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بازخوانی مشی داودخان در مورد پشتونستان
واصالح يک غلط فھمی!
دانشمند افغان داکترصاحب کاظم ضمن مقالتی ممتع )مکثی برمعضلۀ پشتونستان داؤد خان و
روابط با پاکستان( با نشرسه سند مھم :يکی ،متن بيانيه داودخان در لويه جرگه  ،١٣٣٤ودومی فيصله
آن لويه جرگه در موردحق تعيين سرنوشت مردم پشتونستان ،وسومی ارسال نامه ای درحمايت از
آزادی خواھان بلوچستان پاکستان ،عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد ،خدمتی بزرگی انجام داده اند که
من تا نشر اين مقاله ،آن اسناد را در ھيچيک ازتاريخ ھای معتبرکشور نخوانده بودم.
تا پيش از نشراين مقاله داکتر صاحب کاظم ،من فکر ميکردم که مشی حکومت داودخان ،ھمانا
فيصله شورای دوره ھفتم است که درسال  ١٩۴٩معاھده خط ديورند را ملغا اعالم کرد وحکومت
راموظف به ادعای اراضی آنسوی خط نمود.
متاسفانه بعلت عدم موجوديت متن بيانيه داودخان در لويه جرگه ١٣٣٤وفيصلۀ لويه جرگه،
بسياری ھا مثل من به اشتباه رفته اند .بخصوص شعار » :داپشتونستان زمونگ!«) يعنی اين
پشتونستان از ماست( ،ھرشب طوری درگوش ما تلقين مينمود که پښتونستان از ماست )بوده( که
پاکستان برآن غلبه يافته است و می بايد برای دوباره بدست آوردن آن حکومت را تحت فشارگذاشت!
درحالی که بقول داکترصاحب کاظم داستان شعار»داپشتونستان زمونگ!« ازآنجا آغاز شده بود که» :
روز نھم سنبله ) ١٣٢٧مطابق  ٣٠آگست  ( ١٩٤٨اولين جرگه عمومی و مھم قبايل مومند ،صافی
آزاد ،چارسنگ ،شموزائی ،افريدی ،اورکزائی ،شينوار ،لوارگی ،شلمان ،وزير ،مسعود )ميسود( در
"چھار سده" دائر گرديد و آنھا معاھده مھم اتحاد ملی و تشکيل پشتونستان را اعالم نمودند .دراين
جلسه ميرزا علی خان مشھور به فقير ايبی به حيث رئيس انتخاب شد که مشی خود را طی سه ماده
چنين بيان کرد:
»  - ١ازحکومت پاکستان مطالبه ميکنيم که تماميت و استقالل پشتونستان خاک ھفت مليون
افغان را از راه صالح و امن اعتراف کند و از امروز تمام مامورين و ايجنت ھای ملکی و لشکری
خود را امر کند به صورت فوری از تمام نقاط پشتونستان بيرون روند .اگر چنين نکنند ،مسئوليت
عواقب وخيمی که دراثر اين لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنی است ،ھم نزد خدا و ھم نزد مؤسسه
ملل متحد بدوش حکومت پاکستان خواھد بود.
 - ٢چون وسايل نشراتی ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان که ھمواره با پشتونستان
ھمدردی صميمی دارند ،خواھشمنديم اطالعات و پروگرام ما را مربوط به پشتونستان درجرايد و
راديوی افغغانستان نشر کنند.
]به اين اساس پروگرام "دا پشتونستان زمونږ" از طريق راديو کابل بعدا ً راديوافغانستان به
نشرات آغاز کرد .بعضی ھا فکر ميکنند که شعار "دا پشتونستان زمونږ" ادعای افغانستان را معنی
ميدھد ،درحاليکه چنين نبود بلکه آواز و ندای مردم پشتونستان را بيان ميکرد  .کاظم[
 - ٣از موسسه ملل متحد و مراکز عدالت پسند دنيا خواھشمنديم پشتونستان را بحيث يک
مملکت آزاد و يک عضو حساس خود بشناسد و حکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تماميت و
آزادی خاک پشتونستان اعتراف کند[١]«.
