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  پيکار پامير

٣٠.١٢.٠٩  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  

  :به ادامه گذشته

  :بيروکراسی دولتی 

 مالکان و ،اينان از خانواده ھای سر شناس . اند و ھم اخاذ و مستبدُمامورين بلند پايۀ ملکی اين کشور ھم فاسد   

اين .  تکنوکراتھايی اند که به خدمتگزاران صديق قدرتمندان پايه يی حاکم مبدل شده اندًسرمايه داران اند و يا بعضا

 ھای دولتی يد طوال  استفاده از موقعيتگسترش دھندۀ القيدی و فساد اداری بوده در زر اندوزی و سوءقشردرواقع،  

 و ءبقا. ھستی اينان دراوج فساد اداری و رشوه ستانی و ساير انحرافات حکومتی تضمين ميشود و بس. دارند

موجوديت ھمين قشرمفسد در نھاد ھای دولتی ، يکی از عوامل تشديد رنج و دشواری طبقات و اقشار پايينی جامعه 

  . را تشکيل ميدھد

   :حرفه و بازارکارگران ، دھقانان ، اھل 

ِ  دربرابر اينھمه قدرتمندان و استثمارگران پاکستانی، مليونھا انسان کارگر، کشت کار، پيشه ور، فقير، گرسنه و 
بيمارقرار دارند که به انواع و اشکال گونه گون، چه در شھرھا و چه در روستا ھا ، بارطاقت سوز فشار ھای 

َدوش ميکشنداقتصادی و استبدادی طبقات بااليی را بر  ًبرخی ازاينان،  زندگی تقريبا نيمه مرفه دارند ، بعضی ھا . َ

تعداد .  صرفا با لب نان بخور و نمير ميسازند و بخش اعظم آنان  در آتش فقر شديد ميسوزند و حال زاری دارند

ه توليدی مشغول بزيادی از اينھا کارگران روز مزد اند ، تعدادی ھم در فابريکه ھا و دستگاه ھای خورد و کوچک 

درمنازل ديگران ميپردازند وقادر نيستند فرزندان شان را برای ) نوکری(ھا به مزدوری  آنازکار ھستند، ھزاران نفر

پس ھمينھا اند که درجامعه تحقير ميشوند ، رنج ميبرند، محکوم به اطاعت . آموزش درس و تعليم به مکاتب بفرستند

  . روی اصلی توليد و سازندگی در کشور را تشکيل ميدھندازبااليی ھا اند، درعين حاليکه ني

   :احزاب سياسی پاکستان 
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نوع پاکستانی، تعداد زيادی از احزاب ، سازمانھا ، انجمن ھا و ساير "  دموکراسی " اساس موجوديته   گرچه ب

ا که يا گاھی به قدرت نھاد ھای صنفی و سياسی و مذھبی در اين کشور وجود دارند، اما بزرگترين و مؤثر ترين آنھ

  : سياسی رسيده  يا ميرسند و يا به نحوی از انحا  با مراکز قدرت در ارتباط اند ، عبارت اند از

    :حزب مسلم ليگ  

 ميالدی درشبه قارۀ ھند تأسيس شد و به مرور زمان  به شاخه ھای متعدد مانند  شاخۀ ١٩٠۶در بيستم ماه دسامبر 

ِ، َملک قاسم ، پير پگارا، جونجوا و غيره منشعف گرديده و ھمين اکنون از جملۀ با علی جناح ، نوازشريف، کوکر
  . پاکستان ميباشد)  مالکی–بورژوا ( نفوذ ترين احزاب سياسی نوع 

   :  حزب مردم 

 شد و در رقابت  با رقيب بزرگش لفقار علی بوتو در ايالت سند پاکستان تأسيسا ميالدی از طرف ذو١٩۶٧  درسال 

، بينظير بوتو و ھمين اکنون آصف ) علی بوتو(حاکميت دولتی به رھبری مؤسس آن تاکنون چند بار به ) لم ليگمس(

