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 از آغاز تا انجام« برداشت من، از کتاب »زندگی سیاسی شهید محمد داؤد

مقایسۀ کتاب با کتاب هائیکه تا کنون پیرامون "، و زندگی سیاسی شهید محمد داؤد..." پس از دو بار مطالعۀ کتاب
معین، به خصوص در رابطه با زندگی سیاسی ـ کاری این شهید نوشته شده  قضایای سیاسی ـ تاریخی همین دوران

دانشنامه تشبیه نمود،  برداشت من چنین است که این کتاب، که می توان آن را به یک دایرة المعارف یا است، نتیجه و
   بی نظیر و منحصر به فرد است. در جای خود

نویسنده ای باحوصله و پرکار آن،   مطالب بکر، مطالبی که تا کنون کمتر در جای دیگر دیده و خوانده شده است، و
آن را به رشتۀ تحریر درآورده اند، یقیناً خواننده را، همانگونه  جناب داکتر صاحب سیدعبدهللا کاظم، با قلم رسای شان

  نمود و از خیلی از مسائل مطلع گردانید، مجذوب کتاب خواهد ساخت و با خیلی از مسائلی  تابکه مرا مجذوب ک
  ناخوانده و نا شنیده آشنا خواهد کرد.

انگشت انتقاد گذاشته شود. بناًء  و قبل از هر سخنی باید یادآور شوم که کتاب چیزی نداشت که روی آن ،در همین جا
باید دانست، نه انتقادی. اما توصیفی بودن این نوشته، روشن است  توصیفی از کتاب این نوشته را در زمرۀ نوشته های

ناشی نمی   دلیل جانبداری از نویسندۀ کتاب یا عالقه ای که من به شهید محمد داؤد داشتم و دارم  که به هیچ وجه به
خود کتاب را حداقل یکبار مطالعه  عالقمندان به قضایای تاریخی ـ سیاسی کشور گردد. به همین دلیل بهتر می دانم که

  خود در مورد محتویات منبسط آن و برداشت من قضاوت نمایند. کنند و
مناسب و زیبا است؛ نه  قطع و صحافت کتاب از نظر من، با انتخاب اندیشمندانۀ جناب داکتر صاحب کاظم، بسیار

کوچک، که در نتیجه کتاب حاوی مجلدات بسیار  ایجاد مشکل کند و نه نبسیار بزرگ و سنگین که در موقع خواند
  البته؛ که از مزایای یک کتاب خوب است! متعددی باشد. با کاغذ خوب و گران قیمت ـ

و توان فکری خاص خود آن   موضوع بعدی نحوۀ ارتباط دادن مطالب به یک دیگر است، که نویسندۀ کتاب با مهارت
مطلبی دیده نشده است، با اشاره به شرح و بسط بیشتر  ر پیرامونرا عملی نموده است و جائی که الزم به تشریح بیشت

را متوجه ادامه مطلب و خواندن آن می کند که خود نوعی کمک برای ذهن نشین  موضوع در جای مناسبتر خواننده
 .طور کاملتر میباشده ب شدن مطلب

لیت ملی ـ ایمانی ـ وداؤد، منحیث مسؤ دنویسندۀ کتاب، با نوشتن این کتاب در واقع آنچه را در مورد زندگی شهید محم
همچنین تشریح خاستگاه نََسبی وی بطور بی سابقه، همه قابل اتکاء و  وجدانی خود، و قضایای مربوط به دوران وی،

صادق   به اهدافی که داشته اند )معرفی منبسط یک دوره معین تاریخ و یکی از شخصیت های پاک، مستند، از نظر من 
تحقیقی، وغرض دادن آگاهی به مردم،   حامی منافع ملی کشور ـ به قول خود نویسنده ـ در یک اثربه وطن و مردم و 

یاد شده در کتاب، که مملو از حوادث تلخ و ناگوار بوده است(  و با توجه به تاریخ و تحوالت پیش و پس از دورۀ
 .رسیده اند

شده است، که خود داشتن   ا زیبائی تمام تهیهمقدمه، ضمن توصیف و بیان محتویات اصلی کتاب به شکل فشرده، ب
دهد و وسیله ای است برای ایجاد تمایل بیشتر به  احاطۀ نویسنده را به هنر نویسندگی و اختصار نویسی نشان می

محور های اصلی کتاب )قدمه های اول ـ دورۀ صدارت ـ دورۀ عزلت، در جلد   مطالعۀ کتاب. قبل و بعد از آن، بیان
علمی خالصه   وری در جلد دوم و فرجام خونین در جلد سوم( انتخابی است مطابق روش سیستماتیک وجمه اول؛ نظام

)امری که با سوابق علمی و نویسندگی و  کردن محتوا و ویژه گی های مهم کتاب و برجسته ساختن مباحث اساسی آن 
باید به دیده تحسین نگریسته شود. انتظار آن می رفت( کاری است که  هوش سرشار و تجارب و مطالعات کافی نویسند

آن را   کامل و در هر مورد، مسئله دیگری است که نویسنده با امانت داری کامل و قابل تحسین ذکر منابع به صورت 
 مراعات نموده است.

