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 ۲1/۰۵/۲۰۲۰           منصور فیشر محمد

 

 "1۳۵۲سرطان سال  ۲۶مکثی بر مقاله "عواقب کودتای 
 احمد خالدی داکتر نور

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 :جناب داکتر خالدی مقاله ای نوشتند تحت عنوان ۲۰1۸در سال 

د محمد داود خان سعی کردند تا مسئولیت و مانند تعدادی از مخالفان شهی" 1۳۵۲سرطان سال  ۲۶"عواقب کودتای 
تمام حوادث المناک چهل سال گذشته را به گردن شهید محمد داود بیندازند، به نظر ایشان شهید محمد داود خان مسئول 

 است . ثور تاکنون در کشور به وقوع پیوسته 7تمام اتفاقات ناگواری هستند که از 
پیوست و نظام سلطنتی سقوط نمیکرد  و یا انقالب سفید به وقوع نمیسرطان  ۲۶به نظر جناب خالدی اگر کودتای 

 کمونیست ها هیچگاه کودتا نمیکردند و اعضای نهضت اسالمی هم به دولت پاکستان نمی پیوستند .
سرطان ندارند و اگر بر این اساس  ۲۶های ثور به هیچ عنوان ربطی به  ۸و  7برخالف نظر ایشان باید بگویم که 

م باید اعلیحضرت امان هللا خان را مسئول سقوط دولت امانی و حوادث ناگوار بعد آن بدانیم زیرا اگر قضاوت کنی
 ً دولت امانی هم  مرحوم امان هللا خان با سردار نصرهللا خان بیعت میکرد و او را از سلطنت برکنار نمیکرد طبعا

 آن را فراهم کنند .تشکیل نمیشد که انگلیسی ها برعلیه آن توطئه کنند و اسباب سقوط 
 تند هواداران شهید محمد داود خان مواجه شد . عکس العمل این مقاله در همان زمان با

 1۴بند است که دو بند آن اشتباها با عدد  17جناب خالدی که در پورتال افغان جرمن منتشر شده است دارای  مقالهٔ 
د و همیشه پیش می آیند{ من با کمال امانت داری ابتدا شماره گذاری شده اند }البته این اشتباهات غیرمعمول نیستن

 بندهای مقاله جناب خالدی و به دنبال آن نظر خودم را نوشته ام .
موضوع مهم دیگر آنکه داکتر خالدی از دولت جمهوری افغانستان به عنوان رژیم کودتا و یا دولت کودتا یاد کرده 

 تاسف برانگیز است . اند که واقعاً 
 

تیجه این کودتا نظام شاهی بزور تفنگ توسط افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق و هواخواهان آنها در ن - 1
به همکاری افراد بسیار نزدیک به داوود خان با پالن گذاری و قومانده شخص داوود خان ساقط شد و بدینصورت 

 عمل ناپسند کودتای نظامی در کشور رواج یافت؛
 

 :من جواب
 سلطنتی توسط قوا ساقط شده اند و میشوند . اکثر نظام های

 های ضد سلطنتی دارد تلفات انگشت شمار آن است . مزیتی که انقالب سفید بر دیگر کودتا
نفر  1۴۰۰۰روسیه حدود  1۹۰۵برای سقوط سلسله رومانف روسیه دوبار انقالب شد و فقط در انقالب و پسا انقالب 

 هزار نفر زندانی شدند . 7۰کشته و 
 هزار نفر نوشته اند . 17۰ته شدگان انقالب لیبی بر علیه معمر قذافی رهبر انقالب و دیکتاتور آن کشور را تا کش

  همراه بود سقوط سلطنت محمد رضا شاه دومین و آخرین شاه سلسله پهلوی با صدها الی هزاران نفر کشته و زخمی
 

گر بی نظیر نباشد کم نظیر است ، این نکته را هم باید انقالب سفید محمد داود خان تلفات انگشت شماری داشت که ا
 در نظر بگیریم که چهار تن از کودتاچیان در یک حادثه جان شان را از دست دادند .

، تنفر نظامیان از نظام سلطنتی و پوسیدگی مسلح افغانستان محبوبیت شهید محمد داود خان در میان نیروهای قوای
 ی سریع انقالب سفید و عدم مقاومت نظامیان سلطنت در برابر کودتا بود .این نظام از دالیل مهم پیروز

 

نظام شاهی مشروطهٔ پارلمانی متکی به قانون اساسی و دموکراسی ساقط شد و بجای آن یک رژیم دیکتاتوری  - ۲
 دولت کودتا در کشور حاکم شد و نام آنرا جمهوری گذاشتند؛  رئیسیکنفره متکی بر فرمان 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansour_sh_maksi_bar_maqalai_khalidy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansour_sh_maksi_bar_maqalai_khalidy.pdf


  

 

 7تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : ادونهی

 

که به دموکراسی سلطنتی بپردازیم به تجربه نهضت زنان نگاهی میکنیم که شاید در ابتدا به نظر برسد که قبل از آن
 ربطی به این موضوع ندارد اما چندان بی ربط هم نیست . 

