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قاسم باز

در جستجو حقايق
بخش اول
مناظره و مشاجره فيسبوکی اقای جناب عبد نوابی ،قاسم باز ،با جناب محترم محمد امين فرھنګ
سابق وزير تجارت ،پسر مرحوم مير محمد صديق فرھنګ مولف کتاب ) افغانستان در پنج قرن اخير(
دراين مشاجره مسايلی دلچسپی درمورد محتوای کتاب تاريخ مرحوم فرھنگ مطرح شده است.
خوانندګان ګرامی سايت ملی و وزين افغان – جرمن انالين،
فوقيت سايت افغان – جرمن انالين در اين است که اين سايت وزين و ملی به ھمه ھموطنان بطور مساويانه حق داده
تا در مسايل ملی اظھار نظر نمايد .بھمين خاطر اين ويب سايت در جمع سايت ھای ديګر توانسته موقف ملی خود را
حفظ و به ھموطنان خود ثابت ساخته و ميسازد.
دوستان ګرامی ،مايان ھر يک جناب عبد نوابی و بنده قاسم باز ،بخاطر روشن ساختن بعضی از قضايای مھم و
مبھم وطنی خود خواستيم تا اين مناقشه و مشاجره فيسبوکی که بين يکعده ھموطنان ما صورت ګرفته عرض
روشنايی بعضی موضوعات مھمی چند دھه اخير را به خوانندګان اين سايت ملی شريک سازيم .بھمين خاطر ما از
داوريھا خود صرف نظر نموده ايم ،ما اين داوريھا را به خوانندګان داور خود ميسپاريم .تا شما بزرګان و خوانندګان
محترم در اين مورد داوری نمايد .ما متيقين ھستيم که اين مناقشه و مشاجره ميتواند به يک سلسله سواالت
خوانندګان جوابات قناعت بخش ارايه نمايد .اين شما و اين مشاجره فيسبوکی ما با جناب محمد امين فرھنګ سابق
وزير تجارت.
خوانندګان محترم پورتال افغان – جرمن انالين ،پيش از انکه مناقشه و مشاجره ما را بخوانيد لطفآ اول مصاحبه را
شنيده بعد از ان مناقشه و مشاجره فيسبوکی ما را بخوانيد .ممنون ميشويم.
/https://www.facebook.com/wais.nassery/videos/1352183431467275
.December 2 at 1:06pm

برنامه افغانستان در محراق حوادث ؛ صحبت ويس ناصری با جناب محترم داکتر محمد امين فرھنگ  ،سابق استاد
دانشگاه اقتصاد پوھنتون کابل و وزير سابق تجارت.
) قاسم باز ) Qasim Baz
محترم وزير صاحب امين فرھنګ .ھمين خورد ضابطان در دوره ظاھر شاه شاه سابق صاحبمنصبان معتمد دربار
بودند .مثآل حبيب  زرمتی معاون کندک تانک ګارد شاھی يا ارګ بود .ضيا مجيد در قوماندانی ګارنيزيون کابل
بخصوص محافظيت اشخاص مھم نظامی مانند سردار عبدالولی و خان محمد خان وزير دفاع بود ،فيض محمد امر
اپراسيون قوماندانی قطعه کوماندو غند باالحصار بود ،اقای فرھنګ شما در قرار داد موترھای جيپ ھای روسی که
توسط اقای داود موسی که عضو فاميل شما است چند صد ھزاردالر در ان قرار داد ګرفتيد ،ان موترھای جيپ به پنج
شش ھزار دالر خريده شده بود شما ان قرار داد را فی موتر جيپ را به ٢٣ـ الی  ٢۶ھزار دالر مجرايی داديد .پدر
شما بحيث مشاور اقتصادی ببرک کارمل مقرر شد بود .جناب وزير صاحب پدر شما اقای فرھنګ در زمان ببرک
کارمل بنام سيدال بر ضد ال يحيی ،محمد نادرخان غازی  ،ظاھر شاه و داودخان مقاالت مينويشت .که اين موضوع
توسط بزرګان و نويسندګان در ويب سايت افغان جرمن انالين توسط اقای داکتر عبدالرحمن زمانی ،کانديد اکادميسين
اعظم سيستانی مقاالت مبسوط نوشتند ،ھر ان که ميخواھد حقيقت موضوع را بداند ،لطفآ سری به سايت افغان جرمن

د پاڼو شميره :له  1تر9
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

 انالين زند ،پدر و کاکا جناب ويس ناصری که در کودتا محمد ھاشم ميوندوال به پانزده يا بيست سال حبس محکومشده بود وی بايد بر ضد داودخان دروغھاي شاخدار بگويد .ګويند خاين خايف ميباشد.
