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 نظر اندازی در البالی واقعیت های تاریخی

  
 مطالبی از کتاب خاطرات دگرجنرال عبدالرزاق خان

 
 پیشگفتار:

در مقالۀ قبلی تحت عنوان "داؤد خان و اردو" هم مطالبی را در پیشگفتار گنجانیدم و این بار میخواهم به یکی دو 
مطلب دیگر اشاره کنم، ازجمله یکی اینکه چرا به بررسی دو اثرمهم دو جنرال افغان در مورد رویدادهای مهم تاریخ 

برخدمات برازندۀ محمد داؤد خان در انکشاف و اعتالی معاصرکشور پرداختم؟ دلیلش یکی این بود که ازیکطرف 
اردوی افغانستان بطور کل روشنی اندازم و دیگر اینکه دوشخصیت را انتخاب کردم که یکی در زمان جمهوری 
محمد داؤد خان جنرال برحال و رئیس تشکیالت اردو بود و دیگرش با دوستی و همکاری های دیرینه با او، متأسفانه 

هام وارده مبنی بر اشتراک در یک کودتا علیه رژیم  به حبس عمری محکوم گردید و مدتی را در زندان در اثر ات
 گذرایند. 

 
آنچه از محتوای نوشته ها و بیانات این دو شخصیت با عبارات مختلف آشکار میشود، هردو در بسا موارد هم نظر اند 

حسن شرق و رفقای پرچمی او برآمده بود و در گردانندگی  و هردو دست نامرئی روسها را که بیشتر از آستین داکتر
بسا وقایع نقش داشت، مورد تائید قرار میدهند و هردو بر یک تعداد همکاران محمد داؤد خان مشکوک اند که آنها به 

آگاه بوده  نحوی مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تأثیر جناح خلق و پرچم بوده و محمد داؤد خان یا از این ارتباطات قبالا 
و یا بعداا آگاه شده، ولی بهرحال میخواسته نخست به کمک آنها کودتا را به ثمر رساند و بعد قدم بقدم آنها را از حلقه 

و محروم ساختن داؤد خان از  1343قانون اساسی  24بیرون و درحاشیه قرار دهد.عالوتاا هردو هم نظر اند که ماده 

اقدامات بعدی او بوده و هردو به این نظر اند که داؤد خان در ده سال بیکاری در فعالیت آزاد سیاسی، انگیزۀ عمده 
راه رسیدن به هدف خود یعنی تغییر نظام  بطور غیرمستقیم فعالیت میکرده است و نیز هردو هم نظر اند که در دهه 

ی را در برابر محمد داؤد خان قانون اساسی پادشاه افغانستان قاطعانه در امور دولت دست می زد و نیز سردارعبدالول
تقویه میکرد. هردو بر توشیح نکردن قانون احزاب ازطرف پادشاه انگشت انتقاد می گذارند و معتقد که همین خال 
موجب شد تا احزاب مختلف مثل سمارق از زمین سبز کنند وعلیه رژیم موقف گیرند که در اثر آن نظم عمومی با راه 

رهم بخورد. هر دو داخل شدن عناصر وابسته به جناح چپ )خلق و پرچم( را در اندازی  هر روزه مظاهرات ب
مقامات حساس نظامی و ملکی حتی به سویه وزرا و تخریب رژیم شاهی از درون یکی از عوامل مهم بی ثباتی در 

 یعی است.دهه قانون اساسی می شمارند. البته بعضی تفاوتهای کوچک در ابراز نظر هردو نیز دیده میشود که طب
 

مسلم است که وقتی ابراز نظر دو شخصیت وارد در قضایای تاریخ معاصر کشورکه بصورت جداگانه به قید تحریر 
در آمده اند، ولو در کتگوری اسناد تاریخی معتبر "درجه دوم" قرار میگیرند، اما بادرنظرداشت مقاصد اشخاص و 

؛ به عبارت دیگر ابراز نظر های منفی شخصیکه از رویداد صدمه منابع تهیه کننده آن میتوان به آن اعتباربیشتر داد
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دیده است، از ارزش استنادی کمتر برخوردار میگردد به مقایسه کسانیکه از رویداد صدمه دیده و اما از ابراز 
نظرمنفی بروی عقده خودداری کرده و میکوشد نظرش آفاقی باشد. البته ما کسانی هم داریم که خاطرات و چشم 

دهای خود را یا به منظوربرخ کشیدن حق و ناحق خدمات خود می نویسند و یا به نحوی میخواهند در قصور و دی
کوتاهی های وظیفوی، خود را برأت دهند. بهرحال این وظیفۀ بسیار مهم یک محقق تاریخ است تا با درنظرداشت 

کند و هرگاه یک نظر از دوسه منبع مختلف  موقف خاطره نویسان، به ارزیابی نظریات شان پرداخته و به آن استناد
 تائید میشود، خودبخود به اعتبار آن به حیث سند تاریخی می افزاید.

 
در این پیشگفتار میخواهم به یک موضوع ضمنی اشاره کنم که بعضی از محترمان تأکید برآن دارند که چون اوضاع 

تاریخی در این موقع صرف نظر شود و بررسی ها و جاری کشور بسیار وخیم است، بهتر خواهد بود  از بحث های 
نوشته ها بیشتر به مشکالت موجود متمرکز گردد. دراین مورد اینجانب از سالهاست که رسالت خود را انجام داده ام، 
ولی در این خزان زندگی میخواهم به بررسی و روشنگری واقعات تاریخ معاصر بپردازم و نمیخواهم تجارب و 

ود را در این مسائل با خود زیر خاک ببرم. جای شکر است که اکنون جوانان با دانش و فضیلت ما در اندیشه های خ
داخل و خارج کشور به بررسی های بسیار مفید و با ارزش روی مسائل جاری بسیاربهتر از من می پردازند. با تقدیم 

 این عرایض بر میگردم به اصل موضوع که درج عنوان این مقاله است:
 
 گاه مختصر به معرفی مؤلف کتاب "افغانستان در جریان زندگی من":ن

 23دگرجنرال عبدالرزاق خان )پسر کفتان احمد علی خان و نوۀ جرنیل میرعطا خان، متولد در چهاردهی کابل در

(، سابق قوماندان عمومی قوای هوائی و مدافع هوائی افغانستان، دوست و 1912اپریل  12ش ـ مطابق 1291حمل 

دهه عمر خود را  4مکار دیرینۀ محمد داؤد خان یکی از شخصیت های سرشناس اردوی افغانستان که تقریباا ه

صادقانه در راه خدمت به وطن بخصوص در اعتال و انکشاف قوای هوائی کشور گذرانید ، یکی از نیک نام ترین 
داؤد خان به اتهام اشتراک  شخصیت های امورنظامی کشور محسوب میشود. او در آغاز دورۀ جمهوری محمد

درکودتای مسمی به "میوندوال" باز داشت گردید و برطبق فیصلۀ محکمه به حبس طویل محکوم شد و پس از تقریباا 

پس از تهاجم قوای شوروی  1980هفت سال در جمع همه زندانی ها زیر نام گویا "عفو عمومی" در اوائل فبروری 

 د گردید. به افغانستان از زندان پلچرخی آزا
 

او در سالهای اخیر زندگی، هنگامیکه درشهر "فیر فکس" )ایاالت ویرجینیا ـ اضالع متحده امریکا( به حیث مهاجر 
بسر می برد ونظر به ضعف جسمانی توانائی نوشتن را نداشت، به توصیۀ دوستان به ضبط خاطرات خود در چند 

سالگی درآن شهر(  گفته های مرحومی به  87به عمر  2001سپتمبر  16کاست آدیوئی پرداخت که بعد از وفاتش )

قید قلم آمد و درج کتاب خاطراتش شد. این کتاب تحت عنوان "افغانستان در جریان زندگی من"  به همکاری آقای 

 1384صفحه در سال  181فیض هللا فایض و با ایزاد یک تقریظ از جانب پوهاند محمد موسی معروفی )دامادش( در 

 مطبعه صناعتی شوخک" در کابل به چاپ رسید. بوسیلۀ "
 

تاریخ ملت ها تاریخ اجرأت بزرگ است؛ »مؤلف دربارۀ رسالت نوشتن خاطرات در مقدمۀ کتاب چنین می گوید: 
دانستن تاریخ یک مملکت وقتی بخوبی درک شده میتواند که هرکس، چه به سویه بزرگ باشد و یا کوچک، ولی در 

برداشتهای عینی خود را در چوکات وقایع عمومی کشور با مردم خود شریک سازد، تا نسل های آن سهم داشته باشد، 
البته من فقط یک صاحب منصبی بودم »او می افزاید: «  آینده یک ذخیرۀ خوب برای دانستن تاریخ خود داشته باشند.

ین سرنوشت سیاسی و اقتصادی که ساحۀ مسئولیت من محدود به قوای هوائی و مدافع هوائی بود. سهم من در تعی
کشور کامالا ناچیز و به ساحۀ نظامی محدود بود. ولی این محدودیت صالحیت، اندازۀ مسئولیت مرا در مقابل مردم 
افغانستان به هیچ صورت تقلیل نمیدهد. روی همین احساس مسئولیت است که میخواهم ازطریق نوشتن این خاطرات 

را طوریکه من مشاهده و احساس کرده ام، در اختیار شما عزیزان بگذارم. متأسفانه با شما راز و نیاز کنم و حقایق 
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این خاطرات در عالم مهاجرت و زمان و شرایطی در رشتۀ تحریر در می آید که هیچ گونه اسناد تحریری نزدم 
 «موجود نیست.

 
 شناخت نویسندۀ مقاله با مؤلف کتاب:

هنگامی مالقات کردم که یک مشکل  1343دالرزاق خان را در سال اینجانب برای بار اول جناب دگرجنرال عب

کوچک بین دهقانهای ما و ایشان در زمین های همجوارما در "شکردره " روی حقابه پیدا شده بود و پدر مرحومم از 
با  من تقاضا کرد تا موضوع را با دگر جنرال صاحب در میان بگذارم. روز بعد حوالی عصر به منزل ایشان رفتم و

نوشتن یک کاغذ و معرفی خود، خواهش مالقات کردم. با لطف فراوان مرا پذیرفتند و فرمودند که به ناظر خود 
هدایت میدهند. ازآن به بعد ایشان را دیگر ندیدم و اما هنگامیکه با جمعی از استادان پوهنتون پس از کودتای ثور)در 

یکی از روزهای اواسط ماه عقرب شنیده شد که یک عده ( در محبس پلچرخی زندانی بودم، 1357اواخر سرطان 

زندانی های مربوط به کودتای مسما به "میوندوال شهید" را از زندان دیگر به عمارت ما )زندان نمبر یک( انتقال داده 
 اند.

  
ای صبح وقت برای گرفتن وضو به صحن حویلی عقبی عمارت برآمدم، جائیکه یگانه محل هوای آزاد برهنگامیکه 

زندانی ها بود، چشمم به تعدادی جدید الورود افتاد که در یک خط  کمی دور از دیگران در حال قدم زدن بودند و در 
بین ما و آنها چند پولیس مؤظف مانع تماس با آنها می شدند. دراین میان چشمم به مرد مؤقر و مسن تر از دیگران 

شانه هایش بود؛ خوب متوجه شدم  و دریافتم که این مرد همان افتاد که با متانت قدم میزد و پوستین دراز روی 
دگرجنرال عبدالرزاق خان قوماندان هوائی است که سالها قبل او را در منزلش مالقات کرده بودم. از دور به همۀ آنها 

شدت از سری برسم احترام شور دادم  ومیخواستم دنبال کار خود بروم که ناگهان دیدم شخصی از صف نوواردان به 
مانع پولیس ها عبور کرد و بیکی از محبوسین بنای حمله گذاشت و با صدای بلند به دو و دشنام پرداخت و داد میزد 
که تو خاین را که اکنون هردو در زندان هستیم، به جزای اعمالت میرسانم. این شخص همان حاجی فقیرمحمد وکیل 

وندوال" به حبس دوام محکوم شده بود وطرف مقابلش صاحب منصب جالل آباد بود که به اتهام اشتراک درکودتای "می
پولیس محمد صدیق واحدی وردک یکی از مستنطقین حاجی فقیر بود که حین تحقیق او را زجر داده بود، ولی پولیس 
های حاضر صحن حویلی همه دویدند و مانع برخورد فزیکی او شدند. بهرحال روز های بعد این مشکل رفع شد و 

دو هفته بعد این گروپ را در منزل دوم غربی  که ما را نیز قبل از آمدن آنها از منزل اول شرقی به آنجا انتقال یکی 
داده بودند، جا دادند و به این ترتیب با آنها در یک دهلیز قرار گرفتیم. در مدت زندان که ماه ها طول کشید، به تدریج 

 ریچۀ صحبت ها از هر طرف آغاز گردید. تماس ها زیاد شد و با مالحظۀ شناخت قبلی، د
  

دیداربعدی من با دگرجنرال صاحب دو سه بار پس از رهائی از زندان در مهاجرت در شهرمسکونی شان "فیرفکس" 
صورت گرفت و ضمن صحبت از خاطره های گذشته، برایم مژده دادند که ضبط خاطرات خود را به روی کاست 

( یعنی چهار سال بعد از وفات 2005) 1384آورده شود. کتاب خاطرات شان در آغاز کرده اند تا بعداا به قلم 

مرحومی در کابل به چاپ رسید و یک نسخۀ آن  از طرف دوست عزیزم آقای عبدهللا رزاق پسر مرحومی برایم اهدا 
ه ایشان را با گردید که اینک از ورای آن مطالب مهم  و تاریخی، بخصوص در رابطه با همکاریهای دوستانه و دیرین

