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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  محمد رحيم افضلی: نويسنده

  ٢٠١١ جوالی ١۵

  

  پاکستان

  عمق ستراتيژی منطقه ئی انگليسھا در انتقام از

  افغانستان

۴  
   !پشتونھا از كابل تا اسالم آباد

ل يزم اقوام و قبايكانياست و اقتصاد، متناسب به ميك قدرت، سي ھر ی و حكومتیمھم مملكتت سه اصل يواقع

 پاكستان یالت اندروني آنھا در رابطه با تشكیب ساختاريھا و ھكذا تركيھا، پنجابي پشتونھا، بلوچھا، سندۀچھارگان

نام پاكستان داشته باشند به ساختار ه  بنكه باوريل موجود قبل از اي شده است كه تمام اقوام و قبایزي برنامه ریطور

  !  كنندی میشند و پا فشاري اندی مربوط به خودشان میلي و قبای قومیھا

 یخ و نقشه ھايشه در فرھنگ گره خورده به تاري ری و نژادی قومی ھاظرفيت و اعتقاد به ید كه پافشاري تردیب

 ی موجود فی ھاظرفيتاستفاده از . ا بازتر كرده باشديس ھا داشته و دارد تا دست آنھا را در قضايدراز مدت انگل

  ! دي نمایسھا را كمك نموده و ميدن به مطالبات شان،  انگلين اقوام در راه رسيماب

 ھا و ی پنجابی و استخباراتیب حضور نظاميسه با تركي در مقایاسي و سیب حضور پشتونھا در قدرت نظاميترك

  !  ھا و بلوچ ھایك تر است تا به  حضور سندي نزدیلي اردو و ادارات خیا آنھا در رابطه با ساختار ھۀاستفاد

  .  تراست یقو  ھایسه به حضور پشتونھا و پنجابي ھا در مقای سندی و تجاری كه حضور  اقتصادیدر حال

  !   دور داشته  شده اند ی اجتماعی و حتی، اقتصادی، نظامیاسياز سي اما بلوچ ھا عمالً از ھر نوع امت

  !  شناسند كه فوق العاده قابل تفكر استینام نجس مه ك قشر و طائفه را بينكه يلب تر اجا

ل يط خاص اقوام و قباي متناسب به شرای فوق الذكر بستر ساز بحرانھای از ساختارھایبدون شك كه تفاوت ناش

  : مثالً ! گردد ی آن سامان میلي و قبای قومیت ھايد عصبيساكن در پاكستان و باعث تشد
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زم و ي مسلمانان تندرو و ھكذا تروری ھم چون القاعده، طالب و افراط كاریئروھاي از حضور نی بحران ناش

مر نشسته ثبه رستان و سوات ي پشتونستان وزی در قلمرو پشتونھای اعتقادیت ھاي  متناسب به فعالی انتحاریروھاين

جمله عربھا و  گر مني دی اسالم آباد، كابل و ھر جار تاي مسلمان از كشمیر تندرو ھاي سایئند كه با ھمسوي نشیو م

  !شوند ی تندرو از كابل تا اسالم آباد بستر داشته و بدرقه می پاكستانیپشتونھا

ق ي از طریئايزم متناسب به شبكه مافي مواد مخدر توام با تروریئاي مافی از حضور باندھایكه بحران ناشيدرحال

  !ان دارديران جريگر از پاكستان، افغانستان و ايه ديند كه در زاوي نشیمر مثبلوچ ھا به 

 یريب پذيزان  آسي به می افغانستان مساوۀ از حضور القاعده در محدودی ناشیريب پذيزان آسيبدون شك كه م

  !سترابطه با مواد مخدر توسط بلوچ ھاران در يا

 پاكستان ی اطالعاتیاسيبا معادالت س در رابطه ی و اطالعاتی اقتصادیب بحران مرتبط با شبكه ھاين ترتيبه ھم

  !  ھا اثر گذارتر استی ھا و پنجابیحول محور سند

، یاسيت سي است كه متناسب به موقعئیايده و مافيچيستم پيك سي حاكم بر پاكستان یالتي به ھر صورت ساختار تشك

