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  سيدهاشم سديد
 

 کارمحققانه پرداختن به اصالت هاست،"
  ."گرائی و پرداحتن به هر آنچه دل ما ميخواهده نه توجي

  
 ،اعظم سيستانی را آقايان دستگير پنجشيری و ،ورـ دو نوشته از دو شخصيت علمی کشچند روز قبل يکی از دوستان

 بعنوان  هم غالبًانوشته های شان و ،ورهستندهای مطرح درحوزه روشنفکری کششخصيت  از جملهحال حاضرکه در 
تان، خط ديورند و عوامل عمده ـتان و پاکسـ مشکل افغانسرابطه با، درهای انترنتی به چشم می خورندمحقق درسايت 
  . غرض مطالعه لطف کردند،تشنج در منطقه

کنند نظر و انديشه  ائی که زندگی میه با قبول اين اصل که بروی کره زمين به اندازه انسان . هر دو نوشته را خواندم
در اين .  بايد حق داد تا نظريات خود را داشته باشند انسانها،، مانند همهبه آقايان سيستانی و پنجشيری هم وجود دارد، 

 حتی اگر نظام  ( حالت و شرائطی هر  بايد از اين حق درآزادی حق انسان است و انسان اين. مورد هيچ حرفی نيست
غرض آگاهی عامه مردم از حوزه د،نباش ، هرچهکه اين نظريات  منتها وقتی ؛ باشد بهره ور !)کراتيک باشندمويد ها 

گر چه نظريات و تفکرات و  تفکرات، ، آنوقت اين نظريات وشوند  تفکرات شخصی خارج می داشته ها و دائره
 را  حقی اينو هر کس دنيرــگ تعلق می مردم عام و مردمی پيدا نموده و به همه خصيصه  دريافت های شخصی اند،

از  .برخورد کنند دهد فکر شان قد می  ای و به همان اندازه،کند تا در آن رابطه به اندازه فهم و معلوماتش حاصل می
با    تعصب و عقده،  بدون دخالت دادن  به يک مسئله خواهند که می نوشته آقای سيستانی نظرياتی يک انسانی

اما از .  و مدرک علمی ای که دارند، ساطع است درجه برابر  در  مردم، وو در برابر تاريخ   کهليتی واحساس مسئو
کين  فحوای سخن را غبار روح نوشته، آهنگ خاموش کالم، و .چنين استنباطی نميشود نوشته آقای پنجشيری متأسفانه

نقطه مقابل نقطه اوج پائين آورده است  يک نوشته علمی به  و دو گونه فکر کردن از رفعت و منزلتو رنگ التقاط 
 ، به سن و سال ايشانی، يا شايان مردانترين درجه علمی است  باال  دارای  وجه شايسته يک محققی که  به هيچ که

 نه  د وـرس  تعلق به نظر می ه های علمی اين است که در آن ها نه رنگـيکی از خصوصيت های نوشت .نميباشد
   بدون بحث  مورد ه نفس موضوعـتنها بومحقق   نويسنده  شته هاون در همچو .رددگ می  تعصب احساس روح

 آقای پنجشيری ۀنوشت، اما .پردازد ، میپسند خود نا  و پسند و،شخصیو عواطف  نظريات دخالت دادن احساسات،
از شده است، دو بخش تحرير  درکه "  منطقه استتشنج  ۀخط استعماری ديورند يکی از عوامل عمد" تحت عنوان

، را با يک سلسله مطالب يری  پنجش آقای ایـخورد ه براز آن جمله . دار نيست خور چنين خصيصه ای، با دريغ، بر
از روی  سطور داود خان را، نويسنده اينا و سياست های مرحوم محمد ـ با شخصيت و کارنامه ه بر خوردبه ويژه

هر  (ن زد، پس) داردتنها همان چيزی را که انسان به آن عالقهتفکر و صائب دانستن  ( تعصب، تفکر يک ســـويه
زمان، (جامعه  و تاريخاساسیعوامل اصلی و یتشخيصضعف در ) چيزی را که انسان دوست ندارد رد ميکند

و   مهم عوامل ، بويژهسائر عوامل  درونی کنار ، در) و روح جمعی جامعه،مردم مکان،عوامل طبيعی و غيرطبيعی،
گشت  در فلسفه بر  تفکرمعنی  زيراگويم تفکر،  نمی (  ناشی از فقدان تأمل که ،داند می  بيرونیگذار نهايت اثر

 درست است، که الزمه تميز درحاليکه تأمل.است وجود دارد، که در ما چيزیتوجه کردن به آن انديشه بخود يا 
 ت کهـی اسـ معرفت دانش.یـو معرفت شناسمانند معرفت . تـ اس يا انديشهتفکرخود ه دقت و توجه ب پرداختن جدی،

 و  پرداختنآن ست که وظيفه  ای علمیــد، ولی معرفت شناسآي ست میده ب ...  ها واز پرداختن به پديده ها، رويداد
که به صحت آگاهی خود  اما برای اين، اهی داردگيک چيزی آ  ازانسان. است معرفت دانش يا شناخت وخودشناخت 

.  ميپردازد،تریـبا دقت و تأمل بيش  ناسی،ـعلم معرفت شتفاده ازـاسبا  ،همان آگاهی ای که دارد شود به مطمئن تر
شناخت بايد  حقيق وت امر  و در هستند که با هم تفاوت دارند ای ذهنیهای از فعاليتۀـه مرحليز سـل و تمتأم ر،ـتفک

   . مورد بحث شان استمسائلو  تعا پيرامون موضو).گيرندبه ترتيب مورد استفاده قرار يکی پی ديگر، و
ها   قبل از آن که به نقد آناند، با رعايت قواعد نقد،حرف هائی که از نظر نويسنده اين سطور قابل تأمل و نقد 
  .بپردازيم، غرض توجه خوانندگان، به حد نياز ذکر خواهد شد

 ا يک نظر اجمالی هرب  .کراری هستندت مطالب" ...ستعماریخط ا"صدد نوشته بخش دوم  ـ  بين هفتاد تا هشتاد در
 ،ژورناليستان"  .خواهند شد ذکر شده است، بار  يکبخش اول که درچندين مطلب  اررمتوجه تک خواننده ای
نقل قريب به آنچه گفته ( رده ساختن هرچه بيشترمطالب باشند نوشتن و فش ، بايد متوجه صرفه و اقتصاد دربخصوص

خانه وزارت  ل کتابوکه ايشان مسئو در حدود چهل سال قبل، آن زمانی قای پنجشيری آ کهبود توصيه ایاين ." )شد
 م درس ـخت  قصد داشت که با زمان نويسنده اين سطور آن در. بودند به نويسنده اين سطورنمودند اطالعات و کلتور

ز، و در چهار ديواری های پشت مي بابی ميلی دراليان درازی راـد، ولی خواست خدا آن بود که س بخوان زمـژورنالي
زمان مردی با صفا،  آقای پنچشيری در آن.  روز گذرانی کندآمدن از افغانستان ، تا براتر از اين اداره به آن ادارهدف

به راهی برد که  را  و همنواله های ايشان ايشان،شايد يا روزگار، ، جبرتاريخمهربان و درست کاری بودند، ولی
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 يا اينکه محک ميدان عمل جوهرراستين انسان را هويدا .باب نمودند و هم مردم راهم خود را ک بجای صواب،
  .ميسازد

خود احساس  حکومت وابسته افغانستان به هنگام اعالن آزادی و تجزيه هند باز هم اين شهامت را در " : ـ   مينويسند
مسلم ليگ  س وحزب کانگر  بريتانيا ووا را با محافل حاکمهلق پشتونخی و حق تعين سرنوشت خ  آزادۀکه مسئل نکرد

  :ال و انتخاب مطرح گرديدسوی خط استعماری ديورند دو سوبرابرپشتون ها و بلوچهای آن در... در نتيجه. طرح کند
فقط در چنين شرائط و اوضاع ملی و بين المللی شاه  ... وستنديپ لمرو هند ميشدند و يا به پاکستان میـجزء قيا بايد 

 تعيين سرنوشت  زمينه اعاده حقه سفارت بريتانيـا در کابل در ـ ب١٩۴٧ـون  ج١٣داشت مورخ  ادمحمود ضمن ي
 .  گرديده پاسخ نا مساعد دولت پاکستان مواجهـت بـــداشد يااين . ديورند تذکر داد های آنسوی خط استعماری پشتون

 مردمان بيگناه ملکی مناطق جنوب کشور  تن از٢٣. طيارات نظامی پاکستان بمبارد شدهمان سال مغولگی توسط  در
  " ...ستان و پاکستان را متشنج تر ساختاين تجاوز نظامی مناسبات افغان. شهيد شدند

افغانستان  " را باشرح مبسوط تری درکتاب) پاکستانهای خشک و درشت و خشونت و دشمنیجواب (  طالبعين م
  ونوشته زنده ياد غبار" اريخ افغانستان درمسيرت"  کتابمحمد صديق فرهنگ و نوشته مرحوم مير "پنج قرن اخيردر

 ،و تاريخ  اگر دو شخصيت ياد شده صرف به بيان واقعات. بار ها خوانده ايم ديگر همۀده ها نوشته و مضمون و مقال
ف و حررداخته اند، ، پها، و اينکه چه بايد ميشد و يا چه بايد نميشدتقويم يا ارزيابی حوادث و رويدادو نه به 

 آقای وسيلهمطالب بنمحض ايتذکر و تکرار ولی. اکادميسن نه محقق يامؤرخ بودند  آنها اعتراضی نيست، زيرا
و توضيح علمی و دقيق اين مطلب که  و سياسی ـ اقتصادی، ،پنجشيری بدون تحليل تاريخی، جامعه شناسانه، روانی
  چگونه چه بايد نميشد، و بايد ميشد که چهمطلبتذکـراين بدون وچرا شاه محمود خان نميخواست به اين کـار بپردازد، 

اما نقل تاريخ، . نوشتن تاريخ کار مؤرخ است. حقيق استمحقق ت کار .، امريست بعيدچگونه بايد نميشد بايد ميشد و
 مکررات به  تکرارجایه ب بايد.  محقق هستيد، و نه يک نقاليک . ت علمی هستيدشما يک شخصي. کار نقال است

