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 نظریاتی از داکترکاظم و فرهنگ دوستانی

 :گرفته اند ین کتاب سهمکه درچاپ ا

 

       2016/ 11/2 کالیفورنیا،  ،  داکترسیدعبدهللا کاظم

د فرهیخته، نویسندۀ پرکار و محقق واقع دوست عزیز، دانشمن

احترام، امیدوارم  بین جناب کاندید اکادمیسین سیستانی با تقدیم سالم و 

 باصحت و سالمت باشید! 

از اینکه مقالۀ انتخابی من در بارۀ "مینار علم و جهل" مورد 

من آن مقاله  توجه و پسند شما قرار گرفت، خوشحالم. راستی وقتی 

ین احساس شما برایم دست داد و تصمیم گرفتم آنرا به را خواندم، ع

پورتال وزین اقتباس و به نشر  غرض مطالعه دوستان در این 

بسپارم. وقتی از اینکار خالص شدم و به صفحه تحلیل ها سر زدم، 

افتاد که به قلم شما نگارش یافته بود، با عنوان  چشمم به عنوانی 

ن در تاریخ نوین افغانستان" که دلچسپ برایم یعنی "جایگاه داؤد خا

مجموعۀ مقاالت شما را درآن باره احتوا میکرد؛ فوری آنرا باز  

پس از ذکر  کردم، در صفحۀ بعد از عنوان متنی را دریافتم که 

، لطف کرده و کتاب با ارزش خود را به این «خداوند جان و خرد»

این مهربانی  فرموده بودید. نمیدانم از کمترین سرتا پا تقصیر اهداء 

 شما به کدام زبان ابراز امتنان و سپاس کنم.  

گمان میکنم که احساس مشترک در قبال مسائل تاریخ معاصر 

آیندگان کشور  کشور، ما را به آن واداشته است تا برای نسل جوان و 

که متأسفانه دراثر جنگها و مصیبت های وارده طی چند دهه از 

آگاهی دارند و یا اینکه آگاهی شان  واقعیت های تاریخی وطن کمتر 
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تحت الشعاع حوادث و قضاوتهای انفسی قرار گرفته و از مسیر 

کشیده شده اند، تاحد امکان متکی به اسناد و بطور  اصلی بیرون 

مستدل حقایق را بیان و مسائل را روشن سازیم. تا جائیکه دیده 

در آثار میشود، عده ای از نویسندگان مسائل تاریخ معاصر کشور  

ای انگشت شمار  خود بسا موضوعات را به تقلید از چند نویسنده 

گنجانیده اند، بدون آنکه خود در زمینه به تحقیق پرداخته باشند. وقتی 

تقلیدی برمیخورم، ناگزیر دست به قلم می  به همچو متون مشابه و 

برم و آنچه به نظرم واقعیت جلوه میکند، آنرا به روی کاغذ می ریزم 

 تقدیم عالقمندان میدارم و آنگاه قضاوت را بدست ایشان می سپارم.   و

محترما! باید اعتراف کنم، با آنکه تاحال نسبت بُعد فاصله 

راه مشترک  موفق به دیدار همدیگر نشده ایم، ولی قدم گذاری دراین 

یعنی روشن ساختن مسائل تاریخی کشور ما را فکراً چنان باهم پیوند 

شاگرد یک دبستان بوده ایم. به نظرم  وئی هردو سالها داده است که گ

تالش ممتد در جستجوی واقعیت ها که فارغ از هرنوع حب و بغض 

باشد، کلید اصلی راه یافتن به حقایق تاریخی است که باید با  شخصی 

بارها گفته ام که  جرأت و بدون ترس و هراس از دیگران بیان شوند. 

اصر کشور یعنی امیر عبدالرحمن به سه شخصیت بزرگ تاریخ مع

شهید محمد داؤد خان بیشتر از  خان، شاه امان هللا خان غازی و 

دیگران ارادت دارم و آنهم به دلیل خدمات ارزنده آنها که با قبول 

خطرات کوشیدند تا این کشور را به مسیر ترقی و  همه مشکالت و 

پربار  ای تجدد بکشانند و اما افسوس و صد افسوس که دست آورده

 شان بوسیلۀ دشمنان وطن نابود گردید که امروز همه شاهد آن هستیم. 

برادر گرامی سیستانی صاحب! از اینکه در متن کتاب 

نقل قول  پرمحتوای خود ازنوشته های این کمترین در چندین جا یاد و 

کرده اید، بر امتنانم بیشتر افزوده اید. خدای بزرگ بر قلم و دانش 
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کامل، موفقیت های مزید  هد و با صحت و سالمت شما برکت د

نصیب شما کند تا از قلم شما تشنگان دانش بیشتر و بیشتر مستفیض 

 سیدعبدهللا کاظم شوند.          با ارادت 

 

     2016/ 13/2-امریکا ،قاسم باز

 قای سیستانی صاحب !استاد پدر صفت من آ

القاب همین که کلیمه پدر صفت بشما نوشتم دیگر پشت 

نمیگردم که از شما تعریف و توصیف نمایم. پدر نزد فرزند ارزش 

مدم بعد از بجه شب که از کار بخانه آ الیتناهی دارد.ساعت نه و نیم

کمکی کارهای منزل وقتیکه کتاب نو شما را در افعان جرمن انالین 

الص شدم. بخدا هر چهار صبح از خواندن آن خ ساعت تقریبآ تا دیدم

را که ورق میزدم جالب تر از صفحه قبلی  تاب تانیک صفحه ک

تان  یبقلم تواناو شتان دستهای مبارک تان گمیکرد . به ان هبرایم جلو

 رحمت رحمتها باد.

 استاد نهایت عزیز و محترم،

من دو روز قبل به اقای داکتر حیدری  بخاطر چاپ هر چی  

اهر زودتر این کتاب پر بها تلیفونی صحبت نمودم . دیروز خو

محترم و مبارز ما نصیبه جان اکرم حیدری برایم ایمیل فرستاد که 

یرد، من در کابل با گوی هم حاضر است در چاپ این کتاب سهم ب

چند دوست خود نیز به تماس هستم که هر چی زودتر این اثر با 

ارزش را چاپ نمایم. انشاهللا در این چند روز هر چی که از دست ما 

رد. دستهای مبارک تانرا را به محبت فرزندی  شود دریغ نحواهیم ک

 میبوسم. 
 

 2016/ 2/ 11اکرم، آسترالیا، نصیبه
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 جهاني از ارادت و محبت تقدیم   إستاد سیستاني، بزرگوار من!

از سفر هاي كاري خسته به خانه برگشتم و تصور نمیكردم  تان باد. 

فحه ص قوت حتي رفتن به بستر را داسته باشم، ولي با نظري به 

دلگرم كننده پورتال افغان جرمن آنالین دیگر بار خستگي را كتاب 

شب  شما از من گرفت و أشك شادي مرا به مهماني خواند و حال كه 

  از نیمه گذشته هنوز با قوت و بیدارم. 

قسم به روح بزرگواران كه هدیه تان به ملت افغان بي 

یا به خانواده آ همتاست و خوش به حال ما ملت كه شما را داریم. 

حیدري این اجازه را خواهي داد كه در نشر این كتاب سهم كوچكي 

  كرد.  بر عهده گیرند؟ سر فراز مان خواهید 

از راه پورتال سالمي خدمت فرستادم ولي برأي من كافي نبود 

با جهان   دارم.  تا بصورت غیر رسمي هم سر احترام بسوي تان خم 

 سپاس

 ي ،   سدني استرالیا داكتر عبدالواحد حیدر 

سالم ها واحترامات خود و فامیل حیدرى را خدمت دانشمند  

محترم سیستاني صاحب تقدیم میدارم. از مطالعه كتاب تان راجع به 

مقام شهید محمد داود در تاریخ  سپاس گزاریم. اگر این كتاب به 

چاپ برسد جاى افتخار همه ما خواهد شد و نسل هاى  آینده وطن از 

مالي  ند نمود. در قسمت چاپ ان آماده هر نوع كمكاستفاده خواهآن 

 با عرض سالم و سالمتي شما       میباشم.

 2016/ 13/2 صالحه واهب واصل،           

تاریخ نویس توانا سیستانی  پُرکارو به دانشمندگرامی،نویسندۀ

 از دیدۀ حق بین تو نقشیست هویدا            صاحب!

 کاذب شده پُر نم کز روی حسد دیدۀ
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 مقدمۀ  مؤلف

 

انسان موجودی اجتماعی است. دراجتماع به وجود می آید. در 

اجتماع بزرگ میشود. از اجتماع تاثیر می پذیرد. و در جریان 

زندگی با کسب تجارب واندوخته های اجتماعی و سیاسی و نظامی و 

فرهنگی ، شخصیت خود را میسازد، و بر محیط اجتماعی  ماحول 

 خود نیز تاثیر میگذارد.

شخصیت های سیاسی و نظامی  و رهبران ملی یا مذهبی، 

بخصوص در چگونگی گذار از مراحل مختلف تاریخ، نقش بسیار 

چشمگیر و پر اهمیت دارند، زیرا آنها با استعداد سازماندهی و 

توانائی فرماندهی و قدرت رهبری خویش میتوانند سیرحوادث تاریخ 

یا نادرست، قراربدهند و بدینوسیله سبب نجات را در مسیردرست 

جامعه در یک مرحله معین شوند و یا جامعه را به کج راهه 

 رهنمونی کرده ، سبب زوال و نابودی آن گردند.

داودخان،نیز یکی از همین شخصیتهای ملی وسیاسی کشورما 

بود که با عشق به اعتالی میهن ، با صداقت وپاک نفسی وطن 

ه خدمت ملت ومملکت بسته بود و با  اخالق اسالمی و پرستانه کمر ب

تقوای سیاسی و شیوۀ کار همراه بادسپلین و تندیهای مخصوص 

بخودش، توانسته بود جلو فساد اداری را سد شود و کارنامه های  

ماندگاری از خود درعرصه های اقتصادی واجتماعی وفرهنگی 

ولتمردان وسیاست وسیاسی کشوربرجای گذاارد که ،او را از میان د

مداران معاصرخودش  و بعد از خودش یک سر و گردن بلندتر 

 نمایان سازد.

درسطح بین المللی نیز داودخان ، سیاستمدار برجسته و قابل 

، طی تلگرامی 1973اعتنایی بود. سفیرامریکا درکابل ، در سپتمبر 
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به وزارت خارجۀ آنکشور، وضعیت سیاسی افغانستان را ارزیابی 

یگانه رهبر و دراین ارزیابی ، گفته بود که داودخان منحیث  کرده

لی شناخته شده  مورد قبول وتائید همه اقشار مردم واقعی واصلی وم

باید متذکر شد که  -8»تلگرام میگوید: 8افغانستان قرار دارد. در بند

در حال حاضر داؤد یگانه شخص منحصر به فرد افغانستان است که 

ی واصلی ملی افغانستان مورد قبول اردوی منحیث یک رهبر واقع

افغانستان ، اقوام ، اقشار تحصیلکرده ، شاگردان ،محصلین و مردم 

عام میباشد ، صرف نظر از این که این اقشار ملت افغانستان چپی 

)فواد ارسال،   «هستند و یا به عنعنات ملی افغانستان معتقد هستند.

د آیندۀ کودتای سفارت امریکا درمور 1973گزارش سپتمبر

 افغان جرمن آنالین( داودخان،

یکی از مشاوران روسی که با داودخان در رابطه به پالنهای 

اقتصادی وانکشافی افغانستان، دیدار ومالقات داشته است، بعد از 

سی سال پس از مرگ داودخان مقاله ای نوشته ودر آن در باره 

ئیس جمهور از دیدگاه من ر »شخصیت داودخان چنین گفته است:

محمد داود، یکی از بزرگترین، برجسته ترین چهره های سیاسی و 

اجتماعی افغانستان در نیمۀ دوم قرن بیستم بشمار می رود. نام و 

نقش او نه تنها در تاریخ افغانستان جاودان است بلکه سیاست و 

طرزالعمل او به طور غیر مستقیم باالی سیاست های دو ابر قدرت 

اتحاد شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا نیز تاثیر داشته آن زمان یعنی 

گیورگی پترویچ یژوف ،به مقالۀ دوازدهم در همین کتاب «) است.

 رجوع شود.(

وقتی می بینیم که یک دپلومات امریکائی در یک تلگرام 

محرمانه خود، داودخان را چنان به بخوبئ می ستاید ونسبت به او 

شخصی ابراز نظر مینماید،  چنین بیغرضانه ودور از حب وبغض

وآنطرف، یک متخصص اقتصاد ویک پالن گذار امور انکشافی از 

یک کشور کمونستی، با آگاهی ازاعتقادات وباورهای داودخان که 
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هیچگونه ایمانی به کمونیزم نداشت، داودخان را یکی از بزرگترین 

وبرجسته ترین چهره های سیاسی واجتماعی افغانستان در قرن بیستم 

میشمارد،جا دارد که با جهر بگویم: کجاست چشم حقبین افغانی که 

توان دیدن وتشخیص کردن یک شخصیت ملی وطن خود را ندارد و 

با بهانه تراشی های مغرضانه ، سعی میکند تا از وزنۀ شخصیت آن 

مرد وطن پرست بکاهد و احیاناً بخود ببالد که گویا ، داودخان را از 

هه بین المللی اش،چند ملی متر؟  پائین اوج عزت واعتبار و وج

کشیده است ، درحالی که ممکن است خود به اندازۀ یکصدم آن 

 شخصیت خدمتگزار به این وطن واین جامعه خدمت نکرده باشد.

فراموش نباید کرد که انسان های مطرح ومؤثر درجامعه، 

دارای شخصیت چند بعدی اند: بعد سیاسی، بعد اجتماعی، بعد 

بعد مهارتهای فنی و بعد عشق به انکشاف وترقی کشور.  فرهنگی،

ممکن است همه ابعاد شخصیت یک فرد مورد تائید همه کس 

نباشد،مثالً  یک یا دو بعد آن مورد پذیرش  نباشد و بقیه باشد. داود 

خان نیز ازاین خصوصیات مستثنی نبود. شاید طرز اداره وحکومت 

او برای بسیاری اشخاص داری  داودخان با سبک وشیوۀ  منضبط 

دلچسپ نبوده باشد، ولی جدیت درکار وعشق او به عمرانات و 

برنامه های اقتصادی برای رشد وانکشاف اجتماعی وطن، چنانکه 

در نوشته های داکتر عبدهللا کاظم وجنرال زکریا ابوی و آقای فروغ 

 آمده ،برای من و دیگران بسیار دلپسند می باشد.

ترجمۀ آقای « ز افغان و پایان یک دورهافشای یک را»مقالۀ 

/ 5داکتر واحد حیدری،منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنالین در تاریخ 

، ضمن اینکه مرا بسیار متأثر ساخت، انگیزه ای شد تا 2016/ 2

نوشته ها ومقاالت متفرق خود را در بارۀ کارنامه های ماندگار آن 

دخان، جمع کنم، شاید سردار دلیر وشهید راه وطن وعقیده یعنی  داو

از مجموعه  آنها کتابی  پدید آید که از یک طرف بتواند از 
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سرگردانی خواننده مقاالتم دراین زمینه بکاهد واز سوی دیگر برای 

 پژوهشگران جوان  مأخذی جدید فراهم گردد.

گفتار است که 25الزم به یادآوری است که این مجموعه شامل 

تراوش ذهن از لکه انتخابی است دو گفتار از این قلم نیست، ب

جمله  یک گفتار،تلخیصی از سخنرانی آقای عزیز نویسندگان دیگر.من

فروغ ،معین وزارت پالن وهمکار نزدیک داودخان در هر دو دورۀ 

قدرت وی میباشد. این گفتار ابتدا از جانب خانم نصیبه جان حیدری  

جرمن آنالین از روی رسانۀ یوتیوب برون نویس و در پورتال افغان 

به نشر رسید. گفتار دومی، مقاله ایست از قلم یک متخصص روسی 

در پالن گذاری در وزارت پالن عهد صدارت داودخان، که پس از 

سی سال از شهادت داودخان، در روسیه آنرا  نوشته وبدست نشر 

سپرده است وانصافاً که برای درک آرمانهای بزرگ داودخان نسبت 

 آن را من ندیده ام.به وطنش، بهتر از 

دیگر،دراین مجموعه ،گفتاری است  یکی از گفتارهای جالب 

نقد گونه در بارۀ تعبیر نادرست سخنرانی داودخان درجواب  دیکته 

های بریژینف رهبر اتحاد شوروی هنگام اخرین مالقات رسمی 

داودخان با او. یک بحث انتقادی وتحقیقی در بارۀ علت اختالف 

سلطنت و دلیل خصومت آقایان رشتیا وفرهنگ با  داودخان با نظام

میوندوال ونقش داماد شاه سردار ولی در ایجاد اختالفات میان 

داودخان و سلطنت و همچنان مکثی برسخنان تند ملکخان وزیرمالیه 

به آدرس داودخان ودلیل زندانی شدن وی  نیز چاشنی این مجموعه 

از دو پسر عمو اند که توجه خواننده  را نسبت به هرکدام 

 درسرنوشت کشور جلب خواهد ساخت.

 کاندید اکادمیسین سیستانی

 2016/ 2/ 7: سویدن
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 گفتاراول

 

 دارای  بایدشخصیت ملی کیست و 

 چی صفاتی باشد ؟

 (2014/ 10/ 6)نوشته شده در

 

آنست که اول: هیچگاهی « شخصیت ملی»مهمترین مشخصۀ  

بیگانه قرار نگرفته در خدمت سرویس های استخباراتی خودی و 

دوم، برای کسب قدرت یا انحصار قدرت به اشاره و دستور و  .باشد

 کشور خارجی بر فرق مردم وطنش نکوبیده باشد.

کسی خواهد بود که از دید عناصرملی بنابرین شخصیت ملی، 

در دوران حیات خود کار فوق العاده مفید سیاسی یا نظامی انجام داده 

ی جامعه از سلطۀ بیگانه ویا نجات مردم باشد که منتج به رهائ

ازاستبداد داخلی شده باشد و از این طریق  در حافظۀ تاریخ یا حافظۀ 

جا پیدا کرده باشد. زیرا مردم معموالً وقتی ازکسی به نیکی    لتم

 یاد میکنند، که از او خیری دیده و خوشنود باشند. 

رد مین سالگ 9۴به  مناسبت 200۴در سیمناریکه درسال 

ولنه ټاستقالل کشور در حومۀ شهرُکلن آلمان از سوی افغان کلتوری 

هندیه دافغانستان واحسان هللا دافغانستان دختر وپسر  ،تدویرشده بود

شاه امان هللا غازی در آن اشتراک ورزیده بودند، من متوجه مردی 

بودم که در تمام مدت سخنرانی هندیه دختر  ساله ای  70محاسن سفید

 ن هللا غازی ،او میگریست. در ختم محفل من نزدش رفتم وشاه اما

 از وی پرسیدم که چرا اینهمه گریه میکردی،آیا غازی امان هللا خان
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جواب داد، نه خیر، من از پدرخود در   ؟یبوداز نزدیک دیده  را

 م واکنون بااادگی آن غازیمرد را شنیده زکودکی اوصاف نیکوئی وآ

را در برابر خود مجسم می بینم و اآن شاه،  سردیدن دختر وپ

از خوش سیما آن مرد ریش سفید خورم. وافسوس دورۀ او را می

 وردک بود. انمردم

در تاریخ معاصر کشور، یعنی پس از تأسیس دولت مستقل 

افغانستان توسط احمدشاه درانی،  چند شخصیت ملی در صحنۀ 

تاریخ  سیاسی کشور بظهور رسیده اند که هریک در مقاطع معینی از

معاصر، کارنامه های ماندگاری از خود به یادگار گذاشته و خود 

 رفته اند، از آنجمله اند:

 17۴7اعلیحضرت احمدشاه بابا، مؤسس افغانستان  که در -1

دولت معاصر افغانستان را بنیاد گذاشت و ملت افغانستان را صاحب 

 قلمروجغرافیائی وسیع تر از امروز ساخت و بمردم ما اعتبار

 حاکمیت ملی  وهویت ملی بخشید و رفت.

وزیراکبر،قهرمان ملی جنگ اول افغان  وانگلیس که با  -2

نمایندۀ  مکناتن درایت خاص، تمام دسایس وتوطئه های زیرکی و

سیاسی انگلیس را در از میان بردن سران جنگ اول افغان وانگلیس 

در  ، خنثی ساخت وسرانجام وی را در یک نبرد تن به تن از پای

آورد و سپس قوای اشغالگر انگلیس را مجبور به خروج فوری از 

( 18۴2جنوری 13 -۶افغانستان نمود ودر ظرف یک هفته )

هزار وپنجصد نفرقشون  اشغال گر فقط یک نفر بنام داکتر 1۶از

برایدن، زنده خود را تا قشلۀ نظامی جالل اباد رساند وخبر تباهی 

محصور در قشله انگلیسی  عساکر اشغالگر را به دیگر عساکر

 رسانید.
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سردار ایوب خان، فاتح میوند، در جنگ دوم افغان -3

 1880وانگلیس، توانست در رأس نیروهای ملی در اخیرجوالی

قوای انگلیس را در دشت میوند هلمند شکست دهد وسرانجام مجبور 

 به تخلیه از افغانستان نماید.

وانان افغان اعلیحضرت شاه مان هللا غازی،رهبرجنبش ج-4

)مشروطیت دوم(، بخاطرحصول استقالل کامل سیاسی افغانستان، 

با استعمارانگلیس اعالم جنگ داد که  1919ماه می  3درتاریخ 

درنتیجۀ جانبازی وفداکاری فرزندان دلیر وطن، یک ماه بعد 

جون، دشمن مجبور به متارکۀ جنگ وامضای پیمان صلح 3در

قالل کامل سیاسی افغانستان بدست راولپندی گردید و بالنتیجه است

 . ش(1298اسد  28مطابق 1919اګست  18)آمد

 پنجمین شخصیت ملی افغانستان، سردار محمدداود، -5

 ( ونخستین رئیس جمهورافغانستان19۶3-19۵3صدراعظم )

خدمات داودخان در هردو دوره م( بود. 1978اپریل 27 -1973)

افغانستان ،و آزادی زمامداری اش، برای انکشاف وترقی وتعالی 

زنان کشور از زندان چادری، وطن پرستانه و خیلی صادقانه بوده 

 است.

عالوتاً داودخان  شخصیت شجاع ومغرور و با وقاری بود که 

ساعت تمام در برابر بمباردمان وغرش  20 مدتثور، 7در کودتای 

کودتا چیان، برارگ ریاست جمهوری، 21طاقت شکن طیارات میک 

ایستاد واز غرورش نکاست ودر آخرین دقایق حیاتش  مشمیتصبرسر

وقتی به او ابالغ شد که اگر میخواهد زنده بماند،باید تسلیم شود، ولی 

بجز خدا، هرگز به او با شهامت وشجاعت کم نظیر افغانی گفت: "

" داودخان با بیان این سخن خواست این کمونیستان تسلیم نمی شوم!

ه افغان بدهد که در برابر دشمن درس شجاعت را به فرزندان آگا
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عقیده وایمان خود  نبایستی زبون شد و نباید  بخاطر زنده ماندن در 

 قبول نمود. تسلیمی راذلت وخفت 

داودخان با این تصمیم خود نه تنها خودش را فدا کرد، بلکه 

 خود را نیز قربانی داد.خانواده تن از فرزندان و وابستگان  17
 

 
 با شاه امان هللا وملکه ثریا در رومنمش وخاداودخان دیدار

  آزادی   برای  دو   هر  . بودند   ملی   های   شخصیت  افغانستان، رهبر دو    هر

 .کردند   تالش   کشور   تعالی   و   ترقی    جهت  آنان      حق تحصیل و حق کار و   نسوان 

وخان نظام جمهوری را امان هللا استقالل افغانستان را از انگلیس گرفت و داد 

 درافغانستان جاگزین نظام شاهی نمود.
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  . باد  و یاد شان گرامی  شاد    شان   روح

 به داودملکیاربخش نظریات جواب کاظم، درسید عبدهللا داکتر

ر میوندوال(مینویسد:" آقای داؤد ملکیار! ناگفته نباید اخو )میراث

ی دیگر موجب گذاشت که حسادت ها، عقده ها و بعضی مؤلفه ها

گردیده تا با شنیدن نام محمد داؤد دچار یک نوع به اصطالح "جن 

گرفتگی" شوند، حتی بعضی ها موصوف را با بی حرمتی بنام 

"دیکتاتور، ظالم ، خود رأی ، خود خواه، نادان وو... حتی دیوانه" 

ثور( به  7اند. خوب شد که با این حالت خاص)کودتای  خطاب کرده

اند.  هبت شد که آنها در این قضاوت خود اشتباه کردهمچو اشخاص ثا

زیرا کسیکه در لحظات بین مرگ و زندگی به چنین تصمیمی مردانه 

دشمنان خاک و مردم با چنان تحمل و  مبادرت می ورزد و از کشتن

 بردباری اجتناب میکند، مسلم است که او برعکس نظرآنها دارای

تفاهم ملی و مردمی بوده و شخصیت رؤف، واقع بین ، با تحمل و با 

واقعی کشور را داشته که در راه  درعین زمان متانت یک رهبر

 خدمت به مردم و وطن از هیچ چیز درطول زندگی خود دریغ نکرده

است؛ او حاضر شد مردانه جان دهد و اما خود و کشور را به دشمن 

 موقفش استوار ماند و تا در آخرین تسلیم نکرد. او تا پای مرگ در

بود مرحلۀ به خود فکر نکرد و به خانواده خود و وزرای خود گفته 

شما بروید و خود را نجات دهید، ولی من دراینجا می مانم و امر  که

مدافع گارد، بیرق سفید را بلند  داد که برای جلوگیری از قتل جوانان

 کنند و به همه آنها که تا دم صبگاه در خدمت نظام صادقانه جنگیده

اجازه داد خود را تسلیم کنند تا از ریختن خون شان جلوگیری بودند، 

او را بیک رادمرد تاریخ وطن  همین شهامت او کافیست کهشود. 

مبدل سازد و به افتخار اولین شهید واقعی جهاد اخیر مردم افغانستان 

اینست فرق بین آن ملحدان بعدی و این شهید راه حق؛  حاصل کند. را

برتبصره توضیحی  گرامی بادا.") ی همیشهروحش شاد و یادش برا

 داودملکیار(
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در عرصۀ مناسبات بین المللی با قدرتهای خارجی نیز  

داودخان ، شهامت وغرور ملی خود را  حفظ کرده است، چنانکه در 

برابر رهبر خودخواه اتحادشوروی  بریژنوف،از حاکمیت ملی 

ن نیز غرورملی و افغانستان دفاع نمود و درمالقات با رهبران پاکستا

 وقار افغانی را حفظ کرده است.

برمبنای شهادت مرحوم پژواک، دپلومات نامدارافغان، در 

سفریکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر مالقات با جنرال ایوب 

خان رهبر نظامی پاکستان که بشکل احساساتی صحبت میکرده ، 

حیث یک زعیم  تحمل داودخان را در برابر حریف پاکستانی اش به

در شناخت شخصیت وی)سردار( » ملی صبور می ستاید  و میگوید:

کشفی نو دست داد. نظریۀ اکثریت مردم را که من مایل بودم برآن 

سردار مردی احساساتی »صحت قایل شوم، غلط یافتم که میگفتند: 

اما معلوم شد که مردی بی سنجش نبود و اگر اظهار « وعصبی است

را نیز سنجیده به کار می بست واحساسات  عصبیت میکرد، آن

او)اقالً با خارجیان( در مذاکرات مهم در اختیار و زیرکنترول او 

ً شخصی ملی ووطنخواه بود و » پژواک عالوه میکند:« بود. انصافا

بعد از وزیراکبرخان نمیتوان نظیر ومثال او را  در تاریخ افغانها 

  1 «.سراغ کرد

ن شخصیت های شجاع و وطن خالصه داودخان از جمله آ

پرست افغان است که می باید وی را درصف احمدشاه درانی ، 

وزیراکبر خان واعلیحضرت امان هللا خان به حساب آورد.تالش های  

وطن پرستانه وی برای اعتال وترقی کشور چه در دوره صدارتش 

وچه پس از تاسیس نخستین جمهوریت در افغانستان ، جای تردید 

ی نمیگذارد. واقدام مدبرانه وانقالبی  اش در جهت آزادی وشبهه باق

                                                 
1

 2012نومبر  17،پروین پژواک مقالۀ پورتال افغان جرمن ، - 
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، یکی از آن اقداماتی است 19۵9زنان افغانستان از زندان چادری در

که نقطۀ عطفی در تاریخ نهضت زنان در کشور به شمار میرود 

وزنان کشور بایستی بیش از هرکس دیگری از او ممنون 

 مدنی  خود  بدانند.ومشکورباشند واو را حامی حقوق وآزادی های 

 

 :نهادهای بزرگ باید بنام اشخاص بزرگ مسمی شوند

هرگاه درنظر باشد تا یکی ازنهادهای بزرگ علمی یا ملی 

کشور، مثل: پوهنتونها، شهرها و یا بنادر تجارتی و یا میدان های 

شخصیت های ملی یا علمی کشور نام گداری  هوائی بنام یکی از

ی برای مردم مشخص ومعرفی گردند شود، باید چنین شخصیت های

که آنها دارای  چی خصوصیات وویژه گی های میباشند که سائر 

 مردم عادی  آن خصوصیات را ندارند ؟

ملی باشیم، این شخصیت اگر در جستجوی یک بطور مثال، 

گران ممیزات باشد که وی را از دیشخصیت باید داری کدام صفات و

میتواند به عنوان شخصیت سی ک د.یک سروگردن بلندتر نشان بده

که هیچگاهی درخدمت سرویس های اطالعاتی ملی مطرح شود 

بیگانه وخودی  نبوده وهرگز برای کسب قدرت و یا انحصار قدرت 

برفرق ملت خود نکوبیده باشد. کار های بزرگ و نیکی را به نفع 

مردم وکشورش انجام داده باشد و نتیجۀ کارش به حال مردم مفید 

ابت شده و درمیان مردم کشورخود از محبوبیت خاصی بر والگو ث

 خوردار باشد.

این شخصیت ،می باید مطرح باشد یک شخصیت علمیاگرو

درحیات خود دست به تألیف ونوشتن آثاری زده باشد که هم از علمی 

لحاظ کیفیت و نیز از نظرکمیِت خود درکشور بی نظیر و یا کم 
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عه به پیش مردم را کمک نظیرباشد و برای بیداری وتحرک جام

 نماید.

ً عالو - ما شخصیت های مبارز ونیکنام محلی داریم که  تا

درجنگ با متجاوزین درکنار شخصیت های ملی شجاعانه ایستاده اند 

وکارنامه آفریده اند مانند:میرمسجدیخان کوهستانی، عبدهللا خان 

 دراچکزائی،امین هللا خان لوگری،میر بچه خان کوهدامنی، عبدالقا

خان اوپیانی،غازی میر زمانخان کنری وغیره که هریک لیاقت نام 

 گذاری یک موسسۀ فرهنگی یا تولیدی را دارند.

 

 

 ؟حامدکرزی یا  بزرگ بودشخصیت داودخان 

داودخان یک شخصیت  بزرگ وملی بود. خصایل 

با انضباط  تقوا، باوخصوصیاتی چون: وطن پرستی،پاک نفسی، 

ضدارتجاع ،ضد مداخالت بیگانه در  دسپلین، ضد ارتشاء،وبا

امورکشور ، ضد اختالس و رشوه خوری، ضد دزدان وغاصبان  

دارائی های عامه و ملکیت های خصوصی، حافظ جان ومال 

وناموس مردم افغانستان، حافظ امنیت سرتاسری درکشور، حافظ 

حیثیت و وقار وپرستیژ دولت افغانستان در برابرجامعۀ بین المللی و 

ای همسایه بود، اورهبری بود که بعد از عهد امانی هیچ کشوره

زعیم سیاسی افغانستان چون او در افغانستان خدمت نکرده است 

 وباوی برابری کرده نمیتواند. 

داودخان بنیانگذار بسیاری از پروژه های زیربنائی واقتصادی 

وانکشافی وعصری سازی افغانستان وتقویت اردوی ملی ونیروهای 

ور برای حفظ تمامیت ارضی وحریم هوائی کشور، حامی هوائی کش

حقوق زنان وحق تحصیل وحق انتخاب کردن چادری یا بی چادری 
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در بیرون از منزل وحق کاردرجامعه درکنار مردان برای انکشاف 

 وعمران افغانستان بود. 

ای ، درمقاله حیدری خانم با بصیرت افغان نصیبه اکرم

)دو سال بعد از آغاز صدارت  1335در اواخر سال » مینویسد:

محمد داود خان( ریاست هوائی ملکی به عنوان یک موسسه رسمی 

دولتی تآسیس گردید و بعد از تآسیس اولین قرار داد های هوانوردی 

بین افغانستان، پاکستان و ترکیه به امضآ رسید و چمن خواجه رواش 

که نقشه آن  به میدان هوائی کابل مبدل و افتتاح گردید 1963در سال 

بدست شخص شهید داود خان که عشق آتشین وی به وطن وی را به 

اعمار پروژه ها بدست خودش میکشانید.  شاه به ایشان پشنهاد نمودند 

که این میدان را بنام میدان هوائی "محمد داود" نامگذاری نمایند، ولی 

ت، سنام کابل مقدس اه " نشهید محمد داود خان درجواب میگویند 

)نصیبه اکرم،نام کابل مقدس "نام زیبای کابل را بر نام خود ترجیع میدهم من

 (26/05/2017است،افغان جرمن آنالین

نویسنده عالوه میکند:"چه خوب است گفت که تاریخ را با نام 

ها و مجسمه ها نمیتوان ساخت و عبرت انگیز از همه اینست که 

رد، نه با مجسمه تاریخ را با کار روایهای  گذشتگان باید مرور ک

های شیادان و خاکفروشان، نه با تبدیل نام شهر ها و عمارات و 

آبدات تاریخی بنام های شرم آور افرادیکه تاریخ شاهد اعمال شوم و 

فاجعه آمیز این جالدان بوده است.  ولی می بینیم که این خدایان 

زمینی ماده پرست ، به رسم هندو ها و یونانی های قدیم امروز در 

افغانستان پرستش میشوند و این در حقیقت شکست واقعی این 

رهبران خود پرست و پیروان آنان است که خود خوب میدانند که 

آنان مورد نفرت اند، ولی برای دستیابی به قدرت و مادیات رهبر 

پرست شده اند و با مجسمه سازی ها که جز روکشی غرور شکست 
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میزنند. حقا ! امروز زمانی  یافتۀ آنان نیست، سر در گریبان غفلت

فرار رسیده که وقتی سوال مالکیت و مادیات به پیش می آید، 

افغان  ،حیدری  )نصیبه اکرم.مساوات و سعادت انسانی در جامعه می میرد."

 (05/2017/ 26جرمن آنالین

افراد اکثرسناتوران افغانستان،که مرکب از جنگساالران و

یس جمهور ناکام افغانستان را، ند، حامدکرزی،رئمیباشاستفاده جو 

مستحق آن دانستند تا میدان هوائی کابل به  منحیث یک شخصیت ملی

برای اینها خدمت وصداقت وتالش برای  اسم او نامگذاری گردد.

آبادی وانکشاف مملکت ، زمانی معنا پیدا میکند که خود یا وابستگان 

مایند، نزد این شان در قدرت باشند و از امکانات دولتی سوءاستفاده ن

اینها بهترین رهبر وبهترین زعیم کسی است که دست مقامات دولتی 

را درحیف ومیل کردن واختالس دارائی های ملی آزاد بگذارد، مانند 

 حامد کرزی ؟ 

یکی از سیاست های خام ومصلحت گرایانۀ کرزی در طول  

بخشش های بی مورد القاب ورتبه های بلند سال حکومت وی  13

واعزازی با امتیازات عجیب وغریب به افراد غیر مستحق  دولتی

بوده است، که او را یکی از بدنام ترین زعمای افغانستان درتاریخ 

سال اخیر ثبت میکند. حامد کرزی، نه مبتکر کدام پروژه  300

زیربنائی اقتصادی درکشوراست و نه برای کوتاه کردن دست 

دامی اقتمدیدۀ کشور اختالسگران ومجرمین جنگی از یخن مردم س

کرده است. درعین حال، حامدکرزی با وجود کمک های میلیاردها 

دالری جامعه جهانی به افغانستان، فقر وبیکاری ودزدی وجرم  و 

فساد را درکشور تعمیم داده  و فرصت های طالئی فراوانی را در 

 امر توسعه و انکشاف کشور از دست داده است. 
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ب بازی های تدویرلویۀ جرگه برای  کرزی تنها بعد از خیمه ش

امضا ویا عدم امضای پیمان امنیتی با امریکا ،بیش ازشش میلیارد 

کمک های امریکا وجامعه جهانی را برای عمران کشوراز دست دالر

خود  گرسنه را از گلوی ملت فقیر و پخته داد. وگویا  لقمۀ نان

و فراموش اما ا ،ش یک چهرۀ ملی را بازی کرده باشدگرفت، تا نق

کرده بود که با گرفتن کیسه های پول از یکی از کشورهای همسایه 

غیرقانونی، وقار وحیثیت تاریخی کشور را  به زمین زد ،  بطور

خاین به ملت  ثبت تاریخ افغانستان فاسد ووخود را بحیث یک چهرۀ 

 نمود.  

عالوتا ً کرزی پروسۀ انتخابات اخیر را چنان با بحران  

که کشور را تا لبۀ پرتگاه سقوط نزدیک برد و اگر پا روبرو ساخت 

دیگر این ملت  درمیانی امریکا وملل متحد نمی بود، شاید یک بار

رنجور با یک جنگ داخلی رو برو میشد. به گفته مسؤوالن  زخمی و

وزارت مالیه بحران انتخابات سبب رکود اقتصادي در کشور شد و 

هاي گوناگون فرصت هاي نزدیک به پنج میلیارد دالر در بخش 

شغلي و سرمایه گذاري را از افغانستان گرفت و ضربه بزرگي به 

 زندگي مردم عادي وارد کرد.

کرزی دوسیۀ حیف ومیل کردن نهصد میلیون دالر سرمایۀ 

کابل بانک را بخاطر نجات برادرخود و برادرمعاون اول خود حفظ 

ر دوسیۀ کابل کرد و از جیب ملت بهای این دزدی را پرداخت و اگ

حامد کرزی  بانک بدرستی بررسی گردد،امکان دارد که پای خود

نیز دراین خورد و بردها دخیل باشد. با در نظرداشت ده ها جرم 

مصلحت گرائی دیگرکرزی، حال آقای داکتر اشرف غنی، رئیس 

جمهور جدید که با رویدست گرفتن مجدد دوسیۀ کابل بانک آبروی 

را دوباره احیا کرده و امید های زیادی را  از دست رفتۀ افغانستان
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در دلهای مردم زنده ساخته است، چطور آنهمه خطا های سیاسی 

بنام او  میدان هوائی کابل راوغیر سیاسی کرزی را نادیده گرفت و 

 کرزی فقط مستحق یک لقب است وآن لقب، مسمی کرده است؟ حامد

 میباشد. « افغانستان پدر فساد در»

د اتهامی که براقای کرزی ، توسط جمالخان درمیان یک ص

وارد آمده، ودر پورتال افغان « عزیزاحمدعزیزی»بارکزی و آقای 

جرمن قبالً به نشر رسیده، تمام آن اتهامات از سوی خوانندگان این 

پورتال تائید شده ودانشمند افغان اقای داکتر سید عبدهللا کاظم حتی 

د، از دوش حامدکرزی پس کنته است تا یک مورد خالف آن را نیاف

سال حکومت خود بجای  13بنابرین معلوم میشود که کرزی درمدت 

کارهای خوب، که امکان انجام آن از عهده اش پوره بوده ولی انجام 

 د.میشباید بجای مکافات، مجازات  نداده است،

میدان هوائی کابل می باید بنام مؤسس این میدان ، یعنی 

این میدان را طراحی واعمارکرده است خودش  داودخان شهید که

تا حرمت  ویکی از کارهای عهد صدارتش میباشد،مسمی میگردید

. ثور بجا آورده میشد 7جان بازی وشهامت وی در برابر کودتاگران 

تن  هفدهبا  1357فرزند صدیق وطن در کودتای ثورآن مرد نیکنام و

 قتل عام و قربانیفرزندان واعضای خانواده اش توسط کودتاچیان 

 . شدند

داودخان نه تنها میدان هوائی کابل را ساخت، که میدانهای 

عمار هوائی بزرگ  قندهار، مزارشریف و شیندند، وبگرام را هم  ا

اکنون انصاف نیست که ثمرۀ کار  نمود و به بهره برداری سپرد.

جرئت وبیکاره وفعالیت یک شخصیت نیک نام شهید به یک آدم بی 

ی داده شود. هرکس تصمیم بگیرد که حق یک ای چون حامدکرز

خدمتگار وشهید درجه اول وطن را به دیگری که مستحق یک مدال 
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غیر عادالنه فلزی بی بها هم نیست، بدهد، بدون شک عمل 

ای انجام داده است که تاریخ او را محکوم خواهد وغیرمنصافانه 

 نمود.

 پایان
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 گفتار دوم

 

 ثور به افغانها داد: 8ه داودخان دردرسی ک

 "تسلیم نمی شوم!دشمن بجز خدا، هرگز به "

 

 

 محمد داود شهید در دورۀ ریاست جمهوری اش

 

با یقین میتوانم بگویم که درمیان انقالبیون دو آتشه ودرمیان 

رهبران سیاسی چپ وراست  ونیزقوماندانان جهادی افغان در سه 

ن سراغ داد که مرگ را در یک قدمی دهه اخیر،هیچ یکی را نمیتوا



 27 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

خود ببیند ولی به دشمن تسلیم نشود. مگر داوودخان، این رهبرشجاع 

ساعت تمام در برابر بمباران 20ومصمم افغان برای وپرغرور 

کودتا 21طیارات وغرش زهره ترقان وطاقت شکن طیارات میک 

صبح فردای آن برسرپا  8ثور تاساعت   7ظهر 12چیان، از ساعت 

یستاد و از غرورش نکاست و در آخرین دقایق حیاتش وقتی به او ا

ابالغ شد که اگر میخواهد زنده بماند، باید تسلیم شود، ولی او با 

ن دشمبجز خدا، هرگز به شهامت وشجاعت کم نظیر افغانی گفت: "

" اگرچه جنرال امام الدین،)متهم به قتل داؤدخان( تسلیم نمی شوم!

د خان ابالغ گردید که قدرت به حزب میگویدکه وقتی به داو

دموکراتیک خلق افغانستان انتقال یافته، تسلیم شود! مگرداود خان 

بدون آنکه حرفی برزبان آورد، با تفنگچه براو فیرکرد، ولی عقل 

سلیم چنین شهادتی را نمی پذیرد که داؤدخان هنگام فیر برامام الدین 

اظهار هیچ سخنی برامام گیریم که داودخان بدون  سخنی نگفته باشد.

 الدین فیرهم کرده باشد، این خاموشی داؤدخان در برابر یک افسر

کودتاچی )امام الدین(  آیا به این معنی نیست که او، این افسرپائین 

رتبه را همطرازخود )به عنوان قوماندان اعلی اردوی افغانستان( 

دستور  نمی دیده است،و بنابرین براو فیرکرده تا لب فروببندد و

 تسلیمی به وی ندهد؟

حقیقت اینست که داؤدخان با بیان این سخن که"بغیر  

ازخدا،هرگز به دشمن تسلیم نمی شوم." خواسته این درس وطن 

پرستی را به فرزندان دلیروآگاه افغان بدهد که در برابر دشمن عقیده 

وایمان خود  نبایستی زبون شد و نباید تسلیمی را بخاطر زنده ماندن 

 ر ذلت و خفت قبول نمود.د

این نخستین بارنبود که داؤدخان در برابردیکتۀ زورمندان، 

شهامت وغرور ملی خود را  تبارز داد، بلکه  او آن شخصیت آزاده 
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 و وطن دوست و مغروری بود که دیکته رهبرخود خواه اتحاد

شوروی )بریژنف( را هم در امور داخلی کشورش نپدیرفت. بقول 

ر آخرین سفریکه او به مسکو انجام داد، باری عبدالصمدغوث،د

بریژنف ضمن مذاکرات رسمی از روش حکومت داری داوودخان ، 

مبنی بر افزایش کارشناسان کشورهای عضو ناتو در افغانستان انتقاد 

کرده، اظهار نمود تا آنان را از افغانستان خارج نماید. داؤدخان در 

سیله رهبر اتحاد شوروی آنچه همین حاال بو»جواب بریژنف گفت: 

گفته شد، هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از نظر 

افغانها این اظهارات دخالت صریح در امور داخلی افغانستان است. 

ما هرگز به شما اجازه نخواهیم داد که به ما دیکته کنید که چگونه 

نمائیم.  کشور خود را اداره کنیم و چه کسی را در افغانستان استخدام

اینکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصاراً 

و کامال حق دولت افغانستان خواهد ماند. افغانستان اگر الزم باشد، 

گیری خود آزادی خود را   فقیر خواهد ماند، اما در عمل و تصمیم

 « 2 حفظ خواهد کرد.

ودخان این مذاکرات در فضای صمیمانه خاتمه نیافت و دا

ناراضی از مسکو به کشور برگشت و متعاقباً به پاکستان سفر نمود. 

داودخان میخواست افغانستان را از زیربار و نفوذ شوروی نجات 

های کشورهای همسایه، ایران و پاکستان و عربستان  دهد و کمک

سعودی و مصر و غیره را در جهت عمران کشور جلب نماید. اما 

ن شوروی که در این سفرها، داؤدخان را گا متاسفانه که گماشته

همراهی میکردند، جزئیات مذاکرات سفر داودخان را در کشورهای 

اسالمی منطقه به مقامات شوروی گزارش میدادند و بنابراین دسایس 
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 13۵7شوروی بر ضد داؤد بکار افتاد و با اجرای کودتا خونین ثور 

اش کامال نابود  دهتن اعضای خانوا17( داؤد خان با 1978آپریل 27)

گردید. خون داؤدخان وکودکان معصومش، دامن کودتاچیان را 

گرفت ویکی دوماه بعد از پیروزی کودتا، شورشهای مردم برضد 

رژیم آغاز گردید وظرف یک دهه تمام سران کودتا یکی بعد دیگری 

سربه نیست شدند،چنانکه حتی قبر آنها هم امروز برای کسی معلوم 

 نیست.

و پایداری داؤدخان در برابر بمباردمان وحشیانه  استقامت

وشهامت تسلیم ناپذیر وی به دژخیمان  13۵7کودتاچیان در هفتم ثور

ً در تاریخ افغانستان بی نظیراست ومیتوان  فاجعه هفتم ثور،واقعا

داؤد خان نخستین شهید سر به کف افغان است که تا لحظۀ گفت: 

ود فرود آورد.ومرگ مرگ حاضر نشد  سرتسلیم به  دشمنان خ

مردانه وشرافتمندانه را برتسلیم شدن و به  اسارت درآمدن 

درچنگال ذلت رهبران وابسته به بیگانه، با گردن افراخته پذیرفت و 

نام خود وخانواده خود را در صف  دلیرمردان کم نظیرتاریخ ثبت 

 کرد.

مقالۀ دلچسپ پروین پژواک، سحنانی به آدرس داؤدخان از 

م  پژواک بزرگ،بازتاب یافته است که من تا کنون نظیر قول مرحو

آن را از زبان هیچ یکی از رجال سیاسی همزمان داودخان نشنیده ام 

. مرحوم پژواک در سفریکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر 

مالقات با جنرال ایوب خان رهبر نظامی پاکستان که بشکل 

را با نرمی ترجمه احساساتی صحبت میکرده  و اوسخنان وی 

میکرده است تا احساسات افغانی سردار جریحه دار نشود، تحمل 

داودخان را در برابر حریف پاکستانی اش به حیث یک زعیم ملی 

 صبور می ستاید  و میگوید:
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در شناخت شخصیت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظریه »

یافتم اکثریت مردم را که من مایل بودم برآن صحت قایل شوم، غلط 

اما معلوم شد « سردار مردی احساساتی وعصبی است»که میگفتند: 

که مردی بی سنجش نبود واگر اظهار عصبیت میکرد، آن را نیز 

سنجیده به کار می بست واحساسات او)اقالً با خارجیان( در مذاکرات 

انصافاً » پژواک ادامه میدهد:« مهم در اختیار و زیرکنترول او بود.

ملی ووطنخواه بود و بعد از وزیراکبرخان  ]داودخان[شخصی

 3«نمیتوان نظیرومثال او را  در تاریخ افغانها سراغ کرد.

کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار داؤودخان زندگی کرده اند 

و یا با او همکار بوده اند، خوبتر میتوانند در مورد شخصیت  او و 

هند، چنانکه آروزهایش نسبت به افغانستان قضاوت کنند و نظر بد

آقایان انجنیر کریم عطائی،داکتر حسن شرق وعبدالجلیل جمیلی از 

همکاران نزدیک داؤدخان درمواقع مختلف ازکارکردهای وطن 

پرستانه داودخان در هردو دوره زمامداری شان، برای انکشاف 

وترقی وتعالی افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابرازنظرکرده اند که 

ت و برای آنهای که درک درستی از اوضاع بسیار آموزنده اس

افغانستان وجهان ومنطقه در دوره اقتدار داؤدخان ندارند، بسیار 

کمک میکند. اما چیزیکه برای من،بسیار پراهمیت است، نظریات 

بنام" گیورگی پترویچ یژوف"،مشاور امور  یک متخصص روسی، 

داؤدخان پالن و اقتصاد دروزارت پالن افغانستان در عهد صدارت 

 است که اینک پس از سی سال بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفته واز 

شخصیت و برنامه  های انکشافی  او برای توسعه افغانستان سخن 

 میگوید.
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گیورگی پترویچ یژوف، درجایی از مقاله اش چنین نوشته 

میکند:"از دیدگاه من رئیس جمهور محمد داود، یکی از بزرگترین، 

چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان در نیمۀ دوم برجسته ترین 

قرن بیستم بشمار می رود. نام و نقش او نه تنها در تاریخ افغانستان 

جاودان است بلکه سیاست و طرزالعمل او به طور غیر مستقیم باالی 

سیاست های دو ابر قدرت آن زمان یعنی اتحاد شوروی و ایاالت 

 است. متحدۀ امریکا نیز تاثیر داشته 

در بارۀ کوایف انسانی محمد داود می توانم بگویم که به نظر 

من او شخصی بود پیچیده، دوست داشت یکه تاز باشد و تحمل 

مخالفت با نظریات خویش را نداشت. اگرچه باید بگویم که در موارد 

معین وقتی مطمئن می شد که مخالفت ها می توانند به خیر و صالح 

ها گوش می داد و حتی از آن قدردانی می وطنش تمام شوند، به آن

نمود. می خواهم اذعان نمایم )چون خودم بارها شاهد بودم( که محمد 

داود از استدالل و برهان قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا داشت 

تا هم صحبتش را قناعت دهد و موضعگیری خویش را باالی او 

قلبا ً می خواست  بقبوالند....تصور من این است که محمد داوود

افغانستان را عصری بسازد و سطح زنده گی مردم را بهبود بخشد. 

اما پروژه ها آنقدر زیاد بودند که دشوار بود آنها را شمرد.")برگرفته 

 ازمتن مقاله پترویچ یژیف که بعد ازین بیاید(

برمبنای شهادت صادقانه این متخصص روسی،  برنامه ها  

ان برای انکشاف وترقی افغانستان طرح و وپالنهای که توسط داؤدخ

قسماً به منصه اجرا درآمد و با مرگ او بقیه نا اجرا ماند، انسان را 

با روحیه ملی ووطن خواهی این شخصیت بزرگ آشنا میسازد و با 

مطالعه این افکار و ایده های او برای وطن ما است که به مرگ او 
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اپذیر برای  ملت خود افسوس میخوریم وقتل او را ضایعۀ جبران ن

 میشماریم . 

توجه خاص داؤدخان به عصری ساختن  اردوی ملی 

افغانستان وتعیین نام ها و رتبه ها و درجات والقاب مختلف صاحب 

منصبان اردو از کارهای مهمی است که صاحب منصبان تحصیل 

کرده اردوی افغانستان بهتر از هرکسی دیگر آن را درک میکنند. 

تی وطن دوست بود که تعصب قومی ومذهبی نمی داؤدخان شخصی

شناخت وآبادی وترقی افغانستان بزرگترین آرزوی او بود. هرخشتی 

که درگوشه یی از کشورمیگذاشت،برای عمران وآبادی خانه مشترک 

افغانها می گذاشت. احداث شاهراه ها،اعمار بندهای آب، مراکز 

ختن میدان های صحی وشفاخانه ها، پوهنتونها وپولی تخنیکها،سا

هوائی بین المللی درکابل وقندهار، وشیندند هرات، اعمار بندهای 

برق نغلو وماهی پر وبند درونته در ننگرهار واحداث پروژه های 

انکشافی زراعت وآبیاری در هده وغازی آباد ننگرهار، هلمند و 

سرده غزنی، پروان وخان آباد و بندکوکچه، تاسیس شرکت قند بغالن 

ه روغن سپین زر درکندز ونساجی گلبهار و بگرامی و وفابریک

کارخانه کود و برق مزارشریف، فابریکه های پروسس میوه و 

پشیمینه بافی کندهار وتاسیس فابریکه نان پزی سیلوی مرکزی در 

کابل وقندهار، اعمارفابریکه خانه سازی درکابل وکارخانه سنگ 

ملی وتامین امنیت  رخام در لشکرگاه واز همه مهمتر تقویت اردوی

سرتاسری درکشور، از جمله کارهای ماندگار حکومت این مرد 

وطن پرست است که همگی در دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق 

توسط مجاهدین وقوماندانان جهادی وبه دستور سازمان استخبارات 

( از بیخ وبنیاد منفجر ساخته شدند وسامان آالت ISIنظامی پاکستان)
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مجاهدین صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه  آن ها به توسط

 فروخته شد.

در عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستی ها وبی عدالتی های 

اجتماعی، همه  مردم از امنیت جانی ومالی برخوردار بودند. عزت 

وشرف شان از تعرض مصئون بود. ناموس وحیثیت شان مورد 

لکیت های شخصی مردم تجاوز زورمندان قرار نمیگرفت. خانه وم

در امان بود. کسی اگر میخواست هر وقت شب میتوانست به تنهائی 

با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشریف و یا هرات وقندهار 

وجالل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راهش را بگیرد و بپرسد که 

چه باخود حمل میکند؟ خالصه مردم اگر هیچ نداشتند، امنیت داشتند 

امنیت مهمترین وبا ارزش ترین ارمغان دولت در یک کشوراست. و

متاسفانه با کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت زندگی یعنی 

 امنیت خود را از دست دادند.

 

 : پیامد قتل داؤدخان

هموطنان ما می دانند که ، قتل سنگدالنه داؤدخان وخانواده 

تاچیان منسوب به حزب ، توسط کود13۵7ثور  8اش، در بامداد روز

دموکراتیک خلق افغانستان، سرآغاز تمام مصیبت ها و بدبختی ها 

وخونریری های پایان ناپذیر درسه دهه اخیردر افغانستان است. و 

اگراین فاجعه دردناک تاریخی رخ نمی داد و یا اگر کودتا رخ داده 

ی بود، ولی از قتل داؤدخان به عنوان یک الترنتیف آینده خود دار

میشد، شاید فاجعه افغانستان به این گستردگی نمی کشید و موقع به 

تجاوزشوروی و بالنتیجه  بخون ریزی های مجاهدین نوبت نمیرسید 

و شهرتاریخی کابل به دستورحامیان تنظیمها به ویرانه موحشی مبدل 
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هزارانسان بیگناه کابل خشت وسنگ  آن  ۶۵نمیگردید و خون 

 شهررا رنگین نمیکرد. 

همه صاحب نظران افغان بدین باوراند که تاروزیکه داؤودخان 

براریکه قدرت افغانستان تکیه داشت ، پاکستان جرئت نمیکرد بسوی 

افغانستان به چشم بد نگاه کند، ولی با از میان رفتن داؤدخان از 

صحنه سیاسی افغانستان، پاکستان توسط جواسیس رنگارنگ خود که 

اهر شدند،سعی کرد همه دار و ندار و در لباس رهبران تنظیمی ظ

هستی تاریخی افغانستان را به باد فنا بدهد. اردوی افغانستان را که 

نیرومند ترین اردوی منطقه بود، از بیخ و ریشه از میان ببرد وتمام 

و 22و 21وسایل وتجهیزات نظامی را بشمول طیارات جنگی میگ 

سایل زرهی و دیگرطیارات حمل و نقل نظامی و ده ها هزار و

موتوریزه وغیره را با ذخایر راکت های دور برد سکاد و لونا و 

دیگرتجهزات ثقیله نظامی همگی توسط رهبرجمعیت اسالمی ویا 

رهبرشورای نظار به کشورهای پاکستان وتاجیکستان وغیره انتقال 

گردید و یا به نرخ کاه ماش فروخته شد و به حساب های شخصی 

 گردید. ایشان  ریخت و ذخیره

پیامد از میان رفتن داؤدخان، تنها به از میان رفتن اردوی 

افغانستان خالصه نمیشود، بلکه درمدت سی سال اخیر پیوسته خون 

افغان توسط افغان ریخته شده، تمام تاسیسات زیربنائی ،اقتصادی و 

آبیاری و بهداشتی وصحی ومخابراتی ومواصالتی و تعلیمی 

وسیله ایجنت ها وجواسیس پاکستان وخدماتی  و غیره وغیره ب

درلباس رهبران و قوماندانان جهادی درافغانستان از میان رفته و از 

 میان برده میشود.

این درحالی است که بدنبال آفت مجاهدین، بالی طالبان را 

سپتمبر در  11پاکستان بر این کشورنازل کرد و براثر حادثه 
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روریزم برافغانستان کشور جهان دریک ائتالف ضد ت ۴0امریکا، 

حمله آوردند و از زمین وهوا بر این کشور ویران شده و این مردم 

بدینسو بمب های چند  2001بدبخت  و بال کشیده از اکتوبر سال 

هزار کیلوئی میریزند و از این کشورالبراتوار آزمایش آخرین سالح 

 های کشتار جمعی ساخته اند. درحالی که اگرداودخان زنده می بود،

 بال و پرکسی میسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه کند.

 

 جاذبۀ شخصیت داودخان:

هیچ یکی از رهبران سیاسی افغانستان در سه دهۀ اخیر به این 

پایه ازعزت وافتخار ومناعت نفس درمیان جامعه تحصیل کرده 

افغانستان روبرو نشده بود، چنانکه داودخان با آن روبرو گردید. 

صیت مرحوم داؤدخان ،درمیان روشنفکران افغان،چنان جاذبه شخ

بود که وقتی مصاحبه داکترداود جنبش  با زهره نعیم،خانم برادر 

داؤدخان، شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه داودخان وخانواده اش 

،در بی بی سی انتشاریافت، بالفاصله داکتر سیاه 13۵7ثور 7درشب 

ساعت واپسین  2۴ فتد که"سنگ را برآن داشت تا درجستجوی آن بی

ساعت  2۴" چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی زندگی داؤدخان

واپسین زندگی پرزیدنت داودخان ، داکتر سیاه سنگ را واداشت تا 

وآن گلوله »دراین زمینه یک پژوهش بی  نظیر تاریخی  را زیرنام  

به هموطنان ما عرضه کند،و با این کارخود، « باران بامداد بهار

دوست ودشمن را واداشت آن را با دقت هرچه بیشتر بخوانند و 

دیدگاه های خود را  ابراز کنند. داکترسیاه سنگ، با توجه به  همه 

عکس العمل ها، کارش را بطور استوار و خلل ناپذیری ادامه داد و 

در پایان اثرش، حتی از آنهایی که برکار او خرده گرفته بودند و 
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ارد کرده بودند، نیز باسپاسگزاری یاد آوری اتهاماتی هم بر او و

نمود وافزود که اگر انتقادات این هموطنان نمی بود، شهرت کتابش 

 به شش گوشه جهان نمی رسید. زهی براین سعه صدر!

بدون مجامله باید گفت که آنچه را سیاه سنگ در مورد قتل 

نامرادانۀ داودخان وخانواده اش به بررسی نشسته است، درمیان 

سیاسی تاریخ نگاران وتحلیل گران کشور ما در  -نوشته ها تاریخی

 سه دهه اخیر بی نظیر است.

جناب داکتر سیاه سنگ داستان مرگ شجاعانه  داودخان را با 

چنان مهارتی به بررسی گرفته که روح و روان خواننده را کامالً 

تسخیرمیکند تا آنجا که برای خواندن بقیه سرگذشت غم انگیز و 

 عین حال شرافتمندانه داودخان احساس بی حوصله گی میکند.در

با مسرت باید یاد آورشد که نه تها متن دری این کتاب با 

استقبال گسترده اهل بصیرت  در داخل وخارج افغانستان روبرو شد، 

وبراثرهمین استقبال مردم چیز فهم، ترجمه پشتوی آن از قلم نویسنده 

ل وبرای چاپ آماده گردید، بلکه محبوب افغان)رحمت آریا( تکمی

ترجمه روسی این کتاب درزمان کمتراز یک ماه بعد از طبع متن 

دری آن ، در مسکو نیز به همت نویسنده قوی دست افغان)غوث 

جانباز( از چاپ بر آمد ودر دسترس عالقمندان دریافت حقایق آغاز 

که یاد تراژیدی افغانستان در سه دهه اخیر قرار گرفت. من باوردارم 

داشتها و تذکرات مختلف در این کتاب، چون شالقی برپهلوی آن عده 

از رجال وشخصیتهای سیاسی ونظامی شوروی خواهد خورد که 

نقشی در ایجاد و یا آغاز این تراژیدی داشته اند، وممکن است برخی 

را وادار بنماید تا قلم بردارند وگوشه های دیگراین حقایق را برمال 

 کنند.
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"به داود قهرمان جهاد" یا "قهرمان ملیرد که لقب "جای دا

خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان ونخستین شهید جهاد داده شود، 

نه به آنانی که درخدمت منافع بیگانه قرارداشتند. افغانان وطن پرست 

می بایستی در باره  این قهرمان جهاد وطن نام ولقب درخور 

  کنند وپیشنهاد نمایند. شخصیت وشهامت واستقامت او جستجو

آقای قاسم باز دربخش نظرسنجی پورتال افغان جرمن 

تا جای که من از بعضی خصوصیات نیک و عالی »  مینویسد:

شهید) سردار محمد داوودخان( خبر دارم اینست، که:شهید داوودخان 

شخص منافق نبود، چیزیکه در دل داشت آنرا بدون ترس ابراز 

د، در دوستی و دشمنی جوره نداشت، میکرد، به وطن صادق بو

عیاش نبود، رشوت خور نبود، شوق شکار، ساز و سرود نداشت، تا 

وقتیکه دوستان شان برایش خیانت نمیکرد هیچ وقت مورد قهر و 

 « غضب وی واقع نمیشدند، در تقوا و پرهیزګاری ثانی نداشت.

شهادت در راه وطن یکی »ودرجواب حنیف رهیاب میگوید:

ای سردار داؤدخان بود، وی شخص بزدل نبود، مردانه از آرزوه

 وار زیست و مردانه وار جان داد:

 نگ ندادـه تن به نـفـدای همت مردی ک

 ود به چنگ ندادـریبان خبـروز جنگ گ

 جهـان شرافت آن مرد را کــند تصدیق

 که جان بداد به دشمن سالح جنگ نداد

 

  !یدان بادانام ویاد آن شهید قهرمان همواره زنده وجاو

 2012/ 19/11پایان 
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 گفتار سوم

 

 برداشت  نادرست از پاسخ داؤدخان  به بریژنف

 درکتاب "سقوط افغانستان " نوشتۀ عبدالصمدغوث

 (2013/ 15/8)نوشته شده در

 

 
 سردار داودشهید در دورۀ ریاست جمهوری اش

 

دوشنبه شب هفته جاری  تلویزیون پیام افغان از امریکا 

یک ژورنالیست ایرانی بنام داریوش کریمی از بخش مصاحبۀ 

را با چند تن از صاحب نظران افغان پخش ونشرنمود  bbcفارسی 

که موضوع اصلی را پاسخ رئیس جمهورافغانستان  شهیدداودخان در 
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به رهبر اتحادشوروی 1977آخرین سفررسمی اش به مسکو در 

 سابق لیونید بریژنف تشکیل میداد. 

سی  از یکی از صاحب نظران افغان بنام  گزارشگر بی بی

سید سرور می پرسد که: آیا برای رئیس جمهورداودخان الزم بود تا 

پاسخ میزبان خود را با عصبانیت و زشتی جواب بدهد وبعد بدون 

رعایت قواعد دپلومالتیک از جایش بلند شده وبسوی در خروجی 

خود را به روان گردد؟ گزارشها میگویند که معین وزارت خارجه 

رئیس جمهور داود خان  رساند وبه اوگوشزد کرد که قواعد 

دپلوماتیک ایجاب میکند تا با رئیس واعضای هیأت شوروی دست 

داده خداحافظی نماید، در واقع اگر معین وزارت خارجه  نمیبود 

ممکن بود رئیس جمهور افغانستان بدون خدا حافظی از صالون 

 د نظرشما چیست ؟مذاکرات  خارج شود،دراین مور

یکی دیگرازافغانان دراین مصاحبه آقای انجنیر سکندری )از  

هواداران طاهر بدخشی( بر صحبت آقای شهسوارسنگروال انگشت 

گذاشت که: چرا رئیس جمهور داودخان جواب بریژنف را به تندی 

وعصبانیت داد؟ آیا داودخان درک نمیکرد که  افغانستان نسبت به 

ر وناتوان است؟ پس چرا به تندی جواب شوروی یک کشورفقی

بریژنف را داد؟ آقای سکندری میخواست بگوید که ، آیا همین 

 1357موضعگیری داودخان در برابر بریژنف عامل کودتای ثور

 ومرگ او وخرابی افغانستان نشد؟

دراینجا باید ملتفت بود که پیام مسموم کنندۀ این پرسشهای 

شهیدداودخان بود که میخواستند  تحقیرآمیز متوجه شخصیت سیاسی 

او را بحیث یک رهبر عصبی مزاج وفاقد درک سیاسی ونشناختن 

 جایگاه خود وکشورخود در مقایسه با ابرقدرت  شوروی نشان بدهند.
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اصالً این ذهنیت برای گزارشگر بی بی سی از کجا پدید آمده 

افی بود تا او یک رهبرشایستۀ افغان را که از خرد سیاسی وتجربه ک

 دولتمداری برخوردار بود ، با یک یک سلسله سوالهای پهلودار

 کوچک جلوه دهد؟

حقیقت اینست که این ذهنیت از کتاب"سقوط افغانستان" نوشتۀ 

عبدالصمد غوث معین سیاسی وزارت امورخارجه افغانستان آب 

میخورد. وی درآن کتاب گزارش  آخرین مذاکرات و سخنان 

رهبر اتحادشوروی بشکل تحریف شده داودخان  را در پاسخ به 

ضبط وثبت نموده است که باعث این نوع  برداشتها وذهنیت های 

شده است.درعین حال روایتی دیگری هم در دست است که داودخان 

منحیث یک سیاستمدارمجرب  همه  نزاکت های دپلوماتیک را 

رعایت کرده است. هردو گزارش را از نظرمیگذرانیم وبعد به 

 ود ادامه میدهیم.تبصره خ

 گزارش عبدالصمدغوث:

عبدالصمدغوث درکتاب"سقوط افغانستان" رویداد آخرین 

مذاکرات داودخان را با بریژنف رهبراتحاد شوروی چنین گزارش 

داده است:".... برژنف گفت که بیطرفی وعدم تعهد افغانستان برای 

اتحاد شوروی مهم و برای پیشرفت صلح در آسیا اساسی است و 

هار امید کرد که چنین عدم تعهد قربانی توطئه ها و دسائیس اظ

امپریالیزم نشود. درین لحظه برژنف بطرف داود خان نگاه کرد و 

چیزی گفت که ظاهراً گوریلو ترجمان را بسیار نارام سا خت، اما 

پس از مکث مختصر با درنگ و تأمل کلمات برژنف را ترجمه کرد 

تظره بود. برژنف شکایت کرد که و آنچه ما شنیدیم خشن وغیر من

شمار از کارشناسان عضو ناتو که در افغانستان کار می کنند و 

همچنان در پروژه های سازمان ملل و دیگر پروژه های کمکی چند 
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جانبه در افغانستان، بقدر تأملی افزایش یافته است. در گذشته 

ن حکومت های افغانستان دست کم اجازه نمی دادند که کار شناسا

کشورهای عضو ناتو در قسمت های شمال کشور مستقر شوند، اما 

این روش دنبال نشده است. اتحاد شوروی این انکشاف را خطرناک 

و وخیم میداند و از حکومت افغانستان میخواهد که کارشناسان را که 

جزء جاسوسان گماشته شده برای پیشبرد مقاصد امپریالیزم هستند، 

 بیرون کند.

برفضا مستولی شد. بعضی از روسها بطور سکوت سردی 

آشکار شرمنده به نظر میرسیدند و افغانها بسیارنا خوشنود. به داود 

خان نگاه کردم، صورت شان گرفته و تاریک شده بود. برژنف 

صحبش را قطع کرد. انگار منتظر جواب از طرف رئیس جمهور 

ف افغانستان بود. داود خان با صدای سرد و خشک بجواب برژن

پرداخت و ظاهر اً پاسخ او برای روسها چنین غیر منتظره بود که 

 کلمات برژنف برای ما. 

داود خان به برژنف جواب داد، که آنچه حاال بوسیلهٔ رهبر 

اتحاد شوروی گفته شد هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. 

تان از نظر افغانها این اظهارات دخالت صریح در امور داخلی افغانس

است. داود خان افزود که به عالیق خود به اتحاد شوروی ارج می 

گذارد، اما این عالیق باید بصورت روابط میان دو جانب که با هم 

مساوی اند باقی بماند. ومن )صمدغوث ( د قیقاً کلمات داود خان را 

بیاد دارم که خطاب به برژنف گفت:" ما هرگز به شما اجازه 

دیکته کنید که چگونه مملکت خود را اداره کنیم و  نخواهیم داد که بما

چه کسی را در افغانستان استخدام نمایم. اینکه چگونه و در کجا 

کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصاراً و کا مال حق دولت 
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افغانستان خواهد بود. افغانستان اگر الزم باشد فقیر خواهد ماند، اما 

 ادی خود را حفظ خواهد کرد." در عمل و تصمیم گیری خود آز

داود خان پس از گفتن این جمالت بطور ناگهانی از جا 

برخاست، افغانها همه از جا برخاستند. داود خان)به عالمت 

خداحافظی( بطرف روسها سر تکان داد و بطرف دروازهٔ خروجی 

اطاق بزرگ کنفرانس راهی شد. درین لحظه بود که برژنف مانند 

لت تکان بخود آید، بمشکل از چوکی خود کسی که از یک حا

برخاست و در حالیکه پادگورنی و کاسیگین همراهی اش میکردند و 

ترجمان روسی پشت سر او روان بود، بعجله بطرف داود خان قدم 

بر میداشت. آشکار بود که برژنف میخواهد آنچه را رخداده ترمیم 

نزاکت دیپلو  کند. وحید عبداله آهسته به داود خان گفت که بخاطر

ماتیک بهتر است با روسها بطور صحیح وداع کنیم و گرنه مسافرت 

) معلوم نیست که صمدغوث صدای مسکو کامال نا فرجام خواهد بود.

او بازهم التماس کرد.  آهسته وحید عبدهللا را از دور چګونه شنید؟(

داود خان مکث کرد و باز گشت. عصبانیت از چهره اش ذایل شده 

ف روسها پیش آمد و با برژنف که د ستش را بطرف او بود. بطر

دراز کرده بود دست داد. برژنف با تبسم گشاده گفت: بمن گفتند که 

جال لتمآب شما مایل اند یک صحبت خصوصی بامن داشته باشید. 

من در اختیار شما هستم، هروقت که برای شما مساعد باشد با هم می 

لند که همه بشنوند جواب داد: " بینییم. داود خان باصدای صا ف و ب

می خواهم به جال لتمآب تان اطالع دهم که دیگر احتیاجی به چنین 

 صحبتی نیست."

سرطان" نوشتۀ انجنیرعطائی، منتشر دربخش  26)برگرفته از "رسالۀ 

 (2013تحقیقی  پورتال افغان جرمن آنالین -آثار علمی
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  گزارش اقای جمیلی:

قای عبدالصمدغوث،یکی از در رابطه به همین گزارش آ

منسوبان وزارت خارجه وعضو همان هیأت ، آقای عبدالجلیل جمیلی 

در کاخ م 1977اپریل  14روز می باشد که به ارتباط  مذکرات 

کرملین، ضمن مقالتی مفصل، اصل رویداد ونکات اصلی گفتار یا 

اخطاریۀ بریژنف وپاسخ معقول ومنطقی داودخان را نوشته و در 

در پورتال افغان جرمن آنالین بازتاب داده است. او  2005سال 

 مینویسد:

منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی با » 

آغاز بیانیۀ خویش روز دوم جلسات را افتتاح کرد، 

الی  20موصوف بعد از شرح یک قسمت بیانیۀ خود، که 

ه بدقیقه دوام کرد، با توقف متن بیانیه سر بلند کرده و  25

ر و صدای بلندتر رو بطرف رئیس جمهور شکل جدی ت

 افغانستان کرده چنین به سخن آغاز کرد:

 آقای رئیس جمهور!» 

شما بخوبی میدانید که کشورما همیشه نزدیکترین 

دوست افغانستان بوده و در هر وقت و مرحله یی دست 

دوستی را بطرف افغانستان پیش کرده و از هیچ نوع 

ما به خوشی حاضریم کمکی دریغ نکرده است. حال هم 

که برای اجرای پالن جدید اقتصادی افغانستان کمک 

کنیم  ولی طوریکه اطالع دارید دشمنان ما میخواهند که 

درین دوستی ما رخنه و آنرا خراب سازند، بدین لحاظ 

 Peaceرا زیر عنوان پیسکور ) عمال خود ها

Corps و رضا کار و غیره به افغانستان اعزام می )
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ً در  دارند که آنها زیر عنوان کمک و همکاری، اساسا

تخریب روابط ذات البینی ما میکوشند. باید حکومت 

 «!افغانستان تمام این اشخاص را از افغانستان خارج کند

ترجمان جانب شوروی آنقدر این مطلب را جویده ولی گوارا و 

واژگونه جلوه داد و ترجمه کرد که جانب شوروی که به لسان دری 

نداشتند و جانب افغانی که اصل مطلب و کلمات "برژنف" را  آشنائی

میده بودند، هیچ انتباهی خرابی از آن نگرفتند و این هبه روسی نف

عواقب همان فرصتی بود که باید درک واقعیِت گفتاِر "برژنف" و 

، منحیث وظیفه، هیأت افغانستان را حالی می خواهش یا هدایت او

وقفه و تأمل، به مرحوم  سید وحیدهللا ساختم و به این خاطر بدون 

معاون وزارت امور خارجه )وزیر امور خارجه( که یک نفر بعد 

ازمن بطرف چپ و قریب شخص رئیس جمهور افغانستان نشسته 

بودند، رو کرده و آهسته گفتم: معاون صاحب، ترجمه درست نیست! 

ن من، شهید مرحوم محمد داوود خا با ادای محض این کلمه از طرف

روبمن کرده و قدری با عصبانیت گفتند: "چه گپ است؟" عرض 

 کردم که همین مطلب اخیر را ترجمان درست ترجمه نکرده است.

درین وقت است که لیونید برژنف متوجه شد که هیأت افغانی 

به بحث دربین خود مصروف اند، هم ممکن نظر خاص خود را 

ن او بلدم، روبه محرک آن میدانست؛ چون می دانست که من به لسا

من کرده و باصدای جدی پرسید که چه گپ است؟ فوراً رو به او 

کرده گفتم که جاللتمآب، شما همین لحظه این چنین اظهار داشتید 

)تکرار عین جمالت روسی خودش ( ولی ترجمان شما مطلب شما 

را نه آنچه شما اظهار داشتید، بلکه برنگ و مفهومی دیگری )عین 

ن شانرا البته به لسان روسی ( ترجمه کرده که به متن دری ترجما

 نظر شما هم درست نخواهد بود.
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برژنف فوراً به عقب خود  نگاه کرد و با صدای شدید و بلند 

به ترجمان هدایت داد که گفتارم را منحرف نکنید و آنچه گفته ام 

ترجمه کنید، که ترجمان مذکور درین مرتبه گفتار او را که فوقاً تقدیم 

 ردید، مکمالً توضیح داد.گ

 45برژنف بعد از این هم بقیه گفتار خود را که جمعاً بیش از 

دقیقه بود به پایان رسانیده و نوبت به رئیس جمهور افغانستان رسیده 

بود تا بیانیۀ خود را ایراد نماید؛ و او شان نه متن داشتند و نه 

به هریک  مدرکی، بلکه نوتهای مختصری گرفته بودند که با اشاره

 آن آغاز به سخن کردند:

مرحوم محمد داوود خان رئیس جمهور افغانستان 

بیانیۀ خود را با تشکر از استقبال گرم دوستانۀ مقامات 

شوروی و روابط همکارانۀ ایشان با افغانستان شروع کرده 

و هریک از جمالت و پاراگراف های برژنف را قدم به 

تا اینکه به همان  قدم و بصورت سیستماتیک جواب دادند

منقاد کنندۀ برژنف  اخطاریۀ دپلوماسیتذکر جدی و یا 

ً چنین گفتند؛ مرحوم محمد  رسیدند و در آن مورد جوابا

داوود خان که درین لحظه جدی تر و صریحتر و با صدای 

ً بلندتر از آغاز بیانیۀ خود شروع به حرف زدن  نسبتا

 کردند، چنین گفتند:

 جاللتمآب برژنف!» 

و همه خوب می دانند که افغانستان یک شما 

کشور رو به انکشاف بوده و برای رفع مشکالت 

اقتصادی خود به کمک تمام کشور های دوست خود در 

جهان ضرورت دارد، و ما همیشه از کمک های همه 
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کشور های دوست منجمله اتحاد شوروی صمیمانه 

تشکر می کنیم، بنا براین همیشه خواهش مندیم تا کشور 

ای دوست با کمک های اقتصادی و اعزام متخصصین ه

خود به افغانستان با ما کمک کنند، ولی اگر این کمک 

ها و اعزام متخصصین به منزلۀ مداخله در امور داخلی 

ما بحساب برود، ما از بازوی این ها گرفته و تمام شان 

را از افغانستان بیرون می اندازیم ) درین لحظه حرکتی 

ت خود اجرا کردند مانند شخصی که را با دست راس

متر دورتر از  6 -5شی دست داشته اش را بفاصلۀ 

خود مانند دیسکی پرتاب کند( ولو که از جرمنی، 

فرانسه، اتحادشوروی، امریکا، بلغاریا و غیره باشند. و 

بعد از ترجمۀ این گفتار خود، یک بار دیگر عالوه 

را تکرار می  کردند که با اجازۀ شما یکبار دیگر سخنانم

کنم و عین مطلب خود را با همان حرکت دست و نام 

بردن از همان کشور ها تکرار کردند و افزودند: البته 

است، ولی یک کشور  )فقیر(افغانستان یک کشور غریب

مستقل و آزاد است، و به هیچ کشوری اجازه نمی دهد 

که بنام کمک در امور داخلی اش مداخله کند. تعیین 

فغانستان تنها بدست ملت افغان بوده و تنها سرنوشت ا

مردم افغانستان حق دارند که در ان باره تصمیم 

 « بگیرند.

 

با پایان این جمله ، فوراً کاسیگین صدر اعظم اتحاد شوروی 

که شخص دراک و سیاست مدار ورزیده بود و ادامۀ همچو بیانات 

وری را با وخامت آن بخوبی درک کرده بود، رو به رئیس جمه
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افغنستان کرده و سؤال خود را که بکلی خارج موضوع و پروگرام و 

 به اصطالح آب انداختن بر آتش افروختۀ  بود مطرح کرد:

 آقای رئیس جمهور!» 

چون شما یکی از سیاست مداران مجرب بوده 

ً در منطقۀ شرق و همجواری با ایران و  و مخصوصا

سابقه و  پاکستان و هند و چین در امور دولتی و سیاسی

تجربه کافی دارید و چون دید و نقطۀ نظرشما منحیث 

سیاست مدار و رئیس جمهور افغانستان، برای ما ارزش 

زیاد دارد، ممکن است بفرمایید که شما اوضاع منطقه و 

احواالت کشورهای همجوار و روش سیاسی شانرا به 

چه نظری دیده و تحلیل میکنید که یقیناً شنیدن نظر شما 

 «اره ارجناک می باشد.درین ب

 

ً با چنان متانت و  درین لحظه مرحوم محمد داوود خان واقعا

سنگینی و چنان لهجۀ آرامی شروع به گفتن جواب و صحبت کردند 

که بکلی حیرت آور بود و اصالً گمان هم نمی رفت که دریک چشم 

برهم زدن به این ترتیب چنین خویشتن داری بخرچ دهند، مانند این 

ادثه ای رخ نداده باشد. مرحوم حلحظه قبل هیچ جریانی یا  که همین

محمد داوود خان با آغاز سخن و توضیح چگونگی اوضاع هریک 

از کشورهای همجوار بشمول او ضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و ارتباط آن بامسایل بین المللی و سپس کشور خویش 

 افغانستان و حتی خود کشور شوراها از دید 

افغان ها و همسایه ها، آنقدر توضیحات و معلومات مکفی و 

الزم، با اتکاء به اعداد و ارقام و احصائیه ها ارائه کردند که صدر 
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اعظم اتحادشوروی در اخیر معلومات ارائه کردگی شان با ابراز 

 تشکر و قدر دانی گفتند:

و اقعاً تو ضیحات و معلومات شما آنقدرغنی و پرمحتوی و » 

مطالب بکربود که از آن مستفید  شدیم و با صراحت به شما می حتی 

گویم که به مطالبی رسیدیم و آن معلوماتی را یافتیم که قبالً نمی 

دانستیم و یا برنگ دیگری آنرا تعبیرمی کردیم و توضیحات شما 

 «مارا به راه های بهتر و معلومات درست تری رهنمائی کرده است.

لسه متذکر میشود که رئیس آقای جمیلی درموردختم ج

باختم سخن وبرخاستن ازپشت میزبزرگ مذاکرات »جمهورافغانستان 

درحالیکه بزیژنیف وپودگُورنی وکاسیگین) رئیس شورای عالی ، 

رئیس جمهور وصدراعظم وگرومیکو وزیر امور خارجۀ شوروی( 

پیش قدم تر ازمجموع هیأت مذاکراتی شوروی، برلبۀ میز نزدیک 

رآمدند. جناب مرحوم محمد داود خان ازچوکی درب خروجی ب

خودهم بطرف درب خروجی حرکت کرده و درآنجامرحوم سید وحید 

عبدهللا و یک نفراز وزرا ونفرسوم من بودم که جناب رئیس 

جمهوربا مالیمت و متانت کاملی که تبسمی هم برلب داشتند با محض 

یکه درحال -وداع ودست دادن با سه زعیم ووزیرخارجۀ شوروی

بادیگر اعضای هیأت شوروی بدون دادن دست با اشارۀ سر وداع 

 «کردند )بطرف درب خروجی رفتند. 

آقای جمیلی در اخیر خواننده مقاله را مخاطب ساخته  می 

 افزاید:

 دۀ گرامی ! نخوانمگر»

برای روشن ساختن و راست ساختن انحرافاتی که بعد از 

ث به اذهان عامه و نیز همین لحظه توسط اثر محترم عبدالصمد غو

نشرات بعدی مانده و باید حتماً شسته شود و اصالح گردد همین قدر 
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می افزایم که: مرحوم محمد داوود خان نه کدام حرکت بی حرمتانۀ 

از خود بروز دادند و نه از جای خود و حتی از کرسی خود حرکت 

معاون  کردند و نه سخن را به آن رسانیدند که به مرحوم سید وحیدهللا

وزارت امور خارجه فرصت داده شود تا  او در تشریفات دپلوماسی 

دست و پاچه گردد و نه هم هیأت شوروی وضعیتی کردند که باعث 

بروز مشکالت و نارسایی درمجلس شود؛ این مسایل یک انحراف 

محض ذهنیت ها و تاریک جلوه دادن تاریخ روشن زعمای افغانستان 

 بوده است و بس. 

کم وجدان و شهود محترم زندۀ حضور در آن جلسه من به ح

... ، به شما خواننده و شنوندۀ این مطلب مهم و تاریخی  بحضور 

خدا و ایمانم اطمینان می دهم که مرحوم محمد داوود خان آنقدر 

ۀ مسایل وطن جدی و رتحمل ولی در باباانسان متین و با تمکین و 

به غرض و ذهنیت  نرا یاشکست ناپذیر بود که واژگون نشان دادن آ

شخصی و یا تخریبی و یا بی خبری و داشتن مطالب و مدارک 

  انحرافی، شخصاً تعبیری دیگری کرده نمی توانم.

ویک موضوع رابصراحت عرض کنم که  ]من[ نه با 

ایشان)داودخان( قرابت قومی وشخصی دارم ونه در تمام حیاتم با این 

گروه، گرهی وبستگی داشته ام حزب یا آن دستگاه، این جبهه یا آن 

وفقط منحیث یک فرد افغان، وطن و افغانیت ،دین وخدای خالقم را 

در بدل هیچ چیزی درهیچ زمانی وبه هیچ قیمیت تحریف نکرده ام. 

عقیده به وحدانیت ودیانت را با قدسیت خاک وافغانیت وخدمت مردم 

کنم نوشته ام با افتخارم را اساس انسانیت وافغانیت میشمارم وتمنی می

  4...«را شخصی،جانبداری و دور از صداقت تعبیر نکنند

                                                 
4
 12جرمن آنالین،مقالۀ شماره غان رک:آرشیف مقاالت جمیلی در اف- 
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 مکثی بر ماهیت این دوگزارش :

با توجه به متن این دوگزارش به نظرمیرسد که میان این دو 

روایت تفاوتهای شکلی وماهوی وجود دارد. درگزارش آقای 

جمیلی،در سخنان رهبرشوروی،از متخصصین یا کارشناسان 

غانستان ذکری به عمل نیامده است، وصرف از حضور خارجی دراف

افراد پیسکور درافغانستان نامبرده شده است.اما در پاسخ داودخان به 

بریژنف،از اعزام متخصصین خارجی نام گرفته میشود. تذکر 

داودخان از متخصصین خارجی درافغانستان ، بیانگر این نکته است 

خارجی بکار رفته باشد، که باید در سخنان بریژنف لفظ متخصصین 

زیرا کلمه پیسکور به معنای متخصصین معدن شناسی درافغانستان 

ً در ساحه  تعلیم  بکار نمیرفت، بلکه حضورافراد پیسکور عموما

وتدریس  زبان انگلیسی درمکاتب ولیسه های وزارت معارف وندرتاً 

وزارت تحصیالت عالی مطرح بود،آنهم در عهد سلطنت ظاهرشاهی 

عهد جمهوریت داودخان تا رهبر شوروی از وجود وحضور  ،نه در

آنها به عنوان متخصصین مطالعات معادن زیرزمینی یاد میکرد. 

بنابرین آقای جمیلی تذکر مرحوم داودخان را از حضور متخصصین 

خارجی برای کمک در امور جیولوچی ومعدن شناسی چگونه توجیه 

 میکنند؟ وتفسیر

جمیلی، جمالت اعتراض آمیز  از سوی دیگردر گزارش آقای

داودخان به بریژنف آنطورکه در گزارش عبدالصمدغوث آمده 

 است،دیده نمیشود.غوث از قول داودخان  خطاب به برژنف مینویسد:

" آنچه حاال بوسیلهٔ رهبر اتحاد شوروی گفته شد هرگز مورد  

 قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از نظر افغانها این اظهارات دخالت
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صریح در امور داخلی افغانستان است."و باز از قول داودخان می 

ما هرگز به شما اجازه نخواهیم داد که بما دیکته فزاید که گفت: " 

کنید که چگونه مملکت خود را اداره کنیم و چه کسی را در 

افغانستان استخدام نمایم. اینکه چگونه و در کجا کارشناسان 

اراً و کا مال حق دولت افغانستان خارجی را استخدام کنیم انحص

 خواهد بود."

نسبت دادن این دو جمله تند واعتراض آمیز به داودخان رئیس 

جمهور افغانستان،با توجه به گزارش آقای جمیلی ، یک تهمت ویک 

افترای بزرگ به درایت سیاسی و دور اندیشی شهید داودخان به 

پرتاب  دو بمب چند  میتواند به اندازۀ -حساب میرود وهمین دو جمله

هزارکیلوئی برکاخ کرملین  از سوی رئیس جمهورافغانستان 

 خطرناک تلقی وتعبیر شود. 

متاسفانه منشاء ومنبع تمام برداشت های نادرست از سخنان 

داودخان به آدرس بریژنف  همین دوجمله ثبت شده درگزارش 

عبدالصمد غوث معین وزارت امورخارجه است که دست آویز 

ت وبرداشت های تحقیرآمیز نسبت به آن شهید شده است ودر سواال

 میان نسل های بعدی تاثیری سخت مخرب دارد.

ً صمدغوث میگویدکه " داود خان پس از گفتن این  عالوتا

جمالت بطور ناگهانی از جا برخاست، افغانها همه از جا برخاستند. 

داود خان)به عالمت خداحافظی( بطرف روسها سر تکان داد و 

بطرف دروازهٔ خروجی اطاق بزرگ کنفرانس راهی شد." وازاینکه 

الکسی کاسیگین صدراعظم شوروی بالفاصله از داودخان سوالی را 

مطرح  میکند و دوادخان هم به او پاسخ دقیق وهمه جانبه میدهد، 

اشاره ای نمیکند، درحالی که اقای جمیلی به این نکته اشاره وتاکید 

از پاسخ به سوال صدراعظم اتحاد  بعدیس جمهورئردارد که 
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شوروی، از جابلند شده با برژنف وپودگورنی وکاسیگین وگرومیکو 

دست داده خدا حافظی میکند وبا دیگران باعالمت سر خداحافظی 

میگوید. ودراین میان هیچگونه حرکت نامناسبی از داودخان سر 

ن نزده است تا وحید عبدهللا وسیلۀ اصالح آن حرکت شود. به ای

مرحوم محمد داوود خان نه کدام  :»جمالت آقای جمیلی توجه کنید 

حرکت بی حرمتانۀ از خود بروز دادند و نه از جای خود و حتی از 

کرسی خود حرکت کردند و نه سخن را به آن رسانیدند که به 

مرحوم سید وحیدهللا معاون وزارت امور خارجه فرصت داده شود 

دست و پاچه گردد و نه هم هیأت تا  او در تشریفات دپلوماسی 

شوروی وضعیتی کردند که باعث بروز مشکالت و نارسایی 

درمجلس شود؛ این مسایل یک انحراف محض ذهنیت ها و تاریک 

 «جلوه دادن تاریخ روشن زعمای افغانستان بوده است و بس.

به نظر من گزارش آقای جمیلی منحیث  یک دپلومات دراک 

یات افغانی ومترجم زبان روسی با شهید که درآن سفر بحیث عضو ه

داودخان همراه بوده است بهترین سند وقوی ترین  گواهی است که 

برخالف آنچه آقای صمدغوث از زبان شهید داودخان ضبط کرده 

است، شهادت میدهد.این شهادت در زمانی صورت میگیرد که 

سردار شهید سالها قبل رخ در نقاب خاک پوشیده واز وی هیچ کس 

وکویی باقی نمانده تا تصور شود که نویسنده بخاطر پاداش از کسی 

این حقایق را افشا میکند. من به نوشته ها ومقاالت ومصاحبات 

پرارزش دپلومات آگاه، وطن پرست، حقیقتگو،حق شناس وبا وجدان، 

سالگی  80جناب عبدالجلیل جمیلی که اکنون درسن باالتر از 

تملق وگزافه  گوئی ندارد باور قراردارد وضرورت به هیچ نوع 

وایمان کامل دارم واز دیگرهموطنان پاک طینت وصاف نیت خود 

 میخواهم بدان باور داشته باشند.
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آقای جمیلی سابق مامور وزارت امورخارجه افغانستان و 

عضو هیئت افغانی در سفر داودخان ، یکی ازهواداران دلیر وقدر 

بیم یا امید از کسی ایماناً  شناس وحقیقت گوی افغان است که بدون

گواهی میدهد که آنچه عبدالصمد غوث از زبان رئیس جمهور فقید 

در کتاب خود )سقوط افغانستان(  ثبت وضبط کرده است، خالف 

حقیقت است وآن سخنانی نیست که رئیس جمهورافغانستان خطاب به 

رهبر اتحاد شوروی برزبان آورده است. آقای جمیلی این موضوع را 

ا کنون چندین مرتبه از طریق نوشته ها ومصاحبه های خود با ت

رسانه های جمعی توضیح  داده است، معهذا بادریغ ودرد که آنچه را 

صمدغوث در کتابش ثبت کرده وبخورد خوانندگان کتاب خود داده 

است، ولوخالف واقعیت وحقیقت هم باشد، مگرتوانسته ذهنیت 

ضد موضعگیری برحق رئیس وافکار بسیاری ازخوانندگان را بر

جمهور داودخان منحرف کند . در اینجاست که آن مقولۀ معروف 

 مصداق پیدا میکند که میگویند : 

 خشت اول گرنهد معمار کج           تا ثریا میرود دیوارکج

چگونه میتوان این دیوارکج  را راست نمود، جزآنکه آنرا از 

ب گذاری کرد؟ آیا چنین بیخ وبنیان ویران و دیوار را از سر تهدا

کاری بدون همیاری وهمدلی صادقانه هواداران آن شهید وطن پرست 

 ممکن است؟  فکر نمی کنم.

پس هواداران پاک ضمیر آن شهید راستین ملت افغانستان از 

قبیل: آقای جمیلی، آقای کریم عطائی؛ آقای تواب آصفی ،آقای 

 نوابی وآقای مسکین داکترعبدهللا کاظم ، آقای فروغ  وآقای عبدهللا

یار گرداننده شبکۀ جهانی تلویزیون آریانا افغانستان ودیگرذوات 

ارادتمند به آن شخصیت  شهید، می باید دست همت به کمر زنند 

ودرپی  اصالح این غلط فهمی تاریخی وبرداشت نادرست برمبنای 



 54 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

شهادت وگفتار ونوشتار آقای جمیلی برآیند و این تهمت ناحق را از 

ن آن شهید قهرمان وشخصیت ملی وعاشق افغانستان ، با نوشتن دام

مقاالت تحلیلی وتدویر میزگردهای توضیحی مربوط به آن رویداد  

که در کتاب "سقوط افغانستان" بشکل نادرست ومغرضانه بازتاب 

 یافته است، پاک نمایند.

درتائید از سخنان آقای جمیلی که رئیس جمهور داودخان را  

رسمی همراهی کرده و در مورد حفظ وقار ومتانت در آن سفر 

افغانی در برابر سخنان رهبر متکبر وفرتوت شوروی و نیزدرک 

دقیق داودخان از اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه وجهان، دراین 

مقاله بدان اذعان کرده اند، میخواهم از قول یک دپلومات ناموردیگر 

ا نقل نمایم که در مقالۀ افغان مرحوم عبدالرحمن پژواک جمالتی ر

 خانم داکتر پروین پژواک درج گردیده است.

برمبنای مقالۀ مذکور، مرحوم پژواک در سفریکه با داودخان 

به پاکستان داشته ، ودر مالقات با جنرال ایوب خان رهبر نظامی 

پاکستان که بشکل احساساتی صحبت میکرده  ووی سخنان وی را با 

ا احساسات افغانی سردار جریحه دار نرمی ترجمه میکرده است ت

نشود، تحمل داودخان را در برابر حریف پاکستانی اش به حیث یک 

 زعیم ملی صبور می ستاید  و میگوید:

در شناخت شخصیت وی)سردار( کشفی نو »

دست داد.نظریه اکثریت مردم را که من مایل بودم برآن 

سردار »صحت قایل شوم، غلط یافتم که میگفتند: 

اما معلوم شد که « احساساتی وعصبی است مردی

مردی بی سنجش نبود واگر اظهار عصبیت میکرد، آن 

رانیز سنجیده به کار می بست واحساسات او)اقالً با 
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خارجیان( در مذاکرات مهم در اختیار وزیرکنترول او 

ً شخصی ملی » پژواک ادامه میدهد:« بود. انصافا

میتوان ووطنخواه بود و بعد از وزیراکبرخان ن

   5 «نظیرومثال او را  در تاریخ افغانها سراغ کرد.

 

کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار داؤودخان زندگی کرده  و 

با او همکار بوده اند، بهتر میتوانند در مورد شخصیت  وکرکتر 

ومتانت داودخان در مواقع حساس سیاسی نظر بدهند، چنانکه 

عطائی وعبدالجلیل جمیلی از انجنیر کریم  داکتر حسن شرق وآقایان

همکاران نزدیک داؤدخان درمواقع مختلف از کارکرد های وطن 

پرستانه داودخان در هردو دوره زمامداری شان، برای انکشاف 

وترقی وتعالی افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابراز نظر کرده اند که 

 بسیار آموزنده است. 
 

 :حقیقت برخورد داودخان با بریژنفشرق:

داکترشرق مینویسد:محمد داود بنا به دعوت رئیس جمهور 

ش سفری داشتند به مسکو.  1356حمل  25تا  23شوروی از تاریخ 

بناًء برای اینکه از نتایج دعوت متذکره در کنار افواهات به واقعیت 

مطالعه  خارجه آن هم پی برده باشم دوسیۀ سفر شان را در وزارت

رات سران دو کشور کلمه یا جمله ولی در اوراق جریان مذاک کردم

نمی شود.  ای که از آن خرابی روابط دو کشور استنباط شود دیده

داکتر شرق بعد از نقل قول سخنان عبدالصمد غوث از کتاب )سقوط 

افغانستان( در نوشته اخیر خود،بربعضی تذکرات وی اعتماد نکرده 

                                                 
5
 2012نومبر 17غان جرمن آنالین،اف پورتال  مقاله پروین پژواک،- 
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هیئت  برای معلوم کردن اصل حقیقت، با یکی از اعضای بلندپایۀ

مذاکرات، یعنی داکتر علی احمد پوپل مالقات نموده واصل جریان را 

داکتر علی احمد خان پوپل که »از قول او چنین گزارش میدهد: 

سفیر کبیر افغانستان در مسکو، و در ضمن بعد از محمد داود نفر 

با شوروی ها بود، به جواب نویسنده  دوم در هیئت مذاکره

 )شرق(گفت:

د داود به همه اعضای هیئت هدایت دادند تا آنچه با اینکه محم

شوروی ها  را که در جلسه شنیده اند فراموش کنند، تصور می کنم

هم چنین کرده باشند. اما بعضی از همراهان ما متأسفانه از کسانی 

خارجی شان پنهان داشته  نبودند که الاقل موضوع را از دوستان

ر اثر آقای غوث مطالعه نمی باشند. با آنهم اگر افشای موضوع را د

محمد داود آنرا با خود به گور می بردم. و با  کردم به احترام فرمودۀ

اینکه قسمت زیادی از نوشتۀ آقای غوث را امروز در بارۀ صحبت 

جانانه و مردانۀ محمد داود با برژنف تأئید می کنم، اما از اینکه 

عصبانیت  محمد داود بعد از مردود شمردن گفته های برژنف با

مجلس را ترک نموده باشد به صورت قطعی حقیقت ندارد.بلکه 

برعکس، به آرامی و متانت پس از گفته هایش، انتظار ادامۀ 

مذاکرات را داشت که کاسیگین صدراعظم شوروی بدون تماس به 

سخنان برژنف، پرسید که خواهشمندم اگر جاللتمآب شما بفرمایند که 

پاکستان، هند، )ی همسایۀ خویش اوضاع منطقه، خصوصا کشورها

 چین و ایران( را چگونه ارزیابی می کنند؟

محمد داود مانند اینکه اصالً چیزی به وقوع نپیوسته باشد، به 

دقیقه اوضاع کشورهای  20یا  15آرامی و خرسندی در حدود 

همجوار به شمول اتحاد جماهیر شوروی و مناسبات آنها را با 

 افغانستان توضیح دادند.
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سپس پودگورنی رئیس جمهور اتحاد شوروی گفت و شنود را 

در بارۀ تبادلۀ اموال تجارتی بین دو کشور و کمک های )قروض( 

اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در یک فضای آرام و دوستانه 

آغاز نمود که برای چندین دقیقه ادامه داشت، و زمانی که ابراز 

ز معلومات مفید در بارۀ تشکر و قدردانی زمامداران شوروی ا

روابط با همسایگان و توافق محمد داود در مسائل اقتصادی و 

تجارتی بین دو کشور پایان یافت، و با ختم گفت و شنودها بود که 

محمد داود از جا برخاست و به اشارۀ سر با زمامداران شوروی 

 خداحافظی کرد و به طرف دروازۀ خروجی روان گردید.

