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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۲۳/۰۷/۲۰۱۸                                                         نیمحمد اکبر خوشب

 یو خالد یستانیس انیآقا اتیدر نظر یدرجه ا 360 راتییتغ
 

لدی به نظریات همدیگر اعتراض سرطان نوشته شده است ، آقایان سیستانی و خا 26در مقاالتی که به مناسبت سالگرد کودتای 

کرده و متاسفانه که نویسندگان ما این ایراد ها را شخصی تلقی کرده و به سبکی که دور از شخصیت یک روشنفکر است آنرا به 
مرحلهء تعرض شخصی ارتقا داده و خالصه کاری کرده اند که عالقمندان نوشته های هر دو را زیاد مایوس ساخته است.  بهتر 

ن دو شخصیت ملی که یقینا آرزوی شان ارتقا و آرامی افغانستان است از چنین حمالت شخصی دست بردارند و وقت خود است ای
را بیشتر مانند داکتر صاحب کاظم وقف تحقیق و ارائه معلومات اکادمیک کنند.  باید این را قبول کنیم که اختالف نظر در مورد 

رات و کار های این اشخاص بدون تعصب و جانب داری مورد تحقیق و تدقیق شخصیت های تاریخی وجود دارد ولی اگر نظ
 قرار بگیرد ، استفادهء بهتر از وقت همه خواهد بود.

درین جای شک نیست که مرحوم داوود خان یک شخصیت ملی و خیر خواه بود.  کارنامه های عمرانی شان قابل قدر و تمجید 
یست و همانطور که مرحوم شاه امان هللا در پیشبرد اهدافش در یک کشور عقب مانده و است.  اما هیچ انسان خالی از اشتباه ن

مذهبی عجله به خرچ داد ، مرحوم داوود خان هم با اقدام به کودتا و روی کار آوردن بعضی اشخاص کم تجربه ، ثبات سیاسی 
آگاهانه میسر ساخت.  نکتهء مهم اینست که تنها  افغانستان را خدشه دار ساخت و زمینه برای سرنگونی خود و فامیل خود را نا

نیت خوب برای رسیدن به آرزو های مترقی کافی نیست و برداشت درست از جامعه و شخصیت های با نفوذ و طرح ریزی 
پروگرام هائی که واقعیت های اجتماعی و شعور سیاسی مردم را مد نظر بگیرد برای رسیدن به اهداف مطلوب بسیار مهم 

 .هستند
سرطان بر گردیم و شرائط آن زمان را بررسی کنیم ، می توان سئوال کرد  26سال قبل و سالهای پیشتر از کودتای  50اگر به 

که آیا کودتا و آنهم با اتکا به افسرانی که وفا داری بعضی شان به قدرت های خارجی تثبیت بود، یگانه گزینه ای بود که مرحوم 
کند؟  گمان می کنم یکی از اشتباهات خود شاه و فامیل شاهی هم همین بود که به عوض اتحاد و داوود خان می توانست دنبال 

پیشبرد مرام های مشترک برای پیشرفت کشور ، یک عده شان بیشتر به دنبال قدرت شخصی و گرفتن سهم خود بودند.  شاید در 
نستند مانند یک تیم کاری تقسیم وظائف کنند و به شکل بین فامیل شاهی استعداد هائی مختلفی موجود می بود که هریک می توا

هماهنگ و متحد برای پیشرفت و آبادی و بلند بردن سطح سواد و شعور سیاسی مردم بکوشند.  ولی فامیل شاهی هم خود 
نمایانگر طرز تفکرفرقوی و گروهی خود جامعه بود و غرور های شخصی و عدم پذیرش همدیگر خود یکی از عوامل مهم 

ثور گردید.  آیا امکان نداشت که خود مرحوم داوود خان معاون صدارت در رشتهء  7ضعیف نظام و فرو ریزی کامل آن در ت

