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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع غربی

  

  در راه اهللا و يا در راه ملت
  

  اردوی پاکستان از طرف اسالميست ها به مبارزه دعوت می شود
  

قوای نظامی پاکستان يک اردوی مسلکی است که تاحال به حيث حامی وحدت ملی در برابر دشمن خارجی، هند، 
زير بيرق  دشمن داخلی بجنگد که مانند خودش يک بار اول بايد در برابراکنون برای. رول خود را بازی کرده است

  .درين مبارزه تا حال جنرال مشرف کمتر موفقيت داشته است. اسالم قرار دارد
  

   نومبر۶دهلی 
که با آن پرويز مشرف روز شنبه قانون اساسی را به تعليق کشانيد با اين کلمات خاتمه " فرمان موقت قانون اساسی"

  " .من، جنرال پرويز مشرف، قوماندان اعلی اردو: "يابدمی 
، در چوکات قانون اساسی، حالت اضطرار را اعالم به حيث رئيس جمهورمشرف بکلی اين صالحيت را داشت تا 

 تذکر رتبۀ نظامی بايد تفهيم نمايد. اينکه او اين کار را نکرد، نشانۀ آنست که او قانون جنگ را اعالم کرده است .نمايد
بدون شک مشرف . اگر راستی اردو با او باشد، ماهای آينده شاهد آن خواهد بود. که او پشتی بانی اردو را باخود دارد

. اين اقدام  را با عواقب سنگين آن همرای رهبری اردو بميان گذاشته و از پشتی بانی آن اطمينان حاصل نموده است
 باهند و د کليدی در اردو، قوماندانی قطعات خاص به امتداد سرحاو همچنان احساس اطمينان می کند که پوزيشن های

 که به حيث محافظ پای تخت کنترول را در دست دارد، با اشخاص طرف اعتماد گارد هوائی و زمينی در راولپندی
  .اداره می شوند

  

  حامی استقالل
در . ودن مطلق به اشتباه نمی گيردولی يک اردوی مسلکی مانند قوای نظامی پاکستان، دسپلين نظامی را با مطيع ب

 نظامی نبايد تاريخ پاکستان تکرارًا کود تا ها صورت گرفته است، اما اردو هميشه نگران آن بوده که حکمفرمايان
کشته شدن م و بعداز ١٩٧١ دست دادن پاکستان شرقی در سال ، ازبعد ازاردو . می شدند) کل اختيار(مطلق العنان 

قوماندان اردو . رد، به قشله های خود مراجعت کردذ  سال از آن می گ١۶ۀ فضائی، که ضياء الحق در يک حادث
 حمايت دستگاه دولت وعاليق آن به حيث يک کل .م ، از طرف خود اردو برطرف گرديد١٩٧١جنرال يحی خان 

 بود، اردوی پاکستان همزمان هميشه هوشدار. لحه نبوداسقدرت  عمليک صرف  هيچگاه  وهميشه در نظربوده
اکثريت م از طرف ١٩٩٩ در سال مشرفکودتای . مشروعيت خود را به حيث حامی وحدت ملی و استقالل حفظ نمايد

  حتی طبقۀ عامۀ ديمو کرات، اردو را ضامن بهتر حمايه يی دستگاه دولت می دانست نسبت،آن زمان. اسقبال گرديد
  . بوددر فساد اداری غرقکه  نواز شريف  حکومتبه 

احاطه کرد " پاد شاهی"او خود را با يک حزب . ريدت اين استقبال را در سال های اخير بکلی از دست دادکمشرف 
بر عالوه او پارلمان و قضارا به منفعت . که ريکارد همه حکومت های ُپر از فساد ديمو کراسی گذشته را شکستاند

از همه بيشتر عدم لياقت مشرف در . ساخت و شهرت اردو را لکه دار عاليق قدرت مورد سوء استفاده قرار داد
ها جهاديست ها را به حيث گوت های شطرنج در به قدرت کسب کردن سالاو . برخورد با طالبان جلب نظر می کند
نفوذ القاعده، اين ها اکنون، با .  وسيلۀ فشار در برابر امريکا، مورد استفاده قرار دادمنطقوی در افغانستان و کشمير و

