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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي : يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ١٠/ ٣                                                                                           کانديد اکادميسين سيستانی     
  

  

  علت دشمنی رشتيا وفرھنگ با ميوندوال چی بود؟
  

  :مقدمه

چگونه داودخان را « يرعنوان که آقای داکتر سيدعبدهللا کاظم مقالۀ محققانه خود را ز٢٠١٥ازماه جون سال 
درپورتال افغان جرمن آنIين به نشر سپردند، ذھنم متوجه اين موضوع »  بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند؟

گرديد تا دريابم که کدام اشخاص ومقامات نزديک به سلطنت سعی کرده اند تا مخالفت خانوادگی را ميان داودخان وشاه 
تبديل کنند؟ مقاله آقای داکتر کاظم وتبصره ھای " خان را به يک مخالف سرسخت نظامداود"دامن بزنند وسرانجام 

ساير ھموطنان در اين پورتال ودر ديگر رسانه ھا باXخره سرکIفه را بدستم داد و برای من معلوم شد که منشاء اصلی 
 آنکه خسرش محمد ظاھر شاه را با اختIفات ميان داودخان ومقام  سلطنت، سردار ولی بوده است وسردار ولی، بعد از

خود ھمنظر يافت، برای زخم زدن به داودخان از ھرفرصت وموقعی استفاده ميکرد، تا داودخان را وادار به استعفی 
در دورۀ حکومت انتقالی داکتر يوسف خان،اشخاصی چون سيد قاسم رشتيا وبرادرش فرھنگ وسيد شمس الدين . کرد

، برای جلب رضايت شاه وسردارولی داوطلب ميگردند تا داودخان را بطور کامل از مجروح بشمول داکتر يوسف خان
 قانون اساسی بھترين وسيله ٢٤برای تطبيق اينکار طرح مادۀ . صحنۀ فعاليت ھای سياسی آينده افغانستان خارج کنند

ام شاھی مبدل گرديد وتا از اين سبب داودخان به دشمن سرسخت نظ. شمرده ميشد که آنرا ھم برداودخان وارد کردند
  .آن نظام را سقوط نداد، آرام نگرفت

نکته دومی ک در صدد دريافت آن بودم، معلوم کردن علت اصلی خصومت رشتيا و برادرش فرھنگ با شھيد 
ميوندوال است، اين خصومت تا آنجا عميق است که رشتيا به ميوندوال زھر ميخوراند ، ولی ميوندوال از اثر آن زھر 

ًرد مگر رودھايش قسما فلج ميگردد و ازچند جا قطع ميشود تا اندکی بھبودی می يابد ولی تا اخرعمر از اين نميمي

ازنوشته ھای آقای ولی آريا ،برمی ايد  که علت اصلی دشمنی اين دو برادر با ميوندوال نيز زير . ناحيه رنج ميکشد
ميوند وال امکان دارد که . به نظرخوب نمی ديده استسر سردارولی بوده است، و او بوده که ميوندوال مرحوم را 

،  استتمکين نميکرده، آنطورکه او توقع داشته،، به سردار ولی  يا ملحوظات ديگریبخاطر حفظ مناعت نفسش
وسردار خود خواه اين برخورد ميوندوال را توصيۀ يا سفارش سردارنعيم خان وداودخان نسبت به خود تلقی کرده 

  . از وی شکايت کرده باشد وآنھا ھم برآتش خشم سردار روغن پاشيده باشند) فرھنگ ورشتيا(ريونش باشد و نزد حوا

  .توجه به فرازھای فشرده از نوشته ھای صاحب نظران افغان اين حقايق را بخوبی برمI ميکند
  

  :از مقالۀ داکتر کاظم

داودخان از مقام صدارت و روی کار آمدن قبل از نقل فرازھايی از مقالۀ داکترکاظم بايد بگويم که، استعفای 
نخستين . داکتر يوسف به حيث صدراعظم دورۀ انتقالی، بزودی صف دوستان ومخالفان داودخان را از ھم جدا ساخت

وزرای که در صف مخالف داودخان در کابينۀ دکتور محمديوسف تبارز کردند، سيد قاسم رشتيا، سيد شمس الدين 
اين چھارنفر برای کسب . بشمول خود داکتر يوسف خان بودند)  برادر رشتيا (مجروح وميرمحدصديق فرھنگ

محبوبيت نزد شاه وارضای خاطر جنرال سردار ولی، در ھرفرصتی از انتقاد بر حکومت گذشته يعنی برداودخان دريغ 
رميرسد که اما به نظ. وانمود ميکردند) ١٩٦٤(نمی ورزيدند و خود را علم بردار دموکراسی و قانون اساسی 

ميوندوال،در دورۀ پس از استعفای داودخان، زبان به بدگوئی وتخريب او باز ننمود و ميدانست که آب از سرچشمه 
  .خت است و تا ھمين نظام وھمين رژيم برمردم حاکم باشد، ھيچ صدراعظمی کاری به نفع مردم کرده نميتواند

: ميگويد که»  رابيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند؟چرا وچگونه داودخان«داکترسيدعبدهللا کاظم در مقالۀ 
رشتيا در . اقای رشتيا نقش فعالی در تحريم داودخان از ھرگونه فعاليت سياسی در آينده کشور بازی کرده است
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حکومت عبوری داکتر محمديوسف، شخص دوم در آن حکومت بشمار ميرفت و در کميسيون تسويد قانون اساسی 
 را تشکيل داده بود و در خود ميرمحمدصديق فرھنگ وسيد شمس الدين مجروح يک مثلث قدرتيکجا با برا، ١٩٦٤

تاکيد برکلمات و جمIت يا رنگه  [.]١[جلو ھرگونه تIش وپيشنھاد تعديل در مواد مربوط  به حالت اضطرار را ميگرفت
  ]کردن آنھا،از ناقل اين سطوراست

  

داودخان مخالفت نميورزيده است وخاطرنشان ميکند که آخرين داکترکاظم، وانمود ميکند که شخص شاه با 
قبل ازتدويرلويه جرگه بار ديگر پادشاه با داکتر يوسف :تIش شاه  برای بازکردن يک راه آشتی با داودخان اين بود که

ده گنجاني] درمسوده[اگرعبارتی به طورمجمل وبدون صراحت « :را مطرح کرد و فرمود که » حالت اضطرار«موضوع
بطور مؤقت تا زمان رفع حالت اضطرار در رأس " شاه ھرشخصی را که مناسب بداند"شود که در حالت غيرعادی
به نظر رشتيا مبتکر اصلی اين اقدام عبدالمجيد خان زابلی بود وشايد نظريۀ از سردار » .حکومت تعيين کرده ميتواند

ر به پادشاه رسانده شده باشد تا به نحوی آشتی شاه با نعيم خان وبوسيلۀ نوراحمداعتمادی وعلی محمدخان وزيردربا
  . سردار را زمينه سازی نمايند

بھرحال داکتر يوسف خان با رشتيا ومجروح موضوع را در ميان گذاشت و به رشتيا وظيفه سپرد تا بحضور 
دراتاق کار ... تظارروزی که بحضور شاه بارياب شدم، برخIف ان« :رشتيا مينويسد. پادشاه موضوع را توضيح نمايد

اعليحضرت مرا در کوچ پھلوی خود جای داده بدون مقدمه .... شاه،علی محمدخان ونوراحمداعتمادی ھم حاضر بودند
شما را زحمت دادم تا نظريات تان را در مورد امکان تعديل فصل حالت اضطرار که به صدراعظم صاحب ارائه : فرمود

ھرقدر برای پوشاندن اين تعديل بظاھر ضمنی وخفی .... « :شتيا ميگويدر» .نموده بوديد، برای ماھم شرح دھيد
کوشش بعمل آيد ويا جزئی و بی اھميت وشکلی نشان داده شوند،بازھم مردم از ورای قانون اساسی جديد سر و کلۀ 

ر يا زود سردار صاحب را بھمان قسمی که معرفی وشناخته شده است، مشاھده خواھند کرد ومتيقن خواھند بود که دي
] ًاصطIح از پنجره در آمدن مموX برای دزد اطIق ميگردد[بارديگر ولو از طريق پنجره باشد، داخل صحنه گرديده

 بکلی حذف گردد ويا ٢٤ازاين جھت به عقيدۀ عاجزانه ھيچ فرقی نميکند که مادۀ . واقتدار را بدست خواھند گرفت
  ]٢[ »)٢٠٠-١٩٦خاطرات سياسی رشتيا، ص(».نيده شوداينکه جمله ای در فصل مربوط حالت اضطرار گنجا

