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 1۷/12/2۰1۹            : غوث جانبازجمع آوری و تتبع
 

 تقابل مسکو و اسالم آباد در افغانستان تاریخچۀ مختصر
 

این مناسبات از  نتأمین گردید. لیک 1۹48مناسبات دیپلوماتیک میان اتحاد شوروی و پاکستان به تأریخ اول می سال 
که به ضد اتحاد شوروی وقت ایجاد  را پیمان "سینتو" عضویت1۹55همان آغاز مملو از تشنج بود. پاکستان در سال 

 بودند.  کرهمتذ ایاالت متحدۀ امریکا، برتانیۀ کبیر، ترکیه، عراق و پاکستان مشمول پیمان، به دست آورد. گردیده بود
قوای  به متعلق  ”U-2 lockheed“نوع  اکتشافی در حریم فضائی اتحاد شوروی، طیارۀ 1۹6۰به تأریخ اول می 

 هک طیارۀ متذکره از میدان هوائیدافع هوای اتحاد شوروی سقوط داده شد.  امریکا توسط قوتهایئی ایاالت متحدۀ هوا
حکومت اتحاد شوروی نسبت واقعۀ پرواز نموده بود.  موقعیت دارد، در حاشیۀ شهر پیشاور )پایتخت پشتونخوا(

ورت تکرار همچو عملی، قوای مذکور احتجاج شدید خود را به پاکستان اعالم داشته و هُشدار داده بود که در ص
 قرار میدهد.  مانهوائی شوروی پایگاه هوائی نظامی پاکستان را مورد بمبارد

میان هند و پاکستان نیز به  1۹۷1و  1۹6۷ ، 1۹48-1۹4۷گهای سالهای مناسبات مسکو و اسالم آباد از بابت جن
 اتحاد شوروی از هندوستان جانبداری نمود.  1۹۷1پیچیدگی گرایدند. در این جنگها، و بطور خاص در جنگ 

، هیلیکوپترهای  21 –میان اتحاد شوروی و هند قرارداد صدور طیاره های جت شکاری نوع میگ  1۹64در سال 
 به امضاء رسید.  PT-76نوع  و تانک های شنا آور 4-نوع می 
آغاز  ، در هندبا الیسانس )مجوز( که مسکو به دهلی داده بود MIG-21تولید طیاره های جت نوع  1۹۷۰در سال  

 گردید. 
در مناطق صعب العبور صورت گرفتند، عامل فیصله کن برای  1۹۷1ها در جنگ های سال  از آنجائیکه نبرد

های ترانسپورتی  ساخت شوروی، هیلیکوپتر PT-76پیروزی قوای هندی را تحرک باالی که از برکت تانکهای نوع 
افزون بر بود، به دست آمد.  )ساخت شوروی( تأمین گردیده MIG-21 )ساخت شوروی( و همچنان طیاره های نوع 

به کشتی های  1۹۷1و در سال  اردوی هند سهم خود را اداء نموده آن، قوای بحری اتحاد شوروی نیز در پیروزی
 جنگی برتانوی و امریکائی اجازه نداد تا در مناقشه به طرفداری از پاکستان داخل معرکه گردند. 

 تحاد شوروی بود، منحیث رئیس جمهور پاکستان تعیین گردید. لوژیک اضیاء الحق که مخالف ایدیا 1۹۷8سالدر 
به  "کمک"قوای نظانمی اش را داخل افغانستان نمود. پاکستان از همان زمان به بذل  1۹۷۹اتحاد شوروی در سال 

ز یک دهه ا آغاز نمود. تهاجم شوروی بر افغانستان، پاکستان را عمالً دست کم طی اپوزیسیون "جهادی" افغانستان
 با اتحاد شوروی ساخت.  نیابتی )و نه تنها( داخل جنگ 1۹8۹الی  1۹۷۹

منحیث رهبران به اصطالح  را گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربانی مقامات پاکستانی در دورۀ مورد بحث،
علیم، ه و به تندگی دادومت پاکستان به هردوی این شخص پناه. حکبه رسمیت شناختند "اپوزیسیون جهادی افغانی"

