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  پيام داودخان به مردم افغانستان چی بود؟

  آيا داکتر شرق وداکتر پژواک وج�لرپرچمی بودند؟

  

  !برداشتھای من ازکتاب اخير داکترشرق

 شرق، ھر دو از و4يت دور افتاده وکم انکشاف يافته فراه ھستيم، اما شناخت ومعرفت دقيق من وداکتر حسن
 دوبار در عھد داکتر ی فقط يکاو را نديده ام وماموريتم  و نزديکی از ھمديگر نداريم، زيرا در تمام دوران تحصيل و

برو شده ايم وبعد از آن ديدار نداشته پنج شش دقيقه غرض ادای احترام با ھم روبرای نجيب ; در محافل رسمی 
 ميدانم که داکتر حسن شرق دشمنان .از او حمايت ميکنمکر نشود که من بخاطر روابط شخصی بنابرين چنين ف. ايم

ومخالفان زيادی دارد واين قلم در صدد دفاع ازعملکرد وی نيست، زيرا خودش صاحب قلم است وھم بھتراز ھرکسی 
دفاع ازحقيقت بايد نزد انسان با وجدان  اما. ع کند وکتاب اخيرش سندگويای چنين پاسخی استديگرميتواند ازخود دفا

  .از ھرمناسبت ديگر با ارزش ترباشد

در متن وبطن رخدادھای سياسی کشور ) قرن بيستم١٩٧٨تا ١٩٥٣از (داکترحسن شرق که ربع يک قرن 
ز او يک چھرۀ کمونست در زير ريش داودخان قرار داشته است، به نظرمن آنکسی نيست که فرھنگ ميخواھد ا

  . نمايش دھد

نه خلقی  نه پرچمی بوده و برمی آيد که اواز نوشته ھای اخير داکترحسن شرق در پورتال افغان جرمن آن�ين 
رھبران خلق و پرچم و بدون ترديد ولی  . اعتراف يا اشاره ای کرده است خودشچنين چيزیوانی، و نه به ونه اخ
 آنھا را می دانسته است وخواھی نخواھی، ک، واھداف سياسی وايدايلوژيی اخوانی را بخوبی می شناختهت ھاجمعي

  . داودخان را در جريان می گذاشته است

عدالت و دموکراسی  آزادی و آرزوھای يک انسان مصيبت چشيده که جزھمچنان از نوشته ھای داکترشرق،
ترقيخواه  وواين آرزوی ھرانسان وطن پرست . داھد، حس ميشوديگری نميخو ومحو فقر وبيسوادی درکشور چيز

  .شودأويل کمونست تعبير و تچپی واين کشوراست و نبايد به معنی 

دانستنی ھای خود را به حيث يک شاھد وناظر  تجربه ھا و ديدھا و داکترحسن شرق کارخوبی نمود که چشم
 جمھوريت در آخرين سالھای زندگی اش در غربت سلطنت وچگونگی تعويض آن به رژيم سياسی آگاه  از نظام 

  . به نسل ھای آينده به ميراث گذاشت نوشت و

  خوبھایمن فکر ميکنم که او خواسته است از تجارب خود در حيات سياسی اش، برای فرزندان کشور درس
ونه که ازاتحاد ويک دلی داکترشرق ھمانگ. ت بگيرندتاريخی ارائه کند تا از آنھا بياموزند واز ناکامی ھای شان عبر

يم سلطنتی بحث رانده است، ازعلل تعدادی از افسران جوان تحت رھبری داودخان وموفقيت شان درتغيير رژ
خود  و تفاھمبا ھم متحد شده بودند، مگر دراثرسوء تاسيس آن  که روزی برای  جمھوریدولتاولين فروپاشی 
در گفتارھای (. را فراھم ساختند بخوبی سخن رانده است  زمينه سقوط خويشمخالفت ھای شخصی ، خودخواھی و

