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 24/07/2015                  عارف عباسی
 

 واقعیت ها را نباید کتمان کرد
 

  ؟ صحت خواند آن را کدام و ؟باور نمود شعین قلم به کدامین نظر از نمی دانم از یک نویسنده و

 که به « نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای ثور»در تحت عنوان  و مدلل او عالمانه ،آیا تحلیل مبسوط
  ،در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر رسید 201۵اپریل  2۶تأریخ 

 سردار محمد داؤد آنالین، راجع به ) پورتال افغان جرمنجی و یا به نظریات عین نویسنده در دریچۀ نظر سن
 .در مورد عوامل کودتای هفت ثور« 23/07/2015»آن(  و پیامد هایسرطان،  26 خان

 

در یک جا   در تغییر و در چرخش است؟ یموج روان هر مطابق آن هرنظریات  ثبات عقیده از هم گسسته وچرا 
 موقف فالن شخص نزدم ضرب بعد از مطالعۀ مضمون شما اظهار می گردد کهطی ایمیلی به هموطن محترمی 

 .یش می خواندثناو حمد  و طالب دعا می گردد سر آن فالن شخص و در جایی دگر برای خیر !گردیدصفر 
 

س اقضاوت عوام النمعیار  خود رادیدگاه شخصی و  قرار داده ود را در مقام وکالت ملت افغانستان خما نباید 
هر بحث اجتماعی و سیاسی ابعاد خاص خود را داشته شاید  .اصرار ورزیم خودصائب بودن نظر به و یمبشمار

نظر حق  . چون ابرازهایی داشته باشد ته باشد و از لحاظ واقعیت ها خالدر زوایای دید ما انگیزه های نهانی خف
 تحمیل ،یت آنمؤثر هار نظر ولذا برای چهرۀ علمی بخشیدن اظ ،ی آن را از ما سلب نمی تواندو کس ستمامشروع 

ترین بیان این خواهد و پرهیختن از خود خواهی مطلوب  توسط ابراز قهر و غضب نراگنکردن باور خود بر دی
 :بگوئیم بود که

 

 « ،به عقیدۀ من 

  ،به باور من 

 و به نظر من».  
 

 اتهامات پوچ شده و بر آنهاناحترام قائل  فین نظر خودلمخابه آزادی بیان است که انسانی و حرمت  دور از کرامت
تمسخر  از کسانی به بی حرمتی  وتعرض آمیز به اشخاص و خانواده ها بتازیم و با اهانت  کردهو بی اساس وارد 

در حالی که  ،در جامعه داشته انداعتباری  و یاد نمائیم که در زندگی مصدر خدمات ماندگاری برای وطن شده اند
 .می چرخد مون یک دور تأریخی و عمل کرد یک شخصصورت مجرد و مشخص پیراه بحث ب

 

و  مملو از فساد بی رمق و شده و ریخ تیرأت رژیم شاهی  را عقیده بر آن است که نویسندۀ دریچۀ نظر سنجی اگر
در احوال در نظر داشت که واقع بینانه  باید. بودعاجز آمده  کشور دسپلین در مرج را که از اعادۀ نظم و هرج و

و واقعیت های عینی بعدی تا امروز به اثبات می رساند و شرائط آن روز افغانستان آن رژیم تأریخ تیر شده نبوده 
 طبعا   ،و صلح در همان نظام مضمر بود ، وحدت ملی، ناموس، امنیتخیر، صالح، رفاه، عزت، وقار، شرفکه 

 .گونینمحتاج اصالحات و بهبودی بوده نه سرکمی ها و کاستی های خود را داشت که 
 

در اثر در غربت و محرومیت زیسته ولی  ی پرورانید کهدنظام شاهی در دامان خود فرزندان برومند و دانشمن
با عالی ترین اسناد تحصیلی از ممالک ابستگی با زورمند و صاحب نفوذی ومساعی و زحمات خود بدون هیچ گونه 

ن ای رتبه شروع تا مقام وزارت رسیدند،خورد موریت های أدر دوائر دولتی از م ز گشته ومعتبر جهان به وطن با
درک وطن دوستی با این قشر جوان با احساس و بوده و خدمتگاران صدیق وطن بودند. ملی  های یهسرمااشخاص 

به طرح های علنی شوروی توسط قرارداد های تحمیلی بر افغانستان پی بردند و یک نهضت مقاومت بر بنیاد منافع 
ولی با کمال تأسف در جمهوریت به این خبرگان مسلکی با دانش و تجربه  علیای کشور بین این قشر پیدا شده بود.

سؤال این جا است که در اولین جمهوریت به استثنی چند شخصیت محدود  شده کنار برده شدندموقع خدمت داده ن
  چند نفر در کابینه به این سویه موجود بود. 

می دانند که خالقین هرج و مرج کدام گروه و دسته بوده اند و ریشه های این اخالل امنیت، تظاهرات و مسدود  همه
 . منبع آب می خورد و توسط کی هدایت و رهنمایی می شد ساختن مؤسسات تعلیمی از کدام
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وجود داشت موکراتیک واقعی یو دمردمی  ،موجود بود ولی یک رهبری عادل نظام نزد قدرت اعادۀ نظم و دسپلین
اعاده نمی کرد و نمی ، تعذیب، شکنجه و زندانی ساختن که نظم و دسپلین را با ماشیندار و تانک و زره پوش

تکرار شود. اگر در اعادۀ نظم از قوت و  "حسن خیاط"نام ه بهره برداری حادثۀ مرگ رهگذری ب خواست زمینۀ
ت باورمند بود که این جریاناپادشاه صادقانه و  موکراسی نشان می دادیفشار استفاده می شد بی باوری نظام را به د

اری در آستین دارد که برای موکراسی است و متدرجا  مردم می آموزند ولی نمی دانست که میجزء سیر طبیعی د
 به قدرت رسیدن خود از آن بهره بر می دارد.

