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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

   : نظام موسی بر نوشتۀ ميرمن ماللیهتبصر
   »بيست و شش سرطان ورق ديگری از تاريخ« 

  
 و در  آنالين - جرمن- در پورتال افغانم٢٠٠٧جوالی ١٩نوشتۀ محترمه ميرمن ماللی موسی نظام بتاريخ : يک تذکر

  . ر رسيده است به نشکاناداچاپ  "رساله افغان " ٩٩شمارۀ صفحۀ سوم 
  

*****  
  

 و آنچه ظلم کالم ناميده می شود بر اولين ده قلم را جلو می د،ميرمن نظام دراين نوشتۀ خويش چشم ُپت کرده
 که امروز در صف يک ميرمن ملی گرا می ايستد، بکلی انخودش. جمهوريت افغانستان و مؤسس آن نثار می نمايد
ميرمن . ند افغانستان است که آنرا داود خان مرحوم به پا ايستاد کردفراموش می کند که گل همان باغ نهضت زنان

وار آن استند  به کشور و مردمش که به يقين سزا از آن مرد نيک انديش در سر تا پای نوشتۀ خود يک مرتبه هم نظام 
يا   ويابدذکرخواه ت ،ن شخصيت داود خا وبزرگی از. دتخار می کند، به نيکی ياد نمی کنو تاريخ افغانستان بنام شان اف

ولی نبايد فراموش کرد که لهجۀ کالم گفتار را رنگ و . تنقيد سالم جهت می دهد.  کاسته نمی شود اندکی همخير،
  .آهنگ می بخشد

نظام جمهوريت منافع ملی را نسبت به منافع فردی و شخصی رجحان می بخشيد و طبعی است، وقتی منافع شخص 
من خوب درک کرده می توانم، اگر در مورد ميرمن نظام و . می گيرد، متضرر می گردددر سر راه منافع ملی قرار 

يا نزديکان شان چنين پيش آمدی صورت گرفته باشد ولی انتظار برده نمی شود که نزدشان منافع شخصی نسبت به 
  . منافع ملی برتری داشته باشد

  
 بيرون مرزی مدتی قبل به نشر رسيده بود که اينک در مورد شخصيت مرحوم داود خان نوشته ای در يکی از جرايد

  : درين جا اقتباس می گردد
 تحليل و تشريح کارنامۀ رجال و شخصيت های طراز اول هرکشوری اگر از روی بی طرفی و بدور از اغراض و «

گاهی مبرا از حب و بغض های شخصی و کين توزی حقير صورت گيرد، مايۀ رو شنگری حقايق تاريخی و افزايش آ
انتشارات برون مرزی ما گاهی در حب و بغض . نسل های می شود که بحکم تقدير در زمانه های بعد زيسته اند

د، بلکه  نوشته های شان در ناشخاص چنان تند می روند که نه تنها سيمای حقايق را زير غبار اغراض می پوشان
تأثيری که مطلوب .  اغلب تأثير بر جا می گذاردجرايد و مجالت و يا برنامه های شان در راديو و تلويزيون ها

  .گردانندگان اين وسايل ارتباط همگانی نيست
درين سال های سياه که عوامل تفرقه و جدائی افگنی ميان مردم افغانستان به وسيلۀ دشمنان ملت ما با امکانات فراخ 

نه، اثرات خود را محدود به چند دست اندر کار است، هر گونه شخصيت پرستی افراطی و يا شخصيت کشی ظالما
ستون يک نشريه  و يا چند دقيقه وقت برنامۀ راديو و تلويزيون ها نمی کند و نقش ويرانگر آن در ميان گروه ها و 

  .حلقه ها در اين برخورد خونين نفرت خيز تاريخ ما باقی می ماند
بايد گفت .  در جامعه و حوادث بعدی می اندازد سرطان ما را به ياد کودتای مرحوم داود خان با اثرات آن٢۶سالگرد 

