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 هستند؟"دزدی قدرت"و در هر حالی آیا کودتا ها واقعاً 
 

نیز ین نظر را در نوشته های خود اخوانده  "دزدی قدرت"کودتا را  تعداد از افغان هایک می شود  طوری که دیده
عادالنه با مجریان افغان ۀ "یک محاسبه و مناطقه ای مقالمن این نظر را برای اولین بار در  ند.می دهانعکاس 

 خواندم.  ،، که از قلم محترم داود مومند تراوش نموده استجرمن آنالین"
سیاسی ـ اجتماعی ـ باید دو شخصیت اندیشمند و آگاه از مسائل  ،محترم داود مومندحسب نوشته که  ،این نظر

 میوندوالخان فقید محمد هاشم  شخصیت های مطرح در قلمرو سیاست، مانندکشور،  اقتصادی ـ حقوقی ـ تاریخی
ی از هر که عادت به کند و کاو و وارسی مفاهیم و سخنان آن را ابراز نموده باشند، مرا و جناب نگارگر صاحب

 ـ سیاسی ـ فرهنگی ع اجتماعی ـ اقتصادیاوضاز متعجب ساخت؛ زیرا چنین امری با شناخت  سخت را دارم، گونه
و شناخت  135۲ سرطان کودتای پیرامون مخصوصاً وضع مردم و کشور در سال های ،طی قرون متمادی کشور

حاکمیت هایی و عیاش و اسرافگر، مطلق گرا، ، غیرمشروع، غیردموکراتیک، گرسلطه  سیاسی از حاکمیت های
و قرار  ندمی اندیشید رفاه و امنیت مردم بهنه  احترام می گذاشتند وو کرامت و حقوق انسان ها که نه به آزادی 

 تزویر و نفاق افگنی و زور و و استفاده از از راه غصب قدرتهمواره گرفتن شان در رأس قدرت سیاسی نیز 
عداد یک ت تبا حمای و ،مانند خود شانو مزور غاصب یا فریب کار حاکم سیاسی یا بردن میراث از یک  ،سالح بود

ونه می گچ ،ندبود "دزد قدرت" ،و به راستی ،خودهر یک واقع و در  دیگر پرستِ آزوِر دنیا و ریاکارانسان های 
رمان آو خوش گذران و بیگانه با  علیۀ این حاکمان مستبد و خودکامهرب اقدام در صورتی کهتواند دزدی قدرت باشد؛ 
هانیده ر دیرینه و تاریخیاز بی سرنوشتی و فقر باشد که مردم را بوده همراه  باوربا این  مردمهای برحق و انسانی 

و سایۀ شوم ه د در مسیر تجدد و ترقی قرار دادر  به سر می ب  و فالکت  عقب ماندگیو کشور را که از هر نظر در 
و حق حاکمیت را به مردم، که مستحقین  هزدود مردم و از سیمای مملکترا از زندگی و بیچارگی احتیاج و ضعف 
را مشخصاً برای این یاد نمودم،  135۲یست وششم سرطان )کودتای ب نند.هستند، تفویض کو حاکمیت واقعی  قدرت 

در مورد دزدی بودن  انش . بناًء نظرندون فقید محمد هاشم خان میوندوال در وقت کودتای هفت ثور زنده نبودچ
 .(نه کودتای منحوس هفتم ثور 135۲باید اشاره ای باشد به کودتای بیست و ششم سرطان  ،کودتا

در ارتباط با و کشور  شاهان یها ، بی غم باشی ها و روزگذرانیارادگی هابی  پیرامونی من قبالً مثال های زیاد
در اینجا داده ام. نمی خواهم آن قصه ها را تکرار کنم.  ،مسئولیت های شان در قبال مردم و کشورعدم اعتناء به 
ضرورت تغییر و تحول درعرصۀ سیاست و  ، آنهم برای تبیینمثال فقط یک ها عالوه بر آن همه مثالمی خواهم 
و ، چون غیر از آن امکان اصالح 135۲در سرطان  و تغییر قدرت به کودتا ضرورت ه، همچناندارا و حکومت
 در وضع اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی کشور با سرعت الزم و مورد نیاز میسر نبود، پیشکش کنم:تغییر 

