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  پيکار پامير

١۵.١٢.٠٩  

  "نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " 

  جلد اول
  

  :به ادامه گذشته

  پاکستان چه گونه تشکيل شد ؟
ًۀ خويش، عمدتا از ھند  و پيشبرد مقاصد آتيۀ نيا، به منظور تسلط کامل بر شبه قارًقبال گفتيم که استعمارگران بريتا

چنانکه اقوام و طوايف را با ايجاد انگيزه ھای . استفاده ميکردند"  ُتفرقه بينداز و حکومت کن"سياست مشھور 

يساختند و طرفداران جان ھم می انداختند، راجه ھا و شھزادگان را در برابر يکديگرمظنون مه تحريک آميز ب

تا آنجا که حتا نيمی از شبه قاره  را به ششصد حکومت .  صورت خونينی می شورانيدنده مذاھب مختلف را ب

  . کوچک راجه نشين و تابع تقسيم کرده بودند

، جدا نگھداشته با تبليغات مزورانهاز سايرين " ۀ نجسطبق"ه نام  مليونھا نفر فقير و نا توان آن سر زمين را ب

بود کردند و باالخره،  با زرنگی و دسايس خاص را در ذھن و ضمير ھموطنان شان نااحساس ھمدردی با آنھا 

  . ھند، درز ھولناکی را ايجاد نمودندۀ ِاستعماری ميان سکھا، ھندوھا و مسلمانان ِ جامع

 به امری عادی و پذيرفتنی ھندو و مسلمان ھندۀ اين جادو گران اروپايی ، آنچه را که در طول سده ھا ميان جامع

ًمثال، نواختن . بغرنج و خطرناکی تلقی شودۀ مبدل شده بود، نفرت انگيز و برجسته  نمودند تا نزد طرفين قضي

عبادت است ، بلکه در مواقع و مناسبت ھای مختلف جشن و اعياد ۀ موسيقی نه تنھا برای مليونھا ھندی در حکم وسيل

 چنگ از معابر و خيابانھای عمومی عبور ميکنند و اين، چيزی است که سالھای سال نيزبدان می پردازند و با دف و

اگر از گذشته ھای دور صرف نظر کنيم ، از قرن چھارم ھجری که محمود  . در آنجا انجام داده شده و ميشود

 استعماربريتانيا، ُغزنوی شھنشاه مقتدر افغانستان، آيين اسالم را به ھندوستان ارمغان برد و تاقبل از استيالی

حساسيتی از طرف مسلمانان در برابر آن نشان داده نميشد، اما ، درزمان حکمروايی انگليسھا، ھرگاه اھل ھنود با 

يا . گی مسلمانان ميشديگر سخت موجب اعتراض و برافروختآھنگ موسيقی از برابر مساجد مسلمانان ميگذشتند، د

 خشم و نفرت اھل ھنود ۀاستند با کشتار گاو، ادای مناسک مذھبی نمايند، مايوقتی مسلمانان در ايام عيد قربان می خو
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ھمينطور مادام که مسلمانان به مناسبت حلول ماه محرم عزا دار . ًگشته و غالبا منجر به نزاع ھای سختی ميگرديد

ض شديد مسلمانان می بودند و ھندو ھا در روز معين دينی و مذھبی شان در عين زمان شادی ميکردند، طرف اعترا

  . قرار ميگرفتند

  :چنين مينويسد " ندگی منز"اين مورد ، در کتاب خويش بنام  جواھر لعل نھرو در 

.   بديھی است که دولت انگلستان سياست خود را در مورد ھند ھمواره بر اساس تجزيه داخلی بنا نھاده است "

اتوری ھا و دولتھای استعماری است و با توسل به اين قانون ابدی و ھميشگی  امپر" تفرقه بينداز و حکومت کن "

ه مورد استثمار قرار ميدھند، ه رخ جھان و ھم به رخ مردمی کبن، تفوق و برتری خود را ھم  آسياست و توفيق در

  " .ُه نکردن، خود خطای بزرگ  و پرمسؤوليت است اين سياست را نديدن و خود را برای مقابله به آن آماد. شندميک

مسلمان ھند سنجيده شده و ۀ خود خواھی و قدرت طلبی رھبران سياسی جامعۀ اه اين موضوعات، با انگيزھرگ

اسی تقسيم ھند و تشکيل خوبی ميتواند عوامل اسه مقاصد خاص استعماری  درقبال آن در نظر گرفته شود، خواننده ب