 مرج و راه انداختن کودتا وسيلۀ مشروع بقدرت رسيدن نيست، ولی در سالهای اخير دهۀ ديموکراسی آيا هرج و
  هم ريختگی امور تا حدی نبود که وقوع کودتا را قابل پيشبينی می ساخت؟آشفتگی اوضاع و در

ود، صورت می گرفت، بازهم ی غير از داود خان که حايز وجاحت ملی ب آيا اگر اين کودتا بدست شخصی ديگر
   بدون خون ريزی می بود؟"سفيد"همينطور
کراسی و حق نون اساسی که از لحاظ تامين ديمواين قا. کراسی بيندازيم مختصری به قانون اساسی دهۀ ديموبايد نگاه

ممتاز است، يکی دو مادۀ را در خود کنجانيده که مشارکت مردم در همه امور در تاريخ افغانستان و حتی منطقه 
 که ی اين قانون اساسی مرحوم داودخان را از همه حقوق٢۴مادۀ .  تفاهم و عقده چيزی نيستوءحاصل آن جز ايجاد س

 آيا اين مقابلۀ قانونی با داود خان که در ميان آوردن نظام نو با شاه. سزاوارش بود و يا سزاوارش نبود محروم می کند
موافقت کرده بود، نمتواند باال ترين عصبانيت اين مرد غيور در برابر دستگاهی باشد که بتدريج حتی ناتوان تر از آن 
شده بود که از راه بندان ناشی از مظاهرات بی جا و به جای شاگردان مکتب و پوهنتون در جاده های کابل جلو گيری 

  کند؟
ری داشت و هم اشتباهات از او سرزد،  که هنگام صحبت در بارۀ او مرحوم داود خان مردی بود که فضايل چشمگي

او در دور صدارتش، افغانستان به انزوا رفته و در تجريد از جهان غنوده را در سطح . به هردو بايد نظر داشت
ساله و او با سختکوشی و عالقۀ شديد به عمران کشور و پياده کردن پالن های پنج. منطقه و جهان دوباره مطرح کرد
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افغانستان در پهلوی هند در قطار کشورهای نهضت عدم انسالک جای ممتازی را اختيار . نهضت زنان دست يازيد
  . جه يک کنفرانس باندونگ به شمار می رود و از مبتکرين درکرد

 توان پيرمرد، بيش از حد. مر حوم در دورۀ رياست جمهوری اش بمراتب نسبت به دورۀ قبل، واقع بين تر شده بود
اهل هيچگونه تفريح نبود، . کار بمردمش خالصه شده بود همه لذت او، تفريح او، خوشی وشادی او در. کار می کرد

وقتيکه مجلس وزرا تصويب کرد که در دفاتر دولتی فقط هفتۀ . حتی عالقۀ خاص به نان خوب و لباس خوب نداشت
مامورين دولت حساب می کرد و پس از آن تصويب سه روز گوشت پخته شود، مرحوم داود خان خود را مثل همه 
با جرأت می توان گفت که در هيچگونه فسادی در . در قصر رياست جمهوری فقط هفتۀ سه روز گوشت پخته می شد

  .مردی بود سخت با دست و دامان پاک. هيچ زمانی سهم نداشت
او تجسمی بود از . گ ميهن خويش بودداود خان به مردم و ميهنش عشق می ورزيد و دوست دار عظمت ملی و فرهن

 صحنۀ مالقات او با برژنف که اعتراض آن کفتار پير را داير بر اينکه چرا افغانستان پای غرورملی و افتخار ميهنی،
ملل متحد را به شمال کشور باز کرده و چرا نفوذ غرب در پوهنتون کابل زياد شده، به آن تلخی و تندی و ُپر غرور و 

و پاسخ، چنانکه سالها پيش از اين هم در يکی از نشريه ها ياد کرده ام، مرا بياد پاسخ پيران . جواب دادسر فرازانه 
پس از : ويسه  صدراعظم افراسياب در شاهنامه مياندازد که در جواب به خواهش کيخسرو، شاهنشاه آريانا گفته بود

