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  ٢٠٠۶سيستانی                                                                               سويدن، نومبرکانديدای اکادميسين 
  

  پاسخی به چندانتقاد دوست فرهنگی جناب پوهاند زيار
)٢(  

 
انتقاد از عملکرد حزب پوهاند زيار،در پيام محبت آميزخودعنوانی من ضمن تعريف وتمجيد از کارهای فرهنگی ام، 

هغه متل دی چې پېښور نه خورې، ":وسنت  پشتونولی دانسته، نوشته انددود  خالف ،دموکراتيک خلق را از سوی من
 افغاني دود ودستور له ګوټليده -نو بد خو پرې مه وايه او بيا داچې ويې هم خورې او ال بد پرې هم و وايې، د پښتني

 زه له خپل پوهيال او فرهنګيال سيستانی دوسته داپوښتم،که د هماغه داود خان هېواد " ؟ ناسپاسي اوبې نياوي نه ده
" متلی است که : ترجمه" (...السته راوړای شول ؟) حقوق(مشري وای ، تا دومره علمي برياوې او رښتې

 نيست؟ از اگرازپشاور ميخوری پس بد او را مگو، ولی اگربد او را ميگوئی، اين خالف دود ودستور پشتونولی
می بود، تو اين همه موفقيت ها را بدست آورده  دوست فرهنگی خود اينرا می پرسم که اگر رژيم داود خان

  )ميتوانستی؟
  
 تحقيقی در عرصه -باور کنيد، اگر من استعداد وتوانائی انجام کارهای درخورعلمیپوهاند صاحب محترم، -پاسخ 

 منطقی  ی در افغانستان را نميداشتم، و درعمل قادر به بيان وتشريحهای تاريخ وجامعه شناسی  ومناسبات زميندار
پس من چه در رژيم داود . آنها نمی بودم ، به هيچ روی رژيم حزب دموکراتيک خلق  برای من لقب اکادميک نميداد

حتی  .  امخان وچه  در رژيم چپی متکی بربازوی تالش خود بوده ام وتوقعات بلندی  هم ازاين يا آن رژيم نداشته
اگررژيم حزب دموکراتيک خلق همين لقب کانديداکادميسنی راهم برای من منظورنميکرد، از هيچ کسی گاليه ای 
نداشتم ، زيرا که من هيچگونه واسطه ای وبا حزب برسرقدرت نيزهيچ  پيوندی نداشتم ، و دانشمندانی چون شما را 

آويزۀ نام شما بود وهم آثار شما در آن موقع " رفيق" کلمۀ که هم افتخار عضويت حزب برسراقتدار را داشتيد وهم
 ازبسياری اشخاصی که اين القاب را نصيب شده بودند بيشتر بود، مستحق اين لقب ميديدم ،ولی متاسفانه که چنين 

  ، آيا ميتوان  اين راعدالت حزب برسر اقتدارگفت ويا بی عدالتی آن ناميد؟ نشد 
ن لقبی را، در مقايسه با آنانی که هيچگونه اثر علمی نداشتند، ولی لقب اکادميسنی را  تعبير نشود، من چنيسوءاگر

زيرا شما خود آگاهيد که در عرصۀ مناسبات زمينداری درافغانستان . نصيب شدند، باالتراز اهليت کاری خود نميدانم
تحقيق کردم »  قرون وسطیمالکيت ارضی وجنبش های دهقانی در خراسان«برای نخستين بار من کتابی زيرعنوان

وبه چاپ رساندم که نظير آن تا آن روز درافغانستان از سوی هيچ يکی از مورخين واستادان پوهنتون واکادمی علوم 
پس اگر من درعرصۀ اقتصاد روستائی افغانستان چنين ابتکاری بعمل نمی آوردم، واضح بود . نوشته وارائه نشده بود

وبنابرين اين لقب نبايد رشوت آن رژيم به . پجهت چنين لقبی به من بيواسطه نميدادکه رژيم  برسراقتدار، خدائی 
حساب آيد که من وامثال من نتوانيم در مورد کارکردها واشتباهات فراوان آن رژيم زبان ببنديم و در مورد بزرگترين 

