دکتور لعل زاد
لندن ،اکتوبر ۲۰۱۶
شکل گیری »مرز« ها و ایجاد »کشور« افغانستان
=====================================
پیشگفتار
از چندی بدینسو عالقه داشتم چیزی در مورد شکل گیری مرزهای »کشور« بنویسم .با جستجو در انترنیت موفق شدم چند مقاله
پیدا کنم که توسط نویسندگان کشور در اینمورد نوشته شده است ) .(۳ - ۱اما این مقاله ها شاید به علت عدم دسترسی به منابع
مهم و یا علل دیگری ،به استناد تاریخ های رسمی دربار نوشته شده که کشور را به اساس همان »غلط مشهور :افغانستان -
خراسان  -آریانا« صاحب »تاریخ پنج هزار ساله« میدانند و »تاریخ افغان ها« را به نام »تاریخ افغانستان« و تاریخ
اقوام را به نام تاریخ کشور تدریس میکنند .لذا الزم دانستم توضیحات بیشتری به استناد منابع معتبری در این مورد ارایه نمایم.
»مرز« ها عبارت از خطوط تعین کننده حدود و قلمرو حاکمیت و مالکیت یک »کشور« یا دولت می باشد یا خطوطی که کشور ها
یا دولت ها را از یکدیگر جدا می سازد .در گذشته ها »مرز« به صورت خط مفهومی نداشته و دولت ها توسط مناطق پهناوری از
یکدیگر جدا میشدند که بنام »سرحد« یاد میشد .این سرحدات معموال نواحی سیاسی  -جغرافیایی بودند که در ماورای قلمروی
یک واحد سیاسی قرار داشته و لزوما تفکیک کننده دولت ها نبودند .این نواحی در ضمن اینکه غالبا قلمرو دولت ها را از هم جدا
میکردند ،طمع دولت ها را نیز تحریک نموده و اشغال می شدند .سرحدات گاهی شامل موانع و پدیده های طبیعی مانند رود خانه
ها ،کوهها ،دشت ها ،جنگل ها وغیره بودند که به حیث موانع طبیعی عمل می کردند و گاهی هم شامل مناطق پهناوری می شدند
که به حیث »حایل« عمل کرده و مانع تماس و برخورد دولت های مجاور می شدند ).(۴
مفاهیم کشور یا دولت  -ملت در سده هفده و انقالب صنعتی در سده هجده در اروپا به وجود می آیند .اما مرز به مفهوم »خط«
در سده نزده در اروپا شکل می گیرد .زیرا گسترش رقابت های امپریالیستی در اواخر سده هجده ،پدیدار شدن اقتصاد جهانی
و تو سعه ارتباطات در نیمه اول سده نزده ،نیاز تعین نقاط و خطوط دقیق میان حکومت ها برای تسهیل تماس در بین نمایندگان
سیاسی و بازرگانی )تاسیس گمرک خانه ها( ،ضرورت ترسیم خطوط مرزی در نیمه دوم سده نزدهم را به وجود می آورد .به این
ترتیب ،مرز های افغانستان از جمله نخستني »مرز ها« به مفهوم کنونی آن )خط( در جهان به شمار می رود که در نيمه دوم سده
نزدهم تعین شده اند .پيش از آن اصطالح »سرحد« وجود دارد ،یعنی نوار نسبتا پهناوري در بین دو دولت یا حکومت كه در عمل
نقش منطقه برخورد در بین آنها را بازي مي كند ).(۵ - ۴
امپراتوری درانی که در یک انفجار انرژی قبیلوی و بر بنیاد غارت در نیمه سده هجده ایجاد میشود ،در اواخر سده از هم پاشیده
و تا سال های  ۱۸۲۰محدود به شهر های کابل ،غزنی ،پشاور و کندهار می گردد .شمال هندوکش عرصه تاخت و تاز ازبیک ها و
خانات بخارا ،هرات مستقل و جنوب هندوکش عرصه رقابت سرداران سدوزی ،باکرزی و سیکه ها می شود .در این دوران دو ابر
قدرت زمان نیز به سوی آن در حرکت اند )) (۶نقشه های  ۳ - ۱دیده شود( :انگلیس ها که مصروف اشغال هند در بین سالهای
 ۱۷۵۷و  ۱۸۵۷اند و روس ها که از حالت عدم مداخله و به مقصد جلوگیری از گسترش برتانیه به مداخله رو به افزایش ،تجارت و
رشد مسکونه های روسی در آسیای میانه )خانات بخارا و خیوه( روی میآورد .انگلیس ها به دنبال شایعه تهاجم فرانسه )از طریق
فارس( به هند ،در  ۱۸۰۹هیئتی )تحت ریاست الفنستون( به دربار شاه شجاع به پشاور فرستاده و با او معاهده دوستی امضا
می کند .سیاست پیشروی )شامل ساخنت کابل و کندهار به حیث بخشی از سیستم دفاع هند برتانوی( که اصال توسط حکومت
محافظه کار مطرح شده ،پس از دست آورد های روس ها در پارس و ترکیه )معاهده  ۱۸۳۳روسیه  -ترکیه( و نیاز مقابله با نفوذ
روسیه مورد توجه پاملرستون )وزیر خارجه لیبرال انگلیس( قرار می گیرد .او یک گام فراتر رفته و نه تنها در جهت توقف روس ها،
بلکه در بیجا سازی نفوذ آنها دست به کار می شود .پس از  ۱۸۳۳تغیرات بزرگی در افکار مردم انگلیس بوجود آمده و روسیه
بزرگترین خطر در مقابل صلح جهانی پنداشته میشود .بار دیگر شایعات اتحاد دوست محمد خان با روس ها در  ۱۸۳۷و ظهور
کپتان ویکوویچ در کابل باعث ارسال هیئت دیگری )تحت ریاست برنز( به کابل می شود؛ اما نتیجه مثبت نمیدهد .لذا انگلیس ها
در  ۱۸۳۹یک نیروی  ۱۲هزار نفری به کابل فرستاده ،او را خلع و شجاع را بر تخت کابل می نشانند تا یک قدرت متحد در کابل و
اولین خط دفاع به مقابل پیشروی روس ها داشته باشند .اما مجبور می شوند که در  ۱۸۴۲عقب نشینی نموده و دوست محمد را
بار دیگر به کابل بر گردانند .با وجودیکه سیاست لندن پس از تالش نافرجام  ۴۱ - ۱۸۳۶برای زیر قیمومیت آوردن کابل و پس از
تسخیر سند و پنجاب در  ،۱۸۴۹عبارت از عدم مداخله در سرزمین های ماورای اندوس است ،در  ۱۸۵۹کنترول قلمرو افغان ها
در بین سند و هندوکش به شمول بلوچستان را در اختیار دارند .اما در اواخر دهه شصت است که پیشروی روس ها )تسخیر
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تاشکند در  (۱۸۶۵باعث نگرانی شدید انگلیس ها و تقابل سیاسی با آنها می شود .لذا برتانیه در  ۱۸۶۹مذاکراتی را به مقصد