)امين فرھنګ (Amin Farhang
آقای باز
قرارداد خريداری موتر ھای جيپ روسی را به قيمت بلند زياده از  5000دالر فی عراده بشمول يکتعداد زياد موتر
ھای والگای روسی جناب رئيس جمھور فعلی کشور آقای داکتر اشرف غنی  ،اگر درست بياد دااشته باشم  ،در
چوکات اداره انسجام کمک ھای بين المللی ) (AACAو يا در زمانيکه وزير ماليه بود به داوطلبی گذاشته و در آن
شرکت ميرزکه آقای داوود موسی و نصير شنسب در راس آن قرار داشتند بردنده شدند و وزارت ماليه وقت تحت
نظر آقای غنی عراده جات مذکور را برای وزارت داخله و امنيت ملی و ساير وزارت خانه ھا توزيع کردند .اين موتر
ھا حتی يکسال ھم کار ندادند و در محلی بحيث عراده جات کھنه انبار گرديده و بعد شايد بحيث آھن پاره و داغمه به
قيمت ارزان بفروش رسيده باشند .من از ابتدا تا اخير در اين پروسه دخالتی نداشتم و اگر پرسشی در زمينه صورت
ميگيرد بايد که از جناب رئيس جمھور فعلی صورت گيرد و او ھم اين جرات اخالقی را داشته باشد که اين مطلب را
تائيد نمايد .ھمچنان آقايان موسی و شنسب ھم ميتوانند در زمينه معلومات ثقه ارائه دارند .موضوع به من ھيپگونه
ارتباطی ندارد .من خودم حتی از جمله مخالفين و ملترضين سرسخت اين قرارداد بودم .در مورد آقای وفادار من کدم
معلومات مکمل ندارم .فقط چند سال قبل يکبار با او در يک محفل عروسی در کابل ديده و با ھم صحبت نموده ايم .او
برايم گفت که حيثيت بچه خوانده سردار محمد داوود خان را داشت .اما اينکه چطور وی بعد از شھادت سردار در
نظاميکه قاتل سردار مرحوم و خانواده بيگناه اش بود کار کرد خود سوال بر انگيز است.
اينکه شما از سردار مرحوم دفاع ميکنيد حق داريد زيرا قبله گاه شما و خانواده شما خدمتگزاران و غالمان خانگی
سردار بودند و اين واقعيت را ھمه خبر دارند و من اين نمک حاللی شما را قابل توصيف و تحسين ميدانم .اما در
مورد مشاوريت پدرم و چندين نفر از نخبگان ديگر افغانستان در حکومت ببرک کارمل که از آنجمله مرحومين بينوا
و حبيبی تا وقت وفات خود در ھمين پست ماندند آنھا کار بدی نکردند ريرا ھمه به ببرگ مشوره دادند که ھر چه
زوتر قوای متجاوز شوروی را از کشور خارج نموده و با داير نمودن يک لويه جرگه آزاد مساله زعامت آينده
افغانستان را به آرای آزاد ملت واگذار شود و چون کارمل با وصف دادن اين وعده به آن عمل نکرد تقريبا ھمه ذوات
مذکور منجمله پدرم نيز افغانستان را ترک گفتند .اسناد اين پيشنھادات در مطبوعات بين المللی آن زمان درج
ميباشند .پروگرام مصالحه ملی داکتر نجيب نيز سال ھا بعد از ھمين مشوره ھا الھام گرفته بود و او با ھمين اشخاص
دوباره در تماس شده بود.
و اما در مورد نوشتن مقاالت به طرفداری نظام کارملی از طرف پدرم و عمويم که شما حتی پای محترم سيستانی را
ھم در آن دخيل ساخته ايد آماده ام که با حضور داشت شما و آقای سيستانی در نزديک ترين فرصت ممکنه در ھمين
پروگرام آقای ويس ناصری بحث نمايم و تقاضا کنم که لطفا حتی يک نمونه چنين مقاالت را اگر در اختيار دارند با
ذکر سال و محل چاپ آن به اطالع عامه برسانند.
از اينکه شما مرا خاين ملی خطاب کرده ايد از اين اخالق نيکوی تان تشکر .اما يقين دارم که آقای ناصری خودش
به ارتباط تعرضاتيکه به ايشان کرده ايد جواب خواھند داد .در اخير يک تبصره کوچک :چنان معلوم ميشود که در
تربيه اخالقی شما خالھائی وجود دارد زيرا در غير آن با منطق و استدالل و خون سردی برخورد ميکرديد نه با
تھمت و بھتان و حتی با تجاوز بر خانواده ھای ديگران و حمله به کرامت انسانی شان که ديگر در بين ما نيستند تا
خود از خود دفاع کنند .کاش عقل نان و حلوا ميبود!!!
) قاسم باز (Qasim Baz
جناب محترم آقاي فرھنگ وزير صاحب اسبق تجارت.

د پاڼو شميره :له  2تر9
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

من به تمام معني كيف و كان يك عده افراد را بشكل كه است ميشناسم اينكه شما چرا به شھيد داودخان ضديت داريد
نتنھا من بلكه انانيكه در أين چھل پينجاه سال مسائل سياسي كشور را تعقيب نموده خوب ميداند .كه كي بخاطر چي
أين گونه بگو مگو صحبت ميكند.
اقاي فرھنگ بين من و اقاي ويس ناصري از زمان خيلي طوالني كه گاھي وي از اتحاد شمال پشتباني ميكرد گاھي از
ظاھر شاه و گاھي بر ضد انھا تبصره ھا ميكرد مشكل داشتم و دارم.
شما را فكر ميكنم كه به مرض مزمن مشكل بيناي مبتال شديد من كليمه خاين را به وي استعمال نمودم ان ھم بخاطر
كه .من كليمه خاين را به كساني استعمال ميگنم كه انھا بجاي اينكه از منافع ملي دفاع نمايد از منافع كشورھاي
ايران .پاکستان ،المان فرانسه و امريكا پشتباني مينمايد.
جناب اقاي فرھنگ .تشكر از اينكه بنده را خوب ميشناسيد .اول داودخان مثل بادار شما غالم نداشت .محمد داودخان
مخالف غالمي بود .وي صادق و غير صادق را خوب ميشناخت .امروز تمام اعضاي حزب ديموكراتيك خلق كه
بزرگواران شما مشاوران انھا بودند خود را نوكران روس خطاب نميكند صد دليل و برھان ميتراشد و ھمچنان سنگ
وطن دوستي را به سينه نيز ميزند .ھمچنان انانيكه در پاكستان تغذيه شدند انھا ھم از نوكري اي آيس اي طفره
ميرود.
