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  پيکار پامير

٢٩.١١.٠٩  

  "نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " 

  جلد اول
  

        : ناشريادداشت
) پيکارپامير. ک( تحليلی است که توسط – سياسی –اثر تاريخی " نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " 

به تيراژ پنجصد جلد در شھر   ميالدی ، ازطرف نويسندۀ آن١٩٩٨نگاشته شده و  برای نخستين بار در دسمبرسال 

م درشھر پشاور پاکستان به شيوۀ ٢٠٠٠اثر مذکور در سال . تورنتو به چاپ رسيد ، ولی بسيار زود نا ياب گرديد

ی که قرار آن، متأسفانه چاپخانه ااززيرا قبل . زار جلد تجديد چاپ شدبه تيراژ يکھ" فوتو ستيت " ۀ گونه مخفی و ب

چاپ برسد، تحت پيگرد پوليس پاکستان قرار گرفت وتنی چند از وطنپرستان ما مجبور شدند آنرا ه بود اين اثردران ب

ای از عالقه مندان توانستند به کتاب مذکور ھرچند اين بار، عده .  گونۀ مخفی و اضطراری به نشر برساننده ب

  . .دسترسی يابند، اما ازآنجا که در حالت اضطراری زيرچاپ رفته بود، آنطور که بايد، حروف خوانا نداشت 

چون مسايل . تاجاييکه اطالع داريم اثر متذکره به زبانھای پشتو و انگليسی نيزدرپشاور و کانادا ترجمه شده است 

ُاتی کشورعزيزما افغانستان در ارتباط با سياست ھای خانه خرابکن مقامات پاکستانی ظرف بيشتر بسيار حاد و حي

ّاز نيم قرن، به صورت مصور و مستند طی اين اثر افشأ شده است ، بنابران، الزم دانستيم  آنرا يکبار ديگر از 

در شھر تورنتو در بخشھای متعدد به نشر "  ناياب"و ھفته نامۀ "  آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"طريق پورتال 

اين نکته را نيز قابل ياددھانی ميدانيم که اکنون بعضی . ن بيشترمستفيد گردندآبرسانيم ، باشد ھم ميھنان گرامی ما از

  .  نيز در نظر گرفته ايم  تعديالت و اضافات الزم ازطرف نويسنده درمتن  وارد گرديده است که ما آنرا

ّ از چاپ مجدد مقدمۀ نويسنده و تقريظ ھايی که از طرف بعضی از دانشمندان ايرانی و افغانی روی آن البته در اينجا

  :آغاز می نماييمًنگاشته شده است ، منصرف شده مستقيما از فصل اول کتاب 
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  پيکار پامير. ک

  

  

  فصل اول

  استعمار انگليس در شبه قارۀ ھند
  

 ميالدی در ناحيۀ جنوب شرق افغانستان ١٩۴٧در سال ) پاکستان(يعی به نام ۀ غير عادی و غير طبقبل از آنکه پديد

نيزگفته اند، در طول قرنھا با افغانستان مرز " سرزمين عجايب" به ميان آورده شود، کشورپھناور ھند که آنرا 

  . مشترک و در مواقعی ھم، دولت مشترک داشته اند

ُبنابران، سرزمين پرغنای ھند، . ر راه  ميان آسيا و اروپا را داردچون افغانستان از نظر جغرافيايی ، حيثيت چھا

ھميشه از سمت افغانستان مورد تھديد و حمالت نظامی کشور گشايان آسيايی و اروپايی و نيز شاھان مقتدرافغان 

  . قرار ميگرفت

در کبير، سالطين يونان و ً، متعاقبا اسکن)دوھزارو پنجصد سال قبل( داريوش ھخامنشی در قرن پنجم قبل از ميالد 

سلسله ھای مقتدر سالطين .  به آن سرزمين تاخته اندیيکی پی ديگرنيزباختری افغانستان ،کوشانی ھا و سايرين 

 افشاری ھا و ايرانی ھا مانندافغان مانند غزنوی ھا ، غوری ھا، خلجی ھا، تغلقی ھا، سوری ھا، لودی ھا، ابدالی ھا 

ا به اشکال و پيمانه ھای مختلفی حمالت و فرمانروايی ھای شان به اين سر زمين  در طول سده ھتا مغوالنحو 

برخی از سلسله ھای حاکم افغانی، بعد از فتح و پيروزی ، شھر ھای دھلی يا الھور را . پھناور را ادامه داده اند

داخته اند که آثار و ن سر زمين پرآمرکز حکمفروايی خويش قرار داده و به نشر و پخش فرھنگ و زبان فارسی در

