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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

  ٢٠١١ جوالی ٢٧

  

  پاکستان

  عمق ستراتيژی منطقه ئی انگليسھا در انتقام از

  افغانستان

۵  
  ! كيا ولیارھبران تحميلی با سياست م

 كه ی كشورین رھبر اسالميعنوان اوله  ب، مسلمان پاكستان بودی ھایا كه خود از جمله شش امام جنیمحمد عل

ز ين آميھی توق  حتيار حساب شده ، دقي آمد  بسیگر  پاكستان به حساب نميسه با مسلمانان مذاھب ديتعداد آنھا درمقا

 است كه پس از مخالفت با كنگره وارث كيق تر از آن ارتباط و ھماھنگ كردن آن با حزب مسلم ليدق. بوده است

  !   ھا  بوده و استیسيشود كه سر نخ آن از آغاز تا امروز با انگل ی می حزبیرھبر

 یاسي كامالً سیك بازينكه ي داشت  عالوه بر ای جنا در ارتباط با افغان ھا كه به ظاھر پاس می محمد علئیھمسو

تاً يد كه نھاي گردی رو برو میداشت به مشكالت یه اگر چنانچه نم بود كیئ ھایريب پذي از آسیريبود، نوعاً جلوگ

ه  در موقع بءً بنا. دندانست كه افغانھا در رابطه با استقالل كشور پاكستان نقش موثر دار ی جنا میمحمد عل!  ديگرد

ت يگر اھميت و نظر افغانستان را قبل از ھر كشور دي، موقعیك كشور اسالميت شناختن پاكستان به عنوان يرسم

  .نمودند  ید ميكأداده و ت

 یا كشورھايس و يت شناختن روس و انگلي رسمهب:  پاكستان گفتیرھبر:  گفتیك تن از بزرگان مياد دارم كه يبه 

ا ي شناسد یت ميرسمه ا ما را بي آنھا است كه آۀ ما مھم ا ست اما  نظر پادشاه افغانستان مھمتر از ھمیگر برايد

  !ريخ

 یت شناختن از طرف افغانستان نه تنھا معنين است كه استقالل پاكستان بدون به رسمي آن ای واقع و مفھومی معن

 یرا مردم افغانستان عموماً و پشتونھا خصوصاً  فاصله و مرز فيز.  كرد یدا نمينداشته و نخواھد داشت كه قوام پ

  ! سند شناینكه ھنوز ھم  نمي شناختند كما ایت نمين دو كشور را به رسميماب
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را يز. داد ی خودش بھا می  باطنۀل و ارادي رغم می علی موجود و مردمیت ھاي جنا آگاھانه به واقعی محمد علءً بنا 

  . نمودیك درك ميولوژئدي ایاسي سیابطه با تنش ھار خودش را دریريب پذيآس

ت از پاكستان و ي و حمایسھا در جانب دارياله شدن پشتونھا و ھكذا ضعف دولت افغانستان انگلحبه موازات است

كه .  لفت با افغانھا رارقم زد مخای جنا، بنای پس از محمد عل١٩۴٩ در ی خان پنجابیاقت علي شخص لیرھبر

س و ين انگلي بیل و تمام قرارداد ھاي را تشكی ملۀ  جرگ١٩۴٩ی در جو الیك عكس العمل جديلت افغانستان در دو

 پرچم پشتونستان را در كابل به اھتزاز ١٩۵٠و در ماه اگست ! الم نمود اعیورند را ملغيخط د جمله افغانستان من

 ینام چھار راھه  باشد بی ارگ می كابل را كه در مركز شھر آنھم در چند قدمیدان ھاي از میكيو ! در آوردند

  . نمودندینستان  نام گذارپشتو

ده شد كه نه ياما د! رديگ یت افغانستان را من رابطه جانب دوليكا در ايمراا ي و یكرد كه شورو یافغانستان فكر م

 شان را در رابطه با پاكستان به یسھا برنامه ھايرا انگليت نكرد، زيكا ھم از افغانستان حمايمرا كه یتنھا شورو

  !  اعالم نموده بودندئیكايمرا و ی روسیھمتاھا

 ١٩۴٩ن در ھمان  سال يال شخص استی شوروی خان از طرف رھبریاقت علي روشن شد كه لین مطلب زمانيا

