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  ١٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م١٧/٠٧/٢٠٠٩                         غوث جانباز
 
 

 به مناسبت صدومين سالگرد تولد شهيد محمد داود 
  باني جمهوریت افغانستان

  اهدا به نویسنده شهير افغان صبوراهللا سياه سنگ
 

  به جای پيشگفتار
نام دارد به مطبعه "  بهاردو آن گلوله باران بامدا" فقط چند روز قبل ترجمه روسی اثر صبور اهللا سياه سنگ را که 

  . می کنددر مطبعه وعده دادند که تا یک ماه دیگر نوشته مذکور جامه چاپ را به تن. برای چاپ به گونه کتاب بردم
. بعداز دریافت اجازه از آقاي سنگ من یک سلسله تغييرات تخنيکی و معلوماتی را در حاشيه این کتاب وارد کرده ام

گ و اثر بی همتای او می خواهم اطمينان بدهم که در متن و محتواي اثر او هيچگونه به دوست دارانَ شاغلی سياه سن
  .تغييری نيامده و آسيبی به آن نرسيده است

اپریل "کتاب به نام . تغيير یافته است) باز هم تاکيد می نمایم، بعداز دریافت موافقت نویسنده(در ترجمه روسی نام اثر 
متن روسی حاوی یک سلسله ضمایم دلچسپ، تاریخی، مصور .  مسما گردیده است"آغاز تراژیدی افغانستان: ١٩٧٨

مترجم را عقيده بر آنست که ضمایم یاد شده به خوانندۀ روسی زبان برای ادراک عينی، بهتر . و معلوماتی خواهد بود
  .اهد کردو همه جانبه جامعه افغان و تاریخ دهه های اخير آن مفيد خواهد بود و در این راستا کمک خو

آقای گيورگی پيتروویچ یژوف است که ایشان بعداز آگاهی ) بهتر است گفته شود خاطرات(یکی از این ضمایم مقاله 
یافتن از آنکه بنده ترجمه اثري را در باره آخرین ساعات زنده گی سردار شهيد و بانی جمهوریت افغانستان محمد 

. من قرار دادند و موافقت کردند تا آویزه یی باشد برای کتاب آیندهداود روی دست دارم، با محبت بيکران در اختيار 
 ميالدی سده گذشته به حيث مشاور و متخصص امور اقتصادی و پالن ٧٠ - ٥٠یژوف طی سالهای . پ.محترم گ

از موصوف با عده یی از رجال برجسته حکومت های آنوقت افغانستان و . گذاري در افغانستان ایفای وظيفه نموده اند
بارها با او مالقاتها و حتی سفرهای کاری در داخل . جمله با شخص سردار شهيد محمد داود خان معرفت داشته است

آقای یژوف متخصص علوم جغرافيای اقتصادی بوده، با زبان دری و اندکی پشتو می تواند . افغانستان نموده است
فيای اقتصادی کشور های چون افغانستان، ایران، پاکستان و او همين اکنون مسائل مربوط به جغرا. آزادانه تکلم نماید

و این هم ترجمه دري خاطرات آقای . هند را در انستيتوت آسيا و افریقای پوهنتون دولتی مسکو تدریس می نماید
  :یژوف در باره شهيد محمد داود خان

 

  دولتمرد و انسان سردار محمد داود
  

پدر او یعنی سردار محمد عزیز خان .  شهر کابل چشم به جهان گشود در١٩٠٩ جوالی ١٨محمد داود به تاریخ 
سرداران "آنها اوالدۀ یکی از پسران پاینده محمد خان که بيشتر به .  نادر خان بود–برادراندرشاه سابق افغانستان 

  .شهرت دارند، می باشند" پشاور
ليسه حبيبه در سال .  حبيبه به اتمام رسانيد–تان محمد داود تحصيالت ابتدائيه را در یکی از ليسه های قدیمی افغانس

 محمد داود تحصيالتش را در پاریس ادامه ١٩٢١از آغاز سال .  از طرف امير حبيب اهللا خان تاسيس گردید١٩٠٣
پدر او سردار محمد عزیز خان در آنزمان در فرانسه سرگروپ محصلين افغان بود و نادر که در آن وقت لقب . داد

محمد داود الی ختم حکمروایی . را دارا بود، به حيث سفير افغانستان در آن کشور ایفای وظيفه می کرد" خان"عادی 
 حکومت شاه امان اهللا خان را سقوط ١٩٢٨بچۀ سقاو در دسمبر . در پاریس باقی ماند) بچۀ سقاو(حبيب اهللا کلکانی 

حکمروایی حبيب اهللا کلکانی الی دوم نوامبر . مودخود را پادشاه افغانستان اعالم ن١٩٢٩ جنوری ١٩داده و به تاریخ 
  .ردیدگ شاه جدید افغانستان گرفتار و به اعدام محكوم – از طرف نادرخان ً  دوام کرد و بعدا١٩٢٩

مدت کار او در این .  به وطن برگشت و به کار در وزارت امورخارجه آغاز نمود١٩٣٠محمد داود در اکتوبر 
  .کسال را دربرگرفتوزارت طوالنی نبود و فقط ی

 رسيد ی به رتبۀ فرقه مشر١٩٣٢انيد و در  کورس یکسالۀ مکتب حربی پياده را در کابل به پایان رس١٩٣١در سال 
والیت مشرقی . یك سال بعد او به حيث والی مشرقی مقرر شد. و به صفت قوماندان گارنيزون مشرقی تعيين گردید

در مناطق . سرحد داشت)  پاکستانً بعدا(ار بود زیرا با هند برتانوی در آنزمان از اهميت فوق العاده یی برخورد
 پشتونها حيات بسر می برند که قسمتی از سرزمين های آبایی ایشان را بریتانوی ها غصب نموده ً مذکور عمدتا
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اردوی  محمد داود به حيث نائب الحکومۀ والیت کندهار و همزمان به صفت قوماندان قطعات ١٩٣٥در سال . بودند
به والیت مشرقی اعزام و وظيفه والی ً  موصوف مجددا١٩٣٨در . افغان مستقر در والیات کندهار و فراه تعيين گردید
  .و قوماندانی قوای مستقر در آنجا را به عهده گرفت

  .یکسال بعد محمد داود به صفت قوماندان قول اردوی قوای مرکز و همزمان امير همۀ مکاتب حربی تعيين شد
آن زمان محمد داود، برادرش محمد نعيم و عده یی از افغانهای با نفوذ در ساحه سياست بين المللي، طرفدار خط و در 

علت . سياست خارجی افغانستان در آستانۀ جنگ دوم جهانی متمایل به راه و روش جرمن ها بود. مشی آلمانها بودند
  .احل اول در جبهات جنگ اروپا منشه مي گرفتتمائالت متذکره بيشتر از پيروزی های اردوی جرمن در مر

آلمان که براي جنگ با هند برتانوي آمادگي مي گرفت، قرار بود نقش مهمی را در این زمينه به افغانستان مدنظر 
آلمانها می خواستند تا افغانستان مرکز تجمع و آماده گی قوای نظامي آنها برای حمله بر هند برتانوی مبدل . بگيرد
  :ر این راستا آلمانها کار های آتی را انجام دادندد. گردد

  ميدانهاي هوایی را در کندهار و هرات اعمار نمودند؛ -
 سرک کندهار را بسوی جنوب الی سرحدات هندوستان بازسازی نمودند؛ -
 محصلين نظامی افغان را در قلمرو خویش به آموزش گرفتند؛ -
 .می فرستادندو باالخره انواع مختلف تسليحات را به افغانستان  -

برعالوه دولت آلمان قرضه هایی با تخفيف را در اختيار افغانستان قرار داد تا بتواند ابزار، ملحقات و پرزه جات را 
 کابل –طياره های لوفتانزا پروزا های منظم برلين . برای فابریکه های نساجی و ستيشن های برق خریداری نماید

 متخصص آلمانی در افغانستان ٣٠٠در حدود . گی خویش را در آلمان افتتاح کردد افغانستان بانک، نماینده . داشتند
در ساحات مختلف اقتصادی، اداره دولتی، انکشاف مخابرات، بانک مرکزی کشور، آموزش پوليس و غيره کار می 

ها و کالج های معلمين آلمانی در ليسه . آلمانها به افغانها در حصه اعمار سرکها و پل ها کمک می کردند. نمودند
به خاطر ً بسياری از افغانها عقيده داشتند که کمک های آلمان عمدتا. هنرهای زیبا و زراعت مصروف تدریس بودند

ترقی و مدرن سازی اقتصاد کشور شان به راه افتاده اند و به اهداف سياسی و نظامی حکومت فاشيستی آلمان توجهی 
ورت پيروزی جرمنها در جنگ، آلمان به افغانستان در حصۀ برگشتاندن افغانها اميدوار بودند که در ص. نداشتند

زمين های از دست رفته افغانها در برگيرندۀ مناطق . زمينهای اشغالی از طرف برتانوی ها، کمک خواهند کرد
انس در صورت واپسی زمينهای یاد شده، افغانستان چ. بلوچستان، سند با بندر کراچی، کشمير و پنجاب غربی بودند

  .آنرا بدست می آورد تا دولت قبلی خویش را در سرحدات امپراتوری درانی ها دوباره احيا نماید
ازطرف دیگر افغانها در استقرار مناسبات خویش با . افغانها، برتانوی ها را به مثابۀ دوستان خویش نمی پنداشتند
 ً ری افغانها در قسمت شوروی ها مخصوصااحتياط کا. اتحاد شوروی نيز محتاط بودند و از دقت کار می گرفتند

 –زمانی که واحد های نظامی قشون سرخ تحت فرماندهی پریماکوف سرحد افغان .  شدت یافت١٩٢٩بعداز اپریل 
 امان اهللا خان –شوروی را به قصد مواصلت به کابل عبور کرده و به کمک افغانهای طرفدار شاه مخلوع افغانستان 