مرحوم شاه امان هللا ده ها سال قبل از شهید محمد داود خان میخواست تا حقوق انسانی و اسالمی زنان افغانستان را 
شدید مردم روبرو شد و در نتیجه شکست  عکس العمل آنها برگرداند و حجاب را اختیاری کند ولی نتوانست و بابه 

 خورد .
 ی انجام شد .عکس العمل نهضت زنان در دوران صدارت محمد داود خان با موفقیت کامل و بدون هیچگونه

واستند و یک هدف را دنبال میکردند ، چرا مرحوم امان هللا خان و شهید محمد داود خان هر دو یک چیز را میخ
 مردم بر علیه یک نفر شوریدند و در برابر یکی دیگر هیچ کاری نکردند؟

، برای پیاده کردن دموکراسی ام آن نهضت از قبل آماده شده بودچون در دوران صدارت محمد داود خان زمینه انج
 نشد . هم باید پیشاپیش زمینه آن مهیا میشد ولی متاسفانه چنان

ن درصد مردم در آ ۸۵الی  ۸۰قبل از همه چیز باید سواد در جامعه گسترش میافت و بیسوادی محو میشد، حدود 
، بخش کثیری از مردم زیر خط فقر به سر میبردند بنابرین پادشاه باید ابتدا برای زمان از نعمت سواد محروم بودند

 وکراسی .محو جهالت و بیسوادی و فقر گام برمیداشت و بعد دم
ید با هم تحلیل وزارت خارجه ایاالت متحده در مورد دموکراسی سلطنتی را با هم بخوانیم که جناب احمد فواد ئبیا

 ارسال زحمت ترجمه آن را کشیده اند :
 

 تحلیل وزارت خارجه امریکا:
ا به پادشاه تفویض ، که قدرت عظیمی رفرق دارد با تمام قانون اساسی های دنیا در این 1۹64قانون اساسی سال 

منحیث ممثل حاکمیت ملی و  1۹64کرده است و برخالف تمام قانون های اساسی دنیا بر اساس قانون اساسی سال 
رئیس دولت پادشاه افغانستان مکلف ساخته نشده است که با مشوره صدراعظم خود عمل نماید. از طرف دیگر نه 

انتخاب شدن منحیث اعضای ولسی جرگه را ندارند که این در  صدراعظم و نه معاونین صدراعظم حق کاندید شدن و
حقیقت به این معنی است که صدراعظم و معاونین آن هیچ نوع مشروعیت و قدرت سیاسی بجز از اتکا بر حمایت 

 [1پادشاه را ندارند.]
 

 انی: و حاال نگاهی میندازیم به نظر مورخ و پژوهشگر بزرگ افغانستان جناب استاد محمد اعظم سیست
کودتای ثور حاصل دههٔ دموکراسی تاجدار بود، فهمیدنش خیلی ساده است، به این معنا که تمام سیاست مداران و 

ما مسلط شدند و برای کسب  قرن بیستم برمقدرات کشور ۹۰تا اخیر دههٔ  7۰لیدران سیاسی افغانستان که از اخیر دهه 
تاجدار سر برآوردند، رشد  مگی درهمان دههٔ دموکراسیقدرت، وطن را بخاک وخون نشاندند، ه قدرت یا حفط 

 [۲، شهرت یافتند وصاحب قوت وطرفدارانی شدند . ]کردند
مردم بجای دموکراسی وشعارهای تند و تلخ و بی محتوای مظاهره چیان، از حکومت وشاه نان میخواستند تا شکم 

 [۳یخواستند تا کودکان شان سواد بیاموزند .]خود و بچه های خود را را سیرنمایند. مردم مکتب وکتاب ومعلم م
 

 :آگاهان نظر دیگر
 محترم داکتر روستار ترکی )استاد سابق پوهنتون کابل( :

در افغانستان آنچه بنام تجربهٔ دیموکراسی یاد کردیم ، بجز از اعطای زرق و برق دیموکراتیک به موسسات عامه 
 [4دارای هسته استبدادی نبود. ]

 

  واصفی )نماینده پارلمان در دوران سلطنتی( :محترم عزیزهللا
 در بین ملت و در بین پارلمان و حکومت همکاری وجود نداشت ، یک نوع اشتراک فکری وجود نداشت . . .

