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 شهرکابل شاهد رویدادهای مهم 

ش1357از روز چهارم تا هشتم ثورسال  
م(1978اپریل  28تا  24)از   

 

 بخش دوازدهم

اداره و طرز زندگی محمد داؤد ،نگاه مختصر به شخصیت، افکار  
جمعاً  1357تا  1311شهید محمد داؤد مؤسس اولین نظام جمهوری در افغانستان مردی بود که از 

سال بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در صحنۀ سیاسی و اداری کشورنقش داشت و  46برای مدت 

نمی گنجد، و اما  مبحثدراین  آنخدمات فراموش ناشدنی را برای اعتالی کشور انجام داد که شرح 
، افکار، طرز اداره و نحوه زندگی او در محیط شخصیتدراینجا دربارۀ خصوصیات بارز الزم است 

درفضای رسمی و غیررسمی مختصر صحبت کرد و بخصوص نظری چند نفر را که  ،خانه و بیرون
 در تماس بوده اند، منعکس ساخت.او با 

محمد داؤد فرزند د درشناخت بنیاد شخصیت او کمک نماید: نگاه کوتاه و فشرده برسوانح اومیتوان
محمدعزیزخان )پسرارشد سردارمحمدیوسف خان( و برادر زاده و داماد اعلیحضرت محمد نادرشاه 

ش با اولین گروپ متعلمان 1300(  درکابل متولد ودر سال 1909شمسی )1287بود که درسال 
 9 غازی جهت تحصیل به فرانسه اعزام شد ومدت افغانی در دورۀ سلطنت اعلیحضرت شاه امان هللا

 کاکایش محمدنادرخان وزیرمختارافغانی درپاریس بود، در سال را که پدرش سرپرست محصلین و
( پس از سقوط امیر حبیب هللا کلکانی و م1931) ش1310لیسه "جیسن دوسیلی" درس خواند. در

رسهای پیاده برای مدت یکسال تربیت آغاز سلطنت اعلیحضرت محمد نادرشاه به وطن برگشت، درکو
ازهمین مقام به بعد حیات سیاسی  .به رتبه فرقه مشر)جنرال( نائل آمد ش1311نظامی گرفت ودر 

راس کشورتاهنگام  محمد داؤد آغاز میگردد که گاهی دراوج قدرت، مدتی درکنج عزلت و بعد در
بطورکل در چهاردوره خالصه  سال دوام میکند که آنرا میتوان 46( مدت ش1357ثور 8شهادت )

 کرد:

 .ـ دوره جمهوریت 4ـ دوره "عزلت"،   3ـ دوره صدارت،  2ـ قدمه های اول،  1

نگاهی گذرا تحت عنوان: " تهریک از دوره های فوق الذکررا اینجانب طی یک سلسله پیهم مقاال
ثور  7کودتایتا  1352سرطان  26)از کودتایبرظهور و سقوط اولین نظام جمهوری در افغانستان 

 14مورد بررسی قرار داده و این سلسله در پورتال وزین افغان جرمن آنالین سر از تاریخ  "(1357

 عالقمندان میتوانند متن کامل آنرا  در لینک ذیل مطالعه فرمایند: ه است.به نشر رسید  2015جوالی
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از )دوره متفاوت  و درطی چهارسال  46قضاوت دربارۀ کارکردها و شخصیت محمد داؤد درطول 

با ریاست جمهوری( که قدمه های اول گرفته تا دوره صدارت و بعد دوره عزلت و در اخیر در دورۀ 
 ، واقعیتی است کهغییر داداخالص و صداقت به وطن خدمت کرد و چهره ای افغانستان را ت متما

کرده نمیتوانند. اما طی این مدت طوالنی خصوصیاتی در انکار ن آهیچکس به شمول مخالفانش از 
زمامداری او نهفته بود که برای بعضی ها قابل تحمل نبود و با منافع شان اعم از گروپی و انفرادی 

 در تصادم قرار داشت.

