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 !صحت و سقم این موضوع مورد  سؤال است

 

در کتاب  گفت، پدرود حیاتاګست امسال  ۶، در «اجراا سومسوش»زنی به نام ، یک وزیر خارجۀ فقید هندوستان

 «افغانستان و پاکستان در شعله های یک جنگ مذهبی» ، تحت عنوانصفحه نگارش یافته 1۸2خاطراتش که در 

 یکی از خاطرات خود را چنین بیان می دارد.

ته شده ، که توسط هندوستان ساخن بر فراز تپۀ وزیر محمد اکبر خان وقتی برای بر افراشتن بیرق بزرگ افغانسا

کمک دولت خود با افغانستان  کابل رفتم در عین حال توافق نامۀ اعمار یک میدان هوایی مجهز را بهبه بود 

 ء کردم. امضا

 در ناوقت شب قبل از خفتن تلفونی از داکتر عبدهللا عبدهللا گرفتم که از من تقاضای یک مالقات را نمود.

بعد  ،از من به خوشرویی استقبال نموده فردا صبح بعد از بر رسی امور در سفارت به دیدن عبدهللا عبدهللا رفتم .

ارفات معمول بحث را در مورد میدان هوایی خوست آغاز و گفت این یک پروژۀ بزرگ است از مصافحه و تع

 های کوچ همه نداشته باشندگان آنوجود امنیت و ثبات  این منطقه اما در ،شما اعمار می گردددولت که به کمک 

به نفع  اند اعمار گردد و اگر این میدان در یکی از والیات شمال که مردمان آن متمدن و صلح دوست و آرام ،اند

نامبرده با لحن استهزاء آمیز و آمیخته به تمسخر افزود که اگر به عوض میدان هوایی  .منطقه و افغانستان است

و در ضمن تبصره های نامناسب و تحقیر آمیز  به هر باشندۀ خوست پنج پنج گوسفند داده شود بهتر خواهد بود

 .در مورد فرهنگ و عنعنات پشتون ها نمود

رصت فپیشنهاد نمود که  به افغانستان با قدردانی یاد نمودهاز کمک های کلتوری و فرهنگی هندوستان عبدهللا 

البان می کنند. پشتون ها با طدیگر تکلم که به سه زبان  مناطقی داده شودهای تعلیمات عالی باید بیشتر به اهالی 

و ما در مبارزه با این پشتون های و حشی  وجوه و زبان مشترک دارند و در فعالیت های دهشت افگنی شامل اند.

 قربانی زیاد می دهیم. 

 افغانستان عالوه بر دشمنان خارجی دشمنان داخلی  هم دارد.

ساخت و تأسف کردم که فردی با داشتن چنین موقف  سخنان و طرز دید عبدهللا مرا سخت متحیر، متعجب و متأثر

  بلند دولتی سیاست منطقوی، قبیلوی و قوم گرایی را با تعصب و تبعیض تعقیب نماید.

 از اردو به انگلیسی ترجمه شده. « ساوت راش اچاریه»این مضمون توسط نویسندۀ مشهور هند به نام 

 انده ام.را نخو« سوشما سواراج»من خود کتاب خاطرات خانم 
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اما برایم عجیب است که اشخاصی با پرورانیدن چنین اندیشه ها در دل و دماغ آرزوی زعامت دارند. تعصبات 

 وو تبعیضات علیه هر قومی یک مریضی ال عالج برای یک فرد عادی است چه رسد به کسانی که از پیشوایی 

دۀ راستین به وحدت ملی بوده و یگانه راه د. رهبر و زعیم ملی را باید عقینرهبریت یک ملت گز و پل می کن

سالمت و سعادت وطن را در پیوند بخشیدن رشته های ازهم گسستۀ روابط بین االقوام سراغ نموده در این مسیر 

صادقانه و با مسؤولیت خدمت با جمعیتی از خبرگان هم اندیش خود برای احیای وحدت و هم بستگی ملی عمالً 

با کالم ملیح و با حالوت اگر در نیت شیطنت و منافقت دوری ها، جدایی ها و نفاق باشد  دنمی توان. کسی نماید

 این خود فریبی بوده و رسوایی و بدنامی در قبال دارد. ندادهعوام را فریب 

موفقیت تو در کسب اعتماد و اعتبار این ملت  باید بدانی که اگر آرزوی ریاست جمهوری ترا در دل است

   ست.کثیراالقوام ا
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