  )اينده برآن بحث خواھم کرد

نکته اساسی ای که ارزشمندی گفته ھای داکتر شرق را درمقايسه با نوشته ھای فرھنگ نشان ميدھد، اينست 
بارز تاريخ ،درحالی که يکی از خصوصيات بوی بد نفاق قومی واتنيکی به مشام نميرسدکه از نوشته ھای شرق، 

ازاين ناحيه  شکايات ديگر ھموطنان   من نه تنھا.کاشتن تخم نفاق ملی است) افغاننستان در پنج قرن اخير(فرھنگ 
مين گذاری ھای نوع پشتون را در بارۀ تاريخ او شنيده وخوانده ام، بلکه خودم  ضمن مرور برتاريخ او ، متوجه اين 
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 آنرا به اط�ع  روزی او مکث کرده ام و درنظردارم مين گذاری ھایر سه موضع ازخطرناک شده ام وبطور خاص د
  . ھموطنانم برسانم

خصوصيت ديگرنوشته ھای داکترشرق آنست که گفته ھايش در شرح رخداد ھای سياسی زمان داودخان با 
ين دو نکته، در کنار ا. حقيقت حيات سياسی رئيس جمھور وفق دارد و از گزافه گوئی و گمانه زنی وتھمت مبرا است

شرق يک چيز ديگر را ھم ميخواھد به خواننده بگويد که او يکی از ھمکاران صادق وھمفکر داودخان بوده است 
وھرگز به ولی نعمت خود خيانت نورزيده وھرنوع اتھام خيانت از جانب او به داودخان، دروغ محض است و جزافترا 

اظ نوشته ھای داکتر شرق در مورد داودخان و چگونگی ازاين لح. وتھمت از سوی دشمنان او چيزی بيش نيست
  . سرطان و پيامد ھای آن بيشتر قابل اطمينان واعتماد به نظر می آيد٢٦کودتای 

از آنجايی که  داکتر حسن شرق بعد از سردار نعيم خان، نزديک ترين و با اعتبار ترين ھمکار شخص 
ان ودارای طرزتفکر ملی بود،نميتوان تصور کرد که منشی يا داودخان بود، واز آنجاييکه  داودخان يک شخص مسلم

بنابرين ميتوان گفت که داکتر حسن . مدير قلم مخصوص او کسی باشد که صاحب افکار يا تماي�ت کمونستی باشد
و اين نزاکت .  شرق نيز مثل داودخان دارای طرز تفکر روشنفکرانه و روحيۀ وطنخواھی ومليگرايی بوده است

  او بھتر از ھرکس ديگری درک ميکرد و ميدانست که گرايشات غير اس�می  در دستگاه حکومت داود خان اداری را
: بنابرين کمونست خواندن داکتر حسن شرق مثل آن است که کسی بگويد. عاقبت و پيامد ناگوار وسنگين دارد

لومدارعاری از حقييقت است  و برای  وچنين گفته يی مع کمونيستی  بوده است؟ اودخان دارای انديشه ھای چپی ياد
ملت افغانستان وشورويھا  درعمل ثابت شده بود که داودخان نميتواند کمونست باشد، بنابرين او را با تمام اميال ملی 

 .ومسلمانی اش  قبول کرده بودند تا با تعقيب سياست بيطرفی  نه غربی باشد و نه شرقی

  پيام داودخان چی بود؟ 

داودخان، داکتر حسن شرق را بخاطر تماي�ت چپی ووابستگی اش به ويند که مان ميگ حدس وگبرخی با
 که در رأس قدرت یزمان«:ميگويداما خود شرق . پرچم، ازمعاونت صدارت دور و به سفارت درجاپان تبعيد نمود

به شھادت (  تيول جستن از قبول مسئی و ھم دور،یداري مقاومت و ھم پاھم شود،ی مجادي سوء تفاھم ا)انيکودتاچ(
 که در رأس ی از دو نفریکي یستي از حوادث شوم، بایري جلوگی براو. کندی مبتي مصجادي ا)سرگذشت کودتاھا