Xزم «:داکترکاظم به ارتباط الفاظ ولحن عبارت آقای رشتيا، شک وترديد ھای خود را ابراز کرده وسپس ميگويد
ًبه تذکراست که پادشاه شخص آرام ونسبتا کم حرف بود، خاموشی او بسا مواقع معنی رضايت خاطرش  را نميداد و 

ًاو يقينا معنی حرف ھای رشتيا را درک کرده بود وخوش . شت داخل جر وبحث در ھرموضوعی شوداما خوش ندا

 به ٢٤تIش پادشاه برای تعديل ماده . نداشت به يکی از اعضای خانواده اش درحضورش چنين عباراتی بيان شود
ی تبارز کرد که جلسۀ رأی اعتماد ًشکلی نتيجه نداد واينکار موجب نارضايتی پادشاه شد که بعدا به شکل ديگری ھنگام

رويداد . به داکتر يوسف با حادثۀ سوم عقرب برھم خورد ومباحثات جديد پيرامون شموليت رشتيا در کابينه رخ داد
ًھای فوق واحساس نارضايتی از آن البته توجه پادشاه را قبI به محمدھاشم ميوندوال به حيث صدراعظم آينده جلب 

تقرر داکتر يوسف خان وھمکاران نزديکش رشتيا،فرھنگ .  حساس بيک واقعيت تبديل شدکرده بود ودر يک موقع
  .ومجروح به حيث سفراء درخارج نيز به ھمين روال صورت گرفت

ميوندوال ميدانست که او در کابينۀ محمديوسف توسط پادشاه «:نويسنده از قول کشککی عIوه ميکند
ه برايش گفته بود که بعد از محمديوسف عھده صدارت را به او خواھد ودرعين حال پادشا) ١٩٦٤دسمبر(مقررگرديده

 بحيث سفير در ١٩٥٣کشککی ميگويد که ميوندوال با سردار محمدنعيم برادر محمدداود ھنگامی که در...».سپرد
، ميوندوال که درھمه مدت با دو برادر روابط صميمی داشت. واشنگتن کارميکرد، از نزديک ھمکار و درتماس بود

بميان آمده ) سلطنت(درھنگام صدارت خود نيز سعی ميکرد تا اختIفاتی را حل نمايد که بين محمد داود وحکومت 
  ]٣[ )٥٠دھه قانون اساسی، ص(».بود

،رشتيا اين )١٩٦٤سپتمبر ٢٣/ ش١٣٤٣اول ميزان(با نزديک شدن تاريخ تدوير لويه جرگه قانون اساسی
ًگفته است که بروز لويه جرگه شخصا حضور ) داود( گويا سردار« :د کهآوازه را بگوش دکتور محمديوسف رساني

يافته، انفکاک خود را از عضويت خاندان سلطنت اعIن خواھد کرد و افواه ديگراز آمادگی ھواخواھان سردار برای 
. رميان گذاشتداکتر يوسف اين موضوع را با شاه د» .مانع شدن انعقاد لويه جرگه ولو استعمال قوه باشد، خبرميداد
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گمان ميکنم منبع اين افواه خود « :وبعد از استماع سخنان رشتيا گفت. پادشاه خواھان اطIعات بيشتر از رشتيا گرديد
اگر چند نفرقابل اعتماد با ھدايت «:وپرسيد که چه تدابيری را ميتوان اتخا ذکرد؟ رشتيا جواب داد» !سردار نيست

گماشته شوند، ھيچکسی نخواھد توانست بدون داشتن کارت ) ر داودخانمنزل سردا(صريح برای مراقبت دروازه
کسی که درمقابل سردار قدعلم کند کی : اعليحضرت با تبسم معنی داری پرسيدند... عضويت در محوطه داخل شود

  ؟؟».بدون تردد گفتم خودم«:خواھد بود؟ رشتيا ميگويد 

ۀ امور وزارت ماليه، وزارت مطبوعات، امريت لويه در حقيقت رشتيا برعIو با اين کار«بقول داکترکاظم،
جرگه،عضويت در کميتۀ تسويد قانون اساسی که بايد در رديف سائر اعضا از مسوده دفاع ميکرد وبه سواXت 
نمايندگان پاسخ ميداد، وظايف مربوط به وزارت داخله،مصئونيت ملی، وزارت دفاع را در راه تأمين امنيت لويه جرگه 

آيا او يگانه کسی بودکه بايد به ] معلوم نبود[ و نفرخاص خود را مامور مراقبت خانه سردار ساخت که بعھده گرفت
ھمه وظايف رسيدگی ميکرد وآيا در حکومت داکترمحمديوسف  شخصی ديگرقابل اعتماد سراغ نميشد ويا اينکه 

  ]٤[» اشتياق به اجرای اين ھمه امور عواملی ديگری داشت؟

 اين حق ازمحمدداودخان که ٢٤جريان طوری چرخيد که به حکم مادۀ « : بصره ميکند کهسپس داکتر کاظم ت
خواھان رسيدن بقدرت از مجرای قانونی بود، بطورقطعی سلب گرديد وحتی اگرانصراف خود را از منسوبيت به 

 سال به نحوی در ٤٠خانوادۀ سلطنتی اعIم ميکرد، ازاين حق ھم محروم ساخته شد و با اينکار مردی که در حدود 
 قانون ٢٤باXی ھرم قدرت قرار داشت وبه حيث يک تبعۀ کشور خواھان خدمت به وطن بود، او را به حکم مادۀ 

تبديل کردند که سخت در برابر نظام وکسانی که چنين وضع را براه » پلنگ زخمی«اساسی ازاين حق محروم  وبيک 
  ]٥ [». خود را با پادشاه وخانواده درحالت تعليق قرار دادانداخته بودند، عقده مند ساخت وحتی روابط عادی

از قول جنرال زکريا ابوی نکاتی را اظھار ميکند که نشان ) داودخان واردو(داکتر کاظم در يک مقالۀ ديگرخود
 ميدھد شخص شاه عامل مخالفتھا در داخل خانوادۀ سلطنتی بوده  وبا رشد روز افزون داماد خود سردار عبدالولی در
 .اردو، وبی توجھی به نظريات و پيشنھادات داودخان، زمينه را برای کنار رفتن داودخان از قدرت فراھم کرده بود

داؤد خان سوء نيت و نظر منفی دربارۀ شاه نداشت و اين وفا و دوستی تا جريان بعدی و زمان « :جنرال ابوی ميگويد
.  مقابل اين سردار لجوج استعمال نکرده بود، دوام داشتقانون اساسی جديد که شاه اسلحۀ سياسی و ضربۀ کشنده

از يک دوست واقعی و خدمتگذار راستين ] داؤد خان[پادشاه بود که با قطع کردن حيات سياسی و شاھرگ زندگانی او 
خود و وطن يک دشمن جدی ساخت، مگر پادشاه از شروع دل صاف در مقابل داؤد خان نداشت وبا دوستی ظاھری اما 

» .فا برای مقابله با داؤد خان سردار عبدالولی داماد خود را وارد صحنه نموده و آھسته آھسته قدرت نظامی ميداددر خ
]٦[  

  :از کتاب داکتر حسن شرق

او که مدت ده سال بحيث .  سال اخير داکتر حسن شرق  است٦٠يکی از آگاھان سياسی امورافغانستان در
يش از پانزده سال ديگر بحيث ھمراز وھمکار نزديک او بوده است ، بدون مديرقلم مخصوص داودخان خدمت کرده و ب

ترديد تمام اعضای کابينه داودخان و از جمله آقای رشتيا را منحيث وزير درکابينۀ داودخان وبعد از آن بخوبی می 
تاسيس وتخريب (ودنامبرده درکتاب خ. شناسد، وآنچه را او در بارۀ رشتيا ميگويد و مينويسد، قابل توجه زياد است

در بارۀ آقای رشتيا نکات جالبی را بيان ميکند که برای من بسيار تازگی دارد و می بايست ) اولين جمھوری افغانستان
آقای داکتر  کاظم و اقای نصيرمھرين وآقای ولی آريا که خاطرات مرحوم رشتيا را مورد تحليل وارزيابی خويش قرار 

  .شته باشندداده اند، ازتوجه خود بدور ندا

رفتن محمدداود از صحنۀ سياسی به گفتۀ بعضی ھا روش کھنه دوباره از ] با[به« :داکترشرق مينويسد
 ودر تدوين قانون بيش از ربع قرن وزير وسفيرسرگرفته ميشود، چنانکه يکی از شخصيت ھای مقرب دربارکه 

