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  ديپلون انجينير کريم عطائی
   م٢٠٠٧ آگست ١٢ –شپيگل آنالين 

  

   سال هند و پاکستان۶٠
  Bollywoodنفرت از برادر، خوف از بمبارد، بوليود 

  
 در قسمت نآنها سه بار باهم جنگ داشتند، بم اتوم را ساختند، آنها با غربت، با افراطيت، با فساد اداری، هرکدام شا

 غير مساويی هند و پاکستان ، ِ  کشور های برادران، سال بعد از آزادی و تقسيم نيم قاره۶٠. خود، در مبارزه هستند
  .شروع کرده اند برنفرت غلبه حاصل نمايند

  
يش بايد هازانو.  به هوا بلند کند، تا جايکه امکان دارد،م های نظامی اش رادکوشش می کند ق ،دو متر قدبا  عسکريک 

 وظيفۀ خود سرحد پاکستان  فکر خواهد کرد که عسکرجنرال.  نظاره دارد به اوجنرال حتمًا امروززيرا د نراست باش
سرحد قدم می گذارد تا در وازۀ آهنی خط عسکر وقتيکه به سوی د؟ نرا نسبت به عساکر او به وجه بهبر انجام می ده

همزمان اجرا می  اين هنگامه در طرف پاکستان و هند. را به ضربت به بندد، بايد چنان بنمايد که به جنگ می رود
  .گردد

  

  اتومی غير مساویقدرت های هند و پاکستان 
  

      
  

 بين قريه های واگه در  سرحد،، همه روزه قبل از غروبم  يک واحد را تشکيل می کرد١٩۴٧ که الی سال یدو دولت
 چی تماشا سيل بينانددر هردو طرف سرح .مسدود می گردد ، بين دوکشوره يگانه جاد باآتری در هند،پاکستان و 
  .نشسته اند

  
آمد آن به حروف طالئی عربی د سال ترميم گرديده و باالی در ديده می شود که قبل از چندر طرف پاکستان عمارِت 

 . اند نشسته در انتظارروی زميناز هم  که درآن مردان و زنان جدا "جمهوريت اسالمی پاکستان" نوشته شده است 
  ". ستانزنده باد پاک: "چند نفر، بيرق سبز پاکستان را با مهتاب و ستاره، اين طرف و آن طرف تکان داده صدا می کنند

 خارجیمهمانان مخصوص زنان سرُلچ، توريست های غربی هستند که در تريبون . زن ها همه چادر پوشيشده اند
  .قرار گرفته اند

  
 پوستک شده از ديوارها  های کهنه تر بنظر می رسد که عساکر مؤظف در آن جا دارند و رنگیدر طرف هند عمارت

." به بزرگترين ديموکراسی جهان خوش آمديد" : جه می کند که در آن نوشته شده استو اما لوحۀ جلب تو. دنمی ريز
 به سر داردند، - سيز-فاميل ها که کالهای پيک دار نارنجی. هندی ها در جای نشست زنان و مردان تفريق نمی کنند

.  تشويق می نمايند ميله را خالی و عساکر راخوراِک ، ميرقصند، ُتکری های آمده انددسرحن برای تماشای بسته شد
 زنده باد –را به هوا می کشند  و دست راست خود" بهارت ماتا کی، َجی:" زنندصدا می" پاتريوتيک"وقِ  ذآنها با 

  . لذت می برند نسبت به پاکستانی ها بيشتر گرد همآيی اينچنين می نمايد که هندی ها از. هنِد مادر
  

 از هم سو يک کشور اسالمی در حال آزمايشِ دريک . انت درجه اسیدح اين جا داغترين سر، سال به اين سو۶٠از 
 ،اين ها سه بار باهم درجنگ قرار داشتند، اين ها در ضمن.  شدن"جهانی"پاشيدن و در سوی ديگر برندۀ بزرگ 

 تاريخ دو –پاکستان و هند  .هردو دولت با غربت، افراطيت و فساد اداری مبارزه دارند. قدرت های اتومی شده اند
  : مساویبرادر غير 
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  م١٩ ۴٠اواسط سال های در 
می جنگد و تدريجًا آشکار  استقالل ی حصولهند، مستعمرۀ برتانيه از سال ها به اين سو در برابر قوای اشغالگر برا

تحت ، تا اين چانس را می بينند سياست مدار های مسلمان.  سالۀ بيگانه به پايان می رسد١٨٢است که حکمروائی 
، يک دولت مستقل ردستن چرچل در تماس دايمی قرار دان که در اين وقت با وي علی جناح محمدالدعوا، وکيل رهبری