تعین مرز ها در بین حکومت های برتانیه و روسیه پیشنهاد نموده و در  ۱۸۷۳موفق به توافقات لفظی در مورد تعین مرز
ها در بین یکدیگر میشوند .انگلیس ها در  ۱۸۷۸به علت ورود یک هیئت روسی به دربار کابل و عدم پذیرش هیئت انگلیسی ،بار
دیگر به کابل حمله نموده و با فرار شیرعلی ،حکومت زیر حمایه خود در کابل را ایجاد می کنند .انگلیس ها در نظر داشتند که
افغانستان را مطابق نظریه »سرحدات علمی« ضم خود سازند ،اما با ایجاد یک حکومت تحت الحمایه و کنترول اقتصاد و
سیاست خارجی آن اکتفا میکنند .همین بحران ها یا تقابل سیاسی و دپلوماتیک در بین انگلیس  -روس در جریان سده نزده بر
سر افغانستان بنام »بازی بزرگ« یاد میشود تا اینکه حوزه نفوذ هر دو ابر قدرت در موافقت نامه  ۱۹۰۷انگلیس  -روس نهایی
میشود ) .(۹ - ۵پژوهش بیکر زیر نام »قیمومیت های روسیه در آسیای میانه« در باره مناسبات ،تنش ها ،تعین مرز ها در بین
انگلیس  -روس و سرنوشت خانات آسیای میانه با ارزش ترین منبع در این موارد است ).(۹
همین »بازی بزرگ« یا رقابت در بین برتانیه و روسیه در آسیای میانه باعث میشود که برتانیه بخاطر جلوگیری از پیشروی روسیه
به طرف هند ،باالی ایجاد یک منطقه بیطرف یا دولت حایل یا حوزه نفوذ بیاندیشد .اما پیش از  ۱۸۸۱امکان ایجاد یک دولت حایل
وجود ندارد )در حالیکه سیاست پیشروی شامل »سیاست حایل« یا نصب یک دست نشانده قوی و زیر کنترول برتانیه است( .زیرا
در بین سال های  ۱۸۸۱ - ۱۸۰۹که انگلیس ها فقط کابل و کندهار را به نام افغانستان می نامند ) ،(۱۰نه دولت مرکزی دارد و نه
مرز های معین )فدراسیون قبایل نیمه مستقل و متخاصم در کابل ،کندهار و هرات ) .((۱۱فقط در وقت عبدالرحمن استکه انگلیس
ها مرز ها را تعین و عالمه گذاری نموده و یک دولت مرکزی در کابل به وجود می آورند )با مسکون سازی ناقلین پشتون در شمال
هندوکش ،سرکوب هزاره ها ،دادن چراگاه به کوچیان پشتون و اشغال کافرستان ) .((۱۲بعد ،در معاهده  ۱۹۰۷انگلیس -روس،
افغانستان به حیث یک دولت حایل شناخته می شود که در آن روسیه و انگلیس از ادعای ارضی باالی آن صرفنظر نموده و آن را
به حیث حوزه زیر نفوذ برتانیه می پذیرند ) .(۱۳به این ترتیب کشور افغانستان با مرز های موجود در زمان عبدالرحمن
ایجاد می شود که محصول بازی های جیو  -ستراتژیک انگلیس و روس بوده و در ایجاد آن ،حکومت یا مردم کشور هیچ نقشی
ندارد .تعین تمام مرزها یک پروسه خارجی بوده و حتی نقش امیر کابل به حیث تحت الحمایه برتانیه در سیاست خارجی از ۱۸۷۹
تا  ۱۹۱۹کامال محدود است ،تا اینکه استقالل آن در  ۱۹۱۹حاصل می شود.
دلچسب اینکه ،با درنظرداشت نیازهای ستراتژیک دوره استعماری ،مرز های کنونی افغانستان یکی از کهن ترین نمونه های مرز
های مصنوعی )به شکل سرحدات( است که در آنها مسیر دریا ها یا قله های کوهها استفاده شده و تمام این مرز ها گروه های
قومی  -زبانی را از هم جدا کرده که در گذشته دارای تاریخ و فرهنگ مشترک بوده اند .بال لند جزئیات این مرز ها را با تفصیل
در مقاله »مرز های افغانستان« ) ،(۱۴آچیسن در گزارش »معاهدات و قرار داد های مربوط به افغانستان« ) (۱۵و عمرانی در
مقاله »خط دیورند :تاریخچه و مشکالت مرزی افغانستان  -پاکستان« ) (۶بررسی نموده که نکات مهم آنها قرار زیر است:
مرز های روسیه  -برتانیه )بخارا  -افغانستان(
 .پیشروی روس ها در نیمه دوم سده نزدهم در آسیای میانه )تسخیر تاشکند در  ،۱۸۶۵ایجاد حکومت نظامی ترکستان روسی در
 ۱۸۶۷و متعاقبا قرار داد روسیه  -بخارا در  (۱۸۶۸بصورت قابل مالحظه ای باعث نگرانی مقامات برتانوی در هند می گردد .به
این علت تعین مرزها در بین روسیه و هند برتانوی در محراق توجه برتانیه قرار می گیرد .هر دو حکومت مذاکرات خود را در مارچ
 ۱۸۶۹به مقصد مرزبندی در مناطق زیر نفوذ خود )بخارا و افغانستان( اغاز می کنند .برتانیه در سپتمبر  ۱۸۶۹دریای آمو را به
حیث مرز افغانستان و بخارا پیشنهاد می کند .روسیه پس از مذاکرات طوالنی و تبادل نامه ها در بین وزرای خارجه برتانیه و
روسیه )گرانویل و گورچاکوف( در  ۳۱جنوری  ۱۸۷۳مرز های پیشنهادی برتانیه در باالی آمو دریا از جهیل زرقول/ویکتوریا
تا خواجه ساالر/صالح به طول حدود  ۱۳۰۰کیلومتر را با درک اینکه افغانستان یک حوزه بی طرف است ،می پذیرد! اما
وقتی روسیه در مقابل واکنش برتانیه در عملیات قوقند در فبروری  ۱۸۷۶نگران می شود ،تسلیم نظر لندن می گردد که افغانستان
بخشی از حوزه نفوذ برتانیه باشد ،همانطور که بخارا حوزه نفوذ روسیه است .به این ترتیب مذاکرات انگلیس  -روس )- ۱۸۶۹
 (۷۳منجر به توافقنامه در باره مرز های افغانستان و بخارا می شود ،بدون اینکه حاکمان کابل و بخارا در جریان باشند .هر دو
ابر قدرت با در نظرداشت ساحه نفوذ یکدیگر متعهد می شوند که این مرز ها مورد تجاوز بخارا و افغانستان قرار نگیرد.
اما ایجاد قیمومیت روس ها باالی خیوه در ماههای پس از موافقه گرانویل  -گورچاکوف و اشغال تدریجی ترکمانیه )(۸۴ - ۱۸۷۳
بی اعتمادی و سوی تفاهمات را آشکار می سازد؛ لذا عالمه گذاری بخش شمالغرب در بین دریای آمو و هریرود )تجن( ضروری
پنداشته می شود.
