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 31/08/2015          عارف عباسی

 تالشی برای نجات وطن
 مقدمه:

 

 از جزئی و افتاده اتفاق خان داود محمد جمهوری ریاست دوران در که را رویدادی داشتم آرزو بدینسو ها مدت از

 :میداشت باز کار این از مرا عمده دلیل دو ولی سازم، شریک محترم هموطنان با بوده خاطراتم

چون در بیانات وقایع گذشته حاال بیشتر از اصل مستند بودن و موجودیت اسناد برای تحکیم استدالل و یا شرح  – اول

 حالی صحبت می گردد، هراسیدم که روایت من افسانه پنداشته شده و تاپۀ بی سندی نخورد.

متأسفانه اشتراک کنندگان رویداد مورد بحث به استثنای این قلم همه به رضای حق پیوسته اند، گفتم نشود که  -م دو

معندین بگویند که محمد عارف عباسی به پیوستگان رضای حق تهمت بسته داستان می سازد. در این تالش کوتاه 

ل نۀ خدمت به وطن وجود نداشت. اما دالئل ذیمدت، کدام شهرت طلبی، قهرمانی و شهکاری ای  جز آرزوی صادقا

م بر آن شد که با حفظ امانت داری، صداقت، مسؤولیت قلم بدستی و احترام به مرا از تردید فارغ ساخت و تصمی

 اعتماد هموطنان این خاطره را بنویسم:
 

نکه را خاموش سازند، ایسند خواستن و مستند سخن گفتن دستاویزی برای کسانی گردیده که مخالفین نظر خود  - 1

 میت های شخصی و قضاوتک  چه را و کدام گفته را سند معتبر، محکم و قوی بدانیم و کدام را بی اعتبار بشماریم ح  

های سلیقوی حکمفرما است. گویند گفتار جنرال نذیر کبیر سراج در مورد رسول جان سابق رئیس ضبط احواالت 

رای کتمان حقایق توسط چند نفر معدود است. چه رسول جان گفته باشد و درست نیست که مغایر طرز دید و تالش ب

سلطنت اظهر من الشمس است و ده ها نویسنده  یا نی مداخالت مستقیم داود خان در ایجاد هرج و مرج در ده سال اخیر

ود داستان هایی وج که بخشی از آثار شان در همین پورتال مورد استفاده قرار گرفته این موضوع را تائید نموده اند.

دارد که اراکین پرچم فهمیده یا نا فهمیده اعتراف می کردند که فعالیت های شان توسط داود خان رهبری گردیده و به 

 او راپور داده می شد.

در نوشته های به اصطالح معتبر تحقیقی ده ها ادعایی وجود دارد که متکی به خیال پردازی و فال بینی بوده در بسی 

گفته شده اگر چنین می بود و چنان می شد، شخص مورد نظر این طور می کرد و یا تمسک ورزی به افواهات موارد 

که این ها را نمی توان سند خواند. حد اقل اگر کتابچۀ  های بی بنیاد یک تبعۀ خارجی صورت گرفته است و راپور

ورقی به نوشتۀ خود شخص پیدا شده و این یا از باطله دانی  کوچک یادداشت بغل جیبی مرحومی در دست می بود و

د گردید. ولی می بینیم که آن چه من می گویم سن یت آن گفته می شد، البته که بدون شک سند پنداشته میؤره سخنان ب

 است ولی از تو بی سند.

