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 تان و مقاله محترم ملکيارشھيد داود خان و افغانستان و پاکس

در افغانستان قبل از تجاوز شوروی، پدران خراسان پرست ھای امروزی، در جمله ريشخند ھا 

و تعرض ھای قومی و تعصبی خود ھميشه بر خان عبدالغفار خان ، خان عبدالولی خان ، خان 

ساعت در روز عبدالصمد خان وغيره ريشخند زده و آنھا را خان ھای دوسره ميگفتند و بر يک 

ريشخند زده و آن را نمونه فاشيزم پشتونی و تحريک " دا پشتونستان زمونژ"پروگرام و ترانه پشتو 

" داود خان و پشتونستان و داود خان " اميد است که عنوان مقاله محترم .  شوروی وغيره ميپنداشتند

ر داشت که بيرق پشتونستان وبايد در نظ. در بطن خود ريشخند ھای ضد پشتون را نھفته نداشته باشد

نه سيا سرخ سبزافغانستان  و اگر در ترانه گفته  -مورد استفاده در آن فعاليت ھا رنگ ديگری داشت

ريشخند و تعرض ارتباطی به موضوع ميداشت، در حاليکه اگر " داپشتونستان د افغانستان دی:" ميشد

 "دا پشتونستان زمونژ  " اده ميشد که ترانهبه احترام به حق خود اراديت مردم پشتون به آنھا اجازه د

را بخوانند، اين ميتواند تعبير شود که گروھی از مردم پشتون اين تقاضا را دارند که پشتونستان داشته 

اين حق خود اراديت آنھاست که ملت  -باشند و اين مورد حمايت مردم و دولت افغانستان است

پاکستان مداوم و به مراتب بيشتر برضد  . حمايت گرده استافغانستان لويه جرگه ھا و شورا ھا از آن

ًافغانستان و خاصتا شھيد داود خان تبليغات راديوئی وغيره داشت؛ به صورت مثال اصطEح ديوانه 

آغاز  )اکستانپ(خواندن و اجنت شوروی خواندن شھيد داود خان از ھمان دستگاه ھای ضد افغانستان

  .دو تا حال تکرار ميگرد شده بود

يکی از فرزندان شريف افغانستان مرحوم  محمد ھاشم ميوندوال سفير افغانستان در امريکا در 

  :در جريان يک مEقات با وزارت خارجه امريکا در واشنگتن چنين گفته بود 1958سال 

ًاخيرا صدراعظم داود خان يک مصاحبه داشت با آژانس باختر در مورد تحوMت اخير در " 

ر آن  صدراعظم تأثرات عميق خود را درمورد توقيف عبداغفار خان و صمد خان پاکستان ، که د

محترم سفير ميوندوال ادامه داد که . اظھار داشت و از تبصره زياده تر در اين مورد خودداری کرد

وی از صدراعظم داود خان خواسته بود که از تبصره زياده تر در اين مورد خودداری کند و منتظر 

محترم سفير . پور سفير ميوندوال از اين مEقات با وزارت خارجه امريکا به وی برسدبماند که را

ميوندوال ادامه داد که وی اميدوار است که راپور مثبت بوده و تأثير مثبت بر آينده روابط افغانستان و 

    ."پاکستان بگذارد
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از نظر من مرحوم ميوندوال در اين مEقات از يک طرف رابطه معقول اداری و سياسی خود 

يک صدراعظم معقول و يک دولت  را با صدراعظم بيان ميکند و از طرف ديگر نشاندھنده ای

شبرداھداف  مورد يک موضوع ديپلماسی بين المللی با نماينده خود سعی در پيھوشيار است که در

در اين تعامل شھيد داود خان کدام . يعنی امريکا مينمايد بوع خود با يک قدرت بزرگ جھانیتدولت م

ديوانه ای افراطی به نطر نه می آيد که با احساسات پشتونيزم واقعيت ھا و طرزالعمل سياسی و 

  .  دولت خودش را در نظر نداشته باشدتوانائی ھای

استاد ھاشميان در مقاله روز پشتونستان درھمين ويب سايت وزين افغان جرمن آنEين  چنين 

  :نوشته اند

داعيه پشتونستان که در دوره صدارت شاه محمود خان به حيث پاليسی رسمی دولت در کابل "

ين را واضح ميباشد که در مورد داعيه پشتونستان اين مثال و صد ھا سند و مثال ديگر ا."  تبليغ ميشد

