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 سردار محمد داود خان از وظیفٔه صدارت کنار رفت؟چرا 

 
م، بعد از استعفای سردار شاه محمود خان غازی، بحیث صدر اعظم 2۱35سپتمبر 2مرحوم شهید محمد داود بتاریخ 

ر افغانستان عزتقرر حاصل نمود. او بعد از یک دورۀ نه و نیم سال عهده داری امور حکومت افغانستان، از وظیفه کنا

 رفت.

او بعد ازینکه پالن پنجسالۀ اول انکشاف اقتصادی به پایۀ تکمیل رسید و پالن پنجسالۀ دوم هم در حالت اجرا قرارگرفته 

بود، چنین عقیده داشتند که در پهلوی انکشاف اقتصادی، تطبیق تحول اجتماعی نباید از نظر انداخته شود. روی این 

 تماعی را در کشور بحضور پاد شاه افغانستان تقدیم داشتند.مفکور پیشنهاد خطوط اساسی یک تحول اج

 

 

 

 

 

 

 مرحوم محمد داود که عصر صدارتشان شاهد

 تطبیق پالن های انکشافی و نهضت نسوان

 در افغانستان بود

 

 

مود خان غازی، بحیث صدر اعظم م، بعد از استعفای سردار شاه مح2۱35سپتمبر 2مرحوم شهید محمد داود بتاریخ 

افغانستان عزتقرر حاصل نمود. او بعد از یک دورۀ نه و نیم سال عهده داری امور حکومت افغانستان، از وظیفه کنار 

 رفتند.

محمد داود خان بعد ازینکه پالن پنجسالۀ اول انکشاف اقتصادی به پایۀ تکمیل رسید و پالن پنجسالۀ دوم هم درحالت اجرا 

فته بود، چنین عقیده داشتند که در پهلوی انکشاف اقتصادی، تطبیق تحول اجتماعی نباید از نظر انداخته شود. قرارگر

 روی این مفکوره پیشنهاد خطوط اساسی یک تحول اجتماعی در کشور را بحضور پاد شاه افغانستان تقدیم داشتند.

 

 هـ ش صدر اعظم محمد داود 25۳2سرطان  ۱مکتوب تاریخی 

 ر پادشاه افغانستانبه حضو
 

 حضور اعلیحضرت همایونی پاد شاه افغانستان! »

 

آنچه را امروز حضور شما بعرض میرسانم تصور میکنم در سرنوشت آیندۀ ملت افغان آنقدر مهم و حیاتی و به دورۀ 

تو ضیحات  سلطنت شما آنقدر اقدام بزرگ و تاریخی باشد که میتوان در اطراف آن کتابی نوشت و یک عالم دالیل و

بعرض رساند. اما میدانم عرایض طوالنی هم برای کسیکه مینویسد و هم برای خواننده بعضاً خسته کننده می باشد، لذا 

"که همیشه عقیده من نمی خواهم عریضۀ من طوالنی باشد. کوشش میکنم بصورت بسیار مختصر چیزیرا که بعقیده خود 

ستان و اقدام بزرگ و تاریخی دورۀ سلطنت شما میدانم، بحضور شما بعرض خیر و سعادت ملت افغانبوده و خواهد بود" 

برسانم. مو جبات و دالیل اینکه چرا تحول اجتماعی باید درین مملکت بعمل آید، ضرور نیست درین جا توضیح کنم. 

ن و بحضور زیرا در اطراف آن همیشه صحبت نموده ایم. افکار و نظریات بنده درین خصوص گمان می کنم کافی روش

شما معلوم است. تصور میکنم که بهترین مو قع اظهار همچو یک مفکوره از طرف حکومت وقتی بود که پالن دوم 

به سمع و کالی شورا رسانیده میشد.  خطوط اساسی تحول اجتماعی اقتصادی به شورای ملی تقدیم میشد و درضمن آن



 

 

 11تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

الع نداشتم و از طرف دیگر حضور شما بکابل تشریف چون از یک طرف از طرز تفکر بعضی از رفقای کابینه اط

نداشتید، بنا براین موقع گذشت، اما هر قدم که برای خیر و سعادت ملی برداشته میشود به هر وقت و زمانیکه باشد یقیناً 

 مفید و مؤثر است، مشروط بر اینکه بسیار نا وقت نشده باشد.

 

ب میکند و حضور شما چنین یک تحولی را به حال مملکت موزون و بعقیدۀ من جریانات عصر و زمان تحولی را ایجا

پس تصور میکنم عملی ساختن همچو یک مفکوره اگر بوقت  " که بنده از هر نقطۀ نظر آنرا الزم میدانم"،مفید میشمارید 

لحاظ باز هم و در یک فضای نسبتاً مساعدتر صورت بگیرد، تأثیر آن عمیقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود. ازین 

بنده همین موقع را برای شروع این کار به وقت و بجا میدانم. شک نیست که تطبیق پالن پنجسالۀ اول از هر جهت نزد 

، مخصوصاً نزد طبقات منور و جوان طرف و نهضت نسوان که یک قدم مهم اجتماعی بوداکثرطبقات بی تأثیر نبود 

ضای امید و خوشبینی تولید نمود. اما باید دانست که انکشاف اقتصادی، تقدیر واقع شد و روی همرفته تا اندازۀ یک ف

افکار و ذهنیت های جدید اجتماعی را حتماًًّ باخود آوردنیست و اگر در قسمت حیات معنوی که به عقیدۀ من فوق العاده 

لت به مقصد مهم، ضروری و خالی از اشکال نیست، توجه و سنجش عمیق بعمل نمی آید و به غرض رهنمایی یک م

رسیدن به هدف مطلوب، موازی با پالن اقتصادی، پالن تحول اجتماعی طرح و عملی نمی گردد، روزی خواهد رسید 

که موازنه بکلی برهم بُخورد، دفعتاً این مملکت به مشکالتی دچار گردد که ممکن است در آن وقت حل آن آنقدر سهل و 

نشود، چه مردم، مخصوصاً طبقه منور، از نقطۀ نظر اجتماعی آرزو مند ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام 

تحول بوده و به آن انتظار دارند و در خفا اقسام افکار و عقاید و ذهنیتها   موجود است. اجانب برای مقاصد سیاسی خود 

برای خسته شده اند. مشغول فعالیت اند، این طرز حکومت برای مردم مخصوصاً طبقات منور چندان خوش آیند نیست و 

حضور اعلیحضرت و بعضی دیگران، اگر این طرز قابل تحمل است، برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون 

 عاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی سلطنت می بینم، براستی عرض میکنم که بعد ازین قابل دوام نیست.

 

به خاندان، کاردار و یا بیکار، خورد و کالن، امتیازاتی به  از طرف دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم منسوب

خودها قایل هستند و این چیز را یک حق مثبت و طبیعی خود میدانند، قوانین مملکت هر چه باشد در نظر آنها بیش از 

 رد.چند کلمۀ بی معنی ارزش دیگر ندارد و غیره و غیره ... پس با همه باید مطابق قانون و مقررات رفتار ک

پرسش و باز خواست و قتی ممکن و مؤثرشده می تواند که در آن امتیازی موجود نباشد و اگر امتیاز مو جود شد، مفهوم 

حقیقی قانون و عدالت از بین رفته و اگر این بازخواست یک طرفه اجرا می شود نتیجۀ آن جز از تولید عکس العمل و بد 

 نخواهد بود.بینی به مقابل حکومت و سلطنت چیزی دیگری 

  

 اعلیحضرتا! 

صفحات گذشتۀ افغانستان بهترین درس است که میتوان از آن عبرت گرفت، تاریخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود 

در حیات دیدیم و تجربه کردیم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخصیات و خود سری های افراد چه 

دستگاه حکومت و چه در بین طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنها، خسارۀ  در خاندان سلطنتی و یا در

مالی و مصونیت مملکت نتیجۀ نداشت، و ندارد. خدا نکند که آن وقایع تلخ در این عصر و دورۀ سلطنت اعلیحضرت 

ر دیگر عرض میکنم که این طرز شما دو باره تکرار شود. من که بارها بحضورشما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبا

ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیریکه از آن کرده شود، چه از 

 .«نگاه مسوولیت و ظیفوی و چه از نقطۀ نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست

 

******* 
 

ش مکتوب مرحوم محمد داود را پاسخ دادند و اصوالً با ایشان موافقت نشان  هـ2532سنبله  26اعلیحضرت به تاریخ 

داده و آنرا یکی از آرزوهای پدرشان اعلیحضرت محمد نادرخان خواندند. ولی عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب 

محمد داود در جواب و افرادی که بتوانند مسوولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. با آنهم مرحوم 

 به حضور پادشاه تقدیم نمودند.آتی ضمن پیشنهاد  تحول اجتماعی جامعۀ افغانی اعلیحضرت افکار خود را در
 

****** 
 



 

 

 11تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 بعد از القاب ...  »

 :اعلیحضرت احتراماً بعرض میرسانم 2532سنبله  26به جواب مکتوب تاریخ 
یونی در اصل پرنسیپ میفرمایند که یکی آرزو های دیرین برای من و رفقایم جای بس مسرت است که اعلیحضرت هما

 شان است، الحمدهللا توافق نظر موجود است، همچنین اعلیحضرت به نکتۀ مهم دیگری تماس فرمودند و می نویسند که:

"بلکه یک هدف مقدس و مشخص است که از افکار و آرزوهای عالی مؤسس این دوره یعنی اعلیحضرت محمد نادر شاه 

سر چشمه میگیرد و امانتی است که بردوش ما گذاشته شده است ..." بلی یک حقیقت مسلم است و به پیروی از  شهید

افکار و آرزو های عالی آن شخصیت بزرگ است که میخواهم به آن هدف مقدس و مشخصی که خیر و بهبود ملت افغان 

اگر این مفهوم عالی مالً تائید و تصدیق میکنم که در آن متصور است، نایل شوم. این فرمایش اعلیحضرت همایونی را کا

انجام طبیعی و هدف نهائی این دوره نباشد گویا هم مبارزات و قربانی های پدران و مساعی امروزی ما معنی حقیقی 

  خود را از دست خواهد داد.

مسئولیت عملی ساختن اینکه اعلیحضرت در پاراگراف اخیر بیان خویش به وقت و زمان و اشخاص و رجالی که فردا 

این آرزو را بدون تردید بدوش گیرند اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهم، بلکه شرط اساسی تطبیق نمودن این آرزوها 

فرمایش اعلیحضرت بجا است. در طی این پیشنهاد به عرض میرسد که وقت آن رسیده است و ما به این عقیده  ،شناخته

ردد. و هم بوجود آمدن اشخاص و رجالیکه بایست ادارۀ مملکت را در آینده به آنها رسیده ایم که چنین نهضتی آغاز گ

تقویض نمود، مربوط به این است که چنین نهضتی مو جود باشد و چنین محیطی ایجاد گردد تا استعداد مردم موقع بروز 

ده را به عهده بگیرد اصالً بوجود و انکشاف بیابد. من معتقدم که اگر چنین حرکتی نباشد، رجالیکه مسئولیت ادارۀ آین

 نخواهد آمد. 

پس از تذکر فوق اینک به اصل موضوع میپردازم. آرزوی یک تحول اجتماعی از دیر زمان به این سو نزد همۀ ما 

موجود است. به سابقۀ این آرزوها درین چند سال اخیر در ترقی و تعمیم معارف، انکشاف عمومی اقتصادی و آماده 

رای اصالحات اجتماعی و نشو و نمای افکار ترقی خواهی حتی االمکان سعی و مجاهدت به عمل آمده ساختن محیط ب

است که در نتیجۀ این مجاهدت و انکشاف مذکور طبقه معتنابه جوانان و منورین در وطن به وجود آمده که حاال آرزوی 

رسیده است که برآن غور بیشتر بعمل آید و سعی این تحول به یک عقیده قابل تطبیق منجر گشته است. بنا براین وقت آن 

جمیل بکار رود تا برای مردم افغانستان یک محیط اجتماعی و سیاسی مناسبتر و مترقیتر ایجاد شود که درآن سیر تکامل 

جامعه و افراد این وطن در شرایط موافق با عصر و زمان و مطابق تعیینات مردم امکان پذیر باشد. خوشبختانه این 

 اف ما را دین اسالم تایید میکند و از سوی دیگر سنن و روایات باستانی و ملی ما هم مؤید آنست.اهد

 

برای تثبیت هدفهای مهم و نقاط بر جستۀ چنین تحول با همکاران خود تبادل افکارنمودیم و پس از مباحثات زیاد، طوالنی 

زرگ بانیت نیک و با حوصلۀ فراخ این نهضت طوری و مجالس متعدد به این نظررسیدیم که بایست به توکل به خدای ب

ه بالتدریج به صورت ارتقایی به مدارج عالی تر منتج و منتهی گردد و نتایج مفید و مثبت از آن بدست براه انداخته شود ک

 آید.

 اجرای این مرام و پیشبرد این نهضت طور پیشبینی شده است که در ذیل بعرض میرسد:

نستان که در وقت و زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است باید تجدید الف: قانون اساسی افغا

 گردد. نقاط اهم و هدفهای برجستۀ این قانون که پیشبینی میشود چنین است:

رژیم، شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهد بود. حقوق جلیلٔه پاد شاهی در آن تثبیت خواهد 

شد. پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شیرازۀ تمام مملکت است. پادشاه باالتر از قوای سه گانه قرار دارد. پادشاه به 

 صفت فرد اول کشور غیر مسئول شناخته میشود.
 قانون اساسی تصریح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند.

 ق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهد شد.آزادی های فردی و حقو
در قانون اساسی جدید به وجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهد کرد. و 

 برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود. حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت مامور خواهد ساخت.
تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانۀ تقنینیه، قضائیه، و اجرائیه می باشد. قوای تقنینیه عبارت  قانون جدید

 از جرگۀ شورایی است که نمایندگان آن از اعضای حزب تثبیت شده از حوزه های معینۀ انتخابی خواهند آمد.
ست، که بکلی از تأثیر و اِعمال نفوذ قوۀ اجرائیه             قوه قضائیه متشکل از محاکم ثالثه، ابتدائیه، مرافعه و تمیز ا

 محفوظ و مصون خواهد بود.

 قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد شد.
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 درصورتیکه اساس تجدید قانون اساسی منظور شود، و تصمیم برای تدوین آن گرفته شود، اقدامات ذیل به عمل آید:
 نشر یک ابال غیه از طرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطالع عامه برساند. –الف 

یک عده علما و متخصصین برای تثبیت و تدوین مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهد شد که مسودۀ متذکره را در  –ب 

 ماه ترتیب نماید. 26مدت 

 حیث مجلس مؤسسان قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید. بعد از تهیۀ مسوده، لویه جرگه دعوت شود که به –ت 

بعد از تصویب قانون اساسی از طرف لویه جرگه، حکومت فعالیت حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نمایندگان  –ث 

 خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند. برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد، حد اکثر شش ماه فرصت داده

 خواهد شد.

درچنین سیستمی که آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی بیشتر شود و رونق زندگی گرم تر  –ج 

میگردد، حکومت سرپرست و حکومت های ما بعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملی به توجه و مراقبت جدی 

تی که قانون اساسی تدوین میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه تر و مسئولیت بیشتر مواجه خواهد شد. لذا در خالل مد

 میگردد. 

 این است مفکوره و پسشنهاد ما یعنی من و رفقایم که فوقاً به حضور شما رسانیده شد.

 

 اعلیحضرتا!

هر در اخیر میخواهم عقیدۀ شخصی خود را به عرض حضور شما برسانم. باید بدانیم که این اقدام تحولی بزرگی است و 

قدم بزرگ مخصوصاً در مملکت ما شک نیست که مشکالت بزرگ هم دارد. اما گذشتن از مشکالت و رسیدن بمنزل 

مشکالت و خطرات آنرا به تمام معنی  ،مقصود در صورتی ممکن است که انسانها اوالً به آن مفکوره عقیدۀ کامل داشته

عزم راسخ، خود گذری، صمیمیت و حسن نیت کامل به  قبول کرده باشند. پس از آن در تطبیق و عملی ساختن آن با

توکل خدای بزرگ بکوشند و بیاری خدای متعال پیش بروند. در خاتمه صحت، موفقیت و سعادت دارین اعلیحضرت 

 .«شما را از درگاه خالق بی نیاز تمنا دارم، با احترام فایقه

 

****** 
ت، سکوت اختیار کردند. ممکن ایشان میخواستند یک تحول پاد شاه افغانستان بجواب مکتوب اخیر حاوی پیشنهادا

اجتماعی در جامعه بمیان آید ولی مایل نبودند ابتکار عمل در دست سردار محمد داود خان قرار داشته باشد و نشود که 

ق تحول اجتماعی هم مانند نهضت نسوان و پالن های انکشاف اقتصادی ولو که در عصر پادشاهی ایشان عملی و تطبی

هـ ش اعلیحضرت 25۳2سنبله 26گردید، به کریدت حکومت سردار محمد داود خان تمام گردد. چه ایشان درجوابیه 

شان از وقت و زمان مساعد و افرادیکه یک تحول اجتماعی را عملی نمایند، تذکراتی داشتند.  مرحوم محمد داود انسان 

اد شاه را درک کردند و از این لحاظ تصمیم اتخاذ نمودند تا بسیار جدی بافهم عمیق و مصمم بودند، مفهوم عدم جواب پ

 از وظیفٔه صدارت کنار برودند.

 

 متن استعفای سردار محمد داود خان از وظیفه صدارت

 هـ ش25۳2حوت 22کابل 
 بعد از القاب ... » 

جانب تفویض نمودید. در نـُه سال قبل ماه میزان بود که اعلیحضرت شما اعتماد فرموده وظیفۀ صدارت عظمی را به این

 همان وقت، اگر بیاد حضور شما باشد، عرض کردم که ممکن اعظمی الی سه سال بتوانم این وظیفۀ سنگین را ایفا نمایم.

در ظرف این مدت واقعاتی بمیان آمد که مجبوراً دوام را بوظیفه ایجاب میکرد، مخصوصاً شروع و  تکمیل پالن 

خود را به اجرای آن مقابل مردم افغانستان مؤظف میدانیم، بیشتر سبب شد که مدت  پنجسالۀ اول که همۀ ما اخالقاً 

طوالنی تری از آنچه الزم بود، تخمین کرده بودم، به این وظیفه بمانم. پالن پنجسالۀ انکشافی مملکت ما با تمام نارسایی 

سیاست داخلی و خارجی افغانستان ها و مشکالتیکه در بر داشت تا جایی که استعداد شخصی، قدرت مالی مملکت و 

اجازه میداد و ایجاب میکرد حتی المقدور کوشش بعمل آمد تا فیصدی بیشتر آنچه در پالن پیشبینی شده بود به پایۀ تکمیل 

برسد و خداوند بزرگ را شکر گزارم که آن پالن به همکاری صمیمانۀ مردم نجیب افغانستان و مساعی و زحمتکشی 

م سال قبل به پایان رسید. پالن دوم طرح و از ده ماه باین طرف کار آن آغاز گردیده که امید وارم مامورین مؤظف یکنی

باز هم به همکاری نزدیک دولت و ملت و به خیر و سعادت ملت افغان موفقانه انجام گیرد و افغانستان عزیز را یکقدم 

 فرد وطندوست است، نزدیکتر سازد. دیگربه سوی پیشرفت و انکشاف مادی و معنوی که آرزو و تمنیات هر
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 اعلیحضرتا! 

