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           ۱۱/۲۰۱۵/ ۲۵                                                                                    سوما محمد سید رکتاد

  اسبق پوهنڅی اقتصاد پوهنتون کابلاستاد 

 

 به افغانستان اسبق صدراعظم یوسف محمد دکتور مرحوم های صحبت

 صدرات امقم از استعفی ارتباط

 

 

ضمن صحبتهای از هرجانب از مرحوم داکتر محمدیوسف نظر شان را راجع 1998سال جنوری  11شام یکشنبه 
جویا شدیم. مرحوم داکتر « خاطرات سیاسی سیدمحمدقاسم رشتیا »به اثر اخیر شاغلی سید محمدقاسم رشتیا، 

عمده در  نقشنظرات و انتقادات خودرا مبنی بر اینکه آقای رشتیا بعضی مسایل را که در آن خود سهم و یا صاحب 
که در غیر  فرمودندچگونگی رویداد نداشتند به حساب خود آورده اند. ازاین لحاظ تا اندازٔه آقای رشتیا گالیه نموده 

 ازاین کمبود اثر خاطرات سیاسی آقای رشتیا از اهمیت بیشتر برخوردار است. 
شاهد حال بودند خاطرات خودرا چرا خودشان در مسایل که در رابطه با همین موضوع از داکتر صاحب سٔوال شد 

آن میرود که در نوشتن  لذا ترس انسان ها طور کل عاری از خودخواهی نیستند »بحواب فرمودند:  نمی نویسند.
ارهای بد را و ک  منسوب دادهخاطرات خودرا در مرکز حوادث قرار دهد، هر کار نیکو که انجام یابد آنرا به خود 

 . «داری نمایم باعث میگردد که از نوشتن خاطرات خود تا حال خود لیلین دران محول نماید. روی همبه دیگ
خواهان نظریه  وشد پس از صحبت مختصر سخن بطرف واقعٔه سوم عقرب و علت استعفای شان از مقام صدارت 

در یکی )مرحوم رشتیا  گردیداستعفی مرحومی از مقام صدارت  باره درمحترم سیدقاسم رشتیا به ارتباط تحلیل  شان
مدیوسف پس از اخذ رأی اعتماد که استعفای داکتر محاست نوشته  ،چاپ بن «فرهنگ»در مجلٔه  1از مقاالت خود

وادار به استعفی   ،در اثر نارامی هائیکه از طرف گروهای مختلف به شمول کمونست ها به میان آمد شوریاز
، از در  ت استت متین، که در چنین حاالت ضرورو متأسفانه رئیس الوزرا ئی جدی، بجای اتخاذ یک سیاس گردید

در ی را بدوش حکومتی که خود هم ته شوری، تمام مالمتسلیم پیش آمده و به صورت یک جانبه و بدون استشار
فعالیت  .جیع بیشتر عناصر چپ و محرکین پشت پرده آنهارا داشتشآن بود قرار داد، که در حقیقت معنی ت صدر

خاموش شده بلکه موجب ادامه و توسعه آن گردید.تظاهرات خیابانی تشدید یافت و به این روه نه تنها گهای این 
  به وجود آمد(. (1965طریق واقعه سوم عقرب )اخیر اکتوبر 

فرمودند که این نظر آقای رشتیا می  در حالیکه از متن این مقاله اظهار بی اطالعی کردند مرجومی داکتر صاحب
 خود دالیل دیگر دارم.من برای استعفای  باشد
از اخذ رأی اعتماد  بعد که اگر داکتر صاحب در ابطه با این موضوع خاص اضافه نمود شاملین مجلس ی ازیک

 آیا سیر و مجرای تأریخی شکل دیگری به خود نمی گرفت؟  و به وظیفٔه خود ادامه میدادند داستعفاء نمی کردن
بین شوری و بیم و عدم دتاً عدم پشتیبانی مقام سلطنت، مشکالت در علت استعفای خودرا عم شادروان داکتر صاحب

