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  م٢٠٠٧ سپتمبر سال               ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  يخ افغانستان بسته شدر تا مهموفات بابای ملت يک فصل با
  

 سال ختم ٢۵٠ نظام سلطنتی با عمر بيش از  ايشان بود که بافوتیاعليحضرت محمد ظاهر شاه آخرين پاد شاه
وقت باالئی هر که  شده استاحساس و  را ديدهینی هايپايا ماجرای خود باالئی ها وتاريخ ُپر افغانستان در. گرديد

  .را به بحران دچار ساخته است ، کشور بی چارۀ ما شدهآن نقطۀ پايان گذاشتهر ب،حال شروع شدن بوده هايش در
 امان اهللا خان را دورۀ اعليحضرتمی بينيم که بگذارانيم  نظر را از صرف وقايع معاصر ورنرويم واگر د 

سالی بيش خان هنوز چهارنادر  محمدنهضت زمان اعليحضرت ازء به پايان رسانيد،  بچه سقاِ  بحران باسياهاستعمار
هادتخود به  شته بود که اوذنگ  یباحص ملت ما چند به بهبودی نهاد و کشورما روکه   همينديگر، بار. رسيد ش

  .را سر نگون ساخت نآ  استعمار سرخد، يکشراحت ی به  نفسجمهوری زيرچترنظام
). م١٩٣٣هـ ش مطابق ١٣١٢ (به پادشاهی رسيدش  پدرشهادت از بعد سال نداشت١٩ش ازي ب کهظاهر محمد  شهزاده 

  درشاه جوانعدم تجربۀ پاد  سو ويک  ازمحمد نادرخانشهادت  ِ  بچه سقاء وبحران از طبيعی است که بعد
 )برادرنادرشاه (هاشم خانمحمدسردار. ودافغانستان مدبرانه رهبری ش تا ، ايجاب می کردسوی ديگر ازداریکشور

ه حيث ، بسياست های جهانی ، اوضاع منطقه وصاحب تجربه در سياست داخلی ، زيرک وکه مردی بود هشيار
  سال حکومت خود١٧دورۀ او در .  قرارگرفت) م١٩٢٩هـ ش مطابق ١٣٠٩ (رأس دولت افغانستان اعظم درصدر

خود، رادررا به ب)  به وزارت دفاع ملی مسمی گرديدخانداود  محمدرتصدا  که درعهدوزارت حربيه(که امورنظامی 
امنيت .  رهبری می کرد، پشت کار و حوصلۀ فراخ افغانستان را بامشت آهنين سپرده بود،نشاه محمودخاسردار

.  شد باال بينی می)استخبارات( قوی ضبط احواالتيک ادارۀ  با تگرف میکارهای دولتی قرار اولِ  درجۀ کشورکه در
 ومی گرفت قرار روی جای نماز  ساعتهامی کرد، خفتن را ادا نماز وقتیکان شان،يگفتۀ نزد  قرار،ر شبخود ه او

 تمام  از خيريتِ  احوال )نبودهم  آن کارساده يی مخابره با   و بودرايج هندل دارونهای تلفدرآن زمان (  ذريعۀ تلفون
  . می کردحاصل  ت اعلیا و حکومواليات
 درفرانسه دو برادراين . داشت، نيزمحمد نعيم سردار و محمد داودسردارديگر، ۀ زادحمدهاشم خان دو برادرسردارم

 محمد باپاريس بود، سفارت افغانستان در عهده دار) زمان اعليحضرت امان اهللا خاندر(محمد نادرخان   حينی که–
خدمت  خواسته شدند تا درجوان به کابل زمان اعليحضرت نادرخان هرسه  مشغول تحصيل بودند؛ و در ظاهرشاه

مشغول خدمت   مطبوعات معارف و سردارمحمد نعيم به امور  داودخان دررشتۀ نظامی وسردار. گيرندکشور قرار
بخرچ می داد تا پادشاه  در پهلوی ادارۀ دولت سعی و کوشش بی پايان ، محمد هاشم خان،پخته کار  اعظِمصدر. دنشد

در امور کشورداری که شناخت ملک و مردم جز الينفک آن پنداشته می شد، بلديت تام ن ديگرشاۀ زادبرادر و دو
 تشکيل  دولتدر رهبریمستحکم را » تيم « يک  ،روی اين اصل بود که هرسه جوان به مرور زمان. حاصل دارند

 .بودند همدگر متمم  ممد و احوال   آن تيم، درهرحال وراعضای فکودادند که 
 

 
د محمد ظاهر شاه و سرداران شهيد اعلحضرت فقي

 محمد داود خان و محمد نعيم خان
  

تيم رهبری دولت دربين   رشتۀ هم آهنگیتا زمانيکه
وسوء استفاده ازحسن  بدبينان سلطنت دخالتدر اثر

