
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

  

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                             

 ۷۱/۷۷/۲۱۷۲                     پروین پژواک

 

 از خاطرات عبدالرحمن پژواک سیاسمتدار نخبۀ افغانستان
 پیرامون خط دیورند

 

استاد پژواک را در مورد  یها اداشتیاز  یروزها که بحث پشتونستان در افغانستان داغ است خواستم بخش نیا در

 .مـرسانـشر بـدوستان به ن یود، براـآن را سلب کرده ب هیافغانستان که برتان یرداد خاک هاـاست ـۀانـقـح یواـدع یایاح
 

 :رحمن پژواک استـبدالـم عـلـ" به ق افغان مهاجر کیاز سرگذشت  یخالصه فصل از " یها بخش اداشتی نیا

صدراعظم پاکستان بود، سردار محمد داوود خان به پاکستان سفر کرد. من در آن وقت در  یکه سهرورد یزمان در

 .به مرکز احضار شده بودم یسفر رسم نیشرکت در ا یملل متحد موظف بودم و برا

 

 
 فیلد مارشان محمد ایوب خان                     عبدالرحمن پژواک    سردار محمد داوود خان                      

 رئیس جمهور پاکستان           ۀ دایمی افغانستان در ملل متحددسفیر و نماین              صدراعظم افغانستان        

                                   

 د،یکه داشت مذاکره و در صورت امکان، البته امکان بع یمنظور نیسفر سردار محمد داوود خان مهمتر نیا در

خان و  میموقف سردار محمد نع قتیپشتونستان بود. موقف حکومت افغانستان که در حق یۀقض یمفاهمه با پاکستان رو

 ۀسرنوشت بود تا مردم پشتونستان اراد نییتعحق  نیو اصرار او موقف سردار محمد داود خان بود، تأم نیدر اثر تلق

خود را با افغانستان  ایخواهند و  یاستقالل م ایکه آ ندیاظهار نما شیسرنوشت و مقدرات خو ۀخود را آزادانه در بار

 .کنند یم وندیشان پ یپدر نیسرزم
 

 ضیمورد پشتونستان با موقف نقرده بود اما در ـک میـاـق ریـوضوع کشمـود که پاکستان در مـب یموقف نا  ـیع نیا

Double Standard))  ))افغانستان را یکه دعوا یمعن نیکرد. به ا یو ادعا م لیدل ۀاقامAfghan Slant))  ))خواند و  یم

 باتیرا در اثر ترت ریکشم هیبرتان یستعماردانست. حال آنکه دولت ا یدرست م ریخود را در مورد کشم یدعوا

پشتونستان را به  نی)که هندو بود( منوط دانسته و همچن ریکشم ۀمهاراج اریبه اخت صلهیخود با گذاشتن ف یاسیس

 .بود دهیپاکستان بخش
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pajwak_pa_khaterate_rahman_pajwak.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pajwak_pa_khaterate_rahman_pajwak.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pajwak_pa_khaterate_rahman_pajwak.pdf
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را  یبودم که در مجلس وزرا سردار محمد داوود خان موضوع دهیبودم د یاسیس یعموم ریکه مد یدر زمان من

خان را  میکرد تا اظهار نظر کنند. وزرا نظر سردار محمد نع یمجلس وزرا را دعوت م یکرد و اعضا یمطرح م

 یمجلس اعالن م ۀصلیدانسته و آن را ف یقیقرا ح دییتأ نیو دانسته ا دهیکردند و سردار محمد داوود خان د یم دییتأ

 .کرد
 

خواهد  کسیخود را با او قطع کند، ب قیبود که اگر برادرش عال نیکه داشت ا یخوف گانهیمحمد داوود خان  سردار

داد که در وطن خود  یم نانیرا اطم گرید ینشاند و افغان ها یم شیاگر برادر را به جا رایوهم بود ز نیماند. ا

مردم که کاردانتر از برادر  نیا ۀندارد، هم(( ((Nepotism  یشخوریصاحب حق هستند و او به آنها اعتماد دارد و خو

 .ماند ینم کسیشدند و هرگز تنها و ب یبودند، کسان او م یو
 

نادرست است که مثل عام شده است و مردم  یاز آن گفته ها یکیخسروان دانند."  شیهر حال "امور مملکت خو به

رود که کشور خسرو و خسرو کشور بود و  یم ییگفته به جا نیندانسته آنرا درست و قابل قبول دانسته اند. البته ا

 .به شمار روند یآمدند چه رسد به آنکه موجودات قابل اعتن یردم کشور اصال به شمار موجودات نمم
 