کتيبه ھای آنھا تا ھمين اکنون  در آرشيف ھا و موزيم ھای آن کشور موجود بوده وآثار معماری آن دوره ھا طرف 

  .تماشا و پسند سياحان و محققان جھان  قرار دارد

ع در ، واق"سورت" ازطرف انگليس ھا درشھر ساحلی ) ميالدی١۶٠٠(درسال "  کمپنی ھند شرقی " با تأسيس  

َور ھای دور و بر آن  نظامی بعدی آن ھا بود که اوضاع و احوال در ھند و کش–غرب ھند و پيشرفت ھای سياسی  َ

ن، دو ملت ِتمدن پرور ھند و افغانستان خرابی بسيار ديدند و تلخی ھای بی پايان آگون شد و بعد ازًکامال دگر

  . چشيدند

رتی انگليس است که در زمان حکمروايی اورنگ زيب فرزند شاه ً، ھمان کمپنی ظاھرا تجا" کمپنی شرق الھند" 

ھا، ُجھان و يکی از احفاد سلسلۀ مغلی ھند  در رديف ساير کمپنی ھای تجارتی مانند کمپنی پرتگالی ھا، ھلندي

کار گيری تاکتيکھای خاص ه نمارکيھا، جرمن ھا و فرانسوی ھا درھندوستان تأسيس گرديد وآھسته آھسته با بد

ُماری و با استفاده ازضعف و بی کفايتی سالطين مغلی و حکام محلی آنان، نه تنھا بريتانيا رقبای اروپايی اش را استع
 نظامی درھند مبدل گرديد و باالخره، –بالتدريج ازصحنه راند، بلکه قدم به قدم به يک قدرت بزرگ سياسی 

  . تان نيز تاخت ًسرتاسر آن کشور را اشغال نمود، طوريکه حتا بعدا تا افغانس
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قبل از آنکه پيرامون اقدامات و برنامه ھای بريتانيا در ھند پھناور بپردازيم، بد نخواھد بود اندکی راجع به ويکتوريا، 

.  مشھور آن کشوربنويسيم  که بخش بزرگی از مصائب کشور عزيزما در دوران سلطنت او واقع گرديدۀ ملک

وقتی ويليام پنجم کاکايش در سال .  آمد و يگانه فرزند خانواده اش بود ميالدی  به دنيا١٨١٩ويکتوريا در سال 

.  م چشم از جھان فرو بست ، موصوفه  به تاج و تخت بريتانيا دست يافت و شصت و چھار سال پادشاھی کرد١٨٣٧

م  ١٨۶١ر سال البرت  د.  ُ سالگی  با شھزاده البرت ازدواج کرد و نه فرزند از او به دنيا آورد٢١ويکتوريا درسن 

درسالھای سلطنت او بود که امپراتوری .  چشم از جھان پوشيد و ملکه ويکتوريا تا آخر عمرش سياه پوش شد

قسمت بيشتر پيشرفتھای علمی ، فرھنگی و ھنری انگلستان  نيز در عصر . بريتانيا در سراسر جھان گسترش يافت 

  . به عمر ھشتاد و دو سالگی جھان را وداع گفت  ميالدی ١٩٠١ملکه ويکتوريا  درسال . او صورت پذيرفت

َگی جريان اشغال نظامی نيم قارۀ ھند توسط انگليسھا و سقوط دود مان مغلی ھند، سری دراز دارد که مورد چگون ُ
 ًکستان و بعدا دست درازيھای آن بربحث اصلی اين کتاب نيست و اما، برای آنکه انگيزه ھای استعماری تشکيل پا

روشن گردد، بايستی اينقدر به صورت فشرده گفته شود که تاکتيک و پالن استعماری انگليس درجھت افغانستان 

  : ًاشغال کامل ھندوستان و کشور ھای ھمسايه عمدتا چنين بود

  .ايجاد تفرقه ميان گروه ھا و طبقات مختلف دينی و مذھبی )١

شر حاکم مرکزی و محلی کشور توأم با پرداخت ايجاد اختالف، نا باوری و تحريکات وسواس بر انگيز ميان ق) ٢

 .  رشوه و اعطای تحايف

 . استفاده از آنھاصرکليدی دربار و حکومات محلی و سوءميع افراد و عناخريداری و تط)  ٣

 .پارچه پارچه کردن سرزمين بزرگ ھندوستان و غصب ھر پارچۀ آن يکی پی ديگر) ۴

جاد نا امنی در مناطق مورد نظر تا که آتش کين توزی، جنگ و پرورش قطاع الطريقان، ترور اشخاص و اي) ۵

