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 داکتر سيدخليل هللا ھاشميان                                                                      

  ٢٠١۵ می ٢۴

 زبان دریترجمه مقالۀ جناب آقای محمد آصف خواتی به 
نشرشده بود ومطالب نو وجالب ) تول افغانستان( می بزبان پشتودرپورتال وزين٧مقالۀ آقای محمدآصف خواتی بتاريخ 

 ترجمۀ -انتقاداتی دارد") خطاب به مردم"پيرامون بيانيۀ( عالوتا درچندمورد باالی مقالۀ قبلی ھاشميان بعنوان-در بردارد

بدسترس ندارم، بنابرآن )  دری- پشتو( ديکشنری - ترھموطنان ازمحتويات آن آگاه شونددبيشادری آنرا الزم دانستم تا تعد

اگرجناب خواتی صاحب . بعضی کلمات پشتورا بطورتقريبی بارتباط قرينه ترجمه کرده ام، معذرت کمرسی مرابپذيريد

 ھاشميان:متن ترجمه ازينقراراست .  درترجمه به تفاوتی مواجه شوند، لطفا آنرا يادداشت نمايند

  

  "پيرامون خطاب به مردم" تبصرۀ مختصری  بر مقالۀ 

وچندويبسايت ديگرنشر ) استقالل(قبل ارآنکه دربارۀ مقالۀ اقای داکترسيدخليل هللا ھاشميان بعنوان باالکه درويبسايت 

) ه مردمخطاب ب( که با بيانيۀ ١٣۵٢ سرطان ٢۶ ضرورت ايجاب ميکندکه پيرامون کودتای نظامی -شده، بحث شود

 پيرامون کودتای نظامی -ارتباط ناگسستنی دارد، و اينکه بعد از کودتا قدرت بکدام طرف انتقال يافت، تماس گرفته شود

وازطرف ديگر پشت ) شاھی(نکتۀ قابل تامل اينست که کودتای نظامی ازيکطرف  سرپيچی واضح ازقانون اساسی

 - اين کودتا موجب عواقب ناخواسته وبدبختی ھا نيزگرديد ازجانب ديگر–گشتاندن نظاميان  به جانب اردوبود 

بعدازکودتای سرطان واقعات و رويدادھا درکشورنيز نشان داد که ازبابت اين کودتا اوضاع وحاالت درکشور بدترشده 

 بعدازکودتا آوازه ھای کودتاھای ديگر، جنگھا وزد وخوردھا ومداخالت وتجاوزات خارجيان درکشور نمايان -است

 بعدازکودتا قدرت سياسی بدست –ديد که تا امروز امکانات بازگشت صلح وامنيت درکشور ميسرنگرديده است گر

بحيث ارگان عالی دولتی ) کوميته مرکزی(محمدداود وچھره ھای وفاداربه او وھم بدست پرچمی ھا افتاد که ترکيب 

 .ن شرق بحيث منشی کوميته مرکزی  محمد حس–محمد داود بحيث رئيس کوميته مرکزی : مثال بارز آن است 

 -محمد فيض – محمد سرورنورستانی – عبدالقدير نورستانی – غالم حيدر رسولی – غوث الدين فايق –سيدعبداال 

  . موالداد و عبدالخليل اعضای کوميته مرکزی -احمدضياء مجيد– عبالحميد محتاط –يوسف محمد

فيض محمد، محمديوسف، عبدالحميد (يته مرکزی وشش نفر ديگر نفر فوق ، محمدحسن شرق منشی کوم١٣ درجملۀ 

کيب اين کوميته ر ت–مدار يا مخفی حزب پرچم بودند اعضای معلو) محتاط، احمدضياء مجيد، موالداد وعبدالخليل

ا درينج. مرکزی نشان ميدھد که قدرت بين ھواخواھان محمدداود وپرچميھا طوری تقسيم شده بود که به نفع پرچميھا بود

نکتۀ قابل تذکر اينست که تعداد نظاميان کودتا کننده درحدود صدنفر تخمين شده واينھا دارای نظريات سياسی محتلف 

ومخالف بودند، امادريک موضوع موقف متحد داشتند و آن سقوط نظام شاھی بود، وبعضی ازينھا درسازمان ھای 
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داران محمدداود و پرچميھا وريت وحکومت تنھا طرفی دولتی جمھسياسی وقت نيزعضويت داشتند، اما درارگان عال

 اين وضع بيانگر يک ائتالف سياسی بين گروه محمد داود وببرک کارمل بحيث زعيم حزب پرچم، -درنظرگرفته شدند

 فراموش نشودکه محمد داود وببرک کارمل حدود ده سال قبل از کودتا زبان مشترک، افکار –بارتباط کودتا ميباشد 

اتحاديۀ (وھات سياسی مشترک اختيار کرده بودند وفعاليت سياسی مشترک را آغاز نموده بودند که  وج ومشترک

 غالم حيدر عدالت رئيس وببرک کارمل منشی - .مثال معلومدارآنست ومحمدداود بنيان گزارآن بشمارميرود) پشتونستان

شت که حتی بقيمت مخالفت ھمکاران ومخالفان اتحاديه پشتونستان بود ومحمدداود ازين بابت اعتمادکامل باالی ببرک دا

 يکبار کارمل وغالم حيدرعدالت بقندھار رفتند که در آنوقت پدرکارمل قوماندان فرقه -خود با ببرک ھمکار وھمراه بود

 لميان قندھار مذاکره کردندتاځ آنھا با ويش - قندھار وجنرال عبدالغنی خان گرديزی قلعه بيگی رئيس تنظيميه قندھار بود

لميان صادر ځآنھا رابطرف خودجلب کنند، ھنگاميه به اينکار ناکام شدند، درھمان مجلس امر دستگيری رھبران ويش 

 درارگانھای باالی جمھوريت ھمچنين موجوديت فزيکی يگانه –گرديد وآنھا مدت طوالنی در زندان دھمزنگ ماندند 

واقعيت است که قدرت جمھوری يک قدرت ائتالفی بود که دردستگاه مقامات دولت، بيانگر اين ) پرچم(سازمان سياسی 

 يادآوری اين موضوع به اين خاطر ضروری است که سعی ميشدائتالف بين -مان پرچم يک جناح آنرا تشکيل ميدادزسا

 زعمای فرکسيون پرچم بمقامات بلند دولتی ديده نميشدند، اماپرچميھای درجه -محمدداود وپرچم ھمانطورمخفی بماند

 ھمچنان اقارب زعمای پرچم نيزبمقامات دولتی جابجاشدندکه بطورمثال –ومخفی به چوکيھای بلند دولتی مقررشدند دوم 

محمدکريم  برای مدت کوتاه در راس قول اردوی پکتيا، تقررپدرصمداظھر، جنرال محمدحسين خان، تقررپدرکارمل،

 تا مدتی -خان، بحيث وکيل التجارپشاورقابل تذکرميباشدخان امرخيل، بحيث والی پروان وتقرر پدرنجيب هللا، محمد اختر

ميھا ازموجوديت اين ائتالف  انکارميکردند ، اما ازبعضی بيانات ببرک کارمل چنين معلوم چپيروان محمد داود و پر

 :  ميکنم ميشود که دربين داود وکارمل بارتباط سقوط دادن رژيم شاھی قبال موافقه شده بود و دونمونۀ آنرا اينجا ارائه

من اعتراف ميکنم که در يک مورد : "  دريک بيانيۀ خود گفت که ١٩٨٣ببرک کارمل درماه نوامبر سال ) ١(