خاک )پشتونستان( حق حق مسلم مردم  نیبود که ا نیمستقل داشتم و آن ا یا دهیشخصا  در مورد پشتونستان عق من

آنکه مردم  ی. برادیموقف الحاق آن را اتخاذ نما دیخاک افغانستان است و افغانستان با نفکیافغانستان و جزء ال

 قیو تطب نیقوان دیمن با ۀدی. به عقستیدرست ن یسیمانند افغانستان پال یریپشتونستان جلب شوند صرف پول کشور فق

بر  یکشور قانون کیبه  وستنیکه مردم پشتونستان در پ ردیوضع و مورد عمل قرار گ یدر افغانستان طور نیقوان

 نگونهیو تعلل نکنند. بدون ا ریتأخ یو حقوق بشر یاساس یها یمراعات آزاد ،یاساس مساوات و عدالت اجتماع

نفوس پشتون در  رایدچار خواهند شد. ز شتریو هراس ب میپشتون( از پشتونستان به ب ریافغان )غ فیطوا گرید ن،یقوان

تحت  شتریمملکت را ب گریداشته است، پشتون اقوام د نسویا به اکه از قرن ه یتیافغانستان دو چند خواهد شد و با اکثر

قابل قبول و  ریپشتونستان غ ز،یداشت و افغانستان عز دوجود نخواه یافغانستان ا نروینفوذ خواهد درآورد و از ا

 .دیتحمل خواهد گرد
 

اما چون  د،یگرد یافغان بود و طبعا  مورد قبول واقع نم یفرد عاد کی ۀخالصان یا هیمن نظر یۀصورت نظر بهر

در مذاکرات  افت،ی یخودش م یۀتر از نظر عیتر و وس یپشتونستان قو ۀمرا در بار یۀسردار محمد داوود خان نظر

ساخت. شرح همه  یمرا داخل و شامل م تپشتونستان به من اعتماد کامل داشت و در همه مذاکرا یۀقض یرو

 .شود یهفتاد و هفت دفتر م یموضوع مثنو
 

نظر  ۀکردند. اما از نقط یو مهمان نواز ییرایپذ یبه حد اعل فاتینظر تشر ۀها از نقط ی. پاکستانمیپاکستان رفت به

خان دادند که  وبیکرده و سخت گرفتند. بطور خاص در مذاکرات سهم بزرگ به جنرال ا یمشکل تراش اریمفاهمه بس

 یبه نرم گرانید کهیکرد و در حال یم لیدل ۀاقام انپاکست یخودش پشتون بود و از طرف مردم پشتون به طرفدار

 یآرزومند ثیها سخنان او را به ح یپاکستان گریگفت و د یسخن م زیآم دیو تهد دیشد ۀزدند، او با لهج یحرف م

زد. سردار محمد داوود  یحرف م یسیبه زبان انگل گرانیخان مانند د وبی. جنرال ادندیکش یمردم پشتون به رخ ما م

 یداد که مطالب ترجمه شوند. به من فرمود که گفتار ها یم حیترج شهیدانست، هم یم یسیانگل یچه کاف گرخان ا

 ،یمعن یب ۀخان از لهج وبیگفتار ا ۀکردم ترجم یرا ترجمه کنم. من کوشش م گرانید یخودش و گفتار ها

نکند و  تیخود اظهار عصب عتیداشته باشد که برخالف طب یباشد تا سردار عذر یاو عار یشیو نما یاساتاحس

  .مذاکرات را قطع نکند
 

جنرال  ۀدانست لهج یم رایبعد از آن به من معلوم شد سردار محمد داوود خان اصال مرد صبور و متحمل است، ز اما

تذکر بدهم در همه  دیگرفت. با یمرا مدنظر م ۀآورد و ترجم یخود نم یاست اما آنرا به رو زیآم دیخان تهد وبیا

بدهم  یرییتغ نمیگفتار او اگر الزم بب ۀدر ترجم فتگ یسپرد، م یرا به من م یترجمان یکشورها و مذاکرات وقت

 .توانم تصرف کنم یم زین گرانید ۀرا نگفته بود که در ترجم نیاجازه دارم. اما ا
 

 وبی)جنرال ا یفرزند ناخلف و حرام نیبعد از ختم مجلس اول به من گفت "ا رایهر حال حدس من درست بود ز به

ورنه  یدر ترجمه لهجهء او را نرمتر ساخت یفرستد." و عالوه کرد "خوب کرد یخان( بر پدر و مادر خود لعنت م

