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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  پهپه کارگری

  صباحصباح. . پ پ 
  

  نمايش تفويض قدرتنمايش تفويض قدرت
  

مين امنيت و فانتيزی تأدور راندن طالبان و اشغال افغانستان توسط قوای ناتو  ل ازپس از سپری شدن قريب ھشت سا

راه اندازی سناريو س و نااميدی مبدل گرديده وبازيکنان قضيه تالش دارند تا با أآوردن دولت ايدآل به يروی کار 

و ناتوانی ھا ً سياسی روی صحنه را ظاھرا مرتب جلوه داده تا ضعف ۀو اجرای به اصطالح نمايشات تاز ی تازهھا

  .ھای خود را در اجرای وعده ھای داده شده در عقب آن پنھان نمايند

گی و نا اميدی بازيکنان سياسی افغانستان آنھا را واداشته است تا از يکسو با مراجعه به متحدين سابق و دست و پاچ

 تقسيم قدرت سياسی با آنھا از مشکالت فعلی شان اگر بتوانند بکاھند، و از جانب ديگر با نشان دادن چراغ سبز ۀوعد

. يک تير نشان گيرنده گذار جمھوری نام نھاد در حقيقت دو فاخته را بود بنيان ُوبه طرفداران سردار بی سر محمد دا

ن سازد که  شان در گوشه و کنار کم نيست مطمئد را که تعدادوجانب طرفداران راست محمد داو يعنی اينکه از يک

ای حزب د يا آنعده از بقايوُطرفداران چپ محمد داو در تقسيم قدرت گويا از خاطر نرفته اند و از جانب ديگر

ليزم امپريارا که از دير زمان به اينطرف با آرايش دادن ھای سياسی و حضور در دور و حوش خلق دموکراتيک 

شم امپرياليزم ميزدند اطمينان بخشند که گويا تجارب چه کار به ُموجوديت خود را منحيث عناصر پر تجربه و آماده ب

  . آنھا نيز مد نظر گرفته خواھد شد

نوع تعامالت در ھر  امريکا در منطقه شمرده ميشود و ھموارهستراتيژيکاکستان يک متحد ديرينه و  پجائيکهاز آن 

نظر گرفته شده است، در عوض غربی نب حکومات پاکستانی مدسياسی و نظامی منافع امريکا و متحدين او از جا

 چنانچه از .قه محترم شمرده اندی در اين منطھا نيز منافع و مشوره ھای مقامات سياسی پاکستان را در ھر اقدام

عليه حکومت تحت الحمايه شوروی پاکستانی ھا و غربی ھا با مشاوره ھمديگر جبھه ضد شوروی را آغاز جنگ 

از تشکيل گروه ھای اسالمی تا دولت اسالمی، ترتيب و تنظيم گروه طالبان، به قدرت . در افغانستان رھبری کردند

تالفی متشکل از گروه ھای اسالمی، بقايای حزب ئرت، تجاوز نظامی، آوردن دولت ارسانيدن آنھا، راندن آنھا از قد

تيب و تنظيم دادن دوباره طالبان و آغاز دوباره جنگ در کشور حکومت و حلقات دموکراتيک و ناسيوناليستھا تا تر

ادامه جنگ و به صورت علنی و يا مخفی از ه ، بواره در کنار غربی ھا قرار داشتهسياسی مطرح پاکستانی ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 مردم و له ھایقدرت رسانيدن گروه ھای اسالمی پشتيبانی نموده، و در ايجاد فضای ترور و اختناق در ميان کت

  . نوع تالش دريغ ننموده اند روشنفکران از ھيچ

روه ی، اس، آی بقايای سرخورده گآ غرب، ۀًطالبان اين فرآورد تقريبا تازه و اخير که محصول ھمکاری ھای بيشايب

ُاحزاب اسالمی پاکستانی ميباشند ديگر دست تمامی امت ھای قبلی محمد بن عبدهللا را در  ھای اسالمی افغانی و

