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  بيانيۀ خطاب به مردم داودخان

  )١٣٥٢ سرطان ٢٦درصبح ( 

  

داودخان " خطاب به مردم"خواھربا بصيرت ما نصيبه جان اکبرحيدری،بيانيۀ 
 ايراده کرده بودند،و درآن سياست داخلی ١٢٥٢رتاريخ اول سنبلۀ شھيد را که د
 تشريح شده است، از روی کست و آواز ثبت شدۀ خود آن   جمھوریوخارجی نظام

ًشھيد مجددا بيرون نويس و به نشر سپردند که از توجه وزحمتکشی اين خواھر 

از بيانه ايست که بيدار وآگاه بايد مشکور وممنون بود، امااين خطاب به مردم، غير 
 سرطان از طريق راديو افغانستان ٢٦ونيم صبح ٧آن سردار وطندوست در ساعت 

 سرطان از روی ٢٦ اينک متن بيانيه صبح . به اط?ع مردم وطن وجھان رسانيد
  :کتاب دکتور محمدحسن شرق

  

  نخستين بيانيۀ داودخان

  )١٣٥٢ سرطان ٢٦درصبح ( 

  بسـم E الـرحمـن الـرحيم
   

  ! اھـران و برادران عـزيز س?مخـو

بنده در طول مـدت مسئوليتھـای مختلف در خدمت وطنم ھـميشه در جسـتجـوی ھـدفی بودم کـه برای مـردم 
ًافغانسـتان، مخصوصا طبقات محـروم و نسل جـوان ممـلکت مـا، محيط مثبت و واقعی نشـو و نمـای مـادی و معنوی 

اد بدون تبعيض و امتياز، در راه تعالی و عمـران وطن خـود سھـم گـرفته و احسـاس ميسـر گـردد و در آن، ھـمـه افـر
  . مسئوليت نمـايند

مـدتھـا سپری شـد و مسـاعی زيادی به عمـل آمـد تا عوامـلی را کـه نظر به تجارب، به شکلھـای مختلف مـانع 
ًرسـيدن به چنين ھـدفی ميشـد، تدريجا از ميان برداريم و مخصـوصا  در ممـلکـت امـنيت قـابل اعتباری قـايم سـازيم ً

که تحـول مثبت اقتصـادی و اجتمـاعـی را به صـورت سـالم اجـازه دھـد، به نسـل جـوان احسـاس مصـونيت بخشـد و 
پس از طـی اين مـراحل ديگـر علـتی سـراغ نداشـتم که در . از نشـو و نمـای خـرافی و ارتجـاعـی جلـوگـيری نمـايد

  .طـن مـا صفحـه جــديدی به غـــرض رسـيدن به ھـدف فـوق باز نگـرددو

برای سعادت آينده وطن جز قايم سـاختن يک دمـوکـراسـی واقعی و معقـول کـه اسـاس آن بر خدمت به اکثريت 
ع اجتمـاعی به نظر بنده تھـداب اصلی چنين وض. مـردم افغانسـتان برقرار باشـد، راه ديگـری سـراغ نداشتم و ندارم

 بايد به دو اصل فـوق ظاھـر يا پوشـيده خلل .تأمين کامـل حقوق مـردم و اعتراف کامـل به اصل حاکميت ملی اسـت
  . وارد نشـود
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اين آرزوی مقدس بود کـه مـرا وادار سـاخت ده سـال قبل مـن و رفقايم پيشنھـاد آخری خـود را به حضور 
ـلت افغانسـتان تمـنا کنيمشـاه پيش و تطبيق آن را برای خير و  اينکه آن آرزوی مقـدس چـرا به اين بيسـر . سعادت م

 و راه خطا را تعقيب  چـرا آن رفقـای ضعيف النفس از اصل ھـدف مـنصرف شـدندو سـامـانی مملکـت مـنجـر گـرديد و
 و در فـرصت مسـاعـد الـبته به  اين وقـت کـوتاه گنجـايش ندارد کـردند، داسـتانی اسـت بس طـوUنی کـه تفصيل آن در

