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حیدری اکرم نصیبه    
 
                                                               

۳۲/۲۳/۳۱۲۲ 

 ضیاء دگروال با سی بی بی دری ۀبرنام میزبان شادان عبدهللا ۀمصاحب

 جمهوری ریاست گارد اسبق قوماندان مجید

 احترام و سالمت من تقدیم خوانندگان محترم پورتال "افغان جرمن آنالین".مراتب 
قوماندان اسبق گارد ریاست با دگروال ضیاء مجید را شادان میزبان برنامه دری بی بی سی  عبدهللامصاحبه 

فات خدمت خوانندگان تقدیم دارم، ولی جریان سخن خواستم آنرا بدون تبصره و اضام و میجمهوری در قید قلم آورد
از درین مصاحبه مرا بر این وداشت که از خبط اخالقی و هنری آن چشم نپوشم و  با نقد این خطا توانسته باشم 

 پرده بردارم تا آگاهی باشد در نوشتار ها و گفتار ها به سطح علمی آن.ز  حقیقت تلخ وضع نوشتار امروروی 
این درست است که آزادی بیان یکی از اجزای دیموکراسی و معیار اساسی مطبوعات است و نقض آن نابودی 

 موازین حقوق بشر، ولی به این آزادی مرز و حد مشخص هم وجود دارد.
ی ایست، ولی آزادی بیان رابطه حیاتی ای با کرامت انسانی دارد و نقش آزادی بیان برای دریافت حقیقت ضرور

به اساس فلسفه اخالق که مبنای آن حقوق بشر است، و آن اینکه:   عمده ای را در سطح زندگی بشر بازی میکند.
 .گذاشت باید به انسانها احترام

یک ملت در بنیاد اخالقی آن ملت جایگاه بخصوصی دارد، و ما  فرار کرد که فرهنگ و کلچر نباید از این حقیقت
ضور شان در ای فرهنگی و اخالقی هیچ ملتی با حو دستور ههانی امروز می نگریم که ریشه ها در مطبوعات ج

مطبوعات بیرون مرزی قربانی روش ها و سلوک غربی و بیگانه نشده اند و دلیل آن پیروی از شیوه اخالقی در 
 نوشتار است.گفتار و 

موضوع مهم دیگر، وارد شدن دانش خصوصی افراد به مجامع عمومی و تبدیل آن به دانش اجتماعی ایست که از 
ها صورت میگرد که مهمترین مسئله در این موارد، اخالق علمی و سالم بودن  طریق انتشار مقاالت و سخنرانی

 محیط علمی است.
این حقیقت است که منشا و ریشه اخالق در عقل است، اگر چه اداره جامعه بر اساس اخالق و وجدان مقدور و 
میسر نیست، ولی علم آگاهی به صفات پسندیده و نا پسند و ناهنجار های مورد قبول هر جامعه زمینه و بستر 

 کنترول درونی و بیرونی را ممکن میسازد.  
ترول بیرونی قوانین اخالق حاکم بر جامعه است، و رعایت نکردن آن در فرهنگ سازی کنترول درونی وجدان و کن

 یک جامعه نقش عمده ای را بازی میکند.
و تقریر و یا تحریر.  و این هر سه به فکر و اندیشه البته سخن گفتن و یا نوشتن سه مرحله دارد:  تفکر، تعبیر 

بستگی دارد، زیرا غرض از نوشتن و گفتار در اساس فقط انتقال فکر و احساس نویسنده و یا گوینده است به 
دیگران، که بائیست صمیمانه و با اخالق بنویسند و صمیمانه و با اخالق بگویند تا بتوانند چگونگی خویش را در 

یا گفتار خویش منعکس سازند، زیرا این گاهیست که سخنور و نویسنده بتواند شنونده و یا خواننده را به نوشتار و 
 دهند.  ای در گفتار و یا نوشتار جلوه  محیط احساس خود بکشاند و آشنایی دیرینه خود را با دانش در محفل حرفه

رشار آنانی را که اعتماد به نفس س و منزلت بخصوصی اما متاسفانه میبینیم و میشنویم که سلیقه های را که ازجایگاه
 هم ندارند و سواس مسلکی آنانرا از مقام تشخیص بدور میسازند.

