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  2017/ 12/8                                                                                           نصيبه اکرم حيدری

 

  احمدشاه راستا   بامصاحبه محترم دکتور محمد حسن شرق
  

ذشته را با ھرچه ممکن نخواھد بود که انسان بتواند بدون پيوند با گذشتۀ خود زندگی کند و يا اينکه گ
گذشته ملت افغان درسی .  روشنايی ھا و تاريکی ھايش، با خوشی ھا و فاجعه ھايش بدست باد فراموشی بسپارد

  .است از تاريخ برای نسل ھای آينده و اين فصل تاريخ را نشايد با کينه توزی ھا آلود

ده و حقايق رويداد ھا ايجاد نخواھد بيان حقيقت به آب شفافی ميماند که نه تنھا که مرزی بين نسل ھای آين
کرد، بلکه رويداد ھا را ھمراه با تمامی ارزش ھايش و با ھمه کمبود ھايش درج تاريخ ميکند و ترازوی قضاوت را 

  .از ديگران نمی ستاند

صدای طبل کج انديشان و رھزنان حقيقت بلند است که نوشته ھای من تنھا در يک ميسر در چرخش است ، 
خوب ميدانند که کاوش من بنايش جواب به ھمين دھل زدن ھای بی موزون و دور از حقيقت ھمين جمع بود با اينکه 

که ُمھر سکوتم را شکست و مرا به نوشتن حقايق واداشت و من ھر يافتۀ اين کاوشم را درين ره درج تاريخ خواھم 
ا را صادقانه درج تاريخ نمايند و صدای رھزنان نمود، تا محققين تاريخ بتوانند در روشنايی اين اسناد دقيق رويداد ھ

  .ديگر اثری بر قافلۀ حقايق بجا نتواند گذاشت

من از کارنامه ھای رھبری مينويسم که آرزويش صرف يک بنياد داشت که آن عشق به وطن و ھموطن 
عه شجاعانه شھيد محمد داود با اين عشق در سير تحول و ترقی وطن و از بين بردن فقر از جام! بلی.  بود

ولی ھمانگونه که ميگويند سير از .  مبارزه نمود و نشانه ھای اين مبارزه وی در وطن حتی تا امروز کم نظير اند
دل گرسنه نميآيد، شايد که اين سيران از گرسنگی ديگران غافل بودند، و نتوانستند ره آورد ھای اين رھبر را با 

کجا م6کی را آرزو اين بود که .   ت شان نگذاشت حقايق را بنگرندديدۀ ارزش بنگرند و يا ھم اينکه چشم حقار
  .دھقانش بر مسند عزت تکيه دھد و ديگر در خدمت بادار نه ايستد

جمع دوم عقده مندان اند که چشم واقعيت شان برای ھميش نابينا خواھد ماند و اين جمع ديگر انگشت شمارند 
  . است حتمی نکه بدانند که جائيکه تفرقه است، سقوط امریبی آ.  و در تEش اند تفرقه ايجاد نمايند

از ياد نميشود برد که طوفانی برای سرنگون کردن آن بيچاره مادر وطن به پا خاسته بود و بنای ھيچ 
سدی نميتوانست جلو آن طوفان را بگيرد جز توانمندی اقتصادی و بيداری نسل جوان کشور در زير چتر يک 

 و شھيد محمد داود با سر و مال و جان و ھمسر و فرزند در برابر اين طوفان ايستاد و اين .هافغانستان غير وابست
  .قربانی را متحمل گرديد، ولی ما قدر اين رھبر ندانستيم

  

مصاحبۀ تلويزيونی محترم دکتور محمد حسن شرق بخش بزرگی ازين صفحۀ تاريخ است که من آنرا از 
 خوانندگان پورتال افغان جرمن آنEين تقديم ميدارم تا بدينوسيله در اختيار صوت با قلم بر صفحه ريختم و خدمت

  .محقيقن تاريخ قرار گيرد

 

 :مصاحبه متن 

دکتور محمد حسن  اينک يکی از شخصيت ھای بزرگ و کليدی نخستين کودتای رياست جمھوری، جناب: راستا
 .شرق را خوشبختانه با خود داريم

ش ھستيم که شما را با خود داريم و سپاس ميکنيم از اينکه شما لطف کرديد و داکتر صاحب شرق گرامی، خو 
 چھل و چھارمين با وجود ھمۀ مشالفت ھای زندگی، دعوت ما را پذيرفتيد و امروز يک صحبت تاريخی ای به مناسبت

 .سالروز تأسيس نخستين جمھوری در افغانستان با شما داريم
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 سال خزان و زمستان و 93 داشته باشيد که کسی که با شما صحبت ميکند   تشکر از محبت شما، اما بياد:شرق
و چيزی ھم . بسياری چيز ھا را حافظه ام ھمراھم نسيت و کمکم نميکند.  بھار و تموز زندگی را پشت سر گذشتانده
گويم، اما آنچه که شايد نتوانم چيزھای را که شما از من ميخواھيد، نتوانم ب. سن من رفته رفته فراموشی من زياد شده

اين نظام به تحت رھبری محمد داود شھيد به نيت پاکی که چگونه مردم افغانستان فرد فردش سرنوشت .  واقعيت دارد
 زعامت خود حق تعيين خود را خودش تعين کند و ھر کسی بتواند و ھر شخصی در داخل افغانستان بتواند که در تعيين

مذھبی، نه آئينی، نه شمالی و نه جنوبی فقط يک ملت واحد باشد بنام افغان و  نه. کردن داشته باشد شدن و حق تعيين
برای ھمين مقصد نظام جمھوری بوجود آمد تا ھر فرد ملت افغانستان خود را فکر کند که حکومت از اوست . مسلمان

ف که اين آرزوھای ما با کمال تأس. کسی نگويد که بچۀ احمد يا بچۀ محمود.  و زعامت از اوست و مملکت از اوست
 .ھمه بجايی خود نرسيد

به اين مناسبت به روح پاک مرحوم محمد داود شھيد که بانی و مًوسس و بنيانگذار اين مفکوره در افغانستان 
راه از دست دادند دعای مغفرت ميکنم و  بود دعا تقديم ميکنم و به رفقای ھمسنگرش که جانھای شرين خود را در اين