ملت به کلی آمادگی پذیرش همین شیوه های دموکراتیک را نداشت و بدبختانه حکومت هم چندان حاضر نبود و میل 
 [5تیک مردم تن بدهد . ]نداشت به اصول دموکرا

 

 و اما دیکتاتوری: 
 جناب داکتر عبدهللا کاظم تعریف جالبی دارد از دیکتاتوری :

                                                           
 . نیبخش چهارم ، محترم احمدفواد ارسال ، افغان جرمن آنال کا،یسند وزارت خارجه امر کی لیتحل 1

 1۴۹ص  یستانیمحترم استاد محمد اعظم س سنیاکادم یدایافغانستان ، کاند نینو خیداود خان در تار گاهیجا ۲

 1۵۲همان منبع ، ص  ۳

 1۵۶همان منبع ، ص  4

 1۶۲، ص  نیطن، محترم ظاهر  ستمیافغانستان در قرن ب5
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وقتی که از دیکتاتوری صحبت میشود، مقصد آن نیست که شمشیر در دست و هرجا سری بینی، آنرا گردن زنی، 
در  قانون به نفع مصلحت. آزادی را نیز باید پا ساختن بلکه دیکتاتوری به مفهوم جدیت در تطبیق قانون نه آنکه زیر

محدوده قانون سراغ کرد، در غیر آن آزادی مفهوم اصلی خود را از دست داده و جایش را به بی بند وباری یا 
"انارشی" می دهد. ما در مدت ده سال "دموکراسی" در کشور دیدیم که بدون زمینه های الزامی آن چگونه ماهیت 

 [6آن دوره از دست داد و در اخیر به شکل "مس" درآمد .] "طالئی" خود را در
بوجود نه آورد بلکه برعکس مردم  نه تنها هیچ تحول مثبت در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور - ۳

 های سالها مبارزات اجتماعی و سیاسی محروم ساخت . افغانستان را از تمام دست آورد
 

 ً ه دوران ریاست جمهوری شهید محمد داود خان کم لطفی میکنند و گرنه طی این مدت جناب خالدی نسبت ب واقعا
، پروژه بس های برقی به اتمام رسید و مورد افغانستان در کابل گذاشته شد کوتاه سنگ تهداب دستگاه تلویزیون

تن از نظامیان فداکار بستر افتتاح شد و از آن زمان تاکنون هزاران  ۴۰۰استفاده مردم قرار گرفت شفاخانه نظامی 
 .باال رفتن ارزش پول ما بود قوای مسلح در این شفاخانه درمان شده اند .نکته مهم دیگر

 

 محترم نجیب داوری:
یک دالر مساوی بود با  1۳۵۶افغانی بود و در زمستان سال  ۶۰در آخرین روزهای دوران سلطنت یک دالر معادل 

 افغانی و شصت پول . ۳۳
گسترده کود کیمیاوی و تخم  دولت جمهوری در امر رشد زراعت، اصالح سیستم آبیاری و توزیع با نظرداشت توجه

اصالح شده به دهقانان؛ تولید گندم به سرعت در داخل کشور باال رفته و بنا به ارقامی که حال از آنوقت در دست 
کاهش، و نرخ یک قرص  1۳۵۶فقط به ده هزار تن درسال  1۳۵۲است واردات گندم از یکصد هزار تن درسال 

 [7تنزل کرد. ] نان در بازار کابل از سه افغانی به دو افغانی
 

 : )وزیر سابق پالن افغانستان(جناب فروغ و به روایت
میلیون دالر باال رفت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، در  ۳1۵ذخایر اسعاری به  1۹7۶در پایان 

افغانی  ۸۰ل، سمنت و سایر مواد افزایش قابل مالحظه روی داد نرخ تبادله اسعاری از تولید برق، شکر، نساجی، زغا
در  میلیارد افغانی ۴.۹دالر ترقی کرد. مصارف انکشافی از  1افغانی در برابر  ۵۰دالر به کمتر از  1در برابر 

 داده شد. کار بعضی از  زیاد شد. در تطبیق پروژه ها سرعت به خرج 1۹7۶-77میلیارد افغانی در  ۸.۴به  1۳۵1
 گردیز تکمیل شد، تلویزیون موفقانه تاسیس شد، بس های برقی که  -پروژه های مهم از قبیل برق کجکی، شهراه کابل

وضع را برای طرح  77و  1۹7۶تا  1۹7۳یک پدیده نو بود که تطبیق شد. بهبود شرایط اقتصادی در دوره انتقال 
 پالن های هفتم بسیار مساعد ساخت.