بیشتر این خاطرات بر تحلیل اوضاع حاکم دوره های که در این اواخر بازار نشر خاطرات گوناگون رونق یافته  -2

نده در پهنای گزارشات و حوادث بوده، نه خاطراتی بر سبیل طرز دید شخصی هر نویس مورد بحث و برداشت ها و
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واقعه نگاری. در هیچ کدام موضوع بکری به نظر نمی خورد که تا حال گفته نشده باشد و بر معلومات ما بیفزاید، 

مورد توجه قرار گرفته چون مساعی مجدانه برای صحت بخشیدن  اما مناصب، رتب و شهرت نویسندگان بیشتر

ی طرح شده و ادعا های حق بجانب بودن مشهود است و اهداف خاصی در پی گیری می باشد، لذا از فرضیه ها

حیث پشتوانه کار گرفته شده توته پارچه های مورد نظر این خاطرات برای ه بعضی بخش های انتخابی این خاطرات ب

ذیرش یجاد فشار و تحمیل اجباری پتحکیم استدالل و تقویت فرضیه و تخیالت و موقف اندیشوی اقتباس کننده غرض ا

بر اذهان عامه وصله زده شده و ادعا را استناد شرعی و قانونی خوانده و بر آن تمسک می ورزند. اگر هموطن 

دیگری خاطرات نویسندۀ دیگری را با عین منصب و مقام زیر و رو نموده موضوع مرتبطی را روایت نماید، البته 

ه کتاب ک شود. لذا به اتکاء به دالیل متذکره، دلیلی ندیدم که خاطرۀ خود را و لو ه میبرای نادرستی آن دالئل تراشید

 ندارد ننویسم.

حیث یک فرد عامل و شامل یاد آوری گردید. مرحوم مستغنی شخص با ه از مرحوم جنرال عبدالکریم مستغنی ب -3

د خان از ؤبوده، بعد از استعفی محمد داد خان ؤجرأت و راست گو، از دوستان سر سپرده و یاران وفادار محمد دا

د نگهداشت ؤپست صدارت تقاضای تقاعد نمود و با حکومت همکاری نکرد و دوستی و مراودات خود را با محمد دا

د خان و ؤدر جمهوریت در صدد کسب شهرت و قدرت نبوده آرزوی خدمت صادقانه و شرافتمندانه برای محمد دا

وابط معین نظامی امتیاز نمی شناخت و نظم و ادارۀ الزم را خواهان بود ولی جمهوریتش داشت. او در تأمین ض

با داشتن امتیاز انقالبی  جوانان به اصطالح خون گرم )بچه ها( و رفقای قهرمان رهبر، به این ضوابط تن نداده و

 ، اصول مندی و درکشبودن خود را مطیع نظمی که مستغنی می خواست نمی دیدند لذا مستغنی را با تمام فهم، تجارب

مانع بس بزرگ در راه تحقق آرمان های دستوری شان دیده برای کنار بردن و تضعیف موقفش از انواع دسائس و 

 تزویر ها استفاده نمودند.
 

 شرح  رویداد:

باید روشن نمود که نویسنده معرفت قبلی و ارتباطات شخصی با مرحوم مستغنی صاحب نداشتم و یکی از دوستان بی 

نهایت صمیمی مستغنی صاحب که او هم صاحب منصب عالی رتبه بوده و بعد از بر کنار شدن مستغنی با وزارت 

 دفاع همکاری نکرد از دوستان صمیمی و محترم من بودند. 

محترم، دانا، آگاه و وطن خواه در جاه های مختلف گرد هم می  دوست ماه یک یا دوبار اشخاص مجرب،توسط این 

د ؤو اوضاع مملکت را به بحث گرفته و با تحلیل ها و دیدگاه های واقع بینانه بدون کدام خصومت با دا «1»آمدند 

ار می دیدند. فعالیت های روز افزون حزبی ها خان، آیندۀ وطن را بر بنیاد آن چه جریان داشت بسیار وخیم و تهلکه ب

 هدر اردو و ساحات دیگر زندگی افغانستان زنگ های خطر بزرگی بود برای سرنگونی نظام و کشاندن افغانستان ب

همه از همکاری این حزب در کودتا و سهم شان در قدرت سخت نگران بوده و حدس و گمان  سوی خطر و قهقراء. 

