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محترم داکتر صاحب کاظم بر جوابیۀ مکثی  

 برادر محترم جناب سید عبدهللا کاظم! 

نکات جلب نمایم: ث نموده، توجۀ آن محترم را بدان بعد از سالم، میخواهم بر نکاتی چند در جوابیۀ مختصر شما مک 

طوریکه بشما معلوم است، این بار اول نیست که شما نوشته و تبصرۀ مرا ناشی از دردی میدانید که به خانواده ام 

"نظریات شما و جر و بحث های شما فقط روی یک محور می چرخد و آنهم دردی رسیده است، چنانچه نوشته اید: 

 ۀ شهادت میوندوال دامنگیر شما گردیده است". که از ناحی

اید؛ حال میخواهم بدانم که در کجای  نوشته را با دقت نخواندهآن یقین دارم که شما شخص سطحی و سرسری نیستید و 

و ظلمی را که در حق او و خانواده ام صورت گرفته، پیدا « مرحوم میوندوال»شهادت  من، بحثی به ارتباط مقالۀ

را با معنی واقعی "فقط روی یک محور میچرخد" شما آنرا در محور نوشتۀ من قرار دادید؟ آیا شما کلمات کردید که 

 ، آن کلمات را بدون توجه به معنی«داکتر حسن شرق»"چهار ضلع مثلث" ناخواسته مانند  ییا اینکه خدا آن نوشتید،

م بوده و سهواً آنرا محور نوشتۀ من خوانده اید؟ حال و منظور تان انگیزۀ بد بینی من به آن نظا ابراز داشتید ،واقعی

 از معنی هندسی آن کلمات گذشته و به منظور اصلی تان تماس مختصر میگیرم:

شما به حیث یک محقق و نویسندۀ پرکار، از رموز و نزاکت های مناظره و مباحث منطقی آگاهی کامل دارید، ولی 

که سعی نموده بودم ساختار این مضمونم ده گانه یا شانزده گانه، در درین نوشتۀ تان به عوض تماس به نکات پانز

اجتماع خود که همه بدان موافقه داریم، اعمار نمایم و مهمتر آنکه در آن "اصولی" بحث را با استفاده از خشت های 

وی تمام آن نکات ، ولی شما از پهلمدر تهداب و هم بحیث فیل پایه های آن استفاده نمودتان های  گفته ساختار، از

مناظره، بر نویسنده تاخته و ، خالف تعامل یک معتبر خودتان فرموده های منتشر شدۀگذشته و بدون توجه به معنی 

موضوع را شخصی ساختید. باید به عرض برسانم که شما را باال تر از آن میدانم که مانند چند تن دیگر درین پورتال، 

 دیگران رفته وهتک حرمت میکنند و یا راجع به سینمای پامیر مقاله مینویسند.   خارج از موضوع، دنبال پدر و کاکای

چون توسط آن گروه بر سر شما سنگ خورده است، شما بد بین آن گروه استید، لذا به هیچ "این استدالل شما که:  

ما  اولین سنگ این نظام بر سر البته ، پایین تر از دقت علمی و تجارب تحقیقی شماست. بلیحرف شما گوش نمیدهم"

ده اصابت نمو"دورۀ انتقالی" خورد و بعد از آن بر سر صد ها تن دیگر و بآلخره سنگ آخر بر سر خود نظام کودتای 

تحمل نمودیم که ضرورت به تذکار ندارد. واضح و مبرهن سخت و نهایت جانکاه  فرود آمد که متأسفانه عواقب آنرا

و اگر نمیداشت،  هم داشته باشد قب خانمان سوز آن در قضاوت های ما اثر دارد که بایداست که این سنگ ها و عوا

 غیر طبعی می بود.
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آیا بیزاری مردم بخاطر مظالم ناشی از خلقی ها و پرچمی ها باید بی ارزش تلقی شود، چون انگیزۀ قضاوت شان،  

رفته است؟ من هیچگونه عیبی درین گونه ظلم هایی است که بر اقارب، همسایه ها و همشهری های شان صورت گ

ن معنی بدی معروف است، نمی بینم. در زبان عربی مثلی است مظلوم افغانستان قضاوت که ناشی از تجارب تلخ مردم