  .اطـ?ع ھـمـوطنان عـزيز رسـانده خـواھـد شـد

به ھـر صورت، نتيجه آن شـد تا آن اميدھـای ديرينه و آن آرزوھـای نيک به يک دمـوکـراسـی ق?بی که از 
اسـتوار گـرديده بود، ابتدا تھداب آن بر عقده ھا، مـنافع شخصی و طبقاتی، تقلب، دسايس، دروغ، ريا و مردم فـريبی 

امـا تمـام اينھـمه تبليغـات دروغـين در ظـرف ده سـال نتوانسـت حقايق تلـخ را که عـبارت از انحطاط و . مبدل گـرديد
ورشـکسـتگی مطلق وضـع اقتصـادی، اداری، اجـتمـاعـی و سـياسـی مملکـت باشـد، از انظار ملـت افغانسـتان و 

  .دنيای خـارج بپوشـاند

صه آنکه دمـوکـراسـی يعنی حکـومت مـردم به يک انارشـيزم، و رژيم سـلطنت مشـروطه به يک رژيم خ?
ھـر کدام از اين قدرتھـا به جان مـردم و به جان ھـمـديگـر افتادند و به پيروی از فورمـول . مطلق العنانی مبدل شـد

روختند تا بتوانند درسـايه اين فضای مـلوث و تيره آتشـی را در سـراسـر ممـلکت افـ" تفـرقه انداز و حکـمرانی کن"
  . و تار و پر از بدبختی و فـقـر و فـ?کت، مقاصد شـوم مـادی و مـمـکن سـياسـی خـود را حـاصل نمـايند

وطنپرسـتان در ھـر گـوشه و کنار مملکت که بودند اين حالت رقتبار را با يک دنيا تاسف و تألم نگاه ميکـردند 
ًمخصوصا اردو، اين درد را از ھـمـه بيشـتر احسـاس ميکـرد و به اميد اينکه . احـوال وطن خـود بودندو مـراقب 

امـروز يا فـردا اين دسـتگاه فاسـد و فـرسوده باZخره از وضع بدبخت ملت مطلع گـرديده و به اص?ح خـود خـواھـد 
بت سـاخت که اين اميدھـا به کلی بيجا بودند و رژيم و امـا نتيجه ثا. کوشيد، انتھـای صبر و تحمل را به خرچ دادند

لـذا ھـمه وطنپرسـتان . دسـتگاه دولت به حدی فاسـد گرديده بود که ديگر اميد و انتظاری برای اص?ح آن باقی نماند
 ورطه ًخصوصا اردوی وطنپرست افغانسـتان تصميم گـرفتند کـه به اين نظام فاسـد خاتمـه داده شـود و وطـن از اين

  .بدبخـتی رھـايی يابد

بايد به اط?ع شمـا برسـانم کـه ديگـر اين نظام از بين رفت و نظام جديدی کـه عبارت از ! ھـمـوطنان عـزيز
  .نظام جمـھـوريت اسـت و با روحيه حقيقی اس?م مـوافق ميباشـد، جاگزين آن گـرديد

سـتان عـزيز را به شمـا تبريک ميگـوييم و آن را رفقای مـن و مـن از صميم قلب اين اولين جمھـوريت افغان
   . برای سعادت و سرفـرازی افغانسـتان و ملت افغانسـتان مسعود و ميمـون ميخـواھيم

اردوی فـداکار افغانسـتان به ھـر کجا و ھـر گـوشه و کنار مملکت که ھسـتيد اين مـوفقيت را به ھـمه تان 
ه وظايف خـود که عبارت از تامين امـنيت و حفظ حاکميت ملی اسـت، مـواظب يقين دارم ھـمچنان ب. تبريک ميگـويم

ًنظام نوين طبعا با خـود ريفورمھـای بنيادی دارد که تفصيل آن در اين فـرصت کوتاه ممکن نيسـت و در . خـواھيد بود

   .آينده نزديک به اط?ع ھـمـوطنان عـزيز خواھـد رسـيد

سـاس بيطرفی، عـدم انس?ک در پيمـانھـای نظامی و قضاوت آزاد خـود مـردم سـياسـت خارجی افغانسـتان به ا
سـياسـت بين المـللی افغانسـتان بر اسـاس تمـنيات مـلی کشـور برای حيات مـادی و . افغانسـتان اسـتوار خـواھـد بود

