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                                                                                                               ۲۰۱۵جون  ۰۱                                                                                                   مومند داود محمد                    

 فرهادی روان با خان ولی مالقات

  خان رریی بیر  واقیی و اییل خانواده رریی ماالب ییل را بدتتر  من قرار داد چندی قبل جناب حفیظ هللا
غیره را ره توتا رردن ایاالحات منحو  ایرانی مانند ویژه   واژه   وارنش واینجانب بید ای تلخیص و حیف 

 خدمت قاریین گرام تقدیم میدارم : مترجم ایران یده بکار رفته بود  ییالا 
 

توقفی در رابل نموده در حالیکه در  بید ای متافرت اروپاخان عبدالولی خان در خاارات خود مینویتد: ره وی 
مد و تقاضای یک میارره آدارتر روان فرهادی نید من  تجلیل جشن روی پشتونتتان همه جمع شده بودیم ره دفیتاا 

من با وجودیکه در نتیجه یک تفر اوالنی ختته بودم ولی نظر به ایرار و ابرام وی   فوری را ای من نمود
یمانی ره ترا دیدیم و تالش های تیاتی ترا » ...... م به تقاضای روان فرهادی لبیک گویم. روان گفت مجبور شد

تیقیب رردیم   نف  آرام رشیدیم ره بابا )خان عبدل غفار خان ( یک وارث تیاتی ای خود برجا گیاشته تا هدف 
ت پشتون ها را ترک نمودید و به تیاتت یت نا امید تاختید . شما تیاتوی را دنبال رند   ولی شما ما را نها

متوجه این بود ره من درین یمان رهبر حیب نیشنل عوامی  روان فرهادی ۀوردید )اشارآتراتر پارتتان رو 
تراتر پارتتان انتخاب شده بودم ( شما حاال برای حقوق پنجابی ها  تندی ها   بلوچ ها و حتا حقوق بنگالی ها 

 «شتون های بیچاره چه خواهد شد؟ و ترنوشت پشتونتتان چه خواهد شد ؟ میریمید   پ  ترنوشت این پ
من خندیدم و به فرهادی گفتم : روان یاحب نهایت خرتند شدم ره ای پشتونتتان یاد رردید  ییرا من درینجا ای 

 .اتت ال میکنم ره منظور تان ای پشتونتتان چیتت ؟ ولی تا هنوی رتی برایم جواب قناعت بخش ندادهؤهررتی ت
  یدراعظم وقت نیی یک حضرت گفت با یدراعظم یاحب یحبت رنیال را ای پادشاه هم نمودم اعلؤمن این ت

الی را ره پادشاه یک رشور داده نتواند یدراعظم چگونه جواب خواهد ؤت  جواب قانع رننده اراُیه ررده نتوانتت
 داد؟

  انند شما جواب تؤال مرا ارایه رند.ل و با یالحیتی مواما من بخااری مترورم ره یک شخییت متؤ
نین گفت ره این نیره ای پایین ای جانب شما بلند شده پ  جواب چروان فرهادی ای پاتخ به این توال افره رفته 

 ان را نیی خود شما بدهید.
 میگوید : ولی خان در جواب روان فرهادی

دوتتان در آجندای روی قرار داشت و انگلی  در ره هنوی فییله روی تقتیم هن  یمانی بلند رردیم ما این نیره را
در یوبه ترحد برنده انتخابات خدایی   حیرت افتاده بود ره برخالف منااق دیگر ره متلم لیک برنده انتخابات بود

خدمتگار ها شدند. ارنون این یوبه در مناتبات بین المللی انگلی  در بابر رو  ها نه تنها ای اهمیت بیر  بلکه 
. انگلی  در یوبه های دیگر اتامبله های یوبایی را گرفته بود ولی در اتامبله لیدی بر خوردار اتتاهمیت ر
  ما ارثریت قااع و حتا دوی بر ته آراء را بدتت اوردیم. لیا انگلی  گفت ره به ریفرندم مراجیه میکند. یوبایی

