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 ۴۰/۴۰/۷۴۰۲                                                                                  دیخان آقا سع
 

  مجدداً نشر شداز روی صفحه مفقود شد ه بود اینک  بر اثر اشتباه تخنیکی مضموناین تاسفانه م
     ۰۵/۰۰/۷۰۰۲ 

 افغان جرمن آنالین

 
 قابل توجه محترم دوکتور صاحب سید عبد هللا کاظم

 بنام ,, داوود خان و مسئله پشتونستان ،، به ارتباط به قسمت از مقاله شان

  :بخاطر آگاهی مجدد از موضوع فشرده از بحث دوکتور صاحب را نقل قول نموده ام و چنین بعرض می رسد

ثور  12)) رئیس دولت و صدراعظم محمد داؤد در بیانیه خود که قبل از برافراشتن بیرق رسمی جمهور افغانستان بتاریخ شنبه 
اکنون قریب ده «جم غفیری در مدخل ارگ ریاست جمهوری ایراد کرد، به یک نکته مهم اشاره نمود و گفت: درحضور  2131

   ماه از عمرنظا م جمهورت ... 
جناح چپ افراطی بخصوص وابستگان خلقی و پرچمی شامل در کودتا در اول    ه ))قیامهای نظامی و از نظرگذشتانده شد

ی نظام وانمود میکردند و تالش داشتند تا با فعال نگهداشتن نقش خود در"شورای انقالبی" کلید نامحسوس بود و آنها خود را حام
سازند. وقتی  اداره امور را در دست داشته باشند و رئیس دولت را در پنجه خود محصور به حیث رئیس دولت و صدراعظم 

 2131اسد  21ار گرفت و چند روز بعد بتاریخ محمد داؤد در همان روز دوم یا سوم کودتا رسما در راس امور کشور قر
اعضای کابینه جمهوری را به شمول پنج نفر وابستگان خلق و پرچم اعالم کرد، در حقیقت با اینکار نقش نظامیان کودتائی شامل 

"کشتی نرم" در شورای به اصطالح انقالبی را در حاشیه برد و این اولین زنگ خطر را به صدا درآورد. از آن به بعد یک نوع 
بطور نامحسوس بین محمد داؤد و جناح چپ موتلف کودتای او ایجاد شد که در اوایل بعضا موجب خودسری ها در امور گردید، 
از جمله شهادت میوندوال یکی ازهمچو وقایع است که بوسیلٔه همین ها صورت گرفت و محمد داؤد را در مقابل یک عمل آنجام 

        شده قرار دادند ... 
از آن به بعد یک نوع "کشتی نرم" بطور نامحسوس بین محمد داؤد و جناح چپ موتلف کودتای او ایجاد شد که در اوایل بعضا   

 موجب خودسری ها در امور گردید ... (( .
 فوقآ فشرده مطلب اشاره شده توسط دوکتور صاحب را بخاطر طوالت کالم مثال آوردم وباید جناب شان با همه مدارک دست

از طرف کی و کی ها ؟ تا جاییکه بنده اطالع داشتم  داشته بصورت واضح همه را در جریان می گذاشتند که کدام خود سریها ؟ 
سرطان از صمیم قلب منحیث دوستان وفادار برئیس جمهور همکاری داشته و در دولت  12و دارم همه اعضای کودتای 

و چه مخفی در برابر اوامر آن مرحوم نمی کردند و نمی توانستند ؟ هر  جمهوری هیچ احدی خود سری و بی فرمانی چه علنی
نفر از اعضای کودتا دیگر خود را زیر نظر داشتند صرف در موضوعات خاص آن هم تحقیقات از متهمین کودتا کار اداراتی 

چرا دولت  شده اید بوده باشد ؟  بود که صالحیت داشتند و در آن ادارات هیچ احدی قدرت مداخله را نداشت ، چنانکه شما متذکر
در خود سری ها منحیث تماشا چی منتظر ماند و نظاره گر بود ؟ آیا صالحیت اجرایی نداشت ویا کدام مشکل دیگری وجود داشت 

 که بنده از آن اطالع ندارم ؟ .
  