 ..."بامحمدداود ھمکاری کرده بودم که بايد نظام شاھی را از بين برداريم تا که راه برای انقالب بازگردد

يموکراتيک خلق فرکسيون حزب پرچم جمھوری د" :درھمين موضوع ببرک کارمل بنوع ديگر چنين تماس گرفت ) ٢(

  ."ی که به رھنمايی محمدداود نظام شاھی را سقوط داد، سھم داشته استئافغانستان درکودتا

البته درين موضوع يک تعدادنشرات ونويسندگان خارجی نيز افشاگری ھايی کرده اند که تنھا افشاگری دومقام ) ٣(

م لياخفسکی که بھنگام اشغال شوروی مدتی درافغانستان بود وبعدابه افغانستان جنرال شوروی بنا: درينجا ذکرميشود

پرچمی ھا در طريق مبارزه برای بدست آوردن قدرت کوشش ميکردند، آنھا با جناح : " رفت وآمد داشت ، نوشته است

  ..."محمدداود اتحاد کردند

پرچمی ھا به دستور ماسکو دولت ائتالفی  : "ويسدھاريسون نويسندۀ امريکايی درين باره چنين می ن. سليک اس)  ۴(

  ..." رابا داودتشکيل کردندوبطور آشکار سعی ميکردند که در اردو و ادارات دولت تاثير خودرابيشتر سازند

اگربيانات و آثار نويسندگان ومحققين ديگر رادرينجا بياوريم مطلب بسيار طوالنی ميشود، ولی اقتباس ھای فوق ) ۵(

  . خروار ميتواند صحت موجوديت ائتالف بين محمد داود وکارمل رانشان دھدمشت نمونۀ

موقف مشترک دوائئالف کننده وھمکاری مشترک آنھا خط مشی دولت آينده را به ھمکاری يکديگر ترتيب دادتا آنرا 

 متحد خود باساس معلومات فوق موضوع قابل حيرانی نيست که محمدداود با موتلف و. مشترکا پياده وعملی سازند

اما نکتۀ اصلی درينجا است که زعيم . از يک سازمان منظم سياسی تقاضاکنند تاخط مشی دولت را بسازد) پرچم(

سازمان پرچم، ببرک کارمل، درافغانستاان مورداعتماد کرملين بودوکارمل ھراقدام خودرابا موافقت کرملين عملی 

را ھم به ) برای تھيه خط مشی(نابرآن کارمل تقاضای محدداود ب–ميکرد ومطابق اراده وخوشی کرملين قدم ميگذاشت 
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ای ترتيب و از طريق سفارت )  مفکوره–تيزس (ماسکوخبرداد وماسکو برای تنظيم سياست داخلی و خارجی افغانستان 

را بقسم يک بيانيه ترتيب و ازطريق معاون )  مفکوره–تيزس (خود درکابل به کارمل روان کرد وزعامت پرچم آن

 من اين رويداد را در يک مقالۀ خود نه -يس جمھور، آقای حسن شرق، به زعيم ائتالف مشترک محمدداود رسانيدرئ

باساس احساسات ذھنی وتصورات شخصی، بلکه باستناد اثر يک محقق روسی اقتباس کرده بودم که آقای داود ملکيار 

راکه ) مفکوره–تيزس (ن روسی مذکوردر اثرخود آنالبته محقيق. دريک مقالۀ دلپذير خود باالی آن استنادکرده بود

ازجانب کوميتۀ مرکزی حزب کمونست شوروی نوشته شده بود، آنرا توسط يگ تلگرام به سفارت شوروی درکابل 

ارسال کرد  ، چنانچه نمبر وتاريخ تلگرام مذکور راھم ذکر کرده بودند، لھذا اين موضوع جنبۀ تبليغاتی نداشته، بلکه 

نام داده، اقای ھاشميان درمقالۀ خود بيانات " پروپاگند دروغين" اما آقای ھاشميان به آن - ومستندميباشديک سند تقه

تلفونی آقای حسن شرق را معيارحقيقت ميداند وبيانات عضو فرکسيون پرچم، آقای ذبيح هللا زيارمل، راقبول نميکند که 

باساس مقالۀ آقای ھاشميان ،آقای شرق . راتھيه کنند) ه مردمخطاب ب(آقای حسن شرق ازپرچميھا خواسته باشدکه بيانيۀ 

درصحبت تلفونی به او گفته که بسيار بعدازکودتا ازاحزاب مختلف بشمول پرچم تقاضا نموده بودتا درمورد خط مشی 

شرق  اگر  بيانات فوق آقای حسن -دولت جمھوری نظريات خود رابا اوشريک سازند وآنھا نيز جواب مثبت داده بودند

زاب سياسی ارزش قايل بوده، پس چرا باالی فعاليت احزاب  قيود حراقبول کنيم که زعامت دولت جمھوری به نظريات ا

وضع کرد وتااخير دورۀ جمھوری  برای احزاب سياسی اجازۀ فعاليت رانداد؟ ازجانب ديگرغيرازاعضای حزب پرچم 

ھدکه آقای شرق بمحترم ھاشيمان  درين باره حقايق را نگفته اين نشان ميد. ھيچ حزب ديگر درين باره چيزی نگفته است

) حسن شرق(آيا موقف او:  آقای ھاشميان دربارۀ اظھارات آقای ذبيح هللا زيارمل سواالت ذيل را مطرح کرده است-است

ر وبا آنھا فتر کارمل بديدن او برود؟ آيا اونميتوانست ببرگ وھمکاران او رابصدارت احضادايجاب ميکرد که بخانه يا 

صحبت کند؟  اينکه آقای حسن شرق خودش بدفتر يا خانۀ کارمل رفته است وزعمای حزب پرچم رابصدارت 

احضارنکرده، دليل آن اينست که ارتباط سازمانی او باپرچميھا افشاء نگردد، زيرا آقای شرق يک عضو مخفی حزب 

ولتی نيزشامل دمخفی داشتند که مامورين عاليرتبه  پرچميھا دردورۀ سلطنت ظاھر شاه يک تعداد اعضای –پرچم بود 

 ار آنجمله يک -آن بود و ازآنھادرمواردمختلف  ودرفرصتھای مختلف معلومات مورد نياز خودرابدست می آوردند

نگاھی به تاريخ حزب ديموکراتيک  خلق (عضو بلند رتبۀ حزب پرچم بنام عبدالقدوس غوربندی درکتاب خود بعنوان 

 کتاب توضيحات مفصل نوشته و مولف مذکوردرجملۀ پرچميھای مخفی نامھای حسن ٢٩- ٢٨رصفخات د) افغانستان

  ھمين پرچميھای -شرق، شاه محمد دوست، غالم جيالنی باختری، نجيب هللا مسير وآدينه سنگين رادرج کرده است 

 کدام منطق وعقل -دارت رسيدمخفی ، بھگام اشغال شوروی بمقامات بلند دولتی مقرر شدندو آقای حسن شرق بمقام ص

سليم قبول ميتواند که دردولت تحت سايۀ اشغال يک سياستمدار مستقل به مقام صدارت برسد؟ آقای شرق در يک بيانيۀ 

باالی آن تبصرۀ ) داودخان، حسن شرق ونذيره کريمی(خود چيزھايی کفته بود که خانم ماللی نظام درمقالۀ خود بعنوان

چراغی " اواززبان حسن شرق ميگويد -جرمن آنالين نشرشده وديده ميشود–رويبسايت افغان جامع نموده که اکنون د

من درافغانستان نبودم ودرحاليکه ديگران به ... راکه خداوند درکودتای ثور روشن کرده بود، خودما آنراخاموش کرديم

