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  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  :به ادامه گذشته

  داوودخان بازندۀ ميدان سياست 
وود خان ھرچند دارای يک سلسله پرنسيپ ھای خاص و چنانکه در بخشھای قبلی گفتيم ، دا

 فاشيستی بوده و آرزو داشت مصدر کار ھائی شود که ديگران او را به حيث –احساسات ناسيونال 

يک رھبرملی منضبط و مقتدربشناسند، اما از آنجائيکه متعلق به طبقۀ حاکم و به ويژه، عضو ناز 

يشه حق و ديگران را مقصر و مطيع می انگاشت و سلطنتی بود، خودش را ھم" خاندان"پروردۀ 

آنچه را خود می پسنديد ھمان را بر ميگزيد، فکرش به ظرافتھای سياسی و دپلوماتيک ، به 

خصوص در بخش سياست خارجی رسائی کمتری داشت، باشخصيتھای اليق و اما مربوط به 

لی کم و نادر بود، زورگوئی و طبقات غير حاکمه ، ميانۀ بسيار خوبی نداشت و اگر ھم داشت ، خي

خشم و قھر در امور مھم سياسی از مشخصات وی بود و به نظر و مشورۀ ديگران چندان وقعی 

  :جا دارد در اينجا گوشه ای از چشمديد خودم را بيان نمايم. نميگذاشت 

 درسال آخرجمھوری داوود خان و  درجريان مسؤوليت رسمی ام ، روزی ھمراه با دو تن از 

موضوع روی نا آرامی ھا و نا . اران ديگرنزد مرحوم نوراحمد اعتمادی  نشسته بوديم ھمک

رضايتی ھای مردم دربرابر رژيم جمھوری داوودخان چرخيد، نوراحمد اعتمادی درحاليکه قيافۀ 

ِخدا يارجان رھبرباشد، به حرف و مشورۀ کسی گوش "غمخوارانۀ به خود گرفته بود، متذکرشد که  
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 عرايضی برايشان داشتم ، ولی به آن وقعی نگذاشتند، دعا ميکنيم که عاقبت مملکت ما نميدھد، من

  . . . !"بخيرباشد

  . برای داوود خان داشت ، فھميده نشد" عرايضی"اينکه مرحوم اعتمادی چه نوع 

خويش پيرامون برخی از خصلت ھای غير " خاطرات سياسی"طی " رشتيا"مرحوم سيد قاسم 

ًمثال ، وی چشمديد . نا رسائی ھای سياسی سردار محمد داوود خان تذکراتی دارددپلوماتيک و يا 

  :خودش را طی نخستين کنفرانس کشورھای غير منسلک در بلگراد چنين مينويسد 

ميخواست با سردارمحمد داوود خان به اصطالح آشتی کند، اما ھمين که سوکارنو ) ٢(سوکارنو " 

ود را به يک طرف کشيد و به اين حرکت، من به عوض شان رو ًبه او نزديک شد، سردار دفعتا خ

  :به روی سوکارنو قرار گرفتم، او با خنده گفت

. معلوم ميشود صدراعظم باالی من بسيار قھر است که حتی از مصافحه ھم خود داری می ورزد "

  )١۴٣صفحۀ . . . خاطرات سياسی . . "  (

  :وی ھمچنان مينويسد 

سيد قاسم رشتيا و عبدالرحمن { اول کنفرانس در وقفه بين دو جلسه که ھردو در روز ھای  " . . . 

موضوع انسداد قونسلگريھای افغانی درپاکستان و {با سردار تنھا بوديم، در زمينۀ } پژواک 

از سردارسؤال نمود، سردار } التماتوم يک ھفته ئی دولت افغانستان مبنی بر قطع روابط سياسی 

ا لحن بسيار آرام شروع به سخن نموده گفت ک تمام اجراآتی که شده درست تفصيل داد، پژواک ب

است اما فقط تعيين ميعاد ، آنھم يک ميعاد کوتاه به پيشنھاد ما شکل التماتوم را ميدھد و ھيچ دولت 

مستقل حاضر نخواھد بود که در تحت فشار التماتوم ، کدام عمل را که بسيار مھم نباشد انجام بدھد، 

 لحاظ اگربه عوض تعيين مدت ، صرف به صورت جدی به آنھا گفته ميشد که اگر درظرف از اين

يک مدت معقول ، حکومت پاکستان با باز شدن مجدد قونسلگری ھای افغانی  موافقه نکند ، درآن 

صورت حکومت افغانستان مجبور خواھد بود دوام يا عدم دوام روابط  سياسی را مورد مطالعه 

برادر، شمابيشتر به نزاکت ھای : رمحمد داوود خان حرف او را قطع کرده گفتقرار دھد، سردا

دپلوماتيک  فکر ميکنيد ، اما اصل قضيه ھمان يک چيز است که آيا پاکستان خواھش دوام روابط 