 کي که سوء تفاھم يیو از آنجا.  کردی میني مملکت، عقب نشی ادارنسق وی منافع ملیقدرت قرار گرفته بودند، برا
 اي آنرو بدون فشار احمد و از. کنار رودی دسته جمعتي حاکم اصلبه  شد طرف معتقدی میجانبه بود، به آسان
 گريکدي با اني کودتاچیاحتمال  از برخوردیري و جلوگزي فروکش کردن افواھات جنجال برانگیمحمود، محض برا

 اگر با وجود ًبناء .ی تفنگو  کار داشت و نه ھم توپی درد سر، نه پولدي خرخشه و تولجاديورنه ا. شان کنار رفتم
 اني جمع قرباندر  نفرکي شد اضافه شدن ی که میزي بودم تنھا چی در کابل ھم مريگي پباتياتھامات ُدم به ُدم و تعق

 ) کتاب١٢قسمت ھمان کتاب، داکتر حسن شرق، (».چي ھی بود و باقی ثور م٧

اه و خانوادۀ شرق د4يل ديگری ھم برای دور شدن خود از کابل بيان کرده وآن افواھات وتقاضای ھای پيھم ش
شاھی به داودخان برای دورکردن شرق ازقدرت بود تا آنجاکه روزی خود داودخان به شرق شکايت ميکند وميگويد 

از اينجاست که داودخان برای قطع اين . که ازين ھمه شايعات نزديکان شاه وخانواده ام در باره شما خسته شده ام
 ابتدا سفارت فرانسه و بعدجاپان را به او پيشنھاد ميکند وشرق ھم افواھات ورساندن پيام خود به مردم توسط شرق،

  . ب� درنگ سر اطاعت ورضائيت می جنابند

 به ھر یول. مطلع شوم]داودخان[ سفر شان جي نشد که از نتاسري جاپان بودم می چون رفتن«    :شرق مينويسد

 شي دانم از پیداکتر جان م:  گفتستهينگر به من ی کنم چند لحظه ای از اوشان خداحافظخواستمي که منيصورت ھم
 زنده بماند ]اشاره به من[ از دوستانم یکي اگر نکهي خوشم به ای ول،یستي خوش نی رو شده ابه  که به آن رویآمد
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 و از زي از ھمه چشتري داشت، سوگند به خدا که با4تر و بیداود شما را دوست م : کهديبگو تا به مردم افغانستان
  ) ٢٠١٦جون ٢١قسمت دھم، افغان جرمن آن�ين ... کوتای پنجم سرخ ياسياهداکترشرق، ( ».ھمه کس

 ی شومۀ حادثنيخدا نکند چن:  شده بودم، گفتمري بدون مقدمه اش دلگۀ از گفتکهي حالدر:شرق ع�وه ميکند 
 مرا بغل یافظ خداحی سپس براو. استري امکان پذزي پرآشوب ھمه چیاي دننيدر ا: گفت . دھدیدر افغانستان رو

 آغوش او، ی و گرمنشي به مردم و سرزمی وني آتشعشق .گرفت که متوجه شدم اشک در چشمانش حلقه زده بود
 از دست دادن مقام و ی به زبونی نکند احساس مرا تلقکه  گذشتی نمالميچنان مرا به جوش آورده بود که اگر به خ

 برادر و مي جاپان بودم، محمد نعی که راھیروز .کردمي مشي قطره ھزار قطره نثار پاکيقدرت کند، به پاداش 
 دختر بزرگ محمد داود با شوھرش یکي تورپیدھل به وداع آمده بودند و ھکذا درارهي طدانيپسران محمد داود در م

  ) ھمان مقاله، ھمانجا(». بود از ما استقبال کردندینظام جان که سکرتر سفارت دھل

ا برھنه،که بجز يک قلب سرشار از وفا وصفا و يک مغز دراک، ھيچ چيزی به نظرمن، برای يک روستازادۀ پ
در بساط نداشت ،واز برکت ذھن ذھين ومغزفعال وھوش دراکش توانسته بود  خود را تا مقام مديريت قلم مخصوص 