نند. حقایق اند، باید خود یکبار بخوا خالصه؛ کتاب را عالقمندان به کتاب و تاریخ و سیاست و آن هائیکه در پی دانستن
 !به این مختصر نباید اکتفاء شود
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داؤد را دیکتاتور می نامند  تنها موردی که من در باره می خواهم عرض حال کنم این است که برخی کسانی که شهید
دیدۀ باز و در روشنی تحوالت گوناگونی که ما با آن ها رو به   باید به تاریخ این کشور مراجعه کنند و آن را با ذهن و

مطالعه کنند که آیا این کشور را می شود در هر حالی با شیوه های همه شمول   و رو به رو هستیم،رو بودیم 
تکه پارچه کردن   اداره کرد و از قعر بدبختی ها و عقبماندگی ها و فقر و بیسوادی و نفاق و سودجوئی و دموکراتیک

 ها نجات داد؟  
می گیریم. انتخابات یکی از  هجده سال گذشته را در نظر از گذشته های دور صرف نظر می کنیم. تنها همین هفده ـ

شورا، چه کسانی به پارلمان راه یافته اند؟ حکومت دو  ارکان دموکراسی است. در نتیجۀ دو ـ سه انتخابات گذشتۀ
ندان خودسر و قانون شکن، دزدپروری و دزدساالری، سرقت و اختالص سرمایه های قوم سره، والی های زور گوی،

است، صد ها گروه   اختطاف و اخاذی، فساد مالی ـ اخالقی گسترده، که تا مغز استخوان جامعه سرایت نموده ملی،
و تالش های آشکار و پنهان برای تجزیه   ل و بی اعتناء به منافع ملی، قوم پرستی و نفاق و جنگومسلح غیر مسئو

ود سبب ایجاد این همه فتنه و خود سری و دموکراسی، امری که خ کشور به دستور بیگانگان و... را می شود با
 است، چاره کرد؟   ر ما شدهوبدبختی در کش

اولتر از همه مردم را برای   برای آشنا ساختن مردم به دموکراسی و احترام حقوق دیگران و رعایت قانون، باید
ش و قانون شکن و  کردن مردم یا سرکوب اشخاص سرک آموختن دموکراسی آماده ساخت و این کار غیر از راه گرد 

  الزمۀ این کار است، ممکن نیست. به منافع ملی، با فشاری کهء بی اعتنا
از هر   آن برهه ای از زمان شهید محمد داؤد و روفقایش از هوا گز نمی کردند. آنها جامعۀ خود و جهان را در

  جلد اول  83که از صفخۀ  می خواهم برشی از کتاب را ءمی شناختند. برای تثبیت این مدعا ری بهترگ انسانی دی
 برداشته شده است، نقل کنم:  

عبدالمجید خان زابلی موضوع را با من در   مطرح بود، مجروح مینویسد: اول" کلوپ ملی"  »حینیکه موضوع تشکیل
شک و تردید خود را اظهار کردم؛ اما او خوش بین بود و گفت  میان گذاشت و مرا به عضویت آن دعوت کرد، من

 و نعیم( از اوضاع جهان بیخبر نیستند و حاضر شده اند تغییر مثبت و مطلوبی را در ر جوان )داؤداین دو سردا
هستند. ممکن است به کمک آنها  افغانستان به وجود آورند. آنها مثل اعمام شان فکر نمی کنند. روشنفکر و واقع بین

ه بودم که بدون کمک و معاونت چنین اشخاص عقیده رسید یک تحول و انکشافی به وجود آید. من ]مجروح[ که به این
 انکشاف و تحول سیاسی امکان ندارد، لهذا استدالل او را غیر منطقی نیافتم و گفتم یک در دستگاه دولت به وجود آمدن 

داؤد با شما تماس خواهد   تجربه بدی نیست و باید این تجربه را نیز انجام دهیم و او ]عبدالمجید خان[ گفت سردار
 ...«  گرفت" 

دیگر سردار محمد داؤد مرا   در ادامه نویسنده اضافه می کند که »جریان بعدی را مجروح چنین شرح می دهد: روز
شان رفتم. او این موضوع را طرح کرد و پروگرام کار این  در منزل خود وقت مالقات داده بود؛ به مالقات او به خانۀ

تم سردار صاحب کار مناسبی است و اقدام نیکی است؛ اما باید توضیح کرد. من گف کلوپ )کلوپ ملی( و هدف آن را
قناعت نخواهند کرد،  باشید که جوانان و منورین افغانستان بدون جدائی حکومت از سلطنت به هیچ تحولی دگر ملتفت

