد گردید یا نه؟
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رسیده بودند .به ویژه سردار سلطان دمحم خان -نیای
بزرگ نادر خان که به خاطر فروش پیشاور به رنجیت
سینگ با پا در میانی داکتر هرالن امریکایی در
میان مردم به طالیی شهرت یافت.
اگر منظور گستره امپراتوری درانی باشد (که
هیچگاهی به نام افغانستان خوانده نشده است ،بل
که به نام های خراسان و ایران مشهور بوده) -
کشمیر هند ،مشهد و نیشابور ایران ،و سراسر
گستره کنونی پاکستان و بخشی از خاک ترکمنستان
کنونی در آن شامل می شد ،در این صورت ،ادعای
ارضی بر سه چهارم خاک پاکستان چه معنا دارد،
باید بر همه خاک آن ادعا شود .در عین حال باید
بر هند ،ایران و ترکمنستان هم ادعای ارضی
شود!!!!
در عین زمان فراموش نباید کرد که پس از کشته
شدن نادر افشار -شهریار بزرگ خراسان و فروپاشی
ایران بزرگ ،همزمان با احمد شاه درانی که در
بخش خاوری ایران در خراسان به پادشاهی رسیده
بود ،آزاد خان غلزایی هم بر بخش بزرگی از ایران
و
گرجستان
داغستان،
آذربایجان،
شامل
که
ارمنستان و حتا بخش هایی از کردستان ترکیه و
عراق می گردید ،فرمان می راند .اگر منظور از
قلمرو زیر حاکمیت افغان ها است ،پس باید بر
روسیه ،ایران و سه جمهوری قفقاز ،ترکیه و عراق
هم ادعای ارضی کرد!!!! چه منطقی وجود دارد که
بر برخی از خاک ها ادعا شود و بر بخش بزرگی
دیگر نه؟
چه شگردی در کار است که از گستره یی که در جنوب
و شرق تا سند ،کشمیر ،الهور ،ملتان و پنجاب ،در
غرب تا سیستان ،بلوچستان ،زابل و خواف پهن بود،
و در شمال هم مرو و پنجده ،آق تپه ،چمن ،بید ،چشمۀ
سلیم را در بر می گرفت ،تنها به خط دیورند و
سرزمین های پشتون نشین و بلوچ نشین آن سوی خط
دیورند چسپیده و از دیگر سرزمین های از دست رفته
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هیچ نامی نمی برند.
این مجمل!!

74

تو خود حدیث مفصل بخوان از

همین گونه ،باید به خاطر داشت که بخش بزرگی از
والیت بدخشان به شمول فیض آباد و دهلیز پامیر
هیچ گاهی نه تنها جزو خاک امپراتوری درانی ،بل
که حتا قلمرو عبدالرحمان خان نمی شد و تابع
بخارا بود .این سرزمین را دیورند به زور به
عبدالرحمان خان که حاضر نبود ،آن را بگیرد ،به
خاک افغانستان ملحق ساخت .کسانی که دم از اجرای
عدالت می زنند ،باید بپذیرند که این خاک ها را
مسترد نمایند .روشن است چنین چیزی پذیرفتنی
نیست .هیچ کسی از باشندگان افغانستان حاضر نیست
چنین چیزی را بپذیرد و خود دولت تاجیکستان هم
هیچگاهی بر افغانستان ادعای ارضی نداشته و هم
نخواهد داشت.
همین گونه ،باید فراموش نشود که در کل سرزمینی
که اکنون افغانستان خوانده می شود ،بر پایه
قرار داد  2مارچ  2822پاریس به زور و فشار
انگلیس رسما از پارس (ایران) جدا شد .دست کم
روشن است که بخش بزرگی از افغانستان کنونی به
شمول قندهار و غزنه و هرات و میمنه در ساختار
دولت صفوی شامل بود .حال می گذریم از این که
سراسر افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای
میانه و قفقاز در گستره نادر افشار قرار
داشتند .مگر ،ایران هیچگاهی بر افغانستان و
پاکستان و کشورهای قفقاز ادعای ارضی نکرده است.

 .74هر چند ،باری نشریه حزب تندرو تبارگرای «افغان
ملت» در شماه سوم جون  2222خود ،در نبشته یی در زمینه
روابط افغانستان و شوروی از مسکو خواسته بود تا پنجده
را به افغانستان بدهد!
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متن کنوانسیون کابل (موافقتنامه
دیورند) :
«از آن جا كه بع ضي م سأله ها به ن سبت سرحد
افغان ستان به طرف هندو ستان بر پا شده ا ند و
چ نان كه هم ج ناب امیر صاحب و هم دو لت عال یه ه ند
خواهش انف صال ا ین را به طر یق ات فاق دو ستانه
دار ند و خواهش ت قرر و تع یین حدود دا یره ت سلط و
اق تدارخود شان را دار ند تا كه در آی نده هیچ
اختالف راي و خیال در امر مزبور بین این دو دولت
هم ع هد و هم پی مان و قوع نیا بد ،پس به و سیله
این نوشته معاهده حسب ذیل نموده شد :
 «-۳حد شرقي و ج نوبي ممل كت ج ناب ام یر صاحب از
واخان تا سرحد ایراني به درازاي خطي كه در نقشه
ك شیده شده و آن نق شه ه مراه ع هد نا مه مل حق ا ست
خواهد رفت.
-۰دو لت عال یه ه ند در م لك هاي آن طرف ا ین خط که
به جانب افغانستان واقع مي باشند هیچوقت مداخله
و د ست درازي نخواه ند كرد و ج ناب ام یر صاحب ن یز
در م لك هایي كه ب یرون ا ین خط به طرف هندو ستان
واقععع میباشععند هیچوقععت مداخلععه و دسععت درازي
نخواهند نمود.
 -۱پس دولت بهیه بریتانیه متعهد مي شوند كه جناب
ام یر صاحب ،ا سمار و وادي باالي آن را تا چ نگ در
قب ضه خود بدار ند و طرف دی گر ج ناب ام یر صاحب
متع هد مي شوند كه او هیچو قت در سوات و باجور و
چ ترال م عه وادي ار نوي یا با شگل مداخلت و د ست
ا ندازي نخواه ند كرد .دو لت به یه بریتان یه ن یز
متع هد مي شوند كه م لك بر مل را چ نان كه در نق شه
مف صل كه به ج ناب ام یر صاحب از ق بل داده شده
نوشته شد به جناب امیر صاحب واگذار نموده شود و
جناب امیر صاحب دست بردار از ادعاي خود به باقي
م لت وز یري و داور مي با شد و ن یز د ستبردار از
ادعاي خود به چاگي میباشد.
-۴این خط سرحدبندي بعد از این به تفصیل نهاده و
نشان كاري آن هر جاي ممكن و مطلوب باشد به توسط
بریتش و افغاني كمشنران كرده خواهد شد و مراد و
مق صد كم شنران مذكور ا ین خوا هد بود ،كه به
ات فاق ی كدیگر به یك سرحد مواف قت نمای ند و آن
سرحد ح تي االم كان بعی نه م طابق حد ب ندیي كه در
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نق شه كه ه مراه ا ین معا هده مل حق ا ست با ید ب شود.
لیكن محل یه ح قوق مو جوده د هات كه ب قرب سرحدي
میباشند در مد نظر داشته شود.
 -۵به ن سبت م ساله چ من ج ناب ام یر صاحب از ا غراض
خود بر چ هاوني جد ید انگر یزي د ستبردار مي با شند
و حقوق خود را كه درآب سركي تلري به ذریعه خرید
حا صل ن موده ا ند به دو لت بریتان یه ت سلیم مي
نمای ند .بر ا ین ح صه سرحد خط حدب ندي به ح سب ذ یل
ك شیده خوا هد شد :خط سرحد ب ندي از سركوه سل سله
خوا جه ع مران نزد یك پ شا كو تل كه در حد م لك
انگر یزي مي با شد ا ین طور مي رود كه مر غه چ من و
چ شمه شیراوبه را افغان ستان مي گذرد .چ شمه شیر
اوبه عدل مابین قلعه مرغه چمن نو وتهانه افغاني
مشهور در آن جا به نام لشکردند مي گذرد .بعد از
ا ین ا ین خط حد عدل مابین ری لوي ستی شن و كوه چه
به م یان بالك مي رود و به طرف ج نوب گ شته شامل
سل سله کوه خوا جه ع مران مي شود وتها نه گوا شه را
عه ط عرف
عذارد و راه را بع
عي گع
عزي مع
عک انگریع
در ملع
شوراوک ازجانب مغرب وجنوب گواشه مي رود به تعلق
افغان ستان مي گذرد .دو لت به یه بریتان یه هیچ
مداخلت تا به فا صله ن صف از راه مذبور نخواه ند
نمود.
 -۹شرایط مذبوره این عهد نامه را دولت عالیه هند
و ج ناب ام یر صاحب افغان ستان ا ین طورت صور مي
كن ند كه ا ین یك كا مل و خاطرخواه فی صله جم یع
ا صل ا ختالف راي و خ یال كه در بین ای شان به ن سبت
سرحد مذكور بوده اند ،مي باشد .و هم دولت عالیه
ه ند و هم ج ناب ام یر صاحب بر ذ مه خود مي گیر ند
كه انف صال هر اختال فات ف قرات جز یي به م ثال آن
نوع اختال فات كه بر آن در آی نده اف سرهاي م قرره
ج هت عال مت ن هي خط حد ب ندي غور و ف كر خواه ند
ن مود .به طر یق دو ستانه ن موده خوا هد شد تا كه
براي آی نده ح تي االم كان جم یع ا سباب شك و شبهه و
غلط فهمي مابین دو دولت برداشته و دور كرده شود
.
 -۲چون كه دولت عالیه هند از نیك نیتي جناب امیر
عفي و
عا تشع
عه بریتانیع
عت بهیع
عبت دولع
عه نسع
عاحب بع
صع
اطمی نان خاطر به طور ك مال دار ند و خواهش دار ند
كه افغانستان را در حالت خود مختاري و استقالل و
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 ل هذا دو لت مومي ال یه هیچ ا یراد و.قوت ببین ند
اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسبا
ب جنگ در ملك خود نخواهند كرد و خود دولت موصوف
چ یزي معاو نت و ا مداد به عط یه ا سباب ج نگ خواه ند
 عالوه بر ا ین ج هت اظ هار اع تراف خود شان.ن مود
ن سبت به طری قه دو ستانه كه ج ناب ام یر صاحب در
 دولت عالیه.این گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند
ه ند قرار مي ده ند كه بر آن و جه عط یه ساالنه
دوازده لك روپ یه كه آالن به ج ناب م مدوح داده
. شش لك روپ یه ساالنه مز ید ن موده شود،میشود
 جمععادي۰ مطععابق۳۹۶۱ مععاه نععوامبر۳۰ المرقععوم
«. هجري قمري۳۱۳۳االول
، حبیبي،۹۶۹ ص،  مسیر تاریخ، غبار:(نگاه شود به
، سراج ال تواریخ،۱۹۹  ص،تاریخ مخت صر افغان ستان
)۶۵۹ تا۶۴۹  ص،۱ ج
متن انگلیسي موافقتنامه دیورند (کنوانسیون
)کابل
Kabul Convention of 1983
Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of
Afghanistan on the side of India, and whereas both His Highness the
Amir and the Government of India are desirous of settling these
questions by friendly understanding, and of fixing the limit of their
respective spheres of influence, so that for the future there may be
no difference of opinion on the subject between the allied
Governments, it is hereby agreed as follows:
1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions,
from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in
the map attached to this agreement.
2. The Government of India will at no time exercise interference in
the territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, and
His Highness the Amir will at no time exercise interference in the
territories lying beyond this line on the side of India.
3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir
retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His
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Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise
interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or
Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His
Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already
given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the
Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim
to Chageh.
4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and
demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint
British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive
by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the
greatest possible exactness to the line shown in the map attached to
this agreement, having due regard to the existing local rights of
villages adjoining the frontier.
5. With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws
his objection to the new British cantonment and concedes to the
British Governmeni the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai
water. At this part of the frontier the line will be drawn as follows:
From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal,
which remains in British territory, the line will run in such a
direction as to leave Murgha Chaman and the Sharobo spring to
Afghanistan, and to pass half-way between the New Chaman Fort
and the Afghan outpost known locally as Lashkar Dand. The line
will then pass half-way between the railway station and the hill
known as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the
Khwaja Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory,
and the road to Shorawak to the west and south of Gwasha
in Afghanistan. The British Government will not exercise any
interference within half a mile of the road.
6. The above articles of' agreement are regarded by the Government
of India and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and
satisfactory settlement of all the principal differences of opinion
which have arisen between them in regard to the frontier; and both
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the Government of India and His Highness the Amir undertake that
any differences of detail, such as those which will have to be
considered hereafter by the officers appointed to demarcate the
boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove
for the future as far as possible all causes of doubt and
misunderstanding between the two Governments.

7. Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British
Government, and wishing to see Afghanistan independent and
strong, the Government of India will raise no objection to the
purchase and import by His Highness of munitions of war, and they
will themselves grant him some help in this respect. Further, in
order to mark their sense of the friendly spirit in which His
Highness the Amir has entered into these negotiations, the
Government of India undertake to increase by the sum of six lakhs
of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His
Highness.
H. M. Durand,
Amir Abdur Rahman Khan.
Kabul, November 12, 1893
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ترجمه نو

)Kabul Convention(کنوانسیون کابل

 هر چند آشنایی من به زبان انگلیسی به پیمانه یی.75
نیست که سندی به این اهمیت را ترجمه نمایم و به هیچ رو
ادعا هم ندارم که این ترجمه بسیار دقیق است؛ با این
 این کار را از سر ناگزیری به این خاطر کرده ام که،هم
در کشور هیچ کسی تا کنون به هر دلیلی که بوده دست به
 امیدوارم روزی کسی که به راستی.این کار نیازیده است
. آن را انجام دهد،صالحیت این کار را دارد
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میان امیر عبدالرحمان خان ،جي ،سي ،اس –.امیر
افغانستان و متعلقات آن از یک سو
و
سر هنري مورتیمر دیورند ،ک.سي،.آي .اي ،سي.
اس.آي -سکرتر خارجي حکومت هند به نمایندگي از
حکومت هند ،از سوي دیگر
به علت مطرح شدن [یک رشته] مسایل در رابطه با
حد (حد جبهی یا قدامی ) frontierافغانستان به طرف
هند ،و به علت این که هر دو ،عالي جناب امیر و
هم حکومت هند خواستار حل این مسایل با تفاهم
خود براي این
دوستانه و تعیین حدود ساحه نفوذ
که در آینده هیچ اختالف نظري در این زمینه میان
دو حکومت موتلف رخ ندهد ،قرار زیر توافق
نمودند:
 Frontierیا حد شرقي و جنوبي قلمرو عالي جناب
-2
خطي را که
امیر از واخان تا مرز ( )borderپارس
در نقشه پیوست موافقتنامه کشیده شده است ،تعقیب
خواهد نمود.
حکومت هند در سرزمین هاي واقع در عقب این
-1
نخواهد
خط به طرف افغانستان ،هیچگاهي مداخله
نمود و عالي جناب امیر نیز در سرزمین هاي واقع
در عقب این خط به طرف هند ،هیچگاه مداخله
نخواهند نمود.
حکومت بریتانیا توافق مي نمایدکه به عالي
-2
جناب امیر ،اسمار و وادي باالي آن را تا چنک
واگذار مي نماید .از سوي دیگر ،عالي جناب امیر
توافق مي نمایند که هیچ گاه در سوات ،باجور و
چترال به شمول وادي ارنوي یا باشگل مداخلت
نخواهند کرد .حکومت بریتانیا همچنان توافق مي
نماید ،چناني که در نقشه مفصلي که از پیش به
عالي جناب داده شده ،نشان داده شده است ،ملک
برمل را به واالشان عالي جناب واگذار نماید و
عالي جناب از ادعاي خود به بقیه سرزمین وزیري و
داور دست مي کشند .واالشان عالي جناب همچنان از
ادعاي خود به چاگي دست بردار مي باشند.
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حد ( )frontierپس از این ،تا جایي که عملي و
-2
مطلوب باشد ،از سوي کمیسونرهاي (هیات هاي
بلندپایه) مشترک بریتانیایي و افغاني با تفصیل
پیاده و نشانه گذاري خواهد شد و هدف هیأت ها
به
یکدیگر
تفاهم
با
که
بود
خواهد
این
سرحدي( )boundaryموافقت نمایند که با باالترین دقت
این
نقشۀ
پیوست
سرحدي
خط
مطابق
ممکن
موافقتنامه ،با در نظر داشت حقوق محلي موجود
روستاهاي متصل به  frontierباشد.
در رابطه به مسأله چمن ،امیر از ادعاي خود
-2
بر پاسگاه هاي جدید حکومت بریتانیا دست مي کشند
و به حکومت بریتانیا حق خود را که در آب سرگي
تلري با خرید به دست آورده اند ،به حکومت
بر این بخش ، frontierخط بر
بریتانیا مي سپارند.
گونه زیر کشیده خواهد شد:
نزدیکي
از قله کوه سلسله خواجه عمران -در
پشاکوتل که در قلمرو بریتانیا مي باشد ،خط به
گونه یي مي رود که مرغه چمن و چشمه شر اوبه را
در افغانستان مي گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل
میان قلعه چمن نو و تهانه افغاني مشهور در آنجا
به نام لشکر دند مي گذرد .سپس ،خط حدعدل میان
ایستگاه راه آهن و کوه بچه به میان بولدک مي
رود و به سوي جنوب گشته ،شامل سلسله کوه خواجه
عمران مي شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو
بریتانیایي مي گذارد و راهي را که به سوي
شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه مي رود ،به
افغانستان وا مي گذارد .حکومت بریتانیا هیچ
مداخلتي تا به فاصله نیم میل از این راه نخواهد
نمود.
 .٦همه مواد این موافقتنامه که از سوي حکومت
هند و عالي جناب امیر افغانستان توافق گردیده
است ،رهیافت کامل و دلخواه همه اختالف نظرهاي
اصولي که در میان ایشان در باره این ، frontier
است ،مي باشد و هر دو ،حکومت هند و عالي جناب
امیر بر ذمه خود مي گیرند که هر گونه اختالفات
در جزییات ،مانند اختالفاتي که بر آن در آینده
ماموران رسمي مقرره براي نشانه گذاري خط
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boundaryخواهند داشت ،با شیوه دوستانه حل خواهد
شد تا براي آینده تا جاي امکان همه گونه اسباب
سوء تفاهمات میان دو حکومت بر داشته شود.
[ .۲به خاطر] رضایت کامل عالي جناب امیر در
وفاداري به حکومت بریتانیا و آرزومندي ایشان که
افغانستان را مستقل و نیرومند ببینند ،حکومت
هند هیچ اعتراضي بر عالي جناب امیر در باب
خریداري و وارد کردن مهمات جنگي [در خاک هند]
نخواهد کرد و این حکومت به ذمه مي گیرد که در
زمینه به وي تا اندازه یي کمک هم خواهد نمود.
افزون بر این ،براي نشان دادن روحیه دوستانه
شان براي این که عالي جناب امیر وارد این
گفتگوها شده اند ،حکومت هند به ذمه مي گیرد که
برآن وجه عطیه ساالنه دوازده لک روپیه که کنون
به عالي جناب پرداخت مي گردد ،شش لک روپیه
افزود شود.
امضاي اچ .م .دیورند
امضاي امیر عبدالرحمان خان
کابل 21 ،ماه نوامبر 2822

چه
که
به
که
به
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روی داد خدایا به باغ شامگاهان
از بلوط و سپیدار شاخ و ریشه نماند
آشیانه چه کردند باد های جنوب ؟
سوخت پنجره ،خاکستری ز شیشه نماند
مرگ کاج چو ابر بهار گریه کنم

که در سکوت چمن جز صدای تیشه نماند
ز بس تهاجم پیکان خون چکان دیده ست
چه عمرهاست گوزنی به هیچ بیشه نماند
دریغ و درد به قاموس این قبیله ای جنگ
ز صلح و واژه ای آن غیر یک کلیشه نامند
ناظمی

پایان سخن
براي حل نهایي مساله تراژیک پشتون و آوردن صلح
و ثبات ،آرامي ،آسایش و شگوفایي پایدار در این
منطقه ،در گام نخست ،به دگردیسي ریشه یي و

بنیادي تفکر حاکم بر نخبگان فکري و روشنفکران
پشتون باشنده افغانستان نیاز است .چیزي که تنها
با روی کار آمدن یک دولت فراگیر ملی ممکن است.
نخبگان فکري و سیاستمداران پشتون به بازنگري
ریشه یي و بنیادي دیدگاه هاي کنوني شان در قبال
مساله گستره نوار مرزي و نیز بازنگري نقش پشتون
ها در چهارچوب کشور و فراموش نمودن افسانه واهي
«اکثریت» (و در نتیجه فزونخواهي و برتري جویي
تباري و زباني که به نوبه خود موجب بر انگیخته
شدن تاجیکیسم ،هزاره ایسم ،ازبیکیسم و ترکمنیسم
افراطي در کشور گردیده و زمینه ساز نا به
هنجاري ها ،نارسایي ها و بسا نا به ساماني هاي
و پذیرش تز همزیستي دادگرانه
دیگر مي گردد)
مسالمت آمیز با دیگران همسرزمینان و برادران
خویش و از این راه شکستن بن بست زیانبار موجود
بر سر راه روند ملت سازي و دولت سازي در کشور،
نیاز دارند .چه ،تفکر حاکم بر نخبگان پشتون،
دردمندانه هنوز هم بر شالوده همان بینش منحط و
واهي سراب گونه مسلط بر جیوپولیتیک در دوره جنگ
سرد و آمارهاي موهوم استوار است که تا کنون

بارها قدرت هاي بزرگ و نیز پاکستان از آن براي
دستیابي به منافع آزمندانه خود به زیان ما بهره
گیري ابزاري ناروا نموده اند.
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موضوع نفوس افغانستان و تناسب درصدی اقوام در
آن نیز یک مساله پیچیده سیاسی است و با توجه به
این که تا کنون کدام آمار گیری دقیق صورت
نگرفته است ،در بازار مکاره سیاسی کشور ،هر قوم
در پی باال نشان دادن شمار خود و در نتیجه در پی
بهره برداری سیاسی از آن می برآید .بهره گیری
ابزاری از این موضوع به گونه سر درگمی با موضوع
پشتونستان گره خورده است که پسلگد آن در میدان
سیاست داخلی افغانستان نیز در سیمای مساله
«اکثریت» و «اقلیت» آشکارا به چشم می خورد.
توضیح این که الزمه داغ نگاه داشتن همواره تنور
مساله پشتونستان و چانه زنی بر سر «خط دیورند»،
فرمانروایی یک دولت مطلقه پشتونتبار مورد حمایت
یک ابر قدرت در کابل است که پیوسته در این تنور
هیمه بیندازد .روشن است چنین دولتی به نوبه خود
موجب بر انگیخته شدن تنش های تباری و پیدایی
ناسیونالیسم افراطی تاجیکی ،ترکمنی ،ازبیکی و
هزاره یی در برابر ناسیونالیسم لگام گسیخته
پشتونی در کشور گردیده و آن را به سوی فروپاشی
و از هم گسیختگی می کشاند .حال بگذریم از این
که کشور را میدانگاه تاخت و تاز و کشاکش های
قدرت های مخاصم خارجی نیز می گرداند.
روشن است در نبود آمار گیری دقیق و بی طرفانه -
چیزی که در آینده نزدیک ممکن نیست ،همه آمارها
کماکان بر پایه حدس و گمان استوار خواهند بود و
بستر برای هر گونه بهره گیری ابزاری سیاسی از
آن هموار.
ره آورد این تفکر سخیف هم براي مردم بینواي
نوار مرزي و در کل همه پشتون ها و دیگر
باشندگان کشور ،چیزي جز تباهي ،بربادي ،سیه
روزي و نابودي در گام نخست براي مردم آزاده
پشتون نبوده است.
روشن است مادامي که تفکر سخت ابزاري غیر
ریالستیک فاجعه بار بازمانده از دوران جنگ سرد
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نشین به یاري یک ابر قدرت(حال مهم نیست کدام
قدرت زیرا خود تندروان پشتون افغانستان به
تنهایي توان این کار را ندارند) و دستیابي به
سرزمین هاي از دست رفته و ایجاد «افغانستان
بزرگ؟!» (در واقع پشتونستان بزرگ) و انحصار
در درون دولت که
گرایي افراطي در قدرت دولتي
جلو مشارکت راستین ملي را در کشور مي گیرد؛
کنار گذاشته نشده و جاي آن را یک تفکر نوین،

خردورزانه ،آگاهانه ،واقعبینانه و سازنده که
تنها متوجه بهروزي و رهایي پشتون ها و سایر
باشندگان این مرز و بوم از زندان ترسناکي که
سیاستمداران پیرامون آن ها برافراشته اند،
باشد( ،در چهار چوب گستره کنوني افغانستان)،
نگیرد ،دشوار خواهد بود کشور و منطقه به ویژه
باشندگان خوار و زار و نگونبخت نوار مرزي
بتوانند از این «دایره شیطاني مصیبت» بیرون
گردند.
چه ،حتا در صورت تحقق این آرمان ،توازن شکننده
به شدت برهم خورده و بر اساس
کنوني در کشور
همین فرمول ،همین تفکر و همین شعار ،استان هاي
شمالي تاجیک نشین ،ازبیک نشین و ترکمن نشین
افغانستان به ترتیب براي ایجاد تاجیکستان،
ازبیکستان و ترکمنستان بزرگ به برادران همتبار
خود به تاجیکستان ،ازبیکستان و ترکمنستان
خواهند پیوست و تاجیکان مناطق غربي و باشندگان
مناطق مرکزي هم بنا به نشانه هاي زباني و آییني
به ایران و سر انجام افغانستان تجزیه خواهد
گردید و فرو خواهد پاشید .روشن است که این
فروپاشي به آساني خط کشي هندسي روي صفحه کاغذ
نیست و یک فروپاشي خونبار ،دراماتیک و اندوهبار
خواهد بود.
از این رو ،بر اندیشمندان و نیروهاي خرد ورز و
آگاه پشتون است تا همه نیرو و توان خود را به
جاي تاختن به سوي سراب هاي فریبنده و نادسترس و
واهي ایجاد «پشتونستان بزرگ» ،در چهارچوب گستره
واقعي کنوني کشور با باشندگان آن متمرکز
گردانند و با پیشگیري یک راهبرد ریالستیک و
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خردمندانه در شگوفایي و بهروزي و رهایي آن از
بدبختي و نا به ساماني و سیه روزي کنوني
بکوشند.
برعکس ،در این اواخر شعار «دا پشتونستان
زمونژ» ما به گونه باژگونه به شعار «دا
افغانستان زمونژ» پاکستانی ها مبدل گردیده،
جنرال های پنجابی به دنبال گسترش مرزهای
پاکستان تا آمو و جنرال های پشتون تا دامنه های
هندوکش برآمده اند و امیدوارند این بار به یاری
چین ،عربستان و قطر به این هدف دست یابند .در
این کارزار مالهای شیاد پاکستانی به یاری
دالرهای باد آورده نفتی وهابیون سعودی همکار و
مشیر نظامیگران اسالم آباد اند .چنانی که دو ،سه
دهه پیش قاضی حسین احمد -رهبر جماعت اسالمی
پاکستان در نزدیکی مرز تورخم شعار داده بود:
«ما از این جا تا دریای آمو را به رسمیت نمی
شناسیم!»
این در حالی است که شانس افغانستان برای تجزیه
پاکستان و بازپسگیری «سرزمین های از دست رفته»
صفر است .چون پاکستان با داشتن  220میلیون
باشنده ،داشتن نیروهای مسلح نزدیک به یک میلیون
نفری و برخوردار بودن از حمایت امریکا ،چین،
کشورهای عربی و اسالمی و ایران و داشتن جنگ
افزارهای هسته یی و منافع ملی تعریف شده که از
سوی همه باشندگان آن از جمله پشتون ها پذیرفته
شده است ،در جایگاه بس استواری قرار دارد .حتا
هندوستان هم خواهان تجزیه و نابودی پاکستان
نیست .برعکس افغانستان ،در موقعیت بسیار لرزان
و آسیب پذیر قرار دارد .باید توجه داشت که
داشتن ادعای ارضی بر پاکستان ،به تیشه پاکستان
در زمینه مداخله در امور داخلی افغانستان دسته
می دهد.
در گفتگویی ،یک دیپلومات پشتون پاکستانی در
حاشیه یک کنفرانس بین المللی ،برایم گفت که
«پاکستانی ها در گذشته می گفتند که افغان ها با
ملحدان کمونیست و هندوها همدست شده ،کشور خود
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را به روس ها فروخته و یک صد و سی هزار سپاهی
و چند صد طیاره
سرخ را با چند هزار تانک
آورده ،با بستن پیمان دفاعی با روس ها بر سه
چهارم خاک اسالمی پاکستان ادعای ارضی دارند و
روس ها می خواهند کشور ما را هم اشغال و به آب
های گرم راه پیدا نمایند .این حق مسلم پاکستان
است تا از خود با همه ابزارها دفاع نماید.
پاکستانی ها با همین دستاویز ،به دامن زدن به
بنیادگرایی اسالمی پرداختند و افغانستان را
برباد کردند.
کنون هم همان آش و همان کاسه است .این بار،
پاکستانی ها باز هم می گویند که گروهی از افغان
های وطن فروش و ملحد ،با یهود و نصارا و هندو
همدست شده ،با آن ها پیمان استراتیژیک بسته ،یک
صد و سی هزار سپاهی بیگانه را به کشور خود
آورده و باز هم کشور خود را فروخته اند .باز هم
بر خاک اسالمی پاکستان ادعای ارضی دارند و می
خواهند کشور ما را از میان ببرند .پاکستان حق
دارد با هر وسیله ممکنه از کشور و تمامیت ارضی
خود و حریم اسالم دفاع نماید.
همین است که این بار هیوالی طالب را به جان مردم
افغانستان افگنده است تا باز هم تار و پود و
76
شیرازه هستی آن را بگسالند».

 .76عین مشکل در روابط با ایران نیز وجود دارد .رجال
افغانستانی گاه به گاه ایران را متهم به مداخله در
امور کشور خود می نمایند .این در حالی است که ایرانی
ها هم پیوسته از جانب افغانستان شکواییه و گالیه دارند
دارند که با آوردن ابرقدرت ها آن کشور با دردسر های
بزرگی رو به رو گردانیده اند .ایرانی ها می گویند که
در دهه هشتاد سده بیستم ،با آمدن روس ها به افغانستان،
کشور شان در محاصره ترسناک روس ها افتاد .روس ها در آن
هنگام با عراق روابط راهبردی داشتند .ایران ناگزیر بود
برای رفاع از خود ،به مجاهدان کمک نماید .در این سال
ها ایران مهماندار بیش از دو میلیون پناهگزین افغانی
بود.
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در پشت پرده این طرز دید محافل تند رو نظامی و
مذهبی پاکستان ،به رغم آن که حقایقی تلخی نهفته
است ،اهداف شیطانی و دیده درایانه نیز آشکارا
دیده می شود.
این درست است که دولتمردان بی تجربه و نا آگاه
افغانستان در دست کم شش دهه اخیر آله دست
بیگانگان از جمله شوروی ،هند ،امریکا ،انگلیس و
اعراب و سر انجام هم اسراییل بوده اند و پیوسته
کوشیده اند با پاکستان از در دشمنی و همچشمی بی
جا و نابخشودنی پیش بیایند و پیوسته به دست آن
کشور بهانه و دستاویز مداخله بدهند .مگر ،از
سوی دیگر ،پاکستان هم با سوء استفاده از سیاست
های نابخردانه رهبران افغانستان لمحه یی از
مداخله و دست اندازی در امور افغانستان و کار
در راستای مبدل ساختن این کشور به یکی صوبه های
خود غافل نبوده اند.
پاکستان برای دستیابی به این اهداف شوم خود ،از
هیچ جنایتی در افغانستان رو گردانی ننموده و بی
با آمدن امریکایی ها به افغانستان ،ایران در وضع بس
دشواری قرار گرفت .امریکایی ها در ترکیه ،عراق و
کشورهای عرب خلیج پارس حضور نیرومند دارند و در
گرجستان همین گونه و با آذربایجان نیز پیوندهایی
دارند .کنون با آمدن در افغانستان ،تهدید بزرگی را
برای امنیت ملی ایران متوجه ساخته اند.
افزایش تولید مواد مخدر پس از آمدن امریکایی ها در
افغانستان ،موجب گردیده است که ایران برای پاسداری از
مرزهای خاوری اش میلیاردها دالر هزینه کند .تا کنون
چند هزار سپاهی ایرانی در نبردهای مرزی با قاچاقچیان
افغانستانی جان باخته اند و چند هزار نفر دیگر هم زخمی
شده اند .تازه لشکر معتادان ایران به دو و نیم میلیون
نفر رسیده است.
این در حالی است که به گفته برخی از منابع ایرانی،
افغانستان به پشتیبانی از گروه های دهشت افگن بلوچ
ایرانی پرداخته و به ریگی -رهبر گروه جندهللا گذرنامه
افغانی داده بود.
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تردید گناه بخش بزرگی از تباهی هایی که در کشور
رخ داده است ،را بر دوش می کشد.
در پایان می خواهم روی یک نکته بسیار ظریف دیگر
درنگ نمایم .روسیه از دید علم جیوپولیتیک و
جیواستراتیژیک یک ابرقدرت ناقص است که در بن
بست (گیتایی) جغرافیایی گیر مانده است .روسیه
از سوی شمال با اقیانوس یخبسته شمالی پیوست
است .در خاور دور به اقیانوس آرام راه دارد .در
شمال باختری همین گونه به دریای بالتیک پیوست
است .در جنوب باختری از راه دریای سیاه و تنگه
های داردانل و بفسر به دریای مدیترانه و به هین
سلسله از طریق آبنای جبل الطارق به اقیانوس
اتلس پیوند می یابد .مگر تنها در محور جنوب در
انتهای دریای کسپین به ایران و در مرز رود آمو
به افغانستان به بن بست می خورد.
روشن است روسیه به سادگی به این آب ها راه
نیافته است .بل که با راه اندازی لشکرکشی ها و
نبردهای خونین توانسته است به دریاها ره گشاید.
از دیدگاه راهبردی ،مادامی که روسیه ایران را
بیخی به اشغال خود درنیاورد و یا در آن کشور یک
رژیم بیخی دست نشانده و وابسته به خود روی کار
نیاورد ،و از طریق ایران به آب های خلیج پارس
ره نگشاید ،هیچگاهی یک ابر قدرت کامل و تمام
عیار نخواهد شد .مگر چون چنین کاری امکان
ندارد ،تنها راهی که می ماند ،مسیر افغانستان-
پشتونستان -بلوچستان است.
انگلیس چونان بزرگترین حریف روسیه ،در سده های
نزدهم و بیستم با به کار گیری هنر دیپلماسی و
اطالعاتی توانست با راه اندازی چندین کارزار
پیروزمندانه ،جلو پیشروی روسیه را به سوی آب
77
های گرم بگیرد .اگر این کارروایی های انگلیس
 .77روشن است همه این رویدادهای بزرگ جهانی ،علل و
عوامل فراوان درونی و بیرونی داشته اند .مگر با این
هم ،انگلیسی ها در همه این حوادث توانسته بودند
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نمی بود ،امروز دیگر اثری از ترکیه و ایران (و
افغانستان و پاکستان کنونی) نمی ماند.
یکی از این شگردها هیمه اندازی در تنور اختالفات
فرانسه و روسیه در اوایل سده نزدهم بود که به
جنگ ناپلیون با روسیه و لشکرکشی به مسکو و در
پی آن ،شکست وی در جنگ واترلو انجامید .این جنگ
زیان بس جدی یی به روسیه و توان نظامی آن وارد
آورد .به گونه یی که در سراسر نیمه دوم سده
نزدهم دیگر نتوانست قامت راست کند و در محور
جنوب به پیشروی برق آسا دست یازد.
دومین رویدادی که بازهم انگلیس توانست با
هنرنمایی تمام روسیه را درگیر سازد ،جنگ 2202
روسیه و جاپان در خاور دور است .این جنگ نیز
پیامدهای شومی برای روسیه داشت .از جمله رخ
دادن انقالب بورژوایی  2202یا انقالب مشروطه
خواهان.
سومین رویداد بزرگ دیگر ،جنگ جهانی یکم است که
در پی آن انقالب اکتبر روی داد .این جنگ و
انقالب ،شیرازه روسیه را از هم پاشید ،تلفات
سنگین و زیان بس جدی یی به آن کشور وارد آورد.
باز هم در پشت پرده کارزار اطالعاتی و دیپلماسی
این جنگ ،دست های انگلیس دیده می شود.
آخرین رویداد ،جنگ جهانی دوم بود که روسیه را
از بن ویران کرد و تیر پشت آن را شکست و تار و
پود آن را از هم گسیخت.
 ...و سرانجام هم فروپاشی شوروی.
در همه این رخدادهای دراماتیک ،باز هم در پس
پرده کارگردان ماهر و توانایی دیده می شود که
دستگاه دیپلماسی و سازمان های اطالعاتی آن است.

