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 2۱1۲جوالی،2۸ ماللی موسی نظام: ناشر و نویسنده
 

 اخیر ریخ چهار دهۀروشنی ای بر چند نکتۀ قابل توضیح در تا  
 

 عزیز و محترم، داکتر سید عبدهللا کاظم،برادر 
 

 نجانب از قسمتی از حساس ترین دوره و تغیر سیاسیت، خوشحالم که عقاید و ارزیابی ایبعد از عرض احتراما
بر آنچه تحریر یافته و ای قبل از اینکه روشنی . مورد توجه شما قرار گرفته است عزیز افغانستان سرنوشت ساز

برداشت و قضاوت انسان ها در قضایای  با قبول آزادی فکر و بیان، آنچه منظور بوده است بیندازم، تأیید مینمایم که
 است کهمبرهن  هم گوناگون است، ولیحیاتی، منجمله مسائل اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده و تجارب شان 

م، بصورت عموم در زمینۀ ای و مباحثاتی هم در مسائل داشته منحیث شاهدان عینی ای که بیک نسل متعلق بوده
طور  .ما بهم بسیار نزدیک بوده است عقاید و افکار در اکثر موارد، چهار دهۀ اخیر افغانستان واقعات مقدرات و

ر میدارید، چون مقاالت تحقیقی ای که بر واقعیت های مبرهن امروز افغانستان عزیز تحری مثال، شاید خود ندانید که
، توسط لست خوانندگان محترم ایمیل، به آنها ارسال میشود، همیشه میهم عقیده بوده انقاط نظر از بسیار جهات با آن 

  .گردندمی مند ایق رویداد های وطن شان بهرههمه از مزایای حقبدینوسیله  چون معتقدم که
در مورد کودتای سردار محمد داود، من هرگز نگفته ام که وی مسلمان معتقدی نبوده است و اینکه چرا با 

دهریت و بی شیوۀ  این است که علی الرغم ک خلق همنوا گردید، تجربهحزب دیموکراتی «مثالً المذهب»کمونیستان
، هزاران حزب مذکور افغانیسران  محدود است، گذشته از دینی ای که جزئی از فلسفۀ مارکسیزم، لیننیزم بوده

که  امروز تعداد زیادی از دار گریختگان خلقی و پرچمی. واقعاً ادعای مسلمان نبودن را نداشته اند آن پیرو دیگر
در کاروان های حج بلکه  د،میرون «!»به مسجدجمعه ها  اند، با ارتجاعیت نه تنها مخصوصاً در اروپا جابجا شده

یعنی که ساختار اعتقادات مذهبی خلق  .و هرگز فامیل های شان را از اسالم منع نمی کنند صف میبندندخانۀ خدا هم 
 مردم، منازل مسکونی و امثال شخصی دارایی های و تصرف و پرچم مانند برخورد های اجتماعی شان مثل اشغال

، و دولتی ساختن در ممالک کمونیستی «اموال و ملکیت های مردم» با فلسفۀ ضبط خاصی،فرصت طلبی آن که با 
 .مغایرت داشت بسیار

خلق و پرچم سیاسی تمایلی به عقیدۀ  شده است که وی ادعاونه در جای دیگری  نوشته در مورد داود خان نه این قلم
مردم از اعتماد وی به اعضای  ، بلکه به همین دلیل است کهکامالً آشکار می باشد نه تنها حقیقت ، اینداشته است

برعکس نظر شما،  که فرموده ایداین .نددش و نا امید متأثر و حیرانبق، سا وابسته به شوروی کامالً  پیشرو حزب
از مردم اینجانب داود خان را وابسته به پرچم دانسته و ویرا در لحاف بیمار آنان پیچیده ام، چنین نیست، بلکه انتقاد 

نمی  عمالً  رت گرفت؟ به چه دلیل سردار مذکور کهمیکند که چرا چنین خبط سرنوشت سازی صوهمین جا نشأت 
 از قدرتمملکت و مردم آنرا  «بعداً » وی ،فعلی یزیبدون خونر کودتای گمان نمود کهتوانست به عقیدۀ آنان باشد، 

