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 05/2015       23/                      هاشمیان هللا سیدخلیل داکتر   
 

 دری زبان به خواتی آصف محمد آقای جناب مقالۀ ترجمه
 

می بزبان پشتودرپورتال وزین)تول افغانستان( نشرشده بود ومطالب نو  7مقالۀ آقای محمدآصف خواتی بتاریخ 

درچندمورد باالی مقالۀ قبلی هاشمیان بعنوان)پیرامون بیانیۀ"خطاب به مردم"( انتقاداتی  عالوتا -وجالب در بردارد
دری(  -دیکشنری )پشتو -ترجمۀ دری آنرا الزم دانستم تا تعدلدبیشترهموطنان ازمحتویات آن آگاه شوند -دارد

ام، معذرت کمرسی  بدسترس ندارم، بنابرآن بعضی کلمات پشتورا بطورتقریبی بارتباط قرینه ترجمه کرده
مرابپذیرید. اگرجناب خواتی صاحب درترجمه به تفاوتی مواجه شوند، لطفا آنرا یادداشت نمایند.  متن ترجمه 

 ازینقراراست :هاشمیان
 

 تبصرۀ مختصری  بر مقالۀ " پیرامون خطاب به مردم"

بسایت )استقالل( وچندویبسایت دیگرنشر قبل ارآنکه دربارۀ مقالۀ اقای داکترسیدخلیل هللا هاشمیان بعنوان باالکه دروی
که با بیانیۀ )خطاب به  1352سرطان  26ضرورت ایجاب میکندکه پیرامون کودتای نظامی  -شده، بحث شود

پیرامون  -مردم( ارتباط ناگسستنی دارد، و اینکه بعد از کودتا قدرت بکدام طرف انتقال یافت، تماس گرفته شود
اینست که کودتای نظامی ازیکطرف  سرپیچی واضح ازقانون اساسی)شاهی( کودتای نظامی نکتۀ قابل تامل 

ازجانب دیگر این کودتا موجب عواقب ناخواسته  –وازطرف دیگر پشت گشتاندن نظامیان  به جانب اردوبود 
ع بعدازکودتای سرطان واقعات و رویدادها درکشورنیز نشان داد که ازبابت این کودتا اوضا -وبدبختی ها نیزگردید

بعدازکودتا آوازه های کودتاهای دیگر، جنگها وزد وخوردها ومداخالت وتجاوزات  -وحاالت درکشور بدترشده است
 –خارجیان درکشور نمایان گردید که تا امروز امکانات بازگشت صلح وامنیت درکشور میسرنگردیده است 

ست پرچمی ها افتاد که ترکیب )کومیته بعدازکودتا قدرت سیاسی بدست محمدداود وچهره های وفاداربه او وهم بد
محمد حسن شرق  –مرکزی( بحیث ارگان عالی دولتی مثال بارز آن است : محمد داود بحیث رئیس کومیته مرکزی 

 بحیث منشی کومیته مرکزی .
فیض  –محمد سرورنورستانی  –عبدالقدیر نورستانی  –غالم حیدر رسولی  –غوث الدین فایق  –سیدعبداالهلل 

 موالداد و عبدالخلیل اعضای کومیته مرکزی . -احمدضیاء مجید–عبالحمید محتاط  –محمددیوسف  -محمد
نفر فوق ، محمدحسن شرق منشی کومیته مرکزی وشش نفر دیگر)فیض محمد، محمدیوسف،  13درجملۀ  

تزکیب این  –ند عبدالحمید محتاط، احمدضیاء مجید، موالداد وعبدالخلیل( اعضای معلومدار یا مخفی حزب پرچم بود
کومیته مرکزی نشان میدهد که قدرت بین هواخواهان محمدداود وپرچمیها طوری تقسیم شده بود که به نفع پرچمیها 
بود. درینجا نکتۀ قابل تذکر اینست که تعداد نظامیان کودتا کننده درحدود صدنفر تخمین شده واینها دارای نظریات 

وضوع موقف متحد داشتند و آن سقوط نظام شاهی بود، وبعضی ازینها سیاسی محتلف ومخالف بودند، امادریک م
درسازمان های سیاسی وقت نیزعضویت داشتند، اما درارگان عالی دولتی جمهوریت وحکومت تنها طرفئداران 

این وضع بیانگر یک ائتالف سیاسی بین گروه محمد داود وببرک کارمل  -محمدداود و پرچمیها درنظرگرفته شدند
فراموش نشودکه محمد داود وببرک کارمل حدود ده سال قبل از  –زعیم حزب پرچم، بارتباط کودتا میباشد بحیث 

کودتا زبان مشترک، افکار مشترک وجوهات سیاسی مشترک اختیار کرده بودند وفعالیت سیاسی مشترک را آغاز 
غالم حیدر  -ان گزارآن بشمارمیرود.نموده بودند که )اتحادیۀ پشتونستان( مثال معلومدارد آنست ومحمدداود بنی

عدالت رئیس وببرک کارمل منشی اتحادیه پشتونستان بود ومحمدداود ازین بابت اعتمادکامل باالی ببرک داشت که 
یکبار کارمل وغالم حیدرعدالت بقندهار  -حتی بقیمت مخالفت همکاران ومخالفان خود با ببرک همکار وهمراه بود

رمل قوماندان فرقه قندهار وجنرال عبدالغنی خان گردیزی قلعه بیگی رئیس تنظیمیه قندهار رفتند که در آنوقت پدرکا
آنها با ویش حلمیان قندهار مذاکره کردندتا آنها رابطرف خودجلب کنند، هنگامیه به اینکار ناکام شدند، درهمان  -بود
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 –زندان دهمزنگ ماندند مجلس امر دستگیری رهبران ویش حلمیان صادر گردید وآنها مدت طوالنی در 
درارگانهای باالی جمهوریت همچنین موجودیت فزیکی یگانه سازمان سیاسی )پرچم( دردستگاه مقامات دولت، 

 -بیانگر این واقعیت است که قدرت جمهوری یک قدرت ائتالفی بود که سارمان پرچم یک جناح آنرا تشکیل میداد
 -سعی میشدائتالف بین محمدداود وپرچم همانطورمخفی بماند یادآوری این موضوع به این خاطر ضروری است که

زعمای فرکسیون پرچم بمقامات بلند دولتی دیده نمیشدند، اماپرچمیهای درجه دوم ومخفی به چوکیهای بلند دولتی 
همچنان اقارب زعمای پرچم نیزبمقامات دولتی جابجاشدندکه بطورمثال تقررپدرکارمل ،جنرال  –مقررشدند 
خان ،برای مدت کوتاه در راس قول اردوی پکتیا، تقررپدرصمداظهر،محمدکریم خان امرخیل، بحیث  محمدحسین

تا مدتی پیروان محمد  -والی پروان وتقرر پدرنجیب هللا، محمد اخترخان، بحیث وکیل التجارپشاورقابل تذکرمیباشد
ات ببرک کارمل چنین معلوم میشود که داود و پرجمیها ازموجودیت این ائتالف  انکارمیکردند ، اما ازبعضی بیان

 دربین داود وکارمل بارتباط سقوط دادن رژیم شاهی قبال موافقه شده بود و دونمونۀ آنرا اینجا ارائه میکنم : 
دریک بیانیۀ خود گفت که : " من اعتراف میکنم که در یک مورد  1983( ببرک کارمل درماه نوامبر سال 1)