تقرر ميوندوال واستعفای داکتر  درخاطرات سياسی خويش] رشتيا[ش ، مشاور نزديک شاه بودند١٣٤٣اساسی 
تفسيری به اين صراحت ) س.تاکيد برجمIت ازمن است(.محمديوسف را نتيجۀ مIقات سفيرامريکا با شاه تعبيرکرده اند

وخموشی جانبداران شاه جمع گذشتۀ وزير، شک و  ترديد ھايی را به صحت بودن موضوع به ميان می کشد، زيرا 
وم به جرم ھمکاری با سفارت انگليس درکابل مغضوب ومحکوم شده بودند به يمن جناب وزيرکه در جنگ عمومی د
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 وھم توجه سفارت موصوف، نه تنھا جرمش ناديده گرفته ميشود بلکه مقام وزارت سالھا زيرنعلين او بازی ميکرد
  ]٧"[.ًوزيرموصوف مدعی آنست که در ترتيب و رھنمائی سفيرامريکا به مIقات شاه شخصا سھيم بوده است

اين اشارت داکتر شرق که آقای رشتيا را، درجريان جنگ جھانی دوم جھانی درخدمت سرويس  اطIعات 
خارجی انگليس نشان ميدھد، برای من تازگی دارد و تعجب ميکنم که چگونه اقای نصيرمھرين وآقای ولی آريا از تذکر 

. اکتر حسن شرق از نظر ايشان بدور مانده باشدآن در مقاXت خويش دريغ کرده اند؟ ممکن است، اين اشارت آقای د
ًعIوتا داکتر شرق در مورد توظيف ميوندوال به جای داکتر يوسف، بعد از ديدار سفيرامريکا باشاه افغانستان، اظھار 

  .شک وترديد ميکند که با نظريات وتحليل اقای نصيرمھرين وولی آريا، ھمسوئی  دارد
 

  :از مقالۀ ولی آريا

ريا،از صاحب نظران وتحليلگران خوب افغان مقيم امريکااند که  دراين اواخر از ايشان چند نوشتۀ آقای ولی آ
در دادگاه « نامبرده ضمن مقالت مبسوطی که زيرعنوان. جالب وبا محتوا در پورتال افغان جرمن آنIين خوانده ايم

پيشينۀ دشمنی آن ) ندوال ودو شاھدحرفویميو(نوشته ودرسايت کابل ناتھه به نشررسانده، تحت عنوان فرعی " مردم
آريا ميگويد، در . دو برادر را با ميوندوال ذکرميکند، ولی علت اساسی مخالفت آنھا را با شھيد ميوندوال بدست نميدھد

دورۀ حکومت انتقالی داکتر محمديوسف ، آن دو برادر مانع سھمگيری ميوندوال درکميسيون تسويد قانون اساسی 
ی که ميوندوال در مورد اصول مشروطيت دXيل خود را درنامه ای مفصل نوشته وبه کميسيون تسويد گرديدند ووقت

ًقانون اساسی ارسال کرد، براثر مخالفت ھای فرھنگ و رشتيا،به آن نظريات توجھی صورت نپذيرفته واصI در 

 با ميوندوال  را روشن نميکند اما بيان اين جريان، اصل علت اختIف آن دو برادر. کميسيون مطرح نگرديده است
ودانسته نميشود که اين اختIفات از کجا منشاء گرفته است؟ آيا دانش وآگاھی ھای مرحوم ميوندوال نسبت به آن دو 
برادر بيشتر بوده است وآنھا بيم داشته اند که اگر ميوندوال در کميسوين تسويد قانون اساسی سھم بگيرد، کريدت 

به ميوندوال خواھد رسيد وآن دو برادر از آن محروم خواھند شد؟  يا اينکه باحضور ميوندوال اصل ھای قانون اساسی 
ًدر کميسيون تسويد قانون اساسی ، آن دو برادر نظريات و نيات خود را مخصوصا در مورد داودخان نخواھند توانست 

ورد اعتماد سردارنعيم خان بوده به کرسی بشنانند، زيرا که ميوندوال، در زمان صدارات داودخان از اشخاص م
  . وسالھای متمادی به حيث سفير کبير افغانستان در امريکا وظيفه اجرا کرده بود و داودخان نيز به او حسن نظر داشت

 :در زير فشردۀ ماجرا  را از قلم آقای  ولی آريا دنبال ميکنيم

  :ميوندوال و دو شاھد حرفوی « 

ر با شھيد ميوندوال که بسيار عميق و ريشه ای بود تا مدتھا  در نزد علت عمدۀ خصومت اين دو براد...«
انديواXن حزب مترقی دموکرات، دانسته نبود  تا آنکه حوداث و حاXت و اسنادی مشاھده گرديد که ما را به کنه اين 

 .خصومت راه نمود

در در  دورۀ انتقالی صدارت  در مورد صديق فرھنگ، نقاضت او با ميوندوال وقتی مشھود شد، که اين دو برا
دوکتورمحمد يوسف، عضو کميسيون تدوين قانون اساسی تعين شدند، و با تمام امکان تIش کردند تا ازعضويت 
ميوندوال در اين کميسيون جلو گيری کنند و بعد از آنکه ميوندوال نقطه نظر ھای خود را پيرامون تدوين يک قانون 

  .تاد، بازھم اين دو برادر بودند که آنرا از اجندای بحث بيرون کشيدنداساسی دموکراتيک به کميسيون فرس

تظاھرات  سوم عقرب که در حقيقت چيزی جز جوXن آرمان ھای متراکم وتاريخی جوانان و ملت افغانستان 
اعطا نبود، که می خواستند بعد از يک دھۀ ظلمانی قبل از دورۀ انتقالی،  يکبار ديگر شمع کم فروغ يک دموکراسی 

که بر اين مبنی جوانان می خواستند جلسات رای اعتماد بر حکومت دوکتور محمد يوسف را . شده، ولو از باX را ببينند
درپارلمان استماع کنند، اما از آنجائيکه يکعده از وکI اظھار داشتند که به عده ای از وزرأ اعتماد ندارند و سيد قاسم 

فرد بد نام است و تا زمانيکه او در لست کابينه است، آنھا به حکومت رأی اعتماد  ًرشتيا را صريحا نام بردند که يک 
که ھمين حس اعتماد و کI ( يگانه وزير قابل اعتماد آنھا ميوندوال است نخواھند داد و حتی عده ای ابراز کردند  که 

 کسيکه که می توانست در آن نسبت به ميوندوال سبب شد که بعد از حوادث خونين سوم عقرب، سلطنت اورا منحيث
که در اثر اقدامی مبنی بر ) مرحلۀ حساس و نا آرام  سياسی ازپارلمان  بگذرد و بر اوضاع مسلط گردد، تشخيص کند  

سری ساختن جلسات رای اعتماد و بيرون کشيدن سامعين از پارلمان، تظاھراتی متشکل از تمام اقشار و محصلين و 
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 که تا آنجا که مشھود است بر اثر امر جنرال عبدالولی پسر عم پادشاه، بر مظاھره کنندگان متعلمين  کابل براه افتاد،
فضای . آتش باری صورت گرفت که سه نفر شيھد شد و ده ھا نفر مجروح گشتند، و چندين نفر روانۀ زندان شدند

و مجازات کند، دوکتور محمد کشور را اضطراب عميقی فرا گرفت، سلطنت به جای آنکه مسببين اين جنايت را تحقيق 
تا از يکطرف دوکتور ...  يوسف را مجبور به استعفی نمود، و محمد ھاشم ميوندوال را به تشکيل کابينه مأمور ساخت

يوسف را در بدل خطای پسر عم  خودش قربانی کند و از جانب ديگر با کشاندن حکومت دوکتور يوسف به استعفی، 
ان حوادث سوم عقرب گذاشته است  تا آنھا را با يک دستاورد، راضی و خاموش سازد، وانمود کند که وقعی به ناراضي

  و باXخره فرزند ديگری از ملت را سپر خويش گرداند و چون بحران را فرونشاند او را نيز چون دستمالی بدور اندازد 

 )  مراجع شود به نوشتۀ شھيد ميوندوال در مورد محاکمۀ اشيا( 

تعفای دوکتور محمد يوسف، اين دو برادر که سنگ ھمنوائی با حکومت  او را  کاذبانه  به سينه بعد از اس....   
می زدند، به جای آ نکه با داود و پرچم که به زعم آنھا مسبب سقوط دوکتور يوسف بودند به مخالفت برخيزند، عليه 

