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  2از  1 :صفحاتتعداد 
 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ويسنده ميباشد، ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نسئوم: نوت 

                                                    
  
  
  
  
                       ٢٠٠٩ ، ی م١١                                                     واشنگتن پوست سني اس هارگيسل : سندهينو

  نظامی موسیمالل: ترجمه 
 

  :توضيح 
  

برقرار بود، به » سوات « ۀ  در درتير  هنوزخودمختاه ماه قبل آكي مضمون درحدود ني اد،يفرمائيم مشاهده كهيطور
 آن گناهاني بخود گرفت و وخامت اوضاع و آشتار بیگري البته آه شكل دكماهي نيحاالت در. درآمده استري تحرۀرشت

هجوم عساآر پاآستان در آن منطقه منجر به  وكاي امری قواامان ی بیمان ها  با بمبارد»ورنديد« ی ایليطرف خط تحم
 . استدهيجهان گرد دریگري دۀ مظلومآوارمليون  ازدو شتري بی خانمانیفرار و ب

 لي آه وابسته به تشكیكائي اززنان افغان امریكي ،»ورنديد « يی ی آن طرف خط فرضی پشتون هاۀبه ارتباط به معضل
 در يی شرآت نموده و با سفسطه گو»سيپار«  دری در آنفرانس٢٠٠٨ ی  درفرورباشد،ي می ربانعتي نظار و جمیشورا

 به  شخصی ویبه اساس استنباطگويا  باشد،ي برخوردار نمی ای گونه ارزش حقوقچي آه ازهورندي دیلي تحمۀمورد معاهد
ه توسط  چ بعدًاهياني بنيا. نمود» !«شحكومت پاآستان بخش  مناطق ازدست رفته را به،یژوريو د فاآتويمقررات د

 و افسوس ی آه با شگفتی افغانیايديچه توسط مو د،ي گردليمي افغان اري افغان و غیادي تعداد زبه »فتًايوظ«  آهشخود
  .ديگرددر هر جا ا ن افغانقيشد آه باعث تاثر عمپخش  عي نمودند، بصورت وسگرارسالي به همداآنر

  

  پاکستانيی مش غلط قومی 
 

 با انياما در پاآستان جر. باشدي می مذهبی گرائاديشورش طالبان در پاآستان مربوط به بن و انيطغ انيكائي نگاه امراز
 بشكل فشاردر برخورد كاي آه توسط امرگرددي می تلقی قوميی ی گدي آشكي بشكل ،ی قابل احتراق تعصب اسالمبيترآ
 راه دي معضله وآشمكش، آلني ايی یومشناخت ابعاد ق. گردديآنها وارد مۀ  القاعدني ومتحدطالبانۀ هي برعلی عسكریقوا

 .گرددي مراالقوامي در پاآستان آثیاسيطالبان را ازالقاعده جدا نموده و منجر به ثبات س  استكهیزي آمتيحل موفق
 ی در مناطق سرحدكهيپشتون هائ قرن ها. طالبان همه پشتون هستند. باشدي ها متشكل می ازپنجاب پاآستان اآثرًایاردو

.  انددهي جنگني جلگه نشی حفظ منطقه از اشغالگران پنجابی برابرند،ي بسر ماتيپاآستان و افغانستان ح يی یآوهستان
به جانب شتري بگريبجنگند، مملكت راازهروقت د  های آه باجهادها در مناطق پشتون یبنابران فرستادن عساآر پنجاب

 وني مل۴١آه بتواند » پشتونستان آزاد«  كي لي ضرورت احساس تشكی سوق داده و پشتون هارا برای ازجنگ داخلینوع
  .دينماي مبي و ترغهياز نفوس پاآستان و افغانستان را در خود جادهد، تقو

 و سبب دهيبا طالبان گرد» سوات  « ی در وادی خود مختارۀ معاملكي پاآستان در مورد قبول ی اقدام اردوۀ عمدلي دلنيا
 كهيحال نيدر ع. باشدي در مناطق وابسته به آنجاماني جهادهي آامل علیشرويبر پ ی مبنكايمقاومت آن به مقابل فشار امر
 شان شتري پاآستان درهراس اند، ترس بی مناطق مرآزی هاستي با اسالمبان طالی پاري دیرهبران اردوازخطرهم بستگ

