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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ٠٤/٠٦/٢٠٠٩                                   احسان لمر
  
  

  اياالت پاکستان است افغانستان جز
  

هم عملی را حتی صدسال بعد  خويشۀای طرح شد دپلماسی بريتانيه اينست که پالن ها و پروژه ههای يکی از روش
که در سال » افغانستان« ر کتابش بنام کابل که دريزر تتلر سفير سابق بريتانيه درستا طرحی دارد فادرين ر .مينمايد
  : و نوشته بود که ، در لندن طبع شده بود١٩٥٠

هر آن امکان حمله و سرازير شدن ايشان به اتفاق افغانستان  و مسلح و مهيب اند) پشتنونستان آزاد(قبائل سرحدی " 
 يکجا  فقط بواسطه ضم ووسطی  آسيای خطر صلح و اين خطر هند شمالی  .د استدر سر زمين هندوستان موجو

 ولو نظر به اختالفات روحی  ميتواند رفع گردد، که باشد، بهر شکلی ان و پاکستان با يکديگرشدن دو دولت افغانست
ند که اين اختالط عملی نرسد، مهذا تاريخ حکم ميک کشور ممکن بنظر اختالط آن دو ملی، سياسی و و قتصادی و ا

پاکستان بواسطه  و افغانستان اگر زيرا ، شدبا قوت عملی خواهد ،انجام نگيرد اين عمليه بشکل صلح آميز گرا .گردد
حالت مساعدی برای انقالب و موقع مناسبی برای  باشند،دو پارچه  و يا مزخرفات خط ديورند منقسم  و اين اختالفات 

 ازب و امريکا، فقدان پشتيبانی انگيس  ستان وپاک رحالت عدم اتحاد افغانستان وپس د.... کمونيزم فراهم خواهد شد
خ نشان ميدهد کسيکه هندوکش را تاري .کش بدست اجانب خواهد افتادکنترول هندو و ازجبهه شمال هجوم به عمل آمده 

با  دمسعود باشن و پاکستان يکی شده آرام  انستان وافغ عکس اگربر .دست اوست دوستان درهن کليد دردست دارد،
       ١..." خواهد کردباسفور تا پامير رول مهمی بازی  دول اسالمی ازسلسله طويل  تشکيل يک پايگاه قوی شرقی در

  
آباد، آگاه و قوی در پهلويش قرار داشته باشد،  طول دوره تسلط در هند نميخواست افغانستان آزاد،دولت بريتانيه در

شاه بگونه مثال  هيچ عملی صرفه نکردند،  ملی ازسقوط دولتهای ف ويتضعدرهندوستان ه ب شروع ورود چنانچه از
پسرش  عبدالرحمن خان و کمترين زمان سقوط داده شدند اما دوست محمد خان،امان اهللا خان در و شيرعليخان  ،زمان

  . سلطنت بودندقدرت و سرير انواده نادرخان سالهای طوالنی درخ وحبيب اهللا خان 
  

تاريخ   در جديد ۀ  با آغاز مرحل١٩١٩هائی بخش ملی پيروزی جنبش ر دوم بعد از و نهضت مشروطيت خواهان اول 
اما عمال سياه کار   پيشرو به پيش ميگذاشتند ، و و آگاه  د اتان آبسسريع را در اعمار افغان  گام های استوار وکشور

 که صدها مثال ازين ندساختمواجه  سقوط  و را  تخريب و به شکست آن ديوبند  مالی استعمار در لباس روحانيت و
  .است ثبت گرديدهنها درتاريخ کشور آخيانت ملی

  
 شمول تداویه انگليس ب آن توسط معنوی از و حمايه مادی  تحريک تجهيز و ،شمالی و نوار،يش ،اغتشاشات پکتيا"

نقل قول استاد  و ،تاريخمسير در .ا ، جلد اول٨١٧ص( سفارت بريتانيه درکابلجراحات حبيب اهللا خان کلکانی در
دايمی   سقوط شاه باعث  اشتباهات جبران ناپذير مامورين عاليرتبه امانيه وهم  وزرای واز ه ایعدخيانت  ،)خليلی
بدين صورت طرح سياسی يکقرنه دولت انگليس  و" . قب ماندگی  قهقرائی بودـع جهل، فقر، ما در کشور

   ٢." با اشغال سياسی عملی گرديد درافغانستان غيرقابل اشغال نظامی،
  :بود چشم ديد خود را چنين مينويسند که  شاهد تمام حوادث کشور که خود س،شادروان محی الدين اني

