
 

  

  

  

  

  

    و پاكستان  افغانستان روابط بر  نگاهي
  

  ∗∗∗∗بهمني قاجارمحمدعلي 

  

    مقدمه

 جديـد در    عـصري    شـروع    نويـدبخش    افغانـستان    موقت  ت دول   و تشكيل    بن  كنفرانس
   عميـق  ، اشـتراكات   بـر همـسايگي   عـالوه .  بـود   و پاكستان  دو كشور افغانستان     بين  روابط
   در روابـط     تنـشي    هر گونـه     كه   است   شده   دوكشور موجب    اين   و تاريخي   ، فرهنگي   نژادي

 و  اي  منطقـه   سياسـي   بر معـادالت   ،فراتر از آن     حتي ، و  شان   داخلي   سياسي  آنها، بر فضاي  
   روابـط   تـاريخي   پيـشينه   بـه ، گـذرا  اي  گونـه   بـه ، نوشـتار  در اين.  بگذاردتأثير  المللي  بين

  . شود  مي اشارهآن روابط گذار بر تأثير   عوامل  به  و سپس  و پاكستان افغانستان
  

   ان وپاكست  افغانستان  روابط  تاريخي پيشينه. 1 

.  كـرد   تقسيم  مهم  چهار مقطع  به توان  را مي  و پاكستان  افغانستان  روابط   سير تاريخي 
ــا 1326   ســالهاي  فاصــله  اول دوره ــر مــي1357 ت ــرد  را در ب ــن. گي ــسئله،   دوره در اي   م
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در .  شـد    بـسياري    بروز اختالفـات   أ بود و منش     افكنده   دو كشور سايه     بر روابط   پشتونستان
   شـكل    افغانـستان    مقاومـت    كـشيد، نهـضت      طـول  1371 تا   1357   از سال    كه   دوم  هدور

.  شـد   تبـديل    مجاهدين   به   كمك   جبهة   مقدم   خط   از كشورهاي    يكي   به   و پاكستان   گرفت
 از    پـس    تحـوالت   مقطـع    يعني ،1380   آغاز شد و تا سال       مجاهدين   از پيروزي    سوم  دوره

 از    بـا حمايـت     ،، پاكـستان     دوره  در ايـن  .  انجاميـد    طـول    به آمريكادر   سپتامبر   11  حادثه
.  زد   دامـن    در افغانـستان     و نـا امنـي      ثبـاتي   بـي    به ،  طالبان   از آن    حكمتيار و پس    گلبدين
   مناسـبات   كـه  1385   در سال    بن   از اجالس    پس   دوران   يعني  ، چهارم   در مرحله   ،سرانجام

   دولــت  ادعـاي   آن  ويژگــي تـرين  مهـم .  گرديــد  وارد عــصر نـويني  ان و پاكـست  افغانـستان 
  .   است  طالبان  از شورشيان  پاكستان  در مورد پشتيباني افغانستان

  )1326 ـ 1357 (1947 ـ 1978   سالهاي  دو كشور بين  ـ روابط  الف

نـد شـد و    ه  قـاره   از شـبه   خروج   مجبور به   استعمار انگليس ) 1947 (1326   در سال 
   دولـت   بـا مخالفـت    كشور پاكستان تشكيل.  داد  هند و پاكستان     دو دولت    خود را به    جاي

 از   كـشور خـود را ناشـي     جنـوبي   مرزهـاي    ترسـيم     دولت   شد؛ زيرا اين     مواجه  افغانستان
   حـدود واقعـي    بـاور بـود كـه      و بـر ايـن      دانـست    استعمار مـي     و سياسي    نظامي  فشارهاي

 و   ماننـد كـشمير، پيـشاور        منـاطقي    و جدا كردن     است   دراني   قلمرو امپراتوري   ستانافغان
 هـاي اسـتعمار بـوده و بـا پايـان گـرفتن سـلطة                پنجاب از حكومت كابل نتيجه دسيـسه      

   قـرار دادهـاي      از حضور اسـتعمار از جملـه         ناشي   قواعد سياسي   ، همه   استعمار در منطقه  
 منعقـد شـد بايـد         افغانستان   هند و حكومت     انگليسي  كومت ح   بين   و ديوراند كه    گندمك

