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  »سلطنت پشتونھا درھند تاريخ «مقدمۀ 
  

ش پايان  يافت ١٣٩٢ مارچ يعنی روز نورز ٢١ روز  صفحه به٣٥٠ فصل و٧که در( کتابني نگارش اۀزيانگ

پاکستان، پشتونھا «تحت عنوان" سنگ شکن« بنام یکساز ستيامقاله ) تال افغان جرمن آن*ين گذاشته شد،و درپور

 پشتونھا خيً او@ به تار»اتھامنامه«دراين .ده بودسي به نشرریائي آرتيدر سا، ٢٠٠٤ یکه درماه فبرور» وطالبان

در  ،غانستان را بدون نشان دادن کدام ماخذ قابل باور افی پشتونھاتيجمعسعی بعمل آمده بود تا  اي شده بود، وثاننيتوھ

 را براساس ورندي دوطرف خط دی پشتونھاتي شکن، تعدادجمعگر،سنگيبه سخن د. ند کوانمود زي ناچتي اقلکيسطح 

 آنرا مسکون در صوبه سرحد، ونيلي م٢۶ نفر برشمرده واز جمله ونيلي م٣٨ تا ٣۵برآورد وزارت داخله پاکستان از 

   :دبو وبعد نوشته بود افغانستان وانمود کرده ی را پشتونھاونيلي م٨ تا ٧ ی را در صوبه بلوچستان ومابقونيلي م۴ تا ٣

  ". ا ز خود نداشته ا ست ی مستقلخي تاراي کشو ر مستقل و چگاهي ھدي نمای می که پشتونھا در آن زندگی مثلث"

اداره مطالعات ترکيب (» واک فونديشن«ان چيست؟  از کم زدن و کم نشان دادن نفوس پشتونھادر افغانستھدف

 درافغانستان به بودجه سازمان ملل متحد ١٩٩٦ تا ١٩٩١که يک سروى دموگرافيک را از ) قومى ـ زبانى افغانستان

در گزارش )  به زبان انگليسى به چاپ رسيده است ١٩٩٩ ابتدا به پشتو و در ١٩٩٨تکميل کرده و نتايج کار آن در 

 ميليون برآورد شده و از اين جمله نفوس ٣٠س اين اداره آقاى محمدانعام واک ، نفوس مجموعى کشور مختصر رئي

مجله دعوت ، : ديده شود.(  ميليون نفر وبقيه ساير اقوام و طوايف افغانستان را در بر ميگيرد١٨ر٨٢٢ر٠٠٠پشتونھا 

 ميليون ٣٠ر٧١٠ ٠٠٠نج ايالت آن کشوردر ھمين گزارش مختصر تعداد پشتونھاى پاکستان درپ) ٤٣ص ١٤٤شماره 

  .نفرضبط شده است

 که یمثلث «به اين تحريف تاريخی وی ، در رابطه گرددي افشا متشيکه بعدتر ھو» سنگ شکن« در جواب من
نوشتم که سنگ » . ا ز خود نداشته ا ست ی مستقلخي تاراي کشو ر مستقل و چگاهي ھدي نمای میپشتونھا در آن زندگ

 . کندي برخوردار باشد، آنرا باور نمی اگر از سواد اندکی آدم خواب برده اچي که ھکندي مري را تعبیشکن خواب ھا

مثلث  «ني شمال وجنوب از ھمتي پشتون نبود که سه صد سال قبل بدون حماکي ی خان ھوتکسيروي ممگر

 مدت یکه آن دولت برا) م١٧٠٩(ادنھ اديبن  را درقندھاری کرد ودولت مستقل ملامي قراني ااني صفوۀ برضد سلط»ليقبا

 ١٧۴٧ پشتون نبود که درسال لي قباني به ھمعلق متی احمدشاه درانايآ. سال از قندھار تا اصفھان گسترده بودیس

 عمان رهي تا بحاي واز آمودری خراسان تادھلی نھاد که دامنه آن از مرزھاادي دولت مستقل افغانستان را بنی*ديم

و تدبر و سياست احمدشاه بابا و ميرويس  ري شمشی گرانبھاراثي کشورموجوده افغانستان  مني ھمايوآ. گسترده بود

 موضعگيری خصمانه وسبک سرانۀ آقای سنگ شکن در برابر يک قوم سرنوشت ساز، انسان را وادار ؟ستي نکهين

 ختهي ری وخونھاري شمشراثيم کشور را پشتونھا نساخته اند و ني اگر اميسازد تاجواب بالمثلی به وی داده بگوئيم که 