 م که باید نظام شاهی را از بین برداریم تا که راه برای انقالب بازگردد..."بامحمدداود همکاری کرده بود
( درهمین موضوع ببرک کارمل بنوع دیگر چنین تماس گرفت :" فرکسیون حزب پرچم جمهوری دیموکراتیک 2)

 خلق افغانستان درکودتاهی که به رهنمایی محمدداود نظام شاهی را سقوط داد، سهم داشته است."
ته درین موضوع یک تعدادنشرات ونویسندگان خارجی نیز افشاگری هایی کرده اند که تنها افشاگری دومقام ( الب3)

درینجا ذکرمیشود: جنرال شوروی بنام لیاخفسکی که بهنگام اشغال شوروی مدتی درافغانستان بود وبعدابه افغانستان 
بدست آوردن قدرت کوشش میکردند، آنها با رفت وآمد داشت ، نوشته است: " پرچمی ها در طریق مبارزه برای 

 جناح محمدداود اتحاد کردند..."
(  سلیک اس. هاریسون نویسندۀ امریکایی درین باره چنین می نویسد: "پرچمی ها به دستور ماسکو دولت 4)

 سازند..."  ائتالفی  رابا داودتشکیل کردندوبطور آشکار سعی میکردند که در اردو و ادارات دولت تاثیر خودرابیشتر
( اگربیانات و آثار نویسندگان ومحققین دیگر رادرینجا بیاوریم مطلب بسیار طوالنی میشود، ولی اقتباس های فوق 5)

 مشت نمونۀ خروار میتواند صحت موجودیت ائتالف بین محمد داود وکارمل رانشان دهد.
را به همکاری یکدیگر ترتیب دادتا آنرا موقف مشترک دوائئالف کننده وهمکاری مشترک آنها خط مشی دولت آینده 

مشترکا پیاده وعملی سازند. باساس معلومات فوق موضوع قابل حیرانی نیست که محمدداود با موتلف و متحد خود 
)پرچم( از یک سازمان منظم سیاسی تقاضاکنند تاخط مشی دولت را بسازد. اما نکتۀ اصلی درینجا است که زعیم 

ل، درافغانستاان مورداعتماد کرملین بودوکارمل هراقدام خودرابا موافقت کرملین عملی سازمان پرچم، ببرک کارم
بنابرآن کارمل تقاضای محدداود)برای تهیه خط مشی( را هم  –میکرد ومطابق اراده وخوشی کرملین قدم میگذاشت 

ای ترتیب و از طریق  مفکوره( –به ماسکوخبرداد وماسکو برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی افغانستان )تیزس 
مفکوره( را بقسم یک بیانیه ترتیب و ازطریق  –سفارت خود درکابل به کارمل روان کرد وزعامت پرچم آن)تیزس 

من این رویداد را در یک مقالۀ  -معاون رئیس جمهور، آقای حسن شرق، به زعیم ائتالف مشترک محمدداود رسانید
بلکه باستناد اثر یک محقق روسی اقتباس کرده بودم که آقای  خود نه باساس احساسات ذهنی وتصورات شخصی،

–داود ملکیار دریک مقالۀ دلپذیر خود باالی آن استنادکرده بود. البته محقیقن روسی مذکوردر اثرخود آن)تیزس 
مفکوره( راکه ازجانب کومیتۀ مرکزی حزب کمونست شوروی نوشته شده بود، آنرا توسط یگ تلگرام به سفارت 

درکابل ارسال کرد  ، چنانچه نمبر وتاریخ تلگرام مذکور راهم ذکر کرده بودند، لهذا این موضوع جنبۀ  شوروی
اما آقای هاشمیان به آن "پروپاگند دروغین" نام داده، اقای هاشمیان  -تبلیغاتی نداشته، بلکه یک سند تقه ومستندمیباشد

ت میداند وبیانات عضو فرکسیون پرچم، آقای ذبیح هللا درمقالۀ خود بیانات تلفونی آقای حسن شرق را معیارحقیق
زیارمل، راقبول نمیکند که آقای حسن شرق ازپرچمیها خواسته باشدکه بیانیۀ )خطاب به مردم( راتهیه کنند. باساس 
مقالۀ آقای هاشمیان ،آقای شرق درصحبت تلفونی به او گفته که بسیار بعدازکودتا ازاحزاب مختلف بشمول پرچم 

ا نموده بودتا درمورد خط مشی دولت جمهوری نظریات خود رابا اوشریک سازند وآنها نیز جواب مثبت داده تقاض
اگر  بیانات فوق آقای حسن شرق راقبول کنیم که زعامت دولت جمهوری به نظریات اجزاب سیاسی ارزش  -بودند

هوری  برای احزاب سیاسی اجازۀ قایل بوده، پس چرا باالی فعالیت احزاب  قیود وضع کرد وتااخیر دورۀ جم
فعالیت رانداد؟ ازجانب دیگرغیرازاعضای حزب پرچم هیچ حزب دیگر درین باره چیزی نگفته است. این نشان 

آقای هاشمیان دربارۀ اظهارات آقای ذبیح هللا  -میدهدکه آقای شرق بمحترم هاشیمان  درین باره حقایق را نگفته است
رده است: آیا موقف او)حسن شرق( ایجاب میکرد که بخانه یا ذفتر کارمل بدیدن او زیارمل سواالت ذیل را مطرح ک
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برود؟ آیا اونمیتوانست ببرگ وهمکاران او رابصدارت احضار وبا آنها صحبت کند؟  اینکه آقای حسن شرق خودش 
رتباط سازمانی بدفتر یا خانۀ کارمل رفته است وزعمای حزب پرچم رابصدارت احضارنکرده، دلیل آن اینست که ا

پرچمیها دردورۀ سلطنت ظاهر شاه  –او باپرچمیها افشاء نگردد، زیرا آقای شرق یک عضو مخفی حزب پرچم بود 
یک تعداد اعضای مخفی داشتند که مامورین عالیرتبه ذولتی نیزشامل آن بود و ازآنهادرمواردمختلف  ودرفرصتهای 

ار آنجمله یک عضو بلند رتبۀ حزب پرچم بنام عبدالقدوس  -مختلف معلومات مورد نیاز خودرابدست می آوردند
کتاب  29-28غوربندی درکتاب خود بعنوان )نگاهی به تاریخ حزب دیموکراتیک  خلق افغانستان( درصفخات 

توضیحات مفصل نوشته و مولف مذکوردرجملۀ پرچمیهای مخفی نامهای حسن شرق، شاه محمد دوست، غالم 
همین پرچمیهای مخفی ، بهگام اشغال شوروی   -مسیر وآدینه سنگین رادرج کرده است  جیالنی باختری، نجیب هللا

کدام منطق وعقل سلیم قبول میتواند که  -بمقامات بلند دولتی مقرر شدندو آقای حسن شرق بمقام صدارت رسید
خود چیزهایی کفته دردولت تحت سایۀ اشغال یک سیاستمدار مستقل به مقام صدارت برسد؟ آقای شرق در یک بیانیۀ 

بود که خانم ماللی نظام درمقالۀ خود بعنوان)داودخان، حسن شرق ونذیره کریمی( باالی آن تبصرۀ جامع نموده که 
اواززبان حسن شرق میگوید "چراغی راکه خداوند  -جرمن آنالین نشرشده ودیده میشود–اکنون درویبسایت افغان 