اما .  مزارشریف و در چند نقطه دیگر جابجا گردیدند–ده و در والیت عمدۀ شمالی این کشور داخل قلمرو افغانستان ش
 از مبارزه برای کسب مجدد تخت افغانستان دست کشيد، اتحاد شوروی قشون ً به مجردی که شاه امان اهللا رسما
  .اه مخلوع ادامه دادندمبارزه عليه بچه سقاو را در کشور، طرفداران ش. خویش را دوباره به وطن برگشتاند

بخاطر هدف نامبرده . طوري آه گفتم، جرمنها در این حال برای یک حملۀ وسيع هند برتانوی آماده گی می گرفتند
نام شفری .  فرقه قرار داشت، ایجاد نمودند١٧را که در ترکيب آن " واکنش سریع" اردوی ١٩٤١جرمنها در بهار 

دوی مذکور قرار بود در همآهنگی با اقوام به پا برخاستۀ پشتون به عمليات ار. گذاشتند" افغانستان"این اردو را 
  . نظامی عليه هند بریتانوی بپردازند

نظریات سياسی افغانها در مورد جرمنها زمانی شروع به تحول نمود که قوتهای متحدین قلمرو کشور همسایۀ 
درجرگۀ مذکور، .  لویۀ جرگه فرا خوانده شد١٩٤١درنوامبر .  ایران را به اشغال خویش در آوردند–افغانستان 

افغانستان بی طرفی خویش را تائيد کرد و همچنان موافقت آرد آه از کشور خویش شبکه های استخباراتی جرمنی را 
کاکای شاه (حين تصميم گيری در مورد مسائل فوق الذکر، محمد داود و وزیر دفاع کشور شاه محمود . اخراج نماید
  .خالفت خویش را با سياست جدید ابراز داشتندم) افغانستان

 پيشروی های موفقانۀ قوای اتحاد شوروی در جبهات جنگ دوم جهانی، افغانها را  ًًپيروزی متحدین و مخصوصا
از نبرد حماسه آفرین  محمد داود صرف بعد. واداشت تا در مورد سياست خارجی کشور خویش تجدید نظر نمایند

 از ً صدراعظم افغانستان قبال. (ت شوروی آمد و پيروزی شوروی ها را برایشان تبریک گفت، به سفار"ستالينگراد"
  .)سفارت دیدن کرده بود

 –اما به علت اختالفاتی که با شاه محمود .  محمد داود به حيث وزیر دفاع افغانستان مقرر گردید١٩٤٦دراپریل 
همزمان سفير (او به صفت سفير افغانستان به فرانسه . صدراعظم کشور پيدا آرد به زودي از این پست کناره رفت

بعد از عودت .  به دوش داشت١٩٤٩ الی ١٩٤٨وظيفۀ سفارت را از سال . فرستاده شد) غير مقيم در سویس و بلجيم
وزارت امورداخله و ریاست امور اقوام در . به وطن به صفت وزیر داخله و رئيس امور اقوام به کار آغاز نمود



 
 

 
  ١٢از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

خط "محمد داود در ارتباط مستقيم با پشتونهای دو طرف . مقام های نهایت با اهميت محسوب می شدندآنزمان از 
 متالشي شده بود، تجارت خارجی کاهش یافته ً اقتصاد افغانستان از بابت جنگ دوم جهانی کامال. قرار داشت" دیورند

 اساس اقتصاد این کشور را تشکيل می درساحۀ زارعت که. بود، درآمد های دولت تکافوی مصارف آنرا نمی کرد
داد، طرز استفاده و بهره برداری از زمين در سطح ابتدائی قرار داشت و روابط نيمه فيودالی ميان خانها و دهاقين 

در این حال محمد داود همان . وضعيت مذکور، ضرورت به راه اندازی اصالحات بنيادی داشت. حکمفرما بود
ت اقتصادی و اجتماعی را در کشور احساس کرد و همه ابتکارات را در این عرصه شخصی بود که لزوميت تحوال

  .به دست خویش گرفت
 می خواست افغانستان را عصری بسازد و سطح زنده گی مردم را بهبود ً تصور من این است که محمد داود قلبا

.  هر پروژه مصارف بی حد مي خواست برعالوه.اما پروژه ها آنقدر زیاد بودند که دشوار بود آنها را شمرد. بخشد
یک مشکل باعث پيدایش دو مشکل تازه . پروژه ها آنقدر قيمت بها بودند که بعضی از آنها ناممکن به نظر می رسيدند

. می شد و به همين منوال ادامه پيدا می کرد و به این دليل کار بعضی از پروژه های شروع شده، متوقف می گردید
 سال مقام های صدارت را به عهده داشتند، عادت داشتند ادارۀ دولت را کمافی السابق ٢٠که طی کاکاهای محمد داود 

. چنين تصور می شد که آنها از بروز هرگونه دگرگونی و تحول در ادارۀ دولت و جامعه هراس داشتند. ادامه دهند
اما افکار تازه در جامعۀ افغان . ها بود مورد پذیرش آنً می توان گفت که روابط پدر ساالری حکمفرما در کشور کامال

افکار . هم نظران و روشنفکران در حلقات مختلف متحد می شدند. رو به پيدایش بودند و به سرعت نضج مي گرفتند
 وی" جنبش ١٩٤٧در سال .  در مغایرت با طرزالعمل و سياست دولت قرار داشتندً جاری در این حلقات اغلبا

. جنبش مذکور خواهان تعميل اصالحات اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردید.  قد علم کرد–  جوانان بيدار–" زلميان
بسياری از اعضای . قدرتمندان تالش می ورزیدند تا با افکار جدید در جامعه مبارزه نمایند و جلو ترویج آنرا بگيرند

  .ر جامعه مي شدجوانان بيدار دستگير گردیدند اما برخورد منفی حکومت باعث ازدیاد تشنج د
 محمد داود را منحيث صدراعظم مقرر کرد در آن بود که حاکميت ميخواست خط ١٩٥٣علت آنکه حاکميت در سال 

محمد داود همزمان با صدراعظمی کرسی . مشی سياسی موجوده را تغيير دهد و اصالحات را در جامعه وارد نماید
 به حيث معاون دوم صدراعظم در امور سياست خارجی و وزارت دفاع را نيز بدست آورد و برادر او محمد نعيم

. را روی دست گرفت" اقتصاد پالن شده و رهبری شده"صدراعظم جدید سياست . وزیر امورخارجه تقرر یافت
 محمد داود به پيش –قابل تذکراست که امور وزارت پالن کشور را نيز شخص صدراعظم . وزارت پالن ایجاد گردید

رت پالن به محمد داود زمينۀ آنرا مساعد مينمود تا فعاليت سائر وزارت خانه ها و ادارات را ادارۀ وزا. می برد
 سپتمبر – ١٩٥٦سپتمبر (اولين پالن پنجساله .  تحت کنترل داشته باشد و فعاليت آنها را همآهنگ نمایدً مستقيما
تطبيق آن تغييراتی قابل مالحظه اگر چه در پالن مذکور حين اجرا و . طرح ریزی و روی دست گرفته شد) ١٩٦١

یی وارد گردید، ولی روی همرفته پالن مذکور در جهت طرح خط مشی انکشاف کشور و تربيۀ کادرهای مجرب 
  .تطبيق گردید

می خواهم اندکی در بارۀ ساختار تشکيالتی وزارت پالن آن وقت که من در آنجا به حيث مشاور امور پالن و اقتصاد 
  :م، یادآور شومایفای وظيفه می کرد

، معين کاری او آقای عبدالحی )شخص محمد داود(در آغاز فعاليت خویش، وزارت پالن متشکل بود از وزیر پالن 
ریاست . ریاست امور پالن گذاري و ریاست احصائيه: و دو ریاست) او نيز از خانوادۀ شاهی بر ميخاست(عزیز 

باید . قرار داشت) آمر(س هر یک آن یک کفيل أند که در ر بخش داشت٢٢ در ترکيب خویش ً های نامبرده مجموعا
در عين حال . خاطرنشان سازم که هيچ یک از کفيل های مذکور با امور پالن سازی و احصائيه آشنایی نداشتند

دلچسپ بود که در مقابل دروازۀ دفاتر هر یک از کفيل ها شخصی باالی چوکی نشسته بود و وظيفۀ انتقال کاغذها را 
در عقب دروازۀ شخص وزیر، دو . ک دفتر به دفتر دیگر، تهيۀ چای، شستشوی ظروف و غيره را به عده داشتاز ی

  .نفر پيش خدمت قرار داشتند
در سالهای اول، وزارت پالن در تعمير صدارت قرار داشت و وضعيت مذکور زمينۀ آنرا مساعد ساخته بود تا آقاي 

پيشبری همزمان سه وظيفه از جانب . فه با آمر خویش قرار داشته باشدعبد الحي عزیز در ارتباط نزدیک و بالوق
باید بگویم که محمد داود طی مدت مذکور توانست دستآوردهای زیادی داشته .  ادامه یافت١٩٦٣محمد داود الی مارچ 

  .باشد
. شور باز گردیدس حکومت، صفحۀ تازه یی در راه اعمار و ترقی کأ در ر١٩٥٣با قرار گرفتن محمد داود در سال 

پالن های انکشاف اقتصادی کشور طرح ریزی شدند، استفاده از کمک های . ساختار تشکيالتی حکومت تغيير یافت
خارجی در سرمایه گذاری ها، دعوت از متخصصين و مشاورین خارجی برای همکاری در آبادانی پروژه های 

یه های اساسی ترانسپورت معاصر، انرژی، صنعت در دروان محمد داود پا. حياتی و استحکام اردو آغاز یافت
ده ها . پالن طویل المدت اصالحات ارضی طرح ریزی گردید. کيميایی  ذوب آهن و استفاده از آهن گذاشته شدند

  .هزار افغان حرفه های گوناگون بدست آوردند و هزاران افغان جهت تحصيل به خارج از کشور اعزام گردیدند
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ر صدر اعظم محمد داود فيصله صورت گرفت تا به خانمها اجازه داده شود تا در خيابانها با  به ابتکا١٩٥٨در سال 
 در شهر ١٩٦١در مالقات سران کشور های جنبش عدم انسالک که در سپتمبر . صورت های باز نمایان شوند

  .بيلگراد دائر گردیده بود، محمد داود به حيث نمایندۀ افغانستان اشتراک کرد
 اختالفاتی که با اعليحضرت ظاهر شاه در حصۀ سياست خارجی پيدا کرد، استعفا و مدت ده سال به در اثر... 

