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  م٢٦/٠٦/٢٠٠٨                        خان آقا سعيد

  

  

  يک کمان و دو تير
  

بانوشته های محمداکرام انديشمند چه در مقاالت و چه هم در کتاب هايش کم و بيش مردم آشنا بوده و اعتقاد عدۀ بر 

  .باشداين بود که پاس قلم را شايد حفظ کرده و نوشته هايش ايشانرا از ساير شورای نظاريان متمايز ساخته 

. اينکه ايشان رئيس راديوی تحت تسلط شورای نظار  و استاد ربانی بودند همه آگاهی دارند که حاجت به بيان ندارد

بدست آوردن مقام باد آورده که تخيل آنرا هم نداشت نامبرده را مديون ساخته تا سال ها با قلم خود حق را باطل و 

 روش رضايت استاد بزرگوار و زمامداران به احزاب چسپيدۀ شورای دروغ را راست جلوه داده تا اگر شود با چنين

  :نظار را فراهم سازد، بطور مثال مقالۀ شان در سايت خاوران که در آن نوشته اند

اما نکته مهم در تشابه و همايی سياست آن ها نهفته است، زمامداران کشورما در حاکميت های مختلف زمانی از .. « 

اگر زمانی . ن گفته اند و تمام بدبختی و مشکالت را ناشی از دخالت پاکستان تلقی کرده اندحمله بر پاکستان سخ

سردار محمد داود کمر حمله بر پاکستان را بست و ارتش افغانستان را سوی مرزهای پاکستان سوق داد تا پاکستان را 

  »... خطاب کردلگدمال کند، زمان ديگر به پاکستان رفت و حاکمان پاکستان را برادران خود

آغای انديشمند در مقالۀ خود بدون اينکه همه جانبه فکر کرده باشند سياست خارجی دولت جمهوری تحت رهبری 

شاغلی محمدداود را که برمنافع کشور و اتباع آن استوار بود تا کرنش به اين کشوريا آن کشور را ناديده گرفته به 

خود به سايه سنگ اندازی کرده مايه تعجب بنده و ديگران شده، از حدس و گمان متوصل شده به پيروی از رهبران 

يک طرف از مسلمانی و وطن دوستی سخن گفته و در عين زمان بهترين مسلمان و وطن دوست کشور خود چون 

مرحوم محمدداود را که عاشق وطن بودند و می خواستند حقه حقوق کشور خود را بدست بياورند را زير سؤال می 

ويا ايشان به استشارۀ شوروی ها مخالفت را با پاکستان شروع و بابيانيه های رهبران آنکشور در زمان گ. برند

ضيافت شان در کابل خاتمه داده باشند و پاليسی دولت جمهوری را باکرزی صاحب به مقايسه گرفته و هردو رهبر را 

انتقام گيری مخالفين دورۀ جمهوريت را که در برابر بنابر تمايالت جمهۀ ملی به باد انتقاد قرار داده تا بدين ترتيب 

دولت قد علم کرده بودند را کشيده و سابقۀ آن ها را ماست مالی کرده و خشنودی رهبر بزرگوارش ربانی را فراهم 

جناب . کرده باشد  که گويا ايشان باشند و هستند که می توانند جامعۀ افغانی را به راه صراظالمستقيم رهبرشوند

يشمند فراموش می کنند که استاد ربانی به استشارۀ شوروی و به همکاری عدۀ از اعضای گروه خلق و پرچم و اند

ربانی با فراموشی رابطه اش با پاکستان امر حمله به ) مال(استاد . توسط زمانداران پاکستان بقدرت رسانيده شده بودند

فارت را بر جا گذاشت و چنين عملی در هيچ کشور از سفارت آنکشور را داد که عدۀ از زخمی های کارکنان آن س

  . جهان رخ نداده بود
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اکنون آغای انديشمند می خواهد . بعدها با عذر خواهی های زياد تاوان خسارات عايده بر سفارت آنکشور  پرداخته شد

