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  پيکار پامير

٢٨.٠١.١٠  

  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  :به ادامۀ گذشته

  
 :نخستين جرقۀ اختالف ميان افغانستان و پاکستان

 داخلی برای ًالف ميان دو کشور وقتی بروز کرد که جانب افغانی، تقاضای صرفا خود مختارینخستين جرقۀ اخت

ھرچند اين تقاضا به ھيچصورت معنی . عمل آورده را از مقامات دولتی پاکستان ب" ديورند"پشتونھای آنسوی خط 

 از طرف دولت پاکستان تقاضای استرداد خاکھای غصب شدۀ مردم افغانستان را افاده نميکرد و پذيرش آن اگر

صورت ميگرفت، عاقالنه تلقی شده و از رھگذر دپلوماتيک و نيز سياسی به نفع آن کشور می انجاميد، ولی از 

عليه افغانستان ادامه می يافت، بنابران، " بايد"بلی، دشمنی ھای تاريخی استعمار اساس  توضيحات قه آنجاييکه ب

ارانۀ دولتمردان افغانستان را با جديت رد کردند و بعد ھا حتا ادغام کامل مقامات پاکستانی اين تقاضای محافظه ک

اين پيشآمد و تصاميم دولت پاکستان .  نيزاعالم نمودند" One Unitون يونت "ه نام مناطق مذکوربه پاکستان را ب

.   سازمان رأی بدھدنآًموجب شد که بعدا نمايندۀ دايمی افغانستان در سازمان ملل متحد، عليه عضويت پاکستان در

اين حرکت سياسی دولت افغانستان و ساير تالشھای بعدی آن ، بار ديگرمايۀ خشم و کين رھبران پاکستانی گرديده 

ه ھمين سلسله، حکومت ب. آنان را بيشتر از پيش به عناد ورزی و خرابکاری عليه مردم افغانستان مصمم گردانيد

را مستحکمترنمود، قوای مليشه را که از ابتکارات استعمار انگليس ھای عسکری در سرحدات " تھانه"پاکستان 

درنواحی سرحد بود، بيشتر از پيش تقويه کرد، رھبران قبايل پشتون و بلوچ را با کمترين فعاليت آزاديخواھانۀ شان 

افغانستان به دستگير و زندانی نمود، فعاليتھای جاسوسی و تحريکات نظامی را در ميان قبايل و نواحی جنوب شرقی 

راه انداخت، موانع و محدوديت ھای ترانزيتی برای حمل ونقل امتعه و اموال صادراتی ووارداتی جانب افغانی 
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سيد قاسم رشتيا درخاطرات خود :  خاک افغانستان گرديده مرتکب تجاوزات  زمينی و ھوايی ب وضع کرد و حتا

  :مينويسد 

" ُمغلگی" کشور امر و نھی ميکردند، قريۀ نآن انگليس که ھنوز درميالدی، به اثر مشورۀ مشاوري١٩۴٩درسال " 

  ."ًداخل خاک افغانستان را شديدا بمباران کردند که در نتيجۀ آن تعداد سی و دو نفر از اھالی قريه به ھالکت رسيدند 

پاکستان از طرف ) باجور(و ) ُکنر(د ھای نظامی در منطقۀ  ميالدی تحريکات و بر خور١٩۶١درماه می سال "

نيز ) ُکنر(صورت گرفت که مليشه ھای مسلح آن کشور عالوه از کشتار حدود پنجصد تن افغان، تا کنارۀ دريای 

  ".انی به موضع اولی خويش بر گشتندًوارد خاک افغانستان شدند تا بعدا در نتيجۀ مذاکره و کوشش ھای جانب افغ

ُمرغی غندی" ميالدی، ١٩۶٠درسال "  ان است، اشغال مسلحانه نموده و حد و ملکيت افغانسترا که باالی سر" ُ

خاطرموقف ه ميالدی و آنھم ب١٩۶۵عسکری در آنجا بنا نمود تا آنکه بعد از جنگ ھند و پاکستان درسال" تھانه"

  ".تان به جانب افغانستان مسترد شدبيطرفی افغانستان در قبال اين جنگ، گويا روی حسن نيت جانب پاکس

بعضی پارچه : " ... مينويسد" ُمغلگی" شتيا  بازھم در خاطرات سياسی خويش در بارۀ حادثۀ مرحوم سيد قاسم ر

بم ھای مذکور . و عکسھای آن در مطبوعات نشر گرديد در کابل ھم نمايش داده شد ًھای بم ھای پاکستانی متعاقبا

  . . . "ن وجود نداشت آساخت انگليس بود که در افغانستان مثل 

  )۶٨ صفحۀ - خاطرات سياسی سيد قاسم رشتيا                                                (              

ھرچند ، در مواقع مختلف، مسافرتھای متقابلۀ دولتمردان ھردو کشوربه افغانستان و پاکستان صورت گرفت، ولی 