. من هم میتوانستم بخاطر موقف جانبدارانۀ آن محترم در مورد که چه میگوید"بشنو " مگو که کی میگوید، که: 

همواره توجه نموده ، به انگیزه های شان اشاره کنم، ولی آن شیوه را نادرست پنداشته و «خانمحمد داؤد »زمامداری 

 کوشیده ام تا هرچه بیشتر به شواهد و دالیل نویسنده توجه نمایم، تا اینکه به انگیزه های نویسنده ویا گوینده.و 

ه، توجه جناب داکتر صاحب و خوانندگان طور نمونه به چند اصل قبول شدۀ اخالقی و سیاسی تماس گرفتزمینه درین 

 محترم را به آن معطوف میدارم: 

اگر همه قبول داشته باشیم که دروغ بد است، ناگزیر باید قبول داشته باشیم که آدم دروغگو، نباید مورد پسند مردم 

د مردم یم که آدم ظالم، نزقرار گیرد. یا اگر همه قبول داشته باشیم که ظلم بد است، ناگزیر و بدون تردید باید بپذیر

شخص نامطلوب محسوب میشود. به همین ترتیب اگر معتقد باشیم که دسیسه و توطئه بد است، الجرم باید دسیسه کار، 

یک شخص نامطلوب پنداشته شود ویا اینکه اگر معامله و تبانی با عمال بیگانه به هر منظوری که باشد، بد است، پس 

بیگانه شده باشد، باید به گماشتگان مله گر، ولو با نیت خوب داخل معامله و همکاری با بدیهی خواهد بود که هر معا

 نظر منفی دیده شود و نکوهش هم گردد. 

حال با در نظرداشت اصول و معیار هایی که یقین دارم همه، بشمول محترم داکتر صاحب بدان معتقد هستند، بر 

را بر « داکتر صاحب کاظم»، و این بار محترم «محمد داؤد خان» میگردیم به تصامیم وکردار زمامدار مورد نظر

 مسند قضاوت قرار میدهم:

 :" شوروی ها بعد ازمن از زبان شخص شخیص داکتر صاحب مذکور، دقیقاً نقل کردم و شما هم آنرا تأیید کردید که 

نان خارج خواهد شد و تصمیم آمدن شفیق متوجه شدند که افغانستان از زیر نفوذ شوروی بعد از سی سال زحمات آ

 برای را« داؤد خان»گرفتند که نظام شاهی و شفیق را از بین ببرند و برای دور اول خود یعنی دوران انتقالی، 

   ترجیح دادند و مطرح ساختند". زعامت

که در نتیجۀ سالها تحقیق بدان عقیده رسیده اند، میتوان به سادگی فهمید  «داکتر صاحب  کاظم»حال با قبول سخنان 

سرطان، جزء پالن طویل المدت روس ها بوده که توسط  دسائس عمال و مهره های مخفی در میان  2۶که کودتای 

ن آتشی در دروچه  «داؤد خان»به او تلقین گردیده و به وقوع پیوسته است. اینکه  «محمد داؤد خان»حلقۀ نزدیک به 

خود داشته است که برای اطفاء آن به این تشویق و ترغیب عمال وابسته به بیگانه، دانسته و یا نا دانسته لبیک گفته 

 است، البته که کامالً بحث جداگانه ای است، ولی گفتار داکتر صاحب دقیقاً مطلب باال را به سادگی افاده و بیان میکند. 

را به کمونیست و  «محمد داؤد خان»سرطان، هیچکس  2۶در نوشته های مخالفین کودتای  قابل یاد آوری میدانم که 

پرچمی بودن متهم نکرده، و یا کسی نگفته که او، دانسته با روس ها داخل معامله شده و یا که وی آبادی کشور را در 

ب قدرت استوار است، نه در سر نداشته است، بلکه ادعای مخالفین کودتای سرطان، روی اصل مخالفت با شیوۀ غص

یست از مظالم کمون ملت اذعان داشت که باوجود زخم های التیام ناپذیر نیت کودتا کننده برای آبادی وطن. درین جا باید
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ها، اگر از انصاف نگذریم، آنان نیز آرزوی آبادی و پیشرفت کشور را در سر داشتند، ولی شیوۀ رسیدن به قدرت، 

م این مظال که در برابر ای قیام های مردمیسرکوب نمودن مانۀ مخالفین رژیم و بآلخره بیرح یحفظ قدرت، سرکوب

 بپا خاسته بودند، منجر به جنایات گوناگون و بیشمار آنان گردید.