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عدم موجودیت مواد فزیکی که در باالی آن خط تعین شود ،مقامات روسیه و برتانیه را از فبروری  ۱۸۸۲تا جنوری  ۱۸۸۸مشغول
نگه می دارد .اما بزودی موافقه میشود که مرز تا حد ممکن نزدیک به دارایی ها و چراگاه های مردم محلی دنبال شود .در نومبر
 ۱۸۸۴کمیسیون برتانوی تحت ریاست ملزدن پایگاه خود را در کهسان در غرب هرات ایجاد و به کار اغاز می کند .اما هیئت
روسی به آنها یکجا نمی شود .حکومت تزار می گوید که مرز اول باید بصورت دقیق تعریف شود ،پیش از اینکه عالیمی در باالی
زمین گذارده شود .در حالیکه دپلومات ها مشغول مذاکره در این نقاط اند ،ارتش روسیه با عجله و تحکیم موقعیت های خود در
مقابل کمیشنر های برتانوی در  ۳۰مارچ  ۱۸۸۵به اشغال پل  -خاتون و کوتل  -ذوالفقار می پردازند ،دو محل تقاطع در سواحل
راست هریرود و تسخیر مرغزار کوچک پنجده در تقاطع مرغاب و خشک رود .لذا روس ها خود را در موقعیت قوی یافته و مرز را
بسیار پایین از آن جایی دیکته می کنند که قبال پیشنهاد شده بود .این ،موضوع پروتوکول امضا شده در لندن در سپتمبر
 ۱۸۸۵می باشد .روس ها در حالیکه پنجده را در اختیار دارند ،کوتل ذوالفقار را به افغانستان داده و مرز تا شمال آن تعین می
شود .بصورت عام ،مرز ها طوریکه به طرف شرق به پیش می رود ،با عدم دقت بیشتری تعین می شود.
بعد کمیشنر های مرزی روس زیر ریاست کلبیرگ با کمیشنر های برتانوی یکجا می شوند؛ وقتی ملزدن در می به لندن خواسته می
شود ،کمیشنر های برتانوی زیر ریاست ریجوی در مرحله آخری مذاکرات سهم می گیرد .قاضی سعد الدین حاکم آینده هرات از
منافع افغانستان نمایندگی می کند ،اما هیچ سهمی در گفتگو های رسمی ندارد .اولین پایه مرزی در  ۱۲نومبر  ۱۸۸۵در
شمال کوتل ذوالفقار گذاشته شده و عملیات به طرف شرق با آهستگی به پیش میرود ،چون کمیسیون با مناطقی مواجه می
شود که در باره آن پروتوکول لندن مبهم است .مناقشه در بادغیس مشکل می شود ،جاییکه شبکه های آبیاری مشکالت غیرقابل
حل داشته و در دشت قراقوم جاییکه روس ها از مفاد تاخت و تاز های موفقانه اخیر ترکمن ها استفاده می کنند تا کنترول تعداد
زیاد چاه ها را تقاضا کنند ،تا نگهبانی و مراقبت آینده در امتداد مرز ها سهل باشد.
عملیات مرزبندی به علت حوادث غیر پیش بینی شده به تعویق می افتد :سوال اینکه خواجه ساالر انتخاب شده در موافقه - ۱۸۷۲
 ۷۳بحیث نقطه آخری مرز آمو دریا ،قبر مقابل کشتی رانی بندر بدون استفاده واقع در  ۲۳کیلومتری باالی خمآب نزدیک قرقون
است یا ناحیه امتدادی از کلفت تا خمآب که بدون مناقشه بخشی از افغانستان است )عدم توافق در باالی یک ساحه وسیع که
دارای  ۱۹چاه و  ۱۳۰۰۰باشنده است( .کمیشنران برای حل این موضوع کار خود را در  ۱۵سپتمبر  ۱۸۸۶در شمال اندخوی
توقف می دهند .مرحله جدید مذاکرات در سنت پترزبورگ در  ۲۳اپریل  ۱۸۸۷شروع شده و توافقی در  ۲۲جوالی حاصل میشود:
روس ها به پیشنهاد انگلیس ها موافقه می کند که مرز باالی آمو دریا در پایین خمآب و در بدل ساحه معادل آن در بادغیس تعین
شود .در بین نومبر  ۱۸۸۷و جنوری  ۱۸۸۸کمیسیون اصالحالتی در مرز در بین خشک رود و مرغاب و همچنان در تعین مرز در
بخش شرقی تا آمو دریا به عمل می آورد .در  ۲۶جنوری  ۱۸۸۸پروتوکول نهایی در خم آب امضا شده و تمام عملیات به
پایان می رسد .مجموعا  ۷۹پایه مرزی در امتداد  ۶۳۰کیلومتر این مرز بسیار حساس تعین می شود.
مطابق کمیسیون برتانوی ،این مرز ها »صرف یک خط اختیاری و تابع حاالت فعلی است ،نه اینکه بر بنیاد طبیعی و دایمی
باشد« و لذا نمی توان »توقع داشت که دایمی باشد« .اما در طول یک سده صرف باعث مسایل جزیی گریده و به آسانی حل
شده است .مشکل اولی در  ۱۸۹۱زمانی رخ میدهد که بعضی مسکونین پشتون یکتعداد کانال های آبیاری در ساحل چپ بخش
بین املللی خشک رود در جنوب قره تپه )حال تورغندی( حفر می کنند .این عمل بدون شک مخالف توافقات  ۱۸۸۷است که تمام
انشعابات آب دریا در این بخش را منع می کند تا ذخیره آب پنجده تامین شود .یک کمیسیون مشترک انگلیس -روس به سرحد
فرستاده می شود تا حالت اولی را اعاده کند .ده سال بعد ،در بین اکتوبر  ۱۹۰۳و می  ۱۹۰۴یک کمیسیون مشترک از سرحد
دیدن نموده و چندین پایه مرزی را ترمیم می کند که تخریب شده اند؛ رئیس برتانوی کمیسیون دابز است .پس از انقالب ۱۹۱۷
روسیه ،حکومت افغانستان با استفاده از وقت ،ادعای مالکیت بر پنجده را تازه نموده و ارتش افغانستان تا مرو پیشروی میکند.
معاهده دوستی شوروی  -افغان در  ۲۸فبروری  ۱۹۲۱حق تاریخی افغانستان در منطقه را به رسمیت می شناسد ،اما اعاده
قلمرو را به رفرندم در بین مردم محل واگذار می کند که هرگز برگزار نمی گردد .اما ،فقره مربوطه توسط یک پروتوکول در توافق
سرحدی شوروی  -افغانستان در  ۱۹۴۶ملغا می شود.
آخرین بخش مرز روس -افغانستان ،انجام شرقی آن است .توافق انگلیس  -روس در  ۷۳ -۱۸۷۲در مورد بدخشان و بخصوص در
مسیر باالیی آمو  -دریا نسبت به آنچه دپلومات ها فکر می کردند ،در واقعیت نمی تواند یک مرز طبیعی باشد .تمام روستا های
محلی تاجیکها )درواز تابع امارت بخارا و روشان و شغنان تابع افغانستان( در هر دو طرف دریا قرار دارند .برعالوه ،عبدالرحمن
با گرفنت باریکه واخان )در امتداد بدخشان( مخالفت می کند که موافقه قبلی ،آن را بخشی از قلمروی او شمرده است .از دید او
این بخش غیرقابل دفاع بوده و دربرگیرنده منافع اقتصادی نمی باشد .در اغاز  ۱۸۸۶ریجوی تمدید کار کمیسیون خود در این
بخش را ابراز می کند ،اما در دقایق اخری متوقف می شود .فقط در  ۱۸۹۳است که دیورند نماینده خاص به کابل می تواند این

3

بن بست را توسط یک توافقنامه با عبدالرحمن بدست آورد که تمام ادعا ها بر بخش های جانب روشان و شغنان جانب دیگر رود
آمو را در مقابل بخش های جنوبی درواز و دخول واخان در قلمروی خود در مقابل افزایش  ۵۰هزار روپیه در مستمری ساالنه و
وعده کمک برتانیه در صورت حمله روس ها بر پامیر ها بپذیرد .به این ترتیب ،آمو دریای علیا بیست سال پس از توافق اولی ،مرز
قانونی شمالشرقی افغانستان می گردد.
