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  هـ ش١٣٨٧سرطان ٢٦                   حفيظ اهللا خالد
  
 

   خانداوديادی ازمرحوم 
  )بمناسبت سی وپنجمين سالروز تاسيس نظام جمهوری در کشور( 

  
 

عوض  ب هجری شمسی  راديو افغانستان برخالف معمول ١٣۵٢ سرطان سال ٢۶  سه شنبهبروز
دوام گرديد،  آغاز هنگهای ميهنی وآ با موسيقی اتن ملی و کورنی ژوند اخبار، پروگرام صبحگانه 
 راديو افغانستان که در آن وقت يگانه منبع اخبار در سطح  اکثر شنوندگان تعجباين حالت باعث

  کودتا، حات تا آنوقت عده کمی از مردم عادی کشور به اصطال،گرديدکشور بحساب ميرفت 
گرديد آشنا بودند، از آخرين پاچا سالهای بعدی مطبوعات کشور ازآن پر  تحول و غيره که در،انقالب
  مردم نيز قريب چهل سال ميگذشت که خاطره آن کمتر در اذهان عامه)عوامبه اصطالح  ( گردشی

   . بجا مانده بود
 

بهرحال انتظار شنوندگان راديو افغانستان  زياد دوام نکرد حوالی ساعت هشت صبح بود که موسيقی 
طاق آنوقت راديو با صدای لرزان عقب ميکروفون راديو  دفعتا قطع و دوکتور شيرزی ن ملیاتن

  :قرار گرفته و بزبان پشتو چنين اعالم نمود
ار کی يو چی راشی او خپله وينا واوروی  انتظ په  محمد داودر گرانو اوريدونکو موږ اوس د سردا 

 ايراد شانراانيه شنوندگان عزيز ما اکنون  در انتظار سردار محمد داود هستيم تا آمده و بي:  ترجمه 
  .نمايند

 کنترول  بعد از چند لحظه  داود خان عقب ميکروفون راديو قرار گرفته با آرامش کامل که نشاندهنده
 که باعث ی راعوامل بيانيه خويش  درداود خان: بود بيانيه خويشرا ايراد نمودوی بر اوضاع کشور 

 ازبين رفتن نظام د برشمرده خاتمه بدهنستانسلطنتی در افغا  به رژيم  دست به چنين اقدام زدهشد وی
  : بمردم تبريک گفت با اين جمالتشاهی را 

  

ديگر اين نظام از بين رفت و نظام جديدی که عبارت  بايد به اطالع شما برسانم که: هموطنان عزيز"
يم  من و رفقا هموافق است جاگزين آن گرديد نيز از نظام جمهوريت است و با روحيه حقيقی اسالم 

اولين جمهوريت افغانستان عزيز را از صميم قلب بشما تبريک ميگويم و انرابرای سعادت و 
 ."سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و ميمون ميخواهيم

 

بدينوسيله  در تاريخ کشور ما برای اولين بار نظام شاهی توسط کودتائی سفيد و بيدون خونريزی که 
ی  خانواده سلطنتی قرار داشت سرنگون و بعوض آن نظام جمهوری  در در رأس آن  يکی از اعضا

کشور مستقر گرديد، اين تحول و تغير رژيم  در کشور در غياب شاه صورت گرفت يک هفته قبل 
  .به ايتاليا خبر داده بود) جهت تداوی چشم مبارک شان( راديو افغانستان از مسافرت اعليحضرت 

  

  :جريان کودتا  
  

 سرطان با قومانده  محمد داود از طريق مخابره به افسران کودتاچی ٢٦عت يک و نيم شب کودتا  سا
از منزل وی که بحيث مرکز قومانده تعين گرديده بود ابالغ و هنوز ساعتی از آغاز قومانده  سپری 
نشده بود که غرش و صدای  تانکها ، ماشين های محاربوی و وسايط نقليه نفربری نظامی که از 
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امت قوای  چهار در شرق،  باالحصار در جنوب، و قطعه انظباط درنزديک شيرپور بطرف استق
مرکز شهردرحرکت افتاده بودند درشهر بلند شده سکوت شهرکابل را درآن نيمه شب درهم کوبيد 
کودتاچی ها الی ساعت هشت صبح که داود خان موفقيت آنرا ازطريق راديو بمردم اعالم نمود تمام 