  . معنوی مـردم مـا مطرح گـرديده اسـت

 واضح معلوم ميشـود که بر آوردن تمـنيات مـا بيشـتر از از روی مسـاعی و آرزو مـنديھـای ملـی به طور
ھيچ کشـور جـز در پرتو صلح گيتی نميتواند به آرزوھای ملی خـود مـوفق . ھـمه چيز به صلح جھـانی نيازمـند اسـت

مه چـون مـا بيشتر از ھـمه کس خـود را نيازمـند سعی در راه انکشاف مملکـت خـويش ميدانيم، بيشتر از ھـ. شود
از اينرو پايه نخسـتين سياسـت افغانسـتان، صلح خـواھی و دوسـتی با . کس خـواھـان صلح و س?مت جھـان ھسـتيم
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در اين آرزو ھيچگـونه تبعيضی در مـورد ھيچ کـشور يا مـردم، چـه خـورد چـه . ھـمه مـردم و ملل جھـان اسـت
  . راده مسـتقل از تمـنيات مـردم افغانسـتان سر چشمه ميگيرداين ا. بزرگ، چـه دور و چـه نزديک نزد مـا وجود ندارد

 عنصری که سـياست بيطـرفانه و عنعـنوی افغانستان را امتياز ميبخشد، صراحت و صميميت آشکار آن اسـت 

ابه بر به اين اسـاس روابط مـؤدت افغانسـتان با دول متح. که از اسـتق?ل اراده ملی مـردم افغانسـتان نمـايندگی ميکند
پايۀ تزلزل ناپذير اسـتوار نگھـداشته شـده و در توسـيع و تشييد مـزيد آن از طريق ديپلومـاسی، تمـاسھـای شخصی 

سـت که از آن نتايج مثبت و عملی گرفته  اآرزوی مـا اين. ايجاد و جلب ھـمکاری بين المللی به عمل خـواھـد آمد
را کـه ھـدف آن سعادت و آرامش دنيای بشـری اسـت، مـلحوظ و محترم اين نظام اسـاسـات مـنشـور مـلل متحد . شود

   . ميشمـارد

در مـورد روابط با پاکسـتان، يگانه کشـوری که روی قضيه پشتونسـتان با آن اخت?ف سياسـی داريم و تا 
  .خـواھـد کـردکنون به حـل آن مـوفق نشـده ايم، سـعی دايمی مـا برای يافتن راه حل قضيه پشـتونسـتان دوام 

در خاتمـه، يک بار ديگـر اين مـوفقيت بزرگ مـلی را به ھـمـوطنان عـزيز خـويش تبريک گفته و از ھـمـه 
ًوطنپرسـتان خاصتا اردوی فداکار افغانسـتان کـه از ھيچگـونه سـعی و کـوشش مقـدور و خالصانه دريغ ننمـوده اند، 

  . ا تقديم ميکـنماز صميم قلب اظھـار تشکـر و امتنان خـود ر

چـون سـعی و آرزومـندی مـا نميتواند نقطه انجام داشـته باشـد، دوام اين ھـمکاری از طرف ھـمـه افـراد 
پاينده ! زنده باد افغانسـتان. ًخاصتا طبقه جـوان کشـور از تمـنيات قلبی ھـمه مـاسـت و به دريافتن آن اميد قـوی داريم

 ١»!باد جمـھـوريت
  

نخستين رئيس جمھورافغانستان، درخطابۀ ايکه بمناسبت داودخان، قمند بودم بدانم که من خيلی ع?
 خود را افشاء خواھند کرد، ولی  رفقـای ضعيف النفس ايراد کردند، نام ١٣٥٢ درشب اول سنبلۀ استرداداستق?ل

   ا داودخان بودند؟افشانکردند ، ھنوزھم نميدانم که آن  رفقـای ضعيف النفس  کدام اشخاص ھمکار ومحشور ب

چرا وچگونه داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام (داکترسيدعبدE کاظم در مقالۀ محققانۀ خود زيرعنوان
بنابرين برای رد يابی موضوع، نظری به علل وقوع . سرنخ اين رفقای ضعيف النفس را بدست ميدھد) تبديل کردند؟