کشور آن رتانيه ازخروج برهبر حرکت آزادی خواهی هند به مهاتما گاندی، . تقا ضا نمايندرا در شمال غرب هند 
  . مواجه می شودشکستبه ولی او در برآورده شدن هدف خود که حفظ وحدت نيم قاره باشد، . موفق می گردد

  
  
  دولِت دو تقسيم به:ناميده می شود "مهاتما" که   "مهنداس کرم چند گاندهی"

  . که روی حق استوار باشد را می خواهدهند و پاکستان
  

 شرقی و ی پاکستان را، مشتمل به قسمت ها،م١٩۴٧ آگست ١۴بتاريخ  جناح
 اين روزی. ل کردلکيت هند از هم جدا می شدند، تشکياراضی م غربی که با

يک روز بعدتر ساعت تولد  .غير مساویدو برادر   تولد روزی،بود
در پاکستان جناح قدرت را در دست گرفت و در هند . جمهوريت هند است

چه در .  تاج انگاستان قدرت را به نهرو تسليم نمودۀيندا نم،بتنتالرد مان
  .پاکستان و چه در هنند مردم آزادی خود را جشن گرفتند

    
  

که کنند  به خيانت متهم می  را ویاطیرهندو های اف از اين لحاظ. می کرد یطرفدارنيم قاره   برحقگاندهی از تقسيم
 فرار دسته جمعی ،به دو کشور هند حتی قبل از تقسيم . ديسان م بقبل می ر١٩۴٨ جنوری ٣٠ک تن از آنها او را در ي

 نيم سکهـ از غربوهنده شدند، هندو به پاکستان پناميليون ها مسلمان :  انسان ها شروع گرديد که امروز تورم می کند
قريه جات از بين ميروند، . قتل و قتال در هردو سوی سرحد جلوگيری شده نمی تواند.  در هند سکونت می جويندقاره 

 دست داشته از آن زمان نشان می دهند که پرنده های یافوتو ه. هزار ها انسان از گرسنگی و تشنگی می ميرند
 تقسيم نيم قار به حيات اقالًّ ،به اساس تخمينات. ده و مرده ها را می خورندجمع ش دور اجساد در سرک ها الشخور

  .يک ميليون انسان تمامشده است
  
  
  

او با .  قدرت را در دست گرفتم دختر نهرو، انديرا گاندهی١٩۶۶د ر سال 
انفجار ازدياد نفوس، : مشکالت بی حد سياست داخلی بايد پنجه نرم می کرد

 همه دامن گير دولت ،، فساد اداری، رکود اقتصادیغربِت رو به بحران
  . بودند

در م  ١٩٧۴ هند درسال ِ  اولين بم اتم، انديرا گاندهیدر زمان حکومت
ولی آن هم توانست توجه را .  در همسايگی پاکستان آزمايش گرديد"پوخران"

   . کوتاه مدت از مشکالت هند بسوی ديگر معطوف دارددر صرف 

  
 

   با مشت آهنينحکومت: انديرا گاندهی
و مخالفين سياسی خود را م  حالت اضطرار را اعالم ١٩٧۵ بامشت آهنين حکومت می کرد، درسال  کهاندرا گاندهی 

م ١٩٧٧با آن هم گاندهی درسال . ديگردمی تا مو قفش مستحکم می کرد قانون اساسی بايد تغيير . فگندبه زندان ا
 گاندهی دوباره به قدرت م ١٩٨٠در سال  .بحرانی تر شد اوضاع کشور ،در حکومت جديد. بازندۀ انتخابات بود

 اکتور ٣١گاندهی خودش در . می شد، دريک حاٍد ثۀ هوائی کشته شدخوانده " وليعهد"پسرش سان جای که . رسيد
گاندهی قوای نظامی را برای خاتمه  ،چهارماقبل بر اين. به قتل رسيد) سکهـ(م از طرف دو نفر محافظش ١٩٨۴
 نفر جان های ٢۵٠هجوم به عبادت گاه سکهـ در امرت سر با. ا در ايالت پنجاب گماشته بود شورش ه به بخشيدن

دهی، به حيث رئيس حکومت  جانشين وی گرديد که او هم درسال انپسر گاندهی، رجيف گ.  خود را ازدست دادند
 رجيف ۀبيو: اری نکردبا آن هم فاميل گاندهی از احمال نفوذ در سياست خود د. شد انی يک سوء قصدبم قر١٩٩١