گذشته از دوران حاکميت شان که در آن . منطقه از عقب بسته و در تطبيق شريعت او نام محمد را از نو تازه کردند

يغ نکردند، اينکه منحيث نيروی مطرح از جانب غرب در انسانی دروع اسالمی گری و انجام اعمال غيرن از ھيچ

  . بردارند  برای برگشت به قدرت سياسی مییثرو قدم ھای م، سياسی و نظامی افغانستانۀصحن

و تمويل کننده اسالم سياسی عقيده دارند که اسالم سياسی مناسب ترين متحد آنھا در  انگليس ھا منحيث اساس گذار

از ھمينرو در تالش اند تا برای نگه داری از منافع شان در آن منطقه احزاب .  ميباشدحفظ منافع شان در منطقه

نصار، سپاه جماعت اسالمی، جميعت العلماء، سپاه صحابه، حرکت المجاھدين، حرکت اال (بزرگ اسالمی پاکستانی

آنھا را در صورت را که ھر کدام دارای ھزاران فرد مسلح ميباشند بيش از اين مساعدت نموده و  )مجاھدين

ضرورت در مناطق سرحدی وزيرستان، ديره اسماعيل خان، تره منگل، صوات، باجاور و برخی ديگر از مناطق 

د تا بدين ترتيب ھم آنھا را در کنترول داشته باشد و ھم از نصورت يک دولت در آوره جا نموده و به سرحدی جا ب

  .ُری از رشد نھضت ھای چپ در منطقه استفاده نمايدموجوديت آنھا منحيث يک نيروی سرکوب برای جلو گي

يان به اين نظر اند که در شرايط فعلی نظام مذھبی اسالمی مانع عمده در راه گسترش مناسبات اما امريکائ

. بورژوازی شمرده شده از اين لحاظ تمايل دارند تا با تطميع تدريجی آنھا را از ساحه قدرت سياسی دور نگه دارد

او ميخواست تا برخی از . صورت تدريجی در افغانساتن تطبيق نمايده يخواست ھمين برنامه را بدولت بوش م

يان در قدرت ت برداری از جنگ در مقابل امريکائطالبان را که گويا خواھان اشتراک در قدرت سياسی ھستند با دس

 را تخفيف دھد، و از جانب  يک جانب مشکل خودزسياسی شرک نمايد، تا با آوردن انشقاق در صفوف طالبان ا

گروه ھای مجاھدين، تکنوکرات ھا و ناسيوناليستھا، بقايای حزب (ر با آوردن وريانت جديد و چھارم ديگ

يان در افغانستان ھستند در  که خواھان خدمت گذاری به امريکائی رائھمه گروه ھا) و طالبانخلق دموکراتيک 

ان رت در ايجاد تفرقه در صفوف زحمتکشزم از ھر کدام بر وفق ضروتا در زمان ھای ال. اختيار خود داشته باشد

ُموازات رشد بورژوازی  در حا ل شکل ه ی و سرکوب نھضت سوسياليستی که بکشور و پرده پوشی مبارزه طبقات

 گ تازه استفاده از ربوت ھا در جن ھای طرح با نمايشدولت جديد امريکا. عمل آورده الزم بۀ  استفاد،گيری ميباشد

 پيوستن طالبان را با دولت تسريع نمايد و برای ۀعليه طالبان در حقيقت ميخواھد با نشان دادن چنين زيگنال پروس

  . ته استين ھدف از قبل زمينه سازی ھای داشا

از ھمينرو نماينده امريکا در افغانستان به صراحت ابراز داشت که قبل از شروع انتخابات اختالفات دولت با طالبان 

دست آوردن امتياز شان با خاطر آرام بتوانند در ه يست حل و فصل گردد تا طالبان قبل از شروع انتخابات با ببا

