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  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول

  
  

  :به ادامه گذشته

    سردار محمد داوود و ھنگامۀ پشتونستان خواھی 

دست ه ًسردارعبدالعزيز خان پدر محمد داوود قبال ب. داوود شوھر خواھر و پسرعم محمد ظاھرشاه بودسردار محمد 

سردار محمد (حمد داوود تحت نظر و حمايت کاکايش در برلين کشته شده بود و سردار م نام سيد کماله جوانی ب

عھده ه گی و وزارت جنگ را بومعمدۀ دولتی از قبيل نايت الحکُوی در جوانی پست ھای .  پرورش يافت) ھاشم

" اتحاديۀ پشتونستان" ام ھای نه ًداوود که قبال تشکيالتی ب.  گرفت و با سخت کوشی و ديکتاتوری انجام وظيفه نمود

حساب ه را با ياران نزديک خويش ساخته بود، ازجملۀ طرفداران سر سخت داعيۀ پشتونستان ب" کلوپ ملی"و 

ن آی و بيرون ازسلطنت" خاندان " در درون  "  ان آزادی پشتونست" ھا از سياست اساس ھمين طرفداری ه ب. ميرفت

  . عوض شاه محمود خان به مقام صدارت عظمی بگماريده بود که عاقبت ، شاه  او را ب

ه جايش وقتی شاه محمود خان بعد از ھفت سال کاربه حيث صدراعظم ، ازمقامش کنار رفت و سردار محمد داوود ب

مان اولِ  صدا گشت و داوود از ھ ُپر سر و"  داعيۀ پشتون ھا و بلوچ ھا " يا ھمان " پشتونستان"وع موض. نشست

را چنان بزرگ ساخت که حتا " پشتونستان"وی قضيۀ  .  پاکستان اتخاذ نمودی در قبال کار، سياست سختگيرانه ا

  . مادگی جنگ با پاکستان گرديدو اتخاذ آ" َسفربری " منجربه اعالن )   م١٩۶٠-١٩۵٩(يکبار در سالھای 

را ساخت ، حيدر " اتحاديۀ آزادی پشتونستان" بايد متذکر شد که وقتی داوود درزمان صدارت شاه محمود خان 

نيز عضو فعال ) ًبعدا رھبرجناح پرچم(ر  رأس  آن گماشت و ببرک کارمل عدالت يکی از دوستان وفادار خود را د

ی دورۀ ھفتم شورا مانند عبدالرحمن محمودی ، غالم الدورانی که مبارزات وکھمچنان، در . اتحاديۀ مذکور بود
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را ساخت که اھدافش ھمان " ملیکلوپ " تاج و غيره ادامه داشت، داوود محمد غبار، سرورجويا، برات علی

نان، داوود ھمچ.  کريا بودزفيض محمد  پشتونستان خواھی و اعضای برجستۀ آن  عبدالمجيد زابلی ، علی محمد و

برای .  بدان اختصاص دادرا بنياد نھاد و مليونھا افغانی را" وزارت امور سرحدات "ًو بعدا  " رياست مستقل قبايل"

 تبليغاتی راديويی با برنامۀ. سرحدی ، خوشبينان، خبرچينان و مزدوران آنھا حقوق کافی تعيين کرد" خان"صد ھا  

ھزاران پايه . جانيده شدر برنامه ھای راديو افغانستان وقت گندر رديف ساي"  ږنتونستان زموښدا پ"سر ترانۀ 

به خانواده ھای " رياست مستقل قبايل"افغانستان خريداری و ازطريق جرمنی از جيب ملت فقير " زيمنس"راديوی 

تأسيس و درشھر کابل " رحمان بابا" و "  خان لخوشحا" توزيع و تقسيم گرديد ، مکاتب  "ديورند"آنطرف خط 

صورت رايگان غرض آموزش و استقامت شبانه روزی در آنجا می آمدند و  ه ب" پشتونستانی"يانه ھزاران نفر سال

درھمين بخش، الزم ميدانم گزارشی را در ھمين ارتباط  . اعاشه و اباتۀ آنان را دولت  افغانستان به عھده گرفته بود

  :نم ؛ وی  چنين تعريف نمود از قول يکی از ھموطنان مھاجر در پاکستان در ھمينجا بگنجا

ًمن  يکی از اتاقھای عمارتی را در شھر پشاور به اجاره گرفته بودم که اصال متعلق به يکی از جنراالن متقاعد "

مرور زمان، شناخت و آشنايی من با اين جنرال متقاعد بيشتر شد ، تا آنجا که بعضی از روز ھا ه ب.  پاکستان بود

يکی از روز ھا ، ضمن نوشيدن چای ، موضوع جنگ و مصيبت در .  بت ميکرديم باھم چای مينوشيديم و صح

.  افغانستان مطرح شد و من از مداخلت ھای مقامات پاکستانی در امور افغانستان و بی انصافی ھای آنان  تذکر دادم 

ای مان را سالھا قبل در مداخله ھای حکومت پاکستان تازگی ندارد، بلکه ما کارھ:  جنرال بالبخند  معنی داری گفت 

وقتی در اين مورد استفسار کردم ، وی عالوه کرد که حکومت پاکستان در طول .  کشور شما آغاز کرده بوديم 

با وجا ھای خان و رحمان با سالھا افراد خاص خودش را ھم در امور اردوی افغانستان و ھم درمکاتب خوشحال

