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داکترعبدالواحدحيدری

تغير روش پاکستان و مذاکرات بوتو و شھيد محمد داود

شھيد محمد داود ،بوتوصدراع ظم پاکستان ،داکتر حسن شرق و سيدعبداالله
مقدمه
با تشکر از محترم داود ملکيار و اينکه از بنده توقع تحليلی داشت بر موضوع تغير روش پاکستان .من ھم
خواستم نتيجه سال ھا تجسس خود را در رابطه به علل وقوع کودتای شيطانی ھفت ثور خدمت مردم وطن عزيز
ازطريق اين وبسايت تقديم دارم.
چون تحليل اين حادثه بدون بررسی  Geo-politicsمنطقه امکان پذير نيست ،چه خوب که از مذاکرات بوتو و
شھيد محمد داود آغاز کرد.
ً
ً
اين را به اطمنيان کامل ايمانا وجدانا عرض ميکنم که اين تحليل عاری از موضوعات احساسات ،بستگی ھای
شخصيی  ،قومی ،مذھبی و سياسی است .با تمام احترامی که به فاميل ھای ملکيار و نورزاد دارم اميدوارم انھا اين
تحليل و بررسی را شخصی فکر نکنند ،زيرا که ا ين يک رسالت ملی است وخون مليون ھا شھيد ما و موضوع
افغانستان عزيز ما در ميان است.
بايد متذکر شد که در اين تحليل از چند کتاب اقتباس صورت گرفته که مطالعه ان را به تمام افغان ھا توصيه
مي کنم .بالخصوص کتاب نوشته بقلم " راجا انور" که شباھت زيادی در لھجه وی با صدای راديو کاکا جان و مخالفين
شھيد محمد داود موجود است.
محترم دوکتورحسن شرق در کتاب تاسيس و تخريب اولين جمھوريت افغانستان در مورد مذاکرات بوتو و شھيد
محمد داود چنين مينگارند:
»حکومت پاکستان که بعد از کودتای ناکام و تجھيز چند حمله اخوانی ھا برای سقوط جمھوريت غير از سر
افگندگی و تشديد کشيدگی روابط ميان دو کشور و مصارف ھنگفت مالی ثمره ای نداشتند و به مخالفين پشتون و بلوچ
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در داخل پاکستان سرو کله نرم ميکردند  ،ولی باز ھم به تبليغات غرض آلود و ترويج خبر ھای نادرست به ضد
جمھوری افغانستان سر از پا گم کرده فعاليت داشتند.
اما به  ٩عقرب  ١٣۵۴بوتو صدراعظم پاکستان در يک مصاحبه مطبوعاتی ،خالف توقع گفت :او با رئيس
جمھور داود بخاطر مذاکره آماده است به کابل سفر کند .بعد از اين خبر از شدت تبليغات تخريبی پاکستان به ضد
جمھوری افغانستان روز به روز کاسته شده ميرفت .بنا ٌ به جوزای  ١٣۵۵محمد داود ھدايت دادند که از بوتو دعوت
بعمل آيد .او با عجله دعوت را پذيرفت و به  ١٧سرطان  ١٣۵۵برای  ٣روز به کابل آمدند.
در مذاکرات محمد داود با بوتو نويسنده به حيث معاون محمد داود اشتراک داشت .بعد از تعارفات دوستانه
نکات اساسی و عمد ْه گفتگو ھا عبارت بودند از:
محمد داود برای بوتو گفت که او از صميم قلب آرزو دارد که آن دعوائی که از مدت مديدی ميان دو کشور
مسلمان ايجاد ناراحتی کرده به يک حل قابل قبول بيانجامد تا از حالت برھم و درھم ميان دو کشور و نتايج زيان بار آن
جلوگيری بعمل آيد.