شهید محمد داؤد خان و نیز عاقبت آن دوستی وهمکاریها را که چگونه دفعتاا بوسیلۀ دستهای نامرئی به فضای بی 
اعتمادی تبدیل شد وجای خود را به تغییر حالت داد، دراین نوشته بطورپیهم در چند قسمت خدمت عالقمندان تاریخ 

 معاصر کشور تقدیم میدارم:
 

 محتویات کتاب:
کتاب خاطرات دگرجنرال عبدالرزاق خان تحت عنوان "افغانستان در جریان زندگی من"  درپنج فصل که هر فصل 
یک دوره خاص زندگی او را احتوا میکند، تقسیم شده است: فصل اول  از مکتب تا ختم دوره تحصیالت، مشتمل بر 
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شمول در قوای هوائی کشور شد و برای معرفی مختصر خانوادگی، رفتن به مکتب و اینکه چگونه عالقمند به 
تحصیل "پیلوتی" در زمان سلطنت اعلیحضرت شاه امان هللا غازی با یک گروپ به ایتالیا اعزام گردید و همچنان 

ماهه امیر حبیب هللا کلکانی بود، همه در مجموع  9گزارشات زمان تحصیل و برگشت بوطن که مصادف با دوره 

د که شمۀ از تاریخ و سرگذشت را با آب و تاب خاص بیان میکند. فصل دوم دورۀ موضوعات دلچسپ را در بر دار
طوالنی تقریباا چهار دهه خدمت او را از تولی مشری تا دگرجنرالی احتوا میکند که بیشترین قسمت کتاب را تشکیل 

از داشت و قسمتی از ثور که بیشتر به دوره ب 7سرطان  تا کودتای  26میدهد. در فصل سوم شرحی دارد از کودتای 

ثور و یک ارزیابی کلی  7ایام زندان او اختصاص یافته و در فصل چهارم و پنجم موضوعات مربوط به کودتای 

اوضاع کشور در آنوقت مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی برآنست تا بیشتر روی موضوعاتی مکث 
 شود که از نظر تاریخی اهمیت بیشتر دارند.

 
 ت با امیر حبیب هللا کلکانی:مالقا

درجریان سفر برگشت از ایتالیا به افغانستان، خاصتاا هنگامیکه او و گروپ شان در پشاور رسیدند، از اوضاع وطن 
ما در پشاور به یک حالت عجیبی برخورده بودیم: درکابل حبیب هللا کلکانی »مطلع شدند به اینگونه که می نویسد: 

نادرخان در جنوبی بود. به جنرال نادرخان نوشته کردیم که با ما موافقه کند تا بیائیم و پادشاهی میکرد و جنرال 
درعقب جبهه همراه شان کمک کنیم. پس بما احوال دادند که چند روز صبر کنید، عنقریب ما کابل را میگیریم. اما این 

داد به کابل برویم و یک تعداد در تصمیم برآن شد که یک تع« مدت طوالنی شده رفت و کدام نتیجه بدست نیامد.
پشاور منتظر باشند؛ راه پشاورـ کابل در اثر جنگها بسته بود ، از راه کویته به قندهار رفتیم و به کمک قوماندان آنجا 

 «که روانه کابل بود، ذریعه الری به کابل رسیدیم.« کرنیل خود مختار»به معیت یک 
 

استقالل را تجلیل میکردند، کرنیل ما را نزد قوماندان هوائی "ابو محمد خان" در کابل جشن »او در ادامه می افزاید: 
برد و او گفت که شما باید وزیر دربار و امیر صاحب را ببینید. روز دیگر قرار شد بساعت یک بجه بعد از ظهر در 

او از امیر برای ما وقت  منار "علم و جهل" به معیت قوماندان هوائی به دیدار وزیر دربار "شیرجان خان" رفتیم  و
گرفت و پس از ساعتی به حضور امیر در کمپ مخصوص او رفتیم بعد از رسم احترام وزیر دربار گفت: "امیر 
صاحب! همین جوانان را که می بینید، اینها بوقت امان هللا خان رفته بودند برای تحصیل به فرانسه و ایتالیا و حاال 

عبدالرزاق خان « ون جشن بود، آمدند شما را از نزدیک ببینند و تبریک بگویند".فارغ تحصیل بوطن آمدند. امروز چ
وی ]امیر[ یک کاله قرص و لنگی به سر، چپن خامک دوزی و پیراهن خامک دوزی و تنبان به تن »می نویسد: 

این ها صد  داشت و با دیدن ما گفت: "امان هللا خان خوب آدم بود، وزیر دربار جشم ]مقصدش جشن بود[ است، به
صد روپیه بتی." وزیر دربار ازین بانکنوت های اول که به چلند افتاده بود و در وقت امانی طبع شده  و اما در وقت 
حبیب هللا کلکانی آنرا یک مهر زده بودند، صد صد روپیه ]آنوقت افغانی نامیده می شد[ به ما داد. بعد ازین مالقات 

شده بودیم که دیدیم امیر حبیب هللا باالی یک اسپ بسیار نلغه سوار است و در رفتیم به منطقۀ جشن، هنوز جابجا ن
عقبش همان شایان که محافظانش بودند، وی را مشایعت میکنند. مردم کابل که وی را میدیدند صدا میکردند که :"تخت 

 «ن جور".و بخت ات برقرار پادشاه اسالم"؛ امیر حبیب هللا خان می گفت: "جانک تان جور، جانک تا
 

بعد ازاین دیدار به ما دوماه رخصتی داده شد، پیش از اینکه دو ماه طی شود، من یکروز به میدان »او می افزاید: 
هوائی ]وزیر اکبر خان مینه موجود[ رفتم و طیاره های "لیبرتی" را دیدم که از سابق مانده بود، ولی بسیار کهنه شده 

ها را چاالن میکردند، چاالن نمی شد... باالخره بعد از چند دقیقه طیاره چاالن شد  و از مود افتاده بود...وقتیکه طیاره
و اعالنات بسیار مهم را بردند به طرف جنوبی تا جائیکه الزم بود پرتاب کنند. ما شنیدیم که اعالنات می گفت : 

سی هزار افغانی و اگر  کسانیکه جنرال نادرخان را زنده بیاورد، پنجاه هزار افغانی و اگر سرش را بیاورد
 « برادرهایش را زنده یا مرده بیاورد سی هزار افغانی برایش انعام داده میشود.
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دو سه هفته بعد شاه ولی خان با قوای معیتی در حواشی کابل رسید و دراثر فیر توپ، جبهه خانه »او می نگارد که: 
بطرف شمالی رفتند.  قوای شاه ولیخان که بیشتر شان  ارگ منفجر شد و امیر حبیب هللا با یاران خود از ارگ فرار و

از قوم مسعود بودند، داخل ارگ شدند و تا که توانستند دارئی امیر ارگ را به چور و چپاول بردند و حتی خزانه های 
نمی را که در آنها یک مقدار طال و پول باقیمانده بود، با خود بردند؛ قالین های کالن را که یکنفر با خود برده 

 «توانست، چند تکه کرده به پشت خود بار کرده و بردند...
 

 چگونگی اخذ بیعت برای سپه ساالر محمد نادرخان:
عبدالرزاق خان در مورد اینکه چگونه سپه ساالر محمد نادر خان به پادشاهی رسید، چشم دید خود را در سالم خانه 

مارشال شاه ولی خان ]بعداا مارشال[، سپه ساالر محمد بعد از اشغال کابل توسط قوای »ارگ چنین بیان میکند: 
نادرخان ]از چهلستون ـ حومه کابل[ به کابل تشریف آوردند. بروز تشریف آوری شان یک عده مامورین اسبق ملکی 
و عسکری و یک تعداد سرشناسان و یک تعداد مردم جنوبی به سالم خانه ]سالون بزرگ در داخل ارگ که در زمان 

الرحمن خان برای محافل بزرگ دربار اعمار شده بود و تاهنوزهم پابرجاست[ گردهم آمدند و منتظر تشریف امیر عبد
آوری وی شدند.  بعد از چندی تخمین ساعت یازده بجه سپه ساالر نادرخان با دوبرادر شان مارشال شاه ولی خان و 

ان سپه ساالر داخل شدند و محمد نادرخان لباس جنرال شاه محمود خان و همچنان محمد گل خان مومند و هللا نواز خ
ملکی به تن داشت و کرتی اش به طرز عسکری چهار جیبه و برجست و موزه بپا داشتند، بر سر خود لنگی خاکی 
زده بود. مارشال شاه ولیخان و جنرال شاه محمود خان لباس های خاکی پوشیده بودند با چکمه های جاجی که باالی 

کمر و شانه داشتند. لباس خاکی، چپلی، کاله و لنگی به سر داشتند؛ محمد گل خان لباس وطنی و هللا چکمه قطارها به 
نواز خان لباس ملکی در برداشت. مردم چک چک کرده بعد از آن سپه ساالر محمد نادر خان فرمودند که: "وظیفۀ 

درت براندازم و چنانچه انداختم. حاال وظیفۀ من بود که آنهائی را که تاج و تخت افغانستان را غصب کرده بودند، از ق
 «شما مردم است که پادشاه خود را انتخاب کنید."

 
پس از این گفتار فیض محمد خان زکریا و غالم محمد خان وردک به وکالت حاضرین گفت »او در ادامه می نویسد: 

فرمود که : "شما فکر کنید امان هللا خان هم که: "همه ما، شما را به پادشاهی خود قبول کردیم."، سپه ساالر نادر خان 
موجود است و دیگر اشخاص هم موجود است. ممکن شخص دیگری را درنظر بگیرید"؛ بازهمین دو نفر به وکالت 
همه گفتند: "نه، ما شما را به پادشاهی خود قبول میکنیم."؛ دراین وقت سپه ساالر کمی عقب رفته با برادر ها و هیئتی 

ود، مثل محمد گل خان و هللا نواز خان سرگوشی کردند و بعد از یک دو دقیقه سرگوشی پس آمدند و که همرایش ب
بمردم ]حاضرین[ گفتند: "درصورت اصرار شما من پادشاهی شما را قبول کردم." بعداا پرسیدند راجع به محمود 

ند از فیض محمد خان زکریا و غالم سامی و محمد ولی خان شما چه نظریه دارید؟"، بازهم همین دو نفر که عبارت ا
محمد خان وردک باشند، گفتند: "هردویش را بکشید!"؛ نادرشاه فرمود که: "جرم محمود سامی زیاد است، اگر کشته 
شود درست است، اما محمد ولی خان به همان اندازه جرم ندارد، بهتر میشود که هشت سال حبس شود"؛ بازهم همین 

 «علیحضرت را قبول کردیم."؛ بعد از آن اعلیحضرت از سالم خانه تشریف بردند.دو نفر گفتند: "فرمودۀ ا
  

سلطنت خود را  1929اکتوبر  16ـ مطابق  1308میزان  23با این شکل و شیوه سپه ساالر محمد نادر خان بتاریخ 

خان و محمد نعیم خان[ را اعالم و برادارن خود را به مقام ها عالیه دولت گماشتند ـ محمد عزیز خان ]پدر محمد داؤد 
به حیث سفیر در جرمنی، محمدهاشم خان را به صدارت عظمی و مارشال شاه ولی خان را به سفارت در لندن، شاه 
محمود خان را به حیث وزیر دفاع ]حربیه[ ،] فیض محمد خان زکریا را وزیر خارجه و محمد گل خان را وزیر 

ا سفیردر مصر  و برای برادر بزرگ شان در "قلعه جواد" چهاردهی داخله[ مقرر نمودند و محمد صادق مجددی ر
زمین بخشیدند، مال های سرشناس را در جمعیت العلما شامل و برای شان معاش تعیین کردند و امر نمودند تا مکاتب 

 36الی 3ذکور مجدداا باز گردند، به جز از مکتب نسوان. )تا اینجا مطالب مهم تاریخی فوق از فصل اول از صفحه 

 کتاب اقتباس و گرفته شده است(
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 نحوه اخذ بیعت به شهزاده محمد ظاهر:

در فصل دوم کتاب بازهم دگر جنرال عبدالرزاق خان چشم دید خود را از چگونگی اخذ بیعت عسکری به شهزاده 

این وقت در »( چنین بیان میکند: 1933نوامبر 24)مطابق  1312عقرب  16محمد ظاهر پس از شهادت پدرش بروز

ما یکعده افسران قوای هوائی، درحالیکه محمد احسان خان قوماندان هوائی هم موجود بود، والیبال میکردیم ] در 
میدان هوائی قدیمی درشیرپور[. یکنفر صاحب منصب به سواری بایسکل آمد با احسان خان قوماندان هوائی سرگوشی 

وز والبیال را معطل کنید، زیرا سپه ساالر صاحب ما و شما را کرد. قوماندان هوائی رو بطرف ما کرد و گفت: "امر
به کلوپ عسکری ] ساحه مقابل میدان هوائی سابقه[ خواسته و به سرعت باید بطرف کلوپ عسکری برویم." بعضی  
به سوار ی بایسکل و بعضی که بایسکل نداشت، احسان خان به موتر خود آنها را ورداشت تا که به کلوپ عسکری 

دیم. پیش از رسیدن ما یک تعداد صاحب منصبان از وزارت حربیه  و هم یک تعداد از قلعه جنگی رسیده بودند، رسی
اما چون رخصتی بود، بسیار صاحب منصبان از وزارت به خانه های خود رفته بودند و تعداد موجود که بیشتر از دو 

 «ته، ایستاده شدیم.تا سه صد نفر بود، بمقابل سمت شمال کلوپ عسکری همگی صف گرف
 

درین وقت یک موتر جیپ سربازان که دربین آن شاه محمود خان سپه ساالر و » د: نگاراو در ادامه می 
محمدظاهرشاه موجود بودند، در مقابل قطعات صاحب منصب ها رسیدند. دراینجا یکی از جنرال ها تیارسی و ولنگو 

گفت که : "باکمال تأسف به شما می گویم که اعلیحضرت  گفتند. شاه محمود خان صاحب منصبان را خطاب کرده
نادرشاه امروز ازطرف یکی از طالب به شهادت رسانیده شد. ما جمیع وزرا که در آنجا بودیم با کل مدعوین ظاهر 
شاه را به پادشاهی افغانستان قبول کردیم. حاال از شما صاحب منصب ها خواهش میکنیم شما هم ظاهرشاه را به حیث 

دشاه افغانستان قبول کنید." به مجردی ختم این گفتار همگی با یک آواز گفتیم که ما اعلیحضرت ظاهر شاه را به پا
 «پادشاهی قبول داریم. پس ازین قبولی ازما، موتر ها دور شده از کلوپ خارج شد و ماهم رخصت شده به خانه رفتیم.