و راست افراطی طبعاً با اندیشه های چپ  "مسلمان ملیگرای" کموقف سیاسی محمد داؤد به حیث ی
سازگار نبود. این دو گروپ از جمله مخالفان طبیعی او شمرده می شدند، با آنکه برای مدت کوتاه 

برای آنها ثابت بود که این  از او و نظام جمهوری حمایت کردند، ولی (جناح چپ )خلق و پرچم
تقاطع خواهد کرد و این همان موقعی بود که داؤد خان به تصفیه آن همکاری به زودی دریک نقطه 

ایدئولوژی های وارداتی   رسپس به صراحت در جمع مردم هرات بجناح از داخل حکومت پرداخت و 
 یک ایدئولوژی مبتنی بر خصوصیات ملی و اسالمی در کشورتأکید کرد. لزومتاخت و بر

 

سرنگونی نظام شاهی همچنان برتعداد با طی، البته چپ و راست افرا یبرعالوۀ دشمنی جناح ها
و کسانیکه مقامها و امتیازت خود را در  ه شدمخالفان او که از نظام شاهی حمایت میکردند، افزود

قبال این تحول از دست دادند، نیز شامل دسته ناراضیان علیه او شدند. کشورهای همسایه که از 
هراس داشتند، نیز بر شدت فعالیت های تخریبی عروج مجدد محمد داؤد در راس دولت افغانستان 

خود برضد او و حتی سرنگونی نظام جمهوری دست بکار شدند، چنانکه چند بارتشبث به راه اندازی 
ً کودتا ها  نشانه ای از این دست راستی )اسالمگرایان مکتبی( ای مختلف هازطرف گروپخاصتا

با سردار عبدالولی که درمدت ده سال دوره مخالفت ها میباشد. رقابت در سطح خانوادگی بخصوص 
از نظامیان عالی رتبه را که بیشتر شان دست مشروطیت گرداننده اصلی چرخ قدرت بود و تعدادی 

پروردگان محمد داؤد در زمان صدراتش بودند، بخود جذب کرده بود، با سقوط سلطنت  فضایی را 
دور کرد و این خود موجب عقده مندی آنها بحلقه بار آورد که محمد داؤد همه آن اراکین نظامی را از 

  .نحوی پدیدار گشتدر برابر نظام جمهوری گردید. عین وضع در ساحه ملکی نیز به 
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طرز اداره، کارآئی، عاملیت، انتخاب همکاران و سائر  ها در برابربا درنظرداشت حاالت فوق قضاوت
حتی در  ان اوو مخالفان موافقبین د و نظریات نخصوصیات شخصی محمد داؤد از هم دور میرو

سطح برخوردهای ذات البینی به شکل حاد تبلور می یابد. دراین بخش سعی برآنست تا  نظر کسانی 
و طرز اداره او از جمع مخالفان و موافقان طور نمونه  افکار ،نحوه کار ،ابطه به شخصیتررا در

. همچنان در پایان این بخش که بپردازدوت گردآوری نمائیم تا باشد از ورای آن خواننده خودش بقضا
 قبل از "انفالق" ثوربه این موضوع که  ،پایان این سلسله مقاالت و در مجموع این کتاب خواهد بود

یک نگاه اجمالی و مختصر به حیث حسن  ،ه استو بعد از "انقالق" به کجا رفت هوطن در چه حال بود
 ختام خواهیم انداخت. 