بعد از  ،( و ادامه آن1351تا میزان  135۰صدارت داکتر عبدالظاهر )ماه ثور  قبل ازی که سال در اثر خشک
سال بعد از جلوس مرحوم  38رخ داد ) افغانستان و شمال غربی یشمال شرق ،مرکزیت ادر والی ،استعفای وی

طنان در حدود چهار صد هزار( از هموهم )به قولی ( بیشتر از دو صد هزار !!اریکۀ قدرتمحمد ظاهر خان بر 
شان را از دست دادند. هزار  جان هایو جا های دیگر  در غور و بادغیس و بدخشان و مناطقی در فراه و هراتما 

خویش را فروختند تا از یک  ،حتا زنان جوان، و  خورد سال و جوان و نیمچه جوانها انسان پسران و دختران 
 شتربی پولی برای چند صباح زندگی کردنِ  ،جانبی خودهند و از دمرگ حتمی نجات بگرسنگی و طرف آن ها را از 

 کلبه های گلی والیاتی که مشمول حوادث خشکسالی و قحطی شده بودند نتعداد بی شماری از مردما د.نبدست آور
کابل و جالل آباد و مزار قندهار و و والیات دور تر تا و شهر و ده خود را رها کرده به والیات همجوار  و محقر
ً به کشور های همسایه و ،و پروان حکومت، قرار نوشتۀ آقای محمد نذیر کبیر سراج در  ت کردند.مهاجر بعضا
کتاب "رویداد های نیمۀ اخیر سدۀ بیست در افغانستان"، چون بسیار مشغول مجادالت همه روزه  57ـ  56صفحه 

زند، تا اینکه موج ب، نتوانست به زودی از موضوع اطالع حاصل کند و دست به کاری ]!![ با ولسی جرگه بود
هیئتی را تحت سرپرستی عبدالصمد حامد، معاون  ،و حکومت مجبور شد برای کشف حقایق نارضایتی ها باال گرفت

یک سال  بوداز وزرا و صاحب منصبان اردو  ه اید. هیئت مذکور که مرکب از عددارصدارت به منطقه اعزام ب
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. زمانی که هیئت به چغچران، مرکز والیت غور مواصلت از منطقه دیدن کردبعد از وقوع خشکسالی و قحطی 
، هیئت را با پرتاب سنگ را بخود اختیار نموده بودند سنه که سیما و حرکات حیوانات وحشیرمردم گ نمود،

با خط درشت جا را در این نقل قول من  سه)" ...وضع مناطق صدمه دیده فوق العاده رقت بار بود استقبال کردند.
، از یک طرفو دولت مردان زمان  یونبرجسته ساخته ام تا خواننده به خوبی نظام، و دلسوزی و کفایت سیاستر 

هتر بممکن بود،  تغییر یگانه طریقی که و به ،و ضرورت تغییر نظام از طرف دیگر مصیبت های وارده بر مردم
 (ها از من است! زیدر ادامه هم همه برجسته سا متوجه شوند!!

رصت ف ...کتاب "دهه قانون اساسی... غفلت زدگی افغانها و یک آقای صباح الدین کشککی نیز در صفحه هفتاد 
بدین مضمون: اشاره ای دارد  عصبانیت مردم نسبت به حاکمیت مورددر  ، مانند آقای کبیر سراج،"طلبی روسها

حامد را فرستاد تا در بارۀ مناطق آسیب دیده تحقیق کند، عمارتی که او در آن در صمد اکتر "هنگامیکه پادشاه د
 چغچران مرکز والیت غور جلسه میکرد، از طرف مظاهره چیان قهرآلود سنگباران گردید." 

