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  پيکار پامير

٢٨.٠١.١٠  

  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  : گذشتههبه ادام

  فصل چھارم

   و قضيۀ پشتونستان١٣۵٢ سرطان ٢۶کودتای 
  

اساس مجبوريت ھای خاص داخلی و مقتضيات روابط خارجی، سردار محمد داوود را واداشت ه که شاه بًقبال گفتيم 

پس از پيروزی کودتا گفت که او " خطاب به مردم "   دھد، ھرچند شخص داوود در بيانيۀءتا ازمقامش استعفا

.  نمودءت ، لذا وی از مقامش استعفاپيشنھاد ھای اصالحی به شاه تقديم نمود، ولی چون شاه آن پيشنھاد ھا را نپذيرف

 را ولی حقيقت اين بود که داوود خان به ھيچوجه از اين اقدام شاه خوشنود نبوده و برکناری اش ازمقام صدارت

)  سردار محمد ولی( که با پسر عمش ًخود را غصب شده می دانست، مخصوصا" حق"توھين عليه خود انگاشته  و 

  . گی بودھميشاد و تخاصم داماد شاه در تض

سردار محمد داوود که مرد قدرت طلب، کينه توز و خود خواه بود، اين اقدام شاه، وی را بيشتر از پيش رنجانيد و 

حيث عضو خاندان شاھی، از مداخلۀ رسمی ه ميالدی، او را ب١٩۶٣آنگاه که مادۀ بيست و چھارم قانون اساسی سال 

زيرا نه تنھا ھنوز خودش را مستحق . ھايش بيشترمشتعل گرديدآتش کين ورزي) ١(در امور کشور محروم ساخت،

فرمانروايی و امر و نھی در امور مملکت ميدانست، بلکه ميديد سردار محمد ولی که او ھم عضو خانوادۀ سلطنتی 

ُمثابۀ جنرال پرقدرتی عمال کليه امور ملکی ودفاعی کشور را در دست داشته بود، ب ً  اين بنابران، ھرگزنميتوانست. ُ

  . يک بام و دو ھوا را به آسانی بپذيرد

ل غالم حضرت کوشان چنين کين و رنجش داوود خان در برابر شاه، علت ديگری نيز داشت که آنرا از قو

  : ميخوانيم
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نام اعادۀ سلطنت به شاه اما ن هللا از نيس فرانسه توسط کشتی جانب ھند برتانوی ه نادر خان و برادران او ب "  . . . 

نواده و طالب ت کردند، اما برادر کالن خود سردار محمد عزيز را برای سر پرستی پسران و دختران خاحرک

يکه اگر امارت و سلطنت د ، به پاريس گذاشتند، با وعد ه ا کار رسمی او ھم مراقبت طالب بوافغانی در فرانسه که

ھند و برتخت شاھی بنشانند، مگرسردار را بخوا) محمد عزيزخان(دران افتاد، بيدرنگ برادر کالن دست براه ب

نقشه ھای پيشبينی شده، دادن سالح، پول نقد و تھيه افراد .  کندءن بود که چنين وعده را ايفاآمحمد نادر زرنگتراز

برادرکالن  خود سردارمحمد ی که با  و وعده ا-ه کابل رسانيدجنگی از ماورای سرحد توسط بريتانيا، نادرخان را ب

اين داغ به . يديرپا گذاشته شد و به فراموشی گرائکرده بود، ز) دارمحمد داوود و سردار محمد نعيمپدر سر(عزيز 

دل آغاالله داوودخان ماند که ماند، او به چشم ميديد که پدرش توسط کاکايش مغبون و از سلطنت محروم گرديده و 

 وقتی که - خان را غاصب می شمرداينست که کاکای خود، نادر. در نتيجه، او ھم از شھزادگی بی نصيب شد

نام عبدالخالق به ضرب گلولۀ تفنگچه کشته شد، شاه محمود برادر خورد ه دست يک شاگردمعارف به نادرشاه ب

