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 11از  1 تعداد صفحات:

 german.de-maqalat@afghan صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید افغان جرمن آنالین شما را
 سال بدارید.خود را بعد ازغور کامل بما ار خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

 2102/ ۵/2                                                                                       کاندید اکادمیسین سیستانی  

  

 تونستانښپکتاب نگاهی بر 

 
 ژواکپعبدالرحمن مرحوم اثر 

 

 

لطف یک نسخه  از روی یشپ ،دوهفتهآقای داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

،اثرنویسنده وسیاستمدار «تونستانښپ» یا «پختونستان»ذیقیمت از ترجمه کتاب 

نامدار افغانستان، مرحوم عبدالرحمن پژواک را برای من از امریکا فرستادند تا 

  ضمن بهره مندی از محتوای کتاب، چند سطری هم به نام تقریظ برآن بنگارم.

 پیش از همه شایسته وبجا میدانم تا از زحمات وتالش های فرهنگی

خستگی ناپذیر آقای داکتر هاشمیان  با حرمت فراوان قدر دانی وتشکر نمایم. 

خبردارم که جناب استاد هاشمیان درسال های اخیر، از ناحیه زانوها ومفاصل 

پاها دچار درد شدید اند ،ولی با وجود دردهای طاقت فرسا، بازهم دست 

 در مورد سوابق،  2102تا  2100ال ازکارهای فرهنگی برنداشته است و ازس

تاریخی پشتونستان وخط دیورند،دو کتاب بسیار ارزشمند تألیف ویا ترجمه کرده 

 اش پژواک در آخرین روزهای زندگی    اند. این درحالی است که پیوسته در بحث های زبان وادبیات در انترنت نیز

 

نستان را نیز بشکل یک بولتن خبری تهیه شرکت کرده ومقاالت جامع ومفیدی ارائه میدهند ومجلۀ آئینۀ افغافعاالنه  

یک باربه ادرس تعداد کثیری از افغانها درامریکا واروپا ارسال میکند،بنابرین جا دارد تا بخاطراین همه کار ماه وهر 

 وزحمات فرهنگی به ایشان آرزوی صحت وتوفبق مزید نمایم.

 چه عرض کنم؟ پشتونستان(، مرحوم پژواک،«)پختونستان»واما در مورد مؤلف کتاب

مرحوم پژواک،یکی از نیک نام ترین شخصیت های سیاسی، فرهنگی واجتماعی افغانستان در قرن بیستم 

 با وقارافغان بود نداریم.او مردی به کمال رسیده ودارای مناعت نفس و کشورسراغاست، که نظیرش را تا کنون در

بدیل ، در مجامع دپلوماتیک  به عنوان  که بیشترین بخش عمرش را در کسوت یک سیاستمدار ورزیده وبی

فرامنطقه ئی وظایفش را با کمال  فصل منازعات منطقه ئی و سفیرکبیر ونماینده فوق العاده افغانستان درحل و

دبیات ازبان و در عین حال او در مسایل فرهنگی وتسلط بر وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده است. صداقت و

 داستان نویسی از سرآمدان روزگار نیز درسرودن شعر  و شتن در هرسه زبان وانگلیسی  ونگا دری وپشتو و

 خویش یود.

در آن بیت ذیل کافی است تا او را بحیث یک مردان پاروپامیزاد او یک شهکار منظوم است و چکامۀ

 عنصروطن پرست بشناسیم:

 را م نکند مست می پرستان را          چنانکه ذرۀ خاکی وطن پرستانـزار خــه

 گویند پژواک دست پادشاه را نمی بوسید وبه هیچ زعیمی سرخم نمیکردومیگفت: کسی را الیق مدح وستایش شعرخود 

 نمی بیند: 

 در آرزوی یکـــی رهنـــمــای پــاک نهـاد          نهـادم عـــمر و نــشد آرزوی مـن تا ســر

 ق دگـــر زیر پــای یک رهــبرکه هرچه کرسی وعرشست برزمین بنهم         یکی به فـــر

 گذشت عــــمر من انـــدر سراغ ممــدوحی         که باشد این همه اعــزاز ومدح را درخور

 چگــونه طبع گــــــهر بار من شــود زایا          نـــزاد مادر میهـن چو یک خجسته پسر...

 رعایا خطاب"زوی" و پـسردو قرن بیش که "بابا"نگفته شــه را کس        نکـرده شـه ب

 چسان چکامه بـــرون آورم زژرف خــیال        چسان قصـــیده سرایم چــوشاعران دگـــر؟
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 11از  1 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

 نگـــویدا کــه سخن نــو بیافــرین و بــیار        ز خـــاک خــویــش اگــرفــرخی برارد سـر

 "کهــن شد حـدیث اسکندرفــسانه گشت و "        :ـود افسانه ایست گـرگـویندـدرین دیار خ

 ون         حــدیث تــازه تـوان کرد کس در آن کشور؟ـزمان چـــو نـو نشود،مــرد نونیاید،چ

 برب کعبه که کس درخوِر ستایش نیست          وگــرنه نیست به طبِع چون من ستایشگـر

 خطاب به مجسمۀ آزادی در نیویارک گوید

 تر آزادی ـرا دیدم ای دخــتا روی ت       صد بادیه ببریدم صد بحرنوردیدم   

 ر آزادیـر گـو پیغامی ای گـدارم بت    از کشور گمنامی از مردم ناکامی     

 برهنه سر از چادر آزادی مخلوع و     آن کشور داریم یکی مادر  نیز درما 

 با طاق ظفر شادیم، گوئیم که آزادیم    حرفیست که آزادیم،مابندۀ بیدادیم     

 نامیست که بنهادیم برسردر آزادی

 م(4591)نیویارک،برگریزان 

برای نشان دادن قدرت سخنوری مرحوم پژواک در شعرچند بیت از قصیده ای که بمناسبت تجاوز قشون سرخ 

سروده، اینجا بازتاب می یابد تا دیده شود که وی تا چه حد در شعر دسترسی داشته و از تجاوزشوروی برکشورچقدر 

 :رنج می برده استو متأثر

 قشون سرخ
 قسم بماه کــه از شام تـیره تــیره تــرم         قسم به مهــرکه از هــور روز بی خـبرم

 قسم به دیــدۀ بــیدار کـــوکب ســحـری         کــه شام تا به سحرگه، ستاره می شمرم

 و ستــارۀ سحـــرم نه روز دیده گشایم نه شب بچشـم بلند         خـجــل ز اخـــتر شام

 قسم به آدم وحـوا که بیگنه به بهــشت         زحـادثـــات زمیــن و زمـــانــه رنجـــبرم

 قسم بکعبه که چون من کسی سراغنداد        کــبوتری کــــه شود صید در فضای حرم

 و نپرمشکسته بال و پـرم آنچنان که گـر داؤد         زبـــورخــواند ،از شاخ به سوی ا

 نیایدم به چشم نوردیده چـون  یعــقوب         اگـــــرسپــید کــنم چــشم  و پـیرهن بدرم

 درانتـــظار امیدی که ُمـــرد،می سـوزم         از آتـشی که فتـــادست در دو چــشم ترم

..... 

 گذرم شنا بسـاحل امن است وعافیت از سیل         بــدستـیاری مــرگ گـرازیــن جهان

 زبندگی بخــودم ننگ بود قــیــد حیات          کنـــون غــالم اسیری و بــنــده ای دگرم

 

از قلم ایشان که پنجاه شصت   رابیا وپتی و رودا به وزال و دختر کوچی وغیرهدر نثرنویسی نیز داستان های: 

 ب می آیند.از شهکارهای نثر دری افغانستان به حساسال قبل نوشته شده اند،تا هنوز

تاریخ سیستان، مثل تاریخ بیهقی از متون کهن تاریخی وادبی کشور ما به حساب می آید. این کتاب  سخنی نغز 

رودکی،در مدح « مادرمی»وپرمغزی دارد از زبان بزرگان در بار نصربن احمدسامانی که درپایان شنیدن قصیدۀ 

اندراو هرچه مدیح گوئی مقصرباشی که مردی  :»فتند، همه به یک زبان گابوجعفراحمد پادشاه خردمند سیستان

اکنون منهم هرچه در بارۀ خرد ودانش سیاسی وشخصیت ادبی وفرهنگی واجتماعی وفلسفی مرحوم  «4تمامست.

