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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 ۲۰۱۵آگست،  ۲۲                                                                                      ماللی موسی نظام 

 

 أملی بر نوشتۀ پر ارزش یک هموطن دقیق و روشن گرات

آگست  ۲۰بتاریخ « ف. توخی»و قدر مندی از نوشتۀ با ارزش هموطن محترم آقای  ، باوربا عرض حرمت
لل علت الع آشکارایدر دریچۀ تبصره ها، میخواستم تبصرۀ نیکویی در بیان چنان معلومات ساده و منسجم و 

، هط اجتماعی در آن دورعدی و پیامد ها و تغیرات دقیق محیکودتای سرنوشت ساز سرطان و تشریح اوضاع ب
در مورد قسمت مهمی از رویداد های  م که اثر نیکویی با این صراحت و استداللبنویسم، ولی متوجه گردید

 پسندیده است که حضور خوانندگان بیشتر این پورتال تقدیم نمایم.  ،تاریخ عریان افغانستان عزیز را
، باید از محترم داکتر سید «خان سردار محمد داود»قدرتمندی  استبدادی در مورد مباحثات گوناگون بر ادوار

، استدالل و استناد گوناگون که البته در مختلفه عبد هللا کاظم ممنون بود که این مباحثات را علی الرغم نظرات
یک فضای دیموکراسی امکانات آن میسر گردیده است، مطرح نموده است. در نتیجه چون مجال و امکانات 

، ولو بعضی ها با تصاویر موهوم «ف. توخی» آقای محترم ون با ارزشرا مثل همین مضممتنوع تجمع افکار 
و تحریف مسائل از جریانات و رویداد های آن اعصار و ابراز نظر ضد و نقیض در بیانات دیروز و امروز 

با منطق و استدالل شخصی و مخصوصاً با شان، سردرگمی خوانندگان را فراهم آورده اند، بازهم میشود که 
 در قبول و رد نظریات سهیم گردید.شواهد  استناد و

که اگر ایمیل شان موجود میبود، « آقای ف. توخی» محترم ه سراغ نوشتۀ نهایت مستدل و روشنحال میرویم ب
 از ابتیاع مضمون ارزشمند شان کسب اجازه مینمودم. قبل

 

 با که ، داود محمد بوسیله جمهوریت یمرژ اعالم و ۱۳۵۲ سرطان نظامی ی کودتا
 د.کشانی نیستی به را ما کشور معنوی و مادی ناچیز هستی ،ناگوار های پیامد

 

 افغانستان رادیو امواج ورای از سالها آن در آنرا مستقیم جریان هموطنان سایر و من که ۱۳۵۵ سال جرگۀ لویه)
 اهیش رژیم اندازی بر با داود. بود خان داود بوسیله دموکراسی، از قالبی تظاهر و مضحکه یک میکردیم تعقیب

 های نهاد کرد، پا زیر بود، هم چیز نا و کوچک ولو را، کشور در دموکراسی دهه های آورد دست همه مشروطه
 جوالنهع اقدام یک با یافت، می قوام و میگرفت جان تدریج به و آهسته داشت که را جامعه در دموکراتیک بند نیم
 با. داد برباد ،میزد جوش و داشت وجود نهادش در که گی خانواده های رقابت و ها کدورت بخاطر شتابزده و

 منطقه درسطح زمان آن معتبر اساسی قوانین از یکی که کشور، اساسی قانون کذایی و نهاد نام جمهوری اعالم
 سیاسی احزاب مصادره، ملی جراید و ها روزنامه ساقط، سنا مجلس و ملی شورای لغو، میشد، محسوب جهان و

 رست فضای گردیده مسلط جامعه در پولیسی رژیم تمام سال پنج و پا بر نظامی سانسور، محاکم مطبوعات منحل،
 گردید. حکمفرما رعب در محیط و
 

 وادیس بی با مبارزه بجای کشور در آن بیسواد نفوس کثرت و جامعه ذهنی و عینی شرایط دید صواب بدون رژیم
 کانکور" را کشور جوان نو و جوان هزاران نتیجه در که کرد، اعالم را معارف نادرست بنیاد از"  ریفورم" 

 از. مودن وارد کشور در تربیه و تعلیم سیستم به مهلکیضربۀ  و داد قرار سرنوشتی بی حالت ودر ساخته"  زده
 سردار برادرش و داود جمهور رئیس حالیکه در و نشد سپرده کار اهل به کار جمهوریت اعالم روز اولین همان
 را خارجه وزارت و ملی دفاع وزارت عظمی، صدارت جمله از دولت کلیدی و حساس های پست نعیم محمد
 ند،سپرد تخصصی و کاری تجربه فاقد و مسلکی غیر اشخاص به را ها خانه وزارت سایر میکردند رهبری خود

