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   عيسوى٢٠٠٧ جنورى ١١مورخ                 دکتور عبدالقيوم کوچی
  

  لفظی  او با برزنفۀشهيد داود خان و مشاجر
 

 
 

مرحوم شهيد داود خان بانی نظام جمهوری و 
  اولين رئيس جمهور افغانستان

  
  

يک هيات بلند پايه اى در رأس  ١٩٧٧ اپريل ١٢شهيد داؤد خان در اثر دعوت رسمى زعماى اتحادشوروى بتاريخ  
خودرابا هيات زعامت اتحاد شوروى تحت رياست   اپريل مذاکرات١٣دولتى به اتحاد شوروى سفر نمود و به روز 

زارت خارجه در اين مذاکرات اشتراک نموده بود در اثر که بحيث معين و اقاى عبدالصمد غوث .غاز نمود آبريژ نيف
جاسوسان  اظهار نمود که يک عده مى نويسند که برژنيف ضمن سخنان خود) سقوط افغانستان(بنام  خود مهم تاريخى

فعاليت هاى جاسوسى بر ضد منافع  ن مشغولصيصين اقتصادى در شما ل افغانستاکشور هاى ناتو تحت عنوان متخ
شهيدداؤد خان با استماع سخنان . نها مبادرت ورزندآاخراج  ل افغانستان بهؤوبايست مقامات مس ى بوده واتحاد شورو

رام و رنجيده خاطر گرديده بجواب  آبر اخراج متخصيصين اقتصادى کشور هاى غربى نا برژنيف و تقاضاى او مبنى
هر . اداره نمايد و بگويد کشورش را چگونه  بابا لهجه اى تند اظهار ميدارند که وى به احدى اجازه نميدهد برژنيف

شهيد داؤد . دون استثنا رخصت خواهد نمودب را وقتى که افغانستان از خدمت کار شناسان خارجى بى نياز شد، همه
برژ نيف به عقب او روان شده . ترک و به جانب در خروجى حرکت مينمايد خان با اظهار اين مطلب ميز مذاکره را

شهيد . نمايد نمايد که او حاضراست بر حسب خواهش رئيس جمهور افغانستان با ايشان دو نفرى مال قاتمي و پيشنهاد
   .داؤد خان در جواب ميگويد که ضرورتى براى چنين مال قات باقى نمانده است

ائى دارند بود و با زبان روسى اشن قاى عبدالجليل جميلى که بحيث عضو هيات افغانى در اين مذاکرات اشتراک نمودهآ
) سقوط افغانستان(اطالعات انتشار يافته در کتاب  مورد  مجله اى افغانستان در١٠٣طى يک مقاله اى در شماره 

 نآازکال م خود راجع به عال يق دوستانه اى دو کشور سخن گفت و در پايان آغبرژنيف در  انتقاد نموده و مينگارد که
 همين جااست که عمال خود از. نرا تخريب نمايندآى ما رخنه نموده و اظهار داشت که دشمنان ما ميخواهند در دوست

نهارا از افغانستان آو بايد حکومت افغانستان تمام   افغانستان اعزام مينمايندهرا بنام پيسکور و رضا کار وغيره ب
 است و براى رفع جواب برژنيف اظهار ميدارد که افغانستان يک کشور رو بانکشاف شهيدداؤد خان در. اخراج نمايند

کشور  اقتصادى خود بکمک تمام کشور هاى دوست در جهان ضرورت دارد وما هميشه از کمکهاى همه مشکالت
بمنزله اى مداخله در امور  هاى دوست منجمله اتحادشوروى تشکر ميکنيم ولى اگر اين کمکها و اعزام متخصيصين

اندازيم ولو که از جرمنى، از افغانستان بيرون مى  شانرا تمام ما از بازوى اينها گرفته و داخلى ما بحساب برود
مستقل  البته افغانستان يک کشور غريب است ولى يک کشور .، بلغاريه و غيره باشندامريکا ،فرانسه، اتحاد شوروى