برای حل مشکالت از اين ھدف از به تعويق افتيدن انتخابات فعلی ھم ھمين بود تا وقت . انتخابات اشتراک نمايند

  . ی نمايندناحيه کمائ

ناگوار آن باالی اقتصاد کشور ھای کاپيتاليستی بدون شک قدرت تعرضی و ثيرات أبحران مالی سرمايه داری و ت

، تروريزم، تفرقه شت افگنیدر نميباشند مصارف گزاف عمليات دھعملياتی آنھا را تضعيف نموده و ديگر قا

تمويل ًعمليات ھا را مخصوصا در افغانستان و پاکستان تجمل فعالين ُ زندگی پراندازی، بانديتيزم ومخارج کمرشکن

رو تالش دارند تا تحت نام جور آمد به اصطالح ملی حلقات زنجير استبدادی دشمنان مردم و دوستان نازھمي. نمايند
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ۀ نب ثقالت بار مخارج جنگ را تخفيف دھد و از جانب ديگر با ايجاد ادارھم پيوست نموده تا از يک جاه  را بخود

   . ستان را بھتر در کنترول خود داشته باشدخوار اوضاع افغانباھمی از عناصر وابسته و جيره 

مثابه ه ل ب سا٣١بامراسم رسمی بعد از گذشت خاک سپاری آن ه د و بونام محمد داوه  سمبوليک اسکليتی بعيياما تش

مقدار به ريشه ھای تاريخی  له بايد يکجھت توضيح اين مسأ. در قبا ل داردچراغ سبز به طرفداران او چه ھدفی را 

  . يمی نمائدازآن نظر ان

مثابه نقاط کليدی در چگونگی  روابط ه قضيه پشتونستان آب ھيرمند، و شموليت افغانستان در پيمان نظامی بغداد ب

ًثيرات مھمی در بھبود ارتباطات فی ما بين غرب مخصوصا اياالت متحده و حکومت افغانستان اافغانستان و غرب ت

  .  داشت

خود داوود از جانب پسرکاکا و شوھر ھمشيره ل محمد اه محمود جنرا بعد از استعفای ش١٩۵٣در دسامبر 

حيث وزير دفاع، وزير داخله، سفير افغانستان در ه او در عين زمان ب. يده شدزگ به مقام صدارت برشاهمحمدظاھر

دی در آن زمان حکومت افغانستان جھت رفع معضالت اقتصا. پاريس و والی برخی از واليات ايفای وظيفه مينمود

که حکومات سابق گويا از حل آن عاجز مانده بود، کوشش نمود تا با جلب حمايت ھای مالی و تخنيکی کشور ھای 

و  عمده در راه بھبود روابط حکومت افغانستان معضله پشتونستان که مانع. خارجی مشکالت خويش را حل نمايد

نکسن   در ايام سفر١٩۵٣ل در سا. وروی نمايدکمک از اتحاد ش را واداشت تا تقاضای داوودکشور ھای غربی بود 

اما نکسن . يان نمودندرا از امريکائاقتصادی   افغانستان حکومت تقاضای کمک ھایيس جمھور امريکا بهمعاون رئ

طرفه از موضوع  صورت يکه موضوع پشتونستان را پيش کشيده و از حکومت افغانستان تقاضا نمود تا ب

يان از دادن کمک ھای ار نگرفته و از ھمين لحاظ امريکائشنھاد مورد قبول حکومت قرکه اين پي. پشتونستان بگذرد

  . افغانستان معذرت خواستندیاقتصادی و عصری ساختن اردو

يان برای ساختن يک پايگاه نظامی ميخواستند داخل اشت ھای خود نوشته بود که امريکائف در ياددچخروس

افغانی آن زمان با اين مفکوره مخالف بودند که وارد يک پيمان نظامی بعضی از حلقات نظامی . افغانستان شوند

ی در ه ئجای پيمان ھای منطقه آنھا عقيده داشتند که ب. شوند و از اين طريق جلوی پيشروی اتحاد شوروی را بگيرند