ی پژواک بگویم، خود را مقصر میدانم ،زیرا که در زندگی هرگزاین سعادت را نداشتم که آن شخصیت ممتازفرهنگ

 م.ماینکسب فیض  شاناز محضر والقات کنم وسیاسی را از نزدیک م

که با ایشان  هم همکار نزدیک بوده اند وهم به اصطالح وطندار گفته  جناب داکترصاحب سیدخلیل هللا هاشمیان

میشدند، در پایان ترجمه کتاب، شرحی  مفصل ومفیدی در بارۀ عقاید وجهان بینی مرحوم پژواک  ونظریات دوستان 

 می را ضمیمه کرده اند که از هرلحاظ خواندن آن برای جوانان آموزنده است.واخالصمندان آن مرحو

از نظرشکل، فقط یگانه نقیصه ایکه دراین بخش به نظرم رسید، اقتباس اشعار مرحوم پژواک به شکل نثر 

 است. روش معمول ثبت اشعار درکتابها آنست که وسط هر دو مصرع مقداری سفیدی گذاشته میشود تا شعراز نثر

                                            
1
 324ص تاریخ سیستان،- 
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 11از  3 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

شیمان این روش را شود، ولی ندانستم که چرا آقای هافرق شود ودر کتاب های چاپی شعرا نیز همین روش رعایت می

 درنظرنگرفته اند ومیان مصراعها با گذاشتن چند عالمت جمع ، به زیبائی  شعر شکالً صدمه رسانده اند.

یاد داشتهای مترجم  صره ها وصفحه( همراه با تب 022بخش )02سانتی در  22در20کتاب با قطع بزرگ 

 صفحه میشود. 021صفحه ئی در معرفی شخصیت مرحوم پژواک نوشته شده که بالغ بر 22بایک ضمیمه 
 

 واما پختونستان مورد بحث ما، چی وکدام مناطق را در برمیگیرد ؟ 
 ن و پشاور ،مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند، از بلوچستان تا دیره جات  و  وزیرستامجموع پشتونستان،

،ملکند وکوهستان وغیره ړتیراه، دیر، بونیر، بنو،خیبر،کوهات،  باجور، چترال، گومل، بوالن،وانه، دو سوات،

که بر اثر توطئه ها وفشارهای سیاسی ونظامی انگلیس برامیرعبدالرحمن خان،  قبایلی را در برمیگیردسرزمین های 

در سالهای پس از جنگ ونستان جدا وبه هند برتانوی تعلق گرفت. از پیکرافغا 0122توسط  معاهده دیورند در سال 

مورد ادعای افغانستان « پشتونستان»عنوان ه باین مناطق ، 0221جهانی دوم و بطور خاص بعد از ایجاد پاکستان در 

 با پاکستان واقع گردید.

دوستان مناطق قبایلی امیر عبدالرحمن خان، در تاج التواریخ ونیز درنامه های خود عنوانی ویسرای هن

وبلند خیل و ُکرم و افریدی و باجور و سوات و ُبونیر ودیر و چپالس و چترال تا درۀ کافرستان)نورستان(  وزیرستان 

د که حاضر به اطاعت میباشمردمان یاغی وسرکشی مناطق سکونتګاه  عنی که آنی " یاد کرده است.یاغیستانرا بنام "

 از هیچ حکومتی نیستند.  

قبایل سلحشور وجنگجو وشجاعی بود وباش دارند که به  "یاغیستانه های تنگ وصعب العبور کهساران"دردر

آزادی وخود مختاری خود سخت عالقمند اند وبه هیچ صورتی حاضر نمیگردند ازقدرت های  بیگانه اطاعت کنند. 

ات وخراج به دولت های افغانستان وقلت زمین های زراعتی اغلب از پرداخت مالی بلنداینان به علت وجود کوه های 

سرباز میزدند وخود از کاروانهای تجارتی ایکه از هند از طریق پشاور وخیبر به کابل  ویا برعکس رفت وآمد 

امرار حیات میکردند. امیر عبدالرحمن خان درمکاتبات خود با قسماً میکردند، باج میگرفتند و با همین باج گرفتن ها 

"  نامیده وادعا میکرد که آنها از نظر دین وتبار وزبان یاغیستانشندگان این مناطق را " حکومت هند برتانوی با

وقومیت به افغانستان تعلق دارند، اگرچه از دولت افغانستان اطاعت چندانی ندارند و دولت افغانستان هم از وجود آنها 

 کدام منفعتی بدست نمی آورد. 

حفاظتی هند برتانوی  بندایجاد  دومین کمر مناطق قبایلی مذکور، اما هدف انگلیس از تحت سیطره در آوردن

درمقابل روسیۀ تزاری بود. کمربند حفاظتی اولی بین متصرفات روسیه وهند برتانوی  کشور افغانستان بود که در 

برای صورت حملۀ روسیه به قصد تسخیرهند برتانوی میتوانست دشمن متجاوز را تا مدتهای زیادی زمین گیر کند و 

 انگلیس فرصت فراهم آورد تا برای مقابله با روسیه شرایط بهتر ودست باالتری داشته باشد. 

برای حفظ هندوستان از خطر حملۀ روسها، به مناطق قبایلی "یاغیستان" ضرورت داشتند تا از آن انگلیس ها 

 برافغانستان تجاوز کردند. 02درقرن  دوباربحیث دژی تسخیر ناپذیردر برابر روسها استفاده کند وبرای این مقصود ، 

با آنکه در هردو تجاوز خود، انگلیسها سرانجام براثر مقاومت وجانبازی مردم افغانستان مجبور به ترک این 

 . زدند که درد آن تا امروز بشدت احساس میگرددافغانستان پسلگدی مهلکی برپیکرکشور شدند، اما در هردو مرتبه 

تمام سرزمین های افغانستان را که شاه شجاع قبل از رسیدن به تخت سلطنت کابل ،  آن بودکه پسلگدی اول،

وغیره  سند به سیکها واگذار شده بود، مانند:کشمیر، پشاور، ودیره جات بشمول 0121بموجب معاهده اتحادمثلث در 

چون : سیبی، دارو هایی  سرزمین، دومپس لگدی در د. ودر آمبرای دایم از افغانستان جدا و درتصرف انگلیس 

وچاگی ، کویته ، چمن ، پشین،کرم ، وزیرستان ، پارا چنار، سوات، باجور، بنیر ، دیر ، چپالس ، چترال، باشگل و 

که با تحمیل معاهدۀ جدا کرد وبه هندبرتانوی داد بر طبق معاهده تحمیلی گندمک  0112از پیکر افغانستان در را غیره 

 من خان برآن مهر تائید زده شد.برامیر عبدالرح0122دیورند در 

 یکی از محققان و پژوهشگران جوان افغان است،که در سالهای اخیر مقاالت استوار و پرقوتی  ،آقای رحمت آریا

 » از وی در عرصۀ تاریخ و جامعه افغانستان خوانده ایم. ازترجمه های بسیارارزشمند وی ، مقاله ای است زیرعنوان

واوضاع سیاسی « بازی بزرگ»، که وحاوی نکات مهم تاریخی و تازه  در مورد «آهنین امیرعبدالرحمن خان، امیر

  افغانستان درعهد امیرعبدالرحمن خان میباشد.دراین مقالهآمده است:

در غرب شروع،  را که بازی بزرگ غرض تسلط سیاسی در بر میگرفت، از کوه های پربرف قفقازای هساح» 

ترکستان چینی و تبت را در شرق احتوا مینمود. طول  ای آسیای میانه، افغانستان،دشتها، صحرا ها و سلسله کوه ه
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 11از  4 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

این بازی بهر انداره ایکه  ۀحمیرسید. باید یادآورشد که سا 1۳۳۳عرض آن به  و کیلومتر 3۳۳۳مجموعی این ساحه 

نه و هند برتانوی را تشکیل میانه، شرق میا بزرگ بود ولی محراق آن افغانستان بود و افغانستان معبر تاریخی آسیایی

راه به  که روسیه تزاری شروع به باز نمودن ، هنگامی1۱این فعالیت ها در اوایل قرن  میداد. البته قابل ذکر است تمام

قفقازی، روسها نگاه های حریصانه ای  اتفاق افتاد. با سرکوبی اقوام مسکون کرد،جانب جنوب و جنگ قفقاز آغاز

اراضی و توپوگرافی مشتمل بر صحرا های پهناور و سلسله کوه های بلند و  ز لحاظ ساختمانبسوی شرق نمودند، که ا

، ندن قرار داشتآخوقند در  ، بخارا وهدریا ها و جلگه های سرسبز بوده که خان نشین های مسلمان خیو ،رفب ر ازپ  