  هم نگسيخته بود، افغانستان در ازنيت پادشاه، 
 میبه پيش راهی ترقی هر روز يک گام شاه

    .برداشت
  

راه اصالحات اجتماعی  هللا خان نشان دهندۀ آن بود که در از تطبيق عجوالنۀ افکار مترقی اعليحضرت امان اتجربه
داری و خويشتن هاشم خان باکمال محمد اين روش را. ه شودحوصله کار گرفت و صبر ستی بيشتر ازکشورما باي

  . متانت تعقيب می کرد
که بانک ی در روزهاي« :  بيان داشترا چنين  خودهایگذشتسر ی از يک،اعظمدر مجلس آن صشامالن  از تنيک 

اين لحاظ به احتجاج دست زدند که در  جديدًا به چلند افتيده بود، يک تعداد مالهای سمت مشرقی از) پول کاغذی(نوت 
 ها که فصل زمستان بود، سردار محمددرهمين روز.  کردن روا نمی باشدروی نوت عکس چاپ شده و با آن نماز ادا

 ،مالهای احتجاجیجمع  از ، جمعههای روزی ازيک در یو.  اقامت داشتکوکبهاشم خان در شهر جالل آباد در باغ 
  . خود طلبيدد را نز شانکارکالننفر  چند
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آن چه عيب موجود ا مالحظه نمايند که درهای يک صد افغانی توزيع گرديد ت به مالهای حاضر نوت، صحبتوقفۀ   در
نوت های يک صد افغانی را صاحبان مال . سيد ر جمعه فراوقت نماز يل ديگر دوام پيداکرد وصحبت روی مسا. است

  .کردند و با آن نماز جمعه را ادا  در جيب خود گذاشتند بدون اعتنا به عکسهای آن،
 عيبی که هيچ اين نوت ها، شما ديديد«  :کنايتًا تذکر دادرا مخاطب ساخته،   مالها محمد هاشم خان، نمازبعد از
  ». آنرا به قسم ياد گار باخود داشته باشيد است اميد... ؟د نرا ساده می ساز  کارچقدر ندارند،

  !هيچ احتجاجی هم صورت نگرفت  دگرها باال نشد ومال با اين کالم، ديگر صدايی از
تمام . نبودسرميدول  کمک های مالی درآن هنگام   وبودفقير نادار و افغانستان ،هاشم خانزمان صدارت محمددر

 ٧۵ماليۀ زمين از فی جريب .  دولت بسيار ناچيز بوددعواي. می کردغانی تجاوز نليون اف مچند صد بودجه دولت از
 را دی آن درنان چيزی نبود که ماليات برعايداتين گرديده بود، سرمايه های انفرادی چيپول الی يک افغانی تع

تمام عوايد .  منحصر بودقره قل، ميوۀ خشک، بعضی نباتات طبی و پشمصادرات افغانستان به قالين، پوست . دواباشد
. ند گرديدمی شمار نسرمايه  جملۀسرمايه های انفرادی اصًال به. اسعاری دولت از همين چند قلم محدود بدست می آمد

فيق خان ر ، حاجی محمدخان زابلی، حاجی محمد افضل خان انگشت شمار و در وجود عبدالمجيداشخاص سرمايه دار
  . کنار کشور، خالصه می شد و چند نفر ديگر در گوشه و

 پوهنتون کابل پايه ، با فاکولتۀ طبه معارف در توسعه بود، با فاکولته های حقوق و اقتصاد همرا،با اين همه ناتوانی
.  می گرديد، فرانسوی و آلمانی تدريسزی با معملمين هندیاو غليسه های حبيبيه، استقالل، نجات . گذاری گرديد
 .  در حد توان پايه گذاری می گرديد، کشورشمول بصورت،مکاتب ابتدائی

، استقالل، نجات وغازی را بکلوريا پاسان مکاتب ثانوی حبيبيهساالنه سه، سه نفر از ،مالیدولت، باوجود وضع ابتر
يسنده بياد دارد که نو. دکر اول، دوم وسوم می شدند، جهت تحصيالت عالی به خارج اعزام میدرجۀ ز يکه حا

 ساالنه يک مشت ، فرانک معاش داشتند و برعالوه۶۵٠ سويس  در آلمان ماهانه فی نفر يک صد دالر و درمحصلين
  . نيز به هر يک پرداخته می شد و بيمۀ مريضیپول برای تهيه لباس