سخت، ده ها هزار انسان هالک  "در تمام طول زمستان  که:  نوشته کرده اند در همین بارهایشان  ،فحۀ قبلدر ص
ماه های حمل و ] 1972شد و حکومت حتی از طول و عرض و عمق این فاجعه اطالع نداشت... با حلول بهار 

 ،لفات مردم، که عمدتاً در اثر اغفال و فساد اداری رخ داده بودتراپور های مربوط به  [1351 سال ثور و جوزای
  مواصلت کرد." روبه پایتخت کش

حامد بزودی استعفأ کرد. استعفای او داکتر صمد می نویسد: " (71صفحۀ جا )در همانآقای کشککی بر این  عالوه
در اثر این حوادث و هم، به قرار منابع نزدیک به او، در اثر عدم رضایت و موافقت او با طرز و شیوۀ تطبیق 

 ارزش های مندرج در قانون اساسی بود." 
جمله ای را از آقای رابرت جی نومت، سفیر امریکا نقل می کند که گفته بود: "به من  ، آقای کشککیچند سطر بعد

 گفته شده بود مال ها بعد از ادای نماز در غرب افغانستان برای سقوط تخت پادشاه دعا میکردند..." 
و به امتداد  1970 ی سالخرین ماه هاآخوانندگان این نوشتار باید متوجه شده باشند که خشکسالی و قحطی از 

یک سال بیشتر از دولت  لیو ،ادامه داشت 1972و تا بهار سال  شروع شده بود 1971 ماه های سال آن اولین
 دست ،تذبذب بهانه و و ، آنهم با تأخیر و تعللاز این مصیبت اطالع حاصل می کند و تازه 1972در بهار سال بعد 
   بخواهد!!کار می شود تا برای رفع این مشکل از جهان کمک به 

نوشته می کند که حکومت در ابتدا اخبار  ،همان کتاب 7۲و  71آقای کشککی در جای دیگری، البته در صفحات 
خالفان لیغات منفی مبت را نی و سائر مصیبت ها را باور نمی کرد و آن هاامربوط به خشکسالی و قحطی و تلفات انس
و تأسف آوری  هکنند نکه راپور های پریشا هم ماه ها بعد از آناوامر شاه می خواند تا اینکه خبر به شاه رسید.  

 ." از وضع آشفتۀ مردم به او مواصلت کرده بود صادر شد
آقای بدان دقت شود! منظور  ینوان کتاب آقای کشککی خود افشأ کنندۀ عالمی از حرف ها می باشد، اگر کمع

 ر اریکهبتوده ها یا مردم عام نیست، بلکه آنانی است که  ،وقتی از "غفلت زدگی افغانها" صحبت می کند ،کشککی
    بودند و سررشته امور را در دست داشتند ـ در رأس همه شاه! تکیه زده قدرت

به م ه" تا اینکه موج نارضایتی ها باال گرفت و حکومت مجبور شدامید خواننده گان عزیز این نوشته به عبارت " 
  متوجه این نکات شده باشند که:این برش الزم دقت نموده باشند و از البالی کلمات قدر 

 

د باید از مسکن و ماوای خومردم چقدر  ؟مردم چقدر باید رنج کشیده باشند ،تا باال گرفتن موج نارضایتی ها (1
می باید فرزندان شان را چقدر انسان ها  ؟باشند مهاجر شده و خارج از کشور و به والیات دیگر هشدو آواره بیجا 

از گرسنگی جان های  بایدو زن مرد و بیمار علیل ن ها اعم از طفل و خورد و بزرگ اانس چقدر ؟فروخته باشند
 درخت ریشه ریشه گیاه وکاه و نات علف و برگ و امانند حیو انسان باید و چقدر ؟شان را به حق سپرده باشند
ه مردم آگاه شدو مصیبت و رنج و زحمت و درد و اندوه  و مشقت سختیگرسنگی و خورده باشند تا حکومت از 

در معرض لیالم قرار باز هم  را د مردم رنج ببرند و گرسنگی بکشند و زن و دختر و پسر شانیبا ،چقدر ؟باشد
مواصلت کند و به ساحات قحطی زده انتقال گردند و کمک ها از خارج حکومت از خارج کمک بخواهد و بدهند تا 

  و مردم از آن ها مستفید گردند؟! ردم توزیع شوندبه م
 

 مه تأخیر و تعلل شرف صدور یافت؟!چرا اوامر شاه با آن ه !حکومت اگر مصروف بود، شاه چه می کرد؟ (۲
به  الزم مهم به موقعبه نهایت  ین همه جاسوس و خبرچین و استخباراتی های دربار کجا بودند که این خبرآ و

