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 5تر 1 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 : یادونه

  

  
 ۲۵/۰۶/۲۰1۵                  دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 نه دیموکراسی بحران می زاید و نه هم کودتا ساری است!
 )قسمت اول(

 

دولت های  حامیان که پیرو سیستم حقوقی، یعنی ،دولت ها اینآگاه  مبتنی بر قانون، اکثریت اتباع ،در جوامع متمدن
را که بخاطر کسب قدرت سیاسی، از طرق "غیرقانونی" و فعالیت های  یمی باشند، هر نوع تالش و اقدام یقانون

، به انجام ، چه "بدون خونریزی" و چه "با خونریزی"ها توطئه نقشه ها و با طرح ،سازمان های "مخفی" نظامی
، برای صاحبان قدرت و نفوذ، سیستم های قانونیدر محکومیت می شناسند.  حائزباشد، غیر مجاز و  رسیده

 .داده نمی شود و در برابر قانون همه مساوی اند. اگر مؤثر باشند و یا غیر مؤثر، فوق قانونماهای صالحیت 
 مطرح است. ،حق اولیۀ همه اتباعنخست  احترام به کرامت انسان و 

 

وجود داشته است ، ٔه بین المللی نیزقبول شدقوانین  تعهدات و ، دائماً شکایات در مورد "تخلف" ازیتبشر در تأریخ
در آینده هم وجود خواهد داشت. این نویسنده، خود را مؤظف به قضاوت و صدور "حکم" در  در جهان امروز، و

تحلیل علمی مثمر را فقط در شرایط مناسب و مساعد،  زیرا کشور ما، نمی داند. بارۀ وقایع تأریخی چند سال اخیر
 اما آنچه ممکن می داند.اختیار داشتن کامل اسناد رسمی، در  تحت شرایط، در هم و ،استقرار صلح و ثبات سیاسی

، تا هم در جوامع مختلف دیگر سیاسی، – وقایع در حیات اجتماعی از جریان مطالعات و مشاهدات این نویسنده،
، در کشور های متمدن ، اینست که، در صورت انجام عمل "غیر قانونی"شهادت داده می تواندالهام  قسمه ب حدی
طبیعی  است. چگونه انجام یافته ،کدام عملمتوجه موضاعاتی اند که ، ت "قاضی های آزاد"  کشور های آنهاقضاو

 ،مطالعه نمودباید  را، عمل و نتایج حاصله از آن عواقبتوسط انسان بسر می رسد. غیر فانونی است، که هر عمل 
 است.  به جای مانده با چه کیفیت و کمیت،که اثرات آن، 

 

اداری و یا حقوقی، موضوعات سیاسی را از  موضوعات جرمی جدا در نظر می گیرند.  –در سیستم های سیاسی 
راجع بررسی کننده، دارای اعتبار بررسی موضوعات حقوقی در همه جوانب حیات اجتماعی، صورت می گیرد. م

از  هم، اگر الزم باشد، ت"، "تقدیر" و یا "تقبیح"ابوده، در حقیقت "مکافات" و "مجاز و مقام معتبر علمی قانونی
  می گیرد. قانونی صورت اعتماد و با اعتبارآگاه، مورد  شخصیت های قانونی توسط جانب چنین مراجع

  

" قبول نمائیم، ریشۀ این کلمه را، در لسان Krisis" و یا ""crisisهرگاه کلمۀ "بحران" را معادل همین اصطالح " 
"یونانی" شناسائی نموده اند، که در مراحل مختلف، با مفاهیم متنوع در ساحات مختلف علمی و هم چنان در حیات 

  سیاسی، استعمال می گردد. -اجتماعی 
 

اظهار مفاهیم مختلف را، بالترتیب چنین  بیان داشته اند: " ،دانشمندان، در ادوار مختلف تأریخی، تحت این کلمه 
، شدت و مناقشات و اختالفات نظر مباحث ، با گذشت زمان، وقتیبعد از آن" و اتخاذ تصمیم"، "قضاوت"، "عقیده

به عبارت  .نموده اندیاد  مرحلۀ حاد، و یا " تشدید وخامت و"حالت  به مفهوم از آن  ،می نموده است کسب یشترب
 . یمبه مفهوم "بحران" می فهمدر زبان خود ما  ، در مرحله کنونی، شدت آنرا،دیگر

 

