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 ۵۲1۲۱1۵۱۰۲          عبدالمجید منگل
 متحد ملل در افغانستان سابق دیپلمات

 

 وجوهات مشترک اسرائیل و پاکستان
 

جایز سیاسی از دین استفاده نا  ،ریخی، ماهیت استعماری، دو کشوری در جهان اند که از نظر تا  اسرائیل و پا کستان
ی و باالخره عدم گر، ارتکاب جرایم جنگدول دی ان وگرانه با همسایگانه ومداخله گسیاست های دو ،و عقاید مذهبی

 .وجوهات مشترک قابل مالحظه دارندرعایت متداوم اصول و مرامهای منشور ملل متحد وسایر مقررات بین المللی 
د بر مبنای اسناد و سوابق موجو( و جوهات مشترک)مده تا پیرامون اینآدرین نوشته و تحلیل کوشش بعمل     

 . طرفانه باشد یری ها درین راستا تا حدود امکان افاقی و بیگی روشنی انداخته شود و ارزیابی ها و نتیجه تا ریخ
و پاکستان در چوکات پالن های استعماری دولت وقت برطانیه بمیان اورده  اسرائیلروزیکه  حقیقت اینست از    

ذرد منطقه شرق میانه و نیم قاره هند دوران گلت میاز تاسیس این دو دو( شصت و هشت سال)شدند تا حال که 
کشور که  ر هردوگتوجه به سیاست های ویران ر باگجانب دی از. ثبات دوامدار را تجربه نکرده اندرامی، صلح و آ

دو کشور ازمیان نرفته  همواره تهدیداتی را متوجه صلح و امنیت منطقوی و بین المللی ساخته سوال مشروعیت هر
 .است
نکه نقش انکار ناپذیر دولت استعماری وقت برطانیه را در تشکیل همزمان این دو دولت بیان کنیم به آقبل از     

 :پاکستان می پردازیم اسرائیلوجوهات مشترک تفصیل 
 تا ریخ، هویت ملیازخود  نکه قبالا آبدون  (۱۴۹۱)و پاکستان هردو درعین سال یعنی سال  اسرائیلدولت های  -۱

انه داشته باشند در چوکات پالن های استعماری دولت وقت بر طانیه بروی نقشه سیاسی گقلمرو ملی جدایا  ملی و
 اسرائیلواقع  در. زمینی بنام پاکستان و سر ی بود و نه کشوراسرائیلریخ البته نه قبل ازین تا  . ردیدندگجهان تحمیل 

 . ذاشتندگی عرصه دنیا قدم لیس بروگو پاکستان مانند دو طفل نامشروع از بطن استعمار ان
ماده شده آ های شوم قبالا  لیس پالنگو پاکستان نیز یک امر تصادفی نبود بلکه دولت ان اسرائیلتاسیس همزمان     

مهم جهان یعنی شرق میانه  دو منطقه   ستراتیژیک در خویش را زمانی در عمل پیاده نمود که تغیرات عمده سیاسی و
را در بیالنس جهانی نفوذ و ( خالی عمده ستراتیژیک)این تحوالت بذات خود دو . ه بودمدآو نیم قاره هند بمیان 

لیس درین دو منطقه مهم ستراتیژیک گغاز پروسه زوال سلطه استعماری انآنرا آورده بود که میتوان آقدرت بوجود 
ماری خویش در شرق روز افزون فروپاشی تدریجی سلطه استع عالئملیس که از گدولت ان. جهان به حساب اورد
مین نیازمندی را بمنظور تا  ( خالی ستراتیژیک)ران بود همه جانبه تالش می نمود تا این دوگمیانه و نیم قاره هند ن

 .پر نماید و پاکستان اسرائیلهای اینده استعماری خویش با تشکیل دو دولت جدید 
 :نام برد  ( دو خالی ستراتیژیک)این بنظر این قلم می توان از سه عامل مهم ذیل در بوجود اوردن     
لیس و سر انجام اعالم استقالل کامل گهای مسلسل مردم افغانستان بر علیه قشون استعماری ان پیروزی -الف

  .(1۱1۱)در سال توسط شاه امان هللا غازی  افغانستان
ذاری را در گثیر مینه مثبت و تا  حصول استقالل کامل سیاسی افغانستان از زیر تسلط استعماری بر طانیه البته ز    

 . فراهم ساخته بود( اندیگمهاتما )رهبری ه مان هند بزادی خواهی مردآمبارزات  منطقه برای پیروزی
ثیرات انکار ناپذیر افکار و اندیشه تا   جهان عرب ارتباط داردکه به تغیرات سیاسی در شرق میانه و  یئتا جا    

 (عالمه سید جمال الدین افغانی)ان افغ گهای ضد استعماری متفکر بزر
فرانسه بودند قابل یاد  س ولیگمردمان عرب که تحت تسلط استعماری ان خواهی زادیآیختن احساسات گبرای بران
 . اوریست