 
گام انتخاب اعلیحضرت محمد نادر شاه حضور داشت و نیز اکنون از گزارش یک شاهد عینی که هم در سالم خانه هن

شاهد نحوه به اصطالح اخذ بیعت به اعلیحضرت محمدظاهر شاه پس از شهادت پدرش از عساکر در کلوپ عسکری 
بود، واضح میشود که انتخاب هردو پادشاه یعنی پدر و پسر به شکلی صورت گرفته که در آن رأی مردم مطرح نبوده 

ور یک عده شخصیت های منسوب به دولت اینکار انجام یافته، خاصتاا در مورد بیعت به سپه ساالر و محض در حض
محمد نادرخان که همه کاره اتخاذ تمام تصامیم  فقط دو نفر فوق الذکر بودند، بدون آنکه حتی از اعضای حاضر 

 مجلس حق نمایندگی داشته باشند، چه رسد به نمایندگی از مردم.
 

 :نظام مورد مشروعیتسخنی در 
در این ارتباط باید یادآور شد که  جانشینی شهزاده محمد ظاهر بجای پدر شهیدش در مقام سلطنت افغانستان در 

، فقره اخیر آن حکم 5ماده  1309نقاضت صریح با قانون اساسی نافذه آنوقت قرار داشت، طوریکه قانون اساسی سال 

د میشوند که سلطنت افغانستان به خاندان این پادشاه ترقی خواه مملکت با ملت نجیب افغانستان متعه»میکند که : 
و در تبصرۀ ذیل این ماده « انتخاب اعلیحضرت پادشاهی ]محمد نادرشاه افغان[ و اهالی ملت افغانستان انتقال میکند

نادرشاه آناا شهید از آنجائیکه اعلیحضرت محمد «  خاندان عبارت است از اوالد ذکورکبیر و برادر.»آمده است: 

قانون اساسی( موجود نبود، پس یگانه راه قانونی  5شدند، لذا نظر قبلی پادشاه در مورد جانشینی او )برطبق ماده 

بود که به آن وقعی گذاشته نشد و به نظر چند نفر « اهالی مردم افغانستان»برای تعیین جانشین پادشاه مراجعه به نظر 
اینکار صورت گرفت. اگر بعضی ها این کا ر را ناشی از حالت « فر صاحب منصبانوزرا و دو تا سه صد ن»آنهم 

خاص"اضطرار" میدانند، باید گفت که همچو حالت خاص قطعاا در قانون اساسی پیشبینی نشده بود که برای این اقدام 
 مجوز قانونی محسوب شود.
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د خان را یک اقدام "غیر دموکراتیک" میخوانند، مطالب فوق را برای تداعی نظر کسانی آوردم که کودتای محمد داؤ
متأسفانه آنها فراموش کرده اند که نصب اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به سلطنت مغایر به روحیۀ صریح قانون اساسی 
آنوقت انجام یافت و رسیدن اعلیحضرت محمد نادرشاه به سلطنت فقط دراثر یک اقدام فاتحانه نظامی بوقوع پیوست 

چندان از یک کودتا نداشت، درحالیکه خودش در بیانیه خود از اعلیحضرت امان هللا خان نام برد و قبالا هم که تفاوتی 
 اظهار کرده بود که او برای اعاده مجدد سلطنت شاه قبلی داخل پیکار شده بود.

یتواند طوریکه در نوشته های قبلی خود در ارتباط با موضوع مشروعیت رژیم ها عرض کردم که مشروعیت م 
برطبق قانون بصورت قبلی از طریق مراجعه به آرای مردم یعنی انتخابات و یا ریفراندم به میان آید و یا به شکل 
بعدی به این زعم که هرگاه در برابر یک رژیم جدید مردم صدای اعتراض و قیام جمعی را بلند نکنند و تغییر رژیم 

رضایت پذیرا  شوند، این حالت میتواند به رژیم مشروعیت بخشد،  را خاموشانه وبدون برخورد جدی به شکل عادی با
چنانچه همین حالت مؤید مشروعیت بعدی سلطنت اعلیحضرات محمد نادرشاه و محمد ظاهرشاه گردید. در این ارتباط 

پدیدار سرطان دقیقاا نظر اندازیم، واضح میشود که نه تنها در برابر آن ضدیتی علنی  26هرگاه به پس منظرکودتای 

نگشت، بلکه مردم از آن بطور کل استقبال کردند و نیز هرگاه این پس منظر را با دوره سلطنت اعلیحضرت محمد 
نادر شاه و در ادامه صدارت محمد هاشم خان مقایسه کنیم، دیده میشود که در آنوقت استبداد برای سرکوب مخالفان 

مد داؤد خان بود؛ تعداد اعدام مخالفان در زمان داؤد خان بسیار زیادتر و غیرقابل مقایسه با دورۀ جمهوری مح
برعالوه میوندوال که بطور مرموز به شهادت رسید، فقط پنج تن از مشمولین آن گروپ تجاوز نکرد و تعداد زندانی 

 های مخالف رژیم در دوران جمهوری به مقایسه دوره نادرشاهی و هاشم خانی بسیار کم و ناچیز بود. 
 

ا به خاطر کسانی مطرح کردم که دانسته و یا نادانسته از فقدان مشروعیت قانونی رژیم های گذشته سخن این بحث ر

سرطان بیرق عدم مشروعیت را بلند میکنند. آنها  26به میان نمی آورند و اما در برابر تغییر رژیم در اثر کودتای 

از مجرای جنگ و توسل به قوت نظامی صورت گرفته باید از یاد نبرند که بیشترین پادشاه گردشی ها در تاریخ کشور
و رأی مردم در آن کمتر دخیل بوده است، ولی آنها مشروعیت خود را در قبال رضایت بعدی مردم کسب کرده اند، 

چنانچه در مورد سلطنت دو پادشاه قبلی مثال داده شد. کسانیکه از"دیموکراسی" بطور "آرمان گرایانه" )ایده آلیستیک(  
نقش رأی مردم صحبت میکنند، باید اعتراف کنند که این نهال مثمر در زمین سنگالخ چانس نمو ندارد، چنانکه  و از

در ظرف همین چند سال اخیر با موجودیت قانون اساسی و ادعاهای "دموکراسی" دیده میشود که رأی مردم در 
های مرئی و نامرئی بنام مردم اما برطبق تشکیل نظام و بقدرت رسانیدن اشخاص در راس دولت نقش نداشته و دست 

مرام خود آنرا بر مردم تحمیل کرده است. اینجاست که ادعای های "آرمان گرایانه" ولو منطقی، از واقعیت های عینی 
 فاصله میگیرند و برای عملی کردن یک هدف ایجاب میکند که از آسمان تخیل به زمین واقعیت ها  فرود آمد.

 
 

 انکشاف قوای هوائی و مدافعه هوائی کشور: محمد داؤد خان و
اکنون برمیگردم به کتاب خاطرات مرحوم دگرجنرال عبدالرزاق خان که در فصل دوم بازهم مطالب مهم تاریخی را 

به حیث پیلوت به رتبۀ  1931به سال »بیان میدارد و در ارتباط با وضع قوای هوائی آنوقت کشور می نویسد: 

رسونل تازه و فارغ تحصیل از فرانسه و ایتالیا به تولیمشری در حالی شامل قوای هوائی شدم که قوای هوائی با آمدن پ
مشکل مواجه بود، زیرا تشکیل قوا صرف چهار طیاره داشت که این طیارات هم مودل سابق به اسم "لیبرتی" ساخت 
روسیه بود که هم از ساختمان برآمده بود و هم سامان برای احتیاج طیارات دستیاب نمی شد. ازطرف دیگر روغنیات 

ن طیارات از روسیه گرفته می شد، ولی بنزین و دیگر روغنیات باالی شتر حمل و نقل شده بکابل رسانیده مصارف ای
می شد، تا که بکابل میرسید، درعرض راه کافی بنزین ضایعات میداد. قراردادی های بنزین نیز به مشکل مواجه 

شانزده هزار گیلن باقی مانده می بود. ازطرف  بودند، چرا که فردا از بیست هزار گیلن که باید تسلیم میکردند، فقط
دیگر وزارت دفاع هم به قوای هوائی آنقدر توجه نداشت زیرا که هم طیاره قیمت داشت و هم محافظت از پیلوت ها به 
صورت استندارد که قوای هوائی توصیه میکرد، گران تمام می شد....قسمت اعظم پیلوتها محروم پرواز بودند. محمد 
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ان قواندان هوائی ازینکه پیلوتها پرواز نمی توانستند، زجر میدید تا که باالخره جریان قوای هوائی را مفصالا احسان خ
به شاه ] اعلیحضرت محمد ظاهر شاه[ عرض کرد و شاه را قناعت داد تا امر انفکاک قوای هوائی را از وزارت دفاع 

تحت امر قوماندان هوائی درآمد...و طی چند جلسه در ارگ  ]حربیه آنوقت[ بدهد... که در اثر آن قوای هوائی راساا 
زیر نظر شاه به احسان خان وظیفه داده شد به لندن برود و چند دانه ]بال[ طیاره انگلیسی بخرد و بعد به ایتالیا برود و 

کندک زیاد چند طیاره ایتالیائی خریداری کند... بدین حساب تشکیل قوای هوائی بزرگ شد و بجای یک کندک به سه 
شد که دو کندک آن طیارات اوکراینی و دیگر آن ایتالیائی بود و هکذا یک تولی به اسم تولی تعلیمی که مربوط مکتب 
هوائی بود، نیز تشکیل شد...اما بازهم متأسفانه بودجه الزم برایش نمیدادند و به معیاری که ایجاب میکرد، پیلوتها 

 کتاب( 37صفحه «)پرواز نمیتوانستند.

 
در خاطرات دگرجنرال عبدالرزاق خان بخصوص در فصل دوم آن تاریخچه مختصر تشکیل و انکشاف قوای هوائی 
و مدافعه هوائی که بعداا به آن تشکیل اضافه گردید، بازتاب یافته و محتویات آن برای محققان تاریخ نظامی کشوریک 

د با محمد داؤد خان که آنوقت به حیث قوماندان قوای مأخذ خوب پنداشته میشود. او در مورد اولین دیدار وظیفوی خو
دفعه اول ما و سردار محمد داؤد »مرکز ایفای وظیفه میکرد و حینیکه جنگ در "کنرها" آغاز گردیده بود، می نویسد: 

"اگر خان با قوماندان مفریضه به سر میز نان مالقی شدیم. سردار مذکور اولین کلمه که با ما گفت، عبارت ازین بود: 
به یک هواباز ما بگویند که کوه را بمباردمان کند، کوه را خطا میکند!"، رفقای ما چیزی نگفتند، حتی شاه 
محمود]محمد[ خان پیلوت  هم خاموشی اختیار کرد. خود را بیحوصله یافتم و گفتم : سردار صاحب اجازه دهید که من 

بنام است، شما هواباز را آن مشقی که الزم است، نداده اید؛ هم یک عرض کنم. گفت بفرمائید، گفتم که: هوابازی شما 
نه ساعت پرواز دارند، نه پرواز حربی و نه هم وسایط تعلیمی برای پرواز حربی دارند. شما برای معلومات خود از 

ساعت  سفرای افغانستان در ممالک خارج پرسان کنید که پیلوتها را در دیگر دنیا به چه استندارد میرسانند؟ چسان
های پرواز برای شان می دهند و وظایف حربی را اجرا میکنند؟ مگر برای ما از یکطرف بودجه نیست و نه آن قسم 
پروازهای حربی اجرا میکنیم و نه هم وسایط پرواز است که آنرا عملی کنیم، شما از پیلوتهای تان چه توقع داشته می 

مودی را در کتواز آموختم که در آنجا به من وظیفه دادند. جریان را توانید؟ مثالش خود من هستم که مشق بمباردمان ع
گفتم بمب اولی را انداختم از هدف دور افتید، بمب دومی دیوار قلعه را گرفت، سومی و چهارمی در نفس قلعه خورد 

 کتاب( 47صفحه «)و بعد از آن با استفاده ازین تجربه میتوانستم که یک غژدی را بمباردمان کنم.