مرحلۀ تکاملی "د وآنرا خطای تاريخی آن رژيم که قشون سرخ را برای دفاع از حاکميت خود به کشور فراخوان
ناميد ودر نتيجه فاجعه به بار آورد وتا هنوزعواقب  آن فاجعه درکشورما ادامه دارد، ومردم مظلوم وطن " انقالب ثور

با بدبختی ها وبی عزتی ها وتجاوزات بی نظير تاريخ، هم از دست منسوبين حزب برسراقتداروهم از سوی گروه 
د درک خود چيزی ننويسيم، چراکه اين کاربه اصطالح شماخالف دود های اخوانی روبرو گرديده ، در ح

هردود ودستوری که . نه خير استاد، اين خالف دود ودستور افغانی وپشتونولی نيست. ودستورافغانی وپشتونولی است
  .خيانت به وطن را پرده پوشی نمايد، من آنرا دود ودستورپشتونولی نميدانم

ی ديگران وآيندگان باشد، افشای عامل خيانت  به وطن  وبه مردم وطن درهرسطحی اگر هدف تاريخ درس عبرت برا
متاسفانه ويروس ايديولوژی، . که باشد،از ديد من يک عمل وطن پرستانه ومنطبق با اصول افغانيت وپشتونولی است

آنچه در اطراف انسان ريشه های تفکر سالم  ومستقل را در انسان می خشکاند وچشم راکور وعقل را زايل ميسازد تا 
ورنه . ميگذرد بدرستی نبيند وآنرا به حساب عملکرد رفقای  حزب وگروه وابسته به ايديولوژی خود ناديده بگيرد

کيست که دعوت قشون شوروی را به افغانستان خيانت به وطن نشمارد؟ آنانی که سوار برتانکهای روسی وارد 
، مسبب اصلی بدبختی های آتيۀ کشور به حساب می آيند وبا هيچ افغانستان شدند،  و برکرسی قدرت تکيه زدند

  .استدالل ايديولوژيک يا سياسی  نميتوان آنان را در محکمۀ تاريخ برائت داد
کسی که رسالت تاريخ نگاری رابدوش دارد و ميخواهد واقعيت های تاريخی افغانستان رابازتاب دهد، چگونه ميتواند 

شد واسم آنرا، رعايت ازدود ودستور افغانی يا پشتونولی بگذارد؟ نه خير دوست گرامی، از بيان اين حقايق چشم بپو
من کتمان حقايق تلخ تاريخ را رعايت دود ودستور افغانی وپشتونولی نميدانم، بلکه  افشای عناصری که بجای وطن 

شد، چه منسوب به اخوانيان و چه  منسوب به حزب دموکراتيک خلق با( پرستی ، بيگانه پرستی را پيشه کرده بودند 
از اصول دود ودستور افغانی وپشتونولی يعنی ضديت ) طالبان وچه منسوب  به خراسان خواهان تجزيه طلب وغيره

  .با سلطۀ بيگانه در وطن می دانم، نه عدول از دستور پشتونولی وافغانيت
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 اهللا،در راستای مشی مصالحۀ ملی ويامشی ، يکی از کارهای رژيم داکتر نجيب١٣۶۶تا آنجا که بخاطر دارم در سال 
فرهنگی اش ، قدر شناسی از کارکردهای اکادميک کسانی بود که در شرايط دشوارجنگ تحميلی و فشارهای روانی 

بنابرين رژيم در حد . ناشی از راکت پراکنی مخالفين برشهر کابل، موفق به ارائه خدمات ارزشمند فرهنگی شده بودند
يان  استادان پوهنتون کابل ومحققان اکادمی علوم و نهادهای تحيقيقاتی کشور بعد از ارزيابی آثار امکانات خود، ازم

 تن القاب کانديد اکادميسينی اعطا کرد که در آن زمان از نظر ٢٠علمی ايشان، برای ده تن القاب اکادميسنی وبرای 
  . فتبسياريها، تقدير از فرهنگيان کشوريک عمل بجا وسنجيده بشمار مير

تصورمن اينست که رژيم وقت ،تقدير واعطای القاب اکادميک را به عده ای از اهل فرهنگ وقلم چه حزبی وچه غير 
حزبی ظاهرًابخاطر آن اجرا کرد تا از رهبران قبلی در اين عرصه پس نمانده باشد، نه اينکه بخاطر مهر خموشی 

