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  ١٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می ن
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ۵/٢                                                                                       کانديد اکادميسين سيستانی  

   

  تونستانښپکتاب نگاھی بر 

  
  ژواکپعبدالرحمن مرحوم اثر 

  

  

 لطف يک نسخه از روی يشپ ،دوھفتهآقای داکتر سيد خليل � ھاشميان
،اثرنويسنده وسياستمدار »تونستانښپ « يا»پختونستان«ذيقيمت از ترجمه کتاب 

نامدار افغانستان، مرحوم عبدالرحمن پژواک را برای من از امريکا فرستادند تا 
   .ضمن بھره مندی از محتوای کتاب، چند سطری ھم به نام تقريظ برآن بنگارم

 پيش از ھمه شايسته وبجا ميدانم تا از زحمات وت�ش ھای فرھنگی
. خستگی ناپذير آقای داکتر ھاشميان  با حرمت فراوان قدر دانی وتشکر نمايم

خبردارم که جناب استاد ھاشميان درسال ھای اخير، از ناحيه زانوھا ومفاصل 
پاھا دچار درد شديد اند ،ولی با وجود دردھای طاقت فرسا، بازھم دست 

 در مورد سوابق ، ٢٠١٣ تا ٢٠١١ال ازکارھای فرھنگی برنداشته است و ازس
تاريخی پشتونستان وخط ديورند،دو کتاب بسيار ارزشمند تأليف ويا ترجمه کرده 

   اشپژواک در آخرين روزھای زندگیاين درحالی است که پيوسته در بحث ھای زبان وادبيات در انترنت نيز . اند

  

ان را نيز بشکل يک بولتن خبری تھيه شرکت کرده ومقاLت جامع ومفيدی ارائه ميدھند ومجلۀ آئينۀ افغانستفعاLنه  
يک باربه ادرس تعداد کثيری از افغانھا درامريکا واروپا ارسال ميکند،بنابرين جا دارد تا بخاطراين ھمه کار ماه وھر 

  .وزحمات فرھنگی به ايشان آرزوی صحت وتوفبق مزيد نمايم

  عرض کنم؟ چه ، مرحوم پژواک،)پشتونستان(»پختونستان«واما در مورد مؤلف کتاب

مرحوم پژواک،يکی از نيک نام ترين شخصيت ھای سياسی، فرھنگی واجتماعی افغانستان در قرن بيستم 
 با وقارافغان بود او مردی به کمال رسيده ودارای مناعت نفس و. نداريمکشورسراغاست، که نظيرش را تا کنون در

يل ، در مجامع دپلوماتيک  به عنوان که بيشترين بخش عمرش را در کسوت يک سياستمدار ورزيده وبی بد
فرامنطقه ئی وظايفش را با کمال  فصل منازعات منطقه ئی و سفيرکبير ونماينده فوق العاده افغانستان درحل و

دبيات ازبان و در عين حال او در مسايل فرھنگی وتسلط بر .وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده است صداقت و
 داستان نويسی از سرآمدان روزگار نيز درسرودن شعر  و  در ھرسه زبان وانگليسی  ونگاشتن دری وپشتو و

  .خويش يود

در آن بيت ذيل کافی است تا او را بحيث يک  مردان پاروپاميزاد او يک شھکار منظوم است وچکامۀ
  :عنصروطن پرست بشناسيم

  م نکند مست می پرستان را          چنانکه ذرۀ خاکی وطن پرستان راـزار خــھ

  کسی را Lيق مدح وستايش شعرخود : گويند پژواک دست پادشاه را نمی بوسيد وبه ھيچ زعيمی سرخم نميکردوميگفت

 : نمی بيند

  در آرزوی يکـــی رھنـــمــای پــاک نھـاد          نھـادم عـــمر و نــشد آرزوی مـن تا ســر

  گـــر زير پــای يک رھــبرکه ھرچه کرسی وعرشست برزمين بنھم         يکی به فـــرق د

  گذشت عــــمر من انـــدر سراغ ممــدوحی         که باشد اين ھمه اعــزاز ومدح را درخور

  ...چگــونه طبع گــــــھر بار من شــود زايا          نـــزاد مادر ميھـن چو يک خجسته پسر

  و پـسر" زوی"يا خطابنگفته شــه را کس        نکـرده شـه برعا"بابا"دو قرن بيش که 

  چسان چکامه بـــرون آورم زژرف خــيال        چسان قصـــيده سرايم چــوشاعران دگـــر؟
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  نگـــويدا کــه سخن نــو بيافــرين و بــيار        ز خـــاک خــويــش اگــرفــرخی برارد سـر

  "ـن شد حـديث اسکندرفــسانه گشت و کھـ"        :ـود افسانه ايست گـرگـويندـدرين ديار خ

  ون         حــديث تــازه تـوان کرد کس در آن کشور؟ـزمان چـــو نـو نشود،مــرد نونيايد،چ

ِبرب کعبه که کس درخور ستايش نيست          وگــرنه نيست به طبع چون من ستايشگـر ِ  

  خطاب به مجسمۀ آزادی در نيويارک گويد

  تر آزادی ـرا ديدم ای دخــ   تا روی ت   صد باديه ببريدم صد بحرنورديدم    

  ر آزادیـر گـو پيغامی ای گـ  دارم بت  از کشور گمنامی از مردم ناکامی     

  برھنه سر از چادر آزادی     مخلوع و آن کشور داريم يکی مادر  نيز درما 

    با طاق ظفر شاديم، گوئيم که آزاديم  حرفيست که آزاديم،مابندۀ بيداديم     

  يست که بنھاديم برسردر آزادینام

  )م١٩٥٤نيويارک،برگريزان (

برای نشان دادن قدرت سخنوری مرحوم پژواک در شعرچند بيت از قصيده ای که بمناسبت تجاوز قشون سرخ 
سروده، اينجا بازتاب می يابد تا ديده شود که وی تا چه حد در شعر دسترسی داشته و از تجاوزشوروی برکشورچقدر 

  : می برده است ورنجمتأثر

  قشون سرخ
  قسم بماه کــه از شام تـيره تــيره تــرم         قسم به مھــرکه از ھــور روز بی خـبرم

  قسم به ديــدۀ بــيدار کـــوکب ســحـری         کــه شام تا به سحرگه، ستاره می شمرم

  ستــارۀ سحـــرمنه روز ديده گشايم نه شب بچشـم بلند         خـجــل ز اخـــتر شام و 

  قسم به آدم وحـوا که بيگنه به بھــشت         زحـادثـــات زميــن و زمـــانــه رنجـــبرم

  قسم بکعبه که چون من کسی سراغنداد        کــبوتری کــــه شود صيد در فضای حرم

  پرمشکسته بال و پـرم آنچنان که گـر داؤد         زبـــورخــواند ،از شاخ به سوی او ن

  نيايدم به چشم نورديده چـون  يعــقوب         اگـــــرسپــيد کــنم چــشم  و پـيرھن بدرم

  ُدرانتـــظار اميدی که مـــرد،می سـوزم         از آتـشی که فتـــادست در دو چــشم ترم

.....  

  رمشنا بسـاحل امن است وعافيت از سيل         بــدستـياری مــرگ گـرازيــن جھان گذ

  زبندگی بخــودم ننگ بود قــيــد حيات          کنـــون غــXم اسيری و بــنــده ای دگرم

  

 از قلم ايشان که پنجاه شصت  رابيا وپتی و رودا به وزال و دختر کوچی وغيره: در نثرنويسی نيز داستان ھای

  .ی آينداز شھکارھای نثر دری افغانستان به حساب مسال قبل نوشته شده اند،تا ھنوز

اين کتاب  سخنی نغز . تاريخ سيستان، مثل تاريخ بيھقی از متون کھن تاريخی وادبی کشور ما به حساب می آيد
رودکی،در مدح » مادرمی«وپرمغزی دارد از زبان بزرگان در بار نصربن احمدسامانی که درپايان شنيدن قصيدۀ 

اندراو ھرچه مديح گوئی مقصرباشی که مردی  «:د، ھمه به يک زبان گفتنابوجعفراحمد پادشاه خردمند سيستان
اکنون منھم ھرچه در بارۀ خرد ودانش سياسی وشخصيت ادبی وفرھنگی واجتماعی وفلسفی مرحوم  »١.تمامست

ی پژواک بگويم، خود را مقصر ميدانم ،زيرا که در زندگی ھرگزاين سعادت را نداشتم که آن شخصيت ممتازفرھنگ
  .مماين کسب فيض شاناز محضر وات کنم وسياسی را از نزديک م�ق