  ".ديگر توظيف کرده بود

ًتجليل ميکرد که غالبا  خان " روزپشتونستان "ال، روز نھم ماه سنبله را بنام  ھرسحکومت افغانستان در

عنوان مھمانان عزيزدولتی ه ن روز بآدر" ديورند"قبايل اطراف خط " خوانين"ه ای ديگراز عبدالغفارخان و عد

چھار راھی "ه نام   بچھار راه بزرگی  در نزديکی ارگ سلطنتی. دست می آوردند ه سخنرانی ميکردند و تحفه ھا ب

به جيب خان ھا و " ادامۀ مبارزات مردم پشتون وبلوچ"ه عنوان  بًمسما گرديد و مليونھا افغانی ظاھرا" پشتونستان 

ارباب ھا و دالالن سياسی و پروپاگندی آنان واريز ميشد، مھمانخانه ھای دولتی در مرکز و واليات افغانستان با ھمه 

خدمات کامل، اقامتگاه ھا ، اسباب آسايش و " خان"برای بعضی از " کباب سينۀ بودنه" ، حتا ذنوع غذا ھای لذي

داعيه را به داوود و چون در عين حال،  کرملين نشينان نيز حمايت شان  از اين .  ھا گرديد" پشتونستانی"تابستانی 

نيزبه پيروی از " فغانستان لق احزب دموکراتيک خ"رھبران و اعضای .   ابراز کردندحاکم " خاندان"سران ديگر 

خان وليخان، اجمل ختک ، و شده حتا با  خان عبدالغفارخان ، " پشتونستان"َتيبان و ُمبلغ ِ سرسخت داعيۀ  سکو، پشم

ھندوستان نيز روی روابط نا سازگاری که با . ھای سرحدی رابطۀ سياسی و استخباراتی قايم کردند" خان"ساير 

ِاوود را ستود و تا توانست وی را در اين راستا تشويق نمود، بدون آنکه بار کمر پاکستان داشت ، اين سياست د
 ءدر سالھای اخير از طرف بعضی از آگاھان افغان افشا. ُشکن ِآنرا از گردۀ  مردم ناتوان افغانستان کم کرده بتواند

حساب خاص وزارت ه ب" ن پشتونستا" منظورمصارف برنامۀ ه شد که مقامات ھندی ، ھرسال وجه ده مليون دالرب

  .سرحدات افغانستان ميفرستاد 

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  در قبال پاکستان " خاندانی" نتايج سياست 

 فرھنگی  و امور سياست جھانی کم فھم و بی درايت و در برابر –ًسلطنتی عموما در مسايل علمی " خاندان"سران 

ت  و اما، در سياست داخلی و در مقابل ًقدرتھای خارجی، مخصوصا استعمار بريتانيا مطيع، محافظه کارو با گذش

ھمان سياست و شيوۀ کار سلف اين، درواقع، عين .  ُمردم شريف  افغانستان خشن، قھار، بی گذشت  و پرکينه بودند

ُمی بريد، به سياه چاه ھا " واسکت " ی ترين  لغزش يا اتھام واھی ، بود که رعايا را با جزئ)  دالرحمنامير عب(شان 

ُ برھمه کس متکبرانه ميغريد و زور ميگفت ، ولی در برابر خارجی ھا وازان جمله، مقامات ھند می افگند و

ً می خراميد که مثال با آمدن ھيأت آن کشور به رياست هبرتانوی چنان با مدارا، با مالطفت و تسليم  طلبان

زيرستان ، باجور، چترال، وم  به کابل، مناطق وسيع شرق کشور مانند سوات١٨٩٣در سال "  سرمارتميرديورند"

وايسرای ھندوستان بخشيد تا تخت و تاجش مصون بماند و ارباب ملت " الرد لنسدون"و چمن را به خال ھندوی 

  . افغانستان باشد

وقرابت دوجانبه باشاه، در جوانی به ) سردار محمد ھاشم(درسايۀ حمايت ھای عم مستبد خود سردارمحمد داوود که 

انند اعمال سياستھای خشن داخلی  خوی و خصلت تند استبدادی رشد نموده بود، تصور ميکرد ھمجنرالی رسيده و با

را نيز به نفع جانب افغانی پايان دھد، غافل "  پشتونستان"ميتواند با زور گويی و قھر وخشم ، موضوع  " خاندانی"

ُتيک شان پالن ھا و اقدامات نا پخته و از آنکه زعمای پاکستانی با نيرنگھای سياسی و استعداد تبليغاتی و دپلوما

  . عجوالنۀ او را قدم به قدم خنثی ميکنند

رت افغانستان جای شاه محمودخان به کرسی صداه  ميالدی يعنی يکسال بعد از آنکه محمد داوود ب١٩۵۴در سال 

به پاکستان فرستاد د، حيث وزير امور خارجه ايفای وظيفه ميکره را که ب) سردار محمد نعيم(نشست ، برادر خود 

ھرچند . را با زمامداران آن کشورمطرح نمايد" ديورند "برای قبايل آنسوی خط"  اعطای آزادی داخلی"تا موضوع 

يا مناطق قبايلی نيمه آزاد " ايالت افغانيه"أت افغانی دادند، اماسال ديگر، ًدولتمردان پاکستان ظاھرا وعده ھايی به ھي

.  قلمرو آن کشور اعالم نمودندو بار ديگر جز) (Western Unit of Pakistan " ربی يونت پاکستان غ" نام ه را ب

اين اقدام، خشم داوود خانرا بر انگيخت و موجب شد که در کابل، جالل آباد و قندھار تظاھرات دستوری در مقابل 

ماتيک  وموازين قبول شدۀ بين نمايند گيھای سياسی پاکستان به راه انداخته شده و تظاھر کنندگان، خالف تعامل دپلو

َداخل نمايندگی ھای کشور مذکور ھجوم برده بيرق پاکستان را به آتش کشند و خسارات مالی به بارآورنده المللی، ب َ ُ .  