ور نشده بود که برژنف صدا کرد گسپدین هنوز چند قدمی د

داود، گسپدین داود. محمد داود با صدای برژنف بازگشت و حین 

دست دادن به رسم وداع با یکدیگر بود که برژنف گفت: جاللتمآب 

فردا شب به دعوت پودگورنی به نسبت گرفتاری دیگری که دارم 

از برژنف  بل،آمده نمی توانم. سپس محمد داود با تبسم و احترام متقا

و دیگر زمامداران شوروی جدا شدند. زمانی که همۀ ما به سوی 

جمهور مرا صدا کرده و با خود  مهمانخانۀ کرملین روان بودیم رئیس

 به اقامتگاه خویش بردند.

در حالیکه رو به روی هم نشسته بودیم گفت: شنیده بودم که 

ر دیوانه هم برژنف مریض است، اما نه تا سرحد دیوانگی. گفتم: اگ

بود امروز عقل به سرش آمد و اگر تب داشت عرق کرد.با شنیدن 

تب داشت و عرق کرد از ته دل خندید و گفت دو سه ماه بعد سفری 

دارم به کشورهای خلیج فارس، به نظر شما آنها به تعهدات خویش 

 در تمویل پروژه های انکشافی ما را کمک خواهند کرد؟

آنها پی برده بتوانند که کمک به مردم گفتم: اگر به تدبیر شما 

است، شاید  افغانستان هم به خیر خود شان و هم به خیر جهان اسالم
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کمک کنند، و در غیر آن. اوشان به گفته هایم تبصره نکردند و منهم 

 با اجازه از حضور شان رخصت شدم.

فردا مطابق پروگرام با رئیس جمهور و هیئت همراه به 

ردمی اتحاد جماهیر شوروی که ممثل موفقیت تماشای نمایشگاه م

های آن کشور در امور اقتصادی و تکنالوجی بود و از طرف رئیس 

نمایشگاه توضیح داده می شد، رفته بودیم و شام آن روز به دعوت 

پرشکوه پودگورنی در قصر کرملین که عالوه بر حضور رهبران 

دی از سفرا و دولتی و حزبی آن کشور به استثنای برژنف تعداد زیا

نماینده گان خارجی دعوت شده بودند، اشتراک کردیم. در ختم محفل 

بیانیه های دوستانه ای را در بارۀ روابط دو کشور رئیس جمهور 

زدن های  افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی ایراد کردند که با کف

ممتد بدرقه گردید. فردا در حالیکه پودگورنی رئیس جمهور و 

راعظم و دیگر رهبران شوروی حاضر بودند با کاسیگین صد

تشریفات خاص عسکری در میدان طیاره با هم وداع کردند و فردای 

دو کشور در جراید افغانستان و اتحاد  آن روز اعالمیۀ مشترک سران

 جماهیر شوروی به چاپ رسید.

گفتۀ مرحوم داکتر علی احمد پوپل با نوشتۀ محمد خان جاللر 

( و  Rumi Tomatoان "بادنجان رومی" ) در کتابی تحت عنو

مقاله های عبدالجمیل جمیلی مدیر اقتصادی وزارت خارجه )اعضای 

سفر محمد داود در وزارت خارجه به  هیئت رئیس جمهور( و دوسیۀ

استثنای پس و پیش شدن در تعبیر و تفسیر گفته های محمد داود و 

قای عبدالصمد برژنف تفاوتی وجود ندارد و این بدان معناست که آ

غوث به هر شکلی که بوده، نیمی از جریان مذاکرات را حذف می 

کند تا اذهان مردم را در بارۀ شخصیت محمد داود مغشوش کرده 

 باشد.
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حاالنکه پاسخ محمد داود به برژنف خواستۀ هر افغان بوده و 

هست و خواهد بود که به غرور ملی و حاکمیت ملی و استقالل 

و ایمان داشته باشد، و نه به تعبیر آنانی که به کشور خویش عقیده 

 6 «طفالنه و بیخردانه. حمایت بیگانگان معتاد شده اند، یک اقدام

داکترسید عبدهللا کاظم دریک مقالۀ تحلیلی و عالمانه خویش به 

ارتباط جواب داودخان به بریژنف،یک باردیگربه مقایسه ومقارنه دو 

فغانستان واتحادشوروی روایت از سخنان زعمای کشورهای ا

پرداخته و علت یک چنین "جرقۀ سیاسی " را نتیجه نگرانی های 

دانسته اند که  زمینه آن از دو سال قبل  فراهم شده بود وبنابرین  

 "مسلم بود که تشدید نگرانی ها یک روز بایدعلنی می شد."

داکترصاحب سپس خطاب به آنهای که طرفدار پاسخ نرم ویا  

ان در برابر تحکم رهبر شوروی  استند، می خموشی داودخ

نویسد:"اکنون من از هر افغان با احساس می پرسم که در برابر 

همچو یک دستور آمرانه بایست خاموشی اختیار می شد و یا با 

کرنش جواب ارائه میگردید؟ آیا خاموشی و یا نا شنیده گرفتن، 

ً از چند س ال تراکم مشکل عمیق در روابط دوکشور را که تدریجا

کرده بود، حل میکرد؟ ایا خاموشی انصراف از همه اقداماتی را که 

در راه انکشاف روابط با کشور های غربی، اسالمی و همسایه 

رویدست گرفته شده بود، معنی نمیداد؟ آیا با خاموشی و یا اطاعت از 

دستور بریژنف افغانستان برای همیشه در قید اطاعت از 

ماند؟  اینها همه سؤال هائی اند که باید به دستورشوروی باقی نمی 

 آنها جواب گفت."

                                                 
6
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داکتر صاحب کاظم درادامه این پرسشها می افزاید:" تحول در 

سیاست خارجی افغانستان به معنی برگشت به توازن بین شرق و 

غرب و بهبود روابط با غرب، با کشورهای اسالمی و بخصوص 

ً مغایر به خواست شوروی بود، ولی  کشورهای همسایه واضحا

حکومت افغانستان سعی داشت تا درعین زمان روابط دوستانه را با 

حسن همجواری، اعتماد متقابل و عدم مداخله در »شوروی درفضای 

حفظ کند. این حق مسلم افغانستان به حیث یک کشور « امور یکدیگر

مستقل بود. اینکه جانب شوروی از این سیاست افغانستان ناراض و 

ً ادامۀ آنرا م غایر به اهداف کلی خود در منطقه میدانست، واضحا

اینکارهروقت که می بود منجر به برخورد منافع میگردید و به عین 

حالت منتهی می شد که سلطنت در اثر تحول در سیاست موسی 

 شفیق به آن مواجه گردید."

این دیدگاه داکترصاحب کاظم باردیگر ما را به این صرافت  

گوئیم افتخار به وجود چنین دانشمندی که بدون حب میرساند که ب

وبغض شخصی مسایل را از چشم انداز روابط  متساوی الحقوق 

میان کشورها با حفظ منافع ملی مردم افغانستان ارزیابی و به 

 خوانندگان وجوانان ارائه میکند.    

 پایان
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 گفتار چهارم

                                                                

 یادی از خدمات ماندگار داودخان به افغانستان

 (2015/ 7/  17)نوشته شده در 

 

 
 سردار داودشهید در هنگام  ریاست جمهوری اش

 

چند روز قبل مصاحبۀ مستند و پرمحتوای دانشمند واقتصاد 

دان نامدار افغان آقای عزیز فروغ را در یوتیوب شنیدم ونیت داشتم 

تا در یک فرصت مناسب این مصاحبه مفید وجامع وقابل اعتماد را 

ً این  برون نویس نمایم ودر پیشگاه خوانندگانی قرار بدهم که احیانا

مصاحبه را نشنیده اند، واما امروزمتن تسوید شدۀ آنرا از قلم خانم با 
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بصیرت وآگاه وطن، نصیبه اکرم حیدری در پورتال افغان جرمن 

با حوصله مندی آن را برون نویس کرده وضمن مقاله  آنالین دیدم که

« انکشاف اقتصادی افغانستان در دورۀ شهید داودخان»ای زیرنام 

 بازتاب داده اند.

سرطان مصادف با سالروز  26جوالی مطابق  17روز 

است وامسال این روز با روز اول عید  1352کودتای داودخان در

در مورد جاذبۀ شخصیت فطرتصادف کرد ومنکه در نظرداشتم تا 

داودخان چیزی بنویسم، به دلیل رفت وامد دوستان وتلیفونهای متواتر 

برای تبریکی این روز، نتوانستم آنطورکه دلم میخواست، چیزی 

در  بنویسم.فقط فرصت های کمی دست داد تا یکی دو مقاله را

 پورتال افغان جرمن  مرور کنم و در بارۀ آنها یاد داشتهایی بنویسم.

شب اندکی فرصت دست تا دوباره کمپیوترم را بازکنم و  9ساعت 

یک بار دیگر مقالۀ پرمحتوای خانم نصیبه اکرم حیدری را مرور 

[منحیث 1نمایم واز مصاحبۀ دلچسپ ومستند ومستدل آقای فروغ ]

یک شخصیت  دانشمند  و وطنپرست حظ ببرم وفراز هایی از آن 

 برگزینم.

ر دیگر باورم را نسبت به خدمات مطالعۀ این مقاله  یک با

وطن پرستانۀ داودخان وشخصیت ممتاز و بی همتای او بیش از پیش 

 تقویت بخشید.

آقای فروغ واقعاً یکی از شخصیت های دانشمند وبا اعتبارملی 

است که من در عمرم مذمت او را از زبان هیچکسی نشنیده ام و 

دانی وی شنیده ام هرچه شنیده ام از دانش وصداقت وپاک نفسی وکار

وبه این دلیل من سخنرانی او را در مورد شناخت از داودخان ونیات 

و آرزومندی ها وپالنهای اقتصادی واجتماعی وی برای ترقی 

 وتعالی افغانستان ، بسیار قابل باور واعتماد ارزیابی میکنم.
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از سخنان آقای فروغ بروشنی ودرستی برمی آید که، داؤدخان 

ست بود که آبادی وترقی افغانستان بزرگترین شخصیتی وطن دو

آرزوی او بود. هرخشتی که درگوشه یی از کشورمیگذاشت، برای 

عمران وآبادی خانه مشترک افغانها می گذاشت. احداث شاهراه های 

اسفالت شده،اعمار بندهای آب بمننظورآبیاری وانرژی برق، تاسیس 

لی تخنیکهای مراکز صحی وشفاخانه ها، اعمار پوهنتونها وپو

عصری،ساختن میدان های هوائی بین المللی درکابل و قندهار 

وشیندند هرات، اعمار بندهای برق نغلو و ماهی پر وبند درونته در 

ننگرهار واحداث پروژه های انکشافی زراعت و آبیاری در هده 

وغازی آباد ننگرهار، هلمند و سرده غزنی، پروان وخان آباد 

قند بغالن وفابریکه روغن سپین زر درکندز وکوکچه، تاسیس شرکت 

ونساجی گلبهار و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشریف، 

فابریکه های پروسس میوه و پشیمینه بافی کندهار وتاسیس فابریکه 

نان پزی سیلوی مرکزی در کابل وقندهار، اعمارفابریکه خانه سازی 

مهمتر تقویت  درکابل و کارخانه سنگ رخام در لشکرگاه واز همه

اردوی ملی وتامین امنیت سرتاسری درکشور، از جمله کارهای 

ماندگار حکومت این مرد وطن پرست است که همگی در دوره رژیم 

حزب دموکراتیک خلق توسط مجاهدین وقوماندانان جهادی وبه 

( از بیخ وبنیاد منفجر ISIدستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان)

آالت آن ها  توسط مجاهدین صاحبان به پاکستان ساخته شدند وسامان 

 برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد.

در عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستی های اجتماعی، همه  

مردم از امنیت جانی ومالی برخورداربودند. عزت وشرف شان از 

زورمندان  تعرض مصئون بود. ناموس وحیثیت شان مورد تجاوز

ملکیت های شخصی مردم در امان بود. کسی قرار نمیگرفت. خانه و
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اگر میخواست هروقت شب میتوانست به تنهائی با پشتاره ای از پول 

ازکابل تا مزارشریف ویا هرات وقندهار وجالل آباد مسافرت کند، 

کسی نبود که راهش را میگرفت و یامی پرسید که چه باخود حمل 

شتند وامنیت میکند ؟ خالصه مردم اگر هیچ نداشتند، امنیت دا

مهمترین وبا ارزش ترین ارمغان دولت در یک کشوراست. متاسفانه 

با کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت زندگی یعنی امنیت 

 خود را از دست دادند.

هیچ یکی از رهبران سیاسی افغانستان در سه دهۀ اخیر به این 

ده پایه ازعزت وافتخار ومناعت نفس درمیان جامعه تحصیل کر

 ودخان با آن روبرو گردید.نستان روبرو نشده بود، چنانکه داافغا

،درمیان روشنفکران افغان،چنان  ودخانجاذبۀ شخصیت مرحوم دا

جنبش  با زهره نعیم،خانم برادر  بود که وقتی مصاحبه داکترداود

داؤودخان، شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه داودخان وخانواده اش 

بی سی انتشاریافت، بالفاصله داکتر سیاه ،در بی 13۵7ثور 7درشب 

ساعت واپسین  2۴ سنگ را برآن داشت تا درجستجوی آن بیفتد که"

ساعت  2۴" چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی ودخانزندگی دا

واپسین زندگی رئیس جمهورداودخان ، داکتر سیاه سنگ را واداشت 

وآن »ام  تا دراین زمینه یک پژوهش بی  نظیرتاریخی  را زیر ن

به هموطنان ما عرضه کند،وبا این « گلوله باران بامداد بهار

کارخود، دوست ودشمن را واداشت آن را با دقت هرچه بیشتر 

بخوانند و دیدگاه های خود را  ابراز کنند. داکترسیاه سنگ، با توجه 

به  همه عکس العمل ها، کارش را بطور استوار وخلل ناپذیری ادامه 

حتی از آنهایی که برکار او خرده گرفته بودند و  داد و درپایان

اتهاماتی هم بر او وارد کرده بودند، نیز باسپاسگزاری یاد آوری 
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نمود و افزود که اگر انتقادات این هموطنان نمی بود، شهرت کتابش 

 به شش گوشه جهان نمی رسید. زهی براین سعه صدر!

ن وقلم بدستان البته قبل از داکتر سیاه سنگ، از سوی دانشمندا

افغانی از قبیل:انجنیر عبدالکریم عطائی، داکتر محمدحسن  دیگر

غوث،داکتر عاصم اکرم واشخاص دیگر در مورد  شرق، عبدالصمد

شخصیت وکاردانی وتالش های داودخان  برای ترقی وتعالی 

 -افغانستان کتابهای مستقلی نوشته شده اند ونیز ده ها مقاله سیاسی

ویسندگان سرشناسی چون داکترسید عبدهللا کاظم تحلیلی از جانب ن

،عبدالجمیل جلیلی، انجنیر نجیب داوری،محترمه نصیبه اکرم حیدری 

وبرخی از مشاوران شوروی عهد حکومت داودخان وغیره در 

رسانه های جمعی افغانی تا کنون به نشر رسیده اند که هریکی 

ر عهد او شرح ازپالنهای پنج سالۀ انکشافی واقتصادی افغانستان د

مبسوطی داده اند و  بر وطن پرستی وپاک نفسی وپاک دامنی 

داودخان مهرتائید زده اند، اما برعکس در مورد سیاستمداران 

معاصرش بشمول ظاهرشاه و کارکردهای چهل سال سلطنت وی ، 

ما شاهد آثار مستقل اندکی هستیم که شاید از یکی دو رساله تجاوز 

از صباح الدین کشککی « دهه دموکراسی»ۀ نکند ومهمترین آن رسال

 باشد.

بنابرین میتوان گفت که هیچ یک از شخصیت های سیاسی  

معاصر داودخان وبعد از او تا امروز نمیتوانند با داودخان قابل 

مقایسه باشند.  استقامت و پایداری داودخان در برابر بمباردمان 

م ناپذیر وی به وشهامت تسلی 13۵7وحشیانه کودتاچیان درهفتم ثور

ً درتاریخ افغانستان بی نظیراست  دژخیمان فاجعه هفتم ثور،واقعا

ومیتوان گفت داود خان نخستین شهید سر به کف افغان است که تا 

لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسلیم به  دشمنان خود فرود آورد و 
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مرگ مردانه وشرافتمندانه را برتسلیم شدن وبه  اسارت درآمدن 

هبران وابسته به بیگانه، با گردن افراخته پذیرفت و درچنگال ذلت ر

نام خود وخانواده خود را در صف  دلیرمردان کم نظیر تاریخ ثبت 

 کرد.

قبالً نوشته بودم وبازهم مینویسم که  داودخان از جمله آن 

شخصیت های شجاع و وطن پرست افغان است که می باید وی را 

درانی ، از لحاظ شهامت از لحاظ دوراندیشی سیاسی با احمدشاه 

وپایداری در برابر دشمن، با وزیرفتح خان و وزیراکبرخان واز 

 لحاظ وطن دوستی با اعلیحضرت امان هللا خان همطراز دانست. 

تالش های  وطن پرستانه وی برای اعتال وترقی کشور چه در 

دوره صدارتش وچه در عهدجمهوریتش ،مشعل پرفروغی است که 

ازی چون عبدالرحمن پژواک و دانشمندانی چون افر سیاستمدار سر

آقای عزیز فروغ وداکتر سید عبدهللا کاظم  ونویسندگان بیطرف 

وبیغرض دیگر برآن گواهی داده و میدهند. یکی از اقدامات مدبرانه 

وانقالبی  داودخان اعالم آزادی زنان افغانستان از زندان چادری 

بیش از هرکس ،می باشد که  زنان حق شناس کشور 19۵9در

دیگری ازاو ممنون ومشکوراند واو را حامی حقوق وآزادی های 

 مدنی  خود  میدانند.

آنانی که با لجاجت میخواهند با طرح مسائل فرعی وغیر 

اساسی، شخصیت داودخان را تخریب کنند، در واقع میخواهند در 

پشت سراین یا آن شخصیت اداری یا سیاسی عهد داودخان، قد کشک 

تا مردم بسوی آنها نیز نظری عنایت کنند، درحالی که خود  نمایند

بهتر میدانند که: آنها کجا وشخصیت داودخان کجاست؟  الزم است تا 

از روی انصاف سطور ذیل را از  زبان آقای فروغ بخوانند تا در 

یابند که آن مرد بزرگ چی کارهای بزرگی برای این وطن انجام 
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چه کار های مفید دیگری برای این داده است واگر مجال می یافت 

 وطن نمیکرد؟

در افغانستان سمنت تولید  1335در سال »آقای  فروغ میگوید:

میلیون کیلو وات ساعت بود. تولید  35گردید. تولید برق محض  نمی

 5350هزار تن بود. تعداد عراده جات در کل مملکت  29زغال 

نداشت. حتی عراده بود.  سرک قیر پخته و سرک کانکریت وجود 

 یک وجب هم  موجود نبود. 

نفر  149تعداد داکتران و معاون داکتران در تمام مملکت  

هزار طفل به مکتب میرفت. اگر چه در قسمت  126بودند و صرف 

زرع لبلبو و پخته در ساحۀ زراعت تغییرات آمد و بخش خصوصی 

کارهای کرد، اما در واقع در سیستم آبیاری افغانستان که برای 

زراعت مفید است وسایر قسمت های زراعت هیچکاری نشد. تمام  

سعی دولت منحصر به پروژه هلمند بود، هر چند زیربناها ساخته 

شد؛  بند کجکی، ارغنداب و کانال بغرا، اما این زیربناها بنا بر اینکه 

سرمایه گذاری های بسیاری کار داشت و سایر تالش های دیگر باید 

ات مردم کدام تاثیری نداشت. این اوضاع صورت میگرفت، در حی

نابسامان اقتصادی احساسات عامه و طبقات روشنفکر افغانستان را 

بر انگیخت. حلقۀ دربار نیز به این اعتقاد گرائیدند که دولت باید 

برای بهبود شرایط زنده گی مردم اقدام کند و مسوؤلیت انکشاف 

د خان به حیث اقتصادی را به عهده بگیرد. انتصاب محمد داو

صدراعظم در این مقطع تاریخ در واقع پاسخی بود، به این خواست 

ها و تمنیات. و هم سردار موصوف از صفات وطن دوستی، پاک 

نفسی، سخت کوشی و مدیریت، مدیریت سالم  و مؤثر برخوردار 

بود. و ظرفیت این را داشت که  در انکشاف افغانستان نقش مثبت 

 ایفا کند.
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خان به منظور بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی و محمد داود 

اجتماعی افغانستان در ابتدا اقتصاد رهنمائی شده را اعالن کرد و 

بعداً خواست که این اصول را در چوکات پالن های پنج ساله هم 

تطبیق کند. انگیزه ها برای پالن پنج ساله از نگاه بین المللی هم 

مار و بعد از جنگ دوم به موجود بود. کشورهای که بعد از استع

آزادی رسیده بودند و آزادی سیاسی خود را کسب کرده بودند ، 

میخواستند آزادی اقتصادی هم پیدا کنند. آزادی اقتصادی از راه 

انکشاف صنایع مخصوصاً میسر بود و انکشاف پول و سرمایه کار 

داشت  و اعتقاد عمومی بر این بود که بخش خصوصی فاقد سرمایه 

و فاقد دانش تخنیکی است و بنا بر آن فقط دولت ها میتوانند که  است،

سرمایه الزم و دانش الزم را داشته باشند و وظیفه انکشاف را به 

دوش بگیرند. بنا برآن داود خان هم از این شرایط بین المللی، و از 

این اعتقاد بین المللی، متآثر شده بود. بعضی مردم البته اشتباه میکنند 

گویند: "  داود خان این مودل را از اتحاد شوروی قرض کرد]ه که می

بود["،  در حالیکه علما دیگر قبالً تیسس ها و بیاناتی داشته اند و 

ذهنیت بین المللی بر همین گرائیده بود که وظیفه دولت ها است که 

انکشاف]کشور[ را باید تأمین کنند. بنا بران پالن یک وسیله بود 

 1335اول اقتصادی را در سال  حمد داود خان پالنبرای این کار. م

کرد. در حالیکه اساسی برای پالن وجود نداشت. احصائیه  تطبیق

راعت فارغ التحصیلی وجود حتی از پوهنحی انجینری و زونبود، 

در وقت صدارت وی تاسیس شده   پوهنحی هانداشت، درحالی این 

با جرئتی  او مگر، دبودند ولی هنوز حاصلی از انها گرفته نشده بو

 شرفت داشت این کار را شروع کرد. که داشت و اعتقادی که برای پی

زیرا ضرورت به داد،  [تقدامت]اولویزیربنای اقتصادی اعمار و به 

تاسیس زیربنای اقتصادی  سالها احساس میشد و انکشاف زیربنای 
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های اقتصادی برای انکشاف سایر بخش  انرژیمنابع اقتصادی   و

ً بخش های صنعتی و زراعتیمخصوص و از طرف  ضرور بود. ا

بشدت  دیگر در آن وقت که جنگ سرد بین بالک شرق و غرب

آسان تر بود، برای پروژه های زیربنائی جریان داشت،دریافت کمک 

کنند که کمک زیرا که هرکدام ازاین بالکها میخواستند به ترتیبی 

به این ترتیب  پالن . پس کمک شان نمایان بوده وهرکس آن را ببیند

میلیارد افغانی سرمایه گذاری شد و  10.6شد و در آن تطبیق اول 

یک زیربنائی نسبتاً وسیع بنیان گذاری شد. پروژه های بسیار اساسی 

 تطبیق شد و]پالن دوم[ روی دست گرفته شد. روی دست گرفته شد و

زیر قیادت و رهنمائی سردار  1341پالن دوم هم در سال 

 35.6د خان ترتیب شده بود. در هر دو پالن در واقع محمد داو

میلیون دالر. و پروژه های  525میلیارد افغانی مصرف شد به شمول 

بسیار اساسی بوجود آمد. من یک لست اندکش را دارم، که ببینید شما 

 که این شاخص ها چطور حرکت کرده اند: 

به   5,000سال از   10تعداد عراده جات در طول همین 

کیلومترسرک قیر و کانکریت اعمار شد،   1886رسید،  45,000

دستگاه سمنت جبل السراج و غوری تکمیل شد و تولید سمنت در 

تن رسید. ظرفیت های برق با  177,000سال اخیر پالن دوم به 

 36توسعه یافت و تولید برق از  احداث نغلو و ماهیپر و غوری

 میلیون کیلو وات 302 [ به2]1335میلیون کیلووات ساعت در سال 

هزار  29ساعت در اخیر پالن دوم رسید.   تولید زغال سنگ از  

هزار تن  162تن که پیشتر عرض کردم در سال اخیر پالن دوم به 

افزایش یافت. به این ترتیب محمد داود خان بدون شک با تطبیق پالن 

ها با طرح پالن ها و با مدیریت بسیار خوب توانست نقش خود را 

ر تاریخ اقتصادی افغانستان بگذارد. و ما وشما این را می بینیم که د
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در افغانستان چقدر فساد است. اگر شخصیت محمد داود خان نمی 

بود، بسیار امکان داشت که همان پالن ها هم تطبیق نشود، ولی پاکی 

و صفائی او در واقع یگانه تضمین تطبیق همین پالن ها بود که  

 اسی به میان آمد. همین پروژه های اس

در زمانی که محمد داود خان بار دوم به قدرت رسید بازهم 

بعضی شرایط خاص در کشور حاکم بود و انکشاف اقتصادی 

متاسفانه با رکود مواجه بود، از نگاه سیاسی دیموکراسی پارلمانی 

شگوفان نشد، قانون  احزاب، قانون شوراهای والیتی و قانون 

شیح نگردید و  باالخره در وقت مرحوم شفیق انتخابات بلدیه ها تو

انتخابات همان دوره که باید میشد؛ معطل شد. قوای ثالثه ازهم 

]تفکیک[ نشدند و احزاب بدون قانون در حقیقت فعال بودند.  در 

ساحه های اقتصادی پالن پنج ساله سوم با مشکالت زیادی مواجه 

اسی را بر سینه شد، اول کشورهای غربی و امریکا که سنگ دیموکر

میزدند در تمویل پالن سهم اساسی نگرفتند. پالن مورد تجدید نظر 

کاسته شد و  13قرار گرفت و از سطح سرمایه گذاری پالن سوم % 

باالخره سطح سرمایه گذاری ها در پالن سوم نسبت به پالن دوم 

 کمتر بود.  %18

در پالن چهارم که در زمان سلطنت طرح شد، اعتراف شده 

بود، در حالیکه  1.5ت، که رشد اقتصادی در پالن سوم ساالنه %اس

بود. و بنا بران سویه زنده گی در پالن سوم  2.3رشد نفوس % 

 2پایان آمد، عاید فی نفر کم شد و در اثر قحطی های متواتر 

( نیم  میلیون نفر تلف شد. مطابق راپوری که  1351و 1350سال)

UNICEF  ر آخر پالن سوم به نیم نوشته ، کسر کشت گندم د

میلیون  تن رسید.  و مطابق یک سروی ایکه در پالن سوم صورت 

% ً ظرفیت های صنعتی و انرژی عاطل بود و  47گرفت تخمینا
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باالخره پاکستان نوت های صد روپیه گی و پنجاه روپیه گی را در 

موقع جنگ بنگله دیش از چلند کشید و این حادثه بعضی از تجار و 

 مردم را صدمه زد. قسمتی از

ای شفیق در مورد اقتصاد و اینها بعضی کار های کرد که قآ 

مفید بود، مثالً بودیجه در وقتش تصویب شد،]معاهدۀ[ آب هلمند 

تصویب شد، صادرات بهبود یافت، قروض  خارجی که در شورا 

معطل بود؛ تصویب شد. اما این در شرایط همان روز مردم را قانع 

میتوان گفت که وضع دشواری همان دوره عالج نمی ساخت،و لذا 

ندارد که انگیزه برای ظهور مجدد داود خان و کودتای او نباشد. اگر 

چه از نگاه خود من، کودتا  یک عمل قانونی نمیباشد. و بسیار ایده 

آل می بود اگرمناقشات خاندان سلطنتی از طرق تفاهم و  با در نظر 

تحمل شرایط فوق  مخصوصا  داشت منافع مردم حل میشد.   اما

قانون اساسی که محمد داود خان را از فعالیت باز  24تطبیق ماده 

میداشت، سبب ]کودتا[ ومسائل بغرنج گردید. به هر صورت کودتای 

صورت گرفت، نظام سلطنتی به نظام جمهوری تبدیل شد. 

خوشبختانه که کودتاه سفید بود و خون هموطنان ما خوشبختانه  

ا وسیله و ابزاری که محمد داود خان برای تغییر نظام و نریخت. ام

برای رفع معضالت مورد استفاده قرار داد، مساعد نبود. استفاده از 

کمونست ها مشکالتی ]را[ ایجاد کرد که تا امروز این مشکالت ادامه 

 دارد......

ساله و دوره سلطنت  7در همین دوره انتقال در بین پالن  

می رسید، عواید  ساله او 7مدت انتقال که پالن  یعنی در همین طول

میلیارد  13.9به  1351میلیارد افغانی در سال  6.1دولت از 

ًد بودیجه عادی به مقصد تمویل اززیاد شد. م 1355افغانی، در سال

میلیارد افغانی بلند رفت.  2.8میلیون افغانی به  462اقتصادی  از 



 72 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

میلیون  310به  1351میلیون دالر در سال  124صادرات از 

میلیون دالر در  55.7دالرافزایش یافت. ذخایر  اسعاری مملکت از 

میلیون دالر در چهار سال آینده یا در سال  215به  1351سال 

 315ذخایر اسعاری به  1976رسید. و باالخره در پایان  1355

میلیون دالر باال رفت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار 

تولید برق، شکر، نساجی، زغال، سمنت و سایر مواد گرفت، در 

افغانی در  80افزایش قابل مالحظه رویداد.  نرخ تبادله اسعاری از 

دالر ترقی کرد.  1افغانی در برابر  50دالر به کمتر از  1برابر 

میلیارد  8.4به  1351میلیارد افغانی در  4.9مصارف انکشافی از 

یق پروژه ها سرعت به خرج داده زیاد شد. در تطب 1355افغانی در

شد. کار بعضی از پروژه های مهم از قبیل برق کجکی، شهراه 

گردیز تکمیل شد، تلویزیون موفقانه تاسیس شد، بس های برقی  -کابل

که یک پدیده نو بود که تطبیق شد. بهبود شرایط اقتصادی در دوره 

تم وضع را برای طرح پالن های هف 77و  1976تا  1973انتقال 

بسیار مساعد ساخت. اهداف پالن هفت ساله متکی به اهدافی بود که 

در بیانیه خطاب به مردم سردار شهید محمد داود خان منعکس شده 

 بود  که به الفاظی که من بگویم؛ رشد اقتصادی و کاهش فقر بود.

 تفاده از آب و خاک افغانستان بود.اس پالن، یکی از اهداف 

لیدی بود، توسعه امواج و نقاط انکشاف در تاسیس صنایع اساسی و ک

توزیع بهتر عایدات ملی وتامین نسبی عدالت دراین سطح کشور بود. 

 ...قسمت نیز از جمله اهداف پالن بود.

میلیارد افغانی بود که  174ساله[ 7حجم سرمایه گذاری پالن]

 ً  3به مقایسه هر چهار پالنیکه در افغانستان تطبیق شده بود، تقریبا

ابر یا زیادتر بود.  در این پالن یک پروژه خط آهن که اهمیت بر

استراتیژیک داشت، و این باالتر از طرز تفکر پالن گذارها بود، خط 
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میلیارد افغانی پیش بینی شده بود، در پالن هفت ساله که با  40آهن  

طرح کردن از این مبلغ بسیار کمی باقی ماند. به این ترتیب خط آهن 

بود برای کواپریشن و براي همكاري هاي اقتصادی بسیار ضرور 

بین افغانستان، ایران و حتی پاکستان و این همکاری ها میتوانست 

سبب استقرار اوضاع در هر سه مملکت شود.  قروض و امدادی که 

به دو میلیارد پنج صد وسی و سه برای پالن هفت ساله داده شد 

بیت بود. اتحاد شوروی، میرسید و اکثراً منابع آن تث میلیون دالر

امریکا تا یک حدی، عربستان سعودی، ایران، اینها همه مبالغ 

هنگفتی  بر پالن هفت ساله دادند. و این  خود مشروعیت رژیم محمد 

داود خان را به اثبات میرساند که در سطح بین المللی اینقدر شناخته 

کت شده بود که هر مملکت از عراق تا کویت، ابوظبی، دیگر ممل

های عربی و اتحاد شوروی، امریکا، جاپان و چین و همه کس در 

 این سهمگیری کردند. 

با تطبیق این پالن تحول اساسی در زنده گی ایجاد میگردید و  

البته اگر پالن تطبیق میشد، رشد اقتصادی در پالن به صورت اوسط 

 5,000تخمین شده بود، اگر عاید فی نفر در شروع پالن  %6.3

ذکر شود، عاید  فی نفر  2.3باشد، و رشد نفوس هم %بوده 

سال از دو برابر زیادتر  19سال تا  18میتوانست در طول مدت 

شود. و به این ترتیب امکان داشت که از فقر تا یک حدی کاسته 

 )برگرفته از مقالۀ خانم نصیبه اکرم حیدری(« شود....

ویک  احصائیه های فوق ازسوی یک مقام بلندپایه ارقام و

شخص مسلکی درپالنگذاری ارائه شده که بسیارمهم و قابل باور 

چهل سال بعد ازحیات داودخان -سی  است، زیرا وی این ارقام را

،ازهزاران کیلومتر دورتر از میهن از سرزمین امریکا برای 
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هموطنان خود ارائه میکند که دیگر چشم گرفتن پاداش ومقامی را از 

 کسی  ندارد.

 بیشتر به لینک ذیل یوتیوب رجوع شود:برای اطالع 

https://www.youtube.com/watch?v=1

jkWLTAgWyE&feature=youtu.be 

___________________________ 

ان امور پالنگذاری آقای فروغ یکی از نخبگ»بقول  داکترسید عبدهللا کاظم:  -1

پس از فراغت از شعبه اقتصادی پوهنځی  1340در افغانستان بوده و از سال 

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل )پوهنځی اقتصاد سال بعد تأسیس گردید(، 

در  1358در وزارت پالن شامل خدمت شدند. از آنوقت تا هنگام مهاجرت یعنی 

تر ارتقا کردند. موصوف در مراقبت از همین وزارت بالترتیب به مقامهای باال

تطبیق پالن پنجساله دوم و نیز در طرح و دیزاین پالن پنجساله سوم نقش بسیار 

مؤثر داشتند. به جرأت میتوانم بگویم که طرح پالن هفت ساله در زمان 

جمهوری شهید محمد داؤد خان که به تنهائی توسط خود افغانها صورت گرفت و 

اشتراک داشت، بیشتر محصول اندوخته ها و تجارب کمتر خارجی در آن 

دیرینۀآقای فروغ در این زمینه بوده است. او در چند مقام مسلکی وزارت پالن 

قبل از آنکه معین آن وزارت و بعد از شهادت مرحوم خرم به حیث سرپرست 

آن وزارت شوند، خدمات بسیار ارزنده و شایان را انجام داده اند.آقای فروغ یک 

یت دانشمند، پاک، صادق به وطن و مردم ویک مسلمان واقعی بوده، شخص

چندی بعد از حادثه کودتای ثور به پشاور مهاجر شده و بعد از چند سال به 

 «امریکا مهاجر شده و اکنون در ایالت ویرجنیا ـ ایاالت متحده زندگی میکند.

 

نظرکرده ( ابراز 12/2/2016انجنیرنجیب داوری) دردریچۀ نظریات بروز -2

 3۵مقدار  133۵درمصاحبۀ آقای فروع برق تولیدی افغانستان درسال »که: 

ذکر شده است، که این رقم باید به مقدار حدود ده  فی ساعت ملیون کیلووات

هزار کیلو وات فی ساعت درسراسر افغانستان اصالح گردد. در وقت صدارت 

کیلوات، فابریکه  هزار 22داوود خان فابریکه تولید برق سروبی با ظرفیت 

هزار کیلو وات و فابریکه تولید برق درونته با  ۶۶تولید برق ماهیپر با ظرفیت 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be
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ً  1۶ظرفیت  میگاوات فی  10۴هزار کیلووات یا  10۴هزار کیلووات جمعا

میلون کیلووات  302ملیون کیلووات و  3۵ساعت به تولید آغاز نمودند. زیرا 

 «بسیار بزرگ اند. -رقم های بسیار

 :دداشتیا

نظر آقای ( خود عنوانی من در رابطه به pdfآقای فروغ ضمن ایمیل )

جناب انجنیر صاحب داوری میفرمایند که: "در مصاحبه  »نوشته اند که: داوری 

میلیون کیلوات فی  35مقدار1335اقای فروغ برق تولیدی افغانستان درسال 

ار کیلو وات فی ساعت ذکر شده است که این رقم باید به مقدار حدود ده هز

با » ساعت درسراسر افغانستان اصالح گردد.": آقای فروغ در ادامه مینویسد:

 35استفاده ازموقع خدمت انجنیر صاحب عرض میکنم که منظور من در واقع 

ملیون کیلووات ساعت بوده ولفظ )فی( در جملۀ فوق زائد است که باید حذف 

شور وموسسات بین المللی تولید شود. طوری که میدانیم درافغانستان وسایر ک

برق به کیلووات ساعت وظرفیت برق به کیلو وات یا میگاوات ارائه میگردد. 

اینجانب درمصاحبۀ خویش که بخشی از آن درکتاب استاد سیستانی نقل شده، 

صرف راجع به تولید برق درافغانستان صحبت کرده ام  ودرمورد ظرفیت های 

. بنابرین یک بار دیگر با اطمینان کامل ومتکی برق حتی یک جمله هم نگفته ام

 35درافغانستان در حدود  1335رمینمایم که درسال ابرمنابع قابل اعتبار اظه

کسویل جی،فرای، اقتصاد میلیون کیلوات ساعت برق تولید شده بود.)ما

مولف لفظ )فی( واشتباهات سنوات را در متن (...«  16،ص1974افغانستان،

 ح نمود.آقای فروغ  اصال

آقای فروغ می افزاید که:درپالنهای اول ودوم ظرفیت برق توسعه 

دستگاه برق درونته  کیلووات، هزار 9یافت،پروژۀ برق پلخمری دوم به ظرفیت 

هزارکیلوات  66کیلووات، دستگاه ماهی پر به ظرفی هزار 11، 5بظرفیت 

رنتیجۀ این هزارکیلووات تکمیل گردید که د 88وفابریکه برق نغلو به ظرفیت 

تولید مجموعی  1345انکشاف،تولید برق بطور بی سابقه افزایش یافت ودرسال 

)سروی پیشرفت وتحلیل پالن اوضاع کیلوات ساعت بلند رفت 302برق به 

طوریکه خوانندگان محترم مالحظه  .(75،ص1346اقتصادی سال 

کب مرت 1345و 1335مینمایند،نگارنده در مورد سطح تولید برق درسالهای 
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رجوع «)هیچگونه اشتباهی نشده ام که نیازی به اصالح وتصحیح داشته باشد.

 شود به یاداشت شان در لینک ذیل:

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/forogh_to_sistani.pdf 
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 گفتار پنجم

 

 !کودتای ثور، محصول کودتای داودخان نبود

 

 (22/7 /2015) 

 

تالش برای سبک ساختن شخصیت داودخان با مطرح ساختن 

مسائل فرعی و غیر اساسی، تالش بیهوده ایست و اگرمخالفان آن 

مرد آهنین اراده، هزار بار با خط ونشان، استدالل کنند که داودخان 

شخص دیکتاتور وقدرت طلبی بود وشخصیت قابل تکریم وتقدیر 

مات ماندگار او را برای ترقی نیست، بازهم نخواهند توانست خد

 وتعالی وطن از چشم مردم وتاریخ پنهان کنند. 

دراین اواخر،مخالفان داودخان وقت وانرژی زیادی را به  

سرطان برهبری  26مصرف رسانده اند تا ثابت نمایند که کودتای 

ثور برهبری حزب خلق وپرچم و  7داودخان ، زمینه ساز کودتای 

دم و ویرانی کشورشده است، اما من برعکس باالخره سبب کشتار مر

ثور و  7ایشان فکرمیکنم و دهۀ دموکراسی را زمینه ساز کودتای 

ثور میدانم که وطن را با مصائب وبدبختی های بی  8فجایع 

 8ثوری و 7نظیرتاریخ مواجه ساخت.  به نظرمن،آن همه رهبران 

دهۀ بعد  ثوری ، در تُکری)سبد( دهه دموکراسی پرورش یافتند و در

از دهه دموکراسی که بهتراست آنرا دهۀ هرج ومرج وانارشیزم 

وظهور احزاب چپ و راست افراطی واوج گیری تظاهرات بی 

محتوای جریانات سیاسی نامید، رشد یافتند و پر و بال کشیدند و 
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برای کسب قدرت سیاسی ،کشور را به میدان بزکشی خود مبدل 

هموطنان خود از همدیگرسبقت  ساختند و در ویرانی وطن و کشتار

جستند و برخی از سوی حمایت گران خارجی خودعنوان قهرمان 

 ملی گرفتند.

از جانب پادشاه 1964به عبارت دیگر،با توشیح قانون اساسی 

افغانستان، ماشین دموکراسی به حرکت افتاد وتا یک دهه  لق لق 

وکراسی کنان براهش ادامه داد ،به همین خاطر این دهه را دهه دم

نام داده اند. مضمون اصلی این دهه دموکراسی ظهور احزاب چپ و 

راست افراطی در فضای فقدان قانون احزاب، راه اندازی تظاهرات 

محصالن ودانشجویان پوهنتونها وشاگردان لیسه های مرکز و والیت 

وشعار همه  کشور وسخنرانی های آتشین برضد رژیم سلطنت بود.

حتی برخی از این  .م سلطنتی درافغانستان بودنابودی رژیاحزاب گی 

 داحزاب بی بند وباری را بحدی رساندند که سگی را سرتراشیدن

وپارچه رنگی برکمرش بستند و روی آن پارچه نوشتند: ظاهرشاه! 

سان است وحشت وبعد سگ بی زبان را کوتک زدند تا از هرچه ان

د ومردم هم با از یک کوچه به کوچه دیگر بگریز کند و دوان دوان 

تماشای آن خنده کنند.  پخش وتوزیع کتب وآثار کسانی چون: مارکس 

وانگلس ولنین ومائو ولیوشاوچی وآثار حزب توده ایران وغیره 

وآثارنویسندگان اسالمی چون: سید قطب وحسن البنا وموالنا مودودی 

وغیره درمیان جوانان رونق ورواج زیاد پیدا کرد که درهیچ وقت و 

 دیگری درافغانستان تا آن حد رونق نداشت. زمان 

میتوان گفت تمام سیاست مداران و دولتمردان افغانستان که در 

سه دهۀ اخیر، افغانستان را بخاک وخون نشاندند، محصول همان 

باشند.  اشخاص وعناصری که در آن دموکراسی  دهۀ دموکراسی می

کرده بودند، خود را به عنوان رهبر و پیشوای احزاب سیاسی مطرح 
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قدرت،دست به سالح بردند  سرانجام  برای کسب قدرت و یا انحصار

و جفاها و ناروائی ها وخیانت های نابخشودنی در حق مادر وطن 

 کردند.

% 85تا 80در دهۀ دموکراسی ما جامعه یی بودیم دارای  

مردم بیسواد، با رسوم و آداب و عادات و ویژه گى هاى قرون 

که در قرن بیست ویکم  زندگى میکنیم،اکثریت وسطائى، وهنوز هم 

درصد شان ، در بیسوادی وجهل ونادانی  75تا  70مردم یعنی از

وفقر و مرض وبیکاری واعتیاد به مواد مخدر بسرمی برند وحتی با 

سوادان آن  توان درک معنی دموکراسی را ندارند. دریک جامعه 

وحانیت بنیادگرا، اکثراً بیسواد، عنعنه پرست و سنتی وچشم بدهن ر

 تحقق دموکراسی تقریباً ناممکن مینماید. 

آرى بى سوادى، جهالت و نفهمى وفقر وبیکاری درد بزرگ 

جامعه ماست که نمیگذارد مردم از پوسته عنعنه پرستى ، قوم گرائى 

و تعصبات مذهبى، سمتی واتنیکی بدرآیند. مسئول این همه بیسوادی 

ت ها وبی عدالتی ها  در واقع همانا ونادانی همراه با فقر و محرومی

نظام حاکم برکشور بوده است.  بیرون کردن مردم از این بدبختى 

تاریخى،  کار یک روز و دو روز ویک سال و دو سال نیست ، یک 

پروسه طوالنى تا مرز نابود کردن بیسوادی وفقر از کشور وقت 

و با میخواهد تا نسل هاى جدیدى تربیت و با سواد و با فرهنگ 

 احساس ملى بار آیند. 

ً میخواست به خواست زمان پاسخ دهد و  ظاهرشاه اگر واقعا

دموکراسی را در جامعه پیاده ونهادینه سازد، قبل از اعالم 

دموکراسی،می باید فرزندان این کشور را از نعمت سواد بهره ور 

میساخت و نصاب تعلیمی را مطابق نیاز عصر وزمان عیار میکرد 

مکاتب را چنان تربیت میکرد تا معنى دموکراسى را  و شاگردان
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درمی یافتند وحقوق و وجایب خود و ملت و وطن را بدرستی می 

شناختند. برای تحقق چنین آرمانی،الزم بود تایک انقالب فرهنگی 

راه می افتاد و درجهت تعمیم سواد وآموزش فرزندان کشور 

نیادی صورت وهمچنان محو بیسوادی درمیان کالن ساالن کار ب

میگرفت. و تعلیم وسواد عمومی مردم ، طی یک یا دو برنامه 

پنجساله فرهنگی، ازاولویت های کاری حکومت اعالم میشد و تالش 

%  50صورت میگرفت تا میزان باسوادان را درکشور به بیش از 

باال می برد و بعد به پیاده کردن دموکراسی  در افغانستان می 

 پرداخت.

ینست که  آیا میتوان در زمین شوره زار دانه سوال اساسی ا

کاشت وتوقع حاصل خوب از آنرا داشت؟ برای گرفتن حاصل خوب 

باید قبل از ریختن دانه، زمین را از شوره پاک  از زمین شوره زار،

نمود. تحقق دموکراسی درمیان مردم بیسواد، مثل کاشتن تخم در 

الم دموکراسی، بی زمین شوره زاراست. ظاهرشاه  باید قبل از اع

سوادی و فقر وبیکاری را درکشور کاهش میداد، واگر اینکارها 

برایش مشکل بود، قدرت خود را در تحقق عدالت اجتماعی بکار 

میگرفت و با فساد و رشوه خوری و اختالس و زورمندان غاصب 

مبارزه میکرد،ولی شاه این همه کارهای مهم واساسی را نادیده 

 ا اعالم نمود. گرفت و دموکراسی ر

افزون برآن، دموکراسی را با تحریم یک شخصیت موثرو 

شناخته شده در سیاست وخدمت به افغانستان شروع کرد که بالنتیجه 

همراه با ظهورقارچ مانند احزاب چپ و راست افراطی مورد حمایت 

راه اندازی تظاهرات روزمرۀ خیابانی و ایجاد  کشورهای همسایه ، و

ساختن نظام تعلیمی و تحصیلی در کشور بود.  هرج ومرج  وفلج

 طبعاً چنین دموکراسی ای نتیجۀ دلخواه به بار آورده نمیتوانست. 
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می شود ادعا کرد که در دهۀ :»داکتر شرق مینویسدکه 

دموکراسی شاهانه پوهنتون کابل تقریبا نیمی از عمرش را یا بسته 

دی نسل جوان بود یا غیر فعال.در این میان با کمال تأسف صف بن

یعنی چشم و چراغ مملکت به نام کفر و مسلمان روز به روز بیشترو 

عمیق تر می شد، و کار به جایی کشید که در مهد علم و دانش وطن 

جوانان یکی دیگری را تکفیر می کردند. حتی با کارد و چاقو به 

جان هم حمله ور می شوند، یکی را می کشند و ده ها تن دیگر را 

 7«نند. زخمی می ک

بر دانایان امور کشور پوشیده نیست که نظام سلطنت هیچ کس 

فکر میکرد  و از مردم افغانستان را برابر خود انسان نمی شمرد

مردم کشور برای خدمت کردن برای سلطنت خلق شده اند و هیچ 

حق اعتراضی را علیه  دولت و رژیم ندارند. در نظام سلطنت به 

نت بی باور وبی اعتقاد می بودند، کسانی که نسبت به رژیم سلط

مجال رشد و تبارز داده نمیشد. کسانی که به مقامات وزارت و 

ارادت خود را  صدارت می رسیدند،  بایستی حد اعلی خدمتگذاری و

به نظام سلطنت ثابت کرده می بودند. اکثریت وزیران و 

صدراعظمان دورۀ سلطنت، خود را خدمتگار شاه میخواندند تا 

ر ملت، چنانکه مرحوم میوند وال این حقیقت را دراستعفا خدمتگا

نامه اش عنوانی ظاهرشاه اظهارکرد وبعد ها هنگام تظاهرات برضد 

امضای معاهده آب هیلمند دریکی از سخنرانی هایش به این حقیقت 

 اشاره نمود. 

بنابرین در عهد سلطنت نادرشاه وظاهرشاه وجمهوریت 

ایکه  با اشارۀ ابروی شاه داودخان، وزیر وشخصیت سیاسی 

                                                 
7
 ،2016داکتر حسن شرق، کودتای پنجم سریا سیاه ... قسمت دوم،افغان جرمن آنالین، - 
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واعضای خاندان سلطنتی گردن وکمر خم نکرده باشد،و یا از 

پذیرفتن بخشش وانعام و رتبه ومدال و زمین و یا منزل رهایشی از 

سوی ظاهرشاه و یا داودخان سرباز زده باشد، ما جز مرحوم 

عبدالرحمن پژواک، کسی دیگری را سراغ داده نمیتوانیم. فقط 

م بود که از پذیرفتن زمین اعطائی ظاهرشاه در کاریز پژواک مرحو

میر امتناع ورزید و باردوم هنگامی که داودخان مطلع شد استاد 

پژواک منزل شخصی ندارد و تصمیم گرفت تا در بدل آن همه 

خدمات سالم وعاری از اشتباه دپلوماتیک او منزلی به وی اعطا 

ز یک تشکر انصراف نمود نماید، استاد پژواک از پذیرفتن آن با ابرا

و داودخان هم او را در آغوش گرفت و بر این مناعت نفس 

واستغنایش احسنت گفت. به نظرمیرسد که بخاطر همین غرور 

واستغنای مرحوم پژواک بود که او را همواره بحیث سفیر کبیر 

ونمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و یا کشور های 

     کز دور نگاه میداشتند.متحابۀ دیگر از مر

داودخان درجامعه عقب ماندۀ افغانستان، بجای دموکراسی های 

بی بند وبار بیشتر طرفدار شیوۀ حکومت داری با دسپلین از نوع 

حکومت کمال اتاترک بود،هرچند تا کنون دراین زمینه کسی تحقیق 

 نکرده است.

تحقق برنامه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ، در 

کشوری چون افغانستان که فساد اداری در آن بیداد میکند ، بدون 

 داشتن یک رهبری قاطع  ودارای دسپلین آهنین ناممکن میباشد.

البته در مورد داودخان نباید چنین قضاوت کرد که گویا 

اوکسی بودکه شب و روز مشغول بستن وکشتن مردم افغانستان بوده 

ر برابر رشوه خوران و اختالس است، نه خیر چنین نبود، بلکه او د

گران و دزدان دارایی مردم وغاصبان ملکیت های عامه وشخصی و 
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یاغیان وباغیان، سختگیرو دیکتاتور بوده است، نه در حق مردم 

 عادی و متعارف جامعه خود. 

درافغانستان همین رهبر با دسپلین وبا کفایت)داودخان( بود که 

ی واجتماعی قرار داد و ما کشور را در شاهراه انکشاف اقتصاد

که در یوتیوب قابل " ] ځالدرمصاحبۀ اقای فروغ با تلویزیون "

 اه شدیمگرستانۀ آن شخصیت ملی آپاز اقدامات وطن  [،دریافت است

ودر مقالۀ خانم نصیبه اکرم حیدری در پورتال افغان جرمن آنالین 

 خواندیم.

توری صحبت از دیکتا» داکتر عبدهللا کاظم  مینویسد که وقتی 

میشود، مقصد آن نیست که شمشیر در دست و هرجا سری بینی ، 

آنرا گردن زنی، بلکه دیکتاتوری به مفهوم جدیت در تطبیق قانون نه 

آنکه زیرپا ساختن قانون به نفع مصلحت. آزادی را نیز باید در 

محدوده قانون سراغ کرد، در غیر آن آزادی مفهوم اصلی خود را از 

ایش را به بی بند وباری یا "انارشی" می دهد. ما در دست داده و ج

مدت ده سال "دموکراسی" در کشور دیدیم که بدون زمینه های 

الزمی آن چگونه ماهیت "طالئی" خود را درآن دوره از دست داد و 

در اخیر به شکل "مس" درآمد و نیز در این سیزده سال اخیر بازهم 

 «گردید.همان حالت به شکل وخیم تر آن رونما 

شجاعت و دلیری داودخان در امر رفع حجاب چادری از 

روی زنان  و دادن حق تحصیل به زنان در کنار مردان در دورۀ 

پوهنتون،وحق کار و سهم گیری زنان در شگوفائی وطن، برای من 

وتمام زنان آگاه کشور بسیار تحسین برانگیز بوده است. بسیاری از 

تان ازاین اقدام داودخان بحیث زنان تحصیل کرده وآگاه افغانس

 پشتیبان حقوق خود راضی و مشکور اند. 
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در همین راستا،آقای داکترسید عبدهللا کاظم با اقتباس گفته ها 

وچشم دیدهای جنرال زکریا ابوی، در بارۀ داودخان وتوجه خاص او 

به اردوی ملی و تالش های او برای ترقی وتعالی افغانستان، 

را وامیدارد تا درحق این مرد بزرگ دعای  هرخوانندۀ با انصاف

خیر بفرستد ونامش را بحیث یک شخصیت ملی با حرمت برزبان 

 آورد.

 پایان
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 گفتار ششم

 

 علل کودتای داودخان 

 

سرطان وبرچیدن بساط نظام سلطنتی  26علت اصلی کودتای 

آوردن یک در افغانستان، عدم توجه شاه به پیشنهادات داوخان برای 

تحول سیاسی از طریق تسوید وتصویب یک قانون اساسی نظام 

شاهی مشروطۀ ودر پرتو این قانون اساسی راه اندازی احزا ب 

سیاسی ملی بود. این درحالی بود که یکطرف شاه خود میخواست 

مبتکر چنین اقدامی باشد ومنبعد در فعالیت های سیاسی کشور دخیل 

بدالولی دامادشاه بنای مخالفت با شود، واز سوی دیگر سردار ع

داودخان را گذاشته بود ودر هر وقت و زمانی برای تردید نظریات 

داودخان موانع  وبهانه میتراشید و دوادخان این را درک میکرد 

ومجبور به استعفا از عهدۀ صدرات گردید. برخی هم علت را 

طبق عنوان میکنند که بر 1964درقانون اساسی  24گنجانیدن ماده 

آن محمد داود منحیث عضوی ازخاندان سلطنت از فعالیت های 

 سیاسی درکشورمحروم وممنوع شده بود.

اخیراً تحقیقاتی که داکتر کاظم در بارۀ شخصیت داودخان 

روی دست گرفته، نظریات یکی از جنراالن با فهم و با وجدان بنام 

ردد، جنرال زکریا ابوی را نقل قول میکند که بوضاحت معلوم میگ

 ظاهرشاه خود در بروز اختالفات  خانوادۀ سلطنتی نقش  داشته است.

صدراعظم شدن :» داکتر کاظم از قول جنرال ابوی، مینویسد که 

داؤد خان گرچه در اردو به خوبی تلقی شد و جمع و جوشی در قشر 
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جوان اردو وارد ساخت، مگر در حلقه های مسن ها و پیشبین ها و 

بینی ها توأم بود. این بدبینی ها را زیادتر به شیوه محافظه کاران با بد

و شمایل و کرکتر و وضع روحی پادشاه که آهسته آهسته آشکار می 

شد و یک شاهزاده بی اختیار میرفت که قدرت را به دست گیرد و 

شکل یک جوان بی ثبات را می گرفت که هر روز رفیق تازه می 

ود می نماید و برای کسی خواهد و دوست سابقه را در نیمه راه مرد

سبب می تراشد. اکثراً ]قشر محافظه کار[ به این ]فکر[ بودند: در 

شروع جوانی پدرش کشته شد، اعمام با اقتدار خاصتا سردار محمد 

هاشم خان سختگیر بود و زندگانی در چهار دیوار محبس ارگ، 

گرفتاری های خانوادگی، عدم موجودیت رفیق و دوست واقعی، 

ئلی بودند که[ از این شهزادۀ "کم رو" پادشاه بد بین بار آورده همه]دال

است که از هرچه زود دلگیر می گردد. چه خواهد شد که از داؤد 

خان هم مثل شاه محمود خان دلگیر شود و این صدراعظم جدید هم 

به زودی سردل او بار خواهد شد. این بود که آیندۀ افغانستان را این 

ها می دیدند و نگران از اینکه داؤد خان با  پیرمردان در تاریکی

قدرتی که دارد و داشت و کسب میکرد، وضع سلطنت و حکومت را 

 «.دگرگون خواهد نمود

بعضاً در جلسه های خصوصی از نزدیکی :»ابوی می افزاید 

و صمیمیت جنرال محمد عارف خان با داؤد خان سخن ها  گفته و 

ضح ساخت که محمد عارف تراشیده می شد، مگر وقایع بعدی وا

خان  ازشخصیت های وطندوست بوده و راه در طریق خالف در 

مخیلۀ او نبود و خیر وطن را در وجود سلطنت و شاه میدانست. داؤد 

خان هم سوء نیت و نظر منفی دربارۀ شاه نداشت و این وفا و دوستی 

تا جریان بعدی و زمان قانون اساسی جدید که شاه اسلحۀ سیاسی و 

بۀ کشنده مقابل این سردار لجوج استعمال نکرده بود، دوام ضر
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داشت. پادشاه بود که با قطع کردن حیات سیاسی و شاهرگ زندگانی 

او ]داؤد خان[ از یک دوست واقعی و خدمتگذار راستین خود و 

وطن یک دشمن جدی ساخت، مگر پادشاه از شروع دل صاف در 

اما در خفا برای مقابله با مقابل داؤد خان نداشت وبا دوستی ظاهری 

داؤد خان سردار عبدالولی داماد خود را وارد صحنه نموده و آهسته 

 «.آهسته قدرت نظامی میداد. 

مقابلش جبهه واحدی  به نظرجنرال ابوی، شاه برای اینکه در

شاه سردار » تشکیل شده نتواند، این مخالفت ها را تسریع می نمود:

محمود خان استعمال کرد و این بار محمد داؤد خان را مقابل شاه 

سردار عبدالولی را. تفاوت این بود که سردار محمد داؤد خان به 

اصطالح چند پیراهن بیشتر کهنه نموده بود و اندکی محافظه کار بود 

وحرمت بزرگان را می نمود، ولی سردار عبدالولی جوان نشو ونما 

داؤد خان، مرد  یافته در ممالک اروپائی، تند روتر بود. درمقابل

خوش نیت، خود گذر، خیرخواه و دور اندیشی مانند شاه محمود خان 

قرار داشت، مگردرمقابل سردار عبدالولی، سردار کله شخ، کینه 

توز، خودخواه که از گذشت و سازش چیزی نمیدانست]قرار 

،چنانچه در وقت بحران و خطر و درخواست تسلیمی مانند ]داشت

ای خود را برای نجات خانواده بلند نکرد و سردار عبدالولی دست ه

آزادانه تسلیم نشد، بلکه با لجاجت تام افغانی مردانه وار با برادر با 

دسته جمعی و فدا شدن  وفا و خانواده و ارجمندان و عزیزان مرگ

  8 «سردارانه را ترجیح داد.

 بدین سان دیده میشود که شاه خود دراین اختالفات وتحریم 
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 ،بخش سوم( به قلم استاد کاظمداودخان واردو  مقالۀ )ان جرمن ،پورتال افغ - 
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فعالیت های سیاسی نقش مرکزی را بازی کرده است.  داودخان از

تحلیل های که جنرال ابوی در بارۀ شاه وکرکتر  و رول وی در 

برکشیدن ویا بزیر کشیدن عموها و پسر عموهای خود بازی کرده 

است، نیت وطرزتفکر انسان را در مورد بسیاری مسایل سیاسی 

 تغییر میدهد.   ونظامی وحکومت داری دوران صعود ونزول داودخان 

داودخان که ممکن است رول شاه را در دامن زدن به این اختالفات 

میدانسته است، باالخره تصمیم گرفته است تا با سازماندهی کودتای 

سرطان ، رژیم تاریخ زده ومملو ازفقر وفساد وهرج ومرج  را  26

که از اعادۀ نظم ودسپلین درکشورعاجز آمده بود، سرنگون سازد و 

ی آن نظام با دسپلین جمهوری را درکشور مستقر کند، ورنه تا بجا

[ وآقای ملکیار مادام 9سلطنت باقی می بود، افرادی مثل: آقای رشتیا]

العمر وزیر می بودند وملت بیچاره ومظلوم افغانستان چاره ای 

نداشتند جز اینکه بارثقیل حضور دایمی آقای رشتیا و نازدانه های 

کیار را بحیث وزیران مطبوعات و وزارت غرب نشین خاندان مل

مالیه برشانه های زخمی و بی رمق خود حمل کنند. پس می باید 

درحق شهید داودخان دعای  خیر کنیم و یاد او را گرامی بداریم که 

راه کوتاه  گرفتن حق خود از دولت را از طریق اقدام نظامی به 

 مردم نشان داد.

 خود زیرعنوان)چرا ودیگرداکترسیدعبدهللا کاظم در مقالۀ 

چگونه داودخان رابیک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟( از قول 

محمد داود اصالً در نظرداشت تا در صحنۀ »کشککی مینویسد:

سیاست ملی از طریق تاسیس یک حزب سیاسی که خودش در رأس 

                                                 
۹

اختالف برای شناخت سیدقاسم رشتیا، وبرادرش میرمحمدصدیق فرهنگ مقالۀ )علت  - 

 شود.دهم  این اثررجوع  ۀمقالبه دشمنی رشتیا وفرهنگ با میوندوال داودخان با سلطنت ودلیل 
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آن قرار داشته باشد، وارد گردد، نه بحیث رئیس دولت یا حکومت. 

شکل اولی آن، مانع بازگشت او بقدرت نمیگردید، ولی به  24مادۀ 

در اثر اصرار وتحریک یک تعداد قدرت های مخالف محمدداود، 

نمایندگان لویه جرگه واداشته شدند تا دراین ماده دو تعدیل دیگر را 

نیز عالوه کنند. نخستین تعدیل این بودکه اعضای خانوادۀ سلطنتی 

ک ورزند. تعدیل دوم میگفت که نمیتوانند در احزاب سیاسی اشترا

اعضای خانوادۀ سلطنتی مادام الحیات به عضویت خاندان باقی مانده 

وحق نخواهد داشت این لقب وحیثیت خود را ترک بگویند. تعدیل 

اخیر در برابر شایعاتی صورت گرفت که گفته میشد محمد 

داود)هرگاه بخواهد( میتواند خود را از عضویت خاندان سلطنتی 

گرداند. ازاین مرحله به بعد محمد داود یک خصم سوگند  خارج

محمد داود در » کشککی می افزاید:« خوردۀ نظام جدید گردید.

برابر نظام جدید وکسانی که در روی کار آوردن آن نقش داشتند، 

یک تنفر شدید را در خود پرورش داد. دراین وقت بود کسانی که 

دیدند در اطراف او جمع  منافع خود را در نظام جدید در خطر می

شدند ومحمد داود زیر چتر مصئونیت خاندان سلطنتی توانست بسا 

فعالیت های تخریبی را علیه حکومت، در شوری، مطبوعات 

غیرحکومتی، شاگردان معارف وحتی خود کدرهای حکومت 

 10 (.«18 -17کشککی، دهه قانون اساسی... ص«)رهنمائی کند...

جریان طوری چرخید » ند که: سپس داکتر کاظم تبصره میک

این حق ازمحمدداودخان که خواهان رسیدن  24که به حکم مادۀ 

بقدرت از مجرای قانونی بود، بطورقطعی سلب گردید وحتی 

                                                 
10

 سرسخت نظام تبدیل کردند، ودخان را بیک مخالفچگونه داداکترسید عبدهللا کاظم،چرا و- 

 ،بخش آخر2015جون  افغان جرمن آنالین
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اگرانصراف خود را از منسوبیت به خانوادۀ سلطنتی اعالم میکرد، 

 40از این حق هم محروم ساخته شد و با اینکار مردی که در حدود 

نحوی در باالی هرم قدرت قرار داشت و به حیث یک تبعۀ  سال به

قانون  24کشور خواهان خدمت به وطن بود، او را به حکم مادۀ 

اساسی ازاین حق محروم  و... کردند که سخت در برابر نظام 

وکسانی که چنین وضع را براه انداخته بودند، عقده مند ساخت وحتی 

 ده درحالت تعلیق قرار داد.روابط عادی خود را با پادشاه وخانوا

دراینجا کسانی که با نظام بطور کل مخالف بودند، به شمول 

گروپ های ضد سلطنت وعده ای از چپ گرایان تدریجاً در اطراف 

او جمع شدند واو توانست زیر چتر مصئونیت خاندان سلطنتی بسا 

فعالیت های تخریبی راعلیه حکومت رهنمائی کند. تا آنکه پس از ده 

ل پر از نشیب وفراز،ماجرا از تخریب عادی نظام گذشت وسخن سا

سرطان براه افتاده و در ظرف یک  26به سقوط نظام کشید وکودتای 

شب نظام چهل ساله سلطنت اعلیحضرت محمدظاهرشاه سقوط 

 11«کرد.

داکتر کاظم از قول رشتیا نکاتی را نقل میکند که نشان میدهد 

ریم داودخان از هرگونه فعالیت سید قاسم رشتیا نقش فعالی در تح

سیاسی در اینده بازی کرده است. نویسنده میگوید که رشتیا در 

حکومت عبوری داکتر محمدیوسف، شخص دوم در آن حکومت 

، یکجا با 1964بشمارمیرفت و در کمیسیون تسوید قانون اساسی 

برادرخود میرمحمدصدیق فرهنگ وسید شمس الدین مجروح یک 

کیل داده بود وجلو هرگونه تالش وپیشنهاد تعدیل مثلث قدرت را تش

 در مواد مربوط  به حالت اضطرار را میگرفت.

                                                 
11

 2015جون ،،بخش آخر،پورتال افغان جرمن آنالین داکترسید عبدهللا کاظم،همان مقاله- 
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داکترکاظم آخرین تالش شاه را برای بازکردن یک راه آشتی 

با داودخان چنین شرح میدهد:قبل ازتدویرلویه جرگه بار دیگر پادشاه 

رامطرح کرد و فرمود « حالت اضطرار»با داکتر یوسف موضوع

اگرعبارتی به طورمجمل وبدون صراحت ]درمسوده[ گنجانیده :»  که

شود که در حالت غیرعادی"شاه هر شخصی را که مناسب بداند" 

بطور مؤقت تا زمان رفع حالت اضطرار در رأس حکومت تعیین 

به نظر رشتیا مبتکر اصلی این اقدام عبدالمجید خان « کرده میتواند.

نعیم خان وبوسیلۀ  زابلی بود وشاید نظریۀ از سردار

نوراحمداعتمادی وعلی محمدخان وزیردربار به پادشاه رسانده شده 

باشد تا به نحوی آشتی شاه با سردار را زمینه سازی نمایند. بهرحال 

داکتر یوسف خان با رشتیا ومجروح موضوع را در میان گذاشت و 

 به رشتیا وظیفه سپرد تا بحضور پادشاه موضوع را توضیح نماید.

روزی که بحضور شاه باریاب شدم، » تیا مینویسد:رش

برخالف انتظار... دراتاق کار شاه،علی محمدخان ونوراحمداعتمادی 

هم حاضر بودند.... اعلی حضرت مرا در کوچ پهلوی خود جای داده 

بدون مقدمه فرمود: شما را زحمت دادم تا نظریات تان را در مورد 

صدراعظم صاحب ارائه امکان تعدیل فصل حالت اضطرار که به 

» رشتیا با اجازه پادشاه گفت:« نموده بودید، برای ماهم شرح دهید.

... باید عرض کنم که از نظر پرنسیپ شرکت اعضای خاندان 

سلطنتی در امور دولت به هراسم و رسم وتحت هرشرایطی که باشد، 

پرنسیپ اصلی )تفکیک قواء( را که یگانه تفاوت عمده بین این قانون 

سی وقانون اساسی گذشته میباشد، بطور جبران ناپذیری نقص اسا

مینماید وتمام آرزوهایی را که از بوجود آمدن یک نظام دموکراتیک 

مترقی برای آینده کشور چه از طرف اعلیحضرت وچه از طرف 

منورین وبهی خواهان مملکت از یک سال به اینطرف بمیان آمده ... 
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نون اساسی را وسیله بلکه دسیسه از بین میبرد. زیرا مردم این قا

برای پوشاندن اصل حقیقت خواهند دانست که درنظر آنها عبارت از 

همان حکومتهای استبدادی غیر مسئول ومسلط برجان ومال مردم 

خواهد بود که قدرت خود را ازمقام سلطنت گرفته وهیچکس وهیچ 

ها را مقامی قدرت از بین بردن آنها چه که جرئت باز پرسی اعمال آن

نخواهد داشت. بعیارت دیگر هرقدر برای پوشاندن این تعدیل بظاهر 

ضمنی وخفی کوشش بعمل آید و یا جزئی و بی اهمیت وشکلی نشان 

داده شوند،بازهم مردم از ورای قانون اساسی جدید سر و کلۀ سردار 

صاحب را بهمان قسمی که معرفی وشناخته شده است، مشاهده 

هند بود که دیر یا زود باردیگر ولو از طریق خواهند کرد ومتیقن خوا

پنجره باشد، داخل صحنه گردیده]اصطالح از پنجره در آمدن مموالً 

برای دزد اطالق میگردد[ واقتدار را بدست خواهند گرفت. ازاین 

بکلی حذف  24جهت به عقیدۀ عاجزانه هیچ فرقی نمیکند که مادۀ 

ت اضطرار گنجانیده گردد ویا اینکه جمله ای در فصل مربوط حال

 12 («200-196خاطرات سیاسی رشتیا، ص«)شود.

نویسنده به ارتباط الفاظ ولحن عبارت آقای رشتیا شک وتردید 

الزم به تذکراست که پادشاه »های خود را ابراز کرده وسپس میگوید:

ً کم حرف بود، خاموشی او بسا مواقع معنی  شخص آرام ونسبتا

خوش نداشت داخل جر وبحث در  رضایت خاطرش  را نمیداد و اما

ً معنی حرف های رشتیا را درک کرده  هرموضوعی شود. او یقینا

بود وخوش نداشت به یکی از اعضای خانواده اش در حضورش 

به شکلی  24چنین عباراتی بیان شود. تالش پادشاه برای تعدیل ماده 
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نتیجه نداد واین کار موجب نارضایتی پادشاه شد که بعداً به شکل 

یگری هنگامی تبارز کرد که جلسۀ رأی اعتماد به داکتر یوسف با د

حادثۀ سوم عقرب برهم خورد ومباحثات جدید پیرامون شمولیت 

رشتیا در کابینه رخ داد. رویداد های فوق واحساس نارضایتی از آن 

البته توجه پادشاه را قبالً به محمدهاشم میوندوال به حیث صدراعظم 

در یک موقع حساس بیک واقعیت تبدیل شد. آینده جلب کرده بود و

فرهنگ ومجروح  تقرر داکتر یوسف خان وهمکاران نزدیکش رشتیا،

 به حیث سفراء درخارج نیز به همین روال صورت گرفت.

میوندوال »داکترکاظم از قول کشککی عالوه میکند که: 

میدانست که او در کابینۀ محمدیوسف توسط پادشاه مقررگردیده 

( ودرعین حال پادشاه برایش گفته بود که بعد از 1964)دسمبر

کشککی «...محمدیوسف عهده صدارت را به او خواهد سپرد.

میگوید که میوندوال با سردار محمدنعیم برادر محمدداود هنگامی که 

بحیث سفیر در واشنگتن کار میکرد، از نزدیک همکار و  1953در

در روابط صمیمی درتماس بود. میوندوال که درهمه مدت با دو برا

داشت، درهنگام صدارت خود نیز سعی میکرد تا اختالفاتی را حل 

دهه «)نماید که بین محمد داود وحکومت )سلطنت( بمیان آمده بود.

 13 (50قانون اساسی، ص

 

 رشتیا هرکارۀ لویه جرگۀ:

با نزذیک شدن تاریخ تدویر لویه جرگه قانون اساسی)اول 

شتیا این آوازه را بگوش (،ر1964سپتمبر 23ش/ 1343میزان 
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گویا سردار) داود( گفته است که » دکتور محمدیوسف رسانید که:

ً حضور یافته، انفکاک خود رااز عضویت  بروز لویه جرگه شخصا

خاندان سلطنت اعالن خواهد کرد و افواه دیگراز آمادگی هواخواهان 

سردار برای مانع شدن انعقاد لویه جرگه ولو استعمال قوه باشد، 

داکتر یوسف این موضوع را با شاه درمیان « برمیداد.خ

گذاشت.پادشاه خواهان اطالعات بیشتر از رشتیا گردید. وبعد از 

گمان میکنم منبع این افواه خود سردار » استماع سخنان رشتیا گفت:

وپرسید که چه تدابیری را میتوان اتخا ذکرد؟ رشتیا جواب « نیست!

ا هدایت صریح برای مراقبت اگر چند نفرقابل اعتماد ب»داد:

دروازه)منزل سردار داودخان( گماشته شوند، هیچکسی نخواهد 

توانست بدون داشتن کارت عضویت در محوطه داخل شود... 

اعلیحضرت با تبسم معنی داری پرسیدند: کسی که درمقابل سردار 

 ؟؟«بدون تردد گفتم خودم.:»قدعلم کند کی خواهد بود؟ رشتیا میگوید 

کترکاظم،به این ترتیب رشتیا به گفته خودش یکی از بقول دا

وظفیه داد که « میرحبیب هللا»دوستان قدیم وبا اعتماد خود را بنام 

خانۀ سردار را برای چند روز تاختم لویه جرگه زیر نظارت بگیرد 

و از رفت و آمد اشخاص به او اطالع دهند. با این کار در حقیقت 

یه، وزارت مطبوعات ، امریت لویه رشتیا برعالوۀ امور وزارت مال

جرگه،عضویت در کمیتۀ تسوید قانون اساسی که باید در ردیف سائر 

اعضا از مسوده دفاع میکرد وبه سواالت نمایندگان پاسخ میداد، 

وظایف مربوط به وزارت داخله،مصئونیت ملی، وزارت دفاع را در 

ا مامور راه تأمین امنیت لویه جرگه بعهده گرفت و نفرخاص خود ر

مراقبت خانه سردار ساخت که ]معلوم نبود[ آیا او یگانه کسی بودکه 

باید به همه وظایف رسیدگی میکرد وآیا در حکومت 
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داکترمحمدیوسف  شخصی دیگرقابل اعتماد سراغ نمیشد و یا اینکه 

 14«اشتیاق به اجرای این همه امور عواملی دیگری داشت؟

اگر راه بروی محمد داود  داکترکاظم درمقاله اش می افزاید که

نکته را پیش 11خان  بسته نمی شد، چه حالتی پدید می آمد؟ وسپس 

 بینی میکند که به نظرم  سه نکته اولی مهمتر وقابل اقتباس  اند:

محمد داودخان با نظام دشمن نمیشد، بلکه برای حفظ نظام -1

 وسلطنت مشروطه میکوشید؛

 که با مردم داشت،او میتوانست با سابقۀ کار وشناختی -2

بزودی تهداب یک حزب میانه)بین راست وچپ افراطی( را بربنیاد 

یک مفکورۀ مترقی ملی واسالمی بگذارد، زیرا او بدون شک یک 

مسلمان واقعی ویک شخصیت ملی متعهد به منافع ملی، وحدت ملی، 

 حاکمیت ملی واستقالل ملی بود؛

قانون احزاب پادشاه در آنصورت بدون نگرانی میتوانست  -3

را توشیح کند وبه فعالیت احزاب در حدود قانون اجازۀ فعالیت دهد. 

یک دلیل عمدۀ تعلیق قانون احزاب، همانا فقدان یک حزب ملی بود 

وپادشاه تشویش داشت که از توشیح قانون احزاب بیشترین استفاده را 

احزاب چپ و راست افراطی خواهند کرد. روحیۀ ضد سلطنت 

 .15 های کوچک سیاسی نیز براین نگرانی می افزود.دربین گروپ 

 

 :  چی میگویددر مورد اختالف داودخان با شاه داکترشرق  

داکتر حسن شرق، نزدیکترین همکار داودخان وافکاراو، در  

راستا، انجام داده واخیراً در پورتال احمد شاه مصاحبه ایکه با آقای 
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 2015جون ، پورتال افغان جرمن آنالین همان مقاله، داکترسید عبدهللا کاظم،- 
15

اودخان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل چرا وچگونه دبرای اطالع بیشتررک: مقالۀ  - 

 2015جون ،بخش آخر،پورتال افغان جرمن آنالیناز قلم داکتر کاظم،کردند،
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یوب در لینک ذیل قابل افغان جرمن آنالین  به نشر رسیده ودر یوت

 دریافت است:

(https://www.youtube.com/watch?v=r9fMG9pMgNM&t=34s)
16 

میگوید که علت مخالفت داودخان با محمدظاهرشاه، برسر ماده 

ای بی حد قانون اساسی نبود، بلکه برسر فصل شاه وصالحیت ه 24

درج شده  24وحصربرای شاه می چرخید. موادی که قبل از ماده 

 بود.

شرق میگوید: داودخان بنابر تقاضای شاه،که خواسته بود 

جانشین خود را باید به شاه معرفی کند، او داکتر یوسف را که قبالً 

د، به شاه بوعضوکابینه داودخان ومردی بسیار با فهم وبا درایت 

دوره انتقالی تعیین  ه هم او را بحیث صدراعظموشا معرفی نمود

نمود. سپس شاه از داودخان خواست تا برای بحث وتدقیق روی 

پیشنهاداتی که داودخان به شاه پیش کرده بود، اشخاصی را معرفی 

ید شمس نماید؛ داودخان داکترظاهرخان، داکتر علی احمدپوپل وس

ونوراحمد تیا وسید قاسم رشالدین مجروح ومیرمحمدصدیق فرهنگ 

بعد  برای تسوید قانون اساسی جدید به شاه معرفی کرد. رااعتمادی 

از تکمیل مسودۀ قانون اساسی شاه آنرا برای مالحظۀ داودخان توسط 

داکتر علی احمد پوپل فرستاد. داودخان آن متن مسوده را 

مورد ارزش بطورمتواتر در پغمان با اشتراک وحضور دوستان خود 

و نظر دوستان ونزدیکان خود را نیز در آن باره  دیابی قرار دا

تعداد اعضای خانواده  24میخواست. در مسوده قانون درماده 

که هریک صاحب لقب واالحضرت می رسید نفر  90به سلطنت 

نفر  90ومقام باالتر از صدراعظم داشتند. داودخان وجود 
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 - Interview Ahmad Shah Rasta and Dr. Sharq/ you tube  

https://www.youtube.com/watch?v=r9fMG9pMgNM&t=34s


 97 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

واالحضرت را درکشوری فقیری چون افغانستان، غیر ضروری 

انست و میگفت که خانواده سلطنتی باید منحصر به شاه وفرزندان مید

شاه وملکه محدود شود،وبقیه از لست امتیازات والقاب خارج شوند. 

داودخان همچنان در مورد صالحیت های بسیارزیاد شاه نیز 

نظرمخالف داشت. سردارنعیم خان روزی به اعضای مجلس در 

زیاد کردن مواد آن  م وحضور داودخان گفت بهتراست متن بدون ک

دوباره به شاه فرستاده شود، اما داودخان با کمی ناراحتی گفت که 

بی تفاوت  مکشور نخیر من نمیخواهم نسبت به سرنوشت مردم و

بمانم . من اگر تنها هم بمانم نظریات خود را در مورد مواد آن درج 

ه میکنم وبه شاه میفرستم. سپس داودخان نظرخود را بدون آنکه ب

تماس گرفته باشد،در مورد کاستن صالحیت های شاه، وحق  24ماده 

که در پارلمان شناخته بود حزبی را حق تعیین رئیس حکومت 

 د.از آن خود کرده بتوانبیشترین کرسی ها را 

 مد1343نکته  دومی که داودخان میخواست درقانون اساسی 

شروطه نظام شاهی مجدائی واستقالل حکومت از گرفته شود،  نظر

از طرف حزبی که اکثریت کرسی را در می باید بود. یعنی حکومت 

پارلمان بدست می آورد، تعیین میگردید وشاه تقررش را 

منظورمیکرد وبه دیگر کارهای عزل ونصب اعضای حکومت 

ومقامات دولتی کاری نمیداشت. وقتی مسودۀ قانون اساسی که مورد 

ود، به شاه فرستاده شد، ارزیابی وتعدیالت داودخان قرارگرفته ب

لحال سلطنتی نظریات داودخان را ومتن قانون اساسی م امتملقان معلو

بگوشه ای انداختند و قانون اساسی شاهی مشروطه او را مورد نظر 

را به شاهی مطلقه مبدل ساختند. برطبق نظریات سلطنت پرستان، 

دست هیچ حزب سیاسی ولو در آینده اکثریت کرسی های پارلمان را ب

هم می آورد، نمیتوانست حکومت را تشکیل بدهد، چونکه تعیین 



 98 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

رئیس حکومت در صالحیت شاه قرار داشت وهرکی را شاه 

در  ءراکومت میشد، نه حزب دارای اکثریت آمیخواست رئیس ح

 پارلمان؟! 

درکتاب)کودتای پنجم سرخ یاسیاه( دراین زمینه  داکترشرق

در پیاده کردن دموکراسی سالم و بدبختانه اکثر وزرایی که »مینویسد:

تشکیل حکومت توسط حزب اکثریت در زمان صدارت محمد داود 

الف همبستگی و هم فکری با وی می زدند، نه تنها به یک اشارۀ 

چشم بعد از استعفای وی ارادۀ شان از هم فرو می پاشد، بلکه در 

 1343تخریب شخصیت وی و تحریف نظریاتش در لویه جرگۀ 

ریاست داکتر عبدالظاهر( با همراهی سید قاسم رشتیا و  ه.ش. )تحت

داکتر عبدالقیوم وزیر داخله و معاون صدراعظم در حکومت داکتر 

محمد یوسف و میر محمد صدیق فرهنگ و دو سه نفر دیگر 

بیخردانه کمر می بندند و برعکس تعهدات شان بزرگ ترین وثیقۀ 

کنند و در قانون  قدرت را برای ادامۀ سلطۀ سلطنت طرح ریزی می

ه.ش. زیر عنوان "حقوق و وظایف شاه" می گنجانند  1343اساسی 

 که:

قیادت اردو، اعالن حرب و متارکه، اعالن حالت اضطرار  -

دایر کردن و افتتاح لویه جرگه، افتتاح و انحالل  -و خاتمه به آن؛

تعیین صدراعظم، وزرا، سفرا و رئیس و اعضای  -شورای ملی؛

تعیین  -تعیین ثلث اعضای مشرانو جرگه و رئیس آن؛ -ستره محکمه؛

 قضات، مامورین و صاحب منصبان عالی رتبه؛ و ... 

بناًء در تفکیک حکومت از سلطنت توسط انتخابات آزاد، نه 

تنها خط بطالن کشیدند بلکه هیاهوی عجیب و غریبی را زیر نام 

ور اینکه استبداد رخت بربست و دموکراسی شگفت در مطبوعات کش
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همزمان با استعفای محمد داود و تقررداکتر محمد یوسف به حیث 

 17«صدراعظم به راه انداختند. 

در مواد صالحیت های شاه ، تعیین صدراعظم،واعضای 

حکومت به انتخاب وصوابدید شاه بستگی داشت وبنابرین دست وپای 

صدراعظم ، به هرحزبی که تعلق میداشت، براساس این قانون بسته 

درمبارزات آنست تا  هدف هرحزب سیاسید . معموالً شده بو

قدرت را بدست بگیرد و انتخاباتی اکثریت کرسی ها را بدست آورد و

مشی خود را در جهت بهبود وخیر ملت بکار ببرد، اما وقتی که 

حزب سیاسی با وجود کسب کرسی های بیشتر در پارلمان، اختیار 

اشد، پس اصالً وصالحیت برگزیدن رئیس حکومت را نداشته ب

ضرورتی به وجود حزب سیاسی و تالش برای کرسی های بیشتر 

در پارلمان دیده نمیشود. اینست که داودخان در مقابل صالحیت ها 

واختیارات بی حد وحصر شاه  در قانون اساسی ابراز مخالفت میکند 

از  قل مفهومسرطان میگردد. )ن26و این مخالفت منجر به کودتای 

 (مصاحبهروی 
(s34pMgNM&t=9fMG9https://www.youtube.com/watch?v=r) 

 

قانون اساسی باید از  حقوق اساسی همه اتباع کشور یکسان 

حراست کند ونمی باید هیچکسی را از حق فعالیت سیاسی، اقتصادی 

م )بدون جرم خیانت ملی( محروم وفرهنگی وخدمت گذاری به مرد

این اصول را رعایت نکرد،و در آن  1964بسازد، اما قانون اساسی 

ماده ای را به دیکتۀ برخی عناصر خود خواه درون وبیرون ارگ 

کابل افزودند که برخالف شعار اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بود. آن 

                                                 
17

، 2016، جون( افغان جرمن آنالین2... )قسمترحسن شرق، کودتای پنجم سرخ یا سیاهداکت- 
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صادق   قانون اساسی داودخان را که یکی از ازخدمتگزاران 24ماده 

وطن بود،از حق فعالیت های سیاسی منع میکرد، درحالی که 

داودخان درعمر خود جزخدمت به این وطن، مرتکب کدام خیانت 

ملی نشده بود. پس قانون اساسی نمی باید چنین حکم غیرعادالنه ای 

را درحق یکی از اتباع خدمتگزار این کشور وضع میکرد. چون این 

آمیز بود، داودخان برای اعادۀ حقوق خود و ماده غیر عادالنه وتفتین 

دفع چنین تفتینی حق داشت دست به اقدامی بزند که میتوانست  حقوق 

 از دست داده را به وی باز گرداند.

باید گفت ، مردم افغانستان که اکثریت مطلق شان بیسواد و از 

نعمت دانش محروم بودند، سلطنت را یک امرخدا داد و ازلی 

وهرگز در فکرتغییر دادن نظامی که برآنها حکم تصورمیکردند 

میراند وستم روا میداشت، نبودند. زیرا طبقۀ روحانی پیوسته در پنج 

وقت نماز درگوش مردم  فرومیخواند که السلطان ظل هللا )شاه سایۀ 

خدا است( ودیدار شاه، هفت برابر اولیا ثواب دارد ونافرمانی از 

رسول اوست. ازاینست که مردم عوام شاه، نافرمانی از اوامر خدا و 

الناس فکر تعویض شاه را در مخیلۀ خویش هرگزخطور نمیدادند. 

فقط کسی میتوانست این طلسم استبداد را بشکند که باید شریک 

سلطنت می بود وآنکس جز داودخان ،شوهرخواهر و پسرعموی شاه 

نبود. پسرعموی که ده سال قبل شوهر خواهر را بخاطر تسکین حس 

جاه طلبی داماد خود سردارعبدالولی ودسایس عناصر ابن الوقت، 

بنام عضو خاندان سلطنت، از حقوق حقه اش در فعالیت های سیاسی 

در کشور محروم کرده بود و او نیز برای انتقام کشی از این 

د. پسرعموبه چیزی کمتر از سقوط  وی از سریرسلطنت راضی نش

   ازاینست که گفته اند: 

 که بهرکس برسد از خویش استهرمصیبت 
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وهمین وابستگی وپیوستکی به سلطنت همانگونه که روزی 

سبب قدرتمندی شده بود، سبب شکست وسقوط سلطنت نیز گردید. 

همچنان  ضامن تائید وقبول نظام جدید)جمهوریت( از سوی مردم شد 

وهیچگونه واکنشی از سوی مردم درقبال نظام جدید صورت 

رت وای برآندم اگر بجای داودخان، کسی نگرفت. در غیراینصو

دیگری در رهبری کودتا ضد سلطنتی قرارمیگرفت  و تغییر نظام را 

بگوش مردم میرساند! به یقین که والیات قندهار و پکتیا وپکتیکا که 

به موسسۀ سلطنت عشق ودلبستگی خاصی داشتند،اولین والیاتی می 

ام میزدند ونظام بودند که بطرفداری از نظام سلطنت دست به قی

 کودتایی را با درد سرهای فراوانی روبرو میساختند.

سرطان، جلو آتش  26ولی نام  داودخان در رأس کودتای 

قیامهای مردم به طرفداری از سلطنت را گرفت، زیرا داودخان 

جزئی از سلطنت شمرده میشد و امتحان وطن پرستی وخدمتگزاری 

ن داده بود ومردم نیک میدانستند خود را قبل از آن به مردم افغانستا

که او کشور را بسوی تباهی سوق نمیدهد وبا اعالم جمهوریت 

کارخوبی کرد که جلو هرج ومرج ولجام گیستختگی وبی بند وباری 

ومظاهرات مزمن وبیهوده  را که  زیرنام دموکراسی در 

کشورجریان داشت، گرفت. وامور تعلیم و تربیت فرزندان را دوباره 

 یراصلی اش قرار داد.در مس

داودخان برای ابراز وطن دوستی خود به صراحت میگفت 

اگر برای آزادی افغانستان به جانم،مالم واوالدم ضرورت بیفتد »که:

از اینجا میتوان عزم وارادۀ او را « به یقین بدانید که دریغ نمیکنم.

برای برچیدن بساط نظام شاهی در صورتی که از طریق فعایت 

 پایانسر نباشد، از طریق یک اقدام نظامی درک کرد. سیاسی می
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 مهفتمقالۀ 

 

 

 13۵2سرطان 2۶ در صبح  بیانیه داودخان 
 

 (۵/201۵/ 20-)نوشته شده  

 

 

این ییانیه بمناسبت پیروزی 

 صبحدر کودتای سفید برهبری داودخان

 1973جوالی  17سرطان مطابق 2۶

اب به غیر از سخنرانی خطو ایراد شده 

لۀ است که در تاریخ اول سنب  مردم

کرده  به مردم افغانستان ایراد 13۵2

بودند و درآن سیاست داخلی وخارجی 

تشریح شده است.  خانم   نظام جمهوری

حیدری،  منصیبه جان اکر با بصیرت 

اخیراً آن را از روی کست و آواز ثبت شدۀ خود آن شهید مجدداً 

ن به نشر سپرده اند که از بیرون نویس و درپورتال افغان جرمن آنالی

توجه وزحمتکشی این خواهر بیدار وآگاه باید مشکور وممنون بود،  

 حسن شرق:سرطان از روی کتاب دکتور 2۶ اینک متن بیانیه صبح
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 نخستین بیانیۀ داودخان

 (13۵2سرطان 2۶) درصبح 

 

 

 بسـم هللا الـرحمـن الـرحیم

  

 خـواهـران و برادران عـزیز سالم! 

طول مـدت مسئولیتهـای مختلف در خدمت وطنم  بنده در

هـمیشه در جسـتجـوی هـدفی بودم کـه برای مـردم افغانسـتان، 

مخصوصاً طبقات محـروم و نسل جـوان ممـلکت مـا، محیط مثبت و 

واقعی نشـو و نمـای مـادی و معنوی میسـر گـردد و در آن، هـمـه 

و عمـران وطن خـود افـراد بدون تبعیض و امتیاز، در راه تعالی 

 سهـم گـرفته و احسـاس مسئولیت نمـایند. 

مـدتهـا سپری شـد و مسـاعی زیادی به عمـل آمـد تا عوامـلی 

را کـه نظر به تجارب، به شکلهـای مختلف مـانع رسـیدن به چنین 

ً در ممـلکـت  ً از میان برداریم و مخصـوصا هـدفی میشـد، تدریجا

م سـازیم که تحـول مثبت اقتصـادی و امـنیت قـابل اعتباری قـای

اجتمـاعـی را به صـورت سـالم اجـازه دهـد، به نسـل جـوان احسـاس 

مصـونیت بخشـد و از نشـو و نمـای خـرافی و ارتجـاعـی جلـوگـیری 

نمـاید. پس از طـی این مـراحل دیگـر علـتی سـراغ نداشـتم که در 

ن به هـدف فـوق باز وطـن مـا صفحـه جــدیدی به غـــرض رسـید

 نگـردد.

برای سعادت آینده وطن جز قایم سـاختن یک دمـوکـراسـی 

واقعی و معقـول کـه اسـاس آن بر خدمت به اکثریت مـردم افغانسـتان 
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برقرار باشـد، راه دیگـری سـراغ نداشتم و ندارم. به نظر بنده تهـداب 

عتراف تأمین کامـل حقوق مـردم و ااصلی چنین وضع اجتمـاعی 

باید به دو اصل فـوق ظاهـر یا  کامـل به اصل حاکمیت ملی اسـت.

 پوشـیده خلل وارد نشـود. 

این آرزوی مقدس بود کـه مـرا وادار سـاخت ده سـال قبل مـن 

و رفقایم پیشنهـاد آخری خـود را به حضور شـاه پیش و تطبیق آن را 

که آن آرزوی برای خیر و سعادت مـلت افغانسـتان تمـنا کنیم. این

چـرا  مقـدس چـرا به این بیسـر و سـامـانی مملکـت مـنجـر گـردید و

و راه خطا  آن رفقـای ضعیف النفس از اصل هـدف مـنصرف شـدند

این   را تعقیب کـردند، داسـتانی اسـت بس طـوالنی کـه تفصیل آن در

وقـت کـوتاه گنجـایش ندارد و در فـرصت مسـاعـد الـبته به اطـالع 

 هـمـوطنان عـزیز رسـانده خـواهـد شـد.

به هـر صورت، نتیجه آن شـد تا آن امیدهـای دیرینه و آن 

آرزوهـای نیک به یک دمـوکـراسـی قالبی که از ابتدا تهداب آن بر 

عقده ها، مـنافع شخصی و طبقاتی، تقلب، دسایس، دروغ، ریا و 

ا تمـام اینهـمه مردم فـریبی اسـتوار گـردیده بود، مبدل گـردید. امـ

تبلیغـات دروغـین در ظـرف ده سـال نتوانسـت حقایق تلـخ را که 

عـبارت از انحطاط و ورشـکسـتگی مطلق وضـع اقتصـادی، اداری، 

اجـتمـاعـی و سـیاسـی مملکـت باشـد، از انظار ملـت افغانسـتان و 

 دنیای خـارج بپوشـاند.

به یک  خالصه آنکه دمـوکـراسـی یعنی حکـومت مـردم

انارشـیزم، و رژیم سـلطنت مشـروطه به یک رژیم مطلق العنانی 

مبدل شـد. هـر کدام از این قدرتهـا به جان مـردم و به جان هـمـدیگـر 

افتادند و به پیروی از فورمـول "تفـرقه انداز و حکـمرانی کن" آتشـی 

را در سـراسـر ممـلکت افـروختند تا بتوانند درسـایه این فضای 
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لوث و تیره و تار و پر از بدبختی و فـقـر و فـالکت، مقاصد شـوم مـ

 مـادی و مـمـکن سـیاسـی خـود را حـاصل نمـایند. 

وطنپرسـتان در هـر گـوشه و کنار مملکت که بودند این حالت 

رقتبار را با یک دنیا تاسف و تألم نگاه میکـردند و مـراقب احـوال 

ً اردو،  این درد را از هـمـه بیشـتر وطن خـود بودند. مخصوصا

احسـاس میکـرد و به امید اینکه امـروز یا فـردا این دسـتگاه فاسـد و 

فـرسوده باآلخره از وضع بدبخت ملت مطلع گـردیده و به اصالح 

خـود خـواهـد کوشید، انتهـای صبر و تحمل را به خرچ دادند. امـا 

ودند و رژیم و نتیجه ثابت سـاخت که این امیدهـا به کلی بیجا ب

دسـتگاه دولت به حدی فاسـد گردیده بود که دیگر امید و انتظاری 

ً اردوی  برای اصالح آن باقی نماند. لـذا هـمه وطنپرسـتان خصوصا

وطنپرست افغانسـتان تصمیم گـرفتند کـه به این نظام فاسـد خاتمـه 

 داده شـود و وطـن از این ورطه بدبخـتی رهـایی یابد.

عـزیز! باید به اطالع شمـا برسـانم کـه دیگـر این هـمـوطنان 

نظام از بین رفت و نظام جدیدی کـه عبارت از نظام جمـهـوریت 

 اسـت و با روحیه حقیقی اسالم مـوافق میباشـد، جاگزین آن گـردید.

رفقای مـن و مـن از صمیم قلب این اولین جمهـوریت 

و آن را برای سعادت  افغانسـتان عـزیز را به شمـا تبریک میگـوییم

و سرفـرازی افغانسـتان و ملت افغانسـتان مسعود و میمـون 

  میخـواهیم. 

اردوی فـداکار افغانسـتان به هـر کجا و هـر گـوشه و کنار 

مملکت که هسـتید این مـوفقیت را به هـمه تان تبریک میگـویم. یقین 

و حفظ  دارم هـمچنان به وظایف خـود که عبارت از تامین امـنیت

ً با خـود  حاکمیت ملی اسـت، مـواظب خـواهید بود. نظام نوین طبعا
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ریفورمهـای بنیادی دارد که تفصیل آن در این فـرصت کوتاه ممکن 

  نیسـت و در آینده نزدیک به اطالع هـمـوطنان عـزیز خواهـد رسـید.

سـیاسـت خارجی افغانسـتان به اسـاس بیطرفی، عـدم انسالک 

ی نظامی و قضاوت آزاد خـود مـردم افغانسـتان اسـتوار در پیمـانهـا

خـواهـد بود. سـیاسـت بین المـللی افغانسـتان بر اسـاس تمـنیات مـلی 

 کشـور برای حیات مـادی و معنوی مـردم مـا مطرح گـردیده اسـت. 

از روی مسـاعی و آرزو مـندیهـای ملـی به طور واضح معلوم 

ت مـا بیشـتر از هـمه چیز به صلح جهـانی میشـود که بر آوردن تمـنیا

نیازمـند اسـت. هیچ کشـور جـز در پرتو صلح گیتی نمیتواند به 

آرزوهای ملی خـود مـوفق شود. چـون مـا بیشتر از هـمه کس خـود 

را نیازمـند سعی در راه انکشاف مملکـت خـویش میدانیم، بیشتر از 

یم. از اینرو پایه هـمه کس خـواهـان صلح و سالمت جهـان هسـت

نخسـتین سیاسـت افغانسـتان، صلح خـواهی و دوسـتی با هـمه مـردم 

و ملل جهـان اسـت. در این آرزو هیچگـونه تبعیضی در مـورد هیچ 

کـشور یا مـردم، چـه خـورد چـه بزرگ، چـه دور و چـه نزدیک نزد 

ان سر مـا وجود ندارد. این اراده مسـتقل از تمـنیات مـردم افغانسـت

 چشمه میگیرد. 

عنصری که سـیاست بیطـرفانه و عنعـنوی افغانستان را امتیاز 

میبخشد، صراحت و صمیمیت آشکار آن اسـت که از اسـتقالل اراده 

ملی مـردم افغانسـتان نمـایندگی میکند. به این اسـاس روابط مـؤدت 

اشته افغانسـتان با دول متحابه بر پایۀ تزلزل ناپذیر اسـتوار نگهـد

شـده و در توسـیع و تشیید مـزید آن از طریق دیپلومـاسی، تمـاسهـای 

شخصی ایجاد و جلب هـمکاری بین المللی به عمل خـواهـد آمد. 

آرزوی مـا این اسـت که از آن نتایج مثبت و عملی گرفته شود. این 
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نظام اسـاسـات مـنشـور مـلل متحد را کـه هـدف آن سعادت و آرامش 

  ری اسـت، مـلحوظ و محترم میشمـارد. دنیای بشـ

در مـورد روابط با پاکسـتان، یگانه کشـوری که روی قضیه 

پشتونسـتان با آن اختالف سیاسـی داریم و تا کنون به حـل آن مـوفق 

نشـده ایم، سـعی دایمی مـا برای یافتن راه حل قضیه پشـتونسـتان 

 دوام خـواهـد کـرد.

این مـوفقیت بزرگ مـلی را به در خاتمـه، یک بار دیگـر 

هـمـوطنان عـزیز خـویش تبریک گفته و از هـمـه وطنپرسـتان 

ً اردوی فداکار افغانسـتان کـه از هیچگـونه سـعی و کـوشش  خاصتا

مقـدور و خالصانه دریغ ننمـوده اند، از صمیم قلب اظهـار تشکـر و 

 امتنان خـود را تقدیم میکـنم. 

مـا نمیتواند نقطه انجام داشـته باشـد،  چـون سـعی و آرزومـندی

دوام این هـمکاری از طرف هـمـه افـراد خاصتاً طبقه جـوان کشـور 

 از تمـنیات قلبی هـمه مـاسـت و به دریافتن آن امید قـوی داریم. 

