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   تورنتو-پيکار پامير 

                               بسوی بی نيازی 
 

در هفته اول ماه اکتوبر اطالع داد که مهند سين  متعلق به ارتش کشور هند،             ) هند  و آسيا   ( آژانس خبر رسانی  
آمده است که این جاده        در گزارش  .   عنقریب  اقدام به تمدید  یک جادۀ ترانزیتی ميان افغانسان و ایران خواهند نمود     

از شهر دالرام  در ایالت قندهار  الی شهر زرنج مرکز ایالت  نيمروز افغانستان  به  طول  دوصد وهشتاد کيلو متر  و             
 . به مصرف هشتاد مليون دالر امریکایی  مساعدت  دولت هند امتداد خواهد یافت   

 همکاریهای  وعده داده شده به دولت  افغانستان،         باساس گزارش مذکور،  قرار است  مقامات ایران در چهار چوب 
.   وصل نمایند) چابهار( با اعمار یک پل  و فراهم آوری سایر تسهيالت در خاک ایران، جاده مذکور را  به بندر آبی   

تر می نزدیک )   پاکستان ( گفته شده است که تمدید این جاده،  کابل را به طول یکهزار کيلو متر  نسبت به بندر کراچی        
 .سازد

 
این جاده  هرگاه به پا یه اکمال برسد،  عالوه از آنکه ارزش بزرگ  اقتصادی برای دو کشور ایران و افغانستان   
خواهد داشت،  از اهميت عظيم سياسی در منطقه و بخصوص برای افغانستان محاط  به خشکه  نيز برخوردارخواهد    

 .    بود
 

 اقتصادی این پروژه را دقيقتر  بداند،  ناگزیر باید سختی ها  و     –زشمندی سياسی  برای آنکه خواننده عزیز  بتواند ار  
یعنی  از روزگار . محروميت هایی را که مردم افغانستان  از سدۀ قبل تا امروز در این را ه تحمل کرده اند، بشناسد  

و باز ازآن    ) م١٨٩٣(فغانستان  برید یکه استعمار هند بریتانيایی  مناطق سند و بلوچستان را عمدًا و جبرًا از پيکر ا     
دست افغانستان )  م ١٩۴٧(در جنوب شرق افغانستان ایجاد گردید )  پاکستان ( سالی که  پدیده جدید استعماری  بنام  

 .  از کليه امکانات بحری  و سهولتهای تجارتی که طی سالهای متمادی ازان  بهره مند بود،  ظالمانه  کوتاه ساخته شد 
 سياسی در این زمينه بافگنيم، به این واقعيت تلخ پی ميبریم که   - نگاهی به رویداد های تاریخی   اگر اندک 

استعماربریتانيایی  نه تنها  به اشکال و گونه های مزورانه  بحق ملت ایران  مرتکب جفا های تاریخی گردید، بلکه 
عف شخصی و دست نشانده گی  اميران          و با استفاده از ض ) ٢٠ و ١٩(بحق ملت افغانستان نيز در طول دو قرن  

این قدرت  .  ،  جفا های عظيم و اقدامات ناجوانمردانه جبران ناپذیری را انجام داد )خود کش و بيگانه پرور( 
  ١٨٩٣ و ١٨٧٩در سالهای ( استعماری  در حاليکه سراسر نيم قاره هندوستان را در چنگال گرفته بود، دو مرتبه 

دو قرار داد تحميلی  وظالمانه،  بخش های بزرگی از سرزمين حاصلخيز، ستراتژیک  و حياتی       و توسط     ) ميالدی 
افغانستان را غصب و به قلمرو مستعمراتی خویش مدغم نمود که بعدًا  در چهار چوب  پدیدۀ بنيادی بنام پاکستان     

روم ساخته شد،  نه تنها در بخش    وقتی بدینگونه،  افغانستان از تسهيالت  آبی اش در بحر هند  مح.  تعلق گرفت
تجارتی و حمل و نقل مالتجاره  دست نگر مقامات هند بریتانيایی و پس ازآن  محتاج همکاریهای کرشمه بازانۀ 

از این نياز  ترانزیتی جانب افغانی هميشه )  بریتانيا یی ها و پاکستانی ها ( حکومتمداران پاکستان  گردید، بلکه  آنها  
 ميالدی  اعليحضرت امان اهللا خان  ناجی استقالل   کشور،         ١٩٢٨مثال،  در سال   .  اسی  بعمل آورده اند    سو استفاده سي 