 !د؟نجات داده و کنار میکشخط مسکو تشکیل مقتدر وابسته به  و خلق و پرچم احزاب
کودتای داود خان مضمر دانسته ایید، ولی همانطور که  عوامل در چگونگی را زیادی هنوز هم اسراربا اینکه شما 

و بسیاری از محققین و شاهدان عینی معتقد بوده و جناب تان هم تحریر نموده اید، هویداست که داود خان  این قلم
مرحوم محمد موسی شفیق صدر اعظم وقت به  و تصمیم تمایلبه قدرت برسد و هم نوشته اید که  «جداً » میخواست

صلح با همسایگان و تمایل به کمک ها و روابط حسنه با غرب و پاک سازی محیط از وابستگان افغان اتحاد 
 .سازمان دهی دهند با اشتراک محمد داود سرطان را 2۲، سبب گردید که روس ها کودتای شوروی

و « حسن شرق»ین حقیقت عریان به دیدۀ اغماض می نگرند که موجودیت داکترحیف که تعدادی از منورین به ا
کسان دیگری در پهلوی مرحوم محمد داود که در حیات سیاسی وی مهرۀ مهمی تلقی میگردد، سال های متمادی، 

ببرک و اناهیتا بدون شک  .، وسیلۀ ارتباط حزب پرچم با وی بوده است«دهۀ دیموکراسی»مخصوصاً در ده سال 
، روس ها دفعتاً به «محمد موسی شفیق»اینکه با پالن های نجات بخش مرحوم .در منزل سردار رفت و آمد داشتند

برای این منظور انتخاب نموده « زمان»میخواست همان « قدرت»افتاده و داود خان را که صرف  فکر کودتا
 .عصر نمی تواند باشدباشند، عقیدۀ بسیاری از مردم و نسل همان 
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البته با احترام از آزادی افکار و عقاید، فکر میکنم که اول بار است که شما به نحوی سردار محمد داود را به 
در نحوۀ کار روایی اید، اقرار میکنم که  تشبه نمودهتی سشاید از نگاه وطنپر ،اعلیحضرت غازی شاه امان هللا افغان

صفی از جهان را در تصرف در زمانیکه استعمار هند برتانوی ن. باشم یده نمیمن با شما هم عقاین دو رهبر، 
ابر قدرت قرار در جوار نیم قاره که در تصرف افغان استقالل مملکت کوچکی را ریخ ملت تا  ن شیر مرد داشت، آ

 .بدست آوردبینظیری  و تهور داشت، با شجاعت
ریخ تحریر داشته اید، لطفاً به خاطر تا   ،فردای کودتا در خان راتان بیانیۀ سردار داود  2۱۱۲شما خود در مضمون

در مجلس را به مردم افغانستان  شاه امان هللامعروف  ، بیانیۀتقریباً صد سال قبل و به منظور یک ودیعۀ ملی
این رویداد قابل افتخار . به چشم می آورد، بخاطر بیاوریدحسرت آن هنوز اشک جملۀ یاد آوری هر که « پغمان»
در اثر جاویدان کاندید اکادمیسین، محترم اعظم سیستانی باز هم ما و شما مطالعه نموده  اً ریخ افغانستان را ضمنتا  

شناخته  ریخ سرزمین ما، یکی وطن را از خطر سلطۀ انگلیس بیرون کشید و دیگری با نوکراناین دو مرد تا  . اییم
 .دهم پیمان گردی ، برای بدست آوردن قدرتشدۀ شوروی سابق

بر هم منطبق میگردند، ولی در  دقیقاً سرطان  2۲من ننوشته ام که نقطۀ نظر های من و جناب شما در مورد کودتای 
سردار محمد داود به نشر رسید،  رهبری مذکور و رولریخ ساز حرکت تا  که مضامین ما در مورد  2۱۱۲سال 

شروع کودتا، امیدواری . نوشته ایکه موجود است، نقاط مشترک زیادی را می توان یافت هر دوبدون شک در 
به رواج  سری از تشکیل کمیتۀ مرکزی وتقلیدبعد از اعالم کابینه  ، تعجب و نا امیدی آنانبرای یک حرکت نو مردم

