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 ۰۶/۰۸/۲۰۱۶                                                مساپر کوچی
 

و شرق حسن محمد داکتر  

1352 سرطان 26 کودتای  

 

. است رسیده سال 92 به اکنون پربارش عمر که است کثیرالبعدی شخصت شرق محمدحسن صاحب داکتر جناب
 ولسوالی)کشور دوردست ازمحالت دریکی فقیرهمچوافغانستان کشور یک در شرق محمدحسن صاحب داکتر

 بسیار همکار خویش وپیری جوانی نوجوانی، عمر تمام و شده زاده تهیدست فامیلهای یک در( فراه والیت اناردره
. است سروکارداشته کشوری بزرگ سیاستهای با و بوده خان داود محمد سردار افغانستان فقید جمهور رییس نزدک

 شخصیتهای سایر زمرۀ در خان داود محمد سردار افغانستان فقید رییس و شرق داکترصاحب بجناب خویش نوبه من
 .                                                   دارم  فروان احترام کشورم ومعزز رهبری

«  سیاه یا سرخ کودتا»  ایشان ازکتاب اخیر شده نگاشته موضوع چند روی تنها کوتاه یاداشت این در میخواهم     
 .   برشمارم بیطرفانه مختصرأ خروار نمونۀ مشت بگونه را

                                                                                   
 قالب در آنچنان را نقیض و ضد نتیجگیریهای و مطالب برخی خویش پربها اثر درهردو شرق داکترصاحب جناب
 فراوان منتشره وشواهد واسناد علمی قانونمندیهای براساس ازآنها یکتعداد که نموده منتاژ گونه لفافه ادبی کلمات

 سیاسی مهم ادعاهای ثبوت برای نیز اش شده نوشته مطالب درسایرموارد  شرق داکترصاحب.  بدوراست ازحقیقت
 بگونه آنها از برخی با مختصر یاداشت این در میخواهم. اند نگرده ارایه  را الزم وشواهد اسناد هیچگونه خویش

 .نمایم اهکوت مکث مثال
 بچاب کشورهندوستان نظامی درمطبعه که را" پوشان کرباس" شما اثر اولین من بزرگوار صاحب داکتر جناب
 . ام خوانده بدقت است شده نوشته قبلی روش بهمان که هم را اثراخیرشما ونیز بود رسیده
 گرفته صورت احوال و دراوضاع  1352 سال سرطان 26 کودتا که است معلوم بهتر بشما صاحب داکتر جناب

 قانون مطابق همانگونه آن حکومت و سلطنت رسید، بتصویب 1344 سال در کشور جدید اساسی قانون که بود
 ظاهر محمد اعلیحضرت مرحوم افغانستان شاه.  نمیداند انجام را هیچکاری کارمیکرد، افغانستان مظلوم ملت برای
 . مینمود اکتفا کفایت بی حکومتهای مکرر تغیر و تعین در ملت بابای شاه

 را دیگری جدید حکومت و میگردیدند برکنا که نمیشد خشک اش کابینه و موءظف صدراعظم یک پای هنوزعرق
 . میکردند توظیف انها بعوض

 علف نان بجای و میمردند قحطی از مردم که بود رسیده اوج به بحدی کشور در وانارشی استبداد ستم، فقر،  ظلم، 
 و بودند آورده هجوم شهرها به کشور دهات گان گرسنه از سیلهای.  میخوردند میخوردند را کوه وحشی گیاهای و

 . میفروختند شهرها سرکهای سر در را خود فرزندان
 بیاد خود شما بود، محسوس کامأل شاهی فاسد نظام بیعدالتی برابر در نیز افغانستان مردم طلبی حق وحرکت خشم
 با را حکومتی هیأت مردم که بود گرفته باال بحدی کشور دوردست محالت در حتی مردم العمل عکس که دارید
 .     ¬¬¬¬میکردند استقبال هیأت برفرق مرغ تخم زدن

 جذب ،1352 سال سرطان 26 کودتا کار سازماندهی احوال و اوضاع چنین در که مینوسید بتفصیل خود بقلم شما  
 قوماندان سردارعبدالولی یاور حتی آن سرگروپها ترکیب در که شاهی اردو افسران میان از کودتا سرگروپهای