اوشان فرمودند  ،بر خالف تبليغات و تصورات پاکستان افغان ھا برای بربادی پاکستان ھرگز نه اراده داشتند
و نه ھم دارند ْ
متاسفانه زمامداران پاکستان ھيچگاه نخواستند که ادعای افغانستان درباره پشتون ھا و بلوچ ھا را بدانند
و آنرا بدون تفکر عليه پاکستان گفته رد ميکردند.
محمد داود گفتند برای رھا کردن اين روش تنگ نظرانه تھور فکری جديدی الزم بود که خوشبختانه
صاحبنظری مانند شما  ،باآلخره بدان دست يافتند .محمد داود توضيح دادند که افغانستان نميتواند در کمک به پشتون ھا
و در شناختن حقوق آنھا بی تفاوت باشند و برای مردم افغانستان واپسگرا يی از خواستهء آنھا کار ساده نيست.
محمد داود گفتند :آنچه به بلوچ ھا ميرود ) در آن روزھا جنگ بلوچ ھا با پاکستان ھنوز پايان نيافته بود(
احساسات نيک ھمسايگی را مخدوش ميسازد و ميخواھيم که پاکستان جنگ با آنھا را متوقف و رھبران پشتون ھا و
بلوچ ھا را از زندان رھا کرده و بدينصورت راه اعاد ْه خقوق آنھا را ھموار سازند.
محمد داود گفتند  :مقامات پاکستان با زير پا کردن حقوق پشتون ھا و بلوچ ھا ميخواھند از ويرانی پاکستان
جلوگيری نمايند ولی اين روش نتيجه ای را ببار نخواھد آورد که پاکستان آنرا نميخواھد ) اشاره بود از روش پاکستان
در بنگال که سبب تجزيه پاکستان گرديد(.
مخمد داود گفت مصالحه ميان پشتون ھا و بلوچ ھا و حکومت پاکستان ضروری است و اين به سود ھمه
جوانب ذيدخل است.
متقابال صدراعظم پاکستان گفتند :حکومت پاکستان عالقمندی بر حق افغانستان را در مورد حسن نيت به پشتون
ھای ساکن پاکستان و حفظ حقوق آنھا را می پذيرند.
بوتو تبسم کنان اضافه نمود :ما ميخواھيم افغان ھا در راه بھبود ھمه مردم پاکستان عالقه داشته باشند نه تنھا
در مورد پشتون ھا.
محمد داود بالدرنگ گفت :اجاره بدھيد اول غم خود را بخوريم باز غم ھمسايه را.
بوتو گفت :خوشحاليم که افغانستان ھر نوع کنار آمدن حکومت ما را با پشتون ھا و بلوچ ھا می پذيرند.
محمد داود گفت :آن مصالحه ای که در محيط آزاد صورت گرفته و پشتون ھا و بلوچ ھا آنرا آشکارا بپذيريند.
ْ
کامال فرموده شما را تصديق می کنم و بايد به پشتون ھا اجازه داده شود که سرزمين خود را
بوتو گفت:
)پشتونستان( بنامند.
محمد داود بدون ْتامل گفت که :اين کار خود پشتون ھاست که برای وطن خود چه نامی را انتخاب ميکنند.
در پايان جلسه اظھار اميدواری گرديد تا مذاکرات به سطع رھبری جھت حل اختالف ميان دو کشور وقتا فوقتاْ
دائر گردد.
زمامدران پاکستان که از بدو ْتاسيس پاکستان ھر نوع مذاکره ميان افغانستان و پاکستان را درباره اعاد ْه حقوق
پشتون ھا و بلوچ ھای ساکن پاکستان حتی به وساطت شاه ايران و عربستان سعودی و ديگر کشور ھای مسلمان
نپذيرفته و رد ميکردند  ،با چرخش غير منتظره و روی آوردن بسوی افغانستان آنھم برای مذاکره در بار ْه اعاد ْه
حقوق بشتون ھا و بلوچ ھا  ،توجيھات و تبصره ھای متفاوتی را در محافل سياسی سبب شده بود ،اما واقعيت امر
اينست که زمامداران پاکستان که در اثر بی توجھی به خواست مردم بنگال مرتکب تجزيه پاکستان شده بودند،
نميخواستند تا آنچه در بنگال ديده بودند در پشتونستان مشاھده کنند.