  .کودتای داودخان می اندازيم

 :نودتای داودخاعلل ک

 سرطان برای برچيدن بساط نظام سلطنتی درافغانستان، عدم توجه شاه به پيشنھادات ٢٦علت اصلی کودتای 
داوخان برای آوردن يک تحول سياسی از طريق تسويد وتصويب يک قانون اساسی نظام شاھی مشروطۀ ودر پرتو 

 يکطرف شاه خود ميخواست مبتکر اين درحالی بود که. اين قانون اساسی راه اندازی يک حزب سياسی ملی بود
چنين اقدامی باشد ومنبعد در فعاليت ھای سياسی کشور دخيل شود، واز سوی ديگر سردار عبدالولی دامادشاه بنای 
مخالفت با داودخان را گذاشته بود ودر ھر وقت و زمانی برای ترديد نظريات داودخان موانع  وبھانه ميتراشيد و 

  . ومجبور به استعفا از عھدۀ صدرات گرديددوادخان اين را درک ميکرد

 درقانون اساسی ٢٤علت ديگری که داودخان را به دشمن درجه يک سلطنت تبديل نمود،گنجانيدن ماده 
 بود که برطبق آن محمد داود منحيث عضوی ازخاندان سلطنت از فعاليت ھای سياسی درکشورمحروم وممنوع ١٩٦٤

  .شده بود

  چرا وچگونه داودخان رابيک مخالف سرسخت نظام تبديل (مقالۀ خود زيرعنوانداکترسيدعبدE کاظم در 

                                                        

١
ـتان"دکـتور محمد حسن شـرق،-   سـال چاپ ؟ / مرکزنشراتی سعيد، پشـاور، پاکـسـتان"/تاسـيس و تخـريب اولين جمھـوری افغانس

  ١٤٧ -١٤٥صفحات
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ًمحمد داود اص? در نظرداشت تا در صحنۀ سياست ملی از طريق تاسيس يک «:از قول کشککی مينويسد) کردند؟

  به٢٤مادۀ . حزب سياسی که خودش در رأس آن قرار داشته باشد، واردگردد، نه بحيث رئيس دولت يا حکومت
شکل اولی آن، مانع بازگشت او بقدرت نميگرديد، ولی در اثر اصرار وتحريک يک تعداد قدرت ھای مخالف 

نخستين تعديل اين . محمدداود، نمايندگان لويه جرگه واداشته شدند تا دراين ماده دو تعديل ديگر را نيز ع?وه کنند
تعديل دوم گفت که اعضای خانوادۀ . اک ورزندبودکه اعضای خانوادۀ سلطنتی نميتوانند در احزاب سياسی اشتر

تعديل . سلطنتی مادام الحيات به عضويت خاندان باقی مانده وحق نخواھد داشت اين لقب وحيثيت خود را ترک بگويند
ميتواند خود را از عضويت خاندان ) ھرگاه بخواھد(اخير در برابر شايعاتی صورت گرفت که گفته ميشد محمد داود

کشککی می » .ازاين مرحله به بعد محمد داود يک خصم سوگند خوردۀ نظام جديد گرديد. گرداندسلطنتی خارج 
محمد داود در برابر نظام جديد وکسانی که در روی کار آوردن آن نقش داشتند، يک تنفر شديد را در خود « :افزايد

ديدند در اطراف او جمع شدند ومحمد دراين وقت بود کسانی که منافع خود را در نظام جديد در خطر می . پرورش داد
داود زيرچتر مصئونيت خاندان سلطنتی توانست بسا فعاليت ھای تخريبی را عليه حکومت، در شوری، مطبوعات 

 - ١٧ص... کشککی، دھه قانون اساسی(»...غيرحکومتی، شاگردان معارف وحتی خود کدرھای حکومت رھنمائی کند
٢ »).١٨

  

 اين حق ازمحمدداودخان که ٢٤جريان طوری چرخيد که به حکم مادۀ « :  کهسپس داکتر کاظم تبصره ميکند
خواھان رسيدن بقدرت از مجرای قانونی بود، بطورقطعی سلب گرديد وحتی اگرانصراف خود را از منسوبيت به 