 زنده باد افغانسـتان!

 18«پاینده باد جمـهـوریت!

س من خیلی عالقمند بودم بدانم که داودخان، نخستین رئی

جمهور افغانستان، دربیانیه ایکه بمناسبت اعالم جمهوریت درصبح 

خود  رفقـای ضعیف النفس ایراد نمودند،به  13۵2سرطان   2۶

اشاره کردند و انتظار داشتیم تا در بیانیه خطاب به مردم در اول 

سنبله بمناسبت استقالل افغانستان نام های آنان را افشاء خواهند کرد، 

                                                 
18

تی حسن شـرق،"تاسـیس و تخـریب اولین جمهـوری افغانسـتان"/مرکزنشرا دکـتور محمد- 

 168،چاپ سوم،ص147 -145صفحات سعید، پشـاور، پاکـسـتان/  چاپ دوم،
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ند ، هنوزهم نمیدانم که آن  رفقـای ضعیف النفس  ولی افشاء نکرد

 کدام اشخاص همکار ومحشور با داودخان بودند؟ 
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 تمگفتارهش

 

 ظاهرشاه چه چیزی ازخود بجا گذاشت؟

 

 
 محمدظاهرآخرین  پادشاه افغانستان

 

 مقدمه:

نقد وانتقاد بجا ازعملکرد دولت ها ودولتمردان در یک 

کشور،زیربنای آزادی بیان ورکن اساسی  دموکراسی است! در 

که مبتنی برنظام دموکراسی و مردم کشورهای پیشرفتۀ جهان،

ساالری اند، آزادی بیان واندیشه و آزادی انتقاد، جوهر مطبوعات و 

رسانه های جمعی  و رمز موفقیت  آن کشورها به حساب میرود. 

بدون آزادی انتقاد ، آزادی بیان وقلم ومطبوعات و درکل دموکراسی 

ات و رسانه هاست معنا و مفهومی ندارد. فقط با آزادی بیان و مطبوع

 که دموکراسی تفسیرو تمثیل میشود. 
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با انتقاد از کمی ها و کاستی های دولتمردان و گردانندگان 

برنامه های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی دریک جامعه 

است که میتوان جلو کجروی ها را گرفت و مسئولین امور را متوجه 

ا در اصالح کارها و رفع نقص کارشان نمود. آزادی  بیان ورسانه ه

اشتباهات و پیشبرد برنامه های اجتماعی و اقتصادی،دریک جامعه 

اهمیت بسزائی دارد و مردم را ، از روند کار های دولت آگاه و 

 مطمئن می سازد.

تا :"است ژورنالیست معروف فرانسوی گفتهبومارشه" "

وجود آزادی انتقاد درکار نباشد، ستایش ارزنده ای نیز نمیتواند 

. است وف فیگاروی فرانسه رعروزنامه ماین شعار داشته باشد."

 (3۵)دکترشفا، تولد دیگر، ص

هواداران سلطنت باید اجازه بدهند تا اهالی قلم ، برداشت ها 

ودیدگاه های  خود را در بارۀ وضع اجتماعی واقتصادی وفرهنگی 

چرا دورۀ سلطنت ظاهرشاه  بیان نمایند و از شخص شاه بپرسند که 

بدون را در زندان های کابل سال  22ملک خان،وزیرمالیه مدت 

یا ظاهرشاه هم مثل پدرخود آدم بیرحم آسپری کرد؟ محاکمه 

د ، اما شواهد نشان میدهد که بوظاهراً مثل پدر خود ن ومستبدی بود؟

در مقابل مشروطه خواهان وهواداران امان هللا خان، ازپدرخود کمتر 

سردار عبدالریحم شیون )پدر ان شاه امان هللا ، یکی از هوادارنبود. 

ب وغضم از شاه امان هللا،هواداری شیون بجرم  .بودمیرمن پروین(،

 در و کرد به روسیه فرارجان خود و از ترس گردید نادرخان 

به دستور استالین درسالهای جنگ دوم جهانی د. اقامت گزیتاشکند 

ی تبعید گردید. شیون به سیبر زندانی شد و درجملۀ اتباع خارجی

تمام سختیهای هوای با  سیبری شش سال را در زندانهای  مدت

 لباس گرم باشکم گرسنه نداشتن و (درجه زیر صفر۵0)سرد
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پنجاه وپنج سال پس ازرهائی از زندان ،  سپری نمود.وکارهای شاقه 

تا  در مسکو ن پاسپورت افغانی به سفارت افغانستانگرفت برایتمام 

اوتوسط  نگردید. افغانی موفق به گرفتن پاسپورت مگر ،دباال دوی و

از جمله استاد خلیلی پیغام های مکرر به ظاهرشاه  دوستان خود و

فرستاد، اما ظاهرشاه تا آخیر سلطنت خود از دادن پاسپورت به 

، شورویاتحاد سذیت وآزار پولیابا وجود  شیون شیون دریغ ورزید.

و نگرفت  روسی و پاسپورت دنکر را قبول یههرگز تابعیت روس

به وطن شرایط برای برگشت او تا سقوط سلطنت باقی ماند  درانتظار

فراهم شود ولی چنین روزی نه در دورۀ جمهوریت ونه در دورۀ 

وطن را  دوبارۀ  و آرزوی دیدار میسرنشدبرایش  رژیم کودتای ثور

درشهر تفلیس سالگی  91درسن  198۶درسال  با خود به گور برد و

 رجستان چشم از جهان فروبست. گ

 

 ؟ از خود به یادگار نگذاشت چیزی   شاهظاهر

داکترسید عبدهللا کاظم در بارۀ شرایط رشد ظاهرشاه چنین 

محمدظاهرشاه از آوان کودکی با ناز ونعمت درخانوادۀ »مینویسد: 

اشرافی وصاحب منزلت بارآمد.هنوز ده ساله  بودکه به فرانسه رفت 

نگ غربی آشنا شد و به حیث شهزاده به وطن وبا زبان و فره

برگشت و با گذشت کمتر ازدوسال به پادشاهی رسید. به این اساس 

او تا هنگام سلطنت از رقابت ها و زد وبندهای درباری فارغ بود. با 

هیچ کسی دشمنی وعداوت نداشت. از شناخت مردم ومحیط خود 

ر آشنا بود. از ظلم بدورماند. با زبانهای وطن و ادبیات معموله کمت

واستبداد چندان آگاهی نداشت. به هیچکسی حرف زشت نگفته و از 

هیچکس همچو حرفی نشنیده بود. مشکل اقتصادی را نمی شناخت و 

هر آنچه میل داشت به آن دسترسی پیدا میکرد. وقتی بوطن برگشت 
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بعد از یک سال به مقام بلند وزارت بدون سابقۀ کار وتجربه الزم 

کار کرد. خالصه این همه عوامل درتشکل شخصیت بعدی شروع ب

او نقش بسزا داشت.  نا آشنائی با زبان ومحیط، او را شخص 

خاموش وکم حرف و فاقد قدرت نطق و بیان که الزمۀ یک زمامدار 

است، بار آورد. او هنگام سلطنت مرد خوش قلب، رؤوف، با وقارو 

تواضع بود که وجاهت خاص و در عین زمان بسیار شکسته و پر

هیچگاه در صدد اذیت وآزار کسی نشد. هنگام شهادت پدر، اوشاهد 

حادثه بود ودرد ریختن خون پدر را در وجود خود احساس کرد و 

بجای آنکه انتقامجو و کینه دل گردد، از خون ریزی وکشتار بیزار 

شد. او بیکبارگی وبطورغیر مترقب پادشاه شد. ولی هیچ تجربه 

برای سلطنت نداشت. لذا ناگزیر قدرت را به عموهای وآمادگی قبلی 

خود سپرد که همه آنها با پدرش به اصطالح" شریک السلطنه" بودند 

وهمه در رموز مملکت داری آشنا وکلید قدرت را در دست داشتند. 

دراین حال شاه جوان فقط بطور سمبولیک شاه بود واین موقف را 

ً سه دهه به حکومت سالهای دراز حفظ نمود تا آنکه بعد ا ز تقریبا

 19خود زمام امور را بدست گرفت." خاندانی پایان داد و

به طبع آنهایی که درگذشته بنابر  ات من از شاهگرچه انتقاد

راوبط خاصی،از خوان سلطنت بهره مند بوده اند،خوش  نخواهد 

خورد ،ولی حقیقت  اینست که از ظاهرشاه بجز قانون اساسی 

در آن داودخان، و ود بریشۀ سلطنت خودش،،که تیشه ای ب19۶۴

تقوا ترین عضوخاندان سلطنت را از هرگونه  با صادق ترین و

کدام چیز قابل ذکری به یادگار  فعالیت سیاسی منع میکرد، دیگر

تصویب  این قانون اساسی )شاهی  نمانده است. ظاهرشاه با طرح و

                                                 
1۹

 232چاپ امریکا، ص کاظم، زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد،سید عبدهللا داکتر - 



 113 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

رر تق مشروطه(، قدرت عظیمی برای خود حفظ کرد: انتخاب و

وعزل صدراعظم ها ومعاونین  و اعضای کابینه وکنترول درجه 

فعالیت احزاب سیاسی را حق شاه دانست، و  داودخان را از هرگونه 

 افغانستان محروم نمود. فعالیت  سیاسی  در

بجا 19۶۴غیر از قانون اساسی ی قابل ذکراز ظاهرشاه، چیز

وچمن پرگل  نمانده است؛  نه کدام قصروکاخ مجللی، نه کدام باغ

ودرختی ونه کدام شفاخانه مردانه یا زنانه ای، نه کدام کتاب 

وکتابخانه ای، نه کدام گالری هنری، نه شاهراهی، نه پرورشگاهی 

برای پرستاری یتیمان بی سرپرست ،نه کدام بند و نهر و رودخانه 

ای برای آبیاری زمین های تشنه لب کشور، نه کدام میدان هوائی 

لمللی ای، نه کدام پوهنتونی ونه کدام لیسه یا کودکستانی، ملی یا بین ا

نه کدام فابریکه وکارخانه ای،نه کدام موسسهء خیریه ای، نه کدام 

 چیزی که برای بازماندگانش مایه مباهات باشد، بجا نمانده است.

 

نویسنده توانا ونامدار کشور آقای سیدهاشم سدید عنوانی من درد کابل 

 نین تشریح  میکند:عصر ظاهرشاه را چ

  ! عرائضی خدمت جناب سیستانی صاحب

عقیدٔە من همواره این بوده است که حقیقت را باید گفت. من با این 

نظر "شکسپیر" صد در صد موافقم که کسی انسان واقعی است که 

اگر جوانان ما محلٔه "مرادخانی"  .جرأت گفتن واقعیت را داشته باشد

خاطر نداشته باشند، ما، که چند سال پیشتر را که دیگر وجود ندارد به 

به دنیا آمده بودیم، آن را خوب به خاطر داریم که این محله با آن خانه 

های محقر و گلی و کوچک و در هم تنیده اش، با دکه های تا نیمه در 

زمین فرو رفته و دروازه های کلکینچه مانند و دیوار های شکسته و 

ک آلود و تاریک و باریکش تا یک ریخته و کوچه های کثیف و خا
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دهه یا کمی کمتر از سقوط نظام شاهی در صد یا یک صد و پنجاه 

متری ارگ قرار داشت و فقیر ترین انسان های شهر در آن زندگی 

می کردند؛ انسان هائی که عمر شان در حمالی و سقابی و نوکری و 

لباس شوئی در خانه ها گذشته بود و هر روز با چوب شکنی و کاال

های ژنده و بوت های پاره در نواحی ارگ و وزارت مالیه و وزارت 

معادن و صنایع از خانه به شهر و بازار و از شهر و بازار به خانه 

مناطق دیگر کابل، مانند چنداول و عاشقان و عارفان  .در تردد بودند

و بابای خودی و بارانه و سراجی و هندو گذر و کوچه مرده شوی ها 

ی رضا خان و رکاخانه و باغ علی مردان و گذر سردار جان و گذرعل

خان و... غالباً در یک کیلومتری ارگ نیز با مردمان پابرهنه و ژنده 

پوش و فقیر آن، مانند مرادخانی مهر های بودند بر پیشانی سند بی 

مهری و کم کاری و بی تفاوتی های شاهان کشور ما نسبت به مردم و 

بعد از فراغت از مکتب، شروع  .رای تغییرکشور و ضرورت تفکر ب

کار من به صفت مامور دولت در مدیریت آب های تحت االرضی 

ریاست سروی آب و خاک وزارت زراعت در زمان جمعه محمد 

ع محمدی و میر اکبر رضا بود. تا آن زمان، طوری که من اطال

دارم، حتی در درون ارگ برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم چاه 

میق وجود نداشت و تمام فامیل سلطنتی از آبی که توسط نل از ع

پغمان به شهر، از جمله به ارگ انتقال داده می شد، استفاده می کردند 

و کرد های گل و بته ها و اشجار درون ارگ از آب کثیف، اما غنی 

ه دوز ها، از کود انسانی دریای کابل، که از منطقه ای به نام بند کال

از محلٔه اندرابی و پارک زرنگار به ارگ می رسید،  بعد از عبور

  .آبیاری می شدند
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سرطان، یگانه 26نگاه کنید. در تمام شهر کابل، تا زمان کودتای  به عکس باال

 محل بازی برای اطفال در پارک شهر نو کابل بود.

کسانی که با این نظر موافق نیستند، می توانند برای رد این نظر فقط  

بازی دیگر را برای اطفال در شهر کابل، به استثنای آنچه  یک میدان

در کودکستان موسسٔه نسوان که برای اطفال چند فامیل متمول و 

  .سرشناس و متعلق به دربار مهیا شده بود، به رخ ما بکشند

وقتی وضع شهر کابل، به عنوان پایتخت کشور چنین زار است، شما 

ات را پیش نظر تان بهتر مجسم یمی توانید وضع سائر شهر ها و وال

کسی که بخواهد شهر کابل آن زمان را، که حیثیت پایتخت  .کنید

کشور را داشت، با شهر پشاور، یکی از عقب مانده ترین شهر های 

پاکستان، مقایسه کند و آن را بهتر از پشاور بخواند، به نظر نگارنده، 

در کدام یک از باید از جمله بی انصاف ترین انسان ها خواهد بود. 

تی مانند چنداول و باغ قاضی و تخته پل و پایتخت های جهان محال

انار فروشی و کوچٔه رنگریز ها و خرابات و خوابگاه و قصاب کوچه 

و... و مردمانی که در این محالت زندگی می کردند، وجود داشت؟ آیا 

ی ت را که هیچ تفاوتی با روستا ها نداشتند، ازجهاتی حتی ماین محال

توان روستا ها را به مراتب از این محالت زیباتر و قابل زندگی تر 

 یافت، از نگاه شهری می توان جزء شهر به حساب آورد؟ 

 ، 1۹60عکسی از یکی از بازار های پایتخت کشور در سال های 
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 .یعنی چند سال قبل از سقوط نظام شاهی در افغانستان

 
دو شمشیره و پل باغ عمومی، ه دوز ها، بین شاه به عکسی از بند کال

مقابل مکتب تجارت و لیسه انصاری، جائی که محل تفریح و شنا 

شوئی یا ظرف شوئی برخی برای اطفال غریب و محلی برای کاال

شهریان بی بضاعت شهر کابل تبدیل شده بود و قسمتی از آب آن 

  .برای سرسبزی ارگ به ارگ انتقال می شد، نیز نگاه کنید

 
ضعیتی در کشور، که حاصل نامهربانی و غفلت زمامداران با چنین و

بی مهر ما در حق مردم بود، چگونه می توان کسی را که به هیچ 

وجه مستحق چنان برخوردی غیردوستانه نبود، کسی را که می 

خواست کشور و مردم را از این همه بدبختی و سرافگندگی نجات 

ء و بالهللا رار داد و همه بدهد، با بی رحمی مورد انتقاد و عیبجوئی ق
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را به گردن او انداخت؟ مگر می شود، با چه عذر و بهانه و توجیه 

گریی، در برابر این گونه قضاوت های بیدادگرانه و واهی سکوت 

حطات و احترامی که نسبت به برخی الکرد؟ این کار از من، با همه م

  .از انسان ها دارم ، هرگز و به هیچ عنوان ساخته نیست

 :، به خصوص دو عکس بعدیسه عکس باال

 

 
و صد ها عکس موجود در یوتوپ و ده ها صفحٔه اینترنتی و گوگل 

و... واقعیت های را در مورد افغانستان، افغانان، همچنان شاهان و 

امرای بی غم باش و بزن و بروی کشور به ما بیان می کنند، که شاید 

کامل بیان کنند. این عکس ها  صد ها کتاب و هزار ها مقاله به تماما و



 118 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

خوشبختانه از بی انصافی قلم ً نتوانند آن واقعیت ها را معنی و با 

زم که در دست یکی یک گونه زبان پیدا می کند و در دست جزئیات ال

دیگری به گونٔه دیگر سخن می زند، مبراء هستند. عکس هائی که هر 

گونه که برای درک نکته را مو به مو و یک به یک بیان می کنند. آن 

محتوا و پیام آن زیاد به اندیشیدن نیازی نخواهد بود، اگر کسی در پی 

یافتن و دانستن حقیقت باشد؛ یا کمی احساس داشته باشد ـ که اگر 

 (17/07/22سدید ) افغان جرمن آنالین،آرشیف مقاالت  «!نباشد، خدا عطا کند

 

ت فرزندان ازاینها که بگذریم، ظاهرشاه حتی توجهی به تربی

خود نیز نداشت تا از میان آن همه شهزادگان وشهدختها،چند تن آنان 

را با امکانات دولتی وشخصی، به خارج بفرستد واز آنها شخصیت 

های دانشمند وخیّری بسازد تافردا نه برای سلطنت که برای خدمت 

به مردم افغانستان، شایستگی وآمادگی الزم کسب کنند ؟ پس شاهی 

ای فرزندان خود ، پدری نکرده باشد، برای ملت از وی که حتی بر

 چه انتظاری میتوان داشت؟

هواخواهان آن شاه بی استعداد و بی پروا نسبت به آیندۀ   

کشور، بیخود تالش میورزند تا برای روشن کردن یک موضوع 

روشنتر از آفتاب) فروش امالک خاندان سلطنتی( به شیوۀ میرزا 

نتقدان ظاهرشاه  سند وبیلگه مطالبه کنند. آنها قلمان عهد عتیق، از م

غافل ازاین حقیقت اند که دانش اطالعات انترنتی، منحصر به پورتال 

افغان جرمن آنالین نیست،با  یک کلیک بر روی گوگل ،میتوان 

براسناد وحقایق  فراوانی دراین خصوص دست یافت. شما اگر نام 

ل نوشته کنید و بر ظاهرشاه و فروش امالک سلطنتی را  درگوگ

جستجوگر کلیک نمائید در کمتر از دو ثانیه ده ها سایت و وبالگ 

دری و پشتوی روبروی تان باز میشود که هریکی دراین باره 

معلومات ومقاالت  وتحلیل های مهمی ارائه کرده اند  وبطوریقینی 
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میتوانم بگویم که هیچ یکی ازهواداران آن شاه مرحوم  توانائی جواب 

ن به آن مقاالت واسناد را ندارد ورنه بفرمایند به مقاالت موجود داد

 20در لینک های ذیل پاسخ دهند تا ببینیم وبگوییم.

حتی به  در کشورهای پیشرفته غرب، نویسندگان وهنرمندان،

انتقاد از کتب مقدسه وپیامبران می پردازند، اما افغانها، مخصوصاً 

بوده اند، پس از ده ها سال بعد آنهای که از خوان لذیذ سلطنت متلذذ 

از سقوط سلطنت هنوز تحمل ندارند تا  کسی از نظام سلطنت انتقاد 

کند، واز ظلم و بی عدالتی وفساد و فقر وفاقه گی عمومی و بیسوادی 

و مریضی وبی دوائی و آواره گی مردم یاد کند و از شخص 

سال سلطنت خود، هیچ  40ظاهرشاه بپرسد که چرا در مدت 

 ماندگاری از خود برجای نگذاشت؟چیز

تاریخ گواه است که از زمان احمدشاه بابا تا ظاهرشاه بابا، در 

سال گذشته هیچیکی از شاهان وامیران افغانستان  230طول تخمین

جز تحکیم مقام وتوسعۀ حرم سراهای خصوصی خود، برای عمران 

وآبادی کشور]به استثنای امیرعبدالرحمن خان وامان هللا خان 

وداودخان[ خشتی بروی خشتی نگذاشتتند و یادگاری از خود برجای 

ننهادند. درحالیکه هریک ازاینها ده ها وصدها هزار لشکر 

زیرفرمان خود داشتند که درسرتاسر قلمرو کشورمستقر بودند وفقط 

درسرکوبی مردم ناراض وطن از آنها استفاده مینمودند. آیا ممکن 

کرکشی وبرادرکشی، ازاین نیرو نبود تا بجای اینهمه جنگ ولش

                                                 
20

نمبر هفت و هشت توسط  سایت آریائی،مقالۀ گزارش بسیار جالبی از فروش قصر های -

 http://ariaye.com/etlaat/afg/af3.html لینک : خاندان شاهی )بابای ملت(

 خاندان شاهي(،  ملت و  باباي  ،داکترکاروان: )فروش قصر ها توسط
  http://www.ariaye.com/dari2/ejtemai/karwan4.htmlسایت اریائی،لینک  

 http://kabulpress.org/my/spip.php?article4۹۹ ،کابل پرس:
http://archive.mashal.org/content.php?c=maqalaat&id= 00220 
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بشری فراوان خود در جهت آبادی کشور استفاده کنند و در هریک 

از والیات غنی کشور به ساختن کاخ و باغ و بند و انهار و پل وجاده 

و پروژۀ ای بپردازند که برای مردم ونسل های بعد از آنها مایۀ 

 فیض وافتخار ومباهات شمرده شود؟ 

« تاج محل»درهند آثار با شکوهی چون  چرا از شاهان مغول

برجا مانده که سبب حیرت ببینندگان وجهانگردان « لعل قلعه»و

ومایۀ افتخارهندیان میگردد، اما در افغانستان از آن همه شاهان 

وامیران قهار وشمشیرکش  هیچگونه آثار قابل افتخاری برای 

 بازماندگان شان برجای نمانده است؟ 

ین توانست در هرات مسجد با شکوهی چراسلطان غیاث الد

آباد نماید ویا ملکه گوهرشاد در مشهد وهرات آثارماندگاری از خود 

سلطنت آرام خود و  20برجای بگذارد ؟ مگر تیمورشاه درمدت 

ظاهرشاه درمدت چهل سال پادشاهی بدون دغدغه و شورش چرا 

درکابل یا قندهار یا بلخ وهرات، دست به اعمار چنین قصور 

مرانات ماندگار نزدند که مایۀ مباهات مردم کشور میگردید واز وع

سال  14آنها امروز به نیکی یاد میشد؟ امیرعبدالرحمن خان درمدت 

اول حکومتش که توأم با جنگها وشورشها بود، یک روز هم از 

ساختن عمرانات ماندگار غافل نبود و آنچه امروز از او به 

وری، قصر وزارت خارجه یادگارمانده است، ارگ ریاست جمه

ارت الم خانه وقصر باغ باال و قصر صدودلکشا وکوتی باغچه وس

وآرشیف ملی و چندین عمارت در مزارشریف وتاشقرغان وبلخ 

وهرات وغیره مکانها است که اگر آنها را از فهرست آبدات وبناهای 

تاریخی حذف کنیم، اصالً هیچ اثری باقی نمیماند که قابل ذکر باشد. 

از او پسرش امیر حبیب هللا چند کاخ وباغ درکابل وچاریکار  بعد

وجالل اباد اعمارکرد که تا امروز بنامش یاد میگردند وسپس  قصر 
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داراالمان درجنوب کابل از ساخته های شاه امان هللا قابل یاد آوری 

میالدی توسط مجاهدین بدستور  90است که متاسفانه در دهه 

خورد میان احمدشاه مسعود وگلبدین استخبارات پاکستان در زد 

 تخریب گردید. 

آبدات تاریخی دریک کشورمنبع بزرگ درامد اسعارخارجی 

از راه جلب گردش گران جهان بشمار میرود،به همین خاطر این 

منبع درامد را  صنعت گردشگری نام داده اند. در عهدسلطنت 

شاهد  طوالنی ظاهرشاه که با امنیت وآرامش همراه بود، ما اصالً 

اعمار هیچ بنای یادگاری وباغ و پارک وتفرجگاهی ومینار ماندگاری 

نیستیم.هیچ محل شکوهمندی بنام ظاهرشاه درافغانستان دیده وشناخته  

نمیشود. دلیل این همه بی توجهی وبی پروائی ظاهرشاه را نسبت به 

 این کشور ومردم آن چی بنامیم وچگونه توجیه کنیم؟ 

ه  ظاهرشاه به علت اقتصاد ضعیف بعضی ها مدعی اندک

کشور نمیتوانست دست به اعمار بناها تاریخی بزند. اما باید گفت که  

امیر عبدالرحمن با کدام اقتصاد قوی این همه قلعه وعمارات پرشکوه 

اعمار نمود؟ امیر حبیب هللا وامان هللا خان با کدام اقتصاد قوی 

باغ سراج االماره  و  توانستند در جالل آباد وکابل وپغمان قصرو

داراالمان را اعمار کنند؟ بابُر،آن شاه ترکتبارکابل، با کدام قدرت 

اقتصادی توانست باغ پرشکوهی در جنوب رودخانۀ کابل احداث کند 

تفرجگاه عام مردم کابل گردید و هرسال «بنام باغ بابر»که بعدها 

از سایه  جایگاه تفریح وگلگشت هزاران خانواده واقع میگردد و مردم

سرد درختان کاج وشرشر جویبارهای آن لذت می برند وبرای بانی 

واحداث گر آن دعای خیر میفرستند؟ چرا گفته نمیشود که برای 

اعمار وعمران بنا های تاریخی وماندگارکه مایۀ افتخار فرزندان 
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کشورباشد، اراده ودرایت واهلیت کاری وذوق زیبائی پسندی الزم 

 اهرشاه عاری ازاین استعداد بود.است که متاسفانه ظ

( دازه یک راجای هند)سلطان تیپوی به ان ای کاش ظاهرشاه، 

عالقه ای دروطن پرشکوه به عمرانات جرات هند، راجای گ

یعنی در فلم ُمغل اعظم،عظمت قصرراجای گجرات تیپو را) ،داشتمی

 ببینید  در یوتیوباکبرپادشاه  

https://www.youtube.com/watch?v=TdOS-0sIW-Y) ، 

درعوض  وایکاش اگرظاهرشاه  به عمرانات عالقه ای دانشت

به مطالعه عالقه میداشت و در این مدت چهل سال سلطنت بی 

ً در آن سی سال که حکومت را عموها و  دغدغۀ خود، ومخصوصا

پسر عموهایش اداره میکردند، دست به مطالعه آثار گرانبهای 

تقای سطح دانش و اطالعات خود کتابخانه ارگ شاهی میزد و به ار

می پرداخت و مردم افغانستان را از فهم و ادراک خود بر علوم 

اسالمی وتاریخی وسیاسی واجتماعی آگاه میساخت. آگاه کردن مردم 

کار مشکلی نبود، نه تنها مطبوعات ورسانه های دولتی مردم را از 

سال چهار  تبحر وعلمیت شاه شان با خبر میساختند، بلکه اگر او فقط

بیانیه جامع ایراد میکرد: دوتا بمناسب دوعید فطر وعید قربان ، 

ویکی بمناسبت روز اول سال خورشیدی ومیلۀ گل سرخ  و بارآخر 

هم بمناسبت جشن استرداد استقالل کشور، سخنرانی میکرد، یقیناً که 

باعث آگاهی وخوشنودی مردم افغانستان میگردید و از او امروز به 

پادشاه عالم وسخنور و دانشمند  با افتخار یاد میکردند.  عنوان یک

شاید گفته شود که او صاحب اطالعات و دانش الزم بود،اگر چنین 

چیزی وجود میداشت، چرا او به نوشتن اثری ماندگار مثل آثار 

پادشاهان ترک تبار)  بابر و تیمور( دست به نوشتن نبرد و از 



 123 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

خود یک اثر همطراز تزوک تجارب سیاسی و اندوخته های علمی 

 بابری برجای نگذاشت؟

بازهم ای کاش اگر ظاهر شاه به عمرانات ماندگار عالقه ای 

نداشت،ال اقل درمدت چهل سال سلطنت خود یک بنیاد عامه المنفعه 

مثل شفاخانه چهارصد بستر اردو که توسط داودخان بنیاد گذاشته شد، 

ا زنانه در کابل یا یک شفاخانه چهارصد بستر ملکی مردانه و ی

هرات و یا بلخ و یا قندهار اعمار می نمود تا اقالً مریضان وبیماران 

در آن تداوی وشفا می یافتند و دعای سر او را مینمودند؟ یا ای 

کاش،او دست به احداث خط آهن میزد ویا کابل را باهرات از طریق 

کشیدن یک جادۀ عصری از دل کوهستانات مرکزی کشور وصل 

د ویا بجای هردوی اینکار،دستورایجاد سیستم کانالیزاسیون میکر

شهرکابل را میداد وبا بستن میلوینها دریچه مدفوع سرا ریز شده 

درکوچه های کابل ، مردم را از اذیت تعفن بدر رفتها که منشاء 

 پخش میکروب های مهلک اند، نجات میداد،که نداد. 

بل تا جالل اباد من  بارها از نیمروز تا قندهار وهرات وکا

سفرکرده ام ، ودیده ام که در هیچ یک از توقف گاه های شاهراه 

مزارشریف، توالت  -کابل،جالل آباد،یا کابل -قندهار -هرات

زنانه)دستشوئی( وجود نداشت؟ مسافران شکوه میکردند که زن ها 

در صورت ضرورت درکجا رفع  هنگام توقف بس های مسافربری

ن دستور به حاکم یا والی منطقه برای ساختن دو نمایند؟ آیا داد تجاح

تا دستشوئی کار بزرگ وغیر ممکنی بود؟ من چند بار به ایران سفر 

کرده ام وبا موتر مسیرهای طوالنی را طی کرده ام ، درطول  راه و 

در  توقفگاه ها، برای ادای نماز محلی مشخص شده است و 

ردان با آب نل دستشوئی برای رفع ضرورت زنان جدا از محل م

وجود دارد.اما متاسفانه در افغانستان نه در زمان شاه ونه بعد از شاه 
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به این ضرورت اولیه مسافرین توجهی نشده ونمیشود.این نه تنها 

نشانۀ بی فرهنگی سردمداران یک ملت است، بلکه نشانۀ بی کفایتی 

 یک نظام نیز میباشد.

افراد چاپلوس و مردم میگویند ظاهرشاه غیر از همنشینی با 

شاعران متملق وبزله گو ونگهداری سگهای شکاری درکاریزمیر و 

بچه ، به چیز دیگری  مرحیم خان غال« پیشکش های»رسیدگی به 

عالقه نداشت وبنابرین هیچکاری درجهت رهایی مردم از فقر و 

 گرسنگی وبیسوادی وبیماری وتأمین عدالت اجتماعی انجام نداد.

بازگشت خود به وطن، که می بایستی ظاهرشاه حتی پس از 

نقشی  فعالتر در سیاست بازی میکرد و گریبان مردم را از دست 

تنظیم های ویرانگر جمعیت و شورای نظار، رها می ساخت، اما 

بنابر محافظه کاری دوباره سرنوشت مردم را بدست شخص ضعیفی 

چون حامدکرزی سپرد که خود در خدمت غاصبان و چپاولگران 

 نظار قرار داشت.  شورای

ظاهرشاه در باز گشت  به وطن، درحالی که حرمسرای ارگ 

سلطنتی در اختیارش بود ومصارفش را مردم فقیر افغانستان از 

کمک های بین المللی می پرداختند، چه ضرورتی داشت تا به فروش 

امالک خانوادۀ سلطنتی اقدام نماید و باغ وکاریزمیر  وهزاران 

ول متعلق به سلطنت افغانستان را که در آن جریب زمین درجه ا

ورثۀ اعلیحضرت امان هللا خان وملکه ثریا نیز ادعای ملکیت داشتند، 

ومیخواستند سهم خود را در راه اعمار یک شفاخانه زنانه و اعمار 

یک پوهنتون درکابل به مصرف برسانند، قبل از تصفیۀ دعوا از 

ار ولی بفروش رسانید سوی محکمه،  همه را توسط داماد خود سرد

و از این مدرک صدها میلیون دالر بدست آورد، وآنهمه پول را به 

پسران هیچکارۀ خود درخارج  انتقال داد. یکی از زیباترین 



 125 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

قصرهای که دراین لیالم بزرگ بفروش رسید، قصرهای مجلل و 

( درخارج ارگ بودکه سروصداهای زیادی 8ونمبر 7پرشکوه )نمبر

 برپا نمود. 

هرشاه میتوانست از این عواید باد آورده، با صرف پنج% ظا 

مانند فرهاد دریا و آقای قرغه وثریا ، دالر میشد ها آن که میلیون

سدید ودیگران، یکی دو یتیم خانه بسازد و کودکان بی سرپرست و 

بیکس را زیر چترحمایت  ومرحمت خود بگیرد. همچنان او 

سرپرست افغانستان  یک   میتوانست برای صدها هزار زن بیوه وبی

محل مناسب ودایمی کار از قبیل: کارخانۀ تولید کاال و لباس دست 

دوزی  وطنی وخامک دوزی وخیاطی ایجاد کند تا تعدادی از آن 

همه زنان بیوه وبی سرپرست  دراین کارخانه مصروف کار میشدند 

و نان خود و کودکان خود را تدارک مینمودند ودرعوض شب و 

 ذات ملوکانه وخاندانش  دعای خیر میفرستادند.  روز برای

دو بر اساس تازه ترین گزارش وزارت کاروامور اجتماعی؛ 

میلیون بیوه در حال حاضردر افغانستان وجود دارد که  فقیرترین 

طبقۀ جامعه را تشکیل میدهند و بسیاری از آنها براثر مشکالت 

های تدارک زندگی  دچار مریضی روحی و روانی شده اند. فشار

غذا برای کودکان، مسالۀ ازدواج مجدد ، فشارخانواده شوهر و سوء 

استفاده  های دیگر مشکالتی اند که در بسیاری  مواقع زنان بیوه را 

تا مرز فحشاء وخودکشی به پیش "تیله" میکند. متاسفانه که ذات 

ملوکانه تا آخرین روز حیات خود، دست کمک بسوی این طبقه وهیچ 

مردم فقیر  وهردم شهید افغانستان دراز ننمودند و سرانجام بخشی از

داعی اجل را لبیک گفتند، بدون آنکه از خود کارنامۀ ماندگاری بجا 

 گذاشته باشند.
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ی واند قضاوت کند که: شاهی که پروااکنون خواننده میت

چگونه میتوان باور کرد که غم ملت   فرزندان خود را نداشت،

منتقدین میگویند که شاه وشهزادگان از   ت؟وفزندان مملکت را داش

آن همه پولی که از مدرک فروش جایدادهای سلطنتی بدست آوردند، 

مرمی  جنگ های تنظیمی کابل با فیر حتی قبر پدر خود را که در

های توپ وتفنگ سوراخ سوراخ شده بود نیز ترمیم نکردند، و وقتی 

کنند، سردار ولی ظاهرشاه را میخواستند در پهلوی قبرپدرش دفن 

وشهزادگان قبرنادرشاه را با پارچۀ سیاه پوشانده بودند تا سوراخ 

های مرمی ها در گنبد آن به طرز شرم آوری معلوم نشود . این است 

شاه رعیت پروری که از او بنام بابای ملت وحامی دموکراسی یاد 

 می کنند.  

 پایان
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 منهمقالۀ 

 

 

   مخالفان داودخان به اعتراضات یپاسخ

 (12/8/201۵)نوشته شده در 

 

تاریخی -ی تحقیقیسلسۀ مقاالتتاکنون 201۵از ماه جوالی

پیرامون دورۀ اقتدار داودخان از عهد صدارات تا دورۀ جمهوریت 

در پورتال افغان  ،سرطان  بقلم داکتر سید عبدهللا کاظم 2۶وکودتای 

برخی از مل موجب عکس الع جرمن آنالین به  نشر رسید که

آنهایی که با سقوط ظاهرشاه از سلطنت واعالم  .گردیدهموطنان ما 

ش،منافع خود وخاندان خود را 13۵2در  جمهوریت توسط داودخان

از دست داده اند، با اما ومگرهای فراوانی،دلیل میتراشند وچیزهای 

ظاهر پسندی روی همبندی مینمایند تا داودخان را بحیث یک 

ً از وزنۀ شخصیت او بکاهند، اما دیکتاتور جلوه د هند واحیانا

خوشبختانه  هیچکسی تا کنون نتوانسته کدام خیانت داودخان را به 

وطن  ومردم آن به رخ بازماندگان و هواداران آن مرحوم بکشد. 

حتی از لحاظ وزنۀ شخصیت، نیز تا کنون کسی از میان 

ی، تقوا سیاستمداران معاصرش پیدا نشده تا از لحاظ  وطن پرست

وعزت نفس ، صداقت وپشت کار،خدمات مهم اقتصادی واجتماعی 

غرور ملی وشهامت در برابر دشمن  وانکشافی برای افغانستان،

 عقیده وایمان خود بر داودخان برتری داشته باشد. 
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استقامت و پایداری داودخان در برابر بمباردمان وحشیانه 

یر وی به دژخیمان آن وشهامت تسلیم ناپذ 13۵7کودتاچیان هفتم ثور

فاجعه،واقعاً درتاریخ افغانستان بی نظیراست ومیتوان گفت داود خان 

نخستین شهید سر به کف افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  

سرتسلیم به  دشمنان خود فرود آورد و مرگ مردانه وشرافتمندانه را 

به  برتسلیم شدن وبه  اسارت درآمدن درچنگال ذلت رهبران وابسته

بیگانه، با گردن افراخته پذیرفت و نام خود وخانواده خود را در 

 صف  دلیرمردان کم نظیر تاریخ ثبت کرد.

یکی ازمخالفان جدی  این شخصیت ملی سرفراز ؛ آقای داود 

به اتهام میوندوال طرح قتل  باملکیار) پسرخواندۀ میوندوال( است که 

  و دولت او پرداخته است. کودتا علیه داودخان، به تقبیح از داودخان

من از آقای داودملکیار در دریچۀ نظرسنجی پورتال،پرسیده 

که « در دادگاه مردم»آیا شما با نوشتۀ آقای ولی آریا زیرنام بودم: 

در آن مسئلۀ زهردادن به شهید میوندوال از سوی سید قاسم  رشتیا ، 

تا  خیر؟ مطرح شده است ، موافقید ومحتوای آنرا تائید میکنید  یا

مردم قضاوت کنند که شما دراین دادگاه به نفع کدام طرف شهادت 

میدهد؟ به نفع ولی آریا یا به نفع خواهر زادۀ وزیرصاحب ؟ مقالۀ 

 ولی آریا منتشرۀ کابل ناتهه در لینک ذیل قابل دریافت است:

http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_171/wali%

20aaria-2.html 

داودملکیار،بجای ارائۀ پاسخ دقیق  به سوال من، طوماری 

چندین صفحه ئی را زیرعنوان"وقتی در گودال افتاده اید، از کندن 

اجتناب کنید " با نقل قول های ناقص از نوشته های من، بر روی 

انترنت گذاشته و بزعم خود من ویک تعداد قلمبدستان دانشمند 

شبثات اقتصادی وعمرانی دیگررا )که در مقاالت خویش از ت
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وانکشافی ودیگرخدمات ماندگار  داودخان تذکر داده اند(، با 

یادکرده است وبا کنایه های  )مدافعین استبداد ودیکتاتوری(صفت

خود « گودال ذهن»تحقیرآمیز بزعم خود همه را سرکوب و در

انداخته وهوشدار میدهد که تکان نخوریم، ورنه دراین گودال  دفن 

 د.خواهیم ش

درمیان عوام الناس ما ضرب المثلی رایج است که وقتی از 

شخصی سوال شود که پاسخ  دقیقی وروشنی داده نتواند و حرفهای 

بیربطی  تحویل پرسنده دهد،  پرسنده با پوزخند مالیمی میگوید: ده 

دکجا ؟ و درختها دکجا؟ یعنی سوال من  چیزی وپاسخ شما 

 ارد.چیزدیگری، که ربطی به سوال من ند

]قابل یاد آوری است که  آقای داودملکیار
21
پسرخوانده مرحوم  [

، به امریکا تشریف بردند ولی میوند بود ودر زمان اقتدار میوند وال 

هنوز درس های رسیدن به وزارت وصدارت را تمام نکرده بودند 

سرطان ، برهبری داودخان روبرو، وآن همه  2۶که باصاعقۀ کوتای 

تحصیالت شان آنچنانکه خیال  برهم خورد ورؤیاهای شیرین او 

میکردند به ثمر ننشست، ازاین است که اوهرچه در توان دارد، 

سرطان  وداودخان  میکند تا ذهن 2۶صرف مذمت ازکودتای 

وسفارت در خارجه وخاطر خود و دیگر کاندیدان رسیدن به وزارت 

انتقاد  عهد ظاهرشاه را تسکین کند. بنابرین  خوش ندارد کس زبان به

ازعصر فرخندۀ سلطنت ظاهرشاه بکشاید، چونکه در عهد آن شاه 

                                                 
21

در مورد داودملکیار ونسبت دقیق او با مرحوم عبدهللا خان   اکترسیدخلیل هللا هاشمیاند - 

 او پدر پسرکاکای بلکه ملکیارنبوده داود کاکای ملکیار خان عبدهللا:)بود نوشتهبرایم ملکیار 

 وکل  وزیرداخله سابق  ملکیار خان عبداالحد جنرال و ملکیار خان عبدهللا -اندر آنهم میشد،

 نواسه و کاکا پسران و بودند برادرسکه سه مزارشریف الحکومه نایب سابق ملکیار احمدخان

رساندند.( از این تذکر دوست  دولتی بلند مقامات و جنرالی های برتیه همه را خود کاکای های

 که مرا در شناختن بیشتر خاندان ملکیار کمک کرد، تشکرمیکنم. ان صاحبهاشمی محترم
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امثال شان از میوندوال وشکاری وعادل، خاندانهای ملکیار و رشتیا و

مقامات جلیلۀ وزارت وسفارت برخوردار بوده اند و فکرمیکنند که 

همه مردم کشور از این خوان الوان ظاهرشاهی، مستفید میشده اند، 

ی خواهد بود اگرکسی از فقر و بیکاری وبیسوادی پس جای ناشکر

ومرض وجهل و رواج رشوت خوری و واسطه بازی ها وبی 

 عدالتی های دورۀ ظاهرشاهی نام ببرد.

روایت موثق دیگرمیگوید:مرحوم میوندوال درکابل دو خانه 

داشت که درحیات خود وصیت کرده بود که بعد از مرگش این خانه 

تا پول کرایه آن به سره میاشت داده شود. ها به دولت تعلق دارد 

بنابر این وصیت دولت بعد از مرگ میوندوال هردو خانه را در 

اختیار گرفت، اما دیری نگذشت که جناب داودملکیار خود را از 

امریکا به افغانستان رساند و با دادن رشوت به مامورین ذیصالح آن 

یراثخوار میوندوال خانه ها را از دولت گرفت وبنام خود به حیث م

ثبت کرد وبعد هردو را فروخت و ازاین مدرک صاحب چندین ملیون 

دالر شد ودوباره به امریکا رفت و با آن پول اکنون درامریکا بزنس 

وعیش ونوش میکند.نامبرده  گاه گاهی بشکرانه آن پولهای باد آورده  

س قلم برمیدارد و برداودخان وشیوۀ حکومتداری اومی تازد وافسو

روزگارانی خیالی را میخورد که اگر میوندوال برسرقدرت می آمد، 

مقام وزارت خارجه جایگاه لم دادن وعیش ونوش او می بود؟ 

بنابرین داد وفریاد داودملکیار وامثال او از دست داودخان، ناشی از 

دست رفتن منافع اقتصادی و امتیازاتی است که ایشان در دوران 

بردند و با روی کار آمدن داودخان آن قدح  ظاهرشاه از آن بهره می

 بشکست وآن ساقی نماند وآن منافع از دست رفت!

شما وامثال شما آقای ملکیار بخاطر از دست دادن منافع 

شخصی و خانوادگی خود بیش از سی سال است که برطبل اتهام 

علیه داودخان وصمد ازهر، به عنوان قاتلین میوندوال یکنواخت 
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ازاین طریق خود را مظلوم وداودخان را ظالم  وانمود میکوبید، تا 

کرده ترحم دیگران را جلب نمائید، اما اتهام  تان علیه آن دوشخص 

 به علت عدم ارائۀ اسناد مؤثق مثل گِل خشک به دیوار نمی چسپد و

 فکر میکنم تمام حرف های تان تا امروز مفت شده است.

من دریک شهر زندگی )اتفاقاً من جنرالی را می شناسم که با 

میکند وحاضر و شاهد حادثۀ قتل میوندوال توسط یک ضابط پرچمی 

بوده است که اگر روزی او این راز را افشاء کند، تمام اتهامات علیه 

 صمد ازهر ضرب صفر خواهد شد.(

آقای ملکیار! من داودخان را معبود خود نمی شمارم، آنچنانکه 

ذبانه پرستش میکنید ولی جرئت شما از میوندوال بت ساخته اید وکا

پاسخ درست به سوال مرا در مورد زهردادن وی به استناد مقالۀ ولی 

آریا  ندارید. دراینجا بازهم سوال دیگری مطرح میشود که  قتل او 

چه به  اتهام کودتا علیه داودخان]چنانکه اقای قاسم باز شهادت 

رت میدهد[، صورت گرفته باشد وچه توسط خوراندن زهر،صو

میگرفت،از لحاظ ماهیت خود چه فرقی از هم داشت؟ وچرا شما 

کسی را که آن شخصیت  دانشمند وطن را معیوب وبا رنج دایمی 

مورد سوال وسرزنش قرار نمی دهید؟ مگر نه  گرفتار ساخت ،

اینست که اگر میوندوال با زهرکشته میشد، ولی سلطنت باقی می 

ین بود؟ به همین خاطر شما از بود، منافع خانوادگی شما همچنان تأم

 آقای رشتیا شکایتی ندارید. 

شما در بیشتر از سی سال گذشته قتل میوندوال مرحوم را 

چون پیراهن پرخون حضرت عثمان بلند نگهداشته  وفریاد می کشید 

تا سوز وگداز از دست رفتن امتیازات ومنافع خانوادگی خود را در 

ن شهید تسکین داده باشید. نظام سلطنت، با محکوم کردن داودخا

شکی نیست که میوندوال شخصیت دانشمند وسخنور زبردستی بود و 
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برای ازمیان بردن او ممکن است توطئه ای از سوی استخبارات 

شوروی بکار رفته باشد، اما فراموش نکنید که موسی شفیق،آخرین 

زبان آور  صدراعظم دوران شاهی، نیز شخصیت دانشمند و

 7تحرکی بود، ولی با دریغ که توسط کودتای چیان وسیاستمدار پر

ثوری به گناه امضای قرارداد آب هیلمند اعدام گردید، چرا شما در 

طول این سی سال حتی یک مقاله در یاد بود آن دانشمند شهید نه 

از میراث او برای نوشتید و یاد او را گرامی نخواستید، برای اینکه 

ال دوخانه به شما میراث رسید وبا شما چیزی نمیرسید ولی از میودو

وجودی که آن مرحوم آن خانه ها را بعد از مرگ خود به سره 

میاشت افغانستان بخشیده بود، اما شما خود را از امریکا به افغانستان 

رساندید وبا دادن رشوت به مامورین ذیربط دولتی خود را وارث 

به چند میوندوال جا زدید وآن خانه ها را متصرف وهریک را 

میلیون دالر فروختید وبا چند میلیون دالرپول میرث به امریکا 

تشریف بردید و با آن ثروت باد آورده تجارت وبزنس میکنید.پس 

 شما اگر از میوندوال دفاع نکنید، کی بکند؟

مهمتر ازهمه، شما دراین مدت چندین ده سال اقامت در 

، یک هفته امریکا، بجای اینکه درفضای آرام وبی دغدغۀ غرب

بخود زحمت بدهید ویک مقاله تحقیقی بنویسید ویا یک کتاب از آن 

همه کتبی که بقلم دانشمندان وتحلیلگران خارجی در بارۀ افغانستان 

نوشته شده ، یکی را ترجمه کنید وبدسترس مردم افغانستان بگذارید 

ویا مثل آقای انجینرفضل احمدافغان، دِر راحت را بروی خود ببندید 

تاب یا کتابهایی به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری که میدانید، وک

در مورد وطن خود تألیف کنید و دراختیار مردم جهان  بگذارید، دل 

به سالگرد قتل میوندوال خوش کرده اید وهر ساله همان موضوع 

تکراری را به نشر میرسانید  واز هرنوع کارتحقیق و تتبع در 
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این کشور خود را فارغ کرده اید!؟  عرصۀ تاریخ وادب وفرهنگ

واما آنهای را که عیش دنیا را برخود حرام کرده و درشرایط خیلی 

بدتر از شرایط وموقعیت شما، توان وامکانات  خود را در روشن 

ساختن حقایق اجتماعی وتاریخی وسیاسی وفرهنگی کشور بمصرف 

نوعی  رسانده و برغنای فرهنگی این مملکت بدبخت افزوده اند،با

خود بزرگبینی ، با کتره و کنایه میخواهید کار آنها را کالن کاری و

 بی اهمیت جلوه دهید!

من می بینم از زمانیکه داکتر سید عبدهللا کاظم،محقق ودانشمند 

با صالحیت افغان اعالم کرد که در نظر دارد بدون حب و بغض 

شخصی،در مورد شخصیت ملی داودخان و کارنامه هایش، کتابی 

تحقیقی  بنویسد  وتمام حقایق دوران اقتدار وخدمتگزاری  او را در 

اختیار هم مهینان خود بگذارد، آتش درنهاد شما افتاده است. اگر 

داکتر سیدعبدهللا کاظم دانشمندافغانستان، اهلیت تحقیق ونوشتن چنین 

کتابی را نداشته باشد، پس آیا شما این اهلیت را دارید یا خواهرزادۀ 

رزادۀ وزیرمادام العمر رشتیا خواهد داشت، البته که هیچکدام وبراد

 نه!

من فکر میکنم شما ازاین ترس دارید که مبادا داکتر کاظم  

دراین اثر تحقیقی خود،موضوع زهردادن میوندوال  را از سوی 

هرکه صورت گرفته باشد،همراه با  خالف کاریهای دیگر 

وشما ازاین رهگذر نزد  وزیرصاحبان را بر مال و ثبت تاریخ کند،

دوست ودشمن خود شرمنده شوید، ازاین است که شما و چند تای 

دیگر، در یک اتحاد نامقدس شروع به سنگ اندازی در راه انجام این 

خدمت بزرگ معنوی وتاریخی آقای داکتر کاظم کرده اید، ولی جای 

خوشی است که ایشان به این سنگ اندازی ها اهمیت نداده با عزم 

سخ به کارش ادامه میدهد ومقاالت تازه ومستند دیگری را دراین را
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راستا بدست نشر میسپارند. من امید وارم تا حین نگارش این اثر در 

در  24مورد ترکیب کابینۀ داکتریوسف وآنانی که با آوردن مادۀ 

، سبب تحریم داودخان از حق فعالیت سیاسی 1964قانون اساسی 

ً آقایان  رش تیا، فرهنگ وسید شمس الدین مجروح شدند مخصوصا

وعبدهللا خان ملکیار قدری بیشتر روشنی اندازند. فکرمیکنم جلد دوم 

،( 278 - 251،27۵، 207، 206تاریخ غبار بخصوص )صفحات 

 دراین مورد  به شما کمک خواهد نمود.

خوشبختانه یکی دیگر از افغانهای وطندوست و آگاه به اهمیت 

بسته واسناد مهم سیاسی را که ازسوی   اسناد تاریخی ،کمر همت

وزارت خارجه امریکا آزاد شده است، برای استفادۀ تاریخ ، ترجمه 

و از طریق این پورتال ملی در اخیتار هموطنان میگذارند که از 

سوی عناصر چیز فهم مورد استقبال قرارگرفت. منظورم همکاری 

مهم مربوط آقای احمد فواد ارسال است که درهرچند روز یک سند 

به دوره ظاهرشاهی را ترجمه و به نشر میرساند که باید از او 

 ممنون ومشکور بود. 

من نیز به آقای داکترکاظم اطمینان میدهم تا جنرالی را که 

شاهد جریان قتل مرحوم میوندوال بوده،حاضر نمایم تا آنچه راخود 

ین دیده وشاهد بوده است برای داکترصاحب کاظم نیز بیان کند وا

 پرده سیاه ابهام را باال بزند وحقایق را به هموطنان خود روشن نماید. 

 

 :نباید روابط را برضوابط رجحان داد

تاجائی که من شنیده ام، پدرداودملکیار خسر برۀ مرحوم 

میوندوال  و پدرش برادرزادۀ عبدهللا ملکیارازوالیت غزنی است 

یت پکتیا منسوب به گروال نجیم آریا، از والډوآقای ولی آریا پسر 

معین وزارات زمان صدارت میوندوال ،  درقوم منگل میباشد که 
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« سوسیال دموکرات مترقی»معاون حزب نیزاطالعات وفرهنگ و 

برهبری میوندوال بود. بنابرین هردوی ایشان بیش از چهل سال 

است که در امریکا زندگی میکنند و رابطۀ دوستی وخویشاوندی 

 مرحوم هردوی آنها را با هم پیوند زده است. ایشان با میوندوال

حال اگر صد بار دیگر آقای ملکیارعلیه من مقاله بنویسد و 

روی ورقها را سیاه کند، و مرا از انداختن درگودال ذهن خود 

بترساند، من از این سوال خود دست بردار نیستم و بازهم از ایشان 

آقای ولی آریا  خواهم پرسید تا بطور مشخص جواب بدهد که اتهام

 علیه رشتیا، درست است یا دروغ و بهتان محض؟ 

پاسخ به سوال من از سوی ایشان میتواند درجۀ حق بینی 

وحق پسندی وحقیقت گوئی وی را ثابت کند ونشان بدهد که 

اودربیان حقایق روابط خانوادگی و رفاقت های شخصی را مد 

 نظرنمی گیرد وضوابط را فدای روابط نمیکند.   

بدون تردید یکی از این دو رفیق همسنگر، حقیقت میگوید و 

یکی حقیقت را پنهان مینماید.آنکه حقیقت را میگوید،دعای خیرما 

ومردم افغانستان پشت سرش خواهد بود وآنکه دروغ میگوید، 

واضحاً جز شرمندگی نصیبی نخواهد داشت ولو طویل ترین مقاالت 

بدرد نخواهد خورد ، زیرا که با بهترین ادبیات تحویل مردم بدهد، 

 نوشته ایکه آلوده با دروغ وبهتان باشد نزد مردم ارزشی ندارد.

امید است آقای ملکیار هم مثل آقای فرهنگ روابط را 

برضوابط ترجیح ندهد و به سوال من پاسخ دقیق وشجاعانه  بدهد، 

 وخود را بیش ازاین به کوچۀ حسن چپ نزند.

 

 : دخان ودموکراسی ظاهرشاهیواما موضع من در قبال داو

 چنانکه در آغاز اشاره شد، آقای داودملکیار، مقاله ای با 
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ادبیات زیبا اما با محتوای تخریش کننده نوشته و درآن برکسانی  که 

ازداودخان بخاطر کار کردهای سودمند وماندگارش یاد وتقدیر کرده 

ودتا اند،  حمله برده وآنان را بطور تحقیرآمیزی  )مدافعین ک

واستبداد( لقب داده وبا نقل قول های ناقص خود از مقاالت ونوشته 

 های من، خواسته مقالۀ خود را رنگین تر سازد. 

داودخان به حیث یک شخصیت ملی،وطن پرست،پاک نفس، با 

تقوا،با دسپلین، دارای اندیشه های ترقی وتعالی افغانستان،ضد 

امورکشور ، ضد ارتشاء، ضدارتجاع ،ضد مداخالت بیگانه در 

اختالس ورشوه خوری، ضد دزدان وغاصبان  دارائی های عامه 

وملکیت های خصوصی، حافظ جان ومال وناموس مردم افغانستان، 

حافظ امنیت سرتاسری درکشور، حافظ حیثیت و وقار وپرستیژ دولت 

افغانستان در برابرجامعۀ بین المللی و کشورهای همسایه، بنیانگذار 

ژه های زیربنائی واقتصادی وانکشافی وعصری بسیاری از پرو

سازی افغانستان وتقویت اردوی ملی ونیروهای هوائی کشور برای 

حفظ تمامیت ارضی وحریم هوائی کشور، هرگاه مورد حملۀ بیباکانه 

عناصر مغرض قرار میگیرد، بیانگرآنست که این عناصر اصالً 

برای اینها خدمت  طرفدار انکشاف وعمران افغانستان نبوده و نیستند.

وصداقت وتالش برای آبادی وانکشاف مملکت معنا ندارد و زمانی 

معنا پیدا میکند که خود یا اقارب شان در قدرت باشند و از امکانات 

دولتی استفاده دلخواه نمایند، شاید نزد این اشخاص بهترین رهبر 

وبهترین زعیم کسی باشد که دست مقامات دولتی را درحیف ومیل 

ن وته جیب زدن دارائی های ملی آزاد بگذارد، مانند حامد کرد

 کرزی ویا استاد ربانی وقوماندانان جهادی !؟ 

رهبران وقوماندان جهادی همان های اند که، بعد از تسلط 

برکابل، دراثر غارت وچپاول بانکهای ملی ودارائی های شخصی و 
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غصب زمین های دولتی وملکی واعمار شهرک های خصوصی و 

زمرد  چاق مواد مخدر وآثار باستانی وچپاول معادن الجورد وقا

یک به قارون های زمان خود  وغیره سنگ های ظریفه کشور، هر

مبدل شده اند. )به مقالۀ آقای عزیزاحمدعزیزی زیرعنوان شورای 

 نظار،لشکری از چپاولگران.رجوع شود(.

روز برای دفاع از  با آنکه شب و« کودتای ثور»نظام 

خویش مصروف جنگ با اپوزیسیون گسیل شده از خارج به  حاکمیت

اما   داخل بودند وفرصت چندانی برای عمران و توسعه نداشتند،

درساحۀ مدرن سازی شهرکابل با ساخت وساز خانه های نوع 

سازی   میکروریان، توجه خاصی داشت. حجم تولیدات کامبینات خانه

عالیت نموده بود، بیش که در عهد داودخان در افغانستان شروع به ف

از هر وقت دیگر بلند رفت و بسیاری از کارمندان دولت، صاحب 

خانه شدند و یا در انتظار گرفتن خانه و آپارتمان در مکروریانها 

  بر اثر راکت 13۶7المنفعه در سال  بودند. متاسفانه این دستگاه عام

بازماند  باری اپوزیسیون به حومه کابل حریق شد و تقریبا از فعالیت

 و دیگر اکمال شده نتوانست.

احمدشاه مسعود اصالً  -در چهارسال حکومت  ربانی اما 

خشتی بر روی خشتی بمنظور عمران گذاشته نشد. هیچگونه بنای 

عام المنفعه از قبیل مکتب یا لیسه وپوهنتونی ویا شفاخانه و پل 

وسرکی  وبند برقی وحتی مسجدی ساخته نشد، درحالی که شب و 

دوبی بخزانۀ  او پول می  -ز طیارات روسی از طریق مسکورو

برای انحصار قدرت با همه گروه های جهادی  ریختند. مگر او

وتنظیمی در جنگ بود و در این جنگها آنچه از زمان داودخان باقی 

مانده بود، اکثرآنها را از بیخ وبنیاد ویران و نابود کرد. از طالبان که 

یت نداشتند، اصالً نمیتوان توقع کارهای با زندگی مدرن شهری بلد
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ام رهبران چهار مدنی داشت. بدینسان دیده میشود که داودخان از تم

 اری صادقانه به این کشور برتر بوده است. دهه اخیر درخدمتگز

اولین ایراد آقای ملکیار برطرز دید من نسبت به داودخان به 

واقعاً :» ه ام ارتباط داعیۀ پشتونستان آغاز میشود که من نوشت

گیری داودخان و گروه فشار بر پاکستان، در شرایط عدم  موضع

های ترانزیتی  حال محتاجی براه توانایی نظامی و اقتصادی و در عین

شان،  گی خود مردمان مناطق قبایل به استقالل عالقه پاکستان و بی

شود و   سری محض پنداشته می  کار بیهوده و خیره تردید یک  بی

آن جز تیره شدن مناسبات خوب همسایگی و هدر رفتن  نتیجه

های خارجی و عواید داخلی چیز دیگری نبوده  ها دالر قرضه میلیون

اگر آن همه پول هنگفت در راه عمران کشور و ساختمان  است.

های  های آبیاری و زراعت و تاسیس فابریکه  بندهای آب و کانال

ا افغان کارطلب، کار و لب تولیدی بکار میرفت، یقینا برای میلیونه

شد و مجبور به عرضه تقریبا رایگان نیروی بازوی  نانی تهیه می

شدند. ثانیا عناصر عظمت طلب باید متوجه  خود در خارج نمی

تر از پاکستان   مانده  میشدند که افغانستان خود کشور فقیرتر و عقب

قق ئی را تح شود چنین داعیه  است و با دست خالی و زور کم نمی

 «بخشید.

 دراینجا آقای ملکیار برای کم زدن آقای داکتر کاظم کلمات

)خیره سری( و)صرف میلیونها دالر( و )عناصرعظمت طلب( را 

جداگانه به رخ شان میکشد ومی افزاید که داودخان با داشتن دوستی 

 چون سیستانی، ضرورت به هیچ دشمن دیگری ندارد.

میگویم که منهم مثل  برای آقای ملکیار وسایرین بار دیگر

بد وطنم  هریکی  از اتباع این کشورحق دارم در بارۀ خوب و

بیندیشم و نظرم را بیان نمایم. من ضرورتی ندارم تا کسی دیگری 
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شخصیت های ملی چنین یا  بمن مشوره بدهد که  در بارۀ وطن و

چنان فکر بکن! من باعقل و وجدان خود در مورد اشخاص ومسائل 

عی واقتصادی وفرهنگی کشور، قضاوت میکنم وآنچه سیاسی واجتما

را به نظرخود غیرمفید می پندارم، بد  وآنچه را مفید می پندارم، 

نیک میگویم . و انتظار هم ندارم تا تمام مردم نظریاتم را بپذیرند، 

سال قبل که  20زیرا چنین انتظاری  اصالً نامعقول است. بنابرین 

تم، موقف ونظر من در بارۀ سیاست من کتاب کودتای ثور را مینوش

دولت وحکومت داودخان در رابطه به مسئلۀ پشتونستان، همین بود 

که آنرا نوشته ام. داودخان مرحوم نیز پس از سی سال تالش برای 

حل مسئالۀ پشتونستان، وقتی دید که پاکستان، این دشمن خطرناک به 

پرداخته  استخدام و اجیرکردن برخی از عناصر خود خواه افغان

وقصد دارد توسط خود افغانها ،افغانستان را تباه کند، صالح در آن 

دید تا دو گام عقب ویگ گام به پیش بگذارد و با جانب پاکستان از 

در مدارا پیش آید و در مورد خط دیورند ومسئله پشتونستان به 

توافقی  برسد  که اگر عملي میشد، دست مداخلۀ پاکستان که هنوز 

از نمی نشده بود،تا این حد درکشورما در ساختن بمب اتوممؤفق به 

گردید. مگر چون اتحاد شوروي راضي به رفع اختالفات میان این 

دوکشور نبود، کودتاي ثور  را در افغانستان به  راه انداخت و این 

 معضله همچنان الینحل باقي ماند.

ثل انسان های منطقی همواره تغییر پذیر و تحول پسند اند، و م

مالنصرالدین نیستد که ده ها سال بر یک سخن خود پا برجا باقی 

بمانند. انسانی که از تحوالت  روزمرۀ بشریت مترقی وبا دانش پند 

نگیرد و در خود تغییر نیاورد، معلوم میشود که از سیر وضرورت 

از تغییروتحوالتی که در عرصه های مختلف حیات بشر  زمان و

خبراست ودل بدین خوش کرده که سخن  روزانه پدید می آید، بی
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باقی بماند.  مردها یکی است، گویا میخواهد همیشه )مالنصرالدین(

درحالی که من مال نصرالدین نیستم وهمه چیز وهمه پدیده ها را 

ثابت والیتغیر فکر نمیکنم. ثبات، خوبی وبدی انسانها وبسیاری پدیده 

 های اجتماعی نسبی اند.

همواره  ازوطن پرستی  د فواد ارسالمحقق افغان آقای احم

داودخان تمجید کرده و در رابطه به سیاست وکارکردها وشخصیت 

وتوانائی های داودخان برای رهبری جامعه افغانی، تا کنون چندین 

سند محرم و مهم وزارات امورخارجه امریکا را که دیگر از 

آنالین محرمیت برآمده اند، ترجمه نموده و در پورتال افغان جرمن 

به نشر رسانده اند تا مورد تحلیل و ارزیابی  واستفاده محققین 

قرارگیرند. یکی ازاین اسناد مهم سند مذاکرات داودخان با هنری 

است که داکتر  1976کسینجر وزیرخارجه معروف امریکا در 

صاحب عبدهللا کاظم از آن بخوبی استفاده نموده ودر مقاله اخیر خود 

دخان در قبال پشتونستان و برخورد با پاکستان در مورد سیاست داو

 از آن بدرستی استفاده کرده است.

اقای ارسال، در یکی از مقاالت اخیر خویش، صحبتهای  

رئیس جمهورداودخان را با هنری کسینجر وزیرخارجه امریکا، از 

هرنگاه وطن پرستانه ومناسب با نورم های دیپلوماتیک توصیف 

 کرده میگوید:

من شهید داود خان در مراحل مختلف حیات سیاسی  از نظر »

اش در این مورد کوشش ملی و شرافتمندانه برای استحکام قدرت و 

قوت و سربلندی افغانستان کرده است و در سیاست مواضع نظر به 

که -واقعیت های موجود گرفته است، و این را میگویند سیاستمداری

و در همین ارتباط شرایط صحبتش با کیسنجر و بعداً مذاکرات با بوت

دفاع  -لویت داشته و داردوو واقعیت ها است. منافع ملی افغانستان ا

شتون و بلوچ و یا هر خیال دیگر درجه اهمیت دوم پاز حقوق ملت 
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دارد. به نظر من اگر کسی کوشش داود خان در عادی ساختن 

روابط با پاکستان را ترس وی از کوشش ناکام و ضعیف و شکست 

مسعود وغیره( -و شرم آور افراطی های اسالمی )حکمتیار خورده

رنگ بزند ، یا از مسائل معلومات کافی ندارد ، یا به پاکستان و 

افراطی های اسالمی خوشخدمتی میکند ویا اینکه از عقده ضد داود 

 «خان به ناحق موضوع میسازد.

من شخصاً به کدام سند و روایتی بر اقای ارسال می افزاید که :

سرزمین خورده ام که شهید داود خان خود را مبتکر و نجات دهنده ن

گفته باشد و یا ثابت کند که وی به تحریک از رفته )پشتونستان( 

یا  پشتونستان برایش از افغانستان  ،شوروی ها عمل میکرده است

آگر به تحریک شوروری ها عمل  زیاده تر اهمیت داشته باشد.

وروی ها با همکاری میوندوال به عوض ش 1958میکرد چرا در 

به حسفیرش با امریکائی ها مشوره میکرد؟ چرا در همان مصا

خواستار کمک استخباراتی از امریکا شده بود و چرا یکسال قبل از 

 22«سرطان با امریکائی ها مشوره کرده است.  26کودتای 

معلومدار روی سخنان آقای فواد ارسال، متوجه داودملکیار 

 راثخور مرحوم میوندوال است. پسرخوانده ومی

سپتمبر وحملۀ امریکا بر افغانستان ، درمیان  11پس از حمٍلۀ 

برخی از اقلیت های قومی ،ذهنیت خود محوری وقهرمان سازی 

وقهرمان پرستی از میان نازل ترین ومخرب ترین عناصرکه مردم 

آدمکشی وقطاع الطریقی  همه شاهد وناظر ویرانگری و چپاولگری و

اق آثار پرارزش باستانی وغصب ثروت های ملی از سوی آنها وقاچ

بودند، رو به رشد نهاد و با تدویر سیمنارها ونگارش کتب و مقاالت 

تبلیغی و نصب  تصاویر بزرگ بر چهار راهی ها  ومیدان های 

هوائی و دوایر دولتی، وبد تر ازهمه، مجبورساختن دیگر اقوام  به 
                                                 

22
 ...،افغان جرمن آنالین ن و پاکستان و شهید داود خان و افغانستا احمدفواد ارسال،- 
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ملی، مرا به این فکر اندرساخت  تا بر قبولی آن چهره بحیث قهرمان 

دیدگاه قبلی خود نسبت به داودخان تجدید نظرکنم  و او ودیگر 

ز استقالل، شخصیت های ملی وطن را با معیارهای چون: دفاع ا

اری ،صداقت ، پاک نفسی،عدم وابستگی به آزادی، تدبیر وخدمت گز

 جنت( ، حفظ وقار ملی با کارهاییکشورهای خارجی)بحیث ا

ماندگار هریک شان، به مقایسه بگذارم وحتی المقدور از هریکی آنها  

 که کار نامه سودمند آفریده اند، ذکر خیری بعمل آورم.

من بزعم خود، کارهای خوب داودخان را برای عمران 

وتعالی این وطن تائید وکارهای سیاسی ثروت سوز او را بحال مردم 

ی را که شما از زبان من نقل قول فقیر افغانستان تردید کرده ام. کلمات

کرده اید، به همین مناسبت نوشته شده است، ولی آن کلمات هرگز 

عد دیگر شخصیت او یعنی کارکرد های بزرگ ومفید  نمیتواند بر بُ 

وی سایه افگند و ارادتم را نسبت به او خدشه دار نماید. همانگونه که 

ودخان را مرحوم جنرال ابوی نیز در یاد داشتهای خود، دا

نامیده است، ولی همچنان « سردارلجوج، کله شخ، وناسازشکار»

 ارادت واحترام خود را نسبت به او حفظ کرده و ابراز داشته است.

من داودخان را آنچنان دولتمردی تصورنمی کنم که هیچگونه 

 اشتباه وخطائی از او سر نزده باشد،اصالً چنین کسی در سایر

ً هرکسی که عمل میکند، اشتباه هم کشورها هم پیدا نمیشود.  طبعا

میکند. داودخان نیزهنگام وظایف دولتی باحس سرشار ازقدرت و 

خدمت به وطن، درمورد برخی از اتباع کشور) نظر به اطالعاتی 

که در دسترس او قرار داده میشده( ، از استبداد وشدت عمل کار 

ماجرا گرفته است  که از نظر سایر اشخاص وافرادی که از اصل 

ابی اطالع اند، ظلم صریح تلقی میگردد) مثل زندانی ساختن زنان 

واطفال ودوستان واقارب یک متهم(. معهذا او با نظرداشت خدمات 
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اقتصادی واجتماعی وعمرانی خود برای افغانستان ، در مقایسه با 

سیاستمداران عهد خود و زمام داران  بعد از خود،  برتری های 

 زیادی داشته است.

او شخصیتی پاک نفس،وطندوست و خدمتگذار صادقی بود. 

هیچ کس تا کنون شهات نداده که او از قدرت دولتی در جهت ثروت 

مندشدن  خود واعضای خانوادۀ خود استفاده کرده باشد. آقایان حفیظ 

پلومات سابقه دار عبدالجلیل جمیلی در مقاالت خویش یهللا خالد و د

ختران داودخان از نام پدر سوء استفاده شهادت میدهند که  پسران و د

نمیکردند وهرگز خود را برتر از دیگران نمی شمردند و در 

پوهنتونها مثل سایر محصالن، نظم ودسپلین درس واستادان را 

رعایت مینمودند. برخورد شان با هم کالسان و همکاران بسیار 

کهای داخل مؤدبانه و فروتنانه بود. از داودخان نه کدام ثروتی در بان

وخارج باقی مانده و نه هم سرای وشهرک خصوصی وقصر و 

ویالئی مجلل شخصی، جز یک خانه خامه کار  در جوار ارگ 

حامدکرزی آن خانۀ خامه داودخان را برای اقامتگاه آیندۀ   شاهی.

خود خریداری وتخریب نمود و به جای آن قصری مدرن با صالون 

هارمنزل ساخت که امروز بنام بزرگ پذیرائی واتاقهای زیاد در چ

قصرچنار یاد میگردد ومحل اقامت و دربار رئیس اجرائیه )داکتر 

 عبدهللا( است.

خانم نصیبه اکرم حیدری داستان جالبی را از زبان  پوهاند 

ر دور دوم ریاست جمهوری حمیداله امین )رئیس پوهنتون کابل د

شاگردان غیر "همه بخاطر دارند که  چنین بیان میکند: (حامدکرزی

موفق در کانکور، به رشته های زبانهای خارجی و هنر های زیبا 

وبخش های دیگری در پوهنتون جذب می شدند.  شهید زرلشت داود 

که از فارغان مکتب نرسنگ بود در امتحان کانکور نمره شمول به 
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پوهنتون را بدست نیاورد و در رشته هنر های زیبا به تدریس 

پوهاند محبی وزیر تعلیمات عالی برای مالقات  )تحصیل(آغاز نمود. 

با رئیس دولت به ارگ خواسته شدو ایشان نهایت پریشان بودند که 

رئیس دولت از ناکامی دخترخود آگاه شده اند، به وی چه خواهند 

گفت؟ ولی هنگام دیدار رئیس دولت ایشانرا در آغوش کشیدند و 

ینکه در پوهنتون عدالت فرمودند که:  "  به شما تبریک میگویم از ا

موجود است که دختر من ناکام شده." )نصیبه اکرم، لینک ذیل دیده 

 شود:

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/haidari_n_b

aina_salgard_26_saratan1.pdf ) 

 

 زر فدای سر، سرفدای ناموس!

افزون براین اوصاف،اوصاحب غرور وعزت نفس بلندی بود 

که از این لحاظ هیچ کسی با او برابری کرده نمی تواند. اودر برابر 

ساعت تمام  20توپ وتانک وطیارات بمب افگن کودتای چیان برای 

ورد. اگر یک لحظه وجدان از غرورش نکاست و سر تسلیم فرود نیا

خود را قاضی ومرگ خود و فرزندان و ناموس خود را در یک 

 قدمی خود تصورکنیم، آنگاه به عظمت شخصیت او پی خواهیم برد. 

ً اگر بجای داودخان یکی از رهبران سه ونیم دهه بعد از  یقینا

ساعت جانفرسای بمباران  20او قرار میداشتند، بدون تردید درآن 

جنگی کودتا چیان بر فراز ارگ،  ممکن ده بار پطلون جت های 

وتنبان عوض میکردند، و برای تسلیم شدن تا دروازۀ ارگ به پیشواز 

کودتا چیان می شتافتند تا کشته نشوند. فقط دل رستم وطاقت داودی 

ساعت در برابر بمباردمان کودتا چیان تاب آورد  20میخواهد که 

ظ وقار وعزت وشرف خانوادۀ خود، وتسلیم نشود. داودخان بخاطرحف

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/haidari_n_baina_salgard_26_saratan1.pdf
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/haidari_n_baina_salgard_26_saratan1.pdf


 145 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

مرگ مردانه را برتسلیمی بدست دشمن ترجیح داد، زیرا او به این 

زر فدای سر، سرفدای  »ضرب المثل افغانی باور داشت که:

 23« ناموس

 

 : لیشتونومصداق  پ

درنزد افغانها دفاع از ناموس وشرف وعزت خانواده، 

است. او بارها «پشتونولی »بزرگترین وظیفۀ یک مرد  ومعراج 

مصداق این ضرب المثل را درمیان افغانهای ننگرهار وقندهار، 

هنگامی که رئیس تنظیمۀ والیات مذکور بود، دیده ومشاهده کرده 

بود. او میدانست که اگر خود و خانواده اش بدست کودتاچیان بیفتد، 

ً مورد هتک حرمت وتوهین وتحقیر قرارخواه د گرفت وحتی نحتما

اعترافات دروغین،تهدید به تجاوز برناموس وعزت برای گرفتن 

زنان خانواده اش خواهند شد. بنابرین او تصمیم به مرگ مردانه 

گرفت وخود وخانواده خود را قربان حفظ  شرافت خانوادگی خود 

کرد تا کسی فردا نگوید که داودخان بخاطر نجات خود، عزت 

 یان نمود.وشرف زنان و دختران خود را پایمال تجاوز کودتاچ

در همان هفته های  اول پس از کودتا شنیده میشد که یکی از 

 8بازماندگان داودخان که در حادثۀ رگ بار)قتل دسته جمعی( صبح 

ثور زخمی شده ولی نمرده بود، درشفاخانه جمهوریت خواسته بود با 
                                                 

23
 یاسالم یر کشورهاد یاخالق یها و ارزش میموس از مفاهنا : ی فارسیپدیایبنابر ویک- 

و رفتار و روابط  تیدرباره جنس یدر جوامع مردساالر شتریاصطالح ب نیاست. اخاورمیانه 

 .دیآ یجوامع حفاظت از ناموس افتخار به شمار م نی. در اشود یدرون خانواده استفاده م

. )المنجد(. قانون و  عتی. )برهان قاطع(. شر یاحکام اله (ا )عربی.در لغت نامه دهخدا:  ناموس

 .  یو احکام اله عتیشر

عصمت ،  - 3.  یاله عتیقانون و شر - 2.  ینام کیآبرو، ن - 1: نیدر فرهنگ مع ناموس

 . سیشرف . ج . نوام

 ۀفیهمسر مرد که وظ ایمادر  ای. خواهر 3. عفت؛ عصمت.2. شرف.1: دیدرفرهنگ عم ناموس

 اوست. ۀها بر عهد حفظ حرمت آن
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قطع کردن شریان های دستش خود کشی کند ولی داکتران شفاخانه او 

ت دادند. او علت این خودکشی را اذیت وآزار وبی را از مرگ نجا

حرمتی از سوی کودتای چیان درحق خود بیان کرده بود. واین هم 

گواه دیگری است برتصمیم بجای داودخان برای عدم تسلیم شدن به 

 کودتا چیان. 

یادش بخیر،چه داکترحسن شرق درمقاله ای تحت عنوان )

رین خدا ودشمنی از دشمنان یکی ازمنک:»( مینویسد که روزهایی بود

مردم که تاهنوز به شنیدن نفرین زنده )منظور جنرال امام الدین مقیم 

ثور شریک و از محمد داود خواسته بود  7ناروی است( و درحادثۀ 

از وی )داود خان( خواستم  که که تسلیم شود به تره کی گفته بود:

تند ما تسلیم تسلیم شود نه تنها او بلکه همه اعضای خانواده اش گف

نخواهیم شد. به وی اجازه دادم که فرارکند، گفت ما به استقبال مرگ 

به لینک ذیل  .«سپس ما هم ... ایستاده ایم نه برای تسلیمی یا فرار،

 رجوع شود:

http://www.afghansabawoon.com/wp-

content/uploads/2015/08/Scan.pdf 

یرمخابرات عهد دریکی از نوشته های انجنیر کریم عطائی  وز

داودخان که چشمدید خود را از شب کودتا حکایت میکند، من خوانده 

ام که داودخان خطاب به فرزندان واهل خانواده گفته بود، من تصمیم 

خود را گرفته ام، شما میتوانید خود را از مرگ نجات دهید، اما 

فرزندان واعضای خانواده اش هریک پهلویش ایستاده گفته بودند ما 

 ما را تنها نمی گذاریم و با شما یکجا میمیریم. ش

 میگویند. « پشتونولی»چنین است جوهر افغانیت که به آن 

این توضیح مختصربجواب آنانی است که میگویند: داودخان 

اگر دیوانه نمی بود، خود وخانواده خود را به کشتن نمیداد. معنی 
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مانی به دشمن برای آنکه زنده بسخن و پیام این افراداینست که: 

اما داودخان از  قویتراز خود تسلیم شو،ولو برناموست تجاوز کند!؟

مادر خود در شیرخوارگی شنیده بود که سر دادن در دفاع از ناموس 

و وطن افتخارمرد است، نه تسلیمی به دشمن ! و این درس زندگی 

یکجا با شیرمادر وارد خون ورگهای تن داودخان شده بود ودر 

توانست تحقیر و توهین به خود و ناموس خود را بدست بزرگی  نمی

 دشمن هستی وعقیدۀ خویش ببیند.

 ثور8مرحوم عالمه پوهاندعبدالشکوررشاد درسحرگاه 

 مرثیۀ ذیل را به یاد شهادت داودخان وخانوادۀ او سروده است:1357

 

 ! د محمد زو کربال

 داود مرګ خپل و مانه خو تسلیم نشو

 ماته ښه ده ده ویل غاړه چی کږیږی

 د چا ژوند په سپکاوی سره تریخ مشه

 د دوښمن تر ژونده مرګ مړینه خوږه ده

 دا یم وینم د عمر او خالد مړی

 دا کوټه می د اوالد په وینو سره ده

 ښه چی ننګ د پښتونوالی می پر ځای کړو

 نن زما او اوالدونو عاشوره ده"

 

یاقت از اینجاست که میگوئیم داودخان ازچندین لحاظ  ل 

وشایستگی آنرا دارد تا  دانشمندی چون داکتر سید عبدهللا کاظم 

دربارۀ ابعاد مختلف شخصیت وکارکردهایش کتابی محققانه بنویسد و 

تمام حقایق را به نسل های آینده انتقال بدهد. زیرا داودخان  درمقایسه 

با سیاستمداران معاصر خود و زعمای ما بعدش یک سر و گردن 
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وهر قدر تالش صورت بگیرد تا با گفتن کلمات: بلند تراست 

و غیره الفاظ « دشمن دموکراسی»و « مستبد»و« دیکتاتور»

رکیک، از وزنۀ شخصیتش بکاهند واشخاص مورد ستایش خود را 

عوض او بزرگ نشان بدهند، جایی را نخواهد گرفت. زیرا تاریخ  

 ما در بارۀ هریکی از شخصیت های سیاسی قضاوت خود را کرده

 است ، و تالش های عوام فریبانه در مقابل کار های  تحقیقی داکتر

است و سبک جلوه «  آب در هاون کوبیدن»سیدعبدهللا کاظم، مثل 

 دادن خود در انظار دیگران .
 

 : سوء تفسیر مقاالتم دربارۀ دموکراسی

درتمام  مقاالتم موردی را نمی توان سرغ داد که من با ذات 

ده باشم، اما مشکل در برداشت آقای دموکراسی مخالفت کر

داودملکیار و نیزآقای احسان هللا مایار است که منظور مرا نمیحواهند 

درک کنند، و بخاطر ملحوظات دیگری نوشته هایم را سوء تعبیر و 

تفسیر میکنند تا بگویند: چون سیستانی  داودخان را تائید میکند، 

سی  است. چنین تهمتی  بنابرین هوادار دیکتاتوری و مخالف دموکرا

مرا به یاد این شعر ابن سینای بزرگ می اندازد که به او تهمت کفر 

 زده بودند و او خطاب به مخالفین خود گفته بود: 

 در دهر یکی چومن و آنهم کافر           » 

 «پس در همه دهر یک مسلمان نبود

با آنکه نمیتوانم خود را  یگانه مسلمان خوب بشمارم، اما 

توانم ادعا کنم که درمیان افغانهای دموکرات، از زمرۀ دموکرات می

ترین ها هستم، زیرا من همواره یکی از طرفداران جدی آزادی بیان 

واندیشه و تساوی حقوق زنان با مردان وعدالت اجتماعی بوده 

وهستم. پس کسی که ده ها مقاله در دفاع از حقوق زنان  وتساوی 
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باشد و پیوسته از نا برابری وبی عدالتی  حقوق شان  با مردان نوشته

های اجتماعی وظلم و ستم وفقر ومرض و بیسوادی در وطن سخن 

زده و توجه روشنفکران واهل نظر را به مسایل حاد اجتماعی کشور 

جلب کرده باشد،آیا میتواند ضد دموکراسی باشد؟  هرگز نه! و چنین 

و اهل نظر فکر  تهمتی برمن ، از سوی کسانی که خود را دموکرات

میکنند، شبیه همان تکفیری است که از جانب مخالفین برابن سینای 

 بلخی زده شده بود. 

وقتی من میگویم، کودتای ثور حاصل دهۀ دموکراسی  تاجدار 

بود، فهمیدنش خیلی ساده است، به این معنا که تمام سیاست مداران و 

قرن  90خیر دهۀتا  ا 70لیدران سیاسی افغانستان که از اخیر دهه 

بیستم برمقدرات کشورما مسلط شدند و برای کسب قدرت یا حفط 

قدرت، وطن را بخاک وخون نشاندند، همگی  درهمان دهۀ 

دموکراسی تاجدار سر برآوردند، رشد کردند ، شهرت یافتند 

وصاحب قوت وطرفدارانی شدند.  آنها ] رهبران احزاب چپ و 

ببرک کارمل ، حفیظ هللا امین، راست افراطی مثل: نورمحمدتره کی، 

نجیب هللا، برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود، 

رسول سیاف، صبغت هللا مجددی ،مولوی محمدی ، مولوی خالص ، 

نفرشان زنده اند[ ، در  دوسه قاضی وقاد وغیره که از آن میان هنوز 

ت حامیان دهه های بعد از دموکراسی ظاهرشاهی، با اشارت وحمای

بقدرت رسیدند، و  90و اوایل دهه  70خارجی خود دراواخر دهه 

در طول  دو دهه بخاطر کسب قدرت یا حفظ قدرت ، هرچه از دست 

 شان برمی آمد، در حق این وطن و مردم آن روا داشتند.

اکنون اگرخالف میگویم، شما بمن نشان بدهید وبگوئید که  

تای داودخان و یا دولت کدامیک از اشخاص فوق الذکر در کود

جمهوری وی شرکت داشتند؟ معلومدار هیچیک ازآنها در کودتا و یا 
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دولت جمهوری او سهیم نبودند. اما هریک از آن رهبران  در دهه 

دموکراسی از طریق نشر وپخش آثارمارکس ولنین وحسن البنا وسید 

قطب وغیره، در میان افسران جوان اردو، که قبل از آن با سیاست 

کاری نداشتند، توانسته بودند نفوذ کنند  و برای  خود طرفداران 

وهواخواهانی پیدا نمایند. آنها برای رسیدن به قدرت برنامه های خود 

را داشتند که طبعاً گزینۀ کودتا نیز شامل آن برنامه بود، چنانکه قبل 

از کودتای ثور، در زمان جمهوری داودخان، گروه اخوانی برهبری 

دین ربانی با هدایت وحمایت سازمان استخبارات نظامی برهان ال

( در برخی از والیات افغانستان، مثل لغمان، بدخشان و ISIپاکستان )

پنجشیر و محالت دیگر دست به آشوب زدند و امنیت را اخالل 

کردند ولی بزودی از سوی نیروهای دولتی سرکوب شدند و دوباره 

 به پاکستان فرارکردند. 

سوی همین گروه تحت حمایت )ای اس ای(، علی  بار دیگراز

احمدخرم وزیر پالن گروگان گرفته شد وقصد بود تا بوسیلۀ او داخل 

ارگ رفته ،داودخان را ترورکند، مگر وزیر پالن، طبق خواست 

گروگانگیرعمل نکرد و کشته شد و این بارهم پالن گروه اخوانی به 

برای رسیدن به قدرت ثمر ننشست. طبعاً حزب دموکراتیک خلق نیز 

برنامه هایی داشت و در اردو طرفدارانی، ومنتظر فرصت بود تا 

روزی قبل از رقبای اخوانی خود، زمام قدرت را بدست گیرد. اتفاقاً 

آخرین جلسۀ مذاکرات داودخان با بریژنف رهبراتحاد شوروی، برای 

هردوجانب ناخوشایند بود. وبالنتیجه دستور سرنگونی داودخان از 

ثور در افغانستان عملی  7مسکو صادر شد و سرانجام کودتای خونین

 گردید.

بنابر دالیل فوق، مخالفت من با هرج ومرج های دهۀ دموکراسی  

ظاهرشاهی ، مخالفت با ذات دموکراسی نیست، بلکه مخالفت با این 
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است که چرا تمام صالحیت ها برمحور شاه می چرخید؛وصدراعظم 

ن وزراء وتیم کاری خود را نداشت؟چرا قانون اختیار وصالحیت تعیی

احزاب از سوی شاه توشیح نگردید؟ چرا چار چوبی برای فعالیت 

احزاب وجود نداشت؟ و در نبود چنین قانونی بود که احزاب سیاسی 

سمارق وار سر برآوردند وجوانان عالقمند به آگاهی وفعالیت های 

م وتحصیل را در سراسر سیاسی را به دنبال خود کشاندند و نظام تعلی

 کشور فلج کردند. 

 

 دموکراسی،هرج ومرج و انارشی  نیست!  

دموکراسی حق انتخاب کردن وحق انتقاد کردن وحق 

دادخواهی کردن وفریاد مردم را تا گوش مقامات مسئول رساندن 

است. آنهای که دم از دموکراسی میزنند، باید بدانند که انتقاد وتحمل 

اساسی دموکراسی است. دموکراسی احترام به نظر مخالفان رکن 

نظریات وعقاید دیگران وشنیدن حرف دل مخالفان است. دموکراسی 

احترام به ازادی بیان وآزادی اندیشه وازادی انتقاد  وتساوی حقوق 

 زنان بامردان وآحاد جامعۀ بشری است. 

دموکراسی ، انارشی وهرج ومرج نیست. فیرگلوله  برنخستین 

المت آمیز محصالن پوهنتون وشاگردان لیسه های مرکز مظاهرۀ مس

عقرب بدستور سردار عبدالولی، دامادشاه، سرآغاز این  3درروز 

هرج ومرج بود که سبب مرگ چند تن گردید، وباعث بی اعتمادی 

نسل جوان وتحصیل کرده به دموکراسی اعطا شده ازسوی ظاهرشاه 

 شد.  

ً هر روز یا 3از  هرهفته  در شهرکابل  عقرب به بعد تقریبا

مظاهره بود، هر حزب سیاسی، در گوشه ای از شهر تجمع میکردند 

ومیتنگ داشتند و بر ضد نظام و برضد بی بازخواستی، و بی عدالتی  
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ً در دهۀ دموکراسی  و واسطه بازی وفساد سخنرانی میکردند. واقعا

رشوه خوری و پارتی بازی و خویش خوری و داشتن رابطه با 

بلند دولتی از جمله ارتباط باسردار ولی که نوعی امیتاز تلقی مقامات 

میشد، جای حق وعدالت را گرفته بود. بیکاری وفقر و بیسوادی 

ومریضی دمار از روزگار مردم برآورده بود. اکثر کارهای 

زیربنائی از قبیل پروژه های زراعتی وتولیدی که کارآنها در زمان 

توقف بود، زیرا کارگران بجای صدارت داودخان شروع شده بود، م

کار، روز خود را در تظاهرات سپری میکردند. بی نظمی ولجام 

گسیختگی وهرج ومرج و بی بند وباری ،مردم را به ستوه آورده 

بود.اکثر جوانان برای پیدا کردن لقمه نانی، مجبور به ترک خانه 

وخانواده خود می شدند و راهی کشورهای مجاور می گردیدند وبا 

عرضۀ نیروی کارخود، مزد ناچیزی بدست می آوردند تا خانواده 

های خود را کمک کنند. شیوع گرسنگی و فقر ومرض درسالهای 

هزار نفراز مردمان والیات غور 500ش، جان  1351و 1350

 وهزاره جات  را گرفت و کس کمکی به  موقع به مردم نرساند.

ی محتوای مردم بجای  دموکراسی وشعارهای تند و تلخ و ب

مظاهره چیان، از حکومت وشاه نان میخواستند تا شکم خود و بچه 

های خود را را سیرنمایند. مردم مکتب وکتاب ومعلم میخواستند تا 

کودکان شان سواد بیاموزند که وقتی بشنوند زن و مرد حقوق مساوی 

دارند، برآشفته نشوند و زن را بگناه بیرون رفتن از خانه یا دیرتر 

ادن به صدای ُخشو وُخسر و نَنُو و اِیَور، مثل حیوان کتک جواب د

نزنند و ملکیت شخصی خود تصورنکنند. باشندگان کابل با ده هاو 

صدها هزار مسافر تازه وارد روزانه به پایتخت برای رفع  

ضرورت های عاجل خود بجای دموکراسی به تشاب های زنانه 

ایند. این یکی از مهمترین  ومردانه تمیز نیاز داشتند تا رفع حاجت نم
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وقابل توجه ترین مشکل زن و مرد افغانستان در شاهراه ها 

ً در شهرهای بزرگ افغانستان بود و است که هرگز  ومخصوصا

حکومت خود را مسئول  برطرف کردن این نیازمندی طبیعی 

 نمیدانست وهنوز هم نمیداند.

ضع تغییر مردم  در آنروزگار،انتظار حرکتی را داشتند تا آن و

یابد ودیگر آفتاب بی نور وبی رمق سلطنت را باالی سرخود نبینند. 

برای خود ظاهرشاه نیز بزرگترین دست آورد ازآن  دموکراسی ، 

همانا توهین کردنش از سوی عناصر ضد سلطنت بوسیلۀ تراشیدن 

سرسگ وبستن پارچه ای برکمرش ونوشتن کلمۀ ظاهرشاه برآن بود. 

اسی ای را میخواستید؟ وآیا شاه چنین دموکراسی  آیا شما چنین دموکر

ای را آرزو داشت؟ اما من باچنین دموکراسی بی بند وبار مخالفم و 

 آنرا نمیخواهم .

 

 تحلیل وزارت خارجه امریکا از دموکراسی افغانستان:

در یکی ازاسناد تحلیلی وزارت خارجه امریکا در مورد قانون 

توسط اقای احمدفواد ارسال ترجمه   افغانستان که اخیراً  1964اساسی 

....محمد ظاهرشاه پادشاه فعلی افغانستان در سال » شده ، آمده است: 

قانون اساسی را معرفی کرد که بر مبنای مودل های قانون 1964

اساسی اروپائی دیزاین شده بود و بر اساس آن یک دولت شاهی 

اساسی شاه در مشروطه در افغانستان اعالم شد. بر اساس این قانون 

قدرت های مقننه و قضائی افغانستان دخیل نمیباشد ....البته قانون 

از تمام قانون اساسی های دنیا در این فرق دارد  1964اساسی سال 

که قدرت عظیمی را به پادشاه تفویض کرده است و برخالف تمام 

منحیث  1964قانون های اساسی دنیا بر اساس قانون اساسی سال 

یت ملی و رئیس دولت پادشاه افغانستان مکلف ساخته نشده ممثل حاکم
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است که با مشوره صدراعظم خود عمل نماید. از طرف دیگر نه 

انتخاب شدن  صدراعظم و نه معاونین صدراعظم حق کاندید شدن و 

منحیث اعضای ولسی جرگه را ندارند که این در حقیقت به این معنی 

وع مشروعیت و قدرت صدراعظم و معاونین آن هیچ ناست که 

در نتیجه ای این  اتکا بر حمایت پادشاه را ندارند. سیاسی بجز از 

دیده میشود که وظیفه که برای  1964در قانون اساسی سال  جنبه 

صدراعظم در قانون اساسی در نظر گرفته شده ، در حقیقت 

صدراعظم رئیس یکی ار قو ای سه کانه یعنی قوه ای اجرائیه در 

یک رئیس اجرائیه  بلکه صدراعظم منحیث  نه شده است نظر گرفته 

 هماهنگ سازی امور در نظر گرفته شده است.

طرح و نقشه ظاهرشاه برای دیموکراسی چنین خالصه این که 

شخص پادشاه کنترول مطلق را در دست دارد و اما از  است که

کمبود کلیدی این  امور روزمره خود را بیرون نگهداشته است.

ی بدون احزاب، صدراعظم بی قدرت و پادشاه ایعنی شور دیزاین ،

متردد و بی تصمیم است که نه خودش از قدرتش قاطعانه استفاده 

میکند ، نه قدرتش را به صدراعظم تفویض میکند سبب شده است که 

ً یک دهه سوال های جدی مطرح شود که آیا " تجربه  بعد از تقریبا

 24«ند؟دیموکراسی" ظاهرشاه موفق شده میتوا

تجربۀ دموکراسی درافغانستان آمده »در بخش چهارم تحلیل 

محدودیت های که پادشاه دراین تجربه دیموکراسی خود »است که: 

بر حکومت و صدراعظمان تحمیل کرده است عمده ترین سبب 

ناکامی چهار کابینه در هشت سال بوده است. بعد از یک آغاز امید 

ی ادر مقابل دیوار سنګی شور وار کننده، هر کدام این حکومت ها
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http://www.afghanlha-الین، لینک ذیل مدفواد ارسال، افغان جرمن آن اح - 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_qemstdowom_tahli1۹73.pdf 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_qemstdowom_tahli1973.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_qemstdowom_tahli1973.pdf
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ملی متوقف مانده و به دلیل عدم تفویض قدرت به آنها از انجام امور 

ناکام مانده اند تا زمانی که نفوذ آنها آنقدر پایین افتاده که دیګر راه 

نجات نداشته اند؛ و پادشاه بالفاصله آن حکومت شکست خورده را با 

دیزاین قبلی ساخته شده حکومت جدید تعویض کرده است که از عین 

است و این حکومت جدید موظف به حرکت درعین مسیر قبلی 

 ګردیده است.

داکتر یوسف اولین صدراعظم بعد از ]تصویب[ قانون اساسی  

اولین تبعه عادی افغان بود که به این وظیفه مقرر شد.  19۶۴سال 

ا وی که از تعلیم یافته های مسلکی بود، تعلیم یافته های مسلکی ر

تقریبا  19۶۵برای کابینه اش معرفی کرد. اما ولسی جرګه سال 

سرتاسر متشکل از وکیالن متنفذ محافظه کار اطراف غیر شهری 

ً زمینداران بود. حتی قبل از انتخابات مخاصمت  افغانستان و عمدتا

بین کاندید شده ګان برای وکالت در ولسی جرګه و کابینه داکتر 

وسف بالفاصله بعد از انتخابات شوری یوسف مشهود بود و داکتر ی

 25«استعفا داد.

  نظر دکتور روستار تره کی در بارۀ دموکراسی:

روستار تره کی، سابق استادحقوق وعلوم سیاسی پوهنتون 

مقالۀ علمی وآموزنده ای در باره قانون اساسی  2003کابل درسال 

کشور های عقب  دردموکراسی  جدید افغانستان نوشته ودر آن از

جهان وافغانستان یاد نموده و برخی خطرات را برای  مانده

دیموکراسی درکشور پیش بینی کرده بود. پیش بینی های نویسنده 

ساله حکومت حامدکرزی،کامالً درست ثابت شد. ازاین 13درجریان 
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افغان جرمن  بخش چهارم،تحلیل یک سند وزارت خارجه امریکا، مقاالت احمدفواد ارسال، -

 2015 آنالین
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جهت مقالۀ داکتر روستار تره کی از ارزش بسیار باالیی برخوردار 

  نجا بازتاب میدهیم. اومی نویسد:است وما قسمت های از آنرا درای

در حالیکه از عمر دیموکراسی غربی چندین قرن سپری » ... 

( سال تجربه دیموکراسی 20صرفآ ) میشود ، افغانستان با اندوختن

در آغاز کار قرار دارد.  بنآ اگر قرار باشد که کشور عقب مانده ای 

کند ، باید  خارج وارد افغانستان موسسات دیموکراتیک را از مانند

( باشد. 17این موسسات از آن مثآل انگلستان عصر کرومول )قرن

در افغانستان آنچه بنام تجربۀ دیموکراسی یاد کردیم ، بجز از اعطای 

دارای هسته استبدادی  زرق و برق دیموکراتیک به موسسات عامه

شورا و  8و 7در کشور حتی در مساعد ترین اوضاع  )دوره  .نبود

معروض به اعمال نفوذ هیأت  ساسی( ترکیب پارلمان هادهه قانون ا

حاکمه بوده و شورا ها هیچ وقت مجال تمثیل تمام عیار اراده عامه 

زمان کسب استقالل تا استقرار نظام کمونیست ،  را نداشته اند. از

 سال کشور همیشه دارای یک پارلمان تشریفاتی بوده است 60طی 

قتدار بکار گرفته میشد تا تمثیل که برای تزئین نظام های بر سر ا

اراده مردم.  در طول این مدت ده بار انتخابات پارلمانی "اعالم" شده 

است.  اما مردم در معیار بسیار کمی از حق رای خود استفاده 

م در  60زنان به مثابه نیمه جامعه با آنکه پس از نیمه دهه نمودند.

توسط آنها در  ق رأیعرصه سیاست قدم گذاشتند ، اما استفاده از ح

 «حد تیوری باقی ماند.

مطالعه عواملی که حاکی از  » دکتورروستار ترکی می افزاید:

دست  ناکامی دیموکراسی پارلمانی دهه قانون اساسی است ، برای

اندرکاران تسوید قانون اساسی و مبارزین راه دیموکراسی بسیار 

و خصوصی  عمومی آموزنده معلوم میشود. این عوامل در دو بخش

 قابل مطالعه است:
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 ـ عوامل عمومی  1

 * فقدان شرایط مادی و ذهنی بنیادی رشد دیموکراسی.