 «.به صدا درآوردرا برای لندن و کلکته  چنانچه پیشروی روسها به سوی این سرزمین ها زنگ خطری

بنابرین افغانستان آنوقت از دو زاویه مورد تهدید بود. بعد از اثرات دو جنگ افغانها با انگلیس و نبود یک دولت 

خویش در واقع پادشاه بالقوه  قۀمستحکم، کشور را به خان نشین های محلی چنان منقسم ساخته بود که هر خان در منط

اجرا در می آمد. ۀ ام اوامر و نواهی از طریق قدرت مطلق العنان وی به منصـخود بود، تم ۀو مطلق العنان منطق

حرص  ۀآنوقت که سرانجام دراثر نبود دولت های مرکزی طعم ۀدرست مثل خان نشین های کشورهای آسیای میان

شکسته و امپراتوری در حال پیشرفت روس شدند. افغانستان آنروز در حقیقت پارچه های کنفدریشن های قومی درهم 

لذا  ،بود که به بسیار آسانی میتوانست در محور دو قطب متضاد در حال پیشرفت و مترصد جذب شود ه ییپارچه پارچ

این اجزا را ازطریق ریفرم و اعمال فشار با هم متصل  ۀکشور به زعیمی چون امیرعبدالرحمن خان نیاز داشت تا هم

  1 "سازد.

رهبری  کهبودند تا در افغانستان زعامتی بمیان آید  ط میگیرد، انگلیسها منتظرابتراکه به منافع انگلیس  تا آنجا" 

ثر : امیر باألقرار دهد مرکزی یک دولت زعامت زیر و آنرا باشد پارچه شدهملت پارچه و وحدت آن قادر به انسجام 

حایل تن دولت  موقفو ب گذاشته کنترول انگلیس ۀدر حیط راانگلیس ناگزیر شد تا سیاست خارجی کشورش شدید فشار 

توأم را  وطنشسال زعامت خویش با سعی و تالش فراوان توانست تا اساس مدرنیزه شدن  11در دهد. موصوف طی 

با کنترول و گسترش حیطه قدرت شاهی خود در کشوری بنیاد گذاری نماید که مرز های آن به وسیله دو ابر قدرت 

  در افغانستانوقت خود را صرف ایجاد یک دولت مدرن  ن تمام انرژی وخط کشی شده بود. امیرعبدالرحمن خا تحمیالً 

 3."کرد

کشیدن خط سرحدی با هندوستان ) از ورای قلب پښتونها( دارای اهمیت فوق العاده برای امیرعبدالرحمن خان 

پذیرش هیأت وادار به  شدیدامیرعبدالرحمن خان تحت فشار خیلی  1۹۱3خط دیورند کشیده شد. در سال بنام بود که 

شد تا خط سرحدی میان هند برتانوی و  Sir Mortimer Durandهند برتانوی برهبری سر مارتیمر دیورند 

خط سرحدی مذکور بین هیأت  1۹۱3د. قبل از پایان سال اندر بین ساحات پښتون نشین مشخص گرد را افغانستان

شخصاتی وجود دارد که آنرا به نام ساحات مسوؤلیت در رابطه با خط دیورند عالیم و م .برتانوی و امیر پذیرفته شد

سیاسی قلمداد کرده اند نه منحیت یک سرحد رسمی بین المللی، و به امیر هرگز اجازه کنترول ساحات مشخص چون 

 . گرفته بودگندمک در استیالی انگلیس قرار  ۀ)کرم و چترال( داده نشد زیرا این ساحات قبأل در اثر معاهد

یر دایمی و حقیقی توپوگرافی، یو قصبات قومی گذشت ولی هرگز قادر به تغ ءقلب قراخط دیورند از 

دیموگرافی و حتی ستراتیژی نظامی این منطقه نشد. این خط نه اینکه اساس صلح و امنیت را در منطقه بجا نگذاشت 

 .1 «.نهادینه ساختان را افغانستان و پاکست ا  بلکه اساس منازعات میان دولتین افغانستان و هند برتانوی و بعد

کارمیکرد،  0220در دنسال قبل،هنگامی که در سفارت افغانستان در لن 01مرحوم عبدالرحمن پژواک،تقریباً 

سال بعد  01رساله ای در بارۀ پشتونستان بزبان انگلیسی نوشته بودکه اینک توسط داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان 

  ازنشرش به دری ترجمه شده است.

پژواک نام پشتونستان را بگونه ایکه درمیان مردمان آنسوی خط تلفظ میشود، بشکل پختونستان ضبط مرحوم 

 تاریخ قوم پشتون ونقش شان درتاریخ  وسیاست واقتصاد منطقه پرداخته است. از کرده وبعد به شرح مختصری

                                            
2
 2122رحمت آریا، امیرعبدالرحمنخان، امیر آهنین، افغان جرمن آنالین، فبروری - 

3
  -    Afghanistan: Past and Present /Comprised of Afghanistan;p.02 در  0222این اثر تحقیقی در سال

 الس انجلس امریکا نوشته شده است.)آریا( 
4
 2122رحمت آریا، امیرعبدالرحمن خان، امیر آهنین، افغان جرمن آنالین، فبروری - 
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 11از  5 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

ختلف پشتون پرداخته واز مولف در بخش اول رساله، به معرفی مناطق قبایلی ودر بخش دوم به معرفی اقوام م

(  20تا  02صفحات  )انگلیس  دوران مغل تاعهد بسترزیست و مبارزات شان در برابر مهاجمان بیگانه از 

 بطورفشرده  یادکرده است.

" اقوام پشتون به دوقوم عمده تقسیم شده اند:قوم غلزی وقوم درانی. وهریک :پژواکمرحوم بنابر تحقیقات   

مهمترین قوم پختونستان غلزائیها میباشند، اما دوقوم بسیار وسیع  ت کوچکتر تقسیم شده است.ازاین دوقوم به شعبا

 پختون، مهمندها وشورانی ها به قبیلۀ درانی تعلق دارند. اقوام عمده دیگر پختون عبارتند از : افریدی،وزیری)که بدو

افریدی درناحیۀ تیرا ودرۀ خیبرزندگی  خیل ومسعود تقسیم شده است( ویوسفزی. از جمله اینها،قوم شعبه درویش

اکثر  -ار دارندوزیرستان نام دارد ودر وادی ای بین معبرهای ُکرم وگومل افغانستان قر ،سرزمین قوم وزیری -میکنند

ات زندگی میکنند.مومندها در بونیر،دیر، باجور زیست دارند وقوم شورانی در وادی های وسقوم یوسفزی در 

 9 گی میکنند.اقوام مهم دیگر پختون چمبانی وزیمخت میباشند.مجاورتخت سلیمان زند

تمام قلمرو پشتونها  نقل قول میکند که گفته است،  General Sir MacMunسرمکموناز زبان جنرال انگلیسی  پژواک

محسود مرتبط است به وزیر،وزیر با زیمخت، زیمخت با ورکزی، ورکزی با "  یک واحد غیر قابل تقسیم می باشد:

، افریدی با مومند، مومند با اقوام باجور،باجور بادیر، دیر باصوات،صوات با بابنیر، بنیر بادرۀ سند، ودرۀ یفریدا

 " 6 کوه سیاه. سند با

در جواب آنهای که معتقد اند پشتونستان از لحاظ اقتصادی ومنابع طبیعی  فقیراست ونمیتواند به حیث  پژواک

کسانی که معتقد اند پختونستان ازنظراقتصادی بحیث یک کشور شود میگوید :"  یک کشورمستقل به پای خود ایستاده

پختونها مستشعراند که هنگامی که موانع به مقابل  مستقل به پای خود ایستاده شده نمیتواند، کامال  بخطا رفته اند.

آنها میتوانند  -شده استدرحالی که تمام انرجی شان درگذشته دراین راه صرف  -آزادی واستقالل شان برداشته شود

 " 7 یک زندگی مرفه برای خود در وطن خود تأمین نمایند.