وی در  سال به نح٤٠خانوادۀ سلطنتی اع?م ميکرد، ازاين حق ھم محروم ساخته شد و با اينکار مردی که در حدود 
 قانون ٢٤باUی ھرم قدرت قرار داشت وبه حيث يک تبعۀ کشور خواھان خدمت به وطن بود، او را به حکم مادۀ 

تبديل کردند که سخت در برابر نظام وکسانی که چنين وضع را براه » پلنگ زخمی«اساسی ازاين حق محروم  وبيک 
  . پادشاه وخانواده درحالت تعليق قرار دادانداخته بودند، عقده مند ساخت وحتی روابط عادی خود را با

دراينجا کسانی که با نظام بطور کل مخالف بودند، به شمول گروپ ھای ضد سلطنت وعده ای از چپ گرايان 
ًتدريجا در اطراف او جمع شدند واو توانست زيرچتر مصئونيت خاندان سلطنتی بسا فعاليت ھای تخريبی راعليه 

ه پس از ده سال پر از نشيب وفراز،ماجرا از تخريب عادی نظام گذشت وسخن به سقوط تا آنک. حکومت رھنمائی کند
 سرطان براه افتاده و در ظرف يک شب نظام چھل ساله سلطنت اعليحضرت محمدظاھرشاه ٢٦نظام کشيد وکودتای 

٣».سقوط کرد
  

داکتر کاظم از قول رشتيا نکاتی را نقل ميکند که نشان ميدھد سيد قاسم رشتيا نقش فعالی در تحريم داودخان 
نويسنده ميگويد که رشتيا در حکومت عبوری داکتر . از ھرگونه فعاليت سياسی در اينده بازی کرده است

، يکجا با ١٩٦٤ اساسی محمديوسف، شخص دوم در آن حکومت بشمارميرفت و در کميسيون تسويد قانون
برادرخود ميرمحمدصديق فرھنگ وسيد شمس الدين مجروح يک مثلث قدرت را تشکيل داده بود وجلو ھرگونه ت?ش 

  .وپيشنھاد تعديل در مواد مربوط  به حالت اضطرار را ميگرفت

ازتدويرلويه قبل :داکترکاظم آخرين ت?ش شاه را برای بازکردن يک راه آشتی با داودخان چنين شرح ميدھد
اگرعبارتی به « :رامطرح کرد و فرمود که » حالت اضطرار«جرگه بار ديگر پادشاه با داکتر يوسف موضوع

" شاه ھرشخصی را که مناسب بداند"گنجانيده شود که در حالت غيرعادی] درمسوده[طورمجمل وبدون صراحت 
به نظر رشتيا مبتکر اصلی اين اقدام » .تواندبطور مؤقت تا زمان رفع حالت اضطرار در رأس حکومت تعيين کرده مي

                                                        

٢
  ،بخش آخر٢٠١٥جون   افغان جرمن آن?ين نظام تبديل کردند، سرسختچگونه داودخان را بيک مخالفداکترسيد عبدE کاظم،چرا و-  

٣
  ٢٠١٥جون ، ،بخش آخر،پورتال افغان جرمن آن?ينداکترسيد عبدE کاظم،ھمان مقاله-  
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عبدالمجيد خان زابلی بود وشايد نظريۀ از سردار نعيم خان وبوسيلۀ نوراحمداعتمادی وعلی محمدخان وزيردربار به 
بھرحال داکتر يوسف خان با رشتيا . پادشاه رسانده شده باشد تا به نحوی آشتی شاه با سردار را زمينه سازی نمايند

  . موضوع را در ميان گذاشت و به رشتيا وظيفه سپرد تا بحضور پادشاه موضوع را توضيح نمايدومجروح

دراتاق کار شاه،علی محمدخان ... روزی که بحضور شاه بارياب شدم، برخ?ف انتظار« :رشتيا مينويسد
شما را : ه فرموداعليحضرت مرا در کوچ پھلوی خود جای داده بدون مقدم.... ونوراحمداعتمادی ھم حاضر بودند

زحمت دادم تا نظريات تان را در مورد امکان تعديل فصل حالت اضطرار که به صدراعظم صاحب ارائه نموده بوديد، 
بايد عرض کنم که از نظر پرنسيپ شرکت اعضای خاندان ... « :رشتيا با اجازه پادشاه گفت» .برای ماھم شرح دھيد