به استقبال از اين اعالميه و متعاقب بمبارد منطقۀ "ُمغلگی" در پکتيا که بوسيلۀ طيارات
پاکستانی صورت گرفت  ،در اوايل سرطان  ١٣٢٨در شھر جالل آباد جرگه بزرگی با شرکت تعدادی

از نمايندگان دولت ،مردم پشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنھا درشعارھای خود پا فراتر
گذاشتند و اعالم کردند که» خط مردۀ ديورند« را قبول ندارند .به تأسی از اين اعالميه ،شورای ملی
)دورۀ ھفتم( بتاريخ  ١٠سرطان ) ١٣٢٨مطابق  ٣٠جون  (١٩٤٩مھر تائيد بر اين ادعا گذاشت و
معاھده ديورند را فاقد اعتبار دانست[٢] « .
داکترکاظم عالوه ميکند که »:اين ھمان فيصلۀ است که بعدھا در اذھان عامه و حتی بسياری از
سياسيون و دولتمردان افغان تا امروز درارتباط برسميت نشناختن خط ديورند مورد استناد قرار
ميگيرد ،درحاليکه اين داعيه درلويه جرگه  ١٣٣٤که مشخص بر موضوع پشتونستان دائر گرديده
بود ،مطرح نشد و شامل تصويب و فيصله نامۀ آن نگرديد و فقط در فيصله نامه شورای ملی مورخ
 ٢٣ميزان ھمان سال ضمنا تذکر يافت.
با وجود ھمچو مصوبه و اعالم الغای معاھده ديورند ازطرف شورای ملی ،بازھم دولت
افغانستان نخواست تا موضوع را به حيث يک ادعای ارضی و به عبارت ديگر بطالن خط ديورند پيش
ببرد ،بلکه دولت در مطرح ساختن حق تعيين سرنوشت و خود مختاری قبايل آزاد يعنی آنھائيکه بين
خط ديورند و "سرحد اداری" مسکون بودند ،تالش ميکرد[٣] «.
با مطالعه توضيحات فوق و متن بيانيه داودخان وپيشنھادات او به لويه جرگه وبالنتيجه فيصله آن
لويه جرگه ،بروشنی فھميده ميشود که ما پيام اين شعار ومشی داودخان را غلط فھميده بوديم  ،زيرا
داودخان در آن لويه جرگه دو پيشنھاد ارايه کرده بود:
»-١آيا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان را مربوط حمايۀ حقوق
مسلم آن برادران خون شريک خود لبيک بگويد و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمايه کند ،يا نه؟
- ٢چون موازنه قوا با کمک تسليحاتی که با پاکستان کرده شده و ميشود ،دراين منطقه کامال ً
بھمخورده ،آيا حکومت افغانستان برای بقا و محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقويۀ دفاعی مملکت
اقدام نمايد ،يا خي ر؟« ][٤
و لويه جرگه پس از غور و بحث چندين روزه به حکومت افغانستان توصيه وصالحيت داد:
» - ١حمايت حق تعيين سرنوشت مردم پشتونستان که برادران ھمکيش و ھمنژاد ما ھستند ،بنا
بناء عليھذا لويه
بر درخواست عامۀ تودۀ مردم پشتونستان وظيفۀ ملت و حکومت افغانستان است ً
جرگه بحکومت توصيه م يکند که مطابق ايجابات اوامر شرعی و اشتراک تاريخ و عرق و کلتور از
درخواست عامه مردم پشتنونستان برای حق تعيين سرنوشت آنھا حمايت نمايند.
 - ٢نظر به سياست موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بھم خوردن توازن قوا درين منطقه که
در اثر گرفتن کھمک ]کمک[ھای نظامی از ممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده ،اضرار ارادۀ
سوء و اقدامات خطرناک پاکستان به افغانستان نيز متوجه گردي ده است ،پس در چنين موقع پرخطر
وظيفۀ حکومت است مملکت را نظر بفريضۀ حفاظت استقالل و تماميت ملی تقويه کند.