سرطان جریان دارد، من نوشتۀ  قبلی خود را مانند یک  2۶در مبحثی که طی چندین هفته روی انگیزه های کودتای 

ول احکام قانون معرفی میگردد و بعد از آن روی نقض و تخلفات از آن احکام، انگشت گذاشته قضیۀ حقوقی، که ا

شده و در اخیرهم دیگران به داوری دعوت میگردند، مطرح کردم؛ یعنی که فرموده های قبول شدۀ خود داکتر صاحب 

ن ترتیب اگر اصول متذکرۀ فوق را را در هر مورد، ذکر کرده و بعد از آن به تخلف از آن اصول اشاره نمودم. به ای

پذیرفته باشیم، هیچ راه دیگر جز مالمت کردن متخلف یا متخلفین در قضیه باقی نمیماند. بنا بر آن برای داکتر صاحب 

: یکی آنکه اصول قبول شده را رد کنند، که در آن صورت، ه می توانستو طرفداران شان، چند راه موجود بود

خود شانرا تردید کرده خواهند بود. دوم اینکه ادعا می نمودند که زمامدار ما متخلف نیست استدالل و نظریات دقیق 

مبرهن، دلیل میآوردند  تأریخیو به این اعمال غیر اصولی مبادرت نورزیده است و برای بی خبری شان از آن وقایع 

فتند تخلف رخ داده است و به اثر ، میگ«محترم عارف عباسی»می نمودند؛ سوم اینکه مانند مثال خوب جناب ادعا و

بی احتیاطی و تیز رانی راننده، چند نفر زخمی شده و موتر هم صدمه دیده است، ولی چون راننده شخص خوب بوده، 

سوابق بد نداشته و هم دلسوز میباشد، لذا با وجود آنکه عمل او را  خالف و نا درست میدانیم، خوب است در مورد 

 ماض باید کار بگیریم. او گذشت نموده و از اغ

معمول را در حالیکه محترم داکتر صاحب از هیچ کدام این سه مورد فوق استفاده نکردند بلکه راه چهارمی و غیر 

ی پای مرا بحیث شخص حتی را زیر سوال بردند، غافل از آنکه اگرڅارنوال و انگیزۀ معترض و یا  در پیش گرفتند

با پیش داوری و نظر منفی، ازین میان بردارید، باز هم این دوسیۀ ملی که حاوی نکات و شواهد در مورد تخلف از 

تأریخی است، پا برجا خواهد بود و هرگز نمی توان منحیث اصول قبول شده و عواقب ناگوار آن بی احتیاطی آشکار 

 یک مؤرخ و محقق، به آن پشت کرد.

ر اخیر در نوشتۀ آن محترم را که حاوی وعده و تعهدی برای جا دادن و در نظر گرفتن نظرات موافق و مخالف سطو

در مطالعات و نتیجه گیری های تأریخی بود، قابل تحسین میدانم و از ایشان به حیث یک محقق و مؤرخ، توقع میرود 

نفی در قبال قضایای تأریخی و ملی افغانستان توجه تا با حوصله مندی و بزرگواری، به انتقادات و نکات مثبت و م

 نموده، ارزش و وزن آثار تحقیقی شان را چند برابر نمایند. به حیث یکی از عالقه مندان به مسایل ملی و تأریخی، به

سیاسی است که نسل های  پرتو همچو وارستگی و آفاقیت در تحلیل های تأریخی وجناب شان اطمینان میدهم که در 

ریخ شان آگاهی می یابند. به آرزوی مؤفقیت آن برادر محترم، درین راه تأده، با تصویر شفاف و غیر مکدر از آین

 دشوار و پر مسؤولیت.  با عرض حرمت.
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