کسانی را که زنده اند، چند تن شان مانده که ميخواھم نام شانرا .  زنده اند سEم و درود خود را ميفرستمبه اونھای که 
مجيد، عبدالحميد محتاط و يکی از دوستان بسيار شرين، محبوب و  دوست عزيز من پادشاه گل وفادار، ضياء.  بگيرم

که سھم داشت و امروز ھم در دفاع از جمھوريت جمھوريت نه تنھا  دوست داشتنی ما خان آقا سعيد که در تاسيس
 .بيچاره شب و روز جان ميکند، درود تقديم کنم

از بازماندگان مرحوم محمد داود به کمال تأسف کسی را که من ميشناسم نيست، تنھا يک نواسۀ ايشانرا ميشناسم 
 .که داود نام دارد

 ؟  داود محمود غازی:راستا

که نواسه اش است، برعEوه از طفوليت تا که کEن شد، او ھمرای محمد داود نه تنھا  وی   و واقعآ که:شرق
. بود و روزيکه اعضای خانوادۀ شان به شھادت رسيد او نيز در صحنه بود و چند زخمی ھم برداشته و زنده مانده

 برای مردم خود مصدر امروز به اونھا ھم سEم و احترام خود را خدمت شان تقديم ميکنم و اميدوار ھستم که او بتواند
 .خدمتی در افغانستان شود

باز ھم اگر موجز ھمين . شما که يکی از طراحان دست اول بوديد.  باز ھم ميآئيم سر مسئلۀ کودتا:  روستا
 انگيزۀ اين کودتاه را که چگونه برای شما پيدا شد؟ چه وقت پيدا شد؟ اگر ھمين را قصه کنيد و کدام زمان؟

يکنم که من چندين بار اينرا در مصاحبه ھای خود گفته ام، باز ھم بھتر است که يک   اگر چه فکر م:شرق
 وقتی من محمد داود را شناختم، از چيزھائيکه او ميگفت بسيار چيز 1330مرتبۀ ديگر اينرا تکرار کنم که من به سال 
ان در افغانستان بيايد؟ چطور  ساله در افغانستان بيايد؟ چطور نھضت نسو5ھا بود که يکی اينکه چطور پEن ھای 

سياست بيطرفی افغانستان را بايد تمويل کرد؟ و يکی ديگر اينکه چطور ما راھی را پيدا کنيم که قدرت از خاندان ما به 
ملت انتقال کند؟ يعنی شاھی مشروطه باشد و مردم حزب داشته باشند و خود شان حکومت بسازند و حکومت بياورند؟   

 پيشنھاد يک اعليحضرت  سالۀ اول و دوم به پايان رسيد و محمد داود به حضور5پEن  قتی کهو بروی ھمين اساس

نمود که حاX وقت و زمان آن رسيده که ما بجای پEن ھای اقتصادی راه يک تحول اجتماعی را ھم در افغانستان 
 او پيشنھاد کرده بود، حاX کسانیرا که  آنچه و.  نمايند تعيين بياوريم تا مردم خود شان سرنوشت شانرا خود شان

متاسفانه ھمين در .  ھستند که در کتاب ھای چيز ھای نوشته شده و اين موضوع کشالی است که من روی آن بحث کنم
يعنی شما ميتوانستيد که .  قانون اساسی ايکه شاه ساخت، طوری آمد که تمام صEحيت ھا به سلطنت آمد و به مردم ھيچ

فلھذا، حزبی که حکومت نسازد، برای چه مبارزه .  ب صEحيت اينرا نداشت که حکومت بسازدحزب بسازيد ولی حز
چند سال اول، حدود تقريبآ ھفت، ھشت سال گذشت و محمد داود درين باره چيزی .  کند؟ يک چيزی بی معنی بود

د سری و اکراه و ھمه چيز ديموکراسی به شکل انارشيزم و خو ًتقريبا نگفت، ولی پسان ھا وقتی گپ بجايی کشيد که
که دارم، خاندان خود را طوريکه ميشناسم، اينھا از قدرت دست بردار  من تجاربی را: " شد، يکروز برايم گفت که پيدا

نيستند، فلھذا بھترين اين است که ما راھی را جستجو کنيم که اگر خدا بخواھد که بجای تعويض قدرت ما يعنی مردم 
 بفھمند و اين يگانه راه، راه جمھوريت است و جمھوريت به اين شرايطی که ما ميبينم که خود شان سرنوشت خود را

تاريخی ھم در ديگر کشور ھا نشان داده که سلطنت ھم نه  تجربۀ و ديگر اينکه. از راه حزب و حزب بازی نميشود
قی را بخود گرفته و سلطنت ھمين قوای مسلح بوده که شکل متر.  بروی رای گيری آمده و نه بروی رای گيری رفته

را به جمھوريت تبديل کرده و ھم شکل ارتجاعی را گرفته که مردمی را به سلطنت تبديل نموده که ما روی آن فکر 
 ".ميکنيم
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بيت سعدی .... اينکه بعضی کسان فکر ميکنند که من چه رولی داشتم و چه سھم؟ بايد اعتراف کنم که من
  :صاحب به يادم ميآيد که ميگويد

   در حمام روزیِگلی خوش بو

 رسيد از دست محبوبی بدستم

 بدو گفتم که مشکی يا عبيری

 که از بوی دل آويز تو مستم

 ِبگفتا من گلی ناچيز بودم

 ُوليکن مدتی با گل نشستم

 کمال ھم نشين در من اثر کرد

 و گرنه من ھمان خاکم که ھستم

 من شناختم که او منافع خاندانی خود را، منافع شخصی من به دوستی وی ھميشه افتخار کردم، به اينکه! ھان
.  يعنی او ثابت کرد که افغانستان را دوست دارد.  َخود را، ھمه چيز راقربان افغانستان ميخواست بکند و عمE کرد

وشت خود فلھذا نظام جمھوری روی اين مانده شده که تا مردم بتوانند که راه خود را خود شان پيدا کنند و خود شاه سرن
ُولی به کمال تاسف که بعد از سر نگونی رژيم جمھوری، به شما معلوم است که ديگر افغانستان حاکميت ملی ..... را

کرد و صدراعظم تعين کرد و عEوه بر آن  تعيين نداشت و کشور ھای خارجی برای ما رئيس تعين کرد و وزير
در انجا .  آنجا نوشته شده که کی ميتواند رئيس جمھور شودوقتيکه در قانون اساسی جمھوريت که شما بخوانيد، در 

