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 ۲۰۱۵می، ۳۱ماللی موسی نظام                                                                                        

 سیستانیاعظم  محترم،عرایضی چند خدمت مؤرخ و محقق ارجمند
 یمآن هست دارای مقدماتی بود که ما وشما دقیقاً شاهد کودتای منحوس ثور

 

بعد از عرض حرمت، به باور اینکه راه جستجوی حقایق رویداد های افغانستان از آغاز قرن بیست، با دسائس 
استعمار و خیانت های ملی وابسته به آن، اعم از توطئه های انگلیس، روسیه، ایران و پاکستان و حتی امریکا، 

بل غور، بهم نهایت نزدیک و روشن بوده بین این شاگرد و شما مؤرخ و محقق محترم از بسی نکات اساسی و قا
است، اخیراً در قسمت تحلیل و ارز یابی تان در زمینۀ کار روایی شخصیت، تاریخ ساز، مطرح افغانستان 

و یا شما مؤرخ پرکارو دانشمند که الحمدهللا  یا کمرنگ و غیر قابل درک بودهبعضاً  «سردار محمد داود خان»
بب گردیده سدر جامعه  در شناسایی تان ری تان در مسائل تاریخی عقاید مثبتی راتحقیقات، مطالعات وتوانایی فک

، از مختصر نویسی کار میگیرید، «سرنوشت ساز»و ، آموزندهاست، همین که استثناً دریک موضوع نهایت مهم
 آثار شما بدور میباشد. وفادار از توقع خوانندگان

قبالً  مؤرخ معزز، طوریکه مختصری در دریچۀ تبصره ها، همعنوانی شما علت و انگیزۀ نوشتن این سطور 
نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای » اپریل شما تحت عنوان ۲۶عرض شد، این است که بعد از مقالۀ  تاریخی 

که به مناسبت همان جریان خونین تحریر نمودید و درحالیکه در آن عکس بزرگی هم از رهبر کودتای  «ثور
قرار گرفته بود، در متن مضمون شش صفحه ای طوریکه توقع میرفت، « محمد داود خان»سرطان، مرحوم 

سرطان، منحیث یک دوران گزرا برای آمادگی الزم که دامنه و  ۲۶انگیزه، نحوه و کار روایی های کودتای 
سلسلۀ  هاست ب البته آشکار صورت نگرفته است. الزم عاقبت آن به کودتای منحوس ثور کشید، روشنی اندازی

سرطان به کمک عمال وابسته به ۲۶پروژه های طویل المدت شوروی و پالن گزاری های آنکشور، کودتای 
سفارت آن دولت و سرپرستی بانی جمهوریت، یعنی سردار مذکور روبراه گردید، عده ای از هموطنان عالقمند 

ک به آندوران تاریخ ساز از جانب تان ، بعد از مطالعۀ نوشتۀ فوق، ازینکه در زمینه بسیار اندبه مسائل وطن
 گردیدند.، حیران و متعجب تماس گرفته شده بود

 آموزنده و در مجلسی که تبصره ها در زمینه مضمون متذکرۀ شما صورت گرفت، اکثراً مدعوین آن کتب و آثار
 که ازتانن و نوشتۀ گران بهایتان را که به این طالب العلم با لطف زیاد، ارسال داشته اید، همرا به هر مضمو

طریق این شاگرد به آنها ارزانی گردیده، مطالعه نموده و شناسایی مثبتی از زحمات شما داشته اند. ازینکه چند 
را با موضوع نهایت تکراری و قابل مناقشه  «محمد داود»سطر مختصر و دقیقاً غیر کافی که از دورۀ مرحوم 

و یاد آوری حقوق حقۀ مردم « بریژینف»ات آخرین سردار با از پایان عصر وی، که همانا مالق «متنوع»و
و تصمیم گیری در امور وطن شان باشد،  بسیار مفصل پیشکش  «حق حاکمیت ملی»افغانستان که عبارت از

بود که نامبرده تصمیم « داود خان»خوانندگان نمودید، البته تبصره هایی صورت گرفت. این همان سفر مرحوم 
خواهش نماید تا گروپ های فعال تابعین افغانستان وابسته با شوروی، یعنی عمال « برژنفلیونید »داشت از 

بی حد و اندازۀ شان در امور »!« از زیاده روی ها و مداخالتدر یک مملکت دیگری،  را« خلق و پرچم»
اتی میسر دولتی و اجتماعی افغانستان باز دارد.....ولی چون مجلس تلخ و دگرگون شد، زمینۀ چنین خواهش

