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 به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
 خاطرات مرحوم سید شمس الدین مجروح

 تمشقسمت ه

  :م خواندیمهفتدر اخیر قسمت 

افزون روابط افغانستان و پاکستان، روسیه شوروی بهره برداری می کرد و در هر دو ساحهء  از تیرگی روز

رسالت داود یعنی قضیهء پشتونستان و انکشاف اقتصادی مملکت وعدهء کمک و همکاری می داد تا رفته رفته 

روی گشت و در از راه کمک های اقتصادی در ساحهء صنایع تجارت و ا قتصاد افغانستان متکی به روسیه شو

راه تسلیحات و تربیهء پرسونل عسکری افغانستان منحصر به روسیه شوروی مربوط شد حتی در بلوکاد 

راه ترانزیت افغانستان هم خالف معمول از طریق پاکستان  -اقتصادی که پاکستان بر ضد افغانستان عملی کرد

 به روسیه انتقال یافت.

 به دوام گذشته:

هء داود و حرکات حکومت های ما بعد برای حفظ بیطرفی افغانستان چه سیاسی باشد با وجود حرکات مذبوحان

و چه اقتصادی از سلطهء نا مرئی روسیه جلوگیری ممکن شده نتوانست. افغانستان بسیار سعی کرد مدارک 

بازار قرضهء دیگری به دست آرد )مثالً از آلمان غربی و ممالک عربی و منابع بین المللی( و هم می خواست 

های در آلمان غربی، امریکا و انگلستان برای امتعهء خود داشته باشد و متخصصین و کارمندان خود را از 

 دنیای غرب وممالک اسالمی استخدام کند.

از منحصر شدن تجارت و اقتصاد افغانستان به روسیهء شوروی، سیاسیون افغانستان تشویش داشتند و کشیدگی 

ستان و افغانستان را می خواستند خاتمه بخشند. در این راه قدمهای در اوقات مختلف و تیره گی روابط بین پاک

بر داشته اما از طرف پاکستان به حسن استقبال نشد. متأسفانه امریکا هم در این راه رول مثبت و سازنده بازی 

د و در بعضی اوقات نکرد و حیثیت تماشا بین را به خود گرفته بود لهذا هیچ راهی برای حل معضله پیدا نش

 برای حل مسئله عالیمی بنظر می آمد و امید به حل آن قوت می گرفت اما از جانب پاکستان خنثی می گشت.

روسیهء شوروی و هند با وجودیکه این اختالفات را به نفع خود می دیدند لیکن به اندازه که طرفداران مسئلهء 

بر نمی داشتند. هند در مسئلهء کشمیر با عین قضیه مواجه بود پشتونستان درافغانستان توقع داشتند قدم مؤثری 

و نمی خواست حق خود ارادیت یک والیت را تائید کند و روسیهء شوروی تنها در مراحل اول در یک 

اعالمیهء مشترک نامی از پشتونستان برده بود که ضمن حل سیاسی قضیه به آن اشاره شده بود. لیک در 

م دید وادید تماس رهبران از بردن نام خود داری می شد زیرا شوروی نظر خودرا به اعالمیه های بعدی هنگا
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سرمایه گذاری در پاکستان و انکشاف تجارت و تاثیر خود را در منطقه دوخته بود و می کوشید حسن نظر 

در وقت  حکومت های پاکستان را جلب کند ومسئلهء پشتونستان را مانند آتش زیر خاکستر محفوظ نگاه دارد تا

 لزوم خطر بالقوه مشتعل ساخته بتواند.