 برازا  مشکل صحیکار و همچنان بصورت نسبی  اعتماد از همکاری اعضای کابینه در صورت پافشاری در ادامهٔ 
 . ندداشت

                                                           

1
   22( صفحه 1989) 1368دلو  1( بررسی محتصر رویداد های پنجاه سال اخیر  افغانستان، مجله فرهنگ سال نهم شماره 
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در ماندن وظیفٔه پست صدرات با نداشتن پشتیبانی از طرف شاه و خانوادٔه شان  موصوفپافشاری  د:نشادروان فرمو
ی از جانب دیگرپیشرفت کارهای اشخاص از خارج و داخل حوزٔه شور از یک سو، مداخالت مغرضانٔه یک تعداد

و یک  لیحکومت را با مشکالت عدیده مواجه ساخته حتی باعث آن می گردید که ازاین اختالفات و تشوشات داخ
سایه ما پاکستان از جانب هم خطرات   ،ی ایکه استقرار فکری در آن موجود نبودشورو حکومت بدون پایه قوی 

گردد. در آن موقع وضع سیاسی با پاکستان به یک مرحلٔه حساس قرار داشت و احتمال آنکه  متوجه افغانستان
ستفاده کند زیاد بود. پاکستانی ها در آن وقت داخلی افغانستان برای عملی ساختن مقاصد خود اپاکستان از ضعف 

 . ف خود بودنداهداشدیداً متوجه اوضاع داخلی افغانستان و مترصد رسیدن به 
در حالیکه شخص شاه داکتر و این  ،از جناب داکتر صاحب علت عدم پشتیبانی سلطنت و شخص شاه استفسار شد

 . ندودبصاحب  را مٔوظف به تشکیل کابینه ساخته و وظیفٔه سنگین تسوید قانون اساسی جدید را به وی تفویض نموده 
 تشکیلکه اعلیحضرت محمدظاهرشاه پس از آنکه این جانب را مأمور د نبه جواب این سٔوال فرمو مرحومی

مواد مندرجٔه قانون اساسی  بعضی از تفویض نمود. هم ی را بمنو وظیفٔه تسوید قانون اساس تحکومت ساخ
لطنت، اطرافیان شاه سوء تفاهم و همچنان فعالیت های حکومت در دورٔه انتقال بین اعضای س 24باالخص مادٔه 

 دراه بهر ملحوظ که بود چه بالخصوص یک تعداد از نزدیکان ش ی گردید؛مناقشات و باعث  آوردبوجود  ئی راها
در که از حسن نیت  بعضی امتیازات، باعث شد کهو یا رقابت ها و یا ترس از دست دادن  خانوادگی گشیدگی های

 د. وابتداء موجود بود کاسته ش
زدند  اینجانببه یک سلسله اقدامات برضد حکومت وقت و شخص  متوسل، ددست داده بودناز  را امتیازات کسانیکه

البته و اعضای حکومت مغشوش بسازند.  منند تا نظر شاه را در مقابل شخص و بهر وسیلٔه که ممکن بود خواست
که پس از  دبه این ارتباط گفتن شادروان نبوده است.خالی از اثر ناحیهبعضی طرزالعمل های این جانب هم در این 

محتوی که  ی رااعلیحضرت یک ورق کاغذ در اولین دیدار ،دحکومت ساختن تشکبل به آنکه شاه  وی  را مأمور
و بمن گفت که این لست اعضای کابینٔه شما می باشد. من به  هداز جیب شان بیرون آوربود، کابینه اعضای  اسمای

اجازه  ،کابینه کرده اندساختن مرا مٔوظف  ،جواب شان عرض کردم که حضور ملوکانه بنابر اعتماد به اینجانب
. تشکیل دهمبدهند تا من صالحیت این کار را عهده دار گردیده و کابینٔه خودرا البته به مشوره اعلیحضرت خود 

ما  فرمودند مثل اینکه شما به مشورهٔ  کاغذ را دوباره به جیب کرده و ،برافروخته شده بود مظاهرشاه که ازاین عمل
مرحوم داکتر محمدیوسف در برابر سٔوالی  بسازید.را ینٔه تان خواهید کاب می ضرورتی ندارید و هر طوری که خود