و دشمنی ھای پاکستان تمام ملت و دولت افغانستان متحد بوده اند و محدود ساختن مسئله پشتونستان به 

ديوانگی وپشتونيزم و  افراط شھيد داود خان و تحريک شوروی ھا کوشش دشمنان شھيد داود خان 

  .بوده و ميباشد

اله پيرامون سفر بری صدراعظم محمد داود خان د رھمين ويب سايت استاد ھاشميان در مق

  :"وزين افغان جرمن آنEين  چنين نوشته اند

صد راعظم داود خان به مقابل سلب آزادی داخلی قبايل پشتون و بلوچ که در تمام دورۀ " 

پاکستان از شدت ، يعنی آزادی داخلی، وجود داشت، احتجاج کرد، ولی )اتونومی(استعمار انگليس اين 

ٔبيشتر کار گرفت، و نه تنھا تبليغات دشمنانه پاکستان به مقابل دولت افغانستان تشديد شد، بلکه بابستن 
سوال در اينجا ." راه ھای ترانزيتی بار ديگر، شدت و فشار اقتصادی را نيز بر افغانستان تحميل کرد

 و يا سياست ميراثی از انگليس و مقاصد است که آيا اين شھيد داود خان بود که سبب اين موضوع شد

  و اھداف پاکستانی ھا در نقض و غصب حقوق و آزادی پشتون ھا سبب اين احتجاج شده بود؟

درھمين ويب سايت وزين افغان جرمن " ٔمعضله ديورند" محترم مير عنايت Z سادات در مقاله 

  :آنEين  چنين نوشته اند

در دورۀ . ه محمود خان بمقام صدارت افغانستان مقرر شدسپه ساMر شا 1949در نھم ماه می"

. حکومت او فضای اختناق پايان يافته و نمايندگان مردم از طريق انتخابات به شورای ملی راه يافتند

يک سلسله اصEحات در داخل، توجه مردم  منورين آزاد شده از قيد اختناق، عEوه بر پافشاری روی

ھمزمان با خواست منورين داخل .  شده از پيکر افغانستان جلب کردندرا به سرنوشت برادران جدا

ولی دولت پاکستان عکس العمل نشان . افغانستان، در آنطرف سرحد نيز جنب و جوشی به ميان آمد

. رسما ابEغ نمود که قبايل پشتون از قلمرو آنکشور جداناپذير ميباشند 1949داده و در ماه مارچ 

تمام معاھدات استعماری و 1949جوMی ھمانسال  9در " م شورای ملی افغانستاندورۀ ھفت"بالمقابل 
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تحميلی انگليس ھا را باطل اعEن کرده و بار ديگرخواست مردم افغانستان را مبنی بر الغای خط 

در زمان صدارت سردارمحمد داؤد خان، بخاطر دريافت کمک . ديورند به جھانيان آشکار ساخت 

در کابل تدوير يافت  1955نظامی از خارج و اتخاذ تصميم در مورد خط ديورند يک لويه جرگه بسال 

  : که درآن سه سؤال ذيل مطرح شده بود

آيا حکومت افغانستان، از حق پشتونھای آنطرف خط ديورند مبنی بر حق تعيين سرنوشت "  -

   - استق�ل آنھا حمايت کند؟ و 

  آيا حکومت سرحد موجود ميان پاکستان و افغانستان را به رسميت بشناسد؟ -

ٔآيا حکومت امکانات ابرومندانه را بخاطر تقويه قدرت دفاعی کشور بکار ببرد؟  - ٔ  

جرگه در برابر سؤالھای اول و سوم پاسخ مثبت و بمقابل سؤال دوم به اتفاق آراء پاسخ منفی 

  " .رائه کردا

بايد ار آن ھائی که مسئله پشتونستان را به پشتونيزم افراطی داود خان نسبت ميدھند پرسيده 

برسر قدرت بود؟ آيا لويه جرگه افغانستان به تحريک شوروی  1949شود که آيا شھيد داود خان در 

  ھا تصاميم در مورد حق تعين سرنوشت مردم پشتون گرفت؟ 

ٔ مقاله از خاطرات عبدالرحمن پژواک سياسمتدار نخبه افغانستان محترمه پروين پژواک در
  :پيرامون خط ديورند درھمين ويب سايت وزين افغان جرمن آنEين  چنين نوشته اند