 ، با صرفنظر از اینکهمردم هر اجتماع کهاولتر از همه، تأکید می گردد،  ارتباط می گیرد، دیموکراسیاما آنچه به 
که یگانه سرمایه ، حق دارند، تا در مورد، موضوعات مربوط زندگی آنها، قرار داشته باشند مرحلۀ حیاتی در چه

حق رأی بر موضوعات مهم آیندۀ  اصول حرف بزنند و نظر دهند و در صورت لزوم، بر حسب برای انسان است،
، فیصله در اجتماع آنها اقتصادی و فرهنگی آنها، به خاطر بهبود شرایط زندگی و "رفاه" عامه ،حیات اجتماعی
تمام نیروهای آگاه سیاسی  ممکن است. "بدین معنی که این همه حقوق در سیستم "دیموکراسی صادر نمایند.

انسان های آگاه   "آزادی" و "دیموکراسی" وقف نموده اند. راجتماعی در جهان متمدن، همه عمر آنها را به خاط
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 5تر 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 : یادونه

 

می دانند، ممکن انسان ها، ل نتیجٔه مبارزات و مقاومت متشک را در بی شمار وجود دارند، که حصول حقوق انسان
آگاهی، سالمتی و ارادٔه خودی مساعد و معقول هیچگاه، منتظر تحفه درین امر، نمی نشینند، در صورتی که از 

 .، در صف مقدم، قرار می گیرندبرخوردار باشند
 

آن، دولت  درین کشور رو به انکشاف، از زمان تأسیس در کشور ما افغانستان که ممکن معتقد باشیم، که مردم آن
طوالنی ترین دوران را در تحت تسلط "رژیم های پادشاهی"، با ترکیب خاص اجتماعی، بسر برده اند. 

اما در دهه های طوالنی، بحرانی" خاص تعریف می نمایند. "را، مرحلۀ صاحبنظران"، قریب "چهل سال اخیر" "
. این کشور، در جهان با سطح زندگی نازل و عاید سرانۀ  نا چیز قرار داشته است کمترین کشور های ۀدر جمل

 است. شناخته شده رژیم "پادشاهی" به عنوانمبداء تأسیس دولتی آن، بحیث یک کشور مستقل، 
 

ی انسانی، یعنی توسط قوت ها های معین جهان، توسط نیرو پادشاهی این رژیم پادشاهی، مانند سائر سیستم های 
 سال تا  م۱۷۴۷شده است. این دولت از سال  ریاز داخل جامعه، تهداب گذا با قدرت در اجتماع آنوقت و زمان،

هم چنان درین م، ۱۹۷۳سال پادشاهی اخیر، الی سقوط آن در سال  ۴۰سال رسید. در  ۲۲۶م، به عمر ۱۹۷۳
تصویب قانون اساسی جدید، تأسیس در حقیقت )فقط در ده سال اخیر، بعد از سرزمین، در مشابهت با گذشته، 

توأم با  ،زمان در طولپادشاهی های "مطلقه" و میراثی  "پارلمان دو مجلسه"، کمی متفاوت بوده است.(،
محاط به خشکه بودن و طبعیت آنرا هم، با وضعیت اجتماعی، فرهنگی و  مسلط بوده است.برین کشور بحرانات، 

 نداشته باشیم.از نظر دور باید عنعنوی، در هیچ لحظه، 
 

از  «خان داوود اعظم محمدصدر»  ،در سالهای قبل از سبکدوشی حد اقل وضعیت حاکمیت خاندان سلطنتی را حال

و  ،تم، در دست اس1۹۶۰محتوای اولین شمارٔه دست داشته، نشریٔه رسمی دولت پادشاهی افغانستان، که از سال 
دیده می توانیم.  شده است،شرندر پورتال افغان جرمن آنالین،  م۲۰1۳این نویسنده، در سال  یک  مقالهٔ آن در خبر 

 از اعظم، غیرصدر، الی زمان حکومت مرحوم داکتر محمد یوسف خان، اولین متعدد دیگر هم اخبار ،لهامق اصل در
 موجود است، که به تفصیل در لینک ذیل می توان، مطالعه کرد.  یخاندان سلطنت عضو
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خود، هم "جانبدار" و هم "مخالف" خود را داشته است،  در جامعۀ ، یعنیاین سیستم، بدون شک در داخل قلمرو آن 