برآورده شدن اين مأمول بايد شخصيت های بزرگ در . از مالربانی  رهبر آگاه به همه امور بين المللی ساخته باشد

کشور مانند مرحوم محمد داود زير سؤال بر ده شود تا بدين طريق ناروايی های هجده سالۀ رهبری شورای 

  .  نظاربرکشور مستعد و واقعی جلوه داده شده باشند

ت مرحوم محمد داود را در ای کاش آغای انديشمند می توانست وزن سياسی ، وجاهت قانونی و تربيت عالی شخصي

سؤال عمده اين . عرصۀ ملی و بين المللی می پوشانيد تا دوستان شورای نظار خود را گل سر سبد جامعمه می ساخت

  است که مردم کشور چنين تصور را قبول خواهند کرد؟؟؟

بازهم هيچ کس آنرا گرچه مردم افغانستان در آرزوی نيک مرحوم محمد داود برای کشور شان شک و ترديدی ندارند 

قبل از تأسيس کشور اسالمی پاکستان وبعد آن مرحوم ذوالفقارعلی بهتوشخصی بود که بر واقعيت . پوشانيده نمی تواند

ادعای دولت ها و حکومات سابق افغانستان پی برده از رهبری دولت خواهش ديدار کرد و بنا بر آن از طرف دولت 

بعد از آن هردوکشور . د تا در رفع اختالفات مذاکره و مفاهمه صورت گيردجمهوری از وی بکابل دعوت به عمل آم

متفقاً  در صدد سعی و تالش واقعبينانه بر آمدند تا منحيث دو کشور همسايه دور از اختالف و مشکالت زندگی بسر 

  . برده راه انکشاف و ترقی را بپيمايند

جمهوری برای ادامه به مذاکرات بخاطر قضيه يی الينحل ضروريست اين موضوع را آغای انديشمند بداند که دولت 

بين دوکشور منحيث دو دولت مشروع، بايد به اساس منافع حقوقی جانبين برخورد می کردند نه چون چريک های 

تربيت يافته به خاطرکسب منافع شخصی، گاهی دوست سرسپرده و گاهی هم دشمن آشتی نا پذير تا آن سرحد که 

  .يبی و انحالل قرار دهندکشور را در سراش

 چه هر زمان و شرايط آن از خود -انديمشند و ما نبايد به خود اين حق را قايل شويم که رهبران را به مقايسه کشيد

با کمال . اقتضای خود را داشته و نظر به آن رهبران عرض وجود می کنند تا جامعه را به رفا و سعادت سوق دهند

رانی که غرق در زراندوزی، منطقه و محل پرستی، خويش خوری و وطن فروشی تأسف بايد گفت که هستند رهب

اين ها مرز حق و نا حق خود و ديگران را فراموش کرده غرور و يکه . گرديده جامعه را به نابودی سوق می دهند

  .تازی را پيشه می کنند، با مزدوران اجانب در نبرد می شوند نا نه ظالمی ماند و نه مظلومی

هرگونه شک و ترديد مرحوم محمدداود شخصيت برازندۀ ملی عصر خود بودند که در دورۀ تاريخ زندگی خود بدون 

بر دولت جمهوری اسالمی . و در مراحل کاری شان منافع ملی و  رفاه عامه  را بر منافع شخصی ترجيح می دادند

 ملی شان را، دسپلين و پا ک نفسی شان را افغانستان است تا سجايای نيکو و مفکورۀ عالی شان بالخاصه سياست متين

  . سرطان را، سرمشق کار خود قرار دهد٢٦و بآل خره پالن های اقتصادی و انکشافی دولت جمهوری 

اميد است آغای انديشمند انديشمندانه فکر کرده و در نوشته های خويش قضاوت بی طرفانه را رهنمای قلم خويش 

  .قرار دهند

  

  پايان

  