اموش کردیم... من درافغانستان نبودم ودرحالیکه دیگران به ترک درکودتای ثور روشن کرده بود، خودما آنراخ
تابعیت اقدام نمودند، من چون با احزاب مناسبات خراب نداشتم، با تره کی هم رفت وآمد خانگی داشتم، از جاپان 

ر به بکابل برگشتم...همرای ببرک  کارمل از اتحادیۀ محصلین دوست بودیم، او و وزیرخارجه مراخواست ومن ناچا
همکاری شدم... درعصرنجیب کابینه را تیارکردیم ، درمجلس وزراء نطق ها را مشاورین روسی میساختند وما 
صرف آنهارا می خواندیم..." بیانیۀ فوق چهرۀ اصلی آقای حسن شرق رابرمال میسازدکه با تبدیل موسم لباس خودرا 

دازوقوع تحوالت سیاسی  کودتای ثو، کارمندان رژیم بع 1357تبدیل میکرد. بیانات فوق اونشان میدهد که در سال 
سابق جمهوری داودخان که باحزب دیموکراتیک  خلق  ومسلط شدن آن برمملکت مخالفت داشتند، از وطن برون 

د رحالیکه  -شدند، اما آقای حسن شرق که ماموربرجستۀ  رژیم جمهوری بود، برخالف دیگران بوطن برگشته است
ام اعضای حزب دیموکراتیک خلق  راوطنفروشان خوانده، خودش درتحت اشغال شوروی بهمین او دربیانیۀ خود تم

رژیم مزدورهمکاری را شروع کرده، تاحدیکه بمقام صدارت رسیده وبه این افتضاح هم اعتراف کرده که " 
چطوراینرا قبول  درمجلس وزراء بیانیه ها رامشاورین شوروی تهیه میکردند و ما فقط آنرا میخواندیم"  آقای شرق

میکرد که بحیث صدراعظم یک کشورمسلمان خودش و اعضای کابینه اش بیانیه های دیکته شدۀ مشاورین روسی 
رامانند طوطی قرائت میکردند ؟ آیا این عمل یکنوع غالمی ودر برابرحقوق وطن به اوامر وباداری بیگانگان 

باالی سیاست مداری مانند آقای حسن شرق  که بیگانگان  سرتسلیم فرود آوردن نبود؟ عجب انیست که آقای هاشمیان
او را به چوکی صدارت نشانده واوامر وهدایات همان بیگانگان راتطیق وعملی میکرد، بیانات اورامی پذیرد وآنرا 

کی یگانه معیار حقیقت میداند ! اما بیانات دیگران را که هوایی ، خیالی و نامستند نبوده، بلکه با اسنادمستند مت
میباشند، آنها را "پروپاگند دروغین" میخواند ! یقین دارم که خوانندگان زیادی مقالۀ خانم ماللی نظام در بارۀ حسن 
شرق راخوانده وباقضاوت واقعبینانۀ او موافقت کرده باشند که حسن شرق از آغاز دورۀ صدارت سردارداود 

حادشوروی حیثیت یک پل ووسیلۀ ارتباطی راداشته، بلکه تاسقوط نجیب هللا نه تنها دربین زعمای مزدورافغان وات
 دربین سازمان پرچم ومحمدداود نیزیک وسیلۀ مهم ارتباطی بوده است.

اجتماعی –درین قسمت مقاله از نویسندگان محترم افغان امیدوارم که در آینده باالی آن نوع مسایل ومشکالت سیاسی 
همین اکنون درکشورما جنگ خونین افغان  –با آن سردچارمیباشد  وطن بحث کنند که اکنون جامعۀ درجال جنگ ما

کشی جریان دارد و هرروز ده ها افغان تلف میشوند ، مداخالت  خارجی دروطن ما دوام داردکه توسط خارجیان 
م درجامعۀ افغانی فرهنگ خشونت بیشترتوسعه مییابد که نمونۀ بارز آن  درشهر کابل و آنه –تمویل وتدویر میشوند 

در روز روشن ودرموجودیت پولیس ، قتل وحشیانۀ یک زن بیدفاع صورت میگیرد تاحدیکه آن زن مطلوم را 
 -غارت کردن ثروتهای عامه بوسایل ناروا وهم ثروت اندوزی نامشروع بطورمعمولی دوام دارد –میسوزانند 

درجهان بحیث کشورمرکزفساد  افغانستان -عناصر شناخته شده متوجه تخریب هویت ملی ووحدت ملی ما میباشند
وزرع مواد مخدر شهرت درجه اول پیداکرده، مغزها وسرمایه ها ازوطن درحال فرارمیباشند، معاش مامورین 
واردوی ما را بیگانگان می پردازند وچندین  مشکل وپدیده های منفی دیگری نیزوجوددارندکه مستلزم مقاالت 

آیا یک نویسند، محقق یا سیاستمدارافغان  -لیت ها زودتر پرداخته شودوتحقیقات جداکانه میباشند وباید بچنین او
بامشاهدۀ این حالت شرمناک  وزجردهندۀ وطن  احساس مسئولیت نمیکندکه باین سوالها جواب پیداکند که 
چطورمیتوان وطن راازین حالت خراب و غیر قابل قبول برون سازیم؟ ازین چه فایده که گفته شوددرمدت نیم قرن 
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ذشته زعما وقدرت مندان وسیاست مداران افغان چه کردند، کدام شان خوب وکدام شان بد بود، فالنی صادق گ
یک  1352یک گروه میگویند که کودتای سفید سال  –وفالنی خاین بود، مجاهد خوب وطالب بداست یا برعکس آن 

د، وجناح سومی هم آنراهنگامه روانی انقالب اجتماعی بود، گروه دیگر آنرا چراغی روشن ازجانب خداوند میخوان
ودوام غم انگیز وضع کنونی میدانند و باالی کودتاچیان و گروه های سیاسی وسیاست مداران  قبلی وکنونی کلمات 

واقعات تاریخی وسیاسی گذشته را باید بقدرت مندان وسیاست مداران سابق   -سبک و دوودشنام حواله میکنند
محققین ومورخین باید باالی واقعات گذشته آثار آفاقی بنویسند  –االی آنها قضاوت کند ومورخین بگذاریم تاتاریخ ب

نویستده های مسئول باید به وضع حال و آیندۀ کشور باندیشند  –تابرای نسل جوان ونسل های آینده درس عبرت شود 
درنوشته ها وتحقیقات خود  سیاست مداران وصاحبان قلم وفکر واندیشه  -وبرای مشکالت کنونی راه حل پیداکنند

چنان طرح های اساسی را باید پیشنها بکنند که بوسیلۀ آن هنوزهم مردم یکجا ومتحد شوند تا راه ملت سازی تکمیل 
نویسندگان خادم ملت، ملتها را بطرف شکیبایی، دوستی، تفاهم، برادری وهم صدایی میکشانند، نه اینکه آنها  -گردد

سمپیتی بمقابل یک شخصیت سیاسی، طرفداران وبدخواهان او وجماعات مردم را یکی  بانشان دادن سمپتی و انتی
 بمقابل دیگر قراردهند .

