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انها یمکرور یشهرکابل و سرسبز  سیپول  یحوزه ها  
 قسمت پنجم -از سردار محمد داوود خان  یی خاطره

 
 . تفکر و منطق  -محمد داوود خان، شخصیت با اراده، با حوصله، صاحب بحث

 
آماده باشی. هنگامی    -غوث الدین فایق وزیر فواید عامه تلفن کرد و گفت ساعت دو بجه امروز نزد  رهبر می رویم  

دولت رسیدیم شماری منتظر نوبت نشسته بودند. وزیر با دوسیه ای که زیر بغل داشت داخل    رئیسبه دفتر یاور  
رفت. دریافتم که وزیران می توانند بدون نوبت داخل بروند. در آن زمان اول کار دولت بود. بیست دقیقه بعد یاور 

یشه آرام بر چوکی خود نشسته بود. در سیمایش نه مثل هم  رئیساحضار شد و چون بیرون آمد، گفت، بروید داخل.  
  .خوشی می دیدی و نه هم هیبت سرداری و جنرالی

اکنون پس از گذشت سال های زیاد متوجه یک نکته ساده اما مهم شدم. هیچ وقت کوشش نکردیم بدانیم رهبران کشور 
اعث می شد که در سایر مسایل مهم ملی  ما چه کسانی هستند،  زیرا کمتر زندگینامه شان نشر میشد. همین مسئله ب

بزرگان که   دیگر  والی و سفیر و  و  تا وزیر  پادشاه  از  کنیم.  تکیه  ذهنی و تصورات شخصی  به گونه  بیشتر  نیز 
  ، مسوولیت اداره کشور را داشتند، برای مردم ناشناخته بودند و دست نیافتنی. اگر معلوماتی هم می شد به دست آورد

سندگان خارجی بوده است. یک و نیم دهه پیش لودویگ آدمک افغانستان شناس معروف فرهنگ  کار دانشمندان و نوی
بزرگی را در بیش از هزار صفحه زیر عنوان افغانستان، کی کی است، چاپ کرد. همچنان در برخی کشورهای  

اند. مطلب نه تنها دیگر آثاری ازین دست نشر شده است. حتی همین آثار ، نوشته ها و پژوهش ها نیز ترجمه نشده  
در مورد رهبران سرزمین ما مطرح است که در مسایل مربوط به تاریخ، جغرافیا، مردم شناسی، فرهنگ و....نیز 
وضعیت بدین قرار است. زیر نمیتوان از الی درخت ها وسط جنگل را دید. آن چه در مورد زنده یاد سردار محمد  

  .ی به دست آورده امداوود می آورم مطالبی است که از منابع خارج
موصوف دوره ابتدایی را در لیسه حیبیه درس خواند. به   .سردار محمد داود عمر خود را وقف امور دولتی کرده بود

برادر اندر سپه ساالر سردار محمد نادر خان    -فرانسه رفت نزد پدرش سردار محمد عزیز خان رفت.  سردار عزیز  
رپرستی محصالن افغانی در فرانسه را در حالی بر عهده داشت که  محمد  آن زمان سردار محمد عزیز خان س .بود

  .نادر خان  سفیر افغانستان در آن کشور بود
امور خارجه به کار  فرانسه تحصیل کرد. چون به کابل برگشت نخست در وزارت  ده سال در  داوود خان مدت 

تم کرد، جنرال شد و قوماندان فرقه والیت پرداخت. همین که کورس آموزش یک ساله عسکری را در مکتب حربی خ
مشرقی و کفیل والی آن والیت مقرر شد. از آن جا به قندهار فرماندهی فرقه قندهار و فراه به او سپرده شد و همزمان 

تنظیمیه و قوماندان فرقه مشرقی، پسانتر نخستین  رئیسمعاون والی قندهار بود. سردار محمد داود دو باره در سمت 
صدر اعظم افغانستان تعیین شد. همزمان وزیر   ۱۳۳۲ان قوای مرکز تعیین گردید. بعد وزیر دفاع و در سال  قوماند