 است؟ تو لهي قوم و قبريمزد شمشآيا  دي پس بگوئست،يندر رکاب رھبران شان شده آنھا 

در پشتونھا   سرزمينناي ی ملتي وحاکمی ارضتي دفاع از تمامیبرا  امروز،نياز زمان  ظھورافغانستان تا ھم

 تا جلو وطن فروشان ند خود را فدا کرده ایگريز ھرقوم د اشتريسپرکرده و بھمواره  خود را نهي اقوام سري ساشيشاپيپ

می بزرگ راازبکستان يزرگ يا فارس  خواب ی بزرگ را وزمانکستان خواب تاجی که گاھدنري را بگیمعلوم الحال

برای کوبيدن يک قوم آنھم پشتون در مورد اقوام » سنگ شکن«تا کنون ھيچ نويسندۀ آگاه ووطندوستی به سخافت .ديدند

 قوم کي را آگاھانه ی شوم کساناتي نتوانندي بداندکه مردم مديسنگ شکن با. راز چنين بی حيائی کارنگرفته استديگ

 .  به آنھا بدھندی درک کنند وبه موقع جواب دندان شکنند،ينماي مبي تخررکانهي وپرشھامت را زیخينامدار وتار

 ست ؟ نھاي مثلث ، کدام سرزمني منظور شان از ا نداده کهحي توضینام برده، ول" مثلث پشتونھا" شکن از سنگ

  آن؟ هي شباي ی چھارضلعکي اي دي مثلث نامکي بستر بودوباش پشتونھا را تواني مايوا

 درتمام یعني ورندي خط دی سویدر ھردو وباش ندارند و  مثلث بودکي که پشتونھا درچوکات نستي اتيواقع

 ۶۵١/ ۶۴٩ۀ  افغانستان درساحی پشتونھاشن،ي واک فوندقاتيبنابر تحق .اند پاکستان و سراسر افغانستان پراکنده ا@تيا

 ۴ حدود یعني(  درصد پشتونھا٨ ھندوکش وجنوب درونيلي م١۵درحدود (  ٪ آنھا ٣٢ مربع پراکنده اند که لومتريک



از اتک تا ) فر نونيلي م٣٠@اقل (   ٪ پشتونھا۶٠ورنديو درجنوب خط د درشمال ھندوکش بودوباش دارند) نفرونيليم

 ورندبهي خط دی نفوس پشتونھا در دوسوی مربع پراکنده اند که بطورمجموعلومتريک  ھزار٢۵٠ درساحه ورنديخط د

مجله صلح وافغانستان : شوددهيد.( دھدي ملي رادر منطقه تشکی گروپ قومني رقم بزرگترنيوا. رسدي مونيليپنجاه م

 )١٣٢ -١٢۴صص .... زميدراليامروز، چاپ آلمان،مقاله افغانستان، ف

 دشنام نامه باعذر بدتر کي دوباره ضمن د،ي دیائي آرتي جواب محکم واستوار مرا در سای سنگ شکن وقتیآقا
 دي نمای میدر آن زندگ)  پاکستانیالبته پشتونھا( که پشتونھایمثلث «: اص*ح نمودنياز گناه اتھامنامه خود را چن

 ی وسوری لودی که دولت ھاداندي سنگ شکن نمیآقا" .شته استا از خود ندی مستقلخي تاراي کشور مستقل و چگاهيھ

 پشتونھا را در جنوب خي درھند، بخش مھم تاراني قبل وبعد از سلطنت بابریعني ی*ديدر قرون پانزدھم وشانزدھم م

 .سازدي مورنديخط د

 آب با سوته از ھم جدا یعني(  »!یژيلياوبه په دانگ سره نه ب«: نديگوي است که می ضرب المثلدرپشتو

 وعرق وزبان ورسوم وآداب ، يی شهي ھم از لحاظ اصالت رورند،ي خط دی سوی مسکون در ھردویپشتونھا) شودينم

 خط نطرفي ای را به نام پشتونھاا آنھتواندي نمچکسي مشترک اند وھخي منشاء مشترک وفرھنگ مشترک و تاریدارا

 لهي وسني شان محروم سازد و بدیخي آنھا را از افتخارات مشترک تاراي و . از ھم جدا کندورندي وآنطرف خط دورنديد

 تي به افغانورندي خط دی پشتون مسکون در آنسوني ومورخیاسيرھبران احزاب س.  کندجادي آنھا تفرقه اانيدرم

