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  م٢٠٠٧جون،                   ديپلوم انجينير کريم عطائی  
              

  ِ بر کتابهتبصر
  افغانستان جمهوريت ينلسيس و تخريب اوتا

  تاليف داکتر حسن شرق
  

نظر مسؤوليتی داشتم، خواستم " جمهوريت افغانستان" اولين که در حکومِت و از آنجا رسيددستم ه زه بتااين کتاب  
ِ   مؤلفت توضيحاقسمت های عمدۀبا که  افغانستانتجمهوريلخاصه راجع به تخريب اولين ، باقضايا دربارۀ را  خود
  .، روشن سازمتفاوت کلی دارد   نظام آن تخريب  بهراجع کتاب

نسلهای آينده    تادنباشاستوارپذير  نا  انکارروی حقايق ، بايدتماس می گيرندما به  تاريخ کشورکه  آثاریبه عقيدۀ من، 
  اند خويش بيان داشتهميل  را مطابقماجرا شرح ،مؤلفدرحالی که جناب . گردند خبر زمان گذشته بااقعیجريان و از
 به - به احتمال قوی – شتهنوه چيزی نگاشته نشود، متن ناگر درين زمي. نمی باشدحقيقت قرين به  اکثر متأسفانه، حدو 

 وجدانًا خود را ،ازين لحاظ مغشوش می گردد؛ گاننند مطالعه کنزد حقايق، پذيرفته شدهحيث يگانه منبع معلوماتی 
شرح  درزمينهرا  خود و چشم ديد  افکارروشنی افگنده،  کتاب،قسمت های متذکرۀ روی برخی ازدانم تا  مکلف می

  .دهم
  

 توليد مهنذ ۀ اين کتاب درحيث مطالعه کننده  آنچه را که بمخواه  می، بپردازمِ  موضوعجزئياته که ب قبل ازاين
 يقينا که( مؤلفنظر از:عرض برسانمه ب ،شدخلق خواهد   شده ياخلق نيزکتاب ِ نخوانندگااکثريقينًا درذهن  وگرديده 
  :د شو جمهوريت افغانستان در دو نقطه خالصه مین تخريب اولي)استنهفته آن  درايشانشخصی   غرض

  
         خالصه همسنگران   و مرکزیۀوجود کميت  درتابکه بعقيده نويسندۀ ک( را "جمهوری خواهان" ،داود مرحوم محمد  -١  

  .طلبان سپردند سلطنت خود راندند و جای آنها را به از) می شوند
  هدفهمباز  ( جمهوريت خواهان مرکزی را درهم شکست،ۀ آنقدر مقتدر بود که کميتجمهوريت  درحيداهللاوسيد  -٢  

 . را در دستگاه دولت جابجا کردبانَلَطدربار و ندرا از دولت را ) است مرکزی همسنگران و کميتۀشان
  
همۀ  )به زعم مؤلفبازهم ( البتهو  باعث تخريب جمهوريت گرديدتًا عمد،کتهناين دود که نده دار عقي کتابمؤلِف 

 هيچ خالفی سرنزده،  مؤلفخوِداز درآن حال واحوال،يعنی  ...داشته اند حادثه قرار ِ اتعوحيث فره  ب ديگرِتجريانا
   !!نده انشسته بودسنگين جای خود بر رلخيا ثالث ِب،غرض  بیمظلوم و

  
 کنار گذاشتهرای به کرسی نشاندنِ  مرامِ  خويش  برا  آن کتابۀکه متاسفانه نويسندرا   جمهوريتِ شروع  بياييد وقايع 

  : ، ازنظر بگذ رانيمستا
 ۀ کلی جمهوريت از مشورۀدر تشکيل اولين کابينداشت،  قرارمحمد داوداعتماد کامل شهيد حسن شرق که مورد داکتر 

ۀ ببرک خالو دومی پسر  که اولی از رفقايشارختری ا و جيالنی ب پژواک نعمت اهللا،اغلی شرق. دور نمانده بود
 مهر پرچمی ،هابا اين معرفی و تقرر .دو پيوند پرچمی داشتند، برای شمول در کابينه معرفی نمود و هر بوده کارمل

 درآغاز که کمرجمهوريت را )ولی درعمل سيه کار(  سرخاين لکۀ بد نامی از ی تاپه گرديد ورولت جمهو دبر پيشانی
  وزير داخلۀ حکومت وقتاست که نعمت اله پژواک سمِتابل تذکرق. ابديرهايی نتوانست رآخ تا شکسته بود،کار 