اتباع، وسیعی از  ۀمجموعیک و هم  وجود داشته اند خالصه اینکه، درین جامعه هم چنان، صاحبان امتیاز و قدرت
نظام  تسلطاند. در حال حاضر هم، با شرایط عدم  بوده وجودم نیز محروم بوده،داشتن صالحیت و امتیازات از که 

چنین مناسبات غیر عادالنه که بیشتر از هر وقت دیگر، به عنوان زمامداری نامشروع محسوب شده می  سلطنتی،
که حاکمیت را متصرف  امتیاز ، صاحبفعلی های محدود حلقات و محافل کمیت. حکمفرماستبا شدت بیشتر  تواند،

این وضعیت نا متوازن  .شمرده می شوند نیز تحریک و سازماندهی منازعات بحران و مراکز منبع اصلی ،شده اند
خود با  همتضادها، تشنجات و نا راضی ها را  ،بحرانی و سیستم های مشابه ، مانند دیگر اجتماعاتقدرت است که

. سرنوشت انسان های اجتماع، و می گرددباعث، بروز برخورد ها و خونریزی ها نیز گردیده  و، حمل نموده
  می نماید.ایجاب  جامعه، ءاعضا ، از جانب همهمسئولتبرخورد جدی و احساس با 
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 5تر ۳ 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 : یادونه

 

از جانب دیگر نباید تصور نمائیم، که موقف سیاسی انسان های فعال و عالقمند، به "سیاست" همیشه ثابت و یکسان  
 ، کهدنوجود داشته می توا سبکدوش ۀو نابغ چند انسان فاقد اشتباه یا و یا اینکه در جامعه فقط یک و  باقی می ماند،

در مقابل آنها  در تمام عمر، هم و باشند "سپاس"کلمات ابراز  به تمکلف دایماً در برابر آنها،باید  ،جامعه اعضاء
برای اینکه نان مقام رهبری را برای خود  .زیرا آنها "رهبر بدنیا" آمده اند سر تعظیم فرود آورند. ،بحیث رهبر

سد در برابر حق  قطع الرجال وروحیۀ  "خدمتگار ملت" نام می گذارند. ،بر خود آنها گاهی هم ،حالل بدانند، به میل
این چه تصور و اندیشه است؟ این صالحیت را چنین  دیگران، در امر خدمت به انسان و انسانیت، ایجاد می کنند.

مرگ  هٔ در باریک فرد و یا چند فرد، در تمام عمر، که  ،یمدر کدام دنیا زندگی می کن ؟افراد از کجا بدست آورده اند
در شرایط عدم موجودیت قانون اساسی،  ، بگیرند؟، تصمیم انفرادی و دستوریدیگر و زندگی میلیون ها انسان

برای یک ساختن خود ها،  " القلوب "محبوب آنها، در خودممکن ترجیح دهند، که خود جای قانون را بگیرند، زیرا 
 .از استعداد خاص برخوردار باشندع عده در اجتما

 
به تدوین و تصویب قانون اساسی و تشکیل  سال سلطنت "مطلقه"، ۳1بعد از  وقتی رژیم سلطنتی در افغانستان،
، قریب ده سال قبل از آن، ه است"راه دیموکراسی" را در پیش گرفتو  اقدام نموده "ولسی جرگه" و "مشرانو جرگه"

دانۀ گندم در بین در تحت عنوان: "، از امروز شصت سال قبل درست اوضاع افغانستان،در بارۀ مجلۀ "شپیگل"، 
در تحت شرایط رقابت بین قدرت های "بزرگ" چنین نوشته  مردم ما،"، در رابطه با سرنوشت دو سنگ آسیاب

طع منافع قدرت هستی و حیات آنها در نقطۀ تقا" روبرو اند، که "سرنوشت لعنتی بامردم افغانستان، "»... است: 
نظر گرفته ایم. آیا این حالت هم، بر فقر و بد  آیا این وضعیت را واقعاً دایماً در «" قرار گرفته است...های بزرگ

 دسمبر( 1۴م، مطابق 1۹۵۵، ۵1)"شپیگل"، شماره اثر داشته است و یا خیر؟ما عموم مردم  بختی
 