نمايندگيھای سياسی  گزارش اين اقدامات ُتند، جانب پاکستانی ھا را نيز به خشم آورده  عمل  بالمثلی را  در  برابر

با اين تفاوت که پاکستانی ھا ، با به نمايش گذاردن صحنه .   کراچی ، کويته و پشاور به راه انداختندافغانستان در

 ديده و آثار بی حرمتی نسبت به بيرق  و تبليغات وسيع مطبوعاتی و اقدامات مؤثر دپلوماتيک ، طوری تھای خسار

رخانيدند  ھای جھان را به زيان جانب افغانی چاز اين رويداد بھره برداری نمودند که از يکطرف افکار عامۀ کشور

را تحت الشاع اقدامات فرعی از قبيل اعادۀ حيثيت سياسی و احترام بيرق " پشتونستان"و از سوی ديگر، موضوع 

اين، .  ُدر حاليکه جانب افغانی نتوانست از اين اقدام پر سر وصدا اندکترين  نفعی بر دارد. ملی پاکستان قرار دادند

 .  ميالدی بود١٩۴٧در قبال پاکستان بعد از سال "  خاندان"ت ، دومين خبط عمدۀ سياسی سران يقدر حق

ُميالدی پالن نا پختۀ ديگری را توسط عمال ناپخته تر از ١٩۶١داوود خان در سال. موضوع در ھمينجا پايان نيافت 

 اينکه در ماه اکتوبر سال مذکور، کار گرفت که آنھم نتيجۀ معکوس به بار آورد و آنه خود در اطراف سرحد ب

به آنسوی "  کت در جرگۀ قومیشر"ه عنوان ًصورت مسلحانه، ظاھرا به يکتعداد عساکر افغانی با لباس محلی و ب

مقامات پاکستانی که مترصد اوضاع بودند، عساکر مذکور را به . ُميان کنر و باجور عبورداده شدند"  ديورند"خط 
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ھرچند عساکر افغانی با دادن حدود پنجصد نفر تلفات، عقب .  مورد حملۀ سختی قرار دادندوسيلۀ مليشه ھای قبايلی 

نکه بعد از مدتی به علی رغم آ. ولی مليشه ھای پاکستانی تا رودکنر در نزديکی اسمار پيشروی نمودند نشينی کردند

جا مانده از ه ردن آثار و عاليم بتند، بازھم پاکستانی ھا با تبليغات دامنه دار و به نمايش گذاآنسوی خط برگش

اين تحريکات ناکام را .  ُعساکرافغانی برای مراجع بين المللی به نفع خويش و به زيان جانب افغانی سود جستند

  . افغانستان به حساب آورد" خاندانی"ن به حيث سومين خبط سياسی دولت ميتوا

انی در اين جانب افغ جريان داشت؛) انستان و پاکستانافغ(نگ شديد تبليغاتی ميان دو کشور درھمين شب و روز، ج

مردم  و غيره ميناميد، ولی پاکستانی ھا، فقر و بيچاره گی" ظالم"، "استعمارگر"، " غاصب"جنگ، پاکستانيھا را 

 افغانستان را به رخ دولتمردان اين کشور می کشيدند، اعمال ديکتاتورمنشانۀ داوود خان را انتقاد ميکردند و معايب

محمد داوود که ھمه چيزرا از عقب عينک خاص زور .   اقتصادی جانب افغانی را به زبان می آوردند–اجتماعی 

گويانۀ خويش مينگريست، اين زور گويی را تا حدودی ميتوانست باالی مردم مستمند داخل افغانستان اعمال کند 

  .  وبس

مال و گفتار اعضای مقتدر  ، سياستھای نادرست و اعدرھمان شب و روزی که پاکستان به سلسلۀ جنگھای تبليغاتی

 ميکرد و مردم افغانستان نيز ھميشه به ءافشا) تحت نام برنامۀ کاکا جان(سلطنتی را از طريق امواج راديو " خاندان"

ه ن کآ، غافل از" يتواند راديوی کاکاجان را بشنودھيچ کس نم"اوود خان امر صادر کرده بود که آن گوش ميدادند، د

 امر صادر کردن ممکن نيست و باز، امواج راديو وعطش ًحکومت کردن بر دلھا و خانواده ھا با زور گفتن و صرفا

  . فکری عامه را ھرگز نميتوان با صدور امر و فرمان ازاله نمود

  :ی را به ياد دارم که تذکرش در اينجا خالی از لطف نخواھد بود نگارنده ، حادثه ا

ی سکونت ميزبان  در سراچه ا. وندان بوديم ما مھمان يکی از خويشا. ھجری شمسی بود ١٣۴٠-١٣٣٩ سالھای 