   بـه    سـر حـد و بلوچـستان        در اياالت ) پشتونها( زياد افغانها      جمعيت 1.اثر شود    و بي   باطل
 افغانهـا بـا     بود كـه   شده باعث داد و    مي   انگيزه   خواسته   اين   پيگيري   براي   افغانستان  دولت

   رسـميت   به  براي  كشوري  چنين  تشكيل كنند و در صورت    مخالفت  ايجاد كشور پاكستان  
  2. خود شوند  ميهن  به  و بلوچستان  سرحد آزاد، وزيرستانق خواستار الحا  آن شناختن
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   پاكـستان   شـده   تأسـيس   تـازه   دولـت   افغانهـا، سياسـتمداران    نظريـات   در برابر ايـن   
 ؛ داشـتند   را قبـول   افغانستان  استعمار به   زاتآنها تجاو .  داشتند   كامالً متفاوتي   ديدگاههاي

 و    و كابـل     اسـت    تجـاوز كـرده      منطقـه    تمـام    بـه    استعمار انگليس   كردند كه   اما اظهار مي  
   واقـع    هنـد مـورد هجـوم        گوركاني   حكومت   سلطه   تحت  آباد نيز مانند ساير مناطق      جالل
   بعـد از خـروج   نـد كـه  گفت  بودند و مي  ده نها  نام» هند صغير « را    پاكستانيها كابل . اند  شده

   هـم   بايد افغانستان  هند و پاكستان  دو منطقه  هند به  انگليسي  حكومت استعمار و تقسيم 
.  شـود  قحـ مل   پاكـستان   به  هند   قاره   شبه  نشين   مسلمان   از سرزمينهاي   اي   قطعه   عنوان  به

 خـود    سـهم  آبـاد را كمتـرين   و جـالل    نيز ماننـد افغانهـا كابـل     پاكستان  خارجي  سياست
 بـر    همـواره   پاكـستان    دولـت      البتـه    1. پيـشاور بـود      به   كابل ق و خواستار الحا    دانست  مي

   در برابـر ادعاهـاي      كـرد و فقـط       مـي  تأكيد خود     كشور همسايه    ارضي   و تماميت   استقالل
  . ردك  مي  را مطرح  داليلي  آنها چنين  تاريخي افغانها و مستندات

 شـد و      شـروع    وخصومت   با سوء تفاهم     و پاكستان    افغانستان  ، روابط    فضايي   در چنين 
   مخالفـت    آن   نمونـة    كـه    نيـز نمـود يافـت       المللـي    بين  ت سياس   تضاد در صحنه     اين  حتي

   معاهـده     الغاي2. بود  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  به  پاكستان  با پيوستن   افغانستان
 در   و شـورش 1328 مـرداد   چهـارم  در  افغانـستان   ملـي   شـوراي   مجلساز سوي   ديوراند  

   را بـه    پاكـستانيها آن     كـه  ـ ــ    پاكـستان    دولـت   در مخالفت با     سر حد و بلوچستان     اياالت
 و   افغانـستان   بيـشتر روابـط    هرچـه   تيرگـي   موجبـات  ـــ دانستند   مي   افغانستان  تحريك

     3. آورد  را فراهم پاكستان
 دو كشور    ، روابط 1332 شهريور   14 در    داوودخان محمد   دولت   كار آمدن   رويپس از    

  نـشين   پيشتون  مناطق (  پشتونستان   آزادي   كه   علت   اين   به   ويژه   شد؛ به   تر از پيش    متشنج
   دولـت   زمـان    در ايـن 4. بـود   جديـد افغانـستان    دولـت   سياستهاي  محور اصلي )  پاكستان
   شد وبا عـضويت      خارج  المللي   بين   سياست   در صحنه    كشور بيطرف    يك   از حالت   پاكستان
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   افغانستان  دولت.   پيوست   غرب   جهان   متحدان   جرگه  به) 1955 / 1334( بغداد    در پيمان 
 و   افغانـستان   بـين  ، منازعـة   ترتيـب   بـدين  ، شـد و     نزديـك    اتحاد جماهير شـوروي     نيز به 

   شـد و پشتونـستان       تبـديل    و شـوروي   آمريكـا   نايم سرد     از ابعاد جنگ     يكي  به  پاكستان
   و پاكـستان   افغانـستان   امر در تشديد اختالفـات  اين.  گرديد  دو ابر قدرت  نبرد اين  صحنة

