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به  یکمونستسردمدار حکومت  نیهللا اخر بیداکتر نج یشنهادهایپ

 شاه افغانستان ! نیمحمد ظاهر شاه اخر حضرتیاعل
  

 یتیوال یشوراها یعموم سیئباز که در انوقت ر میع(  بود که برادرم داکتر کر) 200۴ سال
 یامد، در انوقت من با مرحوم سلطان محمود غاز اینیرجیبه و دنمیرض دغ کایافغانستان بود به امر

 هسدو  زیجناب شهزاده احمدشاه جان ن میدیدیدوبار باهم م یکیهفته  ،مکردیم ګیزند سیکمپل کیدر 
از امدن برادرم با خبر شده  یاز روزها سلطان محمود غاز یکی . کردیم ګیاز ما دورتر زند ریتعم

وقت  یچ ستیمشکل ن چیه فتمګ شیمن برا نمیداکتر صاحب را بب خواهمیکه م فتګ میبود برا
،  میکنینوش جان م کجایشوربا باهم  کیهر وقت که وقت داشته باشد در خانه  ندیرا بب یو دیخواهیم
را خورده   زیدارم هر چ فیکه من تکل یکه قاسم جان خودت خبر دار فتګ میکرد برا یتشکر یو
.  میکنیصحبت م مینوشیباهم م یچا کی دییایبخانه ب ریګروز شنبه ساعت چار بجه د رګتوانم ا ینم
 نریانج یهمرا فونیبرادرم در تل یاز مالقات برادرم به جناب سلطان محمود غاز شیروز پ کی

 او روز مالقات که ب دنیموضوع د یاست و زیکه دوست برادرم ن  اریجناب احسان هللا ما احبص
 نمیبیرا م یکه من روز شنبه و فتګصاحب   اریما یبرا فونیکرده بود در تل نیصاحب تع یغاز

 یغاز دنیبه د کجایبهتر خواهد بود باهم  دینیب یرا م یو شهیدوهفته هم یکیهر  نیشما هم در ب
به  میذاشتګبا هم قرار  انیما ست،یصاحب از شما پنهان ن یغاز یزیچ چیچرا که ه  م،یبرو بصاح

 میشویم کجایباهم  کندیم ګیصاحب زند یکه غاز ګبلدن یدر الب قهیدق  ۳:۴۵ یعنی  نهیساعت مع
 و میخوردمی باهم   یچا  میصاحب نشست یغاز یهمرا میرفت وبځ .نمیببیصاحب را م یغاز

 . میکردیصحب م
سلطان  یصاحب از جناب اقا اریو صحبت با حضور داشت ما یدر ضمن خوردن چا  ادرمبر

را از دست  ییطال یچانس ها اریصاحب شما بس یکه جناب غاز فت،ګپرسان کرد و  یمحمود غاز
دعوت کرد که به  حضرتیاز حضور اع بیصاحب عالوه نمود  که داکتر نج یبه غاز ی. ودیداد

 ی. ؟ جواب غازدیکار را نکرد نیچرا شما در انوقت ا کنمیم میرا بشما تسل رتمن قد دییایافغانستان ب
مصالحه را اعالن نمود  رامګپرو کهیهللا در اول وقت بیداکتر نج»   بود که نیصاحب  به برادرم ا

که در انروز صحتش خوب نبود ان  تئیان ه دنی( فرستاد. شاه از د ایتالیما ) ارا به  تیه کی یو
از ظاهر  بیدر انوقت نج .دیاز منزل خود د رونیب یرا جنرال عبدالول تئی، ان ه دید نهرا  تئیه

پدر  یمل یشورا  سیئر است به شاه سابق نقش رض( حا بی) داکتر نج یعنی یشاه خواسته بود که و
کند. سردار جنرال  ګیدر کابل درهر جا که خواسته باشد زند  تواندیوطن را بدهد.  ظاهر شاه  م

عالوه نمود، بعد  یهللا را رد نموده . در ضمن و بیپشنهاد داکتر نج نیبا مشوره به شاه  ا یولعبدال
داکتر شمس به روم روان   یبه سرپرست تیه کی بیباز داکتر نج یوقت طوالن کیشدن  یاز سپر
 شیبرا اما نصف قدرت ر دییایبل بهللا  به پادشاه پشنهاد نموده بود که به کا بیبار داکترنج نیکرد ا

) سلطان محمود   انیظاهر شاه با مشوره به ما  فت،ګصاحب عالوه نمود  یجناب غاز م،یدهیم
در  خواستیم بیکه داکتر نج یبخاطر میرد نمود زیپشنهاد را ن نی( ای( و )جنرال عبدالول یغاز