لقب وجدان علمی وذاتی آن يک ازافراد غيروابسته، بخاطر که هيچميتوان گفت يقين وبه . برلب نهادن من وامثال من
ی   و از گفتن حقايق تلخی که به حاکميت حزب دموکراتيک خلق مربوط ميشود، خود دارنميگذارندخود را زير پا 

  .نميکنند
ور نوشتۀ جنرال الکساندرمايوروف سرمشا" در پشت پرده های جنگ افغانستان"استاد محترم ، نميدانم شما کتاب 

چگونه از سرمشاور " اوستينف"نظامی شوروی در افغانستان را خوانده ايد يا خير؟ که درآن وزير دفاع شوروی،
آيا افغانستان به زودی به جمهوريت شانزدهم مبدل خواهدگريد  " :، می پرسد١٩٨٠ در )الکساندرمايوروف(نظامی 
رهبران آن معطوف ميکنم تا جنايات ) ١۶٠ تا ١۵١ت صفحا( واگر نخوانده باشيد توجه تان را به) ۴٢ص( " ؟ يا نه

  جنايات در حق مردم ما کی بودهبدانيد وبعد بگوئيد که مسئول آن همه درافغانستان  راوقشون شورویتان حزب 
  است؟ 

 ١۴روز :سرمشاورنظامی شوروی درافغانستان جنايات قشون سرخ را برای رهبری خود چين گزارش ميدهد
نفرسرباز شوروی که مشغول گزمه در حومۀ جالل آباد بودند تصميم ١١ قبل از ظهر١١ساعت ١٩٨١فبروری

محل ميشوند، چشم شان ) يا سراچه های(هنگامی که وارد يکی ازباغچه ها .ميگيرند گوسفندی را بربايند وکباب نمايند
سرکردۀ . ز ديده ميشدند ساله ني۶-٧ هفت کودک – تن اززنان جوان افغان می افتد که آنطرف دو پيرمرد وشش ٣بر 

  :سربازان  بقصد تجاوزبرزنان بررفقای خودصدا ميزند
سخنان سرکردۀ گروه مثل آذرخش در خرمن ديگران آتش می افگند ودر برابر چشم ! چه زنهای زيبائی! اوه « 

يکردند وبدين سان کودکان داد وفريادم. پيرمردان وکودکان، سربازان انترناسيوناليست تا توانستند برزنان تجاوزکردند
پيرمردان با ترس ولرز دعا ميکردند واز خدا کمک ميخواستند آنان رانجات . ميکوشيدند به مادران خود ياری رسانند

که از اوکام گرفته  دميگشايوخود پيش از ديگران برزنی آتش ! ... آتش: پس از پايان کارسرکرده فرمان ميدهد. بخشد
سپس روی کشته شدگان بنزين پاشيدند وهرچه ازجامه وپارچه و چوب بدست . ندبسرعت همه را تيرباران کرد. بود

سپس برای پنهان کردن جنايت شان چند گوسفند به عنوان تحفه به مناسبت روز . شان رسيد برآن ريختند وآتش زدند
  )١٨٢-١٨٣ص (». ارتش شوروی با خود به قرارگاه بردند

 ساله که برادر يکی از کشته شدگان بود، ودرگوشه ای پنهان ١١ک پسر  بعد از دورشدن سربازان از محل جنايت، ي
وصحنه های جنايت راديده  وسرکردۀ گروه را نشانی کرده بود، همسايه ها راخبر ميکند ومردم محل دسته جمعی به 
مسئولين افغانی شکايت ميبرند وموضوع بگوش مشاورين نظامی شوروی ميرسد وهمان پسرک، سرکردۀ گروه 

جنرال (جريان چگونگی اين جنايت به سرمشاور نظامی شوروی در کابل. ايتکار را به موظفين نشان ميدهدجن
يکی از افسران مورد اعتماد خودرا برای معلوم کردن حقايق به جالل اباد » سامويلنکو«ميرسد واو فورًا) مايوروف
وبه کابل برميگردد وبه سرمشاور نظامی وی جريان حادثه را تحقيق واعترافات سربازان را ميگيرد . ميفرستد