د ي جانب كاخ سفی ھا  در عوض رفتن به شورویسي بنا به مشوره انگل)افغانستان(دعوت شد اما رھبر مخالف 

  !رفت

سھا ين عبارت كه انگليبه ا! س قرار گرفتي و انگلیكا، شورويمران ي مابی فیاسيدولت افغانستان عمالً در برزخ س

سھا را داشته ي توان مقابله با انگلیسھا باور نداشتند كه در بازي انگلۀخاطر سابقه بكا يمرا.  بودندیاز افغانھا عصب

 ھم در عوض یشورو!   دادندیسھا باج نمين گونه به انگلين باور را ندارند و اال اينكه ھم اكنون ھم ايكما ا! باشند

  ! كندیتفاده منكه ھم اكنون اسيكما ا!  كرد ی استفاده میشتن  داري قاطع از خویريموضع گ

 شام یه شب گرسنه و بيد خانه ھمسايبه ام! ديچاره دولت افغانستان كه مصداق ضرب المثل مشھور واقع گرديب

  !  ماند

زم يزم كموني ماركسیدئولوژي دراز مدت شان در برابر ھجوم ای طرح و برنامه ھاینان از اجرايسھا با اطمياما انگل

  ! كستان پسند نمودندكا را در رابطه با پايمراتعامل با 

كه در سال  ! كا بوديمراس و ين انگليش  به سمت غرب در پاكستان عمالً تعامل بيكه گرا:  توان گفتیت مأبا جر

  !دي  گردیكا و پاكستان برقرار و نطفه گذاريمران ي ب١٩۵۴

  ١٩۵۵غرب در سال  پاكستان ھمزمان با ارتباط با یاسيكا رھبران سيمراس و ين انگلي مابی اساس  تفاھم فهب

 داشت  مدغم و زبان ئی اجراۀنيشي كه حداقل ده سال پیك واحد اداري پاكستان را در یالتي و تشكیزم رھبريكانيم

كه قدرت يدر حال. كند ی اعالم مینام زبان رسمه  بی رغم خواست پاكستان شرقی علیسياردو  را با حفظ زبان انگل

س و يت  انگلي مورد حمایا پشتونھا بود  زبان مردم  پاكستان غربيھا و ي اكثراً  در دست پنجابی و  نظامیاسيس

  ! رديگ یكا  قرار ميمرا

 بوده كه از ی كشور گره خورده به ھمان اسالمیعنوان زبان رسمه  توان گفت انتخاب زبان اردو بی بدون شك م

  ! ده و تا حال ادامه دارد يسھا اعمال  گرديش پاكستان  توسط انگليدايبدو پ

   !  ی به اسالم طالبانی مساوی جمع زبان بدون بار فرھنگی فرھنگۀعبارت ساده، اسالم بدون برنامه  ب

  )یاسالم طالبان =  یزبان بدون بار فرھنگ+ اسالم بدون فرھنگ ( 
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 ی ھایشيت از پاكستان و ھكذا دو گونه انديكا را نسبت به حمايمراسھا و ينان انگلي اطمی وقتیخان پنجابياقت علي ل

م يجمله پشتونھا را به تن نموده پا را از گل  مخالفت با افغانھا منیگر مشاھده نمود قبايك ديسران كابل را نسبت به 

 و یك پشتون  انقالبيھدف گلوله   ان صحبت و مخالفت با افغانھا آنھم در مجلس شورايكه در جر. ش فراتر نھاديخو

  ! متعصب قرار گرفت و كشته شد

 خان و یاقت علي لۀر مترقبيباتوجه به ترور غ. دندي خان اسكندر ميرزا را موقتاً  به قدرت  رسانیقت علايبعد از ل

ت روسھا  نسبت به فعل و يكا و پاكستان و ھكذا عصبيمراس، ين انگلي مابی از فعل و انفعاالت فیط ناشيشرا

نبرد است مداران ھر دو، به ياست و ھم سيد كه ھم  سي گردیاستيانفعاالت انجام شده، اسكندر ميرزا وارد كار زار س