ی و مناطق سوق الجيشی  شهر بشمول ارگ شاهی ، وزارت دفاع، راديو افغانستان و قطعات مرکز
مرکز مخابره را يکی بعد ديگر بيدون هيچگونه مقاومت جدی در تصرف خويش درآوردند ، گوئی 
در آنشب بخت تنها با کودتاچی ها بود حتی گارد سلطنتی نيز هيچگونه مقاومتی که نشاندهنده 

 باشد از خود نشان نداده بيدون حتی يک شليک تسليم افسران کودتا چی گرديد  وفاداری آن به شاه
تنها مقاومتيکه در جريان کودتا صورت گرفت از طرف دو تن از نزديکان شاه سردار عبدالولی 

  .داماد و شهزاده احمد شاه پسر و وليعهد  کشور بود که آن دو نيز  بزودی تسليم  شدند
  

 محمد داود در جريان کودتا در آن  بود که با وصف استفاده وسيع از نيرو  و  يکی از موفقيتهای مهم
وسايط نظامی کودتا بيدون هيچگونه خونريزی به پيروزی رسيد يگانه قربانی  کودتا حبيب اهللا خان 
زرمتی بود که  ماشين محاربوی وی در نزديک پل هارتل هنگام مواجه شدن با يک موتر شخصی  

 بدريای کابل سقوط نموده، حبيب اهللا خان زرمتی که از جمله افسران کودتاچی از سرک منحرف و
  .بشمار ميرفت جان خويشرا درآن حادثه از دست داد

  

در جريان کودتا از تعرض به بيت المال و خزانه دولت نيز جلوگيری گرديد تمام بانکها ، تاسيسات 
صی مانند مغازه ها دکاکين وغيره نيز از  وسايط نقليه دولتی همچنان مال و دارائی های شخعامه

چور وچپاول مصئون باقی ماند، به اهميت اين موضوع وقتی ميتوان بيشتر پی برد که  کودتای 
 ثور و جنگهای قدرت دهه نود  تنظيم های مجاهدين را که در جريان آن حتی سرويسهای ٧خونين 

  .ملی بس نيزبغارت رفت را بياد آورد
  

خبر  صدای داود خان و استقبال گرم مردم مواجه شد  شهريان کابل با شنيدناعالم جمهوريت با
   در کشور به جاده ها ريخته  تانکها و افسرانی را که در کودتا اشتراک نموده جمهوریاستقرار رژيم 

بودند گلباران می نمودند، اين اولين باری بود در تاريخ کشورکه هموطنان ما تانکها و زره پوشهای 
    را که تا آن زمان صرف در رژه  و رسم وگذشت های نظامی در روز جشن استقالل کشورنظامی
 ، بزودی دها  آهنگ و پارچه های شعردر توصيف از  مشاهده می نمودند در جاده های شهرميديدند

تاسيس نظام  جمهوری در کشور ساخته واز طريق راديو پخش گرديد در ماه های بعدی شعار 
تغير  و " تل دی وی استقالل او جمهوريت" در باالی تپه مرنجان به " ستقاللتل دی ا"  بزرگ

تصميم شرط اول " بخشهای از بيانيه خطاب بمردم پرزيدنت محمد داود بخصوص گفته معروف وی
  .در هرگوشه و کنار جاده های شهر ديده می شد" موفقيت است 

  

دن القاب خانواده سلطنتی  تخلص های اصالحات اراضی ، تطبيق ماليه مترقی زمين ، ازبين بر
قومی و منطقوی مانند تره کی ، پنجشيری، احمد زی وغيره از جمله  اقدامات اوليه دولت جمهوری  

  .بود
 نخستين سالهای جمهوری داود خان عمدتا در مخالفت ها ی درونی، کشف  کودتا ها و تغيرات  در 

 با طرز تفکر و انديشه های مختلف شرکت نموده دستگای دولتی  سپری گرديد چون در کودتا افراد
بود  بزودی اين اختالفات  تشديد و به مانع عمده در راه تطبيق پالنها و پروگرامهای پرزيدنت محمد 
داود برای پيشرفت کشورو انجام امور يوميه حکومت مبدل گرديد، بادر نظر داشت اين اختالفات 

ابينه و دستگاه دولت آغاز و در نتيجه آن دها تن از پرزدنت  داود بزودی به  تصفيه های درک
  . اعضای جناح پرچم  حزب دموکراتيک که درکودتا با وی اشتراک داشت از قدرت کنار زده شد 
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بعد از ترميم کابينه و تصفيه ارگانهای دولتی پرزدنت محمد داود با دست باز به تطبيق پروگرامهای 
  اولين  پالن هفت ساله انکشاف اقتصادی کشور ١٣٥٥ال انکشاف اقتصادی در کشورآغازو در س