ت محدود به استثنای چند شخصی د خان وجود داشته. ؤشده بود که روابط قریب بین این گروه و دابعضی به یقین تبدیل 

، رفقای «که در اواخر تصمیم به استعفی گرفته بودند» د خان، ؤبا اهل و با کفایت ولی کمترین صالحیت در کابینۀ دا
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ستی قدرت، فهم درک وخامت اوضاع را د خان مردمان فاقد تجربه، اهلیت، علم و دانش بوده در اوج مؤشخصی دا

ق موکراتیک خلینداشته اراده یا ُعرضۀ جلوگیری از آن را نداشتند و بعضی هم دانسته و نا دانسته آلۀ دست حزب د

 قرار گرفته بودند.

 ند خان گره خورده، این وجه مشترک طرز دید همیؤما همه در توافق بودیم که بقای افغانستان در عالم اسباب با دا

د خان از این شرائط مطلع می گردید. ؤخاطر نجات افغانستان با استفاده از هر وسیلۀ ممکنه باید داه حلقه بود و ب

 د خان بود که کسانی که با او همکار بودند می گفتند:ؤمشکل عمده ساختار شخصیت و حالت روانی دا

د خان در طول عمر امر داده و بلی صاحب شنیده و به آن معتاد است به مشکل پیشنهادی را در طرز ؤدا •

ادارۀ خود می پذیرد، خلوص نیت را در این مورد درک نکرده پیشنهاد را انتقاد دانسته آن را تحقیر می پندارد و 

 احتمال کینه طوزی هم در برابر مخلص موجود است. 

د خان دشوار بود و اگر میسر می شد مطرح ساختن این موضوعات دل ؤبرای صحبت با دااوالً موقع یافتن  •

 و گرده و مهارت می خواست.

د ؤو یک نفوذ مرموز روانی بر دا گوش می دادد خان بوده و به حرفش ؤیگانه شخصی که مورد اعتماد دا •

 ابطش با حزب و باالتر از آن را داشتند. خان داشت داکتر حسن شرق بود ولی همه شناخت کافی از داکتر شرق و رو

برای چنین منظوری حساب نمودن باالی عبدالهلل، قدیر، حیدر رسولی و غوث الدین فائق نا ممکن بود و از  •

د خان اطالع نداشتیم. مشکل اساسی انداختن زنگوله در ؤدیت اشخاص دیگر برای کمک خواستن در کنار داوموج

 همه شاهد زوال تدریجی افغانستان و نابودی آن می بودیم.گردن گربه بود ورنه باید 

برای عملی شدن این آرزومندی بهترین شخص مرحوم جنرال مستغنی را یافتیم  و از دوست بسیار نزدیک و صمیمی 

خواهش بعمل آمد که این موضوعات را با مستغنی صاحب در میان بگذارد و از ایشان  )عضو جلسه( مرحوم مستغنی

 واسته شود.مشوره خ

ما شرکت می نمایند. دو هفته بعد مستغنی  ۀدر جلسۀ بعدی اطالع داده شد که مرحوم مستغنی در یکی از جلسات آیند

ر آیندۀ افغانستان داز جریانات کنونی و  مستغنی صاحبهای  نگرانی دریافتیم که صاحب در مجلس شرکت نموده،

مداخلۀ آشکار اجنبی بیشتر از همه اهل مجلس بود و ایشان طرفدار  چپی ها، نفوذ و تداوم فعالیت های مخفی و علنی

بودند. مستغنی هم راه  برای تغییر شرائط از طریق مسالمت آمیز  مساعی همه جانبه توسط وطن پرستان ملی گرا

ه د خان و تغییر فکرش را مشکل عمده می دانست و می گفت که دور وی را سخت احاطه نموده اند. بؤیافتن به دا

د خان زمان صدارتش فرق دارد، حاال بیشتر مشوش بدخو ؤد خان امروز با داؤیادم است که مرحوم مستغنی گفت دا

گردیده زیادتر سر زور، صحبت ها تا دمدمۀ سحر دوام کرد و مستغنی صاحب به گفتار هر یک اعضای  شکّاکو 

 مجلس گوش دادند.