مسئله قبيلوی بوجود نيايد، ھم به قانون  و برای اينکه در افغان بودن.  نوشته شده که کسی که افغان باشد و مسلمان باشد
بعت اش را مدنی و ھم به قانون اساسی تذکر رفته که افغان شخصی است که ده سال در افغانستان سکونت کند و تا

به کمال تآسف زمان روس ھا، وقتيکه جمھوريت در . ھيچ به قبيله و چيزی ديگری ارتباط ندارد يعينی.  داشته باشد
 تن معاون برايش ساخت که ھر کس آن 5 يا 4يک قبيله و  رئيس جمھور مربوط به.  افغانستان آمد شکل آن تغير کرد

ه و اين نه اساس جمھوريت افغانستان است، بلکه يک عEمۀ بدبختی و اين نظام تا امروز آمد.  مربوط به يک قوم
ًپس مسئله ھمان قوم است و مذھب است و نژاد است ، تا آنروزيکه مردم افغانستان واقعا خود شان .  افغانستان است

ه نفر ھم کند که معاون رئيس جمھور و رئيس جمھور از يک قوم باشد، اگر د خدا. خود تعين کنند زمامدار شان را
 .باشند، اما مورد قبول مردم باشند و مردم به آن رای داده باشند

  مردم ميگويند که در رژيم جمھوری تبعيض نژادی بود، مردم ميگويند که رژيم جمھوری وقتيکه آمد، :روستا
د؟ و ميگويند شما درين مورد چه ميفرمائيد؟ چه ميگوئي.  به يک رژيم شاھی جمھوری تبديل شد و يک ديکتاتوری بود

.  يکه تاز بود و ديکتاتور بود و اين و آن: يک مرد بسيار متعصب و نژاد پرست بود و اينکه ميگويند که رھبر کودتا
 در اين مورد شما چه ميگوئيد؟

  من نمی فھمم که اگر کسی يکه تاز باشد و قوم پرست، چرا او سلسلۀ قومی خود را برھم بزند؟ يعنی او :شرق
فھميد که وقتی جمھوريت آمد، فرض کنم او ھر قدريکه يکه تازی ميکرد، پايان آن مردمی بود نی؟  باز اين اينقدر نمی 

به قومش ميرسيد؟  ما وقتی به کسی ميتوانيم بگوئيم که قوم پرست بوده که سنگ تھداب چيزی را بگذارد که پشت 
قبيله و شخص بنام ھر قوم و قبيله ايکه است بدون اما کسيکه اينرا از بين ميبرد که ديگر قوم و .  سرش قومش بيايد

 آرای مردم نتواند که بيايد، آيا شما ميتوانيد به او نژاد پرست بگوئيد؟

 .به ھيچ وجه:  راستا

ديگر اينکه من به شما ميگويم که تمام مردم وی را مEمت ميکنند که چند تا بچه گگ را آورد و ديگر و :  شرق
سيد عبداللله معاون رئيس  ن رفتم به جاپان، او چطور نژاد پرست بود که تا جائيکه من ميدانمبعد از اينکه م... ديگر

 سيد وحيد عبدf، سيد بود، اينھا که گروپ مخصوص اش است، که ميگويند، نی؟.  جمھور بود، سيد بود

 .بلی: راستا

 ًود و اينھا ھيات رھبری اش بودند، ب  عبدالقدير نورستانی، نورستانی بود، غوث الدين فايق از چاريکار:شرق

در بين انيھا ھم نژادش کدام يک اينھا بود؟ اينرا به من بگوئيد؟  کداميک از اينھا پشتون بوده و از قوم و قبيل وی 
 بوده؟ ھمان صاحب مختار قوم و قبيلش کداميک بوده؟

ه چشم دشمنان شما خار است وقتيکه ميخواھند يک مملکت را خراب کنند، يکی از چيزھائيکه ب! برادر من
سر ھر نظام شما ميتوانيد ھر کار .  ملی بودن را نه غربی خوش دارد نه شرقی.  مسئلۀ وطنپرستی و ملی بودن است

را بکنيد، سر بھترين مE ميتوانيد بدترين خيانت را بکنيد، سر بھترين جوان به روی عقيده اش ميتوانيد خيانت را 
چگونه از بين برود؟ که به طبقۀ جوان .  فلھذا يک نشنلسيت بايد از بين برود.   نميوانيدبکنيد، ولی سر يک نشنليست
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اين ذھنيت را بيندازد و بدون اينکه چشم ھای خود را باز کند که ھمين جا نژاد است يا نه؟ ولی اين انديشه را بيندازد 
انيھا غلط ميگويند، يک کافر مطلق، ! نه بابابه دست مE بيندازد که .  که نژاد پرست است و ديکتاتور و خود خواه

اينکه اعلحضرت امان اله خان ھم با نھضت اش رفت، اينرا فکر نکنيد که او را ...  از دوجناح.  کمونيست، روس
دو دفعه سراش کودتاه کردند، سر اش فير کردند، به مجلس ھای .  ارتجاع زده، او را نيروی جوان اين مملکت زده

   .ھمين جوان مملکت بود که دست ارتجاع را آورد و سر افغانستان نشاند.  اشتراک نکردندامان اله خان 

عملی را که ما انجام داديم، به چشم خود ببينيد که اين عمل ما، اين . از ھمين خاطر شما خود قضاوت کنيد
ٌپيدا کنيد يا نميتوانيد؟ عمE کاری را قانون اساسی و قوانينی را که ساختيم، در بين آن شما ميتوانيد که تبعيض نژادی را 

که ما انجام داديم در مملکت خود، آيا کدام کار ما و يا پروژۀ ما را نشان بدھيد که بنام قوم بوده نه بنام منافع ملی 
اما .  چرا که چيزی پف شده و اينھا ھم پف کردند. مملکت افغانستان؟  از اين نقطۀ نظر ما از ھردو جھت ديده نداريم

اگر کدام سندی درين باره پيش شما باشد که ما درين باره نژاد پرستی کرديم و يا يک قوم را بر قوم ديگر ترجيح 
 .داديم، بفرمائيد که ما ھم برای شما بگوئيم

  يعنی ھدف شما اينست که در ترکيب حکومت و دولت شما، مسئلۀ شايستگی مطرح بوده و از ھر قوم و :راستا
 ......يستگی ھمان کرسی را داشته ھمون رانژاد ھر کسيکه شا