مريکا ودوستان غربی آن مطمئن بود و از آنجايی که جانب پاکستان از ناحيۀ حمايت ھای انگلستان ، اياالت متحدۀ ا

تحريک و تشويق ميشد، ديدارھا و " پشتونستان"د و شوروی غرض سختگيری درمسألۀ دولت افغانستان از سوی ھن

بخشی از ديدار ھا و مسافرتھای دولتمردان دو کشور .  مذاکرات جانبين اثری در راه حل مشکل مورد نظر نداشت

  : ه از اينقرار بود در دوران سلطنت محمد ظاھر شا

وزير معارف وقت به شھر کراچی و مذاکره با محمد علی جناح نخستين ) تورويانا( مسافرت نجيب هللا  

  . ميالدی١٩۴٧رھبر پاکستان در ماه نوامبر سال 

) سھروردی(مسافرت سردار محمد نعيم به شھر کراچی و مذاکره با سکندرميرزا رييس جمھور و  

 . ميالدی١٩۵۴اه سپتامبرصدراعظم پاکستان در م

با زعمای پاکستانی  د صدراعظم وقت افغانستان به پاکستان و ديدار و گفت و گوومسافرت سردارمحمد داو 

 . ميالدی١٩۵۶درماه نوامبرسال 

 . ميالدی١٩۵٨مسافرت محمد ظاھرشاه به پاکستان در ما ه فبروری سال  

 . ميالدی١٩۶٠سال مسافرت  سردار محمد نعيم به پاکستان در ماه جنوری  

 . ميالدی١٩۶٨مسافرت محمد ظاھر شاه به پاکستان در ماه فبروری سال  

 ١٩۵۶ھمچنان ، مسافرت سکندرميرزا رييس جمھور وقت پاکستان به کابل از ھفتم تا يازدھم ماه آگست سال 

 .ميالدی

  . ميالدی١٩۵٧کابل در ماه جون سال ه صدراعظم وقت پاکستان ب) سھروردی( مسافرت  

 ١٩۶۴کابل در اول ماه جوالی سال ه مسافرت کوتاه مدت جنرال محمد ايوب خان رييس جمھور پاکستان ب 

  .ميالدی

  . ميالدی١٩٧٢کابل در ماه جنوری سال ه لفقار علی بوتو صدراعظم وقت پاکستان بامسافرت  ذو 
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  :تحوالت نظامی در پاکستان 

ِ غربی خويش از در تخاصم پيش آمده و آنان را دشمنان اصلی - حکومت پاکستان که با دو ھمسايۀ شرقی
پاکستان می پنداشت ، از ھمان نخستين مرحلۀ زايش و پيدايش خود، در صدد تقويه و تکامل نيروی نظامی 

ت و از جانب ديگر، چون از يکطرف اتحاد شوروی آنروز با ھندوستان روابط گرم و حسنه داش. خويش بود

 نظامی عليه شوروی و تعيين اھداف جھانی درشرق ميانه و اطراف - اياالت متحده روی ملحوظات سياسی

خليچ فارس، در اين بخش آسيا به متحد خوب و پايگاه ھای نظامی نياز داشت ، بنابران، حکومت پاکستان، 

نمود و اين روابط تا سرحد شموليت در پيمان  نظامی و اقتصادی خود را با آن کشور گرم تر –روابط سياسی 

  . ھای مشترک نظامی با امريکا پيش رفت

دالس "را که توسط  ) سيتو( ميالدی عضويت پيمان نظامی ١٩۵٣دولتمردان پاکستان برای نخستين بار در سال 

ُخش کمکھای و در ھمين سال، نخستين ب وزير امورخارجۀ اياالت متحده تأسيس شد، حاصل نمود"  جان فاستر

حيث صدراعظم ه ًاين ، دقيقا ھمان سالی است که محمد داوود ب. نظامی امريکا برای پاکستان مواصلت کرد

ن زمان مغايرمنافع ملی و امنيت آُحکومت افغانستان، اعطای اين کمک ھای نظامی را در. افغانستان مقرر شد

ء نمود که به منظور حفظ بالنس قواء ھا تقاضاارضی خود دانسته ضمن اعتراض عليه مقامات امريکايی، از آن

ی فی ُ، بايد به افغانستان نيز چنان کمکھا صورت بگيرد، ولی مقامات امريکايی که از اختالفات سياسدر منطقه

آگاھی داشتند، اين تقاضای جانب افغانستان را بار ديگر با غرور و " پشتونستان"مابين دو کشور باالی قضيۀ 

، حتا تا مرز شکستاندن اياالت متحده در برابر افغانستاناين غرور و بی اعتنايی جانب . ندردبی اعتنايی رد ک

وزير امور )  دالس( ًمثال ، . نزاکت ھای دپلوماتيک از سوی وزارت امور خارجۀ آن کشورنيز پيشر رفت 