بعقیده من از خدمت با صداقت مملکت و خدمت خلق مقدس تر چیزی نیست، و اگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد 

این عقیده، مخصوصاً در پست های حساس و پر مسئولیت، تا  باز هم ارزش و قیمت حقیقی آن در همین است و بس.

د که اشخاص بتوانند طور شایسته وظایف و مسئولیتهای اداری و وجدانی خود را انجام دهند، ولی زمانی ارزش دار

همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمعاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و بازهم بوظیفه دوام بدهد، 

ام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام بعقیده من گناه است. امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکد

و چه نظر بوضع  از نقطه نظر طرز تفکر آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه

 صحی بسیار دشوار است. 

 

ت و ایجاد نظریات و پیشنهادات آخرین خود و بعضی از رفقای کابینه را درمورد غور بر ترمیم قانون اساسی مملک

جدی بحضور  6۳تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان برای یک آیندۀ پا برجای دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 

روز از آن گذشت تا حال کدام جوابی نیست و منظور از گرفتن آن هم نیست  بلکه یگانه مقصد این  ۳۷شما تقدیم نمودم. 

د نموده بودم از صمیم قلب و به عقیده ما قدم بزرگ و مفیدی برای خیر و است که آن چیزی را که به حضورشما پیشنها

سعادت آینده ملت افغانستان و موفقیت تاریخی دورۀ سلطنت شما بود که رشد اجتماعی ملت افغانستان و ایجابات عصر و 

همه حقایق اوضاع مملکت پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آن زمان حتماً چنین تحولی را آوردنیست.

باز هم اگر چوکی صدارت عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده، 

 بلکه بر خالف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود.

موده اید از صمیم قلب اظهار شکران و سپاسگذاری لذا باکمال احترام از اعتمادی که در تمام دوره های ماموریت بمن فر

نموده توسط این نامه استعفای خویش را به حضور اعلیحضرت شما تقدیم میدارم. سعادت و تعالی وطن عزیز و موفقیت 

 «اعلیحضرت شما را در راه خدمت افغانستان از درگاه خالق بی نیاز تمنی دارم. بااحترام فایقه

 

* * * * 
م از طریق رادیو افغانستان از قول دارالتحریر شاهی اعالن گردید  که 2۱25مارچ  ۷ت مصادف به حو 2۸بتاریخ 

)معلوم میشود اعلیحضرت اعلیحضرت معظم همایونی استعفای شاغلی سردار محمد داود خان صدراعظم را قبول 

که مورد  شتندی دااتداود خان تذکرشان از دوام در وظیفه به محمدحضورپادشاه افغانستان انتظار آنرا میبردند، گرچه 

و شاغلی دکتور محمد یوسف را برای تشکیل حکومت جدید مامور فرمو دند. شاغلی سردار  قبول شان واقع نگردید(

محمد داود خان پس از دورٔه نه ونیم ساله تصدی مقام صدارت عظمی و مسئولیت های سنگین آن به تاریخ دهم حوت 

 ارت به حضور اعلیحضرت تقدیم نموده که مورد قبول واقع گردید.استعفای خود را از مقام صد

 

 توصیٔه توظیف دکتور محمد یوسف بحیث صدراعظم از طرف مرحوم محمد داود خان شهید بعمل آمده بود. 

     

****** 
 

 بحران افغانستان از کجا شروع  گردید؟
 

هـ ش هریک بزعم خود تبصره های 2536ن سرطا 62هـ ش، رسانه های خبری بر تحول 25۸3  سرطان سال 62در 

داشتند، و از بانی آن، مرحوم محمد داود خان یاد کردند. یکی از روزنامه های منتشرٔه کابل ضمن یاد آوری از آن واقعه 

نوشت که بحران های بعدی در افغانستان از آن تحول چشمه می گیرد. مسایل اگر سرسری دیده شود ممکن بنظر اول 

ص در تائید این حکم با روزنامه هاهمنوا باشند الکن اگر تعمق بعمل آید و نظری به حقایق گذشتۀ کشور ما بسیاری اشخا

م  انداخته شود منظرۀ آن شکل دیگری اختیار خواهد کرد. برای 2۱۱۱هـ ش مطابق به دهۀ شصِت 25۱۱در دهۀ چهل ِ 

 ترسیم وقایع بر می گردم به این گذشتۀ ذکر شده. 

 

الن پنجسالۀ اول انکشاف اقتصادی به پایۀ تکمیل رسید و پالن پنجسالۀ دوم هم درحالت اجرا قرارگرفته بود، بعد ازینکه پ

مرحوم محمد داود صدراعظم وقت چنین عقیده داشتند که در پهلوی انکشاف اقتصادی، تطبیق تحول اجتماعی نباید از 
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حول اجتماعی را در کشور، در هفت فقره و سه جز، نظر انداخته شود. روی این مفکوره پیشنهاد خطوط اساسی یک ت

 بحضور پاد شاه افغانستان که در باال از نظر گذشت تقدیم داشتند.جدی   6۳در نوشتٔه مؤرخ 

 

هـ ش مکتوب مرحوم محمد داود را پاسخ دادند و اساساً باین 25۳سنبله ا26اعلیحضرت پادشاه افغانستان به تاریخ 

و آنرا یکی از آرزو های پدرشان اعلیحضرت محمد نادرخان خواندند. ولی عملی شدن آنرا به  پیشنهاد موافقت نشان داده

 وقت و زمان و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. 

تکار عمل بدون شک اعلیحضرت ایشان از بمیان آمدن یک تحول اجتماعی در جامعه مصمم بودند ولی نمی خواستند اب

در دست سردار محمد داود خان قرار داشته باشد و نشود که تحول اجتماعی هم، مانند نهضت نسوان و پالن های 

انکشاف اقتصادی، ولو که در عصر پادشاهی ایشان عملی و تطبیق گردید، به کریدت حکومت سردار محمد داود خان 

 تمام گردد.

 

ای مرحوم محمد داود خان شهید اجتناب ناپذیر بود، از وظیفۀ صدارت کنار بنا بر آن چون تطبیق یک تحول اجتماعی بر

 رفتند و دکتور محمد یوسف، عضو کابینه در حکومت محمد داود خان، بعهدٔه صدارت عز تقرر حاصل نمود.

 

ماعی را به از استعفای داود خان مرحوم هنوز دیری نگذشته بود که پادشاه افغانستان، با آنکه عملی شدن یک تحول اجت

برای تدوین یک قانون وقت و زمان و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، مو کول نموده بودند، 

  اساسی جدید عنوان حکومت وقت فرمان صادر کردند.

در همین جا حکومت بال وقفه کمسیونی را برای تسوید قانون اساسی جدید تعیین نموده و کار آن شروع شد. اما کار 

خاتمه نیافت. در حکومت جدید متأسفانه عناصری عرض و جود نمودند که در عدم نیت نیک با نظام شاهی قرار      

لذا فرصت را غنیمت شمرده و بصورت سیستماتیک شروع کردند تا  ذهنیت ها را در برابر حکومِت دورۀ  ،داشتند

از مجالس هفته وار وزارت اطالعات و کلتور مرحوم سید  صدارِت مرحوم داود خان مغشوش سازند. روزی در یکی

"با کنار رفتن سردار داود اظهار کرد:  ،قاسم رشتیا به اعضای مجلس که همه روئسا و آمرین موسسات نشراتی بودند

خان از صدارت خالی بزرگی در زعامت بوجود آمده است و از این رو مؤسسات نشراتی وظیفه دارند این خال را پُر 

 نند."ک

اینکه دراین گفتارخود مرحوم رشتیا چه می خواست بگوید، بخودش معلوم است، اما مؤسسات نشراتی چنین عمل 

کردند، که بعد از آن هدایت نه تنها اینکه از تمام خدمات برجستۀ زمان صدارت سردار داود خان به نیکوئی یاد 

عاتی محدود نمانده و سیِلی از بدگوئی ها را سر دادند. در نمیکردند، بلکه تنقید به آن دوره را در چوکات منطق مطبو

مطبوعات این چنین ذهنیت مستولی گردید که گویا با بدگوئی بحکومت داود خان خالی زعامت پُر میشود. با کمال تأسف 

 دور قاب و فرصت طلب" روز بروز کسب قدرت میکردند و کل اختیار حکومتچین به باید گفت که عناصر"بادنجان 

با اشاره به حکومت مرحوم دکتور محمد یوسف می  23۱بودند. مرحوم رشتیا در کتاب خاطرات سیاسی در صفحه 

"... به عبارت دیگر در دوره های دیگر اگر بحیث عضو بازو در دستگاه دولت و ظایفی را اجرا می نمودم، نویسد: 

نگاشته می  ،همین خاطرات 6۱6در صفحه  داشتم".درین دوره در رأس کارها و در جملۀ گردانندگان چرخ دولت قرار 

"... بنا برآن با تمام موشگافی ها بازهم حکومت نتوانسته بود جلو نفوذ سرداران را در دستگاه دولت درهیچ یک از شود:

 مواقع و مراحل بکلی مسدود نماید...".

 

ر گرفت؟ جواب این است که مغرضین چه باعث گردید که حکومت وقت به یکبارگی در ضدیت با داود خان مرحوم قرا

درکوشش آن بودند تا بغض و عناد را در برابر سردار داود خان دامن بزنند و در اتحاد فامیل سلطنتی رخنه وارد نمایند. 

اشخاصی بودند که مرحوم محمد داود خان در پای پیشنهاد شان  ،نباید فراموش نمود که چندی از اعضای همین حکومت

 ولی در اعالمیۀ جمهوریت مایوسانه می گویند:ز من و رفقایم یاد کرده بودند". ابه پاد شاه "

"این آرزوی مقدسی بود که مرا وادار ساخت، ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه سابق پیش 

سامانی مملکت منجر گردید و . آن آرزوی مقدس چرا به این بی سر و و تطبیق آنرا برای خیر و سعادت ملت تمنا کنیم

چرا آن رفقای ضعیف النفس از اصل هدف منصرف و راه خطا را تعقیب کردند، داستانی است بس طوالنی که تفصیل 

.... بهرصورت نتیجه آن شد تا آن امید های دیرینه و آن آرزوهای نیک به آن درین فرصت کوتاه گنجایش ندارد 

آن بر عقده، منافع شخصی، طبقاتی و بر تقلب و دسایس، بر دروغ، ریا و مردم فریبی دیموکراسی قالبی که ابتداِء تهداب 

  استوار گردیده بود، مبدل گردید".
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بهر صورت زمان به همین منوال در گذر بود، تسوید قانون اساسی جدید به پایان رسید و غرض تحقیق و تدقیق به یک 

لویه جرگۀ افغانستان دایر گردید تا  ،شد، سپرده شد. بعد از این مراحلکمیسیون باالتر که کمیسیون مشورتی نامیده می 

تصویب قانون را براه اندازد. در پیشاپیش افتتاح لویه جرگه عناصر مغرض که بدبینی را با نظام شاهی، در ذهن داشتند، 

ن و سردار محمد نعیم خان در کوشش بودند تا به هر ترتیبی باشد دربین پادشاه و پسران عم شان سردار محمد داود خا

درزهای عمیقی را ایجاد نمایند. برای این منظور چه بهتر بوده میتوانست از اینکه این رخنه را در قالب قانون بریزند و 

 بر گشت نا پذیر سازند.

حتی بدون شک قانون اساسی جدید از لحاظ تأمین دیموکراسی و حق مشارکت مردم در همه امور در تاریخ افغانستان و 

 6۳منطقه ممتاز بود، ولی یکی دو مادۀ دران گنجانیده شد که حاصل آن جز ایجاد سوء تفاهم و عقده چیزی نبود. مادۀ 

این قانون اساسی، مرحوم داود خان را با برادرشان از همه حقوق که سزاوارشان بود و سزاوارشان نبود محروم میکرد. 

ان آوردن نظم نو را خود به  پادشاه پیشنهاد کرده بودند، نمیتوانست ظلم پنداشته آیا این مقابلۀ قانونی با داود خان که بمی

 شود؟ آیا درست بود که دیمو کراسی در کشور با سلب حقوق افراد پایه گذاری گردد؟

 

وش جد و جهد بکار رفته بود تا ذهنیت پادشاه نسبت به عمو زادگان شان مغش ،قبل از دایر شدن لویه جرگه تا حد امکان

 گردد. 

 

 خاطرات سیاسی مرحوم رشتیا: 6۱۱صفحه 

" ... روی تمام جریانات به شمول قانون اساسی و پادشاه بعد از یک مالقات خوصوصی با مرحوم داود خان میفرمایند: 

لویه جرگه صحبت نمودیم. آغا الله )سردار محمد داود خان( گفت، نظریات من به شما معلوم است. من بکارهای شما 

دار نیستم و هیچ وقت به کدام حرکت پَست و لُچکی متوسل نخواهم شد ... اما اگر مملکت را در خطر ببینم غرض

هیچکس و هیچ چیز مانع من شده نخواهد توانست ...، من )پادشاه( بقول او اعتماد دارم و فکر می کنم که بعد ازین گفتار 

خوب شد که این تشویش جزئی هم، اگرچه من به آن بسیار  کدام اندیشۀ از طرف او موجود نخواهد بود... بهر صورت

بازهم اگر حکومت کدام ترتیبات احتیاطی را الزم میداند کار خود شان است. تنها این ...  اهمیت قایل نبودم، رفع گردید

با وجود این  قدر توصیه میکنم که ترتیبات باید علنی و نمایشی نباشد تابی جهت مو جبات رنجش سردار فراهم نشود..."

که اطمینان پادشاه بازهم مرحوم رشتیا میرحبیب هللا نام را وظیفه دار نمود تا از سردار محمد داود و برادرشان، 

 مخبری نماید.   شخصیت، صداقت و خدمات شان الظهر من الشمس است،

ل دروازه سردار عقب "... در حالیکه از طرف دیگر میر حبیب هللا از اول صبح مقابخاطرات سیاسی:  6۱6صفحه 

 درختان آبده شهید اخذ موقع کرده و یک آله واکی تاکی کوچک هم به اختیار وی گذاشته شده بود..."

 

تسوید قانون اساسی جدید افغانستان تکمیل و جهت تصویب به لویه جرگه تقدیم گردید. ضمن مذاکره روی مواد مندرج 

نی فامیل شاه صورت میگرفت، مرحوم رشتیا متن مندرج مادٔه متذکره یع 6۳ مسودۀ قانون اساسی و قتی بحث روی مادهٔ 

را که درآن فامیل سلطنتی به فرزندان، دامادان و خانمهای شهزادگان محدود میگردید، کافی ندانسته و با ذکر اینکه در 

ر گیرند که در آینده محیط ما فامیل وسعت بیشتر دارد، "لذا عموزادگان و شوهران خواهران پادشاه نیز جز کسانی قرا

نباید در امور سیاسی فعالیت کرده بتوانند. هم چنان شخصی که یکبار بعضویت فامیل شاهی منسوب گردد، نباید آنرا 

، محمد هاشم مجددی از که متوجه دو برادر، سردار محمد داود وسردا محمد نعیم میگردیدترک گوید." درین بیان ِ رشتیا 

نوراحمد اعتمادی یگانه عضو لویه جرگه بود که با این چنین روش غیر دیموکراتیک و  وی پشتی بانی داشت. مرحوم

سلب حقوق مدنی سردارمحمد داود مرحوم و برادرشان احتجاج کرده رای منفی خود را اظهار داشت. دیگران همه 

 سکوت اختیار کردند.

قانون اساسی عضویت و شرکت داشت. او قابل تذکر است که مرحوم رشتیا خود در کمیسیون های تسوید و مشورتی 

 چرا این پیشنهاد خود را در کمیسیون های متذکره مطرح نکرد و انتظار کشید تا لویه جرگه را با آن غافلگیر نماید؟

 

، سکوت مطلق و فضای سرد فرا گرفته بود، چه که نویسندۀ این سطور شاهد آن بود تاالر را 6۳هنگام بحث روی ماده 

یعه چنین بود که مرحوم محمد داود به لویه جرگه خواهند آمد و به قوای امنیتی هدایت داده شده است تا از یک طرف شا

در صورت لزوم دست به اسلحه گرم ببرد و از طرف دیگر وکال درک کرده بودند که پادشاه جریان مباحثات را ذریعه 
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رجیح می دادند. ترتیبات امنیتی ای فوق العاده جدی و شدید انتقال آواز مستقیماً تعقیب می نمایند لذا سکوت را بر گفتار ت

 فضا را متشنج میگردانید. ذهنیت های اهل امور با تبلیغات سوء در برابر سرداران زیاد مغشوش گردیده بود:

خاطرات سیاسی، تحریک یک عده وکالی لویه جرگه در برابر مرحوم محمد داود خان که اگر به تاالر  2۱6صفحه 

 رگه بیایند.لویه ج

 

خاطرات سیاسی، تالشهای اخیری برای تعدیل قانون اساسی که درعقب آن باز هم نویسنده سرداران را  2۱2صفحه 

 سراغ دارد.

 

بازهم مردم از ورای قانون اساسی جدید سر و کله سردار  صاحب را بهمان قسمی که خاطرات سیاسی، "  2۱۷صفحه

 د کرد".معرفی و شناخته شده است مشاهده خواهن

قابل تذکر است، پرسیده شود که اگر داود خان از طریق قانون اساسی میتوانست دوباره در خدمت مردم و کشور قرار 

در دوره صدارتشان، افغانستان به انزوا رفته و در تجرید از جهان غنوده را در سطح منطقه و گیرد و مانند گذشته که 

باز القۀ شدید به عمران کشور و پیاده کردن پالنهای پنجساله دست یازید، جهان دو باره مطرح کرد و باسخت کوشی و ع

  هم مصدر خدمتی شود که مردم او را با آن صفت می شناختند، عیبش چه بود؟

 

خاطرات  6۱3قانون اساسی  به پایان رسید و طبق گفتۀ رشتیا، صفحه  6۳همین که بحث در لویه جرگه روی ماده 

و شایعات نادرست هیچ یک بوقوع  نپیوست، از تشنج فضای جلسه  بسته بندی گردید" 6۳ماده  "به همین ترتیبسیاسی، 

 کاسته شد و ترتیبات امنیتی دیگر آنقدر جدی نبود.

