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  ٢٧/٧/٢٠٠۶نگارگر                                                                                        برمنگهم، .ا.م: نوشتۀ 
 

 آيا داودخان به راستی توانسته بود که راِه خويشتن را 
 ازذهنيت استبداديی خانوادۀ سلطنتی جدا کند؟

 من دراين مورد شک دارم
 

  بشکست شادی ُکن ولیگرطلسم سلطنت
 برحذرباش ازطلسِم دشمنــــــــاِن ديوسار

    
آيا سياست ايديولوژيِک اتحاِد شوروی آن روزگار مقتضيی يک کودتای نظامی برضِد دستگاِه ازهم پاشيدۀ سلطنت  

 نبود؟ 
برای  دخان را  داو  جناِب انجنيرصاحب عطايی کاری بسيارنيک کرده اند که متِن پيشنهاد واستعفانامۀ سردارمحمد    

تا آنجا که نگارنده ميداند جناِب داکترمحمدحسن شرق نيزکتابی زيِر عنواِن تأسيس       و   جرمن فرستاده اند -سايِت افغان
اين پيشنهاد واستعفاء ياد کرده و چنين وانموده اند که گويا جناِب       از وتخريب اولين جمهوری افغانستان نوشته و  

 .برای منافِع سلطنت درحلقۀ طرفداراِن داودخان کارميکرده اند   ريت وانجينرعطايی به قصِد تخريِب جمهو
احترامی که من برای عطايی صاحب دارم کم نمی  اين مسأله َجَوی هم از  و سقم موضوع کاری ندارم من با صحت و

اسات يک حقيقت نميتوانم بگـذرم که تاريخ بيست و پنج ساِل اخيِر کشورما چنان دستخوش احس    اما، از و کند
يک . وعواطِف تاريخ نگاران گرديده است که ديگر به مشکل ميتوان دانۀ حقيقت را از کاه تهمت و افتراء جدا کرد          

بدبختی اينست که تاريخ اين سالها را مؤرخان حرفوی در پرتو اسناد و احصائيه ها ننوشته اند بلکه کسانی نوشته اند          
ريک مرحلۀ حساس يعنی هنگاِم اشغاِل کشوربه وسيلۀ نيروهای بيگانه د» شرق«و يا جناِب » کشتمند«که همانند آقای 

) بديها(خود درمقاِم قدرت قرارداشته اند و تاريخ نگاری را وقِف بزرگ گردانيدِن ُمحاسن وکوچک گردانيدِن ُمساوی  
همديگر را با شاخی های خودها کـــــرده اند و يا متعصباِن وابسته به اين يا آن ايديولوژيی سياسی بوده اند که خرمِن          

اگرما امروز رويدادهای ديروز و پريروز رابررسی ميکنيم مقصوِد اين بررسی تنها دو چيز       .  کين ونفرت بادکرده اند 
يکی عبرت ازگذشته ها و ُد ديگرتوشه ونوعی درونمايۀ فکری برای آينده ها تا مار مــــرارتها برای باِر       : بايد باشد

اگرما مدعی استيم که تاريخ علم است برعلميِت تاريخ بايد   .  را ازهمان يک سوراخ نگزد دوم وسوم وحتی چهارم ما  
 .نوعی عينيت حکومت نمايد و بدبختانه حب و بغض همين عينيِت تاريخی رابه تاراج ميبرد

 
رای برای اينکه بحِث خودرا تا حدی مشخص ترومفهوم تربسازم ُنُخست چند سؤاِل اساسی مطرح ميکنم و ميکوشم ب 

 :آن سؤالها پاُسخ های خود را عرضه و ازآن نتيجه گيری نمايم واين است آن سؤال ها     
ُکدام عوامل سردارشاه محمودخان را واداشت که سنِت ديرينۀ استبداد را کنار بگذارد و دست به ابتکاِر       )١

