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 ستیانکار ن قابل ناتمام دأوود خان یها فصل
 دوم قسمت

 

 یزیر با تالشها و عرق یالدیپنجاه م در دههٔ  داوود خانشهید  بدانند که دیمعاصر افغانستان با خیکنندگان تار فیتحر
افغانستان را سرو سامان داده جامعه و ملت افغانستان  یواجتماع ینابسامان اقتصاد تیوضع وقفه توانست یب یها

د داوو تیو کفا ییوسعادت رهنمون شود. اما با کمال تأسف که ظاهر شاه نتوانست از توانا یشاهراه ترق ریدر مس
دراعظم ص –در نتیجه شاه  .دیوهمه جانبه نما شتریمتمدن و خودکفا استفاده ب شرفته،یخان در راه ساخت افغانستان پ

 یرا برا دانیم یراند و خود تحت نام دموکراس هیبه حاش 196۳عوامل گوناگون در سال  یرو راو کارکن اش  فعال
  .ساخت یفرصت طلبان شغال رهیو غ یچپ و راست افراط یگروه ها

 نیاز هم .ردیبگ شتریدر اعمار کشور سهم ب افته،ی لیعالقمند بود تا نسل جوان وتحص داً یهم داوود خان شد یجانب از
حاضر،  یدرس یحقوق پوهنتون کابل در صنف ها ځیدر پوهن یگاه صدارت تصدی انیسبب موصوف در جر

 دهید ینه در وجود صدراعظمان قبل کهیزیچ ،شدیبعضاً به لکچر پرداخته و داخل مباحثات با محصالن و استادان م
 نهادشیآنرا داشتند. پ یو اجرا بیجرئت تعق قیشف یمحمد موس دیبشمول شه یبعد یشده بود و نه هم صدراعظم ها

 یقرار گرفته ودولت را رهبر گرایحزب مل کیقانون در رأس  مطابق به - یقانون اساس نیداوود خان، که بعد از تدو
 یوتعال یجوانان وطنپرست که تشنه ترق، اکثریت حزب کی نیچن تیدر موجود رایبود، ز نهعاقال اریبس شنهادیکند، پ

گو که به ناحق طبل  اوهیو  یتا به احزاب چپ و راست افراط - آوردندیبودند به حزب مذکور رو م زیکشور عز
وم ظاهر عقل مرح دبختانهشد که متأسفانه، شوربختانه و ب دهیاما د را به صدا در آورده بودند. شرفتیو پ یوطنپرست

 یکه داوود خان را رو دیرا شن یکسان یکه موصوف حرفهاقد نداد، بل یاتیوح یدیامر مهم، کل نیشاه نه تنها به ا
حزب  سیو تاس وندوالیمحمد هاشم م قی"هر چند ظاهر شاه بعد ها در تشو .کردندیم سبوتاژ یشخص یعقده ها

 یانهایو حزب مذکور تحت فشار جربود  رید یلیبرآمد، اما متأسفانه که خ بودکم نیرفع ا یدر تالش برا یمساوات مل
دربار، داوود  ونیسران و حوار یها یسبوتاژ ها وسست عنصر نیهم جهیدر نت .دیاز هم پاش یبزود یو راست یچپ

 یو کودتا توطئه کیدر  یخاندان شاه تیشخص نیتر یو مل نیتر تیباکفا ن،یپرکار تر ن،یاز صادق تر یکی ایخان 
شد، در  کشیده هیحاشبه  شیهم یو خدمت بمردم برا یاسیاز صحنه س یقانون اساس 2۴معلوم الحال به اساس ماده 

وماندانی قول اردوی ق یست رسمپ   یو مغرور شاه تا سقوط سلطنت دارا تیکفا یخالف ماده مذکور داماد ب کهیحال
  فرمان میراند.چپ و راست  – پنهان آشکار و حد ومرز در ّدم ودستگاه دولت یب تیقدرت وصالح مرکز و با
ر امر د یمحسوس شرفتیپ چیبه اصطالح تاجدار ه یکه در ده سال دموکراس اعتراف کرد دیبا صادقانهو  سوگمندانه

تاجدار اشک  یها بخاطر سقوط دموکراس یمردم افغانستان صورت نگرفت. هر چند بعض یبهبود وضع زنده گ
 ریجامعه فق کیبخصوص در  یخاک هٔ کر نیکه درهر نقطه ا میاصل مهم بپرداز کیبه  دیآیاما ب ؛زندیریتمساح م