 ستپ واگذاری و کلتور و اطالعات وزیر صفت به بود طب داکترمجرب که نوین دکتور تعین مثال گونه به»
 تانینورس قدیر به داخله وزارت بود، حیوانات طبیب یا وترنر دکتور که شرق حسن به عظمی صدارت معاونیت

 تپس متقاعد، دگروال رسولی حیدر به دفاع وزارت پست واگذاری ها بعد بود، خور رشوه و فاسد شخصیت که
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 زراعت، امور در متخصص نه بود احصاییه حقوق و لیسانس که باختری جیالنی به آبیاری و زراعت وزارت
  .«عسکری رتبه پائین افسران سایر و محتاط حمید ،وفادار گل پاچا محمد، فیض

 

 با فرجام در و شوروی و شرق بالک جانب به آغاز در درجه ۱۸۰ نوسان و لغزش خارجی سیاست عرصه در
 ینب مناسبات در دیپلوماتیک و سیاسی توازن عدم و پاکستان و ایران عربی، های کشور غرب، جانب به شتاب

 رماگ در هم آن سیتو و سنتو های پکت به نزدیکی و انسالک عدم و بیطرفی سیاست موازین از عدول المللی،
 همه و همه منطقه، در افغانستان جیوپولیتیکی حساسیت از درک عدم و قدرتها ابر میان سرد جنگ های تنش گرم

 امروز تا ما ممرد متاسفانه گردید که نظامی سیاسی و بحرانات به افغانستان پای آمیز اشتباه کشانیدن واضح دالیل
 گرفتن رویدست و سری سبک با داود. بپردازند خویش خون با دوباره اند مجبور را او اشتباهات این تقاص

 نسالیا طی شاه که نکرد درک او گرفت نادیده کشور داخل در را اجتماعی و ملی مناسبات جویانه، ماجرا اقدامات
 هاقشارمختلف و اقوام، قبایل میان وحدت سنتی و نهادینه سمبول به مردم مختلف اقشار درمیان و کشور در دراز
 وشناخت درک قابل غیر و دشوار الناس عوام برای آن ی واژه هضم حتی که جمهوری رژیم اعالم بود. شده مبدل
 هموار تازه بحرانات ظهور برای را راه و پاشید هم از کشور در را سنتی - عنعنوی سیستم یک شیرازۀ بود

 حکومت از پس دراز سالیان طی بود توانسته مردم میان اتحاد و وحدت سمبول صفت به شاه حالیکه در. ساخت
 بیشتری نیمی تمام سال ۳۰ سه هر اینها که خان داود خود و خان محمود شاه خان، هاشم دیکتاتوری های داری

 وادهخان اعضای نفوذ و کند باز مردم میان در پایی ی جا اقل حد خود برای داشتند، چنگال در را سلطنت قدرت از
 اهش سقوط با. گردید گی خانواده های جویی انتقام دستخوش متاسفانه سازد که رنگ کم امور اداره از را شاهی

 آنرا تلخ ثمرات هنوز تا ما که ساخت مشبوع را کشور سیاسی فضای"  الرجال قحط"  داود آمدن رویکار و
  میکنیم. احساس

 دیگرضعف سوی از و خودش سن کبر سو ازیک که نکرد درک را مطلب این او بود احساساتی شخصیت داود
 پذیرش و قبول مورد که را شخصیتی شد نخواهند قادر هرگز و اند ناتوان و ضعیف که جامعه سیاسی های نهاد

 این روزام تا حتی که گزینند بر رهبری به افغانستان، مانند کشوری برای وی از پس باشد مردم اکثریت برای
 ۀبخردان نا اقدام همان از ناشی خود بذاتو  میگردد احساس جامعه در کننده رهبری شخصیت فقدان و قدرت خالی

 که کرد تلقی کشور در بعدی های تراژیدی غازآ سر را نهاد نام جمهوریت اعالم میتوان خالصه. است موصوف
 جان که دراماتیک سقوط این و نرسید مشام به آن از دموکراسی از یبوی ومرگبارش، خونین سقوط روز تا حتی

بیگناه داود را نیز به تقصیر لجاجت و سر تنبه گی خودش بمثابه ۀ نزدیکان و خانواد و گان بسته از تن ها ده
 .(گرفت، فاجعه های بزرگ بعدی را به همراه داشت که تا هنوز ادامه دارداولین قربانیا ن بیگناه قدرت طلبی ها 

