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 تشنج بین افغانستان و پاکستان
 

خبر مالقات حنیف اتمر مشاور امنیت ملی اشرف غنی  2016جون  پنجم مطابق بیست و 1395پنجم سرطان  در

با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی حکومت انی وزیر خارجۀ افغانستان بجمهور افغانستان و صالح الدین ر رئیس

:  تدرین گزارش آمده اس .الم گردیداع ،گهای به ازبکستان رفته بودندنپاکستان که برای اشتراک در کنفرانس شا

پاکستان، در  اعظمصدر سرتاج عزیز مشاور ارشدوزیرخارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با 

ها توافق کردند. تاحال در مورد جزییات این میکانیزم مورد ایجاد یک میکانیزم مورد قبول دو طرف برای حل اختالف

 ۀالدین ربانی وزیر خارجکه صالحاند، آمده است  کرده طرف صادر ای که دو اما در اعالمیهچیزی منتشرنشده، 

ها را به صورت مشترک مدیریت افغانستان و سرتاج عزیز، مشاور ارشد صدراعظم پاکستان، میکانیزم حل اختالف 

 ها را حل کنند و زمینه راکنند، تا اختالف دیگر دیدار می های تخنیکی دوطرف با هم گوید تیم کنند. اعالمیه می می

 .تورخم دیگر تکرار نشود ای فراهم سازند که حوادث شبیه رویداد به گونه

جهت و دلیل داشته می تواند از مناسبات عد یا اما ریشۀ این اختالفات از کجا آب می خورد؟ این اختالفات چندین ب  

ۀ هند و جدا شدن از بدن ستوسط انگلی شکل آنسخت و دیرینۀ پاکستان از زمان ترقیب سر  ،حسنۀ افغانستان با هند

جلو گیری از انکشاف مناسبات  ،تا منافعی نا مشروعی که پاکستان در افغانستان در جست و جوی آنست ،1947در 

در اختیار  ،صادی و فرهنگی افغانستانسیاسی و اقتدست باال داشتن در امور ، بیشتر با هند و سایر کشور های منطقه

رقابت  سیای میانه وآبه افغانستان و آنطرف تر  اکستان بهراه منحصر به پاکستان در ترانزیت مال التجارۀ پ داشتن

 از دالیل اختالفات پاکستان با افغانستان شمرده می شود. ادی با هند و ایران در افغانستاناقتص

کنون  که از زمان تشکیل پاکستان تا و پاکستان خط فرضی دیورند استیکی دیگر از اختالفات عمدۀ بین افغانستان 

منازعه بین دو کشور بوده است. میراثی است که انگلیس نه تنها برای افغانستان و پاکستان گذاشته یک موضوع مورد 

نیز بین هند و پاکستان به حیث مایۀ اختالف و تنازع بین آن دو کشور نیز برای هر دو به   بلکه معضلۀ کشمیر رااند 

وسیله و امکانی برای قبوالندن این خط  گذشته از هر اکستان طی همین مدت شصت و نه سالپته است. گذاش  میراث

نظیم و تآمیز تحریک  گیزانه،نهای آن فتنه ابرغانستان کار گرفته که همه کاربه حیث سرحد شمالغرب خود با اف
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مذهبی، تشکیل گروه های دهشت افگن و ویرانگر، تشکیل گروه طالبان و حاکم ساختن جنگهای فرقوی و نژادی و 

افغانستان و حال هم دوام جنگ و خونریزی توسط مزدوران داخلی و خارجی اش  قسمتهای بیشترآنها برای مدتی در 

تا بر افغانستان تا آن جائی فشار آورد که افغانستان این خط  آنستهمه و همه محض برای بوده است.  در افغانستان

ریب کاری ها و قتل و قتال ها تا کنون خنستان قبول نماید. اما این همه ترا به نحوی به حیث سرحد آن کشور با افغا

 است.  ار نیاوردهب به ه اینتیج

ف سیاستمداران و معضله در روابط دو کشور مستلزم غور و تحقیق مزید و بر رسی همه جوانب آن از طر حل این

ستی همزیاصل است تا بر زوایای مختلف این قضیه روشنی انداخته شود و هر دو کشور بتوانند بر مبنای  مؤرخین

مسالملت آمیز به حیث دو همسایۀ نیک روابط حسنه را بر قرار نمایند که خوشبینی اندکی با در نظر داشت نیات و 

 اعمال گذشتۀ پاکستان در برابر افغانستان می توان داشت. 