 ھم رفت وآمد خانگی داشتم، از جاپان ترک تابعيت اقدام نمودند، من چون با احزاب مناسبات خراب نداشتم، با تره کی

ھمرای ببرک  کارمل از اتحاديۀ محصلين دوست بوديم، او و وزيرخارجه مراخواست ومن ناچار به ...بکابل برگشتم

درعصرنجيب کابينه را تيارکرديم ، درمجلس وزراء نطق ھا را مشاورين روسی ميساختند وما صرف ... ھمکاری شدم

بيانيۀ فوق چھرۀ اصلی آقای حسن شرق رابرمال ميسازدکه با تبديل موسم لباس خودرا تبديل ..." آنھارا می خوانديم

 بعدازوقوع تحوالت سياسی  کودتای ثو، کارمندان رژيم سابق ١٣۵٧بيانات فوق اونشان ميدھد که در سال . ميکرد

د، از وطن برون شدند، اما جمھوری داودخان که باحزب ديموکراتيک  خلق  ومسلط شدن آن برمملکت مخالفت داشتن
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رحاليکه او دربيانيۀ  د- رخالف ديگران بوطن برگشته استآقای حسن شرق که ماموربرجستۀ  رژيم جمھوری بود، ب

خود تمام اعضای حزب ديموکراتيک خلق  راوطنفروشان خوانده، خودش درتحت اشغال شوروی بھمين رژيم 

درمجلس وزراء " ت رسيده وبه اين افتضاح ھم اعتراف کرده که مزدورھمکاری را شروع کرده، تاحديکه بمقام صدار

آقای شرق چطوراينرا قبول ميکرد که بحيث "  بيانيه ھا رامشاورين شوروی تھيه ميکردند و ما فقط آنرا ميخوانديم

 صدراعظم يک کشورمسلمان خودش و اعضای کابينه اش بيانيه ھای ديکته شدۀ مشاورين روسی رامانند طوطی قرائت

ميکردند ؟ آيا اين عمل يکنوع غالمی ودر برابرحقوق وطن به اوامر وباداری بيگانگان سرتسليم فرود آوردن نبود؟ 

عجب انيست که آقای ھاشميان باالی سياست مداری مانند آقای حسن شرق  که بيگانگان او را به چوکی صدارت نشانده 

اما !  بيانات اورامی پذيرد وآنرا يگانه معيار حقيقت ميداند يق وعملی ميکرد،بواوامر وھدايات ھمان بيگانگان راتط

" پروپاگند دروغين"بيانات ديگران را که ھوايی ، خيالی و نامستند نبوده، بلکه با اسنادمستند متکی ميباشند، آنھا را 

اقضاوت واقعبينانۀ او يقين دارم که خوانندگان زيادی مقالۀ خانم ماللی نظام در بارۀ حسن شرق راخوانده وب! ميخواند 

موافقت کرده باشند که حسن شرق از آغاز دورۀ صدارت سردارداود تاسقوط نجيب هللا نه تنھا دربين زعمای 

مزدورافغان واتحادشوروی حيثيت يک پل ووسيلۀ ارتباطی راداشته، بلکه دربين سازمان پرچم ومحمدداود نيزيک 

  .وسيلۀ مھم ارتباطی بوده است

اجتماعی –ه از نويسندگان محترم افغان اميدوارم که در آينده باالی آن نوع مسايل ومشکالت سياسی درين قسمت مقال

 ھمين اکنون درکشورما جنگ خونين افغان –ال جنگ ما با آن سردچارميباشد حوطن بحث کنند که اکنون جامعۀ در

 ما دوام داردکه توسط خارجيان تمويل کشی جريان دارد و ھرروز ده ھا افغان تلف ميشوند ، مداخالت  خارجی دروطن

 درجامعۀ افغانی فرھنگ خشونت بيشترتوسعه مييابد که نمونۀ بارز آن  درشھر کابل و آنھم در روز –وتدوير ميشوند 

 –روشن ودرموجوديت پوليس ، قتل وحشيانۀ يک زن بيدفاع صورت ميگيرد تاحديکه آن زن مطلوم را ميسوزانند 

 عناصر شناخته شده -ه بوسايل ناروا وھم ثروت اندوزی نامشروع بطورمعمولی دوام داردغارت کردن ثروتھای عام

 افغانستان درجھان بحيث کشورمرکزفساد وزرع مواد مخدر شھرت -متوجه تخريب ھويت ملی ووحدت ملی ما ميباشند

 ما را بيگانگان می درجه اول پيداکرده، مغزھا وسرمايه ھا ازوطن درحال فرارميباشند، معاش مامورين واردوی

پردازند وچندين  مشکل وپديده ھای منفی ديگری نيزوجوددارندکه مستلزم مقاالت وتحقيقات جداکانه ميباشند وبايد بچنين 

، محقق يا سياستمدارافغان بامشاھدۀ اين حالت شرمناک  وزجردھندۀ وطن  ه آيا يک نويسند-اوليت ھا زودتر پرداخته شود

که باين سوالھا جواب پيداکند که چطورميتوان وطن راازين حالت خراب و غير قابل قبول برون احساس مسئوليت نميکند

سازيم؟ ازين چه فايده که گفته شوددرمدت نيم قرن گذشته زعما وقدرت مندان وسياست مداران افغان چه کردند، کدام 

 يک گروه –ب بداست يا برعکس آن شان خوب وکدام شان بد بود، فالنی صادق وفالنی خاين بود، مجاھد خوب وطال

 يک انقالب اجتماعی بود، گروه ديگر آنرا چراغی روشن ازجانب خداوند ميخواند، ١٣۵٢ميگويند که کودتای سفيد سال 

وجناح سومی ھم آنراھنگامه روانی ودوام غم انگيز وضع کنونی ميدانند و باالی کودتاچيان و گروه ھای سياسی 

 واقعات تاريخی وسياسی گذشته را بايد بقدرت -ونی کلمات سبک و دوودشنام حواله ميکنندوسياست مداران  قبلی وکن

 محققين ومورخين بايد باالی واقعات –مندان وسياست مداران سابق  ومورخين بگذاريم تاتاريخ باالی آنھا قضاوت کند 

 نويستده ھای مسئول بايد به وضع حال –گذشته آثار آفاقی بنويسند تابرای نسل جوان ونسل ھای آينده درس عبرت شود 

  سياست مداران وصاحبان قلم وفکر وانديشه درنوشته ھا -و آيندۀ کشور بانديشند وبرای مشکالت کنونی راه حل پيداکنند

وتحقيقات خود چنان طرح ھای اساسی را بايد پيشنھا بکنند که بوسيلۀ آن ھنوزھم مردم يکجا ومتحد شوند تا راه ملت 

 نويسندگان خادم ملت، ملتھا را بطرف شکيبايی، دوستی، تفاھم، برادری وھم صدايی ميکشانند، نه - يل گرددسازی تکم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

اينکه آنھا بانشان دادن سمپتی و انتی سمپيتی بمقابل يک شخصيت سياسی، طرفداران وبدخواھان او وجماعات مردم را 

  .يکی بمقابل ديگر قراردھند 

قلم خود را برای رفع مشکالت جامعۀ کنونی افغانستان بکاراندازند، درمقابل يکديگر از به اميد آنکه نويسندگان افغان 

  .ختم . عفو وبخشايش کاربگيرند ودربين افغانھا صدای ھمکاری وھمنوايی  رابلندکنند

  :مـاخــذ

  ١٧۴ قانون اساسی، ص ھۀصباح الدين کشککلی، د) ٢ --   ٢٩١شاه محمودحصين، مثلث بی عيب، ص ) ١

