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 ۲۸/۰1/۲۰۲۰            غوث جانباز

 

 افراسیاب ختک
 : غوث جانبازترجمه

 

طالبانیزه سازی در حقیقت یک پروژۀ ضد پشتونها بوده و به منظور مسخ هویت تأریخی  هدف اساسی پروسۀ
 پشتونها به راه افتاده است

 

ار ابات که عنقریب قر: آقای ختک، شما دورنمائی انکشاف اوضاع سیاسی را در افغانستان، در روشنائی انتخسوال
است برگزار شوند چگونه ارزیابی می نمائید؟ به نظر شما پس از انتخابات کی در رأس ادارۀ دولت افغانستان قرار 

 خواهد گرفت؟ 
 

طالبان که طی یک سال مکمل جریان داشت، شک و تردیدهای پیرامون برگزاری  –: حین مذاکراِت امریکا جواب
غانستان ابراز میگردید. حلقات معین پیشنهاد ایجاد حکومت عبوری و یا مؤقت را برای انتخابات ریاست جمهوری اف
پیش میکشیدند. لیکن در روشنائی حوادثی اخیر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  گویا کنترول از پروسۀ صلح

 سپتمبر دیگر یک کاری است که حتمأ صورت میگیرد.  ۲۸به تاریخ 
ت عنقریب به احتمال زیاد دوکتور محمد اشرف غنی و دوکتور عبدهللا خواهند بود، با آنکه رقبأی اساسی در انتخابا

یک تعداد از کاندیدان دیگر نیز با آنها به رقابت خواهند پرداخت. در عین حال، مسئله ای تأمین امنیت در آستانۀ 
اینکه، آیا ایاالت متحدۀ امریکا خواهد انتخابات و مخصوصأ در روز انتخابات یکی از وظایف نهایت مبرم خواهد بود. 

توانست باالی پاکستان فشار کافی بیاورد تا طالبان را از انجام فعالیتهای تخریبی گسترده بر پروسۀ انتخاباتی باز 
 دارد، سوالیست که هنوز الجواب باقی مانده است. 

 

توافق به خاطر آتش بس میان واشنگتن سوال: این روزها مسئله ای به امضاء رساندن موافقتنامۀ صلح یا اعالم 
و طالبان و تالشهای ایاالت متحدۀ امریکا در زمینه به اوج خویش رسیده است. آیا این تالشها می توانند به کدام 
موفقیتی محسوس بیانجامند؟ نظر شما در اصول، پیرامون احتمال به امضاء رساندن یک موافقتنامۀ طویل المدت 

ر افغانستان چیست؟ یا اینهمه مشوره های خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دفتر قطر شان چیز صلح آمیز با طالبان د
دیگری جزء نیرنگ نظامی طالبان نیست؟ آیا طالبان اصأل امکان موجودیت و فعالیت خود را به شکلی دیگری، 

  جزء تداوم جهاد می بینند؟
 

امه را درست در مرحلۀ نهائی، در پایان کار میان امریکا : تویت رئیس جمهور ترامپ مراسم امضای موافقتنجواب
و طالبان برهم زد. یک تعداد افغانها، و همچنان حلقات معین در ایاالت متحدۀ امریکا امیدوار بودند که مذاکرات 

دن ش موفقانه پایان خواهند یافت. در ُکل، در ابتداء تصور طوری بود که مذاکرات پس از وقفه ای، به دنبال "بهتر
شرایط" مجددأ آغاز خواهند یافت. لیکن، اکنون دیگر مبرهن است که ایاالت متحدۀ امریکا طالبان را در مقایسه با 

 القاعده و سایر گروه های تروریستی بین المللی، دیگر برای خود کدام نیروی قابل مالحظۀ نمی دانند. 
ستی اعالم ننمود، اگرچه پس از حمالت تروریستی بر بر بنیاد همین علت، امریکا تمام طالبان را سازمان تروری

، امریکا عده ای از جناح ها و افراد مربوط به ۲۰۰1تعمیر تجارتی بین المللی در نیویورک به تاریخ یازدهم سپتمبر 
 طالبان را داخل لیست تروریستها ساخت. 