 ی ها بودن اعمال و فعاليت ضعف و قوت کارها، درست و نادرست  رويداد ها، تعليل و تشريح و تحليل ويحتوض
به . ختيدپردا می  و ريشه تحوالت، اشتباهات،تعليلو  تحليل وليت مردم،  ؤو  نظر،  نقش  و  احساس  مسزمامداران،

   دليل چيست؟ه ايد؛ــردم پرداختـت اغالط م به افتنان جه که وظيفه يک محقق است،کار اينپرداختن به جای 
، عادالنه و مساله يگانه راه صحيح، اصولی صلح آميز حل فقط"  : نويسند که  مینوشته شانچه در قسمتی ازاگر 
 صلح آميز  حل برای دست يافتن بهکه به اصطالح يک ـ  نقشه راه ـ  عملی، ولی گذشته از اين"...کراتيک است وديمو

 شان در آمدن ضيأ الحق به کابل و نشست  از ارائه نميکنند، از فرصتی را که تره کی بعدو کشوراختالف بين د
دست داده بود، هيچ انتقادی  از ـت يافتن به يک راه حل صلح آميز برای دسو بحث ها برای ادامه مالقاتها  مان،پغ

ه قدم اول از موضع تر  درز معضله بودند،، ازآنجائيکه طرفدار حل صلح آمياين زمينهبود در الزم .بعمل نميآورند
روشن بيان می در باره ای طرق رسيدن به حل صلح آميز مسئله ان را نمودند، و در قدم  دوم نظر ش کی انتقاد می

 حتمًا در اين باره پيشنهادی، نظری، رهنمائی ای، يا  شما که از جمله اعضای رهبری حزب و دولت بوديد .دداشتن
 جوابی دريافت نکرديد، دليل آن چه اگر جوابی دريافت داشته باشيد، آن جواب چه بوده است؟ اگر. دپرسشی نموده ائي
، چون که آن زمان يا اين  نکرديد؟ ، چرا؟ چرا حداقل يک پيشنهادیاين باره چيزی نه گفتيداگردرميتوانست باشد؟ 
   به اين مفکوره، به تنهائی سامان نميبخشيد و سرنوشت جهان را امريکا  جهان يک قطبی نشده بود، زمان ديگری بود

    نداشت؟  وجود حتی برای بلند پايه ترين افراد حزب و دولت بيان،  يا حق و آزادی  د؟نبودي
 کنند، و کراتيک ياد میديمو يک طرف از حل صلح آميز مسئله بعنوان يگانه راه صحيح، اصولی، عادالنه و از
 بيان ميکنند که گويی از اعماق قلب و از درون سينه  آب و تاب لحق را چنان باضيأا  سوی ديگر جواب تره کی بهاز

   .خود شان بيرون مييآيد
يک بام " همان برداشت هایی  از قضايا برداشت های شما،رسيم کهمطالعه مجموع نوشته شما به اين فيصله مي ازـ   

هر . يا ظاهر خان نيست دفاع از مرحوم داود خانقصد ما به هيچ وجه (  خان مرحوم  وقتی داود".و دو هوا هستند
  قابل نقد اند؛ د خو و به نوبه ایيک از اينها کم و کاستها، قوت و ضعف و خوبی و بدی خود شان را داشتند که در جا

واهد خ می)  تنظيم های به اصطالح جهادی   و اعمال ضد انسانی و ضد ملیهمينطور جنايات، خشونت و وحشت
          خوانده ميشود"  سازشکارانه "د اين گرايش ينما طريق مذاکره حل و فصل  از الف پشنونستان رااخت مسئله و

 می خواهد وچنين کاری دست ميزند، که حفيظ اهللا امين به  وقتي، ولی) ... نوشته خط استعماریمراجعه شود ب(
   از جا حرفی هم   در اين .دنخوان نجات می را سياست آن ،پاکستانی، قالين سرخ فرش کندپای آغا شاهی، وزيرزير

، نسبت به سائر حکومت ها و نظام ها که کشورها، احزاب و نظام های کمونيستی،اليح  در.ان نيستـميدر " سازش" 
؛ و بهمين دليل قبل از آنکه به نقد داود خان مرحوم ملی داشتندجنبشهای آزادی بخش و قبال   درتعهد بيشتری
پس زمينه و تصويری که از داود ـ  کار را نميکنند؛ چرا؟ چون   ولی اين .کردند د امين را محکوم میميپرداختند، باي

ترسيم نموده اند رنگ سرخ و تلقينات برادر بزرگ   ضمير و ذهن خويش با آميزه ای از روان و روح ودر ظاهر
  .يدهداجازه اينکار را به ايشان نم



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

! کی آن عمل را انجام ميدهد ق اعتبار و سرشت عمل انجام گيرند، نه اين کههای ما بر وف قضاوتانصاف اين است که
بايد عامل يا کننده  برای ارتکاب يک عمل، عامل آن هر کسی که باشد،  اگر عمل ناشائست يا نادرست است،

ايد انجام ، خير، خوب و زيباست، بازهم بعمل نيکوبيخ يا محکوميت قرار گيرد؛ و اگرمورد انتقاد، مالمت، توکار
يک .  دهنده آن عمل را،  بدون در نظر گرفتن تعلقات يا وابستگی های وی، مورد تقدير و تحسين و تمجيد قرار بدهيم

خوب و بد بايد . ود داشته باشداعمال نادرست وجی ارزيابی و تفکيک اعمال درست از  برا بايدقاعده معين اخالقی
جا خوب و جای ديگر بد  که خوب يک خوب و بد باشد، نه اين ،ی کسهرزمينه و با ارتباط با هرحالت، و دردرهر

   .باشد؛ و بالعکس
اس ـدر خود احساز هم اين شهامت را هنگام اعالن آزادی و تجزيه هند بحکومت وابسته افغانستان به"  :ـ   می نويسند
نگريس و مسلم يتانيا و حزب کا پشتونخوا را با محافل حاکمه بر ت خلقـی و حق تعيين سرنوشاله آزادـنکرد که مس

 زمانی که نيروهای سيک در از "  :آور ميشود که  شکن در اين مورد يادحاليکه آقای سنگ در ..."  ليگ طرح کند
ادعای خود  ازنهای افغانستادولتتا حال حاضر، هيچ يک از) ١٨٣۴زمان دوست محمدخان سال ( مستقر شدند  خيبر

 و قسمتی از بلوچستان  ه که فعًال ايالت سرحد در شمال غربی و ناحيه قبيله ایهای از دست رفتنسبت به سر زمين
کردند بخاطر باز پس  ها ا انگليسـ و در واقع سه جنگی که افغان ها ب .تاده استـپاکستان را تشکيل ميدهد باز نه ايس

     ها دانيدن سر زمين پشتونگر صدد بازها پيوسته در افغان...  از دست رفته بوده است  همين سر زمين هایيریگ
 . هيچ قسمت اين خاک مربوط به يک مليت خاصی نيست زيراه مينوشتند که خاک های غصب شده شانـبود ک بهتر(

 و بميان  انی دومـ بخصوص بعد از جنگ جه به کشور خود بوده اند،   ) افغانان استهمه ای خاک، خاک  همه ای
وقتی در ...  باز يابندات رفته رـنحوی سر زمين های از دس  اميدوار شدند که به افغان ها آمدن موضوع استقالل هند، 

ه پارلمان داد و قرار شد که مردم شبه ـ کنت اتلی نخست وزير انگلستان پيشنهاد تجزيه شبه قاره هند را ب١٩۴٧ژوئن 
شنهاد  پيطرح ضمن اعتراض به اين ا ـه پيوندند، افغانــد يا پاکستان بـقاره به اختيار خود به يکی از دو کشور هن

کشوری مادری يعنی افغانستان يا استقالل باشد، نيز حق ومی که الحاق بـانتخاب راه س نمودند پشتونهای هند را در
  ..".گزينش دهند
شاه  ،آن که درست دو ماه قبل از،نتاـ آزادی هند و بوجود آمدن پاکسگامنهدربيانات آقای سنگ شکن، نه  گذشته از

نماينده . افغانستان را در زمينه توضيح نمود فرستاد و نقطه نظربه سفارت انگليس در اين رابطه ۀنامود خان محم
ان داشت، ـ بيدـ در ملل متحناپاکست  قبول عضويتنهادـ پيش در رابطه باورش راـ کش رأی مخالفتان با شهامتـافغانس

 حل مسئله در رابطه با ،جرائدع شد، اابد طرف افغانستان ، ازتانــوجود آمدن پاکسه  بۀتان درهمان بحبوحـنام پشتونس
اه محمود خان در همان سال ـد، خود شـکردنرــ نش مطالب زياد و متنوعخط اخبار شان سر  در پشتونستانو موضوع

مردم ت ـحق تعين سرنوش در رابطه با ها، ، بغل گوش پاکستانیجالل آبادقی در ط در روزنو روز نتانـقالل پاکسـاست
و اد، تحريکاتی در دتان براه افتـــدر شهر های قندهار و کابل و جالل آباد تظاهراتی عليه پاکس. تان ايراد نمودـپشتونس

، امر از سوی پاکستان شديدًا بمبارد شد مناطق قبايل سرحدی و جنوبی کشورنتيجهسوی سرحد صورت گرفت که در
غات سئو و صد ها موضوع و راديو های دو طرف برای پخش تبلياه های ترانزيت، فعال شدن بری ها، بستن رسفر
 از جمله تذکرات روشن مرحوم سيد قاسم رشتيا که خودش ،)آقای سيستانی... اقتباس از زخم ناسور (  ديگرۀمسئل

  .که آقای پنجشيری بيان داشته اند  ، خالف آنچه را بيان ميکنندشاهد عينی قضايا بود،
مفصلی که  در مقالـت:  " مينگارد که " ضرورت حل معضله خط ديورند " ه پنجم مقاله آقای سيستانی هم در صفح

 افغانستان و سايت آريائی گذاشتم، با ۀدو سال قبل در مجله آئين"  شتونستان و زخم ناسور خط ديورند پ" زير نام  
فغانستان بخاطر بدست آوردن پشاور ا يکصد و پنجاه سال است که زمامداراناريخ وار نشان داده ام که بيش ازاسناد ت