بناء عليه لويه جرگه بمالحظۀ ايجابات و ضرورت وقت حکومت را توصيه مي کند تا بھر گونه
ً
طرق و وسايل که ممکن باشد و بھر قسميکه بصورت شرافتمندانه که ميسر شود ،مملکت را بغرض
دفاع مجھز و تقويه نمايد.
 - ٣لويه جرگه به نمايندگی از ملت افغانستان اعالم ميدارد که بھيچ وجه صورت عالقه ھای
پشتونستان را برخالف ميل و آرزوی خود ملت پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و درين مورد
تصويب نمبر  ٧٢تاريخی  ٢٣ميزان  ١٣٣٤مجلسين شورای ملی و اعيان را تائيد و تصديق مينمايد.
درخاتمه لويه جرگه به پشتيبانی ھرسه مقصد فوق آمادگی ملت را بحکومت وعده و اطمينان
ميدھد .ومن ﷲ التوفيق و عليه التکالن).پايان متن تصويب و فيصلۀ لويه جرگه سال [٥] «( ١٣٣٤

از داکترصاحب کاظم امتنان مينمايم که بانشر مقالت ممتع تحقيقی -تاريخی وتحليلی خود ،مرا
وامثال مرا از يک غلط فھمی تاريخی -سياسی نجات دادند و بنابر آگاھی تازه بجا والزم ميدانم تا از
انتقاد ھای خود به آدرس مشی داودخان در باره پشتونستان  ،از روح آن مردبزرگ تاريخ وشھيد
وطن داودخان معذرت بخواھم و ياد شان وتالش شان را درحمايت ازحق تعيين سرنوشت مردم
پشتونستان گرامی بخواھم .
مسلم است که داودخان به عنوان صدراعظم کشور مجبور ومکلف بود تا مشی را که لويه جرگۀ
افغانستان در١٣٣٤ش ١٩٥٥/برايش مجازکرده بود،يعنی دفاع از حق تعيين سرنوشت مردم
پشتونستان،درھمان چوکات با پاکستان برخورد نمايد .فيصله لويه جرگه  ١٣٣٤بعد از فيصله شوری
ملی )١٣٢٨که معاھده خط ديورند را ملغا و ادعای ارضی را مطرح کرده بود( تدوير يافته بود و
چنانکه ديده ميشود لويه جرگه١٣٣٤ش فيصله شورای ملی سال ١٩٤٩ /١٣٢٨را تائيد نکرده است.
زيرا لويه جرگه با در نظر داشت وضعيت اقتصادی و نظامی افغانستان،وتجارب بدست آمده از
برخورد با پاکستان در طول سالھای  ،١٣٣٤ -١٣٢٨درک ميکرد که افغانستان نميتواند جغرافيای
منطقه را تغيير بدھد وادعای الحاق سرزمين ھای از دست رفته رامطرح کند .آنھای که ادعای ارضی
دارند وشعارھای )ازآمو تا اتک( سرميدھند ،جز ابراز احساسات خشک وبيھوده راه حل معقولی
پيشنھاد کرده نميتوانند ويا شايد گماشته شده باشند تا افغانستان را که بشدت آسيب پذير شده است متحمل
جنگ و تجزيه نمايند.
ادعای مالکيت برپشتونستان ،نه تنھا بی احترامی به ارادۀ مردمان آنسوی خط ديورند است ،بلکه
شبيه ادعای مالکيت الماس کوه نور در تاج ملکه انگليس است .الماس کوه نورھم برای مدت  ٩٠سال
زيب تاج پادشاھان درانی افغانستان بود ولی بعدھا رنجيت سينگ زعيم پنجاب  ،آنرا ازشاه فراری
افغان  ،شاه شجاع  ،بزور يا به خدعه گرفت وسپس از رنجيت سينگ بدست انگليسھا افتاد و امروز
برتارک تاج ملکه انگليس می درخشد ،اما زور افغانستان برای باز ستانی آن از ابرقدرت انگليس،
نميرسد.
