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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۲۲/۰۵/۲۰۲۰                          حسینی رفعت

        

 
 داود محمد ِخردانهٔ یب نمودن محکوم

 
 

 از یبرخ ،یاسالم نیمجاهد و طالبان فساد و یتباه از بعد و خلق حزب مستبد و دادگریب میرژ یزمامدار از پس
 :یعنی دنیشیاند سنگالخِ  یب و مفت یبرراه گامزدن به نمودند آغاز »وطنداران«

 

   داود! محمد نمودن محکوم
 

 سرطان.۲۶  یکودتا   نکوهش  البته  هزار  و  سپردن.  جان  تا   تولد  روز  از  او  یزندگ  تمام  و  داود  جانبه  همه  نمودن  محکوم
__ 

 با ختهیآم ا ی و انشعابها( و یی شعله ،یخلق ،ی)پرچم ییچپگرا از دهیبر ا ی باشند. یم باسواد نهیشتریب هنانیم هم نیا
 .زمیپشتون

__ 

 شمارند. یم زین ثور فاجعه «مسببِ »را داود ،یشناس مردم دانش در سواد یب و یاسیس عقل یب گانی
 

 «لیف  حضرات»  نی.اداشتینم  وجود  هم  خاد  ،اگسا   ،کام  یها   یلندغر  و  ها   کشتار  بود،  ینم  شیکودتا   و  داود  اگر  یعنی
 گردد: باز نگونهیبد یی رخنه شان فکر ریمس در که شوندینم خردمند هم لمحه کی ،اند داود مخالف که

 

 فرق  اش  وه یش  فقط  . نمودندیم  بربادش  ممکن  اشکال  از  یبشکل  روس  جاسوس  یپرچم  ،یخلق  بودیم  هم  یشاه  میرژ  اگر
 . نمودیم
 

***** 
 

 و یبررس ساده ،یستینبا  ،نمود جادیا یاسیس تیوضع در آنچه و مردم یزندگ رفاه یبرا محمدداود یکردها  کار
 گردد. یابیارزش

 

 یپ برآن، لسان و تبار و قوم یشگیهم هجوم و نید ظالمانه یزمامدار و ماریب فرهنگ با  افغانستان، خیتار به دیبا 
 شود.  برده

 

 و کاوشها  افغانستان، نیسرزم یا یجغراف ژهءیو خیتار هم و دانش نیمواز بر یمتک و  مستند و مستند و مستند دیبا 
 تبار. و قوم چهیدر از و زدن غیج  و کردن پف دروازه از نه نمود. ها یبررس

 

 بود: سروده یرحمان نصرت بنام یسخنور شیپ چنددهه
 

 ندارد گناه من یچاقو
 شود  خون غرق و  بّدرد نهیس است گشته خلق او
 

 .نبود چاقو داود مگر
 .دیرسان بسر افغانستان رفاه و یمدن انکشاف ریمس در یی خجسته یها  تالش شیخو یریوز نخست دوران در او
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 یوزرا  ا یآ  داشت؟  متمدن  و  یاسیس  یها   شهیاند  یچ   کشوربود،  ریوز  نخست  که  یزمان  در  محمدداود،  او،  که  دیفهم  دیبا 
 و یچ  کشور در یماریب از ییرها  و آموزش و پرورش یها  سازمان یآبادان یبرا زمان، نیدر یو وهمکار همگام

 کردند؟ چها 
 

 بود؟ کتاتورید داود واقعن ا یآ
 

 بود؟ سرخ شهزاده ا یآ
 

 کرد؟  یم روشن یروس گوگرد با  را ییکا یامر سگرت ا یآ
 

 دوران در ( مجموع )در ییکارکردها  یچ  افغانستان یها  هیقر انکشاف و مردم یسالمت پرورش، و آموزش یبرا
 د؟یبسررس او یجمهور استیر و یریوز نخست

 

 بود؟ ستیپشتون اریبس داود ا یآ
 

 داد؟ یونیزیتلو و ییویراد هیانیب پشتو لسان به چندبار
 

 که:  دانست دیبا 
 

 نمود؟ جادیا را تیجمهور میرژ یموجه لیدال یچ  به :کی
 

 دارد؟ ییادیبن یتفاوتها  یچ  یک تره ،ببرک ،نیام ،بینج  با  داود :دو
 

 د؟یدر یم و دیبر یم آنان بدستور و بود یخارج  یروین کی جاسوس داود ا یآ :سه
__ 

 

 :گرفت  دینبا دهیناد
 

 ،ستینگر یاجتماع یها دانش چهیازدر ستیبا  را یشاه میرژ بردن انیم از یبرا داود محمد یکودتا  :الف
 

 ،داشت دیبا  نگه شهیاند در را افغانستان چهل و یس یها  دهه یاقتصاد یاجتماع یاسیس اوضاع :ب 
 

 ،نگهداشت  دیبا   ادیب۲۰  قرن  در  و  ها   هسد  یدراز  در  را  بانوان  مظلومانه  یزندگ  طیشرا  و  را  ینید  و  یفرهنگ  اوضاع  :ج
 

 یی شعله و ها یپرچم و ببرک با  و ها یخلق و یک تره با داود رابطه و ییچپگرا و انیزلم شیو و یخواه مشروطه :د
 ،گذاشت باال تاق در دینبا  را یمحمود و ها 
 

 ! نمود دایپ افغانستان یبرا نجات راه گانهی را کودتا  تنها  داود چرا :ـه
 

 داشتند. تجربه و یاجتماع یاسیس یآگاه ا یآ و بودند آدمها  کدام داود مشاوران :و
 

 : د یبنگر هم نوا  یب  خان داود نامه دفاع در
 

 یعنی  بتیمص  بارانِ   دنیبار  روزگار  نیدر  ،یاجتماع  یها   دانش  رییبرمعا  یمتک  یی  شهیاند  یب  و  هیما یب  و  یسطح   یلیخ 
  هم  ا ی و  یمل قهرمان ا ی است  د یشه ا ی گرا، یمل یها  پشتون  ی سو از هم داود شدن، قهرمان فاجعهء الب یس و شهادت
 هردو. 
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