امروز حكومت ملی نداريم كه از ا ين و ان پرسان كند ،كه كي در زمان خود چي كرده .چون ميدان شغالي است .دزد
ھم ميگويد خدا و صاحب خانه ھم ميگويد خدا .اي كاش پيش از نوشتن تبصره تان بايد دو باره نوشته من را مي
خوانديد .كه من به كي كليمه خاين نوشته بودم.
اي صداقت بر تو لعنت زي تو زلت يافتم
اي خيانت بر تو رحمت زي تو عزت يافتم.
) عبد نوابی (Abdul Nawabi
جالب آن است يکی ميگويد در نظام شاھی صاحب منصب زن خارجی گرفته نميتوانست و ديگرشان ميفرمايند که
خانم روسی صاحب منصب شاھی  ،کودتا را از خانه با کی جی بی سازمان ميداد ھه ھه  .امريکا و ھيچ قدرتی تا
ھنوز ازين راز اطالع نيافتنداين آقا ھا خبر داشتند .؟؟ّ با آقای فرھنگ مطبوعات آلمان عقده و دشمنی داشت آنرا
جاسوس اعالن کردند.
) امين فرھنګ (Amin Farhang
محترم آقای نوابی !
اينکه در حکومات و اردوی افغانستان کی ھا خانم ھای خارجی داشتند يا افغان نه از آن آگاھی دارم و نه به آن
دلچسپی اما در مورد اينکه مطبوعات آلمان با من عقده داشت اشتباه ميکنيد .تنھا و آنھم فقط يکبار يکنفر از
خبرنگاران مجله شپيگل در مصاحبه با اسحق الکو لوی حارنوال وقت يک سلسله مسايل نادرست را از زبان وی
بچاپ رسانده بود که بعد از اينکه من در آلمان بر عليه مجله مذکور اقامه دعوا کردم و از طرف محکمه مربوطه
برنده شدم شپيگل تعھد سپرد که ديگر چنين اتھامات بی سند را عليه من چاپ نخواھد کرد .وکيلم در آلمان به من
توصيه کرد که بايد از مجله به نسبت اين اتھام که معنی شخصيت کشی را ميدھد توسط محکمه تقاضای جبران
خساره کنم و چون آنھا شخصيت کشی بر وزير يک کشور مستقل نموده اند يقينا مجله بايد صدھا ھزار اويرو بنام
 Schmerzengeldتاديه نمايد .ولی من که ھدفم ثابت ساختن حقايق بود و نه بدست آوردن پول از اين کار صرف
نظر نمودم .البته اسناد تحريری تمام مراحل اين محکمه واقع درشھر اوسنابروک  Osnabrückدر نزد من موجود
بوده آنھا را شامل کتاب خاطرات خود نموده ام که انشا aدر صورت بقای عمر آنرا بچاپ خواھم رساند.
اما در مورد مساله جاسوسی اين استخبارات آلمان يعنی  Bundesnachrichtendieبود که با داخل شدن در
سيستم انترنتی وزارتم بر عليه من جاسوسی نموده و تمام ايميل ھا و ھم مکالمات تيلفونی مرا ھک ميکردند تا اينکه
دو عضو استخبارات جرمنی که تحت تآثير وجدان قرار گرفتند از موضوع به رسانه ھا خبر دادند و قضيه برمال شد.
اين کشف در بين حکومت و پارلمان آلمان بحران سختی را ايجاد کرد و ھم بوندستاگ و ھم رسانه ھا آنرا يک عمل
د پاڼو شميره :له  3تر9
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

خالف قانون اساسی خواددند .آقای شتاين ماير که در آنوقت نيز وزير خارجه بود )سال  (2006شخصا به من تيلفون
کرد از طرف حکومت آلمان از من عفو خواست .ولی آقای سپنتا که وزير خارجه افغانستان بود در موضوع رسيدگی
ننمود و سفير آلمان را احضار نکرد تا احتجاجيه حکومت افغانستان را  ،طوريکه در تعامالت ديپلوماتيک مروج
است ،به وی ميسپرد زيرا اين عمل تجاوز بر حاکميت ملی افغانستان بشمار ميرفت .شايد علت آن اين بوده باشد که
آقای سپنتا عضو حزب  SPDاست و نميخواست که روابطش با اين حزب که سر اقتدار بود برھم بخورد .يعنی منافع
ملی افغانستان را قربانی منفعت شخصی خود در حزب اس پی دی آلمان نمود .اين موضوع ھم با تمام تفصيل و
مدارک در خاطراتم درج ميباشند .بنا بر آن مطبوعات آلمان با من کدام عقده نداشت بلکه بر عکس در ھر دو
موضوع بطور جدی از من طرفداری ھم نموده و مقاالت زيادی به حمايت من و عليه اقدام دستگاه استخبارات کشور
خود نشر نمودند .اميد که قناعت شما حاصل شده باشد .با عرض حرمت !
) امين فرھنګ (Amin Farhang
جناب محترم آقای باز !
من نه آرزو دارم و نه عالقه به اين که با شما راجع به گذشتدگان و اعمال شان و اثرات مثبت و يا منفی آنھا بر
اوضاع فعلی کشور ما داخل يک مناقشه فيسبوکی شوم .ولی حاظرم که اگر در کابل تشريف داريد در داخل وطن و
اگر در خارج کشور زيست ميکنيد توسط سکايپ و يا در يک برنامه تلويزيونی که ھمه آنرا تعقيب نموده بتوانند
راجع به نقش مرحوم سردار محمد داوود خان در بقدرت رسيدن حزب ديموکراتيک خلق و اثرات آن در روند سياسی
کشور و ھمچنان راجع به سھم پدرم در ھمين مسايل يک بحث آزاد و خالی از ھر نوع عصبيت و حب و بغض
شخصی راه براه اندازم .اين مسايل که فصل ھای بسيار غامض و پيچيده تاريخ معاصر کشور ما را احتوا ميکنند
توسط فيسبوک قابل ادامه نميباشند .اميد که اين چلنج مرا جدی بگيريد و آنرا بپذيديد .در غير آن موضوع را در
ھمين جا خاتمه يافته تلقی مينمايم .تشکر و با تجديد احترامات مجدد.