به امید آنکه نویسندگان افغان قلم خود را برای رفع مشکالت جامعۀ کنونی افغانستان بکاراندازند، درمقابل یکدیگر 
 منوایی  رابلندکنند. ختم .از عفو وبخشایش کاربگیرند ودربین افغانها صدای همکاری وه

 مـاخــذ:
  174( صباح الدین کشککلی، ده[ قانون اساسی، ص 2 --  291( شاه محمودحصین، مثلث بی عیب، ص 1
  14( پشت پردۀ افغانستان، دیه کوردوویز، هاریسون، مترجم اسدهللا شفاهی، ص 4  -- 104( اثر فوق ص 3
 . ختم مقالۀ آقای خواتی. 21، ص 1993رانه، سال ( اکساندر لیاخفسکی، د افغان غمیزه او می5

 مکثی برمقالۀ جناب خواتی صاحب بقلم هاشمیان
شتو که بار اول خواندُم شخص صاحب پشان بزبان  ۀازمقال  ،من هموطن محترم جناب خواتی صاحب را نمیشناسم

قای داود ملکیار  ۀ آدرنیم سطردرمقالبا نام مبارک شان باراول  -خوب معلوم میشوند ۀوطندوست ونویسند ه،مطالع
 -. هکذا آقای داکترحسن شرق را درافغانستان ندیده ونمی شناختم، با مقاالت ونام شان از دور آشنایی داشتمآشنا شدم

بار اول مدت دو سال قبل جناب آقای حسن  -ایشان درافغانستان یک شخصیت معروف ومن یک آدم عادی بودم
داکتر  نفر)مردها( حضور داشتند وهریک 25درآن مجلس حداقل  –ی درکلفورنیا دیدم شرق را دریک مجلس افغان

شان احساس تمجید کردم وبه دو سوال من نیز  ۀازبرخورد واخالق وحوصل –شرق را با سوالی مواجه میساخت 
صحبت  ،شببعد ازآن  -باالخره میزبان فیصله کرد که حضارمهمان محترم اورا بیشترمزاحم نشوند -جواب ګفتند

، خیری تلفونی بین من وجناب داکترشرق دوام یافُت وباید اعتراف کنم که اکثراوقات من مزاحم شان میشومپوجور
موارد تاریخی یا سیاسی بمعلومات  ضرورت میداشته باشم وازداکتر صاحب شرق امتنان دارم که  زیرا در 

. جناب داکتر شرق در شناخت اشخاص وچگونگی مراجعات مرا همیشه با پیشانی باز وحسن نیت جواب داده اند
سال اخیر یک تاریخ زنده و غنیمت میباشند وبمراجعا ت من مسایل را ازطرز دید  50واقعات افغالنستان در 

خودشان توضیح میکنند، اینکه توضیحات شانرا چقدر قناعت بخش مییابم یا نـمییابم، مربوط بجهان بینی خودم 
ن همیشه گوش داده ام، ولی هیچگاه مناقشه نکرده ام، چونکه تحلیل وتحقیق موضوع را به توضیحات شا -میباشم 

 وظیفۀ خود دانسته ام.
 

پیرامون گله گذاری وانتقادات جناب آقای آصف خواتی بارتباط مقالۀ بیانیۀ )خطاب به مردم( مرحوم 
 –، به فروعات پرداخته اند سردارداودخان، عرض میشود که آقای خواتی عوض اصل مطلب مندرج درمقالۀ من

اصل مطلب درمقالۀ من تردید اتهامات پرچمیها بود که درمقالۀ آقای داودملکیار از زبان یک عضو پرچم، ذبیح هللا 
زیارمل، روایت شده بود که گویا متن بیانیۀ خطاب به مردم را حزب پرچم به حسن شرق داده وهمان متن توسط 

سال نویسندگی بحیث مدیر مسئول مجله آئینه  30است. اینجانب با سابقۀ مرحوم سردارداودخان قرائت شده 
اجتماعی افغانستان سهم گرفته ام وتحقیق درچنین مسایل را وظیفۀ -افغانستان همیشه درمسایل ملی وسیاسی

خودمیدانم، خصوصا وقتی مساله ای مطرح شودکه بساحۀ تخصص من تعلق داشته باشد. از خواندن مقالۀ آقای 
ودملکیارتحریک شدم متن بیانیۀ )خطاب به مردم( را یکباردیگر بارتباط )سبک شناسی( وهنرنگارش مطالعه کنم، دا

زیرا یک پرچمی  ادعا کرده که بیانیۀ مذکور را زعامت پرچم نوشته و شخص دیگری بنام )خواتی( ادعاکرده که 
دو افغان مذکوررا نمی شناسم ومدرک درحالیکه من هر –بیانیۀ مذکور توسط دولت شوروی نوشته شده است 
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استنادمن تنهاروایاتیست که درمقالۀ آقای داود ملکیار درج میباشد، پس برای تحقیق مسلکی من یگانه وسیله ای که 
میسرمیباشد، متن بیانیۀ )خطاب به مردم( است که آنرا قبال سرسری خوانده بودم ومتن رسمی آنرا ازطریق آقای 

 آوردم.داکتر حسن شرق بدست 
قبل از بدست آوردن متن خطابه، چیزهای دیگری هم بفکرم خطورمیکرد: اینکه قرارمسموع زیارمل درنزد حزب 
وزعامت پرجم حیثیت یک چوبکی و یا حاضرباش را داشت، اگرداکترحسن شرق خودش در یک مالقات 

بر وسلیمان الیق حضور داشتند، موعودنزد ببرک کارمل رفته باشد، درآن مجلسی بسویۀ بلندجزبی که اناهیتا، خی
این زیارمل حاضرباش چطورحضورمیداشته باشد؟ دیگر اینکه ولو نظرآقای خواتی راقبول کنیم که داکترحسن 
شرق عضومخفی پرچم بوده، وقتی او بحیث مغز متفکر و گردانندۀ کودتا ی سرطان، بمقام معاون ریاست جمهوری 

وقف فعلی اواجازه میداد که بدفترپرچم یا خانۀ ببرک کارمل برود؟ آیا وصدراعظم افغانستان نایل گردیده، یا م
رهبرکودتای سرطان، سردارمحمد داود، درحالیکه مطبوعات کشوهای غربی کودتای او را یک کودتای کمونستی 

یکا خواندند، به داکترحسن شرق درچنان شرایط اجازه میداد که بدفتر پرچم برود؟ من بهنگام وقوع کودتا به امر
بودم، ولی اخبار جهان را روزمره تعقیب میکردم که این کودتا را بکمک شوروی و درتحت تاثیر کمونستها 
میشمردند. سفارت افغانستان درواشتکتن  وشخص سفیرکبیرمرحوم عبدهللا خان ملکیار به افغانها تلفونی اطمینان 

خیر مردم افغانستان است. بنابرآن برای یک محقق که میداد که کودتای سفید یک اقدام سچۀ افغانی ، حامی اسالم و ب
میخواهد موضوع را برویت سند تحقیق کند، وقتی مقالۀ آقای داودملکیارراخواندم درآنوقت چیزدیگری غیرازمطالعۀ 
متن خطابه وجود نـداشت. ازجانب دیگر، زیارمل گفته که سلیمان الیق نیز درآن مجلس حاضربود، سلیمان الیق 

اگرچه سلیمان الیق درمصاحبۀ اخیر خود با )ژمن( بدفاع از حزب پرچم  -د، باید از اونیزپرسان شودحیات دار
 دروغ های شاخدارگفته است.

