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  خان آقا سعيد
  

  ؟چرا اين همه بدبختی ها نصيب مردم بی چارۀ ما می شود
  

ملت پر افتخارولی ناتوان و خوش باور افغانستان که تا هنوز هم از قضايای حقيقی کشور آگاهی ندارد که چطور و 
  چرا اين همه بد بختی ها يکسره نصيب مردمان بی چاره و بی خبراين کشورمی شود؟

 یی محترم رئيس جمهور آقای کرزی که در افتتاح جرگۀ امن منطقوی به آن اشاره کردند و قسمتتشکر از بزرگوار
  : فرمودند،از پرده را برداشته

در آمدن طالبان اين جانب همکاری نموده و همکار شان بودم، استاد ربانی ، رئيس جمهور وقت برعالوۀ همکاری « 
فهيم همکارشان بود، اسمعيل خان همرای شان همکاری کرده، . ادپول های فراوان کشور را در اختيار شان قرارد

  . همکار و دوست شان بودجنرال دوستم
  »...عموم مجاهدين و رهبران با ايشان همکاری کرده، استاد سياف، پيرصاحب و حضرت صاحب طرفدارشان بودند 

  
 مردم آگاه می شدند و در آينده می اتای کاش رئيس جمهورکشور بزرگ منشانه اصل سناريو را توضيح می فرمودند 

در آمدن طالبان همکاری کاش اينرا می فرمودند، چطور شد که بزرگان و جريا ناتيکه . توانستند خود را کنار بکشند
کرده بودند، به آن ادامه نداده و طالبان را عليه مردم و مردم را عليه آنها شورانيدند و تلفات را مردمانی برداشتند که 

با شورای نظار همکاری و نزديکی نداشتند ولی ثقلت اصلی جنگ با شوروی را بر دوش داشتند، با آمدن اصًال 
طالبان زير ضربه قرار گفتند و رهبری شورای نظار بازهم سر آمد روز گارشده، عده يی بی خبر از واقعيت را بنام 

  . جمع کردند دورخودمقاومت
 نظار مدارا می کردند، چنانچه جنرال محمد اسمعيل یشورادر مواردی با طالبان که از اسالم واقعی حرف می زدند 

و دکتور نجيب اهللا رئيس جمهور کشور را که با شورای نظار سازش نداشت . خان را مانند مهمان به ايران رسانيدند
 دولت ربانی اجساد مرده های مردم بی چاره را که بخاطر امرار حيات در صفوف شورای نظار در. به دار اويختند

ولی نجيم خان قوماندان شورای نظار را با عده يی ديگر از آن قبيل يک جا با .  گذاشتند هاپيوسته بودند در کنار جاده
  .ميزبانی کردند" شمالی تلوالی"داکتر عبداهللا عبداهللا با پول های سرشاربه محل قوماندانی 

ن منطقوی بيان داشته اند، يک بار ديگر مرور نمايم تا زوايای افتتاح جلسۀ امکه در را چه ميشود کلمات استاد ربانی 
تاريک قضيۀ افغانستان را که باعث تصادم ثقافت ها و تلفات جانی و ويرانی کشور ماشده است بررسی کرده و از 

يد لم دين، رهبر جهاد و مقاومت و موسفيد مسلمان طفره می رواچرا و به خاطر چه منحيث يک ع: جناب شان بپرسيم
را چون زعمای سه  و راه خطا رهنمود باشد ۀ کشور،و شمۀ از رازنهان را افشاء نمی فرمايد تا به سياست مداران آيند

  .دهۀ اخير در پيش نگيرند
آنچه از گفتار جناب پروفيسور برمی آيد، ارتباط ميان طالبان و مجاهدين و تفاهم بخاطر کشتن روحيه يی صلح 

   .و بسشوری مردم افغانستان است 
منبع الهام برای يک آيندۀ روشن چه کشوری باشد معلوم نيست ولی بدام انداختن امريکا در يک جنگ افغانستان 

ه پرداخته ومنزل به سوی به قوماند اهداف ستراتيژی عده يی از کشورها تامين حدس زده می شود که بخاطریبخوب
يگران در تخريب و طن و از بين بردن اشخاص چيز فهم  که دهامه می دهد، زيرا دل به کسانی بند کردهيچ را اد

