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واحد حيدرى

اگر با ديده عقل بنگريم در بازار سياه ،روى سبد
صرافان سياست ،اسعارخارجی سياه تر جلوه ميکنند!
نزديك به چھار دھه از كودتای ھفت ثور مى گذرد ،ھر روز شواھد بشتر بر Hن است كه دست ھاى سياه
نسبت به پنجه ھای سرخ زيادتر در Hن كودتای منحوث شامل بودند.
تحول بنيادى  ٢٦سرطان ١٣٥٢مسيری را كه پالن ھاى سياه و سرخ براى افغانستان طرح كرده بودند ،دفعتا"
قطع نمود .استعمار سياه با تھدابی كه بعد از توطئه ايكه براى أمان = خان غازى در افغانستان بر جا مانده بود
وطن را در مسير تجزيه و بربادى واگذاشت و اولين شمعي را كه امان = خان غازى در افغانستان روشن كرده بود
توسط حبيب = كلكانى خاموش گرديد و بعدا" تفرقه و جنگ بين اقوام آغاز گرديد.
بايد به اين اعتراف كرد که عملكرد حكومت وقت ،بعد از سقاوى در برخورد با اقوام برادر ما در كوھستان و
پنجشيرو شمال كشور ،غير اسالمى ،غير انساني و خالف اصول افغاني بود .عزت وناموس ھر افغان چه در شمال
و چه در جنوب عزت و ناموس ھمه ما است .اجازه دادن به مردم پكتيا و محمد گل خان مومند در چور و چپاول مردم
مظلوم شمالى لکه ننگ و شرم تاريخ است كه ھر إنسان با وجدان آنرا بايد بدون ترديد تقبيح كند .در اين قسمت به جلد
دوم تاريخ غبار صفحه  ٧١مراجعه ميکنيم و باز می بينيم که معافى اين دو قوم از عسكري رخنه ای بود در بنياد
وحدت ملى َاين وطن .و امروز که نزديك به نه دھه از آن تاريخ آن حرکت شوم ميگذرد ،ما ھمه نتايج شوم آنرا را در
مملكت خود شاھد استيم.
استعمار پالنھاى چند ين صد ساله دارد كه فقط با درك وسيع ،مناقشات عالمانه  ،علم و برادرى و برابرى مى
توان در مقابل ان ايستاده گى كرد .الزم ميدانم در اين مورد از ارشادات شيھد محمداود خان باز ھم نقل قول کنم " :به
شھادت تاريخ در پيکار زندگی ھميشه در برابر تجاوز و استعمار ايستاده گی کرده ايم وضمنا از دسايس و حيله ھای
آن صدمه و آسيب بسياری ديده ايم .ھر وقت که استعمار در صدد عقب نگھداشتن ملتی از کاروان پيشرفت تکامل بر
آمده است ،اولين و مھمترين وسيله ايکه به کار برده اند ،توليد بدبينی و نفاق بين اشخاص وطبقات و رخنه کردن در
بنيان وحدت ملی آن بوده است .درس ھای تلخ تاريخ نبايد فراموش خاطر ما گردد .فکراستعمار و استعمارگری ھنوز
در دنيای ما وجود دارد.اگر شکل ظاھری خود را تغيير داده است  ،اما در ھدف اصلی آن باورنمی کنم تعديل و تغيری
وارد شده باشد .لذا وظيفه ھر فرد وطندوست افغان است تا برای بقا و سعادت ملی خود وحفظ نظام جمھوری خود،
درھر چه نگاه ميگند ،ھرچه می بينند ،و ھرچه ميشنوند ،آنرا در روشنی حقايق فوق تعليل کنند".
اين ھمه تفرقه و زير نام قوم يکی را به جان ديگری انداختن ،قوم ،نژاد ،احزاب و ھمه و ھمه از اساس جزء
پالن استعمار بود .احزاب راست و چپ ھمه تھداب قومى و سمتى داشت ،اوضاع خراب اقتصادى و اجتماعى كشور و
ھم ركود كمك ھاى خارجي كدام امر تصادفي نبود اين پالن ھا براى صد سال ديگر و أضافه از ان سنجيده شده بود.