 

و آنچه بعد از تصویب قانون اساسی در ده سال "زمان دیمو کراسی" بعمل آمد سرسام  آور، پریشان کننده و برای 

 افغانستان سرنوشت ساز بود:

عدم تطبیق درست قانون اساسی، گرچه درآن چه در عمل و چه در نظر صالحیت ها و مسئولیت ها متوازن نبودند، 

سوء استفاده ها از خالهای قانونی، تعبیرهای غلط قانون به نفع شخص و بازیهای سیاسی، کشور و نظام را هر روز 

، مامور و وکیل در منفعت جوئی بجان همدگر و هر دو بیشتر به بی ثباتی میکشانید. حکومت ها میرفتند و می آمدند

بجان مردم بی چاره می افتیدند. ترورهای سیاسی دسِت باال میگرفت و هرج و مرج دیگر جزء زندگی روز مره گردیده 

بود. رشوه و رشوه ستانی دیگر حد و حدودی را نمی شناخت، حتی سفر به حج که خانه خدا است در معرض خرید و 

ار میگرفت. قاچاق و قاچاقبری عواید دولت را قلیل و قلیلتر می ساخت. در نتیجه پالنهای انکشافی به سقوط فروش قر

مواجه گردید، سطح بیکاری باال رفت، عواید مردم تنزیل نمود و سطح زندگی از آنچه بود پایانتر آمد. همۀ این عوامل 

اطیون  از جانب دیگر ازین جریان، هریک بنفع خود و بنفع باعث گردید تا دار و دستۀ خلق و پرچم از یکطرف و اِفر

 جیره دهندگان خود سوء استفاده نموده زمینه را برای گسترش آرزو و آمال شوم شان هرچه بیشتر تیره و تیره تر سازند.

ور قانون احزاب موجود نبود ولی کمونیست ها در چوکات منظم حزبی که از مسکو رهبری میشدند در سر تا سر کش

زهر فشانی میکردند و نعره های ببرک و اناهیتا و دیگر تاپه خوردگان روسها که انتخاب شان با پول گزاف از مسکو 

تمویل می گردید، از تاالر ولسی جرگه ساعت ها و روزها از طریق رادیوی دولت به تمام کشور پخش می شد ولی 

 ی ثباتی کشانیده می شد! عواقب آن یا درک نمیگردید و یا اینکه دولت قصداً به ب

 

 خاطرات سیاسی رشتیا:   6۱۱صفحه 

... اما اگرمملکت را در خطر ببینم هیچکس و هیچ دکتور یوسف از رشتیا می پرسد:"... خودت این گفتار سردار را )

 که به پادشاه در مالقات خصوصی گفته بود(، چه گونه تعبیر می کنی؟" چیز مانع من شده نخواهد توانست ... 

"... در مرحلٔه فعلی سردار کدام اقدامی نخواهد کرد...اما در آینده هروقت که احساس نماید که  این پرو رشتیا می گوید:

 گرام دچار مشکالت گردیده و مقبولیت خود را از دست داده، بال درنگ بهر وسیلۀ که باشد داخل صحنه خواهدشد." 

اً به این عقیده بود که قانون اساسی اساساً بیرنگ شدنی است زیرا روی این بیان مرحوم رشتیا می رساند که او هم شخص

 غرض وعقده بنیان گذاری گردیده بود. 
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و اصل سخن درین است که قانون متذکره جامۀ بود که باقد و اندام جامعه سازش نداشت. عدم همگامی فهم و دانش در 

یحضرت امان هللا خان از یک طرف و شتاب زده گی از جانب افکار مترقی اعلجامعه و ذهنیت انکشاف نیافتۀ محیط با 

  ما از این گذشتۀ تلخ خود هیچ نیاموختیم.دیگر، با عث سقوط سلطنت وی گردید و 

 

درین فقدان سهوکالن بود که داود  که درد کلی کشور ما در فقدان لیدر شپ نهفته است.عالوه بر آن نباید فراموش کرد 

صیت آزموده، صاحب تجارب دولت داری و با خبر از شرایط عینی جامعۀ خود، صادق و خان و برادر شان، دو شخ

راستکار، سر شار از عشق و عالقه به وطن، در انزوا قرار داده شوند. تاریخ افغانستان شاهد آن است، هر وقتیکه در 

ار این حساسیت موضوع را اتحاد زعمای دولت رخنه وارد گردیده، کشور به بحران سوق یافته است. عناصر خراب ک

میدانستند، کوشیدند جریان امور را به بی راهه بکشند. تا زمانی که پادشاه با عمو زادگانشان رهبری دولت را بحیث یک 

تیم کاری در ادارۀ خود داشتند، رسیدگی به امور کشور بخوبی در جریان بود. اگر تأمین نظم نو با تأنی و تأمل سنجش 

های غرض درآن دخیل نمی بود، میتوانست تطبیق یک تحول اجتماعی آنطوری که پیشنهاد شده  میگردید و اگر دست

بود مثالً در تحت نظر یک شورای سلطنتی تحت ریاست پاد شاه با عضویت سرداران و چندی از اشخاص وارد و 

 دلسوز درامور کشور، بدون شتاب زدگی عملی گردد و حال افغانستان به بحران نکشد. 

 

ن ضمن یک حرکت دیگری مرحوم رشتیا قابل تذکر است. در مدت زمان ِ خانه نشینی مرحوم محمد داود چندین دری

مرتبه، روی تصادف و یا هم روی سنجش ِ مرحوم رشتیا، دیدارهای مرحوم محمد داود خان باوی صورت گرفته بود که 

ار شهید، با وجود کوشش های زیاد، رشتیا کدام با پیشانی باز رو برو گردیده بود. ولی در زمان ریاست جمهوری سرد

قانون  6۳وقت مال قات میسرش نگردید. باالخیر او "پوست پشک را برخ کشیده" با بد اندیشی اش در بسته بندی ماده 

هـ ش، برای تبریکی یکی از اعیاد بدیدن مرحوم محمد داود رفت تا اگر فرصت دست دهد ذهنیت 25۳5اساسی سال 

"با ورود من پس از خاطرات سیاسی چنین آورده شده است.  5۱۸مورد خود بداند. این دیدار در صفحه ایشان را در 

آنکه مراسم تبریک عید را اجرا نمودم و می خواستم به یکی از چوکی ها بنشینم، عبدالحکیم خان شاه عالمی که پیش از 

دقایقی  ه جای خود را به من تعارف کرد..."من وارد شده بود و به نزدیک سردار روی یک کوچ قرار داشت برخاست

چند بعد تر بدون اینکه مکالمۀ با رئیس جمهور مرحوم بعمل آمده باشد و بدون آنکه  رشتیا ذهنیت شان را نسبت بخود 

"... و گروپ ما به اشاره کریم خان ناظم سردار، از جا بر خاسته با ادای تعظیم بسوی سردار درک کرده باشد، مینوسد، 

 ا یک از عمارت خارج شدیم. این اولین و آخرین مال قات من با سردار محمد داود خان بود."یک

 چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی؟

 

****** 
 

 نگاهی به اولین جمهوریت افغانستان
 

هـ ش و از بنیانگذاری جمهوریت در افغانستان 2536سرطان  62سال از تحول  55هـ ش، 25۸3سرطان 62با 

یگذرد. این تحول بزرگ، صفحه جدیدی را در تاریخ کشور گشود و به نظام سلطنتی با یک عمر بیش از دوصد سال م

سرطان مانند دیگر روزهای تابستان کابل هوا گرم و آسمان نیلگون بود. صبح آنروز تاریخی  62خاتمه بخشید. روز 

ود.  در هرجا افراد اردو دیده میشدند. در بعضی چار ازدهام مردم در جاده های کابل نسبت به روزهای دیگر بیشتر ب

راهی ها زرهدارها جابجا شده بودند. مردم این طرف و آنطرف گردش میکردند ولی هیچ کس نمی دانست گپ از چه 

 ۷قرار است و با کنجکاوی از همدیگر طالب معلومات میشدند ولی هیچ یک اطالعی نداشت. درست در حوالی ساعت 

بیانیه  سردار محمد داودموزیک مارش عسکری، آواز نطاق رادیو بگوش رسید که میگفت، عنقریت  صبح ضمن نشر

خود را ایراد مینماید. مردم همه متوجه شدند که باید وا قعه ای  رخداده باشد و هرکس این کوشش را داشت که خود را 

 اینک سردار محمد داود مه را جلب نموده و گفتبود که نطاق رادیو توجه ه 5۱/۷بکدام رادیو برساند. دقیقاً سر ساعت 

عمداً در انانس گوینده جا داده شده بود تا بهیچ صورت نباید در نزد شنونده شک  سردار بیانیه خود را ایراد میکند. کلمه

ام اعالمیٔه نظ»  باو تردیدی  نسبت به بیانیه دهنده ایجاد گردد. همان بود که آواز مردیکه بهمه کس آشنا بود، 

 طینین انداخت که میگفت:چنین بگوش ها در کشور  « جمهوری
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 خواهران و برادران عزیز سالم! » 
 

لیت هاى مختلف درخدمت وطنم همیشه درجستجوى هدفى بودم كه براى مردم افغانستان مسؤبنده درطول مدت 

، و گرددى و معنوى میسر مخصوصاً طبقه محروم و نسل جوان مملكت ما یك محیط مثبت و واقعى نشو و نماى ماد

 یت نمایند.ؤلو احساس مسگرفته ن همه افراد وطن ما  بدون تبعیض و امتیاز درراه تعالى و عمران وطن خود سهم آدر

د تا عواملی را که نطربه تجارب به شکل های مختلف ما نع رسیدن به آمپری شد و مساعی زیادی بعمل مدت ها س

ن برداریم و مخصوصاً درمملكت امنیت قابل اعتبارى قایم سازیم كه تحول مثبت ازبی چنین هدفی می شدند، تدریجاً 

اقتصادى و اجتماعى را بصورت سالم اجازه بدهد. به نسل جوان احسا س مصؤ نیت بخشد و از نشو و نماى خرافى و 

جدیدی بغرض گیری نماید. پس از طی این مراحل، دیگرعلتی سراغ  نداشتم که دروطن ما صفحه ا رتجاعى  جلو 

رسیدن به هدف فوق بازنگردد. من برای سعادت وطن خود جز قایم ساختن یک دیموکراسی واقعی و معقول که اساس 

آن بر خدمت به  اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم وندارم. بنطربنده تهداب اصلی چنین 

اف کامل به اصل حاکمیت ملی است که باید به دو اصل فوق مین کامل حقوق مردم و اعترأیک وضع اجتماعی ت

 ظاهرو یا پوشیده خللی وارد نشود.

این آرزوی مقدسی بود که مرا وادار ساخت، ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه سابق 

ن بی سر و سامانی مملکت منجر . آن آرزوی مقدس چرا به ایپیش و تطبیق آنرا برای خیر و سعادت ملت تمنا کنیم

گردید و چرا آن رفقای ضعیف النفس از اصل هدف منصرف و راه خطا را تعقیب کردند، داستانی است بس طوالنی 

که تفصیل آن درین فرصت کوتاه گنجایش ندارد و در فرصت مساعد البته به اطالع هموطنان عزیز رسانیده خواهد 

مید های دیرینه و آن آرزوهای نیک به دیموکراسی قالبی که ابتدا تهداب آن بر شد. بهرصورت نتیجه آن شد تان آن ا

عقده، منافع شخصی، طبقاتی و بر تقلب و دسایس، بر دروغ، ریا و مردم فریبی استوار گردیده بود، مبدل گردید. اما 

طاط و ورشکستگی مطلق تمام این تبلیغات دروغین در ظرف همین ده سال نتوانست حقایق تلخ را که عبارت از انح

وضع اقتصادی، وضع اداری، وضع اجتماعی و سیاسی مملکت باشد، از انظار ملت افغانستان و دنیای خارج 

بپوشاند. خالصه دیمو کراسی یعنی حکومت مردم به یک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه به  یک رژیم مطلق 

ر و بجان مردم افتادند و پیروی از فورمول تفرقه انداز و العنان مبدل شده و هرکدام ازین قدرتها به جان هم دیگ

حکمرانی کن، آتشی را در سرتاسر مملکت افروختند تا بتوانند در سایه این فضای ملوث و تیره و تار از بدبختی و 

 فقر و فالکت مقاصد شوم مادی و ممکن سیاسی خود را حاصل نمایند. 

ند این حالت رقتباروطن خودرا با یک دنیا تأسف و تألم نگاه میکردند و وطن دوستان در گوشه و کنار مملکت که بود

به امید آنکه امروز وفردا این دستگاه فاسد و فرسوده بااالخره از وضع بد بخت ملت مطلع و به اصالح خود خواهد 

م و دستگاه دولت کوشید، انتهای صبر وتحمل را بخرچ دادند. اما نتیجه ثابت ساخت که این امید بکلی بی جا و رژی

بحدی فاسد گردیده که دیگر امید و انتظاری برای اصالح آن باقی نماند. لذا همه وطن دوستان و خصوصاً اردوی 

 افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده شده و وطن ازین ورطه بد بختی نجات یابد.
 

 هموطنان عزیز!

دیگر این نطام ازبین رفت و نطام جدیدی که عبارت ازنطام جمهوریت است و با روحیه باید به اطالع شما برسانم که  

اسالم موافق است، جا گزین آن گردید. من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را بشما تبریک میگویم 

واهم. اردوی فداکار افغانستان و آنرا برای سعادت و سرفرازی افغانستان عزیز و ملت افغانستان مسعود و میمون میخ

به هر کجا و گوشه و کنار مملکت که هستید، این موفقیت را بهمه تان تبریک میگویم. یقین دارم همچنان بوظایف خود 

 که عبارت از تأمین امنیت و خفظ حاکمیت ملی افغانستان است مواظب خواهید بود. 

تفصیل آن درین فرصت کوتاه ممکن نیست و در آینده نزدیک به نظام نوین طبعاً باخود ریفورم های بنیادی دارد که 

 اطالع هموطنان عزیز خوا هد رسید.

سیاست خارجی افغانستان به اساس بیطرفی عدم انسالک در پیمانهای نظامی و قضاوت آزاد خود مردم افغانستان 

ای حیات مادی و معنوی مردم ما استوار خواهد بود. سیاست بین المللی افغانستان بر اساس تمنیات ملی کشور بر

مطرح گردیده است. از روی مساعی و آرزو های ملی ما بطور واضح معلوم میشود که برآوردن تمنیات ما بیشتر از 

 همه به صلح جهان نیازمند است. هیچ کشوِر جز در پرتو صلح گیتی نمیتواند در آرزو های ملی خود موفق شود.

نیازمند سعی در راه انکشاف مملکت خود میدانیم، بیشتر ازهمه کس خواهان صلح  چون ما بیشتر از همه کس خود را

و سلم جهان هستیم، ازین رو پایه نخستین سیاست افغانستان صلح خواهی و دوستی باه همه مردم و ملل جهان است. 

یا چه نزدیک، در درین آرزو از هیچگونه تبعیض در مورد هیچ کشور یا مردم، چه خورد و یا چه بزرگ، چه دور و
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نزد ما وجود ندارد. این اراده مستقل از تمنیات مردم افغانستان سرچشمه میگیرد. عنصری که سیاست بیطرفانه 

عنعنوی افغانستان را امتیاز میبخشد، صداقت و صمیمیت آشکار آن است که از استقالل اراده ملی مردم افغانستان 

 نمایندگی میکند.

افغانستان را با دول متحابه بر پایه تزلزل ناپذیر استوار نگاه داشته و در توسیع و تشئید به این اساس روابط مودت 

مزید آن از طریق دیپلو ماسی، تماسهای شخصی، ایجاد و جلب همکاری بین المللی، سعی بعمل خواهد آمد و آرزوی 

لل متحد را که هدف آن سعادت و ما این است که ازآن نتایج مثبت و عملی گرفته شود. این نظام اساسات منشور م

آرامش دنیای بشری است، ملحوظ و محترم میشمارد. در مورد روابط ما باپاکستان که یگانه کشوری است که روی 

قضیه پشتونستان با آن اختالف سیاسی داریم و تا کنون بحل آن موفق نگردیده ایم، سعی دایمی ما برای یافتن راه حل 

 هد کرد.قضیه پشتونستان دوام خوا

در خاتمه یک بار دیگر این موفقیت بزرگ ملی را به همه هموطنان عزیز خویش تبریک گفته واز همه وطن 

پرستان، خاصه اردوی فدا کار افغانستان که از هیچگونه سعی و کوشش مقدور و خالصانه دریغ ننموده اند، از صمیم 

آرزوی ما نمی تواند نقطه انجام داشته باشد، دوام این  قلب اظهار تشکر و امتنان خود را تقدیم میکنم. چون سعی و

 همکاری از طرف همه افراد، طبقه جوان کشور از تمنیات قلبی همِه ما است که بدریافت آن امید قوی دارم.

 

 زنده باد افغانستان

 «پاینده باد جمهوریت 
 

 

******** 
 

و نظام جمهوریت بدون چون و چرا ازطرف  هـ ش تصویب25۸6جدی 2۳قانون اساسی جاری در کشور که بتاریخ 

نمایندگان ملت افغانستان )صرف نظر از ترکیب اعضای لویه جرگه( مورد قبول قرار گرفت، در واقعیت تائیدیست 

هـ ش و اعالم جمهوریت آن. مرحوم شهید محمد داود، نظام جمهوری را، بتأسی از یک 2536سرطان  62ازقیام 

وافق بروحیه دین مبین اسالم است، اعالم نمود. این نظام که خواستۀ اکثریت مردم افغانستان دیموکراسی واقعی و اینکه م

است و از طرف شخصیتی مانند مرحوم محمد داود اعالم شد، از طرف کافٔه ملت با پشتیبانی بیسابقۀ استقبال گردید. 

 مرحوم چنین می نگارند:اعلیحضرت پاد شاه سابق در یک قسمت از استعفانامۀ خود عنوان رئیس جمهور

 

" مگر همینکه دریافتم که مردم افغانستان بغرض اداره و امور ملی خود از رژیم جمهوریت  با  اکثریت کامل استقبال 

  "نموده اند، با احترام از ارادٔه  مردم  و طنم، خود را از سلطنت مستعفی می شمارم .
  

" نظام نوین طبعاً باخود ریفورم دم افغانستان چنین آمده است: هـ ش در وعده بمر2536سرطان  62در اعالمیۀ روز 

های بنیادی دارد که تفصیل آن درین فرصت کوتاه ممکن نیست و در آیندۀ نزدیک به اطالع هموطنان عزیز خواهد 

 رسید."

 

عنوان شد،  از «خطاب بمردم افغانستان» را در یک بیانیه ایکه شالودۀ جمهوریت افغانستانبنا برآن مؤسس جمهوریت 

سی و سومین سالروز تحول بزرگ در خواستم تا به تأسی از نویسنده رادیو افغانستان به سمع مردم کشور رسانیدند. 

، قسمت اعظم  این بیانیه  را درین جا درج نمایم تا آنانی که آن را شنیده و یا مطالعه کرده اند یک بار تاریخ کشور ما

ا گردند که در بنیان گذاری جمهوریت نهفته بود و دیگر اینکه نسل جوان کشور ما با دیگر متوجه آن امیدها و آرزوه

تاریخ ما آشنائی کامل پیدا کنند. از طرف دیگر درین او ضاع درهم و برهم حاضر افغانستان بی جا نخواهد بود آگر 

ستان گرفته بتوانند و سر کالوه را که به اولیای امور با یک نظر اندازی روی این نوشته، الهامی برای انکشاف آیندٔه افغان

 اصطالح گم شده معلوم میشود، دو باره بیابند. 

 

***** 
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 بـــیـــانــیـــــــهٔ 

 «خطاب بمردم افغانستان»
 هـ ش2536رخ شام اول سنبله سال ؤم

 چنین آغاز می یابد:

 

ت. اما از سالیان دراز معمول برین شد که جوزا اس 2"هموطنان گرامی میدانند که تاریخ استرداد افغانستان در حقیقت 

یاد بود آنروز مقدس ملی در اول سنبله تجلیل گردد. امسال هم به پیروی از تعامل گذشته خود را وجداناً مکلف میدانم تا 

 تبریکات خود را بمناسبت این روز فرخنده بهمه هموطنان گرامی تقدیم کنم.

