
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

  

 

 19تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

04/11/2017 

 نصیبه اکرم حیدری

 
 

 قسمت دوم و آخر –مصاحبه محترم محمد حسن شرق با محترم راستا  
 دیمصاحبه مشاهده نمائ نیا یویدیو دیتوانینوشته م نیا ریدر اخ

قلم تیشه نیست و تعصب در قلم عدالت را می کشد. از این حقیقت نمی شود انکار نمود که نوشته یا اثر، تبصره:  

ره آورد محور اندیشه های انسان است و این اندیشه ها اگر بنیادش در قدم اول صدق و صفا و پیشرفت و خدمت به 

ته بماند که باعث اذیت دیده های انسانی بشر نیست، چه خوب است که در سینه های آگنده از خشم و بی ثبات خف

نگردد.  در مرحلۀ دوم قلم دانش و فضیلت را نیازمند است که بی ایندو زیور توانمندی اینرا ندارد که بتواند در باب 

اخالق و اطوار فرمانروایان و مردان تاریخ حرفی بمیان آرند، چه رسد که درب نقادی بگشایند و روند تاریخی آنانرا 

انتقاد گیرند، زیرا که ایندسته قلم بدستان را آئینۀ خویش در مقابل است و دریچۀ دید آنان صرف از آن آئینۀ گرد  بباد

 آلود )خودی(، سر چشمه میگیرد و بس. 

ابوریحان بیرونی درباب صداقت قلم میگوید که گویندۀ خبر باید راستگوی باشد و هم خرد گواهی دهد که آنچه نوشته  

است و مخالف خرد نیست و وقوع ان برای عقل تصور ناپذیر نیست.است حقیقت   

قلم بدست ما مینویسد که،  رادمرد تاریخ وطن شهید محمد داود خان همرهانش را به امر روس انتخاب میکند.... به  

ه بتواند حرف این قلم بدست میتوان گفت که نقد کار هر تبر زن نیست و نقد را منطق میشاید و دانش و تحقیق میباید ک

اش را پشتوانۀ باشد و خوانندۀ آگاه بتواند با تکیه به اسناد آنرا بپذیرد و اینرا بداند که شرط عدالت و ضبط را زیر پا 

نکرده و بدگمانی و طعن را راهی در نوشته نیست.  زیرا فاصله بین جاسوس و مورخ فقط نگهداشت عدالت در 

بود. .  نقد را نقاد بکار است که معیار ها و رجال و طریق تاریخ مقامی را در جهان  نگارش است، ورنه جاسوسان

اسناد آنها را در دست داشته باشد و شهید محمد داود خان شخصیت آزادی دوست تاریخ جهان است که نه جاسوسان 

.روسی و باآلخره همه باهم نتوانستند او را به زانو آرندنه  پاکستانی، نه ایرانی، نه امریکایی و  

وینی نښان د خپلواکۍ او آزادۍ دي د ده سري         يد داود د آزادۍ نښی په خاورو نه پټیږ  

"قسمت" ، په تاریخ دده مقام د سر لوړی ديد افغان په ننګ والړ، او ساتندوی د خپل ناموس وؤ      ښه پتنګ وؤ  

از تراژیدی های بزرگ ملت ها اینست که ملتی رهبر خود رانشناسد....... یکی  

این شخصیت آزادی دوست که از حسارت و حقارت انسانها رنج میبرد، نه تنها که آزادی را برای مردم و وطن خویش 

نگید و حتی در فکر دوست میداشت،  بلکه به منظور حمایت از آزادیخواهان پشتون و بلوچ با بادار بیگانه پروران میج

 مردمانی بود که در دور دست ها تحت استعمار قرار دارند. 

یکی از همکارانم که از ترکستان شرقی میآید و از واخان است و سرزمین شانرا چین تصاحب    Mamtimin Ala 

ا در آن بخوانم.  نموده، کاغذی بدستم داد که بزبان یغورچه نوشته شده بود و من صرف توانستم نام داود خان ر    

ترجمه اش این بود که شهید محمد داود از دولت چین تقاضا نموده بود تا تعدادی از مردمان مسلمان )اویگور( را که 

 در اسارت دولت چین بودند به افغانستان اجازۀ مهاجرت بدهد، و چین این پیشهاد ایشانرا پذیرفت.
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هرگاهیکه یکی از صحنۀ مبارزه ملی در برابر دشمن ملت، این خلق و جالب است این نوشته ها بدست غمازان که 

پرچم، با صداقت کامل از آن لحظۀ حساس آگاهی میدهد، و از آنسو، با غرضی با تیشۀ تعصب موضوع شخصی ایرا 

ا که در یک مبارز ملی حوالۀ پورتال میکند که اساساً هیچ ربطی به موضوع ندارد.  همین نوع نگارش، ابن خلدون ر

عقیده داشت بررسی گذشتۀ انسانی فایده اش از دریافت حقایق درس عبرت است برای نسل های آینده و تاریخ را که 

 علم مربوط به جامعه میخواند، همین تیشه بدستان بودند که نا امیدش کردند.

همگی فاضل نشده اند.   همه از فضیلت نمیدانند و ،من به این باورم که هر که مکتب رفته و نوشت و خوان آموخته

پس او را نشاید که قلم بردارد.  من از این دسته نویسندگان بپرسم که به کدام گونه با شخصیت واالی وطن شهید محمد 

 داود خان آشنایی حاصل نموده اند که این حق را بخود میدهند که بتوانند در موردش قلم بردارند؟

یکی با تحقیق و راه دومش آمیزش است و تماس.  و من یقین دارم ایندسته شناخت را  از دو راه میتوان حاصل نمود، 

نویسندگان تبر بدست و دور از راه تحقیق که هیچگونه امیزشی هم با آن شخصیت نداشته اند نشاید که قلم را بدست 

 گیرند، زیرا که به ارزش های قلم پی نبرده اند.

اجازه ندادم که شخصیت این زمامدار صادق وطن شهید محمد داود من با شناخت خود ازین مرد تاریخ، گاهی بخود 

خان را تحلیل و روند تاریخی شانرا تفسیر نمایم، ولی تالش من این بوده که با جمع آوری اسناد و شناخت شخصی ام 

 از ایشان،  اندوخته ای به محقیقین واقعی بجا گذارم تا آنان بتوانند آنرا درج صفحۀ تاریخ نمایند.

ی همین تالش من قسمت دوم و آخر مصاحبۀ محترم دکتور شرق را با محترم راستا )تلویزیون بهار( از صوت به رو

 قلم آوردم و خدمت محقیقین تاریخ تقدیم میدارم.

 مصاحبه:

نی برادر! داود خان یک انسان بود دارای تمام خواص و خواهشاتی که یک انسان دیگر دارد.  دارای سهو بود، دارای 

ا بود.  همینکه میگویند که وی دیکتاتور بود و دیکته میکرد، واقعاٌ که دیکته میکرد و از تمام کار ها بررسی خط

میکرد، اما همیشه وقتی روی شخصیت ها بحث میکنیم، بصورت مقایسوی اش، نه بصورت اثتثنایی و فردی، وقتیکه 

سال پیش از او، من به جراًت میتوانم بگویم  500کنیم و داود خان را چهل و چند سال بعد از او با زمامداران مقایسه 

سال بعد کسی جایش را پر خواهد کرد و نه در گذشته تاریخ مانند وی شخصیتی دیده. 50که نه در   

 

 راستا:  جناب داکتر! بصورت شخصی

پرسان کنی.شرق: اگر کدام چیزی در جواب های من شک داری، اگر قناعت نکردی، به بسیار خوبی میتوانی   

 راستا:  بلی، من فقط یک چیز را میخواستم که صراحت بدهید شما.

 شرق:  خوب

راستا:  که مردم افغانستان منیحیث یک سند تاریخی بفهمند. یعنی هدف این همکاری ایکه جناب سردار محمد داود، رئیس جمهور 

ر اطالعاتی در مورد سرنگونی رژیم میآید، شما باید در افغانستان از کسینجر کرده، این بوده که از اونها خواهش کرده که اگ

 اختیار ما بگذارید. همینطور یک چیز است یا چیزی دیگر هم؟
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جا بود که ما بفهمیم که اطالع میدهند یا نمیدهند.نشرق: اما باید به شما بگویم که مهم ای  

 راستا: بلی

فهمیدی؟ شرق: بگوش آنها زدیم که یعنی ما میفهمیم که گپ در کجاست،  

 راستا:  بسیار خوب

 شرق:اما نمیخواهیم که بگوئیم.