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بعد از سفر بوتو به کابل محمد داود برايم گفت :مذاکرات مفيد و دلچسپ بود ،اما زمامداران پاکستان مردمانی
نيستند که به گفته انھا اعتماد کرد ولی بھرصورت بايد کوشيد رھبران پشتون وبلوچ ھا از زندان آزاد شوند تا حتی
لمقدور از فضای مساعد شده برای اعاده حقوق خويش استفاده کنند.
حکومت پاکستان که در روز ھای اول جمھوريت احساس خوشبينی به حکومت افغانستان را از دست داده بود
و به کودتا ھای نافرجام ماه سنبله و عقرب  ١٣۵٣و اغتشاشات دره پنجشير وغيره به  ١٣۵۴مستقيماْ ھمکاری،
تحريک و تشريک مساعی داشتند در مقابل پايداری و سياست واقع بينانه حکومت جمھوری افغانستان طوريکه ديده
آمديم از خود نرمش نشان داده و به سفر بوتو صدراعظم پاکستان به افغانستان و سفر محمد داود به پاکستان روزنه ای
خوبی برای انکشاف روابط حسنه ميان دو کشور گشوده شده بود.
ْ
بنا حکومت پاکستان بنيادگرايان اسالمی افغانی را که برای تخريب جمھوريت تحريک و تمويل مينمود از
سرحدات افغانستان به دور ميکشند ،اما مانع ھمبستگی آنھا به احزاب اسالمی پاکستان که برخالف جمھوری افغانستان
فعاليت و تبليغات تخريبی داشتند نشدند« .
بين  ٧-١١جون سال  ١٩٧۶عيسوی ذوالفقار محمد علی بوتو صدراعظم پاکستان از کابل ديده نمود و در ھمان
سال بين  ٢١تا  ٢۴ماه اگست شھيد محمد داود از پاکستان ديدار نمودند و قرار نوشته لوی دوپری؛ رھبر پاکستان
برای بار اول در تاريخ آن کشور اعتراف مينمايد که با افغانستان مشکل سياسی دارد.
اينکه چرا روش پاکستان تغير کرده و حاضر به مذاکرات گرديدند و اقرار نمودند که با افغانستان مشکل
سياسی دارند اينرا بائيست از زبان راجا انور مشاور سياسی بوتو شنيد که در کتاب خود afghanistan tragedy of
 Theچنين ذکر کرده که وضع کشور پاکستان در آنوقت دچار تشنج شديد اقتصادی ،سياسی و قبائلی  ،آنھم در مناطق
بس حساس بلوچستان و صوبه سرحد بود وبزرگترين علت آنرا مشکالت کسر بوديجه دولت مرکزی ميتوان خواند.
علت ديگر آن جنبش ھای آزاديخواھان غيور در بلوچستان و صوبه سرحد را ميتوان حساب نمود  .ھمزمان بم گذاری
ھا در مناطق پشتون نشين و قتل شيرپاو ،سردرگمی ديگری بود برای دولت پاکستان .وھم ترس پاکستان از شخص
محمد داود ) تجربه دوره صدارت وی وھم اعالن سفر بری دران دوره مثل تب شديد بود که دولت پاکستان را می
لرزانيد(.
اين ھا ھمه دست بھم داده و علت اساسی تغير روش سياسی پاکستان در برابر افغانستان و اقرار آنان براينکه
با کشور ما مشکالت سياسی دارند گرديد.