نواسۀ اند را  همچنان. متولد در ايتاليا، رهبری حزب سراقتدار گانگرس را بدوش گرفتگاندهی، سونيا گاندهی، 
  .  استگاندهی در امور سياست فعال
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 سنگ تهداب ارتقای اقتصادش را گذاشت و در ظرف يک ،ه کردم هند دروازۀ خود را بروی جهان باز١٩٩٠در سال 
همه روزه .  در هند به حيث سمبول انکشاف تلقی می گردد)Callcenter (نترکالِس.  گرديد"هانی شدنج"سال برندۀ 
، توليد کندگان هرنوع امتعه، تاجران و خود را به هند انتقال می دهند) Bacoffice ( غربی دفاتر کاریکمپنی ها

در بنگلور و هم  )IT( صنعت آی، تی . مارکيت هند را درک می کنند) Potntial(  ظرفيت ،عرضه کنندگان خدمات
  .حيرت اور است گورگاُون يا حيدر آباد د ماننی در شهرها سرعت توسعۀ آنچنان

  
يو "نظر به محاسبات .  گردند، درکشور کم نيست پوهنتوناملشمند اند يل آموختن داردند و آرزو شمار جوانان که م

دياد نفوس جنبه های مثبت خود را نشان م از يک ميليارد نفر می گذرد و اين از١٩٩٩ احصاييۀ نفوس در سال "ِان
پيمانۀ تا از وسعت دارد  کافی  داخلی هایمارکيت ظرفيتحجم ،   قرار دارد پايان درسطحسناوسط : می دهد

  . صادرات بدون تأثير بماند
  

بعد از مرگ جناح و يک سلسله حکومت های : قدرت را غصب کرد انقسام، قوای نظامی  ازبزودی بعد در پاکستان
م باز يک نفر ملکی به ١٩٧١در سال . ان حکومت را در دست داشتند جنراالنِ  مانند ايوب خان و يحی خ،مؤقت

 الحق م از طرف يک جنرال سقوط داده شد و جنرال ضيا١٩٧٧ولی او هم در سال . ذوالفقار علی بوتو: قدرت رسيد
، متحد ضياالحق در جنگ مقابل تجاوز شوری بر افغانستان. بوتو را اعدام کرد  دو سال بعد ؛ گرديدقدرتصاحب 
همزمان در . او کارخانه جات دولتی را به موسسات شخصی تبديل نمود و اقتصاد پاکستان ارتقا يافت. شد امريکا

  .الحق اسالمی شدن کشور شروع شددورۀ ضا
  
  

قوای نظامی سرنوشت کشور را تعين : عسکر پاکستانی در مقابل يک راکت
  .می کند

 و ابا سفير امريکا که  کشته شد و م ضيا١٩٨٨پيما در سال با سقوط يک هوا
 شواهد از يک سوء قصد متما. هم سفر بود نيز عمر خود را از دست داد

  .حکايه دارند
تبه دوبار بصورت متناوب، بی نظير بوتو دختر رئيس ربعد از آن هرم

حکومت سابق و اولين زن در رأس حکومت يک دولت اسالمی، و نواز 
  .ومت رسيدندشريف به حک

  
  

م بعد ١٩٩٩قوماندان قوای نظامی، پرويز مشرف، در سال . مالمتی مکرر فساد اداری: عالمات خاص اين حکومات
  .قدرت را بدست آورد" کارگيل"از واقعۀ 

  
سرنوشت در پاکستان بوده و با وجود کوشش درسرمايه گذاری های شخصی، نفوذ الی امروز قوای نظامی تعين کننده 

  .در تمام حلقات اقتصادی کشور محسوس استاردو 
  

 سال از آن می گذرد، سه بار باهم در جنگ قرار ۶٠هردو کشور هند و پاکستان از حصول استقال ل به اين سو که 
 است با سلسله کوهای عجيب  اراضيیکشمير يک پارچه.  مورد بحث بود- کشمير-ی دومرتبه منطقۀ بحران. گرفتند

   . و مناظر دلفريب آب ها، خيزالخلقه، دره های حاصل
  
  

 بين هند و پاکستان دومرتبۀ آن از از سه جنِگ: منطقۀ بحرانی کشمير
  . بودکشميرلحاظ 

   يک قسمت بزرگتر آن به هند،يک قسمت از کشمير امروز به پاکستان
باشندگان اين مطقه بصورت .  تعلق داردو يک پارچۀ کوچک آن به چين 

تند و از اين نگاه پاکستان ادعای الحاق تمام کشمير را عموم مسلمان هس
هند اين ادعا را رد نموده و يک رای گيری عامه را در اياالت . دارد

