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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١ اول جوالی

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

٣ 
  !سيا انگلينھا و پشتو یپشتونستان بھانه  برا

سھا خواست تا اجازه يدولت وقت افغانستان از انگل  سرحد،یت از پشتونھاي بر حمایسھا مبتنيتوجه به تالش انگل با

  ! سرحد، خود سرنوشت شان را  انتخاب كنندیبدھند كه پشتونھا

  : باشد نوشت یاست دراز مدت مي از سی كه ناشیسھا به دولت افغانستان جواب قاطعياما انگل

  .د در امور كشور پاكستان مداخله كندي، افغانستان  نبا١٩٢١ ۀاھدبا استناد به مع

 ۀ راجۀليوسه ر بيد طرح كشمي پشتونستان حساب شده عمل گردۀلأ و مسل پاكستانيكه ھمزمان با تشكيگريمطلب د

  ! مه ھندوستان نمودير را ضميت بود كه كشمي آن والیھندو

 و یشگيگاه ھميعنوان  پاه  پاكستان بینستان و ھندوستان  در دو سور را در كنار افغايسھا،  پشتونستان و كشميانگل

 كامالً حساب شده اش را در دراز مدت یتا برنامه ھا! راث گذاشتيمثابه درد سر منطقه مه باب الورود خود ب

  !  دياعمال نما

ك كشور ي عنوان  پاكستان از ھند بهیجون و جداساز ٣س در رابطه  با طرح ي دراز مدت انگلی ھایپالن گذار

 متناسب به شناخت و تجربه ی درونی پشتونستان  گره خورده به ساختارھاۀلأر و مسي كشمی و ھكذا جداسازیاسالم

ق از سر سپردگان و فادار به خودشان در ھند و پاكستان  و افغانستان ي و شناخت دقی طوالنۀسھا، ماحصل سابقيانگل

  ! باشد یم

مه كرد و  پشتونستان را به عنوان يت به ھندوستان ضمي آن والی افراطی ھندویجه ھاله رايوسه ر را بي كشمءً  بنا

    ! زير سؤال بردشه  بحران ساز تو سط خان عبدالغفار خان و برادرش ي ھمۀنقط

  : به نھرو نامه نوشت١٩٤٧ ی جوال٢خيتا آنجا كه داكتر خان برادر عبدالغفار خان به تار
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را در يز! خواستند یسھا ميكه انگليزيقاً چي دق)١()ميوندي پیكه ھرگز به افغانستان نمم يدھ ینان ميما به شما اطم(

  !دي گردیشتر ميسھا بھتر و بي حضور انگلینه براي آن زمۀجينت

 نامه از ی ط١٩٤٧ جون ١٣خ يمجدداً به تار. سھا پاسخ گرفته بودندينكه دولت افغانستان قبالً از انگليبا توجه به ا

سھا از ياما انگل. رنديم بگيورند اجازه بدھند كه خودشان تصمي آن طرف خط دی تا به پشتونھاس خواستيانگل

  !  افغانستان خواست كه در سرحد مداخله نكند

 نمودند كه ی درك میاسي سیايسھا با علم به قضايدھد كه انگل یاد داشته و نشان ميخ به ي تارۀب حافظي به ھر ترت

خصوص ھندوستان و مبارزات ه ت از مسلمانان جھان بيس ھا در حمايه انگلي علاثرات جھاد مقدس افغانستان

 ھم چون یاسي  احزاب سی اسالمیاسي سیت ھاين و ھكذا  فعاليد جمال الدي سی ضد استعمارۀ و روشن گرانیاسالم

  ! وار و نا ممكنست بس دشي از آن كاریريده گرفت كه جلوگي توان  نادیر مسلمان ھا را نه تنھا  نميك وسايمسلم ل

 درصدد ءً بنا! سر باشد امكان داردي آنھا ھم ممكن و ھم می كه  كنترل آن از راه دور برایك كشور اسالميل ياما تشك

 ی را كه مئیخصوص آنھاه ر بيورند و كشمي بزرگ اطراف دۀل موجود در منطقياستفاده از وجود اقوام و قبا