ا       ذاران گاز جمله اولین بنیان ( سید جما ل الدین افغانی)به این عقیده هستم که  شخصا
 . منطقه بود لیس وفرانسه درگاستعماری اندر دوران سلطه ( ناسیونالیزم عرب)

قبیل دوکتور  زادی هند ازآسایر رهبران  و( اندیگمهاتما )زادیخواهی مردمان هند برهبری آیر گمبارزات پی –ب 
( راها گتیا سا)یا ( دعدم تشد)لیس متکی بر اصل گبرعلیه تسلط استعماری ان( جواهر لعل نهرو) و( بدالکالم ازادع)

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mangal_a_majid_wojohat_israel_pakistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mangal_a_majid_wojohat_israel_pakistan.pdf
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م قاره هند و تشکیل خونین دولت سفانه تقسیم نیزادی هند ولی متا  آکه باالخره منتج به ( ر حقیقتاصرار ب)یا 
 .ردیدگ( پاکستان)
از طرف ( ام قیمومیتظن)درچوکات ( امپراطوری عثمانی)که بعد از متال شی شدن  اختیارات و صالحیت های -ج
سپرده شده بود ( سرزمین فلسطین)نیه درمورد اداره به دولت بر طا( 1۱۵۵ست سال گا ۵۵) تا ریخب( ملل جامعه  )

صیهمونیزم )ن را در راه تحقق پال دولت برطانیه همه تالشهای خود به پایان می رسید به همین دلیل( 1۱۹۱)درسال
 .براه انداخته بود( در فلسطین اسرائیل)دولت برای تشکیل ( جهانی

، از و پاکستان اسرائیلماری خویش برای تشکیل دولت های دولت برطانیه بمنظور عملی نمودن پالنهای استع -۲
و پاکستان بحیث ابزار  اسرائیللترتیب برای تشکیل با  ( الماس)و ( دیتیهو)سیاسی ساختن دو دین عمده جهان یعنی 

تحت نظارت بین المللی  (ازاد مردم حق خودارادیت) م بشمول اصلووسیله استفاده نمود بدون اینکه شرایط الز
 . رفته شدنادیده گ کامالا  یت شود که این اصل در تشکیل هردو دولترعا

متحد به عضویت ملل متحد پذیرفته  منشور ملل( چهارم)مده وقتی در چوکات مفهوم ماده آدولت های تازه بمیان  -۳
ت میشوند وجایب و مکلفیت هایی را برای همکاری با سایر دول بمنظور تقویه صلح جهانی و منطقوی و رعای

یا تهدید به استعمال قوه برعلیه استقالل  های منشور ملل متحد می پذیرند از قبیل عدم استعمال قوه و مرام اصول و
میز آ، حل مسالمت رگ، عدم مداخله در امور داخلی کشور دیرگ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیسیاسی

زادی های فردی و آمربوط به احترام به حقوق و  ، رعایت اصولرگان و دول دیگذات البینی با همسایاختالفات 
 . نآبشری مردم و امثال 

 .این اصول اساسی مغایرت داشته استو پاکستان در اکثر موارد با  اسرائیلپالیسی ها و اقدامات هردو کشور     
را مرتکب  اعمال تروریستی وحشتناکی (دولت نآالبته قبل از تشکیل ) اسرائیلروپ های تروریستی مربوط گ -۹

که بعد ازتشکیل دولت  ن وتروریستی متعددیگروپ های دهشت افگ اما. به تفصیل ان می پردازیم شده اند که بعداا 
مده و آبوجود ( ای.اس.ای)ن یعنی آپاکستان از طرف حکومت پاکستان و سازمان جنایتکار استخبارات نظامی 

در افغانستان مرتکب  م ضد بشری را در منطقه خصوصاا ت عظیردند جنایاگتجهیز می  تربیه و ،نها تمویلآتوسط 
تمام پیوسته رد  را درین اعمال با پررویی نوع دست داشتن خود شده و میشوند در حالیکه مقامات دولت پاکستان هر

 کرده اند 
که اصول  و پاکستان هردو با دنبال نمودن سیاست های تجاوزکارانه و توسل به استعمال قوه متهم هستند اسرائیل -۵

را مرتکب شده اند که در قسمت بعدی این نوشته ( جنایات علیه بشریت)و( یگجرایم جن)بین المللی را زیر پا نموده 
 . به تفصیل این مو ضوع پرداخته شده است 

 

 :قسمت باقیمانده این نو شته را بد اخل دو عنوان ذیل دنبال می نما ییم     
 

 ن آناگوار  تشکیل دولت اسرائیل و پیامد های 
  نآتشکیل دولت پاکستان و پیامد های ناگوار  

 

 :نآوار گو پیامد های نا اسرائیلتشکیل دولت 
، در ادوار مختلف (1۱۹7)ل در سا اسرائیلجهان شاهد است که یهودیان تا قبل از تاسیس دولت موجوده  تا ریخ    