مرز واخان در شرق جهیل زرقول در توافقنامه  ۷۳ -۱۸۷۲نامعلوم می باشد .لذا مذاکرات انگلیس  -روس در  ۱۸۹۳شروع شده و
توافقنامه در  ۱۱مارچ  ۱۸۹۵حاصل می گردد .هر دو ابر قدرت یک کمیسیون مشترک تعین می کنند که توسط جیرارد و
پوالو شویکوفسکی ریاست می شود .آنها در تابستان بعدی  ۱۲پایه مرزی را در باالی  ۱۷۲کیلومتر از جهیل زرقول تا قله
قوقراس قول تعین می کنند که به افتخار کمیشنر روسی نامگذاری می شود .این قله نشان دهنده اغاز پامیر های چین است.
بعضی تفصیالت نهایی مرز های شمال افغانستان توسط توافقنامه شوروی  -افغانستان در  ۱۳جون  ۱۹۴۶تعین می شود که
مرز باید وسط جریان آمو دریا پنداشته شود .این مسئله به خاطر تغیر مسیر دریا در بخش های هموار و تعداد زیاد شاخه های
متقاطع آن که جزایر خورد و بزرگ را می سازند ،نهایت مهم است .بزرگترین آنها درقد در تقاطع قزل سو است .این جزیره قبال
مربوط امارت بخارا بوده ،اما در پایان سده  ۱۹توسط افغانستان اشغال شده و دوباره توسط روس ها در  ۱۹۲۵تسخیر میشود؛
زیرا این جزیره به حیث مرکز تهاجم باسمچی ها به قلمروی شوروی استفاده شده و سرانجام در توافقنامه  ۲۶فبروری  ۱۹۲۶به
افغانستان داده میشود .امروز درقد با چندین جزایر نه چندان مهم یک ناحیه مربوط والیت تخار و یگانه جزیره افغانستان است.
مرز های هندی برتانوی  -افغانستان
برتانوی ها برای مدت زیادی تصمیم قاطع نداشتند که اشغال خود در شمال غرب هند را در کجا نگه دارند )نقشه  .(۱این ابهام
بطور خاصی در باالی مردمان قبیلوی بلوچستان )بلوچ و براهوی( و کوههای سلیمان )پشتون ها( اثر گذار بود که در امتداد
سرحدات و عمدتا با هزینه امپراتوری های بزرگ منطقوی زندگی نموده و شیوه زندگی آنها کامال بر تهاجمات قطاع الطریقی
متمرکز بوده است .برتانوی ها با روبرو شدن با یک منطقه تقریبا حایل در بین امپراتوری های صفوی و مغول دو گزینه داشتند.
گزینه اول ،اشغال آن به منظور غیرفعال سازی باشندگان که باعث ایجاد مرز در بخش های غربی کوهپایه های سلیمان میشود،
خطی از جالل اباد تا قندهار و عبور کننده از کابل و غزنی به امتداد قله هندوکش؛ یا حتی در باالی آمو دریا» :سرحد علمی«
هند که مورد عالقه افراطیونی چون سندیمن بوده است .گزینه بدیل ،محدود سازی تماس ها و عوامل اصطکاک با پشتون ها و
بلوچ ها از طریق تعین مرز ها در خارج قلمروی آنها به امتداد خطی از پشاور تا بنو و یعقوب آباد و موازی به اندوس یا حتی
خود اندوس )یگانه سرحد طبیعی در شمالغرب هند(» :مرز نزدیک« پیشنهاد شده توسط وایسرا الرنس .پس از درنگ های زیاد
یک راه حل سازشی )وسطی( انتخاب می شود.
تهاجمات رو به افزایش پشتون ها در باالی جلگه های اندوس باعث موفقیت موقتی طرفداران راه حل اولی می گردد» .سیاست
پیشروی« باعث پیشرفت های قاطع برتانوی ها بطرف شمالغرب می شود :ایجاد قیمومیت در باالی خانات قالت در  ۱۸۷۶همراه
با اشغال کویته و گذرگاه بوالن ،و در  ۱۸۷۸اشغال چندین قلمرو مربوط به افغانستان در وسط وادی کرم تا گذرگاه پیوار ،منطقه
افریدی در گذرگاه خیبر و متعاقبا )در جریان جنگ دوم انگلیس  -افغان( بخش کامل جنوب شرقی افغانستان کنونی .با وجودیکه
تخلیه افغانستان در  ۱۸۸۱باعث مرگ سیاست سرحد اعظمی می شود ،در عین زمان باعث زنده شدن ادعا های ارضی افغان ها
در کوههای سلیمان و بلوچستان می گردد .حکومت برتانیه به خاطر سبقت جسنت در حل بحران مرزی و تضمین دایمی
دستاورد ها ،به یک مرز سازشی موافقه می کند .دیورند که در آن زمان سکرتر دپارتمنت خارجه هند است ،مسئول مذاکره این
مرز ها با عبدالرحمن می شود .ماموریت او به کابل که در  ۱۸۸۸تعین شده و تا سپتمبر  -نومبر  ۱۸۹۳صورت نمی گیرد .مرز
تعین شده توسط موافقت نامه  ۱۲نومبر  ۱۸۹۳که از آغاز بنام »خط دیورند« نامگذاری شده ،تا هنوز کاربرد دارد .این معاهده
برای برتانیه ،چترال و کنترول کوتل ها در مسیر های عمده به هند را بصورت عمومی )خیبر ،بوالن( یا قسمی )پیوار( تضمین می
کند ،اما وادی میانه کنر در اسمار ،وزیرستان غربی )نواحی برمل( و شیب های شمالی کوههای چغای در بلوچستان را برای
افغانستان واگذار می کند .یکتعداد دریا ها ،کوههای عمده و قلمرو های قبیلوی توسط مرز های مصنوعی قطع می شود.
دیورند در مرزبندی حقیقی سهم نمی گیرد .قسمت عمده کار از اپریل  ۱۸۹۴تا می  ۱۸۹۶انجام می شود ،اما یکتعداد
مسایل ناحل میماند .موافقه کابل چنان غیردقیق و نقشه ضمیمه با چنان مقیاس کوچک است که تفاوت ها و تفسیر های بیشمار و
درازمدت را در بر می گیرد .این مرز بخاطر طول آن به چهار بخش تقسیم و برای هر بخش یک کمیسیون جداگانه تعین می شود.
