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کانديد اکادميسين سيستانی

مقدمۀ »تاريخ سلطنت پشتونھا درھند

«

انگيزۀ نگارش اين کتاب)که در ٧فصل و ٣٥٠صفحه به روز  ٢١مارچ يعنی روز نورز ١٣٩٢ش پايان يافت
و درپورتال افغان جرمن آنالين گذاشته شد (،مقاله ايست ازکسی بنام »سنگ شکن" تحت عنوان»پاکستان ،پشتونھا
وطالبان« که درماه فبروری ، ٢٠٠٤در سايت آريائی به نشررسيده بود.دراين »اتھامنامه« اوالً به تاريخ پشتونھا
توھين شده بود ،وثانيا سعی بعمل آمده بود تا جمعيت پشتونھای افغانستان را بدون نشان دادن کدام ماخذ قابل باور ،در
سطح يک اقليت ناچيز وانمود کند .به سخن ديگر،سنگ شکن ،تعدادجمعيت پشتونھای دوطرف خط ديورند را براساس
برآورد وزارت داخله پاکستان از  ٣۵تا  ٣٨ميليون نفر برشمرده واز جمله  ٢۶ميليون آنرا مسکون در صوبه سرحد،
 ٣تا  ۴ميليون را در صوبه بلوچستان ومابقی  ٧تا  ٨ميليون را پشتونھای افغانستان وانمود کرده بود وبعد نوشته بود :
" مثلثی که پشتونھا در آن زندگی می نمايد ھيچگاه کشو ر مستقل و يا تاريخ مستقلی ا ز خود نداشته ا ست " .
ھدف از کم زدن و کم نشان دادن نفوس پشتونھادر افغانستان چيست؟ »واک فونديشن« )اداره مطالعات ترکيب
قومى ـ زبانى افغانستان( که يک سروى دموگرافيک را از  ١٩٩١تا  ١٩٩٦درافغانستان به بودجه سازمان ملل متحد
تکميل کرده و نتايج کار آن در  ١٩٩٨ابتدا به پشتو و در  ١٩٩٩به زبان انگليسى به چاپ رسيده است ( در گزارش
مختصر رئيس اين اداره آقاى محمدانعام واک  ،نفوس مجموعى کشور  ٣٠ميليون برآورد شده و از اين جمله نفوس
پشتونھا ٠٠٠ر٨٢٢ر ١٨ميليون نفر وبقيه ساير اقوام و طوايف افغانستان را در بر ميگيرد ).ديده شود :مجله دعوت ،
شماره  ١٤٤ص (٤٣در ھمين گزارش مختصر تعداد پشتونھاى پاکستان درپنج ايالت آن کشور٧١٠ ٠٠٠ر ٣٠ميليون
نفرضبط شده است.
من در جواب »سنگ شکن« که بعدتر ھويتش افشا ميگردد ،در رابطه به اين تحريف تاريخی وی» مثلثی که
پشتونھا در آن زندگی می نمايد ھيچگاه کشو ر مستقل و يا تاريخ مستقلی ا ز خود نداشته ا ست  «.نوشتم که سنگ
شکن خواب ھای را تعبير م يکند که ھيچ آدم خواب برده ای اگر از سواد اندکی برخوردار باشد ،آنرا باور نميکند.
مگر ميرويس خان ھوتکی يک پشتون نبود که سه صد سال قبل بدون حمايت شمال وجنوب از ھمين »مثلث
قبايل« برضد سلطۀ صفوي ان ايران قيام کرد ودولت مستقل ملی را درقندھار بنياد نھاد)١٧٠٩م( که آن دولت برای مدت
سی سال از قندھار تا اصفھان گسترده بود.آيا احمدشاه درانی متعلق به ھمين قبايل پشتون نبود که درسال ١٧۴٧
ميالدی دولت مستقل افغانستان را بنياد نھاد که دامنه آن از مرزھای خراسان تادھلی واز آمودريا تا بحيره عمان
گسترده بود .وآيا ھمين کشورموجوده افغانستان ميراث گرانبھای شمشير و تدبر و سياست احمدشاه بابا و ميرويس
نيکه نيست؟ موضعگيری خصمانه وسبک سرانۀ آقای سنگ شکن در برابر يک قوم سرنوشت ساز ،انسان را وادار
ميسازد تاجواب بالمثلی به وی داده بگوئيم که اگر اين کشور را پشتونھا نساخته اند و ميراث شمشير وخونھای ريخته
شده آنھا در رکاب رھبران شان نيست ،پس بگوئيد آيا مزد شمشير قوم و قبيله تواست؟
از زمان ظھورافغانستان تا ھمين امروز ،برای دفاع از تماميت ارضی وحاکميت ملی اين سرزمين پشتونھا در
پيشاپيش ساير اقوام س ينه خود را ھمواره سپرکرده و بيشتر از ھرقوم ديگری خود را فدا کرده اند تا جلو وطن فروشان
معلوم الحالی را بگيرند که گاھی خواب تاجکستان بزرگ را وزمانی خواب ازبکستان يزرگ يا فارس بزرگ رامی
ديدند.تا کنون ھيچ نويسندۀ آگاه ووطندوستی به سخافت »سنگ شکن« برای کوبيدن يک قوم آنھم پشتون در مورد اقوام
ديگراز چنين بی حيائی کارنگرفته است .سنگ شکن بايد بداندکه مردم ميتوانند نيات شوم کسانی را آگاھانه يک قوم
نامدار وتاريخی وپرشھامت را زيرکانه تخريب مينمايند ،درک کنند وبه موقع جواب دندان شکنی به آنھا بدھند.
سنگ شکن از "مثلث پشتونھا" نام برده ،ولی توضيح نداده که منظور شان از اين مثلث  ،کدام سرزمينھا ست ؟
وايا ميتوان بستر بودوباش پشتونھا را يک مثلث ناميد يا يک چھارضلعی يا شبيه آن؟
واقعيت اينست که پشتونھا درچوکات يک مثلث بود وباش ندارند و در ھردوی سوی خط ديورند يعنی درتمام
اياالت پاکستان و سراسر افغانستان پراکنده اند .بنابر تحقيقات واک فونديشن ،پشتونھای افغانستان درساحۀ ۶۵١ /۶۴٩
کيلومتر مربع پراکنده اند که  ٪ ٣٢آنھا ) درحدود  ١۵ميليون درجنوب ھندوکش و ٨درصد پشتونھا) يعنی حدود ۴