. شناخت مورد بحث است که کی ھمرايش سھيم ميشود اما شما ميفھميد که در يک کودتا   من نميگويم،:شرق
حاX به ھزار ھا نفر از من شايسته تر و Xيق تر بوده در افغانستان، اما ھمرای ما .  در يک حزب ھم ھمينطور است

 .سھيم نبوده

 . شکسته نفسی ميکنيد داکتر صاحب :راستا

در بين ما، ما از خود رفقای شايسته تر داشتيم، ولی متآسفانه ما به .    نی راستی را برای شما ميگويم:شرق
 .اين وقت نرسيديم ک ما بين شايسته و نا شايسته تميز کنيم، که ھمه چيز از بين رفت

ه، يک تعداد ميگوئيم، يعنی مخالفين رژيم و بخصوص يکتعداد مردم البت!   بسيار خوب داکتر صاحب:راستا
مخالفين داخلی در وجود فاندمنتليست ھای مذھبی و افرازطيون و احزاب مجاھدين و اين گپ ھا، اينطور ادعا ميکنند 

به مشوره کی جی بی و جی آی او يعنی سازمان استخباراتی نظامی روسيه يا اتحاد شوروی وقت  کودتا که اين
 شما درين مورد چه ميفرمائيد؟.  ه و انجام شدهصورت گرفت

  من برای شما ميگويم که اين از آن جمله سوال ھائيست که کسی پيش مE نصرالدين رفت و گفت که مE :شرق
گفت برادر مگر کله ات خراب شده؟ .  صاحب ھمين مرکز زمين در کجاست؟ گفت ھمين جائيکه ميخ خرم گور شده

حاX ھمين سوالی که شما .  گفت اگر دوروغ ميگويم ھمين گز و ھمين ميدان!    ميخ خرت رامرکز زمين را سيل کن و
   .ميکنيد عين گپ مE نصرالدين است، زيرا که ميخ خرش در ھمان نقطه است

کدام .  اسرارش فاش شد تمام اسناد و.  دولت جماھير شوروی سقوط کرد و بجايش دولت ديگری آمد! اما قربان
کدام سطر ديده باشيد که در حکومت ما جماھير شوروی نه تنھا که اشتراک نکرده، که X اقل اطEع قبلی  جايی شما

 داشته بوده باشد؟

 تا حال مچم؟:  راستا

 تا حال کسی نشر کرده؟:  شرق

 .  تا حال بر نخورديم به چنين چيزی:راستا

مطابق و موافق بعضی از کشور ھا وقتيکه نظام جمھوری در افغانستان آمد اين نظام جمھوری :  شرق
اما پيشآمد مردم و حمايت مردم و عکس العمل . بخصوص کشور ھای غربی نبود، فلھذا، اين نظام بايد از بين ميرفت
 مردم افغانستان چيزی بود که ھمه را نا اميد کرد، اگر بياد شما باشد؟

 .بکلی بيادم است:  راستا

اگر مسئلۀ قوم ميبود، بايد .  انجا که شما ميدانيد مسئلۀ قوم نبود در آنجا  يعنی مردم استقبالی کرد و از :شرق
اما مردم افغانستان، مردم نشنليست وطنپرست است و .  پشتون ھا در اونجا نمی آمد، چراکه پادشاه شان بود در آنجا

 در اوست ، نام مردم، تمام اقوام وقتيکه فھميدند که منافغ مردم.  اينھا را خE برای ما ساخته اند.  پشت قوم نميگردند
فلھذا، جمھوريت را از بين بردن کار ساده نبود، اما ميتوانستند که . افغانستان بE استثناء از جمھوريت استقبال کردند

 .عواملی را که جمھوريت را بميان آورده بود از بين ببرند

ا ميشناخت، باقی ھمه صاحبمنصبان گمنام بود ما گروه رفقای را که داشتيم بغير از يک دو نفر که مردم انھا ر
فلھذا کوشش کردند که خEی زعامت را .  که کسی آنھا را نمی شناخت و ھر تاپه را شما ميتوانستيد بجان اين ھا بزنيد

ھمين گفته توانستم؟  از .  در افغانستان بياورند تا در خEی زعامت بتوانند ھمان سلطنت را دوباره به افغانستان بياورند
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اما .  خاطر ما را ھمينقدر تاپه زد که ما خود جراءت نميتوانستيم که برويم مسجد که مE ما را سنگسار ميکند
 خوشبختانه  که نه ديروز و نه امروز و نه فردا، من يقين کامل دارم و به ايمان مطلق به شما ميگويم که در سطح

حراف کرده باشيم، نه در روس و در امريکا کسی پيدا نخواھد وطنپرستی ما يک سطری که ما از منافع مملکت خود ان
روس ھا ھمانقدر . ًقطعا روس ھا ھيچ کمکی ھمرای ما نکردند.  از ھمين خاطر، يک گپ بالکل بی معنا است.  کرد

 .کرديم، که دگر ھا ھم کودتا بی خبر بودند که ما

من ھای جمھوريت که در داخل شما آنرا بسيار يعنی ھدف من اينست که اين تبليغات دش.    بسيار خوب:راستا
 ٌجانانه تشريح کرديد،  ولی اينطور فکر نميکنيد که اين ريشه گرفته باشد از خارج؟ مثE کشور ھای ھمسايه؟

با تمام .    خوب من برايت پيشتر ھم گفتم که متآسفانه که عناصر ملی و وطنپرست را کسی خوش ندارد:شرق
ا به روسيه داشتيم، باز ھم يک کمونست اگر پيش شان ميرفت، او را ترجيع ميداد به يک دوستی و نزديکھای که م
فرض ميکنيم که من يک مسلمان ھستم، ھر قدری که بگويم .  آنوقت اين آيديالوگ اش بود.... شخص ملی و وطنپرست

م که در اينجا ھمگی تبليغ باز ھم گمان ميکن.  تعصب ندارم، باز ھم مسلمان خود را بر يک کس ديگر ترجيع ميدھم
فرض ميکنم يک دسته عناصر مE طلب و ديگر و ديگر وقتيکه بر ضد ما خيست، به کمال تاءسف که جوان .  داشتند

