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  ٢٠١٥/ ٧/ ٢٢کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                     

  

   بود، دموکراسیحاصل دھۀ کودتای ثور،

   نه محصول کودتای داودخان

  

*ش بيھوده ايست ت*ش برای سبک ساختن شخصيت داودخان با مطرح ساختن مسائل فرعی و غير اساسی، ت
و اگرمخالفان آن مرد آھنين اراده، ھزار بار با خط ونشان، استد1ل کنند که داودخان شخص ديکتاتور وقدرت طلبی 
بود وشخصيت قابل تکريم وتقدير نيست، بازھم نخواھند توانست خدمات ماندگار او را برای ترقی وتعالی وطن از 

  . چشم مردم وتاريخ پنھان کنند

 ی سرطان برھبر٢٦ ی که کودتادين تا ثابت نما اند را به مصرف رساندهیادي زیانرژداودخان وقت ومخالفان 
ه  کشورشدیرانيسبب کشتار مردم و و با1خره  حزب خلق وپرچم وی ثور برھبر٧ ی ساز کودتانهيداودخان ، زم

 که دانمي ثور م٨ عيفجا ر و ثو٧ یودتاک  سازنهي را زمی دموکراسۀدھايشان فکرميکنم و ، اما من برعکس است
 ، در ی ثور٨ وی ثور٧به نظرمن،آن ھمه رھبران  .  مواجه ساختخيرتاري نظی بی ھایوطن را با مصائب وبدبخت

 ھرج ومرج ۀ که بھتراست آنرا دھیدموکراسدھه  بعد از ۀدر دھ  وافتندي پرورش ی دھه دموکراس)سبد(یکرُت
رشد يافتند  د،ي نامیاسي ساناتي جری محتوای تظاھرات بیري واوج گی افراطست وظھور احزاب چپ و رايزموانارش

 وطن و یراني خود مبدل ساختند و در وی بزکشداني ،کشور را به میاسي کسب قدرت سیبرا دند وکشيبال  و پرو 
  . گرفتندی خودعنوان قھرمان ملی گران خارجتي حمایاز سو برخی  جستند وگرسبقتياز ھمد کشتار ھموطنان خود

از جانب پادشاه افغانستان، ماشين دموکراسی به حرکت افتاد ١٩٦٤توشيح قانون اساسی با ،به عبارت ديگر
 مضمون اصلی اين دھه دموکراسی. وتا يک دھه دوام آورد ،به ھمين خاطر اين دھه را دھه دموکراسی نام داده اند
تظاھرات محص*ن ودانشجويان دازی ظھور احزاب چپ و راست افراطی در فضای فقدان قانون احزاب، راه ان

پخش وتوزيع . بود تسلطنليسه ھای مرکز و و1يت کشور وسخنرانيھای آتشين برضد رژيم شاگردان پوھنتونھا و
مارکس وانگلس ولنين ومائو وليوشاوچی وآثار حزب توده ايران وغيره وآثارنويسندگان : آثار کسانی چونکتب و

پيدا کرد که درھيچ زياد رواج درميان جوانان رونق وومو1نا مودودی وغيره سيد قطب وحسن البنا : اس*می چون
  . داشتوقت و زمان ديگری درافغانستان تا آن حد رونق ن

دولتمردان افغانستان که در سه دھۀ اخير،افغانستان را بخاک وخون  ميتوان گفت تمام سياست مداران و
به عنوان رھبر و خود را عناصری که در آن دموکراسی شخاص وا.  ميباشند دموکراسی ۀنشاندند، محصول ھمان دھ

دست به س*ح بردند و يا انحصارقدرت، کسب قدرت ورای ، سرانجام  بمطرح کرده بودند ی احزاب سياسیپيشوا
  .در حق مادر وطن کردندنابخشودنی  ھای  ھا وخيانتجفاھا و ناروائی

بيسواد، با رسوم و آداب و عادات و ويژه گى مردم % ٨٥ا ت٨٠ دارای  بوديمما جامعه يی در دھۀ دموکراسی 
 درصد شان ، ٧٥ تا ٧٠اکثريت مردم يعنی ازکه در قرن بيست ويکم  زندگى ميکنيم،وھنوز ھم ھاى قرون وسطائى، 