تنها تعين سرنوشت افغانستان . کند زاد است و بهيچ کشورى اجازه نميدهد که بنام کمک در امور داخلى اش مداخلهآو 
نچه که آقاى جميلى بر خالف آ. ن باره تصميم بگيرندآدارند که در  بدست ملت افغان بوده و تنها مردم افغانستان حق

بروز داد  نگاشته شده است مى نويسد که شهيدداؤد خان نه کدام حرکت نا شايسته از خود) افغانستان سقوط(در کتاب 
ل و گرداننده مجله ؤوهاشميان مس جناب پروفيسور. ى حرکت کردسته و نه بطرف در خروجونه از کرسى خود برخا

وردند تا با آ افغانستان ومنجمله اينجانب خواهش بعمل ۀخارج ئينه از يک عده همکاران سابق وزارت امورآاى وزين 
بعرض  مىنچه در باال نگاشته شد بمنظور تنوير اذهان هموطنان گراآرا درباره  گذشته نظرات خود استفاده از تجارب

ظاهر شاه پادشاه اسبق و  اين جانب درترکيب هيات اين سفرتاريخى شامل نبودم ولى بار ها با.ايشان برسانيم 
برادرشهيد داؤد خان در نخستن روز ها ى جمهورى  صدراعظمان و رجال دولتى افغانستان از جمله بامحمد نعيم خان
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 سياسى و اقتصادى با رهبران و رجال دولتى انکشور اشتراک در مذاکرات افغانستان به اتحاد شوروى بخاطر
سلوک و طريقه هاى بر خورد شخصيت هاى روس بارهبران و رجال افغان اشنائى حاصل و  اشتراک نموده وبا

  .تجربه نمودبودم کسب
فت و شنوديکه بين رفته  بنظر بنده بيان و روشن ساختن وضع تبادل نظر و  بود بريژنيف و شهيد داؤد خان صورت 

معيتى شهيد داؤد خان بوده و بايد هرکدام شا ن که هنوز در قيد حيات  ليت هر يک از اعضاى هيئاتؤووظيفه و مس
   .توضيحات بدهند و حقيقت امر رابر مال سازند اند در اين مورد

 شناخته صادق امور خارجه افغانستان بحيث يک دپلومات ورزيده و کارفهم و قاى عبدالصمد غوث سالها در وزارتآ
چشم سر  جريان اين مشاجره رابه دراين سفرکه بحيث معين سياسى وزارت خارجه اشتراک نموده بود و شده بود و

تحرير کتاب و درج مشاجره مورد  اقاى غوث در حين .مشاهده و در کتاب خود درج نموده دو ر از حقيقت نمى دانم 
ن بايد به آبنابر اعضاى هيئات هم مطالعه مى نمايند و ديگر رانآنظر مستشعر بود و ميدانست که کتاب و وقايع مندرج 

  فوق ابراز نظر نموده اند بدقت ارزيابىۀقايون غوث و جميلى در مورد مشاجرآنچه آاگر. بيان واقعيت پرداخته باشد
حاکميت بر دفاع از  گفتارقاطع شهيد داؤد خان مبنى طرز استنباط ميگردد که ايشان در مورد عکس العمل و گردد

منافع ملى کشور شان اتفاق نظر کامل دارند ولى  زادى افغانستان وحق مسلم مردم افغانستان در تصميم گيرىآملى و 
مذاکرات را قطع و مجلس را ترک و نخواست به رسيدگى به موضوعات ديگر با  نکه شهيد داؤد خان دوامآدر مورد 

زيادى شبيه به  اريخ دپلوماسى کشور هاى مختلف جهان حوادثىدر روشنى ت. اختالف نظردارند بپردازد جانب مقابل
قضيه گرديده است و بعدا اندر کاران و کار  اين برخورد زياد اتفاق افتيده که منجر به عدم دوام مذاکرات بين طرفين

