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 30/30/3310                  عبدالحکیم سامع

 !چهل سال قبل در افغانستان چه واقع شد

دتای بدون کو»نتیجۀ يک  ، در«اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»، «چهل سالۀ» چهل سال قبل، رژيم پادشاهی

عوامل ايکه . شدتباه کن آغاز « رانبح»کشور  از آن تاريخ ببعد در. مبدل گرديد« جمهوری»به « خونريزی

که فارغ از انگیزه های  چنین بحران شناخته شده است، از ديدگاه های مختلف بیان گرديده است،« زادۀ»

نظر از اينکه هر يک  بوده نمی تواند، صرفقدرت طلبی، حلقات و محافل مختلف و اهداف سیاسی « آيدياوژيک»

قريب يک دهه قبل از وقوع اين حادثه، بعد از اعالن . نیز نام می برند« منافع ملی»و « ملت»طرز خاص از ه ب

حافل سیاسی، با داشتن طرز ديد های مختلف تشکیل، که بطور م، تعدادی از جريانات و م1۶۹۱قانون اساسی 

، با «نفوذ و پیوند های خارجی»را در بر داشته، در تحت سايۀ « ماورای چپ»الی « ماورای راست» خلص از

 . استفاده از  شرايط اجتماعی اين سرزمین، علنی و نیمه علنی وارد میدان گرديدند
 

رت محمد ضحیسلطنت اعل»، بعد از اعالن قانون اساسی زمان پری شدس یکه در طول ده سال که جای شک نیست

سائر کشورهای رو  خارجی به اين کشور در مقايسه با« انکشافی»های « کمک»، با وجود جلب بیشتر «ظاهر شاه

 ضاتقا»هم حلقات و محافل وقت سیاسی، با توجه کمتر به شرايط عینی و حقیقی جامعه، ازين سیستم به انکشاف، باز

حقیقت اينست که پادشاه ، اعلیحضرت محمد ظاهر  .در بین مردم، تبلیغ می نموده اند خارج از توان را  نیز« های

« مودرنیزيشن» ۀ افغانی داشته اند، پروسۀ ر، با شناخت عمیقی که از جامعگزمامدار دي هر زاشاه، بیشتر و بهتر 

و شیوۀ برخورد عاقالنه به  ، با احتیاط الزم « رونیبی »علم و تخنیک مروج  رفتنوی پذيبسرا جامعه  اعمارو 

 . پیش می برده اند
 

رو به انکشاف ديگر های مقايسه با سران کشور مناسبات بین المللی، در برجسته در« ديپلومات»حیث يک ه ايشان ب

جای شک نیست که تقسیم جهان بعد از جنگ دوم  . اند توانستهاستفاده حد اعظمی ه باز ظرفیت های خارجی 

حلقات . ساده نبوده است«  بیطرفی »، تعیین پالیسی، برای حاکمیت در موقف « جهان دو قطبی »هان، به ج

ورده اند، آزبان می ه مخالف، بدون توجه به باريکی ها در مناسبات بین المللی،  انتظارات خارج از امکان را هم ب

های بعد از کسب  ر نمونه، سالهمواره، بطوم، 1۶۹۱بعد از سال «  میتینگ ها »و «  مظاهرات »در  چنانچه

هدفمند  ه طورب مقايسه نموده،«  جاپان »انکشاف کشور را با  طحافغانستان را ياد می نمودند، بعد س« استقالل»

فريبی را برای جلب و جذب افراد به صفوف آنها،  فکری و عوام«  انحرافی »زمینه های  تالش می ورزيده اند، تا

مانی  عقب »ت در چنان شرايط داخلی و بین المللی قرار داشته است، که در حقیقت هم افغانستان وق.  نمايندبرابر 

گرا،  دور حاکمیت، از جمله متنفذين محلی و روحانیون عقب«  حلقات »و هم عدم صداقت و آمادگی،  « عمومی

فکت  »يم و بر عال البته بنا . نده اگرديد اداری، در راه پیشرفت و ترقی ممکن، مانع می«  فاسد »موازی با حلقات 

ممکن، «  حاکمیت ». درجه بندی نشده باشند«  مخالف »، ممکن بحیث «حاکمیت»جانب  اين محافل از«  ها

و در عین زمان در رقابت «  رژيم »مختلف متذکرۀ فوق را بر ضد «  سیاسی »فعالیت های محسوس گروپ های 

رديد، که تا همین امروز درز ايجاد نگآنها، عماًل بین «  مشترک »فضای فعالیت  . با همديگر، شناخته باشد

