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 ۳۰/۲۱/۱۳۲۲        محمد داؤد مومند

 توضیحاتی در مورد درخواست پناهندگی سیاسی بوتو         

تحلیل عینی و مستند و سندی از وزارت خارج امریکا در مورد شهید موسی شفیق » چند روز قبل مضمونی تحت عنوان 

 .بقلم هم وطن ارجمند احمد فواد ارسال درین ویب سایت بدست نشر سپرده شد« 

از وطندار ارجمند فواد جان ارسال اظهار تشکر و امتنان مینمایم که از زمره همکاران بیشمار این ویب اولتر از همه 

سایت، نوشته این جانب را به ارتباط در خواست پناهندگی سیاسی شهید ذولفقار علی بوتو صدراعظم اسبق پاکستان  در 

 قرار داده اند.عصر فرخنده محمد ظاهر شاه، بطور نمونه انتخاب و مورد مداقه 

های علمی و عینی و مستند در باره اشخاص و وقایع تاریخی  ازاهمیت میتودهموطن گرامی شاغلی ارسال در آغاز سخن 

صحبت میکنند و تفاوت های آن را با نوشته های که انگیزه آن طرح عقاید سیاسی و احساسات و عقده ها باشد توضیح 

که تمام نویسندگان محترم باید از میتود تحقیق و تحلیل علمی و  ،توصیه مینمایندمیدارند و با ذکری از نام ذواتی چند 

. که البته این توصیه شان تا حدی مقبول و قابل پذیرش است، ولی با در نظر داشت تفاوت ها ندیامستند ایشان پیروی نم

یک دانشمند در مورد یا موارد  و اختالف و طرز دید های  سیاسی و اجتماعی اشخاص، نمیتوان از عین میتود منطقی

مشخص پیروی نمود، مثال اینجانب با دالیل ومنطق یک عده دانشمندان محترم در مورد شخصیت و افکار سیاسی و 

در تضاد کامل قرار داشته و همچو نوشته ها را که شاید محترم ارسال به حیث نوشته های  ،کودتای ماهیتا سرخ سرطان

ذوات  عندی عقیدوی وانکار تلقی فرمایند برای نگارنده این سطور زاده تمایالت سیاسی وعینی و مستند و غیر قابل 

 .حیث یک ادعای عینی و مستند پذیرفته نمیتوانمهیچصورت به  محترم بوده و آن را به 

 رمودند وناگفته نماند که ادعای شاغلی محترم ارسال در مورد اینجانب که دو هفته قبل در دریچه نظر خواهی ابراز ف 

گروپ مشخص ساختند، یک ادعای کامال از عاری از حقیقت بوده و اتهام شان صرف  کمرا متهم به نمایندگی از ی

، که من بمنظور جلوگیری از طوالت کالم از و مدرک نه یک سند ،روی برداشت و ذوق و سلیقه خود شان استوار بود

 وضیحات مزید در زمینه خود داری مینمایم.ت

نظریات در مورد اشخاص و وقایع تاریخی میتواند که بر » ارسال در پاراگراف اول نوشته خود میفرماید که: محترم 

اساس میتود های علمی و عینی استوار باشد و هم میتواند یک وسیله طرح عقاید سیاسی و احساسات و عقده ها وغیره 

عمال ترا به مفاهیم مترادف اسها  وعقده  و احساسات یاسیمتأسفانه محترم ارسال در نوشته عالمانه شان عقاید س «باشد.

 غیر علمی قلمداد میفرمایند. فوق الذکررانموده و ابراز نظریات مبتنی بر مفاهیم 

احساسات و ادراکات را مبتنی همدیگر میداند. نگارنده این سطور احساست را با  انگلیسبزرگ  برتراندرسل فیلسوف 

را رسال ابر داشت جناب  انگلیس در زمینه، زیر بنأ و عنصر قوام دهنده ادراکات دانسته، و استنباط از فرمایش فیلسوف

الذکر، احساسات وطن  نامید که تفاوتی است بس عظیم میان دو مفهوم فوق «احساسات کاذب»باید «احساسات »از 

بشر، احساسات عدالت خواهی  دوستی، احساسات آزادی خواهی، احساسات انسان دوستی، احساسات احترام به بنی نوع

ار میرود و مبا فرهنگ و متمدن به ش ،و عدالت پروری و غیره همه در زمره سرمایه های معنوی یک انسان با معرفت

 رار داد.قدر یک ردیف نمیتوان همچمو فضایل و ملکات واالی انسانی را با احساسات کاذب 

در مورد اشخاص و  شخصی را در قسمت ابراز آرأ و نظریاتشهم چنان امکان ندارد که در یک جامعه آزاد و مدنی 

، محترم ارسال در مضمون خود اسم مبارک داکتر صاحب سید سی اش مجزا ساختا، از تأثیرات عقاید سیوقایع تاریخی
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، در حالیکه داکتر صاحب کاظم یک شخصیت عبدهللا کاظم، اقتصاد دان، محقق، و دانشمند گرامی مارا تذکر میدهند

اسی ملیگرأ است و محال است نظریات شان در مورد اشخاص و وقایع تاریخی منجمله سردارداؤد خان، مبرا از سی

 تمایالت سیاسی شان باشد.