، گزارشگر، در زمان سلطنت «ولسی جرگه»انجام انتخابات، و  م1۹۶۴سال  چهار سال بعد از اعالن قانون اساسی
آن، یک مصاحبٔه طوالنی، با آخرین پادشاه افغانستان، در فارم  م1۹۶۸، در شمارٔه ماه سپتمبر «نیشنل جیوگرافی»
از پروژه های زراعتی، تربیٔه مواشی و رشد تجارت و اهمیت در آن  ضمن آنکه انجام داده و« کاریز میر»

، یک پادشاه مشروطه»... سد: می نوی از گزارش منتشره، ، در جاییسخن زده می شود صنایع، ایجاد و مواصلت
پادشاه، آهسته آهسته، سهمگیری مردم خود  یعنی یعنی پیرو قانون اساسی و مشروطیت، ملبس با قدرت وسیع،

حمایت می بود و به عنوان  این چنین مشی باید برای هر انسان معقول قابل «.را در حکومت توسعه، می بخشد
خدمت مشترک  آمادگی برای با خوشبینی وهر یک  . در عین حال بایدامیدواری نسبت به آینده،  شناخته می شد

 درین راه، همراه می گردید.
 

مکاتب جدید، سیستم آبیاری و صنعت، در کشور کوهستانی نا هموار و ... »همین مجله در جای دیگر می نویسد: 
در پایتخت کابل  ت"جشناخته می شود. طیارات "آغاز تغییر یاغی، دهقانان منفرد لنگی پوش و اقوام کوچی، 

نشست می کند و سرک های جدید )"های وی"( "اسفالت شده"، شهر های بزرگ و مهم را بهم ربط می دهد، 
 ...«را در اطراف و محالت کشور نشان می دهد ۀ مردمهنوز وابستگی عمدهم و شتر لیکن اسپ 

 

نباید از نظر دور داشت، که این کشور از نگاه اقتصادی و سایر جوانب، که در متن بعدی خواهیم دید، امکانات 
بنابر ارزیابی های قبلی، پادشاه وسیع برای انکشاف، بدون کمک های خارجی، در اختیار نداشته است. 

از مناسبات بین المللی، با استفاده از "دیپلوماسی" معقول و متمدن، و افغانستان، بعد از ختم جنگ دوم جهانی، 
استفاده از حفظ "بیالنس" در روابط با قدرت های بزرگ متخاصم، حد اعظمی کمک های اقتصادی و انکشافی را 

  به کشور، سرازیر ساخته اند.
 

شامل خبر "سقوط سلطنت"، "شپیگل"  بطور نمونه، چنین تذکر می دهد:  برای مزید معلومات، در همان گزارش
میلیارد دالر را درین کشور فرستاده است.  در مقایسه با دیگر  ۱.5در بیست سال اخیر، مسکو، قریب »... 

الری به  ۱۲۰۰، صورت گرفته است... " مسکو تر اضافهچندین کشورها، از نگاه سرانه، به افغانستان 
قلب کوه ها و اعمار تونل "سالنگ"، دو سوم سرک های پخته منفجر ساختن،  از افغانستان سپرده است و عالوه

  م(1۹۷۳سال  ۳۰)"شپیگل"، شماره را در افغانستان اعمار نموده است... 
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عقل و خرد، باید مطرح نمی بود. زیرا، در شرایط و در حقیقت طرح سقوط رژیم سلطنتی در افغانستان، از روی 
احوالی که فعالیت های مفید برای کشور، در ساحۀ امکانات موجود، بسوی تجدد جریان داشته است، و سلطنت 

است، اقدامات افراطی، که گویا  و در صدر پالن های ممکن قرار داشته خود، آمادۀ اصالحات و ریفرم بوده
 کالت خواهد بود، اساس منطقی و علمی نداشته است. "سقوط"، حالل همه مش
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"مجلۀ شپیگل" در بارۀ  م، در نتیجۀ "کودتای سفید"، سقوط داده شد،1۹۷۳وقتی رژیم سلطنتی  افغانستان در سال 
 ۱۹۳۹جنرال، در سال "... چنین نوشت: برداشت خود را "، رهبر کودتا، سردار محمد داوود خانموقف گذشتۀ "

اما بعد از اعالن سقوط، می خوانیم که " نجات داد...در مقام آمر اردو، پادشاهی را در برابر قیام اقوام ضد پادشاه 
،  در متن «شپیگل»گزارش  و در آغاز "...سیاست دست قوی رهبری نماید ا"... می خواهد، افغانستان را ب