تربیه و آموزش طرفداران آنها در کمپ های نظامی و استخباراتی آنکشور تحت نظر مربیهای پاکستانی پرداختند. 
 می نامیدند.  "اپوزیسیون جهادی افغانستان"در آن ایام، به نام مرکز )پایتخت(  را شهر پیشاور
. تعداد ندنظامی برای جنگجویان فعالیت می نمودمرکز و کمپ تعلیم و آموزش  11۷، "خط دیورند"در آنسوی 

فارغین  دنفر تقرب می نمود، و تعدا 15۰۰۰اضافه از  به همزماِن کسانیکه در این مراکز و کمپها آموزش میدیدند
آموزش حربی را مستقیماً در قطعات نظامی و مراکز  جهادیها""تن میرسید. در برخی موارد  3۰۰۰آن همه ساله به 

ای آغاز : تکتیک، آمادگی بری تعلیمات متذکره عبارت بودند ازامین اساسمضدوی پاکستان فرامیگرفتند. تعلیمی ار
جنگ، استعمال تسلیحات مختلف النوع، نبرد تن به تن وغیره. در پایان معیاد آموزش، نتایج به دست آمده برشمرده 

 نظامی تثبیت میگردید.  تحت نظارت مربیان امریکائی و پاکستانی سطح آمادگیهای و می شد،
های افغانی بازی می نمود. به طور مثال،  دهی تسلیحات و تجهیزات به جهادیپاکستان نقش بزرگی را در تحویل

گردیده بود. خط  لقطار اسلحه و مهمات جنگی ارسا 3۷84افغانستان  عنوانی 1۹8۹الی  1۹84صرف از سال 
امریکا به پاکستان  "سی آی ای" تجهیزات و مهمات به مصرف السیر این اکماالت قرار ذیل بود: نخست سالح،
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کوتها  آنرا در سالح متذکره را تسلیم می شد وسالح و مهمات و تجهیزات  "یآآی اس  ، ". به تعقیب آنندمیرسید
 ،ی افغان که عمدتأ در حاشیه های شهر پیشاور مستقر بودندآنرا به دسته های مسلح جهادیها ، سپسهساخت جابجا

جنگ های ماینی به ضد قوای حکومتی افغان و شوروی نیز سهم چشمگیری  دند. پاکستان در قسمت پیش بردمیرسان
 داشته است. 

اتحاد شوروی به اسارت  دوی حکومت افغانستان ونظامیان اردر آنسوی "خط دیورند" در منطقه ای "بده بیره" 
 تن منسوب اردوی افغانستان در محبس 4۰ظامی شوروی و ن 14عیسوی،  1۹85اپریل  26درآمده بودند. به تاریخ 

 افغان و نظامیان پاکستانی از بین رفتند جهادی 2۰۰"بده بیره" به عنوان اعتراض دست به قیام زدند، که در نتیجۀ آن 
عسکر قول اردوی نمبر یازده ای اردوی پاکستان  63افسر و  28کومت پاکستان، حمنسوب رسمی  ۹)از آن جمله 

 مربی امریکائی(.  6مچنان و ه
  رخ می دادند.  نیز عالوه بر آن، جنگ های متفرق گاه و بیگاه میان قطعاِت منظم شوروی و پاکستانی

 تن را از بین بردند.  3۰کوماندوهای شوروی دسته ای از قوای خاص پاکستانی متشکل از  1۹8۰در ماه اگست 
نظامی پاکستانی را که یونیفورم نظامیان افغان را به  45شوروی  بی" کی جی"قوای خاص  1۹82جون  ۷به تأریخ 

 تن نموده بودند، از بین بردند. 
کوماندوی پراشوتی اردوی  345میان تولی نهم کندک مستقل نمبر  1۹88جنوری  8 -۷در نتیجۀ جنگ که بین 