کومت را به پذيرش  ديموکراسی بزند؟ عامِل داخلی يعنی تقاضای مردم برای ديموکراسی آن قدر قوی نبود که ح   
اين تقاضا درحلقۀ چند روشنفکِر برازنده محدود بود وحتی عامۀ قشِر روشنفکرهم ازآن آگاهی   . ديمـــوکراسی وا دارد  

نداشت واستبداد هرگز برنيروی بالقوۀ مردم حساب نميکند و تا هنگاميکه تقاضا برای ديموکراسی يک تقاضای بالفعل   
رزۀ ديموکراتيک نباشند، استبداد از مواضع استبداديی خود حتی يک گام هم عقب    نباشد و مردم عمّال درگيِر مبا

نميرود و ميدانيم که شاه و بنی اعمامش درحاليکه گناه نارسيدگی وعقب مانيی فکری مردم نيز درآخرين تحليل  
ند و حال آن که ِاعماِل استبداد      گريبان آنان را ميگرفت هميشه نادانی و بيسواديی مردم را دليِل ادامۀ استبداد جلوه داده ا      

ازجانِب مستبد خود عملی غيراخالقی است و مستبد خويشتن راهرگز بدين بهانه نميتواند برائت دهد که چون شخص    
 .طرف ظلم و استبداِد من ماهيت عمِل مرا نميداند بدين دليل من درِاعماِل استبداد مسؤوليتی ندارم       

                                                                                                              
داود خان برای احراِز کرسيی صدارت برگزيدۀ شخِص شاه بود ياعاملی ديگرنيز بر اين انتخاب اثرگذاشته   )٢

يه بود به چه دليل   بود؟ داودخان که درصدارِت عِم خود شاه محمودخان وزيِردفاع يا به اصطالِح آن روز وزيِرحرب       
ّ ازوزارِت داخله کنارنهاده ُشد و جای خودرادروزارِت حربيه به جنرال محمد عارف    نخست ازوزارت حربيه وبعدا
داد و خود خانه نشين گرديد؟ داودخان درتشکيِل کلوِپ ملی وحزِب ويش زلميان چه نقشی داشت و آيا اين هردو                  

ند؟ چرابعد ازصدارِت داودخان اين هردو تشکيل به طوِرناگهانی          تشکيل برای صدارِت داودخان مبارزه نميکرد    
 ازميان رفتند؟
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اهميتی قايل نبود و    » کارمل«وببرک » تره کی«برای نورمحمد » شرق«داودخان که مطابِق فرمايِش جناِب    )٣
 خود کم از کم با يک ميگفت که نظِر آنان درمياِن مسلماناِن افغانستان مجاِل تطبيق ندارد، چه شد که درهنگاِم کودتای

اکثر : فرموده اند  » شرق«يعنی جناِح پرچم پيماِن ِاتحادبست؟ اين که جناب  » ديموکراتيِک خلق«جناِح حزبِ  
ارتباِط سازمانی و عقيدوی » ديموکراتيِک خلق«منصبداراِن جوانی که درکودتای داودخان اشتراک نمودند با حزبِ  

 :به داليِل آتی. نداشتند متأسفانه مورِد قبوِل من نيست
به نسبِت  ) هش١٣٣٣(غربی ها به مرحوم محمد داود در ساِل دوِم صدارت ِ «ُنخست جناِب شرق خود می فرمايند که 

تأسيس (»  .روابِط حسنه با اتحاِد شوروی لقِب شهزادۀ ُسرخ داده بودند و به اوشان ِاتهام کمونيست بودن را ميزدند        
 )٢٠٧ و ٢٠۶وتخريِب جمهوری افغانستان ص

مارشال صاحب داودخان کودتا کرده      «وقتی به مارشال شاه ولی خان گفته شد که    » شرق «بازهم به قوِل جناب : دوم
اگر روسها درصدراعظم شدِن داود خان نقشی نداشتند،      » بدبخت ملک رابه کمونيست ها داد«:مارشال ميگويد. است

يت ازُکجا در ذهِن بسياری از اعضای خانوادۀ سلطنتی به     گرديده بود واين ذهن  » شهزادۀ سرخ«اوبه چه دليل مسمی به   
 شموِل شخِص شاه شکل گرفته بود که او مملکت رابه روس ها ميدهد؟   