اله پالن هفت س و مکمل یک دیگر است، بهم پیوستۀ متداوم تسلسلی، از لحاظ اقتصادی پالن گذاری یک جریان
لمللی ین ادنباله روی اهداف پالن های قبلی بوده که مطالعات مقدماتی اکثر آن توسط امداد های تخنیکی مؤسسات ب

. قبل از پالن هفت ساله یک فیصدی قابل مالحظۀ پالن ها از مازاد ک های ممالک دوست صورت گرفته بودو کم
عواید داخلی تأمین می شد و ذخایر بلند اسعاری از شهکار های جمهوریت نبوده بلکه در دو سال اخیر دوران 

 سلطنت صورت گرفته و جمهوریت آن را به ارث برد.
ی ومؤفقیت شورعوامل خارجی و داخلی داشت عامل عمدۀ آن  شمگیر دوران صدارت محمد داؤد خانچخدمات 

توسط دوستی و مناسبات محکم  سوی آب های گرم و منابع سرشار انرجی شرق میانهه باز شدن کلکینی ب اب
اقتصادی، نظامی، سیاسی افغانستان و شوروی بود که شوروی را یک قدم نزدیک تر به خواسته های دیرینه اش 

شوروی و مهیا ساختن شرائط بی نهایت  اولین قرضه باگردانید انکشاف و اعمار پروژه های تولیدی و مواصالتی 
 خصصین و مشاورین شوروی از جانبیو سرازیر شدن سیل مت دو افغانی  مساعد در تجارت و تبادلۀ یک روبل به

 یی و بی تفاوتی و غلط بینی سیاسی امریکا در مورد تقاضا های مکرراو دل سرد شدن دولت افغانستان از بی اعتن
 کاحوال دربرای بدست آوردن کمک زعامت مملکت نیازمندی کشور را به انکشاف و تحول و بهبود  افغانستان

 توأم با حیث صدراعظم تعیین نمود وه نموده شخص فعال با انرجی و وطن دوست یعنی محمد داؤد خان را ب
افقت  پادشاه و اعطای صالحیت های بی حد و حصر به پسر عم و و مو، رهنمایی اعتماد، پشتی بانی و همکاری
حقوق مدنی مردم سیاست  ولی از لحاظ سیاسی و میان آورده ب از لحاظ اقتصادی شوهر خواهرش تحوالتی را

سردار محمد داؤد خان جزء الیتجزای همان نظام بوده و عضو خاندان سلطنتی بود که در  استبدادی مستقر بود.
 همه خوبی ها و بدی های نظام سهیم بود.

 

رزوی در واقعیت تحقق بخشیدن آ 1۹۶۴اگر مکاتیب داؤد خان را به پادشاه عمیقا  مطالعه فرمائید قانون اساسی سال 
و به مقامات  ولی در تطبیق آن حاضر به فداکاری نشدشخص داؤد خان بود که سلطنت از حکومت جدا شود 

مختلفی که در طول زندگی برایش اعطاء شده بود و اعتباری که بین مردم داشت قناعت نکرده به دیگران مجال 
 چون خود می خواست و قدرت می طلبید. خدمت به وطن را نداده

 

 موکراتیکیحزب د بیشترین بهره برداری راجمهوریت  شعاراز محیط مساعد و مناسب نشو و نمای مادی و معنوی 
 . نه همه قشر جوان مملکت نمودهخلق 

مساعد  بستر سازی رو کودتای هفت ثور د کراتیک خلقموید قدرت رسیدن حزبه انگیزۀ اصلی، واقعی و بنیادی ب
سر داؤد خان را حزب  پس دعای خیر موکراسی.یهفته است و نه دهۀ آسیب دیدۀ دن13۵2سال سرطان  2۶کودتای 

ها و انتقادات عوض خالف همه وعده ه موکراتیک خلق کند و نه مردم افغانستان که داشتۀ شان گرفته شد و بید
  چیزی بهتری جز بدبختی به ارمغان نیاورد.

 

ۀ اعظمی نداشته، حزب تودانتخابات سرتاسری صدرست در اثر یموکراسی کالن هندوستان تا حال حزب کمونیدر د
ست جهانی یتبلیغات وسیع و پشتی بانی و حمایت علنی شوروی و احزاب کمون ،ایران با همه تشکیالت قوی و منظم

 قدرت نرسید.ه در ایران ب
شی ایچند کرسی محدود نممیان مردم پایه و اعتباری نداشته و به جز چپ گرا  حزبدر شرائط عادی در افغانستان 

جریان قوی سیاسی نا ممکن بود مگر این که یک در چهل سال دیگر امکان قوت یافتن شان به  در ولسی جرگه
حیث پل عبوری استفاده نموده این حزب را برای مقاصدی که هرگز به آن دسترسی پیدا ه شوروی از داؤد خان ب

ه و زمینه ساز کودتای هفت ثور بود13۵2سال سرطان  2۶قدرت رساند و بدون شک و تردید کودتای ه نکرد ب
شخص داؤد خان بود که دست این حزب را گرفته در کنار خود آورد و قدرت را چون میراث بابا میان خود تقسیم 

  والسالم . نمودند
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