. ھای وطنپرست ما و يا جوان ھای ما بنام خو شان، يعنی بنام مترقی و ديگر و ديگر، بر ضد ما شبنامه پخش ميکرد
شت و يخن بودم و جنگ ميکردم که از پاکستان ميآمد و از يکطرف اين پشت سرم از يکطرف من ھمرای اخوانی ھا م

وقتيکه من دشمن اش را ميزدم، بايد در پھلويم ايستاده  حال آنکه بايد اگر من بر ضد شان می بودم، درين.  خنجر ميزد
.   از ھردو طرف ميخوردکسی نشنليست ميباشد در مملکت خود، گفته توانستم؟  ازين خاطر است وقتيکه يک. می شد

بن برار را به عين شکل از بين .  از بين بردند ما نه تنھا در افغانستان ، بلکه سوکارنو را در اندونيزيا به عين شکل
 .بردند و داکتر مصدق را، سوانح اش را بخوانيد، به عين شکل از بين بردند و ما را ھم

و اينطور فکر .    بسيار خوب گفتيد که نيرو ھای چپ ھم از پشت شما را خنجر ميزد و رژيم شما را:راستا
نمی کنيد که نيروھای چپ اينطور ادعا ميکنند که در اواخنر نظام، يعنی در سال ھای چھارم و پنجم، رژيم يک 

به کشور ھای ھمسايه مثل ايران و قسمی که ميگويند به سمت غرب کرد و اتکا کرد .... چرخش بنيادی ای به سمت
اين سفر جناب محمد داود به کشور عربستان سعودی، ايران و پاکستان و .  پاکستان و باالخصوص عربستان سعودی

ھمچنان اينجا مسئلۀ جالب ديگر را که من خدمت شما بگويم که ھمين تلگرام سفير امريکا رابرت نيومن، در مورد 
ايندگی از جناب داود خان به دولت امريکا و درخواست نظر امريکا در رابطه به دوباره به مراجعۀ وحيد عبدf به نم

د آنجا اينطور ميگويند که محمد داود پيش .  قدرت رسيدن سردار محمد داود اسنادی است که پخش شده، شما ميفھميد
 چه ميفرمائيد؟شما درين مورد .  ميخواست که نظر امريکايی ھا را درين مورد بفھمد از کودتا

 اولين قرارداری که 1333از سال .  سر اين من يک چيز ميگويم.  سوال شما دو جنبه دارد....   من اول:شرق
 ميليون ، از ياد من رفته، فقط ھمنقدر ميفھمم که برای 3 ميليون بود يا 1.5افغانستان با شوروی کرد، نمی فھمم که 

ه در افغانستان سرک قير وجود نداشت و برای اينکه يک سيلوی مرکزی سرک ھای شھر کابل بود که قير شود، چرا ک
 بود که پخش اين مناسبات نيم و نيم کلۀ ما با شوروی که ھمين پEن را داشت، نام داود 1334به سال .  ساخته شود

ميشود که ما تاپه  سال 63سال تا حال فکر ميکنيم  آن من سر آن زياد نمی پيچم، ولی از.  خان را شھزادۀ سرخ ماندند
شما بايد برای من . ايله به ايله که آخر شما ھم يک سند را پيدا کرديد از امريکا. ميخوريم که ما از کی جی بی ھستيم

حاX ھم، سندی را که کشيديد، خانۀ تان آباد، بسيار خوش شدم .  سندی می کشيديد که برادر خودت کی جی بی ھستی
، کتابيکه )کودتاه پيجم در سقوط دولت جمھوری(ا من نوشته کردن در ھمين روز ھا از اين سند، بخاطريکه کتابی ر

 . ساله کتاب نوشته93يک پير مرد .   سالگی خEص شده92در سن 

 .جالب است! بلی:  راستا

 ....خدا ميداند کدام معضله بود.  از اولش که غلط است تا به آخرش:  شرق

 .کتاب جالبی است. ام جناب داکتر صاحبمن اين کتاب شما را خوانده :  راستا

 .خوب بھرصورت:  شرق

 دری مورد بار ديگر صحبت ميکنيم، بلی! بلی:  راستا

 است که 1350 حوت سال 21شما اگر تاريخ آنرا بخوانيد،   .  حاX که اين سند آمده، دربارۀ وحيد عبدf:شرق
ديگرش را نميدانم ولی اينقدر .   نوشته کرده که داود و نعيمدرين جا.....   حوت ھزارو 21ما به  .وحيد عبدf رفته

اطEع داشت و  نه در کودنا. ھمرايش کار نداشتهٌ می فھمم که نعيم خان در ده سال بيکاری داود خان در سياست قطعا
 بھترين کس ھا چرا که.  او مطلق نا اميد شده بود از مردم و يک نوع بدبينی پيدا کرده بود. نه در فعاليت ھای سياسی

از ھمين خاطر نفرت . را به بھترين جا ھا رسانيده بود و و قتيکه چپه گرمک شد، کسی دروازه خانه اش را تک نکرد
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خوب شد، خير ببينی، تشکر که شما .  اين نوشته کرده که داود و نعيم دو پاراگراف دارد.  عجيت و غريب پيدا کرد
 که يک سوال نو داری که من آمادگی بگيرم؟ شما گفتيد و من ممن پرسان کرده انيرا يکروز پيشتر ھم برای من گفتيد ک

   .اينرا پيدا کردم

نظر شما  اگر داود به قدرت برسد" در يک مEقاتش اينجا نوشته شده که .  اين دو مEقات دارد با سفير امريکا
 م که چرا؟تا حدی اين گفته را من تائيد ميکنم و دليلش را به شما ميگوي".  چيست؟

ما وقتيکه مرحوم داود خان که اراده کرد و محبت روا داشت و من فکر ميکنم که من نفر دوم بودم که او 
ما دو نفر بوديم و در رھبری کودتا آغای پاچاگل وفادار و ديگران در  در طرح کودتا.  جريان  کودتا را برايم گفت

ھا از يادم رفته اما ميگويم و باز شما ميتوانيد که از ان نتيجه ولی اين تاريخ .... مرحوم داود خان.  رھبری بودند
بيادم نيست که بعد از اين تصميم بود يا پيش از تصميم بود، گفت که يک چيزی بدلم گشته و من فکر .  برداری کنيد