به یک معضله برای تمام منطقه،  هرگاه افغانستان به طور کامل تحت کنترول طالبان قرار گیرد، این وضعیت
مخصوصأ برای همسایگان نزدیک افغانستان مبدل خواهد شد. این "اپیدیمی" )مرض ساری( به والیت "سین دزیان" 
چین، جمهوریتهای آسیای مرکزی جائیکه مسلمانها می توانند رادیکالیزه شوند، سرایت خواهد نمود. به این ترتیب 

نحوی از انحاء توسط طالبان حمایه خواهند شد به تند روی و افراطیت رو خواهند مجمعۀ بزرگی از مردم که به 
آورد. طالبان در حال حاضر، خود را در پاکستان در امن کامل احساس نموده، از حق به اصطالح پناهندگی تحت 
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نمی نماید.  را تعیینپوشش "تعقیب عقاید مذهبی" استفاده می کنند. دلچسپ تر آنکه هیچ کس میعاد این حق پناهندگی 
  برقرار بسازند. طالبان طی سالهای اخیر توانسته اند مناسبات تنگاتنگی را با ایران نیز

سوال : صدراعظم پاکستان عمران خان، چندی قبل در واشنگتن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا 
روزی دیپلوماسی پاکستان نامیدند. شما نتایج این سفر را مالقات نمود. عده ای از آگاهان امور این مالقات را پی

از  واشنگتن چگونه ارزیابی می نمائید؟ آیا می توان گفت که در حال حاضر همکاری ستراتیژیک میان اسالم آباد و
 سر گرفته شده است؟ 

 

ال س نکه نتایج انتخاباتبه نام "محصول پرورش یافته" یاد می نمایند. پس از آ اً : حکومت عمران خان را اکثرجواب
به صورت گسترده و گستاخانه به جعل کشانده شد، ترکیب این حکومت در اصل توسط نظامیان تدوین و  ۲۰1۸

یک کودتای بی سر و صدا و پشت پرده، از صحنه دور ساخته شد.  دیکته گردید. حکومت قبلی نواز شریف در نتیجۀ
نیرنگهای سیاسی و جعل مستقیم نتایج انتخابات کار گرفته شد. افزون رژیم در پاکستان از تکنالوژی و  برای تغییر

بر تغییر خط مشی سیاست بین المللی در ُکل، حکومت جدید نشان داد که در حوزۀ شرق میانه، نزدیکی خاصی با 
 کشورهای چون عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی دارد. 

وسته موافقتنامۀ تجارت آزاد را میان پاکستان و چین متوقف ساخته در عین حال، اسالم آباد بطور سیستیماتیک و پی
پاکستان(، در حالیکه برعکس اقدامات معینی را برای احیای همکاری ستراتیژیک با ایاالت  –)دهلیز اقتصادی چین 

آورده  تتعهداتی را به دس متحدۀ امریکا سرعت بخشیده است. به منظور آنکه از رئیس جمهور ترامپ به این ترتیب
باشد، عمران خان تالش نمود تا مذاکرات میان طالبان و امریکا را سازمان دهی نماید. لیکن طوریکه مشاهده می 
شود در مناسبان امریکا و پاکستان هنوز هم کشیدگیها و پیچیدگیهای معینی وجود دارد، و اینکه این روابط داخل 

 است. هنوز قبل از وقت  مرحلۀ ستراتیژیک گردیده باشد،
 

اقتصادی که می تواند منجر به بروز بحران سیاسی گردد، مشاهده می  –: در پاکستان بحران حاد اجتماعی لسوا
شود. این وضعیت تا چه حد می تواند برای حکومت عمران خان جدی تلقی گردد؟ آیا بحران متذکره می تواند سبب 

 استعفای حکومت شود؟ 
 

به وامگیریهای خطرناک ساخت. او از کشورها، مؤسسأت و صندوقهای پولی : عمران خان حکومت را وادار جواب
بین المللی آنقدر مبالغ عظیم قرضه اخذ نموده که مقدار شان حتی به معیارهای پاکستان هم بی سابقه است در عین 

د و حداقل با تمام وضاحت می توان مشاهده نمود که حکومت قصد ندارد هزینه های غیر تولیدی را کاهش ده حال،
بخشی از این قرضه ها را در استقامت بهبود وضعیت زندگی مردم به مصرف برساند. و اینهمه در حالیکه با دریافت 