أكرم نقل
راجع به اوضاع قبل از تحول بنيادى  ٢٦سرطان  ١٣٥٢الزم است از كتاب محترم داكتر عاصم ِ
كرد .وى در صفحه ١٩١چنين مى نويسد :در افغانستان فضاى كودتا و كودتابازى به نسبت ضعف سلطنت آنقدر زياد
شد ه بود كه در جنگ قوم صبرى و كوچى پكتيا ،حكومت وقت فرقۀ حربی را موظف نمود ،اين فرقه تحت قوماندۀ
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عبدالعلى خان وردک که رتبه ايشان در آنوقت دگروالی بود و جنرال حميد= رحيمي در آن وقت ياور ايشان بودند.
وى روزى در خيمه عسكري از شيھد عبدالعلى خان ميپرسند که اگر او با فرقه اش به کابل برگردد ،أيا كودتا خواھد
كرد؟ زيرا که اوضاع کابل درآن ھنگام آرام به نظر نميرسيد .شيھد عبدالعلى خان بعد از آن كه اعتماد رحيمي را
حاصل نمود به وی گفتند :وقتى جنرال شدم شايد يك سال بعدش بتوانم در مورد غور نمايم ،نه حاال .اين حكايت به
سه لحاظ مھم و در خور يادآوريست :وضع وخيم سياسى ،دوم عدم اعتماد صاحب منصبان اردو بر دوام سلطنت و
سوم نفاق قومى ).شيھد جنرال عبدالعلى خان تا اخرين رمق حيات خود برای دفاع از جمھوريت جوان وطن و اسالم
ايستادگى نمود .روح اين راد مرد شھيد شاد باد(.
پروفسيور امين صيقل در كتاب خود  modern Afghanistanراجع به اوضاع قبل از تحول بنيادى ٢٦
سرطان ١٣٥٢مى نويسد كه سفير أمريكا در كابل )(Robert G Neumannدر سال  ١٩٧٢نوشته بود که اين غير
ممكن است كه شاه از اين حالت جان به سالمت برايد .در تابستان  ١٩٧٣حد اقل سه پالن براى سقوط سلطنت روی
دست بود :يکی آن پالن محمد داود  ،دومش پالن صدراعظم سابق ميوندوال و سومی پالن جنرال عبدالولى بود كه
محمد داود از وی پيش قدم گرديد.
راجع به كودتا مرحوم ميوندوال من زيادتر از يك سال قبل اسناد نشر شده دفتر  CIAرا به برادر محترم فواد
ارسال  ،از طريق ايميل فرستادم تا جناب شان در ان تحقيقی بنمايند؛ زيرا که تبصره و تحليل در باره شخصيت ھا ی
مھم چون مرحوم ميوندوال كار آسان نبوده و اضافه از آن بسا شخصيت ھای ارزنده و مھم وطن كه دشمن ازآنان
ھراس داشتند در آن جنگ استخباراتي جان ھاى شان را از دست دادند  .نوشته Letters From Janice Minott
،Kabulاظھارات اخير محمد ظاھر شاه راجع به مرحوم ميوندوال و ھمچنان اظھارات مرحوم يوسف خان صدراعظم
راجع به مقرري ميوندوال به حيث صدراعظم به سفارش سفير أمريكا سواالت زيادى را در اذھان خلق ميكند كه بايد
بدون إحساسات ؛ تمايالت حزبى و سمتى و فاميلى به بحث گرفته شود.
اکنون که ھمه مردم ما به اين واقعيت ھم مفکوره اند كه غرب را نميتوان دشمن در سنگر شمرد و نه دوستی
در کنار ،زيرا که غرب تنھا و تنھا مدافع منافع خويش است نه مدافع ديموكراسي  ،نه أزادي ،نه حقوق بشر  ،زيرا که
براى اھداف استعماري خود از ھر بدی در حق ديگران روگردان نيست و ھدفی جز آبادی خود و ويرانی ديگران
ندارد.