) قاسم باز (Qasim Baz
جناب وزير صاحب سابق تجارت اقای محترم فرھنګ دانشمند عاليقدر.
من شخصآ شما را در ايتاليا روم مالقات نمودم ،انھم پيش از رفتن اعليحضرت به کابل.
جناب محترم .تاسف من در اين است و بود که شما به اين فھم و علميت که داريد چطور يک شخص معرض که ان
شخص اھداف شخصی خود را داشت شما را بخاطر بعضی از ادعاھای دروغين استعمال نمود ،جګر من به اين خون
شد ھر چی که ان جناب ميګفت شما ھم بدون ان که به حساسيت موضوع متوجه شويد به ګپھای ان شخص بلی بلی
ميګفتيد ،اين بلی بلی شما وزن علمی شما را در بين مردم پايين مياورد ،وقتيکه شخص از يک موضوع صد در صد
واقف نباشد بنظرم بھتر است ازھر ګونه تبصره دوری جويند.
جناب وزير صاحب ،مردم ميداند که کی به کی استاد خطاب ميکرد ،و کی به کی درس مبارزه ميداد ،ای کاش من در
افغانستان ميبودم بکمال احترام حاضر ميشدم بشما بزرګوار در يک ميز بينشينم و در پيش روی کمره تلويزيون با
ھم تبادل نظر ميکرديم .جناب وزير صاحب .من به جناب ھمايون شاه اصفی ارادت خاص دارم وی از من کرده فدايی
سر سخت مرحوم داودخان است ،چون وی در ضمن خسر بره شما نيز ميباشد لطفآ مسايل حزب ديموکراتيک خلق
که کی باعث بوجود امدن ان حزب ګرديد اول ھمرای وی تصفيه حساب نمايد باز من ھر وقت در خدمت شما بزرګوار
حاضرم.
وزير صاحب محترم ! تمام احزاب چی چپی چی راستی تمام شان مولود دوره نام نھاد به اصطالح ديموکراسی که
بزرګان شما در انوقت در ان دورھا مقامھای بسيار بلند داشتند.
دانشمند محترم .مقام و منزلت تان بحيث يک استاد معظم و محترم نزدم پا بر جا است و خواھد بود ،متاثر شدم که از
زبان شما بزرګوار و دانشمند يک سلسله کليمات را شنيدم که شايسته فھم و دانش شما بزرګوار نبود .
ھميشه خوش و خندان باشيد ،اميد وارم جسارت بنده را ببخشيد.
) عبد نوابی (Abdul Nawabi
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آقای رشتيا  ،فرھنگ به دستور سردار ولی مشوره ھای غلط به شاه دادند که کشوررا به قھقرا بردند مردم در بعضی
جايھا  ،ازگرسنگی علف ميخوردند و جگرگوشه ھای خود را در دوره دھه ديموکراسی )؟( ميفروختند.
) امين فرھنګ ( Amin Farhang
جناب آقای نوابی!
من واقعا نميخواستم که در مقابل اين تبصره ھای بی محتوای شما کدام جواب بدھم و خاموشی را بھترين جواب
برای شما ميدانستم .ولی چون شما بازھم برخالف تمام معائير انسانی و اخالقی به عوض استدالل به بزرگان خانواده
من حمله نموده ايد بنا بر آن الزم ميدانم که برای تنوير افکار عامه مطالب چندی را برای شما ارقام دارم .ولی مقدم
به آن من و بسا ھموطنان با خواندن مدعيات محيرالعقول شما فکر ميکنيم که شما شديدا ضرورت به مراجعه به يک
دا کتر روان شناس داريد تا خودرا در معرض معالجه روحی قرار دھيد و آنھم نظر به داليل زير
 - ١تصميم به تبديل نظام دولتی افغانستان از شاھی مطلقه )دوره ھای سردار محمد ھاشم خان و سردار شاه محمود
خان و سردارمحمد داوود خان( به يک نظام شاھی مشروطه و تطبيق پرنسيپ تفکيک قوای ثالثه و ايجاد نھاد ھای
ديموکراسی و جدا کردن سلطنت از حکومت )حکومات دھه ديموکراسی( يک تصميم شخصی پادشاه افغانستان بود و
نه از رشتا و فرھنگ.
 - ٢پادشاه با توظيف مرحوم دکتور محمد يوسف خان بحيث صدراعظم عير خاندانی کميته ای را برای تسويد قانون
اساسی جديد افغانستان موظف ساخت .اين کميته تنھا مشتمل بر دو برادر يعنی رشتيا و فرھنگ نبود بلکه دانشمندان
بزرگی مانند مرحومين سيد شمس الدين مجروح ،داکتر عبدالصمد حامد ،مير نجم الدين انصاری ،محمد موسی شفيق
و داکتر حميد حميد نيز در آن عضويت داشتند.
 - ٣بعد از تکميل مسوده قانون اساسی جديد از طرف اين کميته به فرمان پادشاه يک کميسيون مشورتی  30نفره
برای غور مزيد بر اين مسوده موظف گرديد که ذوات ذيل در آن شموليت داشتند.
