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 ۰۵/۰۷/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 

 برتانیا گذاری میراث از پس تحوالت درمسیر قبایل
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»به ادامه 

آنچه در بازی های سیاسی داخلی پاکستان و در محور سیاست های منطقه حایز اهمیت است، سرنوشت قبایل آزاد آن سوی 
تاریخ پیوسته وضعیتی بوده خارج از  جیواستراتژیک منطقه در طول مرز دیورند است. قبایل بنابه موقعیت جغرافیایی و

جغرافیای دشوار وکوهستانی  .هندوستان قلمرو حاکمیت ها و محل تردد و رفت و برگشت به سرزمین افسانه یی و زرخیز
دامن تاریخش از زمان  .جیوپولیتیک مرکز گریز که مانع پوشش وسیطره سیاست و هم مانع روند خودسامانیابی مدنی میگردید

بر هندوستان بجز دوران کوتاه نیم قرنه ابدالی ها به حاکمیت ها تمکین نکرده و محلی بوده با روایات و مکنونات  سیطره مغل
رابطه اش با حکومت ها پر است ازتنشها، عداوت ها، سرکشی ها و نبردهای متواتر؛ تو گویی این خطه همچو نفی . خودش

  .تحكم و تغییر نیستبلد آفریده شده وحاضر به پذیرش هیچگونه  قانون ،
تجاوز وتاراج انگلیس با آن که تا پایانه هندوکش دامن گسترد اما آن گونه که در قلب کشور شکست خورد وجا تهی کرد در 

برد و توفیق تسلط نیافت تا به کوهپایه های سلیمان جاییکه قبایل آزاد اسکان دارند نیز یک قرن در جنگ و ستیز به سر 
از هجوم بریتانیا تا زمان استقالل هند و پاکستان این منطقه در جنگ وستیز باقی ماند. حکومت هند  .اطاعت گردن نهند

بریتانوی راهی  در برابرآن ها انتخاب و سیاستی را برگزید که نحس پیآمد هاي آن با درجازدگي و درحاشیه ماندن تداوم یافته  
 .میبرداست  عالوه  برقبایل  منطقه نیز از آسیبهاي آن رنج 

انگلیس با كشیدن حصار به دور قبایل و قطع دست زمامداران افغانستان از اداره امور آنها سرنوشت بسیار بغرنجی ، ظاهراً  
این دایره بسته و استعماری عزلت افغانستان و در ماندگی قبایل در  .آزاد اما رنج آوری را براي افغانستان وقبایل رقم زد .

 را تداوم بخشید ، وبه زمینه و ابزار بدي براي بازي هاي سیاسي استراتژیک بدل گردید. دسترسی به تمدن وترقی 
درقدامت تاریخ آن منطقه جیوپولیتیک تمرد سیاسی  پناهگاه کسانی هم بوده که از سری دشمنی و خصومت ها  آنجا پناهنده 

ادن كه رسم دیرینه آیین پشتونولی و گستره خاور پناه د .گردیده و زیست وروزگار فارغ از  ساخت وساز تمدن اختیار كردند
زمین بود از حدود جوانمردي وننگ پشتونولي فراتر رفت وپناهگاهي براي قانونگریزان ودستمایه اي براي خوانین 
وزورمندان شد. بازیگران برنامه هاي بزرگ هم درآنجا جوسازي ومیدان داري كردند. پاي معامالت فراتر از   نورم ها 

بط سنتي و نرخ ) كد ها،قانون ،هنجارها( درتعامالت ومعامالت قبایل راه یافت . سه چیز در آنجا قدغن بود: تعلیم وضوا
 ومعارف، مواصالت و قانون . 

حکومت هند برتانوی در زمان حکمرانی خود  این منطقه را نه تنها از افغانستان جدا کرد بلکه منطقه را بخاطر عدم تمكین  
،كه هم سپر دفاعي حفاظت مرغ طالیي بود وهم میدان تداركاتي با سرنوشت تاریك ونامعلوم براي افغانستان به حایل دوم 

وسیاستهاي كجدار ومریز بازي هاي استعماري، تبدیل كرد .  این تخلیق همان  لکه ننگ است بر دامن بریتانیا وتاریخ تمدن 
بر برده سازي وبهره كشي ازجهان متكي بوده است.  . زیرا بیشترین بنیادش     ممدرن كه با ادعاي  انسانمداري وهومانیس

جنایات علیه بشریت خاستگاهش دامن ممالک وکشورهایست که ادعای واالیی وتمدنی و ارزش هاي مترقي دارند. انگلیس این 
کشید. اعمال سیاستهاي  منطقه را بحیث حایل میان افغانستان و دولت هند بریتانوی  وبمثابه تمرینگاه مانور ها بمحاصره

 ظالمانه و غیرانسانی درچنان جغرافیایی آزادی غیرمدني اي را  در سرنوشت این مردمان رقم زد، که  ماحصل آن جز
 به زخم ملتهب مناسبات منطقه بدل گردید. نیاورد و تنگدستي ونكبت چیز بهتر ببار

هاي شیطانی و مرکز قانون شکنی ها و قانون گریزی ها   یل خالف میل و اراده شان به دایره  بازياامروز زیستگاه قب 
بازي هاي شیطاني دست وپای رسم وآیین وسنت هاي  قبایل را هم شكستند .این میراث از بریتانیا   ودهشت بدل گردیده است .