اگرفيض محمد وزيِر داخله با جناِح پرچم هيچ گونه رابطۀ سازمانی نداشت به چه دليل به مَجَرِد  وزيرشدن تمام      : سوم
آيا اين کار را بدوِن مشوره با داود خان و خود سرانه انجام داد يا موافقۀ داود          ولسوال ها را از جناِح پرچم برگزيد و    

 خان رادرزمينه به دست آورد؟ 
 
عالقه داشته باشند و     »شرق«و جناِب داکترصاحب  » عطايی«اين سؤال را در صورتی که جناِب انجنيرصاحب     )    ۴

اگرداود خان مصمم بود  :  منداِن تاريِخ کشور پاُسخ بگويندنگارِش من ازنظِر شان بگذرد ميتوانند به من و ديگـرعالقه
که درنظاِم سياسيی کشوراصالحات به عمل آيد و دو حزِب سياسی به عنواِن حزب های اکثريت و اقليت تشکيل شوند            

د   که شاه صالحيت های تقنينی، قضايی وِاجرائيوی نداشته باشد و هنگاميکه صالحيت نبود بالطبع مسؤوليت نيز وجو 
ميشود واگر داودخان کرسيی صدارِت خود را     » غيرمسؤوِل واجب االحترام «ندارد و شاه تنها درهمان صورت    

درگرو اين ُقمارگذاشته بود به چه دليل هنگامی که کودتا کرد وخود صاحِب قدرِت بی رقيب گرديد آن پيشنهاِد قديم را          
 چيزرا به طوِرمطلق در اختياِر گرفت ويارديرين يعنی که ديگر خود ميتوانست عملی کند درتاِق باال گذاشت وهمه

راکه رابِط عمدۀ او با کميتۀ مرکزی خودش و ديگرسازمان های سياسی بود به سفارِت جاپان فرستاد؟      » شرق«جناِب 
اگراصالحاتی که داودخان آرزومندِ آن بود درزماِن جمهوريِت اونيز عملی ميشد کشور را از بحران نجات ميداد و     

گرانقالب ثوری اصـوّال رخ نميداد تا روسها مکلفيِت دفاِع آنرابه عهده بگيرند وبا اين دفاِع احمقانه نه تنها ما بيچاره     دي
 ها را بلکه خود را نيز دربدرنمايند؟ 

 
 :و اکنون ميروم و تا آنجا که عقِل قاصِر من رسايی دارد به سؤال های مطروحۀ خود پاُسخ ميدهم  

 مسأله برسِر اين نيست که چه کسی ازکدام ديدگاِه سياسی صدای مخالفان را درگلوخفه ميکند و ازديدگاِه من اساساّ 
انسان را به جرِم عقيده اش ميُکشد بلکه برسِر اين است که ُکشتِن انسان به خاطِر عقيده اش جنايتی وحشيانه و نا 

در يک .  فسيرهای عوام پسند دست و پا نکند بخشودنی است و کدام رژيم است که برای اين گونه جنايت ها تعبير و ت  
نظاِم مبتنی بر استبداِد مذهبی و تئوکراتيک آنانی را که برضدِ لجام گسيختگی های استبداِد مذهبی برخاسته اند به ناِم  

 تسليِم چوبۀ دار ميکنند و در يک نظاِم فاسد و سرمايه ساالران که از بيعدالتيی اجتماعی فرياد    » مفسِد فی االرض«
است و باز درکشوری ديگرکه يک استبداِد بروکراتيک دسته جمعی هماننِد کابوسی  » مخل امن ونظِم عامه«سرميدهد 

مدافِع «وحشتناک خرپنجه به دوِر گلوی مردم افگنده است؛ آنکه بر ضِد سيادت های بروکراتيک حزبی که خود را  
ين به انقالب است و اگرچه سنِد افتخاری به بزرگی  وخا» دشمِن طبقاتی « لقبشد ميخواند قامت بيفراز» پرولتاريا

