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 ۰۲/۰۸/۲۰۲۰                              شریف منصور 
  

 
 آقای یوسفی  مکثی بر گفته های

  

  .در مقاله قبلی چند نکته در مورد آقای یوسفی نوشتم مقاله فعلی هم ادامه آن مقاله است

  

 : خان مینویسدآقای یوسفی خطاب به جناب کاظم در مورد شهید محمد داود 
 

رهبر شما ناسنجیده کشور را از وضعیت نسبی ثبات و آرامش با موقف مناسب در مناسبات بین المللی که تجربه  
دمکراسی را در پیش گرفته بود منحرف ساخته و با شعار جمهوری ساختار همان دولت پادشاهی را در خدمت حفظ  

  . کرد

  ک یاند و از    زدهیکه انگار در دوران سلطنت گرگ و آهو پهلو به پهلو با هم قدم م  زنندی حرف م  یطور  یوسفیجناب  
محمد داود خان سرتاسر افغانستان مثل امروز    دیشه  یجمهور  استیاند و بر عکس در دوران ر   دهینوشیبرکه آب م
   ریبوده است ، نخ   یدچار ناامن

  کایمتحده امر  االتیخان آن هم با توجه به اتحاد نامقدس امحمد داود    دیشه  یجمهور  استیافغانستان در دوران ر   تیامن
 است در مقابل    یو ستودن  یواقعا مثال زدن  یجمهور ینظام مردم هیشان بر عل  یابتی ن  انیو پاکستان و جنگجو  رانی، ا

از محصالن   یک ی یو حت دیپاش زابیدختران مکتب ت یبه رو یمشهور افراط  یاز چهره ها   یکیدوران سلطنت  در
از   قیمرحوم شف یعن یتوسط صدراعظم نظام سلطنت  تشیدوره محکوم انی را هم به قتل رساند با وجود آن قبل از پا 

 زندان آزاد شد ! 

 عدالت  نیبر ا ی، زه بردیبه سر م دیدر تبع ا یدر زندان بود و  ا یسال  یکه مرحوم غالم محمد غبار سالها  یحال  در

کرد    جادیا  یمحمد داود خان به دستور پاکستان شورش  دیشه  یجمهور  استی در دوران رنماند که آن شخص    ناگفته
که او در پاکستان هم    کنمیاو و همدستانش به شدت سرکوب شدند و به دارالفساد پاکستان فرار کردند و فکر م  یول

 !! دیدیرا م تیمسلح جمهور یشب ها خواب قوا

  ر ییبه تغ  یازی ساختار حکومت را حفظ کند که پس از کودتا ن  خواستیمحمد داود خان م  دیاگر شه  نکهیا  گرید  نکته
 .   کردیسلطنت خودش را اعالن م تیجمهور ینداشت ، به جا  تینظام از سلطنت به جمهور

نبود ، محمد داود خان همراه با   ینورچشم  چکسیه  گریکرد ، د  رییتغ  زها ی چ   یلیخ   تیکار آمدن جمهور  یرو  با 
  ایجمهور و    سیاگر فرزند رئ  ی نداشت ، حت  یبرتر  هینسبت به بق  چکسیه  گریعدالت را هم آورد ، د  تیجمهور

داود خان دختر او در امتحان    دمحم  د یشه  یجمهور  استیجمهور بود ، در دوران ر  سیشخص به رئ  نیتر  کینزد
 فه یگرفتن وظ  ی برا  گرشیپرچم اعزام شد ، پسر د  ری خدمت ز  ینان کشور براجوا  هیکنکور ناکام شد ، پسرش مانند بق 

جمهور محمد داود خان شخصا تقرر جناب قاسم باز    سی، رئ  رفتیشعبه به آن شعبه م نیروزها از ا یمعمول یرسم
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 یکیو    یجمهور  استی باز محمد خان منگل مشاور ر  دیکه شه  یبازمحمد خان منگل را رد کرد ، در حال  دیفرزند شه
 جمهور بود .     سیاشخاص به رئ نیتر کیاز نزد

 نوشته اند : یوسفی یعبدهللا کاظم خطاب به آقا  دیس جناب
 

ـ چه در زمان رژیم خلقی ـ پرچمی و چه در دوره تنظیمی و طالبانی مردم چشم امید به شاه سابق دوخته بودند،   4
مردم برآورده نشد و وقتی شاه سابق به وطن برگشت، بازهم توقع میرفت که ایشان زعامت مؤقت را   اما این انتظار 

بعهده گیرند، اما بازهم ایشان به تأسی از نظر امریکائی ها تن به حمایت حامد کرزی دادند و در عقب او ایستادند که  
  .مایۀ تأثر هواداران شان گردید

 

  :آقای یوسفی جواب داده اند
 

  را شما درباره یک پادشاه که در تبعید به سر میبرده مینویسد . چرا ؟ سید عبدهللا کاظم این حدسیات
 