 توان در بيسوادی وجھل ونادانی وفقر و مرض وبيکاری واعتياد به مواد مخدر بسرمی برند وحتی با سوادان آن 
روحانيت بنيادگرا، سنتی وچشم بدھن ًدريک جامعه اکثرا بيسواد، عنعنه پرست و . ی دموکراسی را ندارنددرک معن

درد بزرگ جامعه ماست وفقر وبيکاری آرى بى سوادى، جھالت و نفھمى . ًتحقق دموکراسی تقريبا ناممکن مينمايد
اين ھمه مسئول  .ى، سمتی واتنيکی بدرآيندکه نميگذارد مردم از پوسته عنعنه پرستى ، قوم گرائى و تعصبات مذھب

بيرون .  بوده است  در واقع ھمانا نظام حاکم برکشوری ونادانی ھمراه با فقر و محروميت ھاوبی عدالتی ھا بيسواد
 دو سال نيست ، يک پروسه طو1نى است وو سال روز و دو روز ويک کار يک  کردن مردم از اين بدبختى تاريخى، 

کشور وقت ميخواھد تا نسل ھاى جديدى تربيت و با سواد و با فرھنگ و با  ازوفقر ردن بيسوادی ک نابود تا مرز
  . احساس ملى بار آيند

ًظاھرشاه اگر واقعا ميخواست به خواست زمان پاسخ دھد و دموکراسی را در جامعه پياده ونھادينه سازد، قبل 
مت سواد بھره ور ميساخت و نصاب تعليمی را مطابق نياز از نعرا کشور فرزندان اين از اع*م دموکراسی،می بايد 

حقوق و وند فتامی يکرد تا معنى دموکراسى را درميتربيت عصر وزمان عيار ميکرد و شاگردان مکاتب را چنان 
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 برای تحقق چنين آرمانی،1زم بود تايک انق*ب فرھنگی راه می .ندختشنابدرستی می وجايب خود و ملت و وطن را 
 درجھت تعميم سواد وآموزش فرزندان کشور وھمچنان محو بيسوادی درميان ک*ن سا1ن کار بنيادی صورت افتاد و
و تعليم وسواد عمومی مردم ، طی يک يا دو برنامه پنجساله فرھنگی، ازاولويت ھای کاری حکومت اع*م . ميگرفت

با1 می برد و بعد به پياده کردن  % ٥٠ميشد و ت*ش صورت ميگرفت تا ميزان باسوادان را درکشور به بيش از 
  .می پرداخت دموکراسی  در افغانستان

 آيا ميتوان در زمين شوره دانه کاشت وتوقع حاصل خوب از آنرا داشت؟ برای گرفتن سوال اساسی اينست که 
ميان مردم تحقق دموکراسی در. حاصل خوب از زمين شوره زار،بايد قبل از ريختن دانه، زمين را از شوره پاک نمود

ظاھرشاه  بايد قبل از اع*م دموکراسی، مردم را از نعمت سواد . بيسواد، مثل کاشتن تخم در زمين شوره زاراست
بھره مند ميساخت و فقر وبيکاری درکشور را کاھش ميداد، واگر اينکارھا برايش مشکل بود، قدرت خود را در 

خوری و اخت*س و زورمندان غاصب مبارزه ميکرد،ولی تحقق عدالت اجتماعی بکار ميگرفت و با فساد و رشوه 
  . شاه اين ھمه کارھای مھم واساسی را ناديده گرفت و دموکراسی را اع*م نمود

افزون برآن، دموکراسی را با تحريم يک شخصيت موثرو شناخته شده در سياست وخدمت به افغانستان 
چپ و راست افراطی مورد حمايت کشورھای ھمسايه ، وراه ًشروع کرد که نتيجيتاھمراه با ظھورقارچ مانند احزاب 