 ایعکس العملی نشان داد؟! آ خبرچینانش غیرقابل بخشش تعللآن همه غفلت و آیا شاه در مورد  د؟نرسیدربار 
 ان، با تعیین صدراعظمیا بی اهمیت و کوچک و نه چندان عاجل مسئولیت ها، هر قدر هم که اهم و بزرگ و عاجل

 د؟!ند متقبل شوننمی خواهساقط می گردد؛ طوری که حتا زحمت یک توصیه را به حکومت نیز  انشاه ه هایاز شان
علت این سرخوردگی یا آزردگی مال ها در کشور، که ذکر  کردند؟! را می سلطنتآرزوی سقوط  یچرا علمای دین

در باال آمد، چه می توانست باشد؛ غیر از کم توجهی شاه و دم و دستگاه توظیف شده از  مونه وار آن در غربن
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اگر  وگریز از وظیفه و مسئولیت نباید کسی به فکر تغییر قدرت می افتاد؟ و آیا با چنین تعلل و غفلت و  سوی او؟؟
ن باید به ای کسانی که چنین پنداری را در ذهن داشتند،شد، چگونه و از چه راهی  میی پنداشته چنین امری ضرور
 ؟!ندکرد مأمول دست پیدا می

 

دلیل دیر جنبیدن حکومت، قراری که بعضی از مردم گفته و می گویند، تأخیر در اطالع یافتن حکومت از  (3
ست که دولت و ا. باور من این ی را صائب نمی دانمنین فکرچوضع به نهایت رقت بار مردم بوده است. من 

 و اطالع ماندن حکومت بی تلقیکار گرفتند؛ و اگر غیر قابل بخشش حکومت در این خصوص از سهل انگاری 
باشد، در آن صورت این سؤال پیش هم درست  ها هزار انسان صدخشکسالی و قحطی و تلفات  عز موضوا دولت

ه ارادمطلع می گردد؛ و آیا چنین  چنان با تأخیرمی آید که چگونه یک دولت یا یک حکومت از چنین یک خبر مهم 
د نآن، اگر مسئله چنان بوده باشد که گفته می شد و گفته می شود، می توان ارۀبی ک و سردمداراناز هم گسیخته  ای

 از طرف دیگر مصیبت هاتعلل و بی اعتنائی از یک طرف و آن همه آن همه سهل انگاری خویش از از عواقب 
لق به ، که در اصل و از اساس متعحق آن را دارد که برای اداره کشور و آیا چنین حکومتی ؟دنخود را تبرئه کن

 ؟!و دعوای مشروعیت کند بازهم به کار ادامه بدهد مردم است،
 

تا اینکه موج نارضایتی ها باال در باال شاید خوانندگان محترم این مقاله بهتر از من متوجه این عبارت: " (4
" شده باشند، و به این نکته نیز دقت کرده باشند که آیا حکومت های خوب در چنین گرفت و حکومت مجبور شد

 شکوه و شکایت تا آن وقت انتظار بکشند که مردم دست به راه پیمائی وو به خود اجازه می دهند حاالتی می باید 
ا راز گرسنگی جان بدهند و اطفال شان  یا ؛نندکسقوط حکومت و سلطنت  آرزویو اعتراض و سنگ پراگنی و 

شهر و ده شان  ، دار درخت ودر آخر کار وکاه و ریشه درخت و گیاهان را بخورند مانند حیوانات خود بفروشند و 
دو تا چهار صد هزار انسان تلف می شود، ولی حکومت حاضر نیست منحیث  را رها کرده آواره و مهاجر شوند؟! 

ه چار ت و بیبدبخ ۀچاره که مردند و آن عد بی و بدبخت ۀوظیفه و بخاطر مسولیت و احساس انسانی برای آن عد
ا د! چنین غفلتی رنکه مردم او را مجبور می ساز کشیدند، کاری کند؛ تا اینو الیم ای که زنده ماندند و رنج عظیم 

 و این گونه حکومت و دولت را قانونی می توان با چه زبان و با کدام منطق می توان توجیه کرد؟! و با چه زبانی
با چنین تعلل و بی غم باشی، در چنان حالتی که مردم برای زنده د؟؟! ینام "دزدی"د و تغییر آن را نخوا مشروع