 را  اولی با آن هم داکترحسن شرق و،شامل نبود همسنگرانجملۀ در راعهده داربود و) حکومت مرحوم موسی شفيق(
 نه ، اهميتدارای بيشتريناين قضيۀ  کتاب خويش از درجناب شرق . دبوه  ساختمطلع سرطان ٢۶ ِ جريان شباز

   ! به آن می نمايده يی نه کوچکترين اشار  و دروتذکری بعمل می آ
 

عقده های که  ،رق پايش نخشکيده بود به اصطالح هنوز عبه چوکی معاون صدارت تکيه زد و همين که اغلی شرق
، به داشت که دراختيارتفتيش ديوان محاسبات، يعنی رنده ترين شمشيرنموده با ُبشخصی اش دربرابراشخاص بروز

 با ،واليات بودند  چه درو کزره درم چ،"غرب زده"گفتۀ چپی ها رتبه، به  بلندِ آنچه مامورين تازپرداخت و تاخت و
همه ديدند که بالطف سرشارآقای حسن شرق،  .حبس کشانيده شدند  به پای محکمه و،ی جعلیها دوسيه ِ  نمودنترتيب

، )برم نام می مامورين ۀمحکم ازوزارت عدليه تنها  از و( تربيه  وزارت تعليم و،وزارت داخله، وزارت زراعت
 داشتند ولی به مسايل  ازامورمسلکی خويش آگاهی که کمترشوروی ديدگان و مراکز تجمع پرچمی ها قرارگرفتند

ين ا اغلی شرق از . شدندمی اج جابدولتريدوا درزی مرکۀ اعضای کميتۀواسط وسيله وبه  حزبی آلوده بودند، 
  !دنگذر  و مید نمی ده تذکر پرچمی ِ  ولسوال١۶ صرف از يش در کتاب خونجريا
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هنوز . دارند  بيان میشرقجناب که  ودبه گونه يی نب هم )جمهوری خواهانبه اصطالح ( مرکزی ۀ کميتاتحاد واتفاق
 ۀ کميتۀ فوق العادۀ مرکزی نگذشته بود که عبدالحميد محتاط در يک جلسۀکميت مختصرازعمرجمهوريت وچند ماِه

آقای . طرف گرديدکميته اخراج و ازوزارت مخابرات بر  از،کميتهبرابر  در تخريبی يک عملکابارتمرکزی دراثر
که خانم روسی وفا دار  چاگل پا.  داردطرف سيد وحيداهللا محول میعمل تخريبی ازک ه يبهم اين موضوع را ،مؤلف
وی پنهانکاری   مرکزی که ازۀهای رفقای کميتترقاب اثر در ،بودهداشته  پوشيده نگمحمد داودمرحوم از ت و آن راداش

نمود و با قبولی سفارت   میاتعفوزارت اسل خواسته بودند، مجبورًا بايد ازخانمش را توطئه کنان بکاب  وباخبربودند
  . کرد اکتفا می

 ۀمشوره ب) فيض محمد، نعمت اهللا پژواک و جيالنی باختری (آنانِ يا خوشبين  ومنسوبين پرچم از سه نفريتشمولبا
 ازيک  مرکزیۀبين اعضای کميت عدم اتفاق درهمچنان ،  پرچمو اجراآت شان به منفعت گروهکابينه در ،آقای شرق

ه  کوابستگی های سياسیبدون  - منورشخاصاشمول با رئيس دولت سبب شد که، طرف ديگر  ازاسات محيطو انعکطرف 
  .دندآورعمل ه ب  تجديد نظرترکيب کابينه  در– داشتند اعتماد شان قرارمورد شناختند و می خود

  
عبداالله د سيِ  کشيدن مرکزی به باالۀرئيس جمهور بدون مشوره با کميت" .د خود می نويسکتاب ١٨۶ صفحهدر ،مؤلف

 رامؤلف آنهاکه  ، بشمول اين جانب،چند وزيرديگر( ...داخله وه حيث وزيرباعظم وعبدالقديرحيث معاون صدره ب
گيرند و به   مرکزی را ناديده میۀ کميت،در اتخاذ تصميم عمًال  )خواند  میعملۀ دربارقده های شخصی به ُع نظر

  ".سياست دسته جمعی خط بطالن می کشند
 

   :تبصره
اغلی حسن ۀتيبايد تذکر داد که سيدعبداالله و عبدالقدير هردو اعضای کم  مرکزی بودند و اولی بحيث معاون اول و 

