
   انی جویالیبر
 پاکستان

  ت تلخیک واقعی 
  

  

س در طول چند ی استعمار کهن انگلیطانیاست شی سیمحتوا!  کنیتفرقه انداز و پادشاه

 پا ری  منافع خود، با زیو بقاحفظ  س بخاطریاستعمار انگل.  بوده است  ری  اخٔهصد
 رات ویسلسله تغ ن حقوق بشریخالف تمام مواز  ویانسان  ویگذاشتن تمام مظاهر اخالق

 یخواه در عرصه ها  ویسرحد  را خواه در اموریر حقوقیغ  ویعیرطبینات غیتکو

مستعمرات باالفعل و   دری و مذهبی کلتوریحت  وی و اجتماعیاسی، نظام سیاقتصاد

، فالکت، فقر، یبدبخت عقب هر توان دریم امروز.داده است قرار اجرا ٔهد به منصسابق خو

ا ی در آسیجنگ و برادرکش  ویاسی  سی، پراگندگی و فرهنگی، اجتماعی اقتصادیعقبمان

س و ین نشان انگشت استعمار انگلیل و فلسطی اسرائٔهندی فرسأهقا و در مناقشیافر و

  .ه کردبا وضاحت مشاهد نرا آیهمقطاران غرب

  

 دادن هزاران هزار ی ضد استعمار و با قربانیخی و تاریمردم هند پس از مبارزات طوالن

وغ استعمار را ی افت تاینرا  آیارای ین المللیجو مناسب ب  و به اثری و افراد ملکمبارز

ت ی هندوستان را برسمیزاد آ۱۹۴۷در سال  س باالخره مجبور شدیانگل د ویبزدا

  .بشناسد

  

منافع غارتگرانه اش   و بنا بریطانیت شیهند خارج شد، اما نظر به ماه زس ایانگل

 یفرقه ا  ویحساس مذهب ف وی عمال و عناصر وابسته به خود احساسات ظرٔهلیباالوس

. ختیخانمانسوز آن برانگ م وینظرداشت عواقب وخ م مردم را بدون دری عظیکتله ها

 قوم ٔهینظر"، " یک قومی ٔهینظر  "یعیطب ری  و غیواقع ریغ س توانست تحت شعاریانگل



ل ناسالم و ف طسازده پارچ حزب کانگرس هند را دو" زمیانی اندی انتٔهینظر"و " اسالم

 یامد آن ـ مهاجرتهایپ  وین جدائیبه اثر ا. مون خود ـ پاکستان را تولد کندینام

ها هزار گر صدی دٔهک منطقه به منطقی  هندو ها و مسلمانان ازی جبرًاداوطلبانه و قسم

  .دند و تخم نفاق کاشته شدیانسان به قتل رس

  

ک یچگاه ینکه در پاکستان هینخست ا.  جواز وجود پاکستان را واپس گرفتیخ بزودیتار

 ، پشتون و بلوچ ی ، سندی ،پنجابی بنگالیتهاینجا  ملقوم واحد خانه نداشته بلکه در آ

هم منسوخ "  قوم اسالمٔهینظر  "۱۹۷۱ش در سال ی بنگله دی با آزادًایثان. کردندی میزندگ

کر پاکستان ـ ی از پین بنگالون مسلمای مل۷۵با جدا شدن در حدود  رایقرار گرفت ، ز

بران تنها  بنا. دینکشور گردشتر از کل نفوس آیتعداد مسلمانان هند به مراتب ب

  ؛ تاداندین اساس است که پاکستان خود را مکلف میماند و بدیباق" زمیانی اندیانت"جواز

 یعیرطبیغ  ویخیر تاریغ ک کشوریث یر آن بحی نکند در غیزنده است با هند دوست

ا دوباره در وجود صاحبان یبور خواهد شد جدست  داده ، م  ازتش را کاماًلیجواز موجود

اد پنجاب ، سند ، پشتونستان و یچند پارچه شده بر بن ای اش منحل شود و یاصل

  .ابدی دریاز قانون و جویعی طبیایبلوچستان جغراف

  

