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  استخباراتی تحلیل مطالعات در ماستری

 خلیج عربماستری در مطالعات امنیت ملی و منطقوی تمرکز بر آسیای جنوبی آسیای میانه و 

                                                                                                

 نیستند هم مسلمان چندان افغانها
1

 
 ؟چنین گفته بود 1959چرا ایوب خان دیکتاتور عسکری پاکستان به رئیس جمهور امریکا در سال 

 

  
 آیزنهاور و جنرال ایوب خان در پاکستان خان با آیزنهاور در کابل اعلیحضرت ظاهر شاه و سردار داود

 
مملکت پاکستان که صرفاً و مشخصاً برای دوام اعمال نفوذ امپراتوری در حال زوال برتانیا با شعار               

 1947اسالم و مسلمانان دریک تشکل غیر طبیعی از خاک هندوستان و خاک های غصب شده افغانستان در  سال 
وق و هم طبیعتاً بنا بر تشکیل نامانوس جغرافیائی آن همیشه با تشکیل شد، هم بر اساس وظیفه اولیه ذکر شده در ف

هندوستان و افغانستان در حال جنگ و دشمنی بوده است ، و همیشه به کمک و همکاری قدرت های خارجی و 
سالح اتمی و سالح افراط اسالمی و سالح گروپ ها تروریستی ضرورت داشته تا موجودیت غیر طبیعی خود را 

بدهد. بنا بر این تخریب و تضعیف ، بدنام سازی و رقابت با هندوستان و کوشش در تضعیف و  حفظ و ادامه
 تصرف افغانستان از پرنسیپ های اصلی موجودیت پاکستان بوده و است.

ایجاد پاکستان و استفاده از مسلمانان و نام اسالم بعد از جنگ دوم جهانی که زمان خروج و  زوال                 
توری برتانیای کبیر از هندوستان بود ، عنصر عمده ستراتیژی برتانیا برای کوشش حفظ نفوذ و ایجاد پایگاه امپرا

ستراتیژیک در منطقه جنوب آسیا بود که با ایجاد پاکستان عملی شد. دولت بریتانیا بر آزادی خواهان هند چون 
دالغفار خان وغیره رهبران ملی هندوستان بخاطر گاندهی ، نهرو، سردار پتیل ، موالنا عبدالکالم آزاد و خان عب

استقالل خواهی آنها اعتبار نداشت و ایجاد پاکستان و رهبران دستپرورده و اعتباری چون محمد علی جناح و لیاقت 
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علی وغیره را ضرورت داشت. برتانیا قدرت عمده جهانی بعد از جنگ جهانی یعنی امریکا را نیز به همین دلیل 
ه بود که برای مقابله با خطر جدید اتحاد شووری به موقعیت و تشکلی ستراتیژیک مثل پاکستان متقاعد ساخت

ضرورت است. برتانیا به حدی  در این مورد جدی بود که قصد داشت اگر مسلمانان هندوستان با هندوهای 
ده از قدرت عسکری و زور هندوستان به توافق های برسند و هندوستان تجزیه نشود وپاکستان بوجود نیاید با استفا

گورنر جنرال هندوستان در  Lord Wavelپاکستان را منحیث پایگاه باقیمانده خود بوجود خواهد آورد.  الرد ویول 
پالن استفاده از قوای عسکری برتانیا برای ایجاد پاکستان را در نظرداشت  "  ویول میخواست که در  1946سال 

در تجزیه هندوستان از قوای عسکری استفاده کند تا پالن تجزیه هندوستان را صورت عدم موافقت حزب کانگرس 
البته دولت برتانیا مثل همیشه از عوامل سیاسی استفاده کرد و با ایجاد نفاق و توطئه های سیاسی  2عملی بسازد."

و نا مانوس پاکستان در ماه اگست توانست به مقصد خود برسد و مملکت غیر طبیعی از نظر جغرافیائی و تاریخی ، 
 با استفاده از نام اسالم بوجود آورده شد.  1947سال 

سیاستمدار و صدراعظم  مشهور برتانیا از جمله عمده  Winston Churchilونستن چرچیل                         
ژیک برتانیا استفاده میکرد به آن ترین عناصر سیاسی برتانیا بود که  مسلمانان و نام اسالم را برای مقاصد ستراتی

حدی که یک تعداد وی را از طرفداران مسلمانان قلمداد کرده بودند. چرچیل تبلیغات نژاد پرستانه در توصیف 
مسلمانان بر ضد هندو ها و دیگر مذاهب و اقوام میکرد و مسلمانان را "نژاد" جنگی و برتر توصیف میکرد.  در 