ا با او صدراعظم قدرتمندی چون داودخان برساند وآنقدر مورد اعتماد باشد که تصميم  برای سرنگونی رژيم شاھی ر
  درميان گذارد وپس از پيروزی او را بحيث معاون خود تعيين کند، نميدانم چه افتخاری با4تر ازآن خواھد بود؟

 داکتر شرق توانسته بود اعتماد صدراعظم وبعد رئيس جمھور وتمام خانواده اش را چنان بخود جلب کند که 
 وی قدرشناسی  نمايند و بعد او را به حيث نزديک ترين ھنگام وداع ،برايش  اشک بريزند وبا ريختن اين اشکھا از

دوست خود تا ميدان ھوائی بدرقه نمايند ؟ به گمانم که اعتماد پايدار داودخان در ھر دو دوره اقتدارش به داکترحسن 
  .شرق ، بزرگترين افتخارمعنوی وسياسی برای شخص داکتر شرق خواھد بود

ارادت و اخ�ص خود را به ولی نعمتش داودخان صادقانه ابراز کرده داکتر شرق نيزدر نوشته ھايش ھمواره 
 به خنجر شاگرد و یکي ني ; امظي و حفی که پس از کشته شدن نورمحمد تره کيیاز آنجا «:ويکجا چنين مينويسد

 نهي محابس را گشودند و زمی، در زعامت ببرک کارمل بود که موقتا دروازه ھا)روس ھا( استادري به شمشیگريد
   . را دنبال کنممي چرا سقوط کردنکهيا  تا داستانديآن مساعد گرد

 که از طفل گھواره یخانه ا.  محمد داود شتافتمۀ خانۀ احترام به دروازی جھت ادای از ھمه با شتاب زدگاولتر
 ني که اولی اخانه . شده بودنددي وطن شھۀ ھفتاد ساله اش به دست فرزندان ناخلف و از خدا برگشتمردان تا راد

 بود، اکنون شده  مردم افغانستان در آن گذاشتهی و برادری برابر،ی سعادت و سربلندی براتيسنگ تھداب جمھور
 داود و محمد  بود، که بدون توجه به آنھا به روح پاکی و دو سه بغچه بردار وطنیدر حراست چند سرباز شورو

  : گفتهي خانه به کناني از محافظیکي  کردم کهی ھم رزمش از خداوند بزرگ طلب مغفرت میشھدا

   !ستي نارتگاهي زنجاي جان، اکاکا

  . به شما نه، اما به من ھست: گفتم

  )قسمت دھم، داکترشرق،( ».و از آنجا دور شدم

 :کرد قرائت مجلس به خبری را اط�عات وزير )ش ١٣٥٥ در( روزی کهو درجای ديگری نوشته ميکند 
 اش خانواده اعضای اکثر با کشور آن جمھور رئيس الرحمن مجيب ديش، بنگله در خونين کودتای يک در امروز"

 ".شدند شھيد

 ".عظميمی مصيبت چه! ; سبحان: "گفتم

 ."باشد کشورم ملی حاکميت حفظ برای که خواھم می را شھادتی بزرگ خداوند از من": فرمود] داودخان[

 دفاع در را مرگی نياز بی خداوند پيشگاه از که اطاقی ھمان در داود محمد زيرا. التحاء قبول يا بود قدر و قضا
 .رسيدند شھادت به اش خانواده با بود کرده نياز ازوطنش
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 آنانيکه ھمه بر درود و درودی زيبندۀ و شايسته که برتو درود وطن، راستين فرزند ای داود، ای برتو درود
  )١٣ منبع،بخش (».دھند می جان است ھنوز که ھم ھنوز و اند داده جان افغانستان استق�ل و ملی حاکميت برای حفظ

 داکترشرق به شھيد داودخان آشنا ميشويم و درمی يابيم که او درمدت مندیبدينسان ما به ارادت واخ�ص
فرا گرفته بود که بھتراز از بسياری وزيران را با داودخان آنقدر تجربه  ودانش اداره کردن خود ھمکاری نزديک 