در کشور های مختلف اروپایی و سایر نقاط عال ولی اقلیت های نهایت متحد و ف ندهگوطن و پرا بشکل بی تا ریخ
شان فعاالنه و متحدانه تالش و  گرشد فرهن دوام و. برای حفظاین اقلیت های یهودی همیشه . ی میکردندگجهان زند

 .زه می نمود ندمبار
یهودیان  انهگبرای تشکیل یک دولت جدا( زایونیزم )یا ( صیهونیزم)ذار مفکوره و ایدیولوژی گموسس و بنیان    

بود که با نشر کتاب ( تیودور هرتزل)لمانی بنام آری االصل گنفر ژورنالیست یهودی هن یک( اسرائیل)جهان 
 . ذاشتگرا ( صیهونیزم بین المللی)تهداب ایدیولوژی افراطی ( 1۱۱۱)در سال ( ندولت یهودیا)معروف خویش بنام 

 ذکر( اسرائیل)بزعم خودش برای تشکیل دولت یهودیان یا ی و سیاسی را تا ریخدرین کتاب خود دالیل  (هرتزل)    
 . نماید دعوت می نموده همه یهودیان جهان را برای دفاع و تحقق این مفکوره

جمله  نآمتعدد در کشور های اروپایی از ( ره های صیهونیستیگکن)با وجود تالش های یهودیان و دایر نمودن     
دولت  در فلسطین وقتی برداشته شد که اسرائیلاصلی برای تشکیل دولت قدم اساسی و ، 1۱1۵درسال ( لندن)در 
پشتیبانی برای اولین بار و بطور رسمی  (1۱17)دوم نوامبر سال  تا ریخب (بالفور) معروف لیس با صدوراعالمیه  گان
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فلسطین  در سرزمین( اسرائیل)تشکیل یک دولت جدید بنام  مالی و سترا تیژیک خویش را از ،همه جانبه سیاسی
که یکی از ( رتر جیمز بالفورا)وقت برطانیه  نام وزیر خارجه   باید متذکر شد که نام این اعالمیه از. اعالم نمود

 .رفته شده استگبود  اسرائیلو تشکیل دولت ( صیهونیزم)فعال ایدیولوژی  هواخواهان سرسخت و
، یهودیان بومی اسرائیلو تشکیل دولت ( صیهونیزم)مدن ایدیولوژی افراطی آباید یاد اور شد که قبل از بمیان     

میز را دنبال می نمودند ولی آی عادی مسالمت گهم زند سرزمین فلسطین و عرب های فلسطینی در طول قرنها با
ه اجدادی شان رانده شده به پنا ها از خانه و کاشانه   فلسطینی اسرائیلسفانه با تشکیل دولت طوریکه میدانیم متا  

نفر ( پنج ملیون)موسسه ملل متحد تعداد شان به  ارقاماره و بی وطن دایمی تبدیل شدند که امروز به اساس وآزینان گ
 .میرسد

و مظالم روزمره  باقیمانده اند با شکنجه، کشتار( غرب اردن)و  (غزه)که در منطقه  یفلسطینی ها نعده ازآالبته     
 .مواجه اند اسرائیلدولت 
طرف نبود بلکه فعاالنه  بی( اسرائیلدولت )قبل ازتشکیلامریکا نیز در مراحل مختلف  ه  حکومات اضالع متحد    

چنانچه دولت امریکا . مساعی بخرچ میداد اسرائیلدر راه تاسیس دولت  ی با دولت بر طانیهگهنآدر هم 
ه ب( نزده سالپا)تاسیس نمود که برای مدت ( کمیته فلسطین)خاص و با صالحیتی را بنام  کمیته  (1۱۰۵)درسال

ضرورت به  اسرائیلتشکیل دولت  فعالیت نمود تا باالخره بعد از( درفلسطین اسرائیلتشکیل دولت )طرفداری 
 . ردیدگدوامش نبود و منحل 

ن دولت آبا  بوده و اسرائیلطرفدار سر سخت دولت ( ها خواهان و دموکرات جمهوری)امروز حکومت امریکا     
حکومت . مکاری های نزدیک ستراتیژیک دارندباهم ه نظامی نموده ،اقتصادی، مالی ،مساعدت های بیدریغ سیاسی

لی ارتباط به راه حل احتما را در( و فلسطین اسرائیلانه گتشکیل دو دولت جدا)اهی موضوع گاهگ امریکا البته
است  متکی( متحدشورای امنیت ملل  1۱۹7نوامبر  ۰۲بر مواد فیصله نامه مورخ )که( فلسطینـ  اسرائیل)منازعه 

سفانه از ترس عکس العمل منفی حکومت در شرق میانه یاد می کند ولی متا   در چوکات تشریح پالیسی خویش
 . نرا نداردآکید ت تا  جرا   اسرائیل