ر بر اساس م. و سؤ تفاهمات را رفع نموده اند اگاهان دو طرف مجددا با هم در تماس گرديده شاهدات و از جانب دي
که در  کارشناسان جهان غرب در امورسياسى اتحاد شوروى گاه گاهى چنان رويدادهاى بوقوع پيوسته ارزيابى هاى

وزارت خارجه روسيه شوروى  جريان بعضى ازمذاکرات مهم سياسى ترجمانان روسى عمدًا نظر به هدايت امرين
ر ف وکه از جانب طرف مقابل مطرح شده تحري نکات مهم را بعضى از ى به سمع با نيرن خاص به شکل دي

روسيه شوروى را عقيده بر اين است که مامورين عالى رتبه  تحليلگران امورسياسى. رهبران خويش رسانده اند
اهاى دولتى قرار داشتند بخاطر ا دوم و شورى که در مقامات و صفوف را رنجيده  نکه رهبران خوديسوم هرم دست

هداشته اند ايشان را از اصنساخته باشند قصدًا خاطر روه از .ل واقعيت ها بى خبر ن ران در مورد  اين  تحليل
ستان خلق و پر چم در جامعه يواقعى کمون افغانستان چنين مى پندارند که رهبران اتحادشورى از موقف و موقعيت

ريت مردم افغان بودند ولى اکث گکهاى خلق و پرچم مورد تنفرروگ نمى دانستند که افغان اطالعا ت موثق نداشتند و
روه خلق وآافغانستان بمنظور خوشنودى رهبران خويش  کارشناسان روسى در امور  نها را اطمينان داده بودند که 

عيسوى رژيم سلطنتى  ١٩٧٣ در سال .مورد حمايت مردم افغانستان بودند پرچم در بين مردم افغانستان نفوذ نموده و
پدگورنى رئيس دولت اتحاد شوروى در همين سال . رسيد کودتاى شهيدداؤد خان بپاياناز چهل سال با  ظاهر شاه بعد

ل دفتر امور سياسى ؤوورد و اينجانب بحيث مسآافغانستان بازديد رسمى بعمل  براى بار اخير در نظام شاهى از
افغانستان و  ابقافغانستان با اتحاد شوروى در وزارت امور خارجه در مذاکرات مهم رسمى بين شاه س مناسبات

ورنى اشتراک نموده و از جانب مرحوم موسى شفيق صدراعظم و وزير امور خارجه مؤظف شده بودم تا در  پد
ورنى معموالً شاه سابق وقتيکه در . بزبان روسى تر جمه نمايم  پهلوى راست شاه سابق نشسته و سخنان او را به پد

ورزيد مذاکرات را با کلمات خير مقدم بجانب   خارجى اشتراک مىرجال بلند پايه اى مذاکرات سياسى با رهبران و
 سخن ميگفت و در دوجانبه يق و انکشاف مثبت روابط پنج يا ده دقيقه در باره حسن عالبراى  غاز نموده وآ مقابل

اين . ردافغانستان مذاکرات را پيش بب يا وزير خارجه خواهش مينمود تا از جانب صدراعظم و پايان سخنرانى خود از
و سلوک خود بطرف مقابل تفهيم مى نمود که او بحيث سمبول  موکراتيک بود و پادشا با اين پاليسىييک شيوه د
موصوف در اين بار هم  .جام امور بدوش رجال حکومت ميباشدليت انؤودارد ولى مس س دولت قرارأردروحدت ملى 
ورنى رايک سفر حس فقط براى دولت افغانستان  اطمينان داد که ن نيت خوانده و به اوپنج دقيقه صحبت کرد و سفر پد

فتار  .از توسعه و استحکام عاليق مؤدت با اتحاد شوروى ابراز مسرت دارد او را بزبان  اينجانب کلمه به کلمه 
پدگورنى در اظهار جوابيه خود از توجه شخص پادشاه در مورد  . به سمع طرف مقابل رساندم روسى ترجمه و