ماهرانه با هیمه اندختن در آتش جنگ ها و تنش ها به سود
خود بهره برداری نمایند.
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البته ،در این آخری ،امریکا -خلف صدق انگلیس هم
نقش خودش را داشته است.
آن چه مربوط به ایران می گردد ،روسیه توانست در
نیمه نخست سده نزدهم ،قفقاز و آسیای میانه را
از پیکر ایران جدا نماید .روشن است که
رخدادهایی که از آن ها نام بردیم ،مانع از آن
گردید که روسیه بتواند ترکیه و ایران را بگیرد.
هر چند زیان های جبران ناپذیری بر هر دو کشور
وارد آورد .با این هم ،روسیه شانس بسیار باالیی
داشت تا بخش خاوری ایران (سرزمین های افغانستان
و پاکستان کنونی) را بی درد سر بگیرد ،هرگاه بر
سر راهش مانعی به نام دستگاه دیپلماسی و سرویس
اطالعاتی انگلیس سبز نمی شد.
امروز از بلندای آگاهی های کنونی به روشنی می
بینیم که دستگاه های انگلیسی تا کجا دور
اندیشانه عمل نموده بودند و چگونه توانسته
بودند جلو پیشروی روس ها را به سوی آب های گرم
بگیرند .باید به زرنگی و کاردانی بریتانیایی ها
آفرین گفت که تا چه پیمانه پیش بین منافع
راهبردی آینده خود بوده اند .آن ها در آغاز
توانستند با پشتیبانی از سیک ها مناطق راهبردی
دو سوی رود سند را مصوون سازند و از آن ها
چونان حایل و سپر دفاعی هند در برابر قبایل
مخوف و هیبتناک افغان کار بگیرند .سپس هم،
کشوری را به نام افغانستان میان متصرفات هندی
خود و متصرفات آسیای میانه یی روسیه چونان سد
استوار در برابر پیشروی روس ها به میان
بیاورند .آن گاه ،سیک ها را از سر راه بردارند
و همه گذرگاه های راهبردی منتهی به هند را به
کنترل خود درآورند.
در پی آن هم ،افغانستان را زیر کنترل خود
درآورند و دست های ایران و روسیه را از آن
کوتاه گردانند .در پایان کار هم کشوری را به
نام پاکستان به وجود بیاورند و با تکیه به آن
بتوانند درایف روس ها به سوی آب های گرم را پس
بزنند .انگلیسی ها توانستند با تقسیم قبایل
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جنگجوی پشتون به دو بخش ،این قبایل سرکش و خشن
را رام سازند و نگذارند که این قبایل به دست
سایر حریفان اروپایی آن ها بیفتند .سپس ،بیش از
یک سده و نیم آن ها را با ترفندهای رنگارنگ در
تاریکی و بیسوادی زیر تاثیر مالهای تندرو با
گرایش های همانند به گردایش های وهابی -سلفی
نگه دارند تا بتوانند در زور مبادا از نیروی
ترسناک آن ها با راه اندازی جهاد ،دیوار
خارداری در برابر پیشروی روس ها بکشند و آن ها
را دو باره به آن سوی آمو برانند.
در سال های دهه هفتاد و هشتاد میالدی شوروی ها
با روی کار آمردن داوود خان و سپس حزب دمکراتیک
خلق و سپس هم با تجاوز نظامی بر افغانستان،
برای
پشتون
التراناسیونالیسم
از
کوشیدند
فروپاشاندن پاکستان بهره بگیرند.
در مقابل ،در همین سال ها ،انگلیسي ها به کمک
امریکا و اعراب توانستند با سرازیر ساختن
رودباري از دالرهاي بادآورده نفتي اعراب و
ایدئولوژي هاي اخوانیسم و وهابیسم به نوار
پشتون نشین پاکستان و افغانستان و با راه
اندازي جهاد در برابر کمونیسم ،شوروي را درگیر
یک جنگ فرسایشي خونین و مرگبار با پشتون ها
نمایند و این گونه انتقام خود را از روس ها
بگیرند.
پس از آن ،در سال های دهه نود سده بیستم ،دیگر
نوبت روس ها بود که با گستردانیدن دام بزرگ در
گستره پشتون نشین افغانستان و پاکستان ،با عقب
نشیني تاکتیکي از افغانستان ،امریکا و انگلیس
را درگیر یک جنگ فرسایشي «بي پایان» با پشتون
ها نمایند که چنین هم شد.
 ...اینک امریکا از بازی با این برگ پشتون را
آغاز نموده است تا دیده شود چه خواهد شد .مگر
درس تاریخ این است که بازی ابزاری با کارت
پشتون ،بازی یی است که در آن برد
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داکتر موسی شفیق -آخرین نخست وزیر نظام شاهی
افغانستان که سیاستمدار رئالیست و پراگماتیک
بود ،باری در پاسخ به پرسش خبرنگار جریده
«افغان ملت» در باره مساله نامنهاد «پشتونستان»
گفته بود « :ما نمی خواهیم افغانستان را قربانی
پشتونستان کنیم» .بر دولتمردان و سیاسیون
افغانستان است تا این سخنان را که باید با خطوط
زرین در تاریخ دیپلماسی کشور درج شود ،آویزه
گوش و الگوی رفتاری خود در عرصه سیاست خارجی
نمانید.
که
بیستم
سده
دوم
نیمه
های
میانه
در
اولتراناسیونالیست های تندرو پشتون (که با
کودتاهای رهزنانه به قدرت رسیده بودند) ،برای
دستیابی به آرمان خیالبافانه «پشتونستان بزرگ»
(که خواب است و خیال است و محال است و جنون)،
افغانستان را قربانی پشتونستان کردند و در دام
پهن شده از سوی شوروی افتادند و تره کی با
امضای پیمان دفاعی (راهبردی) با آن کشور،
افغانستان را با چالش خانمان برانداز و بزرگی
در تراز جهانی رو به ساخت.
با
روشن بود پاکستان نمی توانست با دولتی که
سر دادن شعار دیوانه وار (از آمو تا سند ،خاک
افغان ها است!) بر سه چهارم خاک آن ادعای ارضی
داشت و با یک ابرقدرت پیمان استراتیژیک بسته
بود ،از سر سازش پیش آید .همین بود که به یاری
کشورهای عربی ،امریکا ،اسراییل و چین (که به
شدت امنیت ملی خود را با خطر رو به رو می
دیدند) و ایران (که نیز خود را در حلقه محاصره
شوروی ها می دید)؛ هیوالی بنیادگرایی اسالمی را
جان
به
دالر
میلیاردها
نمودن
هزینه
با
افغانستان انداخت که ره آوردهای مصیبت بار آن
را همه دیدیم و با گوشت و خون و پوست و استخوان
خود احساس کردیم.
در آن برهه ،اولتراناسیونالیست های چپگرای
افغانستان مانند خلقی ها و دیگر پیروان مسکو
چنین استدالل می کردند که «افغانستان یک کشور
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نادار ،عقب نگهداشته شده و محاط به خشکی است و
از سوی نیروهای واپسگرای وابسته به امپریالیسم
جهانی و ارتجاع منطقه ،وهابیون پلید عرب و
و
پاکستان
نوکرمنش
و
جنایتکار
نظامیگران
هژمونیست های سوسیال امپریالیسم چین و دست
نشاندگان آن در کشور -شعله افروزان چپ افراطی؛
با چلنج بزرگی رو به است .پاکستان در صدد اشغال
خاک افغانستان و روی کار آوردن یک رژیم دست
نشانده ارتجاعی دارای تاریک ترین اندیشه های
قرون وسطایی وابسته به امپریالیسم در کشور است
که آزادی ،استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
افغانستان را تهدید می کند .از این رو ،چاره یی
اردوگاه
با
دفاعی
پیمان
بستن
جز
دیگری
سوسیالیستی به رهبری شوروی کبیر ندارد و
نیازمند کمک نظامی انترناسیونالیستی شوروی برای
نجات تمامیت ارضی ،استقالل و حاکمیت ملی خود
است.
دمکراتیک
و
مترقی
نیروهای
حال،
عین
در
افغانستان ،غرض به بار نشاندن مبارزات آزادیبخش
ملی خلق های دربند پشتون و بلوچ و برای رهایی
آن ها از چنگ پاکستان -این «زندان خلق ها» و
بازپس گرفتن سرزمین های از دست رفته نیاکان ما
که با دسیسه ها و توطئه های امپریالیسم انگلیس
و ارتجاع مزدور داخلی ،از پیکر افغانستان کبیر
به زور و جبر و نیرنگ با معاهده های تحمیلی و
نامشروع استعماری جدا شده است ،چاره یی جز
استمداد از نیروهای مترقی اردوگاه سوسیالیستی
به رهبری حزب پر افتخار لنین کبیر و ارتش
پیروزمند سرخ ندارد».
هر چند یاوه سرایی آشکار در سر دادن این
شعارهای پر طمطراق میان تهی و بزرگ نمایی خطر
اهداف
هویدا است و در پشت سر جمالت آراسته،
راهبردی مسکو پنهان؛ با آن هم باید اذعان داشت
که حقایق انکار ناپذیر و تلخی هم در این گفته
ها دیده می شود.
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هر چه بود ،پیمان پیامدهای سهمگین این پیمان
دفاعی (در آن هنگام واژه استراتیژیک چندان ُ
مد
نشده بود) را دیدیم که به چه بربادی ها و تباهی
ها انجامید.
امروز نیز عین ساز نواخته می شود .در کابل باز
هم یک رژیم اولتراناسیونالیست پشتون روی کار
است .این بار با تکیه به سرنیزه امریکا .این
دولت چنین استدالل می کند که «افغانستان از سوی
کشورهای حریص منطقه به ویژه پاکستان با چالش
فروپاشی رو به رو است و برای ابقای خود و همین
گونه برای استقرار دموکراسی ،عدالت اجتماعی،
برابری حقوق زنان و مردان ،نهادینه شدن جامعه
مدنی و ...حفظ تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی و
استقالل کشور باید با امریکا پیمان همکاری های
راهبردی و دفاعی امضاء نماید .در عین حال ،این
رژیم هم بر پاکستان ادعادی ارضی دارد و سه
چهارم خاک آن را جزء الینفک خاک خود می شمارد!
روشن است پاکستان نمی تواند با دولتی که
گردانندگان آن بر سه چهارم خاک آن ادعای ارضی
دارند و قرار است با یک ابر قدرت دیگر در ازای
تدوام و ابقای اقتدار شخصی و گروهی خود ،پیمان
دفاعی به امضاء برسانند ،کنار آید .از همین رو،
تنها در صورتی حاضر است حضور دایمی و پایگاه
های دایمی امریکا در خاک افغانستان را به گونه
مشروط بپذیرد که امریکایی ها روی کار آمدن
دوباره طالبان را (که تمامیت ارضی پاکستان را
تهدید نمی نمایند) ،بپذیرند و امور افغانستان
را دربست به پاکستان بسپارند.
هویداست چنین چیزی برای امریکایی ها پذیرا و
عملی نیست .چه چنین چیزی نه تنها کلیت
استراتیژی امریکا در منطقه را زیر سوال خواهد
برد ،بل با نکوهش شدید جامعه جهانی ،افکار عامه
مردم امریکا و گذشته از آن با مخالفت شدید
روسیه و پیمان شانگهای رو به رو خواهد گردید.
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از همین رو ،تنها چیزی که برای امریکا می ماند
این است که دولت افغانستان با امضای پیمان
استراتیژیک با پاکستان ،بر سر خط دیورند معامله
نماید .در همین پیوند ،امریکایی ها در تالش مجاب
ساختن پاکستان اند و می کوشند تا به پاکستان
اطمینان بدهند که دولت افغانستان را وادار
گردانند تا از خط دیورند بگذرد و دیگر تهدیدی
برای تمامیت ارضی آن کشور نخواهد بود.
پیداست که پاکستان به این تالش های امریکایی ها
همین گونه ،روشن است چنین
بهایی نمی دهند.
چیزی برای اولتراناسیونالیست های تندرو پشتون
که گردانندگان اصلی دولت کنونی و ستون فقرات آن
هستند ،هم پذیرا نیست و با همه نیرو با آن به
مخالفت برخاسته اند .این است که بن بست سر
درگمی پدید آمده است که روشن نیست گره آن چگونه
گشوده خواهد شد؟.
هر چه است ،باید اظهارات اخیر دبیر کل ناتو و
سفیر امریکا در کابل را در راستای دالسا ساختن
پاکستان و پاشیدن آب سرد روی آتش بر افروخته
شده از سوی تندوران کابل ارزیابی کرد.
سر انجام هم ،با اشغال افغانستان از راه
پاکستان (البته این بار با پیشکاری متحد نوپای
خود امریکا) خود را به مرزهای آسیای میانه یی
روس ها برسانند -مرز استراتیژیکی که در سده
نزدهم پرداز نموده بودند.
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که اگر انگلیسی
ها ،سرزمین های پشتون نشین و بلوچ نشین آن سوی
به موقع زیر کنترل خود در نمی
دیورند را
آوردند ،و با تردستی کشور افغانستان را به وجود
نمی آوردند و سپس با کاردانی کشور دیگری را به
نام پاکستان ایجاد نمی کردند و در واقع دو نوار
پدافندی در برابر رخنه روس ها نمی آراستند ،آیا
نیروی بود که از رسیدن روس ها به آب های گرم
جلوگیر نماید؟
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پاسخ روشن است که منفی می باشد .در غیر آن ،روس
ها مدت ها پیش همه سرزمین کنونی افغانستان و
پاکستان را می گرفتند و در بندر کراچی پایگاه
شاید کار ایران را هم زار
دریایی می داشتند.
می ساختند .حال ما کاری به این نداریم که بر سر
باشندگان بینوای این سرزمین ها چه بدبختی ها و
بالهایی نبود که نیاورند .این بحث جداگانه و
عاطفی است .چه در سیاست موعظه های اخالقی جا
ندارد .تنها منافع است که مطرح است و بس .جان
مطلب این است که آن ها با چه جانفشانی توانستند
منافع و مطامع راهبردی خود را در اعماق قاره
آسیا را برای دو سده تامین کنند!.
از این منظر ،در واقع ،ایجاد کشورهای افغانستان
و پاکستان در بخش خاوری پشته ایران ،در پهلوی
همه بدبختی ها و سیه روزی ها (دست کم از دید
پاکستانی ها) در بعد تاریخی این حسن را داشته
است که از افتادن نهایی سرزمین آن ها به دست
روس ها جلوگیری گردد .هر چند ،بنا به ارزیابی
آن ها کنون بار دیگر افغانستان به یک کشور
اشغال شده مبدل گردیده است .مگر به رغم این،
پتنسیال (بنیه) دو باره آزاد شدن و مستقل شدن
در آینده را دارد .امریکایی ها سرانجام ،روی
این خاک را ترک خواهند گفت .این در حالی است که
پاکستان به یک قدرت اتمی دارای ارتش نیرومند
مبدل گردیده است و یک کشور آزاد و مستقل است و
پشتون ها در آن کشور وزن باالیی دارند.
به هر رو ،از دیدگاه توصیفی ،می توان گفت که حد
اقل از دید پاکستانی ها ،تقسیم قبایل پشتون به
دو بخش (صرف نظر از این که از دیدگاه تاریخی
پیشینه داشته و پشتون های خاوری بیشتر در گستره
هند بوده اند) ،در بعد تاریخی ،در واقع بیمه یی
بوده است برای رهایی آن ها و حتا همسایگان
آسیای میانه یی شان از اسارت دایمی به دست روس
ها.
هر چه هست ،دیگر امروز که تراز آگاهي هم میهنان
ما باال رفته است ،چنین بر مي آید که افسانه
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«سرزمین هاي از دست رفته» و «دیورند» به پایان
خط نزدیک مي شود و با گذشت هر ورز به شمار
کساني افزوده مي شود که خواستار پایان بخشیدن
به ماجراجویي هاي بیهوده و زیانبار و گشودن
خردورزانه کورگرهي که به دست خود آن را بسته
ایم و آبپاشي بر روي خاکستري که در ز یر آن آتش
خانمانسوز نهفته است ،مي باشند .چه ،در غیر این،
مادامی که ما بر پاکستان ادعای ارضی داشته
باشیم و ابر قدرت ها را به خاک خود بیاوریم ،آن
کشور همواره در پی روی کار آوردن یک دولت دست
نشانده در کابل و ایجاد کنفدراسیون خواهد بود و
های
حاکمیت
بودن
قدرت
به
صورت
در
اولتراناسیونالیست پشتون که بر پاکستان ادعای
ارضی داشته باشد ،کشور یک روز هم روی آرامی را
نخواهد دید و در آتش جنگ و بیداد خواهد سوخت.
این طلسم هنگامی شکسته خواهد شد که در کشور یک
دولت فراگیر ملی روی کار آید که با در نظر داشت
منافع و مصالح ملی ،از دشمنی با پاکستان پرهیز
نماید.
بر می آید که بار دیگر نیاز تاریخی به
چنین
بازگشت به توافقات ژنو دیده می شود تا مساله سر
خونبار افغانستان از جمله موضوع سر درگم
دیورند -این میراث شوم بر جا مانده از استعمار
انگلیس ،در کل حل گردد.
دهه های پس از جنگ جهانی دوم تا سرنگونی رژیم
داکتر نجیب ،یعنی چهار دهه آزگار ،ایدئولوژی
نامنهاد «پشتونیسم» که با سناریوی نوشته شده در
مسکو چونان ایدئولوژی رسمی مگر اعالم ناشده دولت
های افغانستان بوده است .به گونه یی که این سال
ها را می توان دوران طالیی پشتونیسم نامید .روشن
است در این سال ها ،دادخواهی از حقوق پشتون های
پاکستان و مساله پشتونستان با تحریک مسکو در
راس سیاست خارجی افغانستان قرار داشت و به تبع
از آن ،هواخواهی از مساله پشتونستان چونان
معیار میهن پرستی و روشنفکری و ابزار رسیدن به
کرسی های بلند و چونان نردبانی بود که می شد از
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آن شتابان باال رفت و
رسید .برعکس ،هرگونه
خیانت ،واپسگرایی و
گردید و همچون پشتون
تازیانه نکوهش و سرزنش

به کرسی های وزنین دولتی
مخالفت با مساله همانند
میهن فروشی ارزیابی می
ستیزی تلقی می شد و با
کوبیده می شد.

روشن است مخالفت با یک ایدئولوژی چونان مخالفت
با کدام قوم و تبار نیست .یعنی نکوهش و به نقد
کشیدن ایدئولوژی پشتونیسم نباید چونان مخالفت
با پشتون تباران ارزیابی گردد.
به باور راسخ من ،هنگامی که سخن از نژاد و تیره
و تبار و زبان و مذهب در میان می آید ،سزاوار
است در چهارچوبی به مسایل پرداخته شود که
ِ
ِ برترین
ارجگزاری به جایگاه باالی انسان چونان
جانداران ،فراتر از همه چیزها قرار گیرد .همین
گونه شاینده است تا با توجه به ارزش های واالی
فرهنگی ،میهنی و ملی و آرمان های بزرگ انسانی و
با دیدگسترده ،بیزار از تنگ نگری های رایج به
این مساله بنگریم.
از سویی هم ،برای دستیابی به تفاهم ،همسویی،
نزدیکی ،سازش و همدیگرپذیری در راستای ملت
سازی ،در تراز سراسری ملی و همگرایی گسترده در
تراز منطقه یی؛ داشتن شناخت گسترده از توده های
باشنده منطقه و آشنایی با ویژگی های تباری،
زبانی ،آیینی ،زیستبومی و ...تیره های باشنده
در سرزمین ما و کشورهای همسایه ارزش باالیی
دارد .برای مثال؛ مادامی که ما ندانیم که
نیاکان پشتون های خاوری باشنده پیرامون کوه های
سلیمان ،از جمله غلزاییان ،از بازماندگان هون
های سپیدسیمای آریایی اند که از راه کوه ها و
دره های بدخشان به سرزمین های کنونی خود کوچیده
اند و با تاجیک های باشنده شمال کشور و آسیای
میانه از یک تیره و تبار و نژاد و زبان اند و
همین گونه نیاکان پشتون های درانی از هرات به
جنوب کوچیده و با پارسیان و ایرانیان غربی
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همخون ،همریشه و همتیره و همتبار اند؛ شاید در
بسیاری از زمینه ها به بیراهه برویم.
با این همه ،با توجه به این که از اواخر سده
نزدهم و به ویژه پس از سده بیستم ،با رواج
یافتن ایدئولوژی های لگام گسیخته ناسیونالیستی
پرستی
(ملیت
اولتروناسیونالیسم
فرازآیی
و
تندرو) در بسیاری از کشورها به ویژه در کشور
ما ،از مسایل قومی و زبانی و مذهبی به سود
محافل و حلقه های حاکم و حامیان خارجی شان سوء
استفاده های ناشایست و ابزاری صورت گرفته است
(و هنوز هم می گیرد) ،بسیاری از مسایل تحریف و
چیزهای زیادی کتمان یا به «آگاهانه» باژگونه
گردیده اند؛ هرگاه از بازگویی حقایق و افشای
بسا از ناگفته ها خودداری هم ورزیم ،جفای بزرگی
در حق همبستگی ملی ،برابری شهروندی ،دمکراسی و
دادگری اجتماعی کرده ایم.
پروفیسور ریچارد نلسون فرای -خاورشناس و ایران
شناس برجسته سویدنی اصل امریکایی در ص22 .
کتاب پرآوازه «میراث پارس» ()The Heritage of Persia
که به سال  2221در امریکا به چاپ رسیده است
(ترجمه روسی :انتشارات «ادبیات خاور» ،مسکو،
 )1001مطالب بسیار جالبی در باره پشتون ها آورده
او می نویسد « :بسیاری از دانشمندان در
است.
قبال [فرضیه] نزدیک بودن «پکتی» های هیرودوت با
پتان ها -دقیق تر پشتون ها /پختون ها -افغان
کرده
اعتراض
پشتو
زبان
گویندگان
ها-
78
اند .مورگنستر ( )Morgensterneپیشنهاد کرد که پشتو
79
َرسوانا
( )pastoرا برخاسته از کلمه پرسوانا یا پا
 .78شایان یادآوری است که گروهی از پژوهشگران نادرست
پنداشته اند که «پکتی» هیرودوت با پشتون یا پختون یکی
است .چنین چیزی از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی بیخی
پایه ندارد و مردود است .نام های پکتیا و پکتیکا که در
گذشته والیت جنوبی خوانده می شد ،از روی همین برداشت
های نادرست گذاشته شده است.
 .79روشن است «پارسی وان» (فارسی وان) در افغانستان به
همه گویندگان زبان پارسی اطالق می شود .هم خود گویندگان
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( )Parswanaیا پرسه -پارسه ([ )parsaیا پرسا]
دانست .گسترش وسیع نام پرسا ،مشکل دیگری است که
80
ما ناگزیر باید به آن بپردازیم».
«بیشتر محتمل به نظر می رسد که پارس نام تباری
(اتنیکی) بوده باشد– نام قومی ایرانی زبان که
به گستره استان فارس رفته و نام خود را بر آن
گذاشته بود .در این حال ،بخشی از این قوم تا
81
مرزهای بین النهرین و شرق ایران رفته بودند.
این زبان ،به ویژه قزلباشان خود را با این نام می
خوانند ،بل پشتون ها هم آنان را به همین نام یاد می
کنند .مایل هروی در کتاب «تاریخ و زبان در افغانستان»
به تفصیل به این موضوع پرداخته است.
به هر رو ،چنانی که دیده می شود ،ریچارد فرای همبودی
و همریشگی تباری ،زبانی و فرهنگی پشتون ها و پارس ها
را به خوبی نشان می دهد و این خود بار دیگر گواه بر
همریشه بودن و همخاستگاه بودن دو تیره اصیل سرزمین های
ایران خاوری و باختری و دو زبان با هم خواهر است.
دردمندانه نیرنگ استعمار چنان کارگر افتاده است که
پارس ها (ایرانیان) [پارسیوان ها(تاجیک ها)] را دشمن
دایمی و خونی پشتون ها جا بزند و چنان بنماید که این
دو قوم از سپیده دم تاریخ با هم دشمن بوده اند .این
برداشت نادرست که به ویژه در سده های اخیر در میان
پشتون ها به گونه گسترده شایع شده است ،زیان های
مرگباری در گام نخست برای خود پشتون ها به بار آورده
است .روشن است اختالفات مذهبی که از سوی حلقات و محافل
خاص عربی دامن زده می شود ،هم چاشنی این کارزار گردیده
است.

شایان یادآوری است که تلفظ اصلی و قدیمی «پارت» و
«پارتیا» در سنگنبشته های بیستون ،چنانی که بر می آید،
«پرثو» و «پارثیا» بوده است .یعنی با حرف «ث» و نه «ت»
که بیشتر به «پشتو» و «پستیا» نزدیک است.
80

. G. Morgenstierne, Afghan,- The Encyclopaedia of Islam, New ed., vol. 1,
Leiden- London, 1960, 216-221.
 .81از این گفته ها چنین بر می آید که گروهی از پارس
ها (پرس ها ،پرسوها ،پارسوان ها) در روند مهاجرت ها به
سوی سرزمین های غرب ایران-پارس شتافته بودند که نام
خود را بر آن سرزمین گذاشتند و در درازای تاریخ به
همین نام یاد می شده اند.
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اگر این فرضیه را بپذیریم ،نه تنها سخن
البیرونی در باره خویشاوندی تنگاتنگ خوارزمی ها
و پارس ها ،قابل درک می شود ،بل که همگویشی
زبان های پارسی قدیم و سغدی که در باال از آن یاد
کردیم نیز توجیه می گردد.
این فرضیه می تواند برای توضیح چنین نام های
تباری چون پاکتیا (پکتیا)ی هیرودوت و پسین Pasin
های کوچرو که در قرن دوم میالدی از شمال به
باکتریا (باختر) یورش آوردند؛ یاری رساند .نام
پسین ها (که در منابع عهد عتیق آمده است) با
نام پرس ها (پارس ها) یکی گردیده بود .این پارس
ها همراه با خوارزمی ها در بافتار کنفدراسیون
ماساگیت شامل بودند .آن ها همین گونه کوچرو یا
کوچی ماندند و به سوی جنوب نشتافتند .کاری که
برادران شان –پارس ها چندین سده پیش به آن دست
82
یازیده بودند».
هر چند ،وجود پارس ها در شرق ایران به روشن شدن
برخی از مسائل کمک می نماید ،با این هم با توجه
به وضعیت کنونی دانش مان ،ما بعید است قادر
باشیم به جزئیات تاریخ نخستین این توده ها را
بازپردازی نماییم».
یو و .گانکوفسکی در کتاب «توده های پاکستان»
(مراحل اصلی تاریخ تباری) می نویسد که در
شالوده اتنوژنیزس افغان ها یا پشتون ها-
گروهی دیگر پرسوها (پرثوها) یا پارسوان ها به سوی شرق
راهی شده بودند که در سرزمین های شمال باختری هند
(پاکستان کنونی) و جنوب و شرق ایران ( افغانستان
کنونی) اسکان گزیدند و با گذشت زمان با اندکی تغییر به
نام پشتوها یا پشتون ها معروف شدند .برآیند این گفته
ها این است که نباید در ایرانی بودن و پارسی بودن
پشتون ها و ایرانی بودن زبان و تبار شان هیچ تردیدی به
خود راه داد .این گونه پشتون ها با تاجیک ها ،بلوچ ها،
کردها ،پارس ها و دیگر تیره های ایرانی برادران همریشه
و همبود و همزبان اند.
82
.W. Tarn, The Greeks, 294.
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83
های
کوه
خاوری،
ایران
قدیمی
باشندگان
سلیمانخیل (در غرب وادی رود سند) قرار دارند.

 .83نه تنها گانکوفسکی ،بل بیشترینه تبار شناسان
(اتنولوجیست های) شناخته شده جهان ،پشتون ها را از
اصیل ترین شاخه های ایرانی تبار و همه زبانشناسان زبان
پشتو را از گروه زبان های ایرانی و خواهر زبان پارسی
دری می شناسند.
آن چه مربوط می گردد به پیوند پشتون ها با یفتلی ها و
منشای تباری یفتلی ها ،باید گفت که در باره آریایی
(ایرانی یا تورانی) بودن یفتلی ها و یا هم ترک بودن آن
ها (آمیزه یی از مغولی و آریایی بودن آن ها) و یا هم
صرفا خاستگاه التایی آن ها ،میان دانشمندان تا کنون
دیدگاه یک سانی وجود ندارد.
در ویکی پیدیا در زمینه چنین می خوانیم:
«هون یا هیتالی ،هفتالی (پارسی میانه :خیون) قومی
صحراگرد از مغولستان بودند که در سدههای چهارم و پنجم
میالدی به سوی غرب مهاجرت کرده و در موازات آمودریا
کوچنشینهایی تأسیس کردند]۳[.
آنها در حدود سال  ۱۵۹پس از میالد به مرزهای خاوری
ایران حمله کردند ولی لشکر ایران تحت شاهنشاهی شاپور
دوم از ورود آنها به مرزهای ایران جلوگیری کرد .بعدها
هونها به رهبری شاه خود گرومبات به لشکر ایران پیوستند
و در لشکرکشی شاپور دوم به بخش تحت چیرگی رومیان در
میانرودان(بین النهرین) او را همراهی کردند]۰[.
هونها گروهی متحد از قبایل مختلف بودند .هسته اصلی
هونها را اقوام آلتاییزبان و مجارها تشکیل میدادند[]۱
اما گروههای مختلف قومی در بین آن ها وجود داشت]۴[.
خاستگاه هونها -آسیای میانه[نیازمند منبع] و شمال
چین[نیازمند منبع] بود اما به مرور با مهاجرت به غرب،
وارد صفحه تاریخ ایران و روم شدند و بیش از هزار سال
نام خود را در نقشه آسیا و اروپا به عنوان عشایری
جنگجو ثبت کردند .طی سدهها جنگ با این دو امپراتوری،
صدمات فراوانی به هر دو وارد ساختند [نیازمند منبع] و
در سده پنجم میالدی حتی تا نزدیکی رم پیش رفتند ولی سپس
ناپدید و مجذوب اقوام اورآسیا شدند[.نیازمند منبع]
حتی ممکن است مهاجرت بزرگ هونها عامل محرک در فروپاشی
امپراطوری روم باشد ]۵[.پژوهشهای معاصر نشان میدهد
هونها یک زبان مخصوص به خود را داشتند.که مقدار خیلی
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کمی از آن باقی ماندهاست .برخی نیز معتقدند زبان هونها
با زبانهای ترکی در ارتباط بودهاست ]۹[.زبانهای بسیار
دیگری مانند زبانهای ژرمانتیک شرقی در میان هونها نیز
صحبت میشده است]۲[.
خاستگاه و کیستی :از آنجایی که هیچ نوشتهای از هونها
به جای نمانده (گفته میشود که هونها بیسواد بودند)،
تنها اطالعات ما از این قوم ،از حفاریها و همچنین آنچه
مورخان زمان (اکثرا دشمنان شان) از آنها نوشتهاند ،به
دست میآید .این شواهد گویای آن است که این قوم پیرامون
پنج سده پیش از میالد در زمینهای شمال چین حدود
ً قومی
مغولستان امروزی به دامداری مشغول بوده و عمدتا
کوچنشین بودند ]۹[.نامشان شاید از نام دودمان هان،
امپراتوران وقت چین آمده باشد .معروف است که به دلیل
زندگی عشایریشان ،سوارکارانی بسیار ماهر بودند و
میتوانستند در ضمن یورتمه ،تیراندازی کنند .بعد از
بررسی شواهد زبانشناسی در طول دو دهه گذشته ،اکثر
دانشمندان امروزه معتقدند که قوم هون همان هیونگ-نو
است که قرنها با امپراتوریهای چین در نبرد بود و طبق
افسانههای چینی ،دیوار بلند چین برای دورنگه داشتن
آنها از چین ساخته شد[.نیازمند منبع]
به مرور زمان ،هونها رو به غرب گذاشتند و از اوائل سده
دوم میالدی در شمال دریای خزر و حوالی رود ولگا و اورال
سکونت اختیار کرده و جایگزین اقوام ایرانی سکائی شدند
که قبال این مناطق را در تصرف داشتند .از سده سوم پس از
میالد ،قسمتی از هونها به غرب مهاجرت کرده و با با
امپراتوری روم آشنا شدند .به قول مورخین زمان ،هونها
مداوما به شهرهای امپراتوری روم شرقی (بیزانس) حمله
کرده ،شهرها را آتش زده و به کسب غنیمت میپرداختند .در
قرن چهارم امپراتوری بیزانس که خود به همراه امپراتوری
روم غربی مشغول جنگ با وندالها و گوتها بود و تضعیف
شده بود ،با هونها وارد مذاکره شده و با بخشیدن
سالیانه مقدار کالنی طال و همچنین اعطاء زمین به آنها،
برای مدتی آنها را از حمله بیشتر باز میدارد .زمینی که
رومیها به هونها میبخشند بخش غربی مجارستان امروزی است
که نام التین آن یعنی هونگاریا ( )Hungariaبه معنی سرزمین
هونها ،با کمی تفاوت در زبانهای اروپایی امروز همچنان
دیده میشود.
بدین ترتیب هونها وارد صلحی موقتی با
توجهشان را به ایران میگرداندند .اما پس
سپاه ایران ساسانی در ارمنستان در  ۴۴۳م،.
آتیال ،که آرزوی برقراری امپراتوری در سر
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روم شده و
از شکست از
پادشاه هون،
داشت ،وارد

جنگ با امپراتوری بیزانس شده و در  ۴۴۱م .بیش از ۹۹
شهر بیزانس در بالکان و یونان امروز را ساقط میکند.
بعد از آن آتیال متوجه ضعف امپراتوری روم غربی شده و از
 ۴۵۳به مدت چند سال به گل ،کاتالونیا و نواحی شمال
ایتالیا لشکر کشی میکند.ولی در همین سال یعنی  ۴۵۳م.
در نبرد کالون در فرانسه امروزی مغلوب آیتوس سردار
رومی شد .مجددا در سال  ۴۵۰آتیال به رم ،پایتخت
امپراتوری روم غربی نزدیک شد و مورخین در اینکه چرا رم
را تصرف نکرد شک دارند.
عدهای برگرفته از نوشتههای کلیسا معتقدند که پاپ لئوی
اول در دیداری با آتیال او را متقاعد ساخت که از ساقط
کردن رم چشم پوشی کند .عدهای دیگر معتقدند که سپاه هون
گرفتار بیماری احتماال ماالریا شده و مجبور به بازگشت
شد.
پس از مرگ آتیال ،هونها وارد جنگ داخلی شدند به مرور
زمان اتحاد خود را از دست داده ،تجزیه شده ،به مسیحیت
گرویده و در قلب اروپا محو شدند؛ هر چند بسیاری از
بلغارها[نیازمند منبع] و مجارها امروز خود را هون
میدانند[نیازمند منبع] و هزاران نفر در بالکان معتقدند
که بازمانده مستقیم آتیال هستند -ادعایی که آنقدرها هم
که به نظر میآید بعید نیست از آنجا که آتیال تعداد
زیادی همسر و فرزند داشتهاست.اخیرا گروهی  ۰۵۹۹نفری در
مجارستان با امضای درخواست و تقدیم آن به پارلمان این
کشور خواستار ثبت هون بعنوان یکی از گروههای قومی
مجارستان شدند .این گروه  ۰۵۹۹نفری که خود را هون
میدانند با رهبری گیورگی کیسفالودی خواستار شناسایی
خود به عنوان اقلیت قومی و برخورداری از حقوق فرهنگی
هستند ]۶[.زبانشناسان زبان چوواشیُ ،زبان رسمی جمهوری
خودمختار چواشیا در روسیه را نزدیکترین بازمانده زنده
به زبان هونی میدانند]۳۹[.
ارتباط با ترکها :شباهت آوایی و ساختاری زبان های ترکی
و زبان های بازمانده از هونی ،گواه بر منشاء واحد
هونها و ترکها است ،منشائی که به هیونگ-نوهای شمال چین
برمیگردد ]۳۳[.با این حال ،باید از یکی دانستن ترکها و
هونها پرهیز کرد؛ بهترین راه توضیح آن این است که
ترکها و هونها را اقوامی دانست که در ادواری مختلف ،هر
دو از نواحی رشته کوههای آلتای در آسیای مرکزی به غرب
کوچ کردند[ ،]۳۰و هر دو به زبانی مشابه و احتماال با
ریشهای یکسان سخن میگفتند.
با وجود این که اتحادیه ای که هونها تشکیل دادند ،بیش
تر از اقوام ترکی -مغولی تشکیل شده بود ،ولی در این
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او همچنین نشاندهی می نماید که این قبایل این
ناحیه را هنوز در میانه های هزاره نخست عصر ما
میان ،قبیلهها و اقوام ایرانی زبان نیز وجود داشتند که
با آنها دارای یک هدف مشترک بودند]۳۱[.
وجود اسامی ایرانی در برخی سکههای مرتبط با هونها،
باعث نظریه وجود اقوام ایرانی در بین هونها شد]۳۴[.
ولی این نظریه با یافتهشدن سکههای همانند بیشتر در
سرخکتل نشان داد که آن نامها مربوط به زبان بومی
ایرانی قوم باختری است]۳۵[.
ارتباط با هپتالیان :هر چند در این باره اتفاق نظر
وجود ندارد ،ولی بسیاری معتقدند هپتالیان که به هونهای
سفید هم اشتهار داشتند ،قسمت شرقی هونها بودند؛ در

مقابل نظریات دیگری وجود دارد که هپتالیان را قومی
ایرانی میداند -احتمال هم است که هپتالیان قومی مخلوط
ایرانی-هونی بودهاند .هپتالیان در قرن ششم میالدی بارها
از شرق به ایران حمله کرده و ایران را متحمل خسارات
بسیاری ساختند .پس از میان رفتن هپتالیان در این قرن،
تنها شواهدی که از هونها به جای مانده در قفقاز است که
به نظر میرسد تا قرن هشتم در آنجا میزیستهاند .پس از
قرن هشتم میالدی ،اثری از هونها به عنوان یک قوم واحد
در جایی به چشم نمیخورد.
از آن چه که در باره یفتلی ها و پیوند آن ها در ویکی
پیدیا و دیگر منابع آمده است ،نمی توان با ضرس قاطع از
پیوند آن ها با هون ها سخن گفت .مگر همین گونه هم نمی
توان آن را بیخی رد کرد .از این رو ،با توجه به ارژنگی
می توان گفت که به گمان بسیار
بودن دیدگاه ها
هپتالیان قومی مخلوط ایرانی-هونی بوده اند .همچنین
باید به این نکته توجه داشت که پس از آمدن یفتلی ها به
شمال خاوری فالت ایران ،آن ها اگر هم در آغاز خاستگاه
هونی یا ترکی داشته بودند ،با گذشت زمان ،هر چه بیشتر
و بیشتر با تیره های دیگر خاوری ایرانی آمیزش پیدا
نمودند و آهسته آهسته با آنان همگونی (اسیمیالسیون)
یافتند .از این رو ،بیشتر دانشمندان تبارشناس ،پشتون
ها را (در صورت پیوند آن ها با یفتلیان) در شمار اقوام
ایرانی خاوری می آورند .روشن است یفتلیان در سده اواخر
چونان قومی ایرانی تبار و پارسی زبان شناخته می شوند.
از این رو ،دلیلی نمی ماند که همخاستگاه های پشتون شان
غیر این باشند .مگر این امکان را هم نباید رد نمی کرد
که شاید برخی از قبایل پشتون ،آمیزه یی باشند از
ایرانی تبارها و ترک تبارها-گ.
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مسکونی ساختند .پس از فروپاشی پادشاهی یفتلی
ها ،بخشی از قبایل یفتلی به چراگاه های کم آب
به ناحیه کوه های سلیمان رانده شدند .جایی که
در اتحادیه قبایلی درآمدند که شالوده اتنوس
پشتون را تشکیل دادند .افزایش شمار باشندگان
منجر به پراگندگی تدریجی پشتون ها به زمین های
همجوار گردید .بخشی از قبایل زمیندار شدند و
84
بخش دیگر به کوچروی پرداختند.
در سده های دوازدهم -چهاردهم پشتون ها فالت
غزنی ،بخشی از وادی پیشاور ،کوهات ،بنو و نیز
85
نواحی جداگانه در منطقه کابل را اشغال نمودند.
به اسکان پشتون ها ،فراوانی زمین های آزاد
مساعدت نمود .چون در هنگام تجاوز چنگیز خان و
بازماندگان او در این جا باشندگان ایرانی-
تاجیکی و هند و آریایی یا نابود شدند ویا به
جاهای امن تر کوچیدند.
تکامل جامعه پشتون منجر به آن گردید که پشتون
ها آغاز به برپایی مناسبات تجاری با همسایگان
نمایند .مگر زمان درازی پشتون ها شهرهای خود
شان را نداشتند .خلق های همسایه مقارن با این
زمان به تراز بزرگ توسعه رسیده بود ،تجارت و
پیشه وری به دست باشندگان غیر پشتون بود .حتا
در سده های هفدهم -اوایل سده نزدهم در پیشاور
کتله اصلی شهریان متعلق به نمایندگان اقوام هند
86
و آریایی و تاجیک ها بود.
روند توسعه اجتماعی منجر به آن گردید که در
سرزمین های پشتون ها نخستین تشکیالت دولتی ریخت
یافتند .مقارن با میانه های سده هژدهم زمینه
برای پدید آیی دولت واحد افغانی فراهم آمد -به
سال  2222امپراتوری درانی تشکیل گردید .جامعه
 .84نگاه شود به گانکوفسکی ،یو و .توده های پاکستان
(مراحل اصلی تاریخ تباری) ،ص.212-218 .
 .85همان جا ،ص.222 .
 .86همان جا ،ص.222 .
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پشتون آغاز به استحکام در جامعه نو اجتماعی-
87
اقتصادی قوم («نارودنوست») گردید.
به هر رو ،یکی مساله تبار «پشتون» چونان یک
تیره و تبار است که از سوی همه دانشمندان بزرگ
تبار شناس(اتنولوژیست ها)ی جهان چونان یکی از
تیره های اصیل آریایی با خاستگاه «ایرانی»
(«ایرانستانی») 88شناخته شده اند .من در این جا
به عمد از واژه نو «ایرانستان»= ایران بزرگ،
ایران زمین ،فالت قاره ایران؛ کار می گیریم تا
از هرگونه سو تفاهم و خلط مبحث با واژه ایرانی-
ِ یک کشور= جمهوری اسالمی ایران،
«ایران» چونان
جلوگیری نمایم.
پشتون ها همان تیره یی جنگجو و رزم آرا اند که
فردوسی بزرگ در ستایش آن ها در شاهنامه چنین
فرموده است:
سپهدار چون قارن نامدار -نژادش ز افغان سپاهش
هزار
به هر رو ،پشتون ها برادران همخون ،همتبار،
همنژاد ،همفرهنگ ،همسرزمین ،هم آیین ،همزبان،
همتاریخ ،همکیش و همسرنوشت ما هستند -نه این که
به گونه یی که شماری از آن ها هیوالی ترسناک و
زشتخوی و درنده و تاراجگر ،پارسی ستیز و ایرانی
ستیز و آمده از کدام قاره دیگر و حتا سیاره
دیگر پرداز کرده اند! .اگر خون پشتون ،تاجیک و
هر تیره دیگر ایرانستانی را به آزمایشگاه
 .87در این اثر ،نردبان همتاواژه های پارسی و روسی
واحدهای تباری (رده بندی تباری) چنین آمده است:
خانواده = سیمیا،
خاندان= سیمیستوا،
طائفه (تیره) = کالن،
قبیله(عشیره ،ایل) = پلیمیا
قوم = ناردونوست
تبار= اتنوس،
ملت= ناسیون
خلق ،توده -ناردود -گ.
 .88نگاه شود به « :ایرانستان» در تارنمای کانون پژوهش
ها و مطالعات افغانستان در www.arianfar.com
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ببرید ،مطمئن باشید که تفاوتی در آن نخواهید
یافت.
ریشه های همه چنین چیزهایی را باید در دست
اندازی های خارجی جستجو کرد .نه در ریشه های
تباری ،زبانی و ...
در این اواخر آوازه هایی پخش گردیده است دال بر
اسراییلی بودن پشتون ها .من با قاطعیت چنین
چیزی را رد می کنم .نباید هیچ تردیدی در آریایی
بودن و ایرانستانی بودن پشتون ها به خود راه
داد .البته ،این امکان است که یکی از قبایل بنی
اسراییل دو هزار سال پیش یا نمی دانم دو هزار و
چند سال پیش به خاور ایران کوچیده باشد .مگر،
چنین چیزی به هیچ رو ،دلیل به یهودی بودن پشتون
ها شده نمی تواند .داده های علمی ،تبار شناسی،
و
شناسی
ریشه
شناسی،
زبان
انتروپولوژی،
باستانشناسی چنین چیزی را تایید نمی کند.
مساله دیگر ،مساله زبان شیرین پشتو است که آن
هم از سوی همه زبانشناسان بزرگ جهان چونان یکی
از شاخه های گروه زبان های ایرانی (ایرانستانی)
و خواهر همریشه و همتبار و همخاستگاه زبان
پارسی دری شناخته می شود .نه این که خالف آن چه
که از سوی بدخواهان جلوه داده شده است ،زبانی
باشد بیگانه– آن هم دشمن زبان پارسی دری!.
به چند واژه زیر توجه فرمایید:
کار -چار
خور -خواهر
مور -مادر
پالر -پدر
غر -گر (کوه)
چار -کار
یو -یک
دوه-دو
پنزه-پنج
ّ
نهُ -
نه
زر-هزار
زما -از من
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تا -تو
نه -نی
کالی -کاال
اوبه -آب
دودی-نان پخته شده با آتش
کال -سال
وخوره -بخور
ارزخ -ارزش
ساره -سرد
شمار -شمیر
بزگر -برزگر -بزرگر(دهقان)
درمل -دارو
جامی-جامه
ماشام -شام
مازیگر -دیگر ،عصر
سبا -صبح ،بامداد
شپه -شب
سوری-سوراخ
تور -تاریکی
استوری-ستاره
په -به
در یک نگاه کوتاه هم می توان دید که این دو
زبان در واقع یک زبان اند در دو شاخه گوناگون.
روشن است شمار واژه های همگون و همانند در این
دو زبان سر به هزاران می زند .این در حالی است
که همچنین هزاران واژه یی اند که در هر دو زبان
به عین شکل و مفهوم کاربرد دارند .مانند یار،
دلدار ،دیوار ،زر ،وزارت ،بهانه ،کتاب ،کتابچه
و...
همین گونه هزارن واژه عربی هم است که در هر دو
زبان به عین مفهوم و ترتیب به کار می رود.
به این بیت توجه کنید:
ِلی وی هم جنگونه جانانه
په عاشقی کی هم گ
نیازی به ترجمه نیست .با اندکی دقت و توجه و پس
و پیش کردن واژه هامی توان پی برد که منظور از
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این است  -جانان من ،در عاشقی هم گله ها است و
هم جنگ ها
به هر رو ،بسنده است هر گوینده زبان پارسی دری
دو ماه پیگیرانه پشتو بیاموزد .آن گاه خواهد
توانست این زبان شیرین را که همزاد و همتبار و
همریشه زبان پارسی دری است ،بیاموزد.
این در حالی است که پشتون ها نقش بزرگی در
شگوفایی زبان پارسی دری در خاور فالت پر گهر ما
در درازای تاریخ داشته اند .بایسته است بگوییم
که پشتون ها زبان پارسی دری را همواره زبان خود
دانسته و در فراز و نشیب تاریخ از هیچ کوششی در
پاسداری و شکوهندگی آن فروگذار نکرده اند.
بسنده است بگوییم که همین پشتون ها زبان پارسی
را در سه اقلیم -سرزمین پهناور هندوستان ،ایران
صفوی(که زبان رسمی دربار آن ترکی بود) و
امپراتوری درانی زبان رسمی دربارها ساختند و به
گفته شاد روان استاد داکتر جاوید -رییس پیشین
دانشگاه کابل شمار سخنوران پشتوزبانی که به دری
شعر سروده اند ،به بیش از چهار صد تن می رسد.
در دوره معاصر هم شمار بسیاری از سخنوران و
سخنسرایان بزرگ گستره یگانه فرهنگی -تمدنی ما
پشتون تبار بوده اند مانند -خوشحال خان ختک و
رحمان بابا که به شعر و ادب پارسی دری عشق و
مهر می ورزیده اند و نیک بر آن تسلط داشتند.
در سده نزدهم -روانشاد عالمه غالم دمحم طرزی و شاه
شجاع درانی و در سده بیستم -روانشاد استاد خلیل
هللا خلیلی ،روانشاد محمود طرزی و روانشاد نوید
و...از بزرگان ادیبان ما و از سرآمدان سخنوران
زبان پارسی دری بوده اند .این تنها عرصه یی
نیست که برادران پشتون ما پیشتاز و پیشگام بوده
اند -شاد روان احمد ظاهر -خواننده نسل ها با
آواز شیوا و رسایش ،آقای احمد ولی و شمار دیگر
از هنرمندان ،نویسندگان و هنروران و استادان و
فرهنگیان پشتون همواره به زبان پارسی و فرهنگ
آن ،شعر و موسیقی آن مهر ورزیده اند و در
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شگوفایی و شکوهندگی آن کوشش های فراوان نموده
اند.
همه این ها دال بر آن است که آن ها به حق این
فرهنگ بزرگ و یگانه و این زبان شیرین را از خود
و زبان خود دانسته و در پرورش آن رنج ها برده
اند و کوشش های فراوان نموده اند .آن ها چونان
باشندگان فالت بزرگ ایران به پیمانه برابری با
دیگر باشندگان این مرز پرگهر در ارثیه سترگ و
یگانه و تجزیه ناپذیر گستره فرهنگی فالت ما -فالت
پهناور ایران -ایرانستان سهیم هستند .حافظ،
سعدی ،موالنا ،خیام ،فردوسی و ده ها تن از
بزرگان فرهنگ و ادب ما به همان پیمانه که به
فارس ها ،آذری ها ،خراسانی ها و باشندگان تاجیک
تبار بلخ و غزنین و هرات و بدخشان و دوشنبه و
سمرقند و بخارا و  ...تعلق دارند ،به همان
پیمانه -نه کم و نه بیش ،به پشتون ها هم تعلق
دارند و در این حال ،بیگانه شمردن پشتون ها،
حال چه رسد به دشمن شمردن آن ها لغزشی است
نابخشودنی.
بحث دیگر ،اختالفات و شگاف های میان تباری ،میان
زبانی ،میان آیینی و  ...در افغانستان است که
به باور عمیق من بیشتر ریشه سیاسی و بیرونی
دارد تا درونی .پیشاپیش می خواهم بگویم که
هرگاه دست اندازی های بیگانگان را کنار
بگذاریم ،هیچ گونه مبنایی برای این نداریم که
در افغانستان میان پشتون ها و غیر پشتون ها خط
فاصل دشمنی و پدر کشی و تشنگی به خون همدیگر
بکشیم.
این درست است که شگاف هایی -آن هم ژرفی در
جامعه و در کشور ما هست .هم از نوع ساختاری آن
و هم از دیگر گونه های آن .مگر ،با آن هم این
شگاف ها در بیشتر موارد بار سیاسی و ابزاری
داشته و سرشتی نیستند و بیشتر زیر داربست دست
اندازی های بیگانگان پدید آمده و گسترش یافته
اند .البته ،چنین شگاف هایی در همه کشورها و
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جوامع  -حتا جوامع
امریکایی هم هستند.