لیک یورت گرفته و ما با رانگر  همکاری ما به انگلی  گفتیم ره فییله هندوتتان میان حیب رانگر  و متلم 
  پ    پ  ما فییله ای را پییرفته ایم ره هرگاه پارتتان تاخته میشود این یوبه هم شامل ان میگرددداشتم

 ضرورت به این ریفرندم چیتت؟
مودیم ما پیشنهاد ن و به تجویی خود پافشاری داشت. ولی انگلی  میخواتت موضع خدایی خدمتگار را تضییف نماید

ی دهی و أره اگر وضع چنین اتت یک حق انتخاب توم را نیی به مردم ما بدهند بدین مینی ره ایشان عالوه بر ر
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ی بدهند. چون انگلی  این أ  حق داشته باشند ره به یک رشور متتقل بنام پشتونتتان نیی رالحاق با هند یا پارتتان
 د انگلی  مقاایه نمودیم.پیشنهاد ما را نه پییرفت ما با ریفرندم نام نها

پرتید ره در باره مناتبات خودت با « فخر افغان خان عبدل غفار خان » رویی یک لیدر پنجابی ای پاچاخان 
افغانتتان چه فکر میکنی ؟ بابا در جوابش گفت ره این اتالم پنجابی شما مرا یک هیار میل دورتر با بنگالی ها 

  نه لبا  و رلتور و تاریخ مشترک و تنها با تار میهب بتته ایم و تو ره مرا پیوند میدهد ره نه یبان مشترک داریم
برادر میتایی پ  برادری با این افغانتتان متلمان نیدیک چرا موجب اعتراض  با این متلمان هیار میل دورتر

    یبان مشترکمتو واقع میگردد ؟ ره با مییار خودت در اتالم باهم شریکیم و برعالوه اتالم ترحد مشترک داری
ن ها چه جای نا رضایتی برای شما باقی آ  ثقافت و تاریخ ما مشترک اتت. پ  در برادری با رلتور  خوراک
 میماند ؟

  اول پشتونتتان خود من به روان فرهادی گفتم : فرهادی یاحب ای پایین یدای دو گونه پشتونتتان بلند شده اتت
« پشتونتتان» به« یوبه ترحد شمال مغربی » ری ماالبه تغییر نام انگلی  یاد دوران ریفرندم و دیگآمختار و 

ن اتت فهمیده شود ره درین یوبه پشتون ها یندگی آتا مانند نام یوبه های دیگر ره میرف ملیت باشندگان 
 میکنند.

مانی هم این یدا من ای روان فرهادی توال نمودم این ره شما ای چند تال یدای پشتونتتان را بلند ررده اید و ی
  شما گپ ردام را بلند رردید ره ما همه در یندان بتر میبردیم و امروی هم جشن تجلیل روی پشتونتتان اتت

 ؟ پشتونتتان آیاد و متتقل را یا پشتونتتان به حیث یک یوبه پشتون ها در چورات پارتتان  پشتونتتان را میینید
 

ال را من ؤو گفت ولی خان همین ت«   مومند -قر ید» خالی نموده  روان فرهادی بار دیگر ای دادن جواب شانه
تاریخی و تیاتی نشان میدهد ره قوم پشتون در تاریخ برای  ۀمن برایش گفتم ره تجرب  .هم دارم تا مرا آگاه تایی

رشانیده   این قومی اتت ره یمانی باالی هندوتتان و ایران حکومت مینمود و امروی به غالمی خود مقامی داشت
 پالیتی تباهی و نفاق را پیش برده اند.   دشمنان ما ای مغل ها تا انگلی  ها شده اتت

پشتون ها رارد جدایی را گیشتاند و در رنار جدایی تیاتی و  ۀالرحمان خان بر تین انگلی  ها بقول امیر عبد
این عقیده ام تا یمانیکه این بیتت پارچه با هم . من به نداین تریمین را به بیتت حیه منقتم تاخت   عمالا یهنی