جاوز استعمار گواه بزرگ و انکار ناپذیریست از فدا کاری، وطندوستی و سه پیکار بزرگ ملت افغانستان در برابر ت

 عزم شکست نا پذیر مردم ما.

استرداد استقالل کشور که پنجا و چهار سال قبل بهمت رهبران جلیل القدر افغانستان و به نیروی اردو و لشکرهای ملی 

 مفهوم بود. و فدا کار ملت افغان صورت گرفت بار دیگر نمونۀ کاملی از همین

ما خدمات فراموش ناشدنی اعلیحضرت غازی امان هللا خان و اعلیحضرت غازی محمد نادر شاه شهید و آنمردان بزرگ 

را که در صف اعلی مجادله با بیگانگان قرار داشتند و قربانیهای فرزندان این سرزمین را که بارشادت فطری و 

دیر و احترام نگریسته به ارواح تمام شهدای معرکۀ استقالل درود آزادیخواهی در راه آزادی جان سپردند، بنظر تق

 فراوان میفرستم."

 

بعد از یک تحلیل همه جانبه از اوضاع جاری کشور در ساحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان، مؤسس 

 جمهوریت بیانیۀ خویش را چنین ادامه دادند:

 

اقتصادی خویش آغاز کردند مؤید این است که شتاب زدگی و  -ماعی تجربۀ برخی از کشور های دیگر که برشد اجت »

دست زدن به هر وسیلۀ ممکن و نا ممکن برای رفع فوری عقب ماندگی های قرون و اصالح فوری تمام امور کاریست 

بغرض اصالح طفالنه و عملی است بی نتیجه. لذا باید بادرایت و متانت با سنجش دقیق و با استفاده از حد اکثز امکانات 

جامعه و تأمین شرایط برای بهبودی وضع مردم آغاز کرد. باید قدم بقدم ساحۀ فعالیتهای عملی را بسط و گسترش داد، 

مرحله بمرحله به پیشرفت. شرط ضروری انجام موفقانۀ وظایف مبرم ملی با شرکت قاطبۀ مردم در حیات اقتصادی، 

 اجتماعی و سیاسی کشور است.

 

 در مرحلۀ قرار داریم که سوالهائی زیادی مطرح است: هموطنان، اکنون

 

 چه کرده میتوانیم؟ ازکجا باید شروع کرد؟ بکدام جهت باید رفت؟

 

برای جواب به این پرسشها باید قبل ازهمه اعالم داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظیفۀ عمده و مبرم و ضروری 

یم جمهوری، تأمین امنیت کامل، مصونیت و رعایت قانون در کشور دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه های رژ

است تا شرایط سالم و مطمئن دیموکراتیک برای مردم سراسر افغانستان بدون تبعیض و امتیاز آماده گردد و در زود 

انونی ترین فرصت کمیسیونی بغرض مطالعه و تدوین مسودٔه قانون اساسی جدید جمهوریت تعیین و پس از طی مراحل ق

و تصویب آن ازطرف لویه جرگه افغانستان به مرحلٔه انفاذ درآید و دیموکراسی حقیقی تحقق یابد. دولت جمهوری 

افغانستان خواهان تحول عمیق و اساسی در نظام اجتماعی کشور است. دولت با در نظرداشت و ایفای وظایف متذکره و 

 د کرد:به موازات آن در اجرای وظایف ذیل مجدانه سعی خواه
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 مرحوم محمد داود حین توشیح قانون اساسی

 سرطان 62جمهوریت 

 هـ ش2533حوت  3مورخ 

 

 
 

 اصالحات اساسی

کلیه قوای دولتی بدست مردم و استقرار حاکمیت ملی در با ازبین رفتن رژیم گذشته اکنون امکان آن بوجود آمده است که 

 یموکراتیک افغانستان متمرکز گردد. وجود جمهوریت جوان و د

 
 

 حاکمیت ملی 

پشتیبانی صمیمانۀ اکثریت مردم افغانستان برخور دار است و از منافع اوشان نمایندگی خوشبختانه جمهوریت جوان از 

 میکند.

 

دولت بر  درآینده براساس قانون اساسی جمهوریت که نافذ میگردد، تجدید انتخابات هیئت دولت جمهوری و تفکیک قوای

 اساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد گرفت.

 

دولت جمهوری بمنظور دفاع از تمامیت ارضی و استقالل وطن ما افغانستان و حاکمیت ملی که از وظایف مقدس آن 

خواهد نمود. اردوی جوان است با در نظرداشت موازنۀ قوا درین منطقۀ دنیا، قوای مسلح و قدرت دفاعی کشور را تقویه 

 افغانستان دیگر یک اردوی جمهوریت است.

 

دولت جمهوری دستگاه اداری دولت را ازلحاظ پرسونل، شیوه های کار، سادگی و سرعت عمل و سیستم اداره تصفیه و 

 اصالح خواهد کرد و آنرا سر از نو تشکیل و تکامل خواهد داد.

 

ع همگانی در نتیجۀ فداکاری مردم وطنپرست بوجود آمده است، بسط و توسعۀ دولت جمهوری افغانستان که براساس مناف

حقوق از آزادیهای اساسی دیموکراسی را در وجود قانون اساسی جمهوریت و دیگر قوانین متمم آن بخاطر ترقی و 

 تکامل جامعه، استحکام نظام جدید و پیشرفت مادی و معنوی الزم میشمارد.

 

برای تأمین آزادیهای مردم در چوکات منافع ملی و مصالح رژیم جمهوری از همین اکنون به دولت جمهوری افغانستان 

 اقدامات مقتضی متوسل خواهد شد. 

 مسألٔه ملی
افغانستان کشوریست که درآن اقوام برادر مختلف زندگی دارند، رشته های مختلف، این ساکنین افغانستان را بهم پیوند 

کشور سرنوشت مشترک داشته و در راه استقالل و آزادی کشور متحدانه مبارزه    کرده می دهد که در تاریخ طوالنی 

 اند، در ایجاد فرهنگ مشترک ملی باهم همکاری نموده اند.

مادی و معنوی بین مردم افغانستان بر اساس برابری، برادری و دوستی  لذا دولت جمهوری برای ایجاد واقعی روابط

 که همه انواع و اشکال تبعیض را ریشه کن سازد.سعی مینماید و درپی آنست 

 اصالحات اقتصادی -2

ظ اقتصادی کشوریست درحال رشد و رفع این عقب ماندگی مستلزم آنست که گام های سریع و وسیعی افغانستان از لحا

نگ و بر اساس درین زمینه برداشته شود تا تحوالت بنیادی درین مورد اجرا گردد و یک اقتصاد ملی مستقل مترقی هماه

 پالن و بر پایه ساینس و تکنولوژی معاصر باید ایجاد شود.
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 توسعه صنایع
دولت جمهوری افغانستان ایجاد صنایع سنگین از قبیل صنایع استخراج معادن، ایجاد صنایع فلزکاری و ماشین سازی، 

ت حایز اهمیت بزرگ میشمارد و صنایع کمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقالل کشور اس

درتحت سکتور اقتصادی دولتی اقدامات جدی را در زمینه مرعی خواهد داشت. استفاده از معدن حاجیگک بمنظور 

 ایجاد کارخانه ذوب آهن و صنعتی ساختن کشور آرزوی دیرین مااست.

کوچک و متوسط و صنایع  دولت جمهوری، سرمایه گذاریهای خصوصی و تشبثات فردی را در رشتۀ ایجاد صنایع

دستی تشویق و حمایت خواهد کرد و همکاریهای الزم را بین سرمایه های دولتی و خصوصی بمنظور ترقی، هماهنگی 

 و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلف بوجود خواهد آورد.

و سیاست حمایوی را دولت جمهوری حمایت ازصنایع ملی، صنایع دستی و هنرهای ملی را وظیفه جدی خود می شمارد 

 از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه های خارجی در پیش خواهد گرفت.

 تجارت
 دولت جمهوری تجارت خارجی کشور را به اساس یک تجارت رهنمایی شده بر روی منافع ملی رهبری خواهد کرد.

 درساحه پولی و مالی 
کنترول جدی خواهد کرد. دولت از دوران پول در بازار سیاه سرسود فاحش دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور 

 جلوگیری بعمل خواهد آورد.

دولت جمهوری افغانستان سیستم مالیاتی کشور را براساس رجحان دادن مالیات مستقیم بر غیرمستقیم اصالح خواهد 

 کرد.  

 زراعت
پروگرام  ع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده دردولت جمهوری افغانستان اصالحات اراضی را برای مناف

اصالحات بنیادی خویش در نظر خواهد گرفت. کوپراتیف ها و شرکتهای تعاونی زراعتی تولید و مصرف با اشتراک 

 اکثر زارعین و به نفع آنان بوسیلۀ دو لت جمهوری تأسیس خواهد شد.

 

وجود باشد آباد و شبکه های آبیاری را توسعه خواهد داد. همچنان دولت دولت اراضی بایر را در صورتیکه امکان آن م

 تدابیر علمی را برای بسط و توسعۀ تربیۀ حیوانات اتخاذ خواهد کرد.

 ساختمان مواصالت و حمل و نقل
را دولت جمهوری ساختمان های عامه را مطابق به مقتضیات و شرایط عصر بوجود خواهد آورد، فعالیتهای خانه سازی 

 تسریع خواهد کرد و به بی خانه ها و مستحقین واقعی قرار مقررات آن توزیع خواهد کرد.

 

دولت شهرسازی را در کشور اصالح و بخصوص پالن بیست و پنجساله تجدید ساختمان شهر کابل را تطبیق خواهد 

 نمود.

 

وسیلٔه راه های اساسی موتررو باهم دولت شبکه های مواصالتی را توسعه، شهرها و مراکز عمده اقتصادی کشور را ب

 وصل و امکان تأسیس شبکه های راه آهن را برای آیندٔه کشور مطالعه خواهد نمود.

 

دولت جمهوری بمنظور تسریع حمل و نقل و تأمین رفاه مردم و سایل ترانسپورتی عامه و در درجه اول شرکت های 

امور سرویس های شهری برای مردم سهولت بیشتری را در  بزرگ ترانسپورتی را رهنمائی و تقویت خواهد کرد و در

 نظر دارد. 

 

 اصالحات اجتماعی

طلق مردم از حقوق و نعمات مادی و معنوی محروم اند و از لحاظ اجتماعی در در وضع کنونی کشور ما اکثریت م

مردم نجیب و مستعد  شرایط دشوار بسرمی برند. این وضع رقتبار به هیچ وجه متناسب با مدنیت معاصر و در خور

 افغانستان نیست، لذا دولت جمهوری افغانستان پروگرام اصالحاتی ذیل را در نظر دارد:
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 بهبود شرایط کار
دولت جمهوری برای بهبود شرایط کار، معیشت مامورین و مستخدمین دولتی و سایر مردم اقدامات مقتضی را بعمل 

س شایستگی، تقوا، صالحیت و سوابق خدمت، روحیه وطن دوستی و عشق خواهد آورد. ارتقاء به مقامات دولتی بر اسا

 به خدمت در راه اعتالء و ترقی وطن، صورت خواهد گرفت.

 

دولت در جملۀ نخستین اقدامات خویش حد اقل دستمزد کارگران را متناسب به مخارج زندگی و احتیاجات ضروری 

خواهد کرد و اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی را برقرار  مادی و معنوی ایشان و ساعات کار کارگران را تعیین

 خواهد ساخت.

 

دولت قانون مترقی و دیموکراتیک کار را بمنظور اصالح و بهبود شرایط کار و تأمین مصونیت حقوق فردی و احتماعی 

 کار گران صنعتی و زراعتی و ضع و تطبیق خواهد کرد.

 

مامورین و مستخدمین دولتی و سایراتباع کشور نظر بوضع و بنیه مالی  یدولت جمهوری بیمه های اجتماعی را برا

خویش تأسیس خواهد کرد و نیز بهبود وضع بلدیه را جزء اقدامات خویش بغرض بهبود شرایط زندگی مردم در نظر 

 خواهد گرفت و در تثبیت کرایه خانه ها، مؤسسات و دکاکین جداً اقدام خواهد کرد.

 

 ترقی عمومی
مهوری افغانستان بر پروگرامهای معارف تجدید نظرنموده و آنهارا اصالح خواهد کرد. برای امحای بیسوادی دولت ج

عمومی و ایجاد تحول فرهنگی در مملکت بر اساس فرهنگ ملی و مترقی مبارزه خواهد نمود و نسل جوان را با تقوا و 

 با روحیه وطن دوستی و خدمت بمردم پرورش خواهد داد.

 

لیمات ابتدائی عمومی و مجانی را برای تمام کودکان از دختر و پسر از طریق بسط و توسعۀ مکاتب دولتی  دولت تع

 تأمین خواهد کرد. همچنان زمینه های تعلیمات متوسط و عالی بمنظور پرورش کدر علمی آماده خواهد ساخت.

 

دم کمک مؤثر خواهد کرد و هنرهای ملی دولت جمهوری برای بسط و تو سعۀ مطبوعات و انتشارات بمنظور بیداری مر

تیاتر، سینما و رادیو را تقویه و توسعه خواهد بخشید و همچنان برای ایجاد شبکۀ تلویزیون در مملکت عندالزوم اقدام 

 خواهد کرد.

 

دولت بمنظور توسعۀ تحقیقات علمی و تاریخی در بارٔه مدنیت گذشتۀ مملکت برای حفظ آثار باستانی و تحقیقات 

ستانشناسی و تأسیس موزیم های ملی اقدام الزم را مرعی خواهد داشت. دولت در ایجاد کتابخانه ها بسویه های مختلف با

 و در نقاط مختلف کشور سعی بعمل خواهد آورد.

 

دولت جمهوری طب معالجوی و شفاخانه های دولتی را بسط و توسعه خواهد داد، تا زمینۀ تداوی و معالجه برای عموم 

کشور، حتی المقدور فراهم گردد. مخصوصاً طب و قایوی را توسعه خواهد بخشید و برای جلو گیری از بیماری  اهالی

های ساری و سایل و تجهیزات الزم را فراهم خواهد کرد. دولت نظر به ایجاب وضع مالی مملکت زایشگاه ها، 

 شد سالم و تربیت نسل جدید ایجاد خواهد کرد.شیرخوارگاه ها و کودکستان ها را بمنظور حمایه مادران و کودکان و ر

 

دولت برای ریشه کن کردن فحشاء، اعتیاد بچرس، تریاک و الکهول به اقدامات جدی متوسل خواهد شد. همچنان علیه 

 گرانی، احتکار و قاچاق جداً مبارزه خواهد کرد.

 

ن بامردان افغان در کلیه شئون حیات دولت جمهوری برای ایجاد شرایط الزم جهت تأمین و تساوی حقوق زنان افغا

 اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقدام خواهد کرد.

 

دولت شرایط الزم را حتی المقدور جهت مسکون شدن کوچیها و همچنان توزیع امالک دولتی را برای مردمان بی زمین 

 د.فراهم خواهد آورد و آثار حیات بدوی کوچی  و عشیره وی را از بین خواهد بر
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 همو طنان عزیز!

مسلم است که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی، اجرای ریفورم های بنیادی و تأمین دیموکراسی واقعی، با هم 

ارتباط نزدیک دارند. در وضع سیر تکامل منطقه و جهان تحول عظیم اجتماعی و سیاسی به وقوع پیوسته است و جنبش 

ون اوج میگیرد. نیروهای صلحدوست و آزادیخواه در برابر جنگ و تجاوز در های ملی و اجتماعی بطور روز افز

جهان طرفداران بیشتر پیدا می کند. دولت جمهوری جوان افغانستان با در نظر داشت تحوالت جهانی و به تأسی از 

 سیاست داخلی مترقی خویش مسایل آتی را در سیاست خارجی خود در نظر میگیرد:

کشور صلحدوست بوده و این سیاست بخصوص از طرف دولت جمهوری جوان افغانستان  افغانستان همیشه یک

 بصورت دوامدار تعقیب میگردد.

 

دولت جمهوری افغانستان در حالیکه به معاهدات عادالنۀ بین المللی خود وفادار میباشد، معتقد است که باکمک 

وست جهان، میتواند در امر تأمین صلح و امنیت، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به اتفاق سایر کشورهای صلحد

 رفع تشنجات بین المللی و مو فقیت سیاست دیتانت، سهم بگیرد.

 

دولت جمهوری افغانستان معتقد است که باید به سیاست استعمار و نژاد پرستانه خاتمه داده شود. اصل حق تعیین 

یان برده شود و حقوق ملی مردمان فلسطینی احیاء گردد. سرنوشت ملل تحقق یابد، آثار تجاوز بر کشورهای عربی از م

سیاست همزیستی مسالمت آمیز میان کشورهای پیرو نظام های اجتماعی مختلف بطور دوامدار تعقیب گردد و به سیاست 

باین تجاوز و جنگ خاتمه داده شود و از توسل بقوه  در زمینۀ حل مسایل مورد اختالف اجتناب بعمل آید. بخاطر اعتقاد 

یاست مستقل صلحجویانه، بیطرفی مثبت و فعال و عدم شرکت در پیمانهای هدفها دولت جمهوری افغانستان بر اساس س

نظامی، احترام بمنشور ملل متحد، پشتیبانی از نهضت آزادیخواهی، دوستی و همکاری و تحکیم روابط حسنه با تمام 

رمبنای کشورهای صلحدوست جهان که بسط  و توسعۀ روابط  و همکاری اقتصادی،  فنی و فرهنگی باین کشورها، ب

 منافع متقابل ملی استوار باشد، اقدام بعمل خواهد آمد.

 

دولت جمهوری افغانستان به پیروی از ارادۀ آزاد مردم خود یکبار دیگر به تائید از اعالمیٔه جمهوری بصراحت و 

ملی و  صداقت اعالم میدارد که ماهیت سیاست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح وعدالت، آزادی ملی، حاکمیت

استقالل ملی تشکیل میدهد. بنا برآن تکرار میکنم که زیستن در صلح و تقویۀ عالیق دوستانه، باساس احترام متقابله بهمه 

 مردم و ملل دنیا، یکی از آرزوهای قلبی ما است.

اپیر بحکم اصول همجواری خاطر نشان میسازم که روا بط همسایگی نیک دوستی ما با اتحاد جماهیر شوروی خلل ن

است. با همسایه دیگر خود جمهوریت مردم چین مناسبات دوستانه و صمیمانه داریم و آرزو مندیم این دوستی باز هم 

 گسترش یابد. 

روابط ما بابرادران ایرانی همیشه دوستانه بوده و امید واریم این روابط دوستانه بیشتر تحکیم گردد. در مورد مناسبات ما 

متأسفانه این یگانه کشوریست که روی مسئله پشتونستان و حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ  با پاکستان باید گفت که

خود با آن اختالف نظر داریم. دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون سردی کامل در راه پیداکردن راه حل 

ه داریم که مناسبات افغانستان و مسالمت آمیز و شرافتمندانۀ مسئلۀ ملی پشتونستان مجدانه سعی خواهد کرد. ما عقید

پاکستان با منافع دو کشور و با منافع ترقی و تحکیم صلح در منطقه مطابقت دارد و امید واریم سر انجام باین امر توفیق 

 خواهیم یافت.