با همکاری فعاالنه عدۀ از ( قدرت را غصب نمود ١٩٧٣ جوالی ١٧به تاریخ . هيچگونه کار دولتی اشتغال نداشت
 در لویه جرگه به حيث ١٩٧٧ فبروری ١٤در . و خود را رهبر آشور اعالم نمود) اعضای حزب دموکراتيک خلق

او تالش می . به ابتکار محمد داود قانون اساسی جدید کشور تصویب گردید. رئيس جمهور افغانستان انتخاب گردید
 وضعيتی  بهاما محمد داود در دوران ریاست جمهوری خویش.  حزب حاکميت–کرد یک حزب متحد را ایجاد کند 

ر خواهان انکشاف سریع کشور از راه رشد سوسياليستی بودند در قرار گرفت که از یکطرف جوانان مترقی کشو
  .حاليکه دالیل عينی و سطح ترقی افغانستان موانع بنيادی برای چنين یک تغييری بودند

اختالفات روز افزون روی انتخاب راه های انکشاف بعدی کشور باالخره باعث آن گردید تا نيروهای چپی که در 
اخراج چپی ها از حکومت باعث نارضایتی و خشم آن ها گردید . از ادارۀ دولت اخراج شوندحکومت بودند، به تدریج 

رئيس جمهور داود در اثر حملۀ که به قصر ریاست . که باالخره باعث برطرفی محمد داود از قدرت و قتل او گردید
راه با او چند وزیر هم.  صورت گرفت، گلوله باران گردید١٩٧٨ اپریل ٢٨جمهوری افغانستان به روز جمعه 

در )  مترجم–مطابق متن ( در روزهای اول انقالب ً مجموعا(حکومت و اعضای خانواده اش نيز به قتل رسيدند 
بعضی از اعضای خانواده ای او توانستند به سفارت ).  تن از اعضای خانوادۀ محمد داود به شهادت رسيدند٣٠حدود 

  .فرانسه بروند و از مرگ نجات بيابند
 برجسته ترین چهره های سياسی و اجتماعی افغانستان در ،دیدگاه من رئيس جمهور محمد داود یکی از بزرگتریناز 

نام و نقش او نه تنها در تاریخ افغانستان جاودان است بلکه سياست و طرزالعمل . نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار می رود
زمان یعنی اتحاد شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا نيز تاثير او به طور غير مستقيم باالی سياست های دو ابر قدرت آن 

  .داشته است
در بارۀ کوایف انسانی محمد داود می توانم بگویم که به نظر من او شخصی بود پيچيده، دوست داشت یکه تاز باشد و 

 که مخالفت ها اگرچه باید بگویم که در موارد معين وقتی مطمئن می شد. تحمل مخالفت با نظریات خویش را نداشت
می خواهم اذعان . می توانند به خير و صالح وطنش تمام شوند، به آنها گوش می داد و حتی از آن قدردانی می نمود

که محمد داود از استدالل و برهان قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا داشت تا ) چون خودم بارها شاهد بودم(نمایم 
  . خویش را باالی او بقبوالندهم صحبتش را قناعت دهد و موضعگيری

 کندهار را –زمانی که امریکایی ها به رهبری افغانستان پيشنهاد کردند که حاضر اند بطور بال عوض شاهراه کابل 
شهرک سرحدی افغان که در سرحد با پاکستان و در جوار خط راه آهن آن (با شاخۀ از کندهار الی سپين بولدک 

شده اعمار نمایند، و همچنان وعده دادند که می خواهند یک ميدان هوایی مدرن را در بطور اسفالت ) کشور قرار دارد
 ٣٦٠٠افغانها بالدرنگ به آنها جواب مثبت دادند، ميدان هوایی کندهار با خط که طول آن به . شهر کندهار آباد کنند
انها نيز به آن باور کرده بودند که امریکایی ها معتقد بودند و افغ.  متر می رسيد، آباد گردید٦٠متر و عرض آن به 

پروژۀ ميدان هوایی کندهار، همه طياره هایی که از اروپا به طرف شرق دور پرواز می نمایند، منبعد به جای ميدان 
در کندهار برای تيل گيری و سائر ضرورت ها توقف خواهند کرد و بودجۀ افغان از این ) پاکستان(هوایی کراچی 

بعداز عقد قرارداد فوق الذکر، محمد داود سفری داشت به مسکو .  خوبی به دست خواهد آوردعواید) ترانزیت(درک 
ضمن گفتگو با خروشوف، داود تاکيد و تشریح . خروشوف مالقات کرد.س.و در آن با رهبر آنوقت اتحاد شوروی ن

صاد افغانستان اهميت حياتی کرد که اعمار شاهراه ها و ميدان هوایی کندهار پروژه هایی اند که برای انکشاف اقت
محمد داود در ادامۀ صحبتش با آقای خروشوف به نماینده گی از حکومت افغانستان از اتحاد شوروی خواهش . دارند

. کندهار و ميدان هوایی نظامی در غرب کشور به افغانستان کمک نماید -کرد تا در حصۀ اعمار شاهرای کشک
 اتحاد شوروی ً  غرب افغانستان با محمد داود مخالفت کرد و افزود که قبالخروشوف در حصۀ ایجاد ميدان هوایی در

به افغانستان ميدان هوایی نظامی را در بگرام ساخته است و ضرورتی به ایجاد ميدان هوایی جدید محسوس نمی 
نند مدافعۀ کابل محمد داود در مقابل مالحظۀ خروشوف اظهار داشت که طياره ها ازميدان هوایی بگرام نمی توا. باشد

رهبری شوروی کوششی زیادی به خرچ داد تا محمد . در صورت آه حمله از غرب صورت بگيرد. را تامين نمایند
خروشوف حتی . داود را معتقد بسازد که از نظریه اش در بارۀ اعمار ميدان هوایی در غرب افغانستان صرفنظر نماید

 محمد داود همه دالیل و تشریحات ...واهش کرد تا به آن توجه شوداز اصل همزیستی مسالمت آميز یادآوری کرد و خ
 طرفدار اصل همزیستی مسالمت آميز است و ً آقای خروشوف را با حوصله مندی کامل شنيد و گفت که او کامال

یکبار دیگر تاکيد کرد که ایجاد ميدان هوایی برای کشور او در این منطقه ضروری است و در صورت که روسها از 
اعمار آن ابا می ورزند، افغانها مجبور خواهند شد تا به امریکا مراجعه کنند و آنها بدون شک به پيشنهاد افغانها لبيک 

ولی باید بخاطر داشت که در این صورت ميدان هوایی مذکور حيثيت پایگاه نظامی امریکا را خواهد . خواهند گفت
فی را که مصارف آن به مراتب بيشتر از اعمار ميدان هوایی داشت و اتحاد شوروی مجبور خواهد شد تا قوای اضا
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زمانی که مذاکرات دو رهبر روی پروژۀ اعمار ميدان هوایی در . خواهد بود در سرحدات جنوبي خویش، جابجا نماید
غرب افغانستان رو به اختتام بود، خروشوف اظهار داشت که جانب شوروی تدارکات ارائه قرضه را به افغانستان 

اما هنگامی که متن موافقت نامه برای تفتيش به لوی . ت ایجاد پروژه های مطروحه روی دست خواهد گرفتجه
حذف و به جای آن کلمۀ " قرضه"درستيزیت اتحاد شوروی مواصلت کرد، در آنجا از متن موافقت نامه کلمۀ 

ه در اثر مساعدت های ما ایجاد بدین ترتيب در قلمرو افغانستان دو پروژۀ دیگر ک. درج گردیده بود" بالعوض"
  .گردیده اند، قد علم نمودند

محمد داود اینبار قصد . ه اي مشابه رخ دادعچند سال بعد، زمانی که محمد داود رئيس جمهور افغانستان بود، واق
 شوروی را برای پالن نوبتی انکشافی –داشت با رهبری اتحاد شوروی همآهنگی های همکاری های اقتصادی افغان 

در زمرۀ همه پروژه هایی که .) اینبار پالن برای هفت سال مدنظر گرفته شده بود(افغانستان مورد مذاکره قرار دهد 
در پالن مدنظر گرفته شده بود، پروژه یی بود بخاطر سروی و طرح ریزی ستيشن پمپ آب باالی دریای آمو و 

ویژه گی و نزاکت این پروژه در آن .  شمال افغانستان کيلومتر برای آبياری زمين ها در١٣٠اعمار کانال آب به طول 
بود که جمهوریت های جنوبی ما که زمين های خویش را ذریعۀ آبهای دریای آمو آبياری می کردند، با طرح و تطبيق 

. آنها نمی خواستند تا افغانها زمين های شان را از آب دریای آمو آبياری نمایند. پروژۀ مذکور مخالفت می کردند
مهوریت های آسيای ميانه استدالل می کردند که در این صورت آب در دریای آمو کاهش خواهد یافت و مسئله توليد ج

  .پخته را در جمهوریتهاي آسياي ميانه مورد تهدید قرار خواهد داد
تا در چون ما نمی خواستيم و نمی توانستيم به خواهش افغانها جواب رد بدهيم، در سطح عالی فيصله صورت گرفت 

 الی ٣برای اهداف مذکور در حدود . الفاظ با افغانها موافقت شود ولی در عمل اقدامات عملی و قاطع صورت نگيرد
بعد از همآهنگ سازی جزئيات این پروژه و سائر توافقات الحاقی، محمد داود .  مليون روبل تخصيص داده شد٤