 «حق حاکمیت ملی»که دقیقاً موجودیتو حساس  نگردید. اینک به روشنی مختصری به این موضوع نهایت مهم 
، کامالً زیر سوال میبرد و حتی ماهیت علت پرخاش «محمد داود»عصر جمهوریت سردار ملت افغانستان را در 

 وی را باالی رهبر شوروی، کمرنگ میسازد، می پردازیم:
هللا سید عبد»این عنوان مقالۀ مفصل محترم داکتر انتحار سیاسی بود؟(« یک» پاسخ داود خان به برژنف) آیا 
است که بتاریخ اول می همین سال در پورتال افغان جرمن آنالین اقبال نشر یافته است. محترم داکتر کاظم  «کاظم

 چنین می فرمایند: ۴پراگراف  ۵درین مضمون در صفحۀ 
شد، شکایت او « ازین قلم -تعیین» انتخاب « ۱»بحیث رئیس جمهور ۱۳۵۵خان در لویه جرگۀ  )هنگامیکه داود

از فعالیت های تخریبی گماشتگان افغانی شوروی در افغانستان، یعنی پیروان حزب دیموکراتیک خلق علنی تر 
 حین سفر دوم خود به مسکو در میان بگذارد.(« برژنف»گردید و خواست تا موضوع را با 
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حترم آقای سیستانی بزرگوار، نام خدا هر موضوع قابل بحث و مداقه ای که از جانب شما در مورد افغانستان م
و شخصیت های مطرح آن با تحقیق، استدالل و قلم توانای تان که جامع و طوالنی میباشد، اقبال نشر می یابد، 

ان مضمون فوق الذکر حق بدهید که از مسامحه اکثراً جای تردید و انتقادی را باقی نمیگذارد، پس برای خوانندگ
در تشریح علل و انگیزه های تغیر سیاسی بنیادی مهمی که در مرحلۀ اول منجر به تشکیل جمهوریت و در مرحلۀ 

 بعدی کودتای منحوس ثور را نظر به پالن طویل المدت شوروی روبراه ساخت، گله مند بوده و متعجب شوند.
در زمینه در مجلس نمودم، شما شخصیت خبره، شاهد عینی و هم از جنابتان دفاعی  یقین همانطور که اینجانب

سرطان، عزل شاه در  ۲۶ثور، را با پیش در آمد و مقدمۀ آن یعنی کودتا  ۷مؤرخ افغان هم مصیبت ملت سوز 
وروی ش غیبت، توسط آن عنصر قدرت طلب فامیل وی، البته به کمک و پشتیبانی عناصر فعال وابسته به اتحاد

، برای دورانی گزرا و تطبیق  پالن های طویل المدت شوروی در «نوعی دیگراستعمار»به شکل در کابل، 
صفحه یی و  ۶افغانستان، منوط  و وابسته می دانید. خوشحالیم با اینکه در قسمت کودتای داود خانی در مقالۀ 

ع وطنپرستی و داستان برخورد صرف بر موضو در مضمون، «که بر ملت پوشیده نیست» نحوۀ وقوع آن
تکراری اخیر عصر سردار مذکور در کرملین، اکتفاء نموده اید، ولی منحیث یک دانشمند و مؤرخ آگاه و مسئول 

 اضافه نموده و مرقوم فرموده اید: آنچنین معلوماتی را هم در
ب امریکای آنزمان در در پراگراف دوم بعد از معلومات رد شدن افغانستان برای کمک های اقتصادی از جان

نمود و با اولین قدم که دریافت »!« ، افغانستان دقیقاً به جانب شوروی لغزش «مرحوم داود خان»عصر صدارت 
 بنابر آن.....:)اسلحه روسی برای اردوی افغانستان باشد، حقیقت آشکارای مقدرات وطن راچنین می نویسید

نوع اسلحۀ ساخت شوروی به کشور وارد شد و از آن تاریخ  نخستین کاروان اسلحه از کشور چکوسالواکیه، از
ساخت شوروی وابسته گردید و  ببعد افغانستان به جنگ افزار های« ازین قلم -است ۱۹۵۶منظور از سال » 

بودند به کشور ما سرازیر « کی جی بی» سیل مشاورین نظامی که تمامی آنها اعضای شبکۀ جاسوسی معروف
 و قلم صادقانۀ تان!تهنیت بر شما شدند.( 

از جانب شوروی به « یکصد ملیون دالر»در همین مضمون در پراگراف سوم از کمک محیرالعقول و بی سابقۀ 
افغانستان که ملت گروگان گرفتۀ خود کشور شورا ها به یک قرص نان و یکدانه سیب پژمرده در صف های 