زعمای افغانستان از اميردوست محمد خان تا امير شيرعلی خان و ازغازی امان ﷲ خان تا
سردار داودخان،ھمگی به آرزوی الحاق مجدد ) پشتونستان( به افغانستان سرھای خود را دراين راه
از دست داده اند .مشکالت امنيتی وسياسی واقتصادی در چھاردھه اخير نيز زير سر داعيه
پشتونستان نھفته است .بايد کوشيد تا مردم خود را با راه اندازی يک رفراندم عمومی از مصيبت
ھای وارده از جانب پاکستان نجات داد.
به نظر من ،سياستی که داودخان در رابطه با پشتونستان مطرح ،و تائيد يا ترديد آنرا به لويه
جرگه واگذار کرده بود ،در چارچوب امکانات و توانايی ھای نظامی و اقتصادی کشور يک سياست
معقول بود .و بمنظور تقويت جنبش آزادی طلبی مردم آنسوی خط برھبری احزاب سياسی قبايل
پشتون وبلوچ ،حامی بزرگ بشمار می آمد .انتظارمی رفت که خود قبايل آنسوی خط ديورند نيز از
خود حرکتی نشان بدھند تا جھانيان بدانند که آيا آنھا ميخواھند صاحب کشورمستقلی بنام پشتونستان
باشند يا ميخواھند با کشور مادر ملحق گردند و يا پاکستان را بر ھردوی ديگر ترجيح ميدھند؟
دولت افغانستان بادرک توانائی ھای نظامی طرف مقابل ومقايسۀ آن با امکانات وظرفيت ھای
نظامی واقتصادی خويش وشرايط و اوضاع بين المللی مسئله » ادعای ارضی« را کنارگذاشت و
درعوض سياست حمايت از حق تعيين سرنوشت مردمان آنسوی خط را در برخورد با پاکستان سياست
ملی خود مشخص نمود.اما برای دفاع تماميت ارضی کشور مجبور بود اردوی ملی را از ھرطريق
ممکن تقويت کند .بنابرين دو موضوع مھم را صاف و شفاف با لويه جرگه درميان گذاشت .لويه
جرگه ،١٣٣٤بعد از غور وبحث  ،به حکومت اجازه وصالحيت داد تا اول از حق تعيين سرنوشت

مردمان آنسوی خط ديورند که با مردم افغانستان مشترکات زبانی وتاريخی وجغرافيائی ودينی
دارند،حمايت نمايد .وثانيا ً اردوی افغانستان را از ھرطريق ممکن با سالح وتخنيک معاصر مجھز
وتقويت کند.
درچنين شرايط واوضاعی بود که افغانستان خود را ناچار ديد ،به اتحاد شوروی رجوع کند وبه
خريداری سالح ھای مدرن و اعزام محصالن نظامی برای آموزش کدرھای نظامی در اتحاد شوروی
اقدام کند .با خريداری سالحھای ساخت شوروی ،حضوراستادان ومشاوران نظامی اتحاد شوروی به
کشور نيز الزمی مينمود ،زيرا محصالن جوانی که برای آموزش شيوۀ بکارگيری اين سالح ھا به
اتحاد شوروی اعزام شده بودند،پنج شش سال زمان بکار داشتند که کدر ھای تربيت شده در اتحاد
شوروی به وطن برگردند و سمت ھای استادی اين سالح ھای جديد را بدست خود بگيرند.