   بخشهاي   با ادغام    گرفت   تصميم   پاكستان  ، دولت 1334  در فروردين .  داشتتأثير بسزايي   
 ؛ وجـود آورد  بـه »   غربي پاكستان «  با نام   واحد كشوري   ، يك    پاكستان  غربي   ناحيه  مختلف

   مـردم    داخلـي    آزاديهـاي  برخالف   را اقدامي    پاكستان   دولت   عمل   اين   افغانستان  اما دولت 
  .   افغانها دانست  ملي  منافع  و تجاوز به  سر حد و بلوچستان  اياالت پشتون

   پاكـستان    دولـت    اقـدام    به  ، در اعتراض     افغانستان  در اعظم ، ص   داوودخان سردار محمد 
   ضـمن ، صادر كـرد و   افغانستان  ملت  به  خطاب  پرشوري ، بيانيه1334   فروردين در هشتم 

 را    پشتونستان   اراضي   وجه   هيچ   به   كرد كه  تأكيد پاكستانيها، بار ديگر       عمل   كردن  محكوم
   بـه   احساساتـشان   كه  كابل ، مردم   بيانيه  صدور اين پس از     1.داند   نمي   پاكستان   خاك وجز

 كردند و     حمله   در كابل    پاكستان   سفارت   به   فروردين   بود، در روز نهم      شده   تحريك  شدت
 را   پشتونـستان   زدنـد و پـرچم    زير آوردند و آتش   به   كشور را از فراز سفارتخانه       اين  پرچم

   بودنـد بـه     ، پنجابي نها افغا  زعم  به   كه   مردمي ،  آن  متعاقب.  در آوردند   اهتزار   به   آن   جاي  به
   2. كردنـد   بيحرمتـي   افغانـستان   پـرچم    كردند و به     در پيشاور حمله     افغانستان  كنسولگري
 در   شـد تـا آنكـه        قطـع    مـاه    از شـش   بيش دو كشور      بين   سياسي روابط،     وقايع  بر اثر اين  
   و افغانـستان     پاكستان   سياسي   مجدد نمايندگيهاي    با افتتاح  ،شهريور 23 و   21  تاريخهاي

     3. شد  دو كشور از سر گرفته  سياسي  روابط، و پيشاور در كابل
 در   هاييش تنـ    باز هم  ،  و پاكستان    افغانستان   بين   سياسي   مجدد روابط    از برقراري    پس

 نمـود   1334   در آبـان     اضطراري   جرگه   لويه   تشكيل   وجود آمد كه     به   دو دولت    بين  روابط
   آمـده    صـراحت    بـه    آن   در بند سوم     شد كه    تصويب  اي   بيانيه ،  نشست  در اين .  بود  بارز آن 

 ورا جـز  )   پشتونـستان   اراضـي  (  پشتونـستان   هاي   عالقه   وجه   هيچ   به   افغانستان  ملت«: بود

 
  .8/1/1334، 3، نمره 65، پ 233اسناد وزارت امور خارجه، اسناد نمايندگي كابل، ك . 1
 .2/1/1334، 2همان، نمره . 2

  .23/6/1334، 1، 77 نمره   همان،3



 231            تان و پاكستان نگاهي بر روابط افغانس

   و پاكـستان   افغانـستان  ، دو دولـت   جرگـه   يـه  لو   مـصوبة     با وجود اين    1.داند   نمي  پاكستان
   مقامـات    بـين    رسـمي    سفرهايي   دادند و حتي     انجام   دو جانبه    بهبود روابط    براي  اقداماتي

 سـفرها، انعقـاد قـرارداد      دسـتاورد ايـن   تـرين   مهـم    كه   گرفت   دو كشور صورت     رتبه  عالي
    امـا تحريكـات   2.بـود ) 1958 ه  مـ  (1337 در خـرداد       و پاكستان    افغانستان   بين  ترانزيتي

   و مــسافرت13383   در بهمــن  پاكــستان بــر ضــد  و اتمانخيــل» بــاجور «  پــشتون قبايــل
  مـسئله  در     افغانـستان    از موضع    وي   صريح   و حمايت  1338 در اسفند      كابل   به  خروشچف

 بر ضـد     تندي سياست،   افغانستان ، صدراعظم داوودخان سردار   شد كه    باعث  4 پشتونستان
،    جمهـور پاكـستان     ، رئـيس     خان   بسيار تند ايوب     با واكنش    اتخاذ كند كه     پاكستان  دولت
  5).1340 شهريور، 15( شد   دو كشور مجدداً قطع  و روابط مواجه