 سياوشاو   در حق پدر پيران ويسهياب، کيخسرو کهو سقوط کامل دستگاه افراستوران غلبۀ سپاه آريانا بر سرزمين 
هنگام پناهنده شدنش به توران، نيکی فراوان کرده بود، از وی خواست که ازسپاه توران جدا شود و به لشکرآريانا 

  :پيران ويسه پاسخ داد.  زندگی کندکيخسروبپيوندد تا از مرگ نجات يابد و با عزت و حرمت در دستگاه 
  

  که ساالر باشم کنم بندگی   ز زندگی مرا مرگ بهتر ا
  

 مرا بياد سپهساالران و پيشوايان تاريخ  ُپرعظمت ما در آن روز گار که سرزمين ما آريانا نام داشت و در وقار داودی
  ... آن ايام که خراسان ناميده می شد، می اندازد 

، در برابر شاگردان ابليس مردانه ايستاد و در سپيده دمی که ديگردر پيکر  پير و نا توانش تاب و توانی نمانده بود
او سرخيل شهيدان ملت . خود رقم زدن او حماسۀ مقاومت ملت را در اين ايستادن و تسليم نشدن با خو. تسليم نشد

  ».روان او در بهشت برين شاد باد. افغانستان درين ربع قرن است
  

 داريد و از آزادی بيان و کالم و ديموکراسی سخن می محترمه ميرمن نظام، شما در نوشتۀ تان از قوای ثالثه صحبت
 ده سال "اصطالح" به ممکن فراموش تان شده باشد که در. گوييد که در زمان جهوريت محدود گرديده بود

من در آن . دهانی شما شمه ای از آن جريانات را به عرض می رسانم ؟ غرض يادانارشی بيداد می کردديموکراسی 
  :دولت شاهد اوضاع بودم زمان در ماموريت 

  چطور٢۴ مادۀ  متن آخرمن در تصويب قانون اساسی در لويه جرگه وظيفه دار بودم و به چشم سر ديدم و شنيدم که
چنين مادۀ متذکره در قانون بعدًآ تسويد بايد توضيح دارم که . حوم رشتيا در قانون کنجانيده شدزيرکانه از طرف مر

پادشاه  عم و ابنای عم زوجات بنات شان و ازواج و پادشاه و خواهرو  ختر و برادر پسر و د«: تغيير يافته است
  ».خانوادۀ شاهی را تشکيل می دهند

مکفی نداسته با تذکر اين تسويد کميسيون را  با آنکه خودش عضو کميسيون مشورتی قانون اساسی بود،مرحوم رشتيا 
  .دن نيز در آن عالوه شو»اعم و ابنای اعم  ...ازواج. .. « ...د  لذا باي-در محيط ما حلقۀ فاميل و سيعتر است -که 

  . احتجاج کردند  در برابر آن نور احمد اعتمادی مرحوماز اين پيشنهاد وی محمد هاشم مجددی پشتی بانی و
  

يام آور  و با اين تذکر، قانون اساسی که پ اعم و ابنای اعم يعنی داود خان و نعيم خان، ...ازواج پادشاه و خواهر
نفر از خدمت گذاران صادق وطن را که افغانستان و مردمش به يقين به خدمات  ديموکراسی درکشور بايد می بود، دو

 استوار ٢۴اگر اين عقده نيست که روی آن ماده . شان هنوز احتياج داشتند، از حقوق مدنی شان، محروم ساخت
 .است، يقينًا نيک انديشی نيز پنداشته شده نمی تواند

اعضای خانوادۀ شاهی  حيثيت خود را بصفت عضو خانوادۀ پادشاهی مادام الحيات حفظ « : عالوتًا با اين تذکر که 
  .ديده شود" خاطرات سياسی "٢٠۵صفحۀ  .  بسته بندی گرديد٢۴خود مرحوم رشتيا، مادۀ به گفتۀ  »می کنند