  . فيدرالی جمو و کشمير قبول ندارد

  
ا از در اين اواخر پاکستان آمادگی نشان داد ت. نتيجۀ يک رای گيری عامه شايد چنين باشد که کشميرمستقل گردد

  .ادعای نهايی خود عقب نشينی کند
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يک واليِت تحت م ١٩۴٩درسال .  بين هردو کشور در گرفت،م دو ما بعد از پايه گذاری١٩۴٧جنگ اول در سال 

 جانبين درج ن بيتا امروز کشمکش هابا اين وسيله .  تقسيم گرديد با ميانجی گری ملل متحديک خاندان هندوتسلط 
  . پروگرام است

، خلف نهرو، شخص معتدل، حکومت می کند و پاکستان می خواهد از پهلوی م در هند الل بهادر شاستری١٩۶۵
 ِ پاکستان.  بين هردو رقيب بعمل آمد"  خوردد وَز"در بهار سال نموده و  ضعيف او در جنگ کشمير سوء استفاده

 را "اوربند"  جانب با ميانجيگری، يو نو،در اخير سپتمبر هردو. حمله را شروع نمود و به شکست مواجه شداسالمی 
  . کرده بودنزول به پايان ترين نقطه کشور  بين هردو تمناسبا. قبول کردند

  
  
  

 و اين وقتی  به وقوع پيوست م١٩٧١جنگ سوم بين هند و پاکستان در سال 
، استقالل قسمت پاکستان شرقی را اعالم  مجيب الرحمن سياست مدار بود که

جنرال يحی خان مردی قدرت . ديش را پايه گذاری کردو جمهوريت بنگله 
ار عسکر را اعزام داشته و ميليون ها انسان به هند پناه ز ه٧٠بدست پاکستان 

 حکومت هند از آزادی خواهی پاکستان شرق پشتی بانی نموده و .هنده شدند
قوای نظامی پاکستان شکست .  دخالت نظامی نمود،نظر به سيل پناه جويان

  .خورد

  
  

 درست وقتيکه هردو دولت آزمايش های بم اتومی ،م رخ می دهد١٩٩٨بحران جديد در روابط هند و پاکستان در سال 
 توليد ،صرف از سالح– سالح اتومی را به حيث سالح تعرضی استعمال نکنند ، آنها اطمينان می دهند.را اجرا کردند

قوای پاکستانی : ه در لبۀ سقوط قرار می گيرد بازهم منطقه دوبار١٩٩٩ولی در سال .  سخن درميان است،بيم
در آن جا اردوی هند در منطقۀ کوه سار، که .  حمله می کند،دنهکشمير شامل قسمت ،"کارگيل"مواضع هندی در بر

م  در جنگ سوم ١٩٧١اين منطقه در سال . می پردازدپاکستان شورشی های مسلمان را پشتی بانی می کند، به مقابله 
 کرد که هردو کشور، باوجود دادن ءجهان را اين ترس استيال. ن از طرف هند تصرف گرديده بودهند و پاکستا

مگر ديپلو ماسی بين المللی توانست با . ، به جنگ اتومی دست خواهند بردذرویاطمينان از عدم استعمال سالح 
  .زحمات زياد به جنگ ها خاتمه بخشد

  
 از نگاه که هردو کشور– ست گرديدرتی در برابر هند و پاکستان دوباره ُستحريم های تجابعد از باال گرفتن تشنجات، 

باز هم زد و خورد های پراگنده ادامه " کارگيل"بعد از حادثۀ .  نمی شود تجريد گردند،ستراتيژی دارای اهميت هستند
ارزين درکشمير، و روز نامه های پاکستانی همه روزه از کشته شدن مي: دراين ماجرا ترور جای خود را دارد .داشت

 راه های ارتباطی .، راپور می دهند"تروريست های اسالمی"روز نامه های هندی از به قتل رسيدن عساکر توسط 
 بمب ها متواتر به انفجار می ،در دهه های گذشته در قطارهای هندی و عمارات. مسدود می گردند و باز می شوند

  . متهم هستند  به اين کار و هرمرتبه اسالميست ها–رسند 
  

 اياالت مختلف فيدرال در .بين مسلمان و هندو و همچنان بين هندو و سکهـ  دايمًا برخورد های خونين بعمل می آيند
  . هستند برندههندو های ناسيوناليست د ر انتخابات

  
ف را، که بعد از حادثۀ تروريستی س دولت، مشريمسلمين افراطی رئ. پاکستان دريک آزمايش پارچه شدن گير مانده