ولی همگی سر خود را در اين راه از دست دادند  تمام امکانات خود را بکار بستند، تا چنين داعيه را تحقق بخشـــند
  .آقای پنجشيری دقيقًا اين مقاله را مطالعه فرموده اند... "  

حکومت افغانستان از  " : زيارمل گفت  که طی مصاحبه ای با مامور امنيتی سفارت شوروی در کابل،کورول کوف
آنها ادعا مينمودند که اين  .جنگ با  پاکستان بود ، و بعد تر در زمان داود هوا دارزمان ظاهر شاه، پادشاه افغامستان

مداران ما به اين زماليکن . های سرحدی را بگيرندخواستند که بخش ها مي آن  .نمايند را به زودی حل می موضوع 
   )."٢٨٫١٢٫٢٠٠۶دوچ ويله ( نزدند کاردست

ميخواستند موضوع ظاهرخان و مرحوم محمد داود خان بر اساس اين نوشته، و بر خالف ادعای آقای پنجشيری، 
جا که اين امکان برای شان   ولی از آن  اسلحه و از راه نظامی حل کنند،نستان را در صورت لزوم با توسل بهپشتو

 اين .آمدند بر صلح آميزیطرق دپلوماتيک و راه های  از  آن منظورست يافتن بهصدد د، ناگذير درفراهم نبود
 حدود امکانات درهيچ کوتاهی ای نکردند وهر يک  قضيه افغانستان،   راه حل عادالنهها برای رسيدن به يکمتحکو

نوع چ ، از هيميسربودان  برای شزمانآن المللی که درشرايط حاکم بين  با توجه به  و نظامی،  اقتصادی ـ و توان
چيزی که .  انصراف مطلق از داعيه پشتونستان: ميخواست  اما پاکستان فقط يک چيز.تالش و کوشش دريغ ننمودند

  .تقريبًا اکثريت مردم کشور مخالف آن بودند
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گر اين احال . شت داقبال  در  را سنتو  و شموليت در پيمانراف از داعيه پشتونستاننص شرط ا، دست يافتن به صلح
نند که  تضمين ک، يا ميتوانند توانستند ميهستند، زافرادی که با ايشان هم آواذيرفته ميشد، آيا آقای پنجشيری وشرط پدو
 قرار  ،قبول اين شرائط رد انتقاد و لعن و نفرين برای امروزمو،طو پذيرنده اين شر، يا دولتهایهم دولتباز

 و سائر (   داشتیکه خلق و پرچم با شورو که با زد و بند هائی ن استمطمئن و متيق راقم اين سطور   ؟ندنميگرفت
ن زمينه سياه در اي راگرفت، ديوان هائی از بدگوئی و مذمت و تهمت و افترأ   اگر چنين عملی صورت می،)گروه ها

  امروز  همان طوريکه.کرد هندوکش را آب می  شان گوش فلک را کر و دل ۀمينمودند و تبليغات سئو و مغرضان
 بدون درک   به شوروی وقت را، افغانستانحکومات آن زمان تي مجبور از روی از مردم روی آوردنتعداد زيادی

  ، و محکوم ميکنندبگيرند،رنظامريکا را در خفت آور و پيشنهاداتو تحقيرها که اهانت ها بدون آن   آن زمان، شرايط
 ل تمام قضايای بعدیؤومس ، و... و ، خائيننمودند ی درازسوی شوروه روی ناچاری دست دوستی ب  از کهراانيآن

  !مينامند
امريکا  ۀتوج تالش نمود تا بار  دولت افغانستان بار سالبيش نزده  و  کم،١٩۵۴   تا سال،وجود آمدن پاکستان بقبل از
و کمک آنکشور را توجه  بعد از بوجود آمدن پاکستان  وکمک های اقتصادی ـ تخنيکی ـ نظامی به افغانستان،ه را ب

 نماينده فرستاده شد ج باراقل پنحد . تقابل با پاکستان جلب کند و درقبال پشنونستان،درازداعيه افغانستان  حمايتبرای 
 امريکا  تا بوجود آمدن پاکستان.شدابرازهای دپلوماتيک مطمح نظر افغانستان منابع و مجرا  وقطر از و ده ها بار

 با های امريکا برخورد تان، شرائط وـری پاکسـبعد ازشکل گي افغانستان نداشت، اماسياست روشن و جدی دربرابر 
   .با توجه به منافع پاکستان شکل گرفت تانـافغانس

 تمايل ١٩٣۵سال  ابتدا از" دهکشورشاهی افغانستان و اياالت متح" اساس نوشته ليون پاوالدا، درافغانستان، بر
 و  اين تمايل را از طريق سفارت امريکا در تهران١٩٣٩سال  در. مريکا نشان داد ا متحدهخريداری اسلحه از اياالتب

 از طريق سفارت امريکا در ١٩۴۵سال ک هرلی، نماينده خاص روزولت،  و در طريق پاتري  از١٩۴۴سال  در
ک و ب کم غرض جل١٩۵۵ تا ١٩۴٩ و ١٩۴٨ و ١٩۴٧ و ١٩۴۶ سلسله اين تقاضا ها در" .نمود کابل، بازهم ابراز
ز ماموران شعبه امور شرق يکی ا گو با و  تا جائيکه محمد نعيم خان در يک گفت ادامه يافت؛همکاری امريکا 

که افغانها اگر بگونه مناسب مسلح و به نظر کرد ابراز، برای جلب نظر امريکا، )ماتيوس.آلبرت جی(نزديک 
   تا به شوروی ها را از پيشروی مانع خواهند شد  وپشتيبانی اياالت متحده متقاعد گردند در هندوکش خواهند ايستاد

 ئی ها،  به دو دليلاما امريکا  .را بدهند که از شرق ميانه و جنوب آسيا دفاع نمايند اياالت متحده و متحدينش وقت آن
)  اشتند ـ در مناسبات منطقوی، هند با رهبران نيمه سوسياليست آن با شوروی نزديکی د٢ـ پاکستان سياسی تر بود، ١(

غرض جلب تاج  عقب مانده، ضعيف و مح تنها راهيکه برای افغانستاننتيجه  در .دندترجيح داافغانستان پاکستان را بر
 زمامداران آن مقطع تاريخ. فقط شوروی بود) آن جهان دو قطبیدر(  ماند باقیملکساختن جامعه و اعمار و کمک
  با درک اين واقعيت کهرخ داده بود، ودريا   در آنسوی آموطی کم و بيش يک قرن گذشته، با رويداد هائيکه هم
به نزديکی با  ، چندان عالقه خاصیمتنفر بودند)   آن هابيخدائیخصوصًا (شوروی کمونيست  از انان مسلمانافغ

  .شوروی نداشتند
 ه شودپرسيدند داده ا و درخدمت گوش قرار، لفظ عقل را پيروکهمجموع کساني از اگربا اين معلومات مختصر، حال 

ه در آن زمان و با آن شرائط ـدانيد، بگويد ک می... ن افغانستان با شوروی را خيانت وشما که نزديک شد ،خوب" : که
 . را دزديده اندعقل شانچنان خاموش ميمانند که گوئی    کرد،دولت افغانستان چه بايد میداخلی، منطقه ای و جهانی 
آنزمان کار ها و اقدامات الزم را که برای همچو مواقع ضروری اند  افغانستان درف  طر .يا اينکه سفسطه ها ميبافند

طرفی و عدم  بی داد هم ترين اين اقدامات همانا عقد قرار م. و تماس حاصل نمود ارتباطشوروی  نظر گرفته با در
راقم  .ت به پشتونستان بود پشتيبانی از داعيه افغانستان نسب جلب و، آن کشور بدون قيد و شرط تعرض و کمک های 

کراتيک خلق ديمودولت جمهوری انستان واستقرارکراتيک خلق افغديموسال بعد از پيروزی حزب  در حدود  يک
داود  های ايشان که   ادعا جواب ر د ، داشت خود قوم  از موسپيدان تا  ای که با چند جدی بسيار بحث درافغانستان

 و نه ،نه داود خان"  :مقصر ميدانستند، گفت های کشور امی ها و بد بختیآرنا   را برای همهظاهر خان  وخان
  کشور اين در ه امروزـک بدبختی ای هر.  ندارند در اين زمينه  هيچ گناهی، هيچکدام،خلق و پرچمظاهرخان، حتی 

  .ستها و امثال شما ها شما  بدوش  فقطآن تقصر شود،  مشاهده می
   ...و پير و مردم مسلمان اند، اگر شما ها، سيد و مال و مولوی و شيخ و واعظ  د ر صد٩ ٩٫٩در يک کشوری که 

پبرامون مسائل در  با سخنرانی و قلم زنی و تحقيقد ودرک می کرديلت و کشورمهای تانرا دربرابر ليتؤوواقعًا مس
 ، ابهامات آنها و رفع دممر، بجلب افکار و با توجه به رشد فکری و کنجکاوی های مردمدنيائی به زبان امروزدينی و

  جاری منطقی و علمی تمام مسائل کامل،های با ارزيابيها راذهينيتبخصوص جوانان و تحصيل کردگان ميپرداختيد و 
 به  با تفکراتشت انسانامکان داشت يک مورچط  و با مردم به تشاور و تحاور می پرداختيد،ساختيد روشن می

ها را ر شما ها نه تنها اين کاند؟ تسلط پبدا کن کهن آنیانديشه هاين کشورو برا  برملی و غيردينی  غيراصطالح شما،
 فرود انسرشرون نيامده بود که چماق تکفير بر دهن مردم بيرفی ازنوزح ه .قفل زديد نکرديد، که بردهن ها مهر و

گرسنه و بيکار و بد روزگار، مردم رنج داشتند، .  ولی شما ها درد مردم را ناديده گرفتيدداشتند،  مردم درد. مييآمد



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
5

 ...  و، بيسوادی بيداد ميکرد، نه مکتب و نه شفاخانه ونه راه و نه برق و نه آب آشاميدنی صحيح فقير و دربدربودند،
 آيا يکی از    در اين همه رنجها و نامردميها شما در کنار کيـها قرار داشتيد؟  درد و بيداد ديگر؛ شما چه کرديد؟هزار