مرحوم پژواک، می افزاید:" از نقطه نظر اقتصادی درمی یابیم که پختونستان از جانب غرب به دریای سند 

رین مناطق محاط میباشد وسواحل این دریا از سرحدات کشمیرگرفته تا بحیرۀ عرب همیشه بحیث یکی ازحاصلخیزت

آرین را هزاران سال قبل از میالد،ازکناره  جهان شناخته شده است. همین علت حاصلخیزی این منطقه بود که نژاد

بخود جلب کرد واینها از طریق افغانستان بسواحل دریای سند مهاجرت  های آمودریا ومدنیت بلخ وباکتریا)باختر(

ونیم قاره هندوستان را تشکیل میدهد. بعضی نقاط این سرزمین،  کردند. واین سواحل سرحد طبیعی بین آسیای مرکزی

مثل درۀ پشاور، که از قدیم االیام محل زیست پختونها بوده حاصلخیزترین نقاط قاره آسیا شناخته شده است. زمین 

برای زرع  پربار و آب وهوای این منطقه که بین سلسله کوه های افغانستان وجلگۀ وسیع هندوستان قراردارد، نه تنها

وتولید انواع نباتات منطقه حاره وغیر حاره مساعد میباشد، بلکه واجد این مزیت و برتری میباشد که نباتات منطقۀ 

 سردسیر نیز دراینجا زرع شده میتواند.

مزیت دیگرسرزمین پختونستان اینست که مانند هندوستان وپاکستان بمشکل کثرت نفوس مبتال نیست وبنابرین 

ولید مواد غذائی نه تنها میتواند خود کفا باشد، بلکه تولیدات اضافی خود را به همسایگان خود که بعضاً به در زمینه ت

نه پاکستانی اند، در شرایط اقلیمی بهتری  مردم این سرزمین نه هندی و مشکل قحطی مواجه میباشند، نیز صادرنماید.

ت آینده وانکشاف بهتری برای این مردم واین زیست کرده  سرسخت و زحمتکش میباشند. براساس این خصویا

اما باید تاکید شود که پختونستان عالوه برمنابع طبیعی زراعتی خود، منابع دیگر نیز  سرزمین پیش بینی شده میتواند.

بطورمثال امکانات زیادی برای استفاده از  دارد که به ارتباط انکشاف آینده اقتصادی آن باید درنظرگرفته شود:

ای این سرزمین بمنظور پروژه های تولید برق وجود دارد. از این دریا ها تنها برای انتقال چوب تعمیراتی دریاه

کارگرفته شده است که البته یک منبع خوب عایدات مردم از مدرک تجارت چوب میباشد وضروریات زندگی یک 

سی به بحر را از طریق بلوچستان نیز دارا قسمت از مردم منطقه را تکافو میکند. عالوه برآن، پختونستان مزیت دستر

درآینده این سرزمین محسوب میشود. بنابرین مالحظه است امل بسیارمهم برای انکشاف تجارت است که واضحاً یک ع

 1که می باید توجه الزم به امکانات وسیع موجود بمنظور انکشاف اقتصادی پختونستان معطوف گردد."

 :میکندمعرفی  چنین ناطق پشتونستان را از نظراقتصادی مرحوم پژواک برخی ظرفیت های م
 

                                            
5

 14،ص 2113، ترجمه داکترسیدخلیل هللا هاشمیان، 1551ی دولت جدید پختونستان(لندنعبدلرحمن پژواک، پختونستان)درۀ خیبرکانونی برا - 
6

 پژواک، همانجا - 
7

 13،ص 2113عبدلرحمن پژواک، پختونستان ، ترجمه داکترسیدخلیل هللا هاشمیان، - 
8

 13،ص 2113کترسیدخلیل هللا هاشمیان،، ترجمه دا 1551عبدلرحمن پژواک، پختونستان)درۀ خیبرکانونی برای دولت جدید پختونستان(لندن - 
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 11از  6 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

 پختونستان شمالی:

 و کوهستانها، مخصوصاً از درختان کاج وصنوبر مملواست. دراین قسمت، چترال از لحاظ جنگالت نهایت غنی است.

کنربه پاکستان  این غنا میتواند مواد خام برای محصوالت پختونستان را فراهم کند. چوب این منطقه ازطریق دریای

صادرشده میتواند. بمنظور پیشبرد اقتصادی ازچوب منطقه برای رفع احتیاجات داخلی پختونستان وهم برای صادرات 

 ورود  استفاده میشود.قبل از تهاجم برتانیه باالی چترال، تجارت چوب ازطریق دریای کنر صورت میگرفت، اما با

 جرا محروم ساخته شدند.سپاه انگلیس، پختونهای افغانستان ازاین م

یکی زرنیخ زرد ودیگری طالی دارای دومنبع دست نخورده میباشد: تاجایی که تحقیقات نشان داده،چترال

یسیا یا سنگ سیاه شیشه گران( ازچترال به ست می اید. مقدار زیاد منگنیز)منندریائی که ازغربال کردن  ریگ دریا بد

به پکول،قالین وگلیم،جراب، دستکش پشمی وچپن ازصنایع عمده دستی  امریکا صادرمیشود. کاله های پشمی موسوم

مشمش( نیزدر بعضی نواحی -چیت موصلی -پرده میسازند چترال بوده  ویکنوع پارچه که از آن جامه های زنانه و

 چترال بافته میشود.

  (:5سوات)سواد

باکو، وکوکنار. اقسام مختلف برنج در وات عبارتند از:گندم،جو، برنج، ذرت، پنبه، تمزراعتی عمدۀ س پیداوار

بطورمثال یکی نوع آن بانگی نام دارد که نبات آن خوشبو میباشد. نوع دیگر آن باسمتی  صوات زرع وتولید میشود.

نام دارد که بسیار شیرین) خوش طعم( میباشد.]عین این برنج درکنر نیزتولید میشود و دارای عین خصوصیات 

وات خسته دار،آلو، زردآلو، وغیره درس ها از قبیل انگور،انار،انواع توت، ناک، میوه های [ انواع میوهسیستانیاست.

وات پرورش می یابند. پوست باب، کمپل گاو،گوسفند،بز،خر،اسپ، وشتر در س وجود دارند. حیوانات اهلی از قبیل

چرمگری صنعتگری مردم د. دباغی و وات میباشراتی،چارمغز وپشم ازجمله صادرات سهای پشمی،برنج،چوب تعمی

وات م ونفیس میسازند. بوت، چپلی وسلیپر ساخت سمثل یک پارچۀ ابریشمی نررا وات است. خصوصاً چرم آهوس

وات تولید میشوند.اگرچه مقدار تولید تفنگ درحال تفنگ های ساخت پختونستان نیز درس شهرت دارند. بهترین نوع

 قابل وصف است. حاضر محدود است، اما مهارت تولیدی تفنگسازان

 پختونستان مرکزی:

 سرب، پختونستان مرکزی دارای منابع سرشارمعدنی میباشد.معادن عمده منطقه عبارتند: نمک، زغال، سلفر،

بنو ونایکند، کوه های هزاره جات،  سنگ سرمه، سنگ مرمر ،پطرول، تیل خاک، در منطقه کوهات وبهادرخیل و

 ودیرۀ اسماعیل خان وجود دارد.

ات از قبیل:انگور، انار، شفتالو،وسایر میوه جات در پختونستان مرکزی وجود دارد. همچنان مصنوعاتی میوه ج

از قبیل شال، چپلی،کاله پکول،درهمه نواحی پختونستان مرکزی وسامان آالت چوبی بخصوص در دیرۀ اسماعیل خان 

 و پوست باب. شهرت فراوان دارد.صادرات منطقه عبارتند از نمک،تمباکو، ُگر)قندسیاه(

 پختونستان جنوبی:

ارۀ بلوچستان مقالۀ علیحده ای مولف دراین بخش بلوچستان را پختونستان جنوبی نامیده  است، چون در ب 

 جا شرح داده میشود.ن منابع اقتصادی وطبیعی آن در آننظرمیابشد، بنابریمد

 :کوهستان

 قال آن ازطریق دریا صورت میگیرد.روغن صادرات عمدۀ کوهستان را چوب تعمیراتی تشکیل میدهد که انت

وپوست باب وچارمغز نیز ازاینجا صادر میشود. پارچه های نفیس برای لباس،قالین باب وشال های پشمی نیز تولید 

وصادرمیکند.هکذا سامان آالت چوبی ونجاری وآهنی دراینجا تولید میگردند.چرم باب نهایت اعلی در اینجا تولید 

آهو را آنقدر نفیس میسازند که مانند ابریشم نرم ونفیس است. صنعت چوب درکوهستان خوب میشود.خصوصاً چرم 

چوب چارمغز میسازند. درشهرک متی   پطنوس های بسیار ظریف از چوب عادی و انکشاف کرده است. کاسه ها و

 نرمی، جندال در ظرافت، بافی دراینجا رواج دارد. شالهای شال بافی ونمد وچنگی)مومند( انواع  تفنگ ساخته میشود.