 .متهم هستند( جنایات علیه بشریت)و ( یگجرایم جن)دو به ارتکاب  و پاکستان هر اسرائیلقبال متذکر شدیم که     
 :در ارتکاب این جنایات می پردازیم اسرائیلبه سهم  در اولدرین قسمت 

 

  (:جنایات علیه بشریت)و ( یگجرایم جن)در ارتکاب  اسرائیلنقش 
 

 را نیز اشغال نمود ند قبالا (نخست وزیری)پست های که بعداا  اسرائیلحد اقل دو نفر از سیاستمداران معروف  -1     
این سیاسیون نامدار . بودند( لیهی)و ( نوگایر)( نه -هگ -هه)ن بنام گفروه های تروریستی و دهشت اگسر دسته 

اعمال تکا ندهنده به راه انداختن یکتعداد  و به پست های نخست وزیری در ارتکابقبل از رسیدن  یاسرائیل
 .ردید دست داشته اندگناه گصد ها بی تروریستی که باعث کشته شدن و زخمی شدن

که  بود اسرائیلنخست وزیر مشهور ( نگمناخیم بی)نی گبا سابقه دهشت اف ار معروفیکی ازین دو سیاستمد    
را به ( کمپ دیوید)و شخصی بود که موافقات معروف  اسرائیل( لیخود)موسس حزب افراطی دست راستی 

تامبر سپ 17 تا ریخیس جمهور فقید مصر بئیس جمهور وقت امریکا با انورالسادات رئر( جیمی کارتر)یری گمیانجی
 اسرائیلبین مصر و (معاهده صلح)موافقات مذکور البته حاوی .نمود ءامریکا امضا( مریلند)در ایالت  ۱۴۱۱سال 

 . نیز بود
ی اسرائیلروه تروریستی گ رهبر( نگمناخیم بی)و رسید ن به مقام نخست وزیری  اسرائیل ز تشکیل دولتقبل ا    
 س بنامذاشتن بم و مواد انفالقی در هوتل معروف بیت المقدگبا  1۱۹۱جوالی  ۵۵ تا ریخبود که ب( نه-هگ-هه)بنام 

از کسانیکه  ناهگنفر بی ۹۱نفر و زخمی شد ن ( ۱1)با عث تخریب قسمت زیاد هوتل و کشته شدن ( د یوید گکین)
برطانیه ( قیمومیت)اداره ( امیظن ،اه اداریگقرار)فت که گباید . ردیدگن ساعات در هوتل مذکور اقامت داشتند آ در

 .  برای فلسطین درین هوتل قرار داشت
 ( دیر یاسین)در منطقه  اسرائیلان فلسطینی یکسال بعد از تاسیس دولت گقتل عام اوار -۲    

 که دران  1۱۹۱ریل سال پا 1۱ تا ریخی باسرائیلروپ های مسلح گشهر بیت المقد س توسط 
 . زنان کشته شدندنی بشمول اطفال و ناه فلسطیگان بیگوارآنفر  (1۲7)

( فولک برنادوت)ملل متحد برای فلسطین بنام  و نماینده خاص معروف شورای امنیت(میانجی)قتل عمدی -۰    
روپ تروریستی گمربوط  اسرائیلتوسط ایجنت های مسلح حکومت جدیدالتشکیل  1۱۹۱سپتامبر سال  17 تا ریخب
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در بیت  اسرائیلنخست وزیر  بعداا ( اذها ک شمیر) به رهبری( ونگایر)روه تروریستی گ، شاخه ای از(لیهی)
سویدن «انگاشرافیون ونجیب زاد»از یکیکه ( فولک برنادوت)قتل نماینده خاص و میانجی ملل متحد اقای . المقدس

 اسرائیل ل مقامات دولتبه نحوی تیره ساخته بود درین حا( دهه نود)سالهای  و سویدن را تا اسرائیلبود روابط 
 بشمول  اسرائیلعالیرتبه  ت مدارانمجازات نمایند زیرا سیاس یا نشدند تا قاتلین ویرا افشا، محاکمه و ز حاضرگهر
 . تندن دست داشآدر( ازها ک شمیر)
ان فلسطینی بشمول زنان و اطفال در گوارآنفر  (۰۲۲۲تا 7۱۵)در حدود  کشتار دسته جمعی و بیرحمانه   –۹    

به امر و هدایت  ۱۴۱۲در جنوب لبنان در ما ه سبتامبر سال ( شتیال)و ( صبرا)ان فلسطینی بنام گوارآکمپ های 
کشتار و . شهرت یافته بود( بولدوزر)رحمش بنام  که بخاطر کرکتر بی( ایرل شارون) اسرائیلوزیر د فاع وقت 

رفت گرت صو اسرائیلان مظلوم فلسطینی در دو کمپ متذکره بدون شک توسط افراد نظامی اردوی گوارآقتل عام 
توجه به  ولی با لبنان دانست( فیالنجست)ارتکاب این جنایت هولناک را کار ملیشه های  اسرائیلدر حالیکه حکومت 