 دستو  ماندن گیاه و کاه و علف و ریشه گیاه ها را می خورند و فرزندان شان را می فروشند و برای نجات خویش
شهر و ده خویش را ترک نموده به مهاجرت وادار می شوند و صد ها هزار انسان از نبود دوا  ،یافتن به لقمه نانی
به هالکت می رسند، آیا کسی حق ندارد که در فکر تغییر یا اصالح  آشامیدنی آبعدم دسترسی به و داکتر و نان و 
به وقوع  تفکریحالت و یب چنین که به تعقرا بیفتد؟؟ کجای این تفکر و کجای عملی و نجات مردم دولت و حکومت 

 نامید؟؟قدرت" دزدی "می توان  ،می پیوندد
 یمنوشته تقدحسن شرق نیز در این باره نظری ارائه داشته است که محتوای آن ذیالً حضور خوانندگان عزیز این 

ی ظاهر شخص کترا"حکومت دکترعبدالظاهر کوتاه تر از آن بود که اندیشمندان در بارۀ آن می اندیشیدند. د است:
ز اکتر شخصی اعلیحضرت بود و به شاه بیشتر از دیگران نزدیک و عالقمند بود. او به تصور این که ادانشمند و د

دموکراسی و بی ارادگی در ادارات جلوگیری و مداخالت از باال به پائین را مهار کرده و عالقه و فروپاشی بیشتر 
ه زودی در مقابل آنچه اندیشیده بود ب ا،ام .ۀ صدارت را پذیرفته بودمحبت مردم را به شاه دو باره برگرداند، وظیف

 کتاب کرباس پوشان برهنه پا(. ۹5احساس ناتوانی کرد و بعد از چند ماه استفعأ کرد )صقحۀ 
 !"جلوگیری کنددموکراسی از فروپاشی بیشتر "( 1نکته و عبارت باید دقت نمود: یا چهار در اینجا نیز به سه 

اگر !! جواب آن را در همان نوشته می توان یافت: مداخالت از باال ؟در حال فروپاشی بودچرا دموکراسی خوب، 
در ادارات دولتی کم کاری و بی ارادگی و تأخیر درعمل "( ۲ در خانه کس است، گفتن همین یک سخن بس است!!

مردم از شاه و دلزدگی آن ها از  و بهانه تراشی و سستی وجود داشت، که نتیجتاً خواهی نخواهی سبب دلسردی
در کار کمک همه سستی و بی مباالتی آن آیا شاه از در این مورد این سؤال مطرح می گردد که " .ی شدمنظام 

 ،صورت می گرفت و آزار مردم سود شخصیتنها برای در ادارات ، که و غفلت بهانه تراشی از آن همه ورسانی 
  بود؟! بی خبرو بدون شک یگانه مصیبت مردم و یگانه بی ارادگی و غفلت و تعلل حکومت و دولت در زمینه نبود، 

ر اگر خب می بود. جوابگونزد مردم و تاریخ  برای این همه تعلل و بی ارادگی باید، شاهشاه، و تنها  ،در هر حالتی
با تأخیر اقدام به کار کرد! اگر خبر نبود؛ شاهی که از چنان داد؛ که نداد، یا  کاری انجام میبه فوریت بود، باید 

م با چه منطق و دلیلی بگوئیشود،  یا با تأخیر و بعد از بیشتر از یک سال خبر می ،شود یک قضیۀ مهم خبر نمی
منحیث شخص  شاه مهار کردن مداخالت...""( 3؟! و باید بر سر قدرت باقی می ماند خورد به درد کشور می که
در مسائل و امور کشور داری و کار های منسوبین  که همه خبر بودند، ، گذشته از نوشته های باال طوریاول

 . ودخالت می کرد ئی کشور و مقرری ها و تعیناتقضاامور و  مجلسینوکالی های کار  در ،انتخابات ، درادارات
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ر اگ :که می گفت به قول سعدی از می کرد؛دیگران نیز باین دخالت ها راه را برای سؤاستفاده و ها و دخالت های 
 . ز باغ رعیت ملک خورد سیبی ـ برآورد غالمان او درخت از بیخ