م پیوند های معنوی فراوان مارا با کشور های ملی و مترقی عربی بسته میسازد. ما با کشورهای غیر منسلک جهان سو

بخاطر تأمین صلح و مبارزه علیه استعمار، بهرشکلی که باشد، و تبعیض نژادی، همکاری نزدیک خواهیم داشت. رشته 

های محکم  و وجوه مشترک قابل توجه دوستی مارا با هند و بنگله دیش تأمین کرده است و خواهان صلح دایمی در نیم 

م مؤسسات بین المللی و همه ممالک دوست مخصوصاً اتحاد شوروی، قاره میباشیم. درین موقع بیمورد نخواهد بود از تما

اضالع متحدۀ امریکا، جمهوریت فدرالی آلمان، جمهوریت مردم چین و تمام ممالک دوست که در راه انکشاف و 

 .پیشرفت وطن ما سهم گرفته اند، قدردانی نموده و از صمیم قلب از طرف دولت و مردم افغانستان اظهار تشکر نمایم
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 هموطنان عزیز!

اجازه میخواهم تا باصراحت که خاصٔه ما افغانها است در روشنی واقعی ترقی خواهانه اسالمی و مطابق به ایجابات 

عصر و زمان اعالم دارم که دولت جمهوری جوان افغانستان در راه اصالحات بنیادی، بدون شتاب قدم بقدم و بیاری 

،  شجاعانه پیش خواهد رفت. ما مستشعریم که وظیفۀ اساسی دولت جمهوری خدا، بدون لغزش بجانب افراط و تفریط

افغانستان درین مرحلٔه تاریخی عبارت از پایان بخشیدن به نا برابری های اجتماعی، فقر، عقب ماندگی که در طول 

 قرون متوالی دامنگیر کشور ما است،  تحکیم استقالل سیاسی و نیل به استقالل اقتصادی میباشد.

ولت جمهوری هرگاه در مرحلۀ مبارزه بخاطر ترقی اجتماعی، ایجاد یک اقتصاد مستحکم ملی، وارد نگردد، استقالل د

سیاسی کشور و حاکمیت ملی مردم ما به مخاطره می افتد.  بخاطر ایجاد یک اقتصاد ملی متکی به ساینس و تکنولوژی 

ورم های عمیق و بنیادی اقتصادی و اجتماعی اجرا گردد، معاصر، برای ارتقای سطح زندگی مردم ما الزم است که ریف

سکتور دولتی تحکیم و تکامل یابد، کشور صنعتی و صنایع ملی احداث گردد، دیموکراسی در حیات اجتماعی سیاسی و 

 اقتصادی تعمیم یابد.

با اطمینان به یاری  صرف تحوالت انقالبی واقعی کشور را قادرخواهد ساخت که استقالل ملی خویش را تحکیم نماید و

 خداوند بزرگ در شاهراه ترقی اقتصادی و اجتماعی گام نهد.

 

 هموطنان عزیز و گرامی!

ایفای این وظایف عظیم ملی ایجاب میکند که درین مرحله خطیر و حساس تاریخی تمام نیروهای ملی و مترقی و تمام 

جوان کشور متحد گردند و بفضل خداوند جهت طبقات وطندوست کشور در یک جبهۀ وسیع تحت لوای رژیم جمهوریت 

اصالحات بنیادی و ایجاد یک افغانستان نوین مقتدر و مترقی، باشور و شوق وطنپرستانه،  با شجاعت و اطمینان به 

 آینده،  با سرود انقالبی جمهوری جوان افغانستان عزیز به توکل خالق بی نیاز به پیش روند.

 

 ـی نیستمذهـب زنـده دالن خواب پریشان

 از همین خاک جهان دیگری ساختن است

 

 زنده و جاوید باد افغانستان

 سربلند باد مردم افغانستان

 برافراشته باد بیرق جمهوری

 

 «و من هللا التوقیق

 

 ،مانند هرنظام دیگر ،سرطان در افغانستان از پنج سال بیش نبود و گرچه در آن نظام 62گرچه عمرنظام جمهوریت 

ود داشت، الکن در همین مدت کوتاه نظم و ثبات در کشور قایم  گردید، امنیت سرتاسری برقرار شد، کوتاهی های وج

قانون مدنی، قوانین ریفورم اراضی و مالیۀ مترقی، قانون والیات، قانون جزا و یک سلسله قوانین دیگر که در نظم 

سالۀ انکشافی  ۷رض اجرا قرار گرفت. پالن اجتماعی و اداری در کشوراهمیت بسزای داشتند، تسوید، تصویب و در مع

میلیارد افغانی )بنرخ  2۸۱متکی بر زیر بناهای که در پالنهای انکشافی پنج ساله اول و دوم تحقـق یافته بود و مصارف 

، برای تحقق پیدا کردن شالودۀ جمهوری جوان افغانستانمیلیارد دالر( را احتوا می کرد،  ۳اسعاری آن زمان معادل 

ل گردید. در راه حفظ  و ارتقای حیثیت و اعتبار افغانستان درمجامع بین المللی تالش گردید، چنانچه منابع مختلف تکمی

 سالۀ انکشافی اظهار آمادگی نمودند.         ۷مالی برای سهمگیری در پالن 

میلیارد افغانی  66از هـ ش که شروع پالن بود، به بیش  2532و  2533سالۀ انکشافی در سالهای  ۷در چوکات پالن 

میلیون دالر بالغ میگردید. سطح بیکاری تنزیل  3۱۱افغانی به  ۳3سرمایه گذاریها صورت گرفت که بنرخ فی دالر 

میلیارد افغانی و ذخیره  25هـ ش  به اضافه از 2532باال رفت. عواید دولت در اخیر سال  نموده و سویه زندگی متناسباً 

 یون دالر بالغ میشد که این بذات خود در تا ریخ کشورهیچگاه سابقه نداشته است. اسعاری به بیش از پنجصد مل

 
ثور، کشور را به بربادی سوق نمیدادند، ممکن  ۷ اگر دشمنان مردم و کشور با براه انداختن خیانت و جنایات روزسیاهِ 

فی در دولت جمهوری، در پهلوی ممالک امروز افغانستان که در آستانه تحول قرار گرفته بود، با تطبیق چند پالن انکشا

کم و بیش انکشاف یافته قرار میداشت و یا در حالت گذار بآن می بود و ملت بی چاره باین حالت ابتر و فقر دچار 
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قرار  2۷5کشور نادار جهان، افغانستان در شماره  2۷۸م سازمان ملل، در جمله 6۱۱۳نمیگردید. قرار احصائیه سال 

 گرفته است. 

 

هـ ش خود تحت عنوان )آیا حکومت ...( مینگارد:" در حکومت  6۱/2/25۸3نامه ملی انیس در شمارۀ تاریخی روز 

سردار محمد داود خان که یک دهه را در بر داشت، چنان گامهای برداشته شد که زندگی مردم وطن ما را رنگ خاصی 

نها را گذاشت و در پنج سال ریاست جمهوری آن بخشید و با طرح پالنهای پنجساله اساس تغییرات بنیادی زندگی افغا

بزرگ مرد حکومت آنوقت کار هائی را انجام داد که در آخرین سال زندگی این راد مرد وطن، افغانستان برای نخستین 

 ،بار از نگاه تولید مواد غذائی، بخود کفائی رسیده بود. متأسفانه طوفانیکه از دشمن شمال کشورما به خرابی ما آمد

 فقر و بی چارگی دست و گریبان ساخت. ،انستان را از نهاد به بی ثباتیافغ

 

****** 

 

 مسکو:ه م   ب2۱۷۷اپریل  23سفر رئیس جمهور افغانستان بتاریخ 
 

صحنٔه مالقات  ،شاغلی عبدالصمد غوث سابق معین سیاسی وزارت خارجه، در کتاب خود بنام "سقوط افغانستان"

 در قصر کرملین چنین بیان می دارد:                                                                 آخیرآن مرحوم را با  برژ نف 
 

روز د یگر نوبت کشور میزبان بود که بیانیه ها  و نظرات خود را  ا رائه کند. برژنف  بحیث رئیس هیئت جانب  »... 

کمتر مانده و زله بنظر میرسید، باز هم بسختی صحبت می شوروی رشتٔه سخن راچنین گرفت. اگرچه او از روز پیشتر 

کرد و بسیارعرق کرده بود. برژنف چند کلمه برسم خیر مقدم خطاب برئیس جمهور افغانستان گفته و اظهار مسرت کرد 

که موافقتنامٔه هلسنکی در باب همکاری در اروپا امضا شده است. این یک گام بزرگ در راه تشنجزدایی است  که 

وجود دشواریها در حال پیشرفت است. برژنف گفت که "حلقه های نظامی" در ایاالت متحده و اروپا و "عظمت با

موانع اصلی برسرراه رفع تشنجهای بین المللی و تحکیم صلح اند. او گفت که شوروی   ،طلبان" در جمهوریت مردم چین

ر چین است اگر این تمایل نیک را در نیافته است. او مایل است تا روابط خود را با چین انکشا ف دهد، اما این تقصی

آرزومندی کشورش را برای سعادت افغانستان اظهار داشته و کمک های مزید اقتصادی و تخنیکی را و عده داد. برژنف 

گفت که بیطرفی وعدم تعهد افغانستان برای اتحاد شوروی مهم و برای پیشرفت صلح در آسیا اساسی است و اظهار امید 

کرد که چنین عدم تعهد قربانی توطئه ها و دسائیس امپریالیزم نشود. درین لحظه برژنف بطرف داود خان نگاه کرد و 

گوریلو ترجمان را بسیار نارام  سا خت، اما پس از مکث مختصر با درنگ و تأمل کلمات برژنف  چیزی گفت که ظاهراً 

برژنف شکایت کرد که شمار از کارشناسان عضو ناتو که در . را ترجمه کرد و آنچه ما شنیدیم خشن وغیر منتظره بود

افغانستان کار می کنند و همچنان در پروژه های سازمان ملل و د یگر پروژه های کمکی چند جانبه در افغانستان، بقدر 

ای عضو تأملی افزایش یافته است. در گذشته حکومت های افغانستان دست کم اجازه نمی دادند که کار شناسان کشوره

ناتو در قسمت های شمال کشور مستقر شوند، اما این روش دنبال نشده است. اتحاد شوروی این انکشاف را خطرناک و 

وخیم میداند و از حکومت افغانستان میخواهد که کارشناسان را که جزء جاسوسان گماشته شده برای پیشبرد مقاصد 

            امپریالیزم هستند، بیرون کند.                  

سکوت سردی برفضا مستولی شد. بعضی از روسها بطور آشکار شرمنده به نظر میرسیدند و افغانها بسیارنا خوشنود. 

به داود خان نگاه کردم، صورتشان گرفته و تاریک شده بود. برژنف صحبش را قطع کرد. انگار منتظر جواب از طرف 

پاسخ او برای روسها  سرد و خشک بجواب برژنف پرداخت و ظاهراً  رئیس جمهور افغانستان بود. داود خان با صدای

که آنچه حاال وسیلٔه رهبر اتحاد  ،داود خان به برژنف جواب دادچنین غیر منتظره بود که کلمات برژنف برای ما. 

امور  شوروی گفته شد هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از نظر افغانها این اظهارات دخالت صریح در

داخلی افغانستان است. داود خان افزود که به عالیق خود به اتحاد شوروی ارج می گذارد، اما این عالیق باید بصورت 

کلمات داود خان را بیاد دارم که خطاب به  . ومن )نگارنده( د قیقاً روابط میان دو جانب که با هم مساوی اند باقی بماند

                                    برژنف گفت:                       

" ما هرگز به شما اجازه نخواهیم داد که بما دیکته کنید که چگونه مملکت خود را اداره کنیم و چه کسی را در افغانستان  

هد حق دولت افغانستان خوا و کا مالً  استخدام نمایم. اینکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصاراً 

 بود. افغانستان اگر الزم باشد فقیر خواهد ماند، اما در عمل و تصمیم گیری خود آزادی خود را حفظ خواهد کرد."
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داود خان پس از گفتن این جمالت بطور ناگهانی از جا برخا ست، افغانها همه از جا برخاستند. داود خان)به عال مت خدا 

وازٔه خروجی اطاق بزرگ کنفرانس راهی شد. درین لحظه بود که حافظی( بطرف روسها  سر تکان داد و بطرف  در

برژنف مانند کسی که از یک حالت تکان بخود آید،  بمشکل از چوکی خود برخاست و در حالیکه پادگورنی و کاسیگین 

که همراهی اش میکردند و ترجمان روسی پشت سر او روان بود، بعجله بطرف داود خان قدم بر میداشت. آ شکار بود 

برژنف میخواهد آنچه را رخداده ترمیم کند. وحید عبداله آهسته به داود خان گفت که بخاطر نزاکت دیپلو ماتیک بهتر 

نا فرجام خواهد بود. او بازهم التماس کرد. داود  است با روسها بطور صحیح وداع کنیم و گرنه مسافرت مسکو کامالً 

ذایل شده بود. بطرف روسها پیش آمد و با برژنف که د ستش را  خان مکث کرد و باز گشت. عصبانیت از چهره اش 

برژنف با تبسم گشاده گفت: بمن گفتند که جال لتمآب شما مایل  اند یک صحبت بطرف او دراز کرده بود دست داد. 

خان . داود خصوصی بامن داشته باشید. من در اختیار شما هستم، هروقت که برای شما مساعد باشد با هم می بینییم

" می خواهم به جال لتمآب تان اطالع دهم که دیگر احتیاجی به چنین باصدای صا ف و بلند که همه بشنوند جواب داد: 

 صحبتی نیست."                                             
ری بود که داود پس ازگفتن این جمله با پادگورنی و کاسیگین دست داد و بسرعت از اطاق بیرون رفت. این آخرین با 

خان با برژنف دیدارکرد. مذاکرات قطع شده میان دو هیئیت دیگر هیچ وقت از سر گرفته نشد و مجلس ارائه نظریات 

 «روسها همچنان نا تمام ماند.

 مرا مرگ بهتر ازآن زند گی        که ساالر باشم کنم بند گی

 

دولت مطلقه کریملن سابقه نداشت وآن قصر را بلرزه در  عکس العمل مرحوم محمد داود در برابر برژنف که در تاریخ 

از استقالل فکر و عمل آنراد مرد بزرگ که سر شار از جزبات ملی خود را  در راه شرف و ناموس وطن  آورد، گواهِ 

ر "سیاست بین المللی افغانستان بر اساس تمنیات ملی کشوخود فدا نمود و طوریکه در اعال میٔه جمهوریت آمده است، 

 برایش مطرح بود.                                                                        برای حیات مادی ومعنوی مردم" 

   

****** 
 

 هـ ش253۷روزسیاه هفت ثور

 یک پارچۀ منحوس از تاریخ افغانستان
 

کبر رئیس دفتر ریاست جمهوری قبل از شروع مجلس وزرا در اتاق مرحوم شهید محمد ا253۷حمل66روز سه شنبه 

افغانستان با چندی از اعضای کابینه نشسته بودیم، که  شاغلی غوث الدین فایق، وزیر فواید عامه داخل اتاق گردید و 

بدون تأمل گفت: خبر دارید که یکی از این لعنتی ها مردارشده است و قصه را چنین شروع نمود: "جسد میر اکبر خیبر 

ر یک جویچۀ پهلوی سرک یافت شده است". کمی بعد تر مجلس شروع گردید و اگر فراموش نکرده در نزدیکی مطبعه د

 باشم، وزیر داخله نیز از قضیه تذکری داشت.

 

پرچمی ها با بهره برداری از قتل خیبر سر و صدای زیاد  بلند کرده و حکومت را عامل این عمل می خواندند. روز  

پهلوی دیگر مربوطینش از طرف ببرک کارمل و اناهیتا راتبزاد نیز در اعالن فوتی  دفن و مجلس فاتحه گیری خیبر در

از طریق رادیو بسمع عموم رسانیده شد. اساساً اعالن فوتی در مطبوعات و رادیو صرف با ذکر نام نزدیکترین اقارب 

ستبازی، بدون اینکه کسی ملتفـت مرده قابل قبول بود. درین مورد ممکن پرچمی ها که در رادیو دست داشتند، با کدام د

گردد، اعالن فوتی را بانام هایکه می خواستند گذشتانده بودند. جنازه با مظاهرۀ  خودنمائی گروه خلق و پرچم از منطقۀ 

میکرویان برداشته شده، از مقابل سفارت امریکا با نعره های "مرگ بر امریکا" عبور نموده، از طریق جادۀ مقابل ارگ 

یدان پشتونستان، پل خشتی و جادۀ میوند، در حالیکه از طرف گروههای وطنفروش و جمع از اهالی سیلبین جمهوری، م

همراهی میشد، به شهدای صالحین انتقال یافت. در سر قبر نصب لودسپیکرها پیشبینی شده بود و هر یک از سرگله های 

، بیانات پرطمطراقی را ایراد نموده با تاخت و ده بودندبه امر باداران روسی خود دست اتحاد بهم داخلق و پرچم که تازه 

 تاز های زیاد، حلقوم پاره میکردند و حکومت را به قتل میر اکبر خیبر متهم می کردند. 

 

فردای آنروز درمجلسی که تحت ریاست معاون رئیس جمهور، مرحوم سید عبداالله، در قصر صدارت عظمی دایر 

از   ،محمد خان جاللر ،زارش دفن خیبر نیز تبادل افکار صورت گرفت. وزیر تجارتگردیده بود، ضمن آجندا، روی گ
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دفتر وزیر پالن واقع میدان پشتونستان مظاهره را تماشا کرده بود. او از شمار زیاد مظاهره چیان تذکر داده و آنرا قابل 

ذکر میداد، که موئظفین وزارت داخله اندیشه خواند. وزیر داخله در اصرار خود موضوع را خالی از تشویش دانسته و ت

در بین مظاهره چیان حضور داشتند. در مجلس فاتحه گیری نیز ازدحام زیاد بود، چنانچه مردم از پل اندرابی )پل 

 لرزانک( الی مسجد شاه دو شمشیره، دنبال بسته بودند. 

ردیده بود اقدامات قانونی بعمل آید. معاون در مجلس همه به این نظر بودند، تا در برابر مظاهره که خالف قانون دائر گ

سید عبداالله و وزیر داخله عبدالقدیر، بعداً موضوع را با رئیس جمهور مورد مذاکره قرار  ،رئیس جمهور و وزیر مالیه

 دادند.

 

چنین تثبیت نظر شد، که هـ ش بحث دامنه داِر در زمینه صورت گرفت و 253۷حمل  6۱در مجلس وزراء مؤرخ 

دولت از وجود عناصر خلقی و پرچمی پاک سازی شده و در برابر براه انداختن مظاهره، مطابق بقانون عمل  دستگاه

 وزیر تعلیمات عالی مشکل تراشی کرده و میگفت تعویض بعضی از استادان کار ساده نیست.  ،صدیق محبیگردد. 