 سيد عبداالله سخن ميراند ِ  دکتور شرق از باال کشيدن.ندقرار گرفت بحيث معاون دوم کابينه نظر درتجديد   درشرق
 .نمود فا میت دوم بايد اکتمعاونيه کرد، ب امور صدارت را ته و باال می ،ميدان يکه تازحيث ه خود که ب زيرا او

جريان  مؤلف درتًا مرکزی و خاصۀ کميت، اولۀتشکيل کابين در.صالحيت رئيس دولت بودتغيير و تبديل درحکومت از
 ؛جود نداشتظايف و وۀ مرکزی کدام اليحۀتي برای کم،عالوهبر  .ه ثمربخش واقع نگرديدن که متاسفاندگذاشته شده بود

 .  يک رهنما در نظر گرفته شده بود سرطان ٢۶ ی قيامشخاص برااصرف در جذب 
  
  : سه نکته مورد قبول واقع شده بود،آنرو برای جذب اشخاصاز.. : "نگارد  مؤلف چنين می١١۶ صفحهدر

خطاب به نامِ   )١٣۵٢ ل سنبلۀدراو( که بعدها خط مشی ۀه روی نکات برجست افغانستان بۀگوی آيند مذاکره و گفت و-١ 
داشتن به اعتماد و باور -٣ ،  نظام شاهی به جمهوریيِريتغ  -٢ .خوانده شد طرف محمدداود از،مردم افغانستانه ب

 ."داود به حيث رهبر محمد
 

  :تبصره
ديگری  نظِر،آرمانهای ملی  بهبخشيدن تحققکه بجز" ر بحيث رهب، داودداشتن به محمدباوراعتماد و " همان آيا

   کافی نبود؟ نداشتند،
طرف کسانی   ازخط مشیزند و چنين اشاره می فرمايند که گويا  می اول باال نيز نيش خود راۀ کتاب درمادِ مؤلف

 ِ که متن حالیدر. ن به آن مرحوم سپرده شده بودصرف برای خواند رديده وترتيب گ )داود مرحوم محمدغيراز(
 ،)فيته(ثبت آن روی نواره قبل از شخص شهيد محمد داود بود و حتی تا چند لحظ زادۀ افکار و تجاربمردمه خطاب ب

 .ن نشده بوديهنوز عنوان آن تعي
  

، برای فعاليت با همه سردرگمی و بی نظمی ها".... :چنين مينگاردکتابِ  خود  ٢١١ در صفحه داکترحسن شرق
  که با دو  با برخوردی   .دنموائتالف . خ. د. ح با  و يا سلطنتِ هوسناکان يا با  تنظيمی ها با سياسی می بايستی

ز سه نقطۀ با گروه سوم ا. ار سياسی بودحائتالف نه تنها با آنها مشکل بلکه در واقع برايم انته بودم  اول داشتِ گروه
نها وادار  آ،عامه تحت فشار افکار - ٢  .مآنها دوستی و روابط حسنه داشت با اکثر -١ :آمدر درنظر می شد از يک َد

 در  شوروی داشتمِ با شناختی که از بعضی از رهبران -٣ .  مناسبات نيکو داشته باشندغير حزبی هاشده بودند تا با 
.  هم عقيدۀ شان را نخواهند پذيرفت، مذاکره نمايمِ تقال افتيده بودم از اينکه مردم ما هرگز حضور عساکر و حکومت

 ." گذشته را با شوروی تجديد کردط، رواب.خ. د. از آنرو می شد با ائتالف با ح
 

 :تبصره
کتاب خود از ، درنداستمعروف درمحيط  ، به گروه های خلق و پرچم و شوروی هاوابستگیر حسن شرق که به اکتد

با  "... اين تذکرشان  و ."با اکثر آنها دوستی و روابط حسنه داشتم " ۀ شان اين گفت  که چنان،ندنآن انکار نمی ک
  . ند شاهد آن است ". که از بعضی از رهبرانِ  شوروی داشتمشناختی
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 با ،اکترشرقد که  می دهد واين سؤال خلق می شودستد حيرت )صدهاخوانندۀ ديگرِ اين کتاب شايد و(برای بنده 
 خلق ِ  ديگر اين خاينينازسوی  و) کتاب١١٩صفحۀ  (طرف رهبران خلق به مرگ محکوم شده بود  که ازوصف آن
 ؛ درحالی سقوط دادندی که ممکن بود، وحشيانه ترين شکل، دولت جمهوری رابه روس هاکمک  وهمدستیبا  و پرچم