 چه زیبا گفتند رفتگان بزرگ اندیش ما:
 کاسه چینی که صدا میکند                      خود صفت خویش ادا میکند

حساس نمودم که جناب شان اخالق سخنوری را قربانی در مصاحبه آقای شادان من این کمبود را به وضاحت ا
 اندیشه خام خود مینماید.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/akram_n_mossaheba_abd_shadan_ba_zia_magid.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/akram_n_mossaheba_abd_shadan_ba_zia_magid.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/akram_n_mossaheba_abd_shadan_ba_zia_magid.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/akram_n_mossaheba_abd_shadan_ba_zia_magid.pdf
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اصوال وقتی نام اشخاص را در نوشته و یا کالم استفاده مینمائیم، باید اینرا بدانیم که در اصول از اسم مکمل باید 
 . ا هم با استفاده از القابغرب متشکل است از دو یا سه اسم و ی استفاده کنیم.  اسم مکمل به اساس فرهنگ شرق و

خانوادگی برخودار نبوده از بی اطالعی از اینکه در افغانستان ما اکثریت از اسم  سندگان غربیاز نو بعضی ولی
گاهی ما است، استفاده نموده اند.  ولی هیچ اسم دوم اشخاص را با گمان بر اینکه اسم خانوادگی اشتباه نموده و اند،
به اسم اول و دوم اشخاص در مطبوعات بر نخورده ایم.  گمان نکنم که برای یاد از )جان اف کندی( کسی از تنها 

 کلمه )جان( استفاده نموده باشد.
آن بکار برد القاب بود قبل از ذکر اسم اشخاص و حتی در  و ،ما در افغانستان عزیز خود سنت دیگری هم داشتیم

رام به بزرگان خانواده القاب " گل ماما" "خاله گل" "رئیس ماما" " وکیل کاکا" که بین سنن خانوادگی به منظور احت
این تنها والدین و بزرگان تا سنت احترام را بجا نموده باشیم.  آمیخته ای بود از محبت و شغل و دیگر و دیگر.....

یک قدم دور تر برویم، چه شد  بگذارید.  افراد کوچک خانواده را به اسم اول و یا دوم یاد میکردندبودند که خانواده 
 پساوند های جان و خان را در فرهنگ ما؟

که مقصد   ضیا  و دو بار با اسم استفاده از کلمه  "داود" برخوردم  ر بابا 21 اضافه از من در مصاحبه آغای شادان
اخالقی دور از دریای  در مکتب سخنوری نه تنها که کفر سخنوری و در چوکات الحق " است ، کهضیا  " جنرال 

 باشد. میتواند پیگیر آن پاک اخالق و در رسم مطبوعاتی و در الیحه حقوق بشر جرمی ایست که مجازات
 نصیبه اکرم حیدری

 
 

 دگروال ضیاء مجید قوماندان اسبق گارد ریاست جمهوریمصاحبه عبدهللا شادان با 
18-August -2015 

تعداد از واحد های عیسوی یک ۲۷۱۴جوالی  ۲۱برابر با خورشیدی  ۲۴۲۳سرطان  ۳۲سال پیش در نیمه شب  ۲۳
زدند. افسران  کودتاه ادشاه افغانستان دست بپمحمد ظاهر پسر عموی داود کابل به رهبری محمد قرارګاه نظامی 

ل عبدالولی رَیس قوای مرکز و داماد یر دفاع و جنرامحمد موسی شفیق نخست وزیر، جنرال خان محمد وز کودتا
 شاه را در خانه های شان دستګیر و بازداشت کردند. 

قدرت سیاسی را به دست ګرفتند و به نظام ن با کدام مقاومت جدی و خون ریزی، روبرو شد بدونکودتاچیان 
 سلطنت در افغانستان نقطه پایان ګذاشتند. 

به فرماندهی ګارد  ، که پس از پیروزی کودتابود ن کودتافسران جوان آاز ا ،دګروال ضیا  مجید مهمان این برنامه
 ریاست جمهوری رسید. آقای مجید به برنامه خوش آمدید. 

 تشکر از شما...
ه ګونه خون ریزی بدتاه و یکی از شاهدان عینی کودتا بودید، چرا کودتا بدون هیچشما خودتان یکی از افسران کو

 رسید؟یت عفقپایان رسید و به مو
مرحوم داود خان قرار داشت. و داود خان تجربه کافی در ساحه نظامی و در  ی، شما میدانید  که در راس کودتابل

میکرد و آنرا تصحیح میکرد، بعد از آن ما آنرا عمل  بررسی را مستقیماً  دتاساحه سیاسی داشت. و او تماماً پالن کو
 که در شهر کابل نیرومند بودند، ما باید به دست را عات نظامیمیکردیم. و یک مدت زیادی ما تالش کردیم تا قط

د، قطعه ق شدیم تا قطعات بسیار حساس نظامی را که عبارت از قطعه کماندو بوموف باالخرهداشته باشیم،  خود
ن که دار، قوای هوایی، اینها همه را ما در اختیار خود قرار بدهیم. یعنی همه افسران جوازره ، ګارد، قوایانظباط

 قدرت از....
ید: که سازمان دهی بسیار دقیق شده بود، اما برخالف یک تعداد هستند که میګویند عوامل دیګری یعنی شما میګوئ