 تر شده، فضای سالم فعالیت مشترک و تبادل افکار سی سال اخیر عمیق بیش از « بحران » اختالفات در جريان

بررسی اساسی علمی درين متن گنجايش  . در جهان معمول است، درين کشور راه نیافت که  طوری آنالزم، 

 .ندارد
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. رشیف های مجالت و اخبار غربی، سه عنوان را برای اين مطلب کوتا، تا حدی جالب يافتمآبا مرور کوتاه بر 

هر دو م 1۶۹0، سال ،03،  شماره «شپیگل»گزارش  ، م1۶۹0، 10، شماره « شترن »گزارش مجلۀ مصور 

 .از کابل، « د وال ستريت ژورنال »هیئت تحرير « راپورتر»از  ، و راپور ديگر«چاپ آلمان، 

با . بوده«  تکان دهنده »طور مفصل راپور داده است، خیلی ه ب«  خشک سالی ها »که از نتايج « شترن»گزارش 

 :صرف نظر از تفصیل، فقط چند نقطه را از آن گزارش بیاد می آوريم

، در يکی از گزارشات مفصل آن در بارۀ وضع دشوار زندگی مردم، در مناطق کوهستانی و « شترن »مجلۀ 

طوريکه در آغاز نیز تذکار يافت، . بود داده، گزارش « پايتخت »و «  هاشهر »محالت دور افتاده از مناطق 

که تصاوير دارای  یيجا از آن. را وظیفۀ سخن گفتن می دهد«  تصوير »مجلۀ مصوری است، که بیشتر « شترن»

دقیق یاد آوردن، چهل سال قبل، با ديد برای ب .ن آن درين نوشته، ممکن نمی باشدحجم و يا وزن زيادست، نشان داد

خونسردانه می بینیم، که مردم ما در آنوقت در تحت چه شرايط بسر می برده اند، مطبوعات به  و اعصاب آرام و

آن، از کدام «  اجتماعی »و «  اداری »، « سیاسی »حاالت ساخته و به چه پیمانه حقايق زندگی آنها را برمال 

، انکشاف « ثبات »کشور را از مسیر «  عمق »و «  آهنگ »با چه «  بحران »ديد می نگريسته اند، « زوايای»

« حیاتی »، خارج ساخته است، که تا امروز، به تمرکز فکری و هم بحالت ثبات و امنیت « بطی »ممکن و احتمااًل 

 .ه استدست نیافت

در پايان يک تصوير اطفال که . تهیه نموده است«  ليفت »از منطقۀ «  شترن »تصاوير زيادی را گزارشگر 

، گوشت يا فقط نان همچنان از «ليفت»اطفال درۀ »  :د چنین می خوانیمندرعقب آنها، کالنساالن محدود ديده می شو

با خط درشت روی صفحه در سمت « .ی شده اندآنها فقط از علف و توت تغذ. سه سال است که ديگر نخورده اند

تر در جنب  پائین« .يک پادشاه مردم خود را به گرسنگی می سپارد »: باالئی مايل به جناح چپ عکس می خوانیم

در اثر صدها هزار در پادشاهی آسیای مرکزی، افغانستان طی ماه های اخیر »  :چپ عکس اطفال می نويسد

شاه هیچ کاری نمی کند، تا اين  پادشاه ظاهر. اين مرگ و میر ادامه خواهد داشت  الی آغاز سال. ه اندگرسنگی مرد

آنها کشور او را . اعتماد می نمايد ،او به مأموران فاسد و وزرای نا قابل. ها مانع گردد را در کوهستان«  درامه»

 (م1۶۹0، 10شماره « شترن»)« .به عقب افتاده ترين کشور در آسیا مبدل ساخته اند

اين مطلب، تحت عنوان مجلۀ خود برای حادثۀ مهم سیاسی در افغانستان اختصاص داده،  ۹۶، صفحۀ « پیگلش »

آخرين  »افغانستان آغاز يافته، نام کشور را در بین دو خط موازی قرار داده،  در تحت عنوان اولی، با خط درشت 

 :ديده می شود«  ديدار

، علیه چین شناخته « کريملن »عنوان متحد ه ب داؤدکودتا  رهبر. هندوکش جمهوری شد ۀکشور کم آب در دامن»

 «.می شود

از  –ساله  ۹۵سه شنبه گذشته، محافظ به بادارش محمد ظاهر شاه، » : متن اصلی گزارش چنین آغاز يافته است

حمام » در، اطالعیه ای را (Ischia)« ایايشی»بر جزيرۀ استراحتگاه   -قريب چهل سال به اينطرف پادشاه افغانستان 

