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 مظلوم اما مبارز ت یاقل ورند؛ی د  یسوآن  یهاپشتون 
 

 
درصد تمام نفوس پاکستان را تشکیل  ۱۵میلیونی که  ۳۰کند. این رقم گی میمیلیون پشتون در پاکستان زنده ۳۰حدوداً 

و فرهنگ، بلکه در سیاست و  دهنده یک اقلیت مطلق در این کشور است. اقلیتی که نه تنها در اقتصاددهد، نشانمی
ها همواره از سوی رهبران سیاسی و بزرگان نیروهای نظامی پاکستان نیز سهم فعال و نقش حیاتی دارد. اما همین پشتون

اند. اکثریت سیاسیون پاکستان به ویژه های ملی این کشور خوانده شده نظامی پاکستان شهروندان نامتعهد به ارزش 
ها را یک اقلیت خاین و دشمن  بینند و حتا در بسیاری موارد، آن را به چشم شهروندان دست دوم می ها ها، پشتونپنجابی

 .دانندبقای پاکستان می
های دور تا حاال، شاهد جنگ هایی که در مناطق قبایلی این کشور زیست دارند، از سالهای پاکستان مخصوصاً آنپشتون

ها جنگ و ناامنی را متحمل هایی که سالاند. پشتونای زشت و ناپسند بودهو خشونت، برخوردهای تحقیرآمیز و رفتاره
ها )تحفظ پشتون( ایجاد دانند، حرکتی را تحت نام جنبش حفاظت از پشتونشان را میدان جنگ میگیاند و محل زندهشده

های مبهم ر قانونی و قتلهای غیهای نظامیان پاکستانی، بازداشتاند. هدف از ایجاد این جنبش توقف خشونتکرده
شماری به خودش جذب کرده و به یک قدرت سو حامیان بیها در پاکستان است. این جنبش که از سه سال بدینپشتون

شماری از جانب حکومت پاکستان و دستگاه های بیها با ظلم و خشونتقابل مالحظه دست یافته است. باز هم پشتون
 .کنندمیوپنجه نرم نظامی این کشور دست

کنند. بار دیگر روزهای سخت و دشواری را سپری می ها )پشتون تحفظ( و حامیانش اکنون یکجنبش حفاظت از پشتون
ها بود که ماه گذشته از سوی  های شناخته شده و از اعضای ارشد جنبش حفاظت از پشتونعارف وزیر، یکی از چهره

قرار گرفت. وی در ابتدا به شدت زخمی شد و بعداً به اثر جراحت   افراد مسلح ناشناس در بیرون از منزلش مورد حمله
اش بود که در راه دادخواهی  آباد جان داد. عارف وزیر هژدهمین قربانی خانوادههای اسالمشدید در یکی از بیمارستان

 .های پاکستان کشته شدو مبارزه برای حقوق مشروع و انسانی پشتون
اش طی دو دهه گذشته، چندین بار اتفاقات تلخی را تجربه کرده بودند. نبود، او با خانوادهاین اولین حمله به جان وزیر 

اش را از دست داد. پس از این حمله، در ماه جون  در حمله بر خانواده وزیر، وی پنج عضو خانواده 2۰۰۳در سال 
به شمول سعدهللا خان پدر عارف  بار دیگر مورد حمله مرموز قرار گرفت که در این حمله خانواده وزیر یک  2۰۰۷

های مختلف پاکستان به بار در زندان  ۱۵اش نیز کشته شدند. وزیر در دو سال گذشته وزیر، شش عضو دیگر خانواده 
ها،  پایان حکومت پاکستان و نقش مشکوک ارتش آن کشور در این خشونتهای بیدار از خشونتهای دوام دلیل انتقاد 

خرین مورد ارتش پاکستان دقیقاً چند هفته قبل از کشته شدن وی، او را به دلیل سفرش به کابل  زندانی شده بود که در آ
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گوید که قاتل عارف وزیر، افراد  ها میزندانی کرده بود که بعد از مدت کوتاه، دوباره رها شد. جنبش حفاظت از پشتون
ی تحقق اهداف نامشروع و غیر قانونی پاکستان وابسته به طالبان خوب هستند. طالبان خوب همان گروهی هستند که برا

شود، در حقیقت تمام اهداف شوم و  ی استراتژیک برای پاکستان دانسته میجنگند. این گروه که ظاهراً یک سرمایهمی
 .کندضد بشری پاکستان را به شدت دنبال می

ن طی دو دهه گذشته در پاکستان با چنین خواهان پشتواش بلکه اکثریت فعاالن و آزادینه تنها عارف وزیر و خانواده 
 .اندهای مختلفی مواجه بودهوحشت و قربانی شدن، به شیوه

جا یک سوال عمده و اساسی مطرح دار حکومت پاکستان علیه این اقلیت مظلوم، اینهای دوام حاال با توجه به خشونت
 .شودمی

 سوی خط دیورند چیست؟های آن شتونو ظلم بر پ  هدف حکومت و ارتش پاکستان از این همه خشونت
اند. منظور پشتین ها پرسیدههای پاکستان بارها این پرسش را از اعضای برجسته و رهبر جنبش حفاظت از پشتونرسانه
سی در بیهایش به بیای است که رهبری این جنبش را به عهده دارد. او سال پار در یکی از مصاحبهساله  ۳۰جوان 

گویند: ها برای ما مینشینیم آن ش چنین گفته است، »ما زمانی که با حکومت پاکستان پای صحبت میپاسخ به این پرس
شمارند. ها ما را به حیث شهروندان این کشور نمیسرزمین ما سرزمین شما هم است و فوج ما فوج شما است، یعنی آن 

شیم و تا هنوز هم این پرسش نزد ما به عنوان یک مان دست بک هایخواهند بر ما فشار بیاورند تا از خواستهها میآن 
 «.سوال باقی مانده است

های ی پشتونهای آن کشور، روابط مستحکم و دیرینهترین دالیل اختالفات پاکستان با پشتونبه باور من یکی از بزرگ
د، بلکه همواره در صدد قطع  چسبی ندارگونه دل پاکستان با افغانستان است که حکومت پاکستان اصالً به این رابطه هیچ 

سوی خط دیورند به فایده افغانستان است  های آن های متقابل افغانستان و پشتونو نابودی آن است. مناسبات نیک و حمایت
باشد. هر بار که فعاالن پشتون و اعضای که از سوی دیگر این خودش یک تهدید بزرگ برای حکومت پاکستان می

اند، با مخالفت شدید حکومت پاکستان های افغانستان و پاکستان صدا بلند کرده ی بودن پشتون جنبش )پشتون تحفظ( از یک 
شان در دو طرف خط دیورند تالش کردند ها برای تحکیم روابطاند و هر زمانی که پشتونرو شدند و قربانی دادهروبه

شان اقدام  برای خاموش ساختن صدای  و خواستند از »لر و بر« یک تصویر واقعی بسازند باز هم حکومت پاکستان
اند. حکومت پاکستان همواره در هراس بوده تا مبادا حمایت افغانستان، گونه ظلمی بر آنان دریغ نکردهکرده و از هیچ 

تری بایستند. بناً حمایت مستقیم های آن کشور را به یک قوت مشترک بدل کند و علیه پاکستان با یک نیروی بزرگپشتون
ها باشد و در پایان بخشیدن خشونت تواند به ضرر پشتون سوی دیورند، میهای آن ر مستقیم افغانستان از پشتونو یا غی
 .ها هیچ کمکی نخواهد کردبر آن 
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