  . نام پاکستان را بدانده ی بکشور جديد

افراد و شخصيت ھای علمی و سياسی  خوب و بد ی وجود داشتند که ھر کدام ، نقش مسلمانان ھند ۀ درميان جامع

ًمثال،  قبل ازمحمد علی جناح  و گروه وی ، بعضی از شخصيت ھای سر شناس .  ميکردءن سالھا ايفاآخود را در

ۀ  را در جمل"بريتانيای بزرگ" که وفا داری و خدمتگزاری برای مسلمان ھند فعال بودندۀ ديگری نيز در جامع

ميالدی  ١٨١٧ُن جمله ، سر سيد احمدخان را ميتوان نام برد که در سال آاز. وظايف و افتخارات خويش می پنداشتند

مسلمانان ھند ۀ شخصيت ھای دانشمند جامعۀ وی از جمل.  م از جھان رفت ١٨٩٨چشم به جھان گشود و در سال 

خرچ داد، ه ُرد و برای رفع اين عقب مانی تالش زيادی بخاطر عقب مانی علمی مسلمانان رنج می به بود که ب

را در ھند تأ سيس نمود و اما،  نه تنھا به ھيچصورت  در برابر استعمار انگليس در شبه "  عليگر" چنانکه دانشگاه 

با کسی بود که " آغاخان" يا .  ھند مخالفت نداشت، بلکه وجود آنرا برای مسلمانان غنيمتی بزرگ ميدانست ۀ قار

اما، درعين حال، .  ضروری می انگاشت ًانگليسھا دوستی عميقی داشت و حفظ منافع آنھا را در ھندوستان کامال

شخصيت ھای ديگری نيز وجود داشتند که با درک درست از دسايس، ماھيت و مقاصد استعماری انگليس و به 

خصوص،  برای تأمين  اتفاق ھندو ه ف و بخاطرتأمين  اتحاد طوايف مختله منظور رفع تعصبات دينی و نژادی و ب

سوامی " ن جمله، ميتوان  از آاز.  ھند جانفشانی ھای قابل قدری انجام دادندۀو مسلمان و حفظ وحدت ملی شبه قار

ی جمعه در مسجد جامع دھلی وی در يکی از نماز ھا. ُنام برد که حتا سرش را در ھمين راه گذاشت "  شرادانند 

 مسلمان نمود که فقط متعاقب آن، ھزاران  تن ھندو و مسلمان در کوچه ھا و - اتحاد ھندوی مبنی برموعظه ا

  . خيابانھای ھند، اشکريزان ميثاق اتحاد و برادری به نفع ھند بزرگ بستند

ۀ رھبران به شھرت رسيدۀ ولی، محمد علی جناح که يکی از وکالی ھند ، ھمکار نزديک با دفتر وايسرا و در زمر

ميالدی ١٩٢٠لی ھند در سالمۀ حساب ميرفت، در پايان جلسات عمومی کنکره ن زمان بآدر" مسلم ليگ"جماعت 

ُاساس انگيزه ھای خاصی که قسما گفته آمد از کنگره بريد و فعاليتھای جدايی ه داير شده بود، ب" ناکپور"که در  ً

ميان رھبران مسلمانان " فرھنگ اسالمی  " و" ملت مسلمان "بعد از ھمين اقدام بود که شعار . طلبانه را آغازنمود

  . ھند بلند گرديد

  :چنين مينويسد" زندگی من "٧۶٢جواھر لعل نھرو باز ھم در ھمين رابطه و در صفحه ی 
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در ھند چه معنی و چه صورتی پيدا " فرھنگ مسلمان" و يک "  ملت مسلمان"آيا در تمام اين واقعيات، يک ... "

نفوذ و تسلط به ۀ ی آن نيست که در آينده، انگلستان آنھا را با کمال رضايت برای ادامآيا اين کلمات براميکند؟ 

  "خود مورد استفاده قرار دھد؟ۀ اصطالح خير خواھان

ن اوضاع و احوال بلند ميکرد، آرا در" کشورپاکستان " و " ملت مسلمان" اما، محمد علی جناح، ھمانقدر که شعار 

مجبور شد در مسجد رفته و "  جناح"روايت ميکنند که روزی .  نه بود اسالمی بيگاھمان پيمانه از فھم مسايله ب

طور بی تفاوت در عقب امام چون نيت کردن نماز را نميدانست، ھمان .  نمايدءنماز را در جمع سايرنماز گزاران ادا