وکتور يوسف نبود بلکه خصومتی بود با شيھد ميوندوال در عقب خنجر  کشيدند که درحقيقت ھيچ گونه ھمنوائی با د
 .ميوندوال، که اين دو برادر به آن  تعھد داشتند

ً بعدا  به حربۀ  ديگر متوسل شدند و ميوندوال را  مخالف قانون اساسی خواندند، که شھيد ميوندوال با نوشتن 

 از مشروطيت و قانون روشن ساخت که واجد چنان درک عميقی» راه تطبيق قانوان اساسی « و » مشروطيت  « 
اساسی است که فرھنگ  در تاريخ عقده گشای خويش زمانيکه مکارانه ميخواھد تلقين کند که گويا ميوندوال حتی در 
زمان سلطنت آرزوی تغير سياسی با فشار را در کشور  داشت و با او مشوره کرد، صديق فرھنگ چون دروغ گوئی که 

مراجعه شود به مشروطيت اثر ميوندوال (ال  قبل، خود مطرح کرده بود  س٢٠حافظه ندارد،آنچه را ميوندوال  
، صديق فرھنگ ھمان محتوی را به ميوندوال درس ميدھد   و او را نصيحت ) جريدۀ مساوات ٦٣شمارۀ ١٩۶٩سال

 . به اقدامات دموکراتيک می کند

متعلمين افغانی را   استخدام نشريۀ بنام رامپارتس  ادعا کرده است که سازمان استخبارات مرکزی امريکا 
که تا سويۀ کابينه می تواند از رئيس مستقل ( ميکند و گفته است افرادی استخدام شده تا سويه کابينه ھم می باشند  

ً، و دفعتا درکنار آن شايع ساخته شد که اين سويۀ  )قبايل وقت تا کليه وزرا  را در بگيرد، نه  تنھا رئيس کابينه را

 ميوندوال است و اين شايعه چنان دامن زده شد که حتی پارلمان از ميوندوال خواست در زمينه توضيح کابينه، ھدفش
اما بايد پرسيد که چگونه نوشته يک اخبار کوچک محلی در امريکا چنين زود به  افغانستان رسيد و چه ... بدھد،

 .کسانی آنرا تعبير و تفسير کردند و چه ھدفی را می خواستند القأ کنند

ًبايد گفت که بعدا شھيد ميوندوال دريافت که از بودجۀ احتياطی غير قابل دسترس حکومت ھا در وزارت دفاع ، 

به امر جنرال عبدالولی چند ھزار دالر به حساب اين روزنامه انتقال يافته بود و  تعداد کثيری از شماره ھای آنرا وارد 
 شھيد ميوندوال نمی چسپيد، بايد اين جعليات را به گونه ای تقويت کرده بودند، مگر از آنجائيکه خاک خشک به ديوار

ًمی کردند، ھمان بود که صديق فرھنگ با ارتباطات مغشوش و دو پھلوی بين المللی  که داشت، شخصا خبرنگار بی 

ه اين گفتار بی سی لندن را دعوت و به او راپور داد که چنين نشراتی در امريکا صورت گرفته و در کابل افواه است ک
شامل محمد ھاشم ميوندوال صدر اعظم نيز می باشد و بی بی سی لندن با ھمان نقشی سياسيی که در جھان بازی می 

 برای  صديق فرھنگ و ساير جعل کاران که .کند و بر ھمه آگاھان اشکار است، گفت در کابل چنين افواھاتی وجود دارد
به خوبی از بر داشتند، شروع کردند به ] را[که اين تاکتيک ھای ماکياولیمقتدر، کافی بود، چه حکمرانان افغانستان 

آنکه بی بی سی نيز چنين گفت، که ھر مبتدی مسايل سياسی ميداند که اگر بی بی سی چنان  موسسۀ حق گو و با 
طئه ھای ضد وجدان نشراتی است آيا يکروز به جھانيان  از اقدامات Xرنس و يا مIی گماشته در پل چرخی و يا تو

شاه امان هللا  و طرح نصب نادرشاه بر سلطنت افغانستان و باXخره عناصری که ديروز در رژيم ھای گماشتۀ رھبران 
گمراه شوروی گلو پاره می کردند و امروز ھمه از سخن گويان بی بی سی لندن ھستند، و افواھات نه بلکه حقايق 

 .است ؟مستند بر ضد شان وجود دارد يک  کلمه  گفته 

اما وظايف فرھنگ در تنزيل يک شخصيت پاک و استوار ملی بازھم پايان نيافت، اينبار ارتباطات شرقی خود را 
را که  ارگان نشراتی يکی از گروه ھای کاميونست ھند بود، به کابل ) Link(به خدمت گرفت و خبرنگار نشريۀ لينک 

 را سپرد، که آن نشريه باز نوشت  که چنين افواھاتی در کابل ًدعوت کرد و شخصا به او عين راپور  بی بی سی  لندن
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وجود دارد، که ھيچ کدام قول موثقی را ذکر نتوانستند و ھمه، زير عنوان افواھات کابل بر اين آتش فر ھنگ و شرکأ، 
فراد دو چھره بر ضد ميوندوال ھيزم تر و ناسوز انداختند که به جائی نرسيد و امروز ھمه ملت افغانستان، ھمۀ اين ا

 .چپ و راست و شرق غرب را شناخته اند

اما کجاست که صديق فرھنگ بر ضد ميوندوال از پا بنشيند، زيرا اين تنھا يک خصومت شخصی نبود بلکه 
وظيفه ای بود که عناصر مجھول الھويۀ سياسی در خصومت با بزرگ مردان  استوار مردم دوست و ضد استعمار به 

که اين بحثی ديگريست  ( صر ضد ملی، در ھر آش ملی، چون مگسی اند، تا آنرا آلوده  کنند عھده دارند، اين عنا
و وظيفه دارند دور ھر خوانی  چھار زانو بزنند و عدۀ مردم را با استمالت ھا و خوش آمد گوئی ھا ) جداگانه و مفصل 

تقادات و نيشخند  بر ھمان دوستان بفريبند و برای خويشتن جای پائی برای اھداف مشخص باز کنند و بعد با ان
 ).که مثال آنر در باX ديديم(ديروزی از پا افتاده اش، برای خويش نام و نشانی يا گريز گاھی  کمائی کنند 

  بلی بازھم صديق فرھنگ از پا نه نشست و بسيار ناجوانمردانه، خنجری را از عقب بر ميوندال که ديگر جام 

کند زيرا او نيز چون ازھر و ھمدستانش انتظار کشيد تا ميوندوال کشتۀ ستم و اسبتداد شھادت نوشيده است، حواله می 
و استعمار گردد، تا او بر وثيقۀ اين جنايت ملی، مھر شھادت کاذب خويش را  بگذارد و  دست خونين جنايت کاران و 

که جز يک تاريخ عقده » پنج قرن اخيرافغانستان در « ستم گران و استعمار را به دامن خويش پاک کند ، که  در تاريخ 
گشا چيزی ديگری نيست  با مکر معلوم  حتی بزرگ مرد سياسی شرق سيد جمال الدين را يک عنصر مجھول خطاب 

و چون ھيچ کس ديگری را شاھد کاذب خويش نمی يابد، لذا ) مراجعه شود به تاريخ عقده گشا ی فرھنگ (می کند، 
ميوندوال از «ر زمانی که اين مبارز مکار ديروزی، سفير سلطنت در يوگوسIويا بود، خود داستانی جعل می کند که، د

وی تقاضای مIقات خصوصی کرد و درضمن شکايت از اوضاع کشور گفت که منشأ تمام نا بسامانی ھا، شخص ظاھر 
او را با تھديد از شاه است که ھيچ کس را به کار نمی گذارد، اما خوشبختانه شاه شخص کم جرأت است و می توان 

صحنه خارج ساخت، سپس مرا به ھمکاری در تطبيق اين نقشه دعوت کرد، من از او سوال کردم که در صورت تطبيق 
نقشه چه نظامی را برای آيندۀ کشور در نظر دارد، وی گفت جمھوری، من به او جواب دادم که به عقيدۀ من کشور 

ه اگر کامياب ھم شود به ديکتاتوری نظامی منجر خواه شد، بنابراين، برای جمھوريت آماده نيست واقدام در اين را
صIح مملکت در آن است که روشنفکران مساعی شان را در ايجاد دولت مشروطۀ حقيقی وقف کنند و دموکراسی را 

  » .ديمتقويت نمايند، نمی دانم در باطن با اين نظر موافقت کرد  يا نه، اما در ظاھر چيزی نگفت و از ھم جدا ش

