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  پيکار پامير

٢٩.١١.٠٩  

  "نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " 

  جلد اول

  
  :به ادامه گذشته

  :تجزيۀ ھند و تشکيل پاکستان 
گليسھا در ھند و منطقه گفتيم که آنھا به منظور استيالی کامل بر کشور مورد دربخش تاکتيک و پالن استعماری ان

صورت ه نظر و حفظ نقش دلخواه سياسی خويش در آينده ھا، نخست ، کين و تفرقۀ قومی ، زبانی و مذھبی را ب

ه وقوع می ی ميان بخشھای مختلف جامعه ايجاد نموده در نتيجۀ جنگ و خونريزی ھايی که باالثرآن  بھرانه اما

ًپيوست، سرزمين مورد  خواست شان را اوال قطعه قطعه کرده و بعدا متصرف می شدند و آنگاه تا ميتوانستند  ً

ُگلوی مردم را می  فشردند و از آنان شديدا بھره می جستند ً .  

تاب قطوری ھند انجام داد، ايجاب تدوين کۀ شرح کامل آنچه استعمار انگليس ظرف بيشتر از دوصد سال درشبه قار

 گفت که چون انگليسھا اين می بايدًرا مينمايد و اما، تا جاييکه  مشخصا به موضوع مورد بحث ما تعلق می گيرد، 

ويژه ، اثرات و پيامد ه حقيقت را درک کردند که علی رغم تحوالت عظيم علمی ، اجتماعی و سياسی در جھان ، ب

  نستان در راه حصول آزادی و استقالل و شور و احساسات ھای جھانشمول جنگ عمومی دوم، پيروزی مردم افغا

ھمان ۀ بروفق احصايي(ُن بر گردۀ ملت چھارصد مليونی ھند آمردم سر تاسر ھند، نميتوانند بيشتر ازۀ رھايی جويان

ناطق ن، قبل ازآنکه تن به اعطای آزادی برای آنھا بدھند، در صدد تجزيۀ ھند و ايجاد مآبنابر.  سوار باشند) سالھا 

ن، تخم ھمچو نزاع ھا و آولی بايد گفت که که انگليسھا قبل از.  نزاع بر انگيز ميان اين کشور و اطرافيانش برآمدند

ن جمله، آاز) ١(تضعيف سازيھا را در ھند و نيپال و سريالنکا و مرز ھند و چين  و افغانستان افشانده بودند 

 مذھبی ميان ھندو و مسلمان را چنان مشتعل گردانيده بودند که تا ًمثال،در خود ھند، سالھاقبل آتش تعصبات دينی و

ن به طور فجيعی جان باخته بودند و صد ھا مسجد و آاين زمان، ھزاران ھندی مظلوم به اثر خشونت ھای ناشی از

 چاکرمنش انگليسی" رھبر"رورش ھزاران جاسوس و ده ھا نفر ھمچنان،  با پ.  به آتش کشيده شده بود" مندر" 
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چنين نزاع ھا و ۀ ھا و انجمن ھا و چه در چھار چوب دواير و مدارس ھند، پايه و ماي" ليگ"مآب چه در داخل 

  . تجزيه ھا را به وجود آورده بودند

  : چنين مينگارد"  افغانستان در مسير تاريخ" در کتاب " غبار"شاد روان 

دو پارچه ھند و ه گرچه  ب. دست آورده ود را ب م آزادی خ١٩۴٧بعد ازجنگ عمومی ، ھندوستان در سال " . . . 

پاکستان تقسيم گرديد،  اما اين تجزيه و تقسيم که از نظر تاريخی و جغرافی يک تجزيه مصنوعی و غير طبيعی به 

ًقع يک امر حتمی بود، زيرا روش استعماری و نفاق افگنی انگليس قبال و در مرور زمان زمينه نظر می آمد، دروا

.  افتراق و خصومت بين مسلمان و ھندو  را چنان آماده کرده بود که اين تجزيه و تقسيم به زودی صورت گرفت

سبب اشتعال مسلمين بر ضد محمد علی جناح و فيروز خان نون از جمله عوامل عمدۀ  اين تقسيم و تجزيه وھم م

  ) اين دو نفر اعضای شورای اجراييه وايسرا نيز بودند( ھندو و وحدت اداره ھندوستان بودند 

البته متعصبين ھندو  ھم امنيت . تا بعد ھا يک مليون نفر ھندی کشته شد و دونيم مليون نفرمجبور به مھاجرت گرديد

حتی رھبران ھند و (  پس ھند تقسيم شد و خون بسياری بريخت مسلمين را زير تھديد  امحا قرار داده بودند،

تا دلچسبی و ) پاکستان و پشتونستان ھم سر در اين راه گذاشتند مانند گاندی و لياقت علی و داکتر خان  و غيره

در سر معھذا مايۀ آتشين نزاع مذھبی و سياسی بين ھند  و پاکستان . ُمنافع آينده استعمار قديم بکلی از بين نرود

بين افغانستان و پاکستان ) پشتونستان( چنانکه مسألۀ واليات شرقی افغانستان . مسألۀ کشمير زنده نگھداشته شد

  )۴۴٣ صفحۀ–افغانستان در مسير تاريخ  ( ".تضاد عميقی ايجاد نمود

 برای روشن شدن بيشتر موضوع بايد خاطر نشان ساخت که انگليسھا بعد از نخستين تجاوز نظامی شان

اسير، واليات سند و بلوچستان را " شاه شجاعِ " ً ميالدی باالی افغانستان و ظاھرا زير نام و نشان ١٨٣٩درسال

َميالدی  با  لشکر کشی  ١٨٧٩ًجبرا از پيکر افغانستان جدا کرده تحت فرمان خويش قرار دادند و باز درسال  

مد يعقوب خان پادشاه دست نگر و بی اراده، مناطق مھم باالی مح"  گندمک "  به افغانستان  و تحميل معاھدۀ ّمجدد

انگليسھا ھمچنان در . دست آوردنده و سوق الجيشی و شاھرگھای حياتی کشور، مانند درۀ بوالن، پيوار و خيبر را ب

، ) امير عبدالرحمن خان ( با اميردست نشاندۀ ديگر"  ديورند" ، در نتيجۀ عقد معاھدۀ ننگين  ميالدی١٨٩٣سال 

اين مناطق عبارت اند از .  ُز ھم مناطق بزرگی را از پيکرافغانستان بريده  و به قلمرو ھند برتانوی ملحق نمودندبا

َ، اتک ، ھزاره ، مسعودی، سوات ، تيرا، چترال ) شمالی و جنوبی (ُکرم ، دير، باجور، مھمند، پشاور، وزيرستان  َ

  . پاکستان ميباشدو غيره که اکنون با شش مليون نفوس زير تسلط حکومت

                                                                                    ادامه دارد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

 که به اثر آن بخشی از خاک را کشيدند" مکماھون "  ميالدی بين چين و ھند نيز خط سرحدی ١٨٧١انگليسھا درسال )   ١(
 ميالدی ، به منظور اعادۀ اراضی از دست رفتۀ ١٩۶٢ سال بعد ازآن، قوای چين در سال ٩١. چين را به ھند ملحق نمودند

  . چين باالی ھندوستان حمله نمود و روابط دو کشور ھمسايه تيره گشت 
    

  

 