آری اسم و رسم ها فراوان است ولی .  واهميِت دوکتورسخاروف داشته باشد، ازمحل زيسِت خود تبعيد و آواره ميشود   
                  انسانی در برابِر اين يا آن شکِل استبداد سرخم نکرده و در برابِرهرگونه تسليم و                 -ماهيِت همه يک چيزاست 

به نظِرمن روشنفکر  . گفته است » نه شکوهمند «يک » صد آری دروغين  «تعُبد فکری به قوِل ژان ُپل سارتر به جای   
اگرآزاد انديش است باهيچ گونه قيد و بنِد عقيدوی سِر سازش ندارد وهرجا که ديد . يا آزاد انديش است يا سياستمدار 

اِز عقيده خفه ميکنند برضِد آن فرياد سرميدهد ولی سياستمدار عشوۀ آزادی و ديموکراسی   گلوی انسانی رابه ُجرم ابر
می فروشد و برای خريداراِن ساده دل حرف های دهن ُپرکن تحويل ميدهد تا خود به وصاِل عروِس قدرت برَسـد   

ت را ازسِر راِه  خويشتن   وهمين که رسيد حرف تمام است و خودش به دکتاتور بدل ميشود و رقيباِن احتماليی قدر      
آری همين کاستروی دکتاتور  . فيدل کاسترو را به عنواِن نمونۀ تيپيک روشنفکراِن سياستمدار ذکرميکنم      . برمی دارد

با چه تردستی دربارۀ آزادی، ديموکراسی، حقوق  » تاريخ مراتبرئه ميکند«را می بينی که دردفاعيۀ خود زيِرعنواِن 
 .در برابِر محکمه ای که اورابه ُجرِم حمله بر مونکادا محاکمه ميکند شيرين سخن ميگويد وآزادی هــــــــای مردم     

استبداد ذهنيِت استبدادی ايجاد ميکند وهمين ذهنيِت استبدادی است که ارزش ونيروی ابتکاِر ديگران را درذهِن مستبد        
ند که من شطرنج بازم و ديگران ُمهره های   مستبد که معموّال بی اندازه خود خواه است هميشه فکرميک     . پايين می آرد
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اين ذهنيِت استبدادی قرنهاست که بر جوامِع استبداد    . شطرنج  و اين منم که هرمهره را درجای مناسبش بايد بگذارم  
شبان هرجا که دلش خواست رمۀ خود راميبرد ديگر   . زمامدار يا سلطان شبان است ومردم رمه. زده حکومت ميکند

بدين ترتيب تامستبد فکرميکند که مردم نميدانند درغوزۀ خود    . را چه کارکه به شبان مشوره بدهدرمۀ زبان بسته 
 .خواهی خود اسيرمی ماند ودر راِه تفاهم با مردم گام برنميدارد  

 اگر تاريِخ افغانستان را ازعهد اميرامان اهللا خان بدين سو ورق گردانی کنيم می بينيم که اين ذهنيِت استبدادی هرگز      
اوبه پارلمان، صدراعظم و   . امان اهللا خان دکتاتوری اصالح طلب است  . گريبان رهبراِن مارا رها نکرده است

اين تازه جواِن اصالح طلب که دردنيای رؤيا خويشتن را      . ديگرعناُصِر متمم يک نظام معقولِِ سياسی ضرورت ندارد 
ح واقدام گام به گام و ايجاد ُاردوی که اصالحات را پتِرکبيِر روس وآتا ترِک ترکی ميداند به عوامل اصليی اصال  

او به سادگی فکرميکند که اگرخرکار بيسواِد چاردهی به جای لنگی شاپو پوشيد ذهِن او نيز      . تضمين ُکَند کاری ندارد
 اصالحاِت او چيست؟. شب درميان تحول ميکند وازشرآن ذهنيِت قرون وسطايی رهايی می يابد 