به پرنسيپ  روی کداِمد، نمی کنوانمودوم محمد داود مرحسنگرمه و دولتسرسپرده آنخودرا  )داکترشرق (ايشان که
را خود فعاليت های سياسی )  سقوط جمهوريت  ازبعد(  تا دپيوندب  با آنهاالف سياسیائتيک   درند داده اجرأت خود
   ؟دسر گيراز

با (، بانی آنباسقوط جمهوريت و زيرا  ... کاسه بود  زير نيمکاسه يینيز » فعاليت های سياسی « ازسرگرفتنِ 
ته مفهوم پنداش نا وخالی  ميان  ايشان سياسیهرنوع فعاليتِ  ازسرگيری ،)ندار د با آن نظامی که ادعا می کردندصداقت

  .می شود
روسها  ۀ بدون اجاز نمی توانستندکابل روسها درۀ نشاندتحکومت دسدرحالتی که اعضای : اين هم قابل تذکراست

 ، روسوفای  باغالمو هخارج، وزيرشاه محمددوستطرف  از جناب حسن شرقبنوشند، چطورممکن استآب  حتی
 گردد؟ مقرربه حيث سفيرافغانستان  جديد، یيعنی دهل )ازنگاه سياست افغانستان( حساس ترين پايتخت جهاندر

داشته قرار  روسها اعتمادمورد بوده  وشناخته شدهيکی ازمحبان که  اين؟   جزگزيده شودوبعدًاهم بحيث صدراعظم بر
  !است

 شکاياتی ات وبيان –به مقابل خودی های نجيب اهللا بد روي -  از،.خ. د.  درخدمت ح شانوقت صدارت اغلی شرق در
صالحيت های کدر رهبری گروه های خلق و ازباالتر مرجع يک  و اين خودمی رساند که مقرری او بايد از دندار

  .  باشدتجويز گرديده ،پرچم
 

  : می نويسد١٩١صفحه مؤلف در 
 به دوران نورمحمد تره کی و ١٣۵٨ جدی ۶ تا ١٣۵٧ وارد کابل و از جوزای ١٣۵٧  ثور٣١صورت بتاريخ ربه« 

سربه نيست   قبل ازمندانرزون اما از قضا آ....جرم دوستی با محمد داود محکوم بمرگ شده بودمه  بحفيظ اله امين
اعضای  بعضی از ايای کابينۀ محمد داود و با بقجدی٧من بروز وبه نيست می شوند شدنم خود به دست تقديرسر

  ». رها شدم،  محبوس مانده بوددر پل چرخی و يا خانه های خودخاندان شاهی که 
  

  :تبصره
دليل   " رها شدم،محبوس مانده بود" پلچرخی و يا خانه های خود در..." د  ننويس میدرموردِ  اين که شرق دکتور

 و ديگران  بود خودۀد که او در خاننکنده نمی گوي ست؟ چرا پواستگنگ  وضاحت ندارد و چيست که تذکرايشان
 جدی ۶ تا ١٣۵٧از جوزای هم  بازلی و ، شدهگ محکوممره ب داکترشرقعجيب نيست که آيا !.. پلچرخیِ زنداندر

، به )کتاب٢١١ضفحۀ ( دوستانِ  خلقی و پرچميِی آقای شرق ...؟ندبرده ابسرو درخانه خود آغوش فاميل در ١٣۵٨
شما به مرگ محکوم هستيد، لطفًا به منزل خود تشريف داشته باشيد تا « هيچ کس ابالغ حکم مرگ را بدين معنی که  

آنها مردم را، بشمول جوان و پير، ازخانه و دفتر، ازدکان و مکتب، ازسر راه و آخر . نمی کردند» ن برسدنوبت تا
    .راه  در روز روشن و شب تاريک، به وحشيانه ترين صورت می بردند و سر به نيست می کردند

 نزديکتربه مرحوم محمد داود  د، آيا موقف داکترشرق که ديوار های زندان پلچرخی را حتی از بيرون آن هم نديده  بو
 وزارتدر(حبس داخل  از  که هردو ؟اهللاحيدو سيد و څارنواللوی  عدليه و وزير،عیيوفی اهللا سمموقف يا،  بود
 به )دوستان جناب شرقيکی از( "ليل کميتۀ مرکزیخ"سط  ملکی توِ مامورينوبين اردو وس با تعداد ديگرازمن)دفاع