  . فرا خوانده شده بودند

 یخاطر توانمنده  بود و نه بیاسي سیخاطر حضورش در برنامه ھاه   اسكندرميرزا نه  بیجالب است كه رھبر

كه  .  بود خان توسط پشتونھایاقت علي از ترور لی  ناشیخاطر خاله  پاكستان  بلكه بیش، در اداره و رھبريھا

  !  نمودی ھا از آن بھره بر داریسيانگل

 شان در دراز مدت و ئی پاكستان و منافع منطقه یايرامون قضايكا پيمرا با یسھا در تباني به عبارت روشن انگل

خاطر ه ه و دولت افغانستان بيكذا ارتباط ھندوستان، روس  و ھیاست مدران پاكستاني ارتباط آنھا با سیچگونگ

  ! دندي پاكستان  اسكندر ميرزا را  برگزی از او ضاع داخلی پاكستان و اختالفات ناشیپشتونھات از يحما

رزا كه يچاره اسكندر ميب.  نداشته و نداردیچ گونه كاربرد آنچنانيژه ھيط خاص و وين شرايخوب بودن افراد در چن

  .ديسھا گردي توافقات غرب و انگلیعمالً قربان

 ھا و ھكذا ی ھا و پرچمی كشورم را در رابطه  با بازتاب اختالفات خلقیاسي سیايقضا كه یعنوان كسه نجانب بيا

 برژنف و ی ھایري و موضع گی متوفیست شورويھا و ھكذا سران حزب كمونيھا با خلقيھا و خلقيھا  با پرچميپرچم

ن در داخل يه متجاوزيومت علات مقايد عمليكذا تشدابطه با تجاوز به افغانستان  و ھاندروپوف و طرفداران آنھا در ر

را ھر يز!  كنمیرزا فكر ميچاره را ھمانند سرنوشت اسكندر مي بینكويم، سرنوشت چرني نمایو خارج  مطالعه م

  !شود ی است كه پس از آنھا اعمال می مشتركیژي تفاھم  ستراتی آنھا قربانیدوتا

. رزا را رقم زديه اسكندر ميوبخان علي ا١٩۵٨كتبر  ایكا در رابطه با پاكستان كودتايمراس و ين انگلي مابیتوافق ف

نكه يده داشت كه پشتونھا در پاكستان عالوه بر ايدانست عق ی مین  سرحدي تریوب خان كه خود را  از پشتونھايا

 ئیشه جدايت نموده در اندي ندارد كه احساس محرومیلي دلءً قرار دارند بنا) یرھبر(ن مقام يت دارند، در باالترياكثر

ر  رفتن ي  البته در مس،در آبادي شاه افغانستان به ح،ان مسافرت محمد ظاھريچنانچه در جر! ز كشور پاكستان باشندا

 نمود اما ظاھر یوب خان موضوع پشتونستان را به ھمراه پادشاه افغانستان به زبان پشتو صحبت ميبه شكارگاه،  ا

جاد كشور يما مخالف ا: ديگو ی دار می با لبخند معنوب خاني  جنرال ا)١(! توانستیشاه پشتو صحبت كرده نم

ت يت به اكثريرد و اقليك صورت بگيق دموكراتين پروسه از طريم كه ايخواھ یم  اما ميستيمستقل پشتونستان ن

  ! ملحق شود

 را در  كه نقش افغانھاھرچندداند  یك پشتون است  و خود را از افغانستان و پشتونھا ھم مي كه  یوب خان با وجوديا

سھا ياما در اطاعت از انگل. كند یده است درك ميمش گردي كه او رھبر و زعینام پاكستان اسالمه  بیل كشوريتشك

  !ع و فرمانبردار استيمط

 پشتونستان، موضع دولت افغانستان را تا ی افغانستان به پشتونھایوستن پشتونھايوبخان در رابطه با پي ایپافشار

م ي افغانستان محمد نعۀر خارجي در مسافرت وزی پاكستان قادر چودرۀر خارجيا آنجا كه وزت! زير سؤال برد ۀانداز
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خواھند به  یا آنھا مي طرف افغانستان محترم داشته شود كه آید خواست پشتونھايكه با:   گفت١٩۶٠یخان در جنور