صديق فرھنگ سفير کبير رژيم سلطنت، خسر برۀ : اما بيائيد ببينم که فرھنگ کيست و چه می نويسد  .... 
 . صدراعظم برحال و محبوب سلطنت، و از طرف ديگر خسر خانمی از خاندان سلطنت است

 ھموطنان شما خود در باX ما به ھموطنان روابط خصمانۀ فرھنگ را با ميوندوال به ايجاز  برشمرديم، حال
يا انسانی با پخته گی و درايت  و قوت حافظه چون ميوندوال،  از  صديق فرھنگ، وقت مIقات می قضاوت کنيد که آ

خواھد و با تمام سوابق ناگوار و د شمنی ھای بی پرده و سياھکاری ھای آشکار فرھنگ برضد  وی ، نزد  اين مبارز 
 فردا می رود،  و او را به اقدام بر ضد کرائی ديروز و وابسته تمام عيار سلطنت ھمان روز، ومشاورسياسی استعمار

 . سلطنت دعوت می کند

اگر ميوندوال چنين تصميمی را خIف  کليه اصولی که بدان معتقد بود ميداشت به جای آنکه با يک دشمن چند 
يک پھلو  وبيکاره و دوره گرد سياسی  چون فرھنگ مطرح کند  بھتر بود  با جنرال عبدالولی   که  دشمن يک پھلو و 

 ....فرد مقتدر نظامی و آرزو مند قدرت بود، مطرح می کرد، که خطرش ھمان بود ولی  امکان موفقيتش بيشتر

خصومت مشترک ديگر اين برادر مشکوک  با شھيد ميوندوال نيز ريشه ای و عميق بود اما اين خصومت « 
اصIحات در جشن استقIل افغانستان، تشکيل زمانی آفتابی شد که شھيد ميوندوال بعد از بيانيۀ پروگرام کار وعقايد  

ًحزب مترقی دموکرات را اعIن کرد و بعدا با نوشيدن يک شربت در کمپ صدارت، از دست يک فرد شناخته شده، 

 و از آنجائيکه مرد دلير و با ًدفعتا به التصاق روده ھا مبتI می شود که چندين بار تحت عمل جراحی قرار می گيرد،
 بود، با وجود آنکه منبع اين توطئه را ميدانست، زبان نگشود تا آنکه چند سال بعد که تحريکات  رشتيا حوصله و متين

چه گفتند و چه «با استخدام نويسنده ھای کرائی بر ضد وی  شدت گرفت و باز مرحوم آريا در جواب آنھا تحت عنوان 
ياوه گوئی ھا نوشت، روزی شھيد ميوندوال در سلسله مقاXت طوXنی ای در جريدۀ مساوات در رد اين » نوشتند 

  سردار ابراھيمحضور کسانيکه اکنون زنده و حاضر ھستند، کاغذی را نشان داد که در آن قاسم رشتيا مکتوبی به



  
 

 

  ١١تر ٧  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

زديم روده ھايش را سياه کرديم اما « مقيم دايمی در شوروی نوشته بود که ] رۀ رشتياُو خسر ب-سرداررحيم شيون[
 . ھم داده ام تا برای موقع Xزم محفوظ باشد... و بعد شھيد ميوندوال افزود،کاپی اين مکتوب را به » ھنوز زنده است

  وچون آن توطئه به مرگ ميوندوال نه انجاميد، باز ھم اين برادر برابر و ھم شيوۀ فرھنگ با وجود تمام سياه 
 به ھرخسی بر ضد وی دست می انداخت، و کاری ھای دستوری  د رچندين نشريه کرائی در زمان حيات ميوندوال 

ًيکی از بزرگترين نقاره چيان اتھام روابط  ميوندوال با غرب بود، که بعدا جعل نامه ای را  بعد از شھادت ميوندوال  

بيرون کشيد تا وظيفۀ نھائی » خاطرات سياسی«سرھم کرد، و شاھکار زندگی ناپاکش را دراين  جعل نامۀ تحت عنوان 
 ر مقلوب سازی حوادث سياسی در افغانستان و مغشوش سازی چھره ھای امتحان دادۀ ملی، با داستان خويش را د

سازی ھای وقيح خود ستايانه به پايان ببرد، کسيکه فساد کرکتر و ارتشأ ھای نفرت انگيزش، اشعار ورد زبان ملت 
يس مستقل امروز، وزير کابينۀ  فردا، سيد دزد  پوستۀ ديروز، رئ«   چه، که حتی مکتبی بچه ھای  آن زمان بود  که 

  ]٨. [»قاسم رشتيا 

  :از مقالۀ آقای نصيرمھرين

را باردگر » سوم عقرب«آقای نصيرمھرين در سايت آريائی،در سلسله مقاXت نقد و بررسی خود زيرنام
اطرات سيد براين بخش  از خ» چرا دکتور محمديوسف مجبور به استعفا شد«تحت عنوان ) بخش ھشتم (» بنگريم

بزعم آقای مھرين،سيد قاسم رشتيا در خاطرت سياسی . قاسم رشتيا  وتذکرات برادرش آقای فرھنگ مکث نموده است
خود سناريويی را جعل کرده تا نشان بدھد که ميوندوال، يک عنصر وابسته به امريکا بوده وبا کمک مستقيم سفير آن 

فغانستان رسيده است وگويا حادثۀ سوم عقرب وتظاھرات کشور به جای دکتور محمديوسف، به مقام صدرات ا
محصيلين پوھنتون کابل ھيچ تاثيری دربرطرفی  دکتورمحمديوسف و ارتقای ميوندوال بحيث صدراعظم جديد کشور 

  .نداشته است

  : فراز ھای مختصری  از تحليل ونقد آقای نصيرمھرين را درمورد رشتيا وفرھنگ در زير از نظرميگذرانيم 

 ! قانون اساسی ھم از شاه بود نه از يوسف خان. ھنگ ميدانست که شخص تصميم گيرنده شاه بود نه يوسف خانفر«

 "  شوق"يکی از برداشت ھای تعجب برانگيزفرھنگ درزمينۀ لزوم ديد استعفای صدراعظم، تذکرعامل .... 
ی اعتماد بگيرد، بعد شوق گويا شاه گذاشت که دکتور يوسف  رأ. شاه برای آوردن شخص جديد درصحنه است

شوق تعيين محمد ھاشم  .شد) ٥٠٥ص / فرھنگ"(دخيل در تصميم شاه " صدراعظم ديگری درسرش زد، وآن شوق 
بھتربود که فرھنگ می نوشت که شاه پس از رسيدن به اين نتيجه که  دکتورمحمد يوسف بايد مستعفی . ميوندوال

  ».آن تصميم را نيز گرفت. ارت معرفی کندشود، وظيفه داشت که شخص ديگری رابرای پست صد

خواستگاه سياسی آنرا برای  سلطنت مبنی . دراين تصميم عامل شوق را دخيل نمی بينيم« :مھرين ادامه ميدھد
افزون براينکه او را بار . پيشتر ازآن شاه دست تاييد بر سريوسف خان نھاده بود. بر دورنمودن يوسف خان می بينيم 

ين نمود ومامورتشکيل کابينه کرد، اين جمIت ستايش آميز را نيز شاه  دوھفته پيش از اينکه  ديگرصدراعظم تعي
ما مشاھده می کنيم که دولت به خدمات بيشتر و بزرگ شما : " استعفای محمديوسف را قبول کند، در بارۀ او گفته بود

 )  ٤٩کشککی ص . (انستان مؤظف می سازيمما با اعتماد کامل جIلتمآب شما را به حيث صدراعظم افغ. احتياج دارد

محمدھاشم  به منظورنشاندن مقامات امريکايیسيد قاسم رشتيا، استعفای يوسف خان را متأثر ازلزوم ديد 
  ] تاکيد برکلمات و جمIت يا رنگه کردن آنھا،از ناقل اين سطوراست.[ رسم می کندميوندوال به چوکی صدارت

 :طرحی که رشتيا ريخته است

 ميزان دريک دعوت دپلوماتيک، از رشتيا پيرامون جريانات روز، ترکيب حکومت آينده ٢٣ امريکا روز سفير
مطرح " باريابی به حضور اعليحضرت " و در آخرھم آرزوی خويش را برای . وموقعيت خود رشتيا سوال نموده است

بعد .  دقيقه را دربرگرفته است٢٠ه سفير امريکا، ديدارخصوصی با شاه می کند ک)  اکتبر١٨( ميزان ٢٦]در.[کرده
در . ميوندوال درخانه است. ازديدارشاه به وزيردربارعلی احمد خان می گويد که به ميوندوال خبربدھد که نزد او بيايد