بریژنيف داشت، به او گفت که بهتر خواهد . ای.وروی لرئيس جمهور افغانستان ضمن مالقاتی که با رهبر اتحاد ش
منشی ! بود تا جانب شوروی نه تنها سروی و طرح ریزی پروژۀ مذکور را به عهده بگيرد بلکه آنرا اعمار نيز نماید

عمومی حزب کمونيست شوروی با شنيدن حرفهای رئيس جمهور داود، پنسل سرخ رنگ خویش را برداشت و با 
وقتی که ادارات موظف موافقت نامه را برای ." و اعمار می نماید: "ن موافقت نامه عالوه کرددست خویش در مت

ولی آیا می شد با فيصله و .  متحير ساخته بودً اجرا و تطبيق مندرجات آن به دست آوردند، متن آن همۀ آنها را عميقا
ه در هر صورت جامۀ عمل نپوشيدند وعلت ؟ باید عالوه کنم که پروژه های متذکر!احکام منشی عمومی مخالفت کرد

  .آن دگرگونی اوضاع سياسی در داخل افغانستان بود
در زمان حاکميت او مسئله جدایی پشتونها و الحاق دوبارۀ افغانها و . محمد داود یک وطن پرست و ملی گرا بود

.  بردند، نهایت شدت کسب کرد در قلمرو پاکستان به سر میً  در هند برتانوی و بعداً سرزمين های شان که قسما
او هيچگاهی خط جدایی و تقسيم افغانها را . مسئله تقسيم افغانها به دو بخش او را تا آخر زنده گانی آرام نمی گذاشت

" خط دیورند"محمد داود از کوشش های پشتونهای آن سوی . شهرت دارد، به رسميت نمی شناخت" دیورند"که به نام 
 صدۀ بيست وی حتی تالش کرد تا عکس ٦٠طی سالهای .  مستقل حمایت و استقبال می کردبه خاطر ایجاد یک دولت

محمد داود اميدوار بود که اتحاد شوروی در . العمل شوروی ها را در صورت شروع جنگ با پاکستان پيشبينی نماید
  .صورت وقوع جنگ از کشورش حمایت خواهد کرد

دیپلوماتيک محمد داود را فرا می خواند تا از اقدامات نظامی عليه پاآستان مسکو در آنزمان با استفاده از نزاکت های 
  .خودداری کند
پاکستان سرحد خویش .  مناسبات سياسی ميان افغانستان و پاکستان به اوج تشنج خویش رسيدند٦٢ و ٦١طی سالهای 

نها برای تغذیه مواشی شان به را برای ترانزیت اموال و کاالهای افغانستان بست، صدها هزار کوچی که طی زمستا
در عين حال موارد نقض مقررات عبور سرحد از هر دو . ميرفتند، از این امکان محروم شدند" خط دیورند"آنسوی 

در قلمرو پاکستان در مناطق پشتونها . بعضی از این موارد حتی خنده آور می نمودند. طرف نيز به وقوع می پيوستند
. پشتونها به انفجار پل ها و تخریب لين های مخابرات متوسل شدند.  وخامت گرائيدروابط پشتونها با حکومت به

چون . اردوی پاکستان در وهلۀ اول ذریعۀ طياره ها، نامه های تبليغاتی را باالی مناطق پشتونها پرتاب نمودند
ائر اطالعات دسته جمعی روزنامه ها و س. طرزالعمل مذکور نتيجه نداد، طيارات شروع به بمباری این مناطق کردند

در . افغانستان مملو از اطالعات در باره برخوردهای وحشيانۀ حلقات نظامی پاکستان عليه افغانهای بی سالح بودند
این زمانی بود که اردوی . راه اندازی می شد" خط دیورند"کابل مارشها و مظاهره های حمایت از افغانهای آنسوی 

قطعات .  تجهيزات نظامی را براي اردوي خویش از اتحاد شوروی بدست می آورد همه تخنيک وً افغانستان عمال
جالب اینست که عده یی از افغانها در والیت .  بدست آورده بودندً افغان در همان سالها راکتهای دافع هوا را جدیدا

 ٩٠رفتند و در حدود " ندخط دیور"جالل آباد با همين راکتها به قصد انتقام گيری از نظاميان پاکستان به آنسوی 
 اردوی پاکستان فير نموده آنرا ٥٢ –کيلومتر در آنجا پيشروی نموده و با راکتهای خویش باالی بم افگن های نوع بی 

عمليات .  افغانهای مذکور قهرمانانه به وطن برگشتند و از ایشان استقبال شاهانه صورت گرفت.ماهرانه سقوط دادند
افغانها دو طياره جنگی .  و افتخار افغانها قرار گرفت که آنها را تحریک به ادامه آن نمودمذکور آنقدر باعث خرسندی



 
 

 
  ١٢از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

در این حال طياره های جنگی پاکستان به مقابل . نوع ميگ را به قصد بمباری شهر راولپندی پاکستان فرستادند
زمانی که طياره های افغان به امر . ندطيارات افغان به پرواز در آمده و پيلوتهای افغان را مجبور به فرود آمدن کرد

پاکستانی ها باید در یکی از ميدان های هوایی آن کشور فرود می آمدند، یکی از پيلوتان افغان فداکارانه ابتکار عمل 
را بدست خویش گرفت و از پيلوتهای پاکستان تقاضا نمود تا از آنها فاصله گرفته به پيش بروند و راه فرود را نشان 

 وقتی که پاکستانی ها از طياره های افغان فاصله گرفتند، پيلوتهای افغان لحظه را غنيمت شمرده طياره های .بدهند
تا جایی که من بخاطر دارم، حداقل یکی از پيلوتهای افغان موفقانه به قلمرو  .خویش را ماهرانه به عقب برگردانيدند

 افغان بار دیگر استقبال سراسری صورت گرفت و جشن  در کابل از مهارت و شجاعت پيلوتهای.خویش برگشته بود
آنها تصميم گرفتند به نظاميان افغان درس بالمثل . پاکستانی ها از حرکات افغانها به خشم آمده بودند. ها برپا گردید

مان در اطراف شهر کندهار در آن ز. پاکستانی ها غرض بمباری شهر کندهار یک بم افگن را به آنجا فرستادند. بدهند
یکی (ميدانهای نظامی افغانستان در آنزمان در بگرام در حوالی کابل و شيندد . ميدان های هوایی نظامی وجود نداشت

از بخت بد پيلوت پاکستانی، در همان روز پيلوتهای . موقعيت داشتند) از ولسوالی های والیت هرات در غرب کشور
پيلوتهای مذکور که برای . وع ميگ را از کابل به شيندد انتقال بدهندوظيفه داشتند تا دو فروند طياره ن) شوروی ها(ما 

سپری نمودن شب در ميدان هوایی ملکی باقي مانده بودند، با شنيدن زنگ خطر حملۀ هوایی بدون تاملي به هوا باند 
 می ً ن رسمامن به خاطر دارم که مقامات پاکستا. شده و طيارۀ متخلف پاکستانی را مجبور به فرود آمدن نمودند

  ...خواستند تا حداقل طياره را به آنها مسترد نمایند
اقدام پاکستان مبنی بر بستن سرحدات برای انتقال ترانزیتی کاال و اموال به افغانستان از طریق بندر کراچی ذریعۀ 

ی که در ضرر قابل مالحظۀ به کمپنی های امریکای) در شرق(و کوتل خيبر ) در جنوب(راه آهن الی شهرک چمن 
امریکایی هادر این صورت مجبور بودند تمام اموال . افغانستان مصروف اعمار پروژه های متعدد بودند، می رسانيد

راه مذکور از یک طرف رسانيدن . و ابزار ها را و قبل از همه مواد سوخت را از قلمرو ایران داخل افغانستان نمایند
محمد . را نيز باال می برد) ترانسپورتيشن( دیگر مصارف انتقال اموال و ابزار ها را بطی می ساخت و از طرف

قاطعيت . او تمام پيشنهاد ها را در این زمينه رد می کرد. داود مخالف قاطع هر گونه مذاکرات با مقامات پاکستان بود
 ایستاده گی نشان زمانی که او در مقابل هر نوع فشار امریکایی ها از خود. او طرزالعمل قبلی او را بخاطر می آورد

داده به پيمان نظامی یی که به ابتکار و تشویق ایاالت متحدۀ امریکا از کشورهای که در سرحدات جنوب اتحاد 
در پيمان مذکور کشورهای پاکستان، ایران، ترکيه و عراق به . شوروی قرار داشتند، ایجاد شده بود ملحق نگردید

اطر تغيير دهی موضعگيری صدراعظم افغانستان، شاه ایران و نمایندۀ بخ. استثنای افغانستان عضویت یافته بودند
ویژۀ امریکا به افغانستان سفرهایی کردند، ولی محمد داود عقيده اش را که محکمتر از سنگ بود، تغيير نداد و از 

 گی نشان محمد داود در آن زمان توانست در مقابل همه فشارها از خود ایستاده. اصل بی طرفی مثبت عدول نکرد
 مخالفين و دشمنان او ٦٣ و ٦٢طی سالهای . ولی طرزالعمل او باعث ازدیاد مخالفين و حتی دشمنان او گردید. بدهد

فشارها باالی شاه از چند جانب صورت . متحد گردیده و فشارهاي بی حد و حصر را باالی شاه افغانستان وارد نمودند
 – او فرزند مارشال شاه ولی خان شوهر دختر بزرگ ظاهر شاه از یکطرف امریکایی ها و پسرکاکای: می گرفت

عبدالولی در آنوقت قوماندان قطعات قوای مرکز بود و همچنان رهبری .  عبدالولی از جانب دیگر،شاهدخت بلقيس
منصوبين این غند یونيفورم سياه . غند مذکور بيشتر به یك گارد شخصی شباهت  داشت.  را نيز بعهده داشت٤٤٠غند 