 که اگرمجبورشده است همسِر خود را به ديدار پدر و مادرش ببرد يا نزد ِ حکيم جی محل که  مردی. ُمشتی تشريفات
تار برنبضش ببندد و مرِض اورا تشخيص کند، اورا ازفرِق سرتا شسِت پا درچادری پوشانيده است وهميشه خودش        

ستور امير دروازه را بگشايد وبه  درجلو و سياه سرش کم ازکم ده گام عقب تردنبالش روان بوده است اکنون بايد  به د   
خانم بفرماييد شما پيشتر ازمن تشريف ببريد که ازخيراِت «:شيوۀ دربارياِن لويی شانزدهم دست برسينه ببندد و بگويد  

 »!سِر امير اکنون حِق اوليت ازخانم هاست 
 نيم مليون   ١٩٢۴تا ١٩٢١ساِل البته برخی از اصالحاِت او مفيد و با ارزش نيزبوده است، به طورِ مثال او بود که از  

نيروی هوايی افغانستان رابه کمِک روسها تأسيس و پيلوتاِن روسی     ١٩٢۵دالراز روس هاکمک گرفت و درساِل    
رابرای تربيۀ پيلوتاِن افغان دعوت کرد وُنخستين بار برای هموطناِن خويش برق، تيلفون، تلگراف و ديگر ارمغان 

يعی بود که او اين کمک ها را ازانگليس تقاضا نکند، بنا براين رابطۀ همسايه    های تمدِن معاصررامعرفی نمود وطب 
داريی او با روسها اجتناب نا پذيربود خاصتاًّ بدين دليل که روس درآن روزگار خويشتن را متحد قابِل اعتماِد کشور  

 بونکرده بود که خصلِت   های درحال مبارزه با استعمارميدانست و امان اهللا خان هم به اصطالح کِف دست خودرا
 .استعمارگرايی روسهارا درآن روزگاربداند 

به هرصورت اصالحاِت امان اهللا خان خوب بود يا بد، من در يک نکته هيچ ترديد ندارم که او وطن و مردِم خود را      
بزرِگ اوبه   بسياردوست داشت و اگر در برخی موارد موقع شناسی را از دست داد و ناشيانه عمل کرد به دليِل عشِق            

 . کشور وهموطنانش بود 
 

حبيب اهللا گوِش چند قصاِب گرانفروش   .  امير امان اهللا رفت و اميرحبيب اهللا معروف به پسِر سقا براريکۀ قدرت نشست   
مگرنه اين است که استبداد ازدرخِت بيد     .  رابرتخته های ُدکان ها ميخ و طليعۀ استبدادِِ تازه نفِس خود را اعالم نمود     

اوکه . ذهنيت او نيزهمان ذهنيِت استبدادی قديم است. يخواهد و کاری با عوامِل به وجود آورندۀ جرم ندارد     زردآلو م
خود سواِد حسابی ندارد و به تلقيِن روحانيوِن مکنت طلب و جيفه خواری که به دورش گرد آمده اند امان اهللا خان را         

 پوِل خزانه رابرمکتب و چيز های عبثی از اين قبيل خرج  التی و ازخدا بيگانه می پندارد به مردم وعده ميدهد که  
حاضران که يا ُمرغاِن دست آموِز استبداد استند ويا ازترِس جان زبان درکام        . نميکند و آن رابه مالصاحبان ميدهد 

 . ميکشند سکوت اختيارمی نمايند ولی مالها از خيال سکه های نقره ذوق زده ميشوند 
 

سپه ساالر نادرخان ازسمت پکتيا وارِد کشورميشود و بر        . داِد جهالت مشرب کوتاه بود   خوشبختانه عمِر اين استب 
ميگويند سپه ساالرنادرخان درآغاز وعده کرده بود که سلطنت       . دوراِن حکمروايی اين اميِر بيسواد نقطۀ پايان ميگذارد 

لش رادر رساله ای که برُجلِد دوِم تاريِخ    که من شخصّا دراين باره ترديد دارم ودلي(رابه امان اهللا خان اعاده ميکند 
به هرصورت سپه ساالرنادرخان همين که ازشراِب اقتدار مست ميگردد .) نوشته ام مطرح کرده ام» غبار«مرحوم 