 خان با يک ظرفيت دستگاه برق چک وردگ ساخته شد و در پهلوی دستگاه جبل السراج که در وقت اميرحبيب اهللا
واليات جنريترهای ديزلی برای توليد برق نصب   در.کابل توسعه يافت، اموربرق رسانی شهرکار می کرد  دمحدو
ابريکه نساجی جبل السراج، فابريکه توليد شکر در ف  برق پلخمری، فابريکۀ نساجی پلخمری،  اولفابريکۀ. گرديد

 نستان بانکفغادا.   های انفرادی به فعاليت آغاز کردند سرمايه گذاریبا و فابريکۀ حجاری و نجاری درکابلبغالن 
تيف مامورين ا وپرک.  انداخته شدندبه چل) بانک نوت( تاسيس گرديد و پول کاغذی  افغان و بانک ملی)بانک مرکزی(

شکر، مواد  انحصارات دولتی بغرض تهيه مواد اوليه از قبيل . تاسيس گرديد کمک به مامورين دولتدولتی برای
به مامورين و اشخاص انفرادی، از طرف دولت تأسيس گرديد تا با سب سايدی  ، مورد ضرورتنفتی و ديگر مواد

  .بفروش رسانيده شود
جغل اندازی ساخته  خامه وبصورت  ،داشتن به وسايل ماشينی های ارتباطی با مراکز عمده، با وجود عدم دسته را

  .رديدميشد وترميم می گ
 محصلين و . را باعث گرديد وارداتو يداتل و قحطی همه تو بود برای افغانستانی دوم صدمه بزرگجنگ جهانی

افغانستان  ازسيه انگليس و روکشورهای  ، اوضاعچنان  در. برای نوشتن احتياج داشتند سفيدمتعلمين حتی به کاغذ
   .)م١٩٣٩هـ ش مطارق به ١٣١٨ (ندليا از افغانستان اخراج گردايتا آلمان وهای کردند تا اتباع کشور تقاضا

 اخراج . افغانستان بی طرفی خود را درجنگ اعالم کردبا تدبير سردار محمد هاشم خان لويه جرگه دعوت شد و 
   پذيرفته شد که انگلستان آنها را از طريق هند، عراق و ترکيه به یبشرطبا تائيد لويه جرگه، آلمان ها و ايتالوی ها 

  .مردم آلمان و ايتاليا تا امروز مشکور احسان افغانستان هستند. و همين طور هم شدطان شان برساند او
  

مستعمره ها يکی بعد ديگری به آزادی می . جهان و منطقه بکلی تغيير کرده بود جنگ جهانی دوم اوضاع در بعد از
نادار کمک نمايند تا در راه با قرضه های ارزان به ممالک مترقی آهسته آهسته شروع می شد تا کشور های . پيوستند

های نادار گذاشته يالت عالی به اختيار محصلين کشورشپ ها برای تحصفيلو اسکالرشپ ها و. قدم بگذارندانکشاف 
شاه جوان پاددراين فرصت .  افغانستان هم بايد در يک تحول اجتماعی گام می گذاشتاوضاع،در اين تغيير . می شد

 طولحيث رهبران هم فکر که در ضمن از نظر سن به پختگی رسيده بودند و هم دره افغانستان و پسران عم شان ب
 مردم و کشورشناخت بهتری از حمد هاشم خان تجربۀ کافی در ادارۀ امور اندوخته بودند و صدارت مدورۀ سال ١٧
ده بود، تعداد روشن جامعۀ افغانستان فرق کر.  شان تحولی بميان آيدرپيوستند که در کشو، به اين عقيده داشتند خود

از که لذا از طرف پادشاه به کاکای شان خاطر نشان گرديد . بيان سخن می گفتند فکران تاحدی هم از آزادی فکر و
  . برای يک تحول باز گردد راه به اين صورتتا مقام صدارت کناره گيری نمايد 

 از طرف پاد شاه به حيث ،صی بود ليبرالسردار محمد هاشم خان، برادر شان سردار شاه محمود خان که شخ  بعد از
داود سمت وزارت حربيه و در کابينۀ جديد سردار محمد . )م١٩۴۶هـ ش مطابق به ١٣٢۵ ( صدر اعظم مقرر گرديد

در اين کابينه به استثنای اين دو برادر که جزء فاميل .  بردوش داشتند راسردار محمد نعيم وظيفۀ وزارت امور خارجه
  .ر اعضای کابينه همه به فرزندان مردم و از اقشار مختلف جامعه تعلق داشتندشاهی بودند، ديگ
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مطبوعات بصورت نسبی به .  بنا يافته بود، به جامعهپاليسی حکومت جديد بر دادن آزادی های اجتماعی گام بگام
تخب کابل نوال مارالم محمد فرهاد به حيث اولين ششاروالی کابل انتخابی شد و مرحوم غ.  نايل گرديدیآزادی هاي