بسیار

پیشرفته

اروپایی

و

چیزی که در کشور ما بسیار برجسته است ،بهره
گیری ابزاری از این شگاف ها -آن هم بیشتر از
سوی بیگانگان است تا این که ریشه درونی داشته
باشند.
می ماند یک چیز دیگر به نام «پشتونیسم».
پشتونیسم یک ایدئولوژی نانوشته است که بر پایه
برتری خواهی تباری بنیاد گذاشته شده است و یک
پدیده وارداتی سیاسی است که در میان جامعه
پشتون افغانستان ریشه های ژرف ندارد .بیایید
ببینیم که پشتونیسم چیست و چه می خواهد؟
برای مقایسه باید گفت که یک بحث -یهودی ها و
آیین یهود است و یک مساله دیگر -صهیونیسم بین
الملل که یک ایدئولوژی تندرو ابزاری سیاسی است
که به گونه مصنوعی به میان آمده است .روشن است
میان این دو مقوله پرتگاه و شیار بزرگی هست.
درست عین چیز در میان پشتون -چونان یک تبار و
تندرو
ایدئولوژی
یک
چونان
پشتونیسم-
اولتراناسیونالیستی ابزاری مصنوعی و وارداتی
هست.
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان ،پشتونیسم یک
ایدئولوژی تندرو التقاطی اولتراناسیونالیستی
است که خواستار برتری تباری و زبانی پشتون ها
در افغانستان و تسلط مطلق آن ها بر کلیت نظام
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتدار ملی
افغانستان است .آرمان نهایی این ایدئولوژی-
رستا خیز «افغانستان بزرگ» (به پشتو« -لوی
افغانستان») در چهار چوب مرزهای دولت دوران
احمد شاه درانی است .یعنی پشتونیسم خواستار
تجزیه و نابودی پاکستان ،بازپسگیری سرزمین های
پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان که پشتونیست ها
آن را پشتونستان جنوبی می خوانند و ...و تشکیل
«پشتونستان بزرگ» است.
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هرگاه قرار باشد افغانستانی در چهار سیمای
امپراتوری درانی که در واقع ایران خاوری بود،
تشکیل گردد ،روشن است چنین امپراتوری یی شامل
سرزمین های بلوچ نشین ایران ،استان های خراسان
این کشور و نیز پنجده ترکمنستان هم می گردد .از
این رو ،ایران نیز در شمار دشمنان پشتونیسم می
آید.
ناگفته پیداست که با توجه به این که دولت
افغانستان به هیچ رو توانایی رسیدن به چنین
آرمانی را با پشتوانه درونی ندارد ،هر رژیم
پشتونیستی تنها می تواند با تکیه به یک نیروی
بزرگ خارجی -یک ابرقدرت یعنی در ازای چشمپوشی
از استقالل و آزادی افغانستان ،به چنین دستاوردی
سنجش داشته باشد .همین هم است که هر ابر قدرتی
که در پی اشغال افغانستان برآید ،درست از مجرای
همین ایدئولوژی شوم پا به میدان می گذارد.
شوروی پیشین از همین ابزار بهره گرفت و کنون
امریکا هم درست از همین مجرا به افغانستان آمده
است.
پشتونیسم بر آن است که پشتون ها اکثریت مطلقی
را در کشور می سازند و از همین رو هم باید قدرت
مطلق را در دست داشته باشند و زبان شان پشتو-
باید یگانه زبان ملی و رسمی در کشور باشد .این
در حالی است که چنین چیزی ادعای بی پشتوانه یی
بیش نیست .نخست این که هیچگاهی در افغانستان
آمار گیری درست و دقیق علمی صورت نگرفته است.
دو دیگر ،این که آمارها ارائه شده با تفاوت های
بسیار فاحشی آمده است .برای نمونه در میانه های
دهه نود سده بیستم شمار باشندگان هزاره
افغانستان از ششصد هزار نفر تا هشت میلیون نفر
برآورد می شد .همین گونه ،شمار پشتون ها از 22
درصد تا  22درصد قید گردیده است.
روانشاد غبار و روانشاد فرهنگ -دو تن از تاریخ
نویسان بزرگ افغانستان در کتاب های «افغانستان
در مسیر تاریخ» و «افغانستان در پنج قرن اخیر»
شمار پشتون ها  20درصد خوانده اند که قرین به
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واقعیت است .چون این ارقام را بر پایه مدارک
موثق آورده اند .حال باید متوجه این نکته باشیم
که در سه دهه گذشته بیشترین میزان تلفات و
مهاجرت های بی بازگشت در میان پشتون ها بوده
است.
با توجه به همه این ها می توان گمان زد که کنون
شمار پشتون ها در افغانستان و کشورهای همسایه،
نزدیک به  22-22درصد کل نفوس کشور می رسد .با
این هم ،پشتون ها بزرگترین و گسترده ترین گروه
تباری در افغانستان به شمار می روند« .اکثریت»
شمردن پشتون ها بیشتر بار سیاسی دارد ،تا بار
واقعبینانه.
باید بی پرده بگوییم که این ایدئولوژی می تواند
در کوتاهمدت چونان ایدئولوژی هر دولت دست
نشانده یی در افغانستان کاربرد داشته باشد.
مگر ،در درازمدت بردی ندارد .دالیل این ادعا
قرار زیر اند:
نخست این که این ایدئولوژی پایگاه مردمی
های
پشتون
گسترده
پشتیبانی
از
و
ندارد
افغانستان برخوردار نمی باشد.
با توجه به این که رژیم پشتونیستی با اشغال
کشور از سوی یک ابر قدرت روی کار می آید ،با
دشمنی شدید و آشتی ناپذیر پشتون های آزاده و
سرکش رو به رو می گردد.
پشتونیسم بر پایه عدالت استوار نیست و چون
بیشتر بر پایه افسانه و دروغ و زورگویی و
شانسی برای بقا
بیشخواهی استوار می باشد،
ندارد.
چون پشتونیسم خواهان برتری خواهی تباری و
زبانی در کشور است ،روشن است با واکنش شدید
باشندگان شمال کشور -که نزدیک به  22درصد نفوس
(در واقع اکثریت راستین) را می سازند -تاجیک
ها ،هزاره ها ،ازبیک ها ،ترکمن ها ،ایماق ها ،
قزلباشان و دیگر باشندگان کشور رو به رو می
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باشد و با آن ها در یک کشمکش دایمی به سر می
برد.
این در حالی است که بیشتر زمین های کشاورزی،
بخش بزرگ شهرهای صنعتی ،کانسارها ،بازرگانی و
فرهنگ افغانستان درست در شمال واقع می باشد .از
این رو ،در بعد داخلی بزرگترین بی موازنگی (دیز

باالنس) یا پارادکس درونی افغانستان در وزن باالی
سیاسی -نظامی بزرگ قبایل پشتون و وزن بسیار
پایین اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آنان در کشور
است.
زبان پارسی دری چونان زبان اکثریت مردم
افغانستان -زبان رسمی ،زبان علمی -فنی و ادبی و
فرهنگی و میان تباری الترناتیو ندارد .از این
رو ،نشاندن مصنوعی زبان پشتو به جای آن راهی به
دهی نمی برد.
با توجه به این که پشتونیسم بر سه چهارم
خاک پاکستان ادعای ارضی دارد ،روشن است خواهان
نابودی پاکستان همچون یک دولت است .از این رو،
پاکستان برای رویارویی با آن ،با جنگ ابزار به
بار ها تیز تر و خطرناک تر از پشتونیسم در
برابر آن می ایستد .این ایدئولوژی -ایدئولوژی
بنیادگرایی
و
(اکستریمیسم)
روی
تند
(فوندامنتالیسم) اسالمی باز هم پشتونی است .در
نتیجه این کشاکش بی پایان ،افغانستان و نوار
مرزی پاکستان به کارزار کشاکش های خونبار دو
کشور با مشارکت بازیگران دیگر منطقه یی و فرا
منطقه یی مبدل می شود که بزرگترین زیان آن هم
به باشندگان بینوای پشتون نوار مرزی میان
افغانستان و پاکستان می رسد.
پشتونیسم از دیدگاه سرشت خود ،ایران را
دشمن تاریخی خود می پندارد و از همین رو هم
برای ایران بسیار خطرناک است .روشن است با فربه
شدن آن ،ایران ناگزیر می شود در برابر آن واکنش
نشان دهد.
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می ماند ،یک مساله دیگر و آن هم کشاندن پای
ابر قدرت ها و قدرت های با هم رقیب منطقه یی در
مساله پشتون .برای مثال ،کنون رویارویی های
پاکستان و هند ،ایران و عربستان ،امریکا و
روسیه و چین همه و همه در سیاهچاله
اروپا با
مساله پشتون است که هم امنیت افغانستان ،هم
امنیت منطقه و درکل امنیت سراسر جهان را با
تهدیدهای بسیار جدی رو به رو می سازد .از این
رو پشتونیسم یک غده سرطانی بسیار خطرناک و
زیانبار است.
پشتونیسم هم
برای ایران .تنها
برد ،هند است که
پیوسته در آتش آن

برای پاکستان خطرناک است و هم
کشوری که از آن پیوسته سود می
برای فشردن پاکستان از دو سو،
هیمه می افگند.

با توجه به این که پشتونیسم برای ازبیک ها،
تاجیک ها و ترکمن ها حقوقی قایل نیست ،از این
رو ،با مخاصمت کشورهای همسایه آسیای میانه هم
رو به رو است و با حاکمیت یک دولت پشتونیسیتی
در افغانستان نمی توان به مناسبات نیک و حسن
همجواری با کشورهای آسیای میانه سنجش کرد .این
کار سخت برای کشور ما زیانبار است.
همین گونه چون پشتونیسم همواره یا به یاری
روسیه و یا امریکا روی کار می آید ،با دشمنی
چین هم رو به رو می باشد.
حال اگر یک دولت پشتونستی به کمک روسیه روی
کار بیایید ،از سوی امریکا و انگلیس و چین در
هم کوبیده خواهد شد .چنان چه در دوره شوروی
پیشین چنین شد و کنون که از سوی غرب حمایت می
شود ،از سوی قدرت های رقیب آن در هم کوبیده می
شود .غرب نیک می داند که پشتونیسم در نهایت به
سود روسیه می انجامد .از همین رو هم است که
روسیه در قبال آن در یک وضعیت فرصت طلبی
روزشماری می کند که چه وقت امریکا از آن رو
بتابد تا آن را فرا چنگ بیاورد.
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پشتونیسم به سان یک غده سرطانی است که به
هر پیمانه که فربه شود ،به همان پیمانه بدخیم
تر می شود و واکنش ها در برابر آن و هم چالش ها
و تنش ها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی
پیرامون آن بیشتر می شود و مرگ آن نزدیگ تر می
شود.
...و سخن آخر در این زمینه این که با مساله
باید از بلندای نگرش های واالی انسانی ،اسالمی و
ملی نگریست .روزانه تا صد نفر پشتون قربانی این
بازی خطرناک پشتونیست ها می شوند .باید بی درنگ
به این بازی پایان داده شود .روشن است پشتونیسم
تنها رویه داخلی مساله است .به بعد سیاست خارجی
و جیوپولیتیک آن پسان تر می پردازیم.
حال می رسیم به این پرسش که «به نگاه بسیاری
جامعه افغانستان دارای شکافی عمده یی بین پشتون
ها و غیر پشتون هاست .تا چه میزانی این طرح و
نظریه بر مبنای این تصور قرار دارد و آیا این
طرح بر رویکردی واقع بینانه استوار است یا این
که بیشتر به نسخه یی تجویز شده از طرف غرب برای
خروج از مشکالت چند الیه یی افغانستان؟»
هر چه است ،پاکستان به هیچ رو در استحکام و
پایداری یک دولت ناسیونالیست پشتون در کابل
ذینفع نیست .از این رو ،منافع پاکستان با منافع
امریکا که کنون حامی اصلی دولت کابل است280 ،
درجه با هم در تضاد قرار دارد .مشکل اصلی در
این است که پایه های یک دولت ناسیونالیست تند
رو پشتون در کابل ،لرزان بوده و پیوسته با خطر
واژگونی و شکست و فروپاشی رو به رو است .دالیل
این کار قرار زیر است:
چنین دولتی پیوسته با پاکستان که یک دولت
-2
بارها نیرومند تر از آن است و در پی بر اندازی
آن می باشد ،در کشاکش و دشمنی به سر می برد.
چنین دولتی با توجه به سرشت خود ،به محض آن که
کمی سر پا ایستاده شود ،به اندیشه مداخله در
امور پاکستان و مطرح ساختن مساله «پشتونستان»
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می افتد که این کار واکنش تند پاکستان را در
قبال دارد .چنین دولتی پیوسته با هند روابط
تنگاتنگ و بسیار نزدیکی دارد .به ویژه در عرصه
های اطالعاتی و امنیتی که روشن است دشمنی
پاکستان را در برابر خود بر می انگیزد.
روی کارآمدن و حاکمیت چنین دولتی ،پیوسته
-1
مستلزم اشغال افغانستان از سوی یک ابر قدرت و
حضور نظامی سنگین و دراز مدت آن ابر قدرت در
کشور می باشد که با مخالفت سرسختانه ابر قدرت
رقیب آن بر می خورد .در نتیجه ،افغانستان را به
کار زار کشاکش های خونین و میدان نبردهای
استخباراتی بی پایان ابرقدرت ها مبدل می
گرداند .روشن است با حضور یک ابر قدرت در
افغانستان ،دولت افغانستان ناگزیر خواهد بود تا
پایگاه های نظامی خود را در اختیار آن ابر قدرت
بگذارد که این کار ناقض تمامیت ارضی ،استقالل و
نقش تاریخی کشور است و آن را با مخاطرات بسیاری
رو به رو می گرداند.
از سوی دیگر ،روحیه سلحشوری ،آزادمنشی و بیگانه
ستیزی پشتون ها و دیگر باشندگان این مرز و بوم
هر گونه حضور نیروهای بیگانه زیر هر نام و
نشانی که باشد را بر نمی تابد و آن را چونان
اشغال ارزیابی و در برابر آن نیروها و نیز دولت
دست نشانده به نبرد رهایی بخش ملی می پردازند.
با توجه به این که پیکار در برابر توده های
میلیونی هیچ گاهی در دراز مدت برد نداشته است و
ندارد ،از این رو نیروهای اشغالگر محکوم به
شکست محتوم هستند و دولت دست نشانده هم محکوم
به واژگونی .از این ،رو حاکمیت چنین دولتی در
گرو دنباله رو بودن کشور و در رهن گذاشتن
استقالل و آزادی آن است که به هیچ رو از سوی
توده ها پذیرفته نمی شود.
چنین دولتی با مخالفت های آشکار
-2
ایران -همسایه نیرومند باختری آن و نیز
همسایه شمالی آن رو به رو خواهد بود.
جزیره یی همانند است در میان دریای از
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و پنهان
کشورهای
یعنی به
کشورهای

همسایه مخاصم با شش هزار کیلومتر مرزهای شفاف.
روشن است چنین دولتی توانمندی پاسداری از
مرزهایش را ندارد .در نتیجه آسیب پذیر ترین
دولت و کشور جهان است.
چنین دولتی از درون با مخالفت شدید نیروهای
-2
غیر پشتون که نزدیک به  22در صد باشندگان کشور
را می سازند یعنی با اکثریت باشندگان کشور رو
به رو است .این مخالفت با گذشت هر روز و موازی
با پا گرفتن و نیرومند شدن دولت ناسیونالیست
تند رو پشتون در کشور بیشتر می شود و زمینه را
برای تقویت ناسیونالیسم افراطی تاجیکی ،هزاره
یی ،ازبیکی ،ترکمنی و  ....فراهم می کند که در
دریده
سر انجام به از هم گسیختن وحدت ملی و
شدن شیرازه هستی کشور خواهد انجامید.
چنین دولتی زمینه تمویل از درون را ندارد.
-2
از این رو ناگزیر است پیوسته در وابستگی از
تناقض اصلی در آن است که
بیرون به سر ببرد.
و
چون نزدیک به  22درصد نفوس کشور در شمال
مناطق مرکزی بود و باش دارند ،نزدیک به  20در صد
زمین های زراعتی افغانستان در شمال است و
تقریبا همه صنایع و بخش بزرگ معادن در شمال
واقع گردیده است و بیشتر اقالم صادراتی از شمال
به دست می آید ،و این گونه ،نقش پشتون ها در
اقتصاد کشور بسیار کمرنگ می باشد ،چنین امری
تناقض جدی یی در عرصه سیاست داخلی افغانستان می
باشد و با داعیه سیاسی و نظامی بلند پروازنه
پشتون هماهنگی و
ناسیونالیست های تند رو
همخوانی ندارد و زمینه تمویل چنین رژیمی را در
کابل محدود می گرداند.
راهبرد اصلی چنین رژیمی ،به میان آوردن یک
-2
دولت نیرومند مرکزی در کابل است .به گونه یی که
تجربه تاریخی نشان داده است ،چنین چیزی با سرشت
کشور افغانستان که مناسب ترین نظام برای آن با
توجه به تنوع تباری ،زبانی و آیینی آن نظام

233

نامتمرکز است ،منافات دارد و از همین رو هم تا
کنون راهی به دهی نبرده است.
در
بزرگترین مشکل یک دولت نیرومند و متمرکز
افغانستان این است که زمینه تمویل هزینه های
کمرشکن آن در درون کشور وجود ندارد و از همین
رو ،باید پیوسته دست نگر خارج باشد .با این هم،
به محضی که کمک های خارجی (از سوی دولت
استعمارگر) به هر دلیلی کاهش یابد ،پایه های
چنین دولتی آغاز به لرزش می نماید و هرگاه کمک
خارجی قطع گردد ،چنانی که واژگونی رژیم داکتر
نجیب نشان داد ،نابودی آن محتوم است.
با توجه به خطر نابودی چنین دولتی ،پس از
-2
بیرون رفتن نیروهای خارجی ،روشن است در اوضاع
کنونی کشورهای حامی آن نمی توانند به ارتش آن
اعتماد داشته باشند و آن را برای ایستادن روی
پاهای خود مسلح نمایند .از این رو ،فرو پاشی
نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی آن در فردای
از این
بیرون رفتن نیروهای خارجی محتوم است.
رو ،هر گاه به هر دلیلی مداخالت و کمک های نظامی
خارجی کاهش یابد و یا قطع گردد ،سرنگونی چنین
دولتی محتوم خواهد بود .چنان چه در دوره داکتر
89
نجیب هللا دیده شد.
چنان چه دیده می شود ،یک دولت ناسیونالیست تند
رو پشتون در کابل ،در یک کشاکش پیوسته و دایمی
با سه ضلع یک مثلث قرار دارد:
با یک قطب بزگ سیاسی -نظامی جهان (در گذشته
-2
ناتو ،کنون شانگهای)
با دو قدرت بزرگ منطقه یی -پاکستان و ایران
-1
و دیگر کشورهای اسالمی و عربی
هر دولتی هم که از
 .89البته ،نباید از یاد برد که
سوی شمالی ها روی کار بیاید ،با خطر پیوسته واژگونی به
دست پشتون های باشنده پاکستان که پشتوانه نیرومند
سیاسی -نظامی پشتون های مرزی افغانستان اند ،رو به رو
می باشد .از این رو ،تنها گزینه خرد ورزانه و
دادگرانه ،تشکیل یک دولت فراگیر ملی با مشارکت راستین
همه اقوام و قبایل باشنده افغانستان می باشد.
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با گروه ها و احزاب شمال و با تند روان
-2
اسالمگرای پشتون در درون کشور
این گونه شانس پیروزی چنین دولتی در دراز مدت
تقریبا نزدیک به صفر است.
به هر رو ،چنان چه دیده می شود و تجربه تاریخی
نشان می دهد ،مشکل افغانستان رهیافت نظامی
ندارد و هرگاه فکر درست و بنیادی یی برای آن
نشود ،با توجه به این که با گذشت هر روز پیچیده
تر و پیچیده تر می شود ،ممکن است کار آن به
جاهای بسیار باریکی تا مرز انفجار و تجزیه (هر
چند هم موقت) بکشد.
در این جا توجه دوستان را به گوشه های
دیدگاه های کارشناسان مساله جلب می نمایم:

از

لیون پوالدا در کتاب ایاالت متحده و کشور شاهی
افغانستان می نویسد:
مساله پشتونستان در بافت استقالل افغانستان ،به
یک رشته گسیخته و باز مي ماند .شوروي ها این
رشته را ماهرانه کشیدند و تار و پود آزادي
افغانستان را ریشه ریشه از هم گسیختند .تالش
امریکا در جلوگیري از پیامدهاي مصیبت بار مساله
پشتونستان ناکام ماند -تا جایي به علت جهل به
سرشت و عمق مساله و تا جایي هم از این رو که
مقامات امریکایي زیر نفوذ روابط استراتیژیک
میان ایاالت متحده و پاکستان رفتند.
استدالل هاي تاریخي ،فرهنگي و قانوني افغانستان
در زمینه هیچگاه به شکل ادعاي دقیق و صریح در
َ
َ فوقتا
نیامده است .ادعاهاي اقامه شده وقتا
تغییر مي یافته است .مطالبات رسمي حکومت افغان
از مطالبات ناسیونالست ها و تبلیغ کنندگان تند
رو پشتون تفاوت داشته ،و محققان متاخر از
بیشتر
ادعاهاي متفاوت و رنگارنگ افغان ها
سردرگم و گیج مي شوند .سلسله این ادعاها از
طرفداري از یک افغانستان بزرگتر که بخش هاي
235

گسترده هند (پاکستان کنوني) را در برگرفته به
سوي اقیانوس هند پیش مي رود تا محض اظهار عالقه
به رفاه پشتون هاي خط دیورند ادامه مي یابد.
اگر ادعاهاي رسمي حکومت افغان در خالل یک مدت
زمان مورد بررسي قرار گیرد و از مفاهیم ضمني
تبلیغات شان تجرید شود ،یک ثبات قابل مالحظه یي
ظاهر مي گردد که در آن سه قضیه اساسي تکرار مي
شود .این ها عبارت اند از:
 -تقاضاي تعیین حق سرنوشت براي پشتون هایي که

در شرق خط دیورند زندگي مي کنند،
 انکار مداوم و مصرانه از این که افغانستانکدام آرزوي توسعه ارضي دارد،
 ...و اطمینان هاي مکرر به این موضوع کهافغانستان مي خواهد مساله از طریق مذاکرات صلح
جویانه برطرف گردد.
منازعه پشتونستان که در گذشته ،مایه شکر رنجي
میان دو کشور آسیایي بود ،اکنون به تدریج به یک
مجادله بین المللي که دو ابر قدرت در دو طرف
متقابل صف آرایي مي کردند ،باال گرفت .واشنگتن
کوشید تا وانمود سازد که از پاکستان حمایت نمي
کند .ولي در حقیقت پیمان نظامي اش با آن کشور
مانع آن از بازي یک نقش بي طرف در آن مساله
گردید.
کرملین به سهم خود پشتیباني خویش را از
افغانستان بیخي آشکار ساخت .خروشچف در ماه
خطاب به شوراي عالي شوروي
جنوري سال 2222
گفت«:داعیه افغانستان مبني بر این که باید براي
مردم پشتونستان همسایه فرصت داده شود تا از
اراده خود آزادانه تمثیل کنند ،موجه بوده و
دالیل خوبي دارد .مردم این منطقه مانند هر مردم
دیگري حق دارند سرنوشت خویش را خود تعیین
نمایند».

در یک سخنراني رسمي دیگر ،خروشچف گفت« :مردم
پشتون با یک همه پرسي آزاد باید تصمیم بگیرند
که آیا مي خواهند در گستره پاکستان بمانند یا
یک دولت جدید و مستقل را تشکیل دهند و یا به
افغانستان بپیوندند».
236

شایان یادآوري است که موضع شوروي با پیشنهاد
آشکار پیوستن پشتون هاي پاکستان به افغانستان
حتا نسبت به ادعاهاي رسمي افغاني جلوتر رفت–
موضعي که هرگز از سوي هیچ حکومت افغاني به گونه
علني از آن حمایت نشده است .در یک مناسبت دیگر،
او پاکستان را به خاطر عملیات نظامي در نواحي
پشتونستان سخت به باد سرزنش و نکوهش گرفت و این
تهدید را افزود که «اتحاد شوروي در برابر
تحریکات نظامي در نزدیکي مرزهاي جنوبي اش بي
تفاوت مانده نمي تواند».
«پشتونستان» باعث سقوط حکومت داوود که هزینه
هنگفتي را در این راه به مصرف رسانیده بود،
گردید  .هزینه یي که توسعه کشور را به تعویق
انداخت و افزون بر آن ،برنامه کمک هاي امریکا
َ اخالل و معطل کرد و فرصت هاي بیشتري را
را جدا
براي بسط نفوذ اقتصادي و سیاسي شوروي فراهم
نمود.
بهوتو به بهانه کمک به قربانیان افغاني
زمینلرزه در ماه جون  2222از کابل دیدن کرد .او
بسیار بي پرده با داوود سخن گفت و یک بار
استثناء به دالیل افغان ها به طرفداري از
پشتونستان گوش داد .او و داوود با هم به خوبي
گفتگوهاي
که
گرفتند
تصمیم
و
شدند
آشنا
صلحجویانه را ادامه دهند .بهوتو از داوود دعوت
کرد تا از پاکستان دیدن نماید و داوود در ماه
گرمي
اگوست چنان کرد .از وي در پاکستان به
استقبال شد و با شادي و گرمجوشي عمومي مردم رو
به رو گردید .این یک پدیده جدید در روابط
پاکستان و افغانستان بود.
در خالل دیدارهاي رسمي ،داوود به بهوتو گفت که
افغانستان هیچ بخش از سرزمین هاي پاکستان را
نمي خواهد و هم نمي خواهد که در کارهاي اتباع
پاکستان مداخله کند .افغانستان تنها تاکید دارد
که با پشتون ها به گونه برابرانه و بدون تبعیض
رفتار شود .این مساله اگر موجبات خشنودي پشتون
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ها را فراهم آورد ،به همان پیمانه افغانستان را
راضي خواهد کرد .بوتو در برابر این موضوع تفاهم
کامل نشان داده و به داوود اطمینان داد که در
راه پیدا نمودن فرمولي که اتباع پشتون خود را
راضي نماید ،کار خواهد کرد.
مداخله فعال شوروي در منازعه پشتونستان هنگامي
آغاز گردید که سردار داوود در سال  2222صدراعظم
شد .داوود که یک ناسیونالیست پشتون پرخاشگر
بود ،به حکم ضرورت نیز وادار مي گردید که در
جهت اتحاد و نوسازي افغانستان گام بردارد .براي
تا
برآمد
صدد
در
او
اهداف،
این
تحقق
ناسیونالیسیم پشتون را به عنوان نیروي محرکه به
َ در
کار برد .در نتیجه او به زودي خود را عمیقا
کشمکش با پاکستان درگیر یافت .این همان فرصتي
بود که اتحاد شوروي از دیر زماني انتظارش را مي
برد و زیرکانه از ضعف افغانستان در برابر
پاکستان بهره برداري مي کرد .داوود نمي توانست
هیچ رو پشتیاني ایاالت متحده را خواه براي موضع
پشتونستان خود و خواه براي درخواست هاي خویش
براي کمک نظامي تا براي دستیابي به موازنه با
نیروي بزرگتر پاکستان ،به دست آرد .اتحاد شوروي
هر دو را پیشکش نمود و داوود به دام افتاد.
بي درنگ پس از حادثه بیرق در سال  2222و محاصره
پاکستان که در پي آن آمد ،اتحاد شوروي در مورد
انتقال هوایي میوه هاي فاسد شدني -یکي از اقالم
عمده صادرات افغانستان ،پیشنهاد کمک کرد.
همچنان اتحاد شوروي یک راه ترانزیتي را از طریق
خاک شوروي به نرخ هاي باربري بسیار مساعد
پیشنهاد نمود .در ماه دسامبر  2222بولگانین و
خروشچف از کابل دیدن نمودند و کمک اقتصادي صد
میلیون دالري را پیشکش کردند .همچنان رهبران
شوروي از موضع افغانستان در قبال پشتونستان
آشکارا پشتیباني کردند .افزون بر آن ،آن ها به
طور سري پیشنهاد نمودند که اردو و نیروي هوایي
افغان را بار دیگر نوسازي و مجهز سازند .افغان
ها که مفتون و مسحور پشتونستان بودند ،زهر را
نوشدارو پنداشته آن را براي رفع مشکالت شان با
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پاکستان ،با شتاب سر کشیدند .لویه جرگه یي ،با
تدبیر و تمهید وادار به دادن موافقت اش گردید و
سیاست افغاني سنتي مبني بر دور نگه داشتن
نیروهاي خارجي ،با پذیرفتن کمک بزرگ اقتصادي و
نظامي شوروي واژگون شد.
این یک اشتباه مهلک بود که به ناچار ،گام به
گام منجر به تعرض نظامي شوروي ها بر افغانستان
گردید و کمک نظامي شوروي معناي آمدن مشاوران
شوروي و منصبداران افغاني آموزش دیده در اتحاد
شوروي به کشور را مي داد .شوروي ها توانستند که
منصبداران عمده نظامي افغان را جذب کنند و در
کمونیستي
هاي
شبکه
افغاني
مسلح
نیروهاي
بیافرینند و کمک اقتصادي به پیمانه گسترده،
شوروي ها را قادر گردانید که در افغانستان نفوذ
سیاسي یافته و نموي حزب کوچک کمونیست افغاني را
سرپرستي و تمویل نمایند .پروژه هاي امدادي
شوروي زیربناي لوژستیکي را مانند راه ها ،پل
ها ،انبار خواربار و پترول ،بیمارستان ها و
سیلوهایي که بعدتر براي کمک به تعرض شان به کار
برده شد ،بنا نهاد.
پشتیباني شوروي از پشتونستان ،روس ها را قادر
ساخت تا نفوذ خود را در افغانستان بسط و گسترش
دهند و مساعي امریکا را در راستاي حفظ موازنه
بایسته براي استقالل افغانستان بي اثر سازند .هر
بحراني در منازعه با پاکستان ،سیطره شوروي را
بر افغانستان محکم تر مي ساخت .این گونه ،در
 2222و  ،2222هنگامي که پاکستان و افغانستان در
آستانه جنگ قرار داشتند ،شوروي ها فعاالنه از
کوشش براي فایق آمدن بر محاصره اقتصادي پاکستان
و تقویت نیروهاي مسلح افغانستان پشتیباني مي
کردند.
هنگامي که لحظه مساعد فرا رسید ،شوروي ها مهره
هاي مهمي در اختیار داشتند که النه هاي کمونیستي
را در نیروهاي مسلح افغاني فعال سازند ،النه
هایي که در اپریل  2228دست به کودتا زد .در سال
بعد ،شوروي ها که از حکومت دست نشانده کمونیستي
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در کابل ناخشنود بودند ،افغانستان را مورد تعرض
قرار داده و یک حکومت دست نشانده دیگر را که
بیشتر مي پسندیدند ،نصب کردند .پیش از این که
شوروي ها سربازان را به آن سوي مرز افغاني
بفرستند ،زمینه را کامالَ آماده ساخته بودند و
بالفعل کنترل محکمي برکشور داشتند .این منازعه
پشتونستان بود که رشته گسیخته را به وجود آورد
که شوروي ها توانستند آن را کش کنند تا تار و
پود بافت استقالل افغانستان را از هم بگسلند و
ریشه ریشه نمایند.
از آن هنگام به این سو ،منازعه شکل تازه یي به
خود گرفت .شوروي ها پشتیباني خود را از مواضع
افغاني در طي سال هاي نخست پس از تعرض نرم تر
ساختند .اما چون مقاومت سرسخت افغاني به جهاد
تحول یافت و جنگ دامنه دار رهایي بخش ملي شد،
چنین نتیجه گرفتند که کلید مقاومت در پناهگاه
امن و کمکي نهفته بود که آن ها در پاکستان
دریافت مي کردند .به منظور از میان بردن این
پشتوانه ،با بر انگیختن روحیه آزادیخواهي قبایل
پشتون آغاز به فتنه انگیزي در نوار قبیله یي
نمودند .از لحاظ تاریخي ،قبایل مرزي مردمان بي
طرف ماهري بوده اند که مي دانند چگونه با توازن
قوا توافق کنند .آنان از همه جوانب پول مي
گیرند اما دیرگاهي فروخته شده نمي مانند.
احزاب پاکستاني چپگراي رادیکال مانند حزب
دموکراتیک ملي  NDPخان عبدالولي خان در صوبه
سرحد شمال غرب و حزب ملي پاکستان  PNPکه در راس
آن غوث بخش بیزنجو قرار داشت و پایگاه آن در
بلوچستان مي باشد ،از حکومت کمونیست در
افغانستان طرفداري و با سیاست رییس جمهور ضیاء
الحق در خود داري ورزیدن از شناسایي یا گفتگو
با کابل مخالفت مي کردند .در جوالي  2282هنگامي
که رژیم ضیاء به یک دوره انتقالي به حکومت ملکي
به شمول انتخابات آزاد در نهایت امر دست یازید،
برخي از احزاب چپگرا ،ائتالفي تشکیل دادند که
هدف آن برکنار نمودن ضیاء بود .ولي خان و
بیزنجو و برخي دیگر از سیاستمداران چپگرا بر
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این بودند که ضیاء خشم شورروي ها را بر پاکستان
بر مي انگیزد .آنان اظهار مي داشتند که در صورت
یک رویارویي نظامي مستقیم با اتحاد شوروي،
ایاالت متحده براي نجات پاکستان نخواهد آمد.
عملیات برونمرزي که به سرپرستي شوروي ها از سوي
افغانستان صورت مي گرفت و موج دهشت افگني که سر
تا سر صوبه سرحد شمال غرب را فراگرفته بود،
دیدگاه هاي این رهبران چپگرا را تقویت مي کرد.
بعد دیگري از مظهر کنوني پشتونستان ،همانا حضور
میلیون ها پناهگزین افغان در پاکستان است که
بیشتر آن ها پشتون مي باشند .از یک لحاظ ،آنان
همین اکنون پشتونستان خودشان را ساخته اند ،اگر
آن ها به سبب مین هاي زمیني و ویراني و یا عدم
تمایل ،به زودي قادر به بازگشت به میهن نباشند،
شاید آغاز به مشارکت مستقیم در سیاست پاکستان
نمایند و به آساني بتوانند یک معضله فلسطیني
دیگري را در پاکستان آفریده و پاکستان را
احتماالَ به یک لبنان دیگر مبدل سازند.

از این رو ،زهر پشتونستان هنوز هم به شکل دیگري
تهیه مي گردد .این نه تنها تهدید به نابودي
آخرین پارچه هاي استقالل و آزادي افغانستان مي
کند ،بلکه این تهدید را هم در بر دارد که به
درون پاکستان سرریزه کند و آن کشور را نیز
ویران نماید.
داکتر قاسم شایق می نویسد که بسیاري از
دانشمندان بر آن اند که وابستگي روزافزون
اقتصادي و سیاسي افغانستان به شوروي در دهه هاي
 2220تا  ،2280که سر انجام منجر به تجاوز آن کشور
ً به صورت کل معلول
به افغانستان گردید ،تقریبا
حمایت شدید افغانستان از داعیه پشتونستان بوده
90
است.
90

.Nick Cullather, ‘Damming Afghanistan: Modernisation in a Buffer State’,
in The Journal of American History, vol. 89, No. 2, September 2002. Henry S.
Bradsher, Afghanistan and the Soviet Union (Durham: Duke Press Policy
Studies, 1983) p. 17
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آقای عزیز پور می نویسد:
اصطالح خط دیورند از سوي نویسندگان و
تاریخنویسان رواج یافته است و منظور خطي است که
با موافقتنامه دیورند بخش هایي از پیکر
افغانستان را که قبال جدا شده و جزو هند
بریتانیایي گردیده بود و بعد مطابق حق جانشیني
جزو پاکستان شد ،مسجل گردید.
آقای صفا می نویسند:
مبهم تر از طرح داعیهء پشتون ها و بلوچ ها ،خود
موضوع «پشتونستان» بود .ما در حالي که خط
دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و
پاکستان به رسمیت نمي شناسیم ،چگونه درصورتي که
کشور مستقل دیگري به نام پشتونستان در حدود
شرقي ما تشکیل شود ،این خط را به عنوان مرز
مشترک میان افغانستان و آن کشور مستقل به رسمیت
خواهیم شناخت؟ و درآن صورت مسألهء تجزیهء اقوام
پشتون چه خواهد شد؟ اگر حدود آن به طرف شرق تا
عمق پاکستان گسترش یابد ،آیا مي تواند در غرب
نیز مناطق پشتون نشین در افغانستان را در بر
گیرد؟ موضوع پشتونستان صرفا حق پشتون هاي آن
سوي خط دیورند خواهد بود که تصمیم بگیرند ،نه
که ما به جاي آن ها تصمیم بگیریم.
پبر دمحم مالزهی ایرانی می نویسد:
جنوب آسیا
كردن طرح
پیش گرفته
پیگیري آن

آن گونه كه برخي از كارشناسان مسائل
مطرح كرده اند؛ پاكستان براي خنثي
پشتونستان بزرگ یك استراتیژي مشخص در
و سازمان اطالعات ارتش پاكستان مسوول
است .استراتیژي پاكستان حاكم كردن حكومتي

در
كابل است كه دست نشانده اسالم آباد باشد و در هیچ
شرایطي به مسأله خط دیورند و مسأله پشتونستان
توجه نكند .به عبارت روشن تر ،خط دیورند را به
عنوان مرز بین المللي پاكستان و افغانستان
به رسمیت بشناسد و مسأله پشتونستان را براي
همیشه به فراموشي تاریخ بسپارد .سیاست پاكستان
در دوره اشغال افغانستان از سوي شوروي و پس از
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آن ،حكومت مجاهدان جنگ داخلي هدایت شده از طریق
حزب اسالمي گلبدین حكمتیار كه آي.اس.آي پشت سر آن
قرار داشته و پس از استقرار حكومت طالبان و
اكنون همكاري مؤثر با امریکا همه و همه در
ارتباط تنگاتنگي با استراتیژي پاكستان در
افغانستان دارند.
بر پایه این گونه برداشت ها ،افغانستان در
استراتیژي پاكستان دو راه بیشتر پیش رو ندارد:
یا حكومتي دست نشانده اسالم آباد و یا حد اقل
هماهنگ با آن خواهد داشت و یا همواره درگیر جنگ
داخلي و بحران باقي خواهد ماند .راهیافت سومي
وجود ندارد .البته دولت پاكستان چنین برداشتي را
تأیید نمي كند و به ویژه کنون كه امریکا در
افغانستان و پاكستان صاحب نفوذ است ،پاكستان با
قاطعیت بیشتري چنین برداشت هایي را رد مي كند.
ولي حقیقت آن است كه نشانه هاي تأیید كننده وجود
چنین استراتیژي در پاكستان در قبال افغانستان
نیرومندتر از آن هستند كه براي افغان ها
تكذیب هاي پاكستان اعتماد آفرین تلقي شوند.

بارنت روبین می گوید:
هیچ یکي از حکومات افغانستان این ادعاهاي دولت
پاکستان را نپذیرفته و به رغم موضعگیري هاي
رسمي دولت افغانستان در زمینه ،به گونه جدي تالش
نکرده اند تا ادعاهاي ارضي خویش را میان دو طرف
و یا از طریق دیوان هاي دادگاه هاي بین المللي
مطرح سازند .در عوض ،حکومات افغانستان این
ادعاها را چونان دستاویز چانه زني و پربازي و
یا براي مصرف سیاست هاي داخلي کشور شان به کار
گرفته اند.
در عمل ،پاکستان نسبت به افغانستان کارهاي
زیادي را انجام داده است تا وضعیت حقوقي خط
دیورند را چونان مرز بین المللي به تحلیل ببرد.
حکومت هاي مختلف پاکستان از خط دیورند بهره
برداري هاي چند گانه نموده و از آن چونان ابزار
امنیت ملي شان استفاده نموده اند .نظامیان
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پاکستان به طور آگاهانه جنبش مقاومت افغانستان
را در راستاي عمق استراتیژیک و خنثا سازي
ناسیونالیسم افغان ها حمایت نمودند .همچنان آن
ها این جنبش را با شبکه فراملیتي اسالمي به گونه
یي با هم بافتند که خط دیورند را چونان مرز
قبایل عمالً از میان برداشتند .پاکستان حاال بهاي
این سیاست خود را در بدل از دست دادن کنترل بخش
اعظم مناطق سرحدي توسط گروه هایي که خودش ایجاد
نموده بود ،مي پردازد.
آقای عزیز پور می نویسد:

اما به صورت کلي ،حق تعیین سرنوشت شامل سه گروه
از مردم مي شود :
اول ،ملت هاي تحت سلطۀ استعمار،
دوم ،ملت هاي تحت سلطۀ بیگانه که توسط دولت هاي
دست نشانده اداره مي شوند
سوم ،مردم کشورهاي تحت سلطۀ رژیم هاي
پرست.

نژاد

مشخصه حق تعیین سرنوشت به دست خویش پیدایش یک
جنبش آزادیبخش ملي است که رهبري مردم خود را به
دوش مي گیرد .جنبش آزادیبخش ملي به صورت خود جوش
از میان مردم بر مي خیزد و به یک طغیان مردمي و
مبارزه ملي مبدل مي گردد .نه این که از سوي یک
کشور خارجي ایجاد و سازماندهي شود .به گونۀ یي
که در فوق تذکر یافت «افغانستان تصمیم گرفت،

براي ساکنان آن طرف سرحد «حق خود ارادیت »
91
بخواهد».
مسأله حق خود ارادیت از سوي افغانستان براي
مردمان آن سوي مرزهم نابه جا و هم ناروا است،
زیرا آنان نه تحت سلطه استعمار قرار دارند ،نه
توسط دولت هاي دست نشانده اداره مي شوند و نه
هم تحت سلطه یک رژیم نژادپرست واقع اند .چنین
 .91نگاه شود به مقاله سیستانی به نقل قول از رشتیا.
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تصمیمي از سوي مقامات افغانستان که براي ساکنان
آن طرف سرحد «حق خود ارادیت» بخواهد .نه تنها
با اصل حق تعیین سرنوشت براي ساکنان آن طرف
سرحد مغایرت دارد ،بلکه ناقض اصل عدم مداخله در
امور داخلي دیگران نیز مي باشد .زیرا مردمان آن
سوي مرز سر نوشت خود را طوري که معلوم است به
دست خویش تعیین کرده ند و آن هم تا کنون دو
بار:
یکي در همان زمان بدو ایجاد پاکستان که آنان با
رفراندم پیوستن خویش را به پاکستان بیان کردند.
اگر آنان نظریه دیگري غیر از الحاق به پاکستان
مي داشتند ،مي توانستند رفراندم را تحریم
نمایند.
بار دوم در زمان تصویب قانون اساسي سال  2222م.
پاکستان  .در سال  2222م .تمام احزاب منطقه به
شمول حزب عوام ملي که نام جدیدي از حزب پیشین
خداي خدمتگار خان عبدالغفار خان بود اعالم کردند
که والیت سرحدي جزو الینفک و جدایي ناپذیر
پاکستان است و همچنان چون عنصر پاکستاني در
انتخابات سال  2222شرکت کردند  .تا کنون نیز
بدون کوچکترین اعتراضي سیاست هاي پاکستان را در
قبال افغانستان تأیید مي کنند.
در حالي که خود مردم آن طرف مرز دیورند
کوچکترین عالقه یي به این موضوع ندارند و فکر مي
کنند که منافع آنان در چوکات اداري و سیاسي
پاکستان تامین یافته است ،دولت افغانستان بدون
در نظر داشت منافع ملي خویش موضوع جنجال
برانگیز براي خویش ایجاد کرده است و آن را
الینحل مانده است .عواقب زیان آور این قضیه به
حدي است که امروز پاکستان خود را حامي و مدافع
پشتون هاي داخل افغانستان قلمداد مي کند و بدین
طریق اختالف قومي را در افغانستان به زیان کشور
ما و به نفع خویش دامن مي زند.
اگر در رابطه به معضله دیورند ،اندکی دقت شود،
واضع و آشکار است که موافقتنامه دیورند تنها و
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انتزاعی نیست ،بلکه در رابطه به از دست رفتن
مناطق ماورای دیورند 22 ،معاهده و سند رسمی
موجود است که پنچ معاهده قبل از دیورند و پنچ
معاهده بعد از موافقتنامه دیورند ،قرار زیر
ً از
امضا گردیده است ،که مردم افغانستان اکثرا
آن ها اطالع ندارند:
معاهدات «سه جانبه الهور»  12جون  2828م.
-2
میان شاه شجاع (نواسه و میراث دار تخت و تاج
احمد شاه ابدالی) ،رنجیت سنگ حاکم پنجاب ،و
مکناتن نماینده انگلستان امضا شده که مناطق
وسیعی به رنجیت سنگ حاکم پنجاب واگذار گردیده
که ذکر نام آن مناطق ،از حوصله این نوشته خارج
است.
معاهده دوستانه قندهار در  2می  2822م.
-1
میان شاه شجاع و مکناتن بعد از تاجپوشی در
قندهار.
معاهده اول جمرود 20 ،مارچ  2822م .میان
-2
سردار غالم حیدر خان پسر امیر دوست دمحم خان و جان
الرنس
معاهده دوم جمرود 2 ،جنوری  2222م .میان
-2
سردار دمحم اعظم خان (پسر امیر دوست دمحم خان) و جان
الرنس.
معاهده گندمک  12می  2822م .میان دمحم یعقوب
-2
خان و کیوناری(.در حضور  18تن سرداران دمحم زایی)
موافقتنامه معروف دیورند  21نوامبر  2822م،
-2
میان عبدالرحمن خان و مارتیمر دیورند.
معاهده دن -حبیب اله یا معاهده «خال»،
-2
میان امیر حبیب اله خان و لویس دن.
اگست  2222م،
معاهده صلح راولپندی 8
-8
میان علی احمد خان و هملتن گرانت.
معاهده «کابل»  21نوامبر  2212م میان
-2
مرحوم محمود طرزی و هنری دابس.
ارسال مکتوب رسمی از سوی سردار شاه ولی
-20
خان سفیر و وزیر مختار افغانی در لندن عنوانی
آرتر اندیرسن ،وزیر خارجه ی انگلستان در تایید
و تصدیق معاهده دیورند.
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مذاکره و تعهد سردار نجیب اله خان ،با
-22
ظفرهللا خان ،وزیر خارجه و «دمحم علی جناح» ،در رابطه
به تایید سرحد دیورند و تشکیل دولت پاکستان ،در
قلمرو موجود (آن سوی سرحد دیورند).
همچنان چندین تعهد شفاهی
درین نوشته نمی گنجند.