 

پالن هفت ساله میتوانست بزرگترین دستاورد جمهوری شهید محمد داود خان باشد ولی متاسفانه که به سرانجام نرسید 
و خوشبختانه که بخشی از آن پالن طی دوره اول ریاست جمهوری جاللتماب محمد اشرف غنی به اتمام رسید }در 

اول ریاست جمهوری محمد اشرف غنی ، به قلم محمد صورت تمایل رجوع کنید به مقاله های " افغانستان در دوره 
 شریف منصور{

 

  :فروغ و در اینجا اشاره میکنم به بخشی از اهداف پالن هفت به روایت محترم عزیز
 میلیارد دالر بود که به مقایسه هر چهار پالنی که در افغانستان تطبیق شده بود،  17۴ساله 7حجم سرمایه گذاری پالن

 باالتر از طرز یادتر بود. و در این پالن یک پروژه خط آهن که اهمیت ستراتیژیک داشت، و اینبرابر یا ز ۳با 
 میلیارد افغانی پیش بینی شده بود،  ۴۰میلیارد افغانی یعنی در حجم پالن بود، و خط آهن  17۴تفکر پالن گذارها بود، 

 ه اگر پالن تطبیق میشد، رشد اقتصادی در پالن ب با تطبیق این پالن تحول اساسی در زنده گی ایجاد میگردید و البته
 ۳.۲بوده باشد، و رشد نفوس هم % ۵۰۰۰تخمین شده بود، اگر عاید فی نفر در شروع پالن  ۳.6صورت اوسط %

 سال از دو برابر زیادتر شود. و بر این ترتیب امکان  1۹سال تا  1۸ذکر شود، عاید فی نفر میتوانست در طول مدت 
 قر تا یک حدی کاسته شود .داشت که از ف

و زیادتر از  6دیگر به این ترتیب آدم فکر میکند که در پالن هفت ساله که ترکیبات بسیار درست بود، و رشد %
 ۳۴1برق از  ظرفیت یک معنی بسیار اساسی از نظر اقتصادی دارد. ظرفیت های کالن هم ایجاد شد، مثالً  %6

 1،7۲۶،۰۰۰،۰۰۰میلیون کیلو وات ساعت به  71۶فت، و تولید برق از میگاوات باید بلند میر 77۶میگاوات به 

                                                           
 ۸۳، ص  یستانیافغانستان ، جناب استاد س نینو خیرداود خان در تا گاهیجا 6

 نی، پورتال افغان جرمن آنال یداور بیداود خان ، قبل و بعد آن ، به قلم محترم نج دیشه یدر عصر جمهور یقدرت پول افغان7
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 7تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : ادونهی

 

پروژه  الً بدهم، مثمن تذکر  ستیاست که حاجت ن ینیمع یالبته تابع پروژه ها نهایو ا شد،یم ادیز دیوات ساعت با لویک
کیلو متر تمامش  1۰1۸ برق حرارتی مزار و کابل، استفاده از بند کجکی و کجکی کالن ، ساختمان ریل وی به اندازه

کیلومتر در پالن بود و مصرف او هم بسیار گزاف بود، سرک حلقوی  1۲۰۰پیش بینی شده بود که از آن جمله 
تکمیل میشد و راه بدخشان باز میشد. در ساحه آبیاری هم پیش بینی های بزرگی صورت گرفته بود. ساحه سطح 

 زیاد میشد. هکتار ۳۹7،۰۰۰به  ۹۰،۰۰۰آبیاری پروژه های دولتی از 
هزار نفر به  7۸۰در ساحه معارف و دیگر جاها هم پیشرفت های در نظر بود، تعداد شاگردان معارف از 

نفر میرسید. در تعلیمات عالی  ۴۰،۰۰۰نفر به  ۴۰۰۰باید میرسید، تعداد شاملین مکاتب مسلکی از  1،۲۸۰،۰۰۰
قط دو چیز مهم است بگوئیم که تعداد داکترها محصل میرسید، در ساحهٔ طب البته ف 11،۳۰۰محصل به  ۸۲۰۰از 

ن هفت ساله بود. تعداد مد، تا همان وقتیکه پالآاز روزیکه که فاکولته طب در وقت اعلیحضرت نادرشاه به وجود 
 1۳۰۰نفر بود، که اگر یک کمی ضایعات را در نظر بگیریم، یعنی ممکن است در حدود  1۰۵۰داکتران در حدود 

 [۸نفر تقریباً بعد از اینزیاد میشد .] 1۰۰۰ن هفت ساله نبوده باشد در افغانستان. اما اینها در پال زیاد داکتر 1۴۰۰و 
 

 مقام صدراعظم که در برابر پارلمان مسول بود لغو شد؛ - ۴
 پارلمان لغو شد؛ـ  ۵
 

ری ات خود تاثیمتعجبم که چرا جناب خالدی اینقدر سنگ پست صدرات عظمی را به سینه میزنند، مقام صدارت به ذ
، الیق و انسان وطنپرست بر زندگی مردم یک کشور نمیگذارد، مگر این که شخصی که متصدی آن میشود یک

 های بیشماری کاردان باشد ، بهترین مثال این موضوع شهید محمد داود خان است که دوران صدارت ایشان دستاورد
حامد کرزی به این پست گماشته میشد آیا راه محمد داود  ، اما اگر به جای ایشان یکی از اعضای کابینه جنابداشت

 خان را پیش میگرفت ؟ به احتمال قریب به یقین نخیر .
 

