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 ! در رابطہ با نبشتۀ سفر بری دیروز و بی سفری امروز

 : نوشتۀ خویش را با این بیت آغاز می کنم

 شــد آدمـی امـیـدوار بـا خـیــر کساناب

 مارا بہ خیر تو امید نیست شر مرسان

بلی اگر خیر جناب شرق بہ مردم نمی رسد کہ ھر گز تا بہ اکنون نرسیده، شر بر پا ننمایند، آخر تا کی و تا چہ زمان جناب 

 .شرق این ھمہ ضد و نقیض می نویسند

ری تالش نموده اند کہ از شخص چہ در کتاب ھای خاطرات خویش و چہ در این نوشتہ با خود بزرگ بینی و عدم واقعیت نگ

خود چھره ای یک سیاستمدار توانا و وطن دوست را باز تاب دھند در حالیکہ کارنامہ ھای سیاسی جناب شرق حکایت از عدم 

 .و عدم صداقت ھا دارد توانایی ھا،  نا کامایی ھا

یہ و دسیسہ ساختن ھا باید اذعان و لیکن صادقانہ بہ توانایی ھا و مھارت ھای جناب شرق در عقده خالی کردن ھا، دوس

 .اعتراف نمود و اینکہ اعمال ایشان باعث گردید تا ده ھا شخصیت کاردان کشور را در آن دوره ترک نمایند

؛  از جانبی از آمادگی مردم ذکر می کنند و از طرفی از عدم توانایی !از دیدگاه امروزی آن سفر بری یک سفر بری ناکام بود

 ۀ نظامی و چہ در ھماھنگ ساختن و جذب افغان ھا یاد آوری می نمایند،  از یک طرف از احساسات مردمدولت چہ در عرص

در حمایت از برادران پشتون و بلوچ می نویسند و از جانبی دیگر از مال عثمان و شکم ھای گرسنہ ای پسرھای افغان یاد 

 ! آوری می نمایند

اشند پس روی چہ ملحوظاتی در زیر سایۀ شخصیت زنده نام محمد داود اگر جناب ایشان یک شخصیت سیاسی مستقل می ب

دیگر  خویشتن را مخفی می نمایند؛  آخر چرا ھمواره تالش می نمایند کہ از شخصیت زنده نام محمد داود تصویر و تصوری

پرکار، راست کار،  ایت،در اذھان خلق کنند  در حالیکہ زنده نام محمد داود یک انسان  و یک سیاستمدار با درایت، با کف

 .مھربان، خون سرد، دوراندیش، وطن دوست و بسیار جوانمرد بود

روزی در مقابل روانشاد   در دورۀ ریاست جمھوری، رئیس جمھور داود تنھا در مقابل دو شخصیت از عصبانیت کار گرفت؛

تا جاییکہ  ان بود، در مورد جناب شرقو با تمام ھمکاران مھرب .داکتر رحیم نوین  و شخص دیگریکہ اسم شان محفوظ است

و اینکہ بہ . اطالع دارم بی اعتمادی باالی ایشان و بی کفایتی ایشان در کارھا باعث شد تا دست شان را از کار کوتاه کند

صفت سفیر بہ جاپان تعیین گردیدند صرف جوانمردیی سردار شھید بود در حق ایشان و اینکہ در کتاب خاطرات تذکر می 

بی اساس است چہ چنان مقامی برای وی در ’ کہ رئیس جمھور برای ایشان وظیفۀ دیگر در کابل در نظر داشت، کامالدھند 

 .کابل در نظر گرفتہ نشده بود

جناب شرق تالش می نمایند کہ شخص خویش را با زنده نام سید عبدااللہ معاون رئیس جمھور وقت مقایسہ کنند، می دانید کہ 

معاون رئیس جمھور مقرر شد؛  آن شخصیت بہ خاطر اینکہ وزارت مالیہ در دوران جمھوریت یکی از وی  روی چہ انگیزه