سر و صورت گرفت و اتحاديۀ محصلين آغاز به فعاليت ) ولسی جرگه(وکيالن شورا انتخابات . شروع به کار کرد
 و از امروز به ی کردندمروشنفکران با آن اکتفا ن جوانان و  زيرا،جرقه های روشن دير پای نبودولی همه اين . کرد

  .تندآزادی های ال محدود را تقا ضا داشفردا 
ميان آمد و چنين ه  بیگاری هايحکومت ناساز  در روش)شاه محمود خان(اعظم بين داود خان و نعيم خان و صدر

محمد ه سردارهمين بود ک. بروند داخل کشورکنار وظايف دولتی در برادر برای مدتی از  ديده شد تا اين دوصالح
پاريس و سردار محمدنعيم به حيث سفير افغانستان در   درحيث سفير افغانستانه ببعد از يک مدت خانه نشينيی،  داود 

  )م١٩۴٨هـ ش مطابق ١٣٢٨(رک گفتند تکابل را  تعيين شده،واشنگتن
  بود که پالن»ارووســــَبچۀ گ« محمد نعيم و   خواجه کودتای، خانشاه محمودوقت حکومت سردار درمهمترين واقعه 

داود به عجله از پاريس بدون فاميل به  از اين لحاظ سردار محمد. ندآن را مانند هميشه دشمنان ميهن طرح کرده بود
ن  والی و محمد آصف قوماند،لمیاعه حکيم شالاين زمان عبدادر). م١٩۴٩هـ ش مطابق به ١٣٢٩( مراجعه کردکابل 
دامنۀ  درد کودتا نظر بو در روز اول حمل که در.  کابل بودند و هدايت خود را از داود خان حاصل می کردندنيۀام

 محبوس همه متهمين پالن کودتا خنثی وعملی گردد،    نوروز،جشن دراعضای کابينه  سخی با آمدن صدراعظم و
   .گرديدند

فاميل  محمد نعيم بعدًا باسردار. داود خان دوباره به پاريس نرفت و بار دوم در کابينۀ شاه محمود خان شامل گرديد
  .خود نيز از و اشنگتن به کابل آمد

ژۀ بزرگترين پروژۀ که در دوران صدارت وی روی دست گرفته شد، پرو. سال دوام کرد ٧ارت شاه محمود خان صد
 .  متحدۀ امريکا روی دست گرفتضالع ا مالی موريسن کنودسن آنرا با کمکینآبياری وادی هلمند بود که کمپ

 
 صدراعظم  حيثمحمد داود خان بهسردار ويفه کنار رفت شاه از وظاالر شاه محمودخان هم نظر به تقاضای پادسپه س

چنانچه قبًال تذکر داده شد اين نويسنده عقيده دارد که پادشاه و  ).م ١٩۵٣هـ ش مطابق به ١٣٣٣( حاصل کرد عزتقرر
در زمان تصدی صدارت .  می کردندتشکيل  در رهبری دولت يک تيم کار راند خان و نعيم خااوپسران عم شان د

 بود، پيشرفت های قابل مالحظه درکشور به وقوع پرست و ميهن  صاحب عزم،نسان مصممسردار داود خان که ا
او .  را در سطح منطقه و جهان دوباره مطرح کردُپرتحرکاز جهان شده تجريد افغانستان به انزوا رفته و  او. پيوست

افغانستان . نان دست يازيدضت زبا سختکوشی و عالقۀ شديد به عمران کشور و پياده کردن پالن های پنجساله و نه
جه مبتکرين در از  وکرد جای ممتازی را اختيار،عدم انسالکنهضت  از  برخوردارکشورهایقطار درپهلوی هند، در

   .آمد به شمار باندونگيک کنفرانس 
خطوط اساسی يک تحول که پيشنهاد آتی را  ،داود خان بعد از تطبيق پالن های انکشافی اول و دوم در کشور

اکمال پالن های اقتصادی   و تطبيق آن را بعد ازبر می گرفت در  را)هـ ش١٣۴١ سرطان ٩مورخ  (اعیاجتم
  .بحضور اعليحضرت پاد شاه افغانستان تقديم نمودند  الزمی، می شمرد،

  

  

  
  
  

 عهده داری نمحمد داود خان شهيد در زما
صدارت عظما ايجاد يک تحول اجتماعی را 

 ولی ندپيشنهاد کردبحضور پاد شاه افغانستان 
  اعلحضرت شان 

  .آن پيشنهاد را بی جواب گذاشتند

  