 .اداره کردن سکان سياست آن از مشکلترين شئونات ادا ری اش بوده است گويا از تاريخ مستقل شدن افغانستان، "...
سياست   اخيرجريانات قرن زيرا . درين شعبه است خطرناکی غلط کردنافزايد  می همه مشکالت چيزيکه براين

مقابل سياست غـربی با کمال  يک دولت شرقی در اندک سهوداده است که   ينرا نشانها درصحنه های مشرق ا غربی
مفادهای سياسی  در اال ميتوان گـفت، با اعتدال و ها را درهرچيزمتمدن  غربی زيرا ،فنا نموده و بيرحمی آنرا تباه 

منحرف شدن، بدون تامل بکاری پرداختن،  و ه رفتن ، راه را کج کردن بيراه( مرتکب شدن هـيچ تعـسف  شان که از
  ....و جبرکوتاهی ندارند) لمر. ستم کردن ـ ا

 و شئونات داخلی دست انداخته باشند، اثنای اغتشاش در همسايه در دو توانيم که هر کرده نمی اگر چه ما انکار
  ."مال کلی دارد که دست درازی های زياد مخفـيانه شده با شدوقت بينظمی احت که در را نشان ميدهد اين عالمات زياد

  
طبقه عـوام هـر  در مثًال آثار جريان پروپاگند مخالف مفاد حکومت حس ميشد،" : شادروا ن انيس در ادامه مينويسد

ی از قبيل اينکه اذان دادن موقوف خواهد شد و مسجدها را حکومت بسته کردن  افوهات عجيب سروده ميشد، روز
نزديک مرکز به  و های دور عموم  سمت و شمالی  لوگر و که عينًا همين افوهات نه تنها در کابل بلکه در ....است 
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 اين پروپاگندها و باز يک  قالب و عبارت با يک ريخت ۀ منتشر بود چنانچه تکـرار مالحضوعـبارت  لب يک قا
   ٣ ."کدام پروگرام و ترتيبات مخصوص نشرشده است زير در ساخت که اينها  بودن آنها  فکر را به اين ملتفت می

  
را منحرف ) لمر.امانيه ــ ا(دست خارجی  بوسيله عمال داخلی دولت . :" ..شهيد غالم محی الدين آرتی گفته بود

) لمر. خان ــ ا دوره نادریرئيس اردو (  بلديهئيسآيا احمدعليخان لودين ر .کند را او با دستهای خودش قبر و ساخت، 
گل ) لمر.ـ ا وزير تجارت شيرزاد  پدر ( خان رئيس شورای دولت شيراحمد) لويناب علی احمد(علی احمد خان والی 

خان  علی محمد حسين افندی مديرگمرک،  خان کابلی،محمد يعقوبمرزا  احمدخان رئيس ضبط احواالت،
ها بودند که ده سال مثل مار  تاجر وغيره کیخان  دتی اشخاص بيسوادی چون شير احمدها نفرهندی ح تجارت ووزير

  ٤ "در آستين دولت بازی ميکردند
او  انتظارخيری داشته باشد، او اگر نادر خان را من ميشناسم افغانستان نبايد از: " شهيد تاج محمد خان بلوچ گفته بود

  ٥..." واهد کشيدمردمی را از بيخ خ و  دريشه مر و  باالی ملت افغانستان انتقام طلب دارد،
  

کشتن روح شهامت و   معارف ملی،ۀجلوگيری ازتوسع  مملکت در حالت عقب ماندگی قرون وسطائی،نگهداشتن" 
 نظر های داخلی از ايجاد نفاق هچنين بغرض تضعيف ملت، نفوذ انگليس، و استبداد داخلی  برابر مقاومت ملی در

  ٦"ولت بودقبيله سياست روز د منطقه و نژاد و مذهب و زبان و
فاجعه " بقول روشنفکران آنوقـت  و کلکان اين حرکت شوم  شينوار و خاينانه پکتيا، پس از شورش های ارتجاعی و

های  تخريب و ويرانی پالن يک انهدام تحوالت اجتماعی، با انهدام دولـت امانيه و" :   باعث گرديد کهرا "تاريخی
ت طوالنی واژگونه مد ایبر را نخارجی افغانستارماداخلی واستعکه استبداد  متحمل است پيش است و متداوم در
. مومی آغاز خواهـد گرديد فقرع.شدبيخ کشيده خواهد  از ن مبارزريشه وطنپرستا کشور پس البته در  .نگهدارد

ال امث و شيعه و سنی  ازبک، و هـزاره  ی پشتون و تاجک،ها فاق عـمومی بناموحدت ملی افغانستان بواسطه توليد ن
  .وردواهد خخهم آن بر

  
 مردم افغانستان ارتباطی نداشته وقـشر ديگر ايجاد خواهـد گرديد که به منافع و مصالح  ی ديگر وبالخره فضا و