 

 محمد داؤد: ۀمون شخصیت، کارکردها و نحوه ادارپیرانظریات 

 نظر دگروال عبدالقادر:

به حیث ظاهراً  و بعد یکی از مشمولین کودتا بود 1352سرطان  26خود در دگروال عبدالقادر که 

نت خاص جو اما در واقع ای یک عضو فعال حزب دموکراتیک خلق )وابسته به نورمحمد تره کی(
علیه نظام جمهوری و شخص محمد داؤد سازمان استخباراتی نظامی اتحاد شوروی( )یو آر..جی

کودتای ثور را به پیروزی  ،با فعالیت های چشمگیر خود در قوای هوائیموقف گرفت و کسی بود که 
)بخش هفده( کتاب خاطرات خود از محمد داؤد با این الفاظ یاد میکند:  218و  217، درصفحهرسانید

د خان یک وطن پرست بود، یک ناسیونالیست و ملی گرا بود. هدفم از ناسیونالیست ؤبه نظر من، دا»
د خان به این خاطر ناسیونالیست و ملی بود که به سعادت ؤبودن ملی گرایی است، نه قبیله گرایی. دا

افغانستان عالقه داشت. اما داوود به دو دلیل نمی توانست جامعه را خوب درک کند. یک دلیل سن و 
د خان از ؤد به خاندان شاهی بود. داؤد خان پیر شده بود. دلیل دوم تعلق داؤدا ،د خان بودؤسال دا

د خان با ؤنست جامعه را آن طور که هست، درک کند. از نگاه اخالقی داجامعه بیخبر و نمی توا
اخالق ترین فرد خاندان سلطنتی و آل یحیی بود. پس از هفت ثور ما نتوانستیم هیچ چیزی که دلیل 

د خان از مسایل اخالقی افغانی و اسالمی باشد، پیدا کنیم، درحالیکه در خاندان سلطنتی ؤبرانحراف دا
د خان حتا با سربرهنه نیافتیم، پس از کشته ؤل رایج بود. در البوم ها هیچ عکسی از زن داچنین مسای

د خان هرچه پالیدیم...ما چیزی نیافتیم. هرچه بود در چوکات وظایف بود. همه اجراآت هم در ؤشدن دا
 «د.د خان در آخر عمر خود بسیار ناتوان هم شده بوؤچوکات وظایف رسمی صورت گرفته بود. دا

قادر توضیح نمیکند که مقصدش از درک جامعه چیست و اینکه او محمد داؤد را که هنگام شهادت  
سالگی قرار داشت، "پیر و ناتوان" میخواند، و اما از خود نمی پرسد که تره کی را در  68در سن 

رد و سالگی بدون کوچکترین تجربه کاری در امور دولت به حیث رئیس دولت رژیم  می پذی 65سن 

 در خدمتش قرار میگیرد.)یک بام و دوهوا(.

د خان زمانی می گفت که منافع افغانستان ؤدا»قادر درباره لزوم سقوط جمهوری چنین بیان میدارد: 
د خان به ؤرا به خاطر چند ملیون  پول خدشه دار نمی سازد. این زمانی بود که احساس می شد دا

د خان ؤد خان را دعوت کرد. داؤتغییر کرد. شاه ایران، داشوروی تکیه دارد. اما در اواخر، وضع 
برای حج عمره به عربستان رفت. بعد به عراق و کویت و اندونیزیا رفت. درهمان زمان بود که این 

د خان انحراف کرده ؤمفکوره در بین ما چپی های حزب دموکراتیک پیدا شد که "وقتش فرا رسیده! دا
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 کتاب خاطرات سیاسی)« می آورد. همین حاال باید چاره اش شود."است و به اسالمیست ها رو 
 (158صفحه  ...جنرال عبدالقادر

این اعتراف جنرال قادر ریشه از همان تصمیم مقامات شوروی میگیرد که برای سرنگونی نظام 
جمهوری در کشور دست به اقدام یازیده و برای سفارت خود در کابل هدایت داده بودند تا برای 

دتای نظامی نخست بر سران دو جناج رقیب درحزب دموکراتیک خلق  )جناح تدارک مقدمات یک کو
خلق و جناح پرچم( فشار وارد کند تا اختالفات خود را کنار گذاشته و به همکاری و تفاهم در ایجاد 

 "حزب واحد دموکراتیک خلق" بپردازند.