 * فقدان سواد و شعور سیاسی.

* آماده نبودن مقام سلطنت ) بمثابه مرجع صدور حکم 

رابطه به  دیموکراسی از باال( به ایفای وعده های سپرده شده در

احترام احکام قانون اساسی تحقق دیموکراسی . عدم التفات به 

 حتی انتخابات پارلمانی. دیموکرانیک.  مداخله در امور حکومت و

* فقدان رعایت تدریج و تسلسل منطقی در امر پیاده نمودن 

 اصول 

انفجارگونه عقده های چندین  دیموکراسی و نهایتآ جلوگیری از تبارز

 دهه مطلقیت بدنبال آزادی های دهه قانون اساسی.

ستراتژی طویل المدت اتطابق آزادی و دیموکراسی با * عدم 

انتخابات کامآل  کمونست ها.  کمونیست ها در احراز قدرت از راه

بی باور بودند.  بنآ در صدد تخریب دیموکراسی ، با سوء استفاده از 

خارج موازین آزادی و حقوق  آزادی بر ضد آزادی افتادند. آن ها

ا به مرکز فعالیت تخریب کارانه مصِرح در قانون اساسی ، اردو ر

 خود تبدیل کردند.

* بیچارگی حکومت در انحالل حزب دیموکراتیک خلق بعنوان 

طرف شوروی وقت  م.  این حزب از 1973عامل اصلی کودتای 

م   1964قانون اساسی  32حمایت میشد و فعالیت آن با حکم ماده 

ی قانون ایدیولوژی شان مغایر ارزش ها که صرفآ به احزابی که

اساسی )از جمله اسالم ، ناسیونالیزم، سلطنت و غیره ( نباشد، اجازه 

  میداد ، مغایرت داشت. فعالیت

 ـ عوامل خصوصی ) در رابطه به فعالیت پارلمان( :  2

 .اء* خرید و فروش آر
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* اعمال نفوذ شخصیتهای قدرتمند دولتی در انتخابات به نفع 

 اشخاص مورد نظر.

ال به قصد انجام کار های شخصی و قومی * اعمال نفوذ وک

 باالی ادارات دولتی و به همین منظور اخذ رشوه ازموکلین.

مراجعات مکرر و دوامدار وکال را به ادارات دولتی باید به 

به حساب  عنوان یکی از عوامل عمدۀ به تعویق افتادن جلسات شورا

 32ه م از جمل 1970ماه می اواسط م تا  1969آورد: از نوامبر 

جلسه دایرگردید. همچنان  جلسه مجوزۀ ولسی جرگه ، صرف چهار

م جلسات ولسی جرگه نظر به فقدان نصاب دو ماه  1972در آغاز 

برخی اوقات حکومت خود ، ابتکار نصاب شکنی  دائر شده نتوانست.

وقتی  را از طریق تشویق وکال به غیرحاضری بدست میگرفت و آن

 ا مجلس نداشت.بود که آماده گی رویاروئی ب

* سوء استفاده از مًصونیت های پارلمانی بمثابه وسیله ستر و 

 اخفاء فعالیت های مخالف قانون.

* استیضاح حق وناحق ُعمال حکومت و یا باالتر از آن وارد 

کار دو انگیزه  ساختن اتهامات ناوارد به اعضای حکومت.  به این

جع مهم تصمیم مرتبط بود:  یکی وانمود کردن شورا به حیث مر

وتحقیر حکومت که در  گیری دولتی و دیگری اذیت ، تضعیف

 [ 26] « ذهنیت روشنفکران ممثل جور و ستم گذشته تلقی میشد.
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 ذیل مراجعه شود: کهایلینه ب  - 

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_roustar_taraki_article.pd 

 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf 

 

جهان یاد  کشور های عقب مانده دردموکراسی  از، دکتور روستار تره کی آقای

 :نگارد نموده می

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf


 159 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

                                                                                                        
در ممالک عقب مانده طبقۀ متوسط به مثابۀ محمولۀ اصلِی دفاع و حفظ "

 ضعیفی قرار دارد.  موازین دیموکراسی وجود ندارد و یا در وضع

( فیصد عاید ملی را بدست میآورند ، در  50ندان) ( فیصد ثروتم10در برازیل )

(  فیصد عاید ملی را تصاحب میکنند.   23ثروتمندان)  ( فیصد10حالیکه در امریکا )

عاید ملی در دست تعداد  ازآنچه ذکر کردیم برمیاید که در کشور های عقب مانده تمرکز

تی است.  در ممالک معدودی از صاحبان ثروت ، زیاده تر از کشور های پیشرفته صنع

عقبمانده حینیکه ثروتمندان دارائی خود را به وارثین منتقل میکنند ، یک قشر بسته به 

اندیشند تا سرمایه گذاری در سکتور تولیدی.   مي وجود میآید که بیشتر به احتکار پول

بیشتر در صنایع  با این همه هرگاه سرمایه گذاری در سکتور تولیدی مطرع باشد ،

خواهد بود ، تا صنایع عامه.  درین حال سکتور صنایع تجملی بخش عمدۀ تجملی 

ومولد را جذب مینماید.  به عواید درین سکتور، به ضرر عواید سکتور  کارگران ماهر

فوق عدم مساوات اقتصادی و اجتماعی به  عامه هر چه بیشترافزود میگردد.  به ترتیب

 میگردد. ضررطبقۀ متوسط به شیوۀ پایدار زندگی تبدیل

سرمایه داری ایکه بخش  1۹انتظاِر اینکه درین کشورها مانند جاپان قرن 

بکار برده است ، به سرمایداری صنعتی تبدیل  عمدۀ عواید ملی را برای مقاصد شخصی

است .  ازین  شود و راه بالتدریج برای استقرار دیموکراسی هموار گردد ، بیهوده

امنیت موجب میگردد تا سرمایه داران خارجی  گذشته در ممالک عقب مانده ، فقدان

گذاری نکنند ودر رشد اقتصادی که مبنای ظهور موسسات  جرئت به سرمایه

ممالک فقیر زمینه های  دیموکراتیک قرار میگیرد ، سهم نداشته باشند. بناًء در

اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایکه زیربنای تعمیم موازین دیموکراسی در سطح 

کانات برای عوام الناس قرار بگیرد و موجب فعال شدن موسسات ام اعطای

 دیموکراتیک در سطح دولت گردد ، وجود ندارد.

پس از جنگ عمومی دوم بسیاری ازکشور های نو به آزادی رسیده آسیا 

با نظام های پارلمانی آن با ناکامی تجربه  وافریقا ، دیموکراسی افسار گسیختۀ غربی را

ظهور  یشات ثباِت سیاسی را تأمین کرده نتوانست و راه را برایکردند.  این آزما

 دیکتاتوری های نظامی ناشی از کودتا ها هموار ساخت.

  30سال ،    20یعنی طی  1۹50تا  1۹30طور مثال در امریکای التین ا ز 

 انتخابات سازماندهی گردیده بودند. کودتا ثبت شده است که اکثرأ بدنبال
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ای دو کشورهندوستان و فلپاین در بقیه نظامیان یا عناصر در آسیا به استثن

موارد نظامیان از طریق افرادملکی لگام  ملکی متمایل به مطلقیت حاکم اند.  در برخی

مثال   70و  60رهبری کشور را بدست آوردند. پاکستان و ترکیه ) اخیرالذکر در دهه 

 های خوب در زمینه بوده میتواند.(

و به انکشاف دوگونه تمایل را تمثیل کرده اند: )محافظه کودتا های ممالک ر

م نایجیریا . اما درهر دو  1۹80م ( یا مترقی) کودتای  1۹63کارانه ) کودتای توگو 

 داده است. حال استقراِر نوعی مطلقیت به هرج و مرج ناشی از دیموکراسی پایان

ا  )چین ، قابل یاد آوری است که نظام های استبدادی در برخی از کشوره

کآل تضمین  انکشاف اقتصادی را قسمآ یا کوریای جنوبی ، اندونیزیا ، تایوان وغیره (

اقتصادی  کرده ، در حالیکه در ممالک دیگر )مثآل برما ( به مثابه عامِل سد کنندۀ رشد

عمل نموده است.  نقش رژیم های قدرتمند در رشد اقتصادی بسته به پوتانسیل )بالقوه( 

 دارندۀ نفوذ فساد اداری است. دابیر بازانکشاف و ت

در ممالک غربی با »" رابرت کاپالن " دانشمند معاصر امریکایی میگوید:  

فقرزده با سطحی نگری چنان می اندیشند که  تجاهل از تاریخ و فلسفۀ سیاسی جوامع

دیموکرات مطرح  سوال دیموکراسی صرفاً در محور انتخاب میان یک دیکتاتور و یک

در حالیکه واقعیت این است که هر گاه انتخابی میان دو شخصیت سیاسی مطرح است. 

 «دیکتاتوِر خراب و کمتر خراب خواهد بود. باشد ،

بعضآ چنان واقع شده است که یک شخصیت سیاسی پس از احراز قدرت به 

نرسیده است ، شیوۀ دیکتاتوری را اختیار  برکت دیموکراسی ایکه به پختگی و بلوغ

پیرو در   بالتدریج از آن برای تحکیم پایه های دیموکراسی کار گرفته است. درکرده و 

م  رای دهندگان " البرتوفوجی نوری " را از میان کاندیدان برگزیدند.  وی  1۹۹0

حکومتی را در دست خود متمرکز ساخت.  سپس به تطبیق  پارلمان رامنحل وقدرت

( فیصد تنزیل کرد  10به )  ( فیصد 75)  رفورم های اقتصادی اقدام کرد.  تورم پول از

 و سرمایه گذاری های جدید زمینه فراوان کار را میسر ساخت.  طبقه متوسط به عنوان

م  مجددآ دست به احیای  1۹۹5محموله دیموکراسی تقویت شد. "البرتو"  در  

 بیشتر از رقیب خود انتخاب شد. انتخابات زد.  وی با آرای سه مراتبه
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ن مالحظۀ دیموکراسی غربی ازطرف ممالک عقب مانده بدون وجود تقلیِد بدو

ً منجر به ظهور تراژدی های  زمینه های الزم عینی وذهنی در بطن ومتن جامعه بعضا

 سنگین و ننگین شده است .

از آنچه ذکر کردیم چنین استنباط میشود که: ممالک عقب مانده ایکه 

مانند امتعۀ صنعتِی کشورهای  ی،دیموکراسی را بدون درنظر داشت محیط اجتماع

 پیشرفته وارد مینمایند ، در زمینه امتثال خوبی برای افغانستان شده نمی توانند.

شرط عمده »پروفسور "وانگ " عضو انستیتوت مطالعات آسیای شرقی میگوید: 

واجتماعی است.  ناممکن است که در فضای  انکشاف یک کشور، استقرار سیاسی 

را تأمین  اجتماعی-مولود تجربه اولیۀ دیموکراسی، رشد اقتصادی متشنج و فاقد نظم

قدرمسلم این است که کشور های عقب نگاهداشته شده برای کسب پیروزی در  «کرد.

قدرتمند ضرورت دارند.  مبارزه با گرسنگی ،  مسیر دشوار گذار انکشاف به دولت های

موثر امکان پذیر  مت مقتدر وبیسوادی و بی عدالتِی اجتماعی و غیره بدون داشتن حکو

نیست.دیموکراسی از تمرکز قدرِت دولت که الزمۀ حل پروبلم های انکشاف اقتصادی و 

حال فقدان آن که در واقع مترادف فقدان کنترول  اجتماعی است ، میکاهد.  اما در عین

و فساد اداری  مردم باالی زمامداران است، موجب گرایش هیأت حاکمه جانب استبداد

  برای مزید معلومات به لینک ذیل رجوع شود:گردد.می

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf
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 همگفتارد

 

 

 مکثی برسخنان  ملک خان درمقالۀ "ارمغان زندان"

 به آدرس داودخان  صدراعظم

 

   
 سرسبز میدهد برباد! زبان سرخ

 (2015نومبر16)نوشته شده در 

 

برای نخستین بار نام عبدالملک خان را هنگامی که متعلم 

صنف هشتم مکتب ابن سینا بودم؛ از طریق رادیو کابل شنیدم که به 

 ی دستگیرو بندی گردیده است.اتهام کودتا علیه نظام شاه
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در « قلعۀ ُکلَُخک»از آن پس هروقتی که از ایستگاه 

آغازکارتۀ چهار سوار سرویس )بس شهری( می شدم می دیدم که دو 

سه نفرپولیس در عقب دروازۀ خانه ای در روبروی مکتب تخنیک 

ثانوی نشسته چای میخورند و گفته میشد، آن خانه ازعبدالملک خان 

است. در آن زمان اطالعات ما شاگردان اطرافی از  وزیرمالیه

عبدالملک خان همینقدر بود. سالها بعد که داودخان ازصدارتش  

استعفا داد و دهه دموکراسی آغاز شد، باز شنیده شد که عبدالملک 

خان از زندان آزاد شده ولی میگوید تا کسی که او را به زندان 

د، از زندان بیرون نمی آید! انداخته، محاکمه وبجای او زندانی نشو

دوباره این سروصدا خاموش ماند تا اینکه کودتای ثور رخ داد 

وهمگی زندانیان سیاسی آزاد شدند، مگرملک خان بازهم آزاد 

 نگردید، چرا ؟ ندانستیم.

 :داکترعاصم اکرم،نوشته است

عبدالملک خان شخص پرکار وپرابتکار » 

داؤد خان بود. وطرفدار دسپلین و انضباط نظامی مثل 

چندان تحصیل خاص نکرده بود، قبل از آمدن به کابل، 

احتماالً در لوگر درسی را در مکتبی خوانده بود. 

شد، اما وقتیکه یک  ادارۀ استخباراتدرکابل اول داخل 

کورس محاسبه دائر شد،او توانست به تشبث شخصی 

خود شامل آن شود. در آن وقت داؤد خان وزیر دفاع 

الملک خان کدام کاری را انجام داده بود که بود و عبد

سبب جلب توجه وزیر دفاع شده بود، به شکلی که او را 

به حیث مدیر لوازم مکتب حربیه مقرر کرد. ملک خان 

با استفاده از یک فرصت مناسب یک دوره تحصیل را 

در ترکیه هم سپری نمود. به مرور زمان ملک خان نزد 
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کرد و وقتیکه جنگ صافی داؤد خان اعتبار زیاد پیدا 

درگرفت، داؤد خان به او مسئولیت اکماالت را تفویض 

کرد و کمی بعد از ختم جنگ صافی، چون از خدمات و 

جدیتش در کار راضی بود، او را به ریاست تفتیش 

)داکترکاظم، عروج وافول « عینیات اردو مقرر کرد.

 (2015ملک خان عبدالرحیم زی،افغان جرمن آنالین

ه های  جنرال ابوی برمی آید که داودخان، ازنوشت

خاطرعبدالملک خان را بیشتر از رجال دولتی وحتی بیشتر ازجنرال 

عارف خان وزیردفاع )وعضوخانوادۀ سلطنتی( میخواست. چنانکه 

هنگام بر خورد ملکخان باجنرال عارف خان ، داودخان از ملک 

رت دفاع خان حمایت نمود  وعارف خان مجبور به استعفی از وزا

 گردید. جنرال ابوی مینگارد:

حینی که محمد داؤد خان صدراعظم شد، ملک »

خان به وزارت مالیه و عارف خان به وزارت دفاع 

بود که مناسبات بین  1334شامل کابینه شدند. سال 

افغانستان و پاکستان تا سرحد برخورد خراب شد، 

"سفربری" قسمی اعالن گردید و بعد از رفع تشنج، 

بط بین جنرال عارف خان وزیر دفاع و عبدالملک روا

خان وزیر مالیه نسبت عدم اکمال اردو برهم خورد و 

حمایت داؤد خان از وزیر مالیه، عارف خان را مجبور 

به استعفی ساخت و به حیث سفیر به خارج مقرر شد. 

از آن به بعد محمد داؤد خان امور اردو را که به آن 

داکترکاظم، «) ت گرفت.عشق مفرط داشت، خودش بدس

 همان مقاله(
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داودخان عادت داشت که وقتی ازکسی بنابرکاری در وظیفه، 

خوشش می آمد،  جداً از او حمایت میکرد وحرف هیچکس را در 

بارۀ او نمی شنید، مگر اینکه  خود خطای شخص مورد اعتمادش را 

 می دید وآنگاه او را بخواری از خود میراند ودیگر اهمیتی به او

 نمیداد. 

ملک خان نیز از جمله اشخاصی بود که با انجام دادن خدمتی 

به موقع ، توجه وحسن نظر داودخان را بخود جلب کرده بود وبا این 

جلب توجه، از یک کتابت ابتدائی استخباراتی تا ریاست تفتیش 

عینیات وزارت دفاع وسپس  وزارت مالیه و وزارت اقتصاد کشور 

دستان ملکخان سعی میکردند تا رضائیت بسرعت باال رفت. زیر

وخشنودی او را در امور محوله حاصل کنند، زیرا می دانستند که 

ناخوشنودی ملکخان از کسی به معنای ناخشنودی داودخان تلقی 

میگردد و بنابرین هیچکسی آرزو نداشت، آینده خود و ماموریت خود 

 را با چنان وزیر قدرتمندی تباه کند. 

تبار ملک خان هم در مجلس وزراء قابل درک این قدرت واع

بود وهم درمیان کارمندان وزارت های مالیه و وزرات اقتصاد 

کشور. اما ملک خان این اقتدار واعتبار را بخوبی حفظ کرده 

نتوانست و خیلی زود بخود غره شد  واین ذهنیت به او دست داد که 

، داودخان اقتدار داودخان از برکت وجود اوست و اگر او نباشد

ونظام سلطنت از هم خواهد پاشید وکشور در سراشیبی  سقوط  و 

نابودی قرارخواهد گرفت، وبنابرین رژیم به او ضرورت دارد، نه 

 او به رژیم!؟

چنین ذهنیتی بود که ملک خان را نسبت به ولی 

نعمتش)داودخان( خیلی  زود بی اعتنا و بی پروا ساخت . این بی 

بخوبی درک میشود که او بدون مشورت با پروائی ملکخان وقتی 
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داودخان، خودسرانه  دست به کارهای می زد که از صالحیت او 

منحیث وزیر کابینه، باالتر بود. ملک خان درحالی که کدام 

تحصیالت سیستماتیک وعالی نداشت و بقول داکتر اکرم،یک کورس 

 محاسبه را در داخل ویک  دورۀ لوژستیک را به لطف سردارنعیم

خان درترکیه خوانده بود، ودر وزارت دفاع در بخش تفتیش عینیات 

کارمیکرد ،وهیچگونه تحربه یا تخصصی  در عرصۀ اقتصاد وپالن 

گذاری نداشت،اما او بدون دستور صدراعظم ، دست به  طرح 

ً  تدوین آن   پروژه های بزرگ اقتصادی وانکشافی میزد که طبعا

ع میکرد، وسپس بدون وقت وانرژی زیاد اهل تخصص را ضای

استیذان حکومت،انجام آن را به اطالع عامه میرسانید،درحالی که 

صدراعظم ازمحتویات آن طرح ها اطالعی نداشت و خبرآن را 

 ازطریق رادیو می شنید و تعجب میکرد!؟

داودخان  وقتی علت عدم مشورت واجازۀ حکومت را از ملک 

نید،که چنین راه و خان جویا میشد، جواب های سر به باال می ش

رسمی تا آنزمان  وتا امروز درافغانستان نه در ساحۀ نظامی ونه در 

ساحۀ ملکی رایج بود. واگر همان جوابها از سوی یک زیردستی به 

ملک خان داده میشد، بدون تردید هماندم او را از کار برطرف 

میکرد، اما داود خان تمام جواب های خشن و دور از نزاکت سلسله 

تب اداری را تحمل مینمود و ملک خان  فکر میکرد که  مرا

صدراعظم  حق پرسش از وی را ندارد .درحالی که صدراعظم 

میدانست که اقدامات ملک خان در عرصۀ پالن سازی قبل از وقت 

است و تحقق هرپالن و هرپروژۀ  انکشافی واقتصادی، ضرورت  به 

داخلی تهیه شده  وجوه مالی کافی دارد واین وجوه کافی از منابع

نمیتواند و می باید پیش از پیش  کمک کشورهای خارجی را در 

زمینه جلب کند ،زیرا ناکامی هرپروژه بزرگ اقتصادی، سبب 
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بدنامی حکومت میگردد  ومردم آنرا حمل به بیکفایتی حکومت 

میکنند.  از اینجاست که اقدامات خود سرانه وزیرمالیه بدون استیذان 

ه نکردن به هدایات شفائی داودخان،  به عنوان صدراعظم ، وتوج

نشانه ها وعالیم تمرد از دساتیر حکومت ارزیابی میگردید ودوسیۀ 

ملکخان را کامل تر میکرد. این سلسله خودسریها، جمع برخورد 

های تند وخشن ملک خان با سایر رجال واراکین دولتی که آزردگی 

از ملک خان دلسرد ونا  وشکایت آنها را سبب میشد، داودخان را نیز

 امید ساخته رفت. 

سیدقاسم رشتیا به چند مورد از برخوردهای تند ملکخان با  

  رجال و اراکین ارشد دولتی  اشاره میکند:

" در بانک ملی یک مجلس دایر گردید تا راجع 

به تأسیس یک دستگاه قره قل که تمام خرید وفروش آن 

لروف حیدرکه توسط حکومت اجرا شود. . . آقای عبدا

تازه از اروپا رسیده وبه حیث وزیر اقتصاد مقررشده 

مداخله ی مستقیم حکومت در خرید » بود، گفت: 

وفروش پوست قره قل کار درست نبوده وهم به مفاد 

بر   دفعتا ًعبدالملک خان.« حکومت تمام ]نه[میشود 

افروخته شده جواب داد: خودت برای من معلوم استی. 

شناسم. حتی میگویم که مرشدت هم خودت را خوب می

خائن است.) شاید مقصد از عبدالمجید خان زابلی بوده 

باشد ) تبصره ی رشتیا ( . . . عبدالروف حیدر با یک 

ژشت مخصوص به چوکی خود تکیه کرده دستهای خود 

راروی بازوی چوکی گذاشت واز رئیس بانک پرسید: 

نان   اینان مان درک دارد ؟ عبدالملک خان گفت من بر

خوردن اینجا نیامده ام وازخود کارهای زیاد دارم وبا 
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خاطرات  108عصبانیت از اتاق خارج شد." ص 

  رشتیا(

]ملکخان[ برخورد های با رسول  رشتیا عالوه میکند :

جان رئیس ضبط احواالت ،سیدعبدهللا وزیر داخله 

وجنرال عارف خان وزیر دفاع داشته که هرکدام کینه 

   جای داده بودند.  او را بردل

آقای جمعه حبیب نایب خیل برایم حکایت نمود که پدر 

ایشان مرحوم حبیب هللا خان رئیس دیوان صدارت که 

از دوستان ملک خان بود؛ در خالل برشمردن خصایل 

  ملک خان از پیشامد او دربرابر سردار محمد نعیم خان

حکایت نموده بود . رئیس دیوان صدارت گفته بود : 

 عوت یکی از خوانین کهدامن ، چند تن از وزرا ودرد

سا شرکت نموده بودند. وقتی ملک خان وارد شد، رؤ

همه به پای برخاستند . او در همان جای مخصوص 

وزرای مهمان رفت ونشست. دقایق بعدترسردارنعیم 

خان رسید . همه از جای برخاستند ، مگرملک خان تا 

رین لحظه با لحظات آخر همچنان نشسته بود. در آخ

وبا سرداردست داد. همه   اکراه از جای تکانی خورد

متوجه این برخورد اوبودند. روزدیگرکه این موضوع 

را به او یادآوری نمودم ودوستانه ومالمت گونه پرسیدم 

که وزیر صاحب چرا چنین کردید؟ در جواب گفت، 

 « همان طور درست است.

فرستاده  ملک خان هیأتی را به ریاست کوپراتیف -»

بود تا مسأله ی غله وتمام دفاتر ریاست کوپراتیف را 

تفتیش نمایند. اعضای هیأت گفته بودند که " این خیانت 
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بزرگ است که درغله یی که برای عسکر داده میشود 

در فی سیر گندم یک خـُرد ناپاکی مجرا داده شود و در 

غله ی شما یک پاو فی سیر. . . از طرف دیگر شما به 

گندم توزیع می کنید نه آرد واگر آرد هم بدهید  عسکر

سنگ وخاک آن را دور نمی کنید. به همی سبب آرد 

عسکری پر ازخاک وسنگ است." ریاست کوپراتیف 

که آن هنگام به عهده ی سید محمدقاسم خان رشتیا بود، 

اونارضیاتی خویش را به گوش شاه وسردار نعیم خان 

از همکاری با ملک خان . رشتیا آرزو میکند تا  میرساند

 «رهایی بیابد و زیردست سردار نعیم خان کار کند.

 « 2009کودتاها درافغانستان،کابل ناته، نومبر»نصیرمهرین:)

 ( 115-105)بحوالۀ خاطرات سیاسی رشتیا، )ص

یکی از زیردستان ملک خان، عبدالحکیم خان وهاب )مستوفی 

رۀ ملک خان مزارشریف( بود که در خاطرات قلمی  خود در با

عبدلملک وزیر مالیه دراین فرصت که خود »نوشته میکند: 

رتبۀغندمشری داشت عالوه از مالیه،وزارت اقتصاد وباقی موسسات 

حتی موسسۀ نسوان را هم کارمیکرد وچنان قدرت داشت که در 

افغانستان امر مذکور فوق امر صدراعظم بود، حتی سردار نعیم خان 

عظمی برادر سردار محمدداود هم  وزیرخارجه و معاون صدارت

ازاین وزیر در امان نبود. خالصه یک مختار تمام درمملکت بود و 

تمام مردم افغانستان از شدت حق و ناحق او نارام بودند و درعین 

حال اخالق فاسد داشته و در اخذ وجر دست طوالنی داشت. چنانچه 

تکب لغزش که مردم میگفتند مر درسفر اخیر خود در امریکا قراری

[ بجرم خیانت ملی طرد 1336شده و به همین جهت دربرج جوزا ]

ازعسکری ومعزول از وزارت ومحبوس در زندان شد و از شر این 
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افغان جرمن آنالین ،مقالۀ صالحه .«)شریر مرد و زن نجات یافت

 (3/2/16وهاب،کتاب قلمی عبدالحکیم وهاب

مورد مرحوم بازمحمدمنگل، یکی از شخصیت های نزدیک و

اعتماد عمیق  داودخان، نیز از غرور بیجای ملک خان یادکرده 

میگوید که وزرای کابینه ،هم بخاطر غرور وخود خواهی اش از او 

خوش نمی بردند.و اگر وزیری به مالقات ملک خان میرفت، باید 

چند دقیقه درپشت اتاق او منتظرمیماند وبعد او را می پذیرفت . 

آن حد باالگرفت که دریک سفر با سردار غرور وتکبر ملک خان تا 

نعیم خان درکنفرانس باندونگ اشتراک کرد ولی در آنجا اسباب 

ناراحتی نعیم خان را فراهم آورده بود.مرحوم منگل متذکرمیشود که 

رفته بود وناگاه با  8ملک خان روزی به دیدار جنرال خلیل به فرقۀ 

 نطورکه انتظارسردار ولی روبرو شده بود، وبه  سردار ولی آ

داشت، احترام نکرده بود. روز دیگرجگرن سیدکریم به سردارولی 

اطالع میدهد که ملک خان با همدستی جنرال خلیل قصد کودتا را 

 (2013/ 108 -106سنگروال،یاد داشتهای بازمحمدمنگل،ص«)دارند.... 

نارضایتی وآزردگی ها از ملکخان تنها به وزیران کابینه ختم  

رئیس ضبط احواالت  ه صدراعظم و معاونش نعیم خان ونمیشد، بلک

را نیز در نوردید و تا ارگ شاهی سرایت کرد. زیرا ملک خان، پس 

از آنکه معاش اعزازی وابستگان سلطنت را قطع نمود ، میخواست 

بودیجۀ دربارشاهی را نیز معین ومشخص کند. افزون برآن بانک 

حمایت وتشویق سردار هاشم  ملی را )که عبدالمجیدخان زابلی آنرا با

خان ایجاد کرده بود(، نیز تحت قیمومیت خود در آورد. هریک از 

این کارها، میتوانست خشم دستگاه سلطنت را نسبت به ملک خان 

 برانگیزد. 
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با توجه به کنشها وواکنش های بوجود آمده در برابر ملکخان، 

بود، نمی میتوان گفت که ملکخان اگرمرد هوشیار و با تدبیری می 

باید با اتخاذ سلوک تند ومغرورانه، مخالفین خود را بیش وبیشتر 

میکرد. وعالوه برمخالفین بیرون دربار، با وابستگان دربار و بانک 

ملی ازقبیل:زابلی ومارشال شاه ولیخان وسردارعبدالولی وجنرال 

عارف خان وسردار نعیم خان  و رئیس ضبط احواالت در نمی افتاد. 

ن همه کمی وکاستیها، یک نقص بزرگ دیگر هم ملک خان درکنارای

بود که حتا پروای  داودخان  غرور وخود محورپنداریداشت، و آن 

را نیز نمیکرد و در موارد بسیار مهم از وی اجازه نمیگرفت وبا 

اومشورت نمیکرد،حاالنکه همه میدانستند که منشاء قدرت ملک 

داودخان ، دست از خان، داودخان صدراعظم کشور است و اگر 

حمایت وی بگیرد، دیگر زیردستی  وجود نخواهد داشت که بحرفش 

 عمل نماید.

 

 چند نمونه از "خودمحور نمائی" ملک خان:

نگاشته « ارمغان زندان»ملک خان در خاطرات خود که زیرعنوان 

و از سوی پسرش بهاول عبدالرحیمزی در پورتال افغان جرمن 

 نویسد:آنالین به نشر رسیده ، می

( متصدي امور وزارت 1333وقتیكه در سال بعد)»  

 اقتصاد ملّي 

گردیدم از معوق ماندن پالن مالي درس عبرت حاصل 

كرده،مسئله طرح و تنظیم پالن اقتصادي را كه از پیش در 

قبل از آنكه به اطالع صدراعظم و شاه و یا  فكر آن بودم،

ن یک امر و یا در چنی الاقل دیگر وزراء كابینه برسانم

خطیر و بي سابقه ، تصویب و موافقت كابینه و یا دست 
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كم، فرمان مقام سلطنت را اخذ نمایم، به استناد همان 

پروژۀ پالن مالي كه در دست داشتم، ارادة طرح یک پالن 

 .انكشاف اقتصادي، اجتماعي و عرفاني را كردم

 تبصره :

ویکار در عهد صدرات سردارداودخان، وبعد از آن تا عهد ر 

آمدن طالبان درافغانستان،یک وزیر حتی صالحیت تقرر یک نفر را 

هزار افغانی تجاورز  30در بست پنج که معاش ساالنۀ آن  از 

نمیکرد، نداشت،جناب وزیرمالیه چطوربخود صالحیت میداد تا بدون 

هدایت وفرمان مقام صدارات ، پالنهای اقتصادی وانکشافی  را که 

ها میلیون دالر بالغ میشد، طرح وتدوین مصارف مالی آن به صد

نماید وتطبیق آن را به مردم وعده دهد ؟ وانگاه جناب وزیرصاحب ، 

میخواهد باذکر این اقدام خالف پرنسیپ وباالتر از صالحیت خویش، 

خود را یک وزیر پیشتاز و وطن پرست معرفی نماید وتحسین 

مات خود،کامالً خواننده را کمائی کند، حاالنکه اوباشرح این اقدا

مرتکب خالف کاری شده است، وبرای خواننده خود را یک وزیر 

بیخبرونا آگاه از مقررات وسنن اداری ومملکت داری معرفی میکند. 

به نظرمیرسد که وزیر صاحب مالیه، پالن اقتصادی وانکشافی یک 

مملکت را که صدها میلیون دالر مصارف ایجاب میکند با  طرح یک 

مالکش هرطور که دلش بخواهد عمل میکند، به باغ شخصی که 

 اشتباه گرفته است.

كارم بر ارباب قدرت یا خاندان  این»ملکخان ادامه میدهد:

ً بر سردار محمد داودخان صدراعظم و سردار  شاهي كالً و خاصتا

محمد نعیم خان معاون وبرادرش خیلي مشكل واقع شد و فوق العاده 

 تكان خوردند.
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( كه در  1333عقرب  3ان روز )روز چنانچه به شام هم

سفارت عربستان سعودي به مناسبت جشنوارۀ روز ملي عربستان 

سعودي جمع شده بودیم. سردار محمد داودخان صدراعظم عندالورود 

به سالن سفارت بعد تعارف با سفیركبیر آن سفارت همه مدعوین را 

ً نزد من آمد. بعد از احوال پرسي به من چنین گفت:  گذاشته رأسا

"وزیر صاحب! همین شام اعالنی عجیبت شنیدم. آیاخودت پالن 

اقتصادي می سازي؟" من به جوابش گفتم: بلي! وي گفت: "چرا در 

این مورد با من مصلحت نكردي؟" من بهش]برایش[ گفتم:"این كار 

آخر من است. من چرا در هر كار به شما مراجعه كنم؟ او گفت: " 

ي دهي؟ آیا در چنین كار بي سابقه و این چه جوابست كه به من م

 بس بزرگي چگونه بدون مشورت من اقدام مي كني؟"

سردار محمد داودخان به همة این ادله هاي منطقي]؟[ و »

حكومت هاي گذشته “علمي]؟[ من كمتر گوش كرده باز چنین گفت: 

با همة آن تشكیالت عریضي كه براي اینكار ساختند و باز در آن 

همه وقت براي مذاكره این امر دایر مي گردید و هفت جلسه هایي كه 

خوان نعمت هم به مخارج هزارها افغاني از وجوه خزاین این دولت 

مي گستردند، سرانجام نه آنكه هیچ كرده نتوانستند، بلكه با ناكامي 

مطلق مواجه گردیدند! تو به هیچ وجه نخواهي نتوانست اینكار را به 

اً به وسیلة اعالن دیگر، اعالن سابق ! از اینررو فورسر برساني

 ”خود را باطل بساز!

من به جوابش گفتم: در طول همكاري ما و شما، برایتان ثابت 

شده باشد، در كارهایكه من دست یازیده ام، به فضل خداي توانا آنرا 

 به سر رسانیده ام. اینكار هم انشاهللا تعالي به سر رسانیده خواهد شد.

ه درجة ازین عمل متأثر دیده مي شد كه داودخان صدراعظم ب

 همه دالیل 
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مرا باز ناشنیده دانسته، به من دستور داد، تا از طریق یک اعالن 

درین وقت “دیگر، اعالن پالن سازي خود را باطل سازم. او افزود : 

 «امكان این چنین كاررا دور از پروگرام ومقدورات ماست.

 بخش سوم مقاله ارمغان زندان()

من » دیگراز بلندپروازی های ملک خان که مینویسد:نمونه 

درینوقت جانب مردم بیچاره و مستمند خود را گرفته به سردار 

من در چنین شرایط نمي “محمدداودخان جداَ و به طور قاطع گفتم: 

” وزارت اقتصاد ملّي“و ” وزارت مالیات“توانم به این دو پست مهم 

كار نمي گذارید ! به آنچه که در  زیرا شما مرا بهادامه وظیفه نمایم، 

حیطة صالحیت من است و روي ایجاب وضع بحراني اقتصادي 

روز باید به توازن بودجه و انكشاف آن بپردازم، مداخله مي كنید و 

مرا به ابتكار عمل در یک چنین وظیفه بس مهم نمي مانید. بنابرین 

كسي  از همین لحظه مرا ازین پست ها مستعفي دانسته، بجاي من

دیگر را برگزینید و باز بوسیله وي اعالن دیگري به فسخ اعالن 

 امروزۀ من نشر كنید!

این اظهارت من خاصتا تهدید استعفا، وي را چنان تكان داد 

كه، چهره اش از هراس زیاد متغیر شد. بال معطلي به من نزدیک 

آزرده نشو. من “ گردیده و دست به چانه من پیش كرده اظهار نمود: 

هت]برایت[ مشورت دوستانه پیش كردم، وقتیكه آنرا نپذیرفتي، ب

چنانكه میخواهي عمل كن. نه من و نه دیگري مانع كارهایت خواهد 

  ”شد.

 

 تبصره:

من ندانستم که ملک خان از کدام مکتب فکری پیروی 

میکرد؟آیا او یک عنصر چپی بود ونابودی آن رژیم را میخواست؟ 
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خان که ستون فقرات رژیم سلطنت شمرده آگر چپی بود، چرا با داود

میشد،همکاری میکرد؟ آیا او یک عنصر ملی رادیکال بود و بخاطر 

نجات مردم از فقر وبیچاره گی ودر بدری مبارزه میکرد،اگر چنین 

تحت رهبری محمودی « خلق»بود، چرا با نهضت های روشنفکرانۀ 

ر مشروطیت سوم( تحت رهبری میرغالم محمدغبا«)وطن»و یا 

نپیوسته بود و یکجا با نهضت های روشنفکرانه برای تغییر رژیم 

فعالیت نمیکرد؟ و اگریک عنصر اخوانی بود، چرا هیچگاهی برای 

استقرار یک رژیم اسالمی بجای رژیم شاهی سخنی برزبان نیاورد؟ 

پس معلوم است که او یک عنصر اخوانی نیز نبود ، بنابرین آنهایی 

ملکخان یک چهرۀ سیاسی انقالبی وضد که تالش میکنند تا از 

سلطنتی ترسیم کنند، می باید، قبل از هرچیز دیگر، طرز تفکر او را 

روشن نمایند و برای خواننده تصریح کنند که ملک خان، دارای چی 

افکار واندیشه هایی بود که در پرتو آن اندیشه ها، میخواست مردم 

لح رهائی ببخشد وچه دندان مس را از زیر سلطۀ یک رژیم کهنه و تا

 نظامی را میخواست روی کار آورد؟

بنام ملکخان عبدالرحیمزی در دهه پنجاه میالدی وبعد از آن، 

نه کدام حزبی وجود داشت ونه کدام مکتب فکری،پس این ادعاها که 

او برای نجات مردم فقیر افغانستان از چنگ استبداد سلطنت ،فعالیت 

ار زندانی وشکنجه شده است ، میکرده است، وبه گناه همین افک

پذیرفتنی نیست . چنین ادعایی را اگر اقای محمودی وآقای غبار وده 

ها تن از پیروان شان که در زندان افتادند وشکنجه ها دیدند، بکنند، 

 بیشتر منطقی وپذیرفتنی به نظرمیرسد تا ادعای ملکخان.

 در روز مذاکره پالن درامه یا صحنه»ملکخان باز مینویسد:

من بدون اخذ اجازه صدراعظم، همه آن عجیبی به وجود آمد . 

متخصصین را که در احضار پالن کار کرده بودند وتعداد آنها به 
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چهل نفر میرسید ، با خود به سالون مجلس عالی وزراء داخل 

. عندالورد صدر اعظم به  ساخته، به یک صف ایستاده نموده بودم

و معاون خود یکجا میامدند،  آن سالون که علی االکثر با برادر

ایشانرا معرفی نموده و گفتم که میخواهم امروز پالن را مورد 

مذاکره کابینه قرار دهم . بنا برین اینعده خدمتگذاران صدیق کشور 

نیز نسبت به خدمت بزرگی که در تنظیم و ترتیب پالن نموده اند ، 

ورد بایست در حین مذاکره پالن حاضر باشند، تا هر یک در م

تخصص خود به پرسش وزیران جواب بگویند . صدر اعظم علی 

 الظاهر با اوشان تعارف نمود ، بعدأ سوی کرسی خویش رفت .
 

 تبصره:

بقول یکی از خوانندگان،آیا صالون مجلس وزراء مگر 

کاروانسرای مسافران بود که هرکس بتواند وارد آن بشود وجا خوش 

نفرکارمند  40دراعظم با نماید؟ ملک خان چرا بدون استیذان ص

متخصص ، وارد صالون مجلس وزراء گردیده بود و انتظار استقبال 

از سوی صدراعظم کشور را داشت ؟ صالون مجلس وزراء میدان 

ورزشی ویا بزکشی هم نبود که ملک خان این همه مامورین دولت 

را با خود برای چک چک کردن ببرد. آیاملک خان دراول اجازۀ 

انکشافی را از صدراعظم کشور حاصل کرده بود تا در تدوین پالن 

آن روز تائید آنرا از مجلس وزراء بگیرد؟  ملک خان خود بارها 

تذکر میدهد که صدراعظم )داودخان( وقتی که ازاین کار او مطلع 

درین » گردید،عدم موافقت خود را  دریک جمله به اوچنین گفت:

اما « ومقدورات ماست. وقت امكان این چنین كار دور از پروگرام

ملک خان به این گفتۀ صدراعظم وقعی نگذاشت وبکار خود ادامه 

داد. و وقت وانرژی  اهل تخصص را  دراین راه ضایع کرد.آیا مگر 
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وزارت مالیه وکارمندان عرصه های پالن گذاری، ملکیت شخصی 

آقای ملکخان بود که هرچه دلش میخواست، آنجام دهد وکسی از وی 

تواند که این همه پالن و پروژه  بدستورکدام مقام و برای پرسیده ن

 چی منظوری  طرح وتدوین شده است؟

حتی اگراز بحث برجنبه های نورمال روند پالن سازی هم 

بگذریم، این سوال در ذهن من خلق میشود که آیا بحث برمحتوای 

پالن انکشافی کشور در اجندای کاری مجلس وزراء ،در همان روز 

د؟ واگر بود چرا نسخه های پالن قبالً در دسترس وزراء شامل بو

قرار گرفته نبود؟ حال درصورتی که این روند کار رعایت نشده 

باشد، همینقدرکه صدراعظم، ملکخان وهمراهانش را با غضب از 

صالون مجلس وزراء اخراج نکرده است، خدای خود را باید 

 شکرکند.

سردار محمد داود  در اینوقت»ملک خان در ادامه مینویسد:

خان صدر اعظم و معاونش محمد نعیم خان سکوت را شکستانده، 

پالن پیش از آنکه پالن را برای قرائت بگذارند از من پرسید، که 

 من به جوابشان گفتم : چه؟

کمتر پالن انکشاف اقتصادی ،اجتماعی و عرفانی را در مدت 

تنظیم و به کمک این عده متخصصین و اهل خبره  از یکنیم سال

تدوین کردیم و بعد تدقیق و غرور کمیسیون اقتصادی وتأیید آن اینک 

جهت طی مراحل قانونی برای تدقیق وتصویب مجلس هیئت وزرا 

در این مجلس قرائت میشود، تا بعد از تحقیق و تصویب کابینه به 

  پارلمان کشورتقدیم گردد!

 تبصره :
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یک کارساده  «پالن انکشاف اقتصادی،اجتماعی وعرفانی»آیا 

وبسیط و از صالحیت یک وزیراست؟ آیا وزیرمالیه فهمیده میتواند 

که مثالً:وزارت زراعت ،در ساحات جنگالت وباغداری، یا مالداری 

ویا تحقیقات زراعتی ویا کوپراتیف های دهقانی و ترویج وتعمیم تخم 

های اصالح شده چه در عرصۀ زراعت وچه  در عرصۀ باغداری 

یره  به کدام چیزها و وسایل وچه تعداد پرسونل نیاز و مالداری وغ

دارد؟ و آیا برای حفظ محصوالت زراعتی ومالداری به چه انواع 

ادویه جات ضد افات نباتی ویا مالداری ضرورت دارد؟ آیا  میتواند 

آن امکانات را برای بهبود امور زراعت وآبیاری بدرستی پیش بینی 

س ضرورت پالن گذاری وپیش بینی وفراهم کند؟ بدون تردید، نه! پ

های انکشاف ورشد مسایل زراعت وآبیاری واحداث بند وانهار ویا 

اصالح  مالداری  وتعمیم نسلهای اصالح شده حیوانات ونباتات و 

انکشاف زراعت عصری وغیره امور مربوطه را خود وزارات 

زراعت ، بهتر وخوبتر میتواند درک کند ووسایل رسیدن به اهداف 

را پیش بینی وپیشنهادکنند، نه وزارت مالیه، وزارات مالیه فقط  خود

وجوه مالی هر پروژه را ربع وار بدسترس وزارت مربوطه 

 میرساند، نه اینکه هم  کوزه وهم کوزه گر و هم گل کوزه باشد. 

بدون تردید آقای فروغ که تمام عمر کاری خود را در امور 

دورۀ قدرت مندی داودخان  پالن سازی با وزارت خانه ها در هردو

سپری کرده اند، با من دراین نظرموافق خواهند بود،که  داودخان 

میدانسته است که ملک خان پا از صالحیت خود فراتر نهاده و 

مشکالت وضروریات تحقق یک پالن را درک کرده نمیتواند ،به 

همین خاطر،خواسته اصالً موضوع پالن را مورد بحث قرار ندهد، 

خان موضوع را تا سرحد یک مسئلۀ شخصی وحیثیتی جدی اما ملک

 گرفته است.
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 ملکخان ادامه میدهد:

این دو برادر)داود و نعیم(همه آن توضیحات را »

نادیده و ناشنیده قرار داده ، با صدای بلند تر گفتند: کدام 

پالن و برای کدام غرضي؟ همین وقت بود که من نرمش 

لس را با دست کوبیده ، به شدت میز مجرا از دست داده 

فریاد بر آوردم : فقر وبیروزگاری مردم ، پسمانی 

واحتیاج کشور ما را بوضعی درآورده که اکنون موجب 

بخاطر آن  طعن و لعن هر از خود و بیگانه گردیده ایم .

چیزهای که با سعی و صرف سرمایه، درخودکشور به 

ز وفور تولید شده میتواند، دست تکدی ما به هر جا درا

است . بر ماست که اینهمه بدبختی ها و پسمانی هارا پایان 

دهیم و باز اگر اصأل اینکار ها را انجام داده نمیتوانیم ، 

پس چرا این پست های مهم را ترک ندهیم؟ من برای رفع 

در پی  یکنیم سال پیشاین مسئولیتهای کابینه و حکومت از 

ام اینکار طرح یک پالن انکشافی شدم . شما در آنوقت انج

را از نا ممکنات میدانستید و به من دستور دادید که، از 

این کار صرف نظر کنم! اما من از یکسو بشما اطمینان 

دادم که، انشاهللا اینکار بسر میرسد ومن نمیتوانم از اجرای 

 «آن صرف نظر کنم! 
 

 تبصره :

خوانندۀ عزیز! با شناختی که از خوی وخصلت ودسپلین 

هریک از ما رسیده است، آیا قابل باور است که  داودخان بگوش

وزیری بتواند باعصبیت برمیز مجلس کابینۀ داودخان بکوبد 

وصدراعظم وهیئت وزراء را مخاطب قرار داده بگوید که یا شما 
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پالن های مرا بپذیرید ویا اینکه از وظایف خود استعفا بدهید؟! وآیا 

صدارت  دوادخان صدراعظم و برادرش نعیم خان معاون

ووزیرخارجه اجازۀ چنین گستاخی ای  را به یک وزیر کابینه 

میدادند؟ واگر داده باشند،چگونه میتوان در مورد آنها الفاظ دیکتاتور 

ومستبد را بکار برد ؟ من فکر میکنم که چنین اعتراضی وچنین 

سخنانی اگر از سوی یک وزیر حتی به حامدکرزی هم متوجه میشد، 

که کرزی او را از مجلس وزراء خارج کند و خیلی امکان داشت 

همان شب خبر برطرفی او را از رسانه های دولتی پخش نماید تا 

دیگر وزیران حدود وظایف وصالحیت خود را بدانند ومرتکب چنین 

حرکت گستاخانه نشوند.اما دیده میشود که نه داودخان به عنوان 

صدراعظم ونه برادرش نعیم خان  به حیث معاون و 

زیرامورخارجه، هیچ کدام مانع سخنرانی و دالیل ملک خان نشده و

اند! نمیدانم این تحمل وشکیبائی داودخان را)که دیگران او را 

شخصی دیکتاتورمیخوانند!( در برابراین حرکت ملک خان چی باید 

نامید؟ احترام گزاردن به وزیر مالیه یا تحمل به حساب  عدم درک 

 احب؟نزاکت مجلس از سوی وزیر ص

من تا قبل از مطالعه خاطرات ملک خان، احترام زیادی نسبت  

به این شخص داشتم، اما با خواندن خاطراتش ودیدن سخنان تند  

واحساساتی  که از زبان او به وزراء ودیگراراکین دولت گفته 

شده،ونیز برخورد سبک او با سردارنعیم خان،معاون صدارت که 

ی از مجالس خصوصی و همچنان آمر ملکخان شمرده میشد، در یک

جواب های تند ونا مناسب به شخص صدراعظم داودخان)کسی که او 

را از گوشۀ بدنام استخبارات باال کشید وبرکاخ عزت وقدرت وزارت 

مالیه قرار داد(، چه درپاسخ سوال داودخان در تنهائی وچی در 

مجلس رسمی وزراء، آن خوش بینی واحترام مرا زایل ساخت واین 
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رک به من دست داد که "نام رستم به از رستم "، کاش من این د

خاطرات را نمی دیدم تا به ماهیت وکرکتر اصلی ملک خان آشنا 

نمی شدم ، اما اکنون این منطق در ذهنم تقویت می یابد که مقام 

وزارت  در آن زمان باالتر از فهم کاری ملک خان بود واگراو 

شت، هرگز دست به چنین تدبیرودرایت وزارت کردن را میدا

 کارهایی نمی زد.

 ملکخان دربخش چهارم مقالۀ ارمغان زندان  مینویسد:

پاداشي كه آل نادري به من  داد، آن بود كه مرا ».... 

از صحنه برداشت و با یک عده همكارانم، حتي افراد 

ترور شدیم و خانه من و برادرانم زیر مراقبت  ام  خانواده

« عسكر و پوسته های استخباراتيپولیس، »چندین دسته 

پنج سال كامل خانۀ ما به یك محبس     قرار داده شد.

مبدل و فرزندانم از معارف ملي محروم گردیدند. خودم 

هاي مقفل  هاي تاریك و اطاق دخمه سال در  22بیش از 

و مرطوب و همچنان فاقد هواي آزاد به طور مجرد 

 زندان( مقاله ارمغان4)بخش  «حبس سیاسي بودم. 
 

 تبصره: 

معلوم دار است که تذکر ازطرح پالن های اقتصادی بخاطر 

نجات مردم ازفقر وگرسنگی، به معنای مبارزه با دولت و رژیم 

برسراقتدار نیست و دولت هم او را بخاطر اینکه یک عنصر انقالبی 

به وخطرناک برای رژیم بوده باشد، برطرف و زندانی نساخته بود. 

لکرد های ناشیانه وخود سرانه و تکبر وغرور برداشت من: عم

بیجا  وبرخورد تند او با اراکین دولت از وزیر تا صدراعظم و 

وابستگان دربار، وی را از سریر اقتداراعطا شده بزیرکشید و 
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درکنج زندان انداخت . به کالم دیگر،ملکخان قربانی بلند پروازی ها 

ندان شکنی بود که و تندروی های بیجای خود شد و کودتا مشت د

از سوی سلطنت بردهن او کوبیده شد، تا درس عبرتی باشد به 

دیگر دست پروردگان  سلطنت. واین گفته درحق ملکخان صدمیکند 

 که ؛زبان تند سرآدمی میدهد برباد!

واما هدف ملک خان از همان آغاز کار،رسیدن به جاه ومقام 

ز کارش کتابت در دستگاه دولت شاهی بوده است، چنانکه در آغا

درادارۀ  استخبارات ) ضبط احواالت( را که بدنام ترین وترس آفرین 

اداره در تشکیالت کشور میباشد،پذیرفته است. و دراثر فعالیت های 

استخباراتی خود توانست توجه داودخان  وزیردفاع را نسبت به خود 

ی را در بدل ځجلب نماید وداودخان هم مدیریت لوازم  حربی شون

تش به او پاداش داد. از آن ببعد ملکخان دیگر دهلیز تقرب به خدم

داودخان ورسیدن به چوکی ومقام را پیدا کرد و دیری نگذشت که در 

وزارت دفاع  و زیرنظر داودخان به کار پرصالحیت تری ارتقا 

یافت وسپس در دوران جنگ صافی به حیث رئیس تفتیش عینیات 

خان به کرسی صدارات وزارت دفاع مقرر شد وهمینکه داود

قرارگرفت، ملکخان نیز به حیث  وزیرمالیه در کابینۀ داودخان 

ارتقاء یافت. وزارت مالیه در تمام دوران سالطین وامیران وشاهان 

افغانستان،حیثیت کیسۀ پراز پول  ارباب قدرت را داشته است و به 

یا  همین خاطر وزیر آن باید از میان افراد واشخاص قابل اعتماد شاه

صدراعظم گماشته میشد و چون براسرار سوء استفاده ارباب اقتدار 

اشراف داشت، درمجالس عمومی همواره نزدیک شاه می نشست و 

در باریان به او به چشم قدر واعتنا مینگریستند. ملک خان هم از 

چنین قدر ومنزلتی برخوردار شد، ولی خیلی زود خود را گم کرد 

که اگر او در وزارات مالیه نباشد،  واین تصور به او دست داد
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سلطنت سقوط میکند، بنابرین خود را برتر وبیشتر وقدرتمندتر از 

دیگر وزراء وحتی برتر ازکسی تصورمیکرد که او را به این جاه 

ومقام رسانده بود. بنابرین ملکخان درمقام وزارت مالیه با هرکس 

ر روبرو میگردید، اگر وزیر می بود یا صدراعظم، واگ

برادرصدراعظم می بود ویا دامادشاه ،با سخنان تند وخشن خود، آنها 

را از خود آزرده میساخت و پروای اصالح سلوک خود را هم 

نداشت وفکر میکرد او کار درستی را انجام داده است، همین سلوک 

وبرخورد او، وی را از اوج قدرت به حضیض ذلت در زندان 

ا در کنج زندان به هدر داد. سال از عمر عزیزش ر  22انداخت و

ملک خان اگر سیاستمداری  دراک و هوشیاری می بود و قدرت 

تحلیل اوضاع سیاسی زمان خود را میداشت ، می باید هنگامی که 

چانس رهائی از زندان برایش میسر شده بود، مثل سایر زندانیان 

سیاسی متهم  به کودتای ملک خان)از قبیل آصف آهنگ ، میرعلی 

شعاع، میرعلی احمدشامل، مهدی ظفر، خواجه خلیل هللا فرقه اصغر 

مشر، خواجه عبدهللا احمد، حاجی عبدالخالق خان، نادرشاه، ملک 

عبدالغفار، هالل الدین بدری وغیره(، زندان را ترک میگفت ودر 

بیرون از زندان اتهام کودتا علیه خود را از طریق مطبوعات تردید 

،مگر اوبجای این کار، شرط گذاشت میکرد وبگوش مردم میرسانید

که تا زمانی که داودخان محاکمه نگردد، او از زندان بیرون نمی آید. 

ملک خان با این کار خود در واقع خود وخانوادۀ خود را بازهم 

شکنجه داد، نه رژیم برسر اقتدار را. واین امر نشان میدهد که  او 

دن داکتر حتی بعد از کنار رفتن داودخان و بروی کار آم

محمدیوسف، بازهم به این درک نرسیده بود که درافغانستان سرکالفۀ 

عدالت مفقود است وهیچکس نمیتواند اشخاص و افراد  قدرتمند را 

 محاکمه کند.
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 نقش سردار ولی  در سقوط  ملک خان:

از قلم رجال ارشد نظامی وملکی همکار داودخان، نکاتی فرو 

لی داماده شاه، در فراهم کردن زمینه چکیده که نشان میدهند سردار و

های بزیرکشدن وزندانی نمودن ملک خان، نقش موثر داشته وبا 

جعل کردن دوسیۀ کودتا برای ملک خان، شاه را وادار کرده بود تا 

فرمان برطرفی و حبس ملک خان را عنوانی حکومت صادرکند 

شاه وحکومت فقط دستور شاه را اجرا کرد واگرغیر زاین بود، چرا 

 هیچگاه اراده نکرد تا برای رهائی ملک خان شخصاً تصمیم بگیرد؟

داکتر حسن شرق، درکتاب خود در موردعلت دستگیری ملک 

عبدالملک خان وزیرمالیه، به  1336سرطان  16به»خان مینویسد: 

جرم برانداختن نظام شاهی )کودتا( دستگیر وحبس میشوند وگفته ها 

عبدالولی دامادشاه کشف شده  دسیسه توسط سردار این بود که

،چاپ پشاور، 72) تاسیس وتخریب اولین جمهوری در افغانستان،ص «است.

 تاریخ چاپ ؟(

داکترسید عبدهللا کاظم در مقالت تحقیقی خود دربارۀ عروج 

داؤد خان تا حد توان :» وافول ملک خان، به این نتیجه میرسد که 

ش دفاع کرده و حتی در طول سالها از ملک خان در مقابل مخالفان

موقعیکه بین محمد عارف خان وزیر دفاع و ملک خان وزیر مالیه 

یعنی دو دوست و همکار نزدیکش اختالف نظر پیدا شد، محمد داؤد 

خان از ملک خان حمایت کرد و استعفی عارف خان را قبول نمود. 

ولی سرانجام فشار ها چه از طریق تفتین و توطئه و چه استوار بر 

قایق، داؤد خان را در موقفی قرار داد که مجبور شد ملک بعضی ح

خان را از مقام براندازد و سپس زندانی کند. شاید کمتر کسی تاحال 

فکر کرده باشد که نقش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و اطرافیان 
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شان درآوردن فشار بر داؤد خان اثر جدی داشته است تا ملک خان 

ن کند و گوشه نشین سازد تا دیگر را به نحوی از اریکۀ قدرت پائی

 )دیده شودلینک ذیل:« کسی به سراغش نرود.
 (-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_malek_abdurrahimzai4

.pdf) 

نقش سردار داکتر کاظم هم درهمین  مقاله زیرعنوان"

"از قول سید عبدالولی در راه اندازی شایعۀ کودتای ملک خان

م  1987در» مسعود پوهنیار روایت میکند که او نوشته است:

وقتیکه اینجانب ]پوهنیار[ به لندن رفته سردار محمد عزیز نعیم 

از ملک خان  )پسرسردارنعیم خان( را دیدم، دربین صحبت سخن

بمیان آمد. از او پرسیدم که راجع به آن چه اطالع دارد که حقیقت 

مسئله حبس او چه بود. موصوف گفت: یک روز او هم از کاکای 

خود سردار محمد داؤد پرسید که زندانی شدن ملک خان چه علت 

داشت؟ کاکایش بجواب گفته که او نیز چیزی در آن باره نمیداند، اما 

( برگشت، یک روز  1956خان از مسافرت امریکا) همینکه ملک 

)مأخذ شماره « خسرت )شاه سابق( برایم گفت که او را محبوس کنید.

 (22، ص 2

داکتر کاظم برای دریافت حقایق وپیداکردن نقش پای 

الف. هارون »سردارولی در دستگیری عبدالملک خان،از قول 

 نویسد:مؤلف کتاب "داؤد خان در چنگال ک.ج.ب." چنین می 

عبدالملک... به منظور جلب کمک های خارجی، »

اولین مسافرت را به ایاالت متحده انجام داد. با عودت 

ازاین سفر،جگرن سیدکریم به سردار عبدالولی راپور داد 

که جنرال خواجه خلیل قوماندان فرقه مربوطۀ وی قصد 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_malek_abdurrahimzai4.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_malek_abdurrahimzai4.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_malek_abdurrahimzai4.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_malek_abdurrahimzai4.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_malek_abdurrahimzai4.pdf
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دارد برهبری وزیر عبدالملک دست به یک کودتا بزند. 

دان فرقه هشت مشهور به "قلعۀ جنگی" بود. خلیل قومان

سیدکریم و سردار ولی هر دو در همین فرقه ایفای ظیفه 

میکردند و فرقۀ هشت در آنزمان در داخل شهر کابل در 

نزدیکی ارگ در منطقۀ قرار داشت که اینک بنام 

وزیراکبر خان مینه یاد میشود....گفته میشود راپور کودتا 

داؤد خان] که وزیر دفاع نیز بود، بالفاصله به صدراعظم [

هارون می افزاید که حرکات و سکنات » : سپرده شد. 

زندگی یومیۀ افراد مظنون تحت نظارت ریاست ضبط 

احواالت قرار داده شد. به سیدکریم وظیفه دادهشد تا 

دیگران را مورد تعقیب قرار دهد. تمامی حرکات و رفت 

تعقیب قرار و آمد و دید وا دید وزیر و خلیل تحت 

داشت.در حالیکه اصالً این مالقاتها بی ضرر و بی آالیش 

بود. در آنزمان پادشاه، اعضای خانواده اش و مامورین 

عالیرتبه ملکی و لشکری نماز عید را باهم در مسجد جامع 

عید گاه برگزار میکردند. براساس راپور، عملیات کودتا 

اعضای خانواده پس از ادای نماز آغاز میگردید. پادشاه با 

اش و سائر مامورین عالیرتبه مورد حمله قرار گرفته شده، 

رژیمی جدید اعالم میگردید. این گزارشها برای اثبات 

اتهام کافی شمرده شدند. روز به اصطالح کودتا نیز 

ً کودتا باید قبل از اجراء و اقدام  نزدیک شد. لذا احتیاطا

 «خنثی گردانیده می شد.

ودتا ها معمول است، ] دراین آنچه در اکثر ک» 

کودتا[ وزیرعبدالملک خان رهبر و سمبول کودتا و خواجه 

خلیل بدلیل آنکه قوماندان یک قطعۀ مقتدر و تقویه شده 
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بود، به حیث رهبر عملیات در نظر گرفته شده بودند.مهدی 

ظفر متعلم صنف یازدهم لیسه حبیبیه که در آنزمان در 

ود، مؤظف به اعالم کودتا رادیو افغانستان نطاق دری ب

قلمداد گردیده بود. عملیات خنثی سازی کودتا با عجله 

آغاز گردید. دو هفته قبل از عید اضحی، متهمین به 

شرکت درکودتا، یکی بعد دیگری دستگیر گردیدند. آنان 

در شعبۀ محبوسین سیاسی در توقیف خانۀ والیت کابل 

خان در داؤد .«) تحت نظارت شدیدوخاصی محبوس شدند

 ( 28 -26چنگال ک.ج.ب. صفحات 

عبدالملک خان درپایان :»الف،هارون می نگارد 

دورۀ اول حاکمیت داودخان یعنی در عصردموکراسی 

سلطنتی خواستار اجرای عدالت گردید و تقاضا کرد در 

ستره محکمه، محاکمه شود. کسی به خواسته اش توجهی 

حبس نگه  نکرد. در دورۀ ده سالۀ دیموکراسی بازهم در

داشته شد. ولسی جرگه نیز به موضوع توجهی نکرد. داؤد 

در دورۀ دوم حاکمیتش نیز وی را رها نکرد. عبدالملک 

تا اواخر اتهام را رد کرده خود را بیگناه میخواند. لذا به 

اصطالح "توبه نامه" را امضا نکرد. از نظر وی نوشتن 

همان .«)توبه نامه خود سند ارتکاب جرم بشمار میرفت...

 (231منبع ،ص 

داکتر حسن شرق،ده سال مدیرقلم مخصوص داودخان در 

 سرطان، 26عهدصدارت و بعد همراز نزدیک در طرح کودتای 

درکتاب خود،ادعای ملک خان مبنی بردرخواست محاکمه خود و 

داودخان رااز سوی ستره محکمه، یک دروغ وشایعۀ درباری دانسته 

مد داوود بندی های سیاسی که تعداد بعد از استعفی مح» ومینویسد:
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شان کمتر از سی نفر بودند ، مورد عفو شاه قرار گرفتند و چون 

نمی خواستند عبدالملک وزیر مالیه از مزایای دموکراسی و الطاف 

شاهانه بهره مند شوند ، با سر براه انداختن مخالفت ها با محمد داوود 

عبدالرحیم زی ، وزیر آوازه به دروازه ها انداختند که عبدالملک 

مالیه مدعی شده اند تا زمانیکه محمد داوود به جرم حبس او محاکمه 

نشوند از بندی خانه خارج نمی شوند و خوش باور ها ، باور کردند 

تا سر وصداها رفته رفته به تشویق عبدالملک انجامید و شکایت او 

در  از محمد داوود از شورای ملی سر کشید. و وکالی گماشته شده

شورای ملی و عناصر چپ وراست در خارج شورا و بعضی از 

جراید شخصی سخنان اغوا کننده ای را میان مردم پخش می کردند 

.وآنچه واقعیت نداشتند برای بد نامی محمد داوود و پیروانش شاخ و 

برگ می تراشیدند . تا این که بعد از چند سال غال و مغال و اتهام و 

ین نتیجه رسیدند که در پهلوی ادعای عبدالملک دروغ بافی وکال به ا

وزیر مالیه اسناد و دالیل حکومت در باره توقیف اش نیز خوانده 

شود. با جستجوی حقایق در دوسیه عبدالملک فرمانی را عنوان 

صدارت یافتند که موی به سر وکال شاخ و تنگ کمر شان سست 

ده بود که گردید، زیرا به فرمان شاه به صدارت هدایت داده ش

فردای « عبدالملک از وزارت مالیه برطرف و توقیف شود ....:»

چنین روزی در شورای ملی، نه نامی از محاکمۀ داود و نه ترحمی 

به عرض وداد ملک خان درمیان بود، برعکس دروازه های بندیخانه 

را محکمتر از پیشتر برویش بستند واز تشویشی که از آزادی 

27« میشوند. یکردند، آسوده خاطرعبدالملک خان احساس م
)حسن 

 دیگر، درچاپ های 83شرق،تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغانستان،ص 
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مطابق بعدی ، درچاپ های 83،ص انستانحسن شرق،تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغ- 

 ۹6ص 
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 (96مطابق ص 

این توضیحات داکتر شرق نشان میدهد که فرمان وارادۀ شاه 

در حبس وزندانی ساختن ملک خان محورواساس تصمیم داودخان 

ا که در قضیۀ بوده است ورنه شاه همانگونه که استاد خلیلی ر

شورش مردم صافی متهم ومحکوم به اعدام شده بود، عفو نمود 

وسپس بحیث رئیس داراالنشای دفتر خود مقررکرد، اقالً در آغازدهۀ 

دموکراسی میتوانست  ملک خان را در جملۀ زندانیان سیاسی عفو 

نماید، و به ملک خان بگوید که دعوای حقوقی خود را با هرکه 

بیرون زندان ادامه بدهد، مگر اینکار را نکرد.  خواسته باشد از 

بازهم  1357جای تعجب است که ملک خان حتی در کودتای ثور 

در جملۀ عفو عمومی زندانیان، از زندان رها نگردید و تا یک سال 

بعد  از بقدرت رسیدن ببرک کارمل  در زندان باقی ماند و وقتی که 

زندان رها گردید، چندی بعد  براثر تالش های نهاد عفو بین المللی از

 دوباره زندانی شد.

"خان اقا سعید" یکی از صاحب منصبان سهیم در کودتای 

داودخان، فعالً مقیم امریکا درتائید این نظر داکتر کاظم ، دردریچۀ 

نظر سنجی نوشته میکند که شبی داکتر حسن شرق و چند تن از 

یک نفر وزیر از دوستان وآشنایانش مهمان اوبودند و درمیان شان 

عالقمندان ملک خان،نیز حاضربود، داکترشرق به ارتباط ملک خان 

بنده بعد از استعفی شهید محمد داوود از صدارت » حکایت نمود:

وظیفه خود را رها ، ولی در منزل شان یک دفتر بنام قلم مخصوص 

داشتم و روزانه در آن دفتر مصروف می بودم و مصروفیتم تنظیم 

عده ای از سیاست مداران ژورنالستان اشخاصیکه مالقات های 

آرزوی مالقات با ایشان را داشتن از قبیل دیپلومات ها وغیره و 

مطالعه اخبار وبعضآ نقاط مهم آن را به سمع شان ]می[ رسانیدم و 
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شهید محمد داوود در حرم سرای خود یک اطاق سکرتریت نیز 

دند . روزی ایشان داشت که بعضآ اوراق مهم را نگاهداری می فرمو

به دفتر بنده تشریف آورده و فرمودند دوکتور جان ,, اگر زحمت 

نباشد این فرمان را فوتو کاپی فرموده و در یک پاکت انداخته به 

منزل محمد رحیم خان دستیار اعلیحضرت رفته و پاکت را سر باز 

برای شان بسپارید تا بحضور اعلیحضرت بسپارند ؟ بنده مطابق 

ن چنان نموده و مرحوم محمد رحیم خان با عجله بنده را هدایت شا

پذیرفته فرمودند دوکتور صاحب چطور تشریف آوردید امر کنید ؟ 

برای شان پاکت را دادم تا بحضور شاه تقدیم نمایند ، آن مرحوم گفتند 

چرا سر پاکت خالص است ؟ گفتم سردار صاحب فرمودند چون 

لعه می نمایند پاکت را سر باز محمد رحیم خان همه نامه ها را مطا

برای شان بسپارید . شاید سوال شود چه فرمانی بود ؟ در آن فرمان 

 نوشته شده بود :

 بصدارت عظمی !

عبدالملک عبد الرحیم زی ، وزیر مالیه را تحت حبس قرار 

داده و بذریعه هیئت که تعیین می شود تحقیقات الزم از موصوف 

 هر شاه(شود ! )المتوکل هللا محمد ظا

همه حیران شدیم و وزیر صاحب از همه ما حیران تر ماند  

که تا هنوز اصل قضیه را ندانسته بودند که از چه قرار بود ، دیده 

می شود که خالف مفکوره عده ای در قضیه حبس موصوف شهید 

ننده فرمان مقام محمد داوود نقش اساسی نداشته اند صرف اجراء ک

28.«سلطنت بودند وبس
 

 وایات فوق و منابع دیگری که اقای داکترکاظم درمقاله از ر
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خویش بدانها استناد جسته و دکتورحسن شرق نیز بدان اشاره کرده 

است،برمی آید که در کنار عوامل خارجی، تشبث در کارهای خارج 

از صالحیت خود وبرخورد خشن وغیر عامالنه ملک خان با اراکین 

درش نعیم خان و سردار ولی دولتی بشمول داودخان صدراعظم وبرا

دامادشاه،عامل عمده تر برای سقوط خودش بشمار میرود. البته کسی 

ملک خان داشته، سردار « سقوط دادن»که نقش محوری ومؤثر در 

ولی بود که با تکمیل کردن دوسیۀ کودتای ملکخان، شاه را مجبور 

به صدور یک فرمان قاطع کرده است که  داودخان هم بنابر موقف 

خشن وزیر،نتوانسته از وی دفاع نماید. مخالفت جنرال سردارولی با 

ملک خان، حتی پس از استفای داودخان از صدارت، در دهه 

 دموکراسی  بازهم مانع آزادی   ملک خان گردید. 

خالصه اگر سرگذشت عروج ونزول  ملکخان را بخواهیم 

نمیتوان خالصه کنیم، بهتر ازاین پرگراف داکترسید عبدهللا کاظم 

ستارۀ اقبال این شخصیت )ملک خان( »یافت که میگوید: 

ً به حیث یک وزیر مقتدر و  همانطوریکه از یک مقام عادی دفعتا

سومین شخصیت باصالحیت کامل در دورۀ صدارت شهید محمد داؤد 

 خان یکدم عروج کرد که نام و دبدبه اش سر زبانها افتاد، به همان

فت و مثل حبابی از قدرت نا پدید سرعت راه افول را در پیش گر

گردید و سالهای دراز در کنج زندان بسر برد. عمراین صالبت 

عروج وافول ستارۀ .«)سال دوام کرد 4قدرت از شروع تا ختم  فقط 

 عبدالملکخان عبدالرحیمزی(

 پایان
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 دهم یازمقالۀ 

 

 

 علت اختالف داودخان با نظام سلطنت 

 یوندوال و دشمنی رشتیا و فرهنگ با م

 (2015/ 10/ 3-)نوشته شده در

 

 مقدمه:

که آقای داکتر سیدعبدهللا کاظم مقالۀ  2015ازماه جون سال 

چگونه داودخان را بیک مخالف  »محققانه خود را زیرعنوان

درپورتال افغان جرمن آنالین به نشر «  سرسخت نظام تبدیل کردند؟

که کدام اشخاص سپردند، ذهنم متوجه این موضوع گردید تا دریابم 

ومقامات نزدیک به سلطنت سعی کرده اند تا مخالفت خانوادگی را 

داودخان را به یک میان داودخان وشاه دامن بزنند وسرانجام "

 ؟مخالف سرسخت نظام" تبدیل کنند

مقاله آقای داکتر کاظم وتبصره های سایر هموطنان در این  

بدستم داد و برای پورتال ودر دیگر رسانه ها باالخره سرکالفه را 

من معلوم شد که منشاء اصلی اختالفات میان داودخان ومقام  

سلطنت، سردار ولی بوده است وسردار ولی، بعد از آنکه خسرش 

محمد ظاهر شاه را با خود همنظر یافت، برای زخم زدن به داودخان 

آنجا که شاه به پیشنهادات  از هرفرصت وموقعی استفاده میکرد، تا 

برای آوردن تغییر در ماهیت نظام کشور،از قبول آن داودخان 

پیشنهادات خود داری نمود و داودخان هم از مقامش مستعفی گردید.  
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برطبق اظهارات داکتر حسن شرق، سردارولی ادعا داشت که هردو 

تا هروقتی که  حالکاکاهایم دوران صدارت خود را گذشتانده اند و

صدارتش ادامه دهد، مگر بمیتواند شخص داودخان خواسته باشد 

وقتی که از صدرات کنار میرود، نوبت پدرمن)مارشال شاه ولیخان( 

حق خود را بمن داده است، پس من باید جانشین  وچون پدرماست 

 در یوتیوب)رک مصاحبۀ احمدشاه راستا با داکتر شرق،داودخان باشم. 

 (2016سپتامبر

حمدیوسف پس از استفای داودخان از صدارت وتقرر داکتر م 

 در دورۀ حکومت انتقالی داکتر یوسف ،خان بجای داودخان ،

اشخاصی چون سید قاسم رشتیا وبرادرش فرهنگ وسید شمس الدین 

 مجروح بشمول داکتر یوسف خان، برای جلب رضایت شاه وسر

دارولی داوطلب میگردند تا داودخان را بطور کامل از صحنۀ فعالیت 

رج کنند. برای تطبیق اینکار طرح های سیاسی آینده افغانستان خا

قانون اساسی بهترین وسیله شمرده میشد که آنرا هم  24مادۀ 

برداودخان وارد کردند. از این سبب داودخان به دشمن سرسخت 

 تا آن نظام را سقوط نداد، آرام نگرفت. نظام شاهی مبدل گردید و

نکته دومی ک در صدد دریافت آن بودم، معلوم کردن علت 

خصومت رشتیا و برادرش فرهنگ با شهید میوندوال است، اصلی 

این خصومت تا آنجا عمیق است که رشتیا به میوندوال زهر 

میرد مگر رودهایش  میخوراند ، ولی میوندوال از اثر آن زهر نمی

ً فلج میگردد و ازچند جا قطع میشود تا اندکی بهبودی می یابد  قسما

زنوشته های آقای ولی شد. اولی تا اخرعمر از این ناحیه رنج میک

ید  که علت اصلی دشمنی این دو برادر با میوندوال نیز آریا ،برمی آ

زیر سر سردارولی بوده است، و او بوده که میوندوال مرحوم را به 

نظرخوب نمی دیده است. امکان دارد که میوند وال بخاطر حفظ 
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و مناعت نفسش یا ملحوظات دیگری، به سردار ولی ، آنطورکه ا

توقع داشته،تمکین نمیکرده است، وسردار خود خواه این برخورد 

میوندوال را توصیۀ یا سفارش سردارنعیم خان وداودخان نسبت به 

خود تلقی کرده باشد و نزد حواریونش )فرهنگ ورشتیا( از وی 

 شکایت کرده باشد وآنها هم برآتش خشم سردار روغن پاشیده باشند. 

ز نوشته های صاحب نظران افغان توجه به فرازهای فشرده ا

 این حقایق را بخوبی برمال میکند.

 

 از مقالۀ داکتر کاظم:

قبل از نقل فرازهایی از مقالۀ داکترکاظم باید بگویم که، 

استعفای داودخان از مقام صدارت و روی کار آمدن داکتر یوسف به 

حیث صدراعظم دورۀ انتقالی، بزودی صف دوستان ومخالفان 

ا از هم جدا ساخت. نخستین وزرای که در صف مخالف داودخان ر

داودخان در کابینۀ دکتور محمدیوسف تبارز کردند، سید قاسم رشتیا، 

سید شمس الدین مجروح ومیرمحدصدیق فرهنگ )برادر رشتیا(  

بشمول خود داکتر یوسف خان بودند. این چهارنفر برای کسب 

ی، در هرفرصتی محبوبیت نزد شاه وارضای خاطر جنرال سردار ول

از انتقاد بر حکومت گذشته یعنی برداودخان دریغ نمی ورزیدند و 

( وانمود 1964خود را علم بردار دموکراسی و قانون اساسی )

میکردند. اما به نظرمیرسد که میوندوال،در دورۀ پس از استعفای 

داودخان، زبان به بدگوئی وتخریب او باز ننمود و میدانست که آب 

خت است و تا همین نظام وهمین رژیم برمردم حاکم از سرچشمه 

 باشد، هیچ صدراعظمی کاری به نفع مردم کرده نمیتواند.

چرا وچگونه داودخان رابیک »داکترسیدعبدهللا کاظم در مقالۀ 

میگوید که: اقای رشتیا نقش « مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟
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ر آینده کشور فعالی در تحریم داودخان از هرگونه فعالیت سیاسی د

بازی کرده است. رشتیا در حکومت عبوری داکتر محمد یوسف، 

شخص دوم در آن حکومت بشمار میرفت و در کمیسیون تسوید 

یکجا با برادر خود میرمحمدصدیق فرهنگ ، 1964قانون اساسی 

را تشکیل داده بود و جلو  وسید شمس الدین مجروح یک مثلث قدرت

در مواد مربوط  به حالت اضطرار را هرگونه تالش وپیشنهاد تعدیل 

]تاکید برکلمات و جمالت یا رنگه کردن آنها،از ناقل این . [1]میگرفت

  سطوراست[

 

داکترکاظم، وانمود میکند که شخص شاه با داودخان مخالفت 

نمیورزیده است وخاطرنشان میکند که آخرین تالش شاه  برای 

:قبل ازتدویرلویه بازکردن یک راه آشتی با داودخان این بود که

را « حالت اضطرار»جرگه بار دیگر پادشاه با داکتر یوسف موضوع

اگرعبارتی به طورمجمل وبدون :» مطرح کرد و فرمود که 

صراحت ]درمسوده[ گنجانیده شود که در حالت غیرعادی"شاه 

هرشخصی را که مناسب بداند" بطور مؤقت تا زمان رفع حالت 

به نظر رشتیا « رده میتواند.اضطرار در رأس حکومت تعیین ک

مبتکر اصلی این اقدام عبدالمجید خان زابلی بود وشاید نظریۀ از 

سردار نعیم خان وبوسیلۀ نوراحمداعتمادی وعلی محمدخان 

وزیردربار به پادشاه رسانده شده باشد تا به نحوی آشتی شاه با 

 سردار را زمینه سازی نمایند. 

ومجروح موضوع را در  بهرحال داکتر یوسف خان با رشتیا

میان گذاشت و به رشتیا وظیفه سپرد تا بحضور پادشاه موضوع را 

روزی که بحضور شاه باریاب شدم، » توضیح نماید. رشتیا مینویسد:

برخالف انتظار... دراتاق کار شاه،علی محمدخان ونوراحمداعتمادی 
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هم حاضر بودند.... اعلیحضرت مرا در کوچ پهلوی خود جای داده 

ون مقدمه فرمود: شما را زحمت دادم تا نظریات تان را در مورد بد

امکان تعدیل فصل حالت اضطرار که به صدراعظم صاحب ارائه 

هرقدر » .... رشتیا میگوید:« نموده بودید، برای ماهم شرح دهید.

برای پوشاندن این تعدیل بظاهر ضمنی وخفی کوشش بعمل آید ویا 

اده شوند،بازهم مردم از ورای جزئی و بی اهمیت وشکلی نشان د

قانون اساسی جدید سر و کلۀ سردار صاحب را بهمان قسمی که 

معرفی وشناخته شده است، مشاهده خواهند کرد ومتیقن خواهند بود 

که دیر یا زود باردیگر ولو از طریق پنجره باشد، داخل صحنه 

[ گردیده]اصطالح از پنجره در آمدن مموالً برای دزد اطالق میگردد

واقتدار را بدست خواهند گرفت. ازاین جهت به عقیدۀ عاجزانه هیچ 

بکلی حذف گردد ویا اینکه جمله ای در  24فرقی نمیکند که مادۀ 

)خاطرات سیاسی رشتیا، «فصل مربوط حالت اضطرار گنجانیده شود.

 [2] «(200-196ص

داکترکاظم به ارتباط الفاظ ولحن عبارت آقای رشتیا، شک 

الزم به تذکراست »ود را ابراز کرده وسپس میگوید:وتردید های خ

ً کم حرف بود، خاموشی او بسا مواقع  که پادشاه شخص آرام ونسبتا

معنی رضایت خاطرش  را نمیداد و اما خوش نداشت داخل جر 

ً معنی حرف های رشتیا را  وبحث در هرموضوعی شود. او یقینا

ده اش درک کرده بود وخوش نداشت به یکی از اعضای خانوا

درحضورش چنین عباراتی بیان شود. تالش پادشاه برای تعدیل ماده 

به شکلی نتیجه نداد واینکار موجب نارضایتی پادشاه شد که بعداً  24

به شکل دیگری هنگامی تبارز کرد که جلسۀ رأی اعتماد به داکتر 

یوسف با حادثۀ سوم عقرب برهم خورد ومباحثات جدید پیرامون 

کابینه رخ داد. رویداد های فوق واحساس  شمولیت رشتیا در
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نارضایتی از آن البته توجه پادشاه را قبالً به محمدهاشم میوندوال به 

حیث صدراعظم آینده جلب کرده بود ودر یک موقع حساس بیک 

واقعیت تبدیل شد. تقرر داکتر یوسف خان وهمکاران نزدیکش 

مین روال رشتیا،فرهنگ ومجروح به حیث سفراء درخارج نیز به ه

 صورت گرفت.

میوندوال میدانست که »نویسنده از قول کشککی عالوه میکند:

( 1964او در کابینۀ محمدیوسف توسط پادشاه مقررگردیده)دسمبر

ودرعین حال پادشاه برایش گفته بود که بعد از محمدیوسف عهده 

کشککی میگوید که میوندوال با «...صدارت را به او خواهد سپرد.

بحیث سفیر  1953عیم برادر محمدداود هنگامی که درسردار محمدن

در واشنگتن کارمیکرد، از نزدیک همکار و درتماس بود. میوندوال 

که درهمه مدت با دو برادر روابط صمیمی داشت، درهنگام صدارت 

خود نیز سعی میکرد تا اختالفاتی را حل نماید که بین محمد داود 

 (50ه قانون اساسی، صده«)وحکومت )سلطنت( بمیان آمده بود.

[3] 

با نزدیک شدن تاریخ تدویر لویه جرگه قانون اساسی)اول 

(،رشتیا این آوازه را بگوش 1964سپتمبر 23ش/ 1343میزان

گویا سردار) داود( گفته است که » دکتور محمدیوسف رسانید که:

بروز لویه جرگه شخصاً حضور یافته، انفکاک خود را از عضویت 

ن خواهد کرد و افواه دیگراز آمادگی هواخواهان خاندان سلطنت اعال

سردار برای مانع شدن انعقاد لویه جرگه ولو استعمال قوه باشد، 

داکتر یوسف این موضوع را با شاه درمیان گذاشت. « خبرمیداد.

پادشاه خواهان اطالعات بیشتر از رشتیا گردید. وبعد از استماع 

« افواه خود سردار نیست!گمان میکنم منبع این » سخنان رشتیا گفت:

اگر »وپرسید که چه تدابیری را میتوان اتخا ذکرد؟ رشتیا جواب داد:
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چند نفرقابل اعتماد با هدایت صریح برای مراقبت دروازه)منزل 

سردار داودخان( گماشته شوند، هیچکسی نخواهد توانست بدون 

داشتن کارت عضویت در محوطه داخل شود... اعلیحضرت با تبسم 

داری پرسیدند: کسی که درمقابل سردار قدعلم کند کی خواهد معنی 

 بود؟ 

 ؟؟«بدون تردد گفتم خودم.:»رشتیا میگوید 

با این کار در حقیقت رشتیا برعالوۀ امور »بقول داکترکاظم،

وزارت مالیه، وزارت مطبوعات، امریت لویه جرگه،عضویت در 

از مسوده  کمیتۀ تسوید قانون اساسی که باید در ردیف سائر اعضا

دفاع میکرد وبه سواالت نمایندگان پاسخ میداد، وظایف مربوط به 

وزارت داخله،مصئونیت ملی، وزارت دفاع را در راه تأمین امنیت 

لویه جرگه بعهده گرفت و نفرخاص خود را مامور مراقبت خانه 

سردار ساخت که ]معلوم نبود[ آیا او یگانه کسی بودکه باید به همه 

میکرد وآیا در حکومت داکترمحمدیوسف  شخصی  وظایف رسیدگی

دیگرقابل اعتماد سراغ نمیشد ویا اینکه اشتیاق به اجرای این همه 

 [4« ]امور عواملی دیگری داشت؟

جریان طوری چرخید » سپس داکتر کاظم تبصره میکند که: 

این حق ازمحمدداودخان که خواهان رسیدن  24که به حکم مادۀ 

ی بود، بطورقطعی سلب گردید وحتی بقدرت از مجرای قانون

اگرانصراف خود را از منسوبیت به خانوادۀ سلطنتی اعالم میکرد، 

 40ازاین حق هم محروم ساخته شد و با اینکار مردی که در حدود 

سال به نحوی در باالی هرم قدرت قرار داشت وبه حیث یک تبعۀ 

نون قا 24کشور خواهان خدمت به وطن بود، او را به حکم مادۀ 

تبدیل کردند که « پلنگ زخمی»اساسی ازاین حق محروم  وبیک 

سخت در برابر نظام وکسانی که چنین وضع را براه انداخته بودند، 
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عقده مند ساخت وحتی روابط عادی خود را با پادشاه وخانواده 

 [5] «درحالت تعلیق قرار داد.

داکتر کاظم در یک مقالۀ دیگرخود)داودخان واردو( از قول 

نرال زکریا ابوی نکاتی را اظهار میکند که نشان میدهد شخص شاه ج

عامل مخالفتها در داخل خانوادۀ سلطنتی بوده  وبا رشد روز افزون 

داماد خود سردار عبدالولی در اردو، وبی توجهی به نظریات و 

پیشنهادات داودخان، زمینه را برای کنار رفتن داودخان از قدرت 

داؤد خان سوء نیت و نظر » ابوی میگوید:فراهم کرده بود.جنرال 

منفی دربارۀ شاه نداشت و این وفا و دوستی تا جریان بعدی و زمان 

قانون اساسی جدید که شاه اسلحۀ سیاسی و ضربۀ کشنده مقابل این 

سردار لجوج استعمال نکرده بود، دوام داشت. پادشاه بود که با قطع 

اؤد خان[ از یک دوست کردن حیات سیاسی و شاهرگ زندگانی او ]د

واقعی و خدمتگذار راستین خود و وطن یک دشمن جدی ساخت، 

مگر پادشاه از شروع دل صاف در مقابل داؤد خان نداشت وبا 

دوستی ظاهری اما در خفا برای مقابله با داؤد خان سردار عبدالولی 

 [6« ]داماد خود را وارد صحنه نموده و آهسته آهسته قدرت  میداد.

 

 ب داکتر حسن شرق:از کتا

سال اخیر داکتر  60یکی از آگاهان سیاسی امورافغانستان در

حسن شرق  است. او که مدت ده سال بحیث مدیرقلم مخصوص 

داودخان خدمت کرده و بیش از پانزده سال دیگر بحیث همراز 

وهمکار نزدیک او بوده است ، بدون تردید تمام اعضای کابینه 

تیا را منحیث وزیر درکابینۀ داودخان داودخان و از جمله آقای رش

وبعد از آن بخوبی می شناسد، وآنچه را او در بارۀ رشتیا میگوید و 

مینویسد، قابل توجه زیاد است. نامبرده درکتاب خود)تاسیس وتخریب 
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اولین جمهوری افغانستان( در بارۀ آقای رشتیا نکات جالبی را بیان 

می بایست آقای داکتر  کاظم میکند که برای من بسیار تازگی دارد و 

و اقای نصیرمهرین وآقای ولی آریا که خاطرات مرحوم رشتیا را 

مورد تحلیل وارزیابی خویش قرار داده اند، ازتوجه خود بدور نداشته 

 باشند.

به]با[ رفتن محمدداود از صحنۀ سیاسی » داکترشرق مینویسد:

چنانکه  به گفتۀ بعضی ها روش کهنه دوباره از سرگرفته میشود،

 بیش از ربع قرن وزیر وسفیریکی از شخصیت های مقرب دربارکه 

ش ، مشاور نزدیک شاه بودند]رشتیا[ 1343ودر تدوین قانون اساسی 

تقرر میوندوال واستعفای داکتر درخاطرات سیاسی خویش 

)تاکید محمدیوسف را نتیجۀ مالقات سفیرامریکا با شاه تعبیرکرده اند.

تفسیری به این صراحت وخموشی برجمالت ازمن است.س( 

جانبداران شاه جمع گذشتۀ وزیر، شک و  تردید هایی را به صحت 

جناب وزیرکه در جنگ بودن موضوع به میان می کشد، زیرا 

عمومی دوم به جرم همکاری با سفارت انگلیس درکابل مغضوب 

ومحکوم شده بودند به یمن توجه سفارت موصوف، نه تنها جرمش 

 میشود بلکه مقام وزارت سالها زیرنعلین او بازی میکردنادیده گرفته 

وهم وزیرموصوف مدعی آنست که در ترتیب و رهنمائی 

 [7سفیرامریکا به مالقات شاه شخصاً سهیم بوده است."]

این اشارت داکتر شرق که آقای رشتیا را، درجریان جنگ 

جهانی دوم جهانی درخدمت سرویس  اطالعات خارجی انگلیس 

هد، برای من تازگی دارد و تعجب میکنم که چگونه اقای نشان مید

نصیرمهرین وآقای ولی آریا از تذکر آن در مقاالت خویش دریغ 

کرده اند؟ ممکن است، این اشارت آقای داکتر حسن شرق از نظر 

ً داکتر شرق در مورد توظیف  ایشان بدور مانده باشد. عالوتا
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ر سفیرامریکا باشاه میوندوال به جای داکتر یوسف، بعد از دیدا

افغانستان، اظهار شک وتردید میکند که با نظریات وتحلیل اقای 

 نصیرمهرین وولی آریا، همسوئی  دارد.

 

 از مقالۀ ولی آریا:

آقای ولی آریا،از صاحب نظران وتحلیلگران خوب افغان مقیم 

امریکااند که  دراین اواخر از ایشان چند نوشتۀ جالب وبا محتوا در 

افغان جرمن آنالین خوانده ایم. نامبرده ضمن مقالت مبسوطی پورتال 

در دادگاه مردم" نوشته ودرسایت کابل ناتهه به » که زیرعنوان

نشررسانده، تحت عنوان فرعی )میوندوال ودو شاهدحرفوی( پیشینۀ 

دشمنی آن دو برادر را با میوندوال ذکرمیکند، ولی علت اساسی 

ال بدست نمیدهد. آریا میگوید، در مخالفت آنها را با شهید میوندو

دورۀ حکومت انتقالی داکتر محمدیوسف ، آن دو برادر مانع 

سهمگیری میوندوال درکمیسیون تسوید قانون اساسی گردیدند ووقتی 

که میوندوال در مورد اصول مشروطیت دالیل خود را درنامه ای 

ر مفصل نوشته وبه کمیسیون تسوید قانون اساسی ارسال کرد، براث

مخالفت های فرهنگ و رشتیا،به آن نظریات توجهی صورت 

نپذیرفته واصالً در کمیسیون مطرح نگردیده است. اما بیان این 

جریان، اصل علت اختالف آن دو برادر با میوندوال  را روشن 

نمیکند ودانسته نمیشود که این اختالفات از کجا منشاء گرفته است؟ 

دوال نسبت به آن دو برادر بیشتر آیا دانش وآگاهی های مرحوم میون

بوده است وآنها بیم داشته اند که اگر میوندوال در کمیسوین تسوید 

قانون اساسی سهم بگیرد، کریدت اصل های قانون اساسی به 

میوندوال خواهد رسید وآن دو برادر از آن محروم خواهند شد؟  یا 

، آن دو اینکه باحضور میوندوال در کمیسیون تسوید قانون اساسی 
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برادر نظریات و نیات خود را مخصوصاً در مورد داودخان نخواهند 

توانست به کرسی بشنانند، زیرا که میوندوال، در زمان صدارات 

داودخان از اشخاص مورد اعتماد سردارنعیم خان بوده وسالهای 

متمادی به حیث سفیر کبیر افغانستان در امریکا وظیفه اجرا کرده 

 ز به او حسن نظر داشت. بود و داودخان نی

 در زیر فشردۀ ماجرا  را از قلم آقای  ولی آریا دنبال میکنیم:

 :  میوندوال و دو شاهد حرفوی »

علت عمدۀ خصومت این دو برادر با شهید میوندوال که »...

بسیار عمیق و ریشه ای بود تا مدتها  در نزد اندیواالن حزب مترقی 

حوداث و حاالت و اسنادی مشاهده دموکرات، دانسته نبود  تا آنکه 

 گردید که ما را به کنه این خصومت راه نمود.

در مورد صدیق فرهنگ، نقاضت او با میوندوال وقتی مشهود  

شد، که این دو برادر در  دورۀ انتقالی صدارت دوکتورمحمد یوسف، 

عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی تعین شدند، و با تمام امکان 

ازعضویت میوندوال در این کمییون جلو گیری کنند تالش کردند تا 

و بعد از آنکه میوندوال نقطه نظر های خود را پیرامون تدوین یک 

قانون اساسی دموکراتیک به کمیسیون فرستاد، بازهم این دو برادر 

 بودند که آنرا از اجندای بحث بیرون کشیدند.

 تظاهرات  سوم عقرب که در حقیقت چیزی جز جوالن آرمان

های متراکم و تاریخی جوانان و ملت افغانستان نبود، که می خواستند 

بعد از یک دهۀ ظلمانی قبل از دورۀ انتقالی،  یکبار دیگر شمع کم 

فروغ یک دموکراسی اعطا شده، ولو از باال را ببینند. که بر این 

مبنی جوانان می خواستند جلسات رای اعتماد بر حکومت دوکتور 

پارلمان استماع کنند، اما از آنجائیکه یکعده از محمد یوسف را در

وکال اظهار داشتند که به عده ای از وزرأ اعتماد ندارند و سید قاسم 
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رشتیا را صریحاً نام بردند که یک فرد بد نام است و تا زمانیکه او 

در لست کابینه است، آنها به حکومت رأی اعتماد  نخواهند داد و 

که یگانه وزیر قابل اعتماد آنها میوندوال حتی عده ای ابراز کردند  

است ) که همین حس اعتماد و کال نسبت به میوندوال سبب شد که 

بعد از حوادث خونین سوم عقرب، سلطنت اورا منحیث کسی که می 

توانست در آن مرحلۀ حساس و نا آرام  سیاسی ازپارلمان  بگذرد و 

اقدامی مبنی بر بر اوضاع مسلط گردد، تشخیص کند  ( که در اثر 

سری ساختن جلسات رای اعتماد و بیرون کشیدن سامعین از 

پارلمان، تظاهراتی متشکل از تمام اقشار و محصلین و متعلمین  

تا آنجا که مشهود است بر اثر امر جنرال عبدالولی  .کابل براه افتاد

پسر عم پادشاه، بر مظاهره کنندگان آتش باری صورت گرفت که سه 

د و ده ها نفر مجروح گشتند، و چندین نفر روانۀ زندان نفر شیهد ش

شدند. فضای کشور را اضطراب عمیقی فرا گرفت، سلطنت به جای 

آنکه مسببین این جنایت را تحقیق و مجازات کند، دوکتور محمد 

یوسف را مجبور به استعفی نمود، و محمد هاشم میوندوال را به 

طرف دوکتور یوسف را در تشکیل کابینه مأمور ساخت...  تا از یک

بدل خطای پسر عم  خودش قربانی کند و از جانب دیگر با کشاندن 

حکومت دوکتور یوسف به استعفی، وانمود کند که وقعی به 

ناراضیان حوادث سوم عقرب گذاشته است  تا آنها را با یک 

دستاورد، راضی و خاموش سازد، و باالخره فرزند دیگری از ملت 

اند و چون بحران را فرونشاند او را نیز چون را سپر خویش گرد

شود به نوشتۀ شهید میوندوال در  هدستمالی بدور اندازد ) مراجع

مورد محاکمۀ اشیا(  ....   بعد از استعفای دوکتور محمد یوسف، این 

دو برادر که سنگ همنوائی با حکومت  او را  کاذبانه  به سینه می 

چم که به زعم آنها مسبب سقوط زدند، به جای آ نکه با داود و پر
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دوکتور یوسف بودند به مخالفت برخیزند، علیه شیهد میوندوال در 

عقب خنجر  کشیدند که درحقیقت هیچ گونه همنوائی با دوکتور 

یوسف نبود بلکه خصومتی بود با میوندوال، که این دو برادر به آن  

 تعهد داشتند.

دوال را  مخالف بعداً  به حربۀ  دیگر متوسل شدند و میون 

« مشروطیت  » قانون اساسی خواندند، که شهید میوندوال با نوشتن 

روشن ساخت که واجد چنان درک « راه تطبیق قانوان اساسی » و 

عمیقی از مشروطیت و قانون اساسی است که فرهنگ  در تاریخ 

عقده گشای خویش زمانیکه مکارانه میخواهد تلقین کند که گویا 

ر زمان سلطنت آرزوی تغیر سیاسی با فشار را در میوندوال حتی د

کشور  داشت و با او مشوره کرد، صدیق فرهنگ چون دروغ گوئی 

سال  قبل، خود مطرح کرده  20که حافظه ندارد،آنچه را میوندوال  

 63شمارۀ 19۶9بود )مراجعه شود به مشروطیت اثر میوندوال سال

به میوندوال درس جریدۀ مساوات (، صدیق فرهنگ همان محتوی را 

 میدهد   و او را نصیحت به اقدامات دموکراتیک می کند. 

نشریۀ بنام رامپارتس  ادعا کرده است که سازمان استخبارات 

مرکزی امریکا متعلمین افغانی را   استخدام میکند و گفته است 

افرادی استخدام شده تا سویه کابینه هم می باشند  ) که تا سویۀ کابینه 

از رئیس مستقل قبایل وقت تا کلیه وزرا  را در بگیرد، نه   می تواند

ً درکنار آن شایع ساخته شد که این  تنها رئیس کابینه را(، و دفعتا

سویۀ  کابینه، هدفش میوندوال است و این شایعه چنان دامن زده شد 

که حتی پارلمان از میوندوال خواست در زمینه توضیح بدهد،... اما 

ونه نوشته یک اخبار کوچک محلی در امریکا باید پرسید که چگ

چنین زود به  افغانستان رسید و چه کسانی آنرا تعبیر و تفسیر کردند 

 و چه هدفی را می خواستند القأ کنند.
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باید گفت که بعداً شهید میوندوال دریافت که از بودجۀ احتیاطی 

غیر قابل دسترس حکومت ها در وزارت دفاع ، به امر جنرال 

لی چند هزار دالر به حساب این روزنامه انتقال یافته بود و  عبدالو

تعداد کثیری از شماره های آنرا وارد کرده بودند، مگر از آنجائیکه 

خاک خشک به دیوار شهید میوندوال نمی چسپید، باید این جعلیات را 

به گونه ای تقویت می کردند، همان بود که صدیق فرهنگ با 

لوی بین المللی  که داشت، شخصاً ارتباطات مغشوش و دو په

خبرنگار بی بی سی لندن را دعوت و به او راپور داد که چنین 

نشراتی در امریکا صورت گرفته و در کابل افواه است که این گفتار 

شامل محمد هاشم میوندوال صدر اعظم نیز می باشد و بی بی سی 

همه  لندن با همان نقشی سیاسیی که در جهان بازی می کند و بر

 کهآگاهان اشکار است، گفت در کابل چنین افواهاتی وجود دارد. 

برای  صدیق فرهنگ و سایر جعل کاران مقتدر، کافی بود، چه 

حکمرانان افغانستان که این تاکتیک های ماکیاولی]را[ به خوبی از 

بر داشتند، شروع کردند به آنکه بی بی سی نیز چنین گفت، که هر 

یداند که اگر بی بی سی چنان  موسسۀ حق گو مبتدی مسایل سیاسی م

و با وجدان نشراتی است آیا یکروز به جهانیان  از اقدامات الرنس و 

و یا توطئه های ضد شاه ]پل خشتی؟[ یا مالی گماشته در پل چرخی 

امان هللا  و طرح نصب نادرشاه بر سلطنت افغانستان و باالخره 

هبران گمراه شوروی عناصری که دیروز در رژیم های گماشتۀ ر

گلو پاره می کردند و امروز همه از سخن گویان بی بی سی لندن 

هستند، و افواهات نه بلکه حقایق مستند بر ضد شان وجود دارد یک  

 کلمه  گفته است ؟.