بسیار بی کفایت بود، نظامی ها اصالً بی کفایت  وعدهدولت در ان ده، یک تعداد میګویند، خوب، خود در کار بو
بودند، استخبارات بی کفایت بود و آګاهی نداشتند و همچنان میګویند نظامی ها خود شان ناراضی بودند، از این 

تبانی بود بین شاه و داود. که باعث شد که این کودتاه به  یک خاطر مقاومت نکردند، و مهمتر از همه میګویند که
 از قبل خانواده ګی بود؟  پالنیا برسد و ګوپیروزی 

 من به این باور ندارم! بخاطر اینکه اګر پالن قبلی خانواده ګي می بود، مثالً شاه همرای داود خان صحبت میکرد،
دان های قطعات و جنرال ها شما بدهیم. اما قومنای ضر هستیم که همین قدرت را تبدیل کنیم برخوب، ما حا میګفت
که ما توافق کردیم و میتوانستند که به همه قومندان های قطعات بگویند . اینها نندشتاندا ی از اینچ اطالعهی و اینها
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دان های قطعات به شمول سردار ولی، به یک لحظه ایکه حرکت کردیم تماماً قومانشما لطفاً مقاومت نکنید. ما لحظه 
شهر یک غوغا  م شده بود، لحظه حرکت مثلیکه دربسیار حساس تنظی مه شان را ما ګرفتیم. یعنی کودتامعین ه

 طانظباو باالحصار و از قطعه  وش رسید که تانک های ګارد، از قوا یک صدای محیب به ګ برپاشد، به یک لحظه
 حرکت شروع کردند.به همه اش یکجا 

 شود. فون ها در سرتا سر افغانستان قطعو به همان لحظه ما تنظیم کرده بودیم که تماماً تیل
دقیق بود و این حرف های دیګر را تبانی با شاه و عدم  است که باز هم سازمان دهی کودتا تان همین یعنی شما تاکید

 ؟ می ها و استخبارات را رد میکنیداګاهی و بی کفایتی نظا
دفاع بود وزارت هم رَیس استخبارات  ناین را من رد میکنم، برای اینکه من در همان حالت قرار داشتم. و پدرم

که با دولت شاهی  فت ماه یا هشت ماه قبل نمیخواستیعنی من از پدرم زیاد اګاهی داشتم که چه. پدر من تقریباً ه
 انه نشسته بود. خاما در ما، مهوریت اطالع نداشت از کودتا که از جکار کند با این

محمد د داشت، و انګیزه ها رهبر کودتا وجو کودتا ایبر یچه ضرورتئید سر انګیزه های کودتا. ایبسیار خوب، ب
 داود، و افسر ها چه بود؟ 

و نظام بود، و کودتاه را سازمان دهی کرد، او به این عقیده بود که نظام شاهی  در راس کودتامرحوم داود خان که 
مردم در آن بتواند تصمیم خود را بګیرد یعنی به وجود  که خودایده شود. و یک  نظام مردمی مورثی باید پایان دا

ان مستقیماً روابط من با داود خکه من همرای مرحوم داود خان داشتم، البته من از اغاز بګویم، با صحبتی بیاید. 
اول  دعوت کرد. البته دعوت اینطور نبود که روز ن را مستقیماً داود خان به کودتاپدرم. و متاسیس کردم به ارتباط 

ش هم اود خان که من همرایمرحوم دن شد متیق باالخرها با هم صحبت کردیم و دعوت کرد. ما هفته ها و ماه ه
 ستم.   مفکوره ه

که من همراه داود خان تعهد کردم، فقد یک جمله بسیار پیدا کردم. و داود خان روزیمن هم ایمان کامل به داود خان 
یی ست همین خاندان ما که من هم محمد زایی هستم در همین وطن حکمروا؛ سالهاکه داود خان ګفتخوب بود که 

اما ما وجدانآ یک مسؤولیت در برابر مردم  ،بدهم  خوب کردند و بعضی هامیکنند. در حدود صد سال بعضی 
 د. نافغانستان داریم. تا همین امانت را به دست مردم افغانستان بدهیم تا خودشان سرنوشت خود را به دست بګیر

بلی، اما مخالف ها این را نمی پذیرند. بسیاری از انها میګویند که محمد داود آدم خود خواهی بود از آغاز جوانی 
پیش صدارت شان به پایان میرسید. به شاه پیشنهاد کرده بود که  که شوق و ذوق زمامداری داشت و حتی در زمانی

اید یک حزب در افغانستان باشد. یقیناً منظورش خودش بود که ما اصالحات میاوریم. سیستم حزبی میاوریم اما من ب
خانواده  ۲۷۲۲قانون اساسی  ۳۲در راس اش باشد، اما وقتیکه شاه قانون اساسی در زمانش تدوین شد، و ماده 