ميليون نفر(درشمال ھندوکش بودوباش دارند و درجنوب خط ديورند ٪ ۶٠پشتونھا ) الاقل  ٣٠ميليون نفر( از اتک تا
خط ديورند درساحه  ٢۵٠ھزار کيلومتر مربع پراکنده اند که بطورمجموعی نفوس پشتونھا در دوسوی خط ديورندبه
پنجاه ميليون ميرسد .واين رقم بزرگترين گروپ قومی رادر منطقه تشکيل ميدھد ).ديده شود:مجله صلح وافغانستان
امروز ،چاپ آلمان،مقاله افغانستان ،فيدراليزم ....صص (١٣٢ -١٢۴
آقای سنگ شکن وقتی جواب محکم واستوار مرا در سايت آريائی ديد ،دوباره ضمن يک دشنام نامه باعذر بدتر
از گناه اتھامنامه خود را چنين اصالح نمود »:مثلثی که پشتونھا)البته پشتونھای پاکستان( در آن زندگی می نمايد
ھيچگاه کشور مستقل و يا تاريخ مستقلی از خود ندا شته است ".آقای سنگ شکن نميداند که دولت ھای لودی وسوری
در قرون پانزدھم وشانزدھم ميالدی يعنی قبل وبعد از سلطنت بابريان درھند ،بخش مھم تاريخ پشتونھا را در جنوب
خط ديورند ميسازد.
درپشتو ضرب المثلی است که ميگويند» :اوبه په دانگ سره نه بيليژی!« ) يعنی آب با سوته از ھم جدا
نميشود( پشتونھای مسکون در ھردوی سوی خط د يورند ،ھم از لحاظ اصالت ريشه يی وعرق وزبان ورسوم وآداب ،
دارای منشاء مشترک وفرھنگ مشترک و تاريخ مشترک اند وھيچکس نميتواند آنھا را به نام پشتونھای اينطرف خط
ديورند وآنطرف خط ديورند از ھم جدا کند .و يا آنھا را از افتخارات مشترک تاريخی شان محروم سازد و بدين وسيله
درميان آنھا تفرقه ايجاد کند .رھبران احزاب سياسی ومورخين پشتون مسکون در آنسوی خط ديورند به افغانيت
خودھمان قدرمی بالند که يک افغان ننگرھاری ويا قندھاری وياھراتی به آن می بالد.
بنابرين اينگونه تقسيم بنديھا تراوش ذھن ھای بيمار وران ھای اشفته وآغشته به ويروس تفرقه اندازيھای قومی
درافغانستان است که مردم به اھداف وماھيت آن پی برده اند وفريب ھيچ ترفند ودروغی را نميخورند.
از آن تاريخ ببعد من درصدد آن برآمدم تا ھرجا نقش پای نخبه گان پشتون را درتاريخ بيابم ياد داشت نمايم و
درج صفحات تاريخ اين قوم نمايم .خوشبختانه بزودی موفق شدم تا مطالب مھمی در باره ظھور سلطنت ھای لودی
وسور ی در ھند وديگر جنبش ھای سياسی اين قوم دلير وجانباز برضد استبداد وستم ملی سالطين مغولی ھند گرد آورم
واز طريق رسانه ھای جمعی انترنتی ورسانه ھای مکتوبی بدست نشر بسپارم .اينک اکنون حاصل ھمان تالش ھايم را
ميخواھم در يک اثر مستقل به خوانندگان وعالقمندان تاريخ دولتمداری وسلطنت پشتونھا در ھند تقديم نمايم .باور دارم
که مندرجات اين کتاب برای جوانان افغان ،بخصوص فرزندان اقوام پشتون خالی از دلچسپی نخواھد بود وآنھا را قادر
خواھد ساخت تا از تاريخ ومفاخر تاريخی بزرگان تاريخ ساز خويش در برابرياوه گويان ی چون سنگ شکن دفاع
خواھند کرد.