 سپاسگذارى نموده و اطمينان داد که دوستى اتحاد شوروى با افغانستان بر مبناى روحيه تانه بين دو کشورروابط دوس
حال انکشاف بوده و  اى همسايگى نيک و رعايت اصل سيستم هاى متفاوت سياسى و اجتماعى ملت هاى دو کشور در

تار خود اطالع داد که قرار بود ذولفقار گف موصوف در پايان .حمايت زعامت اتحاد شوروى ميباشد مورد احترام و
رزومند است باب عاليق دوستى را آاتحاد شوروى بازديد نمايد و او  على بوتو صدراعظم وقت پاکستان بزودى از

سفر  برمبناى اطال عات مقامات اتحاد شوروى نخست وزيرپاکستان در اين. شوروى باز نمايد بين پاکستان و اتحاد
. مقامات اتحاد شورى ارائه نمايد اشکاالت و معضله هاى پاکستان با افغانستان اطال عاتى به ردخواهد در مو مي خود

مناسبات نزديک دوستانه دارد بنا بران مقامات اتحاد شوروى  چون اتحاد شوروى با افغانستان عاليق تاريخى و
  به اظهارات نخست وزير پاکستانافغانستان را بصورت مشخص و اشکارا بداند تا در پاسخ موقف خواهانند نظر و

ميکرد سخنان پدگورنى را  يک نفر ترجمان روسى که هيا ت اتحاد شوروى را همراهى. امادگى و جوابى داشته باشد
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افغانستان با استماع سخنان پدگورنى اظهار نمود که  پاد شاه. رجمه و به سمع جانب افغانى رساندکاست ت بدون کم و
شهيد موسى شفيق  .ير خارجه خدمت تان تقديم مينمايدشفيق صدراعظم و وز  شمارا موسىمعلومات مورد عالقه اى

فت که با ختم بصورت فشرده علت استعمار  اصلى کشيدگى افغانستان با پاکستان را سرحد تحميلى ډيورند خواند و 
 از جانب دى ډيورند که جبرًاخط سرح ن به هند و پاکستان بايد به موجوديتآدر نيم قاره هند و تقسم تانيا دولت بر

طرح و تنظيم  ن با کشور هاى ديگر توسط انگليس هاآسياسى  نوقت افغانستان که مناسباتآانگليس ها بر زمامدار 
قاطع اين مطب اضافه نمود که براساس اصول حقوق بين الدول  موصوف با بيان صريح و  ميگرديد خاتمه مى يافت

ترجمان  .نمى نمايد منازعات و ميراث سياسى بين دو کشور به کشور ثالث انتقال مبانى منشور سازمان ملل متحد و
نطرف خط سرحدى آپاکستان با اقوام مسکون در  روسى گفتار شهيد موسى شفيق را تحريف نموده و اظهار داشت که

  انب افغان در برابر حکومت مرکزى پاکستان ناشى از تحريکات ج ن اقوام راآرامى هاى  آمشکال ت دارد و نا
 که يک شخص فهيم و دراک بود ادراک نمود که سخنان او اختصار يافت و تذکارى از خط شهيد موسى شفيق. ميداند

يکسان تلفظ ميشوند صورت  ډيورند و حقوق بين الدول و منشور ملل متحد که با اندک تغير در اکثر زبانهاى اروپائى
فهماند که سخنان تر جمان روسى را اصالح و  ه چشم به منبا اشار موصوف بطرف من نگاه نموده و. نگرفت

احترام اجازه خواسته گفتم که  هستگى وآبا  افغانستان که در کنارم نشته بود من از پادشاه. موضوع را روشن نمايم 
ه باقى ماند نچه را که از ترجمه توضيحات نهايت مهم محترم موسى شفيقآموافقت جناب پدگورنى ميخوام  در صورت

فت که با مسرت سخنان من را استماع. است تکميل نمايم ورنى با لبخند  ولى خوب بخاطردارم که . هد نموداخو پد
 هبنده ب. تى در جريان مذاکرات بوقوع پيوستچنين حال رام و متعجب شد که چرا آپوزنوف سفير اتحاد شوروى نا