. دعوت ھمان روزکه از طرف شھزاده احمدشاه در ھوتل کابل برپا شده بود، به علت مريضی شرکت ننموده است
نتيجۀ رشتيا اين است که ميوند وال به بھانۀ بيماری  .وانده می شود وبا شاه مIقات می کندميوندوال به ارگ فراخ

 .  يعنی منتظر بوده است که سفير امريکا با پادشاه مIقات کند، بعد او را بخواھد. درخانه نشسته بود

  خبرخواسته شدن )  اکتبر ١٩ ميزان ٢٧تا (  ساعت٢٤در ظرف :" رشتيا اين موضوع را نيز می افزايد که 
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  )٢٧٥/٢٧٦خاطرات ص رشتيا،  . . ." (ميوندوال در تمام شھر پخش گرديد وھر کس روی آن تبصره می کرد
 

 :آن چه ازنظر نگارنده سخنان رشتيا را ترديد می کند، اين است 

از تعيين سفيرامريکا با بھره مندی ازآن ھمه امکانات تشبث آميز، نمی توانست در بی اطIعی به سر ببرد و
 ميزان شاه محمد يوسف را به تشکيل کابينه مؤظف ٢٢آگاه نباشد؟ )  ميزان ٢٢( مجدد دکتور محمد يوسف خان 

 .نموده بود

اگرصدراعظم کشوررا سفير امريکا تعيين می نمود، چرا مدتی پيش که زمان صدارت يوسف خان به پايان  -١
  درحالی که سفير امريکا آن ھم به حيث سفير کبير، مانند چند تن نزديک می شد، موضو ع را با شاه درميان نه نھاد؟ 

 .ديگر، سال چندين بار شاه را مIقات می نمود

  پرسش ديگر اين است که چرا سفيرامريکا وقتی را برای باريابی تعيين نموده بود که ميوندوال درخانه -٢
 ، آيا وقت کم بود؟"بھانۀ مريضی" به . منتظر بماند

 پذيرفت، که بايد ميوندوال صدراعظم مطابق سناريوی رشتياحمد ظاھرخان پيشنھاد سفير امريکا را  وقتی م-٣
به شورا ) دکتور محمد يوسف ( شود، پس چرا آن ھمه آمادگی ھای قانونی ورسمی برای رفتن صدراعظم سرپرست 

 ديده شد؟

نه، سرگردان نموده وبه استھزا کشيده  آيا شاه پس از ديداربا سفير امريکا، دوکتور محمد يوسف را آگاھا-٤
است ؟ رشتيا با وجود طرح چنان سناريو، دچار تناقض گويی وعملکرد ھای ديگرھم است که مرورآنھا، استعفای 

البته منظوررشتيا از آغازروشن نمودن جريان ]. ترديد ميکند[يوسف خان به استشارۀ سفير امريکا را نمی پذيرد
  . استفرستادن تھمت و تشھير ميوندوالاو پيش از ھمه استعفا نيست، بلکه منظور 

 : پاره يی  از تناقضات او را که به محکوميت اش می انجامد ببينيم 

اما !!  ميزان به بعد، طرح امريکايی و صدراعظم شدن ميوندوال را درک کرده است ٢٣مدعی است که از 
 . رشتيا درعمل چه کرده است

درآغاز پذيرفته است که وزير ماليه ومعاون صدراعظم در کابينۀ يوسف خان خويش ، "درک "  با وجود آن -
 ٢٧جای پرسش اين است که با تمام آگاھی ودرک اين موضوع که ميوندوال صدراعظم می شود، وتا تاريخ  . باشد

يل کابينه؛ ، چرا وظايف صدراعظم مؤظف به تشک!ميزان به گفتۀ خود رشتيا تمام مردم ھم از موضوع خبر شده بودند؟
  ونيازمند دريافت رأی اعتماد، تعطيل نشد؟ چرا صدراعظم وکابينه موضوع را با شاه درميان نگذاشتند؟

.  ميزان پيرامون ھمه اموربا يوسف خان مشوره ميکند وگزارش اطIعات خود را می دھد٣٠ رشتيا تا -
اگر )    ٢٧٩ / ٢٧٧ ص    رشتيا. ( ميزان به شورا می رود، رأی اعتماد شخص خود را می گيرد٣٠يوسف خان 

چرا رشتيا به عنوان يکی  انتخاب ميوندوال به درخواست سفير امريکا، پذيرفته شده بود؛ و سناريو درست بود،
 طبق سناريوی مجعول،ھمکاری نمود؟ ) يوسف خان( ازمشاورين مھم، درسرگردانی و استھزای رفيق خويش 

درحالی که می دانست، تحمل او در کابينه معذور است، می . رھنگ نوشتنداعضای کابينۀ دوم يوسف خان را ھم او وف
  با احساسات زياد مرا درآغوش گرفته گفت، دماغ من از جريانات امروز خسته شده، ) داکتر محمد يوسف(: " گويد 

   است، برايم توليست کابينه را ھمان طوری که خودت مناسب می دانی به فکر خود ترتيب نموده تا فردا که روزجمعه

من وفرھنگ با درنظر گرفتن کرسی ھايی که بايد نفرآن تبديل شود، . . . بياورتا باھم يکجا روی آن غور نمائيم 
برای وزارت پIن خود . . . اشخاص مناسب را برای ھر پست درنظرگرفته به اتفاق ھمديگر ليستی را ترتيب داديم  

معه بود، از نظر شاه گزارش يافته بود، نام فرھنگ ازوزارت پIن به فردا که روزج) آن ليست . . . ( فرھنگ را 
وازھمه مھمتراين که نام ميوندوال عوض نام پوھندوی حميدهللا به وزارت مطبوعات داخل . . .  وزارت معادن وصنايع 

  )٢٨٣   ص   رشتيا " (. . . صرف نظر نکرد )نبودن ميوندوال درکابينه ( فرھنگ ازشرط خود .... گرديده بود

 :در اينجا تناقضات فرھنگ و رشتيا را نيز می بينيم 

اما، شاه نام او را به ) خاطرات ٢٨٣ص .( فرھنگ  نظربه موافقت خودش وزارت پIن را پذيرفت :رشتيا 
 .فرھنگ نظر به موجوديت ميوندوال درکابينه از پذيرش آن منصرف شد. وزارت صنايع ومعادن نوشته بود

  پيشنھاد )  قرن اخير٥فرھنگ، مؤلف کتاب افغانستان در(م مؤظف به مؤلف اين کتاب صدراعظ: " فرھنگ 
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کرد تا وظيفۀ وزارت معادن وصنايع را به عھده بگيرد، اما من به دليل عIقمندی به کار درقوۀ مقننه معذرت خواستم 
  )٥٠٣/فرھنگ(

دستورسفارت امريکا مبنی بر تعيين وقتی ھمۀ اين ادعا ھا، شرح تIشھا وتناقضات را می نگريم، داستان 
رشتيا کوشش نموده است که محمد ھاشم ميوند وال را بلکه نشاندھندۀ آن است که . ميوندوال پذيرفته نمی شود

 عقرب، ترديد ادعای بيماری ٣وبا اين کار خويش از دنبال نمودن صادقانۀ موضوع . وابسته به امريکا تصوير کند
 . استعفای يوسف خان ونيازھا وخاطرخواھی خانواده گی مقام سلطنت طفره می رودصدراعظم، دريافت عامل اصلی

چارچوبی برای مسالۀ . به ديگر سخن، با سناريوی مجعول خويش، از آغاز دست جور،  درگردن آويخته است
   ]٩"[.وضع کرده که بسيار جعل آميز است

 - ...«:  خاب ميوندوال بجای دکتور يوسف ميگويد کهآقای ولی آريا نيز به ترديد ادعای اقای رشتيا در مورد انت
باXخره  از آنجائيکه اين داستان جعلی مبنی بر تقاضای سفير امريکا در گرفتن وعدۀ مIقات از شاه به ارتباط تقرر 
ميوندوال شمۀ حقيقت نداشت و از جملۀ ھمه کسان تنھا ظاھر شاه حيات بود، قاسم رشتيا به خاطر آنکه جعلش به 

نه ای بر مI نشود، بعد از تقاضای سفير امريکا از وی، نمی گويد که او زمينۀ اين مIقات را فراھم ساخت، بلکه گو
 .آنرا به علی محمد وزير دربار که آنھم ديگر حيات نداشت رجعت می دھد