ھمچنان بوتو قرار اظھارات راجا انور با گروپ ھای راست و چپ با استفاده از کمک ھای مالی در
افغانستان در تماس می شود .جنرال ھای پاکستانی از اين قدمی ديگری ميگيرند ،که آن طرح پالنی حمله و تصرف
چند شھر از افغانستان به شمول جالل اباد بود تا بدان وسيله محمد داود را حاضر به مذاکرات نمايند.
)To counter Daoud’s bomb blasts in the NWFP, Bhutto set about establish
contacts with both extreme left- and right-wing elements in Afghanistan Raja Anwar
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اين اقرار راجا انور ،ھمچنان فرضيه طرح کودتاھای گروپ ھای راست وچپ را توسط پاکستان به شمول
کودتای ميوندوال وھم کودتا سياه و سرخ ،به حقيقت نزديک می کند.
در اين قسمت بنده خوب به ياد دارم که بزرگوار ما شھيد جنرال عبدالعلی خان از طرف شھيد محمد داود
موظف شد تا با ھيآت نظامی از سرحدات افغانستان برای طرح پالن دفاعی از احتمال حمله پاکستان ديدن نمايد ،که
اين بيانگر با خبری و درک خوب رئيس دولت ميتواند باشد .شھيد جنرال عبدالعلی خان از دو نقطهء سرحدات زياد
تشويش داشت که يکی ان منطقه شينوار و ديگرش کنر بود ) .امروز داعش از ھمين دو نقطه در افغانستان در حال
نفوذ ديده می شود( .آن شھيد بزرگوار ما بعد از آن سفر پالن دفاعی خود را به رئيس دولت پيشنھاد نمودند.
احزاب راست و چپ با شروع دوره ديموکراسی راوبط نا گسستنی با پاکستان داشتند و برای ثبوت اين
موضوع از زبان دو متخصص و قوماندانان عموی پوليس اسبق نقل قولی دارم.
بعد از کودتاه برگشت ناپذير؟ ثور با عضو ديگری خانواده شھيد جنرال عبدالحکيم کتوازی صحبت ھای داشتم.
که ان مرحومی به اتھام به يک کودتا توسط " اکسا" گرفتار شده بود .اين کودتا از طرف شھيد جنرال عبدالغنی وردگ
سابق قوماندان عمومی ژاندارم و پوليس و نورمحمد مسجدی ترتيب گرديده بود .شھيد کتوازی بعد از چند روز از
حبس رھا گرديد .وی از مرحوم نور محمد مسجدی شکايت داشت که شھادت دروغين به وی بسته بود " .گويا من در
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کودتا شامل بودم ولی در جريان تحقيق شھيد جنرال عبدالغنی ثابت ساخت که من با ايشان نبودم ".مرحوم کتوازی
اضافه نمود ” :بعد از تحقيق من با جنرال عبدالغنی در يک اطاق محبوس بوديم ،وی برايم گفت :برادر جان خود را
تباه کردم بعد از ترتيب کودتا با يک تن از احزاب راست در تماس شدم و در لوگر با امير ان حزب مالقت نمودم چند
روز بعد تمام اعضای گروپ ما دستگير گرديدند".
شھيد کتوازی زياد از گروپ ھای راست وچپ و روابط آنان با پاکستان در تشويش بود .روزی باھم قدم می
زديم از ايشان مستقيما سوال نمودم که چرا مھاھجرت نمی کنند؟ چون به شخص ايشان در جبھات جھاد ضرورت زياد
ديده می شود .از ان ھم زياده تررفتم و طعنه اميز گفتم "شايد اين بھترباشد تا درحزب پدروطن باشيد!" .روز بعدش
که آزرده خاطربه نظر می رسيد برايم گفتند " :مرا آن قدر ناراحت ساختی که پايم در لوش رفت وھمه لباسھايم بی
نماز شد ".بعدا اظھار داشتند " :با پھلوان احمد جان در تماس بودم ولی خبری خوشی ندارم واز رفتن به پاکستان نيز
ھراس دارم ".چندی بعد پسر نابالغ اش امان  fجان کتوازی در وقت اوردن نان از نانوايی به اثرفير راکت ھای
سياه به شھادت رسيد و خودش بعد ھا در پاکستان به دست ھای سياه افغانستان کشان جام شھادت را نوشيدند .و من
حال يقين دارم که ترس وی به جا بود.