جمه و بيان نمودم و ميخواستم که جزئيات سخنان گفتار شهيد موسى شفيق را تر رامى و متانت کامل نکات مهمآ
ى يک صفحه اى باال افغانستان راهم به سمع جانب مقابل برسانم ولى پادشا با قلم پنسل که در دستش بود صدراعظم

ن جمله آاينجانب با مطالعه )) از اين ازيتش نکنيد  چون مهمان ما اند بيش. (( و در مقابلم گذاشت از کاغذ سفيد تحرير
مى توانند اين  باباى ملت هنوز حيات دارند و. اخير مجلس خموش نشستم تا اى مختصر صحبتم را قطع نموده و

 هنوز در قيد حيات پاد شاه سابق( .اورده و در زمينه براى تنوير اذهان عامه توضيحات بدهند خاطره را بخاطر
  )سايت. بودند

ه و بزبان  موسى شفيق دستم را به گرمى فشردم شهيداز سالون مجلس خارج ميشدي در ختم مذاکرات حينيکه
فت دفترخود در  يک هفته بعد از ختم سفر پدگورنى شهيد موسى شفيق مرا به. ))تر سترگو دې جار شم: ((پشتو

ودم برايش و تر جمه نموده ب نچه را من اصالحآوزارت خارجه احضار و بعد از نوازش مکرر خواهش نمود تا 
رايم هدايت داده بود نچه پادشاه بآجريان را بشمول  بدون کم و کاست همه من صادقانه و. مايمبصورت مفصل بيان ن

جزئيات موضوع از من سپاسگذارى نموده و گفت که افغانستان به جوانان ميهن  او با استماع کامل. اظهار داشتم
  .شهامت نياز مبرم دارد دوست و با
بايد گفت که موصوف اولين سفير شوروى در   در افغانستان نخستميز پوزنف سفير شورىآنقش شيطنت  در مورد

حيتهاى گسترده در تنظم روابط کمونست را دارا و حايز صال افغانستان بود که عضويت کميته مرکزى حزب
افغانستان توظيف شد و الى ختم ه شخصى بود که درسال اخير سلطت ظاهر شاه ب او. افغانستان و شوروى بود

ستى را در يکمون وردن نظام پليدآ خود مشغول و شرايط رويکار ۀداؤد خان به وظايف خبيثانشهيد جمهوريت
حفيظ اهللا حفيظ اهللا مين و پناه دادن دشمنان  با بقتل رسيدن نور محمد ترکى و به قدرت رسيدن. وردآافغانستان فراهم 

وروى و بر مال شدن دسيسه هاى ، اسلم وطن جار، مزدور يار و سرورى در سفارت شامين از جمله گالب زوى
اسناد و  حفيظ اهللا امين با ارائه ستان خلق و پرچم روابط او با حفيظ اهللا امين مکدر شد ويکمون پوزنف در امور داخلى

   .ازحکومت شوروى تقاضا نمود شواهد موثق تبديلى او را
 قاطع و ملى شهيد داود خان درارتباط موضوعات فوق الذکر موقف ه جالب تاريخى ديگر ب يکى از رويدادهاى

محمد قاسم رشتيا   عيسوى بود که مرحوم١٩٦١جلسات کنفرانس کشور هاى غير منسلک در بلگراد در ماه اگست 
رؤساى دول و صدراعظمان کشور هاى  در اين کنفرانس. ورى نموده استآن ياد آاز  درکتاب خاطرات سياسى خود

افغانستان، تيتو از يوگسال ويا، نهرو از هند، جمال ناصر از  اؤد خان ازپيرو سياست عدم انسال ک از قبيل شهيد د
کنفرانس  هدف عمده اين. م از لبنان اشتراک نموه بودندصائب سال ، نکروما از گانا واندونيزيا ، سوکارنو ازمصر