 : ظاهرشاه به گفته اعلیحضرت
آدم را در مقابل عمل انجام شده قرار میداد ، یا کسانی بودند بعد از او که هیچ نمی آمدند  سردار محمد داود خان اکثراً 

 [۹نداشتند ، باید به آنها گفته میشد که برو این کار را بکن یا آن کار را بکن . ] و هیچ پیشنهادی
 ً  اهل دیدید که به استثنای محمد داود خان و مرحوم شفیق بقیه صدراعظم ها مطیع فرمان پادشاه بوده اند و شخصا

 برنامه ریزی نبوده اند .
یکی از روزنامه نگاران آن زمان را در مورد پارلمان آن ید نظرات یکی از وکالی پارلمان و ئ، بیااما پارلمان و

 دوره و وکالی آن با هم بخوانیم : 
 

 محمد ظاهر یونسی: 
متاسفانه بخش اعظم وکال که از محالت و اطراف افغانستان بودند اینها در یک تاریکی بودند و نمیفهمیدند که ما چه 

یم و دولت چه میخواهد ، به جز یک دو سه روشنفکری که به باید بکنیم ، چطور از صالحیت های خود استفاده کن
 [1۰صورت نمایشی از طرف دربار برای آرایش دموکراسی آمده بودند ]

 

 محمد قبول )یکی از روزنامه نگاران دوران سلطنت( :
 [11بود.] محلی تا جایی که من به خاطر دارم انتخابات پارلمانی در آن محلی که ما زندگی میکردیم رقابت بین متنفذین

 

 و از لغو شدن آن گله مند هستند،خواننده گرامی، این بود آن پارلمانی که جناب خالدی سنگ آن را به سینه میزنند 
 ید که نظر محترم داکتر روستار ترکی را بخوانیم . ئدر پایان این بند بیا

 

 داکتر روستار ترکی:
ا و دهه قانون اساسی) ترکیب پارلمان ها معروض به اعمال شور ۸و 7در کشور حتی در مساعد ترین اوضاع (دوره 

حاکمه بوده و شورا ها هیچ وقت مجال تمثیل تمام عیار اراده عامه را نداشته اند. از زمان کسب استقالل  نفوذ هیأت
م اکه برای تزئین نظ سال کشور همیشه دارای یک پارلمان تشریفاتی بوده است 6۰تا استقرار نظام کمونیست، طی 

                                                           
،  یدریح اکرم بهیسابق پالن افغانستان ، به قلم بانو نص ریوز زفروغ،یعز تیبه روا داودخان دیشه ۀافغانستان در دور یانکشاف اقتصاد ۸

 افغان جرمن نیپورتال وز

 1۶۴، ص  نی، ظاهرطن ستمیافغانستان در قرن ب۹

 1۴۹همان منبع ،  1۰

 1۴7همان منبع ،  11
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 7تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : ادونهی

 

های بر سر اقتدار بکار گرفته میشد تا تمثیل اراده مردم. در طول این مدت ده بار انتخابات پارلمانی "اعالم" شده 
است. اما مردم در معیار بسیار کمی از حق رای خود استفاده نمودند. زنان به مثابه نیمه جامعه با آنکه پس از نیمه 

 [1۲1۲استفاده از حق رأی توسط آنها در حد تیوری باقی ماند.]م در عرصه سیاست قدم گذاشتند ، اما  6۰دهه
 

 آتحادیهٔ استادان لغو شد، اتحادیهٔ محصالن لغو شد، حق و آزادی بیان لغو شد، آزادی اجتماعات لغو شد. - 1۰
ها و نسل آینده  ، مکاتب و در مجموع مراکز و موسسات تحصیلی برای گسترش دانش و تربیت کادرها پوهنتون

های دیگر در زمان ظاهرشاه موسسات تحصیلی به مراکز عضو گیری احزاب سیاسی  هستند ، برخالف کشور کشور
، به همین خاطر محصالن پوهنتون ها به جای فراگیری دانش به روی مبدل شده بودند و میدان مبارزه های سیاسی

