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 !ء تفاهمات و ناصواب اندیشی هارفع سو

واهان و بوده در واقعیت وطن خخان ن داؤدد محمد یشه شخص دشمن نظریات متفاوت با این پورتالگان نویسند

 اند.  خودمردم غمگساران 

محرک و انگیزۀ ابراز نظر باشد ، عالئق و عواطف شخصی عقده ،عداوت از منافع ملی و بیان واقعیت ها به جز اگر

ن ایو آگاه  با معرفتهمکار و خوانندۀ برای هزاران و  بودهاز کرامت و شرافت قلم بدستی  تخلف صریحشک بال

ی قرار م سالممورد قضاوت  ماندهبره پنهان نهل خا این کج روی ها از انظار موشگافانۀ طبعا   نشریه قابل فهم است و

و این  به مسلک خیانتچنین عدول از این اصول قبول شده  با هرگزضمیر روشن با وجدان بیدار و گیرد و نویسندۀ با

اندر کار  توطئۀ خاصیمگر این که مزدی و یا  و از اعتماد هموطنان سوء استفاده نمی نماید. نمودهن شغل شریف

 .باشد

، عواملبحث های جاری پیرامون ت محترمی  در ابراز نظریات خود با اطمینان کامل می گویم که تا حال هیچ شخصی

 .اند کردهصول اخالقی و مسلکی را زیر پا نا 13۵2سرطان سال  2۶انگیزه ها و عواقب کودتای 

در افغانستان بود طبعا  و مجری و عامل اصلی این دگرگونی مغز متفکر، گرداننده  ر ظاهرد خان داؤدچون محمد  

و کلیه امتیازاتی که در زندگی از  برای در قدرت بودن شو تمایالت تفکر، خو، عادات و ساختار روانیگذشته، طرز 

آن برخوردار بود به ارتباط همین تحول بزرگ مورد بحث قرار می گیرد. نه تنها مسؤولیت ملی، وجدانی و ایمانی 

ۀ صادقان شهادت دادن با ف معیار های اخالقییک افغان با احساس است که بدون هیچ نوع مالحظۀ دیگر و انگیزۀ خال

در کل منظر اجتماع از ابعاد حقوق را  دگرگونی این تأریخی حقایق را بر مبنای منافع مطلق ملی و دست آورد های

 مورد مطالعه و بحث قرار دهد. کشور رهگشای آیندۀ مسعودو مخصوصا   رفاه اقتصادی  ،مدنی، آزادی های فردی

، هرج و مرج ها ،بختی هابد ،هر تحول اقدام خود را بر موجودیت تاریکی ها دمدارانسراست که این رسم روزگار 

توجیه می  در نظام ماقبل خوددروغگویی ها و عوام فریبی ها  ،نا بسامانی ها ،ها، خودکامی ، اختناقنظام طبقاتی

  تضمین خط شرعی می دهند.به مردم و بهبود آن توسط سپردن وعده ها  صالحانمایند و برای 

این وعده ها را مردم به نهایت خوش بینی استقبال نموده و توقعات و انتظارات شان در قبال این وعده ها رشد می 

 .که وعده دهنده از سوابق بهتری و اعتبار نسبی اجتماعی برخوردار باشد مخصوصا   نماید

بقا و استحکام قدرت ه، وفا نکردایفای وعده های  درار داد و قر گاه تأریخوعده دهنده را در آزمون ،اما اگر روزگار

های  همان داشتگیبلکه بود اصالح نتوانسته بهبود نیاورد را مذمت کرده نه تنها  آن چه  را مرجح پنداشت وخود 

ین حالت بدتر هبابستن درب بهشت خیالی درب جهنم را برای آینده بکشود غصب و که به آن دل خوش بودند مردم را

 و ، اقدامات نابخردانه و عجوالنۀ سیاسی تسااحسابکار بستن  ،یدن در خود پرستی و جبن کهن سالیپیچآورده و با 
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می  تصورمردم   .کشاندبسوی یک قهقراء  بهمملکت افغانستان و مردمش را  ،انتخابات بسیار نا عاقبت اندیشانه

 رسایی ها را مدبرانه تشخیص نمودهتعمق نموده و نا ت و فعالی که ده سال در عزلت نشستهکه مرد با جرأ کردند

مؤثر و مؤجز دارد و شاید بهترین و نخبه ترین اشخاص مملکت را  ه هایبرای مداوای درد های این وطن چه نسخ

 باشد. دور خود جمع نموده 

 حیث رفقای شخصی وه دیر، حیدر رسولی, غوث الدین فائق را بعبدل اال، ق وقتی از رادیو نام حسن شرق،

او می شنوند احساس و برداشت این جامعه ت حیث رفقای قهرمان و شریک قدره موکرات خلق را بیحزب د

  ؟چه می بود

مهوری جکسی که در روز بر افراشتن بیرق . ؟و این نتیجۀ ده سال ریاضت کشیدن و قصیده خواندن رهبر بود