 که با ايشان  ھم ھمکار نزديک بوده اند وھم به اصط�ح وطندار گفته جناب داکترصاحب سيدخليل � ھاشميان
ميشدند، در پايان ترجمه کتاب، شرحی  مفصل ومفيدی در بارۀ عقايد وجھان بينی مرحوم پژواک  ونظريات دوستان 

  .را ضميمه کرده اند که از ھرلحاظ خواندن آن برای جوانان آموزنده استواخ�صمندان آن مرحومی 

از نظرشکل، فقط يگانه نقيصه ايکه دراين بخش به نظرم رسيد، اقتباس اشعار مرحوم پژواک به شکل نثر 
روش معمول ثبت اشعار درکتابھا آنست که وسط ھر دو مصرع مقداری سفيدی گذاشته ميشود تا شعراز نثر . است

                                            
١
  ٣٢٤ص تاريخ سيستان،- 
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شيمان اين روش را شود، ولی ندانستم که چرا آقای ھاق شود ودر کتاب ھای چاپی شعرا نيز ھمين روش رعايت ميفر
  .ًدرنظرنگرفته اند وميان مصراعھا با گذاشتن چند ع�مت جمع ، به زيبائی  شعر شک� صدمه رسانده اند

ياد داشتھای مترجم   ھا وھمراه با تبصره)  صفحه١٢٣(بخش ١٢ سانتی در ٢٩در٢١کتاب با قطع بزرگ 
  . صفحه ميشود١٥٨ صفحه ئی در معرفی شخصيت مرحوم پژواک نوشته شده که بالغ بر٢٥بايک ضميمه 

  

  واما پختونستان مورد بحث ما، چی وکدام مناطق را در برميگيرد ؟ 
  پشاور ،مناطق قبايلی آن سوی خط ديورند، از بلوچستان تا ديره جات  و  وزيرستان ومجموع پشتونستان،

،ملکند وکوھستان وغيره ړتيراه، دير، بونير، بنو،خيبر،کوھات،  باجور، چترال، گومل، بوLن،وانه، دو سوات،
 که بر اثر توطئه ھا وفشارھای سياسی ونظامی انگليس براميرعبدالرحمن خان، قبايلی را در برميگيردسرزمين ھای 

در سالھای پس از جنگ و. ان جدا وبه ھند برتانوی تعلق گرفت از پيکرافغانست١٨٩٣توسط  معاھده ديورند در سال 
مورد ادعای افغانستان » پشتونستان«عنوان ه باين مناطق ، ١٩٤٧جھانی دوم و بطور خاص بعد از ايجاد پاکستان در 

  .با پاکستان واقع گرديد

تان مناطق قبايلی امير عبدالرحمن خان، در تاج التواريخ ونيز درنامه ھای خود عنوانی ويسرای ھندوس
) نورستان(ُوبلند خيل و کرم و افريدی و باجور و سوات و بُونير ودير و چپ�س و چترال تا درۀ کافرستان وزيرستان 

د که حاضر به اطاعت ميباشمردمان ياغی وسرکشی  مناطق سکونتګاه عنی که آني .ياد کرده است" ياغيستان"را بنام 
  .  از ھيچ حکومتی نيستند

 قبايل سلحشور وجنگجو وشجاعی بود وباش دارند که به "ياغيستان"ای تنگ وصعب العبور کھساراندره ھدر
. آزادی وخود مختاری خود سخت ع�قمند اند وبه ھيچ صورتی حاضر نميگردند ازقدرت ھای  بيگانه اطاعت کنند

وخراج به دولت ھای افغانستان  وقلت زمين ھای زراعتی اغلب از پرداخت ماليات بلنداينان به علت وجود کوه ھای 
سرباز ميزدند وخود از کاروانھای تجارتی ايکه از ھند از طريق پشاور وخيبر به کابل  ويا برعکس رفت وآمد 

امير عبدالرحمن خان درمکاتبات خود با . امرار حيات ميکردندًقسما ميکردند، باج ميگرفتند و با ھمين باج گرفتن ھا 
ناميده وادعا ميکرد که آنھا از نظر دين وتبار وزبان "  ياغيستان" گان اين مناطق را حکومت ھند برتانوی باشند

وقوميت به افغانستان تعلق دارند، اگرچه از دولت افغانستان اطاعت چندانی ندارند و دولت افغانستان ھم از وجود آنھا 
  . کدام منفعتی بدست نمی آورد

حفاظتی ھند برتانوی  بند ايجاد  دومين کمراطق قبايلی مذکور،اما ھدف انگليس از تحت سيطره در آوردن من
کمربند حفاظتی اولی بين متصرفات روسيه وھند برتانوی  کشور افغانستان بود که در . درمقابل روسيۀ تزاری بود

ی صورت حملۀ روسيه به قصد تسخيرھند برتانوی ميتوانست دشمن متجاوز را تا مدتھای زيادی زمين گير کند و برا
  . انگليس فرصت فراھم آورد تا برای مقابله با روسيه شرايط بھتر ودست باLتری داشته باشد

ضرورت داشتند تا از آن " ياغيستان"برای حفظ ھندوستان از خطر حملۀ روسھا، به مناطق قبايلی انگليس ھا 
  . برافغانستان تجاوز کردند١٩قرن دوبار دربحيث دژی تسخير ناپذيردر برابر روسھا استفاده کند وبرای اين مقصود ، 

با آنکه در ھردو تجاوز خود، انگليسھا سرانجام براثر مقاومت وجانبازی مردم افغانستان مجبور به ترک اين 
  . زدند که درد آن تا امروز بشدت احساس ميگرددافغانستان پسلگدی مھلکی برپيکرکشور شدند، اما در ھردو مرتبه 

م سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع قبل از رسيدن به تخت سلطنت کابل ،  تماآن بودکه پسلگدی اول،
 وغيره  سندکشمير، پشاور، وديره جات بشمول: به سيکھا واگذار شده بود، مانند١٨٣٨بموجب معاھده اتحادمثلث در 

سيبی، دارو  :  ھايی چونسرزمين، دومپس لگدی در و. ددر آمبرای دايم از افغانستان جدا و درتصرف انگليس 
وچاگی ، کويته ، چمن ، پشين،کرم ، وزيرستان ، پارا چنار، سوات، باجور، بنير ، دير ، چپ�س ، چترال، باشگل و 

که با تحميل معاھدۀ جدا کرد وبه ھندبرتانوی داد  بر طبق معاھده تحميلی گندمک ١٨٧٩از پيکر افغانستان در را غيره 
  .خان برآن مھر تائيد زده شدبرامير عبدالرحمن ١٨٩٣ديورند در 

   يکی از محققان و پژوھشگران جوان افغان است،که در سالھای اخير مقاLت استوار و پرقوتی ،آقای رحمت آريا

  « ازترجمه ھای بسيارارزشمند وی ، مقاله ای است زيرعنوان. از وی در عرصۀ تاريخ و جامعه افغانستان خوانده ايم

واوضاع سياسی » بازی بزرگ«، که وحاوی نکات مھم تاريخی و تازه  در مورد »نيناميرعبدالرحمن خان، امير آھ

   :دراين مقالھآمده است.افغانستان درعھد اميرعبدالرحمن خان ميباشد

در غرب شروع،  را که بازی بزرگ غرض تسلط سياسی در بر ميگرفت، از کوه ھای پربرف قفقازاي هساح« 

طول . ترکستان چينی و تبت را در شرق احتوا مينمود آسيای ميانه، افغانستان،دشتھا، صحرا ھا و سلسله کوه ھای 
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 اين بازی بھر انداره ايکه ۀحبايد يادآورشد که سا. ميرسيد ١٠٠٠عرض آن به  و  کيلومتر٣٠٠٠مجموعی اين ساحه 

و ھند برتانوی را تشکيل ميانه، شرق ميانه  بزرگ بود ولی محراق آن افغانستان بود و افغانستان معبر تاريخی آسيايی

راه به  که روسيه تزاری شروع به باز نمودن ، ھنگامی١٩اين فعاليت ھا در اوايل قرن  البته قابل ذکر است تمام. ميداد
قفقازی، روسھا نگاه ھای حريصانه ای  با سرکوبی اقوام مسکون.  اتفاق افتادکرد،جانب جنوب و جنگ قفقاز آغاز

اراضی و توپوگرافی مشتمل بر صحرا ھای پھناور و سلسله کوه ھای بلند و  حاظ ساختمانبسوی شرق نمودند، که از ل

، ندن قرار داشتآخوقند در  ، بخارا وه دريا ھا و جلگه ھای سرسبز بوده که خان نشين ھای مسلمان خيو،رفب ر ازُپ

  ».صدا درآوردرا برای لندن و کلکته به  چنانچه پيشروی روسھا به سوی اين سرزمين ھا زنگ خطری