  
 رشتيا بعد از .زيرکانه جای داد ٢۴ مادۀ  در رايدئتز، از حسن نيت پادشاه)  استفادهسوء(  يابا  استفاده مرحوم رشتيا

مرحوم رشتيا .  قانون اساسی ديگر در قطار وزيران طراز اول قرار نداشت و باآلخير به سفارت گماشته شدبتصوي
به عبارت ديگر در دوره های ديگر اگر به حيث ... «:  خاطرات سياسی از اقتدار خود چنين می گويد١۵٠حۀ فدر ص
بازو در دستگاه دولت وظايفی را اجرا می نمودم، درين دوره در رأس کارها و در جمله گردانندگان چرخ عضو 

  .»دولت قرار داشتم
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عدم : نوشت ساز بودرکشور می گذشت برای افغانستان سردرظرف ده سال بعد از تصويب قانون اساسی آنچه د
در نظر صالحيت ها و مسؤوليت ها متوازن نبودند، تطبيق درست قانون اساسی، گرچه در آن، چه در عمل و چه 

 استفاده ها از خالهای قانونی، تعبيرهای غلط مواد قانون به نفع شخص و بازيهای سياسی، کشور و نظامِ  آنرا وءس
حکومتها ميرفتند و می آمدند، مامور و وکيل در منفعت جويی بجان همديگر و . هر روز بيشتر به بی ثباتی می کشانيد

ترورهای سياسی دست باال می گرفت و هرج و مرج ديگر جز زندگی . دو به جان مردم بی چاره می افتيدندهر
رشوه و رشوه ستانی ديگر حد و حدودی را نمی شناخت، حتی سفر به حج که خانۀ خداست در . روزمره گرديده بود

در نتيجه پالن . ل و قليلتر می ساختقاچاق و قاچاق بری عوايد دولت را قلي. معرض خريد و فروش قرار می گرفت
رفت، عوايد مردم تنزيل نمود و سطح زندگی از آن چه بود،  های انکشافی به سقوط مواجه گرديد، سطح بيکاری باال

همۀ اين عوامل باعث گرديد تا دار و دستۀ خلق و پرچم از يک طرف و اخوانی ها از جانب ديگر از اين . پايانتر آمد
 استفاده نموده زمينه را برای گسترش آرزو و آمال شوم  و به نفع جيره دهندگان خود سوءفع خودجريان هريک به ن

  . برای گوشه های اقتصادی اين تذکرات احصائيه های ثبت شده شاهد است. شان هرچه بيشتر تيره و تيره تر سازند
 رهبری می شدند سرتاسر کشور قانون احزاب مو جود نبود ولی کمونيست ها در چوکات منظم حزبی که از مسکو

که شما داود خان را غير حق به ديد و واديد با آنها متهم می (و غيره  زهر فشانی می کردند و نعره های ببرک، اناهيتا
که انتخاب شان با پول گزاف ازمسکو تمويل می گرديد، از تاالر ولسی جرگه ساعت ها و روزها از طريق ) نماييد

کشور پخش می گرديد و عواقب آن يا درک نمی شد و يا اينکه دولت قصدًآ به بی ثباتی کشانيده راديوی دولت به تمام 
  در آن زمان کی بود رئيس حکومت و کی بود وزير اطالعات و کلتور؟. می شد

  
" حقوق اساسی"به تائيد استاد « :  چنين تذکر رفته استLuxwurm" لوکسُورم" ميرمن نظام از پروفيسور در نوشتۀ

ی حقوق و علوم سياسی بنام پو پاريس بود، " سوربون"که آمر تيم استادان فرانسوی از پوهنتون " لوکس فورم" هن
قانون اساسی فرانسه بود و در " کود ناپوليون"هجری شمسی، بهتر و ديموکرات تر از ١٣۴٣قانون اساسی سال 