کوشیدند دست فامیل  1344عمرانی می شد و در چارچوب نظام قبلی به خدمت به کشور ادامه می داد؟  اینکه در قانون اساسی 

خود یک اشتباه بزرگ بود.  مرحوم داوود خان استعداد زیاد در پیشبرد پروژه ها و شاهی را از کار های مهم دولتی کوتاه کنند 
تشکیالت اردو و مذاکرات بین المللی داشت ولی در شناخت بعضی اشخاص ، چه از نگاه تجربهء کاری و چه از نگاه وفا داری 

ثور  7مرحوم رسولی نتوانست از کودتای  شان به اتحاد شوروی وقت ، مرتکب اشتباهاتی شدند.  اینکه اردوی وقت زیر نظر

 جلوگیری کند خود نشانهء این ضعف مدیریت و استخبارات است.
سئوال عمدهء که موجود است دانستن برداشت داوود خان از گروه های خلق و پرچم و ارتباط آنها به شوروی و جا گزینی 

از  1352کار می کردند ، می باشد.  شاید اردوی سال افسران شان در پست های حساس ، که یکعده مستقیما به کی جی بی 

زیاد متفاوت بوده باشد و مرحوم داوود خان فکر می کرد که افغان ها هر چند که  دنباله رو نظریات سیاسی  1342اردوی 

نظام و فامیلش شوروی شده می بودند ولی باز هم به کشور خود وفا دار می مانند ، اما این خوش باوری خود باعث از بین رفتن 
سرطان با وجود اینکه یک سلسله اهداف خوب داشت اما در واقعیت گروه های خلق و پرچم را بیشتر  26گردید.  کودتای 

 5ترغیب کرد و بدون کنترول کردن و یا خنثی کردن این گروه ها و نفوذ شان در اردو، زمینه برای سقوط نظام مهیا گردید.  در 
د خان این گروه ها برای فعالیت خود دست باز داشتند و باالخره بعد از کشته شدن میر اکبر خیبر که سال جمهوریت مرحوم داوو

رهبران آن دستگیر شدند دیگر کار از کار گذشته بود.  بعضی ها شاید استدالل کنند که چرخش مرحوم داوود خان و کوشش 
که رژیم داوود خان را از بین بردارند و با وجود استخبارات  برای اتکای کمتر به اتحاد شوروی رهبران کرملین را ترغیب کرد

سرطان را می  26ثور به پشتیبانی اتحاد شوروی را نداشت ، ولی باز هم کودتای  7قوی، حکومت توان جلوگیری از کودتای 

دستگاه دولتی بیشتر  شود مسئول این پدیده دانست چرا که توقعات شوروی از رژیم حاکم در افغانستان بخاطر نفوذ عمالش در
شده بود و مشکل بود به دوران سیاست متوازن دوران شاهی برگشت کرد.  باز هم یاد آوری می کنم که شخصیت خود مرحوم 
داوود خان و فامیل نجیبش قابل قدر می باشد و کار نامه های شان ثبت تاریخ است.  امیدوارم نویسندگان ما موضوعات تاریخی 

نموده  هر پدیده را صرف به شکل سیاه و سفید و خوب و بد نبینند.  خوب است نویسندگان و محققین ما بر را بیشتر موشگافی 
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روی اسناد مستند تاریخی و آرشیف ها استدالل نموده و تغییر عقائد و نظریات بعضی ها را نکتهء منفی نشمارند و از تعرضات 
رائطی قرار داریم که تعداد روشنفکران چیز فهم و بی تعصب ما که شخصی بر همدیگر پرهیز کنند.  جای تاسف است که در ش

محققین و نویسندگان با استعداد هستند کمتر شده می رود و من به نوبهء خود از آقایان خالدی و سیستانی و داکتر صاحب کاظم و 
 ه های بیشتر شان می باشم.دیگر نویسندگان صاحب نظر به خاطر زحمات شان اظهار سپاسگذاری می کنم و چشم براه نوشت
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