مور يک وزارت را به پيش ببرد، ولی او که نيتی برای رسيدن به مقام وزارت نداشت، ھرگز از ميتوانست ا
صدراعظم تقاضای چوکی وزارت، نکرد و مديريت قلم مخصوص صدارات داودخان را با4تر و برتر از ھرمقام 

بگذريم ازاينکه او .ميخواستديگری شمرد و تا آخر  به ھمان مقام با اعتبار مديريتی  قناعت کرد که داودخان آنرا 
  ! اولين کسی بود که حاضر به قربانی خود در راه تغيير نظام شاھی به نظام جمھوريت گرديد

  !زھی شھامت ومردانگی روستا زادۀ کرباس پوش برھنه پا 

  

  : بذل وبخشش داودخان به مردم وھمکاران محتاج

يت زندگی داودخان برای من تازه وبسيارجالب است و بجز اقای قاسم باز که در صذکر اين بخش از خصو

نزديک به داودخان تا حال گفته نشده است ديگرکرده، از زبان شخص اشاره اين صفات نيک داودخان به مقا>ت  خود 

  . ومن فکرميکنم برای بسياری ديگران ھم دلچسپ خواھد بود

 و پدر کاکا، از که بود، متمول خاندان يک به منسوب و متمول، شخص داود محمد«: داکتر شرق مينويسد

 يکی يا خودً مثI مالی، مشکIت به ھمکارانش از کسی ھرگاه و بود برده ارث به زيادی زراعتی ھای زمين پدرکIنش

 به يشخو شخصی دارايی از صدا و سر بدون شد، می گرفتار آن ھمانند مشکIت يا و مزمن مرض به منسوبينش از

 از اصطIح به المال بيت از ندارم ياد به و بود گير سخت ھا خيلی دولت دارايی از بخشش در اما .کرد می کمک وی

  .باشد بخشيده ديناری و حبه قانونی استحقاق بدون خليفه کيسۀ

 خانواده اعضای برخIف حتی و کرد نمی استفاده دولتی معاش از جمھوری رياست و صدارت زمان در او

 چنانچه.نمود می توزيع رايگان مستحق اشخاص به و خيريه کارھای در را خويش موروثی امIک )شاھی خاندان(شا

 سفارت وبه تکميل که ای خانه دو با بود شده ساخته آن برج متصل و شھرآرا سرک در که را ھايی دکان و ھا آپارتمان

 شفاخانۀ جريب ...ساحۀ درً متعاقبا.بخشيد  مياشت هسر به ش ١٣٣١ سال در )زايشگاه متصل( بود کرايه خارجی ھای

 شفاخانۀ( آباد آھنگران در امIکش از ديگری قسمت فروش از )شھرآرا باغ( شان شخصی امIک در بستری دوصد

 با اکنون که ،)ش ١٣٥٣ سال( واگذارشد عامه صحت وزارت به نادار مريضان استفادۀ جھت آنرا سپس و )خان ھاشم

  .است شده مسمی مIلی زايشگاه به نام تغيير

 گذاشت ننگرھار و>يت اختيار  در )جريب پنجاه( آباد جIل شھر قسمت بھترين در را خويش ديگر خانۀ و باغ

 خويش ھای زمين  متباقی.نمايند اعمار پوھنتون استادان به خانه يا و طIب ليليۀ از قسمتی يا و شفاخانه يک درآن تا

 .بخشيدند کلتور و اطIعات وزارت به يادداشتی ذريعۀ ش ١٣٥٤ سال در عامه کتابخانۀ اعمار جھت شھرآرا در را

 او>دھای به را جريب صد )کندھار و پغمان دوراھی( تن چھل در زراعتی امIک و باغ جريب پنجصد از ھمچنان

 وار خانه ھر به ينزم جريب پنچ تا دو  از )تن چھل( مذکور قريه مستحق اشخاص و دھاقين به را متباقی و خويش

 ساختن برای پغمان در )جريب بيست حدود در( را ديگرش باغ و خانه .بود داده شرعی  قبالۀ )ش ١٣٤٦](درسال[