 ضیاء مجید:نظر 

سرطان  26کودتای که یکی از مشولین وقت رژیم کمونیستی(  جگرن ضیاء مجید )بعد دگروال در

ش ایفای 1355بود و پس از کودتا به حیث یاور و همچنان قوماندان گارد جمهوری تا سال  1352

و حینیکه در دام داکتر حسن شرق گیر افتاد و بسوی پرچمی ها کشانیده شد، محمد داؤد  وظیفه میکرد
ی در سفارت افغانستان در او را از وظیفه قوماندانی گارد جمهوری برکنار کرد و به حیث آتشه نظام

از طرفداران نظام جمهوری و بخصوص گروپ نام نهاد  را د. او که هنوزهم خودنمو هلی مقررد
"جمهوریخواهان" میداند، در مورد شخصیت محمد داؤد ضمن یک مصاحبه با عبدهللا شادان )پرچمی( 

 منتشره بی بی سی چنین میگوید: 

آدم بسیار وطنپرست و با احساس بود، یعنی در  طوریکه من از نزدیک می شناسم،را داؤد خان »
وطنپرستی او جای شکی نیست.... شما در دوره صدارت داؤد خان دیدید که بسیار اصالحات بنیادی 
را به وجود آورد، هم در ساحه اجتماعی و هم در ساحه اقتصادی. در ساحه اجتماعی اولین کاری که 

و در پایان مصاحبه خود می افزاید: ا «نسوان بود.زادی آتساوی حقوق زن و مرد و  ،انجام داد
قدرت  یکبه مرحوم داؤد خان اینقدر احساسات عمیق وطنی پرستی داشت که در هیچ صورت »

و این نهایت وطنپرستی اش بود. به نظر اجازه نمی داد که بر او دیکته کند و امر صادر کند بیگانه 
مد، آدر افغانستان جنگ و بدبختی  فاع میکرد. با اینکه او شهید شد ... ومن باید ]از حاکمیت ملی[ د

چون مرحوم داؤد خان را »ضیاء مجید می گوید:  ؛«اما این وظیفۀ وجدانی او بود که باید دفاع میکرد
ش یک پدر را دارد. واقعاً او هیچ نوع امتیازی برای خود زبسیار از نزدیک می شناختم، برای من ار

یعنی مثل یک انسان عادی دراین وطن زندگی میکرد. ما در روز اول نظام جمهوری که  ،قایل نبود
او به رادیو کابل اعالم کرد، اولین چیزیکه او را امتیاز میداد نسبت به دیگر طبقات، کلمه "سردار" 
 بود. کلمۀ سردار را دور کرد و تا آخر. او اولین رهبری است در افغانستان که یک پول از بودجه
دولت معاش نگرفت و هیچ پهره داری در عقب ایشان روان نبود. برای من هدایت داد حتی یک نفر 

جید با عبدهللا شادان؛ م)مصاحبه ضیا  «صاحب منصب نمیتواند بحیث پهره دار از پشت سرش برود.
در  2015دسمبر  25متن این مصاحبه به وسیله نصیبه اکرم حیدری به قید قلم آورده شده و بتاریخ 

 پورتال وزین افغان جرمن آنالین به نشر رسیده است(

 انجنیر عبدالکریم عطائی:نظر 

که  بود اویکی از اشخاص نزدیک به  محمد داؤد تا روز اخیر زندگیاز زمان صدارت عطائی ریم ک
 هدر سه سال اخیر دورۀ ریاست جمهوری به حیث وزیر مخابرات در کابینه محمد داؤد ایفای وظیف

بانی  محمد داؤدمرحوم "شناسائی جسد شهید در یکی از مقاالت خود تحت عنوان . عطائی میکرد
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 2008دسمبر  11مورخ  افغان جرمن انالین، منتشره جمهوریت و اولین رئیس جمهور افغانستان" 

 چنین می نویسد: 