  ! اعليحضرت همايونی پاد شاه افغانستانحضور« 
  

ميکنم در سرنوشت آيندۀ ملت افغان آنقدر مهم و حياتی و به دورۀ آنچه را امروزحضورشما بعرض ميرسانم تصور
ه  ب زيادیضيحاتداليل و تو در اطراف آن کتابی نوشت و سلطنت شما آنقدر اقدام بزرگ و تاريخی باشد که ميتوان

هم برای خواننده بعضًا خسته کننده می باشد،  که مينويسد واما ميدانم عرايض طوالنی هم برای کسی. ديعرض رسان
عقيده من  جزءهميشه  راکه مختصر چيزیکوشش ميکنم به صورت بسيار. نی باشدلذا نمی خواهم عريضۀ من طوال
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 تاريخی دورۀ  اقدام بزرگ ودرعين حال، آن را و مضمراست  سعادت ملت افغانستان و خير  و درآنخواهد بود  وبود
  .   بحضور شما بعرض برسانمدانم، سلطنت شما می

زيرا . عمل آيد، ضرور نيست درين جا توضيح کنمه مو جبات و داليل اينکه چرا تحول اجتماعی بايد درين مملکت ب  
افکار و نظريات بنده درين خصوص گمان می کنم کافی روشن و بحضور . ميشه صحبت نموده ايمدر اطراف آن ه
تصور ميکنم که بهترين مو قع اظهار همچو يک مفکوره از طرف حکومت وقتی بود که پالن دوم . شما معلوم است

.  رسانيده ميشدی شورابه سمع و کال خطوط اساسی تحول اجتماعی اقتصادی به شورای ملی تقديم ميشد و درضمن آن
رفقای کابينه اطالع نداشتم و از طرف ديگر حضور شما بکابل تشريف  تفکر بعضی از طرزچون از يک طرف از

 که باشد نداشتيد، بنا بر اين موقع گذشت، اما هر قدم که برای خير و سعادت ملی برداشته ميشود به هر وقت و زمانی
  .نکه بسيار نا وقت نشده باشدموثر است، مشروط بر اييقينًا مفيد و

  
ک تحولی را به حال مملکت موزون شما چنين يمان تحولی را ايجاب ميکند و حضورعقيدۀ من جريانات عصر و زه ب
 پس تصور ميکنم عملی ساختن همچو يک مفکوره اگر ،"که بنده ازهرنقطۀ نظر آنرا الزم ميدانم" شماريد  مفيد میو
ازين . صورت بگيرد، تاثير آن عميقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود مساعدتره وقت و در يک فضای نسبتًا ب

شک نيست که تطبيق پالن پنجسالۀ اول از . لحاظ باز هم بنده همين موقع را برای شروع اين کار به وقت و بجا ميدانم
وصًا نزد طبقات منور ، مخصو نهضت نسوان که يک قدم مهم اجتماعی بودهر جهت نزد اکثرطبقات بی تاثير نبود 

اما بايد دانست که . و جوان طرف تقدير واقع شد و روی همرفته تا اندازۀ يک فضای اميد و خوشبينی توليد نمود
انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنيت های جديد اجتماعی را حتماًّ باخود آوردنيست و اگر در قسمت حيات معنوی که به 

 خالی از اشکال نيست، توجه و سنجش عميق بعمل نمی آيد و به غرض عقيدۀ من فوق العاده مهم، ضروری و
عملی قتصادی، پالن تحول اجتماعی طرح ورهنمايی يک ملت به مقصد رسيدن به هدف مطلوب، موازی با پالن ا

گردد که ممکن است فعتًا اين مملکت به مشکالتی دچارنمی گردد، روزی خواهد رسيد که موازنه بکلی برهم خوَرد، د
در آن وقت حل آن آنقدر سهل و ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود، چه مردم، مخصوصًا طبقه منور، 
از نقطۀ نظر اجتماعی آرزو مند تحول بوده و به آن انتظار دارند و در خفا اقسام افکار و عقايد و ذهنيت ها مو جود 

ند، اين طرز حکومت برای مردم مخصوصًا طبقات منور اجانب برای مقاصد سياسی خود مشغول فعاليت ا. است
قابل تحمل است،  برای حضور اعليحضرت و بعضی ديگران، اگر اين طرز. چندان خوش آيند نيست و خسته شده اند

برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون عاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی سلطنت می بينم، براستی 
  .د ازين قابل دوام نيستعرض ميکنم که بع

  
کاردار و يا بيکار، خورد و به صورت مستقيم وغير مستقيم، منسوب به خاندان، شخصيت های  ،ز طرف ديگرا