واما در بارۀ سنگ شکن)استاد صباح(:
من و مسئول سايت آريائی در شھرگوتنبرگ سويدن زندگی ميکنيم  ،باری از او پرسيدم که اين سنگ شکن
کيست که با نام مستعار مقاله ھای ديگران را دزدی کرده بشما ميفرستد واعتبار سايت شما را خراب ميکند؟ جواب داد:
» منبعد از او ھيچ نوشته ای را نشر نخواھم کرد وعالوه کرد که سنگ شکن ھمان آقای استاد صباح است وعضو
حزب دموکراتيک خلق بود  .وچون مدتی را درخاد خدمت ميکرده از افشای نام خود درپای مقاالت سياسی خوداری
مي کرد ومن براساس سفارش پنجشيری صاحب)دستگير پنجشيری( نام مستعار او را قبول کرده بودم.او اکنون با سايت
مشعل ھمکاری دارد«.
يکی از شاکيان از دست استاد صباح ،آقای کاوه آھنگر است که به ارتباط دستبردھای وی درسايت آريائی
نوشت» :چندی قبل نظرات ھموطنان و جھانيان را در مورد انتخابات رياست جمھوری در افغانستان به منزل ًه رويداد
سر نوشت ساز در حي ات جامع ًه ما ،در سايت ھای انترنت مرور می کردم .چشمم به عنوان پر جاذب ًه "اوراق تاريخ در
مورد انتخابات ما چه ثبت خواھد کرد؟" افتاد که در ذيل آن مضمونی طوالنی به نشر رسيده بود .ھر چند عنوان
ھوايی از غيب گويی سياسی وتاريخی داشت ،اما جالب بود .به مطالع ًه مضمون نشر شده که در کنار آن اسم "استاد
صباح" به عنوان نويسند ًه آن تحرير يافته بود ،آغاز نمودم .بعد از خوانش اولين پاراگراف وبا دخول در پاراگراف دوم
 ،متوجه شدم که مطلب را جای ديگری قبال خوانده ام .سايت ھايی را که در مورد قضايا ورويداد ھای افغانستان چيز
ھايی می نويسند ،باز خوانی نمودم ومضمون را زير عنوان " ائتالف بی ائتالف" در سايت ھمشھری ديپلوماتيک
شمار ًه  ٢٥مھر  -١٣٨٣اکتوبر  ٢٠٠٤در يافتم ،که نويسند ًه اولی و واقعی آن شخصی به نام "داکتر مھدی ظواھری"
می باشد.