در کنفرانس موسس جنبش عدم انسالک در بلگراد پایتخت یوگوسالویا    1961دفاع و وزیر پالن بود. سردار در سال  
عبدالناصر، سوکارنو و دیگران آشنا شد و  شرکت کرد. با رهبران کشورهای جهان سوم مارشال تیتو، نهرو، جمال  

به عنوان یکی از بنیانگزاران جنبش شهرت یافت. به ابتکار و رهبری سردار محمد داود پالن پنج ساله اول و نیز  
پالن پنج ساله دوم به مقصد اعمار زیر بناهای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور طرح و تطبیق شد که در تاریخ  

پدیده ی بینظیر بود. یکی دیگر از اجراات شاخص و استثنایی وی در زمان صدارت و در سال  توسعه افغانستان  
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مدنی و اجتماعی قبول شده به زنان یا دور کردن چادری و دالق بود، که    -میالدی دادن آزادی های فردی  1959
اجرای آن شدیدا ً ترس و واهمه    تا آنزمان از  - چیزیکه بقیه دولتمردان آنوقت  ،  پوشیدن آن نه جبری بلکه اختیاری شد

داشتند. زیرا قبالً اجرای آن منجر به ناکامی و سلطنت شاه امان هللا را زمینگیر کرده بود؛ اما داوود برتمام مشکالت  
 در زمینه فایق آمده و آنرا به نفع قاطبه مادران وخواهران ملت عملی ساخت.  

 
سردار محمد داود از صدارت استعفا کرد. مدت ده سال در خانه و مراقب اوضاع کشور بود و    1963در سال   

به رهبری او به پیروزی رسید و بساط نظام    ۱۳۵۲سرطان    ۲۶ظاهرا به امور دولتی مداخله نمی کرد تا کودتای  
ا در دست گرفت و در حقیقت ُکل قدرت شاهی برچیده شد و جمهوریت اعالم گردید. سردار محمد داود زمام امور ر

دولتی را در انحصار داشت. ولی شیرازه دولت قبلی را از بین نبرد. به استثنای اعضای کابینه و برخی والی ها،  
  .کارمندان دولتی به کار خود ادامه دادند

صحبت کرد و یا در  افواهات چنین بود که محمد داوود خان مردی با هیبت و خشن است که در حضور او نمی شود 
موردی استدالل نمود. در حقیقت چنین نبود. شخصاً خود را با او راحت می یافتم. باری در یکی از دیدار های قبلی 
موضوعی را به رئیس گفتم که به نظرم می رسید از سقف خود بلندتر پریده ام. عبدالقدیر نورستانی قوماندان عمومی 

ی خودش  بریاست شهر سازی فرستاده بود  که باید ده محل برای اعمار دفاتر  ژاندارم و پولیس نامه یی به امضا
پولیس در ده ناحیه شهر کابل سروی  و در دسترس قوماندانی پولیس قرارگیرد. هر قطعه زمین ده جریب گفته شده 

عمارت   بود. از آنجمله درست پیش روی ارگ جایی که پیش ازین پارکنگ موترهای شاهی بود. در کوچه مندوی
قدیمی که زمانی وزارت صحت عامه و اینک مستوفیت کابل بود. عقب والیت کابل و غیره. هیچ یک ازین مکان ها  
در پالن های شهری برای قوماندانی های پولیس در نظر گرفته نشده بود. این نامه را با خود داشتم و چون گزارش 

گفتم، قوماندانی ژاندارم و پولیس چنین نامه  فرستاده است.  دولت    رئیسمربوط به یکی از پروژه ها پایان یافت به  
  .توضیحات الزم را ارائه کردم

 داوود خان به دقت سخنان مرا شنید و پرسید:  
 با شهرسازی موافقت نشده بود؟   -

 گفتم: 
  نه ، اطالع نداشتیم - 

 گفت: 
 به من گفته بود موافقت شهرسازی را حاصل کرده است.  - 

صالحیت   - د سپس ادامه داد، نظر به ثواب دید و تقاضای علمی و عملی در ساخت یک شهر مدرن  اندکی سکوت کر
 داری در مورد  تصمیم بگیری.