 ور ث٨ صبح ِ وحيداهللا درمقاومت  سفيدی اعالن داشت که سيد با چشم بعدًاورمحمد تره کین( ...پوليگون کشانيده شدند
بشمول  جوانش سه پسر بامحمد حاضرباشباز ،رياست جمهوری رئيس دفتر اکبرمحمد چنانهم و) !ارگ کشته شددر

، ١٣۵٧ای اواخر جوزای هشب  يکی ازتاريکیدر زندان پلچرخی از سلول های  که و ديگرانمجيد ياور رئيس جمهور
 یانآنبدنهای  ه ب،فيرهای تفنگچهبا بعد دارها و مرمی ماشينِ انده شدند و با باران زندان رِ  ديوارِ  به بيرونمانند رمه 
ش بلدوزر ِرُغهای تفنگچه و  ماشين دارها، فيرِ هيبصدای َم. ل رسيدندتقه زدند، ب  می"تش"خون خود که هنوز در

که روی تصادف زنده مانده اند، طنين انی گوش آن هنوزهم در، کردندمقتولين را زير خاک میو ترکتور که اجساد 
 ِ د تا احساساتنکن  خود به مرگ صحبت میِ نشد محکوم حسن شرق ازداکتر  .لرزه می افتده  و تن شان بمی اندازد

 !دن تحريک کرده باش نفع خوده را ب خوانندۀ کتاب
 

 ،کالم درين جاست که شما اگر از در امان بودن جان تان اطمينان نمی داشتيد، آيا بازهمجناب دکتورشرق، اصًال جان 
که اعضای کابينۀ جمهوريت قسمًا در گور دسته جمعی زير خاک شده و قسمًا، بجز چند نفری که طرف  آوانی در

 از توکيو به کابل  می بردند، خلق و پرچم بودند، در زندان پلچرخی ُکنده به دوزخاعتماد روسها و همکار گروه قاتل
  برمی گشتيد؟
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  : کتاب خود می نويسد٢٠٣مؤلف در صفحه 
فدار نظام شاهی به پيشتازی سيد وحيداهللا و تحريک عزيزاهللا اين روز وروزگار، وزرای طربابهره برداری از« :الف
ينه جهت برکناری غالم کاب اصفی و هم دستی کريم عطائی و حق ناشناسی چندی از نمک خواران محمد داود درو

   ».می زنند  اايتًا به استعفشکنی، تبليغات ناروا و نهدست بکارکابينه ، سيد عبداالله بنام عناصر چپ ازحيدررسولی
  

  :تبصره
بی معنی  مضحک وبه قدری  ازيک سوقلمداد کردن حيداهللاه پيشتازی سيد وب طرفدار نظام شاهی اراين اشخاص 

 به  اهانتی است،وازسوی ديگر!  آقای شرق را به خنده آورد و دوستان خيلی نزديکِ نوايانشايد حتی هماست که 
همسنگران (هرجمهوری خواِه ديگراز بيشتربدون ترديد اينها . تاريخ کشوررادمرد بزرِگ آن  محمد داود،شخصيت

 نه سلطنتبرابردر آن هم با ،مضمر می ديدندآن را درمنافع ملی و   عالقه داشتندنظام جمهوريت  به) کتابجناب مؤلف
 .نگريستند نظرنفرت به آن میه  ب،انشهمکيشان جناب شرق ونه مانند   وعقده بودندر نه ُپ،داشتنداحساس دشمنی 

شده   چطور،پايان بخشيد درجهت منافع ملی  به نظام شاهی،کف گرفتهه را بکه سر س جمهور رئيداود،  محمدمرحوم
ايشان را به  و  جمهوريت حوصله کنندۀکابيندر  رادربارطلب ) اصطالحبه( ِ  اشخاص موجوديِت کهستميتوان
. جورنمی آيد یهيچ منطقبا و  صادق جمهوريت معقوليتی نداردِ هام به همکاراناين ات ؟آزاد بگذارند هاشکنيکار

 جناب  عقده های شخصی  محض، وحاصل و فانتازی پردازی خيال، رئيس جمهورِ اطراف درسلطنت طلبانوجود
  . بس رق است وش