با تائید گفته جناب کاظم باید به جناب یوسفی بگویم که مردم افغانستان دوبار خواهان رهبری مجدد مرحوم ظاهر شاه  
از سقوط طالبان ، این نظریه شخصی من و جناب  شدند ، یک بار در اواخر حکومت دکتر نجیب و بار دیگر پس  

کاظم نیست ، ما از روی سند این حرف را میزنیم ، به طور مثال میتوانیم به تنها همه پرسی که در میان مهاجران 
افغان در پاکستان انجام شد اشاره کنیم ، همه پرسی که به قیمت جان مسئول آن سید بهاالدین مجروح تمام شد زیرا 

از انجام آن همه پرسی مرحوم مجروح مورد حمله اشخاص ناشناسی قرار گرفت و جانش را از دست  ه پسبالفاصل
بگیرد به دست  شاه رهبری حکومت را  میخواستند ظاهر  افغان  مهاجران  اکثر  همه پرسی  این  اساس  بر   ،   . داد 

همه   مسئول  و  افغان  اطالعاتی  مرکز  اسبق  رئیس  مجروح  بهاالدین  سید  میگویدمرحوم  باره  این  در    : پرسی 
در این همه پرسی اکثر مردم اسم پادشاه سابق افغانستان را ذکر کردند و در درجه دوم اسم بعضی از قوماندان های  

  .داخل و لیدرهای سیاسی تنظیم های سیاسی مجاهدین افغانستان
 

  :مرحوم مجروح تاکید میکند
 

  ۱سابق افغانستان ذکر شده بود . اما در پرسش هایی که کردیم بیشتر نام شاه 
 

 :اما تنها افغان ها نبودند که رهبری ظاهرشاه را میخواستند ، جنرال حمیدگل هم اعتراف میکند که
 

   ، به استثنای پاکستان هیچ کشور خارجی دیگری نمیخواست که مجاهدین به کابل بروند و حکومت را در دست بگیرند
 

دیگری زمام امور را در دست بگیرند ، آنها درباره ظاهر شاه ، تکنوکرات ها ، این نوع  خارجی ها میخواستند کسان  
 ۲. و یا آن نوع حکومت و دولتی با پایه های وسیع سخن میگفتند  

 

  :آقای یوسفی خطاب به جناب کاظم مینویسد
 

بحیث وزیر دفاع و صدراعظم    رهبر شما، سردار محمد داؤود خان، حامی پادشاهی، پسر کاکا و شوهر خواهر پادشاه،
همان پادشاه، از همان پادشاه در برابر قیام دشمنان قومی او حمایت کرد و پادشاهی را نجات داد، اما در زمانی که 
فرصت مناسب را برای خود تشخیص کرد، بکمک افسران و افراد همان گروپ های سیاسی که شما "پرچمی" و  

ا سوء استفاده از غیابت پادشاه این کار را انجام داد. از راه غیر قانونی و با  "خلقی" مهر می زنید، کودتا کرد و ب
  استفاده از حیله و کار مخفی به هدف رسید. آیا این رهبر تان هم تغییر موقف ننموده بود؟

 

  بله ، شهید محمد داود خان به عنوان یک افغان شجاع و وطن پرست از دولت و کشورش دفاع میکرد با وجود آن 
توقع داشت که همزمان با گذشت زمان کشور هم توسعه پیدا کند و در راه ترقی گام بگذارد و البته این خواسته تمام  
روشنفکران و وطن پرستان افغان بود و شهید محمد داود خان با فرستادن دو نامه این مطلب را به شاه گوشزد کرد  

نا  استعفا  یعنی  سوم  نامه  نگرفت  ای  نتیجه  که  وقتی  فرستادو  پادشاه  برای  هم  را  اش    . مه 
در ضمن آقای یوسفی گفته اند که جمهوریت شهید محمد داود خان غیرقانونی بوده است ، کاش آقای یوسفی لطف کند 

  .و کمی از دالیل مشروعیت سلطنت مرحوم ظاهر شاه برای مان بگوید
 

چیزی از منافع ملی مهمتر نیست ، مثال من شخصا در ضمن بعضی از موقف ها صد در صد باید تغییر کنند ، هیچ 
طرفدار رئیس جمهور غنی هستم ، اگر فردا رئیس جمهور بر علیه منافع ملی قدم بردارد من باید همچنان از ایشان  

  طرف داری کنم ؟
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غیاب   در ضمن شهید محمد داود خان شخصا با کودتا در غیاب پادشاه مخالف بود اما به دالیلی مجبور شد که در
پادشاه کودتا را انجام بدهد ، در ثانی با اطمینان میتوانم بگویم که حتی اگر پادشاه در زمان کودتا در کابل هم بود باز 

 . هم نمیتوانست جلوی پیروزی انقالب تحت رهبری شهید محمد داود خان را بگیرد
 

  پایان
 

  : منابع

 
  ۳۴۵افغانستان در قرن بیستم ، محترم ظاهر طنین ، ص _۱
 
   همان منبع_۲
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