نی می بود،   بنابرآن ھم ما و ھم ملت مطلع افغانستان متيقن ھستند که ھرگاه قاسم رشتيا شاھد چنين داستا
زمانيکه کليه امکانات منحط فورماسيونری شرق و غرب خود را و تمام نويسندگان کرائی و جرايد متعلقۀ آنھا را 
برضد ميوندوال به خدمت گرفته بود و ميوندوال ھم در قيد حيات بود، در ارائۀ اين اکاذيب يک لحظه دريغ نمی کرد، 

بی پرده کرد  چنان رشتيا و » چه گفتند و چه نوشتند «ا و فرھنگ را در چنانچه وقتی مرحوم آريا ساير اکاذيب رشتي
برادرش فرھنگ بی چاره و رنگ باخته شدند که افراد خانوادۀ مرحوم آريا را برای  عذر نزد او فرستادند تا از ادامۀ 

ت دارند،اين دو برادر چند نشرات خود داری کند، اما زمانيکه مطمئن گشتند که نه شھيد ميوندوال و نه مرحوم آريا حيا
ًپھلو،  تعھدی را که در برابر اجرتی، از ھر سوئی که داشتند بايد ادا می کردند، که اين جعل نامه را مشترکا سر ھم 

يکی، بعد از آنکه دوکتور يوسف کابينۀ خود را به . در حاليکه تقرر ميوندوال دو علت اساسی داشت.   کرده اند
 که ھمه وجود قاسم رشتيا را منحث يک فرد ناپاک و اعترض شديد عدۀ کثيری از وک� مواجه شدپارلمان ارائه کرد  با 

راشی و دست باز می شناختند و ادعا کردند که تا زمانيکه او در لست کابينه است به دوکتور يوسف رای نخواھند داد، 
 .ر اين لست ميوندوال استو در ھمين جريان بازھم وکIئی ادعا کردند که يگانه فرد مورد اعتماد د

سوم عقرب بود، که حکومت به بحران شديد و ] حادثه[علت دوم که  ميوندوال را به صحنه آورد، حوادثۀ
اعتراضات خيابانی مواجه شد و نتوانست بصورت منطقی بر آن مسلط شود که منجر به حوادث خونين شد و از طرفی 

وش سازد، با وجوديکه مشھور بود که جنرال عبدالولی آمر گلوله سلطنت که ميخواست اين بحران را بگونه ای خام
باری بر مردم است، اما سلطنت خواست آنرا با تغير کابينه خاموش کند، وميوندوال را که از خوشبينی پارلمان در 
موردش مطلع بود وھم سلطنت می خواست، اين غوغای سياسی فرو بنشيند و ھم حکومت جديد بدون اعتراض از 

رلمان بگذرد ، ميوندوال را به صحنه آورد، ولی  چنان دستھايش را بست که روزيکه ميوندوال استعفی کرد، خود را  پا
در  افغانستان، شما : ًخادم اعليحضرت ناميد، نه صدراعظم کشور و خادم مردم، که بعدا در تظاھرات علنی ای گفت که 

.   شور ھم شويد، صIحيتی بيشتر از يک قاب چی  نخواھيد داشت اگر تمام مراحل قدرت را طی کنيد و حتی صدراعظم ک
ھرگاه ميوندوال چنان پشتوانۀ بيرونی مقتدری که رشتيا و صمد ازھر شيادانه به او وصل می کنند، ميداشت، کسی با 

   ]١٠[». ...او  چون قاب چی معامله نمی کرد و نمی توانست بکند

  :نتيجه

 عدم توجه شاه به پيشنھادات داوخان مبنی  ميتوان به اين نتيجه دست يافت کهبا توجه به نظريات داکترکاظم،
وسازماندھی  يک حزب ملی،سبب تنفر او از ) شاھی مشروطه(برآوردن يک تحول سياسی از طريق قانون اساسی 

دار ًعIوتا سر. نظام سلطنت شد، زيرا شاه خودش ميخواست در فعاليت ھای سياسی آيندۀ کشورنقش بازی کند
عبدالولی دامادشاه نيز سرمخالفت با داودخان می جنباند و برای ترديد نظريات او موانع ايجاد ميکرد و شاه را 

  .زيرتاثير نظريات خود قرار داده بود ، بنابرين دوادخان با درک اين وضعيت، مجبور به استعفا از عھدۀ صدارت گرديد
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 ١٩٦٤ درقانون اساسی ٢٤طنت تبديل نمود،گنجانيدن ماده دليل ديگری که داودخان را به دشمن درجه يک سل
  بود که گويا به ابتکار  آقايان رشتيا وفرھنگ وسيد شمس الدين مجروح در  قانون اساسی جديد درج شده بود وبرطبق 

  .آن داود خان از فعاليت ھای سياسی درکشورمحروم وممنوع شده بود

آقای رشتيا در :  وجه کرد،اشارت داکتر شرق است که ميگويدچيزی ديگری که دراين فرازھا،  بايد بدان ت
در خدمت سرويس ھای اطIعاتی انگليس قرار داشته و حکومت اين راز را کشف دوران جنگ عمومی  دوم جھانی، 

 اما انگليسھا دوباره او را از دست غضب صدراعظم وقت نجات داده کرده و او را مورد مواخذه قرار داده است،
وھمراز ظاھرشاه ميسازد، اين شگرد  وبرخورد شاه نسبت به رشتيا،اين ضرب المثل را درخاطر زنده ميکند ومحبوب 

رشتيا با زيرکی نه تنھا دل شاه را بدست می آورد، که توجه سردار نعيم خان » !مربی داری، مربا بخور« :که ميگويند
ديک ميشود تا جايی که در کابينۀ داودخان رو بروی يا را نيز نسبت به خود جلب ميکند،و از اين طريق به داودخان نز

شانه بشانۀ ملک خان می نشيند و به او افاده ميدھد که اکنون ديگر از دست ھيئت ھای تفتيش او در رياست کوپراتيف 
اما اين مرد ھوشيار، بنابرخاصيت  مخصوص خودش، .  ھا، نجات يافته ومثل او در کابينۀ داودخان جای گرفته است

ًھمينکه داودخان رفت و بجايش دکتور يوسف خان نصب شد، فورا در صف مخالفين داودخان،يعنی  سردار ولی وشاه 

 گرديد که در آن ماده ای ١٩٦٤قرارگرفت و سرانجام ھمه کارۀ حکومت انتقالی و رئيس تسويد قانون اساسی 
ونزد دکتور محمديوسف نيز تا . ر محروم نمايدراگنجانيد تا داودخان را از حق ھرگونه فعاليت سياسی در آينده کشو

يکی : آنجا کسب اھميت نمود که ترتيب ليست کابينۀ دوم او را نيز کسب و برای خود دو پست مھم ريزرف نمود
معاونيت صدارت، وديگری وزارت ماليه را ،مگر وکIی شوری از موجوديت نام رشتيا، در ليست کابينه ، تاXر 

  .فرياد زدند که تا رشتيا در ليست کابينۀ يوسف خان باشد، به او رأی اعتماد نخواھند دادشوری را ترک گفتند و

مظاھرۀ سوم عقرب که با گلوله باری سردار ولی قومندان قوای مرکز مواجه شد، سبب گرديد تا برای ارضای 
 وآن ھمه خواب خاطر محصلين ومتضررين سوم عقرب، ميوندوال بجای دکتوريوسف بحيث صدراعظم منصوب شود،

ھای طIئی سيدقاسم رشتيا وبرادرش با سيدشمس الدين مجروح به کابوس ھولناکی مبدل گردد وھرسه تن بشمول 
  .داکتور يوسف به حيث سفير افغانستان از کشورخارج ساخته شوند

وگويا پس از تحليل آقای ولی آريا استنباط ميشود که سردار ولی نسبت به ميوندوال حسن  نظر نداشته است  
از آنکه ميوندوال بجای داکتر يوسف خان، به کرسی صدارت تکيه ميزند، نشرمقاله ای  دريکی ازنشريات امريکائی 
بنام رامپاتس، انگشت اتھام بسوی  کابينۀ ميوندوال دراز ميکند، و اين مقاله بزودی در حلقات سياسی افغانستان 

ک محصل افغانی بنام ھوتکی، در مظاھرات محصلين پوھنتون کابل بياد دارم که آن مقاله ازقلم  ي. مطرح ميگردد
آقای ولی مدعی است که به . مطرح وتشريح ميگرديد وموجی ازاحساسات  محصIن راعليه ميوندوال دامن ميزد

تشويق آقای فرھنگ ، سردار ولی مبلغی پول از دارائی خاص وزارت دفاع افغانستان،به حساب مجلۀ مذکور حواله 
اين تذکر ما را به علت . و چند صد شمارۀ آن به افغانستان وارد و به اشخاص ومراجع مورد نظرتوزيع شده بودکرده 

