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  م٢٠٠٧جوالی،                       ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

 بنياد گذاری اولين جمهوريت افغانستاناز 
   سال می گذرد٣۴

 
ی، اقتصادی، عدم ملی يتامنقابل تصورحال که کشور بی چارۀ ما در بحران غرق است و مردم با مشکالت غير 

 اين بد بختی ۀعوامل همای دارد تا کمی تأمل نموده و بر ، جگرائی و غير وابستگی به ملت و ميهن پنجه نرم می کند
يری رخ نداد؟ چرا غريب ي ميليارد دالری که در ملک سرازير گرديد در حيات مردم تغ١٨  تقريبًاچرا با. ها تفکرکرد

   ؟ شدندجالل ، جا وغريبتر شد و چرا آنان که خون مردم را می مکند، بيشتر صاحب دارائی
 بجايی  مارا که به تنهايیدر پهلوی وسايل مادیولی يک دليل عمده اين خواهد بود که . ل زياد استبه يقين کامل دالي

  .  است، وجود ندارد آندۀ معنوی که عبارت از عشق و عالقۀ صميمی به افغانستان و باشندگانوسيلۀ عم نمی رساند
 و ازملک و مردم  کار فهم باشد،ز بوده است که باعشق و عالقه به وطن و مردمش مجه ليدرشِپ آنجامعۀ ما فاقد

با يک نظر بتاريخ افغانستان متوجه می شويم که ميهن ما در طول آن هميشه دچار اين . شناخت کافی داشته باشد
اگر کشور ما در مراحل مختلف تاريخ خود از داشتن ليدرشپ بصورت انگشت شمار برخوردار . معضله بوده است

 سر به نيست شده و کشور دچار بحران ،ر کشور های بيگانه گان و عمال خاين و جانی دبود، آن ليدر در اثر دخالت
در  . چند قدمی که در راه روشنی انکشاف گذاشته شده بود از آن دوباره به تاريکی سقوط نموده است،بی امان گرديده

ان به حيث يک ليدر توانست، اعلحضرت امان اهللا ختاريخ معاصر کشور ما که هنوز اشخاصی زياد به خاطر دارند، 
  . يدد و ارتجاع گر سياه د که متأسفانه قربانی استعمارنلی گام های در راه انکشاف بگذارابا وجود منابع محدود م

با بنيان گذاری نظام جمهوريت مردی ديگری که شايستگی ليدرشپ کشور را داشتند و مانند اعلحضرت امان اهللا خان 
ودند، مرحوم محمدداود در راه انکشاف همه جانبۀ کشور شب و روز تالش داشته و کشور بسرشار ازعشق افغانستان 

 آن  استعمار سرخ  اين مرتبهولی خاينين به وطن و. را در پرتو نظام جمهوری بيشتر به انکشاف سوق داده توانستند
 که پشتی بانی کافۀ ت می گذرد سال از اعالم جمهوري٣۴ سرطان، ٢۶امسال در .  به سقوط مواجه ساختندرا نيزنظام 
با تصويب قانون هـ ش ١٣٨٢ باخود داشت و لويه جرگۀ سالا ر هـ ش١٣۵۵  سال قانون اساسی و لويه جرگۀملت

   .اريخی می باشدآن اعالم ت تائيدی ،اساسی و قبول نظام جمهوری
 ِا . ِان.ِد( بعد از تثبيت د شهيدان بايد بقايای اجسا چون جای دفن محمدداود شهيد و فاميل شان اکنون آشکار گرديده،

DNA ( موازين دين مبين اسالم انتقال يافته و جای دارد که دولت مطابق به به تپۀ مرنجان که قبرستان آبائی شان است
رئيس جمهور کرزی با تقدير از شخصيت و خدمات مرحوم محمد داود مقبرۀ ياد گار آن مرد صادق کشور و فاميل 