را که يگانه ) تفکيک قواء(ت ھرشرايطی که باشد، پرنسيپ اصلی سلطنتی در امور دولت به ھراسم و رسم وتح
تفاوت عمده بين اين قانون اساسی وقانون اساسی گذشته ميباشد، بطور جبران ناپذيری نقص مينمايد وتمام 
آرزوھايی را که از بوجود آمدن يک نظام دموکراتيک مترقی برای آينده کشور چه از طرف اعليحضرت وچه از طرف 

زيرا مردم اين قانون اساسی را . از بين ميبرد... ن وبھی خواھان مملکت از يک سال به اينطرف بميان آمده منوري
وسيله بلکه دسيسه برای پوشاندن اصل حقيقت خواھند دانست که درنظر آنھا عبارت از ھمان حکومتھای استبدادی 

مقام سلطنت گرفته وھيچکس وھيچ مقامی غير مسئول ومسلط برجان ومال مردم خواھد بود که قدرت خود را از
بعيارت ديگر ھرقدر برای پوشاندن اين . قدرت از بين بردن آنھا چه که جرئت بازپرسی اعمال آنھا را نخواھد داشت

تعديل بظاھر ضمنی وخفی کوشش بعمل آيد ويا جزئی و بی اھميت وشکلی نشان داده شوند،بازھم مردم از ورای 
کلۀ سردار صاحب را بھمان قسمی که معرفی وشناخته شده است، مشاھده خواھند کرد قانون اساسی جديد سر و 

اصط?ح از پنجره در آمدن [ومتيقن خواھند بود که دير يا زود بارديگر ولو از طريق پنجره باشد، داخل صحنه گرديده
عاجزانه ھيچ فرقی نميکند که ازاين جھت به عقيدۀ . واقتدار را بدست خواھند گرفت] ًمموU برای دزد اط?ق ميگردد

خاطرات سياسی (». بکلی حذف گردد ويا اينکه جمله ای در فصل مربوط حالت اضطرار گنجانيده شود٢٤مادۀ 
٤ »)٢٠٠-١٩٦رشتيا، ص

  

Uزم «:نويسنده به ارتباط الفاظ ولحن عبارت آقای رشتيا شک وترديد ھای خود را ابراز کرده وسپس ميگويد
ً شخص آرام ونسبتا کم حرف بود، خاموشی او بسا مواقع معنی رضايت خاطرش  را نميداد و به تذکراست که پادشاه

ًاو يقينا معنی حرف ھای رشتيا را درک کرده بود وخوش . اما خوش نداشت داخل جر وبحث در ھرموضوعی شود

 به ٢٤عديل ماده ت?ش پادشاه برای ت. نداشت به يکی از اعضای خانواده اش درحضورش چنين عباراتی بيان شود
ًشکلی نتيجه نداد واينکار موجب نارضايتی پادشاه شد که بعدا به شکل ديگری ھنگامی تبارز کرد که جلسۀ رأی 

. اعتماد به داکتر يوسف با حادثۀ سوم عقرب برھم خورد ومباحثات جديد پيرامون شموليت رشتيا در کابينه رخ داد
ًبته توجه پادشاه را قب? به محمدھاشم ميوندوال به حيث صدراعظم آينده رويداد ھای فوق واحساس نارضايتی از آن ال

تقرر داکتر يوسف خان وھمکاران نزديکش . جلب کرده بود ودر يک موقع حساس بيک واقعيت تبديل شد
معنی اين برداشت اقای کاظم .[رشتيا،فرھنگ ومجروح به حيث سفراء درخارج نيز به ھمين روال صورت گرفت

شاه درک کرده بود که ھمين چھارنفر که در حکومت ميوندوال به حيث سفير از کشور بيرون انداخته اينست که 
 . قانون اساسی وعامل عمده کشيدگی خانواد سلطنت وتنفر داودخان ازنظام بوده اند٢٤شدند، طراح اصلی ماده 

  ]سستانی

 در کابينۀ محمديوسف توسط پادشاه ميوندوال ميدانست که او«: داکترکاظم از قول کشککی ع?وه ميکند که
ودرعين حال پادشاه برايش گفته بود که بعد از محمديوسف عھده صدارت را به او خواھد ) ١٩٦٤دسمبر(مقررگرديده