به ياِد مخالفت های ديرينه با طرفداراِن امان اهللا خان درمی افتد و قبل ازهمه محمد ولی خان بدخشی ومحمود سامی    
 با اميِر سابق يعنی امير حبيب اهللا متهم نموده ازسِر راِه خود برميدارد و آنگاه با سفير غالم نبی خان         را به همکاری

چرخی که عسکِر روس را به جانبدار يی اميرامان اهللا خان وارِد مزارشريف و قطغن کرده بود تصفيۀ حساب می 
حقيقِت ماجرا اين   .( انتقام جويی او درامان نمی مانندنمايد و مطابِق سنِت ديرينۀ استبداد ديگربرادراِن چرخی نيز از   

است که روس ها با استفاده ازوضِع نا به ساماِن افغانستان ميخواستند با َاَبرقـــدرِت آن روزگاريعنی برتانيه شاخ به      
، نادرخان که   واما.  شاخ شوند و بدبختانه يک باِر ديگردرجنِگ فيل ها پای ُقچ شکست وافغانها به جان همديگرافتادند   

مردی عاقل و دورانديش بود ماهيت اين شاخ به شاخ شدن آن دورا درنيافت و بيهوده دست و دامان به خون برازنده   
 .) ترين دولتمرداِن درباِر امان اهللا خان که در روِز بد به درِد کشوِر خود ميخوردند، آلود     

 
ِ نظاِم کمونستيی روسيه      درمسايِل داخليی افغانستان، اعتماِد خود رانسبت به     نادرخان که به دليِل مداخلۀ آشکار

کمونستهای روسی ازدست داده بود مناسباِت خودرا با آنان درمحدودۀ همان پيامهای تبريک و تسليت و احيانّا            
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 .قراردادهای مجادله با ملخ و ديگرآفاِت نباتی نگاه داشت و درداخِل کشورنيز استبداِد مطلِق خودرا مستحکم تر ساخت      
اما، روس ها که افغانستان راکليد هند يافته بودند وميخواستند انقالِب خودرا از راه افغانستان به هند برتانوی            

موالنا عبيداهللا   ) ترجمۀ بسياِر خوب جناب فضل الرحمان فاضل(صادرنمايند وبه اساس خاطراِت ظفرحسن آيبک 
ه بودند تا کمک روس هـــا رابرای آزاديخواهاِن هند     سندی و ظفرحسن آيبک قبل ازپادشاهيی نادرخان به مسکو رفت

جلب نموده از راِه افغانستان به هند برسانند تماِم اين مسائل دست به هم ميداد و روس را تشويق ميکرد که راِه خود    
 بی پيش از اين که روسها رِگ خواِب نادرخان را که سخت نسبت به آنان و نظاِم شان     . رابه سوی افغانستان بازکند

سردارمحمدهاشم  . اعتماد بود دريابند دوراِن چهارسالۀ سلطنِت او باقتلش به پايان رسيـد و پسرش به جای او پادشاه ُشد  
نيزبه کاِر خود ) ١٩٣٣نومبر ٨( خان که از زماِن سلطنِت نادرخان عهده دار صدارت بود بعد از پادشاهيی ظاهرشاه  

ه دست سردارمحمدهاشم خان متمرکزبود و او نمايندۀ تيپيِک ذهنيِت استبدادی         دراين روزگار قدرت کامّال ب .  ِادامه داد  
درهنگام صدارت سردارهاشم خان روس ها . بود که داستاِن نام گيرک های او درمياِن مردِم کابل سخت مشهوراست 

که نفوِذ درافغانستان مورد حملۀ فاشيزم آلمان قرارگرفتند و بعدازآن هم جنِگ دوم جهانی روسها را چنان درپچال کرد 
 . را از ياِد شان ُبرد 