 ميزنند و بد از چپ و راست و متوسط، ما را دُو. ميزنند]دشنام[ميکنم که اين تمام اخبار ھا و حزب ھا ما را دُو 
را ميشناسم، بين مردم کابل و جوان  اما تا جائيکه من مملکت افغانستان.  ميگويند و ما را ديکتاتور ميگويند و ديگر

ٌيک سياحت ميروم و اين تقريبا برای يک سياحتی که از  به گفت که من.  شان و مردم اطراف بسيار فرق است

و يک مفکوره و يک اميدواری عجيب .  ٌز راه قندھار و وردگ تقريبا يکماهچاريکار و باميان شروع تا ميمنه رفت و ا
 اين مملکت خدمت کند و خواب باشد، خيانت ررای من ميگفت که کسی که بتواند دو غريب برای شان پيدا شده بود و ب

توانی، صبح دو چرا که اين ملت به آن اندازه قدر شناس است که اگر يک سنگ را سر سرک اش پيدا کرده ب. ميکند
کسيکه ھمرايش رفته بود، آصف .  گفت به شھر و ده و قريه ايکه من رفتم، برايم غير قابل باور بود.  ھزار نفر ميآيند

ھمين سه نفر رفتند دور افغانستان و نه گاردی بود .  خان قوماندان ھمرايش بود و يک ناظر داشت کريم، او و خودش
 .و نه ديگر

ضيايی، معين وزارت خارجه بسيار برای داود خان اخEص داشت و او يک شاگرد  عبدالرزاق خان :دوم
ٌواقعا سيد عبدf در ده سال بيکاری داود خان فوقلعاده از .  داشت، سيد وحيد عبدf که پسان معين وزارت خارجه شد

 .داود خان حمايت ميکرد

   سيد وحيد عبدf:روستا

عبدالرزاق خان از داود خان .  ی به داود خان يک عشق عجيب و غريب داشتيعن.    بلی و ديگر نميدانم:شرق
ٌپرسان کرده بود که وقتيکه ما سفرا را می بينيم، اکثرا از ما در بارۀ شخصيت ھا پرسان ميکنند و از شما ھم پرسان 

ھيچ کار کرده نميتواند، در و ما ميگوئيم که مطابق به قانون اساسی .  ميکنند که ھمين چه کار ميکند و در خانه نشسته
از اينھا پرسان کنيد که اگر وی .  نه اينھا ديگر چيز ھا ميخواھند: داود خان گفت.  خانۀ خود افتيده و ھيچ کار نميکند

 صدراعظم ميبود، باز شما چطور ميبوديد؟ گپ مرا فھميدی؟

   بلی:راستا 

وقتی وحيد عبدf رفته، سوال اول خود را .  بدf گفتهاينرا به وحيد ع. ھمين ذھنيت اينھا را بايد بفھميم:  شرق
 ھم به ھمين اساس نموده که اگر داود خان به قدرت برسد، شما چه ميکنيد؟

 کتی امريکايی ھا:  راستا

اينکه بخانه اش . کتی سفير امريکا و شايد ھم که ده سفير ديگر را ھم ديده باشد.   کتی امريکايی ھا بلی:شرق
ميماند فقره دوم وحيد عبدf، چيزی را که گفته، .  وقت دعوت ھا ھم از اينھا پرسان ميکرد، شايد گفته باشدرفته و در 

بخاطريکه يک چيز اينجا نوشته شده که به سفير امريکا ميگويد که اگر داود . من گمان ميکنم اينرا از پيش خود گفته
 پرسان کنيد که استقEل ما را حمايت ميکنند يا نميکنند؟خان به قدرت برسد، داود خان برايم گفت که شما انھا 

 بلی، استقEلی که وجود داشته:  راستا

شما ميفھميد که استقEل حمايت کردن، از طرف يک خارجی معنی تحت الحمايگی را دارد؟ و داود :  شرق
عين .  و تو مرا به قدرت برسانخان از آن آدم ھای نبود که به قدرت نارسيده سند بدھد بيا من تحت الحمايت ميشوم 

 رقم شاه شجاع بود يا غير از اين معنی ميدھد؟

 .  ھميطور معنی ميدھد بلی:راستا

فلھذا از اين خاطر است که اگر شما خوانده باشيد که سفير امريکا نوشته ميکند که گفته ھای اين آدم :  شرق
  جا؟خودش نوشته آنرا خوانديد درين  .پيش ما قابل اعتبار نيست

 

 بلی:  راستا
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  گفته ھايش قابل اعتبار نيست و آمدن داود خان ھم امکان ندارد، زيرا که آنوقت از کودتا بحث نيست :شرق
فلھذا اين .  نسبت به رشته و روابطی که دارد.  بجايی ديگری نوشته ميکند که داود امکان ندارد که کودتا کند..... اينجا

از اين .  اينجا ھيچ نوع بحثی نبوده، درست است؟  نظر به گفتۀ خود سفير امريکادر  معلوم است که دربارۀ کودتا
 گفته توانستم؟.....خاطر، اين يک گفتۀ ايست و دليلی ندارد که از سفير امريکا اينرا

امريکا، اما در مورد  ًشما اينطور ميخواھيد بگوئيد که اصوX که مراجعۀ وحيد عبدf به سفير!   بلی:راستا
 .ًصورت بگيرد و يا دوباره به قدرت رسيدن سردار داود اصE چيزی بحث نشده نکه کودتااي

".  من گپ اين آدم را باور ندارم" خود سفير امريکا رد کرده که . اينرا خود شان رد کرده.  َ  نه اصE:شرق
ميرود، ولی بخانۀ سفير امريکا گپ اول را گفته که اگر داود خان به قدرت رسيد شما چه ميکنيد و برای دفعۀ دوم او 

که اين وقتی کشال ميشود، .  او يک کاتب را ميبيند و برای او ميگويد که اگر اين چيز ھا را شما به ما بگوئيد. نميرود
ًو من به شما ميگويم که اين قطعا گپ داود خان نيست، ولی گپ اول است که من .  او از حکومت خويش پرسان ميکند

 .به شما گفتم

  شما در مورد درخواست ھمکاری استخباراتی سردار داود خان از امريکا در مقابله با گروه ھای :ستارا
مخالف رژيم جمھوری، شما چه ميگوئيد درين مورد؟ و مEقات داود خان با ھانری کسينجر، وزير خارجۀ اياXت 