بعد از اثرات دو جنگ افغانھا با انگليس و نبود يک دولت . بنابرين افغانستان آنوقت از دو زاويه مورد تھديد بود

 خويش در واقع پادشاه بالقوه قۀمستحکم، کشور را به خان نشين ھای محلی چنان منقسم ساخته بود که ھر خان در منط

. اجرا در می آمدۀ اوامر و نواھی از طريق قدرت مطلق العنان وی به منصـ خود بود، تمام ۀو مطلق العنان منطق
 حرص ۀ آنوقت که سرانجام دراثر نبود دولت ھای مرکزی طعمۀدرست مثل خان نشين ھای کشورھای آسيای ميان

ته و افغانستان آنروز در حقيقت پارچه ھای کنفدريشن ھای قومی درھم شکس. امپراتوری در حال پيشرفت روس شدند

 لذا ، بود که به بسيار آسانی ميتوانست در محور دو قطب متضاد در حال پيشرفت و مترصد جذب شوده يیپارچه پارچ

 اين اجزا را ازطريق ريفرم و اعمال فشار با ھم متصل ۀکشور به زعيمی چون اميرعبدالرحمن خان نياز داشت تا ھم

   ٢ ".سازد

 رھبری کهبودند تا در افغانستان زعامتی بميان آيد  يگيرد، انگليسھا منتظرط مابتراکه به منافع انگليس  تا آنجا" 

ثر امير باk: قرار دھد  مرکزی يک دولت زعامت زير و آنراباشد پارچه شدهملت پارچه و وحدت آن قادر به انسجام 
حايل تن دولت  موقف و ب گذاشته کنترول انگليسۀ در حيطراانگليس ناگزير شد تا سياست خارجی کشورش شديد فشار 

توأم را  وطنش سال زعامت خويش با سعی و ت�ش فراوان توانست تا اساس مدرنيزه شدن ٢١موصوف طی . در دھد

با کنترول و گسترش حيطه قدرت شاھی خود در کشوری بنياد گذاری نمايد که مرز ھای آن به وسيله دو ابر قدرت 

�   در افغانستانوقت خود را صرف ايجاد يک دولت مدرن  مام انرژی واميرعبدالرحمن خان ت.  خط کشی شده بودًتحمي

  ٣."کرد

دارای اھميت فوق العاده برای اميرعبدالرحمن خان ) از ورای قلب پښتونھا( کشيدن خط سرحدی با ھندوستان 

رش ھيأت  وادار به پذيشديد اميرعبدالرحمن خان تحت فشار خيلی ١٨٩٣در سال . خط ديورند کشيده شدبنام بود که 
 شد تا خط سرحدی ميان ھند برتانوی و Sir Mortimer Durandھند برتانوی برھبری سر مارتيمر ديورند 

 خط سرحدی مذکور بين ھيأت ١٨٩٣قبل از پايان سال . دان در بين ساحات پښتون نشين مشخص گرد راافغانستان

اتی وجود دارد که آنرا به نام ساحات مسوؤليت  در رابطه با خط ديورند ع�يم و مشخص.برتانوی و امير پذيرفته شد

سياسی قلمداد کرده اند نه منحيت يک سرحد رسمی بين المللی، و به امير ھرگز اجازه کنترول ساحات مشخص چون 

  . گرفته بود گندمک در استي�ی انگليس قرار ۀداده نشد زيرا اين ساحات قبm در اثر معاھد) کرم و چترال(

ير دايمی و حقيقی توپوگرافی، ي و قصبات قومی گذشت ولی ھرگز قادر به تغء قراخط ديورند از قلب
اين خط نه اينکه اساس صلح و امنيت را در منطقه بجا نگذاشت . ديموگرافی و حتی ستراتيژی نظامی اين منطقه نشد

  .٤ ».نھادينه ساخترا  افغانستان و پاکستان ًابلکه اساس منازعات ميان دولتين افغانستان و ھند برتانوی و بعد

 کارميکرد، ١٩٥١ دردن سال قبل،ھنگامی که در سفارت افغانستان در لن٦٠ًمرحوم عبدالرحمن پژواک،تقريبا 

 سال بعد ٦٠رساله ای در بارۀ پشتونستان بزبان انگليسی نوشته بودکه اينک توسط داکتر سيدخليل o ھاشميان 

  .ازنشرش به دری ترجمه شده است

اک نام پشتونستان را بگونه ايکه درميان مردمان آنسوی خط تلفظ ميشود، بشکل پختونستان ضبط مرحوم پژو
  . تاريخ قوم پشتون ونقش شان درتاريخ  وسياست واقتصاد منطقه پرداخته است ازکرده وبعد به شرح مختصری

                                            
٢
  ٢٠١١رحمت آريا، اميرعبدالرحمنخان، امير آھنين، افغان جرمن آن�ين، فبروری - 

٣
  -    Afghanistan: Past and Present /Comprised of Afghanistan;p.در ٢٠٠٧اين اثر تحقيقی در سال ٢٠ 

 ) آريا.(aس انجلس امريکا نوشته شده است
٤
  ٢٠١١رحمت آريا، اميرعبدالرحمن خان، امير آھنين، افغان جرمن آن�ين، فبروری -  
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ف پشتون پرداخته واز مولف در بخش اول رساله، به معرفی مناطق قبايلی ودر بخش دوم به معرفی اقوام مختل
)  ٢٦ تا ١٤ صفحات ( انگليس  دورانمغل تاعھد بسترزيست و مبارزات شان در برابر مھاجمان بيگانه از 

  .بطورفشرده  يادکرده است

وھريک . قوم غلزی وقوم درانی:اقوام پشتون به دوقوم عمده تقسيم شده اند" :پژواکمرحوم  بنابر تحقيقات  
مھمترين قوم پختونستان غلزائيھا ميباشند، اما دوقوم بسيار وسيع  .وچکتر تقسيم شده استازاين دوقوم به شعبات ک

 که بدو(افريدی،وزيری: اقوام عمده ديگر پختون عبارتند از . پختون، مھمندھا وشورانی ھا به قبيلۀ درانی تعلق دارند
ريدی درناحيۀ تيرا ودرۀ خيبرزندگی از جمله اينھا،قوم اف. ويوسفزی) خيل ومسعود تقسيم شده است شعبه درويش

 اکثر -ار دارندُ وزيرستان نام دارد ودر وادی ای بين معبرھای کرم وگومل افغانستان قر، سرزمين قوم وزيری-ميکنند
مومندھا در بونير،دير، باجور زيست دارند وقوم شورانی در وادی ھای .ات زندگی ميکنندوسقوم يوسفزی در 

  ٥ .اقوام مھم ديگر پختون چمبانی وزيمخت ميباشند.ميکنندمجاورتخت سليمان زندگی 

تمام قلمرو پشتونھا  نقل قول ميکند که گفته است،  General Sir MacMunسرمکمون از زبان جنرال انگليسی پژواک
محسود مرتبط است به وزير،وزير با زيمخت، زيمخت با ورکزی، ورکزی با "  :يک واحد غير قابل تقسيم می باشد

، افريدی با مومند، مومند با اقوام باجور،باجور بادير، دير باصوات،صوات با بابنير، بنير بادرۀ سند، ودرۀ یدافري
  " ٦ .کوه سياه سند با

 در جواب آنھای که معتقد اند پشتونستان از لحاظ اقتصادی ومنابع طبيعی  فقيراست ونميتواند به حيث پژواک
کسانی که معتقد اند پختونستان ازنظراقتصادی بحيث يک کشور :" د ميگويد يک کشورمستقل به پای خود ايستاده شو

پختونھا مستشعراند که ھنگامی که موانع به مقابل  .ًمستقل به پای خود ايستاده شده نميتواند، کامX بخطا رفته اند
 آنھا ميتوانند -  است درحالی که تمام انرجی شان درگذشته دراين راه صرف شده-آزادی واستقXل شان برداشته شود

  " ٧ .يک زندگی مرفه برای خود در وطن خود تأمين نمايند

از نقطه نظر اقتصادی درمی يابيم که پختونستان از جانب غرب به دريای سند :" مرحوم پژواک، می افزايد
 مناطق محاط ميباشد وسواحل اين دريا از سرحدات کشميرگرفته تا بحيرۀ عرب ھميشه بحيث يکی ازحاصلخيزترين

آرين را ھزاران سال قبل از مي�د،ازکناره  ھمين علت حاصلخيزی اين منطقه بود که نژاد. جھان شناخته شده است
بخود جلب کرد واينھا از طريق افغانستان بسواحل دريای سند مھاجرت  )باختر(ھای آمودريا ومدنيت بلخ وباکتريا