. به تن و کاله های آهنی به سر ميداشتند و در الری های فورد که رنگ سياه داشتند در شهر گزمه می کردند
س گروه طرفداران امریکا درسلطنت افغان قرار داشت و تالش داشت تا باالی شاه و حاکميت تاثير و أعبدالولی در ر
  . نفوذ داشته باشد

افزون از دو طرف و همچنان عدم عالقمندی او به عميق شدن بی اتفاقی محمد داود با روبرو شدن با فشارهای روز 
ها در داخل سلطنت ترجيح می دهد از قدرت کنار برود و استعفای خویش را اعالم می نماید و از همه وظایف دست 

با دور شدن محمد داود و برادرش از . از قدرت دور ساخته می شودیکجا با او برادرش محمد نعيم نيز. می کشد
بعداز این . س حکومت اقارب شاه گماشته می شدند، به پایان می رسدأقدرت در افغانستان دوران آن که در ر

چنين (به منظور جلوگيری از به قدرت رسيدن محمد داود در آینده . صدراعظم ها از ميان مردم مقرر می گردیدند
مان می رود که شاه از محمد داود هراس داشت که موصوف کوشش خواهد کرد تا دوباره زمام صدارت را بدست گ

 در بين ً خویش بگيرد، زیرا او خوب ميدانست که صدراعظم اسبق از محبوبيت فراوان در ميان مردم و مخصوصا
 برای اولين بار ١٩٦٣نون اساسی سال  قا٢٤مادۀ . قانون اساسی جدید طرح ریزی گردید) نظاميان برخوردار است

اعضای خانوادۀ شاهی متشکل است از پسران، دختران، برادران و خواهران شاه، : تعریف خانوادۀ شاهی را قيد نمود
اعضای خانوادۀ شاهی ... شوهران و خانمای ایشان، پسران و دختران کاکاهای شاه و پسران کاکای شاه از طرف پدر

صدراعظمی : در سازمان های سياسی را داشته باشند و نمی توانند به وظایف آتی گماشته شونداجازه ندارند عضویت 
اعضای خانوادۀ شاهی وضعيت عضویت در خانوادۀ سلطنتی . و یا وزارت، وکيل در پارلمان و عضو ستره محکمه

  .را الی آخر عمر خویش حفظ می نمایند



 
 

 
  ١٢از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ه افغانستان از طرف پدر نبود، مثل برادرش محمد نعيم شوهر خواهر بدین ترتيت محمد داود، اگر چه او پسرکاکای شا
  .شاه بود و داماد شاه حساب می شد، هرگونه اميدواری را که در آینده در راس رهبری دولت قرار بگيرد از دست داد

 در شاهد ویژه گيهای فوق الذکر. محمد داود شخصی بود سختگير و دربعضی حاالت حتی می توانست ظالم باشد
 کيلومتر طول داشت، ٦٧٩ کندهار که – هرات –ضمن اعمار شاهرای کشك .  بوده امً کرکتر محمد داود من شخصا

اما کميت آنها .  انجنير، تخنيکر و کارگران حرفه یی فرستاد٦٠٠اتحاد شوروی به افغانستان هزاران ميکانيزم و 
در اثر تقاضای ما حکومت افغانستان تصميم .  کرد کارها کفایت نمیرفتروی همرفته نهایت کم بود و برای پيش

عمارت کهنه و نيمه مخروب . گرفت تا در قلمرو افغانستان کورس های مختلف تربيه کارگر حرفه یی را براه بياندازد
. قلعۀ که در نزدیکی های شهر هرات قرار داشت، برای پيشبرد کورسهای آموزش کارگران حرفه ای انتخاب شد

صنفهاي تدریسی و اتاقهای مخصوص برای کارهای عملی .  طرح ریزی گردیدً  درونی قلعه مجددانقشه ساختمان
در دیوار های صنوف درسی پوستر ها و پالکاتهای مصور که در آن موتور ها و پرزه جات مربوطه . آماده گردیدند

کورسهای کارگری افغانهای متعلمين . کتب مسلکی همه به زبان روسی بودند. آن رسم گردیده بودند، نصب شدند
بعضی از متعلمين . جوان بودند که به امر شخص محمد داود از اقوام مختلف افغانستان جمع آوري شده بودند

طرز . اینها چندان عالقمندی به فراگيری دروس و حرفه های کارگری نداشتند. اوالدهای متنفذین و سران اقوام بودند
در یکی از روزها، پسری یکی از متنفذین بدون دریافت اجازه از . متکبرانه بود ً برخورد آنها با معلمين معموال

در نتيجۀ تصادم مذکور متعلم مذکور زنده ماند . استادان سوار الری تدریسی شده و حين گردش در الری، تصادم کرد
 . از کار افتاده بود و قابل ترميم نبودً ولی الری کامال

 
 
 

  محمد داود و پژوف

  
 

من در آنروز بخاطر .  فعاليت پروژه راه سازی محمد داود به آنجا آمدفتد روز بعد برای بازدید از چگونگی پيشر چن
 پيدا نشد از من خواهش کردند تا وظيفۀ ترجمانی  نزدیکیچون برای ترجمانی، کسی در. پارۀ از کارها نيز آنجا بودم

شاید . د هيچ وقت ترجمان را از ميان افغانها انتخاب نمی کردتا جایی که من به یاد دارم محمد داو. را بدوش بگيرم
من تجربۀ . موافقت نمودم من با کمال خوشي. بخاطری آنکه از تبصره ها و تفسير هاي بعدی جلوگيری شده باشد

  . با او به سالنگ سفر نموده بودمً صحبت با محمد داود را داشتم چون قبال
تلف پروژه منجمله سرکها و پلها از نظر گزراند، داخل محلي آه صنف های داود خان بعداز آن که گوشه های مخ

 متعلم در ٢٠به تعقيب محمد داود ما همه داخل یکی از صنف هایی که در حدود . تدریسی در آن قرار داشتند گردید
در عقب یکی محمد داود بعداز ادای سالم به معلم و شاگردان به آخر صنف رفته . آن مصروف آموزش بودند، شدیم

 ١٨معلم یکی از شاگردها را که در حدود . از ميز های درسی جا گرفت و خواهش آرد تا درسها ادامه داشته باشند
. سال داشت، نزد تخته فرا خواند، به او چوبک تدریسی را تحویل داد و از وی خواست درس آنروز را بازگو کند

ه نزد یکی از پوستر ها که در آن انجن موتر ترسيم شده بود شاگرد مذکور چوبک را از دست معلم گرفت و با عجل
من مطمئن هستم که محمد داود نه قبال و نه هم . پرداخت" درس"رفته و با شور و هيجان به بازگویی به اصطالح 

متعلم مذکور . بعداز آن در همۀ عمر خویش چيزی به این اندازه بی معنی و در عين حال خنده آور را نشنيده بود
چيزهای را آه گویا در درسها آموخته بود، نيمه به زبان روسی و نيمه به زبانهاي دری و پشتو با شور و هيجان بی 

شاید خود معنای حرفهایش را می دانست ولی صدراعظم افغانستان از چيزهایی که می شنيد، . سابقه حکایت ميکرد
 می گفت هم صدراعظم افغانستان و هم ما سه تن که در از چرندیاتی که شاگرد. جلو خنده اش را به دشواری ميگرفت

به هر حال بعداز آن که متعلم مذکور بازگویی درسها را ... جوار تخته ایستاده بودیم، از شدت خنده بی خود شده بودیم
 شاگردان به پایان رسانيد، محمد داود نزد او رفته و دستش را فشار دارد، از فعاليت های معلم قدردانی کرد و به همه

هنگام بيرون آمدن از صنف، من نزد ایشان رفتم و با کمال احترام گفتم . کرد" درسها"آرزوی موفقيت در فراگيری 
که ما هيچ چارۀ دیگر نداریم، ترجمانها وجود ندارند، کتب درسی همه بزبان روسی اند و مربی ها نيز به زبانهای 

درسها از طرف متعلمين بی "که او همه چيز را درک می کند، و بازگویی جاللتمآب ایشان گفتند . افغانی بلدیت ندارند
حين برگشت به شهر هرات، متخصص . بازدید محمد داود از کورسهای تدریسی در همين جا پایان یافت..." همتا اند

ن بعد صدراعلظم افغانستا. ارشد ضمن صحبتش با محمد داود خان از تصادم و تخریب یکی از الری ها حکایت کرد
از باخبری از واقعۀ مذکور دستور داد تا همه متعلمين کورسهای کارگری را شام همانروز در مقابل تعمير اداری 

کلکين بطرف بيرون باز بود و حرفهای . من در آنوقت در یکی از اتاقهای تعمير اداری بودم. پروژه حاضر نمایند
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پادشاه افغانستان و اینجانب می : "ی خاطر نشان ساختندایشان ضمن سخنرانی کوتاه. ایشان را بخوبی می شنيدم
دوستان ما که در ميان آنها اتحاد شوروی . خواهيم وطن ما را از حالت دشواری که در آن قرار دارد، بيرون آریم

عمار شما خود می توانيد مشاهده کنيد که بخاطر ا. یکی از مقام های اول را دارد، در این راستا به ما کمک می نمایند
این شاهرای حياتی برای افغانستان، اتحاد شوروی تا چه اندازه وسائل و تجهيزات تخنيکی و ساختمانی را به این جا 

از اینجهت ما از دوستان شوروی .  به کمبود کارگران مجرب و حرفه یی مواجه هستيمً ولی ما شدیدا. انتقال داده است
پادشاه . ان افغان مبادرت ورزیده اند و با ما همکاری می نمایندخویش سپاسگزاریم که آنها آموزش کارگران جو

افغانستان و اینجانب شما را به اینجا فرستادیم تا تعليمات حرفه یی را فرا بگيرید و در ترقی و تعالی ميهن خویش سهم 
ولی . انتخاب شده ایدشما که اوالدۀ اشخاص محترم وطن هستيد، باید افتخار کنيد که از ميان سائر هموطنان . بگيرید