نعیم خان. اینها را از شرکت در قواه مقننه، قواه  بود مخصوصاً منظور از داود خان و برادرش را و سلطنت
قضایه یعنی منع کرد. ګویا که داود خان مخالفانش میګویند که عقده ګرفت، و بخاطر همین شد که  قوهه واجرایی

 دست به کودتاه زد. 
پرستی او جای طنیعنی در و دم بسیار وطنپرست و با احساس بودکه من از نزدیک میشناسم، آ یطور را داود خان

 اصالحات بنیادی را به وجود آورد، داود خان دیدید، که بسیارشکی نیست، به این معنی که شما در دوره صدارت 
که انجام داد تساوی حقوق زن و را هم در ساحه اجتماعی و هم در ساحه اقتصادی. در ساحه اجتماعی اولین کاری 

مرکز پدرم مدیر استخبارات قوای سال داشتم.   ۲۱ تقریبا ، منمرد و آزادی نسوان. که من در انجا خودم شاهد بودم
بود. پدرم امد و ګفت که امروز داود خان میخواهد که آزادی نسوان را بدهد. برای مادرم ګفت که خودت باید اماده 

من داود خان را  دفعهما در منطقه جشن رفتیم و اولین  .باهم و عینک سیاه هم بګیری، که برویم مال سرتشوی، دس
 Riskی که هیم با اینکه خطر احساس میکنیم، یعنا میخوام. و داود خان همین جمله را ګفت: از نزدیک دیدم

یار که بس میبینیدو دوم که شما  ، یکی بعد از اینای خانم ها بدهیم ما میخواهیم که آزادی برموجود است، اما 
 اصالحات اقتصادی شد. که شاهراه ها جور شد، فابریکات جور شد، کانال ننګرهار جور شد. 

انها هم هرچه در ضم محمد داود خان نمیتوانند رد کنند.  میګوئید حتی مخالفین و دشمن هایچیز های که شما بلی، 
ساله خود  ۲دارت خود در پالن های ید میکنند، که داود خان در زمان صئرا که شما ګفتید تا یداود نوشتند این نکات

ا امروز ما میبینیم از ان زمان هست و زیربناهای افغانستان را ګذاشت. چیزی که حتی ت اساساً نهاد و بنیاد تمام
اینکه عشق به وطن خود داشت، البته این را هیچ کس انکار نمیکند و این که میخواست افغانستان پیشرفت کند هیچ 

و پدرم  م،به یاد دارم خورد بودنمیتواند کند. اینکه رفع حجاب آورد، هیچ کس انکار نمیکند. من هم انکار کسی 
او برایم قصه میکرد که چګونه خان محمد خان در قندهار  .اش بود خان بود، رَیس تحریرات همکار نزدیک داود
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چه کار کنم. و  داود خان که من کرده میرفت به وقتی مَسله رفع حجاب علیه اش شورش صورت ګرفت، تیلفون 
فرو بنشانید، اما بعدش که نشد ت آمیز سعی کنید که شورش را به طور مصالم ،که خوبالبته ګفتاول داود خان 

 فیرکنید و برای شورشیان فیرتصمیم که در ان زمان هیچ رهبری ګرفته نمیتوانست، این تصمیم را ګرفت و ګفت که 
میګویند که انګیزه همه  نتهی، مکه رفته بود این را همه تصدیق میکنددر راهیالبته یعنی نفر کشته شد.  ۲۱کردند و  

م، .  حال میخواهیم که بپرسرد کردید او را انرا رفع کردید و ، البته که شماشخصی هم بود خود خواهی از این یک
م داشت. نقش انها بسیار سههم خلق افغانستان  سرطان حزبی ها، حزب دیموکراتیک ۳۲ دتاکه بضاً میګویند در کو

 در چه حدی بود؟ 
پیروز شد، به تاریخ روزی که کودتا  که سرطان رد میکنم به این معنی  ۳۲ در کودتا را من موجودیت حزبی ها

شده و در راس از در افغانستان کودتا   پاکستان اعالم کرد که یشام بود که اولین دفعه رادیو ۲ساعت سرطان  ۳۲
حالی که ما  . اما درصورت ګرفتهبا پرچمی ها یعنی با حزب دیموکراتیک خلق یکجای کودتاه  او داود خان است

 که کی هست.م یشناخت خود را هنوز نمی ګروپ  یاعضاسر ګروپ ها مانفر  ۲۳غیر از 
اینده  یاکثریت انها یا اعضا بودندکسای که در کمیته مرکزی محمد داود  تعداد ګفته میشود که یک تعداد اما یک