جناب شان نيت " ه  گويد که شد، يکی از مقربين وی که در کنارش قرار داشت به زبان اردو به او ميايستاد

  !) متأسفم  " (I am sorry: " ،  جناح  با دستپاچه گی خاصی ميگويد " !نکردند

: چنين مينويسد " ه افغانستان آيين" پنجم سال اول ۀ ی در شمارطی مقاله ا" پوھنيار"دانشمند افغان آقای سيد مسعود 

ر قندھار اقامت داشت يک شخص دقيق و مرحوم مولوی غالم حيدر بلوچ که درجمله قبايلی ھای روشناس د"

محمد علی جناح ھرچند  موصوف ميگفت. ُسر برده بوده مدت زيادی را درھند و در مدرسه ديوبند ب.  کنجکاو بود

ه نام مسلمان بود، امادر محيطی پرورش يافت که در آنجا چيزی از مظاھر اسالمی ديده نميشد ، لذا از مسلمانی به ب

  . . . "دکلی نا آگاه بار آم

انگليسھا که ديدند کوشش ھای تفرقه افگنانه و خصومت بر انگيز دستگاه ھای تبليغاتی واستخباراتی آنھا با موفقيت 

قرين گشته است، تدوير يک کنفرانس ميز مدور در لند ن را برای رھبران کنگره ، مسلم ليگ  و ساير تشکالت 

بعد از کنفرانس لندن که با .  راه حلی برای مشکل ھند دريابند سياسی پيشنھاد نمودند تا طی کنفرانس مذکورۀعمد

مثابه يک ه صورت گرفت و فيصله ھای آن که ھند را ب" مھاتما گاندی "ۀ ملی ھند به رھبری مشارکت سران کنگر

 ميالدی به تصويب پارلمان انگلستان نيز ١٩٣۵ دارای اختيارات داخلی در مياورد، درسالDominionدومنين 

 آن، اعضای کنگره  به پيروزی ھای چشمگيری ۀًده شد و متعاقبا انتخابات در ھند بر گزار گرديد که در نتيجرساني

ًکه  وزرای دولت ھند تحت نظارت بريتانيا، کال ازداخل کنگر يکی از نتايج انتخابات اين بود. دست يافتند ملی ۀ ُ

اين حرکت، رھبران تشکالت اسالمی را چنانکه انتظار داشتند به کرسی ھای وزارت نرسانيد و اين . تعيين گرديدند

صمانه و مسلمان و دامن زدن به تبليغات خخوبی شد در راه از سر گرفتن اختالفات ميان فرقه ھای ھندو ۀ خود، بھان

  .ھند و تشکيل کشور جداگانه اسالمیۀ ر تجزيو در گيری ھای خونين ميان آنھا و بر افراختن شعا

گذشته تلقی ميشد  ھمان ماجرا ھای ۀ ی نبود، بلکه دنبال تازه ااين مخاصمات و درگيريھای خونين ھرچند موضوع

دست استعمار گران ايجاد گرديده بود، ولی،  مھاتماگاندی و بعضی از رھبران خير انديش کنگره توانسته ه که ب

 به بيماری و عاللت مزاج، تالشھای ءگاندی علی رغم ابتال. يادی آتش اين ماجرا ھا را فرونشانندبودند تا حدود ز

خرچ داد و حتا مدت بيست و يکروز، روزه گرفت تا علی جناح و ديگران را متوجه عواقب دسايس ه زيادی ب

 رھبران  مسلم ليگ ، ھمچنان استعماری و خطرات ناشی ازجدايی ھندوستان سازد، اما، جناح و فيروز خان  و ساير

به اين حساب، اگر استعمار انگليس .  پافشاری مينمودند"  برای مسلمانھا"دايی ھند و تشکيل کشور جداگانه باالی ج

اساس مبارزات خونين و دوامدار مردم ھند و مقتضيات زمان، باالخره آزادی ھند را به ه از يکطرف مجبور بود ب

وده بود، با ايجاد کشور جداگانه ی که ترسيم نمک گويد و از سوی ديگر، طبق نقشه اا تررسميت شناخته نيم قاره  ر

مور مزاحمی در پيکرکشور تواستعماری خود را به جا ميگذاشت  تا بمثابه ۀ ی از ساللر منطقه، يادگار زنده ای دا

ونريزی بی مانند ميان ھندو و  ميالدی  درجريان يک خ١٩۴٧ھمان بود که در ماه جون سال . ھای منطقه فعال باشد