 شریف و در این زمینه بد نیست نظر محترم عبدالحمید مبارز، ژورنالیست سابقه دار و شخصیت نهایت درست کار
نقل کنم: "دکتور آمده است، هرچند مختصر،  ".کتاب "تحلیل واقعات سیاسی افغانستان.. ۲۹8را که در صفحه 

 رعبدالظاهر که در ایام رخصتی جشن استقالل که در آن سال نسبت خشکسالی در کشور تجلیل نگردید با خانم، پس
یکروز بعد از صرف طعام چاشت  .ر شان بودماالی بامیان مهماندوو دخترش به بامیان آمده بود و نگارنده به حیث 

گپ آمد و من نسبت به یکی از وزرأ حکومت وی سوال کردم که جناب صدراعظم چگونه با  به اصطالح گپ سر
در جواب گفت که وی از هیچ یک از اعضای  ؟این شخص تماس حاصل کردند و وی را برای وزارت شایسته دیدند

و ه شاه نزدیک داکتر عبدالظاهر ب"( 4 "..کابینۀ خود اطالع نداشته صرف لست ارائه شده را اعالم کرده است.
با خواندن  ".عالقمند بود و می خواست خدمتی انجام دهد که در آخر کار سبب باال رفتن عالقه مردم به وی شود

 شاه که آدم حلیم بود. زیادعالقۀ مردم نسبت به شاه کاهش یافته بود؟؟ را چ که مطرح می گردد یسؤال باز جملۀ فوق
سخت نمی گرفت. در دوران پادشاهی وی هم امنیت بود و هم کسی به کاری کسی غرض نداشت، غیر از یک عده 

ناحق عرصه را بر مردم تنگ ساخته حق و مامورین دولتی که بعضاً با کش و کوب و اخاذی و دوسیه ساختن های 
هم از بدبختی و ناداری و فقر و بی  ؛ن است که مردم خسته شده بودندبودند یا تنگ می ساختند! جواب این سؤال ای

از رشوه ستانی های ، بخصوص چارگی، هم از عدم توجه دولت به حال خویش و هم از ستم پیشگی مامورین دولت
 .پولیس و سارنوال و مامور مالیه و مستوفی و ولسوال ها

خود و خانواده  بهتنها  ،باشدبوده بی عالقه و کشور مردم  بهچنان وقتی که حاکمیت  ،135۲سرطان  ۲6پس کودتا 
حیت ث صالیمنحسرپیچی نموده در اموری که اساسی و فرعی کشور از قوانین  و فکر کندو دوستان و حامیان خود 

، دیا مداخله نمی کن درنگ و تأخیر می ورزد ی که باید مداخله کندئکند یا جا همداخل ،مربوط نمی شوند ویبه کاری 
 ،نه از روی شوق ،بینوائی و دوزخ مجسمدر عیش غرق هستند و مردم در شان  و کاسه لیسان و خانواده هاخود 

ً است که  ملیونیدر اینجا البته سخن در مورد ) بلکه از روی  (درد مردم و درد کشور آزار شان می دهدواقعا
و نجات کشور از فساد و و آرزو های نیک  عالقه به خاک و ملت و ایمانی ـ وجدانی ـ انسانی ـ ملی مسئولیت

  و کاری بود کامالً به جا و درست! به راه انداخته شد ،خودکامگی
ه چبه آن و ژرف عدم دقت کافی نتیجۀیا  ،یا برخاسته از غرض است ،این گونه کودتا ها را "دزدی قدرت" خواندن

" دهن و ستسایۀ خداشاه ما کرده و مردم دردمند و محتاج ما، که تبلیغ " و بزن و بروی سیاست مداران خودپرست
 یا برای و انسان های واقعاً ملی،با حقیقت و با  یا دشمنی کور و توأم با تعصب ،دستان شان بسته است، کشیده اند

 ضکماکان و نهوین دلیل به نان و نوائی رسیده بودند و به هم انکه از کنار آنرا ن هائی یک تعداد انسا آن است که
میلیون ها انسان دردکشیده و داغ دیده در ؛ بدون خجالت از شاد سازند ،می کوشند هر سیاهی را سپید بنمایانندهم 
 !! نیم وجب کشورهر 