سمپتایزر بود. مثالً فیض محمد، عبدالحمید محتاط مثالً خود حسن شرق را میګویند که  سمپتایزر. حزب بودند، یا 
وطنجار که اینها در قدم های پایین محمد ګالب زوی و  جیالنی باختری و کسانی دیګر. خوب، سیدسید عبداالهلل و 

 بودند.  
ګی یک ر زندآخ ګی تا که از اول زند نمیتواندیعنی  انسان ها در تغیر هست، همه که  میبینیمشما  ما و بلی، اینها

د. شاید با حزبی ها تماس حاصل کرده ند. شاید بعد ها اینها عضویت حزب را حاصل کرده باشنمسیر را طی کن
 ...سرطان اینها در حزب نبودند، چنانچه.. ۳۲اما در کودتاه ند، باش

که داود خان  ههمیشه این تصور را بار اوردحزبی،  نها ارتقاع کردند به این مقاماتها ایپسان اینکه بر هر حال
چرا اسالم  برګردیم، یکهروابط بسیار نزدیک با اینها داشت و با کمک اینها هم به کودتاه را به پیروزی رساند. حال

 ؟مخالف داود بودند، در این کودتاانواده های شاه ها و برخی از خ ګراها، ستمی ها و شعله ای
کسانی که هم برای اینکه انها امتیازاتی که داشتند همه را از دست دادند. و  مخالف میبودند، خاندان شاهی باید 

و اینجا کار  فیر ها بودند در وزارت های خارجهوابسته به خاندان شاهی بودند و مقامات تشریفاتی را داشتند، س
 ف نظام جمهوری می بودند. دست دادند. بخاطر از این باید مخال انها  امتیازات خود را از یکردند،م

 راها مخالف شدید داود خان بودند؟ه ضربه بیشتری اسالم ګراها دیدند، چرا اسالم ګخوب، ب
 بلی، اسالم ګراها شما...

 اود بود یا عوامل دیګر وجود داشت؟آیا سختګیری د
رفع حجاب یاد کردید که در قندهار چه بود. زیادتر اسالم ګراها داود خان را به  خانم ها شما پیشتر از مَسله آزادی 

حساب یک انسان مترقی و پیشرفته میشناختند و مفهمیدند که منافع انها در اینجا تامین شده نمیتواند، انها 
 ابه پاکستان رفتند، ب بعد از نظام جمهوریبرای اینکه،  اسالم ګراها به مجردیکه مخالفت شان از همان وقت بود. 

 هاینها مسلح شدند، پول ګرفتند و داخل افغانستان به تخریب امدند. و برای اولین دفع ISIرهنمای دولت پاکستان و 
که در نظام جمهوری هیچ قانونی ضد اسالم وجود نظام جمهوری اعالم کرد. در حالی استاد ربانی جهاد را در برار

 عقیده مند به خداوند.  نداشت. داود خان مسلمان بود و
 ؟ایران و پاکستان در تحریک اسالم ګراها و تقویت ایشان کمک به اینها چه بود نقش

 هراس افتید. او در آمد، که تغیر در افغانستان امد، نظام جمهوری یبسیار مؤثر بود. شاهنشاه ایران به مجرد
و  او ترس داشت که این نهضت به طرف ایران نرود. معلومدار نهضت ضد سلطنت در افغانستان شروع شده بود،

فغانستان بیاورد، و خصوصاَ طرفداران نظام جمهوری تا بی ثباتی را در بین ا کردایرانی ها و ساواک بسیار تالش 
 را کسانی که از جمهوری واقعاَ دفاع میکردند و دوستان نزدیک داود خان بودند، انها را از کنارش دور بسازد.

انها میګویند که  اقدامات دیګر محمد داود هم اعتراضات و انتقادات وجود دارد مثالَ  از مورد یک تعداد اما در
 یو تعداد را ها یکی از تاجر واعدام کرد و همچنان عارف را  را میوندوال و خان محمد خان  شخصیت های مثل

 ی کهکه صورت ګرفت به اتهامایاز اینها را به زندان انداخت. و در مورد از این شما چه میګویید، آیا محاکمه 
قانونی بود، چګونه بود؟ مردم اعتراض دارند میګویند که م بود و خان محمد، این درست بود؟ مته آن به میوندوال

 این یک محاکمه درست و مطابق قانون نبود. 
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خاطر دارم که دستګاه استخباراتی تخباراتی هم کار نمی کردم. اما بمه نبودم و در دستګاه اسمن عضوء محاک
ست، به ی از اینکه یک کودتا براه اتمام راپور های دقیق ،ملی صؤونیتو مپولیس  من عمومی و ژاندارندااقوم

که برای من امر کرد که چون  روز بود ۲۱داود خان اوردند، داود خان بعد از مطالعه دقیق این راپور ها ساعت 
در خان د. داود ینی کمیته مرکزی را فوراَ جمع کرفقاکه من هم به حساب یاور کار میکردم، هم قومندان ګارد. 