خانم کبرا نورزائی ،خانم معصومه عصمتی وردک ،داکتر خليل احمد ابوی ،عبدالکريم احراری ،مولوی محمدشاه
ارشاد ،نور احمد اعتمادی ،داکتر محمد اصغر ،محمد قدير تره کی ،محمد ظاھر جدران ،استاد خليل  خليلی،
عبدالھادی داوی ،مولوی عبدالرب ،غالم سرور رحيمی ،داکتر عبدالقيوم رسول ،صديق  رشتين ،عبدالمجيد زابلی،
داکتر عبدلواحد سرابی ،استاد صالح الدين سلجوقی ،دکتور محمد آصف سھيل ،امير الدين شنسب ،محمد ابراھيم
عفيفی ،مير غالم محمد غبار ،لعل محمد کاکر ،مولوی غالم نبی کاموی ،احمد علی کھزاد ،عبدالرشيد لطيفی ،محمد
ھاشم مجددی ،و محمد کريم نزيھی.
اين کميسيون به رياست داکتر عبد الظاھر خان بعد از غور و مداقه عميق در متن قانون و آوردن پاره تعديالت آنرا
تصويب و برای ارائه به لويه جرگه آماده ساخت .در ھمين وقت حکومت داکتر محمد يوسف خان قبل از داير شدن
لويه جرگه متن را برای مردم عامه نشر کرد و نظر خواھی نمود که يکتعداد ھمموطنان نظريات خودرا نيز ارائه
نمودند.
 - ۴اين جرگه که مشتمل از  452تن وکال از معروف ترين نخبگان وطن تشکيل شده بود در مدت تقريبا يک ماه بر
ھر ماده قانون بحث بسيار آزاد نمود و بتاريخ  29سنبله  1343آنرا تصويب کرد و پادشاه آنرا به تاريخ  9ميزان
سال  1343ش توشيح و نافذ ساخت و بدين ترتيب افغانستان داخل دھه ديموکراسی شد و ده سال لعد در اثر کودتای
سردار محمد داوود خان بکمک حزب ديموکراتيک خلق با نظام شاھی مشروطه يکجا از بين بدره شدند و کشور ما
از ھمين تاريخ يعنی کودتای  26سرطان  1352ش داخل يک بحران سياسی شد که با کوتاھای متعدد بعدی تا امروز
ديگر روی آرامش را نديد و آينده نيز تاريک است .اين بود دست آورد سردار برای افغانستان .او که از سن 20
سالگی تا 70سالگی )با استتثای ده سال دھه ديموکرايسی( بلندترين مقامات دولتی را تا رتبه جنرالی در اردو و
مراتب قومندانی قوای مرکز ،نايب الحکومتی واليات قندھار و فراه و ننگرھار و سفارت ھا و وزارت دفاع و ده سال
صدارت خودکامه را در داخل نظام شاھی تير کرده بود چه ضرورت داشت که در مقابل ولينعمت و پسر عم خود کودتا
کند و قدرت را بزور اسلحه و يکتعداد نظاميان کمونست تصاحب نمايد و آنھم در وقتيکه که پادشاه قانونی کشور در
خارج کشور بود ؟؟؟؟؟ اين بود يک گذارش بسيار مختصر آغاز و انجام دھه ديموکراسی که از طرف تعداد زيادی از
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پژوھش گران داخلی و خارجی بنام عصر طالئی افغانستان ياد ميشود و من تفصيالت بسيار مکمل آنرا با ارائيه اسناد
و مدارک تاريخی و علمی در نوشتن يک کتاب روی دست دارم.
 - ۵در کنفرانس بون نيز از جمله جميع قوانين اساسی افغانستان ھمين قانون برای دوره ھای موقت و انتقالی و تا
تسويد قانون فعلی با حذف فصل پادشاه مجددا مورد پذيرش جامعه جھانی و مردم افغانستان قرار گرفت.
آقای نوابی محترم ! حاال من از شما سوال ميکنم که آيا اين ھمين دو برادر يعنی رشتيا و فرھنگ بودند که اين تعداد
نخبگان طراز اول کشور را فريب دادند و وطن را داخل ماجرا ساختند ويا سردار معروف به ديوانه و کودتايش ؟؟.
اگر ھنوز بھمين خيال خام خود استيد بھتر است که واقعا ھر چه زود تر به يک داکتر روانی مراجعه نمايد.
) قاسم باز (Qasim Baz
اقاي بزرگوار محترم نوابي صاحب.
يك عده محدود افراد ان دوره قالبي دھه به اصطالح ديموكراسي كه از تمام نعم مادي برخوردار بودند .انھا بايد از
ان دوره ھرج و مرج ،از ان دوره كه ،براي بار اول تھداب احزاب سياسي كشور در ان دوره پايه ګذاری شد.در اين
دوره بی مسوليت بود که احزاب چپ و راست به جلب و جذب افراد در بين مردم اردو و نظام عسكري رخنه کرد.
ووووو تمام مشكالت امروزی ما از بركت ان دوره بی مسوليت است.شعار اين دوره باصطالح ديموكراسي در ان
وقت اين بود .كه ميگفتيد.
ما زنده جھان زنده.