 .  بالدی به آن میاھراتي وی قندھاراي وی افغان ننگرھارکي بالند که یخودھمان قدرم

 ی قومیھاي تفرقه اندازروسي اشفته وآغشته  به وی وران ھاماري بی تراوش ذھن ھاھاي بندمي تقسنهنگوي انيبنابر

 .خورندي را نمی ترفند ودروغچي ھبي برده اند وفری آن پتيدرافغانستان است که مردم به اھداف وماھ

 و مي داشت نماادي ابمي بخي نخبه گان پشتون را درتاریھرجا نقش پا برآمدم تاآن  ببعد من درصدد خي آن تاراز

 ی لودی در باره ظھور سلطنت ھای موفق شدم تا مطالب مھمیخوشبختانه بزود. مي قوم نماني اخيدرج صفحات تار

 گرد آورم ی س*طين مغولی ھند استبداد وستم ملضد وجانباز برري قوم دلني ایاسي سی جنبش ھاگري در ھند ودیوسور

 را مي اکنون حاصل ھمان ت*ش ھانکيا.  بدست نشر بسپارمی مکتوبی ورسانه ھای انترنتی جمعی رسانه ھاقيواز طر

باور دارم . مي نمامي پشتونھا در ھند تقدی وسلطنت  دولتمدارخي اثر مستقل به خوانندگان وع*قمندان تارکي در خواھميم

 نخواھد بود وآنھا را قادر یچسپ از دلی جوانان افغان، بخصوص فرزندان اقوام پشتون خالی کتاب برانيکه مندرجات ا

 چون سنگ شکن دفاع یاني گواوهي در برابرشي ساز خوخي بزرگان تاریخي ومفاخر تارخيخواھد ساخت تا از تار

  . خواھند کرد

 ):استاد صباح(واما در بارۀ سنگ شکن

 سنگ شکن ني  که ادمي  از او پرسی ، بارميکني می زندگدني در شھرگوتنبرگ سویائي آرتي و  مسئول سامن

: ؟ جواب دادکندي شما را خراب متي واعتبار سافرستديبشما مکرده  یدزدديگران را  یبا نام مستعار مقاله ھاکيست که 

 استاد صباح  است وعضو ی سنگ شکن ھمان آقا منبعد از او ھيچ نوشته ای را نشر نخواھم کرد وع*وه کرد که«

 ی خوداریاسي مقا@ت سیخود درپا  نامی از افشاکردهياد خدمت م را درخیوچون مدت.  خلق بود کيحزب دموکرات

او اکنون با سايت . نام مستعار او را قبول کرده بودم)یري پنجشريدستگ(پنجشيری صاحب ومن براساس سفارش کرديم

  ».مشعل ھمکاری دارد

درسايت آريائی  ی وی کاوه آھنگر است که به ارتباط دستبردھای از دست استاد صباح، آقااني از شاکیکي 

 دادي در افغانستان به منزلًه روی جمھوراستي را در مورد انتخابات راني قبل نظرات ھموطنان و جھانیچند«: نوشت

 در خياوراق تار" به عنوان پر جاذبًه مچشم.  کردمی انترنت مرور می ھاتي جامعًه ما، در سااتيسر نوشت ساز در ح

ھر چند عنوان .  بوددهي به نشر رسی طو@نی آن مضمونليافتاد  که در ذ"  ؟مورد انتخابات ما چه ثبت خواھد کرد

استاد "به مطالعًه مضمون  نشر شده که در کنار آن اسم .  داشت، اما جالب بودیخي وتاریاسي سيی گوبي از غيیھوا

وبا دخول در پاراگراف دوم  پاراگراف نيبعد از خوانش اول.  بود، آغاز نمودمافتهي ري آن تحرسندًهي نونبه عنوا" صباح

 زي افغانستان  چی ھادادي وروايضاق را که در  مورد يی ھاتيسا.  قب* خوانده امیگري دی، متوجه شدم که مطلب را جا

 کيپلوماتي دی ھمشھرتيدر سا"   ائت*فیائت*ف ب"  عنوان ري نمودم ومضمون را زی باز خوانسند،ي نوی ميیھا

" ی ظواھریداکتر مھد" به نام ی آن شخصی و واقعی اولسندًهي که نوافتم،ي در ٢٠٠٤ر  اکتوب-١٣٨٣ مھر ٢٥شمارًه 

  .  باشدیم



 - کيپلوماتي  دwww.hamshahri.org را  در"ی ظواھریمھد" مقالًه داکتر يیاي آرتيخوانند گان محترم سا