واسلی متروخين در کتاب خود »کی .جی .بی .در افغانستان« ازبی خبری کی جی بی از وقوع کوتای ھفت
ثور راپور می دھد وھم علت تصميم تھاجم به افغانستان را ارتباطات حفيظ اله امين با گروپ ھای راست می داند به
خصوص مالقات ھای لوگر.
يک علتی که شھيد محمد داود را وادار به سقوط سلطنت نمود ،ازدياد خطرات گروپ ھای چپ و راست بود
که استقالل افغانستان را تھديد مينمود .شھيد محمد داود اين خطرات را قبال پشبينی کرده و آنرا به حضور شاه چنين
تقديم نمود:
)حضور اعايحضرت ھمايونی پادشاه افغانستان!
 ....ازين لحاظ بنده ھمين موقع را برای شروع اين کار به وقت و به جا می ميدانم ...اگر در قسمت حيات
معنوی که به عقيده من فوق العاده مھم ،ضروری و خالی از اشکال نيست ،توجه و سنجش عميق بعمل نه آيد و به
غرض رھنمايی يک ملت به مقصد رسيدن به ھدف مطلوب ،موازی با پالن اقتصادی ،پالن تحول اجتماعی طرح و
عملی نه گردد ،روزی خواھد رسيد که موازنه بکلی برھم بخورد ،دفعتا اين مملکت به مشکالتی دچار گردد که
ممکن است حل آن آنقدر سھل و ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود ،چه مردم ،مخصوصا طبقه
منور ،از نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول بوده وبه ان انتظار دارند ،ودر خفا اقسام افکار و عقايد و ذھنيتھا
موجود است ،اجانب برای مقاصد سياسی خود مشغول فعاليت اند ،اين طرز حکومت برای مردم مخصوصا طبقات
منور چندان خوش آيند نيست و خسته شده اند ).نامه اول محمد دواد خان صدراعظم بحضور اعليعضرت محمد ظاھر
شاه> مورخ سرطان  ١٣۴١شمسی<(
با تحول بنيادی  ٢۶سرطان  ١٣۵٢پالن ھای دشمنان وطن دفعتا بخاک زده ميشود ولی مشکل احزاب باقی
ميماند ،زيرا که درآن ھنگم تخم احزاب نشو ونماه کرده بود ،واين ھمان درختی بود که طرفدران سلطنت می خواستند
زير سايه آن بنشينند< ) وقرار گفته مردم دھات آنھا خبر نبودند باالخره اين درخت در پشت شان شاخ می کشد(.
احزاب راست و چپ  ،برای رسيدن به قدرت در تالش شديد بودند .ھمه انھا به صورت مساوی برای از بين
بردن نظام واستقالل درتالش بودند.
کودتاھا يکی پی ديگر ،اول از طرف گروپ ھای راست به ھدايت پاکستان پيش قدم شدند تا توجه دولت را به
طرف گروپ ھای راست معطوف نمايند .شھيد محمد داود برای دفع از اين وضع از کيسنجر طالب کمک ميگردد،
چون وی از گروپ ھای چپ و حاميان آنھا زياد در تشويش بودند .ايران حاضربه کمک ميگردد و از رئيس دولت
اجازه خواستند تا جنرال ھای ساواک در ارگ مستقر گردند .رئيس دولت اين تقاضای ايران را رد مينمايند و تنھا به
قبول راپور ھای استخبارتی اکتفاء ميکنند .ساواک به دولت اطمنان می دھد که حفيظ  fامين شخصی است که برای
ی ساختن کمونست ھا ازوی بايد استفاده نمود .چيزی که نويسنده از شھيد عبدالقدير نيز شنيده ام ،تمام اشخاص مھم
خنث ٍ
در قطعات اردو از طرف ساواک تائيد شده بودند.