سرمشاور تصميم ميگيرد بخاطر اين جنايت به نمايندگی از ملت افغانستان با شرمساری ازکشتمند .گزارش ميدهد
پيش از اينکه سرمشاور لب به پوزش بخواهد، ولی وقتی فردای آنروزبه دفتر کشمتند داخل ميشود، ) صدراعظم (

جنايت، کار گروهی از دشمنها ست : چندلحظه پيش بمن گزارش دادند... « :شاور ميگويدکشتمند به سرمسخن بگشايد،
  »....که يونيفرم سپاهيان شوروی راپوشيده بودند

 KGBکه به دروغ  کشتمند".اين جنايت کار سپاهيان ماست " :ولی اين جنرال با وجدان برای کشتمند ميگويد
همين امروز اين کار را ميکنم  "سرمشاور ميگويد  ".ه چيز رابررسی کردبايد بارديگر هم" :ميگويد باورکرده بود ،

وسپس از جنايتی که درحق مردم بيگناه افغان در "....وشمادر ترکيب هيئت يکی از معاونين خود را شامل سازيد
 که برای اينکشتمنداما ...)١٨٧-١٨٩ديده شودصفحات(. جالل آباد صورت گرفته بودبا زبان خودمعذرت خواست

بايد ازاين بابت  منهم :" ميگويدبار مسئوليت اين جنايت را بدوش افغانها انداخته باشد،کاسته سرمشاور ازشرمساری 
  )١٨٩-١٩١ديده شودصفحات" (.از شما پوزش بخواهم

باشرف حزب وجدان وبا  در افغانستان نبوده، هرعضو  سرخ قشونجنايت که يگانه جنايتيقين دارم که با خواندن آن 
 هستيد،ديگر یکشيد و شماهم که انسان باوجدان  صد بار از انتساب خود در آن حزب با همان رهبری خجالت خواهد،

  .از آن رژيم دفاع نخواهيد کرد
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که اگر مقاومت سرسختانه مردم پا برهنه ويخن پارۀ افغان بخاطر دفاع ازناموس خويش نميبود، افغانستان باور دارم 
تی از مردم ما معذرت اهم کشورشوراها در می آمد و آنگاه هيچکسی بخاطر چنين جنايبه عنوان جمهوريت شانزد

ثور در همين راستا  در مرحلۀ تکاملی انقالب حزب دموکراتيک  خلقرهبران ت اخدمومتاسفانه که .نميخواست
  .به اين آرزوی خود نرسيدند با همه سرسپردگی به سويتزم،  خوشبختانهصورت ميگرفت ولی

 واقعيت ديگری از فجايع قشون شوروی را که حزب برای بقای خود به افغانستان دعوت کرده بود، برای ميخواهم
هيچگاهی ازاشتباهات ونامرديهای خود  درحق مردم افغانستان سخن  متاسفانه اعضای حزب شما.  بگويمتان

ند وگوشه هايی از جنايات جنگی خود نميگويند، ولی خود روسها از فجايعی که در حق مردم ما کرده اند پرده برميدار
تلويزيون دولتی سويدن از اوضاع افغانستان در " ١" درکانال) ٢٠٠١ جون سال٣١شب (چند سال قبل. را افشا ميکنند

ومن از صحنه های جنگ . را نشان داد" جنگ مقدس در برابر امريکا -جنگ سرد"دورۀ کارمل فلمی مستندی  بنام 
 فغانستان برخی نکات را يادداشت گرفتم واينک فرصتی به ميان آمد تا آن را باشماوگفتار عساکر شوروی در ا

در اين فلم با برخی از عساکر شوروی مصاحبه شده بود و آنها از کارکردهای خود .   درميان بگذارموخوانندگان
ه ها چنان دلخراش ديدن برخی از صحن. بعد صحنه هايی از چگونگی عمليات شان نمايش داده شد. حکايت ميکردند

سخن گويان فلم، عساکر شوروی .  هم نميتوان ديد" اکشن دارهاليوود" بود که نظيرش را حتی در فلم هایتکاندهندهو
چند صحنه ازکشتار دسته . وبعضی از ماموران ذيدخل سيا بودند) بی. جی.کا (باز گشته از افغانستان واعضای ارشد 

 ننگرهار وکنرنشان دادند ومن ميخواهم همين قسمت را برای شما جمعی مردم را توسط  عساکر شوروی در
در آغاز از کشتن انسانها : يک عسکرروسی پرسيده شد که چرا شما آدمها را می کشتيد؟ جواب داد از .بازگوکنم