  )١۴۴ صفحۀ -ھمان کتاب" (با افغانستان دارد يا نه؟ 

 ميالدی، يعنی يکسال بعد از به قدرت رسيدن مجدد داوودخان، کنفرانس سران ١٩٧۴درسال 

ًولی سردار محمد داوود شخصا در اين کنفرانس اشتراک . ممالک اسالمی در پاکستان داير گرديد

معمرالقذافی رھبر . نکرد، بلکه عبدالرحمن پژواک را به حيث نمايندۀ خويش به اسالم آباد فرستاد

ًيا ازپاکستان شخصا با داوود تماس تلفونی بر قرار نموده تقاضا نمود تا رئيس جمھور، خود ليب

درکنفرانس حاضر شود، مگر داوود خان نه تنھا اين تقاضا را رد کرد، بلکه برای پژواک دستور 
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اين حرکت . را مطرح نمايد" خود اراديت قبايل پشتون و بلوچ"داد تا در اين کنفرانس، موضوع 

جا،  نه تنھا مقامات پاکستانی را آزرده خاطر ساخت ، بلکه چون خارج آجندای کنفرانس نيز بود، بي

ًعالوتا، اين موضعگيری داوود خان در قبال . موجب ناراحتی اعضای کنفرانس نيز گرديد

ًکنفرانس، باعث آن شد که دولت کويت از اعطای چندين مليون دالری که قبال برای دولت افغانستان 

  . عده سپرده بود، منصرف شودو

ا،  د گذشته ھ ز ھمانن ال اوضاع درونی کشور ني سردارمحمد داوود در تعيين سياست داخلی و در قب

د ان ملت و خرابی مملکت انجامي ه . مرتکب خطا ھائی شد که پيامد ھای آن به زي ستان ک ردم افغان م

ند سالھای طوالنی در زيرچرخ سنگين رژيم شاھی کوفته شده بودند،  از تأسيس نظام جمھوری خرس

وده است تبداد شاھی ب م اس . گرديدند، ھرچند ميدانستند که مؤسس نظام جديد خود يکی از ارکان رژي

ه داو د ک ستگی اما، به زودی اين خرسندی مردم پايان يافت،  زيرا ديدن د از واب ًود خان عمال نميتوان

دانی"ھای  ی بگذرد "خان افع مل ر من ثال، وی. در براب ه ًم ردم علي خ م اد ھای تل و فري ه سرعت جل  ب

تثن" خاندان"اد رژيم شاھی را گرفت، ھيچ عضو استبد ه اس د، اءشاھی را که ھمه ب ل بودن اه درکاب  ش

د ه ای، عد آن، اما خالف)٣(به محکمه نکشانيد  ه شمول محم ُ ديگری از مامورين ملکی و نظامی ب
انون  د وال يکی از صدراعظم ھای دورۀ ق دبر ھاشم ميون د و م اساسی و يکی از شخصيتھای  مفي

ا را ب شانيده و آنھ ای شکنجه ھای سخت ک ر استنطاق و پ ه زي ام مرگه کشور را ب داد .  سپردک تع

ران آن ) بخش پرچم. . ." (حزب دموکراتيک "زيادی از اعضای  ه شکنجه گ ا داد، ب ه ج ه کابين را ب

ه صالحيت ھ دادحزب در وزارت داخل ه تع ادی داد، ب رای زي ل نف ی" چھ ط " پرچم يض "راتوس ف

د يح هللا " محم ه و ذب ر داخل م مخصوص وی ب) زيارمل(وزي دير قل سوال"ه حيث م اکم در " ول ا ح ي

رد ،  رر ک ُواليات کشور گماشت ، افراد نا پخته ، نفھم و حتا بد نام را در پست ھای وزارتخانه ھا مق

ه، اق سياسی را در سراسرجامعه با فسخ قانون اساسی و تمثيل حکومت يک حزبی و خود کام  اختن

دامات  ا اق ر آنھ تحميل نمود، با آنھم ، داوود خان نتوانست دشمنان اصلی را شناسائی نموده و در براب

ا رسائی ھای فکری. مؤثری انجام دھد د داوود دو  سياسی سر-چنانکه ديده شد، از آنھمه ن دار محم

داستفادۀ بزرگسوء) روسيه و پاکستان(کشور ھمسايه  ه  پيرامون غبن و . ی نمودن يم ک بال گفت ًچون ق

ن  ستان اي ده و ملت افغان ادی نوشته ش خيانت روسھا در افغانستان ، ظرف دو دھۀ اخير، کتابھای زي

ه  ورد خيانت ھای پاکستان علي ا در م د، ام د و لمس کردن م  ديدن ستقيما ھ ا را م ًخيانت ھا وجنايت ھ

ن بخش را بمردم و مملکت ما کمتر کتابی در دسترس ابران،  اي شتر می ه  است ، بن يله بي ين وس ھم

ه  ا ظالمان ی م افع مل ه ھستی و من ه  روسھا علي ان سان ک شگافم تا نزد فرزندان وطن ثابت شود، ھم

ه غبن و خيانت و جنايت ب ز ار ھيچ گون ا ني ستانی ھ ستان عمل کردند، پاک وم افغان ردم مظل ه حق م

 ورزيدنددريغ ن