 قرضها دولت اسیر و یگانه ضامن استرداد آنها گردیده است. 
نماید.  ت میبسته ای از توصیه های "صندوق بین المللی پول" موافق پاکستان بارهاست برای رفع بحران با اجرای

اقدامات متذکره مثل همیشه "نسخه های بهبودی" اوضاع مالی، اقتصادی را در ُکل در بر دارد. ازدیاد انفالسیون و 
افزایش قیم که به دنبال آن خواهند آمد، باعث بدتر شدن شرایط زندگی آسیب پذیر ترین اقشار جامعه خواهد شد. 

لیت در برابر ملت" مورد پیگرد بی رحمانه قرار دارد. از محبوبیت اپوزیسیون سیاسی همین اکنون به نام "مسوو
دیگر کدام محبوبیتی در میان مردم ندارد. همین  حکومت "محصول پرورش یافته" در ظرف یک سال کاسته شده و

 اکنون مباحث گسترده در پیوند به پیشنهاد ایجاد "حکومت ملی" در سراسر کشور جریان دارد. 
 

، چندی قبل در رسانه ها و در میان جوانان پشتون نهضتی به نام " تحریک تحفظ پشتون" به : آقای ختکلسوا
طور غیر مترقبه محبوبیت وسیع کسب نمود. به نظر شما، علل بروز این پدیده چه می تواند باشد؟ عوامل انتشار 

د ان چیست؟ آیا شما می توانیو ترویج گستردۀ این جنبش در آنسوی "خط دیورند" و قبل از همه در ناحیۀ پشتونست
کم و بیش ایدیالوژی این نهضت را، شخصیت های مطرح، لیدران و اشتراک کنندگان آنرا معرفی نمائید؟ آیا نهضت 
مذکور چانس آنرا دارد که در آینده به یک حزب سیاسی مبدل گردد؟ یا در صورت انکشاف اوضاع به طور دیگر، 

تحول نماید؟ و سرانجام، آیا در حال حاضر نیاز به خود مختاری وسیعتر  به "جبهۀ آزادیبخش ملی پشتونستان"
 برای پشتونستان محسوس است؟ 

 

در آن بخشی از مناطق پشتون نشین عرض وجود نمود که قبأل به نام  : " نهضت تحفظ )دفاع( از پشتونها"جواب
 فدرالی در همجواری با افغانستان. نهضت "حوزۀ قبایل" یاد میگردید، یعنی محل زیست پشتونهای قبایلی تحت ادارۀ

ً مذکور متدرج در سایر مناطق زیست پشتونها و در میان اقشار صلح خواه و دارای عقل سلیم، حمایت و همدردی  ا
 یافته و گسترش یافت. 

یه رتانمیخواهم یاد آور شوم که "مناطق قبایل پشتون" در قرن نزدهم میالدی به میان آمد، پس از آنکه امپراتوری ب
زور به قلمرو هند برتانوی   بعد از چند جنگ پی در پی، قسمتی از خاک افغانستان را اشغال نموده و سپس آنرا به
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ملحق ساخت. آنگاه، یک قسمتی نه چندان بزرگ از خاک پشتونها که توسط انگلیسها اشغال شده بود مبدل به محلی 
یعنی به یک نوع "منطقۀ بیطرف" و "حایل" در برابر افغانستان  گردید که از نظر حقوقی به هیچ دولتی تعلق نداشت،

اتحاد شوروی( و برتانیۀ کبیر بود، واقع شد. این منطقۀ  اً ری )بعدکه خود یک دولت حایل میان امپراتوری تزا
انۀ بستراتیژیک که به زور سر نیزه از همه جدا ساخته شده بود، تا به این ترتیب مرکزی برای ماجراهای توسعه طل

امپراتوری برتانیه در آسیای مرکزی و همچنان تقسیم پشتونها به "لر )افغانستان( و بر )شبهه جزیرۀ هند(" باشد. 
استعمار برتانوی برای مدیریت این منطقه سیستم " خاص قبایلی" را تأسیس نمود، تا به این ترتیب به طور مصنوعی 