رامی منطقه را برهم زده انتقامجویي از قبایل دوام داد. . اگر این بستر آ به  به پاكستان رسید وپاكستان با عقده مندي بیشتر
بایستی سیاست ها و قدرت های حاکم امروز آنراجبیره کند. شماري از حقوق گرایان در استداللهاي خود در صدد آن اند تا در 

داوري همین مراجع  تعیین تکلیف و سرنوشت منازعات قومی بجا مانده از استعمار درتعیین حق وتكلیف منازعات با حكمیت و
سیاسي اجراییي سازند.. اما –رواني ونظامي –ن داوري را در پیدا وپنهان رویدادها از مجاري فشارهاي فزیكي عمل كنند وای

در تجربه پسا استعمار و در جریان بازی های جنگ سرد ثابت شد که شرط ضرور نهادهاي داراي اراده مستقل قانوني وفارغ 
ه داران دموکراسی وآزادی بیشتر به منافع خود نظر دارند تاحقوق، از اراده قدرتها براي همچو دعاوي وجود ندارد و داعی

 آزادی وعدالت.
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پیشرفته باشد  اگرعدالت ،آزادي ودموكراسي درخلقیات واخالق ورفتار نظام سیاسی جا نداشته باشد آن جامعه مي تواند مدرن و
وا باشد . آنها هرگز داوري حاذقانه وصادقانه اما عادل،آزاد ودموكراتیك نخواهد بود.دموكراسي باید نورماتیف وعدالتخ

نخواهند كرد . زیرا آنها بحساب حذف منافع سایرین برمبناي منافع واهداف درازمدت خود عمل میكنند . در نتیجه رقابت های 
استعماری وسیاست های امپریالیستی ابر قدرت ها وخصومت های میان دولت کشورهای همجوار وحصار"سبز" کشورهای 

ب برای در بندکشیدن وجلوگیری از نفوذ و پیشروی های شوروی وقت بسوی جنوب آسیا این حایل ماجراجویی ها همچنان غر
حصار مفروران وگنهگاران باقی ماند . شگردها وچانه زنی های بازیگران هنوز هم در تعیین سرنوشت آبرومندانه این مردم 

سیس دولت پاکستان به اراده و خواست آزاد این مردم کوچکترین اعتنایی نشد. کارشکنی میکند. در تقسیم هندوستان و بعد از تا
در تعیین سرنوشت آن ها فقط مشتی از خان و ملک را وسیله قرار دادند و دولت ها  هم از وجود این طفیلی هاو حفظ این 

ث پاکستان شد. سنت های فرهنگی آن که اسارتگاه تمدن استفاده سوءکردند. تجربه بریتانیا از سواستفاده جویی این خطه، میرا
زمانی عامل فعال و رهایی بخش در برابر تجاوزات بود با مداخالت استخباراتی زیر نام دین وبا نام مذهب دربرخورد با 
تعامالت بازی های بزرگ جدید وطلسم سیاست بازی هاي اهریمني کوتاه آمد. بازی های امروز هم گواه آن است که شاید 

 وتوطیه های بعدی باز هم تعمدی باشند تاقافله های تمدن)!(  قرن جدید بسوی منازل مقصود دیگري ره بسپرند ! ؟ دامگذاری
 

ایدیولوژي -ماپیش تر در باره مشكالت مبارزات خدایي خدمتگاران اشاره كردیم كه برتانیا وطرفداران دولت مستقل مسلمانان
ل پشتونها ایجادكردند .پشتونها را در دردوراهي انتخاب كفر واسالم قرار دادند كه  موانعي را دربرابرتمثیل اراده مستق-پاكستان

انتخاب دراین ترتیب بسیار دشوار بود واین امر سبب شد تا خدایي خدمتگاران از سهم گیري كنار بروند و درتعبیر ایدیولوژي 
یاست مزورانه وعوامفریبانه گردند.احساسات دیني پاكستان مهر ضدیت با اسالم بخورند وسایرین هم درتمكین به دین شكار س