  

یان بودم و هستم در دولت جمهوری بنام هم چنان در مقاله خود دوکتور صاحب از شورای انقالبی نام برده اند ؟ تا جاییکه در جر
شورای انقالبی کدام تشکیلی وجود نداشت هرگاه شما متیقن باشید لطفآ اسم اعضای شورای انقالبی را به بنده لطف فرموده 

چه جناب محترم شما با داشتن ارتباط با محترم غوث  بنویسید تا در آینده در بعضی موارد که ضرورت شود دچار مشکل نشوم 
الدین فائق وزیر صاحب اسبق فوائد عامه ، که ایشان یکی از وزرای با اقتدار دوره جمهوریت و قهرمان شما در بوجود آمدن 
جمهوریت در کشور بودند ومی باشند چنانچه در مقاله قبل خود عنوان بنده در مورد ایشان و خدمات ایشان اشاراتی داشتید 

داشته  ر آن دولت بدوش داشتند شاید هم در بعضی قسمت ها شما با ایشان همکاری فعالیت های بس عمده را د ومرحوم شان 
 بودید .

بنآ معلومات شما دست اول و دارای ارزش کافی می باشد که بنده بآن وقوف ندارم و نیاز دارم تا مطلع شوم که حرف از چه قرار 
 . بود ؟ 

 واب بفرمایید . لطفآ بعرائض ذیل بنده نیز عطف توجه فرموده ج هم چنان 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/said_khan_to_dr_kazem.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/said_khan_to_dr_kazem.pdf


  

 

 

 2تر 2 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

 

سرطان سهم داشته ویا اطالع داشته بوده  12تا به امروز هیچ منبع رسمی و معتبر شوروی ادعای این را که در کودتای   - 2
 باشند را منتشر نکرده اند .

ک بیانیه و رهبران حزب دیموکراتیک خلق : نور محمد ترکی ، حفیظ هللا امین ، ببرک کارمل و دوکتور نجیب هللا در هیچ ی -1
ادعا نکرده اند در حالیکه در اظهار نظر خود  2131سرطان سال  12در هیچ یک از صحبت های خود از اشتراک در کودتای 

از هیچ کس چه در دوره جمهوریت و چه هم در دوره اقتدار خود نداشتند و هیچ یک از بزرگان آن حزب در   کدام ترس و خوف
 اند .کتاب های منتشره خود مدعی نشده 

به اصطالح ، کمونست های افغانستان که بنام خلق ، پرچم ، شعله جاوید ، ستم ملی : نظر به شرافت و شهامتیکه داشتند هیچ  – 1
سهیم بودیم زیرا می دانستند که بکار نا کرده خود را سهیم ساختن بی  2131سرطان  12گاه مدعی نشده اند که ما در کودتای 

 آبروییست .
 31سرطان  12نفر بودیم هیچ یک ، مدعی نشده اند که قبل از   201سرطان سهیم بودیم  12قای ما که در کودتای ما و رف – 4

 شامل در جریان های سیاسی چپ ویا راست بوده باشیم .
پس سوال است که شما محترم دوکتور صاحب کاظم از کدام مرجع این چنین معلومات را بدست آورده اید که بصراحت از 

متذکر می شوید ؟ در حالیکه خود آن احزاب وابستگی خود  2131سرطان  12اک اعضای حزب خلق و پرچم در کودتای اشتر
سرطان را رد می نمایند ؟ شما از کدام منبع اطالع حاصل نموده اید ؟ یا منابع شوروی وقت بشما گفته باشند ویا  12با کودتاچیان 

افترا نموده باشید ؟ اما عقل سلیم باور نمی نماید که اتحاد  31سرطان  12ودتاییان خدای نا خواسته شما بخاطر ضدیت خود با ک
جماهیر شوروی در چنین یک موضوع مهم شما را که یک شخص فاقد اشتراک در کودتا بوده باشید را مطلع ساخته باشند ؟ قبل 

 از قبل از معلوماتیکه در مورد می فرمایید ممنون و متشکرم
                                                                                                                                                    

بااحترام                
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