)  مالک –بورژوا ( ًاين حزب علی رغم آنکه عمدتا يک حزب متعلق به طبقات  . علی زرداری نايل شده است

) زادگاه بوتو(ء و مستمندان ايالت سند يژه فقراوه شار و طبقات پايينی پاکستان ، باست، با آنھم در ميان بعضی از اق

  . طرفداران زيادی دارد

  :حزب عوامی ملی 

مربوط به خان وليخان فرزند خان عبدالغفار خان بوده ساحۀ فعاليت آن منحصر به حلقات قبايل پشتون پاکستان 

حزب عوامی ملی .  ر داشتمدتی خانم نسيم بيگم وليخان ھمسر خان وليخان نيز در رأس اين حزب  قرا. ميباشد

پاکستان مبارزه " صوبۀ سرحد" دست آوردن حقوق و خود مختاری قبايل پشتون در ه ًاگرچه عمدتا پيرامون ب

عنوان نامزد کرسی مذکور اشتراک ه چند مرتبه  درانتخابات رياست جمھوری آن کشور نيزبحال ميکند، ولی تا 

عنوان تبعۀ ه سی اش، ھميشه می  کوشيد در عين حاليکه خودش را بخان وليخان در دوران حيات سيا.  نموده است 

با حکومت ۀ پاکستان به رياست جمھوری آن کشور کانديد ميکرد، روابط حسنه ، مصلحت جويانه و منفعت طلبان

  . ھای افغانستان نيز داشته باشد

   :جما عت اسالمی پاکستان 

مفتی محمود، قاضی حسين و .  و رجعت گرا ی پاکستان بود، يکی از علمای مذھبی" مودودی" مؤسس آن موالنا 

 احزاب جماعت اسالمی پاکستان از زمرۀ.  اکنو ن منورحسين از رھبران اين حزب پس از مرگ مودودی بوده اند

 جھادی  - ھمکار نزديک با دستگاه استخباراتی پاکستان و پشتيبان احزاب اسالمی ،اسالمی متعصب ، بنياد گرا

مردم رنج کشيدۀ افغانستان در سه دھۀ . گلبدين ميباشد" حزب اسالمی"به خصوص حامی و رھنمای افغانستان و 

 منافع ملی ، تخريبات و دشمنی ھای عميق رھبران اين حزب عليهازيھا، مداخالتاخير قرن بيستم،  شاھد دست ب

  .شان بوده اند که موازی با مقامات و منابع دولتی پاکستان مرتکب شده است

  :جمعيت علمای اسالم  

ً، بنياد گرا، شريک درقدرت سياسی و استخباراتی پاکستان و عميقا دشمن ند جما عت اسالمی آن کشور، متعصبمان

دی توسط موالنا بشير احمد عثمانی در شبه قارۀ ھند  ميال١٩۴۵اين حزب در سال. منافع ملی مردم افغانستان ميباشد

دوی آنھا تأسيس شد و ھمين اکنون دارای دو شاخه به رھبری  موالنا فضل الرحمن و موالنا سميع الحق بوده و ھر

جمعيت علمای اسالم پاکستان نيز ظرف سالھای . اند" وھابی" مذھب و از نظر" ديوبند"از جملۀ فارغان مدرسۀ 

ه خصوص با توليد، مصايب خونينی دامن ملت افغانستان را گرفته ، با انواع و اقسام گونه گون و باخير که 
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، امات دولتی و استخباراتی پاکستاندوش مقه سوی افغانستان، دوش به ب" طالبان" ، رھبری و گسيل گروه پرورش

، تا ھنوز ھم که اين  و جنايت ھاام داده و اين جفا ھاجفا ھا و جنايات عظيمی را درحق مردم پريشان ما انج