 و رشد آن در سطح دورۀ مناسبات قبایلی باقی بماند. منجمد، بیخبر از تأریخ و عصر جاری باقی مانده 
به یک محل " تجرید " شده، جائیکه راه برای هرگونه جریانات سیاسی مسدود بود، مبدل  آنگاه منطقۀ قبایلی عمأل

گردید. این منطقه برای هرگونه جنبشها و تحریکات سیاسی بسته بود. در نتیجۀ اقدامات انسدادی متذکره، اصالحات 
تالشهای مدرنیزه سازی شاه امان هللا نتوانستند به کمک پشتونها از شرق "خط دیورند" رخنه نماید، و جنبش ملی و 

آزادیبخش خان عبدالغفار خان )پادشاه خان( موفق نشد از طریق "منطقۀ قبایل" به افغانستان برسد، تا در آنجا در میان 
 طرفداران خود راه بیابد.

به طور تصنعی  (FATA) قبایلی تحت ادارۀ فدرالی" موقف استعماری "منطقۀ 1947ستان در پس از ایجاد دولت پاک
منطقۀ مذکور به میدان اساسی آمادگیهای جنگی به ضد قوای اتحاد شوروی در  19۸۰پا برجا باقی ماند. از شروع 

 افغانستان مبدل گردید. 
یری اساسی برای صدور طالیبانیزم از پاکستان به مس قبایلی تحت ادارۀ فدرالی" قرن بیستم "منطقۀ 9۰در دهۀ 

افغانستان گردید. شبکه های مخفی پاکستان دست به ایجاد طالبان زدند تا توسط آنها هویت تاریخی پشتونهای افغان 
را در هر دو سوی دیورند از بین ببرند. به منظور دسترسی به هدف متذکره به منطقه، انبوهی از اسلحه داخل گردیده 

بنیادگرائی مذهبی دامن زده شد، تا به این ترتیب خود آگاهی و هویت ملی پشتونها کامالً نابود گردد. هدف طویل و 
المدت این فعالیتها را تحت کنترول درآوردن افغانستان و تضعیف ساختن مطالبات پشتونها برای ایجاد خود مختاری 

 بیشتر از پاکستان تشکیل میداد. 
به طالبان و متحدان آن و قبل از همه به القاعده اجازه دادند که با  ۲۰۰1یستی یازدهم سپتمبر پس از حمله های ترور

دیگر سازمانهای تروریستی بین المللی در مناطق پشتونهای قبایل نشین جابجا شوند تا امکان احیای تشکیل مجدد را 
"منطقۀ قبایل" کامالً  ۲۰۰4الی  ۲۰۰۲ال بیابند و برای مرحله ای بعدی جنگ در افغانستان آمادگی بگیرند. از س

که  قوم پشتون و تمام آنهائی را ستحت کنترول تروریستها بود. تروریستها صدها تن از متنفذین و اشخاص سرشنا
سر شان به تن شان میارزید، و قادر بودند در رأس تحریک یا جنبشیهای ملی و سیاسی قرار بگیرند، چه در داخل 

یلی و چه هم بیرون از آن، به قتل رساندند. به طور مثال، "حزب عوامی" که که حزب ملی پشتونها بوده مناطق قبا
 و صد سال سابقه دارد، در نتیجۀ حمالت باالی آن، بیش از هزار تن از لیدران و فعالین خویش را از دست داده است. 

روریستی" را در مناطق قبایل به راه انداختند و نظامیان پاکستانی عملیات نظامی به اصطالح "ضد ت ۲۰14در سال 
عمأل تروریستها را به داخل افغانستان راندند. لیکن این عملیات تلفات عظیم را در بر داشته و منجر به قتل و تخریبات 

محل گردید. ضربۀ اساسی را در این عملیات مردم عادی متقبل گردید. منازل، اموال و دارایهای  بزرگ برای مردم
رفت. میلیونها انسان بی سرپناه شده و از محل فرار  اباشندگان محل زیر بمباریها از بین رفته و یا هم چپاول و به یغم

 نمودند. 
شونت، اعتراض صلح آمیز علیه کشتارها، خ" نهضت حمایت از پشتونها" عکس العمل صلح آمیز سیاسی، عاری از 