   و و جادو دعا و تعويذ  دم و به   بجای اين کار!    نه  واقعًا همنوا و هم آوا شديد؟ بدبخت و بينوا مردمشما با اين
 پرداخته به قطر شکم  و رنگين تر ساختن سفره های تان مردم هر چه بيشتر و تحميق،  پولی  به گرفتن تف و ،جنبل

  ...تان افزوديد و
 عدم تحرک يا ، به خصوصزاست و شيوع انديشه های کمونستیيک چي... وداد با شوروی، نزديکی با شوروی قرار

  . چيزی ديکری،علوم  ثابت نموده استدگی و چسپيدن به سنت های فرهنگی ای که نادرستی آن راسکوت و خواب ز
طرق از  را ولی اين قدرتما نباشيد بگيريد،ـ که مطابق ميل ش انديشه ائيرا رشما قدرت آن را داشتيد که جلو ورود ه

زديک شدن هوشمندانه با مردم، جای نب .ها را دوختيد ها را بريديد و لببجای آن زبان. معقول و مقبول بکار نبستيد
مصر و سوريه و .  انسانها را که بگذار حتی موشها را هم به قطی نموديدداشتهچماق تکفير را بر ،ًا با جوانانخصوص
قراردادها با اهده ها و و مع توافقاتبطه داشتند، نزديک بودند و وروی راـ شبا هر کدام... هند وواعراق 

 هند با وجود نزديکی .ندگرفت انديشه های بيگانه را لو نفوذج. ، اما همه هوشيار جان شان بودندکشورداشتندآن
م و تکنولوژی و مدرنيزم دست يابد،  بدون اين که  علوۀ به توسعبسازد و  خود راۀباشوروی توانست جامع
 را که  داود و احمد و محموداينازقبل .  ها وارد گرددـبه عقايد دينی و سياسی ـ اقتصادی آن ۀکوچکترين خلل و خدش

   . بيانديشيدمان بيچاره داشتيد،مردايفی که در برابر اين  و به وظ، کارنامه های خود، ـد بايد به خودمالمت کني
 کراتيک خلق افغانستان وديموت جمهوری برابردول قيام در با تجربه امروز. ماند نمی  شاه را   ما گفتند روزها میآن

 يا قدرت و خشونت دولت ، بود  بيشتر  شاه و خشونت قدرت : " پرسيم میو پيروزی در برابر شوروی ايستادگی 
  ؟ و نيرو های مهاجمکراتيک خلق افغانستانديموجمهوری 

  : به هر صورت بر ميگرديم به اصل داستان
ازعقب خنجر نزد   اخير سلطنت محمد ظاهر شاه در اين مرحله بحرانی پاکستان بازهمۀاما حکومت ده: " د می نويسن

 خود به خودی و ۀخود را بشيو ۀشرايط صلح آميز، راه حل عادالنمساله پشتونستان در: و به اين پندار واهی بودند که
  ."بدون مبارزه فعال سياسی خواهد يافت

به پشت  وجود همه مشکالت که داشتند، هيچ کسی را از با ر تاريخ پر فراز و نشيب شان، اول افغانان هيچگاه د
  . بود و خواهدتـ و قابل افتخار آنها بوده اس، جوانمردانهصد ها کار نيکيکی ازاين . زده اند نخنجر
 با درک اين یتانـــسپاکزمامداران   ها به قول شما پاکستان را از پشت به خنجر ميزدند،که افغان صورت در دوم 

 و نداشتن دست رسی از طريق خشکه به پاکستان تان شرقی از آن فاصله دورـمطلب که خواباندن غائله ای پاکس
 به  استقالل بنگله ديش راه،نمود نيست، با پاکستان شرقی متارکه  برای آنها مقدورهند،يبان مانند پشت با ،شرقی

 سوی افغانستانه  بو ) در اسرع  وقت کردندبنا بر مشکالتی که ياد شد ـ  ـ را هم که همين کار(شناختند  رسميت می
 تر، به کاری اول در عين زمان برای انسان حادث گردد، دانيد که انسان از دو مشکلی که    شما بهتر می.ميگشتند بر

 يکی  .ن آن اصًال فراهم نباشدکاری که امکاه ؛ نه بباشد مکان انجام آن بهتر و بيشترميسرزند که ا يا کًال،  دست می
کرد که هم  پاکستان کاری نمي.دو را از دست داد، نه اين که هربايد نجات دادرا که قابل نجات است  چيزی دو از

  . و هم پشتونستان رارا از دست بدهد) پاکستان شرقی(بنگال 
نستان با کدام امکانات و توانائی هايش فظ  يا دفاع از پشتونستان، افغاحبنأ  در صورت برگشتن بسوی افغانستان جهت 

  صلح؟ ما نفهميديم که بالخره شما چه ميخواستيد؟ جنگ، يانمود؟  برابر پاکستان ايستادگی میرد
 به سادگی چيزی توان  وابسته بوده، نمییچه حد  يا درومت در آنزمان وابسته بود يانه،رابطه به اينکه اين حک درـ 

های که به  مورد عنايت و پشتيبانی حکومتهای وابسته هميشهکه حکومت  و آن اين است،يک نکته قابل تعمقگفت؛ ولی 
هزارها مثال زنده . کند انکارکس نميتواند آنرا يک اصلی است که هيچ  اين.ميگيرند  قرار ،د وجود دار وابستگیهاآن

وابسته به  ود خان کشورافغانستان در زمان سلطنت ظاهر خان و جمهوريت مرحوم دا .داردمورد وجود در اين
داد های قرار(   با ابعاد وسيع تری بشورویکراتيک خلق افغانستانديمودولت جمهوری  وابستگی. شوروی بود

 شوروی با نيروهای نظامی اش به ادامه يافت که بر مبنای همين قرارداد ها ) ميان دو کشوربخصوص نظامی
، که همه کاره در حال اگر افغانستان در آن زمان به انگليس.  شود تا ازسقوط آن دولت جلوگيریردتجاوز ک افغانستان

نوع تصميم گيری را در بوجود آوردن ساختار جديد  و حق هر،اعطای آزادی هند و بوجود آمدن پاکستان بود
  قرارهايمهری انگليس مورد بی راوابسته بود، چ،  پاکستان و هند، داشتــای سياسی سه کشور، افغانستان،جغرافي
   وابستگی معموًال در يک فضای تفاهم دو جانبه ؟ بر نگرداندندرا به او  خاک های غصب شده اين کشور چرا گرفت؟

مصر و   اسرائيل،. بوجود مييآيدبه درجه های معين، که سبب ايجاد دوستی ميگردد، دو کشورهایاثر نيازمنديدر
تصميمی نميگيرد که  رابطه با اين سه کشور تصميمی بگيرداگرامريکا بخواهد در. اردن، مثًال، به امريکا وابسته اند

 چون اين احتياج.ها شود يا سبب رنجش آنبه منافع اين سه کشور صدمه بزند، يا موجوديت آنها را به خطر بياندازد، 
خدشه دار انيست که اين پيوند ر... وه امريکا و نه مصر ، بنًا به نفع هيچ کدام، نهميشه وجود داردحالت و درهرمتقابل

  .مستعمره بودافغانستان درآ ن زمان يک کشور. افغانستان تحت قيموميت هم قرار نداشت.  بر هم زنندسازند يا 
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 استعمار شده  حقوق کشور از  نظامی و سلب همه، يا قسمتی کار بستن نيروی قهريه و تسلطه عکس با ببراستعمار و 
  يک، نهمستعمره بود  کشور افغانستان يک کشور،د ديورنددا زمان عقد قرار در .صورت عملی بخود می گيرد

 بلکه با اراده و نيت نيک،، آن هم نه ازروی دوستی، و بيگانهکشوری که همه امور آن بوسيله حاکميت  .کشور وابسته
سلطه سياسی ـ  اقتصادی ـ  فرهنگی قرار مستعمره بودن يعنی تحت   .شد  اداره می،رنجش شديدی که از آن داشت

 ، حق تصميم گيری نموده باشدمستقيم تصرفکشور بيگانه آن را مستقيم ياغيرکه ـوريـدرچنين حالتی کش. داشتن است
که به   اين و بدون  ،مستقيم...يه وـکه قرارداد های مرزی با روس درسطوربعدی خواهيد خواند. ندارد  رامسائلدر

تحت تأثير اقتصادی  تنها وابستگی که   حالیدر. يدبوسيله انگليس به امضا رس ،دن قايل شو رأی امير اهميت
 زمين های   سر  هند در  مهاراجه های  که  داشت  عبدالرحمن خان عين همان صالحيتی را.قرارداشتن معنا ميدهد
    .اسمًا پادشاه بود. اشغال شده شان داشتند

ه در گا ستان مجبورًا اختيار نموده بود، هيچکه افغانيران با آن موقف وسياست خارجی اي شاه ا،که اين نکته ديگرـ   
           های وی رابنأ تالش. ه عمل نمييآوردتان بـ مساعی ای به نفع افغانس پاکستان و افغانستانحل اختالفات فيمابين

، همآنزمان با در انگليس و امريکا همه، اعراق،، ترکيه پاکستان،ايران.  خواندن کاری درست نيست"اعی جميلهـمس "
 يا ،رابطه حسنه داشت کشوری که با شوروی تضعيف و نابودی شوروی و هر درصدد،به سرد مداری امريکا

  .، بودندنزديک بود
 فقط برای دست ، مانند امروز،های ايران تالش. منطقه بود زمان، مانند پاکستان، دست دراز امريکا در ايران درآن
،  برای پيشبرد مقاصدها درتبانی و ضمنًاـآن تالش  زمانآنوت که دراين تفا با يک هژمونی منطقه ای بود؛يافتن به

  . دبينيآئينه ميبينم شما در خشت خام مي در ماکهچه را  آن چه بگويم؟...ولی امروز . بودناگون امريکامنافع گوو
کابل دعوت ه  بم محمد ضيأ الحق ١٩٧٧در اکتوبر... ": شان ياد ميکنند کهۀديگری از نوشتجای آقای پنجشيری درـ   
 ولی بدون ، مرزی و حقوق مردم پشتونخوا از طريق مذاکرهالهـده بودند که مسـم رسيـبه اين تفاههر دو جانب . شد