  .  تقويه گردد تا جلوی پشروی شوروی گرفته شوديستباآسيا پيمان ناتو 

پالن ھای اقتصادی حکومت و قت و رد کمک ھا در ساحات ملکی و نظامی از جانب اياالت متحده باعث آن گرديد 

که در ضمن آن قرضه سه . شوروی بر داردطرف اتحاده ی بئداوود گامھاکه حکومت افغانستان تحت رھبری محمد 

 و ھمچنان اعمار يک فابريکه رد مختلفو نيم مليون دالری برای اعمار دو سيلو و مساعدت ھای تخنيکی در موا

 به ھمين سلسله کمک ھای شوروی ھا در موارد ديگر نيز. لت سرک ھای کابل بوداسفالت و قير ريزی برای اسفا

ی در ساحات گوناگون بين دو دولت منعقد ئف و بلگانين به افغانستان قرار داد ھاچبعد از سفر خروس. ادامه پيدا کرد

ھمچنان و عده کشور ھای اقمار . موضع افغانستان در قبال قضيه پشتونستان حمايت کردندگرديده و روسھا از 

تلف داث پروژه ھای زراعتی در مناطق مخشوروی برای انجام کمک ھا در موارد تخنيکی و کشاورزی مانند اح

افغانستان و ابط کشور و ساختن فابريکات سمنت و نساجی وغيره نيز وعده داده شد، که با آن سطح وسيع رو

  .                                                                                          لقب شھزاده سرخ را دادندداووديان به محمد شوروی امريکائ

، تخنيکی، فرھنگی، تجارتی، روی ھا در ساحات گوناگون اقتصادی با شوداوودگسترش روابط حکومت محمد 

ه  به سرعت و بعد از آن ب١٩۵٩تی و نظامی برای تجھيز و عصری سازی اردوی کشورکه تا سالھای ترانسپور

يان به حکومت از ھمين لحاظ امريکائ.  بر انگيختتشويش دولت امريکا را صورت نورمال ادامه داشت، موجبا ت
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اين پيشنھاد از طرف . د کمک کنندافغانستان ابالغ کردند که در حل قضيه پشتونستان با دولت پاکستان آنھا ميخواھن

 از بھبود روابط بين امريکا و حکومت افغانستان تلقی گرديده و بعد از آن تاريخ ه ایعنوان نشانه  بداوودحکومت 

، راه و ميدان سازی، تعليم و تربيه، تخنيکی شروع شده و در ا در ساحات مختلف اقتصادی، نظامیکمک ھای امريک

 .  رسيدمدت کم به ميزان وسيعی

خرابی روابط افغانستان و پاکستان بر سر قضيه پشتونستان و بندش راه ھای ترانزيتی که صدمه زيادی به اقتصاد 

 داوودافغانستان وارد نموده بود، موجب تشويش حکومت گرديده و باعث بروز اختالف بين شاه و صدراعظم محمد 

  .  شد١٩۶٣سال   درداوودکه در نتيجه به استعفای صدر اعظم محمد . گرديد

يز طرح نموده  شاه وقت ن،له را با محمد ظاھربود که در زمان صدارت خود اين مسأ داوود جمھوری شعار حطر

له موافقت داشت و ميگفت که ديگر نميتوان با حکومت شاھی حاکميت خود را ادامه داد و زمان شاه به اين مسأ. بود

، طبيق آن زمان را مشخص ننموده بودوری تعويض کرد، اما برای تآن فرارسيده است که حکومت شاھی را به جمھ

  . و ظاھر شاه گرديده و از ھمين لحاظ وی تصميم به استعفاء گرفتداوودکه اين موضوع مايه اختالف محمد 

   چه کسی بود؟داووداما محمد 

کومت شاه محمود کاکای  بعد از آنکه ح١٩۵٣سردار مستبد پسر کاکا و شوھر خواھر محمد ظاھر شاه که در سال 

