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 یمفتر لیاباط و بیبر مجعوالت، اکاذ یتأمل
 

عبد  ست،یخوب ن یظاهر شاه و داؤد خان آدم ها»پور وال نوشته ام:جانب الل  نینمودند و اتهام بستند که ا ادعا
 «...داؤد خان بچه باز است هیو عدل داخله ریعبدهللا وز دینوکر است، س یالرحمن پژواک بد است، جهان

 ،یمل لیو مسا یمل یها تیموقف خود در قبال شخص حیگرام و تصر نییاذهان قار تیبمنظور رفع مغشوش جازأ،یا
ً احترم  :نگارمیم ا

 دنیدر منطقه و خاتمه بخش یقانون اساس نیتر یمترق نیکه با تدو ،یمکراسیخواهانه دهه د یدوره درخشان و آزاد در
محمد هاشم خان  ریصدر اعظم صاحب کب دیو مطلقه و په خپل سر، سرداران، از فق یبه سلسله حکومات استبداد

مردم افغانستان مساعد گشت و  یبرا یاسیتنفس س یاؤد خان، سر انجام فضاگرفته تا دوره استبداد منور سردار د
و آزاد  یشخص دیو انتقادات خود را آزادانه در جرا اتیرا مساعد ساخت، تا مردم نظر نهیزم نیمطبوعات آزاد ا

 .ابراز دارند
حکومات بر سر اقتدار وقت و  یمکراسید نهیو انتقادات خود در زم اتیهستم که نظر یدر زمره کسان زیجانب ن نیا

وجوه ممکنه ابراز دارم، چنانکه انتقادات من موجب نا  نیتر دیبه شد وندوالیملت مرحوم م دیبه شمول حکومت شه
 نیالد نیام ریم یبار ورزم،یم یخود دار نهیدر زم شانیکه از تذکر عکس العمل ا د،یگرد وندوالیمرحوم م یتیرضا

را با عالقه  نتیآتش تنیگفت که مضام میوزارت مطبوعات را به عهده داشت، برا یادار استیکه مقام ر ،یانصار
 .گذرانمیاز نظر م

از پارلمان، نظام کشور را  اعتماد یاخذ رأ انیهرات در جر لیوک«  انیرحمت» بنام  یخاطر دارم که شخص به
 .فرسوده بودمشروطه تحت زعامت اعلحضرت محمد ظاهر شاه  ینظام شاه یعنیفرسوده خواندند، 

، بعد از حدوث کودتاها در کشور، به قدر و منزلت پادشاه ،ییگرفتار آ یبتیکه به مص یآنگاه دان تیکه: قدر عاف ندیگو
 .میدبر یپ شتریبود، ب میزع نیتر مکراتیو د نیو منطقه، عادل تر یاسالم یکه نظر به تمام  زمام داران کشور ها

 ینیعدم فرستاد، پادشاه سابق اردن، هفده هزار فلسط اریخود را به د یمذهب نیو مخالف یهزاران توده ا رانیا شاه
 نهضت انیبان نیاز بزرگ تر یکیقصاب دولت، داکتر سوکارنو،  یمهاجر در کشور را قتل عام نمود، سوهارتو

را قتل  ایاندونز ستیرهبر حزب کمون«  دتیا»  انیروز صد هزار نفر از حام کیعدم انسالک را سقوط داده در 
 .عام نمود

 

 .را به دو انگشت پنهان نمود خیتار توانینم نکهیا خالصه
 :در قسمت سردار صاحب بزرگ محمد داؤد خان میآمد

سردار صاحب بزرگ، همانا دوره کار صدارت او بود، که بنام دوره استبداد منور  یاسیس یدوره کار زندگان نیبهتر
 یماورا یدر آن دوره، احقاق حقوق افغان ها یمل تیشخص کی ثیبه ح شانیآرزو و هدف ا نیمهم تر شود،یم ادی

حمد بنام ا خیاو را در تار توانیم شدند،یمؤفق م دمرام بزرگ خو نیبود که اگر در ورند،ید یو استعمار یلیخط تحم
 .نمود ادی یثان یشاه بابا

فراوان برخوردار بود  تیثیعضو ارجمند نهضت عدم انسالک، از ح ثیبه ح یسردار در ساحه جهان حکومت
ً  یودرسطح داخل  .دیبه مالحظه رس یریکشور تحرک چشم گ یو عمران یدر ساحه اقتصاد مخصوصا

 یبود، که در موازات مطامع اتحاد شورو شانیا یسرطان یسردار صاحب بزرگ، همانا کودتا یاسیخبط س نیبزرگتر
 همین قیرف ثیسردار به ح یو خاندان یاز وجاهت مل شانیصورت گرفت که ا نیو مزدوران کرمل یادیو به کمک ا

 .استفاده سوء نمودند نانهیئراه، خا
 یاز تالش فاصله گرفتن حکومت محمد موس ،یاز هراس بزرگ دولت اتحاد شورو یامر ناش تیکودتا در واقع نیا

 .به مسکو بود دیمز یاز وابستگ ،یاسیو نبوغ س تیصاحب درا قیشف
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به عمل آورده بود،  یهنگفت یگذار هیدر آن سرما یمتماد نایهمجوارش که در طول سال خواست کشور ینم مسکو
 .از دست بدهد

 یقمسکو تل یبرا یبه منزله خود کش ق،یشف یموس یهدف و عمل حکومت افغانستان تحت رهبر نیا قیتوف انجام
 .شدیم