اما وظایف فرهنگ در تنزیل یک شخصیت پاک و استوار 

دمت ملی بازهم پایان نیافت، اینبار ارتباطات شرقی خود را به خ
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( را که  ارگان نشراتی یکی Linkگرفت و خبرنگار نشریۀ لینک )

از گروه های کامیونست هند بود، به کابل دعوت کرد و شخصاً به او 

عین راپور  بی بی سی  لندن را سپرد، که آن نشریه باز نوشت  که 

چنین افواهاتی در کابل وجود دارد، که هیچ کدام قول موثقی را ذکر 

همه، زیر عنوان افواهات کابل بر این آتش فر هنگ و نتوانستند و 

شرکأ، بر ضد میوندوال هیزم تر و ناسوز انداختند که به جائی نرسید 

و امروز همه ملت افغانستان، همۀ این افراد دو چهره چپ و راست 

 و شرق غرب را شناخته اند.

اما کجاست که صدیق فرهنگ بر ضد میوندوال از پا بنشیند، 

تنها یک خصومت شخصی نبود بلکه وظیفه ای بود که  زیرا این

عناصر مجهول الهویۀ سیاسی در خصومت با بزرگ مردان  استوار 

مردم دوست و ضد استعمار به عهده دارند، این عناصر ضد ملی، 

در هر آش ملی، چون مگسی اند، تا آنرا آلوده  کنند ) که این بحثی 

رند دور هر خوانی  چهار دیگریست  جداگانه و مفصل ( و وظیفه دا

زانو بزنند و عدۀ مردم را با استمالت ها و خوش آمد گوئی ها 

بفریبند و برای خویشتن جای پائی برای اهداف مشخص باز کنند و 

بعد با انتقادات و نیشخند  بر همان دوستان دیروزی از پا افتاده اش، 

ال آنر در برای خویش نام و نشانی یا گریز گاهی  کمائی کنند )که مث

 باال دیدیم(.

بلی بازهم صدیق فرهنگ از پا نه نشست و بسیار 

ناجوانمردانه، خنجری را از عقب بر میوندال که دیگر جام شهادت 

نوشیده است، حواله می کند زیرا او نیز چون ازهر و همدستانش 

انتظار کشید تا میوندوال کشتۀ ستم و اسبتداد و استعمار گردد، تا او 

این جنایت ملی، مهر شهادت کاذب خویش را  بگذارد و  بر وثیقۀ 

دست خونین جنایت کاران و ستم گران و استعمار را به دامن خویش 



 207 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

که جز یک « افغانستان در پنج قرن اخیر» پاک کند ، که  در تاریخ 

تاریخ عقده گشا چیزی دیگری نیست  با مکر معلوم  حتی بزرگ 

یک عنصر مجهول خطاب می مرد سیاسی شرق سید جمال الدین را 

کند، )مراجعه شود به تاریخ عقده گشای فرهنگ ( و چون هیچ کس 

دیگری را شاهد کاذب خویش نمی یابد، لذا خود داستانی جعل می 

کند که، در زمانی که این مبارز مکار دیروزی، سفیر سلطنت در 

میوندوال از وی تقاضای مالقات خصوصی کرد »یوگوسالویا بود، 

شکایت از اوضاع کشور گفت که منشأ تمام نا بسامانی  و درضمن

ها، شخص ظاهر شاه است که هیچ کس را به کار نمی گذارد، اما 

خوشبختانه شاه شخص کم جرأت است و می توان او را با تهدید از 

صحنه خارج ساخت، سپس مرا به همکاری در تطبیق این نقشه 

طبیق نقشه چه دعوت کرد، من از او سوال کردم که در صورت ت

نظامی را برای آیندۀ کشور در نظر دارد، وی گفت جمهوری، من 

به او جواب دادم که به عقیدۀ من کشور برای جمهوریت آماده نیست 

واقدام در این راه اگر کامیاب هم شود به دیکتاتوری نظامی منجر 

خواه شد، بنابراین، صالح مملکت در آن است که روشنفکران 

ر ایجاد دولت مشروطۀ حقیقی وقف کنند و مساعی شان را د

دموکراسی را تقویت نمایند، نمی دانم در باطن با این نظر موافقت 

 « کرد  یا نه، اما در ظاهر چیزی نگفت و از هم جدا شدیم. 

.... اما بیائید ببینم که فرهنگ کیست و چه می نویسد : صدیق  

رحال و فرهنگ سفیر کبیر رژیم سلطنت، خسر برۀ صدراعظم ب

محبوب سلطنت، و از طرف دیگر خسر خانمی از خاندان سلطنت 

 است. 

در باال ما به هموطنان روابط خصمانۀ فرهنگ را با میوندوال 

به ایجاز  برشمردیم، حال هموطنان شما خود قضاوت کنید که آیا 
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انسانی با پخته گی و درایت  و قوت حافظه چون میوندوال،  از  

قات می خواهد و با تمام سوابق ناگوار و صدیق فرهنگ، وقت مال

دشمنی های بی پرده و سیاهکاری های آشکار فرهنگ برضد  وی ، 

نزد  این مبارز کرائی دیروز و وابسته تمام عیار سلطنت همان 

روز، ومشاورسیاسی استعمار فردا می رود،  و او را به اقدام بر 

 ضد سلطنت دعوت می کند. 

می را خالف  کلیه اصولی که بدان اگر میوندوال چنین تصمی

معتقد بود میداشت به جای آنکه با یک دشمن چند پهلو  وبیکاره و 

دوره گرد سیاسی  چون فرهنگ مطرح کند  بهتر بود  با جنرال 

عبدالولی   که  دشمن یک پهلو و یک فرد مقتدر نظامی و آرزو مند 

 قدرت بود، مطرح می کرد، که خطرش همان بود ولی  امکان

 موفقیتش بیشتر....

خصومت مشترک دیگر این برادر مشکوک  با شهید » 

میوندوال نیز ریشه ای و عمیق بود اما این خصومت زمانی آفتابی 

شد که شهید میوندوال بعد از بیانیۀ پروگرام کار وعقاید  اصالحات 

در جشن استقالل افغانستان، تشکیل حزب مترقی دموکرات را اعالن 

ا نوشیدن یک شربت در کمپ صدارت، از دست یک کرد و بعداً ب

ً به التصاق روده ها مبتال می شود که چندین  فرد شناخته شده، دفعتا

بار تحت عمل جراحی قرار می گیرد، و از آنجائیکه مرد دلیر و با 

حوصله و متین بود، با وجود آنکه منبع این توطئه را میدانست، زبان 

تحریکات  رشتیا با استخدام نویسنده نگشود تا آنکه چند سال بعد که 

های کرائی بر ضد وی  شدت گرفت و باز مرحوم آریا در جواب 

سلسله مقاالت طوالنی « چه گفتند و چه نوشتند »آنها تحت عنوان 

ای در جریدۀ مساوات در رد این یاوه گوئی ها نوشت، روزی شهید 

اغذی را میوندوال در حضور کسانیکه اکنون زنده و حاضر هستند، ک
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 سردار ابراهیم نشان داد که در آن قاسم رشتیا مکتوبی به

خسر بُرۀ رشتیا[ مقیم دایمی در شوروی نوشته  -]سرداررحیم شیون

و « زدیم روده هایش را سیاه کردیم اما هنوز زنده است » بود که 

بعد شهید میوندوال افزود،کاپی این مکتوب را به... هم داده ام تا 

 محفوظ باشد.  برای موقع الزم

وچون آن توطئه به مرگ میوندوال نه انجامید، باز هم این   

برادر برابر و هم شیوۀ فرهنگ با وجود تمام سیاه کاری های 

دستوری  د رچندین نشریه کرائی در زمان حیات میوندوال  به 

هرخسی بر ضد وی دست می انداخت، و یکی از بزرگترین نقاره 

وال با غرب بود، که بعداً جعل نامه ای را  چیان اتهام روابط  میوند

بعد از شهادت میوندوال  سرهم کرد، و شاهکار زندگی ناپاکش را 

بیرون کشید تا « خاطرات سیاسی»دراین  جعل نامۀ تحت عنوان 

وظیفۀ نهائی خویش را د ر مقلوب سازی حوادث سیاسی در 

داستان افغانستان و مغشوش سازی چهره های امتحان دادۀ ملی، با 

سازی های وقیح خود ستایانه به پایان ببرد، کسیکه فساد کرکتر و 

ارتشأ های نفرت انگیزش، اشعار ورد زبان ملت چه، که حتی 

دزد  پوستۀ دیروز، رئیس »   مکتبی بچه های  آن زمان بود  که 

 [8«. ]مستقل امروز، وزیر کابینۀ  فردا، سید قاسم رشتیا 

 

 :از مقالۀ آقای نصیرمهرین

نقد و  آقای نصیرمهرین در سایت آریائی،در سلسله مقاالت

)بخش هشتم « را باردگر بنگریم« سوم عقرب»بررسی خود زیرنام

براین « چرا دکتور محمدیوسف مجبور به استعفا شد»( تحت عنوان 

بخش  از خاطرات سید قاسم رشتیا  وتذکرات برادرش آقای فرهنگ 

مکث نموده است. بزعم آقای مهرین،سید قاسم رشتیا در خاطرت 
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ل کرده تا نشان بدهد که میوندوال، یک سیاسی خود سناریویی را جع

عنصر وابسته به امریکا بوده وبا کمک مستقیم سفیر آن کشور به 

جای دکتور محمدیوسف، به مقام صدرات افغانستان رسیده است 

وگویا حادثۀ سوم عقرب وتظاهرات محصیلین پوهنتون کابل هیچ 

 تاثیری دربرطرفی  دکتورمحمدیوسف و ارتقای میوندوال بحیث

 صدراعظم جدید کشور نداشته است.

فراز های مختصری  از تحلیل ونقد آقای نصیرمهرین را  

فرهنگ :»درمورد رشتیا وفرهنگ در زیر از نظرمیگذرانیم 

میدانست که شخص تصمیم گیرنده شاه بود نه یوسف خان. قانون 

 اساسی هم از شاه بود نه از یوسف خان! 

گیزفرهنگ درزمینۀ .... یکی از برداشت های تعجب بران

لزوم دید استعفای صدراعظم، تذکرعامل " شوق " شاه برای آوردن 

شخص جدید درصحنه است. گویا شاه گذاشت که دکتور یوسف  رأی 

اعتماد بگیرد، بعد شوق صدراعظم دیگری درسرش زد، وآن شوق " 

( شد. شوق تعیین محمد 505فرهنگ/ ص دخیل در تصمیم شاه ")

تربود که فرهنگ می نوشت که شاه پس از رسیدن هاشم میوندوال. به

به این نتیجه که  دکتورمحمد یوسف باید مستعفی شود، وظیفه داشت 

که شخص دیگری رابرای پست صدارت معرفی کند. آن تصمیم را 

 «نیز گرفت.

دراین تصمیم عامل شوق را دخیل نمی » مهرین ادامه میدهد:

ت مبنی بر دورنمودن یوسف بینیم. خواستگاه سیاسی آنرا برای  سلطن

خان می بینیم . پیشتر ازآن شاه دست تایید بر سریوسف خان نهاده 

بود. افزون براینکه او را بار دیگرصدراعظم تعیین نمود 

ومامورتشکیل کابینه کرد، این جمالت ستایش آمیز را نیز شاه  

دوهفته پیش از اینکه  استعفای محمدیوسف را قبول کند، در بارۀ او 
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فته بود: " ما مشاهده می کنیم که دولت به خدمات بیشتر و بزرگ گ

شما احتیاج دارد. ما با اعتماد کامل جاللتمآب شما را به حیث 

 (  49صدراعظم افغانستان مؤظف می سازیم. )کشککی ص 

سید قاسم رشتیا، استعفای یوسف خان را متأثر ازلزوم دید 

م میوندوال به چوکی محمدهاشبه منظورنشاندن  مقامات امریکایی

رسم می کند.]تاکید برکلمات و جمالت یا رنگه کردن  صدارت

 آنها،از ناقل این سطوراست[ 

 طرحی که رشتیا ریخته است:

میزان دریک دعوت دپلوماتیک، از  23سفیر امریکا روز 

رشتیا پیرامون جریانات روز، ترکیب حکومت آینده وموقعیت خود 

آخرهم آرزوی خویش را برای "  رشتیا سوال نموده است. و در

 18میزان ) 26باریابی به حضور اعلیحضرت " مطرح کرده.]در[

دقیقه را  20اکتبر( سفیر امریکا، دیدارخصوصی با شاه می کند که 

دربرگرفته است. بعد ازدیدارشاه به وزیردربارعلی احمد خان می 

خانه گوید که به میوندوال خبربدهد که نزد او بیاید. میوندوال در

است. در دعوت همان روزکه از طرف شهزاده احمدشاه در هوتل 

کابل برپا شده بود، به علت مریضی شرکت ننموده است. میوندوال 

به ارگ فراخوانده می شود وبا شاه مالقات می کند. نتیجۀ رشتیا این 

است که میوند وال به بهانۀ بیماری درخانه نشسته بود. یعنی منتظر 

یر امریکا با پادشاه مالقات کند، بعد او را بخواهد.  بوده است که سف

ساعت) تا  24رشتیا این موضوع را نیز می افزاید که :" در ظرف 

اکتبر ( خبرخواسته شدن میوندوال در تمام شهر پخش  19میزان  27

رشتیا، خاطرات  گردید وهر کس روی آن تبصره می کرد. . ." )

 (275/276ص 
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 :،اینستکنددید میخنان رشتیا را ترآن چه ازنظر نگارنده س

سفیرامریکا با بهره مندی ازآن همه امکانات تشبث آمیز، نمی 

توانست در بی اطالعی به سر ببرد واز تعیین مجدد دکتور محمد 

میزان شاه محمد یوسف را  22میزان ( آگاه نباشد؟  22یوسف خان ) 

 به تشکیل کابینه مؤظف نموده بود.

را سفیر امریکا تعیین می نمود، چرا اگرصدراعظم کشور -1

مدتی پیش که زمان صدارت یوسف خان به پایان نزدیک می شد، 

موضو ع را با شاه درمیان نه نهاد؟ درحالی که سفیر امریکا آن هم 

به حیث سفیر کبیر، مانند چند تن دیگر، سال چندین بار شاه را 

 مالقات می نمود.

امریکا وقتی را برای پرسش دیگر این است که چرا سفیر  -2

باریابی تعیین نموده بود که میوندوال درخانه منتظر بماند. به " بهانۀ 

 مریضی"، آیا وقت کم بود؟

مطابق وقتی محمد ظاهرخان پیشنهاد سفیر امریکا را  -3

پذیرفت، که باید میوندوال صدراعظم شود، پس چرا  سناریوی رشتیا

رفتن صدراعظم سرپرست آن همه آمادگی های قانونی ورسمی برای 

 ) دکتور محمد یوسف ( به شورا دیده شد؟

آیا شاه پس از دیداربا سفیر امریکا، دوکتور محمد یوسف  -4

را آگاهانه، سرگردان نموده وبه استهزا کشیده است ؟ رشتیا با وجود 

طرح چنان سناریو، دچار تناقض گویی وعملکرد های دیگرهم است 

خان به استشارۀ سفیر امریکا را نمی  که مرورآنها، استعفای یوسف

البته منظوررشتیا از آغازروشن نمودن جریان پذیرد]تردید میکند[. 

استعفا نیست، بلکه منظور او پیش از همه فرستادن تهمت و تشهیر 

 میوندوال است.
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پاره یی  از تناقضات او را که به محکومیت اش می انجامد  

 ببینیم :

به بعد، طرح امریکایی و  میزان 23مدعی است که از 

صدراعظم شدن میوندوال را درک کرده است !! اما رشتیا درعمل 

 چه کرده است. 

با وجود آن " درک "خویش ، درآغاز پذیرفته است که وزیر  -

مالیه ومعاون صدراعظم در کابینۀ یوسف خان باشد. جای پرسش 

این است که با تمام آگاهی ودرک این موضوع که میوندوال 

میزان به گفتۀ خود رشتیا مردم  27دراعظم می شود، وتا تاریخ  ص

هم از موضوع خبر شده بودند؟!، چرا وظایف صدراعظم مؤظف به 

تشکیل کابینه؛ ونیازمند دریافت رأی اعتماد، تعطیل نشد؟ چرا 

 صدراعظم وکابینه موضوع را با شاه درمیان نگذاشتند؟

ا یوسف خان مشوره میزان پیرامون همه امورب 30رشتیا تا  -

میزان به  30میکند وگزارش اطالعات خود را می دهد. یوسف خان 

ص    شورا می رود، رأی اعتماد شخص خود را می گیرد. )رشتیا

( اگر انتخاب میوندوال به درخواست سفیر امریکا،   279/  277

چرا رشتیا به عنوان یکی  پذیرفته شده بود؛ و سناریو درست بود،

هم، درسرگردانی و استهزای رفیق خویش ) یوسف ازمشاورین م

اعضای کابینۀ دوم  طبق سناریوی مجعول،خان( همکاری نمود؟ 

یوسف خان را هم او وفرهنگ نوشتند. درحالی که می دانست، تحمل 

او در کابینه معذور است، می گوید : " )داکتر محمد یوسف( با 

جریانات  احساسات زیاد مرا درآغوش گرفته گفت، دماغ من از

امروز خسته شده، تو لیست کابینه را همان طوری که خودت مناسب 

می دانی به فکر خود ترتیب نموده تا فردا که روزجمعه است، برایم 

بیاورتا باهم یکجا روی آن غور نمائیم . . . من وفرهنگ با درنظر 
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گرفتن کرسی هایی که باید نفرآن تبدیل شود، اشخاص مناسب را 

درنظرگرفته به اتفاق همدیگر لیستی را ترتیب دادیم   برای هر پست

. . . برای وزارت پالن خود فرهنگ را . . . ) آن لیست ( فردا که 

روزجمعه بود، از نظر شاه گزارش یافته بود، نام فرهنگ ازوزارت 

پالن به وزارت معادن وصنایع . . .  وازهمه مهمتراین که نام 

هللا به وزارت مطبوعات داخل میوندوال عوض نام پوهندوی حمید

گردیده بود.... فرهنگ ازشرط خود ) نبودن میوندوال درکابینه 

 (283  ص  (صرف نظر نکرد . . .  " )رشتیا

 در اینجا تناقضات فرهنگ و رشتیا را نیز می بینیم :

رشتیا : فرهنگ  نظربه موافقت خودش وزارت پالن را 

و را به وزارت صنایع خاطرات (اما، شاه نام ا 283پذیرفت.) ص 

ومعادن نوشته بود. فرهنگ نظر به موجودیت میوندوال درکابینه از 

 پذیرش آن منصرف شد.

فرهنگ : " صدراعظم مؤظف به مؤلف این کتاب )فرهنگ، 

قرن اخیر( پیشنهاد کرد تا وظیفۀ وزارت  5مؤلف کتاب افغانستان در

قمندی به کار معادن وصنایع را به عهده بگیرد، اما من به دلیل عال

 ( 503درقوۀ مقننه معذرت خواستم )فرهنگ/

وقتی همۀ این ادعا ها، شرح تالشها وتناقضات را می نگریم، 

داستان دستورسفارت امریکا مبنی بر تعیین میوندوال پذیرفته نمی 

رشتیا کوشش نموده است که محمد شود. بلکه نشاندهندۀ آن است که 

. وبا این کار خویش ریکا تصویر کندهاشم میوند وال را وابسته به ام

عقرب، تردید ادعای بیماری  3از دنبال نمودن صادقانۀ موضوع 

صدراعظم، دریافت عامل اصلی استعفای یوسف خان ونیازها 

به دیگر وخاطرخواهی خانواده گی مقام سلطنت طفره می رود. 

سخن، با سناریوی مجعول خویش، از آغاز دست جور،  درگردن 
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ت. چارچوبی برای مسالۀ وضع کرده که بسیار جعل آمیز آویخته اس

 [ 9."]است

آقای ولی آریا نیز به تردید ادعای اقای رشتیا در مورد انتخاب 

باالخره  از  -»...میوندوال بجای دکتور یوسف میگوید که:  

آنجائیکه این داستان جعلی مبنی بر تقاضای سفیر امریکا در گرفتن 

ارتباط تقرر میوندوال شمۀ حقیقت نداشت و وعدۀ مالقات از شاه به 

از جملۀ همه کسان تنها ظاهر شاه حیات بود، قاسم رشتیا به خاطر 

آنکه جعلش به گونه ای بر مال نشود، بعد از تقاضای سفیر امریکا از 

وی، نمی گوید که او زمینۀ این مالقات را فراهم ساخت، بلکه آنرا به 

 گر حیات نداشت رجعت می دهد.علی محمد وزیر دربار که آنهم دی

بنابرآن هم ما و هم ملت مطلع افغانستان متیقن هستند که   

هرگاه قاسم رشتیا شاهد چنین داستانی می بود، زمانیکه کلیه امکانات 

منحط فورماسیونری شرق و غرب خود را و تمام نویسندگان کرائی 

د و و جراید متعلقۀ آنها را برضد میوندوال به خدمت گرفته بو

میوندوال هم در قید حیات بود، در ارائۀ این اکاذیب یک لحظه دریغ 

نمی کرد، چنانچه وقتی مرحوم آریا سایر اکاذیب رشتیا و فرهنگ را 

بی پرده کرد  چنان رشتیا و برادرش « چه گفتند و چه نوشتند »در 

فرهنگ بی چاره و رنگ باخته شدند که افراد خانوادۀ مرحوم آریا را 

ذر نزد او فرستادند تا از ادامۀ نشرات خود داری کند، اما برای  ع

زمانیکه مطمئن گشتند که نه شهید میوندوال و نه مرحوم آریا حیات 

دارند،این دو برادر چند پهلو،  تعهدی را که در برابر اجرتی، از هر 

سوئی که داشتند باید ادا می کردند، که این جعل نامه را مشترکاً سر 

در حالیکه تقرر میوندوال دو علت اساسی داشت.    هم کرده اند.

یکی، بعد از آنکه دوکتور یوسف کابینۀ خود را به پارلمان ارائه کرد  

که همه وجود قاسم  با اعترض شدید عدۀ کثیری از وکأل مواجه شد
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رشتیا را منحث یک فرد ناپاک و راشی و دست باز می شناختند و 

لست کابینه است به دوکتور یوسف  ادعا کردند که تا زمانیکه او در

رای نخواهند داد، و در همین جریان بازهم وکالئی ادعا کردند که 

 یگانه فرد مورد اعتماد در این لست میوندوال است.

علت دوم که  میوندوال را به صحنه آورد، حوادثۀ]حادثه[ سوم 

عقرب بود، که حکومت به بحران شدید و اعتراضات خیابانی مواجه 

نتوانست بصورت منطقی بر آن مسلط شود که منجر به حوادث  شد و

خونین شد و از طرفی سلطنت که میخواست این بحران را بگونه ای 

خاموش سازد، با وجودیکه مشهور بود که جنرال عبدالولی آمر 

گلوله باری بر مردم است، اما سلطنت خواست آنرا با تغیر کابینه 

خوشبینی پارلمان در موردش خاموش کند، ومیوندوال را که از 

مطلع بود وهم سلطنت می خواست، این غوغای سیاسی فرو بنشیند و 

هم حکومت جدید بدون اعتراض از پارلمان بگذرد ، میوندوال را به 

صحنه آورد، ولی  چنان دستهایش را بست که روزیکه میوندوال 

استعفی کرد، خود را  خادم اعلیحضرت نامید، نه صدراعظم کشور 

خادم مردم، که بعداً در تظاهرات علنی ای گفت که : در   و

افغانستان، شما اگر تمام مراحل قدرت را طی کنید و حتی صدراعظم 

کشور هم شوید، صالحیتی بیشتر از یک قاب چی  نخواهید داشت .   

هرگاه میوندوال چنان پشتوانۀ بیرونی مقتدری که رشتیا و صمد 

نند، میداشت، کسی با او  چون قاب ازهر شیادانه به او وصل می ک

  [10...« ]چی معامله نمی کرد و نمی توانست بکند. 

 نتیجه:

با توجه به نظریات داکترکاظم، میتوان به این نتیجه دست یافت 

که عدم توجه شاه به پیشنهادات داوخان مبنی برآوردن یک تحول 
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 سیاسی از طریق قانون اساسی )شاهی مشروطه( وسازماندهی  یک

حزب ملی،سبب تنفر او از نظام سلطنت شد، زیرا شاه خودش 

میخواست در فعالیت های سیاسی آیندۀ کشورنقش بازی کند. عالوتاً 

سردار عبدالولی دامادشاه نیز سرمخالفت با داودخان می جنباند و 

برای تردید نظریات او موانع ایجاد میکرد و شاه را زیرتاثیر 

بنابرین دوادخان با درک این وضعیت،  نظریات خود قرار داده بود ،

 مجبور به استعفا از عهدۀ صدارت گردید.

دلیل دیگری که داودخان را به دشمن درجه یک سلطنت تبدیل 

بود که گویا به  1964درقانون اساسی  24نمود،گنجانیدن ماده 

ابتکار  آقایان رشتیا وفرهنگ وسید شمس الدین مجروح در  قانون 

ده بود وبرطبق آن داود خان از فعالیت های اساسی جدید درج ش

 سیاسی درکشورمحروم وممنوع شده بود.

چیزی دیگری که دراین فرازها،  باید بدان توجه کرد،اشارت 

آقای رشتیا در دوران جنگ عمومی  داکتر شرق است که میگوید:  

دوم جهانی، در خدمت سرویس های اطالعاتی انگلیس قرار داشته و 

را کشف کرده و او را مورد مواخذه قرار داده  حکومت این راز

اما انگلیسها دوباره او را از دست غضب صدراعظم وقت  است،

نجات داده ومحبوب وهمراز ظاهرشاه میسازد، این شگرد  وبرخورد 

شاه نسبت به رشتیا،این ضرب المثل را درخاطر زنده میکند که 

کی نه تنها دل رشتیا با زیر« مربی داری، مربا بخور!» میگویند:

شاه را بدست می آورد، که توجه سردار نعیم خان را نیز نسبت به 

خود جلب میکند،و از این طریق به داودخان نزدیک میشود تا جایی 

که در کابینۀ داودخان رو بروی یا شانه بشانۀ ملک خان می نشیند و 

به او افاده میدهد که اکنون دیگر از دست هیئت های تفتیش او در 

است کوپراتیف ها، نجات یافته ومثل او در کابینۀ داودخان جای ری
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گرفته است.  اما این مرد هوشیار، بنابرخاصیت  مخصوص خودش، 

همینکه داودخان رفت و بجایش دکتور یوسف خان نصب شد، فوراً 

در صف مخالفین داودخان، یعنی  سردار ولی وشاه قرارگرفت و 

و رئیس تسوید قانون اساسی سرانجام همه کارۀ حکومت انتقالی 

گردید که در آن ماده ای راگنجانید تا داودخان را از حق  1964

هرگونه فعالیت سیاسی در آینده کشور محروم نماید. ونزد دکتور 

محمدیوسف نیز تا آنجا کسب اهمیت نمود که ترتیب لیست کابینۀ دوم 

او را نیز کسب و برای خود دو پست مهم ریزرف نمود: یکی 

اونیت صدارت، ودیگری وزارت مالیه را ،مگر وکالی شوری از مع

موجودیت نام رشتیا، در لیست کابینه ، تاالر شوری را ترک گفتند 

وفریاد زدند که تا رشتیا در لیست کابینۀ یوسف خان باشد، به او رأی 

 اعتماد نخواهند داد.

مظاهرۀ سوم عقرب که با گلوله باری سردار ولی قومندان 

کز مواجه شد، سبب گردید تا برای ارضای خاطر محصلین قوای مر

ومتضررین سوم عقرب، میوندوال بجای دکتوریوسف بحیث 

صدراعظم منصوب شود، وآن همه خواب های طالئی سیدقاسم 

رشتیا وبرادرش با سیدشمس الدین مجروح به کابوس هولناکی مبدل 

ان از گردد وهرسه تن بشمول داکتور یوسف به حیث سفیر افغانست

 کشورخارج ساخته شوند.

که مورد توجه و مشورت ونوازش فوق العادۀ « رشتیا»آقای 

ظاهرشاه قرارداشت، با استعفای داکتر محمدیوسف پس از گرفتن 

آمدن محمدهاشم میوندوال، خود را  رأی اعتماد از شورا،و رویکار 

ناکام و ورشکسته یافت، وبا یاران دیگر خود از کشور خارج گردید، 

 ظاهرشاه نیز به دور افتاد و منزوی شد.  دیگر از نظر 
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از تحلیل آقای ولی آریا استنباط میشود که سردار ولی نسبت 

به میوندوال ُحسن  نظر نداشته است  وگویا پس از آنکه میوندوال 

بجای داکتر یوسف خان، به کرسی صدارت تکیه میزند، نشرمقاله 

امپاتس، انگشت اتهام بسوی  ای  دریکی ازنشریات امریکائی بنام ر

کابینۀ میوندوال دراز میکند، و این مقاله بزودی در حلقات سیاسی 

افغانستان مطرح میگردد. بیاد دارم که آن مقاله ازقلم  یک محصل 

افغانی بنام هوتکی، در مظاهرات محصلین پوهنتون کابل مطرح 

 وتشریح میگردید وموجی ازاحساسات  محصالن راعلیه میوندوال

دامن میزد. آقای ولی مدعی است که به تشویق آقای فرهنگ ، 

سردار ولی مبلغی پول از دارائی خاص وزارت دفاع افغانستان،به 

حساب مجلۀ مذکور حواله کرده و چند صد شمارۀ آن به افغانستان 

این تذکر ما وارد و به اشخاص ومراجع مورد نظرتوزیع شده بود. 

برادر با میوندوال مرحوم ،  را به علت اصلی خصومت این دو

ومیتوان گفت که مخالفت سردار ولی با داودخان  رهنمائی میکند

ونعیم خان، وخوش بینی آن دو با میوندوال، سبب شده بود تا خوش 

آمدگویان متملق  سردار ولی نیز با میوندوال،بنای دشمنی را بگذارند 

یر وبه وحرکات وسکنات آن شخصیت دانشمند را بدلخواه خود تعب

 گوش اولیای قدرت برسانند. 

در باال از قول ولی آریا نقل شد که رشتیا با دادن زهر به 

میوندوال میخواست به حیاتش خاتمه دهد، ولی خدا نخواسته بود تا 

رشتیا دراین نیتش موفق گردد،آریا در مورد خصومت رشتیا با 

که ...روزی شهید میوندوال در حضور کسانی» میوندوال میگوید:

اکنون زنده و حاضر هستند، کاغذی را نشان داد که در آن قاسم 

خسر بُرۀ  -رشتیا مکتوبی به سردار ابراهیم ]سرداررحیم شیون

زدیم روده هایش را » رشتیا[ مقیم دایمی در شوروی نوشته بود که 
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و بعد شهید میوندوال افزود،کاپی «  سیاه کردیم اما هنوز زنده است

هم داده ام تا برای موقع الزم محفوظ باشد.  این مکتوب را به...

[»11] 

 »وآقای مهرین نیزدر تحلیل خود در مورد رشتیا میگوید:

رشتیا کوشش نموده است که محمد هاشم میوند وال را وابسته به 

. وبا این کار خویش از دنبال نمودن صادقانۀ امریکا تصویر کند

دریافت عامل عقرب، تردید ادعای بیماری صدراعظم،  3موضوع 

اصلی استعفای یوسف خان ونیازها وخاطرخواهی خانواده گی مقام 

سلطنت طفره می رود.... البته منظوررشتیا از آغازروشن نمودن 

بلکه منظور او پیش از همه فرستادن تهمت و جریان استعفا نیست، 

 «تشهیر میوندوال است.

 40سرطان برهبری داودخان، طومارنظام 26خالصه کودتای 

داودخان در   ساعت درهم پیچید. 24ساله سلطنت را در کمتر از 

سرطان که برقراری نظام جمهوری را در  26نخستین بیانۀ صبح 

افغانستان به مردم مژده داد، از بعضی همکاران سابقۀ خود بنام 

یاد کرد اما نامی ازآنها نبرد. چندروز بعد  رفقای "ضعیف النفس"

قصیرات ودست بوسی رهبر در صف آقای  رشتیا، بمنظور عفو ت

مالقات کنندگان ایستاده شد ، اما رهبر دیگر به او وقعی نگذاشت و 

 ازمالقاتش امتناع ورزید ولی ضرری نیز به وی نرساند. 

کوتاچیان ثوری رسید، در اولین ماه های  تا اینکه نوبت به 

رشتیا برای خوشنودی نورمحمدتره کی،  1978کودتای ثور در

دان ظاهرشاه، با نام مستعار "سیدال یوسفزی" به نوشتن برضد خان

دست زد « نادرچگونه بقدرت رسید؟»یک سلسله مقاالت زیر عنوان 

که در روزنامه های انیس به نشر میرسید. این سلسله مقاالت درسال 

های پس از سقوط رژیم کودتای ثور از سوی مرکزنشراتی میوند 
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فاده نویسندگان ومحققان کشور درپشاور به چاپ رسید که  مورد است

منجمله داکتر عبدالرحمن زمانی درکتاب " بازنگری دورۀ امانی 

 [12] وتوطئه های انگلیس" نیزقرار گرفته است.

گذشت زمان)تاریخ(، محکی خوبی است که ماهیت و ذات 

بگیرند،وبیاموزند  شخصیتها را به مردم نشان میدهد تا از آن عبرت 

ی متملق و بی خاصیت و ابن الوقت اعتماد کرد و که نباید به انسانها

بدست آنها سپرد. زیرا اشخاص  سرنوشت بخشی از جامعه را 

ً پای بند ارزش های خالقی و  ضعیف النفس وابن الوقت ،خصلتا

همینکه کسی دیگری روی کار آمد وبرایش  اجتماعی نیستند و فردا 

مذمت شما مقامی ومنصبی تفویض کرد، درخدمتش قرارمی گیرند و

میگویند وازخدا وخلق خدا هم شرم وحیا نمیکنند. از همین روی  را 

  به چنین کسانی میگویند: آغا نان به نرخ روز میخورد! 

حال که با شخصیت وماهیت آقای سید قاسم رشتیا وبرادرش 

فرهنگ بیش از پیش معرفت حاصل گردید، میتوان گفت که آندو 

شهید داودخان قابل  مقایسه نیستند. برادر هرگز با شهید میوندوال و

هرگز نمیتوان با سفسطه بافی و گزافه گوئی از آنها شخصیت های 

محبوب سیاسی ساخت. متاسفانه من یک زمان فکر میکردم که آقای 

فرهنگ بخاطرعضویت خود در جنبش مشروطیت سوم در گروه 

تحت رهبری میرغالم محمدغبار،از لحاظ تقوای سیاسی بر « وطن»

ادرخود رشتیا برتری دارد، اما  با مطالعۀ مجدد مقاالت آقای بر

داکتر سید عبدهللا کاظم وآقای ولی آریا و نصیرمهرین،باورم را 

نسبت به او از دست دادم. کسانی که خود را وابسته به این دو برادر 

میدانند، همانگونه که روزی شیر و قیماق وکباب و شراب متعلق  به 

اشخاص را میخورده اند، اکنون باید تحمل  وزارت وسفارت این

انتقاد براعمال نا جائز و ناروای شان را هم داشته باشند و بیخود  به 
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این شاخ و آن شاخ نپرند و واویال سر ندهند که گویا این سخنان 

توهین به بازماندگان این اشخاص است ونمی باید چنین وچنان گفته 

 میشد.

امیران وسران قومی و تنظیمی که در افغانستان تمام شاهان و 

از آنها امروز با الفاظ شدید انتقاد میشود، همه از خود بازماندگان و 

وابستگانی دارند، اگرقرار براین باشد که انتقاد از اعمال اشخاص 

قدرتمند گذشته، به بازماندگان شان برمیخورد و نباید از آنها انتقاد 

د و می باید  مضمون تاریخ کرد، دراینصورت تاریخ بی مفهوم میشو

را از نصاب تعلیمی شاگردان حذف کرد که چنین چیزی برای جامعه 

قابل قبول نیست. تاریخ درس عبرت گرفتن از گذشتگان است ، 

تاریخ اعمال خوب و بد انسان های مطرح را که درگذشته نقشی )چه 

 مثبت وچه منفی( بازی کرده و رفته اند، به نسل های آینده انتقال

میدهد. با همین منطق من هم، دیدگاه شخصیت های آگاه افغان را 

برگزیده دراین نوشته به نسل های بعد انتقال میدهم، وقضاوت آنرا 

 برای خواننده میگذارم.       

 پایان

 :مآخذ این مقاله

داکترسید عبدهللا کاظم،چگونه داودخان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل  -[1]

 2015،پورتال افغان جرمن آنالین، جون کردند،بخش پنجم

داکترسید عبدهللا کاظم، چگونه داودخان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل -[2]

 2015کردند،بخش پنجم،پورتال افغان جرمن آنالین، جون 

داکترسید عبدهللا کاظم، چگونه داودخان را بیک مخالف سرسخت نظام  -[3]

 2015جرمن آنالین، جون  تبدیل کردند،بخش پنجم،پورتال افغان

داکترسید عبدهللا کاظم،همان مقاله،  پورتال افغان جرمن آنالین ،جون - [4]

2015 
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داکترسید عبدهللا کاظم،همان مقاله ،بخش آخر،پورتال افغان جرمن - [5]

 2015آنالین،جون 

 2015داکتر کاظم، مقالۀ داودخان واردو)بخش سوم(،افغان جرمن آنالین،-[6]

محمدحسن شرق،تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغانستان،چاپ دکتور-[7]

 67-66پشاور، تاریخ چاپ معلوم نشد، صفحات 

هجری خورشیدی/ اول  1391،سرطان   171کابل ناتهه، شمارهء مسلسل -[8]

 عیسوی به لینک ذیل رجوع شود: 2012جوالی 

http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_

171/wali%20aaria-2.html 

، آیا  7رک: نصیرمهرین،سوم عقرب را دگر باره بنگیریم، قسمت -[9]

 دکتوریوسف بعلت بیماری استعفا داد؟،سایت آریائی، لینک

( http://www.ariaye.com/dari10/siasi/mehrin.html) 

هجری خورشیدی/ اول  1391،سرطان   171کابل ناتهه، شمارهء مسلسل -[10]

 به لینک ذیل رجوع شود:عیسوی  2012جوالی 

http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_

171/wali%20aaria-2.html 

 171ولی اریا،در دادگاه مردم، کابل نانه،شمارۀ مسلسل  - [11]

،  منابع 2013داکتر زمانی، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،  -[12]
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 ازدهمگفتاردو

 

 "وآن گلـــولـه باران بامـــداد بهــــار"  مکثی بر

 د خاناز داکترسیاه سنگ در بارۀ قتل داو

 

 

بدون مجامله باید گفت که  

و داکتر صبورهللا سیاه سنگ مؤلف "

" اگر از آن گلوله باران بامداد بهار

بزرگترین نویسندگان معاصر منطقه 

نباشد، بی تردید از بزرگترین 

ان ومحققان کشور در سه نویسندگ

 دهه اخیر است. آنچه راجناب

داکتر سیاه سنگ ، در مورد  

قتل وحشیانه داؤودخان وخانواده اش 

به بررسی نشسته، درمیان نوشته 

تاریخی  وتحقیقی  تاریخ نگاران وتحلیل گران کشور  -های سیاسی

 ما درسه دهه  اخیر بی نظیراست. 

اکتر سیاه سنگ روی حوصله، انرژی  و فرصتی که جناب د

حادثه قتل رئیس جمهور داوودخان وخانواده اش در کتاب" وآن گلوله 

باران بامداد بهار"  گذاشته ، چنان عظیم و با دقت و وسواس علمی 

همراه است که همه ابعاد مسئله را، هم بُعد تاریخی، هم بعد روان 

ند شناسی، هم بعد  سیاسی،هم بعد گفتاری وشنیداری را بخاطرمست
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سازی ورعایت بی طرفی کامل، بگونه یی  در نظرگرفته که از 

 توان هیچ مؤرخ مسلکی ای هم پوره نیست.

جایگاه وارزش کار سیاه سنگ را فقط آنانی میدانند که دراین 

عرصه از جان مایه گذاشته باشند وصاحب نظروصاحب تجربه 

تخریب  وسوابقی باشند، نه آنانی که اکثر اوقات خود را به توطئه و

فرزندان صدیق این وطن گذشتانده باشند. تحقیق در زمینه تاریخ 

وحوادث تاریخی ، مستلزم داشتن صالحیت علمی، طاقت وحوصله 

فراخ ودقت کامل در اسناد ومدارک تاریخی غرض کشف حقیقت 

است. کسانی که برای  آب کردن مغز ونیروی فکری خود وقت 

یک کار تحقیقی بی عیب وقابل  وانرژی الزم نداشته باشند، از عهده

قبول عاجزخواهند بود. با پناه بردن به آغوش میخانه ها یا النه های 

 توطئه نمیتوان ارزش بزرگ تحقیقات تاریخی را درک نمود.

ً بدین باورم  که  در مورد روش کارآقای سیاه سنگ ، شخصا

او تجارب دانشمندان ومحققان غرب را در عرصه تحقیقات تاریخی 

ایل جنائی،بیشتر مد نظر گرفته و از این رهگذر کار او در ومس

مقایسه با کارتاریخ نگاران کالسیک افغان بسیار فرق دارد و آن را 

میتوان یک کار ابتکاری و درخور توجه  در عرصه پژوهش های 

 تاریخی به حساب آورد. 

همه خوانندگان سرگذشت دردآور، ولی مشحون از شهامت 

ذشتگی داوؤدخان در برابر بمبارانهای کودتاچیان ودلیری واز جان گ

دقیقه شماری میکردند که چه وقت دوهفته پوره میگردد تا باز 

را بازکنند وبقیه گزارش مقاومت ومرگ مردانه « سایت کابل ناتهـ»

یک دولت مرد با شهامت افغان را زیر عنوان " وآن گلوله باران 

 سنگ بخوانند. بامداد بهار" از قلم توانای داکتر سیاه
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" وآن گلوله باران بامداد بهار" عنوان بسیار جذاب و پرکششی 

است،که برخواننده  تاثیر سیکولوژیک و روان شناسانه میگذارد. به 

سخن دیگر، عنوان درنظراول  این ذهنیت را در خواننده خلق میکند 

که  این یک رومان جنائی است ، ولی وقتی  خواننده برای خواندنش 

میکند وچند سطری از متن را میخواند، می بیند که با یک  توقف

واقعیت تکاندهنده تاریخی روبرو است. چون اکثررخداد های سیاسی 

وتاریخی کشور،در سه دهه اخیر بصورت روایات سطحی وغیر 

مستند ارائه شده اند ، تاثیرکمتری برخواننده میگذارند مگرچنین 

نویسنده توانا ومحبوب مردم  روایتی وقتی با قلم رسا  و روان یک

بیان شده باشد، طبیعتاً بیش از هرنوشته غیرمستند دلچسپ تر است و 

 خواننده را وامیدارد تا آنرا تا آخر حادثه دنبال کند.

جناب داکتر سیاه سنگ، فاجعه قتل وحشیانه داؤودخان  

وخاندان او را با چنان رسائی ومهارتی به بیان و بررسی گرفته 

وح و روان خواننده را کامالً تسخیرمیکند تا آنجاکه برای است که ر

خواندن بقیه  سرگذشت غم انگیز ودرعین حال شرافتمندانه 

به این دیباچۀ کوتاه از قلم  داؤودخان، احساس بی حوصله گی  میکند.

 سیاه سنگ توجه کنید که با چه بیطرفی وصداقتی بیان شده است: 

 یک دســت بیصــداســت!" 

فشـــرده که هـرگـز نمـیتواند به درسـت یا نادرسـت بودن  این  

کارنامــه ســیاســــي محمــــد داود )نخســتین رییس جمهــور 

افغانســتان( و بیگناه یا گنهکار بودنش بپردازد، میخواهــد دســتچیني 

از آگاهیهاي دســترس در پیرامـــون چگـونگـي کشــته شــدن او و 

 اشــد. خــانواده اش ب

کوشــیده خواهــد شــد براي روشــن شــدن برخـي آوازه هــاي 

فزاینده که اینجـا و آنجــا شــنیده یا خــوانده میشــوند، دســتکم با 
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چهــار تن از بلندپایگان پیشــین حـزب دموکراتیک خلق افغانســتان 

د )کـریم میثاق، دسـتگـیر پنجشــیري، ســلیمان الیق و خیال محمـ

کتوازي( و نیز با جنرال امام الدین گفت و شــنودهاي دامنه دار 

همچنان نیاز اســت به کمک هر آنکه  تلفـــوني راه اندازي شــود.

 28سـیاه سـنگ ،  بخواهــد در بهــبود این نوشــته یاري رســاند. 

 1و  5438950 (306) 1شــماره هــاي تلفــون:   2008اپـریل

(306) 5020882   "hajarulaswad@yahoo.com 

اما این پژوهش تنها به روایات وحکایات بلندپایگان حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان چون:کریم میثاق، دسـتگـیر پنجشــیري، 

ســلیمان الیق ، محدود نمانده، بلکه طیف وسیعی ازناظران وشاهدان 

 ثور، آگاهی ها وچشم دید های وباورهای خود را 7عینی کودتای  

نویسنده قرارداده اند که  مطالعه ودقت در این پژوهش را  دراختیار 

 خیلی دلچسپ ساخته است.

 

 اهمیت کار سیاه سنگ :

اهمیت کارسیاه سنگ ، از اهمیت شخصیتی منشاء میگیردکه 

محوربحث وپژوهش آقای سیاه سنگ  را تشکیل میدهد. داؤود 

او را  خان،از جمله آن شخصیت های ملی است که دوویژه گی

ازسایر شخصیت های سیاسی کشور بعد از کودتای ثورتا امروز 

 متمایز میسازد:

وطن پرستی داؤودخان، وتبارز غرورملی وی  در برابر  -1

زورگوئی ودیکته تکبرآمیز رهبران اتحادشوروی سابق درآخرین 

 سفرش به مسکو.

شهامت وتسلیم ناپذیری داؤودخان به دشمن. داوودخان تا -2

گ خود، هر گز درفکر تسلیمی به کودتاچیان که پیوسته لحظه مر
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ارگ ریاست جمهوری را بمباردمان میکردند وحتی دوسه تن از 

فرزندانش را به قتل رسانده بودند، نیفتاد و مرگ را برزنده ماندن 

وتسلیمی واسارت در دست خوردضابطان ونوکران بیگانه ترجیح 

 داد.

ودخان است که"وآن گلوله بنابرهمین ویژه گیهای زندگانی داو

باران بامدادبهار" کمی بعد ازنشر نخستین بخش های آن در سایت 

های کابل ناتهـ وفردا، با استقبال صمیمانه اکثریت افغانها 

روبروگردید وتمام کسانی که ازچگونگی  قضیه قتل داودخان  

اطالعی داشتند، اعم از موافقین ومخالفین از طریق پیامهای برقی 

ن ونوشته های مستقل  آمادگی خود را برای تکمیل هرچه وتلفو

بیشتر این موضوع با داکتر سیاه سنگ اعالم کردند.قابل یادآوری 

است که یکی از نویسندگان خوب افغان )آقای رحمت آریا( با خواندن 

"آن گلوله باران بامداد بهاران" به ترجمه اش به زبان پشتو پرداخت 

ل در سایت بینوا به نشر میرسد. همچنان که از آن ببعد بطور مسلس

یک هموطن دیگر ما  بنام غوث جانباز با دستیارش خانم ژولیا 

میتینکووا مقیم مسکونیز به ترجمه این تحقیق گران سنگ بزبان 

روسی  دست یازیده اند که همگی  این اقدامات ،اهمیت کار سیاه 

 سنگ را متبارز میسازد.

این استقبال گرم وصمیمانه این ناگفته نماند که همزمان با 

تحقیقات سیاه سنگ در موردقتل داودخان، بردل وچشم  هموطنان،

برخی از عناصر تنگ نظر وکوته بین انتی افغان، چون خارمغیالن 

خلید وکسانی برضد سیاه سنگ درسایتهای خاوران وسرنوشت وکابل 

کار پرس وتاجیک میدیا وآزادی وغیره قلم فرسائی کردند وخواستند 

وی را کم اهمیت جلوه بدهند، اما برعکس این عمل آنها، سبب 

استقامت وژرف نگری  بیشتر داکتر سیاه سنگ گردید وسرانجام  
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وی توانست حقیقت قتل داودخان وخانواده او را به شایسته ترین 

 -بخش مستند بسر رساند که اینک درپورتال افغان27وجهی  در طی 

 شما خواننده عزیزقرار داده شده است.جرمن آنالین نیزدر اختیار 

 

 :انگیزۀ سیاه سنگ دراین کار

تاجاییکه برای صاحب این قلم معلوم است، نه سیاه سنگ ونه 

نه در وقت  -درهنگام اقتدار داود خان پدرونه پدرکالنش، هیچکدام

باوی همکار وهمکاسه نبوده اند.  -صدارتش ونه درزمان جمهوریتش

گ هیچگونه پیوند قومی ونژادی وخویشاوندی گذشته از این، سیاه سن

باپریزدنت  داود خان ندارد. سیاه سنگ حتی با پسران ودختران 

داودخان ودیگر همبستگانش نیز دوست و رفیق ویا همصنفی نبوده 

است. پس انگیزه سیاه سنگ درنوشته "و آن گلوله باران بامدان 

 بهار" چی بوده میتواند؟

لچسپ مصاحبه داکتر جنبش با زهره به باور این قلم،گزارش د

نعیم در مورد قتل داودخان وخاندانش ونشرآن دربخش پشتوی  بی 

جرمن آن الین وترجمه آن  -بی سی وسپس انتشار آن در سایت افغان

 18جرمن در -بزبان دری بقلم اینجانب ونشر مجددآن در سایت افغان

ز جمله بر ، چنان تاثیری برخوانندگان این مصاحبه وا2008اپریل 

داکترصبورهللا سیاه سنگ داشت، که وی بالدرنگ  برای من تلیفون 

کشید وکاپی آن مقاله را از من خواست وافزود: در صدد آنم تا برای 

کشف حقیقت قتل داؤودخان ، تمام اسناد وشواهد ومدارک کتبی 

وشفاهی وروایتی  آن فاجعه را گردآوری کنم، وآنرا به شیوه بهتری  

 ان عرضه کنم. بخوانندگ

و پس ازاکمال "آن گلوله باران بامدادبهار" اخیراً سیاه سنگ 

درگفتگویی با آقای عبیدی، گرداننده سایت آسمائی این جمالت را به 
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آن دیباچه زیبای خود افزوده است: " بسـیاری از کتابهـای تاریخ 

هـنوز در یک پاراگـراف میگویند: "افسـری به نام امـام الدین به 

ـمد داوود چنین و چنان گفت. او با تفنگچـه اش امـام الدین را مح

زخمـی سـاخت و سپس خـودش و خـانواده اش کشـته شـدند."  آنچـه 

بیشـتر کـنجکاویم را برمـی انگـیخت این بود: "جنرال امـام الدین که 

در اروپا زندگـی مـیکـند، در این مورد چـه مـیگوید؟ چـرا رسـانه 

مـانند بی بی سـی، صدای امـریکا، رادیو آزادی،  هـای بزرگـی

صدای آلمـان، رادیو فـرانسـه و تاریخنویسـان از محـمد صدیق 

فـرهـنگ تا دکتور ظاهـر طنین و هـمچنان خـاطره نگاران حزب 

دموکـراتیک خلق افغانسـتان به جـای راه اندازی گفتگوهـای مسـتقیم 

ی دسـت دوم و دسـت سـوم کار با جنرال امـام الدین از نقل قولهـا

مـیگـیرند؟  بار بار از خـود پرسـیده ام: بیسـت و چـهـار سـاعت 

پسـین، مخصوصاً یک سـاعت پایان زندگـی محـمد داوود و خـانواده 

اش چگونه سپری شـده باشـد؟ به هـمـین مـنظور، نخسـت پرداختم به 

ـت اندرکاران گـردآوری اسـناد گوناگون، سپس تمـاس گـرفتم با دس

تقریباً هـمه جریانهـای سـیاسـی که به شـکلی از اشـکال از آن رویداد 

آگاهـی داشـتند... شیوه نگارش کـنونی نشـان دادن اسـت. خـواننده 

امـروز باید بیشـتر از نویسـنده بداند تا بتواند سپیدیهـای میان دوسطر 

تش به گـردن خـودش را هـم بخـواند. اگـر نمیداند، گناه هـدر دادن وق

 "  .اسـت

با این طرز دید وبا این نوع پرداخت،سیاه سنگ، آن پروژه  

را بگونه تحسین برانگیزی بسررسانده است که از لحاظ پرداخت 

خود اگربی نظیرنباشد از لحاظ تاریخی وراز ورمز سیاسی  بسیار 

پر اهمیت است. وبا اینکارخود وی ، دل دوستان خود ومرحوم داود 

ن شهید را شادمان و دل دشمنان خود وآن شهید مرحوم را ناشاد خا
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ساخت. جا دارد از این بابت برایش  تبریک گفت و آرزوی موفقیت 

 های بیشترنمود.

 

 کشف جسد داودخان، نتیجه کار سیاه سنگ:

نکته دیگری که میخواهم  بدان اشاره کنم ، اینست که براثر       

و پیگیری های وطن پرستانه آقای   تحقیقات جامع آقای سیاه سنگ

داکتر داؤدجنبش باالخره مقامات بلندپایه  ورئیس جمهورکرزی  

درفکر کشف جسد پریزدنت داودخان ودوباره بخاک سپاری 

درخورشأن آن شخصیت وطنخواه افتادند وبدین منظورکمیسیونی  

بشمول برخی از اعقاب خانواده آن مرحوم ایجاد گردید. کمیسیون 

با جلب همکاری هموطنان وصاحب منصبان آگاه از قضیه، مذکور 

بخصوص با کمک جنرال پاچامیرخوستی که خود در به خاک 

سهیم بوده  13۵7سپاری داودخان وخانواده او در شب هشتم ثور 

،باالخره موفق گردید محل دفن دسته جمعی خاندان داودخان را در 

روی جوار زندان پلچرخی کشف وپس از تحقیقات الزمه 

استخوانهای اجساد وکشف قرآن جیبی در بغلجیب داودخان ، موفق 

به تشخیص جسد داودخان وسایراعضای خانواده اوگردید وسرانجام 

، طی یک مراسم رسمی با حضورداشت 2009مارچ  17به تاریخ 

حامدکرزی رئیس جمهور واعضای خانواده داودخان وکابینه وهیئت 

مقیم کابل واعضای شورای ملی   کورد دپلوماتیک کشورهای متحابه

وسران قومی ودوستان آن مرحومی، جنازه های داودخان وبرادرش 

فیرتوپ برسم احترام،  از ارگ  21محمدنعیم خان بعد از  سردار

ریاست جمهوری برداشته شد و  توسط هلیکوپتر به دارالمان در 

 جوار تپه تاج بیگ انتقال داده شد و با هفده تن دیگر از اعضای

 خاندانش با احترام خاصی در باالی یک تپه بخاک سپرده شدند و تپه 
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 هم بنام  داودخان مسمی گردید.
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 ماند: حقیقت تا آخر پنهان نمی

باالخره حقیقت دوباره بجایش قرارگرفت وسعی وتالش 

رهبران حزب دمواتیک خلق افغانستان ورهبران تنظیمهای جهادی، 

وشورای نظار در کتمان نمودن  بخصوص رهبران  جمعیت اسالمی

نام ونشان داودخان بجایی نرسید. اجساد داؤودخان وبرادرش سردار 

محمدنعیم خان با چنان احترام وشکوهی تشیع وتدفین گردید که نظیر 

 آن از هیچ یک از رهبران سیاسی دیگر دیده نشده است.
 

پس از بخاک سپاری اجساد آن مرحومین مراسم یاد بود 

می داودخان در کابل وتمام نمایندگی های سیاسی وفاتحه رس

افغانستان درخارج برگزارگردید وضمن گرد هم آئیها در اروپا 

وامریکا از سوی افغانها، از کارکردهای داودخان درهر دومرحله 

)دوران صدارت ونیز دوران جمهوریتش( مورد ارزیابی وقدر 

لویزیون آریانا شناسی قرارگرفت که اکثر این سخنرانیها از طریق ت

 افغانستان ازامریکا پخش گردید. 

قابل یادآوری است که قبل از بخاک سپاری جنازه های 

با ابتکار داکتر  ،2009فبروری  22داودخان وخاندانش، درتاریخ 

باز پسرحاجی بازمحمد،ناظر داودخان و ولی عبدالداودجنبش وآقای 

تعدادی از  بستگان داؤود خان همایشی در لندن تدویر یافت که

همکاران وهواداران داودخان بشمول سفیرداودخان  درپاکستان 

 دراین همایش سخنرانی نمودند.
 

 سفیر داودخان چه گفت؟

 داکتر شیرزوی سفیرافغانستان درعهد داودخان درپاکستان، در 
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 2۶سخنرانی خود به مناسبت یاد بود شهادت داودخان در لندن در

اره کرد که  بسیار دلچسپ بود. به نکات جالبی اش2009فبروری 

شیرزوی ضمن بیان شخصیت داودخان ازمسافرت باشأن وباوقار 

به پاکستان یادآوری نمود واز احترام وپذیرائی  1977وی درسال 

فوق العاده ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان به داودخان سخن 

یدان گفت و عالوه نمود که هنگام برگشت داودخان به افغانستان در م

هوائی، ذوالفقار علی بوتو در حضور وزراء خود داودخان را پدر 

خواند واظهار کرد: هرفیصله ایکه برای رفع اختالفات میان 

دوکشور پدرم)داودخان( بکنند من آنرا قبول میکنیم و من متیقنم که 

او هرگز راضی نخواهد شد که پسرش  در برابرملت خود شرمنده 

 شود. 

طیاره افغانستان کمی دیرتر به میدان شیرزوی افزود که 

مواصلت نمود وصدراعظم پاکستان به داودخان  هوائی اسالم آباد

پیشنهاد نمود که تا رسیدن طیاره کمی در هوای آزاد قدم 

بزنیم.داودخان پذیرفت وهردو رهبر بقدم زدن پرداختند. شیرزوی 

هم عالوه نمود که صدراعظم پاکستان به داودخان گفت :من میخوا

برای نشان دادن حسن نیت حکومت پاکستان، فراریان افغانی 

درپاکستان را که دست به تخریب  واخالل امنیت افغانستان میزنند از 

قبیل: ربانی وگلبدین واحمدشاه مسعود وچند تای دیگر را به شما 

تسلیم کنم تا بکابل برده آنها را زندانی نمائید، ولی داودخان باکمال 

اب ذوالفقار علی بوتو گفت : که آنها فرزندان جوانمردی بجو

افغانستان اند، ومن نمیخواهم  ضرری به آنها برسد. بدینسان 

داودخان از خون دشمنان جنایتکار ملت افغانستان درگذشت.اما 

متاسفانه که از دست فرزندان نا اهل دیگروطن خود، خود و 

 کشورش نابود گردید. 
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 ن سخن میزند: داکترشرق ازبذل وبخشش داودخا

ذکر این بخش از خصوصیت زندگی داودخان برای من تازه 

وبسیارجالب است و بجز اقای قاسم باز که در مقاالت  خود به این 

صفات نیک داودخان اشاره کرده، از زبان شخص دیگرنزدیک به 

داودخان تا حال گفته نشده است ومن فکرمیکنم برای بسیاری دیگران 

 . هم دلچسپ خواهد بود

 به منسوب و متمول، شخص داود محمد»داکتر شرق مینویسد: 

 های زمین پدرکالنش و پدر کاکا، از که بود، متمول خاندان یک

 به همکارانش از کسی هرگاه و بود برده ارث به زیادی زراعتی

 یا و مزمن مرض به منسوبینش از یکی یا خود مثالً  مالی، مشکالت

 دارایی از صدا و سر بدون ،شد می گرفتار آن همانند مشکالت

 دارایی از بخشش در اما .کرد می کمک وی به خویش شخصی

 به المال بیت از ندارم یاد به و بود گیر سخت ها خیلی دولت

 بخشیده دیناری و حبه قانونی استحقاق بدون خلیفه کیسۀ از اصطالح

 .باشد

 دولتی معاش از جمهوری ریاست و صدارت زمان در او

 )شاهی خاندان(اش خانواده اعضای برخالف حتی و کرد نمی استفاده

 مستحق اشخاص به و خیریه کارهای در را خویش موروثی امالک

 در که را هایی دکان و ها آپارتمان چنانچه.نمود می توزیع رایگان

 که ای خانه دو با بود شده ساخته آن برج متصل و شهرآرا سرک

 سال در )زایشگاه متصل( بود کرایه خارجی های سفارت وبه تکمیل

ً .بخشید  میاشت سره به ش 1331  شفاخانۀ جریب ساحۀ... در متعاقبا

 فروش از )شهرآرا باغ( شان شخصی امالک در بستری دوصد

 و )خان هاشم شفاخانۀ( آباد آهنگران در امالکش از دیگری قسمت
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 عامه صحت وزارت به نادار مریضان استفادۀ جهت آنرا سپس

 ماللی زایشگاه به نام تغییر با اکنون که ،)ش 1353 سال( واگذارشد

 .است شده مسمی

 آباد جالل شهر قسمت بهترین در را خویش دیگر خانۀ و باغ

 یک درآن تا گذاشت ننگرهار والیت اختیار در  )جریب پنجاه(

 پوهنتون استادان به خانه یا و طالب لیلیۀ از قسمتی یا و شفاخانه

 اعمار جهت شهرآرا در را خویش های زمین متباقی .نمایند اعمار

 وزارت به یادداشتی ذریعۀ ش 1354 سال در عامه کتابخانۀ

 امالک و باغ جریب پنجصد از همچنان .بخشیدند کلتور و اطالعات

 به را جریب صد )کندهار و پغمان دوراهی( تن چهل در زراعتی

 قریه مستحق اشخاص و دهاقین به را متباقی و خویش اوالدهای

 وار خانه هر به زمین جریب پنچ تا دو از  )تن چهل( ورمذک

 را دیگرش باغ و خانه .بود داده شرعی قبالۀ  )ش 1346]درسال[)

 در جمهوری پارک ساختن برای پغمان در )جریب بیست حدود در(

 .شدند  واگذار دولت به ش 1353 سال

 وی نشیمن خانۀ .داشت ای پیرایه بی و ساده زندگی داود محمد

 وجود با ولی .بود معمولی تشناب سه دو و خواب اطاق چند ایدار

 جهت سلطنت، سقوط قوماندۀ و شاهی نظام تغییر طرح چون آن،

 جرگۀ لویه بود، شده ریزی پی خانه آن در جمهوریت تأسیس

 رئیس اولین انتخاب و اساسی قانون تصویب برای که افغانستان

 را مذکور خانۀ جادۀ ،)ش 1355 دلو(بود داده جلسه تشکیل جمهور

 نام  )جمهوریت اولین تأسیس )روز "سرطان 26  جادۀ" نام به

 ورثۀ رضایت جلب با مذکور خانۀ بایستی سبب آن به .کرد گذاری

 از آنرا آنکه نه گردید می حفظ تاریخی محل یک حیث به داود محمد

 .داشتند می بر بارگاه و آرگاه ساختن جهت بن و بیخ
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 مادیات بر داود محمد گذاشتن پا جا یندر هدف صورت هر به

 ش 1352 ازسال تنبان و پیراهن یک با که آنانی تا بود آن بلکه نبود

 و میلیونر و زمامدار که آن از پس بودند شده فراری افغانستان از

 و برق و پرزرق های خانه ساختن از باید بازگستند، شده مجاهد

 و خجلت ساحسا خویش مردم مقابل در آور سرسام مصارف

 و همیشه آنهم طلبی، قدرت و پروازی بلند نه کردند، می سرافکندگی

 کتاب( 11) داکتر حسن شرق،کودتای پنجم سرخ یا سیاه،قسمت  «پایدار.
 

 دکتورعبدالرحیم نوین،درخاطرات خود میگوید:

آقای سیاه سنگ در بخش بیست وششم )وآن گلوله باران 

بدالرحیم نوین ازقول بامدادبهار( از کتاب خاطرات دکتورع

سرورُرنا،  نکات ذیل را بازتاب میدهد: "در لحظاتی که غـرش 

جتهـای جـنگی و صـدای فـیر توپهـای کـمـونیسـتهـا در فضای کابل، 

ً در مـناطق مـورد توجه شـان مـی پیچید، در حضور  مخصوصا

رهـبر ]مـحـمـد داوود[ و برادرش سـردار مـحـمـد نعـیم خـان نشـسـته 

بودیم و درباره اوضاع جـاری مذاکـره و تبادل نظر داشـتیم. قدیر 

وزیر داخله اصـرار میکـرد که باید سـران زندانی کـمـونیسـتهـا طی 

محاکـمـه صحـرایی فـوراً اعـدام شـوند، زیرا اوضاع به جـاهـای 

خطـرناک رسـیده اسـت. اگـر آنهـا نجـات یابند فجـایع غـیرقـابل 

  وع مـی پیوندد و نجـات از آن ناممکن خـواهـد بود.تصور به وقـ

چنین تصمـیم عجـوالنه " سـردار مـرحوم باعصبانیت فـرمـود:

و غـیرمسـئوالنه مـا را نه تنهـا در برابر مـردم افغـانسـتان بلکه در 

مقـابل جهـانیان جـنایتکار مـینمـایاند، از ســوی دیگـر، از چـند نفــر 

 هـای بزرگ سـیاسـی مـی ر بیگانه، شـخصیتوطـنفـروش و نوکـ

 سـازد." 
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وزیر داخله از اتاق برآمـد. چند دقـیقه بعد مـن نیز نظر به 

ضرورت، از مجـلس خـارج شـدم. دیدم قدیر در گوشـه دهلـیز با 

کسـی تیلفـونی صحبت میکـند. از آواز بلندش دانسـته مـیشـد که 

ه از سـردار امـرگـرفـتن عصبانی بود. او مـیگفـت: "در این لحظ

مشـکل و حتا از ناممکنات اسـت. مـن به حـیث وزیر داخله امـر 

مـیکـنم هـمـه را اعـدام کنید. آواز مـرا به حـیت آمـر ثبت کن. 

هـمـینکه بیایم برایت تحـریری سند مـیدهـم." بعد از مکث مختصر، 

ر و خشـمگینانه نمـیدانم از جـانب مقـابل چـه شـنید که با صـدای بلندت

تر داد زد: "مـن امـر مـیکنم." و گوشـی را با عصبانیت گذاشـت. 

 بعـد گفـت: "هـمـه وطـنفـروش، جـنایتکار و خـاین شـده اند." ....

سپس با سـردار نعـیم در باره این بدبختی و عـلتهایش صحبت 

مـیکـردیم. وزیر داخله با عجله از سـردار مـحـمـد نعـیم خـان 

ید: در مـورد پیشـنهـاد ســفـیر فـرانسـه چه تصمـیم اتخـاذ پرسـ

فـرمـودید؟ سفـیر فـرانسـه پیشـنهـاد کـرده بود که اگـر به سفـارت پناه 

ببرند، محفـوظ خـواهند مـاند. سـردار نعـیم گفـت: "برادرم ]مـحـمـد 

داوود[ این پیشـنهـاد را نپذیرفـت و گفـت شـرم اسـت به حـیث 

برای نجـات از مـرگ، در وطـن خـود به سفـارت خـارجـی سـرباز 

پناه ببرم. مـرگ را هــزار بار ترجـیح مـیدهـم. امـا رفـتن دیگـران به 

شـمـول اعضای خـانواده را قبول کـرد و دسـتور داد آنجـا بروند. 

خـانمش نیز رفـتن به سفـارت را نپذیرفـت و گفـت در زندگی و 

مـیباشـم. در نتیجه هـمـه تصمـیم به مـاندن مـرگ شـوهـرم شـریک 

 در ارگ را گـرفـتند."

 شهامت داودخان وخانم ودختران و شخصیت و چنین بود

پسرانش که مرگ را درخانه خود ودرکنارهمدیگر قبول کردند،ولی 

 پناه جستن به سفارت یک کشورخارجی را نپذیرفتند. ننگ فرار و
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ه باران بامداد بهار" از زبان سیاه سنگ در بخش بیستم "و آن گلول

عبدالرحیم شادان صاحب منصب حزبی در گارد جمهوری حکایت 

میکند که "حـوالـی سـاعت چـهـار صبح هـشـتم ثور 

[ ســردار محـمـد داوود، صاحـبجـان، سـید جـان و 1978اپریل28]

عـبدالحق عـلـومـی را احضار کـرد و با توجه به نرسـیدن کـمک 

ت به ارگ و بیهـودگی مقـاومـت چنین هـدایت داد: سـایر قـطعـا

"نمـیخـواهـم جـوانان تلف شـوند. برای اینکـه جـوانان بیشـتر از این 

تلف نشـوند، گـارد را تســلـیم دهـید. مـن تســلـیم نمـیشـوم، زیرا در 

تمـام وظیفه داری در پسـتهـای وزارت دفـاع، صـدارت و ریاسـت 

مـات صادقـانه به مـردم و وطنم شـده ام. جـمـهـوری مصـدر خد

هـیچگـاه به افـغـانسـتان و مـردم افـغـانسـتان خـیانت نکـرده ام. اگـر 

مسئولـیت یا جـرمـی داشـته باشـم، مـرا در دادگـاه مـردم افـغـانسـتان 

 محـاکـمـه کـنند." 

 این هم اعتراف یک عضوحزب دموکراتیک خلق که بر

 ودخان شهادت میدهد.استقامت وشجاعت دا

 نتیجه :

داؤودخان شخصیتی وطن دوست بود که تعصب قومی 

ترقی افغانستان بزرگترین آرزوی او  آبادی و ومذهبی نمی شناخت و

توجه خاص داؤودخان به عصری ساختن  اردوی ملی بود. 

افغانستان وتعیین نام ها و رتبه ها و درجات والقاب مختلف صاحب 

ای مهمی است که صاحب منصبان تحصیل منصبان اردو از کاره

 کرده اردوی افغانستان بهتر از هرکسی دیگر آن را درک میکنند.

 برای عمران و خشتی که درگوشه یی از کشورمیگذاشت، هر

بادی خانه مشترک افغانها می گذاشت. احداث شاهراه ها،اعمار آ
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بندهای آب، مراکز صحی وشفاخانه ها، پوهنتونها وپولی 

ساختن میدان های هوائی بین المللی درکابل وقندهار، تخنیکها،

وشیندند هرات، اعماربندهای برق نغلو وماهی پر وبند درونته در 

ننگرهار واحداث پروژه های انکشافی زراعت وآبیاری در هده 

 بند وغازی آباد ننگرهار، هلمند و سرده غزنی، پروان وخان آباد و

ریکه روغن سپین زر درکندز فاب کوکچه، تاسیس شرکت قند بغالن و

ونساجی گلبهار و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشریف، 

فابریکه های پروسس میوه و پشیمینه بافی کندهار وتاسیس فابریکه 

قندهار، اعمارفابریکه خانه  نان پزی سیلوی مرکزی در کابل و

از همه مهمتر  سازی درکابل وکارخانه سنگ رخام در لشکرگاه و

اردوی ملی وتامین امنیت سرتاسری درکشور، از جمله های تقویت 

که همگی در ، کارهای ماندگار حکومت این مرد وطن پرست است

دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق توسط مجاهدین وقوماندانان 

( از بیخ ISIجهادی وبه دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان)

ها به توسط مجاهدین وبنیاد منفجر ساخته شدند وسامان آالت آن 

 صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد.

در عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستیها وبی عدالتی های 

اجتماعی، همه  مردم از امنیت جانی ومالی برخورداربودند. عزت 

وشرف شان از تعرض مصئون بود. ناموس وحیثیت شان مورد 

خانه وملکیت های شخصی مردم تجاوززورمندان قرار نمیگرفت. 

در امان بود. کسی اگر میخواست هروقت شب میتوانست به تنهائی 

با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشریف ویا هرات وقندهار وجالل 

آباد مسافرت کند، کسی نبود که راهش را میگرفت و یامی پرسید که 

نیت داشتند چه باخود حمل میکند ؟ خالصه مردم اگر هیچ نداشتند، ام

وامنیت مهمترین وبا ارزش ترین ارمغان دولت در یک کشوراست. 
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متاسفانه با کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت زندگی یعنی 

 امنیت خود را از دست دادند.

جای دارد که لقب "قهرمان ملی" یا "قهرمان جهاد"به داود 

اد داده شود، خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان ونخستین شهید جه

نه به آنانی که دردوران جهاد ویا قبل ازجهاد درخدمت منافع بیگانه 

قرارگرفته  وتا روز مرگ خود درخدمت سازمانهای استخباراتی 

پاکستان، امریکا، روسیه، ایران، هند ، انگلیس وفرانسه وغیره 

قرارداشت ، واکنون از  خیرات  همان خدمات جاسوسی به عنوان 

برشانه های ملت نجیب و پر  حوصله افغان تحمیل   قهرمان ملی؟

شده و پیوسته از پول بیت المال،برای او تبلیغ میشود.واما شهید 

داؤود خان،این قهرمان  تسلیم ناپذیر، به تبلیغات هیچ کسی احتیاج 

ندارد. افغانان وطن پرست می بایستی در باره  این قهرمان جهاد 

مت واستقامت او جستجو کنند وطن نام ولقب درخور شخصیت وشها

را به شهـید داود خان، « قهرمان ملی»وپیشنهاد نمایند. ومن لقب 

نخستین رئیس جمهور افغانستان ضمن یک محفل پرشکوه از 

صدمین  سال  تولد وی پیشنهاد مینمایم . صدمین سال تولد داؤودخان 

 2009/ ۵/  ۴پایان      میالدی2009جوالی  18برابر است با
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 زدهمسیمقاله 

 

 سردار محمد داؤود، دولتمرد و انسان

 نویسنده: گیورگی پترویچ یژوف

 مترجم: غوث جانباز

 

 پیشگفتار:

خبرچاپ 

وانتشارترجمه روسی 

کتاب "وآن گلوله باران 

بامداد بهار" ،پژوهش 

آقای داکترسیاه 

سنگ،وترجمه آن ازقلم 

مترجم چیردست افغان 

آقای غوث جانباز، 

باری بود که  تخبرمسر

جرمن آنالین، بازتاب یافت وازاین طریق دل  -در پورتال افغان

دوستداران کتاب وفرهنگ را شادمان ساخت. بدین مناسبت من این 

پیروزی را اول به آقای داکتر صبورهللا سیاه سنگ، وسپس  به آقای 

 جانباز،تبریک میگویم.

باسبک  چاپ متن دری کتاب "وآن گلوله باران بامداد بهار"

گیرای نگارش  وتحقیق آقای سیاه سنگ، تقریباً چندهفته قبل در کابل 
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از سوی مرکزانتشارات دانش پایان پذیرفت  ویک تبصره جامع  

برآن ،از سوی رازق مامون، صورت گرفت که در واقع آب سردی 

بود برسر تمام بدگویان وبدخواهان داکتر سیاه سنگ، که کار وی را 

ل داؤودخان وخانواده اش در مدت یک سال قبل درزمینه حقیقت قت

 مورد تبصره های تنک مایه قرارداده بودند.

اینک با مسرت مطلع میشویم که نه تها متن دری این کتاب با 

استقبال گسترده اهل بصیرت  در داخل وخارج افغانستان روبرو 

شده، وبراثرهمین استقبال مردم، ترجمه پشتوی آن از قلم نویسنده 

ب افغان)رحمت آریا( تکمیل گردیده وعنقریب ازچاپ بیرون محبو

خواهدشد،بلکه ترجمه روسی این کتاب درزمان کمتراز یک ماه بعد 

از طبع متن دری آن ، در مسکو نیزبه همت نویسنده قوی دست 

افغان)غوث جانباز( از چاپ بر آمد ودر دسترس عالقمندان دریافت 

ه دهه اخیرقرارگرفت. من حقایق آغاز تراژیدی افغانستان در س

باوردارم که یاد داشتها و تذکرات مختلف در این کتاب، چون شالقی 

برپهلوی آن عده از رجال وشخصیتهای سیاسی ونظامی شوروی 

خواهد خورد که نقشی در ایجاد و یا آغاز این تراژیدی داشته اند، 

وممکن است برخی را وادار بنماید تا قلم بردارند وگوشه های 

 راین حقایق را برمال کنند.دیگ

هموطنان ما می دانند که ، قتل سنگدالنه داؤودخان وخانواده 

، توسط کودتاچیان منسوب به حزب 13۵7ثور  8اش، در بامداد بهار

دموکراتیک خلق افغانستان، سرآغازتمام مصیبت ها وبدبختی ها 

وخونریری های پایان ناپذیر درسه دهه اخیردر افغانستان است. و 

گراین فاجعه دردناک تاریخی رخ نمی داد و یا اگر کودتا رخ داده ا

بود، ولی از قتل داؤودخان به عنوان یک الترنتیف آینده خود داری 

میشد، شاید فاجعه افغانستان به این گستردگی نمی کشید و موقع به 



 244 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

تجاوزشوروی و بالنتیجه  بخون ریزی های مجاهدین نوبت نمیرسید 

به دستورحامیان تنظیمها به ویرانه موحشی مبدل  و شهرتاریخی کابل

هزارانسان بیگناه کابل خشت وسنگ  آن  ۶۵نمیگردید و خون 

 شهررا رنگین نمیکرد. 

همه صاحب نظران افغان بدین باوراند که تاروزیکه داؤودخان 

براریکه قدرت افغانستان تکیه داشت ، پاکستان جرئت نمیکرد بسوی 

اه کند، ولی با از میان رفتن داؤودخان از افغانستان به چشم بد نگ

صحنه سیاسی افغانستان، پاکستان توسط جواسیس رنگارنگ خود که 

در لباس رهبران تنظیمی ظاهر شدند،سعی کرد همه داروندار 

وهستی تاریخی افغانستان را به باد فنا بدهد. اردوی افغانستان را که 

شه از میان ببرد وتمام نیرومند ترین اردوی منطقه بود، از بیخ و ری

و 22و 21وسایل وتجهیزات نظامی را بشمول طیارات جنگی میگ 

دیگرطیارات حمل ونقل نظامی وده ها هزاروسایل زرهی 

وموتوریزه وغیره را با ذخایر راکت های دوربرد سکاد ولونا و 

دیگرتجهزات ثقیله نظامی همگی توسط رهبرجمعیت اسالمی ویا 

رهای پاکستان وتاجیکستان وغیره انتقال رهبرشورای نظار به کشو

گردید و یا به نرخ کاه ماش فروخته شد و به حساب های شخصی 

 ایشان  ریخت و ذخیره گردید.

پیامد، از میان رفتن داؤودخان،تنها به از میان رفتن اردوی 

افغانستان خالصه نمیشود، بلکه درمدت سی سال اخیر پیوسته خون 

شده، تمام تاسیسات زیربنائی ،اقتصادی افغان توسط افغان ریخته 

وآبیاری وبهداشتی وصحی ومخابراتی ومواصالتی و تعلیمی 

وخدماتی  و غیره وغیره بوسیله اجنت ها وجواسیس پاکستان درلباس 

رهبران و قوماندانان جهادی درافغانستان از میان رفته واز میان 

 برده میشود.
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بالی طالبان را  این درحالی است که بدنبال آفت مجاهدین،

سپتمبر در  11پاکستان بر این کشورنازل کرد و براثر حادثه 

کشور جهان دریک ائتالف ضد تروریزم برافغانستان  ۴0امریکا، 

حمله آوردند و از زمین وهوا بر این کشور ویران شده و این مردم 

سال بدینسوبمب های چندهزارکیلوئی  8بدبخت  و بال کشیده از 

ین کشورالبراتوار آزمایش آخرین سالح های کشتار میریزند واز ا

جمعی ساخته اند.درحالی که اگرداودخان زنده می بود، بال وپرکسی 

 میسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه کند.

جاذبه شخصیت مرحوم داؤودخان ،درمیان روشنفکران 

افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زهره نعیم،خانم 

برادر داؤودخان که خود شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه داوودخان 

بود،در بی بی سی انتشاریافت،  13۵7ثور 7وخانواده اش درشب 

بالفاصله داکتر سیاه سنگ را برآن داشت تا درجستجوی این حقیقت 

" چگونه گذشته است؟ ساعت واپسین زندگی داؤودخان 2۴ بیفتد که"

پسین زندگی پرزیدنت داودخان ، ساعت وا 2۴وسواس بازشناسی 

داکتر سیاه سنگ را واداشت تا دراین زمینه یک پژوهش بی  

نظیرتاریخی  را به هموطنان ما عرضه کند،وبا این کارخود، دوست 

ودشمن را واداشت آن را با دقت هرچه بیشتر بخوانند و دیدگاه های 

با توجه خود را )چه موافق، چه مخالف( ابراز کنند.داکترسیاه سنگ، 

به  همه عکس العمل ها، کارش را بطور استوار وخلل ناپذیری ادامه 

داد ودرپایان اثرش حتی از آنهایی که برکار او خرده گرفته بودند و 

اتهاماتی هم از هرقبیل بر او وارد کرده بودند، نیز باسپاسگزاری یاد 

آوری نمود وافزود که اگر انتقادات این هموطنان نمی بود، شهرت 

 کتابش به شش گوشه جهان نمی رسید. زهی براین سعه صدر!
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کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار داؤودخان زندگی کرده اند و 

یا با او همکار بوده اند، بیش از آقای سیاه سنگ، داؤودخان را می 

شناسند وخوبتر میتوانند در مورد شخصیت  او و آروزهایش نسبت 

بدهند، چنانکه آقایان انجنیر کریم  به افغانستان قضاوت کنند و نظر

عطائی،داکتر حسن شرق وعبدالجلیل جمیلی از همکاران نزدیک 

داؤودخان درمواقع مختلف ازکارکردهای وطن پرستانه داوودخان در 

هردو دوره زمامداری شان، برای انکشاف وترقی وتعالی افغانستان 

ده است و ، خالصانه وصادقانه ابرازنظرکرده اند که بسیار آموزن

برای آنهای که درک درستی از اوضاع افغانستان وجهان ومنطقه در 

دوره اقتدار داودخان ندارند، بسیار کمک میکند. اما چیزیکه برای 

بنام"  من،بسیار پراهمیت است، نظریات یک متخصص روسی، 

گیورگی پترویچ یژوف"،مشاور امور پالن و اقتصاد دروزارت پالن 

دارت داودخان است که اینک پس از سی سال افغانستان در عهد ص

بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفته واز شخصیت وبرنامه  های 

 انکشافی  او برای توسعه افغانستان سخن میگوید.

اهمیت مقاله ایکه این متخصص روسی در مورد داؤودخان  

زیرعنوان" سردار محمد داؤود، دولتمرد و انسان" نگاشته وتوسط 

جرمن به  -انباز ترجمه شده و درپورتال افغانآقای غوث ج

نشررسیده ، برای من ، از اهمیت کتاب " وآن کلوله باران بامداد 

بهار" کمترنیست. "وآن گلوله باران بامدادبهار" اگر در جستجوی 

کشف چگونگی قتل داؤودخان از سوی یک افغان است، این مقاله 

ندی وخوشبختی حکایتگر آرزوها وامیال داؤودخان برای سربل

 افغانستان از قلم یک فرد غیرافغان است.

گیورگی پترویچ یژوف، درجایی از مقاله اش چنین نوشته 

میکند:"از دیدگاه من رئیس جمهور محمد داوود، یکی از 
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بزرگترین، برجسته ترین چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان 

نه تنها در  در نیمۀ دوم قرن بیستم بشمار می رود. نام و نقش او

تاریخ افغانستان جاودان است بلکه سیاست و طرزالعمل او به طور 

غیر مستقیم باالی سیاست های دو ابر قدرت آن زمان یعنی اتحاد 

شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا نیز تاثیر داشته است.در بارۀ 

کوایف انسانی محمد داوود می توانم بگویم که به نظر من او 

دوست داشت یکه تاز باشد و تحمل مخالفت با  شخصی بود پیچیده،

نظریات خویش را نداشت. اگرچه باید بگویم که در موارد معین 

وقتی مطمئن می شد که مخالفت ها می توانند به خیر و صالح 

وطنش تمام شوند، به آنها گوش می داد و حتی از آن قدردانی می 

بودم( که  نمود. می خواهم اذعان نمایم )چون خودم بارها شاهد

محمد داوود از استدالل و برهان قوی برخوردار بود، او استعداد 

آنرا داشت تا هم صحبتش را قناعت دهد و موضعگیری خویش را 

باالی او بقبوالند....تصور من این است که محمد داوود قلبا ً می 

خواست افغانستان را عصری بسازد و سطح زنده گی مردم را 

ه ها آنقدر زیاد بودند که دشوار بود آنها را بهبود بخشد. اما پروژ

 شمرد.")برگرفته ازمتن مقاله(

برمبنای شهادت صادقانه این متخصص روسی،  برنامه ها  

وپالنهای که توسط داؤودخان برای انکشاف وترقی افغانستان طرح 

و قسماً به منصه اجرا درآمد و با مرگ او بقیه نا اجرا ماند، انسان 

لی ووطن خواهی این شخصیت بزرگ آشنا میسازد و را با روحیه م

با مطالعه این افکار و ایده های او برای وطن ما است که به مرگ 

او افسوس میخوریم وقتل او را ضایعۀ جبران ناپذیر برای  ملت 

 خود میشماریم . روانش شادویادش گرامی باد!

 2009/  9/ 23پایان سیستانی 
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 متن مقاله :

در شهر کابل چشم به  1909جوالی  18اریخ محمد داوود به ت

جهان گشود. پدر او یعنی سردار محمد عزیز خان برادر اندر شاه 

نادر خان بود. آنها اوالدۀ یکی از پسران پاینده  –سابق افغانستان 

 محمد خان که بیشتر به "سرداران پشاور" شهرت دارند، می باشند.

از لیسه های قدیمی محمد داوود تحصیالت ابتدائیه را در یکی 

از  1903حبیبه به اتمام رسانید. لیسه حبیبه در سال  –افغانستان 

محمد  1921طرف امیر حبیب هللا خان تاسیس گردید. از آغاز سال 

داوود تحصیالتش را در پاریس ادامه داد. پدر او سردار محمد عزیز 

خان در آنزمان در فرانسه سرگروپ محصلین افغان بود و نادر که 

در آن وقت لقب عادی "خان" را دارا بود، به حیث سفیر افغانستان 

در آن کشور ایفای وظیفه می کرد. محمد داوود الی ختم حکمروایی 

 1928حبیب هللا کلکانی در پاریس باقی ماند. کلکانی در دسمبر 

جنوری  19حکومت شاه امان هللا خان را سقوط داده و به تاریخ 

ستان اعالم نمود. حکمروایی او الی دوم خودرا پادشاه افغان1929

شاه جدید  –دوام کرد و بعدا ً از طرف نادرخان  1929نوامبر 

 افغانستان گرفتار و به اعدام محكوم گردید.

به وطن برگشت و به کار در  1930محمد داوود در اکتوبر 

وزارت امورخارجه آغاز نمود. مدت کار او در این وزارت 

 سال را دربرگرفت.طوالنی نبود و فقط یک

کورس یکسالۀ مکتب حربی پیاده را در کابل  1931در سال 

به رتبۀ فرقه مشری رسید و به صفت  1932به پایان رسانید و در 

قوماندان گارنیزون مشرقی تعیین گردید. یك سال بعد او به حیث 
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والی مشرقی مقرر شد. والیت مشرقی در آنزمان از اهمیت فوق 

ر بود زیرا با هند برتانوی )بعدا ً پاکستان( سرحد العاده یی برخوردا

داشت. در مناطق مذکور عمدتا ً پشتونها حیات بسر می برند که 

قسمتی از سرزمین های آبایی ایشان را بریتانوی ها غصب نموده 

محمد داوود به حیث نائب الحکومۀ والیت  1935بودند. در سال 

اردوی افغان مستقر کندهار و همزمان به صفت قوماندان قطعات 

موصوف  1938در والیات کندهار و فراه تعیین گردید. در 

مجددا ًبه والیت مشرقی اعزام و وظیفه والی و قوماندانی قوای 

 مستقر در آنجا را به عهده گرفت.

یکسال بعد محمد داوود به صفت قوماندان قول اردوی قوای 

آن زمان مرکز و همزمان امیر همۀ مکاتب حربی تعیین شد.در 

محمد داوود، برادرش محمد نعیم و عده یی از افغانهای با نفوذ در 

ساحه سیاست بین المللي، طرفدار خط و مشی آلمانها بودند. سیاست 

خارجی افغانستان در آستانۀ جنگ دوم جهانی متمایل به راه و روش 

جرمن ها بود. علت تمائالت متذکره بیشتر از پیروزی های اردوی 

 راحل اول در جبهات جنگ اروپا منشه مي گرفت.جرمن در م

آلمان که براي جنگ با هند برتانوي آمادگي مي گرفت، 

قرار بود نقش مهمی را در این زمینه به افغانستان مدنظر بگیرد. 

آلمانها می خواستند تا افغانستان مرکز تجمع و آماده گی قوای 

در این راستا نظامي آنها برای حمله بر هند برتانوی مبدل گردد. 

 آلمانها کار های آتی را انجام دادند:

 میدانهاي هوایی را در کندهار و هرات اعمار نمودند؛   -

سرک کندهار را بسوی جنوب الی سرحدات هندوستان   -

 بازسازی نمودند؛
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محصلین نظامی افغان را در قلمرو خویش به آموزش    -

 گرفتند؛

را به افغانستان می و باالخره انواع مختلف تسلیحات    -

 فرستادند.

برعالوه دولت آلمان قرضه هایی با تخفیف را در اختیار 

افغانستان قرار داد تا بتواند ابزار، ملحقات و پرزه جات را برای 

فابریکه های نساجی و ستیشن های برق خریداری نماید. طیاره های 

ن بانک، کابل داشتند. د افغانستا –لوفتانزا پروزا های منظم برلین 

متخصص  300نماینده گی خویش را در آلمان افتتاح کرد. در حدود 

آلمانی در افغانستان در ساحات مختلف اقتصادی، اداره دولتی، 

انکشاف مخابرات، بانک مرکزی کشور، آموزش پولیس و غیره کار 

می نمودند. آلمانها به افغانها در حصه اعمار سرکها و پل ها کمک 

آلمانی در لیسه ها و کالج های هنرهای زیبا و  می کردند. معلمین

زراعت مصروف تدریس بودند. بسیاری از افغانها عقیده داشتند که 

کمک های آلمان عمدتا ًبه خاطر ترقی و مدرن سازی اقتصاد کشور 

شان به راه افتاده اند و به اهداف سیاسی و نظامی حکومت فاشیستی 

ار بودند که در صورت پیروزی آلمان توجهی نداشتند. افغانها امیدو

جرمنها در جنگ، آلمان به افغانستان در حصۀ برگشتاندن زمینهای 

اشغالی از طرف برتانوی ها، کمک خواهند کرد. زمین های از 

دست رفته افغانها در برگیرندۀ مناطق بلوچستان، سند با بندر 

کراچی، کشمیر و پنجاب غربی بودند. در صورت واپسی زمینهای 

شده، افغانستان چانس آنرا بدست می آورد تا دولت قبلی خویش یاد 

 را در سرحدات امپراتوری درانی ها دوباره احیا نماید.

افغانها، برتانوی ها را به مثابۀ دوستان خویش نمی پنداشتند. 

ازطرف دیگر افغانها در استقرار مناسبات خویش با اتحاد شوروی 
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رفتند. احتیاط کاری افغانها در نیز محتاط بودند و از دقت کار می گ

شدت یافت.  1929قسمت شوروی ها مخصوصا ً بعداز اپریل 

زمانی که واحد های نظامی قشون سرخ تحت فرماندهی پریماکوف 

شوروی را به قصد مواصلت به کابل عبور کرده و  –سرحد افغان 

امان هللا خان  –به کمک افغانهای طرفدار شاه مخلوع افغانستان 

 –لمرو افغانستان شده و در والیت عمدۀ شمالی این کشور داخل ق

مزارشریف و در چند نقطه دیگر جابجا گردیدند. اما به مجردی که 

شاه امان هللا رسما ً از مبارزه برای کسب مجدد تخت افغانستان دست 

کشید، اتحاد شوروی قشون خویش را دوباره به وطن برگشتاند. 

کشور، طرفداران شاه مخلوع ادامه مبارزه علیه بچه سقاو را در 

 دادند.

طوري كه گفتم، جرمنها در این حال برای یک حملۀ وسیع هند 

برتانوی آماده گی می گرفتند. بخاطر هدف نامبرده جرمنها در بهار 

فرقه قرار  17اردوی "واکنش سریع" را که در ترکیب آن  1941

تان" گذاشتند. داشت، ایجاد نمودند. نام شفری این اردو را "افغانس

اردوی مذکور قرار بود در همآهنگی با اقوام به پا برخاستۀ پشتون 

 به عملیات نظامی علیه هند بریتانوی بپردازند. 

نظریات سیاسی افغانها در مورد جرمنها زمانی شروع به 

 –تحول نمود که قوتهای متحدین قلمرو کشور همسایۀ افغانستان 

لویۀ جرگه  1941دند. درنوامبر ایران را به اشغال خویش در آور

فرا خوانده شد. درجرگۀ مذکور، افغانستان بی طرفی خویش را تائید 

کرد و همچنان موافقت كرد كه از کشور خویش شبکه های 

استخباراتی جرمنی را اخراج نماید. حین تصمیم گیری در مورد 

مسائل فوق الذکر، محمد داوود و وزیر دفاع کشور شاه محمود 
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شاه افغانستان( مخالفت خویش را با سیاست جدید ابراز  )کاکای

 داشتند.

پیروزی متحدین و مخصوصا ً پیشروی های موفقانۀ قوای 

اتحاد شوروی در جبهات جنگ دوم جهانی، افغانها را واداشت تا در 

مورد سیاست خارجی کشور خویش تجدید نظر نمایند. محمد داوود 

لینگراد"، به سفارت شوروی صرف بعد از نبرد حماسه آفرین "ستا

 آمد و پیروزی شوروی ها را برایشان تبریک گفت. 

محمد داوود به حیث وزیر دفاع افغانستان  1946دراپریل 

صدراعظم  –مقرر گردید. اما به علت اختالفاتی که با شاه محمود 

کشور پیدا كرد به زودي از این پست کناره رفت. او به صفت سفیر 

سه )همزمان سفیر غیر مقیم در سویس و بلجیم( افغانستان به فران

به دوش  1949الی  1948فرستاده شد. وظیفۀ سفارت را از سال 

داشت. بعد از عودت به وطن به صفت وزیر داخله و رئیس امور 

اقوام به کار آغاز نمود. وزارت امورداخله و ریاست امور اقوام در 

شدند. محمد داوود  آنزمان از مقام های نهایت با اهمیت محسوب می

در ارتباط مستقیم با پشتونهای دو طرف "خط دیورند" قرار داشت. 

اقتصاد افغانستان از بابت جنگ دوم جهانی کامال ً متالشي شده بود، 

تجارت خارجی کاهش یافته بود، درآمد های دولت تکافوی مصارف 

آنرا نمی کرد. درساحۀ زارعت که اساس اقتصاد این کشور را 

می داد، طرز استفاده و بهره برداری از زمین در سطح تشکیل 

ابتدائی قرار داشت و روابط نیمه فیودالی میان خانها و دهاقین 

حکمفرما بود. وضعیت مذکور، ضرورت به راه اندازی اصالحات 

بنیادی داشت. در این حال محمد داوود همان شخصی بود که 

احساس کرد و  لزومیت تحوالت اقتصادی و اجتماعی را در کشور

  همه ابتکارات را در این عرصه به دست خویش گرفت.
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تصور من این است که محمد داوود قلبا ً می خواست افغانستان 

را عصری بسازد و سطح زنده گی مردم را بهبود بخشد. اما پروژه 

ها آنقدر زیاد بودند که دشوار بود آنها را شمرد. برعالوه هر پروژه 

ست. پروژه ها آنقدر قیمت بها بودند که مصارف بی حد مي خوا

بعضی از آنها ناممکن به نظر می رسیدند. یک مشکل باعث پیدایش 

دو مشکل تازه می شد و به همین منوال ادامه پیدا می کرد و به این 

دلیل کار بعضی از پروژه های شروع شده، متوقف می گردید. 

را به عهده  سال مقام های صدارت 20کاکاهای محمد داوود که طی 

داشتند، عادت داشتند ادارۀ دولت را کمافی السابق ادامه دهند. اما 

افکار تازه در جامعۀ افغان رو به پیدایش بودند و به سرعت نضج 

مي گرفتند. هم نظران و روشنفکران در حلقات مختلف متحد می 

شدند. افکار جاری در این حلقات اغلبا ً در مغایرت با طرزالعمل و 

 –جنبش "ویښ زلمیان"  1947دولت قرار داشتند. در سال  سیاست

قد علم کرد. جنبش مذکور خواهان تعمیل اصالحات  –جوانان بیدار 

اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردید. قدرتمندان تالش می ورزیدند 

تا با افکار جدید در جامعه مبارزه نمایند و جلو ترویج آنرا بگیرند. 

ن بیدار دستگیر گردیدند اما برخورد منفی بسیاری از اعضای جوانا

 حکومت باعث ازدیاد تشنج در جامعه مي شد.

محمد داوود را منحیث  1953علت آنکه سلطنت در سال 

صدراعظم مقرر کرد در آن بود که سلطنت میخواست خط مشی 

سیاسی موجوده را تغییر دهد و اصالحات را در جامعه وارد نماید. 

صدراعظمی کرسی وزارت دفاع را نیز  محمد داوود همزمان با

بدست آورد و برادر او محمد نعیم به حیث معاون دوم صدراعظم در 

امور سیاست خارجی و وزیر امورخارجه تقرر یافت. صدراعظم 

جدید سیاست "اقتصاد پالن شده و رهبری شده" را روی دست 
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گرفت. وزارت پالن ایجاد گردید. قابل تذکراست که امور وزارت 

محمد داوود به پیش می  –ن کشور را نیز شخص صدراعظم پال

برد. ادارۀ وزارت پالن به محمد داوود زمینۀ آنرا مساعد مینمود تا 

فعالیت سائر وزارت خانه ها و ادارات را مستقیما ً تحت کنترل 

داشته باشد و فعالیت آنها را همآهنگ نماید. اولین پالن پنجساله 

( طرح ریزی و روی دست گرفته 1961سپتمبر  – 1956)سپتمبر 

شد. اگر چه در پالن مذکور حین اجرا و تطبیق آن تغییراتی قابل 

مالحظه یی وارد گردید، ولی روی همرفته پالن مذکور در جهت 

طرح خط مشی انکشاف کشور و تربیۀ کادرهای مجرب تطبیق 

 گردید.

در رأس حکومت،  1953با قرار گرفتن محمد داوود در سال 

تازه یی در راه اعمار و ترقی کشور باز گردید. ساختار صفحۀ 

تشکیالتی حکومت تغییر یافت. پالن های انکشاف اقتصادی کشور 

طرح ریزی شدند، استفاده از کمک های خارجی در سرمایه گذاری 

ها، دعوت از متخصصین و مشاورین خارجی برای همکاری در 

ز یافت. در دروان آبادانی پروژه های حیاتی و استحکام اردو آغا

محمد داوود پایه های اساسی ترانسپورت معاصر، انرژی، صنعت 

کیمیایی ذوب آهن و استفاده از آهن گذاشته شدند. پالن طویل المدت 

اصالحات ارضی طرح ریزی گردید. ده ها هزار افغان حرفه های 

گوناگون بدست آوردند و هزاران افغان جهت تحصیل به خارج از 

 گردیدند.کشور اعزام 

به ابتکار صدر اعظم محمد داوود فیصله  1958در سال 

صورت گرفت تا به خانمها اجازه داده شود تا در خیابانها با صورت 

های باز نمایان شوند. در مالقات سران کشور های جنبش عدم 
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در شهر بیلگراد دائر گردیده بود،  1961انسالک که در سپتمبر 

 فغانستان اشتراک کرد.محمد داوود به حیث نمایندۀ ا

از دیدگاه من رئیس جمهور محمد داوود یکی از بزرگترین، 

برجسته ترین چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان در نیمۀ دوم 

قرن بیستم بشمار می رود. نام و نقش او نه تنها در تاریخ 

افغانستان جاودان است بلکه سیاست و طرزالعمل او به طور غیر 

سیاست های دو ابر قدرت آن زمان یعنی اتحاد مستقیم باالی 

 شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا نیز تاثیر داشته است.

در بارۀ کوایف انسانی محمد داوود می توانم بگویم که به نظر 

من او شخصی بود پیچیده، دوست داشت یکه تاز باشد و تحمل 

وارد مخالفت با نظریات خویش را نداشت. اگرچه باید بگویم که در م

معین وقتی مطمئن می شد که مخالفت ها می توانند به خیر و صالح 

وطنش تمام شوند، به آنها گوش می داد و حتی از آن قدردانی می 

نمود. می خواهم اذعان نمایم )چون خودم بارها شاهد بودم( که محمد 

داوود از استدالل و برهان قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا 

بتش را قناعت دهد و موضعگیری خویش را باالی داشت تا هم صح

 او بقبوالند.