 محمد ظاھر شاه فرزند محمد نادرشاه را به سلطنت معرفی کرد، اين ضربت - نادرشاه و وزير حربيه در داخل ارگ

توسط  ن ضربت دوم، داوود خان فکر ميکردعالوه از غصب حق پدر او دري-دوم بود به سردارمحمد داوود

نادرخان، اينک شاه محمود خان حق کاکای سکۀ او  يعنی ھاشم خان را نيز غصب کرد، پس ھمه اعضای خانواده 

  . . . " برای داوود خان غاصب بودند 

  ) چاپ امريکا - ھفته نامۀ اميد٣٢۴ شمارۀ-نوشتۀ غالم حضرت کوشان(

ه، عالوه ازھمه، انگيزۀ ديگری نيز نزد داوود خان وجود داشت که ھميشه او را نا قرار نگھميداشت وآن اين بود البت

که ظھور مردان مشھوری چون ادولف ھتلر، جوزف تيتو، جمال ناصر، جواھر لعل نھرو، جوزف ستالين و امثالھم 

ی ه بود که شخصيت ھای مذکور کار ھائوی ديد. بود آنھا در عصر و زمان خودش ديده ئیرا با کارنامه ھای افسانه 

ُمثابۀ رھبران پرقدرتی درداخل کشور ھای شان شناخته شده اند ، ه را انجام داده و ميدھند که در نتيجۀ آن ، نه تنھا ب

ناليستی ًاين چشمديد ھا و برداشتھا، داوود را که طبيعتا يک ديکتاتور با رگه ھای نا سيو. بلکه شھرۀ جھان نيز ھستند

  . حساب ميرفت، وسوسه ميکرد و او را واميداشت تا پيوسته در چنين ھوا و خيال دست و پا بزنده ب

ه شاھی داشتند، ب" خاندان"ار محمد داوود و رقابتھای درون اساس شناخت دقيقی که از روحيات سرده روسھا ب

روی .  انداسی و شخص شاه دست داشتهحتمال قوی در تشجيع و تحريک وی عليه اوضاع و احوال دھۀ قانون اسا

ببرک "ه خصوص جناح پرچم آن به رھبری ، ب" حزب دموکراتيک خلق افغانستان"ھمين ملحوظات بود که 

 تبليغاتی انھماک –صورت گسترده و بی باکانه به فعاليتھای سياسی ه  قانون احزاب، بنعلی رغم نبود" کارمل

اين، بدين معنا بود .  مقامات امنيتی آنزمان برای آنھا وجود داشته باشدداشت ، بدون آنکه مانع و مشکلی از طرف 

َکه داوود به مقصد رسيدن  مجدد به قدرت، ازبين بردن قانون اساسی و ھنگامۀ دموکراسی و نيز  انتقامکشی از 

راتب ديده چنانکه به م.  رقبای درونی و بيرونی خويش، حزب مذکور را موازی با حمايت روسھا، حمايت مينمود

ی که قرار بود فردايش مظاھرات و سخنرانی ھا در شھر کابل ر ھا و سخنگويان حزب مذکور، شبھائشده بود که کد

انجام داده شود، به منزل محمد داوودخان واقع حاشيۀ شمالی ارگ شاھی ميرفتند و بعد از مشوره و تعيين شعار ھا و 

خود، بارھا محمد داوود خان را ديده است که با موتر شخصی نقره نگارندۀ اين سطور. غيره از آنجا خارج ميشدند

گان جناح پرچم درشھر کابل روان بوده گی،  درعقب جمع مظاھره کننديی رنگش، چند متر دورتر درحال رانند

  است 
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خشی سکو، در صدد بر اندازی ظاھر شاه برآمد که ب حزب و با اطمينان به وعده ھای م به اينءپس، داوود به اتکا

حسن "اوود در سالھای قانون اساسی را ِّاز راز ھای درون پرده و رابطه گيريھای سری جوانب ذيدخل با د

ھرچند بسيار محتاطانه و " ژنده پوشان برھنه پا " ، طی کتاب )سکو و جناح پرچم داوود، م(عنصر مقرب به "شرق