 بهرا   اتهام چپی. هيد شدندش درهمين راه بودند وجمهوريت سپردگان  ازسرهردو غالم حيدر رسولی و سيد عبداالله
 با کار،ِ  تا آخرين روز خود بگويم،من اگراز. استهيچگاه صورت گرفته  نه  چسپ نمی کند و بستن، مرحومانآن

به يقين مبالغه نشده  سخن گفته شود، ،باهمهمکاری نزديک  داشتن از و اگر داشتم دوستانه مناسبات يشانی اهردو
  . است
 "انقالب ملی"کميتۀ مرکزی  از اين که در،اهللاحيدسيد و .بودت نزده  دسا کسی به استعفهيچگاهحکومت جمهوری رد

  . نزدافدست به استع همبود ولی با آن ، متاثر بودگرديدهنشامل 
  

 کميتۀ مرکزی مستند به سه عضو ديگِر نظمی درکابينه واتهام غيرايجاد بی ،که شنيده می شدی تا جاي" :ب
 تنها به ،خويش را عجوالنه و بدون هيچ مدرکیقای همسنگررفمتأسفانه  که ساخت محمد داود را متوجه ،جمهوريت

خارج  داخل و از آنها ِ گردانيدن بازِ درصددآنرو از. ست رانده ا خويشاطراف، ازگفته های دروغين همين اشخاص
 به ،مندی عقدهآنها ازدست رفته بود، زيرا آکثرمتاسفانه موقع چنين اقدامی از ولی  افتاده بودند  به سوی خود کشور
  ". از وزرای طرفدار شاه نفرت داشتند،يده شده بودند و تعدادی هموهای افراطی چپ و راست گر جناح

  

  :تبصره
بسته شده کسی ه  ب چپیکابينه بود و نه اتهام نظمی در نه بی. شنيده ايدانم که شما غلط سرجناب شرق به عرض ب بايد
 "همسنگران"اصطالح به اصل سخن درين بود که . خود نرانده بودند خويش را از"ِ همسنگران" رئيس جمهور. بود

 .گيرندب کشور در پيش  شوروی را در روش سوسياليستی،یمحمد داود با برقراری نظام جمهور مرحوم توقع داشتند 
ه  گروقرارگاه  آنها جسته جسته به ريشۀ اصلی خود يعنی زايک  هرصورت نگرفت،   منافع ملیِ  ضدوقتی اين کاِر

 ِ تخريببه دست  ،صورت مجموعیه ب  و پيوستندبودند، دوبارهکرده اصله اختيارفآن  از که ظاهرًا خلق و پرچمایه
صادقانه ، گی های سياسیاز وابست که دور یاشخاصهمه ه در دستگاه دولت برئيس جمهور .  زدند میجمهوريت

   .ندنگريست نظر نيک میه نمودند، ب اجرای وظيفه می
 بعد از تصويب قانون اساسی جمهوريت افغانستان توسط لويه جرگه  که حکومت بايد مستعفی ،رين مجلس وزراآخدر
 چند یکابينه بايد کلمات ِ ريش سفيدحيث يک ه جيد بميشد، محترم دکتورعبدالم جديد بازۀگرديد تا راه برای کابين می

 که ندداشتد، رئيس دولت با کمال تاثر اظهارعبدالمجيۀ دکتور بيانِ در پايان. رسانيد عرض میه بحضور رئيس دولت ب
 بايد از  و... آن بودم که فالنی چنين کرد و فالنی چنان گفتِ  شنيدنِ ت مصروفمن، تمام وق" گذشته ِ درين مدت

 منت شخصیهيچ  ازمن ": عالوه نمودندعميقاريسبا تأثر ب بازو ".گيری می نمودمنقاضت های شخصی جلو
  همسنگران ، و به اصطالح مرکزیۀاين اشاره متوجه کميت". و بسهستم گذارشکر خود  صرف از خداوند،نيستمدار
  . که رئيس دولت از آنها دل خوش نداشتند ستگر آنبيان  وبود

  

تصميم قبولی استعفای وزرای گفته شده از  رئيس جمهور ،محمد نعيم ديگر با ميانجی گری سرداراز طرف " :ج
د و از نزديک شدن ۀ رهبری حزب انقالت ملی به پيوندمنصرف می شوند و وحيداهللا توانسته بود تا دوباره به حلق

  ".ند همسنگرهای رئيس جمهور جلوگيری کاحتمالی
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  :تبصره
حزب انقالب ملی   . کرده باشندتطسردار محمد نعيم در زمينه وساشهيد   نزده بود کهاعف دست به استیهيچ شخص
ی ک از اعضاي اهللا نه بلکه هيچتنها وحيد.  سياسی آن شروع نشده بودحال تشکيل شدن بود و فعاليت هایهنوز در