  شمالغرب یالت سرحدیرابطه به موقف ا ن است که دریگر جالب توجه  ای دٔهنکت

 یعی و طبی ، حقوقیک خواست قانونیث ی خود را منحیکه در آنزمان آزاد) پشتونستان(

ا ینکه ؛ آیفراندوم تحت عنوان این ریا.   براه انداخته شدیفراندومیکرد ، ریمطالبه م

ن یدر. رفتیا به مسلمانان ، تحقق پذیها ملحق شوند  واهند به هندوخیپشتونها م

 خدمتگار و سائر پشتونها ،حزب ی الرغم اعتراضات جنبش خدائی خائنانه عینظرخواه

  پشتونستان اصاًلی آزادٔه جهان ، مسئلی از کشورهایگریکانگرس ، افغانستان و تعداد د

ا مسلمان ین پشتون در برابر سوال هندو مسلمانا واضح است که اکثر پر. د یمطرح نگرد

له ی پشتونستان بطرز حٔهن اساس مسئلیبد. توانستند جانب هندو را انتخاب کنندینم

  .ماند و تخم نفاق کاشته شدینحل باقی الیگرانه و خائنانه ا



  

 یرداشت منافع استعمارظه با درنیدهد که انگلستان و روسی میخ گواهیتار گریجانب د از

ان شان یم ک دولت حائل دریم ؛ به ی مستقیاروئی از رویریطقه به علت جلوگشان در من

ل ی افغانستان تحمی باالیشیت سوق الجین حالت بنا به وضعیضرورت داشتند  و ا

هم  که اقوام و قبائل پشتون را از" ورندید  "یعیرطبی غیهمچنان خط سرحد. دیگرد

ن شده ی تعیهند برتانو افغانستان وان یث سرحد می به حیلیجدا ساخته است بطور تحم

ف قرار داشت به امضأ یار ضعیاز طرف عبدالرحمان خان پادشاه وقت که در موضع بس

  . دیرس

  

 حصول سرحدات ٔهخواهان همواره بلند بوده، مطالبی آزادیعالوتًا چون درافغانستان صدا

لوچ  به  پشتون و بٔهدست رفت  ازینهایحون و الحاق سرزمیحون و جیان سی میعیطب

 ٔهک منطقی و افغانستان یان هند برتانویمادروطن در دستور روز قرار داشت؛ م کریپ

  . دیجاد گردی ای قبائلیجنسیحائل بنام قبائل آزاد شامل هفت ا

   

کل یتیک نفر پولی به اصطالح آزاد قبائل که در ابتدأ از جانب  ی هایجنسیباشندگان ا

کسلسله ی شد، ازی اداره میثخور آن پاکستانرای و بعد ها از جانب میسیجنت انگلیا

 برخوردار ی عنعنویهایآزاد کمقداریات و ی از دادن مالیت قسمیل معافیقب ازات ازیامت

ن یبد. تنگنا قرار داده است ن مسئله زمامداران افغانستان را همواره دریا. دندیگرد

 و ضد یق ملیاحساسات عم کجانب به اثریچ زمامدار افغانستان از یمفهوم که ه

را " ورندید"ت شناخته شدن خط ی برسمٔه مردم جرأت آنرا نداشت تا مسئلیاستعمار

گر زمامداران یگرفت از جانب دیف عبدالرحمان خان قرار میرد ر آن دریغ د دریمطرح نما

دهد یل میتشک  پشتونها راًانطرف خط که اکثریقبائل ا  اقوام ویمذکور مجبور بودند تا برا