ل اسالم و مسلمانان و پاکستان صرف یک وسیله ستراتیژیک دوام نفوذ برتانیه در حالیکه در واقعیت برای چرچی
جنوب آسیا بود. " این یک راز پوشیده نیست که چرچیل یک سیاستمدار پخته و یک ستراتیژیست چاالک بود، و 

کرد که با مقاصد اسناد و شواهد نشان میدهد که وی بیرق حقوق اقلیت و جامعه مسلمان ها را فقط در وقتی بلند می
سیاسی وی مطابق میبود. به صورت مثال مالحظات توهین آمیزمشهور وی در مورد مسلمانان در کتاب جنگ های 

چاپ شده بود، و اعتراف چرچیل در مقابل کابینه 1899نوشته چرچیل که در سال  The River Warsدریا 
شمنی هندو ومسلمان سنگر و پایه که گفته بود به نظر وی د 1940در سال  The War Cabinetجنگ 

و اما در سطح متحدین بین المللی و مسلمانان جنوب آسیا چرچیل و  3حکمرانی برتانیا در هندوستان است."
سیاستمداران دیگر و  اجنت های برتانیائی نظریه ای را پخش میکردند که گویا مسلمانان جنوب آسیا قوای جنگی 

تند و در نتیجه پاکستان ایجاد شده از مسلمانان متذکره پایگاه مناسب و قوای خوب و متحد خوب برتانیا و غرب هس
دوام  80جنگی خوب و متحد برتانیا و غرب خواهند بود. و این همان نظریه ، هر چند نا درست، در سال های 
ی ترجیح یافت و گروپ های افراطی اسالمی در مقایسه به قوت های ملی در جنگ افغانستان بر ضد تجاوز شورو

 داده شد.
گرچه تاریخچه نویسان پاکستانی و معتقدان اسالم افراطی در تشریح تاریخ پاکستان از قصه های                  

مجادالت جنبش اسالمی وغیره  برای پوشیده نگهداشتن واقعیت ایجاد پاکستان تبلیغ میکنند،  اما واقعیت چیز دیگری 
حترم شاید مطلع باشند که لوی درستیز و قومندان اعلی قوای عسکری پاکستان است. به صورت مثال خواننده گان م
 General Frankجنرال بریتانیائی بود بنام جنرال فرانک مزرفی  1947در وقت تاسیس پاکستان  در سال 

Messervy  به این مقام باقیماند. جنرال د گالس   1948. جنرال مذکور تا وقت تقاعد در ماه فبروری سال
به عوض جنرال مزرفی منحیث لوی درستیز پاکستان مقرر شد و تا   General Douglas Graceyگریسی 

 همین جنرال د گالس گریسی برتانیائی قومندان اعلی قوای عسکری پاکستان باقیماند.  1951سال 
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 جنرال د گالس گریسی دومین لوی درستیز پاکستان ---مزرفی اولین لوی درستیز پاکستان جنرال 

 
از طرف دیگر بعد از شکست پاکستان در اولین جنگ کشمیر در مقابل هندوستان و ناکامی                     

منحیث یک تشکیالت  ISIهای جدا و ضعیف ، استخبارات پاکستان یا آی اس آی استخبارات پاکستان در تشکل 
به حیث رئیس آی اس  Major General Robert Cawthomeواحد بوجود آورده شد و جنرال رابرت کاوتوم 

 . 4جنرال رابرت کاوتوم منحیث رئیس آی  اس آی وظیفه اجرا کرد 1959آی مقرر شد که تا سال 
، و دولت برتانیا در سطح بین المللی از جنراالن متذکره برتانیائی در داخل پاکستان تازه بوجود آمده                 

تمام امکانات برای تربیه و رشد جنراالن پاکستانی  و تقویه و رشد پاکستان استفاده کرده و پاکستان را هدایت و 
، در حمایت از پاکستان با استفاده از ، یعنی امریکایرهنمائی میکردند. متقاعد کردن قدرت مقتدر بعد از جنگ جهان

موقف امریکا در مقابله با خطر اتحاد شوروی در شروع جنگ سرد هم توسط برتانیا و جنراالن و دیگر ایجنت های 
آن در پاکستان صورت میگرفت و پاکستانی ها در هنر اغفال امریکائی ها تربیه میشدند.  برتانیائی ها و بعداً 

ستانی ها از همان آغاز در رقابت و تخریب افغانستان مشغول بوده اند  و به طرزی تبلیغات میکردند که  مملکت پاک
قدیمی افغانستان را مثل پاکستان یک مملکت اختراع شده بی تاریخ معرفی کنند. مقامات پاکستان و برتانیا 