که از " کاکا جان"خويشاوند ما عادت داشت که ھر شب به برنامۀ . داشت که کلکين آن به سمت کوچه باز ميشد

ه خاطر  راديو بساعت حدود ھشت شب بود  وما با ھم می شنيديم که گويندۀ. پاکستان نشرات ميکرد، گوش ميداد

" پشتونستان"ستان را به باد انتقاد گرفته و شاھی در امور رفاھی و اجتماعی مردم افغان" خاندان"آنکه بی توجھی 

ھنوز تبصرۀ راديو )  ١. (گی وضعيت دريای کابل واھی آنھا را استھزا کند، تبصره ای داشت  پيرامون چگونخ

وی  که . رب را گشود، معلوم شد که مدير مطبوعات واليت است جريان داشت که دق الباب شد، وقتی ميزبان د

صاحب خانه بگويد ه را شنيده و آمد ه بود تا ب" ممنوعه"راه ميگذشته است ، صدای راديوی ن ساعات شب از آدر

 ۀ قبولکه چون خالف امر حکومت رفتار نموده، نه تنھا سيت راديوی او را با خود می برد، بلکه صاحب راديو آماد

خويشاوند ما چندين روز به دفتر مطبوعات و شعبات  چنانکه ھمان طور ھم شد ،.  ھم باشد" قانونی"مجازات 

  . واليت رفت و آمد داشت

اتی و بحران يکی ديگر از خطا ھای سياسی و اقدامات نا عاقبت انديشانۀ محمد داوود اين بود که در اوج جنگ تبليغ

 ميالدی ،  امرانسداد ١٩۶١،  مقامات پاکستانی در ماه آگست سال )اکستانافغانستان و پ(روابط ميان دو کشور

ن کشور را به اين دليل که گويا در امور داخلی پاکستان مداخله مينمايند، صادر کرد و آگيھای افغانی درنمايند

ر يک التماتوم عد از صدوُلۀ مربوط به برد و باخت سياسی اش را نيک بسنجد، ب مسأحکومت داوود خان  بدون آنکه

اقدام عجوالنۀ بالمثلی را انجام داد که باالثر آن نه تنھا روابط سياسی دو کشور قطع  ی به جانب پاکستان،يک ھفته ا

محمد داوود . ًتاريخ سوم ماه سپتامبر ھمانسال رسما بسته شده گرديد، بلکه سرحدات فی مابين پاکستان و افغانستان ب

 که درک وی از اين نکتۀ  مھم ضعيف بوده است که قطع روابط سياسی و انسداد با اين اقدام خويش ثابت نمود
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ی برای پاکستان  بار نمی آورد، بلکه اين، افغانستان است که در نتيجۀ اين اقدام، بزرگترين  سرحدات، خساره ا

رسی  به راه بحری از دست"  ديورند"زيرا افغانستان که خط تحميلی .  اقتصادی را متحمل خواھد شد–زيان سياسی 

  . محرومش نموده و توليدات صنعتی نيز در داخل وجود ندارد، نميتواند از اين راه بی نياز بماند

وخط ترانزيت از آنجا تا شھر )  کراچی(آنچه مسلم بود اين بود که برای صادرات و واردات افغانستان ، بندرساحلی 

نتيجۀ اين .  و نقل مال التجارۀ مربوط به کشور بود و ھست  کابل آسان ترين و اقتصادی ترين وسيلۀ حمل-پشاور

ًاقدام نا سنجيدۀ داوود خان اين شد که ھزاران قلم مواد وارداتی شخصی و دولتی که قبال تا بندرکراچی رسيده و آمادۀ 

راتی جانب ايع شد و صدھا قلم مواد صادد و حتا به مرور زمان، پوسيده و ضانتقال به صوب کابل بود، متوقف گردي

ن، نرخ قيم در آعالوه از. ًافغانی ، مخصوصا ميوۀ تازه در داخل کشورانبار گرديده مليونھا افغانی خساره وارد آورد

  . صورت سر سام آوری بلند رفت، در حاليکه قدرت خريد مردم به سرعت کاھش می يافته بازار ب

اياالت متحده و کشور ھای . دست آورده  منفعتی بازنظر سياسی نيز داوود نتوانست از اين اقدام خود کوچکترين

و از سوی ديگر،  ی نمی زد يکطرف آنان را اين رويداد ضربه اغربی، اين موضوع را جدی نگرفتند، زيرااز

شمول ايران،عراق و ترکيه با پاکستان حسنه و پا برجا ه  نظامی کشور ھای متذکره ب– تجارتی –روابط سياسی 

  . ع خاص متقابله استوار بوداساس منافه بوده و ب

  . )گی اين روابط ارائه خواھد شد ده، تفصيل بيشتری در زمينۀ چگونطی صفحات آين(

ل و اين وضع تا اخير صدارت داوود خان دوام نمود تا آنکه بعد از کنار رفتن وی از مقام صدارت، آغازدورۀ انتقا

ًميالدی روابط سياسی افغانستان و پاکستان مجددا ١٩۶۵صدارت دکتر محمد يوسف، با وساطت شاه ايران در سال

پس، اين اقدام خام داوود خان را نيز ميتوان از زمرۀ .  عادی برگشت ًحال نسبتاه بر قرار گرديده و اوضاع ب

