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  م٢٠٠٧جون،                    خان آقا سعيد:نويسنده 
 يکی از جمهوری خواهان 
  طرز تفکر شهيد محمد داود

  

  که آزاد مرد اندر آمد ببار     بسی برنيامد بدين روزگار
  

   آنالين– جرمن -به سايت وزين و با اعتبار افغان
 دارد به قلم پروفيسور داکتر ی مضمون اياالت متحده امريکا،، هفته نامه محترم اميد چاپ ورجينيا٧٩١در شماره 

   :  "دو عامل بزرگ تاريخی که از پيشرفت افغانستان به سوی تمدن جلو گيری کرده است" حميد هادی تحت عنوان 
   کمر بند سرحد جنوب و جنوب شرقی و-
  . بی کفايتی رژيم های حکومتی افغانستان-
  

محمد داود موضع مرحوم  شخصيکه عليه ،د متوجه شده باشند نظر خود را تحرير و شاي بدون تعمقنويسنده مقاله
 خوش خدمتی، مدال  اين به پاداش،گيری خصمانه کند هم چون عبدالحق واله، دولت جمهوری اسالمی افغانستان

  .رش تر نشودپيشانی اعضای جبهه ملی ُت  چينِ ،برايش اعطا می کند تاهم مصطفی جان خورسند شود و هم
 شتابان و بدون درنگ نوشته  بلکه سرسپردۀ وطن و سرسپردگان به اجانب را کرده، يکتفکيک بيننويسنده نخواسته 

   :اند
 خصوصًا سلطنت محمد ظاهرشاه و دوران صدارت مرحوم محمد داود در ، برادران حکمراندر دورۀ سلطنِت «

الر قرضه های خارجی و عوايد مدت بيشتر از سی سال مو ضوع پشتونستان با عوام فريبی تعقيب شد و ميليون ها د
جناب پروفيسور بايد می دانست که دالر های قرضه صرف برای پروژه های  (داخلی در اين راه مصرف گرديد

 و )انکشافی تخصيص می يابد و هيچ کشور و يا موسسۀ وجود ندارد که برای اهداف سياسی قرضه به اختيار بگذارد
خود محمد داود  حتی ؛نظيری سياسی، اقتصادی و تا ريخی مواجه ساختسر انجام کشور مارا به يک ور شکست کم 

   »...ًا نمی دانست پشتونستان يعنی چه؟ هم ذهن
، نوشتۀ دوکتور حق شناس، بدون توجه به اين که حق شناس و "دسايس روس در افغانستان" کناب به اتکاِء با  نويسنده

ب زوی، نور الحق علومی  و دوستم در جبهۀ ايجاد کردگی شان شان در آغوش گالبرادران جهادی اش با ايديا لوژی 
   .ستنوشتۀ خود را مزين کرده ا، به استشارۀ روسان افتيده اند

اينکه چرا شهيد محمد داود منحيث علم بردار داعيه پشتونستان سرزبان ها افتاده بودند، نويسنده محترم علت آنرا، 
       انگليسها مقارن به خانه جنگی های برادران «:  می نويسندخودبدون توجه به ماهيت نظر خويش، در مقالۀ 

. کيلومتر در کنار دريای سند و اقع بود اشغال کردند ٨٠٠ تا بحر هند در طول لرامحمد زائی سرزمينی را که از چت
الت، دند از قشمال اين مناطق عبارت بودند از چترال، سوات، دير و باجور و در جنوب نواحی اشغال شده عبارت بو

  . ی، پشين، دوکی و شوره رود که بنام بلو چستان برتانوی ياد می شودمکران، خاران، سالبنيله، سيج
قۀ در وسط اين مناطق، نواحی ديره جات، پشاور، هزاره و اتک سرحد آزاد، تيرا، وزيرستان شمالی و جنوبی و منط

  .» ...کرم و جود دارد 
هتر می دانم تا بنظر خود که شايد خوشبينانه تلقی شود و به درد تاريخ نخورد، به پاسخ اين نوشتۀ شان به عوض 

 ، يک تن ازتا ليف محترم دکتور محمد حسن شرق" تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان" صفحۀ از کتاب 
 کتاب ۶٠حۀ در صف. را بمالحظۀ شان و ساير خوانندگان گرانقدر برسانمشين سياست مداران کشور و صدر اعظم پي

 بعضی از ۀ بهتر است بر گرديم به صحبت دوستانۀ محمد داود که مرا واداشت تا در بار«: ه چنين آمده استرمتذک
مسايل، خصوصًا موضوع داغ روز و سرزبان افتادۀ پشتونستان که او شان بحيث شخص شماره يک به طرفداری از 

 اند که بايد  اين عقيدهؤال چنين مطرح بود که اکثر مردم به س.آزادی پشتونستان شهرت يافته بودند، پرسان نمايم
زمان با خروج انگليسها از نيم قارۀ هند که اصوًال حاکميت آنها باالی قسمت از خاک افغانستان حکومت افغانستان هم

ستان می شدند  مدعی ادغام دوبارۀ آن به افغان،تحت تسلط خود کشيده بودند خاتمه يافته بودکه در ماورای خط ديورند 
  تحت نام پشتونستان؟ا گانه شور جدکيک نه به حيث 
  :فرمودندآن مر حوم 