بعضی نقاط اين سرزمين، . يم قاره ھندوستان را تشکيل ميدھدواين سواحل سرحد طبيعی بين آسيای مرکزی ون. کردند
زمين . مثل درۀ پشاور، که از قديم اLيام محل زيست پختونھا بوده حاصلخيزترين نقاط قاره آسيا شناخته شده است
ای زرع پربار و آب وھوای اين منطقه که بين سلسله کوه ھای افغانستان وجلگۀ وسيع ھندوستان قراردارد، نه تنھا بر

وتوليد انواع نباتات منطقه حاره وغير حاره مساعد ميباشد، بلکه واجد اين مزيت و برتری ميباشد که نباتات منطقۀ 
  .سردسير نيز دراينجا زرع شده ميتواند

مزيت ديگرسرزمين پختونستان اينست که مانند ھندوستان وپاکستان بمشکل کثرت نفوس مبت� نيست وبنابرين 
ًد مواد غذائی نه تنھا ميتواند خود کفا باشد، بلکه توليدات اضافی خود را به ھمسايگان خود که بعضا به در زمينه تولي

نه پاکستانی اند، در شرايط اقليمی بھتری  مردم اين سرزمين نه ھندی و .مشکل قحطی مواجه ميباشند، نيز صادرنمايد
ينده وانکشاف بھتری برای اين مردم واين براساس اين خصويات آ. زيست کرده  سرسخت و زحمتکش ميباشند

اما بايد تاکيد شود که پختونستان ع�وه برمنابع طبيعی زراعتی خود، منابع ديگر نيز  .سرزمين پيش بينی شده ميتواند
بطورمثال امکانات زيادی برای استفاده از  :دارد که به ارتباط انکشاف آينده اقتصادی آن بايد درنظرگرفته شود

از اين دريا ھا تنھا برای انتقال چوب تعميراتی . اين سرزمين بمنظور پروژه ھای توليد برق وجود دارددرياھای 
کارگرفته شده است که البته يک منبع خوب عايدات مردم از مدرک تجارت چوب ميباشد وضروريات زندگی يک 

به بحر را از طريق بلوچستان نيز دارا ع�وه برآن، پختونستان مزيت دسترسی . قسمت از مردم منطقه را تکافو ميکند
بنابرين م�حظه است . درآينده اين سرزمين محسوب ميشودامل بسيارمھم برای انکشاف تجارت ًاست که واضحا يک ع

  ٨."که می بايد توجه Lزم به امکانات وسيع موجود بمنظور انکشاف اقتصادی پختونستان معطوف گردد

  :ميکند معرفی چنين ق پشتونستان را از نظراقتصادی مرحوم پژواک برخی ظرفيت ھای مناط
 

                                            
 ١٤،ص ٢٠١٣ ، ترجمه داکترسيدخليل هللا ھاشميان،١٩٥١لندن)درۀ خيبرکانونی برای دولت جديد پختونستان( عبدلرحمن پژواک، پختونستان-  ٥

  پژواک، ھمانجا-  ٦

 ١٣،ص ٢٠١٣ عبدلرحمن پژواک، پختونستان ، ترجمه داکترسيدخليل هللا ھاشميان،-  ٧

 ١٣،ص ٢٠١٣ ، ترجمه داکترسيدخليل هللا ھاشميان،١٩٥١لندن)درۀ خيبرکانونی برای دولت جديد پختونستان( عبدلرحمن پژواک، پختونستان-  ٨
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  :پختونستان شمالی

 و .ًکوھستانھا، مخصوصا از درختان کاج وصنوبر مملواست .دراين قسمت، چترال از لحاظ جنگ�ت نھايت غنی است
ربه پاکستان چوب اين منطقه ازطريق دريای کن. اين غنا ميتواند مواد خام برای محصوLت پختونستان را فراھم کند

بمنظور پيشبرد اقتصادی ازچوب منطقه برای رفع احتياجات داخلی پختونستان وھم برای صادرات . صادرشده ميتواند
  ورود  قبل از تھاجم برتانيه باLی چترال، تجارت چوب ازطريق دريای کنر صورت ميگرفت، اما با.استفاده ميشود

  . محروم ساخته شدندسپاه انگليس، پختونھای افغانستان ازاين مجرا

يکی زرنيخ زرد وديگری ط�ی : دارای دومنبع دست نخورده ميباشدتاجايی که تحقيقات نشان داده،چترال
ازچترال به ) يسيا يا سنگ سياه شيشه گرانمنن(مقدار زياد منگنيز. ست می ايددريائی که ازغربال کردن  ريگ دريا بد

 پکول،قالين وگليم،جراب، دستکش پشمی وچپن ازصنايع عمده دستی ک�ه ھای پشمی موسوم به. امريکا صادرميشود
نيزدر بعضی نواحی ) مشمش- چيت موصلی-پرده ميسازند چترال بوده  ويکنوع پارچه که از آن جامه ھای زنانه و

  .چترال بافته ميشود

   ):٩سواد(سوات

اقسام مختلف برنج در . و، وکوکنارگندم،جو، برنج، ذرت، پنبه، تمباک:وات عبارتند از زراعتی عمدۀ سپيداوار
نوع ديگر آن باسمتی . بطورمثال يکی نوع آن بانگی نام دارد که نبات آن خوشبو ميباشد .صوات زرع وتوليد ميشود
عين اين برنج درکنر نيزتوليد ميشود و دارای عين خصوصيات .[ميباشد) خوش طعم( نام دارد که بسيار شيرين

وات  خسته دار،آلو، زردآلو، وغيره درس از قبيل انگور،انار،انواع توت، ناک، ميوه ھایانواع ميوه ھا] سيستانی.است
پوست باب، کمپل . وات پرورش می يابند گاو،گوسفند،بز،خر،اسپ، وشتر در سحيوانات اھلی از قبيل. وجود دارند

گری صنعتگری مردم دباغی و چرم. دوات ميباشراتی،چارمغز وپشم ازجمله صادرات سھای پشمی،برنج،چوب تعمي
وات بوت، چپلی وسليپر ساخت س. م ونفيس ميسازندمثل يک پارچۀ ابريشمی نر راًخصوصا چرم آھو. وات استس

اگرچه مقدار توليد تفنگ درحال .وات توليد ميشوند تفنگ ھای ساخت پختونستان نيز درسبھترين نوع. شھرت دارند
  .بل وصف استحاضر محدود است، اما مھارت توليدی تفنگسازان قا

  :پختونستان مرکزی

 سرب، نمک، زغال، سلفر،: معادن عمده منطقه عبارتند.پختونستان مرکزی دارای منابع سرشارمعدنی ميباشد
بنو ونايکند، کوه ھای ھزاره جات،  سنگ سرمه، سنگ مرمر ،پطرول، تيل خاک، در منطقه کوھات وبھادرخيل و

  .وديرۀ اسماعيل خان وجود دارد

ھمچنان مصنوعاتی . انگور، انار، شفتالو،وساير ميوه جات در پختونستان مرکزی وجود دارد:از قبيلميوه جات 
از قبيل شال، چپلی،ک�ه پکول،درھمه نواحی پختونستان مرکزی وسامان آLت چوبی بخصوص در ديرۀ اسماعيل خان 

  .پوست بابو ) قندسياه(ُصادرات منطقه عبارتند از نمک،تمباکو، گر.شھرت فراوان دارد

  :پختونستان جنوبی

ارۀ بلوچستان مقالۀ عليحده ای  مولف دراين بخش بلوچستان را پختونستان جنوبی ناميده  است، چون در ب
  .جا شرح داده ميشودن منابع اقتصادی وطبيعی آن در آننظرميابشد، بنابريمد

  :کوھستان

  روغن . آن ازطريق دريا صورت ميگيردصادرات عمدۀ کوھستان را چوب تعميراتی تشکيل ميدھد که انتقال

پارچه ھای نفيس برای لباس،قالين باب وشال ھای پشمی نيز توليد . وپوست باب وچارمغز نيز ازاينجا صادر ميشود
چرم باب نھايت اعلی در اينجا توليد .ھکذا سامان آLت چوبی ونجاری وآھنی دراينجا توليد ميگردند.وصادرميکند

صنعت چوب درکوھستان خوب .  را آنقدر نفيس ميسازند که مانند ابريشم نرم ونفيس استًخصوصا چرم آھو.ميشود
درشھرک متی  . چوب چارمغز ميسازند پطنوس ھای بسيار ظريف از چوب عادی و کاسه ھا و. انکشاف کرده است

 نرمی، دال در ظرافت،شالھای جن. بافی دراينجا رواج دارد شال بافی ونمد .انواع  تفنگ ساخته ميشود) مومند(وچنگی
  .مرغوبيت شھرت دارند گرمی و رنگ و