 . نفرت ميان مردم محل مشتعل شده و خود، مطابق پالن از اوضاع بھره برداری نمايد

 . گسترش قلمرو خويش با جنگ و خدعه ، ولی با صبر و تحمل و حرکت قدم به قدم توأم با تبليغات وسيع ماھرانه) ۶

ھرگاه يک و دو نمونه از اقدامات تفرقه افگنانۀ استعماردر ھند به منظور پيشروی ھای بود د در اينجا به مورد خواھ

  :شان در آن کشور بياوريم 

 :مينويسد" افغانستان در مسير تاريخ"زشمند خويش به نام کتاب ار۴١٧غالم محمد غبار درصفحۀ ميرشادروان 

مستقر شده بودند، فعاليت خود را نيز از ھمان جا شروع انگليسھا که از ابتدای ورود به ھند در نواحی بنگال "

م  يک نفراز مامورين خود را که به ١٧۵۶نواب سراج الدوله  جانشين علی وردی پادشاه بنگال در سال . کردند

ه تجار بيگانه را در امور داخلی بديد، کلکتۀ سراج الدوله که مد اخل. ُکمپنی پناه برده بود، بخواست و کمپنی رد کرد

را اشغال و يکصد و چھل وشش نفر انگليسی را محبوس نمود که به جز بيست و دو نفر ھمه در دانت ھوای محبس 

ضد سراج الدوله سوق کردند و بعد از يرال داتسن و کلنل کاليو به انگليسھا قشونی از مدراس به قيادت ادم. بمردند

  . آمدند نمودند و در صدد تھيه قوا برءکمی، معاھده صلح را امضا

را استخدام و " اومی چند "نماينده خود در دربار سراج الدوله ،" واتس" به زودی توانستند که توسط مسترانگليسھا

ً ميرجعفر را به اميد نوابی بنگال سرا با کمپنی معاھد و مددگار بسازندبه وسيله او جنرال ِمقتدر ِبنگال  آنگاه .  ِّ

معاھده با سراج الدوله را يک جانبه لغو و از مدراس يک قشون کوچک سه ھزار نفری با ده توپ عليه نواب سوق 

. وار و پنجاه توپ داشتنمودند، درحاليکه سراج الدوله اردوی بزرگی مرکب از پنجاه ھزار پياده و ھژده ھزار س
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ولی در ميدان جنگ مير جعفر سپه ساالر عوض دشمن، سراج الدوله را مورد حمله قرار داد، درحاليکه قوماندان 

  . " انگليس  رابرت کلف تماشا ميکرد

  :  ھمان کتاب مينويسد ۴٢۴باز، شادروان غبار در صفحۀ 

او را از نظر اقتصادی و ۀ که ميتوانست مناطق عمدحکومت انگليس نخست از کشور مورد نظر خود تا جايی  " 

ِسوق الجيشی ميگرفت يا به ديگری ميداد، آنگاه پادشاه قسمت باقيمانده را از تخت فرود می آورد و جايش را به يکی 
ن بعد، اين شخص را تحت فشار سياسی و مالی آن محلی ميداد، ازَ و يا يکی از پست ترين اشخاص خاياز رقبای او

 ضد او هخون او تشنه گردند و گاھی ھم ملت به  داده به ظلم و ستمگری عليه مردم رھنمونی ميکرد تا مردم بقرار

پس زمامدار منفورو مخوف برای حفظ خود از انتقام ملت ، اطاعت بی سرحد از دولت . تحريک به قيام ميشدند

ان بر دار او ميگرديد، ملت ستمديده او نيز ی بيشتر فرمای خود شمرده و از ھر غالم افسانه ئانگليس را ضامن بق

  . " آنقدربه ستوه می آمد که به استيالی دشمن خارجی متمايل ميگرديد

ًھند مجموعا دوصد و سيزده سال به درازا کشيد، اما خيزشھای اعتراضی ۀ ھرچند تسلط استعمار انگليس در شبه قار

َصورت ميگرفت که  گه به پيروزی ھايی می انجاميد و مسلحانه نيز در طول اين مدت در ھر گوشه و کنار ھند 
عمار انگليس از سال ھند عليه استۀ خاک و خون کشانيده ميشد، مگر نخستين خيزش عظيم مردم نيم قاره گاھی ھم ب

اين خيزش چنان گسترده و خشمآگين بود که عساکر  بومی ھند، . آغازگرديد) يکصد وپنجاه سال قبل( ميالدی١٨۵٧