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کمیسیون هندوکش زیر ریاست ادنی و غالم حیدر خان چرخی به بزرگترین مشکالت مواجه می شود .زیرا از ساحه پامیر ها تا
کوتل چرخ آو ) یا دو راه( ،یک مسیر عنعنوی در بین هند و افغانستان شمالی )از طریق وادی سنگلیچ( ،بدون تفتیش زمین برای
ترسیم مرز به امتداد قله های هندوکش موافقه می گردد که حوزه آی آمو دریا از اندوس را جدا می سازد .در پایین تر از آن در
حوزه وسط کنر اولین عدم توافق در باالی وادی باسگال به میان می آید :در توافق  ۱۸۹۳مربوط هند پنداشته شده ،اما افغان ها
واگذاری آنرا قبل از امضای پروتوکول نساگام ) ۹اپریل  (۱۸۹۵می خواهند؛ این پروتوکول بصورت دقیق مرز در بین چرخآو و
کوتل های ناوه را تعین می کند .در یگانه جاییکه با تیغه آبی تطبیق نمی کند تقاطع دریا های کنر و باسگال است ،این مرز تا ۱۱
جوالی  ۱۹۳۲عالمه گذاری نمی شود .از طرف دیگر تفاوت در باالی مناطق حساس و پائینی رود کابل و نزدیک کوتل خیبر در
جنوب کوتل ناوه بی شمار است .افغان ها بر تمام قلمرو قبیله مهمند ادعا دارند ،در حالیکه برتانیه یک بخش آن را پیشنهاد می
کند .مرز در این بخش تا اگست  ۱۹۱۹غیردقیق و مورد مناقشه است ،روزی که معاهده راولپندی به جنگ سوم انگلیس و افغان
پایان داده و مشکل مطابق به تقاضای اولیه برتانوی ها فیصله می گردد .کمیشنر انگلیس ،مافی افسر سیاسی والیت صوبه
سرحد بصورت فوری به ساحه رفته و  ۱۳پایه مرزی از قله سپین غر تا پالوکی در باالی رود کابل تعین می کند .پس از آن نقطه،
در بین پالوکی و ناوه ،گفته می شود که مرز توسط مسیر آب دنبال می شود ،با وجودیکه هیچ سروی در نظر گرفته نمی شود .در
وادی رود کابل ،معاهده انگلیس  -افغان در  ۲۲نومبر  ۱۹۲۱یکتعداد اصالحات مرزی را به مفاد افغانستان در نظر می گیرد.
در بخش های دیگر خط دیورند ،کار مرزبندی آسان تر ،ولی بدون جنجال نبوده است .کمیسیون کرم تحت ریاست دونالد و سردار
شیرین دل خان می تواند کار خود را در چند ماه تکمیل کند :پروتوکول قوتگای ) ۲۱نومبر  ۷۶ (۱۸۹۴پایه را در بین قله سیکارام،
بلند ترین نقطه در سپین غر و قله الرومی در جنوبشرق خوست عالمه گذاری می کند .خط مرزی در اینجا تقسیمات عمده مذهبی
و قبیلوی را رعایت می کند :این خط جدا کننده قبایل شیعه پشتون در شرق )توری ،بنگش( از همسایگان سنی آنها در غرب
)جاجی ،منگل وغیره( است.
کمیسیون وزیرستان به تقاضای امیر عبدالرحمن کامال تحت ریاست افسر انگلیسی ،بروس است تا جدا سازی را انجام دهد که
جدا کننده وزیر های برمل افغان از هم قبایلی های شرقی آنها است .این کمسیون با نظرداشت مشکالت وظیفه ،به دو کمیسیون
فرعی تقسیم می شود .در شمال ،در بین قله الرمی غر و قله خواجه خضر مرز حوزه آبیاری توچی را قطع می کند؛ اندرسن آن را
با  ۳۸پایه عالمه گذاری می کند .در جنوب در بین خواجه خضر و دومندی در تقاطع گومل و کندر ،وایت کینگ  ۳۱پایه در باالی
مرز به فاصله نه بیشتر از  ۸۱کیلومتر نصب می کند .کار در مارچ  -اپریل  ۱۸۹۵تکمیل می شود.
سرانجام کمیسیون بلوچستان مسئولیت تمام مرز جنوبی افغانستان را به عهده می گیرد که از دومندی تا مرز های سیستان
است .تحت ریاست یک کمیشنر برتانوی بنام مکمهون و دو کمیشنر افغانی بنام سردار گل محمد خان برای بخش بین دومندی و
کامان ،نقطه ای که مرز ها جاده قندهار  -کویته را قطع می کند و محمد عمر خان نورزی برای باقیمانده است ،حدود  ۱۹۶پایه
مرزی ضرور است .پروتوکول آخری در  ۱۳می  ۱۸۹۶امضا می شود.
موافقتنامه  ۱۸۹۳انگلیس  -افغان ایجاد خط دیورند را به حیث مرز در بین »ساحه نفوذ« افغانستان و برتانیای کبیر توصیف می
کند ،نه یک مرز رسمی بین املللی .در  ۲۱مارچ  ۱۹۰۵نیز معاهده ای توسط حکومت برتانیه با امیر حبیب اهلل به امضا می رسد که
ادامه توافقات قبلی در بین حکومت برتانیه و عبدالرحمن است .اما افاده »مرز هند  -افغان« برای بار اول در معاهدات ۸
اگست  ۱۹۱۹و  ۲۸فبروری  ۱۹۲۱طرفین دیده می شود .این مرز ها برای آخرین بار در یادداشت  ۶می  ۱۹۳۰که در بین
حکومت برتانیه و سفیر افغانستان در لندن به امضا می رسد ،با تصدیق معاهدات  ۱۹۱۹و  ۱۹۲۱مورد تائید قرار می گیرد .اما
قلمروی قبایل در شرق خط دیورند در تمام دوران استعمار از آزادی وسیع داخلی در زیر اداره برتانیه برخوردار است .افغانستان
نیز می تواند نفوذ دوامدار خود در باالی آنها را با ارسال فرستاده ها و دعوت نمایندگان قبیله به کابل نگه دارد .لذا حرف های
وجود دارد که مانع مخالفت حکومت افغانستان در پروسه ضمیمه سازی منطقه به پاکستان در  ۱۹۴۷نمی شود.
رفرندمی که برتانوی ها در اجنسی های قبیلوی در آخرین لحظات پیشنهاد می کنند ،دو گزینه دارد :شمولیت به هند یا پاکستان.
این رفرندم امکانات استقالل یا الحاق به افغانستان را نمی دهد ،چیزی که کابل خواستار آن است .در این اوضاع حکومت
افغانستان قضیه را به طرفداران محلی یک پتانسیتان یا پشتونستان مستقل در نظر می گیرد .افغانستان که عضو ملل متحد
است ،برخالف شمولیت پاکستان ) ۳۰نومبر  (۱۹۴۷رای داده و کمی بعد تر به صورت رسمی تمام توافقات مرزی انگلیس -
افغانستان را لغو می کند ) ۲۶جوالی  .(۱۹۴۹از آن ببعد مرز های پاکستان  -افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود.
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قضیه پشتونستان مناسبات افغانستان و پاکستان را دایما مسموم ساخته و حتی باعث تنش های جدی در  ۱۹۵۵ ،۵۰ -۱۹۴۹و
 ۱۹۵۹میشود که باعث انسداد مرز مشترک و تغیر تجارت خارجی در مسیر های جدید می گردد .امضای اولین معاهده تجارتی
در بین افغانستان و شوروی ) ۱۸جوالی  (۱۹۵۰و ایران ) ۳دسمبر  (۱۹۶۰مربوط به دوره تنش های حاد مرزی با پاکستان است.