  ! شناختند بر آمدند

س ي شان در دانشگاه انگلۀ  و دست پروردی ساكن در بمبئی شش امامۀعيخود از مسلمانان ش جنا را، كه یمحمد عل

 ی به تن كردند و از حزب كنگره خارج و به رھبرید اعظمعك شبه لباس قايبود در مخالفت با جواھر لعل نھرو 

  ! ك انتخاب نمودنديمسلم ل

 یا چگونه و چرا محمد عليند و ي نمایدند و ھنوز ھم م نمویل و رھبري تمویگ را چگونه و چه كسانينكه مسلم لي ا

ت روشن وآشكار دارد قابل بحث و ينكه واقعين ايد در عيگ رسي مسلم لیجنا به عنوان قاعد اعظم پاكستان به رھبر

  ! با تفكر می باشدوأم  تی ھایبررس

سھا در رابطه با علم كردن يه، انگلنكيدانم و آن ا ی میاد آوريك مطلب را به عنوان ھشدار و زنگ خطر قابل يذكر 

  !  در كشور ما ھم كم ندارندديگرانا ي جنا و ی چون محمد علیافراد

 ھندوستان با دولت ۀ رابطۀنيد كه  زميرس ینظر مه  بیعيدند، طبيسھا از ھند خارج گردي انگلیدر ھر صورت وقت

  .ورند گرم و فعال گرددي خط دۀان آزاد، به بھان طرفدار پشتونستیت از پشتونھاي افغانستان در رابطه با  حمایمركز

رآزاد و نا امن كردن پاكستان به يت از كشميحماۀ  مسلمان و متعصب در داخل پاكستان به بھانی ھایكات ھندي  تحر

ك يكه حزب مسلم لئيد  تا جايد گردي تشد، مسلمان بودی ھای جنا كه از شش امامی محمد علی اسالمیولوژئدي اۀبھان

  .د پاكستان به مشكالت روبرو نمود ي رابطه با كشور جدرا در

سھا در رابطه با سرنوشت پاكستان، تمام اقوام و طوائف يت انگلي مورد حمای بومی از ساختار ھایاختالفات ناش

از  یريكه جلوگ. ر و شكننده نموديب پذيره را آسيھا و غيھا پنجابيجمله پشتونھا، بلوج ھا، سند مربوط به پاكستان من

  . سر نبوديك ممكن و ميآن توسط مسلم ل

 یاسيس  وارد معامالت سي ا نگلی كار كشته ھاۀ پاكستان از آنروز تا ھم اكنون با پشتوانۀاست مداران  پشت پرديس

  ! گردند یده و مي  گردی و استخباراتینظام

  یريدانند كه شكل گ یكنند م ی مل دركي پاكستان را در رابطه با اقوام و قبای اجتماعیاسي سیكه بافت ھا ئیآنھا

الت مرموز و يك تشكي باشد یك كشور مستقل اسالمينكه ي منطقه قبل از ایاي پاكستان در جغرافیاداره و رھبر

 یت مي و ھدایسھا رقم خورده، رھبريخصوص انگله  بزرگ بی قدرتھائی منافع منطقه یست كه در راستايائيماف

  ! شود
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  ! مي كنی میطان ھم تبانيس باشد ما باشياگر منافع انگل: دي گویل كه ميقول چرچه ب

  !طان را بسته كرده اندي دست ش،س صفتي تبار انگلی پاكستانۀاست مداران پشت پردي از سیبدون شك كه تعداد

 و یخصوص دوران جنگ با افغانھا را رھبره ھند و پاكستان،  بۀ سال ادار٩٠شتراز يكه بي به ھر صورت كسان

  !  خودشان را ھمواره داشته باشندئی كند تا منافع منطقه یزي دانند كه چگونه برنامه ری اند مكنترل نموده

ر و اثرگذار آنھا بنا نھاده اند كه ي اثر پذیل و شاخصه ھاي اقوام و قباۀ بر اداری پاكستان  را مبتنۀزم اداريكانيآنھا م