Janice Minottدر خاطرات خود در صفحه ١٩٧راجع به  Ramports articleو فعاليت ھاى  CIAو
احتمال اينكه چگونه Asia foundationو  Peace corpفعاليتھای خود را بوسيله صدراعظم ميوندوال در
افغانستان پايه ريزی نمودند  ،تذكری جالبی داده اند .در يك قسمت از راپور سفارت أمريكا در کابل در عين زمان
حكايت از آن است که حتى كمك ھاى گندم به افغانستان شايد ميوندوال را نجات داده نتواند.
شاه بعد از آن روى خوش به ميوندوال نشان نداد .در دوره اخير كه ميوندوال خود را از ولسوالى مقر كانديد
كرد شاه به وزارت داخله و استخبارات ھدايت داده بود كه اوال" وى بايد در ھر  ٢٤ساعت شبانه روز زير تعقيب
باشد ،ثانيا" صندوق ھاى رای وى بايد خالي شود .بگفته مرحوم ھدايت = خان وردك حاكم آن وقت مقر ،ھر روز كه
راپور وى را مى خواندند ديده مى شد مرحوم ميوندوال تمام شب مصروف مطالعه و تالوت قران مجيد است.
در مورد كودتای مرحوم ميوندوال إسناد  CIAداللت به آن ميكند كه اين كودتا در پالن اول بايد به دولت
جمھوري وقت مى داد تا نارضايتی ھاى از مردم پديد آيد و بعدا" اقدام شود و باز راپور ديگر CIAحاكى از حركت
پيش از وقت ميوندوال است كه وى را با ناكامى روبرو ساخت.
راجع به قتل وى  CIAدر راپورخود مى نگارد كه وى بواسطۀ دو عضو حزب ديموكرتك خلق خفه شده
است .در اين قسمت سفير أمريكا از مرحوم نعيم خان وزير خارجه معلومات مى خواھد مرحوم نعيم خان پيام رئيس
د پاڼو شميره :له  ٢تر٣
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

دولت را به سفير أمريكا مى رساند كه رئيس دولت و ھم شخص ايشان با از دست دادن شخص معتدلی چون ميوندوال
إظھار تاسف مينمايد و ھم ياد آور مى شوند كه كسان ذيدخل اعضای مربوط ح .د.خ .بودند که حاال با ايشان نيستند.
راپور ھاى CIAاخير حتى از شناخت ترميم قبر بواسط محترم داود ملكيار نيز تذكر داده است.
اينكه شيھد محمد داود چرا نتوانست ميوندوال را نجات بدھد ،سه احتمال موجود است ،اوال" ممكن اعضاي ح
دخ ،در روند تحقيق إسناد جعلى را به رئيس دولت پيش كرده باشند ،و يا اينکه در خفاء وى را به قتل رسانيده باشند ،و
يا اين احتمالی ھم موجود است كه رئيس دولت در يك تير دو پرنده را شكار نموده باشد.
بر مگرديم به كودتای ثور و يا كودتای سياه:
نوشته ھاى واسيلی متروخين ،مامور كى جى بى در افغانستان بين سال ھاى
كى جى بى در افغانستان،
ٔ
 ١٩٧٤-١٩٨٤است كه در سال  ١٩٩٢به غرب پناھنده شد .اين نوشته ھا حكايت از اين دارد كه مقامات شورى وقت
از وقوع كودتا كامال' بى اطالع بودند .حركات غير عادى حفيظ امين اين چھره سرخ و سياه كه پاى شوروى را چون
خرس بى خرد به افغانستان کشانيد ،و ظلم غير قابل باور واضافه از آن مالقات ھاى لوگر وھم خفه كردن نور تره كى
سوال ھاى زيادى را ببار می آورد كه أيا اين ھمان انتقام استعمار بود كه از مردم افغانستان بعد از تابيدن پرتو
شمعی كه امان = خان غازى و شھيد محمد داود خان در وطن روشن نمودند؟ آيا اين ھمان انتقام است كه تا حال دوام
دارد و ملت را به خون نشانيده است؟ آيا سيالب مفکوره تفرقه بينداز و حکومت کن آنان ھنوز نياسوده؟
وسالم
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