 وميتوان گفت که مخالفت سردار ولی با داودخان اصلی خصومت اين دو برادر با ميوندوال مرحوم ، رھنمائی ميکند
وش آمدگويان متملق  سردار ولی نيز با ميوندوال،بنای ونعيم خان، وخوش بينی آن دو با ميوندوال، سبب شده بود تا خ

  . دشمنی را بگذارند وحرکات وسکنات آن شخصيت دانشمند را بدلخواه خود تعبير وبه گوش اوليای قدرت برسانند

 رشتيا با دادن زھر به ميوندوال ميخواست به حياتش خاتمه دھد، ولی خدا در باX از قول ولی آريا نقل شد که
روزی شھيد ...« : بود تا رشتيا دراين نيتش موفق گردد،آريا در مورد خصومت رشتيا با ميوندوال ميگويدنخواسته

ميوندوال در حضور کسانيکه اکنون زنده و حاضر ھستند، کاغذی را نشان داد که در آن قاسم رشتيا مکتوبی به سردار 
زديم روده ھايش را سياه کرديم « وی نوشته بود که مقيم دايمی در شور] ُ خسر برۀ رشتيا- سرداررحيم شيون[ابراھيم 

ھم داده ام تا برای موقع Xزم محفوظ ... و بعد شھيد ميوندوال افزود،کاپی اين مکتوب را به » اما ھنوز زنده است
  ]١١[». باشد

ال رشتيا کوشش نموده است که محمد ھاشم ميوند و «:وآقای مھرين نيزدر تحليل خود در مورد رشتيا ميگويد
 عقرب، ترديد ادعای بيماری ٣وبا اين کار خويش از دنبال نمودن صادقانۀ موضوع . را وابسته به امريکا تصوير کند

 .صدراعظم، دريافت عامل اصلی استعفای يوسف خان ونيازھا وخاطرخواھی خانواده گی مقام سلطنت طفره می رود

   فرستادن تھمت نيست، بلکه منظور او پيش از ھمهالبته منظوررشتيا از آغازروشن نمودن جريان استعفا  ...
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  ».و تشھير ميوندوال است

 ساعت درھم ٢٤ ساله سلطنت را در کمتر از ٤٠سرطان برھبری داودخان، طومارنظام ٢٦خIصه کودتای 
، از  سرطان که برقراری نظام جمھوری را در افغانستان به مردم مژده داد٢٦ داودخان در نخستين بيانۀ صبح  .پيچيد

چندروز بعد آقای  رشتيا، . ياد کرد اما نامی ازآنھا نبرد" ضعيف النفس"بعضی ھمکاران سابقۀ خود بنام رفقای 
بمنظور عفو تقصيرات ودست بوسی رھبر در صف مIقات کنندگان ايستاده شد ، اما رھبر ديگر به او وقعی نگذاشت و 

 ١٩٧٨سرانجام آقای رشتيا در اولين ماه ھای کودتای ثور در. ازمIقاتش امتناع ورزيد ولی ضرری نيز به وی نرساند
به نوشتن يک سلسله " سيدال يوسفزی"برای خوشنودی نورمحمدتره کی، برضد خاندان ظاھرشاه، با نام مستعار 

اين . دست زد که در روزنامه ھای انيس واصIح به نشر ميرسيد» نادرچگونه بقدرت رسيد؟«مقاXت زير عنوان 
قاXت درسال ھای پس از سقوط رژيم کودتای ثور از سوی مرکزنشراتی ميوند درپشاور به چاپ رسيد که  سلسله م

 بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای "مورد استفاده نويسندگان ومحققان کشور منجمله داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب 
  ]١٢[ .نيزقرار گرفته است" انگليس

يد قاسم رشتيا وبرادرش فرھنگ بيش از پيش معرفت حاصل گرديد، ميتوان حال که با شخصيت وماھيت آقای س
ھرگز نميتوان با سفسطه بافی و .گفت که آندو برادر ھرگز با شھيد ميوندوال وشھيد داودخان قابل  مقايسه نيستند

نگ متاسفانه من يک زمان فکر ميکردم که آقای فرھ. گزافه گوئی از آنھا شخصيت ھای محبوب سياسی ساخت
تحت رھبری ميرغIم محمدغبار،از لحاظ تقوای » وطن«بخاطرعضويت خود در جنبش مشروطيت سوم در گروه 

سياسی بر برادرخود رشتيا برتری دارد، اما  با مطالعۀ مجدد مقاXت آقای داکتر سيد عبدهللا کاظم وآقای ولی آريا و 
 را وابسته به اين دو برادر ميدانند، ھمانگونه که کسانی که خود. نصيرمھرين،باورم را نسبت به او از دست دادم

روزی شير و قيماق وکباب و شراب متعلق  به وزارت وسفارت اين اشخاص را ميخورده اند، اکنون بايد تحمل انتقاد 
ا براعمال نا جائز و ناروای شان را ھم داشته باشند و بيخود  به اين شاخ و آن شاخ نپرند و واويI سر ندھند که گوي

  .اين سخنان توھين به بازماندگان اين اشخاص است ونمی بايد چنين وچنان گفته ميشد

 در افغانستان تمام شاھان واميران وسران قومی و تنظيمی که از آنھا امروز با الفاظ شديد انتقاد ميشود، ھمه 
شخاص قدرتمند گذشته، به بازماندگان از خود بازماندگان و وابستگانی دارند، اگرقرار براين باشد که انتقاد از اعمال ا

شان برميخورد و نبايد از آنھا انتقاد کرد، دراينصورت تاريخ بی مفھوم ميشود و می بايد  مضمون تاريخ را از نصاب 
تاريخ درس عبرت گرفتن از گذشتگان است ، . تعليمی شاگردان حذف کرد که چنين چيزی برای جامعه قابل قبول نيست

بازی کرده و رفته اند، به نسل ) چه مثبت وچه منفی( و بد انسان ھای مطرح را که درگذشته نقشی تاريخ اعمال خوب
با ھمين منطق من ھم، ديدگاه شخصيت ھای آگاه افغان را برگزيده دراين نوشته به نسل ھای . ھای آينده انتقال ميدھد

  يانپا        . بعد انتقال ميدھم، وقضاوت آنرا برای خواننده ميگذارم

  :مآخذ اين مقاله
  ٢٠١٥ داکترسيد عبدهللا کاظم،چگونه داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند،بخش پنجم،پورتال افغان جرمن آنIين، جون -]١[

  ٢٠١٥ داکترسيد عبدهللا کاظم، چگونه داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند،بخش پنجم،پورتال افغان جرمن آنIين، جون-]٢[

  ٢٠١٥ داکترسيد عبدهللا کاظم، چگونه داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند،بخش پنجم،پورتال افغان جرمن آنIين، جون -]٣[

  ٢٠١٥داکترسيد عبدهللا کاظم،ھمان مقاله،  پورتال افغان جرمن آنIين ،جون -  ]٤[

  ٢٠١٥ افغان جرمن آنIين،جون داکترسيد عبدهللا کاظم،ھمان مقاله ،بخش آخر،پورتال-  ]٥[

  ٢٠١٥،افغان جرمن آنIين،)بخش سوم(داکتر کاظم، مقالۀ داودخان واردو-]٦[

  ٦٧-٦٦تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان،چاپ پشاور، تاريخ چاپ معلوم نشد، صفحات دکتورمحمدحسن شرق،-]٧[

  : عيسوی به لينک ذيل رجوع شود٢٠١٢ اول جوXی / ھجری خورشيدی١٣٩١،سرطان   ١٧١کابل ناتھه، شمارهء مسلسل -]٨[

http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_١٧١/wali%٢٠aaria-٢.html  

 (، آيا  دکتوريوسف بعلت بيماری استعفا داد؟،سايت آريائی، لينک٧نصيرمھرين،سوم عقرب را دگر باره بنگيريم، قسمت : رک-]٩[

http://www.ariaye.com/dari١٠/siasi/mehrin.html(  

  : عيسوی به لينک ذيل رجوع شود٢٠١٢اول جوXی /  ھجری خورشيدی١٣٩١،سرطان   ١٧١کابل ناتھه، شمارهء مسلسل -]١٠[

http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_١٧١/wali%٢٠aaria-٢.html  

  ١٧١ ولی اريا،در دادگاه مردم، کابل نانه،شمارۀ مسلسل -  ]١١[

  ، فھرست منابع فارسی در آخرکتاب٢٠١٣ داکتر زمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس، - ]١٢[


