
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۰۲/۰۲/۲۰۲۰                میر عبدالواحد سادات 

 

 :پاكستان زندان اقوام و مردمان مظلوم
 

كشور مخلوق استعمار  ن، تا چهره اصلى ایبوحانه انجام یافتهذماز بدو پیدایش  پاكستان و بویژه در نیم قرن اخیر تالش  
   :را ، تحت عناویننآ و آفات و مصایب داخلى

   اسالم -
   جمهورى -
   و فدرالیزیم -

   .كتمان نمایند
   :اما واقعیت اظهرمن الشمس این است كه

غیر اسالمى ترین كشور جهان اسالم ، همین مركز شرارت پیشه گان جهان است . پاكستان كشور كودتا ها و 
رده اند و در عمل در  سوم تاریخ  كوتاه اینكشور نظامیان حكومت ك -مارشاالیى است كه به صورت علنى  در دو 

كه با پنجال اهنین  دان بدست نظامیان میباشد و جنراالن در واقع حاكمان تام االختیار كشور نآرتمام تاریخ واك و اختیا 
   و استخبارات نیرومند ، مقدرات مردم در بند را رقم میزنند .

با دسایس الحیل ،  و از طریق استخدام  فدرالیزیم پاكستان یك پوشش مزورانه بخاطر در بند كشیدن اقوام  است كه
   .د اجیران و افراد مربوط  اقوام مختلف ، درخدمت  سیطره پنجاب و دیكتاتورى نظامیان قرار دار

حوادث مختلف منجمله چگونگى ایجاد كشور بنگله دیش ، سركوب بلوچها و ... و در بند كشیدن مردم پشتون كه به 
تجاوز  اى اس اى قراردارند و از خبیث ترین چهره هاى منسوب به قوم پشتون    طور سیستماتیك در معرض دسیسه و

   همانند جنرال حمیدگل و دیگران پالن دربند كشیدن قبایل را عملى نموده اند .
پروژه جهاد و  طالبان یكى از مرموز ترین همین پالنها است كه از طریق ان در واقع بر تمام مناطق پشتون نشین 

( را  FATA تحمیلى و استعمارى دیورند ، قواى نظامى مسلط گردیده و سیستم قبایل ازاد و سیستم )بعد از خط 
   منحل ساختند .

   بقول منظور پشتین رهبر جوان " جنبش تحفظ پشتون " :
هند و " وقتى دلشان خواسته بمبارد و كشتار مینمایند ، اگر میخواهند دیگران را بكشند ، مردم را اموزش نظامى مید

    ... سى سال گذشت تا مردم بدانند كه بخاطر اسالم نمیباشد ... "
بدینترتیب در حالیكه با سلسله ترور هاى وسیع زنجیره یى ، تصفیه كالن در قوم پشتون انجام دادند  ) حدود شصت  

نتوانستند ، صداى  هزار تن نابود و الدرك میباشند ( و احزاب سابقه دار ملى و مذهبى مدعى منافع قوم پشتون ، 
اعتراض داشته باشند ، " جنبش تحفظ پشتون " بمثابه صداى برحق و مدنى مردم مظلوم و در بند پشتون بخاطر دفاع 

روشان و مبارزه عدم خشونت   از حق زندگى ، برابرى و حرمت با الهام از اندیشه هاى روشن اندیشانه ، پیر
ث حركت وسیع مدنى و با خواست ها در چوكات قانون اساسى پاكستان عبدالغفارخان فقید ، در مدت زمان كوتاه بحی

   ، مورد حمایت همجانبه قراردارد .
( قانونی، مشروع و عقالنی است. هیچ یک از  PTM خواه او  )مطالبات  مطروحه منظور پشتین و جنبش عدالت

های روبی دهکدهی بدون محاکمه، ماینها مطالبات او خالف قانون اساسی پاکستان نیست. او خواستار توقف اعدام
نشین های خودسرانه و لغو قیودات نظامی در روستاهای مناطق قبیلهخوا، توقف بازداشتنشین خیبرپختونمناطق قبیله

کند وبازداشت آمیز مطالباتش را مطرح میهای مسالمت پرهیز است و با برگزاری گردهماییاست. این جنبش خشونت
  . قانونى ندارد او هیچ توجیهی 

متاسفانه رژیم استخباراتى و دیكتاتورى نظامى بظاهر حكومت ملكى درین دوسال پیوسته به ترور رهبران جوان این 
   حركت متوسل و از سركوب و فشار استفاده مینماید.
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بدینرو وطیفه انسانى ومدنى ما است تا از مبارزه برحق مردمان و اقوام مظلوم دفاع و قتل و زندانى ساختن برادران 
   پشتون خود را تقبیح و محكوم نماییم .

