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  پيکار پامير
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  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول

  
  :به ادامه گذشته

 فصل سوم

  :سياست ھا و دسايس پاکستان عليه افغانستان
ن قاره متکی به تفرقه آه ھای آزاديخواھی مردم شبۀ قارۀ ھند گفتيم که حاکميت استعمار انگليس دردربخش ھنگام

ن آھمان اساس، موفق شد مدت  دوصد و سيزده سال دره افگنی ميان اقوام، طوايف، مذاھب و مناطق مختلف بود و ب

دی سر زمين ھند را پذيرفته  و قاره را ترک ھمچنان گفتيم قبل از آنکه انگليسھا آزا.  کشور غنی و پھناورمسلط باشد

گويند، در صدد آن شدند تا ھند را تجزيه نموده و کشور نو بنياد ديگری را که بتواند منافع استعماری آنھا را در 

منطقه به وجه احسن تضمين نموده و ھند و افغانستان را برای ھميشه  پريشان نگھدارد، در دست داشته باشند و 

يم در اين کار ھم موفق شدند و معجون مرکبی را که از جيب ملتھای ھند و افغانستان بيرون کشيده بودند، چنانکه ديد

 شود که انگليسھا ال مطرحشايد بازھم در اينجا سؤ.   رفتندًدر منطقه ايجاد کردند و خود ، ظاھرا"  پاکستان"ه نام ب

چرا عين پالن و پروژه را باالی دولت آزاد و نو بنياد ھند  نام پاکستان ايجاد کردند؟  يعنی ه برا ی چرا کشور سومي

  و در سرزمين ھندوستان تطبيق نکردند؟ 

ال بايد گفت که از يکطرف انگليسھا بيشتر از دو قرن باالی مردم ھند انواع جور و ستم را روا به پاسخ اين سؤ

اشته بودند که مشکل بود باالی دولتھای آن ن سر زمين کآداشته و بدين سان، تخم کين و نفرت عليه خود شان را در

سرزمين در دراز مدت حساب کنند از سوی ديگر، با آگاھی کامل از تاريخ مردم افغانستان، خصلت جنگجويانۀ ضد 

اجنبی و نفوذ روانی و معنوی آنھا باالی قارۀ ھند، ميدانستند که ھر زمانی که سالطين  و دولتمردان افغانستان  توشه 
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 قاره باقی می ماند، نيمکه بعد ازتخليۀ را ست آرند، بدانسو خواھند تاخت و آن بخش از منافع استعماری شان و توانبد

َفکر آن شدند تا سد مطمئنی  در برابر افغانستان بکشند و از منافع مورد نظر خويش ه پس  ب. لگد مال خواھند کرد َ

  : ينه چنين مينگارد غالم محمد غبار در اين زمميرروان شاد .  حراست نمايند

احساس کردند که قدرت نظامی و نفوذ معنوی افغانستان در سر " پانی پت " انگليسھا بعد از تماشای جنگ . . . "

نظامی زمان شاه افغان در پنجاب و  حرکات.  خودش بزرگترين رقيب انگليس در ھند است ًتاسر ھندوستان، اصال

 قبلی انگليس را در مورد اھميت افغانستان مجسم ساخت و لھذا تمام قدرت تمايل ھند به استمداد از افغانھا تشخيص

اين روش در . ددرھمين وقت بود که روش انگليس نسبت به افغانستان تعيين گردي .انگليس متوجه افغانستان شد

سياست  "انستان در ھند بود و بعد ھا بهبه غرض جلوگيری از ورود دولت افغ" سياست تدافعی"مرحله اولين خود 

  )۴۴۴ صفحۀ –افغانستان در مسير تاريخ .  "  ( تبديل شد "  تعرضی

 قارۀ ھند را نيمدو و مسلمان در يع مختلف، آتش کين و تعصب ميان ھنھمين دليل بودکه انگليسھا نخست با ذراه ب

ً ظاھرا مسلمان را استخدام ی از عناصرًه آسانی فرو ننشيند و بعدا عده امشتعل کردند و آنقدر آنرا باد زدند تا ديگر ب

مملکت "و " ملت مسلمان"مدارس، شعار در کنگرۀ ملی و در مساجد و  نمودند تا در ميان انبوه مسلمانان ھند،

  . را بلند کنند و تا رسيدن به مقصود از پا ننشينند" اسالمی

ً ميالدی رسما شکل گرفت و با رويکار آوردن افراد و عناصر ١٩۴٧در پانزدھم  ماه آگست " پاکستان"باالخره ، 