 راستا:  به شکل بسیار دیپلوماتیک.

اندیوال .  شرق: فهمیدی؟ گفتیم که اگر شما اطالع پیدا کردید.  در حالیکه ما می فهمیدیم که پاکستان و ایران همرایش یکجا هستند

 ما هم کمکی می فهمد.

 راستا:  میفهمد، بلی.

ا نزاکتن برایش نگفتیم که خودت ......  او خودش فهمیده . اگر شما متن را بخوانید.  چرا خودش نخواسته با ما همکاری شرق: م

 کند.  او به حساب خود رسیده که اینها چه میخواهند.

ور محمد داود راستا:  بلی.  همین حاال در این رابطه یک سوال دیگر هم است، داکتر صاحب گرامی.  سفر های آخر رئیس جمه

به ایران و پاکستان و مصر و یک تعداد کشور های دیگر بعد از این حوادث.  یک تعداد مخالفین یا یک تعداد مردم میگویند که 

دولت افغانستان از روسیه روی  ،بعد از همین سفر یک چرخش بسیار قوی در سیاست حکومت جمهوری آمد و در نتیجۀ این

توجه نکرد و انچنانکه شما پیشتر گفتید که کمک الزم را هم نکردند و شوروی مجبور شد که این گشتاند بطرف غرب و غرب هم 

رژیم را سرنگون بسازد.  و سفر  های پاکستان و ایران .... در کتاب شما هم یک مقدار، در کتاب اخیر شما که در آن مورد 

این مورد گفتید، و شما اینرا چگونه ارزیابی میکنید؟ امیدوار هستم که یکدفعه دیگر مفصل صحبت کنیم.  چه چیزی شما در  

چیزی  دیگری را تولید کنید. ،شرق:  من برای شما بگویم که تصور و استنتاج کردن و بد گمانی را .... شما میتوانید از هر چیز  

 راستا: بلی

نیست که داود خان برای کسینجر  شرق:  بهترین سند همینجا بود که میگویند که به طرف غرب گشته.  از این سند قویتری

 میگوید که من از سیاست بیطرفی خود نمیگردم.

 راستا : بلی

 شرق: من گمان میکنم که اگر کسی بخواهد که بفهمد، همین بهترین.....

 راستا: همین کفایت میکند

گفته که: ما و شما دوست استیم،  شرق:  همین کفایت میکند و شما یقین داشته باشید که عین گپ را داود خان بار ها به روس ها
اما بیاد شما باشد که ما با دشمنان شما نمیتوانیم که دشمنی کنیم.   فهمیدی؟  ما دوستی ما در بین خود ما است و هیچ نوع ارتباطی 

 ندارد که سیاست بیطرفی را ما نقض کنیم.  
ده باشد و از داود خان پرسان کرده، تمام جریان را برایش وقتی به کسینجر اینرا میگوئیم، من یقین دارم که اگر سفیر شوروی آم

 گفته. چرا اونها همینقدر باور داشت که   KGB   روس در امریکا و   CIAامریکا در روس که اگر انیها نان خود را هم بخورند، 
 خبر میشوند. 

 راستا:  میشوند.
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 شرق:  بیا تا یک قصه هم برایت بکنم که ساعت ما تیر شود.

تا:  بسیار جالب است قصه های شما. بلی.راس  

شرق: در وقت استالین هر خبری که می شد، صبایش از بی بی سی میبرآمد. خوب، باالخره رفقا گفتند که دروازه ها را بسته 
     کردند و میخ و الک و ُمهر، تا که جلسه خالص نمیشود، هیچکس حق ندارد که برآید.

کرملین بلی؟راستا:  بلی، جلسۀ استالین در   

 شرق: یکدفعه کسی تشنه شد.  آب کار داشت.  حاال که استالین آب کار داشت ولی کسی اجازه ندارد که برآید نی؟

 راستا: بلی

شرق: یکی طرف دیگری سیل کردند و گفتند که ما که فیصله کردیم ولی حاال که آب کار داریم ، ما که برآمده نمیتوانیم.  درین 
شد و گفتند بیا. وقتی آمد، خانه سامان بود با گیالس آب در دستش. از او پرسیدند که چه فهمیدی؟ گفت   گفت  اثنا دروازه تک تک

اینها فیصله کردند.  فهمیدی؟ گفت که  BBC  همین حاال 

 راستا:  بلی، بسیار جالب

نها هم اگر اسرار شان به اخبار نه برآمد، شرق:  این قدرتهای بزرگ..... ما خوب فهمیدیم... ما که اسرار نداشتیم که پت بماند. ای
 میبرآید.  فلهذا ما هیچوقت سیاست پت نداشتیم.

 راستا:  یعنی سیاست شفاف

 شرق:  شفاف، و واضع که اگر پرسان میکرد، میگفتیم.  میرسیم به عربستان سعودی و ایران.

 راستا: بلی

.  ما نمیتوانیم مناسبات خود را با ایشان خراب کنیم و با تمام شرق:  عربستان سعودی یک مملکت مسلمانی و مکۀ شریف در آنجا
هزار عسکر امریکایی را خواسته بود و  50یا  40تخریباتش ما نمیتوانیم که .... کنیم.  عربستان سعودی در آنوقت به گمانم 

د باز؟برایشان معاش میداد که خودش را نگه کند. ما میرفتیم و میخواستیم که اونها ما را نگه کن  

 راستا : بلی

وزیر خارجۀ امریکا بگوئیم که ما سیاست بیطرفی خود را از دست نمیدهیم، به یک ابر قدرت، شما  شرق"  در حالیکه ما به خود
فکر کنید که یک آدم میرود که معائدۀ ضد روسیه را با عربستان سعودی امضا، میکند؟ یعنی اگر طفل هم باشد و احمق هم باشد، 

میکند؟ این کار را  

 راستا:  نی.  کدام معائده ای امضاء نشده داکتر صاحب. میگن که یک چرخش آمد در سیاست دولت.

شرق:  خو، چرخشی ... به شما بگویم که این چرخش متاسفانه  که اگر من به این کتابی که نوشته کردم، اگر یک وقت شما 
 بخوانید، من همه چیز را نوشته کردم.

مرحوم داود خان .... یا بین ما رفقا بی اتفاقی افتاد.  خصوصاً وقتیکه مرحوم داود خان به ایران رفت، بر عکس چرخش مثبت 
وقتیکه پس آمد، از شاه بسیار خوشی کرد و شاه براستی تا جائیکه توانسته بود، خود را به افغانستان وابسته نشان داده بود و 

وم داود خان را خوشش میآمد و در ضمن او شکایت کرده بود که کمونست محتاج کمک های افغانستان.  همان چیزهائیکه مرح
های در افغانستان است که همرای حزب توده برضد ما همکاری میکنند و میخواهند که نظام ما را برهم زنند.  ما خواهش میکنیم 

 که همین کمک را شما همرای ما بکنید.
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 راستا:  بلی

بسیار خوب، اگر کسی در افغانستان پیدا شود که به مسایل داخلی شما مداخله کند، ما با تمام  که دشرق:  مرحوم داود خان گفته بو
که ما برای این  دکوشش به استخبارا ت خود امر میکنیم که اینطور مردم را نگذارند که این کار را بکنند.  او خواهش کرده بو

حوم داود خان اینرا هم قبول کرده بود و گفته بود که خوب.کار یک تبادل استخبارانی روی همین موضوع داشته باشیم. مر  

 راستا:  بلی

ملیارد دالر برایت  2شرق:  وقتیکه داود خان از ایران پس آمد، نه از عربستان سعودی و اینها، شاه ایران بسیار پف کرده بود که 

مک را دید، براستی که شیفته و عالقمند شد.  اما میدهیم و داود خان هم یک آدم وطنپرست و عاشق آبادی افغانستان، وقتی این ک
 نه به اینکه بر ضد روسیه برخیزد.  اینها همه افواهات است.  اینرا فهمید که روسیه ده تا ایران را میخورد.

 راستا:  بلی یک ابر قدرت است

 
ه کمال خوشی، هر چیزیکه میگیری، شرق:  اما اینرا با روس ها هم در میان گذاشت که به ما کمک میکند و اونها گفتند که ب

 بگیر.
مرحوم داود خان وقتیکه به افغانستان آمد، برای من گفت که شاه ایران از من یک خواهش کرده که خودت ، دیگر ها نه..... 