 فقر و ناتوانی و درماندگی و از یک طرفتماعی دخالت دولت در امور سیاسی ـ اجو فساد و خود کامگی وقتی 
 نبر ای افزون ،در دستگاه حاکمیتاصالحات به شکل مستمر و به اندازۀ الزم از طرف دیگر و تعلل در کار  مردم

 زندگیبهبودی و تا چه وقت باید انتظار  وجود دارد، مردم چه باید بکنند دو کمی و کاستی خالف آرزو های ملت
دست روی دست گذاشته و تن  و تا چه وقت ؟را تحمل کنندخود و ناداری و ناچاری و درد و رنج  بکشندرا خویش 

و  ؟هالکت نجات نداده است ۀاز بدبختی و ورطرا به تقدیری بدهند که هیچگاه دست مردم را نگرفته است و آن ها 
ا به پو جلوگیری از فساد بیشتر قدرت  یشخو خود برای نجات چه وقت، اگر اجازه نیک خواهان سلطنت باشد،

  خیزند؟
، دموکراسی انطرفدار جهان غرب، یکی از سر سخت ترین ، شناخته شده ترین فیلسوفکارل پوپرمی دانم که 

دموکراتیک را برای تغییر یا به زیر کشیدن غیر توسل به شیوه های مبارزه و امکانات  جامعه مدنی و حقوق بشر،
اهی ر اگر در یک کشور که مبپرسی اگر از همین آقا هم اما ،می کندنتوصیه  ،باشدغیردموکراتیک  ، حتا اگرنظام ها

صورت  ، در آنبرندسر بو مردم در منتهای بدبختی و سختی به  دیگر برای تغییر نظام ناکارآمد وجود نداشته باشد
 زمان معین در یک خویش یط خاص کشورااز شر خویش را و شناخت نظریات که غیر از این ؛مردم چه باید بکنند

می  ،، بدون شک خواهد گفت: چنان حکومت را از هر راهی که ممکن استنددر بوتۀ آزمون و سنجش قرار ده
به زیر کشید. اگر او این سخن را نگوید، من خواهم گفت که او هم از جمله کسانی است که عاشق حرف  و باید توان
ی بخشد و یا این است که سرش در آخور یا از جیب خلیفه م خود گپ می زنند دل گرمیا از  استخود مفت های 

  !قدرت و سرمایه است و یار یارکاران
، همانگونه که یاد شد، تنها یک مثال بود. کشور و مردم ما طی آن سال 137۲ـ  1371داستان خشکسالی سال های 

که گریبان  یمتفاوتها و سال های قبل از آن به امتداد ده ها و صد ها سال دیگر با ده ها و صد ها مصیبت مشابه و 
 مواجه بودند. با درد و تأسف ،رسید گرفته بود و کسی به داد شان نمیگوشۀ کشور هر در هر نقطه و شان را 
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، و اصالح نشان داد که در فکر تغییر و سیاست مرحوم محمد ظاهر خان در کارزار عملی و طی چهل سال حکومت
  ایجاب می کرد، نبود! و نیاز های مردم و کشور آنگونه که زمان

اگر از درون رفع نشود، یعنی اگر مسئولین نظام  ،و فقدان توجه به ملک و مردم ،تعلل و فساد و بی عالقگی به کار
 ،مردم نمایندگانبه وسیله ـ  آن را از بین نبرند، باید از بیرون، یعنی به وسیله مردم یا نمایندگان مردم رفع گردد

  که مردم به حد کافی متوجه چه باید کرد ها و چه نباید کرد ها نشده باشند!!در صورتی  ،و تنها ،چون
اولین اقدام به  نظام های بی کاره و وقت گذرانی که سردمداران آن تنها در فکر خود هستند، رای نجات از سلطۀب

دمت مردم در خ قدرت در هیئت اقتدارربودن قدرت، در صورتی که . استقدرت  آن ها از کرسیزیر کشیدن 
ر ، قدرت در هیئت اقتدابراستی دزدی و بحران آفرینی است، ولی این امر ،باشد، محض برای کسب و داشتن قدرت

اگر به نفع مردم صورت می گرفت یا صورت گرفته باشد، در مورد شاهان ما،  مردم و کشور هو برای خدمت ب
 کند!! غیر از امان هللا خان، به هیچوجه صدق نمی