مرجع آن نوشتم و اینطور بخش های مهمی از مناطق ارزشمند مرکز شهر از به دفتر خود آمدم و موضوع را به  
 تهاجم پولیس نجات یافت. 

  
 اما اصل مطلب: 

بعد از آنکه داخل دفتر رئیس دولت شدم، بعد از احوالپرسی مختصر، داوود خان در حضور غوث الدین فایق وزیر  
 فواید عامه مستقیماً به من نگاه کرده و گفت:

ه از مقابل مکرویان عبور می کردم. متوجه شدم ساحه پیش روی بالک ها مشجر و سرسبز است و  روز جمع  --
فواره های آب فعال. ولی در سمت مقابل مکرویان دامنه تپه مرنجان زمین ویران و نامنظم و خاک آلود و پر از  

و گذار و تفریح مردم باشد. خاکروبه است. در این جا باید پارکی احداث شود و  سرسبز گردد. محلی برای گشت  
جایی برای بازی اطفال و ورزش در نظر گفته شود. به ادامه درختان تپه مرنجان دامنه تپه نهال شانی گردد تا یک 

  گوشه ویران آباد شده باشد. چند نقشه پیشنهادی طرح کنید بیاورید تا مناسب ترین آن انتخاب و تطبیق گردد.
سردار در نظر داشت کمر بند سبزی را در اطراف کابل    -آوردم که هنگام صدارت    این وظیفه جدیدی بود. به یاد

ایجاد کند. وی با همت و اراده ایکه داشت تمام خیابانهای کابل را نهال شانی و به زور مشک سقاو سرسبز ساخت.  
رع روستاها از سوی هم شهر کابل در غرب با باغ ها و کشتزارهای سبز چهاردهی و در شرق و جنوب با مزا

ده سبز، کمری و شیوه کی منتهی میشد. بایست شمال و بخشی از غرب و شهر کابل نیز سرسبز    -ودهات سرسبز
میگردید. برای این منظور بند قرغه احداث شد و جویی تا باغ باال احداث گردید و در دامنه کوه ها و تپه های باغ 

نه ادامه یافت،  بدین گونه باید در سرسبزی کابل توجه  باال درخت کشت شد. پروژه کشت درخت در شمال خیرخا
  .متداوم و جدی مبذول  گشت.

در ُسنت دولتمداری افغانستان با دریغ که کار خوب پیشینیان تداوم نمی یابد و هر کسی به قدرت می رسد می کوشد  
بلی به ویرانه تبدیل می شود.  اندک آبادی های ق  -دنیای خودش را بسازد. نیکی گذشته گان فراموش می شود و اندک  

  این یکی از ماجراهای غم انگیز دولتمداری سرزمین ماست.
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اکنون که سال های زیاد از آن روزگار می گذرد می اندیشم، اگر طبقه تحصیلکرده بشمول اعضای دولت و جوانان  
چپ، راست  و میانه  که  تازه بدوران رسیده که خود را روشنگر و روشنفکر می نامیدند، جمع + رهبران احزاب  

سنگهای کالن وطنپرستی به سینه میزدند؛  این بینش و نگاه را نسبت به آبادانی و سرسبزی شهر و میهن خود می 
داشتند، در ادامه راه و روش وطنپرستانه سردار محمد داوود خان، شاید انقالب های ویرانگر پیهم اتفاق نمی افتاد، 

ویران نمیشد. ولی چنان می نماید که این فهم و فراست مردم دوستی و وطن پرستی    و میهن ما به این پیمانه وسیع
 حتی در میان تعدادی از به اصطالح نخبه ها هنوز هم ضعیف و کمزور است. بناً دیده شود کجا می رویم؟

 هر پرسشگر خودش باید جواب پیدا کند.
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