بعضی از اشخاص صاحب غرض و مبتال به مرض از دست دادن منافع شخصی،حرف ھای
مفتی ميزنند وحکومت افغانستان را مالمت ميکنند که چرا در فالن تاريخ و فالن زمان سرزمين ھای
آنسوی خط ديورند را دوباره متصرف نشد؟ اين اشخاص ھنوز درخواب ھای خرگوشی فتوحات سلطان
محمود غزنوی ويا فتوحات احمدشاه درانی فرو رفته اند! در روزگاری که جھان بدو قطب نظامی
شرق وغرب تقسيم شده بود ،امکان چنين فتوحاتی برای افغانستان فقيرنيمه مجھزبا سالح ھای کھنه
باقيمانده از جنگ اول و دوم وسوم افغان وانگليس ،برای افغانستان محاط بخشکه ومحتاج براه ترانزيت
پاکستان،کار آسانی نبود و بعد ازاين ھم تا زمانی که از لحاظ نظامی واقتصادی وعلمی درحد باالتر
ازپاکستان نرسد ،ممکن نيست.
افغانستان نه در آن وقت و نه در حال حاضر توان مقابله نظامی با پاکستان را بخاطر
پشتونستان ندارد ،مگر اينکه اول خود مردم پشتونستان ،برای رھائی واستقالل خود از زيرسلطۀ
پاکستان دست به قيام بزنند و بعد افغانستان درمجامع بين المللی از حق تعيين سرنوشت شان حتی
االمکانات حمايت کند.
پاکستان و خنثی سازی داعيه پشتونستان :
پاکستان از ھمان آغاز ايجادش که خود را با دشمنی افغانستان برسر مسئلۀ پشتونستان مواجه
ديد ،در راستای خنثی کردن داعيه پشتونستان وناسيوناليزم پشتون ،دست به تاسيس و توسعۀ مدارس
مذھبی در ميان قبايل سرحدی زد و به ترويج ايديولوژی بنيادگرائی پرداخت تا ذھن آنھا را ازھرگونه
داعيۀ حق تعيين سرنوشت خويش منحرف سازد و فقط با پافشاری براسالم و اسالميت به پاکستان
ھويت بدھند ،و از مبارزه برضد استبداد و بی عدالتی ھای اجتماعی و سياسی غافل بمانند.
پاکستان برای انحراف ذھنيت ناسيوناليزم قبايل پشتون روی مدرسه ھای مذھبی سرمايه گذاری
کرد و برای مدرسين اين مدرسه ھا که وظيفۀ تبليغ اسالم و جھاد را به پيش می بردند ،معاشات بلند
منظور کرد .روحانيون و مال امامان که ديدند متاع دينی و مالئی شان از طرف دولت خريداری و
حمايت ميشود ،در سرتا سر مناطق قبايلی و بلوچستان در مساجد و خطبه ھای دينی در پنج وقت نماز،
و خارج از اوقات نماز ،بجز از اسالم و جھاد با کفار ،بحث و سخنی ديگری شنيده و گفته نميشد.
پابندی مردم به اجرای مناسک دينی چنان زير کنترول مال امامان مساجد و مولوی ھای مدرسه ھای
مذھبی قرارداده شد که ھرگاه يکی از نمازگزاران اھل قريه يک وقت به نماز جماعت حاضر نميشد،
مورد سوال و بازخواست مال امام قرار ميگرفت و اگرعذرش نزد مال امام موجه نمی بود ،حتی به
جزاھای سختی نيز محکوم ميگرديد.
بنابرين روحانيون ،برای اولين بار درميان قبايل سرحدی پاکستان از موقف ممتاز و ويژه ای
برخوردار شدند و چ ون اين مقام و امتيازات را از اثر تبليغ و ترويج اسالم سياسی با حمايت سازمان

استخبارات نظامی پاکستان بدست آورده بودند ،آنھا بقای اين وضع را ميخواستند و تحصيل در مکاتب
عصری را نوعی بی دينی وکفرتلقی ميکردند.