  . سطورنگاشته ميشود، ادامه دارد

  :جنبش قومی مھاجر

ًاين تشکيل، اصال مربوط به حرکت مسلمانان مھاجر اند که درنتيجۀ انقسام  ھند ، به ايالت سند آمده و عليه استثمار 

 الحق ءر زمان حاکميت جنرال ضياخصوص ده جنبش مذکورب. و استبداد قدرتمندان پنجابی پاکستان مبارزه ميکنند

 استفاده بليغی اش در پاکستان و به مقصد سوءاساس برنامه ھای تخريبی و ته گسترش يافت ، زيرا جنرال مذکور ب

از نيروی جنبش قومی مھاجر عليه رقبا ی سياسی خويش ، رھبران اين تشکيل سياسی را مورد توجه و حمايت ھای 

  . ن ھای زيادی را در شھر کراچی مرکز ايالت سند به زمين ريخت مالی  قرار داد و توسط آن خو

  :سپاه صحابه 

خصوص در بحبوحۀ تروريست پروری ھای مقامات پاکستانی و مبارزه عليه ھند بر ه اين گروه در سالھای اخير، ب

 کس ديگری نآنام ضيا الرحمن فاروقی بود و پس ازه رھبر سپاه صحابه شخصی ب. سر قضيۀ کشمير به وجود آمد

ً جايش را اشغال کرد و او ھم چند سال قبل کشته شد و طبعا جايش را شخص ديگری اشغال "اعظم طارق"نام ه ب

ًو شديدا ضد مذھب تشيع بوده و تا کنون " وھابی"بران سپاه صحابه از نظر مذھبی  گفتنی است که رھ. کرده است 

، ھمچنان با شبکۀ استخبارات "سپاه"اين . ن انجام داده اندستاعمليات و کشتار ھای بيشماری را عليه شيعيان پاک

نظامی پاکستان در ارتباط تنگاتنگ بوده نه تنھا در کشمير به ضد ھندوستان و به نفع پاکستان می جنگند، بلکه حتا با 

ه و ، به خاک افغانستان نيز سرازير شده دست به کشتار بی باکان"طالبان"روه  ھمسويی فکری و مذھبی  با گ

  . بيرحمانۀ مردم ما يازيدند

   :نھضت فقه جعفری

نام عارف حسين حسينی تأسيس شد و ه  ميالدی توسط شخصی ب١٩٧٩مربوط اھل تشيع پاکستان بوده  و در سال 

 و دشمنان ء ضد رقباًاين نھضت طبعا به. غال کرده است اکنون شخص ديگری بنام سيد ساجد نقوی جايش را اش

. ن کشور ميرزمد و از طرف  جمھوری اسالمی ايران نيز حمايت مالی و سياسی ميشودآدرفکری و سياسی خويش 

خصوص سپاه صحابه ه نھضت فقه جعفری درپاکستان آماج کينه توزی و ترور ب تا حال يکتعداد افراد و رھبران

  . قرار گرفته اند

   

   

  
  يادداشتھای فصل اول 

را کشيدند که " مکماھون " و ھند نيز خط سرحدی  ميالدی بين چين ١٨٧١انگليسھا درسال )   ١(

 ١٩۶٢ن، قوای چين در سال آ سال بعد از٩١. به اثر آن بخشی از خاک چين را به ھند ملحق نمودند

منظور اعادۀ اراضی از دست رفتۀ چين باالی ھندوستان حمله نمود و روابط دو کشور ه ميالدی ، ب

  . ھمسايه تيزه گشت 
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نام ايالت افغانيه مسما ساخته بودند، ولی ه حی پشتون نشين غرب پاکستان را ب، نواءدر ابتدا)  ٢(

نامگزاری کردند و در ) One Unit" (ون يونت "  اين نام را نپذيرفته آنرا ًمقامات پاکستان بعدا

  . گذاشتند" صوبۀ سرحد" سالھای بعد، نام آنرا 
  


