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 پاڅونسخنی چند پیرامون مضمون شاغلی عتیق 
  

است بنا بر عجزی که در نوشتن پشتو دارم با عرض معذرت نکات نظر خویش پاڅون صاحب به پښتو چون نوشتۀ 
 .را به دری می نگارم که البته هر دو زبان های ملی ما است

 

د پاکستان په سیاسی،  افغانستان»ون صاحب طی مضمون مبسوطی که بتاریخ اول نومبر زیر عنوان  څجناب پا
نوشته اند و در  «امریکی متحدو ایاالتو دوه مخی سیاست د افغانستان وړاندی د اقتصادی او ستراتیژیکه کال بندی او

های استعماری بعد از جنگ اول و دوم موضوع سیاست  پورتال وزین و معتبر افغان جرمن آنالین به نشر رسیده،
جهانی را به بحث مفصل گرفته اند و از رقابت های استعماری زمان بر پایه های منافع اقتصادی و سیاسی تحلیل 

 . هایی دارند
 

بهر حال من با تحلیل شان  و کنار هم گذاشتن وقایع و حوادث که زحمت زیاد را متقبل گردیده اند کاری ندارم اما 
شتۀ شان در بین سطور تذکراتی صورت گرفته که برای اکثریت افغان های غیر وابسته و آگاه به وقایع و در نو

اما . جریانات سی  و چند سال گذشته جداً قابل سؤال بوده و خموشی در برابر آن شرکت در گناه پنداشته می شود
ی افکار که شامل نوشتن و گفتن است حق قبل از تقدیم عرایضم باید بگویم که به تأسی اصل پذیرفته شدۀ آزاد

مشروع  و مدنی هر فرد است که عقاید خود را توسط وسایل دست داشته ابراز نماید،  اما هر آزادی مسلماً 
محدودیت های اخالقی و قانونی را همراه است  و آزادی بیان را هم مقتضیاتی چون امانت داری و صداقت در کار 

پس به حیث یک فرد عقیدۀ شان واجب « به عقیدۀ من»یک واقعه صرف بگوید که است، اگر نویسنده در شرح 
 .االحترام است  و ابراز عقیده حق مشروع، مجاز و قانونی شان می گردد

 : دپاڅون صاحب می نویسنجناب 
 

یوي د مخصوصاً کله چه شوروي اتحاد په افغانستان کې د غربي هیوادونو د قواؤو د احتمالي پیاده کیدو د مخن »
 .«اواستولپاره خپل قوتونه افغانستان ته ر

حملۀ احتمالی قوت های غربی ها بر افغانستان قوای نظامی خود را از  یریوگکه شوروی زمان برای جل» :ترجمه
 . «.فرستادند

انتظار می رفت جناب شان حتماً . اظهار چنین بیان  و توقع پذیرفتن آن بحیث یک واقعیت مایۀ نهایت تعجب است
بوت این ادعای خود و بیان موضوعی با چنین اهمیت سیاسی بعد از گذشت سی  و سه سال سند مؤثقی را به برای ث

خوانندگان  ارائه نمایند چه َدور سخنان هوایی  و بعید از واقعیت سپری شده، بلی این توجیه و استداللی بود که ما 
زرگ حزب دیموکراتیک خلق شنیدیم و آنرا در قطار ملت افغانستان هزاران بار برای این تجاوز از زبان خورد و ب

 .سائر دروغ بافی های شان قرار داده خندیدیم
 

از آنزمان تا امروز مطبوعات کنجکاو  و ماجرا جوی غرب که برای فاش ساختن اسرار نهفتۀ پس پرده و گفته 
حمله بر افغانستان بود چون  نشده، ملیون ها دالر را مصرف می کنند، دستیابی به چنین اسرار که غرب در خیال

یافتن گنجی در ویرانه بوده آنرا جزء مؤفقیت خود دانسته نشر می کردند و حتی افشاء اسناد سری بعد از جنگ سرد 
 .مقامات امریکایی سندی را درین رابطه پخش نکردند