ن یمان پشتون ها به مقام و جایگاه خویش آمتحد نشوند و این خانه بیر  افغان دوباره به هم نه پیوندد  تا 
 .این هدف ما و مردم ماتت ږو لیا به وریږو (د. ) لیا به یو ریننمیرت

افغان »ن رار من همان نتخه انگلی  را ای خود میتایم ره گویا من قایا خود را پشتونتتانی نمی نامم   ییرا با ای
من به چنین چییی تتلیم نمی شوم و به همین علت اتت ره ما خود را ای غالمی انگلی  « جداتت و پشتون جدا

فغانتتان آیاد میتاییم و متکی به این هدف و اراده باید بقایای میراث پلید فرنگی ای دامن خاک افغانتتان ناپدید و ا
رأ یاد و متحد شده و فریندان این تریمین دوباره دور هم جمع شوند و باالی یک گلیم مشترآن آبه مفهوم واقیی 
 یندگانی نمایند .

 ښور رښ افغان یو دید خیبر دره خو الر دتلو راتلو ده           په رابل او پی         
 این هدف چه باید ررد ؟ال نمود ره برای رتیدن به ؤروان فرهادی بای هم ت

  یک قتمت در افغانتتان   قتمت دوم منااق قبایلی و من برایش گفتم ره پشتون ها به ته حیه تقتیم شده اتت
 بخش تومی ما ره قتمت محکوم شناخته میشود.

اگر  و. دیورند را ای ارق دیپلماتی و فشار بین الملی با پارتتان مارح رند ۀلأحکومت افغانتتان میتواند مت
افغانتتان همان راهی را در  پیش گیرد ره در اول   پارتتان به این خواتت حکومت افغانتتان جواب منفی داد

 تانک با  تاریخ پدران و نیاران مردم و حکومت های افغانتتان پیشه ررده بودند. یینی توپ با توپ  ایاره با ایاره
 .تا این خا پلید دیورند را ای میان برداریم  تانک  شما ای ان ارف هجوم ببرید و ما ای این ارف

ال میکنم ره شما به این اریقه گردن می نهید ؟ فرهادی بحیث یک ؤمن گفتم ره فرهادی یاحب حاال ای تو ت
ایرار  ۀداتتان ترایی تیاتی پرداخت ولی در نتیجه ال شانه خالی ررده بؤدیپلمات ورییده بای هم ای جواب ت

ع بین المللی این برخورد دور ای امکان اتت. پ  من برایش گفتم ره راه دومی را امن گفت ره در روشنی اوض
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بدین مینی ره پشتون های قبایلی ره به گفته عالمه دارتر اقبال شیر های ژیان و عقابان هوا اند و   در پیش میگیریم
  افغانتتان ایشان ه به پا خییندای چترال تا وییرتتان ملیون ها جوان جیبه مباریه و پیکار را دارند و حاضر اند ر

. ای روان   این هم ممکن اتت بحیث یک راه دوم مؤفقیت تلقی شودرا متلح تایند و ما با ایشان به پا میخیییم
 فرهادی یکبار دیگر تؤال نمودم ره نظر شما در باره پیشناد دوم من چیتت ؟ 

امکان را هم بما نمیدهد. حاال من ای فرهادی توال فرهادی در جواب گفت : اوضاع جاری ملی و بین الملی این 
مک عملی نمایی اعتراضات تو در مورد موقف ما در پارتتان میکنم تو ره به هیچ یورت حاضر نیتتی با من ر

. آخر تو برایم بگو ره برای من فرق میان تو و پارتتان چیتت ؟ یینی چنان به نظر و بی محتواتت یبی مین
  ولی هرگاه پشتونی و افغانی خود را به تر نمی رتانی ۀه غالمی من خرتندی . تو خو فریضمیرتد ره تو هم ب

 ی. پ  برای من میان تو و حکومت پارتتان و حت  با آن هم تر تایش نداریمن برای رهایی خود تالش رنم
 انگلی  ردام تفاوت وجود ندارد.

 ی خود در همین جا پایان بخشیدیم. ختمروان فرهادی یاحب مالمت به نظر میرتید و به تخن ها
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