  . حساب آورده چھارمين  خبط سياسی اش ب

ويژه  سردار محمد داوود اين بود که ه حاکم سلطنتی و ب"  خاندانی ديگر از خطا ھای سياسی ه يکًقبال تذکر داديم ک

ردار شايد س.  ليسه ھای خوشحال خان و رحمن بابا را برای فرزندان قبايل سرحدی در شھر کابل بنياد نھاد

نستان تربيه نمايد و ھم در عين زمان، با برای آيندۀ افغا" مردان کارآمد"، ھم ميتواند " ابتکار"ميپنداشت  که با اين 

مصارف اين ليسه ھا ساليانه بالغ .  رقابت خواھد کردبه صورت موازیاقدامات و تالشھای پاکستان درميان قبايليان 

در واقع، درک نميکردند و " خاندان"اعضای مقتدر . ير ما گرفته ميشدبر مليونھا افغانی ميگرديد و از جيب  ملت فق

ً نميخواستند درک کنند که نه امکانات رقابت با  حريف زرنگ  را دارند و نه عواقب اين پروژه را دقيقا زير ًيا اصال

  . عمل آوردنده پس ، نتيجه ھمان شد که پاکستانی ھا ازان نيز بھره برداری ماھرانه ب. کنترول در آورده ميتوانند

الدی در مقام وزير اعالی صوبۀ سرحد قرار داشت، يم١٩۵۵بدالغفارخان، وقتی در سال داکترخان، برادر خان ع

  :باری ضمن يکی از سخنرانی ھايش، خطاب به مقامات افغانستان گفت 

فکر ميکنيد مردم قبايل اين طرف خط ديورند خواھان الحاق به کابل ھستند؟ اول از سه مليون پشتون خود استمزاج "

  ".حاق به پاکستان رأی خواھند داده نفع الو نظر خواھی کنيد، من تضمين ميکنم که ھمۀ آنان ب

  :اين اظھارات، دو معنی را ميرساند 

سلطنتی و علی رغم حصول پول ھا و امتيازات " خاندان"ھای سرحدی خالف تصورات اعضای " خان" يکی اينکه 

وری و تيکتاھنگفت چندين ساله از جيب ملت افغانستان، به ھيچصورت طرفدار افغانستان نيستند و دوم اينکه  د

. مانی دردناک اقتصادی افغانستان، مردم قبايل را متمايل به پاکستان ميکندبُآزادی کشی رژيم و در عين حال، عق

ۀ جالب ديگر در اين نوع اقدامات اين بودکه حتا نميتوانست جلو اقدامات استخباراتی و خنثی کنندۀ پاکستانی ھا تنک
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ه ری از تجارب کار استعمار انگليس در شبه قارۀ ھند و با استفاده از امکانات بپاکستانيھا با برخوردا.  را نيز بگيرد

ن زمان و نيز زرنگی ھای خاص سياسی خود شان، تعدادی از جواسيس خويش را که به زبان پشتو نيز آجا مانده از

ِملک"و " خان "ه نام فرزندان فالن يا بھمان بلديت داشتند، با اسناد جعلی ب فرستاده و به ليسه ھای متذکره کابل ه ب"  َ

 و ھفتم ثور سال ١٣۵٢ سرطان سال ٢۶مثابۀ پيامد دو کودتای نظامیه شامل نمودند که بعد ھا اين واقعيت تلخ ب

  )٢. (ھجری شمسی ثابت گرديد١٣۵٧

  در ن مناطق که به اثر فرمان نادرخانآھمچنان سؤاستفاده ھای پاکستان از آزادی سرحد و نبود تذکرۀ تابعيت در

  . د، ھميشه قابل فھم و درک بوده استمدرآ  ميمالدی به منصۀ عمل١٩٣٠سال 

اردوی افغانستان بعد از سال "ھوايی افغانستان نيز ضمن بررسی  نيروی پوھنتونآقای فرھاد لبيب سابق استاد در 

  :، در بخش اين معافيت ھای خطرناک چنين مينگارد " ميالدی١٩١٩

است " ديورند"ھويت و تابعيت اقوام اينطرف خط  خانوادۀ نادر، يکی ھم نداشتن ورقۀ مزيد بر حکومت دوامدار" 

ن راه، تأمين آکه به امر نادر و مشورۀ مشاورين او به جھت نفوذ تدريجی بريتانيا بر قبايل داخل افغانستان و از

 )ا  چاپ کاناد- ٣٩ شمارۀ - ماھنامۀ پگاه. " (نظارت دايمی آنھا بر تمام مملکت ميباشد

ی که به راه انداخته  دپلوماتيک و درد سر ھای مصنوعيش، خالف ادعا ھای" خاندان"ًقبال گفتيم که شاه و اعضای 

ًبودند، استرداد سرزمين ھای غصب شدۀ افغانستان را اصال و عمال نميخواستند، بلکه آ نچه ميگفتند و ميخواستند ً

به ھمين اساس بودکه .   بود وبس"  ن پشتون و بلوچ برادرا"برای "  حق تصميم گيری"و " حق بيان"ًصرفا 

ی که سه جنگ ميان ھند و پاکستان برای شان فراھم آورده بود، ا نخواستند از شرايط بسيار مساعدنتوانستند و ي

 ُاستفاده نمايند، درحاليکه پاکستان از آوان تشکيلش تا امروز از ھر نوع شانس و امکان عليه افغانستان بھره جسته

