
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  محمد رحيم افضلی: نويسنده

  ٢٠١١  اگست ٠۶

  

  پاکستان

  مق ستراتيژی منطقه ئی انگليسھا در انتقام ازع

  افغانستان

۶  
  :تفاھم مشترك و بازی بزرگ 

س را به تفاھم يكا و انگليمران، ھمواره ي و چیت شورويت پاكستان در رابطه با موقعي و ھدایزم رھبريكانيم

  . رساندیده و ھنوز ھم ميوگفتمان مشترك رسان

 یزي برنامه ریخصوص كشور افغانستان طوره رامون منطقه بيس و پاكستان پيكا انگليمرا دراز مدت یژي سترات

ت را تحمل ي وكجا  وضعینكه ملت پاكستان تا كيا! دباش ی میگري و حافظ منافع دیك حاميده است كه ھريگرد

ھا و  يسيت شان از اسالم و منافع مسلمانھا نسبت به منافع انگلي به شناخت و حمایند، بستگي نماینموده و م

  !ھا در منطقه و جھان داشته و دارديئكايمرا

 بوتو، به عنوان دو كشور مستقل و آزاد در یلب الرحمن و ذوالفقار عي مجی به رھبری و غربیم پاكستان شرقيتقس

را كه عمالً در يز.  شده استیزيق  برنامه ري قابل ھضم  حساب شده و دقی  به مثابه لقمه ھاین الدوليمعادالت ب

 یھر چند گاه گاھ! شود  ی و شناخته شده و تا ھنوز ھم كماكان اعمال میزيس برنامه ريكا انگليمرا یحوزه حراست

  !شود یرد كه پارا فراتر نھند اما نميگ ی صورت میتپ و تالش

.  نمودیكا نقش آنھا را كامالً درك ميمراس و ي انگلیاست مدار عالوه بر بازيك سي بوتو، به عنوان یذوالفقار عل

 در حال شكل یاست منطقه و رقابت ھايط حاكم بر سي از شرای اقتصادیاسي سی ھایئت و استفاده جوي با دراءً بنا

ن عبارت كه در مو قع يبه ا.  ركانه نمودي زیكا بھره برداريمراس و ين، انگلين چي مابیو گسترش ف یريگ

  !ش پرداختين مائو تسه دنگ  را به تن نموده به نماي لباس رھبر چیسخنران
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ه د را ب خویاسيچنانچه روابط س. ر، به تجربه گرفتيل به زر را در بستر تذوي به زور متمای متكیپلماسي  بوتو با د

  ! ن را جلب نمود ين دور داده و نظر چيطرف چه  بی و نظامیخاطراستفاده از امكانات اقتصاد

 در آنزمان ماحصل یاسي سی ھای و ھمكاری اقتصادیر كمك ھاي پاكستان ھمراه با سایروگاه اتمي نیه گذاري سرما

  ! عجب لباس با بركت و قدم دار!  بود كه او به تن نمودیئقبا

ت ي چون جمعی ھای كه داشت  نتوانست  مانع حضور مذھبیئ ھایئ حزب مردم و توانای وجود رھبربوتو با

ت، يرا آنھا در دو واليز. صورت ائتالف در آمده بودند، شوده  كه بی محمود و نشنل عوام پارتینا مفت موالیالعلما

  !  ساختندت بوتو و حزب مردم را كمرنگ يل حكومت داده موقعيسرحد  و بلوچستان  تشك

  امور آنۀ محمود را بركنار و اداری مفتی و مولوی بوتو حكومت نشنل پارتی ذوالفقار علیاما حزب مردم به رھبر

  ! سپرد، نمودی می كه در  اطاعت از او جان فشانیئ ھایدست  واله را ب

به اصطالح مشھور ! نداد پشتونستان كيده در كابل ي و غفارخان خوابی عوام عصبین امر باعث شد كه حزب ملي ا

د ي تشدینكه در راستاين عمل نمود گذشته از اينكه  چرا غفارخان اقدام به ايعلت ا! اد ھندوستان كرديلش يكه ف

  ! گر ھم بوديرفت شامل دو بخش ديشمار مه  بی گام جدیاسي سیاي تر شدن قضایبحران

  :اول

ف يا تضعيب و ي تخری او را برای بود كه اگر كسیك خان پشتون تبار بومي ی واقعیكه، غفارخان به معن نيا