 بـا    دو دولـت ،  سـال  در ايـن .   يافـت   ادامـه 1342خـرداد   هفـتم    تـا      رابطـه    قطع   اين
   دولـت   گرفتنـد و بـا نظـارت     سياسـي   مجدد رابطـه   برقراري  به  تصميم  ايران  ميانجيگري

 و   سياسـي   از اصـول  اي  مجموعـه   بـه   را منعقد كردند و پايبنـدي        تهران  ، موافقتنامه   ايران
 دو    موجود در روابط    ايشه، از تن     تهران  موافقتنامهدر پي انعقاد      6. را متعهد شدند    حقوقي

   شد و جـاي      ساقط  داوودخان سردار     نيز دولت    در افغانستان    كه   ويژه   شد؛ به   كشور كاسته 
   و جانـشينان   دكتر محمد يوسـف  در عصر دولت  .   داد   دكتر محمد يوسف     دولت  خود را به  

 و    سياسـي   ا از مناقـشات   ؛ ام  بود   حاكم   و پاكستان    افغانستان   بر روابط    شديدي   سردي  وي
  7. بود  شده  زياد كاسته  نسبت  دو كشور به نظامي

   و اعـالم   1352 تيـر    26 در     ظاهرشـاه   بـر ضـد     داوودخـان  سـردار      نظامي   با كودتاي 
 و    افغانـستان   ، روابـط    دوخـ    حكومـت    سياسـي    از محورهـاي     يكـي    عنـوان    به  پشتونستان
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   طـول 1355   تـا سـال    دو دولـت   سياسـي   مناسـبات   تيرگي1. شد   بار ديگر تيره    پاكستان
  داوودخـان  كـرد و       مـسافرت    كابـل   ، بـه     جمهور پاكستان    بوتو، رئيس    سال  در اين . كشيد

  .    كند  و فصل  حل  سياسي  تنها از طريق  خود را با پاكستان متقاعد شد اختالفات
 در  داوودخـان   بـر ضـد     افغانستان  خلق  دموكراتيك  حزب  نظامي  تا كودتاي  1355 از  
  اما كودتاي .  بهبود بود    رو به    و پاكستان    افغانستان   روند مناسبات  1357  ارديبهشتهفتم  

سـرآغاز    مـسئله    ايـن   به  نسبت  پاكستان  حكومت  و واكنش  1357   ارديبهشت  كمونيستي
  . بود  و پاكستان  افغانستان  بين  در روابط اي  تازه دوران

  )1357 ـ 1371 (1978 ـ 1992 ي سالها  دو كشور بين روابط)   ب

  ، بـا وجـود ابـراز مخالفـت           در كابل   كي   نور محمد تره     حكومت   كار آمدن    روي  پس از  
   قـدرتهاي    همه تأييد مورد     افغانستان   دولت  المللي   بين   جديد، مشروعيت    حكومت  با  مردم
ـ     جديـد افغانـستان      نيـز دولـت      پاكـستان   دولـت .   قرار گرفت   اي   و منطقه   المللي  بين   ه را ب

  بر ضـد    اهللا امين    حفيظ  اما كودتاي .  برقرار كرد   اي   دوستانه   رابطه   و با آن     شناخت  رسميت
   لشكركـشي   آن  و متعاقـب  ) 1979 سپتامبر   16 (1358 شهريور   25 در    كي نور محمد تره  

   دولـت   رياسـت   بـه   كارمـل   ببـرك    و انتخاب  امين ، عزل  افغانستان   به   شوروي   سرخ  ارتش
 و    پاكـستان   ، دولـت     ميان  در اين .   داشت   همراه   را     جهاني   شديد جامعه   غانستان واكنش اف

   افغـان   از مهـاجران   تـن   هـزاران   پـذيراي  ، كـه   جمهور پاكستان   ، رئيس    ضياءالحق  شخص
 بـا    ، سـال    چهارده  كردند و در طول    عمل مي    ضد شوروي    جبهة   مقدم  خطبه مثابه   بودند،  
   و سـازماندهي   و عربستانآمريكا مانند   كشورهايي   و نظامي   ، سياسي    مالي  ايهك كم  جذب