مرحوم عبدالصمد غوث سابق معين وزرات خارجه در کتاب خود سقوط افغانستان می نويسد که قبل از
کودتای ھفت ثور راديو بی بی سی از وقوع نزد يک يک کودتای کمونيستی در کابل خبری نشر ميکند و وی اين خبر
را به رئيس دولت مستقيا ميرساند .رئيس دولت ھدايت می دھند تا با سفير انگلستان در تماس شود.
د پاڼو شميره :له  ٤تر٨
افغان جرمن آنالين په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de

يادښت :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

مرحوم عبدالصمد غوث می نويسند که سفير انگليس اطمينان می دھد که آنھا ھيچ نوع راپوری ندارند و بی بی
سی ياوه گوی کرده است.
راجر انور از سفر بوتو به شوری خبر می دھد که بعد از ان سفر بوتو چنان خوش به نظر می رسيد و می
گفت گدی پران افغانستان را آزاد کردم .وھم بوتو خطرات اوضاع پلوچستان را به شاه ايران خاطر نشان می کند .
چون بلوچ ھای ايران نيز درصورت استقالل ،ايران را در خطر تجزيه قرار می داد .شھيد محمد داود از اين حالت
اگاه بود و خواست برای ثبات اوضاع از راه ديپلوماسی پيش برود تا موقتا ٌاز اين حالت تشنج برايد تا باشد که اين
کشتی نيمه غرق شده بدست سلطنت را تا ساحل نجات برساند.
بر ميگرديم به حفيظ  fامين .ھاشم ميوندوال در اولين سال صدرات اش در سال ١٣۴۴حفيظ  fامين را به
حيث مدير عمومی دارالعلمين مقرر می کند ودر سال  ١٣۴۵اجازه نشرجريده خلق را صادر مينمايند .جذب و
فعاليت ھای حفيظ امين از ھمين نقط اغاز می شود) روابط ھاشم ميوندوال و حفيظ  fامين در امريکا را می گذاريم
به تحقيقات بعدی(.
بعد از افشای کودتای ھاشم ميوندوال ،به مدير استخبارات امنيت ،عيسی خان نورزاد از طرف رئيس دولت
وظيفه داده ميشود که  ٢۴ساعت از وی نظارت نمايد .عيسی خان نور زاد با اجازه دادن کمر بند و نکتايی به
ميوندوال دسيسه خود کشی و يا قتل وی را مھيا مينمايد .بعد از مرگ ميوندوال رئيس دولت داکتر بالمکنداز ازدکتوران
اھل ھنود افغان را برای پيدا کردن علت مرگ وی موظف ميسازند .در راپور داکتر بالمکنداز بعد از تحقيقات به اين
نتجه می رسد که انتحار و يا قتل وی با ھمان کمربند و نکتای صورت گرفته ،اينکه خودش بوده و يا اينکه دست
ديگری دران دخيل بوده معلوم نيست ) .اگر ادعای محترم قاسم بازدر قسمت طرز زندگی ھاشم ميوندوال حقيقت باشد؟
احتمال انتحار آن بعيد به نظر نمی رسد( .داکتر بالمکنداز اين موضوع را شفاھی ھم به رئيس دولت و ھم به وزرات
امور داخله می رساند و شخص ايشان بعد از ھفت ثور توسط حفيظ  fامين تا امروز ناپديد ميگردد.