عملی گرديد اين پالن هفت ساله انکشاف اقتصادی  شامل دها پروژه  زير بنائی از استخراج معدن 
مس عينک و آهن حاجی گک گرفته تا  احداث تصفيه خانه مواد نفتی ، احداث ميدان هوائی بين 

احداث راه آهن، سرک حلقوی و قيريزی هزاران کيلو مترسرک المللی لوگر، پروژه تلويزيون ملی، 
  .  در نقاط مختلف کشور بود

  

پرزيدنت محمد داود برای تمويل اين همه  پروژه ها به بيليونها دالرکمک مالی ضرورت داشت که 
بايد از منابع  و کشور های مختلف بدست می آمد ، وی برای دريافت کمک ها ی اقتصادی 

 به  ايران و کشور های ثروتمند عربی مانند کويت عربستان سعودی ليبيا  انجام داده مسافرتهای را
همچنان در تالش جلب کمک های اقتصادی از چاپان فرانسه و يک عده کشور های غربی افتاد وی 

  .از  مسافرتهای خويش با دست پر و وعده مليونها دالر کمک اقتصادی به کشور بازگشت
   

 ١٣٥٥مهم اقتصادی در کشورکه در چوکات اولين پالن هفت ساله  در سال هنوز دها پروژه  
کارتطبيق آن آغاز گرديده بود  در مراحل اوليه عملی شدن قرار داشت  بعضی ازين پروژه ها مانند 
پروژه تلويزيون ملی و  بس های برقی  به بهربرداری امتحانی آغاز و از احداث  جاده زيبای  کارته 

  ته سنگی در ناحيه غربی شهر کابل فقط چند هفته سپری شده بود که پريزديدت محمد  کو–مامورين 
  .داود با  اعضای خانواده اش در يک کودتای خونين بقتل رسيد

  

  :در باره داود خان 
  

 در مورد شخصيت و انديشه های مرحوم داود خان نظريات مختلف و بعضا متضادی وجود دارد 
آن چشم پوشيد عشق و عالقه زايد الوصف و شديد وی به پيشرفت و ولی آنچه که نمی توان از 

عمران کشور بوده ، در حقيقت پروژه های عمده اقتصادی که طی پنجاه سال اخيردر کشوراعمار به 
بهره برداری سپرده شده است تقريباء همه آن محصول دوره صدارت ويا رياست جمهوری داود خان 

 .بشمار می رود
داود خان در طول حيات خويش در پست های مهم دولتی خدمت نموده وی زندگی    با وصف آنکه 

ساده و بيدون تجمل داشت، داود خان حتی بعد از گرفتن قدرت  نيز در همان خانه شخصی خودش 
بسر برده ازارگ رياست جمهوری صرف بحيث دفترکاراستفاده بعمل می آورد، وی در زمانيکه 

مربود بخشی از جايداد شخصی خويشرا درشهرنو کابل به سره رئيس سره مياشت يا صليب اح
  .مياشت وقف نمود

 

از خصوصيات بارز ديگر پريزيدنت محمد داود تطبيق قانون باالی خود و همه اعضای خانواده شان 
مانند هر تبعه ديگر کشور بود  بطور مثال در زمان رياست جمهوری وی جهت صرفه جوئی در 

وگيری از نابودی نسل حيوانات فيصله بعمل آمد تا در ادارات دولتی صرف مصارف دولتی و نيز جل
چند روز محدود در هفته گوشت مصرف گردد، وی  تطبيق اين فيصله  را از دفتررياست جمهوری 
  آغاز نمود، وی به سرفه جويی در پول و مال بيت المال اهميت زيادی قايل بود مسافرتهای داود خان

اری و رسمی بوده  و برای جلوگيری از مصارف اضافی اعضای هيات وی بخارج همه سفرهای ک
  .از چند نفر محدود تجاوز نمی کرد
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  اعضای خانواده پرزديدنت محمد داود مانند ساير اتباع  کشورتابع قانون بوده  هرگز خود را مافوق 
ده خاطره يی دارد که  قانون نمی دانستند، در مورد پيروی اعضای خانواده داود خان از قانون نگارن