به  قبالا  اسرائیلواینکه افراد اردوی ( علیه بشریت جنایت اشکار)این  دهنده   د و شواهد در صحنه های تکاناسنا
 کامالا  اسرائیلخل این کمپ ها حضور داشتند این ادعای حکومت دا در( مبارزین مسلح فلسطینی)جستجوی  بهانه  

 . دور از حقیقت است
و ساکنین ( غزه)برعلیه  اسرائیل نهای وحشیانه و بدون تبعیض اردویامتجاوزات مکرر نظامی و بمبارد -۲    

ا آملکی  ه است خسارات رفتگن منطقه بدست آ قدرت سیاسی را در( حماس)روپ فلسطینی گنکه آ بعد از ن خصوصا
 اسرائیلاین تجاوزات بیرحمانه  نتیجه   در. ورده استآبار ( غزه)مالی و جانی بیشماری را برای ساکنین ملکی 

حالیکه  بین رفته است در از یا کامالا  نهایت محدود و( غزه)ان گباشند ی برای گبتدایی زندوسایل ا امکانات و
ر محاصره اقتصادی گبه اساس تخمین های ملل متحد ا. دامه داردهمچنان ا اسرائیلغزه توسط ( محاصره اقتصادی)

 . ینده بدون سکنه خواهد شدآل در مدت چند سا( غزه)ادامه یابد  اسرائیلغزه توسط 
در طول چند سال  اسرائیلهای متعدد و وحشیانه قوای هوایی  تجاوزات نظامی و بمباردمان در حالیکه در نتیجه      
داده ویا زخمی وناتوان را از دست  حیات خود فلسطینی غزه بشمول اطفال و زنانناه گهزاران باشنده بی ذشتهگ

را ذکر ( غزه)بر منطقه  اسرائیل ۵۲1۹بمباردمان های ماه جوالی سال دایمی شده اند بطور نمونه تنها تلفات ملکی 
بر علیه مردم فلسطین  اسرائیل( یگجنایات جن)دوام  این البته .شنده ملکی بودنفر با (یکهزار)در حدود  مینمایم که

 .بشمار می اید 
 

 : ن آوار گتشکیل دولت پاکستان و پیامد های نا
 

بشکل مقدمه ذکر ( پاکستان)ری دولت برطانیه برای تشکیل دولت مطالبی را درمورد نقش و پالنهای استعما قبالا     
 :می پردازم( دولت پاکستان)تجزیه نیم قاره هند و تشکیل ش دردرین قسمت به تشریح و بیان بیشتر این نق کردم

چطور دولت استعماری وقت بر طانیه به این مطلب اشاره کردم که ( و پاکستان اسرائیلوجوهات مشترک )دربحث 
، (نیم قاره هند)ان گمقدس اسالم و عقاید مذهبی باشندسیاسی از دین یا بهره برداری  از طریق سیاسی ساختن و

. عمل پیاده نمود در( پاکستان)ه هند و تشکیل دولت جدیدی بنام نهای استعماری خویش را برای تقسیم نیم قارپال
 :ضوع می پردازیمدرین قسمت به تفصیل بیشتر این مو

ینده استعماری خویش درنیم قاره هند و آنیازمندی های  مین منافع ومنظور تا  ه نظر این قلم دولت برطانیه به ب    
 :ذاشتگرا در چوکا ت اقدامات اتی بمرحله اجرا  دست داشته خود پالن های در سیاآ قه  منط
خواهی مردمان هند  زادیآیر گتوسل به همه امکانات و تاکتیک ها برای فرو نشاندن و سرکوبی مبارزات پی -۱    

 . بود( تشد دعدم ) یا (راهاگساتیا)که متکی بر اصل ( رس هندگحزب کان)و  (اندیگمهاتما )برهبری
 .(گمسلم لی)نهاد  سیا سی و مالی از تاسیس حزب تجزیه طلب نام نی همه جانبهمساعدت و پشتیا -۲    

و ( نیم قاره هند)م قاره برای تجزیه سیاسی و اجتماعی موجود در نی ،یه و بهره برداری از عوامل دینیتقو -۳    
 .(پاکستان)تشکیل دولت جدیدی بنام 

( تقسیم نیم قاره هند)که با اهداف دولت مذکور برای ( گمسلم لی)تیم که دولت برطانیه از تاسیس حزب فگباال  در    
که  (کراچی)متولد شهر ( دمحم علی جناح)درین راستا با یکنفر محصل بنام . قت داشت پشتیبانی همه جانبه نمودمطاب

ادامه این تماس ها با مقامات رسمی دولت بر  .ی نمود تماس نزدیک بر قرار نموددر لندن در رشته حقوق تحصیل م
لستان گکاکای ملکه الیزابت دوم ملکه موجوده ان( الرد مونت بیتن)حدی رسید که زمینه تماس های وی با ه طانیه ب
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خرین وایسرای آ( )الرد مونت بیتن)ی نزدیک بین یک محصل عادی و ها بر قراری چنین تماس. فراهم ساخته شد
 . قابل دقت است( لیس در هندگان پرقدرت اشرافی و