  : باجور

  ب دچاراست، از آنجائی که اين منطقه بقلت آ.ودباجور يافت ميش فندق به وفرت در جو وگندم،عسل و

                                            
٩
وات، ھمان امFی صوات ياس. ميکنم که درست نوشته استنوشته است ومن فکر " سواد"مولف سراج التواريخ ،سوات را بشکل -  

خوانده اند،چنانکه ) سياه(چون اين منطقه خيلی مشجربوده است، واز دور به چشم بيننده سياه ميزده است، آنجا را سواد. است) سياھی(سواد
  )سيستانی(.پس بھتراست اين نام بشکل سواد نوشته شود.ميناميدند" سواد"راب ھنگام فتح اسFم بخاطر مشجربودنش  نيز اع را عراق 
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  .اکثرحاص�ت آن منوط به باران ميباشد

  :مومند

چپلی وک�ه کاھی  .نگ ھای شکاریو تف  بشمول تفنگ ھای ده تيره .بھترين اسلحه،در مومند توليد ميشود
سرمايه بزرگ طبيعی منطقۀ . مند ميباشدال وخيمه در جمله مصنوعات موجو .ساخت اين منطقه بسيارشھرت دارد

چوب از طريق دريای پنجگوره به پشاور برای فروش  .َديرھمانا جنگ�ت است که منبع مھم عايدات مردم آن ميباشد
 صنعت چوب کاری در مومند. ُگر آن عبارتنداز عسل، پشم،کرک،وپوست حيواناتاق�م صادراتی دي .ارسال ميشود
شال .نيز دراينجا ساخته ميشود تفنگ، کارتوس،. سايراشيای نفيس چوبی دراينجا ساخته ميشود کاسه ھا و. شھرت دارد

وجود   انواع تفنگھادر شھر تيرا فابريکات برای توليد.پوشاکه باب پشمی دراينجا ساخته ميشود پشمی،ک�ه پشمی و
گندم وجو،ذرت، برنج،ماش  .در وزيرستان نيز فابريکات تفنگ سازی مصروف توليد اسلحه ميباشند. دارد

روغن، عسل، پشم باب، پوست باب، چوب تعميراتی زمينه . وعدس،ارزن وحبوبات ديگر دراينجا زرع وتوليد ميشوند
با کمی توجه ميتوان اين منطقه را بحيث يکی از مناطق . استتجارت را بحيث يکی از مناطق پرمنفعت فراھم ساخته 

اين منطقه . معادن سنگ مرمر، سنگ سرمه، وتلک درکرم  وجود دارند. پرمنفعت اقتصادی پختونستان انکشاف داد
  ١٠ .برای توليد انواع ميوه ھا خيلی مساعد است

 ورزيده است تاثابت نمايد که سرزمين ھای قبايل پشتون به ارتباط پشتونستان سعی مرحوم پژواک دراين رساله،
 ١٩ھرگزجزو ھندوستان نبوده وآنھا از لحاظ فرھنگ، زبان وتاريخ با مردم افغانستان يکی بوده اند وفقط دراخير قرن 
 به در تحت شرايط وکيفيايت خاص از پيکر افغانستان جدا گرديده اند وبه ھند برتانوی داده شده اند،ولی ھرگز تن

رضايت خود را با قيامھا وشورش ھا عليه حاکمت عدم اطاعت ازحکومت انگليس نداده اند وپيوسته اين عدم اطاعت و
وحال که انگليس مصمم به بيرون رفتن از منطقه شده است، می بايد سرزمين ھای افغانستان . انگليس ابراز داشته اند

 عملی گردد تا )ھمه پرسی(يد ويا اينکه برای قبايل نيز ريفراندومرا دوباره به صاحب اصلی آن افغانستان واگذار نما
آنھا خود تصميم بگيرند که آيا ميخوھند از خود دولت مستقلی داشته باشند، يا ميخواھندکه با پاکستان يکجا باشندويا 

  اينکه ميخواھند با کشور مادر يعنی افغانستان يکجا گردند؟ 

عنوانی وزارت خارجه بريتانيای کبير،متاسفانه  موضع گيری رسمی درمکاتبات رسمی حکومت افغانستان 
افغانستان به ارتباط داعيه پشتونستان، بصورت يک داعيه ارضی نه، بلکه بصورت حمايت از حق خود اراديت برای 
پشتونھا وبلوچھا، مطرح شده است و مرحوم پژواک ھم برخ�ف خواست قلبی خود،حمايت وپشتی بانی دولت 

تان را از قبايل پشتون وبلوچ آنسوی خط ديورند که با مردم افغانستان، مشترکات تاريخی وجغرافيائی وفرھنگی افغانس
، که خودش مبتکر اين اصل بود و براثر پافشاری واستدLل » حق خود اراديت«وربانی ودينی دارند،، در پرتو اصل

ل گرديد، توضيح وتشريح مينمايد و ميخواھد به او درجمله اصول منشور جھانھی حقوق بشرسازمان ملل متحد قبو
اوليای انگليس بفھماند که اين حق از مردم پشنون وبلوچ آنسوی خط ديورند، ھنگام تقسيم ھند به دو دومينيون  گرفته 
شده است وآنھا خواھان حق تعيين سرنوشت خود استند وافغانستان ،ازاين حق حمايت ميکند تا آنھا بتوانند خود تصميم 

  . بگيرند که آيا با پاکستان باشند، يا از خود دولت مستقلی داشته باشند ويا اينکه با افغانستان ملحق شوند
 

  :اقدامات پاکستان برای عقيم ساختن داعيه پشتونستان

 از پيکر ھند جدا گرديد و به عنوان کشوری مستقل در جنوب شرق ١٩۴٧پس از آنکه پاکستان در اگست 

خط ديورند ابتدا از عضويت پاکستان  ود نمود، افغانستان  با مطرح کردن حقوق پشتونھای آنسوی افغانستان عرض وج

را در صدرسياست خارجی خود گنجانيد و بالنتيجه " پشتونستان" در سازمان ملل متحد اباورزيد وسپس مسئله ای بنام
. ق اينسوی خط ديورند مبادرت ورزيد پاکستان به بمباری بعضی از مناط خشم پاکستان را برانگيخت تا آنجا که 

وداعيۀ  پشتونستان را در سرلوحه سياست خارجی خود . اع�م نمود ً رسما خط ديورند را ملغا ١٩۴٩افغانستان نيزدر 

که از کابل راديوپخش ميگرديد،می خواست " نږدا پشتونستان زمو"گنجانيد ، وازطريق برنامه يک ساعته راديوئی 

ھا را در آنسوی خط ديورند تحريک کند، تا برضد حکومت نوبنياد پاکستان قيام نمايند وبرای احساسات ملی پشتون

  .تشکيل يک دولت آزادملی متشکل ازپشتونھا وبلوچھا اقدام کنند

   روبرو ديد، )يعنی افغانستان وھند(حکومت پاکستان نيز که خود را با دشمنی دوھمسايه غربی وشرقی خود 

                                            
،صص ٢٠١٣ ، ترجمه داکترسيدخليل هللا ھاشميان،١٩٥١لندن)درۀ خيبرکانونی برای دولت جديد پختونستان( عبدلرحمن پژواک، پختونستان-  ١٠
١٢- ٩ 
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ر حمايت امريکا قرارداد ودر پيمان نظامی سنتوشامل گرديد واز طرف ديگر به سازمان ًاوL خود را زير چت

. وظيفه سپرد تا آخرين شيوه ھای استخباراتی را برضد اين دوکشور بکار گيرد"  ای اس آی"استخبارات نظامی خود 

  خود را روی اس�م سياسیاين سازمان که امروز از قوی ترين سازمانھای استخباراتی منطقه است، مرکز ثقل ت�ش
 ؛ متمرکزساخت واز آن برای رسيدن به اھداف سياسی، نظامی وملی رايیگآنھم در عقب مانده ترين شکل آن طالب 

  . ًخود وسيعا استفاده نمود
  

   :تضعيف ناسيوناليسم پشتون ميان قبايل بمنظوربنيادگرائی درترويج 

مواجه ديد، در راستای  منی  افغانستان برسر مسئلۀ پشتونستان پاکستان از ھمان آغاز ايجادش که خود را با دش

مذھبی در ميان قبايل سرحدی زد و به ترويج ايديولوژی  تضعيف ناسيوناليزم پشتون، دست به تاسيس و توسعۀ مدارس 

 فقط با ازھرگونه داعيۀ حق طلبی و يا حق تعيين سرنوشت خويش منحرف سازد و بنيادگرائی پرداخت تا ذھن آنھا را 