این موضوع در اواخر سلطنت ظاهر شاه وضع نرم تری بخود گرفته بود و در بیانات رسمی تنها به حل 

قضیهء پشتونستان و بلوچ اشاره می شد و نام پشتونستان گرفته نمیشد حتی مطالبهء خود ارادیت مردم هم به 

 تون تبدیل شده بود لیک باز هم راه حلی یافت نشد.قناعت رهبران سیاسی مردم پش

نخست برای بهبود بخشیدن مناسبات بین دولتین )افغانستان و پاکستان( پادشاه عم خودرا مارشال شاه ولی خان 

را به دربار کراچی سفیر مقرر کرد. شاه ولی خان عم پادشاه در شورش داخلی افغانستان حین اشغال کابل 

 بچه سقو با برادر خود محمد نادر شاه دوش به دوش برای دفع و خموشی آن فعالیت می کرد بوسیلهء حبیب هللا

و در نتیجه فتح کابل آخرین حملهء او بود، حیثیت بسیار بزرگی در دستگاه سلطنتی و محیط سیاسی افغانستان 

او به دربار کراچی عالمهء  داشت. او سفیر افغانستان در دربار لندن و بعد به پاریس تعیین شده بود و فرستادن

اعتنای افغانستان به پاکستان و عالقهء آرزوی حل مسئلهء اختالف سیاسی بود. در دوران سفارت او هیئتی از 

کابل به سرکردگی نجیب هللا )توروایانا.م( معین سیاسی وزارت خارجه که بعد ها وزیر معارف بود، از 

د علی جناح در این مورد مذاکرات سودمند و قناعت بخش به وزارت خارجه به کراجی فرستاده شد و با محم

عمل آمده بود. این راپور رسمی بصورت کتاب سفید از وزارت خارجه افغانستان شایع شده بود ولی بهمان 

 اندازه حسن نیت و مصالحه جوئی از طرف پاکستان نشان داده نشده بود و بعد ها از آن عدول به عمل آمد.

بعد از تماس ها و چیده شدن مقدمات متعدد سکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان به کابل آمد در مرحلهء دیگر 

و خالف پروتوکل در داخل ارگ شاهی برای او جای داده شد و مهمان پادشاه افغانستان بود که در حل مسئله 

فت و با رفتن سکند میرزا امیدواری های زیاد پیدا شده بود ولی بعد از برگشت سکند میرزا به پاکستان تحقق نیا

 با کودتای ایوب خان آن امید ها بکلی از بین رفت.

سردار محمد نعیم وزیر خارجه و پسر عم و شوهر خواهر پادشاه در وقت ایوب خان به پاکستان سفر رسمی 

کرد به امیدیکه می خواهد راه حل بیابد کوشش نمود. الکن از پاکستان بسیار مایوس بر گشت و بر خورد 

 جنرال ایوب با او طوریکه توقع می رفت دوستانه و خوشگوار نبود. 

هنگامیکه سرحدات افغانی با پاکستان بسته شد و قونسلگری ها و وکالت تجاری های افغانی از پاکستان اخراج 

شدند، شهنشاه ایران درموضوع مداخله کرد و بحیث میانجی در میان آمد. او در بین کابل و پاکستان مساعی 

ودرا با رفت و آمد متعدد تقریباً ده روزه دوام داد اما به نتیجه نرسید و معلوم شد پاکستان گشودن سرحدات را خ

 مربوط به انصراف دعوی افغانستان ساخته بود.

بعداً حکومت امریکا تنها توانست از پاکستان امتیاز ورود اموال خودرا که مربوط به پروژه های دولتی که 

امریکا تعلق داشت حاصل کند. همچنان برای امداد مواد غذائی اجازهء عبور از پاکستان گرفته ساختمان آن به 

 شد، اما به روی امتعه و مال التجاره دیگر برای مدت درازی مسدود ماند.