َلکنھو، يکھزار تن افسر انگليسی را از دم تيغ گذرانيدند، منازل و اماکن آنھا را آتش زدند و پايتخت ھند را تنھا در 

  .آزاد نموده تا پنج ماه تمام برآن شھر حاکم بودند

ًھرچند اين قيام عمومی بعدا از طرف عساکر انگليسی با خونين ترين وجھی سرکوب و ھندوستان رسما جز قلمرو  ً

  . ن اعالم گرديد، ولی با آنھم ، مردم  ھند ھيچگاه درجھت نيل به آزادی از پا نه نشستندانگلستا

با تأسيس کانگرس ملی ھند در . ھند طنين اندازشدۀ دراواخرقرن نزدھم، بار ديگر شور آزاديخواھی مردم نيم قار

،  " ديوبند"ۀ ز تأسيس مدرسخصوص بعد اه ن، بآو ظھور عناصر انقالبی در"  بونرجا " م به رياست  ١٨٨۵سال 

بايد افزود که مدرسۀ ديوبند تا چند سال اول بعد از تأسيس خود، علمای  مبارز ضد .  يافتءبه مرحلۀ نوينی ارتقا

ثيرزيادی در جنبش آزاديخواھی ھند داشتند و اما، انگليسھا قديم کرد که ھرکدام آنھا نقش و تاانگليسی به جامعه ت

رات  فکری و اجتماعی مدرسۀ مذکور شدند، تعداد زيادی از عناصر طرفدار خويش را وارد ثيين تاھمينکه متوجه ا

آن کانون اسالمی نموده از يکطرف نقش مبارزاتی آنرا خنثی کردند و از سوی ديگر، شھرت نيکوی اين کانون را 

ی ھمين مدرسه  رھسپار ھند و کشور ھای اطراف ازميان برداشتند، چنانکه  بعد ھا، تعدادی ازمال ھاۀ در جامع

اعليحضرت امان هللا خان تبليغات دامنه دار به نفع  انگليس نمودند و شاه ۀ افغانستان شده و عليه نھضت ترقيخواھان

  . اعالم نمودعھم بالنوبه ، وعظ ، تدريس و فعاليت ھای آنان را در افغانستان ممنو

.  زدند"  مسلم ليگ"نام  ه  دست به  تأسيس جماعتی بی از روشنفکران مسلمان ھند،  ميالدی، عده ا١٩٠۴درسال 

يکجا " کانگرس ملی " م با ١٩١۶پس از سالھا فعاليت سياسی جداگانه در ھند، درسال " مسلم ليگ " ھرچند ھمين 

  . شد 

 ھای م داير ميگرديد ، اختالف جدی ميان  جناح١٩١۵آنگاه که بيست و يکمين نشست عمومی کانگرس در سال 

 و " آراوينداگوش"، "تلک"اح چپ به رھبری شخصيت ھايی چون جن. کانگره متبارز گشت"راست"و " چپ"

در تداوم مبارزه تا حصول آزادی کامل از زير يوغ استعمار و تشکيل حکومت مستقل پا ميفشردند، اما، " چندراپال

ھنوز اين کشاکش . ان بودنددر ھندوست)  Dominion" (  دومنين" رھبران جناح راست ، خواھان حکومتی از نوع 
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" ھنداس کرم چند مھاتما گاندی مو" د ادامه داشت که مرد رياضت پيشه ای به نام  سياسی در درون کانگرس ملی ھن

 ضد ۀاين مرد که اعتقادات صلح طلبان.  ً م رسما شامل کنگره شد١٩١٩از افريقای جنوبی بر گشته و در سال 

اين شعار، در بدو امر اعتراضات و . رای آزادی ھندوستان را بلند کردب" مقاومت منفی" داشت، شعار خشونت

" گاندی .  " واکنشھای وسيعی  را برانگيخت ، مگربه زودی جای خودش را در ميان مليون ھا اسير ھندی دريافت

 و با گذشت و مدارا و با تحمل مشقت ھای زندگی و استقامت در راه مقصود، به سرعت در قلوب و اذھان ھندو

  . ھند ره باز کردۀ مسلمان شبه قار

ُميالدی درپوربندر گجرات  ١٨۶٩موھنداس کرمچند مھاتما گاندی مرد آزاديخواھی بود که در دوم اکتوبرسال 

از سال .  م  آنگاه که ھنوز سيزده سال بيشتر نداشت، ازدواج کرد١٨٨٢در سال . ھندوستان چشم به دنيا گشود