این  -متن خطابه را ازلحاظ سبک شناسی و هنرنگارش مطالعه کردم که هردو جزء تجربه ومسلک من میباشند
 –سیاسی افغانستان نوشته شده، یک کلمه ویک اصطالح کمونستی در آن وجودندارد  -به سبک میرزاییخطابه 

همانطورکه درسفارات افغانی  –جمله بندی وعبارات وپراگرافهای آن بطورکل ازسبک نگارش میرزایی افغانی 
ه اساس آن بیانیۀ )خطاب به مردم( نمایندگی میکند. لهذا نتیجۀ تحقیق خودرانشرکردم که ب -ووزارتخارجه  رایج بود

بقلم کمونست ها نوشته نشده است ! بهرحال، دانشمند نامدار دیگرافغان، جناب داکتر صاحب سیدعبدهللا کاظم نیزبه 
تحقیقی شروع کرده اند تا متن بیانیۀ )خطاب به مردم( راآنطوریکه دررونامۀ انیس  یا درآرشیف های دیگرنشرشده، 

د  ومن متن مقالۀ اقای خواتی رانیزبدسترس شان قرارداده ام وباید منتظرنتیجۀ تحقیق شان تحت تدقیق قراردهن
سرطان به مردم معلوم نیست ، وخوب ومفید است که سایر نظرها تحت  26باشیم. هنوزهم بسا جنبه های کودتای 

 تدقیق قرارگیرند.   
ساس تحقیقات وشناخت من، سردارمرحوم یک برمیگردیم بشناخت شخصیت وکرکترمرحوم سردارمحمدداودخان : با

بعدازینکه درقانون اساسی ازحق مشروع دخالت درسیاست افغانستان محروم  –افغان مسلمان بود، نه کمونست 
ازجانب دیگر با رقابت  -گردید )واین یک اشتباه بزرگ بود که درهمانوقت عواقب آنرا مبصرین پیشگویی میکردند

من  –ق خود جنرال عبدالولی مواجه بود(، طبعا سردارپالنی برای آیندۀ خود داشت ها و توهینات عموزادۀ احم
( باببرک کارمل میدید وقرارمسموع 4عدالت )هردو درکارته  وغالم حیدرهلل شنیده ام که سرداردرخانۀ عبداال

مردم افغانستان داکترحسن شرق نیز درین دیداردها حضور میداشت، کمونستها که خودشان زعامت قابل قبول برای 
نداشتند، زعامت محمد داودخان را قبول کرده بودند، نه بحیث یک ائتالف مخفی باپرچم، بلکه بحیث یک زعیم ملی 

پادشاه هم ازین تماسها خبرداشت، اما پادشاه مطمئن بود که سردارکمونست نیست وهم درپی تخریب سلطنت  –
میدید وپادشاه راازین روابط خودکه بخیرمملکت میدانست،  نمیباشد. سرداردردورۀ صدارت خود نیزبا کمونستها

مستحضرمیساخت. سردارمرحوم در دورۀ سفارت خود درپاریس نیزباسفیرشوروی بسیارمیدید واین موضوع 
درآنوقت مرحوم دکتور  محمودحبیبی درپاریس محصل بود وقرارمسموع او درمالقاتهای  -درجرایدنشرشده بود

ضرمیبود. اما این مالقاتها معنی آنرا نداشت که سردارداود کمونست یا آلۀ دست روسها سرداردرسفارت شوروی حا
ازینجاست که مردم او را "تشنۀ  –شده باشد، بلکه او برای تامین هدف خود که  چطوربقدرت برسد، کارمیکرد 

حمدابراهیم مجید سراج، قدرت وزعامت" میخوانند. آقای داود ملکیاراززبان وزیرمعارف وقت، محترم پوهاند داکترم
رطرف کرده بود، رئیس جمهوراینکاروزیررا نا درست  اارکارخبرمیدهد که وزیرمذکوریک مدیر پرچمی ر

تشخیص داده ودوباربه او اخطاررمیدهد که در آینده "بسیار احتیاط کنید !" ازین روایت بایدچنین نتیجه گرفت که 
رئیس جمهور از نفوذ   -ان برئیس جمهور رسانده بودند پرچمیها شکایت خودرا ازبابت برطرفی یک عضو ش
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کمونستها ومداخالت شوروی درافغانستان خبرداشت و ازخرابکاری آنها میترسید ، لهذا بوزیرخود اخطا داده بود تا 
 دربارۀ پرچمیها محتاط باشد، یعنی "خانۀ زنبوررا تور نـدهـد." سردارداود متمایل به استقراریک نظام سوسیالستی

بمشاهدۀ قدرت  اما دولت شوروی -درکشوربود، آن نوع سوسیالیزمی که باعنعنات اسالمی وافغانی سازگارباشد
روزافزون کمونستهای افغان در دولت وجامعه ازیکطرف، وتغییر جهت سیاست خارجی محمدداودخان که درسال 

من  –جال ندادند و اورا ازبین بردند اخیرزعامت خود متمایل بدلجویی کشورهای عربی وهمسایه شده بود، به او م
خبردادند که سفارت شوروی  4در روز کودتای کمونستی بکابل بودم، اقارب ودوستان من یکروزبعداز کارتۀ 

پیلوتهای کمونست افغان را درموترهای سفارت بمیدان هوایی کابل میرساند وپیلوتهای مسلمان افغان رادرخودمیدان 
حمالت هوایی بر ارگ وقشله های مجاورارگ  صورت نمیگرفت، کودتا موفق شده اگر -بگرام قتل عام کردند

 نمیتوانست.
کابل بخاطر قتل اکبرخیبرکه این مظاهرات ازمقابل ارگ ودفتر ازجانب دیگر ازمظاهرات وسیع کمونستها ومردم 

یف ومحاکمه ریاست جمهوری گذشت، رئیس جمهورهمه رابچشم خوددید وتصمیم گرفت رهبران کمونست را توق
اما همین تصمیم ناوقت واشتباهاتی که  –کند که اگر ائتالف سیاسی با کمونستها در بین میبود، اینکار رانمیکرد 

معهذا همین تصمیم بیانگر این واقعیت است که  -درزمینه رخ داد، منجر به سرنگونی نظام جمهوری شد
مرحوم استادعزیزنعیم که یک دانشمند متفکراین خاندان  محمدداودخان با کمونست ها درائتالف سیاسی قرارنـداشت.

ویک شخص ملیگرابود، درمصاحبه ای ازلندن که درجریدۀ وزین )مجاهد ولس( درپشاورچاپ شده بود، بسوال 
سرطان با تفاهم با دولت شووری صورت گرفته یاخیر؟ چنین پاسخ داده بود: "  26شاغلی ولسمل که گویا کودتای 

، آن مرحوم خداراشاهد آوردکه هرگزپوشیده یا آشکارهمچوتفاهم صورت نگرفته  1976 درپرسش من درسال
دورۀ  -بود..." من )هاشمیان( در جملۀ هواخواهان سردار داود نبودم، امادرجملۀ هواخواهان سلطنت نیزقرارنداشتم

ام بیوقت، بیلزوم، ناشی سرطان اورا یک اقد 26کودتای  –صدارت داودخان را دوام استبدادهاشم خان می پنداشتم 
قانون اساسی جمهوری اوبه احزاب وآزادی بیان اجازه نمیداد ودوام  -ازعقده های شخصی ومضر بمملکت میدانستم

یکنوع دیکتاتوری بود که محترم داکترسیدعبدهللا کاظم آنرا "دیکتاتوری دلسوزانه" خوانده است. این بود خلص 
من ازاوضاع آنوقت، اما محمدداودخان کمونست نبود وتحلیل بیانیۀ  شناخت من  ازسردارداودخان و مشاهدات