دیگر

که

تفصیل

همه

همه معاهدات فوق در مورد واگذاری سرزمین هایی
است که در آن سوی سرحد دیورند امروزی قرار
آن ها ،دو معاهده یکی معاهده
دارند .از جمله
الهور  12(،جون  2828م) و دیگری
سه جانبه
1893م) «مادر»
موافقتنامه دیورند 21( ،نوامبر
دیگر معاهدات هستند که ،هر کدام پنچ معاهده
دیگر را در تصدیق و تایید خود دارند( .برای به
دست آوردن اطالعات کامل به کتاب «دوسوی دیورند :
باتالق تاریخ معاصر» مراجعه شود).
دولت های حاکم ،اشخاص و محافل سیاسی یی که شش
دهه می شود ،ادعای پشتونستان دارند ،باید
بدانند که نادارترین  ،بیچاره ترین و رنجیده
ترین مردم مظلوم جهان را  -که پس از قرن ها
استبداد قبیله یی به ویژه سه دهه جنگ ،در
مانده ،سرخورده و ناتوان شده ،در حال حاضر
استقالل سیاسی ،اقتصادی و نظامی خویش را از دست
داده ،تابع کمک های خارجی هستند و امنیت کشور
خویش را از خارجی ها گدایی می کنند ،به خاطر
«پشتونستان خیالی» در چندین جهت می جنگانند.
داکتر کنراد شیتر نوشته است:
هنوز حتا در پایان جنگ دوم افغان و انگلیس در
سال  2822به هیچ رو روشن نبود که کدامین دولتی
به نام «افغانستان» به وجود خواهد آمد یا خیر.
در آن هنگام ،نیروهای بریتانیایی قندهار را در
کنترل داشتند ،در حالی که بقیه کشور زیر فرمان
سران با هم رقیب قبایل بود.
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در این هنگام در پارلمان بریتانیا جر و بحث های
داغی بر سر آینده افغانستان روان بود که چگونه
خواهد بود (نگاه شود به  :وارتان گریگوریان
 :)2222لرد سالیسبوری بر آن بود که بهتر است
منطقه به چند گستره کوچک ملک الطوایفی تقسیم
شود .بانو (لیدی) بالفور(  ) Balfourپیشنهاد کرد
که در پهلوی افغانستان یک کشور دیگر که خانات
هرات ،مرو و بلخ را در بگیرد ،تشکیل گردد.
محافظه کاران حاکم ،در مجلس عوام هوادار آن
بودند که هرات را به پارس واگذار شوند ،قندهار
زیر کنترل بریتانیای کبیر بماند و سرزمین های
پیرامون کابل برای افغان ها داده شود .سر
انجام ،با روی کار آمدن لیبرال ها در 2880راه به
سوی ایجاد یک کشور نیمه مستقل دوست انگلیس-
«افغانستان» هموار گردید که چونان گستره حایل
میان پارس ،روسیه و هند بریتانیایی به میان
آمد.
فرمان «امیر
«امارت افغانستان» ،که دیگر زیر
آهنین» -عبدالرحمان خان به دنیا آمده بود،
دارای محدوده یی همانند با محدوده گستره کنونی
بود .سنگ بنا و شالوده تشکیل دولت افغانستان
تثبیت مرزهای قلمرو آن در سال های  2882و 2822
از سوی دولت استعماری هند بریتانیایی و روسیه
گذاشته شد .به سخن دیگر ،دولت افغانستان در گام
نخست با مرز بندی های ارضی [در سیمای یک گستره
حایل-گ ].زاییده شد و پا به گیتی گذاشت ،نه به
خاطر این که دولتی ایجاد گردد و یا این که
اراده ملی یی برای ایجاد چنین دولتی [از سوی
خود مرم این کشور-گ ].موجود بوده باشد( .نگاه
شود به شیتر »)1002

به هر رو ،من در این جا به گفتار خود پایان می
دهم .اما با توجه به این که مساله بسیار پیچیده
و حساس است ،وعده می سپارم که در آینده کتاب
مفصلی در زمینه بنویسم و به قول معروف:
« گر بود عمر ببینیم به پیکار دگر».
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پیوست ها

پروفیسور داکتر الکساندر کنیازیف
افغانستان معاصر :چگونگي پدید آیي
پیرامون تاریخ رخنه دو امپراتوري روسیه تزاري و
بریتانیاي کبیر در سده نوزدهم در آسیاي میانه
«به پیشواز» همدیگر ،به پیمانه چشمگیري روشني
افگنده شده است .به گونه یي که روشن است،
امپراتوري بریتانیا در پی تامین امنیت مستعمره
خود ،هند« -مروارید» دیهیم پادشاهي بریتانیا
بود که به پیمانه بزرگي ،این موضوع ،هدف
استراتیژیک گسترش تاثیر بریتانیاي کبیر در محور
شمال باختري هند بریتانیایي ،بوده است.
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بیستم،
سده
اوایل
نزدهم–
سده
جریان
در
بریتانیاي کبیر با تالش به خاطر پهن ساختن نفوذ
خود در راه هاي منتهي به هند ،سه جنگ را در
برابر افغانستان به راه انداخت .در روند گسترش
مناسبات انگلیس و افغانستان در اواخر سده
نزدهم ،مرز شمال باختري متصرفات انگلیس در هند
تعیین گردید .در نتیجه سازشنامه امضاء شده به
تاریخ  21نوامبر  2822میان امیر افغانستان-
عبدالرحمان خان و نماینده بریتانیا -دیورند ،خط
هند
میان
مرز
چونان
«دیورند»
نامنهاد
بریتانیایي و افغانستان پذیرفته شد که کنون مرز
میان افغانستان و پاکستان را مي سازد.
پس از تالش هاي نافرجام لشکرکشي روسیه به هند-
سازمان یافته از سوي قزاق92هاي دن به سال ،2802
(در پیوند با اتحاد فرانسه و روسیه در هنگام
امپراتوري پل (پاول) ) ،امپراتوري روسیه تنها
در میانه هاي سده نزدهم به گونه نهایي به
مرزهاي افغانستان رسید .پس از یک رشته شکست ها،
امارت بخارا و خان نشین هاي خوقند و خیوه زیر
خراجگزاري)
و
(باجگزاري
وسالي
وابستگي
امپراتوري روسیه در آمدند .به سال  2882در نتیجه
یورش بر گیوک تپه از سوي سپاهیان جنرال
اسکوبیلف ،سرزمین هاي ترکمن نشین نیز سرانجام
به امپراتوري روسیه پیوستند.
این گونه ،مرز پیشروي اعظمي امپراتوري روسیه در
محور جنوب ریخت یافت .با پیشروي بیشتر به سوي
جنوب ،امکان برخورد منافع امپراتوري هاي روسیه
و بریتانیاي کبیر )که سر برخورد گسترده با
یکدیگر در شرایط واکنش بیخي محتمل در افغانستان
و ایران نداشتند) ،مي رفت .برپایي کنترل بر
ایران و افغانستان در آن برهه براي هر دو
امپراتوري مستعمراتي از دیدگاه اقتصادي سودمند
و از دیدگاه سیاسي موثر نبود .سر انجام ،همانا
 .92در اصل کازاک (با قزاق ها -شهروندان کشور قزاقستان
اشتباه گرفته نشود) -سپاهیان شبه نظامي (ملیشیا) که
خاستگاه ایشان منطقه رود دن در جنوب روسیه است-.گ.
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واقعیت هاي جدید جیوپولیتیک در آسیاي میانه
مرتبط با رویارویي دو امپراتوري مستعمراتي ،به
پیمانه بزرگی استاتوس مستقل افغانستان و ایران
را با پایان سده نوزدهم از پیش تعیین نمودند.
در آن برهه از تاریخ ،افغانستان چونان کشور
حایلي بود که گستره هاي زیر کنترل از سوي
امپراتوري هاي روسیه و بریتانیا را از هم جدا
مي کرد .استاتوس حایل (بوفر) افغانستان در
سرانجام از پیش تعیین گردیده بود که ناشي از
توازن منافع میان سان پتر بورگ و لندن در آسیاي
میانه بود .این کمپرومایس با سازشنامه هاي سال
هاي  2822و  2882روس و انگلیس از پشتوانه هاي
حقوقي برخوردار گردید .در واقع ،بر پایه این
سازشنامه ها ،مرزهاي شمالي و شمال باختري
افغانستان با سرزمین هاي زیر کنترل روسیه در
آسیاي میانه ،تثبیت گردید .در حالي که خط
دیورند مرزهاي جنوبي و جنوب خاوري کشور را از
گستره هند بریتانیایي ،جدا مي کرد.
خط دیورند ،بسیاري از قبایل پشتون را در گستره
هند -بیرون از مرزهاي افغانستان -جایي که آن ها
در استان مرزي شمال باختري در اکثریت بودند،
ماند 93.در عین حال ،موافقتنامه سال هاي  2822و
 2882روس و انگلیس به افغان ها (پشتون ها) اجازه
داد تا به گونه نهایي در ترکستان افغاني
نامنهاد (که در شمال رشته کوه هاي هندوکش در
این سوي گردنه سالنگ -جایي که تا این هنگام
واحدهاي گوناگون مستقل یا نیمه مستقل فیودالي
مانند خان نشین ازبیکي میمنه ،خان نشین کندز و
بیک نشین هاي هزاره و [میر نشین بدخشان-گ].
موجود بود) ،تحکیم یابند .شماري از استان هاي
بخش هاي مرکزي و شمالي کشور به گونه نهایي تنها
در پایان سده نزدهم پس از امضاي سازشنامه هاي
روس و انگلیس به «افغانستان» وصل گردیدند .براي
مثال ،هزاره جات (هزارستان) ،که در شمال باختري
کابل در مرکز کشور موقعیت دارد ،به گونه نهایي
 .93در واقع دو نیم کرد-.گ.
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به سال  2822و نورستان به سال  2822به گونه نهایي
از سوي پشتون ها تسخیر گردید.
شمال
تباري
نقشه
فتوحات،
این
پیامد
در
افغانستان به گونه چشمگیري دگرگون گردید .حکومت
افغانستان مشي نقل دادن پشتون تباران را به
شمال پیش گرفت .براي مثال؛ زمین ها در شمال
براي اسکان پشتون هایي واگذار گردید که ناگزیر
بودند ساحاتي را که به بریتانیاي کبیر پس از
تثبیت مرز در امتداد خط دیورند تعلق گرفته بود؛
ترک گویند .این گونه ،به سال  2201پشتون هایي از
عشیره کاکر در استان شمال باختري مرزي هند
بریتانیایي از سوي عبدالرحمان خان به هزارستان
کوهستاني اسکان داده شدند .در کل ،براي مثال،
در روند سده نوزدهم سرزمین هاي هزاره نشین ،در
شمال و مرکز کشور ،در نتیجه فشار از سوي پشتون
ها از  220هزار کیلومتر مربع به  200هزار
کیلومتر مربع کاهش یافت .روي هم رفته ،در پایان
سده نزدهم و اوایل سده بیستم  21هزار خانوار
پشتون تبار به ترکستان افغاني کوچ داده شدند.
کشور مستقل افغانستان در سیماي کنوني ،به گونه
نهایي در چهارچوب آن میزان استقالل و مسوولیت که
براي برپایی توازن منافع امپراتوري هاي روسیه و
بریتانیا ،براي آن سپرده شد ،در منطقه تشکل
یافت .به پیمانه بسیاري ،پشتون ها باخت هاي
سیاسي و سرزمیني خود را در جنوب خاوري -جایي که
در زمین هاي تاریخي پشتون ها اداره مستعمراتي
بریتانیایي تثبیت گردید ،عمال با بردهاي سرزمیني
و سیاسي در شمال هندوکش جبران نمودند.
در سر انجام ،واقعیت هاي تاریخي اواخر سده
نوزدهم تا همین اکنون تاثیر بالفصل خود را بر
وضعیت معاصر در درون افغانستان بر جا مي گذارد.
براي مثال؛ ائتالف ضد طالبان که بیشتر سازمان
هاي سیاسي اقلیت هاي تباري و مذهبي را که روي
هم رفته ،همو در گستره ترکستان افغاني و
هزارستان مستقر بودند ،با هم پیوند مي داد .در
حالي که جنبش طالبان بیشتر پشتون تبار ،بر آن
253

ها با تمایل براي احیاي کشور واحد در چهارچوب
مرزهاي تعیین شده در اواخر سده نوزدهم با
و
روسیه
هاي
امپراتوري
منافع
کمپرومایس
بریتانیا ،فشار مي آوردند.
در میان پیامدهاي مهم سامانه نو جیوپولیتیک در
منطقه ،مي توان همچنان برهم خوردن سنت هاي
تاریخي مناسبات سیاسي در خط آسیاي میانه -هند
از راه گستره افغانستان را شمرد .کشورهاي
مسلمان و هندوي منطقه آسیاي میانه و هند ،با از
دست دادن استقالل سیاسي در روند وابستگي
استعماري سده نزدهم ، ،ابتکار سیاسي را نیز از
دست دادند .در عین حال ،شرایط نو مناسبات سیاسي
در منطقه آسیاي میانه ،مقارن با اواخر سده
نزدهم ،تاثیر چشمگیري بر مناسبات اقتصادي و
اجتماعي جماعات سنتي منطقه بر جا نگذاشتند.
روشن است که در هند بریتانیایي و در جماعات
آسیاي میانه که زیر کنترل امپراتوري روسیه
بودند ،میزان باالی خودمختاري واحدهاي دولتي
وسالي -سردار نشین هاي حیدر آباد و کشمیر در
هند بریتانیایي ،امارت بخارا و خان نشین خیوه
در آسیاي میانه روسیه موجود بود.
اداره مستعمراتي ترجیح مي داد در اصول سازماني
جوامع سنتي هند و آسیاي میانه مداخله نکند و به
اصل کنترل بیرون از سیستم تکیه مي زد .همین
گونه ،برقراري اداره هاي مستعمراتي از سوي
امپراتوري هاي روسیه و بریتانیا ،منجر به
دگرگوني هاي سیستمي در تشکیالت جوامع سنتي آسیاي
میانه و هند نگردید .به همین پیمانه ،تماس هاي
پویاي بازرگاني -اقتصادي ادامه مي یافت.
حضور امپراتوري هاي روسیه و بریتانیا ،با همه
پیامدهاي منفي از دست دادن استقالل سیاسي براي
جوامع آسیاي میانه و هند ،منجر به دگرگوني هایي
معیني در شیوه زندگاني توده هاي باشنده این
سرزمین ها گردید .بریتانیاي کبیر و روسیه مقارن
با اواخر سده نزدهم ،از کشورهاي بیشتر توسعه
یافته از دیدگاه اقتصادي عصر بودند .روشن است
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که تحقق منافع آن ها در روند اداره مستعمراتي،
مستلزم دست کم تامین حد اقل توسعه الزم زیرساخت
ها در سرزمین هاي زیر کنترل بود .این بیشتر به
ساختن راه آهن ،ایجاد پست ،تلگراف ،بانک ها و
 ....ربط مي گرفت .همه این نو آوري ها ،در گام
نخست ،متوجه نیازمندي هاي اداره مستعمراتي بوده
یا ناشي از سودمندي عملي بودند .براي مثال؛ با
توجه به بعد فاصله ها در امپراتوري روسیه ،براي
تحکیم حضور روسیه در منطقه ،راه آهن اورنبورگ-
تاشکنت و نیز راه آهن ماوراي قفقاز اهمیت
استراتیژیک داشت.
بي تردید ،بیشترینه این نوآوري ها براي برآوردن
نیازهاي اداره مستعمراتي و باشندگان اروپایي که
در آن سرزمین ها حضور داشتند ،بود که به گونه
مستقیم به شیوه زندگاني جوامع سنتي منطقه سر و
کار نداشت .با این هم ،دگرگوني هاي معین مدني
در زندگي جامعه سنتي مستعمرات هر چه بود ،رخ
داد .در گام نخست ،این مرتبط بود با آن که
زیرساخت ایجاد شونده به هر رو ،در گستره
جغرافیایي آسیاي میانه و هند قرار داشت و پس از
رفتن امپراتوري هاي مستعمراتي بر جا مي ماند.
براي نمونه ،اصول اساسي سیستم آموزش ایجاد شده
از سوي انگلیسي ها در هند بریتانیایي ،در گام
نخست ،براي آسان سازي اداره آن تا همین اکنون
(روشن است با ویرایش هایي) در جمهوري هاي هند و
پاکستان نافذ است« .هنوز به سال  2822گورنر
جنرال ماکولي ،در هند رفرم آموزشي را برای
آماده سازي کادرها براي اداره مستعمراتي از جمع
خود هندي ها پیاده کرد و از آنان یک الیه فرعي
با خون و رنگ پوست هندي و روحیات و طرز تفکر
انگلیسي ،ایجاد کرد .با پویایي در این راستا،
انگلیسي ها در هند به سال  2822سه نخستین
دانشگاه ها را گشایش دادند -در کلکته ،بمبي و
مدارس.
به زودي پس از وصل شدن گستره شمال باختري هند
با باشندگان پشتون هاي خاوري آن به هند
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بریتانیایي (با امضاي توافقنامه  2822از سوي
دیورند و عبدالرحمان خان) در این جا نیز
دگرگوني هاي همانندي آغاز گردید .هنوز «در 2222
در ایالت مرزي شمال باختري هند بریتانیایي 222
مکتب که هر آن ها  21هزار شاگرد سرگرم آموزش
بودند 80 ،بیمارستان و درمانگاه ،ده چاپخانه و
سه روزنامه کار مي کرد .به سال  2222در شهر
پیشاور -مرکز اداري ایالت شمال باختري مرزي که
باشندگان آن بیشتر پشتون تباران اند ،کالج
اسالمي ایجاد گردید که در آتیه به دانشگاه
پیشاور تحول یافت.
دگرگوني ها در گستره ایالت مرزي شمال باختري،
درست همانند دیگر استان ها در بخش باختري هند
بریتانیایي در بخش هاي زیر ساخت ،آموزش و توسعه
صنعتي در سال هاي حاکمیت بریتانیا ،فصل معیني
را براي کشور نو مستقل پاکستان گشودند .حال آن
که ،در افغانستان مستقل ،پس از چندین دهه
مدرنیزاسیون از سوي کابل ،در آستانه کودتاي
اپریل 2228براي پانزده میلیون باشنده کشور 2282
مکتب و  22بیمارستان ،بود .شمار پزشکان به 2220
نفر مي رسید .یعني تقریبا براي هر ده هزار نفر
باشنده کشور یک داکتر .هنوز در آغاز سده بیستم،
افغانستان مستقل آشکارا در توسعه نظام آموزشي،
ترابری و زیرساخت ،از گستره پشتون نشین استان
مرزي شمال باختري هند بریتانیایي ،عقب مانده
بود .این امر ،نقش فیصله کننده یي در دادن به
آن ارجحیت بازي نمود که در آتیه پس از رفتن
انگلیسي ها از هند؛ نخبگان پشتون هاي خاوري
استان مرزي شمال باختري ،به ماندن در چهارچوب
کشور نو مستقل پاکستان راي دادند.
به هر رو ،استاتوس حایل بودن افغانستان (که در
نتیجه کمپرومایس منافع امپراتوري هاي روسیه
تزاري و هند بریتانیایي به دست آمده بود) ،با
آن که تا جایي شالوده عقب ماندگي این کشور را
در عرصه زیرساخت در مقایسه با سرزمین هاي
همسایه زیر اداره بریتانیا و روسیه ریخت ،به
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این کشور اجازه داد استقالل سیاسي خود را حفظ
نماید.

پروفیسور داکتر الکساندر کنیازیف
قدرت هاي بزرگ
و
94
مساله تباري[اتنیکي] در افغانستان
پس از جنگ هاي ضد انگلیسي نیمه دوم سده نزدهم
در افغانستان ،حاکمیتي که به قبایل کوچرو
(کوچي) یکي از گروه هاي تباري [کشور] – پشتون
ها تکیه داشت ،بر جا ماند .پیش از تهاجم انگلیس
به افغانستان ،در این جا حاکمیت سیاسي به دست
حلقات محدود نخبگان پشتون بود که با مناطق
زمیندار تاجیک جسته و گریخته درگیر کشاکش هاي
پیوسته بودند  -درست مانند آسیاي میانه که
مقارن این زمان به روسیه پیوسته بود .انگلیسي
که در وضعي نبودند که مقاومت پشتون ها را
ها
در نبردهاي رور در رو در هم بشکنند ،عمال به
پشتون ها امکان دادند تا سلطه خود را بر سایر
گروه هاي تباري (با به رسمیت شناختن سلطه آنان
بر این مناطق) در ازاي خودداري از پیشبرد سیاست
خارجي ضد انگلیسي؛ قایم نمایند.

 ( . 94برگرفته از کتاب « :جنگ افغانستان و اسالم
رادیکال در آسیاي میانه») – صفحات )222-212
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از سوي دیگر ،امپراتوري روسیه نیز در این برهه
در حل مساله افغانستان به سود پشتون ها ،ذینفع
از کار برآمد .بیشتیرین زمینداران در آسیاي
میانه و افغانستان در این هنگام تاجیک ها بودند
و همو تاجیک ها -یگانه توده بزرگ پارسي زبان در
تهران
به سوي
منطقه بودند که به گونه سنتي
روس ها و
گرایش داشتند .در آستانه تهاجم
انگلیسي ها به آسیاي میانه ،همو تاجیک ها در
این جا نخبگان فرهنگي و سیاسي را مي ساختند.
همانا فرمانروایان [بومي] تاجیک با پویایي در
برابر گستره جویي روس ها در آسیاي میانه مقاومت
و ایستادگي مي کردند .تاجیک ها در بخارا ،خیوه،
و خوقند فرمانروایي مي کردند 95و زبان آن ها
زبان رسمي و ادبي این دولت ها و توده هاي بومي
بود.
روسیه و انگلیس با تثبیت و تعیین مرزهاي شمالي
افغانستان [ امتیازات] زیر را به دست آوردند:
یک متحد داخلي در افغانستان در سیماي پشتون
هاي کوچرو که بدون یاري اروپاییان نمي توانستند
سلطه خود را بر زمینداران با فرهنگ تر و دارا
پشتون ها
تر [تاجیک ها] پهن نمایند ،یافتند.
در مناسبات خصمانه با هیچ یک از امپراتوري هاي
اروپایي ذینفع نبودند؛ چون پیکار با هر یک از
آنان ،از دست رفتن قدرت در افغانستان و بازگشت
آنان به [سرزمین] دشت هاي بیاباني [شان] را در
پي داشت.
افغانستان به یک گستره سیاسي بي طرف
پوشالي(بوفر) میان هند بریتانیایي و آسیاي
عین حال ،کشاکش
میانه روسي مبدل گردید .در
میان انگلیس و روسیه بر سر تبت [نیز] پایان
یافت.
روسیه و پشتون ها سرزمین تاجیک ها را میان
خود تقریبا برابرانه تقسیم کردند و کنون دیگر
 .95در این جا منظور از دودمان هاي فرمانروایان ترک
تبار مانند منغیت ها در بخارا ،قون گرادها در خیوه و
مینگ ها در خوقند نه ،بل هسته هاي اصلي نخبگان است [که
بیشتر تاجیک تبار بودند].
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افغانستان باثبات ،زیر حاکمیت پشتون ها براي
مسکو ،کنترل بر پامیري هاي تاجیکستان را از هر
دو سو تضمین نمود.
با این گونه تقسیم تاجیک ها ،روسیه از هرگونه
تالش براي رستاخیز (رنسانس) «تاجیکستان بزرگ»
بیمه بود.
 روسیه امکان یافت تا براي پدید آوردن نخبگاننو در آسیاي میانه [این بار] نه از میان تاجیک
هاي پارسي زبان ،بل از میان ترک تباران (که بي
طرفي استبلشمنت را در گستره جویي در محور بسیار
مبرم (اکتوئل) در آن هنگام براي مسکو« -محور
ایران» تامین مي کردند) ،زمینه سازي کند.
نمي توان گفت که نظام برتري تباري -سیاسي پشتون
ها که به آن پیمانه براي قدرت هاي بزرگ پذیرا
بود (و در عین حال به پیمانه بسیار مساله
امروزین افغانستان را از پیش پرداز مي کرد)
ناخشنودي ازبیک ها ،تاجیک ها ،ترکمن ها ،هزاره
ها ،بلوچ ها و دیگران را برنینگیخت که طبیعي
است همواره خود را هنگام تقسیم قدرت آزرده مي
پنداشتند .چندین بار این ناخشنودي به خیزش هاي
آشکار مبدل گردید (به گونه نمونه؛ خیزش هزاره
ها در اخیر سده نزدهم) که از سوي دولت کابل
سرکوب گردید .مگر همچنان آمیزش پیوسته تبارها
حیثیت فاکتور ثبات را مي گرفت .به ویژه در میان
نخبگان افغان که هنوز در سده گذشته بیشتر هویت
خود را نه با تبار ،بل با محل زندگي دایمي خود
باز مي شناختند[ 96براي نمونه :خوستي ،قندهاري،

کنري ،بهسودي ،کابلي ،مزاري ،هراتي،
و
پنجشیري
بدخشي،
فراهي،
هراتي،
گزارنده].

زابلي،
-....

این روندها در دو سده اخیر -نزدهم و بیستم،
زمینه ساز ریختیابي گستره سرزمیني(لندشافت)
پولیتیک)
سیاسي(اتنو
تباري-
پیچیده
بسیار
 . 96آ .ماالشنکو« ،جنبش طالبان :هنوز زود است نتیجه
گیري ننماییم //مجله «آسیاي میانه و قفقاز» ،استکهلم،
 2222شماره ،)2 ( 2ص22
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گردیدند که به سنجش نگرفتن باریکي هاي آن– براي
نمونه ،فاکت بود و باش بخش بزرگي از باشندگان
پشتونتبار پارسي گو (دري زبان) در استان هاي
باختري و شمال باختري افغانستان که به همین
دلیل به اشتباه تاجیک پنداشته مي شوند -امروزه
جستجوي مکانیزم موثر حل و فصل سیاسي را دشوار
97
مي سازد.
این گونه ،توازن تباري– سیاسي دینامیکي (شکل
گرفته در مرزهاي سده هاي نزدهم -بیستم) ،با
کاربرد مدل برتري یابي (دومیناسیون) هژمونستي
در تباني با مکانیزم هاي طبیعي تثبیت شده
تاریخي همگرایي و همگونسازي (اسیمیالسیون) که
زمینه را براي زدایش پیوسته تضادهاي قبیله یي و
تباري در روند مدرنیزاسیون دولت ملي افغانستان
98
فراهم نمود ،تامین مي شد.
دگردیسي هاي جهانگیر (گلوبال) در نقشه سیاسي
جهان ،مربوط به جنگ جهاني اول ،انقالب اکتبر و
شکست روسیه ترازي ،به سخن دیگر ،دگرگوني هاي
بنیادي آرایش نیروهاي خارجي– ضربات جدیي بر این
مکانیزم باریک دروني سیاسي ثبات در جامعه
افغانستان زدند .سال هاي دهه هاي  2220 -2210سده
بیستم ،نقشه تباري-سیاسي افغانستان را به گونه
چشمگیري با «مارش پیروزمندانه دولت شوروي» به
 .97همزمان( ،هرچند نه به پیمانه آن چنان گسترده)،
پراتیک کوچدهي باشندگان غیر پشتون به سرزمین هاي سنتي
بود و باش پشتون ها دیده مي شد .یکي از اهداف مشي
کوچدهي غیر پشتون ها [به سرزمین هاي پشتون نشین -گ].
همچنان همگون سازي (اسیمیالسیون) آن ها با پشتون ها
بود .براي نمونه :بخشي از تاجیک هاي وادي هاي ننگرهار
و کنر ،با از دست دادن زبان و پذیرفتن نام هاي قبیله
شدند .برگرفته
یي عشایر پشتون پیراموني« ،پشتونیزه»
از  :دمحم شاه یف ،آر« .تاجیک هاي افغانستان در عصر
«نشریه اوچرک هاي تاریخ ،اقتصاد و فرهنگ
جدید»،
مادي» ،شهر دوشنبه ،2222 ،ص12 .
 . 98تورونوک س .عبادي .ح ،.منازعه افغانستان:
پیمایش هاي اجتماعي -سیاسي //آسیاي میانه و قفقاز-
استکهلمURL:Http://www.ca-c.org/journal/10_1997/st_turonok.shtml ،
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سوي آسیاي میانه دگرگون ساختند [که در اثر این
مارش] چندین صد هزار از باشندگان اصلي آسیاي
میانه :تاجیک ها ،ازبیک ها و ترکمن ها را
ناگزیر ساخت نجات خویش را در آن سوي رود پنج و
آمو [ در سرزمین هاي جنوب] جستجو نمایند.
توازن تباري -سیاسي در پایان سده بیستم در
هنگامه کوتاهمدت (نه بي پشتیباني انگلیسي ها در
چهارچوب رویارویي با روسیه شوروي) یعني به قدرت
رسانیدن امیر حبیب هللا تاجیک (بچه سقاءو) در کابل
برهم خورد .در آن هنگام ،در اواخر سال هاي دهه
بیست و آغاز سال هاي دهه سي سده بیستم ،عدم
تمرکز قدرت ،افغانستان را در آستانه فروپاشي
قرار داد .براي نمونه ،اندیشه ایجاد دولتي
مستقل در شمال افغانستان با مرز در امتداد خط
هندوکش به رهبري امیر پیشین بخارا پدید آمد .در
پیاده ساختن این اندیشه ،امیدهاي بزرگي به
سرکرده باسماچي هاي ازبیک -ابراهیم بیک لقي–
گریزي از آسیاي میانه بسته بودند .ابراهیم بیک
ازبیک ها و هم به دیگر
فراخوان هایي هم به
مهاجران آمده از از آسیاي میانه و نیز باشندگان
افغانستان داشت– «پشتون ها را رانده و کشور را
آزاد سازید!» .این ماجراجویي ابراهیم بیک ،منجر
به تشدید تنش هاي تازهء مناسبات تباري نه تنها
میان پشتون ها و غیر پشتون ها؛ بل نیز همچنان
99
میان ازبیک ها و هزاره ها در شمال کشور گردید.
سرکوب آتیه نیروهاي امیر تاجیک -حبیب هللا (بچه
سقاءو) و روي کار آمدن خاندان شاهي پشتوني که
تا  2222بر کشور فرمانروایي نمودند،
از 2212
لرزان ثبات تباري -سیاسي را
مکانیزم هاي
بازسازي نمودند.
پس از پدید آیي شوروي ،سیاست مسکو در منطقه به
گونه اصولي تغییر نکرد .برعکس ،گرایش هایي ریخت
 . 99اسکندرف ،ک« ،.تاثیر بحران افغانستان بر اوضاع
تاجیکستان»  « ،مجله آسیاي میانه و قفقاز ،استکهلم،
URL:Http://www.ca-c.org/journal/13_1997/st_skandar.shtml
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یافته در گذشته ،ادامه منطقي یافتند .حاکمیت در
بخارا ،خیوه و خوقند به دست نخبگان سیاسي ترک
وابسته به مسکو ،افتاد .افزون بر آن ،در روند
مبارزه با باسماچي ها ،حکومت شوروي مناسبات
ویژه و نزدیکتري با رهبري پشتون افغانستان
(امان هللا خان) بر قرار نمود و به وي جنگ افزار و
وسایل فرستاد .همانا افغانستان دوره فرمانروایي
امان هللا ،نخستین کشوري بود که با روسیه شوروي
مناسبات دیپلماتیک برقرار نمود.
پارچه سازي تباري– گستره یي پیاده شده در آسیاي
میانه شوروي ،ادامه تقسیم سرزمین هاي پرجمعیت
تاجیک نشین را در پي داشت .گذشته ازاین ،از
فرهنگ تاجیکي ،مراکز سنتي فرهنگي و انتلکتوئل
آن که بر شالوده آن مراکز ،زبان ادبي تاجیکي و
فرهنگ عمومي ملي تاجیک ها شکل مي گرفت ،جدا
گردیده و بریده شدند .مراکز اصلي فرهنگي تاجیک
ها– بخارا و سمرقند به گستره ازبیکستان شامل
ساخته شدند .تاجیک هاي بومي [باشنده ازبیکستان]
(که کنون شمار آنان نزدیک به دو میلیون نفر مي
رسد -شمار کل تاجیک ها بیش از ده میلیون نفر
101
است) 100رسما به نام ازبیک ثبت نام شدند.
نخبگان سیاسي ازبیکستان بر شالوده شهر تاشکنت
که تکیه گاه ارتش تزاري در منطقه شمرده مي شد،
شکل گرفتند .در گذشته ،پس از  2222قبایل کوچرو
ازبیک در نزدیکي تاشکنت جا گرفته بودند .به
نوبه خود ،حتا باشندگان سنتي زمیندار ازبیک که
در کنار تاجیک ها در وادي فرغانه و نیز در
مناطق بخارا و سمرقند بود و باش داشتند ،با بي
مهري نخبگان تاشکنت روبرو گردیدند .دره فرغانه-
جایي که چندین سده به دلیل فعالیت هاي فرهنگي،
ایدیولوژیک و سیاسي تاجیک هاي بومي ،گرایش هاي
 . 100بر پایه آمار سال 1000
 . 101براي به دست آوردن آگاهي هاي بیشتر نگاه شود به:
ماسف ،آر« ،.تاریخ تبر تقسیم [تاجیکستان]  ،دوشنبه،
[انتشارات عرفان] 2222 ،؛ و نیز ماسف ،آر« ،.تاجیک ها:
راندن ها و همگونسازي ها» ،دوشنبه. 1002 ،
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نیرومند اسالمي -بنیادگرایي موجود بود ،منطقه یي
گردید که نخبگان آن از سوي دولت شوروي چونان
نخبگان کمتر مورد اعتماد نسبت به نخبگان تاشکنت
نگریسته مي شد.
وادي [فرغانه] را میان جمهوري هاي ازبیکستان،
تاجیکستان و قرغزستان شوروي تقسیم نمودند .ثبات
حد اقل قرغزستان و ازبیکستان با عناصر ترکي
آنان دیگر مستقیما مرتبط بود با سرکوب جنبش
اسالمیستي و تاجیکي در وادي فرغانه .در جمهوري
تاجیکستان شوروي ،همچنان در زمینه خنثي سازي
جنبش اسالمي تاجیکستان کارهایي انجام شد که
نتایج آن تقریبا چنین به نظر مي رسد:
نواحي
در چهارچوب اداري تاجیکستان بیشتر
یي ماندند که براي جوامع با سنت هاي ملي تاجیکي
اهمیت درجه دو داشتند .در واقع ،تاجیک هاي
شوروي بدون مرکز انتي گراسیوني (همگرایي) خودي
ماندند و چنین شد که خود را چونان مجموعه یي از
[پاره] فرهنگ هاي از هم گسیخته منطقه یي :خجند،
پامیر ،قره تگین جنوبي ،قیصار ،کوالب تصور
102
نمایند
قدرت در تاجیکستان ،یکسره به نخبگان منطقه
لینن آباد (خجند یا خجنت) -واقع در دره فرغانه،
سپرده شد که در سال هاي حکومت شوروي زیر تاثیر
برتر تاشکنت بود .منطقه لنین آباد(خجند) را
رشته کوه ها از پیکره بزرگ تاجیکستان جدا مي
کند و اقتصاد منطقه ،همه ارتباطات و مواصالت آن
به ازبیکستان گرایش دارد.
ساختار نا استوار سیاسي تاجیکستان براي مسکو بس
سودمند بود[ ،چون ،همو ،همین گونه ساختار «بي
شیرازه»] تضمین مهمي بود از گرایش دوباره
باشندگان آسیاي میانه به سوي اسالم (که عمده
ترین باورمندان آن تاجیک ها شمرده مي شدند) از
هر گونه تالش ها و تمایالت متوجه به رستاوراسیون
(احیاي) «کشوریت» نیرومند یگانه توده داراي سنت
 . 102این فاکتور که در زمان موجودیت شوروي کمتر برجسته
بود ،در سال هاي نود یکي از مهم ترین فاکتورهاي در
روند جنگ داخلي در تاجیکستان گردید/.
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هاي چندین سده یي کشورداري خودي در منطقه که به
همین خاطر بیشتر از دیگر توده هاي بومي از
استاتوس کوو برقرار شده[در منطقه] ،زیانمند شده
بودند.
در سال هاي دهه هفتاد سده بیستم ،آسیاي میانه
با اعمار بندهاي برق آبي عظیم و ذخیره هاي آب،
وارد عصر جدید خود گردید -عصر مبارزه رو در رو
به خاطر کنترل بر منابع آبي منطقه .سیر دریا از
کوه هاي قرغیزستان سرچشمه مي گیرد .سرچشمه هاي
آمو که سراسر ازبیکستان را سیراب مي سازد ،در
تاجیکستان و در خاک افغانستان است .سیستم پدید
آمده تقسیم آب ،نواحي هموار آسیاي میانه را بس
آسیب پذیر نموده است و ثبات سیاسي منطقه در
بستگي مستقیم از کنترل بالفصل بر سر چشمه هاي دو
رودخانه قرار گرفته است.
آنچه مربوط مي گردد به حوضه سیر دریا ،ناآرامي
هاي بزرگ رخ نداد .مگرآنچه مربوط مي گردد به
آمو ،کنترل بر مناطق کوهستاني منطقه که با
باشندگان تاجیک ،براي ازبیک ها که طي سال هاي
حکومت شوروي از یک توده نیمه کوچرو به خلق کبیر
زمیندار مبدل گردیده بودند ،به گونه حیاتي الزمي
بود .این گونه ،طي سال هاي دهه هفتاد ،در محافل
رهبري شوروي اندیشه یي پدید آمد در باره لزوم
استحاله (ترانسفارماسیون) جدي دروني در جامعه
افغانستان و افزایش وابستگي افغانستان از آسیاي
میانه شوروي.
در سال  2222دمحم ظاهر شاه سرنگون گردید .سال هاي
ریاست جمهوري دمحم داوود و در آغاز همچنان انقالب
اپریل  2228توازن واقعي موجود اما شکننده تباري
را در کشور نلرزانیدند .هم داوود و هم تره کي
هر دو پشتون بودند و شاید نفس فاکتور شالوده بس
مهم براي موجودیت دولت -حفظ توازن تباري را در
سنجش داشتند.
با این همه ،در نهایت ،همو تعویض سیماي دولت که
با مداخله نظامي شوروري حمایت مي گردید ،هرم
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سنتي تباري افغانستان را برهم زد .دولت جدید،
با اندیشه هاي انترناسیونالیسم پرولتري وارداتي
از شمال ،خودآگاهي ملي اقلیت هاي تباري
افغانستان را برانگیخت و اصول جدید تشکل نخبگان
حاکم را نه بر نشانه هاي تباري ،بل بر مباني
نشانه هاي ایدئولوژیک پي ریزي کرد .وارد ساختن
بیگانه ایدئولوژیک[در روند شکل دهي
کمپاننت
نخبگان جدید] با مکانیزم هاي هرچند هم شکننده،
مگر با آن هم سنتي و شکل گرفته ثبات تباري-
سیاسي ناسازگار از کار برآمدند .نتیجه این
شگرد ،کانفیگوریشن شگفتي بر انگیز بازآرایي
ساختار سیاسي جامعه گردید -جایي که زیر تاثیر
تحکیم یابي سیاست خارجي اردوگاه هاي متخاصم،
تضادهاي عمقي تباري ،سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و
مذهبي افزایش یافتند.
درست پس از آمدن سپاهیان شوروري ،اپوزیسیون
مسلح افغان که در ظاهر با اندیشه هاي جهاد با
هم متحد شده بودند ،از همان آغاز در شرایط
رقابت حاد گروه ها و رویارویي رهبران که از پیش
امکانات حفظ وحدت سیاسي را در آینده ،ناممکن مي
ساختند ،تشکل یافتند.
این گونه ،در اواخر سال هاي دهه هفتاد بر سر
نخبگان حاکم پشتون افغانستان تهدید از دست دادن
حاکمیت «آویزان» بود .بیهوده نبود که اکثریت
قبایل پشتون (بي چشمداشت به منشاي پشتوني هم
تره کي و هم نجیب) همراه با تاجیک ها شالوده
در برابر ارتش شوروي را مي
مقاومت
[جنبش]
ساختند .همو به همین دلیل ،در افغانستان ،شوروي
ناگزیر گردید جنگ فرسایشي تباهکني را پیش ببرد.
هیچگونه ساختار اجتماعي -سیاسي پایدار نو در
کشور ممکن نبود برپا گردد :پس از پشتون ها،
تاجیک ها از دیدگاه جمعیت دوم هستند .اما شمار
آنان براي نشو و نموي نخبگان جدید حاکمیت به
جاي پشتون ها بسنده نبود .بل حتا [براي شوروي]
– با سنجش وضعیت تاجیک هاي باشنده آن سوي رود
پنج در جمهوري تاجیکستان شوروي ،خطرناک هم بود.
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ازبیک ها در افغانستان کم هستند و در میان آن
ها نیز همچنان رسوبات سیندرم «باسماچي گري» کم
پدید نمي آید .شیعیان که در بخش هاي مرکزي کشور
و در امتداد مرزهاي افغانستان– ایران بود و باش
دارند ،از دیدگاه تباري ناهمگون و پراگنده اند
و روي هم رفته هوادار ایران .تنها چیزي که مي
ماند -کاربرد مشي انترناسیونالیستي سازي بود.
از جمله در ساختارهاي حاکمیت.
همو به خاطر این ،با آن که شاید هم نه آگاهانه،
از دیدگاه سودمندي جیوپولیتیکي ،استراتیژي
نظامي -سیاسي شوروي در روند جنگ افغانستان ،در
نفس خود بي مانند بود .با آن که هم مطلقا خشن:
مادامي که ارتش شوروي «تجاوزات» افغان هاي
[جنبش] مقاومت را که اکثریت آن را پشتون ها مي
ساختند ،بر کشور دفع مي کرد ،در موسسات تحصیالت
عالي شوروي و در صدها کودکستان و پرورشگاه،
فرزندان نخبگان هوادار شووري که بیخی از مردم
خود گسیخته بودند ،آموزش و پرورش مي دیدند.
تنها در کودکستان ها در شوروي بیش از ده هزار
کودک رهبران هوادار شوروي یا فعاالن دولت جدید،
زمان و
برده شده بودند .سرنوشت جنگ را باید
دموگرافي حل مي کرد.
در افغانستان نزدیک به 220هزار سپاهي شوروي
مستقر 103بودند که در بافتار آن تنها چهار تیپ
کماندویي– چترباز شامل بود .بقیه واحدها را
یگان هایي تشکیل مي دادند ،که به پاسباني از
شهرهاي بزرگ ،راه ها و ...سرگرم بودند .همچنان
خلبانان ،توپچي ها ،نشانزن هاي کمین گیر،
پرستاران و پزشکان .شمار این سپاهیان براي
مقابله با روش هاي چریکي پیشبرد نبرد در مناطق
کوهستاني آشکارا بسنده نبود .جداي از آن که به
ارتش دولتي افغانستان اعتماد نبود.
 .103از جمله سی هزار نفر پیوسته به عنوان نیروي ذخیره
در خاک شوروي مستقر بودند که هر چند گاهي در نبرد ها
در افغانستان نظر به ضرورت به کار گرفته مي شدند– .
گزارنده.
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مسکو ،عمال آگاهانه یا نا آگاهانه منازعه را تا
جایي به تاخیر انداخت تا آن که در گام نخست ،هم
در آسیاي میانه برنامه هاي صنعتي سازي به پایان
برسد و هم آب رود خانه هاي شمال به منطقه برسد
و این گونه وابستگي آن را از آمو کمتر بسازد و
و دو دیگر آن که پشتون ها هم یا افغانستان را
ترک بگویند و یا بخش چشمگیر شان از میان برود
تا [شوروي بتواند] تجدید سازمان ساختار تباري-
سیاسي جامعه افغانستان را بر شالوده هاي نو
عملي نمایند .همچنان از سوي رهبري شوروي دي
سنترالیزاسیون (تمرکز زدایي) کشور [در واقع،
تقسیم کشور به چند واحد سیاسي در سیماي دولت
فدرال و یا جمهوري هاي فدرال– گ ].استثناء قرار
104
داده نمي شد.
طي سال هاي جنگ ،بیش از یک میلیون از افغان ها
کشته شدند .پنج میلیون (بیشتر پشتون ها) از
کشور گریختند .جنگ جدا تناسب میان گروه هاي
تباري در کشور را دگرگون ساخت .شاید ،رییس
قبیله بانفوذ پشتنون–
جمهور نجیب هللا – نماینده
احمد زي -با عدم درک این فاکت ،پس از بازگشت
سپاهیان شوروي از افغانستان ،تدبیرهایي را
اتخاذ کرد مبني بر تغییر بافتار تباري نخبگان
حاکم با تالش بازگشت به توازن تباري شکل گرفته
طي سده ها .مگر در اوضاع جدید بي ثباتي و خالي
حاکمیت ،این تالش براي حاکمیت کابل به فاجعه
انجامید :یکي از جنرال هاي موثر در حکومت نجیب-
عبدالرشید دوستم از ازبیک تباران افغانستان که
عمال در آن هنگام فرمانرواي استان هاي شمال
گردیده بود ،نخستین کسي بود که در برابر احیاي
(ریستوراسیون) باالدستي پشتون ها به پا بر

 . 104لیاخفسکي الکساندر ،تراژدي و شهامت افغان ،مسکو،
ص  ( 202-2012این کتاب را گزارنده زیر نام
-2222
«توفان در افغانستان ترجمه نموده و به چاپ رسانیده
است).
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خاست .105سر از آغاز  22فبروري  2282و تقریبا تا
پایان  2222در کشور روندهاي بسیار پیچیده تباري-
سیاسي رخ داد که داراي بار هر چه بیشتر افزایش
تضادها میان پشتون ها و همه دیگر جوامع تباري
بود که موجب آغاز مرحله دیگر منطقي تکامل روند
به قدرت رسیدن جنبش طالبان بر بخش بزرگي از
106
گستره کشور گردید.