کشور بایر و دست نا خورده در هندوکش جمهوری شد. رهبر "  خلص خبر هم چنان، به این عبارت می خوانیم:
 "..."کریملن" و مخالف "چین" شناخته می شودکودتا داوود ، متحد 

 
نشریٔه  عمر جمهوری می گذشت،از  در عین زمان همین مدت، که ،«کودتای سفید»قریب شش ماه بعد از 

با نقل قول از زبان رئیس جمهور  آن،« م1۹۷۳دسمبر  ۲۷»، چاپ نیویارک، در شمارٔه «والستریت ژورنال»
زندگی، فرهنگ و صحت عامه در کشور ما، در پائین ترین سطح، در سطح » می نویسد:« محمد داوود خان»

 ،متفاوت محدود چند سالیا در و  چند ماه ، ممکنها، یا وقفٔه زمانیدر همان سال «قطار کشور های دنیا، قرار دارد
منبع مختلف، اوسط عاید سرانه را  چهار ، درمعلومات ارائه گردیده است. بطور نمونه در بارٔه وضع زندگی مردم
 «(لوالستریت ژورنا)»دالر امریکائی  1۰۰)در یک فلم(،  در سال دالر امریکائی  ۷۵در کشور، بالترتیب معادل

م، "شپیگل" از "عاید سرانۀ"، 1۹۷۳و در همان سال  در سال، (دیگر فلمدر یک دالر امریکائی ) 1۶۰و در سال 
، در رابطه با اوضاع «والستریت ژورنال»است. در همین شمارٔه  هنمود یاد در سالمارک غرب  1۵۰معادل  

 ۲۵۰۰۰۰انستان کشوریست با مساحت غاف»د: دار ، مختصراً چنین  بیان میهم چنان جغرافیائی و طبعیت کشور
 (جپناعشاریه )شش 6.5ی ال مزروع تشکیل می دهد، فقط از فیصد خاک آنرا دشت ها و زمین ها ۷۰میل مربع،

 ۳۳میلیون تخمین شده است. )خبط قریب  ۱۸تا  ۱۲فیصد مساحت آن، در زراعت استفاده می شود. نفوس آن 
 ۲۵» ساختار قومی نام برده، می نویسد کهکشور از ی در ترکیب اجتماع«. نویسندة مطلب.(... – در تخمین فیصد

 «...را کوچی ها تشکیل می دهدآنفیصد نفوس 
 

مرحوم م، 1۹۶۴، در سالهای قبل از «جیو ستراتیژیک»و هم چنان موقعیت  اجتماعیطبیعی و  در چنین شرایط
پسر کاکا و برادر »پادشاه،  همکاری نزدیک با  سال گذشتۀ پادشاهی، ۳۱همان  در« سردار محمد داوود خان»

سلطنتی ایفاء ، بحیث صدر اعظم، نظام یو هم در ده سال بعد« آمر قوای مسلح»در مقام های عالی، چون « خانم
که در سطور فوق از ایشان نقل قول صورت  یت فرهنگی و سطح زندگی،عبا ذکر از وض نموده اند. می وظیفه

در ده سال قبل از کدام کیفیت،  سرعت و باکدام باید با دقت توجه نمود که در چنین یک کشور، با  گرفته است،
، که ممکن همه در فکر سرنگونی نظام شدت مختلف می تا مانع اقدامات حلقاپیشرفت می توانست، چنان ، کودتا

در  می ماندند و ، ثابت قدمنقش صدارت همانسلطنتی و تصاحب قدرت بوده باشند. در صورتی که ایشان در 
کمک های مالی و »و امکانات  ها« پالن»، در چوکات و تصویب نمی گردید طرح چنان،همقانون اساسی  نتیجه،

، ممکن بوده می کمی و کیفی چه پیشرفت درین کشور و وضعیت اقتصاد کشور، در آنوقت خارجی «تخنیکی
 توانست.