پیش قسط و مقدمۀ نحوی گروگان گیری های جدید در  طوالنی محتاج بودند، هم یاد دهانی مینمایید. اینهم گویا
سرزمین ما و شما بوده است که بتدریج بعد از کودتاهای سرطان و ثورعریان گردیدند. در قسمتی از پراگراف 

شوروی نیز با سوء استفاده از وضع عقب ماندۀ کشور و بخاطر دسترسی به راه های بحری که پنجم میفرمایید: )
ستفاده قرار میداد، افغانستان را وابسته به کمک های نظامی و اقتصادی خود ساخت و بتدریج غرب آنرا مورد ا

بر بخش های نظامی و قوای هوایی، تجارت، و استخراج گاز طبعی و شاهراه های کشور کنترول یافت. عالوتاً 
مونیزم خط مسکو به با پخش ایدیولوژی کمونیستی عده ای از جوانان و روشنفکران افغان را به هواداری ک

 همینطور که می فرمایید، بوده است.حرکت آورد و از این طریق نیز دولت افغانستان را تحت فشار قرار داد.( 
ه یک حکومت دقیقاً وابست نطفۀ بنا بر آن با این استدالل منطقی و آموزندۀ شما دیده میشود که مقدمات برقراری

ن ــجیره خوران زیرزمینی وط و حضور به شوروی در افغانستان از دهۀ پنجاه میالدی پالن شد و تربیت
 از همان عصر آغاز گردید. آنکشور سفارت ذریعۀ  «خلق و پرچم» فروشان

بر قدرت توسط مجاهدین تا شکست خفت آور آن ا ۱۹۱۷البته بدون هیچ شکی اتحاد شوروی بعد از انقالب اکتوبر 
که بعداً به هر دلیل فریبنده ای، آنرا پس بکشد....ملت بی خبر  ه بودواقعی افغان، هرگز پا در سرزمینی نگذاشت
صورت گرفت، « پرچم و خلق»سرطان، که با اتکاء بر حزب  ۲۶و شاه دوست افغانستان که با وقوع کودتای 

 رزمینش از سلطۀ شوروی رها میگردد.د که روزی سمی برگز گمان نغافل گیر شد، هر
منحیث یک مؤرخ خبره که  «اعظم سیستانی»محترم آنانیکه با مباحثات آزادانه به این معتقد اند که شما جناب 

 «اغماض»ساعات طوالنی حیات را به تحقیق و مطالعات ارزشمند سپری مینمایید، خدای ناکرده در یک حالت 
ت عریان قرار دارید که، به حکم تاریخ  دقیقاً پالن شوروی که به کودتای ثور و ندانم کاری بمقابل این واقعی

یعنی  ۱۹۵۵در سال  «خروسچف و بولگانین»سال قبل، بعد از مسافرت رهبران آن  ۶۰پیوست، مقدمۀ آن از 
ر وزی ، به افغانستان فعال و مقدمه سازی گردید. یقین میدانید که خانم روسی«داود خان»زمان صدارت مرحوم 

شوروی شاید به جاسوسی  ،در منزل وطن، با دسترسی به جریانات «حمد خانعلی م»دربار و معاون صدارت، 
 گارد محافظ احاطه نمود.یک تولی اشتغال داشت، در کودتای ثور، دفعتاً اطراف منزلش را  ۵۰قبل از دهۀ 
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 حبیب»واضح است که همگان معتقد اند که شما مؤرخ خبره چه مستند و آشکارا دورۀ گزرای نصب بچۀ سقاء 
عبوری »برای یک دوران  ر امانی،و سرنگونی دولت مترقی عص را بعد از دسائس استعمار انگلیس «هللا کلکانی

 ی تان.بر قلم توانا و تهنیت که آفرینو آگاهی مردم افغانستان استدالل و پیشکش نمودید  جهت معلومات« و گزرا
البته قانع هستیم که عده ای از مؤرخین و محققین و مثل ما شاهدان عینی دوره های مورد بحث، از حقیقت  

نه تنها در  «سردار داود»عریان نقشۀ شوروی برای استفاده از موقف فامیلی، عسکری و سابقۀ اداری مرحوم 
مقاالت شان، بلکه در کتب ماندگار و خاطرات شان منحیث ریفرنس های معتبر تاریخی، حقیقت عصر گزرای 
جمهوریت را به اساس پالن اساسی شوروی در افغانستان، درج نموده اند. ناگفته نباید گذاشت که عده ای از 