 .به وقوع پیوسته بود ،و امثال آنچه حقیقتاً  ای مهم دولتی ذریعۀ خلق و پرچمرژیم مسکو، قدرت و اشغال کرسی ه
 د که همچنان شکستمعتقد هستن اکثریت» وی بدست آوردن قدرت از پسر کاکااینکه فرموده اید که داود خان در پهل

 خلق و پرچم، پالنی داشت که افغانستان را از تشکیل «مطرح بود یشهم سردار ولی پسر کاکای دیگر، یعنیقدرت 
وی  اصالحات اجتماعی مجالی برایدیر شده و  زمانیکه دیگر سال ها بعد، پاک بسازد، باور بفرمایید که این نظر

کودتای داود  اقدام به آیا قضاوت سالم این را باور می نماید که یکی از علل. نبود مطرح گردید نه قبل از کودتا
تصمیم گرفت  او علناً  ، در حالیکهمثالً برای شکست گروپ خط مسکو بوده است و رسیدن به قدرت وی، خانی

آیا به زعم شما آن ابر  .در رأس نظام جدید به قدرت برسد که افسار آن بدست شوروی وقت بود،ی توسط همان حزب
 !بعداً پس بکشد؟ تا آن زمان پا در جایی گذاشته بود که قدرت جهان گیر

، ادت سخیف و ناپسند انسانی استبه شما معلوم است که از نظرمن عکه صاحب عزیز، بدون تملق،  داکتر
کار روزانۀ من میباشد و دلیل آنرا هم شامل  دقیقاً  «زنان افغان زیر تأثیر عنعنه و تجدد» موجودیت کتاب ارزشمند

 .سرطان بصورت عام فهم و آشکارا نوشته شده است 2۲در همان اثر برازنده، علت العلل کودتای . خود میدانید
در بعضی موارد و  هم وتیامتف ، البته ما و شما نقاط نظرباور این کمینه می باشد اً آنچه را تحریر نموده اید، اکثر

در زمینه مباحثاتی  و تیلفونی حضوری که داشته اییم« علل کودتا موارد بعضی»ی معتبر در بقول یک شاهد عین
به  از جانب من توصیۀ مطالعۀ مضمون تان اگر هدف از توضیح شما در مورد .قسماً ذکر گردید نموده اییم، که

در مورد کودتای داود خانی این کمینه و درک نکات مشترک با عقاید  «ممنون از معرفی ایشان»آقای عبدهللا نوابی
و معتقدم که ضرر عقاید  بوده است، باید عرض کنم که استدالل شخص مذکور را در مجموع نمی توانم بپذیرم

استعمال تحریر و ، حتی درک نحوۀ ریخ هردو می رسدچنین اشخاصی به مرحوم محمد داود و تا  افراطی و پراگندۀ 
 .باشد وسط ایشان، برایم میسر نمیت دری با ارزش افغانستانلسان 

 کودتای داود خانی به این عقیده اند که وی اشتباهاتی منجمله اعتماد و همراهی با حزب مدافعین عده ای ازخالصه، 
خطای یک فرد عادی که به  ولی صحیح؛ و انسان واجب الخطا است،را مرتکب گردیده است  پرچم خط مسکو

وای بر ملت .....زمین تا آسمان فرق دارد« رهبر»تا اشتباه مهلک یک  را بوجود می آورد همان تناسب ضرری
 .آن گذاشته شد، مظلومانه متحمل می نمایدبر« انقالب»که اسم صدمه و اثرات چنان تصمیمی را  این دمتا  افغان که

الخصوص نسل جوان امروز و بحیث یک محقق دانشمند خدمات ارزشمندی برای مردم تان، علی بدون شک  شما
ازینکه این کمینه را منحیث خواهر حقیقی تان انتخاب نموده ایید، جای شکر  می نمایید،افغانستان عزیز ارائه فردای 

چشم انتظار  هم باید عرض شود که درین زمینه ،تاننظریات  وبا احترام به عقاید  گزاری و افتخار است، ولی
 .بر دارندلی گرا است که پرده از روی حقایق رویداد های وطن همین قلم بدستان مخوانندگان هموطن به جانب 

 

  .خداوند یار و مددگار تان باشد

 