  .است ده شده ي  اقوام ساكن در پاكستان تدارك دی و سمتئیاي، جغرافی، زبانی، نژادیقوم

 آن از اسالم ۀزان پشت پرديدھد كه طراحان و برنامه ر ی  نشان میعنوان كشور اسالمه ل پاكستان  بيت تشكيواقع

  !كند  یك نام و باور بدون فرھنگ و برنامه استفاده كرده و ھنوز ھم ميعنوان ه ب

صورت گرفته است كه نه تنھا ار حساب شده ي پاكستان بسی باالتر از آن انتخاب زبان اردو به عنوان زبان رسم

را فاقد بار ي است زئی اسالم زدایوند با زبان اسالم و اعتقادات مردم مسلمان آن سامان ندارد كه خود عمالً نوعيپ

  .باشد ی می و علمیفرھنگ

 ی ساختاریت ھايد اولوي وتشدئی اسالم زدای در راستای مسلمانان پاكستانیبدون شك كه انتخاب زبان اردو برا

  ی فرھنگ اسالمیجاه  ھا بیھا و پنجابي پشتونھا، بلوچھا، سندۀل  چھارگاني قبای و بومیاسته از فرھنگ سنتخبر

  !یعبارت  روشن و ساده  اسالم بومه ب! انتخاب حساب شده است

 از حل  ای كه در پارهینين چني ایگ و مردمي جنا و مسلم لی چون محمد علی كه توسط افرادی اسالمیراسته ب

 و یلي قبای بسنده كنند به قاعده ھا، رجوع نمودهین اسالمينكه به اسالم و قوانين خودشان قبل از اي مابیزعات فمنا

  !باشد ین نميكنند،  بھتر از ا ی خودشان بھا داده و عمل میبوم

د نسبت به  شان از كابل تا اسالم آبایاتي عملۀ را در حوزیلي و قبایاسته از سنت بوم بر خیصله ھايكه فئي آنھا

ر ين ساين بي مجاھدیروزيم قدرت پس از پيان تقسي كنند، چنانچه در جریبھا داده  و عمل مھا ر برنامه ي سایاجرا

سھا نبوده و ي به انگلی جز خدمت گذاریزيد چيد گردي قزل باش تشدیماق، حتيك، ازبك  ھزاره، اياقوام مثل تاج

  !ستين

 در ی اسالمیصله ھايگر در عوض فيز ديا ھر چي و ی مثل پشتونوالیلي قبااي و ینام قومه  بیئصله ھايد بر فيكأ ت

  ! سازد ی داشته و دارد كه كابل و اسالم آباد را متاثر مئیجمله پشتونھا از كابل تا اسالم آباد بستر اجرا ن اقوام منيب

سھا توان مقابله ينجا كه انگلاز آ!  ماستیل و گواه ادعاين دليورند بھتري حاكم در دو طرف دیت دولت ھايعدم موفق

 پاكستان و ین پشتون ھاي مابی فءً و بزرگ منطقه نداشته و ندارد بنابا ملت بزرگ افغانستان و پاكستان را در قلمر

د نموده تا با استفاده از نفاق آنھا كمال ي را تشدیلي و قبای گری فرھنگ غلط بومیافغانستان عالوه بر نفاق افگن

 نموده و ی آنھا را منتفی آنھا رشد فرھنگ اسالمی گری و بومیلي قباۀي از روحئیو با استفاده جواستفاده را نموده  

  !ورند در دست داشته باشندي دی آنھا را در ھر دو سوینه  رھبريزم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ی می پاكستان از اسالم بدون برنامه و فرھنگ، ھمان اندازه استفاده و بھره بردارۀن است كه گردانندگان پشت پرديا

شه در طرح و ي خودشان كه سر نخ آن ری  و سنتی بومیل  در  رابطه با ساختار ھاياقوام و قباۀ كنند كه از مجموع

  !  كنندی استفاده م،سھا داشته و داردياست انگلي  سۀبرنام

  نوشت كهی نم١٩۵۶ چسھا در پاسخ به دولت افغانستان آن ھم پس از نه سال  در مارين بود انگلير از اياگر غ