 
روزی داؤد خان را ناراحت دیدم، علت آنرا جویا شدم، گفت: " کندکی که به کنر خاص است ، توسط »و می نویسد: ا

مومند آزاد محاصره شده، کندک با آیئنه برقی تلگراف میدهد که برای ما مهمات روان کنید و گرنه تسلیم می شویم، 
باشد، چیزی قیمت ندارد."، گفتند :"چه میخواهی"، توچه کرده میتوانی؟" من عرض کردم که: "اگر همین موضوع 

گفتم: " دو خیاط، یکصد دانه بوری، چند سیرکاه شالی، یک دوتوپ تکه صحن کوره و پنجاه هزار کارتوس". همه 
وسائل آماده شد. پنج خریطۀ بزرگ دوخته شد و آنرا پر از کاه شالی کردیم و در میان آن جعبه های کارتوس را 

ته ها رابا طیاره به محل کندک در سمتی که مورد تهاجم نبود، انتقال دادیم و به قوماندان کندک یک گذاشتیم و بس
یاداشت نوشتیم که بسته اول را پرتاب میکنیم، فوری آنرا باز کن اگر محتویات سالم بود، در روی زمین دو خط 

سته اول عالمه موازی را ترسیم کردند و با این موازی بکش و اگر ناسالم بود خط چلیپا. خوشبختانه آنها بعد از اخذ ب
وسیله همه بسته ها را با چنجاه هزار کارتوس پرتاب کردیم و طیاره برگشت و کندک به مقاومت ادامه داد. او می 

مهارت هوائی ما درین بود که نه وسایط مخابره در زمین بود و نه در خود طیارات و نه هم پراشوت بود که »نویسد: 
]در اینجا باید به عمق معنی این ضرب المثل اعتراف کرد که "احتیاج، مادر ایجاد است."[ « را پائین کنیم.مهمات 

بعداا داؤد خان این قصه را در یک محفل در حضور یکی از بزرگان یاد آور شد و با اشاره به پیالۀ چای خود و روی 
جای بسیار شکر »، در جواب گفتم: «آنرا بمبارد کرده میتوانداگر بگویم که این پیاله را بمبارد کنید، »به من گفت که: 

 کتاب(52تا  48شرح مزید درصفحه «)است که گپ از کوه به پیاله کشیده است!
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عبدالرزاق خان می نویسد که: در نتیجه همین جدیت یک روزی سرداراسدهللا خان معاون وزارت حربیه به قوای 
ن ]پیلوت و رئیس ارکان هوائی[ شما سر از امروز به وزارت دفاع مراجعه هاشم خا»هوائی تشریف آورد و گفت : 

کنید به شعبۀ پیژن شما به وظیفۀ دیگری در نظر هستید و بمن فرمودند که سر از امروز تو کرسی ریاست ارکان و 

یدم. )صفحه به  این وظیفه مؤظف گرد 1943؛ همان بود که در رتبۀ جگرنی در «کفالت قوای هوائی را بدوش بگیر.

 کتاب( 53

داؤد خان دوبار در کابینه شاه محمود خان به حیث وزیر دفاع اجرای وظیفه کرد وعبدالرزاق خان ضمن یادآوری از 
ترفیعات یک تعداد صاحب منصبان قوای هوائی  چندین سال معطل »فعالیت های خود در این دوره می نویسد که: 

ج نفر که در رتبه های تولی مشری و کندک مشری بودند، ترفیع کردند، بود...در اثر فشار من چهل الی چهل و پن
همچنان صاحب منصبان هوائی که مستحق لباس بودند و وزارت دفاع برای شان لباس نمیداد، لباس گرفتند و نیز 

ای صاحب امتیاز غلگی و نفری افراد]نفر خدمت[ ؛ بدین ترتیب از وزیر دفاع ]داؤد خان[ امر تمام امتیازات که بر
 «. منصبان زمینی بود، برای قوای هوائی گرفته شد.

 
سردار داؤد خان اقدام کرد که یک تعداد طیارات برای قوای هوائی خریداری شود...و بمن »او در ادامه می نویسد: 

راجع امر کرد به لندن بروم و طیارات را بخرم و گفت که صدراعظم شاه محمود خان در همین وقت به لندن می آید، 
به خریداری طیارات از او هدایت بگیرید...در آنوقت آقایون عبدالرحمن پژواک و نوراحمد اعتمادی که شارژدافیر 
سفارت در لندن بود،]بر قرارداد خرید طیارات[ باهم غور کردیم ....؛ پس از آن به شاه محمود خان ]موضوع [ را 

شرح «)کمپنی، این طیارات را خریداری کردیم...و به کابل برگشتم.گفتیم و با تعدیل چند ماده قرارداد راجع به قیمت 

 کتاب( 72تا   68مزید در صفحه 

 
چندی بعد محمد داؤد خان مرا نزد خود خواست و فرمود که امریکا از ما خواهش کرده که یک »او می افزاید: 

م خودت را روان کنم... اخیر صاحب منصب برای تحصیل ارکان حربی هوائی به امریکا بفرستم. من در نظر دار

بود که من به مرام ارکان حربی به امریکا آمدم و بعد از ختم تحصیل و دیدن بعضی محالت هوائی آنجا،  1950سال 

 « به وطن برگشتم.
 

من بعضاا میرفتم به جای شاه محمود خان »عبدالرزاق خان دربارۀ عزل شاه محمود خان از صدارت می نگارد: 
رد میکردیم. درین شب هم من به مرام بیلیارد به آنجا رفته بودم. درحالیکه بیلیارد می کردیم، از رادیو صدراعظم بیلیا

کابل خبر پخش شد که شاه محمود خان نظر به خالء مزاجش از صدارت استعفی کرده که ما و خود شاه محمود خان 
تفاهم است. من نی استعفی کردم و نی همه تعجب کردیم. شاه محمود خان طرف ما دید و گفت که این یک سوء 

صحت من خراب است. حتماا یک سوء تفاهم است . من میروم از داخل دفتر خود گپ میزنم. او رفت به دفتر خود و 

 کتاب( 67و  66صفحه «)ما رفتیم به طرف خانه.

 
ناخت نزدیک با داؤد بهرحال بعد از شاه محمود خان مقام صدارت به محمد داؤد خان رسید. عبدالرزاق خان با ش

اگرچه او طبع درشت و اعصاب ناآرام داشت، اما پشتکار و »خان، خصوصیات شخصی او را چنین بیان میکند: 
آرزوی اعتالی افغانستان را همیشه به سر می پرورانید..... پیشانی اش همیشه ترش بود و زمانیکه یک نا آرامی به 

دیدیم. روزی بیاد دارم که به دفتر کارشان رفتم و ورقه عرض پیش مملکت پیش می شد، وی را به چهرۀ دیگر می 
کردم، همگی را امر اجرا داد. بسیار خوش به نظر میرسید. جرئت کردم و برایش گفتم: سردار صاحب پیشانی شما 

ته همیشه ترش است. هرزیردستی که می آید، نمیتواند همان مطلب خود را طوریکه شاید و باید به شما بگوید، گف
نمیتواند. من که می بینم بجای اینکه کار خوب شود، کار خراب میشود. چه میشود که در وقت کار وقتی همکاری نزد 
شما می آید، پیشنهاد شانرا به پیشانی باز بشنوید. اگر طرف قبول بود خوب و اگر نبود، هدایت بدهید که اصالح شود؛ 

که: "اللگی مرا نکن. تو مردم افغانستان را نمی شناسی، من  او ]داؤد خان[ طرف من دید و خوشش نیامد و گفت
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خوب می شناسم. اگر من با آنها با پیشانی باز و لب خند گپ بزنم، صباح سر شانه ها من سوار می شوند."؛ این را که 
اش را شنیدم گفتم: خوب من این پالیسی شما را خبر نداشتم، اما چیزی که در علم من میرسید، عرض کردم، باقی 

 کتاب( 73و  72صفحه «)خودتان می فهمید و بس.

 
دراین ارتباط باید خاطر نشان ساخت که بسیاری کسانیکه محمد داؤد خان را شخص "دیکتاتور" می نامند، فقط اتکای 
شان به همین خصوصیت اواست، اما آنها فراموش میکنند که این رویه شامل شیوۀ کاری اوبرای ایجاد نظم و نسق و 

یق و رعایت قانون بود و "هیبتی" که باید یک آمر در راس امور داشته باشد. از خود باید پرسید که چرا  وقتی تطب
موترپولیس ترافیک را می بینیم، فوری متوجه کاستن سرعت خود میگردیم؟ برای اینکه افسران پولیس بسیار جدی و 

ر نتیجه راننده ها حتی در همین کشورهای پیشرفته خود را با هیبت عمل میکنند، اگر آنها با مالیمت و گذشت باشند، د
به رعایت  قانون  چندان مکلف نمیدانند، چه رسد به کشوری که قانون بذات خود مطرح نیست، بلکه زهر چشم آمر 

مافوق است که همه را وادار به تطبیق قانون می سازد. مثالیکه شخصاا شاهد آن بودم، یک نمونۀ خوب این موضوع  
نداشته میشود به این شرح که: در سالهای دهه قانون اساسی یک تعداد شخصیت های عالی مقام دولت از چند بانک پ

قرضه گرفته بودند، ولی با وجود تالش بانکها نه تنها ایشان اصل قرضه را نمی پرداختند، بلکه از پرداخت تکتانه یا 
انکها گوش نمیداد. سه چهارهفته  از اعالم جمهوریت داؤد ربح بانکی معمول طفره می رفتند و کسی هم به شکایت ب

خان نگذشته بود که در رادیو اعالن شد: کسانیکه از بانکها مقروض اند، تا دو هفته اگر قروض خود را نپردازند، با 
ایشان طبق قانون رفتار میگردد. من خود شاهد چند شخصیت عالی مقام بودم که با چه سرعت از هر مجرائی که 
ممکن بود، پول تدارک کردند و به تصفیه معامالت بانکی خود پرداختند. دلیل آن واضح بود، طوریکه یکی از 

 «از داؤد خان باید احتیاط کرد! »دوستان گفت: 
 

حینیکه شاه محمود خان به صدارت مقرر شد و متعاقب آن نیم قارۀ هند به دستور انگلیس ها به دوحصه هند و پاکستان  
دید، حکومت شاه محمود خان طالب حقوق پشتون ها شد و این موضوع منجر به منازعه بین پاکستان و تقسیم گر

افغانستان گردید. وقتی محمد داؤد خان صدراعظم شد، موضوع پشتونستان و حق تعیین سرنوشت پشتونها و بلوچ ها 
ه جواب آن دراین مختصر نمی را جدی تر مطرح کرد. اینکه این موضوع یک هدف بود و یا وسیله، سؤالیست ک

با ایجاد پاکستان به ادعای پشتون ها وقعی گذاشته نشد و »گنجد.  دگرجنرال عبدالرزاق در این زمینه می نویسد: 
مناسبات بین افغانستان و پاکستان رو به خرابی گذاشت. ازطرف دیگر پاکستان و ایران به پکت سنتو داخل شده ، اما 

ش گرفت که در نتیجه روز بروز پاکستان و ایران تقویه شده می رفتند. محمد داؤد خان افغانستان بیطرفی را پی
صدراعظم افغانستان را به خطر می دید، لذا معاون رئیس جمهور امریکا نکسن را به افغانستان دعوت کرد و از وی 

ه طالب کمک شد. تا باالخره خواهش کمک سالح را کرد که کدام نتیجه بدست نیامد و همچنان از انگلیس ها در زمین
محمد داؤد خان لویه جرگه را دعوت کرد که اعضای آن قسماا انتخابی و بیشتر انتصابی بودند. بروز افتتاح لویه 
جرگه اعلیحضرت ظاهر شاه آمد و جرگه را افتتاح کرد. درختم آن محمد گل خان مومند خود را بریاست جرگه 

حمد داؤد خان صدراعظم پالن پیش کرد و ادعا نمود که همسایۀ ما تقویه شده، انتخاب ]کاندید[ کرد و فردای آ ن م
افغانستان سالح اش بیمود]کهنه[ و مهماتش از فعالیت مانده است. ما باید سالح بگیریم، اما انگلیس و امریکا ما را 

ح بما میدهد، سالح بدست سالح ندادند. ما ازجرگه اجازه میخواهیم که به ما موافقه کند که ازهر مملکتی که سال
بیاوریم. جرگه صالحیت داد که بهر میتود]طریق[ که میتوانید و ازهر جای که سالح را بصورت آبرومندانه گرفته 

در لویه جرگه برعالوه وکیل ها، وزیرها »او می افزاید: « میتوانید، سالح بگیرید و مسایل پشتونستان را تعقیب کنید.
لند رتبه که من هم درین جمله شامل بودم، اشتراک داشتند و پس از موافقه گرفتن از و یک عده صاحب منصب های ب

لویه جرگه، محمد داؤد خان رئیس حکومت شوروی را با رئیس حزب کمونیست آن دعوت داد که به افغانستان 

 (76تا  74صفحه «)بیایند.
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به اساس مذاکره دو »به کابل می نویسد:عبدالرزاق خان در مورد نتیجه سفر سران شوروی بولگانین و خروسچف 
روزه، حکومت شوروی حاضر شد که به افغانستان کمک پولی و نظامی و قرضه بدهد. به اثر این مذاکره یک صد 

را به مرام استفاده پادشاه و  14ملیون دالر طور قرضه منظور شد و برعالوه ده بس به بلدیه و یک طیاره الوشن 

ائی تسلیم دادند که ظاهراا یک کمک مساعد بود، اما امضای قرارداد گرفتن یک صد ملیون صدراعظم به قوماندان هو
دالر قرضه از شوروی به گمان اغلب پالن اشغال افغانستان را بطور مخفی هم در برداشت، زیرا روسها از قدیم 

د و هرپروژه که در افغانستان بود، االیام آرزوی اشغال افغانستان را داشتند. فعالا برایشان چانس طالئی بدست امده بو
 «چه ساختمانی و چه نظامی در راه رسیدن به همین هدف بود.