 

ی برای تائید این ادعا در کتب، مقاالت و راپور های تحقیقاتی محققین، مؤرخین، سیاسیون و نظامیون روس راپور
افغان با احساسی که روی دسایس و توطئه های انگلیس، مداخالت پاکستان و سیاست های . به چشم نمی خورد

امریکا قلم فرسایی نموده  و تحلیلی به این طول و تفصیل می نویسند ولی متأسفانه تا حال تحت َمنتر طلسم ُسکر آور 
ز برهنه  و بیرحمانۀ ابر قدرتی که خالف همه اصول، توافقات و فیصله های همان مکتب و فلسفۀ تحمیل شده  تجاو

منشور ملل متحد و خالف همه تعهدات حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر برای حمایۀ حزب 
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ی نمایند و مزدور و گماشته شدۀ خود به این بهانه باالی ملت مظلوم و بیدفاع افغانستان صورت گرفته چنین توجیه م
آن قصاوت و خصومت را علیه مردم ما با همه خونریزی و ویرانی هایش، در حالی که امروز دنیا از لحاظ 
اطالعات جام جهان نما شده، چنین تبرئه می نمایند،  که همسایۀ دلسوز و مهربان ما برای حفظ تمامیت ارضی و 

ین کار زار خشم، خشونت و نفرت با یک فرد غربی بر استقالل ما قشون خود را در افغانستان پیاده کرد اما در
خورد صورت نگرفته  کشته نشد ولی بیش از یکنیم ملیون مردم بینوای افغانستان بدیار فناه سوق گردیده معمورۀ 

 . شان ویران و نابود گردید
 

 :د کهفرماین پاڅون صاحب می جناب
فیصله وکړه چه د شوروي اتحاد قوتونه له افغانستانه  باآلخره د ډاکتر نجیب هللا تر مشرۍ الندې د وطن ګوند»

بیرون او د ملی په خالینې سیاست ئې طرح کړ، ډاکتر نجیب هللا حاضر شو چه پخپله خوښه له سیاسي واک نه 
 «.ګوښه او د ملي په خالینې یوه بیطرفه دولت ته سیاسي قدرت ور وسپاري

 

درین شکی نیست .  خوب می شناخت تغییر جامه فریبنده نبودنزد ملتی که طرز خرام حزب دیموکراتیک خلق  را 
که داکتر نجیب هللا به مقایسه دیگر زمامداران حزب دیموکراتیک خلق مرد زرنگ، زیرک، هوشیار و یک مزور 
بس ماهر و دارای استعداد فوق العادۀ ارتجاعیت و انعطاف پذیری بود ولی با شناخت ساخت و بافت نظام و نفوذ 

شغالگر در کلیه امور افغانستان  این بیحد طفالنه و مضحک خواهد بود که تغییرات اخیر و قریب به زوال مملکت ا
نظام را ابتکارات مستقالنۀ نجیب بدانیم چه تا آخرین لحظات زمامداری داکتر نجیب لوی مشاور روس با تمام قدرت 

نظام پیرو و پشتی بان در افغانستان آخرین  روسیه برای گذاشتن یک.  و نفوذ زیر زنخ داکتر نجیب قرار داشت
تالش های مذبوحانۀ خود را بکار برد، مفتوح ساختن باب مذاکره با مخالفین و تغییر نام حزب و پیشکش مصالحۀ 
ملی و جا دادن یکعده فرصت طلب، جا طلب، مرتجع، الشخوار و عاشق چوکی و مقام که  به غیر از رسیدن 

یگر بسر نداشتند  و از بقایای دوران شاهی و جمهوری بودند در آخرین حکومت  همه به دوباره به قدرت اندیشۀ د
چون . دستور روس صورت گرفت و هدف  بقای نظام مزدور و تحمیل آن بر افغانستان بشکل و شمائل دیگر بود