می گفتند در پاکستان عناصری وجود دارد که از بهبود روابط پاکستان با افغانستان اندیشه دارند و در این بهبود 

روابط تبارز عنصر پشتون را در پاکستان و تبارز افغانستان را در سیاست خارجی پاکستان می دیدند که این را 

 به نفع منافع خود نمی دیدند.
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طوریکه در بحث گذشته بآن اشاره شد افغانستان تصمیم خود را برای تغییر و تحول جزئی با تقرر شاه محمود 

محیط نسبتاً آزاد و معقولتری به وجود آمد و فعالیت های سیاسی و ادبی خان بحیث صدراعظم گرفته بود. یک 

به حرکت افتاد. در کابینهء شاه محمود خان سردار محمد داود بحیث وزیر دفاع و معاون صدارت تقرر یافته 

 بود. امور وزارت داخله و ریاست قبایل و سرحدات )که حیثیت وزارت را یافته بود( در تقسیم وظایف بحیث

 معاون به او )سردار محمد داود.م( محول شده بود. 

روزی او مرا نزد خود در صدارت خواست و بعد از احوال پرسی گفت: برای شما دیگر کافی نیست که خدمت 

بانک ها و شرکت ها را بکنید و حاال یک کار مهمتر و وظیفهء ملی و سیاسی مهمتر را اختیار کنید، گفت شما 

ست سرحدات و قبایل می خواهم با ما کار کنید. من گفتم اجازه می دهید در اطراف آن فکر را به حیث کفیل ریا

کنم و باز جواب بدهم گفت نی اینکه فکر و سنجش زیاد نمی خواهد امید است موافقه کنید. من موافقه کردم و 

 وظیفهء جدید خود را فردای آن اشغال کردم.

 مدتی بحیث کفیل و بعد از آن بحیث رئیس قبایل و عضو مجلس وزراء به ایفای وظیفه می پرداختم. 

در این وقت که اراده بود تحولی بمیان آید و آزادی اجتماعی و سیاسی داده شود یعنی احزاب و انجمن ها 

که تماس با روشنفکران به بوجود آید و جراید شخصی بوجود آید و مقاالت انتقادی مجاز باشد ایجاب می کرد 

عمل آید و ترتیبی گرفته شود که این تماس و ارتباط بصورت منظم باشد و در چار چوب یک انجمن آزاد 

 صورت گیرد. لهذا تأسیس یک کلوپی را زیر نظر گرفتند تا این قبیل اشخاص را به عضویت آن دعوت کند.

آقای زابلی و چند نفر دیگر شامل بودند. این موضوع در بین مؤسسین سردار محمد داود، سردار محمد نعیم و 

را بار اول آقای زابلی با من در میان گذاشت و مرا به عضویت آن دعوت کرد. من شک و تردید خودرا اظهار 

کردم اما زابلی خوش بین بود و گفت این سردار جوان )داود و نعیم( از اوضاع جهان بی خبر نیستند و حاضر 

ثبت و مطلوبی را در افغانستان بوجود آورند آنها مانند عمان شان فکر نمی کنند، روشنفکر و شده اند تغییر م

واقع بین هستند ممکن است به کمک آنها یک تحول و انکشافی به وجود آید و من )زابلی.م( به این عقیده رسیده 

تحول سیاسی امکان  ام که بدون کمک و معاونت چنین اشخاص در دستگاه دولت به وجود آمدن انکشاف و

ندارد. استدالل زابلی را غیر منطقی نیافتم و گفتم یک تجربهء بدی نیست باید این را انجام دهیم. او گفت سردار 

 محمد داود با شما تماس خواهد گرفت طوریکه وعده کردید رد نکنید. 

او به خانهء شان رفتم. او  روز دیگر سردار محمد داود مرا در منزل خود وقت مالقات داده بود و به مالقات

این موضوع را طرح کرد و پروگرام کار این کلوب و هدف آنرا توضیح داد. من گفتم سردار صاحب کار 

مناسبی و اقدام نیکی است اما باید ملتفت باشید که جوانان و منورین افغانستان بدون جدائی حکومت از سلطنت 

د، آنها می خواهند حکومت به خانوادهء سلطنت مربوط نباشد و به هیچ تبدیلی و تحول دیگر قناعت نخواهد کر

در این باره شما چی فکر می کنید؟ آیا  -نزد شورا مسئول باشد و به اساسا رأی اعتماد اکثریت بوجود آید