اين گرايش سازشکارانه . حل و فصل شود،تانــ حق خود اراديت مردم پشتونخوا و بلوچسۀتوجه به خواست عادالن
تان حاضر ــــاجمل ختک در جشن پشتونس. پارتی مواجه گرديد) نشنل عوامی(  نش نا مساعد رهبرانمحمد داود بواک

   ..."های گذشته اشتراک مستقيم و فعال نکرد  سنبله، خالف تعامل سال٩به سخن رانی نشد و در مراسم 
  :دونکته اشاره ميکنيم در اين رابطه به

 حاوی چه مطالبی بوده گونه و چاصل تعهد، يا توافق ، وکدام منبع بدست آورده اند که اين خبر را از  اينمورددر) ١
   .ين شان ميکردندپيش کش مخاطبوجود دارد،  اين زمينه، اگر بود که سندی در بهتر  .، سندی ارائه نشده استاست
مهم و وزين بوده باشد  قدر  ايشان هرهایفحر. بود"نشنل عوامی پارتی" یاعضای رهبر اجمل ختک يکی از )٢

"  :مينويسدآقای سيستانی . های خان عبدالولی خان رهبرنشنل عوامی پارتی با اهميت و باارزش نبودحرفه برابر ب
  گشت خود به پاکستان باز  به افغانستان سفر کرد، و در١٩۶٣خان عبدالولی خان پسر خان عبدالغفار خان در سال 

را طرح کرد که آيا بهتراست طرف سرحد های آن  ان موضوع  پشتونيکی از جرايد پاکستطی مقاله ای در
جع به پسمانی افغانستان و له مثال های زيادی راارده در مقـنامب. قی بمانندپاکستان با افغانستان يکجا شوند و يا بابا

 ۀ  دخترانکالج همان سال تعداد شاگردان اناث  که دربودمثال هايش اين يکی از. رائه داشته بودپاکستان اهای پيشرفت 
 اميد شماره . (  نفر ميشد٢٠٠٠حدود  شاگردان پوهنتون کابل، در که تمامـحالينفر بود، در ٩٠٠٠ورپوهنتون پشا

  ".ای پشتونستان هيچوقت نميخواستند با افغانستان مدغم گردندـست که زعم واقعيت اين،)٢۵٧
ظار از مردم آن نت و اهيچ گنجايشی برای بحث مزيدائل باشد وميکنم عبارت اخير خود گويای همه مطالب و مسفکر

  . باقی نميگذاردا شدن با افغانستانطرف سرحد برای يکج
و پشتبانی رياکارانه از ارزش های اعالميه جهانی حقوق بشر همه و همه جوهر و مضمون اساسی ... ": می نويسند 

  ".سياست خارجی حکومات دهه اخير سلطنت محمد ظاهر شاه بوده است
با وجود ( کراتيک ديمويت دولت جمهوری  محمد ظاهر شاه،  و دوران حاکمنت يک نظر اجمالی به دوره سلط

به اعالميه حقوق  وفاداری شما جشيری بپرسيم  کهين اجازه را ميدهد  که از آقای پنبما ا) يک بودن آن کراتديمو
ند که ايشان در اين جا ريد؟ راقم اينسطور فکر نميکدا بشر باور واقعًا به اعالميه حقوقغاز شد؟ آياکدام زمان آ بشراز

  .هم با قضايا با صداقت و به شکل گسترده و عمومی و محققانه برخورد کنند
حقوق بشر را در برخورد محققانه و بی طرفانه و تاريخی می بود، در آنصورت متيقن بوديم که قبل از اين که  اگر

حکومت جمهوری  ايمال شـده بشر در دورانرياکارانه بخوانند،  به بررسی و تبيين حقوق پ ظاهر شاه دوران حکومت
   .خلق افغانستان ميپرداختند

تا حزب  دـچن. ا.خ.ج.در زمان د. دردوران سلطنت محمد ظاهر بيشتر از ده حزب سياسی وجود و حضور داشت
    سی نشريه شخصی از دوران سلطنت محمد ظاهر بيشترمی توانيد به ما نشان بدهيد؟  در  را سياسی مخالف دولت 

 هر دوران محمد ظاهر در. نام ببريد  غير دولتیۀريـ فقط از يک نش .ا .خ .د .جدر دوران .  وجود داشت) غيردولتی(
راست ترين تا چپ ترين احزاب دائر ميشد و مرگ بر شاه و  های از  زرنگار ميتينگ از پارک ۀگوشهر روز، در

 نشان بدهيد که ماطور نمونه به  تا از همچون ميتينگ ها را بفًا يکلط. ا .خ .د .ج .در دوران د.  شد سر داده می... 
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کراتيک ديمو زمامداری جمهوری هشانزده ما بعد ازامين، کهه هزار نفری ای را دلست دواز.   شد و در کجا دائر کی
ش کوچک از کشته شدگان بود،  که يک بخ  ، در باغ وزارت داخله غرض اطالع مردم آويختخلق افغانستان

 ٢١بقرارخبر(ن اواخر کشف نموده اند هميآنها را دررا که يکی   بيگناهی دسته جمعی هزار هاانسانهاگور
 نا انسانی و  ؟  چند نمونه ای از همچون اعمالحاصل و نتيجه خشونت کدام دوران بودند؟) سی بی بی ٢٠٠۶دسمبر

حاليکه برای قوق بشر سخن ميگوئيد، در از کدام ح داريد؟ سراغ  خان رانه را در زمان سلطنت محمد ظاهرجنايت کا
دد، درمکاتب، ـ متع حوزه های  در برای مغز شوئی ها، در يک جهت خاص، دادن افکار و عقايد مردمسمت و سو

 ناحيه های حزبی تشکيل ، برزن   و وهو در هر ک  ملکی و انتظامی و نظامی،ادارات  فاکولته ها، در در ليسه ها، در
         دو باره  زندان هاکه بعدًا با زندانيان تازه ( عفو عمومی کارمل که در اثرزندانيانی  ازخروشان سيل .شده بود

 در زمان  آنهمه انسان مگرما هم بدون ترديد آن را به نظاره نشسته بوديد،ـ و ش، از زندان ها آزاد شدند) شدند پر
کشورهای بيگانه به  به هزارنوع مشکل در  و تن دادنميليونها انسان از افغانستان فرار ده بودند؟خان زندانی شظاهر

دوران سلطنت   پنج نفر را نام ببريد که در، تنهًالطفا .ديد آن ها را نقض نمو و آزادی هایشما حقوقدليل آن بود که 
  آيا در زمان شده باشند؟ شان مجبور به ترک کشور و سلب آزادی هایاثر فشار دولت و نقض حقوق در،خانظاهر
 يا مجبور به پنهان کردند ضمير و خان شنيده باشيد که کسی مجبور به تراشيدن، يا گذاشتن ريش شده باشند؟ رظاه

  . افکار خود شـده باشند
وجود جمهوری خلق افغانستان هيچ تفاوتی  و دولت  از بعضی جهات فرق بين امارت اسالمی افغانستان طالب

 دوران جمهوری در  ولی  گرفتی،ی مورد مواخذه  قرارمی  گذاشتطالب اگر ريش نمی  دوران در  .نداشت
 ريش گذاشته بود،  آقای علی  نويسنده اين سطور را، که شوق ريش نموده و . اگر ريش می گذاشتیکراتيک خلقديمو

ه پرسد که برای چه ريش گذاشت مي،،  در دوران حاکميت صد روزه امينمورد اعتماد امين ، يکی از افرادگل پيوند
 چند تا از شما ها  در دوران   ." استاين  ريش کاسترو " :  بگويدبا خنده نبود به جز اين که ديگری  چاره    ای؟

از شما ها در آن ايام راه تذوير تان شده بوديد؟ چند تا  به اختفای افکار مرحوم داود خان مجبور سلطنت ظاهر خان يا
که  قالب يک انسانی ديد در حاضر شترس جانها از  شما ا از ت  چند  را پيش گرفتيد؟و پنهان کاری و دو روئی

 سراغ کراتيکديمو  حاکميت حزب دورانها را در نين انسانما، و هم شما، هزار ها تن از چ ... و ؟نيستيد دربيائيد
   : خوانيم اعالميه همان حقوق بشری که شما از آن ياد نموده ائيد می ١٩  در حاليکه در ماده  .يمـشناس  و می داريم

 و اضطرابی نداشته باشد  داشتن عقايد خود بيمشامل آنست که از دارد و حق مزبور هر کس حق آزادی عقيده و بيان"
 کدام شايد از يا  ".بدون مالحظات مرزی آزاد باشد و افکار و انتشارآن به تمام وسائل ممکن و کسب اطالعات و در

  اطالع نداريم؟   از آن  ماحقوق بشر ديگری حرف ميزنيد که
اما دوران شما، بهتر است خود شما برای لحظه ای به آن دوران بر .  در دوران ظاهريا داود فوقش زندانی می کردند

  .گرديد
 يک، يک بنويسيم،  ،دوران زمامداری آن شدها در انسان را که ناقض انواع حقوق. ا .خ .د .ج هایکار ۀاگر سلسل

بی انصاف نداند که  اگـر"  :يکی از بزرگان ادب فارسی ميگفت. د نکنه هم  اکتفا شايد يک بسته کاغذ پنج صد ورق
  بنًا هم  نياز زمان است، هم تقاضای عمر و دستور مقام علمی ."انصاف چيست، انصاف ميداند که بی انصاف کيست

   .تان که حالی ديگر شما هم انصاف کنيد
  درخط اول جبهه ضد شوروی و ١٣۵٨ جدی ۶ز همان صبح فردای اما دولت نظامی پاکستان ا ..." : ميفرمايندـ 

و با استفاده از هوا و فضای بين .  پرداخت انقالب ضدعمل به صدورو در. قرار گرفت. ا .خ .د .حاکميت جضد 
طه افزار های سياسی خود به ــ دخالت و مداخله و نفوذ و سلخام  بفکر های عربی و خليجالمللی و امارات کشور