 ! پاآستان استكري حالت خطرناك انفكاك پشتون ها از پدۀاز مشاه
شاهان پشتون افغان .  در منطقه، باهم متحد بوده اندهي برتانتي قبل ازموجودیاسيا ازنقطه نظرس پشتون هیخي نگاه تاراز
 نصف نفوس پشتون ها را قبل از شكست شترازي امروز پاآستان است وبكهي اۀ مربع را در منطقلي م۴٠٠٠٠ ۀ ساحكي

 كي لي پاس و تحمبري خی با راندن آنها به ماورا١٨۴٧ در سال نكهي تا اشتند، دااري در اختدينماي احتوا مهيآنها توسط برتان
 و متداوم پشتون ديبا اعتراضات شد.  آمداني بمرفتند،ي آه افغان ها هرگز آنرا نپذ»ورنديخط د« سرحد قابل مناقشه بنام 

 ليتشكدالي رابه حكومت جدی اشغالق مناطۀ، ادار١٩۴٧ پاآستان ازهند در سال يی در اوان جداهي گرا، برتانی ملیها
 . تفويض نمودانيتحت تسلط پنجاب

ر آورده است آه به پشتون ها   پاآستان اعتراض نموده و فشاۀ ببعد در اوقات مختلفه حكومات افغانستان برطرز ادارازان
 ی هانيآه سرزم» افغانستان بزرگ « كي لي تشكاي وابسته وريغ» پشتونستان « كي لي تشكی شان براميدر مورد تصم

 .  بشناسدتي آنان را به رسممي و تصمتيار خود مخت،ا دوباره متحد بسازد، حق دادهرگشته جدا 
 ها در دوران مقاومت افغان ها بمقابل اتحاد ی از جهادهي پاآستان را وادار به حما،»پشتونستان « لي از تشكترس
 یومت طالبان درآابل، عل دردوران حك با شگفتی،. گروپ طالبان نمودلي تشكی برا و بعدًا٨٠ ی در سال هایشورو



  
 

 
  2از  2 :عداد صفحاتت

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 جمهور افغانستان، سيرئ. رفتندي را هرگز نپذ»ورندي دیليخط تحم«  ازجانب اسالم آباد، طالبانادي زیالرغم فشارها
 . "ت دو برادر شده اسني بواري دكي لي خط نفرت آه سبب تشككي ": خواندني همچنان مقاومت نموده آنرا چنیحامد آرز

 آن اقوام ادتي را صرف در مناطق تحت قیوي وحقوق اجرائی خود مختارازياقوام پشتون امت ني سرآش تری براهيبرتان
شناخته  « FATA» اي Federally Administered Tribal Area م  بنای نسبتي خود مختارني نمود آه اضيتفو

 .شده است
 سي جارج بوش، رئۀ ادارنكهي تا اديگردي بر سر اقتدار پاآستان مراعات می توسط حكومت هاتي خودمختارنيا

 به آن مناطق نمود آه منجر به ی عسكریواداربه فرستادن قوا٢٠٠٢ل   مشرف را در سازي، پروامريکاجمهورسابق 
 پشتون در منطقه به اني نظامري غ٧٠٠ از رشتي بگران، غارتني اۀدر اثر حمل. دي مردم آن محالت گر۵٠٠٠٠ شدن جايب

  . ندديقتل رس
  خواهد داشت؟نهي زمني دریچه برخورد» اوباما « ۀار شود آه اددهيد
س پشتون   احساجاديبا ا. اوردي بني پائی حضور خود را با ختم حمالت هوائدي باكاي امرۀ متحداالتي ا،ی نگاه عسكراز
دسته جمعی،  القاعده مستقر است، مقاومت  كهيجائ ،»FATA «در » زميجنگ با ترور « ی خارجی توسط قوایزيست

 . پالن شكست شانرا داردكاي امر گويا آهبخشدي ها را قوت میهادآن ج
 آنها در برابر يۀ پشتون ها درمورد تقوی ازعالقمندیبانيپشت  اصالح گردد آه بای طوردي باكاي امریسي پال،یاسي سازنگاه