مرحلهء چنین تغییر اساسی رسیده است یانه و آیا شما و صدراعظم صاحب )سپه ساالر( و اعلیحضرت به این 

 خواهند کرد یا نی؟ کار موافقه

وی در جواب گفت: هدف عائی همین است که گفتید در آخر باید این تفکیک عملی شود و برای عملی شدن آن 

بعضی کار های مقدماتی الزم است که از آنجمله تأسیس چنین انجمنی را در نظر گرفته ایم. در این انجمن 

پالیسی مشترکی بوجود خواهد آمد ونقاط اصلی و جوانان و اعضای حکومت فعلی با هم آشنا خواهند شد و 
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بنیادی تحول آینده تثبیت خواهد گشت که در آن وقت انتقال قدرت به آسانی و بدون درد سر صورت خواهد  

 گرفت و حکومت آینده و بعضی وکالی شورا متشکل از اعضای این انجمن خواهد بود.

ردای آن روز در کلوب به جلسه دعوت شدم و مراسم من موافقه کردم و آنرا کار نیک و فرخنده گفتم. ف

عضویت انجام یافت که در مجلس بعدی آن اعضای انجمن به پانزده نفر رسیده بود. مرا به حیث سکرتر 

عمومی انتخاب کردند. چون من در بین روشنفکران و عناصر نا راض دولت دوستان و رفقای زیاد داشتم 

 شد با آنها مفاهمه کنم و به عضویت انجمن آنها را دعوت کنم.برای من از طرف مجلس وظیفه داده 

من این جد وجهد و کمپاین را با شوق و ذوق ناشی ازخوش بینی جوانی شروع کردم و اول خدمت آقای غبار و 

داکترمحمودی رسیدم. آنها یک طرح پارتی را ریخته بودند و هم اخباری شایع می کردند. با آقای غبار سابقهء 

ی دوستی و محبت و تبادل فکر سیاسی و ادبی موجود بود، اما با آقای محمودی در اواخر آشنائی و طوالن

معرفتی حاصل شده بود که سابقهء طوالنی نداشت. آنها گفتند عیبی ندارد به مجلس کلوب می آیند و با اعضای 

 د کرد. دیگر تماس می گیرند و ارزیابی خواهند کرد و بعد تصمیم خود را اعالن خواهن

روز بعد که بمجلس آمدند از جریان کار و اهداف آن پرسش ها کردند و اعضا را طرف پرسش و سوال قرار 

دادند و خودرا مستحضر گردانیدند و مرخص شدند. روز بعد تصمیم منفی خودرا ابالغ کردند و از شمولیت به 

 این انجمن اباء ورزیدند.

نظر آنها و آقای زابلی تماس مکرری را هم با این دو نفر الزم دیدم و من که با دوستان دیگر تماس گرفتم طبق 

قرار گذاشتیم با شمول آقای زابلی و یکی دو نفر دیگر از اعضای مجلس با آنها مالقات کنیم. آقای زابلی آنها را 

پرداختییم و به منزل خود دعوت کرد و در این مجلس فقط همین چهار نفر با هم نشستیم و تا آخر شب به گفتگو 

دالیل منفی و مثبت یک دیگر را شنیدیم. آقای غبار و محمودی اصرار داشتند که حکومت در مرحلهء نخست 

حزب مخالف را رسمی بپذیرد و به آن مجال فعالیت بدهد و خودش هم به تشکیل حزب بپردازد. ما به این 

نخست همین فعالیتی که آغاز می شود عقیده بودیم که چون حکومت برای این کار حاضر نیست، در مرحلهء 

غنیمت است و شاید این فرصت را از دست دهیم، زیرا هیچ حرکتی در این وطن به نرمی و آسانی صورت 

نخواهد گرفت تا حکومت با آن موافقه نداشته باشد. ما این سیر تکاملی را که از دورهء سردار محمد هاشم خان 

 بود امید بخش می یافتیم، اما متأسفانه به قناعت آنها پرداخته نتوانستیم. به دورهء سردار شاه محمود خان رسیده

جوانان افغانستان متأسفانه اول با خود پروگرام سنجیده و دوستی نداشتند و تنها آرزوی تغییر حکومت و یا از 

 بین بردن حکومت مرام بود اما اینکه خالء را چه چیز پر خواهد کرد به آن فکر نمی کردند. 