 مرغوبیت شهرت دارند. گرمی و رنگ و

 : باجور

 ب دچاراست، ود.از آنجائی که این منطقه بقلت آباجور یافت میش فندق به وفرت در جو وگندم،عسل و

                                            
5
وات، همان میکنم که درست نوشته است. امالی صوات یاسمولف سراج التواریخ ،سوات را بشکل "سواد" نوشته است ومن فکر - 

ه اند،چنانکه سواد)سیاهی( است. چون این منطقه خیلی مشجربوده است، واز دور به چشم بیننده سیاه میزده است، آنجا را سواد)سیاه( خواند

 )سیستانی(پس بهتراست این نام بشکل سواد نوشته شود.نیز اعراب هنگام فتح اسالم بخاطر مشجربودنش  "سواد" مینامیدند. را عراق 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11از  7 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

 اکثرحاصالت آن منوط به باران میباشد.

 :مومند

چپلی وکاله کاهی  تفنگ های شکاری. و  بشمول تفنگ های ده تیره بهترین اسلحه،در مومند تولید میشود.

مند میباشد. سرمایه بزرگ طبیعی منطقۀ ال وخیمه در جمله مصنوعات موجو ساخت این منطقه بسیارشهرت دارد.

چوب از طریق دریای پنجگوره به پشاور برای فروش  َدیرهمانا جنگالت است که منبع مهم عایدات مردم آن میباشد.

 دیگر آن عبارتنداز عسل، پشم،ُکرک،وپوست حیوانات. صنعت چوب کاری در مومند اقالم صادراتی ارسال میشود.

نیز دراینجا ساخته میشود.شال  سایراشیای نفیس چوبی دراینجا ساخته میشود. تفنگ، کارتوس، شهرت دارد. کاسه ها و

وجود  لید انواع تفنگهاپوشاکه باب پشمی دراینجا ساخته میشود.در شهر تیرا فابریکات برای تو پشمی،کاله پشمی و

گندم وجو،ذرت، برنج،ماش  دارد. در وزیرستان نیز فابریکات تفنگ سازی مصروف تولید اسلحه میباشند.

وعدس،ارزن وحبوبات دیگر دراینجا زرع وتولید میشوند. روغن، عسل، پشم باب، پوست باب، چوب تعمیراتی زمینه 

ته است. با کمی توجه میتوان این منطقه را بحیث یکی از مناطق تجارت را بحیث یکی از مناطق پرمنفعت فراهم ساخ

پرمنفعت اقتصادی پختونستان انکشاف داد. معادن سنگ مرمر، سنگ سرمه، وتلک درکرم  وجود دارند. این منطقه 

 40 برای تولید انواع میوه ها خیلی مساعد است.

به ارتباط پشتونستان سعی ورزیده است تاثابت نماید که سرزمین های قبایل پشتون  مرحوم پژواک دراین رساله،

 02هرگزجزو هندوستان نبوده وآنها از لحاظ فرهنگ، زبان وتاریخ با مردم افغانستان یکی بوده اند وفقط دراخیر قرن 

اده شده اند،ولی هرگز تن به در تحت شرایط وکیفیایت خاص از پیکر افغانستان جدا گردیده اند وبه هند برتانوی د

رضایت خود را با قیامها وشورش ها علیه حاکمت عدم اطاعت ازحکومت انگلیس نداده اند وپیوسته این عدم اطاعت و

انگلیس ابراز داشته اند. وحال که انگلیس مصمم به بیرون رفتن از منطقه شده است، می باید سرزمین های افغانستان 

عملی گردد تا  )همه پرسی(آن افغانستان واگذار نماید ویا اینکه برای قبایل نیز ریفراندومرا دوباره به صاحب اصلی 

آنها خود تصمیم بگیرند که آیا میخوهند از خود دولت مستقلی داشته باشند، یا میخواهندکه با پاکستان یکجا باشندویا 

 اینکه میخواهند با کشور مادر یعنی افغانستان یکجا گردند؟ 

ت رسمی حکومت افغانستان عنوانی وزارت خارجه بریتانیای کبیر،متاسفانه  موضع گیری رسمی درمکاتبا

افغانستان به ارتباط داعیه پشتونستان، بصورت یک داعیه ارضی نه، بلکه بصورت حمایت از حق خود ارادیت برای 

وپشتی بانی دولت  پشتونها وبلوچها، مطرح شده است و مرحوم پژواک هم برخالف خواست قلبی خود،حمایت

افغانستان را از قبایل پشتون وبلوچ آنسوی خط دیورند که با مردم افغانستان، مشترکات تاریخی وجغرافیائی وفرهنگی 

، که خودش مبتکر این اصل بود و براثر پافشاری واستدالل « حق خود ارادیت»وربانی ودینی دارند،، در پرتو اصل

بشرسازمان ملل متحد قبول گردید، توضیح وتشریح مینماید و میخواهد به  او درجمله اصول منشور جهانهی حقوق

اولیای انگلیس بفهماند که این حق از مردم پشنون وبلوچ آنسوی خط دیورند، هنگام تقسیم هند به دو دومینیون  گرفته 

آنها بتوانند خود تصمیم شده است وآنها خواهان حق تعیین سرنوشت خود استند وافغانستان ،ازاین حق حمایت میکند تا 

 بگیرند که آیا با پاکستان باشند، یا از خود دولت مستقلی داشته باشند ویا اینکه با افغانستان ملحق شوند. 
 

 اقدامات پاکستان برای عقیم ساختن داعیه پشتونستان:

وب شرق از پیکر هند جدا گردید و به عنوان کشوری مستقل در جن 02۹1پس از آنکه پاکستان در اگست 

خط دیورند ابتدا از عضویت پاکستان  افغانستان عرض وجود نمود، افغانستان  با مطرح کردن حقوق پشتونهای آنسوی 

در سازمان ملل متحد اباورزید وسپس مسئله ای بنام" پشتونستان" را در صدرسیاست خارجی خود گنجانید و بالنتیجه 

به بمباری بعضی از مناطق اینسوی خط دیورند مبادرت ورزید .  پاکستان خشم پاکستان را برانگیخت تا آنجا که 

اعالم نمود. وداعیۀ  پشتونستان را در سرلوحه سیاست خارجی خود  رسماً خط دیورند را ملغا  02۹2افغانستان نیزدر 

خواست " که از کابل رادیوپخش میگردید،می نږگنجانید ، وازطریق برنامه یک ساعته رادیوئی "دا پشتونستان زمو

احساسات ملی پشتونها را در آنسوی خط دیورند تحریک کند، تا برضد حکومت نوبنیاد پاکستان قیام نمایند وبرای 

 تشکیل یک دولت آزادملی متشکل ازپشتونها وبلوچها اقدام کنند.

 د، روبرو دی (یعنی افغانستان وهند)حکومت پاکستان نیز که خود را با دشمنی دوهمسایه غربی وشرقی خود 

                                            
11

،صص 2113، ترجمه داکترسیدخلیل هللا هاشمیان، 1551عبدلرحمن پژواک، پختونستان)درۀ خیبرکانونی برای دولت جدید پختونستان(لندن - 
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 11از  ۹ تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

اوالً خود را زیر چتر حمایت امریکا قرارداد ودر پیمان نظامی سنتوشامل گردید واز طرف دیگر به سازمان 

استخبارات نظامی خود "ای اس آی"  وظیفه سپرد تا آخرین شیوه های استخباراتی را برضد این دوکشور بکار گیرد. 

 نطقه است، مرکز ثقل تالش خود را روی اسالم سیاسیاین سازمان که امروز از قوی ترین سازمانهای استخباراتی م

؛ متمرکزساخت واز آن برای رسیدن به اهداف سیاسی، نظامی وملی  راییگآنهم در عقب مانده ترین شکل آن طالب 

 خود وسیعاً استفاده نمود. 
 

  تضعیف ناسیونالیسم پشتون :میان قبایل بمنظوربنیادگرائی درترویج 

مواجه دید، در راستای  ایجادش که خود را با دشمنی  افغانستان برسر مسئلۀ پشتونستان  پاکستان از همان آغاز

مذهبی در میان قبایل سرحدی زد و به ترویج ایدیولوژی  تضعیف ناسیونالیزم پشتون، دست به تاسیس و توسعۀ مدارس 

رنوشت خویش منحرف سازد و فقط ازهرگونه داعیۀ حق طلبی و یا حق تعیین س بنیادگرائی پرداخت تا ذهن آنها را 

عدالتی های اجتماعی و سیاسی  پافشاری براسالم و اسالمیت به پاکستان هویت بدهند، و از مبارزه برضد استبداد و بی  با 

  غافل بمانند.