  عيار در افغانـستان      تمام  جنگيآتش     در برافروختن   ، كابل   دولت   مخالف  يس سيا  تشكيالت
     2. داشتند  اساسي نقش

  بـه  ، را آزاد كردنـد و      كابل) 1992   آوريل 27 (1371   ارديبهشت هفتم در     مجاهدين
 و افكـار      افغانـستان    ملت   با حمايت    پاكستان   دولت   دادند كه    پايان  اي   دوره  ، به    ترتيب  اين
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 متجـاوز     نيروهـاي   بـا    در جنـگ     افغـان    از مجاهـدين     پشتيباني   به   جهاني   جامعه  عمومي
  .  پرداخت  مي شوروي

  )1371 ـ 1380 (1992 ـ 2001  هايل سا  دو كشور بين روابط)   ج

 و    امـر خـشم      كـرد و ايـن       را تـصرف     كابـل  1371   مـسعود در ارديبهـشت       احمدشاه
   افغـان    جهـادي   ايه بيشتر از ساير گروه      كه ، حكمتيار را    گلبدين   اسالمي   حزب  نارضايتي

   و حاميـان   شـد تـا وي      و موجـب     بـود، برانگيخـت     منـد شـده      بهـره    پاكستان  از كمكهاي 
   سـتيز و مخالفـت     بـه   ، جمهـور افغانـستان     ، رئـيس     رباني  الدين  ن برها   دولت  اش پاكستاني
ر اثـر   د   شد كه    تحميل   بر افغانستان    خونين   جنگي   سال   سه  ، مدت    ترتيب  بدين. برخيزند

   افغانستان   كشور جنگزدة    زيربنايي   دادند و تأسيسات     خود را از دست      نفر جان    هزاران  آن
   1. شد د و ويران دي  آسيب  از گذشته بيش

   سياسـي    ناكارايي   به   با يقين  ،  بينظير بوتو در پاكستان     دولت) 1994 (1373   در سال 
.  برآمـد    افغانستان   سياسي   در صحنه   فسن  تازه   گروه   يك   حكمتيار، در صدد خلق     و نظامي 

بينظيـر  وزيـر،     متحـد نخـست     كـه »   اسالم   علماي  جمعيت «  حزب   هدف   اين   به   نيل  براي
   ارتـش   اطالعـات    سـازمان    ياري   به ،  داشت   بوتو سهم    ائتالفي   دولت  بوتو، بود و در تشكيل    

   مـدارس   هـاي    پيشنهاد كرد از طلبـه       پاكستان   دولت   به   حزب  اين.  شتافت) ISI ( پاكستان
   خـصوص    بـه   ، در سرتاسـر پاكـستان       كه   اسالمي   علماي  ت جمعي   حزب   به   وابسته  مذهبي
   سياسـي   گروه   يك   تشكيل   بودند براي    پراكنده  ، سرحد و بلوچستان    نشين   پيشتون  مناطق

   گـروه    تشكيل    طرح  ISI  بينظير بوتو و      دولت.  شود   استفاده   جديد در افغانستان    ـ نظامي   
 بـا    طـرح   ايـن .  كردنـد   ريـزي    پـي    اسالم   علماي   جمعيت   پيشنهادهاي   را بر اساس    طالبان

   مـواد مخـدر و مقامـات    ، قاچاقچيـان   پاكـستاني   سـرخوردة    از حد تـاجران      بيش  تقبالاس
   بـسته    طالبـان    تشكيل  ، نطفه    ترتيب  بدين.  شد   مواجه   پاكستان   مختلف   و سياسي   نظامي

  دهين را سـازما     طالبـان   ، گروه     و نصيراهللا بابر، وزير كشور پاكستان       ISI   آن  شد و متعاقب  
  2.كردند
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   پاكـستان   از حمايتهـاي   كه  كرد و در حالي     موجوديت   اعالم 1994 در بهار      گروه   اين
   و جنگجويـان   فارس  خليج  حاشيه ، كشورهاي  سعودي  عربستان  و نظامي  مالي  و كمكهاي 

پـنجم   را تـسخير و در      قندهار و هرات     بسيار كوتاهي    برخوردار بود، در مدت     ـ افغان   عرب
  .  كرد ، را اشغال  افغانستان ، پايتخت كابل) 1996 سپتامبر 27( 1375مهر 