رهایى عاجل و بدون قید و شرط رهبران " جنبش تحفظ پشتون " و منجمله رهبر جوان ان ، شاغلى منظور پشتین ، 
   ت همگانى و جهانى مبدل گردد . باید بیك خواس

   در مورد ادعاى مقامات پاكستان كه گویا :
دفاع از منظور پشتین و جنبش او مداخله در امور داخلى افغانستان ، فى الواقع از بى ازرم بودن دولت متبوع او  
حكایه مینماید و در غیر ان  دولتیكه حدود نیم مصروف دسیسه ، مداخله و تجاوز بر افغانستان میباشد ، چگونه میتواند 

   ، سخن از مداخله بزند ؟ 
  !كه چراغ بدست دارد چه دالور است دزدى 

   البته تعداد هموطنان ما نیز دفاع از حق  و عدالت خواهى را نوعى مداخله  ، قلمداد نموده اند 
 درین ارتباط باید گفت كه بحث جارى یك موضوع جدى حقوق بشرى و بویژه حقوق بشر دوستانه و حقوق شهروندى  

هر انسان اگاه حق و مكلفیت انسانى دارد تا علیه نقض حقوق   است كه دولت نظامى محور پاكستان ناقض ان میباشد و
   .دانسانى افراد اعتراض نماید كه با معیار ها قبول شده حقوق بین الملل منافات ندار

كه رهبران ان اعالم و طى دو سال موجودیت ان در عمل بمشاهده میرسد ، الاقل در یئا جنبش تحفظ پشتون " تا ج 
) البته در راستاى     از كودتا جنرال ضیا الحق و ایزاد پسوند " اسالمى " بر نام رسمى دولت پنجاه سال اخیر و بعد

و بعد از عبدالغفار خان فقید ، نخستین حركت مدنى و متكى بر اصول عدم  (ايجاد كمر سبز بدور اتحادشورى وقت 
  .خشونت و بخاطر اهداف حق انسانى میباشد 

  .ا است تا برخورد سركوب گرانه و قتل و ترور علیه این جنبش را محكوم نماییم بدینرو حق و مكلفیت منورانه م
جهادى به عوض دولت ملى قانون محور  و عدالت گستر   -متاسفانه یكى از دالیل ایجاد شركت سهامى طراز مافیایى  

   فقدان جنبش هاى مدنى واقعى و غیر انجویى میباشد
داف انسانى  ضد افراطیت مذهبى را از ان طرف خط استعمارى دیورند نفیه نماییم ، بدیل هرگاه ما صداى عدالت خواهانه با اه

   طالبى است كه مجموع منطقه را بكام نابودى سوق میدهد.  -باالفعل ان تداوم صدا و سونامى افراطیت وذهنیت جهادى 

بر ها و ... جالبان سیاسى و خان ما كه در نیم قرن اخیر صداى شوم موالنا هاى خبیث پشتون و حمید گل ها و با 
هاى دو سره همنوا با اى اس اى را به قیمت تباهى وطن خود تجربه كرده ایم ، بدون شك صدا هاى مدنى و عدالت 
خواه را خیر مقدم میگوییم . البته طرح شعار هاى قبل از وقت و یا قومى ساختن موضوع ، نه تنها بحال جنبش 

  .بحال اسفبار خود ما نیز مضر تمام میگردد متذكره مفید نخواهد بود كه 
   همیشه باید بخاط داشته باشیم كه :

در برابر ما دشمن تاریخى و بسیار مجرب همچون اى اس اى قرار دارد كه درین بیشتر ازچهار دهه امكانات و 
   ابزار هاى وسیع تضعیف افغانستان را در اختیار دارد .

ى دهشتبار اتحاد و اتفاق اقوام با هم برادر و برابر افغانستان و وفاق ملى و ملت شدن چاره اساسى مقابله با این هیوال
    است كه منجمله همین پاكستان ماین هاى زیادى درین مسیر فرش نموده است .

   .دناسیونالیزیم محلى ) سكتاریزیم  ( و شهونیزیم  دو افت است كه همیشه بحیث مانع ملت شدن ما قرار دار
  :اشیل افغانستان  پاشنه

فقدان دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر میباشد و تا زمانیكه ما در پرتو " حاكمیت عقل " به بیدارى و 
اگاهى عمومى نرسیم و اقتدار ملى نداشته باشیم ، ضعیف و باجده میباشیم ، چنانچه تحمیل خط استعمارى دیورند 

هفتاد سال ما راه اصلى مقابله با پاكستان را كه همانا قوى شدن خود ما است ناشى از ضعف داخلى ما بوده و درین 
، تدارك نتوانسته ایم و اكنون كه ، گپ به سیم خاردار و سیطره  علنى و مجدد پاكستان  ) در سلاير جارى " پروژه 

ر بسیار ( باشیم  ، صلح " ( رسیده است و ما كماكان " شعارزده " و بدور از عقالنیت سیاسى  ) زور كم و قه
   : مهیچگاهى به اهداف بزرگ ملى خود نایل نمیگردی

  ىبرو قوى شو اگر راحت جهان طلب
  تكه در نظام طبعیت ، ضعیف پامال اس

  :معرایضم را با ذكر كالم بى بدیل افصح المتكلمین حضرت سعدى پایان میده
 

   ديگر اندـاى يكـضـى آدم اعـنـب
 كه در افرينش ز يك جوهر اند 

 

   چو عضوى بدرد اورد روزگار
   د قرارـانـمـديگر عضو ها را ن
 تبا حرم
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