اين ها مرحله وار و قدم به قدم در . وملی کشور درشمشير بازی از آن ها کارگرفتند و تا حدودی هم موفق هم گرديدند
 هم فکرعليه دولت جمهوری، يکی از بطن و ديگری از داخل ِ پيش برد آمال شوم خود و در همبستگی با بد انديشان

  . های نظامی به خاطر آيندۀ کشور و نقش آن در بازی بزرگ گماشته شدند پايگاهولت و جمعی هم ازد
     از دوميليون کشته، تخريب و بربادی بعد !  چه بجای،واه وا.  می فرمايند، گذشته گذشت،افراد بزرگ ساخته شده

کائی و ناتو و انکليس بدست و همکاری طن از هرنگاه و سرازير شدن نيروهای بيرونی چه از روسان و يا امريو
  .همين بدکاران

ملت باشهامت ما به يقين بزرگ . خوب می شد اگرمردم اعتراف به جرم اين مجرمان و طلب عفوشان را می شنيدند
را در  نجات کشور واقعی و در هيچ زمان خدمات مجاهدين نموده ناسره تفکيک   خوب را ازبد و سره را از،منشانه

  . بيگاه فراموش نمی کرداز تجاوز
امن  آينده ارزش واقعی پيدا نموده هيئت افغانی سربلند وارد جلسه یروی اين اصل با در نظرداشت گذشته، پالن گذار

   . و اما بزرگان کشور پاکستان حرف های داشتند. نشد آنطورمی گرديد که متاسفانهمنطقوی 
ان در بيانيه يی خود از عدم همکاری مردم و دولت های محترمه انيسه زيب طاهر خيلی، دانشمند کشور پاکست

افغانستان در جنگ های پاکستان با هند شکوه کرده و افتخار کرد که اين پاکستان بود که به افغانان پناه داد ودر کشيدن 
  .روسان با افغانستان همکاری نمود
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در دوران جمهوريت درمهمانخانه های خود به اما فراموش کرد که همين دولت پاکستان بود که عده يی را فريب داده 
حفظ منافع خود از آن ها کار بگيرند که چنين هم لحاظ اطر فردا زير تربيه قرار دادند تا منحيث پيش قراوالن به خ

همگاميکه پاکستان از :  عارف بنگش گورنر وقت سرحد گفت و روزيکه کار شان به پايان رسيد، جنرال محمدکردند
 .طرف قوای شوروی تهديد می گرديد، عده يی را به خاطر دفاع از پاکستان بنام جهاد تنظيم کرديم

حاال کدام خطری پاکستان را تهديد نمی کند، اگر کسی به پاکستان می باشد اختيارش و اگر ميروند اختيار شان باالی 
 پاکستان معلوم بوده، ِخَرد ، درايت و دور انديشی پاليسی سازان آن یبله و ضاحت ستراتيژ. ی نکنندما فخر فروش

اين کشور پاکستان است که گاهی چنين و گاهی چنان تصميم می . و کمبود همچو اداره در کشورما روشن استکشور 
اين بار در چنان موقعيت قرارمی . اندگيرد و دستياران شان درپيشبرد پالن های شان دستيارخوب شان ثابت شده 
  .گيرند که در مورد سرنوشت کشور به بحث می پردازند و گذشته را می گذرند

       در حاليکه اميکا خواهان محاکمۀ جنايت کاران جنگی است، و اين ها هستند که می خواهند امريکا را در جنگ 
 که عموم جهان کشايان از سکندر گرفته  تا موری ها و از نند بکشانا منتها درکشور کوهستانی و مخروِبۀ افغانستان

کار ان، انگيزفتنه  اينکه امريکا بازی خورده و يا . بخت خود را در آن آزموده اند،امرای اسالم تا انگريز و روس
  . گين خواهد بود سن بالخاصه در کشور مخروبه و فقير افغانستان،جداگانه است ولی بهای پرداخت