  .اين بازی را درک کرده، جنرال و هم چنان اردويش را به حيث دشمن اسالم اعالم کردند
  

  قطعات که مورال را از دست داده اند
اين َپندی . باشد" اهللابرای "بلکه صرف " خدا و کشوربرای " مشکل بی مثال است که شعارش نه ،برای يک دستگاه

اسالمی  ،مذهب نسبت به ملت جای بلندتر دارد که در آن رتب پايان اردو،  دراست از زمان جنرال ضياءالحق که
امريکای بی "اين شعاری است که طالبان نيز از خود و مشروع می دانند، زيرا در برابر .  کرد ترويج میشدن را

 مبارزين اسالم به  برای يک عسکر ساده که بايد زير اين بيرق به مقابل سرگيچی.می جنگند و نه در پهلوی آن" خدا
ازدياد تلفات در قطار قوای نظامی نشانۀ از آن به . فير گوله دست بزند، در دوسال اخير هميشه آشکارا فاش می گردد

وخيم تر از آن شمار .  چشمگير است،" عسکر٣ دشمن ۵" خاصتًا تناسب تلفات اردو و دشمن، در هر .شمار می رود
 به مقابل مليشياهای واعظ اردو درۀ صوات، جائيکه يک هفته قبل عملياتدر . تسليم شوندگان و بنديان جنگيست

 عسکر و پوليس، اکثر آنها قبل از اينکه به جنگ آغاز کرده باشند، گرفتار ١۵٠فضل اهللا، شروع شد،  موالنا ،محلی
ماه اکتوبر بدون اين ها در شروع .  عسکر و افسر را آزاد کردند٢١١به روز يک شنبه طالبان در وزيرستان . گرديد
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در مالی ، دمشرف اين قطعات را که از رگيمنت خودش آمده بودن. اينکه يک فير هم کرده باشند، تسليم گرديده بودند
 ١١ شمار فراريان از خدمت عسکری که در هفتۀ ،نظر به استخبارات هند. عام غير مسلکی دانسته و سرزنش کرد

  .ازدياد يافته است نفر می رسيد، شديدًا ١۶٠ اکتوبر به ١۶الی 
  
  
  
  
  

  .قطعات خاص نظامی حين رسمگذشت در اسالم آباد

  
  

  درز های اتنيکی و مذهبی
 از خود مغرور است، اين انکشاف قابل انديشه پنداشته می شود و نه تنها شبَه  ت به موجوديبرای يک اردو که

در قطار های رتب . افسراندر عسکر بودن و رتب پايان تعليمات ناقص توليد می کند بلکه شاهد درز های می باشد 
در وضع جاری اتکا به .  عالقه به تغير وضع جاری نشان داده نمی شود،باال که از نظر مادی وضع بهتر دارند

ولی در قطارهای رتب پايان که دربين شان در . ارسال اسلحه که به آن پيوست است، شامل استندامريکا، عوايد و 
 شمار زيادی از عساکر که در ايالت شمال غرب گماشته -يکی هم وجود دارد پيوند های اتن،پهلوی پيوندهای مذهبی

  . طرفداری از اتحاد با قوماندانان بيشتر زيرسؤال می رود-شده اند، خود از قبايل پشتون می باشند
دور از تعجب نخواهد بود اگردر  .، موازنه کندرا، بودن آمر بزرگ  خودرهبری ارودو در روشنی منفعتممکن 
، رابطه با متعلقين  سه از چهار سوء قصد به جان مشرفدر. رهای پايان افسران پالن های کودتا در چرخش باشدقطا

رف معاونش برطرف و تحت نظارت گرفته شده اطالعيه روز دوشنبه مبنی براينکه مشرف از ط. اردو کشف گرديد
 قابل درک ۀدوران می افتند که تا اندازاما آوازه ها وقتی ب.   باشد به وی ممکن يک آوزۀ از عدم نيک انديشی،است
  .باشند

  
  پايان