   .دشان را اعمارنماي
 ، مردانگی، صداقتگزارشی از ديدار آخر مرحوم محمد داود با برژنف درج می گردد تا يک بار ديگر از در پايان

مين سالگرد اعالم جمهوريت تقدير بعمل ُا ٣۴ آن مرد شهيد به مناسبت  از ، آنل و استقال به افغانستانهعشق و عالق
 تکرار آن بصورتت عمدۀ مدرين جا قس.  به نشر رسيده استاين گذارش ضمن نوشته های متعدد قبًال. آمده باشد
  . می شود به نشر سپردهه جداگاناحسن،

  
*************  

  
صحنه مال قات " غانستانسقوط اف" ب خود بنام  معين سياسی وزارت خارجه، در کتاشاغلی عبدالصمد غوث سابق

     با  م در مسکو١٩٧٧ اپريل ١۵بتاريخ ن که در قصر کرمليمحمد داود رئيس جمهور افغانستان را مرحوم  آخِر
  :   کشور ما را ترسيم می داردمهم تاريخوقايع   ازه  و يک پارچ  چنين بيان صورت گرفت،نفبرژ

                                                               

  يک پارچۀ ديگر از تاريخ کشور ما
  

بحيث رئيس هيئت جانب  برژنف . ه بيانيه ها و نظرات خود را  ارائه کندبود کيگر نوبت کشور ميزبان روز د... «
اگرچه از روز پيشتر کمتر مانده و زله بنظر ميرسيد، باز هم بسختی صحبت . ست گرفت بدرشتۀ سخن راشوروی 

ه  و اظهار رئيس جمهور افغانستان گفته برژنف چند کلمه برسم خير مقدم خطاب ب. می کرد و بسيارعرق کرده بود
 گام بزرگ در راه تشنجزدايی اين يک. هلسنکی در باب همکاری در اروپا امضا شده استۀ مسرت کرد که موافقتنام

وپا در اياالت متحده و ار" حلقه های نظامی" برژنف گفت که  . که با وجود دشواريها درحال پيشرفت استاست 
گفت  او.  رفع تشنجهای بين المللی و تحکيم صلح اندسرراِهدر جمهوريت مردم چين موانع اصلی بر" عظمت طلبان"و

يل نيک را در  اگر اين تما،ف دهد، اما اين تقصير چين استست تا روابط خود را با چين انکشامايل اکه شوروی 
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 های مزيد اقتصادی و تخنيکی را نستان اظهار داشت و کمکات افغاو آرزومندی کشورش را برای سعاد. نيافته است
فت صلح در آسيا و برای پيشر عدم تعهد افغانستان برای اتحاد شوروی مهم برژنف گفت که بيطرفی و. ده دادعو

درين لحظه برژنف . ليزم نشود عدم تعهد قربانی توطئه ها و دسايس امپريااميد کرد که چنين راساسی است و اظها
خت، اما پس از مکث مختصر آرام ساا بسيار نگوريلو ترجمان ر بطرف داود خان نگاه کرد و چيزی گفت که ظاهرًا
يت کرد که برژنف شکا.  خشن وغير منتظره بودآنچه ما شنيديم با درنگ و تأمل کلمات برژنف را ترجمه کرد و

يگر پروژه  پروژه های سازمان ملل و دکنند و همچنان درعضو ناتو که در افغانستان کار می از کارشناسان  شماِر
در گذشته حکومت های افغانستان دست کم اجازه . ر تأملی افزايش يافته استه در افغانستان، بقدمکی چند جانبهای ک

ل نشده نبار مستقر شوند، اما اين روش دل کشو قسمت های شمانمی دادند که کار شناسان کشورهای عضو ناتو در
تان ميخواهد که کارشناسان را که اتحاد شوروی اين انکشاف را خطرناک  و وخيم می داند و از حکومت افغانس. است