نظر  نند، قوانين مملکت دردا  را حق مثبت و طبيعی خود میامتيازات خود قايل هستند و اين رایکالن، امتيازاتی ب
مطابق قانون و با همه   چه گونه می توانپس...  نيست د کلمۀ بی معنیبيش از چن ان ارزشی نداشته، چيزی آن

  مقررات رفتار کرد؟
 امتيازی موجود نباشد و اگر امتياز مو جود شد،  تفاوت وکه درآنباشد  ممکن  می تواندت وقتیخواسپرسش وباز

توليد عکس د نتيجۀ آن جز طرفه اجرا می شومفهوم حقيقی قانون و عدالت از بين رفته و اگر اين بازخواست يک 
  .العمل و بد بينی به مقابل حکومت و سلطنت چيزی ديگری نخواهد بود

  
  ! اعليحضرتا
آن عبرت گرفت، تاريخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را   توان ازگذشتۀ افغانستان بهترين درس است که می  تاريخصفحات

 جاه طلبی ها و رقابت ها و شخصيات و خود سری که خود در حيات ديديم و تجربه کرديم، به ما واضح ساخت که
بين طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی  های افراد چه در خاندان سلطنتی و يا در دستگاه حکومت و چه در
دورۀ  و اين عصر خدانکند که آن وقايع تلخ در .ردخود آنها، خسارۀ مالی و مصونيت مملکت نتيجۀ نداشت، و ندا

ها بحضورشما عرض نموده ام، ازصميم قلب يکبار ديگر من که بار. حضرت شما دوباره تکرار شودسلطنت اعلي
عرض ميکنم که اين طرز ادارۀ مملکت و اين فضای خاندانی با ذهنيتيکه آن ها تربيه شده اند، بعد ازين با هر 

ۀ شخصی برای من قابل تحمل نقطۀ نظر عقيد چه از ود، چه ازنگاه مسؤوليت و ظيفوی وتعبيريکه از آن کرده ش
  ».نيست

  
قت نشان هـ ش مکتوب مرحوم محمد داود را پاسخ دادند و اصوًال باوی مواف١٣۴١ سنبله ١٢اعليحضرت به تاريخ 

به وقت و زمان و  ولی عملی شدن آنرا. رخان خواندندهای پدرشان اعليحضرت محمد نادداده و آنرا يکی از آرزو
حمد داود در جواب با آنهم مرحوم م. کول نمودندعملی ساختن آنرا بدوش گيرند، مو افرادی که بتوانند مسؤوليت

 که ضمن آن چنين تذکر يک پيشنهاد به شاه تقديم نموددر خود را در تحول اجتماعی جامعۀ افغانی  اعليحضرت افکار
  .بعمل آمده بود
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جالی که فردا مسؤوليت عملی ساختن اينکه اعليحضرت در پاراگراف اخير خويش به وقت و زمان و اشخاص و ر«
اين آرزو را بدون ترديد بدوش گيرد اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهم، بلکه شرط اساسی تطبيق نمودن اين آرزوها 

در طی اين پيشنهاد به عرض ميرسد که وقت آن رسيده است و ما به اين عقيده . شناخته فرمايش اعليحضرت بجا است
و هم بوجود آمدن اشخاص و رجاليکه بايست ادارۀ مملکت را در آينده به آنها . هضتی آغاز گرددرسيده ايم که چنين ن

تقويض نمود، مربوط به اين است که چنين نهضتی مو جود باشد و چنين محيطی ايجاد گردد تا استعداد مردم موقع 
د اصًال نت ادارۀ آينده را به عهده بگيرمن معتقدم که اگر چنين حرکتی نباشد، رجاليکه مسؤولي. بروز و انکشاف بيابد

   ».وجود نخواهد آمده ب
  

مکن ايشان ميخواستند يک تحول م. جواب مکتوب اخير حاوی پيشنهادات، سکوت اختيار کردنده پاد شاه افغانستان ب
نشود  و شدداشته با در دست سردار محمد داود خان قراراجتماعی در جامعه بميان آيد ولی نمی خواستند ابتکار عمل 

که تحول اجتماعی هم مانند نهضت نسوان و پالن های انکشاف اقتصادی ولو که درعصر پادشاهی ايشان عملی و 
هـ ش ١٣۴١ سنبله١٢ چه ايشان درجوابيه .، به کريدت حکومت سردار محمد داود خان تمام گرددشودتطبيق 

مرحوم .  عملی نمايند، تذکراتی داشتندی راافراديکه يک تحول اجتماع و زمان مساعد اعليحضرت شان از وقت و
 فيصله درک و ازين لحاظ بسيار جدی بافهم عميق و مصمم بودند، مفهوم عدم جواب پاد شاه رامحمد داود انسان 