 مجـدد     نظامي   اشغال   معناي   به   كابل  ، سقوط    افغانستان   مردم   گوناگون   از نظر طبقات  
از . شـد    مي   شناخته   بر افغانستان    تسلط   براي   پاكستان   عامل   عنوان   به  كشور بود و طالبان   

 بـا     جانبـه    و همـه     بسيار نزديك   اي   سو، رابطه    از يك    پاكستان ،لبان طا   تا سقوط    زمان  اين
 متحـد     شـديد جبهـه      ديگـر، مـورد غـضب        و از سـوي      داشت   بر افغانستان    حاكم  طالبان
  1. بود  افغانستان  مردم  و عامه  افغان  سياسي ، ساير گروههاي اسالمي

   سـازمان    سـاختمان   بـه ) 1380 شـهريور    20 (2001 سپتامبر   11   تروريستي  حمالت
   بـه  2،   القاعـده    گـروه   ، رئـيس     الدن   بـن    اسـامه    شـدن    و متهم    در نيويورك    جهاني  تجارت

 از    جهـاني    فـشار جامعـه      تحـت    پاكـستان    دولت   شد كه   ، موجب    حمالت   اين  سازماندهي
   كند كه   ، اعالم    پاكستان   دولت  ، رئيس    بردارد و ارتشبد پرويز مشرف       دست   طالبان  حمايت

 1380   آبـان  22در  . كند   مي   مساعدت   و القاعده    با طالبان    در جنگ   ييآمريكا   نيروهاي  به
   كنفـرانس  ،  آن   و متعاقـب   ؛ را آزاد كردنـد      متحد كابل    جبهه  نيروهاي) 2001 نوامبر   13(

   ايجـاد دولتـي   ه ب  انتقالي   گذار از دوره     وچگونگي   افغانستان   موقت  مذكور ساختار حكومت  
 بـا     افغانـستان    سياسـي   روابـط  در     جديـدي    كـرد و دوره      كشور مشخص    را در اين    دائمي

امـا  . اي نياز دارد    به شرح جداگانه     دوره   اين   به   پرداختن   كه را آغاز نمود     همسايه  دولتهاي
.  خواهـد شـد      و پاكـستان     افغانـستان   رگـذار در مناسـبات    ي تأث   عوامـل    به  در اينجا نگاهي  

   بـه   ها در شـكلدهي      دو كشور در بيشتر برهه       اين  روابط   سال 60   به   در نزديك    كه  عواملي
  .   است  بسزا داشته يتأثير   مناسبات اين

  
    و پاكستان  افغانستان روابطگذار بر تأثير  عوامل

 از چنـد     همواره وابطر   اين   كه   گفت  توان   مي  ، و پاكستان    افغانستان روابط   به   با نگاهي 
   نيز حـائز اهميـت      ديگري  ها عوامل    برهه   در برخي   البته.   است  گرفته   مي تأثير   اصلي  عامل
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   شـك   بـدون . انـد   گذار بـوده  تأثيربيشتر     اصلي   عامل ، سه  در مجموع  ،  ولي ؛اند   شده  زيادي
   ميـان  ر داد مـرزي نبـود قـرا  .   اسـت   بـوده اين روابـط   در     عامل  ترين  مهم   ارضي  اختالفات
   كـه    بـا پاكـستان      مرزهـايش    شناسـايي    به   افغانستان   تمايل   و عدم  ،  و پاكستان   افغانستان

   منزلـه   بـه ،  اسـت   رفتـه    نيـز پـيش      پاكستان   سياسي   تا انكار موجوديت     در مقاطعي   حتي
 نيـز    پاكـستان  دولت.   است   گرديده   محسوب   پاكستان   ارضي   تماميت   براي   جدي  تهديدي
  .  كشور شود  اين  از جانب  خطري  از هر گونه  مانع  تا با مهار افغانستان  كرده  تالش همواره

 و    اسـت    بـوده    همراه   افغانستان   در امور داخلي     با دخالت    پاكستان   دولت   سياست   اين
   افغانـستان   هاي در رويـداد     و پاكـستان    اشد ب  بحرانيروابط ميان دو كشور        گرديده  موجب
 از    يكـي   ا، پاكـستان  هـ  از افغان    بـسياري    از ديـدگاه     تا آنجا كـه     بر جاي گذارد؛    منفيتأثير  
   كشور بـوده    اين)  ارتش (  ملي   اردوي   و نابودي    در افغانستان    داخلي   جنگهاي   اصلي  عوامل
   ناسيوناليـسم    موضـوع   آنها نيز قـرار دارد       ارضي   با اختالفات    در پيوند مستقيم    آنچه.  است