ت و پر طمطراق و مملو از احساسابحث و مقاله نویسی یب سایت ها به وفرت بر موضوعاتی درین روز ها در و

ی از این قضایابر و  داردنکشیدۀ افغانستان  جریان دارد که کمترین اثر را بر زندگی امروز مردم بالبعضاً اهانت بار 

تا به ده سفانه اندکترین توجهی نشن و تاریخ آن درین منطقه دارد متأنوشت ملت افغانستاقبیل که رابطۀ مستقیم بر سر

 میزآ بعضاً تشدد محترم افغان بجای مقاالت طوالنی والتی جواب داده شود. امید است نویسندگان و مؤرخین چنین سوا

صیت نام یک شخی نامی بجای نام دیگری و یا ذکر اشتباهردن روی یک اشتباه جزئی  و آو یۀ دیگرسندیدر برابر نو

دم قلم و ق ،اله رد و بدل می کنندچندین مق ،داردام نیکی در تاریخ ننکه چندان  ،جای نام شخص دیگریه بنیک نام 

و بر موضوعات تاریخی که بر زندگی و آیندۀ مردم افغانستان تاثیر مستقیم دارد تمرکز نمایند. اشتباهات  رنجه فرمایند

تأسفانه م توجه نویسندۀ اصلی رسانیده شود تا متوجه اشتباه خود گردد. بهداشت کوتاه یک یاد می توانست فقط با متذکره

 به قول نویسندۀ توانا جناب غالم حضرت )تاریخ انگاران( و  ه می شود این نویسندگان و تاریخ نویسانطوری که دید

 مثل ،ت سیاسی و اجتماعی و امنیتی افغانستان امروزحوادث و جریانابابیشتر بر موضوعاتی تمرکز می کنند که 

تاثیر  ،تشنج بین افغانستان و پاکستان و ریشه یابی های این تشنجات که پالیسی های موجود پاکستان را رقم میزند

رای روشن ب ،. موضوعات تاریخی و گذشتۀ افغانستان البته اهمیت خود را دارد و جای تحقیق وتتبع و نقدچندانی ندارد

 یک ضرورت ،بر محتوای آثار و نوشته های دیگرانعلمی بحث شدن بیشتر مسایل عمدۀ تاریخی با ارائۀ اسناد و 

ی که تعرض بر حریم شخصی کسی باشد یا بکار برد الفاظ و کلماتاست ولی تاخت و تاز بر شخصیت دیگران و 

مباحث علمی و منطقی بر موضوعات مورد  یک مساله نگاشته می شود.بر یبدور از هدفی است که نقد و یا توضیح

که همانا  ،بحث را از اصل موضوع مورد بحثها چنین تعرض  یجاب تعرض را نمی کند بلکهظر ااختالف ن

می کاهد و جنبۀ و از اهمیت تحقیقی و علمی مقاله  به بیراهه می کشاند ،روشنگری در مورد موضوع خاص است

و  هر انسان استاختالف نظر و عقیده و دیگر اندیشی سالم یکی از خصایل نیک و فطری شخصی اختیار میکند. 

ست اهدف آن تنویر، روشنگری، توضیح، تصحیح، تفصیل و ارزیابی سالم  یست بناءً هیچگاهی به مفهوم خصومت ن

رمتی به دیگر ذهد گرائی، عاری از هر گونه که باید    . باشد انتجاوز و بی ح 
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 درین خصوصخبر مذاکرات تشکیل هیات تخنیکی  تحت نظارت وزیران خارجۀ دو کشور و بعداً مذاکرات سیاسی 

ه مقطاع ادانآن هم در صورتی که هر دو جانب بتوانند این مذاکرات را بدون ا ،شاید مدت زمانی را تا نتیجۀ نهائی

متداد در اها گیری از اعمار پاسگاه برای حل این معضل که نه تنها جلوامیدی  ۀولی میتواند بارق ،در بر گیرد ،بدهند

ت سج هعضلماین و بتواند راه حلی به از این بوده  که عمیقتر و فراخترکند، بل د، اگر پاکستان موافقهشرند باوخط دی

 و جو نماید که منافع افغانستان را هم بر آورده ساخته بتواند. 

هیچ کشور و یا خانوادۀ در انتخاب همسایۀ خود نقشی ندارد و نا گزیر با همسایگان زیست کند و چنان زیست نماید 

که هر یک از این همسایگان حقوق مشروع یک دیگر را احترام گذارند و تجاوزی از هیچ نوع بر حقوق و ثغور 

خوب و چه بد زیست نماید مخصوصاً که یک کشور  افغانستان مجبور است با هیمن همسایگان چهیکدیگر نه نمایند. 

راهی به جهان دور تر از محوطۀ خاک خود تماس داشته از محاط به خشکه بوده و باید از طریق همین کشور ها 

که حقوق آن در چارچوب حقوق کشور های محاط به خشکه تثبیت گردیده، از منافع مشروع  باشد. اما نباید افغانستان

یا محدودیت های نا جایز را که سعی می شود با آوردن فشار های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،  خود منصرف شود

تخریبی و تعزیر و تخویف و تعجیز تحمیل شود به پذیرد بلکه با درنظر داشت منافع ملی خویش با پشتیبانی همه مردم 

  ل فکری و عمل خود را حفظ نماید. افغانستان پا فشاری نماید و همانطوری که تأریخ این ملت گواه است استقال
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