  !   ا به پاكستان ملحق شونديافغانستان بمانند 

 كه یئران و چراغ سبزھاي پادشاه ایانيك طرف پادر ميت پشتونھا از يا اكثر پاكستان در رابطه بی  موضع جد

! د گرددي جدۀد را كنار گذاشته  وارد مرحلو افغانستان  وعده داده بود  سبب شد كه ظاھر شاه داویغرب برا

ان  در ري ایزباني افغانستان و پاكستان  با م١٣۴٢ ی جوزا۶ مصادف به ١٩۶٣ ی ماه م٢۶خ يسرانجام به تار

  .افتنديتھران به توافقات دست 

ده بود كماكان به قوت يد منعقد گردو شخص داویش  و تالشھاي و  افغانستان كه  با گراین شورويھر چند ارتباط ب

ل  و ين پاكستان و افغانستان را در رابطه با پشتونستان تعدي مابیران توانست رابطه  فيدا كرد، اما ايخود ادامه پ

  !ديه نمايوجكا را تيمرا

ن بود كه  ي رغم توقعات ھند، ای عل١٩۶۵ن ھند و پاكستان در سال يان جنگ بيران در جريماحصل تالش ا

  .  جاد نكرد ي ای پاكستان  مشكلیافغانستان برا

ران  نقش خود را در رابطه با ھند و ي مسكو مساعد شد تا  ھمانند اینه براين ھند و پاكستان، زمي اما در جنگ ب

  !ديزبان ھند و پاكستان در تاشكند گرديب مسكو ميتن تريبه ا. دي نماأفيتان اپاكس

 افغانستان را  در رابطه با جنگ ھند و پاكستان ی تاشكند انتقام عدم ھمكارۀان معاھديقابل ذكر است كه مسكو در جر

چ ي گرفته  بود  ھخاطر آن صورته ر كه جنگ بي كشمیرامون مو ضوع اصليرا پيوبخان گرفت زيكا و ايمرااز 

  ! گونه اشاره نشده بود

ش و يك طرف گراي تاشكند از ۀاسته از نقش روسھا در رابطه با معاھدت بر خير و حساسي كشمألۀ عدم توجه به مس

ر و  بھانه  يب پذيوبخان را آسيگر اير از طرف ديت كشمي ھا و عبور از اھمیوب خان به پشتونھا و پنجابيتوجه  ا

 روبرو یوبخان را به مشكالت جديكه حكومت ائيتا جا. دي ھا قوت بخشیومت به بنگال را در بنگال انتقال حكیبرا

  !  نمود

ن ي مابی  فیه حكومت جنرال ھا و كشمكش ھاي پاكستان و تظاھرات علی داخلی از بگو مگو ھایت ناشي وضع

 خود را در یاسيتا اقتدار و حضور سد يكا  مساعد گردانيمرا یب الرحمن، فرصت را براي بوتو و مجیذوالفقار عل

نام ه كا بيمرا ھا است كه از حلقوم یسيشه و تجربه انگليتفكر رفراندم ماحصل اند! ش بگذارديسھا به نمايكنار انگل

  ! ردي گیدوش مه ت را بيو لؤ خان  مسئیحي و جنرال ءوب خان استعفايجه ايدر نت. شود ی عنوان میدموكراس

 بوتو  قبل از یب الرحمن و ذوالفقار عليك مجيب ھر ين دو رقي مابی ف١٩٧٠ابات سال  انتخیزم چگونگيكاني م

ن بود ير از اياگر غ. ت ھندوستان بوده استيس در رابطه با موقعيكا و انگليمران دو فرد باشد توافق ينكه انتخاب بيا

عنوان دو كشور ه كه پاكستان را ب نشد ی آن بود عملی اصلۀب الرحمن برندي كه مجیج حاصله از انتخاباتيچرا نتا

  !   م نمودنديجدا از ھم و مستقل تقس

كا و يمرات پاكستان به ھمان اندازه مھم است كه تفاھم يس در رابطه با  موجوديتوان گفت كه نقش انگل یت مأباجر

  !م پاكستانيس در رابطه با تقسيانگل

  ادامه دارد

  :پاورقی

   ابراھيم ورسچی:اثر–ا جھاد افغانستان و جنگ سرد قدرتھ) ١(

 