پروفیسور داکتر کنراد شیتر -استاد دانشگاه بن
گزارنده به دری :عزیز آریانفر

خط دیورند
گستره مرزی افغانستان و پاکستان
میان
 .105دوبنف ،آ « ،.برخورد تمدن ها سودي ندارد« //مجله
آسیاي میانه و قفقاز»  ،استکهلم ،2222 ،شماره  – )2( 2ص
22-21
 .106جنبش طالبان و به قدرت رسیدن آن ،ربط چنداني به
مساله تباري در کشور ندارد .طالبان بر اساس یک توطیه
روي کار آمدند .البته ،روشن است که با سو
خارجي
استفاده از تنش هاي تباري -گزارنده.
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پشتونستان ،قبایلستان و طالبستان
یادداشت گزارنده :پروفیسور داکتر شیتر -استاد
دانشگاه بن که یکی از بزرگترین کارشناسان
شناخته شده افغانستان و پاکستان در تراز جهانی
است ،در این
و کارشناس برجسته قبایل پشتون
مقاله ،به بیان شیوا و بر پایه روش های علمی و
داوری بی طرفانه به یکی از جنجالی ترین مسایلی
که در دو سده گذشته کشور و مردم ما درگیر آن
بوده و قربانی آن شده اند ،پرداخته است .مطالعه
این مقاله جالب و خواندنی را به همه شیفتگان
تاریخ و سرنوشت کشور توصیه می نماییم.
حاکمیت دولتی به گونه نمادین(سمبولیک) در
محدوده مرز بندی های ارضی تعریف می گردد .از
دیدگاه ظاهری ،مرزها نشان می دهند که یک دولت
یا یک کشور در چه محدوده یی اعمال قدرت و چه
محدوده یی را کنترل می نماید (نگاه شود به :م.
اندرسون .)2222 ،
مرزهای ملی ،از این رو ،کیفیت گستره حاکمیت
دولت را تعیین و در حالت ایده آل ،موجودیت
محدوده معین شده آن را با دقت (به صحت) حتا تا
یک متر ساحه میان دو واحد سیاسی تثبیت می نماید:
این گونه ،یک مرز دولتی ملی ،محدوده های ساحه
هایی را از هم جدا می نماید که در آن ها
باشندگان یک کشور بنا بر سیاست های یک دولت ملی
در حالت ایده آل ،در گستره های مختلف فرهنگی،
اقتصادی ،اداری و سیاسی گرد هم آمده اند (نگاه
شود به :نیومن 1002 :؛ .)1002
از این رو ،از دید هر دو کشوری که در دو سوی
مرزهای دولتی ملی قرار دارند ،با مرزبندی های
دولتی ملی ،همیشه نه تنها مفهوم «خودی» ،بل نیز
«بیگانه» تعریف می گردد (نگاه شود به  :دونان و
ویلسون .)2222
به سخن دیگر ،مرزهای ملی دولتی ،تفاوت های ملی
یی را نشان می دهند که در نظام های مختلف
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اقتصادی ،توسعه یی ،اجتماعی و یا
بازتاب می یابند.

ایدئو لوژیک

با این هم ،مرزهای دولتی ملی ،اغلب نه تنها
از یک دیگر
هویت های مختلف دولت های ملی را
جدا می کنند ،بل همچنین می توانند از طریق
ایدئولوژی های ارضی متفاوت دولت ملی و جریان
های معنوی را جدا از یکدیگر جدا نمایند .نمونه
بارز در زمینه« ،پرده آهنین» [کشیده شده از سوی
اردوگاه
کشورهای
گستره
پیرامون
استالین
جهان
باری
که
است
پیشین-گ].
سوسیالیستی
کمونیستی را از جهان سرمایه داری جدا می کرد.
ناگفته پیداست که هرگاه در مرزهای ملی دگرگونی
هایی رو نما گردد ،سخن بر سر یک پدیده گذرا
نخواهد بود ،بل که بر سر مرزبندی نظم سیاسی
خواهد بود که نشان دهنده آن است که مرزهای ملی
همچنان تا به امروز شالوده پایدار قوانین بین
المللی و نظم سیاسی بین المللی اند .هر چند هم
روند جهانی شدن در دهه های اخیر ،نقش جداکننده
مرزهای ملی را به شدت کمرنگ ساخته است.
این همچنین آشکارا نشان می دهد که در بسیاری از
مناطق جهان ،تباین میان مرزبندی های قانونی بین
المللی و مطالبات کنترل دولتی از یک سو و
رفتارهای روزمره از سوی دیگر ،به شدت نمایان
است .این گونه ،در بسیاری از جاها ،بسته شدن
مرزها و این که با برپا نمودن نرده ها ،دیواره
ها و تاسیسات پاسداری مستحکم ،مرزها را بست،
چونان یک داستان خیالی مانده است .برای مثال،
برپا شده میان امریکا و مکزیک
دژهای مرزبانی
به سختی می تواند حتا در آینده جلو سرازیر شدن و
رخنه هزاران نفر از مهاجران غیر قانونی را به
ایاالت متحده بگیرد (نگاه شود به :هانتس شیل).
چنین چیزی به رغم اعمال رژیم های شدید مرزی ،به
دلیل رخنه پذیری بلند مرزها ،تقریبا برای همه
مرزهای سرزمینی مختص اند.
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اغلب ،آمد و شد از مرزهای بین المللی نسبت به
بخش های مختلف در درون یک کشور بیشتر است.
(نگاه شود به  :باخ  .)2222از این رو ،همواره یک
گستره مرزی چونان یک کلیت در نظر گرفته می شود.
این گونه ،باشندگان هر دو سوی مرزهای ملی دولتی،
بیشتر با یک دیگر مشترکاتی دارند که از دیدگاه
فرهنگی نیرومند بوده و یا از لحاظ چیدمان
اقتصادی در هم تنیده شده است و خود را در یک
داد و ستد و مبادله سریع می یابند -چیزی که می
تواند به طور مستقیم در مناسبات متقابل دولت ها
در قبال عالیق باشندگان بازتاب یابد.
در این مقاله ،می خواهم به عنوان نمونه یی از
این پیچیدگی مناطق مرزی که از محدوده مرزهای
کشوری ملی فرا تر می رود ،به «خط دیورند» که
افغانستان را از پاکستان جدا می نماید؛
بپردازم :این منطقه مرزی با اعالم جنگ امریکا در
برابر تروریزم در سال  1002توجه بزرگی را هم در
تراز سیاست های جهانی و در تراز رسانه ها به
خود جلب نموده است.
شمار بسیاری از نویسندگان و مشاوران سیاسی روی
هم رفته  uno sonoدر این باره بر آن اند که جنگ
در برابر شورشیان ،که معموال طالبان و القاعده
را به این نام می خوانند ،تنها با تبیین و
توضیح و داشتن تعریف سیاسی و حقوقی مشخص از
وضعیت خط دیورند و با مقرر ساختن یک رژیم موثر
مرزی می تواند به نتیجه برسد (نگاه شود به :
روبین و صدیقی 1002 -و نیز واینباوم.)1002 -
با این حال ،آنچه اغلب نادیده گرفته می شود ،این
است که در این منطقه مرزی ،منازعات مختلفی روی
هم انباشته شده اندکه با اوجگیری و دامنه یابی
جنگ با ترور ربطی ندارند و نمی توان آن ها را
به این دلیل همپوشانی داد .هر چند ،این درگیری
ها به خوبی در هم تنیده و آمیخته هستند ،با آن
هم ،منطق دالیل آن ها متفاوت و انگیزه های آن ها
مختلف است و منافع و اهداف متفاوتی را دنبال می
نمایند .افزون بر این ،خط دیورند نمونه برجسته و
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ممتاز ()par excellence
فونکسیون جدا کننده
پیوندهای اجتماعی و
به دولت های ملی دو

یک منطقه مرزی است ،جایی که
یک مرز هیچگاهی دیده نشده و
اقتصادی در دو سوی مرز نسبت
طرف آن بزرگتر است.

در زیر ،من در آغاز توضیح می دهم که چگونه این
مرز اصال میان پاکستان و افغانستان به میان آمده
است .سپس ،می خواهم ابعاد مختلف این کشمکش مرزی
را به بررسی بگیرم .این نوشته نشان می دهد که
خشونتی که در این منطقه مرزی کنون روان است ،از
انگیزه های مختلفی آب می خورد (سیراب می گردد).
از این دیدگاه ،کارزار گستره مرزی پیرامون «خط
دیورند» ،نه تنها برخوردهای کالسیک میان دو دولت
ملی ،بل نیز برخوردها میان مناطق خود مختار
بومی و نفوذ دولت های حاکم و همچنان برخوردها
میان نیروهای مداخله گر غربی (در موضوع مشخص
مورد نظر -نیروهای ناتو به رهبری امریکا) و شبه
نظامیان اسالمی را به نمایش می گذارد .این گونه،
خط دیورند نه تنها یک مرز میان دو دولت ملی و
یا یک مرز ایدئولوژیک است ،بل که کل منطقه مرزی
در مخالفت با تجدد (مدرنیه -نوگرایی) تبارز می
نماید (نگاه شود به :شیتر.)2007 ،
همچنین ،پیچیدگی عظیم منازعه در این منطقه
مرزی ،آشکارا نشان می دهد که به چه پیمانه
اندیشه سیاسی ایده دولت ملی و پیوندهای ارضی آن
با هم در آمیخته اند.
پدید آیی خط دیورند:
پدید آیی خط دیورند به سده نزدهم بر می گردد.
درست در آن هنگام بود که گستره مرزی کنونی میان
افغانستان و پاکستان ،کارزار منافع سیاست های
جهانی گردید .این بود که انگلستان و روسیه در
بازی نامنهاد «بزرگ» بر سر نفوذ و قدرت در
گستره سرزمین های میان سیر دریا (سیحون) در
شمال و سند در جنوب ،با هم به رویارویی
پرداختند.
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از سوی شمال ،روسیه خانات (خان نشین های) آسیای
میانه را یکی پی دیگری می گرفت و به سوی جنوب
پیش می آمد( 107نگاه شود به  :لی  .)2222در
مقابل ،در جنوب رود آمو« ،پادشاهی کابل» ( Kingdom
 - ،108)of Caboolمشتمل بر ائتالف های سیاسی شکننده
 .107در سده نزدهم در آسیای میانه سه دولت فئودالی :خان
نشین خوقند ،خان نشین خیوه و امیر نشین بخارا حاکم
بود -.برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در زمینه نگاه
شود به کتاب« :تجاوز بی آزرمانه» ،پروفیسور داکتر موسی
پارسیدس ،ترجمه آریانفر ،چاپ بنگاه انتشارات «میوند»،
پیشاور ،1002 ،سخن گزارنده ،ص .ص - ،10-22 .گ.
یادداشت گزارنده  :زیر نوشت ها و افزوده های گزارنده
در متن در [ ]....ها با حرف -گ .نشاندهی شده است.
 .108منظور از «کنفدراسیونی» است مشتمل بر «سردار نشین»
ها و «میرنشین» های حاکم بر مناطق مختلف سرزمین ما در
آن برهه که کشور را به شکل ملک الطوایفی اداره می
کردند .این سردار نشین ها در دهه سوم سده بیستم ،پیش
از آمدن انگلیس به گستره سرزمینی کنونی « افغانستان»،
متشکل بودند از «سردار نشین پیشاور» به رهبری سلطان
احمد خان طالیی و بردارانش که به «برادران پیشاوری»
معروف بودند؛ «سردار نشین کابل» به رهبری سردار دوست دمحم
خان که به نام حاکم کابل حکومت می کرد و برادرانش که
در برخی از والیات مانند جالل آباد ،غزنی ،پروان و
بامیان فرمان می راندند؛ «سردار نشین قندهار» که در آن
سرداران -کهندل خان ،پردل خان و مهر دل خان فرمانروایی
می کردند و نیز «حکومت هرات» که در آن کامران میرزای
سدوزایی کماکان فرمان می راند ،ولی در عمل قدرت در آن
خطه به دست وزیر یار دمحم خان الکوزایی بود.
در این برهه ،در بدخشان ،میران بدخشان که باشندگان
بومی آنان را «شاهان بدخشان» می خواندند؛ در بلخ و
ترکستان -حاکمان ازبیک تبار و در «هزارستان» («هزاره
جات») هم میران هزاره ،فرمان می راندند که به رغم
فرمان بردار
برخورداری از نوعی خودگردانی بومی ،همه
دوست دمحم خان به شمار بودند.
در واقع ،کشور سیمای کنفدراسیونی از سرداران و میران
را داشت که به راستی با هم پیوند ارگانیک نداشتند و
همپیوندی آنان نامنهاد و بس شکننده بود .برای نمونه،
وزیر یار دمحم خان الکوزایی ،هر از چند گاهی به مقتضای
زمان ،باجگزار ایران بود و گاه گاهی هم خود گردان.
برای نمونه ،هنگامی که پاتنجر معروف به هرات آمد و
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اعالم استقالل وی منجر به لشکر کشی دمحم شاه قاجار به هرات
گردید ،اعالم استقالل نموده بود ،مگر ،پس از چندی دو
باره خود را زیر فرمان شاه ایران قرار داد .برادران
قندهاری هم گاهی خود مختار بودند و هر از چند گاهی هم
خود را تحت الحمایه ایران در می آوردند .برای مثال،
هنگامی که کپتان ویتکویچ معروف آنان را به پیوستن به
کنفدراسیون سردار نشین های افغانی و ایران ترغیب نمود
و یا هنگامی که خطر واژگونی دولت آنان به دست دوست دمحم
خان به یاری انگلیس باال گرفته بود؛ فرمانبردار شاه
ایران بودند .سردار سلطان دمحم خان طالیی هم در نخستین
فرصت ترجیح داد برای حفظ حاکمیت خود بر پیشاور ،آن وال
را زیر حمایت دولت رنجیت سنگ در بیاورد تا این که به
دست بردارش دوست دمحم خان بیفتد .مگر ،وقتی سیک ها پیشاور
را گرفتند ،او را از قدرت بر انداختند.
تنها پس از افتادن پیشاور به دست سیک ها با کارگردانی
انگلیس از پشت پرده بود که دوست دمحم خان – حاکم کابل
برای آن که حکم جهاد روا گردد ،مردم را در مسجد عیدگاه
کابل گرد آورد و به خود لقب «امیر» داد .اصطالح
«پادشاهی کابل»( ) Kingdom of Cabulدر واقع ،در اوایل سده
نزدهم ،پس از بر افتادن شاه زمان و آغاز فروپاشی
امپراتوری درانی در  2202با کار گردانی انگلیس ها از
پشت پرده ،به گمان غالب ،در هنگام پادشاهی شجاع الملک
از سوی انگلیسی ها رواج یافت و پسان ها در دهه سوم سده
میالدی هنگامی که امیر دوست دمحم خان بر «کابلستان»
فرمانروایی می کرد ،بر گستره زیر فرمان او اطالق می
گردید.
با این هم ،تنها پس از پادشاهی (در واقع امارت) امیر
دوست خان بار دوم (با پشتیبانی بریتانیای کبیر) بود که
انگلیسی ها نام «افغانستان» را که در گذشته تنها به
بخشی از این سرزمین (بیشتر مناطق پشتون نشینی که امروز
در ترکیب کشور پاکستان اند) ،اطالق می شد و پسان ها -
در میانه های سده نزدهم در اسناد دیپلماتیک رد و بدل
شده میان انگلیس و ایران پدیدار شده و رواج پیدا نموده
بود و بر مجموع سردار نشین های چهار گانه افغانی اطالق
می شد (برای به دست آوردن آگاهی بیشتر نگاه شود به
اسناد چاپ شده درآثار :دمحم علی بهمنی قاجار« ،ایران و
افغانستان :از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی» ،چاپ
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه ایران2282 ،
و نیز «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» ،نوشته
محمود محمود) ،رسما بر قلمرو او که در اواخر
فرمانروایی اش ،دیگر سرتا سر گستره کنونی کشور را در
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که در گستره یی با مساحت تقریبی امروزی
افغانستان حاکمیت داشت؛ برای مدت درازی ادعای
استقالل می کرد.
هند بریتانیایی تنها در  ،2822یعنی پس از جنگ
دوم افغان و انگلیس ،توانست افغانستان را به یک
کشور نیمه خود مختار تحت الحمایه خود تبدیل
نماید.
در بازی بزرگ ،سخن بر سر چیزی نه کمتر از این
پرسش بود که کدام قدرت استعماری بر آسیا سلطه
خواهد یافت (نگاه شود به :کرویتسمن 2222؛ در
مقاله دست داشته نیز به آن اشاره خواهیم داشت).
این بود که سیاست روسیه بر پیشروی به سوی «آب
های گرم» از یک سو ،و جلوگیری از گسترش نفوذ
هند بریتانیایی در فراسوی هندوکش از سوی دیگر،
متوجه بود.
در سیاست بریتانیا ،گرایش های گوناگونی دیده می
شد .برای نمونه ،در سراسر سده نزدهم سیاست
تجاوزکارانه تهاجمی به جلو (فارورد پالیسی)
پیوسته با سیاست دفاعی تعویض می شد (نگاه شود
به :هوپکریک  109.)1990در این حال ،برای هند
بر می گرفت و چونان حایلی میان امپراتوری های
بریتانیای کبیر و روسیه تزاری خودنمایی می کرد،
گذاشتند و برای نخستین بار کشور ما تقریبا با همین
حدود و مرزهای کنونی با نام جدید« -افغانستان» به روی
نقشه های سیاسی جهان پدیدار شد -نامی و کشوری که پیش
از آن در هیچ نقشه یی دیده نشده نبود.
این در حالی است که در درون کشور ،تا مدت ها نام
قدیمی خراسان رواج داشت (نگاه شود به فرهنگ ،افغانستان
در پنج قرن اخیر ،جلد اول ،چاپ ایران) و امیران حاکم
بر کابل هم دوست داشتند خود را «امیر افغانستان و
ترکستان» بخوانند و میرزایان دربار هم آن ها به همین
نام می خواندند .اصطالح «ترکستان افغانی» هم همراه با
اصطالح «ترکستان روسی» و «ترکستان چینی» بنا به مالحظات
سیاسی در دهه سوم سده بیستم در هر سه کشور همزمان از
میان برداشته شد– .گ.
 .109این کتاب به زبان پارسی ترجمه شده است– .گ.
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بریتانیایی همواره این پرسش مطرح بود که مرز به
آن سوی رود سند تا به کجا به سوی سرزمین های
شمال باختری پیش کشیده شود.
برای متصل ساختن پادشاهی کابل [به متصرفات هندی
بریتانیا-گ ].مالحظات استراتیژیک مد نظر بود تا
جلو پیشروی روسیه به سوی جنوب گرفته شود .از
دیدگاه اقتصادی ،در این حال گسترش امپراتوری
بریتانیا بر عکس؛ اهمیت کمتری داشت :هر چه بود،
تصمیم اشغال کوهستان های هموار و بیابان های
«بیکران» هیچ ربطی به کدامین انگیزه و مالحظه
اقتصادی نداشت (نگاه شود به  :اوانس .)1001
سیاست بریتانیا در این جا از شعار «بازگشت به
سوی سند» یا «به پس به سوی سند» ()back to the Indos
پیروی می کرد .این استراتیژی ،هدف دفاع از
سرزمین پهناور هند در این سوی رود سند و عمق
استراتیژیک آن در برابر یورش های «مردمان
وحشی» 110و جلوگیری از پیشروی های روسیه [به سوی
آب های گرم-گ ].را پیگیری می کرد (چرچیل : 2828
.)2
به رغم همه تصورات گوناگون در مورد آینده این
منطقه ،بریتانیایی ها همیشه در پی آن بودند تا
در پادشاهی کابل حاکمی را بنشانند که منافع
بریتانیا را بر آورده سازد و گستره حائل میان
حوزه های نفوذ انگلیس و روسیه را کنترل نماید.
به هر رو ،انگلیسی ها با توجه به اشتباه محاسبه
های فاجعه بار و نیز سنجش ها و گمنه زنی های
نادرست خود و آزردگی ها میان انگلیسی ها و
امیران افغانی ،روی کار آمدن حکومت های مختلف در
لندن و نیز پیچیدگی گیچ کننده توزیع قدرت در
افغانستان ،به تجربه دردناک دریافته بودند که
باید مرزهای سیاسی بین المللی استعماری خود را
در هندوکش محدود بسازند (نگاه کنید به :شیتر
 .110منظور از باشندگان کوهستان های واقع در گستره مرزی
میان افغانستان و هند بریتانیایی است-.گ.
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 : ) 28-22 :1002این بازیافت در سال های-1112818
 2821و سال های  2880-2822و نیز سال  2222به جنگ
میان افغانستان و هند بریتانیایی ،انجامید که
در هر سه مورد با شکست انگلیس پایان یافت .در
یکی از همین جنگ ها ،جنگجویان افغانی در زمستان
سال 2821در نزدیکی کابل به طور کامل 22000تن از
سپاهیان ارتش هندی را نابود کردند و این سنگین
ترین و بدترین شکستی بود که ارتش مستعمراتی
بریتانیا در جنگ هایش دیده بود.
همچنین در  12جوالی  2880قبایل افغان 112در
نزدیکی های میوند -113در حومه شهر جنوبی قندهار
به پیروزی تاریخی یی بر ارتش انگلیس دست
یافتند( .نگاه شود به :هولدیش .)2202
با توجه به این سیاست های پر فراز و نشیب و پر
خم و پیچ بریتانیایی ها ،آینده و سرنوشت گستره

 .111سال  2818اشتباه است .درست آن سال  2828است-.گ.
 .112در این جنگ خونین که به رهبری سردار ایوب خان -پسر
صورت گرفت ،باشندگان استان های هرات و
شیر علی خان
برجسته
فراه ،هزاره ها و ایماق ها نقش هسته یی و
داشتند که تا پای جان مردانه رزمیدند .شماری از
نویسندگان ما از حضور پر رنگ دو شیزه یی به نام ماللی
در این جنگ سخن رانده اند که گویا با سرودن شعرهای
حماسی ،جنگجویان از جمله نامزد خود را به تاختن بر سر
چشم کبودان فرنگی بر می انگیخته است .حتا به افتخار
این دوشیزه قهرمان ،یک لیسه دخترانه را در کابل به نام
او کردند -لیسه ماللی.
مگر ،از دیدگاه تاریخی این موضوع سخت پرسش بر انگیز
است و در هیچ منبع معتبری نیامده است .از این رو ،می
توان آن را جزو افسانه های مردمی به شمار آورد- .گ.
 .113پیروزی در جنگ میوند ،چونان نماد ملی قهرمانی
افغان ها پرداز می گردد .روز جنگ میوند چونان روز جشن
افغان ها بزرگداری می گردد .چنین است نیشخند تاریخ که
دست سرنوشت درست پس از یک سده ،سپاهیان بریتانیایی را-
هر چند هم این بار زیر چتر ماموریت ناتو -در نزدیکی
های میوند مستقر گردانیده است.
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سرحد( 114)Frontierزمان مدیدی گنگ و نامعلوم مانده
بود .هنوز حتا در پایان جنگ دوم افغان و
انگلیس در سال  2822به هیچ رو روشن نبود که
کدامین دولتی به نام «افغانستان» به وجود خواهد
آمد یا خیر .در آن هنگام ،نیروهای بریتانیایی
قندهار را در کنترل داشتند ،در حالی که بقیه
کشور زیر فرمان سران با هم رقیب قبایل بود.
در این هنگام در پارلمان بریتانیا جر و بحث های
داغی بر سر آینده افغانستان روان بود که چگونه
خواهد بود (نگاه شود به  :وارتان گریگوریان
 :)2222لرد سالیسبوری بر آن بود که بهتر است
منطقه به چند گستره کوچک ملک الطوایفی تقسیم
شود .بانو (لیدی) بالفور(  ) Balfourپیشنهاد کرد
که در پهلوی افغانستان یک کشور دیگر که خانات
هرات ،مرو و بلخ را در بگیرد ،تشکیل گردد.
محافظه کاران حاکم ،در مجلس عوام هوادار آن
بودند که هرات را به پارس واگذار شوند ،قندهار
زیر کنترل بریتانیای کبیر بماند و سرزمین های
 .114باید توجه داشت که «سرحد» و «مرز» از هم بیخي
تفاوت داشته و همتا نمي باشند .سرحد)boundary( frontier -
یي که در گذشته ،زماني که میان
به گستره سرزمیني
کشورها خط مرزي بین المللي وجود نداشت ،به عنوان یک
ساحه حایل میان دو کشور اطالق مي گردید.
برعکس ،مرز ( )borderبه خط فاصل شناخته شده بین المللي
میان دو کشور اطالق مي گردد که به روی زمین دقیقا
داراي یک بعد است .یعني از دیدگاه هندسي تنها داراي
طول است و عرض و پهنا ندارد .مرز -خطي است که ساحه
حاکمیت دولت ها را از هم جدا مي سازد که نه تنها شامل
روي زمین مي شود ،بلکه به صورت عمودي هم فضاي باالي
تراز زمین و هم عمق زیر زمین را در بر مي گیرد که هم
قلمرو هوایي و هم عمق زیر زمیني کشور شامل حاکمیت ملي
مي شود .از همین رو ،کلمه سرحد تقریبا امروزه متروک
شده است و کاربرد آن از دیدگاه حقوق بین الدول درست
نیست .براي مثال ،هرگاه بگوییم سرحد میان افغانستان و
ایران نادرست است و باید گفته شود مرز میان افغانستان
و ایران و مانندآن و از این رو ،باید از کاربرد کلمه
سرحد در همچو موارد پرهیز شود -گ.
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پیرامون کابل برای افغان ها داده شود .سر
انجام ،با روی کار آمدن لیبرال ها در 2880راه به
سوی ایجاد یک کشور نیمه مستقل دوست انگلیس-
«افغانستان» هموار گردید که چونان گستره حایل
میان پارس ،روسیه و هند بریتانیایی به میان
آمد.
فرمان «امیر
«امارت افغانستان» ،که دیگر زیر
115
آهنین» -عبدالرحمان خان به دنیا آمده بود،
 .115داستان تشکیل کشوری به نام افغانستان در محدود
کنونی چنین است که انگلیسی ها به روس ها پیشنهاد
نمودند که منافع دو امپراتوری ایجاب می نماید تا برای
پیشگیری از برخورد ممکنه دو امپراتوری میان متصرفات آن
ها دیوار جداگری در سیمای یک گستره بوفر کشیده شود.
این بود که با توجه به اوضاع نا به سامان و پیجیده و
ناآرامی هایی که سراسر گستره کشور را فرا گرفته بود و
موجبات نگرانی هر دو ابر قدرت وقت را فراهم آورده بود،
بر آن شدند تا کسی را بر سر قدرت بیاورند که توانایی
اداره به قول خود شان یک کشور بی سر و پا با باشندگان
نیمه وحشی را با مشت های آهنین داشته باشد .روشن بود
در آن برهه کسی جز عبدالرحمان خان واجد چنین شرایطی
نبود.
در آن هنگام ،عبدالرحمان خان پیش از آن که امیر
افغانستان شود ،در سمرقند در تبعید بسر مي برد و از
سوي بریتانیایي ها با موافقت روس ها (که زمینه گریز
ساختگی او را از سمرقند به والیات شمالی کشور فراهم
گردانیدند) به امارت افغانستان گماشته شد .انگلیسي ها
شرط گماشتن وي بر امارت افغانستان را از پیش تایید

معاهده گندمک از سوي او گذاشته بودند که وي پذیرفته
بود .از این رو ،ادعاي کساني که موافقتنامه دیورند
تحمیلي بوده است و به زور سر عبدالرحمان خان امضاء شده
است ،ادعایی بیش نیست .زیرا او با آگاهي کامل با توجه
به منافع شخصي خویش این موافقتنامه را از پیش پذیرفته
بود.
در این باره در صص 122-120 .کتاب «افغانستان و ایران»
نوشته داکتر یوسف حقیقي چنین مي خوانیم ... « :در
اثناي این تحوالت در افغانستان ،مجاهدان افغاني،
و آن ها را
انگلیسي ها را در حومه کابل شکست داده
مجبور به عقب نشیني کرده و عده یي از مجاهدان در غزني،
یعقوب خان
حکومتي را به نام موسي خان -پسر خرد سال
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دارای محدوده یی همانند با محدوده گستره کنونی
بود .سنگ بنا و شالوده تشکیل دولت افغانستان
116
تثبیت مرزهای قلمرو آن در سال های  2882و 2822
از سوی دولت استعماری هند بریتانیایی و روسیه
گذاشته شد .به سخن دیگر ،دولت افغانستان در گام
نخست با مرز بندی های ارضی [در سیمای یک گستره
حایل-گ ].زاییده شد و پا به گیتی گذاشت ،نه به
خاطر این که دولتی ایجاد گردد و یا این که
اراده ملی یی برای ایجاد چنین دولتی [از سوی
خود مرم این کشور-گ ].موجود بوده باشد( .نگاه
شود به شیتر )1002
عبدالرحمان خان از سر ناتوانی ،در  ،2822ناگزیر
بود «خط دیورند» را به عنوان مرز با هند
تشکیل داده بودند( نگاه شود به کتاب  :کاکر« ،افغان،
افغانستان» ،ص  .)222ایوب خان -پسر دیگر شیر علي خان،
که حاکم هرات و طرفدار ایران بود ،به رهبري گروهي دیگر
از مجاهدان هرات و قندهار -شکست سنگیني به نیروهاي
انگلیسي در سال  2880وارد کرد و همه افراد یک لشکر
انگلیسي را به استثناي یک پزشک از میان برد .
انگلیسي ها که وضعیت در افغانستان را براي خود بسیار
بحراني مي دیدند ،مذاکرات محرمانه یي را با عبدالرحمان

خان که در سمرقند بود ،آغاز کردند .عبدالرحمان خان در
این مذاکرات پذیرفت که قندهار از حکومت کابل مجزا باشد
و قضیه هرات نیز به وسیله وزارت خارجه بریتانیا حل شود
و رابطه انگلستان و افغانستان نیز بر پایه پیمان گندمک
استوار گردد ( نگاه شود به کتاب توکلي ،روابط سیاسي
ایران و افغانستان ،ص  .)12بعد از این توافق ،او که از
سوي انگلستان حمایت مي شد ،به افغانستان حمله کرد و با
نیروهاي ایوب خان رویارو شد.
یادداشت :برخی از تاریخ نگاران از جمله سر پرسی سایکس
بر آن اند که انگلیسی ها نامه یی به امضای مادر
عبدالرحمان خان به وی فرستادند و موافقت او را برای
بازگشت به کشور و پذیرش فرمانروایی با مشی هوادار
انگلیس جلب نمودند ( .نگاه شود به  :تاریخ ایران،
نوشته سر پرسی سایکس) –گ.
 .116سال  2222درست نیست .کانوانسیون کابل (که نادرست
به نام معاهده دیورند شهرت یافته است) ،به سال 2222
میان سر مارتیمر دیورند و امیر عبدالرحمان خان به
امضاء رسیده بود-گ.
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بریتانیایی که در گذشته توسط پیمان گندمک به
 12می  2822میان هند بریتانیایی و حاکم
تاریخ
وقت افغان -یعقوب خان بر پایه موازین حقوقی [بین
المللی-گ ].عقد گردیده بود ،به رسمیت بشناسد.
با این هم ،در این بحث ،در پژوهش های
[تاریخدانان و سیاست شناسان-گ ].در این زمینه
اختالف نظرهایی هست که آیا او زیر عنوان خط
دیورند مرزهای گستره زیر مسوولیت سیاسی خود و یا
مقبولیت و رسمیت بین المللی را
مرزهای دارای
درک می کرد؟
برداشت
متبارز
بدخشان
مالیات
داشتند
حاکمیت

های متفاوت در مورد مفهوم این مرز در آن
شد که امیر افغان و توابع او (از جمله
و کنر) هنوز پس از تثبیت مرزها تقاضای
گیری و اعالم وفاداری از مناطقی را
(از جمله از چترال) ،که دیگر کنون زیر
بریتانیا بودند (نگاه شود به نوئل .)2222

افغان هنوز تا اوایل سده بیستم ،با
حاکمان
توجه به عالیق شخصی خود در مناطق شرقی قبایلی
وجود
چنان رفتار می کردند که گویی هرگز مرزی
نداشته باشد (نگاه شود به :هارون .)1002

شکل  : 1قبایل پشتون و گروه های تباری یی که
در امتداد خط دیورند بود و باش دارند
مرزی
های
استان
قبایل پشتون و گروه های تباری در منطقه مرزی
پاکستان
/
بریتانیایی
هند
هند بریتانیایی /
افغانستان
افغانستان
پاکستان
چترال
بدخشان
قرغزها
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چترال
کنر
نورستانی
باجور
کنر
ساالر زی
باجور
کنر
ماموند
باجور
کنر
موشانی
باجور
کنر
چارمنگ
مهمند
کنر
مهمند
خیبر
ننگرهار (جالل آباد)
شینواری
کورم
پکتیا
جاجی/سکانی
وزیرستان
پکتیا
وزیری
چمن
قندهار
اچکزی
چمن
قندهار
نور زی
چمن
قندهار
کاکر
مری
نیمروز /هلمند
بلوچ ها
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چترال
ساالر زی
،
ماموند
موشانی
چارمنگ
(مومند)
مهمند
شینواری
(کرم)
توری*
وزیری
اچکزی
نور زی
کاکر
بگتی
بلوچ ها

* توری ها و جاجی ها از یک قبیله هستند.
یادداشت گزارنده :تفاوت میان توری ها و جاجی ها
در آن است که جاجی ها سنی حنفی هستند و توری ها
شیعه جعفری.
طراحی و پیاده سازی نمایه از:
شیتر زیر نظر شاه زمان خان (: 2220
کنراد
 ،)222و عظمت حیات خان.)1000( .
هر چه بود ،این قدرت های استعماری بودند که
مرزهای افغانستان را تعیین کردند و از همین رو،
عبدالرحمان خان در وضعی نبود که ادعاهای ارضی
خود را مطرح و به کرسی بنشاند .قلمرو ملی
افغانستان از همین رو نمونه برجسته ره آورد
سیاست استعماری است.
با نگریستن به کل مرز ،می توان به درستی آن را
دادگرانه چونان یک مرز «ترسناک تباری» ارزیابی
نمود (نگاه شود به وکیل.)220 : 2282 :
طریق
از
خاوری
شمال
در
دیورند
خط
کافرستان(نورستان) می گذرد و در جنوب از میان
مناطق قبیله یی بلوچ ها امتداد پیدا می کند
(نگاه کنید به نمایه .)2افزون بر این ،این مرز
سرزمین های بود و باش پشتون ها را بدون در نظر
گرفتن وابستگی های قبیله یی شان ،می ُ
برد( .
نگاه شود به  :عظمت حیات .خان .)1000
هر چه بود ،در سر انجام کار ،چنین شد که
اقامتگاه تابستانی 117پادشاهان افغان -پیشاور ،که
سیک ها در سال  2822آن را گرفته بودند ،به سمت
هند بریتانیایی ماند و از دست افغان ها رفت.

 .117تابستانی -درست نیست .پیشاور اقامتگاه زمستانی
شاهان درانی بود-.گ.
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خاکی که کنون گستره کشور افغانستان را تشکیل می
دهد ،در این حدود و ثغور و سیما ،ریشه های
تاریخی ندارد .این گستره ،کانگلومیراتی (تافته
یی همجوشی) از بسیاری از ساختارهای فزونشمار
اجتماعی و فرهنگی سازه های متمایز و متفاوت
باشندگان را در بر می گیرد.
مشکل اصلی ایجاد افغانستان همچنین در ناهمخوانی
و ناسازگاری میان نام آن و باشندگان بس تبار یا
چندین تباری (مولتی اتنیک) آن بود« .افغان«
همتاواژه فارسی «پشتون« است ،به همین دلیل است
که افغانستان بار معنای «سرزمین پشتون ها» را بر
پشت می کشد.
به خودی خود ،این واقعیت که خط دیورند را از
میان مناطق قبیله یی پشتون ها کشیده اند ،اهمیت
باالیی را که این مرز برای مقوله دولت ملی
افغانستان 118دارد ،می تواند برآورد کند (شیتر
.)1002
 .118دردمندانه تا کنون هیچ تعریف رسمی یی از مقوله
«دولت ملی» افغانستان که همه باشندگان کشور در زمینه
آن با هم وفاق داشته باشند ،ارائه نگردیده است .سیاست
های موهوم و مبهم دولت های اولترا ناسیونالیستی کشور
در سده بیستم که سوگمندانه تا کنون هم ادامه دارد،
برخاسته از اندیشه های اولترا ناسیونالیستی پدید آمده
در اوایل سده بیستم است که در دوره پس از جنگ جهانی
دوم به گونه ابزاری از سوی هند و شوروی پیشین که هر یک
بنا به منافع آزمندانه خود به دامن زدن آن می
پرداختند.
این سیاست ها پیرامون محور اعالم ناشده ادعای ارضی بر
پاکستان و متوجه تجزیه و در واقع نابود ساختن این کشور
است که تا کنون زیان های فاجعه باری را برای مردم هر
دو کشور رسانیده است .به ویژه باشندگان بینوای گستره
مرزی در اثر این سیاست های ناسخته و ناپخته دولتمداران
تند رو تبارگرا ،بار سنگین تلفات و زیان های ناشی از
آن را کشیده اند .به گونه یی که روزی نیست که ده ها
کشته و زخمی ندهند و خانه ها و کاشانه های شان با خاک
و خون یکسان نگردد .تازه پایان این ماجرا روشن هم
نیست– .گ.
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بحث اصلی (آوند هسته یی) این مقاله این است که
در شالوده ریزی دولتی افغانستان هنگام ایجاد آن
با مرزبندی خودسرانه یعنی کشیدن خط دیورند ،تخم
بسیاری از درگیری های تند و خشونت های کنونی در
منطقه پاشیده و کاشته شد.
ایجاد پاکستان در سال  2222به عنوان وارث حقوقی
هند بریتانیایی نیز در پهلوی همه این ها زمینه
ساز پیچیده شدن به رسمیت شناختن خط دیورند به
عنوان مرز بین المللی گردیده است که در فصل
بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
پشتونستان -مرزبندی دولت ملی:
جنجال بر سر خط دیورند از سال 2210با پا گیری
ناسیونالیسم پشتون،که مشروعیت بین المللی مرز
را زیر سوال برد ،دامن زده شد و بر افروخته تر
گردید119.پشتون های ناسیونالیست120برای بی اعتبار
ساختن معاهده گندمک که شالوده مرزبندی ها را
فراهم گردانید ،تا به امروز بهره برداری های
ابزاری گوناگون و هنگامه سازی می نمایند .آن ها
بر این باورند که عهدنامه برای صد سال مدار
121
اعتبار بوده است!
 .119در کتاب «نبرد افغانی استالین :سیاست قدرت های
بزرگ بر سر افغانستان ،و قبایل پشتون» آشکارا دیده می
شود که آلمان و متحدان آن از یک سو و شوروی پیشین از
سوی دیگر ،در این بر افروختن این این آتش(که هر یک بنا
به مقاصد ابزاری خود در آن هیمه می انداختند) دست
داشتند .پس از جنگ جهانی دوم هندوستان و شوروی پیشین
آتش افروزان اصلی این هنگامه بودند–گ.
 .120بهتر بود هرگاه گفته می شد اولترا ناسیونالیست ها
زیرا ناسیونالیسم معتدل روی هم رفته بار منفی ندارد.
ناسیونالیسم هنگامی سزاوار نکوهش و سرزنش می شود که از
جاده اعتدال برآمده و به اولترا ناسیونالیسم مبدل
گردد-.گ.
 .121روشن است که چنین چیزی حقیقت ندارد .برای به دست
آوردن آگاهی بیشتر در زمینه نگاه شود به غبار،
افغانستان در مسیر تاریخ ،جلد اول .عین موضوع در باره
کنوانسیون کابل (که نادرست به نام «معاهده دیورند»
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حتا دلیل پشتیبانی پاکستان از طالبان در سال
های دهه  ،1990با این توضیح داده می شود که
پاکستان تنها با شرایط از پیش تعیین شده یی از
آن ها حمایت کرده بودن تا از شعله ور شدن دو
باره مساله پشتونستان جلوگیری نماید .هر چه
است ،در اصل قرار داد (معاهده) 122در هیچ جایی
چنین تذکری دیده نمی شود که برای مدت محدودی
اعتبار داشته باشد (نگاه شود به ارتیچیسن .)2282
آوند دیگری که آورده می شود ،این است که معاهده
در آن هنگام تنها به انگلیسی عقد گردیده بود.
در حالی که باید به زبان فارسی هم امضاء می شد.
از این رو ،مطابق استانداردهای بین المللی
نبوده است.
سر انجام ،به آن اشاره می شود که معاهده میان
افغانستان و هند بریتانیایی عقد شده است و
اعتبار حقوقی آن به گونه اتوماتیک به پاکستان
تعلق گرفته نمی تواند.
ستیزه بر سر خط دیورند را بایسته است در گام
نخست در پیوند با پدیدآیی ناسیونالیسم پشتون
بررسی کرد .چه در پاکستان و چه در افغانستان در
میان پشتون هایی که از الگوهای قبیله یی بسیار
فاصله گرفته و آماج روندهای نوگرایی قرار گرفته
بودند ،چنین اتفاق افتاد که زیر پوشش چتر
ایدئولوژی ملی پشتون در آیند ( .نگاه شود به :
شیتر .)1002
این بود که برج و باروی ناسیونالیسم پشتون در
شهرها و شهرستان ها (مناطق نیمه شهری) ساخته
شد؛ در حالی که بر عکس ،در مناطق روستایی در
معروف گردیده است) گفته می شود که فاقد اعتبار تاریخی
است- .گ.
 .122آقای شیتر در مقاله ،واژه «قرار داد» را به کار
و
برده اند .مگر ،با توجه به این که در همه اسناد
کتاب های تاریخ در درون کشور ،از واژه «معاهده» کار
گرفته شده است ،ما هم «معاهده گندمک» نوشته ایم-.گ.
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امتداد مرزها رقابت های قبیله یی یک نوع ملی
گرایی خاص خود را پرورده است :بر این اساس،
مطالعات علمی (به عنوان مثال روبین  )2222گواه
بر آن اند که تفاوت های عمده یی میان پشتون های
«قلنگ» ( ) qalangو پشتون های «ننگ» دیده می
123
شود.
ناسیونالیسم پشتون برای نخستین بار در سال های
دهه  2210در مناطق زیرکنترل بریتانیا مانند
گستره حومه پیشاور سر بر آورد .درست همین جا
بود که جنبش خدایی خدمتگار 124،معروف به «سرخ
جامه گان» 125،به رهبری خان عبدالغفار خان به
میان آمد.
هدف دارای اولویت سرخ جامگان ،لرزان ساختن
حاکمیت بریتانیا بود ،در حالی که ایجاد یک دولت
جداگانه خودی در گام نخست نمی توانست مطرح باشد.
با فروپاشی هند بریتانیایی در پی یک همه پرسی
 .123پشتون های «قنلگ» به آن پشتون هایی اطالق می گردد
که در جاهای هموار بود و باش دارند .ننگ -را می توان
به گونه تحت اللفظی فخر ،غرور ،مباهات و آبرو و عزت
ترجمه کرد .یعنی پشتون های با ننگ .با توجه به این [دو
کدکس بومی پشتونوالی-گ ،].می توان گفت که در مناطق
هموار یک نوع الیه بندی اقتصادی در نظام قبیله یی
نهادینه شده است .بر عکس ،در مناطق کوهی ،ننگ چونان
مساله مرکزی درک قبیله یی پنداشته می شود که در اندیشه
برابری همه پشتون ها بازتاب می یابد( .برای به دست
آوردن آگاهی بیشتر در باره نظام قبیله یی پشتون ها
نگاه شود به  :جانتس و هاسس  2222و نیز اشتویل  2282و
گالتسر .)2228
 .124در واقع ،این حزب  Society of Afghan Reformationبود که
برکه های حومه پیشاور پی ریزی
به سال  2212در کنار
تغییر نام
Afghan Youth League
شده بود و پسان ها به
کرد ( .نگاه شود به بینوا  2221و دیان زیرکیار .)2228
 .125جنبش سرخ جامگان از دیدگاه باوری به اندیشه های
گاندی نزدیک بود و حزب کانگرس همراهی و همسویی داشت.
متفاوت از دیدگاه های سنگواره یی پشتون هایی که هوادار
رفتارهای خشونتبار بودند ،سرخ جامگان هوادار یک نوع
مقاومت عاری از خشونت بودند (نگاه شود به بانرجی
.)1000
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(رفراندم) بسیار بحث انگیز و پر جنجال
 2222سر انجام استان مرزی شمال باختری
پاکستان پیوست .ایجاد یک کشور
به
«پشتونستان» و یا پیوستن به افغانستان
همه پرسی اصال مطرح نگردیده بود( .نگاه
ک .ام .خان  2282و نیز فرانک .)2221