رخ، مؤ ،مثال دیگر در زمینه اکتفا نموده و به دوام صحبت خواهیم پرداخت، مثال دیگری دو درین قسمت با تذکر یک 

ر کشور میر غالم محمد غبار است که به استناد ادعای فرزند برومندش حشمت محقق و نویسنده بسیار توانای معاص

عالمه  کشور یعنیدیگر  یگانه تاریخ علمی در کشور است، اما سه مؤرخ  افغانستان در مسیر تاریخ، خلیل غبار کتاب

ی خود در کم نظیر علمستانی به صراحت مینویسند که غبار درنگارش تاریخ سیحبیبی، استاد محمد عزیز نعیم و استاد 

ننموده و لذا در تشریح و تحلیل  یمورد اشخاص و رویداد های تاریخی از تبارزتمایالت سیاسی و عندی خود جلوگیر

 ی کار نگرفته است.بیطرف از رعایت اصل ،و اشخاص قضایای تاریخی

 نگاهی بتاریخ» وف خود جواهر لعل نهرو یکی از بزرگترین شخصیت های صادق سیاسی و علمی جهان در کتاب معر

 خاک و تاریخ کشور ما را جزء خاک وتاریخ رخین ایران هم ؤتاریخ افغانستان را جزء تاریخ هند میداند، م« جهان 

 تلقی مینمایند. ایران 

قسمت ثبت احصایه جنگ افغان شوروی، مالحظه میگردد که در مطبوعات تلفات مردم افغانستان را در حدود یکنیم  در

خان حتا یک احصایه دقیقی از نفوس کشور نداشتیم  خمین نموده اند، ما قبل از جنگ تا دوره رژیم کودتایی داؤدملیون ت

چه رسد در حالت جنگ افغان شوروی، که تعداد تلفات را یک ونیم ملیون نفر تخمین زده اند، آیا محترم ارسال از منابع 

در  ینا قرین به حقیقت سازد، من باور ندارم که کدام اورگانیزیشتخمین رجهانی همچو سندی در اختیار دارند که همچو 

شخصأ  من  ولی ،چه رسد به یکنیم ملیون تثبیت گردد نیم ملیون به  حتاعدد کشته شدگان که کرده بتواند،  جهان ثابت

 عدد یک و نیم ملیون را بدون اسناد و مدارک قبول دارم.

محدوده ظن و تخمین و گمان قرار دارد و برخالف آرزو و پیشنهاد محترم ارسال منظور اینکه تمام این وقایع تاریخی در 

 ارایه داشت. هر زمینه دررا  نمیتوان اسناد و مدارکی

اکنون برمیگردم به اصل موضوع پناهندگی سیاسی بوتو در زمان حکومت یحیی خان بدولت شاهی افغانستان که من   

ک ن را به حیث یآبدست نشر سپردم و محترم ارسال  ،کأ به یک منبع باوریآن را یکسال قبل درین ویب سایت به ات

بع باوری من اتوضیح نمایم که  من تا  ند، اکنون خود را مجبور میدانمه امدعیات غیر مستند مورد مداقه قرار دادنمونه 

دانشمند علوم سیاسی و یک  فوق الذکرکدام ذوات محترم بوده اند، من بار اول این مطلب را از زبانادعای  در مورد 

ت خود منبع معلوما جناب عزیز شخصیت با پرنسیپ و بسیار صادق کشور جناب داکتر میر عبدالرحیم عزیز شنیدم و

از زبان را  را جناب داکتر سعدهللا غوثی دیپلومات سابقه دار وزارت امور خارجه معرفی نمودند، بعدا عین مطلب

خان کرزی که از نظرمن یگانه سرمایه ملی باقیمانده  ند یعنی جناب حفیظ هللا، ملی و دانشمشخصیت محترم، صادق

شنیده شد، چون من هردو شخصیت گرانقدر فوق الذکر را از نزدیک به پنجاه سال  ،خاندان کرزی به شمار میرود

را که استاد تاریخ  میشناسم، منبع معلومات خود را باوری و ثقه ادعا نمودم، از طرفی هم داکتر صاحب سعدهللا غوثی

نند اتومیاگر خواسته باشند دیپلوماسی ما بود از نزدیک معرفت دارم و خوشبختانه تا هنوز حیات دارند و محترم ارسال 

 در تماس شوند.با داکتر غوثی مستقیما ادعای فوق الذکردر مورد صحت و ثقم 

ذیل مطرح ساخته که ناشی از شک و شبه شان مبنی بر قرار نیز محترم ارسال به ارتباط نوشته فوق الذکر سواالتی را 