ى سياسى و طرح موقف واحد و مشخص سياسى در تامين صلح و رفع تشنجات بين ز تاثير و المللى دور ا همبست
نکه قبًال  آجلسات و حين تحرير ابال غيه مشترک با در پايان. نوقت شوروى و امريکا بودآنفوذ دو سوپر پاور جهانى 

کشور ها در ابال غيه اشاره نخواهد شد اما سوکارنو پيشنهاد نمود که موضوع  موافقه شده بود که بموضوعات انفرادى
نارضايتى شهيد  پيشنهاد اين. خور دار بود در ابال غيه بگنجاند خاصى بر نوقت از اهميتآکه در  غربى را ايريان

 خود در اين موردچنين مرحوم رشتيا در خاطرات  .ن بصورت قاطع مخالفت ورزيد آورده و باآداؤد خان را فراهم 
ن واز بلند و رسا اعالآدر مقابل خود قرار داده و به  اين پيشنهاد مکرافون را با استماع سردار داؤد. (( نگاشته است

انسان بان بستگى دارد   پشتونستان که سر نوشت هشت مليونۀبايد به مسئل،  سابق شکستانده شودۀاگر فيصل که کرد
)). يک استثنائى را قبول کرده نمى توانم  من به هيچ صورت چنين. ر هر موضوع ديگرحق تقدم داده شودنسبت ب
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شديد داؤد خان سبب شد که سائر روساى دول از موقف صدراعظم  لعملمرحوم رشتيا عال وه مينمايد که عکس ا
او که عضو هيات افغانستان در کنفرانس و چشم ديد  بر حسب تحليل سياسى مرحوم رشتيا  افغانستان حمايت نمايند

و دوامدارباقى گذاشت  رادر اذهان همه زمامداران کشور هاى غير منسلک بصورت شهيد داؤد خان نقش خود ،بود
مرحوم رشتيا د ر اکثر ارزيابى هاى سياسى خود با   بايد خاطر نشان ساخت که.تاثير ان در سالهاى ما بعد مثبت بود 

مساعد نداشت ولى بحيث يک مورخ ملى ازموقف و عکس العمل ملى و  طرز حکومتدارى شهيد داؤد خان نظر
   .نرا مى ستايدآکنفرانس بلگراد حمايت نموده   او درۀشجاعان

  
 قرارداد هاى دو جانبه با افغانستان اشکارا تعهد نموده بودند که با وجود نظامهاى روسها در تمام موافقتنامه ها و

عهد در اولين اين ت. نمود سياسى و اجتماعى متفاوت دو کشور، هر گز در امور داخلى افغانستان مداخله نخواهند
کتبى درج و همچنان در اولين سفرتاريخى  بشکل ١٩٣١ و ١٩٢٦، قرار داد بيطرفى ١٩٢١قرارداد دوستى 

شهيد داؤد خان در . ده استتاکيد گردي ملت افغانستان تصريح و به کابل به رهبران و١٩٥٤خرسچف و بولگانين در 
 حمايت مالى و تمام نيرنگها و دسيسه ها و مداخالت روسيه در امور داخلى افغانستان و زمان رياست جمهورى از

تاريخى اخير خود مى  از احتمال بعيد نيست که در همان سفر حزاب خلق و پرچم اگاهى داشت ون از اآسياسى 
بخصوص شخص بريژنف را بفهماند که  شوروى و خواست با ارائه اسناد و شواهد انکار نا پذير زعامت روسيه اى

 افغان بيش از اين تحمل چنين امور افغانستان رفتار نمايند زيرا ملت بر خالف تعهدات تاريخى خو در روسها نبايد
 را ندارد و بايد تدابيرى تجسس گردد که دوستى و حسن همجوارى تاريخى بين دو کشور حفظ بازى هاى خطر ناک

حکومت شهيد داؤد  که در قبًال از طريق جاسوس هاى خلق و پرچم خود احتمال ميرود که روسها. ونگهدارى گردد
نکه او موضوعات حساس فوق الذکر را مطرح آ ورده و قبل ازآطال عاتى بدست ا خان رخنه کرده بودند از پال ن او