درشمالغرب  ھند و جنوب شرق افغانستان ايجاد شد که " پاکستان"ه نام ی بلمان، کشور بی ريشه و غير منطقيمس
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 قدرت دولتی قرار گرفت و لياقت علی خان  يکی ديگر از رھبران مسلم ليگ به رأسمحمد علی جناح خود در 

ه نيز گفتنی است که تا سه سال پس از تشکيل پاکستان، ھنوز الرد ھای اين نکت. کرسی صدارت آن کشور تکيه زد

ن کشور حکومت ميکردند و شيوه ھای خاص حکومت داری را برای رھبران تازه آبرتانوی  چپ از انظارعامه  در

  . پاکستان تدريس می نمودندۀ به دولت رسيد

حيث ه  ھندوستان و مرکز ايالت سند بود، بوقتی پاکستان ساخته شد، شھر کراچی  که يکی از شھر ھای بزرگ

بنگله ديش ( پاکستان شرقی : ن زمان ، شامل اياالت و مناطق آتی بودآپاکستان در. پايتخت آن کشور تعيين شد

  . و بخشی از کشمير) ٢) (صوبه سرحد( ، سند ، پنجاب ، بلوچستان، ايالت افغانيه ) امروزه 

  :از ترکيبات آتی مشق گرديده ھمچنين گفته شده که  اسم پاکستان ، 

  پنجاب  =  پ 

  افغانيه =  الف

  کشمير= ک 

  سند=  س

  بلوچستان = تان

 ميالدی ميان ھند و پاکستان صورت گرفت، از پيکرپاکستان ١٩٧١ولی پاکستان شرقی درنيتجه جنگی که در سال 

رحمن نخستين رييس جمھور آن عرض وجود نمود و مجيب ال)  بنگله ديش(ه نام حيث کشور مستقلی به جدا شده ب

بايد افزود که نخست ، مردم پاکستان شرقی عليه فيوداالن ، سرمايه داران و نظاميان قھار و استثمارگرپنجابی .  بود

. که کارد را به استخوان شان رسا نيده بودند، قيام کرده و شعار آزادی و جدايی از پاکستان غربی را بلند نمودند

ر از يکصد ھزارنفر فوج مسلح را غرض سرکوب قيام کنندگان بنگالی سوق دادند که در حکومت پاکستان بيشت

آنگاه حکومت ھندوستان .  آن، ھزاران نفر کشته و تعداد بيشماری بی خانمان شده به سر زمين ھند پناه بردندۀ نتيج

قشون ھند با . پاکستان در گيرشدندُاز موقع استفاده نموده به کمک مردم مظلوم پاکستان شرقی شتافته ودو فوج ھند و 

لوی " تيکه خان"اکستانی را اسير گرفت تا جنرال دست آورد، بيشتر از نود ھزار سر باز په پيروزی ھايی که ب

.   و تفنگچه اش را به جنرال فاتح ھند سپردءدرستيز يا قوماندان نيرو ھای مشترک  آن کشور تسليم نامه را امضا

بوده و باالی بخشی از )  بلوچستان و صوبه سرحد– پنجاب –سند ( ارای چھار ايالت ھمين اکنون ، پاکستان د

  . کشمير نيزتسلط  دارد

ھمانطورکه تشکيل کشور نو بنياد پاکستان در منطقه، غير طبيعی و غير منطقی بود، شکل و ترکيب جغرافيايی آن 

ًمثال، وقتی به نقشۀ اين .  نزاع بر انگيز نيز ميباشدًنيز نه تنھا نا موزون و نا موجه است که کامال عمدی ، تصنعی و

ًيا بنگله ديش امروزی را که کامال در ) پاکستان شرقی ( ِگوشۀ آسيا توجه شود، انگليسھا ازھمان آغاز کار، بنگال 

ز جنوب شرق شبه قارۀ ھند واقع گرديده  و يکھزار و ششصد کيلو متر  از اصل پاکستان دور و جدا افتاده است ني

ن صورت، ھرگاه مسافری ميخواست از پاکستان شرقی به پاکستان آدر. ضميمۀ اين کشور جديد التأسيس نموده بودند

غربی برود، بايد عرض شبه قارۀ ھند را می پيمود و يا مسافت بيشتر از يکنيم ھزار کيلو متر را با کشتی و از 