اھداف آی اس ای از ايجاد مدارس مذھبی در مناطق قبايلی و بلوچستان در کنار تربيت
جھادگران برای جنگ با ھندوستان برسر کشمير ،خنثی کردن احساسات ناسيوناليستی پشتونھا نيزمی
باشد .تابدين وسيله مردم قبايل را مشبوع از انديشه ھای بنيادگرائی بار آورده از تعليمات و آموزش
ھای مدرن و عصری به دور نگھدارد .زيرا در اينصورت فرزندان قبايل پشتون و بلوچ با دسترسی به
علوم عصری ،مجھز با دانش وعلوم معاصر بار می آمدند و آنگاه احساسات ملی گرايانه پيدا ميکردند
و توجه خود را به احقاق حقوق ملت پشتون و بلوچ ،معطوف و برای خود حقوق و امتيازات بيشتری
از حکومت پاکستان تقاضا ميکردند .مثالً تقاضای ايجاد يک ايالت خود مختار به نام پشتونخوا را با
تاسيس پوھنتون ھايی در مناطق قبايلی مينمودند و تقاضای آموزش به زبان مادری خود ) پشتو( را،
يکجا با ايجاد نھادھای مطبوعاتی و نشر روزنامه ھا و راديوھا و تلويزيونھای به زبان پشتو را
ميکردند و در تمام عرصه ھای فرھنگی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھمان حقوقی را از دولت
مطالبه ميکردند که برای مردم الھور و پنجاب و اسالم آباد پاکستان داده شده است.
پاکستان پيوسته ميکوشد داعيۀ ملی پشتونخوا را به داعيۀ بنياد گرائی مذھبی تبديل کند تا از
طرف جامعۀ جھانی حمايت نشود و به ھمين منظور در طول بيست سی سال اخير به حمايت از گروه
ھای مذھبی در افغانستان پرداخت تا گروه ھای ملی گرای پشتونخوا را به حاشيه براند و از طريق
حمايت از گروه ھايی چون طالبان از کابوس جدايی طلبی پشتونھا نجات يابد و افغانستان را خانۀ امن
برای خود بسازد .پاکستان ھرگز مائل نيست پشتونھای آنطرف سرحد از قالب عنعنات قبايلی بيرون
شوند و به سيستم دولت مداری و نحوۀ تأمين ارتباط با جھان خارج آشنائی پيداکنند .بنا براين پاکستان
ھرگز راضی نيست تا پشتونھای ساکن افغانستان دارای قوت و نظامی باشند که در آينده الگوئی برای
پشتونھای ساکن ايجنسی ھای آنطرف خط ديورند گردند؟
اکنون ھرکس بخوبی ميداند که بنيادگرائی اسالمی در مناطق قبايلی آنقدر رشد و نمو يافته است
که امروز از  ٨٠تا  ٪ ٩٠مردم قبايل پيرو شش حزب بنيادگرای اسالمی )جمعيت علماي اسالمی –
فضل الرحمن( ،جمعيت علماي اسالم )سميع الحق( ،جماعت اسالمي)قاضی حسين احمد( ،جمعيت اھل
حديث ،حزب اسالمي و حزب تنظيم اسالمي( يعني دنبال احزاب )متحده مجلس عمل( روانند .در ميان
اين احزاب ششگانه ،دو حزب )جميعت العلمای اسالمی ،و جمات اسالمی( دارای نفوذ بسيار زياد اند.
در وزيرستان شمالي و جنوبي نفوذ مولوي فضل الرحمن و در ايجنسی ھای مھمند و خيبر نفوذ قاضي
حسين احمد بسيار زياد می باشد .مگر در پھلوی اين رھبران در وزيرستان جنوبي نفوذ مولوي بيت ﷲ
محسود )بعد از مرگش نفوذ برادرش حکيم ﷲ محسود( و در ايجنسی باجوړ و سوات نفوذ موالنا فضل
ﷲ قابل ياد آوری است .اين چھار رھبر افراطی پشتون ھستند و با يک صدای شان تمام پشتونھای
منطقه سرميدھند.