سياسی مواجع گرديد واز اثر وارد نمودن استبداد بيش از حد باالی  ظاھرشاه به بحران ھای اجتماعی، اقتصادی و

نھضت ھای سياسی، زير فشار جنبش ھای مشروطه خواھی قرار گرفت و ديگر قادر به ادامه حکومت نبود، برای 

ظف شد تا ؤ از جانب  شاه به سمت صدراعظمی مامور گرديده و م داوودر شکل حکومت و فريب مردم محمد يتغي

، ه يافت ادام١٩۶٣ مارچ ٩ تا ١٩۵٣ که از دسامبر داووددر زمان حکومت محمد . وجود آورده حکومت جديد ب

محمود که از شدت آدم کشی به ھاشم جالد و شاه محمود جالد ھاشم و شاه سردار مستبد مانند کاکا ھايش محمد

  .ش ھای سياسی و اجتماعی و روشنفکران کشور دريغ ننمودعليه جنبوت و دشمنی انوع قس دند از ھيچمشھور بو

  : خاندان نادر شاه و برادرانش مينويسدۀفريزر تتلر سفير وقت انگليس مقيم کابل در بار 

دست اين خاندان ه وقتی قدرت ب. مين مينمايدھه تأ اين خاندان منافع انگليس را در اين قسمت آسيا به بھترين وج

  .انگليس ميشود نبه متکی بهًلی و خارجی اين کشور کامال يکجاميرسد سياست داخ

اعم از  تعداد بيشمار روشنفکر و آزادی خواه با اعضای خانواده ھای شان  داووددر زمان صدارت سردار محمد

ی را بدون سرنوشت در سلول ھای وان و پيران راھی زندان ھا شده و مدت ھای طوالناطفال و زنان و دختران نوج

قتل رسانيده شده و يا تبعيد ه صورت مرموزی به زندان سپری نمودند و يا صدھا تن از روشنفکران اعدام و يا ب

 در زندان ھا متولد گرديده و بعضی از آنھا حتا تا اطفالدر زمان حاکميت آن ھا در زندان ھای خانوادگی . گرديدند

شان ھمين است که ۀ  شان فکر ميکردند که گويا خانۀو با تصورات طفالن ز زندان نداشتندجه ای ده سالگی شان خان

  .آنھا در آن زندگی ميکنند

يان ازايشان استقبا ل  امريکائ٢٠ قرن ۵٠در سا لھای دھه بعد از سفر ظاھر شاه و ملکه حميراء به اياالت متحده 

 ھر نوع کمک را در ۀی افغانستان ابراز نموده وعدعمل آورده و حمايت کلی شان را از حکومت شاھه گرم ب

يان او را شخص مساعد به  امريکائداوودبود که در زمان صدارت محمد از ھمينجا .  مختلف به شاه دادندساحات

و حتا در حل معضله پشتونستان . يد و شرط خود را ابراز داشتندو در آخر حکومتش از او حمايت بی قخود دانسته 

  . ھمکاری دادند ۀبه او وعد
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نس رسيدن به رث بال استحقاق خاندان سلطنتی چاحيث يک عضو درجه دوم خاندان سلظنتی و واه  بداوودمحمد 

يکه او يک شخص خودخواه و قدرت دان خودش کمتر ميديد، و از آن جائرھبری دولت و حکومت را از مجرای خان

را در تعويض نظام شاھی  اه برآورده شدن آرمان خودکر رھبری کل کشور بود، يگانه ر و ھمواره در فطلب بوده

به نظام جمھوری ميدانست، تا از اين طريق و با استفاده از نفوذ خاندانی خود در ميان برخی از حلقات سياسی 

و از طريق يک حزب  خی کشور ھای ديگر دولت امريکا و اتحاد شوروی و برکشور و با استفاده ازروابط با