دریك جامعه بسیار سنتي كه پیروي از پیر ومرشد را مساوي به اطاعت از دین خدا میدانند نه تنها خط قرمز در میان نیروهاي 
یرنگ سیاسي پشتون  ایجاد كرد بلكه توده هاي مذهبي ولي غافل از غرض اغیار پشتون شكار كوتاه بیني خود ورنگ ون

 مزورانه عزایم سیاسي گردید.!
درشور وشعف همین جذبه دیني در فردای تجزیه وتاسیس استقالل هندوستان این مردم نخستین شورشگران نبردهای خونین 
ملی مذهبی هند و پاکستان گردیدند. اختالفات دینی درمتن این جدایي  چنان حاد وشدید بود که طرح خشونت آمیز مسئله 

معنی مجادله با اسالم تلقی میشد .در تفكر وپندار پشتون  وقبایلي هاي آنروز مسئله هند و مسلمان مسئله اصلی  پشتونستان به
بود وتوهمات ناشی از این منظرحقوق پشتون های آن سوی خط را از توان ناسیونالیست ها خارج کرد. اوجگیری تعصبات 

. از آن بعد هم ایدیولوژی اسالمي در نظام سیاسی این کشور شکل مذهبی هند و مسلمان داعیه پشتونخوا را متاثرگردانید
سالوسانه وعوامفریبانه داشته وپیوسته وسیله اهداف سیاسی بوده و از این وسیله همواره در دو جبهه درونی وبیرونی به سود 

 بازی های سیاسی و استراتژیک بهره برداری گردیده است.
اجتماعی از درون و دشمنی و دشمن تراشی ها با همسایگان در بیرون رقم زده شده نظام سازی در پاکستان بر تناقضات  

است. ورنه مشترکات کهن سال و دیرینه فرهنگ پر بار و انعطاف پذیرسرزمین هندوستان درونمایه نیرومند ومطمئن زیست 
پاسداران بنیادگرایی درآن کشور ثابت مسالمت آمیز و همدلی راپرورده و تجارب تاریخ پاکستان در کل و تاریخ سه دهه اخیر 

کردکه مردم سند و پنجاب با بنیاد گرایی دمساز نیستند. ولی آنچه مایه نگرانی دایمی است عبارت از نقش منفی نخبگان، دولت 
لتی ها و بازی های استعماری ابرقدرت ها و دولت های منطقه در همسویی با این نیروها در ایجاد آشوب گری و تداوم بی عدا

و آتش افروزی است كه  دامنه این آتش بازي وآتش سوزي كه باتند بادها همراهي میگردد تا دور دست ها وتا دامن كاخ ها هم 
 رسیده مي تواند .

وقتی آزادی و استقالل نیم قاره مسلم شد اختالفات مذهبی در مشی سیاسی نخبگان استقالل طلب نیم قاره هند هدفگیري هاي 
را در كش وكوب كارزار جاگذاشتند و در نتیجه تقسیم هند مطرح و در دستور روز قرار گرفت. از اینکه  متعارض ومخالف

پیش زمینه اختالفات مذهبی از قبل آماده گردیده بود، دولت برتانیای کبیر همین داعیه را لبیک گفت. این انتخاب نه امر 
درازمدت انگلیس بی پیوند نبود. حقیقت امر آن بود که برای برتانیا تصادفی بلکه با آینده نگری ها و با منافع وبرنامه هاي 

بیشتر ازین منافعش در سیطره مسقیم هندوستان به پایه اکمال رسیده بود و توان نگهداری هندوستان در برابر خیزش های 
مه ریزي و برآورده سازد. آزادیبخش نا ممکن شده و مناسب آن بود تا منافعش را از طرق نو درمطابقت باوضعیت نوین برنا

شماری جامعه شناسان سیاسی این اقدام بریتانیا راتغییر شیوه درکار مستعمرات دانسته زیرا امر وابستگی وبهره کشی از 
مستعمرات از ممرها وکانال های نوین وپیوند هاي ساختارمند تكنولوژیك واقتصادي ایكه ایجاد وبستر سازي گردیده بود ادامه 

رآن در صورت دوام سیطره وخودداري از استقالل نیم قاره پیروزی وکسب استقالل از طریق مبارزت مسلحانه یافت. درغی
این کشور ها را از دایره نفوذ برتانیا بیرون میکرد. عاقالنه آن بود تا منافع دراز مدت از طریق وابستگی های ظریف ومتقابل 

بان انگلیس از چنگ ملیون وارهید و این نیرو ها آغاز آزادی را با دشمنی اقشار وابسته وبا ظاهر دوستانه تامین گردد. گری
 مجددآغازیدند.