من در باره اين موضوع از محترم صديق واحدی خواھان معلومات گرديدم .محترم واحدی) قوماندان عمومی
ژاندارم و پوليس وقت( عسی خان نورزاد را ھمراه با گروپ ھای راست افراطی عاملين اين قضيه و ھم وی را عامل
کودتای ھفت ثور ميداند  .قرار بررسی ايشان حفيظ  fامين در پاداش اين خدمات نورزاد ،به وی ويزه دخول به
امريکا و ھم  ۵ھزار دالرنقد می پردازد.
اگر ميوندوال زنده ميماند به احتمال زياد که خادثه ھفت ثور به وقوع نمی پيوست ،زيرا که چھره اصلی حفيظ
 fامين رسوا می شد .قرار گفته جراحی که شھيد عبدالقدير را عمليات نموده بود  ،زخم ھا ی وی کشنده نبود ،ولی
وی بصورت مرموزی در بين عمل جراحی به شھادت می رسد ).شھيد عبدالقدير و ھم رئيس دولت از بازی عيسی
نورزاد تا حدودی اگاه شده بودند ،اما بازی بس بزرگ و خطرناکی در پيش بود(  .اين ھمه حاکی از اين حقيقت است
که حفيظ  fامين از افشای بازی چند قطبی خود در ھراس بود.
از تذکرات فوق ميتوان چنينن نتجه گيری نمود که با تحول بنيادی  ٢۶سرطان  ١٣۵٢پالن ھای غرب و شرق
برای بی ثبات ساختن افغانستان و نفوذ درکشور ما برای مدتی خنثی می شود.
ھر دو قدرت جھانی و ھمسايه ھا بعد از تاءسيس جمھوريت در صدد تخريب ان دست به کار ميشوند .چونکه
ھر روز اعتماد مردم نسبت به دولت بيشتر می شد  ،واين خود حاکی از پيشرفت سريع و کاميابی دولت در امور
اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،نظامی و سياسی کشور بود ،چيزيکه برای دشمنان قابل تحمل نبود .وافغانستان صريحا
بطرف استقالل کامل نزديک می شد.
قدرت ھای بزرگ و ھمسايه ھای بد نيت دست بھم داده و به توافق می رسند تا رژيم جمھوريت را سقوط بدھند
و با استفاده از احزاب چپ و راست  ،آتشی را در منطقه روشن می کند که تا ھنوز ھم شعله ور است.
لوی دوپری از مذاکرات صدراعظم بوتو با رئيس جمھور شھيد محمد داود را چنين نتجه گری ميکند که محمد
داود از امضای ھر نوع قرار دادی که به اساس کنفرانس سال (Sheela Panch or Princeple Five)١٩۵٢
ھوشيارانه خود داری کرد چون وی از اوضاع داخلی پاکستان که کامال وخيم بود اگاه بود .و در  ٢۴اگست ١٩٧۶
بدون امضای کدام موافقه به سفر خود به کنفرانس ممالک غير منسلک ،پاکستان را ترک کرد و مدتی نه گذاشته بود که
در پاکستان کودتای نظامی واقع شد .( Wisely decided to wait Daoud President) .
لوی دوپری در مورد اينده افغا ستان در سال  ١٩٧٧چينن نتجه گيری ميکند :
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) The future is still far from clear, but the directions have been charted with reasonable
assurance. Given time, non-interference by its neighbours, and sympathetic understanding
from aid donors and loaners, Afghanistan can move toward achievement of its modest
Seven Year Plan. The major constraint to Afghanistan’s development, however, is its current
bureaucratic system, but if its leadership can intensify the involvement of the competent
(and partly idle) Afghan technocratic class, Afghanistan just might pull off its gamble to
(.develop through evolutionary process. If not, comes the revolution
شھيد محمدداود با کشتی نيمه غرق ،افغانستان را روز به روز به ساحل نجات نزديکتر می ساخت .اما وقتی
ابر قدرت ھای جھان با ھمسايه ھای صرف بنام مسلمان دست بدست ھم دادند و ملت ھنوز در خواب غفلت بود ،چه
می توانست کرد ،جز ھمان مقاومتی شجاعانه افغانی و حسينی و ھمان شھادت بی نظيرتاريخ.