 خوب، بعضی گپ ها گفت...، بهر  صورت.

 راستا:  بخاطر دارین کدام سال بود داکتر صاحب محترم؟

.بود 1354شرق:  ثور سال   

 راستا:  بسیار خوب

 شرق:  درست هان.  موضوع ما و شما کشال نشد؟

راستا:  گفتین... نی، جالب شده برعکس. نه تنها که کشال نشد، بلکه جالب شده.  در همین قسمت بودیم که گفتین که داود خان آمد 
 از ایران و به شما گفت که اینطور پیش برویم.  ببخشید که من بیجا پیش...

فت که خوب.... قدیر خان از رفقای کودتاه بود همرای ما. خدا بیامرزد.  آن اعتمادی را که ما سر او داشتیم، سر یک شرق:  گ
 جنرال دیگر نداشتیم.

 راستا:  قدیر خان وزیر داخلۀ شان؟

کجا بود.  استخبارات شرق: بلی، خوب یا خراب، این به مردم کار دارد که بگوید، برای ما رفیق ما بود و در کودتاه همرای ما ی
 داخلی و استخبارات خارجی را کوشش کرده بودیم که مربوط شود به وزارت داخله.

 راستا:  بلی

شرق:  گفت، من چه میکنم که از این استخبارات مصئونیت ملی و یا دیگر جا، همین استخبارات وزارت داخله و همین قدیر خان 
یرید که اینها چه میخواهند؟هم رفیق تو، میشود که همرای ایران تماس بگ  

 راستا: بلی
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شرق:   خوب، حاشیه فعالیت های ساواک را که میگویند بر ضد کمونیست ها بود، به کمال تأسف یک نکته را برایت میگوئیم که 
پرچمی ها ور اونها را از پهلویش پس کند. نه در مورد طاونها تنها کمونست های را می شناخت که رفیق های داود خان بود که چ

 گپ زد، نه خلق.  خلص دگر هایش .... سر اصل گپ خود بیآئیم.

 راستا:  نفهمیدم داکتر صاحب محترم؟ یعنی هدف تان اینست که ....

 شرق:  هدف اینها این بود که ساواکی ها میخواست که بدبختانه دور داود خان را صاف کند.

 راستا: خالی کند

 شرق:  تا که مبارزه با کمونستی...

 راستا: بلی

 شرق:  خوب، اینرا  آنوقت ما نمی فهمیدیم ، حاال به شما میگویم

 راست:  بلی  

شرق:  خوب، قدیر خان آمد و یکروز گفتیم اونها یک مستشار را به سفارت ایران مقرر کردند که همان مستشار کار استخبارانی 
 اونها را میکرد.

ده، بلی!راستا:  یعنی عضو ساواک بوده بنام مستشار آم  

شرق:  به مالقات دوم یا سوم که این مستشار را دید، قدیر خان برای من گفت که یک کسی از طرف حفیظ اله امین و ترکی آمده 
 و گفته که ما میخواهیم که با شما همکاری کنیم.

 راستا:  بلی

اد فکر نکردم.  دیگر روز آمد و گفت که شرق:  من براستی گفتم که مردم بسیار میگویند و اینرا یک چرند عادی فکر کردم و زی
 همین خود حفیظ اله امین آمد، مرا دید و گفت که در اینجا بسیار تخریبات بر ضد شما ست که رفیق های ما تخریبات میکنند

 راستا:  بلی

از رفقا و حزب. شرق:  فهمیدی دیگر ها تخریب میکنند، ما حاضر شدیم که در این مرحله ما باید از جمهوریت دفاع کنیم، نه  

 راستا:  بلی

 شرق:  فلهذا اگر اینطور شود که خودت بروی و ترکی را ببینی!

 راستا:  یعنی از قدیر خان خواهش کرده حفیظ اله امین  که ترکی را ببیند، بلی؟

ن چطور یک ای شرق:  باز او مرا گفت و من گفتم که خودت برو و با رهبر گپ بزن.  این چطور است که ما پیش ترکی برویم؟
برایش زده.  تاٌمل است؟ این که همکاری نا کرده.... خوب او که پیش رئیس دولت رفته، رئیس دولت هم تصادفی عین گپ را

ش کن که نروی.  اگر کار داشت پیشت بیاید و خدمت و همکاری را میکند، تشکر کن.گفته که قدیر خان! هو  

 راستا:  بسیار خوب
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ی ای را که خودت میگویی، اینطور است که ما این عمق استخباراتی را نمی فهمیدیم که اینطور شرق:  در آنوقت سهل انگار
تحلیل کنیم و اینطور تحلیلگر هم ما نداشتیم که ربط میدادیم که داود خان خبر دارد، من خبر دارم و قدیر.  این حفیظ اله امین 

 چطور آمده؟

 راستا:  بلی! و از این جریان خبر شده؟

نی این جریان را خبر ندارد، این چطور به این روز آمده؟ پسان ما فهمیدیم که نی یک کنکشن در بین بوده. گفتۀ مرا  شرق: 
 فهمیدی؟

 راستا:  بسیار خوب، بلی.

 شرق:  هان این کنکشن بوده.

کشن یعنی حفیظ اله راستا:  همین کنکشن را یک تشریح کنید داکتر صاحب محترم.  یعنی هدف تان از این کنکشن چه است؟ کن
 امین کتی کی بوده؟ که همین وضاحت پیدا کند.

 شرق:  نی مه که جاپان رفتم.... من حاال براین میگویم.

 راستا:  بسیار خوب

 شرق:  حفیظ اله امین، پسان ها که ما فهمیدیم، در آنوقت نمی فهمیدیم که حاال من اظهار فضل کنم که ما می فهمیدیم.

 راستا : بلی

حفیظ اله امین میخواسته که به دستگاه دولت داخل شود و خود مصئونیت پیدا کند.  فلهذا، چه میکرده..... اینها خو خلقی و شرق: 
پائین هایش که بکجا بوده، نی؟ هر فعالیتی را که پرچمی میکرد، این میرفت عکس اش  چمی حقیقت اگر کالن هایش جدا بوده، پر

و جایش را هم میگرفت و میبرد به قدیر خان میداد. را میگرفت، طومارش را هم میگرفت  

 راستا:  بلی

 شرق:  که دیشب، شب نامه پخش کرده، شب نامه را فالنی نوشته کرده و دیگر و دیگر.

 راستا: پرچمی ها؟

طه .... اما این خو .  برای اینکه اطمینان اینها بیاید...این رابه خالف شان بودند، او را هم میکرفتندشرق: و چند تا خلقی هایش ک
 در ظاهر امر است نی؟:

 راستا: بلی

 شرق:  حاال ما می فهمیم که این تصادف نبوده که این ها یکجای آمده.  از باال امر آمده که اینها یکجا شوند.  گفته توانستم؟

 راستا:  ها.

اونجا نوشته شده شرق:  باز که کتاب مرا خواندی )کودتای پنجم در سقوط دولت جمهوری، سرخ یا سیاه(،  

 راستا:  اونجا در کتاب مفصل نوشته شده

 شرق: اینرا خوب گفته توانستم به شما؟
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 راستا: بسیار تشکر

شرق:  حاال آمدیم، داود خان وقتیکه از ایران آمد، نه از عربستان سعودی.  وقتیکه آمد، براستی در اینجا همان عالقه ایکه پیش 
نداشت در این دفعه نبود.  و پسان تر یک ترمیم هم در کابینه آمد که کمیتۀ مرکزی از این خبر ها به کمیتۀ مرکزی  داشت، حاال 

نداشت و این یک عکس العمل هم داد به مقابل مرحوم داود خان و عسکر ها و دیگر و دیگر که بود، که چرا اینطور شد و او هم 
ین خود وسیلۀ این شد که این عسکر ها کمکی از پیش ما دور شوند.  متوجه به کار خود و البته که کار از کار تیر شد بود.  و هم

 گفته توانستم؟

 راستا: بلی

شرق:  از اینطرف، آنوقت ما نمی فهمیدیم ولی حاال که آدم می فهمد، که آیا همینکه ما رفیق های خود را از دست میدادیم.  داود 
بارات و جائیکه بودیم، شما را می گفتیم که این پرچمی است یا خلقی که خان که در باال بود و او نمی فهمید، ولی ما که در استخ

داود خان این ها را پس کند.  همان روزیکه شما این ها را پس میکردید، شام که به خانۀ خود میرفت ، حفیظ اله امین و ترکی که 
این آدم ها را جذب میکردند.  گفته توانستم؟    

د. بلی داکتر صاحبراستا:  بسیار عالی تشریح کردی  

شرق:  که آیا این چطور بوده من اینرا نفهمیدم، که آیا این هم ساختمان شده بود؟ ولی تا جائیکه من قدیر خان را میشناسم، آدم 
وطنپرست بود.  داود خان را دوست داشت و قطعاٌ من گمان نمیکنم که در معامله او شریک بوده باشد، اما آدم ساده بود و خوش 

و من فکر میکنم که اونها از خوش باوری او و دیگر رفقا استفاده کردند و این مصیبت را بر سر ما آوردند.باور.   