ی به دست اورده نشست و راپور واقیعات را برای ما تشریح کرد و ګفت: اینطور اسناد مؤثقکمیته مرکزی راس 
نفر از  امر کرد چنداین کودتاه انجام میشود.  دهی شده وسازمانپاکستان وایران  و کمک با رهنمایی که یک کودتا

ساعت دو بجه روز همه باید ګرفتار شوند، وقتی ګرفتار شدند، بعد از در هر کدام در یک وقت معین که ،  ا رارفق
که واقعاَ د،دیوان حرب عسکری که در راس او بسیار جنرال ورزیده زمان شاهی دګر جنرال فاروق خان بو

صورت ګرفته باشد.  ی، او قرار داشت. و در انجا فکر نمیکنم تقلب شناختندوی را میهمه  منصب ورزیده و صاحب
 اعدام شوند.باید دیوان حرب عسکری فیصله کرد که اینها 

ه در چهار خوب، داود، میوندوال و خان محمد را اعدام کرد اما عبدالولی را که، اما در همین مورد ګفته میشود ک
در  و خوب به یاد دارم کهبه یاد دارم،  هم این را منقانون جزای عسکری در ان زمان،  فقره متهم بود و بر اساس
عقرب، دخالت  ۴ چیانبر مظاهره فیر ، دخالت غیر قانونی در امور دولت، امر دادن بر فقره دخالت در امور دولت

متهم شده بود و بر اساس قانون جزا محکوم به  چند مورد دیګرغرب پاکستان و -مالسرحد ش در امور انتخابات
بعدش نګاه کرد و  در کوتی باغچه این دوسیه را کنار ګذاشت. سردار ولی را انها را، مرګ شده بود، اما داود خان

 رها کرد. هم 
ودند، که من . همین دو زندانی در ارګ بمارشال شاه ولی خان هر دو در ارګ زندانی بودندولی وبلی، سردار

تقریبا  یک  اینکه من ی که شما ګفتید متهم بود. برای وظیفه دار امنیت ایشان بودم. واقعاَ سردارولی با همین چیز ها
، و کابینه یکار میکردم و میدیدم که مستقیماَ در امور دولت و امور شورا تاجبیکدر تپَه  یکجا با سردارولی سال

 یتبصره میشود مثلی که حال اینکه این طور را اعدام نکرد، اول اما دو انګیزه بود که داود خان این مداخله میکند. 
از سردار ولی انتقام بګیرد و دوم  که این کار را کرده یعنی میخواهدروی عقده مندی  فقد ، که ایناوازه ها است

ای دیګری را از زندان رها کرد. که عبارت از وقتی سردار ولی را آزاد کرد در پهلوی ان یک عده زندانی هاینکه 
 ، وزیر دفاع خان محمد خان بود.بود موسی شفیق

 و رفاقت خانواده ګی مطرح نبود؟ تعفیعنی ر 
 همین انګیزه های که شما را ګفتم. نخیر، روی

 رهبرهایشاناش فرار کردند  م که اینها یک تعدادیبسیار خوب، ما پیشتر سر برخورد با اسالم ګراها ګپ زدیم و ګفت 
و سرانجام اینها سازماندهی  د،فعال ماندن هم  و زندانی شدند و یک تعدادایشان ماندن  دیګر ، و یک تعدادبه پاکستان

لوګر  لغمان و درکابل، دردر بدخشان، ۲۷۱۲الی چند والیت در جواینها شورش را در  ۲۷۱۲و در سال کردند 
ین از هماز این داود و برادرش نعیم خان هر دو اینها شکست خورد اما با وجود شورش کردند. البته این شورش 

ی و با حزب ونګران شدند و تصمیم ګرفتند که راه خود را با شور نقطه بود که متوجه شدند،یا دست پاچه شدند یا
 نها فاصله بګیرند، همین طور است؟دیموکراتیک خلق افغانستان جدا کنند و از ا

که ، یعنی قرارداد های قبلی چیزینشد  غیر عمده نیامد، هیچ قرارداد فسخاینست که با شوروی کدام تبلی، موضوع 
ایران روان کرد که  بی وامریکا و به ممالک عربه بود همان دوام داشت. اما داود خان چند مرتبه برادر خود را 

تصمیم ګرفت که همین کار مستقیماَ خودش  در اخربتواند از انها کمک بګیرد در مساَیل اقتصادی و باالخره اگر 
 یعنی خودش برود.  ،انجام بدهد

که  ها هم،غرب هم نوشته میکنند و برخی از ایرانی  ن وارد است طوریکه برخی از افغانستان شناسا یخوب، اتهام
وقتی ایران وعده ایران.  محمد داود به  ۲۷۱۲ایران. انها میګویند که بعد از سفر ماه اپریل   نزدیک بودند به شاه