  .شدند  واگذار دولت به ش ١٣٥٣ سال در جمھوری پارک

 مولیمع تشناب سه دو و خواب اطاق چند دارای وی نشيمن خانۀ .داشت ای پيرايه بی و ساده زندگی داود محمد

 پی خانه آن در جمھوريت تأسيس جھت سلطنت، سقوط قوماندۀ و شاھی نظام تغيير طرح چون آن، وجود با ولی .بود

 داده جلسه تشکيل جمھور رئيس اولين انتخاب و اساسی قانون تصويب برای که افغانستان جرگۀ لويه بود، شده ريزی

 .کرد گذاری  نام )جمھوريت اولين تأسيس روز( "سرطان ٢٦  "جادۀ نام به را مذکور خانۀ جادۀ ،)ش ١٣٥٥ دلو(بود
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 آنرا آنکه نه گرديد می حفظ تاريخی محل يک حيث به داود محمد ورثۀ رضايت جلب با مذکور خانۀ بايستی سبب آن به

  .داشتند می بر بارگاه و آرگاه ساختن جھت بن و بيخ از

 و پيراھن يک با که آنانی تا بود آن بلکه نبود اتمادي بر داود محمد گذاشتن پا جا درين ھدف صورت ھر به

 بايد بازگستند، شده مجاھد و ميليونر و زمامدار که آن از پس بودند شده فراری افغانستان از ش ١٣٥٢ ازسال تنبان

 می سرافکندگی و خجلت احساس خويش مردم مقابل در آور سرسام مصارف و برق و پرزرق ھای خانه ساختن از

  ) کتاب١١قسمت ھمان کتاب، داکتر حسن شرق،  (».پايدار و ھميشه آنھم طلبی، قدرت و پروازی لندب نه کردند،

  

  :داودخان با عبدالقادر  واسلم وطنجار مالی مساعدت 

 و عبدالقادر به داود محمد مالی کمک و تقرر در لطف ھمانا کشانيد، داستان اين به را گفته آنچه :شرق ميگويد

 او شخصا و بود می درمانده واقعا که کسی به اما کرد، می کمک او شد، گفته که طوری زيرا .ودب وطنجار اسلم محمد

 عبدالقادر حاليکه در .کرد می معرفی وی به را محتاجی اعتمادش مورد و نزديک دوستان از يکی يا و شناخت می را

 ذريعۀ دومی با و وفادار پاچاگل توسط ولیا با داود محمد اما بودند، سھيم شاھی نظام تغيير در وطنجار اسلم محمد و

 ھيچکدام محمد داود رژيم تغيير در موفقيت از قبل و داشت،  رابطه)زرھدار ٤ قوای قوماندان( نورستانی سرور محمد

    ) کتاب١١قسمت ھمان کتاب، داکتر حسن شرق،  (.شناخت نمی چھره به اصطIح به و بود نديده رويت به را آنھا

 است جمھور رئيس اين شود، می مريض ١٣٥٦ زمستان در عبدالقادر که زمانی«: ره ميکندداکتر شرق اشا

 اسلم محمد کارۀ نيم خانۀ تکميل برای ھمچنان و فرستد می ھند به تداوی جھت خويش شخصی پول به را او که

  .کند می مالی کمک افغانی صدھزار مبلغ وطنجار

 باشند، داشته عبدالقادر به خصوصا جمھور رئيس ھای محبت بارۀ در را بيشتری معلومات آرزوی که آنانی

 يک در که گردند آشنا ھايی چھره پستی و دنائت عمق به تا کنند مراجعه عبدالقادر خود خاطرات کتاب به بھتراست

  (».جوانمردی و احسان پاداش به خباثت و نيت حسن مقابل در جنايت آنھم شوند، می جنايت مرتکب احمقانه اقدام
  ) کتاب١١قسمت ھمان کتاب،داکتر حسن شرق، 

  