اختراع شده است،  19در قرن  Buffer Stateیل میکوشیدند ذهنیتی ایجاد کنند که افغانستان  منحیث یک دولت حا
بدون آنکه این حقیقت روشن شود که افغانستان معاصر صد ها سال قبل شکل گرفته وبه امپراتوری مبدل شده بودو 
این برتانیا بود که خاک های امپراتوری افغانستان را قدم به قدم غصب کرد و در آخر با تحمل شکست ها از 

رتانیا مجبور شد یک قسمت باقیمانده آنرا منحیث دولت حایل بین امپراتوری برتانیه و دولت مقاومت افغان ها ب
تزاری روس قبول کند و بنام دولت حائل مشهور بسازد. افغانستان در آن مقطع تاریخی ایجاد نشد بلکه نقطه این 

ای آینده برای منطقه از دالیل مقطع تاریخی ختم پیشروی قدرت های استعماری بود. شکست های برتانیا و پالن ه
عمده ای بوده است که برتانیا و بعدا پاکستان تاریخ و فرهنگ  افغانستان را به شکلی از اشکال و در هر موقع 

 مناسب نفی کرده اند.
بر اساس توضیحات باال  اگر نظری به صحبت های دیکتاتورعسکری پاکستان ایوب خان با رئیس                
یکا آیزنهاور در مورد افغانستان   انداخته شود، جنبه های از تاریخ معاصر افغانستان روشن خواهد شد جمهور امر

و خاصتاً برای تحلیل سوال تمایل ،و یا مجبوریت دولت افغانستان در گرفتن کمک از اتحاد شوروی از  سال های 
ستان تا امروز مواد مطالعه بدست خواهد به اینطرف ، و مشکالت دولت های افغانستان از زمان ایجاد پاک 1950
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آمد. باید متذکر شد که تذکرات دیکتاتور عسکری پاکستان در مورد مسلمان کامل بودن پاکستان و ادعای اینکه 
 افغانها مسلمانان ناکامل هستند را باید در سایه طرز نظر های معمول استعماری قرن نزده مطالعه کنیم. 

،  برتانیائی  ها به 1857الب سپاهی های هندی اعم از مسلمان و هندو وغیره در سال بعد از انق              
سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن روی آوردند و طریقه های  نژاد پرستانه ای را شروع کردند که سیاست تفرقه 

 1857ه بعد از انقالب بیانداز و حکومت کن عملی شود. یکی از آن جمله تقسیم بندی قوای عسکری برتانیا بود ک
تقسیمبندی  Martial raceاقوام و فرقه ها ی هندوستان را به جنگی و غیر جنگی بر اساس تیوری نژاد جنگی 

در تغیر و جابجائی مراکز استخدام عسکری برتانیا از بنگال به  1857شدید ترین نتیجه انقالب سال  "کرده بودند. 
بود. این جابجائی منتج به محدود کردن استخدام بنگالی ها و ازدیاد هندوستان NWFPپنجاب ووالیت شمالغربی 

پیشقدم بودند و رجحان دادن به پنجابی ها که در  1857جزا دادن بنگالی ها که در انقالب  –پنجابی ها  استخدام 
ن استعماری این دوران همچنان دورانی است که تیوری تفرقه بیانداز و حکومت ک -کوبیدن انقالب کمک کرده بودند
" بعداً این مفکوره نژادپرستانه غیر واقعی بدون در 5عملی میشد. Martial raceبر اساس مفکوره نژاد جنگی 

نظر گرفتن اینکه مسلمانان نژاد نه بلکه از اقوام مختلف تشکیل شده اند برای بوجود آوردن پاکستان استفاده شد و بر 
 پاکستان قرار گرفت.همین منوال مورد استفاده دیکتاتور عسکری 

صحبت های دیکتاتورعسکری پاکستان ایوب خان با رئیس جمهور امریکا آیزنهاور در                            
 Magnificentصورت گرفته است که در کتاب " اغفال بزرگ"   1959مورد افغانستان   درماه دسمبر سال 

Delusions  حسین حقانی سفیر سابق پاکستان که فعالً 6نقل شده است نوشته  حسین حقانی سفیر سابق پاکستان .
در Hudson instituteرئیس مطالعات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در موسسه معتبر هد سن انستیتوت  

،  جریان صحبت های آیزنهاور و جنرال ایوب را از منابع اصلی رسمی ثبت شده در 7واشنگتن دی سی میباشد
 امریکا نقل کرده است.