داد که به داود دو میلیارد دالر که واقعاَ مبلغ بسیار هنګفت بود و اګر کمک میشد، افغانستان به پای خود آباد میشد. 
خلق ست که دو کار کند: یکی اینکه روابط خود را با حزب دیموکراتیک ، از داود خواوقتی این وعده را داد

خود را با شوروی  از دولت بکشد و بعد از این روابط و نزدیکی فاصله بګیرد، انها راافغانستان کم کند، از انها 
و رفنظر کند و همچنان از آب هلمند. از مَسله پشتونستان ص نزدیک شود، اندکی کاهش بدهد و همچنان با پاکستان

از جمله همان کسانی که ما  را را کرد. اول یک تعداد هاو این کار که داود امدګویا میګویند بعد از همین سفر بود 
ا برکنار کرد. عبدالحمید حزبی ها بودند و شما ګفتید که حزبی نیستند، اینها رپیشتر میګفتیم که مردم میګویند که 

بعدش هم و  .ق که بسیار نزدیک بود و یک تعداد دیګر راشر نی باختری، پاچا ګل وفادار حتی حسنجیالمحتاط، 
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هم از ګارد خالص شدید. این چه ارتباطی داشت، این سفر  و نوبت شما رسید، دو ماه بعد از همین سفر بود که شما 
 ایران.  بهاین تصمیم ها با سفر داود 

انها خودشان در از دولت دور شدند، داکتر صاحب شرق یا فیض محمد خان یا دیګر ها.  کهمن از دیګر کسانی
هیچ که میاید من خودم شخصاَ  من موضوع . دفاع کردند و موضوع را طرح کردند دقیق از خودنوشته های خود 

 که همه میتوانند انرا البته تقدیم کردیم از محمد داود خان که خدمت شما قت عضویت حزب را نداشتیم. نامه هم درو
من  و داود خان این را قبول کرد،روم بشنوند. من در همان زمان چون خودم خواهش کردم که من از وظیفه کنار ب

 .....ن همیشه هیچوقت نمیخواست زیر تاثیر کدام حزبداود خا را در هندوستان تعین کرد.اما
 !اما شما را هم پرچمی میدانیستند

 بلی، 
من خودم شاهد عینی هستم، در  پرچم نبودید،که درست است. منتهیو اګر خوب شما ګفتید که هیچوقت عضو  

روز های سه شنبه . افغان فیلم بودم  من مدیر نیوزریل یا فیلم های خبریدان ګارد بودید، شما قومان هنوززمانیکه 
یا  ،وحید عبدهللا معین وزارت خارجه میامد و فلم های خبری را که من تهیه میکردم و مینوشتم، آنرا بررسي میکرد

کار بودید،  بر این فلم ها شما در کنار داود هنوز در یکی از ؟یانی است به اصطالح چک میکرد. و میدید که درست
 همی که همین عکس ، ګفتندان ګارد. وحید عبدهللا از من خواهش کرداقومدر کنار داود حرکت میکردید به عنوان 

. من فریم از آدم را از کنار داود پس کنید، من ګفتم امکان ندارد، ګفت  که داود را بګذارید و ضیاء مجید را بکشید
را باید   رکه اینها را حذف کنیم، اګر بکشیم تمام نوا ما اینطور امکانات نداریم...فتم این امکان ندارد، اګر من ګ

 ګرای کمیته مرکزی بسیار ضد شما بود، چرا؟  بعد از آن قبول کرد. یعنی همان بخش راست . بکشیم
 نوع.........بود که هیچ ی مرکزی نبود، آدم اصالَ وحید عبدهللا در کمیته

 . اما صالحیت زیادی داشت که میتوانست که بګوید ندان ګارد را از کنار رهبر بکشیداقوم
رفقای داود خان بود یعنی اما واقعاَ وحید عبدهللا ضد تماماَ این صالحیت را خودش به خود داده،  شاید ! خوب بلکل

که بتواند نیا بخاطر .بود این با او شازش نداشت، هر کسی که در پهلوی داود خان ګرا یا چپ ګرا کسانیکه راست
 چیزی ګفته بود.  که رف وحید عبدهللاحاین واقیعت ندارد، این اما موقف باالتر را اشغال کند 

م که آهسته، آهسته یسیاست های که بعد از سفر ایران داود خان روی دست ګرفت، ما میبین خوب بیاییم، برسر
 ، ضیاء آمدوآمدبوتو آمدند  به افغانستان و بعد وقتی که ضیاء ، رهبرهای پاکستانک شدروابط با پاکستان بسیار نزدی