)خطاب به مردم( اوکه ازطریق داکتر حسن شرق بمن رسیده، توسط پرچمیها یا دولت شوروی نوشته نـشـده، 
  وبـدفاع ازین دومطلب به تحلیل مقالۀ اقای خواتی می پردازیم:    

 
زم دانستم آنرا بزبان دری ترجمه کنم تاهم خودم وهم سایرهموطنان جناب آقای خواتی ! درمقالۀ شما که من ال

 محتویات آنرا با مشاهدات شما بخوانند وبفهمند، نکات ذیل جلب نظرمیکرد :
( شما میفرمائید : تماس همیشگی سردار داود خان با ببرک کارمل نشان میدهد که "دربین محمدداود وببرک 1

  –سیاسی صورت گرفته بود...وهردو برای سقوط سلطنت کارمیکردند..." کارمل زعیم حزب پرچم یک آئتالف 
بنظرمن،ا ینکه هردوبرای سقوط سلطنت کارمیکردند، درست است، اما ازتماس همیشگی ببرک با داودخان که ازآن 

ه باشد، معنی قبول ایدیالئوژی کمونستی  فهمیده میشود، یا اینکه دربارۀ "ائتالف مخفی"  شواهد وثبوت وجودداشت
اینهم هنوز درست و مستندمعلوم نیست که دربدو تاسیس جمهوریت وتشکیل  -مدعیات باالی شایعات استوار است

کومیته مرکزی  یک آئتالف سیاسی وتقسیم قدرت بنفع ببرک صورت گرفته باشد،اما نظرجناب شما بجیث 
 نظریکفردافغان قابل شنیدن است. 

ۀ مرکزی که قدرت تنها بین طرفداران محمدداود وحزب پرچم تقسیم شده بود، ( ادعای شما پیرامون تشکیل کومیت2
وقتی نام اعضای کومیته مرکزی نشرشد، افغانهای بیطرف و مسلمان درک کردند که درین تشکیل  –درست است 

نام   خوب ومفید میبود اگریکعده بیطرفها نیز درکومیته مرکزی شامل میبودند. از –یک خالی سیاسی موجود است 
"کومیته مرکزی" بوی کمونیزم استشمام میشد وافغانهای مسلمان از آن تورخوردند، اما کسان نزدیک به داودخان 
میگفتند که درآنوقت او ازتماس مخفی یکعده اعضای کومیته مرکزی با حزب پرچم خبرنداشت وآنها رابحیث 

درمصاحبۀ خودمنتشرۀ )مجاهدولس( گفته بود که:" مرحوم استادعزیزنعیم  -جوانهای انقالبی افغان قبول کرده بود
ماهیت کودتاچیان از شهید داودخان پنهان نگه داشته شده بود."  بعدا که سردارازماهیت کمونست ها واقف شد، 

 شروع کرد به تصفیۀ  وآنها را یکه یکه از قدرت دورساخت.
دارای نظریات سیاسی مختلف ومخالف بودند ( اینکه شما میفرمائید :"درجملۀ صدنفرکودتاچی، تعدادی ازآنها 3

 ودرسازمانهای دیگر نیزعضویت داشتند"، معلومات شما درست است وهمین پاشیدگی موجب سقوط جمهوریت شد.
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( تاسیس )اتحادیه پشتونستان( و گماشتن ببرک کارمل بحیث منشی آن، ومذاکرات این هیات )غالم حیدرعدالت 4
برای من یک معلومات نو وبرای من  –کرات، وتوقیف شدن اعضای ویش حلمیان وکارمل( درقندهار وناکامی مذا

مرحوم غالم حیدر عدالت کمونست   -ازین بابت قابل تحقیق مزید میباشد که چراببرک کارمل درین هیئت شامل بود
 وهم عضو مخفی پرچم نـبـود.

ا بچوکی های حکومت بارتباط ائتالف ( جناب شما تقررپدرببرک وپدرصمد اظهر وپدرنجیب هللا وتعداددیگر ر5
البته این مقرری ها دردورۀ صدارت محمدداودخان صورت  -مخفی بین حزب پرجم ومحمد داود تعبیرنموده ا ید

گرفته ودرآنوقت من در افغانستان بودم ، هرسه نفرمذکور کمونست یا کمونست مشرب نبودند، خصوصا پدرنجیب 
امین هر روزپنجوقت نماز را بمسجد میرفت وتره کی -میکرد، دردورۀ تره کی  که در عین زینه وبالک با ما زندگی

امین را عریان دشنام میداد، اما پیرامون ادعای شماکه در دورۀ صدارت "ائتالف مخفی " بین داودخان وپرچم –
 وجودداشته،  سند وشواهد وجودندارد، شایعات را نمیتوان ثبوت ادعا قبول کرد.

مول سلیک هاریسون وتعداد دیگر که آثارشان راخوانده ام، بطورعمومی نوشته اندکه پرچم وببرک ( امریکائیها بش6
نظرغربیها باسند وثبوت همراه نبود، بلکه یک سلسله  –بدستور ماسکو دولت ائتالفی را بامحمدداود تشکیل دادند 

اکثرمعلومات بعد از سقوط  –ندارد تا امروز کسی از اسرار درون دیگ خبر -دکتورین و حدسیات را احتوا میکرد 
مثال جناب شمابه کتاب قدوس غوربندی استنادکرده اید، اما  –شوروی ازنوشته های جنراالن روسی نقل قول شده 

آیا شما یک لست جاسوسان افغان راکه بعدازسقوط شوروی ازاسناد سری کاجی بی بدست آمده وشامل هفت 
شد وهیچ کدام شان سابقه و شهرت کمونستی نداشته، دیده اید؟ نام حسن شرق عالیرتبۀ دولت شاهی میباکارمندان نفر

درین لست شامل نیست. کاجی بی جاسوسان خودرا ازجملۀ اشخاصی انتخاب میکرد که بامقامات باالی دولت 
ی شان درتماس بودند ونه تنها کمونست بودن آنها شرط نبود، بلکه مقامات استخبارات شوروی سعی میکردند ایجنتها

دونفرازجاسوسان سابق کاجی بی که شناخته شده، هنوزهم   -بحیث اشخاص مسلمان وضدکمونزم شهرت داشته باشند
آیا شما خبردارید که خانم روسی مرحوم علیمحمدخان سابق وزیرخارجه چه تعدادافغانها را درخدمت  –حیات دارند

 در افغانستان بسیار فعال بود. کاجی بی قرارداده است ؟ کاجی بی برای تامین اهداف شوروی
( ببرک کارمل قبل ازبقدرت رسیدن بیانیه های حزبی خودرامیداد، اما افشا گری سیاسی نمیکرد، افشاگریها 7

وبیانات اوراکه جناب شما مثال آورده اید، بعدا از رسیدن بقدرت وهنگامیکه او رئیس جمهور دست نشانده بود، 
 ناد نمیباشند .صورت گرفته و قابل اعتبار واست

را دربارۀ بیانیۀ )خطاب به مردم(بحیث نظریک هموطن، محترم میشمارم، اما من تا  ( نظریات واصرارجناب شما8
اینکار، یعنی چنین  -کنون به این نتیجه نرسیده ام که بیانیۀ )خطاب به مردم( ازطرف دولت شوروی تهیه شده باشد