   ١۴پشت پردۀ افغانستان، ديه کوردوويز، ھاريسون، مترجم اسدهللا شفاھی، ص ) ۴  --  ١٠۴اثر فوق ص ) ٣

  .ختم مقالۀ آقای خواتی . ٢١، ص ١٩٩٣اکساندر لياخفسکی، د افغان غميزه او ميرانه، سال ) ۵

 

  مکثی برمقالۀ جناب خواتی صاحب بقلم ھاشميان

ُشناسم،  ازمقالۀ شان بزبان پشتو که بار اول خواندم شخص صاحب من ھموطن محترم جناب خواتی صاحب را نمي
قای داود ملکيار آشنا ک شان باراول درنيم سطردرمقالۀ آ با نام مبار- مطالعه، وطندوست ونويسندۀ خوب معلوم ميشوند

 ايشان - ايی داشتمھکذا آقای داکترحسن شرق را درافغانستان نديده ونمی شناختم، با مقاالت ونام شان از دور آشن. شدم

 بار اول مدت دو سال قبل جناب آقای حسن شرق را -درافغانستان يک شخصيت معروف ومن يک آدم عادی بودم

حضور داشتند وھريک داکتر شرق را با ) مردھا( نفر٢۵ درآن مجلس حداقل –دريک مجلس افغانی درکلفورنيا ديدم 

 - احساس تمجيد کردم وبه دو سوال من نيز جواب ګفتند ازبرخورد واخالق وحوصلۀ شان–سوالی مواجه ميساخت 

 بعد ازآن شب، صحبت وجورپخيری -باالخره ميزبان فيصله کرد که حضارمھمان محترم اورا بيشترمزاحم نشوند

ُتلفونی بين من وجناب داکترشرق دوام يافت وبايد اعتراف کنم که اکثراوقات من مزاحم شان ميشوم، زيرا در  موارد 

يا سياسی بمعلومات  ضرورت ميداشته باشم وازداکتر صاحب شرق امتنان دارم که مراجعات مرا ھميشه با تاريخی 

 سال ۵٠جناب داکتر شرق در شناخت اشخاص وچگونگی واقعات افغالنستان در . پيشانی باز وحسن نيت جواب داده اند

 ديد خودشان توضيح ميکنند، اينکه توضيحات اخير يک تاريخ زنده و غنيمت ميباشند وبمراجعا ت من مسايل را ازطرز

 به توضيحات شان ھميشه گوش داده ام، -شانرا چقدر قناعت بخش مييابم يا نـمييابم، مربوط بجھان بينی خودم ميباشم 

 .ولی ھيچگاه مناقشه نکرده ام، چونکه تحليل وتحقيق موضوع را وظيفۀ خود دانسته ام

مرحوم سردارداودخان، ) خطاب به مردم(آقای آصف خواتی بارتباط مقالۀ بيانيۀ پيرامون گله گذاری وانتقادات جناب 

 اصل مطلب درمقالۀ –عرض ميشود که آقای خواتی عوض اصل مطلب مندرج درمقالۀ من، به فروعات پرداخته اند 

ارمل، روايت شده بود من ترديد اتھامات پرچميھا بود که درمقالۀ آقای داودملکيار از زبان يک عضو پرچم، ذبيح هللا زي

که گويا متن بيانيۀ خطاب به مردم را حزب پرچم به حسن شرق داده وھمان متن توسط مرحوم سردارداودخان قرائت 

- سال نويسندگی بحيث مدير مسئول مجله آئينه افغانستان ھميشه درمسايل ملی وسياسی٣٠اينجانب با سابقۀ . شده است

تحقيق درچنين مسايل را وظيفۀ خودميدانم، خصوصا وقتی مساله ای مطرح شودکه اجتماعی افغانستان سھم گرفته ام و

را ) خطاب به مردم(از خواندن مقالۀ آقای داودملکيارتحريک شدم متن بيانيۀ . بساحۀ تخصص من تعلق داشته باشد

ۀ مذکور را زعامت وھنرنگارش مطالعه کنم، زيرا يک پرچمی  ادعا کرده که بياني) سبک شناسی(يکبارديگر بارتباط 

 درحاليکه –ادعاکرده که بيانيۀ مذکور توسط دولت شوروی نوشته شده است ) خواتی(پرچم نوشته و شخص ديگری بنام 

من ھردو افغان مذکوررا نمی شناسم ومدرک استنادمن تنھارواياتيست که درمقالۀ آقای داود ملکيار درج ميباشد، پس 

است که آنرا قبال سرسری خوانده ) خطاب به مردم(ی که ميسرميباشد، متن بيانيۀ برای تحقيق مسلکی من يگانه وسيله ا

  .بودم ومتن رسمی آنرا ازطريق آقای داکتر حسن شرق بدست آوردم
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اينکه قرارمسموع زيارمل درنزد حزب : قبل از بدست آوردن متن خطابه، چيزھای ديگری ھم بفکرم خطورميکرد

ا حاضرباش را داشت، اگرداکترحسن شرق خودش در يک مالقات موعودنزد م حيثيت يک چوبکی و يچوزعامت پر

ببرک کارمل رفته باشد، درآن مجلسی بسويۀ بلندجزبی که اناھيتا، خيبر وسليمان اليق حضور داشتند، اين زيارمل 

فی حاضرباش چطورحضورميداشته باشد؟ ديگر اينکه ولو نظرآقای خواتی راقبول کنيم که داکترحسن شرق عضومخ

ی سرطان، بمقام معاون رياست جمھوری وصدراعظم افغانستان بحيث مغز متفکر و گردانندۀ کودتاپرچم بوده، وقتی او 

نايل گرديده، يا موقف فعلی اواجازه ميداد که بدفترپرچم يا خانۀ ببرک کارمل برود؟ آيا رھبرکودتای سرطان، 

ی او را يک کودتای کمونستی خواندند، به داکترحسن سردارمحمد داود، درحاليکه مطبوعات کشوھای غربی کودتا

شرق درچنان شرايط اجازه ميداد که بدفتر پرچم برود؟ من بھنگام وقوع کودتا به امريکا بودم، ولی اخبار جھان را 

سفارت افغانستان . روزمره تعقيب ميکردم که اين کودتا را بکمک شوروی و درتحت تاثير کمونستھا ميشمردند

  وشخص سفيرکبيرمرحوم عبدهللا خان ملکيار به افغانھا تلفونی اطمينان ميداد که کودتای سفيد يک اقدام سچۀ درواشتکتن

بنابرآن برای يک محقق که ميخواھد موضوع را برويت سند تحقيق . افغانی ، حامی اسالم و بخير مردم افغانستان است

ازجانب ديگر، . يگری غيرازمطالعۀ متن خطابه وجود نـداشتکند، وقتی مقالۀ آقای داودملکيارراخواندم درآنوقت چيزد

 اگرچه -زيارمل گفته که سليمان اليق نيز درآن مجلس حاضربود، سليمان اليق حيات دارد، بايد از اونيزپرسان شود

 .بدفاع از حزب پرچم دروغ ھای شاخدارگفته است) ژمن(سليمان اليق درمصاحبۀ اخير خود با 

 اين خطابه -ظ سبک شناسی و ھنرنگارش مطالعه کردم که ھردو جزء تجربه ومسلک من ميباشندمتن خطابه را ازلحا

 جمله بندی – سياسی افغانستان نوشته شده، يک کلمه ويک اصطالح کمونستی در آن وجودندارد - به سبک ميرزايی