امر  تیاما در واقع شد،یکشور و ملت افغان شمرده نم یعامل تباه گانهی «دیسد» یاگر به قول شاغل یسرطان یکودتا
اعمار  نیکرمل یادیا میمستق یکودتا یرا برا یکودتا، پل نی رایز شود،یعامل آن شمرده م نیو مؤثر تر نیبزرگتر

 .داشتند میسهم بزرگ و مستق یسرطان یکودتا تینمود که خود در مؤفق
مابعد  یبزرگ مل بینه تنها نقطه حدوث، مصا رفتیور صورت پذکش ینظام مشروع و قانون کی هیکودتا که عل نیا

 .گرددیم یخانواده او منته بینج یابلکه به کشتار سردار صاحب بزرگ و تمام اعض شودیشمرده م
 یاسیملحوظات س یصرف رو کهیآنان شد،یکشته م دیبود و نبا یبزرگ مل تیشخص کیداؤد خان در مجموع  سردار

ر تفاوت به نظ یب بشینج لیفام یادر قسمت شهادت سردار و اعض قتیدر حق ندینمایدفاع م یسرطان یاز کودتا
 .رسندیم
 دیزوریکرملن، مبادرت م یادیبه اشتراک ا مونینا م یاز سردار، به همچو کودتا ریبه غ یگریاگر شخص د قنمیمت

 .فرستادیامروز به او لعنت م د،یترد نیهوا خواهان و سردار پرستان بدون کوچکتر
جانب برخالف برادر مرحومم که طرفدار شاه مرحوم بود، از دوستداران، سردار صاحب داؤد خان بودم، چنانکه  نیا

باب مکاتبه باز نمودم که نامه سردار صاحب داؤد  شانیبا ا ،«سیو »دیپسر سردار شه قیهمچو احساس از طر یرو
 .ان مانده و نزدم موجود استجانب تا هنوز از گزند روزگار در ام نیا یخان عنوان

 یگنن یبود و با افتخار مرگ را ب یگرانقدر و صاحب غروربزرگ مل تیشخص کیتا هنوز معتقدم که سردار  من
 .داد حیترج« چپ » حسن  یکرملن و رفقا یادیبه ا یمیتسل
خواهم نوشت،  یلبمطا نده،یاش در آ یاسیس یمورد شناخت من در مورد استاد پژواک و اشتباهات و پندار ها در

از  یکیاستاد پژواک  کند،یم یندگینما یمفتر یشینوشته ام که استاد پژواک ادم بد است، از کژ اند نجانبیا نکهیا
 .بزرگ و وطنپرست معاصر کشور است یها تیشخص

 ،یتیدرخشان ادب زبان اکثر یاز چهره ها یکی ثیرا به ح ینوکر است، من جهان ،یجهان یهرگز نگفته ام که بار من
 یخدمت نیموصوف در دوره وزارت اطالعات و کلتور مصدر کوچکتر نکهیا شناسم،یوطن خود م یمل میتی یول

 .دخود را ابراز داشتن یگ چارهیو ب یل ناتوانیدال یخود بر آن معترف اند، و در مجلس شانیاست که ا ینشدند، مطلب
 یجان فدا انیکه از حام یخان کنر رزمانیپسر جنرال صاحب م ،یزمانسال قبل مرحوم محمد هاشم  ستیب مدت

 به افتخار یکنر بود، دعوت تیحسن خان حسن از مفاخر وال دیامان هللا و مانند س یغاز یعنی نیستاره مشرق زم
ه نمودم، ک یجهان یرا برا یخطاب استاد شنهادیجانب در آن مجلس پ نیداده بودند، که ا بیترت یجهان یبار یشاغل

 .دیاستقبال گرد کیمجلس مذکور با لب یاز طرف ادبأ و شعرا
دهمزنگ محبوس  لیدر باست یمتماد انیامان هللا، سال یکه به گناه ارادت به غاز یتذکر است که خانواده زمان قابل

شدند، استاد داکتر  هرات مفرور تیاز زندان در دوره استبداد منور دوره صدارت داؤد خان به وال ییبود، بعد از رها
که  رایخان ما لیصاحب محمد اسمع یوال فانهیو شر بانهیهستند از بر خورد و وضع نج یکه خود محقق بزرگ یزمان

 .کنندیم ادی یکیسطور بود به ن نیا سندهیبرادر خوانده پدر نو
 «.عبدهللا بچه باز بود دیس» جانب نوشته است که  نیبستند که ا اتهام

دوره صدارت منور سردار صاحب را از دوران وزارت «  هیداخله و عدل» دو سره  ریعبدهللا شداد وز دیجانب س نیا
 .ندارم یکاره بود اطالع یچ موصوف قبالً  نکهیا شناسم،یاو م

 ریمد هکیعبدهللا، زمان دینوشت که س تیسا بیو نیبود که در انیهاشم لیخل دیداکتر س ،یسر تاج مبارزان مل نیا
 دیور، سخانواده متعلم مذک اتیشکا جهینمود و در نت یاز شاگردان مکتب مذکور تجاوز جنس یکیبود بر  هیبیحب سهیل

 .دیردگ زیمحبوس ن یو چند دهیبرطرف گرد ه،یبیحب سهیل تیریمد فهیخان از وظ میعبدهللا از طرف سردار محمد نع
س آن نوشته را به ادر تیسا بیو نیمحترم ا انیمتصد دوارمیدرج است، ام تیسا بیو نیدر انینوشته استاد هاشم نیا

 .دیبه عمل آ یریافترا جلوگ شهیاز پ ندهیارسال دارند، تا در آ یمفتر
 .است قتیطرفدار حق و حق خداوند

  عرض مراتب حرمت با
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