برايش  ،(Fango-Bad)« فنگو –

آورد که در خانه، کابل پسر کاکای 

ساله،   ۹۱خان،  داؤدپادشاه، محمد 

با استفاده از غیابت پادشاه، پادشاهی 

را سقوط داده، جمهوری اعالن نموده 

و قدرت را در کشور، بدست خود 

 «.گرفته است

در شرايط و « مجله» ،ازين حادثه

احوالی نام می برد، که از يکطرف 
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م ببعد، دورۀ نسبتًا طوالنی خشک سالی، بر طبیعت کشور مسلط بوده، عدم آمادگی الزم و 1۶۹3تقريبًا از سال 

، باعث تلفات انسانی و حیوانی در کشور « قهر طبیعت »، برای مقابله با همچو حوادث ناشی از « سیستم »کافی 

و غیره «  اقتصاد »و «  علم و تخنیک »، بخصوص در بخش « رشد و انکشاف »سطح نازل . استنیز گرديده 

، با مسايل « خشکه »ن کوهستانی، محاط به یحیث يک سرزمه خاص موقعیت کشور، باز يکطرف،  شرايط 

« نفوذ متنفذين محلی »، همراه با تأثیرات منفی « قومی »و «  قبیلوی »مناسبات اجتماعی شمول تسلط ه عديده، ب

را در «  ديموکراسی »آغاز يافتۀ «  پروسۀ »اداری در سیستم، که در حقیقت «  فساد مزمن »غیره، موازی با  و

ساله شمرده شده  33۵«  پادشاهی »در سقوط رژيم «  انگیزه ها »مثابۀ بخشی از ه م، خفه نمود، ب1۶۹۱سال 

 .است

در قطار ده کشور  »فرصت ، اين کشور را در آن « يونسکو و بانک جهانی »با ذکر احصائیه های «  شپیگل »

زيرا افغانستان، از جمله کشور های کم آب، در دامنه  »: حساب آورده است، به ادامه می نويسده ب«  ترين دنیا فقیر

و درخت می باشد، درين کشور با مساحت دونیم برابر جمهوری  های سلسله کوه هندوکش، تقريبًا  بدون گیاه 

 1۹3میلیون انسان، با عايد سرانه ساالنه بطور اوسط به مبلغ  1۵و  13بین  –اتحادی آلمان، برحسب تخمین 

تشکیل «  کوچی ها »قريب نیمی از آنها را . نفوس شماری هیچگاه صورت نگرفته است . مارک، زندگی می کنند

.  سرگردان اند  ،ع، دايمًا در جستجوی آب و چراگاهيزر مهای خشک ل های گوسفند در کوهستانچوپان . می دهند

« .ها و حیوانات دائمًا در سرحد موجوديت بسر می برند که از نگاه اقلیم مساعد باشد، باز هم انسان یهاي لدر سا

 0طفل،  ۹از جملۀ  »  :اقتصادی دقت بیشتر نشان داده می خوانیم  –درين مطلب گزارشگر روی وضع اجتماعی 

 ۶3بیش از . داکتر موجود اند ۹33ر فقط در تمام کشو. قدم گذاشته نمی توانند یگسال 13آن، به عمر باال تر از 

 .وشتن محروم اندنها از نعمت خواندن و  فیصد افغان

، که کمترين پیشرفت ندشکست نا پذير ا ای اسالمیدرين کشور عقب نگهداشته شده، قدرت، مالکین بزرگ و ماله

ها بیشتر تحت  در اقوام و خاندان های آنها، افغان .کارگاه شیطانی می دانند را، و تعلیم مکتبحفظ الصحه  چون

 «.و پیشوا های مذهبی قرار دارند، که دور از قدرت دولتی کابل، بسر می برند نفوذ قدرت شهزاده های محلی 

وص کسانی که در فکر سقوط رژيم بوده اند، صهای سیاسی داخل کشور، بخ هبرخالف بسیاری از حلقات و گرو

چناچه همین . برده است که رژيم تالش بهبود را بکار می، با ديد روشنتر می ديده است، همین گزارشگر خارجی

وسطائی را با ده شده، که می خواست اوضاع قرون پادشاه سقوط دا یها تمام تالش »: گزارشگر می نويسد

در نتیجه  –احزاب را اجازه دهد  ،منع قرار داده را بطور نمونه چادری زنان –اصالحات متواضع، تغییر دهد 

 «.مقاومت منفی مالکین بزرگ و مذهبیون، به ناکامی انجامید

با پادشاه افغانستان، تذکر می دهد، «  رهبر کودتا »ضمن آنکه از روابط خانوادگی در همین مطلب گزارشگر 