  »...منطقه شبيح و مانند نداشت 
طوريکه .  قانون اساسی فرانسه نبود،اول بايد برای شما به عرض برسانم، تا جايکه بنده گفته می توانم، کود ناپليون

که بنظر اول و دوم اين.  اساسی را احتوا نمی کندبه معنی مقرره، قانون از عنوان آن آشکاراست يک کود بود که کود
فيسور مذکور با جامعۀ افغانستان آشنائی کامل داشت که پروولی آيا . بصورت مجرد ممکن اين ادعا درست باشد

 با تمام مزيتش در روی کاغذ، جامۀ بود که ١٣۴٣در عمل ديديم که قانون اساسی سال  بگمان غالب چنين نيست؟ ما
امعه عدم همگامی فهم و دانش ج.  و ازهمين لحاظ هم باعث انارشی گرديداز قد و اندام جامعۀ ما بسيار کالنی می کرد

 ما از آن و ذهنيت انکشاف نيافتۀ محيط با افکار مترقی اعليحضرت امان اهللا خان باعث سقوط سلطنت وی گرديد و
  .موختيمگذشتۀ تلخ خود هيچ نيا

  
  .نظر دو نفر از اعضای حکومات دهۀ ديمو کراسی و قضاوت را می گذارم بخود شمااين است 

ات و کلتور حکومت مرحوم محمد موسی شفيق دريک پروگرام ح الدين کشککی نطاق و وزير اطالعمرحوم صبا
 هرج و مرج در ده سال ديموکراسی در کشور زياد «:  ميگويد١٧/٢/٩٧ميز مدور راديوی صدای امريکا بتاريخ 

بحد نهائی خود رسيده بود ) فساد اداری(کروپشن . احزاب در خفا فعاليت می کردند و مداخلۀ خارجی ها زياد بود. بود
  ».ما کوشش خود را برای نجات ميکرديم ولی بجای نرسيد. الصه اينکه کشتی در حال غرق شدن بودو خ

 اشتباه مهم که در دورۀ سلطنت رخ « : می گويد٩٧مرحوم رشتيا دريک مصاحبه با راديوی الس انجلس در تابستان 
ومت که قانون اساسی را تدوين کرده داد، خصوصًا در دورۀ اخير که بنام ديموکراسی ياد می شود اين بود که يک حک

 داشتند، آنها بود و گروپ اشخاصی را که نه تنها قانون را تدوين کرده بودند بلکه برای تطبيق آن پالن های بفکر خود
 واضح و قانع کننده بصورت دسته جمعی از صحنه خارج ساختند و کار را به اشخاصی دادند که را بدون کدام دليل

 ٢۴اشاره به نوراحمد اعتمادی بايد باشد که برای مادۀ (ف قانون وارد نبودند بلکه بعضی از آنها بالفعل آنها به کم و کي
 ».مخالف قانون اساسی بودند) رای مخالف داده بود

  
بنام عصر " رهبر"در مورد دهۀ قانون اساسی تا امروز اثبات اينکه آن دوره از چه جهت توسط  « : شما می نگاريد

، طبقاتی، تقلب، و دسايس استوار بر " ؟"ياد شده و ادعا گرديده که تهداب آن برمنافع شخصی " ی قالبیديمو کراس"
  ».دروغ و ريا ومردم فريبی گذاشته شده بود، بدست نيامده است

شما شايد در آن زمان که اکنون تقريبًا چهل سال از آن می گذرد، بسيار جوان و آنچه خاصۀ جوانان است که خون 
 باال چند واقعه را بيان تمن درين جا در پهلوی توضيحا. داشته و بيشتر احساساتی می باشند، درک نکرده باشيدگرم 