که در گرماگرم  دیآورئیب ادیب ؛یدموکراس ای خواهندیمردم و اطفال شان اول نان م بمانند افغانستان وعقب مانده
اواخر دهه چهل  یها یخشکسال انیو شمال کشور درجر یاز هموطنان ما درنقاط مرکز یتاجدار تعداد یدموکراس

عد از ب اما. دندیرسانیغله به فروش م ریدو س ای کیدر مقابل  شانراطفال دلبند ا یدیخورش یپنجاه هجر و اوائل دههٔ 
با قحطی و گرسنگی در سراسر بخاطر مبارزه  یدر اثر پشت کار و توجه دولت جمهور 1۳۵2سرطان  2۶تحول 
 میدر زمان رژ یافغان 65آرد از  ایگندم  ریس کی متیق دامات جدی وعملی رویدست گرفته شد، طوریکهاق، کشور
بزرگ از  یهرهاقرص نان در ش کی متیق نکهیسقوط نمود به اضافه ا تیدر دوران جمهور یافغان 4۰به  یشاه

 نزول کرد. یبه دو افغان یسه افغان
ً یثان  میتصم 1946در سال  سیانگل کهیهنگام داشتیشجاعت و شهامت م ت،یهللا محمد ظاهرشاه درا یاگرالمتوکل عل ا

واشغالی  از دست رفته یجداً درخواست خاک هادولت برحال افغانستان  دیبه ترک شبه قاره هند گرفته بود، با
 نجا هاآ بدون فوت وقت بههای مذکور  نیسرزماسترداد  یبرا سینموده و بعد از ترک انگل سیرا از انگلافغانستان 
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درگرما گرم  رای. زمیداشتیبنام پشتونستان با پاکستان نم یی و معضله ورندیبنام خط د یتا امروز مشکل فرستاد؛یقوا م
ها  یبا هند ریسرگرم کش وگ کهیدر حال اننوظهور پاکست دویار آن از هند، دولتمردان و ییپاکستان وجدا سیتاس

دو جنگ  انیردر ج یبعد یشدن شانس ها دیبلوچستان نبودند. البته که پدو تسلط بر پشتونستان  الیبودند؛ اصالً درخ
 ریمسئله اخدو به ارتباط  زیداوود خان ن دیکه شه شیباشد در جا 1972و  1965 یسالهاجریان هندو پاکستان در 
ً یمستق 1۳۵2سرطان  2۶ بعد از تحول یوخارج یبا ژورنالستان داخل اشمصاحبه  نیالذکر ضمن نخست  یاشارات ما

  .داشت
افغانستان را دچار عقبگرد  یاسیس یتوسعه یعیطب ریداوودخان مس ی" کودتا که گویا ،اند شانی کردهنفردوس  جناب
  " کرد

توسعه  یعیطب ریدر سراسر کشور مس تینظم، قانون و امن میو با تحک1۳۵2سرطان 2۶ که با تحول شودیعرض م
 نیکشور ا یتیامن و یاقتصاد ،یتیترب ،یمیتعل تیتنها دچار عقبگرد نشد، بلکه با بهتر شدن وضعه افغانستان ن یاسیس
جوانان در راه روشنگری و تحقق  تیرشد وفعال یبرا نهیزم و تقرار گرف یجاده هموار تر ایدر شاهراه  سریم

 ید سربه خو تیاعتراف کرد که با اعالن جمهور دیبا زیچ کیبه  نیبا وجود ا ؛قوام گرفت شیاز ب شتریب مدرنیته
و پاره کردن  در پارک زرنگار کابل سگها سر   نده، تراشیدنها، تظاهرات مزمن بی مفهوم و خسته کن یانارش، ها

 یچار سکتگاوالد کشور را د یتیوترب ییتعلم یعیو رشد طب دهیچانیکشور را در هم پ وتربیتی ییکه نظام تعلم گلو ها
 ما درا ،ودی نبتو اپورتونست های چپی وراس هر چند این امر بسود فرصت طلبانداده شد.  انیبود، پا هنمودجدی 
الن درسی مکاتب و تطبیق مکمل پدر ه آن ، که مزایای عمدکشور بود ندهیوصالح مردم و نسل آ ریبه خاصل 