ًطبعا چنين . اندازی تظاھرات روزمرۀ خيابانی و ايجاد ھرج ومرج  وفلج ساختن نظام تعليمی و تحصيلی در کشور بود
 /ش١٣٥٢( در سالخانداود سرطان به رھبری ٢٦با کودتای  .دموکراسی ای نتيجۀ دلخواه به بار آورده نميتوانست

تظاھرات بی لزوم گليم  و .برچيده شديعنی دھه ھرج ومرج وانارشيزم تعليمی  دامن دموکراسی ظاھرشاھی )١٩٧٣
تحصيل  دوباره در مسيرنورمال امور تعليم و  وجمع گرديد پوھنتونھا ساحۀ معارف و تعليمی ازمحيط  وبی محتوا 

  .خود  قرار گرفت

نت ھيچ کس از مردم افغانستان را برابر خود انسان نمی  پوشيده نيست که نظام سلطکشوربر دانايان امور 
شمرد،وفکر ميکرد مردم کشور برای خدمت کردن برای سلطنت خلق شده اند و ھيچ حق اعتراضی را عليه  دولت و 

در نظام سلطنت به کسانی که نسبت به رژيم سلطنت بی باور وبی اعتقاد می بودند، مجال رشد وتبارز . رژيم ندارند
کسانی که به مقامات وزارت وصدارت می رسيدند،  بايستی حد اعلی خدمتگذاری وارادت خود را به نظام . نميشدداده 

اکثريت وزيران و صدراعظمان دورۀ سلطنت، خود را خدمتگار شاه ميخواندند تا . سلطنت ثابت کرده می بودند
 اش عنوانی ظاھرشاه اظھارکرد وبعد ھا ھنگام خدمتگار ملت، چنانکه مرحوم ميوند وال اين حقيقت را دراستعفا نامه

بنابرين در عھد . تظاھرات برضد امضای معاھده آب ھيلمند دريکی از سخنرانی ھايش به اين حقيقت اشاره نمود
سلطنت نادرشاه وظاھرشاه وجمھوريت داودخان، وزير وشخصيت سياسی ايکه  با اشارۀ ابروی شاه واعضای 

م نکرده باشد،و يا از پذيرفتن بخشش وانعام و رتبه ومدال و زمين و يا منزل رھايشی خاندان سلطنتی گردن وکمر خ
از سوی ظاھرشاه و يا داودخان سرباز زده باشد، ما جز مرحوم عبدالرحمن پژواک، کسی ديگری را سراغ داده 

اع ورزيد و باردوم فقط پژواک مرحوم بود که از پذيرفتن زمين اعطائی ظاھرشاه در کاريز مير امتن. نميتوانيم
ھنگامی که داودخان مطلع شد استاد پژواک منزل شخصی ندارد و تصميم گرفت تا در بدل آن ھمه خدمات سالم 
وعاری از اشتباه دپلوماتيک او منزلی اعمار و به وی اعطا نمايد، استاد پژواک از پذيرفتن آن با ابراز يک تشکر 

به نظرميرسد که . گرفت و بر اين مناعت نفس واستغنايش احسنت گفتانصراف نمود و داودخان ھم او را در آغوش 
بخاطر ھمين غرور واستغنای مرحوم پژواک بود که او را ھمواره بحيث سفير کبير ونمايندۀ دايمی افغانستان در 

  .سازمان ملل متحد و يا کشور ھای متحابۀ ديگر از مرکز دور نگاه ميداشتند

اشتراک در فعاليت ھای سياسی که ده سال قبل از آن محروم (حق خود را داودخان نخستين فردی بود که 
 فقر وفساد رمق ومملو ازیوبزده  خي تارمي رژ، سرطان ٢٦ یکودتا سازماندھی باو. از سلطنت گرفت) گرديده بود

ين با دسپل آن نظام یسرنگون ساخت وبجاکه از اعادۀ نظم ودسپلين درکشورعاجز آمده بود، ھرج ومرج  را و
مادام  اري ملکی و آقااي رشتیاقا: افرادی مثل بود، ی می را درکشور مستقر ساخت، ورنه تا سلطنت باقیجمھور
 اي رشتیآقاحضور دايمی  ثقيل بارنکهي نداشتند جزای ومظلوم افغانستان چاره اچارهي بودند وملت بیم ريوزالعمر