برداشتن  یصف حکومت معنسازد. ن لیما مردم را دخ ینموده پا یو حزب و یکه و تیتمام جنا
 خلق داشت.   کیموکراتیحزب د تایجنا تیمسول صفن
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 نیهللا چند بیداکتر نج  یریو اخ یسوم تیاعزام ه : فتګ هدر ضمن صحبت خود عالوه نمود یو
ها پا شاه سابق  ګرنین نیبه ا  خواستیم یبود که به روم  فرستاد.  و یماه قبل از سقوط حکومت و

 یو یحکومت کمونست هیافغان که عل نیدر مقابل مجاهد یظاهرشاه را بکابل بکشاند و ازنام و
ما »  خود تذکار نموده  بود که،  یریو اخ یدر پشنهاد سوم بی.داکتر نج دیسو استفاده نما دندګیجنیم

خلق را  کیموکراتیب دحز یرهبر  یول  میکنیم ضیشما تفو یرا برا یو حکومت یتمام قدرت دولت
 چیه باشدیخلق بدوش حکومت م کیموکراتیحزب د یتمام اعضا  تی. و مصنونمیبر یم شیما پ
و هر  یعدل بیسابق را تحت تعق رتبهیعال نیحزب وطن و مامور یحق ندارد اعضا یدولت جعمر

 ونهګنیکه در ا دیکه حال شما خود فکر کن فتګبه برادرم  یسلطان محمود غاز.دینام مجازات نما
 میتسل بیرا از نج یو قدرت دولت میرفتیهللا بکابل م بیعامت داکتر نجزالزم بود  ما تحت  طیشرا

عالوه نمود که در  ی. وشدیم یفرق ما و انها چ میکردیکار را م نیما در انوقت ا رګم،ایشد یم
نه روسها مارا تحمل کرده  خواستیم یا یا یبودند، نه س یضرا نیکار ما نه مجاهد نیانوقت به ا

ظاهرشاه را خدشه دار سازد،  تیمحبوب خواستیکار خود م نیبه ا بیافزود که نج یو .توانستیم
در قدرت باشد .  خواهدیم ریګها چند روز د ګرنیو ن هایمکار نیبه ا بیکه نج میدیفهم یما م یلو

 کیملت شر یهمراموضوعات  را  نیکه شما چرا در ان وقت ا فتګصاحب  یبرادرم به غاز
فرمود،  که دران وقت بما مشکل بود  یدر کجا است ، و یاصل پګکه  دانستندیتا مردم م دینساخت

و ملل متحد  وانیس ننیکابل ، ب یحکومت کمونست نیقدرت ب ضیپروسه تفو وګفتګکطرف یچرا از 
 یاظهارات ما در انوقت به نقص پروسه انتقال قدرت از حکومت کمونست ونهګبود هر  انیدر  جر

! بهر  دیافت یشده بودند در تضاد م نیقدرت تع ضیواز طرف ملل متحد بخاطر تف کهیدکابل به افرا
 صورت.

صاحب   اریاحسان هللا ما نریوقت بخاطر روشن ساختن اذهان مردم چرا جناب انج نیدانم در ا ینم
 . سدینو یرا نم یزیکند و چ یمورد اظهار نظر نم نیدر ا یشاه اصف ونیترم جناب همامح یو اقا
 .میایسر اصل موضوع م خوب

 کیموکراتیفرد در حزب د نیو دغل باز تر نی، مکار تر نیادمکشتر ن،ی، مرموز تر نیتر نیخا
قدرت از راه مسالمت  ضی؟ و تفو یبود که بنام مصالحه مل بیداکتر نج نیبود، ا بیخلق داکتر نج

 روداز و شیدو روز پ یکیهللا بود که  بیداکتر نج نیساخت. ا میصلح ملل متحد را عق رامګپرو زیام
به  یشده بود و نیحکومت تع ضیحکومت موقت بکابل که از طرف ملل متحد بخاطر تفو یاعضا

حکومت  یاعضااز ورود  شیپ یو رګبرد. ا نی/ ان پروسه صلح را از ب یب ،یدستور / ک، ج
ان  زګ. هررفتیپذ یانجام م زیو مسالمت ام یبطور عال زیهر چ کردیموقت از کشور فرار نم

حزب نام نهاد  یبدوش اعضا ذاشتهګچهل هفت سال   ی.  تمام بدبختدیانجام ینم یمپروسه به ناکا
 روز حساب و کتاب. وسالم. دنیفرا رس دیخلق است و خواهد بود.  به ام کیموکراتید
 
 هړ/ چا په دوکو وخو هړو خو بیپه فر چا
 .هړوخو یهغو ای/  دون یزنینه پ ایح یچ
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