 که در اين رابطه مطرح  ميشود اينست که چرا لیؤاس. طريق بحر ھند پشت سر ميگذاشت  تا به مقصد ميرسيد

عوض ه خود ھند واگذارند و يا  به انگليسھا چنين تقسيماتی را روا داشتند؟ درحاليکه ميتوانستند آن بخش را يا ب

ًبنگال، مثال قسمت ھايی از جيپور يا احمد آباد در غرب ھند را ضميمۀ پاکستان سازند؟  ھمچنان انسان کنجکاو 
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) ھند و پاکستان(ان دو کشورنپرسد که چرا انگليسھا درموقعی که ھند را تقسيم ميکردند، قضيۀ کشمير را مينميتواند 

  الينحل گذاردند و رفتند؟ 

حال خودش نيزاھداف ه ب" ديورند "باقيماندن خط مصنوعی و تحميلی  مسألۀ سرزمين ھای غصب شدۀ افغانستان و 

چنانکه ديده شد،  مردم پاکستان شرقی يا بنگله ديش ! آری . مال ميسازدو مقاصد خاص استعماری در منطقه را بر 

گی با رھبران جديد سندی و پنجابی شان و ظلم و اجحافی که تيجۀ دوری از دولت مرکزی، بيگانکنونی در ن

 دوران رسيده پا خاستند تا يوغ استثمار طبقات حاکم ِتازه بهه حکمرانان پاکستانی باالی آنھا روا ميداشتند، عاقبت ب

را درھم شکنند که اين خيزش، باالخره  منجر به اشتعال جنگ خونين ميان ھند و پاکستان و نا بودی ھزاران ھزار 

 نگھداشته شده مثابۀ زخم ناسور در پيکر دو کشور ھند و پاکستانه قضيۀ کشمير نيزب.  انسان بيگناه در منطقه گرديد

ز تقسيم  ھند ميگذرد، پيوسته مورد نزاع ھای خونبار بوده و تا ھنوزھم  که ا) حاال شصت سال(و ظرف پنجاه سال 

ی افغانی يا الينحل ماندن ھمچنان، عدم اعادۀ سرزمين ھا. حيث يک مسألۀ انفجاری در منطقه باقی مانده استه ب

ه شده موجب آن شد که افغانستان از راه بحری که حق مسلم تاريخی اش بود محروم ساخت" پشتونستان"قضيۀ 

دشمنی ميان افغانستان و پاکستان ادامه داشته و باالخره، امروز ملت سلحشور افغان به سختی در خون فرزندان 

  . خويش بنشيند

َّيکی ديگراز حيل و دسايس عريان استعماری در اين بود که در قبال تقسيم ھند  و تشکيل پاکستان در سال 

ل را اين چنين مطرح کردند که ؤا، س" ريفراندم " ، طی يک " ندديور"يالدی برای پشتونھای شرق ِخط ِ م١٩۴٧

بايد نظر شانرا در مورد الحاق به ھند يا پاکستان ارائه دارند، درحاليکه پشتونھای اين مناطق، درواقع ، خواھان 

شتونھا در نکتۀ جالب توجه اين بودکه پ.  ل ھرگز مطرح نشدؤاالحاق مجدد به افغانستان بودند که متأسفانه اين س

را ميگرفتند، به ويژه  "  پاکستان اسالمی"ًا جانب ل اجباری و در مقايسه با دو کشور مطروحه، طبعؤابرابر اين س

درعين حال، خان .  که انگليس ھا باالی يک صندوق قرآن  و باالی صندوق ديگرکتاب اھل ھنود را گذاشته بودند

به ھندوستان بزرگ ) پشتونھا و پاکستانی ھا(از الحاق ھردو رۀ ملی ھند بود، غفار خان که ھنوز ھم عضو کنگ

  . طرفداری مينمود

با افغانستان تأسيس شد و اراضی وسيع ) يکھزار و پنجصد کيلو متر ( عاقبت، پاکستان با داشتن مرز طوالنی 

  . قلمرو کشور نو تأسيس اعالم گرديدو افغانستان با شش مليون باشندۀ پشتون آن جز

مثابۀ ميراث استعمار ميان دو کشور در منطقه باقی ماندکه ھر آن موجب درد شديد يا ه  مزاحم ديگری بيعنی تومور

، مرز ميان افغانستان و ھند " ديورند"قابل ياد آوريست که قبل از ترسيم خط . عمليات مسلحانه را بار خواھد آورد

  . برتانوی ،  دريای سند و دريای ستلج بود

 