 متحده امريکا که جريانش را شما مفصل می فھميد؟

 .يک عکس من و خانمم ھمرای خانم کسينجر در کابل بودٌ  متاسفانه که من :شرق

 که داريد شما اين عکس را؟:  راستا

عکس خانم کيسنجر ھمرای خانم من و من است، اما خود .    اما برايت قصه کنم، باور نخواھد کردی:شرق
 ميدانی چرا؟.  کسينجر نيست

 .نی:  راستا

بھر صورت مردم در وطن خود عEقمند است .  ميکرديم  وقتی ترکی صاحب آمد، ما عکس ھا را قيجی :شرق
ما نميتوانيم بگوئيم که انسانھای بی عEقه ھمه آلۀ دست اجنبی .  و در ھر وطن انسانھای بی عEقه ھم وجود دارد

 ھنوز جمھوری افغانستان دو ماھه نشده.  اما خط السيری را ميگيرد که با خط السير ھمان زمان برابری ندارد. ھستند
ًبود که يکتعداد علمای افغانستان به کمال تاسف در جEل آباد جمع شدند و حکم کردند که خطبه خواندن بنام رئيس 

! خوب در آنجا خيرخواھی پيدا شده بود که مE صاحب.  خطبه بايد بنام پادشاه باشد.  جمھور گناه است، کفر است
و ! که رئيس جمھور است و اونجا که بنامش خطبه را ميخوانندوقتيکه تو اينرا ميگويی، درست است، ولی در پاکستان 

در آنجا خود مردم غالمغال ميکنند و خوشبختانه پيش از اينکه مE اين کار را بکند، بروز دوم جمھوريت بود که 
دوم ما بروز . مرحوم داود خان به من گفت که فکرت باشد، مE ھا را بخواھيد که راجع به خطبه اينھا فتوی بدھند

جمھوريت جمعيت العلمای افغانستان را ، با آن کسانی را که بودند، با آنھا گپ زديم و اونھا فتوی دادند که خطبه بنام 
 .رئيس جمھور خوانده شده ميتواند

نميخواھم که سر شما را بدرد بياورم ولی کسيکه ميخواھد جريان کودتا ھا را ببيند، ھمان کتاب ھای را که من 
ھمه در آن نوشته شده و من بصورت خلص به شما ميگويم که يک کودتا در ماه سنبله شد، در اخير ماه نوشته ام ، 

 .سنبله و يکتعداد زيادی از علمای افغانستان در بين آنھا بود

 ً  ھدف تان از علما ھمين مE ھا است، بيشتر مE ھای ديوبندی؟:راستا

.   در بين آنھا نبود، فقط ھمين مE ھا در کودتای اول شامل بودًجمعيت العلما.    بيشتر مE ھای ديوبندی:شرق
فکر شما باشد که اين مE ھا ھمرای اينھا است، مگر اينھا را شما نگريد بجز " خدا بيامرزد، مرحوم داود خان گفت که 

 که اگر برد، ميبرد و به ھمين شکل ساخته شده ٌقطعا اين کودتا.  يکی دو نفر، چرا که اينرا به شما شکل مذھبی ميدھند
 .... ما مE ھا را چيزی نگفتيم، اما اين مE ھا چه ميگفت؟."  در غير آن به شما شکل مذھبی ميدھند

در وقت مرحوم داود خان وقتی که جمھوری در افغانستان اعEن شد، يکتعداد اخوانی ھا از افغانستان فرار 
شد، فکر ميکنم در آخر ھای ماه اسد بود، به ما گفتند که علمای وقتی به ما احوال داده .  کردند و پاکستان رفتند

ٌپاکستان، خصوصا جمعيت اسEمی و يک حزب ديگر را نام بردند که علمای پاکستان فتوی دادند که حکومت 

 .و جھاد در مقابل اينھا روا است.  افغانستان، رياست جمھوری، اينھا کافر ھستند و مربوط روس

 شۀ جھاد برای اولين بار در ھمان وقت ايجاد شد؟  يعنی اندي:راستا

ھا شامل شدند، امر    علمای افغانستان امر جھاد را بر ضد ما نداده اند، اما علمای که در بين اين کودتا:شرق
تانی ما نميگوئيم که خدای نا خواسته اين ھای بر ضد ما کودتا کردند اينھا پاکس.  جھاد را به استناد علمای پاکستان دادند
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اما اعEم به استناد ھمين جھاد پاکستان بوده و بعضی اسناد ديگر ھم پيدا می شد که .  بودند، چراکه ما سندی نداريم
   .پاکستانی ھا به اين بی عEقه نبوده اند

 .....در کودتای دوم باز تعدادی مE ھای بود که

  ھمين را يک کمی وضاحت بدھيد؟اول از کی بود؟ در رھبری اش کی بود؟ اگر کودتا   ھمين:راستا

. مرستيال صاحب.... خدا بيامرزد مرحوم ميوندوال بود ھمرای دگرجنران عبدالرزاق خان و جنرال: شرق
 .ھمين ھا در رھبری اش بودند

 که اعدام شدند:  راستا

يش حکومت ًو مE ھای که بود، کEنترين مEی افغانستان مولوی سيف الرحمان بود که اصE اول او پ:  شرق
خنثی شد و در  خوب بھر صورت، اين کودتا.  در اثر پشت سر گذشتن او باز دگر ھا پيدا شدند.  مشکوک شده بود

اينھا در بين ظابط ھا کاغذ .  چند تن علمای بود.......  کودتا دوم خوشبختانه رفقای ما توانستند که کودتای دوم را ھم
 .ھا کافر ھستندپخش مينمود و اين را کتاب ميداد که اين

 !ًدر راس اينھا؟ داکتر صاحب:  راستا

پشت سرش ديگر بسيار رسوايی شد، و . آغای فيضيانی بود به نام استاد فيضيانی و اينھا دستگير شدند:  شرق
رسوايی بخاطر اين بود که از طرف پاکستان، کسانيکه در آنوقت پاکستان رفته بودند، که در اول نام و نشانی نداشتند و 

که اينھا .  پسان نام و نشان پيدا کردند، به دو دسته تقسيم شده بودند، که يک دسته کودتاه ميکردند و يک دسته اغتشاش
 سر وXيت لغمان حمله کردند، سر پنجشير و سر فيض آباد، سر خوست، سر لوگر و 1354 سرطان 25بروز اول 