م  در افريقای جنوبی ١٩١۴ تا ١٨٩٣وی از سال .   حقوق در لندن پرداختم به تحصيل علم١٨٩١ تا ١٨٨٨

مصروف کار ھای حقوقی شد و در ھمين سالھا ، فعاليت ھای خويش مبنی بر حصول حقوق جامعۀ ھنديان افريقای 

 گرديد و) ھندوستان(  ميالدی رھسپار زادگاه اصلی اش ١٩١۵مھاتما گاندی سپس در سال . جنوبی را آغازکرد

م برای ١٩٣٠در سال . دست آوردن استقالل سياسی ھند از يوغ استعمار برتانوی، مشغول مبارزه شده غرض ب

ًمدت دو سال به حيث زندانی سياسی ازطرف مقامات ھند برتانوی  محبوس شد، درحاليکه   قبال نيز چند مرتبه به 

 بزرگی را در راه حصول آزادی مردم ھند گاندی ، علی رغم جسم عليل و پيکر نحيفش، مشقات. زندان رفته بود

 ماه جنوری ٣٠مھاتما گاندی در روز . متحمل شد، رياضت ھا کشيد و تقوای سياسی و اخالقی نمايانی داشت

يک تن از ھندی ھای افراطی به عمر ۀ ميالدی فقط دو سال پس از حصول آزادی ملی ھند ، با ضرب گلول١٩۴٩

مثابۀ  رھبر بزرگ و قابل احترام برای مردم ھندوستان بود، بلکه طنين نام و ه ا بوی نه تنھ.  سالگی به قتل رسيد٧٩

مھاتما گاندی عالوه از داشتن حس انساندوستی . صلح دوستی و فلسفۀ عدم خشونت وی در سراسر جھان پيچيدۀ آواز

  . و آزادی خواھی اش، به ھمه اديان و مذاھب احترام عميق قايل بود

 ميالدی و ١٩١٩درسال ) اعليحضرت امان هللا خان( افغانستان تحت قيادت شاه جوان ملی مردمۀ قيام آزاديخواھان

مھلکی بود بر پيکر استعمار انگليس در منطقه و جھان، بلکه اين ۀ حصول استقالل کامل سياسی نه تنھا ضرب

 به مبارزات دراز مدت آنھا اميد بزرگی رانيز برای ملت درد مند ھندوستان گشود وۀ پيروزی مردم افغانستان روزن

ب و ُجن.  ھای آزاديخواه ھندی مبدل شدن ، شھر کابل به پايگاه مؤثر حلقات و گروه آچنانکه بعد از. جان تازه بخشيد

" کانگرس ملی ھند"ۀ آغازيدن گرفت، فعاليت ھای رھايی جويان" ديورند"ۀ ضد انگليسی در دو سوی خط جوش تاز

 بار ريفورم ھای خويشتن  دارانه  جريانات بود که انگليسھا حاضر شدند برای نخستينھمينۀ در نتيج. تشديد گرديد

ميان رھبران کانگرس از يکطرف و مگر موجوديت جناح چپ ِاستقالل طلب در .  ی  را برای ھنديھا بپديرندا

کانگره تأييد شود و ثيرات  استقالل سياسی افغانستان از سوی ديگر، موجب گرديد که نه ريفورم ھای انگليس در تا

  . مورد پذيرش قرار گيرد" دومينين " نه تشکل 

رو، " بوز" ميالدی،  در درون  کانگرس به رھبری ١٩٢٨در سال" ليگ استقالل" ميان آمدن ه با ب و جواھر لعل نھ

 پشتون و ردمموازی با اين ھمه فعاليتھای آزاديخواھانه در ھند، مبارزات م. ُشعار استقالل کامل ھند پرطنين ترگشت

ن ا" نيز ادامه داشت ، چنانکه خان عبدالغفارخان " ديورند"بلوچ در نواحی شرق خط  ه انجم ، حاجی " صالح افاغن

شتون" را بنياد نھادند و نشراتی از قبيل " انجمن وطن "و عبدالصمد خان بلوچ  " زب هللاح"ترنگزايی  شتون " ، "پ پ

اعی ، . را تأسيس نمودند" زلمی پشتون" و "  آزاد و بدين گونه، موازی با گرمجوشی ھای ناشی از اصالحات اجتم
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يم ۀ ُسياسی ، فرھنگی و اقتصادی دوران اعليحضرت امان هللا خان در افغانستان، جنب و جوش تاز سياسی سراسر ن

  .قاره  را نيز در بر گرفت

                         ادامه دارد