وی کاغذ آورده شود و در جلسۀ بعدی روی آن صحبت شده بعد از در ختم فیصله بر آن شد که این نظریات همه بر ر

توافق همگانی، مستغنی صاحب سعی بعمل آورد که بدون دادن هیچ نوع تعهدی، در یک موقع مناسب و ممکن عقاید 

 د خان بسپارد.ؤو نظریات دوستان مجلس را به دا
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عد از توافق به روی مبانی و اساسات نوشته، این در بین اعضای جلسه از لحاظ سن من جوان ترین بودم اما اعضاء ب

من محول گردانیدند. می دانستم که مأموریت بس دشوار است و چگونه و با چه مهارت و فنی بنویسم که ه وظیفه را ب

 نرنجد.« بد خوی»هم دل یار  هم لعل بدست آید و

مددش برای استقالل، رفاه  و طلب رحمت وتا جایی که حافظه یاری می دهد کاغذ به حمد و ثنای ذات رب العالمین 

و سعادت ملت افغانستان شروع شده بود و شامل بخش های زیر بود اما صادقانه می گویم که محتویات مشرح و 

 مفصل نامه که چند ورق بود همه بیادم نیست ولی فشردۀ نکات عمده و اساسی را خدمت تقدیم می نمایم:
 

 د خان: ؤالف: عنوانی خود دا

ت نیک، اعتبار، محبوبیت و خاطرات خدمات ماندگار شما در جمیع مأموریت ها و مسؤولیت ها برای شخصیتی شهر

چون شما جای خاصی در دل و دماغ ملت خلق کرده و امکان آن میسر بود که بدون اقدام نظامی به مجرد شنیدن 

 و در برابر آن مقاومتی صورت نگیرد. صدای شما از طریق رادیو تصمیم شما را مبنی بر اعالم جمهوریت بپذیرند
 

فهم، دانش، تجارب، درایت و بصیرت سیاسی شما به ما اطمینان می بخشد که شما اوضاع، جریانات، تحوالت و  -ب

 اتفاقات را تحت نظارت داشته نه تنها بر همه وارد استید بلکه عواقب آن از نظر شما پوشیده نمانده.
 

، توقعاتو شما را بزرگ مهربان می دانند به پیمانۀ فزونتر از آن  ملت محبوب استید که نزد ه ایبه همان پیمان -ج

 و اعتماد  ، همه به شناخت شما از نا رسایی ها و خال ها احتراماستآرزومندی ها و انتظارات ملت از رهبری شما 

به حقوق حقۀ مردم مطابق  با حفظ احترام داشته و به وعده های سپرده شدۀ شما برای ایجاد یک تحول بنیادی و

مخصوصاً در این شرائط  کراسی واقعی توأم با رفاه و سعادت مادی و معنوی که شما وعده داده اید، ایمان دارند.موید

 خاص موجودیت و مؤفقیت شما را برای بقای وطن حیاتی می دانند.
 

 تعقیب این اهداف سترگ نیاز مندی به همکاران صادق و وفادار دارد. -د
 

یک  از  و دستور گیری شان حزب شناخته شده در جامعه با روابط علنیو همکاری با جمهوریت  از فرا خواندن -ه

دولت خارجی و پیروی شان از راه و مکتبی که خالف ارزش های ملی، دینی و سنن و عنعنات جامعه است نه تنها 

 لق نمودهخانع بزرگی در ایفای تعهدات شما به مردم م ایشان که هراسی آفریده بلکهشکسته اکثر دوستان وفادار را دل 

 تنها بگذارند و یا عواقب وخیم تر از آن. در نیمه راه شما را
 

و  ، مستدامشما قلعۀ کهنه و سر پناه مردم را به امید یک ساختار قوی، مصون و مطمئن متکی به یک نظام مستقر -و

سر نرسیده مردم بی سرپناه مانده، در معرض سیالب ها، طوفان رود که این هدف ب پایدار منهدم ساختید بیم آن می