با تاسف باید بگویم که بعضی ها فراموش کرده اند که اینجا برای فراگيری کسب و حرفه آمده اند، نه برای 
به من حکایت کردند که یکی از متعلمين چندی قبل الری پروژه را بدون اجازه از محوطه . خوشگذرانی و ولگردی

  ."کسی که این عمل از او سر زده است بگذار پيش برآید. پروژه بيرون برده و آنرا تخریب کرده است
محمد داود رو به . متعلم مالمت که نمی دانست چه چيزی انتظار او را می کشد از ميان ردیف ها برآمده به پيش آمد

  . مجازات شودً طرف آمر پروژه نموده به او امر کرد تا جوان مذکور شدیدا
  .روژه بعداز آن در سطح عالی قرار گرفت که انضباط در پباید خاطر نشان سازم

باید . می خواهم از واقعۀ دیگری که حين اعمارشاهراه از طریق کوه های هندوکش به وقوع پيوست حکایت کنم
بعضی از بخشهای پروژۀ . یادآور شوم که شاهراه هندوکش در اتحاد شوروی بيشتربه نام سالنگ مشهور است

پيمان . تون ها و پایه ها از طرف پيمان کارهای عليحده به پيش برده می شدنداز قبيل اعمار پل ها، س" سالنگ"
در . کارهای مذکور بطور مستقالنه، کارگرها را برای کارهای مربوطه می گماشتند و از کيفيت کار آنها جوابگو بوند

ن روش پيمان کارها چني. عين حال مالحظه می شد که هر یک از پيمان کارها تالش داشت، مزد بيشتر بدست آورد
" سالنگ"در یکی ازبخش های سمت جنوبی پروژه . که چنين هم شد. باعث آن ميشد که کيفيت کارها ضرر بيبيند

یکی از پيمان کارها پلی را باالی تنگي اعمار کرد اما وقتی انجنيرهای ما کيفيت پل مذکور را ارزیابی کردند، 
ستونها و تكيه گاه هاي مذآور در . ل پل کمبود سمنت محسوس استدریافتند که در ستونها و تکيه گاه های طوی

ما مصلحت دیدیم که قبل از وقوع حادثه پل مذکور باید برداشته شود و ما . صورت بروز فشار تخریب می گردیدند
 شکایت ً پيمان کار از طرزالعمل ما ابرازنارضایتی کرد و به وزیر فوائد عامه افغانستان رسما. آنرا منفجر آردیم

موضوع مذکور بزودی به سمع پادشاه نيز با پرداز های معين از قبيل آنکه گویا متخصصين شوروی سرکشی . نمود
 به پروژه بياید و ً پادشاه افغانستان خبرداد که قصد دارد در آینده نزدیک شخصا. و خودسری می نمایند، رسانيده شد

. ، پادشاه هميشه همراه با محافظين و هيات چند نفری سفر می کرددر تفاوت با محمد داود. از کارها بازدید نماید
پادشاه نقاط و بخش های مختلف پروژه را از . ضمن تشریف آوری پادشاه، وظيفۀ ترجمانی باز هم به من سپرده شد

پادشاه افغانستان با دقت به معلومات و تشریحات که از طرف متخصص ارشد و جنرال موظف قوای . نظر گذراند
در اینجا باید تذکردهم که کارگرانی که در (کار شوروی در حصۀ اعمار پروژه سالنگ داده می شد، گوش فرا ميداد 
کمی بعد ضمن گفتگوها متخصص ارشد ) شاهراه سالنگ کار می کردند، عساکر قوای کار اردوی شوروی بودند

شاه به نوبۀ خویش . ادشاه یادآوری کردشوروی در مورد پلی که چندی قبل بنابر فيصلۀ مامنفجر شده بود به پ
به جواب او گفته شد که . کنجکاوی نموده پرسيد که اگر پل مذکور از بين نمی رفت چه عواقبی می توانست ببار آورد

پل مذکور در صورت عبور موتر های ثقيل و باردار و وسایط نظامي می توانست فرو ریزد که عواقب آن هویدا 
يدن معلومات کی به او ارائه شد، رو بطرف وزیر فوائد عامه نموده از او در مورد پيمان کار پادشاه بعداز شن. است

هر گاه در آینده چنين بی کفایتی رخ دهد، پيمان کار را یکجا با پل منفجر : معلومات خواسته و سپس بالفاصله گفت
 گفت که در پروژه کارگران و انجنيران متخصص ارشد تالش کرد تا از نارضایتی پادشاه افغانستان بکاهد و! بسازید

بسيار با تجربه و با اهليت کار و فعاليت می نمایند و در صداقت ایشان هيچگونه شک و شبهه نمی تواند جا داشته 
شاه به متخصص ارشد و وزیر فوائد عامه امر کرد تا همه کسانی که . باشد و از چند تن آنها با ذکر نام یادآوری کرد

حين بازدید پادشاه از پروژه، . ت و جان فشانی نشان داده اند برای دریافت بخششی و تحایف معرفی شونداز خود اهلي
  . من متوجه شدم که اعتبار و اتوریتۀ متخصص ارشد نزد شاه نهایت باال رفته بود

د پروژه به ترجمان ارش. محمد داود تشریف آورد) سالنگ( یکسال بعد به پروژه اعمار شاهرای هندوکش ً تقریبا
 سالنگ –صبح وقت در تقاطع راه جبل السراج . رخصتی رفته بود و برای پيشبرد امور ترجمانی من توظيف گردیدم

بزودی در . متخصص ارشد، آمر طرف افغانی پروژه و بنده بخاطراستقبال از صدراعظم افغانستان منتظر بودیم
در موتر اولی در چوکی . ی پی دیگر توقف کردندبيویک زیبا، الندرور و جيپ روسی یک: جوار ما سه موتر

خواهر (در چوکی های عقبی خانم صدراعظم . پيشروی محمد داود و داماد او که راننده گی می کرد نشسته بودند
در موتر دومی دو نواسۀ محمد داود و خانمی سالخورده که . و دو دختر محمد داود قرار داشتند) پادشاه افغانستان
 آنها را بدوش داشت، جا داشتند و باالخره در موتر آخری چهار جنرال اردوی افغان و یک رانندۀ وظيفه مواظبت

محمد داود و همراهانش از موتر ها پياده شده بعداز سالم و احوالپرسی به ایشان معلومات . نظامی نشسته بودند
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ه در موتر ها جا گرفتند و باالی سپس همه دوبار. مختصر در بارۀ وضعيت پروژه و پيشروی کارها ارائه گردید
 ً صدراعظم افغانستان وقتا. حرکت موتر ها بطی بود. راهی زیر ترميم که در لب دریا قرار داشت حرکت کردند

 از موتر پياده می شد و از گوشه ها و بخش های سرک زیر ترميم و ملحقات آن دیدن می کرد و در بعضی از ً فوقتا
بدین ترتيب ما باالخره به بخشی که در آن . افغان معلومات و تشریحات می خواستموارد از متخصصين شوروی و 

تونل مذکور از هر دوجانب قله های کوه هندوکش حفر . تونل قرار داشت رسيدیم و موتر ها باردیگر توقف نمودند
تا به همه موزه های محمد داود امر کرد .  متر رسيده بود٦٠٠ الی ٥٠٠می گردید و در آنزمان عمق حفریات آن به 

شما می توانيد تصور کنيد که ما در پروژه های خویش هيچگاهی موزه برای . پالستيکی و کاله های کارگری بيآورند
همه ما با موزه های سنگين درپا . از این لحاظ چيزی که در تحویلخانه وجود داشت آورده شدند. پاهای کوچک نداشتيم

در داخل تونل ما باالی چوب های متقاطع که در ميان دو خط راه آهن . کت شدیمو کاله بر سر به عمق تونل در حر
از باالقطره . که برای انتقال جغله ها و سنگهای کوهی در واگون های کوچک از آن استفاده ميشد، به پيش می رفتيم

ل سمنت کاری باید بگویم که قسمت های شروع تون. های آب می چکيد و گاهگاهی هم سنگ های کوچک می ریخت
در آنجا کارگران و . بدین ترتيب ما به نقطۀ آخر تونل حفر شده رسيدیم. شده بود و حرکت در آنجاساده تر بود

. متخصصين موظف مصروف برمه کاری و جابجا سازی باروت برای انفجار و حفریات بعدی در عمق کوه بودند
وقتی ما باالخره از تونل بيرون آمدیم و ... ه گفتگو پرداختمحمد داود حين مشاهدۀ این صحنه با خانم و نواسه هایش ب

ما را در یکی از خانه هایی که برای متخصصين اعمار گردیده بود، . به هوای تازه دست یافتيم، فضا تاریک شده بود
 افغانی شروع کردیم به صرف سالته، پلو) بدون خانمها و اطفال(بزودی غذا آورده شد و ما همه یکجا . جابجا کردند

از آنجمله او پرسيد که در کجا تحصيالتم را به . حين صرف غذا محمد داود از من سوالهایی متعددی کرد. و چای
. بزودی شب فرا رسيد. پدر و مادرم کی ها اند، آنها چه وظيفه دارند و صاحب چند کودک هستم. پایان رسانيده ام

بزودی همه برای . هی ما را اندکی بی حال ساخته بودگردش طوالنی در طول روز و آن هم در هوای تازه آو
  . خوابيدن به اتاقهای خویش رفتند

 متر قرار داشت از ٣٨٠٠کوتل سالنگ را که درارتفاع . فردا صبح ما دوباره در موترها جا گرفتيم و حرکت کردیم
 دستور ً مجددا.  سالنگ رسيدیمطریق راهی که فقط چندی قبل اعمار گردیده بود عبور نموده، به دروازۀ شمالی تونل
در این ميان من جرئت نمودم و . داده شد تا موزه ها و کاله ها را بياورند و ما اینبار از طرف شمال داخل تونل شدیم