زمانی که امریکایی ها به رهبری افغانستان پیشنهاد کردند که 

کندهار را با شاخۀ از  –حاضر اند بطور بال عوض شاهراه کابل 

کندهار الی سپین بولدک )شهرک سرحدی افغان که در سرحد با 

شور قرار دارد( بطور اسفالت پاکستان و در جوار خط راه آهن آن ک

شده اعمار نمایند، و همچنان وعده دادند که می خواهند یک میدان 

هوایی مدرن را در شهر کندهار آباد کنند. افغانها بالدرنگ به آنها 

 3600جواب مثبت دادند، میدان هوایی کندهار با خط که طول آن به 

 متر می رسید، آباد گردید.  60متر و عرض آن به 
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..چند سال بعد، زمانی که محمد داوود رئیس جمهور .

افغانستان بود، واقعه اي مشابه رخ داد. محمد داوود اینبار قصد 

داشت با رهبری اتحاد شوروی همآهنگی های همکاری های 

شوروی را برای پالن نوبتی انکشافی افغانستان  –اقتصادی افغان 

سال مدنظر گرفته  مورد مذاکره قرار دهد )اینبار پالن برای هفت

شده بود.( در زمرۀ همه پروژه هایی که در پالن مدنظر گرفته شده 

بود، پروژه یی بود بخاطر سروی و طرح ریزی ستیشن پمپ آب 

کیلومتر برای  130باالی دریای آمو و اعمار کانال آب به طول 

آبیاری زمین ها در شمال افغانستان. ویژه گی و نزاکت این پروژه 

که جمهوریت های جنوبی ما که زمین های خویش را  در آن بود

ذریعۀ آبهای دریای آمو آبیاری می کردند، با طرح و تطبیق پروژۀ 

مذکور مخالفت می کردند. آنها نمی خواستند تا افغانها زمین های 

شان را از آب دریای آمو آبیاری نمایند. جمهوریت های آسیای میانه 

رت آب در دریای آمو کاهش استدالل می کردند که در این صو

خواهد یافت و مسئله تولید پخته را در جمهوریتهاي آسیاي میانه 

 مورد تهدید قرار خواهد داد.

چون ما نمی خواستیم و نمی توانستیم به خواهش افغانها جواب 

رد بدهیم، در سطح عالی فیصله صورت گرفت تا در الفاظ با افغانها 

عملی و قاطع صورت نگیرد.  موافقت شود ولی در عمل اقدامات

ملیون روبل تخصیص داده  4الی  3برای اهداف مذکور در حدود 

شد. بعد از همآهنگ سازی جزئیات این پروژه و سائر توافقات 

الحاقی، محمد داوود رئیس جمهور افغانستان ضمن مالقاتی که با 

رهبر اتحاد شوروی ل.ای. بریژنیف داشت، به او گفت که بهتر 

د تا جانب شوروی نه تنها سروی و طرح ریزی پروژۀ خواهد بو

مذکور را به عهده بگیرد بلکه آنرا اعمار نیز نماید! منشی عمومی 
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حزب کمونیست شوروی با شنیدن حرفهای رئیس جمهور داوود، 

پنسل سرخ رنگ خویش را برداشت و با دست خویش در متن 

که ادارات موافقت نامه عالوه کرد: "و اعمار می نماید." وقتی 

موظف موافقت نامه را برای اجرا و تطبیق مندرجات آن به دست 

آوردند، متن آن همۀ آنها را عمیقا ً متحیر ساخته بود. ولی آیا می شد 

با فیصله و احکام منشی عمومی مخالفت کرد!؟ باید عالوه کنم که 

پروژه های متذکره در هر صورت جامۀ عمل نپوشیدند وعلت آن 

 اع سیاسی در داخل افغانستان بود.دگرگونی اوض

محمد داوود یک وطن پرست و ملی گرا بود. در زمان 

حاکمیت او مسئله جدایی پشتونها و الحاق دوبارۀ افغانها و سرزمین 

های شان که قسما ً در هند برتانوی و بعدا ً در قلمرو پاکستان به سر 

دو بخش او  می بردند، نهایت شدت کسب کرد. مسئله تقسیم افغانها به

را تا آخر زنده گانی آرام نمی گذاشت. او هیچگاهی خط جدایی و 

تقسیم افغانها را که به نام "دیورند" شهرت دارد، به رسمیت نمی 

شناخت. محمد داوود از کوشش های پشتونهای آن سوی "خط 

دیورند" به خاطر ایجاد یک دولت مستقل حمایت و استقبال می کرد. 

بیست وی حتی تالش کرد تا عکس العمل سدۀ  60طی سالهای 

شوروی ها را در صورت شروع جنگ با پاکستان پیشبینی نماید. 

محمد داوود امیدوار بود که اتحاد شوروی در صورت وقوع جنگ 

 از کشورش حمایت خواهد کرد.

مناسبات سیاسی میان افغانستان و  62و  61طی سالهای 

تان سرحد خویش را برای پاکستان به اوج تشنج خویش رسیدند. پاکس

ترانزیت اموال و کاالهای افغانستان بست، صدها هزار کوچی که 

طی زمستانها برای تغذیه مواشی شان به آنسوی "خط دیورند" 

میرفتند، از این امکان محروم شدند. در عین حال موارد نقض 
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مقررات عبور سرحد از هر دو طرف نیز به وقوع می پیوستند. 

ارد حتی خنده آور می نمودند. در قلمرو پاکستان بعضی از این مو

در مناطق پشتونها روابط پشتونها با حکومت به وخامت گرائید. 

پشتونها به انفجار پل ها و تخریب لین های مخابرات متوسل شدند. 

اردوی پاکستان در وهلۀ اول ذریعۀ طیاره ها، نامه های تبلیغاتی را 

د. چون طرزالعمل مذکور نتیجه باالی مناطق پشتونها پرتاب نمودن

نداد، طیارات شروع به بمباری این مناطق کردند. روزنامه ها و 

سائر اطالعات دسته جمعی افغانستان مملو از اطالعات در باره 

برخوردهای وحشیانۀ حلقات نظامی پاکستان علیه افغانهای بی سالح 

آنسوی بودند. در کابل مارشها و مظاهره های حمایت از افغانهای 

"خط دیورند" راه اندازی می شد. این زمانی بود که اردوی افغانستان 

عمال ً همه تخنیک و تجهیزات نظامی را براي اردوي خویش از 

اتحاد شوروی بدست می آورد. قطعات افغان در همان سالها راکتهای 

دافع هوا را جدیدا ً بدست آورده بودند. جالب اینست که عده یی از 

والیت جالل آباد با همین راکتها به قصد انتقام گیری از  افغانها در

 90نظامیان پاکستان به آنسوی "خط دیورند" رفتند و در حدود 

کیلومتر در آنجا پیشروی نموده و با راکتهای خویش باالی بم افگن 

اردوی پاکستان فیر نموده آنرا ماهرانه سقوط  52 –های نوع بی 

نانه به وطن برگشتند و از ایشان استقبال دادند. افغانهای مذکور قهرما

شاهانه صورت گرفت. عملیات مذکور آنقدر باعث خرسندی و 

افتخار افغانها قرار گرفت که آنها را تحریک به ادامه آن نمود. 

افغانها دو طیاره جنگی نوع میگ را به قصد بمباری شهر راولپندی 

کستان به مقابل پاکستان فرستادند. در این حال طیاره های جنگی پا

طیارات افغان به پرواز در آمده و پیلوتهای افغان را مجبور به فرود 

آمدن کردند. زمانی که طیاره های افغان به امر پاکستانی ها باید در 
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یکی از میدان های هوایی آن کشور فرود می آمدند، یکی از پیلوتان 

لوتهای افغان فداکارانه ابتکار عمل را بدست خویش گرفت و از پی

پاکستان تقاضا نمود تا از آنها فاصله گرفته به پیش بروند و راه فرود 

را نشان بدهند. وقتی که پاکستانی ها از طیاره های افغان فاصله 

گرفتند، پیلوتهای افغان لحظه را غنیمت شمرده طیاره های خویش را 

ماهرانه به عقب برگردانیدند. تا جایی که من بخاطر دارم، حداقل 

ی از پیلوتهای افغان موفقانه به قلمرو خویش برگشته بود. در کابل یک

از مهارت و شجاعت پیلوتهای افغان بار دیگر استقبال سراسری 

صورت گرفت و جشن ها برپا گردید. پاکستانی ها از حرکات افغانها 

به خشم آمده بودند. آنها تصمیم گرفتند به نظامیان افغان درس بالمثل 

نی ها غرض بمباری شهر کندهار یک بم افگن را به بدهند. پاکستا

آنجا فرستادند. در اطراف شهر کندهار در آن زمان میدان های 

هوایی نظامی وجود نداشت. میدانهای نظامی افغانستان در آنزمان در 

بگرام در حوالی کابل و شیندد  موقعیت داشتند. از بخت بد پیلوت 

)شوروی ها( وظیفه داشتند تا  پاکستانی، در همان روز پیلوتهای ما

دو فروند طیاره نوع میگ را از کابل به شیندد انتقال بدهند. پیلوتهای 

مذکور که برای سپری نمودن شب در میدان هوایی ملکی باقي مانده 

بودند، با شنیدن زنگ خطر حملۀ هوایی بدون تاملي به هوا باند شده 

مدن نمودند. من به و طیارۀ متخلف پاکستانی را مجبور به فرود آ

خاطر دارم که مقامات پاکستان رسما ً می خواستند تا حداقل طیاره 

 را به آنها مسترد نمایند...

می خواهم اندکی تغییراتی که در سیاست بین المللی افغانستان 

رخ دادند و موضعگیری محمد داوود را در قبال آنها در اینجا بازگو 

 کنم:
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دیدم، افغانستان الی اواخر طوري كه در باال یاد آور گر

سدۀ گذشته تمایالت بیشتری به آلمان داشت و عمدتا از  30سالهای 

سیاست جرمنها طرفداری می کرد. ولی نبردها در جبهات جنگ دوم 

جهانی و پیروزی های روز افزون متحدین، دولتمردان افغان را 

واداشتند تا طرزالعمل سیاسی خویش را درعرصۀ جهانی تغییر 

 د.دهن

البته محمد داوود ازاستقرار روابط و همکاری ها با اتحاد 

شوروی اهداف خود را دنبال می کرد. او آرزو داشت تا از اتحاد 

شوروی کمک های هر چه بیشتر را در همۀ ساحات حیات افغانستان 

بدست آورد. قبل از همه او می خواست به وسیلۀ اتحاد شوروی 

ببخشد و کادرهای مختلف ملکی تسلیحات اردوی کشورش را تجدید 

را در آن کشور آموزش و آماده نماید. صدراعظم افغانستان رقابت 

های دو ابر قدرت آن وقت جهان را که هر کدام آنها می خواستند 

افغانستان را در حیطه ی نفوذ و تاثیر خود داشته باشند، بخوبی می 

شتر به دانست و کوشش به خرچ می داد تا از این فرصت هر چه بی

نفع میهنش استفاده کند. بعداز اعالم سیاست عدم انسالک و بی طرفی 

مثبت، افغانستان امکان آنرا پیدا کرد تا از هر دو طرف کمک 

بخواهد. در عین حال محمد داوود زمانی که به ریاست جمهوری 

دست یافت، روابط حسنه با اتحاد شوروی را هرچه بیشتر تاکید می 

 د مثالی در این زمینه ارائه نمایم:نمود. می خواهم چن

اولین هیئت خارجی را که رئیس جمهور جدید پذیرفت،  -

هیئتی بود از مسکو که بنده نیز افتخار عضویت در آنرا داشتم. 

رئیس جمهور چهار ساعت پی در پی دربارۀ احتیاجات افغانستان و 

چگونگی انکشاف روابط اقتصادی دو کشور با ما صحبت نمود. دو 

وضوع عمدۀ طی این صحبت توجۀ مرا جلب نمودند: اول آنکه م
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ایاالت متحدۀ امریکا در شرایط کنونی به افغانستان کمک نخواهد 

کرد و افغانها همۀ امیدشان به طرف اتحاد شوروی معطوف گردیده 

بود و دوم اینکه مردم افغانستان بعد از سقوط نظام شاهی از حکومت 

 ا وضع زنده گی آنها بهبود یابد....جدید انتظار آنرا داشتند ت

محمد داوود اصالحات معیني را در حیات اجتماعی و 

اقتصادی کشور وارد نمود که برخي از آنها قرار ذیل اند: عده اي از 

دهاقین زمین های زراعتی را از دولت بدست آوردند، اصالحات 

ارضی که محدودیت های تصاحب زمین را در قبال داشت براه 

ه شدند. ازدیاد قیم متوقف گردید و قیمت هاي ضروریات اولیه انداخت

 45ثابت ساخته شد. قانون جدید کار طرح ریزی گردید، هفته کاری 

ساعت قید گردید و مقدار معاشات برای اضافه کاریها مد نظر گرفته 

شد. اندازۀ حداقل معاش دوبرابر اعالم گردید، برای متعلمین که در 

یکه ها کار می کردند نیز معاش تادیه می کارخانه جات و فابر

گردید، معیاد رخصتی ها افزایش یافت، اندازه تادیات تقاعدی و 

 اجتماعی باال رفتند.

در دوران حکومت محمد داوود قانون سرمایه گذاری های 

خصوصی تصویب و نافذ گردید. بر اساس مواد قانون متذکره سهم 

یش می کرد. همۀ بانکهای در صد افزا 49سرمایۀ خارجی نباید از 

خصوصی ملی )دولتی( گردیدند. عدۀ ازکمپنی های بزرگ به جرم 

قاچاق و تخلف از قوانین متهم گردیده و به این دلیل ملی گردیدند. 

بانک )اعتبار های صنعتی( شروع به اعطای وام به تجار ملی که 

شرکت های صنعتی می ساختند نمود. بعد از انفاذ قانون جدید 

ات، قاچاق اموال بصورت قابل مالحظه یی کاهش یافت، و گمرک

درآمد های بودجۀ دولت از این بابت تقریبا دو برابر باال رفت. 

حکومت محمد داوود مساعی زیادی در حصۀ آموزش و آماده گی 
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کادرها مبذول می داشت. همۀ مکاتب موجود در کشور منجمله 

اعالن گردیدند. هکذا مدارس که در جنب مساجد فعالیت داشتند، ملی 

برنامۀ مبارزه علیه بیسوادی در میان اهالی روی دست گرفته شد، 

کمیت مکاتب ابتدایی، متوسطه و موسسات تعلیمی مسلکی و تخنیکی 

افزایش یافتند. البته می توان گفت که روند اصالحات متذکره ممكن 

ی بطی بوده باشد، ولی باید بخاطر داشت که علل و فکتورهای متعدد

بودند که مانع تسریع آنها می شدند از قبیل: کمبود پولی ووسایل، 

 ممانعت ها و عکس العمل های روحانیون، متنفذین محلي و غیره.

 تذکراتی دربارۀ نسب خانواده گی محمد داوود: 

تیمورشاه پسر احمد شاه درانی ، پاینده محمد خان را که از  -1

ث سرکردۀ خانواده بارکزایی محمد زایی بر میخاست، به حی خانوادۀ 

 ها تعیین کرد.

سلطان محمد طالیی به  –یکی از پسران پاینده محمد خان  -2

مذکور كه حاال  حیث والی پشاور و کوهات تعیین گردید. )مناطق 

در آنسوی خط دیورند قرار دارند، قبال جز الینفک امپراطوری 

 درانی ها بودند.(

نفر بود.  30بیشتر از  شمار اوالدۀ سلطان محمد طالیی -3

خانواده های بزرگ  بعضی از پسران سلطان محمد طالیی در راس 

و نامدار پشتونها از قبیل خانوادۀ ذکریا، یونسی، اعتمادی و یحیی 

 قرار گرفتند.

بازمانده گان یحیی خان جمعیتی ترتیب دادند که به یحیی -4

 خیل مشهور است.

بر تخت شاهي  1929 نادرشاه، در سال –نواسه یحیی خان -5

عم خویش ازدواج  افغانستان جلوس كرد. نادرشاه با ماه پرور دختر 

 کرد.
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ظاهر شاه )پسر نادرخان( آخرین شاه افغانستان با حمیرا  -6

 برادر زاده مادر خویش ازدواج کرد.

پسران کاکای ظاهر شاه محمد داوود و محمد نعیم با زینب  -7

 ازدواج کردند. و زهره که خواهران ظاهرشاه اند

محمد هاشم و شاه محمود از سال   -کاکاهای ظاهر شاه  -8

ایفای وظیفه  به صفت صدراعظم های افغانستان  1951الی  1929

می کردند.خواهر نادرشاه محبوبه با امیر حبیب هللا که از سال 

 شاه افغانستان بود، ازدواج کرده بود.   1919الی  1901

) فدراسیون روسیه( مسكو  –شهر "كراسنادار" 

2009.07.16 
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 دهمچهارمقالۀ 

 

 صدارت داودخان و مسئله پشتونستان

 

 ؟طقاپشتونستان یعنی کدام من

 

  تا مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند، ازا دیره جاتمجموع 

خیبر،کوهات،   وزیرستان و پشاور ،سوات،،تیراه، دیر، بونیر، بنو،

وغیره رم ،ملکند وکوړگومل، بوالن،وانه، دو، رالباجور، چت

بر طبق معاهده شوم گندمک وسپس  1879در سرزمین های اند که 

براثر توطئه ها وفشارهای سیاسی ونظامی انگلیس برامیرعبدالرحمن 

از پیکرافغانستان جدا وبه  1893خان،توسط  معاهده دیورند در سال 

جنگ جهانی دوم و در سالهای پس از وهند برتانوی تعلق گرفت. 

عنوان ه باین مناطق ، 1947بطور خاص بعد از ایجاد پاکستان در 

 مورد ادعای افغانستان با پاکستان واقع گردید.« پشتونستان»

امیر عبدالرحمن خان، در تاج التواریًخ ونیز درنامه های خود 

وبلند خیل و ُکرم  عنوانی ویسرای هندوستان مناطق قبایلی وزیرستان 

دی و باجور و سوات و بُونیر ودیر و چپالس و چترال تا درۀ و افری

 عنی که آنیکافرستان)نورستان( را بنام "یاغیستان" یاد کرده است.

د که حاضر به میباشمردمان یاغی وسرکشی مناطق سکونتګاه 

 اطاعت از هیچ حکومتی نیستند.  
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دراین مناطق قبایل سلحشور وجنگجو وشجاعی بود وباش 

ه آزادی وخود مختاری خود سخت عالقمند اند وبه هیچ دارند که ب

صورتی حاضر نمیگردند ازقدرت های  بیگانه اطاعت کنند. اینان به 

علت وجود کوه های صعب العبور وقلت زمین های زراعتی اغلب 

از پرداخت مالیات وخراج به دولت های افغانستان سرباز میزدند 

از طریق پشاور وخیبر به  وخود از کاروانهای تجارتی ایکه از هند

کابل  ویا برعکس رفت وآمد میکردند، باج میگرفتند و با همین باج 

گرفتن ها امرار حیات میکردند. امیر عبدالرحمن خان درمکاتبات 

خود با حکومت هند برتانوی این مناطق را " یاغیستان"  نامیده 

غانستان وادعا میکرد که آنها از نظر دین وتبار وزبان وقومیت به اف

تعلق دارند، اگرچه از دولت افغانستان اطاعت چندانی ندارند و دولت 

 افغانستان هم از وجود آنها کدام منفعتی بدست نمی آورد. 

اما هدف انگلیس از تحت سیطره در آوردن مناطق قبایلی 

مذکور، ایجاد  دومین کمر بندحفاظتی هند برتانوی درمقابل روسیۀ 

بین متصرفات روسیه وهند برتانوی  کشور  تزاری بود. کمربنداولی

افغانستان بود که در صورت حملۀ روسیه به قصد تسخیرهند 

برتانوی میتوانست دشمن متجاوز را تا مدتهای زیادی زمین گیر 

کند و برای انگلیس فرصت فراهم آورد تا برای مقابله با روسیه 

 شرایط بهتر ودست باالتری داشته باشد. 

 

 ان ازعهد امانی تا داودخانمسئلۀ پشتونست

 12هللا خان پسر وجانشین امیر عبدالرحمن خان در امیر حبیب

را قرار ذیل « دیورند»معاهده « دین لویس »م با سر190۵مارچ 

حبیب هللا(  اعلیحضرت پادشاه )امیر »تأیید و به رسمیت شناخت: 

نماید كه در امور مهم اساسي و فرعي مندرج  بدین وسیله توافق مي
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)دیورند( در ارتباط به امور داخلي و خارجي و سایر   معاهده 

مرحومم با حكومت اعلي بریتانیا منعقد  تفاهماتي كه اعلیحضرت پدر 

موافقتنامه و معاهدۀ  نموده مطابق آن عمل كرد، من هم مطابق همان 

نمایم و عمل خواهم كرد و من در  ام و عمل مي )دیورند( عمل نموده

  « 29نمایم. ها را نقض نمي پیماني آنهیچ معاهده و  

م  1919اگست  8درمعاهده صلح راولپندي )  

هملتن »خان با سر  شمسی(، به ریاست والي علي احمد 1298=

كه مبنای استقالل سیاسی افغانستان گردید، در مادة پنجم آن « گرانت

دولت افغانستان، سرحد بین هندوستان و افغانستان را »آمده است:  

هللا خان( قبول نموده بودند، قبول  مرحوم )حبیب طوري كه امیر همان 

تجدید نشده سرحد مغرب  شوند که قسمت  نماید و نیز متعهد مي مي

ستان  در این زمان  خیبر، در جایي كه حمله آوري از جانب افغان

 «30)جنگ سوم( واقع شده به زودي تحدید شود...  

د طرزي، وزیر اي كه مرحوم محمو ماده   1۴درمعاهدۀ 

 1921نوامبر22به تاریخ « دابس هنري »خارجه افغانستان با سر 

استقالل داخلي  در كابل امضا نمود، در ماده اول آن تمامي حقوق و 

و خارجي یكدیگر را تصدیق نموده، در ماده دوم این معاهده قید شده 

ي دولتین عاقدین بالمقابل، سرحد هند و افغانستان را به طور»  است: 

ذیقعده 11= 1919اگست  8راولپندي ) كه در ماده پنجم عهدنامه 

نماید و  قبول مي هجری( انعقاد یافته است، قبول كرده بود و  1337

نیز حدی را که بطرف مغرب خیبر کمیسیون دولت بهیه برتانیه در 

بموجب ماده مذکور مقرر کرده بود ودر  1919اگست وسپتمبر ماه 

                                                 
2۹

 728، ص 1غبار، ج - 
30

 728، ص 1غبار، ج - 
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سیاه نشان داده   ملحق میباشد به خط زنجیره   نقشة که باین عهدنامه

 «31نماید... شده است، قبول مي

بدین سان براي نخستین بار پادشاه مستقل افغانستان، نیزخط  

رسمی  میان هند برتانوي و افغانستان به  دیورند را منحیث سرحد 

  رسمیت  شناخت.

ز شاه امان هللا خان و محمودطرزی وزیر خارجه افغانستان نی

توانستند  پرست ملی بودند که هرگز نمی های وطن از جمله شخصیت

های افغانستان را در آن سوی خط دیورند  جدایی قسمتی از خاک

تحمل کنند، اما در برابر برسمیت شناختن استقالل کامل افغانستان از 

ها امضاء  با انگلیس 1921جانب انگلیس، بناچار معاهدۀ کابل را در 

هللا،  قبول خط تحمیلی دیورند دادند. اما شاه امانکردند و تن به 

آشکارا حمایت و پشتیبانی خود را از قبایل سرحدی آن سوی خط 

داشت و همین امر سبب جنبش  دیورند و آزادی خواهان هند ابراز می

هجرت آزادی خواهان هند به افغانستان گردید و مورد استقبال گرم 

اقع شدند. این پیشامد که سبب تقویت هللا و مردم افغانستان و شاه امان

خان در نزد هندوان هندوستان گردیده بود باعث بر  هللا اعتبار امان

 انگیختن تفتین انگلیس بر ضد او شد. 

ها که به روحیات ملی و خصوصیات قومی و معتقدات  انگلیس

مذهبی افغانها بخوبی آشنایی داشتند، با کار برد سالح تبلیغ و تفتین 

هللا، بزودی ذهنیت مردم را در تبانی با روحانیون  اه امانبر ضد ش

وابسته بخود علیه او تغییر دادند و با سازمان دادن شورش هایی در 

ننگرهار ودر منطقه شمالی برهبری دزدي معروف به بچه سقاو) که 

بهره بود( عرصه را چنان بر شاه ترقی خواه  از نعمت سواد هم بی

                                                 
31

 77۹،ص 1غبار،ج - 
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های اصالحی و  بور شد از آن همه پالن افغان تنگ ساختند که مج

 مترقی برای وطنش چشم بپوشد و راهی دیار بیگانگان گردد. 

تفتین انگلیس و اثر بخشی آن را بر  این حادثه قبل از همه قوت 

شود که شاه  یده میسازد . بدین سان د مردم ساده دل افغان آشکار می

های قبایل آن سوی خط  قربانی داعیۀ الحاق مجدد سرزمینهللا نیز امان

  دیورند یا به اصطالح بعدی پشتونستان شد.

هللا و روی کار آمدن نادرشاه ،  پس از سقوط شاه امان

قبایل سرحدی خاطرجمعی حاصل کردند.  ها از ناحیه داعیه انگلیس

خان صدراعظم افغانستان در این زمینه ساکت بود و در  محمد هاشم

بزندان انداختن افرادی بود که داخل کشور مصروف بستن وکشتن و 

 هللا سر بلند میکردند. به هوا داری شاه امان

 

 صدارات شاه محمود خان و داعیۀ پشتونستان :

م( كه 19۴7جون  21در«)بنو»بزرگ  در جرگۀغبارمیگوید: 

هنوز دولت پاكستان تشكیل نگردیده بود اما تجزیه هند به دو كشور 

ه بود،نمایندگان تمام پشتونستان م اعالم گردید 19۴7در اوایل جون 

ازاد ومحکوم وبلوچستان واحزاب بزرگ از قبیل : خدائی 

جمعیت العلمای سرحد وزلمی پشتون در آن شرکت  خدمتگاران،

خواهند نه پاكستان ، بلكه  پشتونها نه هند مي»وفیصله نمودند كه 

میخواهند دراین کشور یک حکومت آزادپشتون براساس جمهوریت 

تشکیل شود.سپس خان عبدالغفار خان در رأس هیأتی نزد اسالمی 

 ادمیرال مونت بتن ،وایسرای هند بدهلی رفت و خواست پشتونها را 

 .  32در مورد آزادی پشتونستان ارائه کرد، اما وایسرا آنرا نپذیرفت.

                                                 
32

میرعنایت هللا سادات،"نظری  ، مقایسه شود با 235 -234، ص 1۹۹۹،چاپ  2غبار، ج - 

  2011غان جرمن آنالین جنوری برموافقتنامه دیورند" اف



 269 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

رهبران پشتونها و بلوچها بمقابل محدود ساختن حق انتخاب 

ولی اعتراض آنها ناشنیده  سرنوشت شان پیوسته اعتراض کردند

 ماند. 

انگلیسها بمنظور پنهان کاری فیصله های همین جرگه بودکه 

با عجله دست بیک ریفراندم جعلی زدند و در یک جا کتاب مذهبی 

برای هندوها ودر جای دیگر قرآن مجید را برای مسلمانان « گنگ »

پیوستن  گذاشت که طبعاً پشتونها به استثنای خان عبدالغفارخان برای

به پاکستان رأی دادند. انتخاب بین هند و پاکستان برای مردم پشتون 

که همه مسلمانان سنی مذهب استند، انتخاب بین کفر واسالم بود و 

 طبعاً پشتونها به نفع اسالم وپاکستان رأی دادند.

جون  13حکومت شاه محمودخان قبالً در یاد داشت مورخ 

نوشت قبایل پشتون واقع در ( موضوع سر132۶/19۴7همان سال )

آن سوی خط دیورند را بحکومت بریتانیا از طریق سفارت آن در 

کابل مطرح ساخت . مگربریتانیا مطابق طرح از قبل آماده شده خود 

عمل میکرد وبرایش تقاضای افغانستان چندان اهمیتی نداشت، زیرا 

بریتانیا همزمان باپیشنهاد تجزیه هند،  قانون آزادی هند از پارلمان 

گزارش یافته و مقرر شده بود که وضعیت شمال مغرب توسط یک 

شان به یکی از دوکشور پاکستان یا  همه پرسی مبنی بر یکجا شدن 

اگست همان سال  1۵هند معین شود و قدرت سیاسی در نیمقاره در 

به دو دولت جدید انتقال یابد. بنابراین موضوع بررسی ادعای 

برتانیه بی اهمیت جلوه کرد. متعاقبا در ماه  افغانستان برای مقامات

نماینده افغانستان در ملل متحد با شرکت و شمولیت  19۴7سپتامبر 

پاکستان در آن سازمان مخالفت خودش را ابراز نمود و از آن تاریخ 

دیگر   اعتمادی و بدبینی نسبت بیک به بعد مناسبات دو کشور با بی

 همراه شد.
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ضمن مصاحبه یی در  ،ز رجل دولتی سید قاسم رشتیا، یکی ا

وکیل ریاست مستقل  19۴7من درسال »این مورد میگوید:

مطبوعات بودم ، سالی که موضوع سرحدی میان هند برتانوی و 

افغانستان زیر بحث بود. حکومت افغانستان به سویه عالی مجالسی 

ترتیب داد و موضوع را زیر بحث گرفت . باالخره چنین فیصله 

وقت زیادی گذشته ، افغانستان نباید ادعای ارضی شدکه چون 

نماید، وسیاست دنیا هم اجازه نمی دادکه تمام معاهدات سرحدی 

تجدید شود، زیرا در آنصورت نقشه دنیا تغییر مي خورد. افغانستان 

« حق خود ارادیت»تصمیم گرفت، برای ساکنان آنطرف سرحد

(Selfdetermination)  .بخواهد 

هند و پاکستان بحیث کشورهای مستقل چون دراین وقت 

 که الحاق خود را به هند و بوجودمی آمدند، به مردم سرحد گفته شد

یا پاکستان اعالن نمایند. الحاق با هند غیرممکن بود. در نتیجه 

مردمان سرحد جبراً به پاکستان مدغم شدند. در عین حال الزم بود به 

نشرات خود قضیه را  این معضله نامی داده شود، مطبوعات هند در

به نام قضیه افغانستان یاد میکردند که این نام برای ما خیلی گران 

« پشتونستان» آن را تمام میشد. من پیشنهاد نمودم که بجای آن ما باید

. بعد ازمنظوری ، وقتا که نشرات افغانی هم خود و هم اخباری بنامیم

وستان تایمز که از طریق آژانس باختر به آژانس هندوستان و هند

مخابره می نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند، رفته رفته این 

نام در مطبوعات جهان عام شد. شروع پخش نام پشتونستان سال 

 33«بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود. 19۴7
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به عقیدۀ صاحب نظران، در قرن بیستم، پشتونستان برای 

افغانستان معنای های متفاوتی  ناسیونالیست های پشتون پاکستان و

داشت که از یک کشور مستقل گرفته تا  بحیث یک ایالت خود مختار 

در ترکیب دولت پاکستان و تا یک بخش ضمیمه افغانستان پنداشته 

می شد.  مسئله پشتونستان برای شوروی سابق و هندوستان در 

چندین دهه گذشته ابزاری درخدمت اهداف خود شان به حساب می 

مد. شوروی ها می خواستند پاکستان را از طریق افغانستان زیر آ

فشار قرار بدهند. هندوستان می خواست منابع نظامی پاکستان را با 

ایجاد ترس از مرز های بی ثبات غربی ازتوجه به مسئله کشمیر 

منحرف سازد. داعیه پشتونستان برای ناسیونالیست پشتون درعرصه 

دمت اهداف سیاسی شان بهترین وسیله  داخلی افغانستان نیز در خ

شده بود. درقرن بیستم حکمرانان افغانستان ازداعیۀ پشتونستان جهت 

جلب حمایت قوم پشتون برای تقویت حکومت خویش سود می 

 34بردند.

 خان عبدالغفار خان از طرف حکومت پاکستان  19۴8در سال 

 در 1948مردم قبایل دراگست  .زندانی گردیدبرای شش سال 

چهارسده جرگه بزرگی دایر نمودند که هزاران نفر در آن اشتراک 

ورزیده بودند جرگه بخاطر رهائی خان عبدالغفار خان دایر شده بود، 

ولی اشتراک کنندگان جرگه ازسوی نیروهای پاکستان گلوله باران 

 و خانه  های مردم قبایل نیز بمباردمان گردید. شدند 

انی بر جرگۀ بزرگ چهارسده حمله بیرحمانه نیروهای پاکست

در جراید افغانستان  تقبیح  وبا آب و تاب خاصی  19۴8در سال 

خان صدراعظم را واداشت تا در  عنوان شد . در نتیجه شاه محمود
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آباد نطقی  ( در محضر شهریان جالل19۴9)مارچ  1328نوروز 

ایراد نماید. صدراعظم درآن نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا 

رانی شاه  های سرحدی گردن نهد. با الهام از سخن حقوق پشتونبه 

محمودخان در بعضی از والیات کشور چون قندهار و کابل و 

آباد تظاهراتی علیه پاکستان براه افتاد و تحریکاتی در دو سوی  جالل

سرحد نیز صورت گرفت. بدنبال بحرانی شدن اوضاع، طیارات 

، بر مناطق 1328وزای مطابق ج 19۴9پاکستانی در جون سال 

قبایل سرحدی و جنوبی کشور شدیداً بمباران کردند که تلفات بسیاری 

در قریۀ ُمغلگی برجای گذاشت. حکومت افغانستان در رابطه با آن 

به حکومت پاکستان شدیدا پروتست داد و از آن به بعد جنگ سرد 

 تبلیغاتی بین افغانستان و پاکستان گسترش یافت.

"بود که  فقیرایپی"شمالیدلیر قبایل وزیرستان  یکی از رهبران

ضمن بیاییه ای اظهار داشت  که پاکستان مخلوق سیاست در گرویک 

 ( بریتانیا است .محمد علی جناح دست نشانده )ایجنتهای انگلیس و

وی خط مشی دولت پاکستان را ریاکارانه خواند وسوگند یاد کرد که 

وی    ارزه خود دوام خواهد داد.برای ایجاد یک پشتونستان آزاد به مب

، پرچم پشتونستان مستقل را بر فراز وزیرستان 19۴8در همان سال 

شمالي و درۀ تیرا برافراشت   وتا مدت بیست ماه این پرچم را 

اما سرانجام براثر بمباردمانهای حکومت  برافراشته نگهداشت 

کشته نشد  پاکستان این پرچم  فرود آورده شد ولی فقیر اپی دستگیر یا

وتا آن روز دراین راه مبارزه نمود که برسر این ارمان جان داد ) 

  م(.19۶1  

غبار مینویسد: ...شورای ملی دوره هفتم افغانستان در جون 

را اعالم و جراید کابل « خط مردۀ دیورند »ابطال و الغای  19۴9

منتشر کرد. در همین سال بغرض امداد در مبارزه آزادی خواهانه 
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دفتر اعانۀ در کابل باز گردید و مجالس متعددی « پشتونستان»م مرد

به همین مقصد در شهر های کشورچون گردیز و قندهار و غیره 

تشکیل شد، و تصاویب آمادگی برای مبارزه با پاکستان در راه 

استخالص تمام افغانهای ماورای دیورند تا سواحل سند بعمل آمد. 
35 » 

شورای  1328مطابق  19۴9جوالی  2۶بقول فرهنگ، در 

ملی افغانستان که تعدادی از اعضای حزب ویش زلمیان در انتخابات 

دوره هفتم به شورای ملی راه یافته بودند با دیگر روشنفکران شامل 

کردند،  در شورا که برای آزادی قبایل پشتون سخت پافشاری می

د. ای  صادر کرد و معاهده خط دیورند را ملغی قلمداد نمو فیصله 

ً شورا، روزی را بنام  سنبله  9بتاریخ « روز پشتونستان»متعاقبا

به تصویب رسانید و قرار بر آن شد  19۵1اگست  2۶مطابق  1331

 36تا هر سال از این روز تجلیل به عمل آید.

وطندوستان افغان در هرکجایی که بودند ،احساسات  

یه ، لیاقت پشتونستان خواهی  را تبارز میدادند. مبتنی بر همین روح

علی خان )صدراعظم آنوقت پاکستان ( حین ایراد بیانیۀ خصمانه اش 

علیه افغانستان توسط سیداکبر پسر ببرک خان جدران در مالی عام 

 مورد فیر تفنگچه قرار گرفت و کشته شد.
 

 :داودخان ومسئلۀ پشتونستان

و آزادی قبایل « داعیه پشتونستان»با پیش کشیدن  داودخان

نستان، ه عنوان یک مسئله ملی و حیاتی مردم افغا، ب سرحدی

تر از  بر دارد و نامی نامی  خان هللا میخواست گامی بلندتر از شاه امان
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که نیل به چنین هدفی درحالی گان از خود در تاریخ بگذارد.  گذشته

بدون زر و زور و پویائی خود مردم آن سامان نا ممکن است، و 

تر یا کندتر بحرکت  رخ پروسه را سریعتواند چ عامل بیرونی فقط می

 در آورد.

دموکراسی عهد  خان در فضای بالنسبه مساعد تنفس داود 

سری بر ضد شاه  حکومت شاه محمودخان دست به اقدامات نیمه 

را ایجاد کرد و « حزب آزادی خواهان پشتونستان»محمودخان زد و 

اخت تا با به حرکت اند« ویش زلمیان»نیز افراد معینی را در حزب 

تسریع مساله ینه را برای وارد کردن فشار بر شاه محمودخان، زم

 فراهم سازد.پشتونستان 

 های درون کابینه و همچنان  شاه محمودخان که از کشمکش

های غیر مطلوب کلوب ملی بستوه آمده  شورای ملی و نیز از فعالیت

و  تافت و به قطع نشرات آزاد بود، دوباره از دموکراسی روی بر

گونه،  زندانی ساختن روشنفکران و اصالح طلبان پرداخت و بدین

محبوبیتی را که در سالهای اول حکومتش در میان مردم بدست 

هایی را نیز  آورده بود، بتدریج از دست داد و تشویش و نا آرامی

برای شاه فراهم کرد. معهذا شاه محمودخان هنوز تصمیم نداشت از 

 ا برای داودخان خالی نماید. قدرت کنار برود و جایش ر

داد و فریادی که بخاطر آزادی پشتونستان در کابل و قندهار و 

افتاد از یکسو و تحریکات محمد داؤد بر ضد عمش  آباد براه می جالل

سرانجام شاه را بر آن  داشت تا شاه محمودخان را از کار حکومت 

یکروز سبکدوش و بجایش سردار محمد داود را نصب نماید. درست 

            شاه محمودخان، که در آن گفته بود:  پس از مصاحبه

 تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

 باور مکن که دست ز دامن بدارمت
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( خبر استعفایش از 1332)سنبله  19۵3سپتامبر  ۶شام روز 

خان  رادیو پخش شد و زمام امور حکومت به حریف قدیمي اش داود

 سپرده شد.

 "  ،پ کرپینکونوشته " گیورگی یژوف«ر دیپلوماسیاسرا» درکتاب 

)ترجمه غوث جابناز( در فصل چهارم آن ،از موسس یا مولد 

یاد شده ودرتوضیح  سوالی که :چراسردار محمد «پشتونستان»

داودخان از حکومت شاه محمودخان انتقاد میکرد؟  آمده است که 

اشته است: میتوان تأکید کرد که مسألۀ " پشتونستان " دو مؤلد د»

افغانستان و اتحاد شوروی. در این میان از کار ُکشتگی سیاسی 

                                        طراحان شوروی در این موضوع باید تمجید صورت بگیرد.

مناسبات افغانها با امریکائیها در 

بطور قابل  ۵0اواسط سالهای 

مالحظۀ به خرابی گرائید. به 

ری" قبل از آنکه قول "لویی دیوپ

خانوادۀ شاهی فیصلۀ تقرر محمد 

داوود را به حیث صدراعظم 

افغانستان بعمل بیاورد، 

موصوف به حیث قوماندان قوای 

مرکز اردوی افغانستان ایفای 

 داودخان قوماندان قوای مرکز                      وظیفه میکرد.

شاه محمد داوود در چهار مورد مرتبط با یک دیگراز حکومت 

محمود خان انتقاد می نمود، و این مسأله باعث افزایش محبوبیت وی 

در جامعه گردیده و موجب آن شد که باالخره به حیث صدراعظم 

 کشور به قدرت برسد؛ این چهار مورد عبارت بود : 
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ارغنداب" که توسط  –عدم تطبیق پروژۀ آبیاری وادی "هلمند  -

 یش برده میشد؛ امریکائیها، ولی به پول افغانستان پ

تمایل هرچه آشکار سیاست خارجی حکومت شاه محمود خان به  -

طرف غرب، برخالف مؤقف عنعنوی "بی طرفی" افغانستان. محمد 

داوود به آن باور بود که سیاست مستقل افغانستان در مناسبات با 

 امریکا مثمرتر و نتیجه بخش تر خواهد بود؛ 

ه محمود خان در مسألۀ موضعگیری نهایت "نرمی" حکومت شا -

 "پشتونستان" )در مناسبات با پاکستان در ُکل(؛ 

روند نهایت بطی اصالحات در عرصه های اقتصادی و اجتماعی  -

 کشور. 

محمد داوود پس از به قدرت رسیدن، مدیریت پروژۀ "وادی هلمند" 

را به شدت تکان داد. مسوولین پروژۀ مذکور سرتاپا در فساد و حیف 

المال غرق بودند. در عین حال، فعالیت پروژه نیز نهایت  و میل بیت

غیر مثمر بود. برخی از مأمورین پروژۀ "وادی هلمند"، پس از 

برطرفی از کار اعتراف میکردند که آنها وادار به غارت از بیت 

المال میشدند و متخصصین فنی امریکائی با آنها شریک بودند. در 

ً ادارۀ آن یک نوع حقیقت پروژۀ "وادی هلمند" و مخص وصا

"امریکای کوچکی" بود که در قلمرو افغانستان عرض وجود نموده 

 بود. 

سدۀ  19۶0یکی از مؤلفین این اثر " گیورگی یژوف " طی سالهای 

بیستم، در افغانستان به حیث مشاور امور اقتصادی کار میکرد. " 

نعیم یژوف " بنابر هدایت وزیر امور خارجۀ آنوقت افغانستان محمد 

به حوزۀ مورد  19۶0شوروی در سال  –در ترکیب هیأتی افغان 

 بحث اعزام و تحقیقات آتی را انجام داده بود:
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ارزیابی ُکلی مجمعه ای]مجتمع[ ساختار های آب رسانی در وادی . 1

ارغنداب". به دنبال ارزیابی ها، هیأت مذکور توصیه  –های "هلمند 

ساختارها و اعمار مجدد های را بخاطر رفع کاستی ها در طرح 

 مجمعه]مجتمع[ به مقامات زیربط افغانی ارایه نمود.

ارزیابی امکان اعمار بند آب در حصص تحتانی]پایانی یا سفلی . 2

رودخانه[ دریای هلمند برای تجمع]ذخیره[ آبهای سیالب و انتقال 

 تنظیم یافتۀ آن به کشور ایران. 

" معاشات به مراتب بلند را کارمندان افغان تبار پروژۀ "وادی هلمند

نسبت به سایر مأمورین در وزارت خانه های افغانستان بدست 

میاوردند، سگرت های قیمتی امریکائی دود میکردند و حتی در 

 برخی موارد خود را امریکائی جلوه میدادند.

در جامعۀ افغانی در ُکل، در زمان مورد بحث یک نوع حساسیت در 

یکا در حال جان گرفتن بود. طرز زندگی برابر ایاالت متحدۀ امر

فیشنی صدها متخصص امریکایی نسبت به افغانها، گستاخی آنها در 

برخورد با اهالی بومی حساسیت ها را در برابر شان هرچه بیشتر 

ً متکبرانه برخورد میکردند،  برمیانگیخت. امریکائیها با افغانها غالبا

جه دوم بودند. عدم شناخت تو گویی افغانها برای آنها انسانهایی در

امریکائیها از عنعنات محلی، مناسبات آنها را با مردم محل هر بیشتر 

 زننده و گستاخانه میساخت. 

طبیعتاً، موضعگیری و اقدامات محمد داوود و اذهان عامۀ ضد 

امریکایی در جامعۀ افغانی باالی امریکا تأثیر ناگوار مینمود و سد 

 تان میگردید. راه بذل کمک ها به افغانس

قابل ذکر است که تعداد افغانستان شناسان در امریکا در دورۀ مورد 

بحث ]دوره صدارت داودخان[نهایت قلیل بوده و انجام مأموریت در 
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اینگونه کشورها کامالً ناگوار و طاقت فرسا خوانده میشد. نویسندگان 

 37«: گ. یژوف و پ. کرپینکو

ان را در سرخط فصل داودخان پس از تقرر، قضیه پشتونست

سیاست حکومت خود قرار داد و بعد از آن، با حرارت و شدت تمام 

آنرا دنبال نمود، طوریکه سیاست داخلی و خارجی افغانستان برای 

ایراد یا اعتراض نسبت به   حل همین مساله وقف شده بود و هرگونه

 شد. آن حرکت ضد ملی محسوب می  

( که حل مسئله 19۶3ـ 19۵3خان صدراعظم افغانستان ) داود

پشتونستان و انکشاف اقتصادی کشور را به شاه و مردم افغانستان 

وعده داده بود، ابتدا جهت بدست آوردن کمک به امریکا رجوع کرد، 

کمک نظامی خود را به پاکستان  19۵3اما امریکا که در ماه دسمبر 

حاضر اعالن کرده بود و به دوستی پاکستان اهمیت بیشتر قایل بود، 

نشد به حکومت افغانستان، تا زمانیکه با پاکستان بر سر مسئله 

 پشتونستان اختالف داشته باشد، کمک نماید.          

 ، نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا به کابل 19۵۴در سال 

های  آمد و با اینکه از او بگرمی پذیرائی گردید و داودخان نیازمندی

ی او شرح داد، مگر نیکسون قانع نشد اقتصادی و نظامی خود را برا

های افغانستان را تائید نکرد و صرف  و در گزارش خود خواسته

کمک اقتصادی امریکا به امداد تکنیکی و مالی برای پروژه وادی 

 هلمند محدود و منحصر ماند. بر عکس دولت جدید شوروی از آغاز 

 کار با حکومت افغانستان گرم گرفت.

                                                 
37

)از فیسبوک غوث ث جابناز()ترجمه غو " ژوفی یورگی" گنوشته «یپلوماسیاسرار د - 

 جانباز(
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مطابق  133۴ت پاکستان از آغاز سال از جانب دیگر حکوم

تمام مناطق قبایل را جزء تشکیالت جدید اداری خود  19۵۵مارچ 

اعالن نمود. محمد داود نسبت به « یونت غربی»ساخت و آنرا بنام 

این طرح پاکستان عکس العمل شدید نشان داد و در یک بیانیه 

، ایراد نمود 19۵۵ش مطابق مارچ  133۴رادیویی که شام حمل 

شدیدا بر پاکستان اعتراض کرد و اقدام آنرا غصب حقوق پشتونها 

گیری روابط بین پاکستان و افغانستان بیش  خواند. در اثر این موضع

از حد تیره شد و کار به سفربری و احضارات عسکری و حمله به 

های همدیگر کشید، که همه این  ها و قونسلگری خانه   سفارت

 بط دو کشور منجر گردید.جریانات به تیره شدن روا
 

 

 :اردوی ملی برای تقویترجوع به شوروی 

از معاون رئیس جمهوری امریکا  در آوانی که نکسون

افغانستان بازدید نمود، در اتحاد شوروی  تغییرات مهمی رونما 

گردیده بود. بدین معنی که با روی کار آمدن خروشچف در رهبری 

کشور نیز تحول چشمگیری  الــمللـی این شوروی در مناسبات بین

وارد شد. خروشچف که از نگاه خصلت خود با رهبر سلفش استالین 

تفاوت زیاد داشت، بجای انزوا و دوری از کشورهای خارجی، در 

نخست با کشورهای جهان سوم از در دوستی و گسترش  مرحله

آمیز آنها  آمد و سعی کرد تا با ادعای همزیستی مسالمت مناسبات پیش

ئن ساخته و از طریق فراهم آوری کمکهای اقتصادی و را مطم

  نظامی در بین آنان نفوذ کند.

اندکی پس از انعقاد لویه جرگه، خروشچف رهبر حزب 

دسامبر  1۵کمونیست شوروی به اتفاق بولگانین رئیس آن دولت در 
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به کابل آمد و در پایان مذاکرات با 133۴قوس  23مطابق  19۵۵

های  دسمبر همان سال کمک 18تا  1۶از زمامداران افغانستان 

ها که ماهیت  جانبه کشورش را وعده داد. آن بخش از این کمک همه

ری برای کارهای میلیون دال  اقتصادی داشت به شکل اعتبار یکصد

انکشافی چون: رشد زراعت، تاسیس کارخانه جنگلک، ساختمان 

ت اعالن شد میدان هوائی کابل و دستگاه تولید برق نغلو در همان وق

و همراه با آن رهبران شوروی حمایت خود را از افغانستان و هند بر 

های نظامی آن  سر مسئله پشتونستان و کشمیر ابراز داشتند. اما کمک

دولت که در سالهای بعدی بیش از همه بر سرنوشت افغانستان تاثیر 

 انداخت، پس از مدتی اعالن گردید ولی حدود و مقدار آن معلوم نشد.

38 

مگرآنچه مسلم است این است که از آن تاریخ به بعد افغانستان 

بطور کلی به جنگ افزارهای ساخت شوروی وابسته شد و همراه با 

آن سیل مشاورین نظامی شوروی به کشور سرازیر گردید. عالوتا 

های شوروی به  تربیت نظامی صدها محصل افغانی در آموزشگاه

های شوروی و  و کاربرد سالحهای حربی  منظور فراگیری تکنیک

حضور مشاورین روسی در قطعات نظامی اردوی افغانستان برای 

نیروهای مسلح افغانی، اردو و  بیش از بیست سال متواتر، بکلی 

قوای هوایی، را تغییر شکل داد. این تغییر شکل و نوسازی اردو که 

مانده مانند  شوروی در آن نقش مرکزی داشت، در یک جامعه عقب

فغانستان، میتوانست نقش تعیین کننده در سرنوشت دولت داشته ا

باشد. افزون بر آن شوروی از همان آغاز رخنه نظامی در 

افغانستان، تنها به تحویل دادن جنگ افزارهای باقیمانده از جنگ 

                                                 
38

،چاپ عرفان مشهد، مقایسه شود با مقدمه یی برکودتای 681-682،ص2فرهنگ،جلد- 

 ثور،ازاین قلم، فصل سوم
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جهانی دوم که هنوز متروک و غیرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، 

افکار قشر روشنفکر و تعلیم  اذهان و« شوروی ساختن»بلکه به 

 یافته جامعه نیز پرداخت.

 پشتونستان، داعیه ایکه سرداودخان را خورد

ها  متاسفانه داعیه پشتونستان، همچنانکه افغانستان را بدام روس

اش را هم خورد، بدون آنکه   انداخت، عاقبت سرداود و خانواده

فی، تحرک و پشتونستانی تشکیل شود. زیرا برای رسیدن به چنین هد

پویایی خود مردمان آن سوی خط دیورند نقش سازنده دارد و عامل 

 خارجی فقط میتواند پروسه را تندتر یا کندتر کند.

متاسفانه رهبران وسران قبایل پشتون مقیم پاکستان در زیر 

تاثیر مکتب خدعه و نیرنگ یکصدو پنجاه ساله سلطۀ انگلیس، سالها 

دادند و پول گرفتند و ثروت و  هم حکومت افغانستان را فریب

سرمایه اندوختند و هم در عین حال از حکومت پاکستان و هند نیز 

آوردند و داد و فریاد اقوامی را که درپشت سرخود  امتیاز بدست می

داشتند ، خاموش کرده، پی کار خود میرفتند، اینست که حکومت 

لیغات افغانستان دربدل آن همه مصارف هنگفت پولی و مالی و تب

ها در حواشی مرزی و تجهیز و  آرامی انگیز بخاطر ایجاد نا  هیجان 

تسلیح مردم قبایل، در طول سی سال جنگ سرد خود با پاکستان، 

هیچ دست آوردی نداشته است، بلکه برعکس، این داعیه زمینه بهره 

های سیاسی دهلی و مسکو را مساعدتر ساخت . و چنانکه  برداری

خان و خانواده او را خورد  تونستان، ابتدا سرداوداشاره شد داعیه پش

و سپس پاکستان انتقام آن همه تبلیغات و تخریبات شفاهی و عملی را 

ازمردم و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان 

دهۀ اخیر بر کشور ما وارد ساخته که چهارضربات هالکتباری در 

گی قرار داده است  و  چند پارچه  آنرا در سراشیبی زوال و تجزیه و
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اگرائتالف بین المللی به رهبری امریکا جلو این تجزیه را نگیرد، 

 رهبران تنظیمی  در تحقق این نیت تالش دارند.

گیری گروه فشار برپاکستان، در شرایط عدم توانایی   موضع

های ترانزیتی پاکستان  حال محتاجی براه نظامی و اقتصادی و در عین

تردید برای  شان، بی  گی رهبران مردم قبایل به استقالل عالقه  و بی

و نتیجه آن جز خراب شدن  بودهپرهزینه تالش   افغانستان یک

های خارجی و  ها دالر قرضه مناسبات  همسایگی و هدر رفتن میلیون

عواید داخلی چیز دیگری نبوده است . عناصر عظمت طلب باید 

تر از  مانده   د کشور فقیرتر و عقبمتوجه میشدند که افغانستان خو

را ارضی   شود داعیه ی و زور کم نمیپاکستان است و با دست خال

اگر آن همه پول هنگفت که برای تحریکات آزادی  تحقق بخشید.

خواهی به سران قبایل توزیع  میشد، در راه عمران کشور و 

خانه های آبیاری و زراعت و تاسیس کار ساختمان بندهای آب و کانال

های تولیدی بکار میرفت، یقینا برای میلیونها افغان کارطلب، کار و  

شد و مجبور به عرضه تقریبا رایگان نیروی بازوی  لب نانی تهیه می

 شدند.  خود در خارج نمی

که دو قـرن استعمار باید درک میکردند افغانستان زمامداران  

د آنقـدر شعور نیمقارۀ هـند به مردم آنسوی خط دیورن انگلیس بر 

داده است، که هـر فـرد عادی آن منافع خود را بهتر از  سیاسی 

احزاب  زمامداران ما درک می کنند و به همین دلیل است که لیدران  

زمامداران  و پارتیهای آنسوی خط دیورند توانستند بیش ار سی سال 

 رافغانستان  را فـریب بدهـند و پولهائی را که با گردن پتی از کشو

زیربنائی بدست می آوردیم، به  های متحابه برای عمران پروژه های 

آنکه کوچکترین گامی در جهت منافع ملی  جیب آنها خالی کنیم، بدون 

پاکستان به دشمنی صدمات و خسارات  ناشی از ما برداشته باشند.
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التجاره تجار افغانی در بنادر آنکشور از آغاز تاکنون شاید به  مال

رد دالربرسد وحکومت افغانستان می بایدجلو این خسارات  صدها میلیا

 را به پیکر اقتصاد ملی  هرچه زودتر با کمک جامعه جهانی بگیرد.

بدینسان دیده میشود که زعمای پشتونستان نمیخواستند با 

سرانجام هم معلوم شد که تمام آن لیدران و  افغانستان مدغم گردند  و 

 1973بۀ سرحد مطابق قانون اساسی اقوام صو رهـبران پارتی های 

با پاکستان اعالم داشتند و مثل عـناصر  همبستگی ملی خود را 

آن کشور شرکت کردند و خود را  1973انتخابات سال  پاکستانی در 

پاکستان سهیم و ذینفع پنداشتند، نه اینکه افغانستان را به  در سرنوشت 

  داشته باشند. ظر عـنوان کشور مدعی حق تعیین سرنوشت خود در ن 

 نتیجه:

با اسناد تاریخوارنشان دادیم که بیش ازیکصد و پنجاه سال 

پشاور )قلب پشتونستان( آزادی است که زمامداران افغانستان بخاطر 

تمام امکانات خود را بکاربستند تا چنین داعیه ای را تحقق بخشند، 

ه در ولی همگی سر خود را در این راه از دست دادند تا آنجایی ک

دهۀ اخیر موجودیت افغانستان بخطر افتاده و هنوز این خطر 

ً وطن پرست هستما اگر مردبرطرف نشده است .  یم و اگر واقعا

مانده است ،  باقيبنام افغانستان هستیم ،باید تالش بکنیم که آنچه 

آنرا از خطر نابودی و تجزیه نجات بدهیم ، نه اینکه با دست  خالی 

ی که وحدت ملی ما بیش از هروقت دیگر و شکم گرسنه درحال

 خدشه دار شده و اثری از یک حکومت ملی  در کشور سراغ نمی

          ارضی بکنیم. ادعايشود ، 

 پایان
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 دهمنزمقاله پا

 

 بازخوانی مشی داودخان در مورد پشتونستان 

کاظم وتصحیح یک غلط فهیم!   بروایت داکتر

 

کاظم ضمن مقالت  ممتع  سید عبدهللادانشمند افغان داکت  

با )مکثی برمعضلۀ پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان( 

ن بیانیه داودخان در لویه جرگه  سه سند مهم: ییک، مت  ، 1334نشر

ن رسنوشت مردم  ودویم فیصله آن لویه جرگه در موردحق تعیت 
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پشتونستان، وسویم ارسال نامه ای درحمایت از آزادی خواهان 

ستان، عنوانن رسمنشر سازمان ملل متحد، خدمت  بلوچستان پاک

 انجام داده اند که من تا نشر این مقاله، آن
ی

 یکاسناد را در هیچ بزرگ

  نخوانده بودم.  کشور  ازتاری    خ های معتت  

ی بیانیه داودخان در  متاسفانه بعلت عدم موجودیت متر

وفیصلۀ لویه جرگه، بسیاری ها مثل من به 1334لویه جرگه 

یعثی «) تونستان زمونگ! ښداپ» شعار:  ته اند. بخصوصاشتباه رف

ن میما وش گدر طوری هرشب  این پشتونستان از ماست(، نمود  تلقت 

و یافته است تونستان از ماست ]بوده[ که پاکستان برآن غلبه ښکه پ

  باید برای دوباره بدست آوردن آن حکومت را تحت فشارگذاشت!  یم

 

 !«داپشتونستان زمونږ» وپیامدپیام 

داستان این شعار ازاینجا آغاز بنابر تحقیقات داکترکاظم،

(  1948آگست  30)مطابق  1327روز نهم سنبله » : میشودکه

اولین جرگه عمومی و مهم قبایل مومند، صافی آزاد، چارسنگ، 

شموزائی، افریدی، اورکزائی، شینوار، لوارگی، شلمان، وزیر، 

و آنها معاهده مهم مسعود )میسود( در "چهار سده" دائر گردید 

اتحاد ملی و تشکیل پشتونستان را اعالم نمودند. دراین جلسه میرزا 

علی خان مشهور به فقیر ایبی به حیث رئیس انتخاب شد که مشی 

 خود را طی سه ماده چنین بیان کرد:

ازحکومت پاکستان مطالبه میکنیم که تمامیت و  - 1» 

ا از راه صالح و امن استقالل پشتونستان خاک هفت ملیون افغان ر

اعتراف کند و از امروز تمام مامورین و ایجنت های ملکی و 

لشکری خود را امر کند به صورت فوری از تمام نقاط پشتونستان 
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بیرون روند. اگر چنین نکنند، مسئولیت عواقب وخیمی که دراثر 

این لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنی است، هم نزد خدا و هم 

 متحد بدوش حکومت پاکستان خواهد بود. نزد مؤسسه ملل

چون وسایل نشراتی ما ناقص است از دولت برادر خود  - 2

افغانستان که همواره با پشتونستان همدردی صمیمی دارند، 

خواهشمندیم اطالعات و پروگرام ما را مربوط به پشتونستان 

 درجراید و رادیوی افغغانستان نشر کنند.

ا پشتونستان زمونږ" از طریق ]به این اساس پروگرام "د 

رادیو کابل بعداً رادیوافغانستان به نشرات آغاز کرد. بعضی ها فکر 

میکنند که شعار "دا پشتونستان زمونږ" ادعای افغانستان را معنی 

میدهد، درحالیکه چنین نبود بلکه آواز و ندای مردم پشتونستان را 

 [کاظمبیان میکرد . 

اکز عدالت پسند دنیا از موسسه ملل متحد و مر - 3

خواهشمندیم پشتونستان را بحیث یک مملکت آزاد و یک عضو 

حساس خود بشناسد و حکومت پاکستان را مجبور سازند تا به 

39«تمامیت و آزادی خاک پشتونستان اعتراف کند.
 

به استقبال از این اعالمیه » داکتر صاحب کاظم ادامه میدهند:

در پکتیا که بوسیلۀ طیارات و متعاقب بمبارد منطقۀ "ُمغلگی" 

در شهر جالل  1328پاکستانی صورت گرفت ، در اوایل سرطان 

آباد جرگه بزرگی با شرکت تعدادی از نمایندگان دولت، مردم 

پشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنها درشعارهای خود پا 

رند. را قبول ندا« خط مردۀ دیورند» فراتر گذاشتند و اعالم کردند که

                                                 
3۹

 ازاست؟"،  هیداع کیپشتونستان هنوزهم  ای"آ شود: دهیباره د نیدرا دیشرح مز یبرا - 

 68"  سال پنجم شماره زانی"م هیو بعد در نشر "ی"همبستگ هیکه نخست درنشر یداکتر مهد

 .داکترکاظمچاپ شده است ی، چاپ دهل 2001مارچ  11ش مطابق  137۹ حوت 20، مورخ 
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 10به تأسی از این اعالمیه، شورای ملی )دورۀ هفتم( بتاریخ 

( مهر تائید بر این ادعا 1949جون  30)مطابق  1328سرطان 

این همان فیصلۀ است گذاشت و معاهده دیورند را فاقد اعتبار دانست. 

که بعدها در اذهان عامه و حتی بسیاری از سیاسیون و دولتمردان 

باط برسمیت نشناختن خط دیورند مورد استناد افغان تا امروز درارت

که مشخص  1334قرار میگیرد، درحالیکه این داعیه درلویه جرگه 

بر موضوع پشتونستان دائر گردیده بود، مطرح نشد و شامل تصویب 

و فیصله نامۀ آن نگردید و فقط در فیصله نامه شورای ملی مورخ 

  40میزان همان سال ضمنا تذکر یافت. 23

 برمساله پشتونستان:1334ویه جرگه تدویرل

زعمای افغانستان از امیردوست محمدخان تا  امیر شیرعلی 

خان و ازغازی امان هللا خان تا  سردار داودخان،همگی به آرزوی 

الحاق مجدد ) پشتونستان( به افغانستان سرهای خود را دراین راه از 

ردهه اخیر دست داده اند. مشکالت امنیتی وسیاسی واقتصادی در چها

نیز زیر سر داعیه پشتونستان با پاکستان نهفته است. باید کوشید تا 

مردم خود را با واقعیت مساله آگاه کنیم و از طریق حمایت از قیام 

مردم پشتونستان برای تعیین سرنوشت شان ،مصیبت های وارده از 

 جانب پاکستان دفع کرد. 

ز مسئله داودخان،مجبور شد برای تعقیب سیاست حمایت ا

را در کابل دعوت نماید و مساله پشتونستان را  پشتونستان لویه جرگه 

                                                 
40

 نیمؤلف کتاب "ما و پاکستان" به ا  شمندیها از جمله محمد اکرام اند یمورد بعض نیدرا - 

ده و در آن شورا بو تیخارج از صالح یمل یهمچو موضوع از طرف شورا بیتصو نظر اند که

 یمل یشورا یها تیو صالح فیمربوط به وظا ( 66تا ماده  40از ماده )ماده  37از کی چیه

 ۀگذشت یمعاهدات دولت ها ینافذ بود، الغا 1343که تا سال  130۹سال  یاساس مندرج قانون

،  200۹ما و پاکستان، چاپ دوم، کابل،) .است افتهیممالک خارج تذکار ن افغانستان با دول و

 ( 175تا  172ه صفح
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باضرورت تقویت اردو وخریداری اسلحه از خارج به آن پیشنهاد 

 کند.

نومبر  2۵تا  20طی مباحثات خود در روزهای  لویه جرگه

پیشنهادهای حکومت را درباره مسئله پشتونستان و بدست  19۵۵

حربی از هر کشوریکه میسر شود تصویب  آوردن سالح و مهمات

 نمود. 

حکومت افغانستان بادرک توانائی های نظامی طرف مقابل 

ومقایسۀ آن با امکانات وظرفیت های نظامی واقتصادی خویش 

را « ادعای ارضی» وشرایط و اوضاع بین المللی مسئله 

حمایت از حق تعیین سرنوشت کنارگذاشت و درعوض سیاست 

خط را در برخورد با پاکستان سیاست ملی خود مردمان آنسوی 

مشخص نمود.اما برای دفاع تمامیت ارضی کشور مجبور بود 

بنابرین  دو موضوع اردوی ملی را از هرطریق ممکن تقویت کند. 

مهم را صاف و شفاف با لویه جرگه درمیان گذاشت. لویه 

، بعد از غور وبحث ، به حکومت اجازه وصالحیت داد 1334جرگه

اول از حق تعیین سرنوشت مردمان آنسوی خط دیورند که با  تا

مردم افغانستان مشترکات زبانی وتاریخی وجغرافیائی ودینی 

وثانیاً اردوی افغانستان را از هرطریق ممکن با  دارند،حمایت نماید.

 سالح وتخنیک معاصر مجهز وتقویت کند.

ر درچنین شرایط واوضاعی بود که افغانستان خود را ناچا 

دید، به اتحاد شوروی رجوع کند وبه خریداری سالح های مدرن و 

اعزام محصالن نظامی برای آموزش کدرهای نظامی در اتحاد 

شوروی اقدام کند. با خریداری سالحهای ساخت شوروی، 

حضوراستادان ومشاوران نظامی اتحاد شوروی به کشور نیز الزمی 

شیوۀ بکارگیری این مینمود، زیرا محصالن جوانی که برای آموزش 

سالح ها به اتحاد شوروی اعزام شده بودند،پنج شش  سال زمان 

بکار داشتند که کدر های تربیت شده در اتحاد شوروی به وطن 
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برگردند و سمت های استادی این سالح های جدید را بدست خود 

 بگیرند.

بعضی از اشخاص صاحب غرض و مبتال به مرض از دست 

های مفتی میزنند وحکومت افغانستان را  دادن منافع شخصی،حرف

مالمت میکنند که چرا در فالن تاریخ و فالن زمان سرزمین های 

آنسوی خط دیورند را دوباره متصرف نشد؟ این اشخاص هنوز 

درخواب های خرگوشی فتوحات سلطان محمود غزنوی ویا فتوحات 

احمدشاه درانی فرو رفته اند! در روزگاری که جهان بدو قطب 

ظامی شرق وغرب تقسیم شده بود، امکان چنین فتوحاتی برای ن

افغانستان فقیرنیمه مجهزبا سالح های کهنه باقیمانده از جنگ اول و 

دوم وسوم افغان وانگلیس، برای افغانستان محاط بخشکه ومحتاج 

براه ترانزیت پاکستان،کار آسانی نبود و بعد ازاین هم تا زمانی که از 

دی وعلمی درحد باالتر ازپاکستان نرسد، ممکن لحاظ نظامی واقتصا

 نیست. 

به نظر من، سیاستی که داودخان در رابطه با پشتونستان 

مطرح، و تائید یا تردید آنرا به لویه جرگه واگذار کرده بود، در 

چارچوب امکانات و توانایی های نظامی و اقتصادی کشور یک 

زادی طلبی مردم سیاست معقول بود.  و بمنظور  تقویت  جنبش  آ

آنسوی خط برهبری احزاب سیاسی قبایل پشتون وبلوچ، حامی 

بزرگ بشمار می آمد.  انتظارمی رفت که خود قبایل  آنسوی خط 

دیورند نیز از خود حرکتی نشان بدهند تا جهانیان بدانند که آیا آنها 

میخواهند صاحب کشورمستقلی  بنام پشتونستان باشند یا میخواهند با 

ادر ملحق گردند و یا پاکستان را بر هردوی دیگر ترجیح کشور م

 میدهند؟

افغانستان  نه در آن وقت توان مقابله نظامی با پاکستان را 

الحاق اراضی  پشتونستان داشت ونه درحال حاضر دارد،  بخاطر

مگر اینکه اول خود مردم پشتونستان، برای رهائی واستقالل خود 
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ام بزنند و بعد افغانستان درمجامع از زیرسلطۀ پاکستان دست به قی

 بین المللی از حق تعیین سرنوشت شان حتی االمکانات حمایت کند. 
 

 1334بیانیۀ محمد داؤد صدراعظم درلویه جرگه  

این بیانیه بطور مکمل بعد از نشر بار اول در همان سال در » 

 فقط با نشر دو هیچ جای دیگر به نشر نرسیده و از آن به بعد دیگران

پراگراف اخیر آن اکتفا کرده اند و شاید دلیل آنهم عدم دسترسی به 

سال میخواهم آنرا به  63گذشت  متن مکمل بوده باشد. اینک بعد از

 حیث یک سند مهم تاریخی خدمت عالقمندان تقدیم دارم. داکترکاظم(

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 !شاغلی محترم رئیس لویه جرگه و نمایندگان محترم مردم

زمانیکه حس گردید نیم قارۀ هند آزاد شدنی است، ازهمان 

توجه و دقت اولیای امور  وقت حکومت افغانستان در مذاکرات خود

حکومت برطانیه را درتعیین سرنوشت برادران پشتونستانی خود 

پیش جلب و هنگامیکه مذاکرات وفد برطانیه با زعمای هند  پیش از

وضوع سرنوشت این مردم را م آغاز میگردید، حکومت افغانستان

 باز بحکومت برطانوی یادآوری نمود و در وقتیکه حکومت انگلستان

تصمیم خود را برای بیرون شدن از هند اعالن کرد، وزارت خارجۀ 

بوزارت خارجه انگلستان در لندن و  افغانستان توسط یادداشت هائیکه

 ادرۀ امور خارجه حکومت مؤقتی هند در دهلی سپرد، موضوع

 .قوق مردم پشتونستان را بسمع هر دو حکومت رسانیدح

محمد داؤد صدراعظم افغانستان حین ایراد بیانیه در لویه 

متأسفانه پس از  ش منعقده قصر "ستور"  شهر کابل 1334جرگه 

خارج شدن انگلیس ها از هند نه تنها در تعیین سرنوشت آنها اعتنائی 

دم دو شرط غیرطبیعی برخالف میل و آرزوی مر بعمل نیامد، بلکه
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هندوستان و یا با  باالی شان تحمیل گردید که ایشان یا بکشور

پاکستان ملحق شوند. حاالنکه ملت پشتونستان بیکی از آنها ملحق 

 .نداشت و برای خود مختاریت و آزادی میخواست شدن را آرزو

از آنجا که حق و عدالت متأسفانه در دنیای کنونی کمتر دیده 

موقع داده نشد و بصورت  باین آرزو و حقوق حقۀ آنها میشود، طبعا

تصنعی در مقابل دو سؤال الحاق به هند یا با پاکستان از آنها 

 .بعمل آمد رأیگیری

مردم پشتونستان مطالبه نمودند که برای آنها یک سؤال دیگر 

خود شان باشد، گنجانیده شود،  هم که عبارت از انتخاب کشور آزاد

 نها نیز پذیرفته نشد. ایشان با ریفراندم تجویز شدهولی این مطالبه آ

مقاطعه خود را اعالن نمودند. درین وقت در تحت ادارۀ حاکم 

برطانوی و پولیس اشغالی آنها  انگلیس قوای اردوی مسلح آمپیر هند

این ریفراندم قطعی و یا به اصطالح خود شان آزاد و عادالنه بعمل 

ش از پیش معلوم بود، درحالیکه و نتیجۀ آنرا هم که طبعا پی امد

آن انکار ورزیدند،  قسمت اعظم مردم پشتونستان از شمول به

[انگلیسها نتیجه را] با فیصدی بسیار ضعیفی بنفع خلف خود یعنی 

کردند و باین ترتیب وانمود ساختند که سرنوشت یک  پاکستان اعالن

 .مربوط شد قسمت پشتونستان یعنی صوبۀ سرحد به پاکستان

مان وقت حکومت افغانستان اعالن کرد که این فیصله را دره

قسمت دیگر آن که عبارت از  قطعا برسمیت نمی شناسد. راجع به

عالقه های قبائلی یعنی پشتونستان آزاد باشد، نیز حکومت برطانیه و 

حکومت پاکستان اعالن نمودند که با آنها قرارداد های سابقه را 

قراردادها چیزیست که امروز بچشم  معتبر خواهند شمرد. اعتبار آن

 .نتیجۀ عملی آنرا در پشتونستان آزاد مشاهده میکنیم
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حکومت افغانستان جدائی عالقه های پشتونستان و الحاق 

مردم پشتون هم برای ملت  جبری صوبۀ سرحد را برخالف آرزوی

پشتون و هم از نظر صلح و سالمت این گوشۀ جهان مضر و وخیم 

وار آنرا [متواتر] بتوجه اولیای امور پاکستان عواقب ناگ دانسته

 .میرسانید

در وقتیکه مرحوم محمدعلی جناح گورنرجنرال فقید پاکستان 

خصوصی خود بکابل فرستاد،  نوابزاده سعیدهللا را به حیث نمایندۀ

حکومت افغانستان تشویش خود را نسبت به عدم فیصلۀ سرنوشت 

الوه نمود که پیشنهادات او پشتونستان به نامبرده اظهار و ع مردم

سرنوشت مردم پشتونستان  برای امضای معاهده مؤدت در صورتیکه

معین نشود، عملی شناخته نمیشود. نماینده موصوف عدم صالحیت 

خود رادر بارۀ مذاکرات مربوط به سرنوشت مردم پشتون وانمود 

 .کرد

حکومت برای این مطلب نمایندۀ مخصوصیکه عبارت از 

کراچی فرستاد. در مذاکرتیکه  نجیب هللا خان باشد، به شاغلی دکتور

اولیای امور پاکستان با نامبرده نمودند، خالصۀ آن نشر شده است. 

حل این مسئله را برای آینده وعده داده و مشکالت موجودۀ خود  آنها

قبیل مسئلۀ پناه گزینان و امثال آن  را بحیث یک کشور نو تأسیس از

 .عذر های آوردند

حکومت افغانستان حل قضیۀ پشتونستان را متمادیا از چون 

داشت، بنابرآن یک شخصیت  راه مذاکره و مفاهمه دوستانه تصمیم

بارز خود را به حیث سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العاده به پاکستان 

نمود تا این موضوع را درطی مذاکرات معمولۀ دیپلوماسی با  اعزام

 .اولیای امور پاکستان مطرح نماید
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حکومت پاکستان به واالحضرت مارشال شاه ولیخان نیز از 

اینکه مرحوم محمد علی جناح  فیصلۀ موضوع وعده هایی میدادند؛ تا

قائد اعظم پاکستان که مرد مدبر و کار آگاهی بود، وفات یافت و 

های او را نیز زمامداران پاکستان فراموش کردند، تاجائیکه  وعده

الدین[ عالقه های قبائل  ]خواجه ناظم گورنر جنرال جدید پاکستان

 .آزاد را نیز جزء پاکستان اعالن کرد

حکومت افغانستان اعتراض شدید خود را نسبت باین خالف 

و بیانیۀ گورنرجنرال را  ورزی به اطالع حکومت پاکستان رسانید

دربارۀ عالقه های قبائلی تردید نمود و بصورت پروتست سفیر کبیر 

 .ر داشتبکابل احضا خود را

تا اینوقت مردم پشتونستان وعده های حکومت پاکستان و 

میبردند و چون دیدند که انتظار  اقدامات حکومت افغانستان را انتظار

 سودی ندارد، به تشکیالت ملی خود پرداختند، در عالقه های آزاد

پشتونستان شورای های ملی و ایالتی تشکیل گردید. این شوراها بین 

مؤقتی تشکیل دادند و به نشر  نمودند و حکومات هم ارتباط قایم

جراید و تشکیالت ملی اغاز نمودند. در پشتونستان محکوم نیز 

خواهان و حزب خدائی خدمتگار که قبالً ارتباط خود را با  آزادی

مطالبۀ ملی خود آغاز نمودند،  احزاب سابق هند قطع نموده بودند، به

 زادی خواهان صوبه سرحدحزب انجمن وطن بلوچستان نیز با با آ

 .اشتراک هدف و مطالبۀ خود را اعالن کرد

حکومت پاکستان در مقابل این نهضت به اقدامات عنیف و 

تولید مشکالت ترانزیتی و  شدید پرداخت؛ اوالً در مقابل افغانستان به

اقتصادی و پروپاگندهای مطبوعاتی آغاز نمود ]ازطریق نشر برنامه 

واهان پشتونستان محکوم را در محابس مهرخان[، آزادیخ معروف

افگند، مؤسسات ملی، جراید ملی و زعمای ملی آنها را از بین برد، 
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درمقابل حرکات آزادی خواهانۀ پشتونستان آزاد به بمباری و تجاوز 

مسلحانه پرداخت، حتی دامنۀ این بمباری ها تاخاک افغانستان نیز 

 .محترم اطالع دارند رسید، چنانچه از واقعۀ " مغلگی" نمایندگان

حکومت پاکستان از بدگوئی و اقدامات علیه حکومت افغانستان 

نیز خودداری نورزید و بعضی ازمطرودین ملی ]مقصد احتماال از 

پوهاند عبدالحی حبیبی است که در آنوقت از کشور فرار و به 

پاکستان پناهنده شده بود[ را در سرحدات مملکت بصورت آلۀ 

 .افغانستان استعمال نمود که نتیجۀ نه بخشید پروپاگند برعلیه

این کشیدگی اوضاع را حکومت افغانستان آرزو نداشت و 

چون عواقب آن ناگوار بود، وخامت آنرا بهاطالع دول متحابه و 

دوست هردو کشور میرساند، شخصیت های افغانی هنگام مسافرت 

و هم دول به خارج و یامؤسسه ملل متحد هم به اولیای امور پاکستان 

 .میساختند متحابه نتایج ناگوار این وقایع را خاطر نشان

دراینوقت حکومت امریکا به هردو حکومت پیشنهاد دوستانه 

نمود که به تبادلۀ سفرا و توقف نشرات مخالفانه و اعمال نفوذ برای 

 آرامی در سرحد و مذاکره در بارۀ آن توصیه می نمود. حکومت

با جزئی تعدیل فبول ولی پاکستان آن را رد  افغانستان این پیشنهاد را

 .کرد

هنگامیکه پاکستان اگریمان سفیر کبیر کنونی خود را مطالبه 

نیت آمادگی خود را برای  نمود، حکومت افغانستان توأم با حسن

 آمدن مذکور اظهار کرد. نامبرده بیک سلسله مذاکراتی آغاز نمود که

فیصلۀ سرنوشت مردم  باالخره در آن هیچگونه اطمینان دربارۀ

پاکستان برای مذاکره درین  پشتونستان دیده نشد و چون حکومت

 مسئله حاضر نمی شد، حکومت افغانستان از فرستادن سفیر کبیر به
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کراچی خودداری می نمود، چونکه این اقدام را بیضرورت [بی 

 .لزوم] می دانست

هنگامیکه "فلیپ جسپ" سفیرکبیرسیار حکومت امریکا برای 

هنگامیکه "جارج مکی" معین  ک مسافرت مؤقتی بکابل آمد و نیزی

 امور شرق در وزارت خارجه امریکا مسافرتی به افغانستان نمود،

حکومت افغانستان گذارشات [گزارشات] موضوع را برای شان 

 .کامالً حالی گردانید

هنگامیکه واالحضرت مرحوم سردار محمدهاشم خان برای 

مرتبه ازطرف حکومت مامور  نمودند، دومعالجه بخارج عزیمت می

 .گردیدند که در کراچی با اولیای امور پاکستان مذاکراتی بنمایند

همچنان واالحضرت سپه ساالر غازی سردار شاه محمود خان 

جائیکه رسیدند و با اشخاص مهمی  حین مسافرت شان بخارج در هر

 وجهکه برخوردند، از اظهار این حقیقت خودداری نفرمودند و ت

 .شانرا در حل مسالمت کارانۀ این قضیۀ مهم جلب نمودند

هنگامیکه شاغلی وزیر خارجه امریکا به مسافرات آسیائی 

خود آغاز نمود، ازطرف افغنستان سفیرکبیر اعلیحضرت در دهلی 

 .مامور گردید که عواقب این اوضاع را به اطالع او برساند

رغازی پس از آنکه عم محترم من واالحضرت سپه ساال

استعفا دادند و بنده متصدی  سردار شاه محمود خان از عهدۀ صدارت

امور حکومت گردیدم، کوشش نمودم که مساعی ممکنه از راه 

بعمل آورده شود. چنانچه با اعزام یکنفر شارژدافیر به  دپلوماسی

های حکومت پاکستان  کراچی اقدام نمودم و منتظر بودم که وعده

عمل بگیرد. هنگامیکه آقای ریچارد  برای آغاز مذاکره صورت

ریاست جمهوری امریکا بکابل آمد، با او هم نقطۀ نظر  نکسن معاون

ساختم، ولی متعاقب آن  و حسن نیت حکومت افغانستان را واضح
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واقعاتی بعمل آمد که حل مسئلۀ پشتونستان را هنوز مشکل تر 

 .ساخت

امضا حکومت امریکا وعدۀ کمک نظامی را رسما به پاکستان 

را درین قسمت آسیا برهم زد  کرد. این اقدام ازیک طرف موازنۀ قوا

و ازطرف دیگر حکومت پاکستان را به مقابل مردم بیدفاع 

جدی تر ساخت و هکذا اندیشۀ تهدید پاکستان را برای  پشتونستان

افغانستان این اندیشۀ  افغانستان قویتر گردانید. درهمان وقت حکومت

ومت امریکا رسانید. وزیر امور خارجه خود را به اطالع حک

]افغانستان[ حین مراجعت خود از مسافرت امریکا دراثر دعوت 

توقف خود با  حکومت پاکستان از کراچی دیدن کرد و در موعد

اولیای امور پاکستان و مخصوصا صدراعظم سابق آن مملکت 

طرفین به مفاهمه رسیدند که مشکالت خود  مذاکراتی بعمل آورد و

متأسفانه این .با تعیین هیئت های مسئول تحت بحث قرار دهندرا 

مفاهمه بنابر ابا ورزیدن حکومت پاکستان از عملی ساختن آن عقیم 

 .ماند

همچنان وزیر امور خارجه در مسافرت فوق و مسافرت مابعد 

افغانستان را دراین مورد به  خود در امریکا اندیشه های حکومت

 یکا رسانیده است. حکومت پاکستان بااطالع ذوات مسئول دولت امر

استفاده از اوضاع برای ادغام قطعی و نهائی عالقه های پشتونستان 

41]"یک یونتکمر بست و پالن "
را بوجود آورد و عکس العمل این  [

                                                 
41

کرد تا در موضوع پشتونستان با پاکستان  یحکومت افغانستان سع 1۹54در سال  - 

 کی ریآنها درگ راینبود، ز لیم یهم در اول ب پاکستان به موافقه برسد و حکومت

 یپاکستان طور یداخل با هند بودند. اما اوضاع ریکشم ۀمعضل یعنیموضوع بزرگتر 

به دو  سیساخت، چون پاکستان در هنگام تآس یمحدود م عمل شانرا یبود که آزاد

قرار  ومتریکل 1600از  شیب ۀشرق منقسم شده بود که از هم در فاصل و یقسمت غرب
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پرچمها" " اقدام در مردم افغانستان بسیار شدید بود. چنانچه واقعۀ

افغانستان برای حل بمیان آمد. علی الرغم اظهار حسن نیت حکومت 

پاکستان سیاست عنودانه را پیش گرفت و نه تنها  این حادثه حکومت

پنج ماه طبیعی  یک تهدید رسمی به افغانستان سپرد، بلکه بیشتر از

ترین حق این ملت را که حق تجارت و کسب معیشت است، تلف 

 .طبیعی دولت افغانستان را بکلی مسدود ساخت نمود و راه ترانزیت

را باحسن  42د آنکه حکومت افغانستان قضیۀ "پرچم ها"باوجو

اعالن عملی نمودن پالن  نیت خاتمه داد، ولی حکومت پاکستان با

                                                                                                        
 یدرپاکستان شرق ی[امروز شیبنگله د[ نفوس پاکستان در بنگال شتریداشتند. قسمت ب

 یدارا یغرب پاکستان کهیدرحال داند،یم لیتشک انیکه همه شان را بنگال کردندیم یزندگ

صوبه  اتیبلوچ و پشتون بودند و به وال ،یپنجاب ،ینفوس کمتر و متشکل از اقوام سند

 یدر پاکستان غرب میشده بودند واما حکومت مق میو پنجاب تقس سند سرحد، بلوچستان،

موضوع مشکالت  نیباشند و لذا ا داشته در آنجا در دست شتریدرنظر داشت تا قدرت ب

هر  تا گرفتند میپاکستان تصم یبار آورده بود. زعما یو شرق یاکستان غربپ نیرا ب

" در آورند ونتی" کی یعنی یواحد ادار کینام  ریرا به ز یچهار قسمت پاکستان غرب

 1۹55که در اغاز  رییتغ نیحفظ کنند. ا یتا حد یو غرب یشرق نیرا ب یتا تعادل نسب

 تیافغانستان از آن حما که ن ها راسرنوشت پشتو نییاعالم شد، در واقع حق تع

 یواحد پاکستان غرب ونتیگرفت و پشتون ها را مدغم در  دهیناد یبکل کرد،یم

 .دیافغانستان و پاکستان گرد نیب یجد یها یدگیموجب بروز کش نکاریا.ساخت
42

" در ونتی" کی لیاست که متعاقب اعالم تشک یانیمقصد از حادثه "پرچمها" همانا جر - 

که در  [حکومت میرمستقیغی البته به رهنمائ]در کابل براه افتاد  یبزرگ مظاهره یغرب پاکستان

 سهیصنوف متوسطه و باالتر ل نیبود که متعلم شدهنداشت. امر رینوع خود قبالً در افغانستان نظ

قرار  هیبیحب سهیهفتم ل صنفدر آن سال در نجانبیسازند. ا میبه مظاهره سه زیکابل را ن یها

 د،آنقدریرس یبه مسجد پل خشت یو تا وقت دیآغاز گرد وندیو مظاهره از شروع جاده مداشتم 

در برابر سفارت  یری. بهرحال تعداد کثدندیمسدود گرد یشد که راه ها ادیجمع و جوش مردم ز

تجمع کرده و معلوم نشد که چگونه چند  شتریوزارت خارجه قرار داشت، ب مقابلپاکستان که در

پاکستان  (پرچم) رقیسفارت ب یها شهیاز شکستاندن ش پسسفارت باال رفته و واریجوان از د

در  نکاریشد و ا یم یتلق یجد بس عمل کیکردند که در آن زمان  نیرا فرود آورده و توه
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یک یونت که درآن شمول جبری پشتونستان نیز داخل بود، دوباره 

من برای .امکان بهبود عالیق را بین مملکتین مختل ساخت هرگونه

ت مستقیم را از صدراعظم جلوگیری از عواقب وخیم این امر مالقا

چون نامبرده موضوع پشتونستان را مستثنی  پاکستان خواهش کردم و

 .گردانید، این کوشش هم نتیجه نداد

از آنجا که قضیۀ پشتونستان مربوط تعیین سرنوشت برادران 

ملت افغانستان دخیل است،  پشتون ماست و در آن احساسات هر فرد

دانست نمایندگان بیشتر  برعالوه حاالت عادی حکومت ضروری

ملت رابه واسطۀ لویه جرگه نیز از حقایق آگاه ]سازد[ تا دراین مورد 

موضوع را حکومت بحضور  تصمیم خود را صادر کنند. پس

اعلیحضرت معظم همایونی معروض داشته و احضار این جرگه 

 .را استدعا نمود بزرگ

ند از گذارشات فوق، وکالی محترم لویه جرگه فهمیده خواه

بود که درین مدت طوالنی و مخصوصا دراین ظرف هشت سال 

تدویر لویه جرگه[  1955تا  1947اخیر]از ایجاد پاکستان در 

افغانستان اقداماتی بعمل آمده و تاحد ممکن کوشش  ازطرف حکومت

زمامداران مسئول  شده از راه مفاهمۀ دوستانه اهمیت موضوع را به

سالمت جویانۀ آن به فیصله برسند. پاکستان حالی سازند و برای حل م

تمام مساعی حکومات مختلف افغانستان بجای نرسید،  متأسفانه که

پشتونستان در یونت غربی  بلکه نتیجۀ آخرین آن ادغام جبری مردم

                                                                                                        
ها  یپاکستان را عمل نیصورت گرفت. سپس ع زیپاکستان در جالل آباد و قندهار ن یهایقنسولگر

 رقیآن در پاکستان انجام دادند و به ب یو قونسلگر ها یت افغانبالمثل در سفار هیرو ثیبه ح

آن به  یدو کشور منقطع شد و عواقب بعد نینمودند که دراثر آن روابط ب نیتوه افغانستان

 )داکترکاظم(.آور بود افغانستان درد یرهبرایو غ تیشمول بستن راه ترانز
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پاکستان گردید و به این صورت آخرین امید ملیون ها برادر 

 .به یأس مبدل گردید پشتونستانی ما

مداران پاکستان ثابت ساختند که تصمیم با این اقدام خود زما

پشتونستان شخصیت ملی و  گرفته اند برخالف میل و آرزوی ملت

حقوقی آن قوم را خدای ناخوسته برای همیش از بین برده و عالقه 

 .آن را برخالف میل آن مردم جزء الیتجزای پاکستان بسازند های

ان ازطرف دیگر با کمکهای نظامی و اقتصادی که به پاکست

درین قسمت آسیا برهم زده  بعمل آمده و می آید، بکلی موازنۀ قوا را

و خطرات مدهشی را برای امروز و آینده افغانستان تولید کرده 

است،چنانچه همین تقویۀ نظامی به پاکستان موقع داده است تا از راه 

پشتونستان را پایمال ساخته و برای  جبر و ظلم بیشتری حقوق مردم

 .محای آنها قدم های درشت و سنگین بردارندنابودی و ا

بنده به حیث صدراعظم و خدمتگار قوم وظیفۀ وجدانی و ملی 

حقایق و خطراتی را که نظر به  خود را ایفا کرده نخواهم بود، اگر

 توضیحات فوق افغانستان در آینده به آن مواجه شدنی است، پیش از

رسانیده نمی باشم  پیش به اطالع نمایندگان محترم ملت افغانستان

 .]]نرسانم

با توضیحات فوق بهتر است خدمت وکالی محترم ملت با 

مهم و تاریخی دو نقطۀ  کمال وضاحت روشن سازم که درین موقع

بارز برای فیصله نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود 

 :میکند

آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم -1

آن برادران خون شریک  وط حمایۀ حقوق مسلمپشتونستان را مرب

 خود لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟



 300 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده -2

شده و میشود، دراین منطقه کامالً بهمخورده، آیا حکومت 

فاعی افغانستان برای بقا و محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ د

 نماید، یا خیر؟ مملکت اقدام

درخاتمه باید گفت: تصمیماتی که وکالی محترم لویه جرگه 

درین موقع تاریخی گرفتنی هستند، تأثیرمهم و بزرگی درحالت و 

سرنوشت آینده ملت دارد و من از خدای بزرگ و توانای خود تمنا 

ت، تصمیم نمایندگان ملت آن چیزی باشد که در آن خیر و سعاد دارم

  .محافظه شده باشد شرافت و ناموس ملت افغان تأمین و

 پاینده باد افغانستان

 43«زنده باد شاه ما

 

 1334متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

به توفیق خدای دانا و توانا و به دعای طول عمر المتوکل علی 

اری سعادت و بخت ی هللا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و به

افغانستان، لویه جرگه یعنی مجلس بزرگ ملی که به پیشنهاد شاغلی 

محمد داؤد صدراعظم و ارادۀ سنیۀ اعلیحضرت معظم  سردار

مرکز مملکت اجتماع  همایونی المتوکل علی هللا محمد ظاهر شاه در

 نمود.

دقیقه بعد از ظهر  30و  2ساعت  1334عقرب  22بتاریخ 

و نطق شاهانه که رئیس  ت قرآن کریمدر تاالر قصر استور به تالو

مجلس بزرگ ملی می باشند، افتتاح گردید و به سببیکه ذات ملوکانه 
                                                 

43
 (تونستان  داؤد خان و روابط با پاکستانپش ۀبرمعضل یمکث)،مقاله کاظم  دعبدهللایداکتر س - 

 2017قسمت دوم، افغان جرمن آنالین فبروری
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جلسات لویه جرگه حضور بهمرسانیده نمی توانستند، به  درتمام

ملی امر فرمودند که  شاغلی محمد نوروز رئیس دورۀ نهم شورای

 مجلس را به انتخاب یکنفر نائب رئیس دعوت نماید.

میکه اعلیحضرت معظم همایونی از سالون اجتماع لویه هنگا

اواالمر معظم مجلس به  جرگه تشریف فرما گردیدند، حسب االمر

انتخاب نائب رئیس دعوت شد و در نتیجه شاغلی محمد گل مهمند 

و بادیل والیت مشرقی به نیابت ریاست مجلس لویه  وکیل نرنگ

 جرگه منتخب گردید.

رئیس شاغلی صدراعظم بیانات  سپس به اجازۀ شاغلی نائب

پشتونستان بحضور مجلس  مفصل خود را در موضوع حقوق مردم

قرائت نمود و خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در مدت 

سال سعی و کوشش نمود تا از راه مفاهمه دوستانه اهمیت  هشت

سازد و برای حل مسالمت  موضوع را به زمامداران پاکستان حالی

ه فیصله برسد. متأسفانه که تماما مساعی حکومت جویانۀ آن ب

بجائی نرسید، بلکه آخرین نتیجۀ آن ادغام جبری خاک  افغانستان

 پشتونستان در یونت غربی پاکستان گردید.

با این اقدام خود زمامدارن پاکستان ثابت ساختند که تصمیم 

ملت پشتونستان شخصیت  [اتخاذ] نموده اند برخالف میل و آرزوی

 و حقوقی آن قوم را برای همیش از بین برده و عالقه های آن راملی 

برخالف میل آن مردم جزء پاکستان بسازند. ازطرف دیگر با 

پاکستان ازطرف بعضی ممالک  کمکهای نظامی و اقتصادی که به

 بزرگ بعمل آمده و می آید، بکلی موازنۀ قوا را درین قسمت آسیا

مروز و آینده افغانستان تولید برهم زده و خطرات مدهشی را برای ا

نظامی به پاکستان موقع داده است تا  کرده است، چنانچه همین تقویۀ
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از راه جبر و ظلم بیشتری حقوق مردم پشتونستان را پایمال ساخته و 

 برای نابودی و امحای آنها قدم های درشت و سنگین بردارند.

د شاغلی صدراعظم بعد از دادن توضیحات مفصل اظهار نمو

وجدانی و ملی خود میدانم:  که بنده به حیث خدمتگار قوم وظیفۀ

حقایق و خطراتی را که افغانستان به آن مواجه شدنی است، به 

اطالع نمایندگان محترم ملت برسانم و با کمال وضاحت روشن 

بارز برای فیصله نزد  بسازم که درین موقع مهم و تاریخی دو نقطۀ

 وجود میکند:حکومت و ملت افغانستان عرض 

آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم   1

آن برادران خون شریک  پشتونستان را مربوط حمایۀ حقوق مسلم

 خود لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده   2

خورده، آیا حکومت  کامالً بهمشده و میشود، دراین منطقه 

افغانستان برای بقا و محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی 

 نماید، یا خیر؟ مملکت اقدام

بعد از شنیدن بیانات شاغلی صدراعظم اعضای لویه جرکه با 

اظهار نظر پرداختند و از  اجازه شاغلی نائب رئیس به مذاکرات و

عقرب است، سه روز  24که  روز اول انعقاد مجلس تا روز سوم

نفر وکالء ملت در اطراف پیشنهاد حکومت  271حضور  متوالی با

نمایندگان ملت از نزد شاغلی  بحث و مداقه بعمل آمد و بعضی از

 صدراعظم سؤاالتی نمودند و جوابات قناعت بخش گرفتند.

عقرب لویه جرگه باز تحت ریاست نائب رئیس  26بتاریخ 

پرسشات وکال و  ز مذاکرات و بیانات وانعقاد یافت و بعد ا

توضیحات شاغلی صدراعظم و سائر اعضاء حکومت کمسیونی 

تعیین گردید تا فیصله آخری لویه جرگه را  ازطرف لویه جرگه
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عقرب  27تسوید و به مجلس عمومی حاضر دارند و به تاریخ 

مجلس لویه جرگه مکرراً طبق معمول تشکیل جلسه داد و به اتفاق 

 ین نتیجه رسید:آراء با

حمایت حق تعیین سرنوشت مردم پشتونستان که برادران  - 1

درخواست عامۀ تودۀ مردم  بنا بر، همکیش و همنژاد ما هستند

پشتونستان وظیفۀ ملت و حکومت افغانستان است بناًء علیهذا لویه 

بحکومت توصیه میکند که مطابق ایجابات اوامر شرعی و  جرگه

درخواست عامه مردم  کلتور از اشتراک تاریخ و عرق و

 آنها حمایت نمایند.حق تعیین سرنوشت پشتنونستان برای 

نظر به سیاست موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بهم  - 2

اثر گرفتن کهمک ]کمک[های  خوردن توازن قوا درین منطقه که در

 نظامی از ممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده، اضرار ارادۀ

خطرناک پاکستان به افغانستان نیز متوجه گردیده  سوء و اقدامات

وظیفۀ حکومت است مملکت را  است، پس در چنین موقع پرخطر

 نظر بفریضۀ حفاظت استقالل و تمامیت ملی تقویه کند.

بناًء علیه لویه جرگه بمالحظۀ ایجابات و ضرورت وقت 

و وسایل که ممکن باشد  حکومت را توصیه میکند تا بهر گونه طرق

بهر قسمیکه بصورت شرافتمندانه که میسر شود، مملکت را و 

 مجهز و تقویه نماید. بغرض دفاع

لویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعالم میدارد که  - 3

پشتونستان را برخالف میل و آرزوی  بهیچ وجه صورت عالقه های

 خود ملت پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و درین مورد

مجلسین شورای ملی و  1334میزان  23تاریخی  72نمبر تصویب 

 اعیان را تائید و تصدیق مینماید.
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درخاتمه لویه جرگه به پشتیبانی هرسه مقصد فوق آمادگی ملت 

را بحکومت وعده و اطمینان میدهد. ومن هللا التوفیق و علیه التکالن. 

 ( 1334)پایان متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 

عالوه میکند که : به مالحظه محتوای فقره شماره  داکتر کاظم

"تصویب و فیصلۀ لویه جرگه" که در فوق ذکر شد، موضوع به  3

 1334میزان  23تاریخی  72یک تصویب دیگر تحت شماره 

مجلسین شورای ملی و اعیان رویت داده شده است که خوشبختانه 

ب "آئینه بازهم این سند را در آرشیف خود پیدا کردم، آنهم درکتا

شورا" تألیف محمد محسن صابر هروی )در دو جلد( که درسال 

بوسیلۀ ریاست اطالعات عامه ولسی جرگه در کابل چاپ  1386

شده است. جلد اول کتاب که حاوی رویدادهای مختصر شورای ملی 

( را دربرمیگیرد، به  1336تا  1310از دورۀ اول تا دورۀ نهم )از 

ویب مورد نظرچنین آمده است )عین درتص 1334استناد سالنامه 

 کتاب مذکور(: 262تا  260متن مندرج صفحه 

اجمال جلسه فوق العاده مجلسین شورای ملی و اعیان در 

 1334میزان  23مورد مسئلۀ پشتونستان بتاریخ روز دوشنبه 

درحالیکه وکالی شورای ملی و اعیان با روسای مجلسین محمد 

د خان مجددی رئیس اعیان نوروز خان رئیس شورا و فضل احم

حضور داشتند، دراثر اعالمیه یک شب قبل از داراالنشای شورای 

 ملی در قصر سالمخانه جلسۀ فوق العاده تشکیل دادند.

قبل ازظهر شاغلی سردار محمد داؤد صدراعظم  11بساعت 

با هیأت کابینه به اجازه مجلسین داخل مجلس گردیده به اجازه شاغلی 

قضایای تاریخی پشتونستان را با تمام اجراآت رئیس شورای ملی 

دپلوماسی و سیاست حکومت افغانستان که اخیراً در راه تأمین حقوق 

مردم پشتونستان و تعیین سرنوشت آنها طبق آرای عام خود 
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پشتونستانی ها اتخاذ نموده بود، با اقدامات غیرقانونی تجاوز کارانه 

که خاک پشتونستان را  حکومت پاکستان مخصوصا اقدامات اخیر آن

بدون مراجعه به آرای عامه و رضایت مردم پشتونستان در یونت 

غربی پاکستان مدغم کرده است، به مجلس مفصالً گزارش ونظریه 

مجلسین را نسبت به خط مشی و تعقیب سیاست آینده افغانستان در 

مسئلۀ پشتونستان خواستار شد که بعد از استماع راپور شاغلی 

 جلس به اتفاق آراء چنین تصویب کرد:صدراعظم م

فیصلۀ مجلسین مختلط شورای ملی و اعیان در مورد 

 1334میزان  23مسئله پشتونستان مورخ 

اقداماتی که حکومت افغانستان تا امروز در مسئله   1

پشتونستان به عمل آورده کامالً موافق بروی تصویبی است که قبالً 

ای ملی افغانستان اعالن ازطرف شور 1328سرطان  10به تاریخ 

 گردیده و به آرزو و آمال ملت توافق کامل دارد.