 دد.دجواب نفی دالست اطالعی حاصل توانستند، بعداً در مورد اسامی مندرج آنآیا که 
و در  کرده مکاری دعوته همیشه مردم را به مدر سفرهای که به والیات مملکت کرد مرحومی، تطیق اظهارا

که من از خود شما هستم و از بین خودشما مسئوول این کار شده ام. وی  مبیانات خود این جمله را تکرار میکرد
که نوارهای ثبت شدٔه این بیانات که از طریق رادیو و روزنامه ها هم پخش می شد، توسط مقام  داضافه کرده گفتن

یح و تفسیر جطوری توبه حکومت این جمالت را  مخالف گرفته و مخصوصاً اطرافیان سلطنت مورد ارزیابی قرار
داکترمحمدیوسف اینست که گویا وی از مقام سلطنت جدا و مربوط به مردم می باشد و بار اول منظور می کردند که 

 است که یک شخص ازبین مردم در رأس حکومت قرار گرفته است. 
ه داکتر شایع می کردند کبه این هم اکتفاء نکرده و  ،دندمخالفین حکومت که عمدتاً اطرافیان شاه را تشکیل می دا

یوسف به هزاره های باشندٔه قلعه نو نظامیان مخالف را به راه انداخته، اسلحه توزیع و فکر کودتا را کرده است. این 
 باعث تشویش مقام سلطنت گردیده و ازاینکه داکتر محمدیوسف و حکومت وقت بیشتر از ،اخبار نادرست مغرضین

خدشه دار  (وسفداکتر محمدیمن )فعالیت می کند، ذهنیت شاه را در برابر برایش سپرده شده است ه ک یصالحیت
 گردید.حسن نظر شاه  کاهش و باعثساخته و یک فضای عدم اعتماد را بجا آورده بود و 

در بین شوری رخنه وارد کرده و مخصوصاً در چند  (داکتر محمدیوسفمن )فعالیت های ضد حکومت و برخالف 
حکومت یک فضای غیر مناسب علیٔه حکومت تشکل یافته بود. وکالی شوری در به هفتٔه قبل از اخذ رأی اعتماد 

بیانات خود از حکومت وقت انتقاد نموده و مخصوصاً بعضی از اعضای کابینه را مورد تاخت وتاز قرار داده 
موده در منازل خود دعوت نوکالی شوری را جوقه جوقه  بعضی (خلیلی)مرحوم استاد بین شاه، بودند. یکی از مقر

ساخت که اگر شما به حکومت  پیام اعلیحضرت به آنها خاطر نشان می و ضمن تبادل افکار و رسانیدن
 اعلیحضرت ظاهرشاه ازاین تصمیم شما آزرده نخواهد شد. محمدیوسف رأی اعتماد ندهید،داکتر

 انکشافات بعدی این خوش بینی شاه را در برابرم تغییر داد و حسن نیتی که در ابتدا وجود داشت کاهش بافت.
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به اعلیحضرت  هحضور شاه باریاب شده و موضوع را با ایشان مطرح نمو بهدر چنین فضاء و شرایط غیر مساعد 
در برابر حکومت من جاری است و  دراین حالتیکه در شوری همه روزه بیانیه های عدم اعتماد کردم:عرض 
. پس تحت چنین شرایط اشخاص هم در خارج از شوری دست اندر کارند تا این وضع را تشدید بخشند بعضی

را ری گتا شخص دی از حضور خواهشمندملذا  .نامناسب پیشبرد امور محوله حکومت طور شاید و باید ممکن نیست
که من وظیفٔه تسوید  داشتمخواهد بود. عالوتاً اظهار همه د که البته این کار به صالح ینمٔوظف تشکیل کابینه نما

 قانون اساسی و توشیح قانون اساسی را پایان یافته می دانم و می خواهم از زندگی سیاسی مدتی به دور بمانم.
 .؟از شوری ترس داریدکه شما مثل اینکه ند گفت مرا به ادامٔه کار تشویق میکردند برایمشاه ضمن اینکه 