 راستا: اجازه میدهید؟....

شرق:  حاال بعد از سفری که میگوئید که به عربستان سعودی، اینجا دیگر بر عکس است.  وقتیکه داود خان میآید، ذهنیت وی 
ن سعودی سر چپه میشود.  بخاطریکه نه عربستان سعودی برایش کمک کرد، نه ایران برایش کمک راجع به ایران و عربستا

کرد، نه کویت کمک کرد و نه مصر کمک کرد.  هیچکس کمک نکرد.  و اینجا که آمد، یکبار متوجه شد که وهللا من البته که 
ش در خیانت غلتیده بود.بازی خوردم و او رفقای خود را پس جذب کرد ولی بکمال تاءسف که رفقای  

 راستا: هدف تان به خیانت غلتیدن یعنی که چه داکتر صاحب؟

 شرق:  یعنی که به کنار امین رفته بود.

 راستا: هان!

شرق: خدا نکند که انقالبیون بر سر من قهر شوند.  کسانیکه فکر میکنند که ما انقالب کردیم، خدا نکند که اونها قهر شوند، اما در 
نفر رفیق های ما است که اینها  6ر انقالب کبیر ثور یا صغیر ثور و یا هر نامی را که سر اش میمانند، محصول دست واقعیت ام

را تلقین نموده بودند در کلۀ شان که اینها را داود خان و حسن شرق و فالنی استعمال کردند.  اینها عقده پیدا کردند و در مقابل ما 
ت رسید، چون اینها دارای آیدیالوژی نبودند، دارای عقده بودند، دو سه تن شان را بندی کردند و خیستند. و وقتیکه ترکی به قدر

 دو سه تن شانرا کشتند و دو سه تن شان از پیش شان گریخت.

راستا:  یک گمانه زنی و یک افواه هم اینست که حفیظ اله امین، حیدر رسولی و قدیر با هم یکجای بودند و متکی به همین 
یحات بسیار قشنگ شما، که این پالن را داشتند که حیدر رسولی رئیس جمهور شود و حفیظ اله امین هم از جانب حزب خود توض

برای اینها وعده داده بود که ما هم همکاری میکنیم و یک توطئه را به اصطالح میخواستند بر ضد داود خان براه بیندازند، و از 
دارد که یک آدمی مثل حفیظ اله امین و لو که نبوغ هم داشته باشد، د ر روز روشن، حتماٌ  لحاظ منطق یک دلیل هم اینطور وجود

یک پشتوانۀ بسیار بزرگ و قوی در پشت خود احساس میکرد که توطئه را شروع کرد.  مردم اینطور تصور میکنند که حتما 
رژیم هم در پهلویم است، وزیر دفاع هم در پهلویم  وزیر داخله هم به او وعده داده بود و او فکر میکرد که خوب! وزیر داخلۀ

ها در پائین هم من دارم، بیا دگه شروع کن.  و در روز روشن شروع کرد.  شما درین مورد چه  باست، تعدادی صاحب منص
 فکر میکنید؟
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در رسولی بوده و شرق:  من از هر کسی دیگر حیدر رسولی را خوبتر می شناسم، چرا اولین کسیکه در کودتاه جذب شده، حی
زیادترین فعالیتی که در جذب صاحب منصب ها کرده، حیدر رسولی بوده و حاال او مرده و من میتوانم به شما بگویم که اگر 

 حیدر رسولی نمیبود، ما این کودتاه را در انوقت معین و به او زودی تمیتوانستیم بکنیم. دل هر کس که هر چه میگوید.

بود داکتر صاحب .... راستا:  اینکه در اوایل  

شرق:  در اواخر هم میتوانم برایت بگویم که او آدم، یک مسلمان متعصب بود که اگر میفهمید که کسیکه در حزب است، اگر 
این بدلم نمیخورد. ه او بنشیند همرای حفیظ اله امین.دستش میرسید، او را میخورد.  اینک  

 راستا:  یعنی شما رد میکنید؟

طر این میکنم که او یک تنفر به مقابل ترکی و امین و کارمل و دیگر و دیگر داشت که همرای اونها مسئلۀ بخا ردشرق:  من 
 حکومت گرفتن؟ من گمان نمیکنم.

خو خبر دارین که در روز کودتاه، فردای روز کودتاه  وقتیکه... یعنی کودتای ثور هدفم  است، قدیر وزیر داخله  اینراستا:  از
را مستند میگویند که بار ها اینرا صدا میزند که یکدفعه حفیظ اله امین را از جریان آگاه بسازید.زخمی میشود، این  

 شرق: من درین باره گپ شما را رد نمیکنم، من در بارۀ حیدر رسولی گفتم.

 راستا: اما در مورد قدیر؟

او را مشناسم که او بر خیزد و داود خان را شرق:  در مورد قدیر من نمیگویم که همرایش همدست بوده، فهمیدی؟ بخاطریکه من 
بزند و رفقای خود را بزند؟ نه اینطور نبوده، اما این را می فهمم که وقتیکه فهمید که حفیظ اله امین است و عسکری، این گپ را 

 زده.

د و اینرا هم گفتید که اگر راستا:  یک کمی از دستاورد های رژیم جمهوری بگوئید شما. دالیل اش را گفتید، انگیزه هایش را گفتی
 من اشتباه نکنم، یک بار دیگر تکرار کنم که اندیشۀ کودتاه  برای اولین دفعه بین شما و مرحوم داود خان .....

 شرق:  مقصد اینکه غلط فهمی نشود که داود خان برای من گفته

ق میگویند که در راه کودتاه شما بودیدراستا:  خوب یعنی پشنهاد اول از او بوده. چرا یکتعداد زیاد، جناب داکتر شر  

نه! این دروغ است.  این به ذهن خودش بوده.    .شرق: بخاطر اینکه قرابت نزدیک دارد به خاندان، میگویند که این کار را کرده
 اینرا داود خان بسیار سابق به فکر این بود که چطور مردم افغانستان......

سوال دیگر میکنم.  وقتیکه کودتاه به پیروزی رسید، مردم اینطور میگویند که بکلی تمام  راستا:  اگر اجازه تان باشد، من یک
شما را بحیث صدراعظم و نفر دوم و  هقدرت بدست یک شخص متمرکز بود که او عبارت از رئیس دولت است.  و با  وجود یک

کند و وزیر  نع را خودش اجازه اش را داشت که تعییشخصیت دوم آن رژیم بودید، صالحیت عام و تام نداده بود و مثالً وزیر دفا
داخله که بسیار کلیدی از خودش، و وزیر خارجه که بسیار کلیدی وزارت است، دست خودش بود و آنرا هم.... یعنی که تمام 

 صالحیت بدست خودش بود.  شما در این مورد چه میگویید؟

 شرق:  من برایت بگویم....

سوال را ادامه میدهم.  در حالیکه اینطور فرض کنید که اگر کودتاه ناکام می شد، یعنی احتمال زیاد  راستا:  ببخشید که من این
وجود داشت که چون سردار محمد داود خان از خاندان بود، او را کسی جزا نمیداد و اولین کسی را که به اشهد مجازات محکوم 

که با شما بودند میدادید.  ولی شما درین مورد چه میگویید که.......؟میکردند شما بودید و بزرگترین قربانی را شما و افرادی  

 شرق:  اینرا... خدا بیامرزد وقتیکه با مرحوم داود خان می نشستیم، این گپ را خود ما میگفتیم، فهمیدی؟
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 راستا:  بلی، بسیار جالب است

. میگفت که مرا شاید چیزی هم داشت موقف بین المللیه موقف خاندانی اش هم بود و تشرق: مرا میگفت که اگر گیر بیاییم، الب
نگویند، ولی ترا می برند و من میگفتم که اگر ناکام شدیم من نقض میکنم ولی اگر کامیاب شدیم خودت نقض میکنی.  چرا که تمام 

 امتیازات خاندانی اش از بین میرفت نی؟

 راستا: بلی

مرحوم داود خان پر کار ترین آدمی بود که من در زندگی خود دیده بودم. شرق:  سلطنت اش میرود از بین و دگر و دیگر...   