 في صباح را در آرشی آقا کارجًهيونت"  ائت*فیائت*ف ب" عنوان ري ز٢٠٠٤ اکتوبر – مھر٢٥ ۀ شمار٨٣ فيآرش

 . "نديم*حظه فرما"  در مورد انتخابات ما چه ثبت خواھد کرد ؟ خياوراق تار"  عنوان ري بخش انتخابات زيیايآر

 به »یاسي واستاد علوم سخيداکترتار«  روشنفکران افغانستان،ۀندي صباح نمااستاد:سپس آقای کاوه می افزايد

مذکور » استاد «شوندي اسم شانرا بدون ذکر پچگاهي که ھی مشعل،کستيان در سا منتشره شیوگرافيب  نامه ھا وتيرو

به » دستبرد «چگونه اوصاف ني شان با تمام ای فوتوتي بروست،ي کتاب از دست شان کناره نی ولحظه ادي فرماینم

خورند،  به اصط*ح دود چراغ بگراني اند که درفتهي خود ساخته اند؟ چگونه پذشهي را پري غیحقوق معنو

 آن ھمه زحمات را به خود هي چند ثانیدر ط) وندي پ– یکاپ( کوچکيۀعمل  دوی با اجرا»استاد«ندوزند،امايبخوانند،ب

 جرم ی کاربيسرقت،اخت*س، چپاول،غدر وفر : چونميگرجراي مانند دگراني دی به حقوق معنودستبرد نسبت دھند؟

 جرم یعني است، یک ي آن اعمالۀ ھمتياوتند، اما ماھ مجازات آنھا متفزانياست ومستوجب مجازات، ھرچند م

 اعضاست ناسالم وندي نوع دستبرد وپني محصول ھم- سنگ شکن-  استاد صباحی اسمۀ منتشرني ازمضامیگريتعدادد!

 )٢٠٠٥ ی جنور١٧،یائي آرتيسا( ».دي گردیخود دار به علت طوالت ک*م ًکه عجالتا از ذکر آن

 فرھنگي دزد«،و زيرعنوان را از بام بزيرانداخت) استاد صباح(سنگ شکن طشت رسوائی اقای اما کسی که 
در لينک ذيل  را با نام ھای مستعار ديگرش "صباح " انترنتی مورد سرقت ھای ادبی٣٢» با پشتاره بي ننگي

dari/com.ariaye.www://http٥html.shewan/maiejte/ ،شيون، نويسنده وشاعر نشان داد lآقای شکر

شيوا بيان افغان مقيم پاريس است که  ما برای جلوگيری از طوالت ک*م در ذيل ھمين صفحه فقط ده مورد آن سرقت 

ونيز ھا رابا عکس ونام ھای مستعار وی  نشان خواھيم داد تا درس عبرتی باشد برای ديگرسارقين ادبی وفرھنگی 

  )١(.)استاد صباح(برای خود سنگ شکن

___________________________  

 در «: درسايت آريائی چنين آغاز ميشود» فرھنگي با پشتاره بي ننگيدزد« تحت عنوانشکر= شـيونمقاله افشاگرانه آقای -١

و (وضاحت نشان مي دھد که يک شخص معلوم الحال  ان و فھرستي که در ذيل آمده ، بهمقدمه قسمت اول اين بحث نوشته بودم که تنھا عنو
جانباز نبرد، زيميرو اسکاري، صوفيا اسکاري، وطن پور، دوشي چي، نبرد ھمگام، بصير صباح و : ستعاربه نامھاي م) نه مجھول الھويه

 . خويش مبدل ساخته است» گدام اموال مسروقه« شمشاد چگونه سايت افغان جرمن را به 

شده است ، بلکه ]درآن نشر[ "مسروقه]"مقاPت[ نيست که " افغان جرمن"ا سايت واھم خاطر نشان سازم که اين تنھ قسمت حاضر مي خدر
" سارق چند چھره" پاياني اين افشاگري ھويت اين ودر قسمت سوم . سارق چند چھره متذکره به چند سايت ديگر نيز عين حقه را زده است

  . روشن خواھم ساخترا دو قطعه عکس اش" دزد با پشتاره"و 

 :  اينک ادامه افشا گري ھا با نشان دادن اموال مسروقه و جاھايي که از آن سرقت صورت گرفته استو

ـ  )   زيميرو اسکاري: نويسنده( ـ مقاله دزدي ـ ميراث گرانبھاي گذشتگان چراغي است بر آيندگان ، بخش بيست و پنجم و بيست و ششم ١
 ان و اصالت  قسمت ـ سايتھاي گفتم٢۶در 