کتاب چنین مینویسد: " با رجوع به مسئله افغانستان جنرال ایوب خان  91حسین حقانی در صفحه                      
از رئیس جمهور آیزنهاور درخواست کرد که پاکستان منحیث قیم و اختیاردار  افغانستان در نظر گرفته شود و بدون 

ه از نظر اقتصادی و نه از نظر عسکری هیچ قدرت عملی ندارد. تقدیم هیچ سند حقیقی استدالل کرد که افغانستان ن
برای جلوگیری از تصادم منافع دولت  Buffer Stateجنرال ایوب ادعا کرد که افغانستان منحیث یک دولت حایل 

بوجود آمده است و امروز صرفاً با بازی کردن امریکا و اتحاد  19های امپراتوری برتانیا و روسیه در قرن 
بر ضد یک دیگر موجودیت خود را حفظ میکند. جنرال ایوب همچنان ادعا کرد که افغانستان مقادیر عظیم  شوروی

کمک از اتحاد شوروی دریافت میکند و افغانستان به شوروی ها فروخته شده است. جنرال ایوب بدون تقدیم هیچ 
 441ن دالر بوده است که از آن جمله ملیو 610سند حقیقی استدالل کرد کمک اتحاد شوروی به افغانستان جمعاً 

ملیون دالر آن برای مقاصد عسکری بوده است. جنرال ایوب به آیزنهاور گفت که امریکا باید افغانستان را تهدید کند 
که امریکا کمک هایش را به افغانستان قطع میکند و بجای آن پاکستان را تقویت میکند. آیزنهاور  در جواب گفت که 

غانستان به این حد بد است چرا دولت افغانستان با شوق و اصرار می خواهند که آیزنهاور از اگراوضاع  اف
افغانستان دیدن کند. جنرال ایوب در جواب گفت که افغانها می خواهند رئیس جمهور آیزنهاور را اغفال کنند تا 

امریکا در منطقه خواهد بود. تذکر برای امریکا این ذهنیت ایجاد شود که  کمک هایش به افغانستان به نفع منافع 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بعدی جنرال ایوب به رئیس جمهور آیزنهاور از همه جالبتر است که  جنرال ایوب اظهار داشت که افغانها چندان 
مسلمان هم نیستند بلکه افغانها بیشتر فرصت طلب هستند. این صحبت های جنرال ایوب دریچه روشنی است از 

ان انکشاف داده میشد. در حالیکه  سال های سال پیشتر از این که چند قوم شامل در مفکوره که در بین مقامات پاکست
پاکستان مسلمان شوند ، افغانها مسلمان بودند و یک قسمت بزرگ از پاکستان امروزی قبل از اینکه بوسیله برتانیا 

.  در موقع این مذاکرات از پیکر افغانستان قطع بگردد ، جزئی از خاک دولت شاهی افغانستان بود 1893درسال 
سال قبل از آن بوجود آمده بود در حالیکه افغانستان  12بین جنرال ایوب و رئیس جمهور آیزنهاور پاکستان صرف 

قرن ها پیش از آن وجود داشت. اما با آنهم دیکتاتور عسکری پاکستان همسایه شمالغربی خود افغانستان را به رئیس 
 " 8ل و فرصت طلب معرفی کرد.جمهور امریکا مسلمانان نا کام

اگر معلومات فوق در ارتباط با مباحث ارتباطات بین المللی دولت های افغانستان از زمان بوجود آمدن                 
پاکستان در ارتباط با امریکا و اتحاد شوروی، اززاویه کمک های بین المللی و عسکری و از زاویه  صدور 

اطی و تروریزم در افغانستان مطالعه شود ، ثابت میسازد که نظریات آن مورخین و کمونیزم و صدور  اسالم افر
تحلیلگران در مورد افغانستان زیاده تر به حقیقت نزدیک است که اخذ کمک دولت قبل از رژیم کمونیستی افغانستان  

ته های مذکور نشان از اتحاد شوروی را یک حرکت مجبوری دولت افغانستان تحلیل کرده اند. از طرف دیگر گف
میدهد که در این بازی خطرناک چگونه از نام اسالم استفاده شده  و افراط و تروریزم با تمام بدبختی های آن به 
افغانستان تحمیل و صادر شده است در حالیکه این پادشاهان برخاسته از خاک افغانستان بودند که نیم قاره هند و 

اخته بودند. درس تاریخی برای افغان ها چه در داخل و چه در خارج ، و چه پاکستان اختراعی بعدی را مسلمان س
در دولت و چه در بیرون دولت  در اینست  که افغانستان را خودشان منحیث یک خاک تاریخی با کلچر خاص 

 ه کنند. ایران و غیره  تعریف و تصویر افغانستان را به دنیا عرض–خودش به دنیا معرفی کنند و نگذارند پاکستان 
 

 ختم
 

سال قبل خروج از افغانستان را معاف کنند و بگذارند که ایراانی ها و  35نوت: خوانندگان محترم طرز نوشتن 
 طرفداران راه ایرانی سازی برای خواندن این مقاله از دیکشنری و قاموس استفاده کنند.
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