که من از هیچ کسی و یا مقامی ترس ندارم، زیرا ترس بایست کسی داشته باشد که م به جواب شان اظهار داشت
و من در کارهای خود همیشه صادق بوده و مرتکب کدام خیانت و جرمی نشده  شده باشد مرتکب خیانت و یا جرمی
و در تمام امور مصلحت ام داشته لوص نیت همیشه خ واحترام بی پایان  (محمدظاهرشاه)ام. من به شخص شما 

 نباید ترس داشته باشم.مطرح بوده و صادقانه عمل کرده ام، لذا از اعلیحضرت نیز  برایممملکت علیای 
 انتقادات عموضوشوری رفته و  م تا با قصد داشتچون قبل از این صحبت با شاه  مرحومی به گفنار خود ادامه داد:

د و همان بود که فردای آن یانقوی تر گرد را ممر شاه عزاین تذک م،ان بالمواجه مطرح کنبا نمایندگ بعضی وکال را
 کردم.با همکاران خود ابتکار عمل را بدست گرفته و بصورت غیرمترقبه به شوری مراجعه  روز بدون مشوره

چنین چیزی پیشبنی نشده بود. جریان چنین بود هم نون اساسی و در قا تصمیم خارج از تعامل سیاسی بوده اینالبته 
که صبح روز بدون همراهی کسی به تاالر شوری داخل شدم. در این موقع یکی از وکالء مصروف سخنرانی بود و 

طور تعلل )  باکمی، بعضی از وکالء یکی پس دیگری نیم خیز شدند ؛وکالی داخل تاالر از دیدن من تعجب کردند
بعد از ختم بیانه ئی وکیل از جناب دکتور  از دیگران پیروی کرده به پا ایستاد شدند..پدر آقای حامد کرزی(مثال 

 محمد ظاهر، که ریاست جلسه را به عهده داشت، خواهش سخن رانی کردم.
خل شوری  و قرار معلومات یک تعداد از وکالء در دا :ابراز داشتم داده شد، به وکال من بعد ازاینکه رشته کالم به

و اعتراضات و انتقادات از  اینجانب به راه انداخته اندحکومت  و تخریبات علیٔه یک تعداد از اطرافیان شاه افواهات 
نموده ومن مٔوظف به ساختن کابینٔه جدید می باشم. اما از  حالیکه حکومت دور انتقال استعفاء حکومت می کنند، در

ترکیب آن هم هنوز نزدشان معلوم نیست که خص من و کابینٔه ششوری از  محترم اوضاع چنین بر می آید که وکالی
این منوال باشد من آروز ندارم ی اعتماد اباء ورزند. در صورتیکه شرایط بشکایت داشته و قصد دارند که دادن رأ

وظیفه را به شخص  حکومت خودرا برای اخذ رأی اعتماد به شوری ارائه کنم و از شاه تقاضا خواهم نمود تا این
 د.ندیگری محول و ایشان را مٔوظف ساختن کابینه نمای

اظهار داشتند که در مقابل شخص شما  از وکال شوری یک همهمه برپا خواست و بعضیات نپس از استماع بیا
ما می چیزی نداشته و بشما اعتماد داریم لیک انتقادات و عدم اعتماد بیشتر متوجه یک تعداد از اعضای کابینٔه ش

پیش بینی  قانون اساسیدرطوریکه م : به جواب شان گفت منشده اند.  باشد که بگفتٔه ایشان مرتکب خیانت ها
تر اینکه این حکومت  عجیبداده میشود نه به اعضای حکومت و  حکومتصورت کل به  هرأی اعتماد ب است،.شده

ل می باشد و شما اعضای آنرا هنوز نمی شناسید. در صورتیکه شما بمن اعتماد دارید باید شما شکُن هنوز در حالت
رأی اعتماد بدهید. البته حکومت  ،میگردد ارائهبه شوری به کابینه ایکه از طرف من تشکیل  و غرض رأی اعتماد 

از کار اعضای حکومت که داشت  خواهد من مسئوول کارهای کابینه بوده و شوری هر موقع فرصت آنرا
 بازخواست وبازرسی نماید.