هاى متخصصين ملل متحد را در واليات شمال افغانستان که گويا  نمايد، برژنيف عمدًا موضوع کار ها و فعاليت
 ذ يک موقفورده و شهيد داؤد خان راتحريک به اخآجاسوسى بر ضد اتحادشورى بوده بميان  مشغول نقشه بردارى و

   .نها کرده باشدآجدى ملى در برابر 
رزو داشت کشورش با انکشاف متوازن  آمتين و رهبر ملى بود به نظر اينجانب شهيد داؤد خان که يک شخصيت

او نمى خواست کشورش تحت نفوذ . برومندانه گرددآنجات يافته و داراى يک زندگى  اقتصادى از حالت فقر و نادارى
ر سياست عدم انسالک د اثر ابتکار واراده او پيرو همين علت بود که افغانستان در. ير غرب باشديا زير تاث شرق و

از پال نها و نيات پليد پاکستان در مورد  موصوف حتى در زمان صدارت خود. امور بين المللى هم گرديده بود
تال ش  رى ډيورند نداشت وبر مردم انطرف خط استعما ها را گاهى داشت و تحمل دوام تسلط پنجابىآکشورش 

حوادث جارى و دوام تراژيدى . ن سرحد مصنوعى رافراهم اوردآافغانهاى دو طرف  ميورزيد امکانات پيوست مجدد
يک ربع از قرن  ن ساحه و مداخالت خصمانه اى پاکستان در امور افغانستان در طولآپنجابى ها بر مردمان  ظلم

واه است که شهيد داؤد خان تالشهاى متواترى  تاريخ. يد در زمينه مى باشد داؤد خان فقمبين ادراکات داهيانه اى
جهت انکشاف اقتصادى و اعاده حيثيت سياسى کشورش مساعدت هاى  ورد تا از امريکا و جهان غرب درآبعمل 
اين  ى گذاشتندو جهان غرب عال قه اى بافغانستان نشان نداده و با سردى و بى اعتنائ امريکا ورد ولى متاسفانهآبدست 

طوريکه گفته شد شهيد داؤد خان . کشور مسلمان و تاريخ ساز در ساحه اى تحت نفوذ اتحاد شوروى قرار داده شود
ر مرتکب رهبران کشور هاى ديگر جهان در امور داخلى کشو ميهن دوست بود ولى مانند يک تعداد يک زعيم ملى و

او ش با مرحوم عبدالملک عبدالرحيمزى و به زندان افگندن هم خوردن روابط ا بر. اشتباهاتى هم گرديده است
در  پرچمى ها با ميوندوال و شهادت او توسط پرچمى ها و بکار انداختن يک عده خلقى ها و خصومت او وهمچنان

امريکا و جهان . صورت گرفته اند نظام جمهورى از جمله اى اشتباهاتى مهم است که در زمان قدرت شهيدداؤد خان
شوروى بدست افغانان مجاهد به اهميت سوق الجيشى و  االخره با ختم جنگ سرد و از هم پاشيدگى اتحادغرب ب
باهات گذشته خود را جبران تا اشت اينک جد و جهد مى ورزند ساز پى برده و پايمردى اين سرزمين تاريخ غيرت و
ازردگى   مرتکب خطاهاى نگردند که اسبابدرک واقعيت هاى سياسى، اجتماعى و اتنيکى است اين باربا اميد .نمايند

پايان اين تحليل سياسى بنظر  فراهم نموده و به منافع سوق الجشى خويش صدمه وارد نمايند در مجدد افغانها را
زعامت اتحاد شوروى بيانگريک موقف ملى و بر مبناى  اينجانب عکس العمل شهيد داؤد خان در برابر بريژ نيف و

   .وبايد به ديده قدر نگرسته شود انستان بوداراده ملى مر دم افغ
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