  ."نستان شدافغا
. قاعدتًا خيال، انديشه،  آرزو و فکری را خام می خوانند که تحقق نيابد، يا  امکان عملی شدن آن فراهم يا ميسر نباشد

پالن های پاکستان منتج به پيروزی نميشد، در آنصورت  آقای پنجشيری می توانستند دخالت ها، يا فکر اگر نقشه ها و 
ت و ـشکسان را که عبارت بودند از های پاکستپالن ها  وقتی که اين دخالتاما  .مداخله پاکستان را خام بخوانند

، ايجاد هرج حمايت پاکستان پيروزی احزاب اسالمی مورد ،تانـواژگونی حزب  و دولت جمهوری  خلق افغانس
، را دتا حزب خلقما ميتوانيم فکر کو. اجازه نداريم آنرا خام بناميم ،بالخره تضعيف افغانستان،عملی ساخت ومرج و

يا تجاوز شوروی، چون به پيروزی نرسيد، فکرخام  حمله. يد، خام بخوانيمـآنجائی که کودتا، نهايتًا، به پيروزی نرساز
نميتوانيم خام بخوانيم، چون به  اما تالش های پاکستان را هم از لحاظ منطق عمل و هم از لحاظ منطق زبان .بود

و اين را هم نبايد فراموش کنيم که فعًال هم پاکستانی ها در  .ندميخواستند رسيدها اهداف و نتايجی که پاکستانی 
 هم طی مقاله ه ده سال قبلـطوريک روز، همانـتان  تا امـ پاکسپيدايش از بدو در واقع  .ن دست باال را دارنداافغانست

    نوشتم،ای
 که در اينجا الزم به  را اینکته .پيروز بوده استقبال افغانستان متأسفانه  اش در شيطانیاجرای نقشه هایپاکستان در

 نه در قوت و تدبير پاکستان، که در ضعف و ت  توفيق پاکستان در برابر افغانستان علـ:  تذکر می دانم  اين است که
  .افغانان نهفته است؛ امری که دردمندانه هنوز هم افغانان متوجه آن نشده اند... بی تدبيری و پراگندگی و 
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اجتماعی و اقتصادی  بايد گفت که فقط آن تحول ناگهانيکه سبب دگرگونی اوضاع سياسی،"  انقالب" مورد  درو
  ا زيرفرانسه، انقالب بود؛ انقالب  .شود  است، انقالب خوانده می مردمميشود و توأم با طغيان

 اجتماعی و اقتصادی و اسی،هم نقش مردم در آن چشم گيربود، هم ناگهانی بود، و هم منتج به دگرگونی اوضاع  سي
  انقالب ايران. يه انقالب نقش مردم استـاصلی و اولخصيصه . ور شدـدر آن کشتغير دولت 

تان در روز شش و ــافغانسه درولی آنچ. به همين شکل انقالب روسيه و انقالب امريکا. به تمام معنی يک انقالب بود
به گفته مارکس انقالب به علت ضروريات  .  خوانده نمی شود رخ داد حتی به قول مارکس هم انقالب١٣۵٧هفت ثور 

تکامل نيرو های مولد جامعه و تضاد آن با روابط و قالب  انقالب ناشی از او ميگفت که. اقتصادی بوجود مييآيد
بات يا روابط مانع رشد توليد شود، انقالب اجتماعی آغاز ـ هر وقتی که اين مناس.سياسی و اقتصادی موجود است

مردم در منتهای بينوائی زندگی .  برابری وجود نداشتتان همآهنگی اجتماعی وـدرست است که در افغانس.  يشودم
اين  اما هيچ کدام از  بحران وجود داشت، و ضروريات اقتصادی و نيازمندی های اوليه آنان تأمين نميشد؛ وميکردند

جامعه افغانستان در آن زمان اصًال سياسی . نقالب بزنندده بود که مردم دست به ا  مردم را در آن حدی نرسانهاحرف
 قناعت و توکل يکی از عوامل عمده روانشناسی اين جامعه .نشده بود؛ تا همين اکنون هم اين جامعه سياسی نشده است

ياسی ـ  روابط  و مناسبات و قالبهای سه باـآن حد رشد نکرده بود کهای مولد جامعه هم در  نيرو.  کيل ميدادــرا تش
حرکت هفت ثور فقط يک کودتا بود . تاريخ کشور درتضادی که منجربه انقالب گردد، قرارگيرد آن مقطع از اجتماعی

 و کراتيک و آن هم بوسيله يک مشت افسر نظامیديمورهبران حزب ه خاطری، دستگيری چند تن ازکه با، و ب
از مردم، به استثنای همان  هم فر کودتا يک نپيروزیازود که بعد همين دليل ب ب. رخ دادهای غير افغانیبکمک  نيرو

، نج هزار نفر تجاوز نميکرداز پدر آن زمان   که تعداد پيروان آن يک تعداد از رهبران حربچهار نفر افسر نظامی و
  .کودتا هفت ثور را انقالب خواندن قصه چهل طوطيست. در نهاد های حکومتی ديده نميشدند

که  ائیج تـا ..."ی معياد قرارداد استعماری ديورند  و صدمين سال انقضا١٩٩٣ژه در سال و بوي"...  :نويسند می
عاهده الورپندی و يا م نه در  دوم ديورند،ه درمعاهده ن ل وونه در معاهده اهيچ جائی،  اسناد تاريخی موجود است در

" هيچگاه" استفاده کلمه ، که دو بارتمورد انقضای قرارداد خط ديورند نوشته نشده اس چيزی در نه تنها،جای ديگر
 مناطقی که به انگليس ها واگذار شده است، نمايانگر آن است که  معاهده ديورند،  ضمن ترتيب نقشهسه  در ماده
   .تعين نشده بود مذکور برای معاهده  یموعد

          د غبار ازکتاب ته روان شاـاز روی نوشموضوع ماده اول و دوم قرارداد رابهتراست برای روشن شدن بيشتر
  : نقل کنيم"  افغانستان در مسير تاريخ " 
خان تا سر حد ايرانی به درازی خط که در نقشه کشيده شده و  واصاحب ازشرقی و جنوبی مملکت جناب اميرحد  ـ ١

  .، خواهد رفتآن نقشه همراه عهد نامه ملحق است
 مداخله و دست هيچوقتبه جانب افغانستان واقع ميباشد  ـ دولت حاليه هند در ملک های که آن طرف اين خط  ٢

 هيچوقتتان واقع ميباشند ـملک های که بيرون اين خط  بطرف هندوسواهند کرد و جناب اميرصاحب نيزدراندازی نخ
  ).در متن انگليسی کلمه حاليه ديده نميشود (.مداخله و دست اندازی نخواهند نمود
 : بر ميخوريمط گرفته شده، که زير آن خلمه هيچوقتدر متن انگليسی هم در دو جا با ک

  
 interference in the territories lyingat no time exerciseThe government of India  

 at no timeBeyond this line on the side of Afghanistan, and his highness the amir will 
exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of India. 

 
  ه موقتی نبوده، بلکه موافقتنام: "...  مرحوم سيد قاسم رشتيا نيز دراين باره اظهار نظر نموده گفته اند که

 اتمام يافته، بايد گفت که خط معياد يکصد ساله خط ديورند ":که ميگويند  لهذا به جواب آن هائی ...شتشکل دائمی دا
  ." بلکه شکل دائمی را داشتقرارداد موقت نبود،  ديورند

شکل دائمی قرارداد موقتی بوده و اکنون سوال اين است که آقای پنجشيری بر مبنای کدام سندی ابراز نظر ميکنند  که 
ضی صد سال منقد ازيا پشت اين را گرفتن که معاهده بع"   اعتبار صد ساله معاهده "  ياد کردن از  است؟نداشته
  . پذيرفته ايمکه ما اصل  معاهده را در نفس آن ، درواقع معنی اش اين استميشود

 ازنبايد در حاليکه اصل معاهده ديورند، و هم معاهده گندمک، از آنجائی که تحت شرائط خاص بوجود آمده اند، 
  .ندبار حقوقی برخوردار باشاعت

  :کهصی امضا ميکند  شخ را از جانب افغانستانمعاهده گندمک
  ،ـ  دست نشانده دولت هند بريتانيائی، طرف ديگر قرارداد، است الف 
    ، و امضا ميشود در حاليکه کشور اشغال شده، برچه و توپ  زير سايهب    ـ

   .المی نيست سانساناز لحاظ روانی امضا کننده ای افغانی آن ج    ـ  
   .ا باطل و بی اعتبار اعالن کنيمسه دليل ياد شده از لحاظ حقوقی کافيست که معاهده مذکور ر
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بعد انگليس  امير در واقعيت امر هيچکاره بود، در غير آن  . يک شخصيت دست نشانده بود هم خانعبدالرحمنامير
از جنگ پنجده بدون اين که نظر امير را بپرسد، در زمينه با روس ها در تماس نميشد و بر حسب ميل خود مرز بين 

  .روسيه واگذار نميشد عين نميکرد و پنجده و ساحات وسيع اطراف آن را بــهافغانستان و روسيه را ت
 مرز چين و افغانستان هم .نشـد  صورت گرفت و به نظريات امير توجهطرف انگليس از دهليز واخانهای تعين مرز

.  روسيه تعين شددر شمال شرقی ترين  نقطه افغانستان بدون اين که به نظر امير ارج گذاشته شود از طرف انگليس و
در  .  مرز مذکور را رسـماً  قبول نمود  بودکه چين١٩۶۴تنها در سال .   اين مرز را قبول نداشت١٩۶۴چين تا سال 

 با توجه به کارنامه های انگليس، انگليس ها در .تعين مرز ايران و افغانستان هم  انگليس خواست  خود را عملی نمود
در چنين حالتی نه قرار و نه قرار داد و نه . گر هم گل کوزه و هم خود کوزه بودندآن زمان در افغانستان هم کوزه 