 !          داشته اندی سال تجربه كار٩٠ش از يرامون آن بيپ

ل دركدام قسمت  متمركز و در كجا موثر،  و يك از اقوام و قباي موثر ھر یدانند كه فاكتور ھا یسھا،  خوب ميانگل

  ! ر فعال و  بحران ساز استيتاً در كجا غير موثر و نھايدر كدام قسمت پراكنده و غ

ل، صرف ير اقوام و قبايشتونستان مستقل كه در رابطه با سات پشتونھا را نه تنھا در رابطه با پي ساختار و حساسءً بنا

 و ھكذا یآنھا با علم به نقاط قوت و ضعف ساختار. دانند ی م،ا كدام حكومت باشندي و ی چه كسینكه حامينظر از ا

  ! ع نموديا تطميد و يك، تشديتوان تحر یدانند كه پشتونھا را چگونه و كجا م ی  پشتون ھا میلي و قبایقوم

شه در ي ھمی شجاع، مستقل، دالور و  صاحب جرگه ھایشه از پشتونھاين امكان كه آنھا ھمين بود اير از ايگر غا

ر بال و گوشت ين گونه سپر تيگر آنھا را ايعبارت ده  ب. ود بی نم،دي نماین گونه سوء استفاده ھا را مي ا، ماۀصحن

در !  قلمداد شوندی انتحاریزم، القاعده و گروھايرو، ترورانه ينام طالب، تندرو، مه  ساختند كه بیدم توپ خود نم

خصوص  ه ن بي است كه توسط دشمنان اسالم و مسلمیالتي ھمان تشكۀ آنھا نھفته در كاسی اصلۀشي كه ریحال

  ! شود ی میت و رھبريكا ھدايمراس و يانگل

ن بخش ينام پشتونستان را در اه ت بيقع ما، برخورد با پشتونھا  و موین المللي و بین است كه دشمنان مليقت اي حق

 یاسي سی اجتماعی متناسب به ساختار ھایصورت بومه ی آنھا بئ  و منطقه یلي، قبای قومیمتناسب به شاخصه ھا

  ! ده استيك فرھنگ  گرديل به يكه تبد ئیرقم زده تا جا) یپشتون وال( نامه آنھا ب

  .دھند یا دارند كه حفظ كرده اند و بھا م منحصر به خودشان را نه تنھی كه ظرافت ھای فرھنگ

  !شود یا نمي كه با گذشت زمان كمتر متحول شده و ی فرھنگ

 منحصر یلي قبایك حركت بوميت را با يم با عصبأ تویم با احساس و دشمنأ توین دوستي مابی كه  فاصله فی فرھنگ

  !گردد یل به دوست مي به دشمن و دشمن تبدلين عبارت كه دوست تبدي  به ا؛دي نمایجا مه ل، وجابيبه خودشان تبد

گر مشروع، معقول، يصله و حكم  ديقبل از ھر ف) یپشتون وال( نامه  شان بی و بومی قومیصله ھاي كه  فیفرھنگ

  !  باشدی می و كاربردیعمل

وار است و  است كه دشیژه در قلمرو آنھا نه تنھا  فراموش ناشدنيوه  با آنھا بی و دشمنین جاست كه دوستي از ھم

  !  ناممكنیحت

 منحصر به آنھا را ینكه ظرافت ھايست، مگر اي ھمه كس ممكن نیر آن برايا تفسي كه درك و یك كلمه فرھنگيدر 

  !درك كنند

زم عملكرد آنھا يكانيگر در رابطه با آنھا و مي دین و ھركسيكا، چيمر ا،یسھا نسبت به شورويبدون شك كه انگل

 ینند و چگونه ھم متفرق مي آفریله ميد كه پشتونھا  چگونه جمع شده و كجا غاندان ی مآنھا.  دارندی طوالنۀسابق

  . شوندیشوند و درد سرساز م

قول ه ب!  كنندیستند؟ و چگونه كار ميستند؟ چيسھا كيداند كه انگل یخصوص پشتونھا مه  ھمانگونه كه افغانھا ب

  :دي گویبا كالم كه ميشاعر ز
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  پوش    ي جامه می كه خواھیبه ھررنگ                                        