 

 آقای ف. توخی مرحمت بر شما، ارجمند، هموطن نهایت
 

ودتای و پی آمد های ک ه نموده و یکبار دیگر عللنوشتۀ حقیقت گشا و عالمانۀ تانرا درین دریچه با دقت تمام مطالع
مجسم گردید.  در نظر رژیم پلیسی بر محیط پخش نمود، بدون شکسرطان و دهشت و وحشتی که منحیث یک 

اقدام به این رژیم ناقص با نبود قانونیت و استوار بر اوامر و خودکامگی یک شخص در پیشبرد امور یک مملکت 
مردم، همانند خشتی  حقۀ در مورد دیموکراسی و حقوق« رهبر کودتا»ملیونی، علی الرغم وعده های فریبندۀ ۱۸

ت نهای قماریچون  رقابت فامیلی انگیزۀ اصلی آن بوده، را که  تن از آب، صرف عقده های زهر آگینگذش برای
سرنوشت یک ملت مظلوم بازی گردید و با دستی که از آستین شوروی مکار  اعاقبت اندیشانه که ببیباکانه و نا

ردید که برای مردم آزادۀ وطن، خود بیرون گشته بود، عمالً با عمال شناخته شدۀ آن ابر قدرت، سازماندهی گ
 ننگی است غیر قابل عفو.

ارسایی نناک پلیسی و هراس مبدل نمود، با این رژیم استبدادی که محیط زیست ملت افغان را با یک فضای ترس 
ها، پامال حقوق افراد، لغو مجالس شورای ملی، مصادره و منع جرائد و سانسور مطبوعات آزاد، حبس و اعدام 

 استانی افغاردون موجب و غیر قانونی بلند رتبه گان ملکی و عسکری، برطرفی کتلۀ بزرگی از جنراالبدون 
قدرت طلبی روز افزون عمال شوروی، تا حدی که که از کودتا استقبال ننموده بودند و قحط الرجال سیاسی، 

شرائطی را در مملکت ود، مجبور نم« برژنف» یعنی چاربرای عرض حال به پیشوای آناننا را « رهبر کودتا»
 بود. اظهر من الشمس پیش آورد که پایان و عاقبت آن 

با لغو قانون اساسی مترقی که بر مبنی مواد مندرجۀ اعالمیۀ حقوق بشر و اساسات امکانات یک حکومت مردم، 
موجودیت آزادی قدم های اولی  که پایی نوآرزو های و  ودبرای مردم و توسط مردم پی ریزی و استوار گردیده ب
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و باخبری از جهان و مردم آن، برای ملت خلق نموده بود، با همگامی  یهای فردی و روشنگری های مطبوعات
خوب آگاه بود که عمال متعلق به  «داود خان»با وابستگان به رژیم استبدادی شوروی، به خاک یکسان گردید. 

 ذراگبرای یک دوران « وسیله»گرفتند، او را یک خط مسکو که برای بقدرت رسانیدن وی مورد اعتمادش قرار 
و  افغانستان آزاد ،«دکتورین برژنیف» سرعت بخشیدن و امکان تعمیل با آنهم به، اند استعمال نموده ،معلومو 

ً  غیر منسلک را به جایی قدم شوروی هرگز  تا آن زمان کهواضح بود البته  .کشانید سقوطمرحلۀ به  تدریجا
همان قدرت طلبی، استبداد و زمامداری با  «داود خانسردار»دلیلی آنجا را ترک گوید. برای  اشته بود که بهذنگ

 اداره بشمار میرفت.  شکل جزئی از خواص مملکت داری وو قانونیت  عدم وجود عدالت
أمورین مم از خوب است که به سلسلۀ مباحثات گوناگون فرصتی میسر گردیده است که راپور ها و یاد داشتهایی ه

 ،درتمقفرد که هر کدام به نحوی در حالیکه داود خان را یک  بحث قرار گیرد مطرحنشر و  اردوی افغانستان
د از وابستگی وی به حسن شرق، ببرک کارمل، تذکار میدهند، در حالیکه نخود رأی معرفی مینمای و جاه طلب

افغانی همنظر شمرده میشد. ولی با تمام سردار مذکور نه چپگرا بود ونه از لحاظ عقیده با مارکسیست های 
و حرص قدرت طلبی، یک سرزمین  ری اتحاد شوروی داشت، با عقده هامطالعاتی که در زمینۀ ملکی و عسک