ودر آخربکشتن عادت کرديم و از کشتن انسانها . نفرت داشتيم، اما بدستور افسران خود مجبور به کشتن آنها ميشديم
 امتحان ميکرديم ونشانه ميگرفتيم و از ما سالح خود را بر روی افغانها: سربازديگرروسی  ميگفت . لذت می برديم

ما زنان وکودکان را : سرباز ديگری حکايت ميکرد . اينکه افغانها برخود می پيچيدند وفرياد ميکشيدند لذت می برديم
سپس صحنه ای . در خانه های شان طوری می کشتيم  که ابتدا برآنها پطرول می پاشيديم بعد زنده آنها را آتش ميزديم

صدها زن وکودک ودختر باچادرهای  سرخ  وسياه ومردان کهن سال . ه شد که در ننگرهار ويا کنربودنشان داد
ونوجوانان را دريک محل بيرون از قريه که پلوانهای بلندی داشت و دريکطرب  ديوارنيم شکسته ديده ميشد،ايستاده 

 که ميدويدند برآنها فير ميشد ودر خود می کرده بودند واز سه طرف برآنها فير ميکردند وافغانهای  بيچاره  بهرسو
اين فلم در کتابخانه عمومی شهر ما وجود دارد واگر روزی به شهر ما آمديد برايتان . غلتيدند وبرزمين می افتادند

  .نشان خواهم داد
  هزار عساکر شوروی  ويک ميليون افغان کشته شدند وپنج١۵ شوروی، -در اين فلم گفته شد که در جنگ افغان

البته بايد نيم ميليون افغان معلول و تخريب تمام منابع آبياری سنتی وعصری وتاسيسات .ميليون افغان آواره گرديدند
اين کشتارها سبب تغيير کلی در ترکيب جمعيت افغانستان شد که براثر بمباردمان . توليدی را نيز برآن بيفزائيم 

اين کارنامه ها . دت صدمه ديدند و از جای خود بيجا شدندطيارات شوروی اقوام پشتون در جنوب وجنوب شرق بش
واکنون شما ميخواهيد آن رژيم را با يک چنين . بايستی از ثمرات خجالت بار رژيم حزب دموکراتيک شمرده شوند

  . دست آوردهای خجالت بار وتباه کن برای افغانستان بررژيم داودخان ترجيح بدهيد
کتاب وچاپ چند! انشمندی چون شما از يک رژيم وابسته و پوشالی دفاع ميکنيدبرای من جای بسی تعجب است که د

 را به چند تا از افراد غير حزبی، شاخص رشد فرهنگ در عهد آن رژيم  ميدانيد ورساله يا بخشش القاب علمی
عملکردآن   )١۵٢-١۵۴صفحات"(کودتای ثور وپيامدهای آن درافغانستان"البته من هم در کتاب . وبررخ ما ميکشيد

 برشمرده ام، اما اين توجه به حال چند تا شاعر ونويسنده وهنرمند در مقايسه با تباه رژيم را درعرصۀ فرهنگ وهنر، 
کردن وطن، کشتاريک تا دوميليون انسان اين وطن  و آواره شدن پنج مليون افغان از کشور،هيچ ارزشی ندارد و 

  .   در پی نداردافتخاریهيچ يادآوری آن 
را برمبنای لطف وکرمی  که درحق  من وشما صورت گرفته   مانبايد قضاوت خود!اند صاحب بزرگوارپوه

 سود وزيانی باشد که نصيب من وشما اساساگر قضاوت مادر بارۀ رژيم حزب دموکراتيک خلق بر. استوارسازيم
ردم کشور چه کرده است ؟ بايد ببينيم که آن رژيم بصورت کل در حق م. بدون شک قضاوت درستی نکرده ايم شده،

در باال گفتيم که يک تا دو ميليون کشته وپنج ميليون آواره ، نيم مليون معلول ومعيوب  وتخريب تمام منابع اقتصادی  
   .وتوليدی کشور در بيرون از کابل از دست آوردهای آن رژيم برای مردم افغانستان بوده است