 .هم کارد و چاقو میکشیدند
 

 :گفته جناب حسن شرق به
در دههٔ دموکراسی شاهانه پوهنتون کابل تقریبا نیمی از عمرش را یا بسته بود یا غیر فعال.در می شود ادعا کرد که 

  و این میان با کمال تأسف صف بندی نسل جوان یعنی چشم و چراغ مملکت به نام کفر و مسلمان روز به روز بیشتر
ی دیگری را تکفیر می کردند. حتی عمیق تر می شد، و کار به جایی کشید که در مهد علم و دانش وطن جوانان یک

 [1۳جان هم حمله ور می شوند، یکی را می کشند و ده ها تن دیگر را زخمی می کنند. ] با کارد و چاقو به
 

 : محصلینیکی از فعاالن مبارزات  نجم الدین کاویانی،
تشکیالتی خود را در همه احزاب و گروه های سیاسی در نیمه دوم دهه شصت میالدی بیشتر فعالیت های سیاسی و 

 موسسات تحصیالت عالی و لیسه های کشور متمرکز ساختند .
 کابل ایجاد گردید .پوهنتون در نتیجه فعالیت های همین گروه ها و احزاب سیاسی اتحادیه های محصالن و استادان 

گروه ها و احزاب تا جایی که من به خاطر دارم در شورای مرکزی اتحادیه محصالن اکثریت قاطع را نمایندگان 
 سیاسی تشکیل می داد .

فته باشند ، راه یانداشتند ، پنج نفر نمایندگان محصالن که وابستگی سیاسی با سازمان های سیاسیدر حدود چهار شاید
[14] 
 

 یدولت مردان جمهور گریمحمد داود خان و د یفوق الذکر لغو شدند چون برخالف مقامات سلطنت یها هیاتحاد
 . کردندیها را درک م یباز هیحادات نیعواقب ا

 

نظام  نیو به تمام عناصر مخالف ا ختینظام دولت افغانستان را برهم ر یخیتار رازهیسرطان ش ۲۶ یکودتا ـ 11
را فراهم  یروزیپ دیام و یروزیپ یها راه گریساخت و از جانب د سریآنرا م یطرف فرصت سرنگون کیاز 

 . ساخت
 

با آن همه عظمت سقوط کرد ، سلسله رومانف که سه قرن  ی، سلسله دراندارد یوالظهور و ز ینظام و سلسله ا هر
هم بعد از قرن ها حکم  یو بعد خالفت عثمان انی، عباسانیامو ی، خالفت هاکرد سقوط کرد یئحکم فرما هیبر روس

  . نبود یمستثن رظاهرشاه هم از ام ی، نظام سلطنت وستندیپ خیبه تار ییفرما
 

 : دیگویجواهر لعل نهرو م که همانطور
 . ودشیو منقرض م رودیم انیاز م یو عمرش به سر آمد به آسان دیرس انیکه دورانش به پا یوقت میو رژ ستمیس هر
 ، چه به دست محمد داودکردیسقوط م دیبا ریبود و ناگز دهیعمر خود رس یانیظاهر شاه هم به مرحله پا یسلطنت میرژ

 . اه ستی، چه به دست کمونخان
 

 وب شدندسرک نیا یافراد قربان ادیبالقوه و بالفعل دست زد که تعداد ز نیمخالف نیکودتا به سرکوب خون میرژ ـ 1۲
 

ن دولت افغانستا یآنها برانداز ی، هدف اصل شدندیم لیتمو هیهمسا یکشورها یاز سو یمورد نظر جناب خالد مخالفان
، ردندبار کودتا ک نیپالن کشور را به شهادت رساندند ، چند ریکردند ، وز افغانستان را ترور اتباع، ده ها تن از بود

ه توقع داشتند ک یجناب خالد کنمی، فکر ماست کردهیگله دارند که چرا دولت آنها را سرکوب م یآن وقت جناب خالد
 !!ندازدیشان گل ب یبدهد و به گردن ها رنامهیدولت افغانستان به آنها تقد

                                                           
 1۵۶، ص  یستانیافغانستان ، جناب استاد س نینو خیداود خان در تار گاهیجا 1۲

 ۸1همان منبع ، ص  1۳

 1۵۸، ص  نی، ظاهر طن ستمیافغانستان در قرن ب 14
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 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : ادونهی

 

ً  انی، کودتاچ کندیم یالفان مسلح برخورد قانونبا مخ یدولت هر ناب چرا ج دانمی، نمشوندیبه شدت مجازات م هم عموما
 . مخالف موضوع هستند یخالد

 