 اداره و یئخود توانا. ديگرد ی میه منتفينكه قضيد اما ھميگرد یرومند ظاھر مي و نی نمود قویل ميا تمويك و يتحر

  ! قدرت انسجام را نداشت

 بود  ی و بومیلي قباك پشتون ياست باشد ي گر فعال در سیجو و بازساز ، ماجرام يك آدم تينكه يغفارخان قبل از ا

  ! كرد یكه فراتر از پشتونھا را  درك نم

  :دوم

 یكذا وعده ھا محمود و ھی مفتیت العلماي و جمعی از مخالفت نشنل پارتیش و اختالفات ناشي بنگالدیئكه، جدا نيا

سفانه أد كه متا شوي پشتونھا از پاكستان  در او مجدداً احیئت از غفارخان سبب شد كه فكر جدايد خان در حماوداو

  .  ن ھم ھماھنگ شده بوديانه ھمسو و با چي  در خاور مین شورويرا بوتو با متحدير شده بود زيد

 رغم اختالفات و ی افغانستان علیايرامون قضايس ھا در پاكستان پياست انگلي جالب است كه موضوع سیليخ

  ! شود  ین ھماھنگ  و ھم سو ميكا و چيمراشان با ي ھایدشمن

ھمانگونه كه  .  بپردازندین بازيتواند به  ع یدو نفر م: ك ھر سنگ گفتي به سل١٩٧۴ه بوتو در اواخر سالچنانچ

 پشتونھا  در ۀر پشتون از سلطيمردم غ. م كه ضعف آنھا كدام استي دانی شناسد ما ھم  مید خان ضعف ما را موداو

  !ديفزايم تا به مشكالت ما ني قناعت بدھد راوم كه داوي دانی را میئما راه ھا!  افغانستان نفرت دارند

ن  ا در پاكستان  و افغانستان  و مخالفیر اخواني و غید اعم از اخوانون داوانكه سر نخ مخالفي قابل توجه و جالب تر ا

ن عبارت كه پشتونھا و يبه ا! دي گردیك ھدف دنبال ميك مركز با يكجا و يبوتو در افغانستان و پاكستان ھر دو از 

 طرح یم در راستاير مستقيم و غيد ھر دو مستقو مخالف  داوی ھای مخالف بوتو و اکثر سران اخوانیپشتونھار يغ

ن و يمضافاً ارتباط بوتو با چ!  شدندیج مي پاكستان بسیرويل و با نيكا تمويمراك و امكانات ي ھا تحریسيانگل

  ! رفت ی رو به بھبود میشورو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

د خان وه افغانستان در مخالفت با داوي علیاسيلقات سح یته پاكستان و بعضيو كويق رادي كاكا جان آنھم از طرۀبرنام

 یاد مي و طنز ھمواره یست كه مردم ما به عنوان شوخيئاد آور خاطره ھايكذا مخالفت افغانستان  با پاكستان و ھ

  !كنند

ت سرحد يجمله وال ن، منين نشد خان تمام مناطق پشتوو داویمي خان متحد قدیجه، سردسته پشتونھا عبدالوليدر نت

  ! رفتيرا تحت پوشش نظام فدرال پاكستان پذ

 مربوط به كشور یر كشورھاير و ساي، الجزاايبيه، لي  چون عراق، سورین شورويبوتو ھم روابط خود را با متحد

  !  حسنه نمودی جھان سومیھا

ك برقرار يپلماتيل و روابط دي تعدیو شوروكا  يمرا یئخاطر منافع منطقه ه ن افغانستان و پاكستان بيرابطه دولت

  !ديگرد

 ی از كشور ھای شمس١٣۵۵ مطابق ١٩٧۶ در تابستان یكا و شورويمرا منافع ید خان و بوتو در راستاوداو

  !ديل و مسكوت گرديورند عمالً، تعديله  خط دأ مسدار  ويگر ديكدي

 یكسال  براي در كمتر از ءً م بماند بنايبا پاكستان  عق دراز مدتش  در رابطه یسھا گران بود كه برنامه ھاي انگلیبرا

 در یئك منافع منطقه ي بوتو را قطع نموده و خود شریشه ھايجاد نمود تا ري را ایكا بستريمراك خود يژيمتحد سترات

  . پاكستان افغانستان گرددیايقضا

  ادامه دارد

  

  

 