به صدراعظم افغانستان با رعایت تمام نزاکت ها گفتم که راه رفتن در موزه های کالن و کاله ها برای خانم ها و 
جوابی که جناب صدراعظم به من . شاید بهتر باشد آنها در خارج از تونل باقي بمانند. ظر می رسداطفال دشوار به ن

وقتی که تونل اعمار شود آنرا می توان در ظرف پنج دقيقه در موتر طی : "او گفت.  به فکر انداختً داد مرا واقعا
من در عمل می خواهم به . گذاشتدر این صورت تونل هيچ نوع تصور و خاطره یی از خود بجا نخواهد . کرد

بگذار آنها اینرا تا آخر عمر خویش به یاد . جوانان نشان بدهم که کار اعمار این تونل و شاهراه چقدر دشوار بوده است
  ."داشته باشند

آیا  زنده ماند یا خير؟ و ١٩٧٨من نميدانم که آیا کسی از اشتراک کننده گان آن سفر ما به سالنگ بعداز حوادث اپریل 
می خواهم اندکی  ...من همۀ جزئيات این سفر را تا امروز بخاطر دارم... آنها خاطرۀ آن سفر را به یاد دارند؟

  :تغييراتی که در سياست بين المللی افغانستان رخ دادند و موضعگيری محمد داود را در قبال آنها در اینجا بازگو کنم
 سدۀ گذشته تمایالت بيشتری به آلمان داشت و ٣٠لی اواخر سالهای طوري آه در باال یاد آور گردیدم، افغانستان ا
ولی نبردها در جبهات جنگ دوم جهانی و پيروزی های روز افزون . عمدتا از سياست جرمنها طرفداری می کرد

  .متحدین، دولتمردان افغان را واداشتند تا طرزالعمل سياسی خویش را درعرصۀ جهانی تغيير دهند
 قرن گذشته به نظر رسيدند و ٥٠اود برای استقرار همکاری ها با اتحاد شوروی در آغاز سالهای تمایالت محمد د

البته محمد داود ازاستقرار روابط و همکاری ها با اتحاد . اندکی بعد بيشتر نضج کرده و رو به استحکام نهادند
های هر چه بيشتر را در همۀ او آرزو داشت تا از اتحاد شوروی کمک . شوروی اهداف خود را دنبال می کرد

قبل از همه او می خواست به وسيلۀ اتحاد شوروی تسليحات اردوی کشورش را . ساحات حيات افغانستان بدست آورد
صدراعظم افغانستان رقابت های دو ابر . تجدید ببخشد و کادرهای مختلف ملکی را در آن کشور آموزش و آماده نماید

ام آنها می خواستند افغانستان را در حيطه ی نفوذ و تاثير خود داشته باشند، بخوبی قدرت آن وقت جهان را که هر کد
بعداز اعالم سياست . می دانست و کوشش به خرچ می داد تا از این فرصت هر چه بيشتر به نفع ميهنش استفاده کند

در عين حال محمد . بخواهدعدم انسالک و بی طرفی مثبت، افغانستان امکان آنرا پيدا کرد تا از هر دو طرف کمک 
می . داود زمانی که به ریاست جمهوری دست یافت، روابط حسنه با اتحاد شوروی را هرچه بيشتر تاکيد می نمود

  :خواهم چند مثالی در این زمينه ارائه نمایم
 به وقوع پيوست و رهبر جدید ١٣٥٢ سرطان ٢٦ بعداز به پيروزی رسيدن کودتای ضد شاهی که سحرگاهان -
س جمهوری نوبنياد قرار گرفت، او تا دیر زمانی از پذیرش سفرای کشورهای خارجی خودداری می أفغانستان در را

وضعيت مذکور الی حوالی دیگر آنروز دوام پيدا کرد، تا زمانی که سفير اتحاد شوروی به دفتر ریاست . کرد
 سفير اتحاد شوروی اولين نماینده آشور .جمهوری برای برسميت شناختن حاکميت جدید در افغانستان نيامده بود



 
 

 
  ١٢از  ١٠ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

در حاليکه در اتاق پذیرش چند سفير دیگر انتظار اجازه (خارجي بود که به او اجازه مالقات با محمد داود داده شد 
روز بعد روزنامه های افغان هر یک خبر دادند که همسایۀ شمالی، ) مالقات با رئيس جمهور افغانستان را داشتند

  . اتفاق افتاد، باز هم اولين کشوری بود که جمهوری افغانستان را به رسميت شناخت١٩١٩ طوریکه در سال
 اولين هيئت خارجی را که رئيس جمهور جدید پذیرفت، هيئتی بود از مسکو که بنده نيز افتخار عضویت در آنرا -

شاف روابط اقتصادی دو رئيس جمهور چهار ساعت پی در پی دربارۀ احتياجات افغانستان و چگونگی انک. داشتم
اول آنکه ایاالت متحدۀ امریکا : دو موضوع عمدۀ طی این صحبت توجۀ مرا جلب نمودند. کشور با ما صحبت نمود

در شرایط کنونی به افغانستان کمک نخواهد کرد و افغانها همۀ اميدشان به طرف اتحاد شوروی معطوف گردیده بود 
وط نظام شاهی از حکومت جدید انتظار آنرا داشتند تا وضع زنده گی آنها بهبود از سق و دوم اینکه مردم افغانستان بعد

  .یابد
بادرنظرداشت ملحوظات یادآوری شده، حکومت جدید التاسيس افغان، از اتحاد شوروی تقاضا کرد تا به او کمک های 

دی کشور مساعدت  اقتصا–تخنيکی و اقتصادی صورت گيرد و در طرح ریزی پالن هفت سالۀ انکشاف اجتماعی 
جانب افغان خواهان . افغانها هکذا از ما می خواستند تا در صورت امکان قسمت اعظم این پالن تمویل نيز گردد. شود

کارخانۀ ذوب آهن،  فابریکۀ انتقال نفت، ایجاد شبکه های آبرسانی و آبياری : تمویل و ایجاد پروژه های آتی گردیدند
بادرنظرداشت خواهشات مطروحۀ طرف افغان . و غيره)  یادآور شدمً که ها بنده قبالدربارۀ تاریخچه یکی از این شب(

باید بگویم که چون اتحاد شوروی قادر نبود . موافقت نامه همکاری های اقتصادی ميان دو کشور تهيه و ترتيب گردید
ه کشورهای دیگر نيز تمام مبلغ پالن طرح ریزی شده را تمویل نماید، افغانستان مبجور شد برای جلب کمک ب

ایران آنزمان درآمدهای . عالقمندی و فعاليت شاه ایران در این راستا بيشتر از دیگران بنظر می رسيد. مراجعه نماید
 مليارد دالری را برای اعمار راه آهن در ١٫٧سرشاری از قيمت بلندرفتۀ نفت داشت و به افغانستان وعده کمک الی 

ط راه آهن در سرحدات جنوب غرب افغانستان با شبکۀ راه آهن ایران وصل گردد و قرار بود خطو. افغانستان داد
به ابحار )  با افغانستان سر دشمنی داشتً که اغلبا(افغانستان از این طریق می توانست بدون دخول به قلمرو پاکستان 

فابریکۀ نساجی، اعمار بند در حصص برعالوه ایران تعهد نمود تا در افغانستان فابریکه توليد سمنت، . جنوبی راه یابد
بعضی از تاریخ نگاران . پائينی دریاي هلمند برای منظم سازی سيستم آبرسانی در خاک ایران و غيره ایجاد نماید

شوروی گسترش روابط اقتصادی افغانها را با ایرانيان دوری از روابط تنگاتنگ با کشور شورا ها و سردی مناسبات 
به نظر بنده افغانها در وضعيتی قرار . نقطۀ نظر من بالعکس چنين مالحظات است.  نمایندميان دو کشور تلقی می

چون اتحاد شوروی نمی توانست . داشتند که باید تمویل آننده گان را برای انکشاف اقتصاد خویش جستجو می کردند
مين نماید افغانستان مجبور تمام حجم مصارفی را که افغانستان برای تطبيق پالن انکشافی خویش ضرورت داشت تا

در شرایطی که مذاکرات روی اعمار خط آهن جریان . بود به جلب آمك هاي اقتصادي سایر آشورها تالش نماید
داشتند و موسسات کشور ما سعی مي نمودند موضعگيري خویش را در رابطه با آن معين نمایند  من مجددا به کابل 

انب افغان را در مورد امکان اشتراک اتحاد شوروی در پروژۀ اعمار خط اعزام گردیدم تا بطور غير رسمی نظر ج
من همچنان وظيفه داشتم بدانم که در صورت الحاق کشور ما به پروژه متذکره آیا جانب شوروی امکان آن . آهن بدانم

ورت موافقت طرف در ص. داده خواهد شد تا نقطۀ بارچالنی واگونها در قلمرو اتحاد شوروی قرار داشته باشد یا خير
 به بنادر ً افغان با پيشنهاد متذکره، زمينۀ آن فراهم ميگردید که واگونهای بار شده در آسيای ميانه شوروی مستقيما

در گفتگوی بنده با جاللتمآب محمد داود خان داشتم، جناب شان خاطر نشان نمودند که . خليج فارس انتقال یابند
زعم خود هر شاخه راه آهن مطروحه را اعمار نموده و آنرا از طریق هرات با موسسات اتحاد شوروی می توانند به 

ولی روی همرفته باید اذعان نمایم که بعضی .  تورغندی وصل نمایند–شبکه راه آهن شوروی در نقاط سرحدی کشك 
آهن از دولتمردان پر نفوذ در رهبری شوروی از گسترش نقش ایران و بعضی کشورهای دیگر در پروژه راه 

  .ناراضی بودند و روش افغانها را مخالف مناسبات دوستانه دو کشور ارزیابی می کردند
. در عين حال ادارات مختلف اتحاد شوروی به سازمانهای چپگرای افغان کمک های معنوی و مادی می نمودند