ايکاش در وجود اين احزاب پشتون تبار ،ذره يی از احساس مليگرائی و اتحاد پشتونھا برای
احقاق حقوق از دست رفتۀ شان وجود ميداشت تا حال که سالح گرفته و با حکومت مرکزی دست و
پنجه نرم ميکنند و برای تحقق شريعت اسالمی در پاکستان می رزمند ،به جای آن برای ايجاد
پشتونستان و يا برای خود مختاری سياسی خود و ايجاد تاسيسات زيربنائی اقتصادی و فرھنگی و
سياسی خود می رزميدند و ال اقل تدريس به فرزندان خود را بزبان مادری شان از حکومت پاکستان
تقاضا ميکردند.
تجاوزات اخيرپاکستان برافغانستان:
در  ٤٠سال اخير افغانستان سخت ترين ومرگبارترين ضربات اقتصادی وعمرانی وفرھنگی را

بخاطرعدم برسميت شناختن خط ديورند از سوی پاکستان ديده و معلوم نيست تا چقدرھای ديگر را ھم
ببيند .صدھا مکتب ومدرسه در مناطق قبايلی برای توليد وصدور افراد انتحاری وداعشی به داخل
افغانستان وھند فعال است.
تشويش داودخان ازناحيه پاکستان کامالً بجا بود ،که با تقويت وتجھيز اردوی ملی توانسته بود
پاکستان را در آنسوی خط ديورند توقف دھد،اما کودتای ٧ثور وبدنبال آن تجاوز اتحاد شوروی
برافغانستان يک فرصت طاليی برای پاکستان فراھم کرد تا از اين موقعيت برای رسيدن به اھداف
استراتژيک خود سود ببرد .پاکستان از يک طرف با پذيرفتن مھاجرين افغان ،وجذب اخوانی ھای
منفعت پرست و ضعيف النفس در سازمان استخبارات نظامی آنکشور) (ISIبه عنوان رھبران گروه
ھای جھادی ،زمينه نفوذ و مداخالت خود را در آينده افغانستان فراھم کرد ،و از سوی ديگر با گرفتن
کمک ھای اقتصادی و حمايت ھای ھمه جانبه امريکا وکشورھای عربی وشيخھای خليج ،راه رشد
اقتصادی و نظامی خود را ھموار نمود .دستيابی پاکستان به سالح ھسته ای که با اغماض امريکا ميسر
گرديد ،نتيجه حمايت آن کشور از جھاد افغانستان است.
در ھمين دوره استراتژيست ھای پاکستان ،ديد گاه خود را به افغانستان عوض کردند و سياست
عمق استراتژ يک را نسبت به افغانستان بکار بستند .پس از پيروزی مجاھدين برحکومت کابل و سپس
تربيت وتجھيز وگسيل گروه طالبان به افغانستان وراندن مجاھدين از تمام جبھات جنگ بر مبنای ھمان
سياست استوار بود.
پس از حادثۀ  ١١سپتامبر  ٢٠٠١وحمله امريکا برافغانستان ،پاکستان ناچار شد که ميان طالبان
به عنوان ابزار سياسی و يکجا شدن با ايتالف بين المللی ،يکی را انتخاب کند .پاکستان تحت فشار
افکار بي ن المللی با ايتالف جامعه جھانی ھمراه گرديد؛ اما ھيچگاه از اھداف استراتژيک خود نسبت به
افغانستان دست بر نداشت.
در  ١٦ -١٥سال اخير ،نه جامعه جھانی توانست پاکستان را وا دارد تا در راستای مبارزه با
تروريسم صادقانه عمل نمايد وسياست خود را نسبت به افغانستان عوض کند .و نه حکومت افغانستان
توانست مناسبات خود را با پاکستان بر مبنای احترام متقابل تنظيم کند.