این بحران باعث قطع روابط دپلوماتیک و انسداد مرز ها از  ۳سپتمبر  ۱۹۶۱تا می  ۱۹۶۳میشود )به استثنای  ۸هفته از جنوری
تا مارچ  ۱۹۶۲و ورود کمک های امریکا به افغانستان( .این دوره نشانه یک مرحله قاطع در انکشاف تجارت خارجی افغانستان با
شوروی و کاهش مهاجرت کوچی ها در امتداد مرز ها می باشد .برای معلومات کامل در مورد مناقشه افغانستان و پاکستان و
ادعا های هر یک به مقاله »خط دیورند :تاریخچه و مشکالت مرزی افغانستان  -پاکستان« مراجعه کنید ).(۶
به باور ویسالی و فیتز جیرالد ) ۱۶و  ،(۱۷انگلیس ها به خاطر تحکیم دستاورد های خود در  ۱۸۹۳خط دیورند را به طول ۱۵۰۰
مایل در بین هند برتانوی و افغانستان می کشند تا دست آورد های ارضی پیشین خود را دایمی سازند .این مرز در سال ۱۹۰۷
در کنوانسیون انگلیس  -روس و بدون مشوره با حکومت کابل »دایمی« ساخته شده و در همین کنوانسیون پذیرفته می شود که
افغانستان به حیث یک دولت »حایل« باقی می ماند ) ۱۸و .(۱۹
مرز های ایران  -افغانستان
مرز در بین افغانستان و ایران که بصورت عام در جهت شمال جنوب جریان دارد ،فالت ایران را تقریبا دو نیم می سازد .تقسیم
سیاسی این واحد بزرگ جغرافیایی  -فرهنگی به سده  ۱۸بر می گردد ،وقتیکه از خرابه های امپراتوری صفوی دو قدرت متخاصم
درانی در شرق و قاجار در غرب ایجاد می شود .پس از نوسانات درازمدت در ساحه نفوذ هر یک ،دوست محمد امیر کابل ،هرات
را در می  ۱۸۶۳می گیرد .با وجود طول کوتاه این مرز ) ۹۴۵کیلومتر( پروسه مرزبندی آن بسیار طوالنی )(۱۹۳۵ - ۱۸۷۲
بوده است .این پروسه در سه مرحله و در سه بخش توسط کمیسیون های انتخابی بیطرف تعین می شود.
حوزه ابی سیستان که مخرج رود هلمند و چند رود دیگر است ،یگانه ساحه پرنفوس در مرز بین ایران و افغانستان است .لذا از
اهمیت ستراتژیک برخوردار بوده و در اواسط سده  ۱۹مورد مناقشه ارضی قرار می گیرد ،جاییکه کابل و تهران بر سر اطاعت
روسای محلی به رقابت می پردازند .ایرانیان با بهره برداری از سال های هرج و مرج پس از مرگ دوست محمد ) (۱۸۶۳به آن
منطقه پیشروی نموده ،در  ۱۸۶۵ساحل راست هلمند و در  ۱۸۶۵نادعلی را اشغال می کنند .وقتی شیرعلی در  ۱۸۶۸بر تخت
کابل می نشیند ،تهدید او ناصرالدین شاه را متقاعد می سازد تا از برتانیه تقاضای داوری کند که مطابق به معاهده پاریس )۴
مارچ  (۱۸۵۷او را مکلف می سازد »برای تنظیم ادارات دوستانه و حل هر اختالفی در بین فارس و هرات یا افغانستان به برتانیه
مراجعه کند« .لذا کمیسیون داوری سیستان مرکب از افسران برتانوی زیر ریاست گولدسمیت )کسی که مرز در بین ایران و
خانات کالت را در  ۱۸۷۱تکمیل کرده( ،در فبروری  ۱۸۷۲از ساحه بازدید می کند .اما به علت مخالفت نمایندگان شاه ،فقط ۴۱
روز در ساحه مانده و یافته های خود را در ماه اگست تسلیم تهران می کند .قسمت بزرگی به ایران و بخش کوچکی به افغانستان
داده می شود .حدود  ۳۰۰کیلومتر سرحد تعین می شود اما عالمه گذاری نمی گردد .شیرعلی تا اکتوبر  ۱۸۷۳راضی
نمی شود تا اینکه یکنیم ملیون روپیه به عنوان جبران بدست می آورد .پس از آن مناسبات شیرعلی با برتانیه به تدریج سرد و
متشنج گردیده و در  ۱۸۷۸باعث حمله دوباره انگلیس ها به کابل می شود.
پسانتر معلوم می شود که داوری گولدسمیت در ساحه برای عالمه گذاری ناکافی است .زیرا ساحه از نگاه جغرافیایی ناپایدار و
در امتداد مسیر دریای دلتا ساز یا سواحل جهیلی قرار دارد که در هر موسم تغیر میکند .این انتخاب به تنهایی باعث تصادمات
سرحدی می شود ،بدون ذکر مناقشات در تقسیم آب هلمند که در سالهای خشک سالی بطور خاصی تشدید می شود.
در  ۱۸۹۶سیالب های استثنایی تغیراتی در مسیر عمده دلتای هلمند ایجاد می کند ،از شاخه سیکسار شرقی تا کانال کهنه
آبیاری ،رود پریان واقع در غرب که کامال در قلمرو پارسیان قرار داشته و باعث تهدید آبیاری سیستان افغانستان می گردد .در
اول مقامات محلی موفق به حل مشکل می شوند :اعمار یک بند خاکی در رود پریان به خاطر ذخیره جریان در سیکسار .اما در
خشک سالی  ،۱۹۰۲کمبود آب باعث جنجال در بین مردم سرحدات سیستان گردیده و تصادمات نظامی صورت می گیرد که به
دنبال آن باز هم از برتانوی ها تقاضا می شود به حیث داور در تعین دوباره مرز های مبهم عمل کرده و یک فارمول دقیق برای
تقسیم آب هلمند فراهم کند .کمیسیون مرزی سیستان زیر ریاست شخص )مکموهن( ایجاد میشود که مرزهای جنوب افغانستان
را خوب می شناسد .کمیسیون بیشتر از دو سال در ساحه می ماند )فبروری  ۱۹۰۳تا اپریل  .(۱۹۰۵تیم مکموهن یافته های
گولدسمیت را اصالح و  ۸۹پایه در امتداد مسیر نصب میکند .سرانجام کمیسیون یکسوم آب هلمند را در مدخل سیستان به ایران
داده و هر دو دولت را برای ذخیره مناسب برای شبکه آبیاری موجود )صرفنظر از تغیر در شاخه های دلتا( مسئول می سازد.
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این تدابیر نیز برای ممانعت از اختالف در باالی مرز ها و کار های آبیاری بزرگ در باالی رود هلمند پس از )۱۹۴۶که باعث
تهدید ذخیره آب برای تمام سیستان می شود( ،کافی نمی باشد .پس از ناکامی مذاکرات دو جانبه ،در  ۱۹۵۱یک کمیسیون سه
جانبه بی طرف دریای هلمند )کمیسیون دلتای هلمند( با اعضای از کاناد ،چیلی و ایاالت متحده تشکیل می شود .این کمیسون
حجم آب را مشخص و سهمیه تعین می کند .افغانستان سهمیه را می پذیرد ،اما ایران آن را نه پذیرفته و بیشتر تقاضا می کند.