امروز تکليف ما مسلمانان و افغان ھا در چه است؟ اگر به پديده داعش توجه شود جواب ما حاصل می شود،
فعاليت داعش در سه طبقه اداره می شود ،طبقه اول فيلسوف نما ھای استخباراتی شيطانی چون بغدادی ،طبقه دوم تجار
و يا صرافان پول) که ھدف انھا تنھا پول است( و طبقه سوم اشخاص عاجز از درک .اگر ما متوجه به سه فقره فوق
باشيم وآن را خنثی کنيم چانس کا ميابی انشا fبا ما است.
پس ای برادران و خواھران درک مسئوليت کنيد و افتخارات وطن را به خاطر موضوعات شخصی ،قومی و
مذھبی زير پای ننمائيد.
شھيد محمدداود نه تعصب لسانی ،نه قومی و نه مذھبی داشت .وی يک انسان مسلمان ،و خدمتگار وطن بود.
ايشان از دربار ،عيش ،غالم و غالم بچه سخت متنفر بود .کسی را دوست داشت که چون شخص ايشان پاک نفس و با
ايمان باشد .آرزوی جز سعادت مردم و وطن اش چيزی ديگری نبود و قرار گفته دخترش )بی بی درخانی جان(:
"پدرم ،يک انسان فقير بود" و وی واقعا برای شھادت تولد شده بود .
آرزومندم که آنالين اريانا افغانستان ،ھشت صبح ،اميد ،و آيينه ،ديگر دست از توھين به افتخارات افغانستان
بردارند ،زيرا که ره آوردش چيزی جز خوشی دشمنان وطن نيست .ان موتر فروشی و قالين فروشی و زيور فروشی
برای ملت افغانستان قابل قبول بود نه اين ريکشا فروشی صدای کاکا جان ،يا خيار فروشی ايران .
ُ
کاين ره که تو ميروی به ترکستان است
کعبه ای اعرابی
ترسم نرسی به
من وقتی به شخصيت  ،افکار ،اخالق ،ايمان ،شجاعت و عشق به وطن بابای ملت را عميق مينگرم شباھت
ھای زيادی بين احمد شاه درانی و شھيد محمد داود خان ميابم .و بجا خواھد بود که در اخير برای ان دل ھای بيداری
که از رنج و درد ملت زجر می کشند شعری از بابای ملت احمد شاه درانی ) با انکه دشمنان خواستند اين لقب را ھم
از ما بستانند( را تقدم ميکنم تا خاطر نشان کنم که ما افتخارات ماندگاری داريم و انشا Oکه افغانستان ما به ساحل
نجات رسيدنی است  .ايمان ما به ذات رحمن است.

تخت و تاج دی مبارک شه
دپشتون تبر زلميه
دا ملت دی پر تا لوړ شی
پر غليم شوی برياليه
ستر واکمن شوی د دی خاوری
رب دی ستر لره زمريه
د ولس په غم شريک شه
ملت ويش کره ننگياليه
يو گری غفلت و نکړی
واک ستا سوله دی پسه

تصوير احمدشاه بابا)(١٧٧٣-١٧٢٢
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په دردو يی جان خبر کره
الس دی مينجه له ھوسه
نور د ھيچ شی کمی نشته
خو تنھا چی تربيه شی
په ملی روح يی ژوندون وی
له تقليده بيگانه شی
يو دبل په غم شريک وی
له نفاق څخه گوشه شی
خپل ځان وپيژنی ھسی
چی پر جان باندی تکيه شی
اوس نو ستا و الس ته گورم
مال دی وتره احمده
دخپل قام په خدمت پاڅه
مرسته غواره له احده.
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د پاڼو شميره :له  ٨تر٨
افغان جرمن آنالين په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de
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