) قاسم باز (Qasim Baz
از برای خدا ،تفکيک قوه سه ګانه و حکومت غير خاندانی ،و تصويب قانون اساسی سال  ١٣۴٣پشنھاد شھيد معظم
محمد داودخان بود ،داودخان پيش از استعفا خود دو پشنھاد درباره حکومت و قانون اساسی به پاچا وقت تقديم کرد،
وقتيکه پادشاه افغانستان در مورد پشنھادات مرحوم داوودخان از سھل انګاری کار ګرفت ،بھمين خاطر شھيد
داوودخان در مکتوب سوم استعفی خود را به پاچا پيشکش نمود .اقای فرھنګ ! فکر ميکنم که ظاھر شاه ولينعمت
خاندان شما بود نه از سردار محمد داود،
وزير صاحب شما خود ميګويد که ظاھر شاه بخاطر قانون احزاب را توشيخ نکرد که احزاب بسيار قوی شده بود ،در
وقت صدارات محمد داودخان که ان ھم از دوران صدارت شاه محمودخان به وی حزب اقای غبار به ميراث رسيده
بود غبار ھم در دوران صدارت محمد داودخان زندانی بود .در وقت صدارت شاه محمود خان يک حزب مخفی غبار
وجود داشت  ،خلق و پرچم اخوان  ،مساوات .شعله جاويد اين ھمه احزاب در وقت اقتدار خاندان شما که چرخ
دھندګان اصلی ان دوره ديموکراسی قالبی بودند ،بود .ببرک کارمل پدر بزرګوار شما را ) ميرمحمد صديق فرھنګ (
را استاد ماترياليزم ديالکتيک خطاب مينمود ،مرحوم سردار محمد داودخان ببرک کارمل و پدر بزرګوار شما را
زندانی ساخت بود ،اين پدر بزرګوار شما بود که دروازھای ارګ سلطنتی را بروی ببرک کارمل باز نمود .اين مشوره
ھای غلط پدر و کاکا شما بود که ميخواستند بنام دوستی پاھای ان خاندان را قطع کند و بخود ميدان را شغالی بسازد،
شما مثل بزرګان تان در روم ھمانطور مشوره ھای غلط به ظاھرشاه داديد ،و ان ريش سفيد بيچاره را شرمانده عام
و خاص نموديد ،ياد تان می ايد ،که ما و شما اقای عزيز  واصفی و اقای پروفيسور قدير اميريار در البی ھوتل در
روم نشسته بوديم من بشما عرض نمودم که لطفآ ظاھر شاه را پيش از داير شدن لويه جرګه به کابل نبريد ،بګذاريد
ھر وقتيکه لويه جرګه فيصله کند باز شما و ظاھر شاه بکابل برويد ،اين شما بوديد و اقای واصفی که نظر بنده را رد
نموديد .درھمان شب که ما به روم رسيديم ھيت مجاھدين از قبيل اقای کرزی ،شھيد عبدالحق ،رحيم وردګ  ،حاجی
زمان و چند تا ديګر در انجا بودند ،شما و واصفی صاحب بما ګفتيد که ما ديشب به يک عده قوماندانان وظيفه
سپرديم انھا به وظايف شان رفتند ،وقتيکه من از شما سوال کردم که انھا کی بودند و شما اسمای انھا را ګرفتيد .
من بشما و واصفی صاحب ګفتم که در اين افراد يک دو نفر شايد نفر شما باشد ولی  ٩٨فيصد نفر شما نيست ،شما
باز ھم بطور تمسخر اميز برايم ګفتيد که برادر خودت نمی دانی ،جناب پروفيسور قدير اميريار شاھد من است.
وزير صاحب محترم! به جات خدا واقعيت ھا را بګويد ،بس است زياد دروغ شنيديم ،ظاھرشاه را يک عده دوستان
شان که اصآل مارھای استين بودند انھا وی را شرماند .زھر دادن به ميوندوال مردم ،ان وقت ميګفتند که توسط
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فاميل يعنی توسط پدر بزرګوار و کاکا شما به ميوندوال خورانده شد  .کتاب نوشتن اسان است پدر و کاکا محترم شما
نيز کتابھای نويشته که ارزش دو توت ندارد ،کتاب شما چی ارزش خواھد داشت  ،در کتاب پدر شما به تمام پشتونھا
حرامی خطاب شده .ايا اين درست است که تمام پشتونھا اوالد حرامی باشد؟ و يا است،؟ اين کتاب که شما فعآل ادعا
نوشتن انرا داريد  ،نيز مثل کتاب پدر شما خواھد بود .کوشش کنيد که اين مسايل را زياد شور ندھيد که تغفن شان
دامن ګير شما ميشود ،اميد وارم اين بحث را به ھمين جا خاتمه دھيم.
) امين فرھنګ (Amin Farhang
من راجع به ساير اراجيفی که در نيشته خود قطار نموده ايد تماس نميگيرم زيرا جوابات آنھا در حدود  18سال قبل
بصورت دندان شکن در رسانه ھای ببرون مرزی افغانستان داده شده است و حاجت به تکرار ندارد .ولی حاال فھميدم
که علت عصبانيت و عقده عميق شما کتاب " افغانستان در پنج قرن اخير " است .بر عکس ادعای شما اين کتاب
مستند تا حال بيست و پنج بار تجديد چاپ شده است که تا امروز ھيچ کتابی در کشور ما به اين تعدد چاپ نشده است.
اين کتاب شھرت بين المللی ھم پيدا نموده و بزبان فرانسوی چاپ و ترجمه انگليسی آن در جريان است .حتی بعضی
از دانشمندان و مورخين پشتون ما آنرا به پشتو ھم ترجمه و توزيع کرده اند .و ولو که زھره شما ھم بترکد اين کتاب
جای خودرا در سطح ملی و بين المللی پيدا نموده و موجب مباھات من و خانواده ما و مردم حق بين افغانستان
گرديده است .الئيطاالت شما ھيچوقتی از شھرت آن کاسته نميتواند.