ی ادبيات وعلوم بشری پوهنتون کابل در منزل پوهاند رشاد ميگفت آيا  اسک استاد پوهنح آقای که روزیبخاطر دارم 
منظوراينست :  چيست ؟ گفتيم بگو  چيست؟ گفت!"رفقا از دست آوردهای انقالب دفاع کنيد"ميدانيد منظور از شعار

ما واعضای از موترهای لوکسی که زير پای ش! که ازمقام های پردرآمد وبلند تر ازلياقت و اهليت  تان دفاع کنيد
ازمعافيت از مکلفيت عسکری خود وفرزندان خود واز بورس های تحصيلی که نصيب ! خانوادۀ تانست ،دفاع کنيد

ازسفرهای تان به اتحاد شوروی وعيش ونوش وباده گساری تان دربحيرۀ سياه ! فرزند تان ميشود، دفاع کنيد
همه از شنيدن اين سخنان استاد اسک بخنده ). ه استگفته های استاد اسک از حافظۀ نگارند! ( درشوروی دفاع کنيد

زيرا طوريکه ديده ميشد اعضای حزب از همين دست آوردها دفاع ميکردند، ورنه ما شاهد .افتاديم وراست هم ميگفت
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بوديم که رژيم هيچگونه رفاه عمومی  وعدالت اجتماعی برای مردم کشور به ارمغان نياورده بود تا ازآن دفاعی 
  . رفتصورت ميگ

 ی تصوير کامل»دور قمر«شان زير نام  ۀ  بسيار ممتع و عالمانیسرشناس کشور، ضمن مقالتۀ رهنورد زرياب، نويسند
 : نقل ميکنيماده که ما چند پراگراف آنرا در اينجکشياز کرکتر حزب دموکراتيک خلق 

 عدالت و یچهره داشت، از آزاد بر یي   و معصومانهینقاب انسان  ی دموکراسۀحزب دموکراتيک خلق که در دور« 
پس از اينکه قدرت . دادي و ايجاد يک آرمانشهر زيبا، خوشايند و رها از بيداد را مژده مگفتيحقوق مردم سخن م

 را ديدند که هزار تا یسر سهمناک  هزاری و مردم اژدهاافتاداش فرو   را بدست گرفت، ناگهان نقاب از چهرهیدولت
 مردم و امنيت و یتمام آزاديها، عدالت، حقوق اساس. باريد یش و خاکستر سوزان مدهن داشت و از هر دهنش آت

 نبود، بر لبها قفل ترس ی خبریمصؤونيت در اين آتش سوختند و زير خاکستر شدند چنانکه دگر از هيچگونه آزاد
بر دلها درد . تهديد فرو کردندها را به زنجير بستند، بر چشمها پرده ارعاب افکندند و در گوشها پنبه   شد، انديشهدهنها

 کوچک یشان به ديوارها ها و فريادهاي  و نالهناليدند یها م   تنگ سينهی و دلها تنها در فضاکرد ی میو رنج سنگين
 که اندازد ی م کارل پوپر را به ياد سخنان خردمندانهی آدم،یحالتچنين . رسيدند ی نمی و بجايخوردند ی ها م سينه

 مبدل خواهند ی زمين خواهند ساخت، جهان را به جهنمی به روی بهشتکنند ی که ادعا میآنان":  گفته بودیروزگار
 ايجاد کرد و در اين جهنم، ی جهنم سوزان هولناکی را وعده داده بود، ولیحزب دموکراتيک خلق چنين بهشت".کرد

ا شعار خويش ساخته بود،  و سعادت آنان ری سوختند و رنج ديدند که بهروزیبيشتر از همه، آن گروه عظيم
  .نادارترين و بينواترين مردم کشور

 حقوق ی حقوق بشر و ميثاق جهانی تسجيل شده در اعالميه جهانی حزب دموکراتيک خلق، با زير پانهادن اصلها 
 مستبد و ضد حقوق بشر، در برابر مردم کشور و جهانيان آشکار ی خودش را به حيث سازمانی سيمای و سياسیمدن

 .ساخت
 و حيوانات روستائيان، ويران ی کشاورزیها  نابود ساختن فرآورده،ی گروهیبمباران بيدريغ روستاها، کشتارها