ارنوال در بارۀ مظاهرات څلیه و لوی وزیر عد ،وفی هللا سمیعی ،هـ ش مرحوم253۷ثور  3در مجلس وزراء مؤرخ 

نظر به قانون جزاء توضیحات داده و کمونست ها و تجاوزات بی شرمانۀ شان بر دولت در روز دفن میر اکبر خیبر، 

  گفت که مطابق بحکم مادۀ ... قانون، محکمه میتواند مرتکبین جرم را بحبس الی هفت سال محکوم کند.

وان بودیم، وزیر مالیه بمن گفت، بعقیدۀ من ضرورت به هیچ اقدامی نیست. به او ظهر روز وقتی بطرف اتاق طعام ر

 گفتم چه باید کرد؟ او گفت هیچ چیزی نه. 

روی گرفتاری سرگله های پرچمی و خلقی صحبت بعمل آمد و وزیر داخله هدایت خود را  ،در مجلس بعد از ظهر

ثور دایر  ۷خیر روز قرار براین شد تا مجلس آینده بروز پنجشنبه حاصل نمود. چون آجندای مجلس پایان نیافته بود، در ا

گردد. بعد از مجلس همینکه بخانه رسیدم، از صدارت تلفون آمد که بیایید مجلس است. در صدارت وزیر مالیه بمن گفت 

وزیر داخله  خوب است همین جا بمانیم، تا موضوع گرفتاری ها محفوظ بماند.  شب را تا دیر وقت در صدارت ماندیم.

بجز از حفیظ هللا امین که  ،وقتاً فوقتاً از اجراآت پولیس به مجلس اطالع میداد. تا جائیکه بخاطر دارم، همه گرفتاریها

انجام یافته بود . نا وقت شب مجلس پایان یافت و همه بخانه های خود برگشتیم. شام  ،گرفتاری وی هنوز روشن نبود

اعالمیه که درمجلس بعمل در تسوید  ادشده اعالمیه ای از رادیو افغانستان به نشر رسید.چارشنبه نسبت به گرفتاریهای ی

آمده بود، از گرفتاری ها، از دست داشتن عمال بیگانه و از تخریب دولت سخن رفته بود. در تسوید، ضمن اسمای 

ور تصحیح گردید، زیرا تذکر گرفتار شدگان، "نورمحمد تره کی" به "نورمحمد مشهور به تره کی" از طرف رئیس جمه

نامهای فامیلی با وابستگی به قوم، محل و غیره از این قبیل که آثار تبعیض ازآن پیدا می بود و خالف پرنسیپ های 

جمهوریت با اهداف تحکیم و ثبات وحدت ملی، دانسته می شد. این اعالمیه باید فردای آن در مطبوعات کشور هم بنشر 

نین شده نتوانست. روزنامه جمهوریت یگانه نشریه ای بود که از طرف صبح توزیع میگردید و می رسید که متأسفانه چ

ثور طبع گردیده بود و همان روز ازطرف کمونستها جمع آوری  ۷ممکن که اعالمیۀ متذکره در نشریۀ روز پنجشنبه 

 زیرا دیگر به نظر نه رسید.  ،شده باشد

 

از مجلس وزرا بوزارت رفتم. ضمن امضای مکاتیب، رئیس اداری، مرحوم ثور طبق معمول قبل  ۷صبح روز پنجشنبه 

محمد رحیم رفیق برایم گفت، یکی از همسایگان وی که پرچمی است، صبح امروز برایش گفته است، "ما بکوه باال 

 میشویم و مبارزۀ مسلحانه را در برابر دولت آغاز می کنیم."

ر داخله حین مصافحه از گفتار رئیس اداری یاد آور شدم. او گفت برادر در عمارت گلخانه قبل از شروع مجلس با وزی

باید چشم و گوش خود را باز داشته باشیم. با این گفته هردوی ما داخل تاالر مجلس گردیدیم. مانند همیشه مرحوم محمد 

ار گرفتند. در شروع داود لحظه ای بعد به تاالر آمده و بعد از احوال پرسی با هریک از وزراء، در صدر مجلس قر

وزیر داخله راپور امنیتی را ارائه کرده و اینکه سرگله های خلق و پرچم در کجا در توقیف به سر می برند، بمجلس 

ارنوالی را نیز بردوش داشت، در قسمت اقامۀ دعوا مطابق بقانون تو څمعلومات داد. وزیر عدلیه که عهده داری لوی 

دای پیش بینی شده به بحث و مذاکره پرداخت. یکی از مو ضوعات را قانون کار و ضیحات داد. بعداً مجلس روی آجن

 کارگر احتوا میکرد،  که باید روی فصل اعتصابات درین قانون مذاکره بعمل می آمد.

 

از شروع مجلس هنوز دیری نگذشته بود که یکی از یاوران ریاست جمهوری داخل اتاق شد و مستقیماً بطرف رئیس 

ه کاغذی را برایشان تقدیم نمود. آن مرحوم به یاور چیزی گفتند و او را با اشارۀ سر رخصت کردند. هنوز جمهور رفت

قوماندان گارد جمهوری با یک نفر دیگر به تاالر آمده باز هم کاغذی را به  ،لحظه ای چند نگذشته بود، که صاحبجان



 

 

 11تر ۳1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

جای خود را ترک کرده و با قدم های سریع روانۀ دفتر کار  ایشان تقدیم داشتند. رئیس جمهور بعد از مطالعۀ کاغذ فوراً 

خود گردیدند. چند دقیقه بعد صدای مهیب یک فیر توپ عمارت را تکان داد. منشی مجلس و معاون وزارت خارجه بمن 

که درنزدیکیش بودم، گفت که قوای زرهدار از پلچرخی بطرف کابل حرکت کرده و همین موضوع گوش بگوش به همه 

و مجلس قطع گردید. بعد از آن اعضای مجلس همه دربین تاالر مجلس، در دهلیز و اتاق رئیس دفتر در رفت و آمد  رسید

غالم حیدر رسولی  ،در دفتر رئیس جمهور بودند و وزیر دفاع ،سید عبداالله و وزیر داخله عبدالقدیر ،بودیم. وزیر مالیه

 لس حضور نداشتند.و وزیر فواید عامه غوث الدین فایق، اصالً در مج

 

من که اکثر وقت را با رئیس دفتر می بودم، گاه گاه بدهلیز و چمن مقابل عمارت گلخانه می برآمدم تا ببینم او ضاع از 

قوماندان گارد جمهوری، غرض اخذ هدایت  ،چه قرار است. در این فرصت رفت و آمد مکرر مرحوم صاحبجان

. دروازه های ارگ جمهوری همه مسدود شده بودند، عساکر اضافی در بحضور رئیس جمهور، توجه ام را جلب میکرد

 اطراف عمارات پهره داری و نظارت داشتند، آواز غرش تانکها و فیرهای ماشیندار از بیرون ارگ بگوش میرسید. 

با وزارت رفتم تا از احوال تازه باخبر شوم. از آنجا  ،به دفتر یاور که در راه درآمد دفتر رئیس جمهور قرارداشت

جویایی او ضاع گردیدم. او که مطلقاً قرار خود را از  ،سید نسیم علوی ،مخابرات تماس تلفونی گرفته و از رئیس تلفون

دیدم ادامه مکالمه با وی سودی نداشت.  ،از برای خدا این چه روز است ،دست داده بود، به عصبانیت در گوشی می گفت

که سابقه دار بود و همه مامورین بلند رتبه را از آواز های شان می شناخت،  با مرکز تلفون تماس گرفتم، نفر موظف

بمن گفت: "وزیر صاحب احوال بسیار خراب است و همین اکنون اشخاص مسلح داخل عمارت گردیدند." آواز فیرهای 

 ماشیندار از طریق تلفون بگوشم رسید و مایوسانه گوشی را بجایش گذاشتم.

ئیس جمهور برآمد و من از وضع مخابرات برایش گفتم. او زیاد سراسیمه بود و گفت بلی مرکز وزیر داخله از دفتر ر

کتوازی )یک مامور  ،انجینیر کامران به من گفت ،رادیو را نیز اشغال کردند. با رادیو تماس گرفتم، آمر تخنیکی رادیو

به او هدایت دادم تا برق دستگاه های فرستنده  رادیو مربوط گروه خلق( تانکها را به صحن احاطۀ رادیو رهنمائی میکند.

 را قطع کند. 

در دفتر یاور اشخاصی دیگری نیز حاضر بودند، که حاال چهره های شان را بخاطر ندارم. از زینه که پایان می رفتم، 

عمارت  رئیس دفتر بامن روبروشد و گفت که اعضای فامیل باید از خانه های شان از طریق دروازۀ شمالی دلکشا به

گلخانه آورده شوند. عمرجان میگوید با فامیل خود منزلش را ترک نمیگوید، او، گپ خودت را رد نمی کند، اگر او را 

آورده بتوانید خوب خواهد شد. در دفتر اکبرجان بعضی از اعضای کابینه نشسته بودند. زنگ تلفون بصورت دوام دار 

سی میخواست اطالعی بدهد و کسی هم میخواست اطالعی بگیرد. بصدا بود، و رئیس دفتر را مصروف می داشت. ک

درین ضمن تلفون ِ از حضرت مجددی "مشهور به شیرآقا جان" آمد که میگفت به رئیس صاحب جمهور عرض کنید، 

اگر بمن کدام امری باشد جهت خدمت حاضر هستم. جواب: " تشکر، هروقت ضرورت بود بشما میگویم." رئیس 

ال اسماعیل اطالع داد: "اکنون طیاره های جت به پرواز آغاز کردند که امید است در چند لحظۀ مصونیت ملی، جنر

دیگر به ماجرا خاتمه بخشیده شود." در همین هنگام غرش طیاره ها در فضا طنین انداز بود و متاسفانه به دشمن پیوسته 

 بودند.

 

استم بمنزل با ال بروم که با عمرداود روبرو شدم. با او بعد از ظهر را نشان می داد، میخو 5الی  6ساعت حوالی بین 

میخواست با تفنگ شکاریش از خانه اش حراست  ،احوال پرسی کردم و جویا شدم که چرا به گلخانه نمی آمد؟ او گفت

باهم کند و هر که تجاوز میکرد با فیر تفنگش روبرو میگردید. از اطالع  رئیس مصونیت ملی برایش گفتم و دقایقی چند 

 صحبت کردیم. او گفت این جنجال که بگذرد،  باید یک پاک کاری اساسی در حکومت امر جدی پنداشته شود.

حال دیگر اعضای فامیل همه به عمارت گلخانه انتقال یافته و در اتاق های عـقب دفتر رئیس جمهور جا بجا شده بودند. 

دو نفر دیگر)نه اعضای کابینه( در دفتر رئیس جمهور با آن  مرحومان  محمد نعیم، سید عبداالله، عبدالقدیر و یک یا

مرحوم یک جا بودند. ایشان از طریق تلفون با وزارت دفاع تماس دائمی داشتند ولی او ضاع زیاد مغشوش احساس 

 میشد. 

ستش از زینه در دهلیز نزدیک دروازۀ دخولی ایستاده و بفکر رفته بودم، دیدم که وزیر مالیه با یک قبضه کلشنیکوف بد

پایان آمد. با او از عمارت بیرون رفته و در چمن مقابل قصر گلخانه توقف کردیم. آفتاب می درخشید و هوا روشن بود، 

به کلشنیکوف اشاره کرده پرسیدم اینرا چه میکنید؟ برادر گفته نمی شود اقالً از خود دفاع کرده بتوانیم، جوابش بود. 

لحق علومی که بعداً پرچمی کالن از آب بیرون شد( بما نزدیک شده، گفت: "تا از سر درین موقع یک افسر گارد )عبدا

سینه ما کسی نگذرد بشما آسیبی نمی رسد. " بعد از چند لحظه صحبت با وزیر مالیه، هردوی ما دوباره داخل عمارت 
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ور به بسیار عجله از زینه به پایان شدیم، او به منزل باال رفت و من میخواستم بریاست دفتر داخل شوم، دیدم که مجید یا

می دود و با کلشنیکوف دست داشته از کلکین در نیمائی زینه بطرف باغ دلکشا بسوی طیارات جت فیر میکند. خود را 

به او رسانیده پرسیدم گپ چیست؟ او بدون اینکه بمن نگاهی کرده باشد گفت، آنها بر خالف ما انداخت میکنند. این کلمات 

، خلق شده بود، به یأس تبدیل کرد. ازپرواز طیارت جت سخن میگفترا که با اطالع رئیس مصونیت ملی  وی، امیدی

در عـین وقت از کلکین به بیرون دیدم که برج ساعت باغ دلکشا هدف راکت طیاره قرار گرفت و قسمت باالئی آن 

 تخریب گردید. 

 

. آواز فیرهایی یکۀ تفنگ  و آواز غرش طیارات که وقت هنگام عصر بود و آفتاب آهسته آهسته روبغروب میرفت

ازشدت عملیات آنها کاسته شده بود، کنده کنده بگوش میرسیدند. اعضای کابینه همه در یک اتاق کوچک در جوار تاالر 

 مجلس جمع شده، خاموشانه به همدیگر نگاه میکردیم. دیدیم، بدون انتظار دروازۀ اتاق باز گردید و رئیس جمهور داخل

شدند. او که معنویات شان خیلی خوب و حتی لبخندی از چهرۀ شان هویدا بود، به آرامی در یک چوکی بازو دار قرار 

ایشان تمام مسؤولیت را خود بدوش دارند و این حالت را که  ،گرفتند و بعد از لحظه ای شروع بسخن نموده و گفتند

: "ما همه همکارهای شما هستیم، آنچه مسؤولیت شماست، باالخره من گفتم همه خاموش ماندیم وتصور نمیکردند. 

از هیچ طرف آواز دیگری شنیده نشد. دقایقی بعد رئیس جمهور گفتند که قوای گارد بسیار مسؤولیت ما نیز میباشد." 

 در همین هنگام پبشخدمت با یک پتنوس که روی آن ساندویچ چیده شده بود داخل محدود است، دیده شود چه خواهد شد.

مرحوم محمد داود که تمام روز نه چیزی خورده و نه نوشیده بودند، از پتنوس یک ساندویچ را گرفته و  اتاق گردید.

  دیگران هم، شروع بخوردن کردیم.

 

هوا تاریک شده بود و فیرهای ماشیندار هم دیگر به گوش نمی رسید. نشرات رادیو افغانستان آغاز گردید و دو نفر 

های اسلم وطنجار و عبدالقادر بزبان های دری و پشتو ابالغیه ای را خواندند که درآن از انهدام و  افسران اردو بنام

وزیر مالیه با تمسخر گفت، "تو ببین این وطنجار و حکومتش سخن رانده میشد.  "واالحضرت سردار محمد داود"نابودی 

 چنین فهمیده شد که او را می شناسد.  را."

ک کودتای کمونستی در افغانستان خبر داد ولی گفت که سرنوشت رئیس جمهور و حکومتش رادیوی بی بی سی از ی

هنوز نا معلوم است. در این فرصت رئیس جمهور در دهلیز پایان گلخانه نشسته بودند، مرحوم محمد نعیم، اعضای 

وحید عبدهللا به رئیس کابینه و بعضی دیگر از اعضای فامیل بدور و پیش شان قرار داشتند. معاون وزارت خارجه 

جمهور پیشنهاد کرد، تا ریاست جمهوری به قندهار انتقال یابد. آن مرحومی از وجود قوای مهتاب قلعه، مقر و قالت در 

عرض راه تذکر داده و گفتند تا آخرین لحظه این جا را ترک نخواهم کرد. عمر داود سخن پدر خود را تائید نموده گفت: 

از برای خدا سرنوشت افغانستان بکجا خواهد کشید؟ من که در  ،هستم." وحید عبدهللا گفت "بابه من هم بهمین فکر

امروز نزدیکی مرحوم محمد نعیم ایستاده بودم، ملتفت گردیدم که ایشان با آواز نرم که خاصۀ شان بود، بمن می گفتند، 

  در اول مرحله باید درین مورد فکر میشد. 

 

بفیصله نرسیده بود که باقی اعضای فامیل از منزل باالئی گلخانه، درحالیکه میرمن زینب،  هنوز انتقال مرکز به قندهار

خانم رئیس جمهور پیشاپیش همه قرار داشتند، به پایان آمدند. درین فرصت از طرف مسجد ارگ که مقابل عمارت 

ر به دیوار سنگی عمارت اصابت گلخانه قرار دارد، ناگهان از بین درختها یک فیر یکه و باز یک فیر دومی ماشیندا

کرد. با چشم برهم زدن فیرهای متواتر ماشنیدار شدت گرفته از طریق دروازۀ در آمد، دهلیز، زینه و دیوارآن زیر آتش 

ماشیندار گرفته شد و قندیل دهلیز پاشان گردید. دیدم پهره دار دروازۀ درآمد با اصابت گوله بزمین افتاد، عمارت تاریک 

امت برپا شد. بعد از دقایقی چند که گوئی پایان نمی یافت، فیرهای ماشیندار قطع گردید. فرصتی ضرورت بود گردید و قی

تا ارادۀ ازدست رفته دوباره اعاده گردد. همه در روشنی خفیف که از طریق کلکینها بداخل میتابید، در جست و جو شدیم 

 تا ببینیم به که چه صدمه رسیده است. 

غازی که در نزدیکیم ایستاده بود، پریشان بهر سو نگاه میکرد و درتالش بود به مجروحین کمک کند، از نظام الدین 

پرسیدم، رئیس صاحب جمهور چطور و بکجا هستند؟ گفت شکر خوب هستند و در اتاق عقبی می باشند. درین اثنا آواز 

ن غازی فوراً بعجله َجسته و پیغله زرلشت داود را میرمن زینب داود را شنیدم که میگفتند، بگیرید کمک نمائید! نظام الدی

که در پا جراحت برداشته بود، در بغل برداشت. وزیر داخله عبدالقدیر را دیدم که ماشیندار کوچک دست داشته اش را 

 باالی تاقچٔه بخاری دیواری میگذارد و از دستش خون جاری است. 
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از که در کجا احوال بگیرم و به که زودتر برسم. نمی دانم چه واقع  افکار همه متالشی بود و من نمی دانستم چه کنم و

شد که من جان بسالمت ماندم؟ در تاریکی شب گاهی ایستاده و گاهی بروی زمین نشسته و ماحول خود را کمتر درک 

ست رفته همه چیز ازد ،میکردم. وقت به همین منوال میگذشت، مایوسی سرا پایم را گرفته بود، احساس عمیق داشتم

است. ملتفت گردیدم مرحوم محمد نعیم از برابرم گذشته و به یک چوکی که در نزدیکی کلکین قرار داشت، نشستند. من 

با قدری تأمل به ایشان نزدیک شده، پرسیدم چه باید کرد؟ آیا بیرق سفید بلند کرد؟ آن مرحوم با مایوسی کامل و آواز 

 کنید! بسیار دیرتر فهمیدم ایشان نیز مجروح گردیده بودند.بسیار گرفته گفتند، هرچه دلتان باشد ب

 

قوماندان گارد در چند قدمی ام ایستاده است. او که  ،که صاحبجانهنوز افکار درهم و برهم مرا احاطه کرده بود، دیدم 

جویا شدم که جریان  تمام روز با یونیفورم نظامی دیده میشد، حال لباس ملکی به تن داشت. فوراً خود را به او رسانیده و

از چه قرار است؟ او، درحلیکه لبخند تلخی چهره اش را استیال کرده بود، گفت، حال که خیانت از داخل گارد شروع 

شد، دیگر ازدستم چیزی پوره نیست )کسیکه آتشباری را مرتکب شده بود یکی از افسران گارد بود که عبدالمجید نام 

اطالع حاصل کردم(. او عالوه کرده گفت، من موضوع را به رئیس صاحب داشت و من از آن در محبس پلچرخی 

جمهور بعرض رسانیدم و با سر خود بطرف اتاقی اشاره کرد که آنجا تشریف داشتند. این را گفته بامن دست داد و خدا 

گارد جمهوریت  صاحبجان انسان خوب، راستکار و صادق بود. او با قوای دست داشته یعنی حافظی نموده از در برآمد.