خوانند گان محترم سايت آريايی مقال ًه داکتر "مھدی ظواھری"را در  www.hamshahri.orgديپلوماتيک -
آرشيف  ٨٣شمارۀ  ٢٥مھر– اکتوبر  ٢٠٠٤زير عنوان "ائتالف بی ائتالف" ونتيج ًه کار آقای صباح را در آرشيف
آريايی بخش انتخابات زير عنوان " اوراق تاريخ در مورد انتخابات ما چه ثبت خواھد کرد ؟ " مالحظه فرمايند" .
سپس آقای کاوه می افزايد:استاد صباح نمايندۀ روشنفکران افغانستان» ،داکترتاريخ واستاد علوم سياسی« به
رويت نامه ھا و بيوگرافی منتشره شان در سايت مشعل،کسی که ھيچگاه اسم شانرا بدون ذکر پيشوند »استاد« مذکور
نمی فرمايد ولحظه ای کتاب از دست شان کناره نيست ،برويت فوتوی شان با تمام اين اوصاف چگونه »دستبرد« به
حقوق معنوی غير را پيشه خود ساخته اند؟ چگونه پذيرفته اند که ديگران به اصطالح دود چراغ بخورند،
بخوانند،بيندوزند،اما»استاد« با اجرای دو عمليۀ کوچک)کاپی – پيوند( در طی چند ثانيه آن ھمه زحمات را به خود
نسبت دھند؟ دستبرد به حقوق معنوی ديگران مانند ديگرجرايم چون :سرقت،اختالس ،چپاول،غدر وفريب کاری جرم
است ومستوجب مجازات ،ھرچند ميزان مجازات آنھا متفاوتند ،اما ماھيت ھمۀ آن اعمال يکی است ،يعنی جرم
!تعدادديگری ازمضامين منتشرۀ اسمی استاد صباح -سنگ شکن -محصول ھمين نوع دستبرد وپيوند ناسالم اعضاست
که عجالتا ً از ذکر آن به علت طوالت کالم خود داری گرديد )«.سايت آر يائی ١٧،جنوری (٢٠٠٥
اما کسی که طشت رسوائی اقای سنگ شکن )استاد صباح( را از بام بزيرانداخت،و زيرعنوان »دزد فرھنگي
با پشتاره بي ننگي«  ٢٣مورد سرقت ھای ادبی انترنتی "صباح" را با نام ھای مستعار ديگرش در لينک ذيل
 /ejtemai/shewan.html٥http://www.ariaye.com/dariنشان داد،آقای شکر lشيون ،نويسنده وشاعر
شيوا بيان افغان مقيم پاريس است که ما برای جلوگيری از طوالت کالم در ذيل ھمين صفحه فقط ده مورد آن سرقت
ھا رابا عکس ونام ھای مستعار وی نشان خواھيم داد تا درس عبرتی باشد برای ديگرسارقين ادبی وفرھنگی ونيز
برای خود سنگ شکن)استاد صباح((١).
___________________________
-١مقاله افشاگرانه آقای شکر= شـيون تحت عنوان»دزد فرھنگي با پشتاره بي ننگي« درسايت آريائی چنين آغاز ميشود »:در
مقدمه قسمت اول اين بحث نوشته بودم که تنھا عنوان و فھرستي که در ذيل آمده  ،به وضاحت نشان مي دھد که يک شخص معلوم الحال )و
نه مجھول الھويه( به نامھاي مستعار :جانباز نبرد ،زيميرو اسکاري ،صوفيا اسکاري ،وطن پور ،دوشي چي ،نبرد ھمگام ،بصير صباح و
شمشاد چگونه سايت افغان جرمن را به » گدام اموال مسروقه« خويش مبدل ساخته است.
در قسمت حاضر مي خواھم خاطر نشان سازم که اين تنھا سايت "افغان جرمن" نيست که ]مقاالت["مسروقه" ]درآن نشر[شده است  ،بلکه
سارق چند چھره متذکره به چند سايت ديگر نيز عين حقه را زده است .در قسمت سوم و پاياني اين افشاگري ھويت اين "سارق چند چھره"
و "دزد با پشتاره" را دو قطعه عکس اش روشن خواھم ساخت.
و اينک ادامه افشا گري ھا با نشان دادن اموال مسروقه و جاھايي که از آن سرقت صورت گرفته است:
 ١ـ مقاله دزدي ـ ميراث گرانبھاي گذشتگان چراغي است بر آيندگان  ،بخش بيست و پنجم و بيست و ششم )نويسنده :زيميرو اسکاري( ـ
در  ٢۶قسمت ـ سايتھاي گفتمان و اصالت
مقاله اصلي ـ  http://iran.blogme.comسخنان بزرگان و حکيمان ـ صفحه نخست تا صفحه پانزدھم ـ سخنان بزرگان بھمراه
عکسھاي بسيار زيبا ـ تصوير و سخن بزرگان .
 ٢ـ مقاله دزدي ـ ھنر در روند تاريخ چگونه شکل گرفت ؟ ،قسمت اول )نگارنده :زيميرو اسکاري( ـ سايت گفتمان .
مقاله اصلي ـ
٤٧٤&ov=١.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=٢http://www
 ٣ـ مقاله دزدي ـ ملت در مصيبت ،دولت در غفلت و ائتالف در بربريت )نويسنده :نبرد اسکاري( ـ گفتمان  /افغان  -جرمن
مقاله اصلي :
zidabadi.htm٨٤١٢٠٩)/٢(٩.١٢-٨٤/١http://www.jebhemelli.info/Didgah
 ٤ـ مقاله دزدي ـ آيا کرزي مي تواند جلو مداخله پاکستان در افغانستان را بگيرد ؟ ،قسمت دوم ) نوشته  :زيميرو اسکاري( ـ گفتمان /
افغان جرمن ) در  ٢قسمت (
مقاله اصلي ـ ايران امروز  -جواد طالعي  /شھروند ـ نتايج سقوط احتمالي دولت ائتالفي در پاکستانhttp://world.iran-
/١٦٠٧٩emrooz.net/index.php?/world/print/
 ٥ـ مقاله دزدي ـ فرھنگ ادبيات ،آزادي بيان و کرامت انساني چيست؟ ،قسمت ششم )نگارنده :زيميرو اسکاري( ـ گفتمان  /در  ۶قسمت
مقاله اصلي  :آفتاب ايران
.php١_democrat_p١٢٠١٣٣٨٧٧٦c١http://www.aftab.ir/articles/politics/political_science/c
 ٦ـ مقاله دزدي ـ سرمايه ھاي زندگي )نويسنده :خجسته زيميرو اسکاري( ـ گفتمان  /افغان  -جرمن مقاله اصلي ـ محمود کوير ـ پرسشنامه
خسرواني
=٨http://www.mahmoodkavir.com/persian/index.php?option=content&task=blogsection&id