در افغانستان ، در طول ده ساليکه در خانه و داوود خان برای قدرت گيری مجدد .  حاشيه يی، بيرون داده است 

ن ، بعضی از دوستان و يارا..." حزب دموکراتيک خلق"ُبسر می برد، با ھمکاری نزديک  ًظاھرا دور از انظار 

منجربه يک اقدام " بايستی"ينان دھی روسھا ، مصروف فعاليتھائی بود که ی واطمًقديمی اش، و احتماال با رھنمائ

وی تصور ميکرد از وجود حزب و مساعدتھای .  شده و خودش در نوک ھرم قدرت قرار گيرد) اکودت( مسلحانه 

صورت تاکتيکی استفاده خواھد کرد، ولی رھبران حزب نيز تحت سر پرستی و نظارت ه روسھا در اين راستا ، ب

 به قدرت سياسی به مستقيم روسھا ميخواستند با نزديکی و ھمکاری با داوود، از وجود و موقف وی برای رسيدن

ھم داده حکومت ھای دھۀ قانون ه ھر حال، ھردو جانب دست به ب. نفع خود شان استفادۀ اعظمی نمايند که کردند

ی که در اختيار داشتند، تخريش ميکردند تا آنکه در روز با استفاده از امکانات تبليغاتياساسی و اعضای کابينۀ آنرا 

 بود،  آنگاه که شاه در خارج و موسی شفيق صدراعظم  افغانستان درکابلميالدی،١٩٧٣ھفدھم ماه جوالی سال 

جمھوريت "رژيم شاه به راه انداخت و نظام يا بدون خونريزی را عليه " سپيد"سردار محمد داوود کودتای 

  .را اعالم نمود"  افغانستان

ھجری ١٣۵٢ت و ششم ماه سرطان اينک ، نخستين بيانيۀ داوود خان پس از پيروزی کودتا را که در صبح روز بيس

  : در اينجا درج ميکنيم  شمسی از طريق راديو پخش شد،

  ! خواھران و برادران عزيز سالم .  بسم هللا الرحمن الرحيم "  

جوی ھدفی بودم که برای مردم افغانستان  ُوليتھای مختلف درخدمت وطنم ھميشه در جست وبنده درطول مدت مسؤ

نمای مادی و معنوی ميسر گردد و و ملکت ما يک محيط مثبت و واقعی نشنسل جوان مًمخصوصا طبقات محروم و 

وليت ان وطن خود سھم گرفته و احساس مسؤو در آن ھمه افراد وطن ما بدون تبعيض و امتياز  در راه تعالی و عمر

ل ھای مختلف مانع عمل آمد تا عواملی را که نظر به تجارب به شکه مدتھا سپری شد و مساعی زيادی ب.  نمايند

ًرسيدن به چنين ھدفی ميشد، تدريجا از بين برداريم و مخصوصا در مملکت امنيت قابل اعتباری قايم سازيم که  ً

ونيت  بخشد و از نشو و اجازه دھد، به نسل جوان احساس مصصورت سالم ه تحول مثبت اقتصادی و اجتماعی را ب

ی اين مراحل ديگر علتی سراغ نداشتم که در وطن ما صفحۀ پس ازط. نمای خرافی و ارتجاعی  جلو گيری کند

من برای سعادت آينده وطن خود جز قايم ساختن يک دموکراسی . غرض رسيدن به ھدف فوق باز نگردده جديدی ب

به . و اقعی  ومعقول که اساس آن برخدمت به اکثريت مردم افغانستان بر قرار باشد راه ديگری سراغ نداشتم و ندارم

بنده تھداب اصلی چنين يک وضع اجتماعی ، تأمين کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکميت ملی نظر 

اين آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت ده سال . است که نبايد به او اصل فوق ظاھر يا پوشيده  خللی وارد شود

 ءرا برای خير و سعادت ملت افغانستان تمناحضور شاه پيش و تطبيق آنه قبل من و رفقايم پيشنھاد آخرين خود را ب