تن شوروی و تهیه وارسال بیاینه از طریق تلگرام بکابل، با تمام ازجانب جمهوری نو تاسیس ولبیک گف تقاضایی
نورم های دپلوماسی وعقل سلیم  درتضاد قراردارد، یقین دارم محمد داودخان وهم داکتر حسن شرق) ولوکه بعقیدۀ 
شما عضومخفی حزب پرچم بوده باشد( چنین تقاضای مزخرف را که درحقیقت حکم تسلیم شدن جمهوری نوتاسیس 

برادرزاده  -شوروی میباشد، نـکرده اند. برادرمحمدداود خان، یک دپلومات بسیارباتجریه وهم نویسندۀ خوب بود به
دوستان سابق   -اش مرحوم استاد عزیزنعیم شخص تحصیلیافته ونویسنده بود و باکاکای خودمناسبات نزدیک داشت

هکذا شخص داکترحسن شرق که  -حاضر بودند محمدداودخان، داکترمجیدخان سابق وزیرمعارف و امثالهم درکابل
دردورۀ صدارت محمدداود خان همه فرامین و بیانات سیاسی را مینوشت و بگفتۀ خودش به جمع آوری نظریات 
احزاب مصروف بود که ا زوصول وخواندن آنها اطمینان داده، من گمان قرین به یقین دارم که همۀ آنها در تهیۀ 

 کرده اند. همکاری  مسودۀ این بیانیه
( جناب شما درمقالۀ تان نوشته ایدکه :" آقای هاشمیان درمقالۀ خودبیانات تلفونی آقای حسن شرق را معیار حقیقت 9

بیانات تلفونی  داکترحسن شرق بمن کدام  -عرض میشود : ادعای شما مقرون بواقعیت نیست  –میداند..." 
مقالۀ راچندبارچاپ کرده بود واینبار باثرتقاضای من همان  چیزنونبود وکدام مطلب نو دربرنداشت، او قبال همین

تحلیل من از مقالۀ مذکورومتن خطابه همانست که نشرکرده ام وآنرا  -مقاله رابا بیانیۀ )خطاب به مردم( بمن فرستاد
 یعنی بیانیۀ )خطاب به مردم( توسط کمونستها یا دولت شوروی نوشته نـشده است . -مقرون بواقعیت میدانم

( جناب شما درمقالۀ خود باستناد مقالۀ قبلی من میفرمائید که :"آقای حسن شرق درصحبت تلفونی به او)یعنی به 10
هاشمیان( گفته که بسیاربعد ازکودتا ازاحزاب مختلف تقاضا شده بود تادرموردخط مشی دولت جمهوری نظریات 

آقای خواتی درمقالۀ من این فقره :"...که خود را بااوشریک سازند وآنها نیزجواب مثبت داده بودند." اگر
تقاضای من اینست که درنقل قول  –بسیاربعدازکودتا" را یافته بتواند، هرجریمه وناغگی که الزم دانند، قبول دارم 
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آنچه ازقول داکترحسن شرق درمقالۀ من درج شده، ازینقراراست:" ...شخصا با  نباید تحریف صورت بگیرد.
خویش را حزاب گفته شده داشتم، تیلفونی خواهش کردم که اگرنقلی ازخط مشی خواسته های شناختیکه ازرهبران ا

بدسترس اینجانب بگذارند..." داکترشرق دربارۀ تاریخ این تقاضا که "بسیاربعدازکودتا" باشد، قطعا چنین چیزی بمن 
  روز است. 34دم( قرائت شده، سرطان واول سنبله که )خطاب به مر 26البته همه میدانند که فاصله بین  -نگفته

( جناب اقای خواتی بیانات یکنفر روسی وادعای اورا ازبابت نوشتن خط مشی درماسکو وارسال انرا توسط 11  
 تلگرام بکابل یک سند تقه وقاطع دانسته واصرارمینمایدکه :

منظم سیاسی تقاضاکنند تا  "... موضوع قابل حیرانی نیست که محمد داود باموتلف ومتحد خود)پرچم( ازیک سازمان
خط مشی دولت رابسازد... بنابرآن کارمل تقاضای محمد داود راهم بماسکو خبرداد وماسکو برای تنظیم سیاست 
داخلی و خارجی افغانستان )تیزس ( رابقسم یک بیانیه ترتیب و ازطرف حسن شرق به زعیم ائتالف مشترک محمد 

 تناد اثریک محقق روسی ...اقتباس کرده بودم..." داود رسانید...من این رویداد را... باس
هموطن محترم آقای خواتی لطفا بعرایض من درین مورد دقت بفرمائید: درحالیکه  من به اظهارات واسناد روسها 
باورندارم، به افغانها سفارش میکنم که هرگاه اسناد شورویها را میخوانند، خوش باور نباشند،بلکه ازتحقیق مستقل 

حاالبرمیگردیم به مدعیات فوق الذکرآقای خواتی وبرایش میگویم درحالیکه هیچ ثبوت مستند  -ربگیرندنیز کا
ومعقول برای پذیرفتن مدعیات فوق الذکر وجود ندارد، اما برای یک لحظه هموطن محترم خود خواتی صاحب را 

شما سیاست داخلی وخارجی  آزرده نمیسازم و میگویم نظریات شما را بفرض محال قبول دارم، یعنی بعقیدۀ
افغانستان را روسها درماسکو نوشتند ورهبرکودتا ی سرطان آنرا قرائت کرد. خوبست اکنون باالی بعضی نکات 

 متن خطابه دقت کنیم:
 الف( این خطابه بنام خدا یعنی با )بسم هللا الرحمن الرحیم( شروع شده . 

 حقیقی اسالم موافق میباشد."ب(  درخطابه درج است که "نظام جمهوریت با روحیۀ 
ج( "مناسبات خارجی افغانستان باساس بیطرفی، عدم انسالک درپیمانهای نظامی و قضاوت آزاد خودمردم افغانستان 

 استوارخواهدبود."
درین آرزوهیچگونه تبعیضی  -د( "پایۀ نخستین سیاست افغانستان، صلخواهی ودوستی باهمه مردم وملل جهان است

 ریا مردم، چه خورد چه بزرگ، چه دور وچه نزدیک، نزدما وجودندارد."درموردهیچ کشو
هه( "افغانستان کشوریست که درآن اقوام برادرمختلف زندگی دارند ورشته های مختلفی، خصوصا دین مقدس 

 اسالم،
 ساکنین افغانستان رابهمن پیوند داده اند."

آهنگ وبراساس پالن وبرپایۀ ساینس وتکنالوژی و( "اصالحات اقتصادی: یک اقتصادملی، مستقل ومترقی، هم 
معاصر ایجاد شود...توسعۀ صنایع، تجارت، زراعت وتوزیع اراضی دولتی  برای منافع اکثریت مردم...ساختمان 

 مواصالت وحمل ونقل..."
ر ز( " اصالحات اجتماعی: بهبودشرایط کار، حداقل دستمزد ومتناسب به مخارج زندگی، اصل مزد مساوی دربراب

تعلیمات ابتدایی، متوسط وعالی رایگان  –امحای بیسوادی  -کارمساوی... تجدید نظر برپروگرام معارف واصالح آن
 به مردم..."

پشتیبانی از  -سیاست صلح وهمزیستی مسالت آمیز –ح( "اثارتجاوزاسرائیل بکشورهای عربی از بین برده شود 
همزیستی مسالمت آمیزبین کشورهای پیرونظامهای  -ستعمارحق تعیین سرنوشت وختم سیاست ا –موفقیت  دیتانت 

 اجتماعی مختلف..."
 احترام به منشورملل متحد" -ط( "سیاست مستقل صلحجویانه، بیطرفی مثبت وفعال وعدم شرکت درپیمانهای نظامی

ملی ی( "ماهیت سیاست داخلی وخارجی افغانستان رااصل صلح وعدالت، آزادی ملی، حاکمیت ملی و استقالل 
 تشکیل میدهد..."

