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 نکاتی چند 
 محمد داؤد خان سردار حادثۀدر بارۀ 

 
ایفای وظیفه نمودند.  مقام صدرات در کشور مدتی در که دیربود  سیاسی ُمدبر مرد خان یک محمد داؤد مرحوم سردار

 .قربان وطن نمودند اعضای فامیل را تمام و خود ،ملی حس وطن پرستی همراه با غرور داشتن ایشان با

 ؟ چرا 

 ه بود؟در چ علتش 

 ؟ائتالف نمود« خلق و پرچم» ونیستبا حزب کم خان  داودمحمد  چرا سردار 

 نبود؟  ها باخبره عقاید کمونیستی این گرو آیا ایشان از 

 طرف روس ها گماشته شده اند؟  ازکه این گروه ها  نمی دانستیا آ 

   ر ان تغییرات بنیادی دخواه نمایند وملحدی پیروی می عقاید از هستند وانقالبی که آنها  دانستنمی آیا واقعا

 ؟جامعه هستند

  تی یک جامعه اشتراکی کمونیس خواستار ایجادو رو سیه که گروه کمونیستی به سبک روس ها  نمی دانست آیا

 ؟هستند

 مملکت حتمی است.   انستن این موضوعات برای یک زمامدارد

 ودب هسپری نمود مسائل سیاسی کشور را در خود ه تمام عمرمربوط می شود به مردی کباید گفت تمام این سؤاالت 

ی سیاس ۀساح در را دشمن خود دوست و طور شد که نتوانست چهولی  زیاد برخوردار بود دانش سیاسی تجربه و از و

  ائتالف نمودند؟کمونیست  وطن فروشی هابا گروه  وده کرهم فرق  از

 و آنرا به بررسی بگیرم. اصل موضوع پرداختهبر ست که می خواهم اینجا

 دوران ساز اهمیت ویک دورۀ با  که در ذات خود دیموکراسی دهۀ قانون اساسیدر بارۀ  گردد، من بر می بحث حال

 .بود در تاریخ کشور
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 و سیاسیمشکالت  ۀجملبرای حل  که خواستند شاه پادشاه افغانستانعلیحضرت محمد ظاهراآنست که  ت آن دراهمی

 بی حد نزدیکی داغ بود،در رابطه با پاکستان  موضوع پشتونستان و بود گرائیده رو به وخامتکه  کشور  اقتصادی

 مقامات  را راه حل ء  بنا. جستجو نمایندسیاسی یک راه حل  سیاسی بود یک پروبلم اساسیکه  اتحاد جماهیر شوروی با

 رددفصل گ حل ومذاکره  طریق از متذکره یم هایپروبل تا وارد شود سطح رهبری کشور ات درتغییر در آن دیدند که

  .  نفع مملکت نبود طریق توپ و تفنگ به از زیرا حل کردن آن مسائل و نه با توپ و تفنگ.

 ویسد:نجوامع دستخوش دگرگونی" می کتابی تحت عنوان" سامان سیاسی در در« سموئل هانتینگتون»امریکایی  ۀنویسند

دانست که دراین روز، محمد ظاهرشاه پسرکاکای  1963چتوان روز دوازدهم ماررا می تولد دولت نوین در افغانستان

 .نتی را در امور سیاسی ممنوع ساختدخالت خانوادۀ سلط و کرد قدرت خلع خود را که فرمانروای راستین کشور بود از

 ۀساح در اسی و چهسی ۀساح در چه کشور بدین لحاظ  در آن زمان ضرورت احساس می شد که برای بهبود اوضاع 

ی ارلمانپمردم ساالری و یا خوبترگفته شود دیموکراسی  باید که با نظام پشتونستان ۀر قضیبه خصوص د و اقتصادی

ه رارا بدست خود داشته باشند.   زیرا  مملکت ۀادار همایونیاعلیحظرت  خود کشور اموررأس  تا اینکه در آمد کنار

کیش  مت که ازحکو رأس در محمد داود خان سردار با موجودیت فتهیا باال ذکر م ها که دریحل این گونه پروبل

 . پذیرنبودشخصیت برخوردار بودند امکان 

استعفاء خود را از مقام صدارت  ایشانموکراسی نداشت. یی به نظام دخوشبینو  عالقمند انقدر خود داود خان نیز

  پیشنهاد کردند که مقام سلطنت آنرا منظور نمود.

 رأیا احراز نمودند. مردم برای وکال نتی مقام صدارت رامیل سلطف ۀدایر خارج از ۀتعدادی از اشخاص برجست بعدا  

   برند.دهۀ دیموکراسی نام می دورۀ نامه این دوره را ب بود کهاساس  نهمی به و به طرف صندوق های رأی رفتنددادن 

ا ب توانست صدراعظم مرحوم موسی شفیق  که آن بوددر یپارلمان دیموکراسیدهۀ های بزرگ این موفقعیت  یکی از

 فصل نماید. حل و حکومت ایران مذاکره نماید و آنرا م آب را بایهمکاری پارلمان پروبل

یاست س مگر قضیه پشتونستان یکی از یک راه حل پیدا شود. اینکه پشتونستان هم مطرح بود تا ۀمطلب با مسئل عین

 محسوب می شد.داؤد خان ۀ سردار محمد های عمد

 با را یپالن کودتای تا به این نتیجه رسیدداؤد خان  خانه سپری نمودن چند مدتی در استعفاء و بدین ترتیب بعد از

 به تحقق انجامید. 1352سرطان سال  26تاریخ که ب مایندح ریزی نطر کمونیست ها حسن شرق و گروپی ازهمکاری 