لنفس از اصل آن آرزوی مقدس چرا به اين بی سر و سامانی مملکت منجر گرديد و چرا آن رفقای ضعيف ا. کنيم 

ی را تعقيب کردند، دانستانيست بس طوالنی که تفصيل آن در اين فرصت کوتاه گنجايش ھدف منصرف و راه خطائ

ھرصورت نتيجه آن شد که آن ه ب.  لبته به اطالع ھموطنان عزيز رسا نيده خواھد شدندارد و در فرصت مساعد ا

 تھداب آن بر عقده ھا و منافع شخصی ءاميد ھای ديرينه و آن آرزو ھای نيک به يک دموکراسی قالبی که از ابتدا
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اما تمام اين ھمه . ديدوطبقاتی،  بر تقلب و دسايس، بر دروغ و ريا و مردم فريبی استوار گرديده بود، مبدل گر

ی مطلق و ضع تبليغات دروغين در ظرف ھمين ده سال نتوانست حقايق تلخ را که عبارت از انحطاط و ورشکستگ

.  و وضع اجتماعی و سياسی مملکت باشد از انظار ملت افغانستان و دنيای خارج بپوشانداقتصادی ، وضع اداری

يک رژيم مطلق العنانی ه ارشيزم و رژيم سلطنت مشروطه بخالصه دموکراسی يعنی حکومت مردم ، به يک ان

جان ھم دگر و به جان مردم افتادند و به پيروی از فورمول تفرقه انداز و ه شد و ھرکدام از اين قدرت ھا ب مبدل

ی  ُحکمرانی کن، آتشی را در سرتاسر مملکت افروختند تا بتواند در سايه اين فضای ملوث و تيره وتار پر از بد بخت

وطنپرستان در ھرگوشه و کنار مملکت که بودند . و فقر و فالکت ، مقاصد شوم مادی و سياسی خود را حاصل نمايند

ًاين حالت رقت بار وطن خود را با يک دنيا تأسف و تألم نگاه ميکردند و مراقب احوال وطن خود بودند ، مخصوصا 

سوده با الخره  ريد اينکه امروز و فردا اين دستگاه فاسد و فاردو اين درد را از ھمه بيشتر احساس ميکردند و به ام

خرچ دادند ، اما نتيجه ثابت ه از وضع بد بخت ملت مطلع و به اصالح خود خواھد کوشيد، انتھای صبر و تحمل را ب

ای حدی فاسدگرديده که ديگر اميد و انتظاری بره کلی بيجا و رژيم  و دستگاه دولت به ساخت که اين اميد ھا ب

لذا ھمه وطنپرستان ، خاصه اردوی وطن پرست افغانستان تصميم گرفت که ديگر به اين . اصالح آن باقی نمانده

  .نظام فاسد خاتمه داده شده و وطن از اين ورطۀ بدبختی نجات يابد

نظام بايد به اطالع شما برسانم که ديگر اين نظام از بين رفت و نظام جديدی که عبارت از !  ھموطنان عزيز 

رفقای من و من از صميم قلب اين اولين . جمھوريت است و با روحيه حقيقی اسالم موافق است جا گزين آن گرديد

جمھوريت افغانستان عزيز را به شما تبريک ميگويم و آن را برای سعادت و سر فرازی افغانستان و ملت افغانستان 

  . مسعود و ميمون ميخواھم

ھمه تان تبريک ميگويم ه ھرکجا و ھر گوشه و کنار مملکت که ھستيد اين موفقيت را به ب! اردوی فداکار افغانستان 

و يقين دارم ھمچنان به وظايف خود که عبارت از تأ مين امنيت و حفظ حاکميت ملی افغانستان است مواظب خواھيد 

وتاه  ممکن نيست و در آينده ًنظام نوين طبعا با خود ريفورم ھا ی بنيادی دارد که تفصيل آن در اين فرصت ک. بود