اما بعد از آن به من معلوم شد سردار محمد داوود خان اصوA  مرد صبور و متحمل است، "

ٔيز است اما آنرا به روی خود نمی آورد و ترجمه ٔزيرا می دانست لھجه جنرال ايوب خان تھديد آم

که اين ھم يک نمونه ديگر در مورد سياستداری و شخصيت شھيد داود خان " .نظر می گرفت مرا مد

  .است

و شخصيت متين و منطقی و ھوشيار شھيد داود خان ھم در مذاکره ای وی با کيسنجر و ھم  در 

 که وی ھمانند ملت افغانستان و زمامداران ديگر توضيحات محترم داکتر شيرزوی مشاھده ميشود

در ھردو نقل . افغانستان در مورد حق خود اراديت ملت پشتون و بلوچ مواضع با ثبات داشته است

  . قول اگر به صورت کامل و بيغرض خوانده شود شھيد داود خان حق مردم پشتون را تذکر داده است 

ک زعيم سياسی چيز ديگری است و خواھش و بايد در نظر داشت که موضع يک دولت و ي 

آرزوھای قلبی و حتی بلند پروازی چيز ديگری است، و واقعيت ھای عينی و سياست چيزی ديگری 

ھر دولت خواھش محکم شدن قوتش و بيشتر شدن نفوذ را دارد و خواھد داشت و از ھر راه .  است

رايط موجود ملی و بين المللی خواھد وسيله ممکن در پيشبرد اھداف خود نظر به توانائی ھا و ش

  .کوشيد

از نظر من شھيد داود خان در مراحل مختلف حيات سياسی اش در اين مورد کوشش ملی و  

شرافتمندانه برای استحکام قدرت و قوت و سربلندی افغانستان کرده است و در سياست مواضع نظر 

ًکه صحبتش با کيسنجر و بعدا -تمداریبه واقعيت ھای موجود گرفته است، و اين را ميگويند سياس
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لويت داشته و ومنافع ملی افغانستان ا. مذاکرات با بوتو در ھمين ارتباط شرايط و واقعيت ھا است

به نظر من اگر . شتون و بلوچ و يا ھر خيال ديگر درجه اھميت دوم داردپدفاع از حقوق ملت  -دارد

ستان را ترس وی از کوشش ناکام و ضعيف و کسی کوشش داود خان در عادی ساختن روابط با پاک

رنگ بزند ، يا از مسائل ) مسعود وغيره-حکمتيار (شکست خورده و شرم آور افراطی ھای اس�می

معلومات کافی ندارد ، يا به پاکستان و افراطی ھای اس�می خوشخدمتی ميکند ويا اينکه از عقده 

  .ضد داود خان به ناحق موضوع ميسازد

ح شده و عنوان و طرح محترم  داود ملکيار از دو راپور در مورد شھيد داود در سواMت طر

 مطابق به مفکوره مشخص ضد داود نادرست نتيجه گيری ھای درست استخان که ھر دو روايت 

خود را  مبتکر و " است و " غير قابل بازخواست،" خان شده و وی را شخصی معرفی کرده اند که 

به تحريک روسھا، روی اين "  و ميدانست)" پشتونستان( از دست رفته نجات دھندۀ اين سر زمين

ًمن شخصا به کدام سند و روايتی بر نخورده ام که شھيد داود خان خود را " .قضيه پافشاری می کرد

 يا  ،ه تحريک شوروی ھا عمل ميکرده استمبتکر و نجات دھنده گفته باشد و يا ثابت کند که وی ب

آگر به تحريک شوروری ھا عمل ميکرد .  افغانستان زياده تر اھميت داشته باشدپشتونستان برايش از

 به عوض شوروی ھا با ھمکاری ميوندوال سفيرش با امريکائی ھا مشوره ميکرد؟ 1958چرا در 

 به خواستار کمک استخباراتی از امريکا شده بود و چرا يکسال قبل از کودتایحچرا در ھمان مصا

   .ئی ھا مشوره کرده استسرطان با امريکا 26

فھمند و به اسناد شوروی دسترسی دارند يکی دو  روسی میزبان اميد است افغانان محترم که 

سند تثبيت متھم ساختن داود خان در ھمکاری با شوروری را بدسترسی قرار بدھند؛ اين اتھام داود 

  . وده استخان و شوروی ورد زبان پاکستانی ھا و اخوانی ھا برای سال ھای سال ب

  

 

 