 از بین برد و وکالء نیز متوجه صالحیت خود گردیدند. ،را که موجود بود یظاهراً سوء تفاهمم این ابتکار
رأی  امق و پرچم متباقی همه به کابینٔه نفر منسوب به جناح خل جز چندب بود،مصادف با روز سوم عقرب  روز بعد

 اعتماد دادند و رأی مستنکف وجود نداشت.
 خواستم شدهدن دونفر شاملین مظاهرات پس از گرفتن رأی اعتماد متوجه وضع خارج شوری و تظاهرات و کشته ش

که شاه  رفتم.ارگ شاهی وری به شسر راست از  م.بحیث صدراعظم انتخاب شده جریانات را به گزارش شاه برسان
توسط شوری  باید این حادثه  کهکردند مطالبه  منز سخت مضطرب و پریشان شده بودند از از واقعٔه همان رو

بنابر نص قانون اساسی از وظایف  حقیق و بررسی ازاین حادثهتکار که کردم تحقیق گردد. به جواب عرض 
و البته نتایج آن به شوری سپرده می شود. اما شاه درین مطلب با عصبانیت  مبنی بر تحقیق موضوع  حکومت بوده

که این اصرار شان نشانه از بی اعتمادی از  مبرایشان خاطرنشان ساخت . مناز طرف شوری اصرار ورزید
 حکومت وی می باشد که درین صورت من استعفاء خواهم کرد.
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مسئوول امور مطبوعات هدایت دادند که خبر ه فی المجلس بین جمله را داشته باشد، انتظار چن کهمثل اینشاه 
که اگر یک مرتبه هم این خبر  گفتمبرایشان  من استعفای داکتر یوسف هریک ساعت از رادیو پخش گردد. 

 اطالع حاصل میکنند.نشرگردد کافی خواهد بود و مردم ازآن 
میوندوال را برای وظیفٔه صدارت درنظر گرفته بود و دراین مرحوم قبالً شاه آقای  ،داکتر محمدیوسفمرحوم بگفتٔه 

به چپ داکتر محمدیوسف توسط یک  اید حکومت متمایلتوصیه حکومت امریکا که بهم  انتخاب شان تا اندازه ای
 شخص از جناح راست عوض گردد، دخیل بوده است.

متمایل به شوروی و  ویکه حکومت امریکا در تشخیص خود که ت دراین رابطه عقیده داشیوسف داکتر مرحوم 
 .بود، اشتباه کرده امریکا می باشد علیهٔ 

پیشرد و عملی ساختن ، دورٔه انتقال حکومتقسماً از سرعت عمل این تشویش امریکائیها ی مرحومی ئبه عقیده 
 ویو هم از انتقادات که درقبال جنگ ویتنام از طرف حکومت افغانستان و شخص  دیموکراسی در افغانستان

 به مسکو، سفیر امریکا( 1965اپریل  31- 30ام ) می کرد. قبل از یک سفر رسمی نشئت ،صورت گرفته بود
قرار  ،که به اعالمیٔه مشترک که درختم این دیدار در مسکو نشر می گرددوقت مالقات خواسته و تقاضا کردند 

د، خواستٔه ما این است مسکو قصد دارد که دراین اعالمیه جنگ ویتنام را شدیداً محکوم نمای ،اطالع سفارت امریکا
چون موقف افغانستان در این مورد واضح بود، ن در اعالمیٔه مشترک کاسته شود. لح که باید سعی گردد تا از شدت

از  ،لیات جنگی امریکا در ویتنام شدیداً تقبیح گردیده بوددر ختم سفر خود درمسکو جمالت را که در آن عم پس
بصورت کل حذف گردد، در غیر آن وی از در اعالمیه مشترک که این فقره  گردیدمرجع مربوط میزبان تقاضا 