عدالتی ھای اجتماعی و سياسی  پافشاری براسFم و اسFميت به پاکستان ھويت بدھند، و از مبارزه برضد استبداد و بی  

   .غافل بمانند

کرد و برای مدرسين  پاکستان برای انحراف ذھنيت ناسيوناليستی قبايل روی مدرسه ھای مذھبی سرمايه گذاری 

روحانيون و مF امامان که . معاشات بلند منظور شد سFم و جھاد را به پيش می بردند، اين مدرسه ھا که وظيفۀ تبليغ ا

طرف دولت خريداری و حمايت ميشود، در سرتا سر مناطق قبايلی و بلوچستان در  ديدند متاع دينی و مFئی شان از 

کفار، بحث و سخنی    و جھاد با و خطبه ھای دينی در پنج وقت نماز، و خارج از اوقات نماز، بجز از اسFم مساجد 
زير کنترول مF امامان مساجد و مولوی ھای  پابندی مردم به اجرای مناسک دينی چنان . ديگری شنيده و گفته نميشد

يکی از نمازگزاران اھل قريه يک وقت به نماز جماعت حاضر نميشد، مورد  مدرسه ھای مذھبی قرارداده شد که ھرگاه 

جزاھای سختی نيز محکوم   امام قرار ميگرفت و اگرعذرش نزد مF امام موجه نمی بود، حتی به بازخواست مF سوال و 

ای برخوردار شدند   بنابرين روحانيون، برای اولين بار درميان قبايل سرحدی پاکستان از موقف ممتاز و ويژه   .ميگرديد

حمايت سازمان استخبارات نظامی پاکستان بدست  ی با و چون اين مقام و امتيازات را از اثر تبليغ و ترويج اسFم سياس

   .ميخواستند  و تحصيل در مکاتب عصری را نوعی بی دينی  وکفرتلقی ميکردند آورده بودند، آنھا بقای اين وضع را 

جھادگران برای جنگ با  اھداف آی اس ای از ايجاد مدارس مذھبی در مناطق قبايلی و بلوچستان در کنار تربيت 

تابدين وسيله مردم قبايل را مشبوع از . پشتونھا نيزمی باشد تان برسر کشمير، خنثی کردن احساسات ناسيوناليستی ھندوس

زيرا در اينصورت . آورده  از تعليمات  و آموزش ھای مدرن و عصری به دور نگھدارد انديشه ھای بنيادگرائی بار 

بار می آمدند و آنگاه  ی، مجھز با دانش وعلوم معاصر فرزندان قبايل پشتون و بلوچ  با دسترسی به علوم عصر 
ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود حقوق و  احساسات ملی گرايانه پيدا ميکردند و توجه خود را به احقاق حقوق 

 را با ًمثF تقاضای ايجاد يک ايالت خود مختار به نام پشتونخوا. تقاضا ميکردند امتيازات بيشتری از حکومت پاکستان 

را، يکجا با ايجاد  ) پشتو( پوھنتون ھايی در مناطق قبايلی مينمودند و تقاضای آموزش به زبان مادری خود  تاسيس 

پشتو را ميکردند و در تمام عرصه ھای  نھادھای مطبوعاتی و نشر روزنامه ھا و راديوھا و تلويزيونھای به زبان 

قوقی را از دولت مطالبه ميکردند که برای مردم |ھور و پنجاب و ح فرھنگی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھمان 

   .داده شده است اسFم آباد پاکستان 

از طرف جامعۀ جھانی  مذھبی تبديل کند تا  پاکستان پيوسته ميکوشد داعيۀ ملی پشتونخوا را به داعيۀ بنياد گرائی 

حمايت از گروه ھای مذھبی در افغانستان پرداخت تا  سال اخير به  حمايت نشود  و به ھمين منظور در طول بيست سی 

جدايی طلبی  حاشيه براند و از طريق حمايت از گروه ھايی چون طالبان از کابوس  پشتونخوا را به  گروه ھای ملی گرای 

  . نجات يابد  و افغانستان را خانۀ امن برای خود بسازد پشتونھا 

دولت مداری   سرحد از قالب عنعنات قبايلی بيرون شوند و به سيستم آنطرف ھرگز مائل نيست پشتونھای  پاکستان 

ساکن افغانستان   پشتونھای  بنا براين پاکستان ھرگز راضی نيست تا . ارتباط با جھان خارج آشنائی پيداکنند و نحوۀ تأمين 

    خط ديورند گردند؟ ساکن ايجنسی ھای آنطرف پشتونھای  دارای قوت و نظامی باشند که در آينده الگوئی برای 
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 ٨٠است که امروز از  اکنون ھرکس بخوبی ميداند که بنيادگرائی اسFمی در مناطق قبايلی آنقدر رشد و نمو يافته 

، جمعيت علماي اسFم ) فضل الرحمن–علماي اسFمی  جمعيت ( ٪ مردم قبايل پيرو شش حزب بنيادگرای اسFمی ٩٠تا 

يعني ) جمعيت اھل حديث، حزب اسFمي و حزب تنظيم اسFمي ، )حسين احمدقاضی (، جماعت اسFمي)سميع الحق(
جمات  جميعت العلمای اسFمی، و (در ميان اين احزاب ششگانه،  دو حزب .  روانند) مجلس عمل متحده (دنبال احزاب 

 در ايجنسی ھای  فضل الرحمن  و در وزيرستان شمالي و جنوبي نفوذ مولوي .  دارای نفوذ بسيار زياد اند) اسFمی

مگر در پھلوی اين رھبران در وزيرستان جنوبي نفوذ . باشد مھمند و خيبر نفوذ قاضي حسين احمد بسيار زياد می 

و در ايجنسی باجوړ و سوات نفوذ مو|نا فضل ) مرگش نفوذ برادرش حکيم هللا محسود بعد از (مولوي بيت هللا محسود 

   .پشتونھای منطقه سرميدھند رھبر افراطی پشتون ھستند و با يک صدای شان تمام اين چھار . قابل ياد آوری است هللا 

برای احقاق حقوق  از  ايکاش در وجود اين احزاب پشتون تبار، ذره يی از احساس مليگرائی و اتحاد پشتونھا 

د  و برای تحقق مرکزی دست و پنجه نرم ميکنن دست رفتۀ شان وجود ميداشت تا حال که سFح گرفته  و با حکومت 

به جای آن برای ايجاد پشتونستان و يا برای خود مختاری سياسی خود و ايجاد  شريعت اسFمی در پاکستان می رزمند، 

خود را بزبان مادری  زيربنائی اقتصادی و فرھنگی و سياسی خود می رزميدند  و | اقل  تدريس به فرزندان  تاسيسات 

   .شان از حکومت تقاضا ميکردند

دينسان داعيه پشتونستان که از اخت�ف برسرخط ديورند، سرچشمه گرفته بود، وھمنوائی ھند وتائيد شوروی ب

سابق را بھمراه داشت ،  در واقع زمينه ساز توسعه مدارس دينی وتقويت افراط گرائی درميان قبايل شد که  نتيجه آن 

درکشمير گرديد و درضمن ناسيوناليزم پشتون را برای ازدياد روز  افزو ن  افراط گرايان برای حمله برمواضع ھند 

  .احقاق حقوق مدنی قبايل از دولت مرکزی به صفرضرب زد

يی اند تا پاکستان در عامل عمده دومسئلۀ کشميربين ھندو پاکستان وِفکتور عمده يعنی داعيۀ پشتونستان دو
  :ی واھداف ذيل را دنبال نمايدسرمايه گذاررشد افراط گرائی به خصوص درمناطق قبايلی آن کشورجھت 

مانند لشکر . تھيه وتجھيز يک نيروی راديکال وافراطی  اس�می برای جھاد عليه ھند برسر مسئله کشمير-١ 

 .ٌطيبه که حدود پنجاه ھزار مليشه مسلح دارد و گروه اصلی در جھاد برای آزاد کردن کشميراست

 تا توانسته به ترويج اس�مگرائی وتکثر مدارس مذھبی  به خاطر خنثی کردن داعيه پشتونستان ،پاکستان-٢

پاکستان به اين نيت خود . درمناطق قبايلی پرداخت تا بنيادگرائی وپان اس�ميزم را  جاگزين ناسيوناليزم پشتون کند

ک وامروز به جای ي.موفق گرديد، وتمام ت�ش ھاو تبليغات افغانستان را برای ايجاد پشتونستان به صفر ضرب کرد
حزب نيرومند ناسيوناليست پشتون که برای آزادی خود از زير سلطۀ پنجابی ھا برزمد، شش حزب راديکال اس�می 