 وهمه همه که آنست بر کواه شما مبسوت شرح و اید داده انجام بود داشته شرکت( مجید ضیا) وقت قوایمرکز
 . وبس بوده فقید خان داود سردارمحمد رهبری درتحت شما بدوش 1352 سرطان 26 کودتا مهندسی
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 هیچگونه با که بودند محاربوی تانک چند با رتبه پایین افسران از محدود عدۀ سرطان 26 کودتا گان کننده اشتراک
 به رانندگی اشتباه براساس زرمتی اله حبیب شهید تانک تنها عملیات جریان در متاسفانه. بودند نشده روبرو مقاومت

 . بود افتاده کابل دریا
 انتقال صرف 1352 سال سرطان 26 شب عملیات همۀ هدف که میدهد انکارناپذیرنشان شواهد و اسناد براساس

 مجرمین از هیچیک.  بودند شده تعیین قبأل ها خانه مهمان به شان بسترخواب از باالیی مقامات از فرد چند
  همه برعکس.  نشدند محاکمه افغانستان مظلوم ملت برضد شان  خاینانۀ اعمال به نسبت شاهی حکومت دستگیرشده

 رها فراوان امتیازات با داشت را مهمانی حیثیت که ساختگی نظارت از فرصت بزودترین شاهی حکومت مجرمین
 .  است بیرون مختصر نوشته این ازحوصلۀ آن مجرمین به امتیازات یادآوری.شدند

 وآنان بودند وشما فقید خان داود اوامرسردارمحمد اجرا وسیلۀ وفقط فقط سرطان 26 کودتا گان کننده اشتراک
 . اند نداشته کودتا رهبری در نقش هیچگونه

 بدست «سیاسی قدرت» وگرفتن کودتا نطامی عمل وقوع از بعد کودتا سیاسی رهبری که شما خود بگفته چنانچه
 شرکت رهبری در نبودند هم سرگروپ که تصادفی افراد حتی که بود گردیده تشکیل بسیارعجله با رسمأ شما

 . است بوده کودتاچیان رهبری نظر اختالف موارد از یکی هم موضوع این داشتند،
 – اجتتماعی ساختارهای مترقی وانکشاف اجتماعی تحوالت قانونمندیهای ایکاش بزرگوار صاحب داکتر جناب

 میبود وآسان سست اید کرده توصیف 1352 سرطان 26 ازکودتا اثرتان درهردو شما آنقدرکه بشری جوامع سیاسی
 میشدند، سعادت با ملتها میکردند تاسیس را را جمهوریتها و میشد انقالب محدود افراد کودتاهای انجام که

 .نیست چنین بشری جوامع سیاسی اجتماعی تحوالت قانونمندی مگرمتاسفانه
 درآن خود نان فرصت از استفاده با خودش بزعم هرکس است داغ و گرم افغانستان تنور حاال که میدانند همه

 سالهای طی افغانستان از خارج یا و داخل در چی افغان نویسندگان از بسیاری نوشته و تحلیلها. میپزند تنورداغ
 و دیدها طرز چنین.  است سیاسی ومملوازعقدهای یکجانبه بلکه میبود جنگ قطع برای باید که خانمانسوز جنگ

 را منفی نهایت نقش جنگ تداوم و اختالفات تشدید در و بوده جنگ در ویرانگری آتش بمثابۀ خصمانه تحلیلهای
 .  مینمایند و نموده بازی
 غیرعلمی توجهات  دوباره تکرار از تا نمایم عرض مختصرأ شما حضور بیطرفانه اوآل داکترصاحب جناب

 ویا باشد سرخ چی است کودتا کودتا، که بگویم بصراحت باید شود، جلوگیری 1352 سرطان 26 کودتا درمورد
 است جرمی و قانونی غیر عمل کودتا. دیگری هرکس یا و باشد داده انجام آنرا سیاه و سرخ شهزاده چه ا،سی

 سال سرطان 26 کودتا بیقین. میگردد بشری درجوامع طبیعی وانکشاف رشد مانع حقیقت در کودتای واعمال
 .نمیتواند بوده مثتني امر نیزازاین هم شما 1352

 نوشته کشور سیاسی مهم وسایرحوادث 1352 سرطان 26 کودتا درمورد که شما اثر هردو داکترصاحب جناب 
 سرطان 26 کودتا که میفرمایید شما. است شواهد و اسناد بدون وادعاهای غیرعلمی فراروان توجهات دارای شده
 فرتوت و مستبد نظام جانشینن جمهوری نظام و شد تاسیس «جمهوریت» آن توسط که که بود مترقی تحول یک