    سخنان بزرگان و حکيمان ـ صفحه نخست تا صفحه پانزدھم ـ  سخنان بزرگان بھمراه http://iran.blogme.com اصلي ـ مقاله
 .عکسھاي بسيار زيبا ـ تصوير و سخن بزرگان 

 .يت گفتمان ـ سا) زيميرو اسکاري: نگارنده( ـ مقاله دزدي ـ ھنر در روند تاريخ چگونه شکل گرفت ؟، قسمت اول ٢

  اصلي ـ مقاله

http://www٢.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=١&ov=٤٧٤ 

  جرمن -افغان / ـ گفتمان ) نبرد اسکاري: نويسنده( ـ مقاله دزدي ـ ملت در مصيبت، دولت در غفلت و ائتZف در بربريت ٣

 : اصلي مقاله

http://www.jebhemelli.info/Didgah٨٤١٢٠٩/(٢)٩.١٢-١/٨٤zidabadi.htm 

/ ـ گفتمان )  زيميرو اسکاري: نوشته ( ـ مقاله دزدي ـ  آيا کرزي مي تواند جلو مداخله پاکستان در افغانستان را بگيرد ؟، قسمت دوم ٤
 )  قسمت ٢در ( افغان جرمن 

-http://world.iranنشھروند ـ نتايج سقوط احتمالي دولت ائتZفي در پاکستا/  جواد طالعي - اصلي ـ ايران امروز مقاله

emrooz.net/index.php?/world/print/١٦٠٧٩/ 

  قسمت ۶در / ـ گفتمان ) زيميرو اسکاري: نگارنده( ـ  مقاله دزدي ـ فرھنگ ادبيات، آزادي بيان و کرامت انساني چيست؟، قسمت ششم ٥

 آفتاب ايران :  اصلي مقاله

http://www.aftab.ir/articles/politics/political_science/c١c١٢٠١٣٣٨٧٧٦_democrat_p١.php 

 اصلي ـ محمود کوير ـ پرسشنامه مقاله جرمن -افغان / ـ گفتمان ) خجسته زيميرو اسکاري: نويسنده( ـ مقاله دزدي ـ  سرمايه ھاي زندگي ٦
 خسرواني 

http://www.mahmoodkavir.com/persian/index.php?option=content&task=blogsection&id=٨ 



): خجسته زيميرو اسکاري: نويسنده" (گفتني ھايي در باب شعر" مقاله در وبسايت مشعل تحت عنوان -٧
http://www.mashal.org/side/shehr/shehr٠٢٠.php 

 : متن مطلب سرقت شده است از اين آدرستمامي

http://www.irib.ir/radio/adab/٢Sher/rozaneh/f١darmiyan.htm 

که در وبسايت مشعل به اين آدرس نشر شده ) خجسته اسکاري: نويسنده!" (وغ فرخزاد ستاره درخشان شعروادبفر" مقاله تحت عنوان -٨
 :است

http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?id=٠٠٠٠٩ 

 :انگيز كراچي در وبسايت زنان نشر شده است  نوشته توسط خانم دكتر روح اين

http://www.zanan.co.ir/literature/٠٠٠٢٨٤.html 

نشر شده در وبسايت مشعل به اين ) بصير صباح: نويسنده " (عوالم شعر خوب" مقاله -٩
  ٠٠٠٢١ =http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?idآدرس

 :ً نوشته مطلقا بدون کم و کاست از اين وبسايت سرقت شده استآن

http://www.irib.ir/radio/adab/٢Sher/rozaneh/f١darmiyan.htm 

در سايت " زن در آئينه شعر فارسي دري: " نوشته جناب استاد جانباز نبرد بنام -١٠
 ٠٠٠٤٠=http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?idمشعل

از اين نوشته اکرم جودي نعمتي در وبسايت مرکز اطZعات و آمار زنان درج و سرقت شده است " زن در آئينه شعر فارسي" مقاله بنام اين
 آدرس

http://www.iranwomen.org/MAG/shora/١٢/١٢.htm  

  : دي سارق چند چھره نگاه کنني اتي حال به عکس و کارت ھوو

  
  

رادمfرد  + ی اسfکارايصfوف+ جانبfاز نبfرد +  صباح ريبص+ مستان + طن پور و + یشمشاد بغZو+ عبد= ھمدرد : ی پھلوی عکس ھانام
  استاد صباح= نبرد ھمگام  + یخجسته اسکار + ی چیدوش

  
  

 ٢٠/٣/٢٠١٣پايان  شھرگوتنبرگ سويدن 
  

 