امروز حکومت پاکستان خالف عدالت بشری و مغایر   2

منشور ملل متحد به حقوق میلیون ها مردم پشتونستان دست تخطی 

دراز کرده و بدون مراجعت به آرای عامه سرنوشت اهالی 

غربی مربوط میگرداند، تجاوز  پشتونستان را جبراً با یونت پاکستان

سریع دانسته، تقبیح میکند و یک بار دیگر اعالم میکند که ملت 

افغانستان به هیچ صورت خاک پشتونستان را بدون رأی آزاد خود 

 اهالی آنجا جزء خاک پاکستان نشناخته و نمی شناسد.

ارتباط ملت افغانستان با مردم پشتونستان از نقطه نظر   3

کلتور، نژاد  یک رشته قوی وناگسستنی بوده و هیچ  دین، تاریخ،

قدرتی به یاری خداوند این میالن طبیعی و عالیق الینقطع را از بین 
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برده نمی تواند، اینست که پشتیبانی خود را از حقوق حقه آنها یکبار 

 دیگر تائید می کند.

لهذا مجلسین شورای ملی و اعیان به نمایندگی از تمنیات عموم 

ملت افغانستان سیاست حکومت شاغلی سردار محمد داؤد طبقات 

صدراعظم افغانستان را در مورد پشتونستان با اعتماد کامل تائید و 

پشتبانی خود را نسبت به هر اقدام که برای رسیدن به این هدف ملی 

  44 « ازطرف حکومت مقتضی دیده شود، اظهار میدارند.

جرگه وفیصله لویه با مطالعه متن بیانیه داودخان در لویه 

،دانسته میشود که سیاست حکومت افغانستان  1334جرگه 

درمقابل پاکستان، سیاست ادعای ارضی نبوده بلکه براساس برآورد 

ومحاسبه برهم خوردن توازن قوا بسود پاکستان که حمایت نظامی 

امریکا را با شامل شدن در پکت نظامی سیتو کسب کرده بود، در 

قدور طوری مطرح شده بود که به پشتونهای محدودۀ  امکانات م

آنسوی خط دیورند وعده حمایت از حق خود ارادیت وتعیین 

 سرنوشت شان را توسط خود شان انعکاس میداد!

مسلم است که داودخان به عنوان صدراعظم کشور مجبور 

 1955ش/1334ومکلف بود تا مشی را که لویه جرگۀ افغانستان در

مردم « حق تعیین سرنوشت»نی دفاع از برایش مجازکرده بود، یع

پشتونستان،درهمان چوکات با پاکستان برخورد نماید. فیصله لویه 

)که معاهده خط 1328بعد از فیصله شوری ملی  1334جرگه 

دیورند را ملغا قرار داده بود و ادعای ارضی را مطرح کرده بود( 

صله ش فی1334تدویر یافته بود و چنانکه دیده میشود لویه جرگه

را در رابطه با اجراآت حکومت تا  1949/ 1328شورای ملی سال
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 (پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان ۀبرمعضل یمکثمقاله )،کاظم  دعبدهللایداکتر س - 

 2017قسمت سوم، افغان جرمن آنالین فبروری
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آن زمان تائید کرده ولی الحاق ارضی را تائید نکرده است. زیرا 

لویه جرگه با در نظر داشت وضعیت سیاسی واقتصادی و نظامی 

افغانستان، وتجارب بدست آمده از برخورد با پاکستان در طول 

که افغانستان نمیتواند  ، درک میکرد1334 -1328سالهای 

جغرافیای منطقه را تغییر بدهد وادعای الحاق سرزمین های از دست 

رفته رامطرح کند. آنهای که ادعای ارضی دارند وشعارهای )ازآمو 

تا اتک( سرمیدهند، جز ابراز احساسات خشک وبیهوده راه حل 

انستان عملی پیشنهاد کرده نمیتوانند ویا شاید گماشته شده باشند تا افغ

 را که بشدت آسیب پذیر شده است متحمل جنگ و تجزیه نمایند.

ادعای مالکیت برپشتونستان، بی احترامی به ارادۀ مردمان 

آنسوی خط دیورند است،وعالوتاً شبیه ادعای مالکیت الماس کوه نور 

سال  90در تاج ملکه انگلیس است. الماس کوه نورهم برای مدت 

ان  بود ولی بعدها  رنجیت سینگ زعیم زیب تاج پادشاهان افغانست

پنجاب ، آنرا ازشاه فراری افغان ، شاه شجاع ، بزور یا به خدعه 

گرفت وسپس از رنجیت سینگ بدست انگلیسها افتاد و امروز 

برتارک تاج ملکه انگلیس می درخشد، اما زور افغانستان برای باز 

 ستانی آن از ابرقدرت انگلیس، نمیرسد.

 

صاحب کاظم امتنان مینمایم که بانشی مقالت ممتع   از داکتر

تاریخی وتحلییل خود، مرا و امثال مرا از یک غلط فهیم -تحقیقر 

سیایس نجات دادند و بنابر آگایه تازه بجا و الزم میدانم تا  -تاریخی 

از انتقاد های خود به آدرس مشی داودخان در باره پشتونستان ، 

ن داودخان معذرت بخواهم از روح آن مرد بزرگ تاری    خ وشهید وط

ی رسنوشت مردم  و یاد شان وتالش شان را درحمایت ازحق تعیت 

 پشتونستان گرایم بخواهم . 
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با وجود همچو مصوبه و اعالم الغای ید گومی داکترکاظم 

معاهده دیورند ازطرف شورای ملی، بازهم دولت افغانستان 

نخواست تا موضوع را به حیث یک ادعای ارضی و به عبارت 

دیگر بطالن خط دیورند پیش ببرد، بلکه دولت در مطرح ساختن 

حق تعیین سرنوشت و خود مختاری قبایل آزاد یعنی آنهائیکه بین 

اما  خط دیورند و "سرحد اداری" مسکون بودند، تالش میکرد.

حکومت پاکستان از اوضاع استفاده کرده به سرعت جرگه بزرگ 

یاسی را به زندان افگند و " را درهم کوبید و رهبران سچهار سده"

تمام فشار خود را برای حذف هویت پشتونستان محکوم یعنی "شرق 

سرحد اداری" وارد نمود و پشتونهای وفادار به پاکستان را به 

مقامهای باال تا ریاست جمهوری ارتقا داد )مارشال ایوب و غالم 

اسحق خان را تا ریاست جمهوری، حمیدگل و نصیرهللا بابر را تا 

ریاست آی اس آی، گوهر ایوب، آصف احمد علی و سرتاج عزیز را 

تا وزارت خارجه و تعداد دیگر را به مقامهای بلند نظامی رسانید( و 

نیز ازشجاعت ذاتی پشتونها در جنگ علیه هند استفاده فراوان کرد، 

چنانکه بخشی از کشمیر را که اکنون در تصرف پاکستان است، با 

میمۀ خاک خود ساخت. مردم بلوچ از اینکه قوای داوطلب پشتون ض

حکومت افغانستان تأکید خود را بیشتر به حق تعیین سرنوشت مردم 

پشتونستان معطوف کرده بود و از حقوق بلوچ ها کمتر یادآوری 

میکرد، گالیه داشتند، بخصوص زمانیکه قیام بلوچ ها کسب شدت 

گالیه ها  ومارشال ایوب خان آنرا با بیرحمی سرکوب نمود، این

بیشتر شد. همان بود که حکومت افغانستان سردار محمد نعیم وزیر 

به پاکستان اعزام کرد، اما بجای  1960خارجه را در ماه جنوری 

اینکه چنین مذاکرات به نتیجه برسد، برعکس مارشال ایوب رئیس 

جمهور پاکستان که به پشتو صحبت میکرد با ابراز این مطلب که 



 309 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

تان این قدرت را دارد که درظرف چند ساعت کابل گویا اردوی پاکس

 45« .را اشغال کند، فضای مذاکره را به بن بست کشانید

 

  پاکستان  و خنثی سازی داعیه پشتونستان :

پاکستان از همان آغاز ایجادش که خود را با دشمنی  افغانستان 

مواجه دید، در راستای خنثی کردن داعیه  برسر مسئلۀ پشتونستان 

نستان وناسیونالیزم پشتون، دست به تاسیس و توسعۀ مدارس پشتو

مذهبی در میان قبایل سرحدی زد و به ترویج ایدیولوژی بنیادگرائی  

ازهرگونه داعیۀ حق تعیین سرنوشت خویش  پرداخت تا ذهن آنها را 

پافشاری براسالم و اسالمیت به پاکستان  منحرف سازد و فقط با 

عدالتی های اجتماعی  برضد استبداد و بی هویت بدهند، و از مبارزه 

  و سیاسی غافل بمانند.

پاکستان برای انحراف ذهنیت ناسیونالیزم قبایل پشتون روی 

کرد و برای مدرسین این مدرسه  مدرسه های مذهبی سرمایه گذاری 

معاشات بلند  ها که وظیفۀ تبلیغ اسالم و جهاد را به پیش می بردند، 

و مال امامان که دیدند متاع دینی و مالئی منظور کرد. روحانیون 

طرف دولت خریداری و حمایت میشود، در سرتا سر مناطق  شان از 

و خطبه های دینی در پنج وقت نماز، و  قبایلی و بلوچستان در مساجد 

کفار، بحث و سخنی  خارج از اوقات نماز، بجز از اسالم  و جهاد با 

ردم به اجرای مناسک دینی دیگری شنیده و گفته نمیشد. پابندی م

زیر کنترول مال امامان مساجد و مولوی های مدرسه های  چنان 

یکی از نمازگزاران اهل قریه یک  مذهبی قرارداده شد که هرگاه 

 بازخواست مال وقت به نماز جماعت حاضر نمیشد، مورد سوال و 
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 243پاکستان"،...صفحه و  : "ماشمندیاندداکتر کاظم، همان مقاله ،بخش سوم)محمداکرام - 

 ( ۹۹پاکستان" صفحه  یروابط خارج خی، برگرفته از کتاب: "تار
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امام قرار میگرفت و اگرعذرش نزد مال امام موجه نمی بود، حتی 

  جزاهای سختی نیز محکوم میگردید. به 

بنابرین روحانیون، برای اولین بار درمیان قبایل سرحدی 

ای برخوردار شدند  و چون این مقام  پاکستان از موقف ممتاز و ویژه 

حمایت سازمان  و امتیازات را از اثر تبلیغ و ترویج اسالم سیاسی با 

ا بقای این وضع استخبارات نظامی پاکستان بدست آورده بودند، آنه

میخواستند  و تحصیل در مکاتب عصری را نوعی بی دینی   را 

  وکفرتلقی میکردند.

اهداف آی اس ای از ایجاد مدارس مذهبی در مناطق قبایلی و 

جهادگران برای جنگ با هندوستان برسر  بلوچستان در کنار تربیت 

شد. پشتونها نیزمی با کشمیر، خنثی کردن احساسات ناسیونالیستی 

تابدین وسیله مردم قبایل را مشبوع از اندیشه های بنیادگرائی بار 

آورده  از تعلیمات  و آموزش های مدرن و عصری به دور  

فرزندان قبایل پشتون و بلوچ  با  نگهدارد. زیرا در اینصورت 

بار می  دسترسی به علوم عصری، مجهز با دانش وعلوم معاصر 

ایانه پیدا میکردند و توجه خود را به آمدند و آنگاه احساسات ملی گر

ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود حقوق و  احقاق حقوق 

تقاضا میکردند. مثالً تقاضای  امتیازات بیشتری از حکومت پاکستان 

پوهنتون  ایجاد یک ایالت خود مختار به نام پشتونخوا را با تاسیس 

زش به زبان مادری هایی در مناطق قبایلی مینمودند و تقاضای آمو

را، یکجا با ایجاد نهادهای مطبوعاتی و نشر روزنامه  خود ) پشتو( 

پشتو را میکردند و در تمام  ها و رادیوها و تلویزیونهای به زبان 

حقوقی  عرصه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی همان 

م را از دولت مطالبه میکردند که برای مردم الهور و پنجاب و اسال

  داده شده است. آباد پاکستان 

پاکستان پیوسته میکوشد داعیۀ ملی پشتونخوا را به داعیۀ بنیاد 

از طرف جامعۀ جهانی حمایت نشود  و به  مذهبی تبدیل کند تا  گرائی 
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حمایت از گروه های  سال اخیر به  همین منظور در طول بیست سی 

پشتونخوا را به  ی مذهبی در افغانستان پرداخت تا گروه های ملی گرا

حاشیه براند و از طریق حمایت از گروه هایی چون طالبان از  

نجات یابد  و افغانستان را خانۀ امن  جدایی طلبی پشتونها  کابوس 

آنطرف  هرگز مائل نیست پشتونهای  برای خود بسازد. پاکستان 

دولت مداری  سرحد از قالب عنعنات قبایلی بیرون شوند و به سیستم 

ارتباط با جهان خارج آشنائی پیداکنند. بنا براین  حوۀ تأمین و ن

ساکن افغانستان  دارای  پشتونهای  پاکستان هرگز راضی نیست تا 

ساکن  پشتونهای  قوت و نظامی باشند که در آینده الگوئی برای 

  ایجنسی های آنطرف خط دیورند گردند؟ 

در مناطق اکنون هرکس بخوبی میداند که بنیادگرائی اسالمی 

٪ مردم  90تا  80است که امروز از  قبایلی آنقدر رشد و نمو یافته 

 –علماي اسالمی  قبایل پیرو شش حزب بنیادگرای اسالمی )جمعیت 

فضل الرحمن(، جمعیت علماي اسالم )سمیع الحق(، جماعت 

جمعیت اهل حدیث، حزب اسالمي و  اسالمي)قاضی حسین احمد(، 

مجلس عمل( روانند.   دنبال احزاب )متحده حزب تنظیم اسالمي( یعني 

در میان این احزاب ششگانه،  دو حزب )جمیعت العلمای اسالمی، و 

جمات اسالمی( دارای نفوذ بسیار زیاد اند.  در وزیرستان شمالي و  

فضل الرحمن  و در ایجنسی های  مهمند و خیبر  جنوبي نفوذ مولوي 

اشد. مگر در پهلوی این ب نفوذ قاضي حسین احمد بسیار زیاد می 

رهبران در وزیرستان جنوبي نفوذ مولوي بیت هللا محسود )بعد از 

مرگش نفوذ برادرش حکیم هللا محسود( و در ایجنسی باجوړ و سوات  

قابل یاد آوری است. این چهار رهبر افراطی  نفوذ موالنا فضل هللا 

  یدهند.پشتونهای منطقه سرم پشتون هستند و با یک صدای شان تمام 

ایکاش در وجود این احزاب پشتون تبار، ذره یی از احساس 

برای احقاق حقوق  از دست رفتۀ شان  ملیگرائی و اتحاد پشتونها 

مرکزی دست و  وجود میداشت تا حال که سالح گرفته  و با حکومت 
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پنجه نرم میکنند  و برای تحقق شریعت اسالمی در پاکستان می 

ایجاد پشتونستان و یا برای خود مختاری به جای آن برای  رزمند، 

زیربنائی اقتصادی و فرهنگی و  سیاسی خود و ایجاد تاسیسات 

خود را بزبان  سیاسی خود می رزمیدند  و ال اقل  تدریس به فرزندان 

  مادری شان از حکومت پاکستان تقاضا میکردند.

 

 :در دورۀ جمهوریتداعیه پشتونستان          

ان پس از موفقیت کودتا، محمد داؤد به سرط 26صبح روز »

را بطور زنده ایراد کرد. او  رادیو افغانستان رفت و اولین بیانیه خود

ضمن مطالب دیگر در مورد سیاست خارجه رژیم جدید به نکات 

ما  »عمده آن اشاره کرد و اما در مورد روابط با پاکستان چنین گفت:

ضیه پشاونستان با آن با پاکستان که یگانه کشوری است که روی ق

   یک اختالف سیاسی داریم و تاکنون بحل آن موفق نگردیده ایم. سعی

 «دائمی ما برای یافتن راه حل قضیۀ پشتونستان دوام خواهد کرد.

واضح است که این تذکر مختصر برای حکومت پاکستان که 

همچو موقف را از طرف  به مجرد اطالع از موفقیت کودتا بیان

نتظارداشت، از همان روزهای اول موجب شد تا محمد داؤد ا

صدد آن گردد که به هرنحوی ممکن دربرابر رژیم  خاموشانه در

دست بکار شود. در  جدید در افغانستان و جلوگیری از استحکام آن

خطاب به محمد داؤد در بیانیه مبسوط خود " 1352روز اول سنبله 

مناسبات ما با در مورد  »" بار دیگر در زمینه چنین گفت:مردم

پاکستان باید گفت که متأسفانه این یگانه کشوری  است که روی 

مسئله پشتونستان و حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ خود با آن 

 اختالف نظر داریم.
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دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون سردی کامل در 

شرافتمندانۀ مسئلۀ ملی  راه پیداکردن راه حل مسالمت آمیز و

ونستان مجدانه سعی خواهد کرد. ما عقیده داریم که مناسبات پشت

پاکستان با منافع دو کشور و با منافع ترقی و تحکیم  افغانستان و

صلح در منطقه مطابقت دارد و امیدواریم سر انجام به این امر توفیق 

 «خواهیم یافت.

رژیم جدید جمهوری پس از گذشت کمتر از یک ماه ازایراد  

ابالغیه را به پشتو و دری  دو 1352سنبله  31بتاریخ بیانیه فوق 

 ازطریق رادیو و جراید دولتی با متن ذیل به نشر سپرد:

 ابالغیه اول:»

ازمدتی به اینطرف حکومت پاکستان غیرعادالنه و یکجانبه 

ادعا میکند که افغانستان در امور داخلی پاکستان مداخله میکند. 

 میگردد که نظر به دالیل قوی حاالنکه دسیسۀ در افغانستان کشف

تحریکات پاکستان در آن دخیل است. بحیث حکومت یک مملکت 

وطن خویش و در منطقه و در  صلح دوست که غیر ازصلح در

جهان چیزی نمیخواهد، جداً خواهش میکند تا حکومت پاکستان بار 

به این گونه اعمالیکه منجر به برهم خوردن صلح منطقه   دوم

 «جهانی میگردد، اقدام ننماید.وباالخره صلح 

 ابالغیه دوم:»

از چندی باینطرف دستۀ ارتجاعیون به ضد نظام جمهوری  

برای برهم زدن امنیت و ازبین بردن نهضت انقالبی وطن پرستان 

حوصله  تشکیل جلسه میدادند. دوستان انقالب با تمام برده باری و

انه اوشان را با متوجه اوضاع این خائنین بودند. خوشبختانه و موفق

دستگیر نمودند. با اینکه تمام مردم افغانستان  تمام اسناد و شواهد

این اشخاص  وقتیکه نا از حامیان ارتجاع نام برده میشود، چهره های
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در مقابل چشم های شان نمودار میگردد. اما برای اینکه خوبتر از 

ل، خان اینها عبارت اند از: محمد هاشم میوندوا حقیقت واقف گردند،

محمد والی اسبق ننگرهار، دگرجنرال متقاعدعبدالرزاق با یکتعداد 

اشخاص دیگر که روز پنجشنبه گذشته به امر حکومت گرفتار 

،  41از روزنامه جمهوریت، سال اول ، شماره  )برگرفته « شدند.

 ش( 1352سنبله  31مورخ شنبه 

کستان از این تاریخ به بعد بار دیگر مناسبات افغانستان با پا

دیگر لحن جدی تر در  روبه تیره شدن گذاشت و محمد داؤد بار

برابر مظالم حکومت پاکستان برمردم بلوچ و پشتون اتخاذ کرد و از 

حکومت بوتو علیه جنبش های جدائی طلب بلوچ با حمالت  اینکه

پشتون به شدت اقدام میکرد  بیرحمانه و زندانی ساخاتن سران بلوچ و

انستان صدای اعتراض خود را علیه آن به حیث و رژیم جمهوری افغ

سیاست عنعنوی بلند میداشت، روابط به سرعت رو به خرابی  یک

یعنی یک  1353سنبله  16 گذاشت که دراثر آن محمد داؤد بتاریخ

سال بعد از کودتا نامۀ به دکتور کورت والدهایم سرمنشی ملل متحد 

مت پاکستان بر نوشت و توجه آن مؤسسه درعملیات بیرحمانه حکو

بالمقابل نامۀ جوابیه شدید الحن خود را  مردم بلوچ تقاضا نمود. بوتو

مداخله  به سرمنشی ملل متحد ارسال کرد که در آن افغانستان را به

در امور آن کشور متهم ساخته بود. محمد داؤد رئیس دولت 

قوس همان سال به کورت  6بتاریخ  افغانستان نامه مفصل دومی را

 یم نوشت که محتوای ذیل را در بر داشت:والدها

 

 محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم افغانستان دوم نامه 

 عنوانی سرمنشی ملل متحد در دفاع از حقوق مردم بلوچ

 جاللتمآبا!»
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خود عنوانی  1974سپتمبر  7من توسط نامۀ مورخه 

جاللتمآب شما توجه کشورهای عضو ملل متحد را به حالت اضطرار 

ح و امنیت را در منطقه ای که افغانستان به آن تعلق دارد، آور صل

سخت به خطر انداخته است، جلب نمودم. نامه مذکور طوریکه 

سپتمبر  25، مورخ  24تقاضا گردیده بود، طی سند رسمی پ  

ازطرف داراالنشای ملل متحد به کشورهای عضو آن  1974

 سازمان توزیع شد.

ای عضو ملل متحد وظیفۀ افغانستان به حیث یکی از کشوره

خود دانست تا جاللتمآب شما و توسط شما کشورهای عضو ملل 

متحد و تمام جامعۀ بین المللی را ازین تهدید به صلح و امنیت 

مستحضر گرداند. افغانستان عقیده دارد که تمام دول عضو مکلف اند 

که سازمان ملل متحد را از همه حاالت مطلع سازند و از وقوع 

 که منجر به اخالل صلح میگردد، جلوگیری نمایند.حوادثی

اندیشۀ افغانستان که طی نامۀ فوق الذکر به اطالع رسانیده 

شده، نسبت به عواقبی وخیمی میباشد که شاید در نتیجۀ سیاست 

حکومت پاکستان علیه آزادیخواهان بلوچ بروز نماید. این نگرانی بعد 

دمان هوائی ازطرف از استعمال سیستماتیک قوه، بشمول بمبار

پاکستان بمقابل آزادیخواهان بلوچ که علیه پامال گردیدن تقاضاهای 

مشروع سیاسی و آرزو های حقه خویش به مقاومت خود دوام 

 میدهند، اظهار گردید.

بعد از آنکه پاکستان قوۀ نظامی را استعمال کرد و مرتکب 

ل، عمل مردم کشی و امحای دسته جمعی هزاران نفر بشمول اطفا

زنان و سالخوردگان گردید، آزادیخواهان بلوچ به مواضع 

غیرمسکون در کوه ها پناه بردند، تا از آنجا برای بدست آوردن 

حقوق حقه خویش مجادله نمایند. این وضع ازطرف احزاب مخالف 
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پاکستان و رهبران سیاسی بلوچ به توجه موسسات بین المللی مانند 

االنشای کنفرانس اسالمی، موسسه کمسیون حقوق بشر ملل متحد، دار

بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و موسسه بخشش ]عفو[ 

عمومی بین المللی )امنستی انتر نیشنل( رسانیده شد که توسط وسایط 

نشراتی و اطالعاتی بین المللی، با وجود سانسور شدیدی که ازطرف 

رین حکومت پاکستان وضع شده بود، جهان از آن آگاه گردیدند. د

وقت بود که صدراعظم پاکستان اولین اولتیماتوم خود را برای 

آزادیخواهان بلوچ صادر کرده و اعالم داشت که: هرگاه ایشان الی 

تسلیم نگردند، علیه ایشان عملیات شدید و وسیع  1974اکتوبر  15

نظامی اتخاد خواهد گردید.دراثر این بود که حکوکت افغانستان که از 

ست تهدید و استعمال مزید قوه آگاه است، مجبور شد عواقب وخیم سیا

این تخلف آشکار را از اصول منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی 

حقوق بشر و میثاق های قوق بشر به توجه جاللتمآب شما و 

 کشورهای عضو ملل متحد برساند.

خویش  1974حکومت پاکستان توسط نامۀ مورخه اول اکتوبر 

تان عنوانی جاللتمآب شما صادر که ازطرف صدراعظم پاکس

گردیده، نظریات خود را اظهار کرده است. حکومت افغانستان بار 

دیگر ظیفۀ خود میداند تا نظر خود را در مورد وضع موجود تقدیم 

 نماید.

حکومت پاکستان پیشنهاد مبنی برتحقیقات بین المللی را برای 

د نموده است. دریافت حقایق، مداخله در امور داخلی اکستان قلمدا

اگر طلب تحقیقات بین المللی به منظور جستجوی حقایق بحیث 

مداخله در مور داخلی یک کشور محسوب گردد، پس این امر برابر 

به تسلیم بال شرط به سیاست بعضی حکوماتی خواهد بود که حقوق 

بشر را نقض مینمایند. درخواست تحقیق حقایق توسط جامعۀ بین 
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ف آزادیخواهان بلوچ و رهبران سیاسی آنها المللی در آغاز ازطر

صورت گرفته است که این تقاضا از شتیبانی کامل حکومت 

افغانستان برخوردار میباشد. لذا مضحک است طوریکه در نامه 

پاکستان ظهار گردیده که حمایت مردم بلوچ ازطرف حکومت 

افغانستان یک طرح علیه تمامیت ارضی و ستقالل سیاسی پاکستان 

 شد.میبا

در مکتوب شاغلی بوتو ادعا گردیده که حکومت افغانستان 

باالی قسمت های بزرگ خاک پاکستان دعوای ارضی پیش نموده 

است. این طور اعالم هرگز و به هیچ سویه توسط حکومت 

 افغانستان صورت نگرفته و توسط هیچ منبعی ثابت شده نمیتواند.

سازد که: حکومت پاکستان افغانستان را متهم براین می 

بصورت سیستماتیک عملیات خرابکاری و دهشت افگنی را در داخل 

پاکستان ترتیب، مساعد و تشویق مینماید. این البته حقیقت دارد که 

زادیخواهان توسط همه وسایلی که بدسترس شان است با حکومت 

پاکستان جنگیده اند، ولی این حقیقت ندارد که حکومت افغانستان 

اشته است. اگر اجازه داده شودکه مجادلۀ درآن کدام سهمی د

آزادیخواهان بلوچ بحیث دهشت افگنی تعبیر گردد، پس همچنان گفته 

در نقاط مختلف جهان دهشت  شده میتواند که همه آزادیخواهان

افگنان میباشند. به همین منوال درست نیست که به رهبران سیاسی 

تحقیقات بین یک داعیۀ ملی، روسای فیودال خطاب گردند. تنها 

المللی به منظور دریافت حقایق میتواند حقیقت را واضح سازد. 

تقاضا از جامعۀ بین المللی برای اینکه حقایق بمیان آید، به هیچ وجه 

یک طرز العمل فیودالی محسوب شده نمیتواند. رهبری مردم بلوچ 

 بدست منورین و جوانان بلوچ میباشد.
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میدهد که حقوق و طی نامۀ خود حکومت پاکستان تذکر 

آزادیهای سیاسی همه مردمان پاکستان توسط قانون اساسی که 

بصورت دموکراتیک ترتیب و از جانب نمایندگانی که از طرف همه 

ایاالت پاکستان ستقیما انتخاب شده اند، به اتفاق آراء تصویب گردیده، 

تضمین شده است و بلوچستان دارای یک حکومت منتخب از مردم 

میکند، میباشد و مردمان آنجا مانند مردم دیگر ایاالت از نمایندگی 

تمام حقوق اساسی که قانون اساسی آنرا تضمین نموده ، برخوردار 

اند. ولی دراینجا یک حقیقت غیرقابل نکار را باید متذکر شد و آن 

اینست که نمایندگان منتخب بلوچ ها و پشتون ها بصورت غیرقانونی 

 انها فعالً در زندان بسر می برند. برطرف گردیدند و اکثریت

درنامۀ پاکستان به افغانستان بحیث یک )دولت قرون وسطی( 

خالفین سیاسی یک قاعده در آنجا امحای جسمانی م:»اشاره شده که 

است، نه یک استثناء. درسال گذشته یک تعداد افغانهای برجسته به 

چال ها بدون این سرنوشت مبتال گردیدند و بسیاری ازین ها در سیاه 

ین گفتار تحریف فاحش حقایق ا «برند.محاکمه در درد و رنج بسر می

نقالب ااست. من یقیین دارم که جاللتمآب شما آگاه هستید که بعد از

جمهوریت در افغانستان کوشش های به تحریک پاکستان برای از 

مهوریت بعمل آمد که خائنین گرفتار و جبین بردن رژیم مترقی 

دند، ولی مجازات بدون محاکمه صورت نگرفته است. مجازات گردی

افغانستان در مقابل مداخله پاکستان در امور داخلی کشور همیشه از 

صبر و تحمل کار گرفته ست. مداخالت پاکستان در امور داخلی 

افغانستان توسط اسنادی که در دست حکومت افغانستان موجود 

 است، به اثبات رسانیده شده میتواند.

یک )دولت قرون وسطی[ راپاکستان افغانستان ظم صدراع

ن فکر میکنم هیچ مخوانده است. این حقیقتا مضحک میباشد. 
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کشوری در آسیا بهتر از خود پاکستان واجد شرایط خوبتر برای 

ائیکه حکومت به صورت سیستماتیک حقوق جهمچو لقبی نباشد، 

سات وسمبشر و آزادی های فردی مردم را پامال کرده، جائیکه 

دموکراتیک تنها به نام موجود اند و جائیکه بیرحمی عسکر و پولیس 

یات روزمره گردیده است. جنگ نابود کننده حیک حقیقت وحشتناک 

افی رویۀ ککه فعالً بمقابل مردم بی دفاع بلوچ جریان دارد، گواه 

اهانت آمیز حکومت پاکستان در برابر کرامت بشری و حقوق اساسی 

ت واضح ثابت میسازد که اقدامات آن حکومت به مردم بوده و صور

هیچ وجه اعمال یک حکومت عصری و موکراتیک محسوب شده 

 نمیتواند.

در پیام صدراعظم پاکستان عنوانی جاللتمآب شما همچنان 

افغانی درسال گذشته به تن یکصدوپنجاه هزار:»تذکر رفته که

موضوع این تحریف حقایق است،حقیقت  .«پاکستان پناه برده اند

این اتباع افغانی کوچیهای افغان هستند که هرسال هنگام اینست که 

واحل رود سند مهاجرت سفرا رسیدن موسم سرما به وادیهای گرم 

مینمایند. ایشان این رسم و عنعنه را از زمانیکه این مناطق جزء 

ود، تعقیب کرده اند. هنگامیکه بادهای گرم تابستان شروع بافغانستان 

رتفع برمیگردند. طرز ممیکند، این کوچیها به سطوح به وزیدن 

زندگی کوچیها کامالً به زمامداران پاکستان معلوم است، طوریکه به 

اسالف ان و مقامات برتانوی در دهه های گذشته معلوم بود. لهذا 

حدودیت های ازطرف محکومت پاکستان بخوبی میداند که اگر 

زاحمت های ازطرف مقامات مربوطه پاکستان وضع نمی شد و م

ن مردم تولید نمیگردید، تعداد کوچیها بصورت عادی آشان برای 

خیلی بیشتر از آنچه در مکتوب صدراعظم اکستان نشان داده شده 

 است، می بود.
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گرچه حکومت پاکستان اخیراً کتاب سفیدی نشر کرده و درآن 

رام شده و مردمی که علیه آادعا نموده است که اوضاع بلوچستان 

ومت پاکستان مبارزه میکردند، تسلیم گردیده اند. میخواهم دو حک

انکشاف مده ای که این ادعای کتاب سفید را کامالً رد میکند، به 

وعد قبلی اولتیماتوم را متوجه شما برسانم: اوالً  حکومات پاکستان 

اکتوبر تعیین کرده بود، برای دوماه تمدید کرده است که تمدید  15که 

خوبی نشان میدهد که تهدید توسیع عملیات نظامی و وعد به ماین 

ر مقاومت آزادیخواهان برای دبمباردمان هوائی هیچ گونه تغییری را 

حصول حقوق حقه شان وارد ننموده و حکومت پاکستان که در داخل 

یعاد آن اولتیماتوم موفق به پیشبرد مرام خود شده نتوانست، مجبور 

ود در بلوچستان موعد جدیدی را خ گردید برای نیل به اهداف نظامی

نفر مردم لوچ  344برای اولتیماتوم خود تعیین کند. ثانیا  به تعداد 

شامل زنان و اطفال دراین هفته های اخیر به خاک افغانستان پناه 

آورده اند. رجوع این مردم به فغانستان شدت و وسعت ظلم و تشدد 

لوچ ببر مردم حکومت پاکستان مخصوصا قوای نظامی آنکشور را 

که مجبور ساخته شده اند، مزارع و خانمان خویش را ترک بگویند، 

 نشان میدهد.

ازیکطرف حکومت پاکستان عفو عمومی را برای مجاهدین 

ویش اوضاع را در خبلوچ اعالن کرده و با توزیع کتاب سفید 

بلوچستان بکلی عادی وانمود میکند و ازطرف دیگر میعاد اولتیماتوم 

رای دو ماه تمدید مینماید. این تضاد واضح در ابالغیه های بخود را 

ه برخالف ادعای پاکستان کحکومت پاکستان، این امر را تائید میکند 

در مقاومت مجاهدین بلوچ علیه نظامیان پاکستان هیچگونه تقلیلی رخ 

ست. تمدید اولتیماتوم و مهاجرت پناه گزینان بلوچ به افغانستان انداده 

ا دراین مورد ثابت ساخته و رت بودن ادعای افغانستان کامالً درس
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اندیشۀ افغانستان را دربارۀ دوام جنگ بین مردم بلوچ و حکومت 

اکستان تصدیق مینماید. همچنین بصورت آشکار این حقیقت را تائید پ

یرحمانه، مردم کشی و امحای بمینماید که تطبیق سیاست خشن و 

ناه بلوچ منجر به آشفتگی دست جمعی آن حکومت علیه مردم بیگ

روز فزون اوضاع گردیده، حقوق بشری و سیاسی مردم بلوچ را 

ر منطقه ما به وجود آورده دپامال و خطری را برای صلح و امنیت 

است.این واقعات نشان میدهد که افغانستان باید وضعیت وخیم را در 

ما به کشورهای عضو ملل شبلوچستان به اطالع شما و از طریق 

د و جامعه بین المللی میرسانید و نمی گذاشت پرده ضخیم متح

پروپاگند وء پاکستان، حقایق را از انظار بپوشاند. بناًء مندرجات نامه 

سپتمبر خود را بار یگر تائید مینمایم و امیدوارم که  7گذشته مورخ 

حکومت پاکستان از استعمال قوه علیه آزادیخواهان بلوچ که توسط 

 د گردیده اند، خودداری نماید. امیدورام جاللتمآب شما ولتیماتوم تهدیا

 46«محمد داؤد »احترامات فایقه مرا بپذیرید.
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 شانزدهممقاله 

 

 ضرورت بازنگری داودخان بر مناسبات سیاسی 

 باکشورهای  ایران وپاکستان

 (8/4/2018)نوشته شده در

 

در » ویسد:مینداکتر کاظم دربارۀ  داودخان ومعضلۀ پشتونستان 
مبحث "چرخش بزرگ" به دالیلی اشاره شد که محمد داؤد را ناگزیر 
ساخته بود تا گذشته های پر از تنش را با همسایگان به عقب گذارد و 
در راه برقراری روابط دوستانه و نزدیک با دو کشور همسایه ـ 
ایران و بخصوص پاکستان بکوشد و در همین راستا روابط 

مریکا و عربستان سعودی نزدیک سازد. سفر بوتو افغانستان را با ا
به کابل آغاز یک دورۀ جدید در مناسبات افغانستان و پاکستان بود و 
سفر هنری کیسنجر به کابل و نحوه مذاکرات چنان خود مانی و 
دوستانه بود که در تاریخ روابط دو کشور کمترنظیر داشت. دلیل این 

صادی برای تطبیق پالن چرخش برعالوه ضرورت به کمک های اقت
هفت ساله اقتصادی کشور، بیشتر مبتنی برنگرانی جدی محمد داؤد 
از فعالیت های تخریبی گروپهای چپ و راست افراطی بود. محمد 
داؤد میخواست با نزدیکی به پاکستان و عربستان سعودی نظام 
جمهوری را از آسیب  جناح راست افراطی در امان سازد و اما 

جناح چپ ـ"خلق و پرچم" که در داخل کشور نفوذ کرده فعالیت های 
و به هدایت مراجع شوروی و بوسیلۀ سفارت آن کشور  ً درحال 
بسیج شدن بود، او را مزیدا نگران آینده ساخته بود. به همین دلیل 
موصوف به این فکر افتاد تا از وابستگی اقتصادی ـ سیاسی دیرینه 
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رد و موقف نظام جمهوری را کشور با شوروی به تدریج فاصله گی
به حیث یک کشور غیرمنسلک در بین دوقطب جنگ سرد ثابت و 
استوار نگهدارد. باید اذعان داشت که این چرخش بزرگ کار ساده 
نبود که رشته های قدیمی را به یک بارگی پنبه سازد، بلکه ایجاب 

این  میکرد تا با تأنی و دقت زیاد دراین راه قدم گذاشته شود. کلید حل
مشکل در گام نخست همانا باز کردن گره با پاکستان بود که محمد 
داؤد باید در مورد ادعا های قبلی خود در رابطه  ، به حقوق مردم 
پشتون و بلوچ تغییری وارد کند و با پاکستان در این زمینه به نحوی 
به تفاهم برسد طوریکه به اصطالح "هم لعل بدست آید و هم دل یار 

 47نرنجد". 

دانشمند وتحلیلگر دیگرافغان آقای احمدفواد ارسال،در یک 

مقاله در جواب آنهای که مساله پشتونستان را نتیجه پشتونخواهی 

باید در نظر داشت که موضع  »افراطی داودخان میدانند، مینویسد:

یک دولت و یک زعیم سیاسی چیز دیگری است و خواهش و 

دیگری است، و واقعیت آرزوهای قلبی و حتی بلند پروازی چیز 

های عینی و سیاست چیزی دیگری است.  هر دولت خواهش محکم 

شدن قوتش و بیشتر شدن نفوذ را دارد و خواهد داشت و از هر راه 

وسیله ممکن در پیشبرد اهداف خود نظر به توانائی ها و شرایط 

 48 «موجود ملی و بین المللی خواهد کوشید.

و برای الحاق سرزمین های در وطن پرستی داودخان وتالش ا

آنسوی خط دیورند به افغانستان هیچ جای شک وتردید نیست، اما 

وقتی شرایط وامکانات کشورخود را با توانایی های نظامی پاکستان 

 وحمایت های که از جانب امریکا وانگلیس به آن کشور میشد،

                                                 
47

کاظم، -  مکثی برمعضلۀ پشتونستان   داؤد خان و روابط با پاکستان )قسمت هفتم و داکتر
 2017جرمن آنالین،مارچ ،افغان آخر( 

48
 2017/ 19/2احمد فواد ارسال،آرشیف مقاالت، افغان جرمن آنالین،  - 
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مقایسه میکرد، درمی یافت که هیچ امکانی برای برد در یک 

نظامی ندارد، بنابرین مجبور شد تا داعیه  پشتونستان  رویاروئی

تعویض کند « حق تعیین سرنوشت مردم پشتونستان»خواهی را با

ومردم آنسوی خط را برای آزادی واستقالل شان تشویق وترغیب 

 نماید.

جستجوی یک راه حل عادالنه میتواند احترام به اراده  

هر گاه  د. بدین معنا که وخواست باشندگان آنسوی خط دیورند نیز باش

آنها خواسته باشند برای آزادی خویش از قید تسلط پنجابی ها و یا 

صورتی دفاع از آنها را  وحدت با افغانستان؛ مبارزه نمایند، درچنین 

وظیفه خویش شمرده وازجان مایه گذاریم. وهرگاه آنها خواسته باشند 

رام قایل شویم  که در باشند ، به اراده آنها احت ، بخشی از پاکستان  

 ،هیچ امری   شانس پیروزی ندارد. دنیای امروز بدون خواست مردم 

چنانکه در دومین نامه داودخان در زمان جمهوریت،عنوانی 

سرمنشی سازمان ملل متحد دیده میشود، پاکستان چه از راه 

سازماندهی کودتاها علیه رژیم جمهوری افغانستان وچه از راه 

بوسیله عناصر فروخته شده، در صدد بود تا عملیات تخریبی 

ضربات تباه کننده وپیهم بر رژیم جمهوری درافغانستان وارد نماید. 

پاکستان در آن زمان، به مخالفان داودخان که همه بنیادگرا ووابسته 

المسلمین مصر بودند، توسط مربیان نظامی   به ایدیولوژی اخوان

خواست که داودخان، در  ان میداد. پاکست استخباراتی خود آموزش می

 مورد معضلۀ دیورند، کوتاه بیاید.

در مصاحبه اکستان پنصیرهللا بابر وزیرداخله صوبه سرحد 

افغانی از قبیل عناصر وطن فروش قرارگرفتن ی گونگازچخود 

حبیب الرحمن وگلبدین وبرهان الدین واحمدشاه مسعود در خدمت 
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مطابق دستور درافغانستان کاری  خریبت یراشان ب گیکستان وآمادپا

 نکات جالبی حکایت میکند. (ISIاستخبارات نظامی  پاکستان )

نصیرهللا بابر درمصاحبه خود شرح میدهد که دو ماه بعد از 

اعالن جمهوریت درافغانستان، اولین کسی که نزد من آمد انجنیر 

حبیب الرحمن بود، او اوضاع کابل وداودخان را برای من شرح داد. 

ودخان را می شناختیم که برای پاکستان یک خطر شمرده میشد، ما دا

من  موضوع را به بوتو صاحب)صدراعظم پاکستان( بیان کردم 

وبعد به تریننگ آنها پرداختیم. نصیرهللا بابر میگوید که ما به داود به 

حد کافي خساره رسانیدیم وتوسط  گالب ننگرهاري علیه داود خان 

لیوني  –سردار دیوانه »م که عنوانش بودیک کتاب نیز نوشته بودی

در بخش مسایل شیدی رخو1390مصاحبه بابر درسال  «سردار

 49 .آریائی قابل دسترسی استساسی سایت 

ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان که در مساله 

پشتونستان با داودخان درگیر بود، مقدم این رهبران را گرامی 

ز ساحه پاکستان در عملیات ضد دولت شمرده، به ایشان موقع داد تا ا

جمهوری استفاده کنند. جماعت اسالمی پاکستان برهبری 

جویان وابسته به جمعیت اسالمی را نیز مورد   موالنامودودی، پناه

 13۵۴حمایت خود قرار داد و باالخره این جمعیت در اول اسد 

شورشی را در  ISIبر طبق دستور ونقشه  197۵جوالی 22مطابق 

[که البته بسرعت از جانب 50یر بر ضد دولت براه انداختند ]پنجش

نیروهای امنیتی دولت سرکوب و شورشیان متفرق و دوباره به 

یی باز هم دستگیر و  پاکستان فرار کردند. در پایان این حادثه عده

  بزندان افتادند و برخی براأت حاصل کردند.

                                                 
4۹

 html11/eftekhar2/siasi8http://www.ariaye.com/dari.لینک مصاحبه- 
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 813-812،ص2چاپ عرفان ایران،جلدفرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر،  - 
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 لی بوتوذوالفقار ع» تحلیلگرافغان آقای "نجات" مینویسد:

بقدرت 1971صدراعظم پاکستان که پس از جدائی بنگالدش درسال 

به بهانه حفظ بقیه پاکستان از تجزیه ونابودی ،هرانتقاد وهر رسید 

صدای آزادی خواهی را در ایاالت صوبه سرحد وسرحد شمالغربی  

با سرکوب و زندان دنبال کرد و بنابرین لشکرکشی به مناطق 

جوم به حریم زندگی سیاسیون بلوچ سرحدی پشتون و بلوچ وه

وپشتون وتاراج هستی شان، تمام رهبران نیشنل عوامی پا رتی و 

وتنها در منطقه مری بلوچستان در بلوچ ها را روانه زندان نمود 

تن به قتل  800نتیجه حمالت هوایی وبمباردمان و سرکوب خونین 

 دید. در باجور هم برای دولت رفت وآمد آزاد دشوار گر. رسیدند

در مناطق مختلف مقامات دولتی مورد هجوم قرار گرفتند 

وحوادثی بی شمار در هر دو ایالت رخ داد. دروزیرستان)پشتونستان 

ازاد( هم جرگه ها در مکین رزمک وگرویک برگزار گردید رهبران 

وبزرگان پشتونستان در جرگه ها، تجاوز ودست درازی های 

ر ضرورت اتحاد قبایل وپشتون حکومت را با شدت انتقاد کردند و ب

ها اذغان داشتند . دولت پاکستان راه ساده متهم کردن دولت افغانستان 

در قبال شورش های دوصوبه را در پیش گرفت ونطاق وزارت 

خارجه پاکستان با نقل از بوتو اعالن داشت که افغانستان در 

ا بلوچستان و پشتونستان ادعای مالکیت دارد و اردوگاه خدماتی ر

برای شورشیان بنا کرده است، ولی دولت افغانستان این ادعای ها را 

میان تهی خواند واعالم داشت که دولت افغانستان خواستار حق خود 

ارادیت وتعیین سرنوشت برادران پشتون  و بلوچ بوده وحل آنرا  از 

 . 51«طریق صلح امیز و گفتگو میداند.
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 جرمن آنالین -مون مسئلۀ خط دیورند،افغاناعبدهللا نجات، پیر- 
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شهر الهور كنفرانس كشورهاي اسالمي در 197۴در سال 

پاكستان دایر گردید، عبدالرحمن پژواك سفیر افغانستان در دهلي نو 

منحیث نماینده جمهوری افغانستان در آن اشتراك ورزید. نامبرده در 

شورش بلوچها پشتونستان والغای خط دیورند وكنفرانس موضوع 

وبرهم خوردن امنیت منطقه را مطرح نمود ، اما از طرف نمایندگان 

اسالمي با خاموشی استعماع گردید.] به گفته فرهنگ، به كشورهاي 

پژواک گوشزد شد که از اجندای کنفرانس خارج صحبت نکند 

ومعمرالقذافی رئیس دولت لیبی درنیمه شب به داودخان زنگ زده ، 

از وی خواهش کرده بود که خودش به پاکستان آمده درکنفرانس 

برمعضله خط [ داؤدخان درک نمودکه پافشاری 52 شرکت کند.

دیورند وپناه دادن به ناراضیان بلوچ در افغانستان، سبب شده تا 

پاکستان نیز برضد جمهوری نوپای او استفاده کند وناراضیان 

قراربدهد،و ازاین طریق  isiاسالمگرای افغانی را زیر چترپرورش 

علی فشار متقابل را بر او  وارد نماید، چنانکه در  روز  روشن 

توسط گماشته گان حزب اسالمی حکمتیار  پالن را وزیر احمدخرم

ترورکردند و نیزعملیات خرابکارانه را در پنجشیر ولغمان وپکتیا 

وبدخشان توسط گروه های اخوانی افغان  براه اندازد. این 

(که از 53تخریبکاری همراه با کشف شبکه های  مختلف کودتاها)

مال میشد،] سوی سازمان استخبارات پاکستان تریننگ وطرح واع

وحتی تخریب پایه های برق در شب های جشن استقالل درسال 

ربانی[، داودخان را وادار  -توسط دار و دسته های گلبدین  1975
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 825، ص 2فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر،چاپ عرفان،ج - 
53

،کتابی بنام )کودتای پنجم، سرخ یا سیاه؟...( نوشته  که در 2017درسال داکتر حسن شرق  - 

سرخ یا  -شر رسیده است،منظور نویسنده از کودتای پنجمافغان جرمن آنالین نیز به ن

ی دیگر قبل از کودتای چهار کودتاسیاه،کودتای ثور است، واز عنوان کتاب معلوم میشود که 

 .سازمان دهی شده بود ولی خنثی گردیده بود برضد رژیم جمهوری پاکستانISIثور،از طرف 
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اش تجدید نظر نماید و روابطش را با  ساخت تا بر سیاست خارجی 

 همسایگان خود یعنی ایران و پاکستان بهبود ببخشد. 

، ضرورت اصالح سیاستی را سردار نعیم خان برادر داودخان

که داودخان در پیش گرفته بود، به او خاطر نشان ساخت و تعدیل آن 

را گوشزد نمود. داودخان نیز مشوره برادر را منطقی یافت و تصمیم 

  گرفت در سیاست خارجی خود تجدید نظر نماید.

 سیاست جدید داودخان نسبت به ایران:

و دوستی میان ایران  به نظرمیرسد که در ایجاد حسن همکاری

خان برادر داودخان و مساعی  و افغانستان نقش سردار محمد نعیم

اند.   غازی سفیر افغانستان در تهران بسیار موثر بوده محمود زلمی 

به عنوان نماینده فوق  13۵3خان باراول در ماه ثور   محمد نعیم

ایران  العاده رئیس جمهور افغانستان به تهران مسافرت کرده وبا شاه

و سایر مقامات آن کشور مالقات و مذاکراتی انجام داده بود. در ماه 

بری وزیر امور خارجه ایران   سنبله همین سال، آقای خلعت

مسافرتی به کابل انجام داد و ضمن این مسافرت با رئیس جمهور 

خان مالقات و مذاکراتی بعمل آورد و تصمیم  افغانستان و نعیم

 مک به افغانستان ابراز کرد.حکومتش را در مورد ک

داودخان به عربستان  197۵مارچ  21= 13۵۴در آغاز سال 

فیصل مذاکره و مفاهمه  سعودی سفر کرد تا با شاه آن کشور ملک 

فیصل  های بیشتر آن کشور را جلب کند اما چون ملک  نماید و کمک

زاده خود به قتل رسید، بنابرین داودخان بجای مذاکره  توسط برادر

ر مراسم جنازه او شرکت ورزید و پس از ادای حج عمره، متوجه د

یی مقابل شد  سابقه ایران شد. داود در تهران با تشریفات و پذیرایی بی
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و مذاکرات مفصلی با شاه ایران و صدر اعظم آن کشور انجام داد 

 (13۵۴ثور ۶=  197۵آپریل 2۶)

داودخان ضمن مذاکراتش با شاه ایران کمک آن کشور را 

های انکشافی آینده کشور تقاضا کرد، بالمقابل دولت   برای برنامه

مالی عاجل   ساله و یک کمک  ایران با یک طرح کمک اقتصادی ده

ساله افغانستان، به داود  پالن انکشافی هفت میلیون دالری به 300

پیشنهاد کرد، که کمک ایران را جانشین کمک شوروی بسازد. 

ی افغانستان تسهیالت بندری را در همچنان ایران حاضر شد برا

های ترانزیتی  بندرعباس فراهم کند تا این کشور ناچار نباشد به راه

شوروی بستگی داشته باشد. و باالخره شاه ایران سعی به عمل آورد 

تا در حل اختالفات افغانستان با پاکستان نقش میانجی را بازی 

 [ 54کند.]

 :روابط با پاکستان

 ر ایران، در جبهه پاکستان سیاست مالیمداودخان پس از سف

که شوروی همیشه یک جنگ پنهانی  تری در پیش گرفت، درحالی

بین دو کشور را ترجیح میداد تا دست کابل همواره بسوی مسکو 

دراز باشد و مسأله پشتونستان وسیله فشاری باشد بر پاکستان تا از 

 نزدیکی با پکن و واشنگتن خودداری ورزد.

د که در ایجاد فضای تفاهم میان رهبران افغانستان به نظرمیرس

و پاکستان شاه ایران نقش پر اهمیتی بازی کرده باشد، زیرا پس از 

سفر داودخان به تهران، شاه ایران به اسالم آباد رفت و با صدر 
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بوتو مذاکراتی بعمل آورد که طبعا عادی  اعظم آن کشور ذولفقار علی

 اصلی مذاکرات آنان بوده است.  ساختن روابط با افغانستان تم

در زمستان همان سال، زلزله در افغانستان خساراتی ببار 

یی بدست داد تا بوتو کمک آن کشور را به   بهانه آورد. این واقعه

رسیدگان زلزله در افغانستان پیشنهاد کند. داود از این   مصیبت

دعوت  پیشنهاد پاکستان حسن استقبال نمود و از صدر اعظم پاکستان

 55 کرد تا رسما به کابل مسافر نماید.

ظاهر طنین،درکتابش بنام "افغانستان درقرن بیستم" از قول 

سفیر دولت افغانستان  197۵داکتر رحیم شیرزوی که درسال 

درپاکستان بوده مینویسد: شیرزوی  اولین پیام حسن نیت داودخان را 

اودخان گفت باید به ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان رسانید: "د

به بوتو گفته شود که ما یک پاکستان وافغانستان قوی میخواهیم. 

برای اینکه احساس مادر این است که اصل سرحدهندوستان از 

پاکستان عبور کرده تا هندوکش است. وقتی که من پیام را به بوتو 

رساندم ، بوتو باورش نمی آمد که داودخان چطور یک پاکستان 

 حد وقوی میخواهد.؟"وافغانستان مت

طنین می افزاید : مناسبات افغانستان وپاکستان در مسیر نوی  

 197۶قرار میگرفت. پایان تشنج آغاز شده بود. در اواسط سال 

رهبران پاکستان وافغانستان به کشور های یک دیگرمسافرت کرده 

وسعی کردند تا اختالفات شان را ازجمله در رابطه با مسئله 

ار بگذارند. دکتور رحیم شیرزوی میگوید:"بوتو در پشتونستان کن

به کابل مسافرت کرد ودراین مذاکرات از سرتا   197۶پنجم جون 
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آخر برموضوع پشتونستان گپ میزدند، لکن یک کلمه هم نگفتند که 

طرف مقابل]خود[ را تحریک کنند. به تعقیب آن ]بوتو[داودخان را 

ستان میرود. یک دعوت فوق دعوت میکند وداودخان دوماه بعد به پاک

العاده ای بود که هیچ زعیم دولت را تا این حد پذیرائی نکرده 

بودند.در مذاکراتی که طي پانزده ساعت در چهار  روز صورت 

خوانم و قضیة  گرفت، بوتو به داود خان گفت: من تو را پدر مي

خواهم كه همان  پشتونستان را به هر ترتیبي كه تو بخواهي من مي

باشد، لیكن فكر باید بكنید كه یك پسر را نزد ملتش خجالت طور 

 56«ندهید.

بوتو » داکترکاظم در باره سفرمحمدداود به پاکستان مینویسد:

[ از محمد 1976جون 7صدراعظم پاکستان حین سفر خود به کابل ]

تا  24داؤد دعوت رسمی بعمل آورد تا به آن کشوراز تاریخ   

دعوت محمد داؤد تصمیم گرفت در راه سفر نماید و با قبول این 20

برگشت از کولمبو از پاکستان دیدن کند. درحالیکه کابل حین سفر 

بوتو چندان مراسم پرشوکت و شأن برای صدراعظم پاکستان تدارک 

ندیده بود، اما پاکستان از محمد داؤد برای اقامت چهار روزه در 

یدان هوائی اسالم آباد، الهور و مری استقبال شایان کرد و درم

راولپندی رئیس جمهور"فضل الهی چودری" و نیز بوتو صدراعظم 

پاکستان از مهمان و هیئت معیتی او پذیرائی نمودند. پاکستانی ها در 

باغ معروف "شالیمار" الهور دعوتی ترتیب دادند که درآن هزاران 

تن از مردم آنجا به استقبال رئیس  دولت افغانستان آمده بودند. محمد 

افغانها شما را »ؤد در این فرصت خطاب به مردم آنجا گفت: دا

برادران خود میشمارند...این برادری صرف برادری دنیایی نیست 

                                                 
56
 187ظاهر طنین،افغانستان درقرن بیستم، ص - 



 332 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

که از همسایگی پدید آمده باشد یا پدیده زمان آنرا به وجود آورده 

باشد، بلکه این برادری ریشه در روحانیت دارد که از برادری 

الهام میگیرد... حکومت افغانستان و اسالمی و تعالیم پاک اسالمی 

من خود آرزو دارم که مشکل سیاسی ما رفع گردد و ارتباط ما 

براساس برادری و دوستی و حسن نیت استوارباشد....حکومت 

افغانستان و پاکستان برای حل این اختالفات تالش مینمایند...بخاطر 

در رو رفع این اختالفات ما بجز ازطرق صلح آمیز و مذاکرات رو 

راهی دیگر نداریم...من یقیین دارم که دراین راه مهربانی خداوند 

همراه ما است... تمام اختالفات در یک یا چند مجلس حل نمیشوند، 

مگر حسن نیت و جدیت در هر  گفتگو این امید را بار می آورد که 

غوث، عبدالصمد: «)ما یک گام به سوی هدف خویش نزدیک شویم.

 57 (180ـ 181، چاپ دوم ، پشاور، صفحه "سقوط افغانستان"

بوتو :»آقای داکتر کاظم از قول صمد غوث عالوه میکند که 

حین مذاکرات در مورد رهائی سران پشتون و بلوچ از زندان 

مشکالت موجود حکومت خود را در قبال معضله "جنرالها" تشریح 

کرد و عالوه نمود که نظر محکمه میتواند برنظر جنرالها فوقیت 

داشته و هرگاه موضوع رهبران زندانی به محکمه رویت داده شود، 

این »کار رهائی آنها ساده تر پیش میرود. محمد داؤد به بوتو گفت:

کار خود شما است، مگر من برآنچه که تأکید دارم، یک موافقه  قابل 

قبول است و ختم حاالت موجود که ]دوام آن[ به سود هیچ طرف 

ونها و بلوچ ها برحکومت پاکستان یک چیز نیست. عدم اعتماد پشت

خیالی نیست. برای حکومت ضرور است که به سوی کسب اعتبار 

گام بردارد... حکومت شما به عنوان نشان دادن حسن نیت، رهبران 
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پشتون و بلوچ را موقع بدهند تا با آنها بصورت آزاد و برابرمذاکره 

این مشکالت »ه: بوتو در جواب ابراز امیدواری کرد ک.« نمایند 

و « جانبی است وبا امنیت در بلوچشتان تا حد زیادی حل میگردد

عالوه نمود که:  برای من روزی، روز خوشحالیست که از یک 

؛ محمد داؤد «صلح روشن و بی ابهام با آنها افغانستان را آگاه سازم.

افغانستان به همه گروه های ذیدخل خیرخواه »دربرابر او گفت:

ا و بلوچ  ها که بخواهند صلح کنند، افغانستان بصورت است، پشتونه

آشکار آنرا می پذیرد، یا اگر آنها بخواهند، او در یک  اعالن سه 

 58 (  181ـ  182ماخذ باال،صفحه «)جانبه میتواند اشتراک کند. 

موضوع مهم در مذاکرات هیئت ها همانا مطرح ساختن خط »

هیئت پاکستانی میخواست دیورند به حیث سرحد بین المللی بود که 

آنرا در اجندای مذاکرات قرار دهد، ولی هیئت افغانی با این دلیل که 

همچو موضوع مهم و بزرگ را نمیتوان در همچو مجلس کوچک 

زیر بحث گرفت، از صحبت پیرامون آن طفره رفت. در ختم سفر 

وقتی اعالمیه مشترک نشر شد، درآن هردو طرف بدان اصولی تأکید 

ه قبالً در اعالمیه کابل نشر شده بود و وعده دادند که برای کردند ک

رسیدن به یک راه حل مذاکرات خویش ً را مطابق روحیه کابل ادامه 

در مراجعت به کابل من » بدهند. صمد غوث در کتابش می نویسد: 

محمد داؤد سؤال کردم که بوتو چه فکری داشت؟ او بدون تأمل »از 

ست که بوتو یک سیاستمدار و بسیار جواب داد: "دراین شکی نی

 شخص زیرک است، مگر من نمیدانم که به او چقدر میشود باور 

 ( 187)مأخذ باال... صفحه « کرد.
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با آنکه این سفردست »داکترکاظم در مقاله اش متذکر میشود: 

آورد مهم نداشت، اما روابط میان دو کشور را بازهم ، با آنکه این 

شد بهتر ساخت و به تجارت ترانزیت  سفر طوریکه پیشبینی می

سهولت مزید فراهم گردید، چنانکه به  ورود گندم از هند از طریق   

بین دو  1947پاکستان اجازه داده شد و خدمات هوائی که از سال

 همانجا(«)کشور متوقف شده بود، دوباره آغاز گردید.

 197۶اگست  29داکتر حق شناس یاد آورمیشود که بتاریخ 

مهور افغانستان بنابدعوت مقامات پاکستانی به آن کشور سفر رئیس ج

کرد. پاکستانیان مقدم رئیس جمهور افغانستان را باشأن و شوکت 

فراوان استقبال کردند و داودخان از پذیرایی گرم و بی سابقه 

احساسات نیک مردم پاکستان نسبت بخود تشکر نمود. و در اجتماع 

رزومندی ما را برقراری روابط بزرگی از شهریان الهور گفت: آ

باشد که بطور جاودان و بر پایه حسن نیت استوار بماند.  برادرانه می

در اینجا بود که سند دکتورای افتخاری از جانب دانشگاه کراچی 

پاکستان برای داود پیشکش گردید. مقامات پاکستانی برای جلب 

ن مذاکرات کردند. در پایا رضائیت داود از هر امکانی استفاده می

تقویه »شان را ادامه سیاست تنش زدایی با عبارت  طرفین تصمیم

  59ثبت نمودند. « روحیه کابل

بوتو برای باردوم بکابل سفر کرد و  1977در پنجم جون 

موضوع را دنبال نمود. رهبران هر دو کشور در این وقت 

اما شان را از طریق مذاکراه و تفاهم حل کنند.  میخواستند تا اختالفات

این کار را به رعایت سیاست داخلی میخواستند گام بگام و بتدریج 

 اجرا نمایند.
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خارجه  فرهنگ از قول صمد غوث معین سیاسی وزارت

مینویسد که ، فرمول کلی حل مساله این بود که پاکستان رهبران 

ملی را از زندان آزاد نموده، حقوق فدرال والیات  حزب عوامی

ستان را تصدیق نمایند و در مقابل سرحد شمال غربی و بلوچ

حکومت افغانستان پایان یافتن ادعایش را درباره پشتونستان از 

  60طریق لویه جرگه اعالن کند و خط دیورند را برسمیت بشناسد. 

گفتگو ها بین سران دو کشور حتی بعد از بوتو با جنرال 

از طریق یک کودتای نظامی 1977ضیاءالحق که در ماه جوالی 

ین بوتو شده بود نیز ادامه یافت و باری جنرال ضیاء در اکتوبر جانش

تر  مسافرتی به این منظور به کابل نمود و خواهان حل عاجل 1977

 قضایای مورد اختالف با رئیس جمهور افغانستان شد.

سیاست تفاهم با پاکستان وحل اختالفات با آن کشور مورد 

فته بود. عبدالولی خان حمایت رهبران پشتون درپاکستان نیز قرارگر

یکی از رهبران برجسته پشتون مالقاتش را باجنرال ضیاء الحق 

چنین به یاد می آورد:" من در  1977رهبرنظامی پاکستان درسال 

زندان بودم وآقای ضیاء الحق مرا از زندان خواست وبه بیمارستان 

 راولپندی انتقال داد. در آنجا او با من در مورد مساله افغانستان

مفصالً صحبت کرد. من برای وی گفتم که حل مساله افغانستان آسان 

است. هرفیصله ایکه در مورد افغانستان می کنید، همین وقت آن 

است. زیرا سردار داودخان شخصی است که در نبود او فردا 

افغانستان با خانه جنگی وتباهی بزرگ رو به روخواهد شد. من به 

ستقیم  با وی حرف بزنید او گفت: من ضیاء الحق گفتم که بروید و م

میترسم که اگر بروم سردار داود درباره سرزمین پاکستان ادعایی را 
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مطرح نکند. من گفتم که سردار داود هیچ نوع ادعایی برخاک 

پاکستان ندارد. بعداً ژنرال ضیاء الحق به کابل رفت ومن دوباره به 

ت، برایم گفت که زندان رفتم. ووقتی که ضیاء الحق از کابل برگش

سردارداود در ضیافت رسمی اعالن کرد که برخاک پاکستان 

هیچگونه ادعایی ندارد. این فیصله ای بود که میان دوکشور صورت 

 61گرفت."

داکتر کاظم از قول صمدغوث که یگانه شخص حاضر در 

پس :»مذاکرات ضیاء الحق با داودخان درکابل بود،مینویسد 

بارۀ اهمیت روابط نیک بین دو کشور ازاظهارات هردو جانب در 

وتجارب تلخ گذشته، جنرال ضیاء دور کردن موانع را از راه صلح 

این نکته بسیار »عاجل افغانستان و پاکستان وعده داد وگفت:

ضروری است که هردو کشور مسلمان وهمسایه برای زندگی 

برادرانه تالش کنند. دشمنی فعلی میان افغانستان وپاکستان هر دو 

هردو زعیم موافقه « کشور را به خطرات زیادی مواجه کرده است.

کردند تا در آغاز سال آینده مذاکرات خویش را در پاکستان ادامه 

دهند. به تاسی ازاین توافق رئیس جمهور محمدداود پس از سفرهای 

از دهلی به راولپندی  1978رسمی به چند کشور بتاریخ پنجم مارچ 

اکرات بطور خصوصی صورت رفت وبین هردو زعیم مذ

گرفت.جنرال ضیاء از انکشاف اوضاع در پاکستان معلومات مفصل 

ارائه کرد و محمدداود از اینکه رهبران پشتون وبلوچ از زندان رها 

آینده پشتونها وبلوچها :»شده اند، ابراز امتنان نمود وگفت که 

بصورت مکمل در دست خود آنهاست،دراین ارتباط افغانستان به 

وبدن آنکه از کشوری نام ببرد « صلۀ آنها موافق خواهد بود.فی
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چنان کشورهای :» وبدون تردید منظورش شوروی بود،عالوه کرد 

وجود دارند که از ارتباط نیک میان افغانستان وپاکستان خوش نیستند 

واز نظرنظامی دراین منطقه نوار خطرناک چپ است که میتواند 

)داکترکاظم ،همان مقاله، « ند.استحکام هردو کشور را صدمه بز

 (191 -188،بحوالۀ صمدغوث، 7بخش 

یکییی از مقییاالت مهییم ومفصییل داکتییر کییاظم معضییلۀ پشتونسییتان 

وداودخان  ومناسبات با پاکستان است که در هفیت قسیمت در پورتیال 

افغان جرمن آنالنی به نشررسانده است. وی در بخش هفیتم کیه نتیایج 

 نویسد:نوشته را نمایان میسازد، می

وقتی محمید داؤد بیه صیدارت رسیید، یکیی از اهیداف مهیم او »

کشانیدن افغانستان بسوی تحول و ترقی بود و او به این نظر بیود کیه 

با موجودیت یک حکومت ضیعیف و دچیار بحیران سیاسیی و درعیین 

زمان با ناتوانی اقتصیادی کیه افغانسیتان گرفتیار آن بیود، هرگیز قیادر 

زرگ و اییین هییدف مهییم و اساسییی را تحقییق نخواهیید بییود اییین آرمییان بیی

بخشیید، بخصییوص کییه حکومییت جدییید التشییکیل پاکسییتان قییدم بقییدم در 

تخریب نظام افغانستان به شیوه هیای مختلیف دسیت بکیار بیوده اسیت. 

حکومت افغانستان تا آنوقت از نظر نظامی در وضع بسیار ابتر قرار 

دی ناشی داشت که حتی برای فرو نشاندن بعضی نا آرامی های سرح

از تحریکات پاکستان فاقد توان الزم بود. لیذا محمید داؤد مجبیور بیود 

برای تحقق تحوالت اجتماعی و اقتصادی در کشور که هیدف اساسیی 

و مهییم او محسییوب مییی شیید، نخسییت بییه تقویییه بنیییه نظییامی کشییور   

درعمییل فییراهم سییازد. او از تجربییه تلییخ دوره امییانی آموختییه بییود کییه 

زم بییه تقویییه بنیییه نظییامی سرنوشییت کشییور را چگونییه عییدم توجییه ال

بدست عقبگرایان سیپرد و تحیول را سیرنگون کیرد. در تشیئید روابیط  
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افغانستان با شوروی وقت در آن سالها کیه مناسیبات بیین افغانسیتان و 

پاکستان حسنه نبود و شوروی میخواست در پاکستان که شیامل پیمیان 

یان پشتون و بلوچ نا آرامی  نظامی با امریکا بود، با حمایت از ناراض

و درد سر ایجیاد کنید. افغانسیتان بیا اسیتفاده از وضیع ناشیی از جنیگ 

سرد بین دو قطیب قیدرت شیرق و غیرب، منیافع خیود را از یکطیرف 

در وارد کییردن فشییار بییر پاکسییتان مییی دییید و ازطییرف دیگییر بییا اییین 

وسیلۀ تیالش میکیرد تیا ازطرییق نزدیکیی بیا شیوروی بیر تقوییت بنییه 

می خود که تا آنوقت در سطح بسیار ابتدائی قیرار داشیت، بیفزایید نظا

و در عین زمان با دسترسی به کمک های اقتصیادی هیدف کلیی خیود 

را جهت اعمار زیربناهای اقتصادی بخصوص در ساحه سرکسازی، 

انرژی برق و اعمار بند و انهیار و انکشیاف معیارف بپیردازد. نتیجیۀ 

ود که افغانسیتان را از وضیع قیرون این سیاست همانا تحول بزرگی ب

وسطائی به سمت دگرگونی های جدیده در ساحات مختلیف طیی دوره 

ده سییاله صییدارت محمیید داؤد خییان کشییانید کییه یییک واقعیییت غیرقابییل 

 انکار است. 

درمالقات رسمی میان رهبران افغانستان وپاکستان در اسالم 

ر مورد ،هر دو زعیم به نوعی سازش د 1978اباد در ماه مارچ 

دست یافتند وداود خان تاحدی برای ترک  داعیه پشتونستان آزاد در 

برابر اعطای خود مختاری داخلی اقلیت های قومی پاکستان تحت 

شرایط قانون اساسی پاکستان نرمش نشان داد و طی کنفرانس 

مطبوعاتی اظهار نمود که همه جوانب روابط دو کشور  را بحث 

 چیز درجایش قرار خواهد گرفت. کردیم وبه مرور زمان همه 

های مکرر و مستقیم  بدینسان بر اثر رفت و آمدها و تماس

زعمای این دو کشور نزدیک بود، صلح و دوستی جانشین دشمنی و 
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کدورت گردد ولی متاسفانه که مخالفت پنهانی شوروی نگذاشت عمر 

داود آنقدر در رهبری افغانستان دوام کند که شاهد پیروزی حل 

 ل مرزی میان دو کشور همجوار گردد.مسای

 روایتی ازسفیر داودخان آقای شیرزوی:

داکتر شیرزوی سفیرافغانستان درعهد  جمهوری داودخان 

درپاکستان، در سخنرانی خود به مناسبت یاد بود شهادت داودخان در 

ضمن بیان شخصیت داودخان ازمسافرت  2009فبروری  2۶لندن در

به پاکستان یادآوری نمود واز  1977 با شأن وبا وقار وی درسال

احترام وپذیرائی فوق العاده ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان به 

داودخان سخن گفت و عالوه نمود که هنگام برگشت داودخان به 

ذوالفقار علی بوتو در حضور وزراء  افغانستان در میدان هوائی،

یکه برای رفع خود داودخان را پدر خواند واظهار کرد: هرفیصله ا

اختالفات میان دوکشور پدرم)داودخان( بکنند من آنرا قبول میکنیم 

و من متیقنم که او هرگز راضی نخواهد شد که پسرش  در 

شیرزوی افزود که طیاره افغانستان  .برابرملت خود شرمنده شود

مواصلت نمود وصدراعظم  کمی دیرتر به میدان هوائی اسالم آباد

پیشنهاد نمود که تا رسیدن طیاره کمی در هوای  پاکستان به داودخان

آزاد قدم بزنیم.داودخان پذیرفت وهردو رهبر بقدم زدن پرداختند. 

شیرزوی بیان  نمود که صدراعظم پاکستان به داودخان گفت :من 

میخواهم برای نشان دادن حسن نیت حکومت پاکستان، فراریان 

ل امنیت افغانستان افغانی درپاکستان را که دست به تخریب  واخال

میزنند از قبیل: ربانی وگلبدین واحمدشاه مسعود وچند تای دیگر را 

به شما تسلیم کنم تا بکابل برده آنها را زندانی نمائید، ولی داودخان 
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که آنها »باکمال جوانمردی بجواب ذوالفقار علی بوتو گفت : 

  62«فرزندان افغانستان اند، ومن نمیخواهم  ضرری به آنها برسد.

ملت افغانستان خود وبدینسان داودخان از خون دشمنان  

درگذشت، که  ای کاش درنمیگذشت، تا امروز ملت افغانستان و 

شان از دست این جنایتکاران تاریخ ، تباه و دربدر وخاک  کشور

داودخان درحق این ایجنت های بیگانه ،از جوانمردی بسرنمی شدند. 

یق چنین گذشت بزرگی نبودند و بزرگواری کارگرفت، اما آنها ال و

تاریخ به مردم ثابت ساخت که آنها نوکران حلقه بگوش سازمان 

استخبارات نظامی پاکستان)آی اس آی( اند و بدستور آن سازمان 

مخوف افغانستان را برباد میکنند، چنانکه کردند وهنوز هم دست 

 از ویرانی کشور نیستند.  بردار

نزدیکی  ان به پاکستان مینویسد:ارتباط به سفرداودخ در طنین

داودخان با پاکستان وبه ویژه تحکیم روابط با ایران، شوروی را 

. به گفتۀ  والدی میرباسوف، کارشناس مسایل نگران ساخت 

افغانستان در کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی سابق، 

مقامات شوروی با این سوال روبروشدند که داود به کدام سمت 

"زمانی که داود در صدد جست وجوی راه دیگری برآمد  میرود؟

وخواست از اتحادشوروی  فاصله بگیرد، در آن زمان این حرکت او 

ما را نگران ساخت. به خاطر دارم که الکساندرپوزانوف سفیر 

شوروی در کابل با عده دیگری از دیپلوماتها ناراحت بودند. 

ً زمانی که داود به کشورهای عربی سف ر کرد مخصوصا

عقد نمود، این نگرانی را  197۵وقراردادهایی را با  ایران در سال 

بیشتر ساخت . باید گفت که بعضی از دپلوماتهای ما به این اقدامات 
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دپلوماتیک ودرست داود توجه زیادی نشان ندادند. آنها نخواستند تا 

فوراً داود را متهم به نزدیکی با غرب وایران و دوری با 

بکنند. اما تا جایی که من میدانم عده ای دیگر از اتحادشوروی 

دپلوماتها تشویش داشتند که داود به کدام سمت میرود.ولی من میدانم 

که او به راهی رفت که نه ما میخواستیم ونه امریکا. البته شواهد 

ً کی  زیادی موجود است که سازمانهای امنیتی شوروی مخصوصا

 "63د نگران بودند.جی بی ، در باره اقدامات بعدی داو

ولی شوروی بیکار نه نشست وبه پیروان خط فکری خود 

)حزب دموکراتیک خلق( دستور داد تا بساط داودخان را جمع 

کنند.حزب مذکور از طریق یک کودتای نظامی  رژیم داود خان را 

سقوط داد وخود برجای آن تکیه زد و به تحقق نقشه های شوروی در 

ن نقشه بجای آوردن خوشبختی برای افغانستان پرداخت،مگر ای

 مردم، کشور و مردم افغانستان را با بدبختی تاریخی روبرو کرد.
 

 بعد ازداودخان :تجاوزات پاکستان برافغانستان 
 

سال اخیر افغانستان سخت ترین ومرگبارترین ضربات  40در 

اقتصادی وعمرانی وفرهنگی را بخاطرعدم برسمیت شناختن خط 

اکستان دیده و معلوم نیست تا چقدرهای دیگر را هم دیورند از سوی پ

برای تولید وصدور  یببیند. صدها مکتب ومدرسه در مناطق قبایل

افراد انتحاری وداعشی به داخل افغانستان وهند فعال است. و پیوسته  

زیرنام  طالب و داعش و مجاهد وانتحاری به  را لشکرهای جهادی

 یکند! افغانستان وکشورهای منطقه صادر م

تشویش داودخان ازناحیه پاکستان کامالً بجا بود، که با تقویت 

وتجهیز اردوی ملی توانسته بود پاکستان را در آنسوی خط دیورند 
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وبدنبال آن تجاوز اتحاد شوروی  ثور7کودتای توقف دهد،اما 

برافغانستان یک چانس ویک فرصت طالیی برای پاکستان فراهم 

ی رسیدن به اهداف استراتژیک خود سود تا از این موقعیت براکرد 

 ببرد.  

پاکستان از یک طرف با پذیرفتن مهاجرین افغان، وجذب  چند 

و ضعیف النفس در سازمان استخبارات نظامی  جوانسان منفعت 

(به عنوان رهبران گروه های جهادی ،زمینه نفوذ و ISIآنکشور)

ز سوی دیگر با و ا ،فراهم کرد مداخالت خود را در آینده افغانستان 

گرفتن  کمک های اقتصادی و حمایت های همه جانبه امریکا 

اقتصادی و نظامی خود  وکشورهای عربی وشیخهای خلیج، راه رشد 

را هموار نمود.  دستیابی پاکستان به سالح هسته ای که با اغماض 

 جهاد افغانستان است.   امریکا میسر گردید، نتیجه حمایت آن کشور از 

دوره استراتژیست های پاکستان، دید گاه خود را به در همین 

به  افغانستان عوض کردند و سیاست عمق استراتژیک را نسبت 

افغانستان بکار بستند.  پس از پیروزی مجاهدین برحکومت کابل و 

سپس تربیت وتجهیز وگسیل گروه طالبان به افغانستان وراندن 

 یاست استوار بود.  مجاهدین از تمام جبهات جنگ بر مبنای همان س

در پانزده شانزده سال اخیر، نه حکومت افغانستان توانست 

مبنای احترام متقابل تنظیم کند.نه  مناسبات خود را با پاکستان بر 

جامعه جهانی توانست پاکستان را وا دارد تا در راستای مبارزه با 

تروریسم صادقانه عمل نماید وسیاست  خود را نسبت به افغانستان  

 عوض کند.  

پاکستان دردوران حضورنیروهای بین المللی، افغانستان را در 

تنگنای بسیار خطرناکی قرار داده است: تنگنای جنگ با طالبان، 

تنگنای جنگ با داعش، تنگنای جنگ با تروریستان اجیراز سوی 

استخبارات منطقه، تنگنای جنگ بافساد وارتشای مقامات دولتی، 

مردم جنگ زده  و فرار جوانان تحصیل کرده  تنگنای  فقر وبیکاری
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وبیکار، تنگنای خواسته های ناروای سران جمعیت اسالمی وسران 

شورای نظار، تنگنای مسدود کردن مرزهای پاکستان بروی صف 

های طوالنی خانواده های مهاجر ومریض افغان که در پشت دروازه 

م ترانزیت مال های تورخم وسپین بولدک چمن ایستاده اند، تنگنای عد

التجاره تجار افغانی و ضایع شدن اموال تجارتی وباال رفتن هر 

روزه دیمرج)ته جائی( اموال تجارتی در بندر کراچی وشکایت وداد 

 وفریاد مالکان آن.

به اینطرف هزاران راکت و مرمی توپ توسط  2011از سال 

یت وال پور  نظامیان پاکستانی به مناطق ولسوالی های گوشته، لعل

ننگرهار و ولسوالی سرکانو و دانگام والیت کنرو نورستان اصابت 

است که عالوه بر تلفات جانی و مالی موجب آواره شدن  کرده 

  هزاران خانواده در این مدت شده است.

پاکستان با توپخانه سنگین خود مردم افغانستان را در حواشی 

ریج بداخل سرحدات شرقی آماج حمالت راکتی خود قرار داده وبند

افغانستان پیش آمده است تا عالوه برپشت پا زدن به  خط دیورند، از 

آب رودخانه کنر ومعادن  روی زمین وزیرزمین کشور نیز سهم 

 بیشتری داشته باشد. 

 45رسانه های داخلی از پیشروی نیروهای نظامی پاکستان تا 

وقتی  کیلومتر به داخل خاک افغانستان خبر میدهند، درحالی که  تا

داودخان زنده بود، دل شیر اگردر دل نیروهای پاکستانی میگذاشتی 

 ،جرئت نمیکردند تا یک قدم بسوی خاک ما جلو بگذارند.

 بعد از حادثۀ زیارت شهباز2017در هفته سوم فبروی 

مناطق  قلندردر سند، اردوی آن کشور توپخانه سنگین خود را در 

ان پاکستان علناً خاک ومردم نظامی  سرحدی افغانستان مستقر کرده و

افغانستان را هدف توپخانه  وسالح های ثقیله خود قرار داده که 

عالوه برتلفات جانی مردم را مجبور به ترک خانه وکاشانه شان 

 نموده است.
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محمود صیقل، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان 

درباره  مارس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل 10ملل، دیروز 

وضعیت افغانستان گفت که موارد نقض شامل سه مورد نقض حریم 

توپ از خاک پاکستان به افغانستان  137۵  هوایی، شلیک بیشتر از 

خانوار در  ۴۵0ها نفر و بیجا شدن  که منجر به کشته شدن ده

  است. زمستان سرد در والیات شرقی افغانستان شده

اشت اعتراضی به حکومت یادد 2۵او افزوده که کابل تاکنون 

های گذشته سه بار سفیر آن کشور در  پاکستان تسلیم کرده و در هفته

تروریست" شناخته شده " 8۶کابل را احضار کرده است. فهرستی از 

آموزشی طالبان، به شمول مراکز شبکه حقانی، را به  مرکز  32و 

حکومت آن کشور سپرده و خواستار بستن فوری این مراکز شده 

 (11/3/2017/بخش افغانستان ،  bbc) ت.اس 
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 دهم هفمقاله 

 پاکستان  جاوزتتهدید ویگانه راه نجات از 

، خونین ترین ماه برای اردو ومردم  افغانستان 2017ماه اپریل

از سوی استخبارات  بود. دراین ماه دو حمله تروریستی سازمان یافته 

ی شده نیروهای امنیتی نظامی پاکستان بر دو محل بشدت نگهدار

فراوانی را بهمراه داشت.  افغان، صورت گرفت که تلفات جانی 

بررسی های ابتدائی کارمندان امور امنیتی افغانستان نشان داد که 

نقشه های حمالت برشفاخانه چهارصد بستر وقول اردوی شاهین بلخ 

( در کویتۀ پاکستان طراحی ISI، توسط استخبارات نظامی پاکستان)

 ده بودند.ش

زاد )سابق سفیرآمریکا در افغانستان و عراق( پس  خلیل  زلمی

بستر شهید داودخان،  400ازحمله تروریستی گروه داعش برشفاخانه 

مادر تمامی مشکالت »  درمصاحبه تلویزیونی در واشنگتن گفت: 

های تروریسم است که درپاکستان موقعیت  افغانستان موضوع النه

 یانا نیوز()فیسبوک/آر.  «دارد

او تصریح کرد که دولت پاکستان باید تحت فشار شدید قرار 

مخالفان مسلح دولت  های تروریستی و  گیرد تا دست از حمایت گروه

تواند افغانستان را به  افغانستان بردارد.  وی تاکید کرد که آمریکا نمی

عراق و سوریه  حال خودش رها کند زیرا داعش پس از شکست در 
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کند.  خلیلزاد اظهارداشت  استقرار در افغانستان تالش می حاال برای

مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار از « مک مستر»که ژنرال 

ها  های امن تروریست نباید وجود پناهگاه افغانستان، پاکستان و هند 

با  در پاکستان را به عنوان امری طبیعی قبول کند و این موضوع را 

 اد برساند. آب صراحت به دولت اسالم

تروریستان داعشی آی .اس .آی در شفاخانه چهارصد بستر 

ساعت مشغول آدم کشی وترور مریضان وداکتران و   7 -6مدت

وابستگان مریضان وعمله وکارکنان طبی بودند. گفته میشوددر این 

تن مریض و مریضدار ونرس وطبیب را به  200از  حمله  بیش 

وتشناب های شفاخانه   ی مریضان مسلسل بستند و دهلیزها و اتاقها

رابا خون مریضان ومریضداران وپرسونل شفاخانه شستند و بعد 

خودتروریست ها نابود شدند. بدینسان مأمون ترین محل مریضان 

  اردوی افغانستان به محل نا امن و نا مطمئنی مبدل گردید.

هنوز تحقیقات در مورد پیدا کردن سرنخ این فاجعه اکمال 

دهشت افگن طالبان  ود که دومین حمله مرگبار از سوی گروه نیافته ب

ماه  شاهین بلخ انجام گرفت. روز جمعه، اول 209بر قول اردوی 

بعداز ظهر، گروهی ازطالبان  ماه می( حوالی ساعت یک  21ثور)

شاهین  209سوار بردو موترپیکپ مسلح با ماشیندار بر قول اردوی 

د و داخل صالون طعام خوری بیش در داخل مسج بلخ، حمله کردند و 

  سرباز دیگر را مجروح کردند. 70سرباز را کشتتند و  150از 

غنی شخصا از مجروحین این حادثه   رئیس جمهوراشرف

روزعزای عمومی  درمزارشریف عیادت نمود و روز یکشنبه را 
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در بلخ یکی از مرگبارترین  209اعالم کرد. حمله به قول اردوی 

ی بود که بر نیروهای اردوی ملی افغانستان وارد جنایات تروریست

  شد.

ای از انتقادها را علیه  این حمله تروریستی که موج گسترده

داشت، وسبب  استعفای وزیر دفاع  های امنیتی کشور به دنبال  مقام

نظامی   ملی ولوی درستیز شد، نیزاز سوی سازمان استخبارات 

هدف اصلی این  .لی گردیداردوی افغانستان عم پاکستان طرح و بر

مذاکره با پاکستان  حمالت زیر فشار قراردادن دولت افغانستان برای 

در مورد خط دیورند و آبهای رودخانه های کنر وکابل ودادن  

  امتیازت به پاکستان است. 

پاکستان ازتشدید حمالت راکتی وحمالت  هدف  منبه نظر

  :ستط  زیراوشرجنایت بار انتحاری درافغانستان 

 ،« خط دیورند»برسمیت شناختن  -1 

  حذف نقش هند از افغانستان، -2 

  تسلط بر رودخانه های کنر وکابل  و باالخره، -3 

 قتصادی افغانستان  -داشتن نقش کلیدی در مسایل سیاسی -4 

 افغانستان:مورد سیاست انگلیسی پاکستان در

مان سیاست کنونی پاکستان در قبال افغانستان، درواقع ه

است که بر زعمای  19پیشروی انگلیسها در قرن  سیاست تهدید و

 توانستند بخشی از قلمروباالخره افغانستان تحمیل میگردید تا  
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گندمک و دیورند از پیکر کشور جدا  افغانستان را توسط معاهدات  

   وبه هند برتانوی یکجا نمایند.

را نقل  ی انگلیسیکی دو مثال تاریخی از فشارها وتوطئه ها

 1890درسال » امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ میگوید: میکنم:

بودم که اطالع یافتم ،  ده دادیمن در بلخ ومصروف ساختن قلعه  نظامی 

ویسرای هند الرد النسدون مصروف جابجائی عساکر هند در مناطق سرحدی 

تی بعضی می باشد ومیخواهد راه آهن هندوستان را به قندهار وصل نماید. وح

ها میگفتند که وی درنظر دارد قندهار و کابل را دوباره اشغال نماید. این اخبار 

به  1890سبب تشویش من گردید ومن پس از تنظیم امور ترکستان درتابستان 

کابل مراجعت کردم. وسردار نورمحمد خان نایب الحکومۀ قندهار را که مانع 

ودر بارۀ آن اطالعی هم بمن کشیدن خط آهن در داخل مملکت من نشده بود 

نداده بود معزول نموده به کابل احضار کردم. امیر می افزاید که حکومت هند 

عالوه برفراهم کردن نگرانی برای من، توپها واسلحه ایکه از هند خریداری 

نموده بودم نیز مانع ورود آن به افغانستان شدند. حکومت هندوستان در موقع 

که هزاره جات به شورش برخاسته بود و این  بسیارنازکی،یعنی هنگامی

شورش هر روز دامنه دارتر میگردید وخوف شورش عمومی در مملکت باعث 

پریشانی من شده بود، درچنین موقعی کمکی که از هندوستان بمن رسید، 

دولت هندوستان نمیتواند به جهت وعده »اولتیماتومی بود به این مضمون که: 

برای دعوت نمودن سفارت انگلیس به کابل، انتظار  های مبهم و نامعلوم شما

بکشد، لهذا الرد رابرتس سپهساالرهندوستان با لشکرزیادی]ده هزارنفری[ 

 ( ۴01، ص2تاج التواریخ، ج ")جهت محافظت اوبه کابل فرستاده میشود.

که باید آنها را  ده هزار نفر سربازپذیرفتن » امیر می افزاید: 

نمایم، کار خیلی صعبی بود، چون می  مثل مهمان خود پذیرائی

بایستی صدهزار نفرسرباز را جهت پذیرائی آنهاحاضرنمایم. لهذا 
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چون دیدم که دولت هندوستان در صدد فراهم آوردن اشکاالت می 

باشد، بدون آنکه احدی از مامورین دولت من غیر ازمنشی های 

مخصوص از ارادۀ من مطلع شوند، مراسله ای به عنوان الرد 

سالزبری، صدراعظم دولت بریتانیای عظما نوشته به توسط یک 

، همان 2تاج التواریخ، ج«) نفردوست خود به انگلستان فرستادم. 

 صفحه(

غبارنیز به همین ارتباط میگوید که،انگلیسها برای تضعیف 

مردم ودولت افغانستان از هیج دسیسه وتوطئه ئی دریغ نمی ورزیدند 

یس ها معدوم گردد، به همین سبب بود که تا مقاومت در برابر انگل

حکومت هند برتانوی از یک طرف پشاور وکاکرستان و تیرا را 

آشیانۀ فساد برای تولید اغتشاش برای افغانستان ساخته بود و گماشته 

)سردارنورمحمدخان پسرسردار ولی محمدخان التی، گان خود 

نواسۀ  سردار پیرمحمدخان برادر زادۀ التی، سرداربازمحمدخان

سردارمحمد شریف خان، سردار محمدحسن خان نواسۀ وزیر فتح 

را با پول واسلحه واشتهارات وقتاً  خان،و سعدوی کروخیل وغیره(

فوقتاً در داخل حدود شرقی افغانستان میفرستاد تا با تحریک و تولید 

شورش  دولت مرکزی را مشغول وضعیف نگهدارند. چنانکه سردار 

ورش شینواریها را به مقابل امیر رهبری نورمحمدخان سالها ش

میکرد. از طرف دیگر انگلیسها فیوالهای گریزنده از مرکز را در 

داخل افغانستان تحریک به اغتشاش میکردند. باالخره انگلیسها 

 سردار محمدایوب خان را از حکومت ایران محبوس خواستند و در
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تهدید همیشه گی الهور مقیم ساختند و امیر عبدالرحمن  خان را تحت 

 (۶82، ص1قرار دادند. )افغانستان درمسیرتاریخ،ج

با واردکردن چنین فشارها وتهدیدهایی بود که انگلیس مقاصد 

تحمیل  برای امضای معاهده دیورندخود را بر امیرعبدالرحمن خان 

کرد. آیا زعمای موجود افغانستان، با وجود حضور ابر قدرت 

خود، توانائی مقاومت بیشتر را در  امریکا ، هم پیمان استراتیژیک

 خواهد داشت؟ برابر فشارهای تجاوزگرانه پاکستان

 4/4/2015،درمقاله ایکیه در تیاریخ روزنامه تاند منتشره کابل

مشرف راڅخه وغوښتل » انتشار دادکه از قول اسفندیار ولی میگوید:

که د عوامي نشینل ګونید مشیر اسیفندیار «چې پر کرزي ډیورنډ ومنم 

خان وایي چې مشرف د خپلې واکمنۍ په مهال ورته ویلي و چې ولي 

کییه افغانسییتان غییواړي پییه ارام واوسییي نییو ډیورنییډ د  پییه رسییمیت 

 وپېژني.

مشیرف راڅخییه »ښیاغلي اسیفندیار ولییي ډییو  راډییو تییه ووییل:

وغوښتل چې کرزي ته ووایم چیې د ډیورنید کرښیه ومنیه د ترهګیر  

 «او ناامنۍ ټولې مسلې به ختمې شي.

سفندیار ولي خان وایي چې ده مشرف ته په خیواب کیې ووییل ا

د « الئین اف کنټیرول»که چېرتیه تیه پیه کشیمیر کیې کنټیرول کرښیه “

نړیوالې رسمي کرښې په توګیه ومنیي نیو کییدای شیي افغانسیتان هیم د 

کلییه چییې پروېزمشییرف دغییه  .ډیورنییډ کرښییې منلییو تییه غییاړه کښییېږدي

زمیا قیام خیو دا خبیره نیه “ل خبره واوریده، نو په تونده لهجیه ییې وویی

اسفندیار ولي خان وایي چې مشرف ته یې په ځیواب کیې ووییل ”.مني
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چې ستا قوم د کشمیر کرښه نه مني نو د حامد کرزي قوم بیه ولیې د “

د عییوامي نیشیینل ګونیید مشییر زیاتییه کییړه چییې د ”.ډېورنییډ کرښییه ومنییي

 ډیورنډ کرښه د پښتنو پیه سیینه راکښیل شیو  ده چیې هېچیا تیه د منلیو

 (4/4/2015مورخ )تاند ورخ پانه،  «وړ نه ده او قانوني اعتبار نه لري.

سال به  هم اکنون در یک جنگ اعالم نشده، از چندینپاکستان 

اینسو والیات شرقی کشور را به راکت وآتش توپخانه ثقیل خود بسته 

 داعشی هر روز از مردم و است وهم با اعزام تروریستان طالبی و

بحرانی ساختن  قربانی میگیرد، وبدون شبهه در اردوی افغانستان

کردن  وضعیت  سیاسی وامنیتی واقتصادی کشور از طریق مسدود

سپین بولدک وهم بوسیلۀ نوکران خود در  دروازه های تورخم و

 سطوح مختلف دولت نقش بسیار مخربی را بازی میکند.

درچهل سال اخیر پاکستان ضربات مرگبار وخسارات جانی 

وارد نموده  عمرانی وفرهنگی جبران ناپذیر بر افغانستان ومالی و 

اکستان پبیشتر به نفع  درمقابل شورویها روژه جهاد افغانهااست. پ

وتخریب کامل افغانستان تمام گردید.پروژه طالبان نیز از برنامه های 

تخریبی پاکستان برضد استقرار صلح وثبات وسوق دادن فرزندان 

 وجنگ افغان علیه افغان میباشد. افغانستان بسوی افراطیت

رویکار آمدن  ( امریکا و52Bپس از سقوط طالبان بوسیله )

پاکستان تا مدتی طالبان را درپهلوی  مجدد مجاهدین اتحادشمال،

محافظت از رهبر القاعده در النه های امن خود نگهداشت و همینکه 

ً بروی پاکستان بست، آنها ر امریکا دهن جوال دالر ا علیه را موقتا

تا آنکه این دو روئی  افغان بکار انداختُ  نیروهای ناتو وامریکا و
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 پاکستان با شکار بن الدن در ایبت اباد نزدیک اسالم اباد افشاء شد.

( حمالت راکتی پاکستان برخاک افغانستان همراه با 2011پس از آن)

اعمار پوسته های سرحدی آغاز شد تا افغانستان را برای تشخیص 

اما دولت کرزی ناتوان تر از آن  خط دیورند فرا خوانده باشد. وتثبیت

بود که به مصاف پاکستان اتومی برخیزد. در دوران حکومت 

)وحدت ملی( اشرف غنی، با آنکه به نفس خویش تا قرارگاه راحیل 

شریف)لوی درستیز پاکستان( در اسالم آباد رفت، ولی  حمالت 

امه یافت و توقف نکرد. این پاکستان برخاک افغانستان همچنان اد

بر والیات شرقی کشور شدت  2017حمالت و تجاوزات درسال 

یافته وسبب نگرانی جدی مردم ما وساکنین والیات شرقی هم سرحد 

 با پاکستان شده است.

 

 لطیف پدرام درحال مصافحه با گیالنی صدراعظم پاکستان

درچنین وضعیتی  که جسم وطن از ضربات وارده دشمن 

عضوولسی  ی است و به مرهم ضروت دارد، لطیف پدرام زخم
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جرگه افغانستان با استفاده از موقف پارلمانی خود مجلسی تدویر داد 

موضوع خط « کنگره ملی؟»  واعالم نمود که حزب او موسوم به 

دیورند را برسمیت می شناسد. این سخنرانی لطیف پدرام مثل نمک 

م افغانستان واز جمله  پشتونها احساسات مرد بر زخم ملت اثر کرد و 

  را بشدت جریحه دار وعلیه خود برانگیخت. 

پدرام با استفاده از جنگ خانمانسوز تحمیلی و حمالت سازمان 

نقاط مختلف کشور،  یافته شبکه های تروریستی طالبان و داعش بر 

میخواهد دل پاکستان ودیگر دشمنان افغانستان را خوشحال کند  و 

ی یک جنگ داخلی در همدستی با احمدضیا مسعود زمینه را برا

  وعبدالرشید دوستم مساعد سازد.

خوشبختانه هنوزعناصر ملی در وطن وجود دارند چنانکه 

خالف روحیات ملی  درولسی جرگه اشخاص زیادی سخنان پدرام را 

های حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور ارزیابی کردند معیارو 

که وی را بجرم این موقفش  از کرد ویکی از وکال با صراحت ابر

سنگسارخواهد نمود. این موضع گیرها چنان ترسی در دل لطیف 

رسانه های وابسته آوازه انداخت که  پدرام انداخت که توسط 

استخبارات هند درهمکاری امنیت ملی در صدد ترور وی اند؟؟؟ 

  مصرف داخلی داشت. حرفی که فقط 

موضعگیری خود با این یا آن لطیف پدرام هنوز برای دفاع از 

تلویزیون مصروف تبلیغات بود که حامیان خارجی اش حمله دیگری 

شاهین در بلخ اجرا کردند تا هم  موضعگیری  209برقول اردوی 

پدرام را در قبال خط دیورند تقویت کرده باشند و هم توجه رسانه ها 
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یستی از لطیف پدرام، بسوی یک فاجعه ترور ومردم را بجای انزجار

 تازه برگردانند.

وطن فروشانی از گونه لطیف پدرام درمییان پشیتونها هیم یافیت 

میشییوند چییون ظییاهر قییدیر ، همییایون همییایون  وحضییرت علییی جمییع  

سییقوی هییا کییه حتییی بییا کلمییه افغییان در تییذکره هییا مخالفییت میورزنیید و 

فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد میکننید و کلمیه پوهنتیون را عبیور 

 میدانند. از خط سرخ 

 یگانه راه نجات :

یگانه راه نجات کشور از تهدیدات پاکستان پیداکردن دوستان 

وقرار گرفتن درکنار شان از طریق عقد  وهند قدرتمند چون امریکا

بنابر گزارش های  قراردادهای استراتیژیک با این کشورها است.

رسیده خوشبختانه حکومت افغانستان اولین گام را دراین راستا 

رداشته و رفتن حامدکرزی به دهلی برای امضای یک قراداد ب

 استراتیژیک گام مهمی بود . 

اولین  2011حامد كرزي، با سفر به دهلي نو شام چهارم اکتوبر

  را با صدراعظم هند، امضا كرد. قرارداد همكاري استراتژیك 

همكاري استراتژیك هند و افغانستان در برگیرندۀ مسایل اقتصادي، 

گفتگوهایي برموضوع  و امنیتي است. در بخش امنیتي  سیاسي

.همچنین قرار  آموزش نیروهاي امنیتي افغانستان توسط هند انجام شد

 . است گفتگوهاي امنیتي درسطح مشاورین امنیت ملي تداوم یابد

هنیید بییرای  موضییوع دیگییر كمییك مییالي هنیید بییه افغانسییتان اسییت. 

 2دی وعییده پرداخییت میییال 2014بازسییازی افغانسییتان بعیید از سییال 
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تیا کنیون  2001همچنان هنید از سیال  ملیارد دالر را نیز نموده است.

میلیارد دالر به بازسازی افغانستان داده و خود را بیه یکیی از  2مبلغ 

مهمترین بازیگران در عرصیۀ افغانسیتان تبیدیل کیرده اسیت. هنید بنید 

ات میلیییون دالییر تکمیییل نمییود وبییه مییردم هییر 300سییلما را بییا صییرف 

  برای  بهره برداری سپرد.