ت به مسؤول باشد و به اساس رأی اعتماد اکثری آنها میخواهند حکومت به خانوادۀ سلطنت مربوط نباشد و نزد شورا
مرحلۀ چنین تغییر اساسی رسیده است یا نه و آیا شما و صدراعظم صاحب )سپه  وجود آید. حاال شما چه فکر می کنید،

   اعلیحضرت به این کار موافقه خواهند کرد یا نه؟« ساالر( و
ین است  هدف نهائی همگفت: "  در ادامۀ شرح فوق آمده است که: »مجروح می نویسد که محمد داؤد به جوابش چنین

عملی شدن آن بعضی کار های مقدماتی الزم است که از آن جمله   که گفتید، در آخر باید این تفکیک عملی شود، برای 
 " و...« )کلوپ ملی( را در نظر گرفته ایم ما تأسیس چنین انجمن

سی ـ اجتماعی ـ ادبی  از مسائل سیا مجروح که از قرار معلوم، و به اعتقاد اکثریت نخبگان کشور، انسان فهمیده و آگاه
نام نیز شناخته می شد و می شود، به این پیشنهاد با درکی   کشور بود و به صفت یکی از شخصیت های ملی و خوش

 داشت، موافقه کرد، که خود می تواند تثبیت افکار و شخصیت شهید محمد داؤد و نیاز که به درستی و ضرورت آن
 .مبرم به آن پیشنهاد را به نمایش بگذارد

ایشان معتقد به اجرای زور و   سخنان عبدالمجید خان زابلی و شهید محمد داؤد خان به وضوح تمام نشان می دهند که
محمد داؤد خود می خواست که دستگاه حکومت از دستگاه  تطبیق مطلق العنانی در امر حکومت و اداره نبودند. شهید

ود؛ منتها بعد از اجرای برخی از کار های مقدماتی! چنین  مردم محول و تفکیک ش سلطنت جدا باشد و قدرت واقعی به
تجربه در گذشته های  مقدماتی برخاسته از متن جامعه و ذهن و کرکتر بسیاری از انسان هائی بودند، که با کار های

  و بی چاره گی کشور از راه نشان دادن زور  کمی پیشتر و در همان زمان، در صدد حفظ سود خود به قیمت فقر ملت
بودند. عناصری که همین اکنون هم ما عمالً با زورگوئی ها و  و تحریک برخی از عناصر ضد ترقی و پیشرفت

می   ه هستیم و عمالً کشور را به سوی تباهی سوق داده اند و بر گرده های مردم سوارجموا تحریک و تخریب آنها
انسانی ـ غیر ملی خود محشری   قاصد شخصی و غیرباشند؛ و از نام دموکراسی و استفادۀ سؤ از قانون برای پیشبرد م

  بر پا کرده اند.
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آقای زابلی اشاره می کرد، بی خبر  شهید محمد داؤد و شهید محمد نعیم، تنها از مسائل و اوضاع جهان، آن گونه که
تن و اجرای چه  نیز به خوبی مطلع بودند و می دانستند که پیش گرف نبودند، بلکه از روانشناسی و اخالقیات مردم خود

   این جامعه اولی تر است. راه و چه امری برای
فقدان حمایت از این نظر  چنین برداشتی از نظر جامعه شناسانه صد در صد درست و قابل پذیرش و حمایت بود.

  آماده ساختن مردم به پذیرفتن اصل دموکراسی و قانون و )تطبیق دلسوزانه و قدم به قدم کاری توأم با فشار برای 
افکار مضر و خرافاتی و کهنه( یکی از دالیلی بود که سبب آشفتگی اوضاع کشور بعد  متمدن شدن و دست کشیدن از

ً  از نادم خلقی ـ پرچمی باید بر  فرجام خونین شهید محمد داؤد خان و خانواده محترم شان شد؛ که روشنفکر نمایان بعضا
جوامع شرایط خاص خود را دارند؛ که باید بخواهی  ازاساس حکم وجدان و تاریخ جواب گوی آن باشند. برخی 

نیست؛ هوش می خواهد و چشم باز و همگام شدن با واقعیت های تلخ و  نخواهی آن را در نظر گرفت. زندگی توهم
 ! واقعیت های تلخی که مربوط به ما می شدند، به کمی فشار هم نیاز داشتند! شرین زمان. و

به " صریردارد ـ مانند نوشته شدن "  که در کتاب تعدادی محدودی اغالط طباعتی وجود در اخیر الزم به تذکر می دانم
  چاپ بعدی در نظر گرفته شود. اگر جناب داکتر صاحب به من اجازه بدهند، من این وظیفه  ـ که باید در" سریر"  جای

 .یرمگ را حین مطالعه مجدد کتاب، که شاید یکی دو روز بعد آن را آغاز کنم، به عهده می
 مجدد!  به آرزوی موفقیت های مزید جناب داکتر صاحب سید عباهلل کاظم؛ ضمن ابراز امتنان
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