  .او را در دل ستودم یاستمداریگفته دل گرفتم و س نیزدم." من از ا یمن به دهنش م
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 لیاکثر مردم را که من هم ما یۀنو دست داد. نظر یکشف یو تیآموختم و هم در شناختن شخص یزمان درس نیع در

است". اما معلوم شد که مرد  یو عصب یاحساسات یگفتند "سردار مرد یکه م افتمیشوم، غلط  لیبودم به آن صحت قا

( انیبست و احساسات او )اقال   با خارج یکار م هب دهیسنج زیکرد، آن را ن یم تیسنجش نبود و اگر اظهار عصب یب

 .کنترول او بود ریو ز اریدر مذاکرات مهم در اخت
 

به طور مخلوط در حصه  یو پاکستان یافغان تییه یدادند و اعضا یشکار دواج دعوت یبرا یکه روز نستیا دلچسپ

شرکت داشتند. من در حلقه  زیجمهور ن سئیدادند. صدراعظم و ر لیشکار را تشک یها میمختلف شکارگاه ت یها

پشتو و  ،ی." )به زبان فارسیکرد فمن تصر ۀخان به من گفت" در ترجم وبیخان بودم. جنرال ا وبیجنرال ا

پشتون  کی ثیکند و من به ح یلهجه را تحمل نم نگونهیبود و سردار ا دیشد یلیشما خ ۀبلد بود(، گفتم "لهج یسیانگل

 ".تماشا کنند انیروادار نبودم، دو پشتون با هم بجنگند و پنجاب
 

 یلی." و خیپشتون هست یخوشحال شد و گفت "به راست یلیگزارش را به سردار گفتم، خ نیبعد از شکار ا یوقت

افغان ها  خیو مثل او را در تار ریتوان نظ یاکبر خان نم ریو وطنخواه بود و بعد از وز ی. انصافا  شخص ملمیدیخند

 .سراغ کرد
 

ما را  یخاطرات آفاق نیاست ا دیکرد. ام یریجلوگ توانینوع نم نیاز ا یمعترضه ها در نوشته ا نگونهیوارد شدن ا از

 .به اصل مطلب میگرد یباز م نکی. اندازدیها به دور ن یلیخ یاز مطالب اساس

که از طرف افغانستان من مسؤول آن بودم و از طرف  یمسافرت به پاکستان بعد از مذاکرات شباروز انیپا در

در  قیپاکستان( موافقه به عمل آمد که با وجود اختالفات عم ۀ)سکرتر ژنرال وزارت خارج گیپاکستان مستر ب

مشترک از طرف پاکستان  یۀاعالممشترک نشر شود. اصرار بر  یۀاعالم کیمرغوب است تا  نیطرف یموقف ها

به مردمان شان نام  نیطرف یحکومت ها یبه غرض حفظ امانتکار دیوقع من اصرار کردم که بابود. با استفاده از م

 میدیکرد اما باالخره به موافقه رس یکلمه انکار م نیمشترک ذکر شود. پاکستان البته از وجود ا یۀپشتونستان در اعالم

  .دیای"ناخنک" ب انیپشتونستان در م ۀکه کلم

را از  یصدراعظم پاکستان سهرورد گ،یمستر ب میدو و چهار صبح بود. من به اتاق سردار رفتم تا بگو انیم وقت

  د.بو جهینشسته و منتظر نت داریکرد و موافقت او را حاصل نموده به من ابالغ کرد. سردار ب داریخواب ب

  .گ استبزر تیموفق کیناخنک باشد،  انیبار اول نام پشتونستان ولو در م ی: براگفت

اما از  رندیگ یناخنک م انیمشترک و مطبوعات خود آنرا در م یۀاعالم یگفتم اگر آنها خواسته باشند در کاپ شانیا به

 .اطالع دادم گی. منظور کرد و من دوباره به مجلس رفته به مستر بمیریگ یناخنک نم انیجانب خود آنرا در م

( یافغان ۀاری)ط ارهیدر داخل ط زبانانی. بعد از وداع با ممیهمان روز( به طرف کابل حرکت کرد قتی)در حق فردا

گفت. در دل گفتم عجب  کیمرا تبر تیسردار محمد داوود مرا در آغوش گرفت و از زحمات من تشکر کرد و موفق

 .دیگومی  کیبه من تبراو  ند،یبگو کیاست، آنچه را توقع دارد همه مردم افغانستان به او تبر ییایدن

 

 پایان

 

 

 

 