راستا:  چند تا مشاور داشت رژیم شما در مجموع؟ خود سردار محمد داود و شما چند تا مشاور داشتید و در آنوقت چه قسم اداره 
 میکردی؟ بفرمائید!

فنی در افغانستان بسیار انگشت شمار بود.  بسیار به سرک شرق:  من وقتیکه با خدا بیامرز داود خان همکار شدم، اشخاص 
سازی، ترمیم موتر، برق و دیگر و دیگر.  برقی های عادی نبود.  وقتیکه در پالن پنجساله ما همرای خارجی ها قرار داد 

 میکردیم، میگفتیم که صد تا نجار هم بده. نجار که یک چیز بسیار عادی است نی؟

 راستا: بلی
شما باور میکنید که در پالن پنجسالۀ اول ما با روس ها قرارداد کردیم، ما نجار هم قرارداد کرده بودیم، گلکار هم شرق:  اما 

 قرارداد کرده بودیم، از بسکه فقر انسانی و علمی در کشور ما بود.
بصورت عادی این آدم کار ساعت او  14داود خان... من خودم در زندگی خود اینطور آدم پر کار را من ندیدم.  یعنی روز 

ساعت ... و همینطوری که شما میگویید، از ک تا می باید او خبر می بود.  اینطور نبود.  مثالً برادرش  12میکرد.  ده ساعت، 

 وزیر خارجه بود، وزیر خارجه وقتیکه یک آدم را مقرر میکرد، باید او خبر میبود.  این عادت را دارد برادر....
 

دف تان از خبر اینست که بدون اجاره اش نمیتوانست کسی را مقرر کند یا مقرر میکرد و خبر بود؟راستا:  یعنی ه  
 

شرق:  نه اگر مقرر میکردی او چیزی نمیگفت، اما پیش از پیش باید برایش میگفتی که من این را مقرر میکنم.  فرضاً وزیر 
مد و همرایش گپ میزد که این است من مقرر میکنم و امضایش را داخله صالحیت داشت که تمام ولسوال ها را مقرر کند، اما میآ

 میگرفت.  این کار را داشت و این درست است.
 

ا در حالیکه شخصیت دوم و صدراعظم اش بودید و کابینه مراستا:  اینطور میگویند که تمام قدرت بدست رئیس جمهور بود و ش
دفاع تا همه.  اما این صالحیت ها را بدست خود گرفته بود، یعنی قدرت در  را  مستقالنه  شما باید انتخاب میکردید.  از وزیر

 دست یک شخص متمرکز بود.  اینرا چطور تشریح میکنید؟
 

ید یا عالقه ای انسان را با کار اطریکه اینرا شما دیکتاتوری میگوئشرق:  اینرا به شما بگویم که من اینرا هیچ رد نمیکنم، بخ
شما تعلق دارد که آیا او عالقه داشت به کار کردن و یا میخواست تمام قدرت به پیش خودش باشد.  این تعبیر میدانید، این به خود 

بکار دارد که یک آدم آنرا چطور تعبیر میکند.  اما اگر کسی باور کند یا نکند، من در کابینۀ اول همین کسانیکه همرایم خوب شد 
است که دو نفر اینها را مرحوم داود خان گفته.  یکی قیوم وردک که در لیسۀ یا خراب شد پسان، فقط همین قدرش بیاد من 

 عسکری بود و او از لیسۀ عسکری او را می شناخت...
 

را... راستا:  بحیث وزیر معارف برد شان  
 

 شرق: که وزیر معارف بود و یکی هم داکتر مجید خان را.
 

 راستا:  وزیر عدلیه
 

ایشان پیشنهاد کردم.شرق:  دیگرها را من خودم به   
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 راستا:  به شمول وزیر دفاع؟ به شمول وزیر داخله؟
 

 شرق:  وزیر دفاع خودش بود
 

 راستا:  باز حیدر رسولی
 

شرق:  حیدر رسولی که پسان شد.  در وقت ترمیم کابینه.  در اول خودش وزیر دفاع بود و وزیر خارجه بود. قدیر خان هم 
ودم گفتم.آنوقت نبود و فیض محمد را هم خ  

 
 راستا:  پس وزارت خارجه خو مدتها بی وزیر بود

 
شرق:  اما گفتن میخواست.  فرضاً من میگفتم که همین وزیر شود.  او نی نمیگفت، ولی باید از این می فهمید که این وزیر چه 

 است و چکاره  است؟ یعنی در تمام اداره های که بود، باید او معلومات میداشت.
 

می بودراستا: آگاه   
 

 شرق:  آگاه می بود
 

 راستا:  تشکر.  جواب اینرا گرفتیم، حاال میآییم سر مشاور
 

 شرق:  هان
 

 راستا:  در مورد اینکه شما چند تا مشاور داشتید و از کدام مملکت بود؟ و خود سردار داود چند تا مشاور داشت؟
 

ز آمدن روس ها یاد گرفتیم.  در وقت مرحوم داود خان هیچکس شرق:  اول راستی برایت بگویم که همین کلمۀ مشاور را ما بعد ا
مشاوری نداشت.  وقتیکه او رئیس جمهور بود.  وقتیکه رئیس دولت شد، سلطنت از بین رفت و وزارت دربار از بین رفت.  

ضیاء مجید که هم  وقتی وزارت دربار از بین رفت، آرگاه و بارگاه کل رفت.  یک رئیس جمهور ماند و یک نفر همرایش ماند. 
قوماندان گارد بود و هم رئیس دفترش.  پسان ها یک رئیس دفتر که خودش شخصی را به نام اکبر می شناخت که گفت او را 

 بحیث رئیس دفتر مقرر کنید، که او را مقرر کردیم.  
س صاحب دولت گفته نمیتوانم.  ماه یکروز مرا گفت که ممن برایت یک چیزی میگویم که آنرا به رئی 4یا  3اکبر جان بعد از 

 همین خودت رئیسی را دیدی که یک مدیر یا کاتب نداشته باشد؟ من که هیچ چیز ندارم!  
 همین اکبر جان بود از کسانیکه یادم میاید و پسان یک مدیر اجرائیه داشت و باقی وسالم برادر. 

واست، ولی وقتیکه میخواست مشورۀ عمومی کند، مجلس هر مشاورش یک وزیر بود.  هان! وقتیکه کار میداشت، وزیر را میخ 
 وزراء  بود.  این مفت خور و مشاور قطعاً نبود و آنقدر پیسه هم ما نداشتیم که اینقدر مردم را معاش بدهیم.

 
 راستا:  معاش مفت

 
اطر مشاورین است.شرق:  متخصص هم در انوقت نبود که اگر آدم از انصاف نگذرد.  حاال که کار اینقدر پیش میرود، بخ  

 
راستا:  یعنی که شما.... دو قسم مشاور فعالً بسیار اوج گرفته.  یکی مشاورین خارجی  و دیگر مشاورین داخلی.  هر دویش را 

 شما نداشتید.
 

هائیکه به ما کمک میکرد، اونجا متخصصین شان بود.ق:  نی چرا؟  در وزارت پالن کشورشر  
 

 راستا:  مشاورین فنی بوده
 

 شرق:  هان.  متخصصین شان اونجا بود
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راستا:  بلی! اون را خو داشتید سابق.  حاال جناب داکتر شرق، اگر در مورد دستآوردهای این رژیم صحبت کنید کم کم که چه 
سیاسی در ساله شما داشتید؟ دورنمای کار تان چه بود؟ از لحاظ  5سال شده؟ چه پالن های بوده؟ و چند پالن  5کار های در این 

 کجا میخواستین بروید؟ و ....
 