  ٧  ".واهد رقصيدديگران خ بساز
ستان غاندولت اف ضم و يکجا شدن دو« يعنی کبيرل بريتاني حال که تا اينجا رسيديم برميگرديم به طرح جاللتمآب سفير

 مرحوم سردارعبدالولی  سفر جريان رد( پاکستان  کنفدريشن افغانستان و از خيراسالهای  در» و پاکستان با يکديگر
پس از تشکيل امارت  . ديميشن  حرفهای می١٩٩٢درتشکيل دولت  بعد از حکمتيار هارات انجنيرظيا ا  و،)پاکستان در

نويسندگان افغان  و روی جرايد خاص پاکستانی آمد که جرايد طرح ب  تکرار اينعمر رهبری مال محمده اسالمی ب
غرب غرض  جهان س ازتشريف آوری ناتو وپ اما امروز و. دادند انعکاس آن احتجاج خويش را تبارز درخارج با
 ".يافتبلکه افزايش هم  سيدجه نرييک به نتغيره که هيچ غيره و و !!مواد مخدره !! ريسمترو!! طالبان مقابله با

 پيوستن طالبان به روند سياسی تاکيد کرده برأي أفغانستانتالشهای دولت   کشورش از برحمايت يرخارجه بريتانياوز
  ٨."إست

  
سازمان  و (ISI) سازمان اطالعات ارتش پاکستان : سی گفت .بی .با شبکه ان  علی زرداری درگفتگوصفآ" 

   .انيسم درمنطقه هستندعامل بوجود آمدن پديده طالب) سيا( اطالعات مرکزی امريکا
سازمان . گذشته شماست گذشته ما و من فکر ميکنم که اين بخشی از: گفت وی خطاب به اين شبکه امريکايی،

   ٩."..اطالعات ارتش پاکستان و سيا با هم طالبان را بوجود آوردند
  

 شان فرستاده اند مهء به دوستانيا دعوتنا و  از دوستانی که بکابل سفر کرده ضم شدن کشورما به پاکستاناکنون روند 
 ما صرف به پاسپورتهای دپلماتيک ويزه داده  ان جواب داده ميشود کهبرايشسفارتهای غربی ازدهن دروازه شنيدم که 
پاسپوت   باافغان ؟؟؟ يعنیبس شما به سفارت ما در اسالم آباد مراجعه نمائيد و ويزاه تانرا درخواست نمائيد و ميتوانيم 
زيرا آنچه در کابل   ،برود و ويزا درخواست نمايد  آباداسالميعنی  به مرکز غربیسفارت  ی ويزه گرفتن بهبرا افغانی

  .بس  و باشد ميف برای ويزا های رسمی وجود دارد شعبه کوچک قونسلی صر
و درانجا يک پيام مهم را به کشور ريکا باراک اوباما به مصر سفر می کند چهارم ماه جون رئيس جمهورامامروز

تجزيه  ،)کرد و سنی ،شيعه (درين پيام تجزيه عراق به سه کشور  .های اسالمی و مردم مسلمان جهان ميفرستد
  اردن ،توسعه دولت) رشوه برای انصراف از بمب اتومی ( افغانستان، ضم شدن قسمت غربی افغانستان به ايران

   تشکيل دولت جديد بلوچ و غيره شامل خواهد بود مراجعه نمائيد به
New Middle East Map.www://http   

   
  توخود حديث مفصل بخـوان ازين مجمل     من  از مفصل  اين  قـصه مجملی  گفتم
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  مآخذ
   .٢٢٨  و٢٢٧ ص ١٩٩٩  سال  ــ جلد دوم  ويرجينيا مسير تاريخ ــ افغانستان در  ــ غالم محمد غبار١
  .٣٧ ـ همانجا ص ٢
  .  ٥٥ و ٢٦ ،٢٥ مرکزنشراتی ميوند پشاور صفحات ١٣٧٨محی الدين انيس ـ بحران ونجات ـ طبع دوم خزان   ـ٣
  . ٣٨ص غالم محمد غبار   ـ٤
   . ٣٩ـ همانجا ص ٥
   .٤٦ همانجا ص ـ٦
  ٨٣٥ ص ١٣٤٦ستان درمسيرتاريخ ـ جلد اول چاپ کابل ميزان شادروان غـبارـ افغانـ ٧
   .٢٠٠٩ می ٢٢  مورخ جمعه BBC Persian ـ ٨
 ١٣٨٨/٢/٢٢ :خبر| ٧٢٦٣:کد خبرـ  ويب سايت پيام آفتاب ، ٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