جنگ تازه پايان يافته  .  يعنی بعد ازمرِگ هاشم خان، برادِر کوچِک او شاه محمود خان صدراعظم شد    ١٩۴۶در ساِل 
بود و کشورهای صنعتی غرب به عزِم تسخير بازارهای فروش و به دست آوردِن مواِد خاِم ارزان روی به رقابِت     

بالک غرِب استعمارگر و خاصتاًّ امريکا که فاتح جنگ بود ولی ازآفاِت آن برکنارمانده بود     . آورده بودند  مسالمت آميز 
و نيروی استعماريی تازه نفِس شوروی که اقتصاِد اروپای شرقی رانيزبه ماشين اقتصاديی خود بسته بود هردو باهم   

اد دالليی وابسته به خويشتن حمايت ميکردند و به    درجهاِن سوم با انکشاِف مستقل اقتصادی مخالفت و ازيک اقتص
طوِرمثال روسها ازراِه فشار و حتی رشوت به حکومت های افغانستان دهقاناِن افغان را واميداشتند که کشِت غله        
وحبوباِت غذايی را کنار بگذارند و به جای آن کشت پخته راتوسعه بدهند و آنرا به صورِت مواِد خام به روسيه 

غرب درافغانستان ميخواست که شيوۀ حکومت داری مبتنی برنوعی ديموکراسيی شکلی و تشريفاتی باشد و . بفروشند
حکومت در برابِر مجلسی به ناِم پارلمان ازشيوه های اجرائی خود مسؤوليت داشته باشد و اگرحکومت وانتيو در          

 ميکردند حکومتهای ديموکراتيک خوانده      ويتناِم جنوبی و يا حکومِت مارکوس درفليپين هم اين شکليات را رعايت 
افغانستان خوشبخت بود که تجزيه نشد و اگرنه سياسِت دوگانۀ دو َاَبرقدرِت روزگار کشورهای ديگررابه . ميشدند

آلماِن شرق و آلماِن غرب، ويتنام شمالی و جنوبی، کوريای شمالی و جنوبی، و باالخره يمِن شمالی و جنوبی تقسيم  
. هنگام مراسم عزا داری استالين به عنوانِ نمايندۀ شاه به مسکوسفرکرد    ١٩۵٣خان برای نخستين باردرداود  .  کرده بود

ميخواند و بنابراين او به ارادۀ خود بايد اين سفررا پذيرفته و        ) اغه الله (دو سال بزرگتر ازشاه بود و شاه اورا      وی
شاه محمـودخان ازتمايِل  .  سيی صدارت برگزيده شدباشد، چراکه بعد از بازگشت او برای کر ِذهنی تماُيل برای آن

غرب يعنی توسعۀ شهرنشينی وتجارِت داللی پشتيبانی ميکرد و داودخان ازتمرکِز اقتصاد به دسِت دولت يا اقتصاِد    
مختلط و رهبری شده و ميدانيم که کمونست های روس بعد ازاستالين درکشورهای جهان سوم درجُسُتجوی عناصِر     

خروسچف وياراِن او ميپنداشتند که اين دکتاتوراِن نظامی باتعقيِب   .  که ازطريِق کودتاها به قدرت برسندنظامی بودند
جوامِع خود را به سوی   ) که خود چيزی ُجزسرمايه داريی دولتی بروکراتيک نبود (راِه رشد غيرسرمايه داری  

ين در الجزاير، و آخريِن شان مينگستوآِل      ناصر درمصر، عبدالکريم قاسم درعراق، حواری بومد. سوسياليزم ميبرند
اين عناصرهيچ ضرورنبود که از ديدگاِه اعتقادی      . روس ها داودخان راهم به همين نگاه ميديدند     . مريام درحبشه بود

روسها ميديدند که کمونستهای افغان درُاردو   . از اينها ُجزمينگستو ديگران يکی هم کمونست نبودند . کمونست باشند
از يک سو آدمی مقتدر وعالقه .  نداشتند و بنابر اين مجبوربودند درافغانستان نوعی نقِش دوگانه بازی کنند هيچ نفوذی