                                                        

٤
  ٢٠١٥جون ، ،پورتال افغان جرمن آن?ينپنجمداکترسيد عبدE کاظم، چگونه داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند،بخش -  
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 بحيث سفير در ١٩٥٣کشککی ميگويد که ميوندوال با سردار محمدنعيم برادر محمدداود ھنگامی که در...».سپرد
ميوندوال که درھمه مدت با دو برادر روابط صميمی داشت، . ھمکار و درتماس بودواشنگتن کارميکرد، از نزديک 

بميان آمده ) سلطنت(درھنگام صدارت خود نيز سعی ميکرد تا اخت?فاتی را حل نمايد که بين محمد داود وحکومت 
٥ )٥٠دھه قانون اساسی، ص(».بود

  

  :رشتيا ھمه کارۀ لويه جرگۀ

،رشتيا اين )١٩٦٤سپتمبر ٢٣/ ش١٣٤٣اول ميزان(ه جرگه قانون اساسیبا نزذيک شدن تاريخ تدوير لوي
ًگفته است که بروز لويه جرگه شخصا حضور ) داود( گويا سردار« :آوازه را بگوش دکتور محمديوسف رسانيد که

ی يافته، انفکاک خود رااز عضويت خاندان سلطنت اع?ن خواھد کرد و افواه ديگراز آمادگی ھواخواھان سردار برا
داکتر يوسف اين موضوع را با شاه درميان » .مانع شدن انعقاد لويه جرگه ولو استعمال قوه باشد، خبرميداد

گمان ميکنم منبع اين « :وبعد از استماع سخنان رشتيا گفت. پادشاه خواھان اط?عات بيشتر از رشتيا گرديد.گذاشت
اگر چند نفرقابل اعتماد با «:اتخا ذکرد؟ رشتيا جواب دادوپرسيد که چه تدابيری را ميتوان » !افواه خود سردار نيست

گماشته شوند، ھيچکسی نخواھد توانست بدون داشتن ) منزل سردار داودخان(ھدايت صريح برای مراقبت دروازه
کسی که درمقابل سردار قدعلم کند : اعليحضرت با تبسم معنی داری پرسيدند... کارت عضويت در محوطه داخل شود

  ؟؟».بدون تردد گفتم خودم«:بود؟ رشتيا ميگويد کی خواھد 

ميرحبيب «بقول داکترکاظم،به اين ترتيب رشتيا به گفته خودش يکی از دوستان قديم وبا اعتماد خود را بنام 
E« وظفيه داد که خانۀ سردار را برای چند روز تاختم لويه جرگه زير نظارت بگيرد و از رفت و آمد اشخاص به او

با اين کار در حقيقت رشتيا برع?وۀ امور وزارت ماليه، وزارت مطبوعات، امريت لويه جرگه،عضويت . اط?ع دھند
در کميتۀ تسويد قانون اساسی که بايد در رديف سائر اعضا از مسوده دفاع ميکرد وبه سواUت نمايندگان پاسخ 

ه تأمين امنيت لويه جرگه بعھده گرفت و ميداد، وظايف مربوط به وزارت داخله،مصئونيت ملی، وزارت دفاع را در را
آيا او يگانه کسی بودکه بايد به ھمه وظايف ] معلوم نبود[نفرخاص خود را مامور مراقبت خانه سردار ساخت که 

رسيدگی ميکرد وآيا در حکومت داکترمحمديوسف  شخصی ديگرقابل اعتماد سراغ نميشد ويا اينکه اشتياق به اجرای 
٦» ديگری داشت؟اين ھمه امور عواملی

  

از وضع قيود ومحدوديت ھای قانونی « :داکتر کاظم ازاين ھمه نکات  ونقل قولھا به اين نتيجه ميرسد که
 قانون اساسی به وضاحت معلوم ميشود که مقصد اصلی آن مانع شدن محمد داود خان از فعاليت ٢٤مندرج در مادۀ 