 ملی زعیم یک ولی ،باشد می پیچیده عوامل تابع افغانستان مانند کشورهای سرنوشت که نیست شکی»
 نوع ازین های مثال .دهد سوق کشورش ملی منافع بنفع انحا از بنحوی را عوامل این تواند می

 محمد مرحوم .است سراغ قابل نهرو، و ناصر جمال مانند گذشته، دور چندان نه روزگار در اشخاص
 شخصیتها چنین این صف در تعهدم رغی کشورهای عصر در که بودند یزعما از تن یک نیز دؤدا

 در انزوا از غرب، و شرق های سیاست در رقابت از استفاده با را، افغانستان توانست او .داشتند قرار
ً  و جهان کشورهای قطار در را افغانستان جای و دهد سوق انکشاف راه  غیر کشورهای خاصتا

 میهن به او .میزیست کشورش اعتالی برای و بود ملی منافع دهندۀ رجحان او .نماید تثبیت منسلک
 های زیربنا کننده اعمار شهید دؤدا محمد .بخداوند راسخ عقیدۀ با بود مردی و داشت عشق خود

 صدارت دورۀ در هم زنان نهضت و بود انکشافی های پالن چوکات در کشور صنعتی و اقتصادی
 سیاسی تحول اجتماعی، و اقتصادی تحوالت با همگام که بود معتقد او .آمد بعمل کشور در شان

 .ناپذیراست اجتناب درکشور
 قابل شناخت داشت، دوست بیشتر جان و دل از را آنها که افغانستان مردم و ملک از شهید دؤدا محمد
 و داشت آشنائی نزدیک از بودند، که درهرکجا کشور سفیدان ریش و بزرگان با او .داشت وصفی

 زیاد محبوبیت افغانستان عام مردم نزد او .شناخت می آن خصوصیات با را کشور کنار و هرگوشه
 استفاده سوء خود موقف از که نفوذ صاحب اشخاص و مالک، ک،ل  م   خان، از شهید دؤدا محمد .داشت

 میدادند، قرار برداری بهره مورد را مردم مذهب و دین پوشش زیر کسانیکه از همچنان و میکردند
 آنقدر او .نمیکرد اعتماد سلب دیگر او از میگرفت قرار اعتمادش مورد کسی وقتی .بود متنفر سخت

 زیرپا را خود ملی منافع هم گاهی افغان یک کرد نمی تصور که داشت عقیده افغانیت و افغانستان به
 قیمت به که بود او نیت حسن همین شاید. دهد تن وطنفروشی به و گیرد قرار بیگانه درخدمت گذاشته،

 اشتباه از بشر چون و نیستند بشر مافوق بزرگ مردان .شد تمام شان خانواده و اوالد خودش، جان
 نمی اشتباه مرتکب باید مرحوم دؤدا محمد بگویم اگر جاست بی توقع لذا توانند، نمی بوده عاری
 آغوش در مجید قرآن مطالی نسخۀ موجودیت .راسخ مسلمان و کامل ایمان با بود مردی او .گردید
 «.داشت شان راسخ ایمان از مطلق نمایندگی ]حین شهادت[شان
 

 میر محمد صدیق فرهنگ:نظر 

"خوی و خصلت و فرعی  عنوانتحت  ( 700درکتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" )صفحه  فرهنگ

 ،و پس از ذکر مختصر سوانح محمد داؤد بعد از ختم دوره صدارتشیوۀ زمامداری محمد داؤد خان" 
می نویسد: "درسالهای پیش از جنگ دوم جهانی ]محمد داؤد[ و  پردازد به ارزیابی شخصیت او می

از جمله هواخواهان هیتلر بود و فلسفۀ سیاسی او را مبتنی بر برتری نژادی و دیکتاتوری عصری 
 ۀمردرز توأم با اطاعت کورکورانه از رهبر حزب دربست پذیرفت و از آن به بعد همواره خود را