کی داشتند و یا در ادارات نزدیک به آن دو مؤظف که یا با فامیل های شاه و سردار داود نزدی هم شاهدان عینی
بودند، هم خاطرات و حق گویی های معتبر و مهمی دارند که برای آگاهی مردم افغانستان و نسل های آن با 
ارزش است. اسرار این عده میتواند جواب سواالتی باشد که در اذهان ما موجود است، مثالً اینکه آیا  مرحوم 

 از جریان کودتا خبر داشت یا عمال پرچم چنین اجازه ای را الزم ندیده بودند؟ شواهد عینی «سردار محمد نعیم»
 ، رد می نماید.ی سرنوشت ساز سرطان، باخبری نامبرده را از اجرای کودتاکه حیات دارند نزدیک فامیلای 

 

محققین و قلم بدستان  این را بخاطر میاوریم که همراهی و همگامی در زمینۀ تاریخ معاصر کشور با خبرگان،
وقتی میتواند، آموزنده، تحقیقی و مستند بوده و در خور صفحات تاریخ باشد که در بیان شخصیت، خدمات، کار 
روایی، اشتباهات، تحقیق مراحل مختلفۀ حیاتی، حتی موضوعات حساس فامیلی و باالخره نتایج عملی فعالیت 

افشاء گری دقیق صورت گیرد. در مورد تاریخ  بیشتر از نیم یک فرد مطرح تاریخ کشور تان روشنی اندازی و 
س مهم، ارزشمند، نهایت حساس و پر ب «در قید حیات یی شاهدان عینی»قرن اخیر، مسئولیت ما و شما منحیث 

مسئولیت است. این قلم حوادث و دسائسی را که برای تخریب ارزش های دیموکراسی دهۀ قانون اساسی که 
با پشتوانۀ قانونیت اساسات  «ملت و مردم افغانستان»ساله را از یک خانواده به  ۳۵رت افتخار انتقال قد

دیموکراسی اعم از تفکیک قواء، انتخابات آزاد و آزادی های فکر و بیان که تعهد دولت افغانستان بعد از امضای 
یاسی پوهنتون کابل، بوده است، در ایام محصلی در پوهنځی حقوق و علوم س «حقوق بشر»اعالمیۀ ارزشمند 

با »را که  «قالبی»سرطان ۲۶نیک و با وضاحت به یاد می آورد..... همین دیموکراسی به گفتۀ رهبر کودتای 
، حافظۀ ما و «عصر جمهوریت از نوع اقمار شوروی« کمیتۀ مرکزی»و مرموز ترسناکتشکیل  م وجودعد

شما نیک بیاد می آورد. هر روز با  کار روایی های جیره خوران افراطی راست و چپ که هدف اصلی شان 
نوپایی بود که دوام آن نهضت برهم زدن نظم عامۀ مملکت خودشان با وابستگی به همسایگان غدار و تخریب 

یش در منطقه پ ،حقوق بشر و آزادیهای فردی میتوانست افغانستان را از لحاظ مراعات پرنسیپ های دیموکراسی،
کودتاچیان گرچه  که موجود است و از قضاء ۱۳۴۳د. با استناد به مواد مندرجۀ قانون اساسی بساز و نمونه گام
« کاپی و تقلید»قسمت های مهم و ارزشمندی از آنرا ناچاری،، با آنبودن « قالبی»سرطان با وجود ادعای ۲۶

در پنج سال جمهوریت هیچ گاهی برای آزادی های موعود مردم افغانستان، انتخابات  «عمالً »هم نمودند، ولی 
رِژیم های  ، همان طور که در خاصیتاز آن رسانۀ حقوقی معتبر« تقلید شده»دیموکراتیک و بقیه ارزش های 

 د، کوچکترین اقدامی صورت نگرفت.ودکتاتوری مقید پیش بینی میش
هدان عینی نمیتوانیم که این صفحات روشن تاریخ معاصر را انکار نماییم که در آقای سیستانی بزرگوار، ما شا

دهۀ دیموکراسی، هر حکومتی که رای اعتماد از ولسی جرگۀ وقت بدست می آورد، قبل از برداشتن قدمی در 
وابسته به سفارت  «تخریب کار پرچم»حزب گروه راه اجراء وظیفه، آماج مظاهره چیان آشوب طلب، مخصوصاً 

 در خانۀ ملت افغانستان« اناهیتای راتب زاد و ببرک کارمل»اتحاد شوروی قرار میگرفتند که سر دمداران آنان، 
مرحوم داود »و با شستشوی مغزی جوانان بی تجربۀ افغان اخذ موقع نموده بودند که در عین زمان در منزل 