در

باب

شعر"

)نويسنده:

خجسته زيميرو اسکاري(:

 -٧مقاله در وبسايت مشعل تحت عنوان "گفتني ھايي
.php٠٢٠http://www.mashal.org/side/shehr/shehr
تمامي متن مطلب سرقت شده است از اين آدرس:
darmiyan.htm١Sher/rozaneh/f٢http://www.irib.ir/radio/adab/
 -٨مقاله تحت عنوان "فروغ فرخزاد ستاره درخشان شعروادب!" )نويسنده :خجسته اسکاري( که در وبسايت مشعل به اين آدرس نشر شده
است:
=٠٠٠٠٩http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?id
اين نوشته توسط خانم دكتر روح انگيز كراچي در وبسايت زنان نشر شده است:
.html٠٠٠٢٨٤http://www.zanan.co.ir/literature/
 -٩مقاله "عوالم شعر خوب" ) نويسنده  :بصير صباح( نشر شده در وبسايت مشعل به اين
آدرس=٠٠٠٢١ http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?id
آن نوشته مطلقا ً بدون کم و کاست از اين وبسايت سرقت شده است:
darmiyan.htm١Sher/rozaneh/f٢http://www.irib.ir/radio/adab/
 -١٠نوشته جناب استاد جانباز نبرد بنام " :زن در آئينه شعر فارسي دري" در سايت
مشعل=٠٠٠٤٠http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?id
اين مقاله بنام "زن در آئينه شعر فارسي" نوشته اکرم جودي نعمتي در وبسايت مرکز اطالعات و آمار زنان درج و سرقت شده است از اين
آدرس
.htm١٢/١٢http://www.iranwomen.org/MAG/shora/
و حال به عکس و کارت ھو يت اين سارق چند چھره نگاه کنيد:

نام ھای پھلوی عکس :عبد= ھمدرد  +شمشاد بغالوی  +وطن پور  +مستان  +بصير صباح  +جانبfاز نبfرد  +صfوف يا اسfکاری  +رادمfرد
دوشی چی  +خجسته اسکاری  +نبرد ھمگام = استاد صباح

پايان شھرگوتنبرگ سويدن ٢٠١٣/٣/٢٠