 نادرست کامأل را ادعاها این آن وکودتای «جمهوریت»  وعملکردهای بعدی حوادث سیر برعکس.  گردید سلطنتی
 . است گردیده اجرا سلطنت منافع محافظت برای عمل در سرطان 26 کودتا. است کرده ثابت

 ثابت آن بعدی وعملکردهای  سرطان 26 کودتا اشتراکنندگان سیاسی ساختارغیرمتجانس که است واضح کامأل 
 وسیله بحیث وصرفأ صرفأ بودند حاکمه ازحلقات خارج که رتبه پایین جوان ازافسران کودتا رهبری که ساحت

 کنندگان اشتراک دیدن حتی شان اهداف آوردن بدست از بعد کودتا رهبری.  اند نموده استفاده پاک دست ویا روپوش
 دولت وحرارشی ساختارقدرت کودتا رهبری و نمیکرد تحمل بودید آن منشی خود شما که نوبتی جلسات در را کودتا

 . میدانستد شان خود وابستکان و حاکم طبقات مطلقۀ استحقاق تنها را
 و ندارد واقعیت بودند نوشته شما «بودن چپی» مورد در شان اخیر درنوشتۀ کاظم عبداله محترم دانشمند ادعا

 نداشته پیوند هیچ 1352 سال  سرطان 26 کودتا با ا خ د ح که نمود عالوه باید شان جمعی خاطر برای همچنان
 لحظات وگذشتن کودتا ازپیروزی بعد اندک که میدهند نشان واضحآ آن ثبوت برای بعدی حقایق افشای. است

 را دیگری پی یکی باشند، بوده چپ اندیشۀ تمایالت دارای ممکن که افراد آنعده  کودتا، نظامی مرگبارعمل خطرات
 کودتای اصلی وسازماندۀ رهبر وفادار دوست صداعظم معاون هم برکنارشده شخص آخرین و کردند برکنار کار از

 .  بود شرق حسن محمد داکتر محترم 1352 سال سرطان 26
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 تکتیک آنهم و نیزآگاهانه سرطان کودتا اول مرحله در  ا خ د ح  جناح یک از کادر از عده یک تقرر و پیشکشیدن
 در را جناحی اختالفات ازیکطرف کار این با تا کردند تالش کودتا رهبری. است بوده فاخته دو و تیر یک شکار
 و ملی نیروهای وسایر مردم وسیع تودهای میان در حزب اعتبار به دیگر جانب واز نمایند تشدید  ا خ د ح میان

 . بزنند ضربه دموکراتیک
 سرگرم اجنتها آن و بودند نموده توظیف  ا خ  ح جناح درهردو را خود پولیس جواسیس متعدد مهرهای آنوخت ارگ
 دسته سرحد تا «جمهوری» پولیس خصمانه تالشهای. بودند حزب جناح هردو میان جناحی اختالفات به زدن دامن
 کمونستهای»  بنام( ایران) وساواک( امریکا) سیا سازمان با را ا خ د ح جناح یک ازاعضا عدۀ ساختن متهم و ببدی
 «شوروی تیپ کمونستهای( » شوروی) بی جی کا دستگاه با وابسته را  ا خ د ح دیگر جناح و «امریکایی تیپ

 د ح اعضا از هیچیک ارتباط که است نیامده بدست سند هیچکونه اکنون تا چهل از بیش سپری با مگر. بودند نموده
 . نمایند ثابت ساواک و سیاه با را ا خ
 ملی نیروهای سایر و دموکراتیک چپ نیروهای برضد  افغانستان راستگرا های نیروی فاخته دو و تیر یک تکتیک 

 . دارد ادامه آن بشدت تاهنوزهم
 شمشیرزنک حربۀ نیزازهمان ایران و پاکستان از قدرت به دربرگشت جهادی تنظیمهای  1371 درسال ثور ماه در

 قوایمسلح در بخصوص ا خ د ح اعضای میان در جناحی اختالفات به وسیع پیمانه به آنها. کردند استفاده خویش زده
 مرج هرج و کردند آغاز پایتخت در بخصوص شهرها در را چوروچپاول متعاقبأ. رسیدند بقدرت تا زدند دامن