 .«همان رهبر ایده آل فاشیستان می دید و جهت رسیدن به آن تالش می ورزید

د خان مانند عمش محمدهاشم خان شخص پرکار و ؤبا این حال محمد دا»فرهنگ اعتراف میکند که: 
به جمع مال و منال حرص و عالقۀ فراوان نشان نداد. زندگی نسبتاً  ،با انضباط بود، اما برخالف او

های معمول و استراحت ضروری به نفع اجرای  وشگذرانیخو کم پیرایه داشت و حتی از ساده 
امور در حدودی به تفویض صالحیت معتقد بود، اما کمتر واقع  ۀوظیفه خودداری میکرد. در ادار
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میشد که همکاران نزدیک خود را از بین اشخاص کاردان و دارای صراحت لهجه انتخاب کند. اگرهم 
شان جرأت اظهار نظر باقی  خاص را به حکم ضرورت در دستگاه می پذیرفت، برایگاهی چنین اش

نمی گذاشت. هیچ سند و قرینه ای موجود نیست که در مقامهای رسمی خود از نائب الحکومگی تا 
ت استفاده جویی نموده باشد، اما در مقابل هیچ سند و قرینه ای هم وجود ندارد که به راصد

د هاشم خان که تقریباً نیمۀ آن به او تعلق گرفته بود، از خارج به داخل کشور بازگشتاندن میراث محم
یک مقدار زیاد جایدادهای د ؤمحمد دا( ]تاجائیکه معلوم است 701)صفحه « اقدام کرده باشد....

و به بعضی دیگر را به ملکیت عامه برگردانید و نیز هلتن چمیراثی عم خود را از جمله زمین های 
دگی او در جریان سالهای عزلت و همچنان ریاست جمهوری مبین این حقیقت بود که او وضع زن

 هیچگاه در زندگی خود به فکر زراندوزی نبود[.

هرچند محمد داؤد خان به پیشرفت و اعتالی افغانستان عالقمند بود و »فرهنگ در ادامه می افزاید: 
وابستگی او به جاه و مقام باالتر از هر به شیوۀ خودش دراین راه تالش می ورزید، اما چون 

« وابستگی دیگر بود، نتیجۀ نهائی کارهای او نمیتوانست به خیر و صالح کشور و مردم آن باشد.
عضی ها او را کمونیست و برخی ب»]فرهنگ در شرح این موضوع دلیلی نمی آورد[. او  می نویسد: 

نی قدرتش این ادعا ها را تائید نمیکند. سوسیال کار او در دورۀ طوال ۀسوسیالیت گفته اند، اما شیو
دموکرات هم نبود، زیرا با دموکراسی و آزادیهای شخصی عمیقاً مخالفت داشت. درمقابل، روش او 

اند و یا اینکه از داشتن یک حزب سیمهای فاشیستی شباهت زیاد بهم میرژدر مملکتداری با روش ر
ی غرب بی بهره بود، مثل ایشان به اصالحات اجتماعی با ضبط و ربط همانند احزاب فاشیستمنظم و 

تظاهر میکرد و بنابراین دور از حقیقت نخواهد بود که یک زمامدار فعال و ترقیخواه با گرایش 
 (702)صفحه « فاشیستی شمرده شود.

فرهنگ بر دو شخصیت تاریخی افغانستان هریک شهید محمد داؤد و شهید قضاوت قابل ذکر است که 
از دوره انتقال و صدارت خاصتاً بیشتر بر مبنای دالیل انفسی استوار است که ندوال محمد هاشم میو

 .نشأت میکند داکتر محمد یوسف و نقش فرهنگ در آن دوره

 سید قاسم رشتیا:نظر 

 صبا محمد داؤد از اول چندان دوستانه نبود، این روابط در دورۀ انتقال و بخصو رشتیامیانه آنکه با 
بیشتر به سردی نقش بارز داشت، رشتیا ن آنجانیدن گکه در قانون اساسی  24ماده  موضوعدر 