  آيا داکتر شرق وداکتر پژواک وج�لرپرچمی بودند؟

متاسفانه تبليغات جنگ سرد، تاثيرات خود را بر اکثر نويسندگان و روشنفکران کشور ما بجا گذاشته و درکتب 
طن خود مستثنی نيستم، درسالھای من که از اھالی قلم و. خاطرات وآثار تاريخی نيز ميتوان نقش آنرا م�حظه کرد

ھجرت با روبرو شدن با آثار چاپی وکتبی ھموطنان خود شاد ميگرديدم وسعی ميکردم زودتر آنھا را مرور کنم 
  . ونکاتی که بدرد کار من ميخورد،از آنھا اقتباس نمايم

برگ مصروف که من در کشور سويدن پناھنده شدم و در کمپ مھاجرين، در حومۀ شھر گوتن١٩٩٥در سال 
افغانستان در پنج قرن (بودم، درميان افغانھای مھاجر تنھا کتاب» مقدمه يی بر کودتای ثور وپيامد آن«نوشتن کتاب

، دست بدست ميگشت و من ھم با مرور کوتاھی برآن کتاب، بعضی گزارش ھای سياسی ،منجمله چگونگی )اخير
يکی ازنکاتی که من از آن . را از آن کتاب نقل گرفتم سرطان ونام ھای اعضای کابينه ونکات ديگری ٢٦کودتای 

  :نمودم عبارت ذيل است کتاب خود درج ٥٦ودر صفحه کتاب اقتباس 

 به  دولت افغانستان اع�م گرديد و  به عنوان رئيس جمھورخانداود سرطان، ٢٧روز  بنابرگزارش فرھنگ،
نخستين «  :ای حکومت جديد را تعيين و اع�ن کردکه ص�حيتش با4تر از دولت بود، اعض اي  اسد کميته١١تاريخ 

قيوم وردک، دکتور نوين، لعبدا محمد داود، عبدالمجيد، انجنيرفايق،(سازمانی شش تن غير ھيئت وزيران از
، فيض محمد، باختری، 4لهسيد عبدا(گروه پرچم ه و پنج تن حزبی وابسته يا ھوادار ب) دکتورنظر محمد سکندر

; پژواک، وزير  دو تن ديگر حسن شرق معاون صدارت و نعمت. بودتشکيل شده ) خلقی(دار  محتاط و پاچاگل وفا
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رابطه يا مقامات شوروی پرچم سازمان ھر دوی آنھا با بعد معلوم شد که اما . معارف، ادعای غير وابستگی داشتند
نيزثبت شده  ودر برابرنامش در ليست اعضای کابينه، نام محمدخان ج�لر بحيث وزيرتجارت [ ». شتندنھانی دا

،ھمان چيزی که در برابر نام ھای داکتر پژواک وداکتر حسن شرق نوشته شده » ًظاھرا غير سازمانی«نوشته شده 
، ٢فرھنگ، ج(» .پيوست] داودخان[ھمچنان محمدخان ج�لرکه چندی بعد به کابينۀ « :و در ادامه مينويسد. است 

 بين شخص سردار وگروه ]بود[ايت�فی است] داودخانۀکابين[دولت جديد« :فرھنگ متذکرميشود که   )٨٠٣- ٨٠١صص
  )٨٠٠ھمان منبع، ص (».ًپرچم با سھمگيری تقريبا مساوی برای ھريک

 که داکتر حسن شرق  وداکتر نعمت ; پژواک و محمدخان معنی ميدھدتذکرات فوق الذکر فرھنگ،چنين 
جريان پرچم آنھا را درجمله ملحوظاتی ن پرچم وابسته بوده اند،ولی بنابرج�لر، دارای ايديالوژی چپی بوده و به جريا

حقيقت را خدابھتر ميداند، ولی از نوشته ھای اين اشخاص تا کنون چنين چيزی . اعضای مخفی خود پذيرفته است
  .بدست نيامده  که ثابت کند آنھا دارای ايدالوژی کمونيستی بوده باشند

