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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  پيکار پامير

١٠.٠٢.١٠  

  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  

  :به ادامه گذشته

  استعفای سردار محمد داوود و تحوالت دھۀ قانون اساسی

 داوود، علی رغم دلبستگی اش به قدرت، باالخره  از طرف شاه مجبور ساخته شد سردار محمد

ميالدی استعفايش از ١٩۶٣ھمان بود که به تاريخ دھم ماه مارچ سال . استعفايش را اعالم کند

اسباب و داليل استعفای وی را .  مقام صدارت را به شاه سپرد و با عقدۀ خاص به خانه رفت

  :رد ميتوان چنين بررسی ک

" پشتونستان"و با انگيزه ھای " خاندان" داوود که در اول، به اساس رقابت ھای درون  )١

رجحان يافته به مقام صدارت رسيده بود، )  شاه محمود خان(خواھی نسبت به کاکايش 

چنانکه ديده شد، ھمه نوع تالشھا، تبليغات و خشم و قھر ده سالۀ دوران قدرتش نه تنھا ھيچ 

ِگرھی از کار  نيز مبدل " کور گره"نه کشود، بلکه گره  ھا را در ھر قدم به "  پشتونستان "ِ

  .نمود

 اعمال ديکتاتورانۀ ده سال صدارت وی درافغانستان، مانند دوران ديکتاتوری ھفده سالۀ  )٢

 .، مردم را به ستوه آورده بود)کاکای ديگر داوود خان(ھاشم خان 

ن از مقام صدارت، از فشار رقابتھای درونی شاه تصميم گرفته بود با بر طرفی داوود خا )٣

اين رقابتھا و حتا خصومت ھا ميان سردار محمد ولی فرزند سردار شاه .  بکاھد" خاندان"
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وليخان کاکای پادشاه و سردارمحمد داوود که ھردو عمو زاده ھا و از نظر خوی و خصلت 

لی که پسرعم پادشاه بود ، سردارمحمد ولی درعين حا.  متفاوت بودند، از سالھا ادامه داشت

شاه دخت بلقيس را نيز به زنی گرفته و روز تا روز نه تنھا به حيث جنرال نظامی در امور 

 .وزارت دفاع ، بلکه  در مجموع امور کشوری نيز اعمال نفوذ ميکرد

ًکشيدگی مناسبات ميان افغانستان و پاکستان  و مخصوصا انقطاع روابط سياسی و انسداد  )۴

 .ان دو کشور، اوضاع اقتصادی مملکت را ابتر ساخته بودسرحدات مي

در کشورھای ھمسايه مانند چين، ايران، ھند و پاکستان تغييرات و تحوالت زيادی جريان  )۵

ميالدی به رھبری مائوتسه دون، گام ١٩۴٩مردم چين  بعد از پيروزی انقالب سال . داشت 

حصول آزادی در ھندوستان، انقالب . ھای سريعی به سوی ترقی و خود کفايی بر ميداشتند

سبز به رھبری جواھر لعل نھرو در راه انکشاف حيات مادی درآن جامعه به شدت ادامه 

 اقتصای به رھبری محمد رضا شاه آغاز شده بود، –داشت، در ايران، تحوالت اجتماعی 

وستان و ھند(دولتمردان پاکستان، به خاطر تقويت نيروی دفاعی در برابر دو کشور ھمسايه 

. تالشھای زيادی به خرچ داده و در راه انکشاف اقتصادی مصروف کاربودند) افغانستان

بنابرآن، ديگر ممکن نبود به شيوۀ سابق ، به خصوص در سايۀ سياست ھای خشن داوود 

ھمين لحاظ، بعد از اعالم استعفای محمد داوود به . خان باالی مردم افغانستان حکومت کرد

ميالدی ، دکترمحمد يوسف ١٩۶٣از مقام صدارت، شاه ، به روز سيزدھم ماه مارچ سال 

را که در کابينۀ سردار محمد داوود به حيث وزير معادن و صنايع کار ميکرد، مؤظف به 

ت خط مشی حکومت دکتر محمد يوسف، طی قرائ. تشکيل کابينه برای دورۀ انتقالی نمود

ّبرقراری مجدد مناسبات : ًجديد از طريق راديو افغانستان، عمدتا به دو موضوع اتکاء کرد 

. سياسی و اقتصادی با پاکستان و کوشش در راه بھبود بخشيدن وضع ابتر اقتصادی مملکت

مشکل وجود دارد، " پشتونستان"موصوف عالوه کرد که ھرچند با پاکستان بر سر قضيۀ 

 . واھان حل اين مشکل از طريق مسالمت آميز ميباشداما خ

حکومت جديد انتقالی، با وجود کوتاھی عمرش و درد سر ھای دست و پاگيری که از جھات 

مختلف به آن مواجه بود، توانست با ميانجيگری شاه ايران، روابط قطع شدۀ سياسی با 

د که وررا باز گشايی کنًپاکستان را مجددا بر قرار نموده و سرحدات فی مابين دو کش

در تھران ) افغانستان و پاکستان( گی مذاکرات ھيأت دو کشورمرحوم سيد قاسم رشتيا چگون

 . خويش مفصل نگاشته است . . . " خاطرات سياسی " را در کتاب 

ختم دورۀ ( ميالدی ١٩۶۵ل ھرچند دکتر محمد يوسف و اعضای کابينه اش در اواخر سا

ميالدی در دھۀ انفاذ قانون ١٩٧٣رفت و چھار کابينۀ ديگر تا سال  بيروناز صحنه ) انتقالی
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) م١٩٧٣تا١٩۶٣از سال ( ظرف ده سال اساسی جديد تشکيل گرديد، ولی دولت و حکومت 

  . دی فی مابين دو کشور ادامه داشتاً، ظاھرا مشکلی با حکومت پاکستان نداشته مناسبات ع

يغاتی افراد و گروه ھای مختلف در ده سال نشراتی و تبل ،در بحبوحۀ فعاليتھای سياسی

ضی افراد ديگر که و بع" پرچم"و " خلق"و " افغان ملت " ی، به جز گروه قانون اساس

ی کردند، ديگر ھنگامه ارا از طريق نشريات شان بلند مي" پشتونستان"گھگاھی موضوع 

يالتی در دھۀ قانون تعداد نشريه ھای آزاد شخصی يا تشک.  در اين مورد ديده و شنيده نميشد

  :ُن جمله، ميتوان از اينھا نام بردآاساسی زياد بود که از

مساوات ، گھيح ، پرچم ، شوخک، شعلۀ جاويد، اتحاد ملی، ترجمان، پيام امروز، پيام 

  . . . وجدان، مردم ، افغان ملت ، پروانه، معرفت ، کاروان، اتحاد ملی و 

سی، اجتماعی وفرھنگی دھۀ انفاذ قانون  حوادث و رويداد ھای سياطچون شرح و بس

اساسی در کشور شامل اھداف اين نگارش نيست، بنابران، ھرگاه خوانندۀ عزيز خواسته 

 ميالدی در ١٩٧٣ تا ١٩۶٣باشد اثرات قانون اساسی و فعاليتھای مربوط بدان از سال 

نشمند افغان صباح اثر دا" دھۀ قانون اساسی " افغانستان را بررسی نمايد، ميتواند به کتاب 

َالدين کشککی    .  نمايدمراجعهو ساير کتابھا در آن زمينه ُ

                                                               ادامه دارد

  

  

  

  
 