ھمانطورکه درسفارات افغانی ووزارتخارجه   –وعبارات وپراگرافھای آن بطورکل ازسبک نگارش ميرزايی افغانی 

بقلم کمونست ھا ) خطاب به مردم(لھذا نتيجۀ تحقيق خودرانشرکردم که به اساس آن بيانيۀ .  نمايندگی ميکند- رايج بود

بھرحال، دانشمند نامدار ديگرافغان، جناب داکتر صاحب سيدعبدهللا کاظم نيزبه تحقيقی شروع کرده ! نوشته نشده است 

راآنطوريکه دررونامۀ انيس  يا درآرشيف ھای ديگرنشرشده، تحت تدقيق قراردھند  ) خطاب به مردم(تا متن بيانيۀ اند 

ھنوزھم بسا جنبه ھای . ومن متن مقالۀ اقای خواتی رانيزبدسترس شان قرارداده ام وبايد منتظرنتيجۀ تحقيق شان باشيم

  .    است که ساير نظرھا تحت تدقيق قرارگيرند سرطان به مردم معلوم نيست ، وخوب ومفيد٢۶کودتای 

باساس تحقيقات وشناخت من، سردارمرحوم يک : برميگرديم بشناخت شخصيت وکرکترمرحوم سردارمحمدداودخان 

 بعدازينکه درقانون اساسی ازحق مشروع دخالت درسياست افغانستان محروم گرديد –افغان مسلمان بود، نه کمونست 

 ازجانب ديگر با رقابت ھا و -گ بود که درھمانوقت عواقب آنرا مبصرين پيشگويی ميکردندواين يک اشتباه بزر(

 من شنيده ام که –، طبعا سردارپالنی برای آيندۀ خود داشت )توھينات عموزادۀ احمق خود جنرال عبدالولی مواجه بود

ديد وقرارمسموع داکترحسن شرق نيز باببرک کارمل مي) ۴ھردو درکارته (سرداردرخانۀ عبداال وغالم حيدر عدالت 

درين ديداردھا حضور ميداشت، کمونستھا که خودشان زعامت قابل قبول برای مردم افغانستان نداشتند، زعامت محمد 

 پادشاه ھم ازين تماسھا –داودخان را قبول کرده بودند، نه بحيث يک ائتالف مخفی باپرچم، بلکه بحيث يک زعيم ملی 

سرداردردورۀ صدارت . اه مطمئن بود که سردارکمونست نيست وھم درپی تخريب سلطنت نميباشدخبرداشت، اما پادش

سردارمرحوم در . خود نيزبا کمونستھا ميديد وپادشاه راازين روابط خودکه بخيرمملکت ميدانست، مستحضرميساخت

 درآنوقت مرحوم دکتور  - ددورۀ سفارت خود درپاريس نيزباسفيرشوروی بسيارميديد واين موضوع درجرايدنشرشده بو

اما اين مالقاتھا . محمودحبيبی درپاريس محصل بود وقرارمسموع او درمالقاتھای سرداردرسفارت شوروی حاضرميبود

معنی آنرا نداشت که سردارداود کمونست يا آلۀ دست روسھا شده باشد، بلکه او برای تامين ھدف خود که  چطوربقدرت 

آقای داود ملکياراززبان وزيرمعارف . ميخوانند" تشنۀ قدرت وزعامت"ه مردم او را  ازينجاست ک–برسد، کارميکرد 
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رطرف کرده بکار زوقت، محترم پوھاند داکترمحمدابراھيم مجيد سراج، خبرميدھد که وزيرمذکوريک مدير پرچمی راا

!" بسيار احتياط کنيد "ه بود، رئيس جمھوراينکاروزيررا نا درست تشخيص داده ودوباربه او اخطاررميدھد که در آيند

ازين روايت بايدچنين نتيجه گرفت که پرچميھا شکايت خودرا ازبابت برطرفی يک عضو شان برئيس جمھور رسانده 

  رئيس جمھور از نفوذ کمونستھا ومداخالت شوروی درافغانستان خبرداشت و ازخرابکاری آنھا ميترسيد ، لھذا - بودند 

سردارداود متمايل به ." خانۀ زنبوررا تور نـدھـد"ارۀ پرچميھا محتاط باشد، يعنی بوزيرخود اخطا داده بود تا درب

 اما دولت - استقراريک نظام سوسيالستی درکشوربود، آن نوع سوسياليزمی که باعنعنات اسالمی وافغانی سازگارباشد

 سياست خارجی شوروی بمشاھدۀ قدرت روزافزون کمونستھای افغان در دولت وجامعه ازيکطرف، وتغيير جھت

محمدداودخان که درسال اخيرزعامت خود متمايل بدلجويی کشورھای عربی وھمسايه شده بود، به او مجال ندادند و 

 خبردادند که ۴ من در روز کودتای کمونستی بکابل بودم، اقارب ودوستان من يکروزبعداز کارتۀ –اورا ازبين بردند 

موترھای سفارت بميدان ھوايی کابل ميرساند وپيلوتھای مسلمان افغان سفارت شوروی پيلوتھای کمونست افغان را در

 اگرحمالت ھوايی بر ارگ وقشله ھای مجاورارگ  صورت نميگرفت، کودتا -رادرخودميدان بگرام قتل عام کردند

 .موفق شده نميتوانست

ات ازمقابل ارگ ودفتر ازجانب ديگر ازمظاھرات وسيع کمونستھا ومردم کابل بخاطر قتل اکبرخيبرکه اين مظاھر

رياست جمھوری گذشت، رئيس جمھورھمه رابچشم خودديد وتصميم گرفت رھبران کمونست را توقيف ومحاکمه کند که 

 اما ھمين تصميم ناوقت واشتباھاتی که درزمينه رخ –اگر ائتالف سياسی با کمونستھا در بين ميبود، اينکار رانميکرد 

 معھذا ھمين تصميم بيانگر اين واقعيت است که محمدداودخان با کمونست ھا -ی شدداد، منجر به سرنگونی نظام جمھور

مرحوم استادعزيزنعيم که يک دانشمند متفکراين خاندان ويک شخص مليگرابود، . درائتالف سياسی قرارنـداشت

 گويا کودتای درپشاورچاپ شده بود، بسوال شاغلی ولسمل که) مجاھد ولس(درمصاحبه ای ازلندن که درجريدۀ وزين 

 ، آن ١٩٧۶درپرسش من درسال : "  سرطان با تفاھم با دولت شووری صورت گرفته ياخير؟ چنين پاسخ داده بود٢۶

در جملۀ ھواخواھان ) ھاشميان(من ..." مرحوم خداراشاھد آوردکه ھرگزپوشيده يا آشکارھمچوتفاھم صورت نگرفته بود

 دورۀ صدارت داودخان را دوام استبدادھاشم خان می -ت نيزقرارنداشتمسردار داود نبودم، امادرجملۀ ھواخواھان سلطن

 - سرطان اورا يک اقدام بيوقت، بيلزوم، ناشی ازعقده ھای شخصی ومضر بمملکت ميدانستم٢۶ کودتای –پنداشتم 

سيدعبدهللا قانون اساسی جمھوری اوبه احزاب وآزادی بيان اجازه نميداد ودوام يکنوع ديکتاتوری بود که محترم داکتر

اين بود خلص شناخت من  ازسردارداودخان و مشاھدات من ازاوضاع . خوانده است" ديکتاتوری دلسوزانه"کاظم آنرا 

اوکه ازطريق داکتر حسن شرق بمن رسيده، ) خطاب به مردم(آنوقت، اما محمدداودخان کمونست نبود وتحليل بيانيۀ 