از اول روز الی آخرین لحظات شب در برابر دشمنان ملک و ملت با شدت تام و تلفات زیاد مقاومت نمود. یک زنجیر 

تانک را که عمر نام برادر زادۀ عارف خان جنرال با آن میخواست به دروازۀ ارگ جمهوری حمله کند، با راکت ضد 

 تانک طعمۀ حریق کرده بود.

وماندان گارد از من خدا حافظی نمود، با مایوسی عمیق بدفتر رئیس جمهور رفتم تا از آنجا بمنزلم تماس بعد از اینکه ق

گرفته و از اوالدها، ولو برای آخرین بار هم باشد، احوال بگیرم، چه معلوم نبود فردا صبح کدام سرنوشت انتظار مارا 

 میکشید. 

صورت خصوصی نصب کرده بودم، که ایشان ازطریق آن با در عقب دفتر رئیس جمهور یک شبکۀ محدود تلفون ب

همکاران نزدیک خود، جدا از شبکۀ شهری، میتوانستند تماس حاصل دارند. ازین شبکه یک لین بخانۀ من نیر تمدید یافته 

فعال بود. چون درین شب شبکۀ شهری قطع گردیده بود، لذا یگانه وسیلۀ ارتباط همین شبکۀ کوچک بین چند نفر بود که  

 مانده بود.

در دفتر ریاست جمهوری با میرمن زهره نعیم برخوردم که آنجا تشریف داشتند. ایشان بمن گفتند، عقب عمارت یک 

جای میسوزد. از اتاق عقبی دیدم که یکی از پیاده خانه ها در اثر انداخت مرمی آتش گرفته است. ناگفته نماند که در همه 

ب که در آن شب می درخشید، امکان آن موجود شده بود تا پیش پای دیده شده بتواند. اتاقها صرف با نفوذ روشنی مهتا

بمنزلم تماس گرفتم، دختر دومی ام که آنگاه ده سال داشت، گوشی را گرفت. پرسیدم چه حال داری؟ گفت دیگر چه حال 

 باشد. دیگر حرفی برای گفتن نبود و بخاطر ندارم با کسی دیگر مکالمه کرده باشم.

ر دهلیز، در تاالر مجلس و اتاق جوار آن که دروازه باز بود کسی ایستاده و کسی هم نشسته بنظر میرسید و من چهرۀ د

خاصی را تشخیص نمی کردم. صرف متوجه شدم که مرحوم محمد نعیم هنوز هم بجای شان نشسته اند. با خود می 

ا خواهم یافت و آیا باعث تکلیف شان نخواهم شد؟ برای اندیشیدم تا رئیس جمهور را ببینم، فکر کردم ایشان را در کج

ایشان چه بگویم؟ باهمین افکار دا خل اتاق ِ پهلوی تاالر مجلس گردیدم که از روشنی بیرون تمام چهره ها شناخته می 

گرفته شدند و دیدم چند نفر از اعضای کابینه آنجا میباشند. چون اتاق کوچک بود کسی ایستاده و کسی هم نشسته جای 

بودند. بعد اینکه چند دقیقه همه خاموش بودیم، با تواب جان آصفی بیرون عمارت رفتیم. نمی دانم همه و یا صرف چند 

شب بود. کسی، بشمول 26نفر به تعقیب ما روان شدند. چند دقیقه در اطراف عمارت گشتیم، وقت در حوالی ساعت 

ظایف خود را ترک کرده باشند. درین شب مهتابی با هوای گرم و عساکر و پهره دارها دیده نمیشد. معلوم بود همه و

مالیم هیچ آوازی بگوش نمی رسید و از همه هیاهوی، دهشت و وحشت روز گذشته که گوئی همه بخواب مرگ فرو 

رفته اند، اثری وجود نداشت. احساس میکردم این خاموشی مرگبار پیام آور بدبختی بزرگ و حادثۀ هولناکی باشد. 

وسی کلی، عدم تمرکز فکری و متالشی بودن ذهن و فکر همه را سخت پیچانیده بود و شب پایان نمیگرفت. درین مای

شب یلدا کسی در منزل باال، کسی درمنزل پایان، کسی در داخل عمارت و کسی هم در بیرون آن، نشسته، افتیده و یا هم 

 در حال گشتن منتظر آنچه بودیم، که بوقوع خواهد پیوست. 

باهمین پریشانی صبح دمید مقاومت و محاصره شکسته بود. نمایندگان کمونست ها داخل ارگ شدند و در قدم اول آن 

اعضای کابینه را که مسلح نبودند در حبس گرفتند. وزیر مالیه و وزیر داخله که مسلح بودند با رئیس جمهور ماندند. در 
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گلخانه به سبیل شادیانه بیک قومانده فیر هوائی کرده داخل  این ضمن قطعۀ عسکری)یک دلگی( در چمن مقابل عمارت

 قصر گردیدند. 

لحظۀ بعد جرس گلوله باری تکان دهنده که گوئی جاغورهای چندین قبضه کلشنیکوف همزمان خالی شده باشد و متعاقب 

 آن خاموشی مرگبار، سر آغاز بد بختی کشور بود.

ین روزهای تاریخ خود را که پایان آن معلق است، میگذراند. به این ترتیب از همین دقایق تا امروز افغانستان تاریکتر

ثبت گردید که  ۷هـ ش در حوالی ساعت 253۷ثور  ۸کالنترین قربانی در راه محبت بوطن در تاریخ کشور، در بامداد 

نفر از فامیل  2۸زی دو نفرمردان بزرگ تاریخ با عزیزترین وابستگان شان آن را با خون خود رقم زدند. درین خون ری

 «روح شان شاد و جنت برین جای شان باد» مرحوم محمد داود، بشمول خود شان بشهادت رسیدند. 

 .1لست اسمای شهداء در اخیر این نوشته ضمیمه شده است

سید عبداالله نیز جان خود را درین آتشباری ازدست داد و عبدالقدیر وزیر داخله که در آتشباری شب گذشته سخت 

روح شده بود بعداً در شفاخانٔه چارصد بستر اردو جان بحق سپرد. عمر داود و خالد داود در آتشباری شب گذشته مج

 مجروح و فوت کرده بو دند. 

صبح ناوقت آفتاب همه جارا فرا گرفته، ولی من فکر میکردم اطرافم را تاریکی عمیق احاطه نموده و زندگی همه مفهوم 

 از اینکه اکنون چه واقعه ای در انتظار ماست بکلی برایم بی تفاوت بود.خود را ازدست داده است. 

 

در اتاق مرکز تلفون ارگ، در آنجا که تحت نظارت کمونستان قرار گرفته بودیم، خاموشانه، متالشی، مایوس و وحشت 

یار بکندی در گذر زده یکی بدیگری نگاه می کردیم. احساس چنین بود که گوئی از سرعت وقت کاسته شده و دقایق بس

باشد. عبدالقیوم وزیر سرحدات که توسط یک عسکر همراهی میشد،  داخل اتاق گردید و گفت که او شب را در داخل 

حرمسرای با صاحبجان قوماندان گارد سپری کرده است. ما غیبت او را تا آمدنش درک نکرده بودیم. چند لحظه بعد یک 

نکه چیزی بگوید، بطرف راست، چپ و رو برو همه را از نظر گذشتانده، اتاق مرد قـوی هیکل داخل اتاق شد، بدون ای

 را دوباره ترک گفت. 

فرصت دوام داری گذشت و همان مرد قوی هیکل )بعداً معلوم شد که اسدهللا سروری نام دارد و کسی بود که رئیس 

تار گاه ها فرستاد( با یک افسر قوای هوائی استخبارات تره کی بنام "اکسا" مقرر شده و هزاران هزار بی گناه را به کش

که چشمانش از حدقه بیرون برآمده و کامالً مانند خون سرخ بود، دوباره داخل گردید. افسر با کلشنیکوف دست داشته که 

برچه بر آن سوار بود، به گوشۀ اتاق قرار گرفته و ما را هدف گرفت و به قوماندۀ عسکری گفت دست ها باال! او که 

ار زیاد عصبی معلوم میشد، از عزیزهللا واصفی وزیر زراعت پرسید، چرا به مهمانی باختری صاحب که در فارم بسی

هده داده بود)هنگامیکه واصفی در ننگرهار والی بود( نیامدی؟ واصفی بدرشتی جواب داده گفت، برادر این را بکسی 

تالشی کردن هریک از ما شروع نمود. دکتور چه، دلم نخواست نرفتم. ضمن این گفت و شنود سروری شروع به 

عبدالمجید خان را کنایه زنان، وزیر دربار خطاب نمود. من تصحیح کرده گفتم وزیر دولت، و او گفت پروا ندارد هردو 

ازهم فرقی ندارند و با این کنایه میخواست گفته باشد، که جمهوریت شما و نظام شاهی باهم تفاوتی نداشتند. به تواب 

سردار صاحب خطاب کرد و گفت بیاد دارید که من پیلوت شما بودم ) کدام وقت آصفی را بر فراز مناطق غربی  آصفی

پرواز داده بود.( نوبت که بمن رسید گفت شما چرا به داود خان نگفتید تسلیم شود؟ او که همیشه گفتۀ شما را می شنید. 

یوم که وزیر صنایع و معادن بود هم بمن گفته بود که رهبر )این سخنان سروری بگوشم آشنا آمد چه یک مرتبه عبدالق

سخن شما را میشنود. برق آسا بفکرم خطور کرد که مبادا قیوم با اینها رابطه داشته باشد.؟ در ایام حبس در زندان پل 

)قرار گفتار چرخی اطالع یافتم، که عبدالقیوم با خلقی ها و خانمش معصومه وردگ مستقیماً با تره کی ارتباط داشتند

عبدالقیوم، خانمش نزد تره کی واسطه شد تا او از زندان پل چرخی رها گردد.( من خاموش ماندم و از عبدهللا عمر کلید 

 موتر بنز را گرفت و گفت، حاال نوبت از ماست که موتر سواری کنیم. 

ه میگذرند و میرمن سلطانه خانم درهمین حال دیدم شماری از اعضای فامیل، کسی مجروح و کسی سالم از برابر درواز

محمد عمر نور، در پیشا پیش دیگران روان است. زهرا و داود فرزندان نظام الدین غازی را دیدم که هردو مجروح شده 

 اند. میرمن سلطانه نور بما نظر انداخته با اشارۀ دست به همه گفت، گناه ازین هاست، اینهارا چاند واری کنید!

                                                           

در پایان این نوشته دیده شود!    
1  
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کابینه، سروری با محافظین رفتند و ما مدتی در انتظار ماندیم تا سروری دوباره باز گشت. او به  بعد از تالشی اعضای

دو نفر که نزدیک دروازه نشسته بودند اشاره کرده و گفت، شما و شما، و هردو را باخود برد. بهمین ترتیب او هر 

دکتور نوین و من رسید و بسواری موتر به وزارت دقبقه یک یا دو نفر را با خود میبرد. همان بود که نوبت به 23الی2۱

 دفاع انتقال یافتیم. درآن جا بیک اتاق زیر زمینی رهنمائی شدیم و دیگران نیز در آن جمع بودند. 

 

ثور بیان گردید، آنست که قلم توان نوشتن آنرا داشت و آنست که در خورتوان  ۸و صبح  ۷آنچه در باال از آن روز سیاه 

 وئی از آن خونریزی ناحق بدست فروخته شدگان ننگ تاریخ کشور، یاد شده می تواند. و حوصلۀ بازگ

 

در ساعات قبل از ظهر دو مرتبۀ دیگر سروری به اتاق زیر زمینی آمده و با من صحبت نمود. از سروری پرسیدم از 

. از او که پرسیدم شهیدان چه والیات چه احوال است؟  گفت، کابل مرکز است، کابل که تسلیم باشد والیات گپی ندارند

وقت دفن میشوند، گفت اول داود خان و نعیم خان در غیاب محاکمه میشوند. او نظام الدین غازی را نمی شناخت، وقتی 

او را معرفی کردم گفت حیف جوانی او. سروری گفت نعیم خان یکی از رفقای ما را شدیداً مجروح ساخت و عالوه 

مقصد از  ،دم چرا مقاومت کردید، گفت خبر نداشتم شما)برای اینکه جواب داشته باشدنمود، از صاحبجان که پرسی

کمونسیت هاست( دست اندر کار هستید. او در اخیر بسیار بجدیت تذ کرداد،  که اگر امروز تسلیم نمیشدید، در نظربود 

خاک ارگ را بهوا بلند میکرد!  کیلوئی چه میکند؟ 3۱۱کیلوئی باالی ارگ پرتاب شود. میدانید یک بمب  3۱۱یک بمب 

 سروری را بعد از آن روز دیگر ندیدم.

 

برحکومت وقت َدین است تا اجساد شهداء را که در یک قبر دسته جمعی بخاک سپرده شده اند، سراغ نموده بپاس خدمات 

 آن رادمرد بزرگ مقبرۀ شان را بحیث یاد گار اعمار نماید. حیات جاودان نصیب شان باد!

 

****** 
 

ثور با محافظین برای صرف نان به یک اتاق کالن در منزل اول عمارت  ۸در حوالی ساعت یک بعد از ظهر جمعه 

وزارت دفاع رهنمائی شدیم. اشخاصی زیادی از مامورین عالی رتبه، افسران اردو و پولیس که در حبس گرفته شده 

خود جلب کرد، جنرال محمد عظیم بود که با رفع تقاعد بودند، آنجا دیده میشدند. در جمله شخصی که توجه مرا بیشتر ب

بحیث قوماندان قول اردوی قندهار مقرر گردیده بود. من چند ماه قبل بقندهار سفری داشتم که ضمن  بازدید از تعمیر 

گفت، "سر من فدای رهبر است" و با کف دست به سینه خود می کوبید. او بدون  به منقشلۀ عسکری، جنرال عظیم 

به دشمنان مردم و کشور  ،گونه فشاریک قول اردوی مکمل را با وجود اصرار ایوب عزیز والی قندهار برمقاومتهیچ

 تسلیم داد ه بود.

در طول روز ابراهیم مجید سراج، غوث الدین فایق که در پکتیا بود و و حید عبدهللا که شب با تیمور شاه آصفی و مجید 

اما عالوه شدند. و حید عبدهللا بمن گفت، شب بخانه فرید رشید رفتم و میخواستم به یاور ارگ را ترک گفته بودند، نیز ب

 پاکستان بروم، ولی چون بسیار خطرناک بود، نشد.

روز بهمین منوال گذشت و طعام شب در اتاق نان خوری وزارت دفاع در یکی از منازل باالئی ترتیب شده بود. در آنجا 

ر حبس گرفته شده بودند، دیده میشدند. در جمله محمد رحیم، ناظم پاد شاه سابق اشخاص دیگری که در ظرف امروز د

 در باالپوش خواب و ولی جان یوسف در لباس خواب جلب تو جه میکردند. 

شب برای خواب در اتاق بسیار کالن با دیگر محبوسان جابجا شدیم و همه با کمپل های عسکری روی زمین افتادیم تا 

عد از دو روز و یک شب مرگبار چشم پت کنیم. فردا برای صرف ناشتا دوباره به اتاق نان رفتیم و بعد اگر میسر گردد، ب

آن به زیرزمینی برگشتیم.  شست و شو و رفع ضرورت زیاد مشکل بود چه تانک های آب در اثر فیر مرمی تانک به 

 ه بیرون، بحرانی بود. جناح چپ عمارت صدمه برداشته بودند و وضع نظافت در تشناب ها از انداز

 

هفتۀ اول حبس به همین ترتیب گذشت. مصروفیت در ظرف روز چیزی نبود بجز اینکه اکثراً بعضی از خلقی ها و 

پرچمی ها با کنجکاوی به دیدن ما می آمدند و به سفسطه سرائی کمونستی میپرداختند. وقتی برای صرف چای صبح و 

ین هائی که مشرف به دروازۀ ارگ بود دیده میشد، مردم جوقه جوقه به ارگ داخل نان چاشت به اتاق نان میرفتیم از کلک

میشوند زیرا کمونستها دروازۀ ارگ و دلکشا را بروی مردم باز کرده بودند. از طریق رادیو شنیده میشد که راپورتر ها 

نه را که بصورت قالبی آنجا به در داخل ارگ بمردم میگویند، اینجا کاخ ظلم و استبداد بود و چند عدد زنجیر و زوال
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نمایش گذاشته بودند بمردم نشان میدادند و میگفتند که اکنون دیگر محبوسی درین جا نیست. راپور تر رادیو که تا روز 

ها قبل حلقوم خود را با "زنده باد جمهوریت" پاره میکرد، در دلکشاه بیان میداشت، که تا هفتۀ گذشته درین قصر مجالس 

و پای کوبی بر پا بود. جمعه محمد محمدی که خودش عضو کابینه بود، به   بدگوئی میپرداخت )با خلقی ها شب نشینی 

ارتباط داشت(. جنرال شاهپور احمد زی که زیاد مورد اعتماد رئیس جمهور بود و بحیث قوماندان حربی پوهنتون و مرد 

وزیر اطالعات و  کمونستان جبهه تبدیل کرده است.صاحب صالحیت در چوکی آن تکیه زده بود، دیده میشد که همکیش 

ثور در گلخانۀ ارگ جمهوری از رادیو نعره می  ۸کلتور تره کی، یک خلقی بنام کتوازی، با اشاره بخون ریزی بامداد 

کشید " ما انتقام اَیندی
2

ه مغز را گرفتیم." ببینید کشور بدست چه اشخاص پَسِت از خود ُکش ِ بیگانه پرست افتیده بود ک 

 خالصه اینکه هرچه دیده میشد، هرچه شنیده میشد تأثر آور و اندوهگین بود. استخوان انسان را بفغان می آورد.