  .دندنمو هـ ش به پاد شاه تقديم ١٣۴١حوت ١١ و استعفای خود را به تاريخ تا از وظيفه صدارت کنار برودنددند رک
  ).م١٩۶٣ هـ ش مطابق به ١٣۴٢( مؤظف به تشکيل کابينۀ جديد گرديد محمد يوسف دکتور ،انتعفای ايشبا اس

  
***********  

  
 عنوانی حکومت جديد صادر و ههنوز چندی نگذشته بود که فرمان پادشا از وظيفۀ صدارتداود خان کنار رفتن  از

  .حکم می کرد که تجديد نظر در قانون اساسی روی دست گرفته شود
اصطالح ( "رفقای ضعيف النفس".  استهوی داد نشان دهندۀ آن بود که اتحاد در رهبری دولت متزلزل گرديداين ر

 از اين وضع دست بکار شدند تا ، که بدبين به سلطنت بودندقۀ فاميلی پاد شاهاز خارج حل )مندرج اعالميۀ جمهوريت
رعم شاه که در رقابت با سردار محمد داود برآمده از سوی ديگر سردار عبدالولی  داماد و پس. بهره برداری نمايند

 دستگاه تبليغاتی کشور به بد گوئی به .کردمی بود، هم به بهره برداری به نفع خود شروع به تخريب موقف داود خان 
  از طرفآمادۀ تصويب  ودر همين فضا و هوا مسودۀ قانون اساسی جديد تکميل. حکومت دورۀ داود خان می پرداخت

   . گرديدرگهلويه ج
 آن بود که ٢۴به ارمغان می آورد مادۀ نِ  برادر ابرای بدبينان سراردارمهمترين ثمری که اين قانون اساسی جديد 

 در اين مورد هيچ گونه منافع ملی و .حقوق مدنی شان محروم می کردز نعيم خان را اسردار داودخان و سردار
.  باشد، منظور ديگری را در بر نمی گرفت روی عقده استوار  بجز اينکهده نمی شد، بلکه اساس آنياجتماعی د

 ندمی توانست  وندمدنی محروم نمی شدحقوق داود خان به اساس قانون اساسی از فرضا ؟چنين نمی بود چه می شداگر
 و انش ميهن  که شخص پاک، صادق به مردم ويشانا. قصش چه می بودتحول اجتماعی افغانستان سهم بگيرند، ُندر
 ند يک حزب سياسی می توانست)بطور مثال( ِ طريق، اگر ازند امتحان خود را داده بودانهايش دوره های کاردر

   نمی بود؟مرض در آن م آيا منفعت ملی،دنبخدمت کشور بپرداز
 بود که از قد و اندام جامعۀ ما ه يی با تمام مزيتش در روی کاغذ، جام١٣۴٣مادر عمل ديديم که قانون اساسی سال 

مترقی اعليحضرت امان نيت انکشاف نيافتۀ محيط با افکارعدم همگامی فهم و دانش جامعه و ذه. سيار کالنی می کردب
ست که  اين ا دراصل دليل ؟ اهللا خان باعث سقوط سلطنت وی گرديد و ما از آن گذشتۀ تلخ خود هيچ نيا موختيم

 در قانو اساسی ٢۴به اين اساس با مادۀ . نددولت می ديدعدم هم آهنگی رهبری مغرضين، تضعيف سلطنت را در
  . داود خان و نعيم خان از حقوق مدنی شان محروم ساخته شدند  ، شـ  هـ١٣۴٣

  
عدم تطبيق : می گذشت برای افغانستان سرنوشت ساز بوددرظرف ده سال بعدازتصويب قانون اساسی آنچه درکشور

متوازن نبودند، سؤ استفاده  صالحيت ها و مسؤوليت ها ،رنظ قانون اساسی، گرچه در آن، چه درعمل و چه دردرست
خالهای قانونی، تعبيرهای غلط مواد قانون به نفع شخص و بازيهای سياسی، کشور و نظاِم آنرا هر روز بيشتر ها از

ان جويی بجان همديگر و هردو به جتند و می آمدند، مامور و وکيل درمنفعت رف حکومتها می. به بی ثباتی می کشانيد
 زندگی روزمره گرديده ءترورهای سياسی دست باال می گرفت و هرج و مرج ديگر جز. مردم بی چاره می افتيدند

ريد و رشوه و رشوه ستانی ديگر حد و حدودی را نمی شناخت، حتی سفر به حج که خانۀ خداست در معرض خ. بود
در نتيجه پالن های انکشافی به . می ساختر قاچاق بری عوايد دولت راقليل وقليلتقاچاق و. می گرفتفروش قرار