شرق:  قربانت شوم آغای راستا! من گمان میکنم کسانیکه به تاریخ و سرنوشت انسانها عالقمند است، میفهمد که بزرگترین 
 ا اهداً دستاورد، تغییر یک نظام شاهی به نظام جمهوری است.  و این باال ترین هدیه ایست که رفقای ما به مردم افغانستان اینر

کرد و افتخار ما اینست که مردم افغانستان هم، نه بعضی از عناصر اش، منحیث المجوع ، چهار مرتبه در افغانستان رژیم های 
قانون اساسی، از نور محمد ترکی گرفته تا  4چپ و راست و با خدا و بی خدا در افغانستان آمد و قانون اساسی را ساختند، اما در 

ۀ دومش نوشته شده یا در مادۀ  اول است که دین اسالم و جمهوریت در افغانستان تغیر ناپذیر است.  این آغای کرزی، در ماد
بزرگترین هدیۀ است که  مردم افغانستان در بدل پاداش کاری که ما کردیم، ... اینرا که عمل ما را مثل دین ، تمثیل دین اسالم 

م که همین خودش.  اگر ما میتوانستیم که اینرا درست تفسیر کنیم، اگر به ما حفاظت اش را بر خود فرض میداند.  من گمان میکن
فرصت میداد، این بزرگترین دستاورد تاریخی ای بود که ما به پیشگاه مردم خود تقدیم کردیم.  اما چون ما اصالً به سیستم 

ض میکنم که ما نشسته بودیم و اولین کار ما پالنگذاری حکومت کرده بودیم، حکومتداری داشتیم.  اولین کاری که ما کردیم، فر
این بود که سینۀ افتاده را دوباره فعال کنیم و خوشبختانه که فعال شد و اگر میخواهید، این کتاب دارد )کتاب پالن هفت ساله(، آنرا 

 بخوانید که ما چه کردیم.
 

سقوط رژیم ناتمام... راستا:  یعنی شما یک پالن هفت ساله داشتید که او متاسفانه در نتیجه ای  
 

سال پیش او به پایان میرسید، افغانستان را از نقطۀ ننظر  36ختم می شد، یعنی  1362شرق:  یعنی به پالن هفت ساله که به سال 

فیصد هم قیر مصارفاتی آنوقت خود را  30گندم، روغن نباتی و یک چیز دیگر هم بود، هم متکی بخود می شد و ما میتوانستیم 

نم.حاصل کی  
 

راستا:  این پشتوانۀ طال و مسئله مادی و این گپ ها، مسئلۀ فاننشیل میگویند، مالی، معلوم میشود که در آنوقت متکی بخود بوده 
 دولت و یک پشتوانه.....

 
شرق:  نه ما هیچوقت ... افغانستان در وقت های پالن پنجسالۀ اول و دوم و سه و چهار همین وقت ما صد فیصد متکی بخود 

پالن های اقتصادی ما به کمک های بیرونی بسیار احتیاج داشتیم.  کشور هائیکه برای ما کمک میکردند.  کمک کنندۀ در نبودیم.  
اول در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی بود و کمک کنندۀ درجه دوم امریکا بود و آلمان و چین، که همه به اندازۀ خود کمک 

ی هر کس باز بود و ما خود هم چانتۀ گدایی ما بگردن ما بود و بخانۀ هر کس میرفتیم که اگر یک میکرد و دروازۀ افغانستان برو
 قرضه ای بدهد که مدتش طوالنی تر باشد و رب اش کمتر، پشت سرش میرفتیم.  کمک های خارجی در آنجا بود.

 
ختالس میکردید؟ یگان پول کشور های دیگر راستا:  جناب داکتر! رشوه  و فساد چطور بود؟ رئیس جمهور اختالس میکرد؟ ما ا

 برای شما خپ و چپ روان میکرد؟ در ارگ....
 

 شرق: وهللا در آنوقت ....
 

 راستا:  و این گپ ها؟ وزرای شما، رژیم شما؟
شرق:  وهللا برادر، در دستگاهی که من بودم بعضی کس ها بنام مخبر برای پاکستان و روس است، در بعضی کشور ها گیر 

وند، نی؟میش  
 

 راستا:  بلی
 

روبل او از مملکت  2دالر یا  2شرق:  خدا شاهد است و واحد است که من یک کسی را ندیدم که آمده باشد و یا بگوید که این 

خارچی گرفته، اما مخبر را گرفته اند ولی آنرا ما ندیدیم.  اصالً این کلمۀ پول خارجی هیچ رواج نبود، این قطعاً که رئیس جمهور 
شوه بگیرد و این چیز ها.  نمی فهمم.ر  
 

راستا:  و در داخل، رشوتی که حاال در محاکم می بینید که چور است. در همه جای فغان میکنند.  داخل کشور و خارج کشور 
 افتزاء  و رسوایی از این دیگر بیشتر در تاریخ افغانستان نمیشود.  این چطور بود در رژیم....

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 19تر 13 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
... باید خود رژیم ها را شما مالمت نکنید.  اولین کاری را که یک مملکت اشغالگر در مملکت شما شرق:  باید یک چیز را.

میکند، ایجاد فساد اخالقی است. فهمیدی؟  و خودش ترویج میکند. بخاطر چه ترویج میکند؟ بخاطر اینکه شخصیت در آنجا کسی 
 نماند که دو نفر پشت کس برود.  گفته توانستم؟

 
بسیار خوب، بلی.راستا:    

 
شرق:  فلهذا از باال را رشوه میدهند تا آخر.  و این خوبی را هم دارند اینها که به رشوه میدهند و به رشوه خور هم میگویند که تو 

 اقرار هم بکنی.
CIAاگر به کسی معاش میدهد، میگویند که اگر کسی پرسان کرد، هوش کنی که نگویی که نی، که باز قطع م که هان فرض میکن   
میکنیم آنرا. دیده باشی که از کالن های ما  شما یکی از ایران گرفته و از امریکا گرفته یا از روسیه از جایی گرفته و وقتی که 

از او همگی پرسان کردند، گفته که بلی. من از اینها گرفته ام و اگر کشور دیگری هم داد، من میگرم.  همینطور بعضی میگویند 

 نی؟

 

ینطور میگویند، بلیراستا:  هم  

 

 شرق:  این را به تلویرون دیدم که میگویند، نر واری هم میگویند و چرت شان خراب نیست.

 

 راستا:  بلی

 

 شرق:  از این خاطر آنوقت ها؟ نه من نشنیده ام.

 

 راستا: کمترین اختالس......

 

حکومت ما بوده،  وهللا اگر وزیر را کسی  6یا  5ما شرق:  نه تنها حکومت مرحوم داود خان را.  آدم گردن خود را بسته نکند، 

بگوید که این رشوه میخورد.  من ندیدم.  کدام کسی اگر پوست یا موستی، چیزی اگر میگرفت، او در هر جای است.  باز اینقدر 

داشتیم، افغانستان را از این ملیارد دالر دارد.  ما اگر دو ملیارد دالر  می 2کس میگوید که  الن پول نبود که کسی رشوه یخورد.  فب

 رو به آن رو میکردیم.

 

راستا:  هان، در آن زمان همینطور بود.  تشکر داکتر صاحب.  خوب، حاال میآئیم سر حوادث بسیار مرگبار که در آنزمان اتفاق 

ات تانرا میخواهم و امیدوار افتاد و یا بسیار ساده از شما سوال کنم که چرا رژیم جمهوری سقوط کرد؟  در همین دیدگاه ها و نظری

 هستم که......

 

بدبختی در تمام رژیم های که خودت می بینی، اکثراً بی اتفاقی در بین خود است.   خود ما  ،شرق:  من یکدفعه برای خودت گفتم 

تواند که رفع مسئولیت در بین خود بی اتفاق شدیم و یک دیگر را شروع کردیم به پا بجلک دادن.  و یکدسته نفریکه  بود، البته نمی

کند که در کمیتۀ مرکزی نخواست که همین مجادله را چه کند، و خود را کنار کشیدند در آنجا و پشتیبانی ایکه حکومت ما داشت، 

و پیشتر من برای شما گفتم که اگر متوجه شده باشید، ما پشتیبانی ما درست است که مردم بود، اما غیر متشکل.  پشتیبانی واقعی 

رفقای کودتای ما بود که اینها چهار کودتاه را که بر ضد ما آمد، اینرا استخبارات داخلی یا خارجی کشف نکرد، همین رفقای ما 

خود ما بود که کشف کرد.  و این کودتای پنجم هم که موءفق شد، دلیل بی عالقگی رفیق های خود ما بود که ما ناکام شدیم.  