 واسطه گردیده و حول داد.پر از صلح و سلم و مردم بی وسیلۀ آنرا در دهن اژدهای سرخ 
از نحوۀ احضار لویۀ جرگه و انتخابات عوام فریبانه و انتصاب پالن شدۀ مسخره و مردم فریب یاد نموده اید، شام 

به منزل ما مهمان آمدند، تعدادی همان روز دو تن از خانم های مطبوعاتی تحصیل یافته که دوستان ما بودند با 
دادند  رتمسخر اخطا خنده و بعد با اهینی بیاموز!و ش هردو خانم هنگام ورود به یک صدا فریاد زدند: بپرواز، آ

و گرنه سر شان زده و مال شان  بیان نموده، بخوانند« رهبر»همانطوریکه منبعد  که همه باید شعر مذکور را
 ایکه مردم و مملکت را به اسفل السافلین سرنگون نمود. پوشالی بلی همان روش شاهینیتاراج میگردد. 

محمد سردار»سال از کودتای سرنوشت ساز و دوران گذرای جمهوریت  ۴۲ه جای تعجب است که در حالیک
آن و تمجیدی از آن عصر دیکتاتوری، « رهبر»میگذرد، هیچ گروه و گروپی تا چند سال قبل تقدیری از  «داود

رچم که با پ ورای نظاربیعدالتی و خودکامگی به عمل نیاورند، صرف اعضای حزب دیموکراتیک خلق و گروه ش
از عرصۀ چند سالی  عجبا که ایراد و انتقادی نداشته اند. ولی «محمد داود خان»، تا این دم در مورد ادغام نمود

زی ، تفرقه انداو باند متعلقۀ وی با سابقۀ امضای پروتوکول ها به نفع اشغالگران روس« احمد شاه مسعود»که 
 خالف جهتی عروج نمود، تصمیمات پوشالی مانیو حیف و میل دارایی های سرشار عامه به مقام قهر های قومی

 ، حتی از جانب شهود عینیبر مردم مظلوم افغانستان قهرمان دیگریتحمیل مبنی براز جانب یک اقلیت نو ظهور 
 قدرت پرچم و هدایت ابرهمراهی  اکودتای سرطان ببرو آنانیکه صفحات کتاب و اوراق مضامین را در انتقاد 

 استعماری وقت سیاه نمودند، به عمل آمده است. 
است که افرادی با عناوین علمی و تحصیالت باال، بر عکس جای پای انتقادی و تحلیل و تشریح کمال ناباوری 

دردا »یاد مینمایند، هید" آن ش" ه لقببجدیداْ  واقعیت های آشکارای گذشتۀ خویش در مورد سردار مذکور، از وی 
 ملیون ها خرد و بزرگ خفته در خاک و خونی که آغاز، بدون شککه افغانستان را باید سر زمین شهداء نامید، 

مظلوم  همه شهدایو هر روز جریان دارد،  هوز شان با کودتای سرطان قلم خوردسیاهروزی استخوان س مقدمات
ان انتقادات گسترده ای بود راه ش مراجعه گردد،ۀ این محترمان آثار گذشت . اگر به«این وطن هستندو هردم شهید 

انون و تنظیم یک ققانونیت  وجود عدماداره ای با ،یک دیکتاتور به سِویۀ باال تر از مقام یک شاه مطلق العنانبر 
 .سردار مذکور روش علمی، مدنی، حقوقی و قانونی اساسی ضد و نقیض کامالً دور از

 

داود خان راهی را گشود که در »فرموده اند « بارزنعیم محمد »بلی هموطن محترم، همانطور که جناب آقای 
و ملت مظلوم تا به همین لحظه تاوان آن اشتباه غیر قابل عفو یک جاه طلب و « کشور تا امروز خون جاریست

ز هم هیچ حقی را برای ادارۀ کشور و هنو هسال زمام امور کشور را در دست داشت ۳۰قدرت طلبی را که عمالً 
 از نسلی به نسلی دردا که قهراً می پردازد.، دربدری و هزاران درد بیدرمان، ناشت، با خونمیدوطن روا به مردم 

آنچه را جنابتان در یک صفحه و مختصر ولی جامع و عریان بیان نموده اید، نکات غیر قابل انکار و درناک 
و خنثی نمودن جوهر آزادی، عدالت و قانونیت « مرحله ازغولو در آ» مردمی ۀ ملی وتخریب یک عصر فرخند

 تان.توانای  و بنیاد ابتدایی یک حکومت مردم، برای مردم واز طرف مردم بوده است. برکت بر قلم 
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