 
آغاز دهۀ "هفتاد" قرن در ، را نباید از نظر دور داشته باشیم، که بسیاری از صاحبنظران، موضوع "خشک سالی"

. بدون تردید، که حلقات تشنۀ قدرت نموده اند" تبلیغ می ، بحیث یک عامل تسریع بخشنده در سقوط "رژیمنیز بیست
که کودتاچی های اولی  ، استفاده نموده باشند.مواضع آنها از "چپ" تا راست، حتی ازین حادثۀ طبیعی، باید به نفع 

م(، 1۹۷۲خارجی، مجلۀ مصور "شترن" ) ٔه منابع نشراتیچنانچه در جمل توانند. مستثنی بوده نمیآن هم، از 
"، خشک سالی اوضاع دشوار کشور، در شرایط و احوالی که در یک "فاجعۀ طبیعی گزارش مفصلی را در بارۀ

اخبار مرگ انسان ها، در مناطق دور دست و در عقب کوه های "صعب العبور"، منتشر ساخته است، که توجه 
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ستم، پارلمان بزرگترین مانع در راه افغانستان در قرن بی»جلب می نمائیم:  آن نیز خوانندگان محترم را به چند سطر
مقرره را با  ۵۰م، از جانب پادشاه توظیف گردیده است. تا همین امروز ۱۹۶۴آنکشور بوده است، که در سال 

تذکر به عمل آمده  از سه قانون ن، به انجام رسانیده است. در جمله قوانیم۱۹۷۲تعداد کمی از قوانین را الی 
 .«است

 

ته است. ف" تشکیل یانمایندگان اقوام، زمینداران و روحانیوننفری از " ۲1۶در جای دیگر می نویسد که "پارلمان"  
که دو سوم تعداد اعضاء، در جلسه حضور، می داشته اند. در بشرطی جلسات زمانی به تصمیمگیری قادر بوده اند، 

 ۲۵برای تدویر جلسۀ » همین گزارش، از وضعیت کشور در سال خشک سالی، ضمناً چنین گزارش می گردد: 
،" پادشاه، وکالی خود را از سراسر کشور، توسط پولیس به جلسه حاضر ساخته م(۱۹۷۱"نومبر" سال قبل )

تصمیم اتخاذ  ،میلیون مارکی جمهوری اتحادی آلمان )پنجاه(۵۰است. آنها بالخره، باید بر پیشنهاد قرضۀ کمکی 
در ماه " دسمبر" باطل می  ،همی نموده اند. در غیر آن، در صورت عدم تصمیم پارلمان، قرضۀ عرضه شد

، که در پهلوی عقبمانی های قرون، تخریب و ایجاد مشکالت در راه است این هم یکی از حاالتی بوده« گردید."
این که چه کسانی  اداره، از جانب "حلقات" نشسته در کمین برای کسب قدرت نیز غیر محتمل، بنظر نمی رسد.

 پیشقدم بوده اند، حوادث بعدی، همه مناسبات احتمالی، مخفی را تا حدی بر مال ساخته است.
 

از کدام  ضرورت ندارند.عینی، های به واقعیت توجه  به این حق را از خود می شمارند، که افغان ها از کجا 
ا، از خود نشان داده نمی توانست. تکیه کالم معروفی داشته اند، که پادشاه آن معجزه ر« معجزه»سیاستمدار، انتظار 

، که وقتی ما شده می تواندحال سؤالی مطرح ساده است، اما حفظ آن دشوار. « سقوط نظام ها»است، که می گویند، 
 ،تخمین نمائیم ، تامی توانیمکار گرفته سنجش  از ما ، خودهم قادر به انتقاد و شکایت از هر نظام هستیم، تا چه حد

 های احتمالی، در کدام وظایف ممکن، سهل انگاری «مرحوم سردار محمد داوود خان»عدم حضور که در فرصت 
بعداً آن مرحوم، این  بزرگ صورت گرفته باشد، که در عقبمانی بیشتر افغانستان، در آن ده سال افزوده باشد.

 وضعیت کیفی را با متن فوق بیان داشته اند.
 

چنین ذکر  چنان، همآن نشریه را  ت، برداشتنسقوط سلط، در همان شمارٔه شش ماه بعد از «الستریت ژورنالو»
شناخته می شود. اگرچه به  آقای داوود وسیعاً بحیث انسان با هوش و شخص صادق و راستکار»می کند: 

تمایالت بسوی طرفداری از قدرت متمرکز و یک شخصیت دارای حالت خاص، بدگمان است، گفته می شود که 
« ناسیونالیست»غرب. او بصورت کل، بحیث یک « مودل»بوده، اما نه بر طبق « مودرنیزیشن»طرفدار تجدد یا 

 «.شوروی گانیا فریفت« راستینهای مارکسیست » ندنه مان ،حتی دشمن بیگانه –شناخته می شود افغان، 
 

 ختم قسمت اول
 ادامه دارد ...
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