 –اصالحات اجتماعی سازمانهای مذکور از سياست داخلی محمد داود ناراضی بودند و حکومت او را به بطی بودن 
رئيس جمهور از فعاليت های مخالفين . اقتصادی متهم می کردند و تالش داشتند جمهوری محمد داود را سقوط دهند

تا جایی که من می توانستم مشاهده . آگاهی داشت و کوشش می کرد آنها را تحت فشار و پيگرد روز افزون قرار دهد
برعالوه . ليت های ضد حکومتی و تخریبکارانه را در دو جبهه خنثی سازدنمایم، حکومت محمد داود تالش داشت فعا

 روحانيون و سران اقوام قرار داشتند، ً چپی ها او سعي ميكرد تا از تاثير و نفوذ راستگراها که در راس آن عمدتا
 در ١٩٧٨ریل از به قدرت رسيدن چپی ها در اپ قسمی که دیده شد، بعضی از سران اقوام و متنفذین بعد. بکاهد

اینکه محمد داود از فعاليت تخریبکارانۀ چپی ها و نقش اتحاد شوروی در آن . رهبری مجاهدین مسلح قرار گرفتند
بخوبی آگاهی داشت من شکی ندارم ولی محمد داود هيچگاهی این موضوع را بطور رسمی در سطح دولت مطرح 

 داشت، به ١٩٧٧و ضمن سفری که به مسکو در اپریل روی همرفته یکبار او خودداری را کنار گذاشت . نمی کرد
بریژنيف دربارۀ اخراج جبری کارشناسان سازمان ملل متحد، کارمندان پيس .ای.جواب مالحظات رهبر شوروی ل

کورپس  و سائر رضاکاران سازمان های بين المللی که در شمال افغانستان کار می کردند و به زعم رهبری اتحاد 



 
 

 
  ١٢از  ١١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

حرفهای شما مداخلۀ مستقيم در امور داخلی افغانستان است و ": اسوسان امپریاليزم بودند، گفتشوروی در حقيقت ج
عالوه کرد که افغانها هيچگاهی به هيچکسی اجازه نخواهند داد تا طرق ادارۀ دولت را به آنها یاد بدهد و یا هم به 

 هيئت افغان در مضيقه ."د و کی ها را نمی توانندافغانها دیکته نمایند که کی ها را می توانند به کشورشان دعوت نماین
از یکطرف هيئت های دو طرف اسناد آماده شده را به امضا رسانيدند ولی رئيس . ونزاکت باریکی قرار گرفت

دربارۀ تصادم متذکره حرفهایی زیادی زده شده است . بریژنيف ابا ورزید. جمهور محمد داود از مالقات یکایک با ل
عدۀ عقيده دارند که افغانستان بعداز مالقات . از آن صورت گرفته است) منجمله سوء استفاده(ی مختلف و استفاده ها

  . در روابط دوستانه خویش با اتحاد شوروی تغيير وارد نمود١٩٧٧سران دو کشور در اپریل 
د؟ به نظر بنده در چه چيزی باعث شد که محمد داود نتوانست مدتی زیادی در سمت ریاست جمهوری کشور باقی بمان

 اصالحات، عدم موجودیت داز جمله عدم انعطاف پذیری در سياست داخلی و پيشبر. اینجا باید از چندین علت یاد کرد
برعالوه خود کامه گی محمد داود در امور ادارۀ دولت . عالقمندی برای درک وضعيت عينی سياسی در حيات کشور

های سياسی کشور، اینها همه عللي بودند که موقعيت رئيس جمهور را و درک نادرست از امکانات احزاب و جنبش 
از جانب دیگر پشتيبانی و حمایت اتحاد شوروی از نيرو های چپ در افغانستان که هدف خویش . ضعيف ساخته بودند

حاکميت به در افغانستان اعالم می کردند نيز موجبات لرزش ها را در ) و حتی کمونيزم(را آشکارا اعمار سوسياليزم 
لرزش های مذکور باالخره باعث سرنگونی جمهوری محمد داود و استقرار حاآيميت چپي ها گردید . جود می آوردند

  . سال اخير ادامه دارد، شد٢٥آه باعث درگيری آتش جنگ های داخلی که 
عده :  قرار ذیل اندمحمد داود اصالحات معيني را در حيات اجتماعی و اقتصادی کشور وارد نمود که برخي از آنها

اي از دهاقين زمين های زراعتی را از دولت بدست آوردند، اصالحات ارضی که محدودیت های تصاحب زمين را 
قانون جدید . ازدیاد قيم متوقف گردید و قيمت هاي ضروریات اوليه ثابت ساخته شد. در قبال داشت براه انداخته شدند

. ت قيد گردید و مقدار معاشات برای اضافه کاریها مد نظر گرفته شد ساع٤٥کار طرح ریزی گردید، هفته کاری 
اندازۀ حداقل معاش دوبرابر اعالم گردید، برای متعلمين که در کارخانه جات و فابریکه ها کار می کردند نيز معاش 

  .تادیه می گردید، معياد رخصتی ها افزایش یافت، اندازه تادیات تقاعدی و اجتماعی باال رفتند
بر اساس مواد قانون .  دوران حکومت محمد داود قانون سرمایه گذاری های خصوصی تصویب و نافذ گردیددر

عدۀ . گردیدند) دولتی(همۀ بانکهای خصوصی ملی .  در صد افزایش می کرد٤٩متذکره سهم سرمایۀ خارجی نباید از 
اعتبار های (بانک . ین دليل ملی گردیدندازکمپنی های بزرگ به جرم قاچاق و تخلف از قوانين متهم گردیده و به ا

بعد از انفاذ قانون جدید . شروع به اعطای وام به تجار ملی که شرکت های صنعتی می ساختند نمود) صنعتی
گمرکات، قاچاق اموال بصورت قابل مالحظه یی کاهش یافت، و درآمد های بودجۀ دولت از این بابت تقریبا دو برابر 

همۀ مکاتب .  داود مساعی زیادی در حصۀ آموزش و آماده گی کادرها مبذول می داشتحکومت محمد. باال رفت
هکذا برنامۀ مبارزه عليه . موجود در کشور منجمله مدارس که در جنب مساجد فعاليت داشتند، ملی اعالن گردیدند

ی مسلکی و تخنيکی بيسوادی در ميان اهالی روی دست گرفته شد، کميت مکاتب ابتدایی، متوسطه و موسسات تعليم
 البته می توان گفت که روند اصالحات متذکره ممكن بطی بوده باشد، ولی باید بخاطر داشت که علل و .افزایش یافتند

کمبود پولی ووسایل، ممانعت ها و عکس العمل های : فکتورهای متعددی بودند که مانع تسریع آنها می شدند از قبيل
  .روحانيون، متنفذین محلي و غيره

هویدا است که تاریخ اگرومگر را قبول ندارد ولي با آنهم من بعضا فکر می کنم که اگر رهبری آنوقت اتحاد شوروی 
از محمد داود حمایت می کرد و به او کمک می نمود تا بر مخالفت های سياسی که او با آنها در کشورش روبرو 

شاید انکشاف افغانستان بطی می بود ولی . ر می بودگردیده بود، فایق آید وضعيت و روابط دو کشور به مراتب بهت
این در هر حال از مليون ها قربانی، بی نظمی و جنگ های داخلی الیتنهایی که هنوز هم ادامه دارد، جلوگيری می 

  .کرد
  

  :تذکراتی دربارۀ نسب خانواده گی محمد داود
 رشاه، پاینده محمد خان را که از خانوادۀتيمو) احمد شاه بابا موسس دولت افغانستان( پسر احمد شاه درانی  -١
  .محمد زایی بر ميخاست، به حيث سرکردۀ خانواده بارکزایی ها تعيين کرد          
 مناطق . ( سلطان محمد طالیی به حيث والی پشاور و کوهات تعيين گردید–یکی از پسران پاینده محمد خان  -٢

 .)ر دارند، قبال جز الینفک امپراطوری درانی ها بودندمذکور آه حاال در آنسوی خط دیورند قرا          
 بعضی از پسران سلطان محمد طالیی در راس .  نفر بود٣٠شمار اوالدۀ سلطان محمد طالیی بيشتر از  -٣

 .خانواده های بزرگ و نامدار پشتونها از قبيل خانوادۀ ذکریا، یونسی، اعتمادی و یحی قرار گرفتند          
 .ی خان جمعيتی ترتيب دادند که به یحی خيل مشهور استبازمانده گان یح -٤
 نادرشاه با ماه پرور دختر .  بر تخت شاهي افغانستان جلوس آرد١٩٢٩ نادرشاه، در سال –نواسه یحی خان  -٥

 .عم خویش ازدواج کرد          
 .ردزاده مادر خویش ازدواج کبرادر آخرین شاه افغانستان با حميرا ) پسر نادرخان(ظاهر شاه  -٦



 
 

 
  ١٢از  ١٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 .پسران کاکای ظاهر شاه محمد داود و محمد نعيم با زینب و زهره که خواهران ظاهرشاه اند ازدواج کردند -٧
  به صفت صدراعظم های افغانستان١٩٥١ الی ١٩٢٩ محمد هاشم و شاه محمود از سال –کاکاهای ظاهر شاه  -٨

 . ایفای وظيفه می کردند         
 .  شاه افغانستان بود، ازدواج کرده بود١٩١٩ الی ١٩٠١اهللا که از سال خواهر نادرشاه محبوبه با امير حبيب  -٩
 

  )فدراسيون روسيه(  مسكو –" آراسنادار"شهر   غوث جانباز: ترجمه
٢٠٠٩٫٠٧٫١٦  

  
  پایان

  



 
سردار پاينده خان

سلطان محمد طاليی

يحيی خان

محمد يوسف خان محمد آصف خان

خانم دوم خانم اول

محمد عزيز  نادرشاه شاه ولی شاه محمود محبوبه احمد شاه  ماه پرور محمد هاشم

 ظاهر شاه زينب زهره
 محمد نعيم محمد داود

 حميرا