نتوانستیم که رفقای خود را نگاه کنیم.  و اینرا باید ما خورد و کالن و همه کسانیکه که هستیم،  فلهذا، رفقای ما از پیش ما رفت و

 این مسئولیت را مشترکاً قبول کنیم ما، که رفقای ما از پیش ما رفت و مردم هم اینرا پف کردند که اینها به شما چیز کردند....
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دید در اواخر، گر چه که در صحبت های قبلی ما و شما یک مقدار راستا:  جناب شرق! شما خو یک مدت از صحنه دور بو

ما را از صحنه دور کردند؟ دلیل اش چه بود؟ و او خو....شخصیت شصحبت کردیم.  باز میشود که با جزئیات بگوئید که چرا 

...... 1355برجسته و درجه یک آن رژیم بعد از سال   

 

 شرق: او خو لطف شما است

 

میشود و او خو مستقیماً .....راستا:  دور   

 

 شرق:  اینرا من به شما میگویم که...

 

 راستا:  شخص اول مملکت مسئول است....

 

ل میکند.  من برای شما بگویم، به آن موقفی که من داشتم، اگر واقعاً من برایت یشرق:  یکی همان عواطف انسانی خود را آدم دخ

اگر جبر و زور میبود که من می برآمدم، من امروز همین موقف را در مقابل داود خان  بگویم که من انسان هستم، فرشته نیستم. 

 نمیداشتم.  گفته توانستم؟

 

 راستا:  بلی.

 

 شرق:  شما نمیتوانید که یک کسی را پیدا کنید که او را یک کسی زده باشد و باز برخیزد و دعای سر اش را بگوید؟

 

 راستا :  بلی

 

ه شما بگویم که بکمال تاءسف من برای داود خان یک مصیبت شده بودم، و آن عبارت از این بود که او شرق:  خوب، اما من ب

در خاندانی بود که مثالً خانم اش خواهر ظاهر خان بود، خانم برادرش بود، بچه های تمام خواهر زاده هایش بود.  از پادشاه بود 

فقای مرحوم داود خان را نمی شناختند، تنها مرا می شناختند.  حال آنکه ها دیگر رنو دیگر بود و دیگر، تمام فامیل اش.  ای

و اگر او نمی بود، کودتاه نمی شد. حال انکه  ،شخصیت های در بین کودتاه بو که بار ها از من کرده موءثر تر بوده در کودتاه

 من موءثریتی نداشتم.  یک آدمی.....

 

 راستا:  شکسته نفسی میکنید داکتر صاحب

 

رق:  نی.  خو بهر صورت....تقدیر.  فلهذا تمام فشار سر مرحوم داود خان همین بود که همین خاندان ما را خراب کردند.  ش

 فهمیدی؟

 

 راستا:  بلی

 

 شرق:  و این یک زجت روحی برای داود خان پیدا کرده بود و اینرا من درک میکردم.

 

؟راستا:  گفتید که مشکوک شده بود سر شما  

 

خوب، من بگویم که من اینطور حس نکردم.  اما وقتیکه کودتاه شد، بروز دوم یا سوم بود که بی بی سی، این رفیق پشت شرق:  

 ما... فهمیدی...
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 راستا:  بلی

 

شرق:  و دیگر دستگاه ها پف کردند که این کودتاه مثل کودتای جمال ناصر است.  نفر اول روکش است و نفر دوم او را میزند.  

؟فهمیدی  

 

 راستا:  بلی

 

شرق:  یک ذهنیتی را در بین خاندانش و دیگر و دیگر خلق کرد.  خوب بالطبع هر چه باشد، سر انسان تاثیر میکند، جای شک 

نیست.  اما خصوصاً اینرا همان قسمت های بیرونی، شاه و طرفدارانش و دیگر ها سر وی تلقین میکرد.  اما خودم خدا شاهد 

ان رفتم، یک قدری هم احساس بی حرمتی در مقابل خود من ندیدم که کرده باشد.  که یک حرف بد گفته است تا روزیکه به جاپ

باشد و یا پشانی ترش و یا موقف اش را دیده باشم.  ولی من خودم احساس میکردم که من بجان وی بال شدم.  گفته توانستم یا 

 نتوانستم؟

 

 راستا:  من بکلی فهمیدم که چه میگوئید.

 

:  یعنی خاندان وی، او را میخواند و این را برایش رنج ساخته اند که اگر این نمی بود، خاندان ما خراب نمی شد.  این شرق

 خاندان ما را خراب کرده و از او رو نمی شد که برای من بگوید.  من خودم پیشنهاد کردم که من میروم و باز چیزی نگفتند.

 

 راستا:  یعنی که در اولین پیشنهاد؟

 

پیشنهاد انرا قطعاً رد کرد.  بلی، قطعاً رد کرد و دفعۀ دوم که پیشنهاد کردم به بسیار خوشی قبول کرد و من  نشرق:  در اولی

 دیگر فهمیدم که دیگر بجان رسیده.

 

 راستا:  یعنی در همین فاصلۀ ایکه پشنهاد اول را کردید و پشنهاد.....

 

 شرق:  تقریباً یکسال گذشت

 

کسال پیش شما گفته بودید و یکسال تحمل کرده شما را ....راستا:  خو ی  

 

 شرق:  هان، تحمل کرده.

 

 راستا: و بعد از آن راضی شده که بروید.

 

شرق:  باز انسان است، آدم نمی فهمد.  چون رفیق های عسکری، همان کودتاچیان بسیار با هم انس گرفته بودیم، رفت و آمدی 

بسیار کوشش میکردم که این حس پیدا نشود در بین، اما باز هم آدم گفته نمیتواند.  من که.... بعضی بسیار داشتیم.  سر اینکه من 

کس ها میگویند که ترا روان کرد.  خوب به شما معلوم است، من نمیخواهم که تعریف کنیم که آدمی که کودتاه میکند، میداند که یا 

 کشته میشود یا میبرد نی؟

 

 راستا: بلی

 

من ممکن بود که من نروم نی؟شرق: پیش   
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 راستا:  بلی

 

شرق:  میگفتم یک کار دیگر.  اصالً من بخواب نمی دیدم و به تصور ما نمیگنجید که همین نظام به همین رقم از بین میرود.  

 شاید آنوقت من دیگر موقف میداشتم.

 

فتید داکتر صاحب؟راستا:  اگر چنین فکر میکردید، اگر چنین تصور میکردید، چگونه موقف میگر  

 

شرق:  خوب برخورد نمیکردم، اما می شد که رفیق های خود را ببینم که ما به چنین مصیبت گرفتار هستیم.  اینرا خو گفته 

آگاه میکردم رفیق های خود را. یمیتوانستم.  اقالً جلوش را خو گرفته میتوانستم.  جلوش را خو گرفته نمیتوانستم ول  

 

یک سوال عاطفی میکنم داکتر صاحب از شما.  آخرین لحظه ایکه رئیس جمهور افغانستان، سردار محمد  راستا:  بسیار خوب. 

داود را دیدید، چه صحبت ها در بین تان رد و بدل شد؟ چه گفتید؟ آخرین خدا حافظی عکس العمل اونها چه بود؟ واز شما چطور 

 بود؟

 

 شرق:  من همین... من به شما میگویم.

 

بسیار جالب است راستا:  این  

 

شرق:  من همین روزی بود که من میرفتم.  خانۀ رفیق های خود، برای به امان خدایی.  همینکه خانه آمدم، میرویس بچۀ من 

گفت که رئیس جمهور آمده بود برای به امان خدایی، خودت نبودی.  و او عادتاً خانه ما که میآمد مسئله ای تشریفات نبود که 

نه تنها که خانۀ من، خانۀ هر کس که میرفت.  این مسئلۀ تشریفات که پیشکی خبر کن و عسکر برو..... خودش  پیشکی خبر کند. 

 میآمد و دروازه زنگ میزد.

آمده بود و میرویس در اینجا یک گپ هم برایش زده بود که به میرویس گفته بود که: "خوش هستی بچیم که به خارج میروی؟" 

که به خارج برود خوش میباشد که از وطن خود دور شود؟ باز او رویش را ماچ کرده بود و گفته بود گفته بود کاکا جان! کسی 

که جان.....)صدا قابل شنیدن نسیت(.  باز من رفتم شب به خانه اش.  خوب وقتیکه می برآمدم گفت:  من میدانم داکتر که خودت 

رفیق ها که همرایت میکنند و دیگر و دیگر، خوش نیستی. اما برو. ازین وضع خوش نیستی از این رفتن خود، و از این پیش آمد 

به دلم میخورد که همین یک نفر از رفیق های ما زنده باشد که مردم افغانستان به تو بگویند که داود ترا دوست داشته.  باور به  

ز امکان دارد که شود.گفت هر چی  یزی .... خدا میکنی که همین رقم.  من برایش گفتم که خدا نکند که یک چ  

هیچوقت این گپ اش از یادم نمیرود.  چشم هایش هم کمی اشک پر شد و همرای همدیگر به امان خدایی کردم و قسمت که دیگر 

 همدیگر را دیده نتوانستیم. 