  .شما خود آنرا مردم فريبی و قالبی  نمی پنداريد، آنطوری که خواسته باشيد، رديف بندی کنيد اگر. می کنم 
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ولسی  بی از مريضی، بحيث وکيل غزنی دردر زمان حکومت اعتمادی، ميوند وال می خواست، بعد از صحت يا -
 قرار  يک شب در تلفونخانۀ غزنی تحت نظارت او را و حتیگيری نمود جلو از آنحکومت. جرگه کانديد شود

  .داد
مسالمت آميز در مسجد پل يک تعداد از مالهای اطراف جهت يک مظاهرۀ . باز هم در زمان حکومت اعتمادی -

ب پوليس به آن مسجد ريخته، با شدت و حدت همۀ آنهارا سوار موترهای هنگام ش. هم آمده بودندخشتی گرد
مرا از دخالت مال ها در سياست خوشم نمی آيد ولی آيا اين عمل حکومت . سرويس نموده به جبر از کابل کشيدند
 با روش ديموکراسی همنوائی داشت؟

از وکالی و لسی جرگه بدفتر کارم چند مرتبه يک گروپ . سسۀ برق بحيث معاون رئيس کار می کردممن در مؤ -
آمده و باعث بودند که چون برای دورۀ ديگر از قره باغ کوه دامن کانديد می باشند، لذا برای توجه مردم بايد يک 
 تعداد پايه های برق در پهلوی سرک انداخته شود تا مردم فکر کنند که کار برق رسانی به قره باغ در اثر توجه

  آيا اين عمل عوام فريبی نيست؟بعد از انتخابات کی داد و کی گرفت؟. استوکالی شان شروع  شده 
همچنان همه روزه وکال دسته دسته به دفاتر ميرفتند و اوامر اخذ شده از مراجع مربوط را به مشتری های خود  -

 . در برابر پول می فروختند
 از دورۀ انتقالی، يک  جوان که  هـ ش بعد١٣۴۵در روز رای اعتماد به حکومت دکتور محمد يوسف در سال  -

 ميوند وال به عوض دکتور محمد يوسف بايد مستعفی می گرديد و.  پيشۀ خياطی داشت، به فير گلوله به قتل رسيد
او بعد از تقررش به پوهنتون کابل رفت، دستمال سياه به گردن . اعظم عز تقرر حاصل نمودوی به حيث صدر

ولی تا امروز نه مجرم معلوم گرديد و نه کس به .  عدالت خواهد کشيدبست و وعده کرد که مجرم را به پای
دار و دستۀ خلق و پرچم چه بهره برداری . محکمه کشانيده شد در حاليکه همه می دانستند کی امر فير داده است

 .کردندکه از قتل آن خياط بچۀ بی چاره، های نبود 
وقتی که " ماجرای لست کانديدها" تحت عنوان ٢٣۶خود در صفحۀ " خاطرات سياسی "مرحوم رشتيا در  -

و همان قسم شورای که : ... "حکومت نمی تواند اشخاص مورد نظر خود را کانديد شورا نمايد، چنين می نگارد
 ، منفعت پرست و قاچاقبر و ه سابقبدنام يعنی اکثريت آن مالکان، مامورين. ن انديشه داشتيم به ميان آمدآهمه از 

:     چند سطر بعد از زبان دکتور محمد يوسف نگاشته می شود... ". تجع و مشکوک که بعد هاديگر عناصر مر
 ."چرا که از حق نگزريم همين ها از اکثريت جامعه نمايندگی می کنند"

  
قتی در قضايا ا معصومانه در تصور تان داريد، ومحترمه ميرمن نظام می بينيد، آن ديموکراسی شگوفان را که شم

شگوفان در کلمات و در عمل از زمين تا آسمان تفاوت . عمل آيد، بکلی شکل ديگری بخود اختيار می کندتعمق به 
  .دارد

ی يافت که دست آورد افغانستان زمانی از سايۀ پردۀ آهنين نجات م: "  ديگر از نوشتۀ تان خوانده می شوددر جای
 مدبر او، شهيد محمد موسی شفيق به کمک ممالک اعظم دانا واسی با پالن شاه افغانستان و صدرکرهای عصر ديمو