در مناطق قبايلی ظھور کرده اند که ھشتاد در صد مردم قبايل را بدنيال خود ميکشند وبا ھرگونه روحيۀ ھمبستگی 

عوامی نيشنل : ارند و احزاب ناسيوناليست پشتون قومی وپشتونولی وپشتونستان خواھی در تقابل وتعارض قرارد

پارتی برھبری اسفنديار ولی،  وحزب پشتونخوا نيشل پارتی  برھبری محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق 

بدين سان . قبايل آزاد از ترس بنيادگرايان جمعيت العلمای پاکستان وطالبان تندرو پشتون دست به فعاليت سياسی بزنند

  .ستان خواھی ما به جای نفع به ضرر پشتونھای آنسوی خط ديورند تمام گرديدپشتون

 پاکستان با تحقق سياست اس�می سازی جامعه قبايل ،به خصوص بعد از شکست شوروی درافغانستان، به -٣
  : سوی چھارھدف ذيل گام برداشته وبرميدارد

    تدارک کرده وميکند تا ھمواره برای حمله  با رشد وتقويت  افراط گرائی، نيروھای جھادی تازه دمیاول،

 اين نيروھا با کمک ارتش وافسران پاکستانی برمنطقه کارگيل ١٩٩٩چنانکه در  .برمواضع ھند درکشميرآماده باشند

وبار ديگر درسال . کشمير تحت کنترول ھند حمله کردند ونزديک بود جنگ تمام عيار ھردو کشور در بگيرد

روان بر پارلمان ھند حمله کردند وتعدادی  از نيروھای امنيتی پارلمان  را کشتند وقصد برخی از ھمين تند٢٠٠٢

داشتند اعضای پارلمان را گروگان بگيرند مگر به زودی نيروھای کمکی  سر رسيد وتروريستان برخی سرکوب 

  .وبعضی دستگير شدند

 راچنان درمجرای  پان اس�ميزم سمت  با مغزشوئی فرزندان قبايلی شور وھيجانات ملی وقومی پشتونھادوم، 

  . گوش  نميدھد" داپشتونستان زمونږ"وسوی داده که اکنون  کسی به سرنای 
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يعنی برقراری يک رژيم متحد پاکستان در کابل  که در » عمق استراتيژيک« ، ت�ش در راستای  سوم

  .را در اختيارآنکشور  قرار بدھدصورت جنگ باھندوستان، افغانستان خاک  و فضای ھوايی ونيروھای رزمی خود 

،ترساندن امريکا وکشورھای غربی از تروريزم، به منظورجلب مساعدت ھای مالی به پاکستان، تا چھارم

کشورھای غربی پاکستان را سدی بزرگی در برابر افراط گرايان وتروريستان بدانند و اين سد را ھمواره با پول 

 نشکند، که اگرشکست ، غرب خواب خوشی از دست تروريستان تربيت شده وامکانات اقتصادی خود تقويت کنند؛ تا

  .در پاکستان نخواھد داشت

گرچه پاکستان باتوسل به اس�م سياسی در راستای ناکام ساختن افغانستان بر سر مسئله پشتونستان ويا 

برسر اينکارھای خود می ھندوستان برسرمسالۀ کشمير، به موفقيت ھای زيادی دست يافت، مگر اکنون بھای بزرگی 

به ک�م ديگر،آتشی را که پاکستان درمدت نيم قرن پف کرده تا دود آن چشم کابل ودھلی رابسوزاند، امروز به .پردازد

مبارزه طلبی افراطيون اس�می به نام تحريک . آتشفشانی مبدل شده که نزديک است خود پاکستان را ھم نابود کند
وزيرستان جنوبی وشمالی و دره سوات .  آنکشور را به آشوب کشيده است٢٠٠٧ طالبان پاکستان از اوايل سال

 ھزار سرباز پاکستانی مستقر در مناطق قبايلی توان جلوگيری ٩٠وباجوړبه گورستان عساکرپاکستانی مبدل شده و

  . وخاموش کردن اين آتش تازه مشتعل شده را ندارند

 

  : استبر امير عبدالرحمن خاندربراانگليس است سي ھمان ، افغانستانابرسياست پاکستان در بر

 قرار داريم وشرايط ھم از لحاظ سياسی وھم ٢١ سال ميگذرد وما در قرن ١٢٠اکنون که از آن زمان 

اجتماعی،ھم از لحاظ نظامی وامنيتی واقتصادی وفرھنگی با زمان امير عبدالرحمن خان بسيار فرق دارد، اما اوضاع 

براثر اعمال دسايس کشورھای ھمسايه، بخصوص توطئه ھای سياسی ونظامی واستخباراتی سياسی وامنيتی کشور ما 

پاکستان ، از بسا جھات شباھت تام با سياستھای انگليس به مقابل امير عبدالرحمن خان در زمان امضای معاھدۀ ديورند 

  .دارد

عين ھمان پاليسی را بکار می برد که پاکستان اين نطفۀ استعمارانگليس در مقابل افغانستان  ومسئلۀ خط ديورند 

 انگليس نزديکی روسيه  را ١٩ھمانگونه که درقرن.  آنرا به مقابل اميرعبدالرحمن خان بکار ميبرد١٩انگليس در قرن 

با مرزھای افغانستان خطری به ھندوستان می پنداشت، اکنون ھم روابط حسنۀ کشورمقتدرھند با افغانستان، مايۀ 

ه است، واين کشور در سه دھه اخير ع�وه برصدمات مھلکى که بر پيکراقتصادى ونظامی نگرانی پاکستان شد

 سپتمبر با اخ�ل  امنيت وثبات سياسی وبرھم زدن امکانات بازسازی ١١وسياسی وفرھنگی افغانستان زده است، بعد از

رکنار زدن حضورھند از واستقرار نظام دموکراسی درکشور، برحکومت افغانستان فشار وارد ميکند تا ع�وه ب

افغانستان، وبرسميت شناختن خط ديورند، ازمنابع طبيعى واقتصادی  و آب رودخانه کابل وکنر امتيازات بيشترى 
  .بدست آورد

. پاکستان برای نيل به  نيات واھداف خود اکنون از چندين جبھه بر دولت افغانستان وحامدکرزی فشار می آورد

  : ميخواھد به اھداف سياسی واقتصادی خود دست يابد عبارتند ازوسايل وابزاری که پاکستان 

  .حمايت ، تربيت وتجھيزگروه  طالبان منسوب به مXعمر،واعزام شان به داخل افغانستان برای عمليات تخريبی-١

  .بی حمايت ، تربيت وتجھيز طالبان منسوب به مولوی حقانی، واعزام شان به داخل افغانستان برای عمليات تخري-٢

   حمايت، تربيت  وتجھيز گروه حزب اسXمی برھبری گلبدين حکمتيار، واعزام شان به داخل افغانستان برای -٣

   .عمليات تخريبی

تحت رھبری موaنا فضل ) مجلس متحده عمل( حمايت رھبران شش حزب بنيادگرای اسXمی موسوم به -٤
ميکشند،از جنگ برضد دولت ونيروھای خارجی  در صد مردم مناطق قبايلی را بدنيال خود ٨٠الرحمن،که 
  .درافغانستان

پاکستان،در مقامات بلند دولتی ، در وزارت دفاع وامنيت ملی و حتی )آی اس آی(  جابجائی اجنت ھای مؤثر وفعال-٥
  .در داخل ارگ رياست جمھوری

اسمار، دانگام، مروری،  تطميع بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنردر ولسوالی ھای  بريکوت،  ناری، -٦ 
   .سرکانو، خاص کنر و منطقه استرتيژيک يعقوبی 
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پاکستان درنظر دارد از طريق دادن امتيازات مادی و مواجب و معاش به سران اقوام کنر . ولسوالی لعل پور ننگرھار
د ھند در کشمير وننگرھار، آنھا را تحت نفوذ خود در آورد وعند الموقع از نيروی جنگی وشھامت افغانی شان برض

  .ودولت افغانستان استفاده نمايد

 تھديد باشندگان ولسواليھای ھم مرز با پاکستان در کنر وننگرھار ونورستان، از طريق حمXت توپخانه يا فير -٧
اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه کنرمسکون . راکت برمحXت مسکونی مردم  جھت گرفتن تذکره تابعيت پاکستانی

در ولسواليھای سرحدی لعل پور . ساaرزی، مومند، اتمانخيل، باجوری، صافی، شينواری وگوجر: ند ازاند عبارت
  .مومند، صافی وشينواری بودوباش دارند: وگوشته ننگرھار اقوام 

 تجاوز آشکار برحريم سياسی کشور در وaيات شرقی و برپا کردن پوسته ھای امنيتی در نقاط سوق الجيشی در -٨
  . افغانستانداخل خاک

 منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاکستان به داخل کشوروعدم اجازۀ صدورميوه جات تازه افغانی به -٩
ھندوستان ،به بھانه ھای مختلف ، ھمه عوامل وابزاری اند که به پاکستان امکان ميدھد پای خودرا برگلوی اقتصاد 

  .فغانستان مجبور شود بخواست پاکستان تن در دھدوامنيت وثبات افغانستان بگذارد تا دولت ا

 دامن زدن به مسايل قومی وزبانی ونژادی ومذھبی بخاطر برھم زدن وحدت ملی  وتضعيف روحيه ناسيوناليزم -١٠
افغانی،رايج کردن کلدار پاکستانی بجای پول افغانی در وaيات شرقی وجنوبی وترويج فرھنگ پاکستانی در ميان 

از نوع  فساد اداری ،رشوتخوری واختXس و اختطاف وقاچاق مواد مخدر و آدم ربائی وباج گيری و ادارات دولتی 
  .گسترش فحشا ،توسط  اجنتان و گماشتگان پاکستان در جامعه افغانی که روز تا روز بروخامت اوضاع  می افزايد

گاو شيری ساخته بود که بيش از زده سال گذشته با ترساندن امريکا  از طالبان، از امريکا  دواپاکستان در 
با کشتن بن Lدن در ايبت اباد، نزديک اس�م آباد، ٢٠١١بيست ميليارد دالر از امريکا باج  گرفت تا اينکه در می 

و جھانيان بازگرديد وديگر ازاعتبارش نزد امريکا وجھان کاسته شد ولی برای غلبه براين بی  مشتش نزد امريکا

ھزار کانتينر مال التجارۀ ٨ ھای اکماLتی نيروھای ناتو را مسدود نمود واز سوی ديگر اعتباری خود، يکطرف راه

افغانی را دربندر کراچی ممنوع الخروج نمود، تا ضرب شستی به افغانستان نيز نشان داده باشد وبه نيروھای سرحدی 

   .خود نيز دستور داد تا برمردم وLيت شرقی افغانستان توپ و راکت شليک نمايند

 تا کنون ھزاران مرمی راکت وتوپ از آنسوی خط ديورند به داخل افغانستان فير شده است، ٢٠١١از ماه می 

ولی از سوی دولت افغانستان ونيروھای امنيتی ناتو و افغان در جلوگيری از اين راکت پرانی ھيچگونه اقدامی صورت 
ن وننگرھار باLخره ولسی جرگه را وادار ساخت تا به داد وفرياد مردم وLيات شرقی چون کنر ونورستا. نگرفته است

استيضاح وزرای داخله ودفاع پردازند وھردو را به نسبت بی کفايتی سلب اعتماد کند، ولی از آنجای که آنھا علت اين 

غفلت در وظيفه را نسبت به حريم سياسی کشور برگردن قوماندان اعلی دفاع کشور رئيس جمھوری حامدکرزی 

ً،  کرزی ھم بدون توجه به اين تصميم ولسی جرگه آن دو وزير را مورد تمجيد وتقدير قرار داده مجددا انداختند

.  بمقامات بلندتری ابقا نمود و نبود تجھيزات نظامی در دسترس اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان دليل آورد

ک ميکنند واز عدم مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود نيروھای پاکستانی که ضعف وناتوانی دولت افغانستان را در

خاطرجمعی دارند،ع�وه بر پرتاب متناوب راکت برمح�ت مسکونی افغانھا، به پيشروی خود به داخل افغانستان 
د که پرداخته ودر نقاط مھم واستراتيژيک پوسته ھای امنيتی وديده بانی ايجادکرده اند وبه مردم محل اخطار داده وميدھن

يا تذکرۀ تابعيت پاکستانی بگيرند ويا مورد حم�ت راکتی قرارخواھندگرفت، مردم ھم که می بينند دولت کرزی به 

  . ًفرياد شان گوش نميدھد ، اجبارا تن به قبول خواست پاکستانيھا داده وتذکره پاکستانی ميگيرند

 کيلومتر ودر برخی نقاط بيشتر از ٥٠گفته ميشود که نيروھای سرحدی پاکستان در وLيت کنر از پنج تا 

پاکستان اين . کيلومتر به داخل خاک افغانستان در شرق رودخانه کنر پيش آمده ونقاط مھم را اشغال کرده اند٥٠

سياست را در بسياری از ولسواليھای سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته ولعل پور عملی کرده  و مردم محلی 

فغانستان با چشم سراين تجاوز وتخطی پاکستان را مشاھده ميکنند،اما دولت کرزی به اين ونيروھای امنيتی وسرحدی ا

دل خوش کرده که خط ديورند يک مسئله ملی وتاريخی است، ھيچکس حق ندارد در بارۀ برسميت شناختن آن سخنی 
است پيشروی انگليس در اين برخورد ضعيف دولت افغانستان به  پاکستان جرئت داده است تا از سي. بر زبان براند

  . پيروی نموده به اشغال بخش ھای ديگری ازجغرافيای افغانستان موجوده  بپردازد١٩قرن 



  
 

 

  ١٢از  ١٢ :فحاتتعداد ص
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نويسنده ميباشد، نوشته ھا به دوش خود  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

رامتھم کرد ) آی اس آی(پاکستان سازمان جاسوسی پاکستان » جيو«آقای کرزی در گفتگوی تلويزيونی با شبکه 

وی گفته است که اقدامات سازمان . تضعيف کندت�ش کرده که افغانستان را » افراطيت مذھبی«که با استفاده از 

ھای پاکستانی انتظار دارند که افغانستان خط ديورند را  به بار آورده و اگر مقام» مصيبت و ويرانی«جاسوسی پاکستان 
  . به رسميت بشناسد و از اين طريق افغاستان را به عمق استراتژيک خود بدل کنند، به اين ھدف نخواھند رسيد

» خط ديورند« افغانستان،برسميت شناختن ازفشاربرعمدۀ پاکستان گر واضح شده است که ھدف اکنون دي
 قتصادی -،حذف نقش ھند از افغانستان،تسلط بر رودخانه ھای کنر وکابل  و داشتن نقش کليدی در مسايل سياسی

  .افغانستان است

ه با خبرگزاری فارس در Lھوراظھار  ،نويسنده وژورناليست نامدار پاکستانی ، در مصاحبًاخيرا احمدرشيد

داشت که سياست خارجی پاکستان توسط اردوی پاکستان رھبری وديکته ميشود، با آنکه معلوم نيست اردوی پاکستان 

از افغانستان چه ميخواھد،اما برسميت شناختن خط ديورند بحيث مرز رسمی وحذف نقش ھندوستان درافغانستان از 
  ." پاکستان با افغانستان استاولويت ھای سياست خارجی  

 ھمين اکنون بخش ھايی از افغانستان در وLيات شرقی کشوراز طرف نيروھای پاکستانی اشغال شده است

. وبرخی از مردم ولسوالی ھای زير حم�ت توپخانۀ نيروھای پاکستانی مجبور به ترک منازل خود شده اند وميشوند

باLخره حکومت  وناموس اتباع خود در برابر تجاوز پاکستان دفاع نکند؟دولت تا چه وقت ميخواھد از زندگی ومال 

مجبور خواھدشد  واگربتواند با جنگ مناطق اشغالی خود را از پاکستان پس بگيرد ويا مجبور خواھد شد صدای 

که . اعتراض خود را به گوش سازمان ملل متحد برساند وکمک جامعه جھانی را برای حل معضلۀ ديورند جلب کند

دراين صورت بازھم پاکستان برنده خواھد بود، زيرا سازمان ملل مرز ديورند را بحيث مرز پاکستان با افغانستان 
ًبرسميت شناخته است وع�تا تا کنون ھيچيک از جريانات سياسی آنسوی خط ديورند،يکجاشدن خود را با افغانستان 

بدون در اگردرنتيجه  .ھيچ ادعای به سرانجام نخواھد رسيدابراز نکرده اند وبدون خواست خود مردمان يک سرزمين ،

از تسلط پاکستان  رای واپس گرفتن سرزمين ھای آنسوی خط ديورند ادعا توازن قوا، مکان ووشرايط زمان نظرداشت 

آيا خطر از  ؟يک ادعای بيجا وبيموقع نيستآيا  ، را درنظربگيريم آنسوی خط ديورندمردمان خواست بکنيم بدون آنکه 

دراين زمينه ھوشياری وخرد دسته   بود؟خواھد ن متصورماکشورر جغرافيای موجوده دست دادن قسمت ھای بيشت

  ! عی وتصميم عاق�نه مردم ضروری استجم
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