 یت از خدمت سربازیفا معای ات وی مالیل عدم پرداخت قسمی از قبیازاتیمتز سلسله این

 ، احساسات ی افغانیز دولتهایسوال برانگ ن برخورد نامتوازن ، نابرابر ویا. قائل شوند

 ٔهحه دار ساخته  عامل مناقشه و منازعی ساکن افغانستان را جریتهایسائر اقوام و مل



  .      گر نفاق کاشته شدیتخم د. د یاخل کشور گرد در دیتین الملی بٔه و خصمانیدائم

 
 یاردو( آنکشور قبضه شده است ی توسط جنراالن نظامًا فوقتًام پاکستان که وقتیرژ

با در ) رودیآنکشور به حساب م ن سازمان دریرومند ترین و نیث منظم تریپاکستان بح

ًا  جهان ، دائمٔهنقشت آنکشور در ی موجودی جواز حقوقیجیدست دادن تدر نظر داشت از

ن یا. بردیآن رنج م از  پشتونستان و بلوچستان در هراس بوده ویآزاد ٔهاز طرح مسئل

رنگ ، توطئه و یله ، نیغانستان را با حفده است تا زعامت ایه همواره تالش ورزیانتظام

  .دیطرح مسئله  نما اعمال فشار وادار به انصراف از

  

 "  یسیس پال ـ فاروردیتهاجم"است کهن یاز س یرویعالوتًا رهبران پاکستان با پ

 و بلوچ   مناطق پشتون ویجی خود آهسته آهسته اقدام به ادغام تدریسینعمتان انگلیول
اد ی بنٔهیعل حرکت قاطع داود خان.  نمودندیقبائل  آزاد در چوکات به اصطالح نظام اسالم

 ٔهو عد ارین حکمتی ، گلبدیانن ربیب آن فرار احمدشاه مسعود ، برهان الدیگرا ها و به تعق

 ی بوتو و جنراالن نظامی بود برایمنتظره ا ری غٔهون به پاکستان ؛ تحفی از افراطیگرید

ال از عواقب یخیرا فعال ساخته و ب. یآ.اس.ی آی استخباراتٔهفاصله ادار آنها باال. آنکشور

 ی نظامٔهیب تریجاد اردوگاه های صلح منطقه و جهان ، دست به ای آن برایخطرناک بعد

فشار دادن "دند تا بر حسب یله تالش ورزینوسیو بد. خود زدند " برادران مسلمان "یبرا

  .رندیارگیرا در اخت" ورندید"رش خط ی طرح پذٔهعنان مسئل" ناخن افگار

  

آن  از در حدود ده ماه بعد.  بوتو کودتا کرد ٔهیاألحق علی در پاکستان ض۱۹۷۷ یدر جوال

نادرست   دوآتشه ، عجوالنه ویاستهایباالثر س.  اتفاق افتاد  ثورٔهدر افغانستان حادث

  وقت دری مسلح شوروی با هجوم قواًا افغانستان  و بعدٔهدی تازه بدوران رسیرهبر

  از کشور مهاجرت نموده و ی بزرگ مردم و روشنفکران ناراضیافغانستان، کتله ها

نکه یا  وقت  ، عالوه ازیورو شی  نظامیت قوایموجود.  منجمله در پاکستان پناه بردند

در   مرگبارٔه بجا گذاشت و ضربی ملٔه در عرصیری ناگوار و جبران ناپذیامد هایتجارب و پ



ک در افغانستان و منطقه وارد آورد ؛ توازن قوا ی  چپ دموکراتٔهکر جنبش چپ و عنعنیپ

را مورد  و عدم انسالک افغانستان یطرفیت بی لطمه زده ، موقعًادیز شدین در منطقه را

  .ان برداشتیک دولت حائل را از میت افغانستان به عنوان یثیح سوأل قرار داد و

  

 یشروی ممکن جلو پٔهلین حق را قائل شدند تا به هر وسین آن به خود ایکا و متحدیامر

اما  و. توانست متحد غرب باشدیر نمگی دیران بعد از انقالب اسالمیا. رند ی را بگیشورو