له او با شاه مخالفت  بر سر ھمين مسأ.آورده سازدًاس آن قرار داشته باشد اين آرزوی خود را برسياسی که او در ر

 مجبور داوودلذا .  شودداوودشاه که گويا افکار او را از قبل ميخواند حاضر نبود تا به اين سادگی تسليم محمد . داشت

  . داي استعفاء نامه خود را به شاه تسليم نم١٩۶٣شد در مارچ 

يان را به اين فکر انداخته بود که شايد بتوانند يدن به قدرت سياسی کل کشور، امرکائ برای رسداوودنورھای محمد ما

جای آن اساس اقتصاد بورژوازی را تحت ه از طريق وی بساط خاندان فيودالی را از رھبری افغانستان برداشته و ب

  .دوجود آورنه رھبری سرمايه داری کمپرادور در اين کشور ب

روسھا  .  ميشدداوود پشتونستان ھمواره مانع بھبود روابط امريکا و محمد ۀ در رابطه با قضيداووداما مخالفت محمد 

نستان يان برای صرف نظر از قضيۀ پشتوطه با پشتونستان و تقاضای امريکائ در رابداوودبا توجه به مخالفت محمد 

چنانچه در . نستان پشتيبانی نموده و او را در دست خود داشتند پشتوۀ قضيدر داووداستفاده نموده از موضع محمد 

حيث سمبول استفاده نموده قدرت سياسی کشور را بعد از يک کودتای سفيد که ه  روس ھا از او ب١٣۵٢ سرطان ٢۶

 با تشکيل حزب داوود به تعقيب آن محمد .تمرکز نمودنددست خود مه ُبه ھمکاری حزب دموکراتيک خلق رخ داد ب

 نظامی پاکستان تحت رھبری ی اما کودتا.فتن در رھبری آن به آرزوی خود نايل گرديدرزنگ ملی و با قرار گرغو

جدی برای  صورت گرفته بود و از جانب وی خطر داوودًجنرال محمدايوب خان که قبال در زمان صدارت محمد 

متحده و اخطارھای پی در پی محمد ايوب ، و ھمچنين تسليح نظامی پاکستان توسط اياالت افغانستان تلقی ميگرديد

 يک خطر بزرگ تلقی گرديده بود، برای تقويه نظامی در رابطه با موضوع داوود از طرف محمد ً که قبال ھمخان

پشتونستان و خطر از جانب پاکستان از روس ھا طلب کمک ھای بيشتر نظامی را نموده و در زمان رياست 

قابل سه با تقويه نظامی پاکستان از جانب امريکا غير کمک ھای روسھا در مقاياما.دوباره طرح نمود جمھوری  نيز

يان به بھبود روابط و اجرای کمک ھای بيشتر به دولت محمد  ھمين دليل و نيز تمايالت امريکائمقايسه بوده و به

  غرب را انتخاب تغير موضع داده و جانبداوودگيری از توسعه نفوذ روسھا در منطقه، محمد داوود به غرض جلو

ه طور مخفيانه عازم امريکا يکه در اواخر حکومتش به مصر نمود و از آنجا بچنانچه درخالل سفر رسمی ا. نمود

با وی ی که در سفر وزير تجارت و غالم سخی قومندان قوای ھوائ يات سفر از جانب محمد خان جاللرجزئ(شد

يدن مھره ھای طرفدار روسھا از چ مراجعت به وطن آغاز به برو بعد از)  به کا، جی، بی اطالع داده شده بودبودند

اما شمشير روسھا ديگر به گلويش رسيده بود که . نمودخلق حکومت و توقيف اعضای رھبری حزب دموکراتيک 

ت او و حکومتش را نجات نداده و کودتای در کودتا توسط حزب دموکراتيک جان  حيادرجه سياسی ھم ١٨٠تدور 

  . برای مستحق بعدی سپرداو وحکومتش را

    ادامه دارد                                             

 