کرد و برای مدرسین  پاکستان برای انحراف ذهنیت ناسیونالیستی قبایل روی مدرسه های مذهبی سرمایه گذاری 

معاشات بلند منظور شد. روحانیون و مال امامان که  رسه ها که وظیفۀ تبلیغ اسالم و جهاد را به پیش می بردند، این مد

طرف دولت خریداری و حمایت میشود، در سرتا سر مناطق قبایلی و بلوچستان در  دیدند متاع دینی و مالئی شان از 

کفار، بحث و سخنی  وقات نماز، بجز از اسالم  و جهاد با و خطبه های دینی در پنج وقت نماز، و خارج از ا مساجد 

زیر کنترول مال امامان مساجد و مولوی های  دیگری شنیده و گفته نمیشد. پابندی مردم به اجرای مناسک دینی چنان 

ورد یکی از نمازگزاران اهل قریه یک وقت به نماز جماعت حاضر نمیشد، م مدرسه های مذهبی قرارداده شد که هرگاه 

جزاهای سختی نیز محکوم  بازخواست مال امام قرار میگرفت و اگرعذرش نزد مال امام موجه نمی بود، حتی به  سوال و 

ای برخوردار شدند   بنابرین روحانیون، برای اولین بار درمیان قبایل سرحدی پاکستان از موقف ممتاز و ویژه   میگردید.

حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان بدست  بلیغ و ترویج اسالم سیاسی با و چون این مقام و امتیازات را از اثر ت

  میخواستند  و تحصیل در مکاتب عصری را نوعی بی دینی  وکفرتلقی میکردند. آورده بودند، آنها بقای این وضع را 

دگران برای جنگ با جها اهداف آی اس ای از ایجاد مدارس مذهبی در مناطق قبایلی و بلوچستان در کنار تربیت 

پشتونها نیزمی باشد. تابدین وسیله مردم قبایل را مشبوع از  هندوستان برسر کشمیر، خنثی کردن احساسات ناسیونالیستی 

آورده  از تعلیمات  و آموزش های مدرن و عصری به دور نگهدارد. زیرا در  اندیشه های بنیادگرائی بار 

بار می آمدند و  با دسترسی به علوم عصری، مجهز با دانش وعلوم معاصر   فرزندان قبایل پشتون و بلوچ اینصورت 

ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود  آنگاه احساسات ملی گرایانه پیدا میکردند و توجه خود را به احقاق حقوق 

د مختار به نام پشتونخوا تقاضا میکردند. مثالً تقاضای ایجاد یک ایالت خو حقوق و امتیازات بیشتری از حکومت پاکستان 

را، یکجا با ایجاد  پوهنتون هایی در مناطق قبایلی مینمودند و تقاضای آموزش به زبان مادری خود ) پشتو(  را با تاسیس 

پشتو را میکردند و در تمام عرصه های  نهادهای مطبوعاتی و نشر روزنامه ها و رادیوها و تلویزیونهای به زبان 

حقوقی را از دولت مطالبه میکردند که برای مردم الهور و پنجاب و  تصادی و اجتماعی همان فرهنگی و سیاسی و اق

  داده شده است. اسالم آباد پاکستان 

از طرف جامعۀ جهانی  مذهبی تبدیل کند تا  پاکستان پیوسته میکوشد داعیۀ ملی پشتونخوا را به داعیۀ بنیاد گرائی 

حمایت از گروه های مذهبی در افغانستان پرداخت تا  سال اخیر به  ل بیست سی حمایت نشود  و به همین منظور در طو

جدایی طلبی  حاشیه براند و از طریق حمایت از گروه هایی چون طالبان از کابوس  پشتونخوا را به  گروه های ملی گرای 

 نجات یابد  و افغانستان را خانۀ امن برای خود بسازد.  پشتونها 

دولت مداری  آنطرف سرحد از قالب عنعنات قبایلی بیرون شوند و به سیستم  ئل نیست پشتونهای هرگز ما پاکستان 

ساکن افغانستان   پشتونهای  ارتباط با جهان خارج آشنائی پیداکنند. بنا براین پاکستان هرگز راضی نیست تا  و نحوۀ تأمین 

  ساکن ایجنسی های آنطرف خط دیورند گردند؟   پشتونهای دارای قوت و نظامی باشند که در آینده الگوئی برای 
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 11از  ۱ تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

 81است که امروز از  اکنون هرکس بخوبی میداند که بنیادگرائی اسالمی در مناطق قبایلی آنقدر رشد و نمو یافته 

فضل الرحمن(، جمعیت علماي اسالم  –علماي اسالمی  ٪ مردم قبایل پیرو شش حزب بنیادگرای اسالمی )جمعیت  51تا 

جمعیت اهل حدیث، حزب اسالمي و حزب تنظیم اسالمي( یعني  حق(، جماعت اسالمي)قاضی حسین احمد(، )سمیع ال

جمات  مجلس عمل( روانند.  در میان این احزاب ششگانه،  دو حزب )جمیعت العلمای اسالمی، و  دنبال احزاب )متحده 

فضل الرحمن  و در ایجنسی های   وذ مولوي اسالمی( دارای نفوذ بسیار زیاد اند.  در وزیرستان شمالي و جنوبي نف

باشد. مگر در پهلوی این رهبران در وزیرستان جنوبي نفوذ  مهمند و خیبر نفوذ قاضي حسین احمد بسیار زیاد می 

مرگش نفوذ برادرش حکیم هللا محسود( و در ایجنسی باجوړ و سوات نفوذ موالنا فضل  مولوي بیت هللا محسود )بعد از 

  پشتونهای منطقه سرمیدهند. یاد آوری است. این چهار رهبر افراطی پشتون هستند و با یک صدای شان تمام قابل  هللا 

برای احقاق حقوق  از  ایکاش در وجود این احزاب پشتون تبار، ذره یی از احساس ملیگرائی و اتحاد پشتونها 

زی دست و پنجه نرم میکنند  و برای تحقق مرک دست رفتۀ شان وجود میداشت تا حال که سالح گرفته  و با حکومت 

به جای آن برای ایجاد پشتونستان و یا برای خود مختاری سیاسی خود و ایجاد  شریعت اسالمی در پاکستان می رزمند، 

خود را بزبان مادری  زیربنائی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خود می رزمیدند  و ال اقل  تدریس به فرزندان  تاسیسات 

  حکومت تقاضا میکردند.شان از 

بدینسان داعیه پشتونستان که از اختالف برسرخط دیورند، سرچشمه گرفته بود، وهمنوائی هند وتائید شوروی 

سابق را بهمراه داشت ،  در واقع زمینه ساز توسعه مدارس دینی وتقویت افراط گرائی درمیان قبایل شد که  نتیجه آن 

برای حمله برمواضع هند درکشمیر گردید و درضمن ناسیونالیزم پشتون را برای  ازدیاد روز  افزو ن  افراط گرایان

 احقاق حقوق مدنی قبایل از دولت مرکزی به صفرضرب زد.

یی اند تا پاکستان در عامل عمده دومسئلۀ کشمیربین هندو پاکستان وفکتور عمده یعنی داعیِۀ پشتونستان دو

 سرمایه گذاری واهداف ذیل را دنبال نماید:ایلی آن کشوررشد افراط گرائی به خصوص درمناطق قبجهت 

تهیه وتجهیز یک نیروی رادیکال وافراطی  اسالمی برای جهاد علیه هند برسر مسئله کشمیر.مانند لشکر  -0 

 طٌیبه که حدود پنجاه هزار ملیشه مسلح دارد و گروه اصلی در جهاد برای آزاد کردن کشمیراست.