   :    ـدفاع ازين دومطلب به تحليل مقالۀ اقای خواتی می پردازيمتوسط پرچميھا يا دولت شوروی نوشته نـشـده، وب

درمقالۀ شما که من الزم دانستم آنرا بزبان دری ترجمه کنم تاھم خودم وھم سايرھموطنان محتويات ! جناب آقای خواتی 

 :آنرا با مشاھدات شما بخوانند وبفھمند، نکات ذيل جلب نظرميکرد 

دربين محمدداود وببرک کارمل "شگی سردار داود خان با ببرک کارمل نشان ميدھد که تماس ھمي: شما ميفرمائيد ) ١

   بنظرمن،–..." وھردو برای سقوط سلطنت کارميکردند...زعيم حزب پرچم يک آئتالف سياسی صورت گرفته بود

زآن معنی قبول ينکه ھردوبرای سقوط سلطنت کارميکردند، درست است، اما ازتماس ھميشگی ببرک با داودخان که اا

شواھد وثبوت وجودداشته باشد، مدعيات باالی "  ائتالف مخفی"ايديالئوژی کمونستی  فھميده ميشود، يا اينکه دربارۀ 

 اينھم ھنوز درست و مستندمعلوم نيست که دربدو تاسيس جمھوريت وتشکيل کوميته مرکزی  يک -شايعات استوار است

 . يث نظريکفردافغان قابل شنيدن استحورت گرفته باشد،اما نظرجناب شما بآئتالف سياسی وتقسيم قدرت بنفع ببرک ص
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ادعای شما پيرامون تشکيل کوميتۀ مرکزی که قدرت تنھا بين طرفداران محمدداود وحزب پرچم تقسيم شده بود، ) ٢

شکيل يک  وقتی نام اعضای کوميته مرکزی نشرشد، افغانھای بيطرف و مسلمان درک کردند که درين ت–درست است 

کوميته "از نام  .  خوب ومفيد ميبود اگريکعده بيطرفھا نيز درکوميته مرکزی شامل ميبودند–خالی سياسی موجود است 

بوی کمونيزم استشمام ميشد وافغانھای مسلمان از آن تورخوردند، اما کسان نزديک به داودخان ميگفتند که " مرکزی

ه مرکزی با حزب پرچم خبرنداشت وآنھا رابحيث جوانھای انقالبی درآنوقت او ازتماس مخفی يکعده اعضای کوميت

ماھيت کودتاچيان از :" گفته بود که) مجاھدولس( مرحوم استادعزيزنعيم درمصاحبۀ خودمنتشرۀ -افغان قبول کرده بود

فيۀ  وآنھا بعدا که سردارازماھيت کمونست ھا واقف شد، شروع کرد به تص."  شھيد داودخان پنھان نگه داشته شده بود

 .را يکه يکه از قدرت دورساخت

درجملۀ صدنفرکودتاچی، تعدادی ازآنھا دارای نظريات سياسی مختلف ومخالف بودند :"اينکه شما ميفرمائيد ) ٣

 .، معلومات شما درست است وھمين پاشيدگی موجب سقوط جمھوريت شد"ودرسازمانھای ديگر نيزعضويت داشتند

غالم حيدرعدالت (و گماشتن ببرک کارمل بحيث منشی آن، ومذاکرات اين ھيات ) ناتحاديه پشتونستا(تاسيس ) ۴

 برای من يک معلومات نو وبرای من ازين –لميان ځدرقندھار وناکامی مذاکرات، وتوقيف شدن اعضای ويش ) وکارمل

ت کمونست  وھم  مرحوم غالم حيدر عدال- بابت قابل تحقيق مزيد ميباشد که چراببرک کارمل درين ھيئت شامل بود

 .عضو مخفی پرچم نـبـود

جناب شما تقررپدرببرک وپدرصمد اظھر وپدرنجيب هللا وتعدادديگر را بچوکی ھای حکومت بارتباط ائتالف مخفی ) ۵

 البته اين مقرری ھا دردورۀ صدارت محمدداودخان صورت گرفته - يدم ومحمد داود تعبيرنموده اچبين حزب پر

 بودم ، ھرسه نفرمذکور کمونست يا کمونست مشرب نبودند، خصوصا پدرنجيب که در عين ودرآنوقت من در افغانستان

امين را –امين ھر روزپنجوقت نماز را بمسجد ميرفت وتره کی - زينه وبالک با ما زندگی ميکرد، دردورۀ تره کی 

خان وپرچم وجودداشته،  سند بين داود" ائتالف مخفی "عريان دشنام ميداد، اما پيرامون ادعای شماکه در دورۀ صدارت 

 .وشواھد وجودندارد، شايعات را نميتوان ثبوت ادعا قبول کرد

امريکائيھا بشمول سليک ھاريسون وتعداد ديگر که آثارشان راخوانده ام، بطورعمومی نوشته اندکه پرچم وببرک ) ۶

بوت ھمراه نبود، بلکه يک سلسله  نظرغربيھا باسند وث–بدستور ماسکو دولت ائتالفی را بامحمدداود تشکيل دادند 

 اکثرمعلومات بعد از سقوط – تا امروز کسی از اسرار درون ديگ خبرندارد -دکتورين و حدسيات را احتوا ميکرد 

 مثال جناب شمابه کتاب قدوس غوربندی استنادکرده ايد، اما آيا –شوروی ازنوشته ھای جنراالن روسی نقل قول شده 

ن راکه بعدازسقوط شوروی ازاسناد سری کاجی بی بدست آمده وشامل ھفت نفرکارمندان شما يک لست جاسوسان افغا

عاليرتبۀ دولت شاھی ميباشد وھيچ کدام شان سابقه و شھرت کمونستی نداشته، ديده ايد؟ نام حسن شرق درين لست شامل 

ت درتماس بودند ونه تنھا کاجی بی جاسوسان خودرا ازجملۀ اشخاصی انتخاب ميکرد که بامقامات باالی دول. نيست

کمونست بودن آنھا شرط نبود، بلکه مقامات استخبارات شوروی سعی ميکردند ايجنتھای شان بحيث اشخاص مسلمان 

 آيا شما –  دونفرازجاسوسان سابق کاجی بی که شناخته شده، ھنوزھم حيات دارند-وضدکمونزم شھرت داشته باشند

خان سابق وزيرخارجه چه تعدادافغانھا را درخدمت کاجی بی قرارداده است ؟ خبرداريد که خانم روسی مرحوم عليمحمد

 .کاجی بی برای تامين اھداف شوروی در افغانستان بسيار فعال بود

ببرک کارمل قبل ازبقدرت رسيدن بيانيه ھای حزبی خودراميداد، اما افشا گری سياسی نميکرد، افشاگريھا وبيانات ) ٧

رده ايد، بعدا از رسيدن بقدرت وھنگاميکه او رئيس جمھور دست نشانده بود، صورت گرفته و اوراکه جناب شما مثال آو

 .قابل اعتبار واستناد نميباشند 
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بحيث نظريک ھموطن، محترم ميشمارم، اما من تا )خطاب به مردم(نظريات واصرارجناب شما را دربارۀ بيانيۀ ) ٨

 اينکار، يعنی چنين -ازطرف دولت شوروی تھيه شده باشد) به مردمخطاب (کنون به اين نتيجه نرسيده ام که بيانيۀ 

تقاضايی ازجانب جمھوری نو تاسيس ولبيک گفتن شوروی و تھيه وارسال بياينه از طريق تلگرام بکابل، با تمام نورم 

دۀ شما ولوکه بعقي( ھای دپلوماسی وعقل سليم  درتضاد قراردارد، يقين دارم محمد داودخان وھم داکتر حسن شرق