دوم در بین خود هم اتفاق نداشتند و در همان مرحلهء نخست مشق یک دیموکراسی ابتدائی به گروه های 

 متعددی منقسم شدند و به نشر اخبار های متعدد که ارگان حزب با گروه شان باشد پرداختند.

 آقای غبار و محمودی هم انشعاب کردند و دیر زمانی سازگاز نماندند. 

حکومت و آوردن انقالب اگر به متشکل ساختن جمعیت خود سعی مبذول می داشتند و با  سوم به عوض انداختن

مردم تماس می گرفتند و اعضای بیشتر و افکار بیشتر را جلب می کردند بهتر می بود، لیک همین کار را هم 

 نکردند و هم در تماس با مردم و کمپاین در اطراف فضای فعالیت هم برای شان مساعد نبود.

ارم عالوه بر مخالفت با دولت با انکشاف اقتصادی دولت هم به نظر منفی می نگریستند و عیاناً طبقهء چه

 سرمایه دار و بورژوا را تقبیح می کردند و با این طبقه مخصوصاً آقای زابلی هم راه مخالفت اختیار می کردند.
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انستان برای به وجود آمدن محیط سیاسی در این مورد نظر من این بود که به وجود آمدن طبقهء متوسط در افغ

 دیموکراتیک مفید است.

اگر طبقهء جوانان به ضخامت قشر خود بیفزایند، انجمن ها و کلوب هائی تأسیس کنند و به نشر و اشاعهء 

اخبار و آثار بپردازند و سرمایه داران هم از راه شرکت ها و مؤسسات شخصی غیر دولتی بصورت یک عامل 

ز کنند قدرت مطلقه خود به خود ضعیف می شود و این سالم ترین راه راه تکامل و سیر تدریجی در امور تبار

 همین است.

انقالب در یک جامعهء عنعنوی که اراء عامه هنوز به اهداف معین سیاسی و اجتماعی متوجه نشده است مفید 

 نیست و عواقب نا گوار خواهد داشت.

بانکی کار آسان است و جد و جهد زیادی نمی خواهد لیک بگذارید ملی ساختن مؤسسات تجارتی و صتعتی و 

اول چنین مؤسساتی بوجود آید و نشو و نمو کند، بعد آنرا ملی کنند. حکومت های ممالک پسمانده نمی توانند 

جای تاجران و ارباب صنایع را بگیرند، زیرا این یک انگیزه  منفعت شخص آنها است که در کار شان مؤثر 

بیروکراسی دولت ازان محروم است. مداخلهء چنین دولت ها ابتکار شخصی را می کشد و در پیشرفت است و 

رکود و بی نظمی به وجود می آورد. تشبثات خصوصی را باید بگذاریم که نشو و نما کند و باید از آن حمایت 

 شود.

ر و سردار داود هم اختالف و در محیط سیاسی افغانستان تشتت جریان داشت و در دستگاه دولت بین سپه ساال

سوء تفاهم پیدا شده بود. سپه ساالر که برادر زادهء خودرا کاندید اخذ قدرت از خود می شناخت بعضی از 

اعضای کلوپ را به انحالل و از بین بردن آن تشویق کرد و به تضعیف آن می کوشید تا بکلی از بین رفت و 

 در آن بسته شد.

م وسیلهء قدرت داود شناخته بود با زابلی هم روابط او بهم خورد و با سردار داود چون تأسیس کلوپ ملی را ه

 هم. زابلی باآلخره استعفی کرد و قدرت بصورت منفرد بدست سپه ساالر قرار گرفت.

 

 ادامه دارد

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 