از جانب ديگر در طول مدت . بايد حکومت در زمان آن چنان می کرد که بد بختانه نکرد. مردم حق به جانب است
 های ماورای خط ديورند نظريات مختلف را در باره سرنوشت آن ها افغان نيک قرن حکمرانان انگليس ميا بيش از

خلق نموده اند که اکثريت آن ها آزادی خود و قسمًا وابستگی دوباِرۀ خود را به افغانستان و تعدادی محدودی ولی 
  . خود را به پاکستان آرزو دارند پيوسِت،مورد اعتماد انگليس ها

، ما پشتيبانی تحد که ملت ها حق دارند تا سرنوشت خود را خود تعين نماينداز آنرو به اساس منشور سازمان ملل م
خودرا روی ادعای افغان های ماورای خط ديورند از رای گيری عمومی سری و مستقيم و آزاد ساکنين آن اعالم 
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داشته باشند و يا کشوری مستقلی می خواهند ه آيا ی ماورای خط ديورند پرسيده شود کم تا از افغان هاينموده می خواه
  .شوند و يا می خواهند جزء از اجزای پاکستان باقی بمانند می دوباره به سرزمين آبائی خود مد غم 

  !برا درم
انگليس ها به شهادت تاريخ، عقده ها و خاطرات درد ناک و ننگين از شکست اردوی شکست ناپذير خود از مردم 

 خنجری را به قلب مردم افغانستان فرو گذاشته ،برآمدن و قبول آزادی هنداز آنرو .  افغانستان داشته و هنوز هم دارند
 ور نه دليلی وجود نداشت که انگليس ها هم با آزادی هند آزادی کشور های مستعمرۀ خود را ،عقب نشينی می کنند

از بعضی آن هارا مانند برما، نيپال، بوتان، سريالنکا، سنگاپور، ماليزيا و بعضی از کشورهای خليج و حتی جدائی 
ولی با تمام سوابق تاريخی و آزادی خواهی مردمان اين سرزمين از آزادی  .  برتانوی و کشورهای عربی بپذيرنددهن

  .کشور تازه تاسيس شده پاکستان پينه می زنندبه آن ها نه تنها چشم می پوشند، بلکه آن ها را 
يکه مردمان سرزمين پشتونستان تمايل به آزادی داشته باشند از آز آنرو ما وظيفۀ ملی و ايمانی خود می دانيم تا زمان

حقوق آنها دفاع نمايم و ايمان دارم اگر مردم افغانستان در اجرای و ظايف ملی خويش غفلت نکنند، چه امروز چه 
  .فردا نسل موجود و يا فرزندان آيندۀ کشور شاهد آزادی سرزمين های ما ورای خط ديورند خواهند بود

  اهش ديگر؟يک خو
سر موضوع قسمتی از خاک  نبايستی با پاکستان که تازه تاسيس شده  افغانستانبعضی ها استدالل می کنند که

و دستۀ . زيرا افغانستان باعث تضعيف پاکستان و تقويۀ هند می شود. افغانستان زير نام پشتونستان مخالفت داشته باشد
 پنجده را که به عين شرايط  پشتونستان اما زير تسلط روس ها در  ههم  می گويند که حکومت افغانستان چرا مسئل

  .آمده است تقاضا نمی کند
  !برادزم 

افغانستان در جملۀ اولين کشور های بود که پاکستان را برسميت شناخت و از آن به حيث يک کشور مسلمان و برادر 
کشو تازه تاسيس شدۀ يک که افغانستان برای اما هر گز دوستی و برادری دليل آن شده نمی تواند . استقبال نمود

. چشم پوشی نمايد ،مسلمان از حق آزادی افغان های ماورای خط ديورند که سالها بر ضد استعمار انگليس جنگيده اند
و چه دليل و جود دارد که افغانستان به حيث يک کشور مسلمان و نيرومند برای پاکستان مفيد نمی باشد؟ اما پاکستان 

  .د برای افغانستان مفيد شده می تواندنيرومن
 ميگويند آنگاه حق بجانب می شوند که روسيه شوروی روز گاری مانند انگليس ها از  سخنآنانی که در بارۀ پنجده

  .متصرفات خود عقب نشينی نموده و آزادی کشور های زير تسلط خود را بپذيرد
رنج نا فهمی، بی عالقه گی و ضعف زمامداران  مردم افغانستان ،ها در منطقه حاکميت داشتندچانچه تا زمانيکه انگليس

 تحمل می نمودند و مدعی آن ،را که تقريبًا نيمی از کشور خود را به انگليس ها به زور يا  به رضا هديه کرده بودند
يده اند و اما امروز انگليس ها از مستعمرات خود قهرًا کوچ. قسمت از دست رفته کشور خويش به اين صراحت نبودند

گليس ها دليلی وجود ندارد که بازهم قسمتی بزرگ از خاک افغانستان بنام ارث، آن هم به کشوری که بعد از خروج ان
  ».، داده شودپا به عرصه و جود گذاشته

  
  قبله ارباب دنيا سيم و زر    قبله شاهان بود تاج و گهر

  
  پايان

  


