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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 2018 /2/5 عبدالکریم رحیم                                                                      لیکوال:

 (دری : سیستانی  به گزارش)

 [؟جنبش تحفظ پشتون چگونه آغاز شد]

د پښتون تحفظ )  تحت عنوان مقاله جالبی در سایت دعوت میدیا  2018 اپریل2تاری    خه بعبدالکریم رحیم شاغیل 

علت آغاز جنبش تحفظ پشتونها را  نوشته است که  (تحریک بریالیتوب په افغانستان یک د سولې ضمانت کوی

 (سیستانی  بخوبی روشن میسازد، من آنرا از پشتو به دری در زیر برمیگردانم تا فیض مقاله عام تر گردد. 

 

 د!تضمین میکن صلح را پشتون، درافغانستان تحریک تحفظ موفقیت 

قوم مسعود از طرف یک تعداد جوانان  اثر مظالم اردوی پاکستان بر بر این جبنش در وزیرستان 

ود عقوم مسقدر میخواستند که به  رسید آغاز شد.این جوانان همینیر مفن 25محلی که تعداد شان به 

وبی حرمتی  به آنها  دشنامآزار شان دست گرفته شود و از اذیت و و بی عزتی صورت نگیرد

از بد اینست که یک میگوید: بدتر  منظوراحمد پشتون که آغازگر این جنبش است،. صورت نگیرد

اگر برایش گفتی که  تو به او گفته نتوانی که چرا؟ و وبه تو دشنام بدهد و ترا ایستاد کند،سپاهی 

 خواهی شد. مفقوداالثر بندی خواهی شد و کوب خواهی شد، عزت خواهی شد، لت و چرا؟ آنگاه بی

  32 از طرف اردوی پاکستان کشته شده اند وهزارنفر وزیرستانی  40،وزیرستان  ختلفمناطق مدر

مناطق  در منزل ویران شده اند.هزار 170 تن زن و 1400 نفر الدرک شده اند که درآن جمله هزار

کنار  تحقیر کنند. در را توهین و  تا  مردم محل تالشی مقرر شده، کوچه پوسته های قبایلی در هر

چی میکنند؟ مردم بازارتا معلوم کنند که مردم در  قیودات شدیدی  وضع شده مناطق قبایلی  این،در

رفت وآمد برای ،]زیرا[  منطقه از مین فرش شده ]که از یک قریه به قریه دیگر رفته نمیتوانند

 ی پاکستانضد اردو بخصوص بر ضد حکومت و بر و ن مردم قیام کردند .[ بنابریناک استخطر

 صدای اعتراض خود را بلند نمودند.

چیزهایی را بیان کردند که در پاکستان کسی جرئت نداشت نام آن  این جوانان، برای آولین بارآن

 است. «هرکجا که تروریست است  در پشت آن یونیفورم اردو»رابرزبان بیاورد:

منظور انتقاد شد.این کار را هیچکس در گذشته نکرده بود.پاکستان با صراحت ازظلم وستم اردوی 

پاکستان  از اردوی ن،یمعراج الد یمولو ،مسعود در پارلمان پاکستان میگوید که وکیل مردم تونښپ

از  پشتوندروازه خانه خود به قتل رسید.این جوانان به اقوام  پیش چهار روز بعد در کرد،انتقاد 

میگوید:ما از وزیرستان  اوخاطر نشان ساختند که  چجنرال عبدالقادر بلوقول جنرال اردوی پاکستان 

از اینجا علیه افغانستان عملیات تروریستی انجام  ساختیم که تروریستی[ ]یک مرکزنرتروریزم یک 

 یا رانده شده بود اگر ازبک یا چچنی بوداز وطن خود بنابرین در دنیا هرکجا یک فرد یا گروه . دهد
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کنار ایشان گروه های  در پناه داده شد. ها جای و ایمن ظواهری  مصری ، به آنها در ملک پشتون

و هللا  تیو ب مسود و عبدهللا وزیرمحمد کی. نایجاد شدند خوب طالبانبنام بهادر  لګو مال ر ینذاجی ح

شت گتحت حمایت فوج پاکستان  رستانیوز نیهمدر یالملل نیبمگر تروریستان  کشته شدند،هللا  میحک

یا برای نجات سر خود از وزیرستان  بزرگان سنتی وزیر ومسود یا کشته شدند و .میکردند وگزار

ود در یک پوسته تالشی به منصدار که یک ریش سفید مس .عرصه برمردم چنان تنگ شددنخارج شد

هستیم.این ویرانگر و هما بدکارفقط اند  هکیو طالبان هم مال پاکستانی گفت:شما که پیغمبران هستید

به افسر حکومت خلقی   1360درسال است که آنطرف خط دیورند  یک ریش سفیدهمان سخن سخن 

 پرچمی گفته بود.