  )١ (!)كرد یا اعمال ميتانيكند كه قبالً بر یپاكستان ھمان قدرت را اعمال م(

 را كه ی پشت پرده ای و استخباراتیل پاكستان تمام معامالت پنھانيسھا پس از تشكين است كه انگليت امر ايواقع

 یران كابل و سران پشتونھا در جنوب و شرق و جاھاي امی  و با بعضی شرقی صد سال حكومت بر ھند كمپنیط

خل ط به پاكستان و سران پشتون در داالت مربويگر افغانستان داشتند عمالً  قطع و در عوض در خدمت تشكيد

زدند و  ی گفتند و شف باال می خوردند و میق مين طري كه از ایدر واقع بخت آن عده كسان! پاكستان وصل نمودند

  . برگشت ،ادند نھیكاله كج م

ره ي و تی اسالم آباد كابل ھمواره بحرانۀورند اكثراً دست پشتونھا بوده اما رابطيجالب است كه قدرت در دو طرف د

  ! بوده است

 ید و مثبت  ھمكاري مفینه ھايز  زميت ھمه جانبه قرار داد پاكستان نيسھا عمالً پاكستان را مورد حماي كه انگلی وقت

  ! دين آن گردي در رابطه با افغانستان قطع و در عوض خود جايگز رای اسالمیكشور ھا

ه يكا از سرمايمراس و ي  با استفاده از نفوذ انگل١٩٧٠ ی ال١٩۵٠س از سال ياست انگليت از سي ھا به تبعی پاكستان

لش را  انحالی متوفی كه بعد از شكست شورویزيچ( نمود یري افغانستان جلوگیكا در رابطه با اردويمرا یگذار

ن كننده يي نسبت به افغانستان نقش تعی اسالمی تفاوت نمودن كشورھای مضافاً در ب)٢(! )رانش اعالم نموديتوسط اج

لمان، ان، جاپان، يس، چي، انگلیكا، شورويمراك ي جھان ھر ۀن دوازده كشور كمك كننديداشت چنانچه در ب

  !  شد یده نمي دیك كشور اسالمي،  ینک جھان، بائیايا، فرانسه، ھند، بانك آسيوگو سالويا، يچكسلواك

نبرد فرا  پشتونھا را  از كابل تا اسالم آباد به ئیله يا قبي و ی قومی ھا ساختار ھایسيما حصل ارتباط پاكستان با انگل

  !خواند

اله ف و پشتونھا را استحي و افغانستان را ضعی ھا را قویسيالت شوم انگلي مرتبط با تشكی كه اعضاروياروئيی 

  !  دينموده و  از دور ساقط نمودند تا از وجود آنھا سوء استفاده نما

، یاسي، قدرت سی ضد اجنبیت ھاي با و جود داشتن  حساس]٢[ال؟ كه چرا اكثراً پشتونھاؤ سیجالب است و جا

 آنھا شده یشاا راه گيسھا قرار گرفته و ير اقوام در خدمت انگلي الزم نسبت به سای ھای و توانمندی، اقتصادینظام

  !  شوند یو م

گر با استخدام آنھا در افغانستان و پاكستان حادثه ي دۀگانيا ھر بيسھا و يست  كه انگليب نيا عجيجالب تر از جالب آ

  !  ندي نمای نموده و میساز

ه كار ب!  در رابطه با ما و كشور ما كردند و ھم اكنون ادامه داردیگر پس از شكست شورويك بار دي كه یكار

و زبان !) پشتو و اردو( ما یزبان فارس! ) حذف(فرھنگ ما!) ديسف(پرچم ما!) امارت( د كه نام  ما ي رسیئجا

ك جمله كفش و كاله چادر و دستار يدر !) رييتغ( لباس ما!) رانيو( ما ۀخان!) اهيس(خ ما يتار!) یسيانگل( ما یپشتو

  )٣(! ما راعوض كردند 

  !  گذارندی را گذاشته و میه اجنبي مخالفت علین پشتونھا بوده و است كه بنايجالب تر از جالب كه اكثراً ھم
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 فرصت  ی در پءً بنا!  بوده و استیسھا پس از شكست در افغانستان نسبت به افغانھا عصبين است كه انگليت ايواقع