ی حزب بپيوندد و از نزديکی  که او به رهبرستلذا چطور شده ميتوان. را نداشتندکابينه هنوز عضويت انقالب ملی 
  !خود داری کرده اند" انقالب ملی"اشخاص دررهبری  ِ نام بردن  از جناب شرقرئيس دولت مانع گردد؟ه اشخاص ب

 دکتور اهللا به آنها چقدر قرين حقيقت است؟ وحيد سيدِ که پيوستن ميشد تا ديده  دندبر میآنها نام  از خوب ميشد اگر
 به معرفت سيد عبداالله بحيث ،دودعصرف کميتۀ مرکزی حزب و چند نفر مند که حسن شرق پوره اطالع دار

 ک َراعضای حزب هنوز َدته های فرعی وييالت حزب از قبيل کمتشکديگر. حزب تعيين گرديده بودنداعضای 
يد، به  آماده گردضای حزباعويی گفتند، هروقت که زمينه برای پذيرفتن ي دريک مصاحبۀ راد جمهورسرئي .نداشتند

  .اطالع هموطنان رسانيده ميشود
  

هم صفوف شان با و پرچم با وجود اختالفات عميق در رهبران خلق ١٣۵٣توام با بی نظمی کابينه به جريان " :  د
جانب دولت  ز ایجناح خلق برای جذب صاحب منصبان بدون مانع از وصًاخص فعاليت آنها در اردو و متحد و
  ".شود افزون میروز

  

  :تبصره
  هم  عمل آمد و آنه  بکی جی بیهدايت   در اثر١٣۵٣ دانند که اتحاد خلق و پرچم درسال جناب شرق خوب می

ی شوم گروه های خلق هامطابق به آرزو نه  بود، که اهدافش منافع ملی، جمهوريتیجمهوريتبرابر  بود دریيه ئتوط
 صاحب ِ  تازه جذب شدن.سوسياليستی شورویروش  ِ در پيش گرفتن، "همسنگران" به اصطالح ِ به شمولو پرچم، 
  و جا زده شده بودند خواهجمهوري به حيث  ولی،جذب  قبًال آنها  زيرا ضرورت نبود آقای شرق ِ  مورد نظرِ منصبان

قوماندانی های ه ، بند رتبه ترفيع را گرفت همين ها بودند که دو. شده بود داشته پوشيده نگاهرئيس دولت هويت شان از
ثور به  ٧  سياهروزبرا   که اولين مرمی هاد وهمين ها بودنشدند که خواب آنرا هم نمی ديدند مقرر نظامیقطعات

مين ها بودند که و ه.  پرتاب کردند، مقر قوماندانی قوای مرکز،  بيگ تاج تپۀعمارت وزارت دفاع ملی و قصر
  .ن انتقال دادند پوليگو ِ صاحب منصبان صادق به وطن را به کشتارگاهاعضای کابينه و

  !از اين قلم عالوه شده استجهت توضيح ) مؤلف  در بيان  ،الد الی الف( رديف بندی : نوت
  

   : کتاب داکترشرق نوشته شده است١٩١ در صفحۀ
 اعالميه دفتر ١٣۵۵حيث رئيس جمهور به حوت ه چنانچه بعد از تصويب قانون اساسی و انتخاب محمد داود ب.... 

آن، بزرگترين لطمۀ بود به بدون اطالع و موافقۀ اعضای  انحالل کميتۀ مرکزی جمهوری آنهم رياست جمهوری جهت
يک باهم زمينۀ آن برابر نگرديد تا حد اقل ع بازهم بستگی جمهوری خواهان و با چنين رويۀ خالف توقغرور و
  .گرديد  از خدمات شان قدردانی می، وداعيهِ دعوت

  

  :تبصره
لذا ضرورت به يک . ده است آن کميته را قانون اساسی پيش بينی کرلانستند که انحالد اعضای کميتۀ مرکزی می

انحالل کميته ی در دامنه دارِ بحث) گلخانه( قصر جمهوريت توشيح قانون دربعد از بود؟ چهر دموافقه واطالع
  داشتهالب ملی نگاهحيث هستۀ حزب انقه  مرکزی بۀ آن بودند که کميتِ  خواهاناعضای کميته. عمل آمده مرکزی ب