 
داؤدخان به حیث صدراعظم، امور وزارت دفاع را نیز اجرا میکرد. وی به وزارت دفاع »او در ادامه می افزاید: 

به برای انتخاب سالح روسی، نزد تشریف آورد و هیئتی از صاحب منصبان را که تحصیالت عالی داشتند و هم تجر
خود خواسته و هریک را هدایت الزم داد. هیئت ازین قرار بود: رئیس هیئت عبدالرزاق خان میوند برید جنرال و 
تخصص به مخابره داشت، خان محمد دگروال ارکان حرب تخصص اش به صنف پیاده بود، بنده عبدالرزاق قوماندان 

ان جگرن ارکان حرب تخصص توپچی، محمد سرور خان ارکان حرب جگرن هوائی ارکان حرب و پیلوت، عمرخ
او عالوه میکند « تخصص به تانک، عبدهللا روکی جگرن تخصص سالح قوای پیاده، قدیر خان جگرن انجنیر پیاده.

ند پس داؤدخان به هیئت وظیفه داد که شما غور کنید به انتخاب سالح، پس از آن رفتار شما طوری باشد که به ه:»که 
از هند به مصر پس از مصر به چکوسلواکیه و پس از چکوسلواکیا به روسیه بروید. هیئت به اساس این پالن به 

 کتاب( 78تا  76صفحه «)پروگرام خود ادامه داد.

 
از این به بعد دگرجنرال عبدالرزاق خان بحث خود را به انکشاف قوائی هوائی و نیز مدافعۀ هوائی که تازه تشکیل 

بود، متمرکز می سازد و قدم بقدم به شرح آن می پردازد که از ذکر جزئیات آن صرف نظر میگردد و تنها به این شده 

توانستیم که طیارات بیشتر را در  1956در احضارات جشن ]استقالل[ سال »خاطره ایشان اکتفا میشود که می نویسد: 

ه به مزار ]میدان دهدادی[ بودند، هردو به مشق و جشن اشتراک دهیم. درین حساب طیارات جت بگرام و طیارات ک
تمرین شروع کردند...در میدان بگرام تعداد طیارات زیاد بود و به دو طرف "رنوی" ایستاده بودند. سه طیاره باالی 

از میدان بگرام  17و میگ اف  17رنوی آمده پرواز میکردند، بدین حساب در حدود صد طیاره بمبارد جیت میگ 

طیاره بمبارد از مزارشریف و این هردو گروپ باالی میدان هوائی بگرام یکجا راندو ]مالقی شدند[  18د و پرواز کر

کردند و رفتند از منطقه جشن گذشته ، بعد از آن گروپ بمبارد رفت به مزار شریف نشست و گروپ که به بگرام می 
پیش چشمان من چیزی فوق العاده »ف میکند که: دگرجنرال با وجد خاص اعترا« نشست، آهسته آهسته آمده و نشستند.

که می گذشت این بود: زمانی یاد من می آمد که تیل بود طیاره نبود، طیاره بود تیل نبود، هردویش بود، اما میدان نبود 
 و وسایط و مخابره نبود ، اما امروز آن کمبودیها از بین رفته بود و وسایط بسیار عصری قومانده به واسطۀ دستگاه

باور کنید همان روز از وجد اشک »او می افزاید: « مخابره امروز پرواز طیارات بدون مشکل صورت میگیرند.
های من آمده و هیچ فراموش نمیکنم که قوای هوائی با وسایط داست داشته خود بحیث طیارات عصری طوری رسانده 

 تاب(ک 88تا  86صفحه «) شدند که در دوسه تطبیقات عسکر موفق برآمدند.

 
 

 خاطره ها و دیدار ها با محمد داؤد خان صدراعظم:
دگرجنرال عبدالرزاق خان به حیث دوست و همکار دیرینه محمد داؤد خان جریان یکی از دیدارهای خود را با او 
چنین شرح میدهد: زمانیکه  او صدراعظم بود، یکروز عصر به دیدنش به منزل شان رفتم. موقع دادند که ایشان را 

من یک پالن جدید را ترتیب و میخواهم که »قات کنم. درحین مالقات که چای صرف شد، پس از چای فرمودند : مال
به حضور شاه پیش کنم و پالن عبارت ازین است که:  افغانستان به سیستم موجود شاهی ماندش در خطر است. 

آمده اند. بعضی جوانان ما که در داخل  جوانان ما هم بیرون رفته و ممالک خارج را دیده اند، تحصیل کرده و پس
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مملکت تحصیل کرده اند، نیز افکار جدید دارند. برعالوه بعضی خارجی ها به مملکت رفت و آمد دارند و جوانان ما 
با آنها در تماس هستند و لذا آنها به پرنسیپ های دیموکراسی روز به روز آشنائی پیدا کرده اند. اگر ما این نظام را 

م، یکروز قهراا ازطرف مردم اقدام میشود. خود ما از بین خواهیم رفت و هم حکومت. بهتر میشود ما خود این نگردانی
نظام را تبدیل کنیم به نظام جمهوری که در آنصورت اعلیحضرت ظاهر شاه میتواند که برای یک یا دو دوره به حیث 

 « رئیس جمهور افغانستان قبول شود.
 
من عرض کردم که این یک  "راجع به این مفکوره چه میگوئید؟"بعد محمد داؤد خان از من ]عبدالرزاق[ پرسید که: »

مفکورۀ خوب و نیک است. شما خود گذار میکنید از یک مرحلۀ تاریخی به دیگر مرحلۀ تاریخی و حق مشروع مردم 
خواهند شد و ازطرف دیگر ممکن است که تاریخ از را به مردم میدهید. من یقیین دارم که تمام مردم از شما خوش 

خودت موافق هستید به " :فدارکاری فامیل سلطنت بسیار به خوبی یاد کند که بهتر ازین چیزی نخواهد بود؛ فرمودند که

 کتاب( 90)صفحه « "نظریه من و من به این راه متشبث هستم.

 
روزی رفتم بوزارت دفاع برای اینکه بودجه ما را امضا کند. اطالع دادم ، مرا خواستند به »او در ادامه می نویسد: 

من گفتم که تشکیل قوای هوائی حاضر است مالحظه  "چطور آمدی؟"اطاق کار خود و پس از تعارفات فرمودند که: 
ه: "من با اعلیحضرت وقت دارم. تو باش به وزارت و من شما بکار است تا امضا کنید. ساعت خود را دیدند و گفت ک

دقیق منتظر بودم.  40میروم برای نیم ساعت یا چهل دقیقه وپس می آیم راجع به تشکیل گپ می زنیم." من بیشتر از 

پس از آنکه آمدند، پس به اطاق کار شان رفتم دوسیه را بردم که امضا کند، ولی معذرت خواست و گفت که : "من 
همگی شما  وعده داده ام، مراقبت و به عفی کردم، بخاطر اینکه کارهای که روی دست است و پالن های را که است

باالبینی کار دارد و گرنه همگی اش به حال خود باقی خواهد ماند. ممکن مردم بجای اینکه داؤد را خوب بگویند، داؤد 
بسیار »عبدالرزاق خان می گوید: « م به خانه می نشینم."را ظالم بگویند. پس بهتر است که کار را ترک بدهم، میرو

اصرار کردم، ولی اصرار مرا قبول نکرد و گفت: "بامان خدائی میکنم". خوب یکدیگر را به بغل گرفتیم و به من 
من بازو و همکار بودی و دردسر نبودی"؛ من گفتم که شما لطف می  فرمود این بود:"ممنون هستم که با چیزی که

صاحب من همیشه کارها را به هدایت شما میکردم، گفت: "نی نی شکسته نفسی نکنید، من میدانم که تو بازوی کنید 

 کتاب( 91صفحه «) من بودی و بمن همکار بودی".

 
پس از استعفی محمد داؤد خان از کرسی صدارت عظمی معلوم شد که نامبرده پیشنهاد خود را به شاه »او می نگارد: 
رفتن جواب آن برای چند روز به مشرقی رفته بود. دو هفته تقریباا به مشرقی سپری نمود و پس آمد به تقدیم و برای گ

پیش شاه، چون جواب مثبت نشنید، لذا نامبرده به استعفی حاضر شد، زیرا پادشاه اراده داشت که حکومت سلطنتی 
این »او عالوه میکند که: « ام اعتنائی نشد.مشروطه همیشه شاهی موروثی بماند و لذا به پیشنهاد محمد داؤد خان کد

نقطه قابل تذکر است که مخالفت عبدالولی خان با محمد داؤد خان هم در موضوع تأثیر عمده داشت، چه احترامی را 
که داؤد خان در فامیل داشت و نازولی فامیل بود، آهسته آهسته به اثر مخالفت سردار عبدالولی خان روبه ضعف 

ان این موضوع را حس و باالخره ترجیح داد که بجای اینکه بیشتر به کار دوام بدهد، به استعفی میرفت. داؤد خ

  کتاب( 92صفحه «)متشبث شود.

 

( درحال آمادگی برای تدویر بود، جنرال 1964) 1343حینیکه لویه جرگه برای غور و تصویب قانون اساسی  

کند:  قوماندان امنیه بهاءالدین خان روزی بخانۀ من آمد و از عبدالرزاق خان یک خاطرۀ دیگر خود را چنین بیان می
 :پس ازین دیدار یکی از دوستان من آمد و از من پرسید که»صبح تا عصر بامن ماند و از هردر سخنی گفت....

من گفتم  "شما خبر ندارید که او وظیفه داشت."گفتم بلی! گفت:  "بهاءالدین خان قوماندان امنیه به جای شما آمده بود؟"
به شما خصوصی میگویم چون دوست من هستی او وظیفه داشت که : "که نی چیزی بما نگفت. دوستم به من گفت که

شما را در خانه نگهداری کند، زیرا اطالع رسیده بود که خودت با محمد داؤد خان به سالم خانه ]یکی از عمارات 
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ص یافته بود[ میروی و مانع قانون اساسی می شوید. من اختصا 1343قدیمی داخل ارگ که برای تدویر لویه جرگه 

]عبدالرزاق خان[ گفتم که من هیچ خبر ندارم و من یقیین دارم که داؤد خان هم ازین خبر ندارد و نی آنها اینطور 
ترتیب را گرفته بودند. بهرصورت از جای داؤد خان تا خانه شما عسکر ایستاده کرده بودند و پیش سالم خانه یک 

ندک وظیفه داشت که اگر خودت با داؤد خان بیائی، مانع شوند و نگذارند که شما به سالم خانه داخل شوید. اگر از ک
گفتم آنها میدانند و اعمال شان، اما ازین چیزی نی خبری  "امر شان ابا ورزید، ممکن شما را با تفنگچه می زدند.
« این یک دسیسه بوده که ازطرف مغرضین ترتیب شده بود. داشتیم و نی آرزو بوده که این کار شود. خو بهرصورت

 (93)صفحه 

 
 تماس با محمد داؤد خان در دورۀ بیکاری:

پس از]گذشت[ »عبدالرزاق خان در این ارتباط از سه  بار دیدار خود با محمد داؤد خان یاد میکند، به این شرح که: 
مد داؤد خان به خانه اش رفتم. بسیار متأثر معلوم می دو ماه ازحکومت داکتر محمد یوسف خان، روزی به دیدن مح

شما ببینید این مردم را که یک هیئت را مقرر کردند که بندی خانه ها را : "شد. پرسان کردم که خیریت است؟ گفت
که  تفتیش کند. من کسی را بندی نکردم، تنها یک عبدالملک خانرا که آنها دوسیه اش را نیمه ساخته بودند و من گذاشتم

 «"تکمیل شود. اینها میخواهند قصداا موقع بدهند برای دستگاه خبرهای پاکستانی که راجع به من بد گوئی کنند.
 
این نا آرامی حکومت : "در دفعه دوم که به خانه محمد داؤد خان رفتم، هنوز هم من در کار بودم. به من فرمودند که»

من گفتم که شما عسکرها  "ه چیز را می بینید و مداخله نمی کنید.را می بینید؟ این چه میشود؟ آخر شما عسکرها هم
را موقع کار نداده اید، چرا که عسکرها حق ندارند به مسائل سیاسی مداخله کنند. اگر شما این خرابی را برای آینده 

رام می مانید؟ نی مملکت پیشبینی میکنید، چرا مشخص نمی گوئید؟ شما چه فکر میکنید که اگر شاه از بین برود، شما آ
یقیین کنید که همراه او گروپ شما را مردم هم گرفتار خواهند کرد. بهتر است که بعوض اینکه به من می گوئید، به 
خود شان بگوئید. من می فهمم که پرتگاه است، اگر احتیاط نکنیم، درآنجا می افتیم و غرق می شویم. پس تا دیر نشده 

 «یق را برای شان بکوئید.با اعلیحضرت تماس بگیرید و حقا
 

دفعه سوم که به دیدن محمد داؤد خان به خانه اش رفتم، زمانی بود که بمن تقاعد داده بودند. پس از اینکه نامبرده را » 
مالقات و چند دقیقه باهم صحبت کردیم، وی در وقت خدا حافظی گفت که: "زود زود از من خبر بگیر و ضمناا با قوا 

دیگر چیزهایش مجهول ماند که من این موضوع را خوب درک نتوانستم، ولی حدس می زدم که شاید در تماس شو."؛ 
وی بفکر کودتا افتاده است. چند روز بعد تر وی کامالا خاموش بود که آمدم به دیدن شان و نشستم و در حالیکه درآن 

ی. درین وقت سفیر افغانستان در جرمنی وقت هیچ کسی نبود، قطعاا از من پرسان نکرد که تو چرا نیامدی و چه کرد
داکتر فاروق خان آمد، با او سالم و علیک کرده نشستند. از داکتر پرسان کرد که چه خبر ها و احوالی است؟ گفت: 
"صاحب چه باشد! درطرف شمال مملکت میگویند زنده باد لنین، درطرف غرب مملکت می گویند زنده باد شهنشاه." 