می گفت باران می  مردم افغانستان از این نظام بحدی دروغ شنیدند و اعمال ضد و نقیض دیدند که  اگر طرم دولت
 .بارد مردم حتماً برای دانستن راست و دروغ سر خود را از کلکین بیرون کرده به آسمان نگاه می کردند

 

نجیب جز وسیله ای بدست کرملن چیزی دیگری نبوده و مطابق دساتیر آنها عمل می کرد، نجیب همان میر غضب 
ده آیات مبارکۀ کالم خداوند و احادیث نبوی را مورد خاد بود که کارش سالخی بود ولی بیکبارگی عالم دینی ش

از جانبی روسیه افغانستان را آزمایشگاه قرار داده با مؤفقیت در بقای نجیب می خواستند عین . استفاده قرار می داد 
 روش را در مستعمرات شرقی بکار ببرند و نجبای همگون بیابند

 

 : صاحب نوشتند کهپاڅون 
کس وه چه د دباندنیو استخباراتو په اشاره ئې د ډاکتر نجیب هللا د واقعي سولې د پالن پر ځکه رباني هغه لُمړی »

 .«ضد اقدام او عمل و کړ
البته به خدعه گری و دسیسه سازی و دستور گرفتن بحران الدین ربانی از استخبارات خارجی شکی وجود ندارد، 

را خنثی بسازد، ( نه از نجیب هللا( )ملل متحد)نامبرده در آن مقطع خاص زمانی در موقفی نبود که پالن صلح ولی 
حقیقت امر اینست که داکتر نجیب هللا قربانی دسیسه و توطئۀ هم رزمان، هم بزمان و همسنگران خود گردید که 

بی وفا داری به اصول عقیدتی خود فروختند و خالف همه ایمانداری مسلکی و پابندی اخالقی به مسؤولیت های حز
با عدوی خود پیوستند و در جلسه ایکه تشکیل دادند نجیب را توصیۀ به خروج از افغانستان نمودند و مخفیانه به 

آنچه بر نجیب هللا آمد توسط رفقای حزبی اش بود که با .  دوستم توافق نمودند که مانع خروج داکتر نجیب هللا شود
کردند و خود به قدرت باقی مانده و زمینۀ زوال نظام دست نشاندۀ کمونیزم را فراهم و وساطت قربت  وی خیانت

رهبران و قوماندانان جهادی را با روسیه انجام دادند  و نجیب های نوی را که بمراتب مفیدتر بودند در بازار گرم 
ساختن این توطئه پول های گزافی مصرف و در عملی . . . لیالم شخصیت ها خریداری و در خدمت روس گماشتند

 .شد
ون صاحب می نویسند که پاکستان در جملۀ دیگر فعالیت های تخریبی علیه افغانستان مردم را تشویق به څ جناب پا

را مقابل نویسندۀ محترم بگذارم  و بعرض « توقف »مهاجرت نمود، درین مورد خاص مجبورم عالمت بزرگ 
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تشویق پاکستان نبود که ملیون ها هموطنت جبراً و قهراً میهن محبوب خود را رها  این ګرانه ورورهبرسانم که 
نموده بسوی سرنوشت های نامعلوم رهسپار دیار غیر گردیدند بلکه این جهنمی بود که حزب شما یعنی حزب 

رک دیار، دیموکراتیک خلق و بادار شان ایجاد کرده بود،  مردم وطنپرست افغان که به هیچ قیمتی حاضر به ت
زادگاه خود و آرامگاه نیاکان خود، نبودند نه تنها برای حفظ جان و آل و اوالد خود بلکه برای صیانت شرف، عزت 
وقار و ناموس با قبول عالمی از خطرات مجبور به  ترک وطن گردیدند، هیچ اجنت پاکستان درب مرا نکوبید و 

ون صاحب هر هموطنت از مهاجرت خود داستان څپا.  اغالستښه رنگفت بفرمایید موتر آماده است  و به پاکستان 
 .های بس غم انگیز دارد

 
 پایان بی پایان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