  .نزديک به اطالع ھموطنان عزيزخواھد رسيد

اساس بيطرفی، عدم انسالک در پيمان ھای نظامی و قضاوت آزاد خود مردم افغانستان ه سياست خارجی افغانستان ب

ی مردم ما سياست بين المللی افغانستان بر اساس تمنيات ملی کشور برای حيات مادی و معنو. استوار خواھد بود

طرح گرديده از روی مساعی و آرزومندی ھای ملی ما به طور واضح معلوم ميشود که بر آوردن تمنيات ما بيشتر 

از ھمه چيز به صلح جھانی نيازمند است ، ھيچ کشور جز در پرتوصلح گيتی نميتواند به آرزو ھای ملی خود موفق 

عی در راه انکشاف مملکت خود ميدانيم ، بيشتر از ھمه کس بدر آيد، چون ما بيشتر از ھمه کس خود را نيازمند س

از اينرو پايۀ نخستين سياست افغانستان صلح خواھی و دوستی با ھمه مردم و . خواھان صلح و سلم جھان ھستيم 

در اين آرزومندی  ھيچگونه تبعيض در مورد ھيچ کشوريا مردم چه خورد و چه بزرگ ، چه دور . ملل جھان است 

عنصری که .  مستقل از تمنيات مردم افغانستان سرچشمه می گيردهاين اراد. ديک در نزد ما وجود نداردو چه نز

سياست بيطرفانۀ عنعنوی افغانستان را امتياز می بخشد، صراحت و صميميت آشکار آن است که از استقالل ارادۀ 

 دول متحابه ، پايۀ تزلزل نا پذيزخود را با اين اساس روابط مودت افغانستان با. ملی افغانستان نمايندگی ميکند

 ، ايجاد و جلب ھمکاری بين  از طرق دپلوماسی ، تماس ھای شخصیاستوار نگھداشته و در توسيع و تشئيد مزيد آن

ور ملل اين نظام، منش.ت و عملی گرفته شودعمل خواھد آمد و آرزوی ما اين است که از آن نتايج مثبه المللی سعی ب

در مورد روابط ما با پاکستان که . ای بشر است محلوظ و محترم می شماردابنف آن سعادت وآرامش متحد را که ھد
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يگانه کشوری است که روی قضيۀ پشتونستان با آن يک اختالف سياسی داريم و تا کنون به حل آن موفق نگرديده 

  . ايم ، سعی دايمی ما برای يافتن راه حل قضيۀ پشتونستان دوام خواھد کرد

خاتمه يک بار ديگراين موفقيت بزرگ ملی را به ھموطنان عزيزخويش تبريک گفته و از ھمه وطن پرستان در

نموده اند از صميم قلب  و کوشش مقدور و خالصانه دريغ نخاصه اردوی فدا کار افغانستان که از ھيچ گونه سعی

واند نقطۀ انجام داشته باشد ، دوام اين چون سعی و آرزومندی ما نميت. اظھار تشکر و امتنان خود را تقديم ميکنم

. ھمکاری از طرف ھمه افراد ، خاصه طبقۀ جوان کشور از تمنيات قلبی ھمۀ ماست و در يافتن آن اميد قوی دارم

  !  " پاينده باد جمھوريت -زنده باد افغانستان  

 ذاکرات پنھانی با داوود خان و پاُمحمد ظاھر شاه که ھنگام کودتای داوود در کشور ايتاليا به سر ميبرد، به اثرم

درميانی نور احمد اعتمادی سابق صدراعظم ويکی از سرداران قابل اعتماد، استعفايش ازسلطنت  را پس از چند 

  :اينک نقل اصل استعفای موصوف را در اينجا درج مينمايم . ًروز، رسما به محمد داوود خان فرستاد

  . بسم هللا الرحمن الرحيم "

  يس جمھورلتمآب رئبرادرم جال

مگر حينی . از موقعيکه خبر جريانات اخير را شنيدم تا ايندم فکرم متوجه وطن من بود و برای آينده آن نگران بودم