مقدار زیاد  اسلحۀ مورد نياز دولتش را از کشور  های اروپایی  خریداری نموده آنرا از راه  بندر کراچی که قبل       
ز آنجایيکه  قيام های دستوری  و ارتجاعی مسلحانه  ازآن ملکيت مردم افغانستان بود،  بسوی  کابل فرستاد،  ولی ا

عليه شاه جوان آغاز شده بود،  مقامات هند بریتانيایی مجموع سالح های خریداری شده  را قرنطين نموده نگذاشت به     
علت عمده و اصلی این قرنطينۀ سياسی این بود که اعليحضرت امان         .   اختيار اعليحضرت امان اهللا خان قرار گيرد  

، با بسيج  )امير حبيب اهللا خان و امير عبدالرحمن خان  (  خان  بر خالف  اسارت پذیری  های پدر و پدر بزرگش اهللا
ميالدی  که سال اول پاد شاهی وی بود،     ١٩١٩استقالل طلبانۀ مردم و رهبری  دليرانۀ جنگ ضد انگليسی  در سال  

ن کو تاه نموده و ریفورم های  بی سابقۀ اجتماعی، اقتصادی و      دست استعمار بریتانيا را از گریبان  ملت آزادۀ افغانستا    
 . فرهنگی را  به راه انداخته بود   

 
در جنوب شرق افغانستان  )  مقامات پاکستانی ( م به بعد  که ميراث خواران  استعمار بریتانيایی ١٩۴٧از سال 

 مواقع بسيار حساس سياسی  از این خط  مقدرات آبی و تجارتی افغانها را در اختيار گرفتند،  چندین مرتبه در
و  آله فشار عليه جانب افغانی  استفاده نموده و در هر مرتبه     »  انگشت افگار« ترانزیتی  مورد نياز افغانستان  بمثابه  

سلسلۀ همين فشار ها  و مانع تراشی های بی مرو تانه  و  .  مليونها دالر  به مردم افغانستان خسارت  وارد کرده اند
راز مدت  مقامات  پاکستانی و حمایت های کورکورانۀ ایاالت متحده ازآن بود که جانب افغانی را باالخره بسوی       د

 . شوروی  دیروز متمایل گرانيد  و آتش  در خرمن هستی افغانها افتاد  
ساس  جا دارد در همينجا  یاد آور شو م که  اگر دولت  مداران افغانستان صاحب هوش و درایت سياسی و اح 

همدردانه با ملت افغان  می بودند،  می بایست  سالها پيش  با بر قراری روابط  صميمانۀ متقابل با جا نب ایران  و         
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جلب همکاریهای برادرانۀ این همسایه همکيش و همزبان ما،  اقدام  به تمدید جاده ترانزیتی  مانند جادۀ جدید             
 .  يکردند که نکردند ميان دو کشور م)   چابهار--دالرام  (

اکنون که خوشبختانه  چنين پروژۀ مفيد و ارزشمند از سوی دولت هند  و با همکاری جانب ایران در منطقه  رویدست        
هند و ایران   ( گرفته شده است،  آنرا به فال نيک گرفته  برقراری  و استحکام  روابط  گرمتر ميان  کشور های برادر

 . ی ما را آرزو ميکنيمبه نفع  ملت ها) و افغانستان 
 » زمستان ميرود و روسياهی به ذغال ميماند «  :   همچنان جا دارد  خطاب به مقامات پاکستانی بگویيم   

 
 پایان

 
 :تبصره

متاسفانه هيچ کشوری، همسایه یا غيرهمسایه، هم کيش یا غيرهمکيش، همزبان یا غير همزبان ازلحاظ دوچشم ما با ما    
کشور هند تجاوز شوروی را   . د نمی کند، تا بر آورده شدن مقاصد خود را در نظر نداشته باشد   از در نکوئی پيش آ م

بر افغانستان محکوم نکرد و ایران هم خواست در بحران های افغانستان مانند پاکستان دخالت کند و به منفعت خود 
 اقتصادی بکشور ما تسلط سياسی را در   برما است که باید زیرک و هوشدار باشيم تا نشود امداد  . بهره برداری نماید

با کمال تأسف باید گفت که بودند گروهای فروخته شدۀ اجانب که برای بيگانگان در کشور راه   . پی داشته باشد
اما بودند و هستند فرزندان صدیق این         .   تجاوزرا هموار کردند وافغانستان را در جنگهای قدرت طلبی ویران نمودند    

نباید فراموش کرد که منافع ملی  . ی خود را فدا کردند تا آزادی ميهن را حفاظت کرده باشند مرز و بوم  که جانها
  آنالین- جرمن –افغان .  کشور ما هيچگاه ازنظر زعما ی ملی ودولت مداران راستکار بدور نمانده است   

 
 