ن سال های بحرانی و خونین درنیم قاره هند بر قراری چنین تماس های نزدیک بین یک محصل و مقامات آ در    
به  که بعداا (  دمحم علی جناح)کور نقش سازمانهای استخباراتی بر طانیه را در جذب محصل مذ البته ،لیسگعالیرتبه ان

 .ر طانیه از احتمال بعید نمی سازدبرای پیشبرد اهداف استعماری ب تشهرت یاف(د اعظم ئقا)
( تبلیغی های مسیحی)غاز جوانی چندان عالقمند دین اسالم و مسایل دینی نبود بلکه دریک مکتب آدمحم علی جناح از 

 را( یلیبورس تحص) لیسگاز همین مدرسه مسیحی بود که مقامات ان. رد درس میخواندگبحیث شا( سند)در ایالت 
 .ذاشتندگبدسترس وی ( حقوق) در رشته   لستانگدر ان
 نامبرده. «ی کنندگیک کشور واحد زند هندو و مسلمان نمی توانند در»دمحم علی جناح به این عقیده بو د که      

دین جدایی )با قانون اساسی متکی بر  زاد هندآ یک کشور مستقل واحد و در نان هنداز سرنوشت مسلمابزعم خودش 
 خود را در( زات و موقعیتامتیا) نامبرده اصالا  حقیقت اینست که اشت ولید هراس(( سکیوالریزم))یا ( ولتد و

 . ینده  درخطر مید یدآهند  مستقلیک کشور واحد و 
تشکیل پاکستان را هند خطرات  زادی خواهیآنامدار مسلمان مبارزات  یکی از رهبران( زادآعبدالکالم )داکتر     

تشکیل دولت پاکستان از طریق سو، استفاده »چنین هوشدار داده بود ( دین اسالم)بر مبنای بهره برداری سیاسی از 
مشاهده . «ینده برای صلح منطقه و جهان بو جود خواهد اوردآید مذهبی عواقب وخیمی را در از دین اسالم و عقا

 . ان  تا چه اندازه درست بود ه استصیت برجسته مسلمانان هند در مورد پاکستیی این شخئوگیشپید که ئمیفرما
تشکیل دولت پاکستان را پیشنهاد نمود ولی ( گمسلم لی)حزب نام نهاد ( 1۱۹۲)دمحم علی جناح در جلسه سال     

 .به تصویب رسید( گحزب مسلم لی) در جلسه   (1۱۹۵)قطع نامه مربوط به این پیشنهاد دوسال بعد یعنی در سال 
  

 :(یگجرایم جن)نقش پاکستان در تروریزم و ارتکاب 
   

( ۱۴۹۱)سیس پاکستان یعنی سالدرست از همان سال تا  ( یگجرایم جن)نقش پاکستان در تروریزم و ارتکاب     
ن یکی از آانه گر و دوگهای ویران یقت پاکستان وپالیسیر حقد. حال به اشکال مختلف ادامه دارد تا غاز یافته وآ

 . در منطقه استعوامل عمده بی ثباتی و بی امنیتی 
نی گدر عملیات دهشت اف( یآ -سا  -یآ)ن آنقش پاکستان و سازمان مخوف و جنایت کار استخبارات نظامی  بیان      

نجد بنابرین برای اختصار کالم فقط از یکعده گمختصر نمی قدر طوالنی است که دراین نوشته  نآو تروریستی 
ونه گررویی تمام از هردرحالیکه حکومت پاکستان با پ  . ور می شویمآیاد (ساخت پاکستان)سازمان های تروریستی

 . ها انکار نموده و می نماید نآنی گروپ های تروریستی و عملیات خونین دهشت افگدست داشتن در تاسیس این 
عث با وی که( گمسلم لی)و حزب ( دمحم علی جناح)تاسیس مصیبت بار و خونین دولت پاکستان برهبری  -۱    
نمان شدن واره شدن و بی خاآنیم قاره هند و ( یک ملیون هندو ومسلمان)جب و کشته شدن بی مو  ( تجزیه هند)

 . ردیدگملیون هندو و مسلمان هند  (1۲-1۲) درحدود 
در داخل  ذیلروپ های تروریستی گبرای  (ناه های امگپناه)تجهیز و فراهم ساختن ، تمویل، تربیه، سیستا   -۲    

 حسن)دستورات اسالمی  یشبرد اهداف سیاست خارجی برخالفپها برای  نآخاک پاکستان و استفاده از 
ست گا 1۵میثاق های بین المللی مورخ ( ۹7)نیز خالف ماده  و اصول و مرام های منشور ملل متحد ،(همجواری