موفق ترین وزارت ھا بود و رئیس جمھور از خدمات مامورین آن بسیار راضی بود و از جانبی رئیس جمھور محمد داود در 

 .ا بہ صفت معاون رئیس جمھور برگزیدپاک نفسی و از خودگذری شخص سید عبدااللہ شک و تردیدی نداشت، و وی ر
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از کارنامہ ھای وزارت مالیہ در آن دوره، می توان از باز پرداخت قروض اتحاد شوروی وقت، جلب کمک ھا و قرضہ ھای 

زیاد کہ حتی در آن زمان بعضی ادارات افغانستان قدرت جذب آن را نداشتند، حل و فصل آبرومندانۀ قضیۀ گمرگ اسالم قلعہ 

در این مورد خونسردی رئیس جمھور قابل تحسین بود زیراکہ دولت ایران جھت ایجاد فشار دست بہ مانور ھای ) ن با ایرا

، ترتیب بودجہ ایکہ بر عواید داخلی استوار بود و (نظامی زد و دو فرقۀ ایرانی در نزدیک سرحدات افغانستان جا بہ جا گردید

روزمرۀ اسعاری دولت را تکافو می نمود و ده  دالر عاید داشت کہ مصارف شرکت ھوایی آریانا روزانہ بیش از ھشتاد ھزار

 . ھا مورد دیگر، تذکر بہ عمل آورد

در بارۀ دوره ھای بعدی کارنامہ ھای جناب شرق اطالع ندارم ولی این قدر می دانم کہ جناب شرق بار دیگر بہ علت عدم 

 ! ار گردیدندبرکن توانایی بعد از ھشت و یا نہ ماه از وظیفۀ صدارت

حال بر می گردیم بہ قضیۀ پشتون ھا و بلوچ ھای آنطرف سرحد، فرض می کنیم کہ افغانستان از توانمندی نظامی باال بھره 

مند می بود آیا صدراعظم محمد داود اقدام بہ مداخلہ  و یا حملۀ نظامی می نمود، و آیا افغانستان توانایی مقابلہ با حامیان 

 ا، انگلستان و ایران را می داشت ؟پاکستان یعنی امریک

جناب شرق با این تذکرات خویش ثابت می نمایند کہ از اوضاع و تحوالت جھان بی خبر می باشند و این تذکر اوشان خاک 

چہ افغان ھا با وجود ابراز ھمنوایی و ھمبستگی با برادران پشتون و بلوچ در راستای . پاشیدن بہ چشم مردم افغانستان است

 .حقوق حقۀ آن ھا بہ ناتوانایی ھای خویش نیز التفات دارند احقاق

افغان ھا با ابراز احساسات بی شایبہ و زنده نگھداشتن داعیۀ برحق آن برادران می خواھند مشوقی برای تحرک و عمل 

آن طرف خط و ھمہ چیز وابستہ بہ اراده و تصمیم مردم ساکن . مستقالنہ ای ھم زبان ھا در آن طرف سرحد بوده باشند

مادر یعنی  تحمیلی می گردد و مردم افغانستان بہ ارادۀ آزاد آن ھا احترام گذاشتہ و از آن حمایت می کند و آغوش کشور

 .افغانستان بہ روی آن ھا ھمیشہ گشوده و باز است

ایہ ھا در تمام محترم شرق صاحب مالحظہ و توجہ نمایید کہ چہ در آن دوره و چہ حاال در مقایسہ با توانایی ھای ھمس

ادر بہ تأمین صلح و ثبات در جغرافیۀ فعلی خود نمی ق عرصہ ھا، افغانستان کشور ضعیف و ناتوان بوده و است کہ حتی

 . . .باشد،  پس چرا نباید واقعیت ھای تلخ را اظھار کرد، با شعار ھا و سخنان عوام پسندانہ ھیچ دردی و
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