  تسويددهم که دکتورشرق خود رئيس کميسيونبرعالوه بايد تذکر. منحل نگردد قانون اساسی  ِ  خالف حکمشود و 
 به غرور و یيه  و آنرا بعد از تصويب قانون  لطمخواست  مرکزی را نمیۀ کميتلاو که انحال. قانون اساسی بود

را   در تسويد قانون اساسی نظرخودتهمان وقچرا ، ستناجمهوری خواهان و خالف توقع می دبستگی هم
چرا آواز خود را در زمينه نيز حاضربودند،  در لويه جرگه  که مرکزیۀکه اعضای کميت نداشت؟ و ديگر ايناظهار

  نکردند؟بلند 
 

 یيه ما گلًا از ش من شخص،اگر در قسمت من نظر نيک نداريد که متذکرشومداکتر شرق جناب  به دراخير، می خواهم
 مرحوم نزديکی  درنيک انديش نمی خواستيد اشخاص شما اين احساس شما خيلی طبيعی است، چه  ، زيرامندار

   .شنداداشته بمحمد داود قرار
پرچمی يا  شما نتوانستيد شخص مورد نظرتانرا که پرچمی و، ه رياست راديوافغانستان مقررشدمکه من ب اين از بعد  

ن محاسبات تفتيش ديواِ به بيراهه سوق دادن  من از،از طرف ديگر کنيد، جابجا آن رياست باشد، دربوی
نا"در  خواستم جلو گيری نمايم و ،کردم ون فنی اجرای و ظيفه میحيث معاه که در آنجا ب" موسسهدافغانستان دبر

مانع ديده بود،  ميليون افغانی در آن غرق گر۴٠٠ که بيش از  راکابلشهربرق در شما تفتيش شبکۀ دوم توزيع 
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 ۀش شبکيشما تفت  باآنهم، گرفتيدقرار  بامن علنی  پرخاشدرآنگاه  ،"افغان ملت به جنجال می افتيم" و گفتيد با يدگرديد
 کار ه ازم قبل از محاکنيمور از ماعده کي یدست ها.  دوسال دوام کردبًاي تقرتفتيش  .دي فرمودتيسوم را امر وهدا

 نبود موجه هم یکي  دوسيه هاآن  ۀجملاز . ديجاع گردر ایارنوالڅ و به بي تربی جعلیها هي تعداد دوسکي. ته شدگرف
 ِ  شما تعد ادِ  جا صورت گرفت و از برکتی دولت بِ  مصارفجهيدر نت.  به محکمه سپرده شودیارنوالڅ از طرف تا
  . دي گرده دولت عالوناني بد بجمع  دریگريد
 .دي جمهور گردسي خاطر رئی و باعث افسردگافتيارش زضوع از مجلس وزرا گ که موديارد ادي خوب بنًايشما بق  
بينه شامل شدم من در کا وقتی، چنان که  باشد موضوعنيهم زي از عوامل رنجش خاطر شما از من نیکي ديشا

 . برايم قابل درک است،منه اتهام بستن شما بلذا  . باقی ماندکرختهم  الی اخير مناسبات بين طرفين
که در دوران جمهوريت مرتکب ) عمدی ياغيرآن(کوچکترين اشتباه   ازیحتتان کتاب پای سرتا  در شما،ی شرقاغل

    !دانيد  بری مینادرستيها ازهمه اشتباهات و خود را  وديميان نمی آوره  ذکری ب،ديشده باش
ميان ه  گرديد هم حرفی بممد واقعسقوط جمهوريت  ی های خود که بيشتر در از کوتاه شماشد اگرچه خوب می    

   !می توانست باورشود ،ديگرانه  ب تاناتهامات ميان خالیتا يد می آورد
تمدار تقوا، سياسشخص باايشان  .دنمار می روبه ش تاريخ ما بزرگاشخاص ۀجملداود از شهيد مرحوم محمدسردار
 حيات اوالد خود قرار داده ی حتگر،ديهرمنظورازباالتر  را  ه  منافع عليای کشور ک نديک شخصيت ملی بود و مدبر
  جوانممتاز، کمال نا به آن شخصيت بستن هرگونه اتهام . کردندهمين راه قرباندر د خود رااوال چنانچه خود و،ندبود

  !باد روح آن شهيد شاد...،پنداردايشان می راهمسنگر  که خودشد  تلقی خواهدشخصی مردی
  

  پايان
  

 
 
  
  