منِد ترقيی کشورش يعنی داودخان را بايد رام ميکردند و ازسوی ديگر راه نفوِذ پيرواِن خود را در اردوهموار       
بارزۀ افراط و تفريط است وکاِر افغان به اصطالِح معروف      متأسفانه تاريخ افغانستان از ديِد من يک تاريِخ م   . ميکردند

وقتی افغان ها نتوانستند از ديموکراسيی شاه محمود خان استفاده نمايند و وقتی ريچارد        . يا نی نی و يا دی دی است 
 ديگِر اين نکسن آن ُحقه باِز واترگيت با ُدزد خواندن ملت و رهبراِن افغانستان غرب را از اين کشورمأيوس کرد جناحِ 

 . رقابت يعنی روس ها پيروز شدند
داودخان درکابينۀ سردار شاه محمود خان ُنُخست وزيِر حربيه و بعدها وزيرداخله بود ولی ازمقاِم خود به ناِم اختالِف    

اِس   ُنُخست داودخان درمورِد پشتونستان نوعی وسو       . اختالِف داودخان با کاکايش دردو پاليسی بود      . پاليسی استعفا داد 
نزديک به جنون داشت و روسها برای اين که برای او دام بگسترند رياکارانه پشتونستان را جنبِش آزادی بخِش ملی     

و دوم نيزاين که  .) وشايد دليل جذب شدن بسياری ازپشتون ها به حزِب ديموکراتيِک خلق هم همين باشد     (ميخواندند 
 . دولت حمايت ميکرد داودخان برخالِف کاکايش ازتمرُکِز اقتصاد در دستِ 

من فکرميکنم که آنچه داودخان را وادار به استعفا کرد اختالِف او با شاه برسِر شاهيی مشروطه و ديموکراسی نبود       
ُنُخست بدين دليل که اگراو برای شاه پيشنهاِد ديموکراسيی پارلمانی  . بلکه سياسِت وسواسيی او دربارۀ پشتونستان بود

ود چراهنگامی که خود رئيس جمهورشد آن پيشنهاد را عملی نکرد و درقانوِن اساسيی خود          وسيستم دوحزبی راداده ب   
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درحاليکه احزاِب ديگرعمّال درکشور وجود داشتند و او خود نيز از راِه اتحاد با يکی ازآن حزب      (حزِب انقالِب ملی را
 يگانه حزِب قانونيی مملکت خواند؟ ) ها به قدرت رسيده بود

اگر ما  .  ازکرسيی صدارت فرود آورد همان سياسِت ناُدُرست و وسواسی اش دربارۀ پشتونستان بود  آنچه داودخان را 
 بنادِر خود را بر روی مال التجارۀ ١٩۶١ازياد برده باشيم تاريخ مسلمّا ازياد نبرده است که پاکستان در آخرساِل 

 بنادِر خودرا ١٩۶٣ماه بعد يعنی درماه می  وقتی که داودخان استعفا داد يک و نيم  ١٩۶٣افغانها بست و درمارِچ 
و اما، . يعنی پاکستان شاه رگ های اقتصاديی جامعۀ مارا تا آنجا ِفُشرد که داودخان مجبورشد کنار برود . بازکرد

آن پيشنهاد و آن    . داودخاِن مغرور نمی توانست آشکارا اعتراف نمايد که فشاِر پاکستان او را به استعفا وا داشته است   
او تنها درهنگاِم رياسِت جمهوريی . عفا در واقع تالشی برای پوشاندِن عامِل اصلی ازجانِب داود خان بوده است است

خود آن پشتونستان خواهی وسواسی را کنارگذاشت و به فکر ترميِم روابِط سياسی با ايران و پاکستان افتاد اما،   
 در دستگاِه او نفوذ کرده بودند که اورا مجال ندادند داودخان         متأسفانه روس ها و د نباله رواِن شان ديگربه قدِر کافی 

 . صادقانه با روس ها دوستی نمود اما، آنان ناجوانمردانه با او خيانت کردند  
 

 آری هرکه با ناجنس سودا ميکند پا ميخورد
                                                               

 پايان
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