از جانب  شد.این جمالت در اعالمیه حذف  موقف قویچنانچه در اثر  امضای چنین اعالمیه خودداری خواهد کرد.
شدید که من جنگ ویتنام و حمالت  گریدمات رسمی شوروی خاطر نشان ادر رابطه به این موضوع به مق افغانی

 از مسکو. نه نه از یک کشور دیگر و ؛ البتهامریکا را در وطن خود تقبیح کرده و درآینده نیز خواهم کرد
 من هم به تشکر کرد. مه و از اقداممراجع دم نز بازهم سفیر امریکا بعد از ختم سفر در مسکو و بازگشت به کابل، 

نگرانی خودرا از ادامٔه عملیات جنگی امریکا در ویتنام و نقض حقوق بشر در آنجا از طرف  مکرراً سفیر امریکا 
امریکا که خودرا حامی حقوق بشر و دیموکراسی می داند، اظهار داشته  و این جنگ را با الفاظ دپلوماسی تقبیح 

 .مدکر
و  منمریکا در قبال ادر موقف  ،دات و تقبیح جنایات امریکا در ویتنام که در مطبوعات وقت نشر شدهالبته این انتقا

 بی اثر نبوده است. محکومت
پشتیبانی کافی  عدم پشتیبانی از طرف شاه، تقلیل حسن نیت، نداشتنرا  ممل اصلی استعفایوامیتوان عکل بصورت 

و  بودبین همکاران و عدم استقرار فکری وکالی شوری که بابت تحت تأثیر قرار دادن شان از خارج شوری شده 
 همچنان ترس از مداخالت پاکستان در صورت عدم استقرار سیاسی و کمپلکس های داخلی میتوان محسوب کرد. 

گذاشته محکم یک اساس در افغانستان ن قانون اساسی دتسوید و توشیح و نافذ ش با که به این مفکوره بودم شخصاً 
وضع  حال بیاید این خط مش سیاسی را تعقیب خواهند کرد. در  منو هر صدراعظم و حکومت که بعد از است شده

 یاری مقاومت را درمقابل این همه مشکالت در آن زمان اجازه نمی داد.  ام همصحی 
نیل برای   هدف بود و یا وسیلهٔ  موصوفبرای محمد یوسف به جواب سوالی که آیا تدوین قانونی  شاد روان دکتور

رسیدن اهداف باالتر که عبارت از استقرار نظام شاهی مشروطه و عملی شدن دیموکراسی با موجودیت احزاب 
 می باشد، بوده است. سیاسی، آزادی مطبوعات، تطبیق عدالت و مصئونیت اجتماعی

گرفتن قرار  یکه این حدود با مجر بودمکه من برای حرکت سیاسی خود حدودی تعیین کرده  اظهار داشت چنین
 ختم می شد.قانون اساسی در افغانستان 

فاذ نکه در واقع عدم توشیح قانون انتخابات که قبالً ا دشامل بوعملی شدن قانون اساسی و قوانین ممد  در این حدود
 شامل همین حسابات سیاسی بوده است.برای همین ملحوظ  گردیده

 ) را که باید منحیث یک شخصیت ملی، چهرٔه اتحاد عناصر مختلف اجتماع یظاهر شاه موقف یمرحومعقیده به 
Integrationsfigur) که این مطلب برایشان از طرف  یبا وجود هتبارز نداد، و حامی قانون اساس می گرفت

در می پرداخت، اجازٔه برق و آب و غیره  شده به امور جزئی مثالً خارج  گوشزد می شد ازین حدودمرحومی داکتر 
مطابق به شأن شاه  شاه برای توشیح قوانین و فرامین مهم به این ترتیب امضا و  حالیکه این وظیفٔه حکومت بود

دور  یاما اشتیاق ظاهرشاه پس از مدت ها .نه برای انجام کار های روز مرهبود  حایز اهمیتمنحیث ممثل ملی 
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را بدست می  شخصاً ف بخشیده  اکثر امور عینزد شان تضتفکیک را این  ،نگداشتن از مسایل دولتی از طرف کاکاها
 گرفت.

 پایان
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