حسن شرق شاید به دلیل همکار بودنش با مرحوم محمد داود خان و همکاری وی با حزب به اصطالح گفته های 
دموکراتیک خلق افغانستان، قابل قبول برخی از انسان ها نباشد؛ ولی دیگران چه؟ سخنان آقای محمد نذیر کبیر 

نه  ی که نه کمونیست بودند،دیگر کسانو آقای عبدالحمید مبارز سخنان ح الدین کشککی، باآقای ص سراج، سخنان
سن دارای حاز همه بیشتر ارتباط بسیار نزدیکی با مرحوم محمد داود خان داشتند، کسانی که نسبت به شاه مرحوم 

 و هم تا حدودی زیادی قابل اعتماد بودند و هستند، چه؟ صداقت و حق گوئی و حق جوئینظر بودند و از لحاظ 
که نظر به نوشتۀ آقای جمیلی، یکی از انسان های شریف و شخصیت  ،دختر شاه شاهدخت بلیقس،باالخره سخنان 

ه : "کاش بابباری گفته بود که ،و در برابر مردم و خاک حق و حقیقتهای دارای احساس مسئولیت باال در برابر 
 ؟، چه؟..."به روزگار بد مردم برسد د وکن) منظور شان شاه است( از این قدر کاریزمیر رفتن صرف نظر  جانم

ر در تغییباید انتظار  تا چه وقتمردمی که روزگار شان بد بود، و عزیز ترین دختران شاه بدان اعتراف می کرد، 
    باید درد و رنج و بینوائی را تحمل می کردند؟! تا چه وقتمی کشیدند و زندگی خویش را 

ز ا سر تا سر کشورقابل تحمل نبود.  دربار،، غیر از گل های سر سبدی هیچ کسیآن وضعیت و آن زندگی برای 
 می . میلیون ها انسانی که با تمام وجودچنان سردمداران و چنان کشوری در رنج و عذاب بودند ،داشتن چنان نظام

مترقی و  مرفه و به عنوان مردمان خود شان در ردیف سائر کشور ها قرار داشته باشد و کشور شان خواستند
 رومند و آزاده شناخته شوند. پیشرفته و مدرن و نی

از آن وضعیتی که برای  ،شاید هم بطور جدی نمی خواست ،نمی توانست ،حاکمیتی که شاه در رأس آن قرار داشت
 راندیگ ،مابیرون شود. مردم به آگاهی کامل نرسیده بودند. تا به آگاهی رسیدن مردم  ،بود مدهو کشور بوجود آ مردم

 باید دست ،یا آنانی که در فکر مردم بودند ،هزار ها سال نوری بازهم از ما جلو تر می رفتند. در این صورت مردم
برابر  دری که ئداود خان که بسیار دوستانه و نظر به مسئولیت ها شهید محمد به کار می شدند. شاه به پیشنهاد های

کرد، اعتنا نکرد. دموکراسی نام نهاد نه تنها رو به فروپاشی  احساس می کرد به وی تقدیممردم و کشور و خانواده 
بر  بایدوضعیتی کودتا  نکشور را نیز مختل نموده بود. در چنی حیاتهمه شئون روز افزون بود، که هرج و مرج 

  ، نه دزدی قدرت، آنگونه که برخی ها فکر می کنند!!باشد گرداندن قدرت به مردم بود
ور بود و نه ممکن و مجریان دن دیگری است، که پیش بینی آن برای هیچ انسانی نه مق، سخاینکه عاقبت چه شد

طی این همه سال، از کودتای که ی را هائ می خواستند! رویداده ننه تصور می کردند و کودتا نیز چنین چیزی را 
 پشت و رو شدن بستن ها و شکستن ها و ، صد ها حادثه و تغییر موضع واتفاق افتاده تا امروز 135۲سرطان  ۲5

که بدون درک شرائط و شناخت  جواب همه را باید خلق و پرچم بدهدها را چه کسی می توانست پیش بینی کند؟ 
 رنگارنگ و به دنبال آن مجاهد و طالب و هواخوان روانشناسی مردم دست به کودتا زد و همه چیز را برهم ریخت؛
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