دوکشور افغانستان وپاکستان  از همان صبحدم تشکیل پاکستان در مسئله تعیین سرنوشت پشتون های آنسوی سرحد، همچنان 
منطقه را از پیش بخوبی آگاه بود و روحیه قبایل  سیاسی این -مسئله "دیورند الین"اختالف داشته و دولت انگلیس مشکل اتنیکی
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و همچنان پشتونخوا را قبل از تاسیس پاکستان و در نتیجه انتخاباتی  که سرخپوشان برنده شدند میدانستند. ولی از یکسو موضع 
است ضد گیری مبهم وناپیگیر دولت افغانستان و از سویی هم همبستگی نهضت خدایی خدمتگاران با نهضت کنگره که سی

انگلیسی را طی جنگ جهانی به نمایش گذاشت برتانیا در جهت تضعیف آن مسلم لیگ را وارث مسلمانان قلمداد کرد .آزادی 
هندوستان رنگ تجزیه طلبانه مذهبی بخود گرفت .خون بسیاری در این راستا ریخت و مبارزات پشتون ها از همین ناحیه و 

د. هم چنان با استقالل پاکستان هم داعیه پشتون ها و بخصوص قبایل که به خود هم از رهگذر همیاری باکانگرس آسیب دی
آنها و نظام دموکراتیک صوبایی صحه گذاشتند راه حل نیافت. وعده  امر ارادیت باور داشتند و رهبران مؤسس پاکستان هم بر

ت بعدی در پی آمدهای کشمکش های سیاسی های مؤسسین پاکستان جایش را به زورآزمایی وعوامفریبی داد . در دنباله جریانا
و مداخالت سیاست های فرامرزی وخصومت های منطقوی و اردوگاهی وتحوالت و دگرگونیهای سه دهه اخیرسرنوشت قبایل 

استراتزیک وجریان هاي مافیایي گره خورد؛ که سبب ساز ماجرا ها و  -با بازی های بزرگتر و توطیه گری های استخباراتی 
  ردیدهګقبایل آماج این بازی ها شد درنتیجه  اردوکشی جامعه جهانی برای مقابله و مداخله دربازی های خشونتبار زمینه ساز

 مافیایی بدل گردید. –به مرکزماجراجویان بین المللی وحضور شبکه های تروریستی 
مبارزات آزادیبخش وسایرعلل و اسباب دگرگونی ها و تحوالت، زمینه های تشکیل ملت درپیآمد جنگ جهانی دوم و در نتیجه 

دولت های مستقل فراهم گردید که با این تغییر وتحول ،چهره و روایت استعمار هم دگرگون گردید. اگر زمینه های تسلط و 
لکه دستخوش تحوالت نوین گردید. انگلیس آمریت مستقیم بازیگران سلطه جو از میان رفت، مراودات کشور ها برچیده نشد، ب

كه در خروج از دریچه کهن استعماری منفذها و روزنه هایی را در مسیر صیرورت وتطور مناسبات بین المللی و 
اصطکاکات کشورها و مردمان بازگشایی کرده بود وقتي نیرویش به تحلیل رفت ابرقدرت تازه نفس و مقتدر ومتحدمطمئن آن 

 ضور ورهبري امور جهاني را پیگیري كرد.  آمریكا داعیه ح
گرچه برخی از کشورها باتوان مندی بهتر استقاللیت خویش بر امور را حفظ کردند اما این بخت با همه یاری نکرد. و بگونه 
دیگر به وابستگی کشانده شدند. بغیر از تشکیل دو اردوگاه بزرگ نظامی سیاسی ، دولت های مستقل ازحدود رسمی این 

بستگی ها نیز موجود بودند . بسیاری از این کشور ها جامعه غیر متعهد ها را اساسگذاری کردند ولی سیر حوادث نشان داد وا
که این غیر متعهد ها هم بگونه ای در گردونه حوادث بازی ها و اصطکاکات روابط اردوگاهی قرارگرفتند. ظهور توان مند 

نتاگونیزم اختالف چین و شوروی در بازیهای آسیایی قدرت های بزرگ وکشور چین کمونیست ببازی شکل نوین بخشید. در ا
های متخاصم منطقوی ، بازی های متحول سیاسی استراتژیک برحجم معضالت و مناسبات کشور های منطقه وتغییر و تبدیل 

تباطات، روابط کاالیی موضع گیری های فصلی افزود. این موضع گیری های فصلی بر وضع قبایل هم اثرگذار بوده است. ار
و صدور سرمایه وسرمایه گذاری و مشارکت در پروسه های تولیدی و اختالف نظام های اقتصادی ایدیولوژیک در کنار 

 سلطه جویی های انحصارات و شرکت های فراملیتی تعادل دولت ها بر پایه رقابت های گسترده تر را دامن زد. 
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