ن آمی کشور درخارجۀ امريکا، کاپی يادداشت حکومت افغانستان و ليست ضميمۀ آنرا که ضرورت ھای نظا

، ر پاکستان در واشنگتن سپرد تا ویسفي" امجدعلی خان" تمام موازين دپلوماتيک ، برای درج شده بود، خالف

  . آنرا به حکومت متبوع خويش برساند

ه پاکستانی ھا که تسھيالت نظامی در کراچی و کويته برای اياالت متحده فراھم کرده بودند، تا توانستند ب

درحاليکه از . عمل آوردنده انه از مساعدتھای مالی و نظامی امريکاييھا استفاده بصورت بسيار ماھر

مزيد بر آن،  پاکستانی ھا، انواع . ھمکاريھای نظامی و مشورتی بريتانيا نيز ھميشه بر خوردار بوده و ھستند

 ايالت بلوچستان که ًمثال، شھر کويته مرکز. مناسبات نظامی با ساير کشور ھای غربی و عربی بر قرار نمودند

ن آدر دوران حکمروايی انگليسھا در شبه قارۀ ھند از زمرۀ مراکزعمده و مھم نظامی بود، پاکستانی ھا  در

ستراليا، کانادا، اجمله،   دانشگاه  ارکان حرب را نيز  تأسيس کردند که افسران نظامی کشور ھای مختلف ، من

ھمچنان، پاکستان . ن تحصيالت عالی نظامی می بينندآرس دربريتانيا، مصر ، اردن وشيخ نشينھای خليچ فا

اساس توافقنامه ھای جداگانه با بعضی از کشور ھای عربی و ه عساکر و افسران حقوق بگير زيادی را ب

افريقايی، به آن کشورھا ميفرستند که با اينکار، از يکطرف اسعار کافی خارجی را به کشور سرازير مينمايند و 

، تجارب نظامی ، فنون جنگی ، سالح ھای متنوع و روابط متقابلۀ کشور ھای مورد نظر سود از سوی ديگر

َفراوان می برند درعين زمان حکومت پاکستان، روی ملحوظات خاص منطقه يی و با در نظر داشت منافع و .  َ

)  شوروی- ستان افغان- ھند(از موج فشارھای سنگين سه جانبه  دفاعی اش و نيز برای آنکه –مقاصد سياسی 

ًبرشانه ھايش بکاھد، مناسبات دوستانۀ عمرانی ، فرھنگی، اقتصادی و قسما نظامی با دولت چين توده يی 

چين ھم که از يکطرف با ھند و شوروی روابط خصمانه داشت و با افغانستان . درشمال آن کشوربر قرار نمود
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گر، ، مناسبات چندان گرمی نداشت و از سوی ديسلطنتی" خاندان" سياست ھای محتاطانه و گريزندۀ نيز بنابر

ًآنھا تقريبا در يک انزوای دردناک سياسی گير )  شوروی و اقمار–اياالت متحده (به اثر فشار ھای چند گانۀ  

کرده بود؛ علی رغم آنکه پاکستان عضو پيمان ھای نظامی با امريکا بود، داشتن مناسبات حسنۀ فعال با پاکستان 

  . ميدانسترا غنيمت خوبی

قبل از آنکه اين بحث را به پايان بريم ،  اسامی زعمای پاکستان از زمان تشکيل آن کشور تا امروز و ھمچنان ،  

 ھوايی و بحری ارتش پاکستان را که –يا فرماندھان نيروی مشترک زمينی ) Chief of Staff( لوی درستيز 

  : درج ميکنيم ن کشور اند ، در اينجا آدر واقع، قدرتمندان اصلی در

  :زعمای پاکستان ) الف 

  )قائد اعظم ( محمد علی جناح 

  خواجه ناظم الدين

  َملک غالم محمد

  جنرال سکندر ميرزا

  مارشال محمد ايوب 

  جنرال محمد يحيی 

  لفقار علی بوتواذو

  چوھدری فضل الھی 

  الحقاءجنرال ضي

  غالم اسحاق خان

  وسيم سجاد

   فاروق لغاری

  محمد رفيق طرار

  )لفقار علی بوتوادخترذو( ظير بوتو بی ن

  نواز شريف

  جنرال پرويز مشرف

  )شوھربينظير بوتو( آصف علی زرداری 

  :لوی درستيزھا )  ب

  جنرال سکندرميرزا

  مارشال محمد ايوب خان

  جنرال محمد يحيی

  جنرال عبدالحميد

  جنرال گل حسن 

  جنرال تيکه خان

   الحقياءجنرال ض

  جنرال ميرزا اسلم بيگ
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  پرويز مشرفجنرال 

  جنرال آصف نواز

  ړجنرال عبدالوحيد کاک

  . جنرال جھانگير کرامت

                      ادامه دارد

 