 را مذهبی و ملی های تقرقه.  نمودند لغو را کشور منظم قوایمسلح خویش باداران دستور با و کردند برپا عمومی
 .کردند تحمیل ما برمردم تشدید افغانستان دشمنان شوم بخواسته

 دربرابر راستگرا نیروهای سایر و ایران و پاکستان ساخت تنظمهای صداقت ازعدم ثبوت نمونه ترین تازه 
 در علومی پای عرق هنوزهم. است هویدا داخله وزیر بحیث علومی نورالحق اخیر درتفرر وچپ ملی نیروهای
 ویا براستی کسی پیش چندی. شد مجبورساخته استعفا به روزمره فشارها اثر به که بود نشده خشک داخله وزارت
 از بیش داخله وزارت درچوکی کارش روزهای از پارالمان توسط شماراحضارعلومی که بود نوشته شوخی

 .   است بوده دوچندان
 یکعدۀ با( ونورالحق عبدالحق)علومی برادران که میدهد وانکارناپذیرنشان مستند شواهد و اسناد بآنکه

 وبخصوص شمال بغاوت «جهادی» تنظیمای رسانیدن وبقدرت اله نجیب داکتر حکومت درسقوط دیگرازجنراالن
 جنرال خویش قدرت گرفتن روزهای دراولین تنظیمها. اند کرده ایفا را کنندۀ تعیین و اساسی نقش نظار شورای

 در ننگ های نیزلکه ایشان زنده سایرهمکاران سرنوشت و کردند ترور را خود اصلی کنندۀ کمک علومی عبدالحق
 .    مینمایند زندگی شرمساری بسیار با که اند شان پیشانی
 و خوب کودتا 52 سرطان 26 کودتا که هستید مدعی شما که است جا دراین مهم سوال شرق صاحب داکتر جناب
 افسران 1357 سال ثور هفتم نظامی قیام برعکس.  اید کرده توصیف مترقی و ملی انقالب بمثابه وآنرا بود مترقی
 . است یافته انجام بودند سرطان 26 کودتا در کننده شرکت  نظامی افسران همان توسط که را اردو
   ؟ اید گفته ینانه خیا عمل را سال ثور هفتم نظامی قیام شما: الف
 درچیست؟ شان فرق بودند نظامی کودتا هردو ایدیولوژیک موضعگیریهای از صرف:  ب
 افغانستان نظامی افسران میان در کودتاگری افکار وپخش شیوع که اند عقیده این بر صاحبنظران و محقیقن از عده 

 .میدانند کشور بدبختیهای سرآغاز و مبدا آنرا مردم و گردیده آغاز 1352 سال سرطان 26 کودتا با شما توسط
 مردم همه خواهانۀ صلح سروصدا که هنگامی میالدی 1980 سالهای دوم نیمه در که هستید واقف کامأل شما

 راه بحیث ملی مصالحه طرح افغانستان مسلۀ وحل جنگ قطع برای و گرفت باال وبرادرکشی جنگ برضد افغانستان
 امریکا تظمین با وپاکستان افغانستان بین ژنیو معاهدۀ. شد مطرح المللی بین و ملی سطح در  صلح به رسیدن

 .شد امضا 1988 اپریل درماه متحد ملل سازمان نظارت تحت وشوروی
. نمود پیشنهاد افغانستان صدراعظم بحیث نیت حسن باکمال را شما اله داکترنجیب!   شرق صاحب داکتر جناب
 آنوقت پارالمان و بودند تصورنموده همه احنرام ومورد دانسته بیطرف ملی شخصیت یک بحیث را شما جناب

 درمورد ونقض ضد نظریات شما درنوشتهای باتأسف.  دادند مثبت رای کشور صدراعظم بحیت بشما افغانستان
 . است شده ثابت مغایرحقیقت نیز موارد برخی در و است موجود افغانستان مسله حل خارجی و داخلی جنبهای

 کرده پیدا صدراعظم پست برای کسی اله نجیب داکتر رأس در افغانستان وخت دولت گویا که شما ادعا:  اوأل
 . نادرست کامأل نمودند انتصاب را شما وجناب نمیتوانست
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 پست برای را مناسب شخصی که داشتند وسیع امکانات صدراعظم برای وخارج داخل در چی آنوخت دولت
 تا است زیاد نهایت بقدرت تشنۀ ازافغانهای عدۀ وامتیازطلبی پرستی چوکی حس که میدانید شما. کنند پیدا صدراعظم