درین وقت یک غندمشر قندهاری بنام احمد شاه که او را تقاعد داده بودند، به دیدن داؤد خان  داؤد خان چیزی نگفت.
داؤد خان صدا کرد: "مثلی که تیرت کرده"، او در جواب گفت: "بلی صاحب  آمد، با او دست داد و به چوکی نشست.

دفاع تان که پیش روی شما و یا زیر  این خائن ها مرا هم تیر کردند." گفت: " کدام خائن ها؟"، گفت: " همین وزیر
زنخ شما خانه خود را ساخته و تمام سامان ساختمانی را توسط مدیریت تعمیرات وزارت دفاع و وسایط وزارت دفاع 
آوردند و ساختند. حاال پنج تشناب را به جرمنی فرمایش داده که هر تشناب اش یک لک افغانی ارزش دارد، ولی 

که از کجا کرده است." داؤد خان این حرفها را بسیار شنید و چپ کرد و چیزی نگفت.  غیرت نیست که پرسان شود
بعد از شنیدن این خبرها چند دقیقه بعد من خدا حافظی کردم، برآمدم با من آمد تا دروازه ، باز خدا حافظی کرد ولی 

واهد که مرا در کودتا اشتراک دهد، بازهم بمن چیزی نگفت. من فکر کردم که شاید نمیخواهد که کودتا کند و یا نمیخ
شاید کدام استقامت دیگر را پیدا کرده و میخواهد از آن مجرا به مرام خود برسد. درین حال پریشان بودم که چه 

 (98تا  96صفحات «)خواهد شد؟
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به عقرب و استعفی داکتر یوسف خان و صدارت میوندوال  3عبدالرزاق خان پس از ذکر بسیار مختصر از حادثه 

اکثر مردم می گفتند که درین ]ناآرامی ها[ دست »ادامه نا آرامی ها طی دهه قانون اساسی اشار ه میکند و  می نویسد: 
داؤد خان هم دخیل است، زیرا داؤد خان میخواست یک جمهوری به میدان آید، درحالیکه خالف آرزوی وی یک 

او بطور خالصه می نویسد: « نا آرامی ها دست داشته است. شاهی مشروطه بوجود آمد. بعداا ثابت شد که او هم دراین
به اساس این نا آرامی ها چندین حکومت از بین رفت تا باالخره حکومت موسی شفیق به میدان آمد. موسی شفیق هم »

پس از منظوری گرفتن خود از شاه شروع بکار کرد. او هم نا آرام بود و همیشه با یک نوع استهزاء ]استیضاح[ 
رلمان مواجه می شد و ]پارلمان[ حکومت ها را موقع نمیداد که کارکند و یا حکومت های که به مرام شان نیست، پا

رویکار شود. ازطرف دیگر چپی ها نا آرامی ها را خلق کرده بودند، چه چپی ها قدرت یافته بودند که در معارف 
ل بوده و طالب به سرکها کشانیده و باعث نا آرامی ها در نفوذ کنند. معلوم شد که بیشتر معلمین درین نا آرامی ها دخی

و   95صفحه «)مملکت می شد. ازین خال ها داؤد خان البته استفاده کرد و کودتا میکند و حکومت را بدست می آورد.

 کتاب( 96

 
 چرا سلطنت سقوط کرد؟

م کتاب خاطرات خود طرح موضوعات مورد بحث فصل سو خان در ادامۀاین سؤالیست که دگرجنرال عبدالرزاق 
منحیث کل میتوان گفت که به زیر اسم دیموکراسی یک حالت بی »میکند و خودش به آن جواب می گوید و می نویسد: 

نمی شد. بصورت مشخص باید  ]اقدام[ نظمی و انارشی  در مملکت پیش می آمد، ولی برای جلوگیری از آن مداخله
، عبارت ازین بودند که: ]عامل اول[ در قانون اساسی شاهی مشروطه گفت که دو عاملی که سبب سقوط سلطنت شد

راجع به احزاب ذکری بعمل آمده بود، اما متأسفانه الیحه ]قانون[ احزاب ازطرف پادشاه توشیح نشد. اگر الیحه 
ه احزاب می برآمد، شاید خط مشی و منبع پولی این احزاب همه کنترول می شد. فقدان الیحه احزاب سبب شد ک

اجرأت، کنترول نشده و احزاب مختلف مثل سمارق سربکشند: حزب های مانند خلق و پرچم، شعله جاوید، ستم ملی، 
حزب سکتوریست و حزب اخوان المسلمین. اما درحالیکه کشورما یک مملکت اسالمی بود و احزاب اسالمی کوبیده 

زنه در بین چپ و راست از بین رفته بود. احزاب می شدند و میدان برای احزاب چپی آماده می شد. بدین ترتیب موا
گرچه مخالف حکومت بودند، ولی با آنها کمک می شد. محمد داؤد خان مخالف نظام شاهی مشروطه بود، اما علنی 
فعالیت نمیکرد، بلکه در خفا و در زیر زمین فعال بود، در پارلمان هم در بین حزب ها دست داشته و نا آرامی را در 

 «ق میکرد. این سبب سقوط چند حکومت در افغانستان شد.مملکت خل
 

وزارت دفاع ملی به اساس »او در مورد عامل دوم سقوط سلطنت اشاره به ضعف وزارت دفاع میکند و می افزاید: 
راپوریکه گرفته بود، خبر داشت که محمد داؤد خان کودتا میکند. اینکه این خبر به گوش شاه رسانیده شده بود و 

، یا اینکه شاه به راپور مذکور اهمیت و اعتبار داده بود و یا خیر، مسئلۀ جداگانه است، ولی مهم این بود که یاخیر
آمرین امنیتی به اساس ایجاب وظیفه مجبور بودند که ترتیبات امنیتی را در مملکت بوجود بیاورند. اشخاصی که در 

ها توصیه می شد که خصوصاا درین وقتیکه شاه در مملکت نبود راس کار بودند و قوماندانهای برحال بودند، باید به آن
های شان دیده ]قرارگاه[و بیرون بود، خیلی مواظب اوضاع باشند. البته نوکریوالها موجود بودند، ولی کسی در پست

کت نمی شد و ازین غفلت گروپ کودتاچیان استفاده کردند. ارتباط محرم در اردو ازجمله مهمترین مسئلۀ دفاع ممل
است،... اما متأسفانه وزارت دفاع درین راه غفلت کرده و این ارتباط وجود نداشت. قوه به کودتا شروع نمود و 
مخابرۀ مرکز را بدست آورد که بدین ترتیب ارتباط قوماندانها را با قوای شان قطع کردند و آنها را به اندازۀ غافلگیر 

 «ا در بستر خواب شان دستگیر و محبوس کردند.و درهم و برهم ساختند که قوماندان صاحب ها ر
 

نکته بسیار جالب در توضیحات دگرجنرال عبدالرزاق خان اشاره مستقیم به روابط وزیر دفاع ملی با شوروی است، 

نفر را دشت، تنها و بطور شخصی به  200وزیر دفاع سه مراتبه دریک طیاره که ظرفیت »چنانکه می نویسد: 
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ضابط امر خود را با خود نبرد. باین حساب بسیار گمان میرفت که چون روسها از زمان  شوروی سفر کرد و حتی
قدیم آرزو داشتند که افغانستان را اشغال کنند، به این مقصد وزیر دفاع وقت ستر جنرال خان محمد خان را تنها به 

ول دوست و...بود و شوروی می بردند تا از وی تعهدات اطاعت از شوروی را بگیرند. نامبرده یک شخص پ
شورویها این نقطۀ ضعیف او را می شناختند. عدۀ زیادی از محققین امور افغانی عقیده دارند که جنرال خان محمد 
خان وزیر دفاع افغانستان در زمان شاهی حاضر شد که با روسها همکاری کند تا مفاد آن به محمد داؤد خان برسد. 

مدت دو ماه حبس و بعداا رها  محمد خان وزیر دفاع را طور ساختگی برایوقتیکه محمد داؤد به قدرت آمد، خان 
. خان محمد خان نیز سه مراتبه به زیر نام تداوی به شوروی رفته  و یقیناا مردم می گفتند که این تداوی نیست، کرد

]قابل تبصره  کتاب( 102تا  99شرح مزید صفحات «)بلکه برای بادار های روسی خود راپور های خود را می برد.

  میدانم که روابط ذات البینی این دوشخصیت را ، نباید از نظر دور داشت[
 

 سرطان: 26جریانات مربوط به کودتای 

دگر جنرال عبدالرزاق خان با دوستی دیرینه که با محمد داؤد خان داشت از یکطرف در گذشته با نظریات موصوف 
د خان به منزلش میرفت و از وطندوستی وپشتکارش همیشه توصیف و همسوئی نشان میداد و گاه گاهی به دیدار داؤ

تمجید میکرد و میدانست که او در پی یک اقدام است، و اما از طرف دیگراینکه چرا محمد داؤد خان در نهایت 
کودتا نخواست راز درونی خود را بی پرده به او ابراز کند، طوریکه خودش قبالا گفت که شاید نمیخواهد که او را در 

شریک سازد و یا اینکه شاید استقامت دیگر را پیدا کرده باشد، این حالت او را با توجیهات متفاوت در زمینه کودتا 
کشانید و در فصل سوم کتاب خاطرات خود نخست به شرح مختصراین موضوع می پردازد و بعداا به بحث روی اتهام 

ندوال" توجه را مبذول می کند که اینک نکات عمده نظر او را وارده مبنی بر اشتراک او در کودتای مسمی به "میو
 بیان میدارم:

 
محمد داؤد خان آرزو داشت که نظام جمهوری در افغانستان »عبدالرزاق خان در مورد رویداد های کودتا می نویسد: 

بود. وی میخواست  تأسیس شود. تحوالت در جهان آمده بود و در گرد و نواح و همسایه ها هم پیشرفت ها در جریان
که به افغانستان هم یک تحول آورده شود. وی مدتی را در افغانستان با صالحیت تام اجرائیوی وظیفه اجرا کرد و 
آرزو داشت که زعامت افغانستان را یکبار دیگر بدست بیاورد، اما رسیدن به این آرزو ازطریق فعالیت سیاسی ممکن 

میالدی به  1964قانون اساسی  24این راه را به رویش بسته بود. ماده  نبود، زیرا قانون اساسی شاهی مشروطه

پسران کاکای پادشاه اجازه نمیداد که در حکومت و یا پارلمان عضویت داشته باشند. ازطرف دیگر یک شخصیتی که 
قه او ناراض پشتکار داشت، اما ده سال به خانه بیکار مانده بود و از عدم توجه]حکومت های بعدی[ به کارهای ساب

بود، دوست های شخصی و فامیلی او آمده و نا آرامی های فامیلی و نا آرامی های مملکت را هر کدام بنوبه خود ذکر 

 کتاب( 103صفحه «)میکردند. همه این دالیل وی را تشویق میکرد که یک حرکت بکند.

 
درین زمان دشمن خونخوار »می نگارد: دگرجنرال عبدالرزاق خان در این ارتباط به نقش شوروی اشاره میکند و 

افغانستان یا روسها دوباره از اختالفاتی که بین فامیل شاهی وجود داشت، در فکر استفاده کردن افتادند. آنها توسط کی 
جی بی کشف کرده بودند که اگر بخواهند کدام استفاده از افغانستان بکنند، محمد داؤد خان شخص مطلوب برای اینکار 

را هم رسوخ دارد و هم زیر مراقبت آنها میباشد و توسط وی میتوانند که تعداد ایجنت های آنها در افغانستان است، زی
انکشاف کند. لذا از محمد داؤد توسط کی جی بی و به احتمال بسیار قوی ازطریق حسن شرق و ببرک کارمل دعوت 

خان[ گفته شده بود که اگر میخواهی که کودتا کنی، ما کردند که در راه انداختن یک کودتا مبادرت ورزد. به او ]داؤد 
با تو کمک الزم را خواهیم کرد. یقیین که داؤد خان پیشنهاد آنها را لبیک گفته و نتیجه این شد که گلیم سلطنت ظاهر 

گاه فکر شاه بطور دائمی از افغانستان جمع شد. اما انقالبی ]کودتای[ که توسط وی به راه انداخته شد و وی ناخود آ
میکرد که خودش ]کودتا[ کرده، در حقیقت خودش نبود، بلکه روسها توسط گروپ های که در روسیه تحصیل کرده 
بودند و یا در خود افغانستان کورس دیده بودند، توانستند که یک تعداد ناراض های خورد ضابط را که مستحق 
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دیگرکه هم در مسلک کم سواد بودند و هم برای پول ضابطی نبودند، به خود ضم کنند. برعالوه بعضی ناراضی های 

 (104ـ   103صفحه «)و چوکی عالقمند، در کودتا اشتراک کردند.