 و برباد شده خانه بدوش گردند. ث ناگوار روزگار، قرار گرفته فناها، تند باد ها و حواد
 

حیث فرزندان خدمتگار این وطن و دوستان واقعی شما با تحلیل احوال جاری و عواقب قابل پیش بینی آن، ه ما ب -ز

دانیم و با اطمینان کامل به  داری به قدرت خداوندی، به موجودیت و موفقیت شما می با ایمان رابقای افغانستان 
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 5تر 5 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

 

خصائل نیک شخصیت مدبری چون شما که با خردمندی ندای صادقانه و خالصانۀ ما را که انگیزۀ آن عشق به 

 عده داده اید بشنوید.افغانستان، استقالل و سر افرازی و آسایش آن و موفقیت این جمهوریت است که شما و
 

با حفظ احترام به درایت و فراست رهبری شما، ما به خود حق نمی دهیم که شما را در اتخاذ تدابیر و سیاست  -ح

های شما رهنمون گردیم، هدف اصلی ما خاطر نشان ساختن گسترش فعالیت های علنی و نهانی مارهای آستینی است 

د را مزورانه کنار شما قرار داده اند که طرح های خالف منافع نظام داشته که با استفاده از شهرت و موقف شما خو

 و اهدافی را تعقیب می نمایند که نشود خدای نا خواسته آرمان دیرینۀ اجانب در افغانستان تحقق یابد.
 

ه عرائض ما توقع و انتظار ما از شما این است که اول به صداقت نیت ما بحیث اوالد این وطن اعتماد نموده ب -ت 

توجه فرمائید در غیر آن، سیاست مدار آگاه و دانا به غنای تجارب خود بهتر میدانند که تصفیه را چگونه و از کجا 

 آغاز نموده و کدام اشخاص اهلیت، کفایت، فهم، دانش و صداقت تطبیق این تصفیه را دارند.
 

خط مقبول یکی از اعضاء مشاقی شد و برای مستغنی طی یک جلسه این کاغذ با اصالحات و تعدیالتی نهایی شده و به 

 صاحب فرستاده شد.

د خان داده شده است. ؤدا هبعد از گذشت دو هفته ما از طرف مستغنی صاحب اطمینان حاصل نمودیم که کاغذ ب

از مرحوم مستغنی در جلسات دیگر ما اشتراک ننموده و دیگر مرحومی را ندیدیم ولی به ما اطالع  دادند که یکی 

راپور داده که این اشخاص علیه جمهوریت توطئه می نمایند بهتر است « قاضی وزارت عدلیه»اعضای این جلسه 

 جلسات را متوقف سازید. جلسات ما قطع شد و دیگر باهم ندیدیم.

د خان ؤاما در خالل این مدت من و یک وزیر بر حال که عضو جلسه بود در وزارت پالن با شهید عمر جان پسر دا

 دیداری داشتیم ولی تعهدی از ایشان گرفته نتوانستیم که نکات نظر ما را با پدر خود مطرح نمایند.

د خان با مستغنی برای مدتی به تیرگی گرائید ولی دوباره ترمیم شده از دوست مستغنی صاحب ؤشنیدیم که روابط دا

مجید مانع مالقات گردیده مصروفیت رهبر  د خان مستغنی را به ارگ خواسته بود، ضیاءؤشنیدیم که دو باری که دا

 د خان رفته بود.ؤرا بهانه نموده و مستغنی برای مالقات به منزل دا
 

 اعضای شامل جلسه عبارت بودند از : -« 1»
 

 یک وزیر بر حال 

 یک جنرال 

 یک رئیس بر حال وزارت صحیه

 شدۀ وزارت معارف. دو مامور برکنار

 بر حال و دیگری معزول.دو نفر مأمور وزارت خارجه یکی 

 یک نفر مأمور معزول وزارت داخله.

 یک قاضی از وزارت عدلیه و این جانب.

 پایان
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