قریه را  و اردوی پاکستان به محل انفجار میروند.ردانفجار ک نیمایک  مسود نزدیکی قلعه شمکی  رد

ای شان امر میکنند که بروی زمین بر و ازخانه ها میکشند اطفال راو زن، مرد ،محاصره میکنند 

 آنها را لگد میزنند و پشت مردم خیز برپایهای خود پنجابی  با جفت  بعد عساکر دراز بکشند وبروی 

وبعد  میشوند ۍاربمب یو ورکز دییفرمومند، ا ،ړباجو ،سوات ،رستانیوزکوب میکنند. قریه جات 

 .های همان کسانی که روزی پاکستان را ساخته بودند ویران میگردد دکان مغازه ها و خانه ها و

دراین  تالش خود را شروع کرد. ناروایی ها سعی وظلم وهمین  پشتون برای توقف  جنبش تحفظ 

پولیس کردنش  از طرف پولیس دستگیرشد برای رهاود عمس جوان بنام نقیب هللا  کمیان در کراچی ی

لت رخالص کند،  باالخره او را در زیاز وی پول  میخواست، اما نقیب هللا پول نداشت تا خود را 

 .دش کشته سیپول مقابله با رو د دوب هانټپکردند که اعالن  وکوب کشتند و

  

 جنبش تحفظ پشتونها  بسرکردگی منظورپشتون       .دوش ن که میخواست مدل جوانا هللا نقیب مرحوم 

 

باالخره این اعتراضات سراز  .شدندعدالت کراچی اقوام مسعود دست به اعتراض زدند وخواهان  در 

برای اعتراض بسوی اسالم  «ودعمستحریک تحفظ »زیرنامخان  لیاسمعوزیرستان کشید.آنها از دیرۀ 

اه ما در ر»:که در آن وقت هنوز بنام مسعود یاد میشد میگوید تونښ. منظور احمد پآباد حرکت کردند

شد  مبدل « ها تونښپتحریک تحفظ » نها دیدیم این تحریک خود بخود بهوتښپ حمایتی که از استقبال و

نام یک بتحریک بنام فرد است یا اینکه اگراین خلص . به  منظور پشتون مسمی گردیدنیزخودش و 

 .از روی کدام پالن طرف مردم  برآن گذاشته شده است نهجبنش ،در واقع نامی است که از 
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یک حرکت خود جوش  «تونښپتحریک تحفظ » میگوید:  ک،ټخ افیافراس ، تونښپملی سیاستمدار 

تمام خواسته های این جبنش مشروع ودر چوکات قانون .جلو تر قرارد ارد یاسیساز احزاب و است 

 ؛ یا محاکمه گردند زاد شوند وها میگویند افراد الدرک آنها یا آاین .مطرح شده است پاکستاناساسی 

 ؛شودو محاکمه  رفتارګافسر پولیس ود عهللا مس بینققاتل  ؛ها پاک شوند محالت شان از وجود ماین

قوتهای و  ،به مردم متضرر تاوان داده شود ؛وظع شده نظامی ختم شودقیودات درمناطق قبایلی 

تمام مقررات دوران  بعد از تشکیل پاکستان، جناح با پشتونهاد )نظامی از مناطق قبایلی خارج شود

 به مناطق قبایلباید  پاکستاناردوی مقررات براساس این و  حاکمیت انگلیس را دراین مناطق پذیرفت

 .(ودداخل نه ش

ر واقعیت همین اردو د کهاگر این جنبش به این موفق شود که خواسته های خود را بردولت پاکستان 

 :پس ، بقبوالند،میباشد

 .دآیمی پائین ش اوتقدس مآبی  اردو اقتدار باالتر از قانون-

خواهد  منطقه قایم ی بیرون ساخته میشوندوصلح دراینلیقبامناطق تروریستان داخلی وخارجی از–

 .شد

 .میشود اعادهن دوباره وتښپ  لیقباحیثیت  اعتماد و–

 :که این اقدامات در افغانستان این خواهد بود ومفاد

 .ساخت پاکستان از مناطق قبایلی خارج خواهند شد یوغیرافغان یترویستان افغان-

 افغانستاندر آوردن صلح درو  متحدین سنتی افغانستان درمیان قبایل دوباره مطرح خواهد شد. –

 .کمک خواهد کرد

 .خواهد شد رسختنشود ال اقل  کامال بند  اگربه افغانستان  پاکستان ورود تروریستان از  –

عالوه براین اعتماد مردم بخود شان بیشتر خود شد و آنها خواهند توانست در مناطق خود برضد 

به  خوب.را  کمزور نماید فعالیت افراد مسلح مخالف را ناکام ویا اقال آنهاو  تروریستان اقداماتی کنند

نزی دواسازی داکتر عمر)درواقعیت در پوه چگونه احمدشاه مسعود، 1354سال  در یادما می آید که 

قبل از اینکه مقامات حکومتی خبر شوند اما حکمتیار را مسلح به افغانستان فرستادند  و محصل بود(

. وبه دولت سپردند .بدینسان پروژه تخریب کاری در نطفه فلج ساخته شد ارآنها را گرفت مردم محل

 در ها با الهام از جنبش جدید حراست پشتون تونخواښپ بریخ های پشتون و.این کار بازهم شده میتواند

غربی برای تامین صلح افغانستان قیام کنند . همین اکنون مردم  شمال شمال و دیورند در امتداد خط 

 .برپا کرده اند تحصن های طالبان خیمه حاریتوالیت هلمند  در شهر لشکرگاه برضد عملیات ان

ها ارتباط مستقیم دارد، بنابرین مردم  ست پشتونافغانستان با موفقیت جنبش حرا تامین صلح در

جنبش  کنار بگذارند  وازاین زبانی را اختالفات قومی و اید هم در داخل وهم خارج کشورافغانستان ب

    )ختم( ( نیاال البلغ المب نایما عل و)حمایت کامل نمایند صلح افغانستان در پیروزی این جنبش نهفته است .
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