در .  رفتتوانند ی بسيار سنگدالنه حزب دموکراتيک خلق بشمار میها ها، باغها و تا کستانها، از کارنامه کردن قلعه
در فرهنگ حزب دموکراتيک .  نداشتی، هيچگونه ارزش آدميانی حزب، آدميان و زندگیرواي  فرمانۀسراسر دور

 که حزب، نه تنها کشور را رسيد یبه نظر م. شد ی سراغ نمی و دلسوزی چون ترحم، نرمدلیهاي خلق، انگار مقوله
گان خود ميديد و با آنان همان    کشور را نيز به چشم کنيزان و بردهانملک مطلق خويش به شمار ميآورد، بلکه، مردم

گذشته از اين، همين   .گانشان داشتند   ميانه با کنيزان و بردهیها  که شاهان خودکامه سدهکرد ی را میردبرخو
 دور یها  حزب دموکراتيک خلق بود که ميليونها تن از مردم کشور را، درسرزمينی و خشونتهاهايستمگريها، سنگدل

 و یگ  در چنين مدت کوتاه، به منظور نجات زنده چنين گسترده و عظيم، یمهاجرت. و نزديک، آواره و دربدر ساخت
  ) ١٣٧۴سرطان ـ ـ جوزا» وفا«اخبار ( ». باشدشتهآرمان، شايد در تاريخ جهان نظير ندا
 همه  ی، اجتماعیهای  عدالتیبکاستيها و با وجودداودخانجمهوری  ميکه در رژبا توجه به مطالب باال يادآورميشوم 

 شان مورد تيثيناموس وح. عزت وشرف شان از تعرض مصئون بود.رداربودند برخوی ومالی جانتيمردم از امن
 هروقت شب یخواستي اگر م. در امان بودمردم ی شخصی هاتيخانه وملک. گرفتيتجاوززورمندان قرار نم

  نبود کهی کس،ی هرات وقندهار وجالل آباد مسافرت کناي وشريف از پول تا مزاری با پشتاره ای به تنهائیتوانستيم
 چي مردم اگر ه؟خالصهیروي آنسوما ي ونسوي تنها به اچرا اي یکني که چه باخود حمل مبپرسد و رديراهت را بگ
 با ني ثور مردم ایبا کودتا.  کشوراستکي دولت در  ارمغانني وبا ارزش ترني مهمترتي داشتند وامنتينداشتند، امن
  . خود را از دست دادندتي امنیعني ی نعمت زندگنيارزش تر
 باور کن برادر که ی ولد،يبرخوردار بودجانی  تياز امن  خلق چقدرکي حزب دموکراتمي رژۀ شما در دوردانمي من نم

 حکومت داودخان ۀدورساعت  ١۴ حزب تان،  به اندازه تي حاکمهي درسای سال زندگدهمن در تمام مدت چهار 
 هر ی نام نهاد انقالبی خود در شوراتي عضوۀ دور دری را که حتکيمن چه کنم القاب اکادم. نکرده ام تياحساس امن

 منامه گرفته ا کس  که از کدام گرفتمي قرار می مورد باز پرسی خادبيسواد پسرکي علوم  از طرف یدر اکادمهفته 
 دي جوابت را بما نشان بدهی دوستان تان درخارج چه بوده است؟ کاپیجواب شما برا  چه نوشته است؟يمودر نامه برا

 اول ديرسي مردم کابل می برا از کشور  خارجاي که از داخل وای که هرنامه نددانستي مهمه که یدرحال .رهيوغ رهيوغ
 گرفتي قرار مهي وبعد بدسترس مرسل الشدي می خانه باز وخوانده وفوتو کاپپوستهاز طرف ماموران خاد در خود 

 شما ايآ .بودمی  که دست از پا خطاکرده شدي داده م قراری هرشهروندی برای اهي دوسیمبنا  نامه ها بعدًادهمانيوشا
 د؟يروبروشده ادلهره ای  وترس وی حرمتی بني داودخان با چنتي ظاهرشاه  تا عهد جمهورۀدر تمام عمر خود ازدور

  . که هرگزنهکنمي مفکر
ران بعد از او اين است که امتياز داودخان برتمام رهب: اگر از آنچه در باال گفته آمدم يک جمع بندی کنم ميتوانم بگويم

او يک . داودخان وابسته به هيچ کشور بيگانه ای نبود و از هيچ کشور بيگانه در سرنوشت افغانستان دستور نميگرفت
او بودکه با شهامت افغانی و . شخصيت ملی ووطن پرست بود وهيچکس براو اتهام وطن فروشی کرده نميتواند