  ) درصفحات بعدی، در اين زمينه بيشتر خواھيم نوشت . (ستا

َيکی از وزرای مقرب در کابينۀ انتقالی داکتر محمد يوسف در )  رشتيا(گرچه سيد قاسم  ) م ١٩۶۵- ١٩۶۴(  سالھای ُ

م  و موضعگيری دولت ١٩۶۵خويش پيرامون يکی از جنگھای ھند و پاکستان در سال " خاطرات سياسی"درکتاب 

  :ان درقبال آن چنين مينگارد افغانست

دست آمده بود از طرف ه جلسۀ فوق العاده با راپور مختصرجريانات تا جاييکه از طريق دپلوماتيک و جرايد ب"

شخص صدراعظم که کفالت وزارت خارجه را ھم به عھده داشت، آغازگرديد و عده ای از اعضای مجلس، نظريات 

رييس ) الفت(ُر عبدالقيوم  وزير داخله در رأس آن قرار داشت و گل پاچا خود را بيان کردند،  يک گروپ  که داکت

ًقبايل و محمد عظيم وزير فوايد عامه که ھرسه از سمت مشرقی و پشتون بودند، جدا پيشنھاد ميکردند  که افغانستان 

تی آنھا، من اجازه  از اين اظھار نظراحساسا-از اين فرصت طاليی استفاده کرده موضوع پشتونستان را يکطرفه کند

  :خواسته چنين اظھارکردم 

ھرگاه (ودنبايد فراموش کرد که پاکستان يک کشور مسلمان و حريف آن ھندوستان است و افغانستان با اين عمل خ"

، نه تنھا عنعنات ملی و باستانی خود را زير پا ميگذارد، عنعناتی که ھيچگاه حمله از پشت )باالی پاکستان حمله کند

عالوه با در گيری يک کشور مسلمان با يک کشور غير مسلمان در حقيقت به ر حريف مجاز نميداند، بلکه سر را ب

  " . کشور غير مسلمان اعانت مينمايدبه

ن موقع تفصيل بيشتر ميدھد، مينويسد آدرحاليکه از بحث ھا و تحرکات اراکين دولت افغانستان در) رشتيا( سيد قاسم 

 قبول شاه، صدراعظم و سايرين قرار گرفت و در چنان وقت مھمی که پاکستان از سوی که باالخره نظرياتش مورد

جالب اينست .  ور ايجاد نکردشرق با حريف بزرگی درگيری خونين داشت، افغانستان از اينسو مزاحمتی  به آن کش
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قيصر "  ، مينويسد که ن زمان سفير افغانستان در کراچی بوده استآکه در) اعتمادی(از قول نوراحمد)  رشتيا(که 

 از اينکه افغانستان در جنگ ھند و پاکستان بيطرفی خود را حفظ نمود، اظھار امتنان -معيين وزارت خارجۀ پاکستان

با )  اعتمادی(تان را فراموش نخواھد کرد، سپس نموده و اطمينان داده بودند که پاکستان اين ژست حکومت افغانس

. "  ان را از طرف او شنيده بوددر راولپندی مالقات  کرده و عين اطمين} انرييس جمھوروقت پاکست{ايوب خان 

  )٢۴٨-٢۴٧ صفحات - چاپ امريکا- خاطرات سياسی سيد قاسم رشتيا(

 خواھيم ديد که آيا پاکستانی ھا نيز کدام عنعنۀ جوانمردانه در برابر ھمسايۀ مسلمان خويش داشته اند که در ًبعدا

ستانی قدر آنھمه مروت و ھا  و ساير جنراالن پاک" ايوب"ھا و " قيصر" کار گيرند؟  آيا هھمچو روز ھای بد آنرا ب

را صادقانه بلند کرده "  کشوراسالمی"انستند؟ و آيا پاکستانيھا شعار جانب افغانستان را د" اسالمی و افغانی"مدارای 

  :ميگرديم به سر اصل موضوع استفادۀ سياسی و تبليغاتی کرده و ميکنند ؟  بر وءن ھميشه سآاند يا از

سردارمحمد داوود بعد از اين ھمه اقدامات و شکستھای روحی و سياسی و عدم توجه اياالت متحده به تقاضا ھای 

لويه "ميالدی ، ١٩۵۵، در زمستان  سال رسمی وی مبنی بر مساعدتھای مالی و نظامی آن کشوربه افغانستان

، برنامه ھای اقتصادی "  پشتونستان"کابل داير نموده طی آن، قضيۀ ر يا مجلس بزرگ شور و مشوره را د" جرگه

يعنی تصويب رسمی .  گرفت ن نتيجهآآينده و جلب مساعدتھای خارجی را مطرح نمود و آنطوريکه ميخواست از

ُت تام در اخذ کمک از ، تأييد برنامه ھای پنجسالۀ اقتصادی حکومت و حصول اختيارا" پشتونستان"معضلۀ 

زيرا مراجعات رسمی و د پلوماتيک داوود خان و اسالفش به اياالت متحدۀ امريکا " .  ری که ميسر شودھرکشو"

.  صورت اھانت آميزی از سوی مقامات آن کشور رد شده بوده غرض خريد سالح و يا حصول مساعدتھای مالی، ب

حاکم بود، " خاندان" اعضای ت ھای سياسی و دپلوماتيکاين عمل امريکايی ھا، اگر يکسو ناشی از عدم دراي