 

 
 دگرجنرال عبدالرزاق خان در لباس رسمی نظامی  )برگرفته از روی جلد کتاب(

 
پرداخت که اینکار در محمد داؤد خان با موفق شدن کودتا، به تأسیس کمیته مرکزی »او به این نظر است که:  

نفر آن کمونیست بودند. این کمیته محمد داؤد  9نفر بود که سه نفر آن مسلمان و  12افغانستان سابقه نداشت. این کمیته 

خان را به حیث رئیس دولت، صدراعظم، وزیر دفاع و وزیر خارجه انتخاب کرد. ... بعد از آن معلوم شد که او 
انتخاب کرده، به جز یک دوسه نفر عالم...، دیگر کسانی بودند که نه اهل کار بودند  کسانی را که به وزارت خانه ها

و نه در کار وارد بودند. لذا اینطور فکر می شد که ممکن نیست که داؤد خان با داشتن اینطور همکاران به هدف و 
ازطرف کمونیست ها اداره آرزوی که دارد، نائل شود.... هشت وزارت خانه ازطرف مسلمانها و هشت وزارت خانه 

می شد که این بذات خود وانمود میکند که در کودتای محمد داؤد خان دست روسها بود. اما روسها برای اینکه خود را 
به جهان بدنام نسازند، کودتا را به مرام خود، ولی توسط محمد داؤد خان اجرا کردند تا کسی به روسیه نگوید که شما 

 کتاب( 106و  105صفحه «)داشتید.در این شریک و مداخله 

 
 دیدارهای دوستانه با داؤد خان بعد از کودتا:

عبدالرزاق خان نظر به دوستی دیرینه خود با محمد داؤد خان مثل همیشه به دیدار او میرفت چنانکه بعد از کودتا نیز 
داؤد خان رفتم. درمنزل خود بعد از کودتا ازطرف صبح به دیدن »به دیدنش رفت. او جریان را چنین بیان میکند: 

نبود به جای سردار محمد نعیم خان رفته بود. وی را آنجا دیدم و برای ایشان تبریکی دادم. گفت :" وظیفۀ من و شما 
بعد ازین شروع میشود."؛ چند دقیقه بعد سردار محمد نعیم خان آمد، با او دست دادم. او گفت که :"ازین کودتا من هم 

ف این سخن دیپلماتیک خود را همیشه تکرار کرده، درحالیکه اسناد نشان میدهد که او مدتها قبل خبر نداشتم"] موصو
از جریان آگاه و عمالا با برادر خود در زمینه همکاری داشت[. پس ازین، دو برادر باهم مکالمه شروع کردند و من 

برای »رفت، طوریکه خودش می نویسد:  او بار دیگر به دیدن محمد داؤد خان« اجازه خواستم و بطرف خانه رفتم.
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دوم زمانی بود که نمیدانم غیرارادی به دیدن شان رفتم. من را خواستند. ورقهای پیش روی شان بود، کار میکرد و 
درعین کار روی بمن گشتاند و گفت: "خوب شد که تو را تقاعد داده بودند." من گفتم چرا؟ گفت: "اگر نمیداد خدای 

سال همکاری ام با آوازش نشنیده بودم( مثل جنرال ]؟[ بدنام می  20ه از زبانش برآمد که در مدت ناخواسته )یک کلم

شدید. در این جنرال ها شرم و حیا دیده نمیشود....در زمان انقالب ]کودتا[ چیزی ازاینها ساخته نشده بود. من از آنها 
 « دهم." ]خوش[ نیستم و تصمیم گرفتم که اینها را تماماا به تقاعد سوق

 
دراین ارتباط باید گفت که محمد داؤد خان با همین روحیه که تعدادی از دست پروردگان ایام صدارت او چه در اردو 
و چه درساحه ملکی بعد از استعفایش دیگر او را ترک کردند و برای اخذ مقام و چوکی به حلقۀ رقیبش سردار 

حب منصبان ارشد که حین کودتا در خواب غفلت فرورفته بودند، عبدالولی پیوستند و نیز عده ای از جنرالها و صا
تصمیم گرفت که همه آنها را به تقاعد سوق دهد. این تصمیم و اقدام بر دل اغلب آنهائیکه از مقام برکنار شدند، عقده 

نانه بعضی از آنها ایجاد کرد و آنها را در صف مخالفان او قرار داد که تا امروز انعکاسی از این اقدام در قضاوت بدبی
 در  برابر داؤد خان محسوس است.

 
عبدالرزاق خان بار سوم وقتی با داؤد خان دیدار کرد که میخواست برای عیادت خانم مریض خود به امریکا برود و 

بجای ]به منزل[ سردار محمد داؤد خان رفتم و  »جهت خدا حافظی نزد شان رفت. او جریان را چنین بیان میکند: 
درخواست دادم که آنرا بردند. چند دقیقه صبر کردم، اما نتیجه نداد. پس از آن فکر کردم که شاید گرفتار ورقۀ 

]مصروف[ باشد و ممکن کسی را مالقات نمیکند. بخانه آمدم ]خانه عبدالرزاق خان با خانه محمد داؤد خان فقط چند 
ا باالی چوکی نشستم و یک سگرت را در دادم. هنوز دقیقه با پا فاصله داشت[. چون موسم گرما بود، در زیردرخت ه

سگرت نیمه نشده بود که یک ورقه را دروازه بان برایم آورد و گفت که شما را رئیس صاحب دولت خواسته. کرتی و 
نکتائی خود را که کشیده بودم، دوباره پوشیدم و به طرف خانۀ رئیس دولت رفتم. به دروازۀ عمومی اش داخل شدم. 

با قدیر خان نورستانی که او را خوب نمی شناختم که قوماندان عمومی پولیس شده بود و پسان وزیر داخله  حسن شرق
شد، از من پرسیدند که: "کجا بودی و چطور آمدی؟" گفتم: من یک ورق تبریکی خدمت رئیس دولت داده بودم و من 

که داخل اطاق مالقاتش رفتم، دیدم که قوماندان ضیا را خواستند. گفتند: "آنجا فرصت است میتوانید او را ببینید." من 
که بنام ضیاء گارد مشهور شده بود، مکتوب ها را برای امضا به رئیس دولت پیش کرده میرود. سالم دادم و او دست 
 داد و گفت: "بنشینید، این ضیا مرا نمی ماند. مکتوب ها چند دانه است امضا میکنم و او میرود." مکتوب ها که امضا

شد و ضیا رفت، او مرا گفت که: "پیش بنشین." نشستم بالب پرخنده فوق العاده کلمات خوب گفتند که ممنون شدم، مثالا 
او گفت که : "من به حیث برادر و رفیق به تو افتخار دارم. تو خودت به خودت افتخار کن که یک کار بسیار عمده 

ی و امانتی پیش بردی. خودت افتخار کن و من افتخار میکنم به مملکت پیش ات بود و آنرا به ایمان و پاکی و درست
حیث برادر. ناگفته نماند در حالیکه یک کار عمده دولت پیش شما بود و من خانه نشین بودم، به این موضوع اهمیت 

حب شما ندادی و همیشه از من خبرگیری میکردی که این را من ابداا فراموش کرده نمیتوانم." من گفتم که: رئیس صا
دربارۀ من مهربان بودید، من چیزی نکرده ام اما وقتی با شما همکار بودم، کارها را به هدایت شما پیش میبردم. گفت 
که:  "نی نی شکسته نفسی نکن، توبا من بازو بودی، درد سر نبودی." من گفتم: صاحب لطف کنید به من اجازه دهید 

ال با وجود همه تدارکات سفر، متأسفانه خبر وفات مرحومه خانم شان بهرح« که بروم برای اینکه خانمم مریض است.
 در امریکا رسید و قرار شد جنازه را به کابل انتقال دهند و سفر به وقوع نپیوست.

 
بیاد دارم که یک روز که بخانه داؤد خان رفته بودم، به اساس هدایتی که به » دگرجنرال عبدالرزاق خان می نویسد:  

راجع به نقایصی که در قوای هوائی و مدافع هوائی موجود بود، باید چیزی برای او می نوشتم. به من  من داده بود
فرمودند که: "وقت زیاد ندارم، فقط آنرا بحالت ریزومی ]خلص[ ترتیب کن، بیار که من مالحظه کنم". در آنوقت اول 

این موضوع را که شما فرمودید، من حاضر  من برایش کفتم که : چون من به امریکا میروم و هروقت که پس آمدم
میکنم و خدمت تان تقدیم میشود. ولی متأسفانه که رفتن من بمناسبت فوت خانم من به امریکا نشد و درین وقت حالت 
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عجیبی برایم رخ داد، ازیکطرف مراسم فاتحه داری بود و ازطرف دیگر شب و روز این راپور را که محمد داؤد 
بود، باید خدمت شان حاضر کنم.]دراینجا او شرحی مبسوطی درباره محتویات راپور خود ارائه خان از من خواسته 

 میدارد که از ذکر آن صرف نظر میشود[
 

این نوت ها را حاضر کرده بودم و شب رفتم خدمت شان که این را »عبدالرزاق خان در ادامه موضوع می نگارد: 
پیش خدمت بود، گفتم که: رئیس صاحب تشریف دارند؟ گفت: بلی، گفتم: تقدیم کنم. نفر از داخل حرم سرای برآمد، 

این ورقه مرا خدمت شان ببرید. یک ورقه نوشتم که: اجازه دهید برای پنج دقیقه شما را ببینم. ورقه را برد و پس از 
ر خانه باشید."؛ من چند دقیقه آمد و گفت: "رئیس صاحب گفته است که من شما را می بینم یک دو دقیقه در اطاق انتظا

رفتم در اطاق انتظار، هنوز یک دقیقه تیر نشده بود که یک ضابط آمد از من پرسید: "اینجا چه میکنی؟" گفتم که: من 
ورقه داده ام میخواهم رئیس صاحب را مالقات کنم، برایم پیشخدمت احوال آورده که رئیس صاحب میخواهد خودت 

اق انتظار باش، من به همان حساب اینجا آمدم. گفت: "نی او چیزی را نمی فهمد، را ببیند و گفته که یک دقیقه در اط
من شما را میگویم که وقت ندارد." گفتم که شما اینطور میگوئید و پیشخدمت میگوید که باشید، من چه کنم؟ در هر 

مدم، تصادفاا بازهمان صورت با یک نفری که منطق نداشت چه میکردم؟ ناچار از اطاق انتظار برآمدم. وقتیکه برآ
پیشخدمت از داخل حرمسرا برآمد، من را که دید صدا کرد که: "او صاحب کجا می روی، ترا معطل کرده است، باش 
تا یکبار شما را ببیند." گفتم: تو میگوئی که معطل باش، این ضابط میگوید که برو، من گپ کدام تانرا قبول کنم. 

من این »عبدالرزاق خان می نویسد:« که شما بروید و شما او را دیده نمیتوانید." ضابط گفت: "او نمیداند من میگویم 
را که شنیدم، فهمیدم که محمد داؤد خان را طوری محاصره کرده اند که او اشخاصی را میخواهد ببیند، دیده نمیتواند. 

او در جای دیگر به این وضع « از این تاریخ به بعد معلوم شد که داؤد خان زیر کنترول این مردم واقع شده است.
طوریکه دیده میشد، نوکرهای کمونیست و کمونیستان از یکطرف داؤد خان را ترسانده بودند که »اشاره میکند که: 

انقالب صورت گرفته و دستهای در کار است که میخواهد شما را از بین ببرد؛ پس شما گشت و گذار را کم کنید و 

 کتاب( 113تا  111شرح مزید در صفحه «)ا آنها موافق باشیم.فقط کسانی را ببینید که ما ب

 
 دوستی های دیرینه سر انجام به کجا کشید؟

ساله بین محمد داؤد خان و دگرجنرال عبدالرزاق خان به یکبارگی و بصورت بسیار مرموزجایش را  20دوستی های 

عداد دیگر گردید. بهتر است شرح مختصر این بحالت معکوس داد که منجر به بازداشت و بعد زندانی شدن او با یک ت
من به انتظاربودم که رئیس دولت مرا راجع به راپوری که امر کرده است، خواهند »رویداد را از زبان خودش شنید: 

خواست، اما روز پنجشنبه بود پس از نان چاشت نماز را خوانده میخواستم دمی بگیرم که دروازه اطاق خوابم را دق 
د و گفتند که قوماندان صاحب قوای مرکز آمده؛ من به حساب اینکه جنرال عیسی خان قوماندان قبلی قوای الباب کردن

مرکز آمده باشند، پوستین خود را پوشیده از اطاق خواب به صالون برآمدم. اما دیدم که حیدر خان رسولی قوماندان 
ویلی شدند. پس از تعارفات به صالون رفتیم. جدید قوای مرکز و یک جگرن که تفنگچه به کمر داشت هردو داخل ح

پسرم عبدهللا تعارف کرد که چه میخورید: چای، کوک یا شربت؟ قوماندان رسولی گفت: "نی، ما چیزی نمیخوریم. اما 
شما را رئیس صاحب دولت خواسته."، من گفتم: بلی آنها بمن یک هدایت داده بودند، راپور را حاضر کردم، من به 

احب گفتم که راپور حاضر است، هروقتیکه رئیس صاحب امر کند، من راپور را خدمت شان تقدیم یاور رئیس ص
میکنم." او ]رسولی[ گفت که: "به اساس همان راپور من امروز به دیدن رئیس صاحب جمهور ]دولت[ رفتم، رئیس 

بسیار خوب، اجازه دهید که لباس صاحب گفت که به فالنی بگو که امروز من فرصت دارم، بیائید که ببینیم." من گفتم 
خود را تبدیل کنم. برآمدم و پیراهن و دریشی خود را پوشیده و نکتائی هم بسته کردم. یک مقدار پول که در جیبم بود، 
به دخترم دادم . یک دوصد افغانی را با خود گرفتم. برآمدم و راپوری را که به من هدایت داده بود، آنرا با خود 

ه: "به موتر خود میروید یا به موتر من؟" گفتم: چون خودت ارگ میروی به موتر من چه ضرورت گرفتم. پرسید ک
است، من همرای خودت میروم. در موتر او باال شدم، دیدم که در برون دو موتر که یکی حامل محافظین مسلح بود، 