هرافغان که نکات فوق رابخواند، مطمئن میشودکه ازیک سیاست خارجی بیطرف وغیرمنسلک ، فعال ومتحرک 
میکند وسیاست اقتصادی سخن میگوید ودر سیاست داخلی از پابندی به دین مبین اسالم وعنعنات ملی افغانی صحبت 

خود را مانند سابق باساس اقتصاد رهبری شده وپالن گذاری وجلب کمکهای همه کشورهای جهان تشریح 
میکند...اکنون از جناب آقای خواتی میپرسم، کجای این خطابه دیکته شده روسها میباشد؟ درین خطابه نکاتی است 

ای خواتی باساس کدام سند حکم میکند که :"ماسکو برای که درتضاد با اهداف سیاست شوروی قراردارد؛ پس آق
 تنظیم سیاست داخلی و خارجی افغانستان )تیزس( رابقسم یک بیانیه ترتیب و ارسال کرد..." ؟؟؟ 
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

( پیرامون بیانات داکترحسن شرق که در مصاحبه ای گفته که در دورۀ صدارت او :" درمجلس وزراء نطقها را 12
قبال نیزداکترحسن شرق مطالبی ازین قبیل گفته که  –ند وما صرف آنها رامیخواندیم..."مشاورین شوروی می ساخت

گویا "گربه چف درصدد برآمدن از افغانستان وختم جنگ بود، بنابرآن میخواست حکومت مصالحه ملی را رویکار 
ست ، ازآنجائیکه بیاورد ومرابحیث صدراعظم این حکومت مقررکرد..." هاشمیان وکیل مدافع داکترحسن شرق نی

این مطلب درچند مقالۀ افغانها اقتباس وتکرارشده ، ازباب تحلیل اظهارنظرمیشودکه : ازهردو بیانات او برمی آید 
من این بیانات او را صادقانه میدانم، زیرا اگر کسی  -که اوخود وحکومت خودرا دست نشانده شوروی میخواند

شرق میگوید اوهیچکاره بوده وبخاطر یک مصلحت سیاسی  بمعنی این بیانات خوب دقت کند، داکتر حسن
صدراعظم مقررشده بود، اما نجیب هللا آن مصلحت را که مصالحۀ ملی بود وبشکلی طرح شده بود که نجیب خودش 

نجیب میخواست خودش در راس حکومت مصالحه ملی قرارداشته باشد، اما  -ازقدرت کنار رود، قبول ند اشت
لهذا نجیب ماسکو راقناعت داد تاحسن شرق را برطرف کند.    -ین ومردم اورا نمیخواستندپادشاه سابق ومجاهد

ازبیانات داکترحسن شرق برمی آید که اودرنزد دولت شوروی یک شخصیت  شناخته شده وقابل اعتماد بوده، و 
تم فاکولتۀ طب و هم اونیز این واقعیت را رد نکرده است. شناخت ومطالعات من نشان میدهدکه داکترحسن شرق تاخ

کسانی پدراورا ایرانی خواندند که غلط است  -درمدتیکه مدیرقلم مخصوص داودخان بوده، کمونست نبوده ونشده بود
، او درقریۀ باال بلوک والیت فراه بارآمده و بعدازتحصیالت ابتدایی بحیث یک غریب بچه درکورس بیطاری 

واستعداد خود بمقامات بلند رسیده است. او درفاکولتۀ طب و وزارت دفاع شامل شده و ازهمانجا بقدرت قلم 
آقای حسن شرق پنج صنف  –دراتحادیۀ محصلین وقتی باببرک آشنا شد که جزب پرچم هنوزتشکیل نشده بود 

داودخان بعدازتاسیس  –فاکولته طب راتمام کرد ودپلوم داکتری گرفت و در همین مدت باسردارداود تماس داشت 
شایعات ازینقراربودکه داکترحسن شرق درمدت ده سال خانه  –بحیث مدیرقلم مخصوص خودمقررکرد کابینه، اورا

اینکه   -نشینی سردارداودبا حزب پرچم بیشتر درتماس شده است و اینهم بدون مشورۀ داودخان صورت نگرفته 
افواه ازین  -ست معلوم نیست داکتر شرق داودخان را بکودتا وسقوط سلطنت قانع ساخته یا داودخان اورا، تاهنوزدر

قراراست که دردورۀ ده سال خانه نشینی سردارداودخان پالن کودتا وسقوط سلطنت را داکترحسن شرق ساخته 
باال رفته، اگر من بجای اوباشم همه  9است.  درنزد داکترحسن شرق اسرارزیاد وجود دارد وحاال سن و سال او از 

سپارم. غریب بچه ای که کودتاکرد وبمقام شخص دوم مملکت رسید ومدت اسرار را قبل از وفات خود بملت می 
چهارسال قدرت جمهرریت رابدست داشت، بعدا دردومملکت      سفارت کرد و باردوم صدراعظم شد، باید 
خودرامدیون ملت فقیربداند وهمه اسرارملت را به ملت بسپارد. اینست سفارش من بحیث یک هموطن خیرخواه 

 رصاحب حسن شرق. بجناب داکت
 

جناب آقای محمدآصف خواتی درقسمت اخیرمقالۀ شان یک سلسله نصایح سودمندرابه نویسندگان افغان سفارش کرده 
اند، ازآنجمله اینکه :" واقعات تاریخی وسیاسی گذشته راباید به قدرتمندان وسیاست مداران سابق  ومورخین بگذاریم 

ن سفارش شان یک اندرز سود مند است، اما خودشان چراازین اندرزکارنگرفته تاتاریخ باالی آنها قضاوت کند..." ای
اند؟  درجای دیگرمیفرمایندکه: "نویسندگان خادم ملت، ملتها رابطرف شکیبایی ، دوستی، تفاهم، برادری وهم 

اران صدایی میکشانند، نه اینکه آنها با نشان دادن سمپتی و انتی سمپتی  بمقابل یک شخصیت سیاسی، طرفد
وبدخواهان او جماعات مردم را یکی بمقابل دیگر قراردهند..." این هم یک سفارش نیک است، اما چرا با نشان 
دادن بسیار انتی سمپتی بمقابل محمدداودخان وداکترحسن شرق وبا قبول مدعیات شورویها، درحالیکه خواتی 

قالۀ یکجانبۀ شان جماعات افغانها را یکی صاحب ازبسیارواقعیت ها خبرندارند، چرابفکرشان خطورنکرده که م
بمقابل دیکر قرارخواهد داد؟؟ امااافغانها یی که مقاالت ومدعیات رابدقت میخوانند، امیداست حقایق رادرک کنند وبه 

 بیراهه نروند. 
واقعات  درپهلوی سفارشات جناب خواتی صاحب، آنچه این موسپید عالوه میکند اینست که افغانها قبل ازآنکه باالی 

نامعلوم تاریخی صحه بگذارند وباالی اصالت وواقعیت نظرخود اصرارنمایند، باید به تخقیق وجستجوی حقایق 
  2015می 22 –سید خلیل هللا هاشمیان  –متوسل شوند. با عرض احترام 
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