چنين تقاضای مزخرف را که درحقيقت حکم تسليم شدن جمھوری نوتاسيس به ) عضومخفی حزب پرچم بوده باشد

 برادرزاده اش -برادرمحمدداود خان، يک دپلومات بسيارباتجريه وھم نويسندۀ خوب بود. شوروی ميباشد، نـکرده اند

  دوستان سابق - اکای خودمناسبات نزديک داشتمرحوم استاد عزيزنعيم شخص تحصيليافته ونويسنده بود و باک

 ھکذا شخص داکترحسن شرق که -محمدداودخان، داکترمجيدخان سابق وزيرمعارف و امثالھم درکابل حاضر بودند

دردورۀ صدارت محمدداود خان ھمه فرامين و بيانات سياسی را مينوشت و بگفتۀ خودش به جمع آوری نظريات احزاب 

 وخواندن آنھا اطمينان داده، من گمان قرين به يقين دارم که ھمۀ آنھا در تھيۀ مسودۀ اين مصروف بود که ا زوصول

 . بيانيه ھمکاری کرده اند

آقای ھاشميان درمقالۀ خودبيانات تلفونی آقای حسن شرق را معيار حقيقت :" جناب شما درمقالۀ تان نوشته ايدکه ) ٩

 بيانات تلفونی  داکترحسن شرق بمن کدام چيزنونبود -واقعيت نيست ادعای شما مقرون ب:  عرض ميشود –..." ميداند

وکدام مطلب نو دربرنداشت، او قبال ھمين مقالۀ راچندبارچاپ کرده بود واينبار باثرتقاضای من ھمان مقاله رابا بيانيۀ 

را مقرون بواقعيت  تحليل من از مقالۀ مذکورومتن خطابه ھمانست که نشرکرده ام وآن- بمن فرستاد) خطاب به مردم(

 .توسط کمونستھا يا دولت شوروی نوشته نـشده است ) خطاب به مردم( يعنی بيانيۀ -ميدانم

يعنی به (آقای حسن شرق درصحبت تلفونی به او:"جناب شما درمقالۀ خود باستناد مقالۀ قبلی من ميفرمائيد که ) ١٠

ده بود تادرموردخط مشی دولت جمھوری نظريات خود گفته که بسياربعد ازکودتا ازاحزاب مختلف تقاضا ش) ھاشميان

را " که بسياربعدازکودتا:"...اگرآقای خواتی درمقالۀ من اين فقره ." را بااوشريک سازند وآنھا نيزجواب مثبت داده بودند

رت  تقاضای من اينست که درنقل قول نبايد تحريف صو–يافته بتواند، ھرجريمه وناغگی که الزم دانند، قبول دارم 

شخصا با شناختيکه ازرھبران احزاب گفته :" ...آنچه ازقول داکترحسن شرق درمقالۀ من درج شده، ازينقراراست. بگيرد

..." شده داشتم، تيلفونی خواھش کردم که اگرنقلی ازخط مشی خواسته ھای خويش را بدسترس اينجانب بگذارند

 البته ھمه ميدانند که - باشد، قطعا چنين چيزی بمن نگفته"بسياربعدازکودتا"داکترشرق دربارۀ تاريخ اين تقاضا که 

  . روز است٣۴قرائت شده، ) خطاب به مردم( سرطان واول سنبله که ٢۶فاصله بين 

جناب اقای خواتی بيانات يکنفر روسی وادعای اورا ازبابت نوشتن خط مشی درماسکو وارسال انرا توسط تلگرام ) ١١  

 :سته واصرارمينمايدکه قه وقاطع دانثبکابل يک سند 

ازيک سازمان منظم سياسی تقاضاکنند تا ) پرچم(موضوع قابل حيرانی نيست که محمد داود باموتلف ومتحد خود"... 

بنابرآن کارمل تقاضای محمد داود راھم بماسکو خبرداد وماسکو برای تنظيم سياست داخلی ... خط مشی دولت رابسازد

سم يک بيانيه ترتيب و ازطرف حسن شرق به زعيم ائتالف مشترک محمد داود رابق) تيزس (و خارجی افغانستان 

 ..." اقتباس کرده بودم...باستناد اثريک محقق روسی ... من اين رويداد را...رسانيد

درحاليکه  من به اظھارات واسناد روسھا : ھموطن محترم آقای خواتی لطفا بعرايض من درين مورد دقت بفرمائيد

 افغانھا سفارش ميکنم که ھرگاه اسناد شورويھا را ميخوانند، خوش باور نباشند،بلکه ازتحقيق مستقل نيز باورندارم، به

 حاالبرميگرديم به مدعيات فوق الذکرآقای خواتی وبرايش ميگويم درحاليکه ھيچ ثبوت مستند ومعقول برای -کاربگيرند

موطن محترم خود خواتی صاحب را آزرده نميسازم و پذيرفتن مدعيات فوق الذکر وجود ندارد، اما برای يک لحظه ھ
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ميگويم نظريات شما را بفرض محال قبول دارم، يعنی بعقيدۀ شما سياست داخلی وخارجی افغانستان را روسھا درماسکو 

  :خوبست اکنون باالی بعضی نکات متن خطابه دقت کنيم. نوشتند ورھبرکودتا ی سرطان آنرا قرائت کرد

  . شروع شده ) بسم هللا الرحمن الرحيم(ام خدا يعنی با اين خطابه بن) الف

  ."نظام جمھوريت با روحيۀ حقيقی اسالم موافق ميباشد"درخطابه درج است که )  ب

مناسبات خارجی افغانستان باساس بيطرفی، عدم انسالک درپيمانھای نظامی و قضاوت آزاد خودمردم افغانستان ) "ج

  ."استوارخواھدبود

 درين آرزوھيچگونه تبعيضی - خواھی ودوستی باھمه مردم وملل جھان استحين سياست افغانستان، صلپايۀ نخست) "د

 ."درموردھيچ کشوريا مردم، چه خورد چه بزرگ، چه دور وچه نزديک، نزدما وجودندارد

  سالم،افغانستان کشوريست که درآن اقوام برادرمختلف زندگی دارند ورشته ھای مختلفی، خصوصا دين مقدس ا) "ھه

  ."ساکنين افغانستان رابھمن پيوند داده اند

يک اقتصادملی، مستقل ومترقی، ھم آھنگ وبراساس پالن وبرپايۀ ساينس وتکنالوژی معاصر : اصالحات اقتصادی) "و

ساختمان مواصالت ...توسعۀ صنايع، تجارت، زراعت وتوزيع اراضی دولتی  برای منافع اکثريت مردم...ايجاد شود

 ..".وحمل ونقل

بھبودشرايط کار، حداقل دستمزد ومتناسب به مخارج زندگی، اصل مزد مساوی دربرابر : اصالحات اجتماعی) " ز

 تعليمات ابتدايی، متوسط وعالی رايگان به – امحای بيسوادی - تجديد نظر برپروگرام معارف واصالح آن... کارمساوی

  ..."مردم

 پشتيبانی از موفقيت  -  سياست صلح وھمزيستی مسالت آميز–برده شود اثارتجاوزاسرائيل بکشورھای عربی از بين ) "ح

 ھمزيستی مسالمت آميزبين کشورھای پيرونظامھای اجتماعی -  حق تعيين سرنوشت وختم سياست استعمار–ديتانت 

 ..."مختلف

 "ملل متحد احترام به منشور- سياست مستقل صلحجويانه، بيطرفی مثبت وفعال وعدم شرکت درپيمانھای نظامی) "ط