 سرطان در دعوت رئيس جمھور در کمپ، اينھا سر 27، يک جای ديگر ھم بود و پEن ديگر اين بود که به شب دوم 
وقتی اينھا دستگير شدند، در تحقيقات نتيجه به جايی .  خوشبختانه که اين ھا ھم دستگير شدند.  کمپ حمله حمله کنند

 .رسيد که دست پاکستان و دست ساواک در اين ھا داخل است

 ھر دو مملکت؟:  راستا

پور آمد که وقتی پاکستان  با ايران و امريکا، اينھا بک اتحاد مشترک   بلی، درين وقت است که را:شرق
ايندو که باشند، بايد وقتيکه ما تبليغ .  فلھذا امريکايی ھا ھم درين کار شريک ھستند.  نظامی دارند و استخباراتی

   .ميکنيم، بايد نام امريکا را ھم بگيريم

ی نرسيده ايم که ما ھمرای کل دنيا جبھه بگيريم و معقول ھم مرحوم داود خان ميگفت که ما ھنوز به آن درجه ا
ما راھی .  و ما اگر نام امريکا را ھم درين داخل کنيم، ديگر ما رامطلق روس ميگويند و بچۀ روس ميشويم.  ميگفت

ن ميرود به از ھمين خاطر است که وقتی نعيم خا.  را پيدا ميکنيم که از امريکايی به طرزی خواھش کنيم که اگر بفھمد
شما در ھر  امريکا، به او ميگويد که شما به مقامات امريکايی بگوئيد که چون شما استخبارات وسيع در منطقه داريد، و

تحول ميتوانيد بفھميد، نه يک مملکت کوچک، اگر تحولی بر ضد افغانستان و برای خرابی افغانستان پيدا شد، برای ما 
 نوشته کرده، کمک استخباراتی و عنوانش را ھمکارای استخباراتی داده، ولی در بين و اين ھمکاريکه در اينجا. بگوئيد

و بعد داود خان وقتی کسينجر را می بيند و واضع برايش ميگويد که ما اين کمک دوستانۀ شما .   آن کمک استخباراتی
 دی؟ متن آنرا خوانيديد؟فھمي.  ولی اين دليل آن نيست که نقض سياست بيطرفی افغانستان باشد. را ميخواھيم

 ......من آنرا مکمل خواندم و اين ترجمۀ اجندای ايست که:  راستا

کسانيکه ميگويند که افغانستان بطرف غرب روی آورده، اين ھم مشتی است که به دھنش ميزند که داود :  شرق
يعنی چه؟ يعنی که .  ست ماخان به کيسنجر ميگويد که ما اين کمک را از خودت ميخواھيم، ولی نه اينکه نقض سيا

 گفته توانستم؟.  اگر شما از من بخواھيد که من به شما استخبارات را کنم، نمی کنم

 .بلی:  راستا

ٌضمنا طرف مقابل فھميده که ما چه .  با حفظ استقEل و حاکميت ملی خود، يک خواھش دوستانه کرده:  شرق

اونھا خود شان فھميدند ه اين کودتاه ھای که .  بايد با ما ھمکاری کنيدچرا اونھا خود شان ھم نگفتند که شما .  ميخواھيم
 .ميشوند، ما از آن خبر داريم

 خوب، گفته توانستم؟

 بلی:  راستا

ٌفلھذا، اين خواست يک خواست دوستانه است، ولی بکمال تاسف با وضعی که آغای کسينجر کردند، دو :  شرق

اما ھمرای .  من نميگويم که امريکا خبر داشت، يا نه؟ من نمی فھمم. انی بودکودتای ديگر شد که باز ھم علمای پاکست
   . مE بود، باز ھم فتوی بود30 يا 20باز ھم در بين آنھا .  کرد کودتا نامش يادم بيايد؛.... تورن جنرال



  
 

 

  9تر 9  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ز يادم ٌدر کودتای پنجم که من سرش کتاب نوشته کردم؛ اين در يکی از اسناد سفارت امريکا که فعE ا
آنرا خواندم که در يکی از اسناد ھای سفارت  يقينی که من آنرا در کجا خواندم، ولی.  مرا ببخشی.. پيری.....رفته

به نظر ما . ھفت ثور اطEع نداشتيم، اما ساواک اطEع داشت کودتا امريکا در کابل در کدام جايی نشر شده که ما از
 .کرد نا جوانی باز ھم.  ا ھم اطEع داشتهوقتی ساواک اطEع داشته، انديوال ديگر م

 مقصد تان از انديوال ديگر؟:  راستا

 .فھميدی؟  از دوست يک اشاره و از ما بسر دويدن.  ھمين کسانيکه ھمرای اينھا بوده:  شرق

ه يعنی می شد که اگر اينھا پيشکی برای ما اطEع ميداد ک.  شد کودتا باز ھم برای ما اطEع نداد که تا ھمان
ھفت ثور سرخ بود و يا سياه بود؟  کودتا باز قصۀ امين را که شما ميخواھيد که.  نمی شد اينطور يک گپ است، کودتا

 .باز آنرا در کتاب بخوانيد

يکبار ديگر من به شما عرض کنم که وقتيکه من دربارۀ داود خان بحث ميکنم، تصور نشود که من خدای 
که من  نکنيد ر گپ ميزنم، و وقتی دربارۀ پيرو ھای وفادارش ميگويم، شما فکرناخواسته، نغوذباf، از يک پيغمب

    .دربارۀ فرشته ھا گپ ميزنم

دارای سھو .  داود خان يک انسان بود دارای تمام خواص و خواھشاتی که يک انسان ديگر دارد! نی برادر
ٌميکرد، واقعا که ديکته ميکرد و از تمام کار ھا ھمينکه ميگويند که وی ديکتاتور بود و ديکته .  بود، دارای خطا بود

تثنايی و فردی، سم، بصورت مقايسوی اش، نه بصورت ابررسی ميکرد، اما ھميشه وقتی روی شخصيت ھا بحث ميکني
ً سال پيش از او، من به جرات ميتوانم 500وقتيکه داود خان را چھل و چند سال بعد از او با زمامداران مقايسه کنيم و 

  .واھد کرد و نه در گذشته تاريخ مانند وی شخصيتی ديدهخ  سال بعد کسی جايش را پر50م که نه در بگوي

 پايان مصاحبه

 