اين جنرال از حمالت متعدد جان به . ، خاين به اسالم می دانند در پهلوی امريکا قرار گرفته است سپتمبر محکم١١
که قدرت های در دولت و دستگاه شود  مالمت می ، غرب و مخالفين ازطرف پاکستان،همزمان. سالمت برده است

 . و طالبان را در شمال غرب کشور پناه می دهندرا ياری ميرساند ت ها  مخفيانه اسالميس،استخباراتی
 

  ديکتاتور چهارم در پاکستان: پريزيدنت مشرف
همچنان . مناطق کوهی پاکستان شمالی  پنهان می شوندقرار راپورها طالبان از افغانستان به کشور نفوذ می کنند و در 

در جنگ ها با عساکر پاکستانی طالبان و افراد اردو کشته . کرده باشنددر ايالت بلوچستان بايد طالبان اقامت اختيار 
  .می شوند

 ،در عوض در ماه مارچاو . برای ديموکراسی که مشرف از سال ها به اين سو و عده می دهد، بايد انتظار کشيد
تصرف . ردقاضی ديوان عالی فيدرال را برطرف نمود که پروتست های حقوق دانان کشور را برايش به ارمغان آو
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 طبقۀ اوسط پاکستان که –مسجد سرخ از طرف اسالميست ها در اواسط ماه جوالی بصورت خون بار خاتمه يافت 
 در از به قدرت رسيدن مشرف به اين سو. اکثرًا ضد اسالمی شدن کشور است، شدت مشرف را پشتی بانی کردند

استفاده کنندگان تلفون  عمار گرديده، شمارطبق بازار های غربی ا) هاشاپ سنتر(پاکستان مراکزبزرگ خريداری 
 را )mp3(٣، جديد ترين ُمدل های کمپيوتر و ِام، پیی فروشهامغازه  ، ميليون باال رفته۵٠ميليون به ١های سيار از 

  .برای فروش عرضه می کنند
  

ذاری  با وجود بمب گ، سرويس ها و قطارهای دوستانه،درسطح سياسی بين پاکستان و هند مذاکرات صورت می گيرد
زمان ارتباط فضايی بين . ها از طرف تروريست ها که نزديکی دو کشور را سبوتاژ می کنند، در رفت و آمد هستند

موضوع انقسام )  Bollywood(ود حتی در فيلم های بالي. رسيده استهردو همسايه از طريق کشور سوومی به پايان 
 تا سرحد جدائی بين دو ندوی بازی می شوه ت های درامنيم قاره به شکل درام های دو عاشق دلداده و يا سرنوش

  . اين چنين فيلم ها در هردو کشورنزد بينندگان محبوبيت دارد .همسايه ناديده گرفته شود
  

درشستمين سالگرد موجوديت هردو دولت در حليکه اقتصاد هند بصورت سرسام آور رو به ارتقا می رود، به عقيدۀ 
  .دناه يک انقالب اسالمی قرار دارجهانيان پاکستان در لبۀ پرتگ

  
  جامعۀ مسلمان های هند که از نگاه شمار نفوس در درجۀ سوم جای دارد

چنان به نظر می رسد که ديموکراسی  . در راپور های بين المللی، پاکستان در اين ارتباط جای ذکرشدن را نمی يابد
 و پاکستان که از بوجود آمدنش به اين –برنده ) ستانسومين کشور دارای نفوس مسلمان بعد از اندونيزيا و پاک( هند 
  . بازنده باشد– ميليون نفوس دارد ١۵۵در دست قدرت های نظامی به سرمی برد و در ضمن  ،سو
  

 ،ترتيبات مسدود شدن دروازۀ سرحدی برای امروز شام که خوش وقت است) Athar (عسکر سرحدی هند در آتاری 
بعضی از تماشاچيان با عساکر . يده دارد، هندی ها دراجرای وظيفه موفق بودنداين عسکر عق. بخوبی به پايان رسيد
 به پهرۀ خود جای می گيرد در وقتی همه مهمانان ميروند، عسکر.  عکس برداری می کنند،بلند قامت هم قطارش

دريک قدمی وی عسکر . ديگر وجود نداردسرحدی  که يک سنگ سفيد شده سرحد را نشانی می کند و کتاره جای
  .اکستانی که او هم قامت بلند دارد، اخذ موقع کرده استپ
  

  .هردو عسکر از باالی سنگ سرحد با هم  دست می دهند و از فاميل های شان قصه سر می کنند
  
  

  پايان
  

  از َحِسنِين کاظم: راپور از
  