اعیه پشتونستان ،پاکستان تا توانسته به ترویج اسالمگرائی وتکثر مدارس مذهبی به خاطر خنثی کردن د -2

درمناطق قبایلی پرداخت تا بنیادگرائی وپان اسالمیزم را  جاگزین ناسیونالیزم پشتون کند. پاکستان به این نیت خود 

ضرب کرد.وامروز به جای یک موفق گردید، وتمام تالش هاو تبلیغات افغانستان را برای ایجاد پشتونستان به صفر 

حزب نیرومند ناسیونالیست پشتون که برای آزادی خود از زیر سلطۀ پنجابی ها برزمد، شش حزب رادیکال اسالمی 

در مناطق قبایلی ظهور کرده اند که هشتاد در صد مردم قبایل را بدنیال خود میکشند وبا هرگونه روحیۀ همبستگی 

ی در تقابل وتعارض قراردارند و احزاب ناسیونالیست پشتون : عوامی نیشنل قومی وپشتونولی وپشتونستان خواه

پارتی برهبری اسفندیار ولی،  وحزب پشتونخوا نیشل پارتی  برهبری محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق 

ی بزنند. بدین سان قبایل آزاد از ترس بنیادگرایان جمعیت العلمای پاکستان وطالبان تندرو پشتون دست به فعالیت سیاس

 پشتونستان خواهی ما به جای نفع به ضرر پشتونهای آنسوی خط دیورند تمام گردید.

پاکستان با تحقق سیاست اسالمی سازی جامعه قبایل ،به خصوص بعد از شکست شوروی درافغانستان، به  -2

 سوی چهارهدف ذیل گام برداشته وبرمیدارد: 

 نیروهای جهادی تازه دمی  تدارک کرده ومیکند تا همواره برای حمله  با رشد وتقویت  افراط گرائی، اول،

این نیروها با کمک ارتش وافسران پاکستانی برمنطقه کارگیل  0222چنانکه در  برمواضع هند درکشمیرآماده باشند.

ال کشمیر تحت کنترول هند حمله کردند ونزدیک بود جنگ تمام عیار هردو کشور در بگیرد. وبار دیگر درس

برخی از همین تندروان بر پارلمان هند حمله کردند وتعدادی  از نیروهای امنیتی پارلمان  را کشتند وقصد 2112

داشتند اعضای پارلمان را گروگان بگیرند مگر به زودی نیروهای کمکی  سر رسید وتروریستان برخی سرکوب 

 وبعضی دستگیر شدند.

جانات ملی وقومی پشتونها راچنان درمجرای  پان اسالمیزم سمت با مغزشوئی فرزندان قبایلی شور وهی دوم، 

 وسوی داده که اکنون  کسی به سرنای "داپشتونستان زمونږ" گوش  نمیدهد. 
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 11از  1۳ تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

یعنی برقراری یک رژیم متحد پاکستان در کابل  که در « عمق استراتیژیک» ، تالش در راستای سوم 

 وایی ونیروهای رزمی خود را در اختیارآنکشور  قرار بدهد.صورت جنگ باهندوستان، افغانستان خاک  و فضای ه

،ترساندن امریکا وکشورهای غربی از تروریزم، به منظورجلب مساعدت های مالی به پاکستان، تا چهارم

کشورهای غربی پاکستان را سدی بزرگی در برابر افراط گرایان وتروریستان بدانند و این سد را همواره با پول 

صادی خود تقویت کنند؛ تا نشکند، که اگرشکست ، غرب خواب خوشی از دست تروریستان تربیت شده وامکانات اقت

 در پاکستان نخواهد داشت.

گرچه پاکستان باتوسل به اسالم سیاسی در راستای ناکام ساختن افغانستان بر سر مسئله پشتونستان ویا 

، مگر اکنون بهای بزرگی برسر اینکارهای خود می هندوستان برسرمسالۀ کشمیر، به موفقیت های زیادی دست یافت

پردازد.به کالم دیگر،آتشی را که پاکستان درمدت نیم قرن پف کرده تا دود آن چشم کابل ودهلی رابسوزاند، امروز به 

آتشفشانی مبدل شده که نزدیک است خود پاکستان را هم نابود کند. مبارزه طلبی افراطیون اسالمی به نام تحریک 

آنکشور را به آشوب کشیده است. وزیرستان جنوبی وشمالی و دره سوات  2111ان پاکستان از اوایل سال طالب

هزار سرباز پاکستانی مستقر در مناطق قبایلی توان جلوگیری  21وباجوړبه گورستان عساکرپاکستانی مبدل شده و

 وخاموش کردن این آتش تازه مشتعل شده را ندارند. 

 

 :است بر امیر عبدالرحمن خاندربراانگلیس سیاست همان  ،افغانستان ابررسیاست پاکستان در ب

قرار داریم وشرایط هم از لحاظ سیاسی وهم  20سال میگذرد وما در قرن  021اکنون که از آن زمان 

 اجتماعی،هم از لحاظ نظامی وامنیتی واقتصادی وفرهنگی با زمان امیر عبدالرحمن خان بسیار فرق دارد، اما اوضاع

سیاسی وامنیتی کشور ما براثر اعمال دسایس کشورهای همسایه، بخصوص توطئه های سیاسی ونظامی واستخباراتی 

پاکستان ، از بسا جهات شباهت تام با سیاستهای انگلیس به مقابل امیر عبدالرحمن خان در زمان امضای معاهدۀ دیورند 

 دارد.

ستان  ومسئلۀ خط دیورند عین همان پالیسی را بکار می برد که پاکستان این نطفۀ استعمارانگلیس در مقابل افغان

انگلیس نزدیکی روسیه  را  02آنرا به مقابل امیرعبدالرحمن خان بکار میبرد. همانگونه که درقرن 02انگلیس در قرن 

مایۀ  با مرزهای افغانستان خطری به هندوستان می پنداشت، اکنون هم روابط حسنۀ کشورمقتدرهند با افغانستان،

نگرانی پاکستان شده است، واین کشور در سه دهه اخیر عالوه برصدمات مهلکى که بر پیکراقتصادى ونظامی 

سپتمبر با اخالل  امنیت وثبات سیاسی وبرهم زدن امکانات بازسازی  00وسیاسی وفرهنگی افغانستان زده است، بعد از

ر وارد میکند تا عالوه برکنار زدن حضورهند از واستقرار نظام دموکراسی درکشور، برحکومت افغانستان فشا

افغانستان، وبرسمیت شناختن خط دیورند، ازمنابع طبیعى واقتصادی  و آب رودخانه کابل وکنر امتیازات بیشترى 

 بدست آورد.

پاکستان برای نیل به  نیات واهداف خود اکنون از چندین جبهه بر دولت افغانستان وحامدکرزی فشار می آورد. 

 ایل وابزاری که پاکستان  میخواهد به اهداف سیاسی واقتصادی خود دست یابد عبارتند از:وس

 حمایت ، تربیت وتجهیزگروه  طالبان منسوب به مالعمر،واعزام شان به داخل افغانستان برای عملیات تخریبی.-4

 انستان برای عملیات تخریبی.حمایت ، تربیت وتجهیز طالبان منسوب به مولوی حقانی، واعزام شان به داخل افغ -2

 حمایت، تربیت  وتجهیز گروه حزب اسالمی برهبری گلبدین حکمتیار، واعزام شان به داخل افغانستان برای  -3

  .عملیات تخریبی

حمایت رهبران شش حزب بنیادگرای اسالمی موسوم به )مجلس متحده عمل( تحت رهبری موالنا فضل  -1

ق قبایلی را بدنیال خود میکشند،از جنگ برضد دولت ونیروهای خارجی در صد مردم مناط 00الرحمن،که 

 درافغانستان.

جابجائی اجنت های مؤثر وفعال) آی اس آی(پاکستان،در مقامات بلند دولتی ، در وزارت دفاع وامنیت ملی و حتی  -9

 در داخل ارگ ریاست جمهوری.

لی های  بریکوت،  ناری، اسمار، دانگام، مروری، تطمیع بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنردر ولسوا -6 

  .سرکانو، خاص کنر و منطقه استرتیژیک یعقوبی 
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 11از  11 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

ولسوالی لعل پور ننگرهار. پاکستان درنظر دارد از طریق دادن امتیازات مادی و مواجب و معاش به سران اقوام کنر 

ی وشهامت افغانی شان برضد هند در کشمیر وننگرهار، آنها را تحت نفوذ خود در آورد وعند الموقع از نیروی جنگ

 ودولت افغانستان استفاده نماید.

تهدید باشندگان ولسوالیهای هم مرز با پاکستان در کنر وننگرهار ونورستان، از طریق حمالت توپخانه یا فیر  -7

خانه کنرمسکون راکت برمحالت مسکونی مردم  جهت گرفتن تذکره تابعیت پاکستانی. اقوامی که در ساحل شرقی رود

اند عبارتند از: ساالرزی، مومند، اتمانخیل، باجوری، صافی، شینواری وگوجر. در ولسوالیهای سرحدی لعل پور 

 وگوشته ننگرهار اقوام : مومند، صافی وشینواری بودوباش دارند.