به ) آنسوی خط ديورند(نوب شرق افغانستان ِمورد نظر انگليسھا در دولت نو تأسيس پاکستان و الحاق نواحی ج

ه دست دادند، پاکستان را بکشور نو بنياد، استعمار انگليس نفس راحت کشيده و خوشنود شدند که اگر ھند را از 

  . دست آوردند

سلطنتی افغانستان بود " خاندان" ھمان سکوت و مساھله کاری عمدی عامل ديگری که در اين موفقيت نقش داشت،

ُکه در برابر آنھمه نقشه ھا و اقدامات ھدفمندانۀ استعمار در بن گوش شان، صدايی بر نياورده گذاشتندتا اين پروسه 

وی " خاندان"د نادر و اعضای رون وقت از حسن انتخاب شان در مآنی انگليسھا بار ديگردريع. به پيش رود

  .يت نمودنداحساس غرور و رضا

سکرتر وزارت  خارجۀ ھند " سرابرمتکاف"نان افسون انگليس بودند که حتا رھبران افغانی در اين روزگار چ

ت نمود و با محمد ظاھر شاه ، سردارمحمد ھاشم کابل مسافره  ميالدی در رأس يک ھيأت ب١٩٣٩برتانوی درسال 

ره  مقرب به دربار و غيدصدراعظم، سردار محمد نعيم وزيرامورخارجه، مجيد خان زابلی وزير تجارت وقت و فر

اين بود که در سال مذکور که تقريبا آغازجنگ عمومی دوم بود، بخشی از " متکاف"انگيزۀ سفر .  مالقات نمود

لمان ان مانند سردار نعيم ، سردار داوود، مجيد زابلی و امثال آنھا تمايل زيادی به سوی فاشيسم دولتمردان افغانستا

  .ديشه و نگرانی بودًپيدا کرده بودند که طبعا برای انگليسھا قابل ان

و تحريکات "  ديورند"لت افغانستان ، قضيۀ خط تحميلی ضمن ديدارو مالقاتھايش با سران دو" سرابرمتکاف "

ه بود که موضوع قبايل ھرچند اين نخستين بار بعد از تخت نشينی ظاھرشا. قبايل آنسوی خط را مطرح نمودمردم 

با انگليسھا مطرح ميشد، ولی با آنھم طرف افغانی نتوانست يا نخواست از اين موقع مساعد به " ديورند"آنسوی خط 

  )َم نشده بود َن زمان ھنوز شعار پشتونستان علآدر. ( ش استفاده نمايدينفع خو

  )٢۴۶ صفحۀ-انستانغسياست خارجی اف( 

 تومور دردناک و ه مثابهو ب) ھند و افغانستان ( ًچون پاکستان اصال به منظور تداوم خصومت با دو کشور تاريخی 

شرقی (لد نا ميمون پاکستان، با ممالک مزاحم در منطقه ايجاد گرديد، لھذا، رھبران اين کشور از ھمان نيمه شب تو
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ھرچند اين دشمنی و . ن دست بر نداشتندآِخويش از دردشمنی و توطئه ريزی پيش آمده و يک لحظه ھم از)  غربیو

دو کشور گرديد و خون ھزاران انسان در بنگال  دسايس در برابر ھندوستان منجر به اشتعال سه جنگ بزرگ  ميان

ی که بدان گييچاربن مردم ھند علی رغم فقر و به زمين ريخت و ھنوزھم  ميريزد، اما ، چو و کشمير و نواحی مرز

 و ازيک نوع دموکراسی  وآزاديھای فکری، سياسی، مذھبی و فرھنگی اشتهمواجه اند، رھبران آگاه و خردمندی د

بنابران،  نه تنھا در برابر اين تومور خبيثۀ استعمار تا کنون به زانو نه نشسته ، بلکه به . بر خور دار بوده اند

ليکن دريغ و درد که اين تومور .  چشمگيرعلمی ، اجتماعی ، تخنيکی و نظامی نيز نايل گرديده است پيشرفتھای

زيرا زمينۀ رشد و فعاليت آن در آنجا بسيار مساعد . کھن کشوری مانند افغانستان را متالشی کندۀ توانست پيکر آزرد

د محروم بوده جز زور گويی و سرکوب و و خردمن طبيعی است مردم و مملکتی که از وجود رھبران دلسوز. بود

اختناق نديده باشند، دستگاه دولتی آن شخصی، خاندانی  و بيگانه  با انصاف و عدالت و خوی و بوی مردمی باشد، 

  چگونه ميتوان متوقع بود که غدر و دسيسه نتواند آنرا متالشی سازد؟

                                     ادامه دارد                                                        