 «در انتظار ما می باشد.
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ه کدام سو می برد و به فکر آنست که راپور خود را خدمت رئیس عبدالرزاق خان تا آندم نمیداند که سرنوشت او را ب

وقتیکه به »دولت تقدیم میکند، اما بزودی این رؤیا به یک کابوس تبدیل شد. بهتر است جریان را از خود او بشنویم: 
چپ حرکت افتادیم، هردو موتر میخواست که روبرو بروند، ولی ]رسولی[ موتروان خود را دشنام داد که بطرف 

بگرد و به چپ گشتیم؛ از پیش روی خانه محمد داؤد خان گذشتیم، به چهارراهی که رسیدیم، به طرف راست گشت. 
فکر کردم که ممکن است که از دورازۀ کالن داخل ارگ گردد. در آنجا که رسیدیم، بطرف ارگ نگشت، بلکه بطرف 

ه رئیس صاحب جمهور در ارگ است، شما کجا چپ گشت. پرسان کردم: قوماندان صاحب کجا میروید؟ شما گفتید ک
میروید؟ گفت: "ببخشید من آنوقت به شما نگفتم، حاال میگویم که رئیس صاحب دولت در قوای مرکز تشریف دارند، 
آنجا میرویم." و به خاطریکه دو زبانه شد، پیش من راجع به گفتار وی اشتباه ]سوء ظن[ پیدا شد. خوب آمدیم تا پیش 

یل خان. این جاهم باید موتر بطرف چپ یعنی بطرف جاده ]داراالمان[می گشت، درحالیکه موتر روبرو منار عبدالوک
رفت و من دیگر هیچ نپرسیدم. موتر دور کرد به طرف محبس دهمزنگ، ولی وقتیکه به محبس دهمزنگ داخل شدیم، 

اندان صاحب و هللا ببخشید که من من پرسیدم که: برای چه اینجا آمدی؟، وی با یک مکر روباه مانند گفت : "قوم
نگفتم، حاال میگویم که یک راپور راجع به خودت آمده بود و به من امر کردند که خودت را در همین جا بیاورم"، 
گفتم: وقتیکه راپور آمده بود، چرا به همان جای نبردید که ]از آنجا[ راپور آمده بود تا که سؤال و جواب صورت 

چند سؤال و جواب از شما میشود". مرا بردند به اطاق قوماندانی محبس. آنجا سگرت را در  میگرفت. گفت: "همینجا
دادم که دیدم وی ]رسولی[ میخواهد برود و مرا تنها بگذارد. گفتم: قوماندان صاحب! یک خواهش از شما دارم، این 

است که به اساس امر رئیس دولت بریفکیس ]بکس کوچک کاغذ ها[ را که می بینید، دربین آن بسیار چیز های محرم 
نوشته شده، خواهش میکنم که این را بگیر و به رئیس صاحب دولت بده. گفت: "من اینکار را نمی کنم." گفتم وقتیکه 
اینکار را نمی کنید، خودت آنرا بخوان. ببین اگر مفید بود است خوب و اگر نباشد، آنرا آتش بزن. گفت: "اینکار را هم 

هم مرا به محبس آوردی و هم این امانت دولت را با خود نگهداری کرده نمیتوانی؟ او قوماندان محبس  نمیکنم". گفتم:
را خواست و گفت: "سیف داری؟" گفت: بلی. گفت: "بگیر بریفکیس را در داخل سیف قفل کن."؛ البته من دیگر روی 

 «بریفکیس را ندیدم.
 

بعد قوماندان قوای مرکز رفت. قوماندان محبس مرا به یک اطاق پیش چند دقیقه »عبدالرزاق خان در ادامه می نویسد: 
روی دروازه فرستاد که یک چوکی داشت. در آنجا توانستم نماز شام را بخوانم. ساعت شام بود که یک موتر جیپ 

رف آمد. درآن یک دو نفر پولیس مرا فی الحال ازین اطاق کشیده به جیپ اندخت. موتر جیپ از محبس برآمد و بط
کابل روان شد. به نزدیکی منارعلم و جهل که رسیدیم به دستگاه بیسیم ارتباط قایم کرد و به وزارت داخله گفتند که: 
"به پذیرائی مهمان آماده باشید." به وزارت داخله رسیدیم، از موتر پائین شده مرا به یک اطاق رهنمائی کرد که در 

نصبان پولیس هستند ولی لباس ملکی پوشیده اند، نشسته بودند. آنها آنجا یک دونفر که معلوم می شدند که صاحب م
شروع به سؤال و جواب از من کردند. گفت: اسم؟ اسم خود را گفتم. پرسیدند: "میوندوال را می شناسی؟" گفتم : بلی 

اون لوی صدراعظم بود ، من  نه بلکه همه مردم او را می شناسند. "خان محمد مرستیال را می شناسی؟" بلی مع
درستیز بود، سالها باهم همکار بودیم؛ اسم یکی دو نفر از صاحب منصبان را هم پرسیدند، گفتم: من می شناسم. چند 

 «نفر ملکی را نام بردند و گفتم که اینها را ندیده ام و نمی شناسم. باالخره اتهام کردند که شما کودتا می کردید!
 

کودتا مورد استنطاق قرار داشت، شرحی مبسوطی از جریان تحقیقات بیان میکند و عبدالرزاق خان که اکنون به اتهام 
چیزی که ما »دریک قسمت از فیض محمد وزیر داخله یاد آور میشود که حین تحقیق آمد و مستنطق برایش گفت که: 

کودتا میکردم؟  ؛ گفتم: من چه بگویم که«چرا جواب نمی نویسی؟»، وزیر داخله گفت: «میخواهیم، او نمی نویسد.
درحالیکه نه من کودتا میکردم و نه هم کودتای در میان بود. این یک دسیسه است که برای من ساخته شده. گفت: "اگر 
به رضایت دل بگوئید، خوب ورنه بزور از شما اعتراف میگیرم." من گفتم: که شما زور دارید اما من کاری که 

 «واهم کرد. هرچه که میکنید بکنید.نکرده باشم، یقیین کنید هیچگاه اقرار نخ
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عبدالرزاق خان جریان لت و کوب و شکنجه خود را شرح میدهد و در اخیر بعد از تحمل بسیار، ناتوان میشود و 
نمیخواهم بی آبرو شوم، مرگ از این زندگی بهتر است. دراین صورت چیزی که ما نکرده بودیم، باالی من »میگوید: 

کوته قفلی با کسانی که درین کودتا متهم شده بودیم، یکدیگر را دیده نمیتوانستیم، ولی  اعتراف کردند...در مدتی
زمانیکه فیصله باالی ما صادر شد، خبر شدیم که از جمله متهمین شش تن ]پنج نفر ـ البته به غیر از میوندوال که قبالا 

ن فیصله ها از کوته قفلی رها و به محبس بطور مرموز به شهادت رسیده بود[ را به شهادت رسانده بودند. بعد ازی
 «دیگری ما را انتقال دادند.

 
او یک نکتۀ مهم را از قول یک صاحب منصب زندانی که بعد از آنها او را بازداشت و به زندان افگنده بودند، در 

هم شامل  میوندوال مرحومی را به اساس زجر های غیر انسانی که درآن "صمد ازهر"»مورد میوندوال می نویسد:
بود، ازبین بردند. اما این شیاطین گفتند که میوندوال خود را به نکتائی آویزان کرد، حاالنکه حقیقت این بود که 
میوندوال را با لباس سفید خانگی ازخانه اش آورده بودند و نکتائی نداشت. در صورتیکه نکتائی نداشت، چطور خود 

انست ، درحالیکه نکتائی وزن برداشتن او را نداشت و نه هم میز و یا را به نکتائی از حلق اش آویزان کرده میتو

( 121و  120)صفحه « چوکی بود که سر آن باال شود. بهر صورت اینها آن مرحومی را به شهادت رساندند.

 ]توضیح: میوندوال لباس خواب را تبدیل کرد و دریشی پوشید[
 

 داؤد خان دیر جنبید!
اؤد خان هر هفته پایواز ها به دیدن زندانی های خود میرفتند و نان و لباس می بردند و در زندان البته در زمان د

ساعت ها با آنها دیدار میکردند و در ضمن اطالعاتی از بیرون را که رسماا نشر نمی شد، بطور خصوصی با آنها در 
دراین روزها ]سران[حزب خلق و »میان می گذاشتند. عبدالرزاق خان دربارۀ یکی از این نوع اطالعات می نگارد: 

پرچم که مخالف همدیگر بودند، به کارته چهار آمده و در منزل تره کی باهم دیده و گپ زدند. این اخبار را پایواز ها 
می آوردند که این دو حزب متفق شدند و میگویند که شوروی داؤد خان را مؤقت درین مقام آورده است، برای آنکه 

« ستفاده کرده بتوانند و هدف این بود اساسات منحوس کمونیست را در قلب دولت جای بدهد.از رسوخ و قدرت وی ا
یکی از محبوسین به من گفت که ما و شما را برای این بندی کرده که کمونیستها میگویند که اگر »او عالوه کرد که: 

ور خود جمع کند که در آنصورت این پالن کمونیستها را محمد داؤد خان حس بکند، ممکن است که ما مردم را بد
برای کمونیست ها یک پرابلم سختی بوجود خواهد آمد. لذا این ها طوری تدابیر گرفتند که از یک سو محمد داؤد خان 
را به ریاست جمهوری بیاورند تا از قدرت شان کار بگیرند و ازطرف دیگر همۀ ما و شما را بندی کنند که برای داؤد 

ملی باقی نماند. لذا آنها تعدادی تانرا کشتند و تعداد دیگر تانرا به محبس آوردند. اما در آینده خان کدام تکیه گاهی 
نزدیک شما خواهید دید که اینها ]خلقی ها و پرچمی ها[بقدرت برسند. اینها مذاکره کرده اند و عنقریب داؤد خان را از 

 کتاب( 125و  124صفحه «)بین بردنی هستند.

 
تصمیم به تصفیه پرچمی ها و خلقی ها گرفت، نشانۀ از درک داؤد خان بود که باید اینها را تصفیه اینکه داؤد خان 

حسن شرق، این جاسوس سابقه دار کی جی بی معاون صدارت، محتاط وزیر »کند. عبدالرزاق خان می نویسد: 
ونیست های سرسخت بودند. مخابرات، گل پادشاه ]پاچا گل[ وفادار وزیر قبائل و فیض محمد وزیر داخله همه کم

باالخره مثل اینکه داؤد خان به سهو خود فهمیده باشد و برای اینکه این دشمنان وطن را از خود دور کند، حسن شرق 
را به سفارت افغانستان در هندوستان ]جاپان[ و محتاط را در سفارت افغانستان در جاپان ]هندوستان[ و پادشاه گل را 

 کتاب( 127و  126)صفحه« در بلغاریا ]و فیض محمد را به سفارت در اندنیزیا[ مقرر کرد. به حیث سفیر افغانستان

 
عبدالرزاق خان حین آغاز کودتای ثور که در زندان دهمزنگ بود و آواز فیر ها و صدای غرش طیارات را می شنید، 

گ به ما و حیثیت ما رسانید و درین وقت که ما هنوز هم در محبس بودیم و اگرچه داؤد خان صدمۀ بزر»می نویسد: 
جزاهای ناحق بما داد، درحالیکه یک عمر با او همکاری داشتم و این ظالم همین قدر پرسان نکرد که درین بیست سال 
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 21تر 21 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که براستی کار کرده بودی، چطور شده میتواند که دفعتاا برضد من حرکت کنی. با این همه باز دعا میکردیم که خدا 

 کتاب( 136)صفحه « ا ناکام بسازد تا داؤد خان موفق باشد، اما نتیجه چنین نشد.)ج( این کمونیست ها ر

 
دگرجنرال عبدالرزاق خان، طوریکه قبالا تذکر رفت، در فصل چهارم کتاب خود بیشتر به موضوع کودتای کمونیست 

ضاع کشور و ( و علل سقوط جمهوری پرداخته و در فصل اخیربه ابراز نظر شخصی در مورد او1357ثور 7ها )

قارئین عزیز! »( این متن به چشم میخورد: 178ف جریانات بعدی پرداخته است و در آخرین صفحه کتابش )صفحه 

قبل از اینکه با شما خدا حافظی نمایم، از شما خواش میکنم در صورتیکه این نوشته بشکل کتاب درآید و شما آنرا 
 «مطالعه می کنید، بروح من دعا کنید.

 
وح این بزرگمرد را که سالها با صداقت و ایمانداری بوطن خدمت کرد و نام نیک از خود بجا گذاشت، خداوند ر 

غریق رحمت بی پایان خود گرداند. نکتۀ را  میخواستم در پایان این نوشته در ارتباط به شخصیت این مرحومی خاطر 
زجر زندان  یک حرف با شدت کالم و دور نشان سازم، همانا ادب وشیوۀ بیان مطالب است که در آن باوجود تحمل 

 از عفت قلم حتی در مورد کسانیکه در وقت تحقیق او را زجر داده بودند، بیان نکرده است واین نشانۀ ازادب و 
 شخصیت عالی او محسوب میشود. )پایان نوشته( داکتر سیدعبدهللا کاظم

 
»...« ین نوشته از این قلم میباشد، آنچه بین ناخنک ها )یادآوری: مطالبی که بین براکت ]...[ گرفته و نیزعناوین ا

آمده، اقتباس از متن کتاب مرحوم دگرجنرال عبدالرزاق خان است و آنچه در بین "..." درج شده، نقل قول دیگران 
  است که مؤلف کتاب از زبان آنها بیان کرده است.(
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