که دريافتم مردم افغانستان به غرض اداره آيندۀ امورملی خود از رژيم جمھوريت با اکثريت کامل استقبال نموده اند 

م ، خودم را از سلطنت افغانستان مستعفی می شمارم و بدين وسيله از تصميم خود به به احترام از اراده مردم وطن

حيث يک فرد افغان زير ه درحاليکه  آرزوی من سعادت و اعتالی وطن عزيز من است ، خود را ب. شما ابالغ ميکنم

 و مدد گار وطن و دعای من اينست که خداوند بزرگ و توانا ھمواره حامی. سايۀ بيرق افغانستان قرار ميدھم

  "محل امضای محمد ظاھر شاه .  ھموطنان من باشد

طوريکه خوانندۀ عزيزمالحظه ميفرمايد، سردارمحمد داوود در صبح پيروزی کودتا، ضمن اعالم سقوط رژيم 

درمورد روابط ما با " شاھی و تأسيس جمھوريت افغانستان از طريق راديو، در بخش سياست خارجی کشور گفت  

و بدين سان، بعد . . . " ن که يگانه کشوری است که روی قضيۀ پشتونستان با آن يک اختالف سياسی داريم پاکستا

و نشرات دولتی يکبار ديگرموضوع راديو . از ده سال، بار ديگراختالفات نيم خفته فی مابين دو کشور زنده شد

ابل تجليل در کبه صورت بھتربازھم " انروزپشتونست"را دامن زدند،  " يين سرنوشت برادران پشتون و بلوچتع"

کابل آغاز کردند و جنگھای تبليغاتی دو ه ھای سرحدی به رفت و آمد ھای پيھم ب" خان"شد، رھبران قبايل و 

وی که در عين حال، . لفقار علی بوتو در پاکستان بودااين رويداد، مصادف با زعامت ذو. کشوراز سر گرفته شد

ميالدی و بعد ١٩٧١اکستان بوده و در نتيجۀ شکست آن کشور در برابر ھند در سال پ "حزب مردم"مؤسس و رھبر 

واقع در واليت سند و " الرکانه"ی مردم پاکستا ن رسيده بود، در ازجنرال محمد ايوب و جنرال يحيی خان به رھبر

 ١٩۶۵او در سال. بود سياستمدار ورزيده و تحصيل کرده ای وی. ه بوددر يک خانوادۀ زميندار مرفه به دنيا آمد

ًو طرفداری نظری و قسماعملی از را بنا نھاد، با سخنرانی ھای جذاب و عامه پسند " زب مردم پاکستانح"ميالدی 

 اقتصادی پاکستان را با چين - آن سرزمين، محبوبيت زيادی در جامعه حاصل نمود، روابط سياسی" محنت کشان"

 محضر عام ژست ھای ضد ميخواند، در بيانات خويش درگسترش داد، خودش را گھگاھی سوسياليست نيز 

 اش با استفاده از رسانه ھای جمعی دريغ یی ميگرفت و در افشای سردار محمد داوود و رژيم جمھورامريکائ

ميالدی مناطق بلوچ نشين ١٩٧٧نميکرد، با مخالفين سياسی و رھبران قبايل بر خورد جدی مينمود، چنانکه درسال 
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 به در ھمان سال. مت پاکستان شوريده بودند، سخت بمباران نمود و رھبران آنھا را به زندان افگندرا که عليه حکو

خاک افغانستان ه ب) ً منابع دولتی افغانستان، جمعا به تعداد ده ھزار نفرعقراراطال(تعداد چھارصد خانوادۀ بلوچ 

ظلم " پيرامون  جمھوری داوود خان تبليغاتی راھرچند دولت.  جا گرديدنده پناھنده شده و در حومۀ شھر قندھار جاب

حکومت پاکستان عليه برادران بلوچ به راه انداخت، اما نتوانست از وجود بلوچ ھای مخالف عليه پاکستان " و ستم

  .ًعمال استفادۀ سياسی  نمايد

                          ادامه دارد

 