در انجا به اسالم آباد. به یاد دارم رفتنش را را  تا جایی که من همبه پاکستان . بوتو  دو بار سفر کرد خود داود هم 
که حل میکنی حل کن، اما من میفهمم که پدر هر ګونه  به پشتونستان راو ګفت که مَسله  ګویا داود خان را پدر خواند

و مَسله پشتونستان که محور  .پسر خود را نمی شرماند و روابط بسیار ګرم و نزدیک شد، همچنان در دوران ضیاء
رفت و از طرف دیګر در واقع به فراموشی دواش سیاست های همیشه ګی داود خان بود و مَسله آب هلمند. هر 

 شد، و این چه نتایج را بار آورد؟  روابط با شوروی سخت تر
در مسایل پاکستان وقتیکه داود خان سر قدرت آمد چون محبوبیت خاص در بین مردم پشتون و بلوچ داشت. در 

و دولت مسلحانه در برابر قوای نظامی پاکستان حتی  ،دولت پاکستان شروع شدپشتون و بلوچ خیزش های علیه 
را نداشت و دولت پاکستان بوتو خواست که همان نهضت های آزادی خواهی  ای چاره   یپاکستان عمل کردند، راه

  در آنجا جلوګیری شود. صحبت کند که اقالً از جنګ و آدم کشی هاها است با داود خان منطقه  که در ان 
 

بین المللی را در نظر نمی  بلی، اما برخورد داود با رهبر شوروی که در آن زمان بسیار آدم بود که هیچ قانون
یقنیاً که از نقطه نظر هر افغان وطن پرست ؟ نظر شما چګونه برخورد بود  به در ان زمان.یشابرژنف و رفقګرفت 

که نمی خواست کسی در امور داخلی  . این برخورد رامحمد داود را نشان میدادمت این در نهایت درجه شها
دی پروفیسور هالمثالً پرد سیاسی غربمدار ها و برخی از تحلیل ګراها استان مداخله کند اما برخی از سیافغانست

 زیاده های سیاسی خود یکمید میګویند که داود در این برخورد لآرنو انتنی معروف انګلیسی و یک تعداد دیګر
ست میانه را نګاه نداشت. دوری و فاصله ګیری بسیار شدیدش از شوروی، کاری در روی کرد، افراط کرد، حد

کم ارزش داد و انها را مخالفین خود را ضعیف جلوه دیموکراتیک خلق افغانستان را نبود و همچنین مخالفت حزب 
یک  هم وارد همه شان به شهادت برسند و افغانستانو خودش و خانواده اش داد و همین باعث شد که با تاَسف 

 شود که تا به امروز جنګ در ان دوام کند. ای مرحله 
 ستم. ه یک مقدار همراه شما همنوابلی، من در این مورد 
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قدرت یک  ،جانبااشت که در هیچ صورت یکی قدرت اما مرحوم داود خان اینقدر احساسات عمیق وطن پرستی د
. به نظر من باید بوداش  کند و امر صادر کند و این نهایت وطنپرستی برود دیکتهبیګانه را اجازه نمی داد که 

بختی آمد. اما این وظیفه که او شهید شد، با اینکه کشته شد، و در افغانستان جنګ و بد، با این دفاع میکرد
 کرد .او بود که باید دفاع می وجدانی 
بود، شهزاده وار  مستبدی شخصن داود خان میګویند که ی! بسیاری از مخالفیک سوالدر آخر خوب، فقدبسیار 
میګویند که نه، دیګر نداشت و برخی  ایماناد و قدیموکراسی اعت. حرف کسی را نمی شنید. به داشترفتار 

داشت و یکی از شخصیت های بزرګ تاریخ افغانستان بود. بسیار مختصر نظر افغانستان  هو عشق ب بود وطنپرست
 شما مثبت است.  نظریقین میدانم که  منشما چه است؟ 

 واقعاً  یک پدر را دارد یک میشناختم، برای من ارزشرا بسیار از نزد خان داود مرحوم چون م،ویګاینطور میمن 
 ی میکرد. وطن زندگ از اینیک انسان عادی  مثلیعنی   خود قایل نبود او هیچ نوع امتیازی برای 

ت اولین چیزیکه او را امتیاز میداد نسب اعالم کر،  وقتیکه کابل  به رادیو بر اودر روز اول نظام جمهوری که  ما 
یک  که در افغانستاناست  یاولین رهبر .  کلمه  سردار را دور کرد و تا آخربه دیګر طبقات، کلمَه سردار بود، 

ک ا یحتی ی من هدایت داد برا .روان نبود ایشانپول از بودیجه دولت معاش نګرفت، و هیچ پیره داری در عقب 
 من برود. سر از پشتپیره دار بحیث تواند نمی صبنفر صابمن

 .ء مجیدضیا بسیار تشکر. تشکر از حضورتان
 .تشکر از دعوت شما، زنده باشید

 