اينکه . گ گرديد وصحنۀ سياست را در افغانستان تغيير داداين قيود موجب تغيير مھم وبزر. ھای آزاد سياسی بود
اعليحضرت با وضع اين قيود موافق بود ويا نه، سواليست که جواب قطعی آن مشکل است، ولی آنچه ازاين بررسی 
آشکار ميشود، اينست که پادشاه به اين شدت که لويه جرگه با ايزاد فقرۀ ششم ونيز ممانعت خانواده شاھی در شمول 

حزاب ھمه درھا را بسته کرد،چنان موافق نبود وچند بار اين موضوع را به شکل غيرمستقيم به اط?ع کميسيون ا
تسويد رسانيد، چنانکه دو بار رشتيا ويک بار مجروح را بحضورخواست وبا آنھا مذاکره کرد وحتی يک بار در 

  .حضور علی محمدخان ونوراحمد اعتمادی

نکته ١١اه بروی محمد داود خان بسته نمی شد، چه حالتی پديد می آمد؟ وسپس نويسنده می افزايد که اگر ر
  :را پيش بينی ميکند که به نظرم  سه نکته اولی از ديگر نکات مھمتر وقابل اقتباس  اند

  محمد داودخان با نظام دشمن نميشد، بلکه برای حفظ نظام وسلطنت مشروطه ميکوشيد؛-١

                                                        

٥
  ٢٠١٥جون ، ،پورتال افغان جرمن آن?ينپنجمداکترسيد عبدE کاظم، چگونه داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند،بخش -  

٦
  ٢٠١٥جون  ، پورتال افغان جرمن آن?ينھمان مقاله، داکترسيد عبدE کاظم،-  



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 بين راست وچپ (ناختی که با مردم داشت،بزودی تھداب يک حزب ميانهاو ميتوانست با سابقۀ کار وش-٢

 را بربنياد يک مفکورۀ مترقی ملی واس?می بگذارد، زيرا او بدون شک يک مسلمان واقعی ويک شخصيت ) افراطی

  ملی متعھد به منافع ملی، وحدت ملی، حاکميت ملی واستق?ل ملی بود؛

توانست قانون احزاب را توشيح کند وبه فعاليت احزاب در حدود قانون  پادشاه در آنصورت بدون نگرانی مي-٣
يک دليل عمدۀ تعليق قانون احزاب، ھمانا فقدان يک حزب ملی بود وپادشاه تشويش داشت که از . اجازۀ فعاليت دھد

ن گروپ روحيۀ ضد سلطنت دربي. توشيح قانون احزاب بيشترين استفاده را احزاب چپ و راست افراطی خواھند کرد
٧ .ھای کوچک سياسی نيز براين نگرانی می افزود

  

با توجه به فرازھای نقل شده از تحقيقات داکتر صاحب کاظم ميتوان به علت العلل مخالفت داودخان با نظام 
دراين اواخر،آنھايی که با سقوط ظاھرشاه از سلطنت واع?م . شاھی وبرچيدن بساط آن از طريق يک کودتا پی برد

ش،منافع خود وخاندان خود را از دست داده اند، با اما ومگرھای فراوانی،دليل ١٣٥٢توسط داودخان درجمھوريت 
 ديکتاتور  شخصيت جاه طلب ويکميتراشند وچيزھای ظاھر پسندی روی ھمبندی مينمايند تا داودخان را بحيث يک

بختانه  ھيچکسی تا کنون نتواننسته کدام ًاحيانا از وزنۀ شخصيت او بکاھند، اما خوشوبا اين سخنان خود جلوه دھند 
حتی از لحاظ وزنۀ شخصيت، . خيانت داودخان را به وطن  ومردم آن به رخ بازماندگان و ھواداران آن مرحوم بکشد

نيز تا کنون کسی پيدا نشده تا با داودخان در پلۀ مقايسه قرار بگيرد وبرتری ھای بر داودخان داشته باشد، واين 
  .رنگبازی امروزی ،برای ھواداران آن شھيد وطن جای بس خوشی استدرجھان پر از 

  

 پايان

                                                        

٧
از قلم داکتر داودخان را بيک مخالف سرسخت نظام تبديل کردند،چرا وچگونه  برای اط?ع بيشتر دراين باره رجوع شود به مقالۀ مفصل -  

  ٢٠١٥جون ،بخش آخر،پورتال افغان جرمن آن?ينکاظم،