 م می گردیدند.سال های زیاد پای باز داشته و استقبال ه «خان
باری، این طالب العلم، روز های پنجشنبه از طریق کارتی که دفتر پوهنتون از ادارۀ ولسی جرگه برای محصلین  

یاد داشت بر میداشتم. اکثراً استیضاح حکومت  از جریانات مینمود، برای ساعاتی به ولسی جرگه میرفتم وتهیه 
که جزئی از متون قانون اساسی شمرده میشد،  «پارلمانی مراقبت»و یا وزیری در همان روز منحیث فریضۀ 

هم صورت میگرفت. درین دیدار ها این شاگرد حقوق، به صحنه های جدیدی از تخریب و تحریف اذهان عامه 
برخوردم؛ همانطوریکه در خارج پارلمان و در سرک های پایتخت با تحریک ذهنیت متعلمین و محصلین معصوم، 

تابع قانون در جهان، آنان را از صنوف درسی یک مملکت فقیر که تعلیمات معارف تا  برعکس اکثریت ممالک
گویی های میان خالی  «زنده باد و مرده باد»درجه های باال مجانی بود، خارج نموده و رهسپار سرک ها با 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

نده ز» همان  به حکم سفارت شوروی، «اناهیتا و ببرک»گسیل میدادند، در زیر سقف خانۀ مردم افغانستان هم 
را با تخریب پالن های دست داشتۀ حکومات، یکی پشت دیگرجار میزدند و استقرار وثبات  «باد ها و مرده باد ها

 سیاسی  دولت و نظم مجلس را ازبین میبردند.
ط با سقو البته باالخره بعد از سوء استفاده از جوهر واالی آزادی های بی سابقۀ فردی و نام مقدس دیموکراسی           

، به اثر اهتمام آخرین صدراعظم عصر مشروطیت، دانشمند و حقوقدان خبره، و عدم ثبات پی درپی حکومات
شهید محمد موسی شفیق و دقت نظر اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، اقدامات جدی برای پالن دوری از شوروی و 

قرضه های روسیه و کمک  آن و قبول پیشنهادات غرب و ممالک عربی مبنی بر پرداخت خطرناک دسائس
از چنگال شوروی صورت گرفت، روی « دولت مصر»اقتصادی ته بنایی برای افغانستان، طوریکه برای نجات 

ما از مقدس  دست گرفته شد.  ولی دردا طوریکه به چشم سر دیدیم عملی شدن این پالن عالی نجات سرزمین
کت ما وسرمایه گزاری های طویل المدت شان، را سخت برای از دست دادن مملروسیه چنگال روس منحوس، 

با آگاهی دقیق از سوابق، طرز کار و آرزومندی دائمی پسر عموی شاه برای کسب قدرت و  و به هراس انداخت
که یار قدیم « محمد حسن شرق»رابطۀ نزدیک وی با عده ای ازعمال دست نشاندۀ اتحاد شوروی منجمله داکتر

ر د ۀ تعلیم یافتۀ شوروی،سرطان به اشتراک چند عسکر پائین رتب ۲۶شت ساز و وفادار وی بود کودتای سرنو
یک ملت برای آزادی و آبادی، با بربادی سرزمین زیبای واالی غیاب شاه افغانستان، صورت گرفت و آرزوی 

اهات بطوریکه شاهدیم مرحله بمرحله اشتآن یکجا با صلح و امنیت، نقش بر آب گردید.  مظلوم افغانستان و مردم
 و کارسازی های قدرت طلبانه، آن بهشت مقدس را به جهنمی سوزان و ملتهب تبدیل نمود.

 نوت:
 هایسیستم  در در آن مجلس صرف تعیین گردید، نه انتخاب که «مرحوم محمد داود»واضح است که   -۱

 . ازحتمی میباشد «، سری و مستقیمآزاد اتانتخاب» رژیم جمهوری موجودیتهر  در نفس ،در جهان دیموکراسی
خود متون قانون اساسی آن جمهوریت به صراحت معرفی و پیشنهاد کاندیدان ریاست جمهوری جانب دیگر چون 

« یقالب»عجیب و نحوۀ به چنین مقامی را، اکیداً از طریق احزاب وابسته به آنان، مجاز دانسته بود، پس اگر از 
بگذریم، خود آن مقررۀ حقوقی که به توشیح سردار « عجالتاً »مجلس هم  روز و آنو بسیار طفالنۀ طرزالعمل آن

 د.و قانوناً نفیه مینمواکیداً را در متن تحریری خود « ؟»!مذکور رسیده بود، چنین کاندید شدن و انتخاب گشتن
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