ب به نظر میرسد درین لجا صداقت روایت من است که من صرف دو مطلب شان را که از نظر نگارنده این سطور

 قسمت تذکر میدهم، محترم ارسال مینویسند:
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  اه افغانستان بکند؟یک: آیا منطقا این امکان دارد که این پاکستانی شدیدا نشنلست چنین خواهش را از ش

ن ، در ا؟قراردارند و خاطرات شان از وقایع ان زمان چیست توضیح من: بطور دقیق نمیدانم محترم ارسال در چه سنینی

که بوتو برای احراز قدرت در پاکستان زمینه این را عمال تدارک  :فرصت نظر اهل سیاست و مبصرین سیاسی این بود

تا خود را از شر رقابت شیخ مجیب و زعمای سیاسی بنگال نجات بدهد،  ن غربی جدا شودنمود که ایالت بنگال از پاکستا

مرحوم محمد گالب ننگرهاری بود که منظما تحلیل های سیاسی  ،منطقه سیاسی یکی از مبصرین بسیار وارد در مسایل

تحلیل های بسیار جالب شان  خود را در اخبار کاروان به مدیریت واله و امتیاز کشکی بدست نشر میسپرد و من منظما

را در اخبار مذکور تعقیب میکردم، اگر همچو تحلیل ها در آنوقت صحت داشته باشد این نیشنلست شدید پاکستانی یعنی 

سازم که بوتو به سویه عالمه حبیبی می م چنان خدمت محترم ارسال خاطر نشانعمال مسؤل تجزیه پاکستان است، ه بوتو

 و مجبور شد که  به دشمن بزرگ تاریخی ،که عالمه حیببی بزرگمد آپیش  یولی شرایط ،شنلستو نه نی بود  نه مبارز

مچو که ه دمنطقی در جهان وجود نداربرخالف ادعای شاغلی ارسال،  افغانستان یعنی پاکستان پناه ببرد. لذا  عنعنوی

 .تثبیت کند واقعات را محال

شهرت عام داشته است این دل و گرده را داشت که به بوتو این  یا ظاهر شاه که در بی تصمیمی و بی جرءتیآدو: 

 اطمینان را بدهد؟

چوک پل باغ عمومی، چوک  توضیح من: نمیدانم که محترم ارسال صفات فوق الذکر شاه را در کدام چوک شنیده است 

 چیست؟  و اسناد و مدارک شان در زمینهجاده میوند، چوک میرویس میدان یا کدام جای دیگر؟ 

موقف بیطرفی خود را حفظ نمود وبا شهامت  تحت زعامت شاه در مسایل بین الدولی: افغانستان در جنگ عمومی دوم

 تمام حاضر نشد اتباع المانی مقیم کشور ما را به برتانیه تسلیم نماید.

این مولود نامشروع استعمار انگلیس  ،با شهامت تام در مورد تولد دولت پاکستانتحت زعامت شاه،  دو: دولت افغانستان

رأی مخالف داد، افغانستان یگانه کشور در جهان « جامعه ملل » سازمان ملل متحد، درو برخالف پالن و منافع انگلیس

 بود که در زمینه به همچو عملی مبادرت ورزید.

 موقف شاه در مسایل ملی:

نیز بود با جبر از وظیفه صدارت خلع سلطنت  ال تاج بخشیک: شاه کاکای خود شاه محمود خان غازی را که در عین ح

غه الله خود سردار داؤد خان را به اریکه قدرت نشاند. داؤد پرستان در زمینه باید دعای سر شاه را کنند زیرا آنمود و 

 د خان رستم داستان ساخت.ؤاین شاه بود که با تفویض قدرت به وی از دا

انقالبی در حیات سیاسی کشور به عمل  ،نظام نامههللا که با تصویب ان غازی امیخی از ابتکار تار دو: شاه با پیروی

با تصویب قانون اساسی نزده شصت و چهار، موسسه حکومت را از شکل موروثی سرداران و  ظاهر خان نیز  آورد،

ین درذات خود یک حکومت اعضأ خاندانی مجزا ساخت و حقوق سیاسی اصل انتخا ب را به هر فرد افغان قایل شد، ا

پلنگ زخمی بدل کرد و آغه یک  آغه الله خود را بهدر حقیقت  حرکت انقالبی بود که در نتیجه این تصمیم قاطع شاه، 

تای نا این کود بدبختانه گرفت، که از شاه  کودتا کرد و انتقام خود راالله هم سر انجام از برکت داکتر محمد حسن شرق 

 اعضأ فامیل نجیبش و افغانستان تمام شد.به نابودی خودش، میمون 

منصرف شده و به همین نوشته اکتفا مینمایم، با عرض حرمت و  مزید توضیحاتطوالت کالم از ازبمنظور جلوگیری 

 . از شاغلی ارسال ابراز تشکر
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