 هند به اعمیار بنید )بیاغ دره( در کاپیسیا و بنید دوم "سیروبی" در 

هیای پنجشییر  است.بند )باغ دره (روی درییاکابل ابراز آمادگی کرده 

شیود، ظرفییت تولیید سیه صیید شیود و گفتیه میی و غوربنید اعمیار میی 

کییه بنیید  شییودمیگییاوات انییرژی بییرق را خواهیید داشییت.تخمین زده مییی 

دوم سروبی حدود صد میگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد. )منبع 

 (4/19/2018: رادیو آزادی  

موضع هند در مورد همكاري استراتژیك با افغانستان  بنابرین 

بازیگر فعال  كامال مثبت است، زیرا از این طریق دهلي نو به یک 

سترش همكاري در عرصه افغانستان تبدیل مي شود . افغانستان با گ

یك فرصت براي دهلي نو تبدیل میشود.  هاي امنیتي خود با هند، به 

بنابراین افزایش همكاري هاي امنیتي هند و افغانستان از طریق 

آموزش نیروهاي نظامي افغان سبب رفع دغدغۀ امنیتي هند  

كه  وافغانستان مي گردد. صدراعظم هند در اظهارات خود اعالم كرد 

غانستان تعهدات بیشتري را در عرصه امنیتي بپذیرد 'اگر دولت اف

 را با این كشور گسترش دهد'.   هند آماده است تا همكاري هاي خود 

دوستی وهمکاری امنیتی واقتصادی هند با افغانستان میتواند 

پاکستان را در برآوردن پالیسی عمق استرتیژیک آن ناکام ونا امید 

ود را در محاصرۀ اتحاد هند و سازد، زیرا اسالم آباد به نوعي خ
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–افغانستان خواهد دید . امریكا نسبت به توافق استراتژیك هند

افغانستان خوشبین و آنرا تائید کرده است زیرا نمي خواهد پس از 

 افغانستان، اسالم آباد یا چین جاي این كشور را پر كنند .      خروج از

امنیت افغانستان هند حضور امریکا را در افغانستان اوالً عامل 

و سپس به مثابه امنیت در هند می داند . دوم آنکه حضور نیروهای 

امریکایی، نفوذ عوامل پاکستانی را بر ضد هند در افغانستان کاهش 

می دهد . سوم آنکه هند دیگر الزم نمی داند تا هزینه های زیادی 

 برای افغانستان صرف کند. 

از ضرورت های حیاتی  امضای قرارداد امنیتی با امریکا یکی

برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان شمرده میشود. دولت 

افغانستان می باید با توجه به خطر از سوی همسایگان و بخصوص 

پاکستان این ضرورت را درک کند و هرچه زودتر به امضاء آن 

مبادرت ورزد. بدون تردید امضاء این پیمان شرایطی را برای 

خواهد کرد که با استفاده از مواد  آن می تواند در  افغانستان فراهم

همسایگان حسود دور برابر دست اندازیها و دسایس پاکستان و سایر

این کشور با امکانات بیشتری مقابله کند و آرامش روانی ونزدیک 

مردم را تامین نماید . لهذا منافع مردم افغانستان ایجاب می نماید که 

ضاء این پیمان را با امریکا هرچه زود تر دولت افغانستان زمینۀ ام

البته کرزی برای باج خواهی از امریکا با آنکه لویه فراهم کند .

را تدویرنمود وموضوع امضای قرارداد امنیتی را با ای جرگه 

امریکا در آن مطرح ساخت ولی برخالف تصورکرزی وحامیان او 

وربه لویه جرگه با درک وضعیت اقتصادی وامنیتی ونظامی کش

اما کرزی  .دولت توصیه نمود تا آنرا با جانب امریکا امضا نماید
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بنابرهدایات دشمنان پنهان وآشکار افغانستان آنرا شبیه قرارداد 

ضای آن خود داری مگندمک ودیورند با انگلیس وانمودکرد واز ا

 نمود.

 6با انکارکرزی از امضای قرارداد امنیتی با امریکا،  

وگویا نان پخته از قطع گردید مردم افغانستان  بهکمک میلیارددالر 

اشرف غنی پس ه شد.مگر گرفتگلوی مردم فقیروگرسنه افغانستان 

اولین کاری که انجام داد امضای  گرفتن قدرت به حیث رئیس جمهور

 قرارداد امنییتی با امریکا بود که درنتیجه آن امریکا دوباره کمک

 نمود. هایش را به اردوی ملی افغانستان آغاز

افغانستان کوتاه تقسیم ست کشورهای دشمن را از این قرارداد د

ودشمن همسایه افغانستان کشورهای  امروز دیده میشود کهنمود و

خود حمایت مالی ونظامی  درمو طالبان راصلح وارامش افغانستان، 

برای ایجاد خارجی ده برضد اردوی ملی افغانستان ونیروهای قراردا

بسیج مینمایند تا با انتحاری به داخل افغانستان وعملیات نا امنی 

، امریکا را به خروج از ییواردکردن تلفات به نیروهای امریکا

ند. درحالی که مثل روز روشن است که همینکه وادارافغانستان 

ویق شد به تحریک وتننیروهای امریکا از کشور خارج گرد

شته خواهد قرن گذ 90کشورهای همسایه وضع امنیتی بدتر از دهه 

راه ها  جنگ های داخلی آغاز خواهد یافت وشد وباردیگر 

مال و رف پولی وتصساالرپاتک  نا امن  ووشاهراهای کشور

کشور دچار جنگ سراسر ناموس مسافران آغاز میگردد وتجاوز برو

 [1]ختم        تر از امروز خواهد گردید. داخلی بسیار وخیم

_____________________ 
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داسی «  قتیحق خیتر »کیمقاله پخپل اجمل ستانکزی  شاغلی -[1]

 ېک نیبحر پهی. مرکز د یلو واکونوځ وګړانځد  کاید امر ېقطر ک په: "لیکی

بهر عربي  کایامر له.یمرکز د یلو وی واکځد بحري  کایپه کچه د امر اید آس

 ېدونکیکارښنه  ېرادار ک 22 فیا کایيیامر ېچ ید وادیه ینیوازیامارات 

 .لري سیب ېپک ېلوتکا يګجن

لري او خپله اتومي  سیب ېپک کایامر ېچ ید وادیه ینیوازی هیترک

سعودي، پاکستان  ،یټپه کو ګنڅتر  ېد د.ړېک یاځپه  یاځ ېپک یېسالح 

او  ایالیټجرمني، ا ا،ی(، جاپان، جنوبي کورېاستخباراتي شبک هګتو ګړېانځ)په 

د خپلو  وادویله دغو ه کایامر لري او سونهیب کایيیامر وادونهینور ه ریشم وی

 .کوي اتیپه ضد عمل منانوښد

لکه  نهیتر ېول ؟یستیراخ وپکټ ېول ېورپس ږمون ېچ میږنه پوه زه

 ږمون کایامر ېوایي چ ایب ریشم وینه دروو؟  وښپه پ انځنه اخلو او  هګټنورو 

 رهډی کاید امر ېهغه چ ؟یېسره صادق  کایله امر رتهیسره صادقه نه ده. ته چ

 ۵0د پاسه  هڅمرده باد وایي. پاکستان له  رډی ېمرسته خوري هماغه ورپس

پاکستاني  ویعسکرو سره ارتباطات لري. تر اوسه  کایيیله امر ېسیکلو راه

 وڅ وڅخو افغانانو  یولړرا ا ینه د وپکټهمکار  کایيیعسکر هم پخپل امر

مو ورته  ېتر جنراله پور ېولیعادي عسکر نه ن ویاو له  ړیدا کار ک لځ

 کډپه  ېچ يړغ ېا يیوژلي. پاکستان ان هغه د سي ا ۍپه نامرد ېهمداس

حتا د  لړک هړم انیپاکستان یې ایاو  شتلیوو يړغ یا سیا ید ا یې ېبازار ک

. لیږول یېته  کایاو امر نولیک ېپه ضد په الوتکه ک ېصلید ف ېمحکم ېخپل

 یدلیتاوان ل ېوازی ېک منيښپه د کاید امر ېچ يیږپاکستان پوه کهځ ؟ېول

 دومره ساده شو؟ ېول ږنکوي. نو مو هګټتل  یې ېشي خو په دوستي ک

له  بانیالټ يړنه غوا ېصادقه نه ده چ کهځ کایامر ېوایي چ ېنځی

له  بانیالټ ېهفته ک وهینو په  يړوغوا کایکه امر نایپه و ی. د دووسيی هځنیم

راولي او په  ځپو دوه لکه ویاو  يړوغوا کایشي. هو که امر یاړو هځنیم

 یې الکلنو ب يړشروع ک اتیعمل ېک یاځپه ضد په هر  بیالټد  ېافغانستان ک

 ونهګزر هږتر ل ږل مت؟یشي. خو په کوم ق یاړو هځنیله م ېهفته ک وهیپه 
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 ېووژل شي. چ ېحالت ک ېافغانان به په دغس ناهیګزره ب ونهګعسکر او لس کایيیامر

 يړده او نه افغانان دومره م ارهیته ت ېژوبل ګد خپلو عسکرو دومره مر کاینه امر

لس کسه ووژني له عامي نه تر دولتي  مه ېپه غلطي ک ېشي. دا اوس چ یزغمال

وهي. نو دغومره  ېغید مرده باد چ ولټ ي،ړوک قیتحق ېچ ېپرته لد ،ېمشرانو پور

 ګنڅتر  بیالټراواخلي او د  وپکونهټ. وال خپله خو يړبرداشت ک هښ ایبه ب يړم

 ېچ یفکر نه کوي دا د هړپه ا یېافغانان  یرډی ېچ یبل ش وی هګ. همدارنيیږودر

نو تر  کهځ یابرقدرت د وی کاینلري. امر تیته دومره اهم کایامر ستانافغان

کچه پاکستان اوس هم تر  والهړیمهم دي. په ن رډی انینور ش 99ته  کایافغانستانه امر

د افغانستان  ړۍن ېچ وړخبره سر خالص ک ېپد دیبا ږ. مونیمهم د رډیافغانستانه 

 وی ېغوند انډاو سو هیسومال ههم لک ږته مون ړۍ. برعکس نرخيڅشاوخوا نه را

 ېک ګد افغانستان په جن ېچ يړنور نه غوا انیکای. بل عادي امروی وادیه ېشاته پات

راشي. که د  هیاځله دغه  رتهیب یېعسکر  ېچ يړعسکر ووژل شي او غوا یې ېد

 یېامکان  رډی یوا ېلګټدموکراتانو  یاځد جمهوري خواهانو په  ېاکنټ ېریت کایامر

 .یوا ړیخپل حضور نور هم کم ک یې ېافغانستان ک په ېدرلود چ

 مهیپه مستق کاید امر وادونهیپرمختللي ه ولټ ړۍد ن ېچ ئیږپوه ایآ بل

د  لتښغو انتهځ ېوازی هڅبه هر  وادیه وی ېتللي. د پرون برعکس چ ېمرسته مخک

د  وڅولري تر  کانیشر وګټقوي همکاران او د  ېک یاځهر  يړنن ابرقدرتونه غوا

نو  کهځقوت هم ولري.  اسيیس ېنظامي قوت ولري بلک ېوازی هن ېپه مقابل ک منښد

په  یودرول او د دو وښپه پ یې یاو دو لړمصرفونه وک رډیپخپلو همکارانو  کایامر

  .قوي ده رهډیپه وجه هم  وټنا د کای. نن امرهړک هړجو وټنا یېمرسته 

په مرسته حتا  کایمو د امر ېکالو ک 17په دا  ېچ ویبالوهلي  هڅ ږمون نو

نه د  ویهم نه د دوستي خلک  ږمون ېومنو چ دیدا با ؟یونشو دروال وښهم په پ انځ

 انویکایپه خوله امر انوډیاونګشغال مو د  وی. که د غرو ویمخلوق  سګنګ. بس منيښد

 ېچ ېوهو پرته لد ېغیاو اشغال چ رګرغلی ولټ انګچر اندهړووایي لکه  رګرغلیته 

دولت  ولټ ېچ ې. سره لدیمو تاوان د ېک هڅاو  هګټمو  ېک هڅ ېچ وړخپل فکر وک

 وی ږهم زمون ایورکوي خو ب لیته مو معاشات او وسا واکونوځ تيیمو چلوي، امن

مرده  کایه باد وایي. دا د امرمرد کایپه وجه امر ارډنه د  اپوټخلک د نورو له  ریشم

 نیسپ انځته د  بیالټ یې وکڅهر  ېچ یدلځیرګمود  ایعادت  ویشعار اوس  ادب

 .لپاره وایي ودلوښ
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سره د نظامي  روګله خپلو پنجابي او عرب مل البطکله  ېراشي چ افسوس

 ېاو افغانستان ته اشغال وایي. خو د ریاج کایدولت ته د امر ېعسکرو په مخ ک

دي که  ېمهم ګټېملي  ېورته ووایي ماته م ېدومره ترخه نه وي چ ېافسر کنظامي 

عربو او  ې. تا ته ديیږودر وښپه پ ېم وادیه ېچ یېهم وي راولم  ېک لویاسرا

 ګنڅتا کلک  ېچ ېرسول هګټ هڅ ېاو افغان وژن ېپرته له افغانستان ورانون انویپنجاب

 نولي؟یته ک

وحشي  بيیالټاو  ګړېج ۍکورن ېومان چماش ېنځیاو  انیاحساسات رډیخو  نن

به لکه  ایووته ب کایخو که امر يځوو ېد کایامر ېوایي چ یدالیل ینه د یېحکومت 

هم نه وي.  یڅبه ورته ه ونهګمر ځد نن ور ېتباهي راشي چ ېداس ېزیلس ېد نویم

. یحالت نه وا ېداس ېخو چ یدایک هړم ېلس او شل د ځهغه د ور ېچ ئیبه وا ایب

به درنه مال،  ېک کټپه هر پا ېوي چ کهټد کابل تورخم په الره به لس پا ېوازی

 ېغیمسافرو به چ نوځی ېکوي. لکه هغه وخت به چ کتهښهلکان او عزت  ستهیاښ

 ېپس کایپه امر ېنځیبه  ایب ینه وا ېخو دا حالت د یوا ېسور شوروي د ېچ ړېک

 ،یې رتيیغ رډیله جرمنانو  نه ،یې ارښیهو رډی انوینه له جاپان ته.يړوک ېغیهمدا چ

 وګټد خپلو  ېچ ی. هغوېلر خیتار هښ انویالویټاو نه له ا ېغرور لر رډینه له عربو 

ته تر  انویکایواخله. امر هګټ نهینو ته هم تر ړیورک یاځعسکرو ته  کایيیلپاره امر

 ېاو ب یپلځ وګړج ویکورن ب،یغر ،ېشاته پات وی ېضرورت لرو چ ږمون اتیز یدو

ته ضرورت لرو  واکونوځ ویتر هغو بهرن ږمون ېچ میوا یې دیتاک په.وی وادیه مهیتعل

په  ېکلو ک وڅ ویپه  ېده چ ېپور ږ. اوس دا مونوینه  دليیدر وښپخپلو پ ېچ وڅتر 

 .ویبار  وږد نورو په او ېنور هم همداس ېزیلس ېزیکه لس ویږدر وښپ

. يیږاو تهرانه ورکول ک د وتو شعار له اسالم آباد انوید بهرن ېلرئ چ ادی په

ورسره دا  یې ایمو وي ب منانښوي نو سمه ده خو که د يږکه دا خلک مو خواخو

ته  رانیووته پاکستان او ا ېپه اوسني حالت ک کایکه امر کهځکوئ.  هګشعار مه بدر

 (22/6/2018دعوت میدیا«)خالي شي. ایب دانیبه م
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 دهمجهمقاله 

 

 ا وقارداودخان ، دولتمرد قاطع و ب
 

 

 شهید محمد داودخان، مؤسس جمهوریت درافغانستان
 

         ف دای همت مردی ک ه تن به ن نگ نداد

 ب روز جنگ گریبان خ ود به چنگ نداد
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افت آن مرد را           ک  ند تصدیق ج ه ان رسی

 که جان بداد به دشمن سالح جنگ نداد

 

دهللا کاظم  و مقاالت محققانه و روشنگرانه استاد داکتر سید عب

بخصوص تحقیق جالب ایشان درتشریح اوضاع خونبارکابل در روز 

و نتیجه گری عالمانه وی از رخدادهای غم  1357ثور  8-4های 

انگیز این روزها منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنالین، بدون تردید 

برای بسیاری از عالقمندان تاریخ کشور خواندنی و آموزنده اند 

ماخذ قابل اعتمادی برای محققان جوان کشورمورد ومیتواند بحیث 

استفاده  قرار گیرد. امیدوارم روزی برسد تا ازاین تحقیقات همه 

جانبه و پرثمر شان، استادان تاریخ کشور وشاگردان ومحصالن 

پوهنتونهای افغانستان بهره ببرند و  جزئی از نصاب تعلیمی کشور 

 قرار بگیرد.

ف میدانم تا از دیپلومات سابقه دار همچنان اخالقاً خود را مکل

وکهن سال کشور جناب جمیلی صاحب اظهار سپاس نمایم. 

موضعگیری عدالت پسندانه این دو دانشمند وطن، در دفاع از حیثیت 

وشخصیت بزرگ ملی وتاریخی وطن شهید داودخان، بدون تردید 

ناشی ازتربیت ذاتی و حق شناسی ایشان میگردد، وخوشا بحال 

ه بعد از مرگ خود دوستان و ارادتمندانی حق بین وحق کسانی ک

 گویی چون ایشان داشته باشد.

 من میدانم که اینها از لحاظ تباری واتنیکی، هیچ پیوندی با 

شهید داودخان ندارند وآنچه که  در تردید شایعات دشمنان داودخان 

مینگارند، بیان آن حقایقی میباشد که  بچشم خود از آن مرد بزرگ 

 دمتگار ملت افغان دیده اند.                                     وخ
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درمیان کارمندان عالی رتبه دولتی در عهد سلطنت ظاهرشاه و 

جمهوریت داودخان،مرحوم عبدالرحمن پژواک قسمت 

بیشترعمرماموریت خود را در کرسیهای بلند دیپلوماتیک به عنوان 

اه ویا دولت جمهوری  سفیرکبیر ونماینده فوق العاده ظاهرش

افغانستان سپری کرده بود. وچون شخصیت دانشمند،پاک نفس 

وصاحب مناعت نفس بود، همیشه مورد احترام وقدر دانی بزرگان 

دین ودولت )ظاهرشاه و سردارداودخان( قرار داشت. تا آنجا که من 

از البالی خاطرات واشعاراو، و نوشته های همکاران  او فهمیده ام،  

ز زبان به اوهرگ

توصیف ومدح مقام 

های قدرتمند تر از 

خود، از قبیل 

ظاهرشاه یا کاکای 

شاه وصدراعظمها، 

نکشوده وکالمی 

نگفته که از آن بوی 

تملق وخوش خدمتی 

        استشمام شود. 

 عبدالرحمن پژواک،سفیرکبیرونماینده فوق العاده                        

  خود درخاطراتش مینویسد:

گترین مایۀ ناز وخوشی من آنست که هیچ تن تواناتر از بزر»

 .من به یاد ندارد که نزد او چاپلوسی کرده ویا دروغ گفته باشم

  خاطرات یک مهاجر افغان( 216)ص«

درپنج دهه اخیر درمیان سیاستمداران ودولت مردانی که 

برخی از آنها تا مقام صدارات هم باال رفتند، من کسی را سراغ 

در برابر صدراعظمان افغانستان بی پرواتر وشجاعانه   ندارم که
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تراز پژواک سخن زده باشد واز نظر ودیدگاه خود درمجالس رسمی 

 دفاع کرده باشد .به مقاله داکترهاشمیان در بارۀ پژواک رجوع شود.          

او با آنکه بارها با ظاهرشاه مالقات کرده بود وبنابدعوت شاه 

از شهر رفته بود، اما بخشش شاه را نپذیرفت.  برای تفریح به بیرون

درحالیکه ازخود کدام پول  وسرمایه ای نداشت تا یک خانه رهایشی 

پژواک مطلع شد   درکابل داشته باشد. داودخان از این مشکل

و بعد از  خود خواست وی را نزدومیخواست آنرا  رفع کند، 

تعارف نمود،  تعارفات رسمی ، کلید یک منزل رهایشی را به پژواک

ولی پژواک آن بخشش رئیس جمهورداودخان را نپذیرفت و بعد 

ازتشکر به رئیس جمهور گفت: از سوی من پذیرفته بدانید ولی من 

خود را بحیث یکی از هزاران کارمند  بیخانه این وطن می شمارم و 

از پذیرفتن چنین خانه ای معذرت میخواهم.داودخان هم از آن جواب 

نشد بلکه حسن نظر واعتمادش برپژواک بیشتر از  پژواک ناراحت

 پیش گردید.        

هدف من از بیان این نکات در بارۀ پژواک ، اینست تا بزرگی 

وعظمت وعلو همت پژواک را نشان داده باشم. آن بزرگرمرد وطن، 

بخاطر بدست آوردن مقام وجاه وجالل شخصی ، نمیخواست به هیچ 

ود آورد و غرور خود ومناعتش را زیر قدرت  باالتر از خود سر فر

پا نماید. او از قماش وتبار سیاستمداران چاپلوس وشاعران متملق 

 روزگار خود ،نبود! 

حال ببینید که همین مرد بزرگ در مورد داودخان چی 

قبل ازاینکه من به شهید داؤد خان ارتباط  :»میگوید؟ او مینویسد

ان مردم شنیده بودم که داشته باشم که چگونه شخصیت است، از زب

وی عصبی مزاج، خودخواه و خود رأی است. روزی برای اجرای 

کاری با ایشان مالقات نمودم. هنگام مالقات و صحبت های کاری او 

را برخالف تصورات قبلی خود یافتم؛ یعنی آدم خیلی مؤدب، 
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باحوصله و آگاه از اوضاع و احوال کشور و یک صحبت کنندۀ با 

ف پذیر در استدالل های منطقی بودند. برایم گفتند که منطق و انعطا

ازین دیدار با شما و صحبت های علمی و منطقی شما ممنونم، اگر 

در کنفرانس های بین المللی در وقت ترجمه در بیانیه های من 

نواقص می بینید، خیلی خوش میشوم با جرأت آنرا اصالح و برایم 

نید بدون کار رسمی مرا ببینید خاطر نشان سازید. ازین به بعد میتوا

که باهم مالقات داشته باشیم. او همچنان مرا به حیث نماینده 

مخصوص خویش در کنفرانس های معتبر بین المللی می فرستادند. 

باید صادقانه اعتراف نمایم که درعمرم چنین شخصیت ملی 

) «.ومهربان به مردم را بعد از وزیراکبرخان درتاریخ سراغ ندارم

دادهای مهم کابل از چهارم تا هشتم ثور،قسمت دوازدهم ویتر کاظم، رداک

،بحوالۀ  رساله "دوران طالئی پنج ساله جمهوریت"، به اهتمام عبدهللا نوابی، 

 (3، صفحه  2015کابل، 

سیاستمدار آگاه وشجاعی  چون مرحوم یک کسی را که  آیا

پیدا  توصیف  کرده باشد، شخصیبرحق عبدالرحمن پژواک تایید  و

خواهد شد که بگوید: پژواک بزرگ ، آن سخنان را درحق داودخان، 

مبالغه کرده  وگزافه گفته است؟ من فکر میکنم که تا هنوز درمیان 

سیاستمداران ونویسندگان افغانستان چنین کسی پیدا نشده است که 

شانه بشانه پژواک بزند، وبگوید او متملق ومداهنه گو بوده است ؟ 

اهد سخنان او را رد کند، می باید به اندازه خود پژواک اگر کسی بخو

بزرگ باشد، دانش وتجربه، شهرت وخرد سیاسی وادبی واحتماعی 

 .داشته باشد

بنابر آنچه گفته آمدم، با قبول این سخن که هیچ انسانی خالی 

از سهو و اشتباه نیست،و شهید داودخان هم از این قاعده مستثنی 

داودخان شمرده  اتاشتباهاز یزی که هرگز اما چ، بوده نمیتوانست

صادقانه او ت اخدم شود، پاک نفسی وافغانستان دوستی و نمی

است. هیچ انسان باوجدانی نمیتواند  برای انکشاف وتوسعه کشور
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منکرپاک نفسی و وطن دوستی و صداقت داودخان نسبت به وطن 

العاده باشد. هیچ آدم سالمی نمیتواند منکر شجاعت وپایمردی خارق 

ثور و عزم  7داودخان در برابر بمباردمان کودتاچیان درشب 

راسخش مبنی بر تسلیم نشدن بدشمن باشد. بنابرین اتهامات 

وبرچسپ های میان تهی آدم های که به نحوی از انحاء منافع 

شخصی ویا فامیلی ویا گروهی خود را با روی کارآمدن دوباره  

ه اند، نه میتواند ذره ای از داود خان در صحنه قدرت از دست داد

عظمت وبزرگی ومحبوبیت آن مرد دلیر وشخصیت  شجاع ملی 

 .بکاهد

این را همه میدانند که داودخان بجزاعتالی وطن ونجات مردم 

از فقر و بیسوادی ونادانی و بیماری وهمگام شدن با تمدن معاصر 

 آرزوی دیگری نداشت، همان آرزوی که غازی امان هللا خان آن را

در دل می پرورانید و به برآوردن آن موفق نشد. داودخان مثل امان 

 16هللا خان تفریح واستراحت را نمی شناخت . هردو آنها روزانه از

ساعت کارمیکردند، بدون آنکه معاشی از دولت بگیرند.  18تا 

آرمانها داود خان برای اعتال وترقی کشور شبیه آرمانهای غازی 

طرز حکومتش شبیه حکومت کمال اتاترک بود. امان هللا خان بود و 

در دورۀ جمهوریت داودخان میخواست افغانستان به حیث یک 

کشور غیر منسلک وغیر وابسته به اتحاد شوروی بزندگی وحرکت 

وتحول خود ادامه دهد، مگر متاسفانه که با توطئه های همسایه ها 

م  بخصوص ابرقدرت شوروی روبرو شد و در کودتای خونین هفت

تن از 17بعد از یک مقاومت حماسه آفرین ،خودش با  1357ثور

اعضای خانواده اش قربانی خواسته های نا روای شوروی وایادی 

 آن گردید و به شهادت رسیدند.

عطائی یکی از همکاران نزدیک داودخان، کریم آقای انجینر 

 »بنابر شناخت دیرینه ای که ازداودخان داشت، میگوید:
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آنقدربه افغانستان و افغانیت عقیده داشت که تصور  شهیدداودخان،

نمی کرد یک افغان گاهی هم منافع ملی خود را زیرپا گذاشته، 

درخدمت بیگانه قرار گیرد و به وطنفروشی تن دهد. شاید همین 

حسن نیت او بود که به قیمت جان خودش، اوالد و خانواده شان 

ون بشر از اشتباه تمام شد. مردان بزرگ مافوق بشر نیستند و چ

عاری بوده نمی توانند، لذا توقع بی جاست اگر بگویم محمد داؤد 

) داکترکاظم،رویدادهای مهم «مرحوم باید مرتکب اشتباه نمی گردید .

 ثور، بخش دوزادهم( 8-4کابل از 

من درجواب نوشته های پراز افتراء وتهمت  داودملکیار 

واب محکم آقای داکتر دراینجا چیز نمی نویسم وخواننده را به ج

عزیز شمس یکی از هموطنان تاجیک تبار سمنگان که درعهد 

جمهوریت داودخان محصل پوهنتون کابل بوده،وبعد کار را در 

رادیو تلویزیون افغانستان شروع وادامه داده است،حواله میدهم که 

در پایان این مقاله خواهد آمد، واما در مورد نوشته های توهین آمیز 

مورد آنرا  1۴ومند نسبت به داودخان که آقای قاسم باز داود م

به دو نکته اشاره میکنم: یکی آنکه آقای مومند فقط برشمرده است،  

با بی باکی  خوانده است. ودیگری آنکه« عمل بزدالنه»کودتا را 

که  مگر کودتا میراث مادرزاد سردارداود  بود:تکرارمیکند که

 ؟دست بزنندبه آن دیگران حق نداشته باشند 

در مورد سخن توهین آمیزداود مومند، آقای جمیلی شخصیت و 

دیپلومات سابقه دار وحق شناس افغان بجواب آقای مومند، مقاله 

مفصلی نوشته اند، که من در آن مورد نمی پیچم. اما درباره تعریف 

کودتا یک عمل بزدالنه  »جدید آقای مومند وهدف آن که میگوید

یکنم. هدف پنهان آقای مومند ازاین گفته اینست ، اندکی مکث م«است

تا بگوید که داودخان آدم بزدلی بود که از راه کودتا خود را بقدرت 

یک عمل » رسانید. حاالنکه برخالف نظر آقای مومند،کودتا 
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که در  «جسورانه ومتهورانه است همراه با خشونت  وخونریزی

به قدرت پنداشته  شرایط هرج ومرج سیاسی، کوتاه ترین راه رسیدن

یا تخت یا » میشود. از همین لحاظ است که عوام الناس ما کودتا را

تعبیروتعریف میکنند. همین عبارت ساده بیانگر آنست  که « تابوت

هرکسی که کودتا میکند،با سرخود بازی میکند، زیرا در صورت 

اعدام « خیانت ملی»ناکامی، عاملین کودتا در محاکم نظامی به جرم 

 وند وهمانا بجای تخت، درتابوت  قرارخواهند گرفت.میش

 26درمصاحبه ایکه با داکتر حسن شرق در مورد کودتای 

سرطان صورت گرفته ودر یوتیوب قابل دسترسی میباشد،  داودخان 

ً به خانه داکتر حسن شرق رفته بود و از قبل از آغاز کودتا  شخصا

ودتا ، قبل ازاینکه کناکامی در صورت  کهاواکیداً خواهش کرده بود 

عساکر دولتی غرض گرفتاری  برخانه او یورش ببرند، بهتراست 

داکتر شرق او را با تفنگچه از بین ببرد تا وابستگانش صدمه نبینند. 

وتطبیق گردید که خون شده سرطان  طوری طرح  26اما کودتای 

نی از نظامی تا ملکی توسط کودتا چیان برزمین نریخت. فغاهیچ ا

ن میتوان گفت که داودخان به خطر اقدامی که میخواست انجام بنابری

 دهد، پی می برد وبهای  آنرا که جانش بود، برسرآن گذاشته بود. 

انتقاد کردن از داودخان شاید برای تسکین اعصاب مخالفانش 

]ازجمله داودملکیار وداود مومند[کار آسانی باشد، اما میخواهم بپرسم 

اشد که وقتی  می بیند فرزندان  وجگرگوشه که آدم باید چقدر مرد ب

هایش از خورد تا کالن و از پیرتا جوان، از  برادرتا خواهر،از 

همسر تا نواسه هایش با فیرمرمی های کودتا چیان هریک در خون 

خویش می تپند و درد  را فریاد میکشند  ودشمن در یک قدمی 

یافت، ولی  ایستاده باشد که اگر تسلیم شوی،از مرگ نجات خواهی

 مرد  تسلیم نمیگردد؟ 
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باید اعتراف نمود که هیچ کسی از مخالفان داودخان، در آن 

لحظات پراضطراب که آتش وخون از پنج سمت گلخانه ارگ فوران 

میکرد، چنین محشری را تحمل کرده نمیتوانست وخود را تسلیم 

میکردند، اما  داودخان تحمل کرد و قلبش سکته ننمود، وتا لحظۀ 

رگ بر سرپاهایش ایستاده ماند؛ زیرا او تصمیم گرفته بود که م

 مرگ مردانه را برننگ تسلیم شدن به دشمن ترجیح باید داد.

« ننگ تاریخ»کاظم این بخش ازمقاله خود را  صاحب داکتر

عنوان داده و قلمش حماسه آفریده است. خواندن این بخش قلب انسان 

آدمی جاری میسازد.    را به لرزه می آورد واشک را درچشمان

عکس های از کشته شدگان و زخمیهای زنده مانده نویسنده سپس 

که لست مطولی را  نام می بردیک به یک خانواده رئیس جمهور را 

  تشکیل داده است.

 

کودتای  ثور کشته 8تعدادی از فامیل خانواده داودخان که در روز 

 شدند
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 رویدادهای مهم کابل  )برگرفته از،بخش دهم مقاله داکترکاظم،

 ثور، افغان جرمن آنالین( 8 -4از 

از لحاظ شهامت وغرورملی وحفظ شئونات افغانی، هیچ یکی 

از رجال سیاسی افغانستان درپنج دهه اخیر، به پایۀ داودخان 

ساعت استقامت داودخان در برابر بمب افگنی  20نمیرسد.  

دل طیارات جنگی کودتا چیان بر ارگ ریاست جمهوری، 

 شیرمیخواست تا زهره اش آب نشود و تسلیم  نگردد! 

واقعیت اینست که داودخان آدم بزدلی نبود، اودولتمرد 

تن  17شجاعی بود که بخاطر حفظ شرف و وقارش از جان خود و

فرزندان واهل خانواده خود گذشت، اما سرتسلیم به دشمن عزت 

 وشرافت خود خم ننمود؟

لطفاً بجای  ر از داودخان تصور میکنندبهت آنهایی که خود را برتر و

پف کردن در سرنای خود برتربینی کمی از کارنامه های دوران 

ماموریت خود بنویسند تا دیده شود که آیا مصدر کاربهتری نسبت به 

 2017/ 1۴/۶پایان؟  داود خان برای وطن شده اند یا خیر 
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 منزدهمقاله 
 

 

 تردید ال طایالت داودملکیار
 ثور 8در "وقایع ارگ در بارۀ "

 داؤد ملکیار پسرخوانده ومیراثخوار محمدهاشم میوند وال،از چهل

پیش تا کنون دوسیه خود کشی میوندوال به اتهام کودتا علیه  سال

جمهوری داودخان را گاه وبیگاه به نمایش میگذارد تاترحم بیننده را 

ت نسبت به میوندوال برانگیزد واحیانا از وزنه شخصیت ومحبوبی

داودخان شهید بکاهد، امادیده میشود که همه تالش های او دراین 

مدت مثل خاک خشک به هیچ دیواری نمی چسپد و از سوی 

نویسندگان دقیق وبا انصاف افغانستان به صفر ضرب زده میشود.او 

در این روزهاساز دیگری را به نوا آورده وضمن جوابی به آقای 

 جمیلی، مینویسد:

می نگارم که: "نواسهٔ “ م جمیلی صاحب، مختصرابه ارتباط محتر»

سردار داؤد خان یعنی پسریک سالهٔ مرحوم خالد داؤد با مادرش 

محترمه هما، خانم خالد داؤد، در روز هفت ثور با دیگر اعضای 

خانواده در ارگ بود و به سویس نرفته بود. قرار اظهارات شاهدان 

تن از اعضای خانواده  زنده، در صبح هشت ثور، قبل از آنکه چندین

توسط مرحوم میرویس پسر داؤد خان، به ضرب گلوله کشته شوند، 

محترمه هما در حالیکه پسرش را در آغوش داشت، به سرعت 

خودش را به زیرزینه ها رسانده و در آنجا پنهان شد و به این ترتیب 

از چشم مرحوم میرویس داؤد مخفی مانده ازسرنوشت غم انگیز 

را نجات داد. جزئیات این وقایع که یک تعداد زیادی  دیگران خودش
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از اقارب و دوستان خانوادگی از آن اطالع دارند و بخاطر مصلحت 

های هنوز بازگو نشده است، در آینده از قول شاهدان عینی، به 

افغان جرمن  نظریاتبخش داودملکیار،).«اطالع هموطنان رسانیده خواهد شد

 (2018 /اپریل /29 ،آنالین

این نوشته جنجال برانگیر سرآغاز بحث های ممتد میان هواداران 

داودخان: اقای داکتر سید عبدهللا کاظم، آقای جمیلی ،آقای داکتر 

حیدری ،محترمه نصیبه اکرم حیدری، آقای حسیب هللا ،اقای 

وطندوست ، آقای انجنیرقیس کبیر ،آقای عبدالستار ، آقای قاسم باز 

با  یونس ودیگران،آقای سیستانی وآقای  ریوآقای انجنیر نجیب  داو

داودملکیار در پورتال افغان جرمن گردید.انعکاس نظریات همه 

نظرکوتاه  چنددوستان شهید داودخان دراین مقاله گنجایش ندارد وفقط 

 تر را دراینجا بازتاب میدهیم.  

داکترسید عبدهللا کاظم در بخش نظر سنجی وهمچنان در بخش 

اگر برای ثبوت یک ادعا سند موجود نباشد، »وشتند: تحلیالت چنین ن

آنوقت باید به سراغ عقل و منطق رفت و صحت و سقم ادعا را 

ثور  7بررسی کرد. در مورد این ادعا که گویا بعضی از شهدای 

بوسیله ویس داؤد به شهادت رسیده باشند، سؤال میشود که چه انگیزه 

و افراد فامیل خود را  باعث شد که ویس دست به چنین کاری  بزند

به قتل برساند، مگر او دیوانه شده بود؟ پای چوبین این ادعا را 

میتوان با کمی تعقل درهم شکست و آنرا نشانه ای حمایت از 

های حمایت های  جنایتکاران خلقی ـ پرچمی دانست، طوریکه بعداً 

عقده مندانه به وضاحت مشاهده شد. بیدل از شب پره کیفیت خورشید 

)داکترکاظم: «رس +++ حق نهان نیست، ولی خیره نگاهان کور اندمپ

  (2018می 25/به جواب ادعاهای بی اساس آقای داؤد ملکیار

 کانادا     تاریخ:  -انجنیر نجیب هللا داوری  ، تورنتو 

13.06.2018 
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جناب م. داؤد ملکیار با چنین نوشته کذایی و ذهنیت سازی فقط »

اه خونین هشت ثور چون امام الدین و میتواند جنایتکاران سحرگ

معاون اش شهنواز تنی وبقیه اعضای جنایت کار خلق و نوکران 

 سوسیال امپریالیزم روس را برائت ضمنی ومجازی دهد و بس.

این اولین بار است که چنین نوشته را با تناقضات آشکار در ارتباط 

اگر این  با مرگ فامیل شهید سردار محمد داوود خان مطالعه میکنم.

اتهام واقیعت میداشت، در همان لحظات، یعنی چهل سال قبل از 

که اعضای فامیل محمد داوود از » سوی کودتا چیان اعالن میشد 

سوی اعضای بشر دوست حزب دموکراتیک خلق به قتل نرسیده اند، 

 «و میرویس پسر داوود خان مرتکب چنین جنایت شده است.

که خالد داوود  در حالیکه شدیداٌ از  جناب ملکیار از یکسو مینویسند

اثر اصابت مرمی درد میکشید، از برادرش میرویس تقاضا میکرد 

که به زنده گی اش پایان دهد اما میرویس نمیتوانست، و جرئت 

نمیکرد تا برادرش را هدف مرمی قرار دهد. از سوی دیگر ادعا 

ر میکند که میرویس تعداد بسیار از اعضای فامیل خود، براد

وخواهرانش را به قتل رسانید. سؤال در این است در صورتیکه 

میرویس جرئت قتل برادر زخمی اش را بنا به تقاضا های مکرر 

شخص مجروح نداشت، چطور موصوف جرئت کرد که بقیه 

 «اعضای خانواده را به قتل برساند؟....

 نصیبه اکرم حیدری در باره داودملکیار 

 (16.06.2018یخ: آسترالیا  ،   تار -)سدنی 

به هرزه گوی بی شایبه جناب ملکیار عرض سالم ندارم، زیرا 

که سالمت خواهی برای انسانهای مبتال به امراض روانی را در 

جامعۀ انسانی جایگاهی نمیتوان بخشید به دلیل آنکه افراد جامعه از 

شر ایشان بیاسایند و از گزند زبان و مغز مریض ایشان زخمه نبینند. 

عمیق بنگریم، حتی در منشور حقوق بیماران روانی تا آنگاهیکه اگر 
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مریض سالمت کلی بدست نیاورده در اقامتگاه های مخصوص 

نگهداری میشوند تا اجتماع از شر ایشان در امان بماند. ولی در 

راستای قلم پردازیهای بی ننگ و بی عار شما جوابی چندی دارم که 

شود و هم از گردانندگان پورتال باید به سمع خوانندگان رسانیده 

 افغان جرمن آنالین پرسشی دارم که خواهان جواب خواهم بود.

جناب ملکیار اگر خوب بیاد دارم که چند سال قبل حرفی چندی 

در همین راستا بیان نمودند که به گمان اغلب این مروارید های 

ریخته از دماغ مریض شما نقل قولی باشد از محترمه گاللی جان 

لکیار که اساساٌ روابطی نزدیکی با وجود داشتن خانوادۀ مشترک با م

شما نداشته اند، و ما این اتهام را به محترمه گاللی جان در میان 

اینرا صادقانه میگویم که من اصالٌ گذاشتیم که در جواب فرمودند: " 

" حرمت صحبتی با ایشان نداشته ام و ایشان آدم های پستی هستند.

م اجازه نداد که این جواب را قبالٌ خدمت مینگاشتم تا انسانی برای

قضاوت اعضای خانواده شما را در مورد شما به شما بازگو میکرد 

م، ولی حال که تشت رسوایی خود را درسر چوک گذاشته اید و بر 

خون شهدا تهمت ناحق می بندید، دیگر شف شف گفتن را جایی 

نسانی و کرامت انسانی نمانده و چه بهتر که دیگر از مرز های ا

 بگذریم تا توانسته باشیم بقدر توان در معرفت شما بکوشیم.

اگر این شاهد دوم را آن قلم بی سیرت و دور از حرمت 

انسانی شما، خانم ویس شهید، محترمه هما جان قلمداد میکند، بنده با 

خانوادۀ ایشان در تماس شدم، چونکه شخص خود شان سویس 

واده میگویند که محترمه هما جان توان اینرا تشریف داشتند. خان

نداشته و ندارند که حرفی از آن شب خونین با کسی بر لب آرند و یا 

سوالی در ان مورد را جواب بگویند، زیرا که با تکان شدید عصبی 

روبرو میشود و برای روز های دراز بخود میلرزند. و این عین 
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در مورد مصاحبۀ داود  همان حالتی است که من در نوشتۀ قبلی ام

جان غازی از قول مادرش به آن اشاره نمودم که :" صدا های 

وحشت زدۀ داود شب ها مرا از خواب بیدار میکند". بینندگان و 

شاهدان مصاحبه داود جان غازی اینرا به چشم سر دیدند که حالت 

 وی در جریان مصاحبه چه بود.

ه شما از شاهد سوال من از شما اینست که:چه باعث میشود ک

نامی نمی برید ولی تیر بی مذهب و بی مسلک تان فقط بستن اتهام 

است به رادمردی که خود و خانواده اش را در راه وطن قربانی 

 نمود؟

ٌ مرده. بفرمائید به ملت  امروز دالر سخن میگوید و حق واقعا

بگوئید که از کدام باداری برای بدنامی شهید محمد داود چقدر 

وده ایند؟ ولی خوابیده اید و نمیدانید که تاریخ رادمردان تصاحب نم

میهن را با دالر سیاه نمودن ممکن نیست؟ هر چندیکه امریکایی ها به 

ملت افغان مکتب ضد شخصیت های ملی را درس دهند تا به ملت 

اساساٌ رهبری نداشته و همه خائین بودند، ولی نه  هابفهمانند که افغان

بدالی و نه میرویس نیکه و نه شاه امان هللا خان و نام های احمد خان ا

شهید داود خان گاهی هم لکه سیاه نخواهد برداشت و دایم درخشان و 

 «تابان خواهند درخشید....

 

 به جواب داود ملکیارنامۀ هماداود عثمان 

 

از محترمه خانم هما  ای ین امروز نامه  ال پورتال افغان جرمن آن 

بدست  د خالد داود فرزند شهید محمد داودداود عثمان، همسر شهی

. این است که به جواب اتهامات محترم داود ملکیار رقم یافته اوردند
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نامه بعد از مطالعه خوانندگان در آرشیف آثار علمی و تحقیقی 

ادارە  پورتال این اعتماد  .این پورتال جا داده میشود (حبییبه)

خود پاس و امتنان ایشانرا به دیدە  قدر نگریسته و مراتب س

 26/7/2018« د.خدمت این خواهر درد دیدە  خویش تقدیم میداررا

 

م، آقائ داود ملكیار راجع به چگونگى قسمتى از وقایع بعد از سال»

ارگ قرار اظهارات شاهدان عینى شما كه در حق من تحریر نموده 

اید صحت ندارد، وظیفه خود میدانم تا چند سطرى براى روشن 

 .راجع بخودم بنگارم شدن حقیقت

شما كه افشاى ذكر نام شاهدان عینى خود بنا بر ملحوظات      

خاص به آینده نزدیك موكول كرده اید، آیا ذكر نام من را در نوشته 

اجازه گرفته بودید؟ نظر به گفته شاهد عینى شما ، من  خود قبالً 

لوي یكبار با پسرم براي حفظ جان خود زیر زینه پناه بردم بعدأ په

حفظ جانم در آن شب و روز  اصالً  .خره كنار دیوارفیل پایه و بآال

دردناك و خونین مطرح نبود، من در وسط اتاق نشسته سر خالد 

ى زانویم و پسرم را طورى در آغوش گرفته بودم شهید شوهرم باال

من از هر  .، كه اگر مرمى اصابت كند در بدن خودم اصابت كند

 .دید بودمزاویه اطاق مذكور قابل 

خانم )شما تذكر داده اید كه یكى از نزدیكان محترمه هما عثمان 

كه با برادرم در امور ترجمانى موقتأ  (سابق مرحوم خالد داود

همكار بود همین جریان ارگ وعمل مرحوم ویس داود را با برادرم 

در میان گذاشته و تائید نموده بود. این قطعأ دروغ و تهمت در حق 

با هیچ یك از نزدیكان خود جریان ارگ وعمل ویس من است. من 

شهید را نظر به گفته شاهدان عینى شما در میان نگذاشته و تائید 
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نكرده ام ، زیرا كه این عمل را من ندیده ام كه تائید كنم.اما این كه 

ویس شهید به اطاق مى آمد و باز نزد پدر خود بر مى گشت تائید 

شده بودند و شهید ویس تا آخرین  میكنم زیرا كه دو برادر مجروح

 « .لحظه در كنار پدر خود شهید داوداخان ایستاده بود

 14.06.2018: خیتار    دنیسو،    یستانیس

باخود عهد بسته است که درعمرش  اریداودملک یکه آقا شودیم معلوم

کشور  یومل یاسیس تیشخص نیآنهم در حق شجاع تر دینگو راست

در هنگام بمباردمان  کهیخانواده ا فداکارش،داودخان وخانواده  یعنی

درکنار رهبر  مرگبا قبول  یهمه گ ان،یارگ از طرف کودتا چ

ومرگ مردانه وشرافتمندانه را  ستادندیخانواده خود ا ریبزرگ ودل

چند  یوتن دندیجام شهادت نوش یدادند وسرانجام همگ حیبرفرار ترج

وخون چکان  یزخم یقرارگرفتند ول انیکودتا چ یبا آنکه هدف مرم

 افتادند وزنده ماندند. نیبرزم

کسب شهرت بلد  یبرا یگریراه د ییکه بجزدروغ گو اریداودملک

بحواله عروس  57قهرمان درهشتم ثور دیحال در حق آن شه ست،ین

تا  دهدیم لیگونه به خوانندگان تحو انیهذ یآن خانواده ، حرف ها

ت أاو درواقع برا نکاریخود را راست جلوه داده باشد و ا یدروغ ها

 .ثور است 7درشب  یپرچم - یخلق تکارانیدادن جنا

 زمیژورنال یارهایژورنالست است ونه با اصول ومع ارنهیداودملک

 انیووجدان خود را در ب سدینو یدارد.ژورنالست دروغ نم تیبلد

قلمش راه دروغ وافتراء  تاحاضروشاهد میگیرد  یخیحادثه تار کی

 یداور بیرنجیانجن ینه توان پاسخ به سواالت آقا اری.داودملکدیماینپ

را  یلیجم یکاظم را ونه از آقا دعبدهللایس رداکت یرا دارد ونه ازآقا

وطندوست را ونه از داکتر  یهللا را ونه از آقا بیحس یونه ازآقا

عبدالستار را  ینوشته موجز ومختصر آقا خواهمیرا. من م یدریح
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لطفآ نه خود  ارإیجناب داود ملک:» دیفرمایتکرارکنم که م گریبارد

 تیسا بیو نیا انندگانو نه به هوش و فراست خو دیکن شخندیرار

که  - دیمحکمه پسند ندار لی. اگر اسناد و دالدیکن نیتوه نیوز

و  دیزاغ و چهل زاغ را ختم کن کیداستان  نیلطفآ ا - دیندار

 « .دیکه خام پورته کرده ا دیاعتراف کن

  :2018/ 17/6ز آلمان  ،تاریخ حسیب هللا   ا

سطور میهن دوستانه و مردم دوستانۀ را که محترمه خانم »

نصیبه اکرم حیدری و همچنان سطوری علمئی را که جناب محترم 

دکتور واحد حیدری در ارتباط اتهامات جناب داؤد ملکیار نوشته اند، 

، باید در حاشیۀ شهادت نامۀ کانکورزدگی جناب داؤد ملکیار نوشت

تا آنکه درسی باشد برای همه کمظرفانی که در عقب انسانهای 

شریف، بشر دوست و ملیگرای ما چون مرحوم داؤد خان شهید به 

 یاوه سرائی های عقده مندانه به اصطالح "قد بلندک" مینمایند !

ً از خدمات مطبوعاتی افغان جرمن آنالین اظهار  من شخصا

ی یاوه سرائی یاوه سرایان و قدر دانی و سپاس می دارم که در افشا

سطحی نگرانی چون داؤد ملکیار سعی و کوشش نموده اند، زیرا این 

یک حقیقت تلخ جامعۀ ما است که نابخردانی با ارایۀ تراوشات 

ابتدائی ذهنی شان، با سطحی نگری های شان، با عقده مندی های 

ایند! شان، فضای جامعۀ جنگزدۀ ما را غبار آلود تر و تیره تر می نم

افرادی مانند داؤد ملکیار که برای خودشان و نه برای جامعۀ 

جنگزدۀ ما و نه هم برای بشریت کدام چیزی واقعی و سالمی برای 

تقدیم نمودن دارند، کوشش دارند با ادعا های بی جا، اتهامات بی 

 «اساس برای شان نامی کمائی نمایند. 

دالیل اصلی این  برای رد یابی»آقای حسیب هللا عالوه میکند: 

همه اتهامات بی اساس آقای داؤد ملکیار، به نظر من زمان و یا 
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تاریخ این نوع تخریبات ضد منافع ملی و استوار به "تخیالت" و 

"حدسیات" آقای داؤد ملکیار را نباید از غور و دقت دور 

دانست:آقای داؤد ملکیار بعد از چهل سال، درست زمانی که از چند 

در و منزلت و روحیۀ وطندوستی شهید داؤد خان، به سال بدینسو ق

شکل روز افزون قلب های اکثرهموطنان عزیز ما را در داخل و 

خارج مملکت تسخیر می نماید، در حالت و وضعیتی که تجلیل روز 

شهادت سردار محمد داؤد و نظریات بشر دوستانه و ملیگرایانۀ وی 

ه است، در حالت و لرزه بر اندام تمامی وابستگان بر پا نمود

وضعیتی که روسیه و امریکا بخاطر منافع اقتصادی شان به انواع 

مختلف نفوذ شان در داخل افغانستان عزیز ما شدید ترین کوشش 

های شانرا دنبال می کنند، درست در همچو زمانی به اصطالح 

"شوق تحقیقی" آقای داؤد ملکیار تور می خورد. آیا این یک تصادف 

زمانی که از دو سال به این طرف، بلخصوص در  است که درست

همین سال، که در روز شهادت داؤد خان یک تجلیل بی سابقه ای از 

وطندوستی داؤد خان در داخل و خارج کشور به عمل آمده است، 

آقای داؤد ملکیار خواهان آن شده اند که با هر چه اتهاماتی که در 

ساختن نام نیک یک راد  اتهامدانی جناب ایشان دارند ، جهت مصدوم

 «مرد تاریخ افغانستان وارد یک بحث اجتماعی شوند؟

 پایان
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 ممقاله بیست

 

 وقاسم باز ارسال احمدفواد آقایان جمیلی و یاتنظر

 در مورد داودخان

 

کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار داؤدخان زندگی کرده اند و 

مورد شخصیت  او یا با او همکار بوده اند، خوبتر میتوانند در 

آروزهایش نسبت به افغانستان قضاوت کنند و نظر بدهند، چنانکه 

آقایان داکتر سید عبدهللا کاظم، داکتراکرم عاصم،انجنیر کریم 

عطائی،داکتر حسن شرق وعبدالجلیل جمیلی .عبدالعزیز فروغ، از 

همکاران نزدیک داؤدخان در مواقع مختلف از کارکرد های وطن 

ان در هر دو دوره زمامداری شان، برای انکشاف پرستانه داودخ

وترقی وتعالی افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابراز نظرکرده اند که 

بسیار آموزنده است و برای آنهای که درک درستی از اوضاع 

افغانستان وجهان ومنطقه در دوره اقتدار داؤدخان ندارند، بسیار 

  کمک میکند.

 آقای عبدالجلیل جمیلی:

پلومات سابقه دار و همکار صادق دی

داودخان درعهد صدارتش، خاطره غرور آفرینی 

از قاطعیت وشجاعت داودخان را  در برابر 

تجاوز بیگانه  برخاک کشور قبل از صدارتش 

 چنین حکایه میکنند:
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 دانشمند گرانقدر کاندید اکادیمیسین محترمم جناب سیستانی !

بشما با تشکر شروع کنم  برادر ارجمندم ! میخواستم سالمم را

ولی با کمال معذرت بمشکلی بر خوردم که بایست قبل از ابراز 

که بایست مدت ها قبل جبیره  -ممنویت از لطف شما آن نقیصه ام را 

میکردم و نه کرده ام مرفوع سازم و آنهم : بخاطریکه چون هنوز هم 

ریخ آن واقعیت های را که در مورد خدمات صادقانه آن راد مرد تا

ساز افغانستان عزیز/ شهید محمد داود خان / میدانم و باید میگفتم و 

 مینوشتم مگر هنوز هم که هنوز است نه گفته و نه نوشته ام . 

قلم های  –ضمناً به پاس این که درین ایام آتش گرفتهٔ وطن ما 

دوزخین و مغرضانهٔ در برابر نوشتن یک حرف راستینی چنان 

مجمر شراره میکنند که در 

تر  -آتشین اوالد دور افتاده وطن 

و خشک و همه را سوختانده و 

با بی ُحرمتی های دُور از 

تصور و دشمن شاد کنی / 

بخصوص در مورد شهید محمد 

داود خان / ندافی میکنند که 

بذهن خودم یکی از طرق لگام 

زدن شان را در پاسخ ندادن 

مرجح می شمارم که البته نزد 

 داودخان  قوماندان قوای مرکز    ا کم می آیم.محترمانی مانند شم

ً مطالب مهم نا گفتهٔ  بهر حال با استفاده از فرصت مخصوصا

برای عرضه بشما و دوستان ارجمندم دارم که جزو از واقعیت های 

وظیفه شناسی و شجاعت بی سابقهٔ  -شاز و نادر دولت مردی 

                                         .              داودخان شهید پنداشته میشود.     
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مطلب را بیاد خاطرات شخصیت نیک مرحوم / جناب محمد 

یونس خان نائب الحکومهٔ والیت قندهار/  متناسب به دوران 

قوماندانیت قوای مرکز جنرال محمد داود خان و واقعیتهای محیر 

راه  العقول خدمت و شجاعت وطندوسانهٔ آن زمان داود خان شهید در

 ذیالً بشما عرضه میدارم. -تمامیت ارضی افغانستان 

مرحوم محمد یونس خان انسان خلیق و اجتماعی بودکه از 

ما نند داود خان شهید منزجر می شدند .او  –سردار خطاب کردنش

داماد سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله / صدر اعظم اول 

وم غازی امان افغانستان مستقل در عهد سلطننت اعلیحضرت مرح

هللا خان بودند / و همسر مرحومهٔ شان عمهٔ شهید نوراحمد اعتمادی ، 

خلیق ترین و شکسته ترین انسانی که عقده داران بی خبر او را 

بوده است. اعلیضرت  -مغرور و خودخواه واین وآن میخوانند 

مرحوم محمد ظاهر شاه و محمد داودخان و محمد نعیم خان و اهل و 

یونس خان مرحوم را کاکا خطاب میکردند. اواولین رئیس بیت محمد 

بلدیهٔ شهر کابل در دور حکومتداری محمد هاشم خان بود و در 

ایامیکه شهید محمد داود خان قوماندانی قوای مرکز را با وزارت 

 -حربیهٔ / دفاع امروزی / مرحوم سپه ساالر شاه محمود خان غازی 

الً بحیث والی والیت قندهار/ بعد محمد یونس تبدی –عهده دار بودند 

 از محمد داود خان / مقرر شدند . 

ازینکه با لطف همیشگی خود شان و دوستی با پدر مرحومم 

 –در دَور ریاست جمهوری داود خان شهید  -روابط نزدیکی داشتیم 

با اطالع از مریضی شان بعیادت شان میرفتم و مجلس با معلومات و 

ی در مورد سوابق کاری و جرأت بی نظیر پر ثمری میداشتند و روز

 حریت پسندی و وطن دوستی داود خان شهید چنین گفتند :
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چون سوابق کاری وزارت امورخارجهٔ افغانستان را داشتم و 

سوالی هم در مورد حل منازعهٔ مشکل سر حدی با ایران در قسمت 

نامهٔ رسمی و امریهٔ حکومت  -برویت آن  –اسالم قلعه مطرح بود 

ا بحیث رئیس هیأت حل منازّعه ذات ا لبینی سرحدی بین دو کشور ر

ایران و افغانستان طی مکتوب وزارت امورخارجه دریافتم و بایست 

بزودی به اسالم قلعه میرفتم و با رسیدن بدانجا متوجه شدم که سفیر 

 –ایران در کابل هم که رئیس هیأت دولت ایران بود بدانجا رسیدند 

دوام کرد ولی جانب ایرانی باز هم بر فیصله و مذاکرات دو روز 

تصمیم قبلی طرفین که با وساطت دولت انگلیس صورت گرفته و 

 نهائی شده بود پا فشاری تجدید نظر داشتند تا:

ساحهٔ مثلثی بر آمدگی مانندی را که ضلع طوالنی و پایانی آن 

ن متر بود و خط عمودی آ 300متصل به خاک افغانستان و باالتر از 

متر و بخاک ایران وصل می شد؛  100تا رآس مثلث باالتر از 

 –ایرانیها می خواستند که همهٔ این ساحه را به ایران واگذار شویم 

چون به توافقی نرسیدیم نتیجه را بوزارت امور خارجه اطالع دادم و 

ازینکه جنرال محمد داود خان عالقه مفرط شخصی به این معضله 

 ودرا به ایشان هم مخابره کردم.داشتند راپور شفری خ

دو روز بعد مرکز تلفون / سیستم آنروز / بر من صدا کرد که 

قوماندان صاحب قوای مرکز در لین استند لطفاً گوشی را بر دارید. 

با بر قراری تماس و شنیدن صدای غیر طبیعی محمد داود متوجه 

ی کنم نزاکتی شده و بعد از سالم و احوال پرسی عاجل خواستم سوال

نائب الحکومه  –که ایشان با صدای نظامی و احساسات افغانی گفتند 

همین لحظه مقامات سرحدی و کمیساری  –صاحب بدقت گوش کنید 

ما در اسالم قلعه خبر دادند که دولت ایران به ادامهٔ مذاکرات توجه 

نکرده و یک ساعت قبل د ر همان ساحه قوای مجهز نظامی خودرا 
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را اشغال کرده اند . وزیر امور خارجه ما سفیر ایران پیاده کرده و آن

را خواسته و به او گوشزد شده است که اگر ایران بزودی و فوری 

قوای خود را از آن ساحه خارج نکند جانب افغانستان آنرا تجاوز 

بزودی با قوا آن ساحه را دوباره اشعال خواهد  –غیر قانونی شمرده 

است که اگر با رسیدن به آنجا هنوز کرد! و هدایت صریح بشما این 

هم قوای ایران بر همان ساحه باشد منتظر هدایت ثانی نمانده فورا و 

بی دریغ امر حمله و اور! را به کندک تان بدهید و به فرقهٔ نظامی 

هرات هم هدایت صریح داده شده و بال معطلی به امداد تان میرسند 

ازید فلهذا بشما هدایت اکیداً تا آنها را از خاک افغانستان بیرون بیند

باز هم این است که بعد از ختم مکالمه و بصورت عاجل در رأس 

قوای نظامی کندک مخصوص قول اردوی قندهار بطرف اسالم قلعه 

مگر متوجه باشید که اگر بازهم قوای ایرانی بر همان  –حرکت کنید 

متقابل  فوری و بی دریغ و بدون هدایت ثانی امر حملهٔ  –ساحه بودند 

را بر قوای ایران صادر کنید و اما از جریان بر خوردها مستقیماً با 

 ما بتماس باشید.

در همین لحظه قوماندان قول اردو و قوماندان کنک 

مخصوص وارد شده آمادگی کامل خود را برای حرکت به اطالع 

 رسا نیده و در ظرف چند دقیقه حرکت کردیم .

جز آثار نقش تایر های عراده جات و  –ولی با رسیدن به اسالم قلعه 

زنجیر های تانکها ونقش بوتهای عساکر ایرانی تا فاصله های دُوري 

اثری از قوای ایران ندیدیم و قوماندان  –که شهر تایبات شان میرسید 

سرحدی و کمیسار افغان میگفتند که یک دو ساعت بعد از راپوری 

میدانیم چه شد که همهٔ شان ن –که از تخطی بالقوهٔ ایران بمرکز دادیم 

بلکه تا شهر تایبات ناپدید شدند . که  -فوری و یک سره ازآن نقطه نه

این شهامت و طن دوستانه و آزاد منشی با دسپلین را باید تکریم کرد 
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اما اینهم سندی دیگراز قاطعیت و وقارملی داودخان![و نازید !] 

خوران میلیاردر  خیمه زنی خوجه ئین بازیهای جهاد چوران و تفاله

) پایان« شش جهت نوکر و حکومتک لبلبو پیوند را چه باید نامید؟!

 ) مقاله دو خاطره از آقای جمیلی،(( 2017/ ۶/ 17

 

 آقای احمدفواد ارسال 
 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی

 ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج 

 

ارسال، در جواب داودملکیار که آقای 

مساله پشتونستان را نتیجه پشتون خواهی 

باید در  »افراطی داودخان میداند، مینویسد:

نظر داشت که موضع یک دولت و یک زعیم 

است و خواهش و آرزوهای قلبی و حتی بلند دیگری سیاسی چیز

پروازی چیز دیگری است، و واقعیت های عینی و سیاست چیزی 

ت.  هر دولت خواهش محکم شدن قوتش و بیشتر شدن دیگری اس

نفوذ را دارد و خواهد داشت و از هر راه وسیله ممکن در پیشبرد 

اهداف خود نظر به توانائی ها و شرایط موجود ملی و بین المللی 

  «خواهد کوشید.

  داودخان مینویسد :ار سال  در باره 

حیات از نظر من شهید داود خان در مراحل مختلف  »...

کوشش ملی و شرافتمندانه  ]پشتونستان[مورداین سیاسی اش در 

برای استحکام قدرت و قوت و سربلندی افغانستان کرده است و در 

سیاست مواضع نظر به واقعیت های موجود گرفته است، و این را 
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که صحبتش با کیسنجر و بعداً مذاکرات با -میگویند سیاستمداری

و واقعیت ها است. منافع ملی  بوتو در همین ارتباط شرایط

شتون و بلوچ پدفاع از حقوق ملت  -لویت داشته و داردوافغانستان ا

دوم دارد. به نظر من اگر کسی  درجه و یا هر خیال دیگر اهمیت

ترس وی ، در عادی ساختن روابط با پاکستانرا کوشش داود خان 

از کوشش ناکام و ضعیف و شکست خورده و شرم آور افراطی 

مسعود وغیره( رنگ بزند ، یا از مسائل -اسالمی )حکمتیار های

معلومات کافی ندارد ، یا به پاکستان و افراطی های اسالمی 

خوشخدمتی میکند ویا اینکه از عقده ضد داود خان به ناحق 

 64 «موضوع میسازد.

از قول دیپلومات نامدار کشور مرحوم عبدالرحمن آقای ارسال،

محترمه پروین پژواک  »ی ارسال میگوید:پژواک مورد داودخان، آقا

در مقاله از خاطرات عبدالرحمن پژواک سیاسمتدار نخبهٔ افغانستان 

پیرامون خط دیورند درهمین ویب سایت وزین افغان جرمن آنالین  

اما بعد از آن به من معلوم شد سردار محمد داوود چنین نوشته اند:"

ی دانست لهجه  خان اصوال  مرد صبور و متحمل است، زیرا م

جنرال ایوب خان تهدید آمیز است اما آنرا به روی خود نمی آورد و 

" که این هم یک نمونه دیگر در مورد نظر می گرفت. ترجمه  مرا مد

)برای اطالع بیشتر از سیاستداری و شخصیت شهید داود خان است.

نظریات مرحوم پژواک به مقاله من)فدای همت مردی که تن به ننگ 

 رجوع شود(نداد( 

شخصیت متین و منطقی و هوشیار شهید  » آقای ارسالمی افزاید :

داود خان هم در مذاکره ای وی با کیسنجر و هم  در توضیحات 

                                                 
64

افغان جرمن ...شهید داود خان و افغانستان و پاکستان و حمد فواد ارسال،ا  - 
 2017/ 19/2آنالین،
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محترم داکتر شیرزوی مشاهده میشود که وی همانند ملت افغانستان 

و زمامداران دیگر افغانستان در مورد حق خود ارادیت ملت پشتون 

ثبات داشته است. در هردو نقل قول اگر به و بلوچ مواضع با 

صورت کامل و بیغرض خوانده شود شهید داود خان حق مردم 

  « پشتون را تذکر داده است .

افغان جرمن ...شهید داود خان و افغانستان و پاکستان و ) احمد فواد ارسال،آ

 (2017/ 19/2آنالین،

 

 :نظراقای قاسم باز در مورد داودخان

س ترین اشخاصی که شهید داودخان را از یکی از با سپا

نزدیک دیده وبا آن زعیم نامدار کشور از طریق پدر و برادران خود 

، برادر شهیدعبدالمجید سریاور رئیس آقای قاسم بازمحشور بوده، 

جمهور داودخان وفرزند شهید بازمحمدخان منگل دوست وشخص 

 او مینویسد: مورداعتماد داودخان است.

 !حمد داودخان را باید از سر شناخت شهید سردار م

آنکه وطن پرستی و صداقت جزءمنش و سرشتش بود چیزی 

مشهود بود، عالوه بر آن از سجایای نیک انسانی برخوردار بود، تا 

جایکه به همه اراکین دولت عصرش نور از افتاب روشن و چون 

چرخ از افالک مبرهن است، که سردار محمد داودخان شهید در 

ت ده سال صدارت و چار سال و نه ماه ریاست جمهوری طول مد

 اش افزون بر اینکه:

یک افغانی معاش را از بودیجه دولت افغانستان اخذ   -1

 نکرد.
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تمام جایدادی را که از کاکایش به ارث برده بود به دولت   -2

و دهاقینی که انوقت باالی زمینهای مربوطه کار میکرد، در زمان 

 خود رایګان توزیع نمود. تصدی ریاست جمهوری

اضافه بر ان یک شفاخانه نسایی و والدی بنام هاشم   -3

ژیژنتون که بعدها در زمان حکومتداری خلق و پرچم بنام ماللی 

ژیژنتون مسما ګردید به ظرفیت صد بستر با تمام لوازم طبی که 

مجهزترین شفاخانه درمنطقه و آن عصر و زمان بود از پول 

 و به موسسه سره میاشت بخشید.     شخصی خود اعمار 

یک خانه تفریخی که از سردار محمد هاشم خان در   -۴

پغمان به وی به ارث رسیده بود وی ان خانه تفریخی خویش را در 

زمان تصدی امور ریاست جمهوری به ریاست هوتلها وزارت مالیه 

 بخشید.  

ن تمام زمینهای زراعتی که در جالل اباد، سروبی، چهلت  -۵

پغمان، کارزمیر شمالی، داشت انرا به دهاقین که باالی ان کار 

 میکرد مفت و رایګان توزیع نمود.

 هیچ وقت غیر از اوقات رسمی از موتر دولتی استفاده نکرد.  -۶

تا جایکه یکعده دوستان می دانند یک پسر مرحوم   -7

داودخان در وقت زمامداری ریاست جمهوری پدر خود در افشار 

دوره مکلفیت و خدمت عسکری را مثل دیګر هموطنان در ان قرغه 

 غند تعلیمی  سپری نمود.

نظر به فرمان که وی از درک کمبودی ګوشت که باید   -8

دردفاتر دولتی هفته دو روز ګوشت پخته نشود وی ان فرمان را 

اول باالی خود و مامورین ریاست جمهوری و فامیل خود تطبیق 

 نمود.

ی و تفریخی خود را اکثر اوقات همراه با روزهای رخصت  -9

فامیل خود صرف احوال ګرفتن ان پروژهای عمرانی که در زمان 

ریاست جمهوری وی تحت کار بود دیدن میکرد. به ساز و سرود، 
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شکار مثل دیګران عالقه نداشت از زندګی بسیار مجلل خوش اش 

ګی نه میامد ، وی در خانه که از خشت خام ساخته شده بود زند

میکرد، در اوقات غیر رسمی ساده میپوشید، پنج وقت نماز 

میخواند، روژه میګرفت، ذکات میداد، و قربانی میکرد، وی در اخیر 

عمر خویش به زیارت کعبه شریفه مکه مکرمه نایل ګردید، از 

نوشابات الهلولی نفرت داشت، به قهقهه خنده نمیکرد، در مقابل 

 د پافشاری نمیکرد.استدالل قوی دیګران به سخن خو

یګانه عشق و عالقه وی ابادی وطن بود، به دشمنان   -10

وطن قاطعآنه برخورد میکرد، شخص بسیار مهربان بود. در دوستی 

 و دشمنی جوره  نداشت.

شهید سردار محمد داودخان عزت ، جالل و دبدبه   - 11

خاندانی و قدرت سیاسی فامیلی خود را به هموطنان خود دو دسته 

 دیم کرد ولی این ما بودیم که قدر ان تخفه ګرانبها را ندانیستیم .تق

وی در تمام دوره ریاست جمهوری خود یک شب هم   -12

در ارګ ریاست جمهوری سپری نکرد.اګر از جاده انصاف در 

نگذاریم تاریخ نه تنها در افغانستان عزیز بلکه در سراسر جهان از 

 چنین شخص غریب پرور ګواهی نمیدهد.

ارزش  سخن چنان است که گاهی عالمی را در چند جمله 

میتوان ګنجانید و بیان کرد مگر من انچه در دل دارم نمیتوانم بیان 

کنم ، از طرفی هم زندگانی اشخاص بزرګ ابعاد ګسترده ي دارد که 

 بدون دانش و بینش نمیتوان در مورد سخن گفت.

فا مینمایم و از فلهذا از غلبه بی اتفاقی در این عصر بهمین اکت

بارگاه خداوند عزوجل تمنا دارم جنت نعیم را جایش گردانیده و در 

 «رحمت خود را برویش بگشاید. امین یا رب العالمین.

 27/12/2017پایان
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 مبیست ویکمقاله 

 

 پیام داودخان به مردم افغانستان 

 از زبان داکتر حسن شرق

 

قرن 1978تا 19۵3داکترحسن شرق که ربع یک قرن )از 

بیستم( در متن وبطن رخدادهای سیاسی کشور قرار داشته است، به 

نظرمن آنکسی نیست که فرهنگ میخواهد از او یک چهرۀ کمونست 

 در زیر ریش داودخان نمایش دهد. 

از نوشته های اخیر داکترحسن شرق )کودتای پنجم سرخ یا 

ه و نه سیاه ( در افغان جرمن آنالین برمی آید که او نه پرچمی بود

خلقی ونه اخوانی، و نه به چنین چیزی خودش اعتراف یا اشاره ای 

کرده است. ولی بدون تردید رهبران خلق و پرچم و جمعیت های 

لوژیک آنها را ویبی می شناخته، واهداف سیاسی وایداخوانی را بخو

می دانسته است وخواهی نخواهی، داودخان را در جریان می گذاشته 

 است. 

نوشته های داکترحسن شرق، آرزوهای یک انسان همچنان از 

مصیبت چشیده که جز آزادی وعدالت و دموکراسی ومحو فقر 

وبیسوادی درکشور چیز دیگری نمیخواهد، حس میشود. واین آرزوی 

هرانسان وطن پرست و ترقیخواه این کشوراست و نباید به معنی 

 چپی وکمونست تعبیر و تأویل شود.
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ومخالفان زیادی دارد واین قلم در  داکتر حسن شرق دشمنان

صدد دفاع ازعملکرد وی نیست، زیرا خودش صاحب قلم است وهم 

بهتراز هرکسی دیگرمیتواند ازخود دفاع کند وکتاب اخیرش 

سندگویای چنین پاسخی است. اما دفاع ازحقیقت باید نزد انسان با 

 وجدان از هرمناسبت دیگر با ارزش ترباشد.

بی نمود که چشم دیدها و تجربه ها و داکترحسن شرق کارخو

دانستنی های خود را به حیث یک شاهد وناظر آگاه  از نظام سیاسی 

سلطنت وچگونگی تعویض آن به رژیم  جمهوریت در آخرین 

سالهای زندگی اش در غربت نوشت و به نسل های آینده به میراث 

 گذاشت. 

ات من فکر میکنم که او خواسته است از تجارب خود در حی

سیاسی اش، برای فرزندان کشور درسهای خوب تاریخی ارائه کند تا 

از آنها بیاموزند واز ناکامی های شان عبرت بگیرند. داکترشرق 

درکتاب اخیرش همانگونه که ازاتحاد ویک دلی تعدادی از افسران 

جوان تحت رهبری داودخان وموفقیت شان درتغییر رژیم سلطنتی 

وپاشی اولین دولت جمهوری که روزی بحث رانده است، ازعلل فر

برای تاسیس آن با هم متحد شده بودند، مگر دراثرسوء تفاهم و خود 

خواهی ومخالفت های شخصی ، خود  زمینه سقوط خویش را فراهم 

 ساختند بخوبی سخن رانده است.

خصوصیت دیگرنوشته های داکترشرق آنست که گفته هایش 

خان با حقیقت حیات سیاسی در شرح رخداد های سیاسی زمان داود

رئیس جمهور وفق دارد و از گزافه گوئی و گمانه زنی وتهمت مبرا 

است. در کنار این دو نکته، شرق یک چیز دیگر را هم میخواهد به 

خواننده بگوید که او یکی از همکاران صادق وهمفکر داودخان بوده 

یانت است وهرگز به ولی نعمت خود خیانت نورزیده وهرنوع اتهام خ
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از جانب او به داودخان، دروغ محض است و جزافترا وتهمت از 

سوی دشمنان او چیزی بیش نیست. ازاین لحاظ نوشته های داکتر 

سرطان و پیامد  26شرق در مورد داودخان و چگونگی کودتای 

 های آن بیشتر قابل اطمینان واعتماد به نظر می آید.

ار نعیم خان، از آنجایی که  داکتر حسن شرق بعد از سرد

نزدیک ترین و با اعتبار ترین همکار شخص داودخان بود، واز 

آنجاییکه  داودخان یک شخص مسلمان ودارای طرزتفکر ملی 

بود،نمیتوان تصور کرد که منشی یا مدیر قلم مخصوص او کسی 

باشد که صاحب افکار یا تمایالت کمونستی باشد. بنابرین میتوان 

مثل داودخان دارای طرز تفکر  گفت که داکتر حسن شرق نیز

روشنفکرانه و روحیۀ وطنخواهی وملیگرایی بوده است.  و این 

نزاکت اداری را  او بهتر از هرکس دیگری درک میکرد و میدانست 

که گرایشات غیر اسالمی  در دستگاه حکومت داود خان عاقبت و 

بنابرین کمونست خواندن داکتر حسن پیامد ناگوار وسنگین دارد. 

رق مثل آن است که کسی بگوید: داودخان دارای اندیشه های چپی ش

وچنین گفته یی معلومدارعاری از حقییقت   یا کمونیستی  بوده است؟

است  و برای ملت افغانستان وشورویها  درعمل ثابت شده بود که 

داودخان نمیتواند کمونست باشد، بنابرین او را با تمام امیال ملی 

کرده بودند تا با تعقیب سیاست بیطرفی  نه ومسلمانی اش  قبول 

 غربی باشد و نه شرقی.

 

 پیام داودخان چی بود؟ 

برخی با حدس وگمان میگویند که داودخان، داکتر حسن شرق 

را بخاطر تمایالت چپی ووابستگی اش به پرچم، ازمعاونت صدارت 

 میگوید:دور و به سفارت درجاپان تبعید نمود. اما خود شرق 
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ه در رأس قدرت )کودتاچیان( سوء تفاهم ایجاد می زمانی ک»

شود،هم مقاومت و هم پایداری، و هم دوری جستن از قبول مسئولیت 

) به شهادت سرگذشت کودتاها( ایجاد مصیبت می کند.و برای 

جلوگیری از حوادث شوم، بایستی یکی از دو نفری که در رأس 

اری مملکت، عقب قدرت قرار گرفته بودند، برای منافع ملی ونسق اد

نشینی می کرد. و از آنجایی که سوء تفاهم یک جانبه بود، به آسانی 

به اصل حاکمیت دسته جمعی کنار رود.از آنرو  می شد طرف معتقد

بدون فشار احمد و یا محمود، محض برای فروکش کردن افواهات 

جنجال برانگیز و جلوگیری از برخورد احتمالی کودتاچیان با 

نار رفتم. ورنه ایجاد خرخشه و تولید درد سر، نه یکدیگر شان ک

و تفنگی. بناًء اگر با وجود اتهامات ُدم  پولی کار داشت و نه هم توپ

به ُدم و تعقیبات پیگیر در کابل هم می بودم تنها چیزی که می شد 

«) .ثور می بود و باقی هیچ 7در جمع قربانیان  اضافه شدن یک نفر

 (2016، جوالی 12م سرخ یا سیاه،قسمت داکتر حسن شرق،کودتای پنج

شرق دالیل دیگری هم برای دور شدن خود از کابل بیان کرده 

وآن افواهات وتقاضای های پیهم شاه و خانوادۀ شاهی به داودخان 

برای دورکردن شرق ازقدرت بود تا آنجاکه روزی خود داودخان به 

شاه  شرق شکایت میکند ومیگوید که ازین همه شایعات نزدیکان

وخانواده ام در باره شما خسته شده ام. از اینجاست که داودخان برای 

قطع این افواهات ورساندن پیام خود به مردم توسط شرق، ابتدا 

سفارت فرانسه و بعدجاپان را به او پیشنهاد میکند وشرق هم بال 

 درنگ سر اطاعت ورضائیت می جنابند. 

یسر نشد که از چون رفتنی جاپان بودم م»  شرق مینویسد:

نتایج سفر شان ]داودخان[مطلع شوم. ولی به هر صورت همین که 

میخواستم از اوشان خداحافظی کنم چند لحظه ای به من نگریسته 
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به رو شده ای  گفت: داکتر جان می دانم از پیش آمدی که به آن رو

خوش نیستی، ولی خوشم به اینکه اگر یکی از دوستانم ]اشاره به 

 اند تا به مردم افغانستان بگوید که:من[ زنده بم

داود شما را دوست می داشت، سوگند به خدا که باالتر و  

 «بیشتر از همه چیز و از همه کس.

کوتای پنجم سرخ یاسیاه...قسمت دهم، افغان جرمن آنالین  داکترشرق، ) 

 ( 2016جون 21

شرق عالوه میکند:در حالیکه از گفتۀ بدون مقدمه اش دلگیر  

 ودم، گفتم: خدا نکند چنین حادثۀ شومی در افغانستان روی دهد.شده ب

گفت: در این دنیای پرآشوب همه چیز امکان پذیر است.و سپس برای 

خداحافظی مرا بغل گرفت که متوجه شدم اشک در چشمانش حلقه 

زده بود. عشق آتشین وی به مردم و سرزمینش و گرمی آغوش او، 

اگر به خیالم نمی گذشت که نکند چنان مرا به جوش آورده بود که 

احساس مرا تلقی به زبونی از دست دادن مقام و قدرت کند، به پاداش 

یک قطره هزار قطره نثار پایش میکردم. روزی که راهی جاپان 

بودم، محمد نعیم برادر و پسران محمد داود در میدان طیاره به وداع 

د داود با آمده بودند و هکذا دردهلی تورپیکی دختر بزرگ محم

شوهرش نظام جان که سکرتر سفارت دهلی بود از ما استقبال 

 (همان منبع «)کردند.

به نظرمن، برای یک روستازادۀ پا برهنه،که بجز یک قلب 

سرشار از وفا وصفا و یک مغز دراک، هیچ چیزی در بساط نداشت 

،واز برکت ذهن ذهین ومغزفعال وهوش دراکش توانسته بود  خود 

مدیریت قلم مخصوص صدراعظم قدرتمندی چون داودخان  را تا مقام

برساند وآنقدر مورد اعتماد باشد که تصمیم  برای سرنگونی رژیم 
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شاهی را با او درمیان گذارد وپس از پیروزی او را بحیث معاون 

 خود تعیین کند، نمیدانم چه افتخاری باالتر ازآن خواهد بود؟

ظم وبعد رئیس جمهور داکتر شرق توانسته بود اعتماد صدراع 

وتمام خانواده اش را چنان بخود جلب کند که هنگام وداع ،برایش  

اشک بریزند وبا ریختن این اشکها از وی قدرشناسی  نمایند و بعد او 

را به حیث نزدیک ترین دوست خود تا میدان هوائی بدرقه نمایند ؟ 

ش به به گمانم که اعتماد پایدار داودخان در هر دو دوره اقتدار

داکترحسن شرق ، بزرگترین افتخارمعنوی وسیاسی برای شخص 

 داکتر شرق خواهد بود.

داکتر شرق نیزدر نوشته هایش همواره ارادت و اخالص خود 

را به ولی نعمتش داودخان صادقانه ابراز کرده ویکجا چنین 

از آنجایی که پس از کشته شدن نورمحمد تره کی و حفیظ » مینویسد:

ی به خنجر شاگرد و دیگری به شمشیر استاد)روس ها(، هللا امین یک

اینکه  در زعامت ببرک کارمل ...زمینه آن مساعد گردید تا داستان

 چرا سقوط کردیم را دنبال کنم. 

اولتر از همه با شتاب زدگی جهت ادای احترام به دروازۀ خانۀ 

 محمد داود شتافتم. خانه ای که از طفل گهواره تا راد مردان هفتاد

ساله اش به دست فرزندان ناخلف و از خدا برگشتۀ وطن شهید شده 

بودند. خانه ای که اولین سنگ تهداب جمهوریت برای سعادت و 

سربلندی، برابری و برادری مردم افغانستان در آن گذاشته شده بود، 

اکنون در حراست چند سرباز شوروی و دو سه بغچه بردار وطنی 

به روح پاک محمد داود و شهدای هم  بود، که بدون توجه به آنها

رزمش از خداوند بزرگ طلب مغفرت می کردم که یکی از 

 محافظین خانه به کنایه گفت:

  کاکا جان، اینجا زیارتگاه نیست!
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 گفتم: به شما نه، اما به من هست. 

 قسمت دهم،(داکترشرق، ) «و از آنجا دور شدم.

  بذل وبخشش داودخان به مردم وهمکاران محتاج:

ذکر این بخش از خصوصیت زندگی داودخان برای من تازه 

وبسیارجالب است و بجز اقای قاسم باز که در مقاالت  خود به این 

صفات نیک داودخان اشاره کرده، از زبان شخص دیگرنزدیک به 

داودخان تا حال گفته نشده است ومن فکرمیکنم برای بسیاری دیگران 

 هم دلچسپ خواهد بود. 

 به منسوب و متمول، شخص داود محمد»مینویسد:  داکتر شرق

 های زمین پدرکالنش و پدر کاکا، از که بود، متمول خاندان یک

 به همکارانش از کسی هرگاه و بود برده ارث به زیادی زراعتی

 یا و مزمن مرض به منسوبینش از یکی یا خود مثالً  مالی، مشکالت

 دارایی از صدا و سر بدون شد، می گرفتار آن همانند مشکالت

 دارایی از بخشش در اما .کرد می کمک وی به خویش شخصی

 به المال بیت از ندارم یاد به و بود گیر سخت ها خیلی دولت

 بخشیده دیناری و حبه قانونی استحقاق بدون خلیفه کیسۀ از اصطالح

 .باشد

 دولتی معاش از جمهوری ریاست و صدارت زمان در او

 )شاهی خاندان(اش خانواده اعضای رخالفب حتی و کرد نمی استفاده

 مستحق اشخاص به و خیریه کارهای در را خویش موروثی امالک

 در که را هایی دکان و ها آپارتمان چنانچه.نمود می توزیع رایگان

 که ای خانه دو با بود شده ساخته آن برج متصل و شهرآرا سرک

 سال در )زایشگاه متصل( بود کرایه خارجی های سفارت وبه تکمیل

ً .بخشید  میاشت سره به ش 1331  شفاخانۀ جریب ساحۀ... در متعاقبا

 فروش از )شهرآرا باغ( شان شخصی امالک در بستری دوصد
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 و )خان هاشم شفاخانۀ( آباد آهنگران در امالکش از دیگری قسمت

 عامه صحت وزارت به نادار مریضان استفادۀ جهت آنرا سپس

 ماللی زایشگاه به نام تغییر با کنونا که ،)ش 1353 سال( واگذارشد

 .است شده مسمی

 آباد جالل شهر قسمت بهترین در را خویش دیگر خانۀ و باغ

 یک درآن تا گذاشت ننگرهار والیت اختیار در  )جریب پنجاه(

 پوهنتون استادان به خانه یا و طالب لیلیۀ از قسمتی یا و شفاخانه

 اعمار جهت شهرآرا در را خویش های زمین متباقی .نمایند اعمار

 وزارت به یادداشتی ذریعۀ ش 1354 سال در عامه کتابخانۀ

 امالک و باغ جریب پنجصد از همچنان .بخشیدند کلتور و اطالعات

 به را جریب صد )کندهار و پغمان دوراهی( تن چهل در زراعتی

 قریه مستحق اشخاص و دهاقین به را متباقی و خویش اوالدهای

 وار خانه هر به زمین جریب پنچ تا دو از  )تن چهل( مذکور

 را دیگرش باغ و خانه .بود داده شرعی قبالۀ  )ش 1346]درسال[)

 در جمهوری پارک ساختن برای پغمان در )جریب بیست حدود در(

 .شدند  واگذار دولت به ش 1353 سال

 وی نشیمن خانۀ .داشت ای پیرایه بی و ساده زندگی داود محمد

 وجود با ولی .بود معمولی تشناب سه دو و خواب اطاق چند دارای

 جهت سلطنت، سقوط قوماندۀ و شاهی نظام تغییر طرح چون آن،

 جرگۀ لویه بود، شده ریزی پی خانه آن در جمهوریت تأسیس

 رئیس اولین انتخاب و اساسی قانون تصویب برای که افغانستان

 را کورمذ خانۀ جادۀ ،)ش 1355 دلو(بود داده جلسه تشکیل جمهور

 نام  )جمهوریت اولین تأسیس )روز "سرطان 26  جادۀ" نام به

 ورثۀ رضایت جلب با مذکور خانۀ بایستی سبب آن به  کرد. گذاری
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 از آنرا آنکه نه گردید می حفظ تاریخی محل یک حیث به داود محمد

 .داشتند می بر بارگاه و آرگاه ساختن جهت بن و بیخ

 مادیات بر داود محمد اشتنگذ پا جا درین هدف صورت هر به

 ش 1352 ازسال تنبان و پیراهن یک با که آنانی تا بود آن بلکه نبود

 و میلیونر و زمامدار که آن از پس بودند شده فراری افغانستان از

 و برق و پرزرق های خانه ساختن از باید بازگستند، شده مجاهد

 و خجلت احساس خویش مردم مقابل در آور سرسام مصارف

 و همیشه آنهم طلبی، قدرت و پروازی بلند نه کردند، می افکندگیسر

 کتاب( 11) داکتر حسن شرق، همان کتاب،قسمت  «پایدار.

 

 مساعدت مالی داودخان با عبدالقادر  واسلم وطنجار :

 لطف همانا کشانید، داستان این به را گفته آنچه شرق میگوید:

 وطنجار اسلم محمد و رعبدالقاد به داود محمد مالی کمک و تقرر در

 که کسی به اما کرد، می کمک او شد، گفته که طوری زیرا .بود

 از یکی یا و شناخت می را او شخصا و بود می درمانده واقعا

 می معرفی وی به را محتاجی اعتمادش مورد و نزدیک دوستان

 شاهی نظام تغییر در وطنجار اسلم محمد و عبدالقادر حالیکه در .کرد

 دومی با و وفادار پاچاگل توسط اولی با داود محمد اما ند،بود سهیم

 رابطه )زرهدار 4 قوای قوماندان( نورستانی سرور محمد ذریعۀ

 را آنها هیچکدام محمد داود رژیم تغییر در موفقیت از قبل و داشت،

) داکتر حسن  .شناخت نمی چهره به اصطالح به و بود ندیده رویت به

   کتاب( 11شرق، همان کتاب،قسمت 

 زمستان در عبدالقادر که زمانی»داکتر شرق اشاره میکند: 

 پول به را او که است جمهور رئیس این شود، می مریض 1356

 تکمیل برای همچنان و فرستد می هند به تداوی جهت خویش شخصی
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 مالی کمک افغانی صدهزار مبلغ وطنجار اسلم محمد کارۀ نیم خانۀ

 .کند می

 های محبت بارۀ در را بیشتری وماتمعل آرزوی که آنانی

 کتاب به بهتراست باشند، داشته عبدالقادر به خصوصا جمهور رئیس

 چهره پستی و دنائت عمق به تا کنند مراجعه عبدالقادر خود خاطرات

 شوند، می جنایت مرتکب احمقانه اقدام یک در که گردند آشنا هایی

 و احسان پاداش به خباثت و نیت حسن مقابل در جنایت آنهم

 کتاب( 11) داکتر حسن شرق، همان کتاب،قسمت « جوانمردی.

بدینسان ما به ارادت واخالصمندی داکترشرق به شهید 

داودخان آشنا میشویم و درمی یابیم که او درمدت همکاری نزدیک 

خود با داودخان آنقدر تجربه  ودانش اداره کردن را فرا گرفته بود 

میتوانست امور یک وزارت را به که بهتراز از بسیاری وزیران 

پیش ببرد، ولی او که نیتی برای رسیدن به مقام وزارت نداشت، 

هرگز از صدراعظم تقاضای چوکی وزارت، نکرد و مدیریت قلم 

مخصوص صدارات داودخان را باالتر و برتر از هرمقام دیگری 

شمرد و تا آخر  به همان مقام با اعتبار مدیریتی  قناعت کرد که 

بگذریم ازاینکه او اولین کسی بود که دخان آنرا میخواست. داو

حاضر به قربانی خود در راه تغییر نظام شاهی به نظام جمهوریت 

 گردید!

زهی شهامت ومردانگی آن شهید دلیروطن ومرحبا بر  

روستا زادۀ کرباس پوش که با شجاعت پیشنهاد آن مردوطن پرست 

 را لبیک گفت!

 پایان 

 (2016/ 7/ 12تال افغان جرمن آنالین )نشر شده در پور
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 مبیست ویکفتار گ

 

   

 د خان، خدمتگار بی نظیرافغانستانداؤ
 

داؤد خان، آن شخصیت ملی است که دو ویژه گی او را           

ازسایر رهبران وشخصیت های سیاسی کشور بعد از کودتای ثورتا 

 امروز متمایز میسازد:

وطن پرستی داؤدخان، وحفظ  غرورملی وی  در برابر  -1

یز رهبران اتحادشوروی سابق درآخرین زورگوئی ودیکته تکبرآم

 سفرش به مسکو.

شهامت وتسلیم ناپذیری داؤدخان به دشمن. داودخان تا -2

لحظه مرگ خود، هر گز درفکر تسلیمی به کودتاچیان که پیوسته 

ارگ ریاست جمهوری را بمباردمان میکردند وحتی دوسه تن از 

ا برزنده ماندن فرزندانش را به قتل رسانده بودند، نیفتاد و مرگ ر

وتسلیمی واسارت در دست خوردضابطان ونوکران بیگانه ترجیح 

 داد.

نام داودخان  همواره با انشکاف وترقی افغانستان وسهیم 

ساختن زنان در ترقی وتعالی  کشور برده میشود، بنابرین انکشاف 

 وعصری سازی کشور نام دیگر داودخان شهید است.

 

روشنفکران نوویسندگان وان جاذبۀ شخصیت داؤدخان ، درمی 

افغان،چنان است که پس از قتل شان، تا کنون ده ها کتاب وصدها 
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مقاله  در بارۀ خدمات وطن پرستانه اش از سوی قلم بدستان داخلی 

وخارجی نوشته شده  است. شخصیتی با چنین ظرفیت کاری چه 

ً برای تاریخ کشورما  درسطح ملی وچه در سطح بین المللی، واقعا

 خار برانگیز است.افت

داکتر سید عبدهللا کاظم اخیراً با نگاشتن کتاب زندگی سیاسی  

شهید محمدداود )درسه جلد( از کارکردهای وطن پرستانه داودخان در 

هردو دوره زمامداری شان، برای انکشاف وترقی وتعالی افغانستان 

،به تفصیل و خالصانه وصادقانه سخن زده اند که برای آنهای که 

درستی از اوضاع افغانستان وجهان ومنطقه در دوره اقتدار  درک

  داؤدخان ندارند، بسیار آموزنده است.

هموطنان ما می دانند که ، قتل سنگدالنه داؤدخان وخانواده 

، توسط کودتاچیان منسوب به حزب 13۵7ثور  8اش، در بامداد روز

ها  دموکراتیک خلق افغانستان، سرآغاز تمام مصیبت ها و بدبختی

وخونریری های پایان ناپذیر درچهار دهه اخیردر افغانستان است. و 

اگراین فاجعه دردناک تاریخی رخ نمی داد و یا اگر کودتا رخ داده 

بود، ولی از قتل داؤدخان به عنوان یک الترنتیف آینده خود داری 

میشد، شاید فاجعه افغانستان به این گستردگی نمی کشید و موقع به 

ی و بالنتیجه  بخون ریزی های مجاهدین نوبت نمیرسید و تجاوزشورو

شهرتاریخی کابل به دستورحامیان تنظیمها به ویرانه موحشی مبدل 

هزارانسان بیگناه کابل خشت وسنگ  آن شهررا  ۶۵نمیگردید و خون 

 رنگین نمیکرد. 

همه صاحب نظران افغان بدین باوراند که تاروزیکه داؤدخان 

ستان تکیه داشت ، پاکستان جرئت نمیکرد بسوی براریکه قدرت افغان

افغانستان به چشم بد نگاه کند، ولی با از میان رفتن داؤدخان از 

صحنه سیاسی افغانستان، پاکستان توسط جواسیس رنگارنگ خود که 

در لباس رهبران تنظیمی ظاهر شدند،سعی کرد همه دار و ندار و 
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د. اردوی افغانستان را که هستی تاریخی افغانستان را به باد فنا بده

نیرومند ترین اردوی منطقه بود، از بیخ و ریشه از میان ببرد وتمام 

و 22و 21وسایل وتجهیزات نظامی را بشمول طیارات جنگی میگ 

دیگرطیارات حمل و نقل نظامی و ده ها هزار وسایل زرهی و 

موتوریزه وغیره را با ذخایر راکت های دور برد سکاد و لونا و 

رتجهزات ثقیله نظامی همگی توسط رهبرجمعیت اسالمی ویا دیگ

رهبرشورای نظار به کشورهای پاکستان وتاجیکستان وغیره انتقال 

گردید و یا به نرخ کاه ماش فروخته شد و به حساب های شخصی 

 ایشان  ریخت و ذخیره گردید.

پیامد از میان رفتن داؤدخان، تنها به از میان رفتن اردوی 

خالصه نمیشود، بلکه درمدت چهاردهه سال اخیر پیوسته افغانستان 

خون افغان توسط افغان ریخته شده، تمام تاسیسات زیربنائی 

،اقتصادی و آبیاری و بهداشتی وصحی ومخابراتی ومواصالتی و 

تعلیمی وخدماتی  و غیره وغیره بوسیله ایجنت ها وجواسیس پاکستان 

غانستان از میان رفته و از درلباس رهبران و قوماندانان جهادی دراف

 میان برده میشود.

این درحالی است که بدنبال آفت مجاهدین، بالی طالبان را 

سپتمبر در امریکا،  11پاکستان بر این کشورنازل کرد و براثر حادثه 

کشور جهان دریک ائتالف ضد تروریزم برافغانستان حمله  ۴0

و این مردم بدبخت  آوردند و از زمین وهوا بر این کشور ویران شده 

بدینسو بمب های چند هزار کیلوئی  2001و بال کشیده از اکتوبر سال 

میریزند و از این کشورالبراتوار آزمایش آخرین سالح های کشتار 

جمعی ساخته اند. درحالی که اگرداودخان زنده می بود، بال و پرکسی 

 میسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه کند.

سحنانی به آدرس  داکترپروین پژواک،پ درمقالۀ دلچس

داؤدخان از قول مرحوم  پژواک بزرگ،بازتاب یافته است که من تا 
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کنون نظیر آن را از زبان هیچ یکی از رجال سیاسی همزمان 

داودخان نشنیده ام . مرحوم پژواک در سفریکه با داودخان به پاکستان 

می پاکستان که داشته ، ودر مالقات با جنرال ایوب خان رهبر نظا

بشکل احساساتی صحبت میکرده  و اوسخنان وی را با نرمی ترجمه 

میکرده است تا احساسات افغانی سردار جریحه دار نشود، تحمل 

داودخان را در برابر حریف پاکستانی اش به حیث یک زعیم ملی 

 صبور می ستاید  و میگوید:

در شناخت شخصیت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظریه »

 اکثریت مردم را که من مایل بودم 

سردار مردی »برآن صحت قایل شوم، غلط یافتم که میگفتند: 

اما معلوم شد که مردی بی سنجش نبود « احساساتی وعصبی است

واگر اظهار عصبیت میکرد، آن را نیز سنجیده به کار می بست 

واحساسات او)اقالً با خارجیان( در مذاکرات مهم در اختیار و 

انصافاً ]داودخان[شخصی » پژواک ادامه میدهد:« ترول او بود.زیرکن

ملی ووطنخواه بود و بعد از وزیراکبرخان نمیتوان نظیرومثال او را  

نومبر  17پورتال افغان جرمن ،مقالۀ  پروین پژواک، )«در تاریخ افغانها سراغ کرد.

2012) 

کشش شخصیت داودخان بود که داکترداود جنبش  را وادار 

به دیدار زهره نعیم،خانم برادر داؤدخان،در یکی از خانه های ساخت 

نگهداری کالن ساالن در لندن برود وبا او بحیث  شاهدعینی ماجرای 

،مصاحبه ای 13۵7ثور 7قتل وحشیانه داودخان وخانواده اش درشب 

انجام دهد وبعد در بی بی سی انتشاردهد. ومتن مصاحبه خود را در 

ین نیز به نشر رساند. خواندن آن مصاحبه پورتال افغان جرمن آنال

چنان تکان دهنده بود که من آنرا به دری برگردان نمودم و داکتر سیاه 

ساعت  2۴ سنگ را درکانادا برآن داشت تا درجستجوی آن بیفتد که"

 2۴" چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی واپسین زندگی داؤدخان



 404 داودخان در تاریخ نوین افغانستانجایگاه 

اه سنگ را واداشت تا ساعت واپسین زندگی داودخان ، داکتر سی

را به « وآن گلوله باران بامداد بهار»دراین زمینه کتابی زیرنام  

 هموطنان ما عرضه کند. 

کتاب  سیاسنگ نه تنها با استقبال گسترده اهل بصیرت  

افغانستان روبرو شد، بلکه ترجمه پشتوی آن از قلم نویسنده توانای 

ً ترجمه کشور)رحمت آریا( تکمیل وبرای چاپ آماده گر دید.عالوتا

روسی این کتاب ، در کمتراز یک ماه بعد از طبع متن دری آن در 

مسکو نیز به همت نویسنده ومترجم چیره دست افغان)غوث جانباز( 

از چاپ بر آمد ودر دسترس عالقمندان حقایق آغاز تراژیدی 

 افغانستان در سه دهه اخیر قرار گرفت.

ولت را ودار ساخت تا نتیجه کارهمین روشنفکران بود که د 

به دبنال کشف جسد آن شهید قهرمان آستین برزنند وسرانجام بعد از 

ششماه تالش ومطالعات زنیتیکی دولت کرزی موفق به کشف جسد 

آن شهید راه وطن گردید ودر تپۀ قروغ در جنوب داراالمان با عزت 

 بخاک سپرده شد.

 اد !نام ویاد آن شهید قهرمان همواره زنده وجاویدان ب
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