 بکار برد.را  «پرچم» عمدا  کلمۀ 
 

فرزند جنرال قادر عضو سازمان پرچم  چند روز قبل در صفحۀ فیس بوک مصاحبۀ شخصی را به نام ضیاء مجید

خان  اؤددبا پروگرام فارسی شبکۀ بی بی سی شنیدم. او می گفت که محمد رئیس استخبارات وزارت دفاع زمان شاه 

به حضور طلبید و از من خواهش همکاری در بر انداختن رژیم سلطنت  مرا نج ساله بودموقتی که من بیست و پ در

ن محتاج همکاری خا داؤدچون محمد  که مرد کهن سال مجرب و سیاست کشته اینمود. شما خود تصور نمائید 

  الولی بوده.جنرال عبدید( نمک خوار و نوکر دهن دروازۀ . کسی که )ضیاء مجچگونه اشخاص بوده

حق قضاوت سالم و آزاد را  در پهنای این گزارشات با شخص بدون دشمنی طن محترم همو پس من و تو

   یا نه؟ داشته باشیم

ا کمال احترام باید آن ر با اما اخالقا  اندیشه های ما هم سویی نداشته باشد  وو تو برابر نباشد  سویۀ تعلیمی من شاید

 نظر خود مخالفینودان آهنگر بر فرق با و کنیم حواله یکدیگر مشتی بر دهان . ما نباید به نام دشمن این و آن بپذیریم

 .بکوبیم بعد از چسپاندن یک اتهام 

وی و ق با دالئلو مسؤولیت ملی این حقایق را  با حفظ شرف و کرامت قلم  ،وجداناگر قلم بدست وطن پرست باآیا 

 ؟توضیح کرد باید محکوم اتهامات گرددمنطقی 

بی مفهوم و فاقد ارزش علمی است. این پورتال  جائز،نا روا،بسیار یک سخن نا« خان داؤددشمنان »ذکر کلمۀ 

 باکسینگ که یکی بر دهن دیگری بکوبد. میدانآزمونگاه عقل، منطق، فهم، برهان و دلیل است نه 

 پورتال را به بازار زرگری و آهنگری تشبیه کردن بعید از تعقل دانشوری است.

. نویسنده ای با چنین عقده و پرورانیدن ر ابراز نظریات انگیزۀ اصلی نیستخان د داؤدشخص شهید محمد  دشمنی به

یانتی خو چنین  ت ایستادن در برابر مردم را داشته باشدأر بیان وقایع افغانستان نباید جراحساس خصومت شخصی د

 را مرتکب شود.
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ما دوست و دشمن دارند. اما اگر نویسندگان مخالف نظر خود و هم  معۀجا ها در زندگی مخصوصا  در البته انسان

 و تهمت بستن های بی اساس همیشگیخان می کنید خود مبین عصبانیت ها  داؤدکیشان تان را متهم به دشمنی به 

 غور از مرمی خالص شد پوچک فیر می گردد.اوقتی ج ،بوده

بستگی ، از دست دادن امتیازات خانوادگی و وا«ب و بغضح»اتهامات به اتهامات در فهرست  در قاموس تدوین

 و عافیت پیش کند. ر. خداوند خیافزوده شد« خان داؤددشمنان »خونی به حلقات قدرت حاال 

 و که نه پیشوای یک حزب بوده  کدام حق قانونی و شرعی بهاخیر به عرض می رسانم که یک شخص در 

، نه رنج گرسنگی و محرومیت دیده و نه حقش تلف شده و نه ، نه مبارز ملی بودهنه در انتخاباتی برنده شده

ه ، شهزاد. در بستر راحت خوابیده و در طول زندگی جزء خاندان سلطنتیگذرانیدهشبی را در سلول زندان 

نماید که نجات  تخیلرا وکیل یک ملت شمرده و  خود بودهرخوردار و از همه امتیازات ب و واالحضرت بوده

م ، من گفت، کنار بردن من از فعالیت سیاسی جنایت بودهدر راه و طرز دید من است به دست من واین وطن 

 و که سلطنت از حکومت مجزا گردد ولی نگفتم که مرا در جوش جوانی برای تعقیب این هدف کنار ببرید

جویی من زمین و زمان زیر و رو می کنم و سر نوشت یک وطن را برای خواست خود،  برای این انتقام

توسط یک کودتای نظامی قدرت را گرفته مطابق خواست و میل خود حقوق  تغییر دادهعقده و جا طلبی خود 

 حقۀ مردم را پامال و نفوذ یک دولت اجنبی را گسترش داده با سرنوشت یک مملکت چنین بی باکانه بازی

  .می کنم

تأمین مقاصد شخصی صورت گیرد عواقب ناگوار و ناکامی  ه بر بنیاد عقده، انتقام جویی واز جانبی هر تصمیمی ک

انگیزه اصلی به  و رو پوش محض بودهبافی  همراه دارد.  واقعیت ها راوی آن است که بهبود وضع ملک یک خیال

 ان دیگری میسر نبود.این راه امکخاد ت رسیدن یک شخص است که جز اتقدر

 

 پایان
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