 رمق ی وبی زخمی برشانه ھاهيطبوعات و وزارت مالميران  وزثي را بحاري خاندان ملکني غرب نشیونازدانه ھا
 راه تحول جامعه را از که کنيم و ياد او را گرامی بداريم ري  خی داودخان دعادي درحق شھيدباپس می .خود حمل کنند

  .طريق اقدام نظامی به مردم نشان داد

 بعد ،یاسيبعد س: اندخصيتی ش  مختلفدابعا یجامعه، دارادر ومؤثر مطرح ی انسان ھا فراموش نبايد کرد که
 کي تيممکن است ھمه ابعاد شخص.  کشوریذوق به انکشاف وترقبعد  وی فنی بعد مھارتھا،ی بعد فرھنگ،یاجتماع

 ني ازازيداود خان ن.  باشدهيبق   نباشد ورشي دو بعد آن مورد پذاي کيً ھمه کس نباشد،مث*  ديفرد مورد تائ
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 یاري بسیبرابا انضباط او  ۀوي  داودخان با سبک وشیاره وحکومت داراد  طرزديشا.  نبودی مستثناتيخصوص
 رشد یبرااقتصادی اش  ی درکار وعشق او به عمرانات وبرنامه ھاتي جدیدلچسپ نبوده باشد، ولاشخاص 

رفع  در امرداودخان  یريدل ًع*وتا شجاعت و.  دلپسند بوده استاريبسوديگران  نمی وطن ،براانکشاف اجتماعی و
 زنان در یريسھم گ و  پوھنتون،وحق کارۀ به زنان در کنار مردان در دورليزنان  و دادن حق تحص روی  ازیدرچا

بسياری از زنان تحصيل کرده .  استبوده زي برانگني تحساريبسوتمام زنان آگاه کشور  من ی وطن، برایشگوفائ
ی اجتماعی تحقق برنامه ھا. ضی ومشکور اندوآگاه افغانستان ازاين اقدام داودخان بحيث پشتيبان حقوق خود را

يک رھبری قاطع   بدون داشتن ی چون افغانستان که فساد اداری در آن بيداد ميکند ، در کشوروفرھنگی واقتصادی ،
دموکرات بی کفايت  رھبر با کفايت به مراتب بھتراز يک رھبرمستبدپس يک  .داينمي ناممکن مني آھننيدسپلودارای 

بود که افغانستان را در شاھراه انکشاف اقتصادی واجتماعی قرار داد و ما »  باکفايت١يکتانود«ر  ھمين رھب.است
 از اقدامات ،که در يوتيوب قابل دريافت است  "ځ*"درمصاحبۀ اقای فروغ سابق معين وزارت پ*ن با تلويزيون 

  .در ھمين پورتال خوانديم ودر مقالۀ خانم نصيبه اکرم حيدری اه شديمگرستانۀ آن شخصيت ملی آپوطن 

  

  :از ھرات در دريچۀ نظرسنجی چه با صفا ومنصفانه مينويسدآقای ناصرتيموری در ھمين راستا،ھموطن آگاه ما 

 ؛ اعتقاد دارم کہ جامعہ افغانستان در آن برھہ از  استبہ صفت يک فرد کہ باورمند بہ آزادی ھای سياسی و مدنی«
ٔو توسعه اقتصادی چون زنده  ياز مبرم داشت کہ شخصيت ع3قمند بہ انکشافزمان بہ يک جھش و تحول اقتصادی ن

دست آورد ھا و کار ھايکہ بايد انجام می پذيرفت ھموطنان و بہ صورت  !نام محمد داود را بہ مبارزه می طلبيد 
ايکہ وزارت مشخص آقای فروغ معين وزرات پ3ن آن زمان تشريح و توضيح نمودند کہ از توضيحات ايشان و ارقام 