لحانه و استبداد سیستم استعماری میباشد که هنوز هم به زور و جبر ویرانی و فرار دادن اهالی، به ضد منازعۀ مس
رگران برتانوی نگهداشته شده، و ادامه دارد. "نهضت تحفظ پشتونها" ، حتی هفتاد سال بعد از استعمادر این مناطق

 تها وتوسط آنعده از پشتونهای جوان که خود شاهد جنگهای خونین، تباهی و تضییقات ظالمانه از طرف تروریس
 رهبری می شود.  همچنان نیروهای امنیتی پاکستانی بوده اند، تأسیس و

این جوانان از اندیشه های صلح آمیز عدم ُخشونت )عدم تشدد( خان عبدالغفار خان )پاچا خان( الهام گرفته اند که 
حزاب ست و ستراتیژی ااساس آنرا "نهضت ملی پشتونها" در آغاز سدۀ بیست تشکیل میدهد. لیکن، این جوانان از سیا

سیاسی عنعنوی موجود راضی نیستند. اعضای "نهضت تحفظ پشتونها" فیصله نموده اند که مقاومت مردم عادی و 
صلح طلب را در برابر استبداد، جنگ و تضعییقات آغاز می نمایند. انرژی و تحرکی که در میان اعضای "نهضت 

ر قلب هر پشتون، مخصوصأ جوانان در هر سوی "خط دیورند" جا تحفظ پشتونها" دیده می شود، و شعارهای آنها د
میگیرند. داعیۀ دفاع و حمایت از "نهضت تحفظ پشتونها" را در حال حاضر تمام مجامع پشتون در سراسر جهان 

 فراگرفته است. 
 

ه چگونه : نقش روسیه را در حال حاضر در پروسه های سیاسی در افغانستان، پاکستان و در ُکل در منطقسوال
ارزیابی می نمائید؟ آیا روسیه براستی در اینجا نقش یک دولت مقتدر را بازی می نماید، یا اینکه سیاست روسیه 
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در این مطقه دیگر بیشتر به یک سایۀ بی رنگ اتحاد شوروی که یک زمانی دولت مقتدری بود، شباهت دارد؟ به 
 روبروست تا در مسایل منطقه فعالتر و موفق تر باشد؟  نظر شما دیپلوماسی روسیه در اینجا با کدام کمبودیها

: روسیه کمافی السابق یکی از مهمترین و با ارزش ترین بازیگران در حوزه ای "ایروایشیا" می باشد. موفقیت جواب
م هسیاست روسیه در آن است که توانسته اعتماد تقریبأ تمام جوانب ذیدخل در منازعه، چه در خود افغانستان، و چه 

در همسایگی آنرا به دست بیاورد. این دست آورد برخاسته از آن است که باید نقش مثبت را در حمایت از پروسۀ 
ددی که مذاکرات متع آشتی میان تمام نیروها در افغانستان برای تأمین صلح و ثبات بازی نمود. کنفرانسها، مالقاتها و

ادعا است. افغانها و نیروهای که از تأمین صلح در منطقه  طی چند سال اخیر در مسکو دایر گردیدند شاهد این
پشتیبانی می نمایند مالحظه نموده اند که ایاالت متحدۀ امریکا، روسیه و چین اخیرأ توانستند سیاست خود را در 

عهده  هافغانستان از رقابت میان شان جدا بسازد. این نیروها بی صبرانه منتظر اند تا روسیه نقش رهبری کننده را ب
گرفته اقدامات فعالتر را برای مساعدت به تأمین صلح، ثبات و همکاری اقتصادی در آسیای جنوبی و مرکزی روی 

 دست بگیرد. 
 