همۀ . سقوط مواجه گرديد، سطح بيکاری باالرفت، عوايد مردم تنزيل نمود و سطح زندگی از آن چه بود، پايانتر آمد
اين عوامل باعث گرديد تا دار و دستۀ خلق و پرچم از يک طرف و اخوانی ها از جانب ديگر از اين جريان هريک به 

 زمينه را برای گسترش آرزو و آمال شوم شان هرچه بيشتر ، استفاده نمودهوِء س نفع جيره دهندگان خودنفع خود و به
  .  احصائيه های ثبت شده شاهد است،برای گوشه های اقتصادی اين تذکرات. تيره و تيره تر سازند
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ی شدند سرتاسر کشور مسکو رهبری م يست ها در چوکات منظم حزبی که ازقانون احزاب مو جود نبود ولی کمون
مسکو تمويل می گرديد، از  و غيره  که انتخاب شان با پول گزاف از زهر فشانی می کردند و نعره های ببرک، اناهيتا

تاالر ولسی جرگه ساعت ها و روزها از طريق راديوی دولت به تمام کشور پخش می گرديد و عواقب آن يا درک 
  . ثباتی کشانيده می شد يا اينکه دولت قصدًآ به بی  نمی شد و

  
عوامل متذ کرۀ واقع  درمی دانند،  عامل بدبختی های امروز کشوررا   سرطان٢۶اعالم جمهوريت که  ِی قلم بدستان

کر می کنند با داشتن قوای  و ف؛ناديده می گيرند اينکه سردار داود خان خود محرک يک تحول اجتماعی بود، وباال را 
 که عنصر ه همه چيز سربراه است و جامع... و آزادی های بيان وقلم  پارلمان انتخابی انتخاب رئيس جمهور،ثالثه،

  . از نظر انداخته می شودهم تطبيق ديموکراسی است، بکلی م
رئيس جمهور و پارلمان انتخابی، قوای ثالثه، امروز چرا مردم بی چارۀ افغانستان تا گلو در بدبختی غرق است؟ 

اين همه مانع آن شده نمی توانند که سياف ها، فهيم ها، ربانی ها، دوستم ها و صدها .... آزادی های قلم و بيان و 
  . برند دست ب....ميهن فروشی، غصب ملکيت های عامه و انفرادی، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و به  هاامثال آن

. است تا ديموکراسی را درک کند نرسيده یپختگيآن  که جامعۀ ما به  اين: استفجايع روشناين موجوديِت دليل 
  فقط يک)چنين جوامعدر(بيماری اين  دفع برای.  می دانندانارشی ديموکراسی را ، مانند جامعۀ ما عقب افتاده جوامع
در اين ) نويسندۀ اين سطور( اگرمن … به منفعت مردم با نوک سرنيزه استو آن تطبيق قانونبه نظر می رسد  عالج

  ! نيز قبول دارمرم،  قرارگينظر طرف مالمت
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 و )شده بود جاديا دهۀ ديموکراسی با آمدن  زمينۀ آنکه  وبرهمیدرهم چنان از( را نجات کشورمرحوم داودخان راه 
 به .اعالم نمود )هـ ش ١٣۵٢سرطان ٢۶ ( را جمهوريت، نظامثور جلو گيری بعمل آيد ٧   روزعهم اينکه از وقو

 ، پاد شاه سابق جمهوريت از طرف کافۀ ملت به گرمی استقبال گرديد رژيمبهسلطنتی ر نظام  ديده شد که تغييوضاحت
 در قانون اساسی امروز کشور ، و چون خواستۀ مردم افغانستان بودند نيز آنرا پذيرفت فقيداعليحضرت محمدظاهرشاه

ولی استعمار سرخ و خاينين به سر بردند  مردم ما چهار صباحی در دورۀ جمهوريت به آرامی . گرديدنيز درج
دار ودستۀ خلق بدبختی های زمانِ  دورۀ پنجسالۀ جمهوريت را با . آن نگذاشتند اين آرامی دوام دار باشدۀگماشته شد

 در يک قطار قرار دادن، ظلم است در حق تاريخ کشور ما که قلم به ،اط تنظيم های قدرت طلبو پرچم و دورۀ انحط
  . رتکب می گردندرا م آن،  کوته نگر دستان

  
آنرا توانست و صرف  کند ثور جلوگيری ٧ روز منحوس وقوع   ازتوانستن متأ سفانه  سرطان٢۶اعالم جمهوريت 

 و  ديمو کراسیبه اصطالح زد، چه بد بختی های آنروز و عواقبش که اسباب آن در دورۀ ده سالۀادينبه تعويق ب
  . صورت آمدنی بودهای جامعۀ افغانی  قابل سراغ است، بهرنارسايی 

  
  پايان
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