 

  : چنین بودشان  یادعا

 ستی بهمونیآن بوی ک را که از« واقعی»تا دیموکراسی  یا جمهوریت مبدل ساخته «مردمی»را به نظام ما نظام شاهی موروثی 

می محمد دارد خان    صاحب سردار این ائتالف بخاطری بود که  ها به انجام رساندیم. کمونیستمشام می رسید با ائتالف 

که  یهس انتقادی رو نظر به دیدگاه   ولی .وروی استفاده نمایندکمک اقتصادی و نظامی ش از تا به فکر سابقه بار دیگر خواست

ه ک خان و برژنیف گردیدداود بین لفظی  ۀاند سبب مشاجربعضی نقاط افغانستان استخدام شده  ارجی درگویا متخصصین خ

تا ه کودچم و خلق دست بها حزب پر مستخدمین روسو  اناجنتبعدا  خامت کشانیده شد. وبه  و طرف تیره مناسبات سیاسی دو

 زدند.

ه شد و همین کودتا چیان با رهنمایی و همکاری روس ها داود خان با جمله اعضای فامیل محترم شان به شهادت رسانیدتوسط 

 که سر آغاز قتل ها، فرارها و بدبختی مردم افغانستان گردید. طریق کودتا قدرت را غصب نمود ازحزب خون آشام کمونیست 



  
 

 

 3از 3

صدارت  ۀکه در طول دورمحمد داود خان  سردار ای برجسته و مهم کارهای از نبایدمشکالت خلق شده  مگر با وصف همۀ

قب عاقتصادی مملکت راضی نبودند، ازبحرانی   وضع ایشان ازنادیده گرفت. آن را  چشم پوشی کرد ونجام داده بودند شان ا

مملکت  پیشرفت و ترقی رنج می بردند. ایشان طرفدار و بی سوادی مردم همرا با فقر به گفته خودشان مملکت بدبختی و گیماند

بدین  ند.حل نمایاقتصادی را  ۀمشکالت عمد نتوانستندهای سوسیالیستی ورپالن اقتصادی رهبری شده تیپ کش ولی با .بودند

 ست که دراقتصای ا همان هبری شدهاقتصاد رگوی مقتضیات عصر نبود. اقتصاد رهبری شده جواب دیده می شود که اساس

در   .استالین پایه گذاری شده بودشوروی سابق با رهبری  جماهیر اتحاد بخصوص در رهای سوسیالیستی قدیم وکشو بسیاری از

. دنبو ن پذیرسرمایه داری و سرمایه گزاری در جهت پیشرفت  اقتصادی امکا اقتصادی برنامه ریزی شده جای ه  چنین دیدگا

 در اسارت قسم انگل هان اجازه دولت نداشته و افراد به م پولیسی افراد حق آب خوردن را بدوآن نظا هم واضح بود که در شعلت

 اقتصاد در جهتوضع برای بهبود  سردار محمد داؤد خان  .ی نداشتندو آزاد خود اختیار از ،و غالمی دولت قرار گرفته بودند

و  دکنالی نیروهای داخلی خود حساب بدون اینکه با ،کمک های خارجی بود متکی بهتر  زیاد ی اقتصادیپیشرفت پروژه ها

ین باره در باشد که های سکتور خصوصی می به فعالیتافزایش عواید دولتی وابسته  د زیرامتوجه افزایش عواید دولتی باش

 : دمی نماین چنین اظهار نظر «مجید خان زابلی»

 

مرحوم زابلی به  ه های بزرگ خارجی قرار داده است.بار قرضزیر  کشور را در حال پالن گذاری اقتصادی در افغانستان تا

 و نام زیربنای اقتصادی مسمی گردیده بود، بهتره آنچه ب و سنگین صرف بر عوض سرمایه گذاری گزافه که ب این عقیده بود

س از عواید آنها ممکن کار میکرد.  سپعملی بود که افغانستان در پروژه های تولیدی در رشته های زراعت، معادن و صنایع 

  بخشید. را بهبود بنای اقتصادی کشور زیر عین حال وضعشد تا در می

سب نکرده و سرمایه های را ک برای بهبود اقتصاد کشور سرمایه های خصوصی به قول مرحوم زابلی حکومت توان استفاده از

 تالشاردو سردار محمد داود خان ات قسمت تجهیز مگر در  .انداخته شده بود بکار مثمر رشته های غیر در خصوصی اکثر

 . دایپای خودش ایستاد نم شکل مدرن آن باالی تا اینکه اردو را به نمود فراوان های 

دۀ ابرای ریشه کن کردن آن عزم و ار و مجادله می نمودندابل فساد اداری به خصوص رشوت مق در مرحوم داود خان شهید

خشک خنثی و  بنیه  قوی می خواهد تا آنرا از ۀدافساد یک عزم و ار زیرا مبارزه علیهن نبود. آسا قوی داشت که البته کار

  ساخت.

مخصوصا  در شاروالی ها موجود است و تعدادی از خائنین بدین طریق پول دارمی شوند  م فساد در همه جا ویامروز هم پروبل

 شده اند. و پولدار

ازعقاید و  ای تا اندازه باید بلکه زمامداران کشورکافی نبوده تجربه سیاسی  و تنها اتنه کشور کالم اینکه برای رهبران ۀخالص

خورده را ن دشمن فریب ذاشته تاگخوش باوری را در سیاست یک طرف  ،ته باشندنیز اگاهی داش ولوژی های مکاتب سیاسییاید

 پایان فتند.یدام کمونیست ها ن بود به وم داود خان که یک شخص ناسیونالیستمثل مرح و به

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
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