به جريان سياسی منسوب يز زمانی منحيث يک عنصر روشنفکر وآزاديخواه نبايد متوجه بود که فرھنگ 
) اواخرعھد شاه محمودخان (١٣٣١تحت رھبری غبار در عھد حکومت شاه محمودخان بود و در تظاھرات » وطن«

 با وساطت برادر خود رشتيا عضوکابينه، از مبارزه برضد ١٣٣٤زندانی گرديد ودر عھد حکومت داودخان در سال 
دوران زندان، وکنار رفتن از مبارزات سياسی و مورد طعن قرارگرفتن از سوی . طنت توبه کرد و رھا گرديدسل

ھمرزمانش، خواھی نخواھی بر ذھنيت او در مورد داودخان وھمکاران وی تاثيرمنفی برجای گذاشته بود و حين 
  فرھنگ با . و دوران حکومتش احساس کندمطالعه تاريخ او انسان ميتواند زھر قلم او را  در ارتباط به داودخان

ھمين موضع گيريھای سياسی اش بخاطر چند روزه مشاوريت خود در عھد ببرک کارمل، از سوی داکتر حسن 
درحالی که .خوانده شد  )١٠٨١،ص ٢افغانستان در پنج قرن اخير،ج (» يک چپی دموکراتيک مربوط به پرچم «کاکربه حيث 

  .را تائيد نميکندکتاب تاريخ او چنين چيزی 

در   » ؟سياه يا سرخ جمھوری دولت سقوط در پنجم کودتای« کتاب جديد داکترشرق،تحت عنوان نشراکنون 
به اين نتيجه رسيده بخش  آن ١٢مطالعۀ از من  .ادامه داردپورتال افغان جرمن آن�ين، به اھتمام استاد صالحه واھب 

وجود داشته است، و از از عھد داودخان به اينسو وشنفکری که بين فرھنگ و اشخاص مذکور نقاضت ھای رام 
بنابرين ميتوان استنباط .  از آن بی خبريم گرخود از راز ھای با خبراند که ماامکان بدور نيست که آنھا در بارۀ ھمدي

کم بزند و خواسته آنھا را در انظار ھموطنان غير وابسته به حزب دموکراتيک خلق،اشاراتی که  فرھنگ با چنين  کرد
درنزد جامعه افغانی وحيثيت فرد فرد اعضای آن را  ثور مس آن حزب را معلوم کرد ٧زيرا کودتای.انتقام بگيرد
کتاب  خاطرات   که من کتابم را مينوشتم،١٩٩٥ با درک چنين نکته ای، ميخواھم متذکر شوم که تا سال.بزمين زد

 تاسيس «فشرده يی از کتابکه » ؟سياه يا سرخ جمھوری دولت سقوط در پنجم  کودتای«سياسی داکتر شرق بنام
است،ھنوز نشر وبدسترس ع�قمندان قرارنگرفته بود و يا اگرنشر شده بود، او» وتخريب اولين جمھوری افغانستان

بدسترس من نرسيده بود تا از آن استفاده مينمودم و برمبنای آن،از نقل عبارات وگزارش ھای فرھنگ درکتاب خود 
بنابرين . حذر ميکردمطالب آثار منتشرشده از قلم رجال مطرح در قضايای سياسی کشور درتضاد قرار دارند، که با م

از حتی المقدور بار اتھامات نقل قول ھا تجديد نظرصورت گيرد وعدالت وانصاف می طلبد تا براينگونه عبارات و
  . روی شانه ھای اشخاص مطرح برداشته شود

 از خوانندگان کتابم سته،نبوده باشند، بخاطر تکرارتذکرات فرھنگ درکتابم، از آنھا معذرت خوابنابرين اگرآنھا پرچمی 
البته . تقاضا ميکنم تا نقل قول ھای  متعلق به تاريخ فرھنگ را بازنگری کنند و بعد از دقت و تحليل عميق،  قبول يا رد نمايند

  . را نقادانه  بازنگری خواھم نمودمن در تجديد نظر برآن کتابم، نقل قول ھای تاريخ فرھنگ

 پايان