ن یا.  داشتین المللی بٔهد به شناخت در عرصیشد ازی که نیان کشورپاکست!!! پاکستان

 زآنها با وقوف کامل ا. خت ی ریاب جنراالن نظامی، آب را به آس" باران رحمت "همه 

 ٔه بالفعل و بالقویگر زعامت افغانستان توانائینان از آنکه دی و اطمیت و با آگاهیوضع

را ندارد، " ورندید" تحت سوأل قرار دادن خط همچنان   پشتونها و بلوچها وی آزادٔهمطالب

نه را از مردم افغانستان  بکشند و یری دٔهنیکجانب انتقام کین را تا آرنج بر زدند تا از یآست

  . استحکام بخشندین المللی بٔهش را در عرصیف خویت ضعیگر موقعیاز جانب د

  

 ، جنراالن یعود و عربستان سی اروپائیکا ، کشور هایغ امریدری سرشار و بیکمکها

 ی و رهبری ، سازماندهیکجانب تحت عنوان همراهی را قادر ساخت تا از یپاکستان

پاکستان تالش " یاسالم" ت یت هوی تثبیافغانستان مصرانه در راستا" یجهاد اسالم"

شانرا   خاطریحاتی و تسلیع اقتصادیبا بدست آوردن امکانات وس رگیو از جانب د ندینما

  .هند راحت سازند یاز خطر احتمال

  

 ٔهادار" وقت در افغانستان ، دست باز روسها در کنترول  و ی شوروی نظامیت قوایودجمو

  یپرابلمها  آنزمان افغانستان در حل معضالت وی حکومتهایو عدم کارائ امور کشور" 

 آنها در جلب اعتماد مردم از ی کشور و عدم توانائیتی و امنی ،  اجتماعی ،اقتصادیاسیس

انداختن  خارج و مقارن با آن بکار  ازٔهخرابکاران ع وی وسٔهگر مداخلیانب  و از جانب دکجی

ت ی حاکمٔهیک علیکلوژی سأهندی و جنگ فرسایغاتین حجم تبلین و خصمانه ترید تریشد

اه یت کمک کرد تا  سیده و در نهای مردم گردی توده هأهندی فزایتیوقت ؛ منجر به نارضا



 ـ یاسی مسلح سی اسالم گروپهای و تحت لوایصر تحت نام آزادن عناین و عقبگرا تریتر

ن یا.  کنندی مملکت بازٔهندیل داده با نام و ناموس مردم و آی را تشکیستی و تروریمذهب

 هنوز هم با شدت در ل العالج رشد کرد  ویع و روزافزون چون سرطان ثقیروند بطور سر

  .ن راستا در حرکت استیهم

  

   افغانستان رای و فرهنگیع ، اجتمای ، اقتصادیاسین سیشرائ فوق نه تنها  ٔهدیپد

  جهان به وجودیت سراسری صلح و امنیبرا  رایده و فلج کرد ،  بلکه خطر جدیخشکان

گر آتش شعله یاکنون د. دهدیتخم نفاق جوانه زده ، نمو کرده و ثمر م گریاکنون د. آورد 

 .سوزاند یز میزم کشان را نیامن هآهسته آهسته دارد د کشد ویده و زبانه میور گرد

  .ن مرض استی ایوع و پهنایر در سوات و مالکند پاکستان شروع شیحوادث اخ

  

گر وجود یان پاکستان بود ، دی مسلح منظم افغانستان که همواره خار چشم نظامیقوا

ده ی مبدل گردیعیک امر طبیده به یل عقی و اعمال زور بخاطر تحمیاد گرائیبن. ندارد

ان شرق و غرب فراختر شده ، احتمال خطر تصادم ، بشر را ی میج  فرهنگیخل. است

زم و بحران ی در رابطه به گلوبالی و چند نگریشی ، تناقض اندیدگیچیپ. کند ید میتهد

ا را مات و مبهوت ، دهشت زده و ناتوان ی دنیامهاظن  نی جهان ، پر قدرت تریاقتصاد

 یافغانستان موجود اند و همه روزه تلفات جان ناتو درکا و ی امری نظامیقوا. ساخته است 

 ییایف و مافیت ضعیحاکم. کشدیپاکستان هنوز نفس م. شوند ی را متحمل میو مال

  ناتوان مردم و اضافه برآن  جنگساالران هنوزٔهست بر شانیگرین  دیافغانستان بار سنگ

  . ت خود مباهات دارندیهم بر موجود

  