  .  اصد امپرياليزم هستند، بيرون کندجزء جاسوسان گماشته شده برای پيشبرد مق
  

         ند و افغانها بسيار رسيدبعضی از روسها بطور آشکار شرمنده به نظر می. لی شدسکوت سردی برفضا مستو
انگار منتظر . برژنف صحبش را قطع کرد. ريک شده بود گرفته و تاانش به داود خان نگاه کردم، صورت. خوشنودنا

 داود خان با صدای سرد و خشک بجواب برژنف پرداخت و ظاهرًا. جواب از طرف رئيس جمهور افغانستان بود
، که آنچه حاال داود خان به برژنف جواب داد. پاسخ او برای روسها چنين غير منتظره بود که کلمات برژنف برای ما

     از نظر افغانها اين اظهارات . رهبر اتحاد شوروی گفته شد هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفتوسيله 
می  يق خود به اتحاد شوروی ارج  به عال افغانهاداود خان افزود که. لت صريح در امور داخلی افغانستان استدخا

 کلمات د قيقًا) نگارنده(ومن . ا هم مساوی اند با قی بماندن دو جانبی که ب اين عاليق بايد بصورت روابط ميااماگذارد، 
  :                                                          داود خان را بياد دارم که خطاب به برژنف گفت

در را اداره کنيم و چه کسی را  يکته کنيد که چگونه مملکت خودکه بما دما هرگز به شما اجازه نخواهيم داد " 
 حق دولت مًالو کا سان خارجی را استخدام کنيم انحصارًااينکه چگونه و در کجا کارشنا. يمافغانستان استخدام نماي
افغانستان اگر الزم باشد فقير خواهد ماند، اما در عمل و تصميم گيری خود آزادی خود را حفظ . افغانستان خواهد بود

  ."خواهد کرد
مت به عال( داود خان. ست، افغانها همه از جا برخاستند بطور نا گهانی از جا برخا جمالتداود خان پس از گفتن اين

درين لحظه بود . ی شدخروجی اطاق بزرگ کنفرانس راهۀ روازرف روسها  سر تکان داد و بطرف دبط) خدا حافظی
ه پادگورنی و نند کسی که از يک حالت تکان بخود آيد،  بمشکل از چوکی خود برخاست و در حاليککه برژنف ما

      .کاسيگين همراهی اش ميکردند و ترجمان روسی پشت سر او روان بود، بعجله بطرف داود خان قدم بر ميداشت
ود خان گفت که بخاطر نزاکت وحيد عبداله آهسته به دا. شکار بود که برژنف ميخواهد آنچه را رخداده ترميم کندآ

بازهم  او. فرجام خواهد بودنا داع کنيم و گرنه مسافرت مسکو کامًالو ماتيک بهتر است با روسها بطور صحيح ديپلو
ف روسها پيش آمد و با بطر. يل شده بودذا شان نيت از چهرهعصبا. اود خان مکث کرد و باز گشتد. التماس کرد
 شما لتمآبن گفتند که جالبم: تبسم گشاده  گفتبرژنف با. راز کرده بود دست داددشان ستش را بطرف برژنف که د

ای شما مساعد باشد با هم من دراختيار شما هستم، هروقت که بر. شيداند يک صحبت خصوصی بامن داشته با مايل
لتمآب تان اطالع دهم که ديگر می خواهم به جال" : ف و بلند که همه بشنوند جواب دادداود خان باصدای صا. می بينيم

  ."  احتياجی به چنين صحبتی نيست
اين آخرين باری بود که . ند و بسرعت از اطاق بيرون رفتهمله با پادگورنی و کاسيگين دست دادگفتن اين ج پس از

مجلس ارائه  ت ديگر هيچ وقت از سر گرفته نشد ومذاکرات قطع شده ميان دو هيئ. ندداود خان با برژنف ديدارکرد
  ».نظريات روسها همچنان نا تمام ماند