عربی و شاه ايران بعد از پرداخت قرضه های شوروی، مانند روش سياسی که در مصر صورت گرفت، به نتيجه 
  ." سرطان مجال آن رويای طالئی را از ملت افغانستان ربود٢۶افسوس که کودتای . می رسيد

  
بر شان؟ کدام وعده های شاه ايران و ممالک عربی؟ چرا خود را بازی صدراعظم مد  وکدام پالن شاهخواهر عزيز، 

   بدهيم، خواهر مهربان؟
 به  بايدحل بعدیاست که بايد از طرف پادشاه و صدراعظم برای طی مرامطلب شما به يقين مفکورۀ يک پالن 

 امر مفکورۀ يک پالن را اعظم  پالن طرح نمی کنند آنها در نهايِت، چه پادشاه و صدرمی شدوزارت پالن سپرده 
برای طرح پالن انکشافی هفت سالۀ جمهوريت به سوابق تمام پروژه ها  ضرورت بود که بايد از . بميان می کشند

بنا که منبع تمويل آن از منابع ايرانی و يا ممالک عربی تثبيت شده باشد، همچو يک پروژۀ زير. شتانده می شدنظر گذ
ن و نه  نه  در وزارت پالن افغانستا،اشت از مفکورۀ  که شما از آن صحبت داريدبنظر نرسيد وهم بصورت يک يادد

شما می دانيد که يک پالن از مرحلۀ مفکوره، طرح، ترتيب، .  دستياب گرديد مدرکی،اعظمهم در دفاتر پادشاه و صدر
 وقت، حد اقل دو الی سه سال تثبيت منابع تمويل و در معرض اجرا گذاشتن آن، با وسايلِ  دست داشته در افغانستان آن

 به لذا مفکورۀ  که شما قصِد.  تا اين مراحل طی نه گردد پالنی بوجود آمده نمی تواند. مکمل را در بر می گرفت
 مسی نيست، بلکه حتی رؤيای طالئیکرسی نشاندِن آن را داريد  اصًال يک تخيل بود  و  تخيل نه تنها خالق رويای 

 که شما از آن می تخيلی  مرحوم رشتيا بعد از سقوط افغانستان از چنين ! ربوده شود تواند خلق نمی کند و هم نمیهم
آيا . يد شما از روش سياسی مصر سخن می گوئ.من يادداشت او را باخود دارم. ...  که اگر نويسيد، صحبت می کرد

افغنستان بی چاره، . ت به اختيار گذاشتمطلع هستيد که امريکا ميليارد چه که ميليارد ها دالر را به مصِر انورالسادا
  درحاليکه امريکا به آن عالقه نميگرفت، چه کرده می توانست تا به چنين موقِف می رسيد؟
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جرم شانرا در محکمه ای " ؟"کشته يا محبوس گرديدند که رژيم هر گز ... صد های ديگر مانند ... « : شما می نگاريد
چنين بود اوضاع در دواير و موسسات خصوصی، ... جاسوسان گماشته شده  ... رژيم پوليسی... به اثبات نرسانيد 

  .»مکاتب، پوهنتون و غيره
 ،اما ملت افغانستان شاهد آن است که جريان تحقيقات از متهمين.  خود شماستشما اگر از جريان بی خبر هستيد  کار

هم چنان شرح حکم محکمۀ . ندشان درج آن بوداعترافات شان بزبان خود که  از طريق راديو پخش گرديد ،روی فيته
 اعتماد، حتی در زمان سلطنت، شامل آن بودند، به سمع مردم رسانيده شد و در مطبوعات حب  نظامی که جنراالن صا

باسخنان  درهوا و  عوض اينکه پا،ممکن با کمی زحمت آنرا. ت اسناد است که به يقين کامل ثبرسيد  نشر بهشورک
  .ه نمائيدمال حظ ،...ُمفت 