ه ضرور است به واقعيت تسليم شد و پذيرفت که طالبان نيز فرزندان همين کشور هسنتند و افغانستان خانۀ در حاليک
مهم اين است که دولت قادر باشد، . هيچ پروا ندارد که کی با کدام جريان سياسی ارتباط دارد. مشترک همه افغان ها

  .  حاکم ساخته و تطبيق نمايد راقانون
ال مافيا قرار گرفته، به بن بست رسيده و عده يی در حاکميت می خواهند مخالفان لسانی خود دولت افغانستان درچنگ
به حيث يک افغان و . در آخرين تحليل اين روش به نقص فارسی زبانان کشور خواهد انجاميد. را از حاکيميت براند

جاهدين نام نهاد تربيه ديدۀ پاکستان و دارای لسان فارسی اين حرکت را محکوم نموده و اين را ميدانم که طالبان و م
شايد پالن های تهيه شده از طرف مربيون شان چنين .  هستند که يک ديگر خود را فراموش می کنند، آیآی، ِاس

  ...نه هيچ باشند که اگر ضرورت باشد ارتباط شان تامين گردد و اگر
. و هرکی را بخواهند ترور شخصيت می نمايدند. و اما مجاهدين نام نهاد شورای نظار هرچه خواستند همان می کنند

يکی از  بر جنرال باوقار کشور ما عبدالکريم مستغنی تهمت می بندند که باچانچه در يک فلم دو روز پی در پی 
 .دست به کودتا بزند شتند،ا پيمان بسته بود تا در برابر دولت جمهوری که در رأس آن شهيد محمد داود قرار دنايشا

را از دوستان  تغنی از رتبه تورنی الی دگر جنرالی تحت رهنمائی مرحوم محمد داود قرار داشتند و اوجنرال مس
  . نزديک خود می دانستند

وزن بزرگان کشور برای شان . اشخاص پليد پيشه در وفا و دوستی عقيده نداشته و پول را وسيلۀ هر منظور می دانند
قيمت کشور و تماميت ارضی آنرا شخصيت های ملی و مسلمان  انند ووزن بزرگان را بزر گان می د. معلوم نيست

  .آن
کزی اظهار امتنان بعمل می آمدنخوب بود اگر از محمود خا  او خود اين فرصت را ندادند و افغانستان را خانۀ  که ا

  .مشترک افغان ها يعنی همه اقوام ساکن افغانستان خواندند و سخنانی گفتند که شايستۀ بزرگان بود
  . بله زمام داران پاکستان هم در مواقع مختلف تصاميم به مو قع اتخاذ کردند

در فردوس منتظر سرويس بودم که موتر استشن واگون « : يک نفر از موسفيدان پاکستانی در پشاور برايم قصه کرد
تو صاحب گفتند، پوليسان دويدند، به. سرخ ايستاده شد و بهتو صاحب صدا کردند که مردم نزديک شان جمع شوند

 برادران يک حرف را به شما می گويم و آن اين :رئيس جمهور پاکستان از مردم تقاضا کردند. بگذاريد مردم بيايند
چون به مالقات شخصيت بزرگ سياسی منطقه می روم از . است که به ديدن سردار محمد داود خان به کابل می روم 

دوستانه و صميمانه خاتمه پيدا کند و حرفی به ميان نيايد  که سبب شما خواهش دارم دعا کنيد که صحبت های ما 
  » . آن شخصيت بزرگوار گردد خاطررنجش

  . حرف بزرگان که بزرگ بودندبله اين بود 
 سرطان را ٢۶قيام )  جريدۀ اميد٧٩٨چاپ (اما هستند کسانی ديگری چون محمد قدير کبير سراج که در نوشتۀ خود  

  . سال اخر کشور را اساسًا درک نکرده اند٣۵خواند، و با نوشتۀ خود بيان می دارد که تاريخ کودتای بچه گانه می 
  

اکنون ببينيم فيصله های جرگۀ امن منطقوی به کدام شکل و اقعی مطابق به منافع هردو کشور بدون بکار برد نيرنگ 
  .های سياسی، عملی خواه گرديد

  
  تمام

  
  هيد محمد داودطرزتفکر شيک تن از جمهوری خواهان 