نمونه های عرصه تاريخ جهان با انی و درـهم در مقياس جهدرعمل . عهد و نه عهد نامه ای بايد اعتبار داشته باشد
ال کشورها يا در ميدانهای جنگ يا قرارداد هائيکه بعد از پيروزيهای نظامی، بعد ازاشغ زيادی برميخوريم که تعهدات
  . منقضی شده اند، دير يا زود،بوجود آمده اند، بعد از مدتی

 زمانی که تا ان امارت اميرعبدالرحمن خان و امارت امير حبيب اهللا خان، پسر اميرعبدالرحمن خان،ـگذشته ازاين مي
هند  برتانيوی  به چشم   بااظ روابط سياسیهيچ تفاوتی از لح دست مييآورده  را بامير امان اهللا خان استقالل کشور

اگر افغانستان به قول شما وابسته بود و نه مستعمره و اشغال شده، پس جنگ سوم افغان ـ انگليس را چرا . نميخورد
و جنگ استقالل اصًال معنی و مفهومی پيدا  آزاد بوده موضوع استقاللرصورتيکه کشور استقالل مينامند؟ دجنگ
  .ای استقالل جنگيديم، پس استقالل نداشتيماگر بر. نميکند

زمين آزادی بوده تحت  بلوچستان سرجانبی ديگر بلوچ ها ادعا دارند که زمانيکه معاهده ديورند به امضا ميرسيداز
) معاهده ( اگر اين موضوع  درست باشد، برحسب آن و مطابق حقوق بين المللی،  قرارداد . حاکميت خود بلوچها

 تصميمی در  يا ها جاری است،  بر روی سرحدات آن که مذاکره ی ها  کشور  تمام  که کند دا میوقتی اعتبار پب
در  .قرارداد را امضا کنندذاکرات حضور داشته باشند و بايد در م  های مشترک آن ها گرفته ميشود، با مرز رابطه

  .غير آن قرارداد  اعتبار حقوقی ندارد
از دست رفته  راقم اين سطور جدًا ارزومند است که خاک های. يت تاريخی بودتذکرمطالب باال صرف تذکر يک واقع

در  ه بايـد نمايندگان مردمـرا افغانستان دو باره بدست آورد، اما واقعيت های زمان حاضر ايجابات تازه ای دارد ک
ند که نه سيخ بسوزد و ی بگيريمـ تصم بعد مشوره های همه جانبه،چه مصلحت کشور ايجاب می کند ، آن  با آنرابطه

   . و اين معضله بزرگ و بازدارنـده صلح، ترقی، پيشرفت و رفاه را از سر راه مردم ما دور کنندنه کباب؛
صدراعظم  اخير سلطنت، با امير عباس هويدا ۀگر چه محمد موسی شفيق آخرين صدراعظم ده... : "ـ  مينويسند

اين اقدام موسی شفيق  اما...  آب دريای هلمند امضا کرد استفاده ازم قراردادی در زمينه ١٩٧٣ايران در ماه اپريل 
       ..."           بواکنش های جدی همه نيرو های مترقی مواجه گرديد

هيات افغانی به  رابطه به سفر مقاله ايکه در  شاخه پرچم ـ در کراتيک خلق افغانستان ـديمو حزب نشريه رسمی در
 بعد ها ،از فريد ظريف، اين رابطه روشن نبودحزب درموضع آن چون،  نشررسيده بود بهنده آب هيرمتوافقنام وايران

 بود، و يکی از فعالين برجسته آن حزب وزارت خارجه آن وقت کارمند  که در،ملل متحدافغانستان درنماينده دائمی 
يد که موضع روشن امه توافق دارموافقنما با اين ـش مگر ": پرسيدمدر منزل شان واقع کلوله پشته  ،به شمارميرفت
را مثل  قضيه پشتونستان موضع  تان برابر حاليکه در  در؛نويسيد چنين مبهم حرف ميزنيد و میاختيار ننموده و

 فضأ طوری . بودند و  از آن ها چيزی بدست نمی آمد سخنان مبهم و بی سر و ته؟ هميشه بدون ابهام اعالن نموده ائيد
  . زياد بپيچيمبود که نميشد سرمسئله 

است، سر اقتدارهای برسازمان يافته قدرت  معمول همه مخالفينهـ، کفقط يک مانورسياسی آن ايام  مخالفتهای خلق در
دراين باره به   و با دولت ايران  ، نکردند دنبال چرا آن را درغيرآن وقتی که قدرت سياسی را بدست آوردندبود؛

. پشت بودخنجرزدن ازت ساله ايران ـ اعراق بهترين شانس برای نگ هشفکر ميکنيم که جما  .تندسننش مذاکره 
  اگرشوق خنجر زدن ناجوانمردانه را داشتيد، چرا شما اين کار را نکرديد؟

بازگشت و شروع . چند مال تالش کرد نتوانست بز را پيدا کند هر. يکی از دو بز گريخت. مال دو بز داشت ": مگويند
ته نميبود از آن ديگری چابکتر ـرسيدند اين بز را برای چه ميزنيد؟  گفت برای اينکه اگر بسپ.  نمود به زدن بز دومی

   ".ميگريخت
کراتيک خلق، هم در زمينه نقض حقوق بشر، هم در زمينه بخشش ها و هم در زمينه ديموحزب . طورهم شد همين

    . سر کفن کش های قديم را خاريد در زمينه فساد اداری هم وبيگانه پرستی
ه بدون کدانند   و بيگانه، می  خودکه همه، از در حالي،خوانندمي. ا. خ.  د. ملی حۀرا قيام مسلحانکودتای هفت ثور ـ  

  شور خوردن هم برای صاحب منصبان افغانی وجود معلمين نظامی شوروی امکانهمکاری مشاورين وتوافق و
 است به ارائه اين رابطه بهتردر  .آورند در را به پرواز که تانک ها را بحرکت، و طياره ها ناي، چه رسد بنداشت

  : کنيم اکتفأ از منابع داخلی و خارجیچند نظر
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 معتقد بود که همراهان امام لبيب. ف" : مينويسد" ... درافغانستان"  کتاب ٨۶٨مرحوم صديق فرهنگ در صفحه )  ١
  ."های تربيه شده بود الدين روس

تهيه و توسط صاحب  کابل دستور کودتا درسفارت شوروی در: " ميخوانيمحههمين کتاب و در همين صفدر)  ٢
  ."منصبی بنام سرورمنگل به حفيظ اهللا امين فرستاده شد

ارگ جمهوری محمد داود ی ازتاشکند به پروازدر آمد وساعت يک شب طيارات روسبه قول داکترحق شناس ب)  ٣
  .نمودخان را تا حوالی ساعت سه شب پيهم و بشدت بمبارد 

 گرديده بود و اجرای آن  که مدت ها پيش درمسکو طرحشمارد  فراگيری می نقشه کودتا را جزء  قاسم رشتيا )  ۴
  .گام به گام در محل اجرأ گذاشته شد

که تانک ها را رهبری ادی روسی را بچشم خود ديدند کابل افر شهودی عينی در: " هندیگلديپ ناير خبرنگار )  ۵
  ."ميکند که مسکو از نقشه کودتا آگهی داشتميکردند و عالوه 

  ." بود انقالب خواست روسها" :مجله دهلی جديد ١٩٨١ مؤرخ ٢۴شماره ک کارمل درببر ) ۶
ا، در جواب سوال ـمريکا، پناهنده در .ب. ج. چکين عضو سابق سازمان جاسوسی شوروی، کريوالديمير) ٧

چون دولت محمد داود خان پس ازقتل " :  ميگويد١٩٨٢  مؤرخه ٢٢ شماره نيويارک تايمز در ژورناليست
س شده تماسفارت شوروی در کابل در کراتيک خلق اقدام کرد، اينان با ديموخيبر به گرفتاری رهبران حزب ميراکبر

 پشتيبانی خواهد ان که اگر به کودتا دست بزنند مسکو ازآنجواب به ايشان اطمينان دادسفارت در . طالب هدايت شدند
  ."کرد

ای آقای ـ ه، کسی حرف ديگرها مدرک و شاهد و سندهزار  وجود اين همه شواهـد و مدارک، وکنيم با میه فکر ن
  .باور کنند. ا .خ .د .ملی بودن قيام مسلحانه حپنجشيری را مبنی بر
 انند؛ ميداز ویبهتر را "مليت " و" ملت"   و "ملی  "متيقن است که آقای پنجشيری معنا و مفهوم نويسنده اين سطور

  :ولی با وجود آن جسارت ميکند
چه در  هر آن، يا ملته چيزی ب انتساب هر  از عبارت است،)اگر ما تعريف از خود نداشته باشيم ( ملی متداولمعنای

  .  استيد و اختيار ملت
 در  ملتيم کهرا ملی بخوان قيام، کودتا، انقالب ويا دولتی اجازه داريم حرکت، صورت، و با اين تعريف، وقتیدراين
  چرا،ملی بودکنيد واقعًا  شما ازآن ياد می ی که قيام اگر.يا ملت از آن پشتيبانی کند د؛  داشته باش فعالها نقش آن

 پا بر وقتی مردم با هم" : کهگفتيد  بالخره به شکست مواجه شد؟ مگرشما نمی  و؟مورد حمايت ملت قرارنگرفت
   "زمين بکوبند زمين ميلرزد؟ 

  دليل."   به مردم حکومت کنند، مگر اين که مردم شبيه حاکمان باشندحاکمان نميتوانند" :ميگفتافالتون 
 برمردم حکومت کنيد، همان گفته افالتون است؛ زيرا شما شبيه مردم نبوديد و مردم شيبه شما يدآن که شما نتوانست

  .انگشت ششم ملتملت چيزی ديگری بود و شما چيزی ديگری؛ . نبودند
 ملت هم به کمک مشاورين نظامی خارجی، نقش بازی کردند آن کودتا،   که در رانظامی  ده يا بيست افسرماش اگر
 يا چين و شوروی آمده  از پاکستان و ايران، غارتگران مهاجم و متجاوز که   پس ديگران کی بودند؟ خوانيد، می

 نداشتند که قضيه چيست، برای انجام چه  خبراصًال ها اين   بعضی از.انه نه بود درکودتا آگاهعساکراشتراک  بودند؟
از قطعات شان ) تطبيقات ( م يک مانور نظامی انجاغرض ها گفته شده بود که فقط به اکثر آن  .روندمي کجا و ب،امری