در سال
()NWFP
جداگانه
در این
شود به

قطعنامه بنو که به تاریخ  12جون  2222به اتفاق
آراء در جرگه سراسری صوبه سرحد( استان مرزی شمال
باختری) به تصویب رسید ،مگر هرگز تحقق نیافت،
بر اعالم ایالت سرحد به عنوان یک کشور مستقل-
«پشتونستان» تاکید داشت.
افغانستان به نوبه خود از آوان تاسیس پاکستان،
با بهره گیری از مساله پشتونستان کوشیده است
خود را وکیل مدافع پشتون ها معرفی نماید.
با توجه به بحث برانگیز بودن خط دیورند از
دیدگاه حقوق بین الملل ،کابل معتقد است که
افغانستان به عنوان «کشور افغان ها»[(پشتون
ها)-گ ، ].حق ویژه یی دارد تا برای رفاه و حق
تعیین سرنوشت ملی قبایل پشتون در هر دو سوی خط
دیورند بذل مساعی نماید( 126.نگاه شود به بورخارد
 .126بر خالف ،پاکستانی ها بر این باور اند که چون
افغانستان ،پاکستان را به رسمیت شناخته است و باالتبع
همه مرزهای بین المللی پاکستان را نیز به رسمیت شناخته
است ،حق ندارد در امور داخلی این کشور مداخله نماید.
مساله تعیین حق سرنوشت پشتون های پاکستانی ،موضوع
درونی خود پاکستان و باشندگان ایالت سرحد می باشد و
هیچ ربطی به افغانستان ندارد .حق تعیین سرنوشت ،حق
مسلم همه باشندگان پاکستان ،از جمله پشتون های
پاکستانی است که آن ها با برخورداری از آن در همه پرسی
سال  2222پیوستن خود به پاکستان را برگزیده اند .مگر،
هیچ کشوری دیگری حق ندارد به بهانه حق تعیین سرنوشت در
امور داخلی پاکستان مداخله نماید.
پاکستانی ها چنین آوند می آوردند که هرگاه هر کشوری
آغاز به این کند که برای اقلیت های بیرون از مرزهای
شان بنا به دالیل همتباری یا همزبانی یا هم آیینی تعیین
تکلیف نماید ،و یا آن ها را در برابر حکومات مرکزی شان
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 .)2282هر چه است ،کابل پیوسته خواهان دادن حق
تعیین سرنوشت برای پشتون ها در پاکستان است.
کشاکش بر سر پشتونستان در سال های  2222 ،2222و
افغانستان و پاکستان را در آستانه جنگ
28/2222
قرار داده و موجب آن گردید که پاکستان در سال
های دهه های 2220و  2220هر از چند گاهی مرز خود
با افغانستان را ببندد( .نگاه شود به :پل
وال.)2220
این محاصره همیشه چونان یک تدبیر موثر [(ابزار
فشار)-گ ].کارایی داشته است تا افغان ها را
وادار سازد سر به گریبان خود فرو ببرند .چون در
گذشته تقریبا تمام تجارت خارجی افغانستان از
طریق کراچی صورت می گرفت.
مساله پشتونستان هنگامی به اوج خود رسید که
لویه جرگه برگزار شده در کابل در  ،2222خط
دیورند را از دیدگاه حقوق بین المللی بی اعتبار
127
اعالم نمود.
به بهانه حق تعیین سرنوشت بر انگیزد و یا زیر هر نامی
که باشد ،با دور زدن حکومت مرکزی با آن ها وارد کدامین
تعامل گردد ،نظم و ثبات جهانی برهم خواهد خورد و این
نقض آشکار موازین حقوقی بین المللی می باشد.
چیزی که روشن است ،این است که آوندهای پاکستان در عرصه
بین المللی از پشتوانه نیرومند حقوقی و منطقی برخوردار
هیچگاهی
است و از همین رو ،دولت های افغانستان
نتوانسته اند پشتیبانی گسترده جامعه جهانی و مجامع بین
المللی از جمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسالمی را
برای به کرسی نشاندن ادعاهایی خود جلب نمایند-.گ.
 .127شماری از کارشناسان بر آن اند که این لویه جرگه با
کارگردانی شوروی ها و هندی ها (که هر یک مقاصد خود را
دنبال می کردند) از پشت پرده به همکاری داوود خان که
برای دستیابی به قدرت در کشور به یک دستاویز نیاز
داشت ،برگزار گردید.
به گفته این کارشناسان ،چیزی که تا کنون در آثار سیاسی
ما در آن خلط مبحث شده است این است که پیوسته گفته می
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شود که دولت های افغانستان هیچگاهی «خط دیورند» را به
رسمیت نشناخته اند! و یا این که هم هرگاه به رسمیت
شناخته اند ،زیر اجبار و فشار و زور بوده است ،از این
رو بی اعتبار است.
به باور این کارشناسان در مساله «پشتونستان» و «خط
دیورند» چند موضوع با هم آمیخته می شود:
موضوع «سرزمین های از دست رفته» که پیوند یکراستی
-2
به «موافقتنامه دیورند» ندارد و مدت ها پیش از پدید
آمدن کشوری به نام«افغانستان» در سیمای کنونی در نقشه
های سیاسی جهان و امضای کنوانسیون کابل(موافقتنامه
دیورند) در چند مرحله از امپراتوری درانی(نه از
افغانستان کنونی) جدا شده بود و امروز دیگر به تاریخ
پیوسته است .در واقع ،امروز ،پس از گذشت دو سده ،پس از
یک رشته دگردیسی ها و تحوالت جیوپولیتیکی و جیو
استراتیژیکی ،به جای امپراتوری فرو پاشیده درانی ،دو
کشور مستقل افغانستان و پاکستان به میان آمده اند که
هر دو از سوی همه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده
اند و هیچ یک حق ادعای ارضی بر دیگر (در واقع میراث
بازمانده از امپراتوری درانی) را ندارند.
این دعوا که پاکستان زاییده سیاست های استعماری
-1
انگلیس بوده است ،نیز از هیچ منطقی برخوردار نیست .چه،
تقریبا همه کشورهای جهان سومی(به شمول خود کشور
افغانستان در شمایل کنونی) و حتا برخی از کشورهای
اروپایی در سیمای امروزی ،زاییده سیاست های جهانی و
منافع کشورهای بزرگ اند.
کنوانسیون کابل(موافقتنامه دیورند) که میان هند
-2
بریتانیایی و شخص عبدالرحمان خان به امضاء رسیده بود
و تنها در زمان زندگی امیر اعتبار داشت ،پس از مرگ او
از اعتبار افتاد و دیگر مطرح بحث نیست .روشن نیست
کسانی که از «معاهده دیورند» سخن می گویند ،چه می
خواهند؟ چنین معاهده یی هرگز وجود نداشته است .هرگاه
منظور شان کنوانسیون کابل باشد ،آن هم پس از مرگ
عبدالرحمان خان به تاریخ پیوسته است.
تعیین مرزهای بین المللی کشوری به نام افغانستان
-2
در حدود و ثغور و سیمای کنونی ،بر پایه سازش های انجام
شده میان امپراتوری بریتانیای کبیر و امپراتوری روسیه
تزاری در چندین موافقتنامه و معاهده و قرار داد و
سازشنامه اعم از تحریری و شفاهی در زمان های
فرمانروایی امیر یعقوب خان ،امیر عبدالرحمان خان ،امیر
حبیب هللا خان ،امیر امان هللا خان ،نادر خان و ظاهر خان
بازتاب یافته است.
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این مرزها ،مرزهای شناخته شده بین المللی کشور اند که
از سوی همه کشورهای جهان و مجامع بین المللی از جمله
سازمان ملل به رسیمت شناخته شده اند و تغییر ناپذیرند
و هرگونه ادعا در تغییر آن از دیدگاه حقوق بین الدول
مردود است و هیچ پایه حقوقی ندارد .هنگام به قدرت
رسیدن عبدالرحمان خان ،انگلیسی ها به او پیشنهاد کرده
بودند که تنها در صورت پذیرفتن معاهده گندمک حاضر اند
او را بر اورنگ شهریاری افغانستان بنشانند و او هم از
پیش آن را پذیرفته بود.
در دوره امان هللا خان هم انگلیسی ها از پیش شرط گذاشته
بودند که تنها با به رسمیت شناختن «خط دیورند» به
عنوان مرز بین المللی افغانستان ،حاضر اند استقالل این
کشور ا به رسمیت بشناسند و امان هللا خان هم آن را
پذیرفته بود و دو بار طی قرار داد های رسمی این خط را
به عنوان مرز بین المللی کشور به رسمیت شناخته بود و
سر انجام هم پس از تشکیل کشور پاکستان ،افغانستان آن
کشور را به رسمیت شناخت و این گونه ،هر گونه دعوا بر
سر مساله خط دیورند ،هیچ پایه یی ندارد .روشن است که
کشور از دیدگاه حقوق بین الدول تعریف مشخص دارد-
متداول ترین تعریف کشور این است که «کشور گستره
جغرافیایی یی است که در چهارچوب مرزهای شناخته شده بین
المللی قرار داد و در آن باشندگانی زندگانی می نمایند،
که ارزش های مشترک تاریخی ،فرهنگی و منافع مشترک سیاسی
و اقتصادی آنان را به هم پیوند داده است».
پرسشی که مطرح می گردد ،این است که آیا می شود کشوری
را به رسمیت شناخت ،مگر مرزهای شناخته شده بین المللی
آن را به رسمیت نشناخت؟ این گونه ،پس از به رسمیت
شناختن پاکستان از سوی افغانستان ،دیگر حرفی برای
کنکاش و جر و بحث در زمینه نمی ماند.
موضوع حق تعیین سرنوشت برادران پشتون وبلوچ ما که
-2
هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد و هرگونه مداخله در
امور آنان چونان مداخله در امور یک کشور مستقل نه تنها
روا نیست ،بل نقض آشکار موازین حقوقی بین المللی هم
شمرده می شود.
هر گونه دعوایی بر سر این که قرار داهای گذشته
-2
زیر اجبار به امضاء رسیده اند ،فاقد اعتبار حقوقی است.
البته ،این درست که در عصر استعمار همه قرار دادها و
معاهدات و پیمان ها زیر فشار عقد گردیده بودند .مگر،
هر چه است ،همه از اعتبار برخوردار اند .چه ،هر گاه
چنین نباشد ،هر چه قرار داد و معاهده و پیمان در جهان
است ،از اعتبار ساقط گردیده و منجر به چنان درهم و
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به سال  2222ظاهر شاه حتا خواهان پیوستن
«پشتونستان» به افغانستان گردید( .نگاه شود به:
ک .م .خان .)2282 ،در حمایت از این داعیه ،حکومت
برهی در سراسر گیتی خواهد گردید که دشوار است پیامدهای
آن را پیش بینی کرد.
سر انجام ،باید نشاندهی کرد که مشکل اصلی میان
-2
افغانستان و پاکستان نه بر سر به رسمیت شناختن خط
دیورند به عنوان مرزهای بین المللی میان دو کشور است،
چه افغانستان بارها این خط را چونان مرزهای بین المللی
به رسمیت شناخته است و دیگر کسی در جهان به به رسمیت
شناختن آن نیازی ندارد .موضوع بر سر این است که لویه
جرگه سال  2222به گونه یک جانبه همه قرار دادهای
استعماری گذشته میان همه دولت های پیشین افغانستان در
و فاقد اعتبار اعالم
رابطه با «خط دیورند» را باطل
نموده بود.
کنون بایسته است برای گذاشتن نقطه پایانی بر این درامه
خونین و عادی ساختن روابط میان دو کشور برادر
افغانستان و پاکستان ،بار دیگر لویه جرگه یی برگزار و
فیصله های لویه جرگه سال  2222را ابطال نماید .مگر،
بایسته است نشاندهی نماییم که پیش از برگزاری چنین
لویه جرگه یی ،دولت های افغانستان و پاکستان زیر نظر
سازمان ملل بر سر چند موضوع با هم به توافق برسند:
پایان دادن به مداخالت در امور یک دیگر و دادن
-2
تضمین بین المللی زیر نظر سازمان ملل در زمینه
دادن تسهیالت بندری و ترانزیتی برای افغانستان
-1
روشن است چنین چیزی تنها هنگامی میسر شده می تواند که
کانسپت گلوبالی برای امنیت و ثبات جهانی تدوین شده و
نظم به راستی نوینی در جهان حاکم شود و کشورهای بزرگ
به کشاکش ها و همچشمی های خود پایان داده و بر سر
تقسیم دادگرانه منابع انرژی و گستره نفوذ به تفاهم
پایدار دست یابند .همچنین مادامی که در افغانستان یک
دولت فرا گیر و مستقل ملی با مشارکت دادگرانه و راستین
همه باشندگان کشور ،به میان نیاید ،محال است این
داستان دنباله دار شوم استعماری به پایان برسد.
برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در زمینه نگاه شود به
بر
کتاب (دیورند :پایان خط نزدیک منی شود :میخ آخر
تابوت « تابوی دیورند» ،با ویرایش همین قلم ،گزیده
مقاالت در باره خط دیورند)-.گ.
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افغانستان روزی را به نام روز «جشن پشتونستان»
اعالم نمود که همه ساله از آن بزرگداری می شد و
ریاست گردشگری افغانستان [(«گرزندوی»)-گ ].به
سال  2222نقشه یی را به چاپ رساند که در آن
ایالت سرحد هم در قلمرو افغانستان گنجانیده شده
بود (نگاه شود به  :مارتین .)1008
در پهلوی آوندهای تباری ،کابل حقانیت خود را در
مساله پشتونستان با دالیل تاریخی و [جغرافیایی-
گ ].نیز توجیه می کرد (مونتاگنو  .)2222این
گونه ،گستره امپراتوری احمد شاه بابای درانی
( )2221-2222و همچنین گستره «آریانای باستان» به
عنوان پشتوانه مشی الحاق گرایانه (ایردنتیسم)
افغانستان به میدان آورده شد (نگاه شود به:
عظمت حیات خان.)1000 ،
آن چه مربوط به استدالالت حقوقی می گردید ،پرسش
اساسی این بود که پشتونستان در واقع متشکل از
چه سرزمین هایی خواهد بود؟ برداشت حد اقلی این
بود که پشتونستان با همان ایالت سرحد منطبق است
که اکثریت باشندگان آن پشتون ها اند .مطالبات
فزونخواهانه تر از این که دولت کابل هر از چند
گاهی دوست داشت آن را مطرح نماید ،این بود که
بخشی از پشتونستان
ایالت بلوچستان را نیز
قلمداد می کرد .این ادعا ،با آن مستدل می گردید
افزون بر این که در بلوچستان شمار بسیاری
که
از پشتون ها بود و باش دارند ،این سرزمین تا
میانه های سده نزدهم بخشی از امپراتوری درانی
شمرده می شده است.
ابوی[ داکتر خلیل احمد-گ ،].برای مدلل ساختن
این که چرا سراسر سرزمین های باختری رود سند به
پشتونستان و از همین رو به افغانستان تعلق
دارند ،به آریانای باستان اشاره می کند:
ها-
پشتون
های
سرزمین
کنون
که
«مناطقی
پشتونستان را در بر می گیرند ،استان های شرقی
افغانستان باقی می مانند .رود سند به عنوان یک
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افغانستان که در آن
مرز تاریخی و طبیعی میان
و «خراسان»
برهه «آریا ورته» « ،آریانا»
خوانده می شد ،و [هند-گ ].بوده است (نگاه شود
به :ابوی .)22: 2221
دلیل واقعی یی که چرا کابل بلوچستان را بخشی از
پشتونستان («پشتونستان جنوبی») می خواند ،سرشت
استراتیژیک 128داشت ،که این گونه امیدوار بود به
اقیانوس هند راه یابد و در نتیجه بر موقعیت
محصور در خشکی افغانستان چیره گردد.
برای حمایت از این نگرش الحاق گرایانه ،کابل
همواره سیاست های فعالی در گستره مرزی و در
استان مرزی شمال باختری پاکستان (ایالت سرحد)
پیش می برد .این بود که دولت افغانستان وزارتی
را به نام وزارت امور سرحدات و قبایل 129به وجود
آورد ،که در واقع کمتر به مسایل قبایل می
پرداخت و بیشتر دست اندر کار تمویل و سازماندهی
 .128در پشت این ادعا ،آشکارا دست های شوروی پیشین دیده
می شود که دولتمردان بی تجربه کابل را پیوسته به
ماجراجویی بر می انگیخت .چه ،افغانستان دلیلی نداشت
برای دست یافتن به «آب های آزاد» چنان جلو برود که با
ادعاها ی بی پایه و موهوم ارضی به سه چهارم خاک یک
کشور همسایه ،یکسره هستی خود را به مخاطره بیندازد.

داکتر موسی شفیق -صدر اعظم فقید افغانستان ،از انگشت
شمار سیاستمدارنی بود که آینده خطرناک این بازی را پیش
بینی کرده بود و باری در یک مصاحبه گفته بود که «ما
نباید افغانستان را قربانی پشتونستان کنیم» .درس تلخ
این

تاریخ ،بارها حقانیت
اثبات رسانیده است– .گ.
 .129در آغاز ،این اداره به نام «ریاست مستقل قبایل» در
دوره صدر اعظمی داکتر یوسف خان به وجود آمد که نخستین
رییس آن گل پاچا الفت بود.
سپس در دوره ریاست جمهوری داوود خان به وزارت سرحدات
ارتقا داده شد و نام «وزارت امور سرحدات» را به خود
گرفت که نخستین وزیر آن -پاچاگل وفادار -از افسران
تحصیل یافته در شوروی بود.
سپس ،در دوره حاکمیت حزب دمکراتیک خلق ،به نام «وزارت
اقوام و قبایل» به میان آمد که نخستین وزیر آن -نظام
الدین تهذیب بود .این وزارت کنون هم به نام وزارت امور
سرحدات و قبایل در ساختار دولت کنونی فعالیت دارد-.گ.
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برداشت

راهبردی

او

را

به

مقاومت پشتون ها در برابر اسالم آباد و نیز
رهایی پشتون ها از زیر ستم ملی ،با اقداماتی
چون ایجاد مدارس پشتونستان بود (نگاه شود به
مردان .)1008
در مقابل ،پاکستان از همه جنبش های مخالف با
دولت افغانستان ،برای تضعیف دولت افغانستان
پشتیبانی می کرد( 130.نگاه شود به ک .م .خان
.)2282
 .130مادامی که شوروی پیشین در دوره جنگ سرد به عنوان
یک ابر قدرت پشتیبان دولت های افغانستان بود ،و اعراب
هنوز به ثروت های باد آورده نفتی دست نیافته بودند ،و
هر دو دولت افغانستان و پاکستان از بازی خونبار
«پشتونستان» خسته شده بودند و در پی راهیافتی برای
برون رفت از بن بست بودند ،امید آن می رفت تا موضوع
به گونه یی حل شود.
دمحم رضاه شاه پهلوی -شاهنشاه ،ایران باری می خواست در
اوایل دهه هفتاد سده بیستم به اختالفات ارضی دو کشور
پایان بدهد ،مگر ،در پشت پرده این میانجیگری شاه،
راهبرد بلند پروازانه یی زیر نام ایجاد «ایران بزرگ»
با اشتراک کشورهایی چون ایران ،پاکستان و افغانستان
پنهان بود که پسان ها کشورهای آسیای میانه و قفقاز
شوروی هم می توانستند به آن بپیوندند .در واقع ،تشکیل
یک اتحادیه نو ضد شوروی به رهبری امریکا در دستور کار
او بود.
روشن است مسکو ،چنین چیزی را بر نمی تابید .این بودکه
در پی تنیدن و گسترانیدن شبکه های مارکسیستی در میان
نیروهای مسلح و دستگاه دولتی افغانستان برآمد .شوروی
ها در  2221به کمک افسران چپگرایی که در نیروهای مسلح
افغانستان داشتند ،ظاهر شاه را با یک کودتای نظامی که
رهبری آن در ظاهر به دست داوود خان بود ،از سر راه
برداشتند .سپس هم برای سرنگون ساختن خود رضا شاه زمینه
چینی نمودند.
با روی کار آمدن داوود خان و اعالم نظام جمهوری ،موضوع
«پشتونستان» بار دیگر با نیروی تازه یی شعله ور گردید.
با این هم ،داوود خان با پی بردن به بیهوده بودن بازی
با این موضوع ،باز هم با میانجیگری شاه ایران بر آن شد
تا برای همیشه به این مساله پایان ببخشد.
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این موضوع ،خشم مسکو را که از نزدیکی سه کشور
افغانستان ،ایران و پاکستان و شکلگیری یک اتحادیه ضد
شوروی به رهبری امریکا در مرزهای جنوبی خود در پهلوی
خطر فرا رس بنیاد گرایی و تند روی اسالمی که تازه رخ بر
نموده بود ،هراس داشت ،بر انگیخت و بر آن شد تا تصمیم
به واژگونی رژیم داوود خان بگیرند.
با سرنگونی شاه در ایران ،داوود خان در افغانستان و
نیز بوتو در پاکستان ،و روی کار آمدن رژیم دمکراتیک
خلق در افغانستان و به قدرت رسیدن جنرال ضیاء در پی یک
کودتای نظامی در پاکستان؛ در پهلوی پیروزی انقالب اسالمی
در ایران؛ کشاکش ها میان افغانستان و پاکستان بر سر
مساله خط دیورند که دیگر به یک کشاکش سترگ جهانی در
همه ابعاد از جمله جیو پولیتیک ،جیو استراتیژیک ،جیو
اکونومیک و «جیو ایدئولوژیک» در سیمای نبرد میان اسالم
و کمونیسم تحول یافته بود ،دامنه بسیار گسترده یی پیدا
نمود .به گونه یی که پای همه کشورهای جهان در این
«سیاهچاله بزرگ» جیوپولیتیک کشانده شد.
در این حال ،دولت افغانستان به یاری شوروی پیشین به
دستاویز اولترا ناسیونالیسم پشتون چسپیده بود و در
برابر آن ،کشورهای غربی به رهبری امریکا در تبانی با
کشورهای عربی و حتا چین کمونیست دست به دامان راهبرد
«جهاد اسالمی» در برابر اردوگاه کفر و الحاد شده بودند.
در نتیجه ،گستره افغانستان و پاکستان به کارزار کشاکش
های جهانی مبدل گردید و بزرگ ترین نبرد اطالعاتی جهان
با بوق کرناهای عصر اتم به راه افتاد .این کار به
پاکستان این امکان را فراهم آورد تا با بهره برداری
ابزاری از دستاویز «جهاد» ،در پی تحقق اندیشه دستیابی
به عمق استراتیژیک بیفتد و باژگونه در پی اشغال
افغانستان بر آید .این بود که پاکستان آغاز به مداخالت
بی پرده و لگام گسیخته در امور داخلی افغانستان نمود.
به گونه یی که پایان آن را پیدایی نیست.
روشن است ،بزرگ ترین بازنده این بازی مردم بینوای
افغانستان به ویژه باشندگان پشتون تبار نوار مرزی
بودند و هستند که خانه های شان به خاک و خون کشیده شد
و صدها هزار کشته و میلیون ها زخمی دادند و جنگ نزدیک
به سه دهه یی منجر به گریز میلیون ها تن از باشندگان
کشور گردیده و حتا به واژگونی دولت افغانستان و اشغال
آن به دست پاکستان و تندروان عرب انجامید.
تازه فرجام کار هنوز هم روشن نیست .پس از رویدادهای
خونین یازدهم سپتامبر  ،1002با آمدن نیروهای ائتالف بین
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هر چند هم ،در شصت سال گذشته ،پیوسته در
پاکستان شعارهای دستیابی به یک دولت مستقل
«پختونستان» و یا پیوستن به افغانستان به گوش
می رسد ،با آن هم بسیار پرسش بر انگیز به نظر می
رسد که طرفداران ناسیونالیسم پشتون به راستی
تجزیه پاکستان را در نظر داشته باشند .شاید
چشمداشت آنان این باشد که با سر دادن این
شعارها بتوانند به ابزارهایی برای تقویت نفوذ
خود در نظام سیاسی پاکستان دست بیابند (نگاه شود
به هاریسون  2282و نیز بارت .)2282
هر چه بود ،این گونه ،در آغاز ،نخبگان تحصیل
کرده و نیز بازرگانان و زمیندارانی که تا جایی
در عرصه توسعه اقتصادی و بازی های سیاسی
پاکستان مشارکت داشتند ،پیشتازان و پیشاهنگان
مساله پشتونستان بودند (نگاه شود به ک .م.
خان.)2282 ،
پس از فروپاشی پاکستان و جدایی بنگالدش از این
کشور در سال  ،2222اسالم آباد کوشیده است تا
موفقانه این بخش نخبگان پشتون را به گونه
متقاضی در چهار چوب یک سیاست متناسب تباری-
زبانی به ادارات دولتی بگمارد و آنان در
تدبیرها و برنامه های توسعه کشور ذینفع بسازند.
(نگاه شود به  :ماردن  .)1008به خصوص ،سهم پشتون
ها در ارتش و سازمان اطالعات و امنیت پاکستان
(آی .اس .آی ).کنون بیش از حد چشمگیر است (نگاه
شود به :حسین.)1002
المللی به رهبری امریکا به افغانستان و واژگونی دولت
طالبان ،صفحه تازه یی از بازی بزرگ (که این بار می
در کشور و
توان آن را دادگرانه «بازی سترگ» خواهد)
منطقه آغاز گردید تا دیده شود که دست سرنوشت ما را به
کجا خواهد کشید.
به هر رو ،چنانی که دیده می شود ،بسیاری از بدبختی ها
و سیه روزی های ما ریشه در زخم ناسور «پشتونستان» و
«خط دیورند» دارند- .گ.
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در عین حال ،به دلیل این که افغانستان از سال
 2228پیوسته درگیر جنگ بوده است و رو به فروپاشی
گذاشته است ،دیگر [مساله پشتونستان-گ ].برای
ملی گرایان پشتون در پاکستان جذابیت ندارد.
«مساله
آتش-گ].
افروختن
[بر
در
چند
هر
پشتونستان» کابل به عنوان نیروی محرکه به نظر می
رسد ،پاکستان نیز به نوبه خود ،همچنین منافع
خود را در نفوذ در سیاست افغانستان می بیند.
برای پاکستان ،در پهلوی حل و فصل مساله
پشتونستان ،افغانستان در گام نخست با توجه به
مناقشه با هند در مساله کشمیر مطرح است .اسالم
آباد همواره بر اهمیت «عمق استراتیژیکی» (نگاه
شود به ویلکا )1002021 :که در افغانستان دارد،
تاکید می ورزد :این است که تا به امروز ،اولویت
فرماندهان ارتش پاکستان چنین بوده است که در
صورت درگرفتن جنگ با هند ،از پشت سر با کدام
تهدیدی رو به رو نگردند و دست های آزاد داشته
باشند تا در دو جبهه در گیر نشوند.
از این رو ،یک اصل مسلم و ثابت در سیاست
پاکستان در قبال افغانستان این است تا در
افغانستان رژیمی را بر سر کار بیاورد که برای
اسالم آباد پذیرا باشد .از همین رو ،درست سر از
آغاز جنگ افغانستان در سال  2222اسالم آباد مایل
بوده است از احزاب نظامی افغانی این انتظار را
داشته باشد تا با پاکستان عالیق دوستانه داشته
باشند -مانند گلبدین حکمتیار و یا طالبان -یعنی
نیروهایی که بتواند بر آنان اعتماد داشته باشد
و با توجه به جهان بینی مذهبی شان ،آرمان های
تباری -زبانی خود را به فراموشی بسپارند و یا
دست کم تبارز ندهند( .نگاه شود به شیتر .)1002
با این هم ،به محض این که حکمتیار باری پس از
پایان اشغال شوروی بر هویت پشتونی131خود تاکید
 .131شاید اشاره به آن سخنان حکمتیار باشد که زمانی
گفته بود «من نخست پشتون هستم ،بعد مسلمان»-گ.
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کرد ،پاکستان بی درنگ کودک دوست داشتنی یکدانه
خود را «شخص نا مطلوب» اعالم کرد.
قبایلستان -مرزهای میان قبیله و دولت
کشمکش میان دولت های ملی(افغانستان و پاکستان)
بر سر قانونی بودن خط دیورند که همچنین با تعارض
قبیله و دولت روی هم انباشته
میان دو مقوله
شده است و به هم گره خورده است ،به دوره
استعمار بریتانیا باز می گردد.
حتا در طول حاکمیت بریتانیا بر هند ،این که
انگلیسی ها پیوسته در تالش بوده اند تا قبایل
مرزی پشتون را تحت کنترل بیاورند ،یکی از
بزرگترین چالش ها به شمار می رفته است .از همین
رو بوده است که قبایل پیوسته در حال شورش و نا
آرامی بوده اند و انگلیس به سختی در موقعیتی
بوده است که بتواند شورش های قبیله یی را در هم
بکوبد.
از میانه های سده نزدهم ،بریتانیایی ها می
کوشیدند با ایجاد دژها و پاسگاه ها و کشیدن
خاکریزها و دیواره های نظامی در مناطق قبیله یی
غرب رود سند ،سیستم نامنهاد  Sandemanرا به میان
بیاورند تا بتوانند نیمقاره هند را با آن از
گستره نا آرام سرحد جدا بسازند و در امان نگه
دارند .بریتانیایی ها در سال 2220در مناطق قبیله
یی مقررات نظامی وضع نمودند .در این حال ،تنها
در منطقه ناآرام وزیرستان بیست و هشت گردان
(کندک) را نگه می داشتند که یک افزایش چشمگیر
تمرکز نیرو را نسبت به جاهای دیگر نیمقاره هند
به نمایش می گذاشت( نگاه شود به :یاپ .)2228
در بعضی از سال ها ،بریتانیایی ها ناگزیر بودند
تا در بیش از سیصد جنگ و پیکار در گیر شوند .با
این هم قبایل کماکان نمی ترسیدند به پاسگاه ها
و دژهای جنگی یورش نبرند و پادگان ها را به
محاصره نکشند.
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با این حال ،این مقاومت قبایل ،برخاسته از یک
هویت مشترک ملی نه ،بلکه دقیقا بر عکس بر درک
ذاتی قبیله یی شان مبتنی بر همچشمی ها و رقابت
های درونی شان استوار بود :این گونه ،تفرقه ها
و نفاق های پیوسته و رقابت ها میان هر یک از
واحد های قبیله یی به تنهایی و به خودی خود
موجب آن گردیده بود که ائتالف های قبیله یی
پیوسته در حال تغییر باشند .این رقابت های
قبیله یی کار بریتانیایی ها را برای یافتن
متحدان قابل اعتماد دشوار ساخته بود (نگاه شود
به :هولدیش.)2202
با وجود تثبیت شدن خط دیورند ،مناطق قبایلی تحت
چونان گستره «سرحدی جبهی یا
حاکمیت بریتانیا
قدامی امپریالیستی» مانده بود (نگاه شود به
بیاهتی  .)1000این گونه ،سیاست سرحدی ( frontier
 )policyبا سیاست قبیله یی( )tribal policyدر هم
آمیخته بودند (نگاه شود به :هارون )22 : 1002
این کرکتر خط جبهی( )Frontline- Charakterدر گذشته با
آن برجسته شده بود که شبه نظامیان قبیله یی
پاسبان مرزی ،که در سپاه سرحدی( )frontier Corps
گرد آمده بودند ،از
تشکیل شده به سال 2202
کارایی و درجه اطمینان باالیی برخوردار بودند.
در این جا سخن بر سر هنگ (غند) ی است اجیر شده
از جمع جنگجویان قبیله یی از سوی انگلیسی ها که
توسط آن ها تمویل می شد و به گونه بایسته با
سیاست پیشروی (فارورد پالیسی) بریتانیا و داعیه
های بلند پروازانه ارضی آن ،همخوانی داشت (نگاه
شود به :هارون .)1002
درست ،سپاه سرحدی ،در این جا چونان نماد سرشت
مبهم خط دیورند بودند :آن ها در گستره سرحدی
میان مناطق تحت حاکمیت هند بریتانیایی و
افغانستان وظایف امنیتی را به دوش گرفته بودند-
جایی که در آن بریتانیایی ها یارای حضور مستقیم
را نداشتند.
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همچنین در دیگر عرصه ها اندیشه اصلی بریتانیایی
ها -بازی کردن نقش غیر مستقیم در مناطق قبیله یی
بود .این گونه ،بریتانیایی ها در سال  2821آیین
نامه رسیدگی به قضایای جنایی در مناطق سرحدی را
به تصویب رساندند که در آن حل و فصل مسایل
حقوقی مربوط به درگیری های نظامی در مناطق
قبایلی را به عهده ناظران بومی گذاشته بودند.
این نظم سیاسی نو ،با یک تحول ساختاری قبیله یی
ها
بریتانیایی
گونه
این
بود.
همراه
به
توانستند ،دفترهای ملک ها را چونان ستادهای
فرماندهی های قبیله یی نهادینه نمایند و از طریق
آن ها تغییرات مثبت مادی را رو نما بسازند و
مشروعیت ملک ها را با ترتیب شجره نامه ها و اصل
و نسب شان تثبیت نمایند (نگاه شود به :هارون ،
.)1002
با این کار ،اصل برابری که کدکس قبیله یی ننگ،
پشتون ها را با یک دیگر یکسان می پندارد ،بر هم
خورده ،درهم شکسته شد (مارتن .))1008
این گونه ،ملک در گذشته لقب آبرومندی بود که با
داشتن آن یک عضو قبیله با داشتن ممیزات برجسته
نسبت به دیگران ،در چشم تشکیالت قبیله یی خود
حیثیت رهبری را به دست می آورد (نگاه شود به:
بارت  ، 2222احمد .)2222
دیگر ،ملک پیشتاز به یک چهره رسمی و دارای
استاتوس قابل پیشگیری مبدل شده بود که از طریق
منابع بیرونی تامین مالی از لحاظ اقتصادی مطمئن
شده بود .مارتین ( )20 : 1008حتا از آن سخن می
گوید که بدین وسیله ساختارهای «( »warlordismجنگ
ساالرانه) در منطقه مرزی پدید آمدند که هنوز هم
سرنوشت ساز اند .افزون بر این ،بریتانیایی ها
تالش داشتند تا قبایل را از طریق یک چهارچوب
اداری و سیاسی محوطه راضی نگه دارند.
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در سال های دهه  ،2820منطقه یی که کنون در امتداد
مرز افغانستان و پاکستان قرار دارد ،در گستره
قبیله نشین در آورده شده بود ،که از درجه نسبتا
باالیی از خودمختاری برخوردار بود.
در سال ،2202منطقه باختری رود سند به عنوان
استان مرزی شمال باختری (ایالت سرحد) به اداره
هند بریتانیایی مدغم گردید .حتا نام استان،
کرکتر مرزی آن را نشان می دهد ،که نه تنها بار
هم
سیاسی آن را ،بل نیز یک مفهوم تمدنی را
بازتاب می دهد.
این چهارچوب بندی به شکل نیرومندتر از این ،در
گستره قبایلی دیده می شد -که برای آن در محدوده
هند بریتانیایی استاتوس ارضی ویژه یی با توجه
به تفاوت اجتماعی آن اختصاص داده شده بود (نگاه
شود به :هارون .)1002
این گونه ،استان مرزی شمال باختری در یک محدوده
باز تر و منطقه قبایل در یک محدوده تنگ تر
انتقالی برای هند بریتانیایی «متمدن» نسبت به
افغانستان «وحشی» تبارز کردند.
پاکستان پس از تاسیس ،به رغم اقدامات متعدد
نظامی ،این فرصت را فرو گذاشت تا از همان آغاز
مناطق قبیله یی را (به دلیل آن که دولت تازه
تاسیسی بود) ،اداره کند (نگاه شود به :خان 2282؛
یاپ .)2282
این بود که اسالم آباد کوشید تا با شیوه هایی
چون رشوه دهی ،دست یازی به اقدامات تالفی جویانه
و ...شورش های قبیله یی را به حداقل نگه دارد.
همچنین ،سپاه سرحدی در مرز با افغانستان کنار
گذاشته شد .تنها پس از جدایی بنگالدش بود که اسالم
آباد تالش هایی را به خرج داد تا مناطق قبایلی را
بیشتر به خود پیوند دهد .این گونه ،پاکستان در
سال 2220بار دیگر نظم اداری مناطق قبیله یی را
که زمانی انگلیسی ها برقرار نموده بودند ،دو
باره اعاده کرد .گستره قبیله یی در چهار چوب
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منطقه اداری فدرال قبایلی ) (FATAدر آورده شد و
به طور مستقیم زیر نظر رییس جمهور پاکستان در
آورده شد.
مناطق قبیله یی از آن هنگام تاکنون از سوی
نمایندگان (اجنت های) سیاسی اداره می شود که به
گفته اسپاین (نگاه شود به  :اسپاین )12 : 2221
حیثیت «نیمه سفیر»« ،نیمه فرماندار» را دارند.
از سال  2220بدین سو ،در  FATAسر از نو آیین
نامه رسیدگی به جرایم سرحدی که از سوی
بریتانیایی ها مقرر شده بود ،نافذ گردیده است.
با این هم ،بدین وسیله طبقه بندی اجتماعی و
اقتصادی جامعه قبیله یی تداوم می یابد که در آن
ملک ها به عنوان نمایندگان مرکزی اجنت های
سیاسی شمرده می شوند و از طریق آن ها داد و دهش
ها صورت می گیرد .این کار بیگانگی بیشتری را
میان ملک و هم قبیله یی هایی او پدید می آورد-
چیزی که همچنین در محل نیز بازتاب می یابد .ملک
ها بیشتر کماکان در گام نخست در شهر پیشاور بود
و باش دارند و تنها گهگاهی برای بازدید از
قبیله خود می روند (احمد .)2222
این گونه FATA ،در یک وضعیت ویژه مانده است که
در آن مناطق قبیله یی به پیمانه کمی در توسعه
اقتصادی کشور شرکت می کند و از حقوق سیاسی مرکزی
خود محروم مانده است و از همین رو ،تا به امروز،
احزاب سیاسی پاکستانی و گروه های حقوق بشر در
132
قبال  FATAیک نگرش منسوخ («اناکرونیسمی»)
دارند (نگاه شود به  :روبین و صدیقی  1002؛ آی
سی جی .)1002
در افغانستان ،مناطق قبایلی برخالف ،کدام وضعیت
یا تشکیالت اداری جداگانه یی ندارند .با این هم،
دولت نمی تواند هیچگاهی با قبایل در تعارض قرار
 - Aanachronism .132اشتباه در ترتیب حقیقی وقایع و سوانح
اشخاص-گ.
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بگیرد .این گونه ،دولت به سختی می تواند به غیر
از مراکز شهری مانند جالل آباد ،خوست یا گردیز در
مناطق قبیله یی پا بگذارد.
درست از اوایل سال های دهه  2220قبایل جنوب
افغانستان (به خصوص در «لویه پکتیا» (پکتیای
بزرگ) ) که در پی یک جنگ داخلی هشت ماهه در سال
 2212نادر شاه را به تخت کابل بر نشاندند133،از
آزادی های گسترده یی برخوردار گردیدند و تقریبا
از دادن مالیه و سپری نمودن خدمت سربازی معاف
گردیدند .جالب توجه است که در میان سربازان
نادر شاه همچنین جنگجویانی از مناطق قبیله یی
هند بریتانیایی دیده می شدند 134،که این امر یک
نادیده گرفتن خط دیورند از سوی
بار دیگر بر
قبایلی ها تاکید دارد .امتیازات ویژه یی که تا
به امروز ادامه دارد و از سوی بسیاری از افغان
ها ناپسندیده ارزیابی می شود.
درست همانند پاکستان ،در افغانستان هم مناسبات
میان قبیله و دولت در درگیری های متداوم نمایان
می شود .هر گونه تدبیرهای توسعه یی دولتی (از
جمله ساخت و ساز جاده) قیام های های بی درنگی
را بر می انگیخت :اقدام دولت علیه قبایل
کوهنشین غلزایی فروشنده که به طور غیر قانونی از
راه پاکستان به افغانستان کاال می آوردند ،به