پاکستان دردوران حضورنيروھای بين المللی ،افغانستان را در تنگنای بسيار خطرناکی قرار داده
است :تنگنای جنگ با طالبان ،تنگنای جنگ با داعش ،تنگنای جنگ با تروريستان اجيراز سوی
استخبارات منطقه ،تنگنای جنگ بافساد وارتشای مقامات دولتی ،تنگنای فقر وبيکاری مردم جنگ زده
و فرار جوانان تحصيل کرده وبيکار ،تنگنای خواسته ھای ناروای سران جمعيت اسالمی وسران
شورای نظار ،تنگنای مسدود کردن مرزھای پاکستان بروی صف ھای طوالنی خانواده ھای مھاجر
ومريض افغان که در پشت دروازه ھای تورخم وسپين بولدک چمن ايستاده اند ،تنگنای عدم ترانزيت
مال التجاره تجار افغانی و ضايع شدن اموال تجارتی وباال رفتن ھر روزه ديمرج)ته جائی( اموال
تجارتی در بندر کراچی وشکايت وداد وفرياد مالکان آن.
از سال  ٢٠١١به اينطرف ھزاران راکت و مرمی توپ توسط نظاميان پاکستانی به مناطق
ولسوالی ھای گوشته ،لعلپور واليت ننگرھار و ولسوالی سرکانو و دانگام واليت کنرو نورستان
اصابت کرده است که عالوه بر تلفات جانی و مالی موجب آواره شدن ھزاران خانواده در اين مدت شده
است.پاکستان با توپخانه سنگين خود مردم افغانستان را در حواشی سرحدات شرقی آماج حمالت راکتی
خود قرار داده وبندريج بداخل افغانستان پيش آمده است تا عالوه برپشت پا زدن به خط ديورند ،از آب
رودخانه کنر ومعادن روی زمين وزيرزمين کشور نيز سھم بيشتری داشته باشد.
رسانه ھای داخلی از پيشروی نيروھای نظامی پاکستان تا  ٤٥کيلومتر به داخل خاک افغانستان
خبر ميدھند ،درحالی که تا وقتی داودخان زنده بود ،دل شير اگردر دل نيروھای پاکستانی ميگذاشتی

،جرئت نميکردند تا يک قدم بسوی خاک ما جلو بگذارند.
در ھفته سوم فبروی ٢٠١٧بعد از حادثۀ زيارت شھباز قلندردر سند ،اردوی آن کشور توپخانه
سنگين خود را در مناطق سرحدی افغانستان مستقر کرده و نظاميان پاکستان علنا ً خاک ومردم
افغانستان را ھدف توپخانه وسالح ھای ثقيله خود قرار داده و بيش از ھزار راکت وتوپ به ولسوالی
لعلپور ننگرھار وولسوالی سرکانی کنر فيرکرده اند که عالوه برتلفات جانی وخسارات مالی  ،مردم
روستائی را مجبور به ترک خانه وکاشانه شان نموده است.
بگزارش ر بی بی سی:محمود صيقل ،سفير و نماينده دايمی افغانستان در سازمان ملل ،روز ١٠
مارس در جلسه شورای امنيت سازمان ملل درباره وضعيت افغانستان گفت که موارد نقض شامل سه
مورد نقض حريم ھوايی ،شليک بيشتر از  ١٣٧۵توپ از خاک پاکستان به افغانستان که منجر به کشته
شدن دهھا نفر و بيجا شدن  ۴۵٠خانوار در زمستان سرد در واليات شرقی افغانستان شدهاست.
او افزوده که کابل تاکنون  ٢۵يادداشت اعتراضی به حکومت پاکستان تسليم کرده و در ھفتهھای
گذشته سه بار سفير آن کشور در کابل را احضار کرده است .فھرستی از " ٨۶تروريست" شناخته شده
و  ٣٢مرکز آموزشی طالبان ،به شمول مراکز شبکه حقانی ،را به حکومت آن کشور سپرده و خواستار
بستن فوری اين مراکز شده است[٦].
به نظرميرسد که ھدف پاکستان از حمالت توپخانه يی برمناطق سرحدی واليات ننگرھار وکنر
وھمچنان شدت حمالت انتحاری برشھرکابل واز جمله شفاخانه  ٤٠٠بستر سردار محمد داود ،دوچيز
است :يکی کم کردن دوستی با ھندوستان وديگرش برسميت شناختن خط ديورند ودستور پذيری
ازپاکستان !
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