هنگام دموکراسی طالیی از اثر نبود بخوبی نمایان شد؛ امری که در  بعدها پوهنتونها و ارتقای دانش اوالد وطن
 شد.یصد هم تطبیق نمن های درسی حتی تا سی الی چهل فیاکثراً پال و شدهوش نوسانات دستخشاگردان در صنف 

 2۰۰۰تاجدار بمدت  یدرزمان دموکراس" ه استدر کتاب خاطرات اش نوشت(  خ ا ح د ) یاز کته ها یکیطور مثال 
 تیوال شهر کابل و یافغانستان به جاده ها دهیرنجد یساعت متعلمان ومحصالن را بخاطر خواست حقوق حقه خلق ها

اوالد که  دقیقه یی، چند ساعت، هفته، ماه وسال درسی خواهد شد 6۰ ساعت 2۰۰۰ شودمحاسبه حاال  ".اند دهیکش
 کرده اند.  عیضا وبیجا هدر  وقت شانرا گانهیدر اصل در خدمت ب مگر یدموکراس یلوا نام و ریز وطن
کرد.  هیبتش ییسرا حهیبه مد دیافغانستان را نبا خیاز راد مردان تاربود -ادیو  خیتار قیاعتراف به حقا گرید یسو از
 زیعز هنیم یوترق شرفتیپ یکه مجر یرهبر ایداوود خان نه، بلکه هر هموطن  -من وهر افغان وطنپرست  یبرا

 2۶ به تحول 1۳۵7ثور  7اما ربط دادن تراژدی های بعد از کودتای خونین  .ستیباشد؛ سخت قابل احترام و گرام
 7عامل عمده واساسی تراژدی افغانستان از  غیر علمی و غیر منطقی است. زیرا نادرست کامالً  کار 1۳۵2سرطان 

تای راه اندازی کود مداخله خائینانه ارباب کریملین در امور داخلی افغانستان، توطئه و تا حاال فقط وفقط 1۳۵7ثور 
  شرم آور ثور است وبس.

  :زبان دری شیخ مصلح الدین سعدی مشهور معروف شاعر شعر
 

 «به شوشتر زدند گردن مسگری  گنه کرد در بلخ آهنگری»
 

ری شوشت است که سعدی، در مثال آهنگر بلخی و مسگریا قاصی های  درست بمانند همان قضاوت غیر عادالنه قاضی
به  افغانستان راچهل سال اخیر راژدی آگاهانه یا ناآگاهانه ت قاضی ها و قاضی نماها امروز کشیده وا به شعر آنر

خواهان ثور  کودتا گران وهوا خواهان زنده کودتای خونین همان چیزی کهسرطان ربط میدهند؛ یعنی  26کودتای 
چنانچه عبد الوکیل  دهند.را از خجالت و محکومیت تاریخ برائت خود  تا ،دعام ساختن انشدیداً در تالش و آن بوده

بر « از پادشاهی مطلقه تا جمهوری دموکراتیک» در کتاب اش (  خ ا ح د )خارجه حکومت آخرین وزیر امور 
، سقوط ثورکودتای  به آنعالوه تحریف حقایق در مورد دست آورد های نظام جمهوریت و ربط دادن غیر منطقی 

 گردنبه  ن لم یکنبلکه ک   ،(خ ا ح د ) سراننه به اختالفات درونی  دولت وحکومت نجیب را به صورت خنده آور
ا آینده رهای شاید ذهن نسل  اینگونه تعبیر ها و نوشته هاله کرده است. ملل متحد و نماینده اش بینن سیوان احوا
ان می اختالفات درونیرا بخاطردارند، شاهد بودند که  پنج دهه اخیر کشورمغشوش سازد، ولی نسل زنده که وقایع 

به سقوط  دولت نجیب را ،(خ ا ح د )عدی در داخل های بکودتای شنهواز تنی و توطئه  از جمله( خ ا ح د)اعضای
بینن سیوان. هر چند از موضوع دور میشویم  -پا درمیانی نماینده اش  نه طرح ملل متحد و - ساخت مرگبار مواجه

را در (  خ ا دح  )با قبول طرح ملل متحد خواست که توطئه کننده گان مجبوراً ولی مؤجز عرض میشود که نجیب 
 !ه قرار دهد، که نتوانست؛ این بحث جداگانه استانجام شد مقابل عمل

 
 ادامه دارد
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