 

چگونه است و ...راستا:  یعنی از این گپ ها معلوم میشود جناب داکتر شرق که یک مقدار می فهمیده که وضع در درون رژیم   

 

 شرق:  وهللا نی، من گمان نمیکنم.

 

 راستا:  یک تحولی، یک چیزی؟ به شما به صراحت گفته دگه.

 

 شرق: گمان نمی کنم.  او آدمی بود که همیشه همین فکر را میکرد.  فکر نمیکرد که بد آدم است فهمیدی؟

 

بررسی میکنید؟  با استفاده از تجارب بزرگ و غنی ایکه دارین و دو راستا:  بلی.  جناب داکتر ! وضع فعلی افغانستان را چگونه 

 تا کتاب هم نوشته کردین؟
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شرق:  اینرا من به شما بگویم که این به تجارب ما برابر نمیآید.  این جکومتی که می بینی، این یک چیز است که آدم اینها را 

لو بدستش باشد، درین جا فردوسی تقریبٍآ هزار سال شد از وقتش...مالمت نکند.  کسیکه از خود نباشد، فهمیدی؟ و دیگر کسی ج  

 

 راستا: بلی

 

 شرق: میگوید که

 مرا مرگ بهتر از آن زندگی          که ساالر باشم کنم بندگی

 

 راستا:  واه واه.  همین را یکبار دیگر تکرار کنید داکتر صاحب.  بسیار خوشم آمد

 

 شرق: میگوید

زندگی          که ساالر باشم کنم بندگیمرا مرگ بهتر از آن   

 اگر غریب باشم که حکم بکنند، ولی اگر من پادشاه و سر تخت و برایم بگویند که شی گرس و کین گرس.  

این بیچاره ها هیچ از خود صالحیت ندارند.  اگر نی شما خو فکر کنید که وزیر خارجه یا معاونش، وقتیکه یک قوم مظاهره 

سر شانۀ یک معاونش و یک بیرق سر معاون دیگرش.  این چه رقم یک حکومت است؟  حاال شما فکر کنید که  میکند، یک بیرق

معاونش رفته به ترکیه، دو تا معاون خود را به پیش او عذر روان میکند.  اینرا خودش میخواهد یا نمیخواهد، حتماً کسی گفته که 

نداشته باشد.....اینرا روان کن. فلهذا حکومتی که صالحیت از خود   

 

 راستا:  و از بین مردم بر نخاسته باشد.

 

شرق: و از بین مردم بر نخاسته باشد و مردم افغانستان یکی از عادت های بدی که دارد، که به رهبری دو کس اعتماد نمی کند، 

دارد که سرش اعتماد کنی.  بهر یکی که به خارج ارتباط داشته باشد و یکی که به دین اسالم عقیده نداشته باشد، هیچ امکان ن

 شکلی که میباشد.  متأسفانه اینها به هر دویش ندارند. گفته توانستم؟

 راستا:  بلی

 

 شرق:  از همین خاطر مردم افغانستان به اینها همکاری نمیکنند.

 

 راستا:  دستار و لنگی و تسبح و این گپ ها را چه میگویند که ندارند؟

 

من فکر میکنم که حکومت های گذشته که موفق بود .... حکومت های گذشته استبدادی بود و یا هر شرق:  یک چیزی بسیار که 

 چیز بود، از مردم کر ده پیشروتر بود.

 

 راستا:  دنباله رو.....

 

ض شرق:  کسی اینرا قبول کند یا نکند، در نهضت آوردن در افغانستان از هر وقتیکه فکر می کنی پیشرو بودند از مردم.  فر

میکنیم مکاتب را که شما ببینید، در افغانستان مکاتب به زور آمده، فلهذا جکومت پیشرو بوده.  وقتیکه شما به یک قریه می رفتید 

 و از دور یک آدم را میدید، اینکه دریشی دارد، اینرا می فهمیدی که او عالقدار است.  حاال در بین شهر پیراهن و تنبان میپوشند.

 

ارگ می پوشند. بلی راستا:  در بین  

 

نفر در پشت سرش  20شرق:  او را چه میکنی، من گفتم که اگر گنهکار نشوم که گنهکار میشوم. فرضاً رئیس شما می برآید، 

نسبت به اونها.  وقتیکه یک حکومت از مردم خود عقب  هدریشی دارد، خودت پیراهن و تنبان.  این معلوم است که وی عقب ماند
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حکومت ناکام است. هر چه که شتنک بزند به درد نمیخورد. فلهذا، این حکومت را من پیش از پیش برایت میگویم مانده باشد، آن 

ساعت برایت میگویم که حکومت بدست  24که اگر دوست های امریکایی ما و شما و خارجی ها به همین ساعت برود، بعد از 

این عقیدۀ من است.   اگر شما میگوئید که یکماه دوام میکند، آن چیزی مخالفین است. خالص.  اینرا کس باور میکند یا نمیکند، 

 دیگر خواهد بود.

 

راستا:  نظر شما محترم است جناب داکتر.  اگر حرف های دیگری نباشد، صحبت خود را ختم میکنیم.  اگر پیامی و صحبتی 

 دیگری داشته باشید، بفرمائید.

 

به مردم افغانستان که تجربۀ من همین را نشان داده که این کسانیکه میآیند که تو فالن  شرق:  هیچ چیزی، فقط همینقدر من میگویم

قوم هستی، دروغ میگویند، فقط میخواهند که قوم را استفاده کنند.  بنام خدا و بنام وطن، پشت کسی برود که قوم نداشته باشد و 

پول نداشته باشد و رزق خود را از خدا بخواهد.وطن داشته باشد.  قبیله نداشته باشد، و ایمان داشته باشد.    

و من خارج موضوع اگر نباشد، همین نواسۀ مرحوم داود خان میرفت کابل.  من به او گفتم، بچیم! اگر تو میروی کابل، به 

ارزه کرد که سیاست میخواهی مداخله کنی؟  گفت، نی کاکا جان. او مرا کاکا میگوید.  گفت نی کاکا جان.  همان پدر کالن من مب

قدرت را به مردم بدهد و حاال به ما شرم است که ما برویم و پس قدرت را بگیریم.  اما دلم میخواهد که من به یک آدم خدمت 

کنم.  یک آدم وطنپرست را پشت سرش میگردم.  ده سال است که میگردم که یک کسی پیدا کنم و پشت خانه اش تک تک کنم. 

ا پیدا کردی؟گفتم، بعد از ده سال کسی ر  

 گفت پیدا کردم.

 گفتم کیست؟

گفت : رمضان بشر دوست.  و این دفعه رفتم، میروم پشت خانه اش و میگویم که من نواسۀ فالنی استم.  هر کمکی که تو داشته 

 باشی من در انتخابات در پشت سر تو حاضر هستم، بدون آنکه من کار کنم.

اه خوب را پیدا کردی.  ترا خدا مّوفق داشته باشد.گفتم: برو بچیم، خدا ترا توفیق بدهد که ر  

از این خاطر من توصیه میکنم به مردم افغانستان، و آن اینست که اگر میخواهند که وحدت ملی در افغانستان بیاید، اگر میخواهند 

نست که اینها به کسی رای که از این قوم و قوم بازی و قبیله بازی و ..... مطابق نثر صریح جمهموریت بروند، بهترین راه ای

 بدهند که افغان باشد و مسلمان.  عالقه به وطن خود داشته باشد و قطعاٌ مسئله قوم و مذهب.....

 

هندو ها دیگر هیچ، داکتر صاحب؟راستا:  سرنوشت   

 

اونها ادعای پادشاهی شرق:  هندوها، برادر کالن ما بود یک وقت.  حاال.....  اونها مردم خوب هستند. اونها را چیزی نگویی.  

 نمیکنند..

 

 

 راست:  سپاسگذاری

 ختم مصاحبه

 

 دیکن کیرا کل نجایمصاحبه لطفاً ا نیا یویدیو افتیدر یبرا
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