 . شد صدها پاکستانی منجر به قتلشوروی و کندک خاص "چنگ هاتوال" رخ داد که 
ملیات قوای خاص شوروی اغلباً ع بادلۀ شلیک های توپخانه نیز وقتاً فوقتأ میان نظامیان دو کشور بوقوع می پیوست.ت

 مخفی را در مناطق آنسوی "خط دیورند" نیز به راه میانداختند. 
معاون ، "دگروال الکساندر روتسکوی"طیارۀ حامل  1۹88اگست  4باری حین یکی از نبردهای هوائی به تاریخ 

تانی سقوط داده شد، و موصوف با استفاده از پراشوت در آیندۀ رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط نظامیان پاکس
 با پاکستانیها شخص "الکساندر روتسکوی"آمد. از جانب روسیه مذاکرات را به خاطر رهائی  آنسوی خط دیورند فرود

پیش می برد. بزودی،  "کی جی بی"" )کشف خارجی( ، رئیس عمومی "ریاست اول"الکساندر کریوچکوف"جنرال 
را در اسالم آباد با یک تن از مخبرین پاکستانی که در مسکو  "الکساندر روتسکوی" 1۹88اگست  2۰به تأریخ 

 دستگیر شده بود، معاوضه نمودند. 
  را به هند صادر ختلف النوع نظامیتسلیحات و تخنیک م طی سالیان متمادی قابل یاد آوری است که اتحاد شوروی

اردوی هند پاکستان را در جنگ "سیاچین" در  باعث شدند تا 24 –می نمود. به طور مثال، هیلیکوپترهای نوع می 
 شکست دهد.  1۹8۷سال 

در کنار جنگ های گرم، شبکه های استخباراتی حکومت افغانستان و اتحاد شوروی از یک طرف و پاکستان از 
 را به ضد مرکز خاص آشوبگر و خرابکار" آی اس آی" بودند. ادارۀ  مبارزه با همدیگرب دیگر به شدت درگیر جان

 تحت پوششهای مختلف را دسته های اجنتوریاین نهاد آشوبگر  بود. ایجاد نمودهقوای حکومتی افغان و اتحاد شوروی 
 62وسی اتحاد شوروی . طی سالیان جنگ صرف توسط منسوبین ادارۀ ضد جاسبه داخل افغانستان اعزام میداشت

و  تانپاکس" آی اس آی "مأمورین  دستگیر شدگان رااکثر  را دستگیر نمودند. اجنت شبکه های استخباراتی خارجی
 تشکیل میداد.  آموزش دیده بودند، "ی" آی اس آتوسطباز هم  تنظیمهای جهادی که مربوط هایاجنت آنها را تن ۹15

تن از مقامات پاکستانی و دسته ای  28که ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان، و برخی منابع هکذاء تأکید می نمایند 
 ایاالت متحدۀ امریکا، به شمول یک جنرال امریکائی را به احتمال قوی  از کارمندان ادارۀ استخباراتی وزارت دفاع

. برخی از آگاهان امور و استخبارات بین برده باشد اتحاد شوروی از "کی جی بی"نیز  1۹88اگست  1۷تأریخ  به
معاوضۀ  هائی ور واقعۀ "بده بیره" پیوند میدهند. بابت از "کی جی بی"پاکستان این عملیات را مستقیمأ با انتقام گیری 

 نیز برخاسته از عکس العمل قاطعانۀ شورویها میدانند.  را "الکساندر روتسکوی"فوری 
را در تبلیغات ضد حکومت افغانستان و اتحاد شوروی بازی می نمود. در  نقش کلیدی و مهم در آن زمان پاکستان

تان" پاکس بی سی"، "صدائی امریکا"، "رادیو ستیشن رادیو، به شمول "صدای افغانستان"، "بی 8آنسوی خط دیورند 
"مجاهد"، "پیام : "الشهادت"، و مجله به نشر میرسید. از آنجملهروزنامه  ۷۰فعالیت می نمودند. همه روزه بیش از 

 افغانستان"، "شهید" وغیره. 
 

 ایانپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