 .133نادر خان در چهارچوب یک برنامه از پیش سنجیده شده
از سوی بریتانیای کبیر به یاری جنگجویان قبایل وزیری
هند به پادشاهی رسید-.گ.
 .134در واقع ،در روی کار آوردن نادر خان ،جنگجویان
قبایلی هند بریتانیایی نقش اساسی و تعیین کننده داشتند
که در هماهنگی با حکومت هند بریتانیایی به کمک او
شتافته بودند .شمار این جنگجویان به هزاران نفر می
رسید که از جمله نزدیک به سه هزار نفر از آنان بسیار
خوب مسلح بوده و از کارایی باالی رزمی برخوردار بودند-.
گ(.برای به دست آوردن آگاهی بیشتر نگاه شود به :نبرد
افغانی استالین :سیاست قدرت های بزرگ در افغانستان و
قبایل پشتون ،برگردان همین قلم در وب الگ www.arianfar.com
).
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خصوص در سال های دهه ،2220و نیز تا سال های دهه
 2220به درگیری های خشونت آمیز انجامید.
اجرای قانون منع قاچاق چوب در سال های دهه،2220
جدران
قبیله
با
خشونتبار
به برخوردهای
انجامید 135.تالش دولت برای توزیع اسناد هویت
(تذکره نفوس) در سال  ،2222منجر به آن گردید که
قبایل شینواری ،مهمند ،صافی و منگل به قلمرو هند
بریتانیایی بگریزند تا این گونه ناگزیر نگردند
تا مردان واجد خدمت سربازی خود را به گیر دولت
136
بدهند.
 .135به گفته پروفیسور داکتر یوری تیخانف ،در این
ماجرا ،گناهکار اصلی سردار هاشم خان -صدر اعظم بودکه
بنا به منافع شخصی خود ،در پهلوی خرید اجباری گندم از
دهقانان به بهای سال های پیش از جنگ جهانی دوم ،بردن
چوب به هند بریتانیایی را برای قبایل منع کرده بود و
به رغم مخالفت ظاهر شاه و سردار شاه محمود خان ،فرمان
سرکوب قبایل شورشی را داده بود .سردار داوود خان-
فرمانده پادگان کابل(قوماندن قوای مرکز) هم بنا به
غرور جوانی ،هوادار کاربرد روش های سخت ابزاری و سرکوب
قبایل با نیروی نظامی بود که در این ماجراجویی خونبار
در کنار هاشم خان ایستاده بود (.برای به دست آوردن
آگای بیشتر در زمینه نگاه شود به  :نبرد افغانی
استالین ،بخش چهل و یکم-)www.arianfar.com -گ.
 .136در آن هنگام ،در میان مردم قبایل آوازه افتاده بود
که هدف دولت از توزیع تذکره نفوس این است تا جوانان
آنان را شناسایی و به خدمت سربازی جلب نماید .این در
حالی بود که نادرخان در ازای رسیدن به تاج و تخت کابل،
به عنوان پاداش آنان را از خدمت سربازی معاف نموده بود
و قبایلی ها تمایلی به گسیل فرزندان شان به خدمت عسکری
نداشتند.
شورش قبایل چند دلیل داشت .نخست این که با رفتن جوانان
شان به خدمت سربازی ،نیروی کاری خود را از دست می
دادند -چیزی که به ویژه در روستاها که پیشه اصلی مردم
کشاورزی است ،بسیار ارزنده می باشد .دو دیگر ،این که
در صورت لشکرکشی دولت بر قبایل ،و یا هم بروز درگیری
های میان قبیله یی -چیزی که هر از چند گاهی رو می داد،
نه تنها از نیروی جنگی محروم می شدند ،بل نیز جوانان
شان گروگان دولت می گردید.
چنین بر می آید که داوود خان در آن هنگام این اندیشه
را مطرح ساخته بود که معافیت از خدمت سربازی جوانان
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فرجام این درگیری ،رویارویی خشونت آمیز میان
ارتش افغانستان و قبیله صافی در سال های - 2222
137
 2222بود.
همچنین ،گریز موقت کل قبیله منگل در سال 2222
این را که میزان بی اعتمادی قبایل پشتون نسبت به
دولت افغانستان به چه پیمانه بزرگ بود ،آشکارا
به نمایش می گذارد .دلیل آن ،کشته شدن چند
درون قبیله یی
افسر نظامی بود که درگیری های
138
را به دنبال داشت.
قبایل را از یگانه دبستانی که می توانند در آن چیزهایی
از جمله سواد ابتدایی را بیاموزند ،محروم می گرداند.
از این رو ،باید آنان را به انجام خدمت عسکری تشویق
کرد .هر چند ،این موضوع ربط مستقیمی به حادثه گریز
جمعی قبایل به هند بریتانیایی از ترس سربازدهی به دولت
نداشت؛ با آن هم در پخش آوازه ها چندان بی تاثیر نبوده
است.
دلیل دیگری که در گریز قبایل کارگر افتاده بود ،این
بود که باشندگان مناطق مرزی به گونه سنتی گرفتن عکس را
گناه تلقی می کردند (چنانچه طالبان تا کنون بر همین
باور اند)– چیزی که برای چسپاندن در تذکره ضرور بود.
احتمال گرفتن عکس
به ویژه باشندگان مناطق قبایلی از
های دختران و زنان شان سخت ترسیده بودند-چیزی که به
هیچ رو آن را بر نمی تابیدند-.گ.
 .137در این درگیری های خونبار که به فرماندهی سردار
داوود خان پیش برده می شد ،تنها تلفات نیروهای دولتی
به چهار هزار کشته و هزاران نفر زخمی می رسید .در باره
تلفات مردم صافی و قبایل متحد با آن ها ،آماری در دست
نیست .مگر با توجه به این که در این نبردها نیروهای
دولتی از هواپیماهای جنگی ،توپخانه و آتشبارهای سنگین
کار می گرفتند ،می توان گمان زد که باید چند بار بیشتر
از نیروهای دولتی بوده باشد( .نگاه شود به :نبرد
افغانی استالین بخش چهل و یکم -) www.arianfar.comگ.
 . 138برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در زمینه مناسبات
احمد (: 2282
قبایل با دولت افغانستان نگاه شود به:
 )122-221و نیز اندرسن ()222-222 :2282؛ بار فیلد (:2228
)22-12؛ دو پری ()222 :2222؛ فرولیش ()222 :2222؛
کلیمبورگ ()22 :2222؛ نیوول()2282:11:؛ یاپ (-22820220
.)222
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از ناتوانی (یا نبود) ساختارهای دولتی در هر دو
سوی خط دیورند ،هم در افغانستان و هم در
پاکستان ،در گذشته ،بیش از هرکسی نخبگان قبیله
یی بهره برداری می کردند .آن ها به عنون واسطه
رابط میان دولت و قبیله برآمد می نمودند :در
پاکستان ،آن ها از طریق روابط خود با اجنت
(نماینده) های سیاسی می توانستند موقف ویژه
سیاسی و اقتصادی شان را تضمین نمایند .در
افغانستان ،بر خالف ،رهبران قبیله یی با بهره
گیری از این وضعیت به گونه روز افزون به جامعه
شهری کابل سرا زیر می گردیدند (نگاه شود به :
روبین .)2221
با این حال ،این موضوع در روند تشکیل دولت در
عصر مدرن کمترین اثری بر جامعه قبیله یی بر جا
گذاشته است :نخبگان نوگرای قبیله یی شیفتگی
کمتری به آن نشان می دادند که نهادها در مناطق
قبیله یی را اصالح نمایند و یا مدرنیزه سازند.
این گونه ،چنین بر می آید که در واقع ،ارتقای
یک رهبر قبیله یی به تراز یک نخبه نوگرا در گام
نخست ،منجر به برجسته تر شدن نقش وی در جامعه
قبیله یی می گردد.
روابط میان قبیله و دولت در هر دو کشور با یک
پارادکس(تناقض) نشانی شده است :اگر چه به
نخبگان قبیله یی پشتون در هر دو کشور بیش از حد
از سوی دولت امتیازاتی داده شده است ،مگر با
این هم ،آن ها همیشه نگران حفظ خود گردانی
قبیله یی و برعکس محدود ساختن تاثیر دولت بوده
اند .این گونه ،رهبران قبیله یی همواره از دولت
های افغانستان و پاکستان کمک های مادی می
گیرند ،اما بسیار روشن است که مخالف هرگونه
دخالت دولت در امور قبایل بوده و آن را رد می
کنند.
گذشته از آن ،آن ها هیچ عالقه واقعی یی به مساله
پشتونستان نشان نمی دهند :برای آن ها بی تفاوت
بوده است که استقالل شان از سوی دولت پاکستان یا
307

دولت افغانستان تهدید شود .مثال برجسته در
زمینه ،پشتیبانی نخبگان قبیله یی و مذهبی در
گستره قبایلی از امان هللا خان در جنگ سوم افغان و
انگلیس است .آن ها اعالم آمادگی نمودند به طور
عام و تام به سمت امان هللا ایستاده و حاکمیت وی را
بپذیرند .در این حال ،تنها شرط خود را حفظ
خودمختاری محلی شان اعالم نموده بودند (هارون
.)1002
این روحیه خودمختاری قبیله یی بیشتر با روایات
افسانه یی در باره قیام های پیروزمندانه قبایل
در برابر همه استیالگران خارجی -از هندوستان
مغولی تا ایران صفوی در سده های شانزدهم تا
نزدهم و در
هژدهم گرفته تا بریتانیا در سده
نیمه نخست سده بیستم و دولت های افغانستان و
پاکستان در طول سده بیستم و در شوروی در دهه
 2280سده بیستم در هم آمیخته است.
هرگاه چنین چیزی در منطقه اسمترار یابد ،با
زنجیره یی از تالش های ناکام و شکست خورده بی
پایان قدرت های امپریالیستی یا دولت های ملی که
خواسته اند مناطق قبیله یی را مطیع خود سازند،
رو به رو خواهیم بود .این گونه ،درگیری «قبیله»
با «دولت» ،در سراسر سده بیستم بر هستی دولتی
افغانستان و پاکستان سایه افکنده بود( نگاه شود
به  :تاپر .)2282
تداوم این ساختارهای قبیله یی همچنین از آغاز
اشغال شوروی از بیشترین اهمیت برخوردار بوده
است .برای مثال ،گریز بسیاری از قبایل پشتون
بیشتر یک کوچیدن برنامه ریزی شده بوده است تا
این که بنا به انگیزه های خشونتبار بوده باشد
(نگاه شود به :گریویمیر  .)28 :2221چون واحدهای
قبیله یی بیشتر با بستن دهکده های شان آن ها را
ترک گفته بودند.
این گریز سریع و سازمان یافته ،همپیوندی قبیله
یی پشتون ها را در دو سوی مرز ممکن گردانیده
است .این گونه ،پشتون های افغانی در گستره
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قبیله یی پاکستان به هیچ رو خود را بیگانه
احساس نمی کنند .بارها دیده شده است که همیشه
هرگاهی که سیطره دولتی(چه در افغانستان و چه در
پاکستان) بیش از حد بزرگ گردیده است ،قبایل با
گریز به به آن سوی مرز نزد برادران قبیله یی
خود پناه برده اند.
«طالبستان» -مرزکشی مذهبی:
بیشتر ،دانشمندان (از جمله بارت  )2222تاکید می
ورزند که در نظم قبیله یی پشتون ها که در آن از
همان آغاز تاثیر شخصیت های برجسته مذهبی محدود
گردیده است ،مالها بیرون نظام قبیله یی مانده
اند .با این حال ،این گونه طرز دیدهای تنگ
نگرانه و یکسویه نگرانه ،این نکته را که قرینه
سازی( )contextualisationنمادها ،الگوها و ارزش های
مذهبی ،تاثیر مهمی را بر نظام اجتماعی قبایل بر
جا می گذارند؛ نادیده می گذرند .به گونه یی که
هارون ( )1002آن را به تفصیل ارائه داده است.
این گونه ،در دهه های اخیر ،شاید کمتر کدامین
رهیافتی برای زدودن ساختارهای قبیله یی از سوی
اسالمگرایان رزمجو شایان بررسی بوده باشد .بر
عکس ،اسالم رزمنده ،بیشتر چهارچوب کانسپتوئلی را
برای در هم آمیخته شدن پندارهای مذهبی و قبیله
یی مطرح نموده است.
درست سر از سده نزدهم بوده است که شبکه های
مذهبی پیر -مریدی( )pirimurdiدر امتداد گستره سرحدی
نقش مرکزی را بازی نموده اند .هر چه بوده است،
رهبران برجسته فرهمند (کاریزماتیک) مذهبی که در
آثار انگلیسی به نام مالهای دیوانه»mad «( 139
 ،)»mullahsخوانده شده اند ،توانسته اند ،قبایل
 .139خاستگاه این اصطالح به درستی روشن نیست .شاید
نویسندگان انگلیسی چنین نامی را از روی نام فقیر
«لیونی» (فقیر دیوانه) -یکی از رهبران روحانی پشتون که
در اوایل سده بیستم در گستره قبیله یی مرزی هند
بریتانیایی در برابر سپاهیان انگلیسی می رزمید و در
میان مردم به نام لیونی (دیوانه) شهرت یافته بود،
گرفته باشند-.گ.
309

متخاصم و با هم رقیب را در مدت کوتاهی زیر چتر
یک هدف مشترک گرد هم بیاورند و در برابر حکومت
بریتانیا متحد بسازند و بشورانند .همه کسانی
چون سید احمد ،مالی هده یا تورنگ زایی [که در
میان مردم به نام حاجی صاحب تورنگ زایی معروف
بود-گ ].را که پیوسته بارها قبایل مختلف را در
برابر انگلیسی ها بر می انگیختد ،به این نام
خوانده اند.
شورشیان وزیرستان را در سال های  2228-2222حاجی
میرزا علی خان معروف که در میان مردم به فقیر
ایپی شهرت داشت ،رهبری می کرد (نگاه شود به
ادواردز  2222؛ هارون .)1002
اگر چه این شبکه های مذهبی ،به شدت از سوی جوامع
تصوفی (برادران صوفیه یا اهل تصوف یا پیروان
طریقت های تصوفی) تحریک و پشتیبانی می شدند،
این شبکه ها سر از اواخر سده نزدهم ،پیوندهای
تنگاتنگی با مدرسه ارتدوکس دیوبند داشته اند.
درست چنانی که در میان نظم قبیله یی و مذهبی
هست ،در این جا هم مرزبندی های ایدئولوژیکی،
همچنان میان دبستان های گوناگون مذهبی ،نقش دست
دوم را بازی می کند .به همین دلیل ،تقریبا عادی
بود که یک رهبر مذهبی برجسته ،عضو و پیرو چند
طریقه تصوفی باشد که تا حدی حتا میان هم رقابت
هم داشتند(نگاه شود به :هارون .) 1002
نهادینه شدن بیشتر نقش نیرومند نخبگان مذهبی در
مناطق قبیله یی ،تنها پس از به قدرت رسیدن
جنرال ضیاء در سال های دهه  2220در پاکستان آغاز
گردید .مشی اسالمی سازی ضیاء الحق باید در پیوند
با مناقشه کشمیر نگریسته شود 140.هدف جنرال ضیاء
 .140این درست است که در آن برهه برای پاکستان در کل و
برای جنرال ضیا پیشگیری مشی اسالمیزاسیون لگام گسیخته
برای ایستادگی در برابر هند که شتابان به سوی ابر قدرت
شدن پیش می رفت ،از اولویت تاخیر ناپذیر برخوردار بود
و در این جا مساله کشمیر به هیچ رو ،جایگاه دوم را
نداشته است .مگر ،ایستادگی در برابر خطر کمونیسم و
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چنین بود که نقش اسالم را به عنوان عنصر پیوند
دهنده وحدت ملی پاکستان تقویت نماید و مناقشه بر
سر کشمیر را هر چه نیرومندتر از طریق جنبش های
اسالمگرا که از مدرسه ها سرچشمه می گیرند ،رهبری
نماید .این هم یک دلیل مهم دیگر است که چرا
نظامیان پاکستانی و آی اس آی چنین تنگاتنگ با
شبکه های اسالمی در هم تنیده و بافت خورده اند
(نگاه شود به :ابو ذهاب و الیور روی .)1002
دایر شدن مدرسه ها اسالمی (مدارس آموزش قرآن)
نقش
برای پخش این گونه درک از اسالم
کاتالیزاتور(سرعت بخش یا تسریع کننده) را بازی
نمودند .سر از سال های دهه ،2280پیشگیری مشی
اسالمی سازی به رهبری ضیاء الحق -رئیس جمهور
پاکستان ،به آن انجامید که بیش از  2200مدرسه ،که
به مدرسه ارتدوکس دیو بند نزدیک بودند،
بیشتر
در ایالت سرحد ساخته شدند که کمک های چشمگیری
را به دست آوردند (نگاه شود به :ملک.)2282 ،
با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی ،در
پهلوی همه این ها ،جنگ افغانستان به یک جنگ
ایدئولوژیک تبدیل شد .این گونه ،ابعاد مذهبی
درگیری ،آن را در سیمای «جهاد» در آورد و دیگر
خط دیورند به عنوان سرحد ایدئولوژیک میان جهان
بینی های جنگ سرد ارزیابی می گردید.
سازمان اطالعات و امنیت پاکستان (آی .اس .آی).
این باریکی را نیک می دانست و از همین رو ،در
پی آن بود تا جنبش مقاومت افغانستان را بر چنان
شالوده یی استوار بسازد که تنها جنبه اسالمی
داشته باشد 141،ترجیحا متشکل بر احزاب اسالمگرا
شوروی پیشین و به تبع آن جلوگیری از خطر افتادن
پاکستان به دست شوروی وقت و همچنین برنامه های راهبردی
یی که وی برای ایجاد کنفدراسیون نامنهاد« اف +پاک» و
در واقع اشغال افغانستان ،و این گونه رهایی از «شر»
مساله پشتونستان داشت؛ نیز به هیچ رو در جایگاه دوم
قرار نداشت– .گ.
 .141با توجه به این که پاکستان در چهارچوب راهبردهای
بلند پروازانه خویش در آینده خواب ایجاد کنفدراسیون
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(احزاب مجاهدین) که به طور رسمی مورد تایید
[اسالم آباد-گ ].بوده و با اجازه آن به پویایی
بپردازد و مورد پشتیبانی گسترده مالی ایاالت
متحده و عربستان سعودی باشند (اولیور روی .)2282
در این جا سخن بر سر احزاب مجاهدان بود که
اردوگاه های گریزیان افغانی را که در آن ها بیش
بیجاشدگان بود و باش می
از سه میلیون تن از
کردند ،زیر کنترل داشتند.
در حالی که بخش بزرگی از گریزیان در اردوگاه های
پناهندگان در خاک پاکستان در امتداد مرز جمع
آوری شده بودند ،نخبگان قبیله یی در شهرهای
پاکستان می زیستند که پسان ها به اروپا و
امریکا رفتند .از این رو ،نفوذ آنان در میان
جمعیت قبیله یی به تدریج از دست می رفت .افزون
بر این ،مهاجرت نخبگان قبیله یی شگافی را در
مناسبات میان قبیله و دولت برجا می گذاشت.
فشرده سخن ،از میانه های سال های دهه ،2280از
همین سبب پیش از هرکسی کار بیشتر روحانیون ساده
(مالها و مولوی های برخاسته و سر بر آورده از
مدرسه هاتی ایالت سرحد) به گونه فزاینده یی باال
گرفت و در این نقش های رهبری و باالروی ها در
سیمای واسطه گری میان دولت و قبیله و یا با
مجاهدان تبارز کرد .این تحول
فرماندهان مهم
یکسره به سود بود اسالم آباد بود تا ساختارهای
قبیله یی را در هم بشکند و هویت پشتون را کمرنگ
بسازد و جنگجویان را برای جهاد در افغانستان
بسیج نماید .مالها می توانستند در یک جامعه یی
که با درگیری های نظامی عمیقا از هم فروپاشیده
بود ،ائتالف های جامع تشکیل دهند و اختالفات را
رفع نمایند.

نامنهاد «اسالمستان»(متشکل از کشورهای پاکستان و
افغانستان) را می دید ،از این رو ،تنها در پی تقویت
احزاب اسالمگرای وابسته به خود بود و در این بستر از
گسترش احزاب و گروه های تند رو اولتراناسیونالیستی
پشتون سخت هراس داشت .از همین جا بود که به چنین احزاب
و گروه هایی اجازه پویایی نمی نداد.
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اگر چه در آغاز عمدتا یتیمان جنگ و کودکان بی
سرپرست خانواده های نادار کانون خانوادگی
«جایگزین» خود را در مدرسه ها یافتند ،همچنین به
طور فزاینده یی فرزندان پشتون های دارا نیز در
مدرسه های قرآنی درس می خواندند.
در جو داغ سال های دهه 2280بحث ناسازگاری اندیشه
های قبیله یی با یک اسالم مبارز رنگ باخت .اسالم
رزمنده را که بر پایه درک آنابولیک تمایز میان
«خوب» و «بد» بنا شده است 142،بخش بزرگی از جمعیت
های قبیله یی دقیقا به خاطر توضیح ساده و
رادیکال آن از جهان و سازگاری آن با موازین و
قبیله یی،
ارزش های موجود در چهار چوب قرینه
پذیرفتد.
در بسیاری از بخش ها ،تصورات مذهبی از همین رو
که توانایی پیوندیابی با ساختارهای قبیله یی را
داشتند ،با آن سازگار گردیدند .مفاهیم مدرن
اجتماعی چون کمونیسم ،برابری میان مردان و
زنان ،دموکراسی ،جدایی دین و دولت و مانند آن
ِ دشمن مطرح می گردید.
چونان
می توان گفت که با توجه به این که تصورات قبیله
یی از سوی تصورات مذهبی کمتر در تنگنا قرار می
گیرند ،بنا بر این ،مسایلی چون نقش زنان و
مردان و یا حوزه های قضایی که در کدکس قبیله یی
موجود است ،متحمل تقویت ،استحاله و یا تغییر
شکل چندانی نمی گردند.
 .142در واقع ،این تنها اسالمگرایان شبه نظامی یا
اسالمگرایان رزمنده (در قرینه مورد نظر القاعده ،طالبان
و حزب اسالمی) نیستند که جهان را این گونه سفید و سیاه
می بینند .دکترین بوش که در واقع بازتابدهنده اندیشه
بر شالوده اندیشه
های محافظه کاران نو بود ،و
«آرماگدون» بنا یافته بود ،نیز همین گونه جهان را در
نبرد میان «خیر» و «شر» می دید .چنان چه دکترین جهاد
در دهه هشتاد سده بیستم همین گونه ،جهان را کار زار
نبرد میان« اسالم» و «کفر و کمونیسم» می پنداشت که به
گونه بسیار جالبی کفر و کمونیسم را در یک کانتکست
مترادف و تقریبا هم معنا و همتراز می دید-.گ
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تاکیدات نیرومندی هست؛ مبنی بر این که اسالم
افزون بر داشتن یک نما یا چهره درونی ،یک نما
یا چهره بیرونی هم دارد.
در نمای بیرونی ،با یک اسالم رزمنده– دقیقا پس
از  22سپتامبر– جنگ در برابر هر گونه نفوذ و
تاثیر خارجی دیده می شود .این گونه ،اسالم
رادیکال رویاروی مدرنیته ،دولت و غرب به عنوان
یک کل ایستاده است .در نمای درونی ،در اسالم
رزمنده مستقیما و بی چون و چرا بر مفاهیم و
ارزش های محلی تاکید می شود .این تا جایی به
معنای تایید و پذیرفتن هویت محلی است.
اسالم به عنوان چهارچوب مرجع برای تفسیر اعمال
روزمره و تصمیم گیری است .با این حال ،این
تصویر جهان کامل یا یکدست نیست ،بل که سازواره
های آن با توجه به زمینه های فردی ،مذهبی و
قبیله یی با یک دیگر به هم بافته شده اند .بنا
بر این ،درست نخواهد بود هرگاه با کاربست
ایدئولوژیک باورهای اسالم رادیکال ،یک جامعه
قبیله یی را درک نماییم.
این گونه ،مسائل ایدئولوژیک در زندگی روزمره،
نقش حاشیه یی را بازی نموده ،غالبا ارتدوکس و
 heteropraxeبوده و در کنار تصورات قبیله یی به سر
می برد .جنبش طالبان و شاخه های رنگارنگ آن،
چونان یک پیامد «منطقی» بر شالوده چنین «اسالم
طراز قبیله یی» ساخته شده است.
مرز چونان گستره سودجویی:
خود داری پیوسته افغانستان از شناخت رسمی خط
دیورند چونان مرز بین المللی و هم این حقیقت که
کابل درست مانند اسالم آباد نمی تواند در مناطق
قبیله یی نمایندگی دولتی قائم نماید ،موجب آن
گردیده است که این مرز بین المللی تا به امروز
به پیمانه بسیار رخنه پذیر بماند و همه روزه
هزاران تن از افراد قبیله یی بدون اجازه و بدون
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سند از آن آمد و شد نمایند و زیر کنترل دولتی
قرار ندارد (نگاه شود به :کاپالن .)1000
این گونه ،رفت و آمد از سر مرز بسیار است و
بسیاری از باشندگان گستره مرزی دو گذرنامه
(پاسپورت) دارند .افزون بر این ،منطقه مرزی به
دلیل داشتن دخمه های پر پیچ و خم ،گذرگاه های
دشوارگذر و پشته های دندانه دار ،بستر همواری
برای استقرار یک رژیم مرزی نیست.
از همین رو ،منطقه مرزی دو سوی خط دیورند یکی از
چند منطقه انگشت شمار زمین است ،که مانند گذشته
چونان سرحد مانده است که به عنوان مرز پیمایش
ناپذیر جیودیزیکی تبارز کرده است.
چنانی که گزینه نامبرده شده در باالی عبور و
مرور مرزی با نظارت دولتی نشان می دهد ،خط
ِ یک
دیورند برای قبایل از همین رو کمتر چونان
مانع غیر قابل عبور به عنوان یک گزینه مهم می
از کنترل دولتی بگریزند .این
ماند تا همیشه
گونه ،تا پایان سال های دهه  2220واحد های کامل
قبیله یی پیوسته از سر مرز می گذشتند و به این
یا آن سو می کوچیدند تا از جور اختناق از سوی
دولت های افغانستان یا پاکستان بگریزند .بنا بر
این« ،تخلخل» (شفافیت) مرزی برای باشندگان
گستره مرزی یک عامل مهم و مساعد و سودمند است.
از دیدگاه اقتصادی نیز برای مردم ،شفافیت مرزها
سودمند به شمار می رود .افغانستان ،به دلیل
محصور بودن در خشکی ،هنوز در سال های دهه 2220
،با پاکستان توافقنامه تجارت ترانزیتی ( Transit
َ  –)Afghanistanمخفف آن به انگلیسی-
َTrade Agreement
( ،)ATTAرا به امضاء رسانده بود که به
افغانستان حق می داد کاالهای خود را بدون پرداخت
تکس از طریق خاک پاکستان بگذراند .این کار موجب
آن گردید که سر از سال های دهه  2220به دلیل
نفوذ پذیری و شفافیت مرزها ،قاچاقبری پر جنب و
جوشی در گستره مرزی به راه بیفتد که در طول جنگ
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نیز پایان نیافت .این بود که بسیاری از کاال از
راه پاکستان به افغانستان وارد و سپس بی درنگ پس
از عبور از مرز به پاکستان به طور غیر قانونی
قاچاق می شد( 143نگاه شود به شیتر .)1001
به ویژه در دوره رژیم طالبان ،در سال های نیمه
دوم سال های دهه 2220بود که گستره مرزی میان
پاکستان و افغانستان به بهشت قاچاقچیان مبدل
گردید( .نگاه شود به رشید  .)1000این بود که خود
رو ها و کامیون های باربری و نیز پرزه جات از
کشورهای خلیج [فارس-گ ].از راه ایران و
افغانستان به پاکستان و یا کاالهای مصرفی به
کشورهای آسیای میانه برده می شد.
به ویژه تجارت تریاک که در شهرهای مرزی یی
مانند ننگرهار ،هلمند و قندهار رواج یافته بود،
ابعاد تازه یی به بازرگانی مرزی بخشید .این کار
موجب شد که حتا در دستگاه اداری و اطالعاتی-
امنیتی پاکستان ،برای منصبداران کرسی های موجود
در نزدیکی گستره مرزی مانند  ،FATAسودآور باشد
در عملیات قاچاق مشارکت ورزند.
منطق ذاتی دستگاه اداری پاکستان در واقع بر اساس
آن بنا یافته است که یک ماموریت در مناطق مرزی
یک ره آورد غیر مستقیم به همراه دارد.
چنانی که این گونه فعالیت های تجاری نشان می
دهند ،در این جا به هیچ رو سخن بر سر یک گستره
مرزی نیست که دور از تمدن مانده باشد و روند
جهانی شدن نتوانسته باشد آن را فرا بگیرد .بیخی
بر عکس ،باشندگان مناطق قبایلی سر از سال های
دهه  ،2280به پیمانه گسترده یی برای کار به
 .143دلیل این کار ،پایین بودن تکس گمرکی در افغانستان
نسبت به پاکستان و نیز این امر بود که بسیاری از
تاجران پاکستانی و افغانی با دادن رشوه های کمتری نسبت
به گمرک های پاکستان ،می توانستند به آسانی کاالهای خود
را در گمرک های افغانستان محصول و سپس قاچاقی به
بازارهای پاکستان وارد و از این راه سود فراوانی
ببرند .این کار به امروز نیز تادامه دارد-.گ.
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عنوان کارگران مهاجر به کراچی و یا به کشورهای
خلیج [فارس-گ ].می روند.
نه تنها پشتون های پاکستانی ،بلکه پشتون های
افغانستانی نیز با پاسپورت های پاکستانی در
کشورهای خلیج فارس به دنبال کار می گردند .این
گونه ،شاید کنون صدها هزار مرد جوان از مناطق
قبیله یی در کشورهای خلیج [فارس-گ ].کار می
کنند .در سراسر ایالت سرحد ،نزدیک به ده درصد از
کل خانوارها از کشورهای خاور میانه وجهه دریافت
می دارند (نگاه شود به گزدار .)1002
با این وسیله ،شبکه خدمات منظمی ایجاد
در آن نخبگان قبیله یی -مهاجران دارای
تکت هواپیما و اجازه کار اند و به این
راه بزنس کاریابی سود خوبی به دست
(نگاه شود به مارتن .)1008

گردید که
پاسپورت،
ترتیب از
می آورند

: 1001
پس از یازدهم سپتامبر
با مداخله نظامی در افغانستان پس از  22سپتامبر،
گستره مرزی میان افغانستان و پاکستان درست
مانند دوره حمله شوروی پیشین به افغانستان در
سال  2222مورد توجه فراوان قرار گرفت .چنین واقع
شد که طالبان به منطقه یی که در آن اسامه بن الدن
و رهبران القاعده ناپدید گردیده بودند ،عقب
نشینی نمودند .این گونه ،اقتدار دولتی بیش از
پیش کاهش یافته ،نفوذ و کنترل از جای دیگری کمتر
گردیده بود.
سر از سال  ، 1002مارپیچ (فنر -اسپیرال) خشونت،
به خصوص در این منطقه مرزی باال رفت .به همین
دلیل ،مقاومت در برابر نیروهای زیر رهبری ناتو
و آیساف و همین گونه نیروهای ارتش افغانستان و
پاکستان دامنه بیشتری یافت.
ِ
در آغاز ،به ویژه منطقه قبایلی FATA -چونان
«پناهگاه مطمئن»ی گردیده بود ،که اسالمگرایان
شبه نظامی می توانستند به آن عقب نشینی نمایند.
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مقاومت که در آن گروه های مختلف شبه نظامی تکه
تکه شده ،شامل بودند ،پا می گرفت و به سرعت به
بیرون از مناطق مرزی به سوی جنوب و جنوب خاوری
افغانستان می لغزید (نگاه شودبه  :شیتر .)1002
در سال  1002بی ثباتی نه تنها بخش های بزرگی از
افغانستان را فرا گرفته بود ،بل نیز دامنه
مقاومت در مناطق هم مرز با  FATAپهن گردیده بود.
به خصوص ،سوات به رهبری موالنا فضل هللا– معروف به
«مال رادیو» ،به دژ استوار شورش مبدل شده بود.
به طور کلی ،این جنگ با تعبیر غربی آن« -جنگ در
برابر ترور» به عنوان جنگ جهان «آزاد» (جورج
بوش) در برابر اسالمگرایان متعصب و تند رو،
همخوانی دارد .هر چند ،مطمئنا ابعاد اسالمی
مساله ،که به ویژه به گفتمان بی عدالتی و نکوهش
مداخله ،پیوند خورده است؛ نقش مهمی را بازی می
کند؛ درگیری های روان در منطقه مرزی باید به
خصوص در همپوشانی با خطوط مناقشه که در باال
نشان داده شد ،دیده شوند.
این گونه ،کماکان همانند گذشته ،مناقشه ملی
میان پاکستان و افغانستان نقش مهمی بازی می کند.
در این جا ،با آن که دولت جوان اوباما تالش هایی
برای یافتن یک راه حل منطقه یی برای حل مشکل به
خرج می دهد ،افغانستان به رسمیت شناختن خط
دیورند را رد می کند.
افزون بر این ،منافع ملی پاکستان ،نقش بزرگی را
بازی می کند .این واقعیت که آی .اس .آی .سال ها
بیخی بی پرده و آشکارا هوادار تقویت دوباره
طالبان بوده است( ،نگاه شود به :روبین ،)1002
باید در پرتو اولویت های «عمق استراتیژیک»
پاکستان در نظر گرفته شود.
این گونه ،پاکستان هنگام مداخله در افغانستان
در سال  1002از مشارکت در برپایی نظم نو سیاسی
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خود داری ورزید تا نیازهای امنیتی خود را تامین
کند.
در عین حال ،اسالم آباد ناگزیر بوده است نظاره
کند که کنسولگری های هند در جالل آباد و قندهار
گشایش یافته ،در جنوب افغانستان جاده هایی [(با
کمک مهندسان هندی)-گ ].ساخته شده و از طریق
افغانستان از مقاومت بلوچ ها در پاکستان که در
سال های اخیر دو باره شعله ور شده است و سراسر
بلوچستان را بی ثبات گردانیده است ،پشتیبانی می
144
شود.
«از سوی دیگر-گ ،].تهدید اسالم آباد مبنی بر این
که بیش از دو میلیون افغانی را که مانند گذشته
به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند ،بی
درنگ به افغانستان خواهد فرستاد ،وضعیت را بس
پر تنش ساخته است.
گذشته از آن ،پس اعالم جنگ در برابر ترور ،در
گستره مرزی در سال های اخیر ،بارها و بارها
میان نیروهای مرزبانی افغانستان و پاکستان
 .144پاکستانی ها آشکارا در پشت پرده ناآرامی های سال
های اخیر در بلوچستان ،دست های سازمان های اطالعاتی هند
را می بینند که به کمک سازمان های امنیتی افغانستان به
آتش بی ثباتی هیمه می اندازند -چیزی که پاکستانی ها آن
را پیوسته به رخ امریکایی ها و افغان ها می کشند و
آنان را به تازیانه نکوهش و سرزنش می بندند.
ایرانی ها ،بی ثباتی و نا آرامی های بلوچستان (اعم از
بلوچستان ایران ،پاکستان و افغانستان) را با راهبردهای
بلند پروازانه امریکایی ها که به گفته آن ها با همدستی
انگلیس و اسراییل در اندیشه بلعیدن سراسر منطقه هستند،
از
و نیز سنگ اندازی در راه کشیدن «لوله صلح» گاز
ایران به پاکستان (که پیش بینی می شود در آینده به سوی
هند و چین هم امتداد یابد)؛ گره می زنند.
چینی ها هم به نوبه خود ،در این گیر و دار ،امریکایی
ها را متهم می سازند که در پی فلج ساختن پروژه بندر
«گوادر» (که به یاری چین ساخته شده است و چینی ها در
آن سرمایه گذاری های چند میلیارد دالری نموده و
امیدهای راهبردی خود در منطقه را به آن گره زده اند)،
هستند-.گ.
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برخوردهایی صورت گرفته و آتشباری هایی رخ داده
است .به ویژه مرزها در بسیاری از جاها پر تنش
است.
پاییز سال  ،1002پاکستان طرحی را ارائه داد مبنی
بر این که برای مبارزه با جنبش طالبان بایسته
است تا در مرزهای میان دو کشور دیوار کشیده شود
و برای تامین امنیت آن ،گذرگاه ها مین گذاری
گردد .این طرح تنها چونان یک طرح نمایشی تلقی
گردید .چون این کار «د فاکتو» ( -de factoدر عمل)
به معنای به رسمیت شناختن مرز بین المللی از
سوی افغانستان بود – چیزی که این کشور برای
انجام آن آمادگی ندارد( نگاه شود به  :زیب
.)1002
همچنان ،مناسبات تیره افغانستان و پاکستان که
می تواند به منطقه مرزی سرایت کند و تاثیر
ناگواری بر جا بگذارد؛ مستلزم یک راهیافت صلح
خودگردانی (اتونومی)
آمیز است .چه ،دفاع از
های قبیله یی ،می تواند همچون نیروی محرکه یی
برای بر افروخته شدن جنبش های شورشی گردد .بنا
بر این ،هرگونه دخالت خارجی ،که نظم محلی را بر
هم بزند ،به عنوان عامل مخل و مزاحم ارزیابی
خواهد گردید.
این گونه ،جنگ با تروریسم از سوی بسیاری از
ن
بازیگران محلی چونان یک جنگ هدایت شده از بیروِ
«دولت سازنده» ارزیابی می شود که در آن در
برابر اندیشه ها و سنت های بومی می رزمند که به
وسیله آن حکومت کنترل مردم را به دست گرفته و
بتواند زمین های آن ها را بگیرد.
هر چه است ،نخبگان بومی در انحصار دولتی قدرت،
در تحقق یکنواخت موازین و ارزش های مشخص و
معین ،در انفاذ یک نظم حقوقی یک سان و واحد و
یا تسلط یک ایدئولوژی ،ذینفع نیستند.
سر انجام ،در اجرای «قواعد جدید بازی» ،که هم
کابل و هم اسالم آباد و هم ناتو هر یک آن را به
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سود خود می نویسند ،تهدیدی بر رفتارهای مسلط
اجتماعی دیده می شود -صرف نظر از این که پویایی
های حاکم اقتصادی (برای نمونه کشت خشخاش) باشد
یا وضعیت زنان و مانند آن....
به همین دلیل ،وضع مقاومت گران که در جنگ کنونی
از یک نظم سیاسی دفاع می نمایند و با شک و
تردید باال در برابر مدرنیزاسیون در سیمای دولت
و حضور بین المللی می رزمند ،مشخص است .این نظم
سیاسی ،اندیشه های بومی را با اندیشه های اسالم
از
شبه نظامی پیوند می دهد و پدیده نوی را
تضادهای دیرین میان قبیله و دولت می سازد.
در این کشاکش ،خط دیورند اهمیت گستره یی–
نمادینی می یابد .چون مقاومت در برابر نفوذ
خارجی از مرز به بیرون پیش برده می شود ،یعنی
از جایی که در آن باید حاکمیت ارضی دولتی اعالم
شده باشد ،اما دولت ناتوانی خود را به نمایش
ِ
گذاشته است .از این رو ،خط دیورند چونان
«سرزمین مقاومت» می ماند (نگاه شود به :روتلج
 ،)2222سرزمینی که بدون دولت است.
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145

نواحی کوهستانی افغانستان و کرانه های راست رود سند-
جایی که بیشترینه پشتون ها بود و باش دارند ،جاهای
دشوار گذار و از دیدگاه منابع طبیعی نادار است .مگر،
آسان ترین راه های منتهی به هندوستان از طریق گستره
بود و باش قبایل پشتون می گذرد .از این رو ،همه
کشورگشایان هند از اسکندر مقدونی(الکساندر ماکدونی)
گرفته تا نادرشاه افشار ایرانی ناگزیر بودند از طریق
تنگی های کوهستانی شاخه های هندوکش بگذرند.
انگلیسی ها ،هر چند ،با بهره گیری از راه های دریایی
به هند رخنه نمودند ،مگر با این هم ،همچنان اهمیت
استراتیژیک افغانستان و سرزمین های پیرامون آن را نیک
می دانستند .در رابطه با این ،در سده نزدهم در لندن به
برپایی کنترل بریتانیا بر این منطقه تکیه نمودند .در
نتیجه ،تقریبا طی یک سده بریتانیای کبیر درگیر جنگ
پیوسته با قبایل پشتون گردید که بیشترینه آن ها را
نتوانست رام نماید.
انگلیسی ها ،برای نخستین بار در اوایل سده نزدهم،
هنگامی که روشن گردید که ناپلیون می کوشد به سوی هند
به کشورگشایی بپردازد ،به گستره بود و باش پشتون ها
دلچسپی پیدا نموند .در رابطه با این ،دولت انگلیس در
هند در سال های  0002-0012چندین هیات استخباراتی برای
گرد آوری اطالعات در باره قبایل کوهنشین که گذرگاه های
کوهی را از افغانستان به هند کنترل می نمودند ،گسیل
146
داشت.
در روند جنگ اول افغان و انگلیس ( )0082-0000انگلیسی ها
و متحدان سک شان با مقاومت سرسختانه قبایل پشتون رو به
رو شدند.
غلزایی های به پا خاسته در روند این جنگ ها ،راه های
مواصالتی میان سپاهیان بریتانیایی در کابل و هند را
بستند .همو ،آن ها بودند که ارتش بیست هزار نفری
انگلیس را هنگام عقب نشینی از افغانستان نابود

 .145برگرفته از کتاب :نبرد افغانی استالین ،مبارزه
قدرت های بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون
 .146خالفین نفت هللا ،گستره جویی انگلیس در افغانستان و
مبارزه رهایی بخش مردم افغانستان در نیمه نخست سده
نزدهم //افغانستان مستقل ،مسکو ،2228 ،صص.288-282
329

ساختند .147تنها یک پزشک به نام ویلیام برایدن توانست
از این کازرار جان به در برد .فرماندهی بریتانیایی
برای نخستین بار با نیروی ترستاک «تله افغانستان» که
برای آن نابودسازی هر نیروی اروپایی تنها به زمان نیاز
داشت ،آشنا گردید .بریتانیای کبیر با درک این موضوع که
قبایل پشتون چه نیروی بزرگی دارند ،برای چندی از تصرف
سرزمین های بود و باش آنان تا اشغال سراسر هند دست
برداشتند.
به سال  ،0081پای انگلیسی ها بی درنگ پس از اشغال
پنجاب به جنگ پر هزینه و سهمگین با قبایل کوهستانی
کشانیده شد .برای پاسبانی از مرزها به خاطر شبیخون های
آنان سپاه پاسبانان مرزبانی پنجاب با بیش از 02111
سپاهی ایجاد گردید 148.اما این سپاه که جنگنده ترین
سپاه در میان سپاهیان انگلیسی در هند بود ،نمی توانست
به تنهایی مساله امنیت مرزهای هند و افغانستان را حل
نماید .از همین رو ،در امتداد این مرز پانزده تهانه
(سنگر) بزرگ و پنجاه پاسگاه نظامی برپا گردید که در هر
یک از آن ها پادگان های نیرومند سپاهیان انگلیسی جا به
جا گردیده بود 149.تنها در پیشاور پیوسته یک لشکر حضور
داشت که با توپخانه تقویت شده کوهی مجهز بود .150همه
نقاط تحکیم شده میان هم با راه های نوساخت وصل گردیدند
که روی آن ها در لحظات نیاز نیروهای نقویتی رسانیده می
شد .مگر ساختن این پاسگاه ها پشتون ها را به یورش های
مسلحانه تازه بر می انگیخت .چون این استحکامات روی
زمین های قبایل پشتون ساخته شده بود .اندرین باره
تمپل -کارمند مستعمراتی بریتانیا نوشت« :برای آن که
تنها با این سامانه کامال جنگاوران کوهنشین را نگهداشت،
دیوار ستبری همانند دیوار چین به درازی هشت صد میل با
151
شمار کافی پاسداران مجهز نیاز است.
 .147تاریخ افغانستان ،مسکو ،0891 ،ص.051
 .148نوویتسکی و .اوچرک های نظامی هند ،سان پتر بورگ،
 ،2202صص.222-221 .
برخوردهای
 .149اریتسف ،ن.ا« ،.قفقاز» انگلیسی -هند،
انگلیس با قبایل مرزی افغان ،سان پتر بورگ ،2210 ،ص.21.
در پاسگاه های مرزی در امتداد مرزهای شمال باختری هند
سده
در سه دهه اخیر
بریتانیایی فرماندهی انگلیس
نزدهم  22000سپاهی را گماشته بود.
 .150تیزین هاوزن ،آ .اوچرک نظامی -آماری هند
برینانیایی ،سان پتربورگ ،2882 ،ص.222 .
 .151ایدی جان ،مناسبات متصرفات انگلیسی -هندی با
همسایگان شمال باختری ،سان پتربورگ ،4781،ص.78.
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به گواهی جنرال ایدی ،تنها در سال های 0051-0051
فرماندهی انگلیس در برابر پشتون ها شانزده بار لشکرکشی
های سرکوبگرانه نموده بود .در هر یک از این لشکرکشی ها
تا  5111سپاهی اشتراک ورزیده بود .مگر همه آن ها کمتر
موثر بودند .سرفرمانده ارتش بریتانیا در هند -روز
اعتراف می نمود که «نتایج لشکرکشی های پیشین قناعت بخش
نبودند ...و اهداف آن -به وحشت انداختن و ترساندن
152
قبایل کوهنشین دستیاب نگردید».
افزون بر آن ،تهدید خیزش سراسری پشتون ها پدید آمده
بود .برای جلوگیری از چنین تحول رخدادها ،انگلیسی ها
ناگزیر گردیدند در سال های  0010-0081سی و پنج بار دست
به عملیات سرکوبگرانه بیازند و  50میلیون روپیه هزینه
153
نمایند.
بیشتر از همه ،حکومت مستعمراتی در هند از اتحاد پشتون
اشغال
های خاوری با امیر دوست دمحم خان که زمان درازی
پیشاور از سوی بریتانیا را به رسمیت نمی شناخت ،می
ترسید .فیلد مارشال روبرتس «قندهاری» (روبرتس آف
کندهار) در آینده به خاطر می آورد « :ناآرامی های
پیوسته در مرزها عمدتا ناشی از خصومت امیر بود و این
حالت نگران کننده هرگاه نمی توانستیم با دوست دمحم خان به
154
موافقت برسیم ،تهدید به وخامت می کرد».
روی این منظور ،دالهوزی -نائب السلطنه هند به ادواردس-
کمیسار انگلیسی در پیشاور رهنمود داد تا با حکومت
افغانی وارد گفتگو گردد و آن را وادار سازد تا حقوق
انگلیس را بر کرانه های راست رود سند همراه با شهر
پیشاور به رسمیت بشناسد .هر چه بود ،به سال  0055دوست

دمحم زیر فشار انگلیسی ها موافقت نامه یی را به امضاء
رسانید که از دیدگاه حقوقی پیوستن شهر پیشاور -مرکز
تسجیل می
عمده قبایل پشتون -را به هند بریتانیایی،
155
نمود.

 .152همان جا ،ص.22.
.153گرولیف ،م .و .اوچرک خیزش قبایل مرزی هند در ده سال
گذشته ،سان پتر بورگ ،9191 ،ص.292.

 .154روبرتس آف کندهار ،چهل و یک سال در هند ،ترجمه به
روسی ،سان پتربورگ ،2202 ،ص.22
 .155تاریخ افغانستان ،مسکو ،2218 ،ص.222
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پس از این رخداد ،بریتانیای کبیر با بی باکی بیشتری
آغاز به پیشروی در اعماق گستره قبایل پشتون نمود .هنوز
به سال  0051جنرال یعقوب (جاکوب) به نائب السطنه اشغال
گذرگاه بوالن و کشاندن مرز به کویته -جایی که او پاسگاه
156
مستحکم مرزی را برنامه ریزی می کرد ،پیشنهاد کرد.
تحقق این طرح می توانست به انگلیس اجازه دهد راه از
هند به سوی شهر قندهار را زیر کنترل خود بگیرد .مگر،
برای این کار بایسته بود زمین های قبیله کاکر را در
بلوچستان شمالی اشغال نمود .خیزش های توده یی سال های
 0051-0051در هند پیاده ساختن این طرح را به تعویق
افگند .تنها به سال  0051یعقوب توانست به پیاده ساختن
اندیشه های خود اقدام نماید 157.مگر حکومت استعماری
بریتانیا با رو به شدن با مقاومت سرسختانه کوهنشین ها،
ناگزیر به عقب نشینی گردید .به ویژه انگلیسی ها را
رویدادهای  0010ترسانده بود -هنگامی که اکسپدیسیون بزرگ
سرکوبگرانه به فرماندهی جنرال چمبرلین چیزی نمانده بود
که از سوی نیروی مشترک قبایل بونیز و سوات نابود
158
شود.
حکومت بریتانیا به سال  0018دستور داد به عملیات
سرکوبگرانه در برابر پشتون ها پایان داده شود .آرامش
در مرزهای هند وافغانستان تا  0011ادامه داشت .حتا
حکومت دزراییلی که در سال « 0018سیاست پیشروی» (فارورد
پالیسی) را (که مقصد آن اشغال افغانستان ،ایران ،و
آسیای میانه از سوی بریتانیا بود) ،اعالم نموده بود،
ریسک نکرد بی درنگ اقدامات نظامی را در برابر قبایل
پشتون از سر گیرد.
به سال  0011لرد لیتون به سمت نائب السلطنه نو هند
گماشته شد که بی درنگ آغاز به آماده سازی جنگ دوم
سیاست
توجیه
برای
او،
نمود.
انگلیس
و
افغان
تجاوزکارانه انگلیس ،افسانه «تهدید روسیه برای هند» را
به کار بست که گویا در نتیجه افتادن آسیای میانه به
برای دفاع در برابر این
دست روس ها پدید آمده بود.