ماليہ آن دوره ارائہ داده بود بہ کمال وضاحت بہ م3حظہ ميرسد کہ افغانستان در مسير درست رشد و توسعہ و 
انکشاف اقتصادی قرار گرفتہ بود و از جانبی حجم قرضہ ھا و کمک ھای وعده داده شده ای خارجی بہ حکومت دور 

ات توان جذب آنرا نہ داشتند و بايد در ارتقای ظرفيت ھا ت3ش می از انتظار و توقع بود کہ حتی وزارتخانہ ھا و ادار
ًجھت برجستہ نمودن دستاورد ھای آن دولت از ناحيه مالی صرفا بہ تأمين و تنظيم بودجہ کشور از درک  .نمودند ٔ

ايران با وجود در حاليکہ کشور شاھی ( ٔعوايد داخلی وبہ ذخيره ارزی در د افغانستان بانک در حدود يک ميليارد دالر 
ترديدی نبايد .اکتفا ميکنم) ٔفروش نفت در آن زمان دربانک مرکزی خود حدود ھشت ميليارد دالر ذخيره ارزی داشت 

داشت کہ ديموکراسی مطلوب ترين روش حکومتداری است Zکن مردم ساZری بدون بھبود وضعيت مالی و اقتصادی 
 .ت بھتر مالی مردم و روش مردم ساZری Zزم و ملزوم يکديگراند چہ وضعي،مردم يک روش ايده آل بوده نمی تواند

علت اوضاع و حا1ت رقتبار کنونی کشور را می توان در نبود رشد و انکشاف سالم اقتصادی سراغ کرد کہ درتحت 
 )٢٢/٧/٢٠١٥مورخ ، ٢٠١٥نظرسنجی مقاZت ( ».چنين شرايطی ديموکراسی ھر گز نھادينہ نہ خواھد گرديد

په ملي کچه « :طن پرست ديگر افغان، آقای اياز نوری در کامنت خود در دريچۀ نظرسنجی مينويسدشخصيت و
يو معقول او موثر ) جمھوری داودخان(او د افغانستان د ملي ګټو او د ھيواد د ملي حيثيت پر بنسټ ھغه رژيم 

وله وه او په ضمن کې اقتصادي لومړنی امتياز د داوود خان د دولت په ھيواد کې تام امنيت وه، س. حاکميت وه
انکشاف وه، چې واقعا په شه محسوسه توګه په وړاندې روان وه، زمونږ ملي وحدت تامين وه، زمونږ ارضي 

  /) ٢٢/٧– ٢٠١٥دريچۀ نظرسنجی مقاZت    (».تماميت او سياسي استق*ل تامين وه

   پايان

                                            
١
 دراو که بلب و روز مشغول زدن وبستن وکشتن مردم افغانستان بوده است، که  داودخان گويا شنيست به اين معنی » يکتاتورد« کلمۀ - 

بوده است، نه در حق مردم »ديکتاتور«دزدان دارايی مردم وغاصبان ملکيت ھای عامه وشخصی  اخت*س گران و  رشوه خوران وبرابر
 بود ولی ھيچ يک را مثل رھبران احزاب چپ و کما اينکه برخی ازمخافين سياسی خود را بزندان انداخته. عادی و متعارف جامعه خود

 اگر از ديکتاتوری صحبت ميشود، مقصد آن نيست که شمشير در دست «:کاظم بدرستی  اشاره ميکند کهعبدu داکتر  .راست افراطی نکشت
آزادی . ن قانون به نفع مصلحتو ھرجا سری بينی ، آنرا گردن زنی، بلکه ديکتاتوری به مفھوم جديت در تطبيق قانون نه آنکه زيرپا ساخت

می " انارشی"را نيز بايد در محدوده قانون سراغ کرد، در غير آن آزادی مفھوم اصلی خود را از دست داده و جايش را به بی بند وباری يا 
آن دوره از دست داد خود را در" ط*ئی"در کشور ديديم که بدون زمينه ھای 1زمی آن چگونه ماھيت " دموکراسی"ما در مدت ده سال . دھد

  .درآمد و نيز در اين سيزده سال اخير بازھم ھمان حالت به شکل وخيم تر آن رونما گرديد" مس"و در اخير به شکل 