لذا مناقشه برای دو سال ادامه می یابد تا اینکه در خشکسالی  ۱۹۷۱تشدید می شود .در این وقت مذاکرات دو جانبه در یک
فضای دوستانه حل می شود :معاهده آب هلمند افغان -ایران در  ۱۳مارچ  ۱۹۷۳در کابل امضا شده و ایران سهم بیشتری از آب
هلمند صاحب می شود .تصویب معاهده به علت سقوط حکومت شاه در جوالی به تعویق می افتد تا اینکه در  ۵جون  ۱۹۷۷در
تهران به تصویب رسیده و به یک منازعه مرزی یکصد ساله پایان میدهد.
مرزبندی بخش های دیگر مشکالت کمتری دارد ،زیرا شامل باشندگان دایمی نبوده و در زمستان به حیث چراگاه های کوچیان و
بدون ارزش اقتصادی استفاده می شود .ناحیه مورد مناقشه دشت هشتادان در جنوب گردش هریرود )که بخاطر مخروبه های ۸۰
قنات به این نام یاد می شود( از طریق داوری مکلین در دسمبر  ۱۸۸۹تعین می شود .او در  ۹۱ - ۱۸۹۰به تعداد  ۳۹پایه مرزی
را در امتداد  ۶۶کیلومتر نصب می کند .بستر باالتر هریرود یکی از پایدار ترین مرز ها در تمام آسیای میانه است .هیچ پلی در
طول  ۱۵۷کیلومتر که مرز بین ایران و افغانستان را می سازد ،وجود ندارد.
در بخش مرکزی ،مرز های بین هشتادان و سیستان برای مدت طوالنی تعین نشده و بعضا باعث مناقشات می شود تا اینکه در
جون  ۱۹۲۸ایران و افغانستان توافق نامه ای را برای حل مساملت امیز امضا نموده و ترکیه را به حیث داور انتخاب می کنند .این
کمیسیون ترکی زیر ریاست فخرالدن التای در بین اکتوبر  ۱۹۳۴و می  ۱۹۳۵یک مرز حدود  ۴۰۰کیلومتری را با نصب
 ۴۸پایه مرزی تعین می کند .همین کمیسیون  ۵پایه مرزی دیگر را در سواحل چپ هریرود نصب می کند که  ۴۵سال پیش مکلین
نصب کرده است.
مرز های چین  -افغانستان
سرحدات افغانستان در جنوب قله پوالو شویکوفسکی از طریق پامیر های کوچک تا  ۲۲نومبر  ،۱۹۶۳تاریخ امضای توافقنامه
مرزی در پکن در بین دو کشور ،تثبیت نمی باشد .تابستان بعدی یک کمیسیون مشترک به ساحه رفته ،مرز را تعین و یک پروتوکول
نهایی در مارچ  ۱۹۶۵در کابل به امضا می رسد.
اصول تعقیب شده بسیار ساده است :سرحدات ) ۷۶کیلومتر( در ارتفاع اضافه از  ۵۰۰۰متر ادامه می یابد ،یکی از عمده ترین
تیغه آبی در قاره اسیا که حوزه امو دریا در غرب را از حوزه تاریم در شرق جدا می سازد .این ارتفاعات در چندین گذرگاه قطع
می شود که مهم ترین آنها کوتل واجیر ) ۴۹۲۳متر( فقط در تابستان قابل عبور بوده و تا سال  ۱۹۴۹توسط کاروان های کاشغر و
حجاج چینایی که عزم مکه داشتند ،مورد استفاده بوده است.
نتیجه گیری
ایجاد کشور ها بر بنیاد مرز ها محصول نیمه دوم سده نزده و افغانستان یکی از اولین کشورهای است که )در نتیجه بازی بزرگ
در بین برتانیه و روسیه( بر این بنیاد ایجاد می شود .اما شکل گیری یا »تعین مرز ها و عالمه گذاری آن« توسط برتانیه در زمان
عبدالرحمن صورت می گیرد و استقالل آن در زمان امان اهلل حاصل می شود .به عباره دیگر افغانستان کنونی لباسی است که در
پایان سده نزده مطابق میل »برتانیه« تولید و خیاطی گردیده و به نام »افغانستان« بر قامت عبدالرحمن پوشانیده می شود:
مرز شمالی:
* برتانیه به منظور جلوگیری از پیشروی و تقابل با روسیه در  ۱۸۶۹خواستار تعین مرز ها در بین برتانیه و روسیه می شود .پس
از مذاکرات طوالنی ،روسیه در  ۱۸۷۳به پیشنهاد برتانیه مبنی بر مرز بودن دریای آمو در بین افغانستان و بخارا )از جهیل
زرقول تا خواجه صالح به طول  ۱۳۰۰کیلومتر( و درک بی طرف بودن افغانستان موافقه می کند .اما روس ها در  ۱۸۷۶مجبور
می شوند که افغانستان را به حیث حوزه نفوذ برتانیه بپذیرند ،همانطوری که بخارا از طرف برتانیه به حیث حوزه نفوذ روسیه
پذیرفته می شود .سوی تفاهمات به علت پیشروی روس ها در خانات خیوه ادامه می یابد ،تا اینکه به اساس توافق نامه ،۱۸۸۵
یک کمیسیون مشترک انگلیسی  -روسی بخش عمده مرز ها از ذوالفقار )در تقاطع هریرود( تا خواجه صالح )در تقاطع آمو( را
در آن سال عالمه گذاری میکنند .اما عالمه گذاری مرز خواجه صالح به اساس توافق نامه  ۱۸۷۷در  ۱۸۸۸تکمیل می شود )به
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طول  ۶۳۰کیلومتر( .توافق دیورند با امیر عبدالرحمن برای تعین مرز واخان در  ۱۸۹۳بدست آمده و در  ۱۸۹۵توسط کمیسیون
انگلیسی  -روسی از جهیل زرقول تا قله قوقراسقول )با مرز چین( به طول  ۱۷۲کیلومتر عالمه گذاری می شود.
مرز جنوبی:
* انگلیس ها با در نظر داشت وضع داخلی ،کشمکش های دایمی ،عدم ارزش اقتصادی ،هزینه هنگفت اشغال ،تحکیم اراضی
اشغالی قبلی و تضمین دایمی دستاورد های خود به این نتیجه می رسند که از اشغال مستقیم افغانستان صرفنظر نموده ،از
یکطرف با ایجاد یک حکومت تحت الحمایه و کنترول اقتصاد و سیاست خارجی آن اکتفا کنند و از طرف دیگر یک دولت حایل
در مقابل روسیه ایجاد نمایند .عبدالرحمن به حیث امیر آهنین این خال را پر می کند! دیورند سکرتر شعبه خارجه هند برتانوی
وظیفه گرفته و این مامول را در معاهده  ۱۸۹۳با عبدالرحمن انجام می دهد .عالمه گذاری بخش عمده این مرز طویل )حدود
 ۲۵۰۰کیلومتر( در چهار بخش و توسط چهار کمیسیون در  ۹۵ - ۱۸۹۴تکمیل می شود .بخش های کوچکی از مرز ها در
معاهدات  ۱۹۱۹و ) ۱۹۲۱خیبر -تورخم( و ) ۱۹۳۲کنر -باسگال( عالمه گذاری میشود .همچنان ادعا می شود که این مرز در
کنوانسیون  ۱۹۰۷انگلیس  -روس و بدون مشوره با حکومت کابل »دایمی« ساخته می شود.