  ! الزم بوده تا انتقام شكست شان را از افغانھا بستانندیت ھاياستفاده از مو قع

 یك تن از جنرال ھاينه توز و انتقام جو ھستند چنانچه ي در انتقام گرفتن از دشمنان شان ھمانند شتر كسھايانگل

 رود تا ی میوبين اي قبر سلطان صالح الدین خود باالي آھنی پس از ھزار سال گذشت زمان با چكمه ھایسيانگل

  !  از شكست شان را از  مسلمانان بر مال كندی ناشینه ھايك

 ۀ جامعیروھايان آمدن  نيدر جر: م گفتي افغان برایتيل امنيپلمات آگاه در مسايك دي یدارم روزخاطر ه ب

 ی  خود را  بدرقه میسي انگلی ھمتایجنرال افغان! دي گردیسي انگلیرو ھاي تپه مرنجان مركز استقرار ن]٢[یجھان

ن جا پدران ما يپدران شما در ھم: ديگو ی می افغانی ھمتای برایسيت،  جنرال انگليمورأ میان ا جرايدر جر. نمود

  ! ديكن ی ما را نصب میمه ھاي تان خینك شما خود با دستھايرا كشتند تا از كشور شما خارج شوند اما ا

سھا كه منجر به يه انگلي مجاھد علی جھاد و مقاومت افغانھائی به ھر صورت تالش مسلمانان پاكستان در روشنا

 یزي دست گرفته برنامه ری  را  رویل پاكستان  اسالميد كه آنھا برنامه تشكيردد باعث گيسھا گرديشكست انگل

  ! ندينما

 ضربه زدن به ۀشي اندیسھای مجبورشده به اخراج از پاكستان اسالمي توان گفت كه انگلیگر ميعبارت ده ب

تقام خود را از اسالم و تا ان!  نمودندیزي طرح و برنامه ریش پاكستان اسالميداي را از بدو پیافغانستان اسالم

ن پاكستان و ھم  ھندوستان و ھم ي ساكنیلي و قبای قومیس ھا تمام ساختارھايكه انگل ئیاز آن جا! افغانھا بستانند

 یت ھايزم فعاليكانيك و  مي از و جود مسلم لءً بنا.   نمودندیبطه  با اسالم درك مت مردم افغانستان را  در رايحساس

 انتقال محمد ی ھند و چگونگۀ جنا با نھرو در كنگرید اختالفات محمد علين و تشديلمان نش آن در مناطق مسیاسيس

  . را نمودید كمال بھره بردارين قاعد اعظم پاكستان گرديل به نخستيتاً تبديك كه نھاي مسلم لی جنا به رھبریعل

                                                        ادامه دارد                                                                       

  :پاورقی ھا

   ابراھيم ورسچی- اثر- جھاد افغانستان و جنگ سرد قدرتھا-)١(

   سخنرانی جنرال حميدگل در جمع نيروھای نظامی پاکستان-)٢(

   اشاره به حکومت طالبان به امارت مال عمر-)٣(

  

  :يادداشت

موش نمود که وقتی طبقۀ حاکمۀ مليت پشتون به ميھن فروشی دست می يازد، نخست اين کار  را از  نبايد فرا-]١[

 حاکمۀ مليت پشتون به ھر ز تمام مليت پشتون ؛ در ثانی طبقۀموضع طبقۀ حاکمه انجام می دھد نه به نمايندگی ا

م در کشور اعم از پشتون، تاجک، ميھن فروشيی که دست يازيده است، آن عمل را به نمايندگی از تمام طبقۀ حاک

  .انجام داده و تا اکنون نيز  بر ھمان منوال عمل می نمايد... ازبک، ھزاره و 

نام می گذارد، پورتال از ھمان ابتداء عليه چنين وجه تسميه ای قاطعانه " جامعۀ جھانی"آنھائی را که نويسنده ] ٢[

نيروھای از اشکال در امور افغانستان مداخلۀ نظامی دارند، موضع گرفته، عکس آن تمام نيروھائی را که به شکلی 

  .اشغالگر امپرياليستی می داند

 AA-AAاداره پورتال                 

 