و " سيتو"ريتانيا و موجوديت پيمان نظامی درعين حال، تبلورتحرکات ھشيارانۀ پاکستانی ھا باالی امريکا و ب

نيز بود که پاکستان در آنھا عضويت حاصل کرده و منافع اياالت متحده را در اين گوشۀ آسيا حراست " سياتو"

  . ميکرد

خروشچف (بود که از زعمای شوروی ديروز " لويه جرگه"ب  تدوير و تصاويب ھمين   متعاقمحمد داوود خان  فقط

آنھا که سخت منتظر چنين فرصتی بودند، اين دعوت را .  عمل آورد تا از کابل ديدن نماينده دعوت ب) و بولگانين 

ن سال،  با ساير آه  درنگارند. ( م  وارد کابل شدند١٩۵۵خوشی پذيرفته  و به تاريخ شانزدھم ماه دسامبرسال ه ب

 ميدان ھوايی بگرام ، واقع در شمال کابل منتھی ميشد ، به استقبال    که بهه ایشاگردان ليسۀ نعمان  پروان در جاد

  ) مھمانان روسی انتقال داده  شده بوديم 

 خروسچف سرمنشی حزب کمونيست و بولگانين صدراعظم شوروی آنزمان طی ديدار سه روزه از کابل، خالف

مقامات امريکايی، وعدۀ مساعدت ھای گستردۀ مالی و تخنيکی و سھمگيری ھمه جانبه در بخش تطبيق پالن ھای 

سکو شتر از پيش دلگرم  و متمايل به مھمچنان ، برای آنکه داوود خان را بي.  پنجسالۀ حکومت افغانستان را دادند

ل به حکومت  وی سپردند و بورسھای تحصيلی صورت عاجه بسازند، يک کريدت وجه يکصد مليون دالر را نيز ب

  . خصوص در بخشھای نظامی و تخنيکی پذيرفتند ه زيادی را برای جوانان افغان درشوروی ، ب

گی غليظ سياسی ، تخنيکی و اقتصادی افغانستان به شوروی ديروز تأسفانه  سر آغاز وابستُاين سفر و اين کمک م

شايد داوود ، خود، چنين آرزويی را نداشت ، اماسياست .   ميھن ما گرديد بروبالنتيجه، تجاوزنظامی بعدی آن کشور 

ی را فراھم کرد شاھی چنين زمينه ا" خاندان"انه و نسنجيدۀ وی و ساير اعضای و عملکرد ھای خود بينانه، زورگوي
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قالل وآبروی سياسی و به دست نيامد، بلکه عاقبت ، مليونھا انسان وطن، است" پشتونستان"ه نام که نه تنھا چيزی ب

  . صورت وحشتناکی بر باد رفته ھست و بود مادی و معنوی ملت افغانستان ب

چون طی اين اثرسعی خواھد شدبيشتر ازھمه، اقدامات و سياستھا ی خانه خرابکن پاکستان عليه افغانستان ظرف 

ن،  آبنابر. ررسی گرفته شده است خصوص، در دو دھۀ اخير بررسی گردد که کمتر به به بيشتر از نيم قرن اخير و ب

شاھی در رابطه با روسھا، باالخره موجبات " خاندان"ايد گفت که اعمال و سياستھای آتیبه صورت بسيار فشرده ب

  :سيه روزی مردم افغانستان را بار آورد

 زعمای آن به ويژه ، داوود خان به" خاندان" اعضای سکو و اعتماد از حد فزون  نزديکی خارق العاده با م-- 

  . کشور

يا ) يو. آر.جی ( و  کميتۀ امنيت دولتی يعنی) کی جی بی(انگاری در برابر شبکۀ استخبارات   بی خبری يا سھل -- 

 ) ٣(سازمان جاسوسی نظامی شوروی 

" متخصص" و "  مشاور"  عدم کنترول و نظارت براعمال و حرکات ھزاران تن جاسوس شوروی که زير نام-- 

  . ميشدندوارد افغانستان

 روزی آنان نه و فعاليتھای شباء  عدم نظارت بر سفارت شوروی در کابل و عدم وضع محدوديت بر تعداد اعضا-- 

  .در داخل و خارج سفارت مذکور

ر نوع تحفه تلف، پذيرش ھمل، اغماض گرانه و اسارت بار با روسھا در ساحات مخ   عقد صد ھا قرار داد بی تأ-- 

ُصورت حساب شده برای سران مقتدردولتی و ساير صالحيتداران ملکی و نظامی ه ھا بو رشوه که از جانب روس
  . پيشکش ميگرديد

ی که از روی و استفاده از تسھيالت رفاھيو اراکين دولت به شو" خاندان"  سفر ھای متعدد تفريحی اعضای - -

  .طرف روسھا روی مقاصد خاص برای آنھا فراھم ميگرديد

روسی  در کليه امور مملکت اعم از اقتصادی ، سياسی ، فرھنگی و نظامی و حتا " رينمشاو"  دخالت دادن -- 

  ) ه نام سفارش يا تقاضاًظاھرا ب. (ُ در پست ھا و موقعيت ھای مھمتعيين و تقرر مامورين حکومتی

يا جلو خصوص به منظور تحصيالت نظامی و عدم کنترول و ه   فرستادن سيل آسای جوانان افغان به شوروی ، ب-- 