مرز غربی:
* انگلیس ها هیچ تشویشی از مرز های غربی ندارند؛ زیرا فارس مطابق معاهده  ۱۸۵۷با برتانیه ،مکلف است در صورت بروز
هرگونه مناقشه یا اختالف با افغان ها در مورد هرات و افغانستان به داوری انگلیس ها مراجعه کند )در سال های  ۱۸۶۰فقط
کابلستان و زابلستان یعنی کابل و کندهار به نام افغانستان نامیده شده ) (۱۰و هرات مستقل می باشد و در سال های ۱۸۸۵
افغانستان شامل کابل ،کندهار و هرات می شود ) .((۲۰به تعقیب منازعات ارضی  -آبی  ۱۸۶۵در سیستان و تهدید های کابل
در  ،۱۸۶۸فارس خواستار داوری انگلیس ها در حل این منازعه می شود .یک کمیسیون انگلیسی در  ۱۸۷۲به ساحه رفته و به
علت مشکالت محلی پس از  ۴۱روز نتایج کار خود را بدون عالمه گذاری مرز ها پایان می دهد که مورد پذیرش فارس واقع می
شود ،اما شیرعلی آن را در  ۱۸۷۳و فقط در بدل پول می پذیرد .به این ترتیب مرز غربی در سه مرحله عالمه گذاری می شود:
مرز هشتادان در جنوب گردش هریرود توسط کمیسیون انگلیسی مطابق توافق نامه  ۱۸۸۹در  ۹۱ - ۱۸۹۰به طول  ۶۶کیلومتر
عالمه گذاری می شود؛ هریرود به طول  ۱۵۷کیلومتر ادامه مرز به طرف شمال را تشکیل می دهد .خشکسالی  ۱۹۰۲بار دیگر
باعث تصادمات در سیستان شده و باز هم از برتانیه تقاضای داوری می شود .یک کمیسیون انگلیسی برای مدت دو سال )از
 ۱۹۰۳تا  (۱۹۰۵در ساحه مانده و مرز ها را مطابق یافته های کمیسیون قبلی به طول  ۴۰۰کیلومتر عالمه گذاری می کند .مرز
بندی در بین هشتادان و سیستان در  ۱۹۲۸به توافق رسیده و در  ۳۵ - ۱۹۳۴به طول  ۴۰۰کیلومتر عالمه گذاری می شود .اما
فقط توافق نامه  ۱۹۷۷است که به منازعه یکصد ساله بر سر آب سیستان پایان می دهد.
مرز شرقی:
* مرز شرقی با چین در  ۱۹۶۳به موافقه رسیده ،در  ۱۹۶۴توسط کمیسیون مشترکی به طول  ۷۶کیلومتر عالمه گذاری شده و
پروتوکول آن در  ۱۹۶۵به امضا می رسد.
+++
باید به خاطر داشت که انگلیس ها هرگز دلی خوشی از حاکمان افغان نداشته اند ،بیلیو در  ۱۸۸۰میگوید» :امیران افغان بیوفا
در تعهدات ،خاین در معامالت و دشمن در مناسبات می باشند… این امیران با وجود دشمنی با ما به خاطر تقویه موقعیت خود
شان توسط کمک ها و پشتیبانی مفت ما ،هیچ وقت از معاهده بسنت با ما و قبول جیره ما از ما دریغ نه ورزیده اند .آنها جهت
حفظ و نگهداری موقعیت خویش منحیث یک قوم حاکم از طریق کمک و حمایت ما ،از هیچ گونه فریبکاری آگاهانه و عمدی دریغ نه
نموده اند .فریبکاری و خدعه در تمام موارد شیوه معامله آنهاست… علل اساسی و اولیه انارشی و عدم ثبات در این سرزمین،
تنوع قومی ،مناسبات غیرعادالنه قبیلوی و حاکمیت تکقومی می باشد« ) .(۲۱دو تهاجم برتانیه بر کابل در سده نزده برای گوش
مالی دوست محمد و شیر علی به خاطر همین فریب کاری ها یا پذیرش نماینده روسیه در کابل صورت گرفته است.
لغو توافقات مرزی در  ،۱۹۴۹ادعای عدم شناخت مرز جنوبی و شناخت مرز های شمالی و غربی را نیز میتوان در همین راستا و
در تمایالت قوم گرایانه ،زورگویی و ادامه حاکمیت تکقومی آنها دانست ) .(۱۵زیرا از تمام مرز های کشور )حدود  ۵۶۰۰کیلومتر(
فقط در بخش کوچک و غیرمهم آن ) ۴۰۰کیلومتر با ایران و  ۷۶کیلومتر با چین( انگلیس ها دخالت نداشته ،در حالیکه تمام مرز
های مهم )به طول بیش از  ۵هزار کیلومتر( توسط انگلیس ها و در مقابل پرداخت پول و امتیازات به امیران کابل ،تعین و عالمه
گذاری شده اند!
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در ضمن ،اگر مرز های جنوب را خطوط جدا کننده حوزه نفوذ هند برتانوی  -افغانستان و غیردایمی بدانیم ،مرز های شمال نیز
خطوط جدا کننده حوزه نفوذ روسیه  -برتانیه و غیردایمی بوده و دارای عین حیثیت حقوقی اند! صرفنظر از اینکه این خطوط در
معاهدات بعدی )امان اهلل و نادرشاه( به نام »مرز« مورد تایید قرار گرفته اند» ،مطابق قوانین بین املللی ،خطوط جدا کننده حوزه
نفوذ ،غالبا به خطوط مناسب مرز های بین املللی انکشاف میکند ،حتی بدون توافق دولت های مربوطه… آنچه مهم است ،تمرین یا
عملکرد دولت هاست .آیا دولتها این خطوط مرزی را به حیث مرز های دیفکتوی بین املللی می شناسند؟ اگر آنها چنین می پندارند،
آنها می توانند به حیث مرز های بین املللی شناخته شوند ،بدون اینکه نیاز به معاهدات دیگری باشد« ).(۶
به گفته هاپکینز ،افغانستان پیش از آنکه یک واقعیت خارجی باشد ،یک ساخته ذهنی از تصورات استعماری )معرفت الفنستونی(
کمپنی هند شرقی در اوایل سده نزده است که در پایان سده تبدیل به واقعیت میگردد ) .(۲۲لذا ،احتمال فروپاشی آن به حیث یک
کشور مصنوعی ساخت انگلیس با »جغرافیای تکه تکه ،اقوام متخاصم ،مرزهای ایجاد شده توسط بیگانگان و موجودیت نگهداری
شونده توسط بیگانگان… اگر در محراق سیاست ابر قدرت ها و بازی بزرگ قرار نمی گرفت« ) ،(۲۳مدت ها قبل وجود داشت.
این خطر امروز در موجودیت یک رژیم قبیلوی و حاکمیت تکقومی ،قویا افزایش یافته و یگانه راه عالج آنرا میتوان در اصالح قانون
اساسی ،تغیر ساختار نظام و استقرار یک نظام سیاسی با معیار های دموکراتیک دانست و بس ).(۲۴
دوستانی که عالقمند معلومات در مورد پیشینه تاریخی نام های افغانستان ،خراسان ،آریانا و ایران اند ،به مقاله های »چگونگی
ایجاد کشوری به نام افغانستان« و »نام های تاریخی سرزمین های ما…« مراجعه کنند ).(۲۷ - ۲۵
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