در مورد حضور شما در روم من اصال آنرا به خاطر ندارم و کدام تبصره ھم نميکنم زيرا شما آنقدر اھميت نداشتيد که
جدی گرفته ميشديد .ولی سوال عمده اينست در صورتيکه پدر بزرگوار شما با خانواده تان به ھمکاری عناصر خاينی
مانند حسن شرق و جيالنی بختری و عبداال aو رسولی و غيره کمونستان خلقی و پرچمی در کودتای داوود خان به
رقص و قرص درآمده بوديد چرا در آنوقت به روم نزد اعليحضرت آمده بوديد؟ حتما برای تخريب پروسه .اين خود
سوال برانگيز است .ولی کتاب من نيز بزودی با صدھا سند در مورد کودتا ھا و عاملين آنھا و خيانت ھای شان و
بسا مسايل نا گفتنی ديگر در صورت بقالی عمر بچاپ خواھد رسيد.
با عرض حرمت.
) امين فرھنګ (Amin Farhang
محترم جناب آقای باز !
ما و شما چنان قرار گذاشته بوديم که روزی بخير در کابل با ھم می نشينيم و در يک فضای صميميت و با استتدالل
منطقی و برويت اسناد در باره اوضاع عمومی افغانستان در گذشته و حال يک تبادل نظر دوستانه ميکنيم .ولی
متاسفانه که شما به اين پيمان صادق نمانديد و بدون موجب در مناقشه بين جناب نوابی صاحب و من مداخله کرده
باز ھم مسايلی را مطرح ساختيد که اصال جايش نبود .گرچه در نوشتار اخير شما مطالب زيادی است که ميتوانم ھمه
را با رويت اسناد رد کنم ولی آنرا ميگذارم ررای يک وقت ديگر و در ينجا ميپردازم به تشريح دو ادعای محيرالعقول
شما:
شما درست ميفرمائيد که مرحوم سردار محمد داوود خان دو پيشنھاد بحضور اعليحضرت تقديم کرد که يکی تقاضای
جدا کردن سلطنت از حکومت و تطيبق اصل تفکيک قوای ثالثه دولت بود و ديگر آن تعديل قانون اساسی و داير
نمودن لويه جر.گه برای تصويب قانون جديد .من تائيد ميکنم که ھر دو پيشنھادات خوبی بودند .ولی ھدف اصلی وی
وقتی برمال شد که در قانون اساسی خانواده شاھی تعريف گرديد و آن عبارت از پادشاه موسس ) محمد نادر شاه ( و
برادران و اوالدھايشان بودند و اين مطلب در ماده  24تسجيل گرديد .در ھمين وقت بود که سردار بنای مخالفت را
گذاشت و چنان استدالل کرد که خاندان شاھی فقط پادشاه موسس و خانواده خودش ميباشد نه برادران او.و
اوالدھايشان .بعباره ديگر سردار تالش داشت تا قانون طوری تدوين شود که خودش عضو خانواده نباشد تا بعدھا
بتواند با تشکيل يک حزب سياسی دوبزه بقدرت برسد .اما در اين طرز تفکر خود سردار مرحوم دو اشتباه نموده
بود .اول اينکه او از آغاز دولت نادر خان با القاب " واالحضرت " و " سردار " جزاليتزای خانواده شاھی بود و ھم
اگر در قانون اساسی نظر خودش را داخل ميساخت بازھم نميتوانست که از عضويت خانواده خارج شود زيرا او با
دختر پادساه موسس ) محمد نادرخان ( و خواھر پادشاه آن زمان )محمد ظاھر شاه( ازدواج نموده بود و عضو
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بالعوض خاندان بشمار ميرفت .نکته قابل ذکر در اين رابطه اينست که سردار شھيد بعد از کودتای  26سرطان در
شب اولين سالگرد نظام جمھوريت يعنی بتاريخ  26سرطان 1353ش ضمن بيانه راديوئی خود به ارتباط تشريح
داليل خود برای اقدام به کودتا گفت که وی با تقديم پيشنھادات خود به پادشاه چنين نگاشته بود  " :اعلينضرتا !
خانواده سلطنتی بمرور زمان بزرگ تر و مداخالت آن در امور کشور ھم بيشتر ميشود .اگر اين وضع برای شما قابل
تحمل است برای من که عضو خاندان سلطنت ميباشم قابل قبول نيست و بايد که سلطنت از حکومت جدا شود و قس
عليه ھذا  " ....پس طوريکه ديده ميشود خود سردار به عضويت خود اعتراف نموده بود و ماده  24ھم مويد ھمين
گفتار خودش بود .پس انگيزه اصلی کودتای مرحومی بجز از قدرت طلبی توام با خودخواھی ديگر ھيچ چيزی بوده
نميتواند.
نکته دوم وقابل تبصره در نبشته شما اينست که شما يا از روی عدم معلومات و يا عمدا مينويسيد که پدرم فرھنگ
مرحوم العياذ با aقوم شريف پشتون را حرامی گفته است .ولی حقيقت طور ديگر است .افسانه بی بی متو و روابط
نامشروع اورا با يک شھزاده و تولد طفل نا مشروع و وجه تسميه " غل زائی " را به او و بعد اشتباق نام عشيره
"غلزی " را برای بار اول جناب پوھاند داکتر محمد حسن کاکر در کتاب طويل العنوان خود " افغانستان ،افغان،
آريانا ،خراسان و  " .....در حوالی سالھای 1360ش يعنی در حدود ده سال قبل از نگارش کتاب " افغانستان در پنج
قرن اخير " در شھر پشاور بکمک اوفا يا اتحاديه نويسندگان افغانستان در مھاجرت که رئيس آن مرحوم پروفسور
رسول امين بود به دو روايت بيان داسته و حتی روايت دومی خودرا درست و اصيل ھم معرفی نموده است .پدرم اين
مطلب را از ھمان اثر آقای کاکر اقتباس نموده و افزوده است که اين داستان يک افسانه بوده و منبع تاريخ شده
نميتواند در حاليکه آقای کاکر آنرا يک واقعيت تاريخی قلمداد نموده است .فرھنگ فقيد آنقدر بی فرھنگ نبود که به
يک قوم بزرگ و شريف وطن خود چنين اھانتی بکند و شما بايد اين سوال را ار شخص اول يعنی آقای کاکر بپرسيد
نه از فرھنگ مرحوم .مسايل ديگری را که مطرح فرموده ايد مانند استاد بودن فرھنگ در فلسفه ديالکتيک و تربيه
ببرک و غيره مسايل آنقدر بيش پا افتاره اند که اصال قابل تبصره نميباشند .ولی بايد متوجه باشيدکه يکتعداد مردم
اين را ھم ميگويند که قبله گاه جنت مکان شما بحيث ناظر و معتمد سردار داوود خان راپور منظم مسايل خانگی
سردار را با خالصه مذاکرات اورا در باره مسايل سياسی کشور با ديگر معتمدينش به حزب ديموکراتيک خلق
ميرساند .آيا ميخواھيد که منھم چنين اراجيف را قبول کنم و رسانه ئی بسازم .مخصوشا که مرحوم صباح الدين
کشککی در کتاب خود بنام " دھه قانون اساسی " از زبان پدر مرحوم تان روايتی را در مورد روابط اعليحصرت با
سردار مرحوم ذکر نموده است .يکبار ديگر از شما خواھشمندم که چنين مسايل و ادعاھای بی بنياد را کنار بگذاريد
و به وعوه مالقات خود با من بينديشی .با عرض احترام.