در کتاب "خاطرات سیاسی"  ،چشم از واقعیت نپوشیدهرشتیا برعکس برادرش فرهنگ اما  گرائید. 
دورۀ صدارت محمد داؤد را چنین ارزیابی  ،ومی( ضمن ابراز نظر عم102و  101خود )صفحه 

 میکند: 

م( صورت 1953ش )1332د خان بحیث صدراعظم که در ماه سنبله ؤمدن سردار محمد داآرویکار »

د ؤدورۀ جدیدی برای افغانستان بشمار میرود. حکومت سردار محمد دا کگرفت، در حقیقت آغاز ی
( یکنوع 1929) 1308 یبعد از اغتشاش داخل خان در قسم خود با مقایسه با حکومتهای سابقه

ورد، زیرا آانقالبی بشمار میرفت که از بسا لحاظ ادامه با تجدید دورۀ امانیه را به خاطر می  حکومت
از یکطرف در ترکیب کابینه بصورت بی سابقه که عادتاً بعضی از وزراء تبدیل و برخی در پست 

بینه و اکثر کهنه کاران "گارد های قدیمی" اتمام اعضای کهای دیگر گماشته می شدند، این دفعه تقریباً 
به استثنای علی محمد خان که به حیث معاون صدارت باقی ماند، تجدید شده و اکثریت اعضای کابینه 

عناصر جوان و تعلیم یافته انتخاب شده بودند. از قبیل داکتر محمدیوسف، داکتر علی احمد  زهم ا
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نها. ازطرف دیگر پروگرام آعبدالمجید، عبدهللا ملکیار و امثال داکترعبدالرؤف حیدر، پوپل، داکتر
، مخصوصاً سیاست ه میکرد که به ذات خود بی سابقه بودئحکومت هم شکل و طرز جدیدی را ارا

نظر قرار گرفته با ارزیابی اوضاع جهان روی اساسات متین و ثابتی قرار  دخارجی.... که مورد تجدی
 «ورۀ سلطنت کم و بیش به همان اساس دوام کرد.داده شد که تا اخیر د

رشتیا در ادامه از چگونگی این تحول عمده در سیاست خارجی افغانستان طی دوره صدارت محمد 
ً همان سیاست بیطرفی بود که از مدتها پیش بلکه قبل از »داؤد چینن می نویسد:  این سیاست اساسا

غاز یافته بود و در دوران جنگ دوم جهانی نیز ادامه آاستقالل افغانستان در دوران جنگ اول جهانی 
این بود که این سیاست در سابق شکل "پاسیف" داشت و بیشتر جلب  ،داشت. اما فرقی که پیدا شد

رضائیت همسایگان در آن رعایت می شد و اکنون بیطرفی افغانستان شکل "فعال" و مثبت را به خود 
ن برمنافع ملی خود مملکت و آقرار گرفت که پایه های  اختیار نموده روی اساسات ثابت و روشن
ن به سویه بین آو از همین جهت اتخاذ این سیاست و معرفی  قضاوت آزاد مردم افغانستان استوار بود

برای  ،وری که برای دادن کمکهای بالقید و شرط حاضر باشدشالمللی موقع داد تا افغانستان ازهر ک
ونت بگیرد. چنانچه در مدت کمی افغانستان شکل یک "کشور نمونه" پیشبرد امور انکشافی خود معا

ود گرفت و تامدت دراز با وجود پیدا خرا برای جلب امداد خارجی کشورهای مختلف و مخالف به 
همین حیثیت خود را به حیث یک کشور بیطرف که باهمه کشورها  ،شدن تبدالت بزرگ در جهان

حفظ کرده بود. ازطرف دیگر اتخاذ و تعقیب جدی این سیاست عالیق دوستانه دارد، تا اندازۀ زیاد 
وزن افغانستان را در سیاست منطقوی و جهانی به اندازۀ قابل مالحظه افزایش داده و موجب شد که 