رو هدف قرار گرفتند. از جمله  انهیو روشنفکران دموکرات م یمذهب یراستگرا یها سرکوب گروه نیدر ا ـ 1۳
اعدام  یگریجان داد و تعداد د میشکنجه جالدان رژ ریات در زصدراعظم روشنفکر و دموکر وندوالیمحمد هاشم م

 . شدند
 

 !یخالد جناب
نافرجام جنرال  ی، کودتا۵۳سال  ی، کودتاکردند یها کودتا راه انداز مورد نظر شما بار یراستگرا یها گروه

شد و به گفته  یدولتضد  یهم متهم به مشارکت در کودتا وندوالیم ، دولت هم 1۳۵۴سال  ی، کودتاخان راحمدیم
 [15]. شده بود دایبر مشارکت او در کودتا پ یهم مبن یمحمد حسن شرق اسناد و شواهد

 

و مسعود از کشور فرار نموده  نیگلبد ،یمانند ربان یراست مذهب یافراط یکودتا رهبران گروهها نیا جهیدر نت ـ 1۴
 .فاجعه بار آن تا امروز ادامه دارد جیاپاکستان پناه بردند که نت یبه آغوش سازمان استخبارات نظام

 

شروع کردند به  نیاخوان المسلم یاعضا یالدیم 1۹۶۰در اواخر سال  یعنی، دیسال قبل از انقالب سف 1۳ حدود
 یها شهیکتاب ها به همراه اند نی، او پشتو یدر یبه زبان ها نیاخوان المسلم ینهضت اسالم یترجمه کتاب ها

 [16] . نستان شدوارد افغا یگر یاخوان
در  شهیاند نیبودند که در رشد ا یهم از جمله کسان یربان نیو برهان الد یازی، غالم محمد نافیمثل س یاستادان البته

نهضت  یتوسط آنان به وجود آمد ، اعضا ینهضت اسالم 1۹۶۵سال  در داشتند یافغانستان نقش قابل مالحظه ا
تا اسالم را دوباره در  خواستندیو م رودیم ینید یالحاد و ب یکه به سو دانستندیم یافغانستان را کشور یاسالم

 [17]. افغانستان متولد کنند

 :نظر آنها به
،  یاست و رفع حجاب زنان ، کار کردن آنها در ادارات دولت دهیچیسرپ یاسالم یو اساسات مذهب عتیاز شر دولت

هرچه زودتر جلو آن را  ستیبایبدعت بود و دولت ممشترک . . .  یدرس خواندن دخترها و پسرها در صنف ها
 [1۸] . ردیبگ
  : کردندینداشتند و به روش خودشان با آن مبارزه م یسلطنت مینسبت به رژ یخاطر آنها نظر مساعد نیهم به
را  افغانستان میو رژ زدندیدست به مبارزه م یسلطنت میرژ هیکم بود در آن وقت هم عل یاسیچون تجربه س نهایا و
 [1۹] دانستندیها م ستیکمون یحام میرژ کی

 . کردیالوسع با آنها برخورد م یهم حت یسلطنت میرژ
احثه از مب یو محصالن چپ ی، به مرور زمان کار نهضت اسالممیبا چپ گراها بود تا رژ شتریمبارزه نهضت ب البته

، کردندیبا آنها از سالح سرد استفاده ممبارزه  یهم برا ینهضت اسالم ی، اعضا دیانجام یکیزیگذشت و به برخورد ف
 نهضت یاز اعضا یرا کشتند و بخاطر آن تعداد دالیبه نام س ینهضت محصل یها اعضا زد و خورد نیاز ا یکیدر 

 . دختران هم از همان جا شروع شد یبه رو یپاش زابیت. به زندان افتادند
 

ددا کودتا دانسته مج میرژ یمنطق نیرا جانش خلق خودپرچم و  یستیکمون یها با استفاده از فرصت گروه ـ {1۵} 1۴
 . را ساقط کردند میفرصت رژ نیبا اول جهیگرفتند و در نت یبدست گرفتن قدرت آمادگ یمتحد شدند و برا

 

 نظر ریدر کابل ز 1۹۶۴مسلح در سال  یقوا یمحمد داود خان سازمان انقالب دیسف یسال قبل از کودتا ۹ حدود
G.R.U [۲۰] . شد لی{ در کابل تشکیشورو ینظام یبارات}سازمان استخ 

دفاع از سلطنت؟  یبرا ؟بدهد لیتشک ینظام یسازمان مخف دیدر کابل با یکه چرا اتحاد شورو دیآ یم شیسوال پ حاال
و سقوط سلطنت داشتند ، سازمان  دیدر انقالب سف یها نقش مهم ستیکه کمون دانندیم همه، سقوط آن ی، برارینخ