 پـشتونها     همـواره   ، كوتـاه    دو برهـه   ، جـز در     گذشته   در دو سده    در افغانستان .  پشتو است 
 سـرحد     در ايالـت     افغانـستان    نفـوذ دولـت      موجـب    موضـوع    و ايـن   ؛اند   بوده   حاكم  قدرت

   روحيـه   ميزان هرچه.   است  پشتون  مطلق  اكثريت  داراي  كه ايالتي.   است  گرديده  پاكستان
   افـزايش   ايالـت    نيز در اين     افغانستان   سرحد بيشتر باشد، نفوذ دولت      در ايالت  پشتوگرايي

از . نهـد    مـي    فزونـي    در سـرحد رو بـه        هم   گريز از مركز و ضد پاكستاني       يابد و روحيه    مي
 برخـوردار    ستان و پاكـ     افغانـستان  روابط بسزا در      پشتو نيز از اهميتي      ناسيوناليسم ،رو  اين

 سرحد    پشتو در ايالت     ناسيوناليسم   با ترويج    است   كرده   تالش   افغانستان  دولت.   است  بوده
   كـه  ،  اهـدافش    نفـوذ در راسـتاي       از ايـن    منـد گرديـده      بهره   ايالت  آن  در  از نفوذ بيشتري  

  .  نمايد  استفاده،  است  با پاكستان  آنها تغيير مرزهايش ترين مهم
 پـشتونها    طلبي   برتري   معناي   پشتو را به     ناسيوناليسم   كرده   نيز تالش    پاكستان  ت دول

 پـشتو    ناسيوناليسمكردن   بر مهار      افزون  ، طريق   نمايد و از اين      تعريف   افغانستان  در داخل 
  بـرداري   بهـره   نفـوذ در افغانـستان    كسب  در جهت    ناسيوناليسم   از اين  ،  پاكستان  در داخل 

   در ايـن    تـوان    را مـي     وي   پشتونيـستي    از حكمتيار و گرايشهاي      پاكستان  پشتيباني. يدنما
   تـضعيف    بـراي  ، ورزيـد    اكتفا نكـرد و تـالش        حربه   اين   تنها به   اما پاكستان .  راستا دانست 

   و فراتـر از آن       ايالـت    را در ايـن      مذهبي  گرايي   سلفي   انديشه ، سرحد   در ايالت   پشتوگرايي
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   اعم ، نشين  پشتون   در مناطق    مذهبي  گرايي   سلفي  ترويج.  نمايد   تقويت   در افغانستان   يحت
 پـشتو    ناسيوناليسم  براي  بديلي  عنوان  به  پاكستان   دولت   از طرف  ،  و پاكستان   از افغانستان 

در    مـذهبي   گرايـي    سـلفي    از تقويت    پاكستان   پشتيباني ، در حقيقت .   است  مورد نظر بوده  
  روابـط گـذار در    تأثير   اصـلي    عامـل    سـومين    عنـوان    بـه   تـوان    را مي   نشين   پشتون  مناطق

رخ    از طالبـان   پاكـستان   اخيـر در حمايـت       در سـالهاي     كـه    دانست   و پاكستان   افغانستان
  ، از جملـه   ؛انـد    نيز مـؤثر بـوده       ديگري   عوامل   و پاكستان    افغانستان  روابطدر  .  استنموده  

   پاكـستان  ، تـالش آمريكـا    متحـده    ايالت   پشتيباني   جلب   براي   پاكستان   راهبردي  ستسيا
   موضـوع    ويـژه    بـه  ،  اقتـصادي    و مـسائل     در افغانـستان     هند و ايـران      جايگاه   تضعيف  براي

از سـاير مـوارد     ، افغانـستان   خـاك   از طريـق   پاكستان  به  مركزي  از آسياي    انرژي  ترانزيت
 از    البتـه   رونـد كـه      شمار مـي     به   و پاكستان    افغانستان  روابط   به  دهيل در شك   هميتحائز ا 
  .  شد، برخوردار نيستند  آنها اشاره بهپيش از اين    كه،  اصلي  عامل  سه گذاريتأثير  قابليت
  