  توان کرد؟یچه م
  

نعمتان آن و یول ا پاکستان وین دنیب دری کرد که دست غین آرزو زندگیتوان با ایما یـ آ

  . اعمال شان برساندیه را به جزایهمچنان  روس



 
 به آن گوش خواهد یا کسی پشتونها و بلوچها را زمزمه کرد و آیتوان شعار آزادیا میـ آ

   خواهند کرد؟ن طرف مرز چهی ای هم اتفاق افتد ، آنهاین ناممکنیداد؟ اگرچن

 
ن یم چنیرید؟ گیپروران حون را در سریحون تا جیال افغانستان از سیتوان خیا میـ آ

  ا پشاور؟یکابل :  هم ممکن شود ـ کدام محور مقبول تر  است یناممکن

  

 .ن از افغانستان مطالبه گرددیکا و سائری امری نظامی قوایا معقول است ، خروج فوریـ آ
  

  ل شود؟یتنام اوباما تبدی کرد که افغانستان به وا خوب است ، آرزویـ آ

  

 ک شعاریت افغانها تحت یست ، توقع شود که اکثری  نیاع وقت و خوشباوریا ضیـ آ
 جز یم نسل جوان امروزظکه قسمت اعیحال متحد گردند؟ در" م یسازیوطن را م"واحد 

  دریارج مرز خیشناسند و هر فرد و هر سازمان الگوی را نمیگریز دیجنگ و غربت چ

گر خونها با آب ید که دیتوان خواب دیا میآ. ا حد اقل  متهم به آن استی سر دارد و

  شسته شود؟

  

 کوچک یا کشور هایخت و آی چند پارچه شدن افغانستان را رٔها ثواب است که نقشیـ آ

ا هنوز ی بقا را خواهند داشت؟ آسیکر وطن امکانات و توانائی از پی احتمالٔهه شدیتجز

  . ستیپا نارو

  

  :بنًا !   ال است و محال است و جنون ین همه خواب است و خیرم ، اظبن

  

 که آتش را ین مطالبه فکر و کار شود که ؛ آنهائی ایمعقول خواهد بود اگر در راستا

 یکا ، کشور هایه ،امریپاکستان ، روس: ت دارند آنرا خاموش کنند یافروخته اند ، مکلف



 افغانستان صادق است ٔهافت راه حل معضلیس جمهور اوباما  به دریاگر رئ .ی و عربیاروپائ

  .د کوشش کند تا آب در سرچشمه خشک شود ی، با

  

 یعی قابل قبول و طبین خط سرحدیگاه در رابطه به تع معقول و بوقت خواهد بود هر

. دست گرفته شودی و زودرس روی و عملینی عیژیک ستراتیان افغانستان و پاکستان یم

اگر سرحد . در بسته بال بسته . ست یمت ، کافیگناهان به هر قیختن خون بی رٔهنظارگر ید

 داشته باشد ینام تواند هریسرحد م. ست یمشخص شد ، انسداد آن هم از نا ممکنات ن

ن یف شدن با ایطلبد تا از مهر و تاپه خوردن و همردی می،ضرورت است و جرأت و فداکار

  .دیو آن نه هراس

  

ر ی سٔهجی تلخ اما در نتیتیت است ـ واقعیک واقعیگر پاکستان یرفت که دیتوان نپذینم

. الت آنی دو ای الرأیت است و پشتونها و بلوچها هم باشندگان متساویک واقعیحوادث ، 

  .گری دٔه ترکستان است و درد سر را کالفٔهرش رگیق دیطر
14.03.2009  
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