 ٢٠٢فت گرديد که مرحوم رشتيا در صفحۀ تلطفًا مل. جاسوسان گماشته شده صحبت داريد... شما از رژيم پوليسی 
در حالی که از طرف ديگر مير حبيب اهللا مذکور  از اول صبح مقابل دروازۀ ... « : خاطرات سياسی چه می نويسد

  .»لۀ واکی، تاکی کوچک هم به اختيار وی گذاشته شده بود آسردار عقب درختان آبده شهيد اخذ موقع کرده و يک
  

که شما در آن از اغراق کار (يد بعمل می آيد ی تشئيتاگر درحاالت اضطراری در فعاليت های پوليس و مقامات امن
 بايد جهان غرب امروز در برابر تروريزم دست ها ، نمی بوداگر  اين طور.کاری است جزء و ظايف شان) گرفته ايد

کراسی در دروازۀ يک شخصيت ملی و حامی ننگ و ناموس وطن ولی اگر در پيش واز ديمو. ير بغل می نشستز
  .فاصله دارد فرسخ ها  واقعيت کراسی است که ازی شود، نشان دهندۀ ماهيت آن ديمومخبری گماشته م

  
**********  

  
 بعد از طی مراحل ۵۴و / ۵٢/۵٣های  هـ ش شروع و در سال ١٣۵٢پالن هفت سالۀ انکشافی جمهوريت از سنبلۀ 

وعده شدۀ ايران برای برای بار اول ميليون دالر  ٧٠٠بشمول( ميليارد دالر ۴ويل آن که متذکره با تثبيت منابع تم
 در معرض اجرا قرار داده شد و ١٣۵۵را احتوا می کرد، در شروع سال )  کابل–مصارف پروژۀ خط آهنِ  هرات 

  ميليون دالرسرمايه گذاری ها صورت گرفت و ۵٠٠، بحجم بيش از ۵۶و / ۵۵ای در دو سال اول يعنی سال ه
پاليسی تمويل در اين پالن چنين . طبيعی است که نظر به حجم سرمايه گذاری بهبود وضع اقتصادی نيز بعمل می آيد

تان در افغانس. دپيش بينی گرديده بود که حتی المقدور مصارف پروژه ها از منابع غير شوروی در نظر گرفته شون
آورد های ديموکراسی، مردم فائی رسيد در حاليکه از برکت دستليدات زراعتی به خود کپنجسال جمهوريت از نظر تو

با ) اعظم بودآن وقت هنوز دکتور ظاهرخان صدردر(معاون صدراعظم . واليت غور از گرسنگی علف می خوردند
اعظم شد، اعالن نمود تا کشور های جهان به ق که بعدًا صدرمرحوم شفي. ه شدپرتاب سنگ و چوب از چغچران راند

  . کمک برسند
  

 ثور را به تعويق باندازد ولی ٧ هـ ش توانست واقعۀ همچو کودتای ١٣۵٢ سرطان ٢۶بر قراری نظام جمهوريت 
زيرا . ستگيری بعمل آمده نتوانسلطنتی قابل سراغ است، از آن جلوچون ريشۀ آن در هرج و مرج ده سال اخير نظام 
دستۀ خلق و پرچم ازيک طرف و برای فعاليت های تربيه ديدگان  آن زمان بود که زمينه را برای فعاليت های دار و

سؤال اين است که اگر . کمپ های تروريستی ليبيا، فلسطين و پاکستان از طرف ديگر بيش از پيش مساعد ساخته بود
   ثور جلو گيری شده می توانست؟ ٧قعۀ همچو کودتای نظام جمهوری اعالم نمی گرديد، آيا بازهم از وا

وجود   به يقين کامل به اين سؤال جواب مثبت داده می توانيد، آنگاه با متن نوشتۀ تان بااگر شما ميرمن نظام،
  .بود ، حق بجانب خواهيد در اين نوشتهتوضيحات مفصل باال

  
  تمام
  

**************  
  