  
  ه ساالر باشم کنم بند گیمرا مرگ بهتر ازآن زند گی        ک

 
***********  

  
آن قصر را بلرزه  سابقه نداشت و کريملن ۀلت مطلقد در برابر برژنف که در تاريخ دوعکس العمل مرحوم محمد داو

ر راه شرف و ناموس شار از جزبات ملی خود را دراد مرد بزرگ که سر  فکر و عمل آناز استقالل آورد، گواِهدر
سياست بين المللی افغانستان بر اساس تمنيات ملی "ميه جمهوريت آمده است،  طوريکه در اعالفدا نمود ووطن خود 

  . مطرح بودانبرايش" معنوی مردم ور برای حيات مادی وکش
  
ن نظام کوتاهی آل بيش نبود و گرچه درهـ ش در افغانستان از پنج سا١٣۵٢  سرطان٢۶گرچه عمرنظام جمهوری  
و  از مرحلۀ طفلی به جوانی  و بايدچه بهره برداری از نظام جمهوريت مستلزم وقت بود(  وجود داشتهایء  و خالها

يم  گرديد، امنيت سرتاسری  الکن در همين مدت کوتاه نظم و ثبات در کشور قا،)مرحلۀ بهره برداری می رسيدبعد به 
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يک سلسله قوانين ديگر  ون واليات وماليه مترقی، قان  قوانين ريفورم اراضی و قانون جزا،نی، قانون مدبرقرار شد،
پالن . معرض اجرا قرار گرفتبسزای داشتند، تسويد، تصويب و در اهميت  که در نظم اجتماعی و اداری در کشور

 ١٨٠ اول و دوم تحقق يافته بود و مصارف ۀ انکشافی متکی بر زيربناهای که در پالنهای انکشافی پنج سالۀ سال٧
 افغانستان  مالیاعتبار. يدرا احتوا می کرد، تکميل گرد) الر ميليارد د۴اری آن زمان معادل بنرخ اسع(ميليارد افغانی 

انکشافی اظهار آماد گی  ۀ سال٧در مجامع بين المللی اعاده گرديد چنانچه منابع مختلف برای سهمگيری در پالن 
 ٢٢روع پالن بود، به بيش از  ش که شـ ه١٣۵۶ و ١٣۵۵  انکشافی در سالهای ۀ سال٧در چوکات پالن . نمودند

ح سط.  ميليون دالر بالغ ميگرديد۵٠٠ افغانی به ۴۵ميليارد افغانی سرمايه گذاريها صورت گرفت که بنرخ فی دالر 
  ميليارد١٣به اضافه از هـ ش ١٣۵۶خير سالاعوايد دولت در. باال رفت گی متناسبًابيکاری تنزيل نموده و سويه زند

ريخ کشورهيچگاه سابقه  تاز پنجصد ميليون دا لر بالغ ميشد که اين بذات خود دربه بيش ا اسعاری ۀافغانی و ذخير
.                                      نک مسکو بودۀ اسعاری افغانستان به بال همين ذخيرام روسها بعد از تهاجم شان انتقااولين اقد. نداشته است

ا به بربادی سوق نمی دادند،  ثور، کشور ر٧ ِه سيانت وجنايات روزدم و کشور با براه انداختن خيامراگر دشمنان 
دولت جمهوری، در   تحول قرار گرفته بود، با تطبيق چند پالن انکشافی درۀممکن امروز افغانستان که در آستان

 می بود و ملت بی چاره باين حالت ابتر و نقرار ميداشت و يا درحالت گذار بآپهلوی ممالک کم و بيش انکشاف يافته 
 کشور نادار جهان، افغانستان در ١٧٨سازمان ملل، در جمله  م ٢٠٠۴ سال ۀقرار احصائي. می گرديدفقر دچار ن

  .                                                       قرار گرفته است١٧٣شماره 
  .ر افغانستانمهوريت دباد روان پاک مرحوم محمد داود بانی جشاد 

  
  پايان

 