 .ردي صورت گیري گمي اسالم آباد، تصمی های به پنجابیحكومت متك
 ارزشمند دانسته و آرزو ندارند آه تي خود مختاری را براشيمقاومت دوامدار خو FATA » « وابسته بهی هاپشتون

 . ها اداره گردندیتوسط پنجاب
اقدام  آه خواهندي مناطق مني نموده است آه مردم اافتي دری راپوریالملل ني گروپ بحران ب امسالمارچ١٣ از

 .را به اآمال برسانند  « NWFP» ياPashtun Northwest Frontier Province،ی شمال شرقالتي ایپشتونها
 نموده ه يحما « NWFP » وFATA » « و ائتالفی پشتون ها رادر مورد هم بستگددرخواستي باكاي امرۀ متحداالتيا

« واحداد ــــ اتحكي در  بتوانند يکجااب همـــحصوردر بلوچستان و پنجـ می آن با استحكام آن مناطق، پشتون هابيوبه تعق
 ديمستف است، برخوردار و  پاآستان ذآر نموده١٩٧٣تي خاصی بی قانون اساسكهي ایازخود مختار» ه شتون خواپ

  .گردند
 تخصيص  يافته  FATA »«راآه بهي بزرگی مالی آمك هاۀ ادارۀ به اسالم آباد اجازكاي امرنكهي حال، به عوض اني عدر

 ی برایعني NWFP» «بهشتريب  آمك هانياۀ  ادامنده،ي درآ آهدي را اتخاذ نمایبي ترتديبا» اوباما«  بدهد،حكومتاست، 
  .  گرددعي توضیالتيحكومت ا
  ۀدـــت شــ حفاطۀ منطقی طالبان برايۀاـــــ ازحم عرب هستند، اآثرًانيشتريآه ب»  آنی خارجانيجنگجو«  والقاعده

FATA»  «طالبان، ی گروپ ها فعاليتتي، اآثر آنیستي تروری جهانی الرغم القاعده و آجندایعل. برخوردار گشته اند 
 متوجه كاي امرۀ متحداالتي از آنها به ایميق مستدياختصاص داشته وتهد » FATA«به موضوعات داخل افغانستان و

 ناشنال ی عوامی مذهبري رهبر غكي آه ازجانب دي را استقبال نمازي هر اقدام صلح آمدي باكاي امراستيبنابران س. گرددينم
 ر آنها ازگروه القاعده ، د گرای اسالمنيرا به منظورجدا ساختن طالبان ومتحد NWFP » «ۀ ادارًا ضر حا  آهیپارت
 .ردي قرار گلهي وسني آخر صرف به حيثدي و اردو بای عسكری قوا استعمال آه در سوات است،یمانند حالت . دارددست
 نيكان اــــ امًالــــاما آام. گردنديـــــــــ نائل میروزي پكي پشتون به تياهوي و  گرايان اسالماي عاقبت ،ی تعهد عقالنكي با

  :  است دهي نام»ی حقاننيحس«  پاآستان درواشنگتنري خواهد بود آه سفیزي چجهيموجود است آه نت
 كيدر  » ی درانیمحمود عل « نرال ججري م،ی پشتون حقان، سلِف٢٠٠٧ اول مارچ خي بتار! »ی پشتونستان اسالمكي« 
 واقع شود ماآنرا نياگر چن” .ندي پشتون باهم ائتالف ننمااني گرای طالبان و ملدوارميام” : سفارت پاآستان گفت ناريميس

 .مي آن قرار دارۀ وما در آستانميسبب شده ائ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 یدگي باشد آه به اساس شش ماه مطالعه بر مسائل آشیم” دولت متحد:  پاآستان ” راپورۀسندي نوسني هار. اسگيلس
 سابقه در ۀرتبي مامورعالثيهمچنان به ح. دي به نشر رسی المللني بیسي قبل توسط مرآز پالۀ درپاآستان، هفتی قومیها
  . تحرير نموده است منطقهۀ آتاب در بار۵ ی و،ی جنوبیايآس
 
 

 