  .  خارج شده اند
ان شان حرف،  در برابر اوامر درجه دارو. وامر درجه داران شان هستند تابع اعساکراز اين ترفند ها،  صرف نظر

 مطلب هوش کافی دارند و ست که خود آقای پنجشيریمتيقن اسطورنويسنده اين.  ندارندخود ازختياری احق سرپيچی و
  .يق شهامت ميخواهدند؛ منتها تمکين در برابر حقاميياب دراز ديگران بهتررا
 دارای حق حاکميت و) همه مردم يک کشور(افرادی که دولت را تشکيل ميدهد  ۀملت ناشی ميشود ازمجموعو 

مجموع  ملت عبارت است از " :که امده است ی که شما از آن حرف ميزنيد، اعالميه حقوق بشرهماندر. هستند
اصل .  شوند ميدهد و بعنوان گروه اجتماعی و درمقابل حکومت در نظر گرفته میافرادی که دولتی را تشکيل

د اگر تواند قدرت حاکمه را اجراء کن ه و هيچ فردی نمیهيچ گرودارد و  ملت قرارۀبر پايحکمی و فرمانی اساسًا هر
  ."گرفته باشده  ناين قدرت بوضوح از ملت نشأت

 آقای  که و نه آنچه را،کراتيک خلق افغانستان يک دولت ملی بودديمو نه دولت جمهوری  مختصر،با اين تعريف
 با تعريفی که از استقالل ،قالل همـلحاظ است  ازحتی . لی خواند قيام م يک ميتوان،پنجشيری قيام ملی ميخوانند

ی که در خود دارای دليل و اصل يتقالل يعنی کيفيت وجودـاس ...تـ اين دولت يک دولت مستقل نبوده اس،ميشناسيم
 منوط به هستی خودش بود؟مربوط و .ا .خ .د .دولت ج آيا کيفيت وجودی حزب و. دـهستی خاص خود ميباش

 کارمل و تره کی و امين و حتی .  شوروی موجود بودنظامی غير  نظامی و مشاورين،نظامیيرامی وغ نظۀادارهردر
 که چه، گيریتصميموحق  صالحيت و هدايت مشاوران شوروی بدون امر،نجيب، از وزرا و روسا حرفی نميزنيم

ز ا. هارساعت فعال بودکابل بيست و چمسکو و ازمسکو به کابل ب تيلفونهای متعددی از . نداشتندحتی حق نفس کشيدن
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ازصد و بيست   بيشتر  ...چشم و  ديگر، بلی قربان و اطاعت وجانبف امر و هدايت و توصيه بود، و ازيک طر
دولت ملی  را هم پی قيام ملی بايد آن در حتمًا ميخواهند که،برای حفاظت اين دولت هزارعسکرتا دندان مسلح شوروی

ان و حيوان آن را ـ و انس مين دولت ملی خاک افغانستان را به توبره کشيدند، باهمکاری هبخوانيم، کم و بيش ده سال
  .به خاک و خون کشيدند...  و تفنگ و ماشيندار و توپ و تانگ و طياره و  برچهبا
 ،)از نظر جامعه شناسی( موضوع تحقيق هستيد   که خود شما هم جزء ازئیجا آنز دانيد که تبليغ نيست، ولی امی
ه دردوره ک  گوناگونیتتأثيرا از و،در تحقيقات تان دخالت ندهيد نظريات و اعتقادات خود را است کهعمل مشکل در

  .کنار بمانيد بر،بوده ائيدف زندگی متأثرهای مختل
مسائل  صالحيت ما به بود که محققين صاحب هم هستند، اگربگذريم، توقع اينها زياد ـ   ازهمه اين حرفها، که خيلی

 در درون کشور، چه چه  افغانستان متعدد های نگيزه های اصلی ضعف دولتی، به او اساسی ترمهم 
های  به استثنای دولت ،ها دولت( ها  به گردن دولتختن همه تقصيردا ان. بپردازند و سائر کشورهاپاکستانبرابردر

 نه پشت شان بود دم در مرۀهمبا وجود اين که  چون ،ی نداشتند  تقصير که ديگران غير از خود آن ها هيچمجاهدين
 بلکه گلوی آرمان های ،فرصتی که برای شان دست داده بود استفاده درست بکنند اعتماد و از از توانستنده  نتنها

  !کاری محققانه نيست) تقصير نيستندکامًال بی  مردم را يک سر سربريدند،
 .حمايت کند آن پشتيبانی وکه ملت ازينا انجام کاری بزرگی نيست، مگربه صاحب اين قلم هيچ حکومتی قادربه نظر

 شناخت عوامل رويداد .ننموده ائيد  ۀهيچ توج ،ساله ١۴ وجود تجربه عملی  با،احساسات مشترک مردم به اعتقادات و
ها منحصر به بررسی خود رويداد ها در همان زمانيکه روی ميدهند نيست، بلکه گذشته از پرداختن به خود رويداد ها 

، عالوه برعوامل ثابت و عف کشورض. رجوع نمودنيزها  ها بايد به گذشته آن ، برای درک کامل آندر زمان خودش
مردم پشتونستان گرادرپشتونستان نيز  . گردد به وجدان جمعی ملتدرحدود نود در صد بر میمتغير ژئيوپوليتيگ، 

شما حتمًا اطالع داريد که  .گرفته نميتوانستشانرا  جا شوند، احدی جلويک) مادر کشور ( خواستند با افغانستانواقعًا مي
 خان ، شد در کابل که منجر به انعقاد معاهده ديورند،شروع مذاکرات بين هيت افغانی و نماينده هند بريتانياپيش از
  با خود ديورند اين سند را  کتبًا اطاعت شان را از دولت هند ابراز داشته بودند؟ ... وزيری و سوات و باجور و  های
! اند؛ شايد خوب، بعضی ها ميگويند که اين اسناد ساختگی.  کابل آورد و پيش روی امير عبدالرحمن خان گذاشتب

  !شايد هم ساختگی نباشد
پاکستانی  عادل شاه خان يک . وجود نداشتحدطرف سرمردم آن ميان در  و شايد بايدروح استـقالل طلبی به شکلی

هويت سياسی نيشنليزم قومی " اه  نيوانگلند آسترليا  تدريس می  کند درکتاب پشتون تبار که در حال حاضر در دانشگ
خان عبدالغفارخان برای احقاق حق  ازهمان ابتدای مبارزات صلح جويانه مرحوم: "... مينويسد" و دولت در پاکستان

  "... خواستار الحاق به افغانستان نشدند و يا بازماندگان سياسی وی  وقت وی ها، هيچپشتون
 اگر رشوه دهنده ای وجود دارد، .ها بين اين مردم عملی نمود را انگليس... نويسد که رشوه دهی و  مرحوم غبار می

متعجب کننده و متأثر ،  نمودند متعجب کننده نيستها کاری که انگليس. بايد رشوه گيرنده ای هم وجود داشته باشد
باالترين و از گرمی پول برابر خاک و وطن شان در فاع ازجای ده که باست طرف سرحد  ای آنپشتون هکننده کار 

وجود به حد الزم  مردم ۀو عالقه به آزادی در هم ملی ۀن وجدان و ارادچرا؟ چو. شان ميگذرند ترين ارزش های واال
   .ندارد

 چنين .دبخش موضوعيت میو سياسی های اجتماعی واقعيت ها، و  ، آرمانها باورکـه به   يا روح جمعی استوجدان،
با وجود ناتوانی و مشکالت دولتهای ما . مردم آن سرزمين وجود نداشتميان  درپشتونستان وروح جمعی درآن زمان

   .شاخی به باد دادند اه بيدانه را باــ ک نموده، و کيسه ها را خالی خود را خستهبيهودهگونه گون خود 
کراتيک ديمودولت جمهوری   دردرون حزب وتا پايان، از، ازآغکه افراد متعدد جناياتی فساد و خطا و از نظرصرف 

 نه تنها با آن نداشتند،  )زنده ( ، گر چه پيوند ارگانيگ ها  بنياد تفکرات اجتماعی آن خلق افغانستان مرتکب شدند،
 تفکرات، (که روح جمعی  وقتی ، اين وجود اما با ست؛  اهم  و  بودهم  تفکر که انسانی ترين ،بودندرست نا
 با تمام ديديم که رـ س چشم  با نبود،ار ــ آن سازگبا )   مردمدينی ، سنت ها و بينشاخالقياتعتقادات، احساسات ا

ت ــ، حزب و دولورویـقدرت شدريغ نظامی ابر حمايت بی اداره جهنمی اطالعات، و لـيس وپو امی،ـقدرت نظ
  .ل يافت و بالخره زوارداز پيش بب ت کاری راـنتوانسخلق ک ـکراتيديمو

 بجای پرداختن به افراد که خود تاحدودی زيادی معلول اند، برای درک درست واقعيات و اينست کهبنابرين توقع ما
ک خلق معلول شرائط ومناسبات ـکراتيديموحزب .  از تاريخ و جامعه شناسی کمک بگيريم آن ها ريشه ای علل

محققين .  و وابسته شرائط زمان خود شان بودندهم زاده ... وو ظاهرداود .  نه عامل آن،نظام بودغيرعادالنه جامعه و
و سه  مسائل درجه پنج و چهار نه بان آنها بپردازندـما بايد به تحليل و تبيين پديده های اجتماعی ـ تاريخی و ارتباط مي

  . يا انحراف اذهانوئی از افرادعلمی همين است، نه بدگ کار. و دو
  :ميکنم لرا نق" برتهولت برشت " ک شعراز فقط يک بخش ازبند سوم يدراخيربه اجازه آقای پنجشيری

  .ه دل شان را نرم و ديد شان را وسعت بخشدآوردشايد اين شعر ايشان را برسر احساس 
                                                                      ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ                                       
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  "به آيندگان " 

...  
  

  آهای آيندگان، شما که از دل طوفانی بيرون ميجهيد
  .که ما را بلعيده است

  وقتی از ضعف های ما حرف ميزنيد
  ياد تان باشد

  ...از  زمانه سخت ما هم چيزی بگوئيد  
  

  پايان