 .156خالفین ،شکست تجاوز بریتانیا در افغانستان ،مسکو،
،2222ص.88
 .157خالفین سیاست استعماری انگلیس در خاور میانه،
تاشکنت ،2222 ،صص.82-82.
 .158ارستیف ،ن .آ .صص.28-22.
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تهدید ،در نظر بود «افغانستان»
159
«هرات» و «قندهار»ایجاد گردد».

های «وسالی»

یی

در

بر پایه دکترین «سیاست پیشروی» (فارورد پالیسی) «مرز
استراتیژیک» هند بریتانیایی می بایست روی رود آمو می
گذشت و «مرز علمی»آن روی هندوکش .لیتون در آستانه جنگ
افغان و انگلیس به مارکیز سولسبیری -سکرتر دولتی در
امور هند نوشت« :ما حاال باید مساله در باره آن را که
به گونه واقعی مرز شمال باختری ما چه چیزی است ،را
بازنگری نماییم .خط کنونی (روی رود سند) بیخی با
نیازهای ما همخوانی ندارد .مرز طبیعی عظیم هند عبارت
است از رشته کوه های هندوکش با شاخه های آن و می
بایستی مرز نهایی ما باشد» 160.به سخن دیگر ،حکومت
استعماری بریتانیا وظیفه تاخیر ناپذیر سیاست پیشروی
خود را اشغال سرزمین های پشتون های خاوری گذاشته بود.
انگلیسی ها از تجربه تلخ خود دریافته بودند که جنگ
تازه افغانی را می توانند تنها در صورتی ببرند که
هرگاه قبایل مرزی بی طرف بمانند .بایسته بود تا
افغانستان را از «دیوار خار دار» [ قبایل-گ ].محروم
سازند .در این رابطه ،حکومت بریتانیا یک رشته کامل
تدبیرهای دارای بار نظامی -سیاسی و اقتصادی را به مقصد
تامین گذار آزاد برای سپاهیان خود از طریق گستره قبایل
آزاد پشتون روی دست گرفت .در گام نخست ،مالیات بر زمین
کاهش داده شد و سرباز گیری از پشتون های باشنده همواری
ها لغو گردید و نیز همه وام های پرداخته شده بخشوده
شد .مبلغ مستمری پرداخت شونده به قبایل در ازای
«مهرورزی» به حکومت انگلیس به گونه چشمگیری افزایش
داده شد.
خرید پشتون های خاوری از سوی انگلیسی ها «سیاست روپیه»
نام گرفت .پویاترین گرداننده این روش -روبرت ساندی مان
بود که از  0011در کرسی افسر سیاسی در مرز با بلوچستان
خدمت می کرد و کار بسیاری برای تحکیم استواری مواضع
بریتانیا در ناحیه گذرگاه بوالن کرد .ساندی مان به
پیمانه گسترده یی برای کشیدن راه های نظامی و پاسداری
 .159رومودین و.آ ،.افغانستان در نیمه دوم سده نزدهم-
آغاز سده بیستم ،مسکو ،2220 ،صص.22-22 .
 . 160خالفین ،شیپورهای پیروزی میوند ،مسکو ،2220 ،ص.
.222
یادداشت گزارنده :این اثر به قلم جترال گل آقا به دری
برگردان و در سال های دهه هشتاد سده بیستم در کابل به
چاپ رسیده است.
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از آن دسته های متشکل از جنگاوران قبایل بومی را جلب
کرد .در عمل این کار یکی از شگردهای دادن سوبسایدی های
متعدد بود که با آن ها انگلیسی ها قبایل پشتون را می
خریدند.
«سیاست روپیه» در بلوچستان شمالی به منابع بزرگی نیاز
داشت .مگر نخستین پیروزی بزرگ را برای اداره لیتین به
همراه آورد .به سال  0011قبایل بومی پشتون به عبور آزاد
کاروان های انگلیس از راه گذرگاه بوالن موافقت کردند.
در همان سال خان کالت موافقتنامه اسارت باری را با
انگلیسی ها امضاء کرد که بر مبنای آن او با دریافت
اجازه
ساالنه  011هزار روپیه مستمری به انگلیسی ها
161
ساخت راه آهن وتلگراف یه شهر کویته را داد.
به زودی ساندی مان به یاری مستمری اضافی موفق شد
موافقت خان کالت را به اشغال راه های منتهی به گذرگاه
بوالن از سوی سپاهیان انگلیسی جلب کند .باهمین شیوه
توانست بی طرفی قبایل گذرگاه های خیبر و کرم را تامین
نماید .این گونه راه به سوی کابل گشوده شد.
شایان یادآوری است که این رخدادها در گستره قبایل
پشتون بار دیگر تایید کردند که خطرناک ترین جنگ افزار
انگلیسی ها بر ضد افغانستان نه «زور» ،بل که «زر» بوده
مردم ناداری اند .آن ها از
است .قبایل پشتون خاوری
امیران افغان فرمان نمی بردند با این که آنان پشتون
های خاوری را اتباع خود می شمردند .از این رو اجنت های
بریتانیایی موفق شدند قبایل «آزاد»162را متمایل به
بیطرفی نمایند.
در ماه نوامبر  0010انگلیس آغاز به جنگ با افغانستان
کرد .روشن است سپاهیان امیر [شیر علی خان-گ ].بدون
یاری قبایل نمی توانستند جلو پیشروی سپاهیان انگلیسی
را در گذرگاه های خیبر و کرم بگیرند .آنجه مربوط به
گذرگاه بوالن می گردد ،انگلیسی ها حتا بدون یک شلیک هم
آن را پشت سر گذاشتند .امیر دمحم یعقوب خان که پس از پدر
 .161ارستیف ص.22
 .شگفتی بر انگیز می نماید که چگونه ماموران انگلیسی
با «آزاد» خواندن قبایل خاوری ،آنان را در بند اسارت و
بردگی «جاودانه» انداختند .از این رو ،اصطالح «قبایل
آزاد» که تا به امروز کار برد دارد ،یک اصطالح شیادانه
و زیرکانه استعماری و برای گمراه ساختن و فریب اذهان
باشندگان پشتون پاکستان است و بهتر می بود به جای آن
قبایل «دربند» به کار برده می شد-.گ.
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بر تخت کابل نشسته بود ،دست از مقاومت برداشت و با
بریتانیای کبیر قرار داد نابرابر صلح «گندمگ» را بست.
بر اساس مفاد این قرار داد ،یعقوب خان اداره نواحی
سیبی ،پیشینه و کرم را زیر اداره بریتانیا سپرد و این
گونه ،گذرگاه های کوهستانی خیبر و میچنین زیر کنترل
انگلیسی ها در آمد .163در نتیجه این قرار داد ،انگلستان
بخش دیگر قبایل پشتون را به متصرفات هندی خود وصل کرد.
با آن که بریتانیای کبیر جنگ دوم افغان و انگلیس سال
های  0001-0010را باخت ،با آن هم توانست قرار داد گندمک
را همچنان نافذ نگهدارد و همه زمین های اشغال شده
پشتون نشین در ترکیب هند بریتانیایی ماندند.
کنون دیگر در برابر حکومت استعماری وظیفه راستین بس
دشواری قرار داشت -باید به راستی ،نه به روی کاغذ این
سرزمین ها را به تصرف در می آورد .در گام نخست،
انگلیسی ها تالش ورزیدند در خیبر تحکیم یابند .به سال
 0000آن ها با درک این که ناممکن است به سرعت کوهنشینان
را سرکوب نمود ،به کرنش های بزرگی در برابر قبایل خیبر
دست یازیدند و با افریدی ها موافقت نامه یی را امضاء
نمودند که برای تدوین قرار دادهای بعدی میان انگلیسی
ها و قبایل پشتون خاوری چونان نمونه گردید .برمبنای
این موافقتنامه:
حکومت بریتانیا «استقالل» قبایل «آزاد»کوهی را به
-0
رسمیت شناخت و سپاهیان خود را از دژ های مهم در گذرگاه
های علی مجیدی و لندی کتل بیرون برد.
پاسداری از خیبر و آمد و شد از راه آن را افریدی
-2
ها در ازای به دست آوردن مستمری بزرگ ،به دوش گرفتند.
همه تکس های بازرگانی را حکومت بریتانیا می گرفت.
-0
مسوولیت صلح و نظم در گذرگاه ها را همه تیره ها
-8
(خیل ها) افریدی به دوش گرفتند.
برای پاسبانی از گذرگاه ها ،دسته ویژه یی به نام
-5
«تفنگداران خیبر» (نشانزنان خیبر) از جمع جنگجویان
164
افریدی ها ایجاد گردید.
انگلیسی ها همچنان برای افریدی ها درست مانند دیگر
قبایل کوهنشین خود گردانی کامل را نگهداشتند و آنان را
از پرداخت مالیات معاف ساختند .بسیار مهم است خاطر
نشان ساخت که در این قرار داد هیچ چیزی در باره به
رسمیت شناختن قیمومیت انگلیسی ها بر افریدی ها گفته
نشده بود .هر چند هم که پسان ها در انگلیس همانا همین

 .163رومودین ،ص.22
 .164مورفی ای .گذرگاه خیبر ،سان پتربورگ ،2202 ،ص.22.
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این موافقت نامه و بسیاری از
گونه آغاز به تعبیر
موافقت نامه های دیگر با قبایل پشتون خاوری نمودند.
در دیگر بخش های گستره قبایل پشتون ،بریتانیای کبیر
ناگزیر گردید دست به لشکرکشی های سرکوب گرانه در برابر
قبایل کوهنشین بیازد .حتا در بلوچستان -جایی که مواضع
بریتانیا محکم تر از هر جایی بود ،کاکرها و ترین ها
کنترل بریتانیا بر سرزمین های خود را تنها پس از چهار
سال آزگار جنگ های سخت پذیرفتند .همو ،این رخدادها
نشان دادند که با آن که ساندی مان به گفته معاصران وی
بر دو سوی کرانه های هند و قندهار پلی برپا کرد و راه
را با داد و دهش های سخاورزانه روپیه ها هموار کرد،
حکومت هند در بلوچستان بس ضعیف و ناپایدار بود و تنها
به زور سرنیزه ها استوار بود.165
در پیوند با این ،حکومت بریتاتیا تصمیم گرفت دست به
ساختن پست ها و پاسگاه های نو در مهم ترین نواحی
کوهستانی بیازد.
با برقرار نمودن کنترل مطمین بر بوالن و با جلب مهربانی
قبایل خیبر ،انگلیسی ها به زودی آغاز به سرکوب قبایل
دیگر پشتون که گستره آنان بر اساس قرار داد «گندمگ»
شامل کنترل آن کشور نمی گردید ،کردند .وظیفه عمده
بریتانیای کبیر این بود که پیشتر از امیر عبدالرحمان
خان که در نظر نداشت به راحتی سرزمین های پشتون های
خاوری را به انگلیسی ها بدهد ،این قبایل را زیر سیطره
خود بیاورد.
بریتانیایی ها با بهره گیری از همه شگردهای «دیپلماسی
خاوری» توانستند نفوذ و تاثیر خود را در چترال ،باجور،
و وزیرستان تقویت بخشند -جایی که بسیاری از قبایل و
خیل ها از آنان پول و جنگ افزار به دست می آوردند.166
در سال  0012سپاهیان افغانی به چترال و وزیرستان سرازیر
شدند و باشندگان بومی آغاز به پذیرش تابعیت افغانستان
کردند.
بریتانیای کبیر نمی توانست اجازه بدهد که وزیرستان به
ترکیب افغانستان برود .چون در این صورت ،کنترل بر
گذرگاه مهم استراتیژیک کرم را از دست می داد .از این
رو ،النس دون -نایب السلطنه هند اکتبر  0012به امیر
عبدالرحمان خان با تقاضای برون بردن سپاهیانش از
 .165اریستف ،ص.22
 .166تیمور خانف ،ل« ،.پشتون های خاوری :مسایل اساسی
تاریح نو» ،مسکو ،2282 ،صص.28-22 .
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وزیرستان اولیتماتوم داد .عبدالرحمان خان به دلیل
تهدید جنگ نو با انگلیس ،ناگزیر گردید فرمان برداری
نماید .به همین دلیل او موفق نگردید چترال و باجور را
به افغانستان وصل نماید.
پس از این رخدادها در لندن تصمیم گرفتند عبدالرحمان
خان را وادار سازند به گونه نهایی از همه سرزمین های
پشتون های خاوری دست بردارد و منصرف شود .برای این که
امیر را ناگزیر سازند تا موافقت نامه ننگینی را به
امضاء برساند ،بریتانیای کبیر در مرزهای هند و
افغانستان گروهبندی بزرگ سپاهیان را متمرکز ساخت و
167
محاصره اقتصادی افغانستان را اعالم کرد.
این تدبیرهای فشاری عبدالرحمان خان را ناگزیر ساخت به
آمدن مارتیمر دیورند  -سکرتر دولتی هند بریتانیایی به
کابل موافقت نماید که می بایست امیر افغان را وادار
سازد از تالش های مبنی بر تابع ساختن قبایل کوهنشین
وزیری افریدی و مومند به خودش پایان بخشد و پیشروی به
سوی چترال را متوقف سازد .در عوض دیپلمات انگلیسی می
توانست به عبدالرحمان خان پرداخت مستمری به میزات 0.0
میلیون روپیه و پایان دادن به محاصره اقتصادی را وعده
دهد.
در گفتگوهای کابل یک برگ برنده دیگر هم در دست
نماینده انگلیس بود– پیش از رفتن به کابل او موفق شده
بود رهبران برخی از قبایل را که در گذشته از امیر
مستمری دریافت می داشتند ،بخرد .انگلیس متعهد گردید به
آنان چندین بار نسبت به کابل بیشتر بپردازد و با این
کار آنان را به جانب خود بکشاند .عبدالرحمان خان با
درک این موضوع که افغانستان برای جنگ با انگلیس آماده
نیست ،و قبایل کوهی متحدان درخور اعتمادی نیستند،
موافقت نامه را با دیورند امضاء کرد.
موافقت نامه  0010پیروزی بزرگ دیپلماسی انگلیس بود.
مطابق خط دیورند که بر اساس آن میان هند و افغانستان
مرز تعیین شد ،ناحیه خیبر ،خان نشین های دیر (دیره
جات) سوات ،چترال ،باجور و بخشی از وزیرستان زیر کنترل
انگلیس قرار گرفتند .نزدیک به  0.5میلیون پتان خالف
اراده خود به گونه فرمولیته به اتباع «بریتانیا» مبدل
168
شدند.
 .167همان جا.
 .168پرفینف ،ای .د ،.گستره جویی مستعمراتی بریتانیای
کبیر در سه دهه اخیر سده نزدهم ،مسکو ،ص11.
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سر از  0010سال انگلیسی ها آغاز به اشغال نقاط
استراتیژیک در گستره قبایل پشتون که در برابر سپاهیان
بریتانیایی سرسختانه ایستادگی می نمودند ،کردند .حکومت
هند بریتانیایی ناگزیر بود همه ساله عملیات گسترده
رزمی را برای سرکوب پشتون ها راه بیندازد .بهای
میانگین هر یک از این عملیات ها ارقام نجومی یی را در
169
مقیاس سده نزدهم می ساخت -سه میلیون پوند استرلینگ.
مگر حکومت انگلیس با ترس از «تهدید روسیه» این هزینه
هنگفت را با تالش به هر بهایی که شده با دژهای خود همه
راه های منتهی به هند را ببندد ،متقبل می گردید .به
سال  0011ایلگین -نائب السلطنه هند -از هند دستور
العملی به دست آورد که در آن آمده بود « :در برابر ما
دو هدف قرار دارد :نخست« -رامسازی» هر چه زود تر
قبایل مرزی و زیر کنترل آوردن آنان و برپایی روابط
دوستانه با قبایل در آن سوی مرزهای اداری ما؛ دوم-
دستیابی به گذر آزاد سپاهیان ما به «مرز علمی هند»
(رود آمو-گ ).برای دفاع از تجاوز خارجی...
هرگاه به کمک پاسگاه های نظامی به مصالحه موفق شویم و
این قبایل را الحاق کنیم ،دستاورد بزرگی برای ما خواهد
بود .هرگاه ما آن ها را بیشتر میان هم بیندازیم ،آن
گاه برد ما از دیدگاه تیوریک در آن خواهد بود که با
خواهیم توانست بسیار به خوبی
اشغال سرزمین های آنان
راه های کوهستانی [منتهی به-گ ].هند را با سپاهیان خود
زیر پوشش بیاوریم.».در پاسخ به سیاست اشغالگرانه
بریتانیا ،پشتون های خاوری به سال  0011به خیزش سرتاسری
دست یازیدند که در آن قبایل مرزی از سوات تا وزیرستان
اشتراک ورزیدند .آغاز قیام پیروزمندانه بود .همه دژها
و پاسگاه های انگلیسی در گذرگاه خیبر از سوی افریدی ها
گرفته شد .امیر به شورشیان هشتاد هزار میل تفنگ با
170
مهمات داد.
سپاهیان بریتانیایی زیر ضربات پتان ها ناگزیر بودند از
همه نقاطی که قبال اشغال نموده بودند ،عقب نشینی
نمایند .تنها با متمرکز نمودن ارتش هشتاد هزار نفری
انگلیس با دشواری های فراوان هر چه بود توانست این
قیام را در هم بکوبد.171
 .169گرولیف ،ص.122
 .170شیمانسکی ،آ ،.اهمیت نیروهای اعزامی کوهی انگلیس
در مرزهای شمال باختری هند //آسیای میانه ،جلد ،1
تاشکنت ،2222 ،ص.22
 .171ماسون ،و .م .رومودین و .آ ،.تاریخ افغانستان ،جلد
 ،1مسکو ،2222 ،ص.202 .
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هند به دلیل مخارج سنگین نظامی به مرز ورشکستگی قرار
گرفت .ابعاد و نیروی قیام قبایل مرزی پشتون چنان حکومت
انگلیس را ترسانید ه بود که تصمیم گرفت که سرکوب آنان
را به تعویق بیفگند و اعمار استحکامات را در سرزمین
های پشتون های خاوری پایان ببخشد.
بریتانیا ناگزیر بود همچنان از خلع سالح سراسری پشتون
ها دست بردارد .چون که این کار به دو سال وقت نیاز
به  05میلیون پوند استرلینگ می
داشت و هزینه آن سر
172
زد.
از پشتون های خاوری مالیات گرفته نمی شد و در مسایل
درونی خود خودگردانی کامل داشتند .قوانین بریتانیا بر
مناطق کوهی -جایی که قبایل پشتون بود و باش داشتند،
نافذ نبود .تالش های مبنی بر اشغال و «رامسازی» پشتون
ها از سوی انگلیسی ها با شکست رو به رو شدند .مرز نو
هند و افغانستان نیز نشانه گذاری نگردیده بود و «خط
دیورند» حتا در اسناد انگلیس تا سال  0181نه «مرز» بل
«خط جبهی» (سرحد-گ ).خوانده می شد.

سخن بر سر آن است که دیورند ،عبدالرحمان خان را در
گفتگوهای کابل ،فریب داده بود .امیر به دلیل این که
نمی توانست نقشه را بخواند ،چنین می پنداشت که مرز روی
«خط دیورند» همه زمین های مومندها را در گستره
افغانستان نگه می دارد .دیپلمات انگلیسی با پی بردن به
این اشتباه امیر ،لب فرو بست و موافقت نامه به واریانت
انگلیسی امضا گردید .به سال  0011عبدالرحمان خان به
نقشه پیوست موافقتنامه سال  0010اعتراض کرد .مگر ،نائب
السطنه هند او را وادار به عقب نشینی ساخت تا از زمین
های مومندها رسما دست بردارد.
آن گاه امیر اهانت شده دست به سنگ اندازی بر سر راه
کار کمیسیون افغانی و انگلیسی در زمینه نشانه گذاری
مرز یازید و به گذاشتن نشانه های مرزی در امتداد «خط
دیورند» مزاحمت کرد .او همچنان از طریق فرستادگان
پنهانی خود به ارایه کمک های پنهانی به پشتون های
خاوری در مبارزه ضد بریتانیایی آنان ادامه داد.
سیاستمداران بریتانیایی ناممکن بودن
قیام سال 0011
کامل استقرار سپاهیان انگلیسی در گستره قبایل پشتون را
ثابت ساخت .در لندن درک کردند که سرکوب قبایل مرزی
هنوز ناممکن است و نیاز به مشی نو و نرم تری نسبت به
ُن-
ُز
َُ
مشی حکومت انگلیس و هند دارد .از همین خاطر لرد کر
 .172گرولیف م.و ،.ص.122-122 .
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نائب السلطنه نو هند در پی گرفتن موافقت لندن مبنی بر
برون بری همه سپاهیان انگلیسی از گستره قبایل پشتون و
تشکیل استان نو مرزی شمال باختری گردید .در ترکیب این
استان نواحی اداری هزاره ،پیشاور ،کوهات ،بنو ،دیره
(دره) اسماعیل خان و نوار قبایل «آزاد» پشتون شامل
173
گردید.
شهر پیشاور که در آن مقر کمیسار ارشد (که استان را
اداره می کرد) ،واقع بود -مرکز اداری استان مرزی شمال
باختری گردید .نواحی اداری از سوی معاون کمیسار اداره
می شدند .همه کرسی های رسمی در اداره بومی بریتانیایی
به دست سر شناسان پشتون سپرده شده بود که مسوول تامین
نظم و جمع آوری مالیات بودند.
امور مربوط به قبایل کوهی زیر کنترل افسران سیاسی بود
که پنج اجنسی :ماله کند ،خیبر ،کرم ،و دو وزیرستان
(شمالی و جنوبی) را رهبری می کردند .در سراسر مرزهای
اداری ،شبکه های دفترهای استخباراتی برای جمع آوری
اطالعات در گستره قبایل و نواحی مرزی افغانستان ایجاد
گردیدند.
ایجاد استان مرزی شمال باختری به بریتانیا امکان داد
مواضع خود را در نواحی هم مرز با افغانستان با ایجاد
سیستم نسبتا موثر اداره در نواحی بود و باش پشتون ها
استحکام بخشد .به جای سپاهیان انگلیسی کشیده شده از
گستره قبایل پشتون و نیز برای پاسبانی از یورش های
قبایل کوهنشین ،واحدهای شبه نظامی (ملیشه) های گزیده
شده از جنگجویان دیر ،چترال ،کرم و وزیرستان ایجاد
گردیدند 174.این دسته ها با اسلحه تیربار انگلیسی مسلح
و زیر فرماندهی افسران بریتانیایی بودند .نمونه ترین
دسته جنگجویان قبیله یی مرز شمال باختری «تفنگداران
خیبر» بودند که مهم ترین گذرگاه از افغانستان به سوی
به سال 0011
هند بریتانیایی را پاسبانی می کردند.
شمار این دسته ها به  0.5بار افزایش یافت و به  0211نفر
رسید .همزمان با آن ،شمار سپاهیان انگلیسی در گذرگاه
دو بارکاهش یافت .حاال دیگر آن ها در دهانه خیبر متمرکز
شده بودند و همه دژها و پاسگاه ها را به تفنگداران
خیبر سپرده بودند 175.این شیوه تعامل شبه نظامیان قبیله
یی با واحدهای ارتش منظم که آماده بودند در صورت بروز
 .173تیمورخانف ،ص.222.
 .174تیمورخانف ،ص .222
 .175گرولیف ،ص .112
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خطر به یگان های غیر منظم کمک نمایند ،در نوار قبایل
آزاد پشتون برای مرز شمال باختری هند بریتانیایی به یک
پدیده عادی مبدل گردید.
روی مرز اداری کارهای بزرگ سنگرسازی و پاسگاه سازی به
مقصد گسترش و تقویت دژهای قدیم مرزی آغاز گردید .جای
به خصوص مهمی در این حال به ایجاد شبکه های راه های
مدرن و خط آهن داده شد که می بایست گسیل سریع سپاهیان
را به هر ناحیه دلخواه مرزی تامین می کردند .این گونه
که به سال های  0112-0110راه آن به سوی گذرگاه ماله کند
و قلعه تل ( دار کرم) ساخته شد.
ُن چونان یک سیاستمدار دور اندیش نیک می دانست که
ُرز
ک
شبیخون های پیهم قبایل کوهنشین به پیمانه بسیاری
برخاسته از ناداری وحشتناک آن ها است .از این رو ،یک
رشته تدبیرهایی را برای بهبود وضع مادی پشتون های
خاوری روی دست گرفت .در آغاز ،میزان مستمری یی که به
قبایل پرداخت می گردید ،چند بار افزایش داده شد .برای
نخستین بار مبالغ هنگفتی برای پخش در میان خیل های
باشنده در همواری ها تخصیص یافت .حکومت استعماری ،برای
بهبود بخشیدن به وضع خوار بار در استان مرزی شمال
باختری ،وادی های خشک کرانه های راست رود سند را در
ابعاد گسترده یی زیر آبیاری گرفت.
کشیدن کانال های آبیاری و آبرسانی و کشانیدن زمین های
نو به مدار کشاورزی اجازه دادند آغاز به اسکان دادن
بسیاری از قبایل در همواری ها کرد -جایی که اعاشه آنان
آسان تر بود .گذشته از آن ،اداره بریتانیایی توانست با
توزیع بهترین زمین ها در امتداد کانال ها بیش از پیش
اتحاد با خان های قبایل را مستحکم تر سازدکه بسیاری از
آنان نوکران گوش به فرمان امپراتوری بریتانیا گردیدند.
بریتانیای کبیر در اوایل سده بیستم به یاری خود داری
از اشغال نواحی کوهستانی گستره قبایل پشتون و اتحاد با
سرشناسان قبایل موفق شد قبایل خاوری پشتون را که عمال
توانستند از استقالل خود دفاع کنند ،برای چندی رام
سازد .برای بریتانیا نیم سده نیاز بود که گذرگاه های
کوهستانی از افغانستان به سوی «مروارید تاج شهریاری
بریتانیا– هند را اشغال نماید .مگر در آستانه جنگ
جهانی اول اوضاع در مرزهای هند و افغانستان بار دیگر
پر تنش گردید .خیزش پشتون های خاوری در سال های -0118
 0100یکی در پی دیگری آغاز گردید .کابل به ارایه کمک به
آن ها ادامه داد .تاریخ نویس نظامی انگلیس– ایلیوت
ارزیابی دقیقی از عملیات رزمی سپاهیان انگلیسی در
برابر قبایل کوهستانی در این سال ها داد« :جنگ با ارتش
دشمن در مرز برده نشده بود .همه مردم دشمن ما بودند».
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به خاطر خیزش های پیوسته پشتون ها« ،نوار آزاد» به
بیان دقیق هامیلتون گرانت-کمیسار استان مرزی شمال
به «ناحیه مرزی» هند بریتانیایی مبدل گردید.
باختری
دیگر هر دشمن انگلیس تالش می ورزید این انگشت افگار آن
را بفشارد .حکومت بریتانیا در هند این را نیک می دانست
و دیگر در سپتامبر  0108سه لشکر را با تمرکز در مرزهای
در
جنگی
کامل
باش
آماده
حال
به
افغانستان
آورد176.رخدادهای بعدی نشان دادند که این احتیاط ورزی
ها [به چه پیمانه-گ ].مدلل بودند.

 .176سیمونف ک .و ،.اختالفات روس و انگلیس در مساله
افغانستان و رخنه عمال آلمانی و ترکی در افغانستان در
تابستان  //2222خاور آسیایی در عصر نو و نوین :مجموع
مقاالت کنفرانس علمی میان منطقه ،یی لیپیتسک.1002 ،
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زندگی نامه

عزیز آریانفر در اکتبر سال  2228( 2222ه .خ ).در شهر
مزارشریف پا به گیتی نهاد .آموزش های نخستین را در شهر
زادگاهش فرا گرفت .به سال  2282آموزشگاه فنی تخنیکم
نفت و گاز مزارشریف را به پایان رسانید.
آریانفر به سال  2222شامل دانشکده زمین شناسی دانشگاه
دولتی مسکو شد .در تابستان  2282دانشگاه را به درجه
ماستری پایان برد.
از ماه اگوست  2282تا ماه می  2282سرپرست مدیریت روابط
فرهنگی و ارتباط خارجه کمیته دولتی(وزارت) طبع و نشر
افغانستان بود .او در همین سال به عضویت انجمن
نویسندگان افغانستان پذیرفته شد.
از ماه جون  2282تا ماه فبروری  2282در بنگاه های
نشراتی «میر»« ،رادوگاه» و «پروگرس» مسکو به عنوان سر
ویراستار کار کرد و در ویرایش بیش از بیست اثر در
زمینه های تاریخ ،اقتصاد ،گیتاشناسی ،فلسفه ،مسایل
سیاسی و علوم طبیعی و فنی سهم گرفت .در همین سال ها
بود که به مسایل اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از
شرکت های خصوصی افغانی همکار شد.
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او به سال  2282در شهر فرانکفورت آلمان پناهگزین شد.
از سال  2282تا پایان 2220به آموزش زبان آلمانی پرداخت
و به سال  2222دو باره به روسیه برگشت و تا پایان 2221
در انستیتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم
سیبریا روی رساله دکترا در زمینه «اقتصاد بازار آزاد
در اوضاع معاصر و نقش آن در آینده آسیای میانه و
افغانستان در پیوند با بهره برداری از خاستگاه های نفت
تازه به استقالل رسیده و گرایش
و گاز در جمهوری های
های نوین اقتصادی» زیر نظر پروفیسور فریدمان کار کرد
مگر شوربختانه نتوانست به دلیل دگرگون شدن اوضاع سیاسی
در آسیای میانه آن را به پایان برد.
از اواخر  2221تا پایان  2222مدت چهار سال در یک شرکت
مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار کرد و در شماری از
سیمینارهای اقتصادی در باره شوروی پیشین اشتراک ورزید.
همچنان در کار چند پروژه بازسازی و نوسازی در روسیه
سهم گرفت.
آریانفر از  2222به این سو ،سرگرم پژوهش در زمینه
تاریخ دیپلماسی افغانستان ،ایران ،آسیای میانه و روسیه
است .او تا کنون سیزده اثر در زمینه تاریخ افغانستان،
سه اثر در باره تاریخ ایران ،سه اثر در زمینه ادبیات و
دو اثر در زمینه زمین شناسی(جمعا بیست ویک اثر در 2200
صفحه) ترجمه و چاپ نموده است.
او همچنان در سال های دهه هشاد سده بیستم در چند پروژه
تدوین فرهنگ روسی به دری از جمله فرهنگ واژه های فنی
روسی به دری سهم گرفته است.
گذشته از این ها ،وی هشت اثر را در سیمای «مجموعه
مقاالت» در نزدیک به  2800صفحه تالیف نموده است و هفت
اثر دیگر را در  2200صفحه گرد آوری و نشر نموده است.
آریانفر از ماه جون  1002تا ماه اکتبر  1002در سمت رییس
مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه کار کرده
است .طی این مدت ،وی انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه
را بازسازی و نوسازی و مرکز مطالعات استراتیژیک را پی
ریزی نمود .در همین مدت ،او ده اثر را در زمینه مسایل
سیاسی ویرایش و چاپ نمود و مجله یی را به نام «فصلنامه
مطالعات استراتیژیک» در دوازده شماره ،در  2200صفحه به
چاپ رسانید.
در همین سال ها ،پروژه های تحقیقی یی زیر نظر او به
نام های« نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت ،ثبات و
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بازسازی افغانستان»« ،نقش کشورهای اروپایی در تامین
امنیت ،ثبات و بازسازی در افغانستان» و «نقش افغانستان
در سازمان های همکاری اقتصادی منطقه یی» به کمک
بنیاد«هانس زایدل» جمهوری فدرال آلمان پیش برده شد که
در چهارچوب این پروژه ها ،ده ها سیمینار و کنفرانس
علمی -اکادمیک در مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور
خارجه با اشتراک دانشمندان داخلی و خارجی سازماندهی و
برگزار گردید.
همچنان در همین چهارچوب ،در ماه اپریل  1002به ابتکار
او کنفرانس بین المللی یی در تاالر کنفرانس های بین
المللی وزارت امور خارجه با اشتراک دانشمندان پانزده
کشور منطقه برگزار گردید.
آریانفر تا کنون سخنرانی های بسیاری در زمینه های
مسایل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو ،نوواسیبیرسک
و کیمیرووا (در روسیه) ،تاشکنت (در ازبیکستان) ،دوشنبه
(تاجیکستان) ،بشکیک (در قرقیزستان) ،آستانه و آلماآتی
(قزاقستان) و همچنان در «خانه فرهنگ روسیه» در
فرانکفورت (جمهوری فدرال آلمان) ،استانبول (ترکیه) و
نیز لندن (در انگلستان) و برکلی(در امریکا) ایراد
نموده و در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی به
ویژه در ایران ،قزاقستان ،ازبیکستان ،قرغیزستان،آلمان،
ترکیه ،امارات متحده و روسیه به نمایندگی از افغانستان
اشتراک و سخنرانی نموده و ریاست بسیاری از هیات های
علمی و رسمی کشور را به عهده داشته است.
آریانفر از دیدگاه سیاسی هوادار اندیشه های دمکرات است
و به هیچ حزب و گروه سیاسی پیوند ندارد.
وی از  1002تا  1002به سمت سفیر کبیر و نماینده فوق
العاده ج .ا .ا .در قزاقستان کار می کرد.
در سال  1002در پژوهشکده خاور شناسی فر هنگستان علوم
جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی ثبت نام و زیر نظر
بانو پروفیسور داکتر مروارید ابو سعیدووا -رییس
پژوهشکده آغاز به کار روی رساله دکترا زیر نام
«افغانستان در پهنه سیاست های جهانی در سده های نزدهم
و بیستم» نمود (که نافرجام ماند).
وی هم اکنون زیر نظر پروفیسور داکتر سیف هللا صفرف ،سرگرم
کار روی رساله دکتری در پژوهشکده مطالعات راهبردی
ریاست جمهوری تاجیکستان است.
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آثار

ترجمه ها:
زمین شناسی برای همه ،گروهی از دانشمندان روسی،
-2
بنگاه انتشارات «میر» ،مسکو 2280، ،در  120صفحه
خاستگاه های نفت و گاز ،گروهی از دانشمندان روسی،
-1
انتشارات «میر» ،مسکو ،2282 ،در  222صفحه
آسمان پر ستاره( ،برای کودکان و نوجوانان) ،یفریم
-2
لویتان ،بنگاه انتشارات«رادوگا»( ،رنگین کمان) ،مسکو،
 ،2282در  100صفحه
مرغزار پاک( ،داستانی برای نوجوانان) ،مسکو،
-2
انتشارات «رادوگا» (رنگین کمان) ،2282 ،در  220صفحه
ارتش سرخ در افغانستان ،بوریس گرومف -فرمانده
-2
ارتش سرخ در افغانستان و بعدها معاون وزیر دفاع روسیه
و کنون استاندار مسکو ،چاپ دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی وزارت امور خارجه ایران ،تهران ،2222 ،در 121
صفحه
افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی ،ارتشبد
-2
محمود قارییف -مشاور ارشد نظامی داکتر نجیب ،و بعدها
رییس اکادمی علوم نظامی روسیه،کلن ،2222 ،در  108صفحه
توفان در افغانستان (در دو جلد) ،الکساندر
-2
لیاخفسکی ،فرانکفورت ،2228 ،در  222صفحه
افغانستان مسایل جنگ و صلح ،نوشته گروهی از
-8
دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم
روسیه ،زیر نظر پروفیسور داویدف ،چاپ «نشراندیشه»،
تهران ،2228 ،در  121صفحه
جنگ در افغانستان ،نوشته گروهی از استادان
-2
دانشسرای تاریخ نظامی روسیه ،زیر نظر پیکف ،انتشارات
«میوند» ،پیشاور ،1000 ،در  222صفحه
 -20خاور و باختر( ،مجموعه مقاالت ادبی) ،نوشته گروهی
از دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان
علوم روسیه ،انتشارات «میوند» پیشاور ،1000 ،در 222
صفحه
 -22در پشت پرده های جنگ افغانستان ،نوشته الکساندر
مایوروف -مشاور ارشد نظامی رییس جمهور ببرک کارمل،
انتشارات «پامیر» ،دهلی نو ،1002 ،در  122صفحه
 -21شوروی ها و همسایه های جنوبی شان:ایران و
افغانستان (در سال های  )222 2-2222نوشته پروفیسور
میخاییل ولودارسکی ،انتشارات «پامیر» ،دهلی نو،1002 ،
در 122صفحه
افغانستان در منگنه جیوپولیتیک ،و .پالستون ،و .
-22
اندریانف ،انتشارات «میوند» ،پیشاور ،1002 ،در 220صفحه
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 -22تجاوز بی آزرمانه؛ (پیرامون تجاوز شوروی بر ایران
و بخارا) ،پروفیسور دکتر موسی پارسیدس -استاد بازنشسته
تاریخ در دانشکده کشورهای آسیا و افریقا وابسته به
دانشگاه مسکو ،انتشارت «میوند» ،پیشاور ،1000 ،در 120
صفحه
 -22روسیه و خاور ،نوشته گروهی از دانشمندان روسی از
دانشکده مطالعات آسیایی دانشگاه سان پتربورگ ،انتشارات
«میوند» ،کابل ،1002 ،در  282صفحه
 -22ناگفته هایی در باره کتاب «تذکر االنقالب» ،نوشته
مال فیض دمحم کاتب هزاره ،انتشارات « میوند» ،کابل،1002 ،
در  222صفحه
رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان،
-22
نوشته گروهی از دانشمندان روسی ،انتشارات «کاوه» ،کلن،
 ،.1020در  120صفحه
نبرد افغانی استالین (سیاست قدرت های بزرگ در
-00
افغانستان و قبایل پشتون) ،نوشته پروفیسور داکتر یوری
تیخانف -استاد دانشگاه لیپیتسک ،انتشارات «کاوه» ،کلن،
 ، 2102در  011صفحه
دولت و اپوزیسیون در افغانستان ،داکتر والدیمیر
-01
بویکو ،انتشارات «کاوه» ،کلن 2102 ،در  051صفحه
 -21مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل ،داکتر
مراد بابا خواجه یف ،مسکو ،0151 ،زیر چاپ در  211صفحه.
خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها ،داکتر الکساندر
-20
شیشف ،الماآتی ،2111 ،زیر چاپ در  211صفحه.
بیست و یک اثر در  2200صفحه

نوشته ها :
 -2گزیده داستان های کوتاه ،انتشارات «میوند» ،کابل،
 ،1002در  122صفحه

 -1افغانستان به کجا می رود؟ (مجموعه سخنرانی ها در
اروپا و امریکا) ،کابل ، 1002 ،در  210صفحه
 -2افغانستان بر سر دو راهی ،مجموعه سخنرانی ها ،کابل،
 ، 1002 ،در  222صفحه
افغانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریخ ،مجموعه
-2
سخنرانی ها ،کابل ،1002 ،در  281صفحه
ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان افغانستان،
-2
مجموعه سخنرانی ها ،انتشارات کاوه ،کلن ،1020 ،در 282
صفحه
افغانستان -سیاهچاله ناشناخته جیوپولیتیک در
-2
کهکشان ناپیدای سیاست های جهانی (ناتو درگورستان ابر
قدرت ها) ،مجموعه سخنرانی ها ،زیر چاپ در 220صفحه
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متاجیوپولیتیکی
گستره
در
همگرایی
روندهای
-2
اروآسیای میانه بزرگ و گستره ایرانستان ،زیر چاپ در
 200صفحه
جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست های
-8
جهانی ،زیر چاپ در  200صفحه
لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
-2
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد نخست در 200
صفحه ،آماده چاپ
نه اثر در بیش از به  2200صفحه
آثار گردآوری و تدوین شده:
نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت ،ثبات و
-2
بازسازی افغانستان(مجموعه مقاالت) ،کابل ،1002 ،در 220
صفحه
افغانستان و جهان(مجموعه مقاالت اطالعاتی) ،کابل،
-1
 ،1002در  200صفحه
دیورند»« :پایان خط» نزدیک می شود ،گزیده مقاالت
-2
گرد آوری شده ،انتشارات «کاوه» ،کلن ،1002 ،در  210صفحه
سه اثر در 2220صفحه
کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:
شبستان ،گزیده مقاالت گرد آوری شده
-2آذرخشی در سپهر
از شبکه های انترنتی1002 ،
 -1چراغی فرا راه آیندگان ،گزیده مقاالت گرد آوری شده
از شبکه های انترنتی1008 ،
 -2کتابواره آگاهی بخش انترنتی ،دیدگاه ها و برداشت
ها،پخش شده از کهکشان انترنتی ،در  120صفحه ،زیر چاپ
سه اثر در بیش از  1200صفحه

ویرایش آثار:
سی عنوان کتاب در بیش از ده هزار صفحه ،از جمله بیست
اثر در بنگاه های پروگرس ،میر و رادوگا در مسکو و ده
اثر در بنگاه انتشارات مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت
خارجه افغانستان در کابل

اهتمام در چاپ آثار:
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اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب ،از جمله دو اثر به زبان
انگلیسی در  200صفحه ،و سه اثر مهم در تاریخ دیپلماسی
کشور:
 -2کشور شاهی افغانستان و ایاالت متحده ،لیون و لیال
پوالدا ،ترجمه استاد داکتر پنجشیری ،کابل ،1002 ،در 222
صفحه
 -1تاریخ روابط سیاسی افغانستان ،جلد نخست ،لودویک
آدمک ،ترجمه استاد زهما ،انتشارات پاییز،پاریس،1002 ،
در  182صفحه
 -2تاریخ روابط سیاسی افغانستان ،جلد دوم ،لودویک
آدمک ،ترجمه استاد صاحب زاده ،انتشارات پاییز ،پاریس،
 ،1002در  220صفحه
پنج اثر در  2200صفحه

نگارش و ویرایش

مقاالت در

مجالت:

چاپ دوازده شماره مجله( فصلنامه مطالعات استراتیژیک)
در

 2200صفحه

چاپ مقاالت در نشریات پریودیک مختلف:
شهرهای کابل و مزارشریف،
از جمله در افغانستان در
ایران ،روسیه ،قزاقستان ،قرغیزستان ،امریکا ،انگلستان
و آلمان.
در  200صفحه
جمعا هشتاد و سه اثر در نزدیک به 12000صفحه (از جمله 22
اثر چاپ شده و  2اثر زیر چاپ در نزدیک به  11200صفحه و
دو اثر پخش شده در انترنت در بیش از 1000صفحه و نزدیک
به  200صفحه مقاله )
آثار زیر کار:
از سینکیانگ تا خراسان :تاریخ مهاجران آسیای
-2
میانه ،داکتر کمال عبدهللا یف ،زیر ترجمه
سیر تاریخی ریختیابی سیمای روسیه در افغانستان،
-1
داکتر ویکتور کارگون ،زیر ترجمه
پدیدآیی پاکستان و مساله پشتون ،داکتر پانیچکین،
-2
زیر ترجمه
شکست تجاوز بریتانیا در افغانستان ،داکتر خالفین،
-2
زیر ترجمه
دولت کیرپاند (پادشاهی دودمان کوشانی) ،داکتر
-2
گوزل محی الدینوا ،زیر ترجمه
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صادق هدایت :سوشیانسی که پس از مرگ به دنیا آمد،
-2
پروفیسور دانیال کمیسارف ،زیر ترجمه
بازی بزرگ ،الکساندر لیاخفسکی ،زیر ترجمه
-2
حزب دمکراتیک خلق بر اریکه قدرت ،داکتر سیلینکین،
-8
در دو جلد ،دوره های تره کی -امین و کارمل ،زیر ترجمه
لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
-2
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد دوم ،در دست
نگارش
 -20لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی
افغانستان (نگاه دیگر به تاریخ کشور) جلد سوم ،در دست
نگارش
جمعا  2000صفحه که قسما در تارنمای کانون مطالعات و
پژوهش های افغانستان پخش شده است.
آثار آقای آریانفر از نگاه حجم کار ( 12000صفحه نشر شده
و  2000صفحه زیر کار ،جمعا  20000صفحه) در افغانستان
ریکورد به شمار می رود و در تراز گستره زبان پارسی دری
از این نگاه ایشان را می توان با بزرگانی چون داکتر
باستانی پاریزی مقایسه نمود.
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