 چگونه پس. کشانیدند کامل بربادی و خون و خاک به غیوررا و بیچاره ملت چوکی آوردن بدست بخاطر که سرحد
 و برضا  شما انتخاب. نشود پیدا صدراعظم پست برای شخصی چوکی و فدرت گان تشنه همۀ درمیان بود ناممکن
 .سرنیزه زور به نه و بود گرفته صورت شما خود جناب رغبت

 با که وشنود گفت مدت کوتای رسمی درتماسهای تان دربرداشتهای تجربه سیاستمداربا یک بحیت شما:  ثانیأ
. اید نموده برخورد خوشبینانه نهایت اید داشته( متحد ملل سرمنشی نماینده)کوردویز و( شوروی جانب) گرباچووف

 تنها شورویها اصلی هدف. گرفتند کار افغانستان مسله درحل کامل رویی دو سیاست از گرباچووف و ها شوروی
 .وبس بود آن جنوبی سرحدات امنیت تأمین و افغانستان از متجاوزشان نظامی قوای کشیدن وتنها

 بغرب کامأل امریکا جمهور رییس رونالدریکن با مذاکرات در را افغانستان  قبل مدتها پرده درپس گرباچووف
.  میکردند بازی تیاتر گودی یک مانند را دوست نقش شورویها رسمی و علنی هصحن مگردرروی  بود، کرده واگذار

 نشان بوضاحت شورویها و افغانستان جکومت میان نظامی قوای خروج از بعد اخیر روزهای وتاردر تیره مناسبات
 بود، کرده درک کامال را شورویها نامردی و  خاینانۀ دورویی سیاست اله داکترنجیب وقت جمهور رییس که میداد
 جلو زیرا. بود شده ودشوار ناوخت خیلی اله نجیب داکتر و افغانستان حکومت برای متاسفانه مگر

 و داخلی دشمنان و بودند شان المللی بین و منطقوی حامیان بدست افغانستان دولت مخالف «جهادی»تنظیمای
 جنگ همان تداوم آن قطعی وثبوت شود درکشورتأمین پایدار صلح تا نمیخواستند هرگز افغانستان مردم خارجی

 .    امروزاست تا خانمانسوز
 غرض سفرتان و  متحد ملل سرمنشی نمایندۀ با تان صحبتهای مورد در شما  که آنچه معظم داکترصاحب     

 ملل سازمان صلح پالن در. است نادرست وهم ناممکن هم اید، فرموده نیویارک در ملل سازمان مجمع در اشتراک
 و غرب. نمودند عمل غرب وسیله بحیت ملل بود، نیامده بوجود کوردویز تعویض با تغیرپالن هیچگونه متحد

 .کنند صلح خود بین افغانها تا نمیداد  اجازه سعودی عربستان بشمول پاکستان
 کدام درتصمیمگیریها و اند وسایل سیوان بینن ویا باشد کوردویز چه سرمنشی نمایندگان و است وسیلۀ ملل سازمان 

 .ندارند نقش
 زمامداری کوتای درمدت شما کتاب معلومات نماییم، عرض شرق داکترصاحب جناب خدمت باید که را اخیر نقطه

 و بانک افغانستان ذخایرطال بخصوص المال بیت اموال از محافظت پیرامون اله داکترنجبب وخت در تان صدارت
 گاو بازکشای هییت منتشره کافی وشواهد اسناد وخالف کردیده مطرح  برانگیز سوال بگونه تپه طال باستانی آثار

 .است 2002 سال در صندوقهای
 بمردم را اله نجیب داکتر بشمول ا خ د ح اعضای عامه داریهای از استفاده سوء وعدم بودن پاک قضاوت بیایید

 فرزندان زندگی وحتی آنان کنونی زندگی  میتوانند مردم. نمایند قضاوت اسناد اساس بر مردم تا بگذاریم افغانستان
 .ببینند نزدیک از شانرا  وبازماندگان

 وادعای است ایستاده مرده سرشیر باالی که میماند شمشیربدستی بفرد ایشان ازمرگ بعد شما دیرس نوشتهای اکنون
 .دارد آنرا کشتن
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