: این روزها ما شاهد به وخامت گرائیدن شدید اوضاع سیاسی و نظامی در کشمیر استیم. گروه های گوناگون سوال
دام جوانان پشتون می باشند، تا آنها نه تنها در به اصطالح "جهاد" جهادی در پاکستان مصروف فعالیت های استخ

در افغانستان، بلکه در جنگ کشمیر نیز اشتراک نمایند. به نظر شما، آغاز یک جنگ تمام عیار، یا منازعۀ مسلحانه 
ورنمائی رامون دمیان هند و پاکستان از بابت معضلۀ کشمیر تا کدام حد محتمل به نظر میرسد؟ پیش بینی های شما پی

 اوضاع در حوزۀ کشمیر چگونه است؟ 
 

: هند نتوانست معضله ای کشمیر را حل و فصل نماید، پس از انجام یک سلسله اقدامات، از آن جمله بی اعتنائی جواب
در برابر اذهان عامۀ محل که منجر به برانگیختن عکس العمل های مختلف در منطقه گردید. متأسفانه تعقیب همچو 

یسی مواضع افراطیون را در پاکستان تحکیم می نماید. در واقعیت، جهادیستهای که در پاکستان فعالیت می نمایند، پال
در گذشته اضرار جبران ناپذیر را به مبارزۀ کشمیری ها بخاطر اعادۀ حق خودارادیت شان رسانده، و آنها تصمیم 

 ندارند کدام تغییری را در روش خویش وارد نمایند. 
ر نیاز به یک راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات، بر بنیاد تالشهای خود کشمیریها دارد. آنچه ارتباط کشمی

میگیرد به پشتونها، آنها تا حلقوم شان از جنگ سیر اند و به تنگ آمده اند. مباحثی که چندی پیش در رسانه های 
م در آن می توانند آزادانه اظهار نظر نمایند، نشان میدهد اجتماعی به راه افتاد، و این شاید یگانه تجمعی باشد که مرد

که پشتونها مخالف جنگ پاکستان با هند استند، پشتونها طرفدار حل منازعه با بکار گیری ابزار مسالمت آمیز و 
 سیاسی اند.  مذاکرات

 

ب ملی گراء پشتونها( : طی ده ماه اخیر در پاکستان تعداد زیادی از اعضای حزب "عوامی نشنل پارتی" )حزسوال
به شمول وزراء، وکالی پارلمان و دیگران به قتل رسیده اند، و در حال حاضر نیز پیام های تهدید آمیز و مرگبار 

پرخاشگری علیه طرفداران فلسفۀ "عدم ُخشونت"  را از طالبان پاکستانی به دست میاورند. به عقیدۀ شما عوامل این
 پاکستانی توانستند مواضع خویش را تا این حد قوی و تحکیم ببخشند؟  چه می تواند باشد؟ چگونه طالبان

 
طالبانیزه سازی در حقیقت پروژۀ ضد پشتونها بود،  : طوریکه قبالً نیز یاد آور شدم، هدف اساسی تمام پروسۀجواب

ترده وسیع و گس که به منظور مسخ هویت تأریخی پشتونها به راه افتاده بود. از عنصر مذهبی در این پروسه به طور
استفاده صورت میگرفت. با کمال تأسف باید عرض شود که پروژۀ متذکره در ادارۀ پاکستان در سطوح فوقانی ادارۀ 
پاکستان حمایتگران بلند رتبه دارد. این اشخاص آرزو دارند سیستم معاصر دولتی را در افغانستان از بین ببرند و 

در آنسوی خط دیورند کمرنگ و ضعیف بسازند. به یاد بیاوریم : وقتی  جنبش های ملی گراء را در میان پشتونها
افغانها را ممنوع قرار دادند، آنها  داخل کابل گردیدند، آنها پرچم ملی افغانستان، سرود ملی 1996طالبان در سپتمبر 

ساله در این مرز و رادیو افغانستان را به "رادیو شرعیت" مبدل ساختند، برگزاری جشن نوروز را که تأریخ هزار 
بوم دارد ممنوع و لغو نمودند. آنها یکی از مهمترین انستیتوت های اجتماعی افغانستان، یعنی جرگه را منع قرار 
دادند، مجسمه های تاریخی بودا را در بامیان تخریب نمودند، و سرانجام طالبان دوکتور نجیب هللا را، شخص که 

بنیادی را برای مصالحۀ ملی و آشتی عمومی گذاشته باشد، به شهادت  این ترتیبداوطلبانه از قدرت دست کشید، تا به 
رساندند. احزاب ملی گرای پشتون در خاک پاکستان حداقل به خاط آن نیز آماج حمالت تروریستها قرار میگیرند که 