سوق الجیشی در  تجاوز آشکار برحریم سیاسی کشور در والیات شرقی و برپا کردن پوسته های امنیتی در نقاط -0

 داخل خاک افغانستان.

منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاکستان به داخل کشوروعدم اجازۀ صدورمیوه جات تازه افغانی به  -5

هندوستان ،به بهانه های مختلف ، همه عوامل وابزاری اند که به پاکستان امکان میدهد پای خودرا برگلوی اقتصاد 

 انستان بگذارد تا دولت افغانستان مجبور شود بخواست پاکستان تن در دهد.وامنیت وثبات افغ

دامن زدن به مسایل قومی وزبانی ونژادی ومذهبی بخاطر برهم زدن وحدت ملی  وتضعیف روحیه ناسیونالیزم  -40

ی در میان افغانی،رایج کردن کلدار پاکستانی بجای پول افغانی در والیات شرقی وجنوبی وترویج فرهنگ پاکستان

ادارات دولتی از نوع  فساد اداری ،رشوتخوری واختالس و اختطاف وقاچاق مواد مخدر و آدم ربائی وباج گیری و 

 گسترش فحشا ،توسط  اجنتان و گماشتگان پاکستان در جامعه افغانی که روز تا روز بروخامت اوضاع  می افزاید.

از طالبان، از امریکا  گاو شیری ساخته بود که بیش از  زده سال گذشته با ترساندن امریکا دواپاکستان در 

با کشتن بن الدن در ایبت اباد، نزدیک اسالم آباد، 2100بیست میلیارد دالر از امریکا باج  گرفت تا اینکه در می 

 و جهانیان بازگردید ودیگر ازاعتبارش نزد امریکا وجهان کاسته شد ولی برای غلبه براین بی مشتش نزد امریکا

هزار کانتینر مال التجارۀ 1اعتباری خود، یکطرف راه های اکماالتی نیروهای ناتو را مسدود نمود واز سوی دیگر 

افغانی را دربندر کراچی ممنوع الخروج نمود، تا ضرب شستی به افغانستان نیز نشان داده باشد وبه نیروهای سرحدی 

 توپ و راکت شلیک نمایند. خود نیز دستور داد تا برمردم والیت شرقی افغانستان 

تا کنون هزاران مرمی راکت وتوپ از آنسوی خط دیورند به داخل افغانستان فیر شده است،  2100از ماه می 

ولی از سوی دولت افغانستان ونیروهای امنیتی ناتو و افغان در جلوگیری از این راکت پرانی هیچگونه اقدامی صورت 

ات شرقی چون کنر ونورستان وننگرهار باالخره ولسی جرگه را وادار ساخت تا به نگرفته است. داد وفریاد مردم والی

استیضاح وزرای داخله ودفاع پردازند وهردو را به نسبت بی کفایتی سلب اعتماد کند، ولی از آنجای که آنها علت این 

مهوری حامدکرزی غفلت در وظیفه را نسبت به حریم سیاسی کشور برگردن قوماندان اعلی دفاع کشور رئیس ج

انداختند،  کرزی هم بدون توجه به این تصمیم ولسی جرگه آن دو وزیر را مورد تمجید وتقدیر قرار داده مجدداً 

بمقامات بلندتری ابقا نمود و نبود تجهیزات نظامی در دسترس اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان دلیل آورد.  

نی دولت افغانستان را درک میکنند واز عدم مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود نیروهای پاکستانی که ضعف وناتوا

خاطرجمعی دارند،عالوه بر پرتاب متناوب راکت برمحالت مسکونی افغانها، به پیشروی خود به داخل افغانستان 

م محل اخطار داده ومیدهند که پرداخته ودر نقاط مهم واستراتیژیک پوسته های امنیتی ودیده بانی ایجادکرده اند وبه مرد

یا تذکرۀ تابعیت پاکستانی بگیرند ویا مورد حمالت راکتی قرارخواهندگرفت، مردم هم که می بینند دولت کرزی به 

 فریاد شان گوش نمیدهد ، اجباراً تن به قبول خواست پاکستانیها داده وتذکره پاکستانی میگیرند. 

کیلومتر ودر برخی نقاط بیشتر از  21در والیت کنر از پنج تا گفته میشود که نیروهای سرحدی پاکستان 

کیلومتر به داخل خاک افغانستان در شرق رودخانه کنر پیش آمده ونقاط مهم را اشغال کرده اند. پاکستان این 21

سیاست را در بسیاری از ولسوالیهای سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته ولعل پور عملی کرده  و مردم محلی 

نیروهای امنیتی وسرحدی افغانستان با چشم سراین تجاوز وتخطی پاکستان را مشاهده میکنند،اما دولت کرزی به این و

دل خوش کرده که خط دیورند یک مسئله ملی وتاریخی است، هیچکس حق ندارد در بارۀ برسمیت شناختن آن سخنی 

جرئت داده است تا از سیاست پیشروی انگلیس در  بر زبان براند. این برخورد ضعیف دولت افغانستان به  پاکستان

 پیروی نموده به اشغال بخش های دیگری ازجغرافیای افغانستان موجوده  بپردازد. 02قرن 
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 11از  11 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یانشائ و یامالئلیت سئونوت: م 

آی( رامتهم کرد  اس پاکستان سازمان جاسوسی پاکستان )آی« جیو»آقای کرزی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه 

ش کرده که افغانستان را تضعیف کند. وی گفته است که اقدامات سازمان تال« افراطیت مذهبی»که با استفاده از 

های پاکستانی انتظار دارند که افغانستان خط دیورند را  به بار آورده و اگر مقام« مصیبت و ویرانی»جاسوسی پاکستان 

 نخواهند رسید. به رسمیت بشناسد و از این طریق افغاستان را به عمق استراتژیک خود بدل کنند، به این هدف 

« خط دیورند»افغانستان،برسمیت شناختن  ازفشاربرعمدۀ پاکستان اکنون دیگر واضح شده است که هدف 

قتصادی  -،حذف نقش هند از افغانستان،تسلط بر رودخانه های کنر وکابل  و داشتن نقش کلیدی در مسایل سیاسی

 .افغانستان است

دار پاکستانی ، در مصاحبه با خبرگزاری فارس در الهوراظهار ،نویسنده وژورنالیست نام اخیرا  احمدرشید

داشت که سیاست خارجی پاکستان توسط اردوی پاکستان رهبری ودیکته میشود، با آنکه معلوم نیست اردوی پاکستان 

از افغانستان چه میخواهد،اما برسمیت شناختن خط دیورند بحیث مرز رسمی وحذف نقش هندوستان درافغانستان از 

 ولویت های سیاست خارجی  پاکستان با افغانستان است." ا

 همین اکنون بخش هایی از افغانستان در والیات شرقی کشوراز طرف نیروهای پاکستانی اشغال شده است

وبرخی از مردم ولسوالی های زیر حمالت توپخانۀ نیروهای پاکستانی مجبور به ترک منازل خود شده اند ومیشوند. 

باالخره حکومت  میخواهد از زندگی ومال وناموس اتباع خود در برابر تجاوز پاکستان دفاع نکند؟ دولت تا چه وقت

مجبور خواهدشد  واگربتواند با جنگ مناطق اشغالی خود را از پاکستان پس بگیرد ویا مجبور خواهد شد صدای 

معضلۀ دیورند جلب کند. که  اعتراض خود را به گوش سازمان ملل متحد برساند وکمک جامعه جهانی را برای حل

دراین صورت بازهم پاکستان برنده خواهد بود، زیرا سازمان ملل مرز دیورند را بحیث مرز پاکستان با افغانستان 

برسمیت شناخته است وعالتاً تا کنون هیچیک از جریانات سیاسی آنسوی خط دیورند،یکجاشدن خود را با افغانستان 

اگربدون در درنتیجه  خود مردمان یک سرزمین ،هیچ ادعای به سرانجام نخواهد رسید. ابراز نکرده اند وبدون خواست

ی واپس گرفتن سرزمین های ادعا ، آنسوی خط دیورندمردمان واست خوتوانائی نظامی نظرداشت شرایط زمان و

دست دادن قسمت های آیا خطر از  ، آیا یک ادعای بیجا وبیموقع نیست؟ بکنیماز تسلط پاکستان را آنسوی خط دیورند 

دراین زمینه هوشیاری وخرد دسته جمعی وتصمیم عاقالنه نخواهد بود؟  متصور بیشتر جغرافیای موجوده کشورما

 مردم ضروری است! 

 پایان
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