ماھيت سياست داخلی وخارجی افغانستان رااصل صلح وعدالت، آزادی ملی، حاکميت ملی و استقالل ملی تشکيل ) "ی

  ..."ميدھد

ھرافغان که نکات فوق رابخواند، مطمئن ميشودکه ازيک سياست خارجی بيطرف وغيرمنسلک ، فعال ومتحرک سخن 

ين اسالم وعنعنات ملی افغانی صحبت ميکند وسياست اقتصادی خود را ميگويد ودر سياست داخلی از پابندی به دين مب

اکنون از ...مانند سابق باساس اقتصاد رھبری شده وپالن گذاری وجلب کمکھای ھمه کشورھای جھان تشريح ميکند

اھداف جناب آقای خواتی ميپرسم، کجای اين خطابه ديکته شده روسھا ميباشد؟ درين خطابه نکاتی است که درتضاد با 

ماسکو برای تنظيم سياست داخلی و :"سياست شوروی قراردارد؛ پس آقای خواتی باساس کدام سند حکم ميکند که 

 ؟؟؟ ..." رابقسم يک بيانيه ترتيب و ارسال کرد) تيزس(خارجی افغانستان 

اء نطقھا را درمجلس وزر:" پيرامون بيانات داکترحسن شرق که در مصاحبه ای گفته که در دورۀ صدارت او ) ١٢

 قبال نيزداکترحسن شرق مطالبی ازين قبيل گفته که گويا –..."مشاورين شوروی می ساختند وما صرف آنھا راميخوانديم

گربه چف درصدد برآمدن از افغانستان وختم جنگ بود، بنابرآن ميخواست حکومت مصالحه ملی را رويکار بياورد "

اشميان وکيل مدافع داکترحسن شرق نيست ، ازآنجائيکه اين مطلب ھ..." ومرابحيث صدراعظم اين حکومت مقررکرد

ازھردو بيانات او برمی آيد که اوخود : درچند مقالۀ افغانھا اقتباس وتکرارشده ، ازباب تحليل اظھارنظرميشودکه 

اين بيانات  من اين بيانات او را صادقانه ميدانم، زيرا اگر کسی بمعنی - وحکومت خودرا دست نشانده شوروی ميخواند

خوب دقت کند، داکتر حسن شرق ميگويد اوھيچکاره بوده وبخاطر يک مصلحت سياسی صدراعظم مقررشده بود، اما 
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 - اشتب خودش ازقدرت کنار رود، قبول ندنجيب هللا آن مصلحت را که مصالحۀ ملی بود وبشکلی طرح شده بود که نجي

شته باشد، اما پادشاه سابق ومجاھدين ومردم اورا نجيب ميخواست خودش در راس حکومت مصالحه ملی قراردا

ازبيانات داکترحسن شرق برمی آيد که .    لھذا نجيب ماسکو راقناعت داد تاحسن شرق را برطرف کند- نميخواستند

شناخت . اودرنزد دولت شوروی يک شخصيت  شناخته شده وقابل اعتماد بوده، و اونيز اين واقعيت را رد نکرده است

من نشان ميدھدکه داکترحسن شرق تاختم فاکولتۀ طب و ھم درمدتيکه مديرقلم مخصوص داودخان بوده، ومطالعات 

 کسانی پدراورا ايرانی خواندند که غلط است ، او درقريۀ باال بلوک واليت فراه بارآمده و -کمونست نبوده ونشده بود

ع شامل شده و ازھمانجا بقدرت قلم بعدازتحصيالت ابتدايی بحيث يک غريب بچه درکورس بيطاری وزارت دفا

زب پرچم حاو درفاکولتۀ طب و دراتحاديۀ محصلين وقتی باببرک آشنا شد که . واستعداد خود بمقامات بلند رسيده است

 آقای حسن شرق پنج صنف فاکولته طب راتمام کرد ودپلوم داکتری گرفت و در ھمين مدت –ھنوزتشکيل نشده بود 

 شايعات – داودخان بعدازتاسيس کابينه، اورابحيث مديرقلم مخصوص خودمقررکرد –باسردارداود تماس داشت 

ازينقراربودکه داکترحسن شرق درمدت ده سال خانه نشينی سردارداودبا حزب پرچم بيشتر درتماس شده است و اينھم 

 ساخته يا داودخان  اينکه  داکتر شرق داودخان را بکودتا وسقوط سلطنت قانع-بدون مشورۀ داودخان صورت نگرفته 

 افواه ازين قراراست که دردورۀ ده سال خانه نشينی سردارداودخان پالن کودتا -اورا، تاھنوزدرست معلوم نيست 

درنزد داکترحسن شرق اسرارزياد وجود دارد وحاال سن و سال او از .  وسقوط سلطنت را داکترحسن شرق ساخته است

غريب بچه ای که کودتاکرد وبمقام . اسرار را قبل از وفات خود بملت می سپارم باال رفته، اگر من بجای اوباشم ھمه ٩٠

ريت رابدست داشت، بعدا دردومملکت   سفارت کرد و باردوم وشخص دوم مملکت رسيد ومدت چھارسال قدرت جمھ

يث يک اينست سفارش من بح. صدراعظم شد، بايد خودرامديون ملت فقيربداند وھمه اسرارملت را به ملت بسپارد

 . ھموطن خيرخواه بجناب داکترصاحب حسن شرق

جناب آقای محمدآصف خواتی درقسمت اخيرمقالۀ شان يک سلسله نصايح سودمندرابه نويسندگان افغان سفارش کرده 

واقعات تاريخی وسياسی گذشته رابايد به قدرتمندان وسياست مداران سابق  ومورخين بگذاريم :" اند، ازآنجمله اينکه 

اين سفارش شان يک اندرز سود مند است، اما خودشان چراازين اندرزکارنگرفته ..." خ باالی آنھا قضاوت کندتاتاري

نويسندگان خادم ملت، ملتھا رابطرف شکيبايی ، دوستی، تفاھم، برادری وھم صدايی : "اند؟  درجای ديگرميفرمايندکه

  بمقابل يک شخصيت سياسی، طرفداران وبدخواھان او ميکشانند، نه اينکه آنھا با نشان دادن سمپتی و انتی سمپتی

اين ھم يک سفارش نيک است، اما چرا با نشان دادن بسيار انتی ..." جماعات مردم را يکی بمقابل ديگر قراردھند

سمپتی بمقابل محمدداودخان وداکترحسن شرق وبا قبول مدعيات شورويھا، درحاليکه خواتی صاحب ازبسيارواقعيت ھا 

ند، چرابفکرشان خطورنکرده که مقالۀ يکجانبۀ شان جماعات افغانھا را يکی بمقابل ديکر قرارخواھد داد؟؟ خبرندار

  . امااافغانھا يی که مقاالت ومدعيات رابدقت ميخوانند، اميداست حقايق رادرک کنند وبه بيراھه نروند

ت که افغانھا قبل ازآنکه باالی واقعات  درپھلوی سفارشات جناب خواتی صاحب، آنچه اين موسپيد عالوه ميکند اينس

قيق وجستجوی حقايق متوسل حنامعلوم تاريخی صحه بگذارند وباالی اصالت وواقعيت نظرخود اصرارنمايند، بايد به ت

  ٢٠١۵می ٢٢ – سيد خليل هللا ھاشميان –با عرض احترام . شوند

  ٢٠١۵ می ٢٢  

  :يادداشت

، اميد است خوانندگان  شکل ارسال شده به نشر رسيدهبا ھمان تايپی، مقالهاز آنجائی که به غير از زدودن اشتباھات 
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