در ادامۀ . « دانديک سیاست قوی برگره افغانستان را ب »همچنان ياد آور می گردد، که موصوف می خواهد 

، در (سال عمر داشته است 3۹جنگ دوم جهانی آغاز يافت، پادشاه قريب )م 1۶0۶گزارش، از حوادث سال 

م، بحیث وزير دفاع رژيم پادشاهی ايفای وظیفه می 1۶0۶جنرال، که در سال  » :افغانستان نام برده، می نويسد

او يکی از کمترين مهمانان غربی بوده است، که در . ستنمود، پادشاهی را از قیام اقوام ضد پادشاهی نجات داده ا

به کشورش دعوت بعمل «  خروسچف »، « ستالین »اشتراک ورزيده، همچنان از جای نشین «  ستالین »تدفین 

برطرف گرديد، صدارت حیث صدر اعظم، از جانب پسر کاکايش از مقام ه او پس از ده سال خدمت ب. آورده است

 «.ه استدر حکومت سهیم نمی خواستد پادشاه و پارلمان  را ؤزيرا دا

هفتۀ گذشته،  داؤد »گزارشگر در عین حال تأکید می ورزد که، حاکمیت در حقیقت در دست يک فرد متمرکز يافته، 

. خود انتخاب گرديد«  هواداران »در وجود يک شخص از جانب « بحیث رئیس دولت، وزير دفاع و وزير خارجه

در همین متن همچنان تذکر بعمل آمده است، که . مبدل سازد«  مودرنيک دولت ه افغانستان را ب»خواهد  می
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میلیارد دالر  1،۹ های دهۀ پنجاه، اتحاد شوروی، به حجم قريب به  کمک خواهد نمود، در سال« وارجکشور هم»

 . سال اخیر کمک نموده است 33در 

، به « چاپ نیويارک »زبان،  ، انگلیسی«م1۶۹0دسمبر  3۹د وال ستريت ژورنال،  »هیئت تحرير « راپورتر»

، تذکر کوتاه از وضعیت اقلیمی و جغرافیائی بعمل آورد قبل از متن گزارش،  « شپیگل »خط درشت، همانند 

، دريافت رقم هر گاه چنین باشد د؟ نها به افغانستان طمع دار آيا روس » :استسؤالی را بدين عبارت مطرح نموده 

منفعب آبی، صنعت، : ی های مهم کشورکمبودبا ديد نزديکتر، » «  ؟آن خیلی دشوار است، که چرا و تصوير

 .نام می برد«  منگول ها و چنگیز خان »عین زمان از در «.مکاتب

بر عدم گنجايش درين مطلب،  بنا. درين مطلب نیز از وضع کودتا ها  و حکومات آنها در روز های اول نام می برد

يک و نیم  »دلچسپی، نخواهد بود، هرگاه  از عاری. خواهد شد تهیه مطالب در فرصت مناسب، ترجمه های مکمل،

 ، بار« مذاکرات ژينو »، درختم را بیاد آوريم که « جنگ با قوای شوروی »، « بحران »های  بعد از سال«  دهه

 .  در ذهن، اتباع افغانستان، تازگی حاصل نمود «پادشاه، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»ديگر، ياد 

گزارش  م1۶۵۵سال  1۶، شپیگل در شماره « ژينو »در ختم مذاکرات 

در گزارش اين عکس اعلیحضرت پادشاه . مفصلی را به نشر سپرده است

در پايان عکس دو  .، منتشر ساخته استاز امروز سال قبل 3۹افغانستان را 

پادشاه وقت ظاهر  » :سطر اول با خط درشت نیمارا بدين متن می خو سطر

 «.يکی بايد بر آتش پای بگذارد » :دومسطر «  شاه

چه کسی بايد رهبر افغانستان  » :يک نظر خواهی تحت سؤال چهارم در

 ؟باشد

فیصد  1،۹۹. « پادشاه وقت، ظاهر شاه » :فیصد جواب داده اند ۹1،۹۹

فیصد برای کدام رهبر   3،۱۹. آرزوی يک قوماندان قوی را اظهار داشته اند

 «.حزبی رأی داده اند

پای گذاشتن روی آتش را در برداشت خود، حال می بینیم که اين مجله در 

سال  10. و در پايان عکس ايشان نوشته بودند توان و قدرت پادشاه می ديد

از نام اين شخصیت در صدر مباحث  بعد، در مرحلۀ قبل از کنفرانس بن،

 .شد شنیده می

کسی و بخصوص همین که کدام قوت ها مانع آن گرديد، تا جاست،  سؤال اين

 ؟می گذاشت«  پای »شخصیت تاريخ کشور بر آتش 
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