) عبد نوابی (Abdul Nawabi
محترم فزھيگ صاحب ! گنجانيدن ماده  24در قانون اساسی يک خيانت بزرگ بود  .در دوره دھه ديموکراسی با
تبديل  5صدراعظم  ،که آنھا نتوانستند يا زمينه آن مساعذ نبود کدام کاری ارزشمندی صورت نگرفت .اگردوران 10
ساله صدارت دودخان نميبود افغانشتان به قرن  19ميبود تمام آبادی ھای کشور و زير بناھا  ،در وقت صدارت
موصوف ساخته شده است و کار ھای زيادی در دوره  5ساله جمھوريت صورت گرفت که تلويزيون ھا داخل کشور
آنرا دوره طاليی کشور دانست که واقيعت است . .کسی درصفحه فيسبوک خود نوشته بود  .در وقت کودتای 26
سرطان ../.شاه و ھيات شاه به ايتاليا به عياشی.......صدراعظم با ھمسراز ھيات شاه به قرغه به عياشی  .....ملت
به فقر و و مشکالت اقتصادی ....چند بيکاره  ،چاپلوس ھمی گويند زنده باد دھه ديموکراسی.
) عبد نوابی (Abdul Nawabi
محترم آفای صديق فرھنگ بايد قھرمان ملی افغانستان شناخته شود نه امان اله خان  ..آفای فرھنک چندين سال ھمه
روزه به کارمل مشوره ميدادکه تجاوز شوروی خاتمه پيدا کند با الخره گورباچوف گپ  ،فرھنگ شنيد و افغانستان
آزاد شد و ھمه آز کوشش ھای فرھنگ مشاور کمونيست ھا بود.

د پاڼو شميره :له  8تر9
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

) امين فرھنګ (Amin Farhang
محترم آقای نوابی.
مرحوم فرھنگ نه قھرمان ملی بود ونه چنين ادعائی داشت و نه ما بازماندگانش اين حق را برايش قايل استيم .شما
که اين لقب را لطف ميفرمائيد ممنون تان اما حاتم طائی بخشی نکنيد.
ولی در اين شکی نيست که به تائيد جمھور وطندارانی که با او ھمکار بودند و يا اورا و آثارش را از جوانی تا
فوتش خوانده اند او در پھلوی ساير رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم يکی از مبارزين
طراز اول کشور بشمار ميرود و در ھمين راه سه بار به زندان رفته است و از حق تعليم محروم ساخته شده است و
من افتخار ميکنم که فرزند چنين پدری استم که بر عالوه ھموطنان )به استثنای يکتعداد کوچک متعصبين( افغانستان
شناسان خارجی نيز نظريات نيک اورا در آثار خود منعکس ساخته اند .لطفا به نوشته ھای بزرگوارانی مانند جناب
استاد عبدالرشيد بينش ،مرحومين استاد محمد ابراھيم عفيفی ،مرحوم استاد داکترعلی رضوی غزنوی و  ...و ....
رجوع کنيد و طرز تفکر منجمد خود را از اسارت تعصب نجات دھيد .شما که مرحوم فرھنگ را ناجوانمردانه
کمونست و استاد ببرک کارمل ميخوانيد اگر به اصطالح مرد استيد حتی يک نوشته اورا معرفی داريد که از آن بجز
از طرز تفکر مشروطيت و آزادی ھای اساسی انسانی و تائيد حقوق بشر و مساوات و غيره ارزش ھای ديموکراسی
کدام بويی از کمونيزم از آن بمشام برسد .اگر اين نوشته ھا را نداريد بيائيد به کابل تا من ھمه را در اختيارتان قرار
دھم.
راستی از داکتر روانی وقت گرفته ايد؟
) عبد نوابی (Abdul Nawabi
محترم فرھنگ صاحب ! چرا تھمت سرمن ميزنيد  .درکجا نوشته ام که آقای صديق فرھنگ کمونيست بوده  ،و به
کجا نوشته کرده ام پدر تان استاد  ،کارمل بوده ..در اينجا که  5سطر نوشته کردم تھمت بسته ميکنيد در باره ذاود
خان وديگران که منافع شخصی تان را از دست داده بوديد .بايد ھرچه که دل تنگ تان شود بايد نوشته کنيد.صحت
مندی تان ميخواھم.
باقی در بخش دوم
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