ملی افغانستان مردانه دفاع کرد و خود وخانوادۀ خود را در راه سربلندی پشتولی در برابر بريژنف از حاکميت 
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اما . افغانستان بدست حزب دموکراتيک خلق قربانی کرد وننگ تسليمی را به نوکران کرملبين برای خود کمائی نکرد
 چنين هيچيک ازرهبران حزب دموکراتيک خلق در برابرمقامات شوروی وامر ونهی مشاوران نظامی وسياسی آن

مگرغير از اين است که رهبران آن حزب  بخاطر چندصباح حکومت کردن در سايۀ .شهامتی از خود ابراز نکردند
سرنيزۀ قشون بيگانه توأم با زور واختناق وبزن وببند وبکش هموطنان خود، تن  به وطن فروشی دادند وقشون سرخ 

دکه هنگام حضور قشون سرخ درافغانستان رهبران حزب را برای حمايت خود به کشور فراخواندند؟ آيا مگر نميداني
از خود کوچکترين صالحيتی در روابط خارجی با کشورهای جهان نداشتند؟  اما داودخان هم هنگام صدارت خود 

حال خود بگوئيد افغانستان در دورۀ زمامداری کدام يک .چنين صالحيتی داشت وهم درهنگام رياست جمهوری خود
  ؟ تان دارای سياست ملی  واستقالل ملی بوده استاز رهبران افغانس

آخر گاهی با خود فکر کرده ايد که چرا ما از وطن خود آواره شديم ومسبب اصلی اين آوارگی کيست؟ آيا ميدانيد که 
درد بيوطنی وبيکجائی چقدر سخت وطاقت فرساست؟ رنج وتوهينی را که من واعضای فاميلم در مدت آوارگی 

 از دست پوليس وغيره گرسنه گان ودرندگان روسی کشيده ايم، از صدبار مردن وزنده شدن سخت درروسيه فدراتيف
اما از شما می پرسم . تا باالخره من سر از سويدن وشما سرازلندن کشيديد وهردونفسی براحت کشيديم. تربوده است

 چه ارزشی داريم؟ -طن مهيا است با وجوديکه امکانات زندگی  به مراتب بهتر ازو-که من وشما در اين غربت سرا
ما درجامعه ميزبان بيگانه ايم وجامعه برای ما . نگاه ميکنند) ت خورمف(همه ما را به چشم بيگانه و سوسيال بگير 

 ما در وطن خود . ،اين خانه چه زيباست ولی خانه من نيست، چون خاک وطن نيستبقول معروف. بيگانه است
نی  داشتيم که  گاه وبيگاه سری به آنها ميزديم واز ديدن واختالط با هم لذت می هريک از خود قوم واقارب ودوستا

در وطن وقتی از خانه بيرون می آمديم هرکه با ماروبرو ميشد سالمی . برديم، اما اينجا چنين امکانی ميسر نيست
اگرمعلم بوديم . دهنده بودميداد يا سالم ميداديم واحوال پرسی ميکرديم واين برخوردها برای ما لذت بخش وتسکين 

ويا مامور دلخوش بوديم که شام بخانه برميگرديم وبا سالم خانم وفرزندان استقبال ميشويم واز سالم وسالمت زن 
وفرزندخود احساس خوشی بما دست ميداد،ولی در اينجا اوًال خبری ازخويش وقوم ودوستان نيست وحتی اوالدهای 

رو آوردن به نوشتن وکتاب خواندن همه ازاين کمبودها سرچشمه .  ديده نميتوانيمخود را نيز بيش از يکبار در هفته
اکنون شما بگوئيد که . ميگيرد که ما چيزی را ازدست داده ايم که هرچه بخوانيم وبنويسيم  جای آنراپر کرده نميتواند
ران محروم هستيم، يا آن اين حالت خوبست که خانه ونان داريم، مگر روح آرام نداريم  وازمحبت وطن  ووطندا

روزگاری که اگر بشکم سير نبوديم ، اما وطن داشتيم، عزت وحرمت داشتيم وروح ما با ديدن دوستان ما آرامش 
 ؟  وتسکين می يافت
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