 .شايد يادآوری آن در اينجا خالی از دلچسپی نخواهد بود
در اواسط دهه هفتاد عيسوی که نگارنده محصل پوهنتون کابل بوده در آن زمان  دختر پريزد يدنت 

ی هنرمحمد داود بنام شينکی نيز مصروف تحصيل در های زيبا ی پوهنتون کابل بود،  از  پوهن
حصلين نهاری درآنوقت  انتظار طوالنی در صف  طويل برای اخذ طعام چاشت بود مشکالت عمده م

که بعضا بيشتر از يک ساعت طول می کشيد اين امر باعث گرديده بود تا محصلين که وضع  
اقتصادی بهتر داشته و يا امکانات رفتن بخانه برای شان ميسر بود از طعام کفتريای پوهنتون صرف 

طعام بخانه رفته و يا از رستورانت های صحن پوهنتون که برای محصلين نظرنموده  جهت صرف 
تا اندازئی غير اقتصادی بود استفاده نمايد ولی دختررئيس جمهوروقت در حاليکه هردو امکان برای 
وی ميسر بوده  همه روزه بيدون آنکه از ديگران خود را برتر بداند مدتها در صف طوالنی کفتريا 

 .انتظار می کشيد 
پريزدنت محمد داود بحيث يک افسربا دسپلين خود را نيز پابند نظم و مقررات در زندگی شخصی 
وروزمره  دانسته از هر گونه تن پروری و استعمال مشروبات الکولی دوری  جسته افواهات  تن 
 پروری و عياشی که  درمورد تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی در آنوقت سر زبانها بود در مورد

  .داود خان هرگز وجود نداشته است
ولی  داود خان نيزمانند بقيه شخصيت های ملی کشور ما از برچسپ زدنها  و اتهامات رنگارنگ 
دوستان و دشمنان خويش بدور نمانده است، اعضای خانواده سلطنتی وی را بخيانت به  مقام سلطنت 

کی بعد از تاسيس نظام جمهوری طی و نظام سلطنتی متهم می نمود، هر چند ظاهر شاه ظاهرا اند
نامه از آن استقبال ولی در حقيقت تا اخير عمر پادشاه و داماد وی سردارعبدالولی که اخيرا وفات 

  . سرطان نبخشيد٢٦نمود و با داود خان کينه سابقه داشت داود خان را بخاطر انجام کودتای 
 خان را که وی برای جلب کمکهای گروه های چپ گرايش داود خان بطرف غرب و مسافرتهای داود

اقتصادی و تمويل پروژه های اولين پالن هفت ساله انکشاف اقتصادی کشور به ممالک ثروتمند 
  .عربی انجام داده چرخش بطرف ارتجاع و امپرياليزم خوانده عليه وی صف ارائی نموده بودند

اتيک و باز نمودن راه  کودتا  حلقه های اسالمی کشور داودخان را به ايتالف با اعضای حزب موکر
برای غصب قدرت دولتی در سالهای بعدی متهم نموده ، داشتن افکار و انديشه  ضد اسالمی از جمله 
ديگر اتهاماتی بود که  بر پريزدنت داود خان وارد ميگرديد ، اين نوع اتهامات بوسيله شبکه 

  .استخباراتی پاکستان آی اس آی  روز بروز دامن زده ميشد
 در حاليکه  اعضای حزب دموکراتيک از پوست های دولتی  بکلی کنار زده شده ١٣٥٦ی سال  ط

بود ولی با آنهم گروه های اسالمی حمالتی وسيع مسلحانه را در کابل، پنجشير، لغمان و ساير نقاط 
کشور عليه جمهوری داود خان که وی را اکنون به داشتن انديشه های کمونيستی و وابستگی 

  .متهم مينمود وارد نمودبشوروی 
  ثور بوقوع ٧ در شرايطی که داود خان به داشتن افکار ضد اسالمی متهم ميگرديد کودتای خونين 

پيوست و  داود خان بعد از يکشب مقاومت دليرانه در پاسخ به افسر کودتاچی که بطور پيهم  از وی 
ديگری تسليم نخواهد شد درساعات ميخواست تا تسليم شود پاسخ ميداد که وی بجز بخداوند به کسی 

 نفراز خانواده وی هدف رگبار مسلسل ١٨ بود که داود خان و١٣٥٧ ثور سال ٧اوليه روز 
کودتاچيان قرار گرفته و داود خان همانطوری که وعده نموده بود جان بحق تسليم نمود ، روح داود 

  وسالم. خان و همه شهيدان وطن شاد باد
 
 