انجام ميگرفت و ) يو. آر. جی ( و ) بی . کی و جی ( ًگيری از مغز شويی آنان که دقيقا از طرف شبکۀ استخبارات 

  . عدم مراقبت اعمال آنانيکه از آنجا به وطن بر ميگشتند

ه صورت يکطرفه که ب" حزب دمو کراتيک خلق افغانستان"ه نام   عدم جلو گيری از تأسيس حزب روس پرور ب-- 

 تبليغاتی در مرکز و واليات کشور به راه –و در نبود قانون احزاب ايجاد گرديده و فعاليتھای گستردۀ سياسی 

  .  و رھبران آن شودءانداخت، بدون آنکه کسی مزاحم اعضا

در " پرچم"، به ويژه جناح . . . "تيک خلق حزب دموکرا"ران  دفاع و حمايت سردار محمد داوود خان از رھب-- 

  .ساليان درازطول 

ًبی که ظاھرا غرض ابراز حسن نظر . جی . به تاکتيکھای  کی " خاندان"  عدم توجه يا نارسايی اعضای -- 

ه ًجانب افغانی ، وقتا فوقت  به دولتمردان روسی در برابر دولتمردان افغانی و يا ايجاد سؤ ظن، دلھره و تشويش ب

  )۴. (کارگرفته ميشده ی بصورت ماھرانه ا

و گرم نگھداشتن اين ھنگامه در "پشتونستان"قامات روسی و ھندی پيرامون قضۀ ثير پذيری از دپلوماسی م  تأ-- 

  .صورت بيھوده و نا مؤثره طول چندين دھه ب
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روسی در کليه امو ر جز وتام ھای اردوی " متخصصين"و " مشاورين"عطای  اختيارات عام و تام برای   ا-- 

  .یافغانستان اعم از زمينی و ھواي

 سياسی در داخل و محروم نگھداشتن اوالد وطن از -   اعمال زور و فشار بر مردم، ايجاد فضای مختنق فکری-- 

  .آگاھی الزم سياسی و تصميم گيری در سرنوشت کشور

  . و اذھا ن مردم   مخفی نگھداشتن  مسايل مھم ملی و دولتی و مسايل منطقه يی و جھانی از انظار-- 

َ به جواسيس کشورھای بيگانه، به ويژه روسيه در دم و دستگاه دولتی و يا ناتوانی در   فرصت دادن عمدی--  

  . شناخت عناصر مذکور

گی با افراد و شخصيتھای دانا، دلير ، و طنپرست و به درد بخور و کشتن و به زندان افگندن  کين ورزی ھميش-- 

  . آنھا

 و بيشمار روسھا عليه مردم افغانستان تا کنون به اندازۀ سياست ھا، دسايس، تجاوز نظامی و جنايتھای تکان دھنده

 گرديده است که اگرازيکطرف تبلور ءصورت مستند از طرف محققين و نويسدگان داخلی و خارجی افشاه کافی و ب

روشھا و سياستھای ضد مردمی خانوادۀ نا در بود، از سوی ديگرناشی از مقاصد شوم و ضد بشری دولتمردان 

اکنون بھتر است جانب ديگر مسأله را اندک بشکافيم  تا اسباب و عوامل تراژيدی خونين . ده است روسی نيز بو

  .افغانستان ھمه جانبه بررسی شده باشد 

                                        ادامه دارد

  

  ياد داشت ھای فصل دوم

  

متر با ارگ سلطنتی ديروز و کاخ رياست جمھوری دريای کابل از وسط شھر ميگذرد و در يک قسمت، حدود پنجصد )  ١(

ت ، از طرف بعضی از ن جريان داشآن روز گار که آب نداشت و يا آب کمی درآدريای مذکور در. امروز نزديکی پيدا ميکند

زيرا ھزارھا نفری . مورد استفاده قرار گرفته وصحنۀ شرم آوری را به نمايش ميگذاشت " رفع قضای حاجت"عابرين غرض 

داخل شھر می آمدند، تسھيالت ديگری غرض رفع چنين مشکل  در نظر ه ه روزانه از اطراف شھر و جا ھای دورتر بک

  .  گرفته نشده بود

خصوص در ه آی ، ب. اس . ی از آنھا به نفع آیافراد کودتاچی  و فعاليتھای عده اھرگاه پالن کودتا ھای متذکره ، ترکيب )  ٢(

  . دست می آيده ود قرن بيستم بررسی شود، به روشنی سر نخ ب ھشتاد و ن–سالھای ھفتاد 

"  چکا"ه نام سی شوروی بآن شبکۀ جاسوقبل از.  ميالدی اساس گذاشته شد١٩۵۴بی درسال . جی . شبکۀ استخبارات کی ) ٣(

  . خوانده ميشد" دی . اف. کا. ان" نام ه او و پسانھا ب. پی . گی . او" ًو بعدا تحت عنوان 

ه نام  اختطاف يک چوپان افغانی از نواحی مرز دو کشور،  به راه اندازی تحقيقات و دوسيه سازی عليه وی بًمثال) ۴(

نيز اعمال ترور ھا در شھر کابل با . ن توأم با اعتراض ھای دپلوماتيک آامريکا و مطلع ساختن مقامات افغانی از" جاسوس"

  .  و افراد اطالعاتی سفارت شوروی در کابل. . . "حزب دموکراتيک" رھبران و اعضای استفاده از

  

 