ی اهداف تخریبی و برا)ی عضو توسط کشور ها( یگمزدوران جن)راجع به منع ایجاد واستخدام ( ژینو( )1۱۹۱)
 ( .نیگدهشت اف

 .(طالبان افغان)روه تروریستی گ -  
 (.لشکر طیبه)روه تروریستی گ -  
 .  (سپاه صحابه)روه تروریستی گ -  
 (.جیش دمحم)روه تروریستی گ -  
 (.جماعت دعوه)روه تروریستی گ -  
 (. حقانی)روپ تروریستی گروه یا گ -  
 . (لشکر عمر)روه تروریستی گ -  
تمویل و عملیات دهشت  ،تربیه پاکستان مبنی بر اینکه در تاسیس حکومت (نهقاانکار های غیر صاد)وجود پالیسی با
هور سابق پاکستان یعنی نفر از روسای جم دو اقالا  .ونه دستی نداردگروپ های افراطی تند رو هیچگنی این گاف
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اعتراف کرده ( ۵۲1۲)و پرویز مشرف درماه اکتوبر سال ( ۵۲۲۱)جوالی سال  ۱ تا ریخب (علی زرداری صفآ)
ذشته گازین  «ن دست داشته استگروپ های دهشت افگ، تمویل و تجهیز این حکومات پاکستان در تاسیس» اند که

می نویسد ( گخیاالت واهی بزر)در کتاب خود بنام ( تنگواشن)سفیر سابق پاکستان در ( حسین حقانی)قای آ
یری از دوستی گ بتواند اهدا فش را در افغانستان بشمول جلو ه وسیله ای که در اختیار دارد تاانگپاکستان میداند ی»

وی . روه های اسالمی استگنماید استفاده از تنظیم های ساخت خودش و سایر مین نستان و هند تا  نزدیک بین افغا
، تمویل و تجهیز ، تربیهفغانستان حکومت پاکستان به تاسیسعالوه می کند که حتی پیش از تهاجم شوروی سابق بر ا

 .«درو اسالمی افغانستان مصروف بوروپ های تندگ
ناه گبی( نفر 1۲۲)ن بیشتر از آ که در( ۵۲۲1)در سال  در دهلی جدید( ان هندپارلم)تروریستی به  حمله   -۳    

حکومت پاکستان و  روپ های تروریستی وابسطه بهگ را کار نآن تردید ملکی کشته شدند و حکومت هند بدو
 . دانست( ی آس ا  .یآ)

ساخت ( لشکر طیبه)روه تروریستی گمربوط به  نگدهشت اف( ده نفر)سط تو( ۵۲۲۱)حمله تروریستی سال-۹    
و ستیشن ( تاج محل) و ( اوبیرای)قبیل دو هوتل زیبای  هند از( مومبای)شهر  ت عمده  اد تاسیساپاکستان به یک تعد
 . ندنا ه ملکی کشته شدگنفر بی (17۵)ن آ عمده ریل که در

روپ های تروریستی ساخت گکابل توسط افراد وابسته به به سفارت هند در ( ۵۲۲۱)ل تروریستی سا حمله   -۵    
 ناه ملکی بشمول یکتعداد دپلومات های هندی و افغانگبی( هفتاد نفر)ن درحدود آ که در(  یآ.سا  .یآ )پاکستان و 

 .نددست داد را از که برای اخذ ویزه هند پیشروی سفارت صف بسته بودند حیات خود یها
سابق ( )له دیشگبن)برعلیه ( 1۱71ما رچ سال  ۵۲ تا ریخب) اردوی منظم پاکستان نه  حشیاتهاجم نظامی و -۱    

خواهی  زادیآبرای سرکوبی جنبش ( جنرال یحیی خان)در دوران دیکتاتور نظامی وقت پاکستان ( پاکستان شرقی
نتیجه این تهاجم وحشیانه  در .(له دیشگبن گعوامی لی)حزب رهبر ( مجیب الرحمن)له دیش به رهبری گمردم بن

 ،استادان ،ردانگافراد ملکی بشمول شا( سه صد هزار)له دیش در حدود گاردوی پاکستان بر علیه مردم مسلمان بن
 .فمندانه کشته شدنداردوی مهاجم پاکستان هدش توسط یله دگمندان بنسرشناس و هنر انگنویسند ،پوهنتون محصلین

حمله کرده  ن داکهپوهنتو پاکستان به لیلیه های دخترانه   عساکر بی مروت اردوی ،در جریان عملیات نظامی    
یز و تکا گجریانات غم ان. نددختر پوهنتون داکه را بی سیرت و مورد تجاوز جنسی قرار داد «صد ها محصل»

ا ( پوهنتون داکه)بر محصالت برا رد نه اردوی پاکستان راعملیات و حشیا ندهنده   له گبن)یس هیات ئاز زبان ر شخصا
ی گنمایند که من نیز افتخار (ژنیو)در( کمیسیون حقوق بشر ملل متحد)در جریان جلسات ( 1۱7۱)در سال ( دیش

 . ضمن یک مالقات خصوصی شنیده ام در جلسات مذکور بعهده داشتم م راکشورعزیز
در مورد جنایات اردوی پاکستان  و( کشورش بود یکی از مامورین عالیرتبه   که قبالا )ه جریان صحبت نامبرد در    

 ردیدگاز زیر عینک برویش سرازیر  وی ریحات میداد متوجه شدم قطرات اشکبرایم تش( له دیشگبن)در کشورش 
 . 