مد اگر مح دیکنیسرطان انجام بدهد ، فکر م یمحوله اش را در کودتا فیتوانست وظا یمسلح به خوب یقوا یبانقال
  ؟ کردندیکار را نم نیها ا ستیکمون کردیرا ساقط نم یداود خان نظام سلطنت
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : ادونهی

 

 

بعد  یوکراسپنجساله اول و دوم بود در دوره دم یپالن ها قیاگر تمام دستآورد دوران صدارت داوود خان تطب ـ 1۵
 .شدند قیپنجساله سوم و چهارم طرح و تطب یپالن ها زیاز او ن

 

مقاله  نیمطالب را در ا نیچرا ا یجناب خالد نکهیسرطان ندارد و ا ۲۶ یبه عواقب کودتا یربط چیبند ه نیا مطالب
 .آورده اند

  : صدارت محمد داود خان دوران

  : یروا محقق و افغانستان شناس فرانسو وایاول
افغانستان را  یمدرن را به وجود آورد . . .داود موفق شد نقشه کنترل ادار یحکومت مل کیتالش کرد که  داود

 کیدولت وجود نداشته باشد ، او موفق شد  ندهینبود که در آن نما یتیتحقق بخشد ، در آخر دوره صدارت داود وال
 ظهور یرا برا نهیکند که زم جادیرا ا یآموزش ستمیس کیتوانست  نی، او همچن اوردیبه وجود ب یمل نینو یاردو

 [۲1] . مساعد نمود دیروشنفکران جد
 

 :حسن شرق محترم
 یاپوهنتون که دار کیسرک آسفالت شده!  لومتریک ازدهیکه محمد داود به صدارت منصوب شد در افغانستان  یزمان

ه فاکولت گریفاکولته طب ، د یو به استثنا شدیم دهینفر بود د ۴۰۰از  شتریب یآن کم نیچهار فاکولته و تعداد محصل
 صدارت انینداشت ، اما در پا یو نرخ اسعار استقرار کامل اماننابس یوضع اقتصاد ...نداشتند هیلیو ل سیها محل تدر

 . سفالت بوداسرک آماده  لومتریسرک آسفالت شده و هزار ک لومتریدو هزار ک یشان افغانستان دارا
، کردندیم لیمکمل آن تحص هیلیو اعمار شده بود با ل سیتاس دایکه جد یرهزار محصل در ده فاکولته اپوهنتون چها در

 [۲۲] .شد ادهیدر افغانستان پ رفتیبه شمار م نشیرید یاز آرزوها یکیدر زمان صدارت او نهضت نسوان که 
 

 : سابق پالن افغانستان( ریداکتر فروغ )وز محترم
اعمار  تیو کانکر ریق لومترسرکیک 1۸۸۶ د،یرس ۴۵،۰۰۰به  ۵۰۰۰سال از  1۰ نیهم عراده جات در طول تعداد

تن  177،۰۰۰پالن دوم به  ریسمنت در سال اخ دیشد و تول لیتکم یشد، دستگاه سمنت جبل السراج و غور
 لوواتیک ونیلیم ۳۶برق از  دیلو تو افتیتوسعه  نهایا یو غور پریبرق با احداث نغلو و ماه یها تی.ظرفدیرس

هزار تن  ۲۹زغال سنگ از  دی. تولدیپالن دوم رس ریوات ساعت در اخ لویک ونیلیم ۳۰۲به  1۳۳۵ساعت در سال 
محمد داود خان بدون  بیترت نی. به اافتی شیهزار تن افزا 1۶۲پالن دوم به  ریکردم در سال اخ شترعرضیکه پ

غانستان اف یاقتصاد خیوب توانست نقش خود را در تارخ اریبس تیریو با مد هاپالن ها با طرح پالن  قیشک با تطب
 [۲۳]بگذارد

 

و  یمیداستان قد ابدیشما کاهش ب یاز خسته گ یآنکه اندک ی، برا یاز خواننده گرام یضمن سپاس گذار انیپا در
  : که به موضوع ما هم مربوط است کنمینقل م تانیرا برا یجالب
 دنیهم به سرعت دور او جمع شدند و بعد از شن هیکرد و همسا ادیفر داد و چارهی، مرد برا دزد زد یشخص خانه

 یگریاست ، د کرده خانه تان را کوتاه واریبنا است که د ریگفت تقص یکیماجرا ، هر کدام به اظهار نظر پرداختند ، 
اال  میمقصرهمه ما  دیگوئیکه شما م نطوری: اگفت چارهیخانه ب صاحب یخود توست که مواظب نبود ریگفت تقص

 !! دزد
 

  منصور فیشر محمد
 1۳۹۹ثور  ۲۹

 

                                                           
 11۴_11۳همان منبع ،ص  ۲1

 ۹۸همان منبع ، ص  ۲۲
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