   شناسم  یمن از طرز خرامت م

!  سھا باشدين است كه در خدمت انكليا در پاكستان، مھم ايكند كه پشتون در افغانستان باشد  یسھا فرق نمي انگلی  برا

ت يت در آوردن آن مستلزم  خصوصيلست كه به فعين حال پراکنده اي منسجم ودر عیرويك قدرت و نيرا پشتونھا يز

  !  آنھاستی بر فرھنگ پشتونوالی مبتنیشناس

 به ظھور ی و دشمنی اكثراً با مخالفت و موافقت آنھا  در دوستی دشمنان خارجیروزيجالب است كه شكست و پ

  ! ندي نمایگذاره ي آنھا سرمایاتيعملۀگر در حوزي  دیسھا گران است كه قدرتھاي انگلی براءً بنا! رسد یده و ميرس

ر و ي ھا در قلمرو پشتونھا شكل گرفته و سپس فر اگیروزيك اكثر بحرانھا، جنگھا، شكستھا و پينكه تحري جالب تر ا

  .ده است يكشور شمول گرد

 به ی اعتقادیت ھايكه با عصب!  شان شده استیلي و قبایل به فرھنگ متناسب به باور بومي به اندازه ای  كه تبد

كنند و  یدا مي پی  وروانی خاص روحیاگر چنانچه خود را كمرنگ مشاھده كنند  نا آرامو! شود ی مش گذاشتهينما

  !  كنند یرند و عمل ميگ یم مي پردازند و تصمی نموده و به شور میريگي پیصورت بومه ه را بيقض

ن ي سپیر منطقه ای از حوالد:  كنند كهیس و افغانھا نقل مي انگلی از جنگھایكي را در رابطه با یا چنانچه خاطره 

  .ديسھا  به درازا كشين افغانھا و انگليجنگ ب) زيمرده كار( نامه بولدك ب

 یك مقدار آب براي فرستد كه اگر ممكن است یك تن از عساكر خود را نزد فرمانده افغانھا  مي ھا یسيفرمانده انگل

ا ي آبرا بسته است جو ینكه چه كسيل بستن آب و ايغان دلفرمانده اف.  نابود نشوندیسھا از تشنگيآنھا باز كنند تا انگل

نجا كربال بسازم كه فردا ي خواھم از ایمن نم( دي گویكند و م یكند و آب را باز م یه ميشود و عامل آنرا تنب یم

  ) ند آب را بستنديبگو

اما . فرمانده افغان فرستاد ی برایمتيك عدد ساعت قيد كه فرمانده افغان آب را باز كرد ي دیس و قتيفرمانده انگل

  !ش مسترد نموديفرمانده افغان ساعت را دوباره برا

 یه نمي را به عنوان ھدیمتين ساعت قيسھا ھمراه به عسكر خود نزد فرمانده افغان آمد و گفت چرا ايفرمانده انگل

  !یريپذ

م كه از آن يگرد ی ما زنده بر نم:فتسھا گفت چرا؟ افغان گيفر مانده انگل.  خوردیدرد ما نمه  ب:فرمانده افغان گفت

  !ن ساعتي ایمت ما خواھد شد حتيز شما غنيد بود كه ھمه چيم شما ھا مرده خواھيم و اگر زنده ماندياستفاد كن

ن جنگ ما يمطلب را به فرمانده كل اطالع داد كه در اای  نامه ی فوق برگشت و طۀدن جمليس با شنيفرمانده انگل

پس ھر چه زود تر دستور عقب ! ن نفر بجنگند وكشته شونديا افغانھا مصمم ھستند تا آخرريم شد، زيبرنده نخواھ

  !م بودين، ما بازنده خواھير ايد در غي بدھینينش

ك فرھنگ  متناسب به خودش را يخصوص پشتونھا ه ن افغانھا بيدانند كه جنگ در ب یسھا ميبه ھر صورت انگل

 ! وان مقابله با آنھا را نداشته و نخواھد داشتچ جنگ جو، تيت نشود ھيدارد كه اگر رعا

  :پاورقی
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