زاب سابقه که یکی از احضد بنیادگرائی مذهبی، استبداد و زورگوئی نظامیان پاکستانی استند. "عوامی نشنل پارتی"، 
دار و عنعنوی و ملی گراء پشتونها می باشد، هدف اصلی شکار آنها به شمار میرود. طالبان افغانی و طالبان پاکستانی 
اجزای الینفک این پروژه اند. طوریکه مشاهده می شود تروریستها خود را با نامهای مختلف یاد می نمایند، و اینکار 

م استقامتهای فعالیت میان خود انجام میدهند، بلکه برای خلق نمودن عمدی یک نوع ستراتیژی را نه تنها بخاطر تقسی
پراگندگی و ابهام برای تثبیت چهرۀ اصلی طالبان از آن به نفع خود کار میگیرند. لیکن تمام این گروه های تروریستی 
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ه اند که از یک امیر، و یگانه رهبر خود با نامهای گوناگون یک ایدیالوژی مشترک دارند، و آنها سوگند یاد نمود
 اطاعت و بیعت می کنند. 

: زبان و ساختار نوشتاری زبان پشتو خیلی باستانی اند. دانشمندان و محققین در این باره پژوهش های سوال
 زشمتعددی انجام داده اند. لیکن پشتونها در حال حاضر، به علت سیاست های جاری حکومت پاکستان از امکان آمو

به زبان مادری خود محروم استند. تداوم این روال موجودیت زبان پشتو و فرهنگ پشتونها را در ُکل مورد تهدید 
قرار داده است. چرا سازمانهای حقوق بشر اصرار نه ورزیده اند تا پشتونها در پاکستان بدون قید و شرط )اجباری( 

مؤسسأت تعلیمی داشته باشند. کدام عوامل تا اکنون مانع حق آموزش به زبان مادری، یعنی پشتو را در مکاتب و 
 امحای زبان و فرهنگ پشتونها گردیده است؟

 

: در افغانستان زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی به شمار میرود. در آنجا )افغانستان( به زبان مذکور در جواب
 و چینلهای تلویزیون به زبان پشتو فعالیتمکاتب تدریس صورت میگیرد. در افغانستان روزنامه های متعدد، مجالت 

می نمایند. اما، با آنکه در پشتونستان، پشتونها به مراتب بیشتر زندگی می نمایند، زبان و فرهنگ آنها کدام حمایت 
 خاص دولت ندارد. 

و  ان: فرهنگ و زبان پشتونها از اهداف خاص و اساسی بنیادگرایر باال نیز قسمأ اشاره صورت گرفتطوریکه د
افغانی( را دارای ایدیالوژی مضر اعالم داشته و از بین می تروریستها بوده است. حکومت فلمها و موسیقی پشتونها )

برد. نقاشان پشتون ناچار بودند، ترک وطن نمایند. طوریکه میدانید پاکستان رسمأ یک دولت فدرالی نامیده می شود 
ان تالش دارند با استفاده از ابزارهای دولتی و غیر دولتی هرگونه )با آنکه عمأل این طور نیست( لیکن عظمت طلب

تنوع اتنیکی، قومی، فرهنگی... را سرکوب نمایند. پشتونها در سرخط این سیستم عظمت طالبانه و سرکوبگرانه قرار 
 داشته و هنوز هم دارند. 

خود دارد. ما شاهد بیداری اذهان، نسل جوان پشتون عطش فراوان برای آموختن زبان مادری و آشنائی با فرهنگ 
 رستاخیز پشتونها هستیم. رسانه های اجتماعی در این راستاء نقش کامالً مهم را بازی می نمایند. 

ما آگاهی داریم که در فدراسیون روسیه زبان پشتو، فرهنگ و تأریخ پشتونها از سالیان متمادی، در طول صده ها 
داریم تا این روند در آینده نیز توسعه یابد. ما بی صبرانه انتظار گسترش و  مورد تحقیق علمی بوده است. ما آرزو

 تحکیم همکاری های متقابل فرهنگی و مشترک میان روسیه و همسایگان آنرا در آسیا داریم. 
 برای مطالعۀ مصاحبه به زبان روسی به لیک ذیل رجوع شود : 

http://www.ng.ru/world/2019-09-27/100_190927hattak.html  
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