های بزرگ و کوچک توجه خاصی به سوی افغانستان مبذول دارند که بدست آمدن کمکهای کشور
 « بوده است.ن آوسیع و مختلف النوع نتیجۀ مستقیم 

د خان به ؤومت سردار محمد داکح»می نویسد: دوران صدرات محمد داؤد  یامور داخل ۀر باردرشتیا 
انکشاف اقتصادی حق اولیت قائل بود و اولتر به ساختن شبکه های مواصالتی بحیث زیربنای 

النگذاری الجوانب خارجی اقدام نموده و در عین زمان سیستم پاقتصادی با استفاده از کمک کثیر
واقعی را برای بار اول در امور انکشافی افغانستان اساس گذاشت که تاختم آن دوره با وصف وقفه ها 

در  ن حاصل شده است.آو انحرافات خورد و بزرگ بطور پرنسیپ تعقیب گردید و نتایج مثبت از 
اشته قدم د به امور اجتماعی هم توجه بی سابقه مبذول دؤسنوات اخیر حکومت خود، سردار دا

استواری از طریق رفع حجاب و قائل شدن حقوق برای زنان افغان برداشت که این اقدام شجاعانه او 
و  ،با درنظر گرفتن سوابق و تجارب تلخ گذشته به ذات خود یک حرکت تاریخی بشمار میرود

 باالخره در آخرین سال صدارت خود موضوع اصالحات عمومی و مخصوصاً دادن حقوق سیاسی را
به مردم مورد مطالعه قرار داده پیشنهادی به مقام سلطنت تقدیم نمود که عدم موافقه روی اساسات آن 

 (102خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا...صفحه« ) منجر به کناره گیری او از وظیفه شد.

 ال متقاعد عبدالرزاق خان:ردگرجننظر 

ـ سابق قوماندان قوای هوائی و مدافعه هوائی دوران سلطنت که بعداً در  عبدالرزاق خاندگرجنرال 
اوایل جمهوری محمد داؤد به دلیل اشتراک در کودتای مسمی به "میوندوال" زندانی شد و تا آمدن 
ببرک کارمل و قوای متجاوز روس در زندان بود، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "افغانستان 

( راجع به خصوصیت مزاج تند محمد 73ـ  72صفحه  ش،1384چاپ کابل ، درجریان زندگی من" )

داؤد خان که وضع خشن و اعصاب ضعیف داشت و پیشانی اش همیشه ترش بود و »داؤد می نویسد: 
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رامی به مملکت پیش می شد، وی را به چهره دیگر میدیدم. روزی من هم بیاد دارم آزمانیکه یک نا 
داد. بسیار خوش به نظر  ءورقه عرض پیش کردم، همگی را امر اجراکه به دفتر کار شان رفتم و 

"سردار صاحب پیشانی شما همیشه ترش است. هرزیر دستی که  میرسید. جرأت کردم و برایش گفتم:
گفته نمیتوانند. من که می بینم بجای  همان مطلب خود را طوریکه شاید و باید به شماید، آنها آمی 

همکار شما نزد تان یک وقت کار وقتی در شود، کار خراب میشود. چه میشود که  اینکه کار خوب
گر نبود، هدایت بدهید که ید، پیشنهاد شانرا به پیشانی باز بشنوید. اگرطرف قبول بود، خوب و اآمی 

اصالح شود."، طرف من دید و خوشش نیامد و گفت: "اللگی من را نکن. تو مردم افغانستان را نمی 
وب می شناسم. اگر من با آنها با پیشانی باز و لب خند گپ بزنم، صباح سر شانه های شناسی. من خ

من سوار می شوند."، این گپ را که شنیدم گفتم: خوب من این پالیسی شما را خبر نداشتم، اما چیزی 
 «که در علم من می رسید، عرض کردم. باقی اش را خود تان می فهمید و بس.
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