ه نخست وزیر هند ب( اندیگمیرمن اندیرا )امداری در وقت زم( هند)زمانیکه اردوی  خوشبختانه    
ردید اردوی پاکستان گ گبر علیه اردوی متجاوز پاکستان داخل جن( له دیشگزادی خواهی مردم بنآجنبش )طرفداری

جنرال )ماندانی عسکر پاکستانی به قو( نود هزار) ین خورده به تعدادگشکست نن ه در برابر اردوی هنددر مدت کوتا
زاد جهان آر دول در قطا له دیش نیز درنتیجهگوبن .های شان به اردوی هند تسلیم شدنددو دسته با همه سالح ( نیازی
 . ردیدگعالوه 

، تمویل و در تشکیل (یآ–اس –ی آ)کستان و سازمان جنایتکاراسخبارات نظامی حکومت پا ینانه  ئنقش خا -۱    
 ،بر اساس قوم و وحدت ملی افغانستان(اهداف واالی جهاد)که همه بر خالف( جهادتنظیم های ماورای ) تجهیز
وکشتار  (یگارتکاب جنایات جن)، (های تنطیمی کابلگجن)ند و عاملین اصلی ورده شدآ، مذهب و منطقه بمیان زبان

ستان هستند که تا حال مردم افغان بختی های بی پایانکابل و ویرانی ها و بد ناهگان بیگهزار باشند (۱۲)بیش از 
 . ادامه دارد

ماورای ) تنظیم های جنایتکار و منفور میقدرت سیاسی و نظا انستان و ادامه  غحق مردم افبر(اختطاف جهاد)    
لجام  دموکراسی))، ادامه نبودن یک حکومت ملی با رسالت ملی، نهاآبی رسالت و بی کفایت  و پیروان( دجها
 بختی ها و بی سر نوشتی هایی کشانیده است که در، ملت مظلوم افغانستان را به بددر کشور( سیخته وارداتیگ

  .کشور کمتر سابقه دارد تا ریخ
یزو رقت بار سیاسی و امنیتی افغانستان اعالم مو جودیت گت غم انیک انکشاف ناراحت کننده تازه در تحوال    

 1۱بتار یخ ( ماورای جهاد)تنطیم های رسوای  توسط چهره های منفور و معلوم( حراست و ثبات) شورای نام نهاد
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شده است نه حراست از کشور  بنا  ( اهداف شخصی و تنظیمی)دسامبر سال جاری در کابل است که بدون شک روی
 . ان و مردم بی سرنوشت و در بدر ماویر
در  (چهارده سال)درین مدت  متکی بر شایسته ساالری کفایت و اهلیت ،رسالت حکومت ملی با کدام رگا    

را ( پروژه عدالت انتقالی)کشانیده  را به میز محاکمه( یگجنایتکاران جن)میتوانست  ود میداشت واففانستان وج
( تنظیمی و غیر ملی های شورا)چنین ، خود سری ها و اعالمی هاگندگما امروز شاهد چنین پرا ذاردگب بمرحله اجرا  
 . نمی بودیم

رلمان برای پا ت دولت هندملیون دالر مساعد( ۵۵۲)که به کمک  در اخیر این نوشته امیدوارم عمارت جدیدی    
واقعی ذاران گان و قانونگمحل تجمع نمایند شایش یافتگتوسط رهبران هردو کشور  افغانستان اعمار و اخیراا  ینده  آ

ا مافیای اقتصادی ی، اعضای باند های ، قاچاقبرانیگد نه محل اجتماع مرتکبین جنایات جننمردم افغانستان باش
 . دارایی های عامه غاصبین زمین و

بی شایبه  و همکاری های سازنده و برجسته دوستی نزدیک(سمبول)به این عمارت زیبا بحیث بجا خواهد بود تا    
در چند که ( قصر داراالمان)یز عمارت پر شکوهگلمقابل ویرانه های غم اندیده شود با( مردم افغانستان و هند)ین ب

ویران و به این حالت زار رسانیده شده است ( ساخت پاکستان)تنطیم های جنایتکار توسط قرار دارد و نآقدمی 
برای نسل امروز و فرای ( پاکستان در افغانستان حکومت ه  رانگمداخله  و رگنقش ویران( )ناک سمبول درد)بحیث

 .کشور باقی بماند
 اضالع متحده امریکا  –یالت ورجنیا ا