 

ثور دکتور عبدالمجید، ابراهیم مجید سراج و محمد خان جاللر مرخص گردیدند. دکتور عبدالمجید بعد از  22روز شنبه 

ما در پلچرخی بود. صدیق محبی در روز دوم و یا سوم حبس رخصت  چند وقت دوباره در حبس گرفته شد و تا مدتی با

ثور بعد از ظهر عبدالعلی دگروال، آمر کلوپ عسکری که اکنون از طرف تره 2۱شده بود. در هفتۀ دوم روز سه شنبه 

ور بود "او مام ،کی بحیث قوماندان امینۀ والیت کابل مقررشده بود، به اتاق ما آمده و ضمن سخن از هر طرف، گفت

برای گرفتاری داودخان به ارگ برود ولی تره کی در لحظۀ اخیر اورا مانع شد و گفت کس دیگری را میفرستم، تا بتو 

عصر در صدارت، شورای انقالبی جلسه دارد و راجع به  ۳"امروز ساعت  ،صدمه ای نرسد." او عالوه کرده گفت

 ر لوگر از طرف مجاهدین بقتل رسید.سرنوشت شما تصمیم اتخاذ میگردد". دگروال عبدالعلی د

 

بعد از اینکه از نان شب به زیرزمینی برگشته بودیم، دروازه باز گردید و سر و کلۀ خلیل، یکی از رفقای  ۱شب ساعت 

ثور قصر تپۀ  ۷دکتور حسن شرق، عضو کمیتۀ مرکزی و قوماندان قوای توپچی غند مهتاب قلعه، ظاهر گردید. او روز

ندانی قوای مرکز را زیر "آتش توپ" قرار داده بود. خلیل به وزیر عدلیه وفی هللا سمیعی که در اتاق تاجبیگ مقر قوما

قدم میزد گفت، وزیر صاحب شما بیایید و بکس خود را نیز بگیرید. وحید عبدهللا بوی گفت، خلیل جان اینه وزیر 

جور پرسانی کند. وحید می خندید و فکر میکرد مخابرات هم اینجاست، مقصدش این بود که اگر مرا ندیده باشد، بامن 

اکنون همه مرخص میشویم. هنوز از رفتن سمیعی دیری نگذشته بود که خلیل دوباره در اتاق را بازکرده و این بار به 

 وحید گفت، معاون صاحب شما بیاید و بکس خود را نیز بگیرید. وحید خنده کنان از جایش برخاست و از دروازه بر آمد. 

م بعد، در یک مصاحبۀ رادیوئی از تره کی شنیدیم که و حید عبدهللا در مقاومت در ارگ کشته شده است. شام سه شنبه شا

ثور اولین دسته از محبوسین که وحید عبدهللا، وفی هللا سمیعی، جنرال عبدهللا روکی، جنرال عبدالقدیرخلیق، محمد 2۱

هـ ش شورای انقالبی گروههای آدم کش خلق و پرچم به 253۷ثور  2۱به فیصلۀ  رحیم و تعداد دیگر از محبوسین نظر

 کشتار گاه فرستاده شدند.

  

ثور بعد از اینکه محاصرۀ ارگ پایان یافت، بقتل رسید. محمد موسی شفیق،  ۸صاحبجان قوماندان گارد جمهوری روز

ماندان قوای کار در روز اول و دوم غالم حیدر رسولی وزیردفاع، جنرال عبدالعزیز لوی درستیز، جنرال عبدالوهاب قو

 ثوربقتل رسیده بودند. ۷کودتای

بعد از دو الی سه روز دیگرسائر محبوسین و ما به محبس پلچرخی انتقال یافتیم. روز های حبس در زندان پلچرخی و 

 تقریباً دو سال را در قید کمونستان تحت رهنمائی روسها گذشتاندن، داستانی است جدا گانه.

 

****** 

 لیست اسمای اعضای فامیل سردارمحمد داود خان

 هـ ش به شهادت رسیدند:253۷ثور  ۸که در بامداد جمعه 
 

میرمن زینب همسر رئیس جمهور  -5محمد نعـیـم خان برادر رئیس جمهور -6سردار محمد داود خان رئیس جمهور -2

مرحومه میرمن بلقیس آصفی  - 3جمهورپیغله عایشه خواهر معیوب رئیس  -۳)همشیرۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه( 

                                                           

2
 Salvador Allende    م در یک کودتای نظامی بقتل رسید.19۱1رئیس جمهور سوسیالیست چیلی بود که در سال  
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میرمن شنکی داود همسر زلمی محمود غازی  -2خانم سردار تیمورشاه آصفی )همشیرۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه(  

  -۱نظام الدین غازی داماد سردار محمد داود خان  - ۸میرمن زرمـیـنـه نـعـیـم همسر عبدالعـظـیـم محمود غازی  -۷

ویـس  -26پیغله هیله عمر و غزال عمر فرزندان محمد عمر، نواسه های رئیس جمهور  -22و   -2۱محمد عـمر داود  

حارث ویـس و  ویـگـل ویـس فـرزندان ویـس، نواسه های رئیس  -23و  -2۳میرمن شیما همسر ویـُس داود    -25داود 

صفورا غازی دختر عبدالعظیم  پیغله -2۸پیغله زرلشت داود دختر جوان رئیس جمهور  -2۷خالد داود  -22جمهور 

 غازی نواسۀ سردار محمد نعیم خان.

 

****** 
     

 
 

  افغانستان عمق فاجعه: چگونگی کشته شدن اولین رئیس جمهور
 نام همراهانش درعملیات طفره میرود؟ چرا امام الدین از افشای

 
  فرهاد لبیب -پرس کابل 06.01.2009

 
سیاه سنگ در سایت انترنتی "کابل ناتهـ"  و نویسنده ای شهیر وطن داکترصبورهللا در این اواخر مضمونی به قلم شاعر

تالشی است جهت شناسایی قاتل و یا قاتالن تحقیق به نشر رسیده است. این  "زیر عنوان "و آن گلوله باران بامداد بهار
  .دارد و هنوز هم ادامه یس جمهور افغانستان شهید داود خان. نشر این تحقیق پایان نیافتهئر اصلی اولین

وقت و انرژی خود را مایه  اگرکمتر محاسبه کنیم، شاید تا حال آقای سیاه سنگ روی این موضوع، بیشتر از یک ماه
سال و موجودیت بیشترین اسناد و شواهد در این  گذاشته باشد. بلی! عمق فاجعه در آن است که بعد از گذشت سی

بگیرد تا هویت اصلی قاتل یا قاتالن آن مشوره داکترسیاه سنگ به بررسی و  ونمورد، موضوع فوق را باید محققی چ
  .روشن گردد جنایت هولناک

مکلفیت های اصلی و بنیادی آنهمه  یک محقق است و یا از آیا تحقیق روی این موضوع و موضوعات مشابه، وظیفه  
ین بی اعتنایی و بی عدالتی را که مدعیان و مکانی، چن حکومات رنگارنگ سه دهه اخیرمیباشد؟ آیا در هیچ زمان

  مردم ما روا داشته اند، سراغ دارید؟ موکراسی در حق ملت ویاسالم و د
 امریکای جنوبی، آیا در هیچ گوشه   جهان نگاه کنید. از راوندا تا افریقای جنوبی، از کمبودیا تا به چهار گوشه   لطفا  

  آدمکشان بیگانه پرست افغانستان را خواهید یافت؟ باره  حسرتبار عدم بازخواست در  جهان چنین نمونه  
ماریو مان ریکه را به بیست و پنج  همین چند هفته قبل "خوان ادوارد" قاضی باشرف حکومت شیلی، قاتلی بنام دگروال

ر میالدی و در جریان کودتای شیلی در امریکای التین، ویکتو 19۱1سال حبس محکوم نمود. دگروال مذکور در سال 
 نیده بود. اما، درسرزمین ما افغانستان، اسدهللا سروری، قاتل مشهور و شناخته شده   خارای شاعر را به قتل رسا

 زشتتر و مضحک تر اینکه محاکمه   هزاران نفر از هموطنان ما، بسیار بیشرمانه میگوید: "من گناهی ندارم!" و از همه
اش، بلکه به اتهام توطئه "علیه حکومت مجاهدین" صورت  نهاو نه بخاطر آنهمه قتل ها و جنایت های وطنفروشا

   !از این مجمل میگیرد. تو خود حدیث مفصل بخوان
با اعضای خانواده و یارانش، با  یس جمهور افغانستانئبه شهادت رسانیدن اولین ر قراریکه گفته آمد تا حال قضیه  

یس جمهور به شانه و بازوی ئر ازشلیک گلوله   ناشی وصف موجودیت اسناد و مدارک کافی، در حالیکه زخمهای
قاتل یا شریک در قتل و رهنمای قاتلین، قابل درک و رویت است، بازهم پس از گذشت  شخصی بنام امام الدین به مثابه  

  .دهه، گویا هویت قاتالن ناشناخته مانده است سه
میخواند. آیا میشود در تحت چنین  (!)"اع مشروعبهمین سلسله، امام الدین نیز جنایت خونین کودتای ثور را تازه "دف

که قاتالن هزاران هزار شهید راه آزادی میهن مان به پای  اوضاع و شرایط مسخره آمیز، به رسیدن روزی امید بست
 جزای اعمال شان رسا نیده شوند؟ هزاران هزار شهیدی که هستی و زندگی شان توسط میز محاکمه کشانده شده و به

از طرف رژیم کودتای ثور  موکراتیک خلق افغانستان" ساقط گردید و ال اقل لیست دوازده هزار آنهایزب دمنسوبین "ح
گان شان درب هر دفتر را نزنند و بیشتر از دشد تا بازمان علنا  به دیوارهای وزارت داخله آویخته هـ ش1158در سال 

اثبات رسانیده، اینست که جزای عمل حق است و  نشوند. اما آنچه را گذشت زمان به ضبان حاکمغآن "مزاحم" میر

  !هم قاضی راستکار، بی گذشت و بی رحم تاریخ

http://afghan-german.com/upload/news_af/NewsBoard/Today.htm
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نوشتم، در بخش اظهارات امام  بیست و هفت سال قبل، موقعی که یادداشت های خود را در رابطه با کودتای ثور می

  :نمیگوید الدین نام، به این نتیجه رسیدم که وی دو موضوع را راست
افشأ نکردن هویت  -۳قتل رسانید.  ه دراوایل گفته بود خود "با یک آتش جناحی" داود خان و همراهانش را بهاینکـ 1

  .اصلی قاتلین دراین عملیات خونین
معاصر کشور، آنرا جدی  رخینؤمن، نظر خود را درهمان وقت پیرامون اظهارات امام الدین نوشتم و بعضی از م

از سالهای دراز، بار دیگر توسط آقای سیاه  انعکاس دادند. چون موضوع فوق، پسگرفته و همانگونه در آثارشان 
ال ایشان، اینک، منحیث یکی از منسوبین اردوی ؤبه اساس طرح س سنگ به بحث و بررسی گرفته شده است، لهذا

 :بار دیگر دالیل خود را تقدیم مینمایم سابق افغانستان مجبورا  

   
  تنها "امام الدین"؟

افراد عادی غیر ورزیده  یس جمهور،ئبخصوص بخاطر دستگیری یا کشتن یک ر ،برای ایفای چنین عملیات منطقا  
رهبری کودتا هر قدراحمق هم بوده باشند، برای دستگیری  فرستاده نمیشوند. ساده لوحانه خواهد بود اگر بپذیریم که

 ریاست جمهوری بفرستد. زیرا کودتاچیان دقیقا  آگاه و آموزش نادیده را به داخل ارگ  داود خان، افراد عادی، نا
ترتیب، هر انسان دقیق و  میدانستند که این عملیات خاص و مهم، در حقیقت سرنوشت کودتا را تعیین میکند. به این

ورزیده ترین، قابل اعتماد  جمهور وقت، باید از جمله   یسئعاقل باید بپذیرد که افراد فرستاده شده غرض دستگیری ر

  .راز عملیات نظامی بوده باشند و همچنان آشنا به رمز وترین 
امام الدین مطرح باشد؟ اگر  چند پرسش اساسی این است: چرا در جریان چنین حرکت فوق العاده و خونین تنها و تنها

میتوان  نفر عسکر مربوط به اردوی افغانستان بوده باشند، فرض کنیم همراهان امام الدین همان چهار نفر افسر و چهار
 یس جمهور اند نه صرفا  امام الدین. در اینصورت، چرا تنها امام الدین پس ازئقاتالن ر آنها گفت که در واقع همه  

همراهان امام الدین نیز از  یس جمهور به نام و نشان و مقام میرسد و همراهانش همه گمنام می مانند؟ اگرئشهادت ر

و سر سپردگی برای حزب و رژیم کودتا شده بودند، آیا  "مصدر چنین "خدمتمنسوبین اردوی افغانستان بوده و  جمله  
اردوی  نوع امتیازات امام الدین نبودند؟ اگر همراهان مسلح امام الدین واقعا  افغان و در مستحق مقام و امتیاز رسمی از

همقطاران خویش بمیان نمی آوردند؟ دوستان و  افغانستان می بودند، آیا طی اینهمه سالها، تذکری و یا شکایتی الاقل نزد
 تنها امام الدین زخمی شده و بعدا " قهرمان" داستان معرفی میشود؟ چرا این راز همچنان پنهان می ماند؟ چرا

  
  :ضرورت آمادگی برای انجام چنین عملیات مهم

نصبانی که در زمان م و صاحب  خوشبختانه، هم درداخل و هم در خارج از افغانستان، تعداد زیادی از سربازان
اند. کسانیکه در این رابطه مطالعه دارند و بخصوص  کودتای ثور در قطعات اردوی ملی افغانستان وظیفه داشتند، زنده

افغانستان بخوبی می دانند که منسوبین اردو، هیچگاه بخاطر همچو عملیات  اردوی صاحب منصبان تحصیل کرده  
نشده  یس جمهور(، تمرین و آموزش ندیده و هرگز تدریسئیا کشتن رقصر ریاست جمهوری، دستگیری  )هجوم به

  ...رو در رو چهار دیواری و بگونه   بودند. یعنی دستگیری و یا قتل فرد یا افراد بصورت برق آسا، آنهم در میان یک
 و باز، در محوطه   مسلح از جان گذر، با آنهم دیده میشود که در این عملیات، پنج نفر در برابر یازده )یا هفده( نفر

از تعداد مهاجمین بوده و مدافعین نسبت به مهاجمین آشنایی بیشتر  کوچک سر بسته و در حالی که تعداد مدافعین بیشتر
الدین، افسر  همه را از پا در می آورند، بدون آنکه خود کشته شوند. البته ظاهرا  تنها شخص امام به محیط داشته اند،

  .اندک صدمه می بیند و بس باالحصار کماندوی قطعه  
 

  :تشابه عملیات
 جمهوری رخ میدهد و در نتیجه   در اولین ساعات روز در ارگ ریاستهـ ش  115۱عملیاتی که به تاریخ هشتم ثور 

ارگ  میرسند، )اینکه درآن روز چه تعداد از مدافعین قلعه   ده نفر از اعضای فامیلش به شهادتجیس جمهور با هئآن ر

قسمت  این عملیات، در تاریخ افغانستان هیچ سابقه نداشته است، بخصوص در طرز و شیوه  ( ند، معلوم نیستشهید شده ا
مگر اینکه منطقا  دست   .یس جمهور قرار داشتندئگشایش آتش به روی زنان و کودکان که خارج از محل اقامت ر
دخیل بدانیم. باید گفت که این عملیات، از  ننگین کماندوهای روسی ملبس با لباس اردوی افغانستان را در این عمل

 هـ ش1158تاج بیگ علیه حفیظ هللا امین و نزدیکانش در ششم ماه جدی  در تپه   چندین نگاه شباهت زیادی با عملیات
  میرساند. چرا امام الدین از افشای نام همراهانش درعملیات طفره میرود؟ بهم
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نمود: "وقتی برایم امر شد که داود  ریان را به من )فرهاد لبیب( چنین بیانامام الدین یک هفته بعد از کودتای ثور، ج
درون ارگ برود. دریوری را که می شناختم، زرهپوش را بداخل  خان را دستگیر نمایم، کسی حاضر نشد با من به

  ".عسکری را که نمی شناختم با من همراه شدند ارگ حرکت داد و چهار نفر
می افزاید که همراهانش را بیاد ندارد!  میکند و صحبتها و گفتارهای خود را انکار امام الدین همه  بگذریم از اینکه حاال 

را خوب بیاد دارد که وی را به شفاخانه انتقال داده است. نام و حتا  نکته جالب و چشمگیر این است: او فتح محمد نام

از دست و " یو افغانستان دیده بود، آنهم در حالتی کهرا هنوز بیاد دارد که آنها را در عمارت راد صحبت های کسانی
  !برگشت ناپذیر" رفتند، بیا د ندارد" شانه اش خون می چکید"، ولی تفنگداران مهمی را که با او یکجا به عملیات

و به  را "شانزده پله" کرده بود امام الدین بعد از آن حادثه گلوله باران و آن زخم کاری که به قول خودش، استخوانش
میرفت، نامهای افرادی را در داخل ارگ جمهوری، در راه  "اثر "شوک" و خونریزی آن "هر لحظه به سوی بیهوشی

 افغانستان و ... بیاد دارد، ولی تنها نام و نشان " چهار" تن از همراهان مهم و سر شفاخانه و در داخل عمارت رادیو
 یمرگ و زندگی" حت که امام الدین در آن حالت "وخیم بیننوشت سازخودش را فراموش کرده است! جالب تر این

  .کودتا در عمارت رادیو افغانستان تقدیم نماید میتواند راپور عملیات موفقیت آمیز خود را "بصورت دقیق" به رهبری
صل نموده ازسوی شهنواز تنی حا دیگر اینکه امام الدین اگر امر رهبری کودتا مبنی بر عملیات ارگ را معترضه   نکته  

تنی که طبعا  در زمراتب نظامی به خود شهنوا رعایت سلسله   عملیات مذکور را به اساس بود، پس چرا "راپور" نتیجه  
تقدیم نکرد و بجای آن، خودش را با چنان وضع وحال وخیم به عمارت رادیو رسا نیده  همان نواحی حاضر بوده است،

  ری، راسا  به مقر رهبری کودتا رسانید؟مراتب عسک راپور" را بدون رعایت سلسله  " و
 

  :نتیجه
جمهور محمد داود، نه افراد مربوط  یسئالها اینست که قاتالن اصلی رؤاستنباط من از مجموع این بحثها و طرح این س

اد تعلیمی اردوی کشور بوده اند، بلکه آن "چهار" نفر عبارت از افر سساتؤبه اردوی افغانستان و نه هم از منسوبین م
آر  سازمان اطالعات شوروی سابق )کی جی بی( و یا تشکیالت استخبارات نظامی آن کشور )جی ورزیده و تربیه شده  

پس از انجام عملیات، به محل اختفای  خاص، با امام الدین یکجا شده و حساب شده و طبق برنامه   یو( بوده اند که بگونه  

  .شان بر گشته اند
عهده داشته و بس. هرگاه، سخنان  رهنما و ترجمان کماندوهای روسی را به عملیات، وظیفه   امام الدین غالبا  در این

بود: "من به روسها و کمونیستان تسلیم نمی شوم"، تا حدود زیادی به  واپسین شهید محمد داود را مد نظر بگیرم که گفته

  .ساخته شده پی خواهیم برد اسرار پنهان
خاص با فرد یا افراد معین است و  ه منظورم از توضیح، تذکر و استدالل فوق، نه دشمنیبه هر حال، باید متذکر شوم ک

دارم. آرزوی من اینست که حق بجای خودش قرار گیرد و نسل  نه هم آرزوی تحریف حقایق تاریخی کشور عزیزم را

  .ها سوق داده نشوند ما به گمراهه های آینده  
آن، یک  نیز پیامدهای ویرانگرانه   س جمهور افغانستان و اعضای خانواده اش ویئاولین ر کودتای ثور، قتل بیباکانه  

عمیق، محتاطانه، همه جانبه و عادالنه را ایجاب مینماید. یقین کامل  رویداد ساده و انصراف پذیر نبوده بلکه تحقیق

  .د